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اتفاؼية التعاون العربي 
ػي مجال تنظيم وتيسير عمليات اإلغاثة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

. ئٌ حكٕيبد انذٔل األؿشاف فٙ ْزِ االرفبلـٛخ 

.   يٍ انشٔاثؾ األخٕٚخ انمبئًخ ثٍٛ انذٔل انؼشثٛخ اَـاللب

.    ثٕحذح انٓذف ٔانًظٛش نأليخ انؼشثٛخ ٔئًٚبَب

.   يُٓب فٙ رًُٛخ انشٔاثؾ اإلَسبَٛخ ثٍٛ دٔل انجبيؼخ انؼشثٛخ ٔسغجخ

.   ئنٗ يب َظذ ػهّٛ انًبدح انثبَٛخ يٍ يٛثبق جبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ ٔاسزُبدا

  ألًْٛخ انزؼبٌٔ ثٍٛ انذٔل انؼشثٛخ فٙ يجبل اإلغبثخ فٙ حبالد انكٕاسس انـجٛؼٛخ ٔرأكٛذا

. ٔانظشٔف انـبسئـخ 

   فٙ االػزجبس انًؼٕلبد ٔانظؼٕثبد انزٙ لذ رؼزشع ٔطٕل فشق ٔيٕاد اإلغبثخ نؼحبٚب ٔأخزًا

. انكٕاسس انـجٛؼٛخ ٔانظشٔف انـبسئخ ثبنسشػخ انالصيخ نزحمٛك انٓذف انًشجٕ يُٓب 

 

قذ احفقج على ما يلي 

المادة األولـى 

 

: ألغشاع ْزِ االرفبلٛخ رؼُٙ انًظـهحبد اٜرٛخ انًؼبَٙ انًجُٛخ لشٍٚ كم يُٓب 

  : الكـىارد الطبيعـيت- أ 

رؼُٙ انضالصل ٔانفٛؼبَبد ٔاالَضاللبد انججهٛخ ٔاألػبطٛش ٔيٕجبد انًذح ٔانجضس 

. ٔانجذة ٔانجفبف ٔاَفجبس انجشاكٍٛ ٔانُكجبد األخشٖ انًشبثٓخ 

 

  : الظروف الطارئـت-  ب 

رؼُٙ انحشائك انكجٛشح ٔانحٕادس انًفجؼخ انُبرجخ ػٍ ٔسبئم انُمم ٔانًظبَغ ٔانًُبجى 

 .ٔانُضاػبد انًسهحخ ٔاألٔثئخ ٔرهٕس انجٛئخ ٔانجحبس ٔانُكجبد انًشبثٓخ 
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  : عملياث اإلغاثت- ج 

ٔرؼُٙ يخزهف انخذيبد انًزؼهمخ ثبإلغبثخ ، ٔثظٕسح خبطخ يجًٕػخ انًٕاد انًـهٕثخ 

ثظفخ ػبجهخ ٔكزنك األفشاد ٔانخذيبد األخشٖ انزٙ رظم يٍ انخبسج ثُبء ػهٗ يٕافمخ 

ْٛئبد اإلغبثخ انًحهٛخ ثبنُظش ئنٗ أًْٛزٓب انجبنغخ ٔانزٙ ٚكٌٕ انٓذف يُٓب ئَمبر ػحبٚب 

. انكٕاسس انـجٛؼٛخ ٔانظشٔف انـبسئخ ٔثششؽ أال ٚكٌٕ انمظذ يُٓب أْذافب رجبسٚخ 

 

  : مىاد اإلغاثت- د 

ٔرؼُٙ جًٛغ انًٕاد انزٙ رسزخذو فٙ ئغبثخ ػحبٚب انكٕاسس انـجٛؼٛخ ٔانظشٔف 

انـبسئخ كٕسبئم انُمم األخشٖ ٔانًٕاد انغزائٛخ ٔانـجٛخ ، ٔانًالثس ٔاألغـٛخ ، ٔانخٛبو 

