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آذاب  مابس   )األقصب   االوشبي   الخامأة  يابته  في  المنودي  الوبيي  الوم   ممتمب     

1998.) 

تتلم  نصاصا تتولا يت تيش الوم  الأيما  ايوي اقنىه ىل  ات اقيات الوم  الوبيية التي  

 االت اقيات: 

 ( . 98   97  96يشة  مأتايات الوم  المااي )  1966( لوا  1االت اقية الوبيية بق  ) -

 (.  100   99   98يشة  مأتايات الوم  مويلة المااي )  1976( لوا   6االت اقية الوبيية بق  )  -

 (.  12يشة  الأنمة االصحة المينية المايد )  1977( لوا  7االت اقية الوبيية بق  ) -

 (.  26يشة  الوما  الزباىيي  المايد ) 1980( لوا  12االت اقية الوبيية بق  ) -

 يشة  ت تيش الوم .   1998( لوا  19بيية بق  )االت اقية الو -

الداهبد ) المنوديد في  البايوة االوشبي   آذاب    8-1افي لاء تاتيياته في يابته  مابس/ 

1997  .) 

ا ذ يوتيب انه م  المناأ  الل مواييب ا تباءات ت صيلية في اقاب تاصية يشة  ت تيش  

في الاابيد  األحكا   تقييا  ييا ىني  لنأتبشاي  )  الوم   الوبيية بق   ت تيش  19االت اقية  يشة    )

 الوم .  

(  8فإنه يدبب الماافدة ىل  التاصية اآلتي نصيا  االتي يقلا ىلييا التاصية الوبيية بق  )

 يشة  ت تيش الوم .    1998لوا  

 المادة األولي  

   ينيوي ىل  ك  يالة ا  تنظ  ت تيش الوم  في تميل ققاىات ااماك  الوم  م  خن  الدااني 

 ااألنظمة االلاائح االدبابات المن ذد ليا.  

 ايتاز لليالة ىني اللبابد اأتالناء يوض فئات الوما  ااماك  الوم  مال :  

اماك  الوم  الحكامية المينية االوأكبية ااألمنية التي يمك  ا  يخ  ت تيش الوم  فييا   -1

 يالأبية التي تدتلييا االىتيابات المتولدة ياألم  الاقني.  

 ل الوائلة  ذا كا  اةشباف للدبي  م  اليبتة األالي.  مشابي -2

 خي  المناز  ام  في حكمي .   -3
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 المادة الثانية  

تشك  ك  يالة تيازا اا اكالب لت تيش الوم   ىاما  اا متويي االختصاصات اا ققاىيا يما ال  

د اا اةيابات  يتوابض مل اياء ميمة الت تيش يك  شتاىة  ايبتيق هذا التياز اا األتيزد ياةياب

 المبكزية ذات الصلة ينشاق الت تيش.  

افي حالة تويي األتيزد التي تدا  يالت تيش يت  التنأيا االتواا  االتكام  فيما يينيا ىل   

نحا يحا  يا  التناقض اا التكباب اا التياخ  يي  انشقتيا  ايما ال يأي   بياكا لصاح  الوم    

 اا تةاليبا ىل  حأ  أيب الوم  اا اةنتاج.  

 المادة الثالثة  

 ينيوي ىل  ك  يالة تنظي  االتصاالت الباأية فيما يي  تياز الت تيش افا آلية تك  :   -1

 أبىة الحبكة اأيالة األياء.    -

 أبىة بفل المولامات  لي المأئالي .   -

 أبىة تلد  التاتييات م  المأئالي .  -

 أبىة اةتباءات االتن يذ.   -

 تياز اا اتيزد الت تيش يما يك  : اينيوي ىل  ك  يالة تنظي  االتصاالت األفدية فيما يي    -2

 أبىة األياء.   -

 التنأيا يما يحدا ىي  التناقض اا التياخ .   -

 ىي   بياك صاح  الوم  م  خن  التكباب اا التويي للم تشي .   -

 التكام  يي  االختصاصات المتوييد اا اتيزد الت تيش المتوييد.   -

 المادة الرابعة 

لأياأة الوامة للت تيش التي م  لم  ما توالته الخقة  تلل اةيابد المبكزية لت تيش الوم  ا

التنمية االقتصايية ااالتتماىية ايأاه  في تقييا   يما يتوليا تنأت  مل خقة  للت تيش   الوامة 

 تشبيوات الوم  اتحديا الويالة االتتماىية  اتكا  هذه الخقة زمنية  اا مينية  اا تخصصية.  

