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 عمل األطفال في المواثیق والمعاییر الدولیة
  

 مفھوم عمل األطفال
ھو العمل الذي یضع أعباءا ثقیلة على الطفل، والذي یھدد سالمتھ وصحتھ ورفاھیتھ، العمل 

عمل  الذي یستفید من ضعف الطفل وعدم قدرتھ عن الدفاع عن حقوقھ، العمل الذي یستغل
 یساھمكعمالة رخیصة بدیلة عن عمل الكبار، العمل الذي یستخدم وجود األطفال وال  األطفال

 ھ طفل وتدریبھ ویغیر حیاتھ ومستقبلفي تنمیتھم، العمل الذي یعیق تعلیم ال
 عمل األطفال في المواثیق والمعاییر الدولیة

التي  قوق الطفلاتفاقیة ح ١٩٨٩ قد أصدرت في عام ةالجمعیة العامة لألمم المتحد كانت
عرفت الطفل بأنھ كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة من عمره وأكدت على ضرورة السعي 
لحمایة الطفل من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل یرجح أن یكون خطرا أو یمثل 
إعاقة لتعلیمھ أو ضررا بصحتھ أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو 

عي، وأوجبت على الدول األطراف فیھا اتخاذ التدابیر التشریعیة واإلداریة واالجتماعیة االجتما
والتربویة التي تكفل ھذه الحمایة، وبشكل خاص وضع حد أدنى لسن االلتحاق بالعمل ونظام 
مالئم لساعات العمل وظروفھ وفرض عقوبات مناسبة لضمان فعالیة تطبیق ھذه النصوص، 

إضافة إلى معظم الدول العربیة  ١٩٩١على ھذه االتفاقیة في أیار من عام األردن وقد صادق
  موالعدید من دول العال

الذي كان قد تم  اإلعالن العالمي لحقوق الطفل قد أقرت في نفس العام وكانت الجمعیة العامة
وجوب كفالة وقایة الطفل من "، حیث نص اإلعالن على  ١٩٥٧إعداد مسودتھ في عام

 یتعرض لالتجار بھ بأي وسیلة من الوسائل، ضروب اإلھمال والقسوة واالستغالل، وان ال
وان ال یتم استخدامھ قبل بلوغ سن مناسب، وان ال یسمح لھ بتولي حرفھ أو عمل یضر 

ویتضمن موضوع عمل . بصحتھ أو یعرقل تعلیمھ أو یضر بنموه البدني أو العقلي أو األخالقي
لیا أدناه وخاصة اتفاقیات العمل األطفال في المواثیق والمعاییر الدولیة التفاصیل المبینة تا

الدولیة المتعلقة بالحد األدنى لسن العمل وأسوأ أشكال عمل األطفال واتفاقیة حقوق الطفل 
وإعالن المبادئ والحقوق األساسیة في العمل باإلضافة إلى اتفاقیات العمل العربیة الصادرة 

  :-عن منظمة العمل العربیة
  

  منظمة العمل الدولیة
المنظمة العدید من االتفاقیات التي تعالج شؤون العمل المختلفة منھا االتفاقیات الثمانیة أصدرت 

 ١٣٨في العمل، كان آخرھا االتفاقیتین رقم  لحقوق اإلنسان التي تمثل المعاییر األساسیة



٢ 
 

بشأن أسوأ  ١٩٩٩ لسنة ١٨٢بشأن الحد األدنى لسن االستخدام واالتفاقیة رقم  ١٩٧٣ لسنة
للتان تعتبران من االتفاقیات الثمانیة المشار إلیھا أعاله، وأھم االتفاقیات أشكال عمل األطفال، ا

التي أقرتھا مؤتمرات العمل الدولیة في مجال عمل األطفال وأحدثھا، حیث تعتبر األحكام التي 
وردت فیھا معاییر أساسیة لحقوق اإلنسان في العمل تلتزم بھا الدول المنضمة إلیھا وتتم 

خالل في الوفاء بااللتزامات المترتبة علیھا بموجبھا، كما تلتزم الدول األخرى مساءلتھا عن اإل
أدبیا بأحكامھا رغم عدم مصادقتھا علیھا ،وذلك بحكم عضویتھا في ھذه المنظمة والتزامھا 

