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مــرسـوم رئـاسي رقم مــرسـوم رئـاسي رقم 10 -  - 272  مـؤرخ في  مـؤرخ في 26  ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
عـام عـام 1431 اHـوافق  اHـوافق 3 نـوفــمــبـر ســنـة  نـوفــمــبـر ســنـة r  r2010  يــتــضـميــتــضـمّن
التـصـديق عـلى بـروتـوكـول عـام التـصـديق عـلى بـروتـوكـول عـام 2005 التـفـاقـيـة قمع التـفـاقـيـة قمع
األعـمـال غــيـر اHـشـروعــة اHـوجـهـة ضــد سالمـة اHالحـةاألعـمـال غــيـر اHـشـروعــة اHـوجـهـة ضــد سالمـة اHالحـة

البحريةr احملرالبحريةr احملرّر بلندن في ر بلندن في 14 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2005.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
rبناء على تقرير وزير الشـّؤون اخلارجيّة -

rادّة 77-11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -
- وبـعد االطـالع عـلى بـروتـوكـول عام 2005 التـفـاقـيـة
قـمع األعــمـال غــيـر اHــشـروعـة اHــوجّـهــة ضـد سالمــة اHالحـة

r2005 احملرّر بلندن في 14 أكتوبر سنة rالبحرية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـــصــدّقr عـــلـى بـــروتـــوكـــول عــام 2005
التـــفــاقـــيــة قـــمـع األعــمـــال غــيـــر اHــشـــروعــــة اHــوجّـــهـــة ضــد
سالمـــة اHالحـــة الــبــحــريـــةr احملــرّر بــلــنــدن في 14 أكــتــوبــر
سـنـة r2005 وينـشـــر في اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 26  ذي الـقـعـدة عـام 1431 اHـوافق
3 نوفمبر سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بروتوكول عـام بروتوكول عـام 2005
التفاقيـة قمـع األعمال غيـر اHشروعـةالتفاقيـة قمـع األعمال غيـر اHشروعـة
اHوجهة ضد سالمة اHالحة البحريةاHوجهة ضد سالمة اHالحة البحرية

ديبـاجـــة

rإن الدول األطراف في هذا البروتوكول

- بـاعــتــبـارهــــا أطـــرافـا فـي اتـفــاقــيــة قــمـع األعــمـال
غــيــر اHــشــروعـــة اHــوجــهــــة ضــد سالمــة اHالحــة الــبــحـــريـة

r1988 وقّعــة فـي رومـا في 10 آذار/ مارسHا

- وإذ تـــــدرك أن األعـــــمـــــال اإلرهـــــابـــــيــــة تـــــهـــــدّد األمن
rWوالســلم الدولـي

اتاتّفاقيات واتفاقيات واتّفاقات دوليفاقات دوليّـةـة
A.924 (22) وإذ تـــــــضع فـي اعـــــــتــــــبـــــــارهــــــا الـــــــقــــــرار -
الـصـادر عن جـمـعـيــة اHـنـظــمـة الـبـحــريــة الـدولـيــة والـذي
تطلب فـيه تـنقيح الـتدابيـر القانـونية والتـقنيـة الدولية
الــقـــائــمــة والـــنــظــر فـي الــتــدابـــيــر اجلــديـــدة الــتي يـــتــعــيّن
اتـــــخــــــاذهــــــا Hــــــنع وقــــــمـع اإلرهـــــاب اHــــــوجّــه ضـــــد الــــــســــــفن
ولـتـحسـW األمن عـلى مـ� الـسـفن وعـلى البـرr بُـغـيـة احلد
من اخملـــــاطـــــــر الــــتـي يــــتـــــعــــــرض لـــــهــــا الـــــركــــــاب واألطـــــقم
rوانىءHـوانىء على م� السفن وفي مناطق اHوموظفو ا

rوالتي تتعرض لها السفن وشحناتها
- وإذ حتـــيـط عـــلـــمــــا بـــاإلعالن اHــــتـــعـــلّـق بـــالـــتــــدابـــيـــر
الــــرامـــــيــــة إلى الــــقــــضـــــاء عــــلى اإلرهــــاب الـــــدوليr اHــــرفق
بـالـقرار 60/49 اHـؤرّخ في 9 كـانـون األول/ ديـسـمـبر 1994
والـصادر عن اجلـمـعيـة العـامة لـأل� اHتـحدةr والـذي قامت
فـيه الـدول األعضـاء في األ� اHـتحـدةr في جـملـة مـا قامت
بهr بـإعـادة الـتـأكـيـد رسـمـيـا عــلى إدانـتـهـا الـقـاطـعـة جلـمـيع
أعـمـال اإلرهاب وأسـالـيـبـه و�ارسـاتـهr عـلى اعـتـبـار أنـها
أعــمــال إجـرامــيـة ال �ــكن تـبــريــرهـاr أيــنـمــا ارتـكــبت وأيـا
كــان مــرتــكــبــوهــاr �ــا في ذلك مــا يــعـــرّض مــنــهــا لــلــخــطــر
الــعالقــات الـوديــة بــW الــدول والــشـعــوب ويــهــدّد الــسالمـة

rاإلقليمية للدول ويهدّد أمنها
- وإذ تــــأخــــذ عـــلــــمــــا بـــالــــقـــرار 210/51 اHــــؤرّخ في 17
كـــانـــون األول/ ديــــســـمـــبـــر 1996 والـــصـــادر عـن اجلـــمــــعـــيـــة
الـــعــامــة لأل� اHــتــحـــدةr واإلعالن اHــكــمّـل لـإلعالن اHــتــعــلّق
بــالــتـدابــيــر الــرامــيــة إلى الــقــضــاء عــلى اإلرهــاب الــدولي

rرفق بهHلعام 1994 ا
- وإذ تسـتذكـر القرارين 1368 (2001) و1373 (2001)
الصـادرين عن مجـلس األمن التـابع لأل� اHـتحدةr الـلذين
يـظـهـران الــرغـبـة الــدولـيـة في مــحـاربـة اإلرهــاب بـجـمـيع
أشــكـــاله ومـظــاهـــرهr والـلــذين أوكال مــهـــام ومـســؤولــيــات
إلى الـدولr وإذ تــأخـذ في احلـســبــان الــتـهــديـــد اHـتـواصــل

rمن الهجمات اإلرهابية
- وإذ تــســتــذكــر أيــضــا الــقـرار 1540 (2004) الــصــادر
عن مــــجـــــلس األمـن الــــتــــابـع لأل� اHــــتـــــحــــدةr الــــذي يـــــســــلّم
بــاحلــاجـة اHــلــحّــة ألن تــتــخــذ جــمــيع الــدول تــدابــيــر فــعــالـة
إضــــافـــــيــــة لــــلـــــحــــول دون انـــــتــــشـــــار األســــلـــــحــــة الـــــنــــوويــــة

rوالكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها
- وإذ تــسـتـذكــر كـذلك االتــفـاقـيــة اHـتـعــلّـقـــة بـاجلـرائم
rـــرتــكــبــة عــلـى مــ� الــطــائــراتHوبــعـض األفــعــال األخــرى ا
r1963 الــتي وقّـعـت في طـوكــيـو في 14 أيــلــول/ سـبــتـمــبـر
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غــيـــر اHـــشـــروعــة اHـــوجـــهـــة ضــد سـالمــة اHـالحـــة الــبـــحـــريــة
وبروتوكولهـاr ويدعو الدول إلى اHشـاركة في استعراض
هـذين الـصكـW الـذي تـقـوم به الـلجـنـة الـقـانـونيـة الـتـابـعة
لــلـــمــنــظـــمــة الـــبــحــريـــة الــدولـــيــة من أجـل تــعــزيـــز وســائل
مــواجـهــة هـذه األعــمـال غــيـر اHــشــروعـةr �ــا فـيــهـا األعــمـال
اإلرهابـيةr والذي يـحث الدول أيـضا على اتـخاذ التـدابير
rبصـورة فـعـالــة Wـناسـبـة لـكـفالـــة تـنـفيـذ هـذين الـصـكـHا
وال سيما باعـتماد التشريـعاتr حسب االقتضاءr من أجل
إيــجــاد إطــار ســلــيم لــلــتــعــامل مع حــوادث الــســطــو اHـســلح

rواألعمال اإلرهابية التي تقع في عرض البحـر

- وإذ تــأخــذ في االعـتــبــار أيــضـا أهــمــيـة الــتــعـديالت
عـــلى االتــفـاقــيـــة الــدولـيــة لــسالمــــة األرواح في الــبــحـــار
لعام r1974 وأهمية اHـدونة الدوليـة ألمن السفن واHرافق
اHــيــنـائــيــــة (مــدونــة ISPS)r وقــــد اعـتــمــدت فـي مــؤتــمـــر
rـتــعـــاقـدة في تــلك االتـفــاقـيـــةHعـــام 2002 لـلــحـكــومــــات ا
في إيــجـــاد إطـار تــقــني دولي مالئم يــقــوم عـلى الــتــعـــاون
بــW احلــكــومــات والــوكــاالت احلــكــومــيــة واإلدارات احملــلــيـة
والـوطـنــيـة وقـطــاعي الـنــقـل الـبـحــري واHـوانىء من أجـل
الــكـــشف عن أي مـــخـــاطــر تـــهـــدد األمن واتــخـــاذ الـــتــدابـــيــر
الـوقـائـيـة لـلـحـول دون تـعـرّض الـسفـن واHـرافق اHـيـنـائـية

rستخدمة في التجارة الدولية للحوادثHا

- وإذ تــــأخـــذ فـي االعـــتــــبــــار كــــذلك الــــقــــــرار 187/58
الذي اعتمدته اجلـمعية العامة لأل� اHتحدةr والذي أكدت
فـيه من جــديـد أنه يـتــعـيّن عــلى الـدول أن تـضــمن خـضـوع
أي تـدابــيــر تــتــخــذهــــا Hـكـــافــحــــة اإلرهــــاب لاللــتــزامــات
التي تقـع على عاتـقهـا �وجب الـقانـون الدوليr وال سـيما
الـــقــــانــــون الــــدولي حلــــقــــوق اإلنـــســــان والــــقــــانـــون الــــدولي

rوالقانون اإلنساني الدولي Wلالجئ

- وإذ تــرى من الــضـروري اعــتـمــاد أحـكــام تــكـمــيـلــيـة
ألحــكــام االتـــفــاقــيـــةr من أجل قــمـع أعــمــال عــنـف إرهــابــيــة
إضــافـــيـــة تـــســـتـــهــدف سـالمـــة اHالحـــة الــبـــحـــريـــة الـــدولـــيــة

rفعاليتها Wومن أجـل حتس rوأمنها

اتفقت على مـا يأتي :اتفقت على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى

ألغراض هذا البروتوكول :
1 - "االتــفــاقـــيــــة" تــعـــني اتــفـــاقــيــــة قـــمــع األعــمــــال
rالحـــة الــبـحــريـةHـوجــهــة ضـد سالمــة اHـشــروعـــة اHغــيــــر ا

التي وقّعت في روما في 10 آذار/ مارس 1988.
rنظمة البحرية الدوليةHنظمة" تعني اH2 - "ا
3 - األمW العامّ" يعني األمW العامّ للمنظمة.

واتــــفــــاقــــيــــة مــــكـــــافــــحــــة االســــتــــيالء غـــــيــــر اHــــشــــروع عــــلى
الــطــائــراتr الــتي وقّــعت في الهــاي في 16 كــانــون األول/
ديـســمــبـر r1970 واتــفــاقــيــة قـمـع األعـمــال غــيــر اHــشــروعـة
اHــوجــهــــة ضـــد سالمــــة الــطـــيـــــران اHــدنيr الـــتي وقّـــعت
فـي مــونــريـال في 23 أيــلــول/ سـبــتـمــبـر r1971 واتـفــاقــيـة
مـنع اجلـرائم اHـرتـكـبة ضـد األشـخـاص اHـتـمتـعـW بـحـمـاية
دولـيــةr �ن فــيـهم اHــوظــفـون الــدبــلـومــاسـيــونr واHــعـاقــبـة
عـلـيـهـاr الـتي اعـتـمـدتـهـا اجلـمـعــيـة الـعـامــــة لأل� اHـتـحــدة
في 14 كـانـون األول/ ديـسـمـبر r1973 واالتـفـاقيـة الـدولـية
Hـنـاهـضـة أخـذ الـرهـائنr الـتي اعـتـمـدتـهـا اجلـمـعـيـة الـعـامة
r1979 ــــتـــــحـــــدة في 17 كـــــانـــــون األول/ ديـــــســـــمـــــبــــرHلـأل� ا
واتـفـاقـيــة احلـمـايـة اHـاديـة لـلـمــواد الـنـوويـــةr الـتي وقّـعت
r1979 فـي فـــــــيـــــــيـــــــنـــــــا في 26 تــــــشـــــــريـن األول/ أكـــــــتـــــــوبــــــر
والـــتــــعــــــديالت عــــلـــيـــهــــــا الـــتي اعــــتـــمـــــدت في 8 تـــمـــوز/
يـوليــو r2005 والبـروتوكـول اHتعـلق بقـمع أعمـال العنف
غيـر اHشروعـة في اHـطارات التـي تخـدم الطيـران اHدني
الــدوليr اHــكـمّــل التـفــاقــيـة قــمع األعــمــال غــيـر اHــشــروعــة
اHــوجــهـــــة ضـــد سـالمـــة الــطــيــــــران اHـدنـيr الـــذي وقّـــع
في مونريال في 24 شبـاط/ فبراير r1988 والبـروتوكول
اHـتـعلق بـقـمع األعمـال غـير اHـشـروعة اHـوجـهة ضـد سالمة
اHنصات الثـابتة اHوجودة على اجلرف القاريr الذي وقّـع
في رومــا في 10 آذار/ مــارس r1988 واتــفـــاقــيـــة تـــمــيـــيــز
اHـتـفـجـــرات الـبالسـتــيـكـيـة بـغـــرض كـشـفـهـاr الـتي وقّـعت
فـي مــــــونـــــريــــــال في 1 آذار/ مـــــارس r1991 واالتــــــفـــــاقــــــيـــــة
الـدولــيـة لـقــمع الـتــفـجــيـرات اإلرهــابـيــةr الـتي اعــتـمــدتـهـا
اجلــــمـــعــــيـــة الــــعــــامـــة لأل� اHــــتــــحـــدة في 15 كـــانـــون األول/
ديـــســــمـــبــــر r1997 واالتــــفـــاقــــيــــة الـــدولــــيـــة لــــقــــمع تــــمـــويل
اإلرهـابr الـتي اعــتـمـدتـهـا اجلـمـعـيــة الـعـامـة لأل� اHـتـحـدة
في 9 كــانـون األول/ ديـســمـبـر r1999 واالتـفــاقـيـة الــدولـيـة
لقمــع أعمال اإلرهـــاب النــوويr التي اعتمدتها اجلمعية

