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

 (. 1977الوبيية )مابس/ آذاب 

اليالية   الماااليا  ىلييا  نصت  الت   الوامة  الحبيات  م   ه   الندايية  الحبية  ية   منه   يمانا 

 ايأاتيب الوال . 

ماى  ياأمي  لتحييي شباق اظباف  الما كا  حا الندايات ف  حماية الوما  االت ااض الت

 الوم  ها م  الحداق المدببد الت  اكتأيتيا الحبكة الندايية يك احيا القاي . 

الما كا  للندايات الوبيية ياب اأاأ  ف  تحبب اتنمية اتدي  الاق  الوبي   فإ  صيانة  

 الياب.  الحبيات االحداق الندايية توتيب شبقا تاهبيا لتمكي  الندايات م  ممابأة هذا

الما كانت الندايات الومالية امنظمات اصحا  األىما  ىل  حياالة ىييها ف  الاق  الوبي    

قي خقت خقاات ااأوة ف  يوض اليا  الوبيية   ال انيا ما زالت ف  يياية مباحليا يالنأية  

 ليا  ىبيية اخبو. 

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

 ىل  تاحيي شباق اظباف الوم  يالنأية لوماليا كلما امك  ذلك. 

احيث انه م  يي  اهياف منظمة الوم  الوبيية الوم  ىل  تنمية اصيانة الحبيات االحداق  

 الندايية. 

بق    فإ  الممتمب يدبب الماافدة ىل  االت اقية اآلت  نصيا االت  يقلا ىلييا االت اقية الوبيية 

 يشة  الحبيات االحداق الندايية.   1977( لوا  8)

 المادة األولى

يوملا  فيه  ا  يكاناا يا   ذ     لك  م  الوما  ااصحا  األىما   ايا كا  الدقاع الذو

مأيا  فيما ييني  منظمات  اا ينلماا  لييا  لتبى  مصالحي   اتيافل ى  حداقي  اتوم  ىل   

الك اية   بفل  ف   اتأي   المختل ة   التيات  اما   اتماللي   ااالتتماىية   المايية  حالتي   تحأي  

 و ااالتتماى . اةنتاتية  اف  تحديا الخقق الت  تييف  ل  التدي  االقتصاي 

 المادة الثانية 

ىبيية يالة  ف   يوملا   الذي   الوب   الوما   مأاااد  ينتما   لييا    - يت   الت   تلك  غيب 

الحداق    - يتنأياتي  يكافة  اتمتوي   الوما   منظمات  االنتماء  ل  ىلاية  ف   الاقنيي   يالوما  

 الندايية. 
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 المادة الثالثة

ظمة اصحا  األىما   ىل   يياع ااباق تكاينيا  تدتصب  تباءات تكاي  منظمة الوما  اا من

 ليو التية المختصة  ايحيي الدانا  التية المختصة  اقبيدة اةيياع  يما ال يتلم  اية مواقات. 

 المادة الرابعة 

 تمابس منظمات الوما  امنظمات اصحا  األىما  نشاقيا يمتبي  يياع ااباق تكاينيا. 

 المادة الخامسة

الم اةيابية  اصحا   للتية  منظمات  اا  الوما   لمنظمات  الوا   االتحاي  م   الك   ختصة  

األىما   ك  ف   قاب منظمته  حا القو  ف  صحة تكاي  منظمات الوما  اا منظمات اصحا   

 األىما   اذلك لمخال ة الدانا  اا النظا  األأاأ  للمنظمة. 

ال قيا   ف   ذلك  يمالب  ا   يا   القو   ف   يال ص   الدلاء احيه  مياشبد  ايختص  اا  منظمة 

 نشاقيا  اذلك لحي  ال ص  نيائيا ف  هذا القو . 