 خص:  وكذلك تعالج السياسة العامة على األ

تحييي االايات الت تيش يما يتاافا مل التاان  األكالب  لحاحا اقتصاييا  اا اتتماىيا اا   -

 صحيا.   

 متايوة التن يذ يما يلم  التيية االتحدا م  ميو تقييا تشبيوات الوم .   -
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 تافيب متقليات تياز الت تيش يما يمكنه م  الديا  يومله يأيالة اك اءد.   -

 األياء الاظي ي االتيبي  يييف زيايد الديبات ااةمكانيات  امباقية األياء اتقايبه.   -

تديي  النتائج للاقاف ىل  ما حدده تياز الت تيش اموبفة الألييات اتنفييا  اتوميا   -

 م  التياز.  اةيتاييات التي تبافدت مل ى

 المادة الخامسة

ينيوي ىل  التية المونية في ك  يالة ا  تباىي في تويي  م تش الوم  ا  يكا  ممهن تةهين  

ىلميا يما ينئ  الديا  يومله  ام  ات  ذلك ي ل  ا  يحم  شيايد تاموية في احي التخصصات  

 ذات الونقة يومله مال  الحداق   الق    الينيأة.  

 سة المادة الساد

 يجب على مفتش العمل:  

ا  يميي اليمي   قي  مياشبد ىمله  ية  يمابس ىمله يك  امانة اصيق ا خنص  اتنظ    -1

 التشبيوات اياء اليمي  املمانه االتية التي يميي اماميا.  

ليي األقباف  -2 يالييية ااالحتبا   يما يقيل ىمله  يك  حياي امالاىية  يدا  يومله  ا  

 المونية.  

اية مصلحة شخصية مياشبد اا غيب مياشبد في المنشآت التي يدا  يالت تيش  اال تكا  له   -3

 ىلييا.  

اال يكشف اي أب م  اأباب المينة يقلل ىليه  اا ا  يياح يمصيب الشكاو اا المولامات   -4

التي ايت  ل  الديا  يالت تيش  اتكا  المحافظة ىل  هذه الأبية خن  قيا  الم تش يومله  

 ايوي االنتياء منه.  

 المادة السابعة

يت  في ك  يالة تيبي  م تش الوم  نظبيا اىمليا يما يمهله ألياء ميمته كتاىيته ياألحكا   

التشبيوية التي أيباق  تقييديا  ازيايد قيباته ىل  الحااب االم االة الييلاماأية  ا تبائه  

 لل حاصات النزمة ى  تاافب مااص ات الأنمة االصحة المينية.  

التيبيي اليبنامج  ف   يأتمب  ايباى   اا   يومله  الم تش  التحاق  قي   ما  مبحلة  يشم   ا     

 التيبي  يما يمكنه م  مااكية التقابات التشبيوية اال نية. 
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 المادة الثامنة  

اناىيتيا   الميمات  حت   مل  يتنء   يما  الم تشي   م   الكافي  الويي  تويي   يالة  ك   تباىي 

نأتوانة ياالختصاصيي  للمواانة في اىما   ااألتيزد المونية في اليالة ل ت االتنأيا مل اةيابا

 الت تيش.  

 المادة التاسعة  

 تباىي ك  يالة مشابكة المباد في تياز ت تيش الوم  افدا لمتقليات الوم .  

