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اجلريدة الر�سمية العدد )912(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/68 

ب�ساأن ان�سمام �سلطنة عمان اإىل االتفاق التعاونى للدول العربية

 الواقعة فى اآ�سيا للبحث والتطوير والتدريب فى جمال العلم 

 ) ARASIA والتكنولوجيا النوويني ) عرا�سيا

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،

وعلى التفــــاق التعاونــى للــدول العربيـــــة الواقعـــة فـــى اآ�سيا للبحـــث والتطويـــر والتدريـــب 

 ، )  ARASIA فى جمال العلم والتكنولوجيا النوويني ) عرا�سيا

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى :  املوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإىل التفاق امل�سار اإليه .

املــادة الثـانيـــة : على جـــهات الخت�ســـا�ص اإيـــداع وثائـــق الن�سمــــام اإلـــى التفـــاق وفقا 

لأحكامه .

ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .  املــادة الثالـثــــة : 

�سـدر فى :  2   من جمادى الثانية  �سنة 1431هـ

املـوافــــق : 16 من مايـــــــــــــــــــــــو  �سنة 2010م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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االتفاق التعاونى للدول العربية الواقعة فى اآ�سيا

 للبحث والتطوير والتدريب فى جمال العلم والتكنولوجيا النوويني

) ARASIA عرا�سيا (

الهدف . 

اإن الهـــدف مــن جتمع "عرا�سيـــا" هـــو معاجلـــة واإيجـــاد حلـــول لق�سايـــا وم�ساكـــل تقنيـــة 

واقت�سادية واجتماعية مت�ص الدول امل�ساركة فى "عرا�سيا" با�ستخدام الطاقة النووية فى 

خمتلف تطبيقاتها .

تقوم جمموعة "عرا�سيا" باإعداد وتنفيذ برامج للبحث والتنمية والتدريب املت�سل بالعلوم 

والتكنولوجيا النووية حتت رعاية واإ�سراف ومتويل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك 

التزامات مالية  اأى  اأن يرتتب على ذلك  ، دون  للوكالة  التقنى  التعاون  اإطار برنامج  فى 

"عرا�سيـــا"  اإ�سافية على الدول الأع�ساء . وتخ�س�ص الوكالة �سنويا مبلغا ماليا مل�ساريـع 

فى ميزانيتها .

نبذة خمت�سرة .

مت تاأ�سي�ص التفاق التعاونى فى 29 يوليو 2002م ، برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

مدة التفاق �ست �سنوات قابلة للتمديد لفرتات متتالية . وفى 29 يوليو 2008م مت متديد 

هذا التفاق لفرتة ثانية .

يحق لكل دولة عربية واقعة فى اآ�سيا وع�سو فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اأن تن�سم 

اإىل هذه التفاقية . ويتكون هذا التجمع حتى الآن من �سبع دول وهى : العراق ، الأردن ، 

لبنان ، اململكة العربية ال�سعودية ، �سوريا ، الإمارات العربية املتحدة ، واليمن .

هـــذا وقـد تقدمــــــت هــذه املجموعـــــة بدعـــوة ر�سميــــة لل�سلطنـــــة بالن�سمــــــام اإليهـا بتاريـــخ 

1 اأكتوبر 2008م ، من خالل ر�سالة رئي�ص جمل�ص ممثلى "عرا�سيا" .

االإيجابيات .

تتيح هذه التفاقية للدول الأع�ساء ال�ستفادة من :

- م�ساريع الوكالة للتعاون التقنى اإ�سافة لعدد من امل�ساريع الوطنية التى تقرها الوكالة 

ل�سالح ال�سلطنة .
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لالحتياجات  وفقا   " "عرا�سيا  مل�ساريع  الوكالة  تقدمها  التى  واملالية  الفنية  امل�ساعدات   -

التى تتقدم بها الدول الأع�ساء .

اآ�سيا ودول العامل الأخرى من خالل الوكالة من اأجل  التعاون مع الدول العربية فى   -

التدريب والبحث والتنمية والتطبيق فى جمال العلم والتكنولوجيا النوويني .

االلتزامات .

