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

 (.1979الييمدباقية )مابس/ آذاب 

تن يذا للمايد البايوة م  الميالاق الوبي  للوم  يشاة  ماافدة اليا  الوبيية ىل  ا  توم  ىل   

 تتماىية.يلاا مأتايات متمااللة ف  التشبيوات الومالية االتةمينات اال

اتقييداا للماايد الالاالالاة م  يأاااااتاب منظماة الوما  الوبيياة الت  تنص ىل  ا  م  يي  اهايافياا 

 تاحيي التشبيوات الومالية اظباف اشباق الوم  ف  اليا  الوبيية كلما امك  ذلك.

ا يمانا منه ية  الم االاااة التماىية ه  الاأااايلة ال والة لتنظي  ىنقات الوم  ىل  اأاااس 

ما يتمشاا  مل التقاب االقتصااايو ااالتتماى   اانيا تكتأاا  اهمية خاصااة حيث تلتد   ىايلة ي

فيياا  بايد القبفي  لتنظي  شاااااباق اظباف الوما   اتحايياي الحداق االمزاياا الت  تدبب للوماا  

 يما يحدا الأن  االتتماى  االويالة االتتماىية.

وماا  مباىياة ف  ذلاك  مكااناات  الماا كاانات تشااااابيواات الوما  تمالا  الحاياي الاينياا لحداق ال

المنشاآت الصاويبد  فدي اصايحت الم االاة التماىية اأايلة اأااأاية لتحأاي  مأاتايات الوم  

 ابفل مأتاو مويشة األييو الواملة ابفل الك اءد اةنتاتية.

  يشاااة  الحبيات 1977( لوا   8الما كانت المايد الحايية ىشااابد م  االت اقية الوبيية بق  )

داايياة تنص ىل  ا  يك ا  تشااااابيل كا  يالاة حا الم ااالاااااة التمااىياة ا يبا  ىداي  االحداق الن

 الوم  المشتبكة.

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

يشااة  الم االااة التماىية ف  هذا اليا  الالالث ىشااب م  شاايب  1979( لوا   11الوبيية بق  )

  :1979ها  الماافا الالان  ىشب م  مابس/ آذاب 1399الان  بييل ال
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 الباب األول 

 تنظيم المفاوضة الجماعية 

 المادة األولى

الم االة التماىية يتميل اشكاليا الدانانية حا لك  منظمات الوما  ااصحا  األىما  اا  

 منظماتي  ف  كافة ققاىات النشاق االقتصايو الوامة اا الخاصة يا  تيخ  م  اية تية كانت. 

 المادة الثانية 

الم التماىية ااألتيزد ااةتباءات  للم االة  الدانان   يالة اةقاب  تولدة  ينظ  تشبيل ك  

 ييا  يا  المأاس يحبية الم االة التماىية المك الة يمدتل  هذه االت اقية. 

 المادة الثالثة

يوي  كتاية ك  قبف ف  الم االة التماىية م  يمالله  اال يتاز للقبف اآلخب االىتباض  

 ىل  هذا التمالي . 

 الك  قبف ا  يأتوي  يم  يشاء م  المأتشابي . 

 المادة الرابعة 

األىما  امنظماتي  ا  يديماا لممالل  الوما  المولامات االييانات الت  يقليانيا  ىل  اصحا   

 االت  تأاىيه  ىل  مياشبد الم االة التماىية. 

 المادة الخامسة

تمم  التيات البأمية لمنظمات الوما  ااصحا  األىما  اا منظماتي   الحصا  ىل  كافة  

اال نية اغيبها لتيأيب  تباء الم االة التماىية    اةحصاءات االييانات االقتصايية ااالتتماىية 

 ىل  اأس أليمة.  

 المادة السادسة

اا   األىما   ااصحا   الوما   منظمات  يي   مياشبد  يصابد  التماىية  الم االة  تتبو 

 منظماتي  ىل  المأتايات التالية: 

مأتاو المنشةد يي  نداية ىما  المنشةد اا النداية الوامة ف  حالة ىي  اتايها اصاح    (ا)

 الوم  اا  يابد المنشةد. 

مأتاو النشاق االقتصايو يي  النداية الوامة الناىية امنظمة اصحا  األىما  ف  النشاق   (  )

 المداي . 
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المختص  ىل  هذا    المأتاو الاقن  يي  االتحاي الوا  للندايات ااتحاي اصحا  األىما   ( ج)

 المأتاو. 

 المادة السابعة

 يت  ىل  التيات المختصة الوم  ىل  تيىي  الم االة التماىية اياته خاص ى  قبيا: 

تتال    (ا) الت   المتخصصة  الديايات  اتكاي   ليى   الومالية  الالدافة  اتيزد  تشتيل 

 الم االة التماىية. 

قات الصناىية ييا  اذلك  الوم  ىل  تنمية قيبات مييبو المشباىات امأئال  الون (  )

 يتنظي  يبامج لتشتيل الم االات التماىية ا يبا  ات اقيات الوم  التماىية. 

 المادة الثامنة 

االحتكا   لييا   تتال  ىني  االتحكي   للتافيا  اتيزد  تنشئ  ا   األىلاء  اليا   م   يالة  لك  

 ىية. يات اق القبفي   تأاية ما قي ينشة م  خنف يأي  فش  الم االة التما

 اينظ  تشبيل ك  يالة شك  هذه األتيزد. 