 .بدستورھا وإعالن المبادئ والحقوق األساسیة في العمل الذي صدر عنھا
 

   ١٣٨اتفاقیة العمل الدولیة رقم 
تھدف على المدى البعید إلى القضاء الكامل على عمل األطفال، حیث وضعت حدًا أدنى لسن 
العمل ھو سن إتمام التعلیم اإللزامي والذي اعتبرت انھ ال یجوز أن یقل عن الخامسة عشرة، 
كما منعت تشغیل األطفال حتى سن الثامنة عشرة في األعمال التي یحتمل أن تعرض للخطر 

وأوجبت على .بسبب طبیعتھا أو الظروف التي تؤدى فیھا األحداث أو أخالقصحة أو سالمة 
  وطنیة ترمي للقضاء فعلیا على عمل األطفال الدول المصادقة أن تتعھد باتباع سیاسة

  

 ٨١٣ رقم اتفاقیة
  االستخدام لسن األدنى الحد بشأن

 تدریجیا لیح بحیث ،الموضوع ھذا بخصوص عام صك لوضع حان قد الوقت أن یرى وإذ
 كلیا القضاء بغرض وذلك ،محددة اقتصادیة قطاعات علي المنطبقة الموجودة الصكوكل مح

  االستخدام لسن األدنى بالحد المتعلقة المقترحات بعض اعتماد قرر وإذل، األطفا لعم علي
  ،دولیة اتفاقیة لشك المقترحات ھذه تأخذ أن قرر وإذ

     ١٩٧٣ للسن األدنى الحد اتفاقیة ستسمى التي االتفاقیة التالیة 
  

  - ) :١(ة الماد
ى ترمي إل وطنیة سیاسة باتباع لھا بالنسبة نافذة االتفاقیة ھذه تكون عضو دولة لك تتعھد

 بصورة لالعم أو االستخدام لسن األدنى الحد رفع وإلى لاألطفا لعم علي القضاء فعلیا
  لألحداث    الذھني و النمو البدني مع یتفق مستوى ىإل تدریجیة

  -) :٢(ة الماد
 أدنى حدا تصدیقھا بصك ترفقھ إعالن في ،االتفاقیة ھذه علي تصدق عضو دولة لك تقرر -١ 

 یجوز وال أرضیھا علي المسجلة لالنق لوسائ علي أو أراضیھا علي لالعم أو االستخدام لسن



٣ 
 

 ٨إلى ٤ المواد مراعاة مع ،مھنة أي في لالعم أو لالستخدام السن ھذا لم یبلغ شخص أي لقبو
  ةاالتفاقی ھذه من

 العام المدیر الحق وقت في تخطر أن االتفاقیة ھذه علي صدقت عضو دولة للك یجوز - ٢
 الذي الحد من أعلي للسن حدا وضعت أنھا ،جدیدة إعالنات طریق عن ،الدولي لالعم لمكتب
  .تصدیقھا وقت حددتھ

 سن من أدنى المادة ھذه من ١ بالفقرة عمال المقرر للسن األدنى الحد یكون أن یجوز ال - ٣
  .ةسن ١٥ عن لیق أن لحا أي في یجوز وال ،اإللزامیة الدراسة إنھاء

 اقتصادھا یبلغ لم عضو دولة ألي یجوز ،المادة ھذه من ٣ الفقرة أحكام من الرغم علي  -٤
 ،سنة ١٤ یبلغ للسن أدنى حدا البدایة في تقرر أن ،التطور من كافیة درجة التعلیمیة وتسھیالتھا

  وجدت حیثما ،المعنیین لوالعما لالعم أصحاب منظمات مع التشاور بعد وذلك
 ،السابقة الفقرة بأحكام عمال سنة ١٤ یبلغ للسن أدنى حدا قررت عضو دولة لك تورد  -٥

 لالعم منظمة دستور من ٢٢ المادة بموجب تفاقیةاال ھذه تطبیق عن تقدمھا التقاریر التي في
    -: فیھ توضح بیانا ،الدولیة