ينبغى على الدول الأع�ساء اأن تلتزم مبا يلى :

"عرا�سيا"  مل�ساركة موظفيها وعلمائها وفنييها فى م�ساريع  الإجراءات الالزمة  اتخاذ   -

التى تراها منا�سبة لها مع توفري ما ي�ستلزمه تنفيذ هذه امل�ساريع داخل ترابها الوطنى 

ح�سب الإمكانيات املتوفرة لديها .

الذين  اأو  امل�ساركة  الدول  ت�سميهم  الذين  املهند�سني  اأو  العلميني  اأو  للخرباء  ال�سماح   -

ت�سميهم الوكالة بالعمل فى من�ساآت قد تخ�س�ص للم�ساريع التى يتم التفاق عليها .

- تقدمي تقرير �سنــوى عن اإجنـــازات املجموعــــة من اأعمـــال فى جمــــال البحـــث والتدريــب 

فى اإطار امل�سروع امل�سرتك .

ولي�ست هناك اأى التزامات اأخرى .

كما اأن امل�ساركة فى م�ساريع "عرا�سيا " غري اإجبارى جلميع الدول الأع�ساء ، حيث اأن لكل 

دولة احلق فى امل�ساركة فى امل�ساريع التى تقرر بنف�سها اأنها منا�سبة لها فقط .

التزامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

اإن التزامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية هى كما يلى :

- تقدمي الدعم املاىل والإدارى والتقنى الالزم مل�ساريع "عرا�سيا" .

- القيام بوظائف اأمانة التفاق ، ودعوة دول غري اأع�ساء فى التفاق وهيئات دولية اأخرى 

للم�ساهمة فى اأن�سطة "عرا�سيا" ودعمها . 

االإجراءات املتبعة لعملية االن�سمام .

1 - ا�سدار مر�سوم �سلطانى باملوافقة على ان�سمام ال�سلطنة اإىل "التفاق التعاونى للدول 

العربية الواقعة فى اآ�سيا للبحث والتطوير والتدريب فى جمال العلم والتكنولوجيا 

 . ") ARASIA النوويني ) عرا�سيا
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2 - تقدمي وثيقة الن�سمام اإىل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يت�سمن قبول 

ال�سلطنة لهذا التفاق .

3 - يقوم املدير العام للوكالـــة باإخطـــار كل دولـــة طـــرف ببــالغ قبـــول ال�سلطنـــة الن�سمـــام 

اإىل التفاق .

اخلال�سة والراأى .

اإن ان�سمام ال�سلطنة لهذا التفاق �سيمكنها من ال�ستفادة من دعم تقنى وماىل تقدمها 

الوطنية  امل�ساريع  من  منفردة  ب�سفة  ا�ستفادتها  اإىل  اإ�سافة  "عرا�سيا"  مل�ساريع  الوكالة 

للتعاون التقنى للوكالة .

ولي�ست هناك اأى التزامات ماليـــة علــى ال�سلطنـــة اجتـــاه االأع�ســـاء االآخريــن 

الوكالة  اجتاه  التزاماتها  عدا  ما  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  اجتاه  اأو  التفاق  فى 

ب�سفتها ع�سوا فى الوكالة .

وبناء على كل ما ذكر �سالفا فاإننا نو�سى بالن�سمام اإىل اتفاق "عرا�سيا".

اتفاق تعاونى للدول العربية الواقعة فى اآ�سيا

 للبحث والتنمية والتدريب فى جمال العلم والتكنولوجيا النوويني

) ARASIA عرا�سيا (

بدء النفاذ

1 - بناء على املادة الثانيـة ع�سـرة من التفاق التعاونى للدول العربيــة الواقعــة فى اآ�سيــا 

بداأ   ) ) عرا�سيا  النوويني  والتكنولوجيا  العلم  والتدريب فى جمال  والتنمية  للبحث 

نفاذ التفاق عندما ت�سلم مدير عام الوكالـــة الدوليــــة للطاقـــة الذريـــة بالغـــات قبــــول 

من ثـالث دول عربيــة اآ�سيويــة اأع�ســـاء فى الوكالـــة ، طبقـــا للمـــادة احلاديـــــة ع�ســـــرة ، 

اأى فى 29 متوز / يوليو 2002 . 

