
 

 التعريف بمعايير العمل العربية   ▀

يقصد بمعايير العمل العربية تلك الصكوك التى تحتوى على أحكام قانونيةة تتعلةب بالعمةل    

حقةو  العمةال وتة        منتضة وتاتفاقيةة و  تصيةية   والعمال ، وتصاغ هذه الصكوك فى شةكل  

أدنةةى لمةةا ي بنةةى أه تضةةم ع الت ةةريعا     تبةةر حةةد تعوالعالقةةة بةةين العاصةةل ولةةاح، العمةةل ،   

يط ص  مةةة العمةةل الدوليةةة والعربيةةة    صحةةصصةةحلت تةةردد اًيةةرا  فةةى    المعةةايير " "  و الوط يةةة

ويقصد بهــــــا االدوا  القــــانونية التةى تصةداها المــةـ  مة ال االتياقيةا      والوثائب الدولية ، 

ونيةةة فةةى حةةد واتهةةا واةةذلك علةةى صةةا والتولةةيا  و ويخةةتادم المصةةحلت ليةةدلل علةةى االدا  القان

تحتويع صن صبةاد  وأحكةام باعتبااهةا ال مةووذ الةذى يحتةذى بةع ويقةاو عليةع ،واةذلك الحةدود            

الةةدنيا التةةى ي بنةةى أه ال ي ةةعل الم ةةرن الةةوط ى ع هةةا فيمةةا يخةة ع صةةن ا حكةةام فةةى الت ةةريعا   

 Normsيها فى االنجليعية الداخلية بالدولة المع ية ، وتأخذ المعايير تخميا  صاتلية فيحلب عل

والهةةا تع ةةى ال صعةةايير أو صقةةاييذ أو نمةةووذ و    Normesوفةةى اليرنخةةية   standardsأو 

 وتحمل وا  الداللة فى اللنة العربية ، فالمعايير جمع صعياا وهو الذى يقاو بع غيره .

واإلقليميةة  واما هو ال أه بال خبة للوثائب التأسيخية التى ت  أ بموجبها الم  مةا  الدوليةة   

فاه دستوا ص  مة العمل العربية والميًا  العربي للعمل تضم ا هذا التوجع ، فقد نص الميًا  

العربةي للعمةل علةى و توافةب الةدول العربيةة علةى أه تعمةل علةى بلةوغ صخةتويا  صتماثلةة فةى              

وا و صةةن الدسةةت3الت ةةريعا  العماليةةة والتأصي ةةا  االجتماعيةةة و ، وع ةةد الرجةةون  لةةى المةةاد  ال  

نجدها ت ص فى فقرتها الًالًة على ..و توحيد الت ريعا  العمالية وظروف وشروط العمل فى 

 الدول العربية المت أصكن واك و .

تةة  اقةةراا ن ةةام اتياقيةةا    1971وصةةع انعقةةاد أول دواا  صةةلتمر العمةةل العربةةي فةةى عةةام  

ختصةا  صةلتمر   وتوليا  العمل العربية الذى نص فى صادتع االولى علةى أه و يةدخل فةى ا   

 العمل العربي الداا اتياقيا  وتوليا  عمل عربية حول قضايا العـــمل والعمال و .

التى تصداها ص  مة العمل العربيةة ا داه المًلةى للولةول لةى توحيةد       معايير العملوتعد 

 الت ريعا  العربية وتحقيب التماثل أو التقااب فيما بي ها .

وقةةد أو ةةت ن ةةام اتياقيةةا  وتولةةيا  العمةةل العربيةةة ، الةةذى و ةةعتع الم  مةةة وأقةةره         

الملتمر العام اختصا  ص  مة العمةل العربيةة فةى  لةداا اتياقيةا  وتولةيا  عمةل عربيةة         
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حول قضايا العمل والعمال فى الدول العربية والتى ألبحت ت كل صصداا  قانونيةا  عربيةا  فةى    

جتمةاعى يراعةى ا و ةان الاالةة للم حقةة العربيةة ويعمةل علةى         قضايا العمةل والضةماه اال  

 تحوير وتوحيد ا حكام القانونية فى هذا المجال .

