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اتفاق خاص بالمقر بين جامعة الدول العربية 
وحكومة جمكورية الدنغال 

 ــــــــــــــــــ

 
، ٔدكٕيح انجًٕٓسٚح انغُغانٛح ، " انجايؼح"إٌ جايؼح انذٔل انؼشتٛح ، انًشاس إنٛٓا فًٛا ٚهٙ تاعى 

،  " انذكٕيح"انًشاس إنٛٓا فًٛا ٚهٙ تاعى 

سغثح يًُٓا فٙ ذغٕٚح انًغائم انًرؼهمح تئَشاء يكرة نهجايؼح فٙ داكاس ٔفٙ ذذذٚذ انًضاٚا 
:  ٔانذصاَاخ انًرشذثح ػٍ رنك لذ اذفما ػهٗ يا ٚهٙ 

 
 انشخصيت انقانىنيت نهجامعت

 
  1انمادة 

:  ذؼرشف انذكٕيح نهجايؼح ، فٙ إطاس أغشاظٓا ، تانشخصٛح انمإََٛح ٔذثؼا نزنك تاألْهٛح فٙ 

.  انرؼالذ  -أ 

ذًهك األيٕال انصاترح ٔانًُمٕنح ، ٔانرخهٙ ػُٓا طثما نهششٔغ انٕاسدج فٙ انمٕاٍَٛ ٔاألَظًح  -ب 
.  انغُغانٛح انًرؼهمح تزنك 

انرماظٙ   -ض 
 

  2انمادة 
ٚركٌٕ يكرة انجايؼح ، دصشا ، يٍ انؼماساخ ٔانًثاَٙ انرٙ ٚشغهٓا أٔ ذهك انرٙ يٍ  .1

.  انًًكٍ أٌ ٚشغال دغة يا ٚرطهثّ َشاطّ 
ٚكٌٕ يمش يكرة انجايؼح ذذد إششاف ٔيشالثح انجايؼح انرٙ ٚكٌٕ نٓا خاصح انذك فٙ  .2

.  ذٕفٛش انظشٔف انًالئًح نُشاطّ 
تاعرصُاء األدكاو انٕاسدج فٙ ْزا االذفاق ، ٚمغ ذطثٛك انمٕاٍَٛ ٔاألَظًح انغُغانٛح ػهٗ يمش  .3

. يكرة انجايؼح 
ٚرًرغ يمش يكرة انجايؼح تانذصاَح ، ٔال ٚجٕص ألػٕاٌ أٔ يٕظفٙ انذكٕيح دخٕنّ نهمٛاو  .4

.  تٕظائفٓى انشعًٛح إال تًٕافمح أٔ تطهة يٍ يذٚش يكرة انجايؼح أٔ يًصهّ انًؼٍٛ 
ال ٚجٕص ذُفٛز انمشاساخ انصادسج ػٍ انمعاء ـ ٔيٍ ظًُٓا لشاساخ انذجض ـ داخم يمش  .5

.  يكرة انجايؼح إال تًٕافمح انًذٚش أٔ يًصهح انًؼٍٛ 
ال ٚجٕص نهجايؼح أٌ ذغًخ تأٌ ٚكٌٕ يمش يكرثٓا يهجأ نألشخاص انزٍٚ ْى يذم ذرثؼاخ  .6

لعائٛح ، أٔ يذم ذفرٛش تُاء ػهٗ أيش لعائٙ ، أٔ صذسخ ظذْى لشاساخ تانطشد 
خاسض انرشاب انٕطُٙ انغُغانٙ ـ كزنك ال ٚجٕص أٌ ٕٚجذ فٙ انًمش يٕاد أٔ أدٔاخ ال 
ػاللح نٓا تًًٓح انًكرة أٔ انرٙ يٍ شأَٓا أٌ ذًظ يٍ أيٍ انذٔنح انغُغانٛح أٔ انُظاو 

.  انؼاو 
 ذٕفش انذكٕيح نًمش يكرة انجايؼح انذًاٚح ٔانذفاظ ػهٗ انُظاو فٙ انًُاطك انًجأسج نّ .7
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 انعبىر إنى انمقر
 

  3انمادة 
 يٍ ْزا االذفاق ، ذًرُغ انغهطاخ 2 يٍ انًادج 6يغ يشاػاج األدكاو انٕاسدج فٙ انفمشج  .1

