
 ايُٝٔ  _زتًظ ايٓٛاب 

 َسنص املعًَٛات _دا٥س٠ املعًَٛات ٚايٓعِ 

  وخاصة الدولية األهمية ذات الرطبة األراضي بشأن( رامسار) اتفاقية
  املائية للطيور مآلف بوصفوا

 إٕ األطساف املتعاقد٠, 
 إذ تطًِ بايتهاؾٌ بني اإلْطإ ٚب٦ٝت٘,

ْٚعسًا يًٛظا٥ـ االٜهٛيٛد١ٝ ايس٥ٝط١ٝ اييت تؤدٜٗا األزاضٞ ايسطب١ يف زتاٍ ضبط ايٓعِ املا١ٝ٥ ٚبٛصؿٗا 

 ٓبات ٚاذتٝٛإ, ٚالضُٝا ايطٝٛز املا١ٝ٥,َآيـ ت٧ٝٗ أضباب اذتٝا٠ جملُٛعات َتُٝص٠ َٔ اي

ٚاقتٓاعا َٓٗا بإٔ األزاضٞ ايسطب١ تشهٌ َٛزدًا ذا شإٔ ععِٝ ع٢ً املطت٣ٛ اإلقتصاد٣ ٚايجكايف ٚايعًُٞ 

 ٚايرتٚحيٞ ال عٛض عٔ ؾكداْ٘ ,

 ٚزغب١ َٓٗا يف إٜكاف ايتعدٟ ايتدزجيٞ ع٢ً األزاضٞ ايسطب١ ٚؾكداْٗا, حايٝا ٚيف املطتكبٌ, 

ٚاعرتاؾًا َٓٗا بإٔ ايطٝٛز املا١ٝ٥ قد تتذاٚش حدٚد ايبًدإ أثٓا٤ ٖذساتٗا املٛمس١ٝ, ٚأْ٘ ٜٓبػٞ َٔ ثِ اعتبازٖا 

 َٛزدًا دٚيًٝا,

ٚاقتٓاعًا َٓٗا بإٔ صٕٛ األزاضٞ ايسطب١, مبا حتٜٛ٘ َٔ ْبات ٚحٝٛإ, ميهٔ تأَٝٓ٘ عٔ طسٜل ادتُع بني 

 ٓطك١,ضٝاضات ٚط١ٝٓ بعٝد٠ ايٓعس ٚأْشط١ دٚي١ٝ َ

 قد اتؿكت ع٢ً َا ًٜٞ:

  

  1املاد٠ 

األزاضٞ ايسطب١ َٓاطل اهلٛز ٚأزاضٞ ارتح ٚاألزاضٞ املػُٛز٠ ألغساض ٖرٙ اإلتؿاق١ٝ تعين عباز٠ "  -1

باملٝاٙ, ضٛا٤ بشهٌ طبٝعٞ أٚ صطٓاعٞ, دا٥ِ أٚ َؤقت, ٚضٛا٤ ناْت املٝاٙ زاند٠ أٚ داز١ٜ, عرب١ أٚ 

 خطُا٤ أٚ َاذت١, مبا ؾٝٗا َٓاطل املٝاٙ ايبخس١ٜ اييت ال ٜتذاٚش عُكٗا ضت١ أَتاز يف حاي١ ادتصز. 

"ايطٝٛز املا١ٝ٥" ايطٝٛز اييت تعتُد اٜهٛيٛدٝا ع٢ً األزاضٞ   رٙ اإلتؿاق١ٝ, تعين عباز٠ألغساض ٖ    -2

 ايسطب١.

