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  واخلمسونالتاسعةالدورة 
    من جدول األعمال١٤٢البند 

 اتفاقية حصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية  
 تقرير اللجنة السادسة  

 
 )فنلندا (سوتانييميأنا السيدة  :ةاملقرر

 
 ةممقد -أوال  

 يف   �قضـائية اتفاقيـة حصـانات الـدول وممتلكاهتـا مـن الواليـة ال             �أُدرج البند املعنـون      - ١
 واخلمسني للجمعية العامة، عمال بقرار اجلمعيـة العامـة          التاسعةجدول األعمال املؤقت للدورة     

 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٩ املؤرخ ٥٨/٧٤
ــة   و - ٢ ــة العام ــررت اجلمعي ــة  ق ــةيف جلســتها العام ــودة يف الثاني ــول١٧، املعق ســبتمرب / أيل

البند يف جدول أعماهلـا وأن حتيلـه إىل اللجنـة           ا  هذ، بناء على توصية مكتبها، أن تدرج        ٢٠٠٤
 .السادسة

 يف ة املعقــود،٢٥  و٢١  و١٤  و١٣جلســاهتا ونظــرت اللجنــة السادســة يف البنــد يف  - ٣
 الـيت   املالحظاتوترد  . ٢٠٠٤نوفمرب  / الثاين تشرين ٩  و ٥ وأكتوبر  /تشرين األول  ٢٦ و ٢٥

 A/C.6/59/SR.13(الصـلة   زة ذات   ـــ احملاضـر املوج   ن أثناء نظر اللجنة يف البنـد يف       و املمثل أدىل هبا 
 ).25  و21 و 14 و
اللجنـة املخصصـة املعنيـة     تقريـر  ،وكان معروضا على اللجنة، من أجل نظرها يف البنـد      - ٤

 .)١(حبصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية
__________ 

 ).A/59/22 (٢٢الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم  )١( 
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ــة  - ٥ ــودة يف ١٣ويف اجللسـ ــرين األول٢٥، املعقـ ــيس ال  / تشـ ــرض رئـ ــوبر، عـ ــة أكتـ لجنـ
 تقريــر اللجنــة املخصصــة  عنيــة حبصــانات الــدول وممتلكاهتــا مــن الواليــة القضــائية  املخصصــة امل

صـانات الـدول   واقترح إدخال بعـض التصـويبات علـى نـص مشـروع اتفاقيـة األمـم املتحـدة حل         
 ).A/C.6/59/SR.13انظر  (وممتلكاهتا من الوالية القضائية

 
 A/C.6/59/L.16النظر يف مشروع القرار  -ثانيا  

 
ــودة يف ٢١يف اجللســة  - ٦ ــاين ٥، املعق ــوفمرب/ تشــرين الث ــل  ن ــرض ممث النمســا، باســم  ، ع

صــانات الــدول اتفاقيــة األمــم املتحــدة حل � عنــون املA/C.6/59/L.16قــرار ال مشــروع املكتــب،
 .الذي أرفق به نص االتفاقية� وممتلكاهتا من الوالية القضائية

نـــوفمرب، أدىل الـــرئيس ببيـــان بشـــأن /تشـــرين الثـــاين ٩، املعقـــودة يف ٢٥ويف اجللســـة  - ٧
 ).A/C.6/59/SR.25انظر (التعديالت اللغوية اليت ينبغي إدخاهلا على نص مشروع القرار 

بـدون تصـويت    ،  A/C.6/59/L.16اعتمدت اللجنة مشروع القـرار      ويف اجللسة نفسها،     - ٨
 ).٩انظر الفقرة (
 

 توصية اللجنة السادسة -ثالثا  
 
 : اللجنة السادسة اجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايلتوصي - ٩
 

 اتفاقية األمم املتحدة حلصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية  
 ،إن اجلمعية العامة 
  من ميثاق األمم املتحدة،١٣من املادة ) أ (١الفقرة إذ تضع يف اعتبارها  
، الــذي ١٩٧٧ديســمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٣٢/١٥١قرارهــا  إىل إذ تشــري 

أوصت فيه جلنة القانون الدويل بـأن تشـرع يف دراسـة قـانون حصـانات الـدول وممتلكاهتـا مـن                      
 كــانون ٩ املــؤرخ ٤٦/٥٥الواليــة القضــائية بغيــة تطــويره تــدرجييا وتدوينــه، وقراراهتــا التاليــة   

ــانون األول٩ املـــؤرخ ٤٩/٦١، و١٩٩١ديســـمرب /األول  ٥٢/١٥١ و، ١٩٩٤ديســـمرب / كـ
ــؤرخ  ــانون األول١٥امل ــؤرخ ٥٤/١٠١ ، و١٩٩٧ديســمرب / ك ــانون األول٩ امل ديســمرب / ك
ــؤرخ ٥٥/١٥٠، و١٩٩٩ ــانون األول١٢ املــ ــمرب / كــ ــؤرخ ٥٦/٧٨، و٢٠٠٠ديســ  ١٢ املــ

، ٢٠٠٢نــــوفمرب / تشــــرين الثــــاين١٩ املــــؤرخ ٥٧/١٦ ، و٢٠٠١ديســــمرب /كــــانون األول
 ،٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٩ املؤرخ ٥٨/٧٤ و
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 إىل أن جلنة القانون الدويل قـدمت جمموعـة هنائيـة مـن مشـاريع مـواد،            أيضا وإذ تشري  
مشـفوعة بتعليقـات عليهـا، بشــأن قـانون حصـانات الـدول وممتلكاهتــا مـن الواليـة القضــائية يف         

 ،)٢(الفصل الثاين من تقريرها عن أعمال دورهتا الثالثة واألربعني
ــة     إىل تقريــري الفريــق ا  كــذلكوإذ تشــري  ــابع للجن لعامــل املفتــوح بــاب العضــوية الت
ــة       )٣(السادســة ــدول وممتلكاهتــا مــن الوالي ــق العامــل املعــين حبصــانات ال ــر الفري ، وكــذلك تقري

 املــؤرخ ٥٣/٩٨، املقــدم وفقــا لقــرار اجلمعيــة العامــة )٤(القضــائية التــابع للجنــة القــانون الــدويل
 ،١٩٩٨ديسمرب /كانون األول ٨

ــا  إىل وإذ تشــري  ــرر ٥٥/١٥٠قراره ــذي ق ــه إنشــاء  ت ال ــة ال في ــة املخصصــة امللجن عني
أمـام الـدول    أيضـا   باب املشاركة فيها    املفتوح  حبصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية،       

 وتعزيــز جمــاالت االتفــاق  ،األعضــاء يف الوكــاالت املتخصصــة، وذلــك ملواصــلة العمــل املنجــز  
مشــاريع املــواد املتعلقــة  إىل  عمومــا ويســتندوتســوية املســائل املعلقــة بغيــة وضــع صــك مقبــول 

