
 1 

www.arablegalnet.org  

اتفاقية 
مزايا وحصانات جامعة الدول العربية 

ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 يٍ يٛضبق جبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ رُض ػهٗ أٌ أػؼبء جهظ انجبيؼخ 14ثًب أٌ انًبدح 
ٔأػؼبء نجبَٓب ٔيٕظفٛٓب انزٍٚ ُٚض ػهٛٓى انُظبو انذاخهٙ ٚزًزؼٌٕ ثبنًضاٚب ٔانذظبَخ 

. انذثهٕيبعٛخ أصُبء لٛبيٓى ثؼًهٓى ٔأٌ ركٌٕ يظَٕخ دشيخ انًجبَٙ انزٙ رشغال ْٛئبد انجبيؼخ 
 

ٔثًب أَّ ٚزؼٍٛ نزنك أٌ رجٍٛ ثـشٚك يفظهخ إَٔاع انًضاٚب ٔانذظبَبد انزٙ أشبس انٛٓب انًٛضبق 
ٔأٌ ٚذذد َـبلٓب ٔدبالد رـجٛمٓب رٛغٛشا نمٛبو انجبيؼخ ثؤػًبنٓب فٙ أساػٙ انذٔل األػؼبء ػهٗ 

. لٕاػذ يزفك ػهٛٓب 
 

 ػهٗ االرفبلٛخ 10/5/1953نزنك ٔافك يجهظ جبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ ثجهغزّ انًُؼمذح ثزبسٚخ 
. انزبنٛخ ٔػشػٓب ػهٗ دكٕيبد انذٔل األػؼبء نالَؼًبو انٛٓب

 

انفصم األول 
انشخصيت انقاَىَيت 

 

 : رزًزغ جبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ ثشخظٛخ لبََٕٛخ يٍ دٛش أْهٛخ- انًادة األونى 
. أ  ـ رًهك األيٕال انضبثزخ ٔانًُمٕنخ ٔانزظشف فٛٓب

ة ـ انزؼبلذ 
ط ـ انزمبػٙ 

 

انفصم انثاَي 
األيىال واإلجراءاث 

 

رزًزغ أيٕال جبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ صبثزخ كبَذ أٔ يُمٕنخ ٔيٕجٕدارٓب أًٚب ركٌٕ -  انًادة انثاَيت 
ٔأٚب ٚكٌٕ دبئضْب ثبنذظبَخ انمؼبئٛخ يب نى ٚمش األيٍٛ انؼبو انزُبصل ػُٓب 

 .طشادخ ػهٗ أال ٚزُبٔل ْزا انزُبصل اجشاءاد انزُفٛز 
 

دشيخ انًجبَٙ انزٙ رشغهٓب جبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ يظَٕخ ٔال رخؼغ أيٕانٓب أٔ -  انًادة انثانثت 
يٕجٕدارٓب أًُٚب ركٌٕ ٔأٚب ٚكٌٕ دبئضْب إلجشاءاد انزفزٛش أٔ انذجض أٔ 

 .االعزٛالء أٔ انًظبدسح أٔ يب يبصم رنك يٍ اإلجشاءاد انججشٚخ 
 

دشيخ انًذفٕظبد ٔانٕصبئك ثؤَٕاػٓب كبفخ يظَٕخ عٕاء أكبَذ خبطخ ثجبيؼخ - انًادة انرابعت 
 .انذٔل انؼشثٛخ أٔ فٙ دٛبصرٓب

 

 :ٚجٕص نهجبيؼخ - انًادة انخايطت 
 

أٔال ـ أٌ رذٕص ػًالد ٔسلٛخ ٔغٛشْب ٔأٌ ركٌٕ نٓب دغبثبد ثؤٚخ ػًهخ رشبء  
 

صبَٛب ـ أٌ رزهمٗ رهك انؼًالد ٔأٌ رُمهٓب يٍ دٔنخ انٗ أخشٖ أٔ فٙ داخم انذٔنخ 
. رارٓب ٔأٌ رذٕنٓب انٗ أ٘ ػًهخ رشبء 

 

