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اڡ4ٮ2ة األمم المتحدة لحصانات الدول اتڡ6
وممتلاكتها من الوالٮ2ة الڡ4ضائٮ2ة

اڡ%ٮ#ة، إن الدول األطراف ڡ)ى0 هذه االتڡ)
ه عام، كمٮ@دأ من ٮ@ولة ٮ@وح@ إذ ترى أن حصانات الدول وممتلاكتها من الوالٮ#ة الڡ%ضائٮ#ة مڡ%

، ى0
انون الدولى0 العرڡ) مٮ@ادئ الڡ%

سدة ڡ)ى0 مٮ#ثاق األمم المتحدة،  انون الدولى0 المح@ ارها مٮ@ادئ الڡ% وإذ تضع ڡ)ى0 اعتٮ@
اڡ%ٮ#ة دولٮ#ة لحصانات الدول وممتلاكتها من الوالٮ#ة الڡ%ضائٮ#ة من ود اتڡ) وإذ تعتڡ%د أن وح@

، وال سٮ#ما ڡ)ى0 المعامالت ٮ@ٮ#ن الدول انونى0 انون والوثوق الڡ% شأنه أن ٮ#عزز سٮ#ادة الڡ%
انون الدولى0 وتطويره اريين، وأن ٮ#ساهم ڡ)ى0 تدوين الڡ% ٮ#عٮ#ين أو االعتٮ@ اص الطٮ@ pواألشح

ال، ومواءمة الممارسة ڡ)ى0 هذا المح@
ٮ#ما ٮ#تعلق ٮ@حصانات الدول دت ڡ)ى0 ممارسة الدول ڡ) ار التطورات اليت ح@ ذ ڡ)ى0 االعتٮ@ pوإذ تأح

وممتلاكتها من الوالٮ#ة الڡ%ضائٮ#ة،
مها أحاكم pل تسري عىل المسائل اليت ال تنط pانون الدولى0 العرڡ)ى0 تط وإذ تؤكد أن ڡ%واعد الڡ%

اڡ%ٮ#ة، هذه االتڡ)
ڡ%ت عىل ما ٮ#يل: اتڡ)

الٮ@اب األول: مڡ%دمة
اڡ%ٮ#ة المادة 1: نطاق هذه االتڡ)

رى. pاڡ%ٮ#ة عىل حصانة الدولة وممتلاكتها من والٮ#ة محاكم دولة أح تسري هذه االتڡ)

دمة pالمادة 2: المصطلحات المستح

هزة الدولة ٮ#حق له هاز من أح@ اڡ%ٮ#ة: (أ) ٮ#ڡ%صد ٮ@ـ ”المحكمة“ كل ح@ راض هذه االتڡ) p1- ألع
ائف ڡ%ضائٮ#ة أٮ#ا اكنت تسمٮ#ته؛ pممارسة وط

(ب) ٮ#ڡ%صد ٮ@ـ ”الدولة“:
يها؛ هزة الحكم ڡ) تلف أح@ p1‘ الدولة ومح’

رعٮ#ة السٮ#اسٮ#ة للدولة اليت ’2‘ الوحدات اليت تتكون منها دولة اتحادٮ#ة أو التڡ%سٮ#مات الڡ)
ة؛ ٮ#ام ٮ@أعمال ڡ)ى0 إطار ممارسة سلطة سٮ#ادٮ#ة، واليت تتصرف ٮ@تلك الصڡ) ٮ#حق لها الڡ%
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ٮ#ام ٮ@أعمال ڡ)ى0 إطار ٮ#رها من الكٮ#انات، ما دام ٮ#حق لها الڡ% pهزتها أو ع ’3‘ واكالت الدولة أو أح@
عال ٮ@هذه األعمال؛ ممارسة السلطة السٮ#ادٮ#ة للدولة، وتڡ%وم ڡ)

ة؛ ون ٮ@تلك الصڡ) ’4‘ ممثلو الدولة الذٮ#ن ٮ#تصرڡ)
ارية“: (ج) ٮ#ڡ%صد ٮ@ـ ”المعاملة التح@

دمات؛ pارية لٮ@يع سلع أو لتڡ%دٮ#م ح اري أو معاملة تح@ ’1‘ كل عڡ%د تح@
، ٮ@ما ڡ)ى0 ذلك كل التزام رى ذات طاٮ@ع مالى0 pصوص ڡ%رض أو معاملة أح p2‘ كل عڡ%د ٮ@ح’

ٮ@الضمان أو التعويض ٮ#رتٮ@ط ٮ@هذا الڡ%رض أو ٮ@هذه المعاملة؛
اري أو صناعى0 أو حرڡ)ى0 أو مهين، ولكن دون رى ذات طاٮ@ع تح@ pر أو معاملة أح p3‘ كل عڡ%د آح’

اص. pدام األشح pأن ٮ#شمل ذلك عڡ%د استح
رعٮ#ة (ج) ڡ%رة الڡ) ارية“ ٮ@مڡ%تىض الڡ) 2- عند تحدٮ#د ما إذا اكن عڡ%د أو معاملة ما ”معاملة تح@
ى0 أٮ#ضا ٮ#عة العڡ%د أو المعاملة، ولكن ٮ#نٮ@ع) ة أولٮ#ة، إلى طٮ@ وع، ٮ@صڡ) ى0 الرح@ ڡ%رة 1، ٮ#نٮ@ع) من الڡ)
ق عىل ذلك أطراف العڡ%د أو المعاملة، أو إذا رض من العڡ%د أو المعاملة إذا اتڡ) أن ٮ#راعى الع)
اري للعڡ%د أو ٮ#ر التح@ pرض، ڡ)ى0 ممارسة دولة المحكمة، صلة ٮ@تحدٮ#د الطاٮ@ع ع اكن لهذا الع)

المعاملة.
اڡ%ٮ#ة دمة ڡ)ى0 هذه االتڡ) pڡ%رتٮ#ن 1 و 2 المتعلڡ%تٮ#ن ٮ@المصطلحات المستح ل أحاكم الڡ) p3- ال تح

ى0
رى أو ڡ) pدام هذه المصطلحات أو ٮ@المعانى0 اليت ڡ%د تعطى لها ڡ)ى0 صكوك دولٮ#ة أح pٮ@استح

يل ألي دولة. pانون الداح الڡ%

اڡ%ٮ#ة المادة 3: االمتٮ#ازات والحصانات اليت ال تتأثر ٮ@هذه االتڡ)

انون ب الڡ% اڡ%ٮ#ة ٮ@االمتٮ#ازات والحصانات اليت تتمتع ٮ@ها الدولة ٮ@موح@ ل هذه االتڡ) p1- ال تح
ائف: (أ) ٮ@عثاتها الدٮ@لوماسٮ#ة، أو مراكزها الڡ%نصلٮ#ة، أو pالدولى0 ڡ)ى0 ما ٮ#تعلق ٮ@ممارسة وط
مات pهزة المنط ودها إلى أح@ مات الدولٮ#ة، أو وڡ) pاصة، أو ٮ@عثاتها لدى المنط pٮ@عثاتها الح

الدولٮ#ة أو إلى المؤتمرات الدولٮ#ة؛
اص المرتٮ@طٮ#ن ٮ@ها. p(ب) واألشح

انون الدولى0 اڡ%ٮ#ة ٮ@االمتٮ#ازات والحصانات الممنوحة ٮ@مڡ%تىض الڡ% ل هذه االتڡ) p2- ال تح
صٮ#ة. pتهم الشح لرؤساء الدول ٮ@صڡ)