  أو ؛قائمة لتزا ال ذلكى إل دفعتھا التي األسباب أن) أ

 تحدده تاریخ من ابتداء إلیھا المشار األحكام من االستفادة في حقھا عن تتخلى أنھا) ب
    ٣ المادة 

 أو االستخدام أنواع من نوع أي في لللقبو سنة ١٨ عن للسن ،األدنى الحد لیق أن یجوز ال  -١
 أو طبیعتھ بسبب األحداث أخالق أو سالمة أو صحة للخطر یعرض أن لیحتم التي لالعم

 .فیھا یؤدي التي الظروف

 أصحاب منظمات مع التشاور بعد ،المختصة السلطة أو الوطنیة اللوائح أو القوانین تحدد -  ٢
 من ١ الفقرة علیھا تنطبق التي لالعم أو االستخدام أنواع ،وجدت حیثما المعنیین لوالعما لالعم
 .المادة ھذه

 السلطة أو الوطنیة اللوائح أو للقوانین یجوز ،المادة ھذه من ١ الفقرة أحكام من الرغم علي -  ٣
 تسمح أن ،وجدت حیثما ،المعنیین لوالعما لالعم أصحاب منظمات مع التشاور بعد ،المختصة

 وأخالق وسالمة ةـصح تماما تصان أن شریطة سنة ١٦ سن من ابتداء لأوالعم باالستخدام
 بخصوص كافیین مھنیا تدریبا أو محددا تعلیما األحداث ھؤالء یتلقى أن ، المعنیین األحداث

 .المقصود النشاط فرع
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 : ) ٤( لمادةا

 حیثما ،المعنیین لوالعما لالعم أصحاب منظمات مع التشاور بعد ،المختصة للسلطة یجوز -١
 من محددة فئات ،الضروري بالقدر ،االتفاقیة ھذه انطباق نطاق من تستثني أن،وجدت

 .وھامة خاصة تطبیقیة لمشاك تظھربشأنھا لالعم أو االستخدام

 الذي االتفاقیة تطبیق عن لاألو تقریرھا في ،االتفاقیة ھذه تصدق عضو دولة لك تبین -٢
 قد تكون أن یمكن التي الفئات ،الدولیة لالعم منظمة دستور من ٢٢ المادة بموجب تقدمھ

 وتبین ،االستثناء ھذاىإل دفعتھا التي األسباب بیان مع المادة ھذه من ١ بالفقرة عمال استثنتھا
 تنفیذ إلیھ لوص ما ومدى المستثناة الفئات تجاه وممارساتھا قوانینھا وضع الالحقة تقاریرھا في

 .الفئات بھذه یتعلق فیما لھا تنفیذ من تزمعھ ما أو االتفاقیة

 أو االستخدام أنواع ،المادة بھذه عمال االتفاقیة ھذه انطباق نطاق من تستثنى أن یجوز ال -٣
 .٣ المادة تغطیھا التي لالعم

 
 -: )٥( المادة 

 أن ،التطور من كافیة درجة اإلداریة وتسھیالتھا اقتصادھا یبلغ لم عضو دولة ألي یجوز -١
 لوالعمال،العم أصحاب منظمات مع التشاور بعد ،االتفاقیة ھذه انطباق نطاق البدایة في تضیق

 .وجدت حیثما المعنیین

 ،بتصدیقھا ترفقھ إعالن في ،المادة ھذه من ١ الفقرة أحكام من تستفید عضو دولة لك تبین -٢
 ،االتفاقیة ھذه أحكام علیھا ستطبق التي المؤسسات أنواع أو االقتصادي النشاط فروع

 الصناعة ،األحجار وقطع التعدین:    یلي ما علي ،أدنى كحد ،االتفاقیة ھذه أحكام تنطبق -٣
 ،والمواصالت التخزین ل،النق ،الصحیة الخدمات ،والمیاه والغاز الكھرباء ،البناء ،التحویلیة
 لألغراض أساسا إنتاجھا یخصص التي الزراعیة المشاریع من وغیرھا الكبیرة المزارع
 وال المحلي االستھالك لأج من تنتج والصغیرةالتي األسریة الحیازات لتشم وال،التجاریة
  .منتظمة بصورة باجر عماال تستخدم
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 :  المادة بھذه عمال االتفاقیة ھذه انطباق نطاق ضیقت عضو دولة لك -٤

