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 الديباجة

الوم    لازباء  الالان   الممتمب  ى   الت  صيبت  الوبيية  الوم   مأتايات  ات اقية  كانت  لما 

 ل  توي تتمش  مل التقابات االتتماىية الت  حيالت منذ ذلك الاقت. 1966الوب  المنودي أنة 

ليييا    )قبايلس   البايوة  يابته  ف   الوبيية  الوم   لمنظمة  الوا   الممتمب  قباب  ايناء ىل  

 ( يالماافدة ىل  تويي  االت اقية المذكابد. 1975مابس/ آذاب 

ابغية ف  النياض يالمأتايات الت  نصت ىلييا هذه االت اقية  ل  مبتية افل   مل األخذ  

 لية اىبيية ف  تشبيوات الوم . ف  االىتياب ما اأتحيث م  مأتايات يا

مأتايات   يلاا  يشة   للوم   الوبي   الميالاق  م   البايوة(  )المايد  اتتيت  ليه  لما  امأايبد 

 متمااللة ف  تشبيوات الوم . 

المنوديد ف  ) اةأكنيبية الخامأة  الوبي  ف  يابته  الوم     تميابية مصب  قبب ممتمب 

 ( الماافدة ىل  االت اقية اآلت  نصيا: 1976الوبيية  مابس/ آذاب 

 الجزء األول 

 األحكام العامة بشأن مستويات العمل 

 ( 1مادة )

تدبب األقباف المتواقيد انيا مبتيقة ف  حياي ما ها منصاص ىليه يالتزء الأايس م   

لمالحة فييا  االت  تدا  ىل  اأاس الحداق  هذه االت اقية  يااللتزامات الناشئة ى  المأتايات ا

االااتيات المتيايلة يي  الوما  ااصحا  األىما   اىل   قامة ىنقات الوم  ىل  اأاس متكاف    

 مل مباىاد االىتيابات االتتماىية ااالقتصايية امدتليات الويالة االصالح الوا  للمتتمل. 

 ( 2مادة )

االتتما يالتنمية  الوم   مأتايات  أي  تون   ىل   امواانتي   الوما    بىاية  يحدا  يما  ىية 

 حاتتي   االمأاهمة ف  النياض يةحاالي  م  تميل النااح . 

اليا    يه  حيو  تدا   فيما  تمالب  ال  يحيث  اين    حي  يمالاية  المأتايات  هذه  اىتياب  ايت  

 المتواقيد  م  تقييا مأتايات اىل   اا تحا  يا   صياب قااني  تتلم  مأتايات افل . 

كما ال يتاز يةو حا  م  األحاا   ا  ت أب هذه المأتايات اا تقيا يحيث تدل  م  البىاية  

 الت  ينص ىلييا تشبيل الوم  الموما  يه ف  اية يالة قبف ف  هذه االت اقية. 

 ( 3مادة )
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تون  مأتايات الوم  يالتنمية االقتصايية يما يحدا الاأائ  المميية  لييا  كزيايد ك اية الداو  

 واملة  ابيق األتاب ياةنتاج  اتشتيل اأتخيا  األأالي  الولمية اال نية لزيايد الك اية اةنتاتية. ال

 ( 4مادة )

لك  مااق  قايب الحا ف  الوم  المنتج الذو يمكنه م  ا  يكأ  ىيشه اا  يحيا حياد كبيمة   

الييف  يحيث    اىل  اليالة تييئة فبص الوم   ى  قبيا تاتيه خقة التنمية نحا تحديا ذلك

تكا  زيايد اةنتاج مدتبنة يائما يزيايد فبص الوم   يالديب الذو يك   حا الوم  لتميل المااقني   

 ف  أ  الوم . 

 ( 5مادة )

يباى  ف  قانا  الول  شماله لتميل فئات الوما   يديب اةمكا  توميما ةفايد ك  ىام  يما  

 يك له الدانا  م  حماية ابىاية. 

 ( 6مادة )

 ا  يتلم  قانا  الوم   ىل  األخص  المالاىات األأاأية اآلتية: يت  

ال بيو  األتاب    الوم   ىدي  للوم    اليتبد  الوما    تشوي   تنظي   للوما    المين   اةىياي 

أاىات الوم   اةتازات  البىاية الصحية للوما  ااقايتي  م  اخقاب الوم   تشوي  األحياث   

االتتم البىاية  النأاء   الوما    تشوي   ندايات  االوما    اةيابد  يي   االتواا   التشااب  اىية  

 منظمات اصحا  األىما   ىداي الوم  المشتبكة  تأاية منازىات الوم   الت تيش  محاك  الوم .

 (  7مادة )

الوم   ات  الوم  حبية  ا  تلم  تشبيوات  األفباي ف   تيت   يك   حا  يما  الأخبد   بي  

 توييبه. االختياب الحب للوم   اف   

 اتنظ  ك  يالة الشباق الخاصة يممابأة هذا الحا. 

 ( 8مادة )

يت  ا  تكا  الحماية الت  تدببها مأتايات الوم  ااحيد  ااال تنقاو ىل  اية ت بقة يي    -1

 الوما   كالت بقة يأي  التنس  اا األص  الونصبو  اا اللا   اا اليي   اا الباو الأياأ . 

 قن  اليالة امااقن  اليني الوبيية. تشوي  الوما  الذي  ه  م  مااينظ  تشبيل ك  يالة  -2

توم  ك  يالة  يديب اةمكا   ىل  ا  تلم  تشبيوات الوم  االتةمينات االتتماىية ما يك     -3

( م  تميل المزايا االحداق المنصاص ىلييا ف   2اأت ايد الوما  المشاب  ليي  ف  ال دبد )

 هذه التشبيوات. 
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 ( 9مادة )

تيب ياقن او شبق  يت  ا  تنص تشبيوات الوم  ىل  اىتياب احكاميا م  النظا  الوا   ايو

 ف  ىدي الوم  يخال يا  اال يأبو هذا الحك    ذا كا  الشبق اكالب فائيد للوام . 

 ( 10مادة )

يينيا  ايميو  ل    -1 التناأا  يحدا  قانا  ااحي   الوم   ا  يل  تشبيوات  الوم  ىل   يت  

 أبىة البتاع  لييا  اتأيي  تقييديا. 

