
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1337(                                                                        ال�سنـــة التا�سعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات

مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيــــــــة
ان�سمــــــــام �سلطنــــــــة عمـــــــــــان  باملوافقـــــــة علــــــــى  مر�ســوم �سـلطانـــي رقـــــم 2020/44 
اإلى التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�سخا�ص 

من الختفاء الق�سري .
باملوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإلى اتفاقية  مر�ســوم �سـلطانـــي رقـــــم 2020/45 
مناه�سة التعذيـب وغريه من �سروب املعاملــة 

اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة .
باملوافقــــــــة علــــــى ان�سمـــــــــام �سلطنـــــــــة عمـــــــــــان   مر�ســوم �سـلطانـــي رقـــــم 2020/46 
اإلى العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�سادية 

والجتماعية والثقافية .
بالت�سديــــق على اتفاقيـــة بني حكومــــة �سلطنــــة  مر�ســوم �سـلطانـــي رقـــــم 2020/47 
عمــان وحكومــة جمهوريــة الهنــد حـــول الإعفــــاء 
املتبــادل من التاأ�سيـــرة حلاملــي جــوازات ال�سفـــر 

الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة والر�سمية .
ال�سلطانـــــــي  املر�ســــــوم  اأحكـــــام  بعــــ�ص  بتعديــــــل  مر�ســوم �سـلطانـــي رقـــــم 2020/48 
رقم 29/ 2019 بتعيني اأع�ساء اللجنة العمانية 

حلقوق الإن�سان .
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بتعيني قا�ضيني فـي املحكمة العليا . مر�ضــوم �ضـلطانـــي رقـــــم 2020/49 
مبنــح اجلن�ضيــة العمانيــة . مر�ضــوم �ضـلطانـــي رقـــــم 2020/50 
مبنــح اجلن�ضيــة العمانيــة . مر�ضــوم �ضـلطانـــي رقـــــم 2020/51 
بـــرد اجلن�ضيـــة العمانيـــة . مر�ضــوم �ضـلطانـــي رقـــــم 2020/52 
بـــرد اجلن�ضيـــة العمانيـــة . مر�ضــوم �ضـلطانـــي رقـــــم 2020/53 

بتعيني نائب لرئي�س جهاز ال�ضرائب . مر�ضــوم �ضـلطانـــي رقـــــم 2020/54 
لـــــــوزارة اخلارجيـــــــة لل�ضــــــوؤون  بتعيـــني وكيــــــــل  مر�ضــوم �ضـلطانـــي رقـــــم 2020/55 

الإداريــــة واملاليـــة .
قــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــــة 

                              ديـوان البـالط ال�سلطانـي
بيـــــــع  فـــــــي 2020/4/7 بتحديـــــد ثمــــــن  �ضـــــادر  قــــــــــــــرار ديواين رقــــــــــــــم 2020/10 
اللوحـــات الفنيـــة امللحقـــة مبو�ضوعـــــة " تاريـــــــخ 

عمـــان عـــرب الزمـــان " .
                     وزارة التعليم العايل

اأحكام  بعـ�س  بتعديــل   2020/3/24 فـــــي  �ضــادر  قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2020/24 
الالئحـة التنظيمية للملحقيات الثقافية .

                                                            وزارة الزراعة والرثوة ال�صمكية
�ضــادر فـــي 2020/3/26 بحظــر ا�ضتيــراد اأ�ضمـــاك  قــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2020/76 
�ل�شبوط )�لكارب ( من جمهورية جنوب �أفريقيا .
�ضــادر فـــي 2020/4/7 بحظــر ا�ضتيــراد الطيــور  قــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2020/79 

�حلية من جمهورية �لفلبني .
                              وزارة ال�ســوؤون القانونيــة 

ا�ضتـــــــــــــدراك . 
اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميــــــــــة      

                                  وزارة التجـــارة وال�صناعـــة 
�لإعــالنات �خلا�شـــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�شجيــل �لعالمــات �لتجاريـــة .

                        جملـــــ�س املناق�صــــــات
�إعالن عن طرح �ملناق�شة رقم 2020/3 .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1337(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/44

بالموافقة على ان�سمام �سلطنة عمان 

اإلى االتفاقية الدولية لحماية جميع االأ�سخا�ص من االختفاء الق�سري

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،
وعلــى التفاقيـــــة الدوليـــــة حلمايــة جميــع الأ�سخـا�ص مــن الختفــــــاء الق�ســــري املحــــررة 

فــي نيويورك بتاريخ 20 من دي�سمرب 2006م ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت
املــادة االأولـــــى

الأ�سخــا�ص  الدوليـــة حلمايــة جميــع  اإلى التفاقيـــة  ان�سمام �سلطنة عمان  املوافقـــة على 
من الختفاء الق�سري وفقا لل�سيغة املرفقة ، مع مراعاة التحفظ الآتي :

 اأوال : تعلن �سلطنة عمان اأنها ل تعرتف باخت�سا�ص اللجنة املعنية بحالت الختفاء 
الق�سري املن�سو�ص عليه فــي املادة )33( من التفاقية امل�سار اإليها . 

ثانيا : تعلـن �سلطنــة عمــان اأنها غري ملزمـــة باأحكـــام الفقـــرة )1( من املـــــادة )42( من 
التفاقية امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة 
على جهات الخت�سا�ص اإيداع وثيقة الن�سمام اإلى التفاقية امل�سار اإليها وفقا لأحكامها ، 

مع مراعاة التحفظ امل�سار اإليه .
املــادة الثالثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 13من �سعبــــــان �سنــة 1441هـ
املـوافــــق :  7  من ابريـــــــل �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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االتفاقيـــة الدوليـــة

حلماية جميع االأ�سخا�ص من االختفاء الق�سري

ديباجــــــة

اإن الدول االأطراف فـي هذه االتفاقية ، 

اإذ تعترب اأن ميثاق االأمم املتحدة يفر�ض على الدول االلتزام بتعزيز احرتام حقوق االإن�سان 

واحلريات االأ�سا�سية احرتاما عامليا وفعليا ، 

واإذ ت�ستند اإلى االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان ، 

 ، والثقافـية  واالجتماعية  االقت�سادية  باحلقوق  اخلــا�ض  الدولـــي  العهـــد  ت�ســــري اإلى  واإذ 

واإلى العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ، واإلى ال�سكوك الدولية االأخرى 

ذات ال�سلة مبجاالت حقوق االإن�سان والقانون االإن�ساين والقانون اجلنائي الدويل ، 

واإذ ت�سري اأي�سا اإلى االإعالن املتعلق بحماية جميع االأ�سخا�ض من االختفاء الق�سري ، الذي اعتمدته 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة فـي قرارها 133/47 املوؤرخ 18 كانون االأول/دي�سمرب 1992 ، 

واإذ تدرك �سدة خطورة االختفاء الق�سري الذي ي�سكل جرمية وي�سكل ، فـي ظروف معينة 

يحددها القانون الدويل ، جرمية �سد االإن�سانية ، 

وقــــد عقـــدت العـــزم علـــى منع حاالت االختفاء الق�سري ومكافحة اإفالت مرتكبي جرمية 

االختفاء الق�سري من العقاب ، 

وقد و�سعت فـي االعتبار حق كل �سخ�ض فـي عدم التعر�ض الختفاء ق�سري ، وحق ال�سحايا 

فـي العدالة والتعوي�ض ، 

واإذ توؤكد حق كل �سحية فـي معرفة احلقيقة ب�ساأن ظــروف االختـــفاء القــ�سري ومعرفـــة 

م�سري ال�سخ�ض املختفـي ، ف�سال عن حقه فـي حرية جمع وا�ستالم ون�سر معلومات لتحقيق 

هذه الغاية ، 

قد اتفقت على املواد التالية :
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اجلريدة الر�سمية العدد )1337(

الــــجزء الأول

املــادة ) 1 (

1 - ال يجوز تعري�ص اأي �سخ�ص لالختفاء الق�سري .

2 - ال يجوز التذرع باأي ظرف ا�ستثنائي كان ، �سواء تعلق االأمر بحالة حرب اأو التهديد 
باندالع حرب ، اأو بانعدام اال�ستقرار ال�سيا�سي الداخلي ، اأو باأي حالة ا�ستثناء اأخرى ، 

لتربير االختفاء الق�سري .

املــادة ) 2 (

الأغرا�ص هذه االتفاقية ، يق�سد ب  " االختفاء الق�سري " االعتقال اأو االحتجاز اأو االختطاف 
اأو اأي �سكل من اأ�سكال احلرمان من احلرية يتم على اأيدي موظفـي الدولة ، اأو اأ�سخا�ص 
اأو جمموعات من االأفراد يت�سرفون باإذن اأو دعم من الدولة اأو مبوافقتها ، ويعقبه رف�ص 
االعرتاف بحرمان ال�سخ�ص من حريته اأو اإخفاء م�سري ال�سخ�ص املختفـي اأو مكان وجوده ، 

مما يحرمه من حماية القانون .
املــادة ) 3 (

تتخذ كل دولة طرف التدابري املالئمة للتحقيق فــــي الت�ســـرفات املحــــددة فـي املادة )2( 
التي يقوم بها اأ�سخا�ص اأو جمموعات من االأفراد يت�سرفون دون اإذن اأو دعــــم اأو موافقـــة 

من الدولة ، ولتقدمي امل�سوؤولني اإلى املحاكمة .

املــادة ) 4 (

تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة لكي ي�سكل االختفاء الق�سري جرمية فـي قانونها اجلنائي .

املــادة ) 5 (

ت�سكل ممار�سة االختفاء الق�سري العامة اأو املنهجية جرمية �سد االإن�سانية كما مت تعريفها 
فـي القانون الدويل املطبق وت�ستتبع العواقب املن�سو�ص عليها فـي هـذا القانون .

املــادة ) 6 (

1 - تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة لتحميل امل�سوؤولية اجلنائية على اأقل تقدير :
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اأ - لكل من يرتكب جرمية االختفاء الق�سري ، اأو ياأمر اأو يو�سي بارتكابها اأو يحاول 
ارتكابها ، اأو يكون متواطئا اأو ي�سرتك فـي ارتكابها ،

ب - الرئي�س الذي :

    1 - كان على علم باأن اأحد مروؤو�سيه ممن يعملون حتت اإمرته ورقابته الفعليتني 
قــــد ارتكـــب اأو كان على و�سك ارتكاب جرمية االختفاء الق�سري ، اأو تعمد 

اإغفال مراعاة معلومات كانت تدل على ذلك بو�سوح ،

   2 - وكان ميار�س م�سوؤوليته ورقابته الفعليتني على االأن�سطة التي ترتبط بها 
جرمية االختفاء الق�سري ،

    3 - ومل يتخــــذ كافــــة التدابيـــر الالزمــــة واملعقولـــة التـــي كـــان بو�سعه اتخاذها 
للحيلولة دون ارتكاب جرمية االختفاء الق�سري اأو قمع ارتكابها اأو عر�س 

االأمر على ال�سلطات املخت�سة الأغرا�س التحقيق واملالحقة ،

ج - ليـــ�س فـــي الفقـــرة الفرعية )ب( اأعاله اإخالل بالقواعد ذات ال�سلة التي تنطوي 
الدولـــي  القانون  التطبـــيق مبوجب  امل�سوؤولــــية والواجـــبة  اأعــلى مـــن  على درجة 

على قائد ع�سكري اأو على اأي �سخ�س يقوم فعال مقام القائد الع�سكري .

2 - ال يـجــــــوز التـــذرع بــــاأي اأمــــر اأو تعليــــم �ســــادر مـن �سلطـــة عامــة اأو مدنيــة اأو ع�سكريــــة 
اأو غريها لتربير جرمية االختفاء الق�سري .

املــادة ) 7 (

1 - تفر�س كل دولة طرف على جرمية االختفاء الق�سري جزاءات مالئمة تاأخذ فـي االعتبار 
�سدة ج�سامة هذه اجلرمية .

2 - يجوز لكل دولة طرف اأن حتدد ما يلي :

ارتكاب  فـي  تورطه  رغم   ، بفعالية  ي�ساهم  من  لكل  وخا�سة   ، املخففة  الظروف   - اأ   
جرمية اختفاء ق�سري ، فـي اإعادة ال�سخ�س املختفـي وهو على قيد احلياة ، اأو فـي اإي�ساح 
مالب�سات حاالت اختفاء ق�سري ، اأو فـي حتديد هوية امل�سوؤولني عن اختفاء ق�سري ،
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 ب - مع عدم الإخالل باإجراءات جنائية اأخرى ، الظروف امل�سددة ، وخا�سة فـي حالة 
وفاة ال�سخ�ص املختفـي اأو اإزاء من تثبت اإدانتهم بارتكاب جرمية الختفاء الق�سري 
فــــي حـــق ن�ســـاء حوامـــل ، اأو ق�سر ، اأو معوقني ، اأو اأ�سخا�ص اآخرين قابلني للتاأثر 

ب�سكل خا�ص .

املــادة ) 8 (

مع عدم الإخالل باملادة )5( : 
1 - تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم ب�سدد الختفاء الق�سري التدابري الالزمة 

بحيث تكون فرتة تقادم الدعاوى اجلنائية :

    اأ - طويلة الأمد ومتنا�سبة مع ج�سامة هذه اجلرمية ،

  ب - تبداأ عند نهاية جرمية الختفاء الق�سري ، نظرا اإلى طابعها امل�ستمر .

2 - تكفل كل دولة طرف حق �سحايا الختفاء الق�سري فـي �سبيل انت�ساف فعلي خالل 
فرتة التقادم .

املــادة ) 9 (

1 - تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة لإقرار اخت�سا�سها بالبت فـي جرمية اختفاء 
ق�سري :

اأ - عندما تكون اجلرمية قد ارتكبت داخل اأي اإقليم يخ�سع لوليتها الق�سائية اأو على 
منت طائرات اأو �سفن م�سجلة فـي هذه الدولة ،

 ب - عندما يكون مرتكب اجلرمية املفرت�ص من رعاياها ،

 ج - عندما يكون ال�سخ�ص املختفـي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه مالءمة 
اإقرار اخت�سا�سها .

فـي جرمية  بالبت  اخت�سا�سها  الالزمة لإقرار  التدابري  اأي�سا  دولة طرف  تتخذ كل   -  2
اختفاء ق�سري عندما يكون مرتكب اجلرمية املفرت�ص متواجدا فـي اأي اإقليم يخ�سع 
لوليتها الق�سائية ، ما مل ت�سلمه هذه الدولة اأو حتله اإلى دولة اأخرى وفقا للتزاماتها 

الدولية اأو اإلى حمكمة جنائية دولية تعرتف باخت�سا�سها .

3 - ل ت�ستبعد هذه التفاقية اأي اخت�سا�ص جنائي اآخر جتري ممار�سته وفقا للقوانني الوطنية .
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املــادة ) 10 (

اأنه ارتكب جرمية اختفاء  اإقليمها �سخ�ص ي�ستبه فـي  1 - على كل دولة طرف يوجد فـي 
ق�سري اأن تكفل احتجاز هذا ال�سخ�ص اأو تتخــذ جميـــع التدابـــري القانونـــية الأخرى 
اأن   ، لها  املتاحة  املعلومات  بعد فح�ص   ، راأت  اإقليمها متى  فـي  بقائه  لكفالة  الالزمة 
الظروف ت�ستلزم ذلك . ويتم هذا الحتجاز وتتخذ هذه التدابري وفقا لت�سريع الدولة 
الطرف املعنية ، ول يجوز اأن ت�ستمر اإل للمدة الالزمة لكفالة بقائه اأثناء املالحقات 

اجلنائية اأو اإجراءات التقدمي اأو الت�سليم .

2 - على الدولة الطرف التي تتخذ التدابري امل�سار اإليها فـي الفقرة )1( من هذه املادة اأن 
جتري فورا حتقيقا اأوليا اأو حتقيقات عادية لإثبات الوقائع . وعليها اأن تعلم الدول 
الأطراف الأخرى امل�سار اإليها فـي الفقرة )1( من املادة )9( بالتدابري التي اتخذتها 
مبوجب اأحكام الفقرة )1( من هذه املادة ، ول �سيما الحتجاز والظروف التي تربره ، 
وبنتائج حتقيقها الأويل اأو التحقيقات العادية ، مبينة لها ما اإذا كانت تنوي ممار�سة 

اخت�سا�سها .

املادة الت�سال فورا  الفقـــرة )1( من هذه  اأحكام  3 - يجوز لكل �سخ�ص يحتجز مبوجب 
فـيها  التي يقيم  الدولة  اأو مبمثل  التي يحمل جن�سيتها  للدولة  باأقرب ممثل موؤهل 

اإقامة اعتيادية ، اإذا كان الأمر يتعلق ب�سخ�ص عدمي اجلن�سية .

املــادة ) 11 (

اإقليم خا�سع لوليتها الق�سائية على املرتكب  1 - علــــى الدولـــة الطـــرف التي يعرث فـي 
ملبا�سرة  املخت�سة  �سلطاتها  اإلى  الق�سية  حتيل  اأن  ق�سري  اختفاء  جلرمية  املفرت�ص 
وفقا  اأخرى  دولة  اإلى  حتله  مل  اأو  املعني  ال�سخ�ص  ت�سلم  مل  اإن   ، اجلنائـــية  الدعوى 

للتزاماتها الدولية ، اأو مل حتله اإلى حمكمة جنائية دولية تعرتف باخت�سا�سها .

اأي  فــــي  فـيها قراراتهـــا  التي تتخذ  الظروف  ال�سلطات قرارها فـي نف�ص  2 - تتخـــذ هذه 
جرمية ج�سيمة من جرائم القانون العام ، وذلك وفقا لقانون هذه الدولة الطرف . 
اإليها فـــي الفقـــرة )2( مـــن املادة )9( ، ل تكــون قواعـــد الإثبات  وفـي احلالت امل�سار 
الواجبة التطبيق على املالحقات والإدانة اأقل �سدة بحال من الأحوال من تلك التي 

تطبق فـي احلالت امل�سار اإليها فـي الفقرة )1( من املادة املذكورة .
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ب�سمان معاملته معاملة  يتمتع  ق�سري  اختفاء  �سخ�ص مالحق الرتكابه جرمية  - كل   3
عادلة فـي جميع مراحل الدعوى . وكل �سخ�ص يحاكم الرتكابه جرمية اختفاء ق�سري 
جترى لـه حماكمة عادلة اأمام حمكمة خمت�سة وم�ستقلة ونزيهة تن�ساأ وفقا للقانون .

املــادة ) 12 (

اإبالغ  اختفاء ق�سري حق  �سخ�سا ما وقع �سحية  اأن  ملن يدعي  دولة طرف  تكفل كل   -  1
ال�سلطات املخت�سة بالوقائع وتقوم هذه ال�سلطات ببحث االدعاء بحثا �سريعا ونزيها 
وجتري عند اللزوم ودون تاأخري حتقيقا متعمقا ونزيها . وتتخذ تدابري مالئمة عند 
 ، عنهم  واملدافعني  املختفـي  ال�سخ�ص  واأقارب  وال�سهود  ال�ساكي  ل�سمان حماية  االقت�ساء 
اأو ترهيب ب�سبب ال�سكوى  اأي �سوء معاملة  ف�سال عن امل�سرتكني فـي التحقيق ، من 

املقدمة اأو اأي �سهادة يدلى بها .

2 - متى كانت هناك اأ�سباب معقولة حتمل على االعتقاد باأن �سخ�سا ما وقع �سحية اختفاء 
ق�سري ، جتري ال�سلطات امل�سار اإليها فـي الفقرة )1( من هذه املادة حتقيقا حتى لو مل 

تقدم اأي �سكوى ر�سمية .

3 - حتر�ص كل دولة طرف على اأن تكون لدى ال�سلطات امل�سار اإليها فـي الفقرة )1( من هذه املادة 
ما يلي :

  اأ - ال�سالحيات واملوارد الالزمة الإجناز التحقيق ، مبا فـي ذلك اإمكانية االطالع على 
الوثائق وغريها من املعلومات ذات ال�سلة بالتحقيق الذي جتريه ،

ب - �سبل الو�سول ، وعند ال�سرورة باإذن م�سبق من حمكمة تبت فـي االأمر فـي اأ�سرع 
وقت ممكن ، اإلى مكان االحتجاز واأي مكان اآخر حتمل اأ�سباب معقولة على االعتقاد 

باأن ال�سخ�ص املختفـي موجود فـيه .

4 - تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة ملنع االأفعال التي تعوق �سري التحقيق واملعاقبة 
االختفاء  جرمية  بارتكاب  املتهمني  بو�سع  لي�ص  اأنه  من  خا�ص  بوجه  وتتاأكد   . عليها 
انتقام  اأو  ترهيب  اأعمال  بتنفـيذ  اأو  ب�ضغوط  التحقيق  جمرى  على  التاأثري  الق�ضري 
متار�ص على ال�ساكي اأو ال�سهود اأو اأقارب ال�سخ�ص املختفـي واملدافعني عنهم ، ف�سال 

عن امل�سرتكني فـي التحقيق .
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املــادة ) 13 (

الق�سري  االختفاء  جرمية  تعترب  ال   ، االأطراف  الدول  بني  فـيما  الت�سليم  الأغرا�ض   -  1

جرمية �سيا�سية ، اأو جرمية مت�سلة بجرمية �سيا�سية ، اأو جرمية تكمن وراءها دوافع 

�سيا�سية . وبالتايل ، ال يجوز لهذا ال�سبب وحده رف�ض طلب ت�سليم ي�ستند اإلى مثل 

هذه اجلرمية .

2 - تعترب جرمية االختفاء الق�سري بحكم القانون جرمية من اجلرائم املوجبة للت�سليم 

فـي كل معاهدة ت�سليم تربم بني دول اأطراف قبل بدء نفاذ هذه االتفاقية .

امل�سوغة  اجلرائم  �سمن  الق�سري  االختفاء  بـــاإدراج جرمية  االأطــــراف  الدول  تتعهــــد   -  3

للت�سليم فـي كل معاهدة ت�سليم تربمها الحقا فـيما بينها .

هذه  تعترب  اأن  معاهدة  بوجود  مرهونا  فـيها  الت�سليم  يكون  طرف  دولة  لكل  يجوز   -  4

 ، اأخرى ال تربطها بها معاهدة  ، عند تلقيها طلب ت�سليم من دولة طرف  االتفاقية 

مبثابة االأ�سا�ض القانوين للت�سليم فـيما يتعلق بجرمية االختفاء الق�سري .

5 - تعرتف الدول االأطراف التي ال يكون الت�سليم فـيما بينها مرهونا بوجود معاهدة باأن 

جرمية االختفاء الق�سري ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيها .

الطرف  الدولة  قانون  فـي  املحددة  لل�شروط   ، فـي جميع احلاالت   ، الت�شليم  - يخ�شع   6

 ، خا�ص  بوجه   ، فـيها  مبا  ال�شارية  الت�شليم  معاهدات  فـي  اأو  الت�شليم  منها  املطلوب 

ال�شروط املتعلقة باحلد االأدنى للعقوبة املوجبة للت�شليم واالأ�شباب التي جتيز للدولة 

الطرف املطلوب منها الت�شليم رف�ص هذا الت�شليم ، اأو اإخ�شاعه لبع�ص ال�شروط .

7 - لي�ص فـي هذه االتفاقية ما ميكن تف�شريه على اأنه ي�شكل التزاما على الدولة الطرف 

التي يطلب منها الت�شليم ، اإذا كان لديها من االأ�شباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد اأن 

الطلب قد قدم بغر�ص مالحقة ال�شخ�ص اأو معاقبته ب�شبب نوع جن�شه اأو عرقه اأو دينه 

اأو جن�سيته اأو اأ�سله االإثني اأو اآرائه ال�سيا�سية ، اأو انتمائه اإلى جماعة اجتماعية معينة ، 

واأن تلبية هذا الطلب �شتت�شبب فـي االإ�شرار بهذا ال�شخ�ص الأي من هذه االأ�شباب .
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املــادة ) 14 (

امل�ساعدة  من  ممكن  قدر  اأكرب  لالأخرى  منها  كل  تقدم  باأن  االأطراف  الدول  تتعهد   -  1
الق�سائية فـي كل حتقيق اأو اإجراء جنائي يت�سل بجرمية اختفاء ق�سري ، مبا فـي ذلك 
الأغرا�س  الزمة  تكون  والتي  لديها  املتاحة  االإثبات  عنا�سر  جميع  بتقدمي  يتعلق  ما 

االإجراء .

2 - تخ�ضع هذه امل�ضاعدة الق�ضائية لل�ضروط املحددة فـي القانون الداخلي للدولة الطرف 
التي يطلب منها الت�سليم اأو فـي املعاهدات ال�ساريــة املتعلقـــة بامل�ساعـــدة الق�سائيــــة ، 
مبا فـي ذلك ، بوجـــه خـــا�س ، االأ�سبــاب التــي جتيــز للدولة الطرف التي يطلب منها 

الت�ضليم رف�ض تقدمي امل�ضاعدة الق�ضائية اأو اإخ�ضاعه ل�ضروط .