 

  2املاد٠ 

حيدد نٌ طسف َٔ األطساف املتعاقد٠ أزاضٞ زطب١ َٓاضب١ تكع داخٌ اقًُٝ٘ َٔ أدٌ إدزادٗا يف قا١ُ٥   -1

ايكا١ُ٥, ٚحتتؿغ بٗا ١٦ٖٝ املهتب املشه١ً ٚؾكًا  يألزاضٞ ايسطب١ ذات األ١ُٖٝ ايدٚي١ٝ ٜشاز إيٝٗا ؾُٝا ًٜٞ بـ

. ٚحتدد بدق١ ختّٛ نٌ أزض َٔ األزاضٞ ايسطب١ ٚجيسٟ أٜطًا زمسٗا ع٢ً خسٜط١, ٚميهٔ إٔ 8يًُاد٠ 

تشٌُ َٓاطل ضؿ١ٝ ٚضاح١ًٝ َتامخ١ يألزاضٞ ايسطب١ ٚدصزًا أٚ َططخات َا١ٝ٥ عس١ٜ ٜصٜد عُكٗا ع٢ً ضت١ 

اخٌ األزاضٞ ايسطب١, ٚالضُٝا إذا ناْت ٖرٙ األزاضٞ ذات أ١ُٖٝ نُآيـ أَتاز يف حاي١ ادتصز ٚتكع د

 يًطٝٛز املا١ٝ٥.



 ايُٝٔ  _زتًظ ايٓٛاب 

 َسنص املعًَٛات _دا٥س٠ املعًَٛات ٚايٓعِ 

ٜٓبػٞ اْتكا٤ األزاضٞ ايسطب١ إلدزادٗا يف "ايكا١ُ٥" بٓا٤ ع٢ً أُٖٝتٗا ايدٚي١ٝ َٔ ايٓٛاحٞ االٜهٛيٛد١ٝ   -2

يف املكاّ األٍٚ األزاضٞ ايسطب١, اييت ٜٚٓبػٞ إٔ تدزج   أٚ ايٓبات١ٝ أٚ اذتٝٛا١ْٝ أٚ ايًُٓٛيٛد١ٝ أٚ اهلٝدزٚيٛد١ٝ,

 تعد يف نٌ ايؿصٍٛ ذات أ١ُٖٝ دٚي١ٝ بايٓطب١ يًطٝٛز املا١ٝ٥.

ال خيٌ إدزاج أزض زطب١ يف "ايكا١ُ٥" عكٛم ايطٝاد٠ اإلضتشاز١ٜ يًطسف املتعاقد ايرٟ تكع األزض   -3

 ايسطب١ داخٌ اقًُٝ٘.

ع٢ً األقٌ َٔ األزاضٞ ايسطب١ إلدزادٗا يف حيدد نٌ طسف َٔ األطساف املتعاقد٠ قطع١ ٚاحد٠   -4

"ايكا١ُ٥" يد٣ ايتٛقٝع ع٢ً ٖرٙ اإلتؿاق١ٝ أٚ يد٣ إٜداع ٚثٝك١ ايتصدٜل عًٝٗا أٚ اإلْطُاّ ايٝٗا ٚؾكًا ملا تٓص 

 .9عًٝ٘ املاد٠ 

ُٝ٘ حيل ألٟ َٔ األطساف املتعاقد٠ إٔ ٜطٝـ إىل "ايكا١ُ٥" َصٜدًا َٔ األزاضٞ ايسطب١ ايٛاقع١ داخٌ اقً  -5

ملصاذت٘ ايٛط١ٝٓ   ٚإٔ ٜٛضع حدٚد األزاضٞ ايسطب١ اييت ضبل ي٘ إٔ أدزدٗا يف "ايكا١ُ٥", أٚ إٔ ٜعٌُ, ْعسًا

ايطاز١٥, ع٢ً إيػا٤ أٚ تطٝٝل حدٚد أزاض زطب١ ضبل ي٘ إٔ أدزدٗا يف "ايكا١ُ٥" ٚعًٝ٘ إٔ خيطس بٗرٙ 

 .8ٗاّ املهتب ايدا٥ِ, احملدد٠ يف املاد٠ ايتػٝريات, يف أقسب ٚقت ممهٔ, املٓع١ُ أٚ اذته١َٛ املٓٛط بٗا َ