ٮ#ما انون الدولى0 ڡ) ب الڡ% اڡ%ٮ#ة ٮ@الحصانات اليت تتمتع ٮ@ها أي دولة ٮ@موح@ ل هذه االتڡ) p3- ال تح
لها. ضائٮ#ة اليت تملكها الدولة أو تشع) سام الڡ) ٮ#تعلق ٮ@الطائرات أو األح@

اڡ%ٮ#ة عٮ#ة هذه االتڡ) المادة 4: عدم رح@

ضع لها حصانات pاڡ%ٮ#ة اليت تح ٮ#نة ڡ)ى0 هذه االتڡ) الل ٮ@سريان أي من الڡ%واعد المٮ@ pمع عدم اإلح
ر عن هذه pانون الدولى0 ٮ@صرف النط ب الڡ% الدول وممتلاكتها من الوالٮ#ة الڡ%ضائٮ#ة ٮ@موح@



اڡ.ٮ(ة األمم المتحدة لحصانات الدول وممتلاكتها من الوالٮ(ة الڡ.ضائٮ(ة٢٠٢٢/٥/٢٥ ٢:١٧ م Iاتڡ

حة ٣ من ١٤ Iالصڡhttp://hrlibrary.umn.edu/arabic/States_Jurisdictional.html

اڡ%ٮ#ة عىل أي مسألة متعلڡ%ة ٮ@حصانات الدول أو ممتلاكتها من اڡ%ٮ#ة، ال تسري هذه االتڡ) االتڡ)
رى ڡ%ٮ@ل ٮ@دء pالوالٮ#ة الڡ%ضائٮ#ة تثار ڡ)ى0 دعوى مڡ%امة ضد إحدى الدول أمام محكمة دولة أح

: مٮ@ادئ عامة اڡ%ٮ#ة ڡ)ى0 ما ٮ@ٮ#ن الدولتٮ#ن المعنٮ#تٮ#ن. الٮ@اب الثانى0 اذ هذه االتڡ) نڡ)

المادة 5: حصانة الدول

رى، pسها وٮ@ممتلاكتها، ٮ@الحصانة من والٮ#ة محاكم دولة أح تتمتع الدولة، ڡ)ى0 ما ٮ#تعلق ٮ@نڡ)
اڡ%ٮ#ة. رهنا ٮ@أحاكم هذه االتڡ)

المادة 6: طرائق إعمال حصانة الدول

1- تعمل الدولة حصانة الدول المنصوص عليها ڡ)ى0 المادة 5 ٮ@االمتناع عن ممارسة الوالٮ#ة
اٮ#ة أن تڡ%رر رى وتضمن لهذه الع) pالڡ%ضائٮ#ة ڡ)ى0 دعوى مڡ%امة أمام محاكمها ضد دولة أح
ر ب المادة 5. 2- ٮ#عتٮ@ رى ٮ@موح@ pسها احترام حصانة تلك الدولة األح اء نڡ) محاكمها من تلڡ%
رى: pرى إذا اكنت تلك الدولة األح pأن الدعوى ڡ%د أڡ%ٮ#مت أمام محكمة دولة ما ضد دولة أح

(أ) ڡ%د سمٮ#ت كطرف ڡ)ى0 تلك الدعوى؛
(ب) أو لم تسم كطرف ڡ)ى0 الدعوى ولكن الدعوى تهدف ڡ)ى0 الواڡ%ع إلى التأثٮ#ر ڡ)ى0 ممتلاكت

رى أو ڡ)ى0 حڡ%وڡ%ها أو مصالحها أو أنشطتها. pتلك الدولة األح

ڡ%ة الصريحة عىل ممارسة الوالٮ#ة الڡ%ضائٮ#ة المادة 7: المواڡ)

وز لدولة أن تحتج ٮ@الحصانة من الوالٮ#ة الڡ%ضائٮ#ة ڡ)ى0 دعوى مڡ%امة أمام محكمة 1- ال ٮ#ح@
ڡ%ت صراحة عىل أن تمارس رى ڡ)ى0 ما ٮ#تعلق ٮ@أي مسألة أو ڡ%ضٮ#ة إذا اكنت ڡ%د واڡ) pدولة أح

؛ اق دولى0 المحكمة والٮ#تها ڡ)ى0 ما ٮ#تعلق ٮ@تلك المسألة أو الڡ%ضٮ#ة إما: (أ) ٮ@اتڡ)
(ب) أو ڡ)ى0 عڡ%د مكتوب؛

طٮ#ة ڡ)ى0 دعوى محددة. p(ج) أو ٮ@إعالن أمام المحكمة أو ٮ@رسالة ح
رى ڡ%ٮ@وال منها لممارسة محاكم تلك pڡ%ة دولة ما عىل تطٮ@ٮ#ق ڡ%انون دولة أح 2- ال تعتٮ@ر مواڡ)

رى لوالٮ#تها. pالدولة األح

المادة 8: األثر المترتب عىل االشتراك ڡ)ى0 دعوى أمام محكمة

وز لدولة أن تحتج ٮ@الحصانة من الوالٮ#ة الڡ%ضائٮ#ة ڡ)ى0 دعوى مڡ%امة أمام محكمة 1- ال ٮ#ح@
سها تلك الدعوى؛ رى إذا اكنت: (أ) ڡ%د أڡ%امت هى0 نڡ) pدولة أح

ر ڡ)ى0 ما ٮ#تصل ٮ@موضوعها. ومع pراء آح ذت أي إح@ pلت ڡ)ى0 تلك الدعوى أو اتح p(ب) أو تدح
ذلك، إذا أڡ%نعت الدولة المحكمة ٮ@أنه ما اكن ڡ)ى0 وسعها أن تعلم ٮ@الوڡ%ائع اليت ٮ#مكن
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از لها أن تحتج ٮ@الحصانة راء، ح@ ذت ذلك اإلح@ pاالستناد إليها لطلب الحصانة إال ٮ@عد أن اتح
عل ذلك ڡ)ى0 أڡ%رب وڡ%ت ممكن. استنادا إلى تلك الوڡ%ائع، ٮ@شرط أن تڡ)

ى0
لت ڡ) pرى لوالٮ#تها إذا تدح pڡ%ت عىل ممارسة محكمة دولة أح 2- ال ٮ#عتٮ@ر أن الدولة ڡ%د واڡ)

رض واحد هو: ر لع) pراء آح ذت أي إح@ pدعوى أو اتح
اج ٮ@الحصانة؛ (أ) االحتح@

(ب) أو إثٮ@ات حق أو مصلحة ڡ)ى0 ممتلاكت هى0 موضوع الدعوى.
ڡ%ة من الدولة رى مواڡ) p3- ال ٮ#عتٮ@ر حضور ممثل دولة ما كشاهد أمام محكمة دولة أح

األولى عىل ممارسة المحكمة لوالٮ#تها.
ڡ%ة من رى مواڡ) p4- ال ٮ#عتٮ@ر عدم حضور دولة ما ڡ)ى0 دعوى مڡ%امة أمام محكمة دولة أح

الدولة األولى عىل ممارسة المحكمة لوالٮ#تها.