 

 التفرقة بين اتفاقيات  تصييات العمل العربية .  ▀

بعةد الصةديب عليةع صةن الدولةة العضةو فةى ص  مةة          –هى لك ، ي  ة    االتفاقية :  -1

م بها الدولة التى لةدقت عليةع ،   التعاصا  قانونية تلتع –العمل العربية 

وهةةى ا دا  المًلةةى وا ساسةةية للت ةةريع العربةةي للعمةةل . بمع ةةى أنهةةا        

اإلطاا القانونى الملعم والذى ياضع للتصديب والمراقبة علةى التحبيةب   

. 

هى لك يتضمن أحكاصا تخترشد بع الدول ا عضاء وتهتدى بع ع ةد  التصييات :  -2

 ةةريعية ، وتلتةةعم بهةةا أدبيةةا  دوه اه  تحةةوير سياسةةاتها االجتماعيةةة والت

تلتعم بها قانونيا  وال تكةوه صحةال للتصةديب أى أنهةا ال تعةدو أه تكةوه       

 بمًابة ااشادا  وتوجيها  للدول ا عضاء بوجع عام .

واغ  صا قد يبدو صن ا همية الهاص ية ال اهرية للتوليا   ال انها قةد تلعة، أحيانةا دواا    

اقيةا  ، خالةة  وا اانةت هةذه االتياقيةا  غيةر صلعصةة نتيجةة عةدم          ال يقل أهميةة عةن دوا االتي  

تةةوافر التصةةديقا  الاللصةةة لةةدخولها حيةةع الت ييةةذ . فالتولةةية هةةى ا دا  ال مووجيةةة بال خةةبة         

لمو ون أو صخألة صعي ة ل  ت ضج بالداجة الكافية التى تختأهل الداا اتياقية صلعصةة ب ةأنها   

ع، دواا  هاصا  فى خلب التوجها  غير الملعصة قانونا ولك هةا  ، فيى هذه الحالة فإه التولية تل

صلعصة أدبيا وصع ويا , ن را لصدواها عن ص  مة تض  أطراف االنتةاذ وبةذلك فةإه التولةية     

 تعبد الحريب أصام االتياقية إلقرااها فى الوقت الم اس، .

ع ةدصا تصةدا    وصن جهة أخرى ، فإه التولية يمكةن أه تكةوه صكملةة أو صتممةة لالتياقيةة     

صواابة لها ، وفى هذه الحالة تتاذ االتياقية ا حكام ا ساسية والمباد  العاصةة تاااةة للتولةية    

المهمة االساسية فى تيصيل ا حكام ، وبياه سبل ووسائل الت ييذ ، واذلك فإه التولية تعتبر 

  طبيعةة ف يةة ال   الصينة التى ال يمكن االستعا ة ع ها بأية أدا  أخرى فةى حةاال  صتميةع  وا   
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صًةةل المعةةايير واإلجةةراءا  التيصةةيلية أو قةةوائ  االصةةراو المه يةةة  أو قةةوائ   حةةواد  العمةةل     

 .......و 

وفيما يتعلب بالياا  القانونى بين ال صن االتياقيا  والتوليا  فيمكن القول بأه اتياقيا  

ة للةدول التةى تصةد     العمل العربية هى الوثائب التةى تهةدف  لةى خلةب التعاصةا  دوليةة بال خةب       

 عليها ، فى حين اه التوليا  ال يقصد بها  ن اء التعاصا  على الدول ا عضاء.

وأخيةةرا  فةةاه الصةةية االلعاصيةةة للمعةةايير تتوقةةال بحخةة، نةةون االدا  ال اتياقيةةة أو تولةةية و   

ى وبحخ، صا اوا اانت هذه االتياقية صحال للتصديب صن قبل الدول المع ية ، فالمعايير تعتبةر فة  

بعض الحاال  قواعد قانونية آصر  وفى البعض اآلخر صجرد نماوذ للمواءصة أو صصةدا الهةام   

 واسترشاد للم رن الوط ى فى المجال االجتماعى والعمالى .

