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 إن حكومات

 المملكة األبينية الياشمية. -

 التميابية التانأية. -

 التميابية التزائبية الييمدباقية الشويية. -

 تميابية الأايا . -

 التميابية الوباقية. -

 المملكة الوبيية الأوايية. -

 التميابية الوبيية الأابية.  -

 التميابية الوبيية المتحيد. -

 التميابية الوبيية اليمنية. -

 يالة الكايت  -

 التميابية اللينانية -

 المملكة اللييية. -

 المملكة الموبيية. -

 تميابية اليم  التنايية الشويية. -

لما كانت ف  أااوييا اباء تحديا الاحيد الشاااملة حبيصااة ىل  ا  تتو  م  الاق  الوبي   

األييو الواملة ف  الاق  الوبي    احيد اتتماىية ااقتصاااايية متكاملة  اكا  لاااما  حبية تند 

 حافزا للنشاق االقتصايو  اىانا ىل  تحديا الومالة الكاملة.

اتحديداا لألغباض الت  نيص ىليياا ميالااق تاامواة الايا  الوبيياة ف  ماايتاه الالاانياة يشاااااة   

 تواا  اليا  الوبيية األىلاء ف  الشئا  االقتصايية ااالتتماىية.

ها ممتمب ازباء الوم  الوب  ف  يابتيه األال  االالانية  اتن يذا للتاصاااايات الت  اصاااايب

 يشة  تند  األييو الواملة ف  الاق  الوبي .

 2402ات دات ىل  األحكاا  اآلتياة الت  اافا ىليياا متلس تاامواة الايا  الوبيياة يدباب بق   

   م  ياب انودايه الوايو التاأل ااألبيوي .7/3/1968يتلأته المنوديد يتابيخ 
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 ( 1مادة )

تتويي األقباف المتواقيد يتأيي  تند  األييو الواملة فيما يينيا  االوم  ىل  تيأيب اةتباءات 

 البأمية الخاصة يذلك. 

 ( 2مادة )

احكا  هذه االت اقية    يتن يذ  لييه  المختصة  الألقة  المتواقيد   يحيي ك  قبف م  األقباف 

اةشباف ىليه  اتتواا  ف  ذلك مل الألقة ف   اتتال  هذه الألقة تنظي  تند  األييو الواملة ا

 يني األقباف األخبو  اال يتاز اقتلاء اية بأا  اا اتاب ى  الخيمات الت  تديميا.

 ( 3مادة )

تتياي  األقباف المتواقيد  مبد ك  ىا  ىل  األق   تميل الييانات االمولامات النزمة لتيأيب  

 تند  األييو الواملة فيما يينيا. 

 ذه الييانات االمولامات  ىل  األخص  ما يل : اتشم  ه

 ظباف الوم  ااحاا  المويشة. -1

األنظماة الداانانياة ااةتباءات االيابياة الخااصاااااة يمواايبد الوااما  للايالاة يدصاااااي الوما  ف   -2

 الخابج  اا يخاله  لييا يدصي الوم  ييا  اكذلك التأيينت الت  تديميا ف  كلتا الحالتي .

 االت اقيات اليالية المبتيقة ييا ف  شة  تند  األييو الواملة. -3

ىايي األيايو الوااملاة الت  تقليياا الايالاة اا المتاافبد لاييياا  مازىاة يحأااااا  المتماىاات   -4

 المينية االممهنت االخيبات.

 ( 4مادة )

يت ا  يما  اذلك  الوب    للوما   التشوي   ف   األالاية  تتو   ية   المتواقيد  األقباف    تتويي 

 احاتات ك  قبف. 

 ( 5مادة )

توتبف األقباف المتواقيد فيما يتولا يةغباض هذه االت اقية  يالاالائا االمأتنيات االشيايات 

الت  تصيبها الألقة المختصة ف  ك  منيا  يشة  الحالة المينية اا الدانانية اكذلك يالممهنت  

 الولمية االمينية الصايبد ى  التيات المختصة ليييا. 
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 ( 6) مادة

يتمتل الوما  الذي  ينتدلا  للوم  افدا ألحكا  هذه االت اقية يالحداق االمزايا الت  يتمتل ييا  

األتاب اأاىات الوم   االباحة    -ىل  األخص   -ىما  اليالة الت  ينتدلا  للوم  ييا  ايشم  ذلك

 ية. األأياىية  ااةتازات يةتب  االتةمينات االتتماىية االخيمات التوليمية االصح

 ( 7مادة )

يحا للوما  الذي  ينتدلا  للوم  افدا ألحكا  هذه االت اقية ا  يحالاا تزءا م  اتابه   ل   

اليالة اا اليلي الذو ينتما   ليه  ايحيي تشبيل ك  يالة اا يلي م  األقباف الحي الذو يأمح  

 يتحايله. 

