
 
 

  اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

ميينة الخبقا  يتميابية الأااايا       ممتمب الوم  الوبي  المنودي ف  يابته الأااايوة ف 

 ( . 1979الييمدباقية ) مابس/ آذاب 

 يمانا منه ية  الالدافة الومالية االتيبي  هما قيمة  نأااااانية ابكيزد لتقايب االقتصاااااي تمكي  

اهمياة الحااتاة الملحاة لقييواة ظباف التنمياة ف  الايا  الوبيياة م  اتا  ينااء االقتصااااااي الاقن   

 اىية االالدافية.اخلا التنمية االتتم

الما كانت القيدة الواملة توي بكيزد اأاااأااية م  بكائز التنمية االقتصااايية ااالتتماىية ف  

الاق  الوبي   فاإ  االهتماا  يتالدي ياا اتايبييياا يأاااااتلزماا  يااللااااابابد تاذليا  كاافاة الودياات  

 انيي .االصوا  الت  تدف ىائدا اما  نشب الالدافة الومالية ياىتيابها حدا اااتيا  نأ

الماا كاانات اةتاازد الايباأاااااياة مايفاىاة األتب ه   حايو الاأاااااائا  الت  تاذلا  هاذه الودياات 

االصاوا   أل  الحصاا  ىلييا يوتيب م  الاأاائ  ال والة الأاتمباب التولي  االتيبي  يما يميو  

ي  ل  اقاف الوماا  ىل  التقابات المينياة االالداافياة  ليتمكناا م  المشاااااابكاة ي ااىلياة ف  التيا

 الدامية الميذالة يييف تحديا التنمية االقتصايية ااالتتماىية.

الما كانت اليا  الوبيية تأاو   ل  تنمية الماابي اليشابية ا ل  النياض يالنااح  اةنأاانية  

ااالتتماىية االالدافية للوما   ا ل  تشااتيل التولي  االتيبي  اليائمي  المنئمي  لمأاااىيد الوما  

قليات ىصابه   ا ل  اكتأاا  اتحأاي  اتكييف الميابات اللابابية للوما  ىل  التكيف مل مت

لمزاالاة الميناة اا الاظي اة  م  اتا  يى  اتاةمي  الوماالاة ف  مااتياة التداي  الولم  االتكنالات   

 االتويبات االقتصايية االييكلية.

احيث ا  منظمة الوم  الوبيية تييف  ل  خلا تي  مالدف م  الوما  يمم  يوبايته ايأاي   

 أااياما  يتاييا  ف  تن يذ يبامج التنمية االقتصااايية ااالتتماىية ف  الاق  الوبي   اتييف كذلك 

مهلاه   ل  الونااياة ياإىاياي الوااما  الوبي  المالدف اتزايايه ياالمياايا االدي  االالداافاة األصااااايلاة الت  ت

 لتنشئة تي  م  الوما  الوب  يمم  يداميته الوبيية.

لاذلاك فاإ  الممتمب يدبب الماافداة ىل  االت ااقياة اآلت  نصاااااياا  االت  يقلا ىليياا االت ااقياة  

( يشاااااة  اةتازد اليباأاااااية ميفاىة األتب ف  هذا اليا  الالالث 1979( لوا  )10الوبيية بق  )

  .1979الالان  ىشب م  مابس/ آذاب  ها  الماافا1399ىشب م  بييل الالان  
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 الباب األول 

 السياسة الخاصة بنظام اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر 

 المادة األولى

 يت  ا  تشم  التشبيوات الوبيية األحكا  الخاصة ياةتازد اليباأية الميفاىة األتب. 

 ايت  ا  تكا  اةتازد اليباأية ميفاىة األتب حدا لك  ىام . 

 الثانية  المادة

يت  مأاااد تميل الوما  الوب  يالوما  الاقنيي  ف  تقييا احكا  نظا  اةتازد اليباأية  

 ميفاىة األتب. 