املــادة ) 15 (

امل�ساعدة  ما ميكن من  اأق�سى  لبع�س  بع�سها  ويقدم  بينها  فـيما  االأطراف  الدول  تتعاون 
الإعانة �سحايا االختفاء الق�سري وللبحث عن االأ�سخا�س املختفـني وحتديد اأماكن وجودهم 
وحتريرهم وكذلك ، فـي حالة وفاة االأ�سخا�س املختفـني ، اإخراج جثثهم وحتديد هويتهم 

واإعادة رفاتهم .
املــادة ) 16 (

1 - ال يجوز الأي دولة طرف اأن تطرد اأو تبعد اأو اأن ت�سلم اأي �سخ�س اإلى اأي دولة اأخرى اإذا 
كانت هناك اأ�سباب وجيهة تدعو اإلى االعتقاد باأن هذا ال�سخ�س �سيقع �سحية لالختفاء 

الق�سري .

االعتبارات  املخت�سة جميع  ال�سلطات  تراعي   ، االأ�سباب  للتحقق من وجود مثل هذه   -  2
ذات ال�سلة ، مبا فـي ذلك ، عند االقت�ساء ، وجود حاالت ثابتة من االنتهاك املنهجي 
اأو القانــــون االإن�سانــــي الدولـــي  اأو اجلماعــــي حلقـــوق االإن�ســـان  الـــ�سارخ  اأو  اجل�سيــــم 

فـي الدولة املعنية .

املــادة ) 17 (

1 - ال يجوز حب�س اأحد حب�سا انفراديا .
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2 - دون الإخالل باللتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف فـي جمال احلرمان من 
احلرية ، يتعني على كل دولة طرف ، فـي اإطار ت�سريعاتها ، القيام مبا يلي :

  اأ - حتديد ال�صروط التي جتيز اإ�صدار اأوامر احلرمان من احلرية ،

 ب - تعيني ال�سلطات امل�ؤهلة لإ�سدار اأوامر احلرمان من احلرية ،

 ج - �سمان عدم اإيداع ال�سخ�ص الذي يحرم من حريته اإل فـي مكان معرتف به 
ر�سميا وخا�سع للمراقبة ،

اإذن لالتـ�ســال باأ�سرتـــه    د - �سـمـان ح�س�ل كـــل �سخـــ�ص يحـرم من حريتــه علـى 
، رهنا فقط مبراعاة  زيارتهم  وتلقي   ، اآخر يختاره  �سخ�ص  اأي  اأو  اأو حماميه 
على  الأجنبي  ح�س�ل  و�سمان   ، القانــــ�ن  فـــي  عليهـــا  املن�ســــ��ص  ال�صروط 
اإذن لالت�سال بال�سلطات القن�سلية لدى بلده وفقا للقان�ن الدويل ال�اجب 

التطبيق ،

هـ - �سمـــان �سبـــل و�ســـ�ل كـــل �سلطـــة وم�ؤ�س�ســـة خمت�ســة وم�ؤهلة مب�جب القان�ن 
اإلى اأماكن الحتجاز ، وذلك ، عند ال�سرورة ، باإذن م�سبق من �سلطة ق�سائية ،

   و - �سمان حق كل �سخ�ص يحرم من حريته ، وفـي حالة ال�ستباه فـي وق�ع اختفاء 
ق�ســـري ، حيـــث ي�سبح ال�سخ�ص املحروم من حريته غري قادر على ممار�سة 
هذا احلق بنف�سه ، حق كل �سخ�ص لـه م�سلحة م�سروعة ، كاأقارب ال�سخ�ص 
املحروم من حريته اأو ممثليهم اأو حماميهم ، فـي جميع الظروف ، فـي الطعن 
وتاأمر  فـي م�سروعية حرمانه من حريته  اأقرب وقت  فـي  تبت  اأمام حمكمة 

باإطالق �سراحه اإذا تبني اأن حرمانه من حريته غري م�سروع .

اأو اأكرث من ال�سجالت و/اأو امللفات الر�سمية باأ�سماء  3 - ت�ســع كـــل دولـــة طـــرف واحــــدا 
الأ�سخا�ص املحرومني من حريتهم وت�ست�فـيها باأحدث املعل�مات ، وت�سعها ف�را ، بناء 
على الطلب ، حتت ت�صرف اأي �صلطة ق�صائية اأو اأي �صلطة اأخرى اأو م�ؤ�ص�صة خمت�صة 
اأي �سك قان�ين دويل  اأو مب�جب  املعنية  وم�ؤهلة مب�جب ت�سريعات الدولة الطرف 
ذي �سلة تك�ن الدولة املعنية طرفا فـيه . وتت�سمن هذه املعل�مات على الأقل ما يلي :
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 اأ - هوية ال�سخ�س املحروم من حريته ،

ب - تاريخ و�ساعة ومكان حرمان ال�سخ�س من حريته وال�سلطة التي قامت بحرمانه 
من حريته ،

 ج - ال�سلطة التي قررت حرمانه من احلرية واأ�سباب احلرمان من احلرية ،

 د - ال�سلطة التي تراقب احلرمان من احلرية ،

هـ - مكــان احلرمان مــن احلريـــة ، وتاريـــــخ و�ساعـــــة الدخول فــــي مكـان احلرمـان 
من احلرية ، وال�سلطة امل�سوؤولة عن احلرمان من احلرية ،

و - العنا�سر ذات ال�سلة باحلالة ال�سحية لل�سخ�س املحروم من احلرية ،

 ز - فـي حالـة الوفـــاة اأثنـــاء احلرمــان من احلرية ، ظروف واأ�سباب الوفاة واجلهة 
التي نقلت اإليها رفات املتوفى ،

ح - تاريــخ و�ساعة اإخالء �سبيله اأو نقله اإلى مكان احتجاز اآخر ، واملكان الذي نقل 
اإليه وال�سلطة امل�سوؤولة عن نقله .

املــادة ) 18 (

لـه  اأن  يثبت  �سخ�س  الأي  دولة طرف  كل  ت�سمن   ،  )20( و   )19( املادتني  مراعاة  - مع   1
ال�سخ�س املحروم  كاأقـــارب   ، املعلومـــة  فــــي احل�ســـول عـــلى هـــذه  م�سلحـــة م�سروعـــة 
من حريته اأو ممثليهم اأو حماميهم ، اإمكانية االطالع على املعلومات التالية على االأقل :

 اأ - ال�سلطة التي قررت حرمانه من احلرية ،

 ب - تاريخ و�ساعة ومكان احلرمان من احلرية ودخول مكان احلرمان من احلرية ،

 ج - ال�سلطة التي تراقب احلرمان من احلرية ،

 د - مـكان وجـــود ال�سخـــ�س املحـــروم مـــن حريتـــه ، مبـــا فـي ذلك فـــي حالـــة نقـــله 
اإلى مكان احتجاز اآخر ، واملكان الذي نقل اإليه وال�سلطة امل�سوؤولة عن نقله ،

هـ - تاريخ و�ساعة ومكان اإخالء �سبيله ،

 و - العنا�سر ذات ال�سلة باحلالة ال�سحية لل�سخ�س املحروم من حريته ،

 ز - فـي حالة الوفاة اأثناء احلرمان من احلرية ، ظروف واأ�سباب الوفاة واجلهة 
التي نقلت اإليها رفات املتوفى .
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2 - تتخذ تدابري مالئمة عند القت�ساء ل�سمان حماية الأ�سخا�ص امل�سار اإليهم فـي الفقرة )1( 
مــن هـــذه املادة ، ف�ســال عن الأ�سخا�ص امل�سرتكني فـي التحقيق ، من كل �سوء معاملة 

اأو تخويف اأو عقاب ب�سبب البحث عن معلومات عن �سخ�ص حمروم من حريته .

املــادة ) 19 (

اأو الوراثية التي  1 - ل يجوز ا�ستخدام املعلومات ال�سخ�سية ، مبا فـيها البيانات الطبية 
جتمع و/اأو تنقل فـي اإطار البحث عن �سخ�ص خمتف ، اأو اإتاحتها لأغرا�ص اأخرى غري 
البحث عن ال�سخ�ص املختفـي . ول يخل ذلك با�ستخدام تلك املعلومات فـي اإجراءات 
جنائية تتعلق بجرمية اختفاء ق�سري ول مبمار�سة احلق فـي احل�سول على تعوي�ص .

2 - ل يجوز اأن يكون فـي جمع املعلومات ال�سخ�سية ، مبا فـيها البيانات الطبية اأو الوراثية ، 
ومعاجلتها وا�ستخدامها والحتفاظ بها ما ينتهك اأو مــا يـــوؤدي اإلـــى انتـــهاك حقـــوق 

الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية وكرامة الإن�سان .

املــادة ) 20 (

1 - ل يجـــوز تقييـــد احلـــق فــــي احل�سول على املعلومات ، املن�سو�ص عليه فـي املادة )18( 
اإل ب�سفة ا�ستثنائية ، وذلك فقط فـي حالة ما اإذا كان �سخ�ص ما حتت حماية القانون ، 
وكان احلرمان من احلرية خا�سعا للمراقبة الق�سائية ، ما دامت احلالة ت�ستدعي ذلك 
وكان القانون ين�ص على ذلك ، واإذا كان نقل املعلومات ي�سكل م�سا�سا باحلياة اخلا�سة 
اأو باأمن ال�سخ�ص اأو يعرقل ح�سن �سري التحقيق اجلنائي ، اأو لأي �سبب اآخر مماثل 
ين�ص عليه القانون ، ومبا يتفق مع القانون الدويل الواجب التطبيق واأهداف هذه 
التفاقية . ول يجوز باأي حال من الأحوال قبول هذه التقييدات للحق فـي احل�سول 
على املعلومات املن�سو�ص عليها فـي املادة )18( ، اإذا كانت ت�سكل �سلوكا معرفا فـي املادة )2( 

اأو انتهاكا للفقرة )1( من املادة )17( .

2 - مـــع عـــدم الإخــالل ببحث مدى �سرعية حرمان �سخ�ص ما مـــن حريتــه ، ت�سمن الدولة 
الطرف لالأ�سخا�ص امل�سار اإليهم فـي الفقرة )1( من املادة )18( حق الطعن الق�سائي 
ال�سريع والفعلي للح�سول فـي اأقرب وقت على املعلومات امل�سار اإليها فـي هذه الفقرة . 

ول يجوز تعليق هذا احلق فـي الطعن اأو احلد منه فـي اأي ظرف من الظروف .
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املــادة ) 21 (

ت�سمح  بطريقة  املحتجز  ال�سخ�س  عن  لالإفراج  الالزمة  التدابري  طرف  دولة  كل  تتخذ 
اأنه مت االإفراج عنه بالفعل . وتتخذ كل دولة طرف كذلك التدابري الالزمة  بالتاأكد من 
الكاملة على ممار�سة  البدنية وقدرته  �سالمته  االإفراج عنه  �سخ�س عند  لكل  تكفل  لكي 

حقوقه ، دون االإخالل بااللتزامات التي قد يخ�سع لها مبوجب القانون الوطني .

املــادة ) 22 (

مع عدم االإخالل باملادة )6( ، تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة ملنع الت�سرفات التالية 
واملعاقبة عليها :

 اأ - عرقـلـــة اأو اعتــرا�س الطــعن امل�ســـار اإليـــه فـي الفقرة الفرعية )و( من الفقرة )2( 
من املادة )17( والفقرة )2( من املادة )20( ،

 ب - االإخـــالل بااللتـــزام بت�سجـــيل كــل حالـــة من حاالت احلرمان من احلرية وكذلك 
امللفات  و/اأو  الر�سمي  الت�سجيل  عن  امل�سوؤول  املوظف  كان  معلومات  اأي  ت�سجيل 

الر�سمية على علم بعدم �سحتها اأو كان عليه اأن يكون على علم بعدم �سحتها ،
ج - رفـــ�س تقديـــم معلومـــات عن حالة حرمان من احلرية ، اأو تقدمي معلومات غري 
�ضحيحة ، فـي الوقت الذي تتوفر فـيه ال�ضروط القانونية لتقدمي هذه املعلومات .

املــادة ) 23 (

1 - تعمل كل دولة طرف على اأن ي�ستمل التدريب املقدم للموظفـني الع�سكريني اأو املدنيني 
و�سواهم  املدنية  اخلدمة  وموظفـي   ، الطبيني  واملوظفـني   ، القوانني  باإنفاذ  املكلفـني 
من االأ�سخا�س الذين ميكن اأن يتدخلوا فـي حرا�سة اأو معاملة كل �سخ�س حمروم من 
حريته ، على التثقيف واملعلومات الالزمة ب�ساأن االأحكام ذات ال�سلة املن�سو�س عليها 

فـي هذه االتفاقية ، وذلك من اأجل ما يلي :
  اأ - منع تورط هوؤالء املوظفـني فـي حاالت االختفاء الق�ضري ،

ب - الت�سديد على اأهمية منع االختفاء الق�سري واإجراء التحقيقات فـي هذا املجال ،
 ج - �سمان االعرتاف ب�سرورة ت�سوية حاالت االختفاء الق�سري على وجه ال�سرعة .

اأو التعليمات التي تفر�س االختفاء  2 - تعـمــل كل دولة طرف على حظر اإ�سدار االأوامر 
�سخ�س  دولة طرف عدم معاقبة  كل  وت�سمن   . عليه  ت�سجع  اأو  به  تـــاأذن  اأو  الق�سري 

يرف�س االن�سياع لهذا االأمر .
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اإليهم فـي  امل�سار  لكـــي يقـــوم الأ�سخـــا�ص  التدابيــــر اللزمـــة  3 - تتخـــذ كل دولـــة طـــرف 
العتقاد بحدوث حالة  اأ�سباب حتمل على  والذين لديهم  املادة  الفقرة )1( من هذه 
اختفاء ق�سري اأو بالتدبري لرتكابها باإبلغ روؤ�سائهم عن هذه احلالة ، وعند القت�ساء 

اإبلغ �سلطات اأو هيئات الرقابة اأو الطعن املخت�سة .

املــادة ) 24 (

1 - لأغرا�ص هذه التفاقية ، يق�سد بــ ــ " ال�سحية " ال�سخ�ص املختفـي وكل �سخ�ص طبيعي 
حلق به �سرر مبا�سر من جراء هذا الختفاء الق�سري .

2 - لكل �سحية احلق فـي معرفة احلقيقة عن ظروف الختفاء الق�سري ، و�سري التحقيق 
ونتائجه وم�سري ال�سخ�ص املختفـي . وتتخذ كل دولة طرف التدابري امللئمة فـي هذا 

ال�سدد .

3 - تتخذ كل دولة طرف التدابري امللئمة للبحث عن الأ�سخا�ص املختفـني وحتديد اأماكن 
وجودهم واإخلء �سبيلهم ، وفـي حالة وفاتهم لتحديد اأماكن وجود رفاتهم واحرتامها 

واإعادتها .

4 - ت�سمــن كل دولـــة طـــرف ، فــــي نظامهـــا القانونـــي ، ل�سحية الختفاء الق�سري احلق 
فـي جرب ال�سرر واحل�سول على تعوي�ص ب�سكل �سريع ومن�سف وملئم .

5 - ي�سمل احلق فـي اجلرب امل�سار اإليه فـي الفقرة )4( من هذه املادة الأ�سرار املادية واملعنوية ، 
وعند القت�ساء ، طرائق اأخرى للجرب من قبيل :

  اأ - الرد ،

 ب - اإعادة التاأهيل ،

  ج - الرت�سية ، مبا فـي ذلك رد العتبار لكرامة ال�سخ�ص و�سمعته ،

  د - �سمانات بعدم التكرار .

6 - مع عدم الإخلل باللتزام مبوا�سلة التحقيق اإلى اأن يت�سح م�سري ال�سخ�ص املختفـي ، 
تتخذ كل دولة طرف التدابري امللئمة ب�ساأن الو�سع القانوين للأ�سخا�ص املختفـني الذين 
مل يت�سح م�سريهم وكذلك لأقاربهم ، ول �سيما فـي جمالت مثل ال�سمان الجتماعي 

وامل�سائل املالية وقانون الأ�سرة وحقوق امللكية .
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7 - ت�سمن كل دولة طرف احلق فـي ت�سكيل منظمات ورابطات يكون هدفها االإ�سهام فـي حتديد 
ظروف حاالت االختفاء الق�سري ، وم�سري االأ�سخا�س املختفـني ، وفـي م�ساعدة �سحايا 

االختفاء الق�سري وحرية اال�سرتاك فـي هذه املنظمات اأو الرابطات .

املــادة ) 25 (

1 - تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة ملنع اجلرائم التالية وقمعها جنائيا :
اأ - انتزاع االأطفال اخلا�سعني الختفاء ق�سري اأو الذين يخ�سع اأحد اأبويهم اأو ممثلهم 
فـي  اأمهاتهم  اأثناء وجود  يولدون  الذين  االأطفال  اأو   ، ق�سري  القانوين الختفاء 

االأ�سر نتيجة الختفاء ق�سري ،

ب - تزوير اأو اإخفاء اأو اإتالف امل�ستندات التي تثبت الهوية احلقيقية لالأطفال امل�سار 
اإليهم فـي الفقرة الفرعية )اأ( اأعاله .

اإليهم فـي الفقرة  امل�سار  كـــل دولـــة طـــرف التدابري الالزمة للبحث عن االأطفال  2 - تتخـــذ 
اأ�سرهم  اإلى  وت�سليمهم  هويتهم  وحتديد  املادة  هذه  من   )1( الفقرة  من  )اأ(  الفرعية 

االأ�سلية وفقا لالإجراءات القانونية واالتفاقات الدولية الواجبة التطبيق .

الفقرة  فـي  اإليهم  امل�سار  االأطفال  البحث عن  فـي  بع�سا  بع�سها  االأطراف  الدول  ت�ساعد   -  3
الفرعية )اأ( من الفقرة )1( من هذه املادة وحتديد هويتهم وحتديد مكان وجودهم .

الفقرة  فـي  اإليهم  امل�سار  لالأطفال  الف�سلى  امل�سلحة  على  احلفاظ  �سرورة  مراعاة  مع   -  4
الفرعــــية )اأ( مــــن الفقـــرة )1( مـــن هــــذه املادة وعلــــى حقهم فـي احلفاظ على هويتهم 
وا�ستعادتها ، مبا فـي ذلك جن�سيتهم وروابطهم االأ�سرية املعرتف بها فـي القانون ، يجب 
اإيداع  اأ�سكال  اآخر من  ب�سكل  اأو  التبني  بنظام  التي تعرتف  االأطراف  الدول  فـي  تتاح  اأن 
 ، االقت�ساء  وعند   ، االأطفال  اإيداع  اأو  التبني  اإجراءات  ملراجعة  قانونية  اإجراءات  االأطفال 
اختفاء  االأ�ضل حالة  فـي  تكون  اإيداعهم  اأو  االأطفال  تبني  اأي حالة من حاالت  اإلغاء 

ق�سري .

، فـي جميع الظروف ، وال �سيما فـيما يتعلق بهذه املادة ،  5 - متثل م�سلحة الطفل الف�سلى 
اعتبارا اأ�سا�سيا ، وللطفل القادر على التمييز احلق فـي اإبداء راأيه بكل حرية ويوؤخذ 

هذا الراأي فـي االعتبار على النحو الواجب مع مراعاة عمره ودرجة ن�سجه .
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اجلـــزء الثانــــي

املــادة ) 26 (

، تن�ساأ جلنة معنية بحالت الختفاء الق�سري  اأحكام هذه التفاقية  1 - لأغرا�ص تنفـيذ 
لهم  م�سهود  خرباء  ع�سرة  من  موؤلفة   ،  )" اللجنة   " با�سم  يلي  فـيما  اإليها  )ي�سار 
بالنـزاهة والكفاءة املعرتف بها فـي جمال حقوق الإن�سان ، يكونون م�ستقلني ويعملون 
ب�سفتهم ال�سخ�سية وبحيادية كاملة . وتنتخب الدول الأطراف اأع�ساء اللجنة وفقا 
للتوزيع اجلغرافـي العادل . وتو�سع فـي العتبار الأهمية التي ي�سكلها ا�سرتاك ذوي 
املتوازن للرجال والن�ساء  ، والتوزيع  اللجنة  اأعمال  القانونية ذات ال�سلة فـي  اخلربة 

داخل اللجنة .

اأ�سخا�ص تر�سحهم الدول الأطراف  2 - جترى النتخابات بالقرتاع ال�سري على قائمة 
من بني مواطنيها اأثناء اجتماعات �سنوية للدول الأطراف يدعو الأمني العام للأمم 
الن�ساب  يتاألف  التي  الجتماعات  هذه  وخلل   . الغر�ص  لهذا  عقدها  اإلى  املتحدة 
املر�سحون  املكتب  فـي  كاأع�ساء  ينتخب   ، الأطراف  الدول  ثلثي  من  فـيها  القانوين 
احلا�سلون على اأكرب عدد من الأ�سوات والأغلبية املطلقة من اأ�سوات ممثلي الدول 

الأطراف احلا�سرين وامل�سوتني .

اأ�سهر من تاريخ بدء نفاذ هذه التفاقية .  اأجل ل يتجاوز �ستة  3 - تعقد النتخابات الأولى فـي 
اأ�سهــر قبـــل تاريـــخ  اأربعـــة  ويقوم الأمني العام للأمم املتحدة ، فـي اأجــل ل يقــل عــن 
تقدمي  اإلى  فـيها  يدعوها  الأطراف  الدول  اإلى  ر�سالة  بتوجيه   ، انتخابية  عملية  كل 
تر�سيحاتها فـي غ�سون ثلثة اأ�سهر . وي�سع الأمني العام للأمم املتحدة قائمة مرتبة 
ترتيبا اأبجديا بجميع املر�سحني على هذا النحو مع بيان الدول الأطراف التي ميثلها 

كل مر�سح . وير�سل هذه القائمة اإلى جميع الدول الأطراف .

4 - ينتخب اأع�ساء اللجنة لفرتة اأربع �سنوات . وميكن اإعادة انتخابهم مرة واحدة . غري 
اأن فرتة ولية خم�سة من الأع�ساء املنتخبني فـي النتخابات الأولى تنتهي بانق�ساء 
�سنتـــني ، وبعـــد النتخابـــات الأولـــى مبا�ســـرة ، يقـــوم رئيــــ�ص الجتمـــــاع امل�ســـــار اإليـــه 

فـي الفقرة )2( من هذه املادة ب�سحب اأ�سماء هوؤلء الأع�ساء اخلم�سة بالقرعة .
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5 - اإذا توفـي اأحد اأع�ساء اللجنة اأو ا�ستقال اأو اإذا تعذر عليه الأي �سبب اآخر النهو�س مبهامه 
فـي اللجنة ، تقوم الدولة الطرف التي ر�سحته بتعيني خبري اآخر من رعاياها ، مع االلتزام 
باملعايري امل�سار اإليها فـي الفقرة )1( من هذه املادة ، للعمل فـي اللجنة خالل فرتة الوالية 
املتبقية ، وذلك رهنا مبوافقة اأغلبية الدول االأطراف . وتعترب هذه املوافقة متحققة 
ما مل يبد ن�سف الدول االأطراف اأو اأكرث راأيا خمالفا لذلك فـي غ�سون �ستة اأ�سابيع 

من تاريخ اإبالغ االأمني العام لالأمم املتحدة لها بالتعيني املقرتح .
6 - تتولى اللجنة و�سع نظامها الداخلي .

7 - يوفر االأمني العام لالأمم املتحدة ما يلزم من موظفـني واإمكانات مادية لتمكني اللجنة 
اأول اجتماع  اإلى عقد  املتحدة  العام لالأمم  . ويدعو االأمني  اأداء مهامها بفعالية  من 

للجنة .
للخرباء  بها  املعرتف  واحل�سانات  واالمتيازات  بالت�سهيالت  اللجنة  اأع�ساء  يتمتع   -  8
املوفدين فـي بعثات حل�ساب االأمم املتحدة على نحو ما هو من�سو�س عليه فـي الف�سول 

ذات ال�سلة من اتفاقية امتيازات االأمم املتحدة وح�ساناتها .
ا�سطالعهم  اأثناء  اأع�سائها  ومب�ساعدة  اللجنة  مع  بالتعاون  طرف  دولة  كل  تتعهد   -  9

بواليتهم ، فـي حدود مهام اللجنة التي قبلتها كل دولة طرف .