كمـا يسـتند    حبصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية اليت اعتمدهتا جلنة القانون الدويل،            
  املفتوح باب العضوية التابع للجنة السادسة،ملمناقشات الفريق العاإىل 

ممتلكاهتـا مـن الواليـة      يف تقرير اللجنة املخصصة املعنية حبصـانات الـدول و          وقد نظرت  
 ،)٥(القضائية
 أمهية التجانس والوضوح يف قانون حصانات الدول وممتلكاهتـا مـن الواليـة              تؤكدوإذ   

 القضائية، وإذ تؤكد الدور الذي ميكن أن يكون التفاقية يف هذا الصدد،
 التأييد الواسع إلبرام اتفاقية بشأن حصانات الدول وممتلكاهتا مـن الواليـة            وإذ تالحظ  
 القضائية،
ــة     تأخــذ يف اعتبارهــا  وإذ   ــر اللجن ــه تقري ــة املخصصــة الــذي قــدم ب ــان رئــيس اللجن بي
 ،)٦(املخصصة

__________ 
 ).A/46/10 (١٠معية العامة، الدورة السادسة واألربعون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للج )٢(  

)٣( A/C.6/54/L.12 و  A/C.6/55/L.12. 
 Corr..1  و A/54/10( والتصـويبان    ١٠، امللحـق رقـم      الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الـدورة الرابعـة واخلمسـون          )٤(
 .، املرفق)2 و
 ).A/59/22 (٢٢، امللحق رقم سونالدورة التاسعة واخلماملرجع نفسه،  )٥(
 .، والتصويب)(A/C.6/59/SR.13 ١٣، اجللسة الدورة التاسعة واخلمسون، اللجنة السادسةاملرجع نفسه،  )٦(
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 للجنــة القــانون الــدويل واللجنــة املخصصــة املعنيــة  تقــديرهابــالغ تعــرب عــن  - ١ 
ــانون         ــيم بشــأن ق ــه مــن عمــل ق ــا ب ــا قامت ــة القضــائية مل ــدول وممتلكاهتــا مــن الوالي حبصــانات ال

 ول وممتلكاهتا من الوالية القضائية؛حصانات الد
مــع التفــاهم العــام الــذي مت التوصــل إليــه يف اللجنــة املخصصــة علــى أن   تتفــق - ٢ 

تشـمل اإلجـراءات     اتفاقية األمـم املتحـدة حلصـانات الـدول وممتلكاهتـا مـن الواليـة القضـائية ال                 
 اجلنائية؛
هتا من الواليـة القضـائية،      اتفاقية األمم املتحدة حلصانات الدول وممتلكا      تعتمد - ٣ 

الواردة يف مرفق هذا القرار، وتطلب إىل األمني العـام أن يقـوم، بصـفته وديعـا هلـا، بفـتح بـاب                    
 التوقيع عليها؛

 . يف االتفاقيةطرافاأن تصبح أ إىل  الدولتدعو - ٤ 
  

 املرفق  
   القضائية اتفاقية األمم املتحدة حلصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية  

 ،إن الدول األطراف يف هذه االتفاقية 
ــة بوجــه عــام،    إذ تــرى ر  أن حصــانات الــدول وممتلكاهتــا مــن الواليــة القضــائية مقبول

 كمبدأ من مبادئ القانون الدويل العريف،
  مبادئ القانون الدويل اجملسدة يف ميثاق األمم املتحدة، وإذ تضع يف اعتبارها 
حلصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية مـن         أن وجود اتفاقية دولية      وإذ تعتقد  

ــانوين، وال    ــوق القـ ــانون والوثـ ــيادة القـ ــزز سـ ــأنه أن يعـ ــدول    شـ ــني الـ ــامالت بـ ــيما يف املعـ سـ
واألشخاص الطبيعيني أو االعتباريني، وأن يساهم يف تدوين القانون الدويل وتطـويره ومواءمـة               

 املمارسة يف هذا اجملال،
التطورات اليت جـدت يف ممارسـة الـدول فيمـا يتعلـق حبصـانات                وإذ تأخذ يف االعتبار    

 الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية،
تنظمهـا    أن قواعد القانون الدويل العريف تظـل تسـري علـى املسـائل الـيت ال          وإذ تؤكد  

 أحكام هذه االتفاقية،
 :اتفقت على ما يلي 
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  الباب األول  
 مقدمة  
 ١املادة   
 تفاقيةنطاق هذه اال  

 .تسري هذه االتفاقية على حصانة الدولة وممتلكاهتا من والية حماكم دولة أخرى 
 

 ٢املادة   
  املصطلحات املستخدمة  

 :ألغراض هذه االتفاقية - ١
 كـل جهـاز مـن أجهـزة الدولـة حيـق لـه ممارسـة وظـائف                   �احملكمـة �يقصد بـ    )أ( 

 قضائية أيا كانت تسميته؛
 :�الدولة�يقصد بــ  )ب( 
 الدولة وخمتلف أجهزة احلكم فيها؛ ��١ 
الوحــدات الــيت تتكــون منــها دولــة احتاديــة أو التقســيمات الفرعيــة السياســية     ��٢ 

للدولة اليت حيق هلا القيام بأعمال يف إطار ممارسة سلطة سيادية، والـيت تتصـرف بتلـك                 
 الصفة؛

حيــق هلــا القيــام وكــاالت الدولــة أو أجهزهتــا أو غريهــا مــن الكيانــات، مــا دام  ��٣ 
 بأعمال يف إطار ممارسة السلطة السيادية للدولة، وتقوم فعال هبذه األعمال؛

 ممثلو الدولة الذين يتصرفون بتلك الصفة؛ ��٤ 
 :�املعاملة التجارية�يقصد بـ  )ج( 
 كل عقد جتاري أو معاملة جتارية لبيع سلع أو لتقدمي خدمات؛ ��١ 
 أخرى ذات طابع مايل، مبـا يف ذلـك كـل            كل عقد خبصوص قرض أو معاملة      ��٢ 

 التزام بالضمان أو التعويض يرتبط هبذا القرض أو هبذه املعاملة؛
كل عقد آخر أو معاملـة أخـرى ذات طـابع جتـاري أو صـــــــــناعي أو حـريف                    ��٣ 

 .أو مهين، ولكن دون أن يشمل ذلك عقد استخدام األشخاص
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 مبقتضـــى الفقـــرة �معاملـــة جتاريـــة� مـــا عنـــد حتديـــد مـــا إذا كـــان عقـــد أو معاملـــة  - ٢
، ينبغي الرجـوع، بصـفة أوليـة، إىل طبيعـة العقـد أو املعاملـة، ولكـن                  ١من الفقرة   ) ج( الفرعية

