
  

  يـل الدولـر العمـمؤتم

    

        Convention No. 189  ١٨٩االتفاقية رقم 

 العمل الالئق للعمال المنزلييناتفاقية 

 إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

في  المائةدعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته  وقد
  ،٢٠١١ نيهيو/ حزيران األول من

وإذ يدرك التزام منظمة العمل الدولية بتعزيز العمل الالئق للجميع، عن طريق تحقيق أهداف 
المبادئ والحقوق األساسية في العمل، وإعالن منظمة منظمة العمل الدولية بشأن إعالن 

 العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة،

تي يقدمها العمال المنزليون في االقتصاد العالمي، ويشمل ذلك وإذ يسّلم بالمساهمة المهمة ال
 وتوسع نساًء ورجاًال، ذوي المسؤوليات العائلية، زيادة فرص العمل بأجر للعمال،

نطاق خدمات رعاية المسنين واألطفال والمعوقين وتحويالت الدخل الكبيرة داخل 
  البلدان وفيما بينها،

يزال منتقص القيمة ومحجوبًا، وأّن النساء والفتيات هّن  وإذ يعتبر أّن العمل المنزلي ال
اللواتي يضطلعن به بصورة أساسية، والكثيرات منهّن من المهاجرات أو من أفراد 
مجتمعات محرومة، وهّن معرضات على وجه الخصوص للتمييز فيما يتعلق بظروف 

  االستخدام والعمل ولغير ذلك من انتهاآات حقوق اإلنسان، 

ك أيضًا أنه في البلدان النامية التي تشهد على مر التاريخ ندرة فرص العمل في وإذ يدر
االستخدام المنظم، يشكل العمال المنزليون نسبة آبيرة من القوى العاملة الوطنية 

 ويظلون من بين أشد العمال تهميشًا،

فيهم العمال  وإذ يذّآر بأّن اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية تنطبق على جميع العمال، بمن
  المنزليون، ما لم يكن منصوصًا على خالف ذلك،

وإذ يشير إلى األهمية الخاصة التي ترتديها، بالنسبة إلى العمال المنزليين، اتفاقية العمال 
، )أحكام تكميلية(، واتفاقية العمال المهاجرين )٩٧رقم ( ١٩٤٩، )مراجعة(المهاجرين 

، )١٥٦رقم ( ١٩٨١المسؤوليات العائلية،  ، واتفاقية العمال ذوي)١٤٣رقم ( ١٩٧٥
، وتوصية عالقة االستخدام، )١٨١رقم ( ١٩٩٧واتفاقية وآاالت االستخدام الخاصة، 

، فضًال عن اإلطار متعدد األطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن )١٩٨رقم ( ٢٠٠٦
رة اليد مبادئ وتوجيهات غير ملزمة لنهج قائم على الحقوق إزاء هج: هجرة اليد العاملة

  ،)٢٠٠٦(العاملة 
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وإذ يعترف بالظروف الخاصة التي يؤدى فيها العمل المنزلي، مما يجعل من المرغوب فيه 
استكمال المعايير العامة بمعايير خاصة بالعمال المنزليين، بحيث يتمكنون من التمتع 

  بحقوقهم بشكل آامل،

عالن العالمي لحقوق اإلنسان وإذ يذّآر بالصكوك الدولية األخرى ذات الصلة، من قبيل اإل
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 

لمتحدة العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية األمم ا
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والسيما البروتوآول المكمل لها لمنع وقمع 
ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، والبروتوآول المكمل لها 
لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، واتفاقية حقوق الطفل 

  ق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،واالتفاقية الدولية لحماية حقو

الالئق للعمال المنزليين، وهو موضوع البند  العملوإذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن 
  الرابع من جدول أعمال الدورة، 

  دولية؛  اتفاقيةوإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل 

ين وأحد عشر، االتفاقية التالية يونيه من عام ألف/ من حزيران السادس عشريعتمد في هذا اليوم 
  . ٢٠١١التي ستسمى اتفاقية العمال المنزليين، 

