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   َسنص املعًَٛات _دا٥س٠ املعًَٛات ٚايٓعِ 

 الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية
 ٚايتعازٜـ ايتط١ُٝ: ا٭ٍٚ ايباب

 ايػسض بٝإ(: 1)املــاد٠

 .ايؿعاي١ٝ َٔ مبصٜد َٚهاؾشتٗا ايٛط١ٝٓ عرب املٓع١ُ اؾسمي١ َٓع ع٢ً ايتعإٚ تعصٜص ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ َٔ ايػسض

 املطتدد١َ املؿطًشات(: 2)املــاد٠

 :ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ ٭غساض

 أنجس، اٚ اغداف ث٬ث١ َٔ َ٪يؿ١ تٓعُٝٞ، ٖٝهٌ ذات مجاع١" َٓع١ُ إدسا١َٝ مجاع١" بتعبري ٜكؿد( ا)

 ا٭ؾعاٍ أٚ اـطري٠ اؾسا٥ِ َٔ انجس اٚ ٚاسد٠ ازتهاب بٗدف َتكاؾس٠ بؿٛز٠ ٚتعٌُ ايصَٔ َٔ يؿرت٠ َٛدٛد٠

 َاد١ٜ َٓؿع١ أٚ َاي١ٝ َٓؿع١ ع٢ً َباغس، غري اٚ َباغس بػهٌ اؿؿٍٛ، ادٌ َٔ ا٫تؿاق١ٝ، هلرٙ ٚؾكا اجملس١َ

 أخس٣;

 ازبع عٔ تكٌ ٫ ملد٠ اؿس١ٜ َٔ ايتاّ باؿسَإ عًٝ٘ ٜعاقب دسَا ميجٌ ضًٛى" خطري٠ دسمي١" بتعبري ٜكؿد( ب)

 اغد; بعكٛب١ اٚ ضٓٛات

 َا، ؾسّ ايؿٛزٟ ا٫زتهاب يػسض عػٛا٥ٝا َػه١ً غري مجاع١" تٓعُٝٞ ٖٝهٌ ذات مجاع١" بتعبري ٜكؿد( ز)

 تٓعُٝٞ; ٖٝهٌ ذات تهٕٛ إ اٚ ؾٝٗا عكٜٛتِٗ تطتُس إ اٚ زمسٝا، قدد٠ ادٚاز ٫عكا٥ٗا تهٕٛ إ ًٜصّ ٫ٚ

 غري اّ َٓكٛي١ َاد١ٜ، غري اّ َاد١ٜ ناْت ضٛا٤ ْٛعٗا، نإ اٜا املٛدٛدات" املُتًهات" بتعبري ٜكؿد( د)

 ٚدٛد اٚ املٛدٛدات تًو ًَه١ٝ تجبت اييت ايكا١ْْٝٛ ايؿهٛى اٚ ٚاملطتٓدات ًَُٛض١، غري اّ ًَُٛض١ َٓكٛي١،

 ؾٝٗا; َؿًش١

 َٔ َباغس، غري اٚ َباغس بػهٌ عًٝٗا، ٜتشؿٌ اٚ تتات٢ ممتًهات اٟ" اؾسا٥ِ عا٥دات" بتعبري ٜكؿد( ٖـ)

 َا; دسّ ازتهاب

 ؼسٜهٗا اٚ ؾٝٗا ايتؿسف اٚ تبدًٜٗا اٚ املُتًهات يٓكٌ امل٪قت اؿعس" ايكبط" اٚ" ايتذُٝد" بتعبري ٜكؿد( ٚ)

 اخس٣; كتؿ١ ضًط١ اٚ قه١ُ عٔ ؾادز اَس ع٢ً بٓا٤ امل٪قت١ ايطٝطس٠ اٚ يًشساض١ اخكاعٗا اٚ

 ؾادز اَس مبٛدب املُتًهات َٔ ايٓٗا٥ٞ ايتذسٜد اْطبل، سٝجُا اؿذص تػٌُ اييت ،"املؿادز٠" بتعبري ٜكؿد( ش)

 اخس٣; كتؿ١ ضًط١ اٚ قه١ُ عٔ

 ايٛازد ايتعسٜـ سطب دسّ َٛقٛع تؿبح إ ميهٔ عا٥دات َٓ٘ تاّتت دسّ اٟ" ا٫ؾًٞ اؾسّ" بتعبري ٜكؿد( ح)

 ا٫تؿاق١ٝ; ٖرٙ َٔ 6 املاد٠ يف

 اقًِٝ َٔ باـسٚز َػب١ٖٛ اٚ َػسٚع١ غري يػشٓات ٜطُح ايرٟ ا٫ضًٛب" املساقب ايتطًِٝ" بتعبري ٜكؿد( ط)

 َا دسّ عٔ ايتشسٟ بػ١ٝ َساقبتٗا، ٚؼت املدتؿ١ ضًطات٘ مبعسؾ١ دخٛي٘، اٚ عربٙ املسٚز اٚ انجس اٚ دٚي١

 ازتهاب٘; يف ايكايعني ا٫غداف ١ٜٖٛ ٚنػـ

 اعطتٗا َا، َٓطك١ يف ضٝاد٠ ذات دٍٚ غّهًتٗا َٓع١ُ" ا٫قتؿادٟ يًتهاٌَ اق١ًُٝٝ َٓع١ُ" بتعبري ٜكؿد( ٟ)

ّٛيتٗا ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ تٓعُٗا اييت باملطا٥ٌ ٜتعًل ؾُٝا ا٫ختؿاف ؾٝٗا ا٫عكا٤ ايدٍٚ  ٚٚؾكا ا٫ؾٍٛ سطب ٚخ
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 ا٫غازات ٚتٓطبل. ايٝٗا ا٫ْكُاّ اٚ عًٝٗا املٛاؾك١ اٚ قبٛهلا اٚ عًٝٗا ايتؿدٜل اٚ ايتٛقٝع ضًط١ ايداخًٞ يٓعاَٗا

 .اختؿاؾٗا ْطام سدٚد يف املٓعُات ٖرٙ ع٢ً ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ مبكتك٢" ا٫طساف ايدٍٚ" اىل

 ا٫ْطبام ْطام(: 3)املــاد٠

 ٬َٚسك١ ؾٝٗا ٚايتشكٝل ايتاي١ٝ اؾسا٥ِ َٓع ع٢ً يريو، خ٬ؾا عًٝ٘ تٓـ َا باضتجٓا٤ ا٫تؿاق١ٝ، ٖرٙ تٓطبل -1

 :َستهبٝٗا

 ا٫تؿاق١ٝ; ٖرٙ َٔ 23ٚ 8ٚ 6ٚ 5 املٛاد مبكتك٢ اجملس١َ ا٫ؾعاٍ( ا)

 ا٫تؿاق١ٝ; ٖرٙ َٔ 2 املاد٠ يف ايٛازد ايتعسٜـ سطب اـطري٠ اؾسمي١( ب)

 .َٓع١ُ ادسا١َٝ مجاع١ ؾٝ٘ قايع١ ٚتهٕٛ ٚطين عرب طابع ذا اؾسّ ٜهٕٛ سٝجُا

 :اذا ٚطين عرب طابع ذا اؾسّ ٜهٕٛ املاد٠، ٖرٙ َٔ 1 ايؿكس٠ يف -2

 ٚاسد٠; دٚي١ َٔ انجس يف ازُتهب( ا)

 يف عًٝ٘ ا٫غساف اٚ تٛدٝٗ٘ اٚ ي٘ ايتدطٝط اٚ ا٫عداد َٔ نبري داْب دس٣ ٚيهٔ ٚاسد٠ دٚي١ يف ازُتهب( ب)

 اخس٣; دٚي١

 انجس يف ادسا١َٝ اْػط١ متازع َٓع١ُ ادسا١َٝ مجاع١ ازتهاب٘ يف قًعت ٚيهٔ ٚاسد٠، دٚي١ يف ازُتهب( ز)

 ٚاسد٠; دٚي١ َٔ

 .اخس٣ دٚي١ يف غدٜد٠ آثازا ي٘ ٚيهٔ ٚاسد٠، دٚي١ يف ازُتهب( د)

 ايطٝاد٠ ؾٕٛ(: 4)املــاد٠

 ايطٝاد٠ يف املطاٚا٠ َبداٟ َع ٜتؿل مٛ ع٢ً ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ مبكتك٢ ايتصاَاتٗا ا٫طساف ايدٍٚ ت٪دٟ -1

 .ا٫خس٣ يًدٍٚ ايداخ١ًٝ ايػ٪ٕٚ يف ايتدخٌ عدّ َبدا َٚع يًدٍٚ، ا٫ق١ًُٝٝ ٚايط١َ٬

 ٚادا٤ ايككا١ٝ٥ اي١ٜ٫ٛ مبُازض١ اخس٣ دٚي١ اقًِٝ يف تكّٛ إ طسف يدٚي١ ٜبٝح َا ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ يف يٝظ -2

 .ايداخًٞ قاْْٛٗا مبكتك٢ ا٫خس٣ ايدٚي١ تًو بطًطات سؿسا ادا٩ٖا ٜٓاط اييت ايٛظا٥ـ

 َٓع١ُ ادسا١َٝ مجاع١ يف املػازن١ ػسِٜ(: 5)املــاد٠

 عٓدَا دٓا٥ٝا ايتاي١ٝ ا٫ؾعاٍ يتذسِٜ اخس٣ ٚتدابري تػسٜع١ٝ تدابري َٔ ًٜصّ قد َا طسف دٚي١ نٌ تعتُد -1

 :عُدا ُتستهب

 ايػسٚع ع٢ً تٓطٟٛ اييت اؾسا٥ِ عٔ َتُٝصٜٔ دٓا٥ٝني ؾعًني باعتبازُٖا ن٬ُٖا، اٚ ايتايٝني ايؿعًني َٔ اٟ( ا)

 :امتاَ٘ اٚ ا٫دساَٞ ايٓػاط يف

 َباغس٠ غري اٚ َباغس٠ ؾ١ً ي٘ يػسض خطري٠ دسمي١ ازتهاب ع٢ً انجس اٚ آخس غدـ َع ا٫تؿام ،1'

 ب٘ ٜكّٛ ؾعٌ ع٢ً ذيو، ايداخًٞ ايكإْٛ ٜػرتط سٝجُا ٜٚٓطٟٛ، اخس٣ َاد١ٜ َٓؿع١ اٚ َاي١ٝ َٓؿع١ ع٢ً باؿؿٍٛ

 َٓع١ُ; ادسا١َٝ مجاع١ ؾٝ٘ قايع١ تهٕٛ اٚ ا٫تؿام، تٓؿٝر ع٢ً ٜطاعد املػازنني اسد

 ازتهاب ع٢ً بعصَٗا اٚ ايعاّ ا٫دساَٞ ْٚػاطٗا َٓع١ُ ادسا١َٝ مجاع١ بٗدف عًِ عٔ ايػدـ، قٝاّ ،2'

 :يف ؾاعٌ بدٚز املع١ٝٓ، اؾسا٥ِ

 املٓع١ُ; ا٫دسا١َٝ يًذُاع١ ا٫دسا١َٝ ا٫ْػط١ - ا
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 اهلدف ؼكٝل يف ضتطِٗ َػازنت٘ بإ عًُ٘ َع ا٫دسا١َٝ، اؾُاع١ بٗا تكطًع اخس٣ اْػط١ اٟ -ب

 اع٬ٙ; املبني ا٫دساَٞ

 اٚ املطاعد٠ اٚ ا٫غساف اٚ َٓع١ُ، ادسا١َٝ مجاع١ ؾٝٗا قايع١ تهٕٛ خطري٠ دسمي١ ازتهاب تٓعِٝ( ب)

 .بػاْ٘ املػٛز٠ اضدا٤ اٚ تٝطريٙ اٚ عًٝ٘ ايتشسٜض

 املاد٠، ٖرٙ َٔ 1 ايؿكس٠ يف مجٝعا ايٝٗا املػاز ا٫تؿام، اٚ ايػسض اٚ اهلدف اٚ ايكؿد اٚ ايعًِ ع٢ً ٜطتدٍ -2

 .املٛقٛع١ٝ ايٛقا٥ع١ٝ امل٬بطات َٔ

 املٓؿٛف ا٫ؾعاٍ يتذسِٜ َٓع١ُ ادسا١َٝ مجاع١ قًٛع ايداخًٞ قاْْٛٗا ٜػرتط اييت ا٫طساف ايدٍٚ تهؿٌ -3

 مجاعات ؾٝٗا تكًع اييت اـطري٠ اؾسا٥ِ مجٝع ايداخًٞ قاْْٛٗا مشٍٛ املاد٠، ٖرٙ َٔ ،1'( ا) 1 ايؿكس٠ يف عًٝٗا

 ؾعٌ اتٝإ ايداخًٞ قاْْٛٗا ٜػرتط اييت ا٫طساف ايدٍٚ ٚنريو ا٫طساف، ايدٍٚ تًو ٚتبادز. َٓع١ُ ادسا١َٝ

 ا٫َني اب٬ؽ اىل املاد٠، ٖرٙ َٔ ،1'( ا) 1 ايؿكس٠ يف عًٝٗا املٓؿٛف ا٫ؾعاٍ يتذسِٜ ا٫تؿام، تٓؿٝر ع٢ً ٜطاعد

 اٚ قبٛهلا اٚ عًٝٗا ايتؿدٜل ؾهٛى اٜداعٗا ٚقت اٚ ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ ع٢ً تٛقٝعٗا ٚقت بريو املتشد٠ ي٬َِ ايعاّ

 .ايٝٗا ا٫ْكُاّ اٚ اقسازٖا

 اؾسا٥ِ عا٥دات غطٌ ػسِٜ(: 6)املــاد٠

 ٚتدابري تػسٜع١ٝ تدابري َٔ ًٜصّ قد َا ايداخًٞ، يكاْْٛٗا ا٫ضاض١ٝ يًُباد٨ ٚؾكا طسف، دٚي١ نٌ تعتُد -1

 :عُدا تستهب عٓدَا دٓا٥ٝا ايتاي١ٝ ا٫ؾعاٍ يتذسِٜ اخس٣

 املػسٚع غري املؿدز متٜٛ٘ اٚ اخؿا٤ بػسض دسا٥ِ، عا٥دات باْٗا ايعًِ َع ْكًٗا، اٚ املُتًهات ؼٌٜٛ ،1'( ا)

 َٔ ا٫ؾ٬ت ع٢ً َٓ٘ تاتت ايرٟ ا٫ؾًٞ اؾسّ ازتهاب يف قايع غدـ اٟ َطاعد٠ اٚ املُتًهات يتًو

 يؿعًت٘; ايكا١ْْٝٛ ايعٛاقب

 اٚ سسنتٗا اٚ ؾٝٗا ايتؿسف نٝؿ١ٝ اٚ َهاْٗا اٚ َؿدزٖا اٚ يًُُتًهات اؿكٝك١ٝ ايطبٝع١ متٜٛ٘ اٚ اخؿا٤ ،2'

 دسا٥ِ; عا٥دات باْٗا ايعًِ َع بٗا، املتعًك١ اؿكٛم اٚ ًَهٝتٗا

 :ايكاْْٛٞ يٓعاَٗا ا٫ضاض١ٝ باملؿاِٖٝ ٚزٖٓا( ب)

 دسا٥ِ; عا٥دات باْٗا تًكٝٗا، ٚقت ايعًِ، َع اضتدداَٗا اٚ سٝاشتٗا اٚ املُتًهات انتطاب ،1'

 ازتهابٗا، ع٢ً ايتآَس اٚ ايتٛاط٪ اٚ املاد٠، ٖرٙ يف عًٝٗا املٓؿٛف اؾسا٥ِ َٔ اٟ ازتهاب يف املػازن١ ،2'

 .بػاْ٘ املػٛز٠ ٚاضدا٤ ٚتطًٗٝ٘ ذيو ع٢ً ٚايتشسٜض ٚاملطاعد٠ ازتهابٗا ٚقاٚي١

 :املاد٠ ٖرٙ َٔ 1 ايؿكس٠ تطبٝل اٚ تٓؿٝر ٫غساض -2

 ا٫ؾ١ًٝ; اؾسا٥ِ َٔ فُٛع١ اٚضع ع٢ً املاد٠ ٖرٙ َٔ 1 ايؿكس٠ تطبٝل اىل طسف دٚي١ نٌ تطع٢( ا)

 َٔ 2 املاد٠ يف ايٛازد ايتعسٜـ سطب خطري٠، دسمي١ نٌ ا٫ؾ١ًٝ اؾسا٥ِ عداد يف طسف دٚي١ نٌ تدزز( ب)

 ؼدد اييت ا٫طساف ايدٍٚ اَا. ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ َٔ 23ٚ 8ٚ 5 يًُٛاد ٚؾكا اجملس١َ ٚا٫ؾعاٍ ا٫تؿاق١ٝ، ٖرٙ

 املستبط١ اؾسا٥ِ َٔ غا١ًَ فُٛع١ اد٢ْ، نشد ايكا١ُ٥، تًو يف ؾتدزز َع١ٓٝ، اؾ١ًٝ دسا٥ِ قا١ُ٥ تػسٜعاتٗا

 َٓع١ُ; ادسا١َٝ ظُاعات



 ايُٝٔ  _فًظ ايٓٛاب 

   َسنص املعًَٛات _دا٥س٠ املعًَٛات ٚايٓعِ 

 يًدٚي١ ايككا١ٝ٥ اي١ٜ٫ٛ ٚخازز داخٌ املستهب١ اؾسا٥ِ ا٫ؾ١ًٝ اؾسا٥ِ تػٌُ ،(ب) ايؿسع١ٝ ايؿكس٠ ٫غساض( ز)

 اذا ا٫ اؾ١ًٝ دسا٥ِ تهٕٛ ٫ ايطسف يًدٚي١ ايككا١ٝ٥ اي١ٜ٫ٛ خازز املستهب١ اؾسا٥ِ إ غري. املع١ٝٓ ايطسف

 ادساَٝا ؾع٬ ٜٚهٕٛ ؾٝٗا ازتهب اييت يًدٚي١ ايداخًٞ ايكإْٛ مبكتك٢ ادساَٝا ؾع٬ ايؿ١ً ذٚ ايؿعٌ نإ

 ؾٝٗا; ازتهب اذا املاد٠ ٖرٙ تطبل اٚ تٓؿر اييت ايطسف يًدٚي١ ايداخًٞ ايكإْٛ مبكتك٢

 تػٝريات اٟ َٔ ٚبٓطذ املاد٠ هلرٙ املّٓؿر٠ قٛاْٝٓٗا َٔ بٓطذ املتشد٠ ي٬َِ ايعاّ ا٫َني طسف دٚي١ نٌ تصٚد( د)

 هلا; بٛؾـ اٚ ٫سكا، ايكٛاْني تًو ع٢ً ػس٣

 املب١ٓٝ اؾسا٥ِ إ ع٢ً ايٓـ جيٛش ذيو، تكتكٞ ايطسف يًدٚي١ ايداخًٞ يًكإْٛ ا٫ضاض١ٝ املباد٨ ناْت اذا( ٖـ)

 ا٫ؾًٞ; اؾسّ ازتهبٛا ايرٜٔ ا٫غداف ع٢ً تٓطبل ٫ املاد٠ ٖرٙ َٔ 1 ايؿكس٠ يف

 املاد٠، ٖرٙ َٔ 1 ايؿكس٠ يف َبني دسّ اٟ يف تٛاؾسٙ ًٜصّ ايرٟ ايػسض، اٚ ايكؿد اٚ ايعًِ عٓؿس ع٢ً ٜطتدٍ( ٚ)

 .املٛقٛع١ٝ ايٛقا٥ع١ٝ امل٬بطات َٔ

 ا٫َٛاٍ غطٌ َهاؾش١ تدابري7(: 7)املــاد٠

 :ع٢ً طسف دٚي١ نٌ ؼسف -1

 ٚنريو، املؿسؾ١ٝ غري املاي١ٝ ٚامل٪ضطات املؿازف ع٢ً ٚا٫غساف يًسقاب١ غا٬َ داخًٝا ْعاَا تٓػ٤٢ إ( ا)

 زدع ادٌ َٔ اختؿاؾٗا، ْطام قُٔ ا٫َٛاٍ، يػطٌ خاف بػهٌ املعسق١ اهل٦ٝات ضا٥س ا٫َس، ٜكتكٞ سٝجُا

 ايطذ٬ت ٚسؿغ ايصبٕٛ ١ٜٖٛ ؼدٜد َتطًبات ع٢ً ايٓعاّ ذيو ٜٚػدد ا٫َٛاٍ، غطٌ اغهاٍ مجٝع ٚنػـ