ٔانًُبصل انجبْضح ، ٔانًٕاد األخشٖ راد األًْٛخ انمظٕٖ انًشسهخ كًؼَٕخ نهًزؼشسٍٚ يٍ 

. انكٕاسس انـجٛؼٛخ ٔانظشٔف انـبسئخ 

 

المادة الثاويـت 

ٚشًم َـبق ْزِ االرفبلٛخ رُظٛى ٔرسٓٛم اإلجشاءاد ٔرُسٛك أػًبل اإلغبثخ ثٍٛ 
انذٔل األػؼبء فٙ يجبالد انكٕاسس انـجٛؼٛخ ٔانظشٔف انـبسئخ انزٙ ركٌٕ انذٔنخ 

انًُكٕثخ لبطشح ػٍ يٕاجٓزٓب ثظٕسح يُفشدح ، ٔٚزى رنك ثًٕافمخ انسهـبد انًخزظخ فٙ 
. ْزِ انذٔنخ 

 

المادة الثالثـت 

رزؼٓذ انذٔل األػؼبء ثزمذٚى كبفخ انًسبػذاد ٔانزسٓٛالد نشحٍ أٔ ػجٕس يٕاد اإلغبثخ 

: انًشسهخ ئنٗ انذٔل انًُكٕثخ سٕاء يٍ أساػٛٓب أٔ غٛشْب ٔثظفخ خبطخ انزسٓٛالد انزبنٛخ 

اػزًبد انًسزُذاد ٔانشٓبداد انظبدسح يٍ انسهـبد انشسًٛخ أٔ ْٛئبد االغبثخ ثبنذٔل  -1

االػؼبء انًشسهخ يُٓب ، حٕل إَٔاع ٔكًٛبد يٕاد االغبثخ انًشسهخ ، ٔاػفبئٓب يٍ رمذٚى 

شٓبداد انًُشأ أٔ انفٕارٛش أٔ رظبسٚح االسزٛشاد أٔ انزظذٚش أٔ غٛشْب يٍ انًسزُذاد انزٗ 

رـهجٓب انسهـبد انشسًٛخ فٙ انذٔل االػؼبء ثسجت رظذٚش يٕاد االغبثخ أٔ يشٔسْب ػجش 

أساػٛٓب ثششؽ أٌ ركٌٕ ْزِ انًٕاد يظحٕثخ ثجٛبٌ ٔاف ػٍ إَٔاػٓب ، ٔكًٛبرٓب ٔلًٛزٓب 

 انزمذٚشٚخ ٔيٕلؼب ػهٗ ْزا انجٛبٌ يٍ انًسإٔل ثبنجٓخ انحكٕيٛخ أٔ ْٛئخ االغبثخ انًخزظخ

ٔيخزٕيب ثخبرًٓب كًب ٚجت ٔػغ خبرى انجٓخ أٔ انٓٛئخ انًزكٕسح ٔشؼبسْب أٌ ٔجذ ػهٗ 
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انؼجٕاد انًحزٕٚخ ػهٗ ْزِ انًٕاد ، ٔرنك دٌٔ االخالل ثأ٘ رششٚغ أٔ َظبو ٚزؼهك ثًٕاد 

. يًُٕع اسزٛشادْب أٔ يحظٕس رظذٚشْب فٙ انذٔل األػؼبء 

رسٓٛم اإلجشاءاد انجًشكٛخ فٙ يشاكض انحذٔد انجٕٚخ ٔانجشٚخ ٔانجحشٚخ فٙ انذٔل األػؼبء  -2

