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اتفاق خاص 
لتيسير انتقال األدوات السمعية والبصرية 

ذات الطابع التربوي والثقافي والعلمي  
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

:  اٌ حكٕيبد 
انًًهكخ األسدَٛخ انٓبشًٛخ  

انجًٕٓسٚخ انزَٕسٛخ  
انجًٕٓسٚخ انجضائشٚخ انذًًٚشاطٛخ انشؿجٛخ  

جًٕٓسٚخ انسٕداٌ  
انجًٕٓسٚخ انؿشايٛخ  

انًًهكخ انؿشثٛخ انسؿٕدٚخ  
انجًٕٓسٚخ انؿشثٛخ انسٕسٚخ  

انجًٕٓسٚخ انؿشثٛخ انًزحذح 
انجًٕٓسٚخ انؿشثٛخ انًُٛٛخ 

دٔنخ انكٕٚذ  
انجًٕٓسٚخ انهجُبَٛخ  

انًًهكخ انهٛجٛخ  
انًًهكخ انًكشثٛخ  

 

اسزجبثخ نهشؿٕس ثبنٕحذح انطجٛؿٛخ ثٍٛ أثُبء انٕطٍ انؿشثٙ ، ٔرذؾًٛب نٕحذح انهكش ٔانضًبنخ 
.  ثبؾزجبسْب انذؾبيخ األسبسٛخ انزٙ رًٕو ؾهٛٓب انٕحذح انؿشثٛخ 

 

ٔرؤكٛذا نهزؿبٌٔ انؿشثٙ نٙ شزٗ انًجبالد ٔثخبطخ يب ٚزظم يُٓب ثبنضًبنخ ٔانزشثٛخ ٔانؿهٕو  
 

ٔرطهؿب انٗ رُشئخ جٛم ؾشثٙ نٙ شزٗ انًجبالد ٔثخبطخ يب ٚزظم يُٓب ثبنضًبنخ ٔانزشثٛخ 
.  ٔانؿهٕو 

 

.  ٔرطهؿب انٗ رُشئخ جٛم ؾشثٙ ٔاؼ ٚحشص ؾهٗ حؼبسارّ ٔيسزًجهٓب 
 

.  ٔحهبغب ؾهٗ رشاصٓب انز٘ رسزًذ يٍ اشؿبؾّ َٕسا ٚٓذٚٓب انٗ حٛبح أنؼم 
 

.  ٔرٛسٛشا نهُٕٓع ثبنحشكخ انزشثٕٚخ ٔانضًبنٛخ ٔانؿهًٛخ نٙ جًٛؽ أَحبء انٕطٍ انؿشثٙ
 

َٔػشا نهذٔس انكجٛش انز٘ رهؿجّ انٕسبئم انسًؿٛخ ٔانجظشٚخ نٙ يجبل انزشثٛخ ٔانؿهٕو ٔانضًبنخ  
 

ٔايزُبؾب يُٓب ثؤٌ رٛسٛش اَزًبل األدٔاد انجظشٚخ ٔانسًؿٛخ راد انطبثؽ انزشثٕ٘ ٔانضًبنٙ 
ٔانؿهًٙ يٍ شؤَّ أٌ ٚسٓى نٙ حشٚخ اَزشبس األنكبس ؾٍ طشٚى انكهًخ ٔانظٕسح ، ٔٚسبؾذ ؾهٗ 

يضٚذ يٍ انزهبْى ٔانزآخٙ ثٍٛ أثُبء انٕطٍ انؿشثٙ انكجٛش ،  
 

. ٔرحًًٛب ألْذال ٔأقشاع يٛضبو جبيؿخ انذٔل انؿشثٛخ 
 

يذ ارهًذ ؾهٗ األحكبو اٜرٛخ ، انزٙ ٔانى ؾهٛٓب يجهس جبيؿخ انذٔل انؿشثٛخ ثجهسزّ انًُؿًذح 
 و يٍ دٔس اَؿًبدِ انؿبد٘ انحبد٘ ٔانخًسٍٛ  16/3/1969 ْـ انًٕانى  ………نٙ
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  : 1المادة 
رسش٘ أحكبو ْزا االرهبو ؾهٗ األدٔاد انجظشٚخ ٔانسًؿٛخ انزٙ رحًى أقشاػًب رشثٕٚخ أٔ 

.  ؾهًٛخ أٔ صًبنٛخ ٔرذخم نٙ انهئبد انًزكٕسح نٙ انًبدح انضبَٛخ 
 

ٔرؿزجش يٍ األدٔاد راد انطبثؽ انزشثٕ٘ ٔانؿهًٙ ٔانضًبنٙ كم أداح ثظشٚخ ٔسًؿٛخ رُطجى 
: ؾهٛٓب انششٔؽ اٜرٛخ 

  

