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 بالرق الخاصت االتفاقيت

 

 1926 سبتمبر/أيلول 25 يوم جنيف في وقعت

 27 المادة ألحكام وفقا ،1927 مارس/آرار 9: النفار بذء تاريخ

 

 د٠غّجش/األٚي وبْٔٛ 7 فٟ ٠ٛ١ٔٛسن، فٟ اٌّزحذح األُِ ِمش فٟ اٌّحشس ثبٌجشرٛوٛي االرفبل١خ ٘زٖ ػذٌذ ٚلذ

 فٟ اٌٛاسدح اٌزؼذ٠الد ٔفبر ف١ٗ ثذأ اٌزٞ ا١ٌَٛ ٚ٘ٛ ،1955 ١ٌٛ٠ٗ/رّٛص 7 ٠َٛ اٌّؼذٌخ االرفبل١خ ٔفبر ٚثذأ. 1953

 .اٌجشٚرٛوٛي ِٓ اٌثبٌثخ ٌٍّبدح طجمب ،1953 د٠غّجش/األٚي وبْٔٛ 7 ثشرٛوٛي ِشفك

 

 ػٍٟ اٌؼضَ ِٛطذٚ خ١ّؼب أُٔٙ أػٍٕٛا لذ 1890-1889 فٟ اٌّؼمٛد ثشٚوغً ٌّؤرّش اٌؼبَ اٌظه ِٛلؼٛ وبْ ٌّب

 األفش٠م١١ٓ، ثبألسلبء ٌالردبس خبرّخ ٚػغ

 فٟ اٌّٛلغ اٌؼبَ ٌٍظه رٕم١حب ٚػؼٛ٘ب اٌزٟ ،1919 ػبَ" الٞ - إْ - خشِبْ عبْ "ارفبل١خ ِٛلؼٛ وبْ ٌّٚب

 ػّبْ ػٍٟ ػضُِٙ أوذٚا لذ ،1890 ػبَ ثشٚوغً فٟ اٌظبدس٠ٓ ٚاإلػالْ اٌؼبَ ٚاٌظه 1885 ػبَ ثش١ٌٓ

 اٌجحش، ٚفٟ اٌجش فٟ ثبٌشل١ك االردبس ٚػٍٟ طٛسٖ ثد١ّغ اٌشق ػٍٟ اٌىبًِ اٌمؼبء

 ،1924 ١ٔٛ٠ٗ/حض٠شاْ 12 فٟ اٌّزحذح األُِ ػظجخ ِدٍظ ػ١ٕٙب اٌزٟ اٌّؤلزخ اٌشق ٌدٕخ رمش٠ش ػٛء ٚػٍٟ

 اٌؼٍّٟ ٌٍزٕف١ز ٚع١ٍخ ػٍٟ اٌؼثٛس ٚفٟ ثشٚوغً طه ثفؼً رحم١مٗ رُ اٌزٞ اٌظ١ٕغ ٚرٛع١غ اعزىّبي فٟ ٚسغجخ

 اٌشل١ك ردبسح ثظذد" الٞ - إْ - خشِبْ عبْ "ارفبل١خ ِٛلؼٛ ػٕٙب أػٍٓ اٌزٟ ٌٍشغجبد اٌؼبٌُ أٔحبء ِخزٍف فٟ

 اٌزٟ رٍه ِٓ رفظ١ال أوثش رشر١جبد ػٍٟ اٌغب٠خ، ٌٙزٖ طٍجب ٠زفك، أْ اٌؼشٚسٞ ِٓ ثأْ ٚاػزشافب ٚاالعزشلبق،

 االرفبل١خ، رٍه ػ١ٍٙب اشزٍّذ

 اٌشق، ظشٚف رّبثً ظشٚف إٌٟ اٌغخشح ػًّ رحٛي ِٕغ ػشٚسح إٌٟ رٌه، إٌٟ ثبإلػبفخ ٚٔظشا،

( ِحزٚفخ األعّبء )اٌغشع ٌٙزا ٌٙب اٌظالح١خ ِطٍمٟ ِّث١ٍٓ ٚػ١ٕذ ارفبل١خ ػمذ" أدٔبٖ اٌّٛلؼخ اٌذٚي "لشسد

... 

