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 9ااااااا  2   ممتمب الوم  الوبي  المنودي ف  يابته الخامأااة االوشاابي  يميينة األقصااب ف  

  . 1998مابس /آذاب 

احبصاااا منه ىل  لاااما  المباقية الناتوة االمأاااتمبد لتقييا األحكا  الت  تنظ  ىنقات 

 الوم  . 

 ا يمانا  منه ياألهياف االتتماىية ااالقتصايية ااةنأانية لتياز ت تيش الوم  . 

 اقناىة منه ية  تحديا األهياف الأامية لتياز ت تيش الوم  يتقل  تشبيوا اتنظيما متقابا . 

اتحديدا ألهياف منظمة الوم  الوبيية ف  الأاو  لتاحيي تشابيوات الوم  الوبيية   اتحأاي   

 لوم  كلما امك  ذلك .شباق اظباف ا

( يشاة   6( يشاة  مأاتايات الوم    ابق  )1ايوي االقنع ىل  ات اقيات الوم  الوبيية بق  )

( يشاة  الوما  12( يشاة  الصاحة االأانمة المينية   ابق  )7مأاتايات الوم  ) مويلة(   ابق  )

 اليالية ذات الونقة.  ( يشة  األحياث   كذلك االقنع ىل  مواييب الوم 18الزباىيي    ابق  )

فإ  الممتمب الوا  يدبب الماافدة ىل  االت اقية اآلت  نصايا الت  يقلا ىلييا االت اقية الوبيية  

   يشة  ت تيش الوم  . 1998( لأنة 19بق  )
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 المادة األولى

ينيو  ىل  ك  يالة ا  تنظ  ت تيش الوم  م  خن  الدااني  ااألنظمة االلاائح االدبابات 

  ذد ليا ف  تميل ققاىات ااماك  الوم .  المن

ايتاز لليالة ىني اللبابد اأتالناء يوض ال ئات م  الوما  ااماك  الوم    اذلك يمات   

 ييا  يبفا يااليدة التصييا  ايمك  لليالة الت  تتدي  ييذا الييا  ا  تويله اا تلويه يييا  الحا .  

 المادة الثانية  

ل اكالب  اا  يالة تيازا  اا  تشك  ك   ياةيابد  اا األتيزد  التياز  الوم   ايبتيق هذا  ت تيش 

 اةيابات المبكزية ذات الصلة ينشاق الت تيش . 

يحا  يا    نحا  يينيا ىل   فيما  التنأيا  يالت تيش يت   تدا   الت   تويي األتيزد  اف  حالة 

 التناقض االتياخ  يي  انشقتيا .  

 المادة الثالثة

الت تيش الوا    اا اتيزد متخصصة يمابس ك  منيا نشاقا   يت  الت تيش م  قي  تياز يتال  

 ت تيشيا  محييا  .  

 المادة الرابعة  

تنظ  ك  يالة االتصاالت األفدية االباأية فيما يي  تياز اا اتيزد الت تيش   يما يحدا أبىة  

 األياء انتاىته اأيالته .  

 المادة الخامسة

يش الوم  الأياأة الوامة للت تيش الت  توالج  تلل اةيابد المبكزية ذات الصلة ينشاق ت ت 

 ىل  األخص :  

 الل الخقة الوامة للت تيش .  -

 تحييي االايات الت تيش .  -

 متايوة التن يذ .  -

 تافيب متقليات تياز الت تيش .  -

 األياء الاظي   االتيبي  .   -

 تديي  النتائج .   -
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 المادة السادسة 

 تويي  م تش الوم  ا  يكا  ممهن  تةهين ىلميا يما ينئ  الديا  يومله.  يباى  ف  

 المادة السابعة  

 يباى  ىني اختياب م تش الوم  ا  تتاافب فيه ص ات الحياي االمالاىية . 

 المادة الثامنة 

يدا  م تش الوم  قي  مياشبد ىمله يةياء اليمي    اتنظ  التشبيوات اياء اليمي  املمانه   

 ية الت  يميو اماميا .  االت

 المادة التاسعة  

 يت  ىل  ك  يالة تيبي  م تش الوم  نظبيا اىمليا يما يمهله ألياء ميامه. 

