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 27الدااهبد يا  الأااااايات الماافا    فيالممتمب الواا  لمنظماة الوما  الوبيياة: اقاي انوداي   

   يناء ىل  يىاد م  الأكبتابية الممقتة للمنظمة.1971مابس/ آذاب 

اقي اىتز  األخذ يالمدتبحات الخاصاة يالمأاتاو األين  للتةمينات االتتماىية اها مالااع  

 لممتمب.اليني البايل م  تيا  اىما  اتتماع ا

 اقي قبب ا  تةخذ هذه المدتبحات صابد ات اقية ىبيية.

يقلا ىليياا اأااااا  قاالت ااقياة الوبيياة للمأاااااتاو األين  للتاةميناات    التييدب االت ااقياة التاالياة  

   اييىا اليا  األىلاء للتصييا ىلييا افدا لنظميا اليأتابية.1971االتتماىيةق ىا  

 الديباجة

لما كانت الويالة االتتماىية توتيب هيفا اأاااااأاااايا م  األهياف الت  تأااااو  لتحديديا اليا  

 الوبيية.

الما كانت التةمينات االتتماىية ه  اليىامة األأااأاية لتحديا هذه الويالة اتافيبها لشاوا   

 هذه اليا .

اليا  كحي الما كا  م  المبغا  فيه تدبيب يوض المأااتايات األأاااأااية المتوابف ىلييا ي 

اين  ف  تشااااابيواات الوما  االتاةميناات االتتمااىياة ف  الايا  الوبيياة مل النياض يياا  ل  مبتياة  

 افل  ليلاا هذه األهياف.

اتحديدا للمايد الالانية م  ميالاق تاموة اليا  الوبيية  يشااة  تواا  اليا  المشااتبكة فييا ف  

 الشئا  االقتصايية ااالتتماىية.

اتقييداا لماا اتتيات  لياه الماايد البايواة م  الميالااق الوبي  للوما   الاذو اافا ىلياه الممتمب  

بيية  م  لااابابد الوم  ىل  يلاا  األا  لازباء الوم  الوب   ااقبه متلس تاموة اليا  الو

 مأتايات متمااللة ف  تشبيوات الوم  االتةمينات االتتماىية.

الماافداة ىل  االت ااقياة    -مايفاىاة يشاااااواب الوايالاة االتتمااىياة -فاإ  األقباف المتوااقايد تدبب

 اآلت  نصيا:
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 الجزء األول 

 األحكام العامة

 المادة األولى

م انيا  المتواقيد  األقباف  ف   تدب  االت اقية  هذه  احكا   تن يذ  ى   الناشئة  يااللتزامات  بتيقة 

 الحياي الت  صيقت ىلييا  االمنصاص ىلييا ف  التزءي   الالان   االالالث منيا. 

 المادة الثانية 

يت  ا  يتلم  تشبيل التةمينات االتتماىية احكاما  تتلم  يخن موداال ابىاية منئمة  

 حالة اا اكالب م  الحاالت الت  ينص ىلييا التشبيل الاقن . للممم  ىليي   ف  حالة توبلي  ل

 المادة الثالثة

توتيب المزايا المنصاص ىلييا ف  التزء الالالث م  هذه االت اقية حيا اين  لما يت  ا  يافبه  

تشبيل التةمينات االتتماىية للممم  ىليي   كما ال يتاز ا  يتبت  ىل  االنلما   ل  هذه االت اقية  

اص م  اية مزايا نديية اا ىينية ينص ىلييا تشبيل موما  يه ف  اية يالة قبف ف  هذه  االنتد

 االت اقية. 

 الثاني الجزء 

 نطاق التطبيق  

 فى األشخاص   -أوال

 المادة الرابعة 

يت  ا  تشم  نظ  التةمينات االتتماىية تميل المشتولي  ليو الويب يةتب  ىل  انه يتاز ف   

 المباح  األال  م  تقييا او ناع م  انااع التةمي  اأتالناء ال ئات اآلتية: 

 األشخاص غيب الخالوي  لتشبيوات الوم .  (ا)

 الواملا  يالمنشآت الت  تأتخي  اق  م  خمأة ىما .  (  )

 لوايات. ىما  الزباىة  اا ( ج)

 الواملا  ) الخي  ( يالمناز .  (ي )

 افباي اأبد صاح  الوم .  (ه)

 ىما  الصيي  اىما  الأ  .  ( ا)
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 الوما  الذي  يميا  اىماال ىبلية  اا ماأمية  اا ممقتة.  (ز)

 الواملا  ف  اليوالات الييلاماأية  اا اليالية.  ( ح)

 المادة الخامسة

االتباءات يصابد تيبيتية لتوقية ال ئات اآلتية:  تتويي هذه األقباف المتواقيد ياتخاذ تميل  

 يديب اةمكا : 

 ال ئات المشاب الييا ف  المايد البايوة.  (ا)

 الواملا  لحأايي   ااصحا  الحبف االمي  الحبد.  (  )

 اصحا  األىما  ان أي .  ( ج)

 المادة السادسة

 يت  ىني توقية اية فئة ىي  الت بقة يي : 

 البىايا الوب .  (ا)

 ااألتان   يشبق المواملة يالمال . الاقنيا     (  )

 فروع التأمينات االجتماعية  في  -ثانيا

 المادة السابعة

 يت  ا  يشم  التشبيل الاقن  فبىي  االني  ىل  األق  م  فباع التةمينات اآلتية: 