  ١ المادة

  :في مفهوم هذه االتفاقية

 العمل المؤدى في أسرة أو أسر أو من أجل أسرة أو أسر؛" العمل المنزلي"يعني تعبير   )أ(

إطار عالقة  أي شخص مستخَدم في العمل المنزلي في" العامل المنزلي"يعني تعبير   )ب(
  استخدام؛

أي شخص يؤدي عمًال منزليًا من حين إلى آخر أو على نحو متقطع فقط وليس على أساس   )ج(
  .مهني، ليس عامًال منزليًا

  ٢ المادة

  .تنطبق االتفاقية على جميع العمال المنزليين  .١

آثر يمكن لكل دولة عضو صدقت على هذه االتفاقية، وبعد التشاور مع المنظمات األ  .٢
تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال، وحيثما وجدت، المنظمات الممثلة للعمال المنزليين والمنظمات 

  :الممثلة ألصحاب عمل العمال المنزليين، أن تستثني آليًا أو جزئيًا من نطاق تطبيقها

  فئات من العمال، تتمتع بطريقة أخرى بحماية مماثلة على األقل؛  )أ(

 .عمال، يثار بشأنها مشاآل خاصة ذات طبيعة جوهريةفئات محدودة من ال  )ب(

على آل دولة عضو تستفيد من اإلمكانية المتاحة في الفقرة السابقة، أن تذآر في أول   .٣
من دستور منظمة العمل الدولية، أي فئة محددة  ٢٢تقرير لها عن تطبيق االتفاقية بموجب المادة 
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وتحدد في التقارير الالحقة أية . اب هذا االستثناءمن العمال قد استثنيت على هذا النحو وأسب
  .تدابير قد تكون اُتخذت بهدف توسيع نطاق تطبيق االتفاقية لتشمل العمال المعنيين

  ٣ المادة

تتخذ آل دولة عضو تدابير تضمن على نحو فّعال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان لجميع   .١
 .قيةالعمال المنزليين، آما هو وارد في هذه االتفا

تتخذ آل دولة عضو، لصالح العمال المنزليين، التدابير المنصوص عليها في هذه   .٢
  :االتفاقية الحترام وتعزيز وتحقيق المبادئ والحقوق األساسية في العمل، أال وهي

  الحرية النقابية واإلقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية؛  )أ(

  و اإللزامي؛القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أ  )ب(

  القضاء الفعلي على عمل األطفال؛  )ج(

  .القضاء على التمييز في االستخدام والمهنة  )د(

عند اتخاذ تدابير تضمن تمتع العمال المنزليين وأصحاب عمل العمال المنزليين   .٣
بالحرية النقابية واإلقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية، تحمي الدول األعضاء حق العمال 

نزليين وأصحاب عمل العمال المنزليين في إقامة منظمات أو اتحادات أو اتحادات عامة الم
خاصة بهم، ورهنًا بالقواعد التي تخضع لها المنظمات المعنية، في االنضمام إلى منظمات أو 

  .اتحادات أو اتحادات عامة من اختيارهم

  ٤ المادة

يين بما يتماشى مع أحكام اتفاقية تضع آل دولة عضو حدًا أدنى للسن للعمال المنزل  .١
، )١٨٢رقم ( ١٩٩٩، واتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، )١٣٨رقم ( ١٩٧٣الحد األدنى للسن، 

على أال يقل عن الحد األدنى الذي تنص عليه القوانين واللوائح الوطنية السارية على العمال 
  .عمومًا

ل الذي يقوم به العمال المنزليون دون تتخذ آل دولة عضو تدابير تضمن أال َيحرم العم  .٢
عامًا وأعلى من الحد األدنى لسن القبول في االستخدام، هؤالء العمال من التعليم  ١٨سن 

