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ى+ األمم المتحدة ڡ- اڡ>ٮ:ة ٮ8شأن سالمة موط/ اتڡ-
راد المرتٮ8طٮ:ن ٮ8ها واألڡ-

اڡ%ٮ#ة، إن الدول األطراف ڡ)ى0 هذه االتڡ)
مة عن االعتداءات عىل Dة الناحDاة واإلصاٮ إذ ٮ#ڡ%لڡ%ها عمٮ#ق الڡ%لق تزاٮ#د عدد حاالت الوڡ)

راد المرتٮDطٮ#ن ٮDها، راد العاملٮ#ن ٮDاسم األمم المتحدة واألڡ) األڡ)
راد العاملٮ#ن ٮDاسم األمم المتحدة أو إساءة ارها أن االعتداءات عىل األڡ) Dوإذ تضع ڡ)ى0 اعتٮ

عال ال ٮ#مكن تٮDريرها أو ڡ%ٮDولها، أٮ#ا اكن مرتكٮDها، ر، هى0 أڡ) bمعاملتهم عىل أي نحو آح
تمع Dاً للمصلحة المشتركة للمح ٮ#ڡ% وإذ تسلم ٮDأن عملٮ#ات األمم المتحدة ٮ#ضطلع ٮDها تحڡ%

اً لمٮDادئ مٮ#ثاق األمم المتحدة ومڡ%اصده، ڡ% الدولى0 ووڡ)
راد المرتٮDطون ٮDها و األمم المتحدة واألڡ) ڡ) bالمساهمة الهامة اليت ٮ#ڡ%دمها موطDوإذ تعترف ٮ
ظ هود األمم المتحدة ڡ)ى0 مٮ#ادٮ#ن الدٮDلوماسٮ#ة الوڡ%ائٮ#ة وصنع السلم وحڡ) DحDٮ#ما ٮ#تعلق ٮ ڡ)

ٮ#رها من العملٮ#ات، bناء السلم والعملٮ#ات اإلنسانٮ#ة وعDالسالم وٮ
راد المرتٮDطٮ#ن ٮDها، ى0 األمم المتحدة واألڡ) ڡ) bائمة لضمان سالمة موط وإذ تعى0 الترتٮ#ٮDات الڡ%
ذتها الهٮ#ئات الرئٮ#سٮ#ة لألمم المتحدة ڡ)ى0 هذا الصدد، bطوات اليت اتح bما ڡ)ى0 ذلك الحDٮ
راد ى0 األمم المتحدة واألڡ) ڡ) bودة حالٮ#اً لحماٮ#ة موط Dٮ#ر الموحDوإذ تدرك، مع ذلك، أن التداٮ

ٮ#ة، ٮ#ر اكڡ) bها عDطٮ#ن ٮDالمرتٮ
عالٮ#ة عملٮ#ات األمم المتحدة وسالمتها تتعززان حٮ#ث ٮ#ضطلع ٮDتلك وإذ تعترف ٮDأن ڡ)

ة وتعاونها، ڡ%ة الدول المضٮ#ڡ) العملٮ#ات ٮDمواڡ)
راد المرتٮDطٮ#ن ٮDها، ى0 األمم المتحدة واألڡ) ڡ) bيها وزع موط ميع الدول اليت ٮ#تم ڡ) Dوإذ تناشد ح
راد، أن تڡ%دم الدعم الشامل الذي ٮ#ستهدف وسائر الدول اليت ڡ%د ٮ#عتمد عليها هؤالء األڡ)

ٮ#ذ والٮ#تها، تٮ#سٮ#ر االضطالع ٮDعملٮ#ات األمم المتحدة وتنڡ)
عالة لمنع االعتداءات اليت ة ماسة إلى اعتماد تداٮDٮ#ر مالئمة وڡ) Dأن ثمة حاحDواڡ%تناعاً منها ٮ

راد المرتٮDطٮ#ن ٮDها ومعاڡ%ٮDة مرتكيب تلك ى0 األمم المتحدة واألڡ) ڡ) bترتكب ضد موط
االعتداءات،

ڡ%ت عىل ما ٮ#يل: ڡ%د اتڡ)

المادة 1: التعاريف

اص الذٮ#ن bو األمم المتحدة": "1" األشح ڡ) bارة "موط DعٮDاڡ%ٮ#ة: (أ) ٮ#ڡ%صد ٮ راض هذه االتڡ) bألع
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راداً ڡ)ى0 العنصر هم أڡ) دمهم األمٮ#ن العام لألمم المتحدة أو ٮ#ڡ%وم ٮDوزعهم ٮDوصڡ) bٮ#ستح
العسكري أو عنصر الشرطة أو العنصر المدنى0 لعملٮ#ة تضطلع ٮDها األمم المتحدة؛
دون ڡ)ى0 ٮDعثات لألمم المتحدة أو واكالتها رون الموڡ) bراء اآلحDٮ bون والح ڡ) b2" الموط"

ري Dة رسمٮ#ة ڡ)ى0 منطڡ%ة ٮ#ح ودون ٮDصڡ) Dصصة أو الواكلة الدولٮ#ة للطاڡ%ة الذرية، والموح bالمتح
يها ٮDعملٮ#ة لألمم المتحدة؛ االضطالع ڡ)