 المادة العاشرة

ينيوي ىل  ك  يالة ا  تافب الحماية النزمة للم تش  ا يواي اية تةاليبات اا لواق خابتية  

اية تية اخبو  يشك  مياشب اا غيب  ىليه  أااء كا  م  صاح  الوما   اا  الوم   اا م     

مياشب  يما في ذلك  شوابه يالدلا حا  اأتدبابه الاظي ي االتبقي  األمب الذي يمالب ىل  قيامه  

 يومله يحبية احياي ااأتدنلية.  

 المادة الحادية عشرة 

 لدعم دور تفتيش العمل تراعي كل دولة ما يلي:  

 افي م  الم تشي  االتنأيا يي  اةيابات ااألتيزد المختل ة.  تويي  الويي الك (أ)

حت  اىيي الميمات المكلف ييا الم تشا   يما يتو  الت تيش مأتمبا اخن  فتبات   (ب )

 ميبمتة م  اةيابد المأئالة.  

 ناىية الميمات االتخصصات حت  يميي الت تيش اغباله.   ( ج)

 حصا  التكام  الوييي االناىي يي  الم تشي .   (د )

 مادة الثانية عشرة  ال

تتحم  اةيابد المختصة كافة الن دات المالية التي تكا  الزمة لممابأة الم تشي  ااتياتي    

 اتافب لي :  

مكات  متيزد تتييزا مناأيا  اتزاي ياأائ  االتصا  الحييالة التي تيأب ىليي  مخاقية   -1

ذاي الونقة  االحصا  ىلي الييانات االمولامات ذات الصلة يةنشقة الت تيش  اكذلك 

ينظ  مولامات آلية تمكني  م  ح ظ ااأتبتاع المولامات يأيالة. ايتبي اختياب مااقل  

 ا   لييا م  قي  األقباف المونية كافة.  المكات  يحيث يأي  الاص 

اأائ  اا تأيينت ند  يما يمكني  م  اياء ااتياتي  يشك  فوا   الليالة اختياب األنأ   -2

 افا  مكانياتيا.  
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الاالائا االتشبيوات اللبابية ألياء ىملي  يما فييا التشبيوات االنظ  االلاائح المنظمة   -3

لوبيية االيالية المصيق ىلييا م  قي  اليالة   لشباق اظباف الوم  اات اقيات الوم  ا

 ااالت اقيات التماىية النافذد في الدقاع الذي يتالا  الت تيش ىليه.  

األتيزد اللبابية لل حص االمواينة في مااقل الوم   ااتيزد اأائ  الاقاية الذاتية   -4

 ىنيما يكا  اأتوماليا لبابيا للح اظ ىل  صحة اأنمة الم تشي  . 

 المادة الثالثة عشرة  

 ينبغي على كل دولة تضمين تشريعاتها الوظائف التالية لمفتش العمل:  

اات اقيات   -1 يماتييا  الصايبد  االنظ   كالدااني   الونقة   ذات  التشبيوات  تقييا  مباقية 

الوم  الوبيية االيالية المصيق ىلييا م  قي  يالته  اات اقيات الوم  التماىية  اكذلك  

زا  صاح  الوم  يالل النظ  االلاائح اتوليا اةىننات افدا ألحكا  التشبيل  مباقية الت

 الاقني.  

تزايي اصحا  الوم  االوما  يالمولامات ااةبشايات التي تأاىيه  في تن يذ التشبيوات   -2

 الااتية التقييا.  

  مأاىيد قبفي اةنتاج في اتياع اأائ  المحافظة ىل  الأنمة االصحة المينية ااهمية  -3

 تافيب متقلياتيا.  

تقييا   -4 مباقيته  حي   يكش يا  التي  االالوبات  الندص  يةاته  المختصة  الألقة   ينا 

 تشبيوات الوم   يييف اتخاذ اةتباءات النزمة لتنفي الندص االالوبات.  

التبخيص   -5 منح  يتقلييا  التي  المينية  االصحة  الأنمة  اشتباقات  في الل  المشابكة 

 يإقامة المنشةد.  