ع٢ً نٌ طسف َٔ األطساف املتعاقد٠ َساعا٠ َط٦ٛيٝات٘ ايدٚي١ٝ َٔ أدٌ صٕٛ أضساب ايطٝٛز املا١ٝ٥   -6

املٗادس٠ ٚزعا١ٜ أَٛزٖا ٚاضتدداَٗا اضتدداًَا زشٝدًا ٚذيو يد٣ إدزاج أزاض يف ايكا١ُ٥ ٚيد٣ ممازضت٘ ذتك٘ 

 يكا١ُ٥" املتعًك١ باألزاضٞ ايسطب١ ايٛاقع١ داخٌ اقًُٝ٘.يف تػٝري َا ٜدزد٘ يف "ا

 

  3املاد٠ 

تصٛؽ األطساف املتعاقد٠ خططٗا ٚتٓؿرٖا عٝح تعصش حؿغ األزاضٞ ايسطب١ املدزد١ يف "ايكا١ُ٥"   -1

 ٚاضتدداّ األزاضٞ ايسطب١ اييت تكع داخٌ اقًُٝٗا اضتدداَا زشٝدًا قدز اإلَهإ.

ساف املتعاقد٠ ايرتتٝبات ايالش١َ نٞ حياط عًًُا يف أقسب ٚقت ممهٔ مبا ٜتدر نٌ طسف َٔ األط  -2

إذا نإ ايطابع األٜهٛيٛدٞ ألٟ أزض زطب١ تكع داخٌ اقًُٝ٘ ٚتسد يف "ايكا١ُ٥" قد تػري أٚ يف ضبًٝ٘ يًتػري أٚ 

عًَٛات َٔ شأْ٘ إٔ ٜتػري ْتٝذ١ يتطٛزات تهٓٛيٛد١ٝ أٚ بطبب ايتًٛخ أٚ تدخالت بشس١ٜ أخس٣, ٚتبًؼ امل

ارتاص١ بٗرٙ ايتػريات دٕٚ إبطا٤ إىل املٓع١ُ أٚ اذته١َٛ املٓٛط بٗا َٗاّ املهتب ايدا٥ِ, احملدد٠ يف املاد٠ 

8. 

 

  4املاد٠ 

ٜعٌُ نٌ طسف َٔ األطساف املتعاقد٠ ع٢ً حؿغ األزاضٞ ايسطب١ ٚايطٝٛز املا١ٝ٥ عٔ طسٜل إقا١َ   -1

 ْت َدزد١ يف "ايكا١ُ٥" أٚ ال, ٚتٛؾري اذتساض١ ايالش١َ هلا.َعاشٍ طبٝع١ٝ يف األزاضٞ ايسطب١, ضٛا٤ نا

يف حاي١ قٝاّ طسف َٔ األطساف املتعاقد٠, بطبب َصاذت١ ايٛط١ٝٓ ايطاز١٥, بشطب أزض زطب١ َدزد١   -2

يف "ايكا١ُ٥" أٚ بتطٝٝل حدٚدٖا, ؾعًٝ٘ إٔ ٜعٛض قدز املطتطاع أٟ ؾكدإ يف َٛازد األزاضٞ ايسطب١, ٚعًٝ٘ 

ٓش٧ َعاشٍ طبٝع١ٝ إضاؾ١ٝ يًطٝٛز املا١ٝ٥ ٚذتُا١ٜ دص٤ َال٥ِ َٔ املآيـ األص١ًٝ, أَا يف املٓطك١ خاص١ إٔ ٜ

 ذاتٗا أٚ يف غريٖا.



