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يابته التاأوة يميينة ينوازو يالتماهيبية الوبيية اللييية       ممتمب الوم  الوبي  المنودي ف 

 (.1981الشويية االشتباكية )مابس/ آذاب 

الما كانت األققاب الوبيية تأاو   ل  تحديا الاحيد الشااملة لك  تتو  الاق  الوبي  احيد 

ماية افباي اتتماىية ااقتصااايية متكاملة  حيث ا  احكا  انظمة التةمينات توتيب ىامن بئيأاايا لح

القيدة الواملة الوبيية الت  تشااااك  اليىامة األأاااااأااااية ليناء متتمل الاحيد م  تية  اليابها  

 الخنق ف  المأاهمة يمشابيل التنمية االقتصايية ااالتتماىية الوبيية م  تية الانية.

الماا كاا  لاااااماا  حبياة تندا  الوماا  الوب  اتمتوي  يكااما  حداق المااق  ف  يلايه يوتيب  

 فزا للنشاق االقتصايو االتنماو ىل  قبيا  يتاي تشبيل ىبي  تةمين  ماحي.حا

احيث ا  التقاب االقتصاايو ااالتتماى  ف  األققاب الوبيية ف  الأاناات األخيبد قي تو  

تندا  األيايو الوااملاة الوبيياة ظااهبد قييوياة اماةلافاة تنما اتزياي أاااااناة يواي اخبو  مماا نتج ىناه  

لمتولداة يتاظيف األيايو الوااملاة الوبيياة احدياا ف  التمتل ياةحكاا   ظياب يوض المشاااااكنت ا

 التةمينات االتتماىية.

ايوية تشااتيل حبية االنتدا  الت  تنوكس يآالاب ايتايية ىل  كافة األققاب الوبيية المصاايبد 

 االمأتديلة لليي الواملة.

منه ليلاا مأااااتايات  اتحديدا لما يييف  ليه الميالاق الوبي  للوم  اخاصااااة المايد البايوة  

 متمااللة ف  التةمينات االتتماىية يي  اليا  الوبيية.

اتن يذا لما نص ىليه يأاتاب منظمة الوم  الوبيية الأيما المايد الالالالة منه م  اتا  الل  

خقة لنظا  التةمينات االتتماىية لحماية الوما  اىائنتي  اتاحيي التشاابيوات الومالية اشااباق  

 لوبيية كلما امك  ذلك.الوم  ف  اليا  ا

اتدنينا للميايا الوامة الت  تلاامنتيا ات اقيات الوم  الوبيية  االت  تدلاا  ية  يتمتل الوما  

 الاافيا  يالحداق االمزايا الت  يتمتل ييا ىما  اليالة الملي ة.

بيية  يدبب الممتمب الوا  الماافدة ىل  االت اقية اآلت  نصاااايا  االت  يقلا ىلييا االت اقية الو

يشاااااة  حا الوااما  الوبي  ف  التاةميناات االتتمااىياة ىناي تندلاه للوما  ف    1981( لواا  14بق  )

 احي األققاب الوبيية.
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 المادة األولى 

 تأبو احكا  هذه االت اقية ىل : 

 الوما  الوب  الاافيا  للوم   ل  ققب ىبي  م  ققب ىبي  آخب اا م  يالة اتنيية.  -1

الوما  ال لأقينيا  الذي  يوملا  اا يتندلا  لوبض الوم  يي  اليا  الوبيية المصيقة ىل  هذه االت اقية   اا   -2

 الاافيا  م  يالة اتنيية.  

 المادة الثانية 

ال تأبو احكا  هذه االت اقية ىل  م  يأتالنيي  التشبيل الاقن  اا المواهيات ااالت اقيات اليالية م  الشما  ينظ   

 ينات االتتماىية )اللما  االتتماى (. التةم

 المادة الثالثة 

يمم  تشبيل ك  يالة للوما  الوب  االأت ايد م  النظا  التةمين  النافذ ف  اليلي المنتد   ليه  اف   قاب الحداق التةمينية  

 الت  يتمتل ييا ىماليا  اىل  األخص: 

ذلك خيمات التةهي  المين   اتديي  األقباف الصناىية  الحصا  ىل  البىاية القيية ف  حاالت الوم  االااليد  اك -1

 ااألتيزد التوايلية. 

 الحصا  ىل  الموانة المالية ف  حاالت الوتز الممقت االمبض ااةصاية االحم  االااليد االيقالة.  -2

   الحصا  ىل  المواش )البات  التداىيو( ف  حاالت الوتز االافاد الناتتة ى   صايات الوم  االمبض المين  -3

 اكذلك ف  حاالت الشيخاخة االوتز االافاد. 

االوتز   -4 المين   االشيخاخة  الوم  االمبض  ف  حاالت  صاية  )المكافةد(  الااحيد  اليفوة  توايض  الحصا  ىل  

 االافاد  ىني ىي  تاافب شباق اأتحداق المواش. 

 المادة الرابعة 

 يك   تشبيل ك  يالة للوما  الوب  الاافيي  الحداق التالية: 

الحا ف  تحاي  المواش اا احتياق  المواش )البات ( المأتحا  ل  حيث يدي  اا تدي  اأبته ف  حالة موايبته للدقب   -1

 الذو يوم  فيه. 