r2005 تحدة في 13 نيسان/ أبريلHالعامة لأل� ا

- وإذ تـــأخــــذ فـي االعـــتــــبــــار أهــــمــــيـــة اتــــفــــاقــــيـــة األ�
Montego Bay الـتـي وقّـعت في rــتــحـدة لــقـانــون الــبـحــارHا
في 10 كــانــون األول/ ديــســمــبــر r1982 والــقــانــون الــدولي

rالعُـرفي للبحــار

- وإذ تــــــأخــــــذ فـي االعـــــــتــــــبـــــــار الــــــقــــــرار 46/59 الــــــذي
اعـتمـدته اجلمـعيـة العـامة لأل� اHـتحـدةr والذي أكـدت فيه
من جــديــد ضــرورة الــتــعــاون الــدولي وتــنــفــيــذ اإلجـراءات
الـتي تـتـخـذهــا الـدول Hـكـافـحــة اإلرهـاب عـلى نـحـو يـتـفق
مع مــــبـــادىء مــــيــــثــــاق األ� اHــــتـــحــــدة والــــقــــانـــون الــــدولي
واالتــفــاقـــيــات الـــدولــيــــة ذات الـــصــلــــةr والــقــــــرار 24/59
الـذي اعتمدته اجلـمعية الـعامة لأل� اHتـحدةr والذي يحث
الـدول عــلى أن تـصــبح أطــرافـا في اتــفــاقـيــة قـمع األعــمـال
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(بـــاء) أو أغـــراض الـــوقـــايـــةr وبـــالـــتـــحـــديـــد األغـــراض
اHـتــصـلـة مــبـاشــرة بـالـوقــايـة من الــكـيـمــيـائــيـات الـســمّـيـة

rوالوقاية من األسلحة الكيميائية
(جـــــيم) أو األغــــراض الــــعـــــســــكــــريــــة الــــتـي ال تــــرتــــبط
بـاسـتـخـدام أسـلــحـة كـيـمـيـائـيـة وال تـعـتـمـد عـلى اسـتـخـدام

rاخلصائص السمّية للكيميائيات كطريقة احلرب
(دال) أو إنــــــفــــــاذ الـــــــقــــــوانــــــrW �ـــــــا في ذلـك أغــــــراض
مـــكــــافـــحـــة أعــــمـــال الـــشــــغب الـــداخــــلـــيـــةr مــــادامت األنـــواع

rوالكميات متسقة مع هذه األغراض
(2) الذخـائر واألجهـزة اHصمّـمة للـتسبب بـالوفاة أو

بـأذى آخـر بـفـعل اخلـصـائص الـسـمّـيـة لـتـلك الـكـيـمـيـائـيـات
الــســمّــيــة اHــذكــورة فـي الــفــقــرة الــفــرعــيــة r(1) (II) والــتي

rكن إعتاقها نتيجة الستعمال هذه الذخائر واألجهزة�
(3) أي جـهـاز مـصـمّـم خـصـيـصـا لالسـتـخـدام اHـبـاشــر

في مـا يــتـصل بـاســتـعـمــال الـذخـائـر واألجــهـــزة اHـذكـــورة
.(2) (II) في الفقرة الفرعية

(III) األســـــلـــــحـــــــة الـــــنـــــوويـــــــة واألجـــــهـــــزة الـــــنـــــوويــــة
اHتفجــرة األخــرى.

(هـ) عـبـارة "الـكـيـمـيـائـيـات الـسـمّـيـة" تـعنـي أي مادّة
كـيـمـيـائيـــــــة �ـكـنـهـا بـواسـطـــة تـأثـيـرهـــــا الـكـيـمـيـــائي
في سـيـرورة احلـيـاة أن تـسـبب الـوفـاة أو الـعـجـــز اHؤقت
أو األذى الــدائم لإلنــسـان أو احلــيــوان. وهي تـشــمل جــمـيع
هـذه الكـيمـيـائيـاتr بصـرف النـظرعن مـنشـئهـا أو طريـقة
إنــتـاجــهـــاr وبــــدون الــتـفـــــات إلى مـــا إذا كــــــانت تــنـتــج

rفي منشآت أو في مصانع ذخيرة أو في مكان آخـر
(و) "سـلف" يــعـني أي مـتــفـاعــل كــيـمـيــائي يـشـــارك
في أي مــرحــلــةr ومــهـمــا كــانت الــطــريــقــةr في إنــتــاج مـادّة
كيـمـيـائيـة سـمّـية. ويـشـمل ذلك أي مـكـوّن رئيـسي لـنـظام

rكوناتHكيميائي ثنائي أو متعدد ا
rنظمة البحرية الدوليةHنظمة" تعني اH(ز) "ا

" يعني األمW العامّ للمنظمة. (حـ) "األمW العامّ
2 - وألغـراض هذه االتفاقيـة :

" و"مــرفق رســمي أو (أ) حتـــمل عــبــارات "مــكـــان عــامّ
حكـومي" و"مـرفق من مـرافق الـبـنـيـة الـتحـتـيـة" و"شـبـكة
لــلــنــقل الــعــامّ" اHـــعــنى نــفــسه الــذي حتـــمــله في االتــفــاقــيــة
الـدولـيـــة لـقـمــع الـتــفـجـيـــرات اإلرهــابـيـــةr الـتي وقّــعت

في نيويورك في 15 كانون األوّل/ ديسمبر r1997 و
(ب) حتـــمل عـــبـــارتـــا "مـــادة اHـــصـــدر" و"مـــادة خـــاصــة
قـابـلة لـالنشـطـار" اHعـنى نـفـسه الذي حتـمالنه في الـنـظام
األسـاسي لـلـوكـالــة الـدولــيــة لـلـطـاقــة الـذريـــةr الـذي وقّـع

في نيويورك في 26 تشرين األوّل/ أكتوبر 1956.

اHاداHادّة ة 2

1 - ع - عُــدــدّلت اHادلت اHادّة ة 1 مـن االتـفاقـيـــة وأصـبـــح نصـهـــا مـن االتـفاقـيـــة وأصـبـــح نصـهـــا
عــلى النحــو اآلتي :عــلى النحــو اآلتي :

اHاداHادّة ة 1

1 - ألغراض هذه االتفاقية :

(أ) "الـسفينـة" تعني أي مـركب مهما كـان نوعه غير
مـثـبّـت تـثـبـيـتـا دائــمـا بـقـاع الـبــحـرr �ـا في ذلك الـزوارق
ذات الــدفـع الــديـــنــامـــيــكـي واHــراكب الـــقــابـــلـــة لــلـــتــشـــغــيل

rغمور وأي مركب عـائم آخرHا
(ب) "الــنـقــل" يــعـني تــرتـيب حــركـة شــخص أو مـادّة
rأو الــشـــــروع فـيـهـا أو �ـارســـــة الـتــحـــكّـم فـعـلـيـا بـهــــــا

rـا في ذللك السلطة الفعلية التخاذ القرارات بشأنها�
(جـ) عــــبـــــــارة "اإلصــــابــــــة اجلــــســــيــــمــــــة أو الــــضــــــرر

البـالــغ " تعـني :

(I) إصابة بدنية جسيمةr أو

(II) تــدمـيـرا بــالـغـا Hــكـــان عـــامّ أو مـــرفق رسـمي أو
حـكـومي أو مـرفق من مـرافق الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة أو شـبـكـة

للنقل العامrّ تنجم عنه خسارة اقتصادية جسيمةr أو

(III) ضـــررا شــــديـــدا يـــلــــحق بـــالــــبـــيـــئــــةr �ـــا في ذلك
الهواء والتربة واHاء واحليوانات والنباتات.

(د) عــــــــــبــــــــــــارة "سـالح بـــــــــــيـــــــــــولـــــــــــوجـي أو نـــــــــــووي أو
كيميــائي" تعـني :

(I) "األسلحـة البيولوجية "r وهي :

r(1) عـوامـل جرثـومـيـة أو عـوامـل بـيولـوجـيـة أخـرى

rأو ذيـفـانات بـغض النـظرعـن منـشئـها أو طـريـقة إنـتاجـها
ذات أنــــواع وكــــمـــيــــات ال مـــبــــرر لـــهــــا ألغـــراض االتــــقـــاء أو

rالوقاية أو ألغراض سلمية أخرى

(2) أو أسلـحة أو وسـائل إيصـال مصـمّمـة الستـخدام

هــــذه الــــعــــوامل أو الــــذيــــفــــانــــات ألغــــراض عـــدائــــيــــة أو في
النزاعات اHسلحـة.

(II) "األســـلــــحـــة الـــكــــيـــمــــيـــائــــيـــة"r وهي ســــواء كـــانت
مجتمعة أو منفردة :

(1) كيـمـيائـيـات سـمّيـة وسالئـفـهاr بـاسـتـثنـاء مـا هو

مـزمـع لألغـراض اآلتيـة :
(ألف) األغــراض الـصـنــاعـيـة والــزراعـيــة والـبـحــثـيـة

rوالطبية والصيدالنية أو أغراض سلمية أخرى
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4 -  - يستـعــاض عـن فاحتــــة الفقـــــرة يستـعــاض عـن فاحتــــة الفقـــــرة 2 مــن اHاد مــن اHادّة ة 3
من االتفاقيـة بالنص اآلتي :من االتفاقيـة بالنص اآلتي :

2 - يــــرتـــــكب أي شـــــخص جُـــــرمــــا أيـــــضــــا إذا مـــــا قــــام
بالتهديدr اHشروط أو غير اHشروطr طبقا Hا ينص عليه
القـانون الوطـنيr بـارتكاب أي مـن األفعـال اجلُرميـة التي
تـــنص عــلـــيــهــا الـــفــقـــــرات الــفـــرعـــيـــة (ب) و(جـ) و(هـ) من
الـفـقــرة 1 بـهدف إجـبـار شـخص حـقيـقي أو اعـتـبـاري على
الــقــيـام بــعــمل مـا أو االمــتــنـاع عـن الـقــيــام بهr إذا كـان من
شــأن هــذا الــتــهــديــد أن يــعــرَّض اHالحــة اآلمــنــة لــلــســفــيــنــة

اHعنيّـة للخطــر.
5 - يـضـــــاف النص اآلتي بـوصـفــــه اHاد - يـضـــــاف النص اآلتي بـوصـفــــه اHادّة ة 3 مـكــررا مـكــررا

مــن االتفاقيـــة :مــن االتفاقيـــة :

اHاداHادّة ة 3 مكررا مكررا
1 - يــــــــرتـــكـب أي شـــخـص جُــــــرمــــــا في مــــفــــهــــــــوم
هـــذه االتــفـاقــيـــة إذا مـــا قـــام بــصـــورة غــيـــر مــشـروعــــة

وعــن عمــد �ــا يأتي :
(أ) عنـدما يـكون الـغرض من الـفعلr بـحكم طـابعه أو
ســيــاقهr تــخـويف الــســكـانr أو إرغــام حــكـومــة أو مــنـظــمـة
دولية على القيام بأي عمل ما أو االمتناع عن القيام به :
(I) اسـتـخـدم ضـد سـفيـنـــة أو عــلـى مـتـنـهـا أو أنـــزل
من ســفـيــنــة أي مـواد مــتــفـجــرة أو مــواد مـشــعــة أو سالحـا
بيولوجيا أو كيميائيا أو نوويا بطريقة تسبّب أو يرجّح

أن تسبّب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضررا بالغاr أو
(II) أفـرغ من سـفـيـنـة زيـتـا أو غـازا طـبـيـعـيـا مـسـيال
أو مادة خطرة أو ضارة أخـرىr ال تشملها الـفقرة الفرعية
(أ) r(I) بــكــمــيـــات أو تــركــيــز يــســبّـب أو يــرجّح أن بــســبب

الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضررا بالغاr أو
(III) اســتــخــدم ســفــيــنــة بــطــريــقــة تـســبـب الــوفـاة أو

إصابة جسيمة أو ضررا بالغاr أو
(IV) هـدّدr تـهـديـدا مشـروطـا أو غـيـر مـشـروطr طـبـقا

Hــا يــنـص عــلــيه الــقــانــون الــوطــنيr بــارتــكــاب جُــرم تــنص
عليه الفقرة الفرعية (أ) (I) أو (II) أو r(III) أو

