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 ٢٠١٢ر أ��ول/����� ١٠

 
 ��م�وز�� 

  �ر��
 ا��ل: ا����زي

 ��ـرة إ����ــ�

  

 

�������  !� ن ا����ر�� ا
 ا����()ك ا�و�ود %$ ا��#رف أ��ن

 ا���+� ا������ت %$ ا��#رف وأ��ن
 

 ا������ وا��.-� ا�دا�)$ ا��ظ�م

  

ل -١  �0ن ال,�0رة ��0 ال�$/ود ال�.�ر�+، ا"�, *�+ �� ال��$ *دة طرافل% ا�ول ا"��$را#� ا"!�� ع �� ُ�د�
�.00ر�ن  ٧وا"!��00 ع ا"��6�00 �7 ل%ط00راف ال��$ *00دة، ال�$/00ود ��00  ،٢٠٠٣ �00و���ر/ال006 �� �.00ر�ن ١٤ إل300 ٣

إل300  ١١، وا"!��00 ع ا"��$را#�00 ال6 ل00ث ل%ط00راف ال��$ *00دة، ال�$/00ود ��00 ال,�00رة �00ن ٢٠٠٥ال006 ��/�و���ر 
إل300  ١٤وا"!��00 ع ا"��$را#�00 الرا�00> ل%ط00راف ال��$ *00دة، ال�$/00ود ��00 ال,�00رة �00ن ، 00�/٢٠٠٩ �و أ� ر ٢٠
 ل%ط00راف ال�A#00�ري ا"!��00 ع ��00 ِ�داـُ ا��00 ال�00ذان" ال� ل�00+ وال00A7B+ ال00دا@�� ال�ظ00 م"، ٢٠١٢أ� ر/�00 �و  ٢٣

 .٢٠٠١ د����ر/ ا�ول � �ون ١٢ إل3 ١٠ �ن ال,�رة �� ال�$/ود ال��$ *دة

   .ال�$د"ن" ال� ل�+ والA7B+ الدا@�� ال�ظ م" الو6�/+ ھذه �ر�ق �� و�رد -٢
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������� !� ن ا����ر�� ا

 ا����()ك ا�و�ود %$ ا��#رف أ��ن

 ا���+� ا������ت %$ ا��#رف وأ��ن

 ا������ وا��.-� ا�دا�)$ ا��ظ�م

 ا��-�و��ت

 

 ���� أ-��م -أ�ف

 ال�ط ق  -١-ألف 

 ال�$ ر�ف  -٢-ألف  

 ا"!�� � ت �� ن  -٣-ألف  

 ا��� ل !داول  -٤-ألف  

 ا�� �+  -٥-ألف  

 ال��6�ل وو6 7ق ا"��� د  -٦-ألف  

 ال� ل�+ الA7B+  -٧-ألف  

 ا���+را��1 ��������ت ا��-�1ر�� ا�+�)��  -!�ء

 ا���+را��1 ا�������ت -��م

 ال��ؤولون  -١-!�م  

 ال,ر��+ الM�7 ت  -٢-!�م  

 إدارة ا"!�� � ت ا"��$را#�+  -٣-!�م  

 وا"��@ � ت ال��و�ت  -٤-!�م  

 الوط��+ ال�/ ر�ر  -٥-!�م  

 وال�A #ر ال�N ت  -٦-!�م  

 ا"!�� � ت A#ور  -٧-!�م  

 ا�����2.�� ا�������ت  -دال

 و����ره ا�دا�)$ ا��ظ�م �+د�ل -ھ�ء

 و����رھ� ا��و��(�� ا��!�دئ �+د�ل  -واو
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 ���� أ-��م  -أ�ف

 ا��ط�ق -١-أ�ف

 ا��طــ�ق ١ ا���دة

 ال��$ *0دة ا�ط0راف �$/0دھ  ا!�� �0 ت أ�+ ��3 ،ال#رور�+ ال�N��رات إ!راء �$د الدا@��، ال�ظ م ھذا �واد ��ط�ق
�� .ا"�, *�+ 

 ا��+�ر�ف  -٢-أ�ف

 ا��+�ر�ف ٢ ا���دة

 :الدا@�� ال�ظ م ھذا �Qراض

��0 ال��0رف وأ� ن ال���M�ك الو*ود �� ل��رفا أ� ن �.Rن ال�.�ر�+ ا"�, *�+ �$��" ا"�, *�+"  -ألف   
�� ِ�دتـُ ا�� ال�� ال�.$+ ال�, � ت  ���� ���� �0��0M  ال�و*�0> �0 ب وُ�T�ِ0 ١٩٩٧ �����0ر/أ��0ول ٥  

 ���� ؛١٩٩٧ �����ر/أ��ول ٢٩ �وم 

 ال�ظ00 م �00ن ١١ ال�00 دة �00ن) �م!00)(٢( ال,ر��00+ ال,/00رة ��00 إل�X00 ال�.00 ر ال.00@ص �$��00" ال���00ق"  -� ء  
 @��؛الدا

 ال�ظ00 م �00ن ١٧ ال�00 دة ��و!00ب ��.R00ة ��$ *00دة أط00راف �!�و�00+ �$��00" ال/طر�00+ ال�!�و�00+"  -!�م  
 الدا@��؛

 الدا@��؛ ال�ظ م �ن ١٦ ال� دة ��و!ب ال��.Rة ال�!�+ �$��" ال���ب"  -دال  

ق الط00رف"  -ھ ء    أو ���00+ال��  الط��$00+ ذات ا\*����00+ ال��ظ�00+ أو الدولR00�� "�00�$� +00@راً  ��00د�/ ً  ال��00د�
���0 ح ال�0Aدد ال�0 ر�[ *�0ل ا�M� �0#  أو �وا�/�M  أو *�ولM  أو ��د�/M  �ك �ودع ال�� Q�رھ ،" 

 �و� ً؛ ٩٠ �ن �R*ل ال�$�� ا"!�� ع

 .ا"�, *�+ �ن ٦ � ل,�ل ��B ال��$ *دة ل%طراف ا!�� �  �$��" ا!�� ع"  -واو  

 ا!��0 ع أي A#0ور إل30 ال��$ *0دة ا�ط0راف �0د�وھ  دول��A +0و��0+ ��ظ�0+ أ�0+ �$��" ال�را*ب"  -زاي  
 ا"�, *�+؛ �ن ٣٣ ال� دة �ن) ٢( ال,/رة ��و!ب

ر ا!�� � ً  �$��" ال��ظ��� ا"!�� ع"  -A ء    الدا@��؛ ال�ظ م �ن ١١ ال� دة ��و!ب �/ده �/ر_

ر"  -ط ء    مال�ظ00  �00ن ١١ ال�00 دة �00ن) �م!00)(٢( ال,ر��00+ ال,/00رة ��00 إل�X00 ال�.00 ر ال.00@ص �$��00" ال�/00ر�
 الدا@��؛

ر �/ر�ر"  -� ء    الدا@��؛ ال�ظ م �ن ١٧ ال� دة �ن) ٣( ال,/رة ��و!ب �$ّداً  .,و� ً  �/ر�راً  �$��" ال�/ر�

 الدا@��؛ ال�ظ م �ن 6 �� ً -!�م ال/�م ��و!ب ��.Rة ھ�7+ أي �$��" ال,ر��+ الM�7+"  -� ف  