انغُغانٛح انًخرصح ػٍ إلايح أٚح ػمثح نؼثٕس األشخاص انماصذٍٚ انًمش أٔ انماديٍٛ يُّ 
تذكى لٛايٓى تٕظائفٓى انشعًٛح ، أٔ انزٍٚ ْى يذػٌٕٔ يٍ لثم انجايؼح إنٗ االنرذاق 
تانًمش ـ ٔنكٍ فٙ تؼط انذاالخ االعرصُائٛح انرٙ ٚرشذة فٛٓا ػٍ ٔجٕد أدذ ْؤالء 

األشخاص إخالل تانُظاو انؼاو ، ٚجة ػهٗ انجايؼح أٌ ذطهة ، يغثما ، يٕافمح انذكٕيح  
ذرؼٓذ انذكٕيح تأٌ ذغًخ تانذخٕل تذٌٔ سعٕو ٔاإللايح تانغُغال طٛهح يذج لٛايٓى  .2

:  تٕظائفٓى أٔ يٓايٓى نذٖ يمش انًكرة ، نألشخاص اٜذٙ تٛآَى 

يذٚش يكرة انجايؼح أٔ يًصهح انًؼٍٛ ، يٕظفٕ انًكرة ٔاألشخاص انزٍٚ ْى فٙ  -أ 
.  كفانرٓى ٔال ٚذًهٌٕ انجُغٛح انغُغانٛح 

كم األشخاص اٜخشٍٚ انًذػٌٕٔ سعًٛا إنٗ يمش يكرة انجايؼح فٙ َطاق  -ب 
 .َشاطاخ انجايؼح 

تذٌٔ اإلخالل تااليرٛاصاخ انرٙ ٚرًرؼٌٕ تٓا تًٕجة ْزا االذفاق ، ال ٚجٕص نهغهطاخ  .3
 ػهٗ يغادسج انرشاب انغُغانٙ طٛهح 2انغُغانٛح إجثاس األشخاص انًشاس إنٛٓى فٙ انفمشج 

يذج لٛايٓى ٔظائفٓى أٔ يٓايٓى ، إال فٙ داالخ ذجأصْى نًضاٚا اإللايح انًؼرشف تٓا نٓى ، 
. كًًاسعرٓى نُشاغ ال صهح نّ تٕظائفٓى أٔ يٓايٓى نذٖ يمش يكرة انجايؼح 

 ال ٚكٌَٕٕ يؼفٍٛٛ يٍ ذطثٛك 2ٚثمٗ ٔاظذا أٌ األشخاص انًشاس إنٛٓى فٙ انفمشج  .4
.  األَظًح انًرؼهمح تانذجض انصذٙ 

 
 انتسهيالث انخاصت باالتصاالث

 
  4انمادة 
فٙ دذٔد اإليكاَٛاخ انرٙ ذخٕنٓا أدكاو االذفالٛاخ ٔانرشاذٛة ٔاالذفالاخ انذٔنٛح انرٙ ذكٌٕ  .1

انذكٕيح طشفا فٛٓا ، فئٌ ْزِ األخٛشج ذًُخ انجايؼح انرغٓٛالخ انالصيح الذصاالذٓا 
.  انثشٚذٚح ٔانٓاذفٛح ٔانثشلٛح ٔانًرؼهمح تاإلتشاق انالعهكٙ ٔتانصٕسج انثشلٛح انالعهكٛح 

.  دصاَح انًشاعالخ انرٙ ذذًم خرى انجايؼح يعًَٕح  .2
.  ٚجٕص نهجايؼح اعرؼًال انشيض  .3

 
 انممتهكاث واألمىال

 
  5انمادة 
ذؼفٗ يًرهكاخ انجايؼح ٔأيٕانٓا يٍ إجشاءاخ انذجض أٔ انًصادسج أٔ َضع انًهكٛح أٔ أ٘  .1

.  إجشاء ر٘ صثغح إجثاسٚح ، تششغ ادرشاو انمٕاٍَٛ ٔاألَظًح انًؼًٕل تٓا فٙ انغُغال 
.  ٚرًرغ أسشٛف انجايؼح ، ٔتصفح ػايح كم انٕشائك انرٙ فٙ دٕصذّ ، تانذصاَح  .2
ذرًرغ انجايؼح ٔأيٕانٓا ٔيذخشاذٓا ٔتمٛح يًرهكاذٓا تاإلػفاء يٍ كم ظشٚثح يثاششج ٔنكُٓا  .3

