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  ��م 
 ا�ر�	ن ا�ر��م
 

  :����د
��� �����ق  ـ ���� 	��وم ا����ون ا�دو�� ا���ودَ  1��ا�	�!� رة 	ن دول ا����م ا�	

	$����� ا�	)�ر'�  � ا�	��#ت ا����و��� وا������� وا#%�$�د�� وا#��	�"�� 
وا.	���،  � إط�ر ا.	م ا�	��دة و	�ظ	���� ا�	��$$�، أو  � إط�ر 	�ظ	�ت 

��	��إ%.  
ول ا����م، و����د ��ك ا���ود  � ا���%��ت و	��ھدات ��م ا����وض �)/��� ��ن د

و$�����6  � )'ل %وا"د %��و��� 	�ز	� �4طراف ا��!و  ��� و ق 	�دأ ���دة 'ل 
  .دو��

و��دف ھذا ا����ون إ�8 �ذ��ل ا�$�و��ت وا���د��ت ا�'��رة ا��� # �	'ن 	وا����� 
�ق ��:� أ !ل ����ش  � ا����م�  .���ود طرف 	��رد، وذ�ك 	ن أ�ل 

�د�� وا�	���� "ددا '��را 	ن ا��را:م ا����م ا�	)�رك ـ �)	ل 	��وم ا��را:م ا#%�$ 2
��وا"د ا�	�ررة ���ظ�م أو �	��� ا������ ا#%�$�د�� � ���������� أ��� أ ��ل ��; 	
 �$���دو��، و�	'ن أن ��; ھذه ا��را:م �ر%� �����ون ا����:� ا���م، أو ��وا��ن �

�ر����ت ���:�� ��$�  ، أو .يأو ا�!ر��� 	=ل ا����ون ا��	ر'� أو ا�	$ر �
  .أ�رى

إ# أن  ،ا��را:م ا#%�$�د�� وا�	���� ��ذا ا�	��8 �را:م ����د�� 	�رو � 	�ذ ا��دمو
 ��،  زادو)�و" �	��� ا����	� ا�	ذھل !�"ف 	ن ��	��ا��طور ا#%�$�دي وا

و��ب 	�درات ، ل وا���رب ا�!ر��� وا�ر)وة وا��A@ل ا���وذ�را:م ا����� �طر
  .وا���ا�)�وب و=ر

'��رة  �  ا���ت ا��و�	� ا#%�$�د��، و	����ت ا#��=	�ر، وا����� ا�	$ر �� أدوارو
��وا�D ا���	��  � ا����م، و��دد أ	ن  طر ھذه ا��را:م ا��� 6دت أ'�ر ��دC �زا�د 

  .وا���رار ا�)�وب
ا�ذي �)'�D ا��را:م ا#%�$�د�� وا�	����، و��$�  ��د ����ت دول ا����م إ�8 ا���د�د

�� ا��را:م ا��� ���ور ��$و$�� 	��وم �را:م ا����د ا�ذي �)	ل �را:م ا�ر)وة 'ُ �
إ�8 ا����ون 	ن  ��ر�G 	ن ا�$���ت و�6رھ�،  ��توا#��@س وا��A@ل ا���وذ وا

D$ر���	طر ھذه ا��را:م و�  .أ�ل �دارك 
'��ت ����ر 	��# 	ن 	��#ت ا��$�ص �'و	� 'ل   	'� �� �را:م ا����د ا���

���		� ��ود  /ن ا�	��	; ا�دو�� ا�ذي ��	ل �و��دو�� "�8 �دة، 6دت اIن 	ن )
  .ا�دول و	��"د���  � 	وا��� 	=ل ھذه ا��را:م

و���دت ��ود ا�	��	; ا�دو��  � 	��ل 	'� �� ا��را:م ا#%�$�د�� وا�	����  � 
 ا��	ر "دة ��وات ��8  �م '� �� ا����د ا��� �و�ت 	��راا���%�� ا.	م ا�	��دة �	

  .2003���  ھ�إ%رار
دو�� 	�زم %��و��  كC ا���راء ا���%�� ا.	م ا�	��دة �	'� �� ا����د أول $َ  و����رُ 

  .�)�	ل "�8 �ز	� إ�راءات 	�'�	��  � 	��ل 	'� �� ا��را:م ا#%�$�د�� وا�	����
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ا��� �م ا��ر�	� "�ر ا�وط���  ا.	م ا�	��دة �	'� ���!	�ت ا���%�� و	; ذ�ك  �د 
	��!��ت ����ق �	����� أ)'�ل 	ن ا��را:م ا���%�� 	'� �� ا����د ا"�	�دھ� %�ل 

  .ا�	���� وا#%�$�د��
و"��D ����ر ا#���%���ن أھم إط�ر %��و�� �ؤ�س �����ون ا�دو��  � 	��ل 	'� �� 

  .�D وآ����Dا��را:م ا#%�$�د�� وا�	����، و�!; أ�
�� ا#���ـ وإن �)'ل �ز:� ـ  و�/���رض�، %���ن ا�	ذ'ور��ن � ھذه ا�	دا

  .D # ���$ر "���	��و$��	� أھم ����د ���ود ا�	��	; ا�دو��  � ا�	��ل، "�8 أ�
  


	: أو���        ؛ا���ظ�	 ��ر ا�وط��	 ا��ر��	 ا�����	 ا��م ا���
دة ��

	 ���	ـ      ��  

	و ـ ���� ��	د��� ا�Mط���� ا��� ��را#���%�� ا�	�رو � أ�!� �����%�� ����ءت ھذه 
إ�8 ���  1994��	رت 	ن ��� .و�� "���� ـ =	رة ���ود �=�=� ا)�دت ا��و%�; ا

2000.  
 1994د��	�ر  23���ر�N  159/49 �� %رار ا��	��� ا���	� �4	م ا�	��دة 

ا��	ل ا����	�� �	'� �� ا��ر�	�  ا"�	دت ا��	��� إ"@ن ���و�� ا������ و�ط�
	ؤ�	ر ا�وزاري ا����	� ا�	��� ا�وط���، و � ھذا اM"@ن ط�ب ا�ا�	�ظ	� "�ر 

ن ����ل 	�; ا��ر�	� وا��دا�� ا����:�� أ ����ر�	� ا�	�ظ	� "�ر ا�وط��� إ�8 ����
��� ا��	�س آراء ا��'و	�ت �ول و!; ا���%�� �	'� �� ا��ر�	� ا�	�ظ	� "�ر 	"

  .��� و � ا�	��:ل ا��� �	'ن أن �Aط��� 	=ل ھذه ا#���%��ا�وط
ا"�	دت ا��	��� ا���	� و���ء "�8 �و$�� ���� 	�; ا��ر�	� وا��دا�� ا����:��، 

و%ررت  �D إ�)�ء  1998د��	�ر  09���ر�N  4�111/53	م ا�	��دة ا��رار ر%م 
�� �Aرض ���� 	��$$� دو��� 	��و�� ا��!و�� �Aرض و!; ا���%�� دو��� )	�

  .	�; ا��ر�	� ا�	�ظ	� "�ر ا�وط���
ط��ت ا��	��� ا���	� �4	م  1999د��	�ر  17���ر�N  128/54و � %رارھ� 

ا�	��دة 	ن ا����� ا�	��$$� ا�	ذ'ورة أ"@ه أن �درج  � 	)روع ا#���%�� �دا��ر 
�8 �	'� �� ا����د ذي ا�$�� ����ر�	� ا�	�ظ	�، و'ذ�ك أ�'�	� ����ق ���	��%�� "

  .أ ��ل ا����د ا��� ��ورط  ��� 	وظ�ون "	و	�ون
"�	�د ا���%�� ا.	م ا�	��دة ا���ود  � ھذا اMط�ر ������ ����و$ل إ�8 او�وا$�ت 

وا"�	دت  ،ا��ر�	� ا�	�ظ	� "�ر ا�وط���، وذ�ك  � ����ر	و ��Qط���� �	'� ��
 15���ر�N   � ا�دورة ا���	�� وا��	�ون 25�	و�ب %رار ا��	��� ا���	� ر%م 

�ت ھذه ا#���%�� ��ز ا�����ذ ���ر�N ��2000	�ر ��� �، 2003���	�ر ���  29، ود
  .دو�� 185$د%ت "�8 ا#���%��  2015وإ�8 ���6 ����ر 

��!	ن ھذه ا#���%�� ـ '	� ���ت اM)�رة إ��D ـ 	��!��ت ����ق ��را:م ا����د، 
�)'ل "�م �)	ل �را:م ا����د  وآ���ت �����ون ا�دو��  � 	��ل ا��ر�	� ا�	�ظ	�

   . أ�!�
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  :�را(م ا��)�د �' ھذه ا������	ا���#"!	 ��!� ��ت  ا�ـ  1
��%�� ا��ص .ول 	رة "�8 �$��ف �را:م 	���� ��ل 	ن أھم 	� �!	��D ھذه ا#�

، '��را ا!	ن ا��را:م ا����رة ���دود، وا��� �)'ل �طر)  ��د�را:م (وا%�$�د�� 
ـ  8ـ  6ـ  �3ط�ق ا�ط��%��  � ا�	�دة ا�=��=� �	)	و#ت ا�	واد وذ�ك ��ن �ددت 