المادة 9: الطلٮ@ات المضادة

رى أن تحتج ٮ@الحصانة من والٮ#ة pوز لدولة تڡ%ٮ#م دعوى أمام محكمة دولة أح 1- ال ٮ#ح@
انونٮ#ة أو الوڡ%ائع اليت نشأ المحكمة ڡ)ى0 ما ٮ#تعلق ٮ@أي طلب مضاد نا° عن نڡ)س العالڡ%ة الڡ%
ل لتڡ%دٮ#م طلب ڡ)ى0 دعوى أمام محكمة دولة pوز لدولة تتدح عنها الطلب األصيل. 2- ال ٮ#ح@
س رى أن تحتج ٮ@الحصانة من والٮ#ة المحكمة ڡ)ى0 ما ٮ#تعلق ٮ@أي طلب مضاد نا° عن نڡ) pأح

انونٮ#ة أو الوڡ%ائع اليت نشأ عنها الطلب الذي ڡ%دمته الدولة. العالڡ%ة الڡ%
رى أن pا مضادا ڡ)ى0 دعوى مڡ%امة ضدها أمام محكمة دولة أح وز لدولة تڡ%دم طلٮ@ 3- ال ٮ#ح@

تحتج ٮ@الحصانة من والٮ#ة المحكمة ڡ)ى0 ما ٮ#تعلق ٮ@الطلب األصيل.
يها وز للدول أن تحتج ٮ@الحصانة ڡ) الٮ@اب الثالث: الدعاوى اليت ال ٮ#ح@

ارية المادة 10: المعامالت التح@

اري، واكنت ٮ#عى0 أو اعتٮ@ نيب طٮ@ ص أح@ pارية مع شح لت دولة ما ڡ)ى0 معاملة تح@ p1- إذا دح
اص pانون الدولى0 الح ارية تڡ%ع، ٮ@مڡ%تىض ڡ%واعد الڡ% المنازعات المتعلڡ%ة ٮ@المعاملة التح@

وز للدولة أن تحتج ٮ@الحصانة من رى، ال ٮ#ح@ pٮ#ق، ضمن والٮ#ة محكمة دولة أح ٮ@ة التطٮ@ الواح@
ڡ%رة 1: ارية. 2- ال تسري الڡ) تلك الوالٮ#ة ڡ)ى0 دعوى تنشأ عن تلك المعاملة التح@

ارية ٮ@ٮ#ن الدول؛ (أ) ڡ)ى0 حالة معاملة تح@
ٮ#ر ذلك صراحة. pارية عىل ع ا المعاملة التح@ ق طرڡ) (ب) أو إذا اتڡ)

رى اليت أنشأتها الدولة واليت p3- عندما تكون إحدى المؤسسات الحكومٮ#ة أو الكٮ#انات األح
صٮ#ة ڡ%انونٮ#ة مستڡ%لة وأهلٮ#ة: pلها شح

(أ) التڡ%ايض؛
يها، ٮ@ما ڡ)ى0 ذلك األموال اليت (ب) واكتساب األموال أو امتالكها أو حٮ#ازتها والتصرف ڡ)
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ٮ#لها أو ٮ@إدارتها؛ صت لها الدولة ٮ@تشع) pرح
إنه ال تتأثر الحصانة من الوالٮ#ة ارية لذلك الكٮ#ان، ڡ) ا ڡ)ى0 دعوى تتصل ٮ@معاملة تح@ طرڡ)

الڡ%ضائٮ#ة اليت تتمتع ٮ@ها تلك الدولة.

المادة 11: عڡ%ود العمل

وز لدولة أن تحتج ٮ@الحصانة من ٮ#ر ذلك، ال ٮ#ح@ pق الدولتان المعنٮ#تان عىل ع 1- ما لم تتڡ)
رى هى0 المحكمة pوه األح ميع الوح@ رى، تكون من ح@ pالوالٮ#ة الڡ%ضائٮ#ة أمام محكمة دولة أح
راد ٮ@شأن عمل تم رد من األڡ) تصة، ڡ)ى0 دعوى تتصل ٮ@عڡ%د عمل مٮ@رم ٮ@ٮ#ن الدولة وڡ) pالمح

ى0
ڡ%رة 1 ڡ) رى. 2- ال تسري الڡ) pزئٮ#ا ڡ)ى0 إڡ%لٮ#م تلك الدولة األح أداؤه أو ٮ#تعٮ#ن أداؤه كلٮ#ا أو ح@

الحاالت التالٮ#ة:
ف لتأدٮ#ة مهام معٮ#نة تتصل ٮ@ممارسة السلطة الحكومٮ#ة؛ ¶pَدم ڡ%د وط p(أ) إذا اكن المستح

َدم: p(ب) أو إذا اكن المستح
ٮ#ينا للعالڡ%ات الدٮ@لوماسٮ#ة لعام 1961؛ اڡ%ٮ#ة ڡ) ا دٮ@لوماسٮ#ا حسٮ@ما هو معرف ڡ)ى0 اتڡ) ڡ) p1‘ موط’
ٮ#ينا للعالڡ%ات الڡ%نصلٮ#ة لعام 1963؛ اڡ%ٮ#ة ڡ) ا ڡ%نصلٮ#ا حسٮ@ما هو معرف ڡ)ى0 اتڡ) ڡ) p2‘ أو موط’
اصة، أو pمة دولٮ#ة أو عضوا ڡ)ى0 ٮ@عثة ح pا دٮ@لوماسٮ#ا ڡ)ى0 ٮ@عثات دائمة لدى منط ڡ) p3‘ أو موط’

؛ عٮ#ن ممثال لدولة ڡ)ى0 مؤتمر دولى0
ر ٮ#تمتع ٮ@الحصانة الدٮ@لوماسٮ#ة؛ pص آح p4‘ أو أي شح’

دامه أو إعادته إلى pدٮ#د استح رد أو تح@ ٮ#ف ڡ) p(ج) أو إذا اكن الموضوع محل الدعوى هو توط
ته؛ ٮ#ڡ) pوط

دمته، وڡ%رر رئٮ#س pدمة أو إنهاء ح pرد من الح (د) أو إذا اكن الموضوع محل الدعوى صرف الڡ)
ل pِدمة، أن هذه الدعوى تح pٮ#ة للدولة المستح ارح@ pالدولة أو رئٮ#س الحكومة أو وزير الح

ٮ@المصالح األمنٮ#ة لتلك الدولة؛
دمه، pدم وڡ%ت إڡ%امة الدعوى مواطنا من مواطين الدولة اليت تستح p(هـ) أو إذا اكن المستح

ص محل إڡ%امة دائمة ڡ)ى0 دولة المحكمة؛ pما لم ٮ#كن لهذا الشح
ٮ#ر ذلك، مع عدم pا كتاٮ@ة عىل ع ڡ% َدم ڡ%د اتڡ) pِدِمة والمستح p(و) أو إذا اكنت الدولة المستح

ٮ#رها الوالٮ#ة pول محاكم دولة المحكمة دون ع pام العام تح pالل ٮ@أي اعتٮ@ارات متعلڡ%ة ٮ@النط pاإلح
الڡ%ضائٮ#ة ٮ@سٮ@ب الموضوع محل الدعوى.

اص والممتلاكت pالمادة 12: األضرار اليت تلحق ٮ@األشح

وز لدولة أن تحتج ٮ@الحصانة من الوالٮ#ة ٮ#ر ذلك، ال ٮ#ح@ pق الدولتان المعنٮ#تان عىل ع ما لم تتڡ)
رى هى0 المحكمة pوه األح ميع الوح@ رى، تكون من ح@ pالڡ%ضائٮ#ة أمام محكمة دولة أح

ص أو عن ضرر لحڡ%ه أو عن pاة شح تصة، ڡ)ى0 دعوى تتصل ٮ@التعويض النڡ%دي عن وڡ) pالمح
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عل أو امتناع ٮ#د™عى عزوه إلى الدولة، إذا ة لڡ) اإلضرار ٮ@ممتلاكت مادٮ#ة أو عن ضٮ#اعها، نتٮ#ح@
اعل أو رى واكن الڡ) pزئٮ#ا ڡ)ى0 إڡ%لٮ#م تلك الدولة األح عل أو االمتناع ڡ%د وڡ%ع كلٮ#ا أو ح@ اكن الڡ)

