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االتفاقية العربية 
 1975لعام  (4)رقم 

" معدلة" بشأن تنقل األيدي العاملة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ٔاعزًن ُٙ  (1975آماه / نٛجٛب، يبهً / ؿواثهٌ  )ٔٓل اَؤل ُٙ . إٌ يؤتًش انعًم انعشبي
. كٔهرّ انوبكٚخ انواثوخ

 

 أٌ األؽلاس االٓزظبكٚخ ٔاالعزًبهٛخ انزٙ ؿوأد ههٙ انٕؿٍ انووثٙ فالل آخزا في االعتباس
. انؾٔجخ انًبػٛخ ٓل أٔعلد أٔػبهب اٍزهييذ اهبكح انُلو ُٙ االرِبٓٛخ انٔبئًخ نزُٔم األٚل٘ انوبيهخ

 

 أٌ فـؾ انزًُٛخ االٓزظبكٚخ ٔاالعزًبهٛخ انووثٛخ رزـهت رؾْٔٛ االٍزِبكح آخزا في االعتباس
انٕٔ٘ انجشوٚخ، األيو – ٔثظِخ فبطخ – انٔظٕٖ يٍ انًٕاهك ُٙ األٓـبه انووثٛخ، ثًب ُٙ منك 

انن٘ ٚٔزؼٙ رُلٛى رُٔم األٚل٘ انوبيهخ ثًب ٚكِم رُٕٛو اؽزٛبعبد ثوايظ انزًُٛخ ُٙ كم ٓـو، ٔثًب 
ٚؾْٔ أْلاٍ انزكبيم االٓزظبك٘ انووثٙ، 

 

رًزن انوًبل اننٍٚ ٚزُٔهٌٕ ًُٛب ثٍٛ األٓـبه انووثٛخ ثكبُخ انؾّٕٔ ٔانًياٚب وإيًاًَا بضشوسة 
. انًًُٕؽخ نوًبل انلٔنخ األطهٛخ

 

.  األؽكبو انٕاهكح ُٙ االرِبٓٛخ انووثٛخ نًَزٕٚبد انوًم ثشؤٌ انٓغوح نهوًميشيشًا إني
 

آماه أنَ ٔرَوًبئخ ٔفًٌ ٍٔجوٍٛ، االرِبٓٛخ /  ُٙ ْنا انٕٛو انضبنش هشو يٍ يبهً يمش
. 1975نوبو  (يولنخ)انزبنٛخ انزٙ ٚـهْ ههٛٓب االرِبٓٛخ انووثٛخ نزُٔم األٚل٘ انوبيهخ 

 

َطاق تطبيك االتفاليت 
 

انًادة األوني 
 

انوًبل انووة اننٍٚ ٚزُٔهٌٕ نهوًم انٙ ٓـو هوثٙ يٍ " انوًبل انٕاُلٍٚ " ٚٔظل ثوجبهح  -1
 .ٓـو هوثٙ آفو أٔ يٍ كٔنخ أعُجٛخ

رَو٘ أؽكبو ْنِ االرِبٓٛخ ههٙ انوًبل انِهَـٍُٛٛٛ اننٍٚ ٚوًهٌٕ أٔ ٚزُٔهٌٕ ثٌوع انوًم  -2
 .ثٍٛ انلٔل األؿواٍ ُٙ ْنِ االرِبٓٛخ ين رًزوٓى ثكم ؽّٕٔ انًٕاؿٍ ُٙ ثهلِ

 :انتانيترَو٘ أؽكبو ْنِ االرِبٓٛخ ههٙ انوًبل انٕاُلٍٚ ثبٍزضُبء انِئبد  -3
 . هًبل انؾلٔك ( أ)
 .هًبل انجؾو ( ة)
أطؾبة انًٍٓ انؾوح ٔانُِبٍَٛ اننٍٚ ال ًٚكضٌٕ ُٙ أهاػٙ انلٔنخ انًَزٔجهخ نٓى نًلح  (ط)

. ؿٕٚهخ
روزجو األؽكبو انٕاهكح ُٙ ْنِ االرِبٓٛخ ؽلا أكَٙ ٔال رئصو ثؤٚخ طٕهح كبَذ ُٙ أؽكبو - 4

انٕٔاٍَٛ أٔ انهٕائؼ أٔ االرِبٓٛبد أٔ األهواٍ انزٙ ٚزٕاُو ثًٔزؼبْب نهوًبل انٕاُلٍٚ شؤؿب 
. أُؼم يٍ انؼًبَبد ٔانًياٚب انًًُٕؽخ نٓى ثًٕعت ْنِ االرِبٓٛخ

نهلٔل األؿواٍ ُٙ ْنِ االرِبٓٛخ أٌ رؤل ًُٛب ثُٛٓب ارِبٓٛبد صُبئٛخ نزُلٛى رُٔم األٚل٘  -5
 .انوبيهخ، ٔنٓب أٌ رَزوشل ثًُٕمط االرِبٓٛخ انضُبئٛخ انًهؾٔخ ثٓنِ االرِبٓٛخ
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االنتزاياث انتي تفشضها االتفاليت 
 