(ب) نقـل على م� سفينـة :
(I) أي مـواد مــتــفــجـــرة أو مــواد مــشــعـــةr مـــع الـعـــلم
بـأن الـقـصـد مـنــهـا هـو اسـتـخـدامـهـا لــلـتـسـبّبr أو الـتـهـديـد
بــالــتـســبّبr اHــشــروط أو غـيــر اHــشــروطr طـبــقــا Hــا يـنص
علـيــه الـقــانـون الــوطـنيr بالـوفـــاة أو بإصـابــة جـسيـمـة
أو بـــضـــــرر بـــالغ لـــغــــرض تـــخـــويـف الـــســـكـــانr أو إرغــــام
حـكـومـــة أو مـنـظـمـــة دولـيــــة عــلى الـقـيــــــام بـأي عـمـــــل

أو االمتنـاع عن القيــام بـهr أو

اHاداHادّة ة 3
يـــضـــــــاف الــــنص اآلتي بــــوصـــفــــه اHـــاديـــضـــــــاف الــــنص اآلتي بــــوصـــفــــه اHـــادّة ة 2 مـــكـــــررا مـــكـــــررا

مــن االتفاقيـــة :مــن االتفاقيـــة :
اHاداHادّة ة 2 مكررا مكررا

1 - ال شيء يـرد في هذه االتـفاقيـة يؤثـر في احلقوق
والـــواجــــبـــات واHــــســـؤولـــيــــات األخـــــرى لــــلـــدول واألفـــــراد
�ــوجـب الــقـــانــون الـــدوليr وال ســـيّـــمــا مـــبـــادىء ومــقـــاصــد
مـيــثــاق األ� اHــتـحــدة والــقـانــون الــدولي حلـقــوق اإلنــسـان

والقانون الدولي لالجئW والقانون اإلنساني الدولي.
2 - وال تـــنــــطــــبق هــــذه االتــــفــــاقـــيــــــة عــــلى أنــــشــــطـــــة
الــقــوات اHــســلــحــة أثـنــاء الــنــزاع اHـســلحr وفـق مـفــهــومــهـا
�ــوجب الــقــانــون اإلنــســاني الــدوليr الــتي يــحــكــمـهــا ذلك
الـــقــــانـــونr وال عـــلـى األنـــشـــطــــة الـــتي تــــقـــوم بـــهــــا الـــقـــوات
الــعـــســكـــــريــــة الــتـــابــعـــــة لـــدولــــة في ســـيـــاق �ــارســـتــهــا
Hــهــامـــهــا الــرســـمــيــةr بـــقــــدر مــــا حتـــكــمــهـــا قــواعــد أخــــرى

�ـوجب القانــون الــدولي.
3 - وال شـيء يــــرد فـي هـــــذه االتـــــفـــــاقــــيـــــة يـــــؤثـــــر في
احلـــقــوق والــواجـــبــات واHـــســؤولــيـــات الــتي تـــنص عــلـــيــهــا
مـعــــاهـدة عـدم انـتــشـــار األسـلــحـــة الـنـوويــةr الـتي وقّـعت
r1968 في واشـنـطن ولنـدن وموسـكو في 1 تمـوز/ يولـيو
واتــفــاقــيــة حــظــر اســتــحــداث وإنــتــاج وتــكــديـس األســلــحـة
البكتربولوجيـة (البيولوجية) والتكـسينية وتدمير تلك
األسـلــحــــةr الـتـي وقّـعت فـي واشـنــطن ولــنـدن ومــوســكـــو
في 10 نـيــسـان/ أبـريل r1972 واتــفـاقـيـة حــظـر اسـتـحـداث
وإنـــتــاج وتـــكـــديس واســـتـــخـــدام األســـلـــحـــة الــكـــيـــمـــيـــائـــيــة
وتــدمـــيــر تـلـك األســلــحــةr الــتي وقّــعت في بــاريس في 13
كــــانـــون الــــثــــاني/ يـــنــــايـــر r1993 في مـــا يــــتـــعـــلـق بـــالـــدول

األطـراف في هذه اHعـاهدات.

اHاداHادّة ة 4

1 -  - يستـعــاض عـن فاحتــــة الفقـــــرة يستـعــاض عـن فاحتــــة الفقـــــرة 1 مــن اHاد مــن اHادّة ة 3
من االتفاقيـة بالنص اآلتي :من االتفاقيـة بالنص اآلتي :

1 - يــــرتـــــكـب أي شـــــخص جُـــــرمـــــا فـي مـــــفـــــهـــــوم هــــذه
االتـفــاقــيــة إذا مـا قــام بــصــورة غـيـر مـشـروعـة وعن عـمـد

�ا يأتي :

2 -  - يستـعـــاض عـن الـفقــــرة يستـعـــاض عـن الـفقــــرة 1 (و) مــن اHاد (و) مــن اHادّة ة 3 مـن مـن
االتفاقيـة بالنص اآلتي :االتفاقيـة بالنص اآلتي :

r(و) نــقل مـعــلـومـات يــعـلم ذلك الــشـخص أنـهــا زائـفـة
�ا يهدّد اHالحة اآلمنة للسفينة.

3 - ح - حُذفت الفقرة ذفت الفقرة  1 (ز) من اHاد(ز) من اHادّة ة 3 من االتفاقية. من االتفاقية.
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اHاداHادّة ة 3 مكررا ثالثا مكررا ثالثا
يـــرتـــكب أي شـــخـص جُـــرمـــا أيـــضـــا في مـــفـــهـــوم هـــذه

االتفاقيـة إذا مـا قـام :
(أ) بـصـورة غـيـر مـشـروعـة وعن عـمـد بـجرح أو قـتل
أي شــخـص في ســيــاق ارتــكـــاب أي مـن األفــعــال اجلُــرمــيــة
الـتي تـنص عـلـيـهـا الـفـقرة 1 من اHـادّة 3 أو اHـادّة 3 مـكررا

أو اHادّة 3 مكررا ثانياr أو
(ب) حـاول ارتـكــــاب جُـرم تـنص عـلــيه الـفـقــرة 1 من
اHـادّة 3 أو الـفـقـــرات الـفــرعـيــة (أ) (I) أو (II)  أو (III) من

اHادّة 3 مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) من هذه اHادّةr أو
(جـ) ســاهم كـشـريك في ارتـكــاب جُـرم تـنص عـلــيه
اHــادّة 3 أو اHــادّة 3 مـــكـــــررا أو اHـــادّة 3 مـــكـــررا ثــــانـــيـــا أو

الفقرتان الفرعيتان (أ) أو (ب) من هذه اHادّةr أو
(د) نــــظّم آخــــرين أو وجّـــهــــهم بــــارتـــكــــاب جُــــرم تـــنص
عـلـــيه اHادّة 3 أو اHـادّة 3 مـكـــررا أو اHادّة 3 مـكـررا ثـانـيـا

أو الفقرتان الفرعيتان (أ) أو (ب) من هذه اHادّةr أو
(هـ) أســـهم فـي ارتـــكـــاب جُــــرم أو أكـــثـــر مـن األفـــعـــال
اجلُــرمـيــة الـتي تــنص عـلــيـهــا اHـادّة 3 أو اHـادّة 3 مـكـررا أو
اHـادّة 3 مـكـررا ثـانـيـا أو الـفـقـرتـان الـفـرعـيـتان (أ) أو (ب)
من هـذه اHـادّة مـن قـبل مـجـمــوعـة من األشـخــاص يـعـمـلـون

من أجل غاية مشتركة وعن عمد إما :
(I) بــــهـــدف تـــعـــزيــــز الـــنـــشـــاط اإلجــــرامي أو الـــقـــصـــد
اجلـنائي لـهذه اجملـموعـةr حW يـنطـوي هذا الـنشـاط أو هذا
الــقـصـد عــلى ارتـكـاب جُــرم تـنص عــلـيه اHـادّة 3 أو اHـادّة 3

rادّة 3 مكررا ثانياHمكررا أو ا
(II) أو لـــــكــــــونه عــــــلـى اطالع عــــــلى نــــــيـــــة اجملــــــمـــــوعــــــة
ارتـكـــاب جُـــــرم تـنص عــلـــــيه اHـادّة 3 أو اHـادّة 3 مـكـــررا

أو اHادّة 3 مكررا ثانيا.

اHاداHادّة ة 5
1 -  - يـــــســـــتـــــعـــــــــاض عــــن اHــــاديـــــســـــتـــــعـــــــــاض عــــن اHــــادّة ة 5 من االتـــــفـــــاقـــــيــــــــة من االتـــــفـــــاقـــــيــــــــة

بـالنص اآلتي :بـالنص اآلتي :
جتــعل كل دولــة طــرف األفــعـال اجلُــرمــيــة الـتـي تـنص
علـيهـا اHوادّ 3 و3 مـكررا و3 مكـررا ثانـيا و3 مكـررا ثالـثا
خاضـعة لـلـمعـاقـبة بـعـقوبـات منـاسـبــة تـأخـذ في االعتـبار

الطابع اخلطير لتلك األفعال اجلُرمية.
2 - يـضـــــاف النص اآلتي بـوصـفــــه اHاد - يـضـــــاف النص اآلتي بـوصـفــــه اHادّة ة 5 مـكــررا مـكــررا

مــن االتفاقيـــة :مــن االتفاقيـــة :

اHاداHادّة ة 5 مكررا مكررا

1 - تـــــتــــــخــــــذ كـل دولــــــة طــــــرفr �ـــــوجـب مــــــبــــــادئــــــهـــــا
الــقـــانــونـــيــــــة احملـــلـــــيـــةr الــتـــدابــيـــر الالزمــــــة الــكـــفــيـــلــــة
بــــجــــعـــل كــــــيــــان قــــانـــونـي يــــقع ضــــمن أراضــــيــــهــــا وجـــرى

(II) أي سالح بــيــولــوجي أو نــووي أو كــيـمــيــائيr مع
الـعــلم بـأنـه سالح بـيــولـوجي أو نـــووي أو كـيــمـيـائي عـلى

النحو اHعـرّف في اHادّة r1 أو
(III) أي مـــــــادّة مـــــــصـــــــدرr أو مــــــادّة خـــــــاصـــــــة قـــــــابـــــــلــــــة
لـالنــــشــــطـــــــارr أو مــــعــــدات أو مـــــوادّ مــــصــــمّــــمــــة أو مُــــعــــدّة
خــصـــيــصـــا Hــعـــاجلــة أو اســـتــخـــدام أو إنــتـــاج مــادّة خـــاصــــة
قـابـلـــة لالنـشـطـارr مـع الـعـلم بـأن الـقـصـد هـو اسـتـخـدامـها
في نـشـاط نووي تـفـجـيـري أو في أي نـشــاط نـووي آخـــر
ال يــخـضع لــضــمـانــات وفـقــا التـفــاق لـلــضـمــانـات الــشـامــلـة

صـادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذريةr أو
(IV) أي مـــــــــعــــــــــدات أو مـــــــــواد أو بــــــــــرمـــــــــجــــــــــيـــــــــات أو

تكـنولوجيـا ذات صلة تُـسهم إسهامـا كبيـرا في تصميم أو
rتصنيع أو إيـصال سالح بيولوجي أو نووي أو كيميائي

بقصد استخدامها لهذا الغـرض.
2 - وال يُـــعــتـــبـــر جُــرمـــا في مـــفــهـــوم هـــذه االتــفـــاقـــيــة
r(III) (ب) الـقـيـام بـنـقل عـنـصر أو مـادّة تـشـمـلـهـا الـفـقرة 1
أو الــفـقـرة 1 (ب) (IV) إلى اHــدى ذي الـصـلــة بـسالح نـووي
متفـجر آخـرr إذا ما كـان يجـري نـقل هذا الـعنـصر أو هذه
اHـــادّة من أراضي دولـــة طــرف في مـــعــاهـــدة عــدم انـــتــشــار
األســـلـــحـــة الــنـــوويـــة أو إلـــيــهـــاr أو إذا مـــا كـــان الــنـــقل يـــتم

بخالف ذلك حتت إشراف هذه الدولة :
(أ) إذا لم يــتـعـــــارض مــــا يــنــجم عــن ذلك من نــقـــل
rا فـي ذلك داخـــل الـدولــة� rـادّةHأو اسـتالم الـعـنـصـر أو ا
مع واجـــبــات هـــذه الــدولـــة الــطـــرف �ــوجب مـــعــاهـــدة عــدم

انتشــار األسلحـة النوويـةr و
(ب) إذا كــان الـعـنـصــــر أو اHـادّة مــزمـعــــا Hـنـظـومـة
إيــــصـــــال سالح نـــــووي أو جــــهـــــاز نـــووي مـــتــــفـــجـــر آخـــــر
rلدولـة طـرف في معـاهدة عـدم انتشـار األسلـحة الـنوويـة
ولم تتـعارض حـيــازة هـذا السالح أو اجلـهــاز مـع واجبات

هذه الدولة الطرف �وجب تلك اHعاهدة.
6 - يضاف النص اآلتي بوصفه اHاد - يضاف النص اآلتي بوصفه اHادّة ة 3 مكررا ثانيا مكررا ثانيا

مـن االتفاقيــة :مـن االتفاقيــة :
اHاداHادّة ة 3 مكررا ثانيا مكررا ثانيا

يـــــــرتــــــكـب أي شـــــــخص جُـــــــــرمــــــا فـي مــــــفـــــــهــــــوم هــــــذه
االتــفــاقـيــــة إذا مــا قـام بــصــورة غـيــر مــشـروعــة وعن عــمـد
بــنــقـل شــخـص آخــر عــلى مـــ� ســفــيــنــة بـــالــــرغم من أنــه
يــــعـــــلم أن ذلـك الــــشـــــخـص ارتــــكـب فــــعـال يــــشـــــكّــل جُـــــرمــــــا
rوادّ 3 و3 مـكررا و3 مكـررا ثالـثاHمـنصـوصـــا علـيــه في ا
rـــرفقHأو جُـــرمـــا تـــنص عـــلـــيه أي مـــعـــاهـــدة مـــذكـــورة في ا
ويـــــعــــــتــــــزم مــــــســــــاعــــــدة ذلك الـــــشــــــخص عــــــلى اإلفـالت من

اHقاضــاة اجلنائيــة.
7 - يضـاف النص اآلتي بوصفه اHاد - يضـاف النص اآلتي بوصفه اHادّة ة 3 مكـررا ثالثا مكـررا ثالثا

مـن االتفاقيــة :مـن االتفاقيــة :
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2 - اتـفــاقــيـة قــمع األعـمــال غــيـر اHــشـروعــة اHـوجــهـة
ضــد سالمــة الــطــيــران اHــدنيr الــتي وقّــعت فـي مــونــريـال

في 23 أيلول/ سبتمبر 1971.