 .ا"�, *�+ �� �$� ھ  ,س� الدا@�� ال�ظ م ھذا �� ال���@د�+ ا�@رى ل���ط�A ت و��ون  -"م  

 ا�������ت ���ن  -٣-أ�ف

 ا�������ت ���ن ٣ ا���دة

 .ذلك @Bف ال��$ *دة ا�طراف �/رر لم �  ا�� �+، ��/ر ا"�, *�+ �� ال��$ *دة ا�طراف ا!�� � ت دـَ $/ـُ �
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 ا>���ل �داول  -٤-أ�ف

 ا>���ل �داول ٤ ا���دة

 ال,ر��0+ ال,/0رة ��و!0ب ال��ظ���0 ا"!�� ع ِ*َ�ل �ن ر7�� ً  ل���@با ال.@ص �> � ل�. ور ا�� �+، ��ول3  -١
���0  إ" ال��$ *0دة ا�ط0راف "!�� �0 ت ال�ؤ*�0+ ا��� ل !داول إ�داد الدا@��، ال�ظ م �ن ١١ ال� دة �ن) ألف(٢ 

 ال�ؤ*0ت  لا���0 !0دول إ�داد وAدھ  ا�� �+ ��ول3 ال�ذ�ن ا�ول ال��ظ��� وا"!�� ع ال�A#�ري ا"!�� ع �@ص
 dل�ل  �M��. 

 ا\��0 ن، �/0در ���0/ ً  وال�0را*��ن ال��$ *0دة ا�ط0راف إل30 ال�ؤ*0ت ا���0 ل !0دول إر�0 ل ا�� �0+ ��ول3  -٢
 .ا�*ل ��3 �و� ً  ����ن ا"!�� ع *�ل A ل أي و��3

 ا>����  -٥-أ�ف

 ا���+��دة ا>طراف ا������ت أ����  ٥ ا���دة

 الM�07 ت وا!�� �0 ت ال��$ *0دة ا�ط0راف ا!�� �0 ت أ� �0M�� +0 م الذر�0+ ل�ط *+ لدول�+ا الو� ل+ �/وم ل�B, *�+، ط�/ ً 
 :��� ��  ال/� م – ا"*�# ء �Aب – و��ول3 ال,ر��+،

��00 �/3ـُ �00 ال��00 ا�@00رى ال�00دا@Bت أو ل����00 ت ال.00,و�+ ل��ر!�00+ �ر���00 ت �00ن ��00زم �00  ا�@00 ذ  -ألف   
 ا"!�� � ت؛

 ال�ظ0 م �0ن ٩ ال�0 دة ��و!ب و�ر!��M  ال��$ *دة ا�طراف ا!�� � ت �ن رةال� د الو6 7ق و��/��  -� ء  
 و�$���M ؛ وا���� @M  الدا@��

 ال��$ *دة؛ ا�طراف ا!�� � ت �ن ��در @� ��+ و6 7ق أو �/ ر�ر أي و�$��م و�.ر  -!�م  

 ا�ط0راف تا!�� �0  �0ن ��0در @� ��0+ و06 7ق أو �/0 ر�ر أي \�داع �ر��� ت �ن ��زم �  وا�@ ذ  -دال  
*+ ��0[ و�0و��ر الذر�0+، ل�ط *0+ الدول�0+ الو� لA� +0,وظ ت �� ال��$ *دة  أو الو06 7ق ھ0ذه �0ن ��0د_

 ھ00ذه �00ر�+ و#�00 ن ط��00M ، ��300 ��00 ءً  ال�B!00ت، ��300 ا"طB00ع �00ن ال��$ *00دة ا�ط00راف ���00�ن
 ا"*�# ء؛ �Aب وال�!Bت الو6 7ق

 ا�0�A م �ط0 ق �� ال��$ *دة ا�طراف � !�� � ت �$�/+ال� ا��� ل !��> �Rداء � �+ ��,+ وال/� م  -ھ ء  
 .ا"�, *�+ �ن ٣٧ ال� دة �ن) ٣( ال,/رة �� ���M  ال���وص

 ا���+��دة ا>طراف ا������ت أ��ن  ٦ ا���دة

 و�$�0ل .ال��$ *0دة ا�ط0راف ا!�� �0 ت أ�0�ن �0M م الذر�0+ ل�ط *0+ الدول�+ الو� ل+ �� ���ر ��ؤول ��ول3  -١
 .ال,ر��+ الM�7 ت وا!�� � ت ال��$ *دة ا�طراف ا!�� � ت !��> �� ال�,+ ���ك ��6�X، �ن وأ ا���ن، ھذا

 .لB!�� � ت الBز��ن ال�وظ,�ن �و!�X ا���ن ��ول3  -٢

�+ �A #ر �ن �ط�و� ً  ��ون *د �  وإ�داد وال���ب الر7�س ��� �دة ��6�X، �ن أو ا���ن، �/وم  -٣  .�دو_
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 ا�����د وو�2.ق ا����2ل  -٦-أ�ف

 ا���+��دة ا>طراف و%ود  ٧ ا���دة

 ا"�, *�0+ �0ن ٦ ال,�0ل ��و!0ب ال��$ *0دة ا�ط0راف �$/0دھ  ال��0 ا"!�� �0 ت ��$ *0د ط0رف �0ل �A#ر  -١
X�6��و �� .وال���. ر�ن وال@�راء ال�� و��ن �ن #رور� ً  �راه �دد وأي واAد، ��دوب ا"!�� � ت ھذه 

 .ا"!�� � ت �ن أيd  أ�6 ء �A�A� Xل ل�� و�ده �� #و� أي �$��ن أن ��دوب ل�ل �!وز  -٢

 ا�����د و�2.ق �Aد�م ٨ ا���دة

 ا�ط0راف ا!��0 ع أ�0�ن إل30 وال���.0 ر�ن وال@�0راء ال��0 و��ن وأ��0 ء ال��دو��ن ا��� د و6 7ق �/د�م ��م  -١
 وزارة �00ن ا"���00 د و006 7ق و��00در .أ��00ن إن وا00Aد ��00�Rوع ا"!��00 ع "���00 ح ال�00Aدد ال�و�00د *�00ل ال��$ *00دة
 ��0ك ��0 ال�@��0+ ال�0�ط+ �ن Q�رھ ، أو ال�� ���+ الط��$+ ذات ا\*����+ ال��ظ� ت A ل+ �� ��در، أو ال@ ر!�+
 .ال��ظ�+

 *0د ��0  �.0,و�+ ال�.0 ِر�+، �0 لو�ود * 0�7+ ال��$ *0دة ا�طراف ا!�� � ت �ن ا!�� ع �ل إل3 ا���ن �/دم  -٢
 .ال��دو��ن ا��� د و6 7ق �� ال��$ *دة ا�طراف ا!�� ع و��تّ  .�$��/ ت �ن #رور� ً  �راه

 ا������ ا��.-�  -٧-أ�ف

  ا������ ا��.-�  ٩ ا���دة

 :ال� ل� ال�Aو ��3 ال��$ *دة ا�طراف � !�� � ت ال��$�/+ ال�� ل�ف 3ـّ �Nط

 �/ر�00ر !00M زا �00Aدده ال00ذي ال�00Aو ��300 ل�و� ل00+ ال$ د�00+ ال��زا��00+ �00ن ال� ل�00+ ال��00 ل�ف �Nط�00+ ��00م  -ألف  
  :ال$ د�+ و��زا���M  �ر� �!M  إ!راءات �ط ق �� �M  ال�� � ت

