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لما كانت التنمية االقتصاايية  االتدي  االتتماى  لعاباا الياا البيةية يمن م ملا لة سلاالاية  

 سهياف هذه الياا.ىاتلة ت ت  ف  الميتةة األال  مم 

 الما كام البما يبتةي ىام  سلاليا ف  التنمية االقتصايية ااالتتماىية.

الماا كاانات مياىااد الاياا للمةاايا اةنلاااااانياة للبماا ه  المنقلا ىل  القييا األاا  ل  

 تحليم سحااا البما ياخا الاقم البية .

المتبايف ىليها يالياً ف  انظيا ألم مم الميغاا فيه تدييي ةبض الملااتايات األلااالااية  

تعاااييبات البما ف  اليالة البيةية  مل النهاض ةها  ل  ميتةة سفلاااا لةلاا األهياف لاااال ة 

 الذكي.

اتحديدا للمايد )النانية( مم ميناق تامبة الياا البيةية ةعا م تباام الياا المعاتيكة فيها ف  

 العئام االقتصايية ااالتتماىية.

المايد )الياةبة( مم الميناق البية  للبما الذى اافا ىليه المؤتمي  املاااييد لما اتتهت  ليه  

األاا لازياء البما البيا  اسقيه متلس تامبة الياا البيةية ةع م البما ىل  ةلاا ملتايات  

 متمانلة ف  تعييبات البما  االت مينات االتتماىية.

االغييد الدامية  الماافدة    فإم األقياف المتباقيد تديي  ميفاىة ةعااااباي البيالة اةنلااااانية

 ىل  االت اقية اآلت  نصها:
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 الجزء األول 

 األحكام العامة بشأن مستويات العمل 

 ( 1مادة )

تديي األقياف المتباقيد: سنها ميتةقة  ف  حياي ما ها منصاص ىليه ةالتزء النالث مم  

النان   االت  تدا  ىل  سلاس  هذه االت اقية  ةااللتزامات الناعئة ىم الملتايات المالحة ةالتزء  

الحداق االااتةات المتةايلة ةيم البماا اسصحاا األىماا  اىل   قامة ى قات البما ىل  سلاس  

البا    االصالح  البيالة  امدتليات  ااالقتصايية  االتتماىية  االىتةايات  مياىاد  مل  متكافا  

 للمتتمل. 

 ( 2مادة )

لنان  مم هذه االت اقية  التنمية االتتماىية  ةما  تبن  ملتايات البما  كما ها اايي ةالتزء ا

يحدا يىاية البماا  امباانته  ىل  لي حاتاته   االملاهمة ف  النهاض ة حااله  مم تميل  

 النااح . 

الياا   ةه  حيى  تدا   فيما  تؤني  ال  ةحيث  سين    حي  ةمناةة  الملتايات  هذه  اىتةاي  ايتا 

 حاا يام  صياي قاانيم تتلمم ملتايات سكني لخاء.المتباقيد  مم تقةيا ملتايات سىل   سا ت

تدلا مم   ةحيث  تقةا   سا  الملتايات  ت لي هذه  سم  األحااا   ة ى حاا مم  يتاز   كما ال 

 اليىاية الت  ينص ىليها تعييل البما المبماا ةه ف  سى يالة قيف ف  هذه االت اقية. 

 ( 3مادة )

االقتصايية  اذلك ةتحديا الالائا المؤيية  ليها  كزيايد ك اية  تبن  ملتايات البما ةالتنمية  

الداى الباملة  ايةق األتاي ةاةنتاج  اتعتيل التخيا  األلاليا البلمية اال نية  لزيايد الك اية  

 اةنتاتية. 

 ( 4مادة )

لكا مااقم قايي حا البما المنتج الذى يمكنه مم سم يكلا ىيعه  اسم يحيا حياد كييمة   

   اليالة تهيئة فيص البما ةديي اةمكام. اىل

 ( 5مادة )

يياى  ف  قانام البما عماله لتميل فئات البماا  ةديي اةمكام  تبميما ةفايد كا ىاما   

 ةما يكل ه الدانام مم حماية ايىاية. 
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 ( 6مادة )

 يتا سم يتلمم قانام البما  ىل  األخص  المالاىات األلالية اآلتية: 