 ايُٝٔ  _زتًظ ايٓٛاب 

 َسنص املعًَٛات _دا٥س٠ املعًَٛات ٚايٓعِ 

تشذع األطساف املتعاقد٠ ايبخٛخ ٚتبادٍ ايبٝاْات ٚاملطبٛعات املتعًك١ باألزاضٞ ايسطب١ َٚا حتٜٛ٘ َٔ   -3

 ْبات ٚحٝٛإ.

ل ايتٓعِٝ اإلدازٟ, إىل شٜاد٠ مجاعات ايطٝٛز املا١ٝ٥ يف األزاضٞ تطع٢ األطساف املتعاقد٠, عٔ طسٜ  -4

 ايسطب١ املال١ُ٥.

تعصش األطساف املتعاقد٠ تدزٜب ايعاًَني األنؿا٤ يف زتاالت عٛخ األزاضٞ ايسطب١ ٚتدبري شؤْٚٗا     -5

 ٚاإلشساف عًٝٗا.

 

  5املاد٠ 

تتشاٚز األطساف املتعاقد٠ بشإٔ تٓؿٝر اإليتصاَات املرتتب١ ع٢ً اإلتؿاق١ٝ, ٚالضُٝا يف حاي١ األزض ايسطب١, اييت 

 متتد يف أقايِٝ أنجس َٔ طسف َتعاقد أٚ يف حاي١ تكاضِ عدد َٔ األطساف املتعاقد٠ يٓعاّ َا٥ٞ ٚاحد.

َٚطتكباًل َٔ ضٝاضات ْٚعِ بشإٔ حؿغ  ٚعًٝٗا إٔ تطع٢ يف ايٛقت ْؿط٘ إىل تٓطٝل ٚدعِ َا ٜٛضع حايًٝا

 األزاضٞ ايسطب١ َٚا حتٜٛ٘ َٔ ْبات ٚحٝٛإ.

 

  6املاد٠ 

جيسٟ إْشا٤ َؤمتس يألطساف املتعاقد٠ ٜعٗد إيٝ٘ بدزاض١ ٚضا٥ٌ تعصٜص تٓؿٝر ٖرٙ اإلتؿاق١ٝ, ٜٚكّٛ املهتب   (1

ًُؤمتس نٌ ثالخ ضٓٛات ع٢ً األنجس, َا بايدع٠ٛ إىل عكد دٚزات عاد١ٜ ي 8َٔ املاد٠  1املشاز إيٝ٘ يف ايؿكس٠ 

مل ٜكسز املؤمتس خالف ذيو, نُا ٜكّٛ بايدع٠ٛ ع٢ً عكد دٚزات اضتجٓا١ٝ٥ عٓدَا ٜطًب ذيو نتاب١ ثًح 

األطساف املتعاقد٠ ع٢ً األقٌ. ٚحيدد َؤمتس األطساف املتعاقد٠ يف نٌ دٚز٠ َٔ دٚزات٘ ايعاد١ٜ َٛعد َٚهإ 

 اْعكاد دٚزت٘ ايعاد١ٜ ايتاي١ٝ:

 خيتص َؤمتس األطساف املتعاقد٠ باملٗاّ ايتاي١ٝ: (2

 َٓاقش١ أٚد٘ تٓؿٝر ٖرٙ اإلتؿاق١ٝ. أ(

 َٓاقش١ اإلضاؾات ٚايتػٝريات اييت ٜساد ادخاهلا عًٞ "ايكا١ُ٥".  ب(

ؾخص املعًَٛات املتعًك١ بايتػٝريات اييت تطسأ ع٢ً ايطابع األٜهٛيٛدٞ يألزاضٞ ايسطب١ املدزد١ يف   ج(

 .3َٔ املاد٠  ١2" ـ ٚاملكد١َ تٓؿٝرًا يًؿكس٠ "ايكا٥ُ

تٛدٝ٘ تٛصٝات عا١َ أٚ ستدد٠ إىل األطساف املتعاقد٠ ؾُٝا ٜتعًل بايصٕٛ ٚاإلداز٠ ٚاإلضتدداّ ايسشٝد   د(

 يألزاضٞ ايسطب١ َٚا حتٜٛ٘ َٔ ْبات ٚحٝٛإ.