 لM ؛ وا\�داد ا"!�� � ت �/د �� ل�ف ‘١’    

 ا"!�� � ت؛ * � ت �و��ر و�� ل�ف ‘٢’    

 ال�Aر�ر�00+ وال�ر!�00+ ال.00,و�+ ال�ر!�00+ ذل00ك ��00 ��00  ال$ د�00+، ا�� �00+ @00د� ت و��00 ل�ف ‘٣’    
 .ا"!�� � ت و��!�ل و�وز�$M  الو6 7ق وا���� خ ا"*�# ء، �Aب

 � ل�0,ر، ��$�0ق ���0  ال��$ *0دة ا�ط0راف ا!�� �0 ت ��0 �.0 ر��X �� ل�ف ��$ *د طرف �ل و�د�>  -� ء  
 ال�00Aددة ال�00N+ إل300 ال00وط�� �/ر�00ره و�ر!�00+ ال00وط��، �/ر�00ره وإ�00داد ��6�X00، ال00ذي الو�00د وإ� ل00+

 .ا"�, *�+ �ن ٣٥ ال� دة ن�) ٢( ال,/رة �> ���ق ��  ا"��$را#� لB!�� ع

 ال�00N+ إل300 ال�Aر�ر�00+ ال�ر!�00�M� +00+ ذل00ك، �00ن �$و�M00#  �00م �00  إذا � �/00M ، ��300 ا�� �00+ و�R@00ذ  -!�م  
�+ ل��/ ر�ر ال�Aددة  �0ن) ٣( ال,/0رة �0> ���0ق ��0  ا"!��0 ع، ��0 ���0@د�+ أ@0رى لR� +0N�0+ ال�/د_

 .ا"�, *�+ �ن ٣٥ ال� دة

 *0د @0د� ت أ�0+ �/0د�م �!0وز " ا"�, *�0+، �0ن ٣٧ ال�0 دة �0ن) ٣( ال,/0رة ��0 �0ذ�ور ھو ل�  وو�/ ً   -دال  
 �ط00 ق �00M� �00  ا"#0طBع ���00ن و" ال��$ *00دة ا�ط00راف آراء ��وا�0ق الو� ل00+ �00ن �ط�و�00+ ��0ون

 M!� ر��  M��ر �  إذا إ" ال$ د�+، و��زا��  .آ@ر ��در �ن طو�� ��و�ل لM  �وا
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 ا���+را��1 �ت������� ا��-�1ر�� ا�+�)��  -!�ء

 ا��-�1ري ا�����ع ١٠-ا���دة

 ا"�, *�0+ �0ن ٢٩ ال�0 دة ��و!0ب �0M  ال��وط0+ � ل�0M م ال�A#0�ري، ا"!��0 ع @B0ل ال��$ *0دة، ا�ط0راف �#ط�>
 :��� ��  ،أ�ور !��+ �� و�/وم،

 ال�A#�ري؛ لB!�� ع ر7�س و� 7ب ر7�س ا��@ ب  -ألف  

 اjراء؛ ��وا�ق وا��� دھ�  ال� ل�+ والA7B+ الدا@�� ال�ظ م وإ�داد  -� ء  

 و�Aد�00د الوط��00+، ال�/00 ر�ر وھ��00ل �.�00ل ��$�00ق -ال00دا@�� ل��ظ00 م ط�/00 ً – �و!�M�00+ ��00 دئ وو#00>  -!�م  
 ال�/ ر�ر؛ ھذه ا��$راض و����+ ال�/ ر�ر ھذه �/د�م �و�د

 �X؛ ال��$�ق ال��ظ��� ا"!�� ع و�و�د ا�ول ا"��$را#� ا"!�� ع �و�د و�Aد�د  -دال  

�ظ�M ، و�!�س ال$ م �د�رھ  @Bل �ن الو� ل+، �وا�/+ وال�� س  -ھ ء   A� 3�� ز�+ ال�ر��� تB0+ ال� ل� 
 ال��$ *دة؛ ا�طراف ا!�� � ت

 وا"!��00 ع ال��ظ���00 وا"!��00 ع ال�A#00�ري � "!��00 ع ال��$�/00+ ا\!را7�00+ ال��00 7ل ��00 وال�ظ00ر  -واو  
 .ا"*�# ء �Aب ا"��$را#�،

 ا���ظ���� ����تا���  ١١ ا���دة

 ھ00ذا A#00ور �00 ب وُ�,T�00 .�/ر��00 ً  �00 3�6 �.00ر .M00راً  ا��$را#�00 ا!��00 ع �00ل *�00ل ��ظ���00 ا!��00 ع ُ�$َ/00د  -١
*+ وا�طراف ال��$ *دة ا�طراف !��> أ� م ا"!�� ع راً  ��د�/ ً  ال��د� �@R��. 

 :��� ��  ،أ�ور !��+ �� ال��ظ���، ا"!�� ع و�/وم  -٢

 ؛ا"��$را#� ال�/�ل B!�� عل ر7�س بو� 7 ر7�س ا��@ ب  -ألف  

 ال�/�ل؛ ا"��$را#� لB!�� ع *طر�+ �!�و� ت وإ�. ء  -� ء  

/� وا��@ ب  -!�م   ري ���� لB!��0 ع ا"��$را#�0  ال/طر�0+ ال�!�و�0 تو�واب رؤ�0 ء  ورؤ� ء و�/ر�
00ق أي ��00ون أ" ��300 ال/طر�00+ � ل�!�و�00 ت وإلM* 00Aم ال�/�00ل، رأو  ���� أو � 007ب  ر007�س أو �/00ر�
 ��ده؛ إل�M  ����� ال�� ال/طر�+ � ل�!�و�+ ��A/ ً  ر7�س

 �00�lداد �00ذلك، ا��00ر �00 ن إذا وال/�00 م، �وا#00�$�+ !��00 ت ��ظ00�م ال�007Bم �00ن �00 ن إذا ���00  وال�00تّ   -دال  
 ال/��ل؛ ھذا �ن ل!�� ت ال�ر��� ت

 ا"��$را#�؛ ا"!�� ع لA#ور �را*��ن أي ود�وة  -ھ ء  

 ا�� �+؛ �/د�M  ال�� ال�/د�ر�+ ال�� ل�ف أ� س ��3 ا"��$را#� لB!�� ع ا��+���ز وال�و��+  -واو  

 ا"��$را#�؛ لB!�� ع �ؤ*ت ز��� !دول �� وال�تّ   -زاي  

��0 �� ول0M  ا�0ُ��ِ�ل *0د ��0ن ل0م �0  �/0در ا"�, *�0+، ���,�0ذ �0�+ ذات أ@0رى أ�0ور أ�0+ ��0 وال�ظر  -A ء   
  .$را#�ا�� ا!�� ع أAدث أو ال�A#�ري ا"!�� ع