3 - اتــفــاقـيــة مــنع اجلــرائم اHـرتــكــبـة ضــد األشــخـاص
اHــــتــــمـــــتــــعــــW بـــــحــــمــــايـــــة دولــــيــــةr �ـن فــــيــــهـم اHــــوظــــفــــون
الدبلـوماسيونr واHـعاقبة علـيهاr التي اعـتمدتهـا اجلمعية
العامة لأل� اHتحدة في 14 كانون األول/ ديسمبر 1973.

rــنــاهــضــــة أخــذ الــرهــائنH 4 - االتــفــاقــيـــة الــدولــيــــة
الــتـي اعــتــمــدتـــهــا اجلــمــعــيـــة الــعــامــة لـأل� اHــتــحــدة في 17

كانون األول/ ديسمبر 1979.

5 - اتــفـاقـيـة احلـمـايـة اHـاديــة لـلـمـوادّ الـنـوويـةr الـتي
وقّعت في فيينا في 26 تشرين األول/ أكتوبر 1979.

6 - الــبــروتــوكـــول اHــتــعــلــق بــقــمــع أعــمــال الــعــنف
غيـر اHشروعـة في اHـطارات التـي تخـدم الطيـران اHدني
الـدولـيr اHـكــمّـل التـفــاقـيــة قــمع األعـمــال غـيــر اHـشــروعـــة
اHــوجـــهــــــة ضــد سـالمـــــة الـــطـــيـــــران اHــدنـيr الــــذي وقّـــع

فــي مونريال في 24 شباط/ فبراير 1988.

7 - الـــبــــروتــــوكــــول اHـــتــــعــــلق بــــقـــمـع األعـــمــــال غــــيـــر
اHشـروعة اHـوجـهة ضـد سالمة اHـنـصات الـثابـتة اHـوجودة
عــــلـى اجلــــرف الــــقــــاريr الــــذي وقّـع في رومــــا في 10 آذار/

مارس 1988.

r8 - االتفاقـية الـدولية لـقمع الـتفجـيرات اإلرهـابية
الــتـي اعــتــمــدتـــهــا اجلــمــعــيـــة الــعــامــة لـأل� اHــتــحــدة في 15

كانون األول/ ديسمبر 1997.

r9 - االتــفـــاقــيــة الــدولــيــة لــقــمــع تــمــويــل اإلرهــــاب
التي اعتمدتـها اجلمعية الـعامة لأل� اHتحدة في 9 كانون

األول/ ديسمبر 1999.

اHاداHادّة ة 8

1 -  - يـــســتـــعــــــــــاض عــــن الـــفـــقـــــــــرة يـــســتـــعــــــــــاض عــــن الـــفـــقـــــــــرة 1 مــن اHــاد مــن اHــادّة ة 8
مــن االتفاقية بالنص اآلتي :مــن االتفاقية بالنص اآلتي :

1 - �ـــكن لــــربـــان ســـفـــيـــنـــة تـــابـــعـــــة لـــدولـــــة طـــــرف
("دولة العَلَم") أن يـسلّم إلى سلـطات أي دولة طرف أخرى
("الـدولة اHتـلقّية") أي شـخص إذا ما توافـرت لدى الربان
أسـبــاب مـقــنــعـة لالعــتـقــاد بـأنـه ارتـكب جُــرمـا من األفــعـال
اجلُــرمـيــة الـتي تــنص عـلــيـهــا اHـادّة 3 أو اHـادّة 3 مـكـررا أو

اHادّة 3 مكررا ثانيا أو اHادّة 3 مكررا ثالثا.

2 - يـضــــاف النص اآلتي بـوصـفـــــه اHاد - يـضــــاف النص اآلتي بـوصـفـــــه اHادّة ة 8 مـكــررا مـكــررا
مــن االتفاقيـــة :مــن االتفاقيـــة :

تــنــظــيــمـه وفــقــا لــقــوانـــيــنــهــا مــســؤوال عـــنــد قــيــام شــخص
مــــــســـــؤول عـن إدارة ذلك الـــــكــــــيـــــان الـــــقــــــانـــــونـي أو ضـــــبط
شــؤونــهr بــصــفــته تــلكr بــارتــكــاب جُــرم تــنص عــلــيـه هـذه
االتـفـاقـيـــة. و�ـكن أن تـكـــــون هـذه اHـسـؤولـيـــة جـنـائـيـــة

أو مدنية أو إداريـة.

2 - يـــــتم حتـــــمـــــيل هـــــذه اHــــســـــؤولـــــيــــة دون اHـــــســــاس
بـــاHــــســــؤولـــيــــــة اجلــــنــــائـــيــــــة لألفــــــراد الــــذين ارتــــكــــبــــــوا

األفعـــال اجلـُرميـة.

3 - تـــضــمن كل دولـــة طــرف بـــشــكل خـــاص أن تــكــون
الــكـيــانــات الـقــانــونـيــة الــتي تـتــحــمل اHــسـؤولــيــة �ـوجب
الــفــقـرة 1 أعاله خــاضـعــة لــعـقــوبــات جـنــائــيـة أو مــدنــيـة أو
إداريـة فعـالة ومـتنـاسـبة ورادعـة. و�كن أن تـتضـمن هذه

العقوبات عقوبات ماليّة.
اHاداHادّة ة 6

1 -  - يــســتــعــــاض عـن فــاحتـــــة الــفــقــــرة يــســتــعــــاض عـن فــاحتـــــة الــفــقــــرة 1 من اHــاد من اHــادّة ة 6
من االتفاقية بالنص اآلتي :من االتفاقية بالنص اآلتي :

1 - تــــتـــخــــذ كل دولــــة طـــرف مــــا يـــلــــزم من إجـــراءات
إلقــرار واليــتــهــا الــقــانــونــيــة عــلى األفــعــال اجلُــرمــيــة الــتي
تنص عـليـها اHوادّ 3 و3 مـكررا و3 مكـررا ثانيا و3 مـكررا

ثالثا عند ارتكاب اجلُـرم :
2 -  - يــــســـتــــعــــــــاض عــــن الــــفــــقــــــــرة يــــســـتــــعــــــــاض عــــن الــــفــــقــــــــرة 3 مـــــن اHـــاد مـــــن اHـــادّة ة 6

مـــن االتفاقيـة بـالنص اآلتي :مـــن االتفاقيـة بـالنص اآلتي :
3 - تــقـوم أي دولــة طـرف أقـــرّت الـواليــة الـقــانـونــيـة
اHـذكـــورة في الـفـقـــرة 2 بـإبالغ األمـW الـعـــامّ بذلكr وإذا
rمـا ألـغت هـذه الـدولـة تـلك الـواليـة الـقـانـونـيـة في مـا بـعد

فعليها أن تخطر األمW العامّ بذلك.
3 -  - يــــســـتــــعــــــــاض عــــن الــــفــــقـــــــرة يــــســـتــــعــــــــاض عــــن الــــفــــقـــــــرة 4 مـــــن اHــــاد مـــــن اHــــادّة ة 6

مـــن االتفاقيـة بالنص اآلتي :مـــن االتفاقيـة بالنص اآلتي :
 4 - تـــتـــخـــذ كل دولـــة طـــرف مـــا يـــلـــزم من إجـــراءات

إلقــــــرار واليــتــهــا الــقــانــونــيـــــة عــلى األفــعــــال اجلُــــرمــيــــة
الـتي تــنص عـلـيــهـــا اHـوادّ 3 و3 مـكـــررا و3 مـكــررا ثــانـيـا
و3 مــكـررا ثــالـثـا فـي احلـاالت الــتي يـكـــون فـيــهـا اHـشــتـبـه
فـيه موجـودا في أراضـيهـا وال تـقوم بـتسـلـيمه إلى أي من
الـدول األطــراف الـتـي أقــرّت واليــتـهـا الــقـانــونـيــة �ـوجب

الفقرتW 1 و2 من هذه اHادّة.

اHاداHادّة ة 7
يضاف النص اآلتي بوصفه مرفقا لالتفاقية :يضاف النص اآلتي بوصفه مرفقا لالتفاقية :

اHـرفقاHـرفق
1 - اتــفــاقــيــة مـكــافــحـــــة االســتــيالء غــيــر اHــشــــروع
عـــلى الـــطــــائـــراتr الـــتي وقّـــعـت في الهـــاي في 16 كـــانـــون

األول/ ديسمبر 1970.
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(ب) وفي حــــــــال الــــتــــثـــــبت مـن اجلــــنــــســـــيــــةr يــــســــأل
الــطـرف الـطــالب الـطـرف األول (اHــشـار إلـيـه في مـا يـأتي
بــاسـم "دولــة الـــعَــلَم") اإلذن بـــتــفـــتــيش الـــســفـــيــنـــة واتــخــاذ
الـتدابيـر اHالئمـة في ما يـتعـلق بتلك الـسفـينـة والتي قد
تـــتــضـــمن إيـــقـــافـــهــا والـــصـــعـــود إلى مـــتــنـــهـــا وتـــفــتـــيـــشـــهــا
rـــــوجـــــودين عـــــلـى مـــــتـــــنـــــهــــاHوحـــــمـــــولـــــتــــهـــــا واألشـــــخـــــاص ا
واســـتــجــواب األشـــخــاص اHـــوجــودين عـــلى مــتـــنــهــاr بـــغــيــة
حتـــــديـــــد مــا إذا كـــان أحـــد األفــعـــال اجلُــرمـــيـــة الــتـي تــنص
عــلـــيــــهـــا اHــادّة 3 أو اHــادّة 3 مـــكــــــررا أو اHــادّة 3 مـــكــــــررا
ثـــانـــيـــا أو اHــادّة 3 مـــكـــــــررا ثــالـــثـــا قــــــد ارتـــــكب أو عـــلى

rوشـك أن يُرتكب
(جـ) ودولــة العَـلَم إمــا :

(I) تـــــأذن لــــلـــــطــــرف الـــــطـــــالب بـــــالــــصـــــعــــود إلـى مــــ�
الــســفـيــنــة واتـخــاذ الــتـدابــيــر اHالئــمـة الــتي تــنص عــلـيــهـا
الــفــقـرة الــفـرعــيـة 5 (ب) رهــنــــا بـأي شــروط قــد تـفــرضــهـا

�وجب الفقرة r7 أو
(II) الـصــعـود إلى مــ� الـســفـيــنـة وإجـراء الــتـفــتـيش
بـواسـطـة مـســؤولي إنـفــاذ الـقـوانـW أو مـسـؤولـW آخـرين

تابعW لهـاr أو
(III) الـصـعـود إلى مــ� الـسـفـيـنـة وإجــراء الـتـفـتـيش
مع الــــطـــرف الـــطــــالبr رهـــنــــا بـــأي شــــروط قـــد تـــفــــرضـــهـــا

�وجب اHادّة r7 أو
(IV) تــــــرفـض إعــــــطــــــاء اإلذن بــــــالـــــــصــــــعــــــود إلى مــــــ�

السفينـة وتفتيشها.
وال يــــقـــــوم الــــطــــرف الــــطـــــالب بــــالــــصـــــعــــود إلى مــــ�
الـســفـيـنــــة أو بـاتـخــــــاذ الـتـدابـيـــر اHـنــصـــــوص عـلـيـهــــا
فـي الـــفـــقـــرة الـــفـــرعـــيــــة 5 (ب) من هـــذه الـــفـــقـــرة دون إذن

صريح مـن دولـة العـَلَـم.
(د) يـجـوز لـدولـة طـرف عنـد إيـداعـهـا صك الـتـصديق
rأو بعـد قيامـها بذلك rوافـقة أو االنضـمامHأو القـبول أو ا
أن تـــخــطــر األمــW الـــعــــام بــأنــه في مــــا يــتــعــلـق بــالــســفن
rالـتي تـرفع عَـلَمـهـا أو حتمل عالمـة الـتسـجـيل اخلاصـة بـها
فــإن الـــدولــة الــطـــالــبـــة مُــنــحت اإلذن بـــالــصـــعــود إلى مــ�
الـــســـفــــيـــنـــــة وتــــفـــتـــيــــشـــهــــا وحــــمــــولـــتــــهــــــا واألشـــخـــــاص
اHـــــوجــــوديـن عـــــلى مـــــتــــنـــــهـــــاr وبــــاســـــتـــــجــــواب األشـــــخــــاص
اHـــوجـــودين عــــلى مـــتـــنـــهـــاr بـــغـــيـــة احلــــصـــول عـــلى وثـــــائق
جــنـســيـــة الـســفــيـنـــة وتــفــحّـصـــهــا وحتـــديــــد مـــا إذا كــــان
أحــــد األفـــعــــال اجلــُــرمــيــــة الــتي تــنص عـــلــيــهــا اHــادّة 3 أو
اHـادّة 3 مـكـررا أو اHادّة 3 مـكــررا ثانـيـا أو اHادّة 3 مـكـررا
ثـــالـــثــــا قــــد ارتـــكب أو عــــلى وشك أن يُــــرتــــكبr في حـــــال
عــــــدم ورود أي رد من الــــطـــرف األول خالل أربـع ســـاعـــات

من اإلخطار باستالم طلب التثبت من اجلنسية.

