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ميينة اةأكنيبية يتميابية مصب       ممتمب الوم  الوبي  المنودي ف  يابته الأايأة ف  

 (. 1977الوبيية )مابس/ آذاب 

 يمانا منه ية  حماية الداو الواملة م  المخاقب المينية يتافيب الييئة الأليمة لإلنتاج ينوكس  

 االبه يصابد  يتايية ىل  الناتج الدام  يوناصبه المختل ة. 

ذلك ياللبابد  تقايب مأتايات    الما كا  التدي  التدن  يأيب يمويالت أبيوة  مما يأتتيل

 الأنمة االصحة المينية. 

الصناىة   ف   المتاالت  مختلف  ف   التدن   التدي   لمااكية  تأو   الوبيية  اليني  كانت  الما 

االزباىة االتتابد االند  االخيمات  حيث تواظمت صاب النشاق ف  تلك المتاالت  اتيل ذلك  

 اتأاع يائبد المخاقب المينية اتناىيا. 

يث ا  منظمة الوم  الوبيية تييف  ل  تحأي  ظباف الوم   اتوم  م  ات  ذلك ىل   اح

 تقايب تشبيوات الوم  أويا للاصا   ل  مأتايات متمااللة. 

فإ  الممتمب يدبب الماافدة ىل  االت اقية اآلت  نصيا  االت  يقلا ىلييا االت اقية الوبيية بق   

 نية. يشة  الأنمة االصحة المي   1977( لوا  7)

 مستويات السالمة والصحة المهنية 

 المادة األولى

ف  المينية  االصحة  يالأنمة  الخاصة  األحكا   الوبيية  التشبيوات  تشم   ا   تميل    يت  

الوما  م  حاايث   يالتةمي  ىل   الوم  اققاىاته  كما يت  ا  تشم  احكاما خاصة  متاالت 

 الوم  اامباض المينة. 

 المادة الثانية 

يت  مأاااد تميل الوما  الوب  يالوما  الاقنيي  ف  تقييا احكا  الأنمة االصحة المينية   

 ا  انظمة التةهي  المين . ااحكا  التةمي  م  حاايث الوم  اامباض المينة  ااحك

 المادة الثالثة

يت  ا  تتلم  األحكا  الخاصة يالأنمة االصحة المينية األأس ال نية النزمة للما   

 الأنمة االحماية  ف : 

 اختياب ماقل المنشةد.  -

 اةنشاء االتشييي.  -

 الاقاية م  تميل اخقاب الوم .  -
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 مباىاد هذه األأس. ايحيي تشبيل ك  يالة االشتباقات ال نية النزمة ل

 المادة الرابعة 

يحيي تشبيل ك  يالة اةتباءات االاأائ  الك يلة يأنمة ييئة الوم  احماية الييئة المتاابد  

المأتاو   ف   االتااب  الوم   ييئة  تكا   يحيث  المزاا    النشاق  مخاقب  م   ىلييا  االمحافظة 

 الصح  المتوابف ىلييا ىلميا. 

 المادة الخامسة

  تافيب الأنمة االصحة المينية اتحديا ظباف  نأانية للوم  اآلم   ى   يت  الوم  ىل

 قبيا: 

 حماية الوام  م  اخقاب الوم  ااآلالت  احمايته م  األلباب الصحية.  (ا)

 الل االشتباقات النزمة لتحأي  ييئة ااأائ  الوم .  (  )

مباىاد تحديا التنم  يي  ناع الوم  اظبافه  ايي  األشخاص المكل ي  يه م  النااح    ( ج)

 الصحية اال نية. 

اتيبي    (ي ) الشخصية  الاقاية  اياات  اتافيب  الأنمة  اأائ   ىل   الواملي   اتيبي   تاىية 

 الوما  ىل  اأتخياميا. 

نتيتة ىمله االوم  ىل   تيابك ما قي ينشة م  الباب تصي  الوام  صحيا اا اتتماىيا   (ه)

 موالتتيا اموالتة ما يتخلف ىنيا. 