 ال�0 ل�، ال��ظ��� ا"!�� ع ر7�س و�واب ر7�س ��M م ا��$را#� ا!�� ع آ@ر ر7�س و� �7  ر7�س و�/وم  -٣
�� �M� Mم �ن و��@�ون +� M� ر7�س ال��ظ��� ا"!�� ع�الر7�س و� ��7 ال���@ب ل. 
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j@00ر و�/00وم ��00ؤولو ا��00$راض ال�!�و�00 ت ال/طر�00+ (ال00ر7�س و�00واب ال00ر7�س وال�/00رر وال���00ق)   -٤
ا!��00 ع ا��$را00M�� �00# م ��00ؤول� ال�!�و�00 ت ال/طر�300�A +00 �و�00د ا�$/00 د ا"!��00 ع ال��ظ���00 ال�00 ل� A�00ث 

 .��@�ون �ن �M� Mم ���ؤول�ن �� ھذه ال�!�و� ت ل��ؤول� ال�!�و� ت ال/طر�+ ال���@��ن

 ا���+را��1 ا�������ت  -��م

 ا���ؤو�ون  -١-��م

 ا���ؤو�ون ١٢ ا���دة

ر ل�0ر7�س؛ و� �7 ن ر7�س :ال� لون ال��ؤولون ا��$را#� عا!��  ل�ل ��ون 0ق ر07�س و� 07ب ور07�س و�/0ر�  و����
 .*طر�+ �!�و�+ ل�ل

 !���H!� ا�ر.�س  ١٣ ا���دة

 .�A�X ل�Aل ال� �7�ن أAد �$��ن ��X، !زء أي �ن أو ا!�� ع �ن الر7�س �N�ب �  إذا  -١

 .و�X� M الر7�س A� ت�B �,س الر7�س �Aل �Aل الذي الر7�س ل� 7ب ��ون  -٢

 ا��#و�ت %$ ا�ر.�س -Aوق  ١٤ ا���دة

��0 آ@0ر �#0و ��0 رس أن �!0وز ول�0ن ��0و�X، �0دل� أن �A�0A� ،X0ل ال0ذي ال0ر7�س ل� 7ب أو ل�ر7�س، �!وز " 
 .ال��و�ت Aق و�ده

 �)ر.�س ا�+��� ا�#�-��ت  ١٥ ا���دة

 و�0د�ر وا@�� �0M ، !��0+ �0ل ا��� ح �$�نو .ا"��$را#� لB!�� ع ال$ �+ ال!�� ت ر7 �+ الر7�س ��ول3  -١
 ��00 7ل و�ط00رح اjراء، �وا�0ق �00ن و��A/0ق ال�00Aدث، 0Aق و��T�00 ال00دا@��، ال�ظ0 م �00Mذا ا"ل�0زام و��,00ل ال�� *.0+،
 ال�/00 ط ��00 ال00ر7�س و�,�00ل .�.M�R00  ال��@00ذة ال/00رارات و�$�00ن ا"��@ �00 ت أو ا\!را7�00+ ا��00ور �.R00ن ل���00و�ت

 .@Bل0M  ال�ظ0 م A,0ظ و�را*0ب �B� 0ً  ��ظ��0 ً  ال�داو"ت الدا@��، ال�ظ م ھذا ��AR م رھ�  ،الر7�س و��ظم .ال�ظ ��+
 �X00 ال���00وح الو*00ت و�/��00د ال��00Aد6�ن، * 00�7+ إ*,00 ل ا"��$را#�00 ا"!��00 ع ��300 ال00ر7�س �/�00رح أن و�!00وز

 *,�0M ، أو ال�� *.0+  ءوإر!R0�� 0ل+، أ�0+ ��0 ال�0Aدث دول0+ �0ل ل��0دو�� ��0M  �!0وز ال��0 ال�0رات و�0دد ل���Aد6�ن
 ا"!��000 ع ا�@000ذھ  ال��000 ا\!را7�000+ ال/000رارات �000ن �/ر�000ر إ�000داد ال000ر7�س و��000ول3. ر�X000$ أو ا"!��000 ع و�$��000ق

م ا"��$را#�  .ال��$ *دة ا�طراف ��3 �$�_

�� الر7�س �@#>  -٢ Xر�� �� X,7 ط+ لوظ�ا"��$را#� ا"!�� ع ل�.  
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 ا��ر��� ا�(�.�ت  -٢-��م

 ��با��  ١٦ ا���دة

 ورؤ�0 ء ال0ر7�س، و�0 ��7 رX�� 7، ��ول3 الذي ا"!�� ع، ر7�س �ن ا"��$را#� ا"!�� ع ���ب ��Rلف  -١
��0 و�را�30 .الو�0د �,0س أ�#0 ء �0ن �#وان ا"��$را#� ا"!�� ع ���ب �� ��ون و" .ال/طر�+ ال�!�و� ت 

 .ال��6��� الط �> لX ��,ل �  ال���ب �.��ل

 ذل0ك ر7 �+ ل��ولX��7 � 3 أAد �$�ن أن لX �!وز ال���ب، ا!�� � ت أAد A#ور الر7�س ��3 �$ذر �  إذا  -٢
  .ا"!�� ع

 .� �+ ��,+ ا"��$را#� ا"!�� ع أ�� ل إدارة �� الر7�س ا"��$را#� ا"!�� ع ���ب �� �د  -٣

�� ال�� ب ���6ل  -٤ +���Qال���ب أ�# ء أ.  

 ا�Aطر�� ا����و��ت ١٧ ا���دة

 .لX ال�Aددة ال/طر�+ ال�!�و�+ �� ا"�, *�+، �� ��$ *د طرف، �ل ـلـ_ ��6  -١

 ��,�0ذ � ��0$راض ا"�, *�0+، �0ن ا�ول وال,�0ل الد�� !0+ ا"���0 ر �$0�ن آ@0ذة *طر�0+، �!�و�+ �ل �/وم  -٢
 .ال�!�و�+ ل��ك ال�����+ ال��$ *دة ا�طراف ! �ب �ن ا"�, *�+

م .00,وي ل�/ر�0ر أ� �00 ً  �.�0ل ���00M  ,0ق�� ��0ل و6�/00+ إ�0داد *طر�00+ �!�و�0+ �00ل �/0رر ��0ول3  -٣  إل300 �/0د_
 .ا"��$را#� لB!�� ع ال$ �+ ال!��+

 وا�Hراءات ا���ؤو�ون ١٨ ا���دة

 إ!00راء �$00د – ��00ري ا"��$را#00�+ ا"!�� �00 ت ��00 وال��00و�ت ا���00 ل، وإدارة � ل��00ؤول�ن، ال��$�/00+ ال/وا�00د
 .ال,ر��+ الM�7 ت �داو"ت ��3 – ال#رور�+ ال�N��رات

 ا��ر��� ا�(�.�ت إ���ء ١٩ ا���دة

 .�R�  M� Mد�+ لNرض أ@رى �ر��+ ھ�7 ت �ن #رور� ً  �راه �  ا"!�� � ت ��.m أن �!وز  -١

��M  ��ظر أن ال,ر��+ الM�7 ت ��3 ��$�ن ال�� ا��ور ا"!�� � ت �Aدد  -٢. 