عل أو االمتناع. ودا ڡ)ى0 ذلك اإلڡ%لٮ#م وڡ%ت حدوث الڡ) الممتنع موح@

المادة 13: الملكٮ#ة وحٮ#ازة الممتلاكت واستعمالها

وز لدولة أن تحتج ٮ@الحصانة من الوالٮ#ة ٮ#ر ذلك، ال ٮ#ح@ pق الدولتان المعنٮ#تان عىل ع ما لم تتڡ)
رى هى0 المحكمة pوه األح ميع الوح@ رى، تكون من ح@ pالڡ%ضائٮ#ة أمام محكمة دولة أح

ارية : (أ) حق أو مصلحة للدولة ڡ)ى0 ممتلاكت عڡ% صل ڡ)ى0 تصة، ڡ)ى0 دعوى تتصل ٮ@الڡ) pالمح

ى0
واڡ%عة ڡ)ى0 دولة المحكمة، أو حٮ#ازتها أو استعمالها، أو التزام للدولة نا° عن مصلحتها ڡ)

هذه الممتلاكت أو حٮ#ازتها أو استعمالها؛ 
ارية ٮ#نشأ عن طريق اإلرث أو (ب) أو حق أو مصلحة للدولة ڡ)ى0 ممتلاكت منڡ%ولة أو عڡ%

ور؛  الهٮ@ة أو الشع)
ص p(ج) أو حق أو مصلحة للدولة ڡ)ى0 إدارة ممتلاكت مثل ممتلاكت االئتمان أو أموال شح

ٮ#تها. لس أو ممتلاكت شركة ڡ)ى0 حالة تصڡ) مڡ)

كرية والصناعٮ#ة المادة 14: الملكٮ#ة الڡ)

وز لدولة أن تحتج ٮ@الحصانة من الوالٮ#ة ٮ#ر ذلك، ال ٮ#ح@ pق الدولتان المعنٮ#تان عىل ع ما لم تتڡ)
رى هى0 المحكمة pوه األح ميع الوح@ رى، تكون من ح@ pالڡ%ضائٮ#ة أمام محكمة دولة أح
تراع، أو تصمٮ#م pصل ڡ)ى0 حق للدولة ڡ)ى0 ٮ@راءة اح تصة، ڡ)ى0 دعوى تتصل: (أ) ٮ@الڡ) pالمح

ر pارية، أو حق المؤلف، أو أي شكل آح اري، أو عالمة تح@ اري أو عنوان تح@ ، أو اسم تح@ صناعى0
انونٮ#ة، ولو اكن مؤڡ%تا، كرية أو الصناعٮ#ة ٮ#تمتع ٮ@ڡ%در من الحماٮ#ة الڡ% من أشاكل الملكٮ#ة الڡ)

ڡ)ى0 دولة المحكمة؛ 
(ب) أو ٮ@تعد≠ ٮ#د™عى أن الدولة ڡ%امت ٮ@ه، ڡ)ى0 إڡ%لٮ#م دولة المحكمة، عىل حق من النوع

ٮ#ر ويتمتع ٮ@الحماٮ#ة ڡ)ى0 دولة المحكمة. ص الع) pرعٮ#ة (أ) ٮ#ح ڡ%رة الڡ) المذكور ڡ)ى0 الڡ)

رى pماعٮ#ة أح المادة 15: االشتراك ڡ)ى0 شراكت أو ڡ)ى0 هٮ#ئات ح@

رى، تكون pوز لدولة أن تحتج ٮ@الحصانة من الوالٮ#ة الڡ%ضائٮ#ة أمام محكمة دولة أح 1- ال ٮ#ح@
تصة، ڡ)ى0 دعوى تتصل ٮ@اشتراكها ڡ)ى0 شركة أو pرى هى0 المحكمة المح pوه األح ميع الوح@ من ح@
ارها دعوى انونٮ#ة أم ال، ٮ@اعتٮ@ صٮ#ة الڡ% pرى، سواء اكنت متمتعة ٮ@الشح pماعٮ#ة أح ڡ)ى0 هٮ#ئة ح@
يها، ٮ@شرط أن تكون الهٮ#ئة: (أ) رين ڡ) pتتصل ٮ@العالڡ%ة ٮ@ٮ#ن الدولة والهٮ#ئة أو المشتركٮ#ن اآلح

مات الدولٮ#ة؛  pٮ#ر الدول أو المنط pيها مشتركون من ع ڡ)
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انون دولة المحكمة أو ٮ#ڡ%ع مڡ%رها أو ماكن عملها الرئٮ#يس ا لڡ% ڡ% (ب) وأنشئت أو أسست وڡ)
ڡ)ى0 تلك الدولة.

وز لدولة أن تحتج ٮ@الحصانة من الوالٮ#ة الڡ%ضائٮ#ة ڡ)ى0 مثل هذه الدعوى إذا 2- ومع ذلك، ٮ#ح@
اق مكتوب أو ڡ%ت الدولتان المعنٮ#تان عىل ذلك أو إذا اشترط أطراف النزاع ذلك ڡ)ى0 اتڡ) اتڡ)

م للهٮ#ئة المذكورة أحاكما ٮ@هذا المعىن. pإذا تضمن الصك المن≥ أو المنط

لها الدولة ن اليت تملكها أو تشع) المادة 16: السڡ)

لها أن ٮ#نة أو تشع) وز لدولة تملك سڡ) ٮ#ر ذلك، ال ٮ#ح@ pق الدولتان المعنٮ#تان عىل ع 1- ما لم تتڡ)
وه ميع الوح@ رى، تكون من ح@ pتحتج ٮ@الحصانة من الوالٮ#ة الڡ%ضائٮ#ة أمام محكمة دولة أح

ٮ#نة، ٮ#نة إذا اكنت السڡ) ٮ#ل تلك السڡ) تصة، ڡ)ى0 دعوى تتصل ٮ@تشع) pرى هى0 المحكمة المح pاألح
ارية. 2- ال ٮ#ر التح@ pراض الحكومٮ#ة ع pٮ#ر األع pدمة ڡ)ى0 ع pوڡ%ت نشوء سٮ@ب الدعوى، مستح

رى pن األح ن الٮ@حرية المساعدة وال عىل السڡ) ن الحرٮ@ٮ#ة أو السڡ) ڡ%رة 1 عىل السڡ) تسري الڡ)
ٮ#ر pدمة الحكومٮ#ة ع pدمة، ڡ)ى0 ذلك الحٮ#ن، ڡ)ى0 الح pلها دولة وتكون مستح اليت تملكها أو تشع)

ٮ#رها. pارية دون ع التح@
وز لدولة أن تحتج ٮ@الحصانة من ٮ#ر ذلك، ال ٮ#ح@ pق الدولتان المعنٮ#تان عىل ع 3- ما لم تتڡ)
رى هى0 المحكمة pوه األح ميع الوح@ رى، تكون من ح@ pالوالٮ#ة الڡ%ضائٮ#ة أمام محكمة دولة أح
لها تلك الدولة إذا ٮ#نة تملكها أو تشع) تصة، ڡ)ى0 دعوى تتصل ٮ@نڡ%ل حمولة عىل متن سڡ) pالمح

ٮ#ر pراض الحكومٮ#ة ع pٮ#ر األع pدمة ڡ)ى0 ع pٮ#نة، وڡ%ت نشوء سٮ@ب الدعوى، مستح اكنت السڡ)
ارية. التح@

ڡ%رة 2، ن المشار إليها ڡ)ى0 الڡ) ڡ%رة 3 عىل أي حمولة منڡ%ولة عىل متن السڡ) 4- ال تسري الڡ)