 تةمي   صايات الوم   ايشم  حاايث الوم   ااألمباض المينية.  (ا)

 التةمي  الصح  )لي المبض(.  (  )

 الحم  االالل(. تةمي  األمامة ) ( ج)

 التةمي  لي الوتز.  (ي )

 تةمي  الشيخاخة.  (ه)

 التةمي  لي الافاد.  ( ا)

 التةمي  لي اليقالة.  (ز)

 تةمي  المنافل الوائلية.  ( ح)

 اذلك ىل  اال تد  المزايا المدببد ف  التةمي  ى  المزايا المالحة ف  المااي التالية: 
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 الجزء الثالث

 مستويات التأمينات االجتماعية  في 

 إصابات العمل تأمين  -أوال

 المادة الثامنة 

يحيي التشبيل الاقن  المدصاي يإصاية الوم   امبض المينة  يحيث ال يد  ىيي األمباض  

 المينية ى  خمأة ىشب مبلا م  األمباض الاابيد ف  التيا  المبافا ليذه االت اقية. 

 المادة التاسعة

حالة حاايث الوم   ااألمباض المينية ىل  األخص ما    يت  ا  تتلم  منافل التةمي  ف 

 يةت : 

 الخيمات القيية  اتشم  ىل  اته الخصاص:  -1

 الونج يموبفة األقياء الواملي  يما ف  ذلك الزيابات المنزلية.  (ا)

 الونج يموبفة اةخصائيي .  (  )

 صاب األشوة  االيحاث المخيبية.  ( ج)

 ت التباحية. الونج  ااةقامة يالمأتش    يما ف  ذلك الومليا (ي )

 صبف األياية النزمة.  (ه)

 ايأتمب تديي  هذه الخيمات حت  يت  ش اء المصا   اا تأتدب يبتة ىتزه اا يتاف . 

خيمات التةهي   اصبف األتيزد التوايلية النزمة  اذلك قيدا للمأتايات الت  يحييها   -2

 التشبيل الاقن . 

اةصاية  يحيث ال تد  ى   صبف موانة مالية خن  فتبد الوتز الممقت ى  الوم  يأي    -3

 % م  األتب   ل  حي  اأتوايد الديبد ىل  الوم   اا اليات الوتز اا الافاد  اييما اقب . 50

 توايض الوتز المأتيي  المتخلف ى  الحايث  اا المبض  اا الافاد  قيدا للدااىي اآلتية:  -4

% م   40صبف توايض م  يفوة ااحيد ى  حاالت الوتز الت  ال تتتااز نأيتيا   (ا)

 قيبد المصا  ىل  الوم . 

% م  األتب ميو الحياد   ذا تخلف ى  اةصاية  50تدبيب مواش شيبو ال يد  ى    (  )

 ىتز كام  مأتيي . 
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قيمة   ( ج) م   الوتز  ذلك  نأية  يواي   المأتيي   التزئ   الوتز  ى   مواش شيبو  تدبيب 

 وتز الكل   اذلك مل مباىاد احكا  ال دبد ) (.  مواش ال

ف  حالة افاد الممم  ىليه  يصبف لك  م  المأتحدي  م  يويه نأية م  هذا المواش   (ي )

% م  األتب  40يحييها التشبيل الاقن   يحيث ال يد  ما يأتحا ألبملته االيها ى   

 اقت اةصاية. 

  المواش يحييها التشبيل  اف  حالة افاد صاح  المواش  يميو للمأتحدي  نأية م (ه)

 الاقن . 

 المادة العاشرة

يحيي التشبيل الاقن   تباءات اةينا يإصايات الوم   ااألمباض المينية  ل  تيات الونج 

االتيات األخبو المختصة االمينية  ايباى  ف  ذلك تيأيق هذه اةتباءات  كما يحيي األأس  

 ة الوتز. االدااىي النزمة الت  يدا  ىلييا تدييب نأي

 التأمين الصحى ضد المرض  -ثانيا

 المادة الحادية عشرة 

 يت  ا  تتلم  مزايا التةمي  ف  حالة المبض  ىل  األخص ما يةت : 

 الخيمات القيية  اتشم :  -1

 الونج يموبفة األقياء الوامي .  (ا)

 الونج يموبفة اةخصائيي .  (  )

 صاب األشوة  االيحاث المخيبية.  ( ج)

 الونج  ااةقامة يالمأتش    يما ف  ذلك الومليات التباحية.  (ي )

 صبف األياية النزمة.  (ه)

ايأتمب تديي  هذه الخيمات حت  يت  ش اء المبيض  اا تأتدب يبتة ىتزه ى  الوم  اا  

يتاف   اا تمب فتبد ال تد  ى  فتبد االأتحداق ف  الموانة المالية المنصاص ىلييا ف   

 ( التالية. 2ال دبد )

% م  اتب المبيض خن  فتبد ىتزه ى  الوم  يأي   45صبف موانة مالية ال تد  ى     -2

( اأياىا اا النالة اشيب  13المبض  ايحي اقص  يحييه التشبيل الاقن   يحيث ال يد  ى  )

 ى  ك  حالة مبلية. 
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 المادة الثانية عشرة 

يتاز فييا امتياي فتبد االأتحداق ف  مزايا    يحيي التشبيل الاقن  الحاالت االأتالنائية الت  

( اأياىا اا النالة اشيب  اا زيايد قيمة الموانة المالية  اىل   13التةمي  الصح   ل  اكالب م  )

األخص ف  حاالت اةصاية يةمباض مزمنة  اا مأتوصية يحييها التشبيل الاقن   كما يحيي  

 لمزايا اا قيمة الزيايد ف  الموانة المالية. كذلك ف  هذه الحالة فتبد امتياي االأتحداق ف  ا

 المادة الثالثة عشرة 

يحيي التشبيل الاقن   تباءات اةينا يالحالة المبلية  ل  تيات الونج االتيات األخبو  

 المختصة االمونية. 