انزٙ رشحٍ يُٓب أٔ رًش ػجش أساػٛٓب يٕاد اإلغبثخ ٔئػـبؤْب األٔنٕٚخ فٙ اإلفشاج ػُٓب 

ثبنسشػخ انًًكُخ ٔانحشص ػهٗ حفظٓب فٙ يكبٌ آيٍ ٔحشاسزٓب نحٍٛ رًكُٓب يٍ انؼجٕس 

ئنٗ انجٓخ انًمظٕدح ، ٔرنك دٌٔ اإلخالل ثزـجٛك األحكبو انًزؼهمخ ثبٜداة انؼبيخ أٔ األيٍ 

. انؼبو أٔ انظحخ انؼبيخ أٔ انًحبفظخ ػهٗ انثشٔح انُجبرٛخ ٔانحٕٛاَٛخ

ئػفبء يٕاد اإلغبثخ يٍ انشسٕو انجًشكٛخ ٔأٚخ سسٕو أٔ ػشائت أخشٖ يمشسح ػهٗ  -3

. انٕاسداد أٔ انظبدساد أٔ ثؼبئغ انًشٔس فٙ انذٔل األػؼبء 

 رسٓٛم يشٔس ٔدخٕل ٔسبئم انُمم انًخزهمخ انزٙ رحًم يٕاد اإلغبثخ نهذٔل األػؼبء  -4

. ٔئػفبؤْب يٍ انمٕٛد انًفشٔػخ ػهٗ يشٔسْب أٔ دخٕنٓب فٙ األحٕال انؼبيخ 

رمذٚى رخفٛغ فٙ أجٕس انُمم نًٕاد اإلغبثخ ػهٗ ٔسبئم انُمم انجٕٖ ٔانجشٖ ٔانجحش٘  -5

انٕؿُٛخ ٚزفك ػهٛٓب ثٍٛ انذٔل األػؼبء ػهٗ أٌ ركٌٕ خذيبد انُمم ثبنًجبٌ ػهٗ ٔسبئم 

انُمم انٕؿُٛخ انزبثؼخ نهجٓخ انًُكٕثخ ٔيُح يٕاد اإلغبثخ أٔنٕٚخ انشحٍ ػهٗ غٛشْب يٍ 

. انًٕاد األخشٖ ػهٗ ْزِ انٕسبئم نزٛسٛش ٔطٕنٓب ئنٗ انجٓخ انًُكٕثخ ثبنسشػخ انًًكُخ 

يُح كبفخ ٔسبئم انُمم انًذَٛخ ٔانؼسكشٚخ انٕؿُٛخ انزشاخٛض ٔانزسٓٛالد انالصيخ نضٚبدح  -6

ػذد سحالرٓب ، ٔيُحٓب حك انٓجٕؽ ٔانشسٕ ػجش أساػٙ ٔأجٕاء ٔيٕاَٙ انذٔل األػؼبء 

. نٛزسُٗ َمم يٕاد اإلغبثخ ئنٗ انجٓبد انًُكٕثخ ثبنسشػخ انًًكُخ 

 

المادة الرابعـت 
رزؼٓذ انذٔل األػؼبء ثزمذٚى انزسٓٛالد انالصيخ نزُمالد فشق اإلغبثخ ٔيُذٔثٙ انذٔل 

: األػؼبء انز٘ رٕفذْى فٙ يًٓبد رزؼهك ثأػًبل اإلغبثخ ٔثظفخ خبطخ 

 يُح يُذٔثٙ اإلغبثخ انزٍٚ ٚحًهٌٕ شٓبداد طبدسح ػٍ انجٓبد انحكٕيٛخ أٔ ْٛئبد اإلغبثخ  -1

انًؼزًذح فٙ انذٔل األػؼبء رأشٛشاد انذخٕل أٔ انًغبدسح انالصيخ نذٖ ٔطٕنٓى أٔ يغبدسرٓى 

