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االتفاقية العربية 
 1977لعام  (8)رقم 

بشأن الحريات والحقوق النقابية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

إْ ِؤرّش اٌؼًّ اٌؼشثٟ إٌّؼمذ فٟ دٚسرٗ اٌغبدعخ فٟ ِذ٠ٕخ اإلعىٕذس٠خ ثجّٙٛس٠خ ِظش 
، (1977آراس / ِبسط)اٌؼشث١خ 

 

إ٠ّبٔب ِٕٗ ثبْ اٌحش٠خ إٌمبث١خ ٟ٘ ِٓ اٌحش٠بد اٌؼبِخ اٌزٟ ٔظذ ػ١ٍٙب اٌّٛاص١ك اٌذ١ٌٚخ 
ٚدعبر١ش اٌؼبٌُ،  

 

ٌّٚب وبْ حك إٌمبثبد فٟ حّب٠خ اٌؼّبي ٚاٌزفبٚع اٌجّبػٟ ثأعُّٙ ٌزحذ٠ذ ششٚؽ ٚظشٚف 
اٌؼًّ ٘ٛ ِٓ اٌحمٛق اٌّمشسح اٌزٟ اوزغجزٙب اٌحشوخ إٌمبث١خ ثىفبحٙب اٌـ٠ًٛ،  

 

ٌّٚب وبْ ٌٍٕمبثبد اٌؼشث١خ دٚس أعبعٟ فٟ رحش٠ش ٚر١ّٕخ ٚرمذَ اٌٛؿٓ اٌؼشثٟ، فبْ ط١بٔخ 
اٌحش٠بد ٚاٌحمٛق إٌمبث١خ رؼزجش ششؿب جٛ٘ش٠ب ٌزّى١ٓ إٌمبثبد ِٓ ِّبسعخ ٘زا اٌذٚس،  

 

ٌّٚب وبٔذ إٌمبثبد اٌؼّب١ٌخ ِٕٚظّبد أطحبة األػّبي ػٍٟ حذاصخ ػٙذ٘ب فٟ اٌٛؿٓ اٌؼشثٟ، 
لذ خـذ خـٛاد ٚاعؼخ فٟ ثؼغ اٌذٚي اٌؼشث١خ، إال أٔٙب ِب صاٌذ فٟ ثذا٠خ ِشاحٍٙب ثبٌٕغجخ 

.  ٌذٚي ػشث١خ أخشٜ
 

ٚرـج١مب ٌّب رٕض ػ١ٍٗ اٌّبدح اٌؼبششح ِٓ ا١ٌّضبق اٌؼشثٟ ٌٍؼًّ، ِٓ أْ اٌذٚي اٌؼشث١خ رٛافك 
.  ػٍٟ رٛح١ذ ششٚؽ ٚظشٚف اٌؼًّ ثبٌٕغجخ ٌؼّبٌٙب وٍّب أِىٓ رٌه

 

ٚح١ش أٗ ِٓ ث١ٓ أ٘ذاف ِٕظّخ اٌؼًّ اٌؼشث١خ اٌؼًّ ػٍٝ ر١ّٕخ ٚط١بٔخ اٌحش٠بد اٌحمٛق 
. إٌمبث١خ

 

فئْ اٌّؤرّش ٠مشس اٌّٛافمخ ػٍٝ االرفبل١خ ا٢رٟ ٔظٙب ٚاٌزٟ ٠ـٍك ػ١ٍٙب االرفبل١خ اٌؼشث١خ سلُ 
:   ثشأْ اٌحش٠بد ٚاٌحمٛق إٌمبث١خ1977ٌؼبَ   (8)

 

المادة األولي 
 

ٌىً ِٓ اٌؼّبي ٚأطحبة األػّبي، أ٠ب وبْ اٌمـبع اٌزٞ ٠ؼٍّْٛ ف١ٗ، أْ ٠ىٛٔٛا، دْٚ إرْ 
ِغجك، ف١ّب ث١ُٕٙ ِٕظّبد، أٚ ٠ٕؼّٛا إ١ٌٙب، ٌزشػٝ ِظبٌحُٙ، ٚرذافغ ػٓ حمٛلُٙ ٚرؼًّ ػٍٝ 