ل ئات الت  تختلف ظباف ىمليا اختنفا كليا  ايتاز اأتالناء مما تدي   فباي قااني  ليوض ا -2

 (. 1ى  ياق  فئات الواملي  الخالوي  ألحكا  الدانا  المشاب  ليه ف  ال دبد )

 ايتاز  صياب قااني  مأتدلة كدانا  التةمينات االتتماىية  ذا لز  األمب.  -3

 الجزء الثانى 

 تنمية وحماية القوى العاملة 

 اإلعداد المهنى للعمال 

 ( 11مادة )

 ت  ا  يحك  تيبي  المتيبتي  ىدي تيبيج كتاي . ي

 ( 12مادة )

المين   االل مأتايات موينة   يالتيبج االتيبي   الخاصة  ينظ  تشبيل ك  يالة األحكا  

 ليما  كما يك   الخيمات المنئمة ليما يما يت ا مل مأتاو الميابد المقلاية. 

 ( 13مادة )

ج  االتيبي   تدا  يتويي  المي  الت  تأتلز   يت  تشكي  لتا  النالية  لتنظي  ك  م  التيب

م    ك   اااتيات  احداق  اشباقيما   االتيبي   التيبج  اميد  اةتدا    يبتات  اتحييي  ذلك  

 اصحا  األىما  االوما  المتيبيي  االمتيبتي   يما ف  ذلك تحييي األتب المناأ .

 ( 14مادة )

الل   المنشآت  هذه  اىل   ييا   الواملي   يتيبي   تلتز   الت   المنشآت  حت   التشبيل  يحيي 

 اليبامج الخاصة يالتيبي  المناأ  لك  فئة.  
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 ( 15مادة )

تدي  ك  يالة خيمات التةهي  المين  للوما  الواتزي  )المواقي ( لتمك  الواتز )المواق(  

 اا اياء ىم  آخب مناأ  لحالته. م  اأتوايد قيبته ىل  مياشبد ىمله األصل   

 تشغيل العمال

 ( 16مادة )

الكاف    يالويي  الحا  مكات   قليمية  يت   نشاء مكات  تشوي  متانية محلية  ا ذا اقتل  

لتافيب الخيمة لك  المناقا التوبافية لليلي  اتازع مباكزها يحيث يأي  ىل  اصحا  األىما   

يالة اختصاصات هذه المكات  انظا  الوم  ييا يشك   االوما  االتصا  ييا  ايحيي تشبيل ك   

 يلم  حأ  خيمتيا للوما . 

 ( 17مادة )

اليالة مأتاو  ىل   اأتشابية  النالية  لتا   لتكاي   النزمة  التبتييات  االمأتايات    -تتخذ 

لتنظي  ظباف افبص الومالة  ايحيي تشبيل ك  يالة اختصاصات هذه    - األخبو ىني الحاتة

 اللتا . 

تويي اأتشابد  ايت   يوي  اللتا   هذه  ف   يالتأااو  االوما   األىما   اصحا   منياي     

يحييها   الت   للشباق  افدا  اذلك  االوما   حيالما اتيت   األىما   المماللة ألصحا   المنظمات 

 تشبيل ك  يالة. 

 ( 18مادة )

يت   ىياي  حصائيات يابية خاصة ياليقالة االتشوي   كما يت  الوم  ىل  بفل مأتاو  

 هذا الناع م  اةحصائيات  كما اناىا  يحيث يوتمي ىلييا ف  التخقيق للداو الواملة. 

 ( 19مادة )

الواتزي    للوما   ييا   الواملي   ىيي  م   مئاية  نأية  يتخصيص  الكييبد  المنشآت  تلز  

الم الوما   )المواقي (  ىيي  حيث  م   المنشآت  هذه  حت   يالة  ك   تشبيل  ايحيي  مينيا   مهلي  

 االنأية المئاية الت  تلز  يتشويليا. 

ايتمتل الواتزا  الممهلا  مينيا الذي  يت  تشويلي  يتميل الحداق المدببد للوما  اآلخبي    

 افدا لدااني  الوم . 

 عقد العمل الفردى

 إثبات العقد
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 ( 20مادة )

 يحبب ىدي الوم  كتاية  اا  يتلم  الييانات الت  تحيي حداق اااتيات القبفي .   يباى  ا 

 اللوام   اليات حداقه يكافة القبق. 

 ( 21مادة )

يت  ا  تتمش  شباق ىدي الوم  مل األحكا  الت  تنص ىلييا الدااني  االت  يت  ا  تييف  

  ل  الحماية الكافية للوما . 

 ( 22مادة )

يالة ميد قصاو ل تبد االختياب  اال يتاز تويي  الوام  تحت االختياب اكالب  يحيي تشبيل ك   

 م  مبد ااحيد  ىني صاح  ىم  ااحي. 

 ( 23مادة )

يتاز  يبا  ىدي الوم  لوم  موي  اا لميد محييد  اا غيب محييد  فإذا كا  الودي محيي الميد 

 يا لميد غيب محييد. ااأتمب القبفا  ف  تن يذه يوي اندلاء ميته  اىتيب الودي متي 

 ( 24مادة )

ال يتاز  يبا  ىدي ىم  لميو الحياد ا ال اىتيب ميبما لميد غيب محييد  ايحيي تشبيل ك   

يالة الحي األقص  لميد الودي الت  يمك  النص ىلييا صباحة  اا لمنا ف  ىدي الوم   المحيي 

 الميد.

 تنظيم عالقات العمل وإجراءات الجزاءات 

 ( 25مادة )

منشآت لاائح لتنظي  الوم  االتزاءات  ايحيي التشبيل المنشآت الت  تلتز  يالل  تلل ال

هذه اللاائح امحتاياتيا ا ىنميا للوما   ا خقاب التيات المختصة ييا  اميو حا هذه التيات  

 ف  االىتباض ىلييا  ذا كانت تتلم  ما يخالف احكا  الدانا   اا يمس حداق الوما . 