ٔال ٚجٕص نهجبيؼخ أٌ رخشط يٍ دٔنخ ـ ثبنًخبنفخ نهمٕاٍَٛ انغبسٚخ فٛٓب ـ لذسا يٍ 
  .انؼًالد انخبػؼخ نمٕٛد خبطخ أكجش يًب أدخهزّ يُٓب انٗ رهك انذٔنخ
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رشاػٙ جبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ فٙ يجبششرٓب انذمٕق انًخٕنخ نٓب ثبنًبدح انخبيغخ - انًادة انطادضت 
عبنفخ انزكش يب رجذّٚ انذٔل األػؼبء راد انشؤٌ يٍ يالدظبد أٔ رٕطٛبد ثًب ال 

 ٚزؼبسع يغ يظهذخ انجبيؼخ 
 

رزًزغ أيٕال جبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ صبثزخ كبَذ أٔ يُمٕنخ ٔيٕجٕدارٓب ثبإلػفبء يًب - انًادة انطابعت 
 :ٚهٙ 

 

انؼشائت انًجبششح يب ػذا يب ٚكٌٕ يُٓب يمبثم خذيبد نهًشافك انؼبيخ  – أ 
 

انشعٕو انجًشكخ ٔانمٕاٍَٛ ٔاألٔايش انظبدسح ثذظش أٔ رمٛٛذ االعزٛشاد - ة
ٔانزظذٚش ثبنُغجخ نًب رغزٕسدِ انجبيؼخ أٔ رظذسِ يٍ أدٔاد ٔيٕاد خبطخ 
ثبعزؼًبنٓب أداء نًًٓزٓب انشعًٛخ ٔال ٚجٕص نٓب ثٛغ يب اعزٕسدرّ يؼفٗ يٍ 

.  انشعٕو انجًشكٛخ اال ثًٕافمخ انذكٕيخ طبدجخ انشؤٌ
 

ط ـ انشعٕو انجًشكٛخ ٔانمٕاٍَٛ ٔاألٔايش انظبدسح ثذظش أٔ رمٛٛذ االعزٛشاد 
.  ٔانزظذٚش ثبنُغجخ نًب رغزٕسدِ انجبيؼخ أٔ رظذسِ يٍ انًـجٕػبد انخبطخ ثٓب

 

ال ٚؼفٗ يب رشزشّٚ جبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ يذهٛب ألػًبنٓب انشعًٛخ يٍ ػشٚجخ - انًادة انثايُت 
 اإلَزبط أٔ سعى َمم انًهكٛخ

 

انفصم انثانث 
انتطهيالث انخاصت بانرضائم 

 

رؼبيم انشعبئم انشعًٛخ نجبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ فٙ الهٛى كم دٔنخ يٍ انذٔل - انًادة انتاضعت 
األػؼبء يؼبيهخ ال رمم ايزٛبصا ػٍ يؼبيهخ رهك انذٔل نشعبئم أ٘ دٔنخ أخشٖ 
ٔثؼضزٓب انذثهٕيبعٛخ ٔرنك فًٛب ٚزؼهك ثبألٔنٕٚخ ٔسعٕو انزخهٛض ػهٗ انجشٚذ 

ٔانشعبئم انجشلٛخ ثكبفخ إَٔاػٓب عهكٛخ أٔ العهكٛخ ٔانًخبثشاد انزهٛفَٕٛخ ٔغٛشا 
ٔفًٛب ٚزؼهك أٚؼب ثشعٕو َشش األَجبء انزٙ رزاع ثبنظذف أٔ انشادٕٚ ٔال رخؼغ 

 .ْزِ انًكبرجبد ٔانشعبئم انشعًٛخ ألٚخ سلبثخ 
 

ٚجٕص نجبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ اعزؼًبل انشيض فٙ سعبئهٓب ٔاسعبل يكبرجبرٓب - انًادة انعاشرة 
ثشعٕل خبص أٔ ثذمبئت ٚكٌٕ نٓب ٔنهشعٕل يب نهشعم ٔانذمبئت انذثهٕيبعٛخ يٍ 

 .انًضاٚب ٔانذظبَبد 
 

انفصم انرابع 
يًثهى انذول األعضاء 

 