 املػب١ٖٛ; املعا٬َت عٔ ٚا٫ب٬ؽ

 ٚادٗص٠ ٚايسقاب١ٝ ا٫داز١ٜ ا٫دٗص٠ قدز٠ ا٫تؿاق١ٝ، ٖرٙ َٔ 27ٚ 18 املادتني باسهاّ اخ٬ٍ دٕٚ تهؿٌ، إ( ب)

 ٜككٞ سٝجُا ايككا١ٝ٥، ايطًطات ؾٝٗا مبا) ا٫َٛاٍ غطٌ ملهاؾش١ املهسض١ ا٫دٗص٠ ٚضا٥س ايكإْٛ اْؿاذ

 اييت ايػسٚط ْطام قُٔ ٚايدٚيٞ ايٛطين ايؿعٝدٜٔ ع٢ً املعًَٛات ٚتبادٍ ايتعإٚ ع٢ً( بريو ايداخًٞ ايكإْٛ

 نُسنص تعٌُ َاي١ٝ اضتدبازات ٚسد٠ اْػا٤ يف ايػا١ٜ، يتًو ؼكٝكا تٓعس، ٚإ ايداخًٞ، قاْْٛٗا ٜؿسقٗا

 .ي٬َٛاٍ غطٌ َٔ ٚقٛع٘ حيتٌُ عُا املعًَٛات ٚتعُِٝ ٚؼًٌٝ ؾُع ٚطين

 ذات يًتداٍٚ ايكاب١ً ٚايؿهٛى ايٓكد سسن١ ٚزؾد يهػـ فد١ٜ تدابري تٓؿٝر يف ا٫طساف ايدٍٚ تٓعس -2

 املاٍ زاع سسن١ اعاق١ ٚدٕٚ املعًَٛات اضتدداّ سطٔ تهؿٌ قُاْات بٛدٛد زٖٓا سدٚدٖا، عرب ايؿ١ً

 عٔ با٫ب٬ؽ ايتذاز١ٜ ٚامل٪ضطات ا٫ؾساد قٝاّ اغرتاط ايتدابري تًو تػٌُ إ ٚجيٛش. ايؿٛز َٔ ؾٛز٠ باٟ املػسٚع

 .اؿدٚد عرب ايؿ١ً ذات يًتداٍٚ ايكاب١ً ايؿهٛى َٚٔ ايٓكد َٔ ايهبري٠ ايهُٝات ؼٌٜٛ

 ٖرٙ َٔ اخس٣ َاد٠ باٟ َطاع ٚدٕٚ املاد٠، ٖرٙ اسهاّ مبكتك٢ داخًٞ ٚاغسايف زقابٞ ْعاّ اْػا٤ يد٣ -3

 ٚا٫قاي١ُٝٝ ا٫ق١ًُٝٝ املٓعُات تتدرٖا اييت ايؿ١ً ذات باملبادزات تطرتغد إ ا٫طساف بايدٍٚ ُٜٗاب ا٫تؿاق١ٝ،

 .ا٫َٛاٍ غطٌ ملهاؾش١ ا٫طساف ٚاملتعدد٠

 ا٫دٗص٠ بني ٚايجٓا٥ٞ ا٫قًُٝٞ ٚدٕٚ ٚا٫قًُٝٞ ايعاملٞ ايتعإٚ ٚتعصٜص تطٜٛس اىل ا٫طساف ايدٍٚ تطع٢ -4

 .ا٫َٛاٍ غطٌ َهاؾش١ ادٌ َٔ املاي١ٝ ايسقاب١ ٚادٗص٠ ايكإْٛ اْؿاذ ٚادٗص٠ ايككا١ٝ٥

 ايؿطاد ػسِٜ(: 8)املــاد٠



 ايُٝٔ  _فًظ ايٓٛاب 

   َسنص املعًَٛات _دا٥س٠ املعًَٛات ٚايٓعِ 

 عٓدَا دٓا٥ٝا ايتاي١ٝ ا٫ؾعاٍ يتذسِٜ اخس٣ ٚتدابري تػسٜع١ٝ تدابري َٔ ًٜصّ قد َا طسف دٚي١ نٌ تعتُد -1

 :عُدا تستهب

 ضٛا٤ َباغس، غري اٚ َباغس بػهٌ اٜاٖا، َٓش٘ اٚ عًٝ٘ عسقٗا اٚ َطتشك١ غري مبص١ٜ عَُٛٞ َٛظـ ٚعد( ا)

 ايكٝاّ عٔ ميتٓع اٚ َا بؿعٌ املٛظـ ذيو ٜكّٛ يهٞ اخس٣، ١٦ٖٝ اٚ آخس غدـ يؿاحل اٚ ْؿط٘ املٛظـ يؿاحل

 ايسمس١ٝ; َٗاَ٘ ممازضت٘ ْطام قُٔ َا بؿعٌ

 املٛظـ يؿاحل ضٛا٤ َطتشك١، غري َص١ٜ َباغس، غري اٚ َباغس بػهٌ قبٛي٘، اٚ عَُٛٞ َٛظـ ايتُاع( ب)

 قُٔ َا بؿعٌ ايكٝاّ عٔ ميتٓع اٚ َا بؿعٌ املٛظـ ذيو ٜكّٛ يهٞ اخس٣، ١٦ٖٝ اٚ آخس غدـ يؿاحل اٚ ْؿط٘

 .ايسمس١ٝ َٗاَ٘ ممازضت٘ ْطام

 يف ايٝ٘ املػاز ايطًٛى يتذسِٜ اخس٣ ٚتدابري تػسٜع١ٝ تدابري َٔ ًٜصّ قد َا اعتُاد يف طسف دٚي١ نٌ تٓعس -2

 نٌ تٓعس ٚباملجٌ،. دٚيٞ َدْٞ َٛظـ اٚ ادٓيب عَُٛٞ َٛظـ ؾٝ٘ قايعا ٜهٕٛ ايرٟ املاد٠ ٖرٙ َٔ 1 ايؿكس٠

 .دٓا٥ٝا ا٫خس٣ ايؿطاد اغهاٍ ػسِٜ يف طسف دٚي١

 ؾعٌ يف َتٛاط٤٢ نطسف يًُػازن١ اؾٓا٥ٞ يًتذسِٜ تدابري َٔ ًٜصّ قد َا طسف دٚي١ نٌ اٜكا تعتُد -3

 .املاد٠ ٖرٙ مبكتك٢ فسّ

 َٛظـ اٟ" ايعَُٛٞ املٛظـ" بتعبري ٜكؿد ا٫تؿاق١ٝ، ٖرٙ َٔ 9 ٚاملاد٠ املاد٠ ٖرٙ َٔ 1 ايؿكس٠ ٫غساض -4

 اؾٓا٥ٞ ايكإْٛ يف تطبل ٚسطبُا ايداخًٞ ايكإْٛ يف تعسٜؿٗا سطب ع١َُٝٛ، خد١َ ٜكدّ غدـ اٚ عَُٛٞ

 .ؾٝٗا ايٛظٝؿ١ تًو بادا٤ املعين ايػدـ ٜكّٛ اييت ايطسف يًدٚي١

 ايؿطاد َهاؾش١ تدابري(: 9)املــاد٠

 ٜٓاضب ايرٟ بايكدز ، طسف دٚي١ نٌ تعتُد ا٫تؿاق١ٝ، ٖرٙ َٔ 8 املاد٠ يف املب١ٓٝ ايتدابري اىل با٫قاؾ١ -1

 ايعَُٛٝني املٛظؿني ْصا١ٖ يتعصٜص اخس٣ ؾعاي١ تدابري اٚ اداز١ٜ اٚ تػسٜع١ٝ تدابري َع٘، ٜٚتطل ايكاْْٛٞ ْعاَٗا

 .عًٝ٘ ٚاملعاقب١ ٚنػؿ٘ ؾطادِٖ َٚٓع

 ايعَُٛٝني املٛظؿني ؾطاد ملٓع ؾعاي١ ادسا٤ات باؽاذ ضًطاتٗا قٝاّ يكُإ تدابري طسف دٚي١ نٌ تتدر -2

 ع٢ً ايطًِٝ غري ايتاثري ممازض١ يسدع ناؾ١ٝ اضتك٬ي١ٝ ايطًطات تًو َٓح ذيو يف مبا عًٝ٘، ٚاملعاقب١ ٚنػؿ٘

 .تؿسؾاتٗا

 ا٫عتباز١ٜ اهل٦ٝات َط٪ٚي١ٝ(: 10)املــاد٠

 اهل٦ٝات َط٪ٚي١ٝ ٫زضا٤ ايكا١ْْٝٛ، َباد٥ٗا َع ٜتؿل مبا تدابري، َٔ ًٜصّ قد َا طسف دٚي١ نٌ تعتُد -1

 اجملس١َ ٚا٫ؾعاٍ َٓع١ُ، ادسا١َٝ مجاع١ ؾٝٗا قايع١ تهٕٛ اييت اـطري٠، اؾسا٥ِ يف املػازن١ عٔ ا٫عتباز١ٜ

 .ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ َٔ 23ٚ 8 ٚ 6 ٚ 5 يًُٛاد ٚؾكا

 .اداز١ٜ اٚ َد١ْٝ اٚ دٓا١ٝ٥ ا٫عتباز١ٜ اهل٦ٝات َط٪ٚي١ٝ تهٕٛ إ جيٛش ايطسف، يًدٚي١ ايكا١ْْٝٛ باملباد٨ زٖٓا -2

 .اؾسا٥ِ ازتهبٛا ايرٜٔ ايطبٝعٝني ي٬غداف اؾٓا١ٝ٥ باملط٪ٚي١ٝ املط٪ٚي١ٝ ٖرٙ ؽٌ ٫ -3

 املط٪ٚي١ٝ عًِٝٗ تًك٢ ايرٜٔ ا٫عتبازٜني ا٫غداف اخكاع اـؿٛف، ٚد٘ ع٢ً طسف، دٚي١ نٌ تهؿٌ -4

 .ايٓكد١ٜ اؾصا٤ات ذيو يف مبا ٚزادع١، َٚتٓاضب١ ؾعاي١ دٓا١ٝ٥ غري اٚ دٓا١ٝ٥ ؾصا٤ات املاد٠، هلرٙ ٚؾكا



 ايُٝٔ  _فًظ ايٓٛاب 

   َسنص املعًَٛات _دا٥س٠ املعًَٛات ٚايٓعِ 

 

 ٚاؾصا٤ات ٚاملكاقا٠ امل٬سك١(: 11)املــاد٠

 ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ َٔ 23ٚ 8ٚ 6ٚ 5 يًُٛاد ٚؾكا فسّ ؾعٌ اٟ ازتهاب باخكاع طسف دٚي١ نٌ تككٞ -1

 .اؾسّ ذيو خطٛز٠ ؾٝٗا تساع٢ ؾصا٤ات

 ٜتعًل ؾُٝا ايداخًٞ قاْْٛٗا ٜتٝشٗا تكدٜس١ٜ قا١ْْٝٛ ؾ٬سٝات ا١ٜ إ قُإ اىل طسف دٚي١ نٌ تطع٢ -2

 يتدابري ايكؿ٣ٛ ايؿعاي١ٝ ؼكٝل ادٌ َٔ ُتُازع ا٫تؿاق١ٝ بٗرٙ َػُٛي١ دسا٥ِ ٫زتهابِٗ ا٫غداف مب٬سك١

 .ازتهابٗا زدع يكسٚز٠ ايٛادب ا٫عتباز ا٤٬ٜ َٚع اؾسا٥ِ، تًو بػإ تتدر اييت ايكإْٛ اْؿاذ

 ١ُ٥٬َ، تدابري طسف دٚي١ نٌ تتدر ا٫تؿاق١ٝ، ٖرٙ َٔ 23ٚ 8ٚ 6ٚ 5 يًُٛاد ٚؾكا اجملس١َ ا٫ؾعاٍ ساي١ يف -3

 ؾُٝا املؿسٚق١ ايػسٚط يف ُتساع٢ ٫ٕ قُاْا ايدؾاع، ؿكٛم ايٛادب ا٫عتباز ا٤٬ٜ َٚع ايداخًٞ يكاْْٛٗا ٚؾكا

 يف عًٝ٘ املدع٢ سكٛز نؿاي١ قسٚز٠ ا٫ضت٦ٓاف اٚ احملان١ُ ذ١َ ع٢ً با٫ؾساز اـاؾ١ بايكسازات ٜتعًل

 .اي٬سك١ اؾٓا١ٝ٥ ا٫دسا٤ات

 بٗرٙ املػُٛي١ اؾسا٥ِ خطٛز٠ ا٫خس٣ املدتؿ١ ضًطاتٗا اٚ قانُٗا َساعا٠ طسف دٚي١ نٌ تهؿٌ -4

 .اؾسا٥ِ تًو بازتهاب املداْني ا٫غداف عٔ املػسٚط اٚ املبهس ا٫ؾساز اَها١ْٝ يف ايٓعس يد٣ ا٫تؿاق١ٝ

 ا٫دسا٤ات اثٓا٤ٖا تطتٌٗ ط١ًٜٛ تكادّ َد٠ ا٫قتكا٤، عٓد ًٞ،ايداخ قاْْٛٗا اطاز يف طسف دٚي١ نٌ ؼدد -5

 .ايعداي١ ٚد٘ َٔ ؾّس قد املصعّٛ اؾاْٞ ٜهٕٛ عٓدَا اطٍٛ َٚد٠ ا٫تؿاق١ٝ، بٗرٙ َػٍُٛ دسّ باٟ اـاؾ١

 ٚتٛؾٝـ ا٫تؿاق١ٝ هلرٙ ٚؾكا اجملس١َ ا٫ؾعاٍ تٛؾٝـ بإ ايكا٥ٌ باملبدا ميظ َا ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ يف يٝظ -6

 يكإْٛ سؿسا قؿٛظ ايطًٛى، َػسٚع١ٝ ؼهِ اييت ا٫خس٣ ايكا١ْْٝٛ املباد٨ اٚ املٓطبك١ ايكا١ْْٝٛ ايدؾٛع

 .ايكإْٛ يريو ٚؾكا عًٝٗا ٚاملعاقب١ اؾسا٥ِ تًو ٬َسك١ ٚبٛدٛب ايداخًٞ، ايطسف ايدٚي١

 

 ٚايكبط املؿادز٠(: 12)املــاد٠

 تدابري َٔ ًٜصّ قد َا ايداخ١ًٝ، ايكا١ْْٝٛ ْعُٗا سدٚد يف ممهٔ سد اقؿ٢ اىل ا٫طساف، ايدٍٚ تعتُد -1

 :َؿادز٠ َٔ يًتُهني

 تًو ق١ُٝ قُٝتٗا تعادٍ اييت املُتًهات اٚ ا٫تؿاق١ٝ، بٗرٙ املػُٛي١ اؾسا٥ِ َٔ املتات١ٝ اؾسا٥ِ عا٥دات( ا)

 ايعا٥دات;

 َػُٛي١ دسا٥ِ ازتهاب يف اضتدداَٗا ٜساد اٚ اضتددَت اييت ا٫خس٣ ا٫دٚات اٚ املعدات اٚ املُتًهات( ب)

 .ا٫تؿاق١ٝ بٗرٙ

 يف ايٝٗا املػاز ا٫ؾٓاف َٔ اٟ ع٢ً ايتعسف َٔ يًتُهني تدابري َٔ ًٜصّ قد َا ا٫طساف ايدٍٚ تعتُد -2

 .املطاف ْٗا١ٜ يف َؿادزتٗا بػسض قبطٗا، اٚ ػُٝدٖا اٚ اثسٖا اقتؿا٤ اٚ املاد٠ ٖرٙ َٔ 1 ايؿكس٠

 بد٫ املُتًهات، تًو اخكعت اخس٣، ممتًهات اىل نًٝا، اٚ دص٥ٝا ُبّديت، اٚ اؾسا٥ِ عا٥دات ُسٛيت اذا -3

 .املاد٠ ٖرٙ يف ايٝٗا املػاز يًتدابري ايعا٥دات، َٔ



 ايُٝٔ  _فًظ ايٓٛاب 

   َسنص املعًَٛات _دا٥س٠ املعًَٛات ٚايٓعِ 

 املُتًهات تًو اخكاع ٚدب َػسٚع١، َؿادز َٔ انتطبت مبُتًهات اؾسا٥ِ عا٥دات اختًطت اذا -4

 .قبطٗا اٚ بتذُٝدٖا تتعًل ؾ٬سٝات باٟ َطاع دٕٚ املدتًط١، يًعا٥دات املكدز٠ ايك١ُٝ سدٚد يف يًُؿادز٠

 عا٥دات ع٢ً املطبكني ايكدز ٚبٓؿظ ايٓشٛ ذات ع٢ً املاد٠، ٖرٙ يف ايٝٗا املػاز يًتدابري اٜكا ؽكع -5

 اؾسا٥ِ عا٥دات ُسٛيت اييت املُتًهات َٔ اٚ اؾسا٥ِ، عا٥دات َٔ املتات١ٝ ا٫خس٣ املٓاؾع اٚ ا٫ٜسادات اؾسا٥ِ،

 .اؾسا٥ِ عا٥دات بٗا اختًطت اييت املُتًهات َٔ اٚ بٗا، بديت اٚ ايٝٗا

 إ ا٫خس٣ املدتؿ١ ضًطاتٗا اٚ قانُٗا طسف دٚي١ نٌ ؽٍٛ ا٫تؿاق١ٝ، ٖرٙ َٔ 13 ٚاملاد٠ املاد٠ ٖرٙ يف -6

 ايعٌُ تسؾض إ ا٫طساف يًدٍٚ جيٛش ٫ٚ. عًٝٗا بايتشؿغ اٚ ايتذاز١ٜ اٚ املاي١ٝ اٚ املؿسؾ١ٝ ايطذ٬ت بتكدِٜ تاَس

 .املؿسؾ١ٝ ايطس١ٜ عذ١ ايؿكس٠ ٖرٙ باسهاّ

 املصع١َٛ اؾسا٥ِ يعا٥دات املػسٚع املؿدز ٜبني بإ اؾاْٞ ايصاّ اَها١ْٝ يف تٓعس إ ا٫طساف يًدٍٚ جيٛش -7

 طبٝع١ َٚع ايداخًٞ قاْْٛٗا َباد٨ َع ا٫يصاّ ذيو ٜتؿل َا بكدز يًُؿادز٠، املعسق١ ا٫خس٣ املُتًهات اٚ

 .ا٫خس٣ ٚا٫دسا٤ات ايككا١ٝ٥ ا٫دسا٤ات

 .اي١ٝٓ اؿط١ٓ ايجايج١ ا٫طساف سكٛم ميظ مبا املاد٠ ٖرٙ اسهاّ تؿطري جيٛش ٫ -8

 ٫سهاّ ٚؾكا ايٝٗا تػري اييت ايتدابري ٚتٓؿٝر ؼدٜد ٜهٕٛ بإ ايكا٥ٌ باملبدا ميظ َا املاد٠ ٖرٙ يف يٝظ -9

 .ا٫سهاّ بتًو ٚزٖٓا ايطسف يًدٚي١ ايداخًٞ ايكإْٛ

 املؿادز٠ ٫غساض ايدٚيٞ ايتعإٚ(: 13)املــاد٠

 ا٫تؿاق١ٝ بٗرٙ َػٍُٛ دسّ ع٢ً قكا١ٝ٥ ١ٜ٫ٚ هلا اخس٣ طسف دٚي١ َٔ طًبا تتًك٢ اييت ايطسف ايدٚي١ ع٢ً -1

 يف ايٝٗا َػاز اخس٣ ادٚات اٚ َعدات اٚ ممتًهات اٚ دسا٥ِ عا٥دات َٔ اقًُٝٗا يف ٜٛدد َا َؿادز٠ ادٌ َٔ

 مبا ايداخًٞ، ايكاْْٛٞ ْعاَٗا اطاز يف ممهٔ سد اقؿ٢ اىل تكّٛ، إ ا٫تؿاق١ٝ، ٖرٙ َٔ 12 املاد٠ َٔ 1 ايؿكس٠

ًٜٞ: 

 .ؾدٚزٙ ساٍ يف ا٫َس ذيو ٚيتٓؿر َؿادز٠، اَس َٓٗا يتطتؿدز املدتؿ١ ضًطاتٗا اىل ايطًب ؼٌٝ إ( ا)

 يًؿكس٠ ٚؾكا ايطايب١ ايطسف ايدٚي١ اقًِٝ يف قه١ُ عٔ ايؿادز املؿادز٠ اَس املدتؿ١ ضًطاتٗا اىل ؼٌٝ إ( ب)

 املُتًهات اٚ اؾسا٥ِ بعا٥دات تعًك٘ قدز ٚع٢ً املطًٛب، بايكدز تٓؿٝرٙ بٗدف ا٫تؿاق١ٝ، ٖرٙ َٔ 12 املاد٠ َٔ 1

