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مـــرســوم رئـــاسيمـــرســوم رئـــاسيّ رقم  رقم 10 - - 270 مــؤ مــؤرّخ في خ في 26 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
1431 اHــوافق  اHــوافق 3 نــوفــمــبــر ســنــة  نــوفــمــبــر ســنــة r2010 يــتــضــمr يــتــضــمّن عـام عـام 
الـتــصـديقr بــتـحــفظr عـلى االتــفـاقــيـة الــدولـيـة لــقـمعالـتــصـديقr بــتـحــفظr عـلى االتــفـاقــيـة الــدولـيـة لــقـمع
أعــمــال اإلرهــاب الــنــوويr اHـفــتــوحـــة لــلــتـوقــيع فيأعــمــال اإلرهــاب الــنــوويr اHـفــتــوحـــة لــلــتـوقــيع في
مقـر األ~ اHـتـحـدة في نـيــويـورك في مقـر األ~ اHـتـحـدة في نـيــويـورك في 14 سـبـتـمـبــر سـبـتـمـبــر

سنــة سنــة 2005.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
rبناء على تقرير وزير الشـّؤون اخلارجيّة -

rادّة 77 - 11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -
- وبـعد االطالع عـلى االتـفاقـية الـدولـية لـقمع أعـمال
اإلرهـاب النووي اHفـتوحة للـتوقيع في مقـر األ~ اHتحدة

r2005 في نيويورك في 14 سبتمبر سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يـــصـــدّقr بــــتـــحــــفظr عـــلـى االتـــفــــاقـــيـــة
الـــدولــــيـــة لــــقـــمـع أعــــمـــال اإلرهــــــاب الـــنــــووي اHـــفــــتـــوحــــة
لـــلــتـــوقـــيع في مـــقـــر األ~ اHــتـــحـــدة في نـــيـــويــورك في 14
ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2005 وتـــنــشــــر في اجلـــريـــدة الــرّســـمــيّــة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 26 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 3
نوفمبر سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووياالتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي

rإن الدول األطراف في هذه االتفاقيةrإن الدول األطراف في هذه االتفاقية

- إذ تـضع في اعـتـبـارهـا - إذ تـضع في اعـتـبـارهـا مـقـاصـد ومـبــادىء مـيـثـــاق
Wــتــعـــلــقــة بــحــفظ الــسالم واألمن الــدولــيــHــتــحــدة اHاأل~ ا
وتـعــــزيـــز حـسن اجلــــوار والـعالقــــات الـوديـة والــتـعـــاون

rالــدول Wب

إلى اإلعالن الـصـادر �ـنـاسـبـة الـذكـرى - وإذ - وإذ  تـشـير تـشـير 
الـســنـويــة اخلــمـســW إلنـشــاء األ~ اHــتـحــدةr اHـؤرّخ في 24

r1995 تشرين األوّل/أكتوبر سنة

اتفاقيات واتفاقات دولياتفاقيات واتفاقات دوليّة
- وإذ تـسلم - وإذ تـسلم بحق جـمـيع الـدول في أن تنـتج الـطـاقة
النووية وتستعـملها لألغراض السلمـيةr وتسلم �صاحلها
اHــشـروعــة في اHـنــافع احملـتــمل أن تـســتـمــد من اسـتــعـمـال

rالطاقة النووية في األغراض السلمية

- وإذ تــــضع في اعــــتــــبــــارهـــا - وإذ تــــضع في اعــــتــــبــــارهـــا االتــــفــــاقـــيــــة اHـــتــــعـــلــــقـــة
r1980 لسنة rادية للمواد النوويةHباحلماية ا

- وإذ يـــســـاورهـــا بــــالغ الـــقـــلق - وإذ يـــســـاورهـــا بــــالغ الـــقـــلق إزاء تـــصـــاعـــد أعـــمـــال
اإلرهـــــــاب بـــجــــمــــيــع أشـــكــــالــه ومــــظـــاهــــــره في جــــمـــــيع

rأنحــاء العــالم

- وإذ تــــشــــيـــر - وإذ تــــشــــيـــر إلـى اإلعالن اHــــتــــعــــلــق بــــالــــتــــدابــــــيـــر
rالـــــــرامـــــيـــــــة إلـى الــــقــــضــــــــــاء عــــلى اإلرهـــــــــاب الــــدولي
اHــــرفق بــــقــــــرار اجلــــمــــعـــيــــة الـــعــــامـــة 60/49 اHــــؤرّخ في 9
rالــذي جـــــاء فــــيه r1994 كـانــــون األول/ديــســمـبـــر ســنـــة
في جملة أمـورr أن الدول األعضاء في األ~ اHتـحدة تعيد
رســمـيــا تــأكـيــد إدانــتـهــا الـقــاطــعـة جلــمـيـع أعـمــال اإلرهـاب
وأســالـيـبه و�ـارسـاته عـلى اعتـبـار أنهـا أعـمال إجـرامـية
ال �كن تـبريرهاr أيـنما ارتـكبت وأيا كـان مرتكـبوهاr �ا
في ذلـك مـا يـعـرض مـنـهـا لـلـخـطـر الـعالقـات الـوديــة فـيـمـا
بـW الـدول والــشـعـوب ويـهـدد الــسالمـة اإلقـلـيــمـيــة لـلـدول

rوأمنها

- وإذ تالحظ - وإذ تالحظ أن اإلعـالن شــجع الــدول أيــضــا عــلى أن
تــسـتــعـرض عــلى وجه الـســرعـة نــطـاق األحــكـام الــقـانــونـيـة
الــدولــيــة الــقــائــمــة بــشــأن مــنع اإلرهــاب بــجــمــيع أشــكــاله
ومظاهره وقمعه والقضاء عليهr بهدف ضمان توفر إطار

rسألةHقانوني شامل يغطي جميع جوانب هذه ا

- وإذ تـــشـــيـــر - وإذ تـــشـــيـــر إلـى قـــرار اجلـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 210/51
اHــؤرّخ في 17 كـــانـــون األوّل/ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 1996 وإلى
اإلعالن اHــكـــمــل إلعالن ســنــــة 1994 اHـــتــعــلق بـــالــتــدابـــيــر

 rرفق بهHا rالراميـة إلى القضاء على اإلرهاب الدولي

- وإذ تــشـــيــر أيـــضــا - وإذ تــشـــيــر أيـــضــا إلـى أنه عــمـال بــقـــرار اجلــمـــعــيــة
الـعامة 210/51 أنشـئت جلـنـة مخـصـصة لـتـقومr في جـمـلة
أمــــورr بـــوضـع اتـــفــــاقـــيــــة دولــــيـــة لــــقـــمـع أعـــمــــال اإلرهـــاب
الـــنـــوويr الســتـــكـــمـــال الــصـــكـــوك الــدولـــيـــة الــقـــائـــمــة ذات

rالصلة

- وإذ تالحظ - وإذ تالحظ أن أعـــمـــال اإلرهــــاب الـــنـــووي �ـــكن أن
تـسـفـر عن أوخم الـعـواقب وقـد تـشـكل خـطـرا يـهـدد الـسالم

rWواألمن الدولي
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- وإذ تـالحـظ أيـــــــــضـــــــــا - وإذ تـالحـظ أيـــــــــضـــــــــا أن اHــــــــــوجــــــــــود من األحــــــــــكـــــــــام
الـقـانونـيـة اHتـعـددة األطراف ال يـعالـج تلك الـهـجمـات على

rنحو واف

- واقـــتـــنــاعـــا مـــنـــهــا - واقـــتـــنــاعـــا مـــنـــهــا بـــاحلـــاجــة اHـــاســـة إلى تـــعـــــزيــــز
الـتعــاون الدولـي بW الدول في ابتـكــار واتخـــاذ تدابير
فــعـــالــة وعـــمــلــيـــة Hــنع هـــذه األعــمــال اإلرهـــابــيــة وحملـــاكــمــة

rمرتكبيها ومعاقبتهم

- وإذ تالحظ - وإذ تالحظ أن أنـشــطـة الـقــوات الـعــسـكـريــة لـلـدول
تــنــظـمــهــا قـــواعــد لــلــقـانــــون الــدولي تــخـــــرج عن إطـــــار
هــذه االتـفـاقـيـة وأن اسـتــثـنـاء أعـمـال مـعـيـنـة من الـنـطـاق
الـذي تشـمـله هـذه االتـفاقـيـة ال يـعنـي التـغـاضي عن أعـمال
غــيـــر مـــشـــروعــة مـن جــهـــة أخـــرى أو يـــجــعـل مـــنــهـــا أعـــمــاال
مــشـــروعــــةr أو يــســتــبــعــد مالحــقــــة مــرتــكــبــيــهــا قــضــائــيـا

rأخــرى Wوجب قوان�

قد اتفقت على مـا يأتي :قد اتفقت على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى

ألغراض هذه االتفاقية :ألغراض هذه االتفاقية :