 

 وهمية معايير العمل العربية :  ▀

وأحد  تعتبر صعايير العمل العربية بمًابة و العمود اليقرى و ل  اط ص  مة العمل العربية ،

أه  صرتكعاتها ووسائل عملها لبلةوغ أهةدافها ون ةر اسةالتها ، ولعةل هةذا ال  ةاط هةو اإلنجةال          

المتميع الذى ت يرد بع أن حة الم  مة عن فعاليا  صع   الم  مةا  العربيةة المتاصصةة فةى     

أسر  العمل العربي الم ترك ، ويرجع ولةك  لةى الةدوا الةذى تلعبةع صعةايير العمةل فةى تحقيةب          

لوغ صختويا  صتماثلة فى الت ةريعا  العماليةة والضةماه االجتمةاعى ، والةذى يعةد صةن        هدف ب

أبرل واه  العواصل التى اانت وااء تأسيذ الم  مة ، واذلك ايضةا  هةدف توحيةد الت ةريعا      

العمالية وشروط وظةروف العمةل فةى االقحةاا العربيةة والةذى يعتبةر أحةد االهةداف المراعيةة           

 دا  تخاه  بقةدا ابيةر فةى تحقيةب التقةااب التةدايجى لت ةريعا  العمةل         للم  مة ... فإه هذه ا

العربية وتعميب هذا التقااب وتوسيع دائرتع سعيا   لى توحيد الت ةريعا  فةى الةدول العربيةة ،     

وبدوه هذه المعايير فاه الت ريعا  المحلية للةدول العربيةة تتحةوا وفةب أو ةاعها الاالةة ،       

 لى التباعد أحيانا  أو الت اقض أحيانا  أخةرى ا صةر الةذى يت ةافى      ال على حده ، وقد يلدى ولك

 صع الهدف الذى اجمعت عليع الدول العربية فى صواثيب الم  مة.

فضال عن ولك فاه صعايير العمةل العربيةة تكتخةى أهميةة بالنةة ن ةرا  لكونهةا ا دا  المًلةى         

 لتالية :التحقيق االهداف 
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تاصين المختلعصا  المو وعية لتحقيب التكاصل العربي ، ولك أنع بالقةدا الةذى يةت  فيةع       **

توحيةةد الت ةةريعا  يتحقةةب فيةةع بالمقابةةل صعيةةد صةةن التكةةاتال للقةةوى العاصلةةة فةةي الةةوطن    

 العربي والذى هو أحد الدعاصا  للتكاصل العربي .

 لةةى  -قبةةل اةةل شةة   –هةةدف ** ترسةةيق قواعةةد العدالةةة االجتماعيةةة ، وولةةك اله المعةةايير ت 

تأصين أجواء قواصها تكافل الير  والمخاوا  وتوفير ا صن االجتماعى والرفاه لإلنخاه 

. 

** توفير الضمانا  لحقو  االنخاه العربي فةى حيةا  اريمةة ، وولةك بحكة  صةا تةوفره هةذه         

المعةايير للعاصةةل العربةةي صةةن  ةةمانا  وحمايةةة اجتماعيةة ع ةةد انتقالةةع للعمةةل فةةى قحةةر   

 عربي غير الذى يحمل ج خيتع.

** تحوير ا جهع  المع ية بقضايا العمل والعمال فى الوطن العربي ،   افة  لى صا تخةه   

بع صن ااتقاء فى الت ريعا  الوط ية لكل قحر عربي ، االصر الةذى يةلدى  لةى تحقيةب     

 صعيد صن االستقراا فى عالقا  العمل وتدعي  الخالم االجتماعى .

الت ميةة االقتصةادية واالجتماعيةة فةى الةوطن العربةي ، وولةك  ه التكاصةل          ** تععيع خحط

العربي فى صيداه العمل والعمال واعتماد أدوا  قانونية لهذا التكاصل  ، يعتبةر المةدخل   

 الرئيخي لاحط الت مية .