ييت هلا طابع دٚيٞ يف دٖٛسٖا َطايب١ اهل٦ٝات ايدٚي١ٝ املدتص١ بإعداد تكازٜس ٚإحصا٤ات عٔ املٛضٛعات ا ٙ(

 ٚتؤثس ع٢ً األزاضٞ ايسطب١.

 إعتُاد تٛصٝات أٚ قسازات أخس٣ بٗدف تعصٜص ايعٌُ بٗرٙ اإلتؿاق١ٝ.  ٚ(

تهؿٌ األطساف املتعاقد٠ ابالؽ املطؤٚيني عٔ إداز٠ األزاضٞ ايسطب١ ع٢ً مجٝع َطتٜٛاتِٗ, بايتٛصٝات   (3

ٚاإلداز٠ ٚاإلضتدداّ ايسشٝد يألزاضٞ ايسطب١ َٚا حتٜٛ٘ َٔ ْبات اييت تصدز عٔ تًو املؤمتسات بشإٔ ايصٕٛ 

 ٚحٝٛإ, ٚتطع٢ إىل حجِٗ ع٢ً َساعا٠ تًو ايتٛصٝات.



 ايُٝٔ  _زتًظ ايٓٛاب 

 َسنص املعًَٛات _دا٥س٠ املعًَٛات ٚايٓعِ 

 ٜعتُد َؤمتس األطساف املتعاقد٠ ْعاًَا داخًُٝا يهٌ دٚز٠ َٔ دٚزات٘.  (4

ٜٚعتُد املؤمتس يف   َٓتع١ُ. ٜعّد َؤمتس األطساف املتعاقد٠ ايٓعاّ املايٞ هلرٙ اإلتؿاق١ٝ ٜٚكّٛ بؿخص٘ بصٛز٠  (5

 ٚاملصٛت٘.  نٌ دٚز٠ َٔ دٚزات٘ ايعاد١ٜ َٝصا١ْٝ ايؿرت٠ املاي١ٝ ايتاي١ٝ بأغًب١ٝ ثًجٞ األطساف اذتاضس٠

ٜطاِٖ نٌ طسف َتعاقد يف ٖرٙ املٝصا١ْٝ ٚؾكًا دتدٍٚ يإلشرتانات تعتُدٙ األطساف املتعاقد٠ اذتاضس٠   (6

 ملؤمتس األطساف املتعاقد٠.ٚاملصٛت٘ باإلمجاع خالٍ دٚز٠ عاد١ٜ 

 

  7املاد٠ 

ٜٓبػٞ يألطساف املتعاقد٠ إٔ تشرتى ضُٔ ممجًٝٗا يف ٖرٙ املؤمتسات أخصا٥ٝني يف َٛضٛعات األزاضٞ   -1

ايسطب١ أٚ ايطٝٛز املا١ٝ٥ عهِ املعازف ٚارتربات اييت انتطبٖٛا يف اجملاالت ايع١ًُٝ أٚ اإلداز١ٜ أٚ أ١ٜ 

 زتالت أخس٣ َال١ُ٥.

ٜتُتع نٌ طسف َتعاقد ممجٌ يف املؤمتس بصٛت ٚاحد, ٜٚتِ إعتُاد ايتٛصٝات ٚايكسازات باألغًب١ٝ   -2

 ايبطٝط١ يألطساف املتعاقد٠ اذتاضس٠ ٚاملصٛت٘ َا مل تٓص ٖرٙ اإلتؿاق١ٝ ع٢ً خالف ذيو.

 

  8املاد٠ 

يف إطاز ٖرٙ اإلتؿاق١ٝ, إىل ٜططًع اإلحتاد ايدٚيٞ يصٕٛ ايطبٝع١ ٚاملٛازد ايطبٝع١ٝ مبٗاّ املهتب ايدا٥ِ  (1

 إٔ تعني َٓع١ُ أٚ حه١َٛ أخس٣ بأغًب١ٝ ثًجٞ األطساف املتعاقد٠ بأضسٖا.

