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 1980ماابس/ آذاب  16-6ماييناة يواياي     ممتمب الوما  الوبي  المنوداي ف  يابتاه الالاامناة ف 

 يمانا منه يلابابد النياض فنيا ااقتصااييا ااتتماىيا يالوما  الزباىيي  ف  ىملي  امويشاتي   

 ياىتيابه  يشكلا  يىامة اةنتاج ااالقتصاي الدقبو االدام .

 ة.احيث ا  ققاع الزباىة يأي  ف  اليخ  الدام  لواليية اليا  الوبيية ينأية كييبد اهام

انظبا ألهمياة ياب الوماا  الزباىيي  ف  اةنتااج  األني  ل  يحظاا يواي يااالهتماا  الكااف  م   

حيث تاافب الحماية الااتية افبص التنمية النزمة لي    ذ ما زالت غاليية التشاااابيوات الوبيية  

  .خالية م  قااىي تنظي  الونقات الزباىية اتافيب شباق اظباف الوم  ف  الدقاع الزباى

انظبا لكيب حت  مشاااااكنت الوماا  الزباىيي  اتوايي تاانيياا اتمشاااااياا مل ماا اتتيات  لياه 

نصااااااص اليناي الالاالاث اال دبد )ي( م  اليناي البايل م  الماايد الالاالالاة م  يأاااااتاب منظماة الوما  

الوبيية يشااة  تاحيي التشاابيوات الومالية اشااباق اظباف الوم  ف  اليا  الوبيية  ايباأااة  

 الزباىة. مشاك  ىما 

فاإ  الممتمب يدبب مايفاىاا يشاااااواب الوايالاة االتتمااىياة االمصااااالحاة الدامياة  الماافداة ىل   

 يشة  الوما  الزباىيي . 1980( لوا  12االت اقية الوبيية بق  )
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 الباب األول 

 نطاق التطبيق 

 المادة األولى

 احكا  هذه االت اقية ىل  ال ئات التالية:  تأبو 

الوما  الزباىيا  المشتولا  لداء اتب ف  الومليات المتولدة ياةنتاج الزباى  )النيات    (ا)

 االحياان ( ااألىما  المبتيقة يه مياشبد. 

)النيات    (  ) الزباى   اةنتاج  خيمات  ىمليات  ف   اتب  لداء  المشتولا   الزباىيا   الوما  

 االحياان  ( . 

لواملا  لداء اتب ف  صيي األأماك ف  المياه الوذية االيحيبات  ايأتالن  م  تقييا  ا ( ج)

 احكا  هذه االت اقية: 

 المكل ا  يإيابد المشباىات الزباىية.  -1

 افباي اأبد صاح  الوم  الذي  يوملا  ييا  اتب ف  نقاق األأبد.  -2

 الباب الثانى

 تنمية العمال الزراعيين 

 المادة الثانية 

ا اليا   اين   ىل   يتافيب حي  الزباىيي   اذلك  الوما   يبامج مأتايات  توتمي  ا   ألىلاء 

 للتولي  اةلزام  االتيبي  المين  الزباى  االلما  الصح  االمواش . 

 الباب الثالث 

 التنظيم القانونى لعالقات العمل الزراعى وحماية العمال الزراعيين 

 المادة الثالثة

يت  ا  تنظ  شباق اظباف الوم  للوما  الزباىيي  يمات  نصاص تشبيوية تتلم   

 الدااىي ااألحكا  المنصاص ىلييا ف  المااي التالية يص ة خاصة. 

 المادة الرابعة 

يت  تشوي  الوما  الزباىيي  ى  قبيا التواقي المياشب مل اصحا  الوم   اا مكات  التشوي   

 مية  ايمنل التشوي  )االأتخيا ( ى  قبيا مابي اا مداا  ىما . الحكامية  اا الييئات الحكا 
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 المادة الخامسة

يحيي تشبيل ك  يالة الدااىي المتولدة يتشوي  األحياث ف  الزباىة  ايحيي كذلك األحكا   

 الخاصة يمتاالت اأاىات ىملي  ا تازاتي . 

 المادة السادسة

يالوم  ىل  النالة اشيب اال يتاز تويي     ال يتاز ا  تزيي ميد االختياب ف  يياية االلتحاق 

 الوام  الزباى  تحت االختياب ألكالب م  مبد ليو ن س صاح  الوم .  