لذلك فإه هذا ال  ةاط الت ةريعي للم  مةة ، سةيبقى أهة  المعةال  المتميةع  فةى صيخةر  عمةل           

ة ، فضال عن احتياظ هذا ال  اط بدواه ارافد حقيقةى لحمايةة ولةيانة حقةو  االنخةاه      الم  م

العربي فى العمل بما يتضم ع صن صعايير دنيا ال يجةول لت ةريع عربةى اه يتجاهلهةا  وخالةة      

ع د  جراء المراجعا  والتحوير والموائمةة للت ةريعا  االجتماعيةة والتةى تتحلبهةا صقتضةيا        

يجةةاد الم ةةات االقتصةةادى الةةوط ى لمالئةة  لجةةذب االسةةتًمااا  االج بيةةة ،  العولمةةة أو الخةةعى إل

وبراصج االلالح االقتصادى وصا ييرله ال ولك صن آثاا اجتماعية و اقتصادية تتحل، حلةوال  

معةايير العمةل العربيةة تةتمع  مةص اتصيةيات الملتمةص العربة          واقعية وواتية ، وال شةك أه  

ا يلمعةةت مةةن تةةاقات  تقاليةةد أ بمعمةةأ و ذةةا معةةايير  اتيةةة التةةأ و هةةدها تا يلةةت الممةةتر   مةة

 .لت اتصييتت  تمبص من  اقص إقليم  متميز المضمصن 
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وعليع فإه ال تراجع أو تباطل عن تععيع هذا ال  اط واالستكمال التةدايجي  حكةام هةذه    

سةوف ية عكذ سةلبا  علةى صجمةل حقةو         –بحيث تصبت شبع صدونةة عربيةة للعمةل     –المعايير 

 تخبا  القوى العاصلة العربية .وصك

  

 اتائص اتفاقيات العمل العـربية :  ▀

 تتميع اتياقيا  العمل العربية بًالثة خصائص ائيخية هى :

لةذلك فةإه    : الصية الملسخية لهذه االتياقيا  باعتبااها لادا  فى  طةاا ص  مةة دوليةة .    ا اًل

 لداا هذه الوثائب ال يخبقع صياو ا  دبلوصاسية بين الدول على غراا صا هو صألوف 

فةةى المعاهةةدا  الدوليةةة التقليديةةة ، وانمةةا هةةى نتيجةةة وصحصةةلة لم اق ةةا  تجةةرى بةةين      

 أطراف االنتاذ الم اااين فى الملتمر .

ت هةةر اةةذلك صةةن خةةالل القواعةةد   امةةا اه الصةةية الملسخةةية التياقيةةا  العمةةل العربيةةة ، 

المتعلقة باإلجراءا  ال كلية ، صًل التوقيع صن قبل ائيذ الملتمر والمدير العام لمكت، 

 العمل العربي و يدان وثائب التصديب على هذه االتياقيا  .

أصا الااليـــة الًانية التياقيا  العمل العربية فهى لدواها عن صلتمر العمل العربةي  ثا يًا : 

ذي ال يتكةةوه صةةن صمًلةةين حكةةوصيين فحخةة، ، وانمةةا أيضةةا  صةةن صمًلةةين االتحةةادا      والةة

الوط ية  لحاب العمل والعمال ، وهو صا يعرف بمبدأ الًالثية الذى تتميع بةع ص  مةة   

 العمل العربية عن بقية صلسخا  العمل العربي الم ترك ا خرى .

هةذه   ربيةة تيخةرها الرغبةة فةى  عحةاء     عل التياقيةا  العمة   ه بعةض الجوانة، الاالةة با   ثالثًا : 

الوثائب فعالية صتميع  وجدية فى صتابعتها وتحبيقها ، فع دصا يت   قراا اتياقية أو تولية 

فةةإه الةةدول االعضةةاء صحالبةةة بت ييةةذ التعاصاتهةةا تجةةاه هةةذه المعةةايير وولةةك بإحالتهةةا  لةةى   

ربةةي بتقةةااير الخةةلحا  الوط يةةة الماتصةةة بالتصةةديب واةةذلك صوافةةا  صكتةة، العمةةل الع   

 س وية ب أنها .
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 الذدف من معايير العمل العربية :   ▀

المميةع  لهةا فةإه االصةر يتحلة،      بعد استعراو أهمية صعةايير العمةل العربيةة وخصائصةها     

أو أهدف  –هدف  –القول بأه استمراا هذا ال  اط ليذ هدفا فى حد واتع بل هو وسيلة لبلوغ 

