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االتفاقية العربية 
 1976لعام  (5)رقم 

بشأن المرأة العاملة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

إْ ِؤتّغ اٌؼًّ اٌؼغثٟ إٌّؼمض فٟ صٚعتٗ اٌشبِـخ فٟ ِض٠ٕخ اإلؿىٕضع٠خ ثجّٙٛع٠خ ِظغ 
( 1976آطاع / ِبعؽ)اٌؼغث١خ 

 

. ِٕٚطٍمًب ِٓ أْ اٌتذغع االلتظبصٞ ٘ٛ صػبِخ اٌتذغع اٌـ١بؿٟ
 

ٚثّب أْ اٌمٜٛ اٌجشغ٠خ ٟ٘ اٌضػبِخ األؿبؿ١خ ٌتذم١ك اٌتذغع االلتظبصٞ ػٓ طغ٠ك اٌت١ّٕخ 
. االجتّبػ١خ ٚااللتظبص٠خ اٌشبٍِخ

 

ٚد١ج إْ اٌّغأح تّخً ٔظف ٘ظٖ اٌمٜٛ، ِّب ٠متضٝ إؿٙبَ األ٠ضٞ اٌؼبٍِخ إٌـبئ١خ فٟ ػ١ٍّخ 
. اٌت١ّٕخ ػٍٝ أٚؿغ ٔطبق ِّىٓ، ٚػٍٝ أؿبؽ اٌّـبٚاح اٌتبِخ ِغ اٌغجً

 

ٌّٚب وبْ أطالق اٌّغأح فٟ تؤص٠خ صٚع٘ب ثطغ٠مخ فؼبٌخ ِٚخّغح ٠ذتُ إ٠جبص إٌّبر اٌّـتمغ 
ٚاٌّالئُ ٌٙب ػٓ طغ٠ك اٌتشغ٠ؼبد، وّب ٠ذتُ تمض٠ُ اٌتـ١ٙالد اٌتٟ تؼ١ٕٙب ػٍٝ اٌم١بَ ثٛاججبتٙب فٟ 

. األؿغح ٚاٌؼًّ
 

ٚتطج١مًب ٌّب تٕض ػ١ٍٗ اٌّبصح اٌؼبشغح ِٓ ا١ٌّخبق اٌؼغثٟ ٌٍؼًّ، ِٓ أْ اٌضٚي اٌؼغث١خ تٛافك 
. ػٍٝ تٛد١ض شغٚط ٚظغٚف اٌؼًّ ثبٌٕـجخ ٌؼّبٌٙب وٍّب أِىٓ طٌه

 

: يمرر
 

: اٌّٛافمخ ػٍٝ االتفبل١خ ا٢تٟ ٔظٙب
 

الوادج األولى 
ًطاق التطثيك 

 

٠جت اٌؼًّ ػٍٝ ِـبٚاح اٌّغأح ٚاٌغجً فٟ وبفخ تشغ٠ؼبد اٌؼًّ، وّب ٠جت أْ تشتًّ ٘ظٖ 
اٌتشغ٠ؼبد  ػٍٝ األدىبَ إٌّظّخ ٌؼًّ اٌّغأح، ٚطٌه فٟ وبفخ اٌمطبػبد ثظفخ ػبِخ، ٚػٍٝ 

. األسض فٟ لطبع اٌؼعاػخ
 

الوادج الثاًيح 
االستخذام واألجىر 

 

٠جت اٌؼًّ ػٍٝ ضّبْ تىبفؤ اٌفغص فٟ االؿتشضاَ ث١ٓ اٌغجً ٚاٌّغأح، فٟ وبفخ ِجبالد 
اٌؼًّ، ػٕض تـبٚٞ اٌّؤ٘الد ٚاٌظالد١خ، وّب ٠جت ِغاػبح ػضَ اٌتفغلخ ث١ّٕٙب فٟ اٌتغلٟ 

. اٌٛظ١فٟ
 



 2 

www.arablegalnet.org  

الوادج الثالثح 
 

٠جت اٌؼًّ ػٍٝ ضّبْ ِـبٚاح اٌّغأح ٚاٌغجً فٟ وبفخ شغٚط ٚظغٚف اٌؼًّ، ٚضّبْ ِٕخ 
. اٌّغأح اٌؼبِخ األجغ اٌّّبحً ألجغ اٌغجً، ٚطٌه ػٓ اٌؼًّ اٌّّبحً

