
 1 

اتفاق 
بين جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الدولية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

: دٚجبجخ 
       دٛث أٌ يُظًخ انعًم انذٔنٛخ ثٕصفٓب يُظًخ عبنًٛخ رعهك أكجش أًْٛخ عهٗ دفظ ٔرمذو 

يغزٕٚبد عبنًٛخ يؤعغخ عهٗ انًجبدا انًُصٕص عهٛٓب ـٙ دعزٕسْب ٔـٙ رصشٚخ ـٛالدنفٛب ٔرنك 
.  ـٙ انًٛذاٍَٛ انعًبنٙ ٔاالجزًبعٙ 

 
       ْٔٙ إر رزعبٌٔ يع األيى انًزذذح ـٙ صٛبَخ انغهى ٔاأليٍ انذٔنٍٛٛ رظم خبسج َؽبق 
انخالـبد انغٛبعخ ثٍٛ األيى أٔ ثٍٛ يجًٕعبد األيى ٔرعع َفغٓب رذذ رصشؾ كبـخ األيى 

األععبء ـٛٓب ثمصذ انزعبٌٔ يعٓب عهٗ أعبط ـشد٘ أٔ عٍ ؼشٚك انًُظًبد اإللهًٛٛخ انزٙ ركٌٕ 
ٔرنك ـٙ . ْزِ األيى أععبء ـٛٓب عهٗ رذمٛك األْذاؾ انزٙ ٔجذد يٍ أجهٓب يُظًخ انعًم انذٔنٛخ 

.  ظٕء انًغزٕٚبد انعبنًٛخ انزٙ َشأد عٍ ؼشٚمٓب ْزِ انًُظًخ 
 

       ٔدٛث أٌ جبيعخ انذٔل انعشثٛخ رٕد ثبنزعبٌٔ يع يُظًخ انعًم انذٔنٛخ أٌ رُٓط ثشـبْٛخ 
.  شعٕة انذٔل األععبء ـٛٓب 

 
       ـئٌ يُظًخ انعًم انذٔنٛخ أٔ جبيعخ انذٔل انعشثٛخ سؼجخ يًُٓب ـٙ انًغبًْخ داخم انُؽبق 

انعبو نًٛثبق األيى انًزذذح ـٙ رذمٛك أْذاؾ يُظًخ انعًم انذٔنٛخ ثؽشٚمخ ـعبنخ ـٙ انذٔل انعشثٛخ  
 

:         لذ ارفمزب عهٗ يب ٚأرٙ 
  

:  التشاور المتبادل :  المادة األولى 
 

رزشبٔس جبيعخ انذٔل انعشثٛخ ٔيُظًخ انعًم انذٔنٛخ ثبَزظبو ـٙ األيٕس راد األًْٛخ  - 1        
. انًشزشكخ ثمصذ صٚبدح رذمٛك أْذاؾ يُظًخ انعًم انذٔنٛخ ثؽشٚمخ ـعبنخ ـٙ انذٔل انعشثٛخ 

  
رخؽش يُظًخ انعًم انذٔنٛخ جبيعخ انذٔل انعشثٛخ ثأٚخ يششٔعبد رٓذؾ إنٗ اصدٚبد  - 2       

َشبغ انًُظًخ اإللهًٛٙ ـٙ أساظٙ انذٔل األععبء ـٙ جبيعخ انذٔل انعشثٛخ ٔرُظش ثعٍٛ االعزجبس 
أٚخ يالدظبد رٕاـٛٓب ثٓب جبيعخ انذٔل انعشثٛخ ثشأٌ ْزِ انًششٔعبد ٔرنك ثمصذ رذمٛك رعبٌٔ 

.  ـعبل ثٍٛ انًُظًزٍٛ 
 

رخؽش جبيعخ انذٔل انعشثٛخ يُظًخ انعًم انذٔنٛخ ثأٚخ يششٔعبد رٓذؾ إنٗ اصدٚبد  - 3       
َشبغ انجبيعخ ـٙ األيٕس انزٙ رٓى يُظًخ انعًم انذٔنخ ٔرُظش ثعٍٛ االعزجبس أٚخ يالدظبد رٕاـٛٓب 

.  ٔرنك ثمصذ رذمٛك رعبٌٔ ـعبل ثٍٛ انٓٛئزٍٛ . ثٓب يُظًخ انعًم انذٔنٛخ ثشأٌ ْزِ انًششٔعبد 
 

إرا اعزذعذ انظشٔؾ رشرت يشبٔساد ثٍٛ يًثهٙ انًُظًزٍٛ ثمصذ االرفبق عهٗ أجذٖ  - 4       
.  ؼشٚمخ نزُظٛى َٕاح يٍ انُشبغ يعُٛخ ٔنعًبٌ االعزفبدح ثألصٗ يب ًٚكٍ يٍ يٕاسد انًُظًخ 
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 : المعلوماث اإلحصائيت والتشزيعيت : المادة الثانيت 

 
رعًم جبيعخ انذٔل انعشثٛخ ٔيُظًخ انعًم انذٔنٛخ عهٗ ثهٕغ ألصٗ رعبٌٔ يًكٍ  - 1        

ٔرزعبـشاٌ يٍ أجم االعزفبدح . ثًُٛٓب ثمصذ اعزجعبد كم ركشاس نهعًم ٚكٌٕ ؼٛش ظشٔس٘ 
ثألصٗ يب ًٚكٍ يٍ انًعهٕيبد اإلدصبئٛخ ٔانزششٚعٛخ ٔيٍ أجم ظًبٌ اعزخذاو يٕاسدًْب إنٗ 
ألصٗ دذ ـٙ عجٛم جًع ْزِ انًعهٕيبد ٔرذهٛهٓب َٔششْب ٔإراعزٓب ثمصذ رخفٛط األعجبء عهٗ 