املــادة ) 27 (

ينعقد موؤمتر للدول االأطراف فـي اأجل ال يقل عن اأربع �سنوات وال يتجاوز �ست �سنوات من 
تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ لتقييم �سري عمل اللجنة والبت ، وفقا لالإجراءات 
املن�سو�س عليها فـي الفقرة )2( من املادة )44( ، فـيما اإذا كان يتعني تكليف هيئة اأخرى - دون 
ا�ستبعاد اأي احتمال - مبتابعة هذه االتفاقية تنفيذا للمهام املحددة فـي املواد من )28( اإلى )36( .

املــادة ) 28 (

1 - فـي اإطار االخت�سا�سات التي متنحها هذه االتفاقية للجنة ، تتعاون اللجنة مع جميع 
التابعة لالأمم  املنا�سبة  ، وال�سناديـــق  املتخ�س�ســـة  والوكــــاالت   ، واملكاتــــب   ، االأجهــــزة 
 ، املتحدة  لالأمم  واالإجراءات اخلا�سة   ، دولية  املن�ساأة مبوجب �سكوك  واللجان   ، املتحدة 
املوؤ�س�سات  جميع  ومع   ، املعنية  الدولية  احلكومية  االإقليمية  املوؤ�س�سات  اأو  واملنظمات 
والوكـــاالت واملكاتـــب الوطنــــية ذات ال�ســـلة التي تعمل على حماية جميع االأ�سخا�س 

من االختفاء الق�سري .
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2 - تقــوم اللجنـــة ، فـي اإطـــار مهامهــا ، بالت�ســاور مع غريهــا من اللجــان املن�سـاأة مبوجــب 
�سكوك حقوق االإن�سان الدولية ذات ال�سلة ، وخا�سة اللجنة املعنية بحقوق االإن�سان 
املن�ضاأة مبوجب العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية ، بغية �ضمان ات�ضاق 

مالحظات كل منها وتو�سياتها .

املــادة ) 29 (

1 - تقدم كل دولة طرف اإلى اللجنة ، عن طريق االأمني العام لالأمم املتحدة ، تقريرا عن 
التدابري التي اتخذتها لتنفـيذ التزاماتها مبوجب هذه االتفاقية فـي غ�سون �سنتني 

من بدء نفاذ هذه االتفاقية بالن�سبة للدولة الطرف املعنية .

2 - يتيح االأمني العام لالأمم املتحدة هذا التقرير جلميع الدول االأطراف .

3 - تنظر اللجنة فـي كل تقريــر ، ويجـــوز لـــها اأن تـــقدم مــا تـــراه منا�ســـبا مـــن تعليـقـــات 
اأو مالحظات اأو تو�سيات . وتبلغ تلك التعليقات واملالحظات اأو التو�سيات اإلى الدولة 

الطرف املعنية التي لها اأن ترد عليها من تلقاء ذاتها اأو بناء على طلب اللجنة .

4 - يجوز للجنة اأن تطلب اأي�سا من الدول االأطراف معلومات تكميلية عن تطبيق هذه 
االتفاقية .

املــادة ) 30 (

1 - يجوز الأقارب ال�سخ�س املختفـي ، اأو ممثليهم القانونيني ، اأو حماميهم اأو اأي �سخ�س 
مفو�س من قبلهم وكذلك الأي �سخ�س اآخر لـه م�سلحة م�سروعة ، اأن يقدموا ، ب�سفة 

عاجلة ، طلبا اإلى اللجنة من اأجل البحث عن �سخ�س خمتف والعثور عليه .

2 - اإذا راأت اللجنة اأن الطلب املقدم ب�سفة عاجلة مبوجب الفقرة )1( من هذه املادة :

  اأ - ال يفتقر ب�سكل وا�سح اإلى اأ�سا�س ،

ب - وال ي�سكل اإ�ساءة ال�ستعمال احلق فـي تقدمي طلبات كهذه ،

 ج - و�سبق اأن قدم على النحو الواجب اإلى الهيئات املخت�سة فـي الدولة الطرف املعنية ، 
مثل ال�سلطات املوؤهلة الإجراء التحقيقات ، فـي حالة وجود هذه االإمكانية ،

د - وال يتنافى مع اأحكام هذه االتفاقية ،
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ه - ومل يبداأ بحثه بالفعل اأمام هيئة دولية اأخرى من هيئات التحقيق اأو الت�سوية لها 
نف�س الطابع ، 

       تطلب من الدولة الطرف املعنية اأن تزودها ، فـي غ�سون املهلة التي حتددها لها ، 
مبعلومات عن حالة ال�سخ�س الذي يجري البحث عنه .

هذه  من   )2( للفقرة  وفقا  املعنية  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  املعلومات  �سوء  فـي   -  3
املادة ، يجوز للجنة اأن تقدم تو�سيات اإلى الدولة الطرف تت�سمن طلبا باتخاذ كافة 
الإجراءات الالزمة ، مبا فـي ذلك اإجراءات حتفظية ، وحتديد مكان ال�سخ�س الذي 
اللجنة علما مبا  ، واإحاطة  البحث عنه وحمايته وفقا لأحكام هذه التفاقية  يجري 
 . للحالة  العاجل  الطابع  العتبار  فـي  وا�سعة   ، تدابري خالل مهلة حمددة  تتخذه من 
بتو�سياتها  علما  العاجل  الإجراء  طلب  قدم  الذي  ال�سخ�س  باإحاطة  اللجنة  وتقوم 

وباملعلومات الواردة اإليها من الدولة الطرف عندما تتوفر لديها .
4 - توا�سل اللجنة جهودها للعمل مع الدولة الطرف املعنية ما دام م�سري ال�سخ�س الذي 

يجري البحث عنه مل يو�سح . وحتيط مقدم الطلب علما بذلك .
املــادة ) 31 (

1 - يجوز لكل دولة طرف ، عند الت�سديق على هذه التفاقية اأو بعده ، اأن تعلن اعرتافها 
يخ�سعون  الذين  الأفراد  من  املقدمة  البالغات  وبحث  بتلقي  اللجنة  باخت�سا�س 
وقوعهم  من  وي�ستكون  لوليتها  يخ�سعون  اأفراد  عن  بالنيابة  املقدمة  اأو  لوليتها 
�سحايا لنتهاك هذه الدولة الطرف لأحكام هذه التفاقية . ول تقبل اللجنة اأي بالغ 

يهم دولة من الدول الأطراف مل تعلن هذا العرتاف .
2 - تعلن اللجنة عدم مقبولية كل بالغ :

  اأ - ي�سدر عن �سخ�س جمهول الهوية ،
 ب - اأو ي�سكل اإ�ساءة ا�ستعمال للحق فـي تقدمي بالغات كهذه اأو يتنافى مع اأحكام هذه 

التفاقية ،
 ج - اأو يجري بحثه اأمام هيئة دولية اأخرى من هيئات التحقيق اأو الت�سوية لها نف�س 

الطابع ،
 د - اأو اإذا مل تكن قد ا�ستنفدت ب�ساأنه جميع �سبــل النتـــ�ساف املحلـــية الفعليـــة املتاحـــة . 

ول تنطبق هذه القاعدة اإذا تعدت اإجراءات الطعن مهال معقولة .
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3 - اإذا راأت اللجنة اأن البالغ ي�شتوفـي ال�شروط املطلوبة فـي الفقرة )2( من هذه املادة ، 
تقوم باإر�ساله اإلى الدولة الطرف املعنية طالبة اإليها تقدمي مالحظاتها اأو تعليقاتها 

فـي الأجل الذي حتدده لها .

4 - بعد ا�ستالم البالغ ، وقبل اتخاذ قرار ب�ساأن اجلوهر ، يجوز للجنة فـي اأي وقت اأن حتيل 
التحفظية  الإجراءات  باتخاذ  طلبا  املعنية  الطرف  الدولة  عناية  اإلى  عاجلة  ب�سفة 
الالزمة ملنع وقوع �سرر ل ميكن اإ�سالحه على �سحايا النتهاك املزعوم . ول يكون 
فـي ممار�سة اللجنة لهذا احلق ما ي�سكل حكما م�سبقا ب�ساأن مقبولية البالغ اأو بحثه 

من حيث اجلوهر .

5 - تعقد اللجنة جل�ساتها �سرا عند درا�سة البالغات امل�سار اإليها فـي هذه املادة . وحتيط 
مقدم البالغ علما بالردود املقدمة من الدولة الطرف املعنية . وعندما تقرر اللجنة 

اإمتام الإجراء ، تر�سل ا�ستنتاجاتها اإلى الدولة الطرف واإلى �ساحب البالغ .

املــادة ) 32 (

، اعرتافها باخت�سا�س  اأي وقت  ، فـي  اأن تعلن  يجوز لأي دولة طرف فـي هذه التفاقية 
تفـي  ل  اأخرى  طرفا  دولة  اأن  مبوجبها  طرف  دولة  تزعم  بالغات  وبحث  بتلقي  اللجنة 
بالتزاماتها مبوجب هذه التفاقية . ول تقبل اللجنة اأي بالغ يتعلق بدولة طرف مل ت�سدر 

هذا الإعالن ، ول اأي بالغ تقدمه دولة طرف مل ت�سدر هذا الإعالن .

املــادة ) 33 (

1 - اإذا بلغ اللجنة ، بناء على معلومات جديرة بالت�سديق ، اأن دولة طرفا ترتكب انتهاكا 
ج�سيما لأحكام هذه التفاقية ، جاز للجنة ، بعد الت�ساور مع الدولة الطرف املعنية ، 
اأن تطلب من واحد اأو اأكرث من اأع�سائها القيام بزيارة واإفادة اللجنة عن الزيارة دون 

تاأخري .

2 - تخطر اللجنة الدولة الطــرف املعنيـــة خطـــيا بنيتها القيام بزيـــارة ، م�سيـــرة اإلى ت�سكيل 
الوفد ومو�سوع الزيارة . وتقدم الدولة الطرف ردها خالل مهلة معقولة .

3 - يجوز للجنة ، بناء على طلب م�سبب تقدمه الدولة الطرف ، اأن تقرر اإرجـــاء زيارتـــها 
اأو اإلغاءها .
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الطرف  والدولة  اللجنة  تتعاون   ، الزيارة  على  موافقتها  الطرف  الدولة  منحت  اإذا   -  4

الت�سهيالت  اللجنة بكل  الطرف  الدولة  ، ومتد  الزيارة  اإجراءات  املعنية على حتديد 

الالزمة لإجناز هذه الزيارة .

املعنية مبالحظاتها  الطرف  الدولة  باإخطار   ، الزيـــارة  انتهـــاء  بعـــد   ، اللجنـــة  تقـــوم   -  5

وتو�سياتها .

املــادة ) 34 (

اإذا تلقت اللجنة معلومات يبدو لها اأنها تت�سمن دلئل تقوم على اأ�س�س �سليمة وتفـيد باأن 

الختفاء الق�سري يطبق ب�سكل عام اأو منهجي على الأرا�سي اخلا�سعة لولية اإحدى الدول 

الأطراف ، جاز لها ، بعد اأن تلتم�س من الدولة الطرف املعنية كل املعلومات املتعلقة بهذه 

احلالة ، اأن تعر�س امل�ساألة ، ب�سفة عاجلة ، على اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عن طريق 

الأمني العام لالأمم املتحدة .

املــادة ) 35 (

بعد دخول هذه  تبداأ  التي  الق�سري  الختفاء  اللجنة على حالت  اخت�سا�س  يقت�سر   -  1

التفاقية حيز النفاذ .

2 - اإذا اأ�سبحت دولة ما طرفا فـي هذه التفاقية بعد بدء نفاذها ، تكون التزاماتها اإزاء 

اللجنة قا�سرة على حالت احلرمان من احلرية التي بداأت بعد دخول هذه التفاقية 

حيز النفاذ بالن�سبة لها .

املــادة ) 36 (

1 - تقدم اللجنة اإلى الدول الأطراف واإلى اجلمعية العامة لالأمم املتحدة تقريرا �سنويا 

عما تكون قد قامت به من اأن�سطة تطبيقا لهذه التفاقية .

2 - ينبغي اإعالم الدولة الطرف م�سبقا ب�سدور مالحظة ب�ساأنها فـي التقرير ال�سنوي ، 

وتتـــاح لها مهلـــة معقولـــة للـــرد ، ويجـــوز لهـــا طـــلب ن�ســـر تعليقاتهـــا اأو مالحظاتها 
اخلا�سة فـي التقرير .
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اجلــزء الثالــث

املــادة ) 37 (

ال يخل اأي من اأحكام هذه االتفاقية باالأحكام التي توفر حماية اأف�سل جلميع االأ�سخا�ض 
من االختفاء الق�سري التي رمبا تكون موجودة :

  اأ - فـي ت�سريعات دولة طرف ما ،

ب - اأو فـي القوانني الدولية ال�سارية فـي هذه الدولة .

املــادة ) 38 (

1 - باب التوقيع على هذه االتفاقية مفتوح اأمام اأي دولة ع�سو فـي االأمم املتحدة .

2 - هـــذه االتفاقيـــة خا�سعـــة لت�سديـــق اأي دولـــة ع�ســو فـي االأمم املتحدة . وتودع وثائق 
الت�سديق لدى االأمني العام لالأمم املتحدة .

3 - باب االن�سمام اإلى هذه االتفاقية مفتوح اأمام اأي دولة ع�سو فـي االأمم املتحدة . ويكون 
االن�سمام اإليها باإيداع �سك االن�سمام لدى االأمني العام لالأمم املتحدة .

املــادة ) 39 (

1 - يبـــداأ نفـــاذ هـــذه االتفاقيـــة فــــي اليـــوم الثالثـــني مـــن تاريـــخ اإيداع ال�سك الع�سرين 
من �سكوك الت�سديق اأو االن�سمام لدى االأمني العام لالأمم املتحدة .

ال�سك  اإيداع  بعد  اإليها  تن�سم  اأو  االتفاقية  هذه  على  ت�سدق  دولة  كل  اإلى  بالن�سبة   -  2
الع�سرين من �سكوك الت�سديق اأو االن�سمام ، يبداأ نفاذ االتفاقية فـي اليوم الثالثني 

من تاريخ اإيداع الدولة املعنية ل�سكها املتعلق بالت�سديق اأو االن�سمام .

املــادة ) 40 (

يخطر االأمني العام لالأمم املتحدة جميع الدول االأع�ساء فـي االأمم املتحدة وجميع الدول 
املوقعة على هذه االتفاقية اأو املن�سمة اإليها مبا يلي :

   اأ - التوقيعات والت�سديقات واالن�سمامات الواردة ، تطبيقا للمادة )38( ،

 ب - تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية ، تطبيقا للمادة )39( .
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املــادة ) 41 (

تنطبق اأحكام هذه االتفاقية ، دون قيد اأو ا�ستثناء ، على كل الوحدات املكونة للدول االحتادية .
املــادة ) 42 (

هذه  بتف�سري  يتعلق  فـيما  االأطراف  الدول  من  اأكرث  اأو  اثنتني  بني  ين�ساأ  خالف  اأي   -  1
اأو بوا�سطة االإجراءات  اأو تطبيقها ال تتحقق ت�سويته عن طريق التفاو�ض  االتفاقية 
اإحدى  بناء على طلب  املن�سو�ض عليها �سراحة فـي هذه االتفاقية يخ�سع للتحكيم 
هذه الدول االأطراف . فاإذا مل تتمكن االأطراف ، خالل االأ�سهر ال�ستة التالية لتاريخ 
تقدمي طلب التحكيم ، من التو�سل اإلى اتفاق ب�ساأن تنظيم التحكيم ، جاز الأي منها اأن 
يعر�ض اخلالف على حمكمة العدل الدولية ، بتقدمي طلب مبوجب النظام االأ�سا�سي 

للمحكمة .

2 - ت�ستطيع اأي دولة طرف ، عند توقيع هذه االتفاقية اأو الت�سديق عليها اأو االن�سمام 
اإليها ، اأن تعلن اأنها ال تعترب نف�سها ملزمة باأحكام الفقرة )1( من هذه املادة . وال تكون 
الدول االأطراف االأخرى ملزمة بتلك االأحكام جتاه دولة طرف تكون قد اأ�سدرت هذا 

االإعالن .

3 - ت�ستطيع اأي دولة طرف تكون قد اأ�سدرت اإعالنا مبوجب اأحكام الفقرة )2( من هذه 
لالأمم  العام  االأمني  اإلى  اإخطار  بتوجيه  االإعالن  هذا  وقت  اأي  فـي  ت�سحب  اأن  املادة 

املتحدة .

املــادة ) 43 (

ال تخل هذه االتفاقية باأحكام القانون االإن�ساين الدويل ، مبـــا فـي ذلك التزامات الدول 
اآب/اأغ�سط�ض 1949  االأطراف ال�سامية املتعاقدة فـي اتفاقيات جنيـــف االأربـــع املوؤرخـــة 12 
والربوتوكولني االإ�سافـيني امللحقني بها املوؤرخني 8 حزيران/يونيه 1977 ، وال باالإمكانية 
املتاحة لكل دولة باأن تـــاأذن للجنـــة ال�سليـــب االأحمـــر الدوليـــة بزيـــارة اأماكـــن االحتجـــاز 

فـي احلاالت التي ال ين�ض عليها القانون االإن�ساين الدويل .
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املــادة ) 44 (

1 - الأي دولة طرف فـي هذه االتفاقية اأن تقرتح تعديال وتقدم اقرتاحها اإلى االأمني العام 

االأطراف فـي هذه  الدول  اإلى  التعديل  العام اقرتاح  االأمني  . ويحيل  املتحدة  لالأمم 

االتفاقية طالبا منها اأن تبلغه مبا اإذا كانت توؤيد فكرة عقد موؤمتر للدول االأطراف 

بغر�ض النظر فـي االقرتاح وطرحه للت�سويت . وفـي حالة اإعراب ثلث الدول االأطراف 

على االأقل ، فـي غ�سون اأربعة اأ�سهر من تاريخ االإحالة ، عن تاأييدها لفكرة عقد املوؤمتر 

املذكور ، يقوم االأمني العام بتنظيم املوؤمتر حتت رعاية االأمم املتحدة .

2 - يعــر�ض االأمــني العــام لالأمــم املتحــدة على جميع الدول االأطراف اأي تعديل يعتمده 

املوؤمتر باأغلبية ثلثي الدول االأطراف احلا�سرة وامل�سوتة ، لكي توافق عليه .

3 - يبداأ �سريان كل تعديل يعتمد وفقا الأحكام الفقرة )1( من هذه املادة بعد ح�سوله على موافقة 

ثلثي الدول االأطراف فـي هذه االتفاقية وفقا لالإجراء املن�سو�ض عليه فـي د�ستور كل 

دولة طرف .

4 - تكون التعديالت عند بدء نفاذها ملزمة للدول االأطراف التي قبلتها ، وتظل الدول 

االأطراف االأخرى ملزمة باأحكام هذه االتفاقية وباأي تعديالت �سبق لها قبولها .

املــادة ) 45 (

1 - تودع هذه االتفاقية ، التــــي تت�ســـاوى فــــي احلجية ن�سو�سها باالإ�سبانية واالإنكليزية 

والرو�سية وال�سينية والعربية والفرن�سية ، لدى االأمني العام لالأمم املتحدة .

2 - يقوم االأمني العام لالأمم املتحدة باإر�سال ن�سخة طبق االأ�سل من االتفاقية اإلى جميع 

الدول امل�سار اإليها فـي املادة )38( .
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/45

بالموافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإلى اتفاقية مناه�سة التعذيب  

وغيره من �سروب المعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو المهينة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،
وعلـــــى اتفاقيــــــة مناه�ســــة التعذيـــــب وغيـــره من �سـروب املعاملـــــــة اأو العقوبــــة القا�سيــــة 

اأو الالاإن�سانية اأو املهينة املحررة فــي نيويورك بتاريخ 10 من دي�سمرب 1984م،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت
املــادة االأولـــــى

املوافقــة على ان�سمــام �سلطنــة عمان اإلى اتفاقيـــة مناه�ســة التعذيب وغريه من �سروب 
املعاملــة اأو العقوبــة القا�سيــة اأو الالاإن�سانيــة اأو املهينــة وفقا لل�سيغــة املرفقــة ، مع مراعاة 

التحفظ الآتي :
اأنهــا ل تعتــرف باخت�ســـا�ص جلنـــة مناه�ســة التعذيــــب  اأوال : تعلــن �سلطنـــة عمــــان 

املن�سو�ص عليه فــي املادة )20( من التفاقية امل�سار اإليها .
ثانيا : تعلن �سلطنــة عمـــان اأنها غيــر ملزمــة باأحكــام الفقــرة )1( من املـــادة )30( من 

التفاقية امل�سار اإليها .
املــادة الثانيــــة 

على جهات الخت�سا�ص اإيداع وثيقة الن�سمام اإلى التفاقية امل�سار اإليها وفقا لأحكامها ، 
مع مراعاة التحفظ امل�سار اإليه .

املــادة الثالثــــة 
ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 13من �سعبــــــان �سنــة 1441هـ
املـوافــــق :  7  من ابريـــــــل �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب

املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو الالاإن�ضانية اأو املهينة

اعتمدتها اجلمعية العامة وفتحت باب التوقيع والت�ضديق عليها واالن�ضمام اإليها 
فـي القرار 46/39 املوؤرخ فـي 10 كانون االأول/دي�ضمرب 1984 

تاريخ بدء النفاذ : 26 حزيران/يونيه 1987، وفقا للمادة 27 )1(

اإن الدول االأطراف فـي هذه االتفاقية ،
اأع�ساء االأ�سرة  اأن االعرتاف باحلقوق املت�ساوية وغري القابلة للت�سرف ، جلميع  اإذ ترى 
الب�سرية هو ، وفقا للمبادئ املعلنة فـي ميثاق االأمم املتحدة ، اأ�سا�س احلرية والعدل وال�سلم 

فـي العامل ،
واإذ تدرك اأن هذه احلقوق ت�ستمد من الكرامة املتاأ�سلة للإن�سان ،

وبخا�سة   ، امليثاق  الدول مبقت�سى  عاتق  على  يقع  الذي  الواجب  اعتبارها  فـي  ت�سع  واإذ 
مبوجب املادة ) 35 ( منه ، بتعزيز احرتام حقوق االإن�سان وحرياته االأ�سا�سية ، ومراعاتها 

على م�ستوى العامل ،
العهد  ( من   7  ( واملادة  االإن�سان  العاملي حلقوق  االإعلن  ( من   5  ( للمادة  ومراعاة منها 
الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ، وكلتاهما تن�س على عدم جواز تعر�س اأحد 

للتعذيب اأو املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة ،
اأي�ســا الإعـــلن حمايـــة جميـــع االأ�سخــا�س من التعــر�س للتعذيــب وغيـــره  ومراعاة منها 
من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة ، الذي اعتمدته اجلمعية 

العامة فـي 9 كانون االأول/دي�سمرب 1975 ،
ورغبة منها فـي زيادة فعالية الن�سال �سد التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة 

القا�سية اأو اللاإن�سانية فـي العامل قاطبة ،
اتفقت على ما يلي :

اجلزء االأول
املــادة ) 1 (

1 - الأغرا�س هذه االتفاقية ، يق�سد بــ " التعذيب " اأي عمل ينتج عنه اأمل اأو عذاب �سديد ، 
 ، ال�سخ�س  ، يلحق عمـدا ب�سخ�س ما بق�سد احل�سول من هذا  اأم عقليـا  ج�سديـا كان 
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اأو من �سخ�س ثالث ، على معلومات اأو على اعرتاف ، اأو معاقبته على عمل ارتكبه اأو 

ي�ستبه فـي اأنه ارتكبه ، هو اأو �سخ�س ثالث اأو تخويفه اأو اإرغامه هو اأو اأي �سخ�س ثالث  ،  

اأو عندما يلحق مثل هذا االأمل اأو العذاب الأي �سبب من االأ�سباب يقوم على التمييز اأيا 

كان نوعه ، اأو يحر�س عليه اأو يوافق عليه اأو ي�سكت عنه موظف ر�سمي اأو اأي �سخ�س 

النا�سئ فقط عن  العذاب  اأو  . وال يت�سمن ذلك االأمل  الر�سمية  اآخر يت�سرف ب�سفته 

عقوبات قانونية اأو امللزم لهذه العقوبة اأو الذي يكون نتيجة عر�سية لها .

2 - ال تخل هذه املـادة باأي �سك دويل اأو ت�سريـع وطنـي يت�سمـن اأو ميكن اأن يت�سمن اأحكاما 

ذات تطبيق اأ�سمل .

املــادة ) 2 (

1 - تتخذ كل دولــة طرف اإجــراءات ت�سريعيـــة اأو اإداريـــة اأو ق�سائيـة فعالة اأو اأي اإجراءات 

اأخرى ملنع اأعمال التعذيب فـي اأي اإقليم يخ�سع الخت�سا�سها الق�سائي .

2 - ال يجوز التـذرع باأي ظروف ا�ستثنائيـة اأيا كانت ، �سواء اأكانت هذه الظـروف حالة حرب 

الطوارئ  حاالت  من  حالة  اأي  اأو  داخلي  �سيا�سي  ا�ستقرار  عدم  اأو  باحلرب  تهديدا  اأو 

العامة االأخرى كمربر للتعذيب .