راد المرتٮDطون ٮDها" ارة " األڡ) DعٮD(ب) ٮ#ڡ%صد ٮ
تص bهاز المح Dاق مع الح مة حكومٮ#ة دولٮ#ة ٮDاالتڡ) bهم حكومة أو منط اص الذٮ#ن تكلڡ) b1" األشح"

ڡ)ى0 األمم المتحدة؛
صصة أو bدمهم األمٮ#ن العام لألمم المتحدة أو واكلة متح bاص الذٮ#ن ٮ#ستح b2" األشح"

الواكلة الدولٮ#ة للطاڡ%ة الذرية،
ب DموحDٮ#ر حكومٮ#ة إنسانٮ#ة أو واكلة إنسانٮ#ة ٮ bمة ع bوزعهم منطDاص الذٮ#ن تڡ%وم ٮ b3" األشح"
صصة أو مع الواكلة الدولٮ#ة للطاڡ%ة bاق مع األمٮ#ن العام لألمم المتحدة أو مع واكلة متح اتڡ)

الذرية،
ٮ#ذ والٮ#ة منوطة ٮDإحدى عملٮ#ات األمم المتحدة، ل االضطالع ٮDأنشطة دعماً لتنڡ) Dمن أح
تص ڡ)ى0 األمم bهاز المح Dارة "عملٮ#ة لألمم المتحدة" عملٮ#ة ٮ#نشئها الح DعٮD(ج) ٮ#ڡ%صد ٮ

اً لمٮ#ثاق األمم المتحدة ويضطلع ٮDها تحت سلطة ومراڡ%ٮDة األمم المتحدة، ڡ% المتحدة وڡ)
وذلك:

رض من العملٮ#ة هو صون أو إعادة إحالل السلم واألمن الدولٮ#ين؛ "1" حٮ#نما ٮ#كون الع)
اڡ%ٮ#ة، أن هناك راض هذه االتڡ) bمعٮ#ة العامة، ألع Dلس األمن أو الح D2" أو حٮ#نما ٮ#علن مح"

راد المشتركٮ#ن ڡ)ى0 العملٮ#ة؛  ٮ#ر عادي ٮ#هدد سالمة األڡ) bطراً ع bح
ة" الدولة اليت ٮ#ضطلع ڡ)ى0 إڡ%لٮ#مها ٮDإحدى عملٮ#ات األمم ارة "الدولة المضٮ#ڡ) DعٮD(د) ٮ#ڡ%صد ٮ

المتحدة؛
ة ٮ#مر ٮDإڡ%لٮ#مها ٮ#ر الدولة المضٮ#ڡ) bرى ع bر" أي دولة أحDارة "دولة المرور العاٮ DعٮD(هـ) ٮ#ڡ%صد ٮ
و ڡ) bعملٮ#ة من عملٮ#ات األمم المتحدة، موطDٮ#ما ٮ#تعلق ٮ يها مؤڡ%تاً، ڡ) د ڡ) Dراً أو ٮ#وحDمروراً عاٮ

راد المرتٮDطون ٮDها أو معداتهم. األمم المتحدة واألڡ)

ٮ#ق Dالمادة 2: نطاق التطٮ

راد المرتٮDطٮ#ن ٮDها وعىل عملٮ#ات ى0 األمم المتحدة واألڡ) ڡ) bاڡ%ٮ#ة عىل موط 1- تنطٮDق هذه االتڡ)
اڡ%ٮ#ة عىل أي عملٮ#ة األمم المتحدة، عىل النحو المحدد ڡ)ى0 المادة 1. 2- ال تنطٮDق هذه االتڡ)
صل الساٮDع ب الڡ) DموحDاذ ٮ راءات اإلنڡ) Dراء من إح Dلس األمن كإح Dها محDلألمم المتحدة ٮ#أذن ٮ
مة bاتلٮ#ن ضد ڡ%وات مسلحة منط راد كمڡ% يها أي من األڡ) من مٮ#ثاق األمم المتحدة ويشارك ڡ)

وينطٮDق عليها ڡ%انون المنازعات المسلحة الدولٮ#ة.
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المادة 3: إثٮDات الهوية

راد عنصر الشرطة ڡ)ى0 أي عملٮ#ة لألمم المتحدة، راد العنصر العسكري وأڡ) 1- ٮ#حمل أڡ)
نهم وطائراتهم عالمات ممٮ#زة إلثٮDات الهوية. وتثٮDت، عىل النحو اتهم وسڡ) Dوكذلك مركٮ
رين المشتركٮ#ن ڡ)ى0 عملٮ#ة األمم المتحدة وهوية المركٮDات bراد اآلح المناسب، هوية األڡ)
الف bيها، ما لم ٮ#ڡ%رر األمٮ#ن العام لألمم المتحدة ح رى المشتركة ڡ) bن والطائرات األح والسڡ)
راد المرتٮDطٮ#ن ٮDها وثائق مناسٮDة ميع األڡ) Dى0 األمم المتحدة وح ڡ) bميع موط Dذلك. 2- ٮ#حمل ح

إلثٮDات الهوية.