 المادة العاشرة 

اناىيتيا   الميمات  حت   مل  يتنء   يما  الم تشي   م   الكاف   الويي  تويي   يالة  ك   تباى  

توانة ياالختصاصيي  للمواانة ف  اىما   االتنأيا مل اةيابات ااألتيزد المونية ف  اليالة لنأ

 الت تيش .  

 المادة الحادية عشرة 

تك   تشبيوات ك  يالة الحماية النزمة لم تش الوم   ااأتدبابه الاظي    يما يتوله يدا   

 يميامه يحبية احياي ااأتدنلية.  

 المادة الثانية عشرة 

يا يأي  الاصا   لييا م  قي   تييئ التية المختصة للم تشي  مكات  متيزد تتييزا  مناأ 

األقباف المونية   اتزاي ياأائ  اتصا  حييالة انظ  مولامات آلية تمكني  م  ح ظ ااأتبتاع  

 المولامات يأيالة .  

 المادة الثالثة عشرة  

 تافب التية المختصة للم تشي  اأائ  اا تأيينت ند  لألياء ال وا  لااتياتي  .  

 المادة الرابعة عشرة  

 تزاي التية المختصة الم تشي  يالاالائا االتشبيوات ااألتيزد اللبابية ألياء ىملي .  

 المادة الخامسة عشرة  
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 لم تشي  لميامي  . تتحم  التية المختصة كافة الن دات المالية النزمة لممابأة ا

 المادة السادسة عشرة  

يوتيب م تش الوم  احي افباي اللايقة الويلية )الدلائية( ايحم  يقاقة مينية تاليت شخصيته  

 ااظي ته.  

 المادة السابعة عشرة  

ال يتاز ا  تاك   ل  التية المختصة يالت تيش اا الم تشي  اية ااتيات  لافية تمالب أليا   

ال وا    ايائي   الوم   ىل   يةصحا   ف  ىنقتي   للم تشي   النزمي   الحياي  اا  يالألقة  تخ   اا 

 االوما . 

 المادة الثامنة عشرة  

منح   يتقلييا  الت   المينية  االصحة  الأنمة  اشتباقات  الل  ف   الت تيش  تياز  يشابك 

 التباخيص يإقامة المنشآت .  

 المادة التاسعة عشرة 

 تيش الوم  ات تيش التةمينات االتتماىية كلما كا   يت  ف  ك  يالة التنأيا االتكام  يي  ت

 ذلك لبابيا  .  

 المادة العشرون  

يت  ىل  م تش الوم  ا  يميو ىمله ينزاهة   ايحظب ا  تكا  له اية مصلحة شخصية  

 مياشبد اا غيب مياشبد ف  المنشآت الت  يدا  يالت تيش ىلييا .  

 المادة الحادية والعشرون  

  ا  يكشف او أب م  اأباب المينة يقلل ىليه خن  قيامه يميمته  يحظب ىل  م تش الوم

 اا ا  يياح يمصيب الشكاو اا المولامات الت  ايت  ل  الديا  يالت تيش . 

 المادة الثانية والعشرون  

يدا  م تش الوم  يمباقية تقييا التشبيوات ذات الونقة   يما ف  ذلك الدااني  االنظ  االلاائح  

ايبد يماتييا  اات اقيات الوم  الوبيية االيالية المصيق ىلييا م  قي  يالته   االدبابات الص

 اات اقيات الوم  التماىية. 
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 المادة الثالثة والعشرون 

يزاي م تش الوم  اصحا  الوم  االوما  يالمولامات ااةبشايات الت  تأاىيه  ف  تقييا  

 التشبيوات النافذد. 

 المادة الرابعة والعشرون 

يت  ىل  م تش الوم  ا  ييلغ الألقة المختصة يةاته الندص االالوبات الت  يكتش يا حي   

 مباقيته تقييا تشبيوات الوم   يييف اتخاذ اةتباءات النزمة لتنفييا. 

 المادة الخامسة والعشرون 

 يأاىي م تش الوم  قبف  اةنتاج ف  اتياع اأائ  امتقليات الأنمة االصحة المينية. 

 السادسة والعشرون  المادة

لم تش الوم  يخا  اماك  الوم  ألياء ااتيه يحبية تامة ف  ك  األاقات   نياب اا لين  يا   

  خقاب أايا. 

ايتاز للتشبيل الاقن  ا  ينظ  الت تيش ىل  اماك  الوم  ذات القييوة الخاصة يما يتناأ   

 مل قييوتيا. 