 الرابعة عشرة  المادة 

تباىي ك  يالة حي  تحييي ااتيات التية المختصة يالت تيش اا الم تشي  ىي  تكلي ي  يةية  

ااتيات  لافية تمالب أليا ىل  ايائي  ال وا   اا تخ  يالألقة  اا الحياي للم تشي  في ىنقتي   

 يةصحا  الوم  االوما .  

 المادة الخامسة عشرة  

 ينبغي على كل دولة النص في تشريعاتها على الصالحيات التالية لمفتش العمل:  

حا اليخا   ل  اماك  الوم  ألياء ااتيه يحبية تامة في ك  األاقات  نيابا اا لين    -1

 يا   خقاب أايا.  
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يوي يخاله مكا  الوم  يخقب الم تش صاح  الوم  ياتايه  ما  ل  يب ا  ذلك قي يلب   -2

ز للتشبيل الاقني ا  ينظ  الت تيش ىل  اماك  الوم  ذات القييوة الخاصة  يميمته  ايتا

 يما يتناأ  مل قييوتيا.  

االأت أاب م  صاح  الوم   اا م  يمالله  اا الواملي  في المنشةد )ىل  ان باي  اا اما    -3

 شياي( ى  اية مولامات لبابية تتولا يتقييا تشبيوات الوم .  

يمالله  اا اي ىام  في الممأأة التي يدا  يالت تيش ىلييا     اأتيىاء صاح  الوم   اا م   -4

  ل  مكتيه يييف تاتيه االأت أابات  ذا اتي ا  ذلك لبابي ألياء ااتيه.  

االقنع ىل  الأتنت اا اليفاتب اا اية االائا اخبو ااخذ نأخ اا صاب منيا  ذا اتي   -5

 ا  ذلك لبابي ألياء ميمته.  

لة اا المتياالة في مكا  الوم  اا المنتتات  يوبض التحلي   اخذ ىينات م  المااي المأتوم -6

ااالقمئنا  ىل  أنمة اصحة الوما  اييئة الوم   مل  خقاب صاح  الوم  ينتيتة  

 التحلي .  

 اتخاذ اةتباء المناأ  لموالتة المخال ات م  يي :   -7

  أياء النصح ااةبشاي يشة  كي ية موالتة المخال ة.   -

 تنفي المخال ة.  تاتيه تنييه ش يي ل -

 تاتيه  نذاب كتايي لتيابك المخال ة خن  ميد موينة.   -

 تحبيب محلب تليق فيه المخال ة.   -

 اتخاذ  تباءات التن يذ ال ابي ليبء خقب ياه  يييي صحة الوما  اا أنمتي .   -

 صياب التوليمات ةزالة نااحي الندص في األتيزد االمويات المأتوملة يييف المحافظة   -8

 ة الوما  اا أنمتي .  ىل  صح

افي حالة اتاي خقب اشيك يييي صحة الوما  اا أنمتي   له  صياب اا اأتصياب األاامب  

ذلك   في  يما  الاقني  التشبيل  يدببها  التي  ااةتباءات  لألحكا   افدا  المخال ة   ةزالة  النزمة 

 الاقف الكلي اا التزئي للوم .  

 المادة السادسة عشرة  

ينيوي ىل  ك  يالة ا  تلز  في تشبيواتيا صاح  الوم  االوام  يالتواا  مل م تش الوم   

اتأيي  قيامه يميامه  اتلمي  الودايات التي ت بض ىل  ك  م  يوبق  اىما  الت تيش اا يمتنل  

 ى  التواا  مل الم تش.  
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 المادة السابعة عشرة 

تكا  يابية اا تتيوية اا انتدائية اا يناء ىل   تنظ  التشبيوات الاقنية الزيابات الت تيشية ية   

 شكاو.  

الأنة ىل    في  ااحيد  الااحيد مبد  المنشةد  الت تيش ىل   الت تيش  ل   تباء  ايأو  تياز 

 األق .  

 اتباىي ك  يالة التنأيا االتكام  يي  ت تيش الوم  ات تيش التةمينات االتتماىية فييا.  