 أٌ ٚكٌٕ انكشع يُٓب انزؿهٛى ٔاإلؾالو ، ٔرنك ؾٍ طشٚى ؾشع يٕػٕؼ يؿٍٛ أٔ جبَت  -أ 
.  يٍ يٕػٕؼ أٔ أٌ ركٌٕ ثطجٛؿزٓب كهٛهخ ثبنحهبظ ؾهٗ انًؿشنخ أٔ رًذيٓب أٔ َششْب 

.  أٌ ركٌٕ راد طبثؽ يزًٛض يطبثًخ نهحًًٛخ ٔانٕايؽ  -ة 

.   أٌ ركٌٕ يزًُخ انظُؽ ثحٛش رئد٘ انكبٚخ انًطهٕثخ ؾهٗ انٕجّ األكًم  -ط 
 

 :  2المادة 
:  رسش٘ أحكبو انًبدح انسبثًخ ؾهٗ األدٔاد انجظشٚخ ٔانسًؿٛخ يٍ انهئبد ٔاألَٕاؼ اٜرٛخ

 

األنالو ، ٔاألنالو انضبثزخ ٔانًٛكشٔنٛهى ، سٕاء أكبَذ انُسخ سبنجخ ، يؽ انطجؽ ٔانزحًٛغ ،  - أ
.  أٔ يٕججخ يؽ انطجؽ ٔانزحًٛغ 

.  انزسجٛالد انظٕرٛخ ؾهٗ يخزهم األشكبل ٔاألَٕاؼ  - ة
انششائح انضجبجٛخ ٔانًُبرط ٔاٜالد انًٛكبَٛكٛخ ٔانهٕحبد انحبئطٛخ ٔانخشائطٛخ - ط

ٔانًهظًبد  
.  أًُٚب ٔسدد نٙ ْزا االرهبو ؾهٗ جًٛؽ ْزِ األَٕاؼ ٔانهئبد  (أدٔاد  )ٔرطهى كهًخ 

 

 :  3المادة 
رزؿٓذ كم دٔنخ يٍ انذٔل انًزؿبيذح ثؿذ اًَؼبء سزخ أشٓش يٍ ربسٚخ َهبر ْزا االرهبو ثبؾهبء  -1

األدٔاد انزٙ رُزجٓب احذٖ انذٔل انًزؿبيذح األخشٖ يٍ جًٛؽ انؼشائت ٔانشسٕو انجًشكٛخ 
.  ٔيٕٛد االسزٛشاد 

رؿهٗ األدٔاد انزٙ رزًزؽ ثباليزٛبصاد انٕاسدح نٙ انهًشح األٔنٗ يٍ ْزِ انًبدح داخم ايهٛى  -2
انذٔنخ انًسزٕسدح يٍ جًٛؽ انؼشائت ٔانشسٕو ٔكزنك يٍ أ٘ يٕٛد أخشٖ ال ركٌٕ 

.  يهشٔػخ ؾهٗ انسهؽ انًًبصهخ انًُزجخ يحهٛب 
 

 :  4المادة 
ٚشزشؽ نكٙ رسزهٛذ األدٔاد انًطهٕة اسزٛشادْب نٙ احذٖ انذٔل انًزؿبيذح يٍ اإلؾهبء  -1

انًُظٕص ؾهّٛ نٙ ْزا االرهبو ، أٌ رًذو شٓبدح رضجذ انطبثؽ انزشثٕ٘ ٔانؿهًٙ ٔانضًبنٙ 
نٓب  

ٚجت أٌ ركٌٕ انشٓبدح طبدسح ؾٍ جٓخ حكٕيٛخ يخزظخ نٙ انذٔنخ انًُزجخ أٔ ؾٍ األيبَخ  -2
.  انؿبيخ نجبيؿخ انذٔل انؿشثٛخ 

رًٕو انجٓخ انحكٕيٛخ انًخزظخ نذٖ انذٔنخ انًسزٕسدح نألدٔاد ؾُذ رًذٚى انشٓبدح انٛٓب  -3
ثهحض ْزِ األدٔاد نبرا رجٍٛ نٓب ؾذو رٕانش انطبثؽ انزشثٕ٘ ٔانؿهًٙ ٔانضًبنٙ نألدٔاد 
نؿهٛٓب أٌ رجهف انجٓخ انًظذسح نهشٓبدح إلثذاء سأٚٓب ٔرنك يجم أٌ رزخز ْزِ انجٓخ يشاسا 

ٔٚؿزجش انًشاس انز٘ ٚظذس ثؿذ رنك يٍ انجٓخ انحكٕيٛخ . َٓبئٛب ثشبٌ ْزِ األدٔاد 
.  انًخزظخ َٓبئٛب 