 :اٌزب١ٌخ األحىبَ ػٍٟ ارفمٛا

 1 المادة

 :اٌزب١ٌبْ اٌزؼش٠فبْ االرفبل١خ ٘زٖ فٟ ٠غزخذَ أْ ػ١ٍٗ اٌّزفك ِٓ

 ثؼؼٙب، أٚ وٍٙب اٌٍّى١خ، حك ػٓ إٌبخّخ اٌغٍطبد ػ١ٍٗ رّبسط شخض أٞ ٚػغ أٚ حبٌخ ٘ٛ" اٌشق" "1"

 ٌٍغ١ش ػٕٗ اٌزخٍٟ أٚ احز١بصٖ أٚ ِب شخض أعش ػ١ٍٙب ٠ٕطٛٞ اٌزٟ األفؼبي خ١ّغ رشًّ" اٌشل١ك ردبسح" "2"

 ٚخ١ّغ ِجبدٌزٗ أٚ ث١ؼٗ ثغ١خ ِب سل١ك احز١بص ػ١ٍٙب ٠ٕطٛٞ اٌزٟ األفؼبي ٚخ١ّغ سل١ك، إٌٟ رح٠ٍٛٗ لظذ ػٍٟ

 ثبألسلبء اردبس أٞ ػِّٛب، ٚوزٌه، ِجبدٌزٗ، أٚ ث١ؼٗ لظذ ػٍٟ احز١بصٖ رُ سل١ك ػٓ ِجبدٌخ أٚ ث١ؼب اٌزخٍٟ، أفؼبي

 .ٌُٙ ٔمً أٚ

 2 المادة

 أٚ ٚال٠زٗ أٚ ع١بدرٗ رحذ اٌّٛػٛػخ األلب١ٌُ ٠خض ِب فٟ ُِٕٙ وً اٌّزؼبلذْٚ، اٌغبِْٛ األطشاف ٠زؼٙذ

 :ٌزٌه اٌؼشٚس٠خ اٌزذاث١ش ثؼذ ٠زخز ٌُ وٛٔٗ ٚثمذس ٚطب٠زٗ، أٚ عٍطبٔٗ أٚ حّب٠زٗ

 ػ١ٍٗ، ٚاٌّؼبلجخ ثبٌشل١ك االردبس ثّٕغ( أ)

 .طٛسٖ ثد١ّغ اٌشق ػٍٟ و١ٍب اٌمؼبء ػٍٟ اٌّّىٕخ، ٚثبٌغشػخ رذس٠د١ب ثبٌؼًّ،( ة)

 3 المادة

 األسلبء شحٓ ٚلّغ ِٕغ أخً ِٓ إٌّبعجخ اٌزذاث١ش خ١ّغ ثبرخبر اٌّزؼبلذ٠ٓ اٌغب١ِٓ األطشاف ِٓ وً ٠زؼٙذ

 .ػٍّٗ رشفغ اٌزٟ اٌغفٓ خ١ّغ ٚػٍٟ اإلل١ّ١ٍخ ١ِب٘ٗ فٟ ٚٔمٍُٙ ٚإٔضاٌُٙ

 اٌشل١ك ردبسح ثشأْ ػبِخ ارفبل١خ ػٍٟ ِّىٓ ٚلذ أعشع فٟ ٠زفبٚػٛا ثأْ اٌّزؼبلذْٚ اٌغبِْٛ األطشاف ٠ٚزؼٙذ

 17 ارفبل١خ ػ١ٍٙب ٔظذ اٌزٟ رٍه ثطج١ؼخ ٠ّبثً ِب اٌٛاخجبد ِٓ ػ١ٍُٙ ٚرفشع اٌحمٛق ِٓ رّٕحُٙ

 ٚاٌفمشاد 24 ٚ 23 ٚ 22 ٚ 21 ٚ 20 ٚ 12 اٌّٛاد )ثبألعٍحخ اٌذ١ٌٚخ ثبٌزدبسح اٌّزؼٍمخ 1925 ١ٔٛ٠ٗ/حض٠شاْ

 أْ ػ١ٍٗ اٌّزفبُ٘ ِٓ ثأْ ػٍّب اٌالصَ، إٌحٛ ػٍٟ رى١١فٙب ثؼذ( اٌثبٟٔ اٌّشفك ِٓ اٌثبٟٔ اٌفشع ِٓ 5 ٚ 4 ٚ 3
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 ٚػغ فٟ( ِٕٙب اٌحٌّٛخ اٌظغ١شح حزٝ )اٌّزؼبلذ٠ٓ اٌغب١١ِٓ األطشاف ِٓ أٞ عفٓ ردؼً ٌٓ اٌؼبِخ االرفبل١خ ٘زٖ