1 - يــقــصــد بــتـعــبــيــر "مــواد مــشـعــة" اHــواد الــنــوويـة
وغـــيــرهـــا من اHــواد اHـــشــعـــة الــتـي حتــتـــوي عــلى نـــويــدات
تنحل تـلقائـيا (وهي عملـية يصحـبها انبـعاث نوع أو عدة
أنـــواع من اإلشـــعــاعـــات اHـــؤيــنـــة مــثـل أشــعـــة ألــفـــا وبــيـــتــا
rوجسيمات الـنيوترونات وأشعة غـاما) والتي قد تسبب
نظـرا خلواصـها اإلشعـاعيـة أو االنشطـاريةr اHوت أو األذى
الـبـدني اجلـسـيمr أو تـلـحق أضـرارا ذات شـأن بـاHـمـتـلـكات

rأو البيئـة

rـواد الـنـوويـة" الـبـلـوتـونـيومH2 - يـقـصـد بتـعـبـيـر "ا
مــا عــدا الـبــلــوتــونـيــوم الــذي يــتـجــــاوز تــركــيـز الــنــظــائــر
اHـــشـــعـــة فـــيه 80 في اHـــائـــة من الـــبـــلـــوتـــونـــيــوم - r238 أو
الــيــورانــيــوم - r233 أو الــيـــورانــيــوم اخملــصب بـــالــنــظــيــر
اHــشع 235 أو الـــنــظــيــر اHــشع r233 أو الـــيــورانــيــوم الــذي
يـحــتـــوي عـلى خـلــيط من الـنــظـــائـر اHـشــعــــــة اHـوجــــودة
في الـطـبـيــعــــــةr عــــدا مــا كـــــان مـنــهـا عـلى شـكـــل خــــام
أو رواسب اخلـامr أو أي مــادة حتــتــوي عـلى واحــد أو أكــثـر

rمن العناصر السالفة الذكر

أما تعبيـر "اليورانيوم اخملصب بالنظير اHشع 235
أو الــنـــظـــيــر اHـــشع 233" فــيـــقـــصــد به الـــيـــورانــيـــوم الــذي
يــحــتــوي عــلى أي من الــنــظــيــريـن اHــشــعـW 235 أو 233 أو
كـلــيـهــمــا بـكــمـيــة تـكــون فــيـهــا نـســبـة الــوفــرة من مـجــمـوع
هــذين الـنــظـيـرين اHــشـعـW إلـى الـنـظــيـر اHـشع 238 أكـبـر
من نــســـبـــة الــنـــظــيـــر اHــشع 235 إلى الـــنــظـــيـــر اHــشع 238

اHوجود في الطبيعة.

3 - يقصد بتعبير "مرفق نووي" :
أ) أي مــــفــــاعل نـــــوويr �ــــا في ذلك اHـــــفــــاعالت الــــتي
جتـهــز بـهــا الـسـفن أو اHــركـبــات أو الـطـائــرات أو األجـسـام
الـفـضائـيـة السـتعـمـاله كـمـصدر لـلـطـاقة لـدفع هـذه الـسفن
أو اHـركـبـات أو الـطـائـرات أو األجـسـام الـفـضـائـيـةr أو ألي

rغـرض آخــر
ب) أي مــنــشـأة أو وســيــلـة نــقل تــســتـعــمل إلنــتـاج أو

خزن أو معـاجلـة أو نقـل مواد مشعـة.

4 - يقصد بتعبير "جهـاز" :
أ) أي جهاز متفجر نوويr أو

ب) أي جــــهـــــاز لــــنــــشــــر اHـــــواد اإلشــــعــــاعـــــيــــة أو لــــبث
اإلشـــعـــاعr والـــذي قــد يـــســـبب نـــظـــرا خلــواصـه اإلشــعـــاعـــيــة
اHـــوت أو األذى الـــبــــدني اجلـــســــيم أو يـــلــــحق أضـــرارا ذات

شأن باHمتلكات أو البيئة.

5 - يــشـمـل تـعــريف "اHــرفق الــعــام أو احلــكـومي" أي
rWكـــــانــــــا أو مـــــؤقـــــتـــــ Wدائـــــمـــــ rمــــــرفق أو وســـــيــــــلـــــة نـــــقـل
يستخدمهمـا أو يشغلهما �ثلو دولة أو أعضاء حكومة أو
هيئـة تشريـعية أو هـيئة قـضائيـة أو مسؤولـو أو موظفو
دولــة أو أي سـلــطـة عـامــة أو كـيــان عـام آخـر أو مــوظـفـو أو
مــســؤولــو مــنـــظــمــة حــكــومـــيــة دولــيــة فــيـــمــا يــتــصل بــأداء

واجباتهم الرّسميّـة.

6 - يــقــصــد بـتــعــبــيــر "الــقــوات الـعــســكــريــة لــلــدولـة"
الــقـــــوات اHـــســـلـــحـــــة لـــدولــــة مــــاr الـــتي تـــكـــون مـــنـــظـــمــة
ومـــدربــــــة ومـــجــــهـــــزة �ــــوجب قـــــوانــــيـــنــــهـــا الــــداخـــلــــيـــــة
rــــــقـــــام األولHألغــــــــراض الـــــدفــــــاع أو األمن الــــــوطـــــنـي في ا
واألشــــخــــاص الــــعــــامــــلــــون عــــلى مــــســــانــــدة تــــلك الــــقــــــوات
اHـــســـلـــحـــــة الـــذيـن يـــخـــضـــعــــون لـــقـــيـــادتـــهـــا وســـيـــطـــرتـــهـــا

ومسؤوليتها الرّسميّة.

اHاداHادّة ة 2
1 - يــــرتـكب جــر�ــــة �ـفــهـــوم هــذه االتــفـاقــيـــة كــل

من يقوم بصورة غير مشروعة وعن عمد :
أ) بحيازة مادة مشعة أو صنع أو حيازة جهاز :

"1" بــــقـــصـــــد إزهــــــاق األرواح أو الــــتــــســــبب في أذى
بدني جسـيم r أو

"2" بقـصـــــد إحلـــــاق ضــــرر ذي شــأن باHـمتـلكـــات
rأو البيئــة

ب) بــاســـتــخـــدام أي مـــادة مــشـــعــــة أو جــهـــــاز مــشــع
بـــــأيــــة طـــــريــــقـــــةr أو اســــتـــــخــــدام مـــــرفق نـــــووي أو إحــــداث
أضــــرار بـــــه بـطــريـقــــــة تــؤدي إلى إطالق مــادة مـشــعــــة

أو تهـدد بانطالقها :
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"1" بــــقـــصـــــد إزهــــــاق األرواح أو الــــتــــســــبب في أذى
بدني جسـيمr أو

"2" بـقــصـــد إحلـــــاق ضــــــرر ذي شــأن بـاHـمــتـلـكــــات
rأو البيئــة

"3" بـقــصـــد إكــراه شــخص طــبــيــعي أو اعــتــبـاريr أو
مـنـظـمـة دولـيـة أو دولة عـلى الـقـيـام بـعـمل مـا أو االمـتـناع

عن القيام به.
2 - يرتكب جر�ة أيضا كل من :

أ) يــهـدد في ظل ظــروف تــوحي �ـصــداقــيـة الــتـهــديـد
بـارتــكـاب جـر�ــــة عـلـى الـنــحـــو اHـبــW في الــفـقـرة 1 (ب)

من هذه اHادّةr أو
ب) يـــطــلـب بــصـــورة غـــيــر مـــشـــروعـــة وعن عـــمــد عن
طـريق الــتــهـديــدr مــادّة مـشــعـة أو جــهــازا مـشــعــا أو مـرفــقـا
نـــوويـــاr في ظل ظـــروف تــوحـي �ــصـــداقـــيـــة الــتـــهـــديــدr أو

باستخدام القوة.
3 - يـرتـكب جـر�ـة أيـضا كـل من يـشـرع في ارتـكاب
جـــر�ــــة من اجلـــرائـم اHـنــصـــوص عـلــيــهـــا في الــفــقــــرة 1

مـن هذه اHادّة.
4 - يرتكب جر�ة أيضا كل من :

أ) يــــــــســـــــــــاهم كـــــــــشــــــــريـك في جـــــــــر�ــــــــة مـن اجلــــــــرائم
اHــنـــصــــوص عــلــيــهـــا في الــفــقـــــرات 1 أو 2 أو 3 من هــــذه

اHادّةr أو
ب) يــنـــظم أو يــوجـــه آخــــرين الرتــكـــــــاب جـــر�ــــــة
مـن اجلـــرائم اHــنــصـوص عــلـيــهــا في الـفــقــرات 1 أو 2 أو 3

من هذه اHادّةr أو
جـ) يـســاهم بــأي طـريــقـة أخــرى في قــيـام مــجـمــوعـــة
مـن األشــخـــاص r يــعـــمـــلــون بـــقــصـــد مـــشــتـــركr بــارتـــكــــاب
جر�ة أو أكثــر من اجلرائم اHبينة في الفقرات 1 أو 2 أو
3 مـن هـذه اHــادةr عــلى أن تــكــون هـذه اHــســاهــمـة مــتــعــمـدة
وجتـــــري إمـــــا بــهــدف تـيــســيــر الــنــشــاط اإلجــرامي الــعـام
لـلـمــجـمـوعــة أو خـدمـة أهـدافــهـا أو مع الـعــلم الـكـامـل بـنـيـة

اجملموعــة ارتكــاب اجلــر�ــــة أو اجلــرائم اHعنيـة.