ل المهن   البماا  - لبماااةىياي  تعغيا  للبما  - تنظي   ال ييى  -الهتيد  البما    - األتاي  - ىدي 

  -تعغيا األحياث  -اليىاية الصحية للبماا ااقايته  مم سخقاي البما  -اةتازات   -لاىات البما

النلاء االتتماىية   -تعغيا  االبماا  -اليىاية  اةيايد  ةيم  امنظمات    - التباام  البماا  نداةات 

 محاك  البما.  -الت تيش -تلاية منازىات البما - لبما المعتيكةىداي ا  -سصحاا البما

 ( 7مادة )

األفياي ف    ةما يك ا حا  اللخيد  البما  اتحيي   البما: حيية  سم تلمم تعييبات  يتا 

 االختياي الحي للبما  اف  تغيييه.  

 اينظ  تعييل كا يالة العياق الخاصة ةممايلة هذا الحا. 

 ( 8مادة )

ة الت  تدييها ملتايات البما ااحيد  اسال تنقاى ىل  سى ت ييا ةيم  يتا سم تكام الحماي  -1

اليسى   سا  الييم   سا  اللام   سا  البنصيى   األصا  سا  التنس   ةلةا  كالت ييا  البماا  

 الليال . 

 ينظ  تعييل كا يالة تعغيا البماا الذيم ه  مم مااقن  الياا االة ي البيةية.  -2

تلمم تعييبات البما االت مينات االتتماىية ما    تبما كا يالة  ةديي اةمكام  ىل  سم -3

( مم تميل المزايا االحداق المنصاص ىليها  2يك ا الت ايد البماا المعاي  ليه  ف  ال ديد )

 ف  هذه التعييبات. 

 ( 9مادة )

يتا سم تنص تعييبات البما ىل  اىتةاي ملتايات البما مم النظا  البا   ايبتةي ةاق   

 البما يخال ها  اال يليى هذا الحك   ذا كام العيق سكني فائيد للباما. سى عيق ف  ىدي 

 ( 10مادة )

يتا البما ىل  سم يتمل تعييبات البما قانام ااحي  يحدا التنالا ةينها  ايؤيى  ل    -1

 ليىة اليتاع  ليها  اتلهيا تقةيدها. 

ملها اخت فا كليا  ايتاز التنناء مما تدي    فياي قاانيم لةبض ال ئات الت  تختلف ظياف ى -2

 (. 1ىم ةاق  فئات البامليم الخالبيم ألحكا  الدانام المعاي  ليه ف  ال ديد )
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يتا  صياي قانام ملتدا للت مينات االتتماىية يل  تميل األحكا  المتبلدة ةها اتكام له   -3

 ذاتيته اقااىيه الخاصة ةه. 

 الجزء الثانى 

 اإلعداد المهنى للعمال - مستويات العمل

 ( 11مادة )

 يتا سم يحك  تيييا المتييتيم ىدي تييج كتاة . 

 ( 12مادة )

يتا سم يلل التيييا ملتايات مبينة  اسم تك ا خيمات التيييا للمتييتيم تيييةاً منالةاً  

 ىل  المهنة. 

 ( 13مادة )

يتا تعكيا لتام ن نية لتنظي  كا مم: التييج  االتيييا  تدا  ةتبييم المهم الت  تلتلز   

التييج االتيييا  اعياقهما  احداق اااتةات كا مم  ذلك  اتحيي اةتدام  اميد  ي ييتات 

 سصحاا األىماا  االبماا المتييةيم  االمتييتيم  ةما ف  ذلك تحييي األتي المنالا.

 ( 14مادة )

ةالتيييا  ايحيي حت  المنعآت الت  تلتز  ةتيييا   ينظ  تعييل كا يالة األحكا  الخاصة 

هذه المنعآت الل الةيامج الخاصة ةالتيييا المنالا لكا فئة  ف  حياي  البامليم ةها  اىل   

 سحكا  هذا التعييل. 

 ( 15مادة )

تدي  كا يالة خيمات الت هيا المهن  للبماا البتزد  لتمكم الباتز مم التبايد قييته ىل   

 مةاعيد ىمله األصل   سا سياء ىما آخي منالا لحالته. 