ٚزًزغ يًضهٕ انذٔل األػؼبء فٙ انٓٛئبد انشئٛغٛخ أٔ انفشػٛخ فٙ جبيؼخ - انًادة انحاديت عشرة 
انذٔل انؼشثٛخ ٔانًئرًشاد انزٙ رذػٕ انٛٓب انجبيؼخ أصُبء لٛبيٓى ثؤػًبنٓى 

 :ٔعفشْى انٗ يمش اجزًبػٓى ٔػٕدرٓى يُٓب ثبنًضاٚب ٔانذظبَبد اٜرٛخ

. ػذو جٕاص انمجغ ػهٛٓى أٔ دجضْى أٔ دجض أيزؼزٓى انشخظٛخ  (أ 

انذظبَخ انمؼبئٛخ فًٛب ٚظذس ػُٓى لٕال أٔ كزبثخ أٔ ػًال ثٕطفٓى يًضهٍٛ  (ة 
. نذٔنٓى 

. دشيخ انًذشساد ٔانٕصبئك (ط 
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دك اعزؼًبل انشيض فٙ سعبئهٓى ٔرغهى يكبرجبرٓى ثشعٕل خبص أٔ فٙ دمبئت  (د 
. يخزٕيخ 

دك اػفبئٓى ٔصٔجبرٓى يٍ جًٛغ لٕٛد اإللبيخ ٔيٍ اإلجشاءاد انخبطخ ثمٛذ  (ِ 
األجبَت ٔيٍ كم انزضايبد انخذيخ انٕؿُٛخ فٙ انجالد انزٙ ٚذخهَٕٓب أٔ ًٚشٌٔ 

ثٓب أصُبء لٛبيٓى ثؼًهٓى 

انزغٓٛالد انزٙ رًُخ نهًضهٙ انذٔل األجُجٛخ انًٕفذٍٚ فٙ يؤيٕسٚخ سعًٛخ  (ٔ 
. يئلزخ فًٛب ٚزؼهك ثبنُظى انخبطخ ثبنؼًهخ ٔانمـغ 

انذظبَبد ٔانزغٓٛالد انزٙ رًُخ نهًًضهٍٛ انذثهٕيبعٍٛٛ فًٛب ٚزؼهك ثؤيزؼزٓى  (ص 
. انخبطخ 

ٔانًضاٚب ٔاإلػفبءاد ٔانزغٓٛالد انزٙ ال رزؼبسع يغ يب عجك ركشِ يًب ٚزًزغ  (ح 
ثّ انًًضهٌٕ انذثهٕيبعٌٕٛ يغ اعزضُبء اإلػفبء يٍ ػشٚجخ اإلَزبط ٔيٍ انشعٕو 

.  انجًشكٛخ ػهٗ األشٛبء انًغزٕسدح غٛش أيزؼزٓى انشخظٛخ 
 

ٚزًزغ يًضهٕ انذٔل األػؼبء فٙ انٓٛئبد انشئٛغٛخ أٔ انفشػٛخ نجبيؼخ انذٔل - انًادة انثاَيت عشرة 
انؼشثٛخ ٔفٙ انًئرًشاد انزٙ رؼمذْب دزٗ ثؼذ صٔال طفزٓى انزًضٛهٛخ 

ثبنذظبَخ انمؼبئٛخ فًٛب طذس يُٓى شفٕٚب أٔ كزبثخ ثغجت لٛبيٓى ثؤػًبنٓى 
 .انشعًٛخ يذح رًضٛهٓى نذٔنٓى فٙ ْٛئبد جبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ 

 

ال رؼزجش انًذد انزٙ ٚمؼٛٓب يًضهٕ انذٔل األػؼبء أصُبء لٛبيٓى ثؤػًبنٓى فٙ - انًادة انثانثت عشرة 
انٓٛئبد انشئٛغٛخ أٔ انفشػٛخ نجبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ أ ٔفٙ انًئرًشاد انخبطخ 

ثٓب فٙ الهٛى ادذٖ انذٔل األػؼبء ثًضبثخ يذح البيخ فًٛب ٚزؼهك ثذغبة 
 .انؼشٚجخ ارا يب كبٌ فشع انؼشٚجخ يزشرجب ػهٗ اإللبيخ 

 