 المادة السابعة والعشرون 

الوم  ياتايه ياخ  مكا  الوم  للت تيش  ما ل  يب ا  ذلك قي  يخقب م تش الوم  صاح   

 يلب يميمته. 

 المادة الثامنة والعشرون 

لم تش الوم  االناء تةيية ميمته االأت أاب م  صاح  الوم   اا م  يمالله  اا الواملي  ف   

 وم . المنشةد )ىل  ان باي  اا اما  شياي( ى  اية مولامات لبابية تتولا يتقييا تشبيوات ال

 المادة التاسعة والعشرون 

يتاز لم تش الوم  اأتيىاء صاح  الوم  اا م  يمالله اا او ىام  ف  الممأأة الت  يدا   

 يالت تيش ىلييا   ل  مكتيه  يييف تاتيه االأت أابات   ذا اتي ا  ذلك لبابيا ألياء ااتيه. 

 المادة الثالثون

المأتو  المااي  م   ىينات  يةخذ  الوم   لم تش  اا  يأمح  الوم   مكا   ف   المتياالة  اا  ملة 

المنتتات  يوبض التحلي  ااالقمئنا  ىل  أنمة اصحة الوما  اييئة الوم   مل  خقاب صاح   

 الوم  ينتيتة التحلي . 
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 المادة الحادية والثالثون 

لم تش الوم  ا  يقلل ىل  الأتنت اا اليفاتب  اا اية االائا اخبو  ااخذ نأخ اا صابد  

 ا  ذلك لبابو ألياء ميمته.  منيا  ذا اتي 

 المادة الثانية والثالثون 

لم تش الوم   صياب التوليمات ةزالة نااح  الندص ف  األتيزد االمويات المأتوملة يييف  

 المحافظة ىل  أنمة اصحة الوما . 

اف  حالة اتاي خقب اشيك يييي أنمة الوما  اا صحتي  له ألقة  صياب  اا اأتصياب  

ة ةزالة المخال ة افدا  لألحكا  ااةتباءات الت  يدببها التشبيل الاقن   يما ف   األاامب النزم

 ذلك الاقف الكل  اا التزئ  للوم . 

 المادة الثالثة والثالثون  

يلتز  صاح  الوم  االوام  يالتواا  مل م تش الوم  اتأيي  قيامه يميامه   ايحيي تشبيل  

يوبق  اىما  الت تيش   اا يمتنل ى  التواا  مل  ك  يالة الودايات الت  ت بض ىل  ك  م   

 الم تش .  

 المادة الرابعة والثالثون  

يحبب م تش الوم  تدبيبا  حا  زيابته الت تيشية افدا للنماذج الذو توتميه التية المختصة  

 يالت تيش . 

 المادة الخامسة والثالثون  

 يتخذ م تش الوم  حي  قيامه يميامه اةتباء المناأ  ليبء اموالتة المخال ات م  يي  :  

  أياء النصح ااةبشاي يشة  كي ية تنف  المخال ة .   -

 تاتيه تنييه ش ي  لتنف  المخال ة .  -

 تاتيه  نذاب كتاي  لتيابك المخال ة خن  ميد موينة .  -

 تحبيب محلب يالمخال ة .   -

 اتخاذ  تباءات التن يذ ال ابو ليبء خقب ياه  يييي أنمة الوما  اا صحتي .  -

 المادة السادسة والثالثون  

يباى  م تش الوم  حي  تحبيبه المخال ة ا  يكا  افا النماذج الذو تويه التية المختصة  

 يالت تيش . 
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 المادة السابعة والثالثون  

ة مياشبد   اا ى  قبيا التية المختصة  يبفل محلب ليق المخال ة  ل  الألقة الدلائي

 يالت تيش الت  يتيويا الم تش   اذلك افدا لإلتباءات الت  ينص ىلييا التشبيل الاقن . 

 المادة الثامنة والثالثون  

 يكا  لمحلب ليق المخال ة الداد الالياتية  ل  ا  ياليت الوكس .  

 المادة التاسعة والثالثون 

الت تيش ىل  المنشةد الااحيد مبد ااحيد ف  الأنة ىل  األق    يأو  تياز الت تيش  ل   تباء  

 اتكا  زيابات الت تيش يابية   اا تتيوية   اا انتدائية   اا يناء ىل  شكاو. 

