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  اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

مابس /آذاب  24ااا   17   ممتمب الوم  الوبي  المنودي ف  يابته الالالالة االوشبي  )الداهبد  

1996 . )  

انقنقا  م  اهياف منظمة الوم  الوبيية نحا تاحيي التشابيوات الومالية  اظباف اشاباق  

الوم  ف  اليا  الوبيية كلما امك  ذلك   اما خصاااه يأاااتابها م  االهتما  يظباف اشاااباق  

 ىم  األحياث . 

ا يمااناا يلااااابابد تافيب البىااياة النزماة لألحاياث الاذي  اتيبتي  ظبافي  ىل  الوما    

يتي  م  األلاااااباب المحتملاة الت  تمالب ىل  نماه  التأااااام  اا الاذهن  اا الن أااااا  اا احماا

 االتتماى  اا الموبف  .

اتمشااايا مل ما تأاااو   ليه اليا  الوبيية نحا تحديا التنمية الشااااملة ييويييا االقتصاااايو  

 ااالتتماى  اصاال  ل  االأتوناء ى  ىمالة األحياث .

قياة اليالياة لحداق الق ا    يشاااااة  حا الق ا  ف  الحمااية م   ااتأااااااقا مل ما تاء ف  االت اا

 االأتون  االقتصايو   احاتته  ل  بىاية خاصة احماية متميزد .

اتاافدا مل ما نصات ىليه الخقة الوبيية لبىاية الق الة احمايتيا اتنميتيا   اما ااصات يه  

ا يلااابابد االهتما  يظاهبد ىمالة  اللتنة الوبيية للمأااائالي  التن يذيي  ى  الق الة   فيما يتول

 األحياث .

 ا يباكا لما تاء ف  االت اقيات الوبيية االيالية ف  هذا الشة  .

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

  ( يشة  ىم  األحياث . 1996( لوا  )18الوبيية بق  )
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 أوال  :  

 طاق التطبيق  ن

 المادة األولى  

يدصي يالحيث ف  متا  تقييا احكا  هذه االت اقية الشخص الذو ات  الالالالة ىشبد ال  يكم    -1

 الالامنة ىشبد م  ىمبه   أااء كا  ذكبا  اا انال  . 

 يحظب ىم  م  ل  يت  أ  الالالالة ىشبد م  ىمبه .  -2

 ك  يالة اةتباءات النزمة للتحدا م  أ  الحيث.  تحيي التيات المختصة ف  -3

 المادة الثانية 

 تقيا هذه االت اقية ىل  ىم  األحياث ف  تميل األنشقة االقتصايية .   -1

مل مباىاد الحي األين  لأ  األحياث يتاز اأتالناء األىما  الزباىية غيب الخقبد اغيب   -2

  اذلك افا اللاايق الت  تحييها    اللابد يالصحة م  تقييا ىيي م  احكا  هذه االت اقية

 الألقة المختصة ف  ك  يالة .  

 ثانيا :  

 سياسات عامة  

 المادة الثالثة  

يت  اال يتوابض ىم  الحيث مل التولي  اةلزام  المبأا  ف  يبامج ك  يالة م  اليا   

   اةلزام . األىلاء   يحيث ال تد  أ  االلتحاق يالوم  ى  الحي األين  لأ   كما  مبحلة التولي

 المادة الرابعة 

تدا  األتيزد المختصة ف  ك  يالة يإتباء اليباأات االيحاث ألأيا  ىم  األحياث فييا  

 اذلك للاصا   ل  بأ  افل  الأياأات الت  تحي م  ظاهبد ىم  األحياث ام  ال   نيامها . 

 المادة الخامسة  

ك  يالة ىل  نشب التاىية الااأوة اال والة ياأللباب المحتملة    توم  األتيزد المختصة ف 

 لوم  األحياث .  
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 المادة السادسة 

تدا  األتيزد المختصة ف  ك  يالة يإتباء اليباأات االيحاث المتولدة يظباف اشباق  

يييف اتياع الاأائ  المناأية لتحأي  تلك الظباف    الوم  ف  األماك  الت  يوم  فييا األحياث   

 االشباق .  