.  ذذفغ األداء انز٘ ٚكٌٕ يماتم خذياخ 
:  ذؼفٗ انجايؼح يٍ  .4

كم األداءاخ ٔانشعٕو ـ تاعرصُاء يا ٚكٌٕ يُٓا يماتم خذياخ ـ ٔانرٙ ذفشظٓا  -أ 
انذكٕيح ، ٔكم دظش ػهٗ االعرٛشاد أٔ انرصذٚش تانُغثح نًا ذغرٕسدِ أٔ ذصذسِ 
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يٍ انًٕاد انًخصصح العرؼًانٓا انشعًٙ ـ ٔنكٍ ٚثمٗ ٔاظذا أال ٚمغ تٛغ ْزِ 
انًٕاد انًغرٕسدج ػهٗ أعاط اإلػفاء داخم انرشاب انغُغانٙ إال طثما نهششٔغ 

. انرٙ ذٕافك ػهٛٓا انذكٕيح 

كم األداءاخ ٔانشعٕو ـ تاعرصُاء ذهك انرٙ ذكٌٕ يماتم خذياخ ـ ٔانرٙ ذفشظٓا  -ب 
انذكٕيح ػهٗ انًطثٕػاخ ٔاألفالو انغًُٛائٛح انرٙ ذغرٕسدْا أٔ انرٙ ذمٕو 

.  تئَراجٓا فٙ إطاس انُشاطاخ انشعًٛح ، تششغ أال ذؼشض نهثٛغ 
:  نهجايؼح  .5

  أٌ ذفرخ دغاتاخ تُكٛح تأٚح ػًهح شاءخ ٔأٌ ذغرٕسد ٔأٌ ذذٕص أٚح أيٕال أٔ أٚح
.  ػًالخ أجُثٛح يًٓا كاٌ َٕػٓا 

  ٔأٌ ذذٕل يٍ ْزِ انذغاتاخ أٚح أيٕال أٔ أٚح ػًالخ داخم انرشاب انغُغانٙ أ
.  خاسجّ تششغ أال ٚكٌٕ رنك يخانفا نألَظًح انغُغانٛح انًؼًٕل تٓا 

ال ًٚكٍ نهجايؼح أٌ ذمٕو تأ٘ َشاغ ـ يًٓا كاٌ َٕػّ ـ ٚخشض ػٍ إطاس يٓايٓا ٔخاصح  .6
 .انُشاغ انرجاس٘ ٔانؼماس٘ 

  
 

 وضع انمىظفين ـ انتسهيالث واالمتيازاث وانحصاناث
 

 6انمادة 
ٚرًرغ يذٚش يكرة انجايؼح أٔ يًصهّ انًؼٍٛ ٔأػعاء يكرة انجايؼح فٙ داكاس ـ فٙ دانح  .1

كَٕٓى يٍ غٛش انجُغٛح انغُغانٛح ـ ػهٗ كايم انرشاب انغُغانٙ ٔفٙ إطاس لٛايٓى تٕظائفٓى 
، تكم انذصاَاخ ٔااليرٛاصاخ انًُصٕص ػهٛٓا فٙ ْزا االذفاق ، ٔكزنك تانُغثح 

. نألشخاص انًشاسكٍٛ فٙ االجرًاػاخ انرٙ ذؼمذْا انجايؼح فٙ يمش يكرثٓا فٙ داكاس 
ًٚكٍ ألصٔاجٓى ٔأتُائٓى انزٍٚ ْى فٙ كفانرٓى أٌ ٚرًرؼٕا تٓزِ االيرٛاصاخ ٔانذصاَاخ طثما  .2

.  نُفظ انششٔغ 
 يٍ 1ذخطش انجايؼح انذكٕيح ػُذ االلرعاء تأعًاء األشخاص انًشاس إنٛٓى فٙ انفمشج  .3

.  ْزِ انًادج
 يٍ ْزِ انًادج ، إرا كإَا يٍ رٔ٘ انجُغٛح 1ال ٚجٕص نألشخاص انًشاس إنٛٓى فٙ انفمشج  .4