23.  
، و�$ت "�8 	� "��ر�م ا����د: "%د ��ءت ا�	�دة ا�=�	�� 	ن ا#���%�� ��ت "�وانو

��� دو�� ط�ف �� �� ���م �� ��ا��� ������� و��ا��� أ	�ى ������ << :�� � ���
  :ا()��ل ا������ &$�%�� !$��� ���#" ! �ا

��ھ�، ��#� إ� ��41�5 أو !��23 !��0 أو �$01 و!� �-ظ. ! -�, � ��� +�ـ  
��D=� أو +�� �C ،�=�D-اء �?��< ا� -ظ. A@05 أو �?��< =>; آ	� أو ھ��9 
أ	�ى، �#, �4-م ذ�H ا� -ظ. �@�� �� أو � �$G !� ا�4��م �@�� �� �FA � 3ق 

 � �ر0�C �0��2 ا��C ��؛
� ��D=� أو +�� ��D=�، ���� +�� ا�� �س �-ظ. ! -�, أو ـ  #�� ،0�-D�

�C ،�41�5-اء �?��< ا� -ظ. A@05 أو �?��< =>; آ	� أو ھ��9 أ	�ى، �#, 
 0��2� 0�Cق � �ر�FA � 3 �� ��4-م ذ�H ا� -ظ. �@�� �� أو � �$G !� ا�4��م �@�

�� Cا��. 
� دو�� ط�ف ), ا!� �د �� �� ���م �� ��ا��� ������� و��ا��� ـ � �M$� ى�	أ

�� ھRه ا� �دة ا�Rي �#-ن ����3 )�0  ������1 ا��5-ك ا� ��ر إ��0 ), ا�@�4ة 
� ،. ! -�, أ&$D, أو �-ظ. ��A, دو�,�-ظT ���دو�� ط�ف ),  و �� �M$�

  .������ أ=#�ل ا�@�5د ا(	�ى &$�%�
� دو�� ط�ف �� �� ���م �� ��ا��� ������� ا��$�%, �� ��ر�� ��Fف ـ � �Uأ� � ���

 .Vء ), )�� ���م � VU�4 ھRه ا� �دة��-اط
�� ھRه ا��@�X��D��� �?4� ،��  ��9 ھRه ا� �دة وا� �دة  1(+�اض ا�@�4ة 

أي �-ظ. ! -�, أو =>; ��4م 	��� ! -���، 5Y" " ا� -ظ. ا�� -�,"
����@�2 ), ا�A�4-ن ا��ا	�, وZDF� � D5Y ), ا�A�4-ن ا��$�%, ���و�� ا��Fف ا��, 

 .>>ا� �$, �]داء ��H ا�-ظ�@� )�4��2-م ا��>; 
�ق �	 و�!	�ت  � ا�	�دة ا������ �ر����ت�����ص ا#"���ر�� "ن �ؤو��� ا.)

� دو�� ط�ف �� �� ���م �� ��ا���، � � ��@Z <<: ا����د، ��ء  ��� �را:م� � ���
��D� Gد%�2 ا�A-A�4��، ^ر�Cء �5[و��� ا�2��9ت ا�D�!Xر�� !� ا� ��ر�� ), 

ا�>F��ة، ا��, �#-ن ����3 )��2 & �!� إ&�ا��� �$M �، وا()��ل  ا���ا%�
  .�� ھRه ا�X@���� 23و 8و  6و  5ا� ���� و)�4 �� -اد 

رھ$� ��� �Dدئ ا�A-A�4�� ���و�� ا��Fف، ��-ز أن �#-ن �5[و��� ا�2��9ت 
 .>>ا�D�!Xر�� &$�%�� أو ��A�� أو إدار��

، 7ـ  A�6��ل ا.	وال، وذ�ك  � ا�	�د��ن و�!	�ت ا#���%�� أ�!� 	��!��ت ����ق 
و# ���$ل 6��ل ا.	وال "ن ا��را:م ا#%�$�د��، "�8 ا"���ر أن ا���"ث دا:	� 

  .وراء ھذا ا��وع 	ن ا��را:م ھو ا��$ول "�8 ا�	�ل
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  ؛ا������	 �'ا���-وص �"��� ا��#�ون ا�دو�'  آ���تـ  2
�ق  ا��ر�	� "�ر ا�وط��� "�8 آ���ت  ��ص ا���%�� ا.	م ا�	��دة �	'� ��#��� �$��

�ق ������ون  "�8 �دة، و�'��� ��ص "�8 آ���ت ������ون ا�دو��  � �را:م ا����د���
 � 	��ل 	'� �� ا��ر�	� ا�	�ظ	� "�ر ا�وط���، و�د�ل  ��� ���ط�; �را:م ا����د 

  : ھذه ا���Iترز �أا�	�$وص "����  � ھذه ا#���%��، و	ن 
	ن ا#���%��،  13و��ء ا��ص "��D  � ا�	�دة  :ون ا�دو�' �/راض ا��-�درةـ ا��#�

'ل دو�� طرف ������م ���Mراءات ا�@ز	� 	ن أ�ل  و�	و���� ��زم ا#���%��
	$�درة 	� �و�د  � إ%��	�� 	ن "�:دات �را:م أو 		��'�ت أو 	�دات، و%د �ددت 

D%ل وطر��	دة إ�راءات ا����ون  � ھذا ا��	ا�.  
و�م ��د�د  :ا��-�درة، أو ا����"�ت ا��-�درةـ ا��-رف �' ��(دات ا��را(م 

�8 أن �'ون �ك و ق %وا"د ا����ون ا�	��� 14	��D���!  � ا�	�دة ".  
ف �����ذ 	� %د 	ن ا#���%�� 'ل دو�� طر 15	�دة و%د ا�ز	ت ا� :ـ ا�و��	 ا�! �(�	

�زم 	ن �دا��ر �!	�ن �ر��ن و#���� ا��!�:�� "� �  �����8 ا��را:م ا�	�$وص "
  :	��� 	ن ا#���%��، وذ�ك  � ��#ت 28ـ  8ـ  6ـ  5: ا�	واد

  ا��رم  � إ%��م ا�دو�� "�د 	� �ر�'ب~ 
  ."�د 	� �ر�'ب ا���ل "�8 	�ن ����� �ر ; "�	�� أو ط�:رة 	���� و ق %��و���~ 

��!�:�� ��)	ل '	� �وزت ا#���%��  � ��س ا�	�دة �'ل دو�� طرف، ��ط و#���� ا
، أو ��ك ا. ��ل إذا ار�'�ت !د 	واط���� أو )�ص "د�م ا������ "�8 أرا!���

  ."�د 	� �'ون ا��رم ار�'ب ��دف ار�'�ب �رم "�8 أرا!���
د �ر��ن و#���� �����ذ 	� ��زم 	ن �دا��ر ��/'� ا�ز	ت أ�!� 'ل دو�� طرف و

���م "�8 أرا!���  ���%��	�ر	� �	و�ب ا#ا��!�:�� "�8 'ل )�ص أر�'ب أ ��# 
و# �	'��� ����	D ���� أ�D 	ن ر"���ھ�، و'ذ�ك "�د 	� �'ون ا����� "�8 أرا!��� 

D	��  .و�	��; "ن ��
	���، و	ن أ�رز  16و�ظ	ت ا#���%�� 	��!���D �	و�ب ا�	�دة  :ـ �)"�م ا���ر��ن

  :ھذه ا�	��!��ت
 ~ ����دو�� ا�ط���� وا�دو�� ا�	ط�وب ا)�راط ازدوا��� ا���ر�م  � ا����ون ا�دا�

   ).1ا���د (�د��� 
�واز ا�����م "�8 أ��س ھذه ا�	��!��ت  � ���� )	ول ط�ب ا�����م ��دة �را:م ~ 

 ��  .��!�� ��س 	)	و# ��ذه ا�	�دة	��$
ا"���ر 'ل �رم 	ن ا��را:م ا��� ��ط�ق "���� ھذه ا�	�دة 	در��  � "داد ا��را:م ~ 

��م  � ���� ��!��  .أ�� 	��ھدة �����م ا�	�ر	�ن ��ر�� ��ن ا�دول ا#طرافا�
��م ������� ��دول ا��� �)�رط %��و��� ~ ����واز ا"���ر ا#���%�� أ���� %��و��� �

��م ����� و��ن ا�دول ا�ط��������� و�ود 	��ھدات ��  .ا�دا
رف ـ ا��ظر  � إ	'���� ����ذ ا��'م ا.���� ا�$�در ��ق 	واطن ر !ت دو��D ا�ط

��	D ���� أ�D 	ن ر"���ھ���.  
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"دم �واز ����ر أ�'�م ا#���%�� "�8 أ��� ��رض ا��زا	� �������م إذا '��ت �دى ~ 
ا�دو�� ا�	ط�وب �د��� أ���ب و���� �/ن ط�ب ا�����م %دم 	ن أ�ل 	@��� )�ص 

Dأو د�� D%أو "ر D��� ب���.  
  .8 	��:ل 	����"�"دم �واز ر ض ط�ب ا�����م �	�رد أن ا��رم ��طوي ~ 