اHاداHادّة ة 3
ال تــنــطــبق هــــذه االتـفــاقــيــــة إذا ارتـكـب اجلُـرم داخل
دولـة واحـدة وكـان اHـدعـى ارتـكـابه اجلـــرم والــضـحـايـا من
رعــايـا تــلك الـدولــةr وإذا عـثــر عـلى اHــدعى ارتـكــابه اجلـرم
rولم تــكن أيــة دولـة أخــــرى تــمـلك rفي إقــلــيم تـلـك الـدولــة
�ـــــــــوجب الــــــفــــــقــــــــرة 1 أو 2 من اHــــــادة r9 األســــــاس الالزم
Hـمارسة الـوالية القـضائيـةr إال أن أحكام اHواد 7 و12 و14
و15 و16 و17 تنطبق في تلك احلـــاالت حسب االقتضاء.

اHاداHادّة ة 4

1 - لــــيس فـي هـــذه االتـــفــــاقـــيــــة مـــــا �ـس احلـــقـــــــوق
وااللــــتـــزامــــات واHــــســــؤولــــيـــات األخــــرى لــــلــــدول واألفـــراد
�ــوجـب الــقـــانــون الـــدوليr وال ســـيـــمــا مـــقـــاصــد ومـــبــادىء

rتحدة والقانون اإلنساني الدوليHميثـاق األ~ ا

2 - ال تــســري هــذه االتــفــاقــيــة عــلى أنــشــطــة الــقـوات
اHــــســـلــــحـــة خـالل نـــزاع مـــســــلـحr حــــســـبــــمـــا يــــفـــهم مـن تـــلك
الــتـــعــابــيــر في إطـــار الــقــانــون اإلنــســانـي الــدوليr والــتي
يـحـكـمـهـا ذلك الـقـانـونr كـمـا ال تـسـري هـذه االتـفـاقـيـة عـلى
األنـشـطــة الـتي تضـطـلـــع بهـا الـقـوات الـعسـكـرية لـدولــة
مـــا بـصـدد �ـارســة واجـبـاتـها الـرّسـمـيّـــة بقـدر مـا تـنظم

rبقواعد أخرى من القانــون الدولي

3 - ال تــفـــســــر أحـــكـــــــام الــفـــقـــــرة 2 من هـــــذه اHــادة
عــلى أنـهــا تـعـني الــتـغـــاضي عن أعـمــال غـيـــر مـشـروعـــة
من جــــهــــة أخــــرى أو جتــــعـل مــــنــــهــــا أعــــمــــاال مــــشــــــروعـــة أو
تـــســتــبـــعــــد مالحـــقـــــة مـــــرتــكــبـــيــهــا قـــضــــائـــيـــــا �ــــوجب

rأخـرى Wقــوان

4 - وال تـتـنـاول هــذه االتـفـاقـيـةr وال �ـكـن تـفـسـيـرهـا
عــلـى أنــهـــا تـــتـــنـــاولr عـــلى أي نـــحـــوr مــســـألـــة مـــشـــروعـــيّــة
اسـتـعـمـال األسـلـحــــة الـنـوويــــة أو الـتـهـديـد بـاسـتـعـمـالـها

من قبـل الـدول.

اHاداHادّة ة 5

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير :

أ) الـتي جتـعل اجلـرائـم اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـادّة 2
rجرائم �وجب قانونها الوطني

ب) الـــــتي جتــــــعل مـــــرتـــــكـــــبـي تـــــلـك اجلـــــرائم عـــــرضـــــة
لـعـقــوبـــات مــنـاســبـة تــــراعي مــا تــتـسم بـه تــلك اجلـــرائم

مـن طـابــع خطيـر.

اHاداHادّة ة 6

تتـخـذ كل دولـة طـرف مـا يـلـزم من تـدابـيـرr �ـا فـيـها
سـن تـشـريــعـات داخــلـيــة عـنــد االقـتــضـاءr لــتـكـفـل أال تـكـون
rاألعــمــال اإلجـــرامــيــة الــداخـــلــة في نــطــاق هـــذه االتــفــاقــيــة
وبخـاصة عندمـا يقصـدد منها أو يـراد بها إشـاعة حالة من
الــرعب بــW عــامــة اجلــمــهــور أو جــمـاعــة مـن األشــخـاص أو
أشــخـاص مــعــيــنــrW أعـمــاال مــبــررة بــأي حــال من األحـوال
العـتــبـارات ذات طـابع ســيـاسي أو فـلـســفي أو عـقـائـدي أو
عــرقي أو إثـني أو ديـني أو أي طـابع �ــاثل آخـرr ولـتـكـفل

إنزال عقوبات �رتكبيها تتمشى مع طابعها اخلطير.
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اHاداHادّة ة 7

1 - تتعـاون الدول األطراف :

أ) بـاتخاذ جـميع الـتدابيـر اHمـكنـةr �ا فيـها تـكييف
قانـونـها الـوطني عـنـد اللـزومH rنع ومـنـاهضـة اإلعداد في
إقــلــيم كل مــنــهــا الرتــكــاب اجلــرائم اHــنــصــوص عــلــيــهــا في
اHادّة r2 داخل أقـاليـمـها أو خـارجـهاr �ـا في ذلك الـتدابـير
الالزمـة حلظر قـيام األشخاص واجلـماعات واHـنظمات في
أقـاليمها بـأنشطة غيـر مشروعة تشـجع على ارتكاب تلك
اجلـرائم أو حتـرض عــلى ارتـكـابــهـا أو تـنـظــمـهـا أو تــمـولـهـا
عن عــــلم أو تــــقــــدم لــــهــــا عن عــــلـم اHـــســــاعــــدة الــــتــــقــــنــــيـــة أو

rعلومات أو تشارك في ارتكابهاHا

ب) بــتـــبـادل اHــعــلــــومـات الــدقــيـقــــة اHــتـحــقق مــنــهـا
وفـقـــا لـقــانــونـهــا الــــوطـنيr وبــالــطـريــقـــة الــتي حتــددهــــا
هــذه االتــفـاقــيـة ورهـنــا بـشــروطـهـاr وبــتـنـســيق الـتــدابـيـر
اإلداريـــــة وغــــيــــر اإلداريــــــة اHــــتــــخــــذة حـــسـب االقــــتــــضـــــاء
لــكـــشف اجلــرائـم اHــنــصـــوص عــلــيـــهــا في اHــادّة 2 ومــنـــعــهــا
وقـــمـــعـــهـــا والـــتــحـــقـــيق فـــيـــهـــاr وكـــــذلك إلقـــامــــة إجــراءات
جـنــائــيـة ضــد األشــخـاص اHــدعى ارتــكـابــهم لــتــلك اجلـرائم.
وبـصفـة خـاصـة تـتـخذ الـدولـة الـطــرف الـتدابـيـر اHـنـاسـبة
لــكي تــخـطــــر دون إبــطــــاء الـدول األخــــرى اHــشـــار إلــيــهـا
في اHــادّة 9 فـــيــمـــا يــتـــعــلق بـــارتــكـــاب اجلــرائم اHـــنــصــوص
عــلـيــهــا في اHـادّة r2 وكــذلك اإلعــداد الرتــكــاب تـلـك اجلـرائم
التي تـكون قـد ¥ت إلى علـمهاr فـضال عن إبالغ اHنـظمات

الدولية عند االقتضـاء.

2 - تــتـخــذ الـــدول األطـــراف الــتـدابــــيـر اHـنــــاسـبــة
�ـا يتفق مع قانـونها الوطني حلـماية سريـة أي معلومات
حتـصل عـلـيهـا سـرا �ـوجب أحكـام هـذه االتـفاقـيـة من دولة
طـــــرف أخــــــرىr أو من خـالل اHـــــشــــــاركـــــة فـي أي أنـــــشــــــطـــــة
يـضـطـلـع بـهـا لـتــطـبـيق هــذه االتـفـاقــيـة. وإذا قـدمت الـدول
األطــراف مــعـــلــومــات إلى مـــنــظــمـــات دولــيــة ســـراr تــتــخــذ

اإلجراءات لضمان حماية سرية تلك اHعلومات.

3 - ال يــــطــــلب مـن الــــدول األطــــراف �ــــقـــــتــــضى هــــذه
االتـفـاقيـة تـقـد¦ أيـة مـعـلـومات ال يـجـوز لـهـا إبالغـهـا وفـقا
لــقــانــونــهــا الــوطــنيr أو يــكــون من شــأنــهــا أن تـضــر بــأمن

الدولة اHعنية أو احلماية اHادية للمواد النووية.