 ربي للعمل دستوا ص  مة العمل العربية .صعي ة نص عليها ال صن صيًا  الع

وبالعود   لى الوثائب ا ساسةية للم  مةة ال الميًةا  والدسةتواو يمكةن اسةتاال  ا هةداف        

 صن ال  اط المعيااي العربي وتحديدها على ال حو التالى :

 تحيق التكامل فأ ملاالت العمل بين الد ل العربية  -1

وقد عبر الميًا  عن هذا الهةدف فةى المةاد  الرابعةة التةى نصةت علةى أه و وتوافةب الةدول          

العربيةةة علةةى أه تعمةةل علةةى بلةةوغ صخةةتويا  صتماثلةةة فةةى الت ةةريعا  العماليةةة والتأصي ةةا            

 االجتماعية و

توافةب الةدول العربيةة علةى توحيةد شةروط وظةروف         اما نصت المةاد  العاشةر  علةى أه و   

 العمل بال خبة لعمالها الما أصكن ولك و

واةةذلك جةةاء نةةص المةةاد  الًالًةةة صةةن الدسةةتوا الةةذى حةةدد أهةةداف الم  مةةة ص خةةجما  صةةع صةةا  

نصت عليع صواد الميًا  ، فاليقر  الًالًة صن الماد   نصت على اه صن بين أهداف الم  مةة ال  

 العمالية وشروط وظروف العمل فى الدول العربية الما أصـــكن ولك و توحيد الت ريعا 

والمةةدقب فةةى ال  ةةاط المعيةةااى للم  مةةة فةةى صرحلتةةع ا ولةةى ، يجةةده قةةد سةةعى علةةى نحةةو    

و وبعض المواد 3و وال1صباشر  لى بلوغ النايا  المحدد  فى تلك المواد صن خالل االتياقيتين ال

و والتةى نصةت علةى    6ص ها على سبيل المًةال المةاد  اقة  ال   و و2التى واد  فى االتياقية اق  ال

أه ال يتمتع العمال الذين ي تقلوه للعمل وفقا   حكام هذه االتياقية بالحقو  والمعايةا التةى يتمتةع    

ا جةوا وسةاعا     –علةى ا خةص    –بها عمال الدولة التى ي تقلوه للعمةل بهةا ، وي ةمل ولةك     

بةةةأجر والتأصي ةةةا  االجتماعيةةةة والاةةةدصا  التعليميةةةة العمةةةل والراحةةةة االسةةةبوعية وا جةةةالا  

 والصحية و .

وأيةا  اةاه المقصةود بمصةحلت ال توحيةد و الةوااد فةى الميًةا  والدسةتوا والةذى سةعت هةذه             

المعايير  لى تحقيقع ،  ال أنع يج، أه يو ع فى االعتبةاا أه تحقيقةع لةيذ بةاالصر الهةين ،  ال      
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ا  صتوالنةة ، تهةدف أوال   لةى تقرية، الت ةريعا       عبر صراحل طويلة وصن خالل الخير باحو

العربية صن بعضها وتحقــيب االنخـــجام فيمــا بي ها ، وهــــذا يكيى لتـــحقيب و التكاصل و بين 

الدول العربية االعضاء فى هذا المجال والبد صن اإلشاا  ه ا  لى أه التمخك ب ةاهر عبةاا  و   

اا ص  مة تضة  فةى عضةويتها  حةدى وع ةرين دولةة       التوحيد و يصع، تحقيقع بخهولة فى  ط

 لكل ص ها تجربتها الذاتية وظروفها المحلية التى ال يمكن  نكااها .

 تحقيق العدالة االهتماتية  -2

تعخةةر نصةةو  الميًةةا  والدسةةتوا بعبةةاا  و العدالةةة االجتماعيةةة  و فةةى أاًةةر صةةن صو ةةع  

اف ن اطها المعيااى ثانيا  الخعى  لى والكل يجمع على أنع صن  بين أهداف الم  مة أوال  وأهد

تحقيب و العدالة االجتماعية و ، وليذ بمختنرب  ه الم  مة هى الوليد ال رعي لمرحلة صةن  

تاايق ا صة المعالر ، اانت الخمة االساسية للعمل الم ترك فيها تتمًل فى أنع ال عمل قوصى 

 وو صضموه اجتماعي و .