 المادة األربعون  

توي التية المختصة يالت تيش تدبيبا أنايا شامن  ى  نشاقاتيا خن  فتبد ال تتتااز نياية  

ال يتناا   التال    الوم   الوا   الت تيش  اتبأ  نأخة منه  ل  مكت   ييا تياز  قا   الت    واليات 

 الوبي  خن  النالة اشيب م  تابيخ صيابه.  

 المادة الحادية واألربعون  

تدا  منظمة الوم  الوبيية يالتنأيا يي  اليا  الوبيية ف  متا  ت تيش الوم  يييف التواا   

 اتياي  الخيبات فيما يينيا .  

 نية واألربعون  المادة الثا

تصيق ىل  هذه االت اقية اية يالة ىبيية ىلا ف  المنظمة  قيدا لنظميا الدانانية  اتايع  

الوبيية األىلاء ف    اليا   ييلغ  الذو  الوبي    الوم   الوا  لمكت   المييب  التصييا ليو  االائا 

 المنظمة يةو تصييا يصله .  

 المادة الثالثة واألربعون  

لك  يالة الحا ا  تصيق ىل  احكا  هذه االت اقية كليا اا تزئيا   ىل  ا  يكا  الحي األين    -1

(  28( ا)47( )46( )45( )44( )43( )42( )2( )1للتصييا التزئ  االبتياق يالمااي )

 مايد م  ياق  مااي االت اقية .  

ال  م  هذه المايد   ل  المييب  تيلغ اليا  المااي الت  يت  االبتياق ييا  افدا ألحكا  ال دبد األ  -2

 الوا  لمكت  الوم  الوبي  ف  اقت  يياع االائا التصييا. 

لك  يالة ا  تبتيق يةية مايد م  مااي االت اقية ل  يت  االبتياق ييا يياية  اذلك يتيليغ المييب   -3

 الوا  لمكت  الوم  الوبي   ايوتيب ذلك تزءا ال يتتزا م  التصييا ىل  االت اقية.  



 
 

  اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

 ادة الرابعة واألربعون الم

نافذد   اتصيح  ىلييا   تصييديا  يمتبي  الوبيية  اليا   م   يالة  لك   ملزمة  االت اقية  تصيح 

 الم وا  يوي شيب م   يياع االائا تصييا النث م  اليا  الوبيية . 

تأبو ىل  اليا  الوبيية األخبو الت  تنل   لييا مأتدين يوي مباب شيب م  تابيخ  يياع  

 يا . االائا التصي 

 المادة الخامسة واألربعون  

 ذا اقب الممتمب ات اقية تيييد توي  هذه االت اقية تويين كليا اا تزئيا   اما ل  تنص االت اقية   -1

 التيييد ىل  غيب األحكا  الاابيد ف  هذه المايد فإ : 

الدانا  االنأحا   (ا) المويلة يأتتيل يحك   التيييد  تصييا احي األىلاء ىل  االت اقية 

اشب م  هذه االت اقية يوض النظب ىل  نص المايد المتولدة ياالنأحا   ايمتبي المي

 أبيا  االت اقية التيييد المويلة.  

ياقف ايتياء م  تابيخ أبيا  االت اقية التيييد المويلة قيا  تصييا اليا  األىلاء   (  )

 ىل  هذه االت اقية .  

ملمانيا الحاليي  يالنأية لألىلاء  امل ذلك تظ  هذه االت اقية نافذد الم وا  ف  شكليا ا -2

 الذي  صيقاا ىلييا   ال  يصيقاا ىل  االت اقية المويلة .  

 المادة السادسة واألربعون  

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

  ايصيح االنأحا  نافذا يوي مل  أنة م  تابيخ  ينا االنأحا   ل  المييب الوا  لمكت  الوم   

 الوبي    الذو ييلوه  ل  اليا  الوبيية . 

 اق  اليا  المنلمة  لييا.  اال يمالب االنأحا  ىل  ن اذ االت اقية يالنأية لي

 المادة السابعة واألربعون  

تأبو يشة  متايوة تقييا هذه االت اقية األحكا  الاابيد ف  نظا  ات اقيات اتاصيات الوم   

 الوبيية .  

*** 

 

 

 