اHاداHادّة ة 8 مكررا مكررا
1 - تــتـــعــاون الـــدول األطــراف إلى أقـــصى حـــد �ــكن
Hــنع وقــمـع األعــمــال غــيــر اHــشــروعــة الــتي تــشــمــلــهــا هــذه
االتفاقيةr طبـقا للقانون الدوليr وتلـبي الطلبات اHقدّمة

�وجب هذه اHادّة في أسرع وقت �كن.
2 - ويـنبغي أن يـتضـمن كل طلب يُقـدّم �وجب هذه
اHـادّةr إن أمـكن ذلـكr اسم الـسـفـيــنـة اHـشـتــبه فـيـهـاr ورقم
اHــنــظــمــة الــبــحـريــة الــدولــيــة لــتــعــريف الــســفنr ومــيــنـاء
الـتــســجــيلr ومـيــنــائي الــقـدوم والــوجــهــةr وأي مـعــلــومـات
أخـرى ذات صلـة. وإذا وجّـه الـطـلب شـفـاهةr يـؤكـد الـطرف
الـطالب ذلك كـتـابـة في أسـرع وقت �ـكن. ويفـيـد الـطرف
الــــذي يـــــوجّــــه إلــــيـه الـــــطــــلـب فـــــورا بــــاســـــتـالمه أي طـــــلب

مكتـوب أو شفـوي.
3 - وتـأخـذ الدول األطـراف في احلـسـبـان مـا يـنـطوي
عــلــيه تــفــتـيش الــســفن وحــمــولــتـهــا في عــرض الــبــحـر من
إخــطـار ومــصــاعبr وتـنــظــر في إمـكــانــيـة تــنـفــيــذ تـدابــيـر
أخـرى مالئمة متفق عـليهابW الدول اHعنية بشكل يتسم
بـــقــــدر أكـــبـــر من األمـــان فـي اHـــيـــنـــاء الـــذي تـــتـــوقف فـــيه

السفينة الحقا أو في مكان آخـر.
4 - والــدولــة الــطــرف الــتي تــتــوافــر لــديــهــا أســبــاب
مقـنـعـة حتـملـهـا عـلى الـشك بـأن جُـرمـا تـنص عـلـيه اHادّة 3
أو اHــــادّة 3 مــــكــــررا أو اHـــادّة 3 مــــكــــررا ثـــانــــيــــا أو اHـــادّة 3
مــكـــررا ثـــالــثـــا هـــو قــيـــد االرتــكـــاب أو قـــد ارتُــكـب أو عــلى
وشك أن يُرتكبr ويتعلق بسفينة ترفع عَلَمهاr �كنها أن
تـطلب اHـساعـدة من دول أطـراف أخرى Hـنع ذلك اجلُرم أو
قـــمــعه. وتـــبــذل الـــدول األطــراف الـــتي تـــطــلب مـــنــهـــا هــذه
اHــســاعـــدة قــصــارى جــهـــودهــا لــتــقــد¬ اHـــســاعــدة في حــدود

االمكانيات اHتوافــرة لديهـا.
5 - وكــــلـــمـــا صـــادف مــــســـؤولـــو إنـــفــــــاذ الـــقـــوانـــW أو
مــــســــؤولــــون مــــخــــولــــون آخــــرون تــــابــــعــــون لــــدولــــة طـــرف
("الـــطــــرف الـــطـــالـب") ســـفـــيـــنــــة تـــرفع عَــــلَم دولـــــة طـــــرف
أخـــــرى ("الـــطــــرف األول") أو حتـــمل عـالمـــات الـــتــــســـجـــيل
اخلــاصــة بـــهــاr وتــتــواجـــد عــلى مـــســافــة في عـــرض الــبــحـــر
خـــارج الــــبـــحــــــر اإلقــــلـــيـــمـي ألي دولــــــةr وتـــتــــوافـــــر لـــدى
الـطـــرف الـطـــالـب أسـبـــاب مـقـنـعــــة حتـمـلـــه عـلى الـشك
بـأن الـسـفـيـنــة أو شـخـصا عـلـى مـتنـهـا يــرتـكب أو ارتـكب
أو عـــلـى وشك أن يــــرتــــكب أو ضــــالع في ارتــــكــــــاب جُـــــرم
تـنـص عـلــيـهــا اHـادّة 3 أو اHـادّة 3 مــكـررا أو اHـادّة 3 مـكـررا
ثـانــيـا أو اHـادّة 3 مــكـررا ثــالـثــاr ويـرغب الــطـرف الــطـالب

في تفتيش السفينة.
(أ) يـــــطــــلـب �ــــوجـب الــــفـــــقــــرتــــW 1 و2 أن يـــــتــــــثـــــبت

rالطـرف األول من اجلنسية
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9 - وعــنــد تــنــفــيـــذ اإلجــــراءات اHــأذون بــهـــا �ــوجب
هـذه اHـادّةr يـجب تــفـادي اسـتـخـدام الـقــوة إال عـنـدمـا حتـتّم
الـــضـــرورة ذلك لـــضـــمــان سـالمــة مـــوظـــفـــيــهـــا واألشـــخــاص
اHــــوجــــودين عــــلى مــــ� الــــســــفـــيــــنــــةr أي في حــــال عــــرقــــلـــة
اHـــوظــــفـــــW في تــــنــــفـــيــــــذهم لـإلجـــــــراءات اHــــأذون بــــهـــــا.
ويـــجب أال يـــتــجــــاوز أي اســـتــخـــــدام لــلـــقـــــوة عــمـال بــهــذه
اHــادّة الــدرجــــة الــدنــيــا من الــقــــوة الالزمــــة واHــعــقـــولــــة

فـي تلك الظــروف.

10 - الضمـانــات :

(أ) عــنــدمــا تــتـخــذ دولــة طــرف تــدابــيــر ضــد ســفــيــنـة
�وجب هذه اHادّةr يتوجب عليها مـا يأتي :

(I) إيالء األهـمــيـة الالزمــة لـضــرورة جتـنب تــعـريض
rسالمة األرواح في البحار للخطر

(II) وضــمـــان مــعــامــلــة جــمــيع األشــخــاص اHــوجــودين
عـلى مــ� الـسـفـيـنـة بــطـريـقـة تـصـون كــرامـتـهم األسـاسـيـة
كـبـشـرr وطـبـقـا لألحـكـام اHـطـبـقة مـن الـقـانون الـدولـيr �ا

rفي ذلك القانون الدولي حلقوق اإلنسان

(III) وضــــمـــــان الـــــصـــــعــــــــود إلـى مـــــ� الــــســـــفـــــيـــــنــــــة
وإجــــــراء الــتـــفــتـــيش عــمـال بــهـــذه اHــادّة �ـــوجب الــقـــانــون

rطبـقHالــدولي ا

(IV) وإيالء الـــــــعـــــــنــــــايـــــــــة الالزمـــــــــة بـــــــأمن وسـالمــــــة

rالسفينـة وحمولتهـا

(V) وإيالء األهــمــيـة الـالزمـة لــضــرورة عـدم اHــسـاس

rصالح دولة العَلَم التجارية أو القانونية�

(VI) والـعـملr ضـمـن اإلمـكـانـيـات اHـتـوافـرةr عـلى أن

يــكـــون أي تـــدبــيـــر يُـــتــخـــذ في مـــا يـــتــعـــلق بـــالـــســفـــيـــنــة أو
rبحمولتها سليما بيئيا في ظل تلك الظروف

(VII) والـعمـلr بغض الـنـظـر عن اHـوقعr عـلى تـوفـير

أنـواع احلــمـايــة الــتي تـنص عــلــيـهــا الـفــقـرة 2 من اHـادّة 10
لألشـخـــاص اHـوجـودين عـلى مـ� الـســفـيـنـــة الـذين �ـكــن
أن تـــبــدأ ضـــدهم إجـــراءات قـــانـــونـــيـــة في مـــا يـــتــصـل بــأي
أفـعــــال جُـــرمـيـة تـنص عـلـيـهــا اHـادّة 3 أو اHـادّة 3 مـكــررا

أو اHادّة 3 مكررا ثانيا أو اHادّة  3 مكررا ثالثاr و

(VIII) الـتــأكـد من إبالغ ربــان الـســفـيـنــة بـاعـتــزامـهـا

تــفــتــيش الــسـفــيــنــة ومن أنه مُــنح فــرصــة االتــصـال �ــالك
rالسفينة ودولة العَلَم في أول فرصة �كنة

(IX) وبـذل جـهـود مـعـقـولـة لـتـفــادي احـتـجـاز سـفـيـنة

أو تأخيرها دون مبرر مشروع.

(هـ) ويــــــجــــــوز لـــــدولــــــة طــــــرف عـــــنــــــد إيــــــداعـــــهــــــا صك
الــتــصــديق أو الــقــبـول أو اHــوافــقــة أو االنــضــمــامr أو بــعـد
قيـامـهـا بـذلكr أن تـخـطر األمـW الـعـام بـأنه في مـا يـتـعلق
بــالـســفن الــتي تـرفــعه عَــلَـمَــهـا أو حتــمل عالمــة الــتـســجـيل
اخلـاصـة بـهـاr فـإن الـدولة الـطـالـبـة مُـنـحت اإلذن بـالـصـعود
إلى مــ� الـســفــيــنــة وتــفـتــيــشــهــا وحــمـولــتــهــا واألشــخـاص
اHـــــوجــــوديـن عـــــلى مـــــتــــنـــــهـــــاr وبــــاســـــتـــــجــــواب األشـــــخــــاص
اHـوجودين على متـنهاr بغيـة احلصول على وثـائق جنسية
الـــســفــيـــنــة وتــفـــحّــصــهــا وحتـــديــد مــا إذا كـــان أحــد األفــعــال
اجلُــرمـيــة الـتي تــنص عـلــيـهــا اHـادّة 3 أو اHـادّة 3 مـكـررا أو
اHـادّة 3 مـكــررا ثـانـيـا أو اHادّة 3 مـكـررا ثـالـثـا قــد ارتـكب

أو على وشك أن يُـرتكب.
و�ــــكـن في أي وقت ســــحـب اإلخـــطــــارات الــــتي يــــتم

تقد�ها عمال بهذه الفقـرة.
6 - وفي حــــال احلــــصـــول عــــلى دلــــيل عـــلـى الـــســــلـــوك
اHـوصوف في اHادّة 3 أو اHادّة 3 مـكررا أو اHادّة 3 مـكـررا
ثـانــيــا أو اHـادّة 3 مـكـــررا ثـالــثــا نـتــيـجــة ألي تـفــتــيش يـتم
عــمـال بــهــذه اHـــادّةr يــجــوز لـــدولــة الــعَـــلَم أن تــأذن لـــلــطــرف
الــطـالب بــأن يــحـتــجـز الــسـفــيـنــة وحـمــولـتــهـا واألشــخـاص
اHـوجـودين علـى متـنـهـا بـاتـنـظار اسـتالم تـعـلـيـمـات بـشأن
الــتــصــرف من دولــة الــعَــلَم. ويــبــلغ الــطــرف الــطـالـب دولـة
الــعَـلَم فــورا بـنــتـائـج عـمــلـيــة الـصــعـود إلى مــ� الـســفـيــنـة
وتـــفــتـــيــشــهـــا واحــتـــجــازهـــــا الــتـي تــتم عـــمال بـــهــذه اHــادّة.
ويـبـلــغ الــطـرف الـطـالـب دولـة الـعَـلَم فــورا أيـضـا في حـال
احلــصــول عـلى دلــيل عــلى ســلـوك غــيــر مـشــروع ال يــخـضع

لهـذه االتفاقيـة.
7 - ويـجــوز لــدولـة الـعَـلَمr تـمــاشـيـا مع أحـكـام أخـرى
من هـذه االتفـاقـيـةr أن تُـخضع اإلذن الـذي تـمـنـحه �وجب
الـفـقرة 5 أو الـفـقرة 6 لـشـروطr �ـا في ذلك احلـصـول على
معـلـومات إضـافـية من الـطـرف الطـالبr ولـشروط تـتصل
بـاHسـؤولـيـة عن التـدابـيـر التي تـتـخـذ ومداهـا. وال يـجوز
rاتخـاذ أي تدابـير إضـافيـة دون إذن صريح من دولـة العَلَم
إال عــنــدمــا حتـــتم الــضــرورة ذلك لـــدرء خــطــر داهم يــتــهــدد
األرواح أو باسـتثنـاء التدابـير اHنـبثقة عـن اتفاقات ذات

صلةr وثنائية أو متعددة األطراف.
8 - وتـــتـــمـــتّع دولـــة الـــعَـــلَمr فـي مـــا يــتـــعـــلـق بــجـــمـــيع
عـمليات تـفتيش السـفن التي تتم عمال بـهذه اHادّةr باحلق
في �ـارسـة واليتـها الـقـانونـيـة على سـفيـنـة أو حمـولة أو
مـواد أخــرى مـحـتــجـزة أو أشــخـاص مـحــتـجـزيـن عـلى مـ�
الـــســـفـــيـــنـــةr �ـــا في ذلـك احلـــجـــز واHــصـــادرة والـــتـــوقـــيف
واHقـاضاة. غـيـر أنه يجـوز لدولـة العَـلَمr رهـنا بـدستـورها
وقـوانـيـنـهـاr أن تـوافق عـلى أن تـمـارس هـذه الـواليـة دولة

أخرى تتمتّع بالوالية �وجب اHادّة 6.
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rالبـحـــر اإلقـلـيـمي ألي دولـــة وال تـقيّـــد هـــذه الـعـمـلـيــات
�ـا فيـهـا عمـلـيات الـصـعود الـتي تـسـتنـد إلى حق الـزيارة
وتــقـــد¬ اHــســاعـــدة إلى األشــخـــاص والــســفـن واHــمــتـــلــكــات
اHكـروبة أو اHعـرضة للـخطـرr أو �وجب إذن تمـنحه دولة

العَلَم النفاذ القوانW أو اتخاذ تدبير آخــر.