 المادة الرابعة عشرة 

ه  يه الممم   يتاز ا  يحيي التشبيل الاقن  ما يتحمله المبيض م  ن دات الونج   اا ما يأا 

ىليه ف  تماي  التةمي    ىل  ا  يباى  ف  الحالة األال  اال يتحم  المبيض اكالب م  نأية  

 بمزية تك   ىي   أاءد اأتون  التةمي  . 

 

 المادة الخامسة عشرة 

يتاز ا  يحيي التشبيل الاقن  الشباق الماتية لنأتحداق ف  مزايا التةمي  الصح    اىل   

   : األخص يالنأية  ل

فتبد االشتباك الأايدة ىل  االنت اع   فإذا تتااز الوتز الممقت هذه الميد تصبف الموانة   (أ)

 المالية اىتيابا م  اليا  البايل م  المبض ىل  األق  . 

يشبق اال تتتااز    فتبد االنتظاب الت  ال تصبف خنليا موانة مالية ف  حالة مبلية   (ب )

 أيوة ايا  . 

 متماع فتبات االنت اع خن  أنة مينيية   اا مالية   اا تةمينية .  ( ج)

 ثالثا : تأمين األمومة ) الحمل والوضع ( 

 المادة السادسة عشرة 

 يت  ا  تتلم  مزايا التةمي  ف  حالة األمامة ىل  األخص ما يةت  : 

 الخيمات القيية اتشم  ىل  األخص :  -1

 اية القيية قي  الالل   اىني الااليد   ايوي الالل . )ا( البى
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 ) ( اةقامة   االونج يالمأتش   ىني االقتلاء . 

% م  األتب خن  فتبد الوتز ى  الوم    يأي  الحم    45صبف موانة مالية ال تد  ى     -2

 االالل   اما يويه   اذلك لميد ال تد  ى  أتة اأاييل قي  الالل ايويه . 

 لسابعة عشرة المادة ا

يحيي التشبيل الاقن  الشباق الماتية لنأتحداق ف  مزايا تةمي  األمامة   اىل  األخص  

 فيما يتولا ي تبد االشتباك ف  التةمي  قي  االأت ايد يمزاياه   ىل  اال تزيي ىل  أتة اشيب . 

 المادة الثامنة عشرة 

حالة ما  ذا شملت التوقية الممم  ىلييا يتةمي  األمامة االتةمي     ف    – يحيي التشبيل الاقن   

 شباق   ااالاع اةفايد م  التةميني  موا .  – الصح  

 التأمين ضد العجز –رابعا 

 المادة التاسعة عشرة 

غيب حاالت  صايات    يت  ا  يتلم  التشبيل الاقن  تةمي  مواش ف  حالة الوتز   ف  

 الوم    ايحيي هذا التشبيل ىل  األخص : 

 )ا( شباق ااالاع تدييب يبتة الوتز الأتحداق المواش . 

 ) ( ميد االشتباك اا الخيمة الماتية الأتحداق المواش . 

 )ج( اأاس حأا  المواش . 

 المادة العشرون

ا مواش الشيخاخة ف   % م  األتب   ا 40يت  اال يد  مواش الوتز الكام  المأتيي  ى   

 أ  الوتز   اييما اكيب . 

 المادة الحادية والعشرون 

 يوي  التشبيل الاقن  حيا اين  للمواش   يباى  ك ايته لمدايلة الحي األين  لن دات المويشة . 

 المادة الثانية والعشرون 

المأتيي    ايوي  التشبيل   التزئ   الوتز  تةيية مواش مخ ض ف  حالة  يتاز النص ىل  

 لاقن  الحي األين  ليبتة الوتز الماتية لنأتحداق ف  المواش . ا
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 المادة الثالثة والعشرون 

م    ما زاا   الاقن   ذا  التشبيل  يدبها  ف  حياي  الكام   الوتز  تخ يض  اا  يتاز  يداف 

 يتدال  مواش الوتز ىمن تزئيا . 

 المادة الرابعة والعشرون 

ايازع م  يوي افاته ىل  المأتحدي  الذي    يأتمب صبف المواش ميو حياد الممم  ىليه  

يويني  التشبيل الاقن    االنأ  الت  يحييها   ايأتمب صبفيا  ليي    قيدا للشباق ااألالاع  

 المدببد يالنأية لتةمي  الافاد . 

 المادة الخامسة والعشرون 

 لوتز . يتاز ا  يحيي التشبيل الاقن  نأية ما يأاه  يه الممم  ىليه ف  تماي  تةمي  ا

 تأمين الشيخوخة  –خامسا 

 المادة السادسة والعشرون 

يت  ا  يتلم  التشبيل الاقن  تةمي  مواش ف  حالة الشيخاخة ق التداىي ق ايحيي ىل   

 األخص : 

 )ا( أ  الشيخاخة   اا التداىي . 