3 - ال يجوز التذرع باالأوامر ال�سادرة عن موظفـني اأعلى مرتبة اأو عن �سلطة عامة كمربر 

للتعذيب .

املــادة ) 3 (

1 - ال يجوز الأي دولة طرف اأن تطرد اأي �سخ�س اأو اأن تعيده  " اأن ترده "  اأو اأن ت�سلمه اإلى 

دولة اأخرى ، اإذا توافرت لديها اأ�سباب حقيقية تدعو اإلى االعتقاد باأنه �سيكون فـي خطر 

التعر�س للتعذيب .

2 - تراعـــي ال�سلطـــات املخت�ســـة لتحديـد مـــا اإذا كانــت هـــذه االأ�سبـــاب متوافـــــرة ، جميـــــع 

من  ثابت  منط  وجود   ، االنطبـاق  حالـة  فـي   ، ذلك  فـي  مبا   ، ال�سلة  ذات  االعتبارات 

االنتهاكات الفادحة اأو ال�سارخة اأو اجلماعية حلقوق االإن�سان فـي الدول املعنية .
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املــادة ) 4 (
اأعمــال التعذيـــب جرائـم مبوجـــب قانونهــــا  اأن تكــون جمـــيع  1 - ت�سمـن كل دولة طــرف 
اجلنائي ، وينطبق الأمر ذاته على قيام اأي �سخ�ص باأي حماولة ملمار�سة التعذيب وعلى 

قيامه باأي عمل اآخر ي�سكل تواطوؤا وم�ساركة فـي التعذيب .

فـي  تاأخذ  منا�سبة  بعقوبات  للعقاب  م�ستوجبة  اجلرائم  هذه  طرف  دولة  كل  جتعل   -  2
العتبار طبيعتها اخلطرية .

املــادة ) 5 (
1 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجـراءات لإقامة وليتها الق�سائية على اجلرائم 

امل�سار اإليها فـي املادة ) 4 ( فـي احلالت التالية :

 اأ - عند ارتكاب هذه اجلرائم فـي اأي اإقليم يخ�سع لوليتها الق�سائية اأو على ظهر 
�سفـينة اأو على منت طائرة م�سجلة فـي تلك الدولة ،

ب - عندما يكون مرتكب اجلرمية املزعوم من مواطني تلك الدولة ،

اإذا اعتربت تلك الدولة   ، ج - عندما يكون املعتدى عليه من مواطني تلك الدولة 
ذلك منا�سبا .

2 - تتخذ كل دولة طرف باملثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة وليتها الق�سائية على هذه 
اجلرائم فـي احلالت التي يكون فـيها مرتكب اجلرمية املزعوم موجودا فـي اأي اإقليم 
يخ�سع لوليتها الق�سائية ول تقوم بت�سليمه عمال باملادة ) 8 ( اإلى اأي دولة من الدول 

التي ورد ذكرها فـي الفقرة ) اأ ( من هذه املادة .

3 - ل ت�ستثني هذه التفاقية اأي ولية ق�سائية جنائية متار�ص وفقا للقانون الداخلي .

املــادة ) 6 (
1 - تقوم اأي دولة طرف ، لدى اقتناعها ، بعد درا�سة املعلومات املتوفرة لها ، باأن الظروف 
تبــــرر احتجـــاز �سخـــ�ص موجـــود فـي اأرا�سيهـــا يدعـــى اأنــه اقتـرف جرمـــا م�ســـارا اإليـــه 
 . فـيها  ل�سمان وجوده  اأخرى  قانونية  اإجراءات  اأي  تتخذ  اأو  باحتجازه   )  4  ( املادة  فـي 
تلك  قانون  عليه  ين�ص  ملا  مطابقة  الأخرى  القانونية  والإجراءات  الحتجاز  ويكون 
اأي  اإقامــة  من  للتمكني  الالزمة  للمدة  اإل  ال�سخ�ص  احتجاز  ي�ستمر  األ  على  الدولة 

دعوى جنائية اأو من اتخاذ اأي اإجراءات لت�سليمه .
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2 - تقوم هذه الدولة فورا باإجراء التحقيق االأويل فـيما يتعلق بالوقائع .

3 - تتم م�ساعدة اأي �سخ�س محتجز وفقا للفقرة ) اأ ( من هذه املادة على االت�سال فورا 
باأقرب ممثل مخت�س للدولة التي هو من مواطنيها ، اأو مبمثل الدولة التي يقيم فـيها 

عادة اإن كان بل جن�سية .

4 - لدى قيام دولة ما ، عمل بهذه املـادة ، باحتجـاز �سخـ�س ما ، تخطر على الفور الدول 
امل�سار اإليها فـي الفقرة ) اأ ( من املادة ) 3 ( ، باحتجاز هذا ال�سخ�س وبالظروف التي 
تربر اعتقاله . وعلى الدولة التي جتري التحقيق االأويل الذي تتوخاه الفقرة ) 2 ( 
من هذه املادة اأن ترفع فورا ما تو�سلت اإليه من النتائج اإلى الدول املذكورة مع االإف�ساح 

عما اإذا كان فـي نيتها ممار�سة واليتها الق�سائية .

املــادة ) 7 (
1 - تقوم الدولة الطرف التي يوجد فـي االإقليم اخلا�سع لواليتها الق�سائية �سخ�س يدعى 
ارتكابه الأي من اجلرائم املن�سو�س عليها فـي املادة ) 4 ( فـي احلاالت التي تتوخاها 
املادة ) 3 ( ، بعر�س الق�سية على �سلطاتها املخت�سة بق�سد تقدمي ال�سخ�س للمحاكمة ، 

اإذا مل تقم بت�سليمه .

2 - تتخذ هذه ال�سلطات قرارها بنف�س االأ�سلوب الذي تتبعه فـي حالة ارتكاب اأي جرمية 
عادية ذات طبيعة خطرية مبوجب قانون تلك الدولة . وفـي احلاالت امل�سار اإليها فـي 
الفقرة ) 2 ( من املادة ) 5 ( ينبغي اأال تكون معايري االأدلة املطلوبة للمقا�ساة واالإدانة 
باأي حال من االأحوال اأقل �سرامة من تلك التي تنطبق فـي احلاالت امل�سار اإليها فـي 

الفقرة ) 4 ( من املادة ) 3 ( .

3 - تكفل املعاملة العادلة فـي جميع مراحل االإجراءات القانونية الأي �سخ�س تتخذ �سده 
تلك االإجراءات فـيما يتعلق باأي من اجلرائم امل�سار اإليها فـي املادة ) 4 ( .

املــادة ) 8 (
اأي  فـي  مرتكبيها  لت�سليـم  قابلة  ( جرائـم   4  ( املادة  فـي  اإليها  امل�سـار  اجلرائـم  تعترب   -  1
معاهدة لت�سليم املجرمني تكون قائمة بني الدول االأطراف . وتتعهد الدول االأطراف 
باإدراج هذه اجلرائم كجرائم قابلة لت�سليم مرتكبيها فـي كل معاهدة ت�سليم تربم بينها .
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لت�سليــــم  بها معاهــدة  دولــــة ال تربطهـــا  للت�سليـم من  ت�سلمــت دولـة طــرف طلبـــا  اإذا   -  2
لت�سليـم  معاهـدة  بوجـود  م�سروطـا  الت�سليـم  جتعل  االأولى  الدولـة  وكانـت   ، املجرمني 
فـيما  للت�سليم  قانونيا  اأ�سا�سا  االتفاقية  هذه  اعتبار  الدولة  لهذه  يجوز   ، املجرميـن 
يخت�س مبثل هذه اجلرائم . ويخ�سع الت�سليم لل�سروط االأخرى املن�سو�س عليها فـي 

قانون الدولة التي يقدم اإليها طلب الت�سليم .

باأن هذه  الت�سليـــم مرهونـــا بوجود معاهدة  التي ال جتعــل  االأطـراف  الــدول  تعتــرف   -  3
اجلرائم قابلة لت�سليم مرتكبيها فـيما بينها طبقا لل�سروط املن�سو�س عليها فـي قانون 

الدولة التي يقدم اإليها طلب الت�سليم .

اأنها  لو  كما   ، االأطراف  الدول  بني  الت�سليم  الأغرا�س   ، اجلرائم  هذه  معاملة  وتتم   -  4
اأرا�سي الدول املطالبة  اقرتفت ال فـي املكان الذي حدثت فـيه فح�سب ، بل اأي�سا فـي 

باإقامة واليتها الق�سائية طبقا للفقرة ) اأ ( من املادة ) 5 ( .

املــادة ) 9 (
1 - على كل دولة طرف اأن تقدم اإلى الدول االأطراف االأخرى اأكرب قدر من امل�ساعدة فـيما 
 ، املادة ) 4 (  اإليها فـي  امل�سار  اأي من اجلرائم  يتعلق باالإجراءات اجلنائية املتخذة ب�ساأن 

مبا فـي ذلك توفـري جميع االأدلة املوجودة فـي حوزتها واللزمة للإجراءات .

2 - تنفذ الدول االأطراف التزاماتها مبقت�سى الفقرة ) 1 ( من هذه املادة وفقا ملا قد يوجد 
بينها من معاهدات لتبادل امل�ساعدة الق�سائية .

املــادة ) 10 (
1 - ت�سمن كل دولة اإدراج التعليم واالإعلم فـيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل 
اأو  املدنيني  من  اأكانوا  �سواء   ، القوانني  باإنفاذ  املكلفـني  املوظفـني  تدريب  برامج  فـي 
الع�سكريني ، والعاملني فـي ميدان الطب ، واملوظفـني العموميني اأو غريهم ممن قد 
تكون لهم علقة باحتجاز اأي فرد معر�س الأي �سكل من اأ�سكال التوقيف اأو االعتقال 

اأو ال�سجن اأو با�ستجواب هذا الفرد اأو معاملته .

2 - ت�سمن كل دولة طرف اإدراج هذا احلظر فـي القوانني والتعليمات التي يتم اإ�سدارها 
فـيما يخت�س بواجبات ووظائف مثل هوؤالء االأ�سخا�س .
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املــادة ) 11 (
 ، واأ�ساليبه وممار�ساته  وتعليماته   ، اال�ستجواب  قواعد  املنظم  اال�ستعرا�س  قيد  دولة  كل  تبقى 
من  �سكل  الأي  يتعر�سـون  الذين  االأ�سخـا�س  ومعاملـة  بحجـز  املتعلقـة  الرتتيبـات  وكذلك 
، وذلك  اإقليم يخ�سع لواليتها الق�سائية  اأي  اأو ال�سجن فـي  اأو االعتقال  اأ�سكال التوقيف 

بق�سد منع حدوث اأي حاالت تعذيب .
املــادة ) 12 (

كلما وجدت  ونزيه  �سريع  باإجراء حتقيق  املخت�سة  �سلطاتها  قيام  دولة طرف  ت�سمن كل 
اأي من  فـي  ارتكب  التعذيب قد  اأعمال  باأن عمل من  االعتقاد  اإلى  اأ�سباب معقولة تدعو 

االأقاليم اخلا�سعة لواليتها الق�سائية .
املــادة ) 13 (

يخ�سع  اإقليم  اأي  فـي  للتعذيب  تعر�س  قد  باأنه  يدعي  فرد  الأي  طرف  دولة  كل  ت�سمن 
لواليتها الق�سائية ، احلق فـي اأن يرفع �سكوى اإلى �سلطاتها املخت�سة وفـي اأن تنظر هذه 
ال�سلطات فـي حالته على وجه ال�سرعة وبنزاهة . وينبغي اتخاذ اخلطوات اللزمة ل�سمان 
حماية مقدم ال�سكوى وال�سهود من كافة اأنواع املعاملة ال�سيئة اأو التخويف نتيجة ل�سكواه 

اأو الأي اأدلة تقدم .
املــادة ) 14 (

1 - ت�سمن كل دولة طرف ، فـي نظامها القانوين ، اإن�ساف من يتعر�س لعمل من اأعمال 
التعذيب ومتتعه بحق قابل للتنفـيذ فـي تعوي�س عادل ومنا�سب مبا فـي ذلك و�سائل 
نتيجة لعمل من  املعتدى عليه  ، وفى حالة وفاة  اأكمل وجه ممكن  تاأهيله على  اإعادة 

اأعمال التعذيب ، يكون للأ�سخا�س الذين كان يعولهم احلق فـي التعوي�س .

2 - لي�س فـي هذه املادة ما مي�س اأي حق للمعتدى عليه اأو لغريه من االأ�سخا�س فـيما قد 
يوجد من تعوي�س مبقت�سى القانون الوطني .

املــادة ) 15 (
ت�سمـن كل دولـة طـرف عـدم اال�ست�سهاد باأي اأقـوال يثبت اأنه مت االإدالء بها نتيجـة للتعذيب ، 
كدليل فـي اأي اإجراءات ، اإال اإذا كان ذلك �سد �سخ�س متهم بارتكاب التعذيب كدليل على 

االإدالء بهذه االأقوال .
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املــادة ) 16 (
1 - تتعهد كل دولة طرف باأن متنع ، فـي اأي اإقليم يخ�سع لواليتها الق�سائية حدوث اأي 

التي  املهينــة  اأو  اللاإن�سانيــة  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  اأعمال  اأخرى من  اأعمال 

ال ت�سل اإلى حد التعذيب كما حددتـــه املادة ) اأ ( ، عندمـــا يرتكب موظف عمومي اأو 

�سخ�س اآخر يت�سرف ب�سفة ر�سمية هذه االأعمال اأو يحر�س على ارتكابها ، اأو عندما 

فـي  الـــواردة  االلتزامـــات  خـا�س  بوجـــه  وتنطبـــق   . عليهـــا  ب�سكوتــه  اأو  تتــم مبوافقتـــه 

اإلى التعذيب  املـواد ) 10 ( ، ) 11 ( ، ) 12 ( ، ) 13 ( وذلك باال�ستعا�سة عن االإ�سارة 

باالإ�سارة اإلى غريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة .

2 - ال تخـل اأحكـام هذه االتفاقيـة باأحكـام اأي �سك دويل اآخـر اأو قانـون وطنـي يحظر املعاملة 

اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة اأو يت�سل بت�سليم املجرمني اأو طردهم .

اجلزء الثاين
املــادة ) 17 (

1 - تن�ساأ جلنة ملناه�سة التعذيب ) ي�سار اإليها فـيما بعد با�سم اللجنة ( وت�سطلع باملهام 

اأخلقي  اللجنة من ع�سرة خرباء على م�ستوى  وتتاألف   . بعد  فـيما  املن�سو�س عليها 

، يعملون فـي اللجنة ب�سفتهم  عال وم�سهود لهم بالكفاءة فـي ميدان حقوق االإن�سان 

ال�سخ�سية . وتقوم الدول االأطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع اجلغرافـي العادل 

وفائدة ا�سرتاك بع�س االأ�سخا�س من ذوي اخلربة القانونية .

2 - ينتخب اأع�سـاء اللجنـة بطريـق االقتـراع ال�سـري من قائمـة باأ�سخا�س تر�سحهم الدول 

الدول  وت�سع   . واحدا من مواطنيها  �سخ�سا  تر�سح  اأن  دولة طرف  ولكل   . االأطراف 

االأطراف فـي اعتبارها فائدة تر�سيح اأ�سخا�س يكونون اأي�سا اأع�ساء فـي اللجنة املعنية 

املدنية وال�سيا�سية  العهد الدويل اخلا�س باحلقوق  املن�ساأة مبقت�سى  االإن�سان  بحقوق 

ولديهم اال�ستعداد للعمل فـي جلنة مناه�سة التعذيب .

3 - يجرى انتخاب اأع�ساء اللجنة فـي اجتماعات الدول االأطراف التي يدعو اإلى عقدها 

اأن  ينبغي  التي  االجتماعات  تلك  وفـي   . املتحدة  للأمم  العام  االأمني  �سنتني  كل  مرة 
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املنتخبون  االأ�سخا�س  ويكون  االأطراف  الدول  ثلثي  من  القانوين  ن�سابها  يتكون 
املطلقة  االأغلبية  وعلى  االأ�سوات  من  عدد  اأكرب  على  احلائزون  هم  اللجنة  لع�سوية 

الأ�سوات ممثلي الدول االأطراف احلا�سرين امل�سوتني .

4 - يجـرى االنتخــاب االأول فـي موعـد ال يتجـاوز �ستـة اأ�سهر من تاريـخ نفـاذ هـذه االتفاقية 
ويقوم االأمني العام للأمم املتحدة ، قبل موعد كل انتخاب باأربعة اأ�سهر على االأقل ، 
بتوجيه ر�سالة اإلى الدول االأطراف يدعوها فـيها اإلى تقدمي تر�سيحاتها فـي غ�سون 
ثلثة اأ�سهر . ويقوم االأمني العام باإعداد قائمة باأ�سماء جميع املر�سحني على هذا النحو 
مرتبة ترتيبا اأبجديا ، مع بيان الدول االأطراف التي ر�سحتهم ، ويقدم هذه القائمة 

اإلى الدول االأطراف .

5 - ينتخب اأع�ساء اللجنـة لفرتة مدتها اأربع �سنـوات ، ويكونون موؤهلني الإعادة انتخابهم 
فـي حالة تر�سيحهم مرة اأخرى . غري اأن مدة ع�سوية خم�سة من االأع�ساء الذين يتم 
اإليه فـي  امل�سار  ، ويقوم رئي�س االجتماع  االأولى تنتهي بعد �سنتني  املرة  انتخابهم فـي 
الفقرة ) 3 ( من هذه املادة بعد االنتخاب االأول مبا�سرة ، باختيار اأ�سماء هوؤالء االأع�ساء 

اخلم�سة بطريق القرعة .

6 - فـي حالة وفاة اأحد اأع�ساء اللجنة اأو ا�ستقالته اأو عجزه الأي �سبب اآخر عن اأداء مهامه 
املتعلقة باللجنة ، تقوم الدولة الطرف التي ر�سحته بتعيني خبري اآخر من مواطنيها 
�سريطة احل�سول على موافقة  املتبقية من مدة ع�سويته  للفرتة  اللجنة  فـي  للعمل 
اأغلبية الدول االأطراف ، وتعترب املوافقة قد متت ما مل تكن اإجابة ن�سف عدد الدول 
االأطراف اأو اأكرث على ذلك بالنفـي وذلك فـي غ�سون �ستة اأ�سابيع بعد قيام االأمني العام 

للأمم املتحدة باإبلغها بالتعيني املقرتح .

7 - تتحمل الدول االأطراف نفقات اأع�ساء اللجنة اأثناء اأدائهم ملهامهم املتعلقة باللجنة .

املــادة ) 18 (
1 - تنتخب اللجنة اأع�ساء مكتبها ملدة �سنتني . ويجوز اإعادة انتخابهم .

2 - ت�سع اللجنة نظامها الداخلي على اأن ين�س ، فـي جملة اأمور على ما يلي :

اأ - يكتمل الن�ساب القانوين بح�سور �ستة اأع�ساء ،
ب - تتخذ مقررات اللجنة باأغلبية اأ�سوات االأع�ساء احلا�سرين .
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الأداء  والت�سهيلت  املوظفـني  يلزم من  ما  بتوفـري  املتحدة  للأمم  العام  االأمني  يقوم   -  3

اللجنة مهامها مبقت�سى هذه االتفاقية على نحو فعال .

4 - يقوم االأمني العام للأمم املتحدة بالدعوة اإلى عقد االجتماع االأول للجنة . وبعد عقد 

اجتماعها االأول ، جتتمع اللجنة فـي املواعيد التي ين�س عليها نظامها الداخلي .

5 - تكون الدول االأطراف م�سوؤولة عما يتم حتمله من نفقات فـيما يتعلق بعقد اجتماعات 

تكلفـة  مثل  املتحدة  االأمم  اإلى  نفقات  اأي  رد  ذلك  فـي  مبا  واللجنة  االأطراف  الدول 

املوظفـني والت�سهيلت التي تكون االأمـم املتحـدة قد حتملتها وفقا للفقـرة ) 3 ( من 

هذه املادة .

املــادة ) 19 (

1 - تقدم الدول االأطراف اإلى اللجنة ، عن طريق االأمني العام للأمم املتحدة ، تقارير عن 

التدابري التي اتخذتها تنفـيذا لتعهداتها مبقت�سى هذه االتفاقية ، وذلك فـي غ�سون 

�سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية بالن�سبة للدولة الطرف املعنية . وتقدم الدول 

مت  جديدة  تدابري  اأي  عن  �سنوات  اأربع  كل  مرة  تكميلية  تقارير  ذلك  بعد  االأطراف 

اتخاذها ، وغري ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة .

2 - يحيل االأمني العام للأمم املتحدة التقارير اإلى جميع الدول االأطراف .

تراها  قد  التي  العامة  التعليقات  كافة  تبدي  اأن  ولها   ، تقرير  كل  فـي  اللجنة  تنظر   -  3

منا�سبة واأن تر�سلها اإلى الدولة الطرف املعنية . وللدولة الطرف اأن ترد على اللجنة 

مبا ترتئيه من ملحظات .

اأن تدرج فـي تقريرها ال�سنوي الذي تعده وفقا   ، اأن تقرر ، كما يرتاءى لها  4 - وللجنة 

املادة ) 24 ( اأي ملحظات تكون قد اأبدتها وفقا للفقرة ) 3 ( من هذه املادة ، اإلى جانب 

وللجنة   . امللحظات  هذه  ب�ساأن  املعنية  الطرف  الدولة  من  اإليها  الواردة  امللحظات 

اأي�سا اأن ترفق �سورة من التقرير املقدم مبوجب الفقرة ) اأ ( من هذه املادة ، اإذا طلبت 

ذلك الدولة الطرف املعنية .

-38-



اجلريدة الر�سمية العدد )1337(

املــادة ) 20 (
اأ�سا�س قوي  اأنها تت�سمن دالئل لها  اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها  اإذا تلقت   -  1
اللجنة  ، تدعو  اأرا�سي دولة طرف  فـي  اأن تعذيبا ميار�س على نحو منظم  اإلى  ت�سري 
الدولة الطرف املعنية اإلى التعاون فـي درا�سة هذه املعلومات ، وحتقيقا لهذه الغاية اإلى 

تقدمي ملحظات ب�سدد تلك املعلومات .

الدولة الطرف  اأي ملحظات تكون قد قدمتهـا  اعتبارهـا  تاأخذ فـي  اأن  2 - وللجنـة بعد 
املعنيــة واأي معلومــات ذات �سلــة متاحــة لهــا ، اأن تعني ، اإذا قــررت اأن هنالك ما يربر 
ذلك ، ع�سوا اأو اأكرث من اأع�سائها الإجراء حتقيق �سري وتقدمي تقرير بهذا ال�ساأن اإلى 

اللجنة ب�سورة م�ستعجلة .

3 - وفـي حالة اإجراء حتقيق مبقت�سى الفقرة ) 2 ( من هذه املادة ، تلتم�س اللجنة تعاون 
، القيام  ، باالتفاق مع الدولة الطرف  املعنية . وقد ي�سمل التحقيق  الدول االأطراف 

بزيارة اأرا�سي الدولة املعنية .

وفقـا  اأع�ساوؤهــا  اأو  ع�سوهـا  اإليهـا  يتو�سـل  التي  النتائـج  فحـ�س  بعد   ، اللجنـة  وعلى   -  4
اأي  النتائج مع  املعنية هذه  اإلى الدولة الطرف  اأن حتيل  املادة  للفقرة ) 2 ( من هذه 

تعليقات واقرتاحات قد تبدو ملئمة ب�سبب الو�سع القائم .

اإلى ) 4 ( من هذه املادة  اأ (  اإليها فـي الفقرات )  5 - تكون جميع اإجراءات اللجنة امل�سار 
�سرية ، وفـي جميع مراحل االإجراءات يلتم�س تعاون الدولة الطرف . ويجوز للجنة 
اأن تقرر   ، وبعد ا�ستكمال هذه االإجراءات املتعلقة باأي حتقيق يتم وفقا للفقرة ) 2 ( 
بعد اإجراء م�ساورات مع الدولة الطرف املعنية اإدراج بيان موجز بنتائج االإجراءات فـي 

تقريرها ال�سنوي املعد وفقا للمادة ) 24 ( .