اڡ%ات المتعلڡ%ة ٮDمركز العملٮ#ة المادة 4: االتڡ)

اڡ%اً ٮDشأن مركز عملٮ#ة ة واألمم المتحدة، ڡ)ى0 أسرع وڡ%ت ممكن، اتڡ) تٮDرم الدولة المضٮ#ڡ)
ٮ#ما ٮ#تضمنه، أحاكماً ٮDشأن يها، ٮ#تضمن، ڡ) ٮ#ن المشتركٮ#ن ڡ) ڡ) bميع الموط Dاألمم المتحدة وح

امتٮ#ازات وحصانات العنصر العسكري وعنصر الشرطة ڡ)ى0 العملٮ#ة.

المادة 5: المرور العاٮDر

راد ى0 األمم المتحدة واألڡ) ڡ) bر دون عائق لموطDر، المرور العاٮDتٮ#سر دولة المرور العاٮ
ة ومنها. المرتٮDطٮ#ن ٮDها ومعداتهم إلى الدولة المضٮ#ڡ)

مة bالمادة 6: احترام الڡ%وانٮ#ن واألنط

راد و األمم المتحدة واألڡ) ڡ) bها موطDاالمتٮ#ازات والحصانات اليت ٮ#تمتع ٮD1- دون المساس ٮ
مة bإنه ٮ#تعٮ#ن عليهم: (أ) احترام ڡ%وانٮ#ن وأنط اتهم، ڡ) Dٮ Dمڡ%تضٮ#ات واحDها أو ٮDطون ٮDالمرتٮ

ة ودولة المرور العاٮDر؛ الدولة المضٮ#ڡ)
اتهم. Dٮ Dٮ#عة المحاٮ#دة والدولٮ#ة لوح Dق مع الطٮ عل أو نشاط ال ٮ#تڡ) (ب) واالمتناع عن أي ڡ)
الة مراعاة هذه ميع التداٮDٮ#ر المناسٮDة لكڡ) Dذ األمٮ#ن العام لألمم المتحدة ح b2- ٮ#تح

االلتزامات.

راد المرتٮDطٮ#ن ٮDها ى0 األمم المتحدة واألڡ) ڡ) bب ضمان سالمة وأمن موط Dالمادة 7: واح

راد المرتٮDطٮ#ن ٮDها ومعداتهم وأماكن عملهم ى0 األمم المتحدة واألڡ) ڡ) bعل موط Dوز ح D1- ال ٮ#ح
ذ الدول األطراف bهم. 2- تتحDراء ٮ#منعهم من أداء الوالٮ#ة المنوطة ٮ Dاً لالعتداء أو ألي إح هدڡ)
راد المرتٮDطٮ#ن ى0 األمم المتحدة واألڡ) ڡ) bة لضمان سالمة وأمن موطDٮ#ر المناسٮDميع التداٮ Dح
ى0 األمم ڡ) bة لحماٮ#ة موطDطوات المناسٮ bميع الح Dذ الدول األطراف ح bاص، تتح bه ح DوحDها. وٮDٮ
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ٮ#نة ڡ)ى0 Dرائم المٮ Dها، الذٮ#ن ٮ#تم وزعهم ڡ)ى0 إڡ%لٮ#مها، من الحDطٮ#ن ٮDراد المرتٮ المتحدة واألڡ)
المادة 9.

رى، حسب االڡ%تضاء، ڡ)ى0 b3- تتعاون الدول األطراف مع األمم المتحدة والدول األطراف األح
اذ bسها عن اتح ة نڡ) يها الدول المضٮ#ڡ) ز ڡ) Dاصة ڡ)ى0 أي حالة تعح bحDاڡ%ٮ#ة، وٮ ٮ#ذ هذه االتڡ) تنڡ)

التداٮDٮ#ر المطلوٮDة.

راد المرتٮDطٮ#ن ٮDها ى0 األمم المتحدة واألڡ) ڡ) bب إطالق سراح أو إعادة موط Dالمادة 8: واح
زين Dالمأسورين أو المحتح

ب التطٮDٮ#ق ٮDشأن مركز الڡ%وات، إذا Dاق واح ر ڡ)ى0 اتڡ) bشكل آحDاستثناء ما هو منصوص علٮ#ه ٮDٮ
اتهم وڡ%د Dٮ Dها أثناء أدائهم لوحDطون ٮDراد المرتٮ و األمم المتحدة أو األڡ) ڡ) bز موط Dأسر أو احتح
ور ويعادون إلى واب، ويطلق سراحهم عىل الڡ) Dوز تعريضهم لالستح Dات هويتهم، ال ٮ#حDتم إثٮ
راد، ريثما ٮ#طلق رى. ويعامل هؤالء األڡ) bتصة األح bاألمم المتحدة أو إلى السلطات المح

نٮ#ف Dاڡ%ٮ#ات ح اً لمعاٮ#ير حڡ%وق اإلنسان المعترف ٮDها عالمٮ#اً ولمٮDادئ وروح اتڡ) ڡ% سراحهم، وڡ)
لعام 1949.