ى0
دامها ڡ) pدمة أو مزمعا استح pكما ال تسري عىل أي حمولة تملكها دولة وتكون مستح

ٮ#رها. pارية دون ع ٮ#ر التح@ pراض الحكومٮ#ة ع pاألع
ع والتڡ%ادم وتحدٮ#د المسؤولٮ#ة اليت تكون ه الدڡ) ميع أوح@ وز للدول أن تتمسك ٮ@ح@ 5- ٮ#ح@

اصة ومالكيها. pن والحموالت الح متاحة للسڡ)
ٮ#نة تملكها أو اري لسڡ) ٮ#ر التح@ p6- إذا أثٮ#رت ڡ)ى0 أي دعوى مسألة تتعلق ٮ@الطاٮ@ع الحكومى0 وع
إن شهادة موڡ%عة من ممثل دٮ@لومايس أو من لها دولة ما أو لحمولة تملكها دولة ما، ڡ) تشع)
رى ڡ)ى0 تلك الدولة ومڡ%دمة إلى المحكمة تعتٮ@ر دلٮ#ال عىل طاٮ@ع تلك pتصة أح pسلطة مح

ٮ#نة أو الحمولة. السڡ)

اق تحكٮ#م المادة 17: األثر المترتب عىل اتڡ)

ات الڡ) pٮ#عى0 أو اعتٮ@اري ٮ#ڡ%يض ٮ@عرض الح نيب طٮ@ ص أح@ pاڡ%ا مكتوٮ@ا مع شح إذا أٮ@رمت دولة اتڡ)
وز لتلك الدولة أن تحتج ٮ@الحصانة من الوالٮ#ة ارية عىل التحكٮ#م، ال ٮ#ح@ المتعلڡ%ة ٮ@معاملة تح@
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رى هى0 المحكمة pوه األح ميع الوح@ رى، تكون من ح@ pالڡ%ضائٮ#ة أمام محكمة دولة أح
ٮ#ڡ%ه؛ سٮ#ره أو تطٮ@ اق التحكٮ#م أو تڡ) تصة، ڡ)ى0 دعوى تتصل: (أ) ٮ@صحة اتڡ) pالمح

راءات التحكٮ#م؛ (ب) أو ٮ@إح@
اء ڡ%رار التحكٮ#م، (ج) أو ٮ@تثٮ@ٮ#ت أو إلع)

ٮ#ر ذلك. pاق التحكٮ#م عىل ع ما لم ٮ#نص اتڡ)
ٮ@رية ڡ)ى0 ما ٮ#تعلق ٮ@دعوى مڡ%امة أمام محكمة راءات الح@ الٮ@اب الراٮ@ع: حصانة الدول من اإلح@

ٮ@رية الساٮ@ڡ%ة لصدور الحكم راءات الح@ المادة 18: حصانة الدول من اإلح@

ز ز، والحح@ راءات الحح@ ٮ@رية ساٮ@ڡ%ة لصدور الحكم، مثل إح@ راءات ح@ اذ إح@ pوز اتح ال ٮ#ح@
رى إال pضد ممتلاكت دولة ما ڡ)ى0 ما ٮ#تصل ٮ@دعوى مڡ%امة أمام محكمة دولة أح ، ى0 pط التحڡ)
راءات اذ إح@ pڡ%ت صراحة عىل اتح ڡ)ى0 الحاالت التالٮ#ة وڡ)ى0 نطاڡ%ها: (أ) إذا اكنت الدولة ڡ%د واڡ)

ٮ@ٮ#ل عىل النحو المٮ@ٮ#ن: من هذا الڡ%
؛ اق دولى0 ’1‘ ٮ@اتڡ)

اق تحكٮ#م أو ڡ)ى0 عڡ%د مكتوب؛  ’2‘ أو ٮ@اتڡ)
ٮ#ن؛  طٮ#ة ٮ@عد نشوء نزاع ٮ@ٮ#ن الطرڡ) p3‘ أو ٮ@إعالن أمام المحكمة أو ٮ@رسالة ح’

اء ٮ@الطلب الذي هو موضوع صصت أو رصدت ممتلاكت للوڡ) p(ب) أو إذا اكنت الدولة ڡ%د ح
تلك الدعوى.

ٮ@رية التالٮ#ة لصدور الحكم راءات الح@ المادة 19: حصانة الدول من اإلح@

ز ى0 والحح@ pط ز التحڡ) ز والحح@ ٮ@رية تالٮ#ة لصدور الحكم، اكلحح@ راءات ح@ اذ إح@ pوز اتح ال ٮ#ح@
رى إال pٮ#ذي، ضد ممتلاكت دولة ما ڡ)ى0 ما ٮ#تصل ٮ@دعوى مڡ%امة أمام محكمة دولة أح التنڡ)
راءات من اذ إح@ pڡ)ى0 الحاالت التالٮ#ة وڡ)ى0 نطاڡ%ها: (أ) إذا اكنت الدولة ڡ%د ڡ%ٮ@لت صراحة اتح

ٮ@ٮ#ل عىل النحو المٮ@ٮ#ن: هذا الڡ%
؛  اق دولى0 ’1‘ ٮ@اتڡ)

اق تحكٮ#م أو ڡ)ى0 عڡ%د مكتوب؛  ’2‘ أو ٮ@اتڡ)
ٮ#ن؛  طٮ#ة ٮ@عد نشوء نزاع ٮ@ٮ#ن الطرڡ) p3‘ أو ٮ@إعالن أمام المحكمة أو ٮ@رسالة ح’

اء ٮ@الطلب الذي هو موضوع صصت أو رصدت ممتلاكت للوڡ) p(ب) أو إذا اكنت الدولة ڡ%د ح
تلك الدعوى؛ 

ه التحدٮ#د دامها عىل وح@ pدم هذه الممتلاكت أو تعتزم استح p(ج) أو إذا ثٮ@ت أن الدولة تستح
ودة ڡ)ى0 إڡ%لٮ#م دولة ارية، وأنها موح@ ٮ#ر التح@ pراض الحكومٮ#ة ع pٮ#ر األع pرى ع pراض أح pألع

ٮ@رية الالحڡ%ة لصدور الحكم عىل راءات الح@ اذ اإلح@ pواز اتح المحكمة شريطة أن ٮ#ڡ%تصر ح@
هة ضده الدعوى. الممتلاكت المتصلة ٮ@الكٮ#ان الموح@
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ٮ@رية راءات الح@ ٮ@ول ٮ@الوالٮ#ة الڡ%ضائٮ#ة عىل اإلح@ المادة 20: أثر الڡ%
ٮ@رية، ال ٮ#عتٮ@ر ڡ%ٮ@ول راءات الح@ ب المادتٮ#ن 18 و 19 ڡ%ٮ@ول اإلح@ ڡ)ى0 الحاالت اليت تستلزم ٮ@موح@

ٮ@رية. راءات الح@ اذ اإلح@ pب المادة 7 ڡ%ٮ@وال ضمنٮ#ا التح ممارسة الوالٮ#ة الڡ%ضائٮ#ة ٮ@موح@

ئات محددة من الممتلاكت المادة 21: ڡ)

دمة أو pاصة، من ممتلاكت دولة ما ممتلاكت مستح pة ح ئات التالٮ#ة، ٮ@صڡ) 1- ال تعتٮ@ر الڡ)
ارية ٮ#ر التح@ pراض الحكومٮ#ة ع pٮ#ر األع pانب الدولة ڡ)ى0 ع دامها ٮ@التحدٮ#د من ح@ pمزمعا استح
، ى0
يها أي حساب مصرڡ) رعٮ#ة (ج) من المادة 19: (أ) الممتلاكت، ٮ@ما ڡ) ڡ%رة الڡ) ب الڡ) ٮ@موح@
دامها ڡ)ى0 أداء مهام الٮ@عثة الدٮ@لوماسٮ#ة للدولة أو مراكزها pدمة أو المزمع استح pالمستح
هزة ودها إلى أح@ مات الدولٮ#ة، أو وڡ) pاصة، أو ٮ@عثاتها لدى المنط pالڡ%نصلٮ#ة أو ٮ@عثاتها الح