انًادة انثاَيت 
 

تُظيى ششوط انعًم نهعًال انىافذيٍ 
 

رزوٓل كم كٔنخ ؿوٍ ُٙ ْنِ االرِبٓٛخ ثبرقبم كبُخ اإلعواءاد انزشوٚوٛخ ٔانزُلًٛٛخ ثبنزشبٔه 
:  ين يُلًبد أطؾبة األهًبل ٔانوًبل األكضو رًضٛال، نزُلٛى انًَبئم انزبنٛخ

 

 .انؾِبف ههٙ ُوص انوًم ثبنَُجخ نوًبل انلٔنخ األطهٍٛٛ -1
األٔنٕٚخ ُٙ انزشٌٛم نهوًبل انٕاُلٍٚ، ٕٔٚعّ فبص انوًبل انِهَـٍُٛٛٛ، ٔمنك ثًب ٚزِْ  -2

 .ٔؽبعبد كم كٔنخ
هٔل انوًم انِوك٘، ٔٚغت أٌ ٚزؼًٍ انجٛبَبد انًزوهٔخ ثشؤؽ ٔكؤٍ االٍزقلاو ٔانجٛبَبد  -3

األٍبٍٛخ انقبطخ ثبنوبيم ، َٕٔم انوًم ، ٔيكبٌ رؤكٚخ األعو ، ٔاالٍزٔـبهبد انزٙ رقظى 
يُّ، ٔيلح انؤل، ٔشؤؽ رغلٚلِ أٔ َُقّ، َِٔٔبد ٍِو ٔهٕكح انوبيم ٔأُواك أٍوح انوبيم 

 .انًظوػ نٓى ثًظبؽجزّ
رظبهٚؼ انوًم ٔاإلٓبيخ، ٔٚغت أٌ رزؼًٍ ثٛبَبد ثبإلعواءاد انقبطخ ثًُؼ رظبهٚؼ انوًم  -4

ٔاإلٓبيخ نهوًبل انٕاُلٍٚ، ثًب ُٙ منك اعواءاد رغلٚل أٔ هلو رغلٚل أٔ ٍؾت رهك انزظبهٚؼ، 
ين ؽِق ؽْ انوبيم ُٙ انزلهى أيبو انغٓبد انًقزظخ ٔؽظٕنّ ههٙ كبُخ انًَزؾٔبد أٔ 

انًكبُآد أٔ انًياٚب انًَزؾٔخ نّ هُل يٌبكهح انلٔنخ انًَزٔجهخ نّ، ين يُؾّ يٓهخ ىيُٛخ يؤٕنخ 
ثول اَزٓبء رظوٚؼ اإلٓبيخ، رًكُٛب نّ يٍ رَٕٚخ أيٕهِ انشقظٛخ ٔأيٕه أٍورّ ثـوٚٔخ 

 .يُبٍجخ
شؤؽ اثوبك انٕاُلٍٚ يٍ انلٔنخ انًَزٔجهخ نٓى، ين ػًبٌ هلو رووػٓى ٔأُواك أٍوْى  -5

نالػـٓبك أٔ اإلثٔبء انزوَِٙ َزٛغخ رـٕهاد ٓل رـوأ ههٙ انوالٓبد انَٛبٍٛخ ثٍٛ كٔنزٓى 
 .األطهٛخ ٔانلٔنخ انًَزٔجهخ نٓى، أٔ رجوًب نؾبنخ ٍّٕ انوًم، أٔ ألٍجبة طؾٛخ فبطخ ثبنوًبل

ثُبء ههٙ ؿهت ٚٔليَّٕ انٙ انغٓبد انًقزظخ ُٙ انلٔنخ انًَزٔجهخ نٓى – ؽْ انوًبل انٕاُلٍٚ  -6
ٔمنك ثًُؾٓى  (انئعخ أٔ انئط ٔاألؿِبل ٔانٕانلاٌ  )ُٙ اطـؾبة أُواك أٍورٓى – 

ههٙ أٌ رجؾش . رظبهٚؼ اإلٓبيخ ألُواك األٍوح ههٙ ٌَِ األٌٍ انزٙ رًُؼ نهوًبل انٕاُلٍٚ
 أشٓو يٍ ربهٚـ 6رهك انغٓبد ْنا انـهت ٔرجذ ُّٛ ههٙ ٔعّ انَوهخ ُٙ ُزوح ال رزغبٔى 

 .رٔلٚى انـهت 
رًزن انوًبل انٕاُلٍٚ ٔأُواك أٍوْى انًظوػ نٓى ثبطـؾبثٓى ثبنؾّٕٔ ٔانًياٚب انزٙ ٚزًزن ثٓب  -7

 :هًبل انلٔنخ انًَزٔجهخ نٓى، ههٙ أٌ ٚشًم منك ثٕعّ فبص 
 .ُوص انوًم ( أ)
ٍبهبد انوًم ٔاألعٕه فبػوخ نهؼوائت ٔانوٍٕو انزٙ رِوع ههٙ كَت  ( ة)

 .انوًم
. انواؽخ األٍجٕهٛخ   (ط)
. األعبىاد ثؤعو   (ك)
. انزؤيُٛبد االعزًبهٛخ ٔانؼًبٌ االعزًبهٙ (ْـ)
. انقليبد اإلٍكبَٛخ ٔانظؾٛخ ٔفليبد انَاليخ انًُٓٛخ   (ى)