 المادة السابعة

تيب  ىداي الوم  لميد غيب محييد  ايتاز  يباميا لميد موينة اا لماأ  موي   ايحيي تشبيل  

 ك  يالة حداق الوام  ف  مال  هذه الحاالت. 

 المادة الثامنة 

 وام  الزباى  ا  ياليت الونقة التواقيية يكافة قبق اةاليات. لل

 المادة التاسعة

 ذا تلم  ىدي الوم  الزباى  شباقا توأ ية  ات  الحك  يإيقا  هذه الشباق مل يداء  

 الودي.

 المادة العاشرة

 يحيي تشبيل ك  يالة الحاالت الت  يحا فييا لقبف  ىدي الوم  الزباى   نياء هذا الودي.

 مادة الحادية عشرة ال

ألحي   ىمله  ىدي  انتياء  ىني  الزباى   الوام   يأتحديا  الت   الحداق  يالة  ك   تشبيل  يحيي 

 األأيا  التالية: 

 االأتدالة.  (ا)

 يلاا أ  التداىي.  (  )

 يات اق القبفي .  ( ج)

 ال ص  م  تان  صاح  الوم .  (ي )

 

 



 
 

  اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

 تبك الوم  م  تان  الوام .  (ه)

 ىتز الوام  ى  الوم .  ( ا)

 افاد الوام .  (ز)

 المادة الثانية عشرة 

يحيي تشبيل ك  يالة الحي األين  لألتاب ف  الوم  الزباى   ايتاز تحييي األتاب ياأاقة  

 لتا  النالية تل  ف  ىلايتيا مماللي  ى  الحكامة ااصحا  الوم  االوما . 

 المادة الثالثة عشرة 

از الحتز ىلييا  يحيي تشبيل ك  يالة الدااىي الخاصة يحماية األتاب  مال  النأية الت  يت 

احياي اشباق االأتدقاىات م  األتاب االمااىيي الت  يت  فييا الصبف اتمتل اتب الوام   

 ياالمتياز ىل  اماا  صاح  الوم  يي  أائب الييا  الممتازد. 

 المادة الرابعة عشرة 

يتاز صبف تزء م  األتب ف  صابد ىينية م  اةنتاج الزباى   ايحيي تشبيل ك  يالة  

 الت  تحم  الوام  م  او غي . الشباق 

 المادة الخامسة عشرة 

فييا   يتاز  الت   االأتالنائية  الوم   االحاالت  الحي األقص  لأاىات  يالة  تشبيل ك   يحيي 

التتااز ى  الحي المشاب  ليه  انأية الزيايد ف  األتب ى  الوم  ف  الأاىات اةلافية ف  النياب  

 اف  اللي . 

 المادة السادسة عشرة 

الباحة   ايا   تتميل  يتاز  ذلك  امل  كام    يةتب  اأياىية  يباحة  الزباى   الوام   يتمتل 

 األأياىية ف  الحاالت االميي الت  يحييها تشبيل ك  يالة. 

 المادة السابعة عشرة 

للوام  الزباى  الحا ف  الحصا  ىل   تازد أناية يةتب كام  لميد ال تد  ى  النالة اأاييل  

يية ى  الميد الت  قلاها ف  الوم   اتزاي هذه الميد كلما زايت ميد خيمة  ف  الأنة  ايإتازد نأ

 الوام  ىل  الاته الذو يحييه تشبيل ك  يالة. 
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 المادة الثامنة عشرة 

يتاز تتزئة اةتازد الأناية للوام  الزباى  افدا لمدتليات الوم   ىل  ا  يحص  الوام   

يتاز تةتي  ما زاي ىل  أتة ايا   ال يناء ىل  قل     ىل  أتة ايا  متتالية منيا ىل  األق   اال 

 الوام  الأنة تالية فدق. 

 المادة التاسعة عشرة 

ال يتاز للوام  الزباى  التناز  ى  اةتازد الأناية  ايأتقيل الوام  الزباى  االأت ايد  

 م  اليي  النديو لإلتازد ىني انتياء ىدي الوم . 

 المادة العشرون

حماية الداو الواملة ف  ققاع الزباىة  ل  تافيب الحماية التشبيوية   يت  ا  تييف أياأات 

يدية   الأياأات حداقا مأااية ألقباني  ف   لي  هذه  تك    الدقاع  يحيث  للوما  ف  هذا  الكافية 

 ققاىات النشاق االقتصايو ايما يتناأ  مل شباق اظباف الوم  ف  الدقاع الزباى . 