12 - وتُــشــجّـع الــدول األطـــراف عــلى وضع إجــراءات

تــشـغــــيل مـوحّــدة لــلـعــمـلــيـات اHــشـتــركـة عــمال بـهــذه اHـادّة
وعـــلى الـــتـــشـــاورr حـــسب االقـــتـــضـــاءr مع الـــدول األطــراف
األخـرى بـغـيـة تـنـسـيق إجـراءات الـتـشـغـــيل اHـوحّـدة هـذه

من أجل تنفيذ العمليات.

13 - ويـجـــوز لـلـدول األطـــراف أن تـبـــرم اتـفــاقــات

أو تـتوصّـل إلى ترتـيبـات في ما بـينهـا لتـيسيـر عمـليات
إنفاذ القوانW التي تتم �وجب هذه اHادّة.

14 - وتــــتـــخــــذ كل دولــــة طـــرف الــــتــــدابـــيــــر اHالئــــمـــة

لضـمـان أن يكـون مسـؤولـو إنفـاذ القـوانـW أو اHسـؤولون
اخملـــوّلــــون اآلخـــرون الــــتـــابــــعـــون لــــهــــاr ومــــســـؤولــــو إنـــفـــاذ
القوانW أو اHسؤولون اخملوّلون اآلخرون التابعون لدول
أطراف أخرىr مخوّلW سلطة التصرّف عمال بهذه اHادّة.

15 - وتـــــعـــــيّن كـل دولــــة طـــــرف عــــنـــــد إيـــــداعــــهـــــا صك

الــتــصــديق أو الــقــبـول أو اHــوافــقــة أو االنــضــمــامr أو بــعـد
قــيـامــهــا بـذلك الــســلــطـــةr أو عــنــد االقـتــضــــاءr الـســلــطـات
الــتي تـقــوم بـاســتالم الــطـلــبـات وتــلـبــيـتــهـا في مــا يـتــعـلق
بـاHساعدة والتـثبت من اجلنسـية واإلذن باتخـاذ التدابير
اHالئـمــة. وتـقــوم الــدولـة خالل شــهـر واحــد بــعـد أن تــصـبح
rWالـعـامّ بـهـذا الـتـعـي Wطـرفـا في االتـفـاقيـة بـإخـطـار األمـ
�ــــا في ذلك مــــعـــلـــومـــات االتـــصــــالr ويـــقـــوم األمـــW الـــعـــامّ
بــــدوره بـــإبـالغ ذلك إلى جــــمــــيـع الـــدول األطــــراف األخـــرى
خـالل شــــــهــــــــر مـن هــــــــذا الــــــتــــــعــــــيـــــــW. وكـل دولــــــة طـــــــرف
مسـؤولــة عن تـقد¬ إشـعـار فوري عن طـريق األمW الـعامّ

بأي تغييرات في التعيW أو معلومات االتصال.

اHاداHادّة ة 9

يُستعاض عن الفقرة ستعاض عن الفقرة 2 من اHاد من اHادّة ة 10 بالنص اآلتي : بالنص اآلتي :

2 - يُـكـفل ألي شـخص يُـلـقى الــقـبض عـلـيهr أو تُـتـخـذ
ضـده أي تدابيـر أخرى أو تباشـر بحقه إجـراءات اHقاضاة
عــمـال بــهـــذه االتـــفـــاقـــيـــةr مــعـــامـــلـــة مُـــنــصـــفــــةr �ـــا في ذلك
التمتّـع بجمـيع احلقوق والضمانات وفـقا لقانون الدولـة
التي يوجد ذلك الشـخص على أراضيهاr واألحكام اHطبقة
من القانون الـدوليr �ا في ذلك القـانون الـدولي حلقـوق

اإلنسـان.

(ب) وتــكـون الــدول األطـراف مــسـؤولــة عن أي ضـرر
أو أذى أو خسـارة تُـعزى إلـيـها نـاجـمة عن تـدابـير اتـخذت
عــمال بـهـذه اHـادّةr شـريـطـة أال تـنــجم هـذه اHـسـؤولـيـة بـحـد
ذاتــــهــــا عـن اإلذن الــــذي تــــمــــنــــحه دولــــة الــــعَــــلَـم بــــتــــفــــتــــيش

السفينةr إذا مـا تبيّن :
(I) أن أسـبـــاب اتـخـــاذ هـذه الــتـدابـيـر ال أســاس لـهـا
من الـصـحـــةr بـشـــرط أال تـكــــون الـسـفـيـنـــة قــد ارتـكـبت

أي فعل يبرر التدابير التي اتخذتr أو
(II) أن هـذه الـتـدابـيـر غـيـر مـشـروعـة أو تـتـجـاوز ما
هـــو مــــطـــلــــوب بـــصــــورة مـــعــــقـــولــــة في ضـــوء اHــــعـــلــــومـــات

اHتوافرة لتنفيذ أحكام هذه اHادّة.
وتــوفــر الــدول األطــــراف سـبـل انـتــصـــــاف فــعــلـــــيـة

في ما يتعلق بهذا الضرر أو األذى أو هذه اخلسـارة.
(جـ) وعـنـدمـا تـتـخـذ دولـة طـرف تـدابـيـر ضـد سـفـيـنة
�ـــوجب هـــذه االتـــفـــاقـــيــةr عـــلـــيـــهـــا إيالء األهـــمـــيــة الـالزمــة

لضرورة عدم التدخـل أو التأثير في مـا يأتي :
(I) حقـوق الـدول الـسـاحـلـيـة وواجبـاتـهـا و�ـارسـاتـها

لواليتها القانونية �وجب القانون الدولي للبحارr أو
(II) الــسـلـطــة الـتي تــتـمـتع بــهـا دولــة الـعَـلَم Hــمـارسـة
الــــواليــــة الــــقـــــانــــونــــيــــة والـــــرقــــابــــة في اHـــــســــائل اإلداريــــة

والتقنية واالجتماعية اHتعلقة بالسفينة.
(د) ويجـب تنـفـيـذ أي تـدبـيـر يُـتـخـذ عـمال بـهـذه اHادّة
Wأو مـــــســــؤولــــ Wمـن قــــبـــل مــــســـــؤولي إنــــفـــــــاذ الــــقــــــوانــــ
مـــخـــوّلـــW آخــــرين مـن الـــســـفن احلـــــربـــيـــة أو الـــطـــائـــرات
الــــعـــــســــكــــــريـــــةr أو من ســــفـن أو طــــائــــرات أخـــــرى حتــــمــل
عالمــات واضـحــة تُـبـيّـن أنـهــا تـابـعــة لـلــحـكــومــة ومــخـوّلـــة
لهـذا الـغـــرضr وتـنـطـبق أحـكـام هـذه اHـادّةr بـغض الـنـظــر

عن اHادّتW 2 و2 مكررا.
(هـ) وألغــراض هــذه اHــادّةr تــعــني عــبــارة "مــســؤولــو
إنـفــاذ الـقــوانـW أو مــسـؤولــون آخـرون مــخـوّلــون" األفـراد
الذين يـرتدون مـالبس رسمـية أو يـضعـون شارات أخرى
تـــعــــرّف عــــنـــهـم بـــوضــــوح عــــلى أنــــهم يــــعـــمــــلــــون في إنــــفـــاذ
Wأو فـي أي هــيــئــات حــكــومــيــة أخــرى ومــخــوّلــ Wالــقــوانــ
حــــسب األصـــــول من قـــبـل حـــكــــومـــتـــهـم. ولـــلــــغـــــرض احملـــدد
ألنــفـــاذ الـقـوانـW �ـوجب هـذه االتــفـاقـيـةr يُـبـرز مـسـؤولـو
إنفــاذ القـوانW أو اHسـؤولون اآلخـرون اخملوّلون بـطاقات
هــويـة صــادرة عن احلــكــومــة عـنــد صــعــودهم إلى الــسـفــيــنـة

لكي يتحقق منها ربان السفينة.

11 - وال تـنــطـبـق هـذه اHــادّة عـلى عــمـلــيـات الــصـعـود

إلى مــ� الــســفن الـــتي تــقــوم بــهــا أي دولــة طــرف �ــوجب
الـــقــانـــون الــدولي عـــلى مــســـافــة في عـــرض الــبـــحــر خــارج
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ثـانــيــا أو اHـادّة 3 مــكــررا ثـالــثــا جُـرمــا ســيــاسـيــا أو جُــرمـا
مـــتـــصال بـــجُـــرم ســـيــاسـي أو جُـــرمــا مـــســـتـــوحى من دوافع
سـيـاسيـة. لـذاr ال يـجـوز رفض طـلب لـتسـلـيم مـجـرمW أو
لـلــمـســاعـدة الـقــانـونــيـة اHـتــبـادلـة اســتـنــادا إلى هـذا اجلُـرم
انــطالقــا فــقط من أن الــطــلب يــتـنــاول جُــرمــا سـيــاســيـا أو
جُــرمـــا مــتـــصال بـــجُـــرم ســيـــاسي أو جُـــرمــا مـــســتـــوحى من

دوافع سياسية.
3 - يــضــــاف الــنص اآلتي بــوصــفــه اHـاد - يــضــــاف الــنص اآلتي بــوصــفــه اHـادّة ة 11 مــكــررا مــكــررا

ثانيا من االتفـاقيــة :ثانيا من االتفـاقيــة :

اHاداHادّة ة 11 مكررا ثانيا مكررا ثانيا
ال يجـوز تفـسيـر أي حكم في هـذه االتفـاقيـة على أنه
يــفــرض الــتــزامــا بــتــســلــيم اجملــرمــW أو بــتــقــد¬ اHــســاعـدة
الــقــانــونــيـــة اHــتــبـــادلــــة إذا كــــان لـــدى الــدولــــة الــطـــرف
الـتي يُوجّـه إلـيهـا الطـلب دواع وجـيهـة لالعتـقاد بـأن طلب
تـســلـيـم اجملـرمـrW فـي إطـار األفـعــال اجلـرمــيـة الــتي تـنص
عـلـيـهـا اHادّة 3 أو اHـادّة 3 مـكـــررا أو اHادّة 3 مـكــررا ثـانـيا
أو اHـــــادّة 3 مـــــكـــــررا ثـــــالـــــثـــــاr أو طـــــلب تـــــقـــــد¬ اHـــــســـــاعــــدة
الــقــانـونــيــة اHــتــبـــادلـــةr قُــدّم بــغــرض مالحــقــة أو مــعــاقــبـة
شــــخص بـــســــبب جــــنـــسـه أو ديـــنه أو جــــنـــســــيـــتـه أو أصـــله
الـعـرقي أو آرائه الـسـياسـيـة أو نـوع جـنسهr أو أن تـلـبـية
الـطلب سـتـلحق ضـررا بـوضعـية ذلـك الشـخصr ألي سبب

من تلك األسباب.

اHاداHادّة ة 11

1 -  - يـــــســــتـــــعـــــــــاض عــن الـــــفـــــقــــــــرة يـــــســــتـــــعـــــــــاض عــن الـــــفـــــقــــــــرة 1 مــن اHـــــاد مــن اHـــــادّة ة 12
بـالنص اآلتي :بـالنص اآلتي :

1 - عـلـى الـدول األطـراف أن تـقــدّم لـبـعـضــهـا الـبـعض
أقـصى قـدر �كن مـن اHسـاعـدة في مـا يتـصل بـاإلجراءات
اجلـنائـية اHتـخذة إزاء األفـعال اجلُـرميـة التي تـنص علـيها
اHـوادّ 3 و 3 مـكـررا و3 مـكـررا ثـانـيـا و3 مـكـررا ثـالـثـاr �ـا
فـيــهـا اHــسـاعــدة في احلـصــول عـلى األدلــة اHـتــوافـرة لــديـهـا

والضرورية لتك اإلجراءات.

