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 التوصية العربية
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 بشأن السالمة

 المهنية  والصحة 
 



 
 

  اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

   ممتمب الوم  الوبي  المنودي ف  يابته الأااايأااة يميينة اةأااكنيبية يتميابية مصااب 

 (. 1977الوبيية )مابس /آذاب 

 اقي قبب األخذ ياقتباحات موينة يشة  الأنمة االصحة المينية .

 اقي قبب ا  تصاا هذه االقتباحات ف  شك  تاصية .

نصيا  االت  يقلا ىلييا التاصية الوبيية  فإ  الممتمب يدبب الماافدة ىل  التاصية اآلت   

   يشة  الأنمة االصحة المينية .  1977( لوا  1بق  )

 المادة األولى  

ينيو  ا  تتمل األتيزد المختصة يالأنمة االصحة المينية ف  ك  يالة ىبيية ف  تياز  

 ااحي . 

 ا  يدا  هذا التياز يإىياي يباأات حا  المخاقب ف  ك  نشاق  اقبق الاقاية منيا.   اينيو 

ناحية   توييليا  اذلك م   اا  المزمل  قامتيا  المشباىات  ف   التياز  اخذ باو هذا  اينيو  

 مالاع الأنمة االصحة المينية .  

 المادة الثانية  

األقياء االمأاىيي  المتخصصي   ينيو  ا  ييى  الق  الاقائ  اذلك يتييئة كايب فن  م   

الاى    المالاع انشب  ف  هذا  االياحالي   القيية  اليحاث  تشتيل  اينيو   المين     الق   ف  

 الصح  الاقائ . 

اينيو  ا  ييى  مالاع الأنمة المينية  اذلك يتييئة كايب فن  م  المينيأي  االكيماايي   

 االمأاىيي  المتخصصي  ف  الأنمة المينية.  

 الثالثة   المادة

الأنمة   اماب  تنظي   ف   فييا   االواملي   منشةد  ك   يي   يابد  المشابكة  تتحدا  ا   ينيو  

االصحة المينية امتايوة تن يذ يبامته  اذلك يتشكي  لتا  للأنمة االصحة المينية ف  المنشآت   

تايات مأئالية  اتويي  مشبف للأنمة المينية ييذه المنشآت يكا  ممهن  اميبيا   يما يت ا مل مأ 

 اقييوة الوم  الذو تزااله المنشةد . 

 المادة الرابعة  

ينيو  ا  ييب  تميل الواملي  يالمنشآت ىل  اأائ  الأنمة االصحة المينية قي  ااالناء  

 ممابأتي  للوم  .  

 



 
 

  اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

 المادة الخامسة  

ا  يشتم  نظا  البىاية القيية ىل  خيمات القيي  الممابس الوا    االخيمات القيية    ينيو 

الونتية   المباكز  اا  المصحات  اا  يالمأتش يات  االونج ااةقامة  ىل  مأتاو اةخصائيي    

المتخصصة   كما ينيو  ا  يشتم  نظا  البىاية القيية ىل   تباء ال حاص القيية المأاىيد    

ومليات التباحية   اانااع الونج األخبو   اتافيب الخيمات التةهيلية   اتديي  األقباف  ا تباء ال

 ااألتيزد الصناىية االتوايلية .  

 المادة السادسة 

ينيو  ا  تافب البىاية االتتماىية للوما   م  مأاك  صحية منئمة ابىاية قيية لوائنتي    

 لوما  ااأبه .  ااالهتما  يالاأائ  التبفييية االبيالية ل

 المادة السابعة  

اليشبية   المينة االخأائب  الوم  اامباض  تدا  ك  منشةد يتأتي  تميل حاايث  ينيو  ا  

االمايية الناتمة ىنيا اايا  الويا  اللائوة يأيييا اينيو  ا  توي الأتنت الماليتة ااةحصاءات  

 صة ف  اليالة. المويد ف  هذا الشة  يحيث يمك  ا  تقلل ىلييا التيات المخت

 المادة الثامنة 

ينيو  ا  تدا  ك  يالة ىبيية يالل نظا   حصائ  لتتميل كافة الييانات الخاصة يحاايث  

الوم  اامباض المينة االخأائب اليشبية االمايية الناتمة ىنيا اايا  الويا  اللائوة يأيييا    

 تكباب مال  هذه الخأائب .   يحيث يمك  ف  لاء اةحصاءات المويد بأ  الأياأة الك يلة يمنل 

 المادة التاسعة  

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

 الوبيية .  

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