 اا ميد الخيمة الماتية الأتحداق المواش .  ) ( ميد االشتباك   

 )ج( اأاس حأا  المواش . 

 المادة السابعة والعشرون 

% م  األتب ايباى   40حيا اين  لمواش الشيخاخة ال تد  نأيته ى     يوي  التشبيل الاقن 

 فيه ك ايته لمدايلة الحي األين  لن دات المويشة . 

 المادة الثامنة والعشرون 

يتاز النص ىل  تةيية مواش مخ ض    ذا ما بغ  الممم  ىليه ف  التداىي قي  يلاا الأ   

  الت  يتاز ىنيها  يياء هذه البغية   كما يحيي  المدببد للشيخاخة   ايحيي التشبيل الاقن  الأ 

 نأية التخ يض لك  أنة ياقية ىل  أ  التداىي . 
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 المادة التاسعة والعشرون 

يتاز  يداف   اا تخ يض المواش   ف  حياي يدببها التشبيل الاقن   ذا ما زاا  صاح   

 مواش الشيخاخة ىمن يوي تداىيه . 

 المادة الثالثون

الاقن  توايلا ىل  اأس محييد يصبف لم  ييلغ أ  الشيخاخة اال تتاافب  يدبب التشبيل  

 له ميد خيمة   اا ميد االشتباك الماتية لنأتحداق ف  المواش . 

 المادة الحادية والثالثون 

يأتمب صبف المواش ميو حياد الممم  ىليه   ايازع م  يوي افاته ىل  المأتحدي  الذي   

  الت  يحييها   ايأتمب صبفه  ليي    قيدا للشباق   ااألالاع  يويني  التشبيل الاقن  يالنأ

 الاابيد ف  تةمي  الافاد . 

 المادة الثانية والثالثون 

 يتاز ا  يحيي التشبيل الاقن  نأية ما يأاه  يه الممم  ىليه ف  تماي  تةمي  الشيخاخة . 

 التأمين ضد الوفاة –سادسا 

 المادة الثالثة والثالثون 

التشبيل الاقن  للمأتحدي  م  يوي افاد الممم  ىليه مواشا   اذلك ف  غيب  يت  ا  يلم   

 حاالت  صايات الوم    كما يحيي هذا التشبيل ىل  األخص : 

 )ا( ميد االشتباك اا الخيمة الماتية الأتحداق المواش . 

 ) ( اأاس حأا  المواش . 

 المادة الرابعة والثالثون 

% م  األتب   اا ى  مواش الشيخاخة ىني الافاد اييما  40يت  اال يد  مواش الافاد ى   

 اكيب . 

 المادة الخامسة والثالثون 

يحيي التشبيل الاقن  المأتحدي  م  يوي افاد الممم  ىليه   كما يحيي النأية الت  تخص كن  

 مني  م  الديمة اةتمالية للمواش . 

 المادة السادسة والثالثون 

 حيي التشبيل الاقن  شباق ااالاع االأتحداق ف  مواش الافاد اىل  األخص : ي
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يالنأية للزاتات ق األبام  ق ميو حياتي    اا حت  يتزات    اا يمابأ  ىمن ذا يخ    (أ)

 اا اتب . 

اا يكتأياا م  ىم    مل تااز    يالنأية لألاالي حت  ييلواا أنا يحييها التشبيل الاقن    (ب )

امتياي صبف المواش    ذا كاناا ف  مبحلة ىالية م  التولي    كما يتاز ا  يمتي الصبف  

 ميو الحياد يالنأية للوتزد مني  . 

للينات   اا األخاات اللاات  ك  ف   ىالة المتاف    حت  يتزات    اا يمابأ  ىمن ذا  ( ج)

لمواش  ذا قلد    اا تبمل    خن  فتبد يحييها  يخ    اا اتب مل تااز  ىانة صبف ا

 التشبيل الاقن  . 

 يالنأية للااليي  الموالي  ميو حياتيما .  (د )

 المادة السابعة والثالثون 

المواش   اا الحبما  منه   اىل  األخص     التشبيل الاقن  حاالت اقف صبف  يحيي 

 يالنأية لم  اأتحداه   اه  يزاالا  ىمن . 

 والثالثون المادة الثامنة 

ينظ  التشبيل الاقن  الحاالت   االشباق   ااألالاع الت  يتاز فييا  ىايد تازيل المواش  

  ذا تاقف صبفه لااحي اا اكالب م  المأتحدي  . 

 المادة التاسعة والثالثون 

 يتاز تويي  حي اين  لديمة المواش الذو يصبف لك  مأتحا . 

 المادة األربعون 

 ن  مدياب مأاهمة الممم  ىليه ف  تماي  المواش . يتاز ا  يحيي التشبيل الاق

 المادة الحادية واألربعون 

يحيي   الافاد   كما  تةمي   الم داي   قيدا ألحكا   قااىي مواملة اأبد  الاقن   التشبيل  يحيي 

 الشباق ااألالاع الت  تتيل ف   اليات فدي الممم  ىليه . 

 التأمين ضد البطالة  –سابعا 

 واألربعون المادة الثانية  

يت  ا  يتلم  التشبيل الاقن  ف  التةمي  لي اليقالة   شباق االأتحداق ف  توايض  

 التةمي    اىل  األخص : 



 
 

  اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

 ميد االشتباك ف  التةمي  .  (أ)

 انتياء خيمة الوام  لظباف خابتة ى   بايته .  (ب )

قيبد الوام  ىل  الوم    ابغيته ف  مزاالة ىم  مناأ    اىي  امتناىه ى  ىم  ييية   ( ج)

 له .  