و�سوف يظل هذا التفاق نافذا لفرتة �ست �سنوات من تاريخ بدء نفـاذه ، ويجـوز متديده 

لفتـرة ) فرتات ( اأخرى اإذا وافقت الدول الأطراف على ذلك .

ت�سرين  يوم 20  ، وبحلول  الأع�ساء  الدول  لعلم جميع  املرفق  التفاق فى  - ويرد ن�ص   2

)1(
الثانى / نوفمرب 2002 كانت هناك خم�سة اأطراف فى التفاق املذكور .

)1( الأطراف اخلم�سة مذكورة فى الوثيقة INFCIRC/613 التى �سدرت ن�سختها الإجنليزية فى 31 ت�سرين الأول/ اأكتوبر 2002 .  
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املرفــق

اتفاق تعاونى للدول العربية الواقعة فى اآ�سيا للبحث والتنمية والتدريب

) ARASIA فى جمال العلم والتكنولوجيا النوويني ) عرا�سيا

ملا كانت الدول الأطــراف فى هذا التفــاق ) التى �ستدعى فيما يلــى " الــدول الأطــراف" ( 

جمالت  الذرية  للطاقة  ال�سلمية  بالتطبيقات  املتعلقة  الوطنية  براجمها  فى  باأن  ت�سلـم 

اأن يعزز التعاون املتبادل فيها ا�ستخدام مواردها املتاحة على نحو  اهتمام م�سرتك ميكن 

فعال وكفء .

وملا كان من وظائف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ) التى �ستدعى فيما يلى " الوكالة " ( ، 

املن�سو�ص عليها فى نظامها الأ�سا�سى ، اأن ت�سجع وت�ساعد بحوث الطاقة الذرية امل�ستخدمة 

اأن  التى ميكن  ، وهى الوظيفة  اأغرا�ص �سلمية وتنمية تلك الطاقة وتطبيقها عمليا  فى 

توؤديها الوكالة باأن ت�سجع التعاون التقنى فيما بني دولها الأع�ساء وباأن ت�ساعد تلك الدول 

فى براجمها الوطنية املتعلقة بالتطبيقات ال�سلمية للطاقة الذرية . 

وملا كانت الدول الأطراف ترغب فى اأن تعقد ، حتت رعاية الوكالة ، اتفاقا ي�سجع ويقوى 

اآ�سيا  الواقعة فى  العربية  التعاونى للدول  "التفاق  ، يطلق عليه  التقنى  التعاون  اأن�سطة 

، ويعرف اخت�سارا  النوويني"  العلم والتكنولوجيا  للبحث والتنمية والتدريب فى جمال 

با�سم "عرا�سيا" . 

فقد اتفقت على ما يلى :

املادة االأوىل : االأهداف 

اأن�سطة   ، الوكالة  ومع  بينها  فيما  بالتعاون   ، وتن�سق  ت�سجع  باأن  الأطراف  الدول  تتعهد 

تعاونيـــة تتعلــق بالتدريـــب والبحـــث والتنميـــة والتطبيـــق فــى جمـــال العلــم والتكنولوجيـــا 

النوويني ، وباأن تنفذ تلك الأن�سطة من خالل موؤ�س�ساتها الوطنية املخت�سة . 

املادة الثانية : جمل�س املمثلني

1 - تعني الدول الأطراف ممثليها لدى عرا�سيا . وي�سكل هوؤلء املمثلون "جمل�ص ممثلى 

ويجتمع   . القرارات  اتخاذ  عن  التفاق  هذا  فى  م�سوؤولة  هيئة  اأعلى  وهو   ، عرا�سيا" 

جمل�ص ممثلى عرا�سيا مرة واحدة على الأقل �سنويا .

2 - يكون املجل�ص املذكور م�سوؤول عما يلى :

اأ - و�سع النظام الداخلى اخلا�ص بتنفيذ اتفاق عرا�سيا .
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ب - و�سع �سيا�سات اتفاق عرا�سيا ومبادئه التوجيهية وا�سرتاتيجياته .

ج - درا�سة امل�ساريع التعاونية التى تقرتحها الدول الأطراف واعتمادها . 