4 - تــــــبــــــلـغ الـــــــدول األطــــــــراف األمــــــW الـــــــعــــــام لأل~
اHـــتـــحـــدة بـــشـــأن ســـلـــطـــاتـــهـــا اخملـــتـــصـــة وجـــهـــات االتـــصــال
اHسـؤولة فـيهـا عن توجـيه وتلـقي اHعـلومـات اHشـار إليـها
في هــــــذه اHــــــادّة. ويــــــبـــــلـغ األمــــــW الــــــعـــــام لـأل~ اHــــــتــــــحـــــدة
اHـعلـومات اHـتـعلـقة بـالـسلـطات اخملـتـصة وجـهات االتـصال

إلى جـميع الـدول األطـراف وإلى الوكـالة الـدولـية لـلطـاقة
الذرية. ويجب أن يكـون االتصال بتلك السلطات وجهات

االتصال متيسرا بصفة دائمة.

اHاداHادّة ة 8

ألغـراض مـنع اجلـرائـم �ـوجب هـذه االتـفـاقـيـةr تـبـذل
الدول األطراف كل جهد التخاذ التدابير اHناسبة لضمان
حــمـايـة اHـواد اHـشــعـة مع مـراعـاة الــتـوصـيـات واHـهـام ذات

الصلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

اHاداHادّة ة 9

1 - تـــتـــخــذ كـل دولــة طـــرف مـــا يـــلــزم مـن الــتـــدابـــيــر
إلقــامـــة واليــتــهـــا الــقـــضــائـــيــة عــلـى أي جــر�ـــة من اجلــرائم

اHنصوص عليها في اHادّة 2 عندما :
أ) ترتكب اجلر�ة في إقليم تلك الدولةr أو

ب) ترتـكب اجلر�ـة على مـ§ سفـينـة ترفع عـلم تلك
الـــدولــة أو طــائــرة مـــســلــحـــة �ــوجب قــوانـــW تــلك الــدولــة

وقت ارتكاب اجلر�ةr أو
جـ) يرتكب اجلر�ة أحد مواطني تلك الدولة.

2 - يـجــوز أيـضــا لـلـدولـــة الـطــرف أن تـقــيم واليــتـهـا
القضائية على أي جر�ة من هذا القبيل عندما :

أ) ترتكب اجلر�ة ضد أحد مواطني تلك الدولةr أو
ب) تـــرتــــكب اجلــــر�ـــة ضـــد مـــرفـق عـــــام أو حـــكـــومي
تـابـع لـتـلك الــدولـــة بــاخلــــارجr �ــــا في ذلك الـسـفـــارات
أو غــيـــرهــــا مـن األمــاكـن الــدبـــلــومــــاســيـــة أو الـــقــنـــصــلـــيــة

التابعــة لتلك الدولــةr أو
جـ) يــرتــكب اجلـــر�ــة شــخـص عــد¦ اجلــنــســـيــة يــوجــد

محل إقامته اHعتاد في إقليم تلك الدولةr أو
د) تـــــرتـــــكب اجلــــــر�ــــة فـي مــــحـــــــاولـــــة إلرغــــــام تـــــلك
الــدولــة عـلـى الـقـيــام بـأي عـمـــل من األعـمـال أو االمــتـنـــاع

عن القيــام بـهr أو
هـ) تــــرتـــكـب اجلـــر�ـــــة عـــلـى مـــ§ طــــائــــرة تـــشــــغـــلــــهـــا

حكومــة تلك الدولــة.

3 - عند الـتصـديق على هـذه االتفـاقيـة أو قبـولها أو
اHـوافـقة عـليـهـا أو االنضـمـام إليـهاr تـخـطر كل دولـة طرف
األمـــW الــعـــام لأل~ اHـــتـــحــدة بـــالـــواليــة الـــقـــضــائـــيـــة الــتي
أقـامـتهـا �ـوجب قانـونـها الـوطـني وفقـا لـلفـقرة 2 من هذه
اHـادّة. وفي حالة حدوث أي تـغييـرr تخطر الـدولة الطرف

اHعنية األمW العام بذلك على الفور.
4 - تـتخذ كل دولـة طرف ما يـلزم من تدابـير إلقامة
واليـتها القضـائية على اجلـرائم اHنصوص عـليها في اHادّة
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2 في احلـاالت الـتي يـكـون فـيـهـا الـشـخص اHـدعى ارتـكـابه
اجلـــر�ـــة مـــوجـــودا في إقـــلـــيـــمـــهـــا وال تـــســـلـــمه  إلى أي من
الــدول األطـــراف الــتي أقـــامت واليــتـــهــا الــقـــضــائــيـــة وفــقــا

للفقرة 1 و 2 من هذه اHادّة.
5 - ال حتـــول هــذه االتـــفــاقـــيـــة دون �ـــاريــة أي واليــة

جنائية تقيمها دولة طرف وفقا لقانونها الوطني.

اHاداHادّة ة 10

1 - لــدى تـلـقـي الـدولـــة الـطـــرف مـعـلـــومـــات تـفـيـد
أن جــر�ــــة من اجلــــرائـم اHـنــصــــوص عــلــيــهــــا فـي اHـادّة 2
قـــــد ارتـــكـــبـتr أو يـــجـــري ارتـــكـــابـــهـــاr في إقـــلــــيم الـــدولـــة
rالــطـــرف أو أن الــشــخص الـــــذي ارتـكب تــلك اجلــــر�ـــــة
rقــد يــكــون مــوجــودا في إقــلــيــمــهـا rأو يــدعى أنـه ارتـكــبــهــا
تــتـخــذ الـدولــــة الـطــــرف اHـعــنــيـــة مــــا يـلـــزم من تـدابــيـر
طـــبــقــا لــقــانــونــهــا الــوطـــني لــلــتــحــقــيـق في الــوقــائع الــتي

تتضمنها تلك اHعلومات.
 2 - تــــقـــوم الــــدولــــة الـــطــــرف الـــتـي يـــكــــون مــــرتـــكب

اجلـــر�ـــة أو الـــشـــخص اHـــدعى أنـه ارتـــكــبـــهـــا مـــوجـــودا في
إقلـيـمهـاr لـدى اقـتنـاعـهـا بأن الـظـروف تـبرر ذلكr بـاتـخاذ
الـتــدابــيــر اHـنــاســبـة طــبــقــا لـقــانــونـهــا الــوطــني كي تــكـفل

حضور ذلك الشخص لغرض احملاكمة أو التسليم.
 3 - يحق ألي شـخص تتـخذ بـشأنه الـتدابـير اHـشار

إليها في الفقرة 2 من هذه اHادّة :
أ) أن يــــتـــصـل دون تـــأخــــيــــر بـــأقــــرب �ـــثـل مـــخــــتص
لــلــدولــة الــتي يــحـــمل جــنــســيــتــهــا أو الـــتي يــحق لــهــاr في
حــاالت أخـــرىr حــمـــايــة حـــقــوق ذلـك الــشـــخصr أو لــلـــدولــة
الـــتي يــقــــيـم في إقــلـــيــمــهــــا ذلك الــشـــخص عــــادة إذا كـــان

rعـد¦ اجلنسية
rب) أن يزوره �ثل لتلك الدولة

Wنصـوص عليـها في الفـقرتHجـ) أن يبـلغ بحقـوقه ا
الفرعيتW (أ) و(ب).

4 - تــمــارس احلــقــــوق اHــشــــار إلــيـهــا فـي الــفــقـــرة3
من هـذه اHـادّة وفـقـا لـقـوانـW وأنـظـمـة الـدولـة الـتي يـوجـد
فـي إقــلـــيــمـــهـــا مــرتـــكب اجلــر�ـــةr أو الـــشــخص اHـــدعى أنه
ارتـكبهاr شريـطة أن تكون هذه الـقوانW واألنظمـة كفيلة
بـــأن حتـــقق تـــمـــامـــا اHـــقـــاصـــد الـــتـي تـــســـتـــهـــدفـــهـــا احلـــقــوق

اHمنوحة �وجب الفقرة 3.

5 - ال تـــخل أحــــكـــام الـــفــــقـــرتـــW 3 و4 مـن هــــذه اHـــادّة
بحق أي دولة طرف تدعي الوالية القضائيةr وفقا للفقرة
1 (جـ) أو 2 (جـ) من اHـــــادّة r9 فـي دعــــوة جلـــــنـــــة الـــــصــــلـــــيب
األحـمـر الــدولـيـة إلى االتـصـال بـالــشـخص اHـدعى ارتـكـابه

للجر�ة وزيارته.