 ( 26مادة )

بيل انااع احياي التزاءات االلمانات الت  تك   حماية الوام  ف  شةنيا  كتولا  ينظ  التش

المخال ة يالوم   اتحديا االتيا   الما  حبية اليفاع  األقة تاقيل التزاء  ااحيد الوداية   

 اتناأ  الوداية مل المخال ة  اما  ل  ذلك. 

 ( 27مادة )
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بفي   نيامه يوي  شواب القبف اآلخب كتاية    ذا كا  الودي غيب محيي الميد  تاز لك  م  الق

 ايحيي تشبيل ك  يالة الميلة النزمة ةنياء الودي. 

 ( 28مادة )

يحيي تشبيل ك  يالة الحاالت الت  تتيز لصاح  الوم   نياء ىدي الوم   اا  يدافه  اكذا  

 الحاالت الت  تتيز للوام  ا  يقل   ى اءه م  الوم . 

 ( 29مادة )

و انه فص  ييا  ميبب  الحا ف  موابلة قباب فصله خن  ميد مودالة  للوام  الذو يب

 ايمأاىيد م  يمالله  ذا قل  ذلك اما  هيئة محاييد  كلتنة  اا محكمة  اا غيبهما. 

كافة الظباف   ال ص   اكذا  اأتني  ليه قباب  الذو  الأي   الييئات حا فحص  اتخا  هذه 

 ب قباب يوايد الوام   ل  الوم . المتصلة يالحالة  اميو مشباىية ال ص   ا صيا

 ( 30مادة )

 ذا فأخ الودي ين ميبب كا  للقبف الذو اصايه لبب م  هذا ال أخ الحا ف  توايض تديبه  

المحكمة مل مباىاه ناع الوم  امدياب اللبب اميد الخيمة االوبف التابو يوي التحدا م   

 ظباف ال أخ. 

 ( 31مادة )

وم   الحا ف  الحصا  ىل  شيايد م  صاح  الوم  تيي   يكا  للوام  ىني انتياء ىنقة ال

تابيخ التحاقه يالوم   اتابيخ انتياء خيمته  اناع اا انااع األىما  الت  مابأيا  اال تتلم   

 هذه الشيايد او ييانات ف  غيب صالح الوام .  

 ( 32مادة )

يت  تافيب يوض صاب الحماية ليخ  الوام  الذو تنتي  خيمته  ايتاز ا  يتلم  ذلك   -1

تةمينا لي اليقالة  اا صابا اخبو لللما  االتتماى   اا مكافةد نياية الخيمة اا تديي  او  

 ناع م  انااع المزايا  قيدا لدااني  الاائح ك  يالة. 

 تأتحا للوام  ىني انتياء خيمته. تأبو الحماية المدببد لألتاب ىل  الميالغ الت    -2

 ( 33مادة )

يحيي تشبيل ك  يالة المدصاي يالخقة ال ايح الذو ييبب  نياء الودي  اف  هذه الحالة اليكا   

 المة مدتل  لميد االخقاب االتوايض ىنيا. 

 األجور 
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 ( 34مادة )

تلل ك  يالة انظمة لتحييي حي اين  لألتاب  يلم  أي حاتات الوما  األأاأية ايباى   

 ف  هذا التحييي االختنفات الدائمة يي  مختلف الصناىات االمناقا. 

 ( 35مادة )

تشك  لتا  مشتبكة ف  ك  منقدة  القتباح تحييي الحي األين  لألتاب  اذلك ىل  فتبات  

ماللي  ى  الوما   ااصحا  األىما  امنيايي  ى  التيات اةيابية  يابية مناأية اتل  اللتنة م

 المختصة. 

 ( 36مادة )

 ال يتاز الحتز ىل  األتب اا التناز  ىنه  ال ف  اليا الحياي. 

ايحيي تشبيل ك  يالة نأية األتب الت  يتاز الحتز ىلييا  اا النزا  ىنيا للييا  اا الميالغ  

 ي ينأ  تصاىيية ايحأ  ناع اليي  الذو يت  الحتز م  اتله. المأتحدة للويب  اتحيي هذه الحيا

 ( 37مادة )

ال يتاز لصاح  الوم  االأتدقاع م  اتاب الوام    ال يالشباق االحياي الت  يتوي  النص  

 ىلييا ف  تشبيل ك  يالة. 

 ( 38مادة )

ئب  اتب الوام  اما ف  حكمه يي  ممتاز يةكمله ىل  صاح  الوم   اله األالاية ىل  أا 

 الييا  الممتازد. 

 ( 39مادة )

ت اصي  حأا  اتبه   التوبف ىل   الوام   ييا  الت  يلم   القبيدة  يالة  ينظ  تشبيل ك  

 االتةكي م  يقة هذا الحأا . 

 ( 40مادة )

 ال يتاز ا  تتتااز ال تبات يي  مااىيي يفل األتب حيا اقص  يحييه التشبيل. 
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 ( 41مادة )

 بف للوام  ف  حالة اقف ىدي الوم  اا  يداف الوام . يحيي التشبيل نأية األتب الت  تص

 ( 42مادة )

 تمنح المباد الواملة األتب المماال  ألتب البت   اذلك ىني تماال  الوم . 

 ( 43مادة )

يتاز بيق األتب ياةنتاج ىل  اأاس حصا  الوام  ىل  الحي األين  لألتب  فإذا زاي  نتاته  

اتبا  لافيا ى  هذا اةنتاج الزائي  يشبق اال يتبت  ىل  ذلك  ىل  موي  اةنتاج المدبب  منح  

  بهاق للوام  يينيا اا ىدليا. 

كما يتاز الل نظا  للمكافآت التشتيوية  لحث الواملي  الذي  يميا  خيمات ممتازد تواي  

 ىل  المنشآت يال ائيد.  

ف  مكافآت ىايلة  ذا  ايكا  للوام  الذو يحدا اختباىا االناء تةيية اظي ته اا يأيييا الحا  

 آلت اليباءد  ل  صاح  الوم . 

 ( 44مادة )

يتاز ا  يلز  التشبيل المنشآت الت  يحييها يتازيل نأية م  األبياح  اا منح أناية ىل   

الواملي  ف  نياية ك  ىا   اذلك ف  حالة تحديا األبياح اا األهياف مل مباىاد ك اءد الوام   

 ا نتاته خن  الوا .  