 

الوادج الراتعح 
التعلين والتىجيه والتذرية 

 

٠جت اٌؼًّ ػٍٝ ضّبْ إتبدخ اٌفغص ٌٍّغأح اٌؼبٍِخ ػٍٝ لضَ اٌّـبٚاح ِغ اٌغجً فٟ وبفخ 
. ِغادً اٌتؼ١ٍُ، ٚوظٌه فٟ اٌتٛج١ٗ ٚاٌتضع٠ت إٌّٟٙ، لجً ٚثؼض االٌتذبق ثبٌؼًّ

 

الوادج الخاهسح 
 

٠جت اٌؼًّ ػٍٝ ضّبْ تٛف١غ تـ١ٙالد إػبصح تضع٠ت اٌّغأح اٌؼبٍِخ ثؼض فتغاد أمطبػٙب ػٓ 
. ِجبي اٌؼًّ

 

الوادج السادسح 
ظروف العول وحوايح الورأج 

 

٠ذظغ تشغ١ً إٌـبء فٟ األػّبي اٌشطغح أٚ اٌشبلخ أٚ اٌضبعح ثبٌظذخ أٚ األسالق اٌتٟ 
. ٠ذضص٘ب اٌتشغ٠غ فٟ وً صٌٚخ

 

الوادج الساتعح 
 

ال ٠جٛػ تشغ١ً إٌـبء ١ٌاًل، ٚتذضص اٌجٙبد اٌّشتظخ فٟ وً صٌٚخ، اٌّمظٛص ثب١ًٌٍ طجمب ٌّب 
. ٠تّشٝ ِغ جٛ ِٚٛلغ ٚتمب١ٌض وً ثٍض، ٚتـتخٕٝ ِٓ طٌه األػّبي اٌتٟ ٠ذضص٘ب اٌتشغ٠غ فٟ وً صٌٚخ

 

الوادج الثاهٌح 
 

٠جت ػٍٝ طبدت اٌؼًّ فٟ إٌّشآد اٌتٟ تؼًّ ف١ٙب ٔـبء، ت١ٙئخ صاع ٌٍذضبٔخ، ثّفغصٖ، أٚ 
. ثبالشتغان ِغ ِٕشبح، أٚ ِٕشآد أسغٜ

 

. ٠ٚذضص تشغ٠غ وً صٌٚخ شغٚط إٔشبء ِٚٛاطفبد ٚٔظبَ صٚع اٌذضبٔخ
 

الوادج التاسعح 
 

٠جت اٌؼًّ ػٍٝ تشف١ف األػّبي اٌتٟ تىٍف ثٙب اٌّغأح اٌؼبٍِخ أحٕبء اٌفتغح األس١غح ٌٍذًّ، 
. ٚفٟ اٌفتغح األٌٚٝ ػمت اٌٛالصح، ٠ٚذظغ تشغ١ٍٙب ؿبػبد إضبف١خ فٟ اٌفتغاد اٌّظوٛعح

 

الوادج العاشرج 
رعايح األهىهح 

 

ٌٍّغأح اٌؼبٍِخ اٌذك فٟ اٌذظٛي ػٍٝ أجبػح ثؤجغ وبًِ لجً ٚثؼض اٌٛضغ، ٌّضح ال تمً ػٓ 
ػشغح أؿبث١غ، ػٍٝ أال تمً ِضح ٘ظٖ اإلجبػح ثؼض اٌٛضغ ػٓ ؿتخ أؿبث١غ، ٠ٚذظغ تشغ١ٍٙب لجً 

 .أمضبء اٌّضح اٌّظوٛعح
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الوادج الحاديح عشر 
 

تّٕخ اٌّغأح اٌؼبٍِخ أجبػح ِغض١خ سبطخ، فٟ دبٌخ اٌّغع إٌبجُ ػٓ اٌذًّ أٚ اٌٛضغ طجمب 
ٌّب ٠ذضصٖ اٌتشغ٠غ فٟ وً صٌٚخ، ٚطٌه ِغ ِغاػبح ػضَ ادتـبة ٘ظٖ األجبػح ث١ٓ األجبػاد 

. اٌّغض١خ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌمبْٔٛ
 

الوادج الثاًيح عشرج 
 

٠ذظغ فظً اٌّغأح اٌؼبٍِخ أحٕبء دٍّٙب أٚ ل١بِٙب ثؤجبػح اٌٛضغ، أٚ أحٕبء أجبػتٙب اٌّغض١خ 
. ثـجت اٌذًّ أٚ اٌٛضغ