  .اإللزامي أو يتعارض مع فرص مشارآتهم في التعليم العالي أو التدريب المهني

  ٥ المادة

ماية فعالة من جميع تتخذ آل دولة عضو تدابير تضمن أن يتمتع العمال المنزليون بح
  .أشكال اإلساءة والمضايقات والعنف
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  ٦ المادة

تتخذ آل دولة عضو تدابير تضمن أن يتمتع العمال المنزليون، شأنهم شأن العمال عمومًا، 
بشروط استخدام عادلة فضًال عن ظروف عمل الئقة، وإذا آانوا مقيمين مع األسرة، بظروف 

  .معيشة الئقة تحترم حياتهم الخاصة

  ٧ لمادةا

تتخذ آل دولة عضو تدابير تضمن أن يكون العمال المنزليون على علم بشروط وظروف 
استخدامهم، على نحو مناسب ويمكن التحقق منه ويسهل فهمه، ومن األفضل حيثما أمكن، 
بواسطة عقود مكتوبة تتمشى مع القوانين واللوائح الوطنية أو االتفاقات الجماعية، ال سيما ما 

  :يلي

  اسم صاحب العمل واسم العامل وعنوان آل منهما؛  )أ(

  عنوان مكان العمل االعتيادي أو أماآن العمل االعتيادية؛  )ب(

  تاريخ بدء العقد، ومدته حيثما يكون العقد لفترة زمنية محددة؛  )ج(

  نوع العمل الذي يتعين أداؤه؛  )د(

  األجر وطريقة حسابه وفترات تواتر المدفوعات؛  )ه(

  عمل العادية؛ساعات ال  )و(

  اإلجازة السنوية مدفوعة األجر وفترات الراحة اليومية واألسبوعية؛  )ز(

  توفير الغذاء والمأوى، إن آان مطبقًا؛  )ح(

  فترة االختبار أو فترة التجربة، إن آانت مطبقة؛  )ط(

  شروط اإلعادة إلى الوطن، إن آانت مطبقة؛  )ي(

ام، بما في ذلك أي فترة إخطار من جانب الشروط والظروف المتعلقة بإنهاء االستخد  )ك(
  .العامل المنزلي أو صاحب العمل على السواء

  ٨ المادة

المهاجرون، المعينون في  نتقتضي القوانين واللوائح الوطنية أن يتلقى العمال المنزليو  .١
لذي بلد للعمل المنزلي في بلد آخر، عرض عمل أو عقد استخدام مكتوبًا، يكون ساريًا في البلد ا

، قبل ٧يتعين أن يؤدى فيه العمل ويتناول شروط وظروف االستخدام المشار إليها في المادة 
  .عبور الحدود الوطنية بغرض االضطالع بالعمل المنزلي الذي ينطبق عليه العرض أو العقد

ال تنطبق الفقرة السابقة على العمال الذين يتمتعون بحرية التنقل لغرض العمل بموجب   .٢
  .ات ثنائية أو إقليمية أو متعددة األطراف أو في إطار مناطق التكامل االقتصادي اإلقليمياتفاق

تتخذ الدول األعضاء تدابير للتعاون فيما بينها لضمان التطبيق الفعال ألحكام هذه   .٣
  .االتفاقية على العمال المنزليين المهاجرين
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أو أية تدابير أخرى، الشروط  تحدد آل دولة عضو، عن طريق القوانين أو اللوائح  .٤
التي يحق بموجبها للعمال المنزليين المهاجرين في اإلعادة إلى الوطن عند انتهاء أو إنهاء عقد 

  .العمل الذي عينوا من أجله

  ٩ المادة

  :تتخذ آل دولة عضو تدابير تضمن أن يكون العمال المنزليون

  المحتملين بشأن اإلقامة أم ال مع األسرة؛ أحرارًا في االتفاق مع أصحاب عملهم الفعليين أو  )أ(

غير ملزمين، بالنسبة لمن يقيمون منهم مع األسرة، بالبقاء في المنزل أو مع أفراد األسرة   )ب(
  خالل فترات راحتهم اليومية واألسبوعية أو إجازتهم السنوية؛