 تهٕٛ َٗاّ املهتب ايدا٥ِ, ضُٔ أَٛز أخس٣, نُا ًٜٞ: (2

 ٚتٓعُٝٗا. 6املعا١ْٚ ع٢ً ايدع٠ٛ إىل عكد املؤمتسات املشاز إيٝٗا يف املاد٠  أ(

قا١ُ٥ األزاضٞ ايسطب١ ذات األ١ُٖٝ ايدٚي١ٝ" ٚتًك٢ املعًَٛات َٔ األطساف املتعاقد٠ بشإٔ أ١ٜ ب( اإلحتؿاظ بـ "

إضاؾات أٚ تٛضٝعات أٚ إدسا٤ات شطب أٚ تطٝٝل حدٚد أزاض زطب١ َدزد١ يف "ايكا١ُ٥" ٚاملٓصٛص عًٝٗا يف 

 .2َٔ املاد٠  5ايؿكس٠ 

ٚاملتعًك١ بأ١ٜ تػٝريات  3َٔ املاد٠  2عًٝٗا يف ايؿكس٠ إٔ ٜتًك٢ َٔ األطساف املتعاقد٠ املعًَٛات املٓصٛص  ج(

 تطسأ ع٢ً ايطابع األٜهٛيٛدٞ يألزاضٞ ايسطب١ املدزد١ يف "ايكا١ُ٥".

إبالؽ مجٝع األطساف املتعاقد٠ بأ١ٜ تعدٜالت تدخٌ ع٢ً ايكا١ُ٥ أٚ أ١ٜ تػٝريات تطسأ ع٢ً طابع األزاضٞ  د(

 قش١ ٖرٙ األَٛز يف املؤمتس ايتايٞ.ايسطب١ املدزد١ ؾٝٗا, ٚاختاذ تدابري ملٓا

إخطاز األطساف املتعاقد٠ املع١ٝٓ بتٛصٝات املؤمتسات ؾُٝا ٜتعًل بٗرٙ ايتعدٜالت اييت تدخٌ ع٢ً "ايكا١ُ٥" أٚ  ٙ(

 ايتػٝريات اييت تطسأ ع٢ً خصا٥ص األزاضٞ ايسطب١ املدزد١ ؾٝٗا.

 

  9املاد٠ 

 ؿرت٠ غري ستدد٠.ٜعٌ باب ايتٛقٝع ع٢ً اإلتؿاق١ٝ َؿتٛحًا ي  (1

ألٟ عطٛ يف األَِ املتخد٠ أٚ يف إحد٣ ٚناالتٗا املتدصص١ أٚ يف ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يًطاق١ ايرز١ٜ أٚ ألٟ   (2

 طسف يف ايٓعاّ األضاضٞ حمله١ُ ايعدٍ ايدٚي١ٝ, إٔ ٜصبح طسؾًا يف ٖرٙ اإلتؿاق١ٝ عٔ طسٜل َا ًٜٞ:



 ايُٝٔ  _زتًظ ايٓٛاب 

 َسنص املعًَٛات _دا٥س٠ املعًَٛات ٚايٓعِ 

 ايتٛقٝع غري املشسٚط بايتصدٜل. أ(

 ملشسٚط بايتصدٜل, ًٜٝ٘ ايتصدٜل.ايتٛقٝع ا  ب(

 اإلْطُاّ  ج(

ٜتِ ايتصدٜل أٚ اإلْطُاّ بإٜداع ٚثٝك١ ايتصدٜل يد٣ املدٜس ايعاّ ملٓع١ُ األَِ املتخد٠ يًرتب١ٝ ٚايعًِ   (3

 ٚايجكاؾ١ )ايرٟ ٜشاز إيٝ٘ ؾُٝا ًٜٞ بـ "أَني اإلٜداع"(.