 

 

 المادة التاسعة

تكا    كما  الدلائية  األحكا   قاد  التافيا  لتا   تت  ى  قبيا  الت   الصلح  لمحالب  تكا  

 لدبابات هيئات التحكي  قاد األحكا  الدلائية النيائية. 

 المادة العاشرة

هيئات التافيا االتحكي   ايت   يت  حماية ممالل  الوما  الذي  ينايا  ى  زمنئي  ليو  

 ىي  االلباب يي  اا ىبقلة ميامي . 

 المادة الحادية عشرة 

الت ااض ااالنتياء منه  كما ينظ  ايلا حا    يحيي التشبيل الاقن  فتبد زمنية لليخا  ف  

 االلبا  اق   مكا  الوم  االناء أيب الت ااض. 

 الباب الثانى

 اتفاقيات العمل الجماعية  

 المادة الثانية عشرة 
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يك   تشبيل ك  يالة حا منظمات الوما  ااصحا  األىما  اا منظماتي  ف   يبا  ات اقيات  

 الوم  التماىية يا  تيخ  م  اية تية كانت. 

 المادة الثالثة عشرة 

التشبيل ميد أبيا    ينظ   التماىية   الوم   ات اقيات  الاابيد ف   ياألحكا   مل ىي  اةخن  

اىية  اكي ية فض المنازىات الناشئة ى  ت أيبها  كما ينظ   انقاق تقييا ات اقيات الوم  التم

 كي ية توييليا اا تميييها اا تتيييها اا اندلائيا. 

 المادة الرابعة عشرة 

تقييا ات اقيات الوم  التماىية ىل  تميل الوما  ذاو الونقة ييا  تمييز م  او ناع كا   

   قبفا ف  االت اقية. أااء كاناا اىلاء اا غيب اىلاء ف  النداية الت  تكا 

 المادة الخامسة عشرة 

او قبف م    التماىية م  تان   الوم   االنلما  الت اقيات  يالة حبية  تشبيل ك   يك   

هذا  الاقن  لاايق ا تباءات  التشبيل  اينظ   ف   يباميا   تشابك  ل   الت   المونية  األقباف 

 االنلما . 

 المادة السادسة عشرة 

 تاقيل ا يياع ات اقيات الوم  التماىية. ينظ  تشبيل ك  يالة  تباءات 

 المادة السابعة عشرة 

ينص تشبيل ك  يالة ىل  شباق تقييا ك  اا يوض احكا  ات اقيات الوم  التماىية ىل   

 تميل اصحا  األىما  االوما  الذي  يشملي  مييا  التقييا المين  اا اةقليم . 

 المادة الثامنة عشرة 

ا الوم   ات اقيات  احكا   الدقاىات  تأبو  ىل   الاقن   المأتاو  ىل   الميبمة  لتماىية 

الدقاىات ىل    احي  الميبمة ىل  مأتاو  االت اقيات  المختل ة  اتأبو  االصناىية  االقتصايية 

 المنشآت المنتمية ليذا الدقاع. 

اف  حالة توابض احكا  ات اقيتي  ت   يباميما ىل  مأتايي  مختل ي  تأبو احكا  االت اقية  

 مزايا افل  للوما . الت  تتلم  

 

 



 
 

  اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

 الباب الثالث 

 أحكام عامة

 ( •5) المادة التاسعة عشرة

لك  يالة الحا ف  ا  تصيق ىل  احكا  هذه االت اقية كليا اا تزئيا  ىل  اال يد  ىيي المااي   -1

يينيا    الت  المااي م  )األال   ل  الالامنة ىشبد(  اا  يكا  م   تصيق ىلييا ى  نصف 

اتايا المااي )األال  االالانية االالانية ىشبد االالالالة ىشبد(   لافة  ل  المااي اةتبائية م   

 التاأوة ىشبد  ل  الالالالة االوشبي . 

يتيليغ المييب الوا  لمكت    -2 لك  يالة ا  تصيق ىل  اية مايد ل  تصيق ىلييا يياية  اذلك 

 الوم  الوبي   ايوتيب ذلك تزءا ال يتتزا م  تصييديا ىل  االت اقية. 

ال يتاز ا  يتبت  ىل  التصييا ىل  هذه االت اقية االنتداص م  اية حداق اا مكاأ  ينص   -3

التماىية اا الوبف اا األحكا  الدلائية الموما  ييا اا المقيدة  ىلييا التشبيل اا االت اقيات  

 ف  اية يالة م  اليا  الوبيية المصيقة ىل  االت اقية. 

 المادة العشرون

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

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

 اليا  الوبيية األخبو. 

 المادة الحادية والعشرون 

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

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

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

 االيدة التصييا. 

 المادة الثانية والعشرون 

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

 الوبيية. 

 
  - السابعة والعشرين )شرم الشيخ ( فى دورته  1139قرار مؤتمر العمل العربى رقم )  عدلت هذه المادة بموجب  •

 (. 2000جمهورية مصر العربية، مارس/ آذار 
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 المادة الثالثة والعشرون 

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

ايصيح االنأحا  نافذا يوي مل  أنة م  تابيخ  ينا االنأحا   ل  المييب الوا  لمكت  الوم   

 الوبي   الذو ييلوه  ل  اليا  المصيقة ىل  هذه االت اقية. 

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

 ***  