رحغ١ٓ حبٌزُٙ اٌّبد٠خ ٚاالجزّبػ١خ، ٚرّضٍُٙ أِبَ اٌجٙبد اٌّخزٍفخ، رغُٙ فٟ سفغ اٌىفب٠خ اإلٔزبج١خ، 
.  ٚفٟ رحم١ك اٌخـؾ اٌزٟ رٙذف إٌٝ اٌزمذَ االلزظبدٞ ٚاالجزّبػٟ

 

المادة الثانية 
 

غ١ش رٍه اٌزٟ ٠ٕزّْٛ إ١ٌٙب – ٠جت ِغبٚاح اٌؼّبي اٌؼشة اٌز٠ٓ ٠ؼٍّْٛ فٟ دٌٚخ ػشث١خ 
ثبٌؼّبي اٌٛؿ١١ٕٓ فٟ االٔزّبء إٌٝ ػؼ٠ٛخ ِٕظّبد اٌؼّبي ٚرّزؼُٙ ثىبفخ اٌحمٛق – ثجٕغ١برُٙ 

.  إٌمبث١خ
 



 2 

www.arablegalnet.org  

المادة الثالثة 
 

رمزظش إجشاءاد رى٠ٛٓ ِٕظّخ اٌؼّبي أٚ ِٕظّخ أطحبة األػّبي، ػٍٝ إ٠ذاع أٚساق رى٠ٕٛٙب 
ٌذٜ اٌجٙخ اٌّخزظخ، ٠ٚحذد اٌمبْٔٛ اٌجٙخ اٌّخزظخ، ٚؿش٠مخ اإل٠ذاع، ثّب ال ٠زؼّٓ أ٠خ 

.  ِؼٛلبد
 

المادة الرابعة 
 

.  رّبسط ِٕظّبد اٌؼّبي ِٕٚظّبد أطحبة األػّبي ٔشبؿٙب ثّجشد إ٠ذاع أٚساق رى٠ٕٛٙب
 

المادة الخامسة 
 

ٌٍجٙخ  اإلداس٠خ اٌّخزظخ، ٌٚىً ِٓ االرحبد اٌؼبَ ٌّٕظّبد اٌؼّبي أٚ ِٕظّبد أطحبة 
األػّبي، وً فٟ إؿبس ِٕظّزٗ، حك اٌـؼٓ فٟ طحخ رى٠ٛٓ ِٕظّبد اٌؼّبي أٚ ِٕظّبد أطحبة 

.  األػّبي، ٚرٌه ٌّخبٌفخ اٌمبْٔٛ أٚ إٌظبَ األعبعٟ ٌٍّٕظّخ
 

٠ٚخزض اٌمؼبء ٚحذٖ ثبٌفظً فٟ اٌـؼٓ دْٚ أْ ٠ؤصش رٌه فٟ ل١بَ إٌّظّخ أٚ ِجبششح 
.  ٔشبؿٙب، ٚرٌه ٌح١ٓ اٌفظً ٔٙبئ١ب فٟ ٘زا اٌـؼٓ

 

المادة السادسة 
 

٠ؼغ وً ِٓ اٌؼّبي ٚأطحبة األػّبي اٌّؤعغ١ٓ ٌٍّٕظّخ ٔظبِٙب األعبعٟ اٌزٞ ٠زؼّٓ 
ػٍٝ ٚجٗ اٌخظٛص أ٘ذافٙب ٚٚعبئً رحم١مٙب، ٚوزٌه أجٙضرٙب ٚؿشق ر٠ٍّٛٙب ٚإداسرٙب، دْٚ 

.  رذخً أٚ رأص١ش ِٓ أ٠خ جٙخ وبٔذ
 

ٚال ٠جٛص إٌضاَ ِٕظّبد اٌؼّبي أٚ ِٕظّبد أطحبة األػّبي ثأ٠خ ٌٛائح أٚ أٔظّخ خبطخ 
ثزٕظ١ُ اٌؼًّ ثٙب ِّٚبسعزٙب ٌٕشبؿٙب رؼؼٙب أ٠خ جٙخ، ٠ٚجٛص ٚػغ ّٔبرط غ١ش إٌضا١ِخ ٌٙزٖ 