 الوضع الدولیة لالعم منظمة دستور من ٢٢ المادة بموجب تقدمھا التي التقاریر في تبین)  أ(
 نطاق من المستثناة النشاط فروع في لواألطفا األحداث لعم أو باستخدام یتعلق فیما العام

 .أحكامھا تطبیق في التوسع تحو محرز تقدم وأي ،االتفاقیة ھذه انطباق

 ىإل ترسلھ بإعالن االتفاقیة ھذه تطبیق نطاق رسمیا توسع أن وقت أي في لھا یجوز)  ب(
  .الدولي لالعم لمكتب العام المدیر

 
 :) ٦( المادة 

 التعلیم ألغراض المدارس في واألحداث لاألطفا یؤدیھ الذي لالعم علي االتفاقیة ھذه تنطبق ال
 المنشآت في لالعم علي تنطبق وال ،األخرى التدریب مؤسسات وفي ،التقني أو أوالمھني العام
 لشروط وفقا ینفذ لالعم ھذا كان إذا لاألق علي سنة ١٤ سن بلغوا الذین األشخاص یؤدیھ الذي

 حیثما ،المعنیین لالعما ل،العم أصحاب منظمات مع التشاور بعد المختصة السلطة تقررھا
 :  من أساسیا جزءا لیشك وكان ،وجدت

 ؛ تدریب مؤسسة أو مدرسة علي الرئیسیة مسؤولیتھا تقع تدریبیة أو تعلیمیة دورة) أ(

 ؟ أقرتھ قد المختصة السلطة كانت إذا ، منشأة في كلھ أو األكبر قسمھ ینفذ تدریبي برنامج) ب(

 التدریب نوع أو المھنة اختیار لتسھیىإل یرمي توجیھي أو إرشادي برنامج) ج(
 

 :  )٧( المادة 

 تتراوح الذین األشخاص لعم أو باستخدام تسمح أن الوطنیة اللوائح أو للقوانین یجوز -١
 :    خفیفة لأعما في سنة ١٣، ١٥ بین ما أعمارھم

 ؛ نموھم أو بصحتھم ضارة تكون أن لیحتم ال) أ(

 التي المھنیین التدریب أو التوجیھ برامج في واشتراكھم المدرسة في مواظبتھم لتعط ال)  ب(
 .یتلقونھ الذي التعلیم من.االستفادة علي قدرتھم تضعف وال ،المختصة السلطة تقرھا
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 بلغوا الذین األشخاص لعم أو باستخدام تسمح أن الوطنیة اللوائح أو للقوانین أیضا یجوز -٢
 في المبینة بالشروط تفي لأعما في اإللزامیة دراستھم ینھوا ولم لاألق علي سنھ ١٥ سن

 . المادة ھذه من ١ الفقرة من) ب( و) أ( الفرعیتین الفقرتین

 بموجب فیھا لالعم أو باالستخدام السماح یجوز التي األنشطة المختصة السلطة تحدد -٣
 بھذا القیام فیھا یجوز التي والشروط الساعات عدد تقرر و ،المادة ھذه من ٢و١ الفقرتین

 .لالعم أو االستخدام

 من تستفید عضو دولة للك یجوز ،المادة ھذه من ٢ و ١ الفقرتین أحكام من الرغم علي -٤
 سنة ١٣. ١٤ سني عن تستعیض أن ، منھا تستفید ظلت وطالما ٢ المادة من ٤ الفقرة أحكام
 .٢ الفقرة في سنة ١٥ بسن سنة ١٤ سن وعن ،المادة ھذه من ١ الفقرة في سنة ١٥و ١٣ بسني

 
 : ) ٨ ( المادة 

 حیثما ،المعنیین لوالعما لالعم أصحاب منظمات مع التشاور بعد المختصة للسلطة یجوز -١
 ٢ المادة علیھ تنص الذي لالعم أو االستخدام بحظر االلتزام من بإعفاءات تسمح أن ،وجدت