 المادة الثالثة واألربعون 

تد  ى    تدبيب موانة مالية   ال  اليقالة  التةمي  لي  % م   45يت  ا  يتلم  توايض 

 األتب   ايحيي التشبيل الاقن  تابيخ اأتحداقيا   يحيث ال يتااز اأياىا م  تابيخ االنت اع . 

 المادة الرابعة واألربعون 

 لة ى  : يت  اال تد  ميد االنت اع يموانة اليقا

اأياىا   اا النالة اشيب يالنأية لم  قلاا أنة اشتباك ف  التةمي  أايدة ىل  تابيخ    13 (أ)

 التوق  . 

 ميد اقا  م  ذلك تحأ  ىل  اأاس ميد االشتباك ف  التةمي  .  (ب )

 المادة الخامسة واألربعون 

نيا  يحيي التشبيل الاقن  األحاا  الت  يتاز فييا اقف صبف موانة اليقالة اا الحبما  م

 اا اأتبيايها. 

 المادة السادسة واألربعون 

يحيي التشبيل الاقن  شباق   ااالاع االخقاب ياليقالة   ا تباءات االنت اع يمزايا التةمي   

 . 

 المادة السابعة واألربعون 

 تماي  التةمي  لي اليقالة.   يتاز ا  يحيي التشبيل الاقن  نأية ما يأاه  يه الوام  ف 

 المنافع العائلية  – ثامنا 

 المادة الثامنة واألربعون 

 يت  ا  يلم  التشبيل الاقن  لألشخاص الممم  ىليي  منافل ىائلية افا المااي التالية : 
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 المادة التاسعة واألربعون 

يت  ا  تتلم  التوقية الصواب الذي  ه  ف  ك الة الممم  ىليه   ايحيي التشبيل الاقن   

 شباق اقااىي اأتحداق المنافل الوائلية . 

 المادة الخمسون

 تشم  المنافل ك    اا يوض المنافل الميينة فيما يل  : 

يها التشبيل  يفوات نديية   اا غيب يابية توق   ل  ك  ممم  ىليه امل  ف  ىمله ميد يحي  (أ)

 الاقن  . 

 ىقاء منافل ىينية   تتمال  ف  اقومة   اكأاء   امأك    اغيب ذلك  ل  الصواب م  ايناء   (ب )

 ذاو الوائنت الممم  ىليي  . 

 المادة الحادية والخمسون 

ف  حالة تةيية منافل ىائلية يشك  منافل نديية   يت  ا  تمنح قيلة ميد التوقية المحييد ف   

 التشبيل الاقن . 

 المادة الثانية والخمسون 

 يأتمب صبف المنافل الوائلية حت  يلاا أ  الالالالة ىشبد    ال ف  الحالتي  اآلتيتي  : 

  ذا كا  األاالي   اا احيه  ملتحدي  يةحي مواهي التولي    ما ىيا التولي  الوال  .  (أ)

  ذا كا  األاالي   اا احيه  ىاتزي  ى  الوم  .  (ب )

 الجزء الرابع 

 مشتركة أحكام 

 المادة الثالثة والخمسون 

يحيي التشبيل الاقن  قبيدة حأا  األتب الذو يتخذ اأاأا لتدييب االشتباكات ف  التماي    

 اتدييب قيمة المنافل. 

 المادة الرابعة والخمسون 

التظل   اا الشكاو م  قيمة المزايا  اا تدييب    يدبب التشبيل الاقن  حا الممم  ىليه ف  

يك     يما  االتدال    القي   التحكي   ا تباءات  التظل    يحث  يحيي قبق  كما  الوتز   يبتات 

 الأبىة ف  تحديا الويالة. 
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 المادة الخامسة والخمسون 

   يت  ا  تدا  ىل   يابد نظ  التةمي  منظمة  اا منظمات ىامة  اا حكامة ال تأتييف البيح

يابية تحدا لما    فتبات  التةمي  ىل   )االكتاابو( ألنظمة  المال   المبكز  كما يت  فحص 

 اأتمباب قيبد هذه النظ  ىل  مدايلة التزاماتيا قي  الممم  ىليي . 

 الجزء الخامس

 المادة السادسة والخمسون 

االنلما     تأبو احكا  هذه االت اقية يوي مباب شيب م  تابيخ  يياع االائا التصييا ىلييا اا 

  لييا م  النث يا  ىل  األق . 

كما تأبو احكاميا يالنأية لك  يالة ىبيية  تنل   لييا مأتدين  يوي مباب شيب م  تابيخ  

  يياع االيدة االنلما   اا التصييا. 

 المادة السابعة والخمسون 

الت    التةمينات  ي باع  الوبي   الوم   لمكت   الوا   المييب  المتواقيد  األقباف  يتلمنيا  تيلغ 

 التشبيل الاقن  الدائ  ليييا  اذلك يإيياع مأتني التصييا  اا الماافدة ىلييا. 

