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 (. 1981مابس/ آذاب  17-7   ممتمب الوم  الوبي  المنودي ف  ميينة ) ينوازو  

 يمااناا يماا ييايف  لياه يأاااااتاب منظماة الوما  الوبيياة ف  تنأااااايا التياي الوبيياة ف  ميايا   

الوما   اتاحياي التشااااابيواات الوماالياة اشاااااباق اظباف الوما  ف  الايا  الوبيياة  االدياا   

 اىات المختل ة  اخاصة مالاع الأنمة االصحة المينية.ياليباأات االيحاث ف  المال

الما كانت األققاب الوبيية تشاايي حاليا مباح  ااأااوة م  التقاب ف  متا   نشاااء المبافا 

 االقتصايية م  صناىية ازباىية اند  اتتابد.

نيا  الما كا  هذا التقاب يت  لصاالح اةنأاا  اليناء المتتمل الوبي  اقتصااييا احلاابيا ا نأاا

يشااك  الئا يتناأاا  مل باح الوصااب  امل تقلوات اليا  الوبيية نحا مأااتدي  افلاا  للداو  

 الواملة.

األ  تحأاي  ييئة الوم  اتوليا اكالب منءمة للديبات اليشابية اتحديا التنم  يي  اةنأاا   

ااآللة يتماشاااا  كاليبا مل هذه التقلوات  ايأاااااه   ل  حي كييب ف  بفل قاقة الوام  اةنتاتية  

 اقيبته ىل  تةيية الوم . 

ية  لذا فدي تاءت هذه ايما ا  م يا  ييئة الوم  يشام  شاباقيا اظبافيا االتتماىية االن أا

االت اقية يشااااة  تحأااااي  ييئة الوم  لتكا  اةيابد الدانانية الدايبد ىل  تافيب الييئة الصااااالحة 

 االمناخ المنئ  للداو الواملة الوبيية.

يناء ىل  ما تدي  فإ  الممتمب يدبب الماافدة ىل  االت اقية اآلت  نصاااايا  االت  يقلا ىلييا  

 يشة  ييئة الوم . 1981( لوا  13) االت اقية الوبيية بق 
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 المادة األولى

 تلتز  ك  يالة ىبيية تصيق ىل  هذه االت اقية: 

يحماية اتحأي  ييئة الوم  اتو  محيقه اكالب  نأانية امنءمة للديبات اليشبية للواملي     ( أ)

 اذلك افدا لألحكا  الوامة المنصاص ىلييا ف  هذه االت اقية. 

يالل مواييب خاصة ييا للحياي الدصاو للواام  الممالبد ف  ييئة الوم  مأتوينة ف  ذلك   ( ب )

   الوم  الوبي . يالخيبات ااةمكانيات الت  يافبها مكت

 المادة الثانية 

 يت  اختياب مااقل مناأية ةقامة المنشآت ىلييا لمانا: 

 لحماية ىما  هذه المنشآت م  اخقاب الييئة المتاابد ألماك  الوم .  (ا)

 لحماية التااب االييئة الوامة م  األخقاب الت  تنت  ى  هذه المنشآت.  (  )

 المادة الثالثة

ىني  قامة منشآت تيييد التنأيا يي  كافة األتيزد المونية للتةكي م  تاافب الشباق    ينيو 

 ااألأس اللبابية لحماية ييئة الوم . 

 المادة الرابعة 

يت  ا  تتاافب ف  اماك  الوم  الشباق الصحية  خاصة م  حيث النظافة االأنمة م   

لحمات الباشحة )ال يباأات( ال قبيات  التلاث يالواام  الحية المأيية لألمباض  كالتباالي   ا 

 االق يليات. 

 المادة الخامسة

ينيو  ىل  التيات المختصة ف  ك  يالة ىبيية التةكي م  ا  الواام  القييوية )ال يزيائية(  

 التالية ف  اماك  الوم  منئمة الم  الحياي المأماح ييا: 

 يبتة الحبابد االبقاية النأيية.  -1

 الناب االلا .  -2

 التياية.  -3

 اللتيج )اللالاء(.  -4

 اةشواىات يةنااىيا.  -5
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 األمااج يةنااىيا.  -6

 االبتتاج )االهتزاز(.  -7

 اللوق التاو.  -8

 الوياب يةنااىه.  -9

 المادة السادسة

يت  حماية الواملي  اييئة الوم  م  اخقاب المااي الكيميائية ات اىنتيا  أااء اكانت م   

المااي الصلية اا الأائلة اا الوازية  مل مباىاد ىي  تتااز تبكيزها ف  ييئة الوم  للحي المأماح  

 يه. 

 المادة السابعة

الصناىية   األالية  المااي  النزمة الأتييا   اةتباءات  اتخاذ  يمااي  يت   االلابد  الخقبد 

 اخبو اق  خقبا الببا كلما امك  ذلك. 

