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( ااتتمل ف  1975   ممتمب الوما  الوبي  اقي انوداي ف  )قبايلس/ لييياا  مابس/ آذاب  

 يابته الوايية البايوة.

خن    اخذ ف  االىتياب ا  األحياث االقتصاايية ااالتتماىية الت  قبات ىل  الاق  الوبي 

الحدية المالااااية قي ااتيت االاااااىا اأااااتلزمت  ىايد النظب ف  االت اقية الدائمة لتند  األييو  

 الواملة.

آخذا ف  االىتياب ا  خقق التنمية االقتصاايية ااالتتماىية الوبيية تتقل  تحديا االأات ايد    

ليشاابية  األمب الداو ا  -ايصاا ة خاصااة -الدصاااو م  الماابي ف  األققاب الوبيية  يما ف  ذلك

الاذو يدتلااااا  تنظي  تندا  األيايو الوااملاة يماا يك ا  تافيب احتيااتاات يبامج التنمياة ف  كا  ققب  

 ايما يحدا اهياف التكام  االقتصايو الوبي . 

ا يمانا يلااابابد تمتل الوما  الذي  ينتدلا  فيما يي  األققاب الوبيية يكافة الحداق االمزايا  

 صلية.الممناحة لوما  اليالة األ

 مشيبا  ل  األحكا  الاابيد ف  االت اقية الوبيية لمأتايات الوم  يشة  اليتبد للوم .

يدب ف  هذا اليا  الالالث ىشاااب م  مابس/ آذاب الف اتأاااومائة اخمس اأااايوي   االت اقية  

 .1975التالية الت  يقلا ىلييا االت اقية الوبيية لتند  األييو الواملة )مويلة( لوا  
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 يق االتفاقية نطاق تطب

 المادة األولى

يدصي يويابد قالوما  الاافيي ق الوما  الوب  الذي  ينتدلا  للوم   ل  ققب ىبي  م  ققب   -1

 ىبي  آخب اا م  يالة اتنيية. 

تأبو احكا  هذه االت اقية ىل  الوما  ال لأقينيي  الذي  يوملا  اا ينتدلا  يوبض الوم    -2

 مل تمتوي  يك  حداق المااق  ف  يليه. يي  اليا  األقباف ف  هذه االت اقية 

 تأبو احكا  هذه االت اقية ىل  الوما  الاافيي  ياأتالناء ال ئات التالية :  -3

 ىما  الحياي.  (ا)

 ىما  اليحب.  (  )

اصحا  المي  الحبد اال نانا  الذي  ال يمكالا  ف  ابال  اليالة المأتديلة لي  لميد  ( ج)

 قايلة. 

توتيب األحكا  الاابيد ف  هذه االت اقية حيا اين  اال تمالب يةية صابد كانت ف  احكا  الدااني    -4

اا اللاائح اا االت اقيات اا األىباف الت  يتاافب يمدتلاها للوما  الاافيي  شباق افل  م   

 اللمانات االمزايا الممناحة لي  يمات  هذه االت اقية. 

ية ا  تودي فيما يينيا ات اقيات النائية لتنظي  تند  األييو الواملة  لليا  األقباف ف  هذه االت اق -5

 اليا ا  تأتبشي ينماذج االت اقية الالنائية الملحدة ييذه االت اقية. 

 االلتزامات التى تفرضها االتفاقية 

 المادة الثانية 

 تنظيم شروط العمل للعمال الوافدين

هذه االت اقية ياتخاذ كافة اةتباءات التشبيوية االتنظيمية يالتشااب    تتويي ك  يالة قبف ف  

 مل منظمات اصحا  األىما  االوما  األكالب تمالين  لتنظي  المأائ  التالية: 

 الح اظ ىل  فبص الوم  يالنأية لوما  اليالة األصليي .  -1

ال لأقينيا   -2 الوما   الاافيي   اياته خاص  للوما   التشوي   يت ا    األالاية ف   يما  اذلك 

 احاتات ك  يالة. 