.  اٌٍٛائح أٚ األٔظّخ ٌالعزششبد
 

المادة السابعة 
 

٠حظش ٚػغ ل١ٛد ػٍٝ رٍّه ِٕظّبد اٌؼّبي أٚ ِٕظّبد أطحبة األػّبي ٌألِٛاي اٌضبثزخ 
.  ٚإٌّمٌٛخ، ٚوزٌه ِّبسعخ إٌشبؽ اٌّبٌٟ، ثششؽ أْ ٠ىْٛ رٌه فٟ ٔـبق أ٘ذافٙب

 

المادة الثامنة 
 

ٌىً ِٓ ِٕظّبد اٌؼّبي ِٕٚظّبد أطحبة األػّبي اٌحك فٟ أْ رىْٛ ف١ّب ث١ٕٙب ٚفٟ ِجبي 
ػٍّٙب ٔمبثبد ػبِخ أٚ ارحبداد ٔٛػ١خ أٚ فشػ١خ، ٌٚٙب اٌحك فٟ رى٠ٛٓ ارحبد ػبَ ٚاحذ ػٍٝ 

.  اٌّغزٜٛ اٌمـشٞ
 

ٚرغشٞ ػٍٝ ٘زٖ االرحبداد فٟ رى٠ٕٛٙب ٔفظ اإلجشاءاد اٌزٟ رخؼغ ٌٙب ِٕظّبد اٌؼّبي 
.  ِٕٚظّبد أطحبة األػّبي

 

ٌٚالرحبد اٌؼبَ اٌحك فٟ االٔؼّبَ ٌالرحبد٠بد أٚ إٌّظّبد اٌؼشث١خ أٚ االشزشان فٟ رأع١غٙب 
فٟ حبٌخ ػذَ ٚجٛد٘ب، ٚوزٌه ٌٗ اٌحك فٟ االٔؼّبَ أٚ االشزشان فٟ رأع١ظ االرحبداد اإلل١ّ١ٍخ 

 . وّب ٠ىْٛ ٌالرحبد٠بد إٌٛػ١خ ٌٍٕٚمبثبد اٌؼبِخ ٔفظ اٌحمٛق، ِٛافمخ االرحبد اٌؼبَ. ٚاٌذ١ٌٚخ
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المادة التاسعة 
 

رىفً اٌذٌٚخ ل١بَ ِٕظّبد اٌؼّبي ِٕٚظّبد أطحبة األػّبي ثؼٍّٙب ِّٚبسعخ وبفخ أٚجٗ 
.  ٔشبؿٙب فٟ حش٠خ وبٍِخ

 

ٚرؼّٓ اٌذٌٚخ حّب٠خ ِٕظّبد اٌؼّبي ِٕٚظّبد أطحبة األػّبي ِٓ اٌزذخً فٟ شئٛٔٙب أٚ 
.  اٌزأص١ش ػ١ٍٙب

 

 العاشرة المادة
 

٠ىفً رشش٠غ وً دٌٚخ ٌّٕظّبد اٌؼّبي ِٕٚظّبد أطحبة األػّبي حش٠خ االجزّبع دْٚ حبجخ 
.  إٌٝ إرْ ِغجك ِٓ اٌجٙخ اإلداس٠خ أٚ غ١ش٘ب

 

المادة الحادية عشرة 
 

٠ىفً رشش٠غ وً دٌٚخ حك اٌّفبٚػخ اٌجّبػ١خ ٚإثشاَ ػمٛد اٌؼًّ اٌّشزشوخ ٚرٕظ١ُ إجشاءارٙب 
.  ٚٔـبلٙب ٚأصبس٘ب

 

المادة الثانية عشرة 
 

ٌٍؼّبي حك اإلػشاة ٌٍذفبع ػٓ ِظبٌحُٙ االلزظبد٠خ ٚاالجزّبػ١خ ثؼذ اعزٕفبد ؿشق 
.  اٌزفبٚع اٌمب١ٔٛٔخ ٌزحم١ك ٘زٖ اٌّظبٌح

 