 تشغيل وانتقال العمال 

 ( 16)مادة 

الكاف    ةالبيي  مكاتا  قليمية  الحاا  اقتل   ا ذا  محلية   متانية  تعغيا  مكاتا  يتا  نعاء 

لتافيي الخيمة لكا المناقا التغيافية للةلي  اتازيل مياكزها ةحيث يلها ىل  سصحاا األىماا  

االبماا االتصاا ةها. ايحيي تعييل كا يالة اختصاصات هذه المكاتا انظا  البما ةها ةعكا  

 لمم حلم خيمتها للبماا. ي
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 ( 17مادة )

تتخذ التيتيةات ال زمة  لتكايم لتام ن نية التعايية ىل  ملتاى اليالة  اىل  الملتاييم  

 االقليم   االمحل   لتنظي  لاق البما  ايحيي تعييل كا يالة اختصاصات هذه اللتام.  

التعايد   ةبي  اللتام  هذه  ف   ةالتلااى  االبماا  األىماا  سصحاا  منياة   تبييم  ايتا 

الممنلة   يحييها  المنظمات  الت   للعياق  افدا  اذلك  االبماا  حينما اتيت   األىماا  ألصحاا 

 تعييل كا يالة. 

 ( 18مادة )

يتا  ىياي  حصائية خاصة ةالةقالة االتعغيا  كما يتا البما ةالتمياي ىل  يفل ملتاى  

 هذا الناع مم اةحصائيات  كما اناىا  ةحيث يبتمي ىليها ف  التخقيق للداى الباملة. 

 ( 19مادة )

تلز  المنعآت الكةييد ةتخصيص نلةة مئاية مم ىيي البامليم ةها للبماا البتزد المؤهليم  

مهنيا  ايحيي تعييل كا يالة حت  هذه المنعآت مم حيث ىيي البماا  االنلةة المئاية الت  تلتز   

 ةتعغيله . 

للبماا اآلخييم   ايتمتل الباتزام المؤهلام مهنياً  الذيم يت  تعغيله   ةتميل الحداق المدييد  

 افداً لداانيم البما. 

 عقد العمل الفردى.. إثبات العقد

 ( 20مادة )

حداق   تحيي  الت   الةيانات  يتلمم  اسم  كتاةة   البما  ىدي  يحيي  سم  اةمكام  ةديي  يياى  

 اااتةات القيفيم. 

 اللباما الحا ف  اللتاء  ل  كافة قيق اةنةات. 

 ( 21مادة )

البما   تتمع  عياق ىدي  سم  سم  يتا  االت  يتا  الداانيم   الت  تنص ىليها  مل األحكا  

 تهيف  ل  الحماية الكافية للبماا. 



 
 

 10 اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

 ( 22مادة )

يحيي تعييل كا يالة ميد قصاى لبدي االختةاي  اال يتاز تبييم الباما تحت االختةاي سكني  

 مم ميد ااحيد ىني صاحا ىما ااحي. 

 ( 23مادة )

ي محييد  فإذا كام البدي محيي الميد االتمي القيفام  يتاز  ةيا  ىدي البما لميد محييد  سا غي

 ف  تن يذه ةبي اندلاء ميته  اىتةي البدي متيياً لميد غيي محييد. 

 ( 24مادة )

ال يتاز  ةيا  ىدي ىما لميى الحياد  ايحيي تعييل كا يالة الحي األقص  لميد البدي الت   

 يمكم النص ىليها صياحة  سا لمناً ف  ىدي البما. 

 العمل وتأديب العمال  تنظيم

 ( 25مادة )

تلل كا منع د الئحة لتنظي  البما االتزاءات  ايحيي التعييل المنعآت الت  تلتز  ةالل  

ف    حدها  اميى  ةها   المختصة  التهات  ا خقاي  للبماا   ا ى مها  امحتاياتها   ال ئحة  هذه 

 حداق البماا. االىتياض ىليها  ذا كانت تتلمم ما يخالف سحكا  الدانام  سا يمس 

 ( 26مادة )

ينظ  التعييل سنااع احياي التزاءات الت ييةية  االلمانات الت  تك ا حماية الباما ف  ع نها   

ااحيد   ةالبما   المخال ة  اتبلا  اليفاع   االتها   المام حيية  اتحديا  التزاء   تاقيل  كللقة 

 البداةة  اتن يذ التزاء  اما  ل  ذلك. 