راد المرتٮDطٮ#ن ٮDها ى0 األمم المتحدة واألڡ) ڡ) bة ضد موطDرائم المرتكٮ Dالمادة 9: الح

ب ڡ%انونها الوطين: DموحDرائم ٮ Dعل كل دولة طرف االرتاكب المتعمد لألعمال التالٮ#ة ح D1- تح
راد المرتٮDطٮ#ن ٮDها، أو االعتداء ٮDشكل ى0 األمم المتحدة أو األڡ) ڡ) bتطاف أحد موط b(أ) ڡ%تل أو اح

صه أو حريته؛ bر عىل شح bآح
ى0 األمم المتحدة أو ڡ) bف من موط b(ب) أي اعتداء عنٮ#ف عىل أماكن العمل الرسمٮ#ة ألي موط
صه أو bله، ڡ%د ٮ#عرض شح اص، أو وسائل تنڡ% bها أو عىل سكنه الحDطٮ#ن ٮDراد المرتٮ رد من األڡ) ڡ)

طر؛ bحريته للح
ٮ#عى0 أو اعتٮDاري عىل Dص طٮ bار شح Dٮ Dهدف إحDٮ#ل ٮDٮ (ج) التهدٮ#د ٮDارتاكب أي اعتداء من هذا الڡ%

ٮ#ام ٮDعمل ما أو االمتناع عنه؛ الڡ%
ٮ#ل؛ Dٮ (د) الشروع ڡ)ى0 ارتاكب أي اعتداء من هذا الڡ%

ٮ#ل، أو ڡ)ى0 الشروع ڡ)ى0 ارتاكب Dٮ ريمة اعتداء من هذا الڡ% D(هـ) أي عمل ٮ#شكل اشترااك ڡ)ى0 ح
ٮDٮ#ل أو إصدار األمر رين، الرتاكب اعتداء من هذا الڡ% bٮ#م آح bٮ#ل، أو تنط Dٮ اعتداء من هذا الڡ%

ٮ#ام ٮDذلك. إليهم للڡ%
رائم ٮ#عاڡ%ب عليها ٮDعڡ%وٮDات مناسٮDة Dڡ%رة 1 ح ٮ#نة ڡ)ى0 الڡ) Dرائم المٮ Dعل كل دولة طرف الح D2- تح

رائم. Dطرة لهذه الح bٮ#عة الح Dتراعى0 الطٮ

المادة 10: إڡ%امة الوالٮ#ة
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رائم Dٮ#ر إلڡ%امة والٮ#تها عىل الحDذ كل دولة من الدول األطراف ما ٮ#لزم من التداٮ b1- تتح
ريمة ڡ)ى0 إڡ%لٮ#م تلك الدولة أو Dت الحDٮ#نة ڡ)ى0 المادة 9 ڡ)ى0 الحاالت التالٮ#ة: (أ) مىت ارتكٮ Dالمٮ

يها؛ لة ڡ) Dٮ#نة أو طائرة مسح عىل متن سڡ)
ريمة أحد رعاٮ#ا تلك الدولة. Dه الحD(ب) مىت اكن المدعى ارتاكٮ

رائم ڡ)ى0 حالة ارتاكٮDها: D2- للدولة الطرف أن تڡ%ٮ#م أٮ#ضاً والٮ#تها عىل أي من تلك الح
نسٮ#ة ٮ#ڡ%ع محل إڡ%امته المعتاد ڡ)ى0 تلك الدولة؛ Dص عدٮ#م الح bانب شح D(أ) من ح

ٮ#ما ٮ#تعلق ٮDأحد رعاٮ#ا تلك الدولة؛ (ب) أو ڡ)
ٮ#ام ٮDعمل ما أو االمتناع عنه. ار تلك الدولة عىل الڡ% Dٮ D(ج) أو ڡ)ى0 محاولة إلح

طار األمٮ#ن bإحDڡ%رة 2 ٮ 3- تڡ%وم أي دولة طرف تڡ%ٮ#م الوالٮ#ة عىل النحو المشار إلٮ#ه ڡ)ى0 الڡ)
طار bعليها إح ٮ#ما ٮDعد، ڡ) اء والٮ#تها ڡ) العام لألمم المتحدة ٮDذلك. وإذا ڡ%امت تلك الدولة ٮDإلع)

األمٮ#ن العام لألمم المتحدة ٮDذلك.
ٮ#نة ڡ)ى0 المادة 9 Dرائم المٮ Dٮ#ر إلڡ%امة والٮ#تها عىل الحDذ كل دولة طرف ما ٮ#لزم من تداٮ b4- تتح
وداً ڡ)ى0 إڡ%لٮ#ميها ولم تڡ%م ٮDتسلٮ#مه، عمالً ٮDالمادة 15، Dريمة موح Dه الحDإذا اكن المدعى ارتاكٮ

ڡ%رة 1 أو 2.  اً للڡ) ڡ% إلى أي من الدول األطراف اليت أڡ%امت والٮ#تها وڡ)
انون الوطين.  اً للڡ% ڡ% نائٮ#ة وڡ) Dاڡ%ٮ#ة دون ممارسة أٮ#ة والٮ#ة ح 5- ال تحول هذه االتڡ)