 ثالثا: 

 شروط وظروف عمل األحداث  

 المادة السابعة  

 ال يتاز تشوي  الحيث ف  األىما  الصناىية قي   تمامه أ  الخامأة ىشبد .  -1

تحيي الألقة المختصة ف  ك  يالة المدصاي ياألىما  الصناىية االخق الذو ي صليا ى    -2

 ها م  األىما  .  غيب 

 المادة الثامنة  

يتاز للحيث الذو ييلغ أ  البايوة ىشبد الوم  ف  األىما  الصناىية الخ ي ة الت  تتاالها   -1

اأبته   ىل  ا  يكا  احي افبايها مأئاال ىنه ف  الوم  ايشك  ال يمالب ىل  يباأته اا  

 صحته اا اخنقه . 

 ىما  الصناىية الخ ي ة .  تحيي الألقة المختصة ف  ك  يالة المدصاي ياأل -2

 المادة التاسعة  

اأتالناء م  احكا  المايتي  الأايوة االالامنة م  هذه االت اقية األغباض التيبي    يتاز ىم    -1

األحياث الذي  اتماا أ  الالالالة ىشبد ف  األماك  الموتميد لذلك م  الألقة المختصة ف  ك   

 يالة .  

يض هذه الأ  يالنأية للتلمذد ف  الميابس الصناىية  يتاز للألقة المختصة ف  ك  يالة تخ   -2

 االمواهي امباكز التولي  المين  الخالوة ةشباف اليالة .  

احمايتي  صحيا   األحياث  لمباقية  الكافية  اللمانات  تتاافب  ا   يت   األحاا   تميل  اف  

 يمالب ذلك ىل   ااخنقيا    اا  تاليت قيبتي  الياقتي  الصحية المناأية للحبفة المختابد   ااال 

 توليمي  اةلزام  .  

 المادة العاشرة 

يحظب تشوي  الحيث قي   تما  أ  الالامنة ىشبد ف  الصناىات الخقبد اا اللابد يالصحة  

 اا األخنق   االت  تحييها التشبيوات اا اللاائح اا الدبابات الخاصة ف  ك  يالة. 
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 المادة الحادية عشرة  

منءمة   -1 ميو  م   للتةكي  يالوم     التحاقي   قي   األحياث  ىل   القي   ال حص  يت   تباء 

 قيبتي  الياقتي  اليينية االصحية   اقييوة الوم  الذو أيلتحدا  يه . 

 يت   ىايد هذا ال حص يشك  يابو ف  ميد اقصاها أنة .   -2

 المادة الثانية عشرة  

اتوق  شيايد قيية ينتيتة ال حص الذو   يتبو ال حص القي  م  قي  تية قيية موتميد   -1

 اتبته .  

 تحيي الألقة المختصة ناع ال حص القي  االشباق الاات  تاافبها ف  الشيايد القيية.   -2

 المادة الثالثة عشرة 

لم تش الوم  ا  يقل   ىايد ال حص القي  قي  مباب ال تبد اليابية المدببد  ذا تيي  ا   

 ة الحيث تدتل  ذلك .  شباق اظباف الوم  اا قيبد الياق

 المادة الرابعة عشرة  

تحيي الألقة المختصة التية الت  تتحم  تكاليف ال حص القي    اف  تميل الحاالت اليتحم   

 الحيث اية ن دة مالية لداء ال حص . 

 المادة الخامسة عشرة  

يايد  يحظب تشوي  الحيث لين   ايتاز للتشبيل الاقن  ا  يأتالن  يوض األىما  ل تبات مح -1

  . 

يحيي التشبيل الاقن  ف  ك  يالة المدصاي ياللي  قيدا لما يتمش  مل الل اظباف ك    -2

 يلي .  

 المادة السادسة عشرة  

لألحياث الذي  يوملا  يمدتل  ىدي التيبي  الحصا  ىل  مكافةد شيبية مناأية االناء فتبد   -1

 تيبييي    افدا لللاايق الت  تحييها الألقة المختصة .  

لألحياث الذي  يوملا  يمدتل  ىدي ىم  الحصا  ىل  اتب ال يد  ى  الحي األين  لألتب   -2

 فا أاىات ىملي  .  المدبب ف  ك  يالة   مل مباىاد احتأا  ذلك ا
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 المادة السابعة عشرة  

اكالب   -1 اليام  للحيث ىل  أت أاىات   تتخلليا فتبد اا  الوم   ال يتاز ا  تزيي أاىات 

للباحة   ال تد  ف  متماىيا ى  أاىة   يحيث ال يوم  الحيث اكالب م  ابيل أاىات  

 متاالية   اال ييد  ف  مكا  الوم  فتبد تزيي ىل  أيل أاىات .  