 عات العمل واإلجازاتتنظيم سا

 ( 45مادة )

أاىة    48يحيي تشبيل ك  يالة أاىات الوم   يحيث ال تزيي ى  المان  أاىات ياميا  اا  

 اأياىيا  تتخلليا فتبد  اا فتبات للباحة  ال تد  ى  أاىة. 

 اال يتاز ا  يزيي متماع أاىات الوم  افتبات الباحة ى   حيو ىشبد أاىة ف  اليا . 

 ( 46مادة )

أاىات الوم  اليام  يما ال يد  ى  أاىة ااحيد ف  األىما  المبهدة اا الخقبد اا  تخ ض   -1

 اللابد يالصحة الت  يحييها تشبيل ك  يالة. 

 يباى  التشبيل تخ يض أ  التداىي ف  مال  هذه المي .  -2
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 (  47مادة )

تت ا يديب  أاىة متاالية  ىل  ا    24يمنح الوام  باحة اأياىية ميفاىة األتب ال تد  ى   

 اةمكا  مل اةتازد األأياىية  قيدا لما يتناأ  مل ظباف ك  يلي  اتدالييها اشوائبها اليينية. 

األأياىية   الباحات  تتميل  الومبا    ى   اليوييد  المناقا  ف   الااقوة  األىما   ف   ايتاز 

 امنحيا مبد ااحيد ك  شيب. 

 ( 48مادة )

الباحة األأياىية  ف  الحاالت ايالشباق الت   يتاز تشوي  الوما  أاىات  لافية  اا االناء  

يدببها التشبيل  ىل  اال تتتااز أاىات الوم  اليام  ف  متماىيا ىشب أاىات ف  اليا   اا  

 أتي  أاىة ف  األأياع. 

الوم   ف  أاىات  اتابه   تزيي ى   اتابا  اةلاف    الوما  ى  أاىات ىملي   ايوق  

 هذه الزيايد. الوايية  ايحيي تشبيل ك  يالة نأية  

 ( 49مادة )

يتاز ا  يتلم  تشبيل ك  يالة اأتالناء يوض األىما  م  األحكا  الخاصة يأاىات الوم    

 لنىتيابات المتولدة يقييوة هذه األىما . 

 ( 50مادة )

يت  ا  يمنح الوام   تازد أناية ميفاىة األتب ميتيا النالة اأاييل ى  ك  أنة م  أناات  

الخيمة  ايتاز زيايتيا ميد الخيمة  اكذلك يالنأية للواملي  ف  الصناىات الخقبد  اا الملبد  

 يالصحة  االمناقا اليوييد ى  الومبا . 

  ىل  ا  يحص  الوام  ىل  أتة  كما يتاز تتزئة اةتازد الأناية افدا لمدتليات الوم 

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

 الأنة تالية فدق. 

 ( 51مادة )

اللوام  ف     - مداي  الحصا  ىل  اتب ىنيا  - ال يتاز للوام  التناز  ى  اةتازد الأناية

 ىل  األتب المداي  لميد اةتازد المأتحدة له افدا لألتب األخيب. حالة انتياء ىنقة ىمله الحصا   
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 ( 52مادة )

 * إجازة رسمية: 

يحييها    - الت   الدامية  االمناأيات  اليينية  الوام   تازات ميفاىة األتب ف  األىياي  يمنح 

 التشبيل. 

الوام  ف  هذه األ  المحلية تشوي   الدااني   المنشآت الت  تحييها  يا   مل  ايتاز ف  يوض 

 زيايد ف  األتب يحييها الدانا   اا يحص  ىل  ايا  اخبو ىالا ىنيا. 

 * إجازة دراسية: 

يمنح الوام   تازد الدافية ميفاىة األتب لليباأة  اا التيبي   تحأ  لم  ميد الوم     -

 ايحيي الدانا  الحي األقص  ليذه اةتازد. 

 * إجازة مرضية: 

ميفاىة األتب يتحمليا صاح  الوم  اا نظا  التةمينات    يمنح الوام  المبيض  تازد مبلية  -

 االتتماىية  ايحيي التشبيل ميتيا انأية األتب. 

 المحافظة على صحة العمال ووقايتهم من أخطار العمل 

 ( 53مادة )

يت  اتخاذ االحتياقات النزمة لحماية الوما  م  األلباب الت  تمالب ىل  الصحة ااخقاب  

 الوم  ااآلالت  ايحيي تشبيل ك  يالة األحكا  النزمة لتنظي  هذه االحتياقات. 

 ( 54مادة )

يت  ىني التويي   تباء الكشف القي  اليقيا ىل  الوما  المشتولي  ف  مي  تتلم  يقييوتيا  

 تييي صحة الوام   كما يت   تباء الكشف القي  اليابو ىليي . اخقابا 

 ( 55مادة )

يت   خقاب التيات المختصة ى  حاالت  صايات الوم  اا امباض المينة اى  الحاالت  

 المشتيه فييا  حأ  األحاا   اما اتخذ نحا هذه الحاالت.

 ( 56مادة )

اا خابتيا    يت  ف   المنشآت  ياخ   القيية  أااء  الخيمات  تنظي   الحت   الكييبد  المنشآت 

كدأ  مأتد   اا كخيمة مشتبكة يي  ىيد منشآت للديا  يحماية الوما  م  المخاقب ااألمباض  

 الناشئة ى  الوم   االمحافظة ىل  صحة الوما  اليينية االودلية. 
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 يذا اةلزا . ايحيي تشبيل ك  يالة المنشآت الت  تخلل ل

 حماية األحداث

 ( 57مادة )

يحيي تشبيل ك  يالة األىما  الت  ال يتاز تشوي  األحياث فييا م  التنأي  قي  يلاغي   

أ  الالانية ىشبد م  الومب  اال يتاز تشوي  األحياث ف  األىما  الصناىية قي  أ  الخامأة  

 ىشبد  اذلك فيما ىيا المتيبتي  مني . 