المادة الثالثة عشرة 
 

٠ىفً رشش٠غ وً دٌٚخ حش٠خ اٌؼبًِ فٟ االٔؼّبَ أٚ ػذَ االٔؼّبَ إٌٝ إٌمبثخ ٚحش٠زٗ فٟ 
.  االٔغحبة ِٕٙب

 

المادة الرابعة عشرة 
 

.  ٠ىفً رشش٠غ وً دٌٚخ ػذَ اٌزذخً فٟ رشش١ح ٚأزخبثبد األػؼبء إٌمبث١١ٓ
 

المادة الخامسة عشرة 
 

٠ىفً رشش٠غ وً دٌٚخ حش٠خ ِّبسعخ وً ػؼٛ ٌٕشبؿٗ إٌمبثٟ دْٚ رذخً ِٓ طبحت اٌؼًّ 
.  أٚ أ٠خ جٙخ

 

المادة السادسة عشرة 
 

٠ىفً اٌمبْٔٛ اٌزغ١ٙالد اٌالصِخ ألػؼبء اٌّجبٌظ اٌزٕف١ز٠خ ٌٍزشى١الد إٌمبث١خ ٌّّبسعخ 
.  ِٙبُِٙ إٌمبث١خ خالي ِٛاػ١ذ اٌؼًّ، عٛاء وبٔذ ٘زٖ اٌّٙبَ ثبٌّٕشأح أٚ خبسجٙب

 

المادة السابعة عشرة 
 

٠ىفً اٌمبْٔٛ ٌٍمبدح إٌمبث١ٓ اٌزفشؽ ٌّّبسعخ ٔشبؿُٙ إٌمبثٟ فٟ وبفخ ِغز٠ٛبد اٌزشى١ً، وّب 
.  ٠ىفً ٌُٙ أجٛسُ٘ ٚوبفخ حمٛلُٙ، ثششؽ أْ ٠زُ رٌه فٟ حذٚد احز١بجبد إٌمبثخ
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المادة الثامنة عشرة 
 

٠حظش اٌمبْٔٛ ٔمً أٚ ٚلف أٚ فظً أٚ األػشاس ثبٌؼؼٛ إٌمبثٟ ثغجت أزّبئٗ أٚ ِّبسعزٗ 
.  ٌٕشبؿٗ إٌمبثٟ

 

المادة التاسعة عشرة 
 

٠حظش اٌمبْٔٛ رؼ١ٍك اعزخذاَ اٌؼبًِ أٚ اعزّشاسٖ فٟ ػٍّٗ ػٍٝ ششؽ أؼّبِٗ أٚ أؼّبِٗ 
.  إٌٝ إٌمبثخ، أٚ ػٍٝ ششؽ االٔغحبة ِٕٙب

 

المادة العشرون 
 

٠حذد إٌظبَ األعبعٟ ٌّٕظّبد اٌؼّبي ِٕٚظّبد أطحبة األػّبي، اٌمٛاػذ اٌخبطخ ثأعجبة 
.  ٚؿشق ٚلفٙب أٚ حٍٙب اخز١بس٠ب

 

المادة الحادية والعشرون 
 

ال ٠جٛص ٌٍجٙخ اإلداس٠خ ٚلف أٚ حً ِٕظّخ اٌؼّبي أٚ ِٕظّخ أطحبة األػّبي، أٚ إحذٜ 
.  رشى١الرٙب اٌزٕف١ز٠خ إال ثحىُ لؼبئٟ، ٚرٌه ٌّخبٌفخ اٌمبْٔٛ أٚ إٌظبَ األعبعٟ ٌٍّٕظّخ

 

٠ٚىْٛ ِٓ حك ِٕظّخ اٌؼّبي ِٕٚظّخ أطحبة األػّبي ِّبسعخ ٔشبؿٙب إٌٝ ح١ٓ طذٚس 
.  حىُ اٌمؼبء ثظفخ ٔٙبئ١خ

 

المادة الثانية والعشرون 
 

٠جت أْ رشًّ رشش٠ؼبد اٌذٚي اٌؼشث١خ، األحىبَ اٌخبطخ ثبٌحش٠بد ٚاٌحمٛق إٌمبث١خ فٟ ج١ّغ 
.  اٌمـبػبد، ٚػٍٝ األخض لـبػبد اٌظٕبػخ ٚاٌضساػخ ٚاٌزجبسح ٚاٌخذِبد