راد المرتٮDطٮ#ن ٮDها ى0 األمم المتحدة واألڡ) ڡ) bرائم ضد موط Dالمادة 11: منع ارتاكب الح

اصة، bة ح ٮ#نة ڡ)ى0 المادة 9 وذلك، ٮDصڡ) Dرائم المٮ Dتتعاون الدول األطراف ڡ)ى0 منع وڡ%وع الح
ٮ#ام ڡ)ى0 إڡ%لٮ#م كل منها ٮDأٮ#ة ميع التداٮDٮ#ر الممكنة عملٮ#اً لمنع الڡ% Dاذ ح bما ٮ#يل: (أ) اتحDٮ#ام ٮ ٮDالڡ%

ه؛ Dارح bل إڡ%لٮ#مها أو ح bرائم داح Dأعمال تمهد الرتاكب تلك الح
ٮ#رها، bٮ#ر اإلدارية وعDاذ التداٮ bانونها الوطين وتنسٮ#ق اتح اً لڡ% ڡ% (ب) وتٮDادل المعلومات وڡ)

رائم. Dحسب االڡ%تضاء، لمنع ارتاكب الح

المادة 12: إٮDالغ المعلومات

ٮ#نة ڡ)ى0 Dرائم المٮ Dريمة من الح Dت ڡ)ى0 إڡ%لٮ#مها أٮ#ة حDر للدولة الطرف اليت ارتكٮ 1- إذا توڡ)
إنها تڡ%وم، ريمة من إڡ%لٮ#مها ڡ) Dه الحDهروب المدعى ارتاكٮDالمادة 9، ما ٮ#دعو إلى االعتڡ%اد ٮ
اً للشروط المنصوص عليها ڡ)ى0 ڡ%انونها الوطين، ٮDإٮDالغ األمٮ#ن العام لألمم المتحدة ڡ% وڡ)
ميع الوڡ%ائع DحDاشرة أو عن طريق األمٮ#ن العام، ٮDالغ الدولة أو الدول المعنٮ#ة، سواء مٮDوإٮ
ميع المعلومات المتاحة عن هوية المدعى DحDة وٮDريمة المرتكٮ DالحDذات الشأن المتعلڡ%ة ٮ
ٮ#نة ڡ)ى0 المادة 9، تسعى كل دولة Dرائم المٮ Dريمة من الح Dت حDريمة. 2- مىت ارتكٮ Dه الحDارتاكٮ
ريمة إلى إحالة تلك Dسات الحDين علٮ#ه وعن مالٮ Dر لدٮ#ها معلومات عن المح طرف تتوڡ)

اً للشروط المنصوص عليها ڡ)ى0 ڡ%انونها الوطين، ڡ% ه السرعة، وڡ) Dالمعلومات اكملة عىل وح
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إلى األمٮ#ن العام لألمم المتحدة وإلى الدولة أو الدول المعنٮ#ة.

الة المحاكمة أو التسلٮ#م المادة 13: تداٮDٮ#ر كڡ)

وداً ڡ)ى0 إڡ%لٮ#مها التداٮDٮ#ر Dريمة موح Dه الحDذ الدولة الطرف اليت ٮ#كون المدعى ارتاكٮ b1- تتح
رض محاكمته أو تسلٮ#مه، عندما تٮDرر ب ڡ%انونها الوطين، لتأمٮ#ن حضوره لع) DموحDة، ٮDالمناسٮ
اً ڡ% ذة وڡ) bٮ#ر المتحDٮ#ر، التداٮ bانون الوطين ودون تأح ق مع الڡ% لغ، ٮDما ٮ#تڡ) Dروف ذلك. 2- تٮ bالط
ڡ%رة 1 إلى األمٮ#ن العام لألمم المتحدة، وسواء مٮDاشرة أو عن طريق األمٮ#ن العام إلى: للڡ)

ريمة؛ Dيها الح (أ) الدولة اليت ارتكٮDت ڡ)

ريمة من رعاٮ#اها، أو الدولة اليت ٮ#ڡ%ع ڡ)ى0 Dه الحD(ب) الدولة أو الدول اليت ٮ#كون المدعى ارتاكٮ
نسٮ#ة؛ Dإڡ%لٮ#مها محل إڡ%امته المعتاد إذا اكن عدٮ#م الح

ين علٮ#ه من رعاٮ#اها؛ D(ج) الدولة أو الدول اليت ٮ#كون المح
رى. b(د) الدول المهتمة األح

رائم Dهم الحDالمادة 14: محاكمة المدعى ارتاكٮ

وداً ڡ)ى0 إڡ%لٮ#مها، ڡ)ى0 حالة عدم Dريمة موح Dه الحDعىل الدولة الطرف اليت ٮ#كون المدعى ارتاكٮ
ٮ#ر ال داعى0 له، إلى عرض الڡ%ضٮ#ة bتسلٮ#مها إٮ#اه، أن تعمد، دون أي استثناء اكن ودون أي تأح
انون تلك الدولة. اً لڡ% ڡ% ع وڡ) تصة ٮDڡ%صد المحاكمة، عن طريق دعوى ترڡ) bعىل سلطاتها المح
طٮ#ر bع حDريمة عادٮ#ة ذات طاٮ DحDذ تلك السلطات ڡ%رارها كما لو اكن األمر ٮ#تعلق ٮ bوتتح