 تخللت ىم  الحيث فتبد تةهي  اا تيبي  تحتأ  هذه ال تبد م  لم  أاىات ىمله .   ذا -2

 المادة الثامنة عشرة  

يتاز ا  يوم  الحيث ليوض الاقت يما ها يا  أاىات الوم  المحييد ف  هذه االت اقية    

 اذلك افدا لللاايق الت  تحييها الألقة المختصة .  

 المادة التاسعة عشرة  

تكلي يتاز  الوقنت ال  اا  الباحة األأياىية  ايا   تشويله  اا  يةو ىم   لاف     الحيث  ف 

 البأمية .  

 المادة العشرون  

( أاىة متصلة ىل   24للوام  الحيث الحا ف  باحة اأياىية  لزامية ميفاىة األتب ميتيا )

 األق  .  

 المادة الحادية والعشرون  

يأتحا الحيث  تازد أناية ميفاىة األتب تزيي ميتيا ىل  الميد المأتحدة لويبه م  الواملي    -1

 ( ياما . 21  ىل  اال تد  ف  تميل األحاا  ى  )

يت  ا  يتمتل الحيث ياللال  ميد اةتازد يفوة ااحيد ىل  األق    ايتمتل يياق  الميد خن    -2

 الوا  ن أه .  

 المادة الثانية والعشرون  

 ام  الحيث الحا ف  االأت ايد م  الخيمات االتتماىية الومالية الت  تتنء  اىمبه. للو

 رابعا  :  

 التزامات صاحب العمل  

 المادة الثالثة والعشرون  

اا   الاالية  له  مم   كتايية  ماافدة  يحص  ىل   ا   الحيث  تشوي   قي   الوم   يلتز  صاح  

 الاصاية ىل  الحيث .  
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 المادة الرابعة والعشرون  

يلتز  صاح  الوم  المشو  للوام  الحيث يالتةمي  ىليه ف  صناييا التةمينات االتتماىية  

 )اللما  االتتماى ( اذلك افدا للنظ  الموما  ييا ف  ك  يالة .  

 المادة الخامسة والعشرون  

يلتز  صاح  الوم  يتديي  البىاية الصحية االقيية لألحياث الواملي  لييه افا النظ  الت   

 يا الألقة المختصة ف  ك  يالة .  تلو

 المادة السادسة والعشرون  

يت  ىل  صاح  الوم  تيبي  األحيث الواملي  لييه ىل  كي ية اأتخيا  اأائ  الأنمة  

 االصحة المينية   اا  يباق  تقييديا   ايمم  اأت ايتي  م  تلك الاأائ  .  

 المادة السابعة والعشرون  

ل ه الاالية اا الاصاية ىل  الحيث يةو مبض اا غيا  اا  ىل  صاح  الوم   ينا م  

 تصبف يدا  يه الحيث خن  ااقات الوم  يأتيى  موبفته يه.  

 المادة الثامنة والعشرون  

تتلم    ييانات  اا  أتنت  لييه  تتاافب  ية   احياث  لييه  يوم   الذو  الوم   صاح   يلتز  

 المولامات الت  تأتاتييا قييوة الوم  امصلحة الحيث   اىل  األخص :  

 اأماء األحياث ااىمابه  اتابيخ التحاقي  يالوم  .   -

 األىما  الماكلة  ليي  اأاىات ىملي  افتبات الباحة المخصصة لي  ا تازاتي  المأتحدة .   -

تابيخ ال حاص القيية الت  تتبو ىليي  االشيايات القيية الميينة لديبتي  الياقتي  الصحية   -

 للوم  .  

 المادة التاسعة والعشرون 

 ىل  ك  صاح  ىم  يوم  لييه احياث :   -1

 كا  ظاهب ف  ماقل الوم  األحكا  الخاصة يتشوي  األحياث. )ا(   ا  يلل ف  م

) ( ا  ييلغ التية المختصاة يةأاماء األحياث الذي  يوملا  لييه ااىمابه  اتابيخ التحاقي   

 يالوم   ااية مولامات اخبو تتولا يي  . 

