
 
 

  اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

ف   المنودي  الوبي   الوم   ممتمب  مصب        يتميابية  اةأكنيبية  يميينة  الأايأة  يابته 

 (. 1977الوبيية )مابس/ آذاب 

   يمانا منه ية  أو  اليا  الوبيية المأتمب لتحديا االأتدباب االتتماى  االنما االقتصايو 

لمااقنييا م  خن  خقق شاملة للتنمية االتتماىية ااالقتصايية  يتقل  تكبيس كافة اةمكانات  

اليشبية االمايية المتاافبد ف  الاق  الوبي   م  خن  خقق بشييد لتنمية هذه الماابي  لتلم   

 تحديا االأت ايد الكاملة م  قاتيا اليشبية ا مكاناتيا المايية المخصصة ليذا الوبض. 

الما كانت المايد الأايوة م  الميالاق الوبي  للوم  تنص ىل  ا  اليا  الوبيية تاافا ىل   

الل خقة للتيبي  المين  تت ا ااحتياتاتيا اتتماش  مل اهياف التنمية االقتصايية ااالتتماىية  

 فييا. 

بيية بق   ايوي االقنع ىل  األحكا  الخاصة يالتيبي  المين  الاابيد ف  ك  م  االت اقية الو

يشة  تند  األييو    1975( لوا   4يشة  مأتايات الوم   ااالت اقية الوبيية بق  )  1966( لوا   1)

 يشة  المباد الواملة.    1976( لوا  5الواملة )مويلة(  ااالت اقية الوبيية بق  )

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

 يشة  التاتيه االتيبي  المين :   1977( لوا  9)

 الفصل األول 

 التوجيه والتدريب المهنى 

 المادة األولى

 ألغراض تنفيذ هذه االتفاقية:

تييف  ل   بشاي اتاتيه المتتمل ي ئاته    يدصي يالتاتيه المين  النشاقات البأمية الت   -1

المختل ة ل بص الوم  المتاحة اما  افبايه  االت  تتناأ  مل مياباتي  اميالي  اقيباتي   

 الن أية االتأمانية  التاتييي   ل  فبص التيبي  المتاحة ةىيايه  للوم  المناأ  لي . 

ت  تييف  ل  تافيب احتياتات  يدصي يالتيبي  المين  النشاقات البأمية اغيب البأمية ال -2

المختل ة    ي ئاتي   الميبيي   الوما   التنمية االتتماىية ااالقتصايية م   اا يبامج  خقق 

ييا   االبق   تيييد  اقيبات  ميابات  الكتأا   المتتمل  افباي  اما   ال بصة  ا تاحة 

 اتقايبها يص ة مأتمبد افدا لحاتاتي  المتويبد. 

ت الت  تدا  ييا األتيزد الحكامية  ايدصي يالنشاقات  ايدصي يالنشاقات البأمية النشاقا

 غيب البأمية الت  تدا  ييا هيئات غيب حكامية. 
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 الفصل الثانى

 المبادئ التى تحكم تنفيذ 

 سياسة التوجيه والتدريب المهنى  

 المادة الثانية 

االقتصايو   النما  اهياف  لم   االمين    التوليم   نشاقه  اختياب  ف   ال بي  حبية  ك الة 

 التتماى  للمتتمل. اا

 المادة الثالثة

 تاحة ال بصة اما  ال بي للحصا  ىل  التاتيه االتيبي  المين  المناأيي  له قاا  فتبد  

 اةىياي لحياته الوملية ايويها. 

 المادة الرابعة 

 تحديا مييا تكافم ال بص ف  التيبي  ابفل الك اءد. 

 المادة الخامسة

التنأيا الكام  مل الأياأات األخبو الت  تييف  ل  حماية اتنمية الماابي اليشبية ايص ة  

 خاصة أياأات التولي  اأياأات االأتخيا . 

 المادة السادسة

منيا   االقتصايية  االوبيية  الدقبية  المتويبات  ف  لاء  الأياأات  لتلك  اليابية  المباتوة 

 ااالتتماىية. 

 الفصل الثالث

 ه والتدريب بالمهنى سياسة التوجي 

 المادة السابعة

يت  ا  تحيي لأياأة التاتيه االتيبي  المين  ف  ك  يالة ىلا اهياف تتمش  مل الظباف  

اذلك   ممكنا   ذلك  كا   كلما  الوبي    المأتاو  ىل   الأائيد  االظباف  فييا   الأائيد  المحلية 

 ين . ياالشتباك مل منظمات اصحا  األىما  امنظمات الوما  األكالب تمال 
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 الفصل الرابع 

 أهداف سياسة التوجيه والتدريب المهنى 

 المادة الثامنة 

تحيي اليا  األىلاء اهيافا لأياأتيا الخاصة يالتاتيه االتيبي  المين   مل مباىاد ا  تشم   

 تلك األهياف ما تتلمنه المااي التالية. 