 6 - مــتى حتــفــظـت الــدولــــة الــطـــــرف عـــلى شــخص

rعـــلـــيـــهـــا أن تــــخـــطـــر عـــلى الـــفـــــور rـــادّةHمــــا عـــمـال بـــهـــذه ا
rـــتـــحـــدةHالـــعـــــام لـأل~ ا Wمـــبــــاشـــــرة أو عن طـــــريـق األمـــ
الــــــدول األطـــــراف الــتـي قــــــررت واليـــتــهــا الـــقــضـــائــيــــة
وفـــقـــا لــلـــفـــقـــــرتــW 1 و2 مـن اHـــادّة r9 وأيــــة دول أطـــــراف
أخـــرى مـهتـمـــة باألمــــر إذا مــا رأت أن من اHسـتـصــوب
الـــقــــيــــــام بـــذلـكr بـــوجــــود هــــذا الــــشـــخـص قـــيــــد الــــتـــحــــفظ
وبــالــظـــروف الــتي تـــبــرر احــتـــجــازه. وعــلى الـــدولــة الــتي
جتــري الــتـحــقــيق اHـنــصــوص عـلــيه في الــفــقـرة 1 من هـذه
اHـادّة أن تـبــلغ تـلك الـدول األطـراف عـلـى الـفـور بـالـنـتـائج
الــــتي تــــوصـــلت إلــــيــــهـــا وأن تــــبـــيّن مــــا إذا كــــانت تـــعــــتـــزم

�ارسـة الواليـة القضائيـة.

اHاداHادّة ة 11

1 - إذا لـم تـــــقم الــــــدولـــــة الـــــطـــــرف الـــــتـي يـــــوجـــــد في
إقــلـيـمــهـا الـشــخص اHـدعى ارتــكـابه اجلـر�ــة بـتــسـلـيم ذلك
الـشــخص فــإنـهــا تـكــون مـلــزمـة فـي احلـاالت الــتي تـنــطـبق
عـلـيــهـا اHـادّة r9 وبــدون أي اسـتــثــنـاء عــلى اإلطالق وسـواء
rكــانـت اجلــر�ـــة قــد ارتـكــبت أو لم تــرتـكب في إقــلـيــمـهـا
بـأن حتــيل الـقــضـيــة دون إبـطـاء ال لــزوم له إلى ســلـطــاتـهـا
Wاخملتصة بقـصد احملاكمة من خالل إجراءات تتفق وقوان
تلك الدولة. وعلى هـذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس
األسـلوب اHتبـع في حالة أي جر�ـة أخرى خطـيرة الطابع

�وجب قانون تلك الدولة.

2 - عــنــدمــا ال يــجــيــز الــقــانــون الــوطــني في الــدولــة
الـــطــــرف تـــســـلــــــيم تـــلـك الـــدولـــــــة ألحـــــد مــــواطـــنـــيـــهـــا أو
تــــقــــد�ـــه إال بــــشــــــرط إعــــادتـــه إلــــيــــهـــا لــــيــــقــــضي احلــــــكم
الــصــــادر بـــحــقــه نـــتــيــجـــة احملــاكــمـــة أو اإلجــــراءات الــتي
طــلب تـــســلــيــمــه أو تــقــد�ــه من أجــلــهــــاr ومــوافــقــــة هــذه
الـدولــة والـدولــة الـتي تطـلب تسـليم هـذا الشـخص إليـها
عـــلـى هـــذا اخلـــيــــار وعـــلى أي شــــروط أخـــرى قـــد تــــريـــانـــهـــا
مــنــاســـبــــةr فــإن هــذا الـــتــســلــــيم أو الـــتــقــــد¦ اHــشـــــروط
يكون كافيا السـتيفاء االلتزام اHنصوص عليه في الفقرة

1 من هذه اHادّة.

اHاداHادّة ة 12

يــكـــفل ألي شـــخص يــوضع قـــيــد الـــتــحـــفظr أو تـــتــخــذ
بشـأنه أي تـدابيـر أخـرى أو تقـام عـليه الـدعـوى عمال بـهذه
االتــفـاقــيـةr أن يــلــقى مـعــامـلــة مــنـصــفـةr �ــا فـيــهــا الـتــمـتع
بــجــمــيع احلــقــــوق والــضــمـانــات طــبــقـــا لـقــانـــون الــدولـــة
التـي يوجـد هـذا الـشـخص في إقـلـيـمهـا وألحـكـــام الـقـانون
الـدولي الــواجـبـة الـتـطـبـيقr �ــا في ذلك الـقـانـون الـدولي

حلقـوق اإلنسـان.
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1 - تــعــتـــبــر اجلــرائـم اHــنــصـــوص عــلــيـــهــا في اHــادّة 2
مـدرجـة كـجـرائـم تـسـتـوجب تـسـلــيم اجملـرم في أي مـعـاهـدة
لتـسلـيم اجملرمـW تكـون نافـذة بW أي من الـدول األطراف
قــبل بــدء نــفــاذ هــذه االتــفــاقــيــة. وتــتــعــهــد الــدول األطــراف
بـــإدراج مــــثل هـــذه اجلـــرائـم كـــجـــرائم تــــســـتـــوجب تــــســـلـــيم
اجملــرم في كل معاهدة لتـسليم اجملرمW تعقد فيما بينهـا

بعــد ذلـك.

2 - حــيــنــمــا تــتـــلــقى دولــة طــرف تــشـــتــرط لــتــســلــيم
اجملـــــرم وجــود مــعــــاهــدة طـــلــبــا لـــلــتــســـلــيم مـن دولــة طــرف
rWأخــــرى ال تـــرتــبـط مــعـــهــا �ــعـــــاهــدة لـــتــســـلــــيـم اجملـــرمــ
يـجــوز لــلــدولـة اHــطــلــوب مـنــهــا الـتــســلــيم أن تــعـتــبــر هـذه
االتـــفــاقــيــــةr إذا شــــــاءتr أســـاســـا قــانـــــونــيــا لــلـــتــســلــــيم
فــيــمـــــا يــتــعـــلق بــاجلـــرائم اHــنــصـــوص عــلــيـــهــا في اHــادّة 2.
وتــخـضـع عـمــلـيــة الـتــسـلــيم لــلـشــروط األخـرى الــتي يـنص

عليها قانون الدولة اHقدم إليها الطلب.

3 - تــــعـــــتــــرف الـــــدول األطـــــرافr الــــتـي ال تــــشـــــتــــرط
لــتــســـلــيم اجملــرمــW وجـــود مــعــاهــدةr بــاجلـــرائم اHــنــصــوص
Wكــجــرائم تــســتـوجـب تـســلــيم اجملــرمـ r2 ـادّةHعــلــيـهــا فـي ا
فـيـمـا بـيـنـهـاr رهـنـــا بـالـشـروط الـتي يـنص عـلـيـهـا قـانون

الدولة اHقدم إليها الطلب.

4 - إذا لــــــزم األمــــرr تــــعــــامــل اجلــــــرائـم اHــــنــــصـــوص
Wفــيــمــا بـ Wألغــراض تــســلــيم اجملــرمـ r2 ــادّةHعـــلــيــهــا في ا
الـــدول األطــــرافr كـــمــا لـــــو ارتــكـــبت ال في اHـــكــــان الــذي
وقــعت فـيـه فـحــسب بل في إقــلــــيم الــدولـــة الــتي تــكـــون
قـــد أقـــامت واليـتــهـا الـقـضــائـيـــة وفــقـــا لـلــفـقــــرتـW 1 و2

من اHادّة 9 أيضـا.

5 - تـــعــتــبـــر أحــكـــــام جــمــيـع مــعـــاهــدات وتــرتـــيــبــات
تــســلـــــيـم اجملــرمــW اHــبــرمــة فــيــمــا بــW الـــدول األطــــراف
Wادّة 2 معـدلة فيـما بHفيـمـا يتـعلق بـاجلرائم احملـددة في ا
هــذه الـدولr بــالـقـــدر الــذي تـتـعــــارض فــيه تــلك األحـكـــام

مـع هذه االتفاقيـة.

اHاداHادّة ة 14

1 - تـتـبادل الـدول األطـراف أكـبـر قـدر من اHـسـاعدة
فـيـمـــا يـتعـلق بـالـتـحـقـيقـــــات أو اإلجـــراءات اجلـنـائـيـــــة
أو إجـــراءات الــتــســلــيم الــتي تـــتم مــبــاشــرتــهــا بــخــصــوص
اجلرائم اHنصوص عليها في اHادّة r2 �ا في ذلك اHساعدة
فـي احلـــصــــول عـــلى مــــا يـــوجــــد حتت تـــصــــرفـــهــــا من أدلــــــة

الزمــة لإلجراءات.

2 - تــفي الـــدول األطــراف بــالــتــزامـــاتــهــا اHــنــصــوص
عــــلـــيــــهــــا فـي الــــفــــقـــرة 1 من هــــذه اHــــادّة �ــــا يــــتــــفق مع أي
مـــعـــاهــدات أو تـــرتــيـــبـــات أخــرى بـــشــأن تـــبـــادل اHــســـاعــدة
القـانونـية تـكون قـائمـة فيـما بـينـهاr وفي حـال عدم وجود
مـــثـل هـــذه اHــــعـــاهـــدات أو الــــتـــرتـــيــــبـــاتr تـــتــــبـــادل الـــدول

األطراف اHساعدة وفقا لقانونها الوطني.

