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ميينة اةأكنيبية يتميابية مصب       ممتمب الوم  الوبي  المنودي ف  يابته الخامأة ف  

 (. 1976الوبيية )مابس/ آذاب 

 امنقلدا م  ا  التحبب االقتصايو ها يىامة التحبب الأياأ . 

ايما ا  الداو اليشبية ه  اليىامة األأاأية لتحديا التحبب االقتصايو ى  قبيا التنمية  

 االتتماىية ااالقتصايية الشاملة. 

الداو  مما يدتل   أيا  األييو الواملة النأائية ف  ىملية  احيث ا  المباد تمال  نصف هذه  

 التنمية ىل  ااأل نقاق ممك   اىل  اأاس المأاااد التامة مل البت . 

المأتدب   المناخ  تةيية يابها يقبيدة فوالة امالمبد يحت   يتاي  المباد ف   الما كا  انقنق 

ينت الت  توينيا ىل  الديا  يااتياتيا ف   االمنئ  ليا ى  قبيا التشبيوات  كما يحت  تديي  التأي

 األأبد االوم . 

اتقييدا لما تنص ىليه المايد الواشبد م  الميالاق الوبي  للوم   م  ا  اليا  الوبيية تاافا  

 ىل  تاحيي شباق اظباف الوم  يالنأية لوماليا كلما امك  ذلك. 

 يقرر: 

 الماافدة ىل  االت اقية اآلت  نصيا: 
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 المادة األولى

 نطاق التطبيق 

يت  الوم  ىل  مأاااد المباد االبت  ف  كافة تشبيوات الوم   كما يت  ا  تشتم  هذه  

التشبيوات ىل  األحكا  المنظمة لوم  المباد  اذلك ف  كافة الدقاىات يص ة ىامة اىل  األخص  

 ف  ققاع الزباىة. 

 المادة الثانية 

 االستخدام واألجور 

يت  الوم  ىل  لما  تكافم ال بص ف  االأتخيا  يي  البت  االمباد  ف  كافة متاالت  

التبق    ف   يينيما  الت بقة  ىي   مباىاد  يت   كما  االصنحية   الممهنت  تأااو  ىني  الوم   

 الاظي  . 

 المادة الثالثة

نح  يت  الوم  ىل  لما  مأاااد المباد االبت  ف  كافة شباق اظباف الوم   الما  م 

 المباد الواملة األتب المماال  ألتب البت   ا ذلك ى  الوم  المماال . 

 المادة الرابعة 

 التعليم والتوجيه والتدريب 

يت  الوم  ىل  لما   تاحة ال بص للمباد الواملة ىل  قي  المأاااد مل البت   ف  كافة  

 يالوم .  مباح  التولي   اكذلك ف  التاتيه االتيبي  المين   قي  ايوي االلتحاق 

 المادة الخامسة

  - يت  الوم  ىل  لما  تافيب تأيينت  ىايد تيبي  المباد الواملة يوي فتبات اندقاىيا

 ى  متا  الوم .  - المأماح ييا
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 المادة السادسة

 ظروف العمل وحماية المرأة

الت    األخنق  اا  يالصحة  اللابد  اا  الشاقة  اا  الخقبد  األىما   ف   النأاء  تشوي   يحظب 

 ها التشبيل ف  ك  يالة. يحيي 

 المادة السابعة

ال يتاز تشوي  النأاء لين  اتحيي التيات المختصة ف  ك  يالة  المدصاي ياللي  قيدا لما  

 يتمش  مل تا اماقل اتداليي ك  يلي  اتأتالن  م  ذلك األىما  الت  يحييها التشبيل ف  ك  يالة. 

 المادة الثامنة 

الت  توم  فييا نأاء  تييئة ياب للحلانة يم بيه  اا  يت  ىل  صاح  الوم  ف  المنشآت  

 ياالشتباك مل منشةد  اا منشآت اخبو . 

 ايحيي تشبيل ك  يالة شباق  نشاء امااص ات انظا  ياب الحلانة. 

 المادة التاسعة

يت  الوم  ىل  تخ يف األىما  الت  تكلف ييا المباد الواملة االناء ال تبد األخيبد للحم    

 األال  ىد  الااليد  ايحظب تشويليا أاىات  لافية ف  ال تبات المذكابد. اف  ال تبد 

 المادة العاشرة

 رعاية األمومة 

للمباد الواملة الحا ف  الحصا  ىل   تازد يةتب كام  قي  ايوي الالل  لميد ال تد  ى   

ا قي   ىشبد اأاييل  ىل  اال تد  ميد هذه اةتازد يوي الالل ى  أتة اأاييل  ايحظب تشويلي

 اندلاء الميد المذكابد. 
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 المادة الحادية عشرة 

تمنح المباد الواملة  تازد مبلية خاصة  ف  حالة المبض النات  ى  الحم  اا الالل قيدا  

ك  يالة  اذلك مل مباىاد ىي  احتأا  هذه اةتازد م  يي  اةتازات    لما يحييه التشبيل ف  

 المبلية المنصاص ىلييا ف  الدانا . 

 المادة الثانية عشرة 

يحظب فص  المباد الواملة االناء حمليا اا قياميا يإتازد الالل  اا االناء  تازتيا المبلية  

 يأي  الحم  اا الالل. 