 المادة الثامنة والخمسون 

يمدتل  تيليغ ياته  ل  المييب الوا  لمكت  الوم     -لك  قبف ف  او اقت الحا ا  يدبب

 قياله اللتزامات تيييد متبتية ىل  احكا  هذه االت اقية.  -الوبي 

 لتاسعة والخمسون المادة ا

ىل  المييب الوا  لمكت  الوم  الوبي  ا  ييلغ تميل اليا  الماقوة يك  تصييا اا تيليغ   

 يصله افدا ألحكا  المااي الأايدة. 

 المادة الستون

تقييا   ى   أناية  تدابيب  الوبي   الوم   لمكت   الوا   المييب  المتواقيد  ل   األقباف  تدي  

   شك  هذه التدابيب  ايياناتيا اشباق ااالاع تدييميا. االت اقية  ايحيي الممتمب الوا

 المادة الحادية والستون 

مم    (ا) الوا   الممتمب  يختابه   االتتماىية   التةمينات  ف   خيباء  أيوة  م   لتنة  تشك  

 تبشحي  األقباف المتواقيد. 

 يكا  تويي  الخيباء لميد النث أناات قايلة للتتييي.  (  )



 
 

  اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

 يي  اىلائيا لوبض نتائج ميااالتي  ىل  الممتمب الوا . تنتخ  لتنة الخيباء مدببا م    ( ج)

 ي لتنة الخيباء. يحيي المييب الوا  لمكت  الوم  الوبي  تابيخ امكا  انودا (ي )

تختص هذه اللتنة ييباأة التدابيب المشاب  لييا ف  المايد الأايدة  امباقية ميو تن يذ   (ه)

الممت يوبض ىل   اىماليا   ينتيتة  تدبيب  الت   االت اقية  االل  المااىيي  ف   الوا   مب 

 يحييانيا. 

 المادة الثانية والستون 

ىنيما تصيق اليا  الوبيية ىل  هذه االت اقية يت  ا  تايع االائا التصييا يمكت  الوم   

الوبي   اىل  المكت   ينا هذا التصييا  ل  اليا  الوبيية األخبو خن  شيب م   يياع االائا  

 التصييا. 

 ون المادة الثالثة والست

يتاز لك  قبف م  اقباف هذه االت اقية ا  يدتبح اية تويينت ىلييا  يإخقاب ياته  ل   

 المييب الوا  لمكت  الوم  الوبي   الذو يدا  يتيليغ هذه المدتبحات  ل  ياق  األقباف. 

اال يوتيب التويي  نافذا  ال يوي مباب النالي  ياما م  تابيخ  ينا تميل األقباف المتواقيد  

 يب الوا  لمكت  الوم  الوبي  يماافدتي  ىليه. المي 

 المادة الرابعة والستون 

ال يتاز ألو قبف م  األقباف المتواقيد ا  ينأح  م  هذه االت اقية قي  مباب خمأة  

اىاا  م  تابيخ انلمامه  لييا  ايكا  االنأحا   ما كليا اا تزئيا  يالنأية ألو ناع م  انااع  

ء الالالث م  هذه االت اقية  ايكا  االنأحا  يإخقاب يبأ   ل  المييب  التةمي  الاابيد ف  التز

الوا  لمكت  الوم  الوبي  الذو ييلوه  ل  ياق  األقباف  اال يكا  االنأحا  نافذا  ال يوي مباب  

 أنة م  تابيخ اةخقاب ياالنأحا . 

التزئ  ىل  صحة  ( م  هذه االت اقية ال يمالب االنأحا   7امل ىي  اةخن  يةحكا  المايد )

 االت اقية  فيما يتولا يياق  انااع التةمينات التابو الوم  ييا ف  اليالة المنأحية. 

كما ال يمالب االنأحا  الكل  ىل  صحة االت اقية يالنأية لياق  األقباف المتواقيد يشبق اال  

 يد  ى  االني . 

 المادة الخامسة والستون 

بيل الخاص يك  يالة  االمواهيات ااالت اقيات الالنائية   ال تمس احكا  هذه االت اقية احكا  التش

 االيالية النافذد  اا الت  تن ذ فيما يوي.  ذا كانت اكالب ميزد يالنأية للممم  ىليي . 
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 جدول األمراض المهنية 

رقم  

 مسلسل 
 الصناعات أو األعمال المسببة لهذا المرض  نوع المرض 

التأم    1

 يالبصاص 

 املاى اته 

تاااياا     او اا  اأاااااااتاااواااماااا   يأاااااااتااايىااا    ىااامااا  

الاامااحااتااايااة   الاامااااي  اا  ماابكاايااااتاااه   اا   الاابصااااااااص 

 ىليه.

 * ايشم  ذلك:

تياا  الخامات المحتاية ىل  البصاااص  صاا  البصاااص 

الديي  االزنك الديي  )الخبيد( ف  أااايائك  الوم  ف  صاااناىة  

األياات م  أايائك البصااص اا البصااص الديي  )الخبيد(  

كيات البصاااص  صاايب البصاااص  الوم  ف  صااناىة مب

تحلااايب ااأاااتوما  مينا الخزف المحتاية ىل  البصااااص  

التلميل ياأاااقة يبايد البصاااص اا المأاااحيا المحتاية ىل   

البصااااااص  تحلااااايب اا اأاااااتوماا  الياياات اا األلاا  اا 

الايهااناات المحتاياة ىل  البصااااااص...  لخ  اكاذلاك او ىما  

ص  اا مبكياته اا يأااتيى  التوبض لوياب اا ايخبد البصااا

 المااي المحتاية ىليه.