املــادة ) 21 (
1 - الأي دولة طرف فـي هذه االتفاقية اأن تعلن ، فـي اأي وقت ، مبوجب هذه املادة ، اأنها 
تعرتف باخت�سا�س اللجنة فـي اأن تت�سلم بلغات تفـيد اأن دولة طرفا تدعي باأن دولة 
تلك  فـي  تنظر  اأن  فـي  االتفاقية  هذه  مبوجب  بالتزاماتهــا  تفــــي  ال  اأخــرى  طــرف 
املبينة فـي هذه  . وال يجوز ت�سلم البلغات والنظر فـيها وفقا للإجراءات  البلغات 
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املادة ، اإال فـي حالة تقدميها من دولة طرف اأعلنت اعرتافها باخت�سا�س اللجنة فـيما 
اإذا كان  اأي بلغ   ، اأن تتناول ، مبوجب هذه املادة  يتعلق بها نف�سها . وال يجوز للجنة 
يتعلق بدولة طرف مل تقم باإ�سدار مثل هذا االإعلن . ويتم تناول البلغات الواردة 

مبوجب هذه املادة ، وفقا للإجراءات التالية :

اأ - يجوز الأي دولة طرف ، اإذا راأت اأن دولة طرفا اأخرى ال تقوم بتنفـيذ اأحكام االتفاقية 
وعلى  خطية  بر�سالة  االأمر  لهذا  الطرف  الدولة  تلك  نظر  تلفت  اأن   ، احلالية 
الدولة الطرف التي تت�سلم الر�سالة اأن تقدم اإلى الدولة الطرف التي بعثت اإليها 
بها فـي غ�سون ثلثة اأ�سهر من تاريخ ت�سلمها الر�سالة ، تف�سريا اأو اأي بيان خطي 
يو�سح فـيه االأمر ويت�سمن ، بقدر ما هو ممكن وملئم ، اإ�سارة اإلى االإجراءات 
وو�سائل االنت�ساف املحلية التي اتخذت اأو ينتظر اتخاذها اأو التي تتوفر بالن�سبة 

لهذا االأمر ،

ب - فـي حالة عدم ت�سوية االأمر مبا ير�سي كل من الدولتني الطرفـني املعنيتني فـي 
غ�سون �ستة اأ�سهر من تاريخ ورود الر�سالة االأولى اإلى الدولة املت�سلمة يحق الأي 
من الدولتني اأن حتيل االأمر اإلى اللجنة بوا�سطة اإخطار توجهه اإلى اللجنة واإلى 

الدولة االأخرى ،

ج - ال تتناول اللجنة اأي م�ساألة حتال اإليها مبقت�سى هذه املادة اإال بعد اأن تتاأكد من 
اأنه مت االلتجاء اإلى جميع و�سائل االنت�ساف املحلية املتوفرة بالن�سبة لهذا االأمر 
ت�سري هذه  ، وال  بها عموما  املعرتف  الدويل  القانون  ملبادئ  ، وفقا  وا�ستنفادها 
اأو  اإطالة مدة تطبيق و�سائل االنت�ساف ب�سورة غري معقولة  القاعدة فـي حالة 
فـي حالة عدم احتمال اإن�ساف ال�سخ�س الذي وقع �سحية النتهاك هذه االتفاقية 

على نحو فعال ،

د - تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدرا�سة البلغات املقدمة لها مبوجب 
هذه املادة ،

احلميــدة  م�ساعيهــــا  اللجنـــة  تتيـح   ، )ج(  الفرعيـة  الفقــــرة  اأحكـــام  مراعــــاة  مـع   - هـ 
للدول االأطراف املعنية بهدف التو�سل اإلى حل ودي للم�ساألة على اأ�سا�س احرتام 
االلتزامات املن�سو�س عليها فـي هذه االتفاقية . وحتقيقا لهذا الغر�س ، يجوز 

للجنة اأن تن�سئ ، عند االقت�ساء ، جلنة مخ�س�سة للتوفـيق ،
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و - يجوز للجنة اأن تطلب من الدول الأطراف املعنية ، امل�سار اإليها فـي الفقرة الفرعية 
)ب( اأن تزودها باأي معلومات ذات �سلة فـي اأي م�ساألة محالة اإليها مبقت�سى هذه 

املادة ،

اأن تكون   ، الفرعية )ب(  الفقرة  اإليها فـي  امل�سار   ، املعنية  ز - يحق للدول الأطراف 
ممثلـــــة اأثنـــاء نظـــــر اللجنــــة فــي امل�ساألــــة واأن تقــدم مذكــــرات �سفويـــة اأو كتابيـــة 

اأو كلتيهما ،

ح - تقدم اللجنة تقريرا ، خالل اثني ع�سر �سهرا من تاريخ ا�ستالم الإخطار املن�سو�ص 
عليه فـي الفقرة الفرعية )ب( :

 ، )هـ(  الفرعية  الفقرة  فـي  واردة  اأحكام  اإطار  فـي  حل  اإلى  التو�سل  حالة  فـي   -  1
تق�سر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع واحلل الذي مت التو�سل اإليه ،

2 - فـي حالة عدم التو�سل اإلى حل فـي اإطار اأحكام الفقرة الفرعية )ج( ، تق�سر 
اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على اأن ترفق به املذكرات اخلطية 

ومح�سرا باملذكرات ال�سفوية التي اأعدتها الدول الأطراف املعنية .

ويبلغ التقرير فـي كل م�ساألة اإلى الدول الأطراف املعنية .

2 - ت�سبح اأحكام هذه املادة نافذة املفعول اإذا اأ�سدرت خم�ص من الدول الأطراف فـي هذه 
التفاقية اإعالنات مبوجب الفقرة ) 4 ( من هذه املادة . وتودع الدول الأطراف هذه 
الدول  اإلى  منها  ن�سخا  �سري�سل  الذي   ، املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  لدى  الإعالنات 
الأطراف الأخـرى . ويجوز �سحـب اأي اإعـالن فـي اأي وقت باإخطـار يوجـه اإلى الأمـني 
اإحالته  �سبقت  بالغ  مو�سوع  ت�سكل  م�ساألة  اأي  بنظر  ال�سحب  هذا  يخل  ول   . العام 
مبقت�سى هذه املادة ، ول يجوز ت�سلم اأي بالغ من اأي دولة طرف مبقت�سى هذه املادة 
بعد اأن يت�سلم الأمني العام اإخطار �سحب الإعالن ما مل تكن الدولة الطرف املعنية قد 

اأ�سدرت اإعالنا جديدا .

املــادة ) 22 (
1 - يجوز لأي دولـة طرف فـي هذه التفاقيـة اأن تعلن فـي اأي وقت اأنها تعرتف مبقت�سى 
اأو نيابة عن  اأفراد  هذه املادة باخت�سا�ص اللجنة فـي ت�سلم ودرا�سة بالغات واردة من 
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اأحكام  اأنهم �سحايا النتهاك دولة طرف  اأفراد يخ�سعون لواليتها القانونية ويدعون 

االتفاقية . وال يجوز للجنة اأن تت�سلم اأي بلغ اإذا كان يت�سل بدولة طرف فـي االتفاقية 

مل ت�سدر مثل هذا االإعلن .

2 - تعترب اللجنـة اأي بلغ مقدم مبوجب هذه املادة غري مقبول اإذا كان غفل من التوقيع 

اأو اإذا راأت اأنه ي�سكل اإ�ساءة ال�ستعمال حق تقدمي مثل هذه البلغات اأو اأنه ال يتفق مع 

اأحكام هذه االتفاقية .

3 - مع مراعاة ن�سو�س الفقرة ) 2 ( ، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف فـي هذه االتفاقية 

التي تكون قد اأ�سدرت اإعلنا مبوجب الفقرة ) اأ ( ويدعى باأنها تنتهك اأيا من اأحكام 

التي  الدولة  وتقدم   . املادة  عليها مبقت�سى هذه  اأي بلغات معرو�سة  اإلى  االتفاقية 

اأو بيانات  اأ�سهر تف�سريات  اللجنة فـي غ�سون �ستة  اإلى  اإليه  امل�سار  النظر  تت�سلم لفت 

كتابية تو�سح االأمر وو�سائل االنت�ساف التي اتخذتها تلك الدولة ، اإن وجدت .

4 - تنظر اللجنـة فـي البلغـات التي تت�سلمها مبوجـب هذه املـادة فــي �سـوء جميـع املعلومات 

املتوفرة لديها من مقدم البلغ اأو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف املعنية .

5 - ال تنظـر اللجنـة فـي اأي بلغـات يتقـدم بهـا اأي فرد مبوجـب هذه املـادة مـا مل تتحقق 

من :

اأ - اأن امل�ساألة نف�سها مل يجر بحثها ، وال يجرى بحثها مبوجب اأي اإجراء من اإجراءات 

التحقيق اأو الت�سوية الدولية ،

اأن الفرد قد ا�ستنفد جميـع و�سائل االنت�سـاف املحليـة املتاحة ، وال ت�سري هذه  ب - 

اأو  اإطالة مدة تطبيق و�سائل االنت�ساف ب�سورة غري معقولة  القاعدة فـي حالة 

فـي حالة عدم احتمال اإن�ساف ال�سخ�س الذي وقع �سحية النتهاك هذه االتفاقية 

على نحو فعال .

6 - تعقـد اللجنـة اجتماعـات مغلقـة عند قيامهـا بدرا�سـة البلغـات املقدمـة لها مبوجب 

هذه املادة .
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7 - تبعث اللجنة بوجهات نظرها اإلى الدولة الطرف املعنية واإلى مقدم البلغ .

8 - ت�سبح اأحكام هذه املادة نافذة املفعول اإذا اأ�سدرت خم�س من الدول االأطراف فـي هذه 
اأ ( من هذه املادة . وتودع الدول االأطراف هذه  االتفاقية اإعلنات مبوجب الفقرة ) 
الدول  اإلى  منها  ن�سخا  �سري�سل  الذي   ، املتحدة  للأمم  العام  االأمني  لدى  االإعلنات 
االأطـراف االأخـرى . ويجـوز �سحـب اأي اإعـلن فـي اأي وقـت باإخطـار يوجه اإلى االأمني 
اإحالته  �سبقت  بلغ  مو�سوع  ت�سكل  م�ساألة  اأي  بنظر  ال�سحب  هذا  يخل  وال   ، العام 
مبقت�سى هذه املادة ، وال يجوز ت�سلم اأي بلغ من اأي دولة طرف مبقت�سى هذه املادة 
بعد اأن يت�سلم االأمني العــام اإخطــار �سحـب االإعــلن ما مل تكن الدولة الطرف املعنية 

قد اأ�سدرت اإعلنا جديدا .

املــادة ) 23 (
يحق الأع�ساء اللجنة والأع�ساء جلان التوفـيق املخ�س�سة ، الذين يعينون مبقت�سى الفقرة 
التي  واحل�سانـات  واالمتيـازات  بالت�سهيلت  التمتع   )  21  ( املادة  )هـ( من   ) اأ   ( الفرعية 
يتمتــع بهـا اخلبــراء املوفــــدون فـي مهام متعلقــة باالأمــم املتحـــدة كمـا هــو من�ســو�س عليه 

فـي الفروع ذات ال�سلة من اتفاقية امتيازات االأمم املتحدة وح�ساناتها .
املــادة ) 24 (

تقدم اللجنة اإلى الدول االأطراف واإلى اجلمعية العامة للأمم املتحدة تقريرا �سنويا عن 
اأن�سطتها امل�سطلع بها مبوجب هذه االتفاقية .

اجلزء الثالث
املــادة ) 25 (

1 - يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية جلميع الدول .

2 - تخ�سع هذه االتفاقية الإجراء الت�سديق . وتودع �سكوك الت�سديق لدى االأمني العام 
للأمم املتحدة .

املــادة ) 26 (
اإلى هذه االتفاقية جلميع الدول . وي�سبح االن�سمام �ساري املفعول  يفتح باب االن�سمام 

عند اإيداع �سك االن�سمام لدى االأمني العام للأمم املتحدة .
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املــادة ) 27 (
1 - يبـــــداأ نفـــاذ هـــــذه االتفاقيــــة فـي اليــوم الثلثيـــن بعد تاريــــخ اإيــــداع �سك الت�سديــــــق 

اأو االن�سمام الع�سرين لدى االأمني العام للأمم املتحدة .

2 - يبداأ نفاذ االتفاقية بالن�سبة لكل دولة ت�سدق عليها اأو تن�سم اإليها بعد اإيداع الت�سديق 
اأو االن�سمام الع�سرين فـي اليوم الثلثني بعد تاريخ قيام الدولة باإيداع وثيقة الت�سديق 

اأو االن�سمام اخلا�سة بها .

املــادة ) 28 (
1 - ميكـــن الأي دولة وقـت التوقيــــع اأو الت�سديـــــق على هذه االتفاقيـــة اأو االن�سمـام اإليها ، 

اأن تعلن اأنها ال تعرتف باخت�سا�س اللجنة املن�سو�س عليه فـي املادة ) 20 ( .

2 - ميكن الأي دولة طرف تكون قد اأبدت حتفظا وفقا للفقرة ) 1 ( من هذه املادة اأن ت�سحب 
هذا التحفظ ، فـي اأي وقت ت�ساء ، باإر�سال اإخطار اإلى االأمني العام للأمم املتحدة .

املــادة ) 29 (
اإدخال تعديل عليها واأن تقدمه  اأن تقرتح  1 - يجوز الأي دولة طرف فـي هذه االتفاقية 
الدول  باإبلغ   . بناء على ذلك  العام  . ويقوم االأمني  املتحدة  العام للأمم  اإلى االأمني 
عقد  حتبذ  الدول  هذه  كانت  اإذا  مبا  باإخطاره  طلب  مع  املقرتح  بالتعديل  االأطراف 
موؤمتر للدول االأطراف للنظر فـي االقرتاح والت�سويت عليه . وفـي حالة تاأييد ثلث 
الدول االأطراف على االأقل فـي غ�سون اأربعة اأ�سهر من تاريخ هذا التبليغ ، لعقد هذا 
املوؤمتر ، يدعو االأمني العام اإلى عقده حتت رعاية االأمم املتحدة . ويقدم االأمني العام 
اإلى  وامل�سوتة  املوؤمتر  فـي  احلا�سرة  االأطراف  الدول  من  اأغلبية  تعتمده  تعديل  اأي 

جميع الدول االأطراف لقبوله .

2 - يبداأ نفاذ اأي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة ) اأ ( من هذه املادة عندما يخطر ثلثا 
الدول االأطراف فـي هذه االتفاقية االأمني العام للأمم املتحدة بقبولها التعديل طبقا 

للإجراءات الد�ستورية لكل منها .

3 - تكون التعديلت ، عند بدء نفاذها ، ملزمة للدول االأطراف التي قبلتها . وتبقى الدول 
االأطراف االأخرى ملزمة باأحكام هذه االتفاقية وباأي تعديلت �سابقة تكون قد قبلتها .
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املــادة ) 30 (

1 - اأي نــــزاع ين�ســــاأ بني دولتــني اأو اأكرث من الـــدول الأطراف فـيما يتعلــــق بتف�سيـــر هــــذه 

بناء  للتحكيم  ، يطرح  التفاو�ض  ت�سويته عن طريق  تنفـيذها ول ميكن  اأو  التفاقيــة 

من  اأ�سهر  �ستة  غ�سون  فـي  الأطراف  تتمكن  مل  فاإذا   . الدول  هذه  اإحدى  طلب  على 

تاريخ طلب التحكيم ، من املوافقة على تنظيم التحكيم ، يجوز لأي من تلك الأطراف 

اأن يحيل النزاع اإلى محكمة العدل الدولية بتقدمي طلب وفقا للنظام الأ�سا�سي لهذه 

املحكمة .

2 - يجوز لكل دولة اأن تعلن فـي وقت توقيع هذه التفاقية اأو الت�سديق عليها اأو الن�سمام 

الدول  تكون  ولن   . املادة  ( من هذه   1  ( بالفقرة  نف�سها ملزمة  تعترب  اأنها ل   ، اإليها 

الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة ) 1 ( من هذه املادة بالن�سبة لأي دولة طرف تكون 

قد اأبدت هذا التحفظ .

3 - يجــــوز فــي اأي وقــت لأي دولة طــرف اأبــدت حتفظــا وفقا للفقــرة ) 2 ( من هذه املـــادة 

اأن ت�سحب هذا التحفظ باإر�سال اإخطار اإلى الأمني العام للأمم املتحدة .

املــادة ) 31 (

اإلى  تر�سله  كتابي  باإخطار  التفاقية  بهذه  ارتباطها  تنهي  اأن  دولة طرف  لأي  يجوز   -  1

ت�سلم  تاريخ  �سنة على  نافذا بعد مرور  الإنهاء  . وي�سبح  املتحدة  العام للأمم  الأمني 

الأمني العام هذا الإخطار .

2 - لن يوؤدي هذا الإنهاء اإلى اإعفاء الدولة الطرف من اللتزامات الواقعة عليها مبوجب 

فـيه  ي�سبح  الذي  التاريخ  قبل  اإغفال يحدث  اأو  باأي عمل  يتعلق  فـيما  التفاقية  هذه 

اللجنة  تكون  م�ساألة  اأي  نظر  با�ستمرار  �سكل  باأي  الإنهاء  يخل  ولن   . نافذا  الإنهاء 

ما�سية فـي نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي ي�سبح فـيه الإنهاء نافذا .

3 - بعد التاريخ الذي ي�سبح فـيه اإنهاء ارتباط دولة طرف بالتفاقية نافذا ، ل تبداأ اللجنة 

النظر فـي اأي م�ساألة جديدة تتعلق بتلك الدولة .
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املــادة ) 32 (

اأع�ساء الأمم املتحدة وجميع الدول التي وقعت  يعلم الأمني العام للأمم املتحدة جميع 

هذه التفاقية اأو ان�سمت اإليها بالتفا�سيل التالية :

اأ - التوقيعات والت�سديقات والن�سمامات التي تتم مبوجب املادتني ) 25 ( ، ) 26 ( ،

ب - تاريخ بدء نفاذ هذه التفاقية مبوجب املادة ) 27 ( ، وكذلك تاريخ بدء نفاذ اأي 

تعديلت تدخل عليها مبوجب املادة ) 29 ( ،

ج - حالت الإنهاء مبقت�سى املادة ) 31 ( .

املــادة ) 33 (

1 - تودع هذه التفاقية ، التي تت�ساوى ن�سو�سها الأ�سبانية والإنكليزية والرو�سية وال�سينية 

والعربية والفرن�سية فـي احلجية لدى الأمني العام للأمم املتحدة .

2 - ير�ســل الأميــــن العـــام للأمــم املتحـــدة ن�سخــا م�سدقــة من هــذه التفاقيــة اإلـــى جميــع 

الدول الأطراف .
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/46

بالموافقة على ان�سمام �سلطنة عمان  

اإلى العهد الدولي الخا�ص بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،
وعلى العهـــد الدولــي اخلـــا�ص باحلقـــــوق القت�ساديــــة والجتماعيــــــة والثقافيــــــة املحـــرر 

فــي نيويورك بتاريخ 16 من دي�سمرب 1966م ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت
املــادة االأولـــــى

املوافقــة على ان�سمــام �سلطنـــة عمـــان اإلى العهــد الدولـــي اخلـــا�ص باحلقـــوق القت�سادية 
والجتماعية والثقافية وفقا لل�سيغة املرفقة ، مع مراعاة التحفــظ على اأحكــام البنديــن 
)اأ ، د( من الفقرة )1( من املادة )8( من العهد امل�سار اإليه املتعلقني بحق تكوين النقابات ، 

وحق الإ�سراب ، وذلك بالن�سبة اإلى املوظفني فــي الوحدات احلكومية .
املــادة الثانيــــة 

على جهــات الخت�ســـا�ص اإيــداع وثيقــة الن�سمــام اإلى العهــــد امل�ســار اإليــه وفقـا لأحكامــه ، 
مع مراعاة التحفظ امل�سار اإليه .

املــادة الثالثــــة 
ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 13من �سعبــــــان �سنــة 1441هـ

املـوافــــق :  7  من ابريـــــــل �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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العهد الدويل اخلا�ص

باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافـية

اعتمد وعر�ص للتوقيع والت�صديق واالن�صمام مبوجب قرار اجلمعية العامة 

للأمم املتحدة 2200 األف )د-21( املوؤرخ فـي 16 كانون االأول/دي�صمرب 1966 

تاريخ بدء النفاذ : 3 كانون الثاين/يناير 1976، وفقا للمادة 27

الديباجة

اإن الدول الأطراف فـي هذا العهد  ،
اإذ ترى اأن الإقرار مبا جلميع اأع�ساء الأ�سرة الب�سرية من كرامة اأ�سيلة فـيهم  ، ومن حقوق 
احلرية  اأ�سا�س   ، املتحدة  الأمم  ميثاق  فـي  املعلنة  للمبادئ  وفقا  ي�سكل   ، وثابتة  مت�ساوية 

والعدل وال�سالم فـي العامل ،
واإذ تقر باأن هذه احلقوق تنبثق من كرامة الإن�سان الأ�سيلة فـيه ،

واإذ تدرك اأن ال�سبيل الوحيد لتحقيق املثل الأعلى املتمثل ، وفقا لالإعالن العاملي حلقوق 
تهيئة  �سبيل  ، هو  والفاقة  اأحرارا ومتحررين من اخلوف  الب�سر  يكون  اأن  فـي   ، الإن�سان 
والجتماعية  القت�سادية  بحقوقه  التمتع  من  اإن�سان  كل  لتمكني  ال�سرورية  الظروف 

والثقافـية ، وكذلك بحقوقه املدنية وال�سيا�سية ،
واإذ ت�سع فـي اعتبارها ما على الدول ، مبقت�سى ميثاق الأمم املتحدة ، من التزام بتعزيز 

الحرتام واملراعاة العامليني حلقوق الإن�سان وحرياته ،
واإذ تدرك اأن على الفرد ، الذي ترتتب عليه واجبات اإزاء الأفراد الآخرين واإزاء اجلماعة 
التي ينتمي اإليها ، م�سوؤولية ال�سعي اإلى تعزيز ومراعاة احلقوق املعرتف بها فـي هذا العهد ،

قد اتفقت على املواد التالية :
اجلزء االأول
املــادة ) 1 (

1 - جلميع ال�سعوب حق تقرير م�سريها بنف�سها ، وهي مبقت�سى هذا احلق حرة فـي تقرير 
مركزها ال�سيا�سي وحرة فـي ال�سعي لتحقيق منائها القت�سادي والجتماعي والثقافـي .
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2 - جلميــع ال�سعــوب ، �سعيــا وراء اأهدافهــا اخلا�ســـة ، الت�ســرف احلـر برثواتهــا ومواردهــــا 
القت�سادي  التعاون  مقت�سيات  عن  منبثقة  التزامات  باأي  اإخالل  دومنا  الطبيعية 
الدويل القائم على مبداأ املنفعة املتبادلة وعن القانون الدويل . ول يجوز فـي اأي حال 

حرمان اأي �سعب من اأ�سباب عي�سه اخلا�سة .
3 - على الدول الأطراف فـي هذا العهد ، مبا فـيها الدول التي تقع على عاتقها م�سوؤولية 
اإدارة الأقاليم غري املتمتعة باحلكم الذاتي والأقاليم امل�سمولة بالو�ساية اأن تعمل على 

حتقيق حق تقرير امل�سري واأن حترتم هذا احلق ، وفقا لأحكام ميثاق الأمم املتحدة .
اجلزء الثاين
املــادة ) 2 (

1 - تتعهـــد كل دولــــة طرف فـي هــذا العهــد باأن تتخـــــذ ، مبفردهــــا وعن طريــق امل�ساعـــدة 
والتعاون الدوليني ، ول �سيما على ال�سعيدين القت�سادي والتقني ، وباأق�سى ما ت�سمح 
به مواردها املتاحة ، ما يلزم من خطوات ل�سمان التمتع الفعلي التدريجي باحلقوق 
املعرتف بها فـي هذا العهد ، �سالكة اإلى ذلك جميع ال�سبل املنا�سبة ، وخ�سو�سا �سبيل 

اعتماد تدابري ت�سريعية .
2 - تتعهـد الدول الأطـراف فـي هذا العهـد باأن ت�سمـن جعل ممار�سة احلقوق املن�سو�س 
عليهـا فـي هــذا العهـــد بريئـــة من اأي متييــز ب�سبب العرق ، اأو اللــون ، اأو اجلنــ�س ، اأو 
اللغة ، اأو الدين ، اأو الراأي �سيا�سيا اأو غري �سيا�سي ، اأو الأ�سل القومي اأو الجتماعي ، اأو 

الرثوة ، اأو الن�سب ، اأو غري ذلك من الأ�سباب .
اإيالء املراعـاة الواجبـة حلقـوق الإن�سـان ولقت�سادهـا  اأن تقـرر ، مع  3 - للبلـدان الناميـة 
القومي ، اإلى اأي مدى �ست�سمن احلقوق القت�سادية املعرتف بها فـي هذا العهد لغري 

املواطنني .
املــادة ) 3 (

التمتع  حق  فـي  والإناث  الذكور  م�ساواة  ب�سمان  العهد  هذا  فـي  الأطراف  الدول  تتعهد 
بجميع احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافـية املن�سو�س عليها فـي هذا العهد .