 .ا٢خش٠ٓ اٌّزؼبلذ٠ٓ اٌغب١١ِٓ األطشاف عفٓ ٚػغ ػٓ ٠خزٍف

 أٚ اٌّزوٛسح اٌؼبِخ االرفبل١خ ٔفبر ثذء لجً ٠ظٍْٛ، اٌّزؼبلذ٠ٓ اٌغب١١ِٓ األطشاف أْ أ٠ؼب ػ١ٍٗ اٌّزفبُ٘ ِٚٓ

 اٌّجبدا ػٍٟ اٌخشٚج ثؼذَ سٕ٘ب ث١ُٕٙ، ف١ّب اٌخبطخ االرفبلبد ِٓ ٠ؼمذٚا أْ فٟ اٌحش٠خ ِطٍمٟ ثؼذٖ،

 ثأعشع اٌٛطٛي ر١غ١ش اٌخبطخ، حبٌزُٙ ثغجت شأٔٗ، ِٓ أْ ٌُٙ ٠جذٚ لذ ِب اٌغبثمخ، اٌفمشح فٟ ػ١ٍٙب إٌّظٛص

 .اٌشل١ك ردبسح ػٍٟ إٌٙبئٟ اٌمؼبء إٌٟ ِّىٓ ٚلذ

 4 المادة

 .اٌشل١ك ٚردبسح اٌشق ػٍٟ اٌمؼبء ٘ذف إٌٟ ٌٍٛطٛي ِّىٕخ ِغبػذح وً اٌّزؼبلذْٚ اٌغبِْٛ األطشاف ٠زجبدي

 5 المادة

 ٔزبئح إٌٟ ٠فؼٟ أْ ٠ّىٓ اٌغخشح ػًّ أٚ اٌمغشٞ اٌؼًّ إٌٟ اٌٍدٛء ثأْ اٌّزؼبلذْٚ اٌغبِْٛ األطشاف ٠ؼزشف

 أٚ عٍطبٔٗ أٚ حّب٠زٗ أٚ ٚال٠زٗ أٚ ع١بدرٗ رحذ اٌّٛػٛػخ األلب١ٌُ ٠خض ِب فٟ ُِٕٙ وً ٠ٚزؼٙذْٚ، خط١شح،

 رّبثً ظشٚف إٌٟ اٌغخشح ػًّ أٚ اٌمغشٞ اٌؼًّ رحٛي دْٚ ٌٍحؤٚي اٌؼشٚس٠خ اٌزذاث١ش خ١ّغ ثبرخبر ٚطب٠زٗ،

 .اٌشق ظشٚف

 :٠ٍٟ ِب ػٍٟ ارفك ٚلذ

 ػًّ أٚ اٌمغشٞ اٌؼًّ فشع ٠دٛص ال أدٔبٖ،( 2 )اٌفمشح فٟ ػ١ٍٙب إٌّظٛص االٔزمب١ٌخ ثبألحىبَ سٕ٘ب. 1

 ػبِخ، أغشاع أخً ِٓ إال اٌغخشح

 األطشاف ٠ؼًّ اٌؼبِخ، األغشاع ٌغ١ش ف١ٙب ثبل١ب اٌغخشح ػًّ أٚ اٌمغشٞ اٌؼًّ ٠ضاي ال اٌزٟ األلب١ٌُ فٟ. 2

 اٌغخشح ٔظبَ إٌٟ اٌٍدٛء ٚثؼذَ اٌّّىٕخ، ٚثبٌغشػخ رذس٠د١ب اٌّّبسعخ ٌٙزٖ حذ ٚػغ ػٍٟ اٌّزؼبلذْٚ اٌغبِْٛ

 ٚدْٚ ِٕبعت أخش ٌمبء ٚدائّب األحٛاي، خ١ّغ فٟ اعزثٕبئٟ أعبط ػٍٟ إال لبئّب، ظً ِب اٌمغشٞ، اٌؼًّ أٚ

 اٌّؼزبد، إلبِزُٙ ِىبْ ػٓ اٌشح١ً ػٍٟ اٌؼّبي إخجبس

 اٌؼًّ إٌٟ اٌٍدٛء ػٓ اٌّغؤٌٚخ ٟ٘ األحٛاي، خ١ّغ فٟ اٌّخزظخ، اٌّشوض٠خ اٌّؼٕٟ اإلل١ٍُ عٍطبد رظً. 3

 .اٌغخشح ػًّ أٚ اٌمغشٞ

 6 المادة

 اٌؼمبة إٔضاي ثأغشاع ٚاف غ١ش ا٢ْ حزٝ رشش٠ؼُٙ ٠ضاي ال اٌز٠ٓ اٌّزؼبلذْٚ اٌغبِْٛ األطشاف أٌٚئه ٠زؼٙذ