راد لل  ةاط المعيةااى أه يحقةب و العدالةة االجتماعيةة و       ال أنع لتحقيب هذا الهدف وحةين ية  

فإنع ال يمكن  غيال حقيقة أه هذه العدالة تاتلال فى اؤى الدول اإلحدى والع ةرين االعضةاء   

فةى الم  مةةة ، ويمتةةد هةةذا االخةتالف  لةةى تحديةةد المقصةةود بهةا وآليةةا  تحقيقهةةا ، ولكةةى يمكةةن    

ة المذاوا  فانع ال يمكن أه تيلةت فةى ولةك  ال  وا    للمعايير أه تحقب هذه الناية فى  وء الحقيق

 اقتصر  أو تراع  على :

 اس  سياسا  ص تراة لتحقيب هذه الناية .1

االبتعاد قدا االصكاه عن الجعيئا  سعيا  لى  عحاء المرونة المحلوبة للدول ا عضةاء   .2

 لتحقيب ا هداف الم تراة باآلليا  الوط ية المتاحة .

 

 

 هتماتية فأ الد ل العربية :التمريعات االتطصير  -3

فةةى الم  مةةة  لةةى  عضةةاء ه النةرو صةةن  قةةراا المعةةايير العربيةةة هةةو أه تخةةعى الةةدول اال 

وحةين تصةد  أى دولةة     التصديب عليهةا ، وصةن ثة  ت ييةذها عمليةا  بالصةين الوط يةة المالئمةة ،        

على صعياا عربي فإه صا يقراه هذا المعياا  صا اه يكوه صتيقا صع صا يقراه قانونها الوط ى ، 

أو أه يتضمن االخير حكما أفضل صن الةذى يقةراه المعيةاا أو العكةذ ، وفةى الحالةة االخيةر         
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قانونها الوط ى بما يقتضى ا صر صن الدولة المع ية أه تتاذ اإلجراءا  الاللصة لتعديل أحكام 

 يتيب صع المعياا المصد  عليع .

 وبهذه العملية يحقب التصديب على المعياا نتيجتين  يجابيتين هما :

 انع يحوا حك  الت ريع الوط ى  لى االفضل . .1

ت ةريعا  الةدول العربيةة التةى تصةد  علةى       الةوط ى  لةى   يع رأنع يقرب حكة  الت ة   .2

 المعياا وتتاذ هى االخرى  جراءا  لموائمة أحكام ت ريعها الوط ى صعع .

وبهةةذا ا سةةلوب تتحقةةب عمليةةة و تقريةة، و الت ةةريعا  العربيةةة صةةن بعضةةها ، امةةا يتحقةةب    

 االنخجام فيما بي ها ، وبنير ولك تيقد المعايير فاعليتها .

أهميةة التكاصةل العربةي صةن خةالل تحةوير الت ةريعا  االجتماعيةة          ولخ ا بحاجةة  لةى تأايةد   

وتحقيةةب التقةةااب بي هةةا ، خالةةة فةةى ظةةل تحةةوال  العولمةةة وصةةا يواجهةةع الةةوطن العربةةي صةةن   

تحديا   قليمية ودولية ، وصا تمر بةع صع ة  أقحةااه صةن صتنيةرا  داخليةة تةلثر جميعهةا علةى          

 صجمل الحيا  االقتصادية واالجتماعية .

 أثير المعايير العربية تلأ التمريعات الصطمية ت   ▀

الةوااد  فةةى اةةل صةةن  بةةل هةةى وسةيلة لتحقيةةب ا هةةداف   أه المعةايير ليخةةت هةةدفا  بحةد واتهةةا  

تحقيةةب هةةذه ا هةةداف    علةةىالميًةةا  والدسةةتوا ، وصةةن ثةة  فةةإه صةةدى فاعليةةة المعةةايير وقةةداتها   

 مةةة ، الم  فةةىالةةدول ا عضةةاء  يةةة فةةىلمهةةا علةةى الت ةةريعا  والممااسةةا  العيتماسةةاه بتأثير

صعةةايير العمةةل العربيةةة علةةى تةةأثير المةةراد تحقيقهةةا والمتتبةةع لمةةدى وتوجيههةةا باتجةةاه ا هةةداف 