 ( 8مادة )

يتاز لقبفي  م  األقباف المتواقيد ا  يوديا فيما يينيما ات اقية النائية لتنظي  تند  األييو  

 الواملة   ذا اقتلت ذلك حبكة انتدا  الوما  يينيما. 

 اللقبفي  المتواقيي  ا  يأتبشيا ينماذج االت اقية الالنائية الملحا ييذه االت اقية. 

 ( 9مادة )

مي  الوا  لتاموة اليا  الوبيية تدبيبا أنايا ى  تقييا  تدي  األقباف المتواقيد  ل  األ ( أ)

 احكا  هذه االت اقية  يوي قيدا لنماذج يت ا ىليه. 

 تدا  لتنة م  الخيباء ي حص التدابيب المديمة  ل  األمي  الوا  لتاموة اليا  الوبيية.   ( ب )

 ( 10مادة )

الأايدة م  أيوة ىل   المايد  المشاب  لييا ف   الخيباء  لتنة  يختابه  ممتمب    تتكا   األق   

ازباء الوم  الوب  م  يي  الذي  تبشحي  األقباف المتواقيد االمشياي لي  يالخيبد ف  شئا   

الوم   اال يتاز اختياب اكالب م  خييب ااحي م  يي  مبشح  ك  قبف م  األقباف المتواقيد   

 ايكا  اختيابه  لميد النث أناات قايلة للتتييي. 

اتتماىا  اللتنة  م   اتودي  مدببا  اتنتخ   الوبيية   اليا   لتاموة  الوامة  األمانة  يمدب  تيا 

يالنالة   الوم   ممتمب ازباء  انوداي  قي   انوداي تلأاتيا  اذلك  تاابيخ  المدبب  اىلائيا  ايحيي 

 اشيب  كما يتال  ىبض نتائج ميااالت اللتنة ىل  الممتمب. 

 ( 11مادة )

قف او قبف ممقتا ى  الديا  يتن يذ يوض  يتاز ف  حاالت الحب  اا القاابا الوامة ا  يتا

 االلتزامات المنصاص ىلييا ييذه االت اقية  االت  تأتلزميا هذه الظباف. 
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اىل  ك  قبف متواقي ا  يحيق األمي  الوا  لتاموة اليا  الوبيية  ف  فتبد مودالة ياةيداف  

يال ييلويا  الت  يفوته  لييا  اا   اتخذها ااألأيا   الت   الذو تنتي  فيه هذه  اياةتباءات  تابيخ 

كتاية   المتواقيد  األقباف  يإينا  الوا   األمي   ايدا   االت اقية   احكا   اةتباءات اىايد أبيا  

 يتميل اةخقابات الت  تصله ف  هذا الشة . 

 ( 12مادة )

ليس ف  احكا  هذه االت اقية ما يمس التشبيل الخاص يك  يالة االمواهيات ااالت اقيات اليالية  

 فذد  اا الت  تن ذ فيما يوي  ذا كانت اكالب ميزد يالنأية لألفباي المأت ييي . النا

 ( 13مادة )

تأبو احكا  هذه االت اقية ىل  الوما  ال لأقينيي  الذي  يوملا  اا ينتدلا  لوبض الوم  ف   

 يني األقباف. 

 ( 14مادة )

االت اقية   هذه  الماقوة ىل   األقباف  الوبيية  االيني  اليالة  األأاأية   تصيق  لنظميا  افدا 

اتايع االائا التصييا ليو األمانة الوامة لتاموة اليا  الوبيية الت  توي محلبا يإيياع االيدة  

 تصييا ك  يالة اتيلوه  ل  اليا  االيني الوبيية األقباف فييا. 