 

الوادج الثالثح عشرج 
األجازاخ الخاصح 

 

ٌىال اٌؼٚج١ٓ اٌؼب١ٍِٓ، اٌذك فٟ اٌذظٛي ػٍٝ أجبػح ثضْٚ أجغ، ٌّغافمخ ا٢سغ فٟ دبٌخ 
أتمبٌٗ إٌٝ ِىبْ آسغ غ١غ ِىبْ اٌؼًّ األطٍٟ، فٟ صاسً اٌضٌٚخ أٚ سبعجٙب، ٠ٚتغن تذض٠ض اٌذض 

. األلظٝ اٌّظغح ثٗ ٌتشغ٠غ وً صٌٚخ
 

الوادج الراتعح عشرج 
 

ٌٍّغأح اٌؼبٍِخ اٌذك فٟ اٌذظٛي ػٍٝ أجبػح ثضْٚ أجغ ٌٍتفغؽ ٌتغث١خ أطفبٌٙب، ٚطٌه طجمب 
ٌٍشغٚط ٌٍّٚضح اٌتٟ ٠ذضص٘ب اٌتشغ٠غ فٟ وً صٌٚخ، ٠ٚذتفظ ٌٍّغأح اٌؼبٍِخ ثٛظ١فتٙب سالي ٘ظٖ 

. األجبػح
 

الوادج الخاهسح عشرج 
الضواًاخ االجتواعيح 

 

. ٠جت أْ ٠شًّ تشغ٠غ اٌتؤ١ِٕبد االجتّبػ١خ اٌشبص ثىً صٌٚخ، تؤ١ِٕب سبطب ٌألِِٛخ
 

الوادج السادسح عشر 
 

ٌٍّغأح اٌؼبِخ اٌذك فٟ اٌجّغ ث١ٓ أجغ٘ب أٚ ِؼبشٙب، ٚث١ٓ ِؼبشٙب ػٓ ػٚجٙب ثضْٚ دض -  أ
. ألظٝ

ٌؼٚد اٌّغأح اٌؼبٍِخ اٌذك فٟ اٌجّغ ث١ٓ أجغٖ أٚ ِؼبشٗ، ٚث١ٓ ِؼبشٗ ػٓ ػٚجتٗ ثضْٚ دض - ة
. ألظٝ

ألٚالص اٌّغأح اٌؼبٍِخ اٌذك فٟ اٌجّغ ث١ٓ ِؼبشُٙ ػٓ ٚاٌضُ٘، ِٚؼبشُٙ ػٓ ٚاٌضتُٙ ثضْٚ - د
. اٌتم١ض ثذض ألظٝ

 

الوادج الساتعح عشرج 
 

ٌألؿغح أْ تـتف١ض ِٓ اٌتؤ١ِٓ اٌظذٟ اٌشبص ثبٌّغأح اٌؼبٍِخ، ٠ٚذضص اٌتشغ٠غ فٟ وً صٌٚخ 
. اٌّمظٛص ثبألؿغح

 

الوادج الثاهٌح عشرج 
 

ٌٍّغأح اٌؼبٍِخ اٌذك فٟ اٌذظٛي ػٍٝ إٌّخ اٌؼبئ١ٍخ، ٚطٌه فٟ دبٌخ إػبٌتٙب ألٚالص٘ب ٌٚؼٚجٙب 
 .إطا وبْ ػبجؼا
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الوادج التاسعح عشرج 
استحمالاخ الورأج العاهح في حالح االستمالح 

 

ٌٍّغأح اٌؼبٍِخ اٌذك فٟ اٌذظٛي ػٍٝ وبًِ دمٛلٙب فٟ ِىبفؤح ٔٙب٠خ اٌشضِخ أٚ اٌّؼبف أٚ أ٠خ 
اؿتذمبلبد أسغٜ، فٟ دبٌخ اؿتمبٌتٙب ثـجت اٌؼٚاد أٚ اإلٔجبة، ػٍٝ أْ تجضٞ عغجتٙب فٟ 

. االؿتمبٌخ، فٟ سالي اٌّضح اٌتٟ دضص٘ب اٌتشغ٠غ فٟ وً صٌٚخ
 

الوادج العشروى 
أحكام عاهح 

 