. رًزن انوًبل انٕاُلٍٚ ثبنؾّٕٔ انُٔبثٛخ ُٙ اؿبه انزشوٚوبد انٕؿُٛخ نهلٔنخ انًَزٔجهخ نٓى- 8
ؽْ انوًبل انٕاُلٍٚ ُٙ أٌ ٚؾٕنٕا أعٕهْى انٙ أ٘ ثهل ٚقزبهَّٔ أٔ انٙ انلٔنخ انزٙ ُٚزًٌٕ  -9

 .انٛٓب، ٔنكم كٔنخ أٌ رؾلك انًجهي انًًَٕػ ثزؾٕٚهّ ههٙ أال ٚٔم هٍ صهش األعو
 .شؤؽ رغًٛن ٔروؽٛم ٔرشٌٛم انوًبل انواًجٍٛ ُٙ االَزٔبل نهوًم -10
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 رجَٛؾ اإلعواءاد انقبطخ ثزُٔم األٚل٘ انوبيهخ ًُٛب ثٍٛ انلٔل انووثٛخ نهؾل يٍ رُٔم األٚل٘  -11
 .انوبيهخ ثـوٚٔخ ًٛو ٓبََٕٛخ

 ُوع هٕٔثبد عيائٛخ هاكهخ ههٙ انٍٕـبء اننٍٚ ٚوًهٌٕ ههٙ رُٔم األٚل٘ انوبيهخ ثـوٚٔخ  -12
 .ًٛو ٓبََٕٛخ

 

انًادة انثانثت 
 

وضع وتُفيز سياست انهجشة 
 

رزوٓل كم كٔنخ ؿوٍ ُٙ ْنِ االرِبٓٛخ ثٕػن ٔرُِٛن ٍٛبٍخ نهٓغوح ههٙ انًلٖ انٔوٚت ٔانجوٛل 
: رزالءو ين اؽزٛبعبرٓب االٓزظبكٚخ ٔاالعزًبهٛخ، ٔرٓلٍ ثٕعّ فبص انٙ 

 

رشغٛن ؽوكخ رُٔم األٚل٘ انوبيهخ ًُٛب ثٍٛ انلٔل انووثٛخ، ٔمنك ثبثواو ارِبٓٛبد عًبهٛخ أٔ  -1
 .صُبئٛخ نزُٔم األٚل٘ انوبيهخ

رشغٛن اٍزضًبه هإًٔ األيٕال انووثٛخ ُٙ يشبهٚن اٍزضًبهٚخ رٓلٍ انٙ اٚغبك ُوص هًم  -2
 .الٍزٛوبة انِبئغ يٍ انوًبنخ

 .اهـبء األٔنٕٚخ الؽزٛبعبد انلٔل انووثٛخ األفوٖ يٍ انٕٔ٘ انوبيهخ -3
 .انوًم رلهٚغٛب ههٙ روٕٚغ انٕٔ٘ انوبيهخ األعُجٛخ ُٙ انلٔل انووثٛخ ثٕٔ٘ هبيهخ هوثٛخ -4
( 7ُٔوح  )انٌبء أٚخ رِوٓخ ػل انوًبل انٕاُلٍٚ ًُٛب ٚزوهْ ثبألؽكبو انٕاهكح ُٙ انًبكح انضبَٛخ  -5

 .يٍ ْنِ االرِبٓٛخ
 .انؾِبف ههٙ انؤاثؾ ٔانوالٓبد انوبئهٛخ ٔانٕؿُٛخ ثٍٛ انوًبل انٕاُلٍٚ ٔثٍٛ أٓـبهْى األطهٛخ -6
 .هلو رشغٛن ْغوح انكِبءاد ٔانًٓبهاد انٙ انلٔل األعُجٛخ -7
اعزناة انووة انًٓبعوٍٚ انٙ كٔل أعُجٛخ ٔرشغٛن هٕكرٓى نٕؿُٓى نهًَبًْخ ُٙ فـؾ  -8

ٔثوايظ انزًُٛخ انووثٛخ، ٔمنك ثزُٕٛو انؾٕاُي انًبكٚخ ٔانًوُٕٚخ، ٔثبٚغبك انًُبؿ انوهًٙ 
 .ٔاالعزًبهٙ انًُبٍت نٓى

رشغٛن اثواو ارِبٓٛبد صُبئٛخ أٔ عًبهٛخ ثٍٛ انلٔل انووثٛخ انزٙ ثٓب ؽوكخ ْغوح هًبنٛخ انٙ  -9
– انقبهط ٔثٍٛ انلٔل األعُجٛخ انًَزٔجهخ نهوًبل، ههٙ أٌ رزؼًٍ رهك االرِبٓٛبد ثبهزجبهْب    

َظٕطب رزوهْ ثًَبٔاح انوًم انًٓبعوٍٚ ثبنوًبل انٕؿٍُٛٛ ٔثٕعّ فبص ًُٛب – ؽل أكَٙ 
 .يٍ ْنِ االرِبٓٛخ (7)ٚزوهْ ثبألؽكبو انٕاهكح ُٙ انًبكح انضبَٛخ ُٔوح 

 