.  انذكٕيبد ٔانًُظًبد األخشٖ انزٙ رجًع يُٓب ْزِ انًعهٕيبد 
 

رزشبٔس جبيعخ انذٔل انعشثٛخ ٔيُظًخ انعًم انذٔنٛخ يعب ثبَزظبو ثشأٌ أصهخ انُظى  - 2       
إلعذاد انُصٕص انعشثٛخ نالرفبلٛبد ٔانزٕصٛبد انزٙ ألشْب يؤرًش انعًم انذٔنٙ ٔؼٛش رنك يٍ 

.  ٔثبئك يُظًخ انعًم انذٔنٛخ انزٙ ركٌٕ راد أًْٛخ خبصخ نهذٔل انعشثٛخ 
  

 : تبادل المعلوماث والوثائك : المادة الثالثت 
 

رزجبدل جبيعخ انذٔل انعشثٛخ ٔيُظًخ انعًم انذٔنٛخ عهٗ أكًم ٔجّ ٔأعشعّ انًعهٕيبد  - 1        
. راد األًْٛخ انًشزشكخ نهؽشـٍٛ 

  
رذٛػ يُظًخ انعًم انذٔنٛخ جبيعخ انذٔل انعشثٛخ ثكم رؽٕساد ـٙ عًم يُظًخ انعًم  - 2       

.  انذٔنٛخ ركٌٕ راد أًْٛخ نهجبيعخ 
 

رذٛػ جبيعخ انذٔل انعشثٛخ يُظًخ انعًم انذٔنٛخ ثكم رؽٕساد ـٙ عًم جبيعخ انذٔل  - 3       
.  انعشثٛخ ركٌٕ راد أًْٛخ نهًُظًخ 

  
 : التمثيل المتبادل : المادة الزابعت 

 
        ثمصذ صٚبدح رذمٛك أْذاؾ يُظًخ انعًم انذٔنٛخ ـٙ انذٔل انعشثٛخ ثؽشٚمخ ـعبنخ رذعٕ 

يُظًخ انعًم انذٔنٛخ جبيعخ انذٔل انعشثٛخ أٌ رٕـذ يٍ ًٚثهٓب ـٙ اجزًبعبد يؤرًش انعًم انذٔنٙ 
ٔكزنك رذعٕ جبيعخ انذٔل انعشثٛخ يُظًخ انعًم انذٔنٛخ نكٙ رٕـذ يٍ ًٚثهٓب ـٙ اجزًبعبرٓب ٔرنك 

.  عُذيب رجذث أيٕس ركٌٕ راد أًْٛخ نٓزِ انًُظًخ 
  

 : تنظيماث إداريت : المادة الخامست 
        ٚزخز كم يٍ األيٍٛ انعبو نجبيعخ انذٔل انعشثٛخ ٔانًذٚش انعبو نًكزت انعًم انذٔنٙ 

.  اإلجشاءاد انًُبعجخ انزٙ ركفم انزعبٌٔ ٔاالرصبل انفعهٍٛٛ ثٍٛ يٕظفٍٛ انٓٛئزٍٛ 
  
 
 

:  تنفيذ وتعذيل ومذة سزيان االتفاق : المادة السادست 
 

ٚذخم ْزا االرفبق ـٙ دٛض انزُفٛز يٍ انزبسٚخ انز٘ ٔلعّ ـّٛ انًًثهٌٕ انًعزًذٌٔ نكم  - 1        
.  يٍ جبيعخ انذٔل انعشثٛخ ٔيُظًخ انعًم انذٔنٛخ 
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.  ٚعذل ْزا االرفبق ثشظٙ انؽشـٍٛ  - 2       

 
نكم يٍ انؽشـٍٛ أٌ ُٚمط االرفبق ثئخؽبس ٚجهػ نهؽشؾ اٜخش ٔٚعزجش ْزا انُمط َبـزا  - 3       

.  ثعذ يشٔس عزخ أشٓش عهٗ ربسٚخ انزجهٛػ 
 
 

       ٔإثجبرب نًب رمذو ٕٚلع انًذٚش انعبو نًكزت انعًم انذٔنٙ انًفٕض يٍ انغهؽخ انًخزصخ نًكزت 
انعًم انذٔنٙ ٔاأليٍٛ انعبو نجبيعخ انذٔل انعشثٛخ انًفٕض يٍ يجهظ جبيعخ انذٔل انعشثٛخ ْزا 

.  االرفبق يٍ َغخزٍٛ ثبنهؽخ انعشثٛخ اإلَجهٛضٚخ 
 

  
جبيعخ انذٔل انعشثٛخ عٍ 

عجذ انخبنك دغَٕخ 
 األيٍٛ انعبو

نجبيعخ انذٔل انعشثٛخ 
26 / 5 / 1958 

 عٍ يُظًخ انعًم انذٔنٛخ 
 (دٚفٛذ يٕسط)

 انًذٚش انعبو
 نًكزت انعًم انذٔنٙ

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ـٙ دٔس اَعمبدِ انعبد٘ انزبعع  ٔانعششٍٚ  1958 / 4 / 27ٔاـك عهّٛ يجهظ جبيعخ انذٔل انعشثٛخ ثزبسٚخ - أ 

 1958 / 5 / 26ٔلع االرفبق ـٙ جُٛٛؿ ثزبسٚخ - ة 