2 - يــضــــاف الــنص اآلتي بــوصــفــه اHـاد - يــضــــاف الــنص اآلتي بــوصــفــه اHـادّة ة 12 مــكــررا مــكــررا
من هذه االتفـاقيــة :من هذه االتفـاقيــة :

اHاداHادّة ة 12 مكررا مكررا

1 - يـــــجــــوز نــــقل أي شـــــخص مــــحــــتـــــجــــز أو يــــقــــضي
عقوبـته في أراضي دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة
طـرف أخـرى ألغراض الـتـعـرف أو اإلدالء بـشـهـادة أو تـقد¬
مـسـاعـدة أخـرى في احلـصـول عـلى أدلـة من أجل حتـقـيـقـات
أو مالحــــقــــات أو إجـــراءات قــــضـــائــــيــــة تـــتــــعـــلـق بـــاألفــــعـــال

اHاداHادّة ة 10

1 -  - يـستـعـاض عن الفـقرات يـستـعـاض عن الفـقرات 1 و و2 و و3 و و4 من اHـاد من اHـادّة ة 11
من هذه االتفاقية بالنص اآلتي :من هذه االتفاقية بالنص اآلتي :

1 - تُـــعــتــبــر األفــعــــال اجلُـــرمــيــة الـــتي تــنص عــلــيــهــا
اHــوادّ 3 و3 مـــكـــررا و3 مـــكـــررا ثــــانـــيـــا و3 مـــكـــررا ثــــالـــثـــا
مــشـمـولــة في عـداد األفــعـال اجلـرمــيـة الـتـي تـسـوّغ تــسـلـيم
اجملرمW بـأي معـاهدة لـتسلـيم اجملرمـW قائـمة بW أي من
الـدول األطـراف. وتـتــعـهـد الـدول األطــراف بـأن تـدرج هـذه
Wاألفـعـال اجلُــرمـيـة بـوصـفـهـا جـرائم تـسـوّغ تـسـلـيم اجملـرمـ

في كل معاهدة لتسليم اجملرمW تُبرم في ما بينها.

2 - وإذا اســـتــلـــمـت دولــة طـــرف تـــشـــتـــرط لـــتـــســلـــيم
اجملرمـW وجـود معـاهـدة بـهذا الـشـأن طـلبـا لـتـسلـيم مُـجرم
rمن دولة طـرف أخـرى لم تبـرم مـعهـا مـعاهـدة بـهذا الـشأن
rيـجــــوز لـلـدولــــة الـطـــــرف الـتي يـوجّــــه إلـيـهــــا الـطـلب
إن هـي ارتـــأت ذلكr اعـــتــــبـــار هـــذه االتـــفـــاقـــيــــة عـــلى أنـــهـــا
األســـاس الــــقـــانـــونـي لـــتـــســــلـــيـم اجملـــرمـــW فـي مـــا يـــتــــعـــلق
بـاألفــعـال اجلُــرمــيـة الــتي تـنـص عـلــيـهــا اHـوادّ 3 و3 مـكـررا
ثـانيا و3 مـكررا ثالثـا. ويخضع تـسليم اجملرمـW للشروط
األخـــــرى الـــتي يــنص عـــلــيــهــا قــانـــــون الــدولـــــة الــطــــرف

التي يُوجّـه إليهـا الطلب.

3 - وعـلى الـدول األطـراف الـتي ال تـشـتـرط لـتـسـلـيم
اجملــرمـW وجــود مــعـاهــدة بــهـذا الــشــأن أن تـعــتــبـر األفــعـال
اجلُــرمـيــة الـتي تــنص عـلــيـهــا اHـوادّ 3 و3 مــكـررا ثــانــيـا و3
rفي ما بـينـها Wمكـررا ثالـثا جـرائم تـسوّغ تـسلـيم اجملرمـ
رهنـا بالـشـروط التي يـنص علـيـها قـانون الـدولة الـطرف

التي يُوجّـه إليه الطلب.

Wوألغــــراض تــســلــيم اجملــرمـ r4 - وعـنــد االقــتــضــــاء
في مــا بـــW الــدول األطــرافr تُـــعــتــبـــر األ فــعــال اجلُــــرمــيــة
التي تنص عليها اHوادّ 3 و3 مكررا ثانيا و3 مكررا ثالثا
rـكان الـذي وقـعت فـيه فـحسبHعـلى أنهـا ارتُـكـبت ال في ا
بل أيــضـا في مــكـان يــقع ضـمن الــواليـة الــقـانــونـيــة لـلـدول

.Wالطرف التي تطلب تسليم اجملرم

2 - يــضــــاف الــنص اآلتي بــوصــفــه اHـاد - يــضــــاف الــنص اآلتي بــوصــفــه اHـادّة ة 11 مــكــررا مــكــررا
من االتفـاقيــة :من االتفـاقيــة :

اHاداHادّة ة 11 مكررا مكررا

ألغــراض تــســلـــيم اجملــرمــW أو اHــســاعــدة الــقــانــونــيــة
اHـتـبـادلـةr ال يُـعـتـبـر أي جُـــرم من األفـعـال اجلُـــرمـيـة الـتي
تـنـص عـلــيـهــا اHـادّة 3 أو اHـادّة 3 مــكـررا أو اHـادّة 3 مـكـررا
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2 - وعنـدما يُـسفر ارتـكاب جُـرم تنص عـليـه اHادّة 3
أو اHــــادّة 3 مــــكــــررا أو اHـــادّة 3 مــــكــــررا ثـــانــــيــــا أو اHـــادّة 3
مكـررا ثالثا عن تـأخير أو تـعطيل مـرور سفيـنةr يتوجب
عـــلى أي دولــــة طـــرف تـــتـــواجـــد الـــســـفـــيـــنـــة أو الـــركـــاب أو
الــطـاقم في أراضـيــهـا أن تـبـذل كـل مـا في وسـعـهــا لـتـفـادي
احــتـــجـــاز أو تــأخـــيـــر ســفـــيـــنـــة أو ركــابـــهـــا أو طــاقـــمـــهــا أو

حمولتها أكثر �ا يجب.
اHاداHادّة ة 13

يُـــــســـــتـــــعــــــــــاض عـــن اHــــادـــــســـــتـــــعــــــــــاض عـــن اHــــادّة ة 14 مــن االتـــــفــــــاقـــــيـــــــــــة مــن االتـــــفــــــاقـــــيـــــــــــة
بــالنص اآلتي :بــالنص اآلتي :

عــــلى أي دولــــــة طـــــرف تــــتــــوافـــــر لــــديــــهـــا أســــبـــــاب
حتـمــل عـلى االعـتـقـــــاد بــأن جُـــــرمـا تـنص عـلــــيه اHـادّة 3
أو اHــــادّة 3 مــــكــــررا أو اHـــادّة 3 مــــكــــررا ثـــانــــيــــا أو اHـــادّة 3
مـــكــــررا ثـــالـــثـــا ســـيُـــــرتــــكب أن تـــقـــدّمr وفـــقــــــا لـــقـــانـــونـــهـــا
الـــوطــني وبـأسـرع مــــا �ـكــنr أي مــعـلـــومــات ذات صـلـــة
في حـــوزتــهـــا إلى الـــدول الـــتي تــعـــتـــقــــد أنـــهـــا ســتـــكــــــون
الـــــــــدول الــــــتي أقـــــــرّت واليـــــتـــــهـــــــــــــا الـــــقـــــــانـــــونـــــيــــــــــة

�ـــــوجب اHادّة 6.
اHاداHادّة ة 14

يــسـتــعــاض عن الـفــقـرة يــسـتــعــاض عن الـفــقـرة 3 من اHـاد من اHـادّة ة 15 من االتـفــاقـيـة من االتـفــاقـيـة
بـالنص اآلتي :بـالنص اآلتي :

 3 - يـــقــــوم األمــــW الــــعـــــامّ بــــتــــعــــمـــــيـم اHـــعــــلــــومـــات

اHـــرســــلــــة �ـــوجـب الـــفــــقـــرتـــW 1 و2 عــــلى جــــمــــيـع  الـــدول
األطـــــراف واألعـــــضـــــــاء في اHـــــنـــــظــــمـــــــة والـــــدول األخــــــرى
اHـعــنـيـةr وعـلى اHـنـظــمـات الـدولـيــة اخملـتــصـــة اHـشـتـركـــة

بW احلكـومــات.

اHاداHادّة ة 15
التفسير واالنطباقالتفسير واالنطباق

1 - يــــــجب تــــــفــــــســــــيــــــر وتــــــأويل االتــــــفــــــاقــــــيــــــة وهـــــذا
الـــبـــروتـــوكـــولr عـــلى مـــا يـــجـــــري بــW األطـــــراف فـي هــذا

البــروتوكولr على أنهما يشكّالن صكا واحدا.
rـــواد من 1 إلى 16 من االتـــفــــاقـــيــــــةH2 - وتــــشـــكّـــل ا
عـلى النحـو اHنقّح في هـذا البروتـوكولr إلى جانب اHوادّ
من 17 إلى 24 من هـــذا الــبــروتـــوكــول ومــرفـــقهr اتــفـــاقــيــة
قـمع األعــمـال غــيـر اHــشـروعـة اHــوجـهــة ضـد سالمــة اHالحـة
البـحريـة لعام 2005 (اتـفاقيـة قمع األعمـال غير اHـشروعة

لعام 2005) وتُعرف بهذا االسم.

اHاداHادّة ة 16

يـــضـــــــاف الـــنـص اآلتي بـــوصـــفـــه اHـــاديـــضـــــــاف الـــنـص اآلتي بـــوصـــفـــه اHـــادّة ة 16 مـــكــــررا مـــكــــررا
مــن االتفـاقيـــة مــن االتفـاقيـــة :

اجلُــرمـيــة الـتي تــنص عـلــيـهــا اHـادّة 3 أو اHـادّة 3 مـكـررا أو
اHــــادّة 3 مــــكــــررا ثـــانــــيــــا أو اHـــادّة 3 مــــكــــررا ثـــالــــثـــاr إذا 

: Wاآلتي Wاستيفاء الشرط
(أ) موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علمr و

(ب) اتـفـاق الـسـلـطات اخملـتـصـة فـي الـدولـتـrW رهـنا
�ا تراه هاتان الدولتان مناسبا من شروط.

2 - وألغـراض هذه اHادّة :
(أ) يـــكــــون لــلـــدولـــــة الـــتي يُـــنــقــــل إلــيـــهـــا الـــشــخص
rسـلـطـــة إبـقــائــه قـيـد االحـتــجــــاز وعـلـيــهـا الـتــــزام بـذلك
مـــا لم تــطـلب الــدولـة الـطــرف الـتي نُــقــل مـنـهــا الـشـخص

rغير ذلك أو تأذن بغير ذلك
(ب) وتنـفّـذ الـدولة الـتي يُـنـقل إليـهـا الـشخصr دون
إبـطاءr التزامـها بإعادته إلى عـهدة الدولة التـي نُقل منها
وفـقـا Hـا يُــتـفق عـلــيه مـسـبــقـاr أو بـأي صــورة أخـرى مـتـفق

rWالسلطات اخملتصة في كلتا الدولت Wب rعليها
(جـ) وال يـجوز للـدولة التي يُـنقل إليـها الشخص أن
تطـالب الـدولة الـتي نُـقل منـهـا ببـدء إجراءات تـسـليم من

rأجل إعادة ذلك الشخص
(د) وتُحـتـسب اHدة الـتي يـقضـيـها الـشـخص اHنـقول
قــيـــد االحــتــجـــاز في الــدولـــة الــتـي نُــقل إلـــيــهــا ضـــمن مــدة

العقوبة اHفروضة عليه في الدولة التي نُقل منها.
3 - ومـــــــا لم تـــــوافــق عــــلـى ذلك الـــــدولــــــة الــــطــــــرف
rادّةHـوجب هـذه ا� rالـتي يـتـقـــرر نـقـــل شـخص مــا مـنـهـا
rأيــا كـــانت جـنــسـيـتــه rال يـجـــوز مـالحـقـــة ذلك الــشـخص
أو احــتـــجــــازه أو مـــعــاقــبـــته أو فــــرض أي قـــيــود أخــــــرى
عـلى حريـته الـشخـصـيةr في أراضي الـدولـــة التي يُـنقــل
إلــيــهـــاr بــســبب أفـــعــال أو أحــكـــام إدانـــة ســابــقـــة Hــغــادرتـه

أراضي الدولـة التي نُقل منها.

اHاداHادّة ة 12
1 -  - يـــــســــتــــعـــــــــاض عـن اHــــاديـــــســــتــــعـــــــــاض عـن اHــــادّة ة 13 مـــن االتــــفــــــاقــــيــــــة مـــن االتــــفــــــاقــــيــــــة

بـالنص اآلتـي :بـالنص اآلتـي :
 1 - تـــــتـــــعـــــاون الـــــدول األطـــــراف فـي مـــــنع األفـــــعـــــال

اجلُـرمــيـة الـتي تـنص عـلـيـهـا اHـوادّ 3 و3 مـكـررا و3 مـكـررا
ثانيا و3 مكررا ثالثاr وخصوصا عن طريق :

(أ) اتــخــــاذ جـمــيع الــتـدابــيــر الـعــمــلـيــة Hــنــع اإلعـداد
عــــلى أراضـــيـــهــــا الرتـــكـــاب تـــلـك األفـــعـــال اجلُـــرمــــيـــة ضـــمن

rأراضيهـا أو خـارجهـا
rـعـلـومـات وفــقـا لـقـوانـيـنـهـا الـوطـنـيـةH(ب) وتـبـادل ا
وتــنـــســـيق الــتـــدابــــيــر اإلداريـــــة والـــتــدابـــــيــر األخــــــرى
الـــتي تُـــتـــخــذr حـــسـب االقــتـــضـــاءH rـــنع ارتـــكـــاب األفـــعــــال
اجلُـرمــيـة الـتي تـنص عـلـيـهـا اHـوادّ 3 و3 مـكـررا و3 مـكـررا

ثانيا و3 مكررا ثالثا.
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االنضمام إليه بعـد استيفاء شروط بدء النفاذ اHنصوص
عـــلــيـــهـــا في الـــفـــقــرة r1 يـــصـــبح الـــتــصـــديق أو الـــقـــبــول أو
اHـوافـقـة أو االنـضـمـام نـافـذا بـعـد تـسـعW يـومـا من تـاريخ

إيداع هذا الصك.