ال رًُخ انًضاٚب ٔانذظبَبد نًًضهٙ انذٔل األػؼبء نًظهذزٓى انخبطخ - انًادة انرابعت عشرة 
. ٔنكٍ ػًبَب نزًزؼٓى ثكبيم اعزمالنٓى فٙ أداء أػًبنٓى نذٖ انجبيؼخ 

ٔنزنك ٚجت ػهٗ انذٔل األػؼبء سفغ انذظبَخ ػٍ يًضهٛٓب فٙ جًٛغ انذٔال 
انزٙ ٚزؼخ فٛٓب أٌ رهك انذظبَخ رذٕل دٌٔ رذمٛك انؼذانخ ٔأٌ سفؼٓب ػُٓى 

 . ال ٚئصش فٙ انغشع انز٘ يٍ أجهّ يُذذ 
 

 ػهٗ يًضهٙ انذٔل األػؼبء 13 ٔ 12 ٔ 11ال رـجك أدكبو انًٕاد - انًادة انخايطت عشرة 
 .ثبنُغجخ نذكٕيبد انذٔل انزٍٚ ْى يٍ سػبٚبْب أٔ انزٙ ًٚضهَٕٓب

 

رشًم ػجبسح يًضهٙ انذٔل األػؼبء انٕاسدح فٙ ْزا انفظم جًٛغ يًضهٙ - انًادة انطادضت عشرة 
انذٔل األػؼبء ٔيغبػذٚٓى ٔانًغزشبسٍٚ ٔانخجشاء انفٍُٛٛ ٔانغكشرٛشٍٚ 

 .انًٕفذٍٚ يؼٓى 
 

ٚزًزغ انًُذٔثٌٕ انذائًٌٕ نهذٔل يذح رًضٛهٓى نذٔنٓى فٙ ْٛئبد انجبيؼخ - انًادة انطابعت عشرة 
 .انؼشثٛخ ثًب ٚزًزغ ثّ انًًضهٌٕ انذثهٕيبعٌٕٛ

 
ٚمٕو األيٍٛ انؼبو ثبثالؽ دكٕيبد انذٔل األػؼبء ثؤعًبء يًضهٙ انذٔل نذٖ - انًادة انثايُت عشرة 

 .يجهظ انجبيؼخ ٔيُذٔثٛٓب انذائًٍٛ ٔأػؼبء انهجبٌ انذائًخ 
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انفصم انخايص 
انًىظفىٌ 

 

ٚذذد يجهظ جبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ ثُبء ػهٗ يب ٚشفؼّ انّٛ األيٍٛ انؼبو - انًادة انتاضعت عشرة 
فئبد يٕظفٙ األيبَخ انؼبيخ انزٍٚ رُـجك ػهٛٓى أدكبو انًبدح انؼششٍٚ ٔأدكبو 

ٔٚمٕو األيٍٛ انؼبو ثؤخـبس انذٔل األػؼبء دٔس ثؤعًبء ْئالء . انفظم انغبثغ
 .انًٕظفٍٛ يغ ثٛبٌ ٔظبئفٓى

 

-  انًادة انعشروٌ 
ٚزًزغ يٕظفٕ األيبَخ انؼبيخ ثجبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ ثظشف انُظش ػٍ  (أٔال )

: جُغٛزٓى ثبنًضاٚب ٔانذظبَبد اٜرٛخ 

. انذظبَخ انمؼبئٛخ ػًب ٚظذس ػُٓى ثظفزٓى انشعًٛخ  (أ 

اإلػفبء يٍ انؼشٚجخ ػهٗ يشرجبرٓى ٔيكبفآرٓى انزٙ رمبػٕا ٔٚزمبػَٕٓب  (ة 
. يٍ انجبيؼخ 

 

ٔػالٔح ػهٗ يب رمذو ٚزًزغ يٕظفٕ األيبَخ انؼبيخ يٍ غٛش سػبٚب دٔنخ  (صبَٛب  )
:  انًمش 

ثبإلػفبء ْى ٔصٔجبرٓى ٔأفشاد أعشْى انزٍٚ ٚؼٕنَٕٓى يٍ لٕٛد نٓجشح  (أ 
. ٔاإلجشاءاد انخبطخ ثمٛذ األجبَت 