  .لهم الحق في االحتفاظ بوثائق سفرهم وهويتهم  )ج(

   ١٠ المادة

تتخذ آل دولة عضو تدابير ترمي إلى ضمان المساواة في المعاملة بين العمال   .١
المنزليين والعمال عمومًا فيما يتعلق بساعات العمل العادية وتعويضات الساعات اإلضافية 
وفترات الراحة اليومية واألسبوعية واإلجازة السنوية مدفوعة األجر، وفقًا للقوانين واللوائح 

  .فاقات الجماعية، مع مراعاة السمات الخاصة بالعمل المنزليالوطنية أو االت

  .ساعة متعاقبة ٢٤تكون فترة الراحة األسبوعية على األقل   .٢

تعتبر الفترات التي ال يكون خاللها العمال المنزليون أحرارًا في التصرف بوقتهم آما   .٣
لة، آساعات عمل إلى المدى الذي يحلو لهم ويبقون رهن إشارة األسرة بغية تلبية طلباتها المحتم

تحدده القوانين أو اللوائح الوطنية أو االتفاقات الجماعية أو أي وسيلة أخرى تتمشى مع الممارسة 
  .الوطنية

  ١١ المادة

تتخذ آل دولة عضو تدابير تضمن أن يتمتع العمال المنزليون بتغطية الحد األدنى لألجر، 
  .وأن تكون األجور محددة من دون تمييز قائم على الجنسحيثما آانت مثل هذه التغطية موجودة، 

  ١٢ المادة

يتلقى العمال المنزليون أجورهم مباشرة نقدًا وفي فترات منتظمة على األقل مرة في   .١
وما لم يكن منصوصًا عليه في القوانين أو اللوائح الوطنية أو االتفاقات الجماعية، يجوز . الشهر

لة مصرفية أو شيك مصرفي أو شيك بريدي أو حوالة بريدية أو أي أن يكون الدفع بواسطة حوا
  .وسيلة قانونية أخرى للمدفوعات النقدية، بموافقة العامل المعني

يمكن للقوانين أو اللوائح الوطنية أو االتفاقات الجماعية أو قرارات التحكيم، أن تنص   .٢
ات عينية، ال تكون أقل مؤاتاة من على دفع جزء محدود من أجر العامل المنزلي في شكل مدفوع

تلك المطبقة عمومًا على فئات أخرى من العمال، شريطة اتخاذ تدابير تضمن أن يوافق العامل 
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على مثل هذه المدفوعات العينية وأن تكون لالستخدام الشخصي للعامل ولمصلحته وأن تكون 
  .القيمة النقدية المنسوبة لها عادلة ومعقولة

   ١٣ المادة

وتتخذ آل دولة عضو، وفقًا . كل عامل منزلي الحق في بيئة عمل آمنة وصحيةل  .١
للقوانين واللوائح والممارسات الوطنية، تدابير فعالة مع إيالء المراعاة الواجبة للسمات الخاصة 

  .بالعمل المنزلي، لضمان السالمة والصحة المهنيتين للعمال المنزليين

ليها في الفقرة السابقة بشكل تدريجي، بالتشاور مع أآثر يمكن تطبيق التدابير المشار إ  .٢
المنظمات تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال، وحيثما وجدت، مع المنظمات الممثلة للعمال 

  .المنزليين والمنظمات الممثلة ألصحاب عمل العمال المنزليين

  ١٤ المادة

ئح الوطنية ومع إيالء المراعاة تتخذ آل دولة عضو تدابير مناسبة، وفقًا للقوانين واللوا  .١
الواجبة للسمات الخاصة بالعمل المنزلي، تضمن تمتع العمال المنزليين بظروف ال تقل مؤاتاة 
عن تلك المطبقة على العمال عمومًا فيما يتعلق بحماية الضمان االجتماعي، بما في ذلك فيما 