 المادة التاسعة

ة ال نية االميبية  اتحديا االأت ايد المالل   تافيب احتياتات خقق اا يبامج التنمية م  الومال

م  القاقات اليشبية المتاحة  ايص ة خاصة ف  المناقا البي ية االيياية  اذلك يتحديا االأت ايد  

الدصاو م  اةمكانات التيبييية المتاحة  اتحيي االايات التيبي  يالنأية لل ئات الت  تمال  اختناقا  

 ف  هيك  الومالة. 

 رةالمادة العاش

 فتح الدناات يي  المباح  المختل ة للتولي  الوا  االتيبي  المين . 

 المادة الحادية عشرة 

التةكيي ىل  احتياتات ال بي التيبييية االمينية  اتزاييه يالديب الكاف  م  المولامات ةىقائه  

ااأتوياي  اخيباته  قيباته  مل  تتناأ   االت   المتاحة   التيبييية  ال بص  ى   ااقوية  اته  صابد 

 ال أيالاتية االن أية ف  لاء فبص الوم  المتاحة االمتاقوة. 

 المادة الثانية عشرة 

الباب قي تواي    حماية الوما  لي اليقالة الناتمة ى  ندص القل  ىل  مياباتي  اا او 

 ىليي  اا ىل  اليالة نتيتة ندص القل  ىل  مياباتي . 

 المادة الثالثة عشرة 

 مواانة الوما  ف  تحديا انقنقي  الذات  ابفل مأتاو  يياىي  اتنمية باح االيتكاب لييي . 

 المادة الرابعة عشرة 

تدل  م  شة  الوم  ال ن  االمين  اتواق    الوم  ىل  توييب نظبد المتتمل التدلييية االت 

يالتال  حبية اختياب ال بي لنشاقه التوليم  ااالقتصايو  ايى  اى  المتتمل يالياب الذو يمك   

ا  تلويه المباد الوبيية ف  يفل ىتلة التنمية  ايةهمية تافيب فبص تيبييية متكافئة مل اقبانيا  

 م  الذكاب. 
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 الفصل الخامس

 والتدريب المهنى  تشريعات التوجيه 

 المادة الخامسة عشرة 

ىل  ك  يالة ىلا الديا  ياتخاذ اةتباءات المناأية ةصياب قانا  خاص يشة  التاتيه  

 االتيبي  المين   تباى  فيه األحكا  الاابيد ف  المااي التالية: 

 المادة السادسة عشرة 

ال االتيبي   التاتيه  أياأات  اتقييا  يالل  المون   التياز  ىنقاته  تحييي  اتنظي   مين   

 ياألتيزد األخبو المونية يتنمية الماابي اليشبية.  

 المادة السابعة عشرة 

تحييي مصايب الايتة لتماي  نشاقات التاتيه االتيبي  المين  الما  مأاهمة الممأأات  

 االقتصايية الكييبد االمتاأقة ف  تماي  تلك النشاقات. 

 المادة الثامنة عشرة 

  تحك  اتنظ  يبامج التيبي  الت  تت  ف  مااقل الوم  ايص ة خاصة فيما  تحييي الشباق الت

يتولا يشباق االلتحاق يتلك اليبامج  االشباق الاات  تاافبها ف  مااقل الوم  الت  أيتبو  

 فييا التيبي . 

 المادة التاسعة عشرة 

تاحة ال بصة  ك الة تكافم فبص التاتيه االتيبي  المين  يي  ال ئات المختل ة للمتتمل  ا  

لحصا  الاافيي  للوم  م  يا  ىبيية اخبو ىل  فبص تيبييية متناأية مل فبص ىما  الدقب  

 األصليي . 

 المادة العشرون

لما  حصا  الوما  ىل   تازات تيبييية ميفاىة األتب تتناأ  مل احتياتاتي  التيبييية   

 ايما ال يلب يإنتاج الممأأات اا األتيزد الت  يوملا  فييا. 

 المادة الحادية والعشرون 

 تشتيل  قيا  األفباي ىل  يبامج التاتيه االتيبي  المين   يتديي  الحاافز المايية االموناية. 

 المادة الثانية والعشرون 

 لما  حا المتيبيي  ف  التةمي  االتتماى  االناء فتبد التيبي . 
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 المادة الثالثة والعشرون 

التاتيه   يبامج  م   المأت ييا   ىلييا  يحص   مزايا  اا  حداق   يةية  المأاس  ىي   لما  

 االتيبي  المين   يمات  ات اقيات اا ىداي تماىية. 