 ( 27مادة )

غيي محيي الميد  تاز لكا مم القيفيم  نهاؤه  ةبي  ى م القيف اآلخي كتاةة    ذا كام البدي  

 ايحيي تعييل كا يالة المهلة ال زمة ةنهاء البدي.  
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 ( 28مادة )

يحيي تعييل كا يالة الحاالت الت  تتيز لصاحا البما  نهاء ىدي البما  اكذا الحاالت الت   

 تتيز للباما سم يقلا  ى اءه مم الخيمة. 

 ( 29ادة )م

للباما الذى ييى سنه فصا ةيام مةيي  الحا ف  مبايلة قياي فصله خ ا ميد مبدالة   

 اةملاىيد مم يمنله   ذا قلا ذلك سما  هيئة محاييد  كلتنة سا محكمة سا غييهما. 

كافة الظياف   ال صا  اكذا  التني  ليه قياي  الذى  اللةا  الهيئات حا فحص  اتخاا هذه 

 ا  صياي قياي ىم ميى معياىية ال صا. المتصلة ةالحالة  اح 

 ( 30مادة )

 ذا فلخ البدي ة  مةيي كام للقيف الذى سصاةه ليي مم هذا ال لخ  الحا ف  تبايض  

ةبي   البما  امدياي الليي  اميد الخيمة  االبيف التايى   تدييه المحكمة  مل مياىاد ناع 

 التحديا ف  ظياف ال لخ. 

 ( 31مادة )

انتهاء ىدي البما الحا ف  الحصاا ىل  عهايد مم صاحا البما تةيم  يكام للباما ىني  

تاييخ التحاقه ةالبما  اتاييخ انتهاء خيمته  اناع سا سنااع األىماا الت  مايلها  اال تتلمم  

 هذه العهايد سى ةيانات ف  غيي صالح الباما. 

 ( 32مادة )

ايتاز سم يتلمم ذلك    يتا تافيي ةبض صاي الحماية ليخا الباما الذى تنته  خيمته  -1

ت مينا لي الةقالة  سا صايا سخيى لللمام االتتماى   سا مكاف د نهاية الخيمة  سا تديي   

 سى ناع مم سنااع المزايا  قةداً لداانيم الاائح كا يالة. 

 تليى الحماية المدييد لألتاي ىل  المةالغ الت  تلتحا للباما ىني انتهاء خيمته.  -2

 ( 33مادة )

ا يالة المدصاي ةالخق  ال ايح الذى يخاا  نهاء البدي  اف  هذه الحالة اليكام  يحيي تعييل ك

 نمة مدتل  لميد اةخقاي  االتبايض ىنها. 
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 األجور 

 ( 34)مادة 

تلل كا يالة سنظمة لتحييي حي سين  لألتاي يلمم لي حاتات البماا األلالية  ايياى   

 مختلف الصناىات االمناقا. ف  هذا التحييي االخت فات الدائمة ةيم 

 ( 35مادة )

تعكا لتام معتيكة ف  كا منقدة القتياح تحييي الحي األين  لألتاي  اذلك ىل  فتيات  

اةيايية   التهات  ىم  امنياةيم  األىماا  اسصحاا  البماا   ىم  ممنليم  اللتنة  اتل   يايية  

 المختصة. 

 ( 36مادة )

 ف  سليا الحياي. ال يتاز الحتز ىل  األتي  سا التنازا ىنه  ال 

ايحيي تعييل كا يالة نلةة األتي الت  يتاز الحتز ىليها  سا النزاا ىنها للييام سا المةالغ  

 الملتحدة للغيي  اتحيي هذه الحياي ةنلا تصاىيية اةحلا ناع الييم الذى يت  الحتز مم ستله. 

 ( 37مادة )

االحياي الت  ينص ىليها  ال يتاز لصاحا البما االلتدقاع مم ستي الباما   ال ةالعياق  

 تعييل كا يالة. 

 ( 38مادة )

 ستي الباما ييم ممتاز ىل  صاحا البما  اله األالاية ةيم لائي الييام الممتازد. 

 ( 39مادة )

ينظ  تعييل كا يالة القييدة الت  يلمم ةها الباما التبيف ىل  ت اصيا حلاا ستيه   

 االت كي مم يقة هذا الحلاا. 