 ( 58مادة )

الأايوة ىشبد ف  الصناىات الخقبد  اا اللابد يالصحة   ال يتاز   تشوي  األحياث قي  

 الت  تحييها الدااني  االدبابات االلاائح الخاصة يك  يالة. 

 ( 59مادة )

ال يتاز ا  تزيي أاىات الوم  اليام  لألحياث الذي  تد  أني  ى  خمس ىشبد أنة ى   

د  ميتيا ى  أاىة  ايحيث ال يوم  الحيث اكالب  أت أاىات  تتخلليا فتبد اا اكالب للباحة  ال ت 

 م  ابيل أاىات متاالية. 

 ( 60مادة )

يحا لألحياث الذي  يوملا  يمدتل  ىدي التيبج الحصا  ىل  اتب ىاي   اا مكافةد منئمة  

 االناء فتبد تيبتي . 

 ( 61مادة )

الوا الوم   االناء أاىات  التيبي    ف   الحيث  يملييا  الت   الوم   يية لم   توتيب أاىات 

 أاىات الوم . 

 ( 62مادة )

ال يتاز تكليف األحياث يةو ىل   لاف   اا تشويلي  ياةنتاج  اا االناء اللي   فيما ىيا يوض  

 األىما  الت  يحييها التشبيل ف  ك  يالة. 

 ( 63مادة )

يت   تباء الكشف القي  ىل  األحياث قي  التحاقي  يةو ىم  للتةكي م  لياقتي  القيية  كما  

 ىايد هذا الكشف ىليي  ف  ال تبات اليابية  الت  تحييها الدااني  االدبابات االلاائح ف     يت  

 ك  يالة. 
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 ( 64مادة )

تمنح للوما     يمنح األحياث يا  الأايوة ىشبد  تازد أناية تزيي ى  اةتازد الأناية الت  

تةتي    اا  الأناية اةلافية  اال يتاز تتزئة  اةتازد  مدياب  يالة  تشبيل ك   اليالوي   ايحيي 

 اةتازد المدببد لألحياث. 

 حماية النساء العامالت 

 ( 65مادة )

الواملة الحا ف  الحصا  ىل  باحة  قي  الالل  ايويه  لميد ال تد  ى  ىشبد   للمباد 

د اندقاىيا يوي الالل ى  أتة اأاييل  اتمنح اتبا كامن االناء هذه الباحة  اأاييل  ىل  اال تد  مي 

يمييه صاح  الوم   اا هيئة التةمينات االتتماىية حأ  األحاا   يشبق ا  تكا  الواملة قي  

 قلت ليو صاح  الوم  ذاته أتة اشيب ىل  األق .  

 ( 66مادة )

مامة فصن توأ يا  ما ل  ياليت اشتواليا  يوتيب فص  الواملة  خن  ميد تويييا ف   تازد األ

 ف  منشةد اخبو خن  هذه اةتازد. 

 ( 67مادة )

 تمنح األميات النت  يبلو  اق الي  فتبات بلاىة كاملة ياميا يحييها تشبيل ك  يالة. 

 ( 68مادة )

يحظب تشوي  النأاء ف  اىما  المنات  تحت األبض  اف  تميل األىما  الخقبد  اا الملبد  

 ة  اا الشاقة الت  تحييها الدااني  االدبابات  اا اللاائح الخاصة ف  ك  يالة. يالصح

 ( 69مادة )

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

 يتمش  مل تا اماقل اتداليي ك  يلي. 

 اا اللاائح ف  ك  يالة.  اتأتالن  م  ذلك األىما  الت  يحييها التشبيل االدبابات 

 (  70مادة )

تةمينا   مداىي  لي   يافب  ا   نأاء   فييا  توم   الت   المنشآت  ف   الوم   صاح   ىل   يت  

 لباحتي    ذا اأتيىت قييوة الوم  ذلك. 
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اف  المنشآت الت  تأتخي  ىييا كييبا م  النأاء تلز  المنشةد يم بيها اا يالتواا  مل المنشآت  

للحلانة  ايحيي تشبيل ك  يالة المنشآت الت  تخلل ليذا اةلزا   اكذلك  األخبو  يتييئة ياب  

 شباق  نشاء ياب للحلانة انظميا. 

 الرعاية االجتماعية 

 ( 71مادة )

الت   االتتماىية   الخيمات  التشبيل  الالدافية    يحيي  كالخيمات  للوما    يتافيبها  المنشةد  تلز  

 االصحية االأك  االوذاء االتبفيه االبيالة ااالنتدا . 

 ( 72مادة )

تدا  يإيابد الخيمات االتتماىية الت  تافبها المنشةد لتا  مشتبكة تل  منيايي  ى  صاح   

 الوم  االوما . 

 التعاون بين اإلدارة والعمال 

 ( 73مادة )

تنشة لتا  مشتبكة ىل  مأتاو المنشةد م  مماللي  لإليابد االوما   تتال  اقتباح تنظي    

شئا  الوما  ابفل الك اية اةنتاتية االتيبج االتيبي  المين  ا يابد الخيمات االتتماىية  اغيب  

 ذلك  ايحيي التشبيل المنشآت الت  تلتز  يإنشاء هذه اللتا . 

 ( 74مادة )

بيل  ل  التيبج ف  تنظي  اشتباك الواملي  ف  اةيابد م  المبحلة الت   يت  ا  يييف التش

تدتصب فييا ىل  الألقة االأتشابية اىل  اختصاصيا يتناا  يوض المالاىات   ل  مبحلة  

اتخاذ قبابات ملزمة  اتناا  كافة المالاىات الت  تي  المنشةد  ايحيي التشبيل شك  االشتباك  

 ف  اةيابد احيايه. 

 ( 75) مادة

تنشة لتا  اأتشابية م  ممالل  الحكامة ااصحا  األىما  االوما  ىل  مأتاو ك  صناىة   

 اىل  المأتاو الدام   لنظب المأائ  الومالية ااالقتصايية ااالتتماىية المشتبكة. 

 الجزء الثالث

 نقابات العمال ومنظمات أصحاب األعمال 

 ( 76مادة )
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تيافل ى  حداقي   اتبى  مصالحي   اتوم  ىل  تحأي   للوما  ا  يكاناا فيما ييني  ندايات  

 حالتي  المايية ااالتتماىية  ااةأيا  ف  زيايد الك اية اةنتاتية. 