 َتًك١ٝ ايطسف ايدٚي١ اقًِٝ يف َٚٛدٛد٠ 12 املاد٠ َٔ 1 ايؿكس٠ يف ايٝٗا املػاز ا٫خس٣ ا٫دٚات اٚ املعدات اٚ

 .ايطًب

 ايطسف ايدٚي١ تتدر ا٫تؿاق١ٝ، بٗرٙ َػٍُٛ دسّ ع٢ً قكا١ٝ٥ ١ٜ٫ٚ هلا اخس٣ طسف دٚي١ َٔ طًب تًكٞ اثس -2

 يف ايٝٗا املػاز ا٫خس٣ ا٫دٚات اٚ املعدات اٚ املُتًهات اٚ اؾسا٥ِ عا٥دات ع٢ً يًتعسف تدابري ايطًب َتًك١ٝ

 املطاف ْٗا١ٜ يف َؿادزتٗا بػسض قبطٗا، اٚ ٚػُٝدٖا اثسٖا ٚاقتؿا٤ ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ َٔ 12 املاد٠ َٔ 1 ايؿكس٠

 عٔ ؾادز باَس املاد٠، ٖرٙ َٔ 1 ايؿكس٠ مبكتك٢ َكدّ بطًب ع٬ُ اٚ، ايطايب١ ايطسف ايدٚي١ عٔ ؾادز باَس اَا

 .ايطًب َتًك١ٝ ايطسف ايدٚي١

 ٚبا٫قاؾ١. اؿاٍ اخت٬ف ٜكتكٝ٘ َا َساعا٠ َع املاد٠، ٖرٙ ع٢ً ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ َٔ 18 املاد٠ اسهاّ تٓطبل -3

 :ًٜٞ َا املاد٠ بٗرٙ ع٬ُ املكد١َ ايطًبات تتكُٔ ،18 املاد٠ َٔ 15 ايؿكس٠ يف احملدد٠ املعًَٛات اىل



 ايُٝٔ  _فًظ ايٓٛاب 

   َسنص املعًَٛات _دا٥س٠ املعًَٛات ٚايٓعِ 

 اييت بايٛقا٥ع ٚبٝاْا َؿادزتٗا، املساد يًُُتًهات ٚؾؿا املاد٠، ٖرٙ َٔ( ا) 1 بايؿكس٠ ؾ١ً ذٟ طًب ساي١ يف( ا)

 يف املؿادز٠ اَس اضتؿداز َٔ ايطًب َتًك١ٝ ايطسف ايدٚي١ يتُهني ٜهؿٞ ايطايب١ ايطسف ايدٚي١ ايٝٗا تطتٓد

 ايداخًٞ; قاْْٛٗا اطاز

 ايٝ٘ ٜطتٓد ايرٟ املؿادز٠ اَس َٔ قاْْٛا َكبٛي١ ْطد١ املاد٠، ٖرٙ َٔ( ب) 1 بايؿكس٠ ؾ١ً ذٟ طًب ساي١ يف( ب)

 ا٫َس; يتٓؿٝر املطًٛب ايٓطام بػإ َٚعًَٛات بايٛقا٥ع ٚبٝاْا ايطايب١، ايطسف ايدٚي١ عٔ ؾادز ٖٛ ٚايرٟ ايطًب

 ٚعسقا ايطايب١ ايطسف ايدٚي١ ايٝٗا تطتٓد اييت بايٛقا٥ع بٝاْا املاد٠، ٖرٙ َٔ 2 بايؿكس٠ ؾ١ً ذٟ طًب ساي١ يف( ز)

 .املطًٛب١ ي٬دسا٤ات

 املاد٠ ٖرٙ َٔ 2 ٚ 1 ايؿكستني يف عًٝٗا املٓؿٛف ا٫دسا٤ات اٚ ايكسازات ايطًب َتًك١ٝ ايطسف ايدٚي١ تتدر -4

 قد ا٫طساف َتعدد اٚ ثٓا٥ٞ تستٝب اٚ اتؿام اٚ َعاٖد٠ اٟ اٚ ا٫دسا١ٝ٥ ٚقٛاعدٖا ايداخًٞ قاْْٛٗا ٫سهاّ ٚؾكا

 .ب٘ ٚزٖٓا ايطايب١ ايطسف ايدٚي١ ػاٙ بٗا ًَتص١َ تهٕٛ

 ْاؾر٠ املاد٠ ٖرٙ ػعٌ اييت ٚيٛا٥شٗا قٛاْٝٓٗا َٔ بٓطذ املتشد٠ ي٬َِ ايعاّ ا٫َني طسف دٚي١ نٌ تصٚد -5

 .هلا بٛؾـ اٚ ٚايًٛا٥ح، ايكٛاْني تًو ع٢ً ٫سكا تدخٌ تػٝريات اٟ َٔ ٚبٓطذ املؿعٍٛ،

 َػسٚطا املاد٠ ٖرٙ َٔ 2 ٚ 1 ايؿكستني يف ايٝٗا املػاز ايتدابري اؽاذ ػعٌ إ ايطسف ايدٚي١ اختازت اذا -6

 اي٬شّ ايتعاٖدٟ ا٫ضاع مبجاب١ ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ تعترب إ ايطسف ايدٚي١ تًو ع٢ً ٚدب ايػإ، بٗرا َعاٖد٠ بٛدٛد

 .ٚايهايف

 دسَا ايطًب ب٘ ٜتعًل ايرٟ اؾسّ ٜهٔ مل اذا املاد٠ ٖرٙ مبكتك٢ ايتعإٚ تسؾض إ ايطسف يًدٚي١ جيٛش -7

 .ا٫تؿاق١ٝ بٗرٙ َػ٫ُٛ

 .اي١ٝٓ اؿط١ٓ ايجايج١ ا٫طساف سكٛم ميظ اْ٘ ع٢ً ٜؿطس َا املاد٠ ٖرٙ اسهاّ يف يٝظ -8

 ؾاع١ًٝ يتعصٜص ا٫طساف َتعدد٠ اٚ ثٓا١ٝ٥ تستٝبات اٚ اتؿاقات اٚ َعاٖدات ابساّ يف ا٫طساف ايدٍٚ تٓعس -9

 .املاد٠ بٗرٙ ع٬ُ املكاّ ايدٚيٞ ايتعإٚ

 املؿادز٠ املُتًهات اٚ املؿادز٠ اؾسا٥ِ عا٥دات يف ايتؿسف(: 14)املــاد٠

 َٔ 1 ايؿكس٠ اٚ ،12 باملاد٠ ع٬ُ ممتًهات اٚ دسا٥ِ عا٥دات َٔ تؿادزٙ َا يف ايطسف ايدٚي١ تتؿسف -1

 .ا٫داز١ٜ ٚادسا٤اتٗا ايداخًٞ يكاْْٛٗا ٚؾكا ا٫تؿاق١ٝ، ٖرٙ َٔ 13 املاد٠

 ا٫تؿاق١ٝ، ٖرٙ َٔ 13 يًُاد٠ ٚؾكا اخس٣، طسف دٚي١ طًب ع٢ً بٓا٤ َا ادسا٤ ا٫طساف ايدٍٚ تتدر عٓدَا -2

 زد يف ذيو، َٓٗا طًب َا ٚاذا ايداخًٞ قاْْٛٗا ب٘ ٜطُح ايرٟ بايكدز ا٫ٚي١ٜٛ، ضبٌٝ ع٢ً ايدٍٚ تًو تٓعس

 تعٜٛكات تكدِٜ هلا ٜتط٢ٓ يهٞ ايطايب١، ايطسف ايدٚي١ اىل املؿادز٠ املُتًهات اٚ املؿادز٠ اؾسا٥ِ عا٥دات

 .ايػسعٝني اؾشابٗا اىل ٖرٙ املُتًهات اٚ اؾسا٥ِ عا٥دات زد اٚ اؾسمي١ قشاٜا اىل

 َٔ 13ٚ 12 يًُادتني ٚؾكا اخس٣ طسف دٚي١ َٔ َكدّ طًب ع٢ً بٓا٤ ادسا٤ اؽاذ عٓد ايطسف، يًدٚي١ جيٛش -3

 :بػإ تستٝبات اٚ اتؿاقات ابساّ يف اـاف ا٫عتباز بعني تٓعس إ ا٫تؿاق١ٝ، ٖرٙ



 ايُٝٔ  _فًظ ايٓٛاب 

   َسنص املعًَٛات _دا٥س٠ املعًَٛات ٚايٓعِ 

 املُتًهات اٚ اؾسا٥ِ عا٥دات بٝع َٔ املتات١ٝ با٫َٛاٍ اٚ ٖرٙ املُتًهات اٚ اؾسا٥ِ عا٥دات بك١ُٝ ايتربع( ا)

 اؿه١َٝٛ اهل٦ٝات ٚاىل ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ َٔ 30 املاد٠ َٔ( ز) 2 يًؿكس٠ ٚؾكا املدؿـ يًشطاب َٓٗا، ظص٤ اٚ ٖرٙ،

 املٓع١ُ; اؾسمي١ َهاؾش١ يف املتدؿؿ١ ايدٚي١ٝ

 ٖرٙ، املُتًهات اٚ اؾسا٥ِ عا٥دات بٝع َٔ املتات١ٝ ا٫َٛاٍ اٚ ٖرٙ، املُتًهات اٚ اؾسا٥ِ عا٥دات اقتطاّ( ب)

 .ساي١ نٌ سطب اٚ َٓتعِ اضاع ع٢ً اخس٣، اطساف دٍٚ َع ا٫داز١ٜ، ادسا٤اتٗا اٚ ايداخًٞ يكاْْٛٗا ٚؾكا

 ايككا١ٝ٥ اي١ٜ٫ٛ(: 15)املــاد٠

 مبكتك٢ اجملس١َ ا٫ؾعاٍ ع٢ً ايككا١ٝ٥ ٫ٜٚتٗا ضسٜإ يتانٝد تدابري َٔ ًٜصّ قد َا طسف دٚي١ نٌ تعتُد -1

 :ايتاي١ٝ اؿا٫ت يف ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ َٔ 23ٚ 8ٚ 6ٚ 5 املٛاد

 ايطسف; ايدٚي١ تًو اقًِٝ يف اؾسّ ُٜستهب عٓدَا( ا)

 تًو قٛاْني مبٛدب َطذ١ً طا٥س٠ اٚ ايطسف ايدٚي١ تًو عًِ تسؾع ضؿ١ٓٝ َنت ع٢ً اؾسّ ُٜستهب عٓدَا اٚ( ب)

 .اؾسّ ازتهاب ٚقت ايدٚي١

 ع٢ً ايككا١ٝ٥ ٫ٜٚتٗا ضسٜإ اٜكا ت٪ند إ ايطسف يًدٚي١ جيٛش ا٫تؿاق١ٝ، ٖرٙ َٔ 4 املاد٠ باسهاّ زٖٓا -2

 :ايتاي١ٝ اؿا٫ت يف ايكبٌٝ ٖرا َٔ دسّ اٟ

 ايطسف; ايدٚي١ تًو َٛاطين اسد قد اؾسّ ُٜستهب عٓدَا( ا)

 املعتاد اقاَت٘ َهإ ٜٛدد اؾٓط١ٝ عدِٜ غدـ اٚ ايطسف ايدٚي١ تًو َٛاطين اسد اؾسّ ُٜستهب عٓدَا( ب)

 اقًُٝٗا; يف

 :اؾسّ ٜهٕٛ عٓدَا اٚ( ز)

 بٗدف اقًُٝٗا خازز ُٜٚستهب ا٫تؿاق١ٝ، ٖرٙ َٔ 5 املاد٠ َٔ 1 يًؿكس٠ ٚؾكا اجملس١َ ا٫ؾعاٍ َٔ ٚاسدا ،1'

 اقًُٝٗا; داخٌ خطري٠ دسمي١ ازتهاب

 اقًُٝٗا خازز ُٜٚستهب ا٫تؿاق١ٝ، ٖرٙ َٔ 6 املاد٠ َٔ ،2'( ب) 1 يًؿكس٠ ٚؾكا اجملس١َ ا٫ؾعاٍ َٔ ٚاسدا ،2'

 .اقًُٝٗا داخٌ ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ َٔ 6 املاد٠ َٔ ،1'( ب) اٚ ،2' اٚ ،1'( ا) 1 يًؿكس٠ ٚؾكا فّسّ ؾعٌ ازتهاب بٗدف

 يتانٝد تدابري َٔ ًٜصّ قد َا طسف دٚي١ نٌ تعتُد ا٫تؿاق١ٝ، ٖرٙ َٔ 16 املاد٠ َٔ 10 ايؿكس٠ ٫غساض -3

 اقًُٝٗا يف َٛدٛدا املصعّٛ اؾاْٞ ٜهٕٛ عٓدَا ا٫تؿاق١ٝ، بٗرٙ املػُٛي١ اؾسا٥ِ ع٢ً ايككا١ٝ٥ ٫ٜٚتٗا ضسٜإ

 .زعاٜاٖا اسد نْٛ٘ ٖٞ ٚسٝد٠ عذ١ ايػدـ ذيو بتطًِٝ تكّٛ ٫ٚ

 املػُٛي١ اؾسا٥ِ ع٢ً ايككا١ٝ٥ ٫ٜٚتٗا ضسٜإ يتانٝد تدابري َٔ ًٜصّ قد َا طسف دٚي١ نٌ اٜكا تعتُد -4

 .بتطًُٝ٘ تكّٛ ٫ٚ اقًُٝٗا يف َٛدٛدا املصعّٛ اؾاْٞ ٜهٕٛ عٓدَا ا٫تؿاق١ٝ بٗرٙ

 عًُت اٚ املاد٠، ٖرٙ َٔ 2 اٚ 1 ايؿكس٠ مبكتك٢ ايككا١ٝ٥ ٫ٜٚتٗا متازع اييت ايطسف ايدٚي١ ُأبًػت اذا -5

 اٚ قكا١ٝ٥ مب٬سك١ تكّٛ اٚ ؼكٝكا ػسٟ ا٫خس٣ ا٫طساف ايدٍٚ َٔ انجس اٚ ٚاسد٠ دٚي١ إ اخس٣، بطسٜك١

 بٝٓٗا، ؾُٝا تتػاٚز إ ا٫طساف ايدٍٚ ٖرٙ يف املدتؿ١ ايطًطات تتػاٚز ذات٘، ايطًٛى بػإ قكا٥ٝا ادسا٤ تتدر

 .تدابري َٔ تتدرٙ َا تٓطٝل بٗدف ا٫قتكا٤، سطب



 ايُٝٔ  _فًظ ايٓٛاب 

   َسنص املعًَٛات _دا٥س٠ املعًَٛات ٚايٓعِ 

 دٓا١ٝ٥ قكا١ٝ٥ ١ٜ٫ٚ اٟ ممازض١ دٕٚ ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ ؼٍٛ ٫ ايعاّ، ايدٚيٞ ايكإْٛ بكٛاعد املطاع دٕٚ -6

 .ايداخًٞ يكاْْٛٗا ٚؾكا ضسٜاْٗا ايطسف ايدٚي١ ت٪ند

 اجملسَني تطًِٝ(: 16)املــاد٠

 مجاع١ قًٛع ع٢ً تٓطٟٛ اييت اؿا٫ت يف اٚ ا٫تؿاق١ٝ، بٗرٙ املػُٛي١ اؾسا٥ِ ع٢ً املاد٠ ٖرٙ تٓطبل -1

 ٖٛ ايرٟ ايػدـ ٚدٛد ٚع٢ً 3 املاد٠ َٔ( ب) اٚ( ا) 1 ايؿكس٠ يف ايٝ٘ َػاز دسّ ازتهاب يف َٓع١ُ ادسا١َٝ

 ايتطًِٝ بػاْ٘ ًُٜتُظ ايرٟ اؾسّ ٜهٕٛ إ غسٜط١ ايطًب، َتًك١ٝ ايطسف ايدٚي١ اقًِٝ يف ايتطًِٝ طًب َٛقٛع

 .ايطًب َتًك١ٝ ايطسف ٚايدٚي١ ايطايب١ ايطسف ايدٚي١ َٔ يهٌ ايداخًٞ ايكإْٛ مبكتك٢ عًٝ٘ َعاقبا

 داش املاد٠، بٗرٙ َػ٫ُٛ يٝظ َٓٗا ٚبعض َٓؿؿ١ً، خطري٠ دسا٥ِ عد٠ ٜتكُٔ ايتطًِٝ طًب نإ اذا -2

 .املػُٛي١ غري اؾسا٥ِ بتًو ٜتعًل ؾُٝا اٜكا املاد٠ ٖرٙ تطبل إ ايطًب َتًك١ٝ ايطسف يًدٚي١

 ا١ٜ يف يًتطًِٝ اـاقع١ اؾسا٥ِ عداد يف َدزدا املاد٠ ٖرٙ عًٝٗا تٓطبل اييت اؾسا٥ِ َٔ دسّ نٌ ٜعترب -3

 اؾسا٥ِ عداد يف اؾسا٥ِ تًو بادزاز ا٫طساف ايدٍٚ ٚتتعٗد. ا٫طساف ايدٍٚ بني ضاز١ٜ اجملسَني يتطًِٝ َعاٖد٠

 .بٝٓٗا ؾُٝا تربّ اجملسَني يتطًِٝ َعاٖد٠ ا١ٜ يف يًتطًِٝ اـاقع١

 ٫ اخس٣ طسف دٚي١ َٔ تطًِٝ طًب َعاٖد٠، بٛدٛد َػسٚطا اجملسَني تطًِٝ ػعٌ طسف، دٚي١ تًكت اذا -4

 باٟ ٜتعًل ؾُٝا يًتطًِٝ ايكاْْٛٞ ا٫ضاع ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ تعترب إ هلا داش اجملسَني، يتطًِٝ مبعاٖد٠ َعٗا تستبط

 .املاد٠ ٖرٙ عًٝ٘ تٓطبل دسّ

 :َعاٖد٠ بٛدٛد َػسٚطا اجملسَني تطًِٝ ػعٌ اييت ا٫طساف ايدٍٚ ع٢ً -5

 اٚ اقسازٖا اٚ قبٛهلا اٚ ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ ع٢ً ايتؿدٜل ؾو اٜداعٗا ٚقت املتشد٠، ي٬َِ ايعاّ ا٫َني تبًّؼ إ( ا)

 ضا٥س َع اجملسَني تطًِٝ بػإ يًتعإٚ ايكاْْٛٞ ا٫ضاع ٖٞ ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ ضتعترب ناْت اذا مبا ايٝٗا، ا٫ْكُاّ

 ا٫تؿاق١ٝ; ٖرٙ يف ا٫طساف ايدٍٚ

 ٖرٙ يف ا٫طساف ايدٍٚ ضا٥س َع اجملسَني تطًِٝ بػإ َعاٖدات ابساّ اىل ا٫َس، اقتك٢ سٝجُا تطع٢، إ( ب)

 تطًِٝ بػإ يًتعإٚ ايكاْْٛٞ ا٫ضاع ٖٞ ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ تعترب ٫ ناْت اذا املاد٠، ٖرٙ تٓؿٝر بػ١ٝ ا٫تؿاق١ٝ

 .اجملسَني

 تٓطبل اييت اؾسا٥ِ تعترب إ َعاٖد٠ بٛدٛد َػسٚطا اجملسَني تطًِٝ ػعٌ ٫ اييت ا٫طساف ايدٍٚ ع٢ً -6

 .بٝٓٗا ؾُٝا يًتطًِٝ خاقع١ دسا٥ِ املاد٠ ٖرٙ عًٝٗا

 اٚ ايطًب َتًك١ٝ ايطسف يًدٚي١ ايداخًٞ ايكإْٛ عًٝٗا ٜٓـ اييت يًػسٚط خاقعا اجملسَني تطًِٝ ٜهٕٛ -7

 ٚا٫ضباب يًتطًِٝ املطٛغ١ يًعكٛب١ ا٫د٢ْ باؿد املتعًل ايػسط ذيو يف مبا املٓطبك١، اجملسَني تطًِٝ َعاٖدات

 .ايتطًِٝ زؾض يف ايٝٗا تطتٓد إ ايطًب َتًك١ٝ ايطسف يًدٚي١ جيٛش اييت

 َٔ بٗا ٜتؿٌ َا ٚتبطٝط ايتطًِٝ ادسا٤ات تعذٌٝ اىل ايداخ١ًٝ، بكٛاْٝٓٗا زٖٓا ا٫طساف، ايدٍٚ تطع٢ -8

 .املاد٠ ٖرٙ عًٝ٘ تٓطبل دسّ باٟ تتعًل اثبات١ٝ َتطًبات

 يتطًِٝ َعاٖدات َٔ ب٘ تستبط َٚا ايداخًٞ قاْْٛٗا باسهاّ زٖٓا ايطًب، َتًك١ٝ ايطسف يًدٚي١ جيٛش -9