تالل هذه االت اقية مالل التن يذ يوي مباب شيب م  تابيخ  يياع االائا التصييا ىلييا م   

النث م  اليا  األىلاء ف  تاموة اليا  الوبيية  ايتاز لليا  االيني الوبيية األخبو ا   

   تنل   لييا يإخقاب تيلوه  ل  األمي  الوا  لتاموة اليا  الوبيية الذو ييلغ انلماميا  ل  اليا

 االيني المبتيقة ييا. 

 ( 15مادة )

يتاز لك  قبف م  اقباف هذه االت اقية ا  يقل  تويي  احكاميا يإخقاب ياته  ل  األمي   

 الوا  لتاموة اليا  الوبيية الذو يدا  يتيليوه  ل  األقباف اآلخبي . 

له   الوب   الوم   ممتمب ازباء  يوي  قباب  نافذا  ال  التويي   يوتيب  االتصييا ىليه م   اال 

 األقباف المتواقيد. 

 ( 16مادة )

يتاز ألو قبف م  األقباف المتواقيد ا  ينأح  م  هذه االت اقية يوي مباب خمأة اىاا   

 ل  األمي  الوا  لتاموة اليا     يإخقاب يبأ م  تابيخ الويا مالل التن يذ  ايكا  االنأحا   

 االنأحا  نافذا يوي أنة م  تابيخ اةخقاب يه.  الوبيية الذو ييلوه  ل  األقباف األخبو  ايكا  
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ى    نياية  االت اقية  هذه  يوي   اأمامه   الميينة  الم الا   المنيايا   اقل  تدي   لما  ا الياتا 

 حكاماتي  اياأميا. 

ىملت هذه االت اقية ياللوة الوبيية ف  الداهبد م  نأخة ااحيد تح ظ ليو األمانة الوامة لتاموة  

   صابد قيا األص  لك  م  األقباف المتواقيد. اليا  الوبيية  اتأل

 عن حكومات: 

 المملكة األبينية الياشمية.  -

 التميابية التانأية.  -

 التميابية التزائبية الييمدباقية الشويية.  -

 تميابية الأايا .  -

 التميابية الوباقية.  -

 المملكة الوبيية الأوايية.  -

 التميابية الوبيية الأابية.  -

 د. التميابية الوبيية المتحي  -

 التميابية الوبيية اليمنية.  -

 يالة الكايت.  -

 التميابية اللينانية.  -

 المملكة اللييية.  -

 المملكة الموبيية.  -

 تميابية اليم  التنايية الشويية.  -
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 نموذج اتفاقية ثنائية 

 بشأن تنقل الأيدى العاملة 

 ( 1مادة )

يتويي القبفا  يالوم  ىل  تشتيل اتنشيق تند  األييو الواملة فيما يينيما افدا الحتياتات  

 اانظمة ك  منيما. 

 ( 2مادة )

يتخذ القبفا  تميل الخقاات اللبابية لتيأيب االتباءات البأمية الخاصة يتند  األييو  

 الواملة فيما يينيما. 

 ( 3مادة )

الت  تختص  الألقة  الألقة    يحيي ك  م  القبفي   يتن يذ احكا  هذه االت اقية  اتتال  هذه 

 تنظي  األييو الواملة فيما يينيما ااةشباف ىليه. 

 ( 4مادة )

يتياي  القبفا  يص ة يابية تميل الييانات االمولامات النزمة لتيأيب تند  األييو الواملة  

 فيما يينيما. 

 يةت :   اتشم  الييانات االمولامات المشاب  لييا  ىل  األخص  ما

انظا    -1 لألتاب   األين   االحي  األأواب   مأتاو  الأيما  المويشة   ااحاا   الوم   ظباف 

 التةمينات االتتماىية )اللما  االتتماى (  ا مكانات الأكن . 

ف    -2 الوم   يدصي  لليالة  الوام   يموايبد  الخاصة  اةيابية  ااةتباءات  الدانانية  األنظمة 

 كذلك التأيينت الت  تديميا ف  كلتا الحالتي . الخابج  اا يخاله يدصي الوم  ييا  ا

 ( 5مادة )

تدي  تميل الوباض االقليات الخاصة ياالأتخيا   ل  الألقة المختصة ف  ك  م  اليالتي    

ايتياي  القبفا  ما يتتمل ليييما ف  اقب  فبصة ممكنة  يوية الوم  ىل  االأتتاية للوباض  

 االقليات المديمة م  القبف اآلخب. 
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 ( 6مادة )

يتاز ألصحا  األىما  ف  ك  م  اليالتي  ا  يياشباا يةن أي   اا ى  قبيا ممالليي    

ىملية اختياب الوما  م  اليالة األخبو  ايشتبق ف  تميل األحاا  ىي  اقتلاء اية اتاب اا  

 بأا  م  الوما  المتديمي   اا  يتبو اختياب الوما  تحت  شباف الألقة المختصة. 