املــادة ) 4 (
التي  باحلقوق  التمتع  تخ�سع  اأن  للدولة  لي�س  باأنه  العهد  هذا  فـي  الأطراف  الدول  تقر 
واإل مبقدار توافق ذلك مع   ، القانون  املقررة فـي  اإل للحدود  العهد  ت�سمنها طبقا لهذا 
العام فـي جمتمع  اأن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه  ، و�سريطة  طبيعة هذه احلقوق 

دميقراطي .
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املــادة ) 5 (
1 - لي�س فـي هذا العهد اأي حكم يجوز تاأويله على نحو يفـيد انطواءه على اأي حق لأي 
دولة اأو جماعة اأو �سخ�س مببا�سرة اأي ن�ساط اأو القيام باأي فعل يهدف اإلى اإهدار اأي 
من احلقــــوق اأو احلريــات املعتـرف بها فـي هذا العهــد اأو اإلى فــر�س قيود عليها اأو�سع 

من تلك املن�سو�س عليها فـيه .
2 - ل يقبل فر�س اأي قيد اأو اأي ت�سييق على اأي من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية املعرتف بها 
اأو النافـذة فـي اأي بلد تطبيقا لقوانني اأو اتفاقيات اأو اأنظمة اأو اأعراف ، بذريعة كون 

هذا العهد ل يعرتف بها اأو كون اعرتافه بها اأ�سيق مدى .
اجلزء الثالث
املــادة ) 6 (

لكل  ما  ي�سمل  الذي   ، العمل  فـي  باحلق  العهد  هذا  فـي  الأطراف  الدول  تعرتف   -  1
 ، بحرية  يقبله  اأو  يختاره  بعمل  رزقه  ك�سب  اإمكانية  له  تتاح  اأن  فـي  حق  من  �سخ�س 

وتقوم باتخاذ تدابري منا�سبة ل�سون هذا احلق .
2 - يجب اأن ت�سمل التدابري التي تتخذها كل من الدول الأطراف فـي هذا العهد لتاأمني 
 ، واملهنيني  التقنيني  والتدريب  التوجيه  برامج  توفـري  احلق  لهذا  الكاملة  املمار�سة 
اقت�سادية  تنمية  حتقيق  �ساأنها  من  وتقنيات  ب�سيا�سات  املجال  هذا  فـي  والأخذ 
للفرد  ت�سمن  �سروط  ظل  فـي  ومنتجة  كاملة  وعمالة  مطردة  وثقافـية  واجتماعية 

احلريات ال�سيا�سية والقت�سادية الأ�سا�سية .
املــادة ) 7 (

تعرتف الدول الأطراف فـي هذا العهد مبا لكل �سخ�س من حق فـي التمتع ب�سروط عمل 
عادلة ومر�سية تكفل على اخل�سو�س :

اأ - مكافاأة توفر جلميع العمال ، كحد اأدنى :

1 - اأجرا من�سفا ، ومكافاأة مت�ساوية لدى ت�ساوي قيمة العمل دون اأي متييز ، على 
اأدنى من تلك التي  اأن ي�سمن للمراأة خ�سو�سا متتعها ب�سروط عمل ل تكون 

يتمتع بها الرجل ، وتقا�سيها اأجرا ي�ساوي اأجر الرجل لدى ت�ساوي العمل ،
2 - عي�سا كرميا لهم ولأ�سرهم طبقا لأحكام هذا العهد ،
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ب - ظروف عمل تكفل ال�سالمة وال�سحة ،

ج - ت�ساوي اجلميع فـي فر�س الرتقية ، داخل عملهم ، اإلى مرتبة اأعلى مالئمة ، دون 
اإخ�ساع ذلك اإل لعتباري الأقدمية والكفاءة ،

د - ال�سرتاحة واأوقات الفراغ ، والتحديد املعقول ل�ساعات العمل ، والإجازات الدورية 
املدفوعة الأجر ، وكذلك املكافاأة عن اأيام العطل الر�سمية .

املــادة ) 8 (
1- تتعهد الدول الأطراف فـي هذا العهد بكفالة ما يلي :

اإلى  الن�سمام  وفـي  اآخرين  مع  بال�سرتاك  النقابات  تكوين  فـي  �سخ�س  كل  حق   - اأ 
النقابة التي يختارها ، دومنا قيد �سوى قواعد املنظمة املعنية ، على ق�سد تعزيز 
م�ساحلــه القت�ساديـــة والجتماعيــة وحمايتهــا . ول يجوز اإخ�ســاع ممار�ســة هذا 
احلق لأي قيود غري تلك التي ين�س عليها القانون وت�سكل تدابري �سرورية ، فـي 
حقوق  حلماية  اأو  العام  النظام  اأو  القومي  الأمن  ل�سيانة   ، دميقراطي  جمتمع 

الآخرين وحرياتهم ،

هذه  وحق   ، قومية  حالفـية  احتادات  اأو  احتادات  اإن�ساء  فـي  النقابات  حق   - ب 
الحتادات فـي تكوين منظمات نقابية دولية اأو الن�سمام اإليها ،

ج - حق النقابات فـي ممار�سة ن�ساطها بحرية ، دومنا قيود غري تلك التي ين�س عليها 
القانون وت�سكل تدابري �سرورية ، فـي جمتمع دميقراطي ، ل�سيانة الأمن القومي 

اأو النظام العام اأو حلماية حقوق الآخرين وحرياتهم ،

د - حق الإ�سراب ، �سريطة ممار�سته وفقا لقوانني البلد املعني .

اأو موظفـي  ال�سرطة  اأو رجال  امل�سلحة  القوات  اأفراد  اإخ�ساع  املادة دون  2 - ل حتول هذه 
الإدارات احلكومية لقيود قانونية على ممار�ستهم لهذه احلقوق .

العمل  منظمة  اتفاقية  فـي  الأطراف  للدول  يجيز  حكم  اأي  املادة  هذه  فـي  لي�س   -  3
اتخاذ  النقابي  التنظيم  حق  وحماية  النقابية  احلرية  ب�ساأن   1948 املعقودة  الدولية 
تدابري ت�سريعية من �ساأنها ، اأو تطبيق القانون بطريقة من �ساأنها ، اأن تخل بال�سمانات 

املن�سو�س عليها فـي تلك التفاقية .
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املــادة ) 9 (
فـي  ، مبا  ال�سمان الجتماعي  فـي  العهد بحق كل �سخ�س  فـي هذا  الأطراف  الدول  تقر 

ذلك التاأمينات الجتماعية .

املــادة ) 10 (
تقر الدول الأطراف فـي هذا العهد مبا يلي :

1 - وجوب منح الأ�سرة ، التي ت�سكل الوحدة اجلماعية الطبيعية والأ�سا�سية فـي املجتمع ، 

اأكرب قدر ممكـن من احلمايـة وامل�ساعـدة ، وخ�سو�سـا لتكويـن هـذه الأ�سـرة وطوال 

اأن ينعقد الزواج  نهو�سها مب�سوؤولية تعهد وتربية الأولد الذين تعيلهم . ويجب 

بر�سا الطرفـني املزمع زواجهما ر�ساء ل اإكراه فـيه .

 . الو�سع وبعده  2 - وجوب توفـري حماية خا�سة لالأمهات خالل فرتة معقولة قبل 

اإجازة  اأو  ماأجورة  اإجازة   ، املذكورة  الفرتة  اأثناء   ، العامالت  الأمهات  منح  وينبغي 

م�سحوبة با�ستحقاقات �سمان اجتماعي كافـية .

3 - وجوب اتخاذ تدابري حماية وم�ساعدة خا�سة ل�سالح جميع الأطفال واملراهقني ، 

دون اأي متييز ب�سبب الن�سب اأو غريه من الظروف . ومن الواجب حماية الأطفال 

واملراهقني من ال�ستغالل القت�سادي والجتماعي . كما يجب جعل القانون يعاقب 

على ا�ستخدامهـــم فـي اأي عمـــل من �ساأنــه اإف�ســاد اأخالقهـــم اأو الإ�سرار ب�سحتهــم 

اأو تهديد حياتهم باخلطر اأو اإحلاق الأذى بنموهم الطبيعي . وعلى الدول اأي�سا 

اأن تفــر�س حدودا دنيا لل�سـن يحظــر القانــون ا�ستخــدام ال�سغــار الذين مل يبلغوها 

فـي عمل ماأجور ويعاقب عليه .

املــادة ) 11 (
له  كاف  معي�سي  م�ستوى  فـي  �سخ�س  كل  بحق  العهد  هذا  فـي  الأطراف  الدول  تقر   -  1

فـي حت�سني  ، وبحقه  واملاأوى  والك�ساء  الغذاء  يفـي بحاجتهم من  ، يوفر ما  ولأ�سرته 

متوا�سل لظروفه املعي�سية . وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابري الالزمة لإنفاذ 

هذا احلق ، معرتفة فـي هذا ال�سدد بالأهمية الأ�سا�سية للتعاون الدويل القائم على 

الرت�ساء احلر .
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2 - واعرتافا مبا لكل اإن�سان من حق اأ�سا�سي فـي التحرر من اجلوع ، تقوم الدول الأطراف 
التدابري  باتخاذ   ، الدويل  التعاون  طريق  وعن  الفردي  مبجهودها   ، العهد  هذا  فـي 

امل�ستملة على برامج محددة ملمو�سة والالزمة ملا يلي :
اأ - حت�سني طرق اإنتاج وحفظ وتوزيع املواد الغذائية ، عن طريق ال�ستفادة الكلية 
من املعارف التقنيــة والعلميــة ، ون�سر املعرفـة مببـادئ التغذيـة ، وا�ستحــداث 
اأو اإ�سالح نظم توزيـع الأرا�سـي الزراعية بطريقة تكفل اأف�سل اإمناء للموارد 

الطبيعية وانتفاع بها ،

ب - تاأمني توزيع املوارد الغذائية العاملية توزيعا عادل فـي �سوء الحتياجات ، ي�سع 
لها  وامل�سدرة  لالأغذية  امل�ستوردة  البلدان  تواجهها  التي  امل�ساكل  اعتباره  فـي 

على ال�سواء .

املــادة ) 12 (
من  م�ستوى  باأعلى  التمتع  فـي  اإن�سان  كل  بحق  العهد  هذا  فـي  الأطراف  الدول  تقر   -  1

ال�سحة اجل�سمية والعقلية ميكن بلوغه .
2 - ت�سمل التدابري التي يتعني على الدول الأطراف فـي هذا العهد اتخاذها لتاأمني املمار�سة 

الكاملة لهذا احلق ، تلك التدابري الالزمة من اأجل :
وتاأمني منو  الر�سع  وفـيات  املواليد ومعدل  العمل على خف�س معدل موتى   - اأ 

الطفل منوا �سحيا ،

ب - حت�سني جميع جوانب ال�سحة البيئية وال�سناعية ،

الأخــــرى  والأمـــرا�س  واملهنيــــة  واملتوطنــــة  الوبائيــــة  الأمـرا�س  مــن  الوقايــــة   - ج 
وعالجهـا ومكافحتها ،

د - تهيئة ظروف من �ساأنها تاأمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجميع فـي 
حالة املر�س .

املــادة ) 13 (
1- تقر الدول الأطراف فـي هذا العهد بحق كل فرد فـي الرتبية والتعليم . وهي متفقة 
على وجوب توجيه الرتبية والتعليم اإلى الإمناء الكامل لل�سخ�سية الإن�سانية واحل�س 
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بكرامتها واإلى توطيد احرتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية . وهي متفقة كذلك 

على وجوب ا�ستهداف الرتبية والتعليم متكني كل �سخ�س من الإ�سهام بدور نافع فـي 

جمتمع حر ، وتوثيق اأوا�سر التفاهم والت�سامح وال�سداقة بني جميع الأمم ومختلف 

الفئات ال�ساللية اأو الإثنية اأو الدينية ، ودعم الأن�سطة التي تقوم بها الأمم املتحدة من 

اأجل �سيانة ال�سلم .

2 - وتقر الدول الأطراف فـي هذا العهد باأن �سمان املمار�سة التامة لهذا احلق يتطلب :

 اأ - جعل التعليم البتدائي اإلزاميا واإتاحته جمانا للجميع ،

ب - تعميم التعليـم الثانـوي مبختلف اأنواعـه ، مبا فـي ذلك التعليـم الثانـوي التقني 

واملهني ، وجعله متاحا للجميع بكافة الو�سائل املنا�سبة ول �سيما بالأخذ تدريجيا 

مبجانية التعليم ،

بكافة   ، للكفـاءة  تبعا   ، امل�سـاواة  قـدم  للجميـع على  العالـي متاحا  التعليـم  ج - جعل 

الو�سائل املنا�سبة ول �سيما بالأخذ تدريجيا مبجانية التعليم ،

 د - ت�سجيع الرتبية الأ�سا�سية اأو تكثيفها ، اإلى اأبعد مدى ممكن ، من اأجل الأ�سخا�س 

الذين مل يتلقوا اأو مل ي�ستكملوا الدرا�سة البتدائية ،

هـ - العمـل بن�سـاط على اإمناء �سبكـة مدر�سيـة على جميع امل�ستويـات ، واإن�ساء نظام 

منح واف بالغر�س ، وموا�سلة حت�سني الأو�ساع املادية للعاملني فـي التدري�س .

3 - تتعهد الدول الأطراف فـي هذا العهد باحرتام حرية الآباء ، اأو الأو�سياء عند وجودهم ، 

فـي اختيار مدار�س لأولدهم غري املدار�س احلكومية ، �سريطة تقيد املدار�س املختارة 

اأولئك  تربية  وبتاأمني   ، الدولة  تقرها  اأو  تفر�سها  قد  التي  الدنيا  التعليم  مبعايري 

الأولد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم اخلا�سة .

4 - لي�س فـي اأي من اأحكام هذه املادة ما يجوز تاأويله على نحو يفـيد م�سا�سه بحرية الأفراد 

والهيئات فـي اإن�ساء واإدارة موؤ�س�سات تعليمية ، �سريطة التقيد دائما باملبادئ املن�سو�س 

عليها فـي الفقرة ) 1 ( من هذه املادة ورهنا بخ�سوع التعليم الذي توفره هذه املوؤ�س�سات 

ملا قد تفر�سه الدولة من معايري دنيا .
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املــادة ) 14 (
متكنت  قد  فـيه  طرفا  ت�سبح  وهي  بعد  تكن  مل   ، العهد  هذا  فـي  طرف  دولة  كل  تتعهد 

اأقاليم اأخرى حتت  اأو فـي  اإلزامية وجمانية التعليم البتدائي فـي بلدها ذاته  من كفالة 

وليتها ، بالقيام ، فـي غ�سون �سنتني ، بو�سع واعتماد خطة عمل مف�سلة للتنفـيذ الفعلي 

والتدريجي ملبداأ اإلزامية التعليم وجمانيته للجميع ، خالل عدد معقول من ال�سنني يحدد 

فـي اخلطة .

املــادة ) 15 (
1 - تقر الدول الأطراف فـي هذا العهد باأن من حق كل فرد :

  اأ - اأن ي�سارك فـي احلياة الثقافـية ،

ب - اأن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته ،

فني  اأو  علمي  اأثر  اأي  عن  الناجمة  واملادية  املعنوية  امل�سالح  حماية  من  يفـيد  اأن   - ج 

اأو اأدبي من �سنعه .

�سمان  بغية  �ستتخذها  التي  التدابري  فـي   ، العهد  هذا  فـي  الأطراف  الدول  تراعي   -  2

العلم  �سيانة  تتطلبها  التي  التدابري  تلك  ت�سمل  اأن   ، احلق  لهذا  الكاملة  املمار�سة 

والثقافة واإمناوؤهما واإ�ساعتهما .

للبحث  عنها  غنى  ل  التي  احلرية  باحرتام  العهد  هذا  فـي  الأطراف  الدول  تتعهد   -  3

العلمي والن�ساط الإبداعي .

4 - تقر الدول الأطراف فـي هذا العهد بالفوائد التي جتنى من ت�سجيع واإمناء الت�سال 

والتعاون الدوليني فـي ميداين العلم والثقافة .

اجلزء الرابع
املــادة ) 16 (

1 - تتعهد الدول الأطراف فـي هذا العهد باأن تقدم ، طبقا لأحكام هذا اجلزء من العهد ، 

تقاريـر عن التدابـري التي تكون قد اتخذتهـا وعن التقـدم املحـرز على طريـق �سمـان 

احرتام احلقوق املعرتف بها فـي هذا العهد .
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2 - اأ - توجه جميع التقارير اإلى الأمني العام لالأمم املتحدة ، الذي يحيل ن�سخا منها اإلى 
املجل�س القت�سادي والجتماعي للنظر فـيها طبقا لأحكام هذا العهد ،

ب - على الأمني العام لالأمم املتحـدة اأي�سا ، حني يكـون التقريـر الوارد من دولة طرف 
اخت�سا�س  فـي  باأي م�ساألة تدخل  ، مت�سال  اأكرث منه  اأو  اأو جزء   ، العهد  فـي هذا 
اإحدى الوكالت املتخ�س�سة وفقا ل�سكها التاأ�سي�سي وتكون الدولة الطرف املذكورة 
ع�سوا فـي هذه الوكالة ، اأن يحيل اإلى تلك الوكالة ن�سخة من هذا التقرير اأو من 

جزئه املت�سل بتلك امل�ساألة ، ح�سب احلالة .

املــادة ) 17 (
ي�سعه  لربنامج  طبقا   ، مراحل  على  تقاريرها  العهد  هذا  فـي  الأطراف  الدول  تقدم   -1
بعد   ، العهد  هذا  نفاذ  بدء  من  �سنة  غ�سون  فـي  والجتماعي  القت�سادي  املجل�س 

الت�ساور مع الدول الأطراف والوكالت املتخ�س�سة املعنية .
2 - للدولة اأن ت�سري فـي تقريرها اإلى العوامل وامل�ساعب التي متنعها من الإيفاء الكامل 

باللتزامات املن�سو�س عليها فـي هذا العهد .
3 - حني يكون قد �سبق للدولة الطرف فـي هذا العهد اأن اأر�سلت املعلومات املنا�سبة اإلى الأمم 
املعلومات  اإيراد هذه  تكرار  لزوم  ينتفـي   ، املتخ�س�سة  الوكالت  اإحدى  اإلى  اأو  املتحدة 

ويكتفـى باإحالة دقيقة اإلى املعلومات املذكورة .
املــادة ) 18 (

للمجل�س القت�سادي والجتماعي ، مبقت�سى امل�سوؤوليات التي عهد بها اإليه ميثاق الأمم 
املتحدة فـي ميدان حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية ، اأن يعقد مع الوكالت املتخ�س�سة 
ما يلزم من ترتيبات كيما توافـيه بتقارير عن التقدم املحرز فـي تاأمني المتثال ملا يدخل 
عن  تفا�سيل  التقارير  هذه  ت�سمني  وميكن   ، العهد  هذا  اأحكام  من  اأن�سطتها  نطاق  فـي 
هذا  ب�ساأن  الوكالت  هذه  فـي  املخت�سة  الأجهزة  اعتمدتها  التي  والتو�سيات  املقررات 

المتثال .
املــادة ) 19 (

املتعلقة  التقارير  الإن�سان  حقوق  جلنة  اإلى  يحيل  اأن  والجتماعي  القت�سادي  للمجل�س 
بحقوق الإن�سان واملقدمة من الدول عمال باملادتني ) 16 و 17 ( ومن الوكالت املتخ�س�سة 

عمال باملادة ) 18 ( ، لدرا�ستها وو�سع تو�سية عامة ب�ساأنها اأو لإطالعها عليها عند القت�ساء .
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املــادة ) 20 (
للـــدول الأطــراف فــي هــذا العهـــد وللوكــــالت املتخ�س�ســة املعنيــــة اأن تقـدم اإلــى املجلــ�س 
الإن�سان  حقوق  جلنة  تبديها  عامة  تو�سية  اأي  على  مالحظات  والجتماعي  القت�سادي 
مبقت�سى املادة ) 19 ( اأو على اأي اإمياء اإلى تو�سية عامة يرد فـي اأي تقرير للجنة حقوق 

الإن�سان اأو فـي اأي وثيقة تت�سمن اإحالة اإليها .
املــادة ) 21 (

للمجل�س القت�سادي والجتماعي اأن يقدم اإلى اجلمعية العامة بني احلني واحلني تقارير 
الأطراف  الدول  الواردة من  للمعلومات  عامة وموجز  ذات طبيعة  تو�سيات  ت�ستمل على 
على  املحرز  والتقدم  املتخذة  التدابري  حول  املتخ�س�سة  الوكالت  ومن  العهد  هذا  فـي 

طريق كفالة تعميم مراعاة احلقوق املعرتف بها فـي هذا العهد .
املــادة ) 22 (

للمجل�س القت�سادي والجتماعي ا�سرتعاء نظر هيئات الأمم املتحدة الأخرى وهيئاتها 
الفرعية ، والوكــالت املتخ�س�ســة املعنيـة بتوفـري امل�ساعـدة التقنيـة ، اإلى اأي م�سائـل تن�ساأ 
عن التقارير امل�سار اإليها فـي هذا اجلزء من هذا العهد وميكن اأن ت�ساعد تلك الأجهزة كل 
اأن  فـي جمال اخت�سا�سه ، على تكوين راأي حول مالءمة اتخاذ تدابري دولية من �ساأنها 

ت�ساعد على فعالية التنفـيذ التدريجي لهذا العهد .
املــادة ) 23 (

توافق الدول الأطراف فـي هذا العهد على اأن التدابري الدولية الرامية اإلى كفالة اإعمال 
وتوفـري   ، تو�سيات  واعتماد   ، اتفاقيات  عقد  ت�سمل  العهد  هذا  فـي  بها  املعرتف  احلقوق 
والدرا�سة  الت�ساور  بغية  تقنية  واجتماعات  اإقليمية  اجتماعات  وعقد   ، تقنية  م�ساعدة 

تنظم بال�سرتاك مع احلكومات املعنية .
املــادة ) 24 (

باأحكام  تاأويله على نحو يفـيد م�سا�سه  العهد ما يجوز  اأحكام هذا  اأي حكم من  لي�س فـي 
ميثاق الأمم املتحدة واأحكام د�ساتري الوكالت املتخ�س�سة التي حتدد م�سوؤوليات مختلف 

هيئات الأمم املتحدة والوكالت املتخ�س�سة ب�سدد امل�سائل التي يتناولها هذا العهد .
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املــادة ) 25 (

لي�س فـي اأي حكم من اأحكام هذا العهد ما يجوز تاأويله علـى نحو يفـيد م�سا�سه مبا جلميع 

ال�سعوب من حق اأ�سيل فـي حرية التمتع واالنتفاع كليا برثواتها ومواردها الطبيعية .

اجلزء اخلام�س

املــادة ) 26 (

1 - هذا العهد متاح لتوقيع اأي دولة ع�سو فـي االأمم املتحدة اأو ع�سو فـي اأي وكالة من 

وكاالتها املتخ�س�سة واأي دولة طرف فـي النظام االأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية ، واأي 

دولة اأخرى دعتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة اإلى اأن ت�سبح طرفا فـي هذا العهد .

2 - يخ�سع هذا العهد للت�سديق . وتودع �سكوك الت�سديق لدى االأمني العام للأمم املتحدة .

3 - يتـــاح االن�سمـــــام اإلى هذا العهـــد الأي دولـــة من الـدول امل�سار اإليها فــي الفقـــرة ) 1 ( 

من هذه املادة .

4 - يقع االن�سمام باإيداع �سك ان�سمام لدى االأمني العام للأمم املتحدة .

5 - يخطــر االأميــن العــــام للأمـــم املتحـــدة جميــع الــدول التي تكـــون قد وقعـــت هذا العهــد 

اأو ان�سمت اإليه باإيداع كل �سك من �سكوك الت�سديق اأو االن�سمام .

املــادة ) 27 (

الت�سديق  اأو  االن�سمام  اإيداع �سك  تاريخ  اأ�سهر من  بعد ثلثة  العهد  نفاذ هذا  يبداأ   -  1

اخلام�س والثلثني لدى االأمني العام للأمم املتحدة .

�سـك  اإيـداع  مت  قد  يكـون  اأن  بعد  اإليه  تن�سـم  اأو  العهـد  هذا  ت�سـدق  التي  الدول  اأما   -  2

الت�سديق اأو االن�سمام اخلام�س والثلثني فـيبداأ نفاذ هذا العهد اإزاء كل منها بعد ثلثة 

اأ�سهر من تاريخ اإيداعها �سك ت�سديقها اأو �سك ان�سمامها .