 المادة الرابعة والعشرون 

تتخذ ك  يالة ىلا اةتباءات التنظيمية الك يلة يلما  فاىلية تقييا احكا  الدانا  المشاب  

 شبد م  هذه االت اقية.  ليه ف  المايد الخامأة ى

 الفصل السادس

 التعاون العربى 

 المادة الخامسة والعشرون 

 توم  ك  يالة ىلا ىل  تحديا التكام  الوبي  ف  متا  أياأات التاتيه االتيبي  المين . 

 المادة السادسة والعشرون 

المين  ى    االتيبي   التاتيه  المولامات حا  أياأات  تياي   ىل   يالة ىلا  توم  ك  

 لقبيا الالنائ   اى  قبيا منظمة الوم  الوبيية. ا

 المادة السابعة والعشرون 

التيبي    الدصاو م   مكانات  االأت ايد  لتحديا  المناأية  اةتباءات  يالة ىلا  تتخذ ك  

المتاحة ف  اليا  الوبيية  يما ف  ذلك تشتيل  قامة يابات تيبييية مشتبكة مل اليا  الوبيية  

 األخبو. 

 ة والعشرون المادة الثامن

تدا  ك  يالة ىلا يحصب للمي  االتخصصات امأتايات الميابد ىل  المأتاو الدقبو   

 يما يأاىي ىل  تاحيي مأتايات التيبي  االمأميات ال نية. 

 المادة التاسعة والعشرون 

توم  ك  يالة ىلا ىل  تاحيي المصقلحات ال نية المأتخيمة ف  متا  التاتيه االتيبي   

 مأتاو الدقبو. المين  ىل  ال
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 المادة الثالثون

الالنث   المااي  تن يذ  متا   ف   ينتائج تيايها  الوبيية  الوم   منظمة  يالة ىلا  ك   تااف  

الأايدة  لتمكينيا م  اأتكما  تيايها ف  متا  تاحيي المصقلحات ال نية ىل  المأتاو الوبي    

 الواملة يي  اليا  الوبيية.  اف  متا  تيأيب تند  األييو

 المادة الحادية والثالثون 

تخصص ك  يالة ىلا تزءا م  يبامج التواا  ال ن  ييا لمواانة اليا  الصييدة الباغية  

 ف  ذلك  ف  متا   ىياي اتنمية قاتيا اليشبية. 

 الفصل السابع

 أحكام عامة

 المادة الثانية والثالثون 

توتيب األحكا  المنصاص ىلييا ف  هذه االت اقية حيا اين  لما يت  ا  يافبه التشبيل للوما    

اال يتاز ا  يتبت  ىل  التصييا ىلييا االنتداص م  اية حداق اا مزايا مدببد يمات  ات اقية  

الموما   ىبيية نافذد  ينص ىلييا التشبيل اا االت اقيات التماىية اا الوبف اا األحكا  الدلائية  

 ييا اا المقيدة ف  اية يالة م  اليا  الوبيية المصيقة ىل  هذه االت اقية. 

 المادة الثالثة والثالثون 

تصيق ىل  هذه االت اقية اليا  الوبيية قيدا لنظميا الدانانية  اتايع االائا التصييا ليو  

  يالة  اييلوه  ل   المييب الوا  لمكت  الوم  الوبي   الذو يوي محلبا يإيياع االيدة تصييا ك

 اليا  الوبيية األخبو. 

 المادة الرابعة 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. 

ا مأتدين  يوي مباب شيب م  تابيخ  يياع  اتأبو ىل  اليا  الوبيية األخبو الت  تنل   ليي

 االيدة التصييا. 

 المادة الخامسة والثالثون 

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

 الوبيية. 
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 المادة السادسة والثالثون 

اما ل  تنص    - قية كليا اا تزئيا ذا اقب ممتمب الوم  الوبي  ات اقية تيييد مويلة ليذه االت ا .1

التيييد ىل  غيب ذلك التيييد    -االت اقية  االت اقية  اليا  األقباف ىل   فإ  تصييا  حيو 

 يات  ن اذها ايأتتيل اةيداف ال ابو اللتزاماتيا الأايدة االاابيد ف  هذه االت اقية. 

 االت اقية التيييد.  تظ  هذه االت اقية نافذد يالنأية لليا  األقباف الت  ل  تصيق ىل   .2

  ل  ا  تصيح االت اقية التيييد نافذد  ياقف قيا  تصييا اليا  األىلاء ىل  هذه االت اقية.  .3

 المادة السابعة والثالثون 

تابيخ   يوي مل  خمس أناات م   تنأح  منيا  ا   االت اقية  هذه  يالة مصيقة ىل   لك  

ن اذها  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. 

  اقية يالنأية لياق  اليا  المنلمة . اال يمالب االنأحا  ىل  أبيا  االت
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