 تنظ  التشبيوات الاقنية األحكا  المن ذد الاابيد ف  ال دبتي  الأايدتي  .   -2
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 مادة الثالثونال

 يباى  صاح  الوم  ا  يلد  الحيث الوام  لييه البىاية األياية ااةنأانية .  

 خامسا :  

 مراقبة التطبيق والعقوبات  

 المادة الحادية والثالثون  

ك  يالة يكافة اةتباءات االاأائ  المناأية للما     تدا  األتيزد المختصة يت تيش الوم  ف 

 تقييا التشبيوات المتولدة يوم  األحياث   اتدي  تدابيب يابية ينتيتة ذلك .  

 المادة الثانية والثالثون  

 ينص التشبيل الاقن  ىل  تياييب اىدايات مناأية لمخال ة األحكا  المتولدة يتشوي  األحياث.  

 سادسا  :

 أحكام عامة

 لمادة الثالثة والثالثون ا

تصيق ىل  هذه االت اقية اية يالة ىبيية ىلا ف  المنظمة   قيدا لنظميا الدانانية اتايع  

الوبيية األىلاء ف    اليا   ييلغ  الذو  الوبي    الوم   الوا  لمكت   المييب  التصييا ليو  االائا 

 المنظمة يةو تصييا يصله. 

 المادة الرابعة والثالثون 

ا  تصااااايق ىل  احكاا  هاذه االت ااقياة كلياا اا تزئياا  ىل  ا  يكا  الحاي لكا  يالاة الحا   -1

األين  للتصاااااييا التزئ   االبتيااق ياالمااي الاابيد تحات يناي ااال  )نقااق التقييا( ايناي  

 ( مايد م  ياق  مااي االت اقية.21أايأا )احكا  ىامة(  ا)

يت  االبتيااق يياا  افداا ألحكاا  ال دبد األال  م  هاذه الماايد   ل    تيلغ الايالاة المااي الت  -2

 المييب الوا  لمكت  الوم  الوبي  ف  اقت  يياع االائا التصييا.

لكا  يالاة ا  تبتيق الحداا ياةياة ماايد م  مااي االت ااقياة ل  يت  االبتيااق يياا ياياياة  اذلاك يتيليغ   -3

 لك تزءا ال يتتزا م  التصييا ىل  االت اقية.المييب الوا  لمكت  الوم  الوبي   ايوتيب ذ 

 المادة الخامسة والثالثون 

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. 
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 المادة الخامسة والثالثون 

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

 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  

 االائا التصييا. 

 المادة السادسة والثالثون 

ىلييا   ينص  اية حداق  م   االنتداص  االت اقية  االنلما   ل  هذه  يتبت  ىل   ا   يتاز  ال 

التشبيل اا االت اقيات التماىية اا الوبف اا األحكا  الدلائية الموما  ييا  اا المقيدة ف  اية  

 يالة م  اليا  الوبيية  المنلمة  ل  االت اقية. 

 المادة السابعة والثالثون 

ات ااقياة تاييايد تواي  هاذه االت ااقياة توايين كلياا اا تزئياا   اماا ل  تنص     ذا اقب الممتمب -1

 االت اقية التيييد ىل  غيب األحكا  الاابيد ف  هذه المايد فإ :

تصييا احي األىلاء ىل  االت اقية التيييد المويلة يأتتيل يحك  الدانا  االنأحا    (ا)

لمتولداة يااالنأاااااحاا    الميااشاااااب م  هاذه االت ااقياة  يوض النظب ى  نص الماايد ا

 ايمتبي أبيا  االت اقية التيييد المويلة.

ياقف ايتاياء م  تاابيخ أااااابياا  االت ااقياة التاييايد الموايلاة قيا  تصاااااييا الايا   (  )

 األىلاء ىل  هذه االت اقية.

امل ذلك تظا  هذه االت ااقياة نافذد الم وا  ف  شاااااكلياا املااااامانياا الحااليي  يالنأاااااية   -2

   ال  يصيقاا ىل  االت اقية المويلة.لألىلاء الذي  صيقاا ىلييا

 المادة الثامنة والثالثون 

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

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

   الوبيية. الوبي   الذو ييلوه  ل  اليا 

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

 المادة التاسعة والثالثون  

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

 الوبيية.  

*** 

 