اHاداHادّة ة 15

ال يـــجـــوزr ألغـــراض تـــســـلـــيم اجملـــرمـــW أو اHـــســـاعـــدة
الـــقـــانـــونــــيـــة اHـــتـــبـــادلـــةr اعـــتـــبــــار أي جـــر�ـــة من اجلـــرائم
اHــنـصـوص عــلـيــهـا في اHـادّة 2 جــر�ـة ســيـاسـيــة أو جـر�ـة
مـــتــصــلــة بــجـــر�ــة ســيــاســـيــة أو جــر�ــة ارتـــكــبت بــدوافع
ســيـاسـيـة. وبـالـتــاليr ال يـجـوز رفض طـلـب بـشـأن تـسـلـيم
اجملـرمــW أو اHـســاعـدة الــقـانــونـيـة اHــتـبــادلـة مــؤسس عـلى
مـثـل هـذه اجلــر�ـة جملــرد أنه يـتــعــلق بـجــر�ـة ســيـاســيـة أو
جــر�ـــة مــتــصـــلــة بـــجــر�ـــة ســيـــاســيــة أو جـــر�ــة ارتـــكــبت

بدوافع سياسية.

اHاداHادّة ة 16

لـيـس في هـذه االتــفـاقــيـة مـا يــفـســر عـلى أنـه يـفـرض
الـتـزاما بـتـسـلـيم اجملرمـW أو بـتـقد¦ اHـسـاعـدة القـانـونـية
اHـتــبـادلـة إذا تـوفـرت لـدى الـدولـة الـطـرف اHـطـلـوب مـنـهـا
الـتـسـلـيم أسـبـاب وجـيـهـة تـدعـوها إلـى االعـتـقاد بـأن طـلب
r2 ـادّةHـذكـورة في اHالرتـكــابـهم اجلـرائم ا Wتـسـلـيم اجملـرمـ
أو طـلب اHسـاعـدة الـقـانونـيـة اHـتـبادلـة فـيـما يـتـعـلق بـهذه
اجلــرائمr قــد قـدم بــغـيــة مـحــاكــمـةr أو مــعـاقــبـةr شــخص مـا
بـــســــبب الـــعـــرق الــــذي يـــنـــتـــمـي إلـــيه أو بـــســــبب ديـــنه أو
جــــنـــســــيـــته أو أصــــله اإلثــــني أو رأيه الــــســـيــــاسيr أو بـــأن
اسـتـجـابـتـهـا لـلـطـلب من شـأنـهـا أن تـمس بـوضع الـشـخص

اHذكور ألي من هذه األسباب.

اHاداHادّة ة 17

1 - يــجــوز نــقل الــشـــخص احملــتــجــز أو الــذي يــقــضي
مـدة حــكـمه في إقـلــــيم دولـــة طــــرفr واHـطـلــوب حـضـوره
في دولــة أخــرى من الــدول األطــراف ألغــراض الــشــهـادة أو
حتــديــد الــهــويــة أو اHــســاعــدة بــأي شـكـل آخــر في احلــصـول
عــــــلى األدلـــــــــة الـالزمـــــــــة لـــــلــــــتــــــحــــــقــــــيق فـي اجلـــــــــرائم أو
احملـــاكــمـــــة عـــلــيـــهــا �ــوجـب هــذه االتــفـــاقــيــةr إذا اســـتــوفي

الشــرطان اآلتيان :
أ) موافقة هذا الشخص احلرةr عن علمr على نقلهr و
Wب) مـوافـقــة الـسـلـطـات اخملــتـصـة في كـلــتـا الـدولـتـ
عــــلى الــــنــــقــلr رهــــنــــا بــــالـــشــــــروط الــــتي تــــراهـــــا هــــاتـــان

الدولتـان مناسبة.
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2 - ألغـراض هذه اHادّة :
أ) يـــكـــــون لــلـــدولــــــة الـــتي يـــنــقــــل إلــيـــهـــا الـــشــخص
سلطــة إبقائــه قـيد التحفظr وعليها التــزام بذلك مــا لم

rتطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن بـه
ب) عـــلـى الـدولــــــة الـتـي نـقــــل إلــيــهــــــا الــشـــخص
أن تــــنــــفــــذr دون إبــــطـــاءr الــــتــــزامــــهــــا بـــإعــــادتــه إلى عــــهـــدة
rالـدولـــــة الـتي نـقــل مـنـهـا وفـقـا لـلـمتـفق عـلـيه من قـبـــل
أو Hــا يـــتـــفق عـــلـــيهr بـــW الـــســـلــطـــات اخملـــتـــصــــة في كـــلـــتــا

rWالدولتــ
جـ) ال يــجـــوز لــلــدولــة الــتي نــقل إلــيــهــا الــشــخص أن
تـــطــــالب الـــدولــــة الـــتي نــــقل مـــنــــهـــا هــــذا الـــشـــخـص بـــبـــدء

rإجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها
د) حتتـسب للشـخص اHنـقول اHدة الـتي قضاهـا قيد
الــتـحــفظ لــدى الـدولـــة الـتي نــقل إلــيـهــا من مـدة الــعـقــوبـة

اHقضية في الدولة التي نقل منها.

3 - مــــا لم تـــوافق الـــدولـــــة الـــطـــــرف الـــتي يـــتـــقــرر
نــقـــل شـخص مــــا مـنــهـــا وفـقـــــا لـهـــذه اHــادّةr ال يـجــــــوز
أن يحــاكـم ذلك الشـخصr أيا كـانت جنـسيـتهr أو يحـتجز
أو تــقــيــد حـريــتـــه الــشــخــصـيــــة عــلـى أي نــحـــــــــو آخــــــر
فــي إقـلـــيم الـدولــــة الطـــــرف التي يـنـقـــل إليـهـا بـشأن
أي أفـــعـــــال أو أحــــكـــام بــــاإلدانـــة ســــابـــقــــة Hـــغــــادرته إقــــلـــيم

الدولــة التي نقــل منها.

اHاداHادّة ة 18

1 - عـــنـــد حـــجـــز مـــواد أو أجـــهــــزة مـــشـــعـــة أو مـــرافق
نــوويـةr أو الـسـيـطــرة عـلـيـهـا عـقـب ارتـكـاب إحـدى اجلـرائم
اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـادّة r2 تـقوم الـدولـة الـطـرف الـتي

حتوزها �ا يأتي :
أ) تتخذ إجراءات جلعل اHادّة اHشعة أو اجلهاز اHشع

rرفق النووي عد¦ الضررHأو ا
ب) وتـضـمــن االحـتــفــــاظ بـأي مـــواد نـوويـــة وفـقـــا
Hـــا يــنـــطـــبق عـــلـــيـــهـــــا من ضـــمـــانـــات الـــوكـــالـــــة الـــدولـــيـــة

rللطاقــة الذريــة
جـ) وتـراعي الــتـوصــيـات اHــتـعــلـقــة بـاحلــمـايــة اHـاديـة
ومـــعـــايـــيـــر الــــصّـــحــــة والـــسالمـــة الــــصـــادرة عن الـــوكـــالـــــة

الدوليـة للطاقـة الذريـة.

2 - بــعـــد االنــتـــهــاء من أي إجـــراءات تــتـــعــلـق بــإحــدى
اجلــــــرائم اHــنـصـــوص عــلـيــهــــا في اHـادّة r2 أو قـبــــل ذلك
إذا اقـتــضى الــقـانــون الــدولي ذلك تــعـــادr بــعـد الــتـشـــاور
مع الــــدول األطـــراف اHـــعـــنـــيـــة (وبـــخـــاصـــة فــــيـــمـــا يـــتـــعـــلق
بـطرائق اإلعــادة والـتخــزين)r أي مـادة مشعـــة أو جهـــاز

مـشـع أو مــــرفـق نـووي إلى الـدولــــة الــطـرف الـتي تـعـود
إلـــيـــهــا هـــذه اHـــادّة اHـــشــعـــــة أو اجلـــهــــاز اHـــشــع أو اHـــرفق
الــنـــوويr أو الــدولـــــة الـــطــــــرف الـــتي يــكــــــون الــشــخص
الطـبيــعـي أو االعتبـاري اHالك لتـلك اHادّة اHـشعة أو ذلك
اجلــــهـــــاز اHــــشع أو اHــــرفـق الــــنــــووي أحــــد مــــواطــــنــــيــــهــــا أو
اHقـيـمـW فـيـهـاr أو الدولـة الـطـرف الـتي تـكــون تـلك اHادّة
اHـشـعـــة أو اجلـهـاز اHـشـع أو اHـرفق الـنـووي قـد سـرق من

إقليمها أو أخذ منه بطريقة غير شرعية أخـرى.