االأتخيا     -3 اظباف  يشباق  المتولدة  الييانات  يتلم   ا   ايت   ال بيو   الوم   ىدي 

االييانات األأاأية الخاصة يالوام   اناع الوم   امكا  تةيية األتب  ااالأتدقاىات الت   
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اافباي اأبد تخص  منه  اميد الودي  اشباق تتيييه اا فأخه  ان دات أ ب اىايد الوام   

 الوام  المصبح لي  يمصاحيته. 

تصابيح الوم  ااةقامة  ايت  ا  تتلم  ييانات ياةتباءات الخاصة يمنح تصابيح الوم    -4

ااةقامة للوما  الاافيي   يما ف  ذلك  تباءات تتييي اا ىي  تتييي اا أح  تلك التصابيح   

له ىل  كافة المأتحدات اا  مل ح ظ حا الوام  ف  التظل  اما  التيات المختصة احصا

المكافآت اا المزايا المأتحدة له ىني موايبد اليالة المأتديلة له  مل منحه ميلة زمنية مودالة  

يقبيدة   اأبته  ااماب  الشخصية  امابه  تأاية  م   له  تمكينا  اةقامة   تصبيح  انتياء  يوي 

 مناأية. 

ىي  -5 مل لما   لي    المأتديلة  اليالة  م   الاافيي   اأبه   شباق  يواي  اافباي  توبلي     

لنلقياي اا اةيداء التوأ   نتيتة تقابات قي تقبا ىل  الونقات الأياأية يي  يالتي   

 األصلية االيالة المأتديلة لي   اا تيوا لحالة أاق الوم    اا ألأيا  صحية خاصة يالوما . 

  - الة المأتديلة لي يناء ىل  قل  يديمانه  ل  التيات المختصة ف  الي   - حا الوما  الاافيي  -6

ف  اصقحا  افباي اأبتي  )الزاتة اا الزاج ااألق ا  االااليي ( اذلك يمنحي  تصابيح  

تلك   تيحث  ا   الاافيي   ىل   للوما   تمنح  الت   األأس  ن س  ىل   األأبد  ألفباي  اةقامة 

   اشيب م  تابيخ تديي   6التيات هذا القل  اتيت فيه ىل  اته الأبىة ف  فتبد ال تتتااز  

 القل .

تمتل الوما  الاافيي  اافباي اأبه  المصبح له ياصقحايي  يالحداق االمزايا الت  يتمتل   -7

 ييا ىما  اليالة المأتديلة لي   ىل  ا  يشم  ذلك ياته خاص: 

 فبص الوم . (ا)

 أاىات الوم  ااألتاب خالوة لللبائ  االبأا  الت  ت بض ىل  كأ  الوم .  (  )

 الباحة األأياىية.   ( ج)

 تب. اةتازات ية (ي )

 التةمينات االتتماىية االلما  االتتماى .  (ه)

 الخيمات التوليمية االتيبييية االتالدي ية االتبفييية.  ( ا)

 الخيمات اةأكانية االصحية اخيمات الأنمة المينية.  (ز)

  قاب التشبيوات الاقنية لليالة المأتديلة لي .  تمتل الوما  الاافيي  يالحداق الندايية ف   -8
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حا الوما  الاافيي  ف  ا  يحالاا اتابه   ل  او يلي يختابانه اا  ل  اليالة الت  ينتما    -9

  لييا  الك  يالة ا  تحيي الميلغ المأماح يتحايله ىل  اال يد  ى  اللث األتب. 

   للوم . شباق تتميل اتبحي  اتشوي  الوما  الباغيي  ف  االنتدا -10

تيأيق اةتباءات الخاصة يتند  األييو الواملة فيما يي  اليا  الوبيية للحي م  تند  األييو   -11

 الواملة يقبيدة غيب قانانية. 

فبض ىدايات تزائية بايىة ىل  الاأقاء الذي  يوملا  ىل  تند  األييو الواملة يقبيدة   -12

 غيب قانانية . 