 حالة لك في تمنح بتراخیص وذلك ،فنیة حفالت في المشاركة منھا ألغراض االتفاقیة ھذه من
 .حدة علي

 ل،العم أو باالستخدام فیھا یسمح التي الساعات وعدد الغایة لھذه تمنح التي التراخیص تقید -٢
  .لھا یخضعا أن یجب التي الشروط وتحدد

   -) : ٩( المادة 

 لضمان ،مناسبة عقوبات فرض فیھا بما ،الالزمة التدابیر جمیع المختصة السلطة تتخذ -١
  بفعالیة االتفاقیة ھذه أحكام تنفیذ

 االلتزام عن المسؤولین األشخاص المختصة السلطة أو الوطنیة اللوائح أو القوانین تتحدد  -٢
 .االتفاقیة ھذه إلنفاذ توضع التي باألحكام

 التي األخرى الوثائق أو السجالت المختصة السلطة أو الوطنیة اللوائح أو القوانین تقرر - ٣
 أسماء الوثائق أو السجالت ھذه تتضمن و ، تقدیمھا و بھا االحتفاظ لالعم صاحب علي یتعین

 ١٨ عن أعمارھم لوتق أجلھ من یعملون أو یستخدمھم الذین األشخاص میالد وتواریخ وأعمار
  .اإلمكان عند لاألصو حسب مصدقة تكون أن علي ،سنة
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   -) : ١٠( المادة 

 ،)الصناعة( للسن األدنى الحد اتفاقیة ،المادة ھذه في المبینة بالشروط ،االتفاقیة ھذه تراجع -
 للسن األدنى الحد واتفاقیة ،١٩٢٠ ،)البحري لالعم( للسن األدنى الحد واتفاقیة ،١٩١٩

 الحد اتفاقیة ،١٩٢١ ،)ومساعدوھم الوقادون( للسن األدنى الحد واتفاقیة ،١٩٢١ ،)الزراعة(
) البحري لالعم( للسن األدنى الحد واتفاقیة أو ١٩٣٢ ،)الصناعیة غیر لاألعما( للسن األدنى

 الحد واتفاقیة ،١٩٣٧ ،)مراجعة) (الصناعة( للسن األدنى ٥الحد واتفاقیة ،١٩٣٦)  مراجعة(
 صیادو( للسن دنى أو الحد اتفاقیة ،١٩٣٧ ،)مراجعة (الصناعیة غیر لاألعما( للسن األدنى

 .)١٩٦٥ ،)األرض سطح تحت لالعم للسن األدنى الحد واتفاقیة ،١٩٥٩ ،)األسماك

 لالعم( للسن األدنى الحد اتفاقیة تصدیق باب لإقفا االتفاقیة ھذه نفاذ بدء یستتبع ال -٢
 واتفاقیة ،١٩٣٧ ،)مراجعة) (الصناعة( للسن األدنى الحد واتفاقیة ،١٩٣٦ ،)مراجعة(البحري

 للسن األدنى الحد اتفاقیة ،١٩٣٧ ،)مراجعة) (الصناعیة غیر لاألعما(  للسن األدنى الحد
 .١٩٦٥ ،)األرض سطح تحت لالعم( للسن األدنى الحد واتفاقیة ،(ك األسما صیادو(

 للسن األدنى الحد واتفاقیة ،١٩١٩ ،)الصناعة( للسن األدنى الحد اتفاقیة تصدیق باب لیقف -   ٣
 األدنى الحد واتفاقیة ،١٩٢١ ،)الزراعة( للسن األدنى الحد واتفاقیة ،١٩٢٠ ،)البحر لالعم(

 بتصدیق ذلك علي فیھا األطراف جمیع توافق عندما ،١٩٢١ ،)ومساعدوھم الوقادون( للسن
 .الدولي لالعم لمكتب العام المدیرىإل ترسلھ بإعالن أو االتفاقیة ھذه