انًادة انشابعت 
 

األجهزة ويهايها 
 

 رزوٓل كم كٔنخ ؿوٍ ُٙ ْنِ االرِبٓٛخ ثبرقبم اإلعواءاد انًُبٍجخ إلَشبء عٓبى صالصٙ -أوال
: ثبنًٓبو انزبنٛخ– كٌٔ آزؼبء أ٘ هٍٕو يٍ انوًبل – يقزض ههٙ انظوٛل انٕؿُٙ نهٔٛبو ثبنًغبٌ 

 .ٔػن ٔرُِٛن ٍٛبٍخ انٓغوح ٔرُٔم األٚل٘ انوبيهخ ( أ)
 .اهلاك انلهاٍبد ٔانجٛبَبد اإلؽظبئٛخ انقبطخ ثزُٔم األٚل٘ انوبيهخ ( ة)
 :انٔٛبو ثبإلعواءاد انًزوهٔخ ثزُلٛى رُٔم األٚل٘ انوبيهخ ٔثٕعّ فبص ( ط)

 . يزبثوخ رُِٛن أؽكبو ْنِ االرِبٓٛخ -1
 .اهلاك االرِبٓٛبد انضُبئٛخ ٔانغًبهٛخ انقبطخ ثزُٔم األٚل٘ انوبيهخ ٔيزبثوخ رُِٛنْب -2
انوًهٛبد انقبطخ ثزغًٛن ٔافزٛبه ٔرشٌٛم انوبيم انواًجٍٛ ُٙ انزُٔم ثٌوع انوًم  -3

 .ٔرَٓٛم يٌبكهح ٍِٔو ٔاٍزٔجبل ْئالء انوًبل ٔاُواك أٍوْى
 .رَٓٛم اطلاه انزؤشٛواد انالىيخ نهقؤط ٔانلفٕل ٔانشٓبكاد انـجٛخ -4
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رٔلٚى انقليبد االٍزشبهٚخ نهوًبل ثٓلٍ يَبهلرٓى ههٙ انزكَٛ ين انجٛئخ االٓزظبكٚخ  -5
ٔرئٚلْى ثَُـ يٍ انٕٔاٍَٛ ٔانهٕائؼ انًـجٔخ . ٔاالعزًبهٛخ ٔانضٔبُٛخ نهلٔنخ انًَزٔجهخ نٓى 

 .ههٛٓى أٔ ثبنزولٚالد انزٙ رلفم ههٛٓب
 

 ٔانٙ أٌ ٚزى اَشبء انغٓبى انًشبه انّٛ ُٙ طله ْنِ انًبكح، يًبهٍزّ نًٓبيّ ثظٕهح كبيهخ، -ثاَيا
ههٙ كم كٔنخ ؿوٍ ُٙ ْنِ االرِبٓٛخ رؾلٚل انَهـخ انًقزظخ ثزُِٛن أؽكبو ْنِ االرِبٓٛخ،  ههٙ أٌ 

ثبنًٓبو انٕاهكح ُٙ انًبكح – ٔكٌٔ آزؼبء أ٘ هٍٕو يٍ انوًبل – رٕٔو ْنِ انَهـخ ثبنًغبٌ 
. انواثوخ ثبنزوبٌٔ انٕصْٛ ين يُلًبد أطؾبة األهًبل ٔيُلًبد انوًبل األكضو رًضٛال

 

 ههٙ انلٔل األؿواٍ ُٙ ْنِ االرِبٓٛخ أٌ روزوٍ ثبنٕصبئْ ٔانشٓبكاد انزٙ رظلهْب –ثانثا 
األعٓيح أٔ انَهـبد انًقزظخ ُٙ كم يُٓب ثشؤٌ انؾبنخ انًلَٛخ أٔ انٔبََٕٛخ ٔأٌ روزوٍ كننك 

. ثبنًئْالد انوهًٛخ ٔانًُٓٛخ ٔانشٓبكاد انظؾٛخ انًًُٕؽخ نهوًبل انٕاُلٍٚ
 

انًادة انخايست 
 

يهاو يكتب انعًم انعشبي 
 

رزوٓل كم كٔنخ ؿوٍ ُٙ ْنِ االرِبٓٛخ ثبثالى انًلٚو انوبو نًكزت انوًم انووثٙ ثبإلعواءاد  -1
انزٙ رزقنْب ُٙ شؤٌ اَشبء األعٓيح انًشبه انٛٓب ُٙ انًبكح انواثوخ ٕٔٚٔو يكزت انوًم انووثٙ، 
ثُبء ههٙ ؿهت انلٔنخ انًوُٛخ، ثزٔلٚى كبُخ انًوَٕبد انالىيخ نهزٌهت ههٙ انًشبكم ٔانًوٕٓبد 

 .انزٙ ٓل رـوأ
رجوش األعٓيح ٔ انَهـبد انًقزظخ انًشبه انٛٓب ُٙ انًبكح انواثوخ، يوح كم هبو ههٙ األٓم،  -2

انٙ يكزت انوًم انووثٙ ٔانٙ أٚخ كٔنخ ؿوٍ ُٙ ْنِ االرِبٓٛخ، ثُبء ههٙ ؿهجٓب، ثبنجٛبَبد 
ٔانًوهٕيبد ٔاإلؽظبئٛبد انالىيخ نزَٛٛو رُٔم األٚل٘ انوبيهخ ًُٛب ثٍٛ انلٔل انووثٛخ، ٔثٕعّ 