 17ووردت ا�	��!��ت ا�	����� �D  � ا�	�دة  :ـ �!ل ا�23�ص ا��
وم �"��م
و����ق ��واز ا�رام ا���%��ت ��ن ا�دول ا.طراف �)'ل =��:� أو 	��دد �)/ن ��ل 
ا.)��ص ا�	�'وم "���م ���و�� ا���س أو �/)'�ل أ�رى 	ن 	�; ا��ر�� #ر�'���م 

  .�ل إ'	�ل 	دة "�و���م��%�� إ�8 ا%��	�� 	ن أ��ذه ا#� �را:م 	)	و��
�زم ا#���%�� ا�دول ، و�	و���� �ُ 18و�ظ	��� ا�	�دة  :ـ ا��)��دة ا�!��و��	 ا�����د�	

ا.طراف ���د�م أ'�ر %در 		'ن 	ن ا�	��"دة ا����و��� ���!�� ا���ض  � 
�� �'ل دو��، ا�������ت وا�	@���ت "�8 أن �'ون ذ�ك ���د���، وو �� �����ون ا�د�ا

  :و�	�د ط�ب ا�	��"دة ا����و��� ��)	ل
  ا��$ول "�8 أد�� وأ%وال 	ن ا.)��ص~ 
��S ا�	���دات ا��!�:��   ~ ��     
  ����ذ "	���ت ا�����ش وا�!�ط وا���	�د~ 
   �ص ا.)��ء وا�	وا%;~ 
  وا�����	�ت ا��� ��وم ��� ا���راء ��د�م ا�	��و	�ت وا.د��~ 
ا�	���دات وا���@ت ذات ا�$�� �	�  ��� ا���@ت ا��'و	�� ��د�م أ$ول ~ 

����  وا�	$ر �� أو ا�	���� أو ��@ت ا�)ر'�ت أو ا."	�ل، أو ��N 	$دق "
ا���رف "�8 "�:دات ا��را:م أو ا�		��'�ت وا.دوات أو ا.)��ء ا.�رى أو ~ 

  ا%���ء أ=رھ� �Aرض ا��$ول "�8 أد�� 
  و"�  � ا�دول ا�ط��������ر 	=ول ا.)��ص �)'ل ط~ 

و%د  $�ت ھذه ا�	��!��ت )'���ت ط�ب ا�	��"دة ا����و��� و'ل ا�Mراءات 
D���� ب �طول���Q� D� ���  . ا�	��

	، و�	و�ب 	��!����� ��وز ��دول 19و�$ت "���� ا�	�دة  :ـ ا��
!�!�ت ا���3ر
�ط�ت ا���� G	�� ددة ا.طراف��	ء ا��ظر  � إ�رام ا���%��ت =��:�� أو �(�Q� �$��	

ھ�:�ت ����ق 	)�ر'�  �	� ����ق ���	��:ل ا��� ھ� 	و!; ������ت أو 	@���ت أو 
  .إ�راءات %!�:��  � دو�� أو أ'=ر

و��ص  و���� ا�	را%�� ا#�'�رو��� وا��	���ت ا�	���رة،: ـ أ)���ب ا��
ري ا�2�-	
�8 'ل دو��  � �دود إ	'������� و	� 	ن ا#���%�� 20ا�	�دة " Dو���  أ���% D����

��	��  .ا�	��� أن ��وم �����ذ 	� ��زم ����M ا���دام 	=ل ھذه ا.����ب دا�ل إ%
و���� �	�ح دو�� طرف ���ل إ�راءات 	@��� 	)	و��  :ـ �!ل ا�8راءات ا����(�	

 � ا���#ت ا��� ����ر  ��� ا���ل �$��G �@	�  ��#���%�� إ�8 دو�� طرف أ�رى
   .21%د �$ت "�8 ھذا ا�Mراء ا�	�دة إ�راءات ا��دا��، و

و���� ا��زام 'ل دو�� طرف ��"�	�د ا��دا��ر : إ�راءات )�ر ا�#دا�	�ر�"	 ـ ��ر�م 
��أ ��ل 	ن %��ل ا���د�د أو ا�و"د �	ز�� 	ن أ�ل ا��	ل "�8 ���ر�م  ا��)ر���� ا�'��

�را:م 	)	و�� اMد#ء �)��دة زور، أو ��د�م ا.د��  � إ�راءات ����ق ��ر�'�ب 
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 D	��	� �:�!% وظف	 ��ر�		ل  � ���#���%��، أو ا���دام ا��وة أو ا���د�د ���د
  .23ا�ر�	��، و%د وردت ھذه ا�	��!��ت  � ا�	�دة 
و�$ت "�8 ا�Mراءات ا�	�����  :ـ 
���	 ا��3ود و�#و�ض ا� 
��� و
�����م

  .25ـ  24��ذه ا�	��:ل ا�	�د��ن 
ا��دا��ر  �و��$د ��) 26ا�	�دة ( :�; أ��زة ا���ذ ا�!��ونـ �دا��ر �#ز�ز ا��#�ون 
أن ���ذھ� 	ن أ�ل �	ل ا.)��ص ا�ذ�ن �)�ر'ون  �  فا��� "�8 'ل دو�� طر

أ�)ط� �	�"�ت إ�را	�� أو '��وا �)�ر'ون  ��� "�8 ا����ون 	; أ��زة إ���ذ 
ا��	�"�ت ا����ون، و'ذ�ك ��د�م ا�	��"دة .��زة إ���ذ ا����ون 	ن أ�ل ��ر�د 

  .ا�Mرا	�� 	ن 	واردھ�
ا.طراف  � ھذا ا�$دد ����ظر  � إ	'���� 	�G �$��� 	ن  لو��	G ا#���%�� ��دو

  .ا�	@��� �4)��ص ا�ذ�ن ��د	ون "و�� '��را  � إ�راءات ا�����ق وا�	@���
	ن ا#���%��  27و � ھذا ا�$دد �)�; ا�	�دة  :ـ ا��#�ون �' ���ل إ���ذ ا�!��ون

ا.طراف "�8 إ%�	� %�وات ا�$�ل ��ن أ��ز��� ا�	��$� 	ن أ�ل ����ر  ا�دول
���دل ا�	��و	�ت �$ورة 	/	و�� و�ر��� �	� ���ل ا���ر��ت �ول ھو��ت 
�و"�م  � ا��را:م ا�	�$وص "����  � ا#���%��، و	����� ! �  D��(	ص ا���ا.)

  .�ر'� "�:دات ��ك ا��را:م
"�د ا#%�!�ء ��و �ر '	��ت ا�	واد ا�@ز	� و�)	ل ھذا ا����ون أ�!� ا����م 

  .'ذا �)��; ���دل ا���راءو.6راض ا�����ل أو ا�����ق، 
وأ�!� ���دل ا�	��و	�ت �)/ن ا�و��:ل وا.����ب ا��� ����د	�� ا��	�"�ت 

  .ا�Mرا	�� �	�  ��� ا�طرق، وو��:ط ا���ل، وا��و��ت ا�	ز���
ا�دول ا.طراف إ�8 ا"�	�د  27و%د د"ت ا�	�دة  :ـ ا��در�ب وا��)��دة ا��!��	

��ن  � أ��ز��� ا�	'��� ����Qذ ا����ون، و	��م أ"!�ء 	���� �$���را	U �در�ب 
ا������ ا���	� و%!�ة ا�����ق، و	وظ�وا ا��	�رك، "�8 أن �)	ل ھذه ا��را	U ���دل 

  . ا�	وظ��ن وإ"�ر��م
  


	 ا��): >������  ؛�دا�����	 ا��م ا���
دة ��

	 ���	ـ  ��  

ا��طور ا�	ذھل  � ا��را:م ا#%�$�د��، و���	� �طرھ� و�/=�رھ� "�8 دول  أدى
إ�8 ا��)��ر ا.	م ا����م، و��و�!�� ��را	U ا���	�� و�����ت ا���و�م ا#%�$�دي 

دو�� ��ص ��ذه  كC �  � $���6 $َ �ا�	��دة ��طرھ� ا�داھم، و�دأ ا���'�ر �د
  .ا��را:م

 61/55ر%م %�	ت ا��	��� ا���	� �4	م ا�	��دة �	و�ب %رارھ�  و � ھذا ا�$دد
��)'�ل ���� 	��$� 	��و�� ا��!و��  2000د��	�ر ���  /04ا�	ؤرخ  � 

����وض �ول ا���%�� دو��� ���8 �	��ل 	'� �� ا����د، و�دد ا��رار ا."	�ل �
  .ا���!�ر�� ا�را	�� إ�8 !	�ن أ'�ر 	)�ر'� 		'�� 	ن ا��'و	�ت

ھذه ا����� ��; دورات ��دف ا��'	�ل ا�	��و!�ت ����ح �ول ا#���%��،  و"�دت
  .و)�ر'ت  � أ"	���� ھ�:�ت إ%��	�� 	��	� �	��ل 	'� �� ا����د
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و � ����� 	��ر ا����وض ھذا ا"�	دت ا��	��� ا���	� �4	م ا�	��دة ا���%�� 	'� �� 
�م  �G ��ب ا��و%�; ، و2003أ'�و�ر  31���ر�N  4/58ا����د �	و�ب %رارھ� ر%م 