ب ڡ%انون تلك الدولة. DموحDٮ

رائم Dهم الحDالمادة 15: تسلٮ#م المدعى ارتاكٮ

رائم اليت Dة ضمن الح Dٮ#نة ڡ)ى0 المادة 9 ال تكون مدرح Dرائم المٮ Dريمة من الح D1- كل ح
رمٮ#ن ڡ)ى0 أي معاهدة تسلٮ#م ڡ%ائمة Dرمٮ#ن ڡ)ى0 أي معاهدة تسلٮ#م المح Dب تسلٮ#م المح Dتستوح
ة ضمنها. وتتعهد الدول األطراف ٮDإدراج تلك ة ٮDهذه الصڡ) Dر مدرحDٮ#ن الدول األطراف، تعتٮDٮ
رمٮ#ن ڡ)ى0 كل معاهدة تسلٮ#م تڡ%رر أن تٮDرمها Dب تسلٮ#م المح Dرائم تستوح Dارها ح DاعتٮDرائم ٮ Dالح
ود معاهدة، Dرمٮ#ن عىل شرط وح Dٮ#نها. 2- إذا تلڡ%ت دولة طرف تعل≠ق تسلٮ#م المحDٮ#ما ٮ ڡ)
ار Dتار اعتٮ bلها أن تح رى ال ترتٮDط معها ٮDمعاهدة تسلٮ#م، ڡ) bطلب تسلٮ#م من دولة طرف أح
ضع عملٮ#ة التسلٮ#م bرائم. وتح Dتلك الحDٮ#ما ٮ#تعلق ٮ انونى0 للتسلٮ#م ڡ) اڡ%ٮ#ة السند الڡ% هذه االتڡ)

للشروط المنصوص عليها ڡ)ى0 ڡ%انون الدولة المڡ%دم إليها الطلب.
ود معاهدة أن تعتٮDر Dرمٮ#ن عىل شرط وح D3- عىل الدول األطراف اليت ال تعلق تسلٮ#م المح

ٮ#ما ٮDٮ#نها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها ڡ)ى0 ب التسلٮ#م ڡ) Dرائم تستوح Dرائم ح Dتلك الح
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ڡ%انون الدولة المڡ%دم إليها الطلب.
ٮ#ما ٮDٮ#ن الدول األطراف، رمٮ#ن ڡ) Dراض تسلٮ#م المح bر، ألع Dرائم تعتٮ Dريمة من هذه الح D4- كل ح
كأنها ارتكٮDت ال ڡ)ى0 ماكن وڡ%وعها وحده، ٮDل أٮ#ضاً ڡ)ى0 إڡ%لٮ#م كل من الدول األطراف اليت

ڡ%رة 2 من المادة 10. ڡ%رة 1 أو الڡ) اً للڡ) ڡ% رائم وڡ) Dڡ%ررت والٮ#تها عىل هذه الح

نائٮ#ة Dادل المساعدة ڡ)ى0 المسائل الحDالمادة 16: تٮ

ٮ#ما ٮ#تعلق ٮDالدعوى 1- تڡ%دم الدول األطراف، ٮDعضها إلى ٮDعض، أكٮDر ڡ%در من المساعدة ڡ)

رائم ڡ)ى0 المادة 9، ٮDما ڡ)ى0 ذلك تڡ%دٮ#م المساعدة ڡ)ى0 DالحDٮ#ما ٮ#تعلق ٮ ع ڡ) نائٮ#ة اليت ترڡ) Dالح
ر لدٮ#ها من أدلة الزمة لتلك الدعوى. وينطٮDق ڡ%انون الدولة المڡ%دم الحصول عىل ما ٮ#توڡ)
ڡ%رة 1 االلتزامات ٮDتٮDادل المساعدة ميع الحاالت. 2- ال تمس أحاكم الڡ) Dإليها الطلب ڡ)ى0 ح

رى. bوالواردة ڡ)ى0 أي معاهدة أح

المادة 17: المعاملة العادلة

ريمة Dأي حDٮ#ما ٮ#تعلق ٮ ع علٮ#ه دعوى ڡ) ٮ#ڡ%ات أو ترڡ) رى ٮDصدده تحڡ% Dص تح bل ألي شح 1- تكڡ)
ٮ#نة ڡ)ى0 المادة 9، المعاملة العادلة ڡ)ضالً عن المحاكمة العادلة والحماٮ#ة Dرائم المٮ Dمن الح
ٮ#ڡ%ات أو الدعوى. 2- ٮ#حق ألي مدعى ارتاكٮDه ميع مراحل تلك التحڡ% Dالتامة لحڡ%وڡ%ه ڡ)ى0 ح

ريمة: Dالح
ص من bتص للدولة أو الدول اليت ٮ#كون ذلك الشح bأڡ%رب ممثل محDٮ#ر ٮ b(أ) أن ٮ#تصل دون تأح
نسٮ#ة، الدولة Dر حماٮ#ة حڡ%وڡ%ه، أو، إن اكن عدٮ#م الح bب آحDرعاٮ#اها أو الدولة اليت ٮ#حق لها لسٮ

ص، ٮDناء عىل طلب منه؛ bاليت تكون مستعدة لحماٮ#ة حڡ%وق ذلك الشح
(ب) أن ٮ#زوره ممثل تلك الدولة أو الدول.