 

المادة الثالثة و العشرون 
  

.  رمشس اٌذٚي اٌؼشث١خ اٌّظبدلخ اسرجبؿٙب ثبالٌزضاِبد إٌبشئخ ػٓ رٕف١ز أحىبَ ٘زٖ االرفبل١خ
 

المادة الرابعة والعشرون 
  

رؼزجش األحىبَ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌّٛاد ِٓ األٌٚٝ حزٝ اٌضب١ٔخ ٚاٌؼشش٠ٓ ِٓ ٘زٖ  
االرفبل١خ، حذًا أدٔٝ ٌّب ٠جت أْ ٠ٛفشٖ اٌزشش٠غ ٌٍؼّبي ٚأطحبة األػّبي، وّب ال ٠جٛص أْ ٠زشرت 

ػٍٝ االٔؼّبَ إٌٝ ٘زٖ االرفبل١خ، االٔزمبص ِٓ أ٠خ حمٛق أٚ ِضا٠ب ِمشسح ثّٛجت ارفبل١خ ػشث١خ 
ٔبفزح أٚ ٠ٕض ػ١ٍٙب رشش٠غ أٚ حىُ لؼبئٟ ٔٙبئٟ أٚ ارفبق أٚ ػشف ِؼّٛي ثٗ فٟ أ٠خ دٌٚخ ؿشف 

.  ف١ٙب
 

المادة الخامسة والعشرون 
 

رظذق ػٍٝ ٘زٖ االرفبل١خ اٌذٚي األػؼبء فٟ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌؼشث١خ ؿجمب ٌٕظّٙب اٌمب١ٔٛٔخ، 
ٚرٛدع ٚصبئك اٌزظذ٠ك ٌذٜ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌّىزت اٌؼًّ اٌؼشثٟ اٌزٞ ٠ؼذ ِحؼشا ثئ٠ذاع ٚصبئك 

.  رظذ٠ك وً دٌٚخ، ٠ٚجٍغٗ إٌٝ اٌذٚي األػؼبء
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المادة السادسة والعشرون 
 

.  رظجح ٘زٖ االرفبل١خ ٍِضِخ ٌىً دٌٚخ ِٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ فٛس اٌزظذ٠ك ػ١ٍٙب
 

ٚرظجح ٔبفزح اٌّفؼٛي ثؼذ شٙش ِٓ إ٠ذاع ٚصبئك رظذ٠ك صالس ِٓ اٌذٚي األػؼبء فٟ ِٕظّخ 
.  اٌؼًّ اٌؼشث١خ

 

ٚرغشٞ ػٍٝ اٌذٚي اٌؼشث١خ األخشٜ اٌزٟ رظبدق ػ١ٍٙب ِغزمجال ثؼذ ِشٚس شٙش ِٓ ربس٠خ 
.  إ٠ذاع ٚص١مخ اٌزظذ٠ك

 

المادة السابعة والعشرون 
 

رغشٞ ثشأْ ِزبثؼخ رـج١ك االرفبل١خ األحىبَ اٌٛاسدح فٟ ٔظبَ ارفبل١بد ٚرٛط١بد اٌؼًّ 
.  اٌؼشث١خ

 

المادة الثامنة والعشرون 
 

ٌىً دٌٚخ ؿشف فٟ ٘زٖ االرفبل١خ أْ رٕغحت ِٕٙب ثؼذ ِؼٟ خّظ عٕٛاد ِٓ ربس٠خ ٔفبر٘ب، 
٠ٚظجح االٔغحبة ٔبفزا ثؼذ ِؼٟ عٕخ ِٓ ربس٠خ إثالؽ االٔغحبة إٌٝ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌّىزت اٌؼًّ 
اٌؼشثٟ اٌزٞ ٠جٍغٗ إٌٝ اٌذٚي اٌّظذلخ ػٍٝ ٘زٖ االرفبل١خ  ٚال ٠ؤصش االٔغحبة ػٍٝ ٔفبر االرفبل١خ 

.  ثبٌٕغجخ ٌجبلٟ اٌذٚي إٌّؼّخ
 

  
 
 