تؼتجغ األدىبَ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘ظٖ االتفبل١خ، دضا أصٔٝ ٌّب ٠جت أْ ٠ٛفغٖ تشغ٠غ اٌضٚي 
ٚاٌتؤ١ِٕبد االجتّبػ١خ ٌٍّغأح اٌؼبٍِخ، ٚال ٠جٛػ أْ ٠تغتت ػٍٝ االٔضّبَ إٌٝ ٘ظٖ االتفبل١خ، 

االٔتمبص ِٓ أ٠خ ِؼا٠ب أٚ دمٛق ٔمض٠خ  أٚ ػ١ٕ١خ، ٠ٕض ػ١ٍٙب اٌتشغ٠غ أٚ األدىبَ اٌمضبئ١خ أٚ 
. االتفبلبد اٌجّبػ١خ أٚ اٌؼغف اٌّؼّٛي ثٗ فٟ أ٠خ صٌٚخ ِٓ اٌضٚي إٌّضّخ إ١ٌٙب

 
 

التصذيك على االتفاليح وًفارها وتطثيمها وتعذيلها واالًسحاب هٌها 
 

الوادج الحاديح والعشروى 
التصذيك على االتفاليح 

 

تظضق ػٍٝ ٘ظٖ االتفبل١خ اٌضٚي األػضبء فٟ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌؼغث١خ، طجمب ٌٕظّٙب اٌمب١ٔٛٔخ، 
ٚتٛصع ٚحبئك اٌتظض٠ك ٌضٜ اٌّض٠غ اٌؼبَ ٌّىتت اٌؼًّ اٌؼغثٟ اٌظٞ ٠ؼض ِذضغا ثئ٠ضاع ٚحبئك 

. تظض٠ك وً صٌٚخ ٠ٚجٍغٗ إٌٝ اٌضٚي األػضبء
 

الوادج الثاًيح والعشروى 
ًفار االتفاليح 

 

تظجخ ٘ظٖ االتفبل١خ ٍِؼِخ ٌىً صٌٚخ ِٓ اٌضٚي اٌؼغث١خ، ثّجغص تظض٠مٙب أٚ اٌّٛافمخ ػ١ٍٙب، 
ٚتظجخ ٔبفظح اٌّفؼٛي ثؼض شٙغ ِٓ إ٠ضاع ٚحبئك تظض٠ك أٚ ِٛافمخ حالث ِٓ اٌضٚي األػضبء فٟ 

ِٕظّخ اٌؼًّ اٌؼغث١خ، ٚتـغٞ فٟ شؤْ اٌضٚي اٌؼغث١خ األسغٜ اٌتٟ تٕضُ إ١ٌٙب ِـتمجال، ثؼض 
. ِغٚع شٙغ ِٓ تبع٠ز إ٠ضاع ٚح١مخ االٔضّبَ أٚ اٌتظض٠ك

 
 

الوادج الثالثح والعشروى 
هتاتعح التطثيك وتعذيل االتفاليح 

أو التحلل هي االلتساهاخ 
 

تـغٞ ثشبْ ِتبثؼخ تطج١ك االتفبل١خ أٚ تؼض٠ٍٙب أٚ اٌتذًٍ ِٓ اٌتؼاِبتٙب، األدىبَ اٌٛاعصح فٟ 
. ٔظبَ اتفبل١بد ٚتٛط١بد اٌؼًّ اٌؼغث١خ
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الوادج الراتعح والعشروى 
االًسحاب 

 

ٌىً صٌٚخ ػضٛ فٟ ٘ظٖ االتفبل١خ أْ تٕـذت ِٕٙب ثؼض ِضٟ سّؾ ؿٕٛاد ِٓ تبع٠ز ٔفبط٘ب، 
٠ٚظجخ االٔـذبة ٔبفظا ثؼض ِضٟ ؿٕخ ِٓ تبع٠ز إثالؽ االٔـذبة إٌٝ اٌّض٠غ اٌؼبَ ٌّىتت اٌؼًّ 

. اٌؼغثٟ، اٌظٞ ٠جٍغٗ إٌٝ اٌضٚي األػضبء فٟ ٘ظٖ االتفبل١خ
 

 .ٚال ٠ؤحغ االٔـذبة ػٍٝ طذخ االتفبل١خ ثبٌٕـجخ ٌجبلٟ اٌضٚي األػضبء ف١ٙب