 المادة الثالثة

 الهجرةوضع وتنفيذ سياسة 

تتويي ك  يالة قبف ف  هذه االت اقية يالل اتن يذ أياأة لليتبد ىل  الميو الدبي  االيويي  

 تتنء  مل احتياتاتيا االقتصايية ااالتتماىية  اتييف ياته خاص  ل : 

تشتيل حبكة تند  األييو الواملة فيما يي  اليا  الوبيية  اذلك يإيبا  ات اقيات تماىية اا   -1

 األييو الواملة. النائية لتند  

تشتيل اأتالماب بماس األماا  الوبيية ف  مشابيل اأتالمابية تييف  ل   يتاي فبص ىم    -2

 الأتيوا  ال ائض م  الومالة. 

  ىقاء األالاية الحتياتات اليا  الوبيية األخبو م  الداو الواملة.  -3

 املة ىبيية. الوم  تيبيتيا ىل  توايض الداو الواملة األتنيية ف  اليا  الوبيية يداو ى  -4

(  7 لواء اية ت بقة لي الوما  الاافيي  فيما يتولا ياألحكا  الاابيد ف  المايد الالانية )فدبد   -5

 م  هذه االت اقية. 

اققابه    -6 ايي   الاافيي   الوما   يي   االاقنية  الوائلية  االونقات  الباايق  ىل   الح اظ 

 األصلية. 

 تنيية. ىي  تشتيل هتبد الك اءات االميابات  ل  اليا  األ -7

للمأاهمة ف  خقق   -8 لاقني   اتنيية اتشتيل ىايتي   المياتبي   ل  يا   الوب   اتتذا  

الولم    المناخ  ايإيتاي  االموناية   المايية  الحاافز  يتافيب  اذلك  الوبيية   التنمية  ايبامج 

 ااالتتماى  المناأ  لي . 

حبكة هتبد ىمالية  ل   تشتيل  يبا  ات اقيات النائية اا تماىية يي  اليا  الوبيية الت  ييا  -9

الخابج ايي  اليا  األتنيية المأتديلة للوما   ىل  ا  تتلم  تلك االت اقيات ياىتيابها حيا  
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اين  نصاصا تتولا يمأاااد الوما  المياتبي  يالوما  الاقنيي  اياته خاص فيما يتولا  

 ( م  هذه االت اقية. 7ياألحكا  الاابيد ف  المايد الالانية فدبد )

 المادة الرابعة 

 األجهزة ومهامها 

تتويي ك  يالة قبف ف  هذه االت اقية ياتخاذ اةتباءات المناأية ةنشاء تياز النال     -أوال

 يالميا  التالية:   -يا  اقتلاء او بأا  م  الوما  -مختص ىل  الصويي الاقن  للديا  يالمتا 

 الل اتن يذ أياأة اليتبد اتند  األييو الواملة.  (ا)

 يباأات االييانات اةحصائية الخاصة يتند  األييو الواملة.  ىياي ال (  )

 الديا  ياةتباءات المتولدة يتنظي  تند  األييو الواملة اياته خاص:  ( ج)

 متايوة تن يذ احكا  هذه االت اقية.  -1

  ىياي االت اقيات الالنائية االتماىية الخاصة يتند  األييو الواملة امتايوة تن يذها.  -2

يل ااختياب اتشوي  الوما  الباغيي  ف  التند  يوبض الوم  اتأيي   الومليات الخاصة يتتم  -3

 موايبد اأ ب ااأتديا  همالء الوما  اافباي اأبه . 

 تأيي   صياب التةشيبات النزمة للخباج االيخا  االشيايات القيية.  -4

االقتصايية   -5 الييئة  مل  التكيف  ىل   مأاىيتي   يييف  للوما   االأتشابية  الخيمات  تديي  

المقيدة  ااالت  االلاائح  الدااني   م   ينأخ  اتزاييه   لي    المأتديلة  لليالة  االالدافية  تماىية 

 ىليي  اا يالتويينت الت  تيخ  ىلييا. 