د - ا�ستعرا�ص عملية تنفيذ امل�ساريع التعاونية املعتمدة وفقا لهذا التفاق وتقييم تلك 

العملية .

هـ - حتديد ال�سروط التى يجوز مبوجبها لدولة لي�ست طرفا فى هذا التفاق اأو ملنظمة 

اإقليمية اأو دولية مالئمة اأن ت�سارك فى م�سروع تعاونى .

اأو ترتبط بتعزيز وتن�سيق م�ساريع تعاونية تخدم  و - درا�سة اأى م�سائل اأخرى تتعلق 

اأغرا�ص هذا التفاق املذكورة فى املادة الأوىل .

املادة الثالثة : امل�ساريع التعاونية 

1 - يجوز لأى دولة طرف اأن تقدم اقرتاحا كتابيا ب�ساأن م�سروع تعاونى اإىل جمل�ص ممثلى 

ويحدد  الأطراف  الدول  �سائر  اإىل  باإبالغه  اإياه  ا�ستالمه  عند  يبادر  الذى  عرا�سيا 

التعاونى املقرتح واأهدافه وو�سائل  امل�سروع  ، طبيعة  ، على وجه اخل�سو�ص  الإقرتاح 

تنفيذه ، ويجوز للوكالة ، بناء على طلب الدولة الطرف ، اأن ت�ساعد فى اإعداد اقرتاح 

امل�سروع التعاونى .

2 - يحدد جمل�ص ممثلى عرا�سيا ، عند اعتماده م�سروعا تعاونيا مبقت�سى الفقرة 2 ) ج ( 

من املادة الثانية ما يلى :

اأ - طبيعة امل�سروع التعاونى واأهدافه .

ب - وبرنامج البحث والتنمية والتدريب ذا ال�سلة .

ج - وو�سائل تنفيذ امل�سروع التعاونى وو�سائل التحقق من بلوغ اأهدافه .

د - وما يقت�سيه الأمر من تفا�سيل اأخرى ذات �سلة . 

3 - اعتماد الوكالة لأى م�سروع تعاونى ، يعر�سه عليها اتفاق عرا�سيا التما�سا لدعمها اإياه ، 

يكــــون حمكومـــــا بقواعــــد الوكالـــــة وممار�ساتهــــــا واإجراءاتهـــا ، خا�ســــــة تلــــك املبينـــــة 

 . INFCIRC/267 فى الوثيقة

اأى م�سروع تعاونى اعتمدته  اأن ت�سارك فى  4 - يجوز لأى دولة طرف ع�سو فى الوكالة 

الوكالة ، وذلك عن طريق اإبالغ الوكالة وجمل�ص ممثلى عرا�سيا مب�ساركتها فيه . 
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5 - رهنا باأحكام الفقرة 1 من املادة ال�ساد�سة يجوز اأن يبداأ تنفيذ اأى م�سروع تعاونى اعتمدته 

الوكالة مبقت�سى الفقرة 3 من هذه املادة بعد ت�سلم الوكالة بالغ املوافقة على امل�ساركة 

فى امل�سروع من جانب ثالث دول اأطراف .

املادة الرابعة : التزامات الدول امل�ساركة فى م�ساريع تعاونية

1 - تتعهــــــد كـــــل دولــــــــة طــــــــرف م�ساركـــــــــة فــــى م�ســــــــــروع تعاونــــــى ) و�ستدعــــى فيمـــا يلــى 

"دولة م�ساركة " ( ، رهنـــا بقوانينهـــا ولوائحهـــا وقدراتهـــا املنطبقـــة ، بتنفيــذ ال�سطر 

امل�سند اإليهـــا من امل�سروع التعاونى وفقـــا للفقرة 3 ) ب ( من املادة اخلام�سة . وعلى كل 

دولة م�ساركة اأن تقوم ، على وجه اخل�سو�ص ، مبا يلى :

وموظفني  وتقنية  علمية  مرافق  من  التعاونى  امل�سروع  لتنفيذ  يلزم  ما  توفر  اأن   - اأ 

علميني وتقنيني جمانا . 