 التأم  يالزئيا  2

 املاى اته 

او ىم  يأااااتيى  اأااااتوما  اا تياا  الزئيا اا مبكياته اا 

ىم  يأاااتيى  التوبض لوياب    المااي المحتاية ىليه  اكذا او

 اا ايخبه الزئيا اا مبكياته اا المااي المحتاية ىليه.

 * ايشم  ذلك: 

الوم  ف  صاااناىة مبكيات الزئيا اصاااناىة آالت الموام   

االمداييس الزئيدية اتحلايب المايد الخا  ف  صاناىة الديوات  

اىمليات التذهي  ااأااااتخباج الذه   اصااااناىة الم بقوات 

 . لخ.الزئيدية.
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 التأم  يالزبنيخ  3

 املاى اته 

او ىم  يأاااتيى  اأاااتوما  اا تياا  الزبنيخ اا مبكياته اا 

المااي المحتاية ىليه  اكذا او ىم  يأاااتيى  التوبض لوياب  

 اا ايخبد الزبنيخ اا مبكياته اا المااي المحتاية ىليه.

 * ايشم  ذلك:

الوما  ف    الوملياات الت  يتالاي فيياا الزبنيخ اا مبكيااتاه اكاذا

  نتاج اا صناىة الزبنيخ اا مبكياته.

 التأم  ياألنتيما   4

 املاى اته 

او ىم  يأااتيى  اأااتوما  اا تياا  األنتيما  اا مبكياته اا 

المااي المحتاية ىليه  اكذا او ىم  يأاااتيى  التوبض لوياب  

 اا مبكياته اا المااي المحتاية ىليه. اا ايخبد األنتيما 

 التأم  يال اأ اب  5

 املاى اته 

او ىم  يأاتيى  اأاتوما  اا تياا  ال اأا اب اا مبكياته اا 

ىم  يأاااتيى  التوبض لوياب    المااي المحتاية ىليه  اكذا او

 اا ايخبد ال اأ اب اا مبكياته اا المااي المحتاية ىليه.

التأم  ياليتبا    6

اا مالينته اا  

مبكياته األمييية  

اا اآلزاتية اا  

مشتداتيا اا  

ملاى ات ذلك  

 التأم  

ك  ىم  يأاتيى  اأاتوما  اا تياا  هذه المااي اكذا ك  ىم   

 يابها.يأتيى  التوبض أليخبتيا اا غ

التأم  يالمنتنيز   7

 املاى اته 

ك  ىم  يأااتيى  اأااتوما  اا تياا  المنتنيز اا مبكياته اا 

المااي المحتاية ىليه  اكذا ك  ىم  يأتيى  التوبض أليخبد  

 اا غياب المنتنيز اا مبكياته اا المااي المحتاية ىليه.

 * ايشم  ذلك:

اأتخباج اا تحليب المنتنيز  اا مبكياته  اقحنيا    الوم  ف 

 اتويئتيا...  لخ.
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 التأم  يالكيبيت  8

 املاى اته 

ك  ىم  يأااتيى  اأااتوما  اا تياا  الكيبيت اا مبكياته اا 

المااي المحتاية ىليه اكذا ك  ىم  يأاتيى  التوبض أليخبد  

 اا غياب الكيبيت امبكياته اا المااي المحتاية ىليه.

   ذلك:* ايشم

 التوبض للمبكيات الوازية اغيب الوازية للكيبيت... الخ.

التةالب يالكبا    9

اما ينشة ىنه م   

 قبح املاى ات 

ك  ىم  يأاتيى  تحلايب اا تالي اأاتوما  اا تياا  الكبا    

الصاااييا  اا   اا حامض الكباميك اا كبامات اا ييكبامات 

 الياتاأيا  اا الزنك  اا اية مايد تحتاو ىلييا.

التةالب يالنيك  اما   10

ينشة ىنه م   

 ملاى ات اقبح 

ك  ىم  يأتيى  تحليب اا تالي اأتوما  اا تياا  النيك  اا 

 مبكياته  اا اية مايد تحتاو ىل  النيك  اا مبكياته.

 * ايشم  ذلك:

 التوبض لواز كبمياني  النيك .

التأم  يةا    11

ااكأيي الكبيا   

اما ينشة ىنه م   

 ملاى ات 

 ك  ىم  يأتيى  التوبض ألا  ااكأيي الكبيا .

 * ايشم  ذلك:

ىملياات تحلااااايبه اا اأاااااتوماالاه اتالايه  كماا يحايث ف  

 التباحات  اقمائ  القا  االتيب...  لخ.

التأم  يحامض   12

  الأياناب

امبكياته اما  

ينشة ى  ذلك م   

 ملاى ات 

ك  ىم  يأااااتيى  تحلاااايب اا اأااااتوما  اا تياا  حامض 

الأاياناب اا مبكياته  اكذا ك  ىم  يأاتيى  التوبض أليخبد  

اا بذاذ الحاامض اا مبكيااتاه اا اتبيتياا اا المااي المحتاياة  

 ىلييا.

التأم  يالكلاب   13

اال لاب االيبا   

 امبكياتيا 

  تحلاايب اا اأااتوما  اا تياا  الكلاب  اا ك  ىم  يأااتيى

ال لاب  اا اليبا   اا مبكيااتياا  اكاذا او ىما  يأاااااتايى   

 التوبض لتلك المااي اا ايخبتيا اا غيابها.
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التأم  يالينزا    14

اا غازاته اا  

مشتداته  

 املاى اته 

ك  ىم  يأااااتيى  تياا  اا اأااااتوما  الينزا  اا غازاته اا 

أااتيى  التوبض لتلك المااي صاالية مشااتداته  اكذا او ىم  ي

 كانت اا أائلة اا غازية. 