 المادة الثالثة

يقيا ك  ىلا م  اىلاء منظمة الوم  الوبيية أياأة تييف  ل  تشتيل الحصا  ىل   

 اةتازد اليباأية ميفاىة األتب. 

الأياأة هذه  تلل  ا   اال   -ايت   ياليني    - ىتيابف   الخاصة  ااالحتياتات  التقاب  مبحلة 

امختلف ققاىات النشاق  اا  تنأا مل الأياأات الوامة المتولدة ياالأتخيا  االتولي  االتيبي    

 االأياأات المتولدة يأاىات الوم  ااألتاب. 

 المادة الرابعة 

 ما يل :  تتلم  قااىي ااحكا  الأياأة الخاصة ياةتازد اليباأية ميفاىة األتب 

 ك الة حبية ال بي ف  اختياب اليبنامج اليباأ  اا التيبيي . (أ)

 تاحة ال بصة اما  ال بي لنأت ايد م  نظا  اةتازد اليباأية ميفاىة األتب ألكالب م  مبد   (ب )

 قاا  حياته الوملية.  

تحديا مييا تكافم ال بص ف  الحصااا  ىل  اةتازد اليباأااية ميفاىة األتب  ايصاا ة   ( ج)

ت الت   خاصاة فيما يتولا يالدقاىات االقتصاايية االمي  الياخلة فييا  مل مباىاد األالايا

 تتقلييا خقق التنمية االأ  االتنس.

 حصا  ال بي ىل   تازد يباأية ميفاىة األتب ف  اكالب م  متا . (د )

 حصا  ك  م  الواملة االوام  ىل  اةتازد اليباأية ميفاىة األتب ي بص متأااية. (ه)

 

 



 
 

  اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

 الثانيالباب 

 مجاالت ونطاق تطبيق نظام 

 اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر 

 الخامسةالمادة 

 ييخ  ف  متاالت اةتازد اليباأية ميفاىة األتب  يص ة خاصة ما يل : 

 التيبي  المين . (أ)

 التالديف النداي . (ب )

 التالديف المين  ااالتتماى . ( ج)

 تولي  الكياب امحا األمية. (د )

 المادة السادسة

 ىلييا احكا  هذه االت اقية.   يحيي تشبيل ك  يالة متاالت الوم  اققاىاته الت  تأبو

 المادة السابعة

يحيي تشبيل ك  يالة حت  المنشآت الت  تلتز  يتقييا نظا  اةتازد اليباأية ميفاىة األتب  

 قيدا لظبافيا الخاصة يما يحدا األهياف المدصايد م  هذه االت اقية. 

 المادة الثامنة 

الص يالمنشآت  الواملي   يالة قبق  فايد  ك   تشبيل  لحأايي   يحيي  يوملا   الذي   اا  ويبد  

فئات   اية  اا  نائية   مناقا  ف   المديمي   اا  الماأميي    الوما   اا  الزباىة   اا ىما   الخاص  

 اخبو  م  نظا  اةتازد اليباأية ميفاىة األتب. 

 الباب الثالث 

 القواعد التى تحكم وضع وتنفيذ السياسة 

 الخاصة باإلجازة مدفوعة األجر 

 المادة التاسعة

 يي تشبيل ك  يالة الحي األين  لميد اةتازد اليباأية ميفاىة األتب. يح

 المادة العاشرة

 يكا  التصبيح ياةتازد اليباأية ميفاىة األتب ألكالب م  مبد حأ  المدتليات. 
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 المادة الحادية عشرة 

 تكا  اةتازد اليباأية ميفاىة األتب الت  توق  اكالب م  مبد  يةتب كام . 

 عشرة المادة الثانية 

يكا  اختياب الوما  للديا  ياةتازد اليباأية ميفاىة األتب فيما يختص يالتيبي  النداي   م   

 حا منظمات الوما . 