يشاكض انحذٔد ثبنذٔل األػؼبء دٌٔ أ٘ رأخٛش يزٗ كبٌ انغشع يٍ دخٕنٓى أٔ انًغبدسح 

انالصيخ نذٖ ٔطٕنٓى أٔ يغبدسرٓى يشاكض انحذٔد ثبنذٔل األػؼبء دٌٔ أ٘ رأخٛش يزٗ كبٌ 

. انغشع يٍ دخٕنٓى أٔ يغبدسرٓى نٓزِ انذٔل ثسجت أػًبل اإلغبثخ 
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 رمذٚى انزسٓٛالد انالصيخ نُمم يُذٔثٙ اإلغبثخ يغ يٕاد اإلغبثخ انًشافمخ نٓى ئنٗ انجٓبد  -2

انًُكٕثخ ػهٗ ٔسبئم انُمم انجٕٚخ ٔانجحشٚخ ٔانجشٚخ انٕؿُٛخ ثبنذٔل األػؼبء ٔئػـبؤْى 

األٔنٕٚخ ػهٗ غٛشْى يٍ انشكبة يغ يُحٓى رسٓٛالد سفش يجبَٛخ أٔ يخفؼخ ػهٗ انٕسبئم 

. انًزكٕسح 

المادة الخامست 

رزؼٓذ انذٔل األػؼبء ثزمذٚى انزسٓٛالد انالصيخ نهٓٛئبد ٔنجبٌ اإلغبثخ انٕؿُٛخ 
انًؼزًذح ثًب فٙ رنك خذيبد االرظبالد انسهكٛخ ٔانالسهكٛخ فٙ حبنخ ٔلٕع كٕاسس ؿجٛؼٛخ 

أٔ ظشٔف ؿبسئخ ألحذٖ انذٔل األػؼبء سٕاء أكبٌ رنك ثبنُسجخ نالرظبالد انذاخهٛخ أٔ 
. انخبسجٛخ 

 

المادة السادست 

رزٕنٙ األيبَخ انؼبيخ نًجهس ٔصساء انذاخهٛخ انؼشة يٍ خالل انًكزت انًزخظض ثبنحًبٚخ 

. انًذَٛخ ٔاإلَمبر رُفٛز ْزِ االرفبلـٛخ 

 

المادة السابعت 
رظذق انذٔل انًٕلؼخ ػهٗ ْزِ االرفبلٛخ ؿجمب نُظًٓب انذاخهٛخ ٔرٕدع ٔثبئك انزظذٚك نذٖ 

. األيبَخ انؼبيخ نجبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ 

 

المادة الثامـىت 
ٚجٕص نهذٔل األػؼبء فٙ جبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ انزٙ نى رٕلغ ػهٗ ْزِ االرفبلٛخ أٌ رُؼى 

. ئنٛٓب ، ٔرنك ثاٚذاع ٔثٛمخ اَؼًبيٓب نذٖ األيبَخ انؼبيخ نجبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ 

 

المادة الخاسعت 
 .ٚزى رؼذٚم أحكبو ْزِ االرفبلٛخ ثًٕجت لشاس يٍ يجهس انجبيؼخ ثأغهجٛخ ثهثٙ أػؼبئّ 

 

المادة العاشرة 
رظجح ْزِ االرفبلٛخ َبفزح ثؼذ شٓش يٍ ئٚذاع ٔثبئك رظذٚك سجغ يٍ انذٔل انًٕلؼخ ػهٛٓب ، 

ٔرسشٖ فٙ شأٌ انذٔل انؼشثٛخ األخشٖ ثؼذ شٓش يٍ ربسٚخ ئٚذاع ٔثٛمخ رظذٚمّ أٔ اَؼًبيٓب نذٖ 

. األيبَخ انؼبيخ نجبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ 
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ٔئثجبرب نًب رمذو ٔلغ انًُذٔثٌٕ انًفٕػٌٕ انًجُٛخ أسًبؤْى فًٛب ثؼذ ػهٗ ْزِ االرفبلٛخ َٛبثخ 