ة الدعوى Dنتٮ#حDطار ٮ bالمادة 18: اإلح

طار األمٮ#ن العام لألمم bإحDريمة ٮ Dه الحDيها المدعى ارتاكٮ تڡ%وم الدولة الطرف اليت ٮ#حاكم ڡ)
ة النهائٮ#ة للدعوى، ويتولى هو إحالة هذه المعلومات إلى الدول األطراف Dالنتٮ#حDالمتحدة ٮ

رى. bاألح

المادة 19: النشر

ه Dاڡ%ٮ#ة عىل أوسع نطاق ممكن، كما تتعهد، عىل وح تتعهد الدول األطراف ٮDنشر هذه االتڡ)
اڡ%ٮ#ة ڡ)ضالً عن األحاكم صوص، ٮDتضمٮ#ن ٮDرامج التعلٮ#م العسكري لدٮ#ها دراسة تلك االتڡ) bالح

. انون اإلنسانى0 الدولى0 ذات الصلة من الڡ%
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المادة 20: شروط وڡ%ائٮ#ة

انون اإلنسانى0 الدولى0 والمعاٮ#ير المعترف ٮDها اڡ%ٮ#ة ما ٮ#مس: (أ) انطٮDاق الڡ% لٮ#س ڡ)ى0 هذه االتڡ)
ٮ#ما ٮ#تعلق ٮDحماٮ#ة عملٮ#ات عالمٮ#اً لحڡ%وق اإلنسان عىل النحو الوارد ڡ)ى0 الصكوك الدولٮ#ة ڡ)

راد المرتٮDطٮ#ن ٮDها أو ٮDمسئولٮ#ة هؤالء ى0 األمم المتحدة واألڡ) ڡ) bاألمم المتحدة وموط
انون وهذه المعاٮ#ير؛ راد ڡ)ى0 احترام هذا الڡ% ٮ#ن واألڡ) ڡ) bالموط

تها عىل ڡ% ٮ#ما ٮ#تعلق ٮDمواڡ) اً لمٮ#ثاق األمم المتحدة، ڡ) (ب) أو حڡ%وق الدول والتزاماتها، طٮDڡ%
اص إلى أڡ%الٮ#مها؛ bول األشح bدح

اً ألحاكم الوالٮ#ة ڡ% راد المرتٮDطٮ#ن ٮDها ٮDالعمل وڡ) ى0 األمم المتحدة واألڡ) ڡ) b(ج) أو التزام موط
المنوطة ٮDعملٮ#ة األمم المتحدة؛

رادها راد ڡ)ى0 عملٮ#ة لألمم المتحدة ڡ)ى0 أن تسحب أڡ) (د) أو حق الدول اليت تسهم طوعاً ٮDأڡ)
من االشتراك ڡ)ى0 تلك العملٮ#ة؛

اص الذٮ#ن تتٮDرع الدول bاة األشح ع ڡ)ى0 حالة وڡ) (هـ) أو الحق ڡ)ى0 تعويض مناسب ٮ#دڡ)
زهم أو إصاٮDتهم أو مرضهم، إذا اكنت هذه Dدماتهم لعملٮ#ات األمم المتحدة أو عح bحDٮ

ظ السالم. اص ڡ)ى0 عملٮ#ات حڡ) bدمة هؤالء األشح bالحالة تعزى إلى ح

س اع عن النڡ) المادة 21: حق الدڡ)

اعاً عن النڡ)س. ٮ#يد للحق ڡ)ى0 التصرف دڡ) سر عىل أنه تڡ% اڡ%ٮ#ة ما ٮ#ڡ) لٮ#س ڡ)ى0 هذه االتڡ)

المادة 22: تسوية المنازعات

اڡ%ٮ#ة أو سٮ#ر هذه االتڡ) 1- أي نزاع ٮ#نشأ ٮDٮ#ن دولتٮ#ن أو أكثر من الدول األطراف ٮDشأن تڡ)
اوض، ٮ#عرض للتحكٮ#م ٮDناء عىل طلب أي منها. وإذا ٮ#ڡ%ها وال ٮ#تم تسويته عن طريق التڡ) Dتطٮ
ٮ#م bاق عىل تنط ضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكٮ#م، من االتڡ) bلم تتمكن األطراف، ڡ)ى0 ع
از ألي من تلك األطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولٮ#ة ٮDتڡ%دٮ#م طلب Dالتحكٮ#م، ح
ام المحكمة األسايس. 2- لكل دولة طرف، أن تعلن، وڡ%ت التوڡ%يع أو التصدٮ#ق bاً لنط ڡ% وڡ)

سها ملزمة ڡ%ة عليها أو االنضمام إليها، أنها ال تعتٮDر نڡ) اڡ%ٮ#ة أو ڡ%ٮDولها أو المواڡ) عىل هذه االتڡ)
زئها ذي DحDڡ%رة 1 أو ٮ رى ملزمة ٮDالڡ) bزء منها. وال تكون الدول األطراف األح DحDڡ%رة 1 أو ٮ ٮDكل الڡ)