املــادة ) 28 (

تت�سكل  التي  الوحدات  جميع  على   ، ا�ستثناء  اأو  قيد  اأي  دون   ، العهد  هذا  اأحكام  تنطبق 

منها الدول االحتادية .
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املــادة ) 29 (
العام  اأن تقرتح تعديال عليه تودع ن�سه لدى الأمني  1- لأي دولة طرف فـي هذا العهد 
هذا  فـي  الأطراف  الدول  باإبالغ  العام  الأمني  يقوم  ذلك  اإثر  وعلى   . املتحدة  لالأمم 
اإذا كانت حتبذ عقد موؤمتر  اإعالمه عما  اإليها  ، طالبا  باأي تعديالت مقرتحة  العهد 
للدول الأطراف للنظر فـي تلك املقرتحات والت�سويت عليها . فاإذا حبذ عقد املوؤمتر 
ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمني العام برعاية الأمم املتحدة . واأي تعديل 
تعتمده اأغلبية الدول الأطراف احلا�سرة واملقرتعة فـي املوؤمتر يعر�س على اجلمعية 

العامة لالأمم املتحدة لإقراره .
2 - يبداأ نفاذ التعديالت متى اأقرتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة وقبلتها اأغلبية ثلثي 

الدول الأطراف فـي هذا العهد ، وفقا لالإجراءات الد�ستورية لدى كل منها .

3 - متى بداأ نفـاذ هذه التعديالت ت�سبح ملزمة للـدول الأطـراف التي قبلتها ، بينما تظل 

الدول الأطراف الأخرى ملزمة باأحكام هذا العهد وباأي تعديل �سابق تكون قد قبلته .

املــادة ) 30 (
ب�سرف النظر عن الخطارات التي تتم مبقت�سى الفقرة ) 5 ( من املادة ) 26 ( ، يخطر 

الأمني العام لالأمم املتحدة جميع الدول امل�سار اإليها فـي الفقرة ) 1 ( من املادة املذكورة 

مبا يلي :

اأ - التوقيعات والت�سديقات والن�سمامات التي تتم طبقا للمادة ) 26 ( ،

ب - تاريخ بدء نفاذ هـذا العهـد مبقت�سـى املادة ) 27 ( ، وتاريــخ بدء نفــاذ اأي تعديــالت 

تتم فـي اإطار املادة ) 29 ( .

املــادة ) 31 (
1 - يودع هذا العهد ، الذي تت�ساوى فـي احلجية ن�سو�سه بالأ�سبانية والإنكليزية والرو�سية 

وال�سينية والفرن�سية ، فـي محفوظات الأمم املتحدة .

2 - يقوم الأمني العـام لالأمـم املتحـدة باإر�سـال �سـور م�سدقـة من هذا العهـد اإلى جميـع 

الدول امل�سار اإليها فـي املادة ) 26 ( .
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/47

بالت�سديق على اتفاقية 

بين حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء المتبادل 

من التاأ�سيرة لحاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية والخا�سة والخدمة والر�سمية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،
وعلى التفاقية بني حكومة �سلطنة عمان ، وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء املتبادل 
من التاأ�سرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة والر�سمية ، املوقعة 

فـي مدينة م�سقط بتاريخ 11 من فرباير 2018م ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى
الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها ، وفقا لل�سيغة املرفقة .

املــادة الثانيــــة 
ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 13من �سعبــــــان �سنــة 1441هـ

املـوافــــق :  7  من ابريـــــــل �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقيـــة

بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء املتبادل 

من التاأ�سرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة والر�سمية

اإن حكومة �سلطنة عمان ، وحكومة جمهورية الهند ، وامل�سار اإليهما اأدناه بـ " الطرفـني " ،

ورغبة منهما فـي تقوية عالقات ال�سداقة بني البلدين ،

واإذ حتدوهما الرغبة فـي ت�سهيل �سفر مواطنيهما ، حاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية 

واخلا�سة واخلدمة والر�سمية ال�سارية املفعول فـي اإقليم الطرف الآخر ،

قد تو�سال اإلى التفاهم الآتي :

املــادة ) 1 (
تطبق اأحكام هذه التفاقية على حاملي اأي من جوازات ال�سفر الآتية :

1 - جـوازات ال�سفـر الدبلوما�سيـة واخلا�سـة واخلدمـة ، �ساريـة املفعـول التابعـة حلكومـة 

�سلطنة عمان .

حلكومــــة  التابعــــة  املفعــــول  �ساريـــة   ، والر�سميـــة  الدبلوما�سيـــــة  ال�سفــــر  جــــوازات   -  2

جمهورية الهند .

املــادة ) 2 (
يجوز ملواطني اأي من الطرفـني حاملي اأي من اجلوازات ال�سارية امل�سار اإليها فـي املادة )1( 

الدخول اإلى ، اأو املرور عرب ، اأو البقاء فـي ، اأو اخلروج من اإقليم الطرف الآخر دون �شرط 

احل�شول على التاأ�شرية ملدة ل تتجاوز )90( ت�سعني يوما ، وذلك خالل مدة )180( مائة 

وثمانني يوما من تاريخ دخولهم لأول مرة .

املــادة ) 3 (
يجب على مواطني اأي من الطرفـني حاملي اأي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�سـار اإليهــا 

فـي املادة )1( عدم القيام باأي اأن�سطة مدفوعــة الأجــر التــي تتطلـــب ت�سريـــح عمـــل فــــي 

اأثناء اإقامتهم فـي اإقليم الطرف الآخر .
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املــادة ) 4 (
اإليها  يجب على مواطني اأي من الطرفـني حاملي اأي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�سار 
اإقليم  فـي  اإقامتهم  اأثناء  فـي  بها  املعمول  والأنظمة  بالقوانني  اللتزام   )1( املادة  فـي 

الطرف الآخر .
املــادة ) 5 (

من  اأي  مبواطني  واخلا�سة   ،  )1( املادة  فـي  اإليها  امل�سار  ال�سفر  جوازات  تكون  اأن  يجب 
الطرفـني ، �سارية املفعول ملدة )6( �شتة اأ�شهر على الأقل عند دخولهم اإلى اإقليم الطرف 

الآخر .
املــادة ) 6 (

اإليها  يجب على مواطني اأي من الطرفـني حاملي اأي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�سار 
الطرف  اإقليم  من  واخلروج   ، عرب  واملرور   ، فـي  والبقاء   ، اإلى  الدخول   )1( املادة  فـي 
الآخر من خالل نقاط عبور احلدود املخ�ش�شة للمنافذ الدولية ، و دون اأي قيود ،  وذلك 
با�شتثناء قيود الدخول املتعلقة بالأمن واجلمارك والهجرة وال�شحة ، اأو اأي اأحكام اأخرى 

مطبقة قانونيا على حاملي هذه اجلوازات .
املــادة ) 7 (

1 - يجب على مواطني اأي من الطرفـني حاملي اأي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�سار اإليها 
فـي املادة )1( ، الذين يتم تعيينهم فـي بعثة دبلوما�شية اأو قن�شلية اأو فـي منظمة دولية 
الآخر  اإقليم الطرف  تاأ�شرية قبل دخولهم  ، احل�شول على  الآخر  اإقليم الطرف  فـي 

لأول مرة .
2 - متتد املعاملة امل�سار اإليها فـي الفقرة )1( من هذه املادة لت�سمل اأفراد عائالت املواطنني 
امل�شار اإليهم اأعاله الذين يقيمون معهم فـي املنــزل نف�شـــه ، وذلك �شريطــة اأن يكونوا 

حاملي اأي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�سار اإليها فـي املادة )1( .
3 - يجـــب علــى اجلهــات املخت�ســة فـــي الطــرف الآخـر اعتماد املواطنني امل�سار اإليهم فـي 
الفقرتني )1( و )2( من هذه املادة خالل )30( ثالثني يوما من دخولهم اإلى اإقليم 
الطرف الآخر ، وبناء على ذلك يتم منحهم التاأ�شريات اخلا�شة بهم وفقا لالأنظمة 

الوطنية املعمول بها لدى الطرف الآخر .
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املــادة ) 8 (

1 - ل توؤثر هذه التفاقية على حق ال�سلطات املخت�سة لأي من الطرفـني فـي رف�ض دخول 

مواطنــي الطــرف الآخــر حاملي اأي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�ســار اإليهــا فـــي املادة )1( 

اعتـــبار  حالــة  فـــي  وذلك   ، اإنهائها  اأو  اإقامتهم  مدة  تق�سري  اأو  منهما  كل  اإقليم  اإلى 

املواطنني املعنيني غري مرغوب فـيهم ، اأو فـي حالة متثيلهم خلطر على الأمن الوطني 

اأو النظام العام اأو ال�شحة العامة اأو عندما يكون تواجدهم فـي الإقليم املعني ب�شفة 

غري قانونية . 

، يتوجب على  املادة  اأحكام هذه  اأحد مواطني الطرف الآخر مبوجب  تاأثر  2 - فـي حالة 

القنوات  عرب  كتابة  الآخر  الطرف  اإخطار  الذكر  اآنف  الإجراء  عن  امل�شوؤول  الطرف 

الدبلوما�سية دون تاأخري .

املــادة ) 9 (

امل�شار  ال�شفر  اأي من جوازات  اأو بطالن �شالحية  تلف  اأو  �شرقة  اأو  فـي حالة فقدان   -  1

اإليها فـي املادة )1( ملواطن اأي من الطرفـني فـي اإقليم الطرف الآخر ، تقدم له البعثة 

اإليها �ساحب اجلواز املعني - الوثائق التي  اأو القن�سلية - التي ينتمي  الدبلوما�سية 

متكنه من العودة اإلى اإقليم الطرف الذي ينتمي اإليه .

2 - يجب على البعثة الدبلوما�شية اأو القن�شلية اآنفة الذكر اإبالغ اجلهات املخت�شة لدى 

الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه احلوادث عرب القنوات الدبلوما�شية .

املــادة ) 10 (

القنوات  عرب   )1( املادة  فـي  اإليها  امل�شار  ال�شفر  جوازات  من  مناذج  الطرفان  يتبادل   -  1

الدبلوما�سية خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ التوقيع على هذه التفاقية .

2 - فـي حالة حدوث اأي تغيري على اجلوازات امل�شار اإليها فـي املادة )1( ، يتعني على الطرف 

الآخر عرب  اإلى الطرف  املعدلة  الذي مت تغيري جوازاته توفـري مناذج من اجلوازات 

القنوات الدبلوما�سية خالل )30( ثالثني يوما قبل دخول هذا التغيري حيز التنفـيذ . 
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املــادة ) 11 (

اأو مراجعة اأحكام هذه التفاقية مبوافقتهما كتابة عرب القنوات  يجوز للطرفـني تعديل 

الدبلوما�شية ، واأي تعديالت اأو تغيريات يتفق عليها الطرفان تدخل حيز التنفـيذ طبقا 

للمادة )16( من هذه التفاقية ، وتكون جزءا ل يتجزاأ منها .

املــادة ) 12 (

ل توؤثر هذه التفاقية على اللتزامات املرتتبة مبوجب التفاقيات الثنائية املربمة بني 

الطرفـني ، ول تت�شمن اأي �شيء ميكن اأن يخل باحلقوق واللتزامات املن�شو�ص عليها فـي 

اتفاقية فـيينا للعالقات الدبلوما�سية املوقعة فـي 18 من اأبريل 1961م ، اأو اتفاقية فـيينا 

للعالقات القن�سلية املوقعة فـي 24 من اأبريل 1963م .

املــادة ) 13 (

يعمل الطرفان بهذه التفاقية طبقا للقوانني والأنظمة املعمول بها فـي كل من البلدين .

املــادة ) 14 (

من  وديا  التفاقية  هذه  اأحكام  تف�سري  اأو  تنفـيذ  عن  تن�ساأ  خالفات  اأي  الطرفان  ي�سوي 

خالل امل�شاورات عرب القنوات الدبلوما�شية .

املــادة ) 15 (

 ، اأو جزئي  1 - يجوز لأي من الطرفـني تعليق العمل بهذه التفاقية موؤقتا ، ب�شكل كلي 

لأ�شباب تتعلق بالأمن الوطني اأو النظام العام اأو ال�شحة العامة ، اأو فـي حال خمالفة 

اأحكام هذه التفاقية .

2 - يجب على الطرف الذي يرغب فـي تعليق العمل بهذه التفاقية اإخطار الطرف الآخر 

عن التعليق مع بيان اأ�شبابه كتابة عرب القنوات الدبلوما�شية قبل )7( �سبعة اأيام على 

الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفـيذ ، كما اأن عليه اإخطار الطرف الآخر بانتهاء 

مدة التعليق كتابة عرب القنوات الدبلوما�شية قبل )7( �شبعة اأيام على الأقل من اإنهاء 

هذا التعليق .
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3 - ل يوؤثر تعليق العمل بهذه التفاقية على الو�سع القانوين ملواطني اأي من الطرفـني 

حاملي اأي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�سار اإليها فـي املادة )1( الذين دخلوا م�سبقا 

اإقليم الطرف الآخر .

املــادة ) 16 (

عرب  اإخطار  اآخر  ت�شلم  من  يوما  �شتني   )60( بعد  التنفـيذ  حيز  التفاقية  هذه  تدخل 

القنوات الدبلوما�شية من اأحد الطرفـني يبلغ الطرف الآخر فـيه باإكمال اإجراءاته الداخلية 

الالزمة لدخول التفاقية حيز التنفـيذ ، وت�شري التفاقية ملدة غري حمددة ، ما مل يخطر 

اأحد الطرفـني الطرف الآخر كتابة ، وعرب القنوات الدبلوما�شية ، عن رغبته فـي اإنهائها 

قبل )60( �ستني يوما على الأقل من اإنهائها .

  : باللغات  اأ�سليتني  ن�سختني  2018/2/11م من  بتاريخ  م�سقط  فـي  التفاقية  وقعت هذه 

الهندية ، والعربية ، والإجنليزية ، لكل منها ذات احلجية القانونية ، وفـي حالة الختالف 

فـي التف�شري يعتد بالن�ص الإجنليزي .

    عــن حكومــة                                                   عــن حكومــة

  جمهوريـة الهنـــد                                             �سلطنــــة عمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/48

بتعديل بع�ض اأحكام المر�سوم ال�سلطاني رقم 29/ 2019

بتعيين اأع�ساء اللجنة العمانية لحقوق الإن�سان

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 124/ 2008 باإن�ساء اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان وحتديد 

اخت�سا�ساتها ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 29/ 2019 بتعيني اأع�ساء اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى
يعني خالد بن اأحمد بن �سعيد ال�سعدي ع�سوا فـي اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان ليحل 
محل الوارد ا�سمه فـي البند الثالث من املادة الأولى من املر�سوم ال�سلطاين رقم 29/ 2019 

امل�سار اإليه .

املــادة الثانيــــة 
ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 13من �سعبــــــان �سنــة 1441هـ
املـوافــــق :  7  من ابريـــــــل �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/49

بتعيين قا�سيين في المحكمة العليا

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

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

وعلى قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعني الوارد ا�سماهما فـي القائمة املرفقة قا�سيني فـي املحكمة العليا .

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 13من �سعبــــــان �سنــة 1441هـ

املـوافــــق :  7  من ابريـــــــل �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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قائمة با�سمي القا�سيني املعينني فـي املحكمة العليا

يحيى محمود خليفة �سيد الزناتي -

خالــــــد بن محمد ال�سالح العياري-
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/50

بمنــح الجن�سيــة العمانيــة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

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

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم فـي القائمــة املرفقـــة .

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 13 من �سعبــــــــــــــــان �سنــة 1441هـ

املـوافــــق :  7   من ابريـــــــــــــــــل �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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قائمــة باأ�سمــاء مــن منحــوا اجلن�سيــة العمانيــة

ال�ســـــــــــــــــــــمم

اأفنـــــــــــــــان علـــــــــــي عي�ســــــــــى الربوانــــــيــــة1

بهيــــــه حممـــد لبيـــــب حممــــود مر�ســــي2

�ســـاجدة بيجــم اأحمــــد خـــان واجـــد خـــان3

�سعــــــــــــادة علـــــــــــي عي�ســـــــــــى الربوانـــيــــــــة4

�سالـــــــح عبــداللـــــه �سالــــــح بوعي�ســـــــــــــــــــه5

�سبــــــــــــــــاح �سيــــــــــــــــد �سالــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــرج6

عبداللــــــه �سالــــح عبداللــــــــه بوعي�ســـــــــــه7

علــــــــي عبداللـــــــــــه �سالـــــــــح بوعي�ســــــــــــــــــه8

حممـــد عبداللــــــــه �سالـــــــــح بوعي�ســـــــــــــــــه9

مريـــــــــــــــم عبـــــــــــود عامـــــــــــــر النهــــــــــــــــــدي10

و�سحـــــــه عبداللـــــــه �سالــــــــح بوعي�ســـــــــــــه11

-76-



اجلريدة الر�سمية العدد )1337(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/51

بمنــح الجن�سيــة العمانيــة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

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

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم فـي القائمــة املرفقـــة .

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 13 من �سعبــــــــــــــــان �سنــة 1441هـ

املـوافــــق :  7   من ابريـــــــــــــــــل �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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قائمــة باأ�سمــاء مــن منحــوا اجلن�سيــة العمانيــة

ال�ســــــــــــــــــــــــــمم

 اأمينـــــــــة �سيــــــــــد ح�سيـــــــــن �سيـــــــد جعفـــــــــــــــر1

 ديفيـــــــــــــــــــد جوناثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــــــــــــــاث2

 عبدالغنــــي عبداملجيـــــــــد نا�ســــــــــــر ح�ســــــــــن3

 عطيـــة جابيــن �سيـــد معيـــن �سيد غــــالم الديـــن4

 مينـــــا �سهــــــــراب زائـــــــــري ح�سيـــــــن اأبـــــــــــــــاد5

 اآمـــــــــــــــــــــــــــــال اأحمـــــــــــــــــــــــــــــــد حممــــــــــــــــــــــــــــــــــــد6

 ر�سيـــه بانـــو حممـــد حكيــــم حمــــي الديـــن7
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/52

بـــرد الجن�سيـــة العمانيـــة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

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

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

ترد اجلن�سية العمانية لكل من :

1 - زيـــــد بن اخلطـاب بن غالب الهنائي .

2 - مهند بن اخلطاب بن غالب الهنائي .

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره . 

�سـدر فـي : 13 من �سعبــــــــــــــــان �سنــة 1441هـ

املـوافــــق :  7   من ابريـــــــــــــــــل �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/53

بـــرد الجن�سيـــة العمانيـــة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

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

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

ترد اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم فـي القائمة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 13 من �سعبــــــــــــــــان �سنــة 1441هـ

املـوافــــق :  7   من ابريـــــــــــــــــل �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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قائمــة باأ�سمـاء مـن ردت اإليهـم الجن�سيـة العمانيـة

ال�ســـــــــــــــــمم

اأحمـــــــــد بن زاهـــــــــر بن �سعــيـــــــــد العـــــــــدوي1

اأحمــــــــــد بن نا�ســــــر بن �سعيـــــــــــد الغيـثــــــــــــي2

اإ�ســراء بنت �سليمان بن عبـداللـه النبهانيــــة3

اأ�سمــــــاء بنت �سليمـان بن حمـــود البحريــــــــة4

اأنهــــــــــار بنت نا�ســــــر بن �سعيـــــــــد الغيثيـــــــــة5

اأنـــــــــــور بن �سالــــــــم بن نا�ســــــــر الزكوانـــــــــي6

اأويــــام بنت �سالــــم بن نا�ســــــــر الزكوانيـــــــــــة7

ثريــــــا بنت �سليمــان بن حمـــــود البحريــــــــــة8

جوخـــــة بنت �سالــــم بن نا�ســــــر الزكوانيـــــــة9

جوخــة بنت �سليمان بن عبـداللـه النبهانيــة10

حمـــــــود بن �سليمـــــان بن حمــــود البحـــــــــري11

حنــــــــان بنت اأحمـــــــد بن زاهـــــــــر العدويــــــــــة12

خليــــــل بن �سليمـــان بن حمـــــود البحــــــــــــري13

رحمـــة بنت �سليمــان بن عبـداللـه النبهانيــة14

رقيـــــــــة بنت نا�ســـــــر بن �سعيـــــد الغيثيــــــــــــة15

�سالـــم بن نا�ســـــــر بن من�ســـور الزكوانـــــــــي16

�سعيــــد بن �سليمــان بن عبـداللـه النبهانــــــــي17
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ال�ســـــــــــــــــمم

�سلـــــــــوى بنت �سالـــــــم بن نا�ســـــــــر الزكوانيــــــة18

�سليمـــان بن حمـــــود بن عبـداللــه البحــــــــــــري19

�سليمـــــان بن عبـداللـه بن �سعيـــــد النبهانـــــــــي20

�سميــــــــة بنت نا�ســــــر بن �سعيــــــــــد الغيثيـــــــــــــــــة21

�سيـــــــــــــف بن �سالــــــــــم بن نا�ســـــــر الزكوانـــــــــــي22

�سيــــــــف بن �سليمـــــان بن حمـــــــــود البحــــــــــــري23

�سالـــــح بن �سليمـــان بن عبـداللـه النبهانــــــــــــي24

�ساحلــة بنت �سليمـان بن عبـداللـه النبهانيــــة25

عايــــــدة بنت �سليمـــــــان بن حمــــود البحريــــــــــة26

عبداحلميد بن �سالـــم بن نا�ســـــــــر الزكوانــــي27

عبـداللـه بن �سليمـــان بن عبـداللـه النبهانــــــــي28

علــــــــي بن �سليمــــــــان بن عبـداللــــه النبهانــــــــي29

عمـــــــــاد بن اأحمـــــــــــــد بن زاهـــــــــــــــــر العـــــــــــــدوي30

عميــــــــد بن اأحمــــــــــــــــــــد بن زاهــــــــــــر العـــــــــدوي31

تابـــع : قائمــة باأ�سمـاء مـن ردت اإليهـم الجن�سيـة العمانيـة
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ال�ســـــــــــــــــمم

عي�ســـى بن �سليمــان بن عبـداللـه النبهانــــي32

فاطمــــة بنت نا�ســر بن �سعيـــــــد الغيثيـــــــــــة33

مــــروة بنت �سليمـان  بن حمــــود البحريــــــــة34

مريـــم بنت �سليمــان بن عبـداللـه النبهانيــــة35

ميحــــــــــد بن اأحمــــــــــــد بن زاهــــــــر العـــــــــدوي36

نا�ســـــر بن �سعيــــــــد بن خميــــــــ�س الغيثـــــــــــــي37

ي�ســـــرى بنت �سليمـان بن حمـــود البحريــــــة38

ي�سريــــــة بنت اأحمــــــد بن زاهـــــر العدويــــــــــة39

تابـــع : قائمــة باأ�سمـاء مـن ردت اإليهـم الجن�سيـة العمانيـة
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/54

بتعيين نائب لرئي�س جهاز ال�سرائب

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

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

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/66 باإن�ساء جهاز ال�سرائب ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/42 باإ�سدار نظام جهاز ال�سرائب واعتماد هيكله التنظيمي ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعني �سعــود بن نا�ســر بن را�ســد ال�سكيلـــي نائبـــا لرئيـــ�س جهـــاز ال�سرائـــب بــذات درجتــه 

وخم�س�ساته املالية .

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 15 من �سعبــــــــــــــــان �سنــة 1441هـ

املـوافــــق :  9   من ابريـــــــــــــــــل �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان

-84-



اجلريدة الر�سمية العدد )1337(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/55

بتعيين وكيل لوزارة الخارجية لل�سوؤون الإدارية والمالية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

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

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 ،

وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعني حممد بن نا�سر بن حمد الوهيبي وكيال لوزارة اخلارجية لل�سوؤون الإدارية واملالية .

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 15 من �سعبــــــــــــــــان �سنــة 1441هـ

املـوافــــق :  9   من ابريـــــــــــــــــل �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1337(

ديـوان البـالط ال�سلطانـي

قـرار ديوانـي

رقــــم 2020/10

بتحديد ثمن بيع اللوحات الفنية امللحقة مبو�سوعة " تاريخ عمان عرب الزمان " 

ا�ستنادا اإلى القانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط ال�سلطاين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 91/128 ، 

واإلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 ،
واإلى القرار الديواين رقم 2020/8 بتحديد ثمن بيع كتاب " تاريخ عمان عرب الزمان " ،

واإلى موافقة وزارة املالية بتاريخ 2020/3/1م ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يحدد ثمن بيع اللوحات الفنية امللحقة مبو�سوعــة " تاريــــخ عمـــان عـــرب الزمـــان " مببلــغ 
قدره )10 ر.ع( ع�سرة رياالت عمانية للمجموعة الواحدة .