 اقًُٝٗا، يف ٚاملٛدٛد تطًُٝ٘ املطًٛب ايػدـ ؼتذص إ ايطايب١، ايطسف ايدٚي١ َٔ طًب ع٢ً ٚبٓا٤ اجملسَني،
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ّٛؽ ايعسٚف بإ اقتٓعت َت٢ ايتطًِٝ، ادسا٤ات سكٛزٙ يكُإ اخس٣ َٓاضب١ تدابري تتدر إ اٚ  ٚباْٗا ذيو تط

 .ًَش١ ظسٚف

 ظسّ ٜتعًل ؾُٝا ايػدـ ذيو بتطًِٝ اقًُٝٗا يف املصعّٛ اؾاْٞ ٜٛدد اييت ايطسف ايدٚي١ تكِ مل اذا -10

 اييت ايطسف ايدٚي١ طًب ع٢ً بٓا٤ عًٝٗا، ٚدب زعاٜاٖا، اسد نْٛ٘ ٖٛ ٚسٝد يطبب املاد٠، ٖرٙ عًٝ٘ تٓطبل

 ايطًطات تًو ٚتتدر. امل٬سك١ بكؿد املدتؿ١ ضًطاتٗا اىل ي٘ َربز ٫ ابطا٤ دٕٚ ايكك١ٝ ؼٌٝ إ ايتطًِٝ، تطًب

 ايداخًٞ ايكإْٛ مبكتك٢ دطِٝ طابع ذٟ آخس دسّ اٟ ساي١ يف نُا ذات٘ ايٓشٛ ع٢ً بادسا٤اتٗا ٚتكطًع قسازٖا

 قُاْا با٫دي١، ٚاملتعًك١ ا٫دسا١ٝ٥ اؾٛاْب يف خؿٛؾا املع١ٝٓ، ا٫طساف ايدٍٚ ٚتتعإٚ. ايطسف ايدٚي١ يتًو

 .امل٬سك١ تًو يؿعاي١ٝ

 ٜعاد إ بػسط ا٫ ايؿٛز َٔ ؾٛز٠ باٟ زعاٜاٖا اسد تطًِٝ ايطسف يًدٚي١ ايداخًٞ ايكإْٛ جيٝص ٫ عٓدَا -11

 ُطًب اييت ا٫دسا٤ات اٚ يًُشان١ُ ْتٝذ١ عًٝ٘ ايؿادز اؿهِ يككا٤ ايطسف ايدٚي١ تًو اىل ايػدـ ذيو

 ٖرا ع٢ً ايػدـ تطًِٝ طًبت اييت ايطسف ٚايدٚي١ ايطسف ايدٚي١ ٖرٙ ٚتتؿل ادًٗا َٔ ايػدـ ذيو تطًِٝ

 يف املبني با٫يتصاّ يًٛؾا٤ ناؾٝا املػسٚط ايتطًِٝ ذيو ٜعترب اخس٣، غسٚط َٔ َٓاضبا تسٜاْ٘ َا ٚع٢ً اـٝاز

 .املاد٠ ٖرٙ َٔ 10 ايؿكس٠

 َٔ ٖٛ تطًُٝ٘ املطًٛب ايػدـ إ عذ١ قكا٥ٞ، سهِ تٓؿٝر بػسض َكدّ تطًِٝ، طًب ُزؾض اذا -12

 ٜطُح ايداخًٞ قاْْٛٗا نإ اذا ايطًب، َتًك١ٝ ايطسف ايدٚي١ ع٢ً ٚدب ايطًب، َتًك١ٝ ايطسف ايدٚي١ زعاٜا

 تٓؿٝر يف تٓعس إ ايطايب، ايطسف َٔ طًب ع٢ً ٚبٓا٤ ايكإْٛ، ذيو َٚكتكٝات ٜتؿل ذيو نإ ٚاذا بريو

 .بٗا احملهّٛ ايعكٛب١ َٔ تبك٢ َا تٓؿٝر اٚ ايداخًٞ، ايطايب ايطسف قإْٛ مبكتك٢ ايؿادز اؿهِ

 َعا١ًَ املاد٠ ٖرٙ عًٝٗا تٓطبل اييت اؾسا٥ِ َٔ باٟ ٜتعًل ؾُٝا ادسا٤ات عك٘ ُتتدر غدـ ٫ٟ ُتهؿٌ -13

 ايدٚي١ قإْٛ عًٝٗا ٜٓـ اييت ٚايكُاْات اؿكٛم ظُٝع ايتُتع ذيو يف مبا ا٫دسا٤ات، َساسٌ نٌ يف َٓؿؿ١

 .اقًُٝٗا يف ايػدـ ذيو ٜٛدد اييت ايطسف

 ايطسف ايدٚي١ يد٣ نإ اذا بايتطًِٝ ايتصاَا ٜؿسض اْ٘ ع٢ً ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ يف سهِ اٟ تؿطري جيٛش ٫ -14

 اٚ عسق٘ اٚ دٓط٘ ْٛع بطبب غدـ َعاقب١ اٚ ٬َسك١ بػسض قدّ ايطًب بإ ي٬عتكاد ٚد١ٗٝ دٚاع ايطًب َتًك١ٝ

 ايػدـ ذيو بٛقع١ٝ قسزا ضًٝشل يًطًب ا٫َتجاٍ إ اٚ ايطٝاض١ٝ، آزا٥٘ اٚ ايعسقٞ اؾً٘ اٚ دٓطٝت٘ اٚ دٜاْت٘

 .ا٫ضباب تًو َٔ ضبب ٫ٟ

 .َاي١ٝ َطا٥ٌ ع٢ً َٓطٜٛا اٜكا ٜعترب اؾسّ إ جملسد تطًِٝ طًب تسؾض إ ا٫طساف يًدٍٚ جيٛش ٫ -15

 ايطايب١ ايطسف ايدٚي١ َع ا٫َس، اقتك٢ سٝجُا ايطًب، َتًك١ٝ ايطسف ايدٚي١ تتػاٚز ايتطًِٝ، زؾض قبٌ -16

 .بادعا٤اتٗا ايؿ١ً ذات املعًَٛات ٚيتكدِٜ آزا٥ٗا يعسض ٚاؾس٠ ؾسؾ١ هلا تتٝح يهٞ

 اٚ اجملسَني تطًِٝ يتٓؿٝر ا٫طساف َٚتعدد٠ ثٓا١ٝ٥ تستٝبات اٚ اتؿاقات ابساّ اىل ا٫طساف ايدٍٚ تطع٢ -17

 .ؾاعًٝت٘ تعصٜص

 عًِٝٗ احملهّٛ ا٫غداف ْكٌ(: 17)املــاد٠
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 ايرٜٔ ا٫غداف ْكٌ بػإ ا٫طساف َتعدد٠ اٚ ثٓا١ٝ٥ تستٝبات اٚ اتؿاقات ابساّ يف تٓعس إ ا٫طساف يًدٍٚ جيٛش

 بٗرٙ َػُٛي١ دسا٥ِ ٫زتهابِٗ اؿس١ٜ، َٔ اؿسَإ َٔ اخس٣ باغهاٍ اٚ اؿبظ بعكٛب١ عًِٝٗ حيهِ

 .ٖٓاى عكٛبتِٗ َد٠ انُاٍ ا٫غداف ٫ٚي٦و ٜتط٢ٓ يهٞ اقًُٝٗا اىل ا٫تؿاق١ٝ،

 املتبادي١ ايكا١ْْٝٛ املطاعد٠(: 18)املــاد٠

 ايتشكٝكات يف املتبادي١ ايكا١ْْٝٛ املطاعد٠ َٔ ممهٔ قدز انرب يبعض، بعكٗا ا٫طساف، ايدٍٚ تكدّ -1

 ٚمتد ،3 املاد٠ عًٝ٘ تٓـ سطبُا ا٫تؿاق١ٝ، بٗرٙ املػُٛي١ باؾسا٥ِ ٜتؿٌ ؾُٝا ايككا١ٝ٥ ٚا٫دسا٤ات ٚامل٬سكات

 إ يف ي٬غتباٙ َعكٛي١ دٚاع ايطايب١ ايطسف ايدٚي١ يد٣ تهٕٛ عٓدَا مماث١ً مبطاعد٠ تباديٝا ا٫خس٣ َٓٗا نٌ

 اٚ اؾسا٥ِ تًو قشاٜا إ ذيو يف مبا ٚطين، عرب طابع ذٚ 3 املاد٠ َٔ( ب) اٚ( ا) 1 ايؿكس٠ يف ايٝ٘ املػاز اؾسّ

 ايطًب َتًك١ٝ ايطسف ايدٚي١ يف تٛدد عًٝٗا ا٫دي١ اٚ ازتهابٗا يف املطتع١ًُ ا٫دٚات اٚ عا٥داتٗا اٚ عًٝٗا ايػٗٛد

 .اؾسّ ازتهاب يف قايع١ َٓع١ُ ادسا١َٝ مجاع١ ٚإ

 َٚعاٖداتٗا ايطًب َتًك١ٝ ايطسف ايدٚي١ قٛاْني مبكتك٢ بايهاٌَ املتبادي١ ايكا١ْْٝٛ املطاعد٠ تكدّ -2

 اييت باؾسا٥ِ املتعًك١ ايككا١ٝ٥ ٚا٫دسا٤ات ٚامل٬سكات بايتشكٝكات ٜتؿٌ ؾُٝا ايؿ١ً، ذات ٚتستٝباتٗا ٚاتؿاقاتٗا

 .ايطايب١ ايدٚي١ يف ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ َٔ 10 املاد٠ مبكتك٢ عٓٗا املط٪ٚي١ٝ اعتباز١ٜ ١٦ٖٝ ؼٌُٝ جيٛش

 :ايتاي١ٝ ا٫غساض َٔ ٫ٟ املاد٠، هلرٙ ٚؾكا تكدّ اييت املتبادي١، ايكا١ْْٝٛ املطاعد٠ ُتطًب إ جيٛش -3

 ا٫غداف; َٔ اقٛاٍ اٚ ادي١ ع٢ً اؿؿٍٛ( ا)

 ايككا١ٝ٥; املطتٓدات تبًٝؼ( ب)

 ٚايتذُٝد; ٚايكبط ايتؿتٝؼ عًُٝات تٓؿٝر( ز)

 ٚاملٛاقع; ا٫غٝا٤ ؾشـ( د)

 اـربا٤; بٗا ٜكّٛ اييت ٚايتكُٝٝات ٚا٫دي١ املعًَٛات تكدِٜ( ٖـ)

 اٚ املاي١ٝ اٚ املؿسؾ١ٝ اٚ اؿه١َٝٛ ايطذ٬ت ؾٝٗا مبا ايؿ١ً، ذات ٚايطذ٬ت املطتٓدات اؾٍٛ تكدِٜ( ٚ)

 عٓٗا; َؿدق١ ْطذ اٚ ا٫عُاٍ، اٚ ايػسنات ضذ٬ت

 اؿؿٍٛ ٫غساض اثسٖا اقتؿا٤ اٚ ا٫خس٣ ا٫غٝا٤ اٚ ا٫دٚات اٚ املُتًهات اٚ اؾسا٥ِ عا٥دات ع٢ً ايتعسف( ش)

 ادي١; ع٢ً

 ايطايب١; ايطسف ايدٚي١ يف طٛاع١ٝ ا٫غداف َجٍٛ تٝطري( ح)

 .ايطًب َتًك١ٝ ايطسف يًدٚي١ ايداخًٞ ايكإْٛ َع ٜتعازض ٫ املطاعد٠ َٔ آخس ْٛع اٟ( ط)

 إ َطبكا، طًبا تتًك٢ إ ٚدٕٚ ايداخًٞ، بايكإْٛ َطاع دٕٚ ايطسف، يًدٚي١ املدتؿ١ يًطًطات جيٛش -4

 ميهٔ املعًَٛات ٖرٙ إ تس٣ سٝجُا اخس٣ طسف دٚي١ يف كتؿ١ ضًط١ اىل دٓا١ٝ٥ مبطا٥ٌ َتعًك١ َعًَٛات ؼٌٝ

 قٝاّ اىل ُتؿكٞ قد اْٗا اٚ بٓذاح امتاَٗا اٚ اؾٓا١ٝ٥ ٚا٫دسا٤ات بايتشسٜات ايكٝاّ ع٢ً ايطًط١ تًو تطاعد إ

 .ا٫تؿاق١ٝ بٗرٙ ع٬ُ طًب بؿٛؽ ا٫خس٣ ايطسف ايدٚي١

 دٓا١ٝ٥ ٚادسا٤ات ؼسٜات َٔ جيسٟ مبا اخ٬ٍ دٕٚ املاد٠ ٖرٙ َٔ 4 بايؿكس٠ ع٬ُ املعًَٛات، اساي١ تهٕٛ -5

 املعًَٛات تتًك٢ اييت املدتؿ١ ايطًطات ٚمتتجٌ. املعًَٛات تًو تكدّ اييت املدتؿ١ ايطًطات تتبعٗا اييت ايدٚي١ يف
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 ميٓع ٫ ٖرا إ بٝد. اضتدداَٗا ع٢ً قٝٛد بؿسض اٚ َ٪قتا، ٚيٛ ايهتُإ، طٞ املعًَٛات تًو بابكا٤ طًب ٫ٟ

 ايدٚي١ تكّٛ اؿاي١، تًو ٚيف. َتُٗا غدؿا ترب٨ َعًَٛات ادسا٤اتٗا يف تؿػٞ إ َٔ املتًك١ٝ ايطسف ايدٚي١

 َا اذا احمل١ًٝ ايطسف ايدٚي١ َع ٚتتػاٚز املعًَٛات، تًو اؾػا٤ قبٌ احمل١ًٝ ايطسف ايدٚي١ باخطاز املتًك١ٝ ايطسف

 ايطسف ايدٚي١ باب٬ؽ املتًك١ٝ ايطسف ايدٚي١ قاَت َطبل، اغعاز تٛدٝ٘ اضتجٓا١ٝ٥، ساي١ يف تعرز، ٚاذا. ذيو طًب

 .ابطا٤ دٕٚ ا٫ؾػا٤ بريو احمل١ًٝ

 ا٫طساف، َتعدد٠ اٚ ثٓا١ٝ٥ اخس٣، َعاٖد٠ ا١ٜ عٔ ايٓاغ١٦ با٫يتصاَات خيٌ َا املاد٠ ٖرٙ اسهاّ يف يٝظ -6

 .دص٥ٝا اٚ نًٝا املتبادي١ ايكا١ْْٝٛ املطاعد٠ ضتشهِ اٚ ؼهِ

 ا٫طساف ايدٍٚ ناْت اذا املاد٠ بٗرٙ ع٬ُ املكد١َ ايطًبات ع٢ً املاد٠ ٖرٙ َٔ 29 اىل 9 ايؿكسات تٓطبل -7

 ٖرا َٔ مبعاٖد٠ َستبط١ ا٫طساف ايدٍٚ تًو ناْت ٚاذا. ايكا١ْْٝٛ املطاعد٠ يتبادٍ مبعاٖد٠ َستبط١ غري املع١ٝٓ

 29 اىل 9 ايؿكسات تطبٝل ع٢ً ا٫طساف ايدٍٚ تتؿل مل َا املعاٖد٠، تًو يف املكاب١ً ا٫سهاّ تطبٝل ٚدب ايكبٌٝ،

 .ايتعإٚ تطٌٗ ناْت اذا ايؿكسات ٖرٙ تطبٝل ع٢ً بػد٠ ا٫طساف ايدٍٚ ُٚتػذع. َٓٗا بد٫ املاد٠ ٖرٙ َٔ

 .املؿسؾ١ٝ ايطس١ٜ بدع٣ٛ املاد٠ هلرٙ ٚؾكا املتبادي١ ايكا١ْْٝٛ املطاعد٠ تكدِٜ تسؾض إ ا٫طساف يًدٍٚ جيٛش ٫ -8

 اشدٚاد١ٝ اْتؿا٤ عذ١ املاد٠ ٖرٙ مبكتك٢ املتبادي١ ايكا١ْْٝٛ املطاعد٠ تكدِٜ تسؾض إ ا٫طساف يًدٍٚ جيٛش -9

 تكسزٙ ايرٟ بايكدز املطاعد٠، تكدّ إ َٓاضبا، ذيو تس٣ عٓدَا ايطًب، َتًك١ٝ يًدٚي١ جيٛش اْ٘ بٝد. ايتذسِٜ

 َتًك١ٝ ايطسف يًدٚي١ ايداخًٞ ايكإْٛ مبكتك٢ دسَا ميجٌ ايطًٛى نإ اذا عُا ايٓعس بؿسف تكدٜسٖا، سطب

 .ايطًب

 اخس٣ طسف دٚي١ يف ٚدٛدٙ َٚطًٛب طسف دٚي١ اقًِٝ يف عكٛبت٘ ٜككٞ اٚ قتذص غدـ اٟ ْكٌ جيٛش -10

 ٬َسكات اٚ ؼكٝكات ادٌ َٔ ادي١ ع٢ً اؿؿٍٛ يف اخس٣ َطاعد٠ تكدِٜ اٚ بػٗاد٠ ا٫د٤٫ اٚ ايتعسف ٫غساض

 :ايتايٝإ ايػسطإ اضتٛيف اذا ا٫تؿاق١ٝ بٗرٙ َػُٛي١ ظسا٥ِ تتعًل قكا١ٝ٥ ادسا٤ات اٚ

 عًِ; ٚعٔ طٛعا ايػدـ ذيو َٛاؾك١( ا)

 .غسٚط َٔ َٓاضبا ايطسؾإ ايدٚيتإ ٖاتإ تساٙ مبا زٖٓا ايطسؾني، ايدٚيتني يف املدتؿ١ ايطًطات اتؿام( ب)

 :املاد٠ ٖرٙ َٔ 10 ايؿكس٠ ٫غساض -11

 تطًب مل َا بريو، ايتصاّ ٚعًٝٗا ا٫ستذاش، قٝد ابكا٥٘ ضًط١ ايػدـ ايٝٗا ٜٓكٌ اييت ايطسف يًدٚي١ ٜهٕٛ( ا)

 ذيو; بػري تاذٕ اٚ ذيو غري ايػدـ َٓٗا ْكٌ اييت ايطسف ايدٚي١

 ْكٌ اييت ايطسف ايدٚي١ عٗد٠ اىل باعادت٘ ايتصاَٗا ابطا٤، دٕٚ ايػدـ، ايٝٗا ٜٓكٌ اييت ايطسف ايدٚي١ تٓؿر( ب)

 ايطسؾني; ايدٚيتني يف املدتؿ١ ايطًطات بني اخس٣، ؾٛز٠ با١ٜ اٚ َطبكا، عًٝ٘ ٜتؿل ملا ٚؾكا َٓٗا

 تطًِٝ ادسا٤ات ببد٤ َٓٗا ْكٌ اييت ايطسف ايدٚي١ تطايب إ ايػدـ ايٝٗا ٜٓكٌ اييت ايطسف يًدٚي١ جيٛش ٫( ز)

 ايػدـ; ذيو اعاد٠ ادٌ َٔ

 املؿسٚق١ ايعكٛب١ َد٠ قُٔ َٓٗا ْكٌ اييت ايدٚي١ يف ا٫ستذاش قٝد املٓكٍٛ ايػدـ ٜككٝٗا اييت املد٠ ُتشتطب( د)

 .ايٝٗا ْكٌ اييت ايطسف ايدٚي١ يف عًٝ٘
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 ٖرٙ َٔ 11ٚ 10 يًؿكستني ٚؾكا َٓٗا، َا غدـ ْكٌ ٜتكسز اييت ايطسف ايدٚي١ ذيو ع٢ً تٛاؾل مل َا -12

 ع٢ً اخس٣ قٝٛد اٟ ؾسض اٚ َعاقبت٘ اٚ استذاشٙ اٚ دٓطٝت٘، ناْت اٜا ايػدـ، ذيو ٬َسك١ جيٛش ٫ املاد٠،

 اقًِٝ ملػادزت٘ ضابك١ ادا١ْ اسهاّ اٚ اغؿا٫ت اٚ اؾعاٍ بطبب ايٝٗا، ٜٓكٌ اييت ايدٚي١ اقًِٝ يف ايػدؿ١ٝ، سسٜت٘

 .َٓٗا ْكٌ اييت ايدٚي١

 املتبادي١ ايكا١ْْٝٛ املطاعد٠ طًبات بتًكٞ ٚكٛي١ َط٪ٚي١ تهٕٛ َسنص١ٜ ضًط١ طسف دٚي١ نٌ تعني -13