 وا حة سواء ب كل صباشر أو غير صباشر  ا العمل العربية يتبين أه لها اثاات ريعا  

 :أ ممظمة العمل العربية فتتديق الد لة العضص  نالتأثير المباشر الماتج ت -1

ا  صلعصةةة لكةةل دولةةة صةةن     يةة علةةى اى صةةن اتياقةةا  العمةةل العربيةةة . حيةةث تصةةبت االتياق       

عليهةةا . امةةا تلتةةعم الدولةةة المصةةدقة علةةى االتياقيةةة بةةاه        بمجةةرد تصةةديقها االعضةةاء الةةدول 

تةةةةوافى صكتةةةة، العمةةةةل العربةةةةي بتقريةةةةر سةةةة وى عةةةةن االتياقيةةةةا  التةةةةى ألةةةةبحت بكاصةةةةل         

اجعائهةةةا صلعصةةةة لهةةةا ، وأه ي ةةةاا فةةةى التقريةةةر الةةةى جميةةةع الت ةةةريعا       احكاصهةةةا أو بعةةةض 

 فى صجال هذه االتياقيا  أو أجعائها الملعصة .لديها الخااية 
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والتصةةةديب علةةةى اتياقيةةةة يع ةةةى التةةةعام الدولةةةة المصةةةدقة بر ةةةاها و اادتهةةةا علةةةى انيةةةاو   

والتعاصهةةةةا بتحقيةةةةب المواءصةةةةة واالنخةةةةجام بةةةةين    احكةةةةام االتياقيةةةةة علةةةةى اقليمهةةةةا الةةةةوط ى .  

اقيةةةة يأحكةةةام ت ةةةريعاتها الوط يةةةة وأه يكةةةوه صةةةا تقضةةةى بةةةع االت واالتياقيةةةة المصةةةاد  عليهةةةا 

مضةةةةةموه نصةةةةةو  الت ةةةةةريعا  الوط يةةةةةة . او اه تصةةةةةديب الدولةةةةةة   لهةةةةةو الحةةةةةد االدنةةةةةى  

الةةةةةدول اإلجةةةةةراءا    والعضةةةةةو لةةةةةيذ هةةةةةدفا بةةةةةل وسةةةةةيلة لبلةةةةةوغ هةةةةةدف يتمًةةةةةل فةةةةةى اتاةةةةةا

قيةةةب االنخةةةجام بةةةين أحكةةةام ت ةةةريعها الةةةوط ى وصةةةا تقضةةةى بهةةةا االتياقيةةةة           حواية لتالضةةةر

 ا .هالمصاد  علي

صةةةا تضةةةم ع صةةةن   وم الميًةةةا  ونصةةةو  الدسةةةتوا   احكةةةأ  ةةةافة  لةةةى أهميةةةة االلتةةةعام ب   

قاصةةةةت الم  مةةةةة صةةةةن أجةةةةل تحقيقهةةةةا ، صًةةةةل تحقيةةةةب العدالةةةةة االجتماعيةةةةة وافةةةةع        فأهةةةةدا

صتماثلةةةةة  يا ير ادااا  العمةةةةل ، وبلةةةةوغ صخةةةةتو صخةةةةتوى القةةةةوى العاصلةةةةة العربيةةةةة ، وتحةةةةو 

ى ت ةةةةةةريعا  العمةةةةةةل والتأصي ةةةةةةا  االجتماعيةةةةةةة ، وحةةةةةةب العمةةةةةةل ولةةةةةةيانة  الحقةةةةةةو   فةةةةةة

ت ةةةةريعاتها والحريةةةةا  ال قابيةةةةة وهةةةةى صبةةةةادى اساسةةةةية تخةةةةعى الةةةةدول ا عضةةةةاء لمواءصةةةةة  

 الوط ية صعها .