ٚجٕص نهذٔل انزٙ رزى نٛٓب ؾًهٛخ االسزٛشاد أٌ رهشع ؾهٗ انجٓخ انًسزٕسدح ؾذو اسزخذاو  -4
.  أٔ ؾشع ْزِ األدٔاد ثكشع انشثح 
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  : 5المادة 
نٛس نٙ ْزا االرهبو يب ًٚس حى انذٔل انًزؿبيذح نٙ يًبسسخ سيبثزٓب ؾهٗ األدٔاد ٔنًب 

.  نًًزؼٛبد أيُٓب ٔانُػبو انؿبو نٛٓب 
 

 :  6المادة 
رشسم كم دٔنخ يزؿبيذح انٗ األيبَخ انؿبيخ نجبيؿخ انذٔل انؿشثٛخ طٕسح يٍ كم شٓبدح رظذس 
ؾُٓب ٔثكم يب رزخزِ يٍ يشاساد ثشؤٌ األدٔاد انًضجزخ نٙ أٚخ شٓبدح طبدسح ؾٍ انذٔل انًزؿبيذح 

.  األخشٖ 
 

ٔؾهٗ األيبَخ انؿبيخ نجبيؿخ انذٔل انؿشثٛخ اثالـ ْزِ انًؿهٕيبد انٗ جًٛؽ انذٔل األطشال نٙ 
ٚزؼًٍ كم جذٚذ يٍ األدٔاد ٔانشٓبداد ٔانًشاساد  (كزبنٕط  )ْزا االرهبو كًب رزٕنٗ َشش 

.  انظبدسح ثشؤَٓب 
 

 :  7المادة 
رًٕو انذٔل األطشال ثجحش انٕسبئم انكهٛهخ ثبنحذ يٍ انًٕٛد انزٙ يٍ شبَٓب رؿطٛم اَزًبل 

.  األدٔاد انًشبس انٛٓب نٙ انًبدح األٔنٗ ٔانزٙ نى ٚزؼًُٓب ْزا االرهبو 
 

 :  8المادة 
ًٕٚو كم طشل ثبخطبس األيبَخ انؿبيخ نجبيؿخ انذٔل انؿشثٛخ رجبؾب ثبإلجشاءاد انزٙ ٚزخزْب 

.  نزطجٛى ْزا االرهبو نٙ ايهًّٛ ٔرنك ثؿذ اًَؼبء سزخ شٕٓس يٍ َهبر ْزا االرهبو 
.  ٔؾهٗ األيبَخ انؿبيخ نجبيؿخ انذٔل انؿشثٛخ اثالـ ْزِ انًؿهٕيبد انٗ جًٛؽ انذٔل األطشال 

 

 :  9المادة 
ٚهظم يجهس جبيؿخ انذٔل انؿشثٛخ نٙ كم انًُبصؾبد انزٙ رُشب ثٍٛ انذٔل األطشال ثشؤٌ 

ٔٚكٌٕ يشاس . رهسٛش أٔ رطجٛى أحكبو ْزا االرهبو ٔرنك انٗ حٍٛ يٛبو يحكًخ انؿذل انؿشثٛخ 
.  انًجهس نٙ ْزا انشؤٌ َبنزا ٔيهضيب 

 

 :  10المادة 

 ٚظذو ؾهٗ ْزا االرهبو يٍ انذٔل انًٕيؿخ ؾهّٛ ٔرٕدؼ ٔصبئى انزظذٚى نذٖ األيبَخ انؿبيخ   -ة 
.  نجبيؿخ انذٔل انؿشثٛخ انزٙ رؿذ يحؼشا ثبٚذاؼ ٔصًٛخ انزظذٚى ٔرجهكّ انٗ انذٔل األطشال 

 ٚجٕص نكم دٔنخ رظجح ؾؼٕا نٙ جبيؿخ انذٔل انؿشثٛخ أٌ رُؼى انٗ ْزا االرهبو ثبٚذاؼ  -ة 
ٔصبئى اَؼًبيٓب انٗ األيبَخ انؿبيخ نجبيؿخ انذٔل انؿشثٛخ انزٙ رؿذ يحؼشا ثٓزا اإلٚذاؼ ، 

.  ٔرجهكّ انٗ انذٔل األطشال 

.   ٚجٕص نكم ثهذ ؾشثٙ أٌ ُٚؼى انٗ ْزا االرهبو ثًٕانًخ يجهس جبيؿخ انذٔل انؿشثٛخ   -ط 
 

  : 11المادة 
ٚظجح ْزا االرهبو َبنزا ثؿذ صالصٍٛ ٕٚيب يٍ رسهى األيبَخ انؿبيخ نجبيؿخ انذٔل انؿشثٛخ نٕصبئى  -1

.  رظذٚى أٔ اَؼًبو صالس دٔل ؾهٗ األيم 
كًب رظجح االرهبيٛخ َبنزح ثبنُسجخ نهذٔل ٔانجالد انزٙ رظذو ؾهٛٓب أٔ رُؼى انٛٓب ثؿذ رنك  -2