 خاؾ١ َٓطك١ ايطسف يًدٚي١ نإ ٚسٝجُا. يتٓؿٝرٖا املدتؿ١ ايطًطات اىل باسايتٗا اٚ ايطًبات تًو بتٓؿٝر ٚتكّٛ

 املٗاّ تتٛىل َٓؿسد٠ َسنص١ٜ ضًط١ تعني إ هلا داش املتبادي١، ايكا١ْْٝٛ يًُطاعد٠ َطتكٌ ْعاّ ذٚ خاف اقًِٝ اٚ

 املتًكا٠ ايطًبات تٓؿٝر ٚض١َ٬ ضسع١ املسنص١ٜ ايطًطات ٚتهؿٌ. ا٫قًِٝ بريو اٚ املٓطك١ بتًو ٜتعًل ؾُٝا ذاتٗا

 املدتؿ١ ايطًط١ تًو تػذع يتٓؿٝرٙ، كتؿ١ ضًط١ اىل ايطًب باساي١ املسنص١ٜ ايطًط١ تكّٛ ٚسٝجُا. اسايتٗا اٚ

١ّٓٝ املسنص١ٜ ايطًط١ باضِ املتشد٠ ي٬َِ ايعاّ ا٫َني ٚخيطس. ض١ًُٝ ٚبؿٛز٠ بطسع١ ايطًب تٓؿٝر ع٢ً  هلرا املع

. ايٝٗا ا٫ْكُاّ اٚ اقسازٖا اٚ هلاقبٛ اٚ ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ ع٢ً تؿدٜكٗا ؾو باٜداع طسف دٚي١ نٌ قٝاّ ٚقت ايػسض

 ايدٍٚ تعٝٓٗا اييت املسنص١ٜ ايطًطات اىل بٗا تتعًل َساض٬ت ٚاٟ املتبادي١ ايكا١ْْٝٛ املطاعد٠ طًبات ٚتٛد٘

 عرب ايٝٗا ٚاملساض٬ت ايطًبات ٖرٙ َجٌ تٛدٝ٘ تػرتط إ يف طسف دٚي١ ا١ٜ سل ايػسط ٖرا ميظ ٫ٚ. ا٫طساف

 ايدٚي١ٝ املٓع١ُ طسٜل عٔ املعٓٝتإ، ايطسؾإ ايدٚيتإ تتؿل ٚسٝجُا ايعاد١ً، اؿا٫ت ٚيف ايدبًَٛاض١ٝ، ايكٓٛات

 .ذيو اَهٔ إ اؾٓا١ٝ٥، يًػسط١

 ايدٚي١ يد٣ َكبٛي١ بًػ١ َهتٛب ضذٌ اْتاز تطتطٝع ٚض١ًٝ با١ٜ اَهٔ، سٝجُا اٚ، نتاب١ ايطًبات تكدّ -14

 املتشد٠ ي٬َِ ايعاّ ا٫َني ٚخيطس. ؾشت٘ َٔ تتشكل إ ايطسف ايدٚي١ يتًو تتٝح ٚبػسٚط ايطًب، َتًك١ٝ ايطسف

 ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ ع٢ً تؿدٜكٗا ؾو باٜداع طسف دٚي١ نٌ قٝاّ ٚقت طسف دٚي١ نٌ يد٣ املكبٛي١ ايًػات اٚ بايًػ١

 إ جيٛش ذيو، ع٢ً ايطسؾإ ايدٚيتإ تتؿل ٚسٝجُا ايعاد١ً، اؿا٫ت ٚيف. ايٝٗا ا٫ْكُاّ اٚ اقسازٖا اٚ قبٛهلا اٚ

 .ايؿٛز ع٢ً نتاب١ ُت٪ند إ ع٢ً غؿٜٛا، ايطًبات تكدّ

 :املتبادي١ ايكا١ْْٝٛ املطاعد٠ طًب ٜتكُٔ -15

 ايطًب; َكد١َ ايطًط١ ١ٜٖٛ( ا)

 اييت ايطًط١ ٚٚظا٥ـ ٚاضِ ايطًب، ب٘ ٜتعًل ايرٟ ايككا٥ٞ ا٫دسا٤ اٚ امل٬سك١ اٚ ايتشكٝل ٚطبٝع١ َٛقٛع( ب)

 ايككا٥ٞ; ا٫دسا٤ اٚ امل٬سك١ اٚ ايتشكٝل تتٛىل

 قكا١ٝ٥; َطتٓدات تبًٝؼ يػسض املكد١َ بايطًبات ٜتعًل َا باضتجٓا٤ باملٛقٛع، ايؿ١ً ذات يًٛقا٥ع ًَدؿا( ز)

 اتباع٘; ايطايب١ ايطسف ايدٚي١ تٛد َعني ادسا٤ اٟ ٚتؿاؾٌٝ املًتُط١ يًُطاعد٠ ٚؾؿا( د)

 ذيو; اَهٔ سٝجُا ٚدٓطٝت٘، َٚهاْ٘ َعين غدـ اٟ ١ٜٖٛ( ٖـ)

 .ايتدابري اٚ املعًَٛات اٚ ا٫دي١ ادً٘ َٔ تًتُظ ايرٟ ايػسض( ٚ)

 ٚؾكا ايطًب يتٓؿٝر قسٚز١ٜ اْٗا ٜتبني عٓدَا اقاؾ١ٝ َعًَٛات تطًب إ ايطًب َتًك١ٝ ايطسف يًدٚي١ جيٛش -16

 .ايتٓؿٝر ذيو تطٌٗ إ املعًَٛات تًو غإ َٔ ٜهٕٛ عٓدَا اٚ ايداخًٞ، يكاْْٛٗا



 ايُٝٔ  _فًظ ايٓٛاب 
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 ٫ ايرٟ بايكدز ٜهٕٛ، ٚإ ايطًب، َتًك١ٝ ايطسف يًدٚي١ ايداخًٞ يًكإْٛ ٚؾكا ايطًب تٓؿٝر ٜهٕٛ -17

 .ايطًب يف احملدد٠ ي٬دسا٤ات ٚؾكا ا٫َهإ، ٚعٓد ايطًب َتًك١ٝ ايطسف يًدٚي١ ايداخًٞ ايكإْٛ َع ٜتعازض

 ايطًطات اَاّ خبري، اٚ غاٖد بؿؿ١ طسف، دٚي١ اقًِٝ يف َٛدٛد غدـ اقٛاٍ مساع ٜتعني عٓدَا -18

 يًدٚي١ جيٛش ايداخًٞ، يًكإْٛ ا٫ضاض١ٝ املباد٤٣ َع َٚتؿكا ممهٓا ذيو ٜٚهٕٛ اخس٣، طسف يدٚي١ ايككا١ٝ٥

 ٜهٔ مل اذا ايؿٝدٜٛ طسٜل عٔ اضتُاع دًط١ بعكد ا٫خس٣، ايدٚي١ طًب ع٢ً بٓا٤ تطُح، إ ا٫ٚىل ايطسف

 تتؿل إ ا٫طساف يًدٍٚ ٚجيٛش. ايطايب١ ايطسف ايدٚي١ اقًِٝ يف بٓؿط٘ املعين ايػدـ َجٍٛ َطتؿٛبا اٚ ممهٓا

 تابع١ قكا١ٝ٥ ضًط١ ؼكسٖا ٚإ ايطايب١ ايطسف يًدٚي١ تابع١ قكا١ٝ٥ ضًط١ ا٫ضتُاع دًط١ اداز٠ تتٛىل إ ع٢ً

 .ايطًب َتًك١ٝ ايطسف يًدٚي١

 اٚ ايطًب، َتًك١ٝ ايطسف ايدٚي١ بٗا تصٚدٖا اييت ا٫دي١ اٚ املعًَٛات تٓكٌ إ ايطايب١ ايطسف يًدٚي١ جيٛش ٫ -19

 َٔ َطبك١ َٛاؾك١ دٕٚ ايطًب، يف املرنٛز٠ تًو غري قكا١ٝ٥ ادسا٤ات اٚ ٬َسكات اٚ ؼكٝكات يف تطتددَٗا إ

 ادسا٤اتٗا يف تؿػٞ إ َٔ ايطايب١ ايطسف ايدٚي١ ميٓع َا ايؿكس٠ ٖرٙ يف ٚيٝظ. ايطًب َتًك١ٝ ايطسف ايدٚي١

 ايدٚي١ باخطاز ايطايب١ ايطسف ايدٚي١ تكّٛ ا٫خري٠، اؿاي١ ٚيف. َتِٗ غدـ ترب١٥ اىل ت٪دٟ ادي١ اٚ َعًَٛات

 ٚاذا. ذيو َٓٗا طًب َا اذا ايطًب، َتًك١ٝ ايطسف ايدٚي١ َع تتػاٚز ٚإ ا٫ؾػا٤ سدٚخ قبٌ ايطًب َتًك١ٝ ايطسف

 ايطًب، َتًك١ٝ ايطسف ايدٚي١ باب٬ؽ ايطايب١ ايطسف ايدٚي١ قاَت َطبل، اغعاز تٛدٝ٘ اضتجٓا١ٝ٥، ساي١ يف تعرز،

 .ا٫ؾػا٤ عدٚخ ابطا٤، دٕٚ

 ايطًب ضس١ٜ ع٢ً ؼاؾغ إ ايطًب َتًك١ٝ ايطسف ايدٚي١ ع٢ً تػرتط إ ايطايب١ ايطسف يًدٚي١ جيٛش -20

 ايطس١ٜ، يػسط متتجٌ إ ايطًب َتًك١ٝ ايطسف ايدٚي١ ع٢ً تعرز ٚاذا. يتٓؿٝرٙ اي٬شّ ايكدز باضتجٓا٤ َٚكُْٛ٘،

 .ايطسع١ ٚد٘ ع٢ً بريو ايطايب١ ايطسف ايدٚي١ ابًػت

 :املتبادي١ ايكا١ْْٝٛ املطاعد٠ تكدِٜ زؾض جيٛش -21

 املاد٠; ٖرٙ ٫سهاّ ٚؾكا ايطًب ٜكدّ مل اذا( ا)

 َؿاؿٗا اٚ ايعاّ ْعاَٗا اٚ آَٗا اٚ ضٝادتٗا ميظ قد ايطًب تٓؿٝر إ ايطًب َتًك١ٝ ايطسف ايدٚي١ زات اذا( ب)

 ا٫خس٣; ا٫ضاض١ٝ

 املطًٛب ا٫دسا٤ تٓؿٝر ضًطاتٗا ع٢ً حيعس إ ايطًب َتًك١ٝ ايطسف يًدٚي١ ايداخًٞ ايكإْٛ غإ َٔ نإ اذا( ز)

 ٫ٜٚتٗا اطاز يف قكا١ٝ٥ ادسا٤ات اٚ ٬َسك١ اٚ يتشكٝل خاقعا اؾسّ ذيو نإ يٛ مماثٌ، دسّ اٟ بػإ

 ايككا١ٝ٥;

 باملطاعد٠ ٜتعًل ؾُٝا ايطًب َتًك١ٝ ايطسف يًدٚي١ ايكاْْٛٞ ايٓعاّ َع تتعازض يًطًب ا٫ضتذاب١ ناْت اذا( د)

 .املتبادي١ ايكا١ْْٝٛ

 ع٢ً اٜكا ٜٓطٟٛ اؾسّ إ اعتباز جملسد َتبادي١ قا١ْْٝٛ َطاعد٠ طًب تسؾض إ ا٫طساف يًدٍٚ جيٛش ٫ -22

 .َاي١ٝ َطا٥ٌ

 .املتبادي١ ايكا١ْْٝٛ املطاعد٠ يتكدِٜ زؾض اٟ اضباب تبدٟ -23



 ايُٝٔ  _فًظ ايٓٛاب 

   َسنص املعًَٛات _دا٥س٠ املعًَٛات ٚايٓعِ 

 اىل ٚتساعٞ ممهٔ، ٚقت اقسب يف املتبادي١ ايكا١ْْٝٛ املطاعد٠ طًب ايطًب َتًك١ٝ ايطسف ايدٚي١ تٓؿر -24

. ذات٘ ايطًب يف ا٫ؾكٌ ع٢ً اضبابٗا ٚتٛزد ايطايب١ ايطسف ايدٚي١ تكرتسٗا ْٗا١ٝ٥ َٛاعٝد اٟ ممهٔ سد اقؿ٢

 ايتكدّ بػإ ايطايب١ ايطسف ايدٚي١ َٔ تتًكاٖا اييت املعكٛي١ يًطًبات ايطًب َتًك١ٝ ايطسف ايدٚي١ ٚتطتذٝب

 عٓدَا ايطسع١، ٚد٘ ع٢ً ايطًب، َتًك١ٝ ايطسف ايدٚي١ ايطايب١ ايطسف ايدٚي١ ٚتبًؼ. ايطًب َعاؾ١ يف احملسش

 .املًتُط١ املطاعد٠ اىل سادتٗا تٓتٗٞ

 اٚ ؼكٝكات َع تتعازض يهْٛٗا املتبادي١ ايكا١ْْٝٛ املطاعد٠ تادٌٝ ايطًب َتًك١ٝ ايطسف يًدٚي١ جيٛش -25

 .داز١ٜ قكا١ٝ٥ ادسا٤ات اٚ ٬َسكات

 تادٌٝ قبٌ اٚ املاد٠، ٖرٙ َٔ 21 ايؿكس٠ مبكتك٢ طًب زؾض قبٌ ايطًب، َتًك١ٝ ايطسف ايدٚي١ تتػاٚز -26

 املطاعد٠ تكدِٜ ميهٔ نإ اذا ؾُٝا يًٓعس ايطايب١ ايطسف ايدٚي١ َع املاد٠، ٖرٙ َٔ 25 ايؿكس٠ مبكتك٢ تٓؿٝرٙ

 ٚدب ايػسٚط، بتًو زٖٓا املطاعد٠ ايطايب١ ايطسف ايدٚي١ قبًت ؾاذا. ٚاسهاّ غسٚط َٔ قسٚزٜا تساٙ مبا زٖٓا

 .ايػسٚط يتًو ا٫َتجاٍ عًٝٗا

 ٜٛاؾل، آخس غدـ اٚ خبري اٚ غاٖد اٟ ٬َسك١ جيٛش ٫ املاد٠، ٖرٙ َٔ 12 ايؿكس٠ باْطبام َطاع دٕٚ -27

 اٚ ؼسٜات يف املطاعد٠ ع٢ً اٚ قكا١ٝ٥، ادسا٤ات يف بػٗادت٘ ا٫د٤٫ ع٢ً ايطايب١، ايطسف ايدٚي١ طًب ع٢ً بٓا٤

 ايػدـ اٚ اـبري اٚ ايػاٖد ذيو استذاش اٚ ايطايب١، ايطسف ايدٚي١ اقًِٝ يف قكا١ٝ٥ ادسا٤ات اٚ ٬َسكات

 اٚ ؾعٌ اٟ غؿٛف ايطسف، ذيو اقًِٝ يف ايػدؿ١ٝ سسٜت٘ ٜكٝد آخس ادسا٤ ٫ٟ اخكاع٘ اٚ َعاقبت٘ اٚ اآلخس

 اٚ ايػاٖد بكٞ اذا ايكُإ ٖرا ٜٚٓتٗٞ. ايطًب َتًك١ٝ ايطسف ايدٚي١ اقًِٝ َػادزت٘ ضبل ادا١ْ سهِ اٚ اغؿاٍ

 ؾسؾ١ ي٘ اتٝشت قد تهٕٛ إ بعد ايطايب١، ايطسف ايدٚي١ اقًِٝ يف اختٝازٙ مبشض اآلخس ايػدـ اٚ اـبري

 ايرٟ ايتازٜذ َٔ اعتبازا ايطسؾإ، ايدٚيتإ عًٝٗا تتؿل َد٠ ا١ٜ اٚ َتؿ١ً، َٜٛا عػس مخط١ َد٠ خ٬ٍ املػادز٠

 اختٝازٙ مبشض ا٫قًِٝ اىل عٛدت٘ ساٍ يف اٚ ايككا١ٝ٥، ايطًطات َٔ َطًٛبا ٜعد مل ٚدٛدٙ بإ زمسٝا ؾٝ٘ ابًؼ

 .غادزٙ قد ٜهٕٛ إ بعد

 ايطسؾإ ايدٚيتإ تتؿل مل َا ايطًب، يتٓؿٝر ايعاد١ٜ ايتهايٝـ ايطًب َتًك١ٝ ايطسف ايدٚي١ تتشٌُ -28

 ع٢ً ٚدب عاد١ٜ، غري اٚ قد١ُ ْؿكات ضتطتًصّ اٚ تطتًصّ ايطًب تًب١ٝ ناْت ٚاذا. ذيو غري ع٢ً املعٓٝتإ

 ٚنريو مبكتكاٖا، ايطًب ضٝٓؿر اييت ٚا٫سهاّ ايػسٚط يتشدٜد تتػاٚزا إ املعٓٝتني ايطسؾني ايدٚيتني

 .ايتهايٝـ تًو ؼٌُ نٝؿ١ٝ

 املعًَٛات اٚ ايٛثا٥ل اٚ ايطذ٬ت َٔ ْطدا ايطايب١ ايطسف يًدٚي١ ايطًب َتًك١ٝ ايطسف ايدٚي١ تٛؾس( ا) -29

 ايٓاع; يعا١َ باتاستٗا ايداخًٞ قاْْٛٗا ٜطُح ٚاييت سٛشتٗا يف املٛدٛد٠ اؿه١َٝٛ

 اٚ دص٥ٝا اٚ نًٝا ايطايب١، ايطسف ايدٚي١ اىل تكدّ إ تكدٜسٖا، سطب ايطًب، َتًك١ٝ ايطسف يًدٚي١ جيٛش( ب)

 ٫ٚ سٛشتٗا يف َٛدٛد٠ سه١َٝٛ، َعًَٛات اٚ ٚثا٥ل اٚ ضذ٬ت اٟ َٔ ْطدا غسٚط، َٔ َٓاضبا تساٙ مبا زٖٓا

 .ايٓاع يعا١َ باتاستٗا ايداخًٞ قاْْٛٗا ٜطُح

 ا٫طساف َتعدد٠ اٚ ثٓا١ٝ٥ تستٝبات اٚ اتؿاقات عكد اَها١ْٝ يف ا٫قتكا٤، سطب ا٫طساف، ايدٍٚ تٓعس -30

 .تعصشٖا اٚ ايعًُٞ، ايتطبٝل َٛقع تكعٗا اٚ املاد٠، ٖرٙ اسهاّ َٔ املتٛخا٠ ا٫غساض ؽدّ



 ايُٝٔ  _فًظ ايٓٛاب 

   َسنص املعًَٛات _دا٥س٠ املعًَٛات ٚايٓعِ 

 املػرتن١ ايتشكٝكات(: 19)املــاد٠

 إ املع١ٝٓ املدتؿ١ يًطًطات ػٝص ا٫طساف َتعدد٠ اٚ ثٓا١ٝ٥ تستٝبات اٚ اتؿاقات ابساّ يف ا٫طساف ايدٍٚ تٓعس

 يف قكا١ٝ٥ ادسا٤ات اٚ ٬َسكات اٚ ؼكٝكات َٛقع ٖٞ اييت باملطا٥ٌ ٜتعًل ؾُٝا َػرتن١، ؼكٝل ٦ٖٝات تٓػ٧

 يف با٫تؿام املػرتن١ بايتشكٝكات ايكٝاّ جيٛش نٗرٙ، تستٝبات اٚ اتؿاقات ٚدٛد عدّ ساٍ ٚيف. انجس اٚ دٚي١

 ذيو ضٝذسٟ اييت ايطسف ايدٚي١ يطٝاد٠ ايتاّ ا٫سرتاّ املع١ٝٓ ا٫طساف ايدٍٚ ٚتهؿٌ. سد٠ ع٢ً ساي١ نٌ

 .اقًُٝٗا داخٌ ايتشكٝل

 

 اـاؾ١ ايتشسٟ اضايٝب(: 20)املــاد٠

 اذا ايداخًٞ، قاْْٛٗا يف عًٝٗا املٓؿٛف يًػسٚط ٚٚؾكا اَهاْٝاتٗا سدٚد قُٔ طسف، دٚي١ نٌ تكّٛ -1

 ا٫ضتدداّ ٫تاس١ تدابري َٔ ًٜصّ َا باؽاذ بريو، تطُح ايداخًٞ ايكاْْٛٞ يٓعاَٗا ا٫ضاض١ٝ املباد٨ ناْت

 املساقب١ َجٌ اخس٣، خاؾ١ ؼس اضايٝب اضتدداّ َٔ َٓاضبا تساٙ َا ٚنريو املساقب، ايتطًِٝ ٫ضًٛب املٓاضب

 يػسض اقًُٝٗا داخٌ املدتؿ١ ضًطاتٗا داْب َٔ املطترت٠، ٚايعًُٝات املساقب١، اغهاٍ َٔ غريٖا اٚ ا٫يهرت١ْٝٚ