  .يتصل باألمومة

لفقرة السابقة بشكل تدريجي، بالتشاور مع أآثر يمكن تطبيق التدابير المشار إليها في ا  .٢
المنظمات تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال، وحيثما وجدت، مع المنظمات الممثلة للعمال 

  .المنزليين والمنظمات الممثلة ألصحاب عمل العمال المنزليين

   ١٥ المادة

منزليون المهاجرون، توخيًا لضمان حماية فعالة للعمال المنزليين، بمن فيهم العمال ال  .١
المعّينين أو الموظفين بواسطة وآاالت االستخدام الخاصة، من الممارسات التعسفية، تتخذ آل 

   :  دولة عضو اإلجراءات التالية

تحدد الشروط التي يخضع لها تشغيل وآاالت االستخدام الخاصة التي تعين أو توظف   )أ(
  الممارسات الوطنية؛العمال المنزليين، وفقًا للقوانين واللوائح و

تضمن وجود آليات وإجراءات مناسبة للتحقيق في الشكاوى وفحص إدعاءات اإلساءات   )ب(
والممارسات االحتيالية المتعلقة بأنشطة وآاالت االستخدام الخاصة فيما يخص العمال 

  المنزليين؛

ا يقتضي الحال، تعتمد جميع التدابير الضرورية والمناسبة، ضمن واليتها القضائية، وحيثم  )ج(
بالتعاون مع الدول األعضاء األخرى، بهدف توفير الحماية المناسبة للعمال المنزليين 
. المعّينين أو الموظفين على أراضيها بواسطة وآاالت استخدام خاصة، ومنع اإلساءة إليهم

خدام وتشمل هذه التدابير قوانين أو لوائح تحدد االلتزامات الواقعة على آل من وآالة االست
الخاصة واألسرة إزاء العامل المنزلي، وتنص على عقوبات تشمل حظر وآاالت 

  االستخدام الخاصة التي تكون ضالعة في اإلساءات والممارسات االحتيالية؛
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حيثما يكون العمال المنزليون معّينين في بلد للعمل في بلد آخر، تنظر في إبرام اتفاقات   )د(
األطراف لمنع اإلساءات والممارسات االحتيالية في عمليات ثنائية أو إقليمية أو متعددة 

  التعيين والتوظيف واالستخدام؛

تتخذ تدابير لضمان أّال تكون الرسوم التي تستوفيها وآاالت االستخدام الخاصة، مستقطعة   )ه(
 .من أجر العمال المنزليين

ع أآثر المنظمات عند إنفاذ آل حكم من أحكام هذه المادة، تتشاور آل دولة عضو م  .٢
تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال، وحيثما وجدت، مع المنظمات الممثلة للعمال المنزليين 

  .والمنظمات الممثلة ألصحاب عمل العمال المنزليين

  ١٦ المادة

تتخذ آل دولة عضو، وفقًا للقوانين واللوائح والممارسات الوطنية، تدابير تضمن لجميع 
شخصيًا أو عن طريق ممثل لهم، سبل الوصول الفعلية إلى المحاآم أو العمال المنزليين، سواء 

هيئات القضاء أو أي آليات لتسوية المنازعات، في ظروف ال تقل مؤاتاة عن تلك المتاحة للعمال 
  .عمومًا

  ١٧ المادة

تضع آل دولة عضو آليات ووسائل فعالة ويسهل الوصول إليها لتقديم الشكاوى،   .١
  .ثال للقوانين واللوائح الوطنية لحماية العمال المنزليينبهدف ضمان االمت

تضع آل دولة عضو وتنفذ تدابير لتفتيش العمل واإلنفاذ والعقوبات، مع إيالء االعتبار   .٢
  .الواجب للسمات الخاصة بالعمل المنزلي، وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية

مع القوانين واللوائح الوطنية، الظروف  تحدد هذه التدابير، بقدر ما يكون ذلك متماشيًا  .٣
التي يجوز بموجبها السماح بالدخول إلى منزل األسرة، مع إيالء االحترام الواجب للحياة 