 .ذلك رQ� ا"!�� � ت �/رر لم �  �M ، ال@ ��ن ال��ؤول�ن �ر��+ ھ�7+ �ل ���@ب  -٣

 ا���+را��1 ا�������ت إدارة  -٣-��م

 ا���Aو�$ ا��#�ب  ٢٠ ا���دة

 ال��$ *00دة ا�ط00راف أQ���00+ ��00ون ��00د�  ال�� *.BM�00� � +00ل ��T�00 وأن ا"!��00 ع ا���00 ح ال00ر7�س �$�00ن أن �!00وز
 .ا"!�� ع �� �+ـ_ ��6 ا"��$را#� ا"!�� ع �� ال�. ِر�+
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 ا��ظ���� ا���Aط  ٢١ ا���دة

�0وراً  الر7�س ��M  ��تّ  �ظ ��+، �/ط+ �6�ر أن و*ت أي �� ��دوب �ي �!وز  ً 0/� ط$0ن أي وُ�ط0رح .ال�ظ0 م ل0Mذا و
����ن الA #0ر�ن ال��0دو��ن أQ���0+ �ر�X0# ل0م �0  الر7�س *رار و��ري �وراً، ل���و�ت الر7�س *رار   .وال��0و�
 .ال�� *.+ *�د ال�و#وع !وھر �ن ��Aدث أن �ظ ��+، �/ط+ إ6 رة ��د ��دوب، �ي �!وز و"

 ا�+��� ا��)��ت %$ وا������� ا��)��ت ٢٢ ا���دة

 ��0�A  ً /�0�� 30ل *د ��ون أن دون ا"��$را#� لB!�� ع ال$ �+ ال!��+ أ� م ��Aدث أن �Aد �!وز "  -١
  ل�ر��0ب� ال�B0م إل30 ال��0Aد6�ن ال0دا@��، ال�ظ0 م �0ن ٢٣ و ٢١ � ل�0 د��ن رھ�0 ً  ال0ر7�س، و�د�و .الر7�س �ن إذن

 .الAد�ث �� رM��Qم �X ��دون الذي

 إذا ال�ظ0 م �را�0 ة إل30 ال��0Aدث �0د�و أن ل�0ر7�س و�!0وز ال�0Aث، *�0د ال�و#0وع ��30 ال�� *.+ �/��ر  -٢
 .� ل�و#وع ��+ ذات ل��ت �ABظ �X أن الر7�س ا���ر

 �X0 ال���0وح الو*0ت د�0Aد أن ��دوب، أي �ن أو الر7�س �ن ا*�راح ��3 �� ءً  ال��$ *دة، ل%طراف �!وز  -٣
 .�R0��  0ل+ �.R0ن ��0Aدث أن ال��$ *0دة ا�ط0راف �0ن ط0رف �0ل ل��0دوب ��M  �!وز ال�� ال�رات و�دد ل���Aد6�ن

00َد�ن ا00�6�ن ل��00دوَ��ن إ" ال00Aدود ھ00ذه �006ل �$�00�ن إل300 �00د�و ا*�00راح ��00 � ل�00Aدث ا\ذن ُ��T�00 و"  ال00Aدود ل00Mذه �ؤ��
 �0دة ال0ر7�س �0Aدد ا�0Aوال، أي و��30 .ل���0و�ت �� .رة �$د7ذٍ  ا"*�راح حوُ�طر لM ، �$ رَ#�ن ا�6�ن و��دوَ��ن

 أ00Aد و�!00 وز ل��� *.00A +00دود �$�00�ن �00م �00  �l00ذا .أ*�00A� 300د د*00 7ق �@�00س ا\!را7�00+ ال��00 7ل �.R00ن ال�00دا@Bت
 .إ�ط ء دون ال�ظ م ل�را� ة الر7�س �د�وه لX، ال�@�ص الو*ت ال��Aد6�ن

 ا>�!��A ٢٣ ا���دة

 إل�00M  �و�00�ت ا����00 ! ت أ�00+ �وT�00# ل00Nرض ا���00/�+ ال/طر�00+ ال�!�و�00 ت �00ن ال��00ؤولون ��T�00 أن �!00وز
 .��6�و�M  ال�� ال�!�و�+

��ل ٢٤ ا���دة� ا���-د�2ن ��.�� إ

 ا"��0M ء و��0د .ال/ 0�7+ إ*, ل ا"!�� ع، ��وا�/+ �$�ن، وأن ال��Aد6�ن * �7+ �$�ن أن ال�� *.+، أ�6 ء ل�ر7�س، �!وز
 ا\*,0 ل ��30 ال��ر�0ب ا�6ر �,س ا\*, ل ھذا ��3 و��ر�ب .ال�� *.+ � ب *,ل الر7�س �$�ن ال��ود، أAد +�� *. �ن

 .الدا@�� ال�ظ م �ن ٢٨ ال�ـــ دة ��و!ـــب

 ا�ـــرد -ـــق  ٢٥ ا���دة

 �00ن ط00رف أي ل��00دوب ال00رد 00Aق ��T�00 أن ال00دا@��، ال�ظ00 م �00ن ٢٤ ال�00 دة �00ن ال�ظ00ر ��00رف ل�00ر7�س، �!00وز
 إل/ ؤھ00 ، ��00م وأن ا\��00 ن �/00در ا\�!00 ز ال���00 ت ھ00ذه ��00 و�را�300 .ا"!��00 ع ��00 ال�.00 ِر�+ ال��$ *00دة افا�ط00ر
  .ال�وم ذلك �� $/دـُ � ال�� ا�@�رة ال!��+ @� م �� � �+، �/ �دة
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 إر��ؤھ� أو ا�������ت �+)�ق  ٢٦ ا���دة

 ھ00ذه �006ل ��� *.T�00��ُ +00 و" .إر! X007 أو ا"!��00 ع ��$��00ق ا*�را00A ً  و*00ت أي ��00 �/00دم أن ��00دوب �ي �!00وز
 .الدا@�� ال�ظ م �ن ٢٩ � ل� دة رھ� ً  �وراً، ل���و�ت طرحـُ � �ل ا"*�راA ت،

 ا������� إر��ء  ٢٧ ا���دة

 �0ن � ل�0Aدث ا\ذن ُ��T�0 و" .ال�0Aث *�0د ال��R0ل+ �� *.l� +0ر! ء ا*�راA ً  و*ت أي �� �/دم أن ��دوب �ي �!وز
00َد�ن ا00�6�ن �نل��00دو�َ  إ" ا"*�00راح  �� .00رةً  �$د007ذٍ  ا"*�00راح وُ�ط00رح لX00، �$ رَ#00�ن ا00�6�ن و��00دوَ��ن لpر!00 ء �ؤ��

 .الدا@�� ال�ظ م �ن ٢٩ � ل� دة رھ� ً  ل���و�ت،

��ل  ٢٨ ا���دة� ا������� !�ب إ

 دوب��0 أي أ�0رب �0واء ال�0Aث، *�0د ال��R0ل+ �� *.0+ �0 ب �l*, ل ا*�راA ً  و*ت أي �� �/دم أن ��دوب �ي �!وز
 لp*,0 ل، �$ رَ#0�ن ا0�6�ن ل��0دوَ��ن إ" ا"*�0راح �0ن � ل�0Aدث ا\ذن ُ��T�0 و" ." أم ال�0Aدث �� رX��Q �ن آ@ر