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�ســدر فـي : 13 من �سعبــــــــان 1441هـ
املـوافـــــق :  7   من ابريــــــــل 2020م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزيـــــــــــــر ديــــــــوان البـــــــــالط ال�سلطانـــــــــــي
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وزارة التعليم العايل

قـرار وزاري

 رقـــم 2020/24

بتعديــل بعـ�ض اأحكام الالئحـة التنظيمية للملحقيات الثقافية

 ، اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/6 بتحديد اخت�سا�سات وزارة التعليم العايل  ا�ستنادا 

واعتماد هيكلها التنظيمي ،

واإلى الالئحة التنظيمية للملحقيات الثقافية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2015/22 ،  

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنظيمية للملحقيات الثقافية ، امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الثالـثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صـدر فـي : 29 مـن رجــــب 1441هـ

املـوافــــق : 24 مـن مــــار�ض 2020م
                                                                                 د. راوية بنت �صعود البو�صعيدية

                                                                                             وزيــــــرة التعليــــم العالـــــي
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تعديالت على بعـ�ض اأحكام الالئحـة التنظيمية للملحقيات الثقافية
املــادة ) 1 ( 

ي�ستبــدل بن�ســو�ص املــــواد )3( ، )7( ، )23( ، )26( من الالئحــة التنظيميــة للملحقيـــات 
الثقافية امل�سار اإليها ، الن�سو�ص الآتية :

املــادة ) 3 ( 
ت�سري اأحكام هذه الالئحة على امللحقيات الثقافية والأق�سام الثقافية ، وعلى املوظفني 
القن�سلية  فـي  املحليني  واملوظفني   ، الثقافية  والأق�سام  امللحقيات  فـي هذه  املحليني 
العامة باأ�سرتاليا واملعنيني بالإ�سراف على الطلبة العمانيني الدار�سني فـي املوؤ�س�سات 

التعليمية فـي اأ�سرتاليا . 
املــادة ) 7 ( 

يكون �سغل وظيفة امللحق الثقافـي اأو م�ساعد امللحق الثقافـي ملدة )4( اأربع �سنوات ، 
قابلة للتمديد ملدة �سنة اأو اأكرث ، ويجوز للوزير اإعفاوؤهما من من�سبهما قبل انق�ساء 

املدة املحددة لهما وفقا ملا تقت�سيه امل�سلحة العامة .
املــادة ) 23 ( 

األ تقل   - املقـــر  داخــل دولـــة  الر�سميــة  املهمــة  اإذا كانـت   - ال�سفـــر  ي�ستــرط ملنح بدل 
امل�سافـة بني مقر العمــل ، ومكــان اأداء املهمــة الر�سميـة عن )250( مائتيــن وخم�سيــن 

كيلو مرتا .
املــادة ) 26 ( 

الإيفاد فـي مهمة  باملائة عند  ال�سفر بن�سبة )100%( مائة  مينح املوظف املحلي بدل 
ر�سمية داخل دولة املقر اأو خارجها ، على اأن ي�سرف البدل عن كل يوم اإذا كان الإيفاد 

خارج دولة املقر ، وعن كل ليلة اإذا كان الإيفاد داخل دول املقر .
ويخف�ص البدل بن�سبة )75%( خم�سة و�سبعني باملائة من البدل املقرر عند الإيفاد فـي 
مهمة ر�سمية خارج دولة املقر ، وبن�سبة )50%( خم�سني باملائة عند الإيفاد فـي مهمة 

ر�سمية داخل دولة املقر ، وذلك اإذا تكفلت جهة خارجية اأو داخلية بال�سكن .  
املــادة ) 2 (

الالئحة  من   )1( املادة  فـي  الواردة  التعريفات  اإلى   " الثقافـي  الق�سم   " تعريف  ي�ساف 
التنظيمية للملحقيات الثقافية ، امل�سار اإليها ، ن�سه الآتي : 

    " 5 مكررا  - الق�سم الثقافـي :
التق�سيم الإداري الذي يتبع الوزارة ، ويتولى القيام بعمل امللحقية الثقافية فـي حالة 

عدم وجودها . " 
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وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
قــرار وزاري 

 رقـــم 2020/76
بحظر ا�سترياد اأ�سماك ال�سبوط )الكارب ( 

من جمهورية جنوب اأفريقيا

ا�ســـتنادا اإلى قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�ســـوم ال�ســــلطاين رقم 2004/45 ،
واإلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107 ،
اأ�سماك ال�سبـــــوط )الكارب(  واإلى تو�سية اجلهة البيطرية املخت�سة ب�ساأن حظر ا�سترياد 

احلية والأنواع املهجنة منه ، ومنتجاتها وم�ستقاتها من جمهورية جنوب اأفريقيا ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

  ) Common Carp ( " يحظــــــــــــــر ا�ستيــــــــــراد اأ�سمــــــــاك ال�سبــــــــــوط الكــــــــــــارب احليــــــــــة
)Cyprinus  carpio ( " والأنواع املهجنة منه ، ومنتجاتها وم�ستقاتها من جمهورية 

جنوب اأفريقيا ، وذلك حلني زوال �سبب احلظر ، و�سدور قرار بهذا ال�ساأن .
ال�سحي للحيوانات  للقانون  املعاملة حراريا وفقا  وامل�ستقات  املنتجات  وت�ستثنى من ذلك 

املائية ال�سادر من املنظمة العاملية ل�سحة احليوان .

املــادة الثانيــــة
على اجلهات املخت�سة تنفيذ هذا القرار ، كل فـي جمال اخت�سا�سه .

املــادة الثالـثــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي :  1 / 8 /1441هـ
املـوافــــق : 26/ 3 /2020م

                                                                                 د. حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفـي

                                                                                    وزيـــــــر الزراعـــــــة والثــــــروة ال�سمكيــــــــة
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قــرار وزاري
 رقـــم 2020/79

بحظر ا�سترياد الطيور احلية من جمهورية الفلبني

ا�ســـتنادا اإلى قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�ســـوم ال�ســــلطاين رقم 2004/45 ،

واإلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107 ،

واإلى تو�سية اجلهــة البيطريــة املخت�سـة ب�سـاأن حظـر ا�ستيــراد الطيــور احليــة ومنتجاتهــا 

وم�ستقاتها ومخلفاتها من جمهورية الفلبني ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى
يحظر ا�ستيـــراد الطيور احلية ومنتجاتها وم�ستقاتها ومخلفاتها من جمهورية الفلبني ، 

وذلك حلني زوال �سبب احلظر ، و�سدور قرار بهذا ال�ساأن .

وت�ستثنـى من ذلك املنتجـات املعاملــة حراريـا وفقا للقانــون ال�سحـــي حليوانــــات الياب�سة 

ال�سادر من املنظمة العاملية ل�سحة احليوان .

املــادة الثانيــــة

على اجلهات املخت�سة تنفيذ هذا القرار ، كل فـي جمال اخت�سا�سه .

املــادة الثالـثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 13/ 8 /1441هـ
املـوافــــق :   7 / 4 /2020م

                                                                                 د. حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفـي

                                                                                    وزيـــــــر الزراعـــــــة والثــــــروة ال�سمكيــــــــة
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وزارة ال�شوؤون القانونية

ا�شتـــدراك

تنــوه وزارة ال�ســـوؤون القانونية اإلى اأنه قد وقــع خطـــاأ مـــادي عند ن�ســــر املر�ســـوم ال�سلطانـــي 

رقم 2020/40 باإجازة االتفاقية النفطية بني حكومة �سلطنة عمان ، و�سركة توتال اإي اآند 

بي عمان بلوك 12 بي. فـي. و�سركة بي تي تي بي مينا ليمتد للمنطقة رقم )12( ، املن�سور  

فـي العدد )1335( من اجلريــدة الر�سميـــة ، ال�سادر بتاريــخ 4 من �سعبــان 1441هـ ، املوافق 

29 من مار�س 2020م ، اإذ ورد فـي عنوان وديباجة املر�سوم ال�سلطاين امل�سار اإليه االآتــي :

" االتفاقيــة النفطيــة بني حكومــة �سلطنــة عمان ، و�سركــة توتـــال اإي اآند بي عمان بلوك 12 

بي. فـي. و�سركة بي تي تي بي مينا ليمتد للمنطقة رقم )12( "

وال�شحيــــح هــــو :

"  االتفاقية النفطية بني حكومة �سلطنة عمان ، و�سركة توتال اإي اآند بي عمان بلوك 12 

بي. فـي. و�سركة بي تي تي اإي بي مينا ليمتد للمنطقة رقم )12( " .

لـــذا لـــزم التنويـــه  

                                                                                وزارة ال�شوؤون القانونية
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(1337) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh

¿Ó````````YEG
 ΩÉµ`MC’ É`≤ah á`dƒÑ≤ŸG á`jQÉéàdG äÉ`eÓ©dG π`«é°ùJ äÉ`Ñ∏W øY ájôµØdG á«µ∏ŸG IôFGO ø∏©J
 QOÉ°üdG á`«Hô©dG è`«∏ÿG ∫hó`d ¿hÉ`©àdG ¢ù`∏› ∫hó`d á`jQÉéàdG äÉeÓ©dG (ΩÉ`¶f) ¿ƒ`fÉb

. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH

120501 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W 
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG
  

IQÉéà∏d »°Tƒ∏ÑdG ¿ÉØ∏N øH ô°UÉf øH óªMCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130414 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ
  

 ájô°ü©dG ™jQÉ°ûª∏d ájô°üŸG äÉeGôgC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h , 112 : Ü.Q 6732 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat55.indd   1 4/6/20   1:37 PM
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(1337) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130795 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. π°ù©dG ™ª°Th π°ù©dG êÉàfEGh πëædG á«HôJh π°ù©dG ™«Ñd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
 IQÉéàdGh …ÈdG π°ù©∏d QÉØX ¢ûHO ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/8/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130956 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e
  

   IQÉéà∏d §HGôŸG ájô≤ÑY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §```≤°ùe á````¶aÉfi , ìô```£e á````j’h , …hQ 131 : Ü.Q 51 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/8/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat55.indd   2 4/6/20   1:37 PM
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(1337) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131284 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

. QƒîÑdGh

 IQÉéà∏d ájô°ü©dG ÚjGõŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131640 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , ájòMCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. É¡YGƒfCÉH äÉYÉ°ù∏d

 
 IQÉéà∏d »æ°û©ŸG ôeÉY óªMCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/9/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat55.indd   3 4/6/20   1:37 PM
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(1337) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131999 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. äÉ«dó«°üdG

 
 Ω.Ω.¢T á«Hô¨dG äÉeóÿG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/10/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132000 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. á°ü°üîàŸG á«Ñ£dG äGOÉ«©dG
  

 Ω.Ω.¢T á«Hô¨dG äÉeóÿG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat55.indd   4 4/6/20   1:37 PM
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(1337) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132062 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. ( π«d’ódG Öàµe ) äGQÉ≤©dG áWÉ°Sh

  
 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d »YÉæ≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , äÉjôb áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/10/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132132 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. á°ü°üîàe äGOÉ«Y
  

 Ω.Ω.¢T á«Hô¨dG äÉeóÿG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h , 211 : Ü.Q 589 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat55.indd   5 4/6/20   1:37 PM
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(1337) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132194 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. AÉ°ùæ∏d π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ

  
 á∏eÉ°ûdG π«∏dG ¿ƒµ°S ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi ,  Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G ídGƒŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/10/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132601 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
  

 á«°UƒJ - á«MÉ«°ùdG ±ƒY »æH …OGh ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , ¥Éà°SôdG áj’h , 131 : Ü.Q 1112 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/10/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1337) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132958 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ∞JGƒ¡dG ™«H

 
 á«bGôdG »bhôëŸG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf áj’h , 611 : Ü.Q 263 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133141 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 êÉLõdGh  äÉ«```°VQC’Gh  Ö````°ûÿGh  á````jòMC’G  ÚLÉ©eh  äÉ©ª∏eh  á«YÉæ°üdG  äÉØ¶æŸG  ™æ°U
 OGƒŸG ™æ°U , ƒ°û◊Gh ¥QƒdG ∂dP »`a ÉÃ »∏÷G ≥«MÉ°ùeh É¡YGƒfCG áaÉµH çÉKC’G hCG ¿OÉ©ŸGh

. ∞«¶æàdG hCG π«°ù¨dG »`a á«dÉ©ØdG äGP äGô°†ëà°ùe hCG
  

 ™jQÉ°ûŸGh á«ªæà∏d è«∏ÿG ¿É°Sôa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1337) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133794 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »gÉ≤ŸG

 ∫ÉªYCÓd óªfi AÉ«∏Y á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h , øjóbƒ©dG ∫Éª°T  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133846 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉeóÿG ºYO á£°ûfCG , OGÒà°SGh ôjó°üJ ÖJÉµe , …QGOEG Öàµe , äÓeÉ©e Ö«≤©J ÖJÉµe
. πµc áeƒµë∏d

 
 QÉªãà°S’Gh äÉeóî∏d QóŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 614 : Ü.Q 133 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/12/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1337) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133912 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »gÉ≤ŸG

 
 IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ¿ƒ«©dG »°V á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/12/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133975 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™d¢ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGôgƒéŸGh ÖgòdG ™«H
  

Ω.Ω.¢T äGôgƒéŸGh Ögò∏d äƒbÉ«dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1337) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134156 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »gÉ≤e

 
IQÉéà∏d á∏«eôdG ¢SGÈf : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134221 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äGΩóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG
 

Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d áæ÷G äÉÑ«W : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , »cREG áj’h  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1337) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134248 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 . »°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG , »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûe Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

h.¢T.¢T QÉªãà°SÓd ø∏cÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134267 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGQÉWE’G OGÒà°SGh ôjó°üJ
 

Ω.Ω.¢T  IóëàŸG êhQÉ°üdG ∫ÉeQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1611 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1337) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134268 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. äGQÉ≤©dG ÒLCÉJh IQGOEG

  
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«°ùeƒædG øH á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2020/1/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134367 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. ÖjQóàdG äÉeóN , RÉ¨dGh §ØædG ∫ƒ≤M øY Ö«≤æàdG äÉeóNh …QGOE’Gh »æ¡ŸG ÖjQóàdG ó¡©e
 

 ∫hÎÑ∏d ‹hódG ó¡©ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h , á«YÉæ°üdG äƒ°ùjQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1337) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134370 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
. √É«ŸG áÄÑ©Jh êÉàfEG

 Ω.Ω.¢T äÉeóÿGh IQÉéà∏d óYÉ°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134451 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ™«ÑdG , ∫ƒNódÉH ºµëàdG áª¶fCGh áÑbGôŸG äGÒeÉµd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 ô```LÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™```«ÑdG  ,  á```MÓŸG  Iõ¡LCGh  äGó©Ÿ á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH

 . áeÓ°ùdGh øeC’Gh ≥jô◊G AÉØWEG äGó©eh äGhOC’ á°ü°üîàŸG

 Ω.Ω.¢T äÉeóÿGh á«æØdG ∫ƒ∏◊G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h , Iójó÷G äÉ«YÉæ°üdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1337) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134511 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£ŸG

 
 IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG OÉjOR’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2020/1/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134549 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ

Ω.Ω.¢T á«dhódG hÉæ°S ´ƒHQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 418 : Ü.Q 24 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1337) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134637 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸG

 
á«ŸÉ©dG ¿GQ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 200 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2020/1/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 
134651 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. á«MÉ«°ùdG ä’ƒ÷G »∏¨°ûe á£°ûfCG , ôØ°ùdG ä’Éch á£°ûfCG

 
Ω.Ω.¢T äÉjôØ°ù∏d »æ°Sƒ◊Gh »µª∏dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 754 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2020/1/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1337) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134679 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ∞«¶æàdG ∫ÉªYCG

 
ájQÉéàdG ∫ÉªYCÓd øeC’G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 1078 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2020/1/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134801 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájôµ°ùdGh á«Hô©dG äÉjƒ∏◊G ™æ°U äÉjƒ∏◊G ™«H , õHÉîŸG äÉéàæe ™«H
 

 á∏eÉ°ûdG ¿ÉbôØdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1337) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134802 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh QƒgõdG ™«H

 
IQÉéà∏d äƒæ∏ë°U »M ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2020/1/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134835 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÉî°†ŸG áfÉ«°Uh π«¨°ûJ
 

Ω.Ω.¢T äÉeóÿGh á°Sóæ¡∏d …ƒ∏©dG §ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h , 112 : Ü.Q 3185 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1337) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134849 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. …QÉ≤©dG ôjƒ£àdG , âfÎfE’G ≥jôW øY áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
Ω.Ω.¢T »àdÉà«Ñ°Sƒg ófG »LƒdƒæµJ hCG …Gh hCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h , 112 : Ü.Q 686: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2020/1/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134891 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«µ∏°S’h á«µ∏°S äGó©eh Iõ¡LCG ™«H
  

h.¢T.¢T ä’É°üJÓd ÉjÌdG ⁄ÉY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/2/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1337) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134901 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. äÉ©éàæŸGh äÓ«JƒŸGh ¥OÉæØdG

 
Ω.Ω.¢T äÉeóÿGh äÉ©éàæª∏d AGôgõdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2020/2/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134919 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 Iõ¡```LC’ á```FõéàdÉH ™«```ÑdG ,  á«FÉHô¡µdG äÓHÉµ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. äÉµÑ°T ôjƒ£J , á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG ó«dƒJ , ‹B’G Ö°SÉ◊G

 
Ω.Ω.¢T ∫Éfƒ°TÉfÎfG ¢SCG.…CG.ƒj : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2020/2/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1337) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134927 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG IQÉŒ

 
IQÉéà∏d ájhÉæ°ùdG É«°SBG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , 72164313 : ºbQ ∞JÉg : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2020/2/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134942 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. (¿GôØYR) á«FGòZ OGƒe
 

á«æeÉ°†J - OhóªŸG π¶dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  92568849 - 92571180: ºbQ ∞JÉg ,  900 : Ü.Q 8177 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h

2020/2/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat55.indd   20 4/6/20   1:37 PM
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(1337) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134943 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. (¿GôØYR) á«FGòZ OGƒe

 
á«æeÉ°†J - OhóªŸG π¶dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ,  92568849 - 92571180: ºbQ ∞JÉg ,  900 : Ü.Q 8177 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h
2020/2/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135015 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. äÉ©éàæŸGh äÓ«JƒŸGh ¥OÉæØdG
 

áMÉ«°ùdGh áaÉ«°†∏d äƒbÉ«dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ô°TƒH áj’h , 99388505 : ºbQ ∞JÉg , 217 : Ü.Q 2016 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi

2020/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat55.indd   21 4/6/20   1:37 PM
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(1337) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
135040 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. áfÉ°†◊G QhO

 
á∏ª°ùH áfÉ°†M : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , Ö«°ùdG áj’h , 99318301 : ºbQ ∞JÉg , 620 : Ü.Q 243 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi
2020/2/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135075 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. á«ÑW äGOÉ«Y
 

Ω.Ω.¢T á«dhódG πMR §N ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ìô£e áj’h , 95591609 : ºbQ ∞JÉg , 131 : Ü.Q 1225 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi

2020/2/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat55.indd   22 4/6/20   1:37 PM
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(1337) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
135078 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«YÉæ°üdG ™jQÉ°ûŸG IQGOEG

 
h.¢T.¢T áYÉæ°ü∏d á«fÉª©dG áYƒªéŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , Ö«°ùdG áj’h , 97115511 : ºbQ ∞JÉg , 111 : Ü.Q 2196 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi
2020/2/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135123 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. …É°ûdG , ÍdG , Iƒ¡≤dG

h.¢T.¢T á«còdG IôµàÑŸG äGQÉªãà°S’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ô°TƒH áj’h , 79194004 : ºbQ ∞JÉg , 130 : Ü.Q 1525 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi

2020/2/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat55.indd   23 4/6/20   1:37 PM
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(1337) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
135224 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«N

 
¢SGhQ ƒHCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , 99537656 : ∞JÉg , 132 : Ü.Q 110 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2020/2/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135229 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. AÉ°ùæ∏d π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ

 
áãjó◊G ∂∏ŸGóÑY ΩCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ,  äGôeÉ©dG  áj’h  ,  92428720:  ∞JÉg  ,  119  :  Ü.Q  845  :  Ü.¢U  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi
2020/2/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat55.indd   24 4/6/20   1:37 PM
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(1337) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
135242 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. áMÉ«°ùdG á£°ûfCG

 
 á«ŸÉ©dG óbƒY ÅWGƒ°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2020/2/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135315 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG
 

Ω.Ω.¢T IóFGôdG ™jQÉ°ûª∏d OÓ«ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , 99848483 : ∞JÉg , 112 : Ü.Q 684 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2020/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat55.indd   25 4/6/20   1:37 PM
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(1337) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
135316 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

 
á«æeÉ°†J - IQÉéà∏d »∏Yh ∫OÉY : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á¶aÉfi , AÉcôH áj’h , 96062555 : ∞JÉg , 320 : Ü.Q 771: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL
2020/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135327 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉÑLhh äÉHhô°ûe Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG
 

 IQÉéà∏d áæjóŸG äÉ©ØJôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , 99071131: ºbQ ∞JÉg : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat55.indd   26 4/6/20   1:37 PM
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(1337) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
135358 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. ∫ÉØWCÓd ábÓ◊Gh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJh ¢üb

 
Üƒ≤©«dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , Ö«°ùdG  áj’h , 99100896 : ºbQ ∞JÉg , 116 : Ü.Q 660: Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi
2020/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

135377 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. RÉ¨dGh §ØædÉH á≤∏©àe äÉeóN
 

Ω.Ω.¢T ábÉ£dG äÉeóÿ á«é«∏ÿG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , 116 : Ü.Q 786: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat55.indd   27 4/6/20   1:37 PM
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(1337) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
135378 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 äÉ«°†ØdG  ™«H  ,  AÉæÑdG  OGƒe ™«H  ,  äÉæjƒªàdG  ,  ÜÉ°ûYC’G  ™«H  ,  äGOGÒdG  ,  ádÉ≤ÑdG  äÓfi

. ájhó«dG ä’ƒ¨°ûŸGh äÉjQÉîØdG ™«H , ÉjGó¡dGh
 

á«ŸÉ©dG »°UGô◊G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ihõf áj’h , 99466888 : ºbQ ∞JÉg , 611 : Ü.Q 793 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi

2020/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat55.indd   28 4/6/20   1:37 PM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1337(

جملـــــ�س املناق�صــــــات
يعلن جمل�س املناق�سات عن طرح املناق�سة املذكورة اأدناه :

موعد 
تقدمي 

العطاءات

اآخر موعد 
لتوزيــع 

امل�صتندات

قيمــة 
امل�صتنـــد

ال�صركات
 التي يحـق

لها اال�صـرتاك
ا�صــم املناقـ�صة رقم 

املناق�صـة

2020/5/19 2020/4/23

)=/150 ر.ع(
مائـــة 

وخم�سـون
ريـاال عمانيا

ال�سركــات املتخ�س�ســـة 
فــي توريد امل�ستلزمات 

الطبية وامل�سجلة 
لـــدى جملـــ�س 

املناق�ســــــات

توريد مواد
ولوازم خمتربية

2020/3

�إ�سنــــــاد  عـــــــن طريــــــق خدمـــــة  و�ملو��سفــــــــات  �ل�ســـروط  م�ستنـــــــد�ت  علـــــى  ميكــــن احل�ســــول 
علــــــى �ملوقــــع االإلكرتونـــي )https://etendering.tenderboard.gov.om( , حتـــى �لتاريـــخ 
�ملذكــــور باجلــــدول �أعـــاله ، على �أن يكـــون دفــع قيمــة �مل�ستنــد عرب بو�بــة �لدفع �لإلكرتوين 

باملوقع .
على جميــع �ل�سركــات �أن ترفـــق مع عطاء�تهــا تاأمينـــا موؤقتــا فـــي �ســورة �سمـــان م�سرفـــي 
�أو �سيــك م�ســـدق عليـــه من �أحد �لبنوك �لعاملة فـي �ل�سلطنــة ل يقل عــن )1%( مــن قيمة 
العطاء معنونا با�ســـم معالــي رئيــــ�س جملـــ�س املناق�ســـات و�ســـاري املفعـــول ملـــدة )90( يومـــا 
من تاريـــــخ تقديـــــم العطاءات , وكل عطاء ال ي�ستوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب لن ينظر 
فيـه ، على �أن يتـــم و�سع �أ�سل �ل�سمان �مل�سرفـي فـي �سندوق �ملناق�ســات مببنــى �ملجلــ�س 

باخلوير قبل املوعد املحدد لتقدمي العطاءات .
يجب تقديــم �لعطاء�ت عن طريق خدمة �إ�سناد على �ملوقع �لإلكرتوين �ملذكور �أعاله قبل 
ال�ساعة �لعا�سرة من �سباح �ليوم �ملحدد لتقديــم �لعطـــاء�ت ، ولن يعتد بالعطاء�ت �ملقدمة 

بعد هذا امليعاد اأيا كانت اأ�سباب التاأخري . 
�أو �ملوؤ�س�ســات �لتي ي�ستمــل عطاوؤها علــى �أكرب  �ستعطى �لأف�سليــة فـي �لإ�سنــاد لل�سركـــات 

ن�سبــة تعمني ون�سبة �سر�ء ممكنة من �ملنتجات �لوطنية . 
جمل�س املناق�سات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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