 ( 77مادة )

تدتصب  تباءات تكاي  النداية ىل   يياع ااباق تكاينيا ليو التية المختصة اال يتاز ليذه  

ياي الدانا  ااما  الدلاء اتظ  النداية  التية االىتباض ىل   تباءات تكاي  النداية  ال ف  ح 

 قائمة حت  صياب الحك . 

 ( 78مادة )

يت  ا  يتلم  تشبيل ك  يالة م  اللمانات االدااىي ما يك   انت اع الوما  ىل  اختنف  

ميني  ااىمالي  ينظا  مناأ  م  الحماية لي او ىم  اا  تباء يمس حبيتي  ف  تكاي  الندايات  

 ته نشاقيا  ىل  ا  تك   هذه الحماية ىل  األخص: اممابأتيا لمختلف اا

ىي   خلاع تشوي  او ىام  اا اأتمبابه ف  ىمله لشبق انتمائه اا ىي  انتمائه ألية نداية    -1

 اا لشبق خباته منيا. 

نداية  اا يأي    -2 انتمائه ألية  يةية اأيلة كانت يأي   يه  ىي  فص  او ىام  اا اةلباب 

 لنشاق النداي . اشتباكه ف  او اته م  ااته ا

 ( 79مادة )

يحا لندايات الوما  ا  تكا  فيما يينيا اتحايات  قليمية اا فبىية  ايكا  م  حديا االشتباك  

 ف  االتحايات اليالية ف  المأائ  المتولدة يالوم . 

 اتخلل االتحايات ف   نشائيا احليا لن س اةتباءات الت  تخلل ليا الندايات. 

 ( 80مادة )

 ندايات  ال يحك  قلائ   اا لألأيا  الت  تنص ىلييا انظمتيا األأاأية. ال يتاز ح  ال

 ( 81مادة )

يخا  الدانا  ألصحا  األىما  الحا ف  تكاي  منظمات لي  ف  ك  صناىة  اف  ك  ناع  

م  النشاق االقتصايو ليباأة مصالحي  االقتصايية ااالتتماىية  االيفاع ىنيا  اتماليلي  اما   

 مختلف التيات. 

 ( 82مادة )

يحا لمنظمات اصحا  األىما  ا  تكا  فيما يينيا اتحايات  قليمية اا فبىية  اتخلل هذه  

 االتحايات ف   نشائيا احليا لن س اةتباءات الت  تخلل ليا منظمات اصحا  األىما . 



 
 

  اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

 ( 83مادة )

   يت  ا  ينص التشبيل المنظ  لندايات الوما   امنظمات اصحا  األىما  ف  ك  يالة ىل

تي    الت   المأائ   تميل  اف   الوم    تشبيوات  ف   الباو  اغباليا  يياء  م  لم   يكا   ا  

 القبفي . 

 ( 84مادة )

يحا ا  تك   الحماية لندايات الوما  امنظمات اصحا  األىما  لي ك  ىم  م  شةنه تيخ   

ا يتولا  يوليا ف  شئا  اليوض اآلخب  ما مياشبد  اا ياأاقة الاكنء اا األىلاء  اذلك فيم

 يتكاينيا ا يابتيا  اممابأتيا لنشاقيا. 

 الجزء الرابع 

 عالقات العمل الجماعية 

 عقود العمل المشتركة "الجماعية" 

 ( 85مادة )

اأتدباب ىنقات   لتحديا  المختصة   الوما   اندايات  اا منظماتي    األىما    يدا  اصحا  

الوم   يودي اتتماىات للم االة التماىية ف  شباق الوم  اتنظيمه  ىل  اأاس ناع النشاق  

االقتصايو اقييوته  اىليي  ا  يحاالاا يديب اةمكا  الاصا   ل   يبا  ىدي ىم  مشتبك يحيي  

 ح حداق االتزامات قبف  هذا الودي. ييقة االا

 ( 86مادة )

ينظ  تشبيل ك  يالة  تباءات  يبا  اتأتي  ىداي الوم  المشتبكة انقاق أبيانيا اكي ية  

 االنلما   لييا. 

 ( 87مادة )

يت  ا  ينص تشبيل ك  يالة ىل  شباق تقييا ك  اا يوض احكا  ىدي الوم  المشتبك  

لذي  يشملي  مييا  التقييا المين  ااةقليم  لودي الوم   ىل  تميل اصحا  األىما  االوما  ا

 المشتبك. 

 ( 88مادة )

خاصة   ةتباءات  المشتبك   الوم   ىدي  ت أيب  ى   الناشئة  المنازىات  تخلل  ا   يت  

يتأايتيا  ى  قبيا ات اق القبفي   اا ى  قبيا الدلاء افدا للقبيدة المنئمة لألحاا  الخاصة  

 يك  يالة. 
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 ت العمل الجماعيةتسوية منازعا

 ( 89مادة )

ينص تشبيل ك  يالة ىل  تنمية اتشتيل تأاية المنازىات التماىية ى  قبيا الم االات  

المياشبد يي  القبفي   اينظ  تشبيل ك  يالة االلتتاء ف  ح  منازىات الوم  التماىية   ل   

وما   اتحيي لذلك هيئات التافيا الت  توم  ىل   نياء النزاع ى  قبيا اصحا  األىما  اال

 الدااىي الت  تلم  تأاية النزاع ف  اقصب ميد.  

 ( 90مادة )

يت  تكاي  هيئات للتحكي  ف  منازىات الوم   توبض ىلييا الحاالت الت  تتص  يالمبافا 

الوامة  اا الت  يتوي  ىل  القبفي  ىبليا ىلييا  اا الت  تبو الألقات ىبليا ىلييا  اا  

 بها مولدة  لحاق اللبب يالصناىة اا الوما  اا األم  الوا . الت  يتبت  ىل  اأتمبا

ذاو   م   االوما   األىما   ااصحا   الوامة  للألقات  مماللي   م   التحكي   هيئات  اتشك  

 المأتاو الوال  ف  اليباأة اا الخيبد يشئا  الوم  االصناىة االدانا . 