صيب هذه المايد  اممابأته لميامه يصابد    ا ل  ا  يت   نشاء التياز المشاب  ليه ف   -ثانيا  

كاملة  ىل  ك  يالة قبف ف  هذه االت اقية تحييي الألقة المختصة يتن يذ احكا  هذه االت اقية   

يالميا  الاابيد ف  المايد    - ايا  اقتلاء او بأا  م  الوما   - ىل  ا  تدا  هذه الألقة يالمتا 

 األىما  امنظمات الوما  األكالب تمالين.  البايوة يالتواا  الااليا مل منظمات اصحا  

يالاالائا االشيايات الت  تصيبها    -ثالثا ىل  اليا  األقباف ف  هذه االت اقية ا  توتبف 

األتيزد اا الألقات المختصة ف  ك  منيا يشة  الحالة المينية اا الدانانية اا  توتبف كذلك  

 احة للوما  الاافيي . يالممهنت الولمية االمينية االشيايات الصحية الممن 
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 المادة الخامسة

 مهام مكتب العمل العربى 

تتويي ك  يالة قبف ف  هذه االت اقية يإينا المييب الوا  لمكت  الوم  الوبي  ياةتباءات  -1

ف  المشاب  لييا  األتيزد  ف  شة   نشاء  تتخذها  الوم    الت   مكت   ايدا   البايوة   المايد 

الوبي   يناء ىل  قل  اليالة المونية  يتديي  كافة الموانات النزمة للتول  ىل  المشاك   

 االمواقات الت  قي تقبا. 

تيوث األتيزد اا الألقات المختصة المشاب  لييا ف  المايد البايوة  مبد ك  ىا  ىل  األق     -2

اية يالة قبف ف  هذه االت اقية  يناء ىل  قلييا  يالييانات   ل  مكت  الوم  الوبي  ا ل   

االمولامات ااةحصائيات النزمة لتيأيب تند  األييو الواملة فيما يي  اليا  الوبيية  اياته  

 خاص يما يل : 

 اةحصائيات الخاصة يحبكة اليتبد م  ا ل  اليالة.  (ا)

االلاا (  ) االدااني   لليتبد   الاقنية  الأياأة  الاافيد  مولامات ى   ياليتبد  الخاصة  ئح 

 االنازحة. 

مولامات يشة  ظباف المويشة  ايص ة خاصة الحي األين  لألتاب  انظا  التةمينات  ( ج)

 االتتماىية االلما  االتتماى   ااةمكانات الأكانية. 

مولامات ى  االت اقيات اليالية اا الوبيية التماىية اا الالنائية الت  تكا  اليالة المونية   (ي )

 ىلييا االمشاك  الخاصة يالتقييا. قي صيقت 

المينية   (ه) المتماىات  حأ   مازىة  الومالة  ف   الوتز  اا  ال ائض  ى   مولامات 

 االممهنت االخيبات. 

يدا  مكت  الوم  الوبي  يالتنأيا يي  األتيزد اا الألقات المختصة المشاب  لييا ف  المايد   -3

ة ليا  اياته خاص فيما يتولا يالل  البايوة  كما يدا  يتديي  كافة الموانات ال نية النزم

 أياأة اليتبد ىل  مأتاو اقن  امااتية المشاك  الخاصة يالتقييا. 
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 التصديق على االتفاقية ونفاذها وتطبيقها وتعديلها

 المادة السادسة

 التصديق على االتفاقية 

تصيق ىل  هذه االت اقية اليا  األىلاء ف  منظمة الوم  الوبيية قيدا لنظميا الدانانية   

اتازع االائا التصييا ليو المييب الوا  لمكت  الوم  الوبي  الذو يوي محلبا يإيياع االائا  

 تصييا ك  يالة  اييلوه  ل  اليا  األىلاء. 