 فشع ِٓ ٌٍزّى١ٓ اٌالصِخ اٌزذاث١ش ثبرخبر االرفبل١خ ٘زٖ ِمبطذ إٔفبر أخً ِٓ اٌّغٕٛٔخ ٚاألٔظّخ اٌمٛا١ٔٓ ثّخبٌفٟ

 .اٌّخبٌفبد رٍه ػٍٟ شذ٠ذح ػمٛثبد

 7 المادة

 أحىبَ رطج١ك أخً ِٓ ٠غٕٛٔٙب أٔظّخ أٚ لٛا١ٔٓ أ٠خ ٔظٛص ٠زجبدٌٛا ثأْ اٌّزؼبلذْٚ اٌغبِْٛ األطشاف ٠زؼٙذ

 .األُِ ٌؼظجخ اٌؼبَ األ١ِٓ إٌٟ اٌّزوٛسح إٌظٛص ٠شعٍٛا ٚثأْ االرفبل١خ، ٘زٖ

 8 المادة

 ث١ُٕٙ رٕشأ لذ ٔضاػبد أ٠خ اٌذٌٟٚ ٌٍؼذي اٌذائّخ اٌّحىّخ إٌٟ رحبي أْ ػٍٟ اٌّزؼبلذْٚ اٌغبِْٛ األطشاف ٠زفك

 إحذٜ رىٓ ٌُ فئرا. اٌّجبششح ثبٌّفبٚػبد رغ٠ٛزٙب اٌّغزطبع فٟ ٠ىٓ ٌُ إرا االرفبل١خ ٘زٖ رطج١ك أٚ رفغ١ش حٛي

 ثبٌّحىّخ اٌّزؼٍك 1920 د٠غّجش/األٚي وبْٔٛ 16 ثشٚرٛوٛي فٟ طشفب وٍزبّ٘ب، أٚ إٌضاع، طشفٟ اٌذٌٚز١ٓ

 اٌذائّخ اٌّحىّخ إٌٟ إِب ِّٕٙب، وً ٌذٞ اٌذعزٛس٠خ ٌٍمٛاػذ ٚٚفمب ثبخز١بسّ٘ب إٌضاع، ٠حبي اٌذٌٟٚ ٌٍؼذي اٌذائّخ

 اٌغ١ٍّخ ثبٌزغ٠ٛخ اٌّؼ١ٕخ 1907 أوزٛثش/األٚي رشش٠ٓ 18 الرفبل١خ ٚفمب رشىً رحى١ّ١خ ١٘ئخ إٌٟ أٚ اٌذٌٟٚ ٌٍؼذي

 .أخشٞ رحى١ّ١خ ١٘ئخ أ٠خ إٌٟ أٚ اٌذ١ٌٚخ، ٌٍّٕبصػبد

 9 المادة

 ٌٙزٖ لجٌٛٗ أْ ٠ؼٍٓ أْ إ١ٌٙب، ٠ٕؼُ أٚ ٠ظذلٙب أٚ االرفبل١خ ٘زٖ ٠ٛلغ ح١ٓ اٌّزؼبلذ٠ٓ، اٌغب١ِٓ األطشاف ِٓ ألٞ

 ٚطب٠زٗ أٚ عٍطبٔٗ أٚ حّب٠زٗ أٚ ٚال٠زٗ أٚ ع١بدرٗ رحذ اٌّٛػٛػخ األلب١ٌُ خ١ّغ أٚ ثؼغ ٠ٍضَ ال االرفبل١خ

 ٚاحذ أٞ ثبعُ ِٕفظٍخ، ثظٛسح الحك، ٚلذ فٟ ٠ٕؼُ أْ ٌٗ ٠ٚىْٛ ثؼؼٙب، أٚ وٍٙب االرفبل١خ ٘زٖ أحىبَ ثزطج١ك

 .ف١ٗ طشفب اٌّزوٛسح األلب١ٌُ ِٓ ٚاحذ أٞ ٠ىْٛ ال حىُ أٞ ثظذد أٚ األلب١ٌُ رٍه ِٓ
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 10 المادة

 االٔغحبة ٘زا إثالؽ ٚخت االرفبل١خ، ٘زٖ ِٓ االٔغحبة اٌّزؼبلذ٠ٓ اٌغب١١ِٓ األطشاف أحذ اػزضَ أْ حذس إرا

 ٘زا ِٓ األطً طجك ِظذلخ طٛسح ثئسعبي فٛسا ٠مَٛ اٌزٞ األُِ، ٌؼظجخ اٌؼبَ األ١ِٓ إٌٟ خطٟ ثئشؼبس