  .الخاصة

  ١٨ المادة

تنفذ آل دولة عضو أحكام هذه االتفاقية، بالتشاور مع أآثر المنظمات تمثيًال ألصحاب 
وبواسطة االتفاقات الجماعية أو التدابير اإلضافية بما  العمل وللعمال، بموجب القوانين واللوائح

يتمشى مع الممارسة الوطنية، عن طريق مد نطاق التدابير القائمة أو تكييفها لتشمل العمال 
  . المنزليين، أو عن طريق وضع تدابير محددة من أجلهم، حسب مقتضى الحال

  ١٩ المادة

المطبقة على العمال المنزليين بموجب اتفاقيات  ال تمس هذه االتفاقية األحكام األآثر مؤاتاة
  .عمل دولية أخرى
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  ٢٠ المادة

  .تبلغ التصديقات الرسمية على هذه االتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها

  ٢١ المادة

التي سجل المدير  ،ال تلزم هذه االتفاقية سوى الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية  .١
  .م لمكتب العمل الدولي تصديقاتهاالعا

من تاريخ تسجيل تصديقي دولتين  ًاشهراثني عشر يبدأ نفاذ هذه االتفاقية بعد انقضاء   .٢
   .عضوين لدى المدير العام

 ًاشهر اثني عشربعدئذ، تصبح هذه االتفاقية نافذة بالنسبة ألي دولة عضو بعد انقضاء   .٣
  .من تاريخ تسجيل تصديقها

  ٢٢ المادة

عشر سنوات  انقضاءيجوز ألي دولة عضو صدقت على هذه االتفاقية أن تنقضها بعد   .١
لمكتب العمل الدولي من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية ألول مرة، بمستند ترسله إلى المدير العام 

  .من تاريخ تسجيله سنة واحدةوال يكون هذا النقض نافذًا إال بعد انقضاء . لتسجيله

صدقت على هذه االتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص  آل دولة عضو  .٢
عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية النقضاء فترة السنوات العشر المذآورة في الفقرة السابقة، 

في السنة تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه االتفاقية 
  .وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذه المادةجديدة سنوات  آل فترة عشراألولى من 

  ٢٣ المادة

في منظمة العمل جميع الدول األعضاء لمكتب العمل الدولي يخطر المدير العام   .١
  .في المنظمة بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي تبلغه إياها الدول األعضاءالدولية 

بتسجيل  إخطارها، لدى في المنظمة ل األعضاءيسترعي المدير العام انتباه الدو  .٢
  .التصديق الثاني، إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه االتفاقية

  ٢٤ المادة

يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي األمين العام لألمم المتحدة ألغراض التسجيل وفقًا 
ض التي تسجل وتصديقات والنقمن ميثاق األمم المتحدة، التفاصيل الكاملة لكل ال ١٠٢للمادة 

  .يهلد
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  ٢٥ المادة

دارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرًا عن تطبيق هذه االتفاقية إيقدم مجلس 
آليًا أو آلما رأى ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا آان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها 

   .في جدول أعمال المؤتمرجزئيًا 

  ٢٦ المادة

راجع هذه االتفاقية، وما لم تنص االتفاقية الجديدة على تإذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة   .١
  :خالف ذلك

أحكام الرغم من يستتبع تصديق دولة عضو على االتفاقية الجديدة المراجعة، قانونًا، وب  )أ(
لجديدة ، النقض المباشر لالتفاقية الحالية، شريطة أن تكون االتفاقية اأعاله ٢٢ المادة

  المراجعة قد دخلت حيز النفاذ؛

نفاذ االتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول األعضاء بدء من تاريخ اعتبارًا   )ب(
  .على االتفاقية الحالية

تظل االتفاقية الحالية في جميع األحوال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة   .٢
  .يها ولم تصدق على االتفاقية المراجعةللدول األعضاء التي صدقت عل

  ٢٧ المادة

 .النصان االنكليزي والفرنسي لهذه االتفاقية متساويان في الحجية