 :فبص ثًب ٚهٙ
 

  اإلؽظبئٛبد انقبطخ ثؾوكخ انٓغوح يٍ ٔانٙ انلٔنخ ( أ)
يوهٕيبد هٍ انَٛبٍخ انٕؿُٛخ نهٓغوح، ٔانٕٔاٍَٛ ٔانهٕائؼ انقبطخ ثبنٓغوح انٕاُلح  ( ة)

 .ٔانُبىؽخ
يوهٕيبد ثشؤٌ كؤٍ انًوٛشخ، ٔثظِخ فبطخ انؾل األكَٗ نألعٕه، َٔلبو انزؤيُٛبد  (ط)

. االعزًبهٛخ ٔانؼًبٌ االعزًبهٙ، ٔاإليكبَبد انَكبَٛخ
يوهٕيبد هٍ االرِبٓٛبد انلٔنٛخ أٔ انووثٛخ انغًبهٛخ أٔ انضُبئٛخ انزٙ ركٌٕ انلٔنخ انًوُٛخ  (ك)

. ٓل طلٓذ ههٛٓب ٔانًشبكم انقبطخ ثبنزـجْٛ
يوهٕيبد هٍ انِبئغ أٔ انوغي ُٙ انوًبنخ يٕىهخ ؽَت انًغًٕهبد انًُٓٛخ  (ْـ)

 .      ٔانًئْالد ٔانقجواد
ٕٚٔو يكزت انوًم انووثٙ ثبنزَُْٛ ثٍٛ األعٓيح أٔ انَهـبد انًقزظخ انًشبه انٛٓب ُٙ انًبكح  -3

انواثوخ، كًب ٕٚٔو ثزٔلٚى كبُخ انًوَٕبد انُِٛخ انالىيخ نٓب، ٔثٕعّ فبطخ ًُٛب ٚزوهْ ثٕػن 
. ٍٛبٍخ انٓغوح ههٙ يَزٕ٘ ٔؿُٙ ٔيٕاعٓخ انًشبكم انقبطخ ثبنزـجْٛ
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انتصذيك عهي االتفاليت وَفارها وتطبيمها وتعذيهها 

 

انًادة انسادست 
 

انتصذيك عهي االتفاليت 
 

رظلّ ههٙ ْنِ االرِبٓٛخ انلٔل األهؼبء ُٙ يُلًخ انوًم انووثٛخ ؿجٔب نُلًٓب انٔبََٕٛخ، 
ٔرٕكم ٔصبئْ انزظلْٚ نل٘ انًلٚو انوبو نًكزت انوًم انووثٙ انن٘ ٚول يؾؼوا ثبٚلام ٔصبئْ 

. رظلْٚ كم كٔنخ، ٔٚجهٌّ انٙ انلٔل األهؼبء
 

انًادة انسابعت 
 

َفار االتفاليت 
 

رظجؼ ْنِ االرِبٓٛخ َبُنح انًِوٕل ثول شٓو يٍ اٚلام ٔصبئْ رظلْٚ صالس يٍ انلٔل األهؼبء  -1
ُٙ يُلًخ انوًم انووثٛخ، ٔرَو٘ ُٙ شؤٌ كم يٍ انلٔل األفوٖ ثول شٓو يٍ ربهٚـ اٚلام 

 .ٔصٛٔخ رظلٚٔٓب
ٚغٕى نكم كٔنخ ؿوٍ ُٙ ْنِ االرِبٓٛخ ُٙ ؽبالد انؾوة أٔ انـٕاهة انوبيخ أٌ رزَٕٓ يئٓزب  -2

هٍ انٔٛبو ثزُِٛن االنزيايبد انًُظٕص ههٛٓب ُٙ ْنِ  االرِبٓٛخ ٔانزٙ رٔزؼٛٓب ُوال ْنِ  
انلؤٍ االٍزضُبئٛخ كٌٔ انًَبً ثؾّٕٔ انوًبل انًكزَجخ، ٔههٙ رهك انلٔنخ أٌ رؾٛؾ انًلٚو 

انوبو نًكزت انوًم انووثٙ فالل ٍزخ أشٓو ثبإلٚٔبٍ ٔثبإلعواءاد انزٙ ارقنرٓب، ٔاألٍجبة 
انًجوهح نٓب، ٔاألعم انن٘ رُزٓٙ ُّٛ ْنِ اإلعواءاد، ٕٔٚٔو انًلٚو انوبو نًكزت انوًم انووثٙ 

 .ثبثالى انلٔل األهؼبء ثغًٛن اإلفـبهاد انزٙ رظهّ ُٙ ْنا انشؤٌ
 

انًادة انثايُت 
َٚو٘ ثشؤٌ يزبثوخ رـجْٛ االرِبٓٛخ األؽكبو انٕاهكح ُٙ َلبو ارِبٓٛبد ٔرٕطٛبد انوًم 