ب - واأن تتخــذ كــل اخلطــوات املعقولــة واملالئمــة من اأجل املوافــقة على قبــول العلمييــن 

اأو املهند�سني اأو اخلرباء التقنيني الذين ت�سميهم الدول امل�ساركة الأخرى اأو الذين 

دول  ت�سميها  مرافق  فى  للعمل  اأو   ، بعينها  من�ساآت  فى  للعمل  الوكالة  ت�سميهم 

م�ساركة بغر�ص تنفيذ امل�سروع التعاونى .

ج - واأن توفر ما يلزم من مرافق ومعدات ودراية تقنية خا�سعة لوليتها جمانا . 

2 - تتعهد كل دولة م�ساركة باأن تقدم للوكالة ، من خالل جمل�ص ممثلى عرا�سيا ، تقريرا 

اإليها من امل�سروع التعاونى الذى اعتمدته الوكالة ،  �سنويا عن تنفيذ ال�سطر امل�سند 

مبا فى ذلك اأى معلومات تراها منا�سبة لأغرا�ص هذا التفاق .

3 - تتعهد كل دولة م�ساركة ، رهنا بقوانينها ولوائحها الوطنية ووفقا للمخ�س�سات املالية 

املناظرة ، باأن تقدم م�ساهمة مالية اأو غري مالية من اأجل تنفيذ امل�سروع التعاونى الذى 

اعتمدته الوكالة تنفيذا فعال ، وتبلغ الوكالة �سنويا باأى م�ساهمة من هذا القبيل .

اأى  اإف�ساء  عن   ، ت�سميته  الطرف  هذا  توىل  موظف  واأى   ، م�سارك  طرف  اأى  ميتنع   -  4

معلومات تتعلق مب�ساريع عرا�سيا دون موافقة �سائر الأطراف امل�ساركة .
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املادة اخلام�سة : الفريق العامل التقنى 

1 - تعني كل دولة م�ساركة ع�سوا ذا اخت�سا�ص تقنى منا�سب من�سقا وطنيا للم�سروع املنفذ 

داخل اأرا�سيها اأو للم�سروع الذى ت�سرتك فيه .

اإليهم فى  امل�سار  الوطنيني  املن�سقني  يتاألف من  ين�ساأ لكل م�سروع فريق عامل تقنى   -  2

الفقرة 1 من هذه املادة .

3 - تكمن وظائف الفريق العامل التقنى فيما يلى :

اأ - حتديد تفا�سيل تنفيذ كل م�سروع تعاونى وفقا لأهدافه .

ب - وحتديد ال�سطــر الذى �سي�سنــد اإلــى كل دولــة م�ساركـــة وتعديـل هـــذا ال�سطــر ح�ســب 

القت�ساء ، رهنا مبوافقة تلك الدولة . 

ج - والإ�سراف على تنفيذ امل�سروع التعاونى .

د - وتقدمي تو�سيات اإىل جمل�ص ممثلى عرا�سيا واإىل الوكالة ب�ساأن امل�سروع التعاونى 

الذى اعتمدته الوكالة ، ومتابعة تنفيذ هذه التو�سيات .

4 - يجوز لأع�ساء الفريق العامل التقنى اأن يتفقوا فيما بينهم على الجتماع كلما اقت�ست 

ال�سرورة من اأجل تن�سيق عملية تنفيذ امل�سروع تن�سيقا فعال . ويجوز للوكالة اأن تدعو 

اإىل عقـــد اجتمـــاع �سنـــوى للفريـــق العامــــل التقنـى من اأجل ا�ستعــرا�ص التقــدم املحــرز 

فى امل�ساريع التى اعتمدتها الوكالة .

املادة ال�ساد�سة : دور الوكالة

1 - رهنا بتوافر املوارد تدعم الوكالة ما اعتمدته من م�ساريع تعاونية من�ساأة وفقا لهذا 

التفاق ، عن طريق برنامج امل�ساعدة التقنية والربامج الأخرى ذات ال�سلة . وينطبق 

على اأى دعم من هذا القبيل تقدمه الوكالة ما ينطبق على برنامج الوكالة للم�ساعدة 

التقنية ، اأو على �سائر برامج الوكالة ، من قواعد وممار�سات واإجراءات .