ينبغــي أيضــا أن يراعــى الغــرض مــن العقــد أو املعاملــة إذا اتفــق علــى ذلــك أطــراف العقــد أو      
لة بتحديـد الطـابع غـري التجـاري         املعاملة، أو إذا كان هلذا الغرض، يف ممارسة دولة احملكمة، ص          

 .للعقد أو املعاملة
 املتعلقـتني باملصـطلحات املسـتخدمة يف هـذه االتفاقيـة            ٢  و ١ال ختل أحكام الفقـرتني       - ٣

ــة أخــرى أو يف       باســتخدام هــذه املصــطلحات أو باملعــاين الــيت قــد تعطــى هلــا يف صــكوك دولي
 .القانون الداخلي ألي دولة

 
 ٣املادة   
 تتأثر هبذه االتفاقية  واحلصانات اليت الاالمتيازات  

ال ختل هذه االتفاقية باالمتيـازات واحلصـانات الـيت تتمتـع هبـا الدولـة مبوجـب القـانون            - ١
 :الدويل يف ما يتعلق مبمارسة وظائف

بعثاهتا الدبلوماسية، أو مراكزها القنصلية، أو بعثاهتا اخلاصـة، أو بعثاهتـا لـدى               )أ( 
 أو وفودها إىل أجهزة املنظمات الدولية أو إىل املؤمترات الدولية؛املنظمات الدولية، 

 .واألشخاص املرتبطني هبا )ب( 
ــدويل         - ٢ ــانون ال ــة مبقتضــى الق ــازات واحلصــانات املمنوح ــة باالمتي ــذه االتفاقي ال ختــل ه

 .لرؤساء الدول بصفتهم الشخصية
 مبوجــب القــانون الــدويل ال ختــل هــذه االتفاقيــة باحلصــانات الــيت تتمتــع هبــا أي دولــة   - ٣

 .يتعلق بالطائرات أو األجسام الفضائية اليت متلكها الدولة أو تشغلها فيما
 

 ٤املادة   
 عدم رجعية هذه االتفاقية  

مــع عــدم اإلخــالل بســريان أي مــن القواعــد املبينــة يف هــذه االتفاقيــة الــيت ختضــع هلــا     
 القانون الدويل بصرف النظر عن هـذه        حصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية مبوجب      

تســري هــذه االتفاقيــة علــى أي مســألة متعلقــة حبصــانات الــدول أو ممتلكاهتــا مــن  االتفاقيــة، ال
الوالية القضائية تثار يف دعوى مقامـة ضـد إحـدى الـدول أمـام حمكمـة دولـة أخـرى قبـل بـدء                         

 .نفاذ هذه االتفاقية يف ما بني الدولتني املعنيتني
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 ثاينالباب ال  
  مبادئ عامة  

 ٥املادة   
 حصانة الدول  

ــة        ــة حمــاكم دول ــة، يف مــا يتعلــق بنفســها ومبمتلكاهتــا، باحلصــانة مــن والي تتمتــع الدول
 .أخرى، رهنا بأحكام هذه االتفاقية

 ٦املادة   
 طرائق إعمال حصانة الدول  

 ممارسـة الواليـة      باالمتنـاع عـن    ٥تعمل الدولة حصانة الدول املنصوص عليها يف املادة          - ١
القضائية يف دعوى مقامة أمام حماكمها ضد دولة أخرى وتضمن هلذه الغاية أن تقرر حماكمهـا                

 .٥من تلقاء نفسها احترام حصانة تلك الدولة األخرى مبوجب املادة 
يعترب أن الدعوى قد أقيمت أمـام حمكمـة دولـة مـا ضـد دولـة أخـرى إذا كانـت تلـك                          - ٢

 :الدولة األخرى
 د مسيت كطرف يف تلك الدعوى؛ق )أ( 
أو مل تسم كطرف يف الدعوى ولكن الدعوى هتدف يف الواقـع إىل التـأثري يف                 )ب( 

 .ممتلكات تلك الدولة األخرى أو يف حقوقها أو مصاحلها أو أنشطتها
 

 ٧املادة   
  املوافقة الصرحية على ممارسة الوالية القضائية  

مـن الواليـة القضـائية يف دعـوى مقامـة أمـام حمكمـة               ال جيوز لدولة أن حتـتج باحلصـانة          - ١
دولة أخرى يف ما يتعلـق بـأي مسـألة أو قضـية إذا كانـت قـد وافقـت صـراحة علـى أن متـارس            

 :احملكمة واليتها يف ما يتعلق بتلك املسألة أو القضية إما
 باتفاق دويل؛ )أ( 
 أو يف عقد مكتوب؛ )ب( 
 .خطية يف دعوى حمددةأو بإعالن أمام احملكمة أو برسالة  )ج( 

ال تعترب موافقة دولة ما على تطبيق قانون دولة أخرى قبوال منها ملمارسة حماكم تلـك                 - ٢
 .الدولة األخرى لواليتها
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 ٨املادة   
  األثر املترتب على االشتراك يف دعوى أمام حمكمة  

 أمـام حمكمـة     ال جيوز لدولة أن حتـتج باحلصـانة مـن الواليـة القضـائية يف دعـوى مقامـة                   - ١
 :دولة أخرى إذا كانت

 قد أقامت هي نفسها تلك الدعوى؛ )أ( 
ــل       )ب(  ــا يتصـ ــر يف مـ ــراء آخـ ــذت أي إجـ ــدعوى أو اختـ ــك الـ ــدخلت يف تلـ أو تـ
ومع ذلك، إذا أقنعت الدولة احملكمة بأنه ما كان يف وسعها أن تعلم بالوقـائع الـيت                 . مبوضوعها

أن اختــذت ذلــك اإلجــراء، جــاز هلــا أن حتــتج    ميكــن االســتناد إليهــا لطلــب احلصــانة إال بعــد    
 .باحلصانة استنادا إىل تلك الوقائع، بشرط أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن

ال يعترب أن الدولة قد وافقت على ممارسة حمكمة دولة أخرى لواليتـها إذا تـدخلت يف          - ٢
 :دعوى أو اختذت أي إجراء آخر لغرض واحد هو

 االحتجاج باحلصانة؛ )أ( 
 .أو إثبات حق أو مصلحة يف ممتلكات هي موضوع الدعوى )ب( 

ال يعترب حضـور ممثـل دولـة مـا كشـاهد أمـام حمكمـة دولـة أخـرى موافقـة مـن الدولـة                           - ٣
 .األوىل على ممارسة احملكمة لواليتها

ال يعترب عدم حضور دولة مـا يف دعـوى مقامـة أمـام حمكمـة دولـة أخـرى موافقـة مـن                         - ٤
 .ارسة احملكمة لواليتهاالدولة األوىل على مم

 
 ٩املادة   
  الطلبات املضادة  

ال جيــوز لدولــة تقــيم دعــوى أمــام حمكمــة دولــة أخــرى أن حتــتج باحلصــانة مــن واليــة    - ١
احملكمة يف ما يتعلق بـأي طلـب مضـاد ناشـئ عـن نفـس العالقـة القانونيـة أو الوقـائع الـيت نشـأ                        