. ػٍ حكٕيبرٓى ٔثأسًٓب 

و 1987 سجزًجش سُخ 22أثشيذ ْزِ االرفبلٛخ ثبنهغخ انؼشثٛخ فٙ يذُٚخ رَٕس فٙ ٕٚو 
ْـ يٍ أطم ٔاحذ ٚحفظ ثبأليبَخ انؼبيخ نجبيؼخ انذٔل 1408 يحشو سُخ 28انًٕافك 

. انؼشثٛخ ٔرسهى طٕسح ؿجك األطم نكم دٔنخ يٍ انذٔل انًزؼبلذح 
 

  : عـه حكىمـاث

  المملكت األردويت الهاشميت

  دولت األماراث العربيت المخحذة

  دولت البحريـه

   الجمهىريت الخىوسيت

  الجمهىريت الجزائريت الذيمقراطيت الشعبيت

  جمهىريت جيبىحي

  المملكت العربيت السعىديت

  جمهىريت السىدان

  الجمهىريت العربيت السىريت

  جمهىريت الصىمال الذيمقراطيت

  الجمهىريت العراقـيت

  سلطىت عمـان

  فلسـطيه

  دولت قـطر

  دولت الكىيج

  الجمهىريت اللبىاويت

  الجماهيريت العربيت الليبيت الشعبيت االشخراكيت العظمي

  المملكت المغربيت

  الجمهىريت اإلسالميت المىريخاويت

  الجمهىريت العربيت اليمىيت

 جمهىريت اليمه الذيمقراطيت الشعبيت 
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احفـاقـيت  

الخعاون العربي في مجال حىظيم وحيسـير عـملياث اإلغاثت 
ــــــــ 

 
 88 انظبدس فٙ انذٔسح 4740ٔافـك ػهٛٓب يجهس جبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ ثمشاسِ سلى - 

  . 22/9/1987ثزبسٚخ 
 

 ٔرنك رـجٛمـب نُض انًبدح 24/9/1990دخهذ االرفبلٛخ حٛض انُفـبر اثزذاء يٍ ربسٚخ - 
. انؼبششح يُٓب 

 
انذٔل انًظذلخ      انـذٔل انًٕلؼــخ            

 
" اَؼًبو " انًًهكخ األسدَٛخ انٓبشـًٛخ  28/10/1988 انًًهكـخ انًغشثٛـخ  8/3/1988

" دٔنـخ انكـٕٚــذ             10/7/1989  جًٕٓسٚخ انســٕداٌ  9/1/1989
" جًٓــٕسٚخ انؼـــشاق       3/10/1989 انًًهكخ انؼشثٛخ انسؼٕدٚخ  21/11/1989

" انجًٕٓسٚخ انزَٕســٛخ          28/11/1989 دٔنخ اإليبساد انؼشثٛخ  29/7/1998
انًزحذح 

" دٔنــخ فهســــٍٛ           10/1/1990   
" دٔنـخ لــــش                8/3/1990   

" انجًبْٛشٚخ انؼشثٛخ انهٛجٛخ         23/8/1990
انشؼجٛخ االشزشاكٛخ انؼظًٗ 

  

" جًٕٓسٚخ يظـش انؼشثٛـخ       20/3/1991   
" رظذٚك " انًًهكخ انؼشثٛخ انسؼٕدٚخ  29/10/1991   
" رظذٚك" انًًهكـخ انًغشثـٛــخ    14/9/1993   
" اَؼًبو " سهـُخ ػـًــبٌ 18/5/1994   

" اَؼًبو"انجًٕٓسٚخ انؼشثٛخ انسٕسٚخ  8/7/2002   
    

 
: رحفـظــبد  

 
ٔسهـُخ ػًبٌ ٔدٔنخ لـش ػهٗ ػجبسح          -  رحفظذ كم يٍ انًًهكخ انؼشثٛخ انسؼٕدٚخ 

. يٍ انًبدح األٔنٗ يٍ االرفبلٛخ  (ة  )انٕاسدح فٙ انفمشح "  انُضاػبد انًسهحخ " 
 
 

 
 

 
 
 