 

  10املاد٠ 

١ أشٗس ع٢ً تازٜذ إْطُاّ ضبع دٍٚ إىل ٖرٙ اإلتؿاق١ٝ ٚؾكًا تصبح ٖرٙ اإلتؿاق١ٝ ْاؾر٠ بعد َطٞ أزبع  -1

 .9َٔ املاد٠  2ألحهاّ ايؿكس٠ 

ٚبعد ذيو تصبح ٖرٙ اإلتؿاق١ٝ ْاؾر٠, بايٓطب١ يهٌ طسف َتعاقد, بعد َطٞ أزبع١ أشٗس ع٢ً تازٜذ   -2

 تٛقٝع٘ غري املشسٚط بايتصدٜل, أٚ إٜداع٘ ٚثٝك١ ايتصدٜل أٚ اإلْطُاّ.

 

 َهسز 10املاد٠ 

 جيٛش تعدٌٜ ٖرٙ اإلتؿاق١ٝ يف إدتُاع يألطساف املتعاقد٠ ٜعكد هلرا ايػسض طبكًا هلرٙ املاد٠.  -1

 جيٛش ألٟ طسف َٔ األطساف املتعاقد٠ تكدِٜ اقرتاحات بتعدٌٜ اإلتؿاق١ٝ. -2

باب اييت ب٢ٓ عًٝٗا ٖرا االقرتاح إىل املٓع١ُ أٚ اذته١َٛ اييت ٜبًؼ ْص أٟ اقرتاح بايتعدٌٜ ٚاألض  -3

ٜٚكّٛ املهتب   تططًع مبٗاّ ١٦ٖٝ املهتب ايدا٥ِ مبكتط٢ اإلتؿاق١ٝ )ٜٚشاز إيٝٗا ؾُٝا ًٜٞ بعباز٠ "املهتب"(.

ت اييت تبد٣ ٚتبًؼ مجٝع ايتعًٝكا  بتبًٝؼ االقرتاح ٚاألضباب اييت بين عًٝٗا ؾٛزًا إىل مجٝع األطساف املتعاقد٠.

ع٢ً ْص اقرتاح ايتعدٌٜ ايرٟ قدَت٘ إحد٣ األطساف املتعاقد٠ إىل املهتب, يف خالٍ ثالث١ أشٗس َٔ تازٜذ 

ٜٚكّٛ املهتب َباشس٠ عكب اْكطا٤ آخس َٛعد يتكدِٜ   قٝاّ املهتب بإبالؽ ايتعدٜالت إىل األطساف املتعاقد٠.

 ات اييت تًكاٖا حت٢ ذيو ايتازٜذ.ايتعًٝكات بإبالؽ األطساف املتعاقد٠ ظُٝع ايتعًٝك

 3ٜدعٛ املهتب إىل عكد إدتُاع يألطساف املتعاقد٠ يبخح َا ٜكدّ َٔ اقرتاحات بايتعدٌٜ ٚؾكًا يًؿكس٠   -4

بٓا٤ً ع٢ً طًب خطٞ َكدّ َٔ ثًح األطساف املتعاقد٠, ٜٚكّٛ املهتب باضتشاز٠ األطساف ؾُٝا ٜتعًل مبٛعد 

 اإلدتُاع َٚهإ اْعكادٙ.

 ُد ايتعدٜالت بأغًب١ٝ ثًجٞ األطساف اذتاضس٠ ٚاملصٛت١.تعت -5

ٜعترب ايتعدٌٜ ايرٟ ٜعتُد ضازٟ املؿعٍٛ بايٓطب١ يألطساف املتعاقد٠ اييت ٚاؾكت عًٝ٘ اعتبازًا َٔ ايّٝٛ   -6

 أَا  األٍٚ َٔ ايشٗس ايسابع ايالحل يتازٜذ إٜداع ثًجٞ األعطا٤ املتعاقد٠ ٚثٝك١ املٛاؾك١ يد٣ أَني اإلٜداع.