، و��د ذ�ك  � 2003د��	�ر  11إ�8  09"����  � 	�ر�دا ���	'��ك  � ا���رة 	ن 

تضم حاليا و ، 2005عام ديمسبر من ودخلت حيز التنفيذ في 	�ر ا.	م ا�	��دة، 

  .هافي اطرف ةدول 145
��� �)'ل '�� �	��ل 	'� �� ����ر ھذه ا#���%��  � ا�وا%; أول $ك دو�� 	

	�دة 	وز"� "�8 =	����  $ول، وھ� �و ر إط�را  71و�!م ھذه ا#���%��  �د،ا���
��	� وا�دو�� �	'� �� ا����د%Mوا ��  .)�	@ و	�	��'� ���	ل ا�	�

Dن ا#���%��  � ���ن 6ر!�� أ�	دة ا.و�8 �	رو�= و�د��م ا��دا��ر ": و�ددت ا��

	 ا��)�د، �-ورة أ�< وأ��;، ��و�رو�= و��)�ر ود�م ا�را��	 إ�? ��; و�


	 ا��)�د، ��� �' ذ�ك ��ا��#�ون ا�دو�' وا��)��دة ا��!��	 �' ���ل ��; و�
ا)�رداد ا��و�ودات، و�#ز�ز ا��زاھ	 وا��)�ء�	 وا8دارة ا�)"��	 �"3ؤون 

  . "وا����"�ت ا�#�و��	
!; �دا��ر و��زم ا�دول ا.طراف � ھذه ا#���%�� ��!	ن أ�'�	� 	��ددةو	; أن 

�!	�ن �ظ�م ����ذ  ��'ل �	��ر�� ا����د وأدوات !رور��و%وا"د وأ�ظ	� M%�	� ھ
�و%�:�� ـ ا��دا��ر ا: ��ذه ا#���%��، وھ�إ# أ�D �	'ن  رز ر'�:ز أ�����  ، ��ل

و�/���ول ھذه ا�ر'�:ز  � ا����ط  ا���ر�م ـ ا����ون ا�دو�� ـ ا��رداد ا.$ول،
  .ا�@��� وإن �)�ء 	ن ا���Mز

  
  
  
  :ـ ا��دا��ر ا�و��(�	 1

  أ ـ �' ا�!ط�ع ا�#�و�'؛
��دف ا���ر�م وا����ب "�دة إ�8 ���ب ا��ر�	� ��د و%و"��، إ# أن ذ�ك %د ��را ق 
	; إ�راءات ا����%�� ��دف إ�8 ا�و%��� 	ن ا��ر�	� %�ل و%و"��، و%د ��رت 
ا#���%�� ا�دو��� �	'� �� ا����د و ق ھذا ا���U،  �!	�ت  �  $��� ا�=��� ا�	��ون 

	��!��ت ����ق ����دا��ر ا���  14إ�8  5	واد 	ن ���D ا�و، "ا��دا��ر ا�و%�:��"�ـ 
وذ�ك و ق �ظ�	��  ،"�8 ا�دول ا.طراف أن �/�ذ ��� 	ن أ�ل ا�و%��� 	ن ا����د

��، و	ن ��ك ا�Mراءات "�8 و�D ا��$وص�  :ا����و�� ا�دا
ـ و!; و����ذ و�ر��N �����ت  ���� 	���� �	'� �� ا����د ��زز 	)�ر'� ا�	��	; 

  .���دة ا����ونو���د 	��دئ 
  .ـ إر��ء و�رو�U 		�ر��ت  ���� ����دف 	�; ا����د

ـ إ�راء ����م دوري ��$'وك ا����و��� وا��دا��ر اMدار�� ذات ا�$�� ���A ��ر�ر 
  .	دى '������

��	�� ذات %Mت ا�دو��� وا�	ظ�	; ا�	، و����� �	; دول ا.طراف  ��	ـ ا����ون ��ن �
ا�	��دئ ا.����� ��ظ�	�� ا����و�� 	ن أ�ل ��ز�ز ا�$�� ��ب ا#%�!�ء، وو ق 
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و�طو�ر ا��دا��ر ا�و%�:�� �	�; ا����د، "�8 أن �)	ل ھذا ا����ون ا�	)�ر'�  � 
  .ا��را	U وا�	)�ر�; ا�دو��� ا���د � إ�8 	�; ا����د

ـ %��م 'ل دو�� طرف و ق �ظ�	�� ا����و�� ��Q)�ء ھ�:� أو ھ�:�ت ��ب ا#%�!�ء 
  :���د، 	ن �@ل���ص �	�; ا�

واM)راف "�8 ����ذ ��ك ا������ت  ����5ذ ا��دا��ر ا�	�$وص "����  � ا�	�دة ~ 
  .و�������

  .ز��دة ا�	��رف ا�	����� �	�; ا����د~ 
�8 أن ��	�; ا���:� ا�	ذ'ورة �	� ��زم 	ن ا���@��� ��	'���� 	ن ا����م �وظ" ���:�

���، و'ذا �	� ��ط��D 	��	�� 	ن  =�رات # 	�رر�)'ل  ��ل، و�	�/ى "ن أي �/
�$$�ن	وارد 	���� و	وظ��ن �	.  

ـ ا"�	�د 'ل دو�� طرف �	����ر ����ق ��وظ�ف ا�	���د	�ن ا�	د���ن و�6رھم 	ن 
ا�	وظ��ن ا��	و	��ن �6ر ا�	�����ن ��وم "�8 	��دئ ا�'��ءة وا�)�� �� وا��دارة 

و ا����M إ�8 ا����"د، و��د�م وا�M$�ف وا.ھ��� �واء "�د ا#'���ب أو ا��ر%�� أ
  .أ�ور '� �� ��ؤ#ء و ق �داول 	�$�� 	; 	را"�ة 	��وى ا��	و ا#%�$�دي ��دو��

��	�� و�در���� ��	'�ن ا�	وظ��ن 	ن ا�و �ء �	�ط���ت ا.داء �� U	ـ و!; �را
ف وا����م ��وظ�:ف ا��	و	��، و�و ر ��م ا��در�ب ا�	��$ص رX )َ ا�$��G وا�	ُ 

  .ا�	ط�وب
�	��$ب  ـ� G(ق ����ر�ا"�	�د �دا��ر �)ر���� وإدار�� 	����� �ر�� 	����ر ���

����  .ا��	و	�� وا����ب )�6
ـ ا"�	�د إ�راءات �)ر���� وإدار�� ��زز ا�)�� ��  � 	��ل �	و�ل ا��ر)���ت 

��ب  � ا�	��$ب ا��	و	��، و � �	و�ل ا.�زاب ا���������Y�.  
��ر ��و'�� ��دد و�ر�م %وا"د ��وك ا�	وظ��ن ـ إر��ء وا"�	�د 	دو��ت أو 	��

  .ا��	و	��ن 	ن أ�ل ا.داء ا�$��G وا����م ��وظ�:ف ا��	و	��
��ر %��م ا�	وظ��ن ا��	و	��ن �Q�@غ ا���ط�ت ا�	��$� "ن ـ إر��ء �دا��ر و�ظم �ُ 

  .أ ��ل ا����د "�د	� ��$ل ��م ا���م ��� أ=��ء أداء وظ�:��م
�ط�ت ا�	��$� "ن ا. ا�	وظ��ن ا��	و	��نـ و!; %وا"د ��زم ���)ط� ��M $�ح �

ا���ر��� ��م وا."	�ل ا�وظ����، وا#��=	�رات وا�	و�ودات وا����ت وا�	�� ; 
  .ا.�رى ا��� ��!�رب 	; 	��	�م '	وظ��ن "	و	��ن

  :ـ ��ز�ز ا�)�� ��  � ا�	)�ر��ت ا��	و	��، وإدارة ا.	وال ا��	و	�� 	ن �@ل
�و	�ت ا�	����� ��Qراءات و"�ود ا�)راء، �	�  � ذ�ك إ"@��ت ��	�م ا~ �	�

  .ا�	��%$�، وا�	��و	�ت ذات ا�$�� �Qر��ء ا���ود
ا����م 	���� �Q%رار و�)ر )روط ا�	)�ر'�، �	�  � ذ�ك 	����ر ا#����ر وإر��ء ~ 

  .ا���ود و%وا"د ا�	��%$�
رات ا�	����� ���	)�ر��ت ا���دام 	����ر 	و!و"�� و	�ررة 	���� #���ذ ا��را~ 

  .ا��	و	��، ����را �����ق #��� 	ن $�� �ط��ق ا��وا"د وا�Mراءات
���، �)	ل �ظ�	� ��ط�ن !	��� �و�ود ��ل ~ �إ%�	� �ظ�م  ��ل ��	را��� ا�دا

  .%��و��� ���ظ�م  � ���� "دم ا���ع ا��وا"د وا�Mراءات ا�	�ررة
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  :ا��� ا�وط��� �)	لـ ا���ع إ�راءات )�� � "�د ا"�	�د ا�	�ز
  اM�@غ "ن ا�Mرادات وا�����ت  � �����~ 
  �ظ�م �!	ن 	����ر ��	����� و	را��� ا������ت و	� ��$ل �ذ�ك 	ن ر%���~ 
 ~����  ُ�ُظ	�  ���� ��د�ر ا�	��طر و��	را%�� ا�دا
�	�� ظ� "�8 د ��ر ا�	����� وا���@ت وا������ت ~ � ��ا���ذ ا�Mراءات ا�'��

  .وا�	���دات ا.�رى ا�	����� �������ت وا�Mرادات ا��	و	�� ا�	����
 ���ـ ا"�	�د إ�راءات و�وا:G �	'ن "�	� ا���س 	ن ا��$ول "�8 ا�	��و	�ت ا�	��

  .�'���� ��ظ�م اMدارة ا��	و	�� و"	���ت ا���ذ ا��رارات  ���
��$� 	ن أ�ل ����ل و�وج ا���س إ�8 ا���ط�ت ا�	ـ ����ط ا�Mراءات اMدار�� 

  .ا��� ���ذ ا��رارات
ـ �)ر 	��و	�ت �	'ن أن �!م ���ر�ر دور�� "ن 	��طر ا����د  � اMدارة 

  .ا��	و	��
ـ ا���ذ ا��دا��ر ا�@ز	� ��د"�م ا��زاھ� ودرء  رص ا����د ��ن أ"!�ء ا����ز 
ا��!�:�، و ق %وا"د ا����ون ا�	���، و�	� �!	ن ا���@��� ا��!�ء، �	�  � ذ�ك 

  .ا"د ����ق ���وك أ"!�ء ا����ز ا��!�:�إر��ء %و
  

  ب ـ �' ا�!ط�ع ا�2�ص؛ 
ا��$ل أ�!�  � ھذا  �	و	� �م ا��ص] ا�ا��دا��ر ا�	����� ���	��ل  وإ!� � إ�8 ھذه

�8 و�وب ا���ذ ا�دول ا.طراف ��دا��ر وإ�راءات �!	ن ��ز�ز ا�)�� �� "
8 ��ك �	ن  12ا�Mراءات ا�	�دة و	��ر�� ا����د  � ا��ط�ع ا���ص، و%د �$ت "

  :ا#���%��، و	��� "�8 ���ل ا�	=�ل
  .ـ ��ز�ز ا����ون ��ن أ��زة إ���ذ ا����ون و'����ت ا��ط�ع ا���ص

ـ و!; 	����ر ����دف $ون �زاھ� '����ت ا��ط�ع ا���ص �	�  ��� و!; 	دو��ت 
  .و%وا"د ��وك

�و��ت � �دا��ر ا�	������ت ا��ط�ع ا���ص �	�  � ذ�ك ا�ـ ��ز�ز ا�)�� �� ��ن '���
$�  . � إ�)�ء وإدارة ا�)ر'�ت ��ت ا#"���ر�� وا�ط����� ا���)ط�ا�)

ـ 	�; إ��ءة ا���دام ا�Mراءات ا��� ��ظم ا��ط�ع ا���ص �	�  � ذ�ك ا�Mراءات 
  .ا�	����� ��M"���ت وا�ر�ص ا��� �	���� ا��'و	�ت

�8 		�ر�� ا�	وظ��ن  ـ 	�; �!�رب ا�	$��G ��رض %�ود ���رة ز	��� 	��و��"
ا��	و	��ن ا������ن .�)ط� 	����، أو "�8 "	ل ا�	وظ��ن ا��	و	��ن  � ا��ط�ع 

  .ا���ص
ـ !	�ن أن �'ون �دى 	ؤ���ت ا��ط�ع ا���ص !وا�ط '� �� �	را��� ا������ت 

D�('د و��; ا���	8 ���� ���"د "�  .دا
  ـ 	�; إ�)�ء �����ت ��رج ا�د ��ر

  دون �دو����  � ا�د ��رإ�راء 	��	@ت 	�; ـ 
  ����ل ����ت وھ	��	�; ـ 

   .ـ "دم ا��	�ح ��%�ط�ع ا�����ت ا��� �	=ل ر)�وي 	ن ا�و"�ء ا�!ر���
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و�)	ل ا�Mراءات ا�و%�:�� ا�	�$وص "����  � ھذا ا��$ل 	ن أ�ل 	�; ا����د 
ا�دول ا#طراف �����ذ ا�Mراءات ا�	�����  13	)�ر'� ا�	��	;، ��ث ��زم ا�	�دة 

��)��; أ راد و�	�"�ت # ���	ون ���ط�ع ا��	و	� 	=ل ا�	��	; ا.ھ�� وا�	�ظ	�ت 
  .	�; ا����د و	��ر���Dر ا��'و	�� "�8 ا�	)�ر'� ا��)ط�  � 6

	ن  ��14!��ت ا�	�دة '	� �)	ل ھذه ا�Mراءات أ�!� ا�زام ا�دول ا.طراف و ق 	
Q� ��%���#راف "�)�ء �ظ�ا(Mر%��� وا��� )�	ل ���8 ا�	$�رف وا�	ؤ���ت م دا

ا�	���� �6ر ا�	$ر �� �	�  � ذ�ك ا�)�$��ت ا�ط����� أو ا#"���ر�� ا��� ��دم 
ردع و')ف  	��ل ��و�ل ا.	وال وذ�ك 	ن أ�ل �6ر �ظ�	��  ��د	�ت �ظ�	�� أو 

  .�	�; أو�D وأ)'�ل 6�ل ا.	وال
  
  ؛ـ ا���ر�م 2

ا���ر�م و�ط��ق "���ظم ��ت ا��$ل ا�=��ث 	ن ا���%�� 	'� �� ا����د ا�	��ون �ـ 
و�$�ف ھذه ا�	واد "ددا '��را 	ن ا��را:م ، 42إ�8  15	ن  ا�	واد" ا����ون

ا#%�$�د�� وا�	���� '�را:م  ��د، و�د"و ا�دول ا.طراف إ�8 ا���ذ ا��دا��ر ا�@ز	� 
  : ا�'���� ���ر�م ھذه ا. ��ل، و	ن �����

  :و�)	ل ھذا ا���ل) 15ا�	�دة ( :ـ ر3وة ا��وظ��ن ا�#�و���ن ا�وط���ن
�، أو "ر!�� "��D، أو 	��D إ��ھ� �)'ل و"د 	وظف "	و	� �	ز�� �6ر 	����~ 

  .	��)ر أو �6ر 	��)ر
 )ر أو �6ر 	��)ر �	ز�� �6ر 	�����ا��	�س 	وظف "	و	� أو %�و�D �)'ل 	��~ 

�ص آ�ر أو '��ن آ�ر 	ن أ�ل أن ��وم ا�	وظف ��	ل ( G��$� أو D���$� واء�
D	��	 أ=��ء أداء �	; "ن  �ل ��	أو � �	.  

 :���ن ا����ب، و�وظ�' ا��ؤ))�ت ا�دو��	 ا�#�و��	ـ ر3وة ا��وظ��ن ا�#�و
و���� و"د 	وظف "	و	� أ���� أو 	وظف 	ؤ��� دو��� "	و	�� ) 16ا�	�دة (

أو �6ر 	��)ر �واء �	ز�� # ������� أو "ر!�� "��D أو 	��D إ��ھ� �)'ل 	��)ر 
أ=��ء أو ��� أ�رى 	ن أ�ل ا����م أو ا#	���ع "ن  �ل 	�  آ�ر، �)�$D أو �)�ص
' ،D�:وظ� ��ر�		���	وظف ا�	ل أ�!� %��م ا�	)� �	ز�� �6ر  	س أو %�ول �	����

  .	����� ���)روط وا�!وا�ط ا������
ـ اD�2س ا����"�ت أو ��د�دھ� أو �)ر���� �3ل آ2ر �ن طرف ا��وظف 

، و�)	ل ا#��@س ا.	وال وا.وراق ا�	���� ا��	و	�� أو )17ا�	�دة ( :ا�#�و�'
  .�� أو أ�� أ)��ء أ�رى ذات %�	� "�د إ��D ��� ��'م 	و%�Dا��$و$

، و�)	ل و"د 	وظف "	و	� أو أي )�ص آ�ر )18ا�	�دة ( :ـ ا�����رة �����وذ
 D��	 أو D��� 	ن أ�ل إ��ھ�، أو %�و�D ��� أو ا��	����/)��ء # ������� أو "ر!�� "

و ��ط� "	و	�� ����� 	ن إدارة أ ��دف ا��$ول ا��A@ل ��وذه ا����� أو ا�	��رض
G��$� �����	 ز�� �6ر	8 ��دو�� "� D� ; ن د	.  

و���� ا��A@ل ا�	وظف ا��	و	� وظ�:�D ) 19ا�	�دة ( :ـ إ)�ءة ا)�DEل ا�وظ�(ف
  .أو 	و%�D 	ن أ�ل ا��$ول "�8 	���� �6ر 	����� �)�$D أو ��Aره
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� ز��دة و���� ��	د ا�	وظف ا��	و	) 20ا�	�دة ( :ـ ا8>راء /�ر ا��3روع
�D ا�	)روع���� �$ورة 	��و�� %���� "�8 د��  .	و�ودا�D ز��دة '��رة # ���ط�; ��

و�)	ل و"د أي )�ص �د�ر '���� ����� ) 21ا�	�دة ( :ـ ا�ر3وة �' ا�!ط�ع ا�2�ص
��ط�ع ا���ص أو ��	ل �د�D �/�� $�� �	���� �6ر 	����� أو "ر!�� �D أو 	���� �

، و'ذا %�و�D ��� أو ا��	��D ��� �واء '�ن ذ�ك �D �)'ل 	��)ر أو �6ر 	��)ر
D���وا�� #@��ص آ�ر �'� ��وم ���ل 	� �)'ل إ( G��$� أو D���$�.  