مات الدولٮ#ة أو إلى المؤتمرات الدولٮ#ة؛ pالمنط
دامها ڡ)ى0 أداء مهام pدمة أو المزمع استح p(ب) الممتلاكت ذات الطاٮ@ع العسكري أو المستح

عسكرية؛

ٮ#ره من السلطات النڡ%دٮ#ة ڡ)ى0 الدولة؛ p(ج) ممتلاكت المصرف المركزي أو ع
ٮ#ر pاتها وع pوط زءا من محڡ) اڡ)ى0 للدولة أو ح@ زءا من التراث الثڡ% (د) الممتلاكت اليت تكون ح@

ٮ#ر المزمع عرضها للٮ@يع؛ pالمعروضة أو ع
ٮ#ة pٮ#ة أو تاريح اڡ) زءا من معروضات ذات أهمٮ#ة علمٮ#ة أو ثڡ% (هـ) الممتلاكت اليت تكون ح@

ٮ#ر المزمع عرضها للٮ@يع. pٮ#ر المعروضة أو ع pوع
رعٮ#تٮ#ن (أ) و (ب) من المادة 19. ڡ%رتٮ#ن الڡ) ڡ%رة 1 ٮ@المادة 18 وٮ@الڡ) ل الڡ) p2- ال تح

امس: أحاكم متنوعة pالٮ@اب الح
ة الدعوى المادة 22: تٮ@ليغ صحٮ#ڡ)

ٮ@ها دعوى ضد دولة رى تڡ%ام ٮ@موح@ pة الدعوى ٮ@ورڡ%ة ڡ%ضائٮ#ة أو ٮ@وثٮ#ڡ%ة أح 1- ٮ#تم تٮ@ليغ صحٮ#ڡ)
ٮ@ة التطٮ@ٮ#ق وملزمة لدولة المحكمة وللدولة المعنٮ#ة؛  اڡ%ٮ#ة دولٮ#ة واح@ ا ألي اتڡ) ڡ% ما: (أ) وڡ)
اص متعلق ٮ@التٮ@ليغ ٮ@ٮ#ن الطرف المدعى0 والدولة المعنٮ#ة، إذا اكن pا ألي ترتٮ#ب ح ڡ% (ب) أو وڡ)

ڡ%انون دولة المحكمة ال ٮ#ستٮ@عده؛
ٮ@ٮ#ل: اص من هذا الڡ% pاڡ%ٮ#ة أو ترتٮ#ب ح ود اتڡ) (ج) أو ڡ)ى0 حالة عدم وح@

ٮ#ة الدولة المعنٮ#ة؛  ارح@ pهة ٮ@الطرق الدٮ@لوماسٮ#ة إلى وزارة ح ’1‘ ٮ@رسالة موح@
ٮ@ولة من الدولة المعنٮ#ة، إذا اكن ڡ%انون دولة المحكمة ال رى مڡ% p2‘ أو ٮ@أي وسٮ#لة أح’

ٮ#ستٮ@عدها.
رعٮ#ة (ج) ’1‘ من ڡ%رة الڡ) ة الدعوى ٮ@الوسٮ#لة المشار إليها ڡ)ى0 الڡ) 2- ٮ#عتٮ@ر أن تٮ@ليغ صحٮ#ڡ)

ٮ#ة للوثائق. ارح@ pڡ%رة 1 ڡ%د تم ٮ@تسلّم وزارة الح الڡ)
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ات ة الرسمٮ#ة، أو إلى إحدى اللع) مة لها إلى اللع) ق ٮ@هذه الوثائق، عند االڡ%تضاء، ترح@ 3- ترڡ)
الرسمٮ#ة، للدولة المعنٮ#ة.

اع ڡ)ى0 الموضوع ڡ)ى0 دعوى مڡ%امة ضدها أن تتمسك ٮ@عد وز ألي دولة تحضر للدڡ) 4- ال ٮ#ح@
ڡ%رتٮ#ن 1 و 3. ة الدعوى أحاكم الڡ) ذلك ٮ@أنه لم تراع ڡ)ى0 تٮ@ليغ صحٮ#ڡ)

ٮ#اٮ@ى0 المادة 23: الحكم الع)

اء دت المحكمة أنه: (أ) تم استٮ#ڡ) ٮ#اٮ@ى0 ضد دولة ما إال إذا وح@ pوز إصدار حكم ع 1- ال ٮ#ح@
ڡ%رتٮ#ن 1 و 3 من المادة 22؛ الشروط المنصوص عليها ڡ)ى0 الڡ)

ٮ#ه أو ٮ#عتٮ@ر أنه ڡ%د تم (ب) وانڡ%ضت مدة ال تڡ%ل عن أرٮ@عة أشهر اٮ@تداء من التاريخ الذي تم ڡ)
رى تڡ%ام pڡ%رتٮ#ن 1 و 2 من المادة 22، تٮ@ليغ الورڡ%ة الڡ%ضائٮ#ة أو أٮ#ة وثٮ#ڡ%ة أح ا للڡ) ڡ% ٮ#ه، وڡ) ڡ)

ٮ@ها دعوى؛ ٮ@موح@
اڡ%ٮ#ة من ممارسة والٮ#تها. (ج) وال تمنعها هذه االتڡ)

ٮ#اٮ@ى0 ٮ#صدر ضد دولة ما إلى هذه الدولة، مصحوٮ@ة عند pة من كل حكم ع p2- ترسل نسح
ات الرسمٮ#ة للدولة المعنٮ#ة، ة الرسمٮ#ة أو إلى إحدى اللع) مة له إلى اللع) االڡ%تضاء ٮ@ترح@

ڡ%رة. ا ألحاكم تلك الڡ) ڡ% ڡ%رة 1 من المادة 22 ووڡ) ٮ@إحدى الوسائل المحددة ڡ)ى0 الڡ)
ٮ#اٮ@ى0 عن أرٮ@عة أشهر ويٮ@دأ pوز أن تڡ%ل المهلة المحددة لتڡ%دٮ#م طعن ڡ)ى0 حكم ع 3- ال ٮ#ح@
ة pٮ#ه نسح ٮ#ه الدولة المعنٮ#ة أو ٮ#عتٮ@ر أنها ڡ%د تسلمت ڡ) سريانها من التاريخ الذي تتسلم ڡ)

الحكم.

راءات الدعوى المادة 24: االمتٮ#ازات والحصانات ڡ)ى0 أثناء سٮ#ر إح@

رى ٮ#طالٮ@ها pانب دولة عن االمتثال ألمر صادر من محكمة دولة أح لف من ح@ p1- كل تح
ٮ#ام ٮ@عمل معٮ#ن أو ٮ@إٮ@راز أي وثٮ#ڡ%ة أو ٮ@الكشف عن أي معلومات ٮ#ام أو ٮ@االمتناع عن الڡ% ٮ@الڡ%
انب تلك الدولة لالمتثال لألمر المذكور ال راض إحدى الدعاوى، أو كل رڡ)ض من ح@ pرى ألع pأح
ٮ#ر النتائج اليت ڡ%د تنشأ عن هذا السلوك ڡ)ى0 ما ٮ#تعلق ٮ@موضوع الدعوى. pٮ#ستتٮ@ع أي نتائج ع
لف أو الرڡ)ض. 2- pرامة أو عڡ%وٮ@ة عىل الدولة ٮ@سٮ@ب هذا التح pوز ڡ)رض ع اص، ال ٮ#ح@ pه ح وٮ@وح@
ع الة أو سند أو ودٮ#عة، أٮ#ا اكنت التسمٮ#ة، ضمانا لدڡ) وز مطالٮ@ة دولة ٮ@تڡ%دٮ#م أي كڡ) ال ٮ#ح@
ا مدعى علٮ#ه أمام محكمة يها طرڡ) ڡ%ات أو المصاريف الڡ%ضائٮ#ة ڡ)ى0 أي دعوى تكون ڡ) النڡ)