 المادة الثامنة عشرة 

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

م  ينييه اتخت     ااظي ته اييبزها مت  يقل  منه ذلك  اتوتمي اليقاقة م  الازيب المختص اا

 يخات  الازابد.  

 المادة التاسعة عشرة  

 يراعي مفتش العمل:  

  ىياي تدبيب حا  زيابته الت تيشية افدا للنماذج الذي توتميه اةيابد المختصة يالت تيش.   -

 حي   ىياي محلب المخال ة ا  يكا  افا النماذج الذي تويه اةيابد المختصة يالت تيش.  -

 المادة العشرون

م تش الوم  يبفل محلب ليق المخال ة  ل  الألقة الدلائية مياشبد اا ى  قبيا    يدا  

 التية المختصة التي يتيويا  اذلك افدا لإلتباءات التي ينص ىلييا التشبيل الاقني.  

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

 المادة الحادية والعشرون  

  تلز  تشبيواتيا التية المختصة يالت تيش يإىياي تدبيب أناي شام   ينيوي ىل  ك  يالة ا 

ى  نشاقاتيا خن  فتبد ال تتتااز نياية الوا  التالي يتناا  ال واليات التي قا  ييا تياز الت تيش  

 اتباىي اةيابد.  

 أن يتناول التقرير على وجه الخصوص الموضوعات الرئيسية التالية:   أوال : 

 الدااني  االلاائح ذات الصلة يةىما  الت تيش.   -1

 التياز اا األتيزد المختصة يالت تيش انظميا اهياكليا االواملي  فييا.   -2
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 حصاءات ى  انشقة الت تيش يما في ذلك ىيي الزيابات الت تيشية  اىيي المنشآت التي   -3

الم بالة  شم االودايات  الملياقة   االمخال ات  فييا   الواملي   الزيابات  اىيي  لتيا 

 ىل  المخال ي   ااةصايات ااألمباض المينية.  

 المشاك  االصوايات التي تااته تياز اا اتيزد الت تيش.   -4

ا  تبأ  نأخة م  التدبيب خن  فتبد ال تزيي ىل  النالة اشيب م  تابيخ صيابه  ل     ثانيا : 

 المييب الوا  لمكت  الوم  الوبيي.  

 المادة الثانية والعشرون  

تأو  منظمة الوم  الوبيية  ل  التنأيا يي  اليا  الوبيية يييف التواا  اتياي  الخيبات  

 في متا  ت تيش الوم .  

 المادة الثالثة والعشرون  

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

 الوبيية. 
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 المادة السادسة والثالثون 

ينيوي ىل  ك  يالة اتخاذ اةتباءات الك يلة يتمكي  المواق م  اأتخيا  المااصنت الوامة  

 متانا  اا يةأواب مخ لة.  

 المادة السابعة والثالثون 

ينيوي ىل  ك  يالة  ى اء المواق تأييا  ىني اأتيبايه أيابد محابد الأتخيامه الشخصي  

هذا االمتياز يصابد يابية تحييها التشبيوات    م  يفل بأاميا التمبكية كليا اا تزئيا  امنح

 في ك  يالة.  

 المادة الثامنة والثالثون 

 ينيوي ىل  ك  يالة تزايي المواق يياية لتيأيب تمتوه ياالمتيازات التي تمنحيا له التشبيوات.  

 سابعا: التعاون العربي  

 المادة التاسعة والثالثون 

ايالتنأيا مل مكت  الوم  الوبيي   ل  بأ  أياأة  تأو  اليا  الوبيية للتواا  فيما يينيا  

ىبيية ماحيد يشة  تةهي  اتشوي  المواقي  ابىايتي   تييف  ل  التواا  االتنأيا االتكام  في  

 هذا المتا .  

 المادة األربعون 

تأبي يشة  متايوة تقييا هذه التاصية األحكا  الاابيد في نظا  ات اقيات اتاصيات الوم   

 الوبيية. 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 