و��$د �D ��	د )�ص �د�ر ) 22ا�	�دة ( :ـ اD�2س ا����"�ت �' ا�!ط�ع ا�2�ص
أي 		��'�ت أو أ	وال  	ؤ���  � ا��ط�ع ا���ص أو ��	ل  ��� �/ي $�� ا��@سَ 

 Dزاو��	أ=��ء  ��� D"�د إ�� �	رى ذات %��أو أوراق 	���� �$و$�� أو أ�� أ)��ء أ
Dط�(�..  

و�)	ل ھذا ا���ل أ�)ط� 	��ددة 	��� "�8 ) 23ا�	�دة ( :ـ /)ل ا�#�(دات ا�8را��	
  :���ل ا�	=�ل

 ~A� ��	م �/��� "�:دات إ�را�رض إ���ء أو �	و�D إ�دال ا�		��'�ت أو إ������ 	; ا��
 �  ��	$درھ� �6ر ا�	)روع أو 	��"دة )�ص !��;  � ار�'�ب ا���ل ا.$

  .اM @ت 	ن ا����ب
�'�ت أو 	$درھ� أو 	'���� أو '���� ~ �		�إ���ء أو �	و�D ا�ط���� ا������� �

ا��$رف  ��� أو �ر'��� أو 	�'���� أو ا���وق ا�	����� ��� 	; ا���م �/��� "�:دات 
  .	��إ�را
ا'���ب ا�		��'�ت أو ���ز��� أو ا���دا	�� 	; ا���م و%ت ذ�ك �/��� "�:دات ~ 

  .إ�را	��
ا�	)�ر'�  � ار�'�ب أي  �ل 	�رم 	ن ا. ��ل ا�	ذ'ورة أو ا����ون أو ا��\	ر ~ 

�8 ار�'��D وا�)روع  � ذ�ك أو �����D او ا���ر�ض "��D أو ��د�م ا�	)ورة "
D$و$��.  
و��$د �D ا����م "	دا "�ب ار�'�ب أي 	ن ا. ��ل ا�	�ر	� ) 24ة ا�	�د( :ـ ا�28�ء

���ء 		��'�ت أو 	وا$�� ا#����ظ ��� ـ  ���  دون ا�	)�ر'�ـ و �� ��ذه ا#���%�� Q�
�م �/ن ��ك ا�		��'�ت ����� 	ن  �ل 	�رم " 8�"�د 	� �'ون ا�)�ص ا�	��� "

��%���#��.  
و���� ا���دام ا��وة ا��د��� أو ا���د�د أو ا��رھ�ب ) 26ا�	�دة ( :ـ إ���	 )�ر ا�#دا�	

أو ا�و"د �	���� �6ر 	����� أو "ر!�� أو 	���� ����ر�ض "�8 اMد#ء �)��دة 
د��  � إ�راءات ����ق �و%�:;  � اMد#ء ���)��دة أو ��د�م ا.	زورة أو ���د�ل 

	وظف %!�:� أو 	��� ����Qذ ��ر	�� ا#���%��، و'ذا ا���دام ��س ا.)'�ل !د 
  .	�$وص "����  � ھذه ا#���%��ا����ون  �	� ����ق �	��:ل 

و	ؤدى ھذه ا�	�ؤو��� أن ��!; ) 26ا�	�دة ( :ـ �)ؤو��	 ا�23-��ت ا�����ر�	
���� ا�	�ؤو��� ا����:�� �راء ا����م أو ا�	)�ر'� " 8��ا�)�$��ت ا#"���ر�� ا��� �

ا#���%�� ���و��ت ���:�� أو �6ر ���:��  ���� و	������  � ا. ��ل ا�	�ر	� ��ذه 
  .وراد"� �	�  ��� ا���و��ت ا���د��
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و�)	ل ا�	)�ر'� �/�� $�� 'طرف 	�واط[ أو ) 28ا�	�دة ( :ـ ا��3�ر	 وا�3روع
  .د أو 	�رض 	=@  � ا. ��ل ا�	�ر	�  � ا#���%���	��

  
  ـ ا��#�ون ا�دو�'؛ 3

ا�	��دة �	'� �� ا����د ا��وا"د ا�	�رو �  � ا#���%��ت ا�دو��� 'ر�ت ا���%�� ا.	م 
ا.�رى ا�	����� ������ون ا�دو��  � 	��ل 	�; ا��ر�	�، وذ�ك  � ا��$ل ا�را�; 

، و��زم 50إ�8  43، و��درج ���D ا�	واد 	ن "ا����ون ا�دو��: "��ت "�وان
�� دا:	� �	��"دة �$ل دو��� ا.طراف و �� ��ظ�	�� ا�ا#���%��  � ھذا ا�����و�� ا�دا

��!�� ا���ض  � ا�������ت وا�Mراءات ا���$� ���	��:ل ا�	د��� واMدار�� ذات 
  .ا�$�� ������د

	�/�� ازدوا��� ا���ر�م  �ررت  43و���و�ت ا#���%��  � ا���رة ا�=���� 	ن ا�	�دة 
�	� أ)�رط �وا ر ازدوا��� ا���ر�م و�ب ا"���ر ذ�ك ا�)رط ' Dو 8 �$رف أ���	

ا��ظر "	� إذا '��ت %وا��ن ا�دو�� ا�طرف 	����� ا�ط�ب �درج ا��رم ا�	��� !	ن 
��س  :� ا��را:م ا��� �در�D  ��� ا�دو�� ا�طرف ا�ط���� أو ����دم  � ��	��D ��س 
 D��ا�	$ط�G ا�ذي ����د	D ا�دو�� ا�طرف ا�ط����، إذا '�ن ا���وك ا�ذي ��وم "

D ا�	��"دة ����ر  �@ إ�را	��  � %وا��ن '��� ا�دو���ن �ا��رم ا�ذي ���	س �)/
  .ا�طر �ن

وھ�� ��د ا#���%�� �'��� ـ ����م ازدوا��� ا���ر�م ـ �	�رد ��ر�م ا���وك ا�ذي ��وم 
)رط ��ر�م ا���ل ���D، أو و�وده  � ��س ا��:� ا�Mرا	��  � "��D ا���ل، 	��ط� 

   .%��ون ا�دو���ن
 	�دأ ازدوا��� إ�8 � ����م ا�	�ر	�ن  44ا.و�8 	ن ا�	�دة  و	; ذ�ك �ر�; ا���رة

���، � $ور�D ا. ا���ر�م$ ��� �	 8���ط�ق ھذه ا���دة �"? <<:  ��ص "
ا��#�ل ا���ر�	 و�!� ��ذه ا������	 ��د�� �ون ا�23ص �و وع ط"ب ا��)"�م 

س ا�ذي �"��3ر�ط	 أن �ون ا��رم �و�ودا �' ا�"�م ا�دو�	 ا�طرف ��"!�	 ا�ط"ب 
�"#!�ب ��!� ? ا�!��ون ا�دا2"' �ل �ن ا�دو�	  �G�>3 ا��)"�م �ر�� 2� #�

 ��س ا�	�دة	ن  2ا���رة ��د أن  ،>>ا�طرف ا�ط���	 وا�دو�	 ا�طرف ��"!�	 ا�ط"ب
�دو�� ا�طرف ا��� ��	G %��و��� �ذ�ك ا�	وا ��  �ول�ُ ���ف وط/ة ھذا ا�)رط،  �

��م )�ص 	� ���ب أي 	ن �� 8���8 و�و �م  ،ا��را:م ا�واردة  � ھذه ا#���%��"
����  .�'ن %��و��� ا�	��� ���%ب "

و�ؤ�س أ�'�م ا#���%�� ��وا"د ا����ون ا�دو��  � 	��ل 	'� �� �را:م ا����د 	ن 
�@ل ��ظ�م إ�راءات و%وا"د:  

  ) 44ا���دة (ـ �)"�م ا���ر��ن 
  )45ا���دة (ـ �!ل ا�23�ص ا��
وم �"��م 

  )46ا���دة (�دة ا�!��و��	 ا�����د�	 ـ ا��)�
  )47ا���دة (ـ �!ل ا�8راءات ا����(�	 

  )48ا���دة (ـ ا��#�ون �' ���ل إ���ذ ا�!��ون 
 	  ) 49ا���دة (ـ ا��
!�!�ت ا���3ر
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  )50ا���دة (ـ أ)���ب ا��
ري ا�2�-	 
�ف ا��وا"د وا�Mراءات ا���$� ��ذه ا�	ؤ���ت ا����و���  � ا���%����	'� ��  و# �

ا����د �)'ل �وھري "ن ا��وا"د وا�Mراءات ا�	�ررة  � ا#���%��ت ا�دو��� 
ا��ر�	� ا�	�ظ	� "�ر ا�وط��� وا���  و��$� ا���%�� ا.	م ا�	��دة �	'� ��ا.�رى، 

���	 �	�" G	@	� ����� رر��	.  
  