 المادة الحادية والعشرون 

  يأبو نظا  التةمينات االتتماىية )اللما  االتتماى ( ليشم  ىما  الزباىة  لما  يت  ا 

 يلم  لي  حداقا مأااية للواملي  ف  يدية ققاىات النشاق االقتصايو. 

 المادة الثانية والعشرون 

بيالما تقيا احكا  التةمينات االتتماىية )اللما  االتتماى ( ىل  الوما  الزباىيي  يمخذ  

 يما يل : 

للوام  الزباى  الحا ف  الحصا  ىل   تازد مبلية ميفاىة األتب  ايحيي تشبيل ك    (ا)

يالة الحي األقص  لويي األيا  الت  يتوي  فييا الوام  الزباى  يأي  المبض  امدياب 

 األتب الذو يتدالاه. 

تكا  البىاية الصحية االونج القي  م  التزامات صاح  الوم   ىل  ا  يحيي تشبيل   (  )

 ة اصحا  الوم  الذي  يلزما  يذلك. ك  يال

يحيي تشبيل ك  يالة الدااىي المتولدة يتشوي  النأاء ف  الزباىة احمايتي   ايحيي كذلك   ( ج)

 قااىي حداق األمامة احمايتيا. 

للوام  الزباى  الحا ف  التوايض ى   صايات الوم  ىل  الاته الذو يحييه التشبيل   (ي )

 ف  ك  يالة.  
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 ن المادة الثالثة والعشرو

يت  الل قااىي لاقاية الوما  الزباىيي  م  اخقاب الوم  ااألمباض المينية  ايما يتناأ   

 مل شباق اظباف الوم  ف  هذا الدقاع. 

 المادة الرابعة والعشرون 

تكاي  منظمات ندايية خاصة يي     تك   تشبيوات اليا  األىلاء حا الوما  الزباىيي  ف 

 ااالنلما   لييا  اذلك ىل  الاته الذو يحييه التشبيل ف  ك  يالة. 

 المادة الخامسة والعشرون 

يتاز تقييا نظا  الم االة التماىية اىداي الوم  المشتبكة ف  ققاع الوم  الزباى  اذلك  

 ىل  الاته الذو يحييه التشبيل ف  ك  يالة.  

 والعشرون المادة السادسة 

المتولدة يشباق   الدانانية  الألي  لألحكا   التقييا  يك الة  تك   ك  يالة  يتاي تياز يختص 

 الوم  احماية الوما  ف  الدقاع الزباى . 

 الباب الرابع

 أحكام عامة

 ( •6) المادة السابعة والعشرون

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

الت  تصيق ىلييا ى  نصف المااي م  )األال   ل  الأايأة االوشبي ( ىل  ا  يكا  م   

يينيا اتايا المايتا  األال  االوشبا    لافة  ل  المااي اةتبائية م  الأايوة االوشبي   

  ل  الحايية االالنالي . 

ا  تأتالن  ف  -2 اا تزئيا  كليا  االت اقية  المصيقة ىل   ال ئات    لليالة  التصييا يوض  االيدة 

 المذكابد ف  المايد األال  م  االت اقية م  نقاق التقييا. 

لك  يالة ا  تصيق ىل  اية مايد ل  تصيق ىلييا يياية  اا ا  تلو  االأتالناء المشاب  ليه   -3

( كليا اا تزئيا  اذلك يتيليغ المييب الوا  لمكت  الوم  الوبي   ايوتيب ذلك تزءا  2ف  )

 م  تصييديا ىل  االت اقية.  اليتتزا

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

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

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

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

 اليا  الوبيية األخبو.  

 التاسعة والعشرون المادة 

تصيح هذه االت اقية نافذد الم وا  يوي شيب م   يياع االائا تصييا النث م  اليا  األىلاء  

ف  منظمة الوم  الوبيية  اتأبو ىل  ك  يالة ىلا اخبو يوي شيب م  تابيخ  يياع االيدة  

 تصييديا. 

 المادة الثالثون

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

 الوبيية. 

 المادة الحادية والثالثون 

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

ا   ل  المييب الوا   ن اذها  ايصيح االنأحا  نافذا يوي مل  أنة ااحيد م  تابيخ  ينا االنأح

 لمكت  الوم  الوبي   الذو  ييلوه  ل  اليا  المصيقة ىل  هذه االت اقية. 

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