     :االتفاقیة ھذه عن الناشئة االلتزامات لتقب عندما -٤

 وإذا ١٩٣٧ ،)مراجعة) (الصناعة( للسن األدنى الحد اتفاقیة في طرف عضو دولة لقب من) أ)
 یستتبع ،سنة ١٥ عن لیق ال االتفاقیة ھذه من ٢ بالمادة عمال للسن فیھا المقرر األدنى الحد كان
  ةالمذكور لالتفاقیة المباشر النقض قانونا ذلك

 لاألعما( للسن األدنى الحد اتفاقیة في تعریفھا حسب الصناعیة غیر لباألعما یتعلق فیما)  ب) 
 قانونا ذلك یستتبع ،المذكورة االتفاقیة في طرف عضو دولة لقب من ،١٩٣٢ ،)غیرالصناعیة

  ةالمذكور لالتفاقیة المباشر النقض

 لاألعما( للسن األدنى الحد اتفاقیة في تعریفھا حسب الصناعیة غیر لباألعما یتعلق فیما)  ج 
 كان وإذا ،المذكورة االتفاقیة في طرف عضو دولة لقب من ،١٩٣٧ ،)مراجعة) (غیرالصناعیة
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 ذلك یستتبع ،سنة ١٥ عن لیق ال االتفاقیة ھذه من ٢ بالمادة عمال للسن فیھا المقرر األدنى الحد
  ؟ المذكورة لالتفاقیة المباشر النقض قانونا

 لالعم( للسن األدنى الحد اتفاقیة في طرف عضو دولة لقب من البحري لبالعم یتعلق فیما) د 
 ھذه من ٢ بالمادة عمال للسن فیھا المقرر األدنى الحد كان وإذا ،١٩٣٦)  مراجعة (البحري
 لالعم علي تنطبق االتفاقیة ھذه من ٣ المادة أن الدولة ھذه بینت أو سنھ١٥ عن لیق ال االتفاقیة
  ،المذكورة لالتفاقیة المباشر النقص قانونا ذلك یستتبع ،البحري

 األدنى الحد اتفاقیة في طرف عضو دولة لقب من ،البحري الصید في لبالعم یتعلق فیما)  ـھ 
 من ٢ بالمادة عمال للسن فیھا المقرر األدنى الحد كان وإذا ،١٩٥٩ ،)األسماك صیادو للسن
 علي تنطبق االتفاقیة ھذه من ٣ المادة أن الدولة ھذه بینت أو سنھ ١٥ عن لیق ال االتفاقیة ھذه
  ٦،المذكورة لالتفاقیة المباشر النقض قانونا ذلك یستتبع البحرى الصید في لالعم

 ،)األرض سطح تحت لالعم( للسن األدنى الحد اتفاقیة في طرف عضو دولة لقب من) و
 عن لیق ال االتفاقیة ھذه من ٣ بالمادة عمال للسن فیھا المقرر األدنى الحد كان وإذا ،١٩٦٥

 في لالعم علي ینطبق الحد ھذا أن الدولة ھذه بینت أو المذكورة باالتفاقیة عمال المقرر الحد
 النقض قانونا ذلك یستتبع ،االتفاقیة ھذه من ٣ المادة بموجب األرض سطح تحت المناجم
 .االتفاقیة ھذه نفاذ بدء شریطة.المذكورة لالتفاقیة المباشر

  :   االتفاقیة ھذه عن الناشئة االلتزامات لقبو یستتبع   -٥

 ؛١٢ مادتھا بموجب ١٩١٩ ،)الصناعة( للسن األدنى الحد اتفاقیة نقض) أ

 مادتھا بموجب ١٩٢١ ،)الزراعة( للسن األدنى الحد اتفاقیة نقض ، بالزراعة یتعلق فیما) ب
٩، 

 ،١٩٢٠ ،)البحري لالعم( للسن األدنى الحد اتفاقیة نقض ،البحري لبالعم یتعلق فیما) ج
  .مادتھا بموجب

 ،١٢ مادتھا بموجب ،١٩٣١ ،)ومساعدوھم الوقادون( للسن األدنى الحد اتفاقیة ونقض١٠
  .االتفاقیة ھذه نفاذ بدء شریطة

  -):١١(المادة 

  لتسجیلھا الدولي لالعم لمكتب العام المدیرىإل االتفاقیة لھذه الرسمیة التصدیقات لترس
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 ):١٢(المادة 