 المادة الثالثة عشرة 

تكا  الدااىي الخاصة ياةتازد اليباأية ميفاىة األتب  افدا ألحكا  هذه االت اقية ملزمة,  

 ألصحا  األىما . 

 الباب الرابع

 وأحكام الحصول شروط  

 على اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر 

 المادة الرابعة عشرة 

يحيي تشبيل ك  يالة الشباق النزمة للحصا  ىل  اةتازد اليباأية ميفاىة األتب  مل  

 مباىاد ما يل  ىل  اته الخصاص: 

 الح اظ ىل  مأتاو  نتاتية المنشةد.  (أ)

 مباىاد يابات الوم  اماأميته.  (ب )

 االحتياتات التيبييية ااالاياتيا ىل  مأتاو المنشةد. مباىاد  ( ج)

 ليبامج التيبي  االتالديف االتولي .  ت مباىاد شما  تميل المنشآت ااةيابا (د )

 المادة الخامسة عشرة 

مل مباىاد احكا  المايد البايوة م  هذه االت اقية  يحيي تشبيل ك  يالة الشباق الت  يت   

 الحصا  ىل  اةتازد اليباأية ميفاىة األتب.  تاافبها ف  الوام  الذو يتمتل يحا

 المادة السادسة عشرة 

يت  ا  يتمتل الوام  الذو حص  ىل   تازد يباأية ميفاىة األتب يكافة الحداق االمزايا  

 الت  يتمتل ييا نظبامه ف  الوم . 
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 الباب الخامس

 تمويل اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر 

 المادة السابعة عشرة 

مصايب الايتة لتماي  نظا  اةتازد اليباأية ميفاىة األتب  ايت  ا  يكا  ذلك  يت  تافيب  

 ىل  اأس منتظمة امناأية. 

 الباب السادس 

 أحكام عامة  

 المادة الثامنة عشرة 

هذه االت اقية حيا اين  لما يت  ا  يافبه التشبيل للوما      توتيب األحكا  المنصاص ىلييا ف 

اال يتاز ا  يتبت  ىل  االنلما   لييا االنتداص م  اية حداق اا مكاأ  ينص ىلييا التشبيل   

اليا    م   يالة  اية  ف   ييا  الموما   الدلائية  األحكا   اا  الوبف   اا  التماىية   االت اقيات  اا 

 قية. الوبيية المنلمة  ل  االت ا

 المادة التاسعة عشرة 

تصيق ىل  هذه االت اقية اليا  الوبيية قيدا لنظميا الدانانية  اتايع االائا التصييا ليو  

المييب الوا  لمكت  الوم  الوبي   الذو يوي محلبا يإيياع االائا تصييا ك  يالة اييلوه  ل   

 اليا  الوبيية األخبو. 

 المادة العشرون

لك  يالة م  اليا  الوبيية يمتبي تصييديا ىلييا  اتصيح نافذد    تصيح هذه االت اقية ملزمة 

 الم وا  يوي شيب م   يياع االائا تصييا النث م  اليا  الوبيية. 

اتأبو ىل  اليا  الوبيية األخبو الت  تنل   لييا مأتدين يوي مباب شيب م  تابيخ  يياع  

 االيدة التصييا. 

 المادة الحادية والعشرون 

متاي يشة   الوم  تأبو  اتاصيات  ات اقيات  نظا   ف   الاابيد  األحكا   االت اقية  تقييا  وة 

 الوبيية. 
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 المادة الثانية والعشرون 

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

لوم  الوبي    ايصيح االنأحا  نافذا يوي مل  أنة م  تابيخ  ينغه  ل  المييب الوا  لمكت  ا

 الذو ييلوه  ل  اليا  المصيقة ىل  هذه االت اقية. 

 اال يمالب االنأحا  ىل  ن اذ االت اقية يالنأية لياق  اليا  المنلمة  لييا. 
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