 .عنها الطلب األصلي
ــة تتــدخل   - ٢ ــة أخــرى أن حتــتج    ال جيــوز لدول لتقــدمي طلــب يف دعــوى أمــام حمكمــة دول

باحلصانة من والية احملكمة يف ما يتعلق بأي طلـب مضـاد ناشـــــئ عـن نفـس العالقـة القانونيـة                      
 .أو الوقائع اليت نشأ عنها الطلب الذي قدمته الدولة
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 أن  ال جيوز لدولة تقدم طلبا مضادا يف دعوى مقامة ضـدها أمـام حمكمـة دولـة أخـرى                   - ٣
 .حتتج باحلصانة من والية احملكمة يف ما يتعلق بالطلب األصلي

 
 الباب الثالث  
 جيوز للدول أن حتتج باحلصانة فيها الدعاوى اليت ال  

 
 ١٠املادة   
 املعامالت التجارية  

 
إذا دخلت دولة ما يف معاملة جتارية مـع شـخص أجـنيب طبيعـي أو اعتبـاري، وكانـت                     - ١

ــة     املنازعــات املتعلقــ  ــدويل اخلــاص الواجب ــة تقــع، مبقتضــى قواعــد القــانون ال ــة التجاري ة باملعامل
جيوز للدولة أن حتـتج باحلصـانة مـن تلـك الواليـة              التطبيق، ضمن والية حمكمة دولة أخرى، ال      
 .يف دعوى تنشأ عن تلك املعاملة التجارية

 :١ال تسري الفقرة  - ٢
 يف حالة معاملة جتارية بني الدول؛ )أ( 
 .و إذا اتفق طرفا املعاملة التجارية على غري ذلك صراحةأ )ب( 

عندما تكون إحـدى املؤسسـات احلكوميـة أو الكيانـات األخـرى الـيت أنشـأهتا الدولـة                    - ٣
 :واليت هلا شخصية قانونية مستقلة وأهلية

 التقاضي؛ )أ( 
ــك        )ب(  ــا يف ذل ــا، مب ــا والتصــرف فيه ــا أو حيازهت ــوال أو امتالكه واكتســاب األم

 وال اليت رخصت هلا الدولة بتشغيلها أو بإدارهتا؛األم
تتـأثر احلصـانة مـن الواليـة القضـائية       طرفا يف دعوى تتصل مبعاملة جتارية لذلك الكيان، فإنه ال        

 .اليت تتمتع هبا تلك الدولة
 

 ١١املادة   
  عقود العمل  

ج باحلصـانة مـن   جيـوز لدولـة أن حتـت    ما مل تتفـق الـدولتان املعنيتـان علـى غـري ذلـك، ال               - ١
الواليــة القضــائية أمــام حمكمــة دولــة أخــرى، تكــون مــن مجيــع الوجــوه األخــرى هــي احملكمــة    
املختصة، يف دعوى تتصل بعقد عمل مربم بـني الدولـة وفـرد مـن األفـراد بشـأن عمـل مت أداؤه                     

 .أو يتعني أداؤه كليا أو جزئيا يف إقليم تلك الدولة األخرى
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 :االت التالية يف احل١ال تسري الفقرة  - ٢
ــة تتصــل مبمارســة الســلطة        )أ(  ــام معين ــة مه ــد وظِّــف لتأدي إذا كــان املســتخَدم ق
 احلكومية؛
 :أو إذا كان املستخَدم )ب( 
موظفا دبلوماسيا حسـبما هـو معـرف يف اتفاقيـة فيينـا للعالقـات الدبلوماسـية                  ��١ 

 ؛١٩٦١لعام 
 للعالقـات القنصـلية لعـام       أو موظفا قنصليا حسبما هو معرف يف اتفاقيـة فيينـا           ��٢ 

 ؛١٩٦٣
أو موظفــا دبلوماســيا يف بعثــات دائمــة لــدى منظمــة دوليــة أو عضــوا يف بعثــة  ��٣ 

 خاصة، أو عني ممثال لدولة يف مؤمتر دويل؛
 أو أي شخص آخر يتمتع باحلصانة الدبلوماسية؛ ��٤ 
امه أو أو إذا كان املوضوع حمل الدعوى هو توظيف فرد أو جتديد اســـــــتخد            )ج( 

 إعادته إىل وظيفته؛
أو إذا كان املوضوع حمل الدعوى صرف الفرد مـن اخلدمـة أو إهنـاء خدمتـه،                  )د( 

وقرر رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجية للدولـة املسـتخِدمة، أن هـذه الـدعوى                  
 ختل باملصاحل األمنية لتلك الدولة؛

 مواطنــا مــن مــواطين الدولــة الــيت أو إذا كــان املســتخدم وقــت إقامــة الــدعوى )هـ( 
 تستخدمه، ما مل يكن هلذا الشخص حمل إقامة دائمة يف دولة احملكمة؛

أو إذا كانت الدولة املستخدِِمة واملسـتخَدم قـد اتفقـا كتابـة علـى غـري ذلـك،                     )و( 
مع عدم اإلخالل بأي اعتبـارات متعلقـة بالنظـام العـام ختـول حمـاكم دولـة احملكمـة دون غريهـا                     

 .ية القضائية بسبب املوضوع حمل الدعوىالوال
 

 ١٢املادة   
 األضرار اليت تلحق باألشخاص واملمتلكات  

جيـوز لدولـة أن حتـتج باحلصـانة مـن       ما مل تتفـق الـدولتان املعنيتـان علـى غـري ذلـك، ال               
الواليــة القضــائية أمــام حمكمــة دولــة أخــرى، تكــون مــن مجيــع الوجــوه األخــرى هــي احملكمــة    

 دعــوى تتصــل بــالتعويض النقــدي عــن وفــاة شــخص أو عــن ضــرر حلقــه أو عــن   املختصــة، يف
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اإلضرار مبمتلكات مادية أو عن ضياعها، نتيجـة لفعـل أو امتنـاع يـدَّعى عـزوه إىل الدولـة، إذا                    
كان الفعل أو االمتناع قد وقع كليا أو جزئيا فـــي إقلـيم تلـك الدولـة األخـرى وكـان الفاعـل                      

 .اإلقليم وقت حدوث الفعل أو االمتناعأو املمتنع موجودا يف ذلك 
 

 ١٣املادة   
 امللكية وحيازة املمتلكات واستعماهلا  

 
جيـوز لدولـة أن حتـتج باحلصـانة مـن       ما مل تتفـق الـدولتان املعنيتـان علـى غـري ذلـك، ال               

الواليــة القضــائية أمــام حمكمــة دولــة أخــرى، تكــون مــن مجيــع الوجــوه األخــرى هــي احملكمــة    
 :عوى تتصل بالفصل يفاملختصة، يف د