 المادة السادسة

يلل ك  م  الوما  ااصحا  األىما  الممأأي  للمنظمة نظاميا األأاأ  الذو يتلم   

ىل  اته الخصاص اهيافيا ااأائ  تحديديا  اكذلك اتيزتيا اقبق تمايليا ا يابتيا  يا   

 كانت. تيخ  اا تةاليب م  اية تية  

اال يتاز  لزا  منظمات الوما  اا منظمات اصحا  األىما  يةية لاائح اا انظمة خاصة  

يتنظي  الوم  ييا اممابأتيا لنشاقيا تلويا اية تية  ايتاز الل نماذج غيب  لزامية ليذه  

 اللاائح اا األنظمة لنأتبشاي.

 المادة السابعة

ات اصحا  األىما  لألماا  الالايتة  يحظب الل قياي ىل  تملك منظمات الوما  اا منظم 

 االمندالة  اكذلك ممابأة النشاق المال   يشبق ا  يكا  ذلك ف  نقاق اهيافيا.  

 المادة الثامنة 

لك  م  منظمات الوما  امنظمات اصحا  األىما  الحا ف  ا  تكا  فييا يينيا اف  متا   

الحا   اليا  فبىية   اا  ناىية  اتحايات  اا  ندايات ىامة  ااحي ىل   ىمليا  اتحاي ىا   تكاي   ف  

 المأتاو الدقبو. 

الوما    ليا منظمات  الت  تخلل  تكاينيا ن س االتباءات  اتأبو ىل  هذه االتحايات ف  

 امنظمات اصحا  األىما . 



 
 

  اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

النتحاي الوا  الحا ف  االنلما  لنتحايات اا المنظمات الوبيية اا االشتباك ف  تةأيأيا  

ه الحا ف  االنلما  اا االشتباك ف  تةأيس االتحايات اةقليمية  ف  حالة ىي  اتايها  اكذلك ل

 االيالية  كما يكا  لنتحايات الناىية اللندايات الوامة ن س الحداق يوي ماافدة االتحاي الوا . 

 المادة التاسعة

ااته   كافة  يومليا اممابأة  األىما   امنظمات اصحا   الوما   منظمات  قيا   اليالة  تك   

 ية كاملة. نشاقيا ف  حب

اتلم  اليالة حماية منظمات الوما  امنظمات اصحا  األىما  م  التيخ  ف  شئانيا اا  

 التةاليب ىلييا. 

 المادة العاشرة

يك   تشبيل ك  يالة لمنظمات الوما  امنظمات اصحا  األىما  حبية االتتماع يا  حاتة  

  ل   ذ  مأيا م  التية اةيابية اا غيبها. 

 الحادية عشرة المادة 

  ا يك   تشبيل ك  يالة حا الم االة التماىية ا يبا  ىداي الوم  المشتبكة اتنظي   تباءاتي

 انقاقيا اآالابها. 

 المادة الثانية عشرة  

قبق   اأتن اي  يوي  ااالتتماىية  االقتصايية  مصالحي   ى   لليفاع  اةلبا   حا  للوما  

 الت ااض الدانانية لتحديا هذه المصالح. 

 لثالثة عشرة المادة ا

يك   تشبيل ك  يالة حبية الوام  ف  االنلما  اا ىي  االنلما   ل  النداية احبيته ف   

 االنأحا  منيا. 

 المادة الرابعة عشرة 

 يك   تشبيل ك  يالة ىي  التيخ  ف  تبشيح اانتخايات األىلاء النداييي . 

 المادة الخامسة عشرة 

يك   تشبيل ك  يالة حبية ممابأة ك  ىلا لنشاقه النداي  يا  تيخ  م  صاح  الوم   

 اا اية تية. 
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 المادة السادسة عشرة 

لممابأة   الندايية  للتشكينت  التن يذية  المتالس  ألىلاء  النزمة  التأيينت  الدانا   يك   

 اا خابتيا.  ميامي  الندايية خن  مااىيي الوم   أااء كانت هذه الميا  يالمنشةد

 المادة السابعة عشرة 

يك   الدانا  للدايد النداييي  الت با لممابأة نشاقي  النداي  ف  كافة مأتايات التشكي   كما  

 يك   لي  اتابه  اكافة حداقي   يشبق ا  يت  ذلك ف  حياي احتياتات النداية. 