ثبنزغٓٛالد انزٙ رًُخ نهًٕظفٍٛ انزٍٚ فٙ دسجبرٓى يٍ أػؼبء انٓٛئبد  (ة 
انذثهٕيبعٛخ انًؼزًذٍٚ نذٖ انذكٕيخ راد انشؤٌ فًٛب ٚزؼهك ثبنُظى 

. انخبطخ ثبنمـغ

انزغٓٛالد انزٙ رًُخ نهًجؼٕصٍٛ انذثهٕيبعٍٛٛ فٙ ٔلذ األصيبد انذٔنخ  (ط 
. فًٛب ٚزؼهك ثؼٕدرٓى انٗ ٔؿُٓى 

ثبإلػفبء فٙ ثذش عُخ يٍ ربسٚخ رغهًٓى انؼًم يٍ انشعٕو انجًشكٛخ  (د 
ػًب ٚغزٕسدٌٔ يٍ أصبس ٔيزبع ثًُبعجخ أٔل رٕؿٍ فٙ انذٔنخ طبدجخ 

 .انشؤٌ
 

ٚؼفٗ يٕظفٕ األيبَخ انؼبيخ يٍ انزضايبد انخذيخ انٕؿُٛخ ػهٗ أَّ - انًادة انحاديت وانعشروٌ 
ثبنُغجخ نشػبٚب كم دٔنخ فبٌ ْزا اإلػفبء ٚمزظش ػهٗ يٍ أدسط اعًّ يُٓى 

 .ػًٍ كشف ٚؼذِ األيٍٛ انؼبو ٔرؼزًذِ انذكٕيخ طبدجخ انشؤٌ 
 

ٔفٙ دبنخ اعزذػبء غٛش ْئالء يٍ يٕظفٙ األيبَخ انؼبيخ نهخذيخ 
انٕؿُٛخ فؼهٗ انذكٕيخ طبدجخ انشؤٌ ثُبء ػهٗ ؿهت األيٍٛ انؼبو أٌ رئجم 

ػهٗ لذس يب رغزـٛغ اعزذػبء يٍ رذػٕ دبجخ انؼًم نجمبئٓى يٍ ْئالء 
 .انًٕظفٍٛ يُؼب يٍ رؼـٛم األػًبل انٓبيخ رؼـٛال خـٛشا 

  

ػالٔح ػهٗ انًضاٚب ٔانذظبَبد انًُظٕص ػُٓب فٙ انًبدرٍٛ انغبثمزٍٛ - انًادة انثاَيت وانعشروٌ 
رًزغ األيٍٛ انؼبو ٔاأليُبء انًغبػذٌٔ ٔانًٕظفٌٕ انشئٛغٌٕٛ ْى 

ٔصٔجبرٓى ٔأٔالدْى انمظش ثبنًضاٚب ٔانذظبَبد انزٙ رًُخ ؿجمب نهؼشف 
 .انذٔنٙ نهًجؼٕصٍٛ انذثهٕيبعٍٛٛ كم ثذغت دسجزّ 

 

انًضاٚب ٔانذظبَبد انزٙ رًُخ نهًٕظفٍٛ ْٙ نظبنخ انجبيؼخ ، ٔنأليٍٛ - انًادة انثانثت وانعشروٌ 
انؼبو انذك ثم ٔٚمزؼّٛ انٕاجت سفغ انذظبَخ ػٍ يٕظفٙ األيبَخ غٛش 



 5 

www.arablegalnet.org  

انًُظٕص ػُٓى فٙ انًبدح انغبثمخ فٙ كبفخ األدٕال انزٙ ٚشٖ فٛٓب أٌ 
انذظبَخ رذٕل دٌٔ أخز انؼذانخ يجشاْب ٔأٌ سفؼٓب ال ٚؼش ثظبنخ 

انجبيؼخ أيب انًٕظفٌٕ انًُظٕص ػُٓى فٙ رهك انًبدح فال رشفغ ػُٓى 
 .انذظبَخ اال ثًٕافمخ انًجهظ 

 