 ( 91مادة )

التامة لمنياي   الحبية  التافيا    يت  لما   ينايا  ى  زمنئي  ليو هيئات  الذي   الوما  

 االتحكي  اىي  اةلباب يي  اا ىبقلة ميمتي . 

 ( 92مادة )

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

 لدبابات هيئة التحكي  قاد األحكا  النيائية. 

 ( 93مادة )

لل اةلبا   حا  قبق  للوما   اأتن اي  يوي  ااالتتماىية  االقتصايية  مصالحي   ى   يفاع 

 الت ااض الدانانية لتحديا هذه المصالح. 
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 محاكم العمل 

 ( 94مادة )

تنشة محاك  للوم  تختص ينظب منازىات الوم   ايكا  التدال  اماميا ىل  يبتتي   ايحيي  

 تشبيل ك  يالة كي ية تشكيليا انظا  الوم  ييا. 

 ( 95مادة )

البأا   يباى م   اتو    الأبىة   اته  ىل   اتنظب  الوم    يىااو  تيأيق  تباءات    

اا  ناية ك  منيما م  يمالله م    الدلائية  ايحا لك  م  قبف  الخصامة الحلاب شخصيا  

 المحامي . 

 الجزء الخامس

 أحكام عامة

 ( 96مادة )

 يذ أياأة اليالة ف   تنشة ف  تياز ك  يالة  يابد للوم   لتقييا قااني  اا لاائح الوم  اتن 

شئا  الوم   افحصيا ا يتاي الحلا  ليا  كما توم  ىل  تحأي  احاا  الوم  اتحديا فبص  

 الومالة االأن  االتتماى   ايحيي التشبيل اهيافيا انظاميا. 

 ( 97مادة )

الت  تأتيى    المناقا  للوم  ف   المبكزية  اةيابد  ياختصاصات  للديا   تنشة مكات  فبىية 

مك ييذه   نشاء  الديا   م   تتمك   حت   النزمة  الألقة  المكات   هذه  ت ايض  ايت   ييا   ات  

 االختصاصات ىل  خيب اته. 

 ( 98مادة )

ينظ  التشبيل ت تيش الوم  ااختصاصاته للما  تقييا احكا  تشبيوات الوم  اىداي الوم   

الوم  اتزايي  الوما    احماية  الوم   شباق  يشة   الوم    انظ   الاائح  ااصحا   المشتبكة  ا  

 يشة  تقييدي  ألحكا  تشبيوات الوم .  ت األىما  يالمولامات ال نية ااةبشايا

 ( 99مادة )

مناأيا    مينيا  تةهين  الممهلي   الوماميي   الماظ ي   م   كاف  م  ىيي  الت تيش  هيئة  تملف 

ايت  ا  تك   لي  مباكزه  اشباق تشويلي  االأتدباب ف  اظائ ي   االيوي ى  اية ممالبات  

 خابتية غيب مشباىة  اا  تك   لي  الصنحيات الت  تمكني  م  اياء ميامي . 

 ( 100مادة )
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لت تيش تدابيب يابية ى  نتائج نشاقيا للتية اةيابية المختصة  كما تيلغ هذه  تدي  مكات  ا

 الألقات يةاته الندص الت  ال تتنااليا األحكا  التشبيوية الدائمة. 

 اتنشب الألقة المبكزية للت تيش تدبيبا أنايا ى  اىما  اقأا  الت تيش الخالوة ةشبافيا. 

 الجزء السادس

 االتفاقية تطبيق 

 القسم األول 

 تعهدات األطراف المتعاقدة 

 ( 101مادة )

يوتيب ك  قبف م  اقباف هذه االت اقية مبتيقا ياألتزاء األا   االالالث  االأايس ايويي  -1

م  المااي تيلغ خمأي  مايد ىل  األق  يدل ىلييا اختيابه م  مااي األتزاء الالان  االبايل  

 االخامس  م  االت اقية. 

الق -2 ال دبد األال  م  هذه  ييلغ  افدا ألحكا   يدل االختياب ىلييا   الت   المااي  المتواقي   بف 

 المايد   ل  المييب الوا  لمكت  الوم  الوبي   ف  اقت  يياع مأتني التصييا اا الماافدة. 

لك  قبف ف  او اقت الحا ا  يدبب يمدتل  تيليغ ماته  ل  المييب الوا  لمكت  الوم    -3

مبتيقا يةية مايد اابيد يالتزء الالان  م  االت اقية ل  يك  قي اختابها يوي    الوبي  ياىتيابه

يمدتل  احكا  ال دبد األال  م  هذه المايد  اتوتيب هذه التوييات النحدة تزءا ال يتتزا  

 م  التصييا اا الماافدة  ايكا  ليا ن س األالب يوي مباب النالي  ياما ىل  تابيخ تيليويا. 

ا  لمكت  الوم  الوبي  تميل اليا  الماقوة يك  تيليغ يصله افدا ألحكا   يخقب المييب الو -4

 هذه المايد. 

 القسم الثانى

 مراقبة تنفيذ االتفاقية 

 التقارير الخاصة بالنصوص المختارة 

 ( 102مادة )

افدا لنظا  ات اقيات اتاصيات    - تدي  األقباف المتواقيد  ل  المييب الوا  لمكت  الوم  الوبي 

تدبيبا أنايا ى  تقييا احكا  التزء الالالث اتلك الت  تختابها م  األتزاء الالان     - وبييةالوم  ال

 االبايل االخامس م  هذه االت اقية. 
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 التقارير الخاصة بالنصوص غير المختارة 

 ( 103مادة )

تدي  األقباف المتواقيد  ل  المييب الوا  لمكت  الوم  الوبي  ف  فتبات مناأية ايناء ىل   

متمب الوم  الوبي   تدابيب خاصة ينصاص األتزاء الالان  االبايل االخامس م  االت اقية  قل  م

الت  ل  يدل ىلييا اختيابها  أااء اقت التصييا اا الماافدة اا يإخقاب الحا. ايحيي المييب الوا   

لمكت  الوم  الوبي  ف  فتبات منتظمة النصاص الت  تقل  ىنيا هذه التدابيب  االشك  الذو  

 يت  ا  تكا  ىليه. 