اHاداHادّة ة 19
االنسحـاباالنسحـاب

1 -  - يــــجــــوز ألي دولــــة طــــرف أن تــــنـــــســــحب من هــــذا
الــبــــروتـــوكـــول في أي وقت بــعــــد تــــاريخ بــــدء نــفــــــاذه

في تلك الدولــة.
2 - ويــــتم االنــــســـحـــــــاب بـــإيــــداع صك االنــــســـحــــــاب

لــدى األمW العـامّ.
3 - ويــصـــبح االنــســـحــاب نــافـــذا بــعـــد عــام من إيــداع
صك االنـــســـحـــاب لــــدى األمـــW الـــعـــامrّ أو بـــعـــد مـــدة أطـــول

تُحدد في الصك اHذكور.

اHاداHادّة ة 20
التنقيح والتعديلالتنقيح والتعديل

1 -  - يـجوز للمنـظمة أن تعـقد مؤتمرا لـغرض تنقيح
هذا البروتوكول أو تعديله.

2 - ودعــــو األمــــW الـــعــــامّ إلى عـــقــــد مـــؤتــــمـــر لــــلـــدول
األطــــراف فـي هــــذا الــــبــــروتــــوكـــــول من أجل تـــــنــــقــــيح هــــذا
الـــبـــروتـــوكـــول أو تـــعـــديـــلهr بـــنـــاء عـــلى طـــلب ثـــلـث الــدول

األطرافr أو عشر دول من الدول األطرافr أيهما أكثر.
3 - ويُـعـتـبـر أي صك تـصـديــق أو قـبـول أو مـوافـقــة
أو انــضـــمــام يــودع بـــعــد تــاريـخ نــفــاذ تـــعــديل مـــا عــلى هــذا
الــبـــروتــوكــــول عــلى أنــه يــنـطــبـق عــلى الــبــروتـــوكــــول

فـي صيغتـه اHعدّلـة.

اHاداHادّة ة 21
اإلعالنـاتاإلعالنـات

1 - عند إيداع صك الـتصديق أو القـبول أو اHوافقة
أو االنـــضــــمــــامr يــــجـــوز لــــدولــــة طــــرف لـــيــــسـت طـــرفــــا في
مــــعـــاهــــدة مـــذكــــورة في اHـــرفـق أن تُـــعــــلن أنهr فـي ســـيـــاق
انـطـبـاق  هـذا الـبــروتـوكـول عـلـيـهـاr تُـعــتـبـر اHـعـاهـدة غـيـر
مشـمولة باHادّة 3 مكررا ثانـيا. ويصبح اإلعالن غير نافذ
حاHـا تـدخل اHعـاهدة حـيّـز النـفاذ في الـدولـة الطـرف التي

تقوم بإبالغ األمW العـامّ بذلك.
2 - وعــنـدمــا ال تـعــود دولـة طــرف طـرفــا في مــعـاهـدة
rيــجـــــوز لــهــــا أن تـــتــقــدّم بــإعالن rــرفـــقHمـــذكـــــورة في ا
على الـنحو اHـنصوص عـليه في هـذه اHادّةr في ما يـتعلـق

بتلك اHعاهدة.

البنود اخلتامية التفاقية قمع األعمال غير اHشروعةالبنود اخلتامية التفاقية قمع األعمال غير اHشروعة
اHوجهة ضد سالمة اHالحة البحرية لعام اHوجهة ضد سالمة اHالحة البحرية لعام 2005

تـتــكـــــون الـبــنـود اخلــتــامـيــة التــفـاقــيـة قــمع األعــمـال
غـــيــر اHــشـــروعــة اHـــوجــهــة ضـــد سالمــة اHـالحــــة الــبـــحــريــة
لــــعـــــــام 2005 من اHـــــوادّ مـن 17 إلى 24 من بـــــروتــــوكــــــول
عــــام 2005 التـــفــــاقـــيــــة قـــمـــع األعــــمـــال غــــيـــــر اHــــشـــروعـــة
اHـــــوجـــــهــــة ضـــــد سالمـــــة اHالحـــــة الـــــبــــحـــــريــــة. ويُـــــفـــــهــم من
اإلشــارات في هــذه االتـفــاقــيــة إلى الــدول األطــــراف عــلى
أنـــــــهــــــــا تـــــــعــــــــنـي إشـــــــارات إلـى الـــــــدول األطــــــــراف فـي ذلك

البـروتـوكــول.

البنود اخلتاميةالبنود اخلتامية

اHاداHادّة ة 17
التوقيع والتصديق والقبول واHوافقة واالنضمامالتوقيع والتصديق والقبول واHوافقة واالنضمام

1 - يُـفــتح بـاب الـتـوقــيع عـلى هـذا الــبـروتـوكـول في
مقر اHنظمة من 14 شباط/ فبراير 2006 إلى 13 شباط/

فبراير r2007 ويبقى باب االنضمام مشرعا بعد ذلك.
2 - و�ـــقــــدور الـــــدول أن تــعــــــرب عـن مـــوافــقـــتــهـــا

على االلتزام بهذا البروتوكول عن طريق :
(أ) الــــتــــوقــــيع دون حتــــفّـظ يــــشــــتــــرط الــــتــــصــــديق أو

القبول أو اHوافقــةr أو
(ب) الـتـوقـــيع اHـشـــروط بـالـتـصـديق أو الـقـبول أو
اHـوافــقـــةr عـلى أن يـعــقب ذلك الـتـصــــديق أو الـقـبـــول أو

اHوافقـــةr أو
(جـ) االنضمــام.

3 - ويـــــتم الــــتــــصـــــديق أو الــــقـــــبــــول أو اHــــوافــــقــــة أو
االنضمام بإيداع صك لهذا الغرض لدى األمW العـامّ.

4 - ويـحق فـقـط لـدولـة وقّــعت االتـفـاقــيـة دون حتـفّظ
يـشــتـــرط الــتــصـديق أو الــقـبــول أو اHــوافـقــــةr أو صـدّقت
عــلى االتــفـاقــيــة أو قــبـلــتــهـا أو وافــقت عــلــيـهــا أو انــضـمت

إليهاr أن تصبح طرفا في هذا البروتوكول.

اHاداHادّة ة 18
بدء النفـاذبدء النفـاذ

W1 -  - يدخل هـذا البروتـوكول حيّـز النفـاذ بعد تـسع
يــومـا مـن تـاريـخ قـيــام اثــنـتـي عـشــرة دولــة إمّـا بــتــوقــيـعه
rـوافـقـــةHدون حتـفّظ يـشـتـــرط الـتـصــديق أو الـقـبـول أو ا
أو بــــإيــــداع صك الــــتــــصــــديـق أو الــــقــــبــــول أو اHــــوافــــقـــة أو

االنضمام لدى األمW العـامّ.

2 - وبــالــنــســبــة لــدولــة أودعت صك الــتــصــديق عــلى
هـــذا الـــبـــروتـــوكـــول أو الـــقــــبـــول به أو اHـــوافـــقـــة عـــلـــيه أو
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2 - ويقوم األمW العامّ �ا يأتي :

(أ) يُــــــــخــــــــطـــــــر جــــــــمــــــــيع الــــــــدول الــــــــتي وقّــــــــعـت هـــــــذا
البروتوكول أو انضمت إليه باآلتي :

(I) كـل تــــوقـــيـع جــــديـــد أو إيــــداع صـك الـــتــــصــــديق أو
rوافقة أو االنضمام وتاريخ ذلكHالقبول أو ا

rتاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول (II)

(III) إيـداع أي صك انــسـحــاب من هـذا الــبـروتــوكـول
rإلى جانب تاريخ استالمه وتاريخ بدء نفاذ االنسحاب

(IV) أي رســــالـــة تـــتـــطــــلـــبـــهـــا أي مــــادّة من مـــواد هـــذا

rالبـروتـوكـول

(V) أي اقــتـــراح بــتـــعــديـل اHــرفق  تـــقــد�ـه �ــوجب

r22 ادّةHالفقـرة 2 من ا

(VI) أي تـــــعــــديـل اعــــتُـــــبـــــر أنـه قـــــد اعــــتُـــــمــــد �ـــــوجب

r22 ادّةHالفقــرة 3 من ا

(VII) أي تـعـديل  الـتـصـديق عـليـه أو الـقبـول به أو

اHـوافــقـة عـلــيه �ـوجب الــفـقـرة 4 من اHـادّة r22 إلى جـانب
تاريخ بدء نفاذ ذلك التعديلr و

(ب) يــــــرسـل نــــــســــــخــــــا صــــــادقــــــة مــــــصــــــدّقــــــة من هــــــذا
الـــــبـــــروتــــــوكـــــول إلـى جــــمـــــــيع الـــــدول الــــتـي وقّــــعـــــتــه أو

انضمت إلــيه.
3 - ومـا أن يــصـبح هــذا الـبــروتـوكــول نـافــذاr يـرسل
Wالـعامّ نـسخة صـادقة مـصدّقـة من النص إلى األم Wاألم
الــعـامّ لأل� اHـتــحـدة لـتـســجـيـله ونــشـره �ـوجب اHـادّة 102

من ميثاق األ� اHتحدة.

اHاداHادّة ة 24
اللغـاتاللغـات

أعِــدّ هـــذا الـــبــروتـــوكـــول في نـــســخـــة أصـــلــيـــة واحــدة
بـالـلـغـات اإلســبـانـيـة واإلنـكـلـيـزيـة والـروسـيـة والـصـيـنـيـة
والـعربـيّة والـفـرنسـية. وتُـعتـبر هـذه النـصوص مـتسـاوية

في احلجيـة.

حُـــرّر في لــنــدن في الــرابع عــشـر من شــهــر تــشـرين
األول/ أكتوبر من سنة ألفW وخمسة.

وإشـهــادًا عـلى ذلـكr قـام اHــوقّـعــون أدنـاهr اHــفـوضـون
أصـــــــــوالً بــــــــذلـك مـن حـــــــــكــــــــومــــــــاتــــــــهـمr بــــــــتـــــــــوقـــــــــيــع هـــــــذا

البـروتوكول.

3 - وعـــــنـــــد إيــــداع صـك الـــــتــــصـــــديق أو الـــــقـــــبــــول أو
اHــوافـقــة أو االنــضــمــامr يـجـــــوز لــدولــــة طــــرف أن تُــعـلن
أنـها سـتطـبّق أحكـام اHادّة 3 مـكررا ثـانيـا �وجب مـبادىء
قـانـونــهـا اجلـنـــائي اHــتـعـلـقــــة بــإعـفـــــاء أفــــــراد األســــرة

مـن اHسؤوليــة.

اHاداHادّة ة 22
التعديالت على اHرفقالتعديالت على اHرفق

1 - �ـــكن تــعـــديــــل اHـــرفق بـــإضـــافــــــة اHــعــــــاهــدات
ذات الصلــة اآلتي :

rشاركة جميع الدول فيهاH (أ) تكون مشرعة

(ب) وأصبحت نـافذةr و

(جـ) قـام ما ال يـقـلّ عن اثنـتي عـشرة دولـة طرف في
هـذا الـبــروتـوكــول بـالـتـصـديق عـلـيـهــا أو الـقـبـول بـهـا أو

اHوافقة عليها أو االنضمام إليها.

2 - وبــعـــد بـــدء نــفــــاذ هـــذا الــبـــروتــوكــولr يــجــــوز
ألي دولـة طـرف فـيه أن تـقـتـرح هـذا الـتـعديـل علـى اHرفق.
ويـجـب إبالغ األمـW الــعــامّ كـتــابــة بـأي اقــتــراح لـلــتــعـديل.
ويعمّم األمW العامّ أي تـعديل مقترح يستوفي متطلبات
الفقرة 1 على جميع أعضاء اHنظمة ويسعى إلى احلصول
عــلى مــوافــقــــة الــدول األطــــراف فـي هـــذا الــبــــروتــوكــول

على التعديـل اHقترح.

3 - ويُـعـتـبـــر أن الـتـعـديــل اHـقـتـرح قـد اعـتـمـد بـعــد
أن يـوافق عـلــيه مـا يـزيــد عـلى اثـنـتـي عـشـرة دولــة طــرف
في هــــذا الـــبـــروتــــوكـــولr وذلك �ــــوجب إشـــعــــار مـــكـــتـــوب

يُرسل إلى األمW العـامّ.

4 - ويــصــبح الــتــعــديــل اHــقــتـرح عــلـى اHـرفـق نــافـذا
بعـد ثالثW يـومـا من تاريخ قـيـام الدول األطـراف في هذا
الـبــروتــوكـول بـإيـداع صك الـتـصديق عـلى هـذا الـتـعديــل
Wوافـقة عـليـه أو االنضمـام إليـه لدى األمHأو القـبول أو ا
. وبــالـنـســبـة لــكل دولـة طـرف فـي هـذا الـبــروتـوكـول الـعـامّ
تـــصــدّق عـــلى الــتــعـــديل أو تــقـــبل به أو تـــوافق عــلـــيه بــعــد
إيـــداع الـــصك الـــثــاني عـــشـــر لــدى األمـــW الــعـــامrّ ويـــصــبح
الـتـعــديل نـافــذا في الـيـوم الــثالثـW من تــاريخ إيـداع هـذه

الدولة الطرف صك التصديق أو القبول أو اHوافقة.

اHاداHادّة ة 23
الوديـعالوديـع

1 -  - يـــودع هــــذا الـــبـــروتـــوكــــول وأي تـــعـــديـالت عـــلـــيه
تُعتمد �وجب اHادّتW 20 و22 لدى األمW العامّ.