 المادة الثامنة 

ينيو  الوم  ىل  تحديا التنم  يي  اةنأا  ااآللة االحي م  اةبهاق االأو  للحصا  ىل   

 آالت امويات يأي  التوام  مويا يةق  تيي ممك . 

 المادة التاسعة

تييد االمبهدة  ل  اىما  آلية كلما امك  ذلك   ينيو  الوم  ىل  تحاي  األىما  اليياية الم

 شبيق اال يمالب ذلك ىل  اةنتاج اقاد الومالة. 

 المادة العاشرة

 يت  اتخاذ اةتباءات االاأائ  الت  تلم  للوام  االأتدباب الن أ  ااالتتماى  م  خن : 

التديي ي تبات  تنظي  أاىات الوم  اليامية  اتحييي الحي األقص  لأاىات الوم  اةلافية  ا -1

 الباحة اليامية ااةتازات األأياىية االأناية. 

مأتاو   -2 اأبته  األفباي  له  ايلم   ا مكاناته   تييه  مل  يتناأ   ىايال  اتبا  الوام   منح 

 مويشة مناأيا. 

الأك  الصح  -3 للواملي  اىائنتي   خاصة ف     تافيب  الوم   اماك   المناأ  االدبي  م  

 المناقا النائية ى  الومبا   اتةمي  اأائ  الند  المناأية م  ا ل  اماك  الوم . 

 تافيب التوذية الصحية ف  اماك  الوم .  -4
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   تشتيل الديا  يالنشاق االتتماى  االوم  ىل  تحأي  الونقات ما يي  الزمنء ف  الوم  م  -5

 ىما  ابمأاء ىم  ااصحا  اىما . 

الاأائ    -6 يكافة  لييي   الاقائ   الاى   ازيايد  للواملي    الالداف   المأتاو  بفل  ىل   الوم  

 التوليمية ااةيلاحية. 

 المادة الحادية عشرة 

 يويي  ل  اتيزد الأنمة االصحة المينية الوامة ف  ك  يالة يميا  اةشباف ىل  ييئة الوم .  -1

ينيو   حياث اتيزد خاصة   -2 المينية  للأنمة االصحة  يالة موينة اتيزد  تتاافب ف   ل    ذا 

 تتال  ميا  اةشباف ىل  ييئة الوم . 

ييئة   -3 ال نية المتخصصة يحماية  الكاايب  الوم  ىل  تشتيل التخصص  اىل  تكاي   ينيو  

 الوم .

 أحكام عامة

 المادة الثانية عشرة 

التشبيوات  توتيب األحكا  المنصاص ىليي لما يت  ا  تافبه  اين   ا ف  هذه االت اقية حيا 

الياخلية للوما   اال يتاز ا  يتبت  ىل  االنلما   لييا االنتداص م  اية حداق تنص ىلييا تلك  

التشبيوات اا االت اقيات التماىية اا الوبف اا األحكا  الدلائية الموما  ييا اا المقيدة ف  اية  

 ة  ل  االت اقية. يالة م  اليا  المنلم

 ( •7) المادة الثالثة عشرة

تصيق ك  يالة ىل  هذه االت اقية كليا اا تزئيا   افدا لنظميا الدانانية  اتايع االائا التصييا   -1

ليو المييب الوا  لمكت  الوم  الوبي   الذو يوي محلبا  يإيياع تصييا ك  يالة  اييلوه  

  ل  اليا  األىلاء. 

يا ىل  االت اقية تزئيا   فيت  ا  يكا  م  يي  المااي الت  تصيق   ذا اختابت اليالة التصي  -2

(   لافة  ل  المااي اةتبائية م  الالانية ىشبد  ل  البايوة  7   6   5   4   1ىلييا المااي )

 ىشبد. 

الوا  لمكت    -3 المييب  يتيليغ  اية مايد ل  تصيق ىلييا يياية  اذلك  لك  يا  ا  تصيق ىل  

 لك تزءا ال يتتزا م  تصييديا ىل  االت اقية. الوم  الوبي   ايوتيب ذ 

 
المملكة    -الثامنة والعشرين )عمان( فى دورته  1178عدلت هذه المادة بموجب قرار مؤتمر العمل العربى رقم )  •

 (.2001األردنية الهاشمية، أبريل/ نيسان 
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 المادة الرابعة عشرة 

تصيح هذه االت اقية ملزمة لك  يالة م  اليا  الوبيية يمتبي تصييديا  اتصيح نافذد الم وا   

يوي شيب م   يياع االائا تصييا النث م  اليا  الوبيية  اتأبو ىل  اليا  الوبيية األخبو  

 يوي مباب شيب ىل  تابيخ  يياع االائا التصييا. الت  تنل   لييا مأتدين 

 * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