. انووثٛخ
 

انًادة انتاسعت 
 

تعذيم أحكاو االتفاليت 
 

نكم كٔنخ ؿوٍ ُٙ ْنِ االرِبٓٛخ أٌ رـهت رولٚم أؽكبيٓب ثبفـبه ٕٚعّ انٙ انًلٚو انوبو  -1
نًكزت انوًم انووثٙ انن٘ ٕٚٔو ثبثالًّ انٙ ٍبئو انلٔل األؿواٍ، ٔال ٚوزجو انزولٚم َبُنا اال 

 .ثول آواه يئرًو انوًم انووثٙ نّ ٔانزظلْٚ ههّٛ يٍ انلٔل األؿواٍ ُٙ ْنِ االرِبٓٛخ
ٔيب نى – اما أٓو يئرًو انوًم انووثٙ ارِبٓٛخ  علٚلح يولنخ نٓنِ االرِبٓٛخ كهٛب أٔ عيئٛب  (أ) -2

ُبٌ رظلْٚ أؽل٘ انلٔل األؿواٍ ههٙ االرِبٓٛخ انغلٚلح – رُض االرِبٓٛخ انغلٚلح ههٙ منك 
 .ٕٚعت َِبمْب َٔٚززجن اإلٚٔبٍ انِٕه٘ النزيايبرٓب انَبثٔخ انٕاهكح ُٙ ْنِ االرِبٓٛخ

. رلم ْنِ االرِبٓٛخ َبُنح ثبنَُجخ نهلٔل األؿواٍ انزٙ نى رظلّ ههٙ االرِبٓٛخ انغلٚلح(ة)
ؽبنًب رٕػن االرِبٓٛخ انغلٚلح يٕػن انزُِٛن َٕٚٓ ٓجٕل رظلْٚ انلٔل األهؼبء ههٙ  (ط)

. ْنِ االرِبٓٛخ انًولنخ
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انًادة انعاششة 

 

نكم كٔنخ ؿوٍ ُٙ ْنِ االرِبٓٛخ أٌ رَُؾت يُٓب ثول يؼٙ فًٌ ٍُٕاد يٍ ربهٚـ َِبمْب، 
ٔٚظجؼ االََؾبة َبُنا ثول يؼٙ ٍُخ يٍ ربهٚـ اثالى االََؾبة انٙ انًلٚو انوبو نًكزت انوًم 

. انووثٙ انن٘ ٚجهٌّ انٙ انلٔل األؿواٍ ُٙ ْنِ االرِبٓٛخ
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ًَىرج اتفاليت ثُائيت 
بشأٌ تُمم األيذي انعايهت 

 

انًادة األوني 
 

ٚزوٓل انـوُبٌ ثبنوًم ههٙ رشغٛن ٔرُشٛؾ رُٔم األٚل٘ انوبيهخ ًُٛب ثًُٛٓب ُٔٔب الؽزٛبعبد 
. ٔأَلًخ كم يًُٓب

 

انًادة انثاَيت 
 

ٚزقن انـوُبٌ عًٛن انقـٕاد انؼؤهٚخ نزَٛٛو اإلعواءاد انوًٍٛخ انقبطخ ثزُٔم األٚل٘ 
. انوبيهخ ًُٛب ثًُٛٓب

 

انًادة انثانثت 
 

يٍ االرِبٓٛخ  (انواثوخ)ٚزٕنٙ انغٓبى انضالصٙ أٔ انَهـبد انًقزظخ انًشبه انٛٓب ُٙ انًبكح  -1
ههًٛخ افزٛبه ٔرغًٛن ٔرَِٛو انوًبل ُٙ اؿبه  (يولنخ )انووثٛخ نزُٔم األٚل٘ انوبيهخ 

 .انزشوٚوبد ٔانُلى انقبطخ ثبنٓغوح ُٙ انلٔنخ األطهٛخ
انٙ ؽٍٛ اَشبء انغٓبى انضالصٙ انًشبه انّٛ أهالِ ٚؾلك كم يٍ انـوٍُٛ انَهـخ انزٙ رقزض  -2

ثزُِٛن أؽكبو ْنِ االرِبٓٛخ، ٔرزٕنٙ ْنِ انَهـخ رُلٛى رُٔم األٚل٘ انوبيهخ ًُٛب ثًُٛٓب ٔاإلشواٍ 
ههّٛ، ٔههٙ أٌ رٔلو انقليبد ثبنًغبٌ ٔكٌٔ آزؼبء أ٘ هٍٕو يٍ انوًبل، ٔثبنزوبٌٔ ين 

 .يُلًبد أطؾبة األهًبل ٔيُلًبد انوبيم األكضو رًضٛال
 

انًادة انشابعت 
 

ٚزجبكل انـوُبٌ ثظِخ كٔهٚخ عًٛن انجٛبَبد ٔانًوهٕيبد انالىيخ نزَٛٛو رُٔم األٚل٘ انوبيهخ 
. ًُٛب ثًُٛٓب

 

: ٔرشًم انجٛبَبد ٔانًوهٕيبد انًشبه انٛٓب ههٙ األفض يب ٚهٙ
 

كؤٍ انوًم ٔأؽٕال انًوٛشخ الًٍٛب يَزٕ٘ األٍوبه ٔانؾل األكَٗ نألعٕه َٔلبو انزؤيُٛبد  -1
 .االعزًبهٛخ ٔانؼًبٌ االعزًبهٙ ٔايكبَبد انَكٍ