 المدیر لسج التي الدولیة لالعم منظمة في األعضاء لالدو سوى االتفاقیة ھذه تلزم ال - ١
 .تصدیقاتھا العام

 دولتین تصدیق لتسجی تاریخ من شھرا عشر اثني مضي بعد االتفاقیة نفاذ یبدأ - - ٢
 .العام المدیر لدى لھا عضوین

 من شھرا عشر اثني مضى بعد عضو دولة ألي بالنسبة االتفاقیة نفاذ یبدأ ذلك وبعد - ٣
  .تصدیقھا لتسجی

 -):١٣(المادة 

 علي سنوات عشر مضي بعد تنقضھا أن االتفاقیة ھذه علي صادقت عضو دولة للك یجوز -١
 ھذا یكون وال. لتسجیلھا الدولي لالعم لمكتب العام المدیرىإل لترس بوثیقة ذلك و نفاذھا بدء

 .تسجیلھ تاریخ علي عام مضي بعد إال نافذا النقض

 فترة النقضاء التالي العام لخال تمارس ولم االتفاقیة ھذه علي صادقت عضو دولة لك -٢
 ھذه في علیھ المنصوص النقض في الحق السابقة الفقرة في إلیھا المشار العشر السنوات

 في االتفاقیة ھذه نقض ذلك بعد لھا ویجوز ،أخرى سنوات عشر لفترة بھا ملتزمة تكون ،المادة
 .المادة ھذه علیھا تنص التي لألحكام وفقا سنوات عشر فترة لك نھایة

 -):١٤(المادة 

 الدولیة لالعم منظمة في األعضاء لالدو جمیع الدولي لالعم لمكتب العام المدیر یخطر -١
 .المنظمة في األعضاء لالدو بھا أبلغتھ التي والنقوض التصدیقات لك لبتسجی

 لدى االتفاقیة ھذه نفاذ فیھ سیبدأ الذي التاریخىإل األعضاء لالدو نظر العام المدیر یلفت -٢
  فیھ أبلغ الذي الثاني التصدیق لبتسجی إخطارھا

  

  

 -):١٥(المادة 
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 الكاملة لبالتفاصی المتحدة لألمم العام األمین بإبالغ الدولي لالعم لمكتب العام المدیر یقوم
 العام األمین یقوم كما ،السابقة المواد ألحكام طبقا سجلھا التي النقض ووثائق التصدیقاتللك

 المتحدة األمم میثاق من ١٠٢ المادة ألحكام طبقا بتسجیلھا

 -):١٦(المادة 

 عن تقریرا ضروریا ذلك رأى كلما ،العام المؤتمرىإل الدولي لالعم مكتب إدارة مجلس یقدم
 أو كلیا مراجعتھا مسألة إدراجىإل یدعو ما ھناك كان إذا فیما وینظر ،االتفاقیة ھذه تطبیق
  .المؤتمر لأعما لجدو في جزئیا

 

 -):١٧(المادة 

 االتفاقیة تنص لم وما جزئیا أو كلیا االتفاقیة لھذه مراجعة جدیدة اتفاقیة المؤتمر اعتمد إذا -١
 .ذلك خالف علي الجدیدة

 أحكام عن النظر وبغض قانونا المراجعة الجدیدة لالتفاقیة عضو دولة تصدیق یستتبع)  أ(
 ،المراجعة الجدیدة االتفاقیة نفاذ بدء شریطة الحالیة لالتفاقیة المباشر النقض ،أعاله ١٣ المادة

 االتفاقیة نفاذ بدء تاریخ من اعتبارا الحالیة لالتفاقیة األعضاء لالدو تصدیق باب لیقف)  ب(
 .المراجعة الجدیدة

 لللدو بالنسبة الحالیین مضمونھا و شكلھا في نافذة لحا أي علي الحالیة االتفاقیة ّل ظ ت -٢
 المراجعة االتفاقیة علي تصدق ولم صدقتھا التي األعضاء

 -):١٨(المادة 

 الحجیة في متساویان االتفاقیة لھذه والفرنسي اإلنجلیزي النصان