  ـ ا)�رداد ا��و�ودات؛ 4

 �� �را:م ا����د ھو ��ل أھم )�ء �ر�8 	ن ا����ون ا�دو��  � 	��ل 	'�
ا��ر��ع ا�دول وا�)�وب ��	و�ودات 	ن أ	وا��� و=روا��� ا�	��و�� ���ل �را:م 

  .ا����د
و%د "�دت ا���%�� ا.	م ا�	��دة �	'� �� ا����د  $��� ا���	س ���ظ�م أ�'�م ا��رداد 

  .59إ�8  51ا�	و�ودات 	ن "�:دات ھذه ا��را:م، وا�در�ت ���D ا�	واد 	ن 
	��دئ "�8 أن ا��رداد ا�	و�ودات 	�دأ أ���� 	ن  51و'�'م "�م �$ت ا�	�دة 

ا#���%��، و"�8 ا�دول ا.طراف أن �	د ��!�� ��!� �/'�ر %در 		'ن 	ن ھذه 
D�  .ا��ون وا�	��"دة 	ن أ�

.�ل 	�; و')ف إ���� ا���:دات ا�	�/��� 	ن �ر�	�  ��د �	��  52و�ددت ا�	�دة 
��، 	ن ا�Mراءات "�8 ا��دول ا.طراف ا����م �	� ��زم ��و �ء ��� و �� ����و��� ا�دا

  :و	ن ھذه ا�Mراءات
وھو  �ص ����ن أن �'ون د%��� و	$		� �$ورة  :ـ �
ص ا��و��ت وا�
)���ت

.	وال ا�	ود"�  � �����ت "���� أو ا�	�����ن ��	��و�� ���G ')ف ھو�� ا�	��'�ن 
����ت ا��� �ط�ب  ���� أو ����ظ ��� 	ن ، و�)	ل أ�!�  �$� د%��� ����ا���	

�/داء وظ�:ف "	و	��، و�ر�8  طرف أو ����� "ن أ راد 	'���ن أو ��ق أن '��وا
ھذا ا���ص أن �')ف ا�	��	@ت ا�	)�وھ� �Aرض إ�@غ ا���ط�ت ا�	��$�  	ن

�8 أن # �ؤدي إ�8 =�� ا�	ؤ���ت ا�	���� "ن ا����	ل 	; أي ز�ون )ر"� " ،���
���� ذ�كأو ��ظر ".  

و � ھذا ا�$دد ��زم 'ل دو�� طرف أن ��وم �Q$دار إر)�دات ���ن أ�واع 
ا��� �	'ن أن ��!��� ا�	ؤ���ت ا�	���� ا�وا%�� ا�)�$��ت ا�ط����� وا#"���ر�� 

 � إ������ ����ص ا�	ذ'ور، و������م �Q�@غ ��ك ا�	ؤ���ت �واء '�ن ذ�ك �	��درة 
6�� دو�� طرف أ�رى ��و�� ا�)�$��ت ا�ط����� 	ن ا�دو�� ذا��� أو ���ء "�8 ر

���ص� ���!�  .وا#"���ر�� ا��� ��و%; 	ن ��ك ا�	ؤ���ت أن �
و�	��!8 ھذا ا�Mراء ���ذ ا�دول ا.طراف 	� ��زم �!	�ن  :ـ ا�
���ظ ���)�Dت

ا����ظ ا�	ؤ���ت ا�	���� ���رة ز	��� 	����� ���@ت وا �� �������ت وا�	��	@ت 
�����ص ا���!��ن ���I ا���ص ا�	ذ'ور ����� "�8 أن ��!	ن  ا�	��(.��

  .ا�	���;و	��و	�ت "ن ھو�� ا�ز�ون وا�	��ك 
دو�� طرف أن ���ذ 'ل ����ن "�8  :ـ ��; إ�3�ء �-�رف وھ��	 أو ا��#��ل �#��

�دا��ر 	����� و ���� �	�; �	��"دة أ��ز��� ا�ر%���� إ�)�ء 	$�رف وھ	�� ��س ��� 
، و# ����ب إ�8 	�	و"�ت 	���� 	را%��، و�'�ل  � ��س ا�و%ت 	�; و�ود 	�دي
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ا�	ؤ���ت ا�	���� ا�وا%��  � إ������ 	ن إ%�	� أ�� "@%�ت 	; 	ؤ���ت 	���� أ����� 
  .����	ل 	; ھ�:�ت وھ	�� ��س ��� و�ود 	�دي

 ���� M%رار  ��ظ	 ��زُم 'ل دو�� طرف أن ��)[: ا�ذ�	 ا�����	 �"�وظ��ن�ظ�م ـ 
ا�ذ	� ا�	���� ��	وظ��ن ا��	و	��ن، و�ر��ب "�و��ت 	@:	� "�8 "دم اM	�=�ل، 

�ط�ت ا�دول ا�ذ	� ا�	���� 	��و	�ت �	�ح ���ط���� ا�	��$� �����م وا�� ;	
  .ا.طراف ا.�رى

'ل دو�� طرف ��ث ��وم  :إ�Dغ ا��وظ��ن ا�#�و���ن �ن 
)�����م �' ا�2�رجـ 
�ر ا�'���� ��Qزام ا�	وظ��ن ا��	و	��ن ا�ذ�ن ��م 	$���  � ���ب 	��� ����ذ ا��دا��

�د أ����، أو ��ط� �و%�; أو ��ط� أ�رى "�8 ذ�ك ا����ب �/ن ���Aوا � � 
ا���ط�ت ا�	���� "ن ��ك ا��@%� وأن ����ظوا ���@ت 	@:	�  �	� ����ق ���ك 

  .ا������ت
�'�ت، وآ���ت و%د ���و�ت ا�	واد ا�@��� 	ن ا��$ل �دا���	�ر ا#��رداد ا�	��)ر �

ا#��رداد 	ن �@ل ا����ون ا�دو��  � 	��ل ا�	$�درة، وا����ون ا�دو�� .6راض 
  .ا�	$�رة، وا����ون ا���ص، وإر��ع ا�	و�ودات وا��$رف  ���

و��م ھذه ا��دا��ر 	ن �@ل ) 53ا�	�دة ( :أ ـ �دا��ر ا�)�رداد ا����3ر �"���"�ت
  : و�� طرف �����ذ 	� ��زم 	ن �)ر���ت 	ن أ�لا��زام 'ل د

ـ ا��	�ح �دو�� طرف أ�رى �ر ; د"وى 	د��� أ	�م 	��'	�� ��=��ت �ق  � 
�'�ت ا'���ت ��ر�'�ب  �ل 	ن ا. ��ل ا�	�ر	�  � ا#���%���		.  

	ر 	ن ار�'ب أ ��# 	�ر	� ط��� �@���%�� �د ; ��و�ض ـ ا��	�ح �	��'	�� �/ن �/
  .أ�رى �!ررت 	ن ��ك ا��را:م�دو�� طرف 

ـ ا��	�ح �	��'	�� أو ���ط�ھ� ا�	��$� "�د 	� ����ن "���� ا���ذ %رار �)/ن 
��ر�'�ب  �ل ا�	$�درة �/ن ���رف �	ط���� دو�� طرف أ�رى �		��'�ت ا'���ت 

  .	�رم و �� �@���%��
) 54ة ا�	�د( :ب ـ آ���ت ا�)�رداد �ن D2ل ا��#�ون ا�دو�' �' ���ل ا��-�درة

و���دد ھذه ا���Iت  � %��م 'ل دو�� طرف ��	�� 	ن ا��دا��ر ا��)ر���� و ق 
��� �	� �$���ط���� ا�	�� G	�� و��� ا�وط����%:  

  ـ ����ذ أوا	ر ا�	$�درة ا�$�درة  � دو�� طرف أ�رى
�'�ت ذات ا�	�)/ ـ  � ���� ا����د ا�و#�� ا��!�:�� ـ ـ ا.	ر ���	$�درة �		��

�@ل %رار %!�:� ا.���� 	ن.  
 ��� 	�����  ا�� ���:��  � ا���#ت ا��� ���ذرـ 	$�درة ��ك ا�		��'�ت دون إد

  .ا����� ���ب ا�و �ة أو ا��رار أو ا���Aب أو  � ��#ت أ�رى
 �$��ـ ��	�د و��ز ا�		��'�ت ���ء "�8 أ	ر ��ز أو ��	�د $�در "ن ��ط� 	

�� 	��و# ����د 	�D ا�دو�� 	����� ا�ط�ب  � ا�دو�� ا�طرف ا.�رى ا�ط���� �و ر أ��
  .�/ن ھ��ك أ����� '� �� #���ذ �دا��ر 	ن ھذا ا����ل

و����ق ا.	ر ��Qراءات  )55ا�	�دة ( :ت ـ ا��#�ون ا�دو�' �/راض ا��-�درة
�8 'ل دو�� طرف ا����م 	� ��زم إزاءھ�، و	���" ���	":  
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���رداد "�:دات إ�را	�� أو 		��'�ت ـ ا��زام 'ل دو�� طرف �����Q ا�ط�ب ا�	���ق �
أو أدوات أ�رى 	و�ودة "�8 إ%��	�� إ�8 ��ط���� ا�	��$� ����$در 	��� أ	ر 