 ( 7مادة )

تاز ألصحا  األىما  ف  ك  م  اليالتي  ا  يتديماا يقل  اأتخيا  ىما  مويني  يةأمائي   ي

 م  اليالة األخبو  اأتنايا  ل  ما لييي  م  موبفة خاصة ييمالء الوما . 

 ( 8مادة )

يوتبف القبفا  يالاالائا الت  تصيبها ك  م  اليالتي  ف  شة  الحالة المينية االممهنت  

 ة اغيبها. الولمية االميني 

 ( 9مادة )

يت  ا  ييب  ىدي ىم  كتاي  لك  ىام  ينتد  للوم  فيما يي  اليالتي   ايحبب الودي م   

الألقة   ليو  الالالالة  اتايع  للوام    الالانية  اتأل   يإحياها   الوم   صاح   يحت ظ  صاب  النث 

 المختصة ف  اليالة الت  ينتم   لييا الوام . 

 االأتخيا  اظبافه  ايت  ا  يتلم  الودي الييانات التالية: ايحيي الودي الميب  شباق 

اأ  الوام   تابيخ اتية الميني  مح   قامته  حالته المينية )الوائلية اا اهليته الدانانية(   

ناع الوم    )مح ( مكا  تةيية األتب ااالأتدقاىات الت  تخص  منه  ميد الودي اشباق تتييي   

 افباي اأبد الوام .  اا فأخه  ن دات أ ب اىايد

 ( 10مادة )

يتحم  صاح  الوم  الذو يند  ىماال افدا ألحكا  هذه االت اقية مصابيف أ ب اىايد همالء  

 الوما  م  اليالة الت  يديما  ييا  ل  اليالة الت  أيوملا  فييا. 

ايتاز  ى اء صاح  الوم  م  تحم  مصابيف ىايد الوام  ف  حالة تبكه الوم  يإبايته  

انتياء الأنة األال  م  التواقي  اا ف  حالة ابتكايه خقة يأتات  فصله يويب مكافةد يمدتل   قي   

 الدانا . 

 ( 11مادة )

يتمتل الوما  الذي  ينتدلا  للوم  افدا ألحكا  هذه االت اقية يالحداق االمزايا الت  يتمتل ييا  

اب  أاىات الوم   الباحة  ىما  اليالة الت  ينتدلا  للوم  ييا  ايشم  ذلك ىل  األخص األت 
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التوليمية   الخيمات  االتتماى (  )اللما   االتتماىية  التةمينات  يةتب   اةتازات  األأياىية  

 االصحية  اكذلك تافيب الأك  الصح  المناأ . 

 ( 12مادة )

ينتدلا  للوم  فيما يي  اليالتي   افدا ألحكا  هذه االت اقية  ا  يتديماا   يتاز للوما  الذي  

قحا  ىائنتي  اا التحاقي  يي   اتدي  القليات  ل  الألقة المختصة ف  كلتا اليالتي   يقل  اص

 مش اىة يييا   مكانات المويشة ألفباي ىائلة الوام  ف  اليالة الت  يأافب للوم  ييا. 

 ( 13مادة )

م     يحا للوما  الذي  ينتدلا  للوم  يي  اليالتي  افدا ألحكا  هذه االت اقية ا  يحالاا تزءا

اتابه   ل  اليالة الت  ينتما   لييا  ايحيي تشبيل ك  يالة م  اليا  األقباف الحي الذو يأمح  

 يتحايله. 

 ( 14مادة )

يتمتل الوما  الذي  ينتدلا  للوم  فيما يي  اليالتي  افدا ألحكا  هذه االت اقية يتميل التأيينت  

 التمبكية النزمة. 