 المادة الثالثة عشرة 

 اصةاإلجازات الخ

لكن الزاتي  الواملي   الحا ف  الحصا  ىل   تازد ييا  اتب  لمبافدة اآلخب ف  حالة  

انتداله  ل  مكا  آخب غيب مكا  الوم  األصل   ف  ياخ  اليالة اا خابتيا  ايتبك تحييي الحي  

 األقص  المصبح يه لتشبيل ك  يالة. 

 المادة الرابعة عشرة 

   تازد ييا  اتب للت با لتبيية اق اليا  اذلك قيدا  للمباد الواملة الحا ف  الحصا  ىل

الواملة ياظي تيا خن  هذه   للمباد  التشبيل ف  ك  يالة  ايحت ظ  الت  يحييها  للشباق االميد 

 اةتازد. 

 المادة الخامسة عشرة 

 الضمانات االجتماعية 

 امة. يت  ا  يشم  تشبيل التةمينات االتتماىية الخاص يك  يالة  تةمينا خاصا لألم

 المادة السادسة عشرة 

للمباد الواملة الحا ف  التمل يي  اتبها اا مواشيا  ايي  مواشيا ى  زاتيا ييا  حي   (ا)

 اقص . 

لزاج المباد الواملة الحا ف  التمل يي  اتبه اا مواشه  ايي  مواشه ى  زاتته ييا    (  )

 حي اقص . 

مواشي  ى  االيتي  ييا   ألاالي المباد الواملة الحا ف  التمل يي  مواشي  ى  االيه   ا ( ج)

 التديي يحي اقص . 
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 المادة السابعة عشرة 

لألأبد ا  تأت يي م  التةمي  الصح  الخاص يالمباد الواملة  ايحيي التشبيل ف  ك  يالة  

 المدصاي ياألأبد. 

 المادة الثامنة عشرة 

ها الزاتيا  للمباد الواملة الحا ف  الحصا  ىل  المنح الوائلية  اذلك ف  حالة  ىالتيا ألاالي 

  ذا كا  ىاتزا 

 المادة التاسعة عشرة 

 استحقاقات المرأة العاملة فى حالة االستقالة 

للمباد الواملة الحا ف  الحصا  ىل  كام  حداقيا ف  مكافآت نياية الخيمة اا المواش اا  

حالة اأتدالتيا يأي  الزااج اا اةنتا   ىل  ا  تييو بغيتيا ف     اية اأتحداقات اخبو  ف  

 االأتدالة  ف  خن  الميد الت  حييها التشبيل ف  ك  يالة. 

 المادة العشرون

 أحكام عامة

توتيب األحكا  المنصاص ىلييا ف  هذه االت اقية حيا اين  لما يت  ا  يافبه تشبيل الوم   

للمباد   االتتماىية  االت اقية   االتةمينات  هذه  االنلما   ل   ىل   يتبت   ا   يتاز  اال  الواملة  

االنتداص م  اية مزايا اا حداق نديية اا ىينية  ينص ىلييا التشبيل اا األحكا  الدلائية اا  

 االت اقيات التماىية اا الوبف الموما  يه ف  اية يالة م  اليا  المنلمة  لييا. 

 

 بيقها وتعديلها واالنسحاب منهاالتصديق على االتفاقية ونفاذها وتط

 ( •1) المادة الحادية والعشرون

 التصديق على االتفاقية 

الت   -1 المااي  يد  ىيي    لك  يالة تصيق ىل  احكا  هذه االت اقية كليا اا تزئيا  يشبق اال 

تصيق ىلييا ى  نصف المااي )م  األال   ل  التاأوة ىشبد(  ىل  ا  يكا  م  يينيا  

 
المملكة    -دورته الثامنة والعشرين )عمان  ( فى1178عدلت هذه المادة بموجب قرار مؤتمر العمل العربى رقم )  •

 (.2001األردنية الهاشمية، أبريل/ نيسان 
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المااي ) المايد  11-10-6-3اتايا  المايد الوشبي   ل   المااي االتبائية م   (   لافة  ل  

 البايوة االوشبي . 

االائا  اتايع االائا التصييا ليو المييب الوا  لمكت  الوم  الوبي  الذو يوي محلبا  يإيياع  

 تصييا ك  يالة  اييلوه  ل  اليا  األىلاء. 

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

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

 المادة الثانية والعشرون 

 نفاذ االتفاقية 

لك  يالة م  اليا  الوبيية  يمتبي تصييديا اا الماافدة ىلييا     تصيح هذه االت اقية ملزمة 

اتصيح نافذد الم وا  يوي شيب م   يياع تصييا اا ماافدة النث م  اليا  األىلاء ف  منظمة  

الوم  الوبيية  اتأبو ف  شة  اليا  الوبيية األخبو الت  تنل   لييا مأتدين  يوي مباب شيب  

 نلما  اا التصييا. م  تابيخ  يياع االيدة اال

 المادة الثالثة والعشرون 

 متابعة التطبيق وتعديل االتفاقية 

 أو التحلل من االلتزامات 

يشة  متايوة تقييا االت اقية اا توييليا اا التحل  م  التزاماتيا  األحكا  الاابيد ف     تأبو

 نظا  ات اقيات اتاصيات الوم  الوبيية. 

 المادة الرابعة والعشرون 

 االنسحاب

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

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

 الوبي   الذو ييلوه  ل  اليا  األىلاء ف  هذه االت اقية. 

 اال يمالب االنأحا  ىل  صحة االت اقية يالنأية لياق  اليا  األىلاء فييا. 
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