بايٓطب١ يهٌ طسف َتعاقد ٜٛدع ٚثٝك١ َٛاؾكت٘ بعد ايّٝٛ ايرٟ ٜٛدع ؾٝ٘ ثًجا األطساف املتعاقد٠ ٚثا٥ل 

َٛاؾكتٗا, ؾٝعترب ايتعدٌٜ ضازٟ املؿعٍٛ بايٓطب١ ي٘ ابتدا٤ َٔ ايّٝٛ األٍٚ َٔ ايشٗس ايسابع يالحل ع٢ً تازٜذ 

 اٜداع ٚثٝك١ َٛاؾكت٘.

 

 



 ايُٝٔ  _زتًظ ايٓٛاب 

 َسنص املعًَٛات _دا٥س٠ املعًَٛات ٚايٓعِ 

  11املاد٠ 

 تعٌ ٖرٙ اإلتؿاق١ٝ ْاؾر٠ غري ستدد٠.  -1

يهٌ طسف َتعاقد إٔ ٜٓطخب َٔ ٖرٙ اإلتؿاق١ٝ بعد َطٞ مخط١ أعٛاّ ع٢ً تازٜذ ْؿاذٖا بايٓطب١ هلرا   -2

ايطسف, عٔ طسٜل إزضاٍ إخطاز نتابٞ إىل "أَني اإلٜداع" ٜٚصبح اإلْطخاب ْاؾرًا بعد إْكطا٤ أزبع١ أشٗس 

 را اإلخطاز.هل” ع٢ً تازٜذ تطًِ "أَني اإلٜداع

 

  12املاد٠ 

 ٜبًؼ "أَني اإلٜداع" يف أقسب ٚقت ممهٔ, مجٝع ايدٍٚ اييت ٚقعت ٖرٙ اإلتؿاق١ٝ ٚاْطُت إيٝٗا مبا ًٜٞ:  (1

 ايتٛقٝعات ع٢ً اإلتؿاق١ٝ. أ(

 إٜداع ٚثا٥ل ايتصدٜل ع٢ً ٖرٙ اإلتؿاق١ٝ.   ب(

 إٜداع ٚثا٥ل اإلْطُاّ إىل ٖرٙ اإلتؿاق١ٝ.  ج(

 ْؿاذ ٖرٙ اإلتؿاق١ٝ.تازٜذ   د(

 اخطازات اإلْطخاب َٔ ٖرٙ اإلتؿاق١ٝ. ٙ(

 َٔ املٝجام. 102يد٣ ْؿاذ ٖرٙ اإلتؿاق١ٝ ٜطذًٗا "أَني اإلٜداع" يف األَا١ْ ايعا١َ يألَِ املتخد٠ ٚؾكًا يًُاد٠  (2

 ١ٝ.ٚإثباتًا ملا تكدّ, قاّ املٛقعٕٛ أدْاٙ, ٚقد ؾٛضٛا يف ذيو زمسًٝا, بايتٛقٝع ع٢ً ٖرٙ اإلتؿاق

َٔ ْطد١ أص١ًٝ ٚحٝد٠, بايًػات األملا١ْٝ ٚاإلجنًٝص١ٜ  1971حسزت بسَطاز يف ايجاْٞ َٔ ؾرباٜس/ شباط 

ٚايسٚض١ٝ ٚايؿسْط١ٝ, تٛدع يد٣ "أَني اإلٜداع" ايرٟ عًٝ٘ إٔ ٜسضٌ صٛزًا طبل األصٌ َٓٗا إىل مجٝع األطساف 

 *.املتعاقد٠, ٚتتُتع ايٓصٛص احملسز٠ ظُٝع ايًػات بٓؿظ اذتذ١ٝ 

 