 .ؾعاي١ َهاؾش١ املٓع١ُ اؾسمي١ َهاؾش١

 ا٫قتكا٤، عٓد تربّ، إ ع٢ً ا٫طساف ايدٍٚ ُتػّذع ا٫تؿاق١ٝ، بٗرٙ املػُٛي١ اؾسا٥ِ عٔ ايتشسٟ بػ١ٝ -2

 ايتعإٚ ضٝام يف ٖرٙ اـاؾ١ ايتشسٟ اضايٝب ٫ضتدداّ ا٫طساف َتعدد٠ اٚ ثٓا١ٝ٥ ١ُ٥٬َ تستٝبات اٚ اتؿاقات

 ايطٝاد٠، يف ايدٍٚ تطاٟٚ َبدا ٚتٓؿٝرٖا ايرتتٝبات اٚ ا٫تؿاقات تًو ابساّ يف متاَا ٜٚساع٢. ايدٚيٞ ايؿعٝد ع٢ً

 .ايرتتٝبات اٚ ا٫تؿاقات تًو باسهاّ ايؿازّ ايتكٝد تٓؿٝرٖا يف ٜٚساع٢

 باضتدداّ ٜككٞ َا ُٜتدر املاد٠، ٖرٙ َٔ 2 ايؿكس٠ يف املبني ايٓشٛ ع٢ً تستٝب اٚ اتؿام ٚدٛد عدّ ساٍ يف -3

 عٓد ؾٝٗا، تساع٢ إ ٚجيٛش سد٠، ع٢ً ساي١ يهٌ قسازات َٔ ايدٚيٞ ايؿعٝد ع٢ً ٖرٙ اـاؾ١ ايتشسٟ اضايٝب

 .املع١ٝٓ ا٫طساف ايدٍٚ داْب َٔ ايككا١ٝ٥ اي١ٜ٫ٛ مبُازض١ املتعًك١ ٚايتؿاُٖات املاي١ٝ ايرتتٝبات ايكسٚز٠،

 املساقب ايتطًِٝ اضًٛب باضتدداّ تككٞ اييت ايكسازات تػٌُ إ املع١ٝٓ، ا٫طساف ايدٍٚ مبٛاؾك١ جيٛش، -4

 ابداهلا اٚ اشايتٗا اٚ ضامل١ ايطري مبٛاؾ١ً هلا ايطُاح اٚ ايبكا٥ع ضبٌٝ اعرتاض َجٌ طسا٥ل ايدٚيٞ ايؿعٝد ع٢ً

 .دص٥ٝا اٚ نًٝا

 اؾٓا١ٝ٥ ا٫دسا٤ات ْكٌ(: 21)املــاد٠

 بٗرٙ َػٍُٛ ظسّ املتعًك١ امل٬سك١ ادسا٤ات ا٫خس٣ اىل اسداٖا تٓكٌ إ اَها١ْٝ يف ا٫طساف ايدٍٚ تٓعس

 ا٫َس ٜتعًل عٓدَا ٚخؿٛؾا ايعدٍ، اقا١َ ض١َ٬ ؾاحل يف ايٓكٌ ذيو ؾٝٗا ٜعترب اييت اؿا٫ت يف ا٫تؿاق١ٝ،

 .امل٬سك١ تسنٝص بٗدف ٚذيو قكا١ٝ٥، ٫ٜٚات بعد٠

 

 دٓا٥ٞ ضذٌ اْػا٤(: 22)املــاد٠



 ايُٝٔ  _فًظ ايٓٛاب 

   َسنص املعًَٛات _دا٥س٠ املعًَٛات ٚايٓعِ 

 ملا ٚؾكا ا٫عتباز، بعني تاخر يهٞ اخس٣ تدابري اٚ تػسٜع١ٝ تدابري َٔ ًٜصّ قد َا تعتُد إ طسف دٚي١ يهٌ جيٛش

 دٚي١ يف املصعّٛ اؾاْٞ عل ضابكا ؾدز ادا١ْ سهِ اٟ ٥٬َُا، تعتربٙ ايرٟ ٚيًػسض غسٚط، َٔ ٥٬َُا تساٙ

 .ا٫تؿاق١ٝ بٗرٙ َػٍُٛ ظسّ ؾ١ً ذات دٓا١ٝ٥ ادسا٤ات يف املعًَٛات تًو اضتدداّ بػ١ٝ اخس٣،

 ايعداي١ ضري عسق١ً ػسِٜ(: 23)املــاد٠

 تستهب عٓدَا دٓا٥ٝا، ايتاي١ٝ ا٫ؾعاٍ يتذسِٜ اخس٣ ٚتدابري تػسٜع١ٝ تدابري َٔ ًٜصّ قد َا طسف دٚي١ نٌ تعتُد

 :عُدا

 ع٢ً يًتشسٜض َٓشٗا اٚ عسقٗا اٚ َطتشك١ غري مبص١ٜ ايٛعد اٚ ايرتٖٝب اٚ ايتٗدٜد اٚ ايبد١ْٝ ايك٠ٛ اضتدداّ( ا)

 بٗرٙ َػُٛي١ دسا٥ِ بازتهاب تتعًل ادسا٤ات يف ا٫دي١ تكدِٜ اٚ بايػٗاد٠ ا٫د٤٫ يف يًتدخٌ اٚ شٚز بػٗاد٠ ا٫د٤٫

 ا٫تؿاق١ٝ;

 باْؿاذ َعين َٛظـ اٚ قكا٥ٞ َٛظـ اٟ ممازض١ يف يًتدخٌ ايرتٖٝب اٚ ايتٗدٜد اٚ ايبد١ْٝ ايك٠ٛ اضتدداّ( ب)

 ايؿسع١ٝ ايؿكس٠ ٖرٙ يف ٚيٝظ. ا٫تؿاق١ٝ بٗرٙ َػُٛي١ دسا٥ِ بازتهاب تتعًل ادسا٤ات يف ايسمس١ٝ َٗاَ٘ ايكإْٛ

 .ايعَُٛٝني املٛظؿني َٔ اخس٣ ؾ٦ات ؼُٞ تػسٜعات يدٜٗا تهٕٛ إ يف ا٫طساف ايدٍٚ سل ميظ َا

 ايػٗٛد محا١ٜ(: 24)املــاد٠

 يف ٜديٕٛ ايرٜٔ يًػٗٛد ؾعاي١ محا١ٜ يتٛؾري اَهاْٝاتٗا سدٚد يف ١ُ٥٬َ تدابري طسف دٚي١ نٌ تتدر -1

 ا٫غداف ٚضا٥س ٫قازبِٗ ٚنريو ا٫تؿاق١ٝ، بٗرٙ املػُٛي١ اؾسا٥ِ غؿٛف بػٗاد٠ اؾٓا١ٝ٥ ا٫دسا٤ات

 .قتٌُ تسٖٝب اٚ اْتكاّ اٟ َٔ ا٫قتكا٤، سطب بِٗ، ايؿ١ً ايٛثٝكٞ

 مبا عًٝ٘، املدع٢ عكٛم َطاع ٚدٕٚ املاد٠، ٖرٙ َٔ 1 ايؿكس٠ يف املتٛخا٠ ايتدابري بني َٔ ٜهٕٛ إ جيٛش -2

 :ا٫دسا١ٝ٥ ايكُاْات يف سك٘ ذيو يف

 ٚاملُهٔ اي٬شّ بايكدز َج٬، نايكٝاّ ا٫غداف، ٫ٚي٦و اؾطد١ٜ اؿُا١ٜ يتٛؾري ادسا١ٝ٥ قٛاعد ٚقع( ا)

 ٚدٛدِٖ ٚاَانٔ بٜٗٛتِٗ املتعًك١ املعًَٛات اؾػا٤ بعدّ ا٫قتكا٤ عٓد ٚايطُاح اقاَتِٗ، اَانٔ بتػٝري عًُٝا،

 اؾػا٥ٗا; ع٢ً قٝٛد بؿسض اٚ

 با٫د٤٫ َج٬ نايطُاح ايػاٖد، ض١َ٬ ٜهؿٌ مٛ ع٢ً بايػٗاد٠ ا٫د٤٫ تتٝح با٫دي١ خاؾ١ قٛاعد تٛؾري( ب)

 .امل١ُ٥٬ ايٛضا٥ٌ َٔ غريٖا اٚ ايؿٝدٜٛ ٚؾ٬ت َج٬ َٚٓٗا ا٫تؿا٫ت، تهٓٛيٛدٝا باضتدداّ بايػٗاد٠

 ا٫غداف اقا١َ اَانٔ تػٝري بػإ اخس٣ دٍٚ َع تستٝبات اٚ اتؿاقات ابساّ يف ا٫طساف ايدٍٚ تٓعس -3

 .املاد٠ ٖرٙ َٔ 1 ايؿكس٠ يف املرنٛزٜٔ

 .غٗٛدا نِْٛٗ سٝح َٔ ايكشاٜا ع٢ً نريو املاد٠ ٖرٙ اسهاّ تٓطبل -4

 ٚمحاٜتِٗ ايكشاٜا َطاعد٠(: 25)املــاد٠

 اؾسا٥ِ يكشاٜا ٚاؿُا١ٜ املطاعد٠ يتٛؾري اَهاْٝاتٗا سدٚد يف ١ُ٥٬َ تدابري طسف دٚي١ نٌ تتدر -1

 .يًرتٖٝب اٚ با٫ْتكاّ يًتٗدٜد تعسقِٗ سا٫ت يف خؿٛؾا ا٫تؿاق١ٝ، بٗرٙ املػُٛي١

 اؿؿٍٛ ضبٌ ا٫تؿاق١ٝ بٗرٙ املػُٛي١ اؾسا٥ِ يكشاٜا تٛؾس ١ُ٥٬َ ادسا١ٝ٥ قٛاعد طسف دٚي١ نٌ تكع -2

 .ا٫قساز ٚدرب ايتعٜٛض ع٢ً
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   َسنص املعًَٛات _دا٥س٠ املعًَٛات ٚايٓعِ 

 بعني ٚاخرٖا ٚغٛاغًِٗ ايكشاٜا آزا٤ عسض اَها١ْٝ ايداخًٞ، بكاْْٛٗا زٖٓا ، طسف دٚي١ نٌ تتٝح -3

 .ايدؾاع عكٛم ميظ ٫ مٛ ع٢ً اؾٓا٠، عل املتدر٠ اؾٓا١ٝ٥ ا٫دسا٤ات َٔ املٓاضب١ املساسٌ يف ا٫عتباز

 ايكإْٛ اْؿاذ ادٗص٠ َع ايتعإٚ تعصٜص تدابري(: 26)املــاد٠

 يف ٜػازنٕٛ ناْٛا اٚ ٜػازنٕٛ ايرٜٔ ا٫غداف يتػذٝع امل١ُ٥٬ ايتدابري طسف دٚي١ نٌ تتدر -1

 :ع٢ً َٓع١ُ ادسا١َٝ مجاعات

 :َٓٗا اَٛزا خيـ ؾُٝا ٚا٫ثبات ايتشسٟ ٫غساض املدتؿ١ ا٫دٗص٠ اىل َؿٝد٠ مبعًَٛات ا٫د٤٫( ا)

 اْػطتٗا; اٚ َهاْٗا اٚ بٓٝتٗا اٚ تسنٝبتٗا اٚ طبٝعتٗا اٚ املٓع١ُ ا٫دسا١َٝ اؾُاعات ١ٜٖٛ ،1'

 اخس٣; َٓع١ُ ادسا١َٝ مجاعات باٟ ايدٚي١ٝ، ايؿ٬ت ؾٝٗا مبا ايؿ٬ت، ،2'

 املٓع١ُ; ا٫دسا١َٝ اؾُاعات تستهبٗا قد اٚ ازتهبتٗا اييت اؾسا٥ِ ،3'

 َٔ املٓع١ُ ا٫دسا١َٝ اؾُاعات ػسٜد يف تطاِٖ إ ميهٔ املدتؿ١ ي٬دٗص٠ ًَُٚٛض١ ؾع١ًٝ َطاعد٠ تٛؾري( ب)

 .اؾسمي١ عا٥دات َٔ اٚ َٛازدٖا

 املتِٗ ايػدـ عكٛب١ ؽؿٝـ اىل املٓاضب١، اؿا٫ت يف ايًذ٤ٛ، اَها١ْٝ اتاس١ يف طسف دٚي١ نٌ تٓعس -2

 .ا٫تؿاق١ٝ بٗرٙ املػُٛي١ اؾسا٥ِ اسد٣ بػإ امل٬سك١ اٚ ايتشكٝل ادسا٤ات يف نبريا عْٛا ٜكدّ ايرٟ

 عًُٝات يف نبريا عْٛا ٜكدّ غدـ ٫ٟ امل٬سك١ َٔ اؿؿا١ْ َٓح اَها١ْٝ يف طسف دٚي١ نٌ تٓعس -3

 .ايداخًٞ يكاْْٛٗا ا٫ضاض١ٝ يًُباد٤٣ ٚؾكا ا٫تؿاق١ٝ، بٗرٙ َػٍُٛ ظسّ املتعًك١ امل٬سك١ اٚ ايتشكٝل

 .ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ َٔ 24 املاد٠ يف عًٝ٘ املٓؿٛف ايٓشٛ ع٢ً ا٫غداف اٚي٦و محا١ٜ تهٕٛ -4

 ع٢ً ٚقادزا ا٫طساف ايدٍٚ اسد٣ يف َٛدٛدا املاد٠ ٖرٙ َٔ 1 ايؿكس٠ يف ايٝ٘ املػاز ايػدـ ٜهٕٛ عٓدَا -5

 ابساّ يف تٓعسا إ املعٓٝتني ايطسؾني يًدٚيتني جيٛش اخس٣، طسف دٚي١ يد٣ املدتؿ١ ا٫دٗص٠ اىل نبري عٕٛ تكدِٜ

 يف املب١ٓٝ املعا١ًَ بتٛؾري ا٫خس٣ ايطسف ايدٚي١ قٝاّ اَها١ْٝ بػإ ايداخًٞ، يكاُْْٛٗا ٚؾكا تستٝبات، اٚ اتؿاقات

 .املاد٠ ٖرٙ َٔ 3ٚ 2 ايؿكستني

 ايكإْٛ اْؿاذ فاٍ يف ايتعإٚ(: 27)املــاد٠

 َٔ َٓٗا، يهٌ ايداخ١ًٝ ٚا٫داز١ٜ ايكا١ْْٝٛ ٚايٓعِ ٜتؿل مبا ٚثٝكا، تعاْٚا بٝٓٗا ؾُٝا ا٫طساف ايدٍٚ تتعإٚ -1

 دٚي١ نٌ ٚتعتُد. ا٫تؿاق١ٝ بٗرٙ املػُٛي١ اؾسا٥ِ َهاؾش١ اىل ايسا١َٝ ايكإْٛ اْؿاذ تدابري ؾاع١ًٝ تعصٜص ادٌ

 :ادٌ َٔ ؾعاي١ تدابري اـؿٛف، ٚد٘ ع٢ً طسف،

 ادٌ َٔ ايكسٚز٠، عٓد ايكٓٛات تًو ٚاْػا٤ املدتؿ١، ٚدٚا٥سٖا ٚادٗصتٗا ضًطاتٗا بني ا٫تؿاٍ قٓٛات تعصٜص( ا)

 اذا ذيو، يف مبا ا٫تؿاق١ٝ، بٗرٙ املػُٛي١ اؾسا٥ِ دٛاْب نٌ عٔ ٚضسٜع١ َا١َْٛ بؿٛز٠ املعًَٛات تبادٍ تٝطري

 اخس٣; ادسا١َٝ اْػط١ باٟ ؾ٬تٗا َٓاضبا، ذيو املع١ٝٓ ا٫طساف ايدٍٚ زات

 :بػإ ؼسٜات ادسا٤ ع٢ً ا٫تؿاق١ٝ، بٗرٙ املػُٛي١ باؾسا٥ِ ٜتعًل ؾُٝا ا٫خس٣، ا٫طساف ايدٍٚ َع ايتعإٚ( ب)

 ا٫غداف اَانٔ اٚ ٚاْػطتِٗ، ٚدٛدِٖ ٚاَانٔ اؾسا٥ِ تًو يف قًٛعِٗ يف املػتب٘ ا٫غداف ١ٜٖٛ ،1'

 املعٓٝني; اآلخسٜٔ

 اؾسا٥ِ; تًو ازتهاب َٔ املتات١ٝ املُتًهات اٚ اؾسا٥ِ عا٥دات سسن١ ،2'
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 اؾسا٥ِ; تًو ازتهاب يف اضتدداَٗا املساد اٚ املطتدد١َ ا٫خس٣ ا٫دٚات اٚ املعدات اٚ املُتًهات سسن١ ،3'

 ايتشكٝل; اٚ ايتشًٌٝ ٫غساض اي٬ش١َ املٛاد نُٝات اٚ ا٫ؾٓاف بتٛؾري ا٫قتكا٤، عٓد ايكٝاّ،( ز)

 َٔ ٚغريِٖ ايعاًَني تبادٍ ٚتػذٝع املدتؿ١، ٚدٚا٥سٖا ٚادٗصتٗا ضًطاتٗا بني ايؿعاٍ ايتٓطٝل تطٌٗٝ( د)

 اتؿاٍ; قباط تعٝني املع١ٝٓ، ا٫طساف ايدٍٚ بني ثٓا١ٝ٥ تستٝبات اٚ اتؿاقات بٛدٛد زٖٓا ذيو، يف مبا اـربا٤،

 اؾُاعات تطتددَٗا اييت احملدد٠ ٚا٫ضايٝب ايٛضا٥ٌ عٔ ا٫خس٣ ا٫طساف ايدٍٚ َع املعًَٛات تبادٍ( ٖـ)

 اٚ َصٜؿ١، ٖٜٛات ٚاضتدداّ ايٓكٌ، ٚٚضا٥ط ايدزٚب اؿاٍ، َكتك٢ ٚسطب ذيو، يف مبا املٓع١ُ، ا٫دسا١َٝ

 اْػطتٗا; ٫خؿا٤ اخس٣ ٚضا٥ٌ اٚ َصٜؿ١، اٚ َصٚز٠ ٚثا٥ل

 عٔ املبهس ايهػـ يػسض ا٫قتكا٤ سطب املتدر٠ ا٫داز١ٜ ٚغري ا٫داز١ٜ ايتدابري ٚتٓطٝل املعًَٛات تبادٍ( ٚ)

 .ا٫تؿاق١ٝ بٗرٙ املػُٛي١ اؾسا٥ِ

 َتعدد٠ اٚ ثٓا١ٝ٥ تستٝبات اٚ اتؿاقات ابساّ يف ا٫طساف ايدٍٚ تٓعس ايٓؿاذ، َٛقع ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ يٛقع -2

 سٝجُا ايرتتٝبات اٚ ا٫تؿاقات تًو تعدٌٜ ٚيف ايكإْٛ، باْؿاذ املع١ٝٓ ادٗصتٗا بني املباغس ايتعإٚ بػإ ا٫طساف

 تعترب إ ي٬طساف داش ايكبٌٝ، ٖرا َٔ تستٝبات اٚ اتؿاقات املع١ٝٓ ا٫طساف ايدٍٚ بني ٖٓاى تهٔ مل ٚاذا. ٚددت

 ايدٍٚ ٚتطتؿٝد. ا٫تؿاق١ٝ بٗرٙ املػُٛي١ باؾسا٥ِ ٜتعًل ؾُٝا ايكإْٛ اْؿاذ فاٍ يف ايتعإٚ اضاع ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ

 اٚ ايدٚي١ٝ املٓعُات ؾٝٗا مبا ايرتتٝبات، اٚ ا٫تؿاقات َٔ تا١َ اضتؿاد٠ ايكسٚز٠، اقتكت نًُا ا٫طساف،

 .ايكإْٛ باْؿاذ املع١ٝٓ ادٗصتٗا بني ايتعإٚ يتعصٜص ا٫ق١ًُٝٝ،

 اييت يٛط١ٝٓا عرب املٓع١ُ يًذسا٥ِ يًتؿدٟ اَهاْٝاتٗا سدٚد يف ايتعإٚ، اىل ا٫طساف ايدٍٚ تطع٢ -3

 .اؿدٜج١ ايتهٓٛيٛدٝا باضتدداّ تستهب

 املٓع١ُ اؾسمي١ طبٝع١ عٔ املعًَٛات ٚؼًٌٝ ٚتبادٍ مجع(: 28)املــاد٠

 يف ايطا٥د٠ ا٫ػاٖات بتشًٌٝ ٚا٫نادمي١ٝ، ايع١ًُٝ ا٫ٚضاط َع بايتػاٚز ايكٝاّ، يف طسف دٚي١ نٌ تٓعس -1