حق أو مصلحـــة للدولــــــة فـــــــي ممتلكـات عقاريـة واقعـة يف دولـة احملكمـة،                  )أ( 
أو حيازهتا أو استعماهلا، أو التزام للدولة ناشـئ عـن مصـلحتها يف هـذه املمتلكـات أو حيازهتـا                     

 أو استعماهلا؛ 
ينشــأ عــن طريــق  أو حــق أو مصــلحة للدولــة يف ممتلكــات منقولــة أو عقاريــة   )ب( 

 ؛ الشغوراإلرث أو اهلبة أو 
أو حق أو مصلحة للدولة يف إدارة ممتلكات مثل ممتلكات االئتمـان أو أمـوال                )ج( 

 .شخص مفلس أو ممتلكات شركة يف حالة تصفيتها
 

 ١٤املادة   
  امللكية الفكرية والصناعية  

أن حتـتج باحلصـانة مـن    جيـوز لدولـة    ما مل تتفـق الـدولتان املعنيتـان علـى غـري ذلـك، ال               
الواليــة القضــائية أمــام حمكمــة دولــة أخــرى، تكــون مــن مجيــع الوجــوه األخــرى هــي احملكمــة    

 :املختصة، يف دعوى تتصل
بالفصل يف حق للدولة يف براءة اختراع، أو تصميم صـناعي، أو اسـم جتـاري                 )أ( 

أشــكال امللكيــة أو عنــوان جتــاري، أو عالمــة جتاريــة، أو حــق املؤلــف، أو أي شــكل آخــر مــن 
 الفكرية أو الصناعية يتمتع بقدر من احلماية القانونية، ولو كان مؤقتا، يف دولة احملكمة؛ 

أو بتعــدٍّ يــدَّعى أن الدولــة قامــت بــه، يف إقلــيم دولــة احملكمــة، علــى حــق مــن   )ب( 
 .خيص الغري ويتمتع باحلماية يف دولة احملكمة) أ(النوع املذكور يف الفقرة الفرعية 
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 ١٥املادة   
 االشتراك يف شركات أو يف هيئات مجاعية أخرى  

ال جيوز لدولة أن حتتج باحلصانة من الوالية القضائية أمام حمكمة دولة أخـرى، تكـون                 - ١
من مجيع الوجوه األخرى هي احملكمة املختصـة، يف دعـوى تتصـل باشـتراكها يف شـركة أو يف                  

ية القانونيـة أم ال، باعتبارهـا دعـوى تتصـل          هيئة مجاعية أخرى، سواء كانـت متمتعـة بالشخصـ         
 :بالعالقة بني الدولة واهليئة أو املشتركني اآلخرين فيها، بشرط أن تكون اهليئة

 فيها مشتركون من غري الدول أو املنظمات الدولية؛  )أ( 
وأنشئت أو أسست وفقا لقانون دولة احملكمة أو يقع مقرها أو مكان عملـها               )ب( 

 .الدولةالرئيسي يف تلك 
ومع ذلك، جيوز لدولة أن حتتج باحلصانة مـن الواليـة القضـائية يف مثـل هـذه الـدعوى                     - ٢

إذا اتفقت الدولتان املعنيتان على ذلك أو إذا اشـترط أطـراف النــزاع ذلـك يف اتفـاق مكتـوب                    
 .أو إذا تضمن الصك املنشئ أو املنظم للهيئة املذكورة أحكاما هبذا املعىن

 
 ١٦املادة   
 لسفن اليت متلكها أو تشغلها الدولةا  

جيوز لدولة متلك سـفينة أو تشـغلها أن          ما مل تتفق الدولتان املعنيتان على غري ذلك، ال         - ١
حتتج باحلصانة من الوالية القضائية أمام حمكمة دولة أخرى، تكون من مجيع الوجـوه األخـرى                

ا كانـت السـفينة، وقـت نشـوء     هي احملكمة املختصة، يف دعوى تتصل بتشغيل تلـك السـفينة إذ    
 .سبب الدعوى، مستخدمة يف غري األغراض احلكومية غري التجارية

علـى السـفن      على السفن احلربيـة أو السـفن البحريـة املسـاعدة وال            ١ال تسري الفقرة     - ٢
األخرى اليت متلكها أو تشغلها دولة وتكون مسـتخدمة، يف ذلـك احلـني، يف اخلدمـة احلكوميـة                   

 . دون غريهاغري التجارية
جيـوز لدولـة أن حتـتج باحلصـانة مـن       ما مل تتفـق الـدولتان املعنيتـان علـى غـري ذلـك، ال               - ٣

الواليــة القضــائية أمــام حمكمــة دولــة أخــرى، تكــون مــن مجيــع الوجــوه األخــرى هــي احملكمــة    
املختصــة، يف دعــوى تتصــل بنقــل محولــة علــى مــنت ســفينة متلكهــا أو تشــغلها تلــك الدولــة إذا  

ــة غــري      كانــت ال ــدعوى، مســتخدمة يف غــري األغــراض احلكومي ســفينة، وقــت نشــوء ســبب ال
 .التجارية
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، ٢ على أي محولة منقولة على منت السفن املشـار إليهـا يف الفقـرة                ٣ال تسري الفقرة     - ٤
ــا ال ــتخدامها يف         كم ــا اس ــة وتكــون مســتخدمة أو مزمع ــا دول ــة متلكه ــى أي محول تســري عل

 .ة دون غريهااألغراض احلكومية غري التجاري
جيــوز للــدول أن تتمســك جبميــع أوجــه الــدفع والتقــادم وحتديــد املســؤولية الــيت تكــون  - ٥

 .متاحة للسفن واحلموالت اخلاصة ومالكيها
إذا أثريت يف أي دعوى مسألة تتعلق بالطابع احلكومي وغري التجـاري لسـفينة متلكهـا                 - ٦

 شـهادة موقعـة مـن ممثـل دبلوماسـي أو مـن       أو تشغلها دولة ما أو حلمولة متلكها دولة مـا، فـإن        
سلطة خمتصة أخرى يف تلك الدولة ومقدمة إىل احملكمة تعترب دلـيال علــــى طـابع تلـك السـفينة                    

 .أو احلمولة
 

 ١٧املادة   
  األثر املترتب على اتفاق حتكيم  

إذا أبرمت دولـة اتفاقـا مكتوبـا مـع شـخص أجـنيب طبيعـي أو اعتبـاري يقضـي بعـرض              
جيـوز لتلـك الدولـة أن حتـتج باحلصـانة مـن           ت املتعلقة مبعاملـة جتاريـة علـى التحكـيم، ال          اخلالفا

الواليــة القضــائية أمــام حمكمــة دولــة أخــرى، تكــون مــن مجيــع الوجــوه األخــرى هــي احملكمــة    
 :املختصة، يف دعوى تتصل