األَلًخ انٔبََٕٛخ ٔانهٕائؼ ٔاإلعواءاد اإلكاهٚخ  انقبطخ ثًٌبكهح انوبيم أٔ كفٕنّ ثٔظل  -2
 .انوًم ٔأُواك أٍورٓى انًظوػ نٓى ثبطـؾبثّ، ٔكننك انزَٓٛالد انزٙ رٔلو كهزب انؾبنزٍٛ

 

انًادة انخايست 
 

رٔلٚى عًٛن انوؤع ٔانـهجبد انقبطخ ثبالٍزقلاو انٙ انَهـخ أٔ األعٓيح انًقزظخ ُٙ كم 
يٍ انلٔنزٍٛ، ٔٚزجبكل انـوُبٌ يب ٚزغًن نلًٚٓب ُٙ آوة ُوطخ يًكُخ، ثٌٛخ انوًم ههٙ 

. االٍزغبثخ نهوؤع ٔانـهجبد انًٔليخ يٍ انـوٍ اٜفو
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انًادة انسادست 

 

ٚوزوٍ انـوُبٌ ثبنٕصبئْ انزٙ رظلهْب األعٓيح أٔ انَهـبد انًقزظخ ُٙ كم يٍ انلٔنزٍٛ 
. ُٙ شبٌ انؾبنخ انًلَٛخ ٔانًئْالد انوًهٛخ ٔانًُٓٛخ ٔانؾبنخ انظؾٛخ ًٔٛوْب

 

انًادة انسابعت 
 

ٚغت اثواو هٔل هًم كزبثٙ نكم هبيم ٚزُٔم نهوًم ًُٛب ثٍٛ انلٔنزٍٛ ٔٚؾوه انؤل يٍ صالس 
طٕه، ٚؾزِق طبؽت انوًم ثبؽلاْب، ٔرَهٛى انضبَٛخ نهوبيم، ٔرٕكم انضبنضخ نل٘ انغٓبى أٔ انَهـخ 

. انًقزظخ ُٙ انلٔنخ األطهٛخ نهوبيم
 

: ٚؾلك انؤل انًجوو شؤؽ انوًم ٔكؤُّ، ٔٚغت أٌ ٚزؼًٍ انؤل انجٛبَبد انزبنٛخ
 

 .(انوبئهٛخ أٔ أْهٛزّ انٔبََٕٛخ )اٍى انوبيم، ٔربهٚـ ٔعٓخ انًٛالك، يؾم اإلٓبيخ، انؾبنخ انًلَٛخ  -1
 .اٍى طبؽت انوًم أٔ انًُشؤح طبؽجخ انوًم -2
 .َٕم انوًم، يكبٌ ٍٔبهبد انوًم -3
 .األعو ٔاالٍزٔـبهبد انزٙ رقظى يُّ ٔيكبٌ رؤكٚزّ -4
انواؽخ األٍجٕهٛخ ٔاألعبىاد انَُٕٚخ، أٔ انزٙ ٓل رًُؼ نّ كًشبهكخ ُٙ انًُبٍجبد انٕٔيٛخ ُٙ  -5

 .كٔنزّ األطهٛخ
 .َِٔبد ٍِو ٔهٕكح انوبيم ٔأُواك أٍورّ -6
 .يلح انؤل، ٔشؤؽ رغلٚلِ أٔ َُقّ -7

 

انًادة انثايُت 
 

ٚزؾًم طبؽت انوًم انن٘ ُٚٔم هًبال، ُٔٔب ألؽكبو ْنِ االرِبٓٛخ، يظبهَٚ ٍِو ٔهٕكح 
. ْئالء انوًبل يٍ انلٔنخ انزٙ ًٌٕٚٔٛ ثٓب انٙ انلٔنخ انزٙ ٍٛوًهٌٕ ثٓب

 

ٔٚغٕى اهِبء طبؽت انوًم يٍ رؾًم يظبهَٚ هٕكح انوبيم ُٙ ؽبنخ روكّ انوًم ثبهاكرّ 
ٓجم اَزٓبء انَُخ األٔنٙ يٍ انزوبٓل، أٔ ُٙ ؽبنخ اهركبثّ فـؤ َٚزٕعت ُظهّ ثٌٛو يكبُؤح ثًٔزؼٙ 

ُٙ ؽبنخ ُٔبح أؽل انوًبل ٚزى َٔم انغضًبٌ انٙ  (5)انٔبٌَٕ، ين يواهبح أؽكبو انًبكح انضبَٛخ ُٔوح 
. ٔؿٍ انًزُٕٗ ههٙ َِٔخ طبؽت انوًم

 

انًادة انتاسعت 
 

ثبنؾّٕٔ ٔانًياٚب انزٙ ٚزًزن ثٓب هًبل - ُٔٔب ألؽكبو ْنِ االرِبٓٛخ- ٔٚزًزن انوًبل اننٍٚ ُٚزٔهٌٕ
( 1)انلٔنخ انزٙ ُٚزٔهٌٕ نهوًم ثٓب، ٔٚشًم منك ههٙ األفض، ين يواهبح أؽكبو انًبكح انضبَٛخ ُٔوح 