التأم    15

يالكلابافاب   

ابايل كلاباب  

 الكبيا  

او ىم  يأااااتيى  اأااااتوما  اا تياا  الكلابافاب  اا بايل  

او اكاااذا  الاكابياا    الاتاوابض   كالااباب  يأاااااتااايىا   ىامااا  

 أليخبتيما  اا األيخبد المحتاية ىلييما.

التأم  يبايل   16

كلاباب اةالني   

االالث كلاباب  

اةالني   

االمشتدات  

اليالاتينية  

األخبو  

للمبكيات  

االييباكبيانية  

م  المتماىة  

 األليافية 

او ىم  يأاااتيى  اأاااتوما  اا تياا  هذه المااي  االتوبض  

 المحتاية ىلييا. أليخبتيا اا األيخبد

األمباض   17

ااألىباض  

الياالالاتية الت   

تنشة ى  الباييا   

اا المااي ذات  

النشاق اةشواى   

 اا اشوة  كس. 

 

او ىم  يأاااتيى  التوبض للباييا   اا اية مايد اخبو ذات 

 نشاق  شواى  اا اشوة  كس.
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أبقا  التلي   18

األال  االتيايات  

اتدبحات التلي  

 االويا  المزمنة 

او ىم  يأاتيى  اأاتوما  اا تياا  اا التوبض للدقبا   اا 

الزفات اا الييتامي  اا الزيات المواينياة يماا فيياا الياابافي  اا 

ال لاب اا او مبكياات اا منتتاات  اا مخل اات هاذه المااي  

اكاذا التوبض ألو ماايد مييتاة اخبو صااااالياة اا أاااااائلاة اا 

المتااصااا   غازية اا او ىم  يأاااتيى  التوبض المتكبب اا  

للاهج اا اةشاواع الصاايب ى  الزتاج المصاياب  اا المواي  

المحمية اا المنصااااايبد اا التوبض للااااااء قاو اا حبابد 

 شيييد  مما يميو  ل  تلف يالوي  اا لوف ياةيصاب.

امباض الوياب   19

البئاية  

)ناماكانيازس(  

 الت  تنشة ى : 

غياب   -1

االأيأتازس  

 )اأيأتازس(. 

ية  غياب الألك -2

 )أايكازس(. 

غياب الدق    -3

 )يأنازس(. 

او ىم  يأااتيى  التوبض لوياب حييث التالي لمايد الأااليكا  

% 5اا المااي الت  تحتاو ىل  مايد الأايلكا  ينأاية تزيي ى   

كاالوما  ف  المناات  االمحااتب  اا نحات األحتااب اا قحنياا اا 

اية  ف  صاناىة المأانات الحتبية اا تلميل المواي  يالبم   اا  

اىما  اخبو تأااتيى  ن س التوبض اكذا او ىم  يأااتيى   

التوبض لوياب االأايأاتازس اغياب الدق   ليبتة ينشاة ىنيا  

 هذه األمباض.

التمبد الخييالة   20

 )انالباكس( 

ك  ىم  يأاتيى  االتصاا  يحياانات مصااية ييذا المبض  اا 

تاياا  بممياا اا اتزاء منياا  يماا ف  ذلاك التلاي االحاافب  

دبا  االشااااوب  اييخ  ف  ذلك اىما  الشااااح  االت بيغ  اال

 االند  ليذه األتزاء.

ك  ىم  يأااتيى  االتصااا  يحياانات مصاااية ييذا المبض   الأدااد  21

 اتياا  بمميا اا اتزاء منيا.

 الوم  ف  المأتش يات المخصصة لونج هذا المبض. مبض اليب  22
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23 

 

 

 

امباض الحميات  

 المويية

 

 

 

 الوم  ف  المأتش يات المخصصة لونج هذه الحميات.

التأم    24

 يالياتاأيا  

او ىم  يأاتيى  اأاتوما  اا تياا  هذا الونصاب اا مبكياته   

ىما  يأاااااتايى  التوبض   اا المااي المحتاياة ىلياه  اكاذا او

 لويابه اا ايخبته اا مبكياته  اا المااي المحتاية ىليه.

التأم    25

 يالأيلينيا  

 

 الوم  ىل  اىماق تحت أقح الماء. مبض الديأا   26

التأم    27

يالنيتبافينا   

انظائبها  

 اامنحيا 

 

األمباض الناشئة   28

ى  الكايالت  

 )حتب الزبنيخ(. 

 

الليتاأييبية   29

الياقانية النزفية  

)الميكبا  الذو  

 يمالب ىل  الكيي(. 

 

التيتاناس   30

)الكزاس( الناشئ  

 ى  المينة. 
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االمباض المينية   31

الت  تصي   

الم اص   

الوظمية   

االناشئة ى   

اهتزازات اآلالت  

تياب   اليياية الت  

ياليااء  

الملواق اا  

يالكيبياء   

اكذلك اآلالت  

 الممااللة. 

 

اةصايات   32

المينية الناشئة  

 ى  اللالاء. 

 

الدبح الناشئة   33

ى  تةاليب  

 ال ابماليهيي 

 

 * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 