انغُغانٛح ، أٌ ٚرًغكٕا أياو انًذاكى انغُغانٛح تأٚح دصاَح تًُاعثح لٛايٓى تأفؼال ُٚجى 
.  ػُٓا ذرثؼاخ لعائٛح 

 
  7انمادة 

ٚرًرغ يذٚش يكرة انجايؼح أٔ يًصهّ انًؼٍٛ ، ٔيٕظفٕ يمش انًكرة فٙ داكاس ٔاألشخاص  .1
:  انًكهفٌٕ تٓاو سعًٛح نذٖ يمش يكرة انجايؼح فٙ داكاس 

 )تانذصاَح إصاء كم دػٕٖ لعائٛح ذرؼهك تأػًال لايٕا تٓا تصفرٓى انشعًٛح         -أ 
 .  (تًا فٙ رنك األلٕال ٔانكراتاخ 

تاإلػفاء يٍ كم انعشائة انًثاششج ػهٗ انشٔاذة ٔانرؼٕٚعاخ انرٙ ٚرماظَٕٓا يٍ  -ب 
.  انجايؼح ، إرا كإَا ال ٚذًهٌٕ انجُغٛح انغُغانٛح 

تاإلػفاء يٍ األَظًح انًرؼهمح تانٓجشج ٔاإلجشاءاخ انخاصح ترغجٛم األجاَة تانُغثح  -ض 
.  نٓى ٔألصٔاجٓى ٔألفشاد ػائهرٓى انزٍٚ فٙ كفانرٓى 
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تُفظ انرغٓٛالخ انًصشفٛح انرٙ ٚرًرغ تٓا أػعاء انثؼصاخ انذتهٕياعٛح انًؼرًذج نذٖ  -د 
انذكٕيح ، تششغ أال ٚكَٕٕا يٍ رٔ٘ انجُغٛح انغُغانٛح أٔ يٍ يٕاطُٙ إدذٖ انذٔل 

.  األػعاء تًُطمح انفشَك

تُفظ ذغٓٛالخ انؼٕدج إنٗ انٕطٍ انرٙ ٚرًرغ تٓا أػعاء انثؼصاخ انذتهٕياعٛح  -ِ 
األجُثٛح انًؼرًذج نذٖ انذكٕيح ، ٔرنك تانُغثح نٓى ٔألصٔاجٓى ٔإلفشاد ػائهرٓى انزٍٚ 

.  فٙ كفانرٓى 

تانذك فٙ اعرٛشاد األشاز ٔاأليرؼح انشخصٛح يؼفاج يٍ األداءاخ تًُاعثح إلايرٓى  -ٔ 
ألٔل يشج فٙ انغُغال خالل عرح أشٓش يُز أٔل انرذاق ، ٔرنك إرا كإَا يمًٍٛٛ لثم 

.  رنك فٙ انخاسض 

تانذك فٙ اعرٛشاد تؼط انًٕاد ٔاأليرؼح ٔانرجٓٛضاخ العرؼًانٓى انشخصٙ خالل  -ص 
عرح أشٓش يُز أٔل إلايح ، ٔرنك طثما نهششٔغ انرٙ ٚرى االذفاق ػهٛٓا تٍٛ انجايؼح 

ٔانذكٕيح ٔٚكٌٕ ذذذٚذ ْزِ انًٕاد ٔاأليرؼح ٔانرجٓٛضاخ ٔذذذٚذ ششٔغ إػادج تٛؼٓا 
.  داخم انرشاب انغُغانٙ يٕظغ اذفاق تٍٛ انذكٕيح ٔانجايؼح 

تانذك فٙ اعرٛشاد ـ تصفح يؤلرح ـ عٛاساذٓى يؼافاج يٍ االداءاخ فٙ دذٔد عٛاسج  -ح 
نكم يٕظف تًمش يكرة انجايؼح فٙ داكاس ، خالل عرح أشٓش يُز أٔل إلايح نٓى ، 

.  ٔرنك أٌ نى ٚكَٕٕا يٍ رٔ٘ انجُغٛح انغُغانٛح 
ال ٚرًرغ يٕظفٕ يمش يكرة انجايؼح فٙ داكاس انغُغانٍٛٛ تاإلػفاء يٍ ٔاجثاخ انخذيح  .2