رزؼبٌٔ جبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ فٙ كم ٔلذ يغ انغهـبد انًخزظخ - انًادة انرابعت وانعشروٌ 
انزبثؼخ نهذٔل األػؼبء نزذمٛك انؼذانخ ٔيشاػبح رُفٛز نٕائخ انؼجؾ ٔرجُت 

 .يب لذ ُٚشؤ يٍ عٕء اعزؼًبل انًضاٚب ٔانذظبَبد انًجُٛخ فٙ ْزا انفظم 
 

انفصم انطادش 
انخبراء 

 

غٛش انًٕظفٍٛ انًُظٕص ػُٓى فٙ انفظم انخبيظ  )ٚزًزغ انخجشاء - انًادة انخايطت وانعشروٌ 
أصُبء لٛبيٓى ثًؤيٕسٚخ نجبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ رُفٛزا نمشاس ٚظذسِ يجهغٓب  (

ثبنًضاٚب ٔانذظبَبد انالصيخ نزؤدٚخ ْزِ انًؤيٕسٚخ ٔػهٗ األخض ثًب ٚؤرٙ 
: 

. ػذو جٕاص انمجغ ػهٛٓى أٔ دجضْى أٔ دجض أيزؼزٓى انشخظٛخ  (أ 

انذظبَخ انمؼبئٛخ دزٗ ثؼذ اَزٓبء يؤيٕسٚزٓى فًٛب ٚظذس ػُٓى  (ة 
. ثظفزٓى انشعًٛخ 

. دشيخ انًذشساد ٔانٕصبئك  (ط 

دك اعزؼًبل انشيض ٔرغهى انًشاعالد انًزجبدنخ ثُٛٓى ٔثٍٛ جبيؼخ  (د 
. انذٔل انؼشثٛخ ثشعٕل خبص أٔ فٙ دمبئت يخزٕيخ

انزغٓٛالد انزٙ رًُخ نًًضهٙ انذٔل األجُجٛخ انًٕفذٍٚ فٙ يؤيٕسٚخ  (ِ 
. سعًٛخ يئلزخ فًٛب ٚزؼهك ثبنُظى انخبطخ ثبنؼًهخ أٔ انمـغ

انذظبَبد ٔانزغٓٛالد انزٙ رًُخ نهًضهٍٛ انذثهٕيبعٍٛٛ فًٛب ٚزؼهك  (ٔ 
 .ثؤيزؼزٓى انخبطخ 

اػفبإْى ٔصٔجبرٓى ٔأٔالدْى انمظش يٍ لٕٛد انٓجشح ٔاجشاءاد لٛذ  (ص 
  .األجبَت ٔاالنزضايبد انخبطخ ثبنخذيبد انٕؿُٛخ 

 

انًضاٚب ٔانذظبَبد انزٙ رًُخ نهخجشاء ْٙ نًظهذخ انجبيؼخ ٔٚكٌٕ - انًادة انطادضت وانعشروٌ 
نأليٍٛ انؼبو انذك ثم ٔٚمزؼّٛ انٕاجت سفغ ْزِ انذظبَخ فٙ األدٕال 

انزٙ ٚشٖ فٛٓب أٌ انذظبَخ رذٕل دٌٔ أخز انؼذانخ يجشاْب ٔأٌ سفؼٓب ال 
 .ٚؼش ثظبنخ انجبيؼخ 
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انفصم انطابع 
وثيقت انطفر 

 

ٚجٕص نأليبَخ انؼبيخ نجبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ يُخ رزاكش يشٔس نًٕظفٛٓب - انًادة انطابعت وانعشروٌ 
كًغزُذ طبنخ نغفش دبيهّ رؼزشف ثّ ٔرمجهّ انذٔل األػؼبء يغ يشاػبح 

 .أدكبو انًبدرٍٛ انزبنٛزٍٛ 
 

رًُخ انزؤشٛشاد نذبيهٙ رزاكش انًشٔس ثُبء ػهٗ ؿهت يٍ األيبَخ - انًادة انثايُت وانعشروٌ 
انؼبيخ ٚضجذ فّٛ أَٓى يٕظفٌٕ فٛٓب يغبفشٌٔ ألداء ػًم سعًٙ خبص ثٓب 

. 
 