3 - (أ) إذا كـان الـقــانـون الـوطـني أو الــدولي يـحـظـر
عـلى الـدولــة الـطـرف إعـادةr أو قـبـولr تـلك اHـواد اHـشـعـــة
أو ذلك اجلــــهــــاز اHـــشع أو اHــــرفق الــــنــــوويr أو إذا وافـــقت
الـدول األطــــراف اHـعـنــيـة عــلى ذلكr طــبـقــا لـلــفـقـرة 3 (ب)
من هـذه اHـادّةr تـواصــل الـدولـــة الـطـــرف احلـائـزة لـلـمواد
أو األجـهزة اHـشـعـــة أو اHـرافق النـوويـة اتـخـاذ اإلجراءات
الــواردة في الــفــقــرة 1 من هـــذه اHــادّةr وال تــســتــخــدم تــلك
اHــــواد أو األجــــهــــزة اHــــشــــعــــة أو اHــــرافـق الــــنــــوويــــة إال في

rاألغراض السلمية

3 - (ب) إذا كــان ال يـجــوز قــانــونــا لــلــدولــــة الــطـرف
الـتـي تـكـــــون في حــوزتــهـــا اHـواد أو األجـهـــــزة اHـشـعـــــة
أو اHـرافــق الـنـوويــــة أن حتـــوزهــــاr فـعـلى تـلك الـدولــــة
أن تــــضــــمن وضــــعــــهــــــا فـي أقـــــرب وقـت �ــــكن فـي حـــوزة
rدولــــة يــجــوز لــهــا قـــانــونــا حــيــازتــهــا وتــكــــون قــد قــدمت
حـــسب االقـــتـــضـــــاءr ضـــمـــانـــات تـــتـــمـــشى ومـــقـــتـــضـــيـــــات
rــادّة بـــالــتــشـــــاور مع تــلـك الــدولــةHالــفــقــــــرة 1 من هـــذه ا
بـــــغـــــــرض جــــعـــــل تـــــلك اHــــواد أو األجـــــهــــــزة اHــــشــــعــــــة أو
اHـــرافق الــنـــوويـــة عـــد�ـــــة الــضــــــررr وال تــســـتــخـــدم تــلك
اHــــواد أو األجـــهــــزة اHـــشــــعــــــة أو اHـــرافق الــــنــــوويـــة إال في

األغــراض السلمــية.

4 - إذا كـــانت اHـــواد أو األجـــهــزة اHـــشـــعـــة أو اHــرافق
الــنـوويــة اHـشــار إلـيــهـا فـي الـفــقـرتـW 1 و2 من هـذه اHـادّة
غــيــر �ـــلــوكــة ألي مـن الــدول األطــرافr أو ألحـــد مــواطــني
دولـة طـرف أو أحــد اHـقـيـمــW فـيـهـاr أو لم تــكن قـد سـرقت
أو ¬ احلــصــول عــلــيــهـــا بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة أخــرى من
إقــلــــيم دولــــة طـــــرفr أو إذا لم تــكن هــنــاك دولــــة تــرغب
في استـالمهـا عـمال بـالـفـقرة 3 من هـذه اHـادّةr يـتـخـذ قرار
مـنفصل بشأن طـريقة التصـرف فيهاr وفقـا للفقرة 3 (ب)
مـن هــذه اHـــادّةr بـــعـــد الــتـــشـــاور بـــW الــدول اHـــعـــنـــيــة وأي

منظمات دولية ذات صلة.

rـــادّةH5 - ألغــــراض الـــفـــقـــرات 1 و2 و3 و4 من هـــذه ا
يــجـوز لــلـدولــة الـطــرف احلـائــزة لـلــمـادّة اHــشـعــة أو اجلـهـاز
اHــشع أو اHـرفـق الـنــووي أن تـطــلب اHـســـاعـدة والــتـعــاون
من الــــدول األطـــراف األخـــرىr وبـــخــــاصـــة الـــدول األطـــراف
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اHـعــنــيـةr ومن أي مــنـظــمــات دولـيــة ذات صـلـــةr وال سـيّــمـا
الـوكالـة الدولـية لـلطـاقة الـذرية. وتـشجع الـدول األطراف
واHنـظمات الـدولية ذات الـصلة علـى تقد¦ اHسـاعدة عمال

بهذه الفقرة إلى أقصى حد �كن.

6 - عــلى الـــدول األطــراف الـــقــائـــمــة بـــالــتـــصــرف في
اHــــادّة اHــــشــــعــــة أو اجلــــهــــاز اHــــشـع أو اHــــرفق الــــنــــوويr أو
االحـتــفـاظ بــهـاr عــمال بـهــذه اHـادّةr أن تــخـطــر اHـديــر الـعـامّ
لــلـوكـالـة الـدولــيـة لـلـطـاقـة الــذريـة بـالـطـريــقـة الـتي ¬ بـهـا
الـتـصـرف في تـلك اHـواد أو االحتـفـاظ بـهـا. ويـحـيل اHـدير
الـعـام لــلـوكـالـة الـدولـيـة لـلـطــاقــة الـذريــة هـذه اHـعـلـومــات

إلى الدول األطراف األخرى.

7 - في حـالة حدوث أي انـتشار فـيما يـتصل بإحدى
اجلــــرائم اHــــنـــصــــوص عـــلــــيـــهــــا في اHـــادّة r2 لــــيس فـي هـــذه
االتــفــاقــيــة مــا �س بــأي طــريــقــة قــواعــد الــقـانــون الــدولي
الـــتـي حتــكـم اHـــســـؤولـــيـــة عن الـــضـــرر الـــنـــووي أو قـــواعــد

القانون الدولي األخرى.

اHاداHادّة ة 19

عـــلى الــدولـــة الـــطــرف الـــتي جتـــري فـــيــهـــا مـــحــاكـــمــة
الـــــشــــخـص اHــــدعـى ارتــــكــــابـــه اجلـــــر�ـــــة أن تــــقـــــومr وفــــقــــا
لــــقــــانــــونــــهـــــا الــــوطــــني أو إجــــراءاتــــهـــــا الــــســــاريــــةr بــــإبالغ
النـتـيـجـــة النـهـائـيـة إلجـراءات احملاكـمـة إلى األمـW الـعـام
لأل~ اHــتـــحــدةr الــذي يــحــــيل هـــذه اHــعــلــومــات إلى الــدول

األطــراف األخــرى.

اHاداHادّة ة 20
جتـــري الــدول األطــراف مــشـــاورات مــبــاشــرةr أو عن
طــريق األمــW الـــعــام لأل~ اHــتــحــدةr �ـــســاعــدة مــنــظــمــات
دولــيـةr حـسب الــضـرورةr لـضـمــان تـنـفــيـذ هـذه االتــفـاقـيـة

بشكـل فعــال.

اHاداHادّة ة 21
تـنــفـذ الـدول األطـراف الـتـزامـاتـهـا اHـنـصـوص عـلـيـهـا
في هــذه االتــفــاقـــيــة عــلى نــحــو يــتـــفق مع مــبــدأي تــســاوي
الـــدول في الــســـيـــادة وسالمـــتــهــا اإلقـــلــيـــمــيــة ومـــبــدأ عــدم

التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى.

اHاداHادّة ة 22

لــيس في هــذه االتـفــاقـيــــة مـــا يـبــيح لــدولـــة طـــرف
أن تــــــمـــــــارس في إقـــــــلــــــيـم دولــــــة طــــــرف أخـــــــرى الــــــواليــــــــة
الـــقــضـــائـــيـــة وأن تـــضـــطـــلع بـــاHـــهـــام الـــتي هي من صـــمـــيم
اخــــتـــصـــاص ســــلـــطـــات الــــدولـــــة الـــطــــــرف األخـــــرى وفـــقـــا

لقـانونهـا الــوطني.

اHاداHادّة ة 23

rWدولـت W1 - يـعـرض لـلـتحـكـــيم أي نـــزاع يـنـشـأ بـ
أو أكـثرr من الدول األطـراف حول تفـسير أو تـطبيق هذه
االتــفـــاقــيـــة وال تــتـــســنى تـــســويـــته بــالـــتــفـــاوض خالل مــدة
مـعــقـولــة وذلك بـنــاء عـلى طــلب إحـدى هــذه الـدول. وإذا لم
rفي غـضـون سـتة (6) أشـهر rتـتـمـكن األطراف مـن االتفـاق
rعــلى تــنــظــيـم أمـر الــتــحــكــيم rمن تــاريخ طــلب الــتــحــكــيم
جــــاز ألي من تـــلك األطـــراف إحــالــة الـــنــزاع إلـى مــحـــكــمــة
الـــعـــدل الـــدولــــيـــةr بـــتـــقـــد¦ طــــلب بـــذلكr وفــــقـــا لـــلـــنـــظـــــام

األسـاسي للمحكمـة.

2 - يـــجــوز أليـــــة دولــــة أن تـــعــلنr لـــــدى الــتـــوقـــــيع
عــلـى هــذه االتــفــاقــيــة أو الــتــصــديـق عــلــيــهــا أو قــبــولــهــا أو
اHـوافـقـة علـيـهـا أو االنـضـمام إلـيـهـاr أنـهـا ال تـعتـبـر نـفـسـها
مـلزمة بـالتقـيد بالـفقرة 1 من هذه اHـادّة. وال تكون الدول
األطــراف األخــرى مــلــزمـة بــالــتــقــيــد بــالــفــقـرة 1 إزاء دولـة

طرف أبدت حتفظا من هذا القبيل.

3 - أليــة دولـــة طــرف أبــدت حتــفـظــا وفــقــا لـلــفــقـرة 2
rـــادّة أن تــــســــحب هــــذا الــــتـــحــــفـظ مـــتـى شـــاءتHمـن هــــذه ا

بإخطار توجهه إلى األمW العامّ لأل~ اHتحدة.