.  ثبًَؼبء صالصٍٛ ٕٚيب يٍ ربسٚخ اٚذاؼ ٔصًٛخ رظذًٚٓب أٔ اَؼًبيٓب 
 

  : 12المادة 
ال ٚجٕص أل٘ دٔنخ يٍ انذٔل األطشال أٌ رُسحت يٍ ْزا االرهبو يجم اًَؼبء صالس سُٕاد 

. يٍ ربسٚخ سشٚبَّ ثبنُسجخ نٓب 
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ٔٚؿزجش االَسحبة َبنزا ثؿذ اًَؼبء سُخ يٍ ربسٚخ اثالـ األيٍٛ انؿبو نجبيؿخ انذٔل انؿشثٛخ 
.  كزبثخ ثزنك

 

ٔاصجبرب نًب رًذو ٔيؽ انًُذٔثٌٕ ٔانًهٕػٌٕ انًجُٛخ أسًبإْى ثؿذ ، ْزا االرهبو َٛبثخ ؾٍ 
. حكٕيبرٓى ٔثبسًٓب 

 

يٍ َسخخ ٔاحذح رحهع  (ربسٚخ يٕانًخ يجهس انجبيؿخ  )ؾًهذ ْزِ االرهبيٛخ ثبنهكخ انؿشثٛخ نٙ 
نٙ األيبَخ انؿبيخ نجبيؿخ انذٔل انؿشثٛخ ، ٔرسهى طٕسح طجى األطم نكم يٍ األطشال انًزؿبيذح  

 

:  ؾٍ حكٕيبد 
انًًهكخ األسدَٛخ انٓبشًٛخ  

انجًٕٓسٚخ انزَٕسٛخ  
انجًٕٓسٚخ انجضائشٚخ انذًًٚشاطٛخ انشؿجٛخ  

جًٕٓسٚخ انسٕداٌ  
انجًٕٓسٚخ انؿشايٛخ  

انًًهكخ انؿشثٛخ انسؿٕدٚخ  
انجًٕٓسٚخ انؿشثٛخ انسٕسٚخ   

انجًٕٓسٚخ انؿشثٛخ انًزحذح  
انجًٕٓسٚخ انؿشثٛخ انًُٛٛخ  

دٔنخ انكٕٚذ  
انجًٕٓسٚخ انهجُبَٛخ  

انًًهكخ انهٛجٛخ 
انًًهكخ انًكشثٛخ 
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اتفاق خاص 
لتيسير انتقال األدواث السمعيت والبصريت 
ذاث الطابع التربوي والثقافي والعلمي 

ـــــــــــــــ 
 

 16/3/1969 ثزبسٚخ 2512ٔانى ؾهّٛ يجهس جبيؿخ انذٔل انؿشثٛخ ثًٕجت يشاسِ سيى - أ  
. نٙ دٔس اَؿًبدِ انؿبد٘ انحبد٘ ٔانخًسٍٛ 

 
: الدول الموقعت - ة 

 
 15/7/1970ثزبسٚخ جًٕٓسٚخ يظش انؿشثٛخ  
 

  : الدول المصدقت- جـ 
 

 6/4/1970ثزبسٚخ جًٕٓسٚخ انؿشاو  
 12/4/1970ثزبسٚخ انجًٕٓسٚخ انؿشثٛخ انسٕسٚخ  
انجًبْٛشٚخ انؿشثٛخ انهٛجٛخ انشؿجٛخ  

          االشزشاكٛخ انؿػًٗ 
 8/7/1970ثزبسٚخ 

 26/5/1971ثزبسٚخ جًٕٓسٚخ يظش انؿشثٛخ  
 16/9/1971ثزبسٚخ  (اَؼًبو)دٔنخ اإليبساد انؿشثٛخ انًزحذح  
 23/5/1972ثزبسٚخ دٔنخ انكٕٚذ  
 5/6/1972ثزبسٚخ انًًهكخ انؿشثٛخ انسؿٕدٚخ  
 26/11/1972ثزبسٚخ  (اَؼًبو)دٔنخ يـطـش  
 21/2/1973ثزبسٚخ انًًهكخ األسدَٛخ انٓبشًٛخ  
 25/7/1974ثزبسٚخ انًًهكـخ انًكشثٛــخ  
 15/8/1974ثزبسٚخ انجًٕٓسٚخ انجضائشٚخ انذًًٚشاطٛخ انشؿجٛخ  
    
 

 : النفـاذ-  د 
 

. يُٓب (11) ٔرنك رطجًٛب نُض انًبدح 8/8/1970دخهذ االرهبيٛخ حٛض انُهبر اؾزجبسا يٍ ربسٚخ 
 

 
 