  .	$�درة، وأن �!; ذ�ك ا.	ر 	و!; ا�����ذ
ـ أن ���ل 'ل دو�� طرف إ�8 ��ط���� ا�	��$� أوا	ر ا�	$�درة ا�$�درة "ن 

�در ا�	ط�وب ط��	� ���ق ���:دات �رى طرف ��دف ����ذه ���	�'	�  � إ%��م دو�� أ
 ����إ�را	�� أو 		��'�ت أو 	�دات أو أدوات 	و�ودة  � إ%��م ا�دو�� ا�طرف 	�

  .ا�ط�ب
%��م 'ل دو�� طرف "�د ������ �ط�ب 	ن دو�� طرف أ�رى �	� ��زم 	ن �دا��ر ـ 

�')ف ا���:دات ا�Mرا	�� أو ا�		��'�ت أو ا�	�دات أو ا.دوات ا.�رى وا%���ء 
أ=رھ� و��	�دھ� و��زھ� �Aرض 	$�در���  � ����� ا�	ط�ف �/	ر $�در إ	� "ن 

  .ا�دو�� ا�طرف ا�ط����، أو "ن ا�دو�� ا�طرف 	����� ا�ط�ب
أ�!� )'���ت ط���ت ا#��رداد، و���ت �واز ر ض ا����ون  55و%د  $�ت ا�	�دة 

�ب أد�� '� �� أو  � أو ا��Aء ا��دا��ر ا�	ؤ%�� إذا �م ���ق ا�دو�� ا�طرف 	����� ا�ط
  .����� أو إذا '��ت ا�		��'�ت ذات %�	� # ���د ���

و����ق ا.	ر ��"�	�د 'ل دو�� طرف دون إ�@ل ) 56ا�	�دة (: ث ـ ا��#�ون ا�2�ص
�	��دئ %��و��� ا�وط�� ��دا��ر ���ز ��� دون ا�	��س ���������� أو 	@������ أو 

���%�� "ن ا���:دات ا�	�/��� 	ن �را:م و �� �@إ�راءا��� ا��!�:�� إ���� ا�	��و	�ت 
إ�8 دو�� طرف أ�رى دون ط�ب 	��ق "�د 	� �رى أن ��ل ��ك ا�	��و	�ت %د 
�G�  8 ������ت أو ا���@ل 	@���ت أو إ�راءات " �������"د ا�دو�� ا�طرف ا�	�

  .%!�:��، أو %د �ؤدي إ�8 ��د�م ��ك ا�دو�� ا�طرف �ط�ب ا��رداد
و��دد أ�'�م ھذه ا�	�دة طرق ) 57ا�	�دة ( :ا��و�ودات وا��-رف ����ج ـ إر��ع 

ا��$رف  � ا�	و�ودات، و�$ت  � ا�	�دأ "�8 أن 	� �$�دره دو�� طرف 	ن 
 �D �طرا:ق 	��� إر��ع ��ك ا�دو��  فُ ر̂ $َ �َ 		��'�ت و �� .�'�م ھذه ا#���%�� �ُ 

  .ا�طرف ��ك ا�		��'�ت إ�8 	��'��� ا�)ر"��ن ا������ن
  :ا�طرف 	����� ا�ط�ب ا����م �D ��ذا ا��$وص، و	�D=م ��دد 	� "�8 ا�دو�� 

ـ إر��ع ا�		��'�ت ا�	$�درة إ�8 ا�دو�� ا�طرف ا�ط����  � ���� ا��@س أ	وال 
��� "�د	� ���ذ ا�	$�درة ط��� .�'�م ا�	�دة ��"	و	�� أو 6�ل أ	وال "	و	�� 	

  .ا�دو�� ا�طرف ا�ط����ا������ ���ء "�8 �'م ���:� $�در  �  55
ـ إر��ع ا�		��'�ت ا�	$�درة إ�8 ا�دو�� ا�طرف ا�ط���� "�د	� �=�ت ا.��رة �4و�8 
�)'ل 	��ول 	�'���� ا������ ���ك ا�		��'�ت ا�	$�درة أو "�د 	� ���رف ا�دو�� 
ا�طرف 	����� ا�ط�ب ���!رر ا�ذي ��ق ���دو�� ا�طرف ا�ط���� '/��س Mر��ع 

  .	$�درةا�		��'�ت ا�
ـ إ	'���� ا%�ط�ع ����ت 	��و�� ـ 	� �م ��رر ا�دول ا#طراف �@ف ذ�ك ـ �'�د���  � 
���ت ا�����ق وا�	@��� أو ا�Mراءات ا��!�:�� ا�	�!�� إ�8 إر��ع ا�		��'�ت 	"

  .ا�	$�درة
إ�!�ع ا��$رف ا����:�  � ا�		��'�ت ا�	$�درة #���%�ت و�ر����ت 	��ق  ـ �واز

  .� ��ذا ا��$وص ا�دول ا.طراف"���� ��ر	�
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	���2:  

ا��ر�	� ا�	�ظ	� "�ر ا�وط��� وا���%�� ا.	م  �ؤ�س ا���%�� ا.	م ا�	��دة �	'� ��
�ظري "�م �����ون ا�دو��  � 	��ل 	'� �� آ �  ا�	��دة �	'� �� ا����د Mط�رٍ 

ا����د ا�ذي أ$�G ا��وم أ'�ر "�:ق �وا�D ا���	�� وا#���رار و��دد ا��	رار ��دان 
  .'=�رة

�� ـ و�')ف ا#���راض ا��ز:� ا�	�$ور �����ب 	ن �ر����ت ـ  � ھذه ا�	دا
�ر  � ���6 ا.ھ	�� �دا�و�ود ھ���ن ا#���%���ن، و��$� ا���%�� 	'� �� ا����د "ن 

	ن ��م ظ�ھرة  �	'ن ��� �و و�دت ا��ط��ق ا����ل وا�$�رم وا�)�	ل أن ��د̂ 
�ك ا�	�رو � أ$@ �!\�� ا�	وارد ،	وارد دول ا����م دَ )X رَ ا����د و�ُ � �$��  .و

ـ 	� �دل "�8  ه ا��دا��ر # ��ط� ـ  � ا.6�ب��� ��ط��ق ھذا���ر�� ا�وا%أن إ# 
�� أ����ب ا����د�ن ا��� ���زز �)'ل 	ذھل 	'�رة �	�;  � 	وا� ���"���

  .ا��وا�ز ���ل %وة ا���وذ ا�	�دي ا����U "ن ا���و�� ا���$�� 	ن "�:دات ا��را:م
�8 ا�ر6م 	ن �و ر ا���%�� 	'� �� ا����د 	=@ "�8 آ���ت ����ذ�� ��	=ل  � ا�	ؤ�	ر � 

إ�راءات ا�����ذ، و'ذا آ��� 	��	ر �)'ل ا�دوري ��دول ا."!�ء ا�ذي ���ث 
# �زال �وا�ب '=�رة 	ن ھذه  ،ا#���راض ا�دوري ا�ذي ��وم �D ا�دول ا.طراف

، ر6م 	رور "�د 	ن ا�ز	ن "�8 ا#���%��  � ��دھ� ا��ظري دون أن ����د وا%���
  .د�و��� ��ز ا����ذ

دو��  � 	��ل ا����ون ا� 	ن ا�����ت ا�'=�رة ا��� �وا����و�	=ل ھذا ا�وا%; ����� 
��ب ��6��� ا�دول �	$����� ا�ذا���، وھ� ا�����ت ا���  ،	'� �� ا����دA� ���  ھم���

  .و%وة ا����� ا�	���� وا�	$ر �� ا�����د�� ا��$�� "�8 ا�')ف
و# �زال ا��رداد دول "د�دة .	وال ھ�:�� �و��� ا�	��دون ��ر��� ��	� ���د 

���، و%وة ��وذ ا����د�ن ا.=ر��ء، وا��را%�م ا�	��ل ���ل ����دات ا��@%�ت ا�دو
  .�	�	و"�ت ا�!Aط ا�	ؤ=رة  � ا.و��ط ا������� وا����و���

���8 اM)�رة !رور�� إ�8 أن ا����ون ا�دو��  � 	��ل 	'� �� ا����د # ���$ر 
�8 �ر����ت ھ���ن ا#���%���ن،  ���ك أُُطٌر %��و��� وھ�'��� '=�رة �و�ت ��ود "

 ول	=ل ا#���د ا.ورو�� وا#���د اM ر���، و��	�� ا�د'��رة %��	�� 	�ظ	�ت إ
ا��ر��� و	�ظ	�ت أ�رى  � آ��� وأ	ر�'� ا�@�����، إ!� � إ�8 ��ود �	���ت �6ر 

  .�'و	�� 	=ل 	�ظ	� ا�)�� �� ا����	��
�� أر�د ��� أن ���و"��� ���د أن ا���راض 'ل ھذه ا��	�ذج أو ���� �!�ق "�D 	دا

  .ز	�� 	ن ر�; ��"���ز 
  

D��'و�ر 
  .أ)'ر'م وا��@م "��'م ور�	� 
  
  
  
                       