اHاداHادّة ة 24

1 - يــفــتح بــاب الــتــوقــيـع عــلى هــذه االتــفــاقــيــة أمــام
جـميع الدول من 14 أيـلول/ سـبتـمـبر سـنة 2005 حتى 31
كـانـون األوّل/ ديـسـمـبـر سـنـة 2006 في مـقـر األ~ اHـتـحـدة

بنيويورك.

2 - تـخـضع هــذه االتـفـاقـيـة لـلـتـصـديق أو الـقـبـول أو
اHـوافـقـة. وتودع وثـائـق الـتـصـديق أو الـقـبـول أو اHـوافـقة

لدى األمW العامّ لأل~ اHتحدة.

3 - يــفـتـح بـــاب االنـضــمـام إلـى هـذه االتــفـاقــيـة أمـام
أيـــة دولــــة. وتــودع وثـــائق االنــضـــمــام لـــدى األمــW الـــعــــامّ

لألمـم اHتحـدة.

اHاداHادّة ة 25

W1 - يـبــدأ نـفــــاذ هــذه االتـفــاقـيــة في الــيــوم الــثالثـ
من تـاريخ إيـداع وثـيـقـة التـصـديق أو الـقـبـول أو اHـوافـقة
أو االنــضــمـــام الــثــانـيــــة والــعــشــــريـن لــدى األمــW الــعـــام

لألمـم اHتحـدة.

2 - بـالـنــسـبـة إلى كــل دولــة تـصــدق عـلى االتـفـاقـيـة
أو تــقــبــلــهــا أو تــوافق عــلــيــهــا أو تــنــضـم إلــيــهــا بــعــد إيـداع
وثــيــقـــة الــتــصــديـق أو الــقــبــول أو اHــوافـــقــة أو االنــضــمــام
الــثـــانـــيــة والـــعـــشــريـنr يــبـــدأ نـــفــاذ االتـــفـــاقــيـــة في الـــيــوم
الثـالثW مـن تـاريـخ إيداع تـلك الـدولــة وثـيـقــة تـصـديـقـها

أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
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اHاداHادّة ة 26

1 - يـجـوز ألي دولــة طـرف أن تـقــتـرح إدخــال تـعـديل
عـلى هـذه االتـفـاقـيـة. ويـقـدم الـتـعـديل اHـقـتـرح إلى الـوديع

الذي يعممه على الفور على جميع الدول األطراف.

2 - إذا طـلبت أغـلبـية الـدول األطراف من الوديع أن
rـقـتـرحـةHيـدعـو إلى عـقـد مـؤتــمـر لـلـنـظـر في الــتـعـديالت ا
يــقــوم الــوديع بــتــوجــيـه دعــوة إلى جــمــيع الــدول األطــراف
حلـضور اHؤتمـرr الذي ال يبـدأ انعقاده إال بـعد مضي ثالثة

أشهر على األقـل على تاريخ توجيه الدعوة.

3 - يبـدل اHـؤتـمـر قـصـارى اجلـهـود لـضـمـان اHـوافـقة
rعـــلى الــــتـــعـــديـالت بـــتـــوافـق اآلراء. وإذا لم يـــتــــيـــســـر ذلك
تـعـتــمـد الـتــعـديالت بـأغــلـبـيـة ثــلـثي أصـوات جــمـيع الـدول
األطــراف. ويــقـوم الــوديع عــلى الــفـور بــتــعـمــيم أي تــعـديل

يعتمد في اHؤتمر على جميع الدول األطراف.

4 - يـبـدأ نـفـاذ التـعـديل الـذي يـعـتـمد وفـقـا لـلـفـقرة 3
من هذه اHـادّة بالـنسبـة لكل دولـة طرف تـودع لدى الوديع
وثـيـقــة تـصـديـقـهــا أو قـبـولـهـا أو انــضـمـامـهـا أو مــوافـقـتـهـا
عـــلى الـــتــعـــديلr اعـــتــبـــارا من الـــيــوم الـــثالثــW مـن تــاريخ
إيــداع ثـلــثي الــدول األطـراف وثــائـقــهــا ذات الـصــلـةr وبــعـد
ذلك يــبــدأ نــفـــاذ ذلك الــتــعــديل بـــالــنــســبــة ألي دولــة طــرف
اعـتـبـارا من الـيـوم الـثالثـW من تـاريخ إيـداع تـلك الـدولة

وثيقتها ذات الصلـة.

اHاداHادّة ة 27

1 - أليـة دولـة طـرف أن تـنـسـحب مـن هـذه االتـفـاقـية
بإشعار خطي يوجه إلى األمW العام لأل~ اHتحدة.

2 - يـــصـــبــح االنـــســحـــــــاب نـــافــــذا بــعـــــد انـــقـــضـــــاء
ســــنــــــة واحــــدة عـــلـى تــــاريخ تــــســـــلم األمــــW الــــعــــــام لألمـم

اHتحـدة لإلشعــار.

اHاداHادّة ة 28

يودع أصل هذه االتفـاقيةr الذي تتساوى في احلجّية
نـــــصـــــوصــه اإلســـــبــــانـــــيـــــة واإلنـــــكــــلـــــيــــزيـــــــة والــــــروســـــيــــة
والـصـيــنـيــة والــعـــربـيّــة والـفـرنــسـيـةr لــدى األمـW الـعـــامّ
لأل~ اHـــتــــحـــدةr الــــذي يـــرسل نــــســـخــــا مـــعــــتـــمــــدة من هـــذه

النصوص إلى جمـيع الدول.

وإثـباتـا لـذلكr قام اHـوقـعون أدنـاهr اHـفوضـون بذلك
حــسب األصـــول من حــكــومــاتــهمr بــتــوقــيع هــذه االتــفــاقــيــة
اHـعـروضـة لـلـتـوقـيع في مـقـر األ~ اHـتـحـدة في نـيـويـورك

في 14 أيلول/ سبتمبر سنة 2005.

مـــرســوم رئـــاسيمـــرســوم رئـــاسيّ رقم  رقم 10 - - 271  مــؤرمــؤرّخ في خ في 26 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
1431 اHــوافق  اHــوافق 3 نــوفــمــبــر ســنــة  نــوفــمــبــر ســنــة r2010 يــتــضــمr يــتــضــمّن عـام عـام 
الــــتـــصــــديق عــــلى بــــروتـــوكــــول ســـنـــة الــــتـــصــــديق عــــلى بــــروتـــوكــــول ســـنـــة 2005 اHــــتــــعـــل اHــــتــــعـــلّق
بــبـروتــوكـول قــمع األعـمــال غـيــر اHـشــروعـة اHــوجبــبـروتــوكـول قــمع األعـمــال غـيــر اHـشــروعـة اHــوجّـهـةـهـة
ضــد سالمــة اHــنــصــات الـثــابــتــة الــقــائــمـة فـي اجلـرفضــد سالمــة اHــنــصــات الـثــابــتــة الــقــائــمـة فـي اجلـرف

القـاريr احملرالقـاريr احملرّر بلندن في ر بلندن في 14 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2005.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة

rبناء على تقرير وزير الشـّؤون اخلارجيّة -

rادّة 77 - 11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبـعـد االطالع عـلى بـروتـوكـول سـنـة 2005 اHـتـعلّق
بــبــروتــوكــول قـمـع األعـمــال غــيــر اHــشـروعــة اHــوجّــهــة ضـد
rـــنــصــات الــثــابـــتــة الــقــائــمـــة في اجلــرف الــقــاريHسالمــة ا

r2005 احملرّر بلندن في 14 أكتوبر سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــصــدّقr عــلى بــروتــوكــول ســنــة 2005
اHـــتـــعـــلّق بـــبـــروتـــوكـــول قـــمـع األعـــمـــال غـــيـــر اHـــشــــروعــــة
اHـوجّهــة ضد سالمـة اHنـصات الـثابـتة الـقائمـة في اجلرف
r2005 احملــــرّر بــــلـــــنـــــدن في 14 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة rالــــقـــــــاري
ويــنـشــــر في اجلـريـدة الــرّسـمــيّـة لـلــجـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 26 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 3
نوفمبر سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بروتوكول عـام بروتوكول عـام 2005 اHتعلق ببروتوكول قمع األعمالاHتعلق ببروتوكول قمع األعمال
غير اHشروعة غير اHشروعة اHوجهـة ضد سالمـة اHنصـات الثابتـةاHوجهـة ضد سالمـة اHنصـات الثابتـة

القائمة في اجلرف القـاريالقائمة في اجلرف القـاري

rإن الدول األطراف في هذا البروتوكول

- بـاعــتـبــارهـا أطــرافـا في بــروتـوكــول قـمـع األعـمـال
غــيـــر اHــشــروعــة اHــوجــهــة ضــد سـالمــة اHــنــصــات الــثــابــتــة
الـقائـمة في اجلـرف الـقاري اHـوقّـع في روما في 10 آذار/

r1988 مارس
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