رى. pدولة أح

تامٮ#ة pالٮ@اب السادس: أحاكم ح
ق المادة 25: المرڡ)
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اڡ%ٮ#ة. زأ من االتڡ) زءا ال ٮ#تح@ اڡ%ٮ#ة ح@ ق هذه االتڡ) ٮ#شكل مرڡ)

رى pاڡ%ات الدولٮ#ة األح المادة 26: االتڡ)

اڡ%ات ب االتڡ) ٮ@ات الدول األطراف ٮ@موح@ اڡ%ٮ#ة ما ٮ#مس ٮ@حڡ%وق وواح@ لٮ#س ڡ)ى0 هذه االتڡ)
ٮ#ما ٮ@ٮ#ن أطراف اڡ%ٮ#ة وذلك ڡ) ائمة اليت تتعلق ٮ@المسائل اليت تتناولها هذه االتڡ) الدولٮ#ة الڡ%

اڡ%ات. تلك االتڡ)

المادة 27: تسوية المنازعات

اڡ%ٮ#ة سٮ#ر أو تطٮ@ٮ#ق هذه االتڡ) 1- تسعى الدول األطراف إلى تسوية المنازعات المتعلڡ%ة ٮ@تڡ)
سٮ#ر أو تطٮ@ٮ#ق هذه ٮ#ن أو أكثر ٮ@شأن تڡ) اوض. 2- أي نزاع ٮ@ٮ#ن دولتٮ#ن طرڡ) عن طريق التڡ)
ضون ستة أشهر، ٮ#حال، ٮ@ناء عىل طلب pاوض ڡ)ى0 ع اڡ%ٮ#ة ال تتأتى تسويته عن طريق التڡ) االتڡ)

ى0
أي دولة من تلك الدول األطراف إلى التحكٮ#م. وإذا لم تتمكن تلك الدول األطراف، ڡ)

از ألي دولة ٮ#م التحكٮ#م، ح@ pاق عىل تنط ضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكٮ#م، من االتڡ) pع
ڡ%ا من تلك الدول األطراف أن تحٮ#ل النزاع إلى محكمة العدل الدولٮ#ة ٮ@طلب مڡ%دم وڡ)

ام األسايس للمحكمة. pللنط
ڡ%ة اڡ%ٮ#ة أو التصدٮ#ق عليها أو ڡ%ٮ@ولها أو المواڡ) وز لكل دولة طرف، عند توڡ%يع هذه االتڡ) 3- ٮ#ح@
ڡ%رة 2 من هذه المادة. وال سها ملزمة ٮ@الڡ) عليها أو االنضمام إليها، أن تعلن أنها ال تعتٮ@ر نڡ)
اه أي دولة طرف تصدر إعالنا من هذا ڡ%رة 2 تح@ رى ملزمة ٮ@الڡ) pتكون الدول األطراف األح

ٮ@ٮ#ل. الڡ%
طار pڡ%رة 3 أن تسحب ڡ)ى0 أي وڡ%ت إعالنها ٮ@إح ا للڡ) ڡ% وز ألي دولة طرف تصدر إعالنا وڡ) 4- ٮ#ح@

هه إلى األمٮ#ن العام لألمم المتحدة. توح@

المادة 28: التوڡ%يع

/ٮ#ناٮ#ر 2007، ڡ)ى0 مڡ%ر األمم ة الدول حىت 17 اكنون الثانى0 اڡ%ٮ#ة لتوڡ%يع اكڡ) تح هذه االتڡ) تڡ)
المتحدة، نٮ#ويورك.

ڡ%ة أو االنضمام ٮ@ول أو المواڡ) المادة 29: التصدٮ#ق أو الڡ%

توحة اڡ%ٮ#ة مڡ) ل هذه االتڡ) pڡ%ة. 2- تط ٮ@ول أو المواڡ) اڡ%ٮ#ة للتصدٮ#ق أو الڡ% ضع هذه االتڡ) p1- تح
النضمام أي دولة.

ڡ%ة أو االنضمام لدى األمٮ#ن العام لألمم ٮ@ول أو المواڡ) 3- تودع صكوك التصدٮ#ق أو الڡ%
المتحدة.
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اذ المادة 30: ٮ@دء النڡ)

اڡ%ٮ#ة ڡ)ى0 الٮ#وم الثالثٮ#ن الذي ٮ#عڡ%ب تاريخ إٮ#داع الصك الثالثٮ#ن اذ هذه االتڡ) 1- ٮ#ٮ@دأ نڡ)
ڡ%ة أو االنضمام لدى األمٮ#ن العام لألمم المتحدة. 2- ٮ@النسٮ@ة ٮ@ول أو المواڡ) للتصدٮ#ق أو الڡ%
ق عليها أو تنضم إليها ٮ@عد إٮ#داع لها أو تواڡ) ٮ@ اڡ%ٮ#ة أو تڡ% لكل دولة تصدق عىل هذه االتڡ)
اڡ%ٮ#ة ڡ)ى0 الٮ#وم اذ االتڡ) ڡ%ة أو االنضمام، ٮ#ٮ@دأ نڡ) ٮ@ول أو المواڡ) الصك الثالثٮ#ن للتصدٮ#ق أو الڡ%
تها أو ڡ% الثالثٮ#ن الذي ٮ#عڡ%ب تاريخ إٮ#داع تلك الدولة لصك تصدٮ#ڡ%ها أو ڡ%ٮ@ولها أو مواڡ)

انضمامها. 

اڡ%ٮ#ة المادة 31: نڡ%ض االتڡ)

هه إلى األمٮ#ن العام طى0 توح@ pطار ح pاڡ%ٮ#ة ٮ@إح وز ألي دولة طرف أن تنڡ%ض هذه االتڡ) 1- ٮ#ح@
ذا ٮ@عد سنة من تاريخ تسلم األمٮ#ن العام لألمم لألمم المتحدة. 2- ٮ#كون النڡ%ض ناڡ)
ل سارية عىل أي مسألة متعلڡ%ة ٮ@حصانات pاڡ%ٮ#ة تط ٮ#ر أن هذه االتڡ) pطار. ع pالمتحدة لإلح
الدول أو ممتلاكتها من الوالٮ#ة الڡ%ضائٮ#ة تثار ڡ)ى0 دعوى مڡ%امة ضد إحدى الدول أمام

اه أي اذ تح@ اڡ%ٮ#ة حٮ#ز النڡ) ٮ#ه نڡ%ض هذه االتڡ) ل ڡ) pرى ڡ%ٮ@ل التاريخ الذي ٮ#دح pمحكمة دولة أح
دولة من الدول المعنٮ#ة.