 المادة السابعة

 نفاذ االتفاقية 

نافذد الم وا  يوي شيب م   يياع االائا تصييا النث م  اليا  األىلاء    تصيح هذه االت اقية -1

ف  منظمة الوم  الوبيية  اتأبو ف  شة  ك  م  اليا  األخبو يوي شيب م  تابيخ  يياع  

 االيدة تصييديا. 

يتاز لك  يالة قبف ف  هذه االت اقية ف  حاالت الحب  اا القاابا الوامة ا  تتاقف   -2

 يذ االلتزامات المنصاص ىلييا ف  هذه االت اقية االت  تدتلييا فون  هذه  ممقتا ى  الديا  يتن

الظباف االأتالنائية يا  المأاس يحداق الوما  المكتأية  اىل  تلك اليالة ا  تحيق المييب  

الوا  لمكت  الوم  الوبي  خن  أتة اشيب ياةيداف اياةتباءات الت  اتخذتيا  ااألأيا   

الذو تنتي  فيه هذه اةتباءات  ايدا  المييب الوا  لمكت  الوم  الوبي     الميببد ليا  ااألت 

 يإينا اليا  األىلاء يتميل اةخقابات الت  تصله ف  هذا الشة . 

 المادة الثامنة 

الوم   اتاصيات  ات اقيات  نظا   ف   الاابيد  األحكا   االت اقية  تقييا  متايوة  يشة   يأبو 

 الوبيية. 

 المادة التاسعة

 تعديل أحكام االتفاقية 

لك  يالة قبف ف  هذه االت اقية ا  تقل  تويي  احكاميا يإخقاب ياته  ل  المييب الوا    -1

لمكت  الوم  الوبي  الذو يدا  يإينغه  ل  أائب اليا  األقباف  اال يوتيب التويي   

  هذه  نافذا  ال يوي  قباب ممتمب الوم  الوبي  له االتصييا ىليه م  اليا  األقباف ف 

 االت اقية. 
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اما    - ات اقية تيييد مويلة ليذه االت اقية كليا اا تزئيا  )ا(  ذا اقب ممتمب الوم  الوبي  -2

فإ  تصييا  حيو اليا  األقباف ىل     -ل  تنص االت اقية التيييد ىل  غيب ذلك

ن اذها ايأتتيل اةيداف ال ابو اللتزاماتيا الأايدة الاابيد   االت اقية التيييد يات  

 ف  هذه االت اقية. 

 نأية لليا  األقباف الت  ل  تصيق ىل  االت اقية التيييد. ) ( تظ  هذه االت اقية نافذد يال

اليا  األىلاء   التن يذ ياقف قيا  تصييا  )ج( حالما تالل االت اقية التيييد مالل 

 ىل  هذه االت اقية المويلة. 

 المادة العاشرة

لك  يالة قبف ف  هذه االت اقية ا  تنأح  منيا يوي مل  خمس أناات م  تابيخ ن اذها   

ح االنأحا  نافذا يوي مل  أنة م  تابيخ  ينا االنأحا   ل  المييب الوا  لمكت  الوم   ايصي 

 الوبي  الذو ييلوه  ل  اليا  األقباف ف  هذه االت اقية. 
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 نموذج اتفاقية ثنائية 

 العاملة   الأيدي بشأن تنقل  

 المادة األولى

يتويي القبفا  يالوم  ىل  تشتيل اتنشيق تند  األييو الواملة فيما يينيما افدا الحتياتات  

 اانظمة ك  منيما. 

 المادة الثانية 

يتخذ القبفا  تميل الخقاات اللبابية لتيأيب اةتباءات البأمية الخاصة يتند  األييو  

 الواملة فيما يينيما. 

 المادة الثالثة

المايد )البايوة( م  االت اقية   -1 المشاب  لييا ف   الالنال  اا الألقات المختصة  يتال  التياز 

يل اتأ يب الوما  ف   قاب التشبيوات  الوبيية لتند  األييو الواملة )مويلة( ىملية اختياب اتتم 

 االنظ  الخاصة ياليتبد ف  اليالة األصلية. 