 بصحة اتفاق التحكيم أو تفسريه أو تطبيقه؛ )أ( 
 أو بإجراءات التحكيم؛ )ب( 
 أو إلغاء قرار التحكيم، و بتثبيتأ )ج( 

 .ما مل ينص اتفاق التحكيم على غري ذلك 
 

 الباب الرابع  
 حمكمة حصانة الدول من اإلجراءات اجلربية يف ما يتعلق بدعوى مقامة أمام  

 
 ١٨املادة   
 حصانة الدول من اإلجراءات اجلربية السابقة لصدور احلكم  

قة لصدور احلكـم، مثـل إجـراءات احلجـز، واحلجـز            ال جيوز اختاذ إجراءات جربية ساب      
التحفظي، ضد ممتلكات دولة ما يف ما يتصـل بـدعوى مقامـة أمـام حمكمـة دولـة أخـرى إال يف                   

 :احلاالت التالية ويف نطاقها
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إذا كانت الدولة قد وافقت صراحة على اختاذ إجراءات من هذا القبيـل علـى       )أ( 
 :النحو املبني

 باتفاق دويل؛ ��١ 
 أو باتفاق حتكيم أو يف عقد مكتوب؛  ��٢ 
 أو بإعالن أمام احملكمة أو برسالة خطية بعد نشوء نـزاع بني الطرفني؛  ��٣ 
أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفـاء بالطلـب الـذي                )ب( 

 .هو موضوع تلك الدعوى
 

 ١٩املادة   
  ور احلكمحصانة الدول من اإلجراءات اجلربيـة التالية لصد  

ــة لصــدور احلكــم، كــاحلجز واحلجــز التحفظـــي        ــة تالي ال جيــوز اختــاذ إجــراءات جربي
واحلجز التنفيذي، ضد ممتلكات دولة مـا يف ما يتصل بدعوى مقامة أمام حمكمـة دولـة أخـرى                  

 :يف احلاالت التالية ويف نطاقها إال
بيل علـى النحـو     إذا كانت الدولة قد قبلت صراحة اختاذ إجراءات من هذا الق           )أ( 
 :املبني

 باتفاق دويل؛  ��١ 
 أو باتفاق حتكيم أو يف عقد مكتوب؛  ��٢ 
 أو بإعالن أمام احملكمة أو برسالة خطية بعـد نشوء نـزاع بني الطرفني؛  ��٣ 
أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفـاء بالطلـب الـذي                )ب( 

 هو موضوع تلك الدعوى؛ 
ت أن الدولــة تســتخدم هــذه املمتلكــات أو تعتــزم اســتخدامها علــى   أو إذا ثبــ )ج( 

وجــه التحديد ألغراض أخرى غري األغراض احلكومية غري التجاريـة، وأهنـا موجـودة يف إقلـيم                 
دولة احملكمة شريطة أن يقتصـر جـواز اختـاذ اإلجـراءات اجلربيـة الالحقـة لصـدور احلكـم علـى               

 .ه الدعوىاملمتلكات املتصلة بالكيان املوجهة ضد
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 ٢٠املادة   
  أثر القبول بالوالية القضائية على اإلجراءات اجلربية 

ــادتني     ــتلزم مبوجـــب املـ ــة،  ١٩  و١٨يف احلـــاالت الـــيت تسـ ــراءات اجلربيـ  قبـــول اإلجـ
 . قبوال ضمنيا الختاذ اإلجراءات اجلربيـة٧يعترب قبول ممارسة الوالية القضائية مبوجب املادة  ال

 
 ٢١املادة   
  ات حمددة من املمتلكاتفئ  

ال تعترب الفئات التالية، بصفة خاصـة، مـن ممتلكـات دولـة مـا ممتلكـات مســـــــــتخدمة              - ١
أو مزمعــا اســتخدامها بالتحديــد مــن جانــب الدولــة يف غــري األغــراض احلكوميــة غــري التجاريــة 

 :١٩من املادة ) ج(مبوجب الفقرة الفرعية 
ب مصــريف، املســتخدمة أو املزمــع اســتخدامها املمتلكــات، مبــا فيهــا أي حســا )أ( 

أداء مهــام البعثة الدبلوماسية للدولة أو مراكزها القنصلية أو بعثاهتا اخلاصة، أو بعثاهتا لـدى                يف
 املنظمات الدولية، أو وفودها إىل أجهزة املنظمات الدولية أو إىل املؤمترات الدولية؛

أداء  تخدمة أو املزمع اسـتخدامها يف    املمتلكات ذات الطابع العسكري أو املس      )ب( 
 مهام عسكرية؛

 ممتلكات املصرف املركزي أو غريه من السلطات النقدية يف الدولة؛ )ج( 
ـــزءا مـــن     )د(  املمتلكـــات الـــيت تكـــون جـــزءا مـــن التـــراث الثقـــايف للدولـــة أو جـ

 حمفوظاتـها وغري املعروضـة أو غري املزمع عرضها للبيع؛
ون جـزءا مـن معروضــــــــــات ذات أمهيـة علميـة أو ثقافيـة               املمتلكات اليت تك   )هـ( 

 .أو تارخيية وغري املعروضة أو غري املزمع عرضها للبيع
 .١٩من املادة ) ب( و) أ( وبالفقرتني الفرعيتني ١٨ باملادة ١ال ختــل الفقرة  - ٢

 
 الباب اخلامس  
 أحكام متنوعة  

 
 ٢٢املادة   
  تبليغ صحيفة الدعوى  

م تبليغ صحيفة الدعوى بورقة قضائية أو بوثيقـة أخـرى تقـام مبوجبـها دعـوى ضــد                   يت - ١
 :دولة مـا
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وفقــا ألي اتفاقيــة دوليــة واجبــة التـــطبيق وملزمــة لدولـــة احملكمــة وللدولــة          )أ( 
  املعنية؛

أو وفقا ألي ترتيب خاص متعلق بالتبليغ بني الطرف املدعي والدولـة املعنيـة،               )ب( 
 يستبعـده؛ لة احملكمة الإذا كان قانون دو

 :أو يف حالة عدم وجود اتفاقية أو ترتيب خاص من هذا القبيل )ج( 
 برسالة موجهة بالطرق الدبلوماسية إىل وزارة خارجية الدولة املعنية؛  ��١ 
أو بأي وسيلة أخرى مقبولة من الدولة املعنيـة، إذا كـان قـانون دولـة احملكمـة            ��٢ 
 .يستبعدها ال

 مـن  ��١) ج(ن تبليغ صحيفة الدعوى بالوسيلة املشـار إليهـا يف الفقـرة الفرعيـة        يعترب أ  - ٢
 . قد تـم بتسلّــم وزارة اخلارجية للوثائق١الفقرة 

ترفق هبذه الوثائق، عند االقتضاء، ترمجـة هلــا إىل اللغـة الرمسيـة، أو إىل إحـدى اللغـات              - ٣
 .الرمسية، للدولة املعنية