فةةةأ   العمةةةل  المباشةةةر لمعةةةايير العمةةةل العربيةةةة تلةةةأ تمةةةريعات     غيةةةر  التةةةأثير  -1

 الد ل العربية  

لمةةةةا يعةةةةرف بالقةةةةانوه    اساسةةةةا  هةةةةااو اه اتياقيةةةةا  العمةةةةل العربيةةةةة ت ةةةةكل فةةةةى صجموع   

 .العربي للعمل 

ولكةةةل دولةةةة حةةةب االقتبةةةاو ص هةةةا وتضةةةمين بعةةةض أحكاصهةةةا لت ةةةريعاتها الوط يةةةة حتةةةى     

وصرشةةةدا   ، امةةةا اه تولةةةيا  العمةةةل العربيةةةة تعتبةةةر هاديةةةا       اكةةةن صصةةةادقة عليهةةة  تواه لةةة  

لعربةةةي تمك ةةةع صةةةن االسةةةتياد  ص هةةةا فةةةى حالةةةة لةةةياغة وو ةةةع ت ةةةريعا  العمةةةل    ن اللم ةةةر

أو تعةةةديلها وتحويرهةةةا . امةةةا اه عةةةدم التصةةةديب علةةةى االتياقيةةةة ال يع ةةةى عةةةدم ترتيةةة، أيةةةع     

وتولةةةيا  العمةةةل  ا التعاصةةةا  علةةةى الةةةدول ا عضةةةاء فةةةى الم  مةةةة حيةةةث اه ن ةةةام اتياقيةةة 

لعمةةةل العربةةةي سةةة ويا  بتقةةةااير عةةةن   العربيةةةة يوجةةة، بةةةاه تةةةوافى الةةةدول ا عضةةةاء صكتةةة، ا   

اإلجةةةراءا   المتاةةةذ  لتخةةةهيل التصةةةديب علةةةى االتياقيةةةا  التةةةى لةةة  يةةةت  التصةةةديب عليهةةةا .       

تولةةةةيا  خةةةةذ بأحكةةةةام ال وبةةةةأه تتضةةةةمن هةةةةذه التقةةةةااير التةةةةدابير المتاةةةةذ  صةةةةن قبلهةةةةا ل       
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اللتةةةعام يةةةلدى لموالةةةلة واسةةةتمراا الحةةةواا بةةةين صكتةةة،   الصةةةادا  عةةةن  الم  مةةةة . وهةةةذا ا 

صةةةةعوبا  والمعوقةةةةا  التةةةةى  المةةةةل العربةةةةي والةةةةدول ا عضةةةةاء بهةةةةدف التنلةةةة، علةةةةى     الع

ك تقةةةدي  صكتةةة، العمةةةل العربةةةي  ذلاتياقيةةةا  العمةةةل العربيةةةة واةةة علةةةى تحةةةول دوه التصةةةديب 

روعا  قةةةوانين العمةةةل أو  دخةةةال    ةةةلم ةةةوا  الي يةةةة للةةةدول ا عضةةةاء صةةةن أجةةةل  عةةةداد ص     ا

ة هةةةةذه الم ةةةةروعا  القانونيةةةةة  التعةةةةديال  عليهةةةةا ، حيةةةةث يتةةةةولى خبةةةةراء المكتةةةة، دااسةةةة    

ا  العمةةل المصةةاد  عليهةةا صةةن قبةةل الدولةةة      يةةوصالح ةةة اه تكةةوه ص خةةجمة صةةع أحكةةام اتياق    

اةةةى تةةتمكن صةةن التصةةةديب عليهةةا صخةةةتقبال دوه     للعمةةل  المع يةةة وصالئمتهةةا للمعةةةايير العربيةةة   

احةةةدا  التةةةأثير المحلةةةوب لجعةةةل ت ةةةريعا     صةةةنبهةةةذا يتحقةةةب الهةةةدف  وعوائةةةب ت ةةةريعية . 

ل الوط يةةةة فةةةى الةةةدول العربيةةةة ص خةةةجمة صةةةا أصكةةةن ولةةةك صةةةع اتياقيةةةة العمةةةل العربيةةةة ،    العمةةة

ع الدولةةةة علةةةى ا خةةةذ بالمعةةةايير أو   يةةةى النالةةة، فةةةى ح فةةةوهةةةذا التوالةةةل المخةةةتمر يخةةةاه    

 لمحلوب على ت ريعها الوط ى .ضمونها وبالتالى تحقيب تأثيرها ااالسترشاد بم
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