 ل  حي   نشاء التياز الالنال  المشاب  ليه اىنه يحيي ك  م  القبفي   الألقة الت  تختص   -2

يتن يذ احكا  هذه االت اقية  اتتال  هذه الألقة تنظي  تند  األييو الواملة فيما يينيما ااةشباف  

ه  اىل  ا  تدي  الخيمات يالمتا  ايا  اقتلاء او بأا  م  الوما   ايالتواا  مل  ىلي

 منظمات اصحا  األىما  امنظمات الوما  األكالب تمالين. 

 المادة الرابعة 

يتياي  القبفا  يص ة يابية تميل الييانات االمولامات النزمة لتيأيب تند  األييو الواملة  

 فيما يينيما. 

 االمولامات المشاب  لييا ىل  األخص ما يل : اتشم  الييانات 

ظباف الوم  ااحاا  المويشة الأيما مأتاو األأواب االحي األين  لألتاب انظا  التةمينات   -1

 االتتماىية االلما  االتتماى  ا مكانات الأك . 

يدصي   -2 يخاله  اا  الوام   يموايبد  الخاصة  اةيابية  ااةتباءات  االلاائح  الدانانية  األنظمة 

 م  اافباي اأبته المصبح له ياصقحايي   اكذلك التأيينت الت  تدي  ف  كلتا الحالتي . الو
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 المادة الخامسة

تديي  تميل الوباض االقليات الخاصة ياالأتخيا   ل  الألقة اا األتيزد المختصة ف  ك   

ل  االأتتاية  م  اليالتي   ايتياي  القبفا  ما يتتمل ليييما ف  اقب  فبصة ممكنة  يوية الوم  ى

 للوباض االقليات المديمة م  القبف اآلخب. 

 المادة السادسة

يوتبف القبفا  يالاالائا الت  تصيبها األتيزد اا الألقات المختصة ف  ك  م  اليالتي   

 شة  الحالة المينية االممهنت الولمية االمينية االحالة الصحية اغيبها.  ف 

 المادة السابعة

يت   يبا  ىدي ىم  كتاي  لك  ىام  ينتد  للوم  فيما يي  اليالتي  ايحبب الودي م  النث  

صاب  يحت ظ صاح  الوم  يإحياها  اتأل  الالانية للوام   اتايع الالالالة ليو التياز اا الألقة  

 المختصة ف  اليالة األصلية للوام . 

 يحيي الودي الميب  شباق الوم  اظبافه  ايت  ا  يتلم  الودي الييانات التالية: 

 اأ  الوام   اتابيخ اتية الميني  مح  اةقامة  الحالة المينية )الوائلية اا اهليته الدانانية(.  -1

 اأ  صاح  الوم  اا المنشةد صاحية الوم .  -2

 الوم   مكا  اأاىات الوم .ناع  -3

 األتب ااالأتدقاىات الت  تخص  منه امكا  تةييته.  -4

الباحة األأياىية ااةتازات الأناية  اا الت  قي تمنح له كمشابكة ف  المناأيات الدامية   -5

 ف  يالته األصلية.  

 ن دات أ ب اىايد الوام  اافباي اأبته.  -6

 ميد الودي  اشباق تتيييه اا فأخه.  -7

 امنة المادة الث

االت اقية  مصابيف أ ب اىايد   يند  ىماال  افدا ألحكا  هذه  الذو  الوم   يتحم  صاح  

 همالء الوما  م  اليالة الت  يديما  ييا  ل  اليالة الت  أيوملا  ييا . 

ايتاز  ى اء صاح  الوم  م  تحم  مصابيف ىايد الوام  ف  حالة تبكه الوم  يإبايته  

التواقي اا ف  حالة ابتكايه خقة يأتات  فصله يويب مكافةد يمدتل   قي  انتياء الأنة األال  م   
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( ف  حالة افاد احي الوما  يت  ند  التالما   ل   5الدانا  مل مباىاد احكا  المايد الالانية فدبد )

 اق  المتاف  ىل  ن دة صاح  الوم  . 