ٚزى يُخ انزؤشٛشاد نهًٕظفٍٛ فٙ ألشة ٔلذ يغزـبع يغ يشاػبح - انًادة انتاضعت وانعشروٌ 
 .كبفخ انزغٓٛالد نؼًبٌ عفشْى فٙ ألشة ٔلذ 

 

 نهخجشاء ٔانًٕظفٍٛ 29رًُخ َفظ انزغٓٛالد انًُظٕص ػُٓب فٙ انًبدح     -انًادة انثالثىٌ 
انزٍٚ ال ٚذًهٌٕ رزاكش يشٔس يٍ انجبيؼخ ثششؽ رمذًٚٓى شٓبدح طبدسح يٍ 

 األيبَخ انؼبيخ رضجذ أَٓى يغبفشٌٔ ألداء ػًم ٚزؼهك ثبنجبيؼخ
 

انفصم انثايٍ 
فض انًُازعاث 

 

: رشكم جبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ ْٛئخ نفغ - انًادة انحاديت وانثالثىٌ 
انًُبصػبد انُبشئخ يٍ انزؼبلذ ٔغٛشْب يٍ انًُبصػبد انًزؼهمخ ثبنمبٌَٕ  (أ )

. انخبص انزٙ ركٌٕ انجبيؼخ ؿشفب فٛٓب 
انًُبػبد انزٙ ٚكٌٕ ؿشفب فٛٓب يٕظف ثبنجبيؼخ يزًزغ ثذكى يشكضِ  (ة)

 . انشعًٙ ثبنذظبَخ ارا نى رشفغ ػُّ ْزِ انذظبَخ 
 

أحكاو ختاييت 
 

نٛظ فٙ أدكبو ْزِ االرفبلٛخ يب ٚئصش ػهٗ عهـخ كم دٔنخ يٍ انذٔل - انًادة انثاَيت وانثالثىٌ 
األػؼبء فٙ ارخبر يب رشاِ يُبعجب يٍ رذاثٛش نظٛبَخ عاليخ ثالدْب أٔ أيُٓب 

. أٔ َظبيٓب انؼبو 
ٔػهٗ انذٔنخ انزٙ رشٖ ػشٔسح الرخبر يضم ْزِ انزذاثٛش أٌ رغبسع 

ثبالرظبل ثبأليبَخ انؼبيخ ثمذس يب رغًخ ثّ انظشٔف نالرفبق ػهٗ 
  .اإلجشاءاد انكفٛهخ ثذًبٚخ يظبنخ انجبيؼخ 

 

ٚشفغ أ٘ خالف ػهٗ رفغٛش أٔ رـجٛك ْزِ االرفبلٛخ انٗ يذكًخ انؼذل - انًادة انثانثت وانثالثىٌ 
 .انؼشثٛخ يب نى ٚزفك انـشفبٌ ػهٗ ؿشٚمخ أخشٖ

 

ٚؼشع يجهظ جبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ ْزِ االرفبلٛخ ػهٗ انذٔل األػؼبء - انًادة انرابعت وانثالثىٌ 
 فٙ انجبيؼخ نالَؼًبو انٛٓب 

 

رظجخ االرفبلٛخ َبفزح ثبنُغجخ نكم دٔنخ اػزجبسا يٍ ربسٚخ اٚذاع رهك - انًادة انخايطت انثالثىٌ 
ٔٚمٕو األيٍٛ انؼبو ثبخـبس . انذٔنخ األيبَخ انؼبيخ ٔصٛمخ اَؼًبيٓب انٛٓب

 .انذٔل األػؼبء ثبٚذاع ٔصبئك االَؼًبو
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اَؼًبو ادذٖ انذٔل األػؼبء نٓزِ االرفبلٛخ ٚؼُٙ ارًبيٓب نإلجشاءاد - انًادة انطادضت وانثالثىٌ 
 .انذعزٕسٚخ نجؼم االرفبلٛخ جضءا يٍ رششٚؼٓب انذاخهٙ 

 

رجمٗ ْزِ االرفبلٛخ َبفزح ثبنُغجخ نهذٔنخ انًُؼًخ يب ثمٛذ نٓب طفخ - انًادة انطابعت وانثالثىٌ 
 .انؼؼٕٚخ فٙ انجبيؼخ