 .الدا@�� ال�ظ م �ن ٢٩ � ل� دة رھ� ً  ل���و�ت، �� .رةً  �$د7ذٍ  ا"*�راح وُ�طرح

��را-�ت �ر��ب ٢٩ ا���دة� ا

 ��300 ال�$رو#00+ ا�@00رى ا"*�را00A ت أو ال�/�ر00A ت !��00> ��300 أ��00/�+ أد�00 ه ال�وA00#+ لB*�را00A ت ��00ون
 :ال� ل� � ل�ر��ب ا"!�� ع،

 ا"!�� ع؛ �$��ق  -ألف  

 ا"!�� ع؛ إر! ء  -� ء  

 ال�Aث؛ *�د ال��Rل+ �� *.+ إر! ء  -!�م  

 .ال�Aث *�د ال��Rل+ �� *.+ � ب إ*, ل  -دال  

 ا��وھر�� وا��+د��ت ا���Aر-�ت �Aد�م ٣٠ ا���دة

مـُ �  ��وز�0> �/0وم ال0ذي ا"��$را#�0، ا"!��0 ع أ�0�ن إل30 ���و�0+ ال$0 دة ��0 ال!وھر�0+ وال�$0د�Bت رA تال�/� /د_
]0��  0M�� 30�� <0��! 0ود� ��30 �0 �+ ٢٤ �0رور *�0ل ال!وھر�0+ وال�$0د�Bت ال�/�ر0A ت �� *.0+ �!0رى و" .الو

ر ل00م  �00 الو�00ود، �00ل ��300 ا"��$را#�00 ا"!��00 ع ��00 ال���00@د�+ ال�00N ت �!��00> ال��00[ �وز�00>  ا"!��00 ع �/00ر�
 ا*�را00A ت أو !وھر�Q +00�00ر �$00د�Bت و�00Aث ��� *.R00� +00ذن أن ل�00ر7�س �!00وز أ�X00 إ" .ذل00ك Q�00ر ا"��$را�00#

ع لم وا"*�راA ت ال�$د�Bت ��ك � �ت إذا 3�A إ!را7�+ دة الوA�دة � ل�N+ وإ" �,�X ال�وم �� إ" �وز_  .ال�Aد_

��را-�ت ا���Aر-�ت �-ب ٣١ ا���دة� وا

م !وز�  ���X0 أُ!ِرَ�0ت *0د ��0ون أ" .ر�ط+ �.X�R، *رار ا�@ ذ *�ل و*ت أي �� ��X�A أن ا"*�راح أو ال�/�رح ل�/د�
  .ال�Aو ھذا ��X�A� 3 ��م الذي ا"*�راح أو ال�/�رح �/د�م �$�د أن ��دوب �ي و�!وز .�$د�Bت
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 ا���#�ص %$ ا�!تّ   ٣٢ ا���دة

م �/�0رح � ���0 د ا"��$را#�0 ا"!��0 ع ا@��0 ص �0دى �Aد�د �.Rن ا*�راح أي �� ُ�َ�تّ  ��0 ال�0تّ  *�0ل إل�X0 �/0د_ 
 .ال�$�� ال�/�رح

 ا���Aر-�ت %$ ا��ظر إ��دة ٣٣ ا���دة

��0 �وا�0ق إل30 ا"��$را#�0 ا"!��0 ع ��و�0ل لم �  ال�ر�و#+ أو ال�$�َ�دة ال�/�رA ت �� ال�ظر إ� دة �!وز " 
 �$ رَ#0�ن ا0�6�ن ل��0Aد6َ�ن إ" ال�ظ0ر �0�l دة ا*�0راح �.Rن � ل�Aدث ا\ذن Tُ��� و" .��M  ال�ظر إ� دة �.Rن اjراء

 .ل���و�ت �� .رة �$د7ذ ا"*�راح وُ�طرح لB*�راح،

 وا�����!�ت ا��#و�ت  -٤-��م

 ا��#و�ت -Aوق ٣٤ ا���دة

 ال,/0رة م�0�AR  رھ�0 ً  وا0Aد، �0وت ال��$ *0دة ا�ط0راف �0ن ط0رف ول�ل ال��$ *دة ل%طراف إ" ال��و�ت �Aق "
 .ا"�, *�+ �ن ٣٩ ال� دة �ن ‘٤’ ٤ ال,ر��ـــ+

 ا�Aرارات ا����د ٣٥ ا���دة

 ا\!را7�000+ ال��000 7ل ��3000 ال��000و�ت و�/��000ر .اjراء ��وا�000ق ال�و#000و��+ ال��000 7ل ��000 ال�000تّ  ��000م  -١
 .وا"��@ � ت

 و��000 ا\!را7�000+ ال��000 7ل �.R000ن ال/000رارات �َ@ذـُ �000 ،٣٧ ال�000 دة �000ن) ٣( و) ٢( ال,/000ر��ن �000�AR م رھ�000 ً   -٢
��ن الA #ر�ن ال��دو��ن �QR���+ ذلك، �$ذر A��6  أو اjراء، ��وا�ق ا"��@ � ت  .وال��و�

 ا"��$را#�0 ا"!��0 ع ر7�س ��تّ  �و#و��+، أم إ!راR��  � +�7ل+ � �ت إذا �  Aول �� ؤل أ6�ر �  إذا  -٣
�� الط$0ن إ*0رار ��0م ل0م �0  ال0ر7�س *رار ��ريو �وراً، ل���و�ت ال/رار ھذا �� ط$ن أي وُ�طرح .ال�� ؤل ذلك 

+���QR� ر�ن ال��دو��ن# Aن ال��  .وال��و�

�ون ا�-�1رون ا���دو!ون" �!�رة �+�L ٣٦ ا���دة N#و�وا�" 

�ون الA #00رون ال��00دو�ون" ��00 رة �$��00 ال00دا@��، ال�ظ00 م ھ00ذا �00Qراض �ون ال00ذ�ن ال��00دو��ن" وال��00و�  ��00و�
��ن Q�ر ال��و�ت �ن ����$ون الذ�ن ال��دو�ون روُ�$��َ  .� ل�,� أو � \�! ب  .��و�

 ا�����!�ت  ٣٧ ا���دة

ر ل00م �00  ال�00ري، �00 "*�راع ا"��@ �00 ت !��00> !رىـُ �00  -١  " ا��@00 ب ��00 ذل00ك Q�00ر ال��$ *00دة ا�ط00راف �/00ر�
 ..N�M  ال�ط�وب ا"��@ ��+ ا�� �ن �دد ال�ر.A�ن �دد ��X ��! وز

٢-  �� ال�ر.A0�ن �0ن أي0�A�  qل ول0م وا0Aد، ا��@0 �� ��0 ن .N0ل �0وى ��M  �ط�و� ً  ��ون " ال�� الA "ت 
�� ��B0�A 30 ال�0ذ�ن ا"0�6�ن ال�ر.Aَ0�ن ��3 �/��ر 6 نٍ  ا*�راع ُ�!رى ال�ط�و�+، ا�Q���+ ��3 ا�ول ا"*�راع 
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 �,�00ل �،ال006 � ا"*�00راع ��00 � ل��00 وي ا��00وات �وز�00ت �00  وإذا .ا�ول ا"*�00راع ��00 ا��00وات �00ن �00دد أ��00ر
 .ال/ر�+ طر�ق �ن ال�ر.Aَ�ن ��ن الر7�س