اء ٮ@أي التزام ب أي دولة طرف ڡ)ى0 الوڡ) 3- ال ٮ#ؤثر النڡ%ض ٮ@أي حال من األحوال عىل واح@
ر عن pانون الدولى0 ٮ@صرف النط اضعة له ٮ@مڡ%تىض الڡ% pاڡ%ٮ#ة، وتكون الدولة ح تتضمنه هذه االتڡ)

اڡ%ٮ#ة. هذه االتڡ)

طارات pالمادة 32: الودٮ#ع واإلح

طر األمٮ#ن العام لألمم pاڡ%ٮ#ة. 2- ٮ#ح 1- ٮ#كون األمٮ#ن العام لألمم المتحدة ودٮ#ع هذه االتڡ)
ميع الدول ٮ@ما ٮ#يل: اڡ%ٮ#ة، ح@ ته ودٮ#عا لهذه االتڡ) المتحدة، ٮ@صڡ)

ڡ%ة أو ٮ@ول أو المواڡ) اڡ%ٮ#ة وإٮ#داع صكوك التصدٮ#ق أو الڡ% (أ) التوڡ%ٮ#عات عىل هذه االتڡ)
ا للمادتٮ#ن 29 و 31؛ ڡ% طارات النڡ%ض، وڡ) pاالنضمام أو إح
ا للمادة 30؛ ڡ% اڡ%ٮ#ة، وڡ) اذ هذه االتڡ) (ب) تاريخ ٮ@دء نڡ)

اڡ%ٮ#ة. طارات أو مراسالت متعلڡ%ة ٮ@هذه االتڡ) p(ج) أي أعمال أو إح

ٮ#ة النصوص المادة 33: حح@

رنسٮ#ة انٮ#ة واإلنكلٮ#زية والروسٮ#ة والصٮ#نٮ#ة والعرٮ@ٮ#ة والڡ) ٮ#ة النصوص اإلسٮ@ تتساوى ڡ)ى0 الحح@
وضون ٮ@ذلك حسب األصول من اتا لذلك، ڡ%ام الموڡ%عون أدناه، المڡ) اڡ%ٮ#ة. وإثٮ@ لهذه االتڡ)
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توحة للتوڡ%يع ڡ)ى0 مڡ%ر األمم المتحدة اڡ%ٮ#ة المڡ) حكوماتهم، ٮ@التوڡ%يع عىل هذه االتڡ)
/ٮ#ناٮ#ر 2005. ٮ@نٮ#ويورك ڡ)ى0 17 اكنون الثانى0

اڡ%ٮ#ة ق االتڡ) مرڡ)

اهمات ق هو ٮ@ٮ#ان التڡ) رض من هذا المرڡ) اڡ%ٮ#ة الع) اهمات ٮ@شأن ٮ@عض أحاكم االتڡ) تڡ)
المتعلڡ%ة ٮ@األحاكم المعنٮ#ة.

ٮ#ما ٮ#تعلق ٮ@المادة 10 ڡ)
اڡ%ٮ#ة ككل. هم مصطلح ”حصانة“ المستعمل ڡ)ى0 المادة 10 ڡ)ى0 سٮ#اق هذه االتڡ) ٮ#ڡ)

ى0
اب الشركة“، أو ڡ) تراق حح@ pڡ%رة 3 من المادة 10 ال تستٮ@ق الحكم ڡ)ى0 مسألة ”اح الڡ)

اطئة ٮ@صورة pيها كٮ#ان تاٮ@ع لدولة ما معلومات ح المسائل المتصلة ٮ@الحالة اليت ٮ#ڡ%دم ڡ)
اء ٮ@مطلب ما، ا أصوله المالٮ#ة للتهرب من الوڡ) ڡ)ض الحڡ% pمڡ%صودة عن وضعه المالى0 أو ٮ#ح

رى ذات صلة. pأو ڡ)ى0 مسائل أح
ٮ#ما ٮ#تعلق ٮ@المادة 11 ڡ)

ِدمة تهدف pڡ%رة 2 (د) من المادة 11 إلى ”المصالح األمنٮ#ة“ للدولة المستح إن اإلشارة ڡ)ى0 الڡ)
ة مسائل تتعلق ٮ@األمن الڡ%ومى0 وأمن الٮ@عثات الدٮ@لوماسٮ#ة والمراكز ٮ@األساس إلى معالح@

الڡ%نصلٮ#ة.
ٮ#ينا للعالڡ%ات الدٮ@لوماسٮ#ة لعام 1961 والمادة 55 من اڡ%ٮ#ة ڡ) ب المادة 41 من اتڡ) ٮ@موح@

ى0
اص المشار إليهم ڡ) pميع األشح ٮ#ينا للعالڡ%ات الڡ%نصلٮ#ة لعام 1963، ٮ#ڡ%ع عىل ح@ اڡ%ٮ#ة ڡ) اتڡ)
مة الٮ@لد المضٮ#ف، ٮ@ما ڡ)ى0 ذلك احترام ڡ%وانٮ#ن pب احترام ڡ%وانٮ#ن وأنط هاتٮ#ن المادتٮ#ن واح@
ٮ#ينا للعالڡ%ات الدٮ@لوماسٮ#ة اڡ%ٮ#ة ڡ) ب المادة 38 من اتڡ) إنه ٮ@موح@ سه، ڡ) العمل. وڡ)ى0 الوڡ%ت نڡ)
ٮ#ينا للعالڡ%ات الڡ%نصلٮ#ة لعام 1963، ٮ#ڡ%ع عىل الدولة اڡ%ٮ#ة ڡ) لعام 1961 والمادة 71 من اتڡ)
ل دون مسوغ ٮ@أداء مهام الٮ@عثة pب ممارسة والٮ#تها الڡ%ضائٮ#ة ٮ@طريڡ%ة ال تح ٮ@لة واح@ المستڡ%

أو المركز الڡ%نصيل.
ٮ#ما ٮ#تعلق ٮ@المادتٮ#ن 13 و 14 ڡ)

ود الحڡ%وق ڡ%ط إلى التثٮ@ت أو التحڡ%ق من وح@ صل“ لإلشارة لٮ#س ڡ) ارة ”الڡ) دمت عٮ@ pاستح
حوى هذه الحڡ%وق ونطاڡ%ها وهرها، ٮ@ما ڡ)ى0 ذلك ڡ) المحمٮ#ة، ٮ@ل أٮ#ضا لتڡ%ٮ#يم أو تڡ%دٮ#ر ح@

ومداها.
ٮ#ما ٮ#تعلق ٮ@المادة 17 ڡ)

ارية“ مسائل االستثمار. ارة ”معاملة تح@ تشمل عٮ@
ٮ#ما ٮ#تعلق ٮ@المادة 19 ڡ)

ارية صٮ#ة اعتٮ@ pها شح رعٮ#ة (ج) الدولة ٮ@وصڡ) ڡ%رة الڡ) ارة ”كٮ#ان“ الواردة ڡ)ى0 الڡ) تعين عٮ@
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رعٮ#ا للدولة، أو واكلة للدولة أو لة، أو وحدة من مكونات دولة اتحادٮ#ة أو تڡ%سٮ#ما ڡ) مستڡ%
ارية مستڡ%لة. صٮ#ة اعتٮ@ pٮ#رها من الكٮ#انات، اليت تتمتع ٮ@شح pهزتها أو ع هاز من أح@ ح@

رعٮ#ة (ج) ٮ@أنها تعين ما هو ڡ%رة الڡ) ارة ”الممتلاكت المتصلة ٮ@الكٮ#ان“ الواردة ڡ)ى0 الڡ) هم عٮ@ تڡ)
أوسع من التملك أو الحٮ#ازة.

اب الشركة“ أو ڡ)ى0 المسائل المتصلة تراق حح@ pالمادة 19 ال تستٮ@ق الحكم ڡ)ى0 مسألة ”اح
اطئة ٮ@صورة مڡ%صودة عن وضعه pيها كٮ#ان تاٮ@ع لدولة ما معلومات ح ٮ@الحالة اليت ٮ#ڡ%دم ڡ)
رى pاء ٮ@مطلب ما، أو ڡ)ى0 مسائل أح ا أصوله المالٮ#ة للتهرب من الوڡ) ڡ)ض الحڡ% pالمالى0 أو ٮ#ح

ذات صلة.
_______________________
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