 

ٚجٕص نجبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ أٌ رؼمذ ارفبلٛبد اػبفٛخ نزُظٛى رـجٛك - انًادة انثايُت وانثالثىٌ 
 .أدكبو ْزِ االرفبلٛخ ثجالد انذٔل األػؼبء 
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اتفاقيت 
يسايا وحصاَاث جايعت انذول انعربيت 

ـــــــــــــــ 
 
 يٍ دٔس 10/5/1953ٔافك ػهٛٓب يجهظ جبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ ثجهغزّ انًُؼمذح ثزبسٚخ - 1

. االَؼمبد انؼبد٘ انضبيٍ ػشش 
 
 :رى اٚذاع ٔصبئك االَؼًبو يٍ لجم  2
 

 12/12/1953ثزبسٚخ انًًهكخ األسدَٛخ انٓبشًٛخ  
 8/3/1954ثزبسٚخ جًٕٓسٚخ يظش انؼشثٛخ  
 5/4/1954ثزبسٚخ انًًهكـخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ  
 20/2/1955ثزبسٚخ جًٕٓسٚخ انؼـشاق  
 23/10/1956ثزبسٚخ انجًٕٓسٚخ انؼشثٛخ انغٕسٚخ  
 28/3/1973ثزبسٚخ انًًهكـخ انًغشثٛــخ  
 20/4/1974ثزبسٚخ دٔنخ لــش  
 19/8/1975ثزبسٚخ دٔنخ انكٕٚذ  
 3/11/1976ثزبسٚخ دٔنخ فهغـٍٛ  
 13/1/1977ثزبسٚخ دٔنخ اإليبساد انؼشثٛخ انًزذذح  
 30/10/1977ثزبسٚخ جًٕٓسٚخ انغـٕداٌ  
 
  : تحفظاث- 3

 

: جًهىريت يصر انعربيت - أ 
ػذو لجٕل يظش يب جبء ثبنفمشح األٔنٗ يٍ انًبدح انذبدٚخ ٔانؼششٍٚ يٍ اػفبء ثؼغ - أوال 

يٕظفٙ األيبَخ انؼبيخ يٍ انزضايبد انخذيخ انٕؿُٛخ ٔأَٓب عزؤخز فًٛب ٚزؼهك ثبنًٕظفٍٛ انًزكٕسٍٚ 
فٙ رهك انفمشح ثزاد انذكى انًمشس فٙ انفمشح انضبَٛخ يٍ رهك انًبدح أ٘ أَٓب عزكزفٙ ثزؤجٛم اعزذػبء 

. يٍ رذػٕ دبجخ انؼًم نجمبئٓى يٍ يٕظفٙ األيبَخ انؼبيخ نهخذيخ انٕؿُٛخ 
 

ػذو لجٕل يب جبء ثبنًبدح انضبَٛخ ٔانؼششٍٚ يٍ رًزغ انًٕظفٍٛ انشئٛغٍٛٛ ثجبيؼخ - ثاَيا  
انذٔل انؼشثٛخ ْى ٔصٔجبرٓى ٔأٔالدْى انمظش ثبنًضاٚب ٔانذظبَبد انزٙ رًُخ ؿجمب نهؼشف انذٔنٙ 

. نهًجؼٕصٍٛ انذثهٕيبعٍٛٛ 
 

: انجًهىريت انعربيت انطىريت - ة
 ٚغزضُٗ انًٕظفٌٕ ٔانخجشاء انغٕسٌٕٚ فٙ جبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ يٍ االيزٛبصاد 

ٔٚئجم اعزذػبء يٕظفٙ األيبَخ انؼبيخ انغٕسٍٚٛ نهخذيخ . ٔانذظبَبد انٕاسدح فٙ ْزِ االرفبلٛخ 
. انٕؿُٛخ ارا كبَذ دبجخ انؼًم رمزؼٙ ثمبءْى ػهٗ سأط أػًبنٓى 

 

 بتعذيم بعض 8/9/1977 بتاريخ 3656أصذر يجهص جايعت انذول انعربيت قرارِ رقى  -  4
 .يىاد االتفاقيت 