تحاي  اشتباكات تةمي  الشيخاخة االوتز االافاد  ل  تياز التةمينات االتتماىية )اللما  االتتماى ( ف  يالته   -2

 كاب  ايدبب اةقامة فيه يصابد نيائية.اا او ققب يقيا احكا  التةمي  المذ

 المادة الخامسة 

 تلتز  اليالة المصيقة ىل  هذه االت اقية ية  يلم  تشبيويا األحكا  التالية: 
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احتأا  ميي الخيمة الت  يميييا الممم  ىليه خابج ققبه ف  الاق  الوبي  م  لم  خيماته الملمانة )الممم    -1

مم  ىلييا )الملمانة( الممياد ف  يليه األصل  اا ف  اليلي الذو يأتدب فيه  ىلييا( لوبض تكام  ميي الخيمة الم

 يصابد نيائية  يوي تحاي  االشتباكات الميفاىة لحأايه  افدا لألحاا  االشباق الت  قببها التشبيل الاقن . 

ا -2 نتد   ليه اانتيت  الحا ف  اختياب احتأا  المواش المأتحا افا احكا  النظا  التةمين  المقيا ف  الدقب الذو 

 خيمته فيه  اا النظا  التةمين  ف  ققبه األصل . 

اىتياب ميد ىم  الوام  الوبي  ف  او ققب ىبي  ل  يةخذ ينظ  التةمينات االتتماىية )اللما  االتتماى ( خيمة   -3

وبض الحصا   ملمانة )ممم  ىلييا( ف  ققبه األصل  اا ف  الدقب الذو انتد   ليه اانتيت خيمته فيه ااحتأاييا ل

قببها   الت   المأتحدة  افدا لألحاا  االشباق  االشتباكات  الوام   ا  يأيي ىنيا  يشبق  المأتحا   المواش  ىل  

 التشبيل الاقن . 

 المادة السادسة 

تتخذ اليا  الوبيية اةتباءات التشبيوية االتنظيمية الت  تك   ىي  تحم  الوام  الوبي  االشتباكات ى  ن س   -1

 م  االزيااتية ف  ايائيا. ميد الخيمة منوا

)ا( ف  حالة تويي المواشات المأتحدة للممم  ىليه )الملما ( تأاو تلك المواشات قيدا ألحكا  التشبيل الاقن    -2

 ف  اليلي الذو انتيت خيمته فيه. 

) ( مل مباىاد احكا  المايد البايوة م  هذه االت اقية يحا للممم  ىليه تمل المواشات يا  احي اقص  ف  حا   

تافب شبائق اأتحداقيا نتيتة تويي شماليا ياألنظمة التةمينية الوبيية ااأت ايته م  اكالب م  مواش ااحي  

 ى  الخيمات المتنحدة االممياد ف  اكالب م  ققب ااحي. 

 السابعة  المادة 

 تودي اليا  الوبيية فيما يينيا ات اقيات لتنظي  األماب التالية: 

 تحاي  االحتياقيات االمواشات ااالشتباكات االمأائ  المتولدة ييا.  -1

 التنأيا ف  اةتباءات اةيابية اتياي  المأتنيات االمولامات االييانات.  -2

 تص ية اية حداق مكتأية.  -3

 المادة الثامنة 

منصاص ىلييا ف  هذه االت اقية حيا اين  لما يت  ا  يتمتل ييا الوام  الوبي   مل ىي  المأاس  توتيب الحداق ال

 يةحكا  التشبيل الخاص  ذا كانت تتلم  حداقا تةمينية افل  له. 

 المادة التاسعة 
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ي محلبا  تصيق اليا  الوبيية األىلاء ىل  هذه االت اقية اتايع االائا التصييا ليو مكت  الوم  الوبي  الذو يو  -1

 يإيياع االيدة تصييا ك  يالة اييلوه  ل  اليا  الوبيية األخبو. 

 تأبو احكا  هذه االت اقية يوي مباب شيب م  تابيخ  يياع االائا التصييا ىلييا م  النث يا .  -2

 تأبو ىل  اليا  الوبيية األخبو الت  تنل   لييا مأتدين يوي مباب شيب م  تابيخ  يياع االيدة التصييا.  -3

 ة العاشرة الماد

 تقيا يشة  متايوة تن يذ االت اقية األحكا  الاابيد ف  نظا  ات اقيات اتاصيات الوم  الوبيية. 

 المادة الحادية عشرة 

لك  يالة منلمة  ل  هذه االت اقية الحا ف  ا  تنأح  منيا يوي مل  خمس أناات م  تابيخ ن اذها   ايصيح 

تابيخ  ين يوي مل  أنة م   نافذا  اليا   االنأحا   ييلوه  ل   الذو  الوبي   الوم   لمكت   الوا   المييب  االنأحا   ل   ا 

 المصيقة ىل  هذه االت اقية  اال يمالب االنأحا  ىل  ن اذ االت اقية يالنأية لياق  اليا  المنلمة  لييا. 

 المادة الثانية عشرة 

حالة انأحا  اية يالة م  هذه االت اقية ينيو  ىي  المأاس يةو حا اكتأيه الوام  الوبي  يمات  احكاميا  ايت   ف 

 الت ااض يي  الألقات المختصة ليو اليا  األقباف لتص ية اية حداق تكا  قي نشةت يماتييا. 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