 تبليغ صور التقارير 

 ( 104مادة )

  103  102ياته ك  قبف م  األقباف المتواقيد صابد م  التدابيب المالحة يالمايتي   -1

  ل  المنظمات البئيأية ألصحا  األىما  االوما  ف  اليالة. 

تيلغ األقباف المتواقيد المييب الوا  لمكت  الوم  الوبي  يةية منحظات يشة  التدابيب الت    -2

 ايلوتيا ييا المنظمات المشاب  لييا. 

 حص التقارير ف

 ( 105مادة )

   102تدا  ي حص التدابيب المديمة  ل  المييب الوا  لمكت  الوم  الوبي   قيدا لنص المايتي   

لتنة خيباء توبض ىلييا المنحظات الميلوة للمييب الوا  لمكت  الوم  الوبي   قيدا لل دبد    103

 . 104م  المايد  2

 لجنة الخبراء 

 ( 106مادة )

ء م  أيوة ىل  األق  يختابه  مييب ىا  مكت  الوم  الوبي  يالتشااب مل  تكا  لتنة الخيبا -1

 لتنة المتايوة  م  يي  الخيباء المشياي لي  يالخيبد ف  شئا  الوم . 

 يختاب اىلاء لتنة الخيباء لميد النث أناات قايلة للتتييي اكالب م  مبد.  -2

 ( 107مادة )

الوم    ممتمب  ىل   ميااالتيا  نتائج  لوبض  اىلائيا  يي   م   مدببا  الخيباء  لتنة  تنتخ  

 الوبي  ايحيي مدبب اللتنة تاابيخ انوداي تلأاتيا. 
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 القسم الثالث 

 األحكام النهائية 

 االستثناءات فى حالة الحرب والطوارئ العامة 

 ( 108مادة )

الت -1 الوامة  القاابا  اا ف  حالة  الحب   تتخذ  تباءات يتاز ف  حالة  ا   اليالة  تولنيا    

الت  تأتلزميا   ييذه االت اقية ف  اليا الحياي  االأتالناء م  االلتزامات المنصاص ىلييا 

 الحالة  ايشبق اال تتوابض هذه اةتباءات مل قااىي الدانا  اليال  الوا . 

فتبد  ىل  ك  قبف متواقي مابس االأتالناء. ا  يحيق مييب ىا  مكت  الوم  الوبي  ف    -2

مودالة ياةتباءات الت  اتخذها ااألأيا  الت  يفوت  لييا  كما يت  ىليه ايلا ا  يخقب  

المييب الوا  المكت  الوم  الوبي  يالتابيخ الذو تنتي  فيه هذه اةتباءات اتواي فيه احكا   

 هذه االت اقية  ل  التقييا التا . 

ييلغ المييب الوا  لمكت  الوم  الوبي  ياق  األقباف المتواقيد يتميل اةخقابات  الت  تصله   -3

 م  هذه المايد.  2قيدا لل دبد 

 قيود التنفيذ 

 ( 109مادة )

ال يتاز ىني الل الحداق االميايا الاابيد يالتزء األا   مالل التن يذ  اىني ممابأتيا  

األتزا ف   ابي  ما  يحأ   فولية  اا  ممابأة  لدياي  محن  تكا   ا   االخامس   االبايل  الالان   ء 

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

اا   الوا   األم   اا  الوا   النظا   لحماية  اا  األفباي  احبيات  للما  حداق  الييمدباقية  الميايا 

 الصحة الوامة اا األخنق. 

 ت الدولية بين االتفاقية والقانونالعالقا

 الداخلى واالتفاقية الدولية 

 ( 110مادة )

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

 االيالية النافذد  اا الت  تن ذ فيما يوي  ذا كانت اكالب ميزد يالنأية لألفباي المأت ييي . 
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 ق على االتفاقية التصدي

 ( 111مادة )

تصيق اليا  الوبيية األقباف ىل  هذه االت اقية اتايع االائا التصييا ف  مكت  الوم   -1

الوبي  الذو يوي محلبا يإيياع االيدة يتصييا ك  يالة اييلوه  ل  اليا  الوبيية األخبو  

 األقباف فييا. 

لتصييا ىلييا م  النث يا  اا  تأبو هذه االت اقية يوي مباب شيب م  تابيخ  يياع االائا ا -2

 انلماميا. 

يتاز لليا  الوبيية الت  ل  تاقل ىل  هذه االت اقية ا  تنل   لييا يإخقاب تيلوه  ل  المييب   -3

 الوا  لمكت  الوم  الوبي   يدياليا االلتزامات المتبتية ىل  احكاميا. 

 التعديالت

 ( 112مادة )

بح اية تويينت ىلييا يإخقاب ياته  ل   يتاز لك  قبف م  اقباف هذه االت اقية ا  يدت

 المييب الوا  لمكت  الوم  الوبي  الذو يدا  يتيليغ هذه المدتبحات  ل  ياق  األقباف. 

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

 الوم  الوبي  يماافدتي  ىليه. 

 االتفاقية االنسحاب من 

 ( 113مادة )

ال يتاز ألو قبف م  األقباف المتواقيد ا  ينأح  م  هذه االت اقية  ال يوي مباب خمأة   -1

اىاا  م  تابيخ أبيانيا  ايكا  االنأحا  يإخقاب يبأ   ل  المييب الوا  لمكت  الوم   

ا يوي أنة  الوبي  الذو يتخذ اةتباءات ةينا ذلك  ل  ياق  األقباف ايكا  االنأحا  نافذ 

م  تابيخ االنأحا   اال يمالب هذا االنأحا  ىل  صحة االت اقية فيما يتولا يياق  األقباف  

 يشبق اال يد  الويي الياق  ى  االني . 

( م  هذه االت اقية يتاز لك  قبف م   101( م  المايد )1مل ىي  االخن  يةحكا  ال دبد ) -2

دبد الأايدة م  هذه المايد ا  ينأح  م  اية مايد  األقباف المتواقيد افدا لألحكا  الاابيد يال 

 اختابها م  األتزاء الالان  االبايل االخامس م  االت اقية. 

 *** 

  