.  انؼغكشٚح أٔ يٍ أٚح ٔاجثاخ إجثاسٚح أخشٖ فٙ انغُغال 
ذغُذ ْزِ االيرٛاصاخ ٔانذصاَاخ إنٗ يٕظفٙ انجايؼح ، ٔنٛظ انغشض يُٓا انًُفؼح انشخصٛح   .3

ٔيٍ ٔاجة يذٚش يكرة انجايؼح أٔ يًصهّ انًؼٍٛ أٌ ٚشفغ انذصاَح انًًُٕدح ألدذ يٕظفٙ 
انجايؼح فٙ دانح إرا يا اػرثش أٌ يٍ شأٌ ْزِ انذصاَح ػشلهح عٛش انؼذانح ػهٗ أال ٚرشذة 

.  ػٍ سفؼّ أ٘ أظشاس تًصانخ انجايؼح 
ذرؼأٌ انجايؼح تصفح يغرًشج يغ انغهطاخ انًخرصح يٍ أجم ذٛغٛش يًٓح انمعاء ٔظًاٌ  .4

يشاػاج أَظًح انششطح ٔانذٛهٕنح دٌٔ أ٘ ذجأص فًٛا ٚرؼهك تانذصاَاخ ٔانرغٓٛالخ 
.  انًُصٕص ػهٛٓا فٙ ْزا االذفاق 

 
  8انمادة 

ٚجة ػهٗ يذٚش يكرة انجايؼح أٔ يًصهّ انًؼٍٛ ٔػهٗ انًٕظفٍٛ انًهذمٍٛ تًمش يكرة انجايؼح 
تذاكاس ٔتمٛح انًٕظفٍٛ انزٍٚ ٚمٕيٌٕ تًٓاو سعًٛح أٔ انًذػٍٕٚ إنٗ االنرذاق تانًمش أٌ ٚكَٕٕا 

.  دايهٍٛ نجٕاص عفش ر٘ صهٕدٛح يغهى يٍ طشف تهذْى األصهٙ 
 

 حم انخالفاث
 

  9انمادة 
ٚمغ ػشض كم خالف ُٚشأ تٍٛ انجايؼح ٔانذكٕيح فٙ خصٕص ذفغٛش أٔ ذطثٛك ْزا االذفاق ـ ٔال 

ٚرى انثد فّٛ ػٍ طشٚك انًفأظاخ أٔ تأ٘ ٔعٛهح أخشٖ يرفك ػهٛٓا يٍ لثم انطشفٍٛ ـ ػهٗ 
يجهظ يرشكة يٍ شالشح دكاو ، ٔٚمغ اخرٛاس أدذْى يٍ لثم انذكٕيح ، ٔانصاَٙ يٍ لثم انجايؼح 
ٔانصانس يٍ لثم انطشفٍٛ ٚرى اخرٛاس انذكاو فٙ أجم شالشح أشٓش ، ٔتؼذ ْزا األجم ٚكٌٕ سئٛظ 

يذكًح انؼذل انذٔنٛح تالْا٘ ْٕ انًخٕل نرؼٍٛٛ انذكى انصانس ػٕظا ػٍ األطشاف ٔٚكٌٕ لشاس 
.  انًجهظ َٓائٛا 



 5 

www.arablegalnet.org  

 
 أحكاو ختاميت

 
 10انمادة 

.  ٚصثخ ْزا االذفاق َافزا اػرثاس يٍ ذاسٚخ إتالؽ انذكٕيح انجايؼح تًٕافمرٓا ػهّٛ 
 

.  ٔٚجٕص ذؼذٚم ْزا االذفاق تطهة يٍ أدذ انطشفٍٛ ٔرنك ػٍ طشٚك انًفأظاخ 
 

.  ٔال ٚكٌٕ أ٘ ذؼذٚم ٚطشأ ػهٗ ْزا االذفاق َافزا إال تؼذ ذثادل انًزكشاخ تشأَّ 
 

.  يٍ َغخرٍٛ أصهٛرٍٛ تانهغح انفشَغٛح 6/6/1980أتشو فٙ داكاس فٙ 
 
 
 

ػٍ دكٕيح 
ٔصٚش  جًٕٓسٚح انغُغال

 انشؤٌٔ انخاسجٛح

ػٍ جايؼح انذٔل انؼشتٛح  
يذٚش انًكرة 

 
 
 

 

 