 ( 15مادة )

تميل االتباءات النزمة للحيلالة يا  اقاع اية اىياء لبييية    يتواا  القبفا  ف  اتخاذ 

 مزياتة ىل  ىاتا الوما  الذي  ينتدلا  للوم  فيما يي  اليالتي   افدا ألحكا  هذه االت اقية. 

 ( 16مادة )

تنشة لتنة مشتبكة لإلشباف ىل  تقييا هذه االت اقية  تل  مماللي  ى  ك  قبف  اتختص  

 اللتنة المذكابد  يما يةت : 

 متايوة تن يذ احكا  االت اقية اتذلي  الصوايات الت  تنشة االناء أبيانيا.  -1

 النظب ف  تويي  االت اقية ىني االقتلاء.  -2

 ( 17مادة )

يتخذ القبفا  تميل اةتباءات الت  تك   اأت ايد الوما  الذي  انتدلاا للوم  فيما يي  اليالتي    

 قي  أبيا  هذه االت اقية  يتميل الحداق االمزايا المدببد فييا. 

 * * * 
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ل  تبي يالتزءي  األا  االالان   فيما ىيا الدياي الت  ي بليا الدانا   االت  تدتلييا الميايا  

دباقية للما  حداق احبيات األفباي  اا لحماية النظا  الوا   اا األم  الوا   اا الصحة  الييم

 الوامة  اا األخنق. 

 العالقات بين االتفاقية والقانون الداخلي

 االتفاقية الدولية 

 ( 111مادة )

االمواهيات ااالت اقيات   يالة   الخاص ف  ك   التشبيل  احكا   االت اقية  احكا  هذه  تمس  ال 

 النائية االيالية النافذد  اا الت  تن ذ فيما يوي   ذا كانت اكالب ميزد يالنأية لألفباي المأت ييي . ال

 التصديق على االتفاقية 

 ( 112مادة )

تصيق اليا  الوبيية األقباف ىل  هذه االت اقية  اتايع االائا التصييا ف  األمانة الوامة   -4

لتاموة اليا  الوبيية الت  توي محلبا يإيياع االيدة يتصييا ك  يالة  اتيلوه  ل  اليا   

 الوبيية األخبو األقباف فييا. 

ىلييا م  يالتي   اا   تأبو هذه االت اقيات يوي مباب شيب م  تابيخ  يياع االائا التصييا -5

 انلماميما. 

يتاز لليا  الوبيية الت  ل  تاقل ىل  هذه االت اقية  ا  تنل   لييا يإخقاب تيلوه  ل  األمي    -6

 الوا  لتاموة اليا  الوبيية  يدياليا االلتزامات المتبتية ىل  احكاميا. 

 التعديالت

 ( 113مادة )

او تويينت ىلييا يإخقاب ياته  ل   يتاز لك  قبف م  اقباف هذه االت اقية ا  يدتبح  

 األمي  الوا  لتاموة اليا  الوبيية  الذو يدا  يتيليغ هذه المدتبحات  ل   ياق  األقباف.

الوا    األمي   األقباف  م   ينا تميل  ياما  النالي   مباب  يوي  نافذا  ال  التويي   يوتيب  اال 

 لتاموة اليا  الوبيية يماافدتي  ىليه.  

 

 

 



 
 

  اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

 التفاقية االنسحاب من ا

 ( 114مادة )

ال يتاز ألو قبف م  األقباف المتواقيد ا  ينأح  م  هذه االت اقية  ال يوي مباب خمأة   -3

اىاا  م  تابيخ أبيانيا  ايكا  االنأحا  يإخقاب يبأ   ل  األمي  الوا  لتاموة اليا   

افذا يوي  الوبيية  الذو يتخذ اةتباءات ةينا ذلك  ل  ياق  األقباف  ايكا  االنأحا  ن 

يتولا   تيليغ االنأحا   اال يمالب هذا االنأحا  ىل  صحة االت اقية  فيما  أنة م  تابيخ 

 يياق  األقباف  يشبق اال يد  الويي الياق  ى  االني . 

م  هذه االت اقية يتاز لك  قبف م     101( م  المايد  1مل ىي  اةخن  يةحكا  ال دبد ) -4

اابيد يال دبد الأايدة م  هذه المايد  ا  ينأح  م  اية  األقباف المتواقيد  افدا  لألحكا  ال

 مايد اختابها م  التزء الالان  م  االت اقية. 

 وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون. 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