 ايكايع١ احملرتؾ١ اؾُاعات ٚنريو املٓع١ُ، اؾسمي١ ؾٝٗا تعٌُ اييت ٚايعسٚف اقًُٝٗا، داخٌ املٓع١ُ اؾسمي١

 .املطتدد١َ ٚايتهٓٛيٛدٝات

 ؾُٝا اـرب٠ تًو ٚتكاضِ املٓع١ُ ا٫دسا١َٝ با٫ْػط١ املتعًك١ ايتش١ًًٝٝ اـرب٠ تطٜٛس يف ا٫طساف ايدٍٚ تٓعس -2

 َٚٓٗذٝات َٚعاٜري تعازٜـ ٚقع ٜٓبػٞ سض،ايػ هلرا ٚؼكٝكا. ٚا٫ق١ًُٝٝ ايدٚي١ٝ املٓعُات خ٬ٍ َٚٔ بٝٓٗا

 .ا٫قتكا٤ سطب ٚتطبٝكٗا َػرتن١

 تكُٝٝات ادسا٤ ٚيف املٓع١ُ، اؾسمي١ ملهاؾش١ ايؿع١ًٝ ٚتدابريٖا ضٝاضاتٗا زؾد يف طسف دٚي١ نٌ تٓعس -3

 .ٚنؿا٤تٗا ٚايتدابري ايطٝاضات تًو يؿعاي١ٝ

 ايتك١ٝٓ ٚاملطاعد٠ ايتدزٜب(: 29)املــاد٠

 يف يًعاًَني خاف تدزٜب بسْاَر ؼطني اٚ تطٜٛس اٚ اْػا٤ ع٢ً ايكسٚز٠، قدز طسف، دٚي١ نٌ تعٌُ -1

 ايعاًَني َٔ ٚغريِٖ اؾُازى َٚٛظؿٛ ايتشكٝل ٚقكا٠ ايعا١َ ايٓٝاب١ اعكا٤ َِٚٓٗ ايكإْٛ، باْؿاذ املع١ٝٓ ادٗصتٗا

 املٛظؿني اعاز٠ ايرباَر تًو تػٌُ إ ٚجيٛش. ا٫تؿاق١ٝ بٗرٙ املػُٛي١ اؾسا٥ِ َٚهاؾش١ ٚنػـ مبٓع املهًؿني

 :ًٜٞ َا ايداخًٞ، ايكإْٛ ب٘ ٜطُح َا ٚبكدز اـؿٛف ٚد٘ ع٢ً ايرباَر، تًو ٚتتٓاٍٚ. ٚتبادهلِ
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 َٚهاؾشتٗا; ٚنػؿٗا ا٫تؿاق١ٝ بٗرٙ املػُٛي١ اؾسا٥ِ َٓع يف املطتدد١َ ايطسا٥ل( ا)

 مبا ا٫تؿاق١ٝ، بٗرٙ املػُٛي١ اؾسا٥ِ يف قًٛعِٗ يف املػتب٘ ا٫غداف ٜطتددَٗا اييت ٚا٫ضايٝب ايدزٚب( ب)

 املٓاضب١; املكاد٠ ٚايتدابري ايعبٛز، دٍٚ داخٌ ذيو يف

 املُٓٛعات; سسن١ َساقب١( ز)

 املطتدد١َ ٚا٫ضايٝب ا٫دٚات َٔ غريٖا اٚ املعدات اٚ املُتًهات اٚ اؾسا٥ِ عا٥دات سسن١ َٚساقب١ نػـ( د)

 ا٫ضايٝب ٚنريو ا٫دٚات، َٔ غريٖا اٚ املعدات اٚ املُتًهات اٚ ايعا٥دات تًو متٜٛ٘ اٚ اخؿا٤ اٚ ْكٌ يف

 املاي١ٝ; اؾسا٥ِ َٔ ٚغريٖا ا٫َٛاٍ غطٌ دسا٥ِ َهاؾش١ يف املطتدد١َ

 ا٫دي١; مجع( ٖـ)

 اؿس٠; ٚاملٛا٧ْ اؿس٠ ايتذاز١ٜ املٓاطل يف املساقب١ اضايٝب( ٚ)

 ٚايعًُٝات املساقب ٚايتطًِٝ ا٫يهرت١ْٝٚ املساقب١ ذيو يف مبا ايكإْٛ، ٫ْؿاذ اؿدٜج١ ٚا٫ضايٝب املعدات( ش)

 ايطس١ٜ;

 اٚ اؿٛاضٝب باضتدداّ تستهب اييت ايٛط١ٝٓ عرب املٓع١ُ اؾسمي١ َهاؾش١ يف املطتدد١َ ايطسا٥ل( ح)

 اؿدٜج١; ايتهٓٛيٛدٝا اغهاٍ َٔ ذيو غري اٚ ٚاي٬ضًه١ٝ ايطًه١ٝ ا٫تؿا٫ت غبهات

 .ٚايػٗٛد ايكشاٜا محا١ٜ يف املطتدد١َ ايطسا٥ل( ط)

 يف اـرب٠ تكاضِ تطتٗدف ٚتدزٜب عح بساَر ٚتٓؿٝر ؽطٝط ع٢ً بعكا بعكٗا ا٫طساف ايدٍٚ تطاعد -2

 ٚاؿًكات امل٪متسات ا٫قتكا٤، عٓد اٜكا، تطتعني ايػا١ٜ، ٚهلرٙ. املاد٠ ٖرٙ َٔ 1 ايؿكس٠ يف ايٝٗا املػاز اجملا٫ت

 ذيو يف مبا َػرتنا، غاغ٬ متجٌ اييت املػانٌ سٍٛ ايٓكاؽ ٚسؿص ايتعإٚ يتعصٜص ٚايدٚي١ٝ ا٫ق١ًُٝٝ ايدزاض١ٝ

 .اـاؾ١ ٚاستٝاداتٗا ايعبٛز دٍٚ َػانٌ

 ايكا١ْْٝٛ ٚاملطاعد٠ اجملسَني تطًِٝ بتٝطري ايهؿًٝني ايتك١ٝٓ ٚاملطاعد٠ ايتدزٜب ا٫طساف ايدٍٚ تػذع -3

 ٜتٛيٕٛ ايرٜٔ املٛظؿني ٚتبادٍ ٚاعاز٠ ايًػٟٛ ايتدزٜب ايتك١ٝٓ ٚاملطاعد٠ ايتدزٜب ٖرا ٜػٌُ إ ٚجيٛش. املتبادي١

 .املسنص١ٜ ا٫دٗص٠ اٚ ايطًطات يف ؾ١ً ذات َط٪ٚيٝات

 اي٬شّ، بايكدز ا٫طساف، ايدٍٚ تعصش ايكا١ُ٥، ا٫طساف ٚاملتعدد٠ ايجٓا١ٝ٥ ايرتتٝبات اٚ ا٫تؿاقات ساي١ يف -4

 ايدٚي١ٝ املٓعُات اطاز يف بٗا املكطًع ٚايتدزٜب ايعًُٝات اْػط١ يف ممه١ٓ شٜاد٠ انرب يتشكٝل املبرٚي١ اؾٗٛد

 .ايؿ١ً ذات ا٫طساف ٚاملتعدد٠ ايجٓا١ٝ٥ ايرتتٝبات اٚ ا٫تؿاقات ضا٥س اطاز ٚيف ٚا٫ق١ًُٝٝ،

 ايتك١ٝٓ ٚاملطاعد٠ ا٫قتؿاد١ٜ ايت١ُٝٓ خ٬ٍ َٔ ا٫تؿاق١ٝ تٓؿٝر: اخس٣ تدابري(: 30)املــاد٠

 ايتعإٚ خ٬ٍ َٔ ا٫َهإ، قدز ا٫تؿاق١ٝ هلرٙ ا٫َجٌ ايتٓؿٝر ع٢ً تطاعد تدابري ا٫طساف ايدٍٚ تتدر -1

 املطتدا١َ ايت١ُٝٓ ٚيف عاّ بػهٌ اجملتُع يف ضًب١ٝ آثاز َٔ املٓع١ُ يًذسمي١ َا اعتبازٖا يف آخر٠ ايدٚيٞ،

 .خاف بػهٌ

 ايدٚي١ٝ املٓعُات َع ٚنريو بٝٓٗا ؾُٝا ٚبايتٓطٝل ا٫َهإ قدز ًَُٛض١، دٗٛدا ا٫طساف ايدٍٚ تبرٍ -2

 :ادٌ َٔ ٚا٫ق١ًُٝٝ،



 ايُٝٔ  _فًظ ايٓٛاب 

   َسنص املعًَٛات _دا٥س٠ املعًَٛات ٚايٓعِ 

 اؾسمي١ َٓع ع٢ً ايبًدإ تًو قدز٠ تدعِٝ بػ١ٝ ايٓا١َٝ، ايبًدإ َع املطتٜٛات كتًـ ع٢ً تعاْٚٗا تعصٜص( ا)

 َٚهاؾشتٗا; ايٛط١ٝٓ عرب املٓع١ُ

 اؾسمي١ َهاؾش١ اىل تسَٞ دٗٛد َٔ ايٓا١َٝ ايبًدإ تبري٘ َا يدعِ املكد١َ ٚاملاد١ٜ املاي١ٝ املطاعد٠ شٜاد٠( ب)

 بٓذاح; ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ تٓؿٝر ع٢ً ٫ٚعاْتٗا ؾعاي١، َهاؾش١ ايٛط١ٝٓ عرب املٓع١ُ

 تًب١ٝ ع٢ً ملطاعدتٗا اْتكاي١ٝ، مبسس١ً اقتؿاداتٗا متس اييت ٚايبًدإ ايٓا١َٝ ايبًدإ اىل ايتك١ٝٓ املطاعد٠ تكدِٜ( ز)

 اىل َٚٓتع١ُ ناؾ١ٝ تربعات تكدِٜ اىل ا٫طساف ايدٍٚ تطع٢ يريو، ٚؼكٝكا. ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ يتٓؿٝر ايٝ٘ ؼتاز َا

 بعني تٓعس إ اٜكا ا٫طساف يًدٍٚ ٚجيٛش. املتشد٠ ا٫َِ يد٣ متٌٜٛ آي١ٝ يف ايػسض هلرا ؼدٜدا خيؿـ سطاب

 َٔ ١ٜٛ٦َ بٓطب١ اؿطاب يريو ايتربع يف ا٫تؿاق١ٝ، ٖرٙ ٫ٚسهاّ ايداخًٞ يكاْْٛٗا ٚؾكا اـاف، ا٫عتباز

 ا٫تؿاق١ٝ; ٖرٙ ٫سهاّ ٚؾكا تؿادز اييت املُتًهات اٚ اؾسا٥ِ عا٥دات ق١ُٝ ٜعادٍ مما اٚ ا٫َٛاٍ،

 هلرٙ ٚؾكا املبرٚي١ اؾٗٛد يف ايٝٗا ا٫ْكُاّ ع٢ً ا٫قتكا٤، سطب املاي١ٝ، ٚامل٪ضطات ايدٍٚ ضا٥س تػذٝع( د)

 َطاعدتٗا بػ١ٝ ايٓا١َٝ يًبًدإ اؿدٜج١ ٚاملعدات ايتدزٜب بساَر َٔ املصٜد بتٛؾري خؿٛؾا بريو، ٚاقٓاعٗا املاد٠

 .ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ اٖداف ؼكٝل ع٢ً

 بػري اٚ ا٫دٓب١ٝ املطاعد٠ بػإ ايكا١ُ٥ با٫يتصاَات َطاع دٕٚ ا٫َهإ، قدز ايتدابري، ٖرٙ اؽاذ ٜهٕٛ -3

 .ايدٚيٞ اٚ ا٫قًُٝٞ اٚ ايجٓا٥ٞ ايؿعٝد ع٢ً املايٞ ايتعإٚ تستٝبات َٔ ذيو

 فاٍ ٚيف املاد١ٜ املطاعد٠ بػإ ا٫طساف َتعدد٠ اٚ ثٓا١ٝ٥ تستٝبات اٚ اتؿاقات تربّ إ ا٫طساف يًدٍٚ جيٛش -4

 ٖرٙ يف عًٝٗا املٓؿٛف ايدٚيٞ ايتعإٚ ٚضا٥ٌ ؾعاي١ٝ يكُإ اي٬ش١َ املاي١ٝ ايرتتٝبات َساعا٠ َع ٚا٫َداد، ايٓكٌ

 .َٚهاؾشتٗا ٚنػؿٗا ايٛط١ٝٓ عرب املٓع١ُ اؾسمي١ ٚملٓع ا٫تؿاق١ٝ

 املٓع(: 31)املــاد٠

 ٚايطٝاضات املُازضات اؾكٌ ٚتعصٜص ٚازضا٤ ايٛط١ٝٓ َػازٜعٗا ٚتكِٝٝ تطٜٛس اىل ا٫طساف ايدٍٚ تطع٢ -1

 .ايٛط١ٝٓ عرب املٓع١ُ اؾسمي١ َٓع اىل ايسا١َٝ

 اٚ سايٝا تتاح اييت ايؿسف تكًٌٝ اىل ايداخًٞ، يكاْْٛٗا ا٫ضاض١ٝ يًُباد٨ ٚؾكا ا٫طساف، ايدٍٚ تطع٢ -2

 ًٜصّ َا باؽاذ ٚذيو اؾسا٥ِ، بعا٥دات املػسٚع١ ا٫ضٛام يف تػازى يهٞ املٓع١ُ ا٫دسا١َٝ يًذُاعات َطتكب٬

 :ًٜٞ َا ع٢ً ايتدابري ٖرٙ تسنص إ ٜٚٓبػٞ. ا٫خس٣ ايتدابري اٚ ا٫داز١ٜ اٚ ايتػسٜع١ٝ ايتدابري َٔ

 قطاع ؾٝٗا مبا املع١ٝٓ، اـاؾ١ اهل٦ٝات ٚبني ايعا١َ ايٓٝاب١ اعكا٤ اٚ ايكإْٛ اْؿاذ ادٗص٠ بني ايتعإٚ تدعِٝ( ا)

 ايؿٓاع١;

 ٚنريو املع١ٝٓ، اـاؾ١ ٚاهل٦ٝات ايعا١َ اهل٦ٝات ض١َ٬ ؾٕٛ بكؿد ٚادسا٤ات َعاٜري ٚقع ع٢ً ايعٌُ( ب)

 ايكسا٥ب ٚخربا٤ ايعدٍ ٚنتاب احملاَني ٚخؿٛؾا ايؿ١ً، ذات يًُٗٔ ايطًٛى يكٛاعد َدْٚات يٛقع

 ٚاحملاضبني; ا٫ضتػازٜني

 ي٬عاْات ٚنريو ايعا١َ اهل٦ٝات ػسٜٗا اييت يًُٓاقؿات املٓع١ُ ا٫دسا١َٝ اؾُاعات اضتػ٬ٍ اضا٠٤ َٓع( ز)

 ايتذازٟ; يًٓػاط ايعا١َ اهل٦ٝات متٓشٗا اييت ٚايسخـ

 :ايتدابري ٖرٙ تػٌُ إ ٚجيٛش املٓع١ُ; ا٫دسا١َٝ اؾُاعات داْب َٔ ا٫عتباز١ٜ اهل٦ٝات اضتدداّ اضا٠٤ َٓع( د)



 ايُٝٔ  _فًظ ايٓٛاب 

   َسنص املعًَٛات _دا٥س٠ املعًَٛات ٚايٓعِ 

 ا٫عتباز١ٜ اهل٦ٝات اْػا٤ يف ايكايعني ايطبٝعٝني ٚا٫غداف ا٫عتباز١ٜ اهل٦ٝات عٔ عا١َ ضذ٬ت اْػا٤ ،1'

 ٚمتًٜٛٗا; ٚادازتٗا

 ا١ًٖٝ باضكاط َٓاضب١، اخس٣ ١ًٚضٝ ا١ٜ اٚ قه١ُ عٔ ؾادز اَس بٛاضط١ ايكٝاّ، اَها١ْٝ اضتشداخ ،2'

 ٫ٜٚتٗا ْطام قُٔ املٓػا٠ ا٫عتباز١ٜ ي٦ًٝٗات نُدٜسٜٔ يًعٌُ ا٫تؿاق١ٝ بٗرٙ َػُٛي١ ظسا٥ِ املداْني ا٫غداف

 َعكٛي١; ش١َٝٓ يؿرت٠ ٚذيو ايككا١ٝ٥

 ا٫عتباز١ٜ; ي٦ًٝٗات نُدٜسٜٔ يًعٌُ اًٖٝتِٗ اضكطت ايرٜٔ ا٫غداف عٔ ٚط١ٝٓ ضذ٬ت اْػا٤ ،3'

 َع ايؿكس٠ ٖرٙ َٔ ،3'ٚ ،1'( د) ايؿسعٝتني ايؿكستني يف ايٝٗا املػاز ايطذ٬ت يف ايٛازد٠ املعًَٛات تبادٍ ،4'

 .ا٫خس٣ ا٫طساف ايدٍٚ يف املدتؿ١ اهل٦ٝات

 يف ا٫تؿاق١ٝ بٗرٙ َػُٛي١ ادسا١َٝ باؾعاٍ املداْني ا٫غداف ادَاز اعاد٠ تعصٜص اىل ا٫طساف ايدٍٚ تطع٢ -3

 .اجملتُع

 ايؿ١ً ذات ايكا١ُ٥ ا٫داز١ٜ ٚاملُازضات ايكا١ْْٝٛ يًؿهٛى دٚزٟ تكِٝٝ ادسا٤ اىل ا٫طساف ايدٍٚ تطع٢ -4

 .املٓع١ُ ا٫دسا١َٝ اؾُاعات داْب َٔ ا٫ضتػ٬ٍ ٫ضا٠٤ قابًٝتٗا َد٣ اضتبا١ْ بػ١ٝ

 ٚدطاَتٗا ٚاضبابٗا ايٛط١ٝٓ عرب املٓع١ُ اؾسمي١ بٛدٛد اؾُاٖري ٚعٞ شٜاد٠ اىل ا٫طساف ايدٍٚ تطع٢ -5

 َٓاضبا، ذيو نإ سٝجُا اؾُاٖري١ٜ ا٫ع٬ّ ٚضا٥ط خ٬ٍ َٔ املعًَٛات ْػس ٚجيٛش. تػهً٘ ايرٟ ٚاـطس

 .َٚهاؾشتٗا اؾسمي١ ٖرٙ َٓع يف اؾُاٖري َػازن١ تعصٜص اىل تسَٞ تدابري تػٌُ عٝح

 تطاعد إ ميهٓٗا اييت ايطًطات اٚ ايطًط١ ٚعٓٛإ باضِ املتشد٠ ي٬َِ ايعاّ ا٫َني طسف دٚي١ نٌ تبًؼ -6

 .ايٛط١ٝٓ عرب املٓع١ُ اؾسمي١ ملٓع تدابري ٚقع ع٢ً ا٫خس٣ ا٫طساف ايدٍٚ

 تعصٜص ع٢ً املع١ٝٓ ٚا٫ق١ًُٝٝ ايدٚي١ٝ املٓعُات َٚع بٝٓٗا ؾُٝا ا٫قتكا٤، سطب ا٫طساف، ايدٍٚ تتعإٚ -7

 اؾسمي١ َٓع اىل ايسا١َٝ ايدٚي١ٝ املػازٜع يف املػازن١ ٜػٌُ ٖٚرا. املاد٠ ٖرٙ يف ايٝٗا املػاز ايتدابري ٚتطٜٛس

 ٫ؾعاٍ عسق١ ادتُاعٝا املُٗػ١ ايؿ٦ات ػعٌ اييت ايعسٚف ٚطا٠ بتدؿٝـ َج٬ ٚذيو ايٛط١ٝٓ، عرب املٓع١ُ

 .ايٛط١ٝٓ عرب املٓع١ُ اؾسمي١

 ا٫تؿاق١ٝ يف ا٫طساف َ٪متس(: 32)املــاد٠

 َهاؾش١ ع٢ً ا٫طساف ايدٍٚ قدز٠ ؼطني ادٌ َٔ ا٫تؿاق١ٝ يف ي٬طساف َ٪متس ٖرا مبٛدب ُٜٓػا -1

 .ٚاضتعساق٘ ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ تٓؿٝر ٚتعصٜص ايٛط١ٝٓ عرب املٓع١ُ اؾسمي١

 ٖرٙ ْؿاذ بد٤ بعد ٚاسد٠ ض١ٓ اقؿاٙ َٛعد يف ا٫ْعكاد اىل ا٫طساف َ٪متس املتشد٠ ي٬َِ ايعاّ ا٫َني ٜدعٛ -2