ر للدفاع يف املوضوع يف دعوى مقامة ضدها أن تتمسـك بعـد     ال جيوز ألي دولة حتض     - ٤
 .٣  و١ذلك بأنه مل تراع يف تبليغ صحيفة الدعوى أحكام الفقرتني 

 
 ٢٣املادة   
  احلكم الغيايب  

 :ال جيوز إصدار حكم غيايب ضـد دولة مـا إال إذا وجدت احملكمة أنــه - ١
 ؛٢٢ من املادة ٣  و١رتني مت استيفاء الشروط املنصوص عليها يف الفق )أ( 
تقل عن أربعة أشــــــــــــــهر ابتـداء مـن التـاريخ الـذي مت فيـه                 وانقضت مدة ال   )ب( 

، تبليـغ الورقـة القضـائية أو أيــة     ٢٢ مـن املـادة    ٢  و ١أو يعترب أنـه قد تــم فيـه، وفقـا للفقـرتني             
 وثيقة أخرى تقام مبوجبها دعوى؛

 .ن ممارسة واليتهاوال متنعها هذه االتفاقية م )ج( 
ترسل نسخة من كل حكم غيايب يصدر ضد دولة ما إىل هذه الدولة، مصـحوبة عنـد                  - ٢

االقتضــاء بترمجــة لـــه إىل اللغــة الرمسيــة أو إىل إحــدى اللغــات الرمسيــة للدولــة املعنيــة، بإحــدى    
 . ووفقا ألحكام تلك الفقرة٢٢ من املادة ١الوسائل احملددة يف الفقرة 



 

04-60335 17 
 

A/59/508  

أن تقـل املهلــة احملـددة لتقـدمي طعــن يف حكـم غيـايب عـن أربعــة أشـهر ويبـدأ                      ال جيوز    - ٣
 .سرياهنا من التاريخ الذي تـتـسلم فيـه الدولة املعنية أو يعترب أهنا قد تسلمت فيه نسخة احلكم

 
 ٢٤املادة   
  االمتيازات واحلصانات يف أثناء سيـر إجراءات الدعوى  

 االمتثال ألمـر صادر من حمكمـة دولـة أخـرى يطالبـها             كل ختلـف من جانب دولة عن      - ١
بالقيام أو باالمتناع عن القيام بعمل معني أو بإبـراز أي وثيقــة أو بالكشف عـن أي معلومـات                  
ــال لألمــر       ــة لالمتث ــدعاوى، أو كــل رفــض مــن جانــب تلــك الدول أخــرى ألغــراض إحــدى ال

أ عـن هـذا السـلوك يف مـا يتعلـق مبوضـوع             يستتـبع أي نتائج غري النتائج اليت قد تنش        املذكور ال 
جيوز فرض غرامة أو عقوبـة علـى الدولـة بســــــبب هـذا التخلـف                 وبوجـه خاص، ال  . الدعوى
 .أو الرفض

ال جيوز مطالبة دولة بتقدمي أي كفالة أو سنـد أو وديعــة، أيا كانـت التسـمية، ضـمانا              - ٢
ـــه أمــام  لــدفع النفقــات أو املصــاريف القضــائية يف أي دعــوى تكــو   ـــى عليـ ن فيهــا طرفــا مدعــ

 .حمكمة دولة أخــرى
 

 الباب السادس  
 أحكام ختامية  
 ٢٥املادة   
 املرفق  

 . يتجزأ من االتفاقية يشكل مرفق هذه االتفاقية جزءا ال 
 
 ٢٦املادة  
  االتفاقات الدولية األخرى 

جـب االتفاقـات    ليس يف هذه االتفاقية ما ميس حبقـوق وواجبـات الـدول األطـراف مبو               
الدولية القائمة الـيت تتعلـق باملسـائل الـيت تتناوهلـا هـذه االتفاقيـة وذلـك فيمـا بـني أطـراف تلـك                  

 .االتفاقات
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 ٢٧املادة   
 تسوية املنازعات  

تسعى الدول األطراف إىل تسـوية املنازعـات املتعلقـة بتفسـري أو تطبيـق هـذه االتفاقيـة                    - ١
 .عن طريق التفاوض

تتـأتى   ني دولـتني طـرفني أو أكثـر بشـأن تفسـري أو تطبيـق هـذه االتفاقيـة ال                   أي نـزاع ب   - ٢
تسويته عن طريق التفاوض يف غضون ستة أشـهر، حيـال، بنـاء علـى طلـب أي دولـة مـن تلـك                        

وإذا مل تتمكن تلك الدول األطراف، يف غضون ستة أشهر مـن            . الدول األطراف إىل التحكيم   
تنظــيم التحكــيم، جــاز ألي دولــة مــن تلــك الــدول تــاريخ طلــب التحكــيم، مــن االتفــاق علــى 

ــا للنظــام األساســي         ــدم وفق ــب مق ــة بطل ــدل الدولي ــة الع ـــزاع إىل حمكم ــل الن األطــراف أن حتي
 .للمحكمة

جيوز لكل دولة طرف، عنـد توقيـع هـذه االتفاقيـة أو التصـــــــــــــــديق عليهـا أو قبوهلـا             - ٣
 مـن هـذه     ٢تعتـرب نفسـها ملزمـة بـالفقرة          تعلـن أهنـا ال    أو املوافقة عليها أو االنضـمام إليهـا، أن          

 جتاه أي دولة طرف تصـدر إعالنـا   ٢تكون الدول األطراف األخرى ملزمة بالفقرة      وال. املادة
 .من هذا القبيل

 أن تسـحب يف أي وقـت إعالهنـا          ٣جيوز ألي دولة طرف تصدر إعالنـا وفقـا للفقـرة             - ٤
 .املتحدةبإخطار توجهه إىل األمني العام لألمم 

 
 ٢٨املادة 

 التوقيع 
، يف مقـر    ٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٧تفتح هذه االتفاقية لتوقيع كافة الدول حـىت          

 .األمم املتحدة، نيويورك
 

 ٢٩املادة 
  التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام 
 .ختضع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو املوافقة - ١
 .اقية مفتوحة النضمام أي دولةتظل هذه االتف - ٢
تودع صـكوك التصـديق أو القبـول أو املوافقـة أو االنضـمام لـدى األمـني العـام لألمـم                  - ٣

 .املتحدة
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 ٣٠املادة  
  بدء النفاذ 
يبدأ نفـاذ هـذه االتفاقيـة يف اليـوم الـثالثني الـذي يعقـب تـاريخ إيـداع الصـك الـثالثني                      - ١

 . االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدةللتصديق أو القبول أو املوافقة أو 
بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه االتفاقية أو تقبلها أو توافـق عليهـا أو تنضـم إليهـا                    - ٢