 ال0ذ�ن ال�ر.A0�ن ا��@0 ب ��0م ال.0روط، ��0,س وا0Aد و*0ت �� أ�6ر أو ا��@ ��_�ن �� َ��ن .Nل �/رر �  إذا  -٣
 ا�Q���� +0�0�A� 30�ون ال0ذ�ن ال�ر.A0�ن �0دد �0 ن �0  وإذا .ال�ط�و�0+ ا�Q���0+ ��3 ا�ول ا"*�راع �� ��A�ون
 ا��0 �ن �0ن �0لd  ل.N0ل أ*�0A� 30د ا*�را�0 ن ُ�!0رى .N0�M ، ال�ط�0وب ا"��@ ��0+ ا��0 �ن �0دد ن� أ*ل ال�ط�و�+
 ا��@0 �� ��0 ن ل.N0ل ا�ول ا"*�0راع ��0 ال�ر.A0�ن، �0ن أي0�A�  qل ل0م وإذا ..N0�M  ال�ط�0وب ال���/�+ ا"��@ ��+

 ��B0�A 30 ال�0ذ�ن ا"�6�ن �ر.Aَ�نال ��3 �/��ر 6 نٍ  ا*�راع ُ�!رى ال�ط�و�+، ا�Q���� +�N.� 3ول، Q�ر واAد
��0 � ل��0 وي ا��0وات �وز�0ت �0  وإذا .ا"��@0 �� ال�� ن ذلك ��3 ا�ول ا"*�راع �� ا��وات �ن �دد أ��ر 

 ل��ر.T0 و��0ون .ال/ر�0+ طر�0ق �0ن ال�ر.A0�ن �0�ن ال0ر7�س �,�0ل ا"��@0 ��، ال��0 ن ذلك ��3 ال6 �� ا"*�راع
  .���/3 آ@ر ا��@ �� �� ن �ي ُ���َ@ب �ن ا�ھ��+ واAد ��ا��@  �� ن �ي ُ���َ@ب " الذي

 ا�وط��� ا���Aر�ر  -٥-��م

 ا�وط��� ا���Aر�ر  ٣٨ ا���دة

 ا"!��00 ع *�00ل �$00�_ن �و�00د  �A�00ول وط��00 ً  �/ر�00راً  ا�� �00+ إل300 ال��$ *00دة ا�ط00راف �00ن ط00رف �00ل �/00دم  -١
 ال�و�0د ھ0ذا ال��$ *0دة ا�ط0راف �0Aدد ، ا��$را#�0 ا!��0 ع ل�0ل و� ل���+ .ا�*ل ��3 أ.Mر ���$+ ا"��$را#�

�� ��30 ��0دق ال��0 ال��0د�ق، ��0 ال��R0@رة ا�طراف � ���6 ء ل�دول، و� ل���+. ال� �ق ا"��$را#� ا"!�� ع 
م ا"��$را#�، ا"!�� ع �و�د *�ل أ.Mر ��$+ @Bل ا"�, *�+  ول�0ن ���0ن، و*0ت أ�رع �� الوط��+ ال�/ ر�ر �/د_

  .ا"��$را#� ا"!�� ع �و�د �ن ا�*ل ��3  ً �و� ٩٠ *�ل

ه وط��0 �/ر�0ر �/0د�م �0Aق ��$ *د طرف �ل ����>  -٢ r30 �$0د�0و �A0ث �0ن #0رور� ً  �0راه ال0ذي ال��A X��0. 
X�!Aو X���0  �,_ذ ال�� ال��,�+ لو�ف وھM�  ًB0� 0  �/#�0 ال��0 ا"ل�زا�0 ت �0نM� ،+0�* ,�"0درج ا� X0�� ال�$�و�0 ت 
 .ا"�, *�+ �ن ٢٩ ال� دة �ن) أ(‘٣’)٢( ال,ر��+ � ل,/رة ��Bً  ��در ال�� ل�و6�/+ ط�/ ً  ،٣٢ ال� دة �� ال�Aددة

 وا��-�1ر ا�)�Oت  -٦-��م

 ا���+��دة ا>طراف ا������ت %$ ا�+�ل ��Oت ٣٩ ا���دة

�0+ال�@ الوA�0دة ال�0N+ ��0ون ال�/0 ر�ر ھ0ذه �.R0ن وال�$��/0 ت ا��70�+ و�/0د�م الوط��0+ ل��/ ر�ر � ل���+  -١ _� 
 .ا"����ز�+ ال�N+ ھ� ا"�, *�+ �ن ٣٥ ال� دة �ن) ٢( ال,/رة �� إل�M  ال�. ر

 .ا"����ز�+ � ل�N+ ال��ظ���+ ا"!�� � ت �دار  -٢

 وال�0���+ والرو�0�+ وا"����ز�0+ ا���0 ��+ � ل�0N ت ا"��$را#0�+ ا"!�� �0 ت ��0 ال$ �0+ ال!�� ت �دار  -٣
 ا"!�� �00 ت و�00دار .ال��ظ���00 ا"!��00 ع أ00�6 ء ذل00ك @B00ف ال��$ *00دة ا�ط00راف ر�/00ر�  ل00م �00  وال,ر��00�+، وال$ر��00+

ر ل00م �00  وال,ر��00�+ وال$ر��00+ وال�00���+ والرو�00�+ وا"����ز�00+ ا���00 ��+ � ل�00N ت أ�#00 ً  ا"��6�00 7�+  ا�ط00راف �/00ر�
 .ذلك @Bف ال��$ *دة

 .ا"����ز�+ � ل�N+ ال���ب !�� ت �دار  -٤
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 �� *.00 ت ��00 � ��00+ �.00 ر�+ �.00 رك ل��00 ال��$ *00دة ا�ط00راف �00ن ط00رف ل�00ل ر�00+ال, إ� 00A+ أ!00ل �00ن  -٥
 :إل�M  ُ��َ�ب ال�� ال/طر�+ ال�!�و� ت

 أ@0رى، ��0ل ��N+ و�ذلك ا"����ز�+، � ل�N+ وط�� �/ر�ر �ي ال/طر�+ ال�!�و� ت �� *. ت �دار  -ألف  
م  .�/ر�ره �/دم الذي ال��$ *د الطرف ذلك ط�ب إذا  .ال��ظ��� ا"!�� ع �� ط�بال ھذا و�/د_

 أ@0رى ��0ل ��0N+ .0,و�+ �ر!�0+ – ال��زا��0A +0دود ��0 – �ط�0ب أن ال��$ *0دة ل%ط0راف و�!وز  -� ء  
 �0دا ����  0��0M  �0��$ذر أ�X0 ��30 ال0دل�ل إ* �0+ أ���0M  إذا ال/طر�0+ ال�!�و�+ ا!�� ع � �ل @Bل
�$ ل+ �. ر�+ ال�. ر�+ ذلك ��م .إل�0M  �َ�بـُ �0 �ال�0 ال/طر�0+ ال�!�و�+ �� *.+   الط�0ب ھ0ذا و�/0د_
�� .ال��ظ��� ا"!�� ع 