 املاد٠ ٖرٙ َٔ 4 ٚ 3 ايؿكستني يف املب١ٓٝ ا٫ْػط١ ؼهِ ٚقٛاعد داخًٝا ْعاَا ا٫طساف َ٪متس ٜٚعتُد. ا٫تؿاق١ٝ

 (.ا٫ْػط١ بتًو ايكٝاّ يد٣ املتهبد٠ ايٓؿكات تطدٜد بػإ قٛاعد ذيو يف مبا)

 :ًٜٞ َا ذيو يف مبا املاد٠، ٖرٙ َٔ 1 ايؿكس٠ يف املرنٛز٠ ا٫ٖداف ٫لاش آيٝات ع٢ً ا٫طساف َ٪متس ٜتؿل -3

 ذيو يف مبا ا٫تؿاق١ٝ، ٖرٙ َٔ 31ٚ 30ٚ 29 املٛاد مبكتك٢ ا٫طساف ايدٍٚ بٗا تكّٛ اييت ا٫ْػط١ تٝطري( ا)

 ايتربعات; مجع ع٢ً ايتػذٝع َٓٗا بٛضا٥ٌ



 ايُٝٔ  _فًظ ايٓٛاب 

   َسنص املعًَٛات _دا٥س٠ املعًَٛات ٚايٓعِ 

 املُازضات ٚعٔ ايٛط١ٝٓ عرب املٓع١ُ اؾسمي١ ٚاػاٖات امناط عٔ ا٫طساف ايدٍٚ بني املعًَٛات تبادٍ تٝطري( ب)

 َهاؾشتٗا; يف ايٓادش١

 ايؿ١ً; ذات اؿه١َٝٛ ٚغري ٚا٫ق١ًُٝٝ ايدٚي١ٝ املٓعُات َع ايتعإٚ( ز)

 ا٫تؿاق١ٝ; ٖرٙ يتٓؿٝر ايدٚزٟ ا٫ضتعساض( د)

 .تٓؿٝرٖا ٚؼطني ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ يتشطني تٛؾٝات تكدِٜ( ٖـ)

 ١َاي٬ش املعسؾ١ ع٢ً ا٫طساف َ٪متس حيؿٌ املاد٠، ٖرٙ َٔ( ٖـ)ٚ( د) 3 ايؿسعٝتني ايؿكستني ٫غساض -4

 َٔ بريو، ايكٝاّ اثٓا٤ تٛادٗٗا اييت ٚايؿعٛبات ا٫تؿاق١ٝ، ٖرٙ يتٓؿٝر ا٫طساف ايدٍٚ تتدرٖا اييت بايتدابري

 اضتعساض آيٝات َٔ ا٫طساف َ٪متس ٜٓػ٦٘ قد َا خ٬ٍ َٚٔ ا٫طساف، ايدٍٚ َٔ املكد١َ املعًَٛات خ٬ٍ

 .ته١ًُٝٝ

 تدابريٖا عٔ ٚنريو ٚممازضاتٗا ٚخططٗا بسافٗا عٔ َعًَٛات ا٫طساف َ٪متس اىل طسف دٚي١ نٌ تكدّ -5

 .ا٫طساف َ٪متس ب٘ ٜككٞ سطبُا ا٫تؿاق١ٝ، ٖرٙ تٓؿٝر اىل ايسا١َٝ ٚا٫داز١ٜ ايتػسٜع١ٝ

 ا٫َا١ْ(: 33)املــاد٠

 .ا٫تؿاق١ٝ يف ا٫طساف مل٪متس اي٬ش١َ ا٫َا١ْ خدَات املتشد٠ ي٬َِ ايعاّ ا٫َني ٜٛؾس -1

 :ا٫َا١ْ ع٢ً -2

 ايرتتٝبات تكع ٚإ ا٫تؿاق١ٝ، ٖرٙ َٔ 32 املاد٠ يف املب١ٓٝ با٫ْػط١ ا٫قط٬ع ع٢ً ا٫طساف َ٪متس تطاعد إ( ا)

 هلا; اي٬ش١َ اـدَات تٛؾس ٚإ ا٫طساف َ٪متس يدٚزات

 يف َتٛخ٢ ٖٛ سطبُا ا٫طساف، مل٪متس املعًَٛات تٛؾري ع٢ً طًبٗا، ع٢ً بٓا٤ ا٫طساف، ايدٍٚ تطاعد إ( ب)

 ا٫تؿاق١ٝ; ٖرٙ َٔ 32 املاد٠ َٔ 5 ايؿكس٠

 .ايؿ١ً ذات ٚا٫ق١ًُٝٝ ايدٚي١ٝ املٓعُات اَاْات َع اي٬شّ ايتٓطٝل تهؿٌ إ( ز)

 ا٫تؿاق١ٝ تٓؿٝر(: 34)املــاد٠

 ا٫ضاض١ٝ يًُباد٨ ٚؾكا ٚا٫داز١ٜ، ايتػسٜع١ٝ ايتدابري ذيو يف مبا تدابري، َٔ ًٜصّ َا طسف دٚي١ نٌ تتدر -1

 .ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ مبكتك٢ ايتصاَاتٗا تٓؿٝر يكُإ ايداخًٞ، يكاْْٛٗا

 ا٫تؿاق١ٝ، ٖرٙ َٔ 23ٚ 8ٚ 6ٚ 5 يًُٛاد ٚؾكا اجملّس١َ ا٫ؾعاٍ طسف دٚي١ يهٌ ايداخًٞ ايكإْٛ يف ػّسّ -2

 َٔ 1 ايؿكس٠ يف املبني ايٓشٛ ع٢ً ؾٝٗا َٓع١ُ ادسا١َٝ مجاع١ قًٛع عٔ اٚ ايٛطين عرب طابعٗا عٔ ايٓعس بؿسف

 ادسا١َٝ مجاع١ قًٛع ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ َٔ 5 املاد٠ ؾٝٗا تػرتط اييت اؿا٫ت باضتجٓا٤ ا٫تؿاق١ٝ، ٖرٙ َٔ 3 املاد٠

 .َٓع١ُ

 ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ يف عًٝٗا املٓؿٛف ايتدابري َٔ غد٠ اٚ ؾسا١َ انجس تدابري تعتُد إ طسف دٚي١ يهٌ جيٛش -3

 .َٚهاؾشتٗا ايٛط١ٝٓ عرب املٓع١ُ اؾسمي١ َٓع ادٌ َٔ

 ايٓصاعات تط١ٜٛ(: 35)املــاد٠

 .ايتؿاٚض خ٬ٍ َٔ ا٫تؿاق١ٝ، ٖرٙ تطبٝل اٚ بتؿطري املتعًك١ ايٓصاعات تط١ٜٛ اىل ا٫طساف ايدٍٚ تطع٢ -1



 ايُٝٔ  _فًظ ايٓٛاب 

   َسنص املعًَٛات _دا٥س٠ املعًَٛات ٚايٓعِ 

 ٚتتعرز ا٫تؿاق١ٝ، ٖرٙ تطبٝل اٚ تؿطري بػإ ا٫طساف ايدٍٚ َٔ انجس اٚ دٚيتني بني ٜٓػا ْصاع اٟ ٜعسض -2

 ايدٍٚ تًو اسد٣ طًب ع٢ً بٓا٤ ايتشهِٝ، ع٢ً َعكٛي١ ش١َٝٓ ؾرت٠ غكٕٛ يف ايتؿاٚض طسٜل عٔ تطٜٛت٘

 تٓعِٝ ع٢ً ا٫تؿام َٔ ايتشهِٝ، طًب تازٜذ َٔ اغٗس ضت١ بعد ا٫طساف، ايدٍٚ تًو تتُهٔ مل ٚاذا. ا٫طساف

 يًٓعاّ ٚؾكا بطًب ايدٚي١ٝ ايعدٍ قه١ُ اىل ايٓصاع ؼٌٝ إ ا٫طساف ايدٍٚ تًو َٔ ٫ٟ داش ايتشهِٝ،

 .يًُشه١ُ ا٫ضاضٞ

 اٚ اقسازٖا اٚ قبٛهلا اٚ ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ ع٢ً ايتؿدٜل اٚ ايتٛقٝع ٚقت تعًٔ، إ طسف دٚي١ يهٌ جيٛش -3

 بايؿكس٠ ا٫خس٣ ا٫طساف ايدٍٚ ايصاّ جيٛش ٫ٚ. املاد٠ ٖرٙ َٔ 2 بايؿكس٠ ًَص١َ ْؿطٗا تعترب ٫ اْٗا ايٝٗا، ا٫ْكُاّ

 .ايتشؿغ ٖرا َجٌ تبدٟ طسف دٚي١ اٟ ػاٙ املاد٠ ٖرٙ َٔ 2

 باغعاز ٚقت اٟ يف ايتشؿغ ذيو تطشب إ املاد٠ ٖرٙ َٔ 3 يًؿكس٠ ٚؾكا ؼؿعا تبدٟ طسف دٚي١ ٫ٟ جيٛش -4

 .املتشد٠ ي٬َِ ايعاّ ا٫َني اىل ٜٛد٘

 ٚا٫ْكُاّ ٚا٫قساز ٚايكبٍٛ ٚايتؿدٜل ايتٛقٝع(: 36)املــاد٠

 يف 2000 دٜطُرب/ا٫ٍٚ نإْٛ 15 اىل 12 َٔ ايدٍٚ مجٝع اَاّ ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ ع٢ً ايتٛقٝع باب ٜؿتح -1

 .2002 دٜطُرب/ا٫ٍٚ نإْٛ 12ست٢ بٜٓٝٛٛزى املتشد٠ ا٫َِ َكس يف ثِ اٜطايٝا، بايريَٛ،

 تهٕٛ إ غسٜط١ ا٫قتؿادٟ يًتهاٌَ ا٫ق١ًُٝٝ املٓعُات اَاّ اٜكا ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ ع٢ً ايتٛقٝع باب ُٜؿتح -2

 ٖرٙ َٔ 1 يًؿكس٠ ٚؾكا ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ ع٢ً ٚقعت قد املٓع١ُ تًو يف ا٫عكا٤ ايدٍٚ َٔ ا٫قٌ ع٢ً د٠ٚاس دٚي١

 .املاد٠

 يد٣ ا٫قساز اٚ ايكبٍٛ اٚ ايتؿدٜل ؾهٛى ٚتٛدع. ا٫قساز اٚ ايكبٍٛ اٚ يًتؿدٜل ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ ؽكع -3

 اٚ قبٛهلا اٚ تؿدٜكٗا ؾو تٛدع إ ا٫قتؿادٟ يًتهاٌَ اق١ًُٝٝ َٓع١ُ ٫ٟ ٚجيٛش. املتشد٠ ي٬َِ ايعاّ ا٫َني

 ؾو يف املٓع١ُ تًو ٚتعًٔ. ؾٝٗا ا٫عكا٤ ايدٍٚ َٔ ا٫قٌ ع٢ً ٚاسد٠ دٚي١ ذيو ؾعًت قد ناْت اذا اقسازٖا

 تًو اٜكا ٚتبًؼ. ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ ؼهُٗا اييت باملطا٥ٌ ٜتعًل ؾُٝا اختؿاؾٗا ْطام اقسازٖا اٚ قبٛهلا اٚ تؿدٜكٗا

 .اختؿاؾٗا ْطام يف ؾ١ً ذٟ تعدٌٜ باٟ ايٛدٜع املٓع١ُ

 ٚاسد٠ دٚي١ تهٕٛ ا٫قتؿادٟ يًتهاٌَ اق١ًُٝٝ َٓع١ُ اٟ اٚ دٚي١ ٫ٟ ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ اىل ا٫ْكُاّ باب ٜؿتح -4

 ي٬َِ ايعاّ ا٫َني يد٣ ا٫ْكُاّ ؾهٛى ٚتٛدع. ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ يف طسؾا ؾٝٗا ا٫عكا٤ ايدٍٚ َٔ ا٫قٌ ع٢ً

 باملطا٥ٌ ٜتعًل ؾُٝا اختؿاؾٗا ْطام اْكُاَٗا، ٚقت ا٫قتؿادٟ، يًتهاٌَ ا٫ق١ًُٝٝ املٓع١ُ ٚتعًٔ. املتشد٠

 .اختؿاؾٗا ْطام يف ؾ١ً ذٟ تعدٌٜ باٟ ايٛدٜع املٓع١ُ تًو اٜكا ٚتبًؼ. ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ ؼهُٗا اييت

 بايربٚتٛن٫ٛت ايع٬ق١(: 37)املــاد٠

 .انجس اٚ ٚاسد بربٚتٛنٍٛ ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ تهٌُٝ جيٛش -1

 طسؾا تهٕٛ إ جيب َا، بسٚتٛنٍٛ يف طسؾا ا٫قتؿادٟ يًتهاٌَ اق١ًُٝٝ َٓع١ُ اٚ دٚي١ ا١ٜ تؿبح يهٞ -2

 .اٜكا ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ يف

 ايربٚتٛنٍٛ ذيو يف طسؾا تؿبح مل َا بسٚتٛنٍٛ، باٟ ًَص١َ ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ يف ايطسف ايدٚي١ تهٕٛ ٫ -3

 .٫سهاَ٘ ٚؾكا



 ايُٝٔ  _فًظ ايٓٛاب 

   َسنص املعًَٛات _دا٥س٠ املعًَٛات ٚايٓعِ 

 ذيو َٔ ايػسض َساعا٠ َٚع ا٫تؿاق١ٝ، ٖرٙ َع با٫قرتإ ا٫تؿاق١ٝ بٗرٙ ًَشل بسٚتٛنٍٛ اٟ ٜؿطس -4

 .ايربٚتٛنٍٛ

 ايٓؿاذ بد٤(: 38)املــاد٠

 اٚ ايكبٍٛ اٚ ايتؿدٜل ؾهٛى َٔ ا٫زبعني ايؿو اٜداع تازٜذ َٔ ايتطعني ايّٝٛ يف ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ ْؿاذ ٜبدا -1

 ؾها ا٫قتؿادٟ يًتهاٌَ اق١ًُٝٝ َٓع١ُ تٛدع٘ ؾو اٟ ٜعترب ٫ ايؿكس٠، ٖرٙ ٫ٚغساض. ا٫ْكُاّ اٚ ا٫قساز

 .املٓع١ُ تًو يف ا٫عكا٤ ايدٍٚ اٚدعتٗا اييت ايؿهٛى اىل اقاؾٝا

 ٖرٙ ع٢ً تؿدم ا٫قتؿادٟ يًتهاٌَ اق١ًُٝٝ َٓع١ُ اٚ دٚي١ يهٌ بايٓطب١ ا٫تؿاق١ٝ، ٖرٙ ْؿاذ ٜبدا -2

 ايّٝٛ يف ا٫دسا٤ات، تًو َٔ باٟ املتعًل ا٫زبعني ايؿو اٜداع بعد ايٝٗا، تٓكِ اٚ تكسٖا اٚ تكبًٗا اٚ ا٫تؿاق١ٝ

 .ايؿو ذيو املٓع١ُ اٚ ايدٚي١ تًو اٜداع تازٜذ َٔ ايج٬ثني

 

 ايتعدٌٜ(: 39)املــاد٠

 تكدّ ٚإ هلا، تعد٬ٜ تكرتح إ ايطسف يًدٚي١ جيٛش ا٫تؿاق١ٝ، ٖرٙ ْؿاذ بد٤ ع٢ً ضٓٛات مخظ اْككا٤ بعد -1

 يف ا٫طساف َٚ٪متس ا٫طساف ايدٍٚ باب٬ؽ عًٝ٘ بٓا٤ ٜكّٛ ايرٟ املتشد٠، ي٬َِ ايعاّ ا٫َني اىل ا٫قرتاح ٖرا

 دٗدٙ قؿاز٣ ا٫طساف َ٪متس ٜٚبرٍ. بػاْ٘ قساز ٚاؽاذ ا٫قرتاح يف ايٓعس بػسض املكرتح بايتعدٌٜ ا٫تؿاق١ٝ

 دٕٚ اآلزا٤ تٛاؾل ؼكٝل اىل ايسا١َٝ اؾٗٛد نٌ اضتٓؿدت َا ٚاذا. تعدٌٜ نٌ بػإ اآلزا٤ يف تٛاؾل اىل يًتٛؾٌ

 ايدٍٚ اؾٛات ثًجٞ اغًب١ٝ تٛاؾس اخري، نًُذا ايتعدٌٜ، اعتُاد ٫دٌ ٜػرتط اتؿام، اىل ايتٛؾٌ ٜتط٢ٓ إ

 .ا٫طساف َ٪متس ادتُاع يف ٚاملؿٛت١ اؿاقس٠ ا٫طساف

 يف سكٗا اختؿاؾٗا، ْطام قُٔ تٓدزز اييت املطا٥ٌ يف ا٫قتؿادٟ، يًتهاٌَ ا٫ق١ًُٝٝ املٓعُات متازع -2

 ٫ٚ. ا٫تؿاق١ٝ يف ا٫طساف ؾٝٗا ا٫عكا٤ ايدٍٚ يعدد َطاٚ ا٫ؾٛات َٔ بعدد باد٥٫ٗا املاد٠ ٖرٙ اطاز يف ايتؿٜٛت

 ٚايعهظ اؿل، ذيو ؾٝٗا ا٫عكا٤ ايدٍٚ َازضت اذا ايتؿٜٛت يف سكٗا متازع إ املٓعُات يتًو جيٛش

 .بايعهظ

 ايدٍٚ داْب َٔ ا٫قساز اٚ ايكبٍٛ اٚ يًتؿدٜل خاقعا املاد٠ ٖرٙ َٔ 1 يًؿكس٠ ٚؾكا ٜعتُد تعدٌٜ اٟ ٜهٕٛ -3

 .ا٫طساف

 َٔ َٜٛا تطعني بعد طسف، دٚي١ باٟ ٜتعًل ؾُٝا املاد٠، ٖرٙ َٔ 1 يًؿكس٠ ٚؾكا ٜعتُد تعدٌٜ اٟ ْؿاذ ٜبدا -4

 .اقسازٙ اٚ قبٛي٘ اٚ ايتعدٌٜ ذيو ع٢ً تؿدٜكٗا ؾو املتشد٠ ي٬َِ ايعاّ ا٫َني يد٣ ايطسف ايدٚي١ تًو اٜداع تازٜذ

 ايدٍٚ ٚتعٌ ب٘، ا٫يتصاّ قبٛهلا عٔ اعسبت اييت ا٫طساف يًدٍٚ ًَصَا ٜؿبح تعدٌٜ، اٟ ْؿاذ ٜبدا عٓدَا -5

 .اقستٗا اٚ عًٝٗا ٚاؾكت اٚ ؾدقت قد تهٕٛ ضابك١ تعد٬ٜت ٚباٟ ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ باسهاّ ًَص١َ ا٫خس٣ ا٫طساف

 ا٫ْطشاب(: 40)املــاد٠

. املتشد٠ ي٬َِ ايعاّ ا٫َني اىل نتابٞ اغعاز بتٛدٝ٘ ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ َٔ تٓطشب إ ايطسف يًدٚي١ جيٛش -1

 .ا٫غعاز ذيو ايعاّ ا٫َني اضت٬ّ تازٜذ َٔ ٚاسد٠ ض١ٓ بعد ْاؾرا ا٫ْطشاب ٖرا ٜٚؿبح



 ايُٝٔ  _فًظ ايٓٛاب 

   َسنص املعًَٛات _دا٥س٠ املعًَٛات ٚايٓعِ 

 مجٝع ا٫تؿاق١ٝ َٔ تٓطشب عٓدَا ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ يف طسؾا ا٫قتؿادٟ يًتهاٌَ اق١ًُٝٝ َٓع١ُ اٟ تعٛد ٫ -2

 .املٓع١ُ تًو يف ا٫عكا٤ ايدٍٚ

 ًَشك١ بسٚتٛن٫ٛت اٟ َٔ ا٫ْطشاب املاد٠ ٖرٙ َٔ 1 ايؿكس٠ مبكتك٢ ا٫تؿاق١ٝ ٖرٙ َٔ ا٫ْطشاب ٜطتتبع -3

 .بٗا

 ٚايًػات ايٛدٜع(: 41)املــاد٠

1- ٢ُّ  .ا٫تؿاق١ٝ هلرٙ ٚدٜعا املتشد٠ ي٬َِ ايعاّ ا٫َني ٜط

 ٚايعسب١ٝ ٚايؿ١ٝٓٝ ٚايسٚض١ٝ ٚا٫ْهًٝص١ٜ ا٫ضبا١ْٝ ْؿٛؾٗا تتطا٣ٚ اييت ا٫تؿاق١ٝ، ٖرٙ اؾٌ ٜٛدع -2

 .املتشد٠ ي٬َِ ايعاّ ا٫َني يد٣ اؿذ١ٝ، يف ٚايؿسْط١ٝ

 