 .ف١ٗ اعزالِٗ رُ اٌزٞ ثبٌزبس٠خ إػالُِٙ ِغ ا٢خش٠ٓ، اٌّزؼبلذ٠ٓ اٌغب١ِٓ األطشاف خ١ّغ إٌٟ اإلشؼبس

 ٚطٛي ػٍٟ عٕخ أمؼبء ثؼذ ٚإال ثٗ ثبإلشؼبس لبِذ اٌزٟ اٌذٌٚخ إصاء إال االٔغحبة ٘زا ِفؼٛي ٠غشٞ ٚال

 .األُِ ٌؼظجخ اٌؼبَ األ١ِٓ إٌٟ اإلشؼبس

 حّب٠زٙب أٚ ٚال٠زٙب أٚ ع١بدرٙب رحذ ِٛػٛع إل١ٍُ أٞ ثظذد ِٕفظٍخ ثظٛسح أ٠ؼب رٕغحت أْ اٌذٌٚخ ٚعغ ٚفٟ

 .ٚطب٠زٙب أٚ عٍطبٔٙب أٚ

 11 المادة

 ٚاإلٔى١ٍضٞ، اٌفشٔغٟ ٔظب٘ب اٌحد١خ فٟ ٠زغبٜٚ ٚاٌزٟ ا١ٌَٛ ٘زا ربس٠خ عزحًّ اٌزٟ االرفبل١خ، ٘زٖ رظً

 .1927 أثش٠ً/١ٔغبْ أٚي ٠َٛ حزٝ ػ١ٍٙب األُِ ػظجخ فٟ األػؼبء اٌذٚي ٌزٛل١غ ِؼشٚػخ

 رٌه فٟ ثّب رٛلؼٙب، ٌُ اٌزٟ اٌذٚي ٔظش االرفبل١خ ٘زٖ إٌٟ األُِ ٌؼظجخ اٌؼبَ األ١ِٓ ٠غزشػٟ رٌه أثش ٚػٍٟ

 .إ١ٌٙب االٔؼّبَ إٌٟ ٠ٚذػٛ٘ب األُِ، ػظجخ فٟ األػؼبء غ١ش اٌذٚي

 رشعً ٚأْ خط١ب ثشغجزٙب األُِ ٌؼظجخ اٌؼبَ األ١ِٓ رشؼش أْ االرفبل١خ إٌٟ االٔؼّبَ فٟ رشغت اٌزٟ اٌذٚي ٚػٍٟ

 .اٌؼظجخ ِحفٛظبد فٟ ٠ٛدع اٌزٞ االٔؼّبَ، طه إ١ٌٗ

 األطشاف إٌٟ االٔؼّبَ طه ِٚٓ اإلشؼبس ِٓ األطً طجك ِظذلخ طٛسح ثئسعبي فٛسا اٌؼبَ األ١ِٓ ٠ٚمَٛ

 .ف١ٗ اعزالِّٙب رُ اٌزٞ ثبٌزبس٠خ إػالُِٙ ِغ ا٢خش٠ٓ، اٌّزؼبلذ٠ٓ اٌغب١ِٓ

 12 المادة

 ثئػالَ ٠مَٛ اٌزٞ األُِ، ٌؼظجخ اٌؼبَ األ١ِٓ ِىزت فٟ اٌزظذ٠ك طىٛن ٚرٛدع ٌٍزظذ٠ك، خبػؼخ االرفبل١خ ٘زٖ

 .اإل٠ذاع ثٙزا اٌّزؼبلذ٠ٓ اٌغب١ِٓ األطشاف خ١ّغ

 .أؼّبِٙب أٚ رظذ٠مٙب طه إ٠ذاػٙب ربس٠خ ِٓ دٌٚخ وً إصاء االرفبل١خ ٘زٖ ِفؼٛي عش٠بْ ٠جذأ

 .ثزٛال١ؼُٙ االرفبل١خ ٘زٖ اٌظالح١خ اٌّطٍمٛ اٌّّثٍْٛ ر٠ً ٌزٌه، ٚإثجبرب

 أطً ػٍٟ ٚػشش٠ٓ، ٚعزخ ٚرغؼّبئخ أٌف ػبَ عجزّجش/أ٠ٍٛي ِٓ ٚاٌؼشش٠ٓ اٌخبِظ ا١ٌَٛ فٟ خ١ٕف فٟ حشس

 .ِٛلؼخ دٌٚخ وً إٌٟ األطً ٘زا ِٓ ِظذلخ ٔغخخ ٚرشعً. األُِ ػظجخ ِحفٛظبد فٟ ٠ٛدع ٚح١ذ

_______________________ 
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