 ا���00 ��+ � ل�00N ت ا"��$را#00�+ لB!�� �00 ت ال$ �00+ ال!��00 ت و006 7ق ��00 ح الوط��00+، ال�/00 ر�ر � ��6�00 ء  -٦
ر ل0م �0  وال,ر��0�+، وال$ر��0+ وال�0���+ والرو�0�+ وا"����ز�+  ا"!��0 ع ��0 ذل0ك @B0ف ال��$ *0دة ا�ط0راف �/0ر�

  .ال��ظ���

 ��R0ر لـ_ ��,0 إذا ال$�0ل ل0N ت Q�0ر أ@0رى ��0N+ ال$ �0+ ال!��0 ت ��0 ��دا@�0+ �0دل� أن ��0دوب �ي �!وز  -٧
 00M��!00دى إل300 ال.00,و�+ �رA00 ت إN00  �/00وم ال��00 ال.00,و�+ ال�ر!�00+ �$��00د أن و�!00وز .ال$�00ل لM� ا�� �00+ ��ر!�00و 
 .��ك ال$�ل ��N+ �و��رھ  �م �ال� ال.,و�+ ال�ر!�+ ��3 ا�@رى ال$�ل لN ت إل3 ال.,و�ون

 وال�0���+ والرو�0�+ وا"����ز�0+ ا���0 ��+ � ل�0N ت ا"��$را#0�+ لB!�� �0 ت ال�0و!زة ال�/0 ر�ر ��در  -٨
 .وال,ر���+ وال$ر��+

 ا�������ت �-�1ر ٤٠ ا���دة

 ھ0ذه و��0 ح .�0M  �,ظو�A ا"��$را#� ا"!�� ع �$/دھ  ال�� ال$ �+ ل�!�� ت �و��+ ��!�Bت ��lداد ا�� �+ �/وم
 ل��0 دة وو�/0 ً  ط��0M  ��30 ��0 ءً  �$��X0 ا"��$را#�0 ا"!��0 ع ھ0ذا ��0 . ر�ت ال�� ال��$ *دة ل%طراف ال��!�Bت

 ��0!�ل أي ُ�َ$دّ  و" .ا"��$را#�+ ا"!�� � ت �� إ" ال��!�Bت ھذه ��lدام *رارات َ@ذـ_ �ـُ � و" .ا"�, *�+ �ن ٣٦
 .ال���ب "!�� � ت أو ال/طر�+ ال�!�و� ت "!�� � ت �و��

 ا�������ت -1ور  -٧-��م

 ا�������ت -1ور  ٤١ ا���دة

 ��3000 ال/طر�000+ وال�!�و�000 ت ال���000ب وا!�� �000 ت ا"��$را#�000 لB!��000 ع ال$ �000+ ال!��000 ت A#000ور ُ�/��000ر
 .ال$ �0+ �0 تل�!� � ل���0+ أ�#0 ً  وال�0را*��ن و@�را0M7 ، ال��$ *دة ا�طراف و���. ري ��Mم ��وب و�ن ال��دو��ن
 ��@00ذه *00رار ��300 ��00 ءً  ا"��$را#�00، ا"!��00 ع ��00 � ل�.00 ر�+ ال��00د�ق �R00�� �00@ر لط00رف ال��00 ح و�!00وز

  .اjراء ��وا�ق ال��$ *دة ا�طراف
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 ا�����2.�� ا�������ت  -دال

 ا�����2.�� ا�������ت ٤٢ ا���دة

 ا!��0 ع �/0د ��3 ا"�, *�+، �ن ٣١ ال� دة M � �/#� ال�� لp!راءات ط�/  ال��$ *دة، ا�طراف ا�,/ت إذا  -١
  .�ذلك ال@ ص الط�ب ��/� � ر�[ �ن .Mور ��+ @Bل ا"!�� ع ھذا ل$/د �ر��� ت ا�� �+ ��@ذ ا���6 �7،

 ال�ؤ*0ت ا���0 ل !0دول إ�داد �/ده، !رى ا��$را#� ا!�� ع أAدث ر7�س �> � ل�. ور ا�� �+، ��ول3  -٢
دة أ�ور أ�+ ا"��� ر �$�ن آ@ذةً  ا"���6 �7، لB!�� ع م الط�ب �� إل�M  أ.�ر �Aد_  .ا"!�� ع ل$/د ال�/د_

٣-  T�00,�ُ 00ور �00 ب#A ق لط00رف ال��00 ح و�!00وز .ال��$ *00دة ا�ط00راف !��00> أ�00 م ا"��6�00 �7 ا"!��00 ع  �00د_
 ال��$ *0دة رافا�ط0 �ّ�@0ذه *0رار ��30 ��0 ءً  ا"*�# ء، �Aب ��X، وال�. ر�+ ا"���6 �7 ا"!�� ع �A#ور ��R@راً 
 .اjراء ��وا�ق

 .ا"���6 �7 ا"!�� ع ر7�س �M م �/ده !رى ا��$را#� ا!�� ع أAدث ر7�س ��ول3  -٤

 و����ره ا�دا�)$ ا��ظ�م �+د�ل  -ھ�ء

 ا������ وا��.-� ا�دا�)$ ا��ظ�م �)L ُ�دَ�ل ا��$ ا��+د��ت ٤٣ ا���دة

 ال,ر��0+ ل�,/0رة ط�/0 ً  ال��$ *0دة ا�ط0راف آراء ��وا�0ق �ا��$را#0 ا!�� ع أي �� الدا@�� ال�ظ م ھذا �$د�ل �!وز
 آراء ��وا�00ق ا��6�00 �7 ا!��00 ع أي ��00 ال00دا@�� ال�ظ00 م ھ00ذا �$00د�ل و�!00وز .ا"�, *�00+ �00ن ٣٠ ال�00 دة �00ن ‘٢’)٢(

 .ال��$ *دة ا�طراف

 ا�دا�)$ ا��ظ�م ����ر  ٤٤ ا���دة

�� ��0ون ا"�, *�0+، ��0وص �0ن �ص وأي ا@��الد ال�ظ م ھذا ��وص �ن �ص أي ��ن �# رب أي �.وء A ل+ 
+��Nال +�* ,�Bل.  

 و����رھ� ا��و��(�� ا��!�دئ �+د�ل  -واو

 ا��و��(�� ا��!�دئ و�2.ق �+د�ل  ٤٥ ا���دة

��0 إ" ا"�, *�0+ ��,�0ذ �.R0ن �و!�M�0+ ��0 دئ � ��� رھ0  ال��$ *0دة ا�ط0راف ا���0د�M  ال��0 الو6 7ق �$د�ل �!وز " 
 ��0  .ا"�, *�0+ �0ن ٣٠ ل�� دة ط�/ ً  ال��$ *دة ا�طراف آراء ��وا�ق ا��$را#� ا!�� ع �ي  ��+ال@� ال$ �+ ال!��+
   .ال��$ *دة ا�طراف آراء ��وا�ق ا���6 �7 ا!�� ع أي �� الو6 7ق ��ك �$د�ل �!وز

 ا��و��(�� ا��!�دئ ����ر ٤٦ ا���دة

�� ا"�, *�0+، ��0وص �0ن �0ص وأي !�M�0+ال�و ال��0 دئ ھ0ذه ��0وص �0ن �0ص أي ��ن �# رب أي �.وء A ل+ 
  .ل�B, *�+ الN��+ ��ون