بعد إيداع الصك الثالثني للتصديق أو القبـول أو املوافقـة أو االنضـمام، يبـدأ نفـاذ االتفاقيـة يف           
الدولـة لصـك تصـديقها أو قبوهلـا أو موافقتـها أو        اليوم الثالثني الذي يعقب تاريخ إيداع تلـك         

 . انضمامها
 

 ٣١املادة  
  نقض االتفاقية 
جيوز ألي دولة طرف أن تنقض هذه االتفاقية بإخطار خطي توجهـه إىل األمـني العـام               - ١

 .لألمم املتحدة
. يكون النقض نافذا بعد سنة مـن تـاريخ تسـلم األمـني العـام لألمـم املتحـدة لإلخطـار                     - ٢
ري أن هــذه االتفاقيــة تظــل ســارية علــى أي مســألة متعلقــة حبصــانات الــدول أو ممتلكاهتــا مــن غــ

الوالية القضائية تثار يف دعوى مقامة ضد إحدى الدول أمام حمكمة دولة أخـرى قبـل التـاريخ                   
 .الذي يدخل فيه نقض هذه االتفاقية حيز النفاذ جتاه أي دولة من الدول املعنية

أي حـال مـن األحـوال علـى واجـب أي دولـة طـرف يف الوفـاء بـأي                     ال يؤثر النقض بـ     - ٣
التزام تتضمنه هذه االتفاقية، وتكون الدولة خاضعة له مبقتضـى القـانون الـدويل بصـرف النظـر                  

 .عن هذه االتفاقية
 

 ٣٢املادة  
  الوديع واإلخطارات 
 .يكون األمني العام لألمم املتحدة وديع هذه االتفاقية - ١
 :ني العام لألمم املتحدة، بصفته وديعا هلذه االتفاقية، مجيع الدول مبا يليخيطر األم - ٢

التوقيعات على هذه االتفاقية وإيداع صـكوك التصـديق أو القبـول أو املوافقـة            )أ( 
 ؛٣١  و٢٩أو االنضمام أو إخطارات النقض، وفقا للمادتني 

 ؛٣٠تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية، وفقا للمادة  )ب( 
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 .أي أعمال أو إخطارات أو مراسالت متعلقة هبذه االتفاقية )ج( 
 

 ٣٣املادة  
  حجية النصوص 

تتســـاوى يف احلجيـــة النصـــوص اإلســـبانية واإلنكليزيـــة والروســـية والصـــينية والعربيـــة  
 .والفرنسية هلذه االتفاقية

وإثباتا لذلك، قام املوقعون أدناه، املفوضـون بـذلك حسـب األصـول مـن حكومـاهتم،                  
 كـانون   ١٧توقيع على هـذه االتفاقيـة املفتوحـة للتوقيـع يف مقـر األمـم املتحـدة بنيويـورك يف                     بال

 .٢٠٠٥يناير /الثاين
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 مرفق االتفاقية
   تفامهات بشأن بعض أحكام االتفاقية  

 .الغرض من هذا املرفق هو بيان التفامهات املتعلقة باألحكام املعنية 
 ١٠فيما يتعلق باملادة   

 . يف سياق هذه االتفاقية ككل١٠ املستعمل يف املادة �حصانــة�لح يــفهم مصط 
، أو  �اختــراق حجـاب الشـركة     �تستبـق احلكم يف مسـألة        ال ١٠ من املادة    ٣الفقرة   

ــة بصــورة        ــا معلومــات خاطئ ــة م ــابع لدول ــان ت ــة الــيت يقــدم فيهــا كي يف املســائل املتصــلة باحلال
وله املالية للتـهرب مـن الوفـاء مبطلـب مـا، أو يف      مقصودة عن وضعه املايل أو خيفض الحقـا أص       

 .مسائل أخرى ذات صلة
 

 ١١ باملادة يتعلقفيما   
 للدولة املستخِدمــة    �املصاحل األمنيـة � إىل   ١١من املادة   ) د( ٢إن اإلشارة فـي الفقرة      

ز هتدف باألساس إىل معاجلة مسائل تتعلـق بـاألمن القـومي وأمـن البعثـات الدبلوماسـية واملراكـ                  
 .القنصلية
 مـن  ٥٥ واملـادة  ١٩٦١ من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعـام    ٤١مبوجب املادة    

، يقع على مجيع األشخاص املشـار إلـيهم يف هـاتني          ١٩٦٣اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لعام      
ويف . املادتني واجب احترام قـوانني وأنظمـة البلـد املضـيف، مبـا يف ذلـك احتـرام قـوانني العمـل                

 ١٩٦١ مـن اتفاقيـة فييـنــا للعالقـات الدبلوماسـية لعـام              ٣٨الوقت نفسـه، فإنــه مبوجـب املـادة         
ـــلة  ١٩٦٣ مــن اتفاقيــة فييـنـــا للعالقــات القنصــلية لعــام  ٧١واملــادة  ، يقــع علــى الدولــة املستقبـِ

ــة أو املركــ       ــأداء مهــام البعث ــة ال ختــل دون مســوغ ب ــها القضــائية بطريق ز واجــب ممارســة واليت
 .القنصلي

 
 ١٤  و١٣ باملادتني يتعلقفيما   

 لإلشـارة لـيس فقـط إىل التثبـّــت أو التحقـق مـن وجـود         �الفصل�استــخدمت عبارة    
احلقوق احملمية، بل أيضا لتقييم أو تقدير جوهرها، مبا يف ذلـك فحـوى هـذه احلقـوق ونطاقهـا                    

 .ومداها
 

 ١٧ باملادة يتعلقفيما   
 . مسائل االستثمار�يةمعاملة جتار�تشمل عبارة  
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 ١٩ باملادة يتعلقفيما   
الدولة بوصـفها شخصـية اعتباريـة       ) ج( الواردة يف الفقرة الفرعية      �كيان�تعين عبارة    

مستقلة، أو وحدة من مكونات دولة احتادية أو تقسيما فرعيا للدولــــة، أو وكالــــــة للدولــــــة           
 .اليت تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلةأو جهاز من أجهزهتا أو غريها من الكيانات، 

بأهنـا تعـين    ) ج( الـواردة يف الفقـرة الفرعيـة         �املمتلكات املتصلة بالكيـان   �تفهم عبارة    
 .ما هو أوسع من التملـك أو احليازة

ــادة   ــراق حجــاب الشــركة  �تســتبق احلكــم يف مســألة     ال١٩امل  أو يف املســائل �اخت
تــابع لدولــة مــا معلومــات خاطئــة بصــورة مقصــودة عــن املتصــلة باحلالــة الــيت يقــدم فيهــا كيــان 

وضعـــه املــايل أو خيفــض الحقــا أصولـــه املاليــة للتهـــرب مــن الوفــاء مبطلــب مــا، أو يف مســائل    
 .صلــة أخرى ذات

 