 حماية اأائ  اةنتاج م   نشاءات اآالت امااي  اغيب ذلك.   ( ا)

 ايحيي تشبيل ك  يالة األحكا  النزمة لتنظي  هذه االحتياقات. 

 المادة السادسة

  اذلك  ال يتاز تشوي  األحياث م  التنأي  ف  األىما  الصناىية  قي  أ  الخامأة ىشبد -1

 فيما ىيا المتيبتي  مني . 

ال يتاز تشوي  األحياث م  التنأي  قي  يلاغي  أ  الالامنة ىشبد ف  الصناىات الخقبد   -2

 اا اللابد يالصحة  االت  تحييها التشبيوات االدبابات االلاائح الخاصة يك  يالة. 

الت  -3 يالصحة   اللابد  اا  الشاقة  اا  الخقبد  األىما   ف   النأاء   تشوي   يحييها  يحظب    

 التشبيل ف  ك  يالة. 

 المادة السابعة
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يت  االهتما  يإنشاء اتيزد خيمات الأنمة االصحة المينية ف  المنشآت الت  يحييها تشبيل  

تمالب ىل  أنمة اصحة الوما   االديا     ك  يالة  اذلك لإلشباف ىل  تميل ظباف الوم  الت  

 يالتالديف الصح  االتاىية الاقائية. 

 المادة الثامنة 

يت  ىني التويي   تباء ال حص القي  االيتيائ  ةلحاق الوام  يالوم  الذو يتنء  مل قيباته  

افظة  الصحية اليينية االودلية االن أية  كما يت   تباء ال حص القي  اليابو ىل  الوما   للمح

مباحليا   ف   المينة  امباض  م   يظيب  قي  ما  مأتمبد  االكتشاف  يص ة  الصحية  لياقتي   ىل  

 األال . 

 المادة التاسعة

يت  تديي  اةأوافات األالية اىنج الحاالت القابئة ياخ  المنشةد  كما يت  تافيب الخيمات 

يي  ىيد منشآت للديا     القيية  أااء ياخ  المنشةد اا خابتيا كدأ  مأتد   اا كخيمة مشتبكة 

 يالبىاية القيية االمحافظة ىل  صحة الوما . 

 المادة العاشرة

التيات  ا خقاب  المينة  اامباض  الوم   حاايث  يتأتي   الديا   الوم   ىل  صاح   يت  

المختصة ييا  كما يت   خقاب التيات المختصة يالحاالت المبلية المينية المشتيه فييا  اىل   

افة اةتباءات لمنل تكباب اقاع مال  هذه الحاالت االل اةحصاءات  صاح  الوم  اتخاذ ك 

 الخاصة يذلك. 

 ايحيي تشبيل ك  يالة الاأائ  الك يلة يتحديا ذلك. 

 المادة الحادية عشرة 

يحيي تشبيل ك  يالة األتيزد الت  ياك   لييا الل اتقييا اأس الأنمة االصحة المينية   

قيق االتيبي  ف  هذا المتا   اذلك ىل  مأتاو اليالة   ااألتيزد الت  تدا  ياليحاث االتخ

 اىل  مأتاو المنشآت الدائمة ييا. 

 

 

 المادة الثانية عشرة 
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يت   يتاي تياز ت تيش خاص يالأنمة االصحة المينية  ايت  ا  ييى  هذا التياز يالكاايب  

 ىقاء هذا التياز    المتخصصة ايةتيزد امويات الدياس  اغيب ذلك مما يلز  للديا  يومله  ايت  

 ألقة الليقية الدلائية. 

ايت   شباك هذا التياز ف  الل اشتباقات الأنمة االصحة المينية للتبخيص يإقامة  

 المنشآت. 