 المادة التاسعة

ة  يالحداق االمزايا الت  يتمتل ييا ىما   ايتمتل الوما  الذي  ينتدلا   افدا ألحكا  هذه االت اقي

(  1اليالة الت  ينتدلا  للوم  ييا  ايشم  ذلك ىل  األخص  مل مباىاد احكا  المايد الالانية فدبد )

م  االت اقية األصلية  فبص االأتخيا  ااألتاب اأاىات الوم  االباحة األأياىية ااةتازات  

االت االتيبييية  التوليمية  االخيمات  الندايية  يةتب  االحبيات  االحداق  ااةأكا   االصحية  الدي ية 

)اللما    االتتماىية  التةمينات  اكذلك  لي (  المأتديلة  لليالة  الاقنية  التشبيوات  )ف   قاب 

 االتتماى (. 

 المادة العاشرة

يتاز للوما  الذي  ينتدلا  للوم  فيما يي  اليالتي   افدا ألحكا  هذه االت اقية  ا  يتديماا   -1

صقحا  اأبه  اا التحاقي  يي   اتدي  القليات  ل  األتيزد اا الألقات المختصة  يقل  ال 

االاابي ف    لتوبيف األأبد  افدا  الوام   يةفباي اأبد  يييا   اليالتي   مش اىة  ف  ك  م  

الالانية فدبد   لتند  األييو الواملة )مويلة(  اتيت األتيزد اا    6المايد  الوبيية  م  االت اقية 

ختصة ف  هذا القل  ف  اقب  اقت ممك  اخن  فتبد زمنية ال تتويو أتة  الألقات الم

 اشيب م  تابيخ تديي  القل . 

يتحم  صاح  الوم  ن دات أ ب افباي اأبد الوام  المصبح له ياصقحايي  ىل  ا  يحيي    -2

 ذلك ف  ىدي الوم  ال بيو.  

 المادة الحادية عشرة 

اليالتي   افدا ألحكا  هذه االت اقية  ا  يحالاا اتزاء  يحا للوما  الذي  ينتدلا  للوم  فيما يي   

 م  اتابه   ل  الدقب الذو ينتما   ليه  اا اية يالة اخبو ىل  اال يد  ى  اللث األتب. 

 المادة الثانية عشرة 

يتمتل الوما  الذي  ينتدلا  للوم  فيما يي  اليالتي  افدا ألحكا  هذه االت اقية يتميل التأيينت  

النزمة  ايص ة خاصة فيما يتولا يممتلكاتي  الشخصية االممتلكات الشخصية ألفباي  التمبكية  

 اأبه   ااألياات االمويات الخاصة يوملي . 

 المادة الثالثة عشرة 

اتخاذ تميل اةتباءات النزمة للحيلالة يا  اقاع اية اىياء لبييية    يتواا  القبفا  ف  

 مزياتة ىل  ىاتا الوما  الذي  ينتدلا  للوم  فيما يي  اليالتي  افدا ألحكا  هذه االت اقية. 
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 المادة الرابعة عشرة 

تنشة لتنة مشتبكة لإلشباف ىل  تقييا هذه االت اقية  تل  مماللي  ى  ك  قبف  اتختص  

 ة المذكابد يما يةت : اللتن

 متايوة تن يذ احكا  االت اقية اتذلي  الصوايات الت  تنشة االناء أبيانيا.  -1

 النظب ف  تويي  االت اقية ىني االقتلاء.  -2

 المادة الخامسة عشرة 

يتخذ القبفا  تميل اةتباءات الت  تك   اأت ايد الوما  الذي  انتدلاا للوم  فيما يي  اليالتي   

 الت اقية يتميل الحداق االمزايا المدببد فييا. قي  أبيا  هذه ا

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