 المادة الثامنة عشرة 

الولا النداي  يأي  انتمائه اا ممابأته  يحظب الدانا  ند  اا اقف اا فص  اا اةلباب ي

 لنشاقه النداي . 

 المادة التاسعة عشرة 

ىي    اا  انلمامه  ىل  شبق  ىمله  ف   اأتمبابه  اا  الوام   اأتخيا   توليا  الدانا   يحظب 

 انلمامه  ل  النداية  اا ىل  شبق االنأحا  منيا. 

 المادة العشرون

اصحا  األىما   الدااىي الخاصة يةأيا   يحيي النظا  األأاأ  لمنظمات الوما  امنظمات 

 اقبق اق يا اا حليا اختيابيا. 

 المادة الحادية والعشرون 

ال يتاز للتية اةيابية اقف اا ح  منظمة الوما  اا منظمة اصحا  األىما   اا  حيو  

 تشكينتيا التن يذية  ال يحك  قلائ   اذلك لمخال ة الدانا  اا النظا  األأاأ  للمنظمة. 

ايكا  م  حا منظمة الوما  امنظمة اصحا  األىما  ممابأة نشاقيا  ل  حي  صياب  

 ة. حك  الدلاء يص ة نيائي

 المادة الثانية والعشرون 

يت  ا  تشم  تشبيوات اليا  الوبيية األحكا  الخاصة يالحبيات االحداق الندايية ف  تميل  

 الدقاىات اىل  األخص ققاىات الصناىة االزباىة االتتابد االخيمات. 
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 ( •3) المادة الثالثة والعشرون

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

الت  تصيق ىلييا ى  نصف المااي )م  األال   ل  الالانية االوشبي (  اا  يكا  م  يينيا  

اتايا المااي )األال  االأايأة االحايية االوشبا (  لافة  ل  المااي اةتبائية م  الالالالة  

 االوشبي   ل  الالامنة االوشبي . 

ة مايد ل  تصيق ىلييا يياية  اذلك يتيليغ المييب الوا  لمكت  الوم   لك  يالة ا  تصيق ىل  اي .2

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

 (•4) المادة الرابعة والعشرون

تويب األحكا  المصايق ىلييا م  قي  اليالة م  هذه االت اقية حيا اين  لما يت  ا  يافبه  

االت اقية    يتبت  ىل  االنلما   ل  هذه  ا   للوما  ااصحا  األىما   كما ال يتاز  التشبيل 

االنتداص م  اية حداق اا مزايا مدببد يمات  ات اقية ىبيية نافذد  اا ينص ىلييا تشبيل اا  

 قلائ  نيائ  اا ات اق اا ىبف موما  يه ف  اية يالة قبف فييا.  حك 

 المادة الخامسة والعشرون 

تصيق ىل  هذه االت اقية اليا  األىلاء ف  منظمة الوم  الوبيية قيدا لنظميا الدانانية   

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

 ك  يالة  اييلوه  ل  اليا  األىلاء.  تصييا 

 المادة السادسة والعشرون 

 تصيح هذه االت اقية ملزمة لك  يالة م  اليا  الوبيية فاب تصييديا ىلييا. 

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

 الوم  الوبيية. 

الت  تصايق ىلييا مأتدين يوي مباب شيب م  تابيخ  اتأبو ىل  اليا  الوبيية األخبو  

  يياع االيدة التصييا. 

 

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

 (. 2000جمهورية مصر العربية، مارس/ آذار 
  - 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 السابعة والعشرون 

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

 الوبيية. 

 المادة الثامنة والعشرون 

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

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

 الوبي  الذو ييلوه  ل  اليا  المصيقة ىل  هذه االت اقية. 

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

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