التى اعتمدتها طبقا لقواعدها وممار�ساتها  الوكالة دعما �سكرتاريا للم�ساريع  2 - تقدم 

واإجراءاتها ذات ال�سلة .

املادة ال�سابعة : االأحكام املالية 

1 - يجوز للوكالة ، مبوافقة جمل�ص ممثلى عرا�سيا اأن تدعو اأى دولة ع�سو خالف الدول 

الأطراف اأو اأى منظمة اإقليمية اأو دولية مالئمة اإىل تقدمي م�ساهمة مالية اأو غري 

الوكالة  . وتخطر  فيه  التقنية  امل�ساركة  اإىل  اأو  الوكالة  اعتمدته  تقنى  مل�سروع  مالية 

الدول امل�ساركة باأى م�ساهمة اأو م�ساركة من هذا القبيل .
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2 - تتوىل الوكالة ، بالت�ساور مع جمل�ص ممثلى عرا�سيا ، اإدارة امل�ساهمات املقدمة مبقت�سى 

الفقرة 3 من املادة الرابعة والفقرة 1 من هذه املادة خدمة لأغرا�ص هذا التفاق ، وفقا 

لالئحتها املالية وغريها من القواعد املنطبقة . ومت�سك الوكالة �سجالت وح�سابات 

م�ستقلة ب�ساأن كل م�ساهمة من هذا القبيل .

املادة الثامنة : االأمان والتطبيق ال�سلمى 

اأثناء تنفيذ  اأن يجرى   ، ، وفقا لقوانينها ولوائحها املنطبقة  1 - تكفل كل دولة م�ساركة 

امل�سروع التعاونى تطبيق ما حددته الوكالة فى جمال الأمان من معايري وتدابري ذات 

�سلة بهذا امل�سروع .

2 - تتعهد كل دولة طرف باأل ت�ستخــدم اأى م�ساعــدة مقدمـــة اإليهــا مبوجــب هذا التفــاق 

اإل فى اأغرا�ص �سلمية ، وفقا لنظام الوكالة الأ�سا�سى .

املادة التا�سعة : اإخالء امل�سوؤولية

ل تكون الوكالة ول اأى دولة اأو منظمة اإقليمية اأو دولية مالئمة ، تقدم م�ساهمات وفقا 

للفقرة 3 من املادة الرابعة اأو الفقرة 1 من املادة ال�سابعة ، م�سوؤولة عن تنفيذ اأى م�سروع 

تعاونى باأمان اإزاء الدول امل�ساركة اأو اإزاء اأى �سخ�ص يطالب بتعوي�ص من خالل تلك الدول .

املادة العا�سرة : النزاعات 

ي�ســوى اأى نزاع ين�ساأ حول تف�سيــر هذا التفاق اأو تطبيقــه بالت�ســاور بيــن الأطــراف املعنيــة 

اأو بالتفاو�ص اأو باأى و�سيلة �سلمية اأخرى لت�سوية النزاعات تقبلها تلك الأطراف .

املادة احلادية ع�سرة : الع�سوية

يجوز لأى دولة عربية اآ�سيوية ع�سو فى الوكالة اأن ت�سبح طرفا فى هذا التفاق عن طريق 

اإبالغ مدير عام الوكالة بقبولها هذا التفاق ، ويخطر املدير العام كل دولة طرف ببالغات 

القبول التى يت�سلمها .

املادة الثانية ع�سرة : بدء النفاذ 

دول  الوكالة بالغات قبول من ثالث  ا�ستالم مدير عام  التفاق عند  نفاذ هذا  يبداأ   -  1

عربية اآ�سيوية اأع�ساء فى الوكالة ، وفقا للمادة احلادية ع�سرة .

2 - يظل هذا التفاق نافذا لفرتة �ست �سنوات من تاريخ بدء نفاذه ، ويجوز متديده لفرتة 

) فرتات ( اأخرى اإذا وافقت الدول الأطراف على ذلك .

العربية  باللغتني  اأ�سليتني  ن�سختني  2002 من  يونيو   / 12 حزيران  يوم  فيينا  فى  حترر 

والإجنليزية ، علما باأن ن�سى كلتا اللغتني مت�ساويان فى احلجية . 