 المادة الثالثة عشرة 

يت  االهتما  يالتيبي  ف  متاالت الأنمة االصحة المينية  اذلك يإنشاء مباكز اا مويي  

الم االصحة  يالأنمة  احيث  اقن  خاص  التتاب  اىبض  يالة ىبيية ةتباء  ف  ك   ينية 

 اأائ  الاقاية اتنظي  اليابات التيبييية. 

 المادة الرابعة عشرة 

النظبية   اليباأات  ف   التولي   يبامج  المينية لم   االصحة  الأنمة  مايد  تكا   ا   يت  

 االتقييدية  اف  مواهي امباكز التيبي  ال ن  االمين . 

 المادة الخامسة عشرة 

 قاب منظمة الوم  الوبيية  ا نشاء    يت   نشاء لتنة ىبيية ىليا للأنمة االصحة المينية ف 

لتنة اقنية ىل  مأتاو ك  يالة ىبيية  التا  ىل  مأتاو المنشآت ذات النشاق الذو قي ينشة  

 ىنه الخقب  اذلك ف  ك  يالة ىبيية. 

ايباى  ف  تشكي  هذه اللتا  التمالي  الالنال   فيما ىيا لتا  المنشآت   فيكت   فييا يالتمالي   

 اىما  اىما (  اليا ا  تأتوي  يممال  حكام   ذا بات ذلك. الالنائ  )اصحا  

اتختص هذه اللتا  يبأ  اتنأيا الأياأة الوامة الخاصة يالأنمة االصحة المينية  االوم   

ىل  حماية الوما  م  او خقب قي ينشة ى  الوم  اا الظباف الت  يت  فييا ايحث اأيا  اقاع  

 الك يلة يمنل تكبابها. اةصايات االحاايث  االل االحتياقات 

اتوم  هذه اللتا  ىل  الاصا   ل  اىل  مأتاو ممك   م  الصحة اليينية االودلية االن أية  

 للوما   ااالحت اظ لي  ييذا المأتاو. 

 

 

 

 أحكام عامة
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 المادة السادسة عشرة 

هذه االت اقية حيا اين  لما يت  ا  يافبه التشبيل للوما      توتيب األحكا  المنصاص ىلييا ف 

اال يتاز ا  يتبت  ىل  االنلما   لييا االنتداص م  اية حداق ينص ىلييا التشبيل اا االت اقيات  

التماىية اا الوبف اا األحكا  الدلائية الموما  ييا اا المقيدة ف  اية يالة م  اليا  الوبيية  

 ية.  المنلمة  ل  االت اق 

 التصديق على االتفاقية ونفاذها

 وتطبيقها واالنسحاب منها 

 ( •2) المادة السابعة عشرة

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

التصييا ليو المييب الوا  لمكت  الوم  الوبي  الذو يوي محلبا  يإيياع االائا تصييا ك   

 يلوه  ل  اليا  األىلاء.  يالة  اي

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

(  لافة  ل  المااي اةتبائية م  الأايأة ىشبد  10  9  8  7   4  3  2  1ىلييا المااي )

  ل  الوشبي . 

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

الوم  الوبي   ايوتيب ذلك تزءا ال يتتزا م  تصييديا ىل  االت اقية اتأبو ىل  اليا   

 الوبيية األخبو الت  تنل   لييا مأتدين  يوي مباب شيب م  تابيخ  يياع االيدة التصييا.  

 المادة الثامنة عشرة 

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

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

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

 االيدة التصييا . 

 

 المادة التاسعة عشرة 

 
المملكة    -( فى دورته الثامنة والعشرين )عمان1178عدلت هذه المادة بموجب قرار مؤتمر العمل العربى رقم )  •

 (.2001األردنية الهاشمية، أبريل/ نيسان 
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الوم    تأبو اتاصيات  ات اقيات  نظا   ف   الاابيد  األحكا   االت اقية  تقييا  متايوة  يشة  

 الوبيية. 

 المادة العشرون

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

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

 الوبي   الذو ييلوه  ل  اليا  المصيقة ىل  هذه االت اقية. 

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

 *** 

  