يٍ االرِبٓٛخ األطهٛخ ُوص االٍزقلاو ٔاألعٕه ٍٔبهبد انوًم ٔانواؽخ األٍجٕهٛخ ٔاإلعبىاد 
 )ثؤعو ٔانقليبد انزوهًٛٛخ ٔانزلهٚجٛخ ٔانزضِٔٛٛخ ٔانظؾٛخ ٔاإلٍكبٌ ٔانؾّٕٔ ٔانؾوٚبد انُٔبثٛخ 

نؼًبٌ )، ٔكننك انزؤيُٛبد االعزًبهٛخ (ُٙ اؿبه انزشوٚوبد انٕؿُٛخ نهلٔنخ انًَزٔجهخ نٓى 
. (االعزًبهٙ 
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انًادة انعاششة 
 

 ٚغٕى نهوًبل اننٍٚ ٚزُٔهٌٕ نهوًم ًُٛب ثٍٛ انلٔنزٍٛ، ُٔٔب ألؽكبو ْنِ االرِبٓٛخ، أٌ ٚزٔليٕا  -1
ثـهت الطـؾبة أٍوْى أٔ انزؾبٓٓى ثٓى، ٔرٔلو انـهجبد انٙ األعٓيح أٔ انَهـبد انًقزظخ 

ُٙ كم يٍ انلٔنزٍٛ، يشِٕهخ ثجٛبٌ ثؤُواك أٍوح انوبيم ُٔٔب نزووَٚ األٍوح ٔانٕاهك ُٙ انًبكح 
،ٔرجذ األعٓيح أٔ (يولنخ ) يٍ االرِبٓٛخ انووثٛخ نزُٔم األٚل٘ انوبيهخ  (6)انضبَٛخ ُٔوح 

انَهـبد انًقزظخ ُٙ ْنا انـهت ُٙ أٓوة يًكٍ ٔفالل ُزوح ىيُٛخ ال رزول٘ ٍزخ أشٓو يٍ 
 .ربهٚـ رٔلٚى انـهت

ٚزؾًم طبؽت انوًم َِٔبد ٍِو أُواك أٍوح انوبيم انًظوػ نّ ثبطـؾبثٓى، ههٙ أٌ ٚؾلك  -2
 .منك ُٙ هٔل انوًم انِوك٘

 

انًادة انحاديت عششة 
 

ٚؾْ نهوًبل اننٍٚ ُٚزٔهٌٕ نهوًم ًُٛب ثٍٛ انلٔنزٍٛ، ُٔٔب ألؽكبو ْنِ االرِبٓٛخ، أٌ ٚؾٕنٕا 
. أعياء يٍ أعٕهْى انٙ انٔـو انن٘ ُٚزًٌٕ انّٛ، أٔ أٚخ كٔنخ أفو٘ ههٙ أال ٚٔم هٍ صهش األفو

 

انًادة انثاَيت عششة 
 

ٚزًزن انوًبل اننٍٚ ُٚزٔهٌٕ نهوًم ًُٛب ثٍٛ انلٔنزٍٛ ُٔٔب ألؽكبو ْنِ االرِبٓٛخ ثغًٛن انزَٓٛالد 
انغًوكٛخ انالىيخ، ٔثظِخ فبطخ ًُٛب ٚزوهْ ثًًزهكبرٓى انشقظٛخ ٔانًًزهكبد انشقظٛخ ألُواك 

. أٍوْى، ٔاألكٔاد ٔانًولاد انقبطخ ثوًهٓى
 

انًادة انثانثت عششة 
 

ٚزوبٌٔ انـوُبٌ ُٙ ارقبم  عًٛن اإلعواءاد انالىيخ نهؾٛهٕنخ كٌٔ ٕٔٓم أٚخ أهجبء ػوٚجٛخ 
. ييكٔعخ ههٙ هبرْ انوًبل اننٍٚ ُٚزٔهٌٕ نهوًم ًُٛب ثٍٛ انلٔنزٍٛ ُٔٔب ألؽكبو ْنِ االرِبٓٛخ

 

انًادة انشابعت عششة 
 

رُشؤ نغُخ يشزوكخ نإلشواٍ ههٙ رـجْٛ ْنِ االرِبٓٛخ، رؼى يًضهٍٛ هٍ كم ؿوٍ ٔرقزض 
: انهغُخ انًنكٕهح ثًب ٚؤرٙ

 .يزبثوخ رُِٛن أؽكبو االرِبٓٛخ ٔرننٛم انظوٕثبد انزٙ رُشؤ أصُبء ٍوٚبَٓب -1
 .انُلو ُٙ رولٚم االرِبٓٛخ هُل االٓزؼبء -2
 

انًادة انخايست عششة 
 

ٚزقن انـوُبٌ عًٛن اإلعواءاد انزٙ ركِم اٍزِبكح انوًبل اننٍٚ اَزٔهٕا نهوًم ًُٛب ثٍٛ انلٔنزٍٛ 
. ٓجم ٍوٚبٌ ْنِ االرِبٓٛخ ثغًٛن انؾّٕٔ ٔانًياٚب انًٔوهح ُٛٓب

  
 

 
 
 
 

 