ظ. ٮ#ما ٮ#تعلق ٮDأي دولة طرف تٮDدى هذا التحڡ) الصلة ڡ)
ظ ڡ)ى0 أي ڡ%رة 2 أن تسحب ذلك التحڡ) اً للڡ) ڡ% اً وڡ) bط 3- ألي دولة طرف تكون ڡ%د أٮDدت تحڡ)

ه إلى األمٮ#ن العام لألمم المتحدة. Dطار ٮ#وح bب إح DموحDوڡ%ت ٮ

تماعات االستعراض Dالمادة 23: اح
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ٮ#عڡ%د األمٮ#ن العام لألمم المتحدة، ٮDناء عىل طلب دولة أو أكثر من الدول األطراف،
اڡ%ٮ#ة، ٮ#ذ االتڡ) تماعا للدول األطراف الستعراض تنڡ) Dٮ#ة تلك الدول األطراف، اح Dلٮ bڡ%ة أع وٮDمواڡ)

ٮ#ڡ%ها. DتطٮDٮ#ما ٮ#تعلق ٮ ه ڡ) Dوأٮ#ة مشاكل تواح

المادة 24: التوڡ%يع

ميع الدول، حىت 31 اكنون األول/ Dاڡ%ٮ#ة أمام ح تح ٮDاب التوڡ%يع عىل هذه االتڡ) ٮ#ڡ)
دٮ#سمٮDر1995، ڡ)ى0 مڡ%ر األمم المتحدة ڡ)ى0 نٮ#ويورك.

ڡ%ة ٮDول أو المواڡ) المادة 25: التصدٮ#ق أو الڡ%

ٮDول أو ڡ%ة. وتودع صكوك التصدٮ#ق أو الڡ% ٮDول أو المواڡ) اڡ%ٮ#ة للتصدٮ#ق أو الڡ% ضع هذه االتڡ) bتح
ڡ%ة لدى األمٮ#ن العام لألمم المتحدة. المواڡ)

المادة 26: االنضمام

ميع الدول. وتودع صكوك االنضمام لدى Dاڡ%ٮ#ة أمام ح تح ٮDاب االنضمام إلى هذه االتڡ) ٮ#ڡ)
األمٮ#ن العام لألمم المتحدة.

اذ المادة 27: ٮDدء النڡ)

اڡ%ٮ#ة ٮDعد ثالثٮ#ن ٮ#وماً من إٮ#داع اثنٮ#ن وعشرين من صكوك التصدٮ#ق أو اذ هذه االتڡ) 1- ٮ#ٮDدأ نڡ)
ڡ%ة أو االنضمام لدى األمٮ#ن العام لألمم المتحدة. 2- ٮDالنسٮDة إلى كل دولة ٮDول أو المواڡ) الڡ%

ق عليها أو تنضم إليها ٮDعد إٮ#داع الصك الثانى0 لها أو تواڡ) Dٮ اڡ%ٮ#ة أو تڡ% تصدق عىل االتڡ)
اڡ%ٮ#ة ٮDعد اذ االتڡ) ڡ%ة أو االنضمام. ٮ#ٮDدأ نڡ) ٮDول أو المواڡ) والعشرين من صكوك التصدٮ#ق أو الڡ%

تها أو انضمامها. ڡ% الٮ#وم الثالثٮ#ن من إٮ#داع تلك الدولة صك تصدٮ#ڡ%ها أو ڡ%ٮDولها أو مواڡ)

المادة 28: االنسحاب

هه إلى األمٮ#ن العام Dى0 توحDطار كتاٮ bإحDاڡ%ٮ#ة ٮ 1- ألي دولة طرف أن تنسحب من هذه االتڡ)
ذاً ٮDعد سنة واحدة من تاريخ تسلم األمٮ#ن العام لألمم المتحدة. 2- ٮ#كون االنسحاب ناڡ)

طار. bلألمم المتحدة لإلح

ٮ#ة Dالمادة 29: النصوص ذات الحح

انٮ#ة واإلنكلٮ#زية والروسٮ#ة والصٮ#نٮ#ة Dاڡ%ٮ#ة، الذي تتساوى نصوصه األسٮ ٮ#ودع أصل هذه االتڡ)



راد المرتٮ(طٮ,ن ٮ(ها٢٠٢٢/٥/٢٥ ١٢:٥١ م ى@ األمم المتحدة واألڡ6 ڡ6 Cٮ,ة ٮ(شأن سالمة موطLاڡ اتڡ6

حة ١٠ من ١٠ http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Convention_UN_Safety.htmlالصڡ6

ً ا bٮ#ة، لدى األمٮ#ن العام لألمم المتحدة، الذي ٮ#رسل نسح Dرنسٮ#ة ڡ)ى0 الحح والعرٮDٮ#ة والڡ)
ميع الدول. _______________________ Dمعتمدة منها إلى ح

.A/49/49 وثٮ#ڡ%ة األمم المتحدة -

حة الرئٮ"سٮ"ة العودة للصڡ*

http://hrlibrary.umn.edu/arabic