 ( 40مادة )

 سم تتتااز ال تيات ةيم مااىيي يفل األتي حيا سقص  يحييه التعييل. ال يتاز 

 ( 41مادة )

يحيي التعييل الحاالت الت  يتيتا ىليها اقف ىدي البما  سا  يداف البماا  انلةة األتي  

 الت  تصيف له  ىنها. 
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 ( 42مادة )

 تمنح الميسد الباملة األتي الممانا ألتي اليتا  اذلك ىني تمانا البما. 

 ( 43دة )ما

يتاز يةق األتي ةاةنتاج ىل  سلاس حصاا الباما ىل  الحي األين  لألتي  فإذا زاي  نتاته  

ىل  مبيا اةنتاج المديي  منح ستيا  لافيا ىم هذا اةنتاج الزائي  ةعيق سال يتيتا ىل  ذلك  

 ايهاق الباما ةينيا سا ىدليا. 

البامليم الذيم يؤيام خيمات ممتازد تباي  كما يتاز الل نظا  للمكافآت التعتيبية  لحث  

 ىل  المنعآت ةال ائيد. 

 ( 44مادة )

يتاز سم يلز  التعييل المنعآت الت  يحييها ةتازيل نلةة مم األيةاح  سا تازيل منح لناية  

ىل  البامليم  ف  نهاية كا ىا   اذلك ف  حالة تحديا األيةاح  سا األهياف  مل مياىاد ك اءد  

 خ ا البا .  الباما ا نتاته

 ساعات العمل

 ( 45مادة )

لاىة    48يحيي تعييل كا يالة لاىات البما  ةحيث ال تزيي ىم نمان  لاىات يامياً  سا  

 سلةاىيا  تتخللها فتيد سا فتيات للياحة ال تدا ىم لاىة. 

اتبما األقياف المتباقيد ىل  تخ يض لاىات البما ةص ة تيييتية  قالما زاي اةنتاج   

   هذا التخ يض البااما األخيى المؤيية لذلك.الاىيت ىل

 ( 46مادة )

تخ ض لاىات البما اليام  لاىة ااحيد ف  األىماا الميهدة  سا الخقيد  سا اللايد الت   

 يحييها تعييل كا يالة. 

 ( 47مادة )

لاىة متاالية  ىل  سم تت ا ةديي اةمكام مل    24يمنح الباما ياحة سلةاىية ال تدا ىم  

 لةاىية  قةدا لما يتنالا مل ظياف كا ةلي  اتدالييه اعبائيه اليينية. اةتازد األ

األلةاىية   الياحات  تتميل  البميام  ىم  الةبييد  المناقا  ف   الااقبة  األىماا  ف   ايتاز 

 امنحها ميد ااحيد كا عهي. 
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 ( 48مادة )

ياق الت   يتاز تعغيا البماا لاىات  لافية  سا سنناء الياحة األلةاىية  ف  الحاالت اةالع 

يدييها التعييل  ىل  سال تتتااز لاىات البما اليام  ف  متماىها ىعي لاىات ف  اليا   سا  

 لتيم لاىة ف  األلةاع. 

البما  لاىات  ف   ستايه   ىم  تزيي  ستايا  اةلاف   ىمله   لاىات  ىم  البماا  ايبق  

 البايية  ايحيي تعييل كا يالة نلةة هذه الزيايد. 

 ( 49مادة )

م تعييل كا يالة التنناء ةبض األىماا  مم األحكا  الخاصة ةلاىات البما   يتاز سم يتلم 

 ل ىتةايات المتبلدة ةقةيبة هذه األىماا. 

 ( 50مادة )

يتا سم يمنح الباما  تازد لناية ميفاىة  ال تدا ىم سيةبة ىعي ياماً ىم كا لنة كاملة   

ةالنلةة للبامليم ف  الصناىات الخقيد سا المليد    ايتاز زيايتها ةزيايد ميد الخيمة  اكذلك 

ةالصحة االمناقا الةبييد ىم البميام  كما يتاز تتزئة اةتازد اللناية  افدا لمدتليات البما   

ىل  سم يحصا الباما ىل  لتة سيا  متتالية منها ىل  األقا  اال يتاز ت تيا ما زاي ىل  لتة  

 سيا   ال ةناء ىل  قلا الباما  اللنة تالية فدق. 

 ( 51) مادة

ال يتاز للباما التنازا ىم اةتازد اللناية مداةا الحصاا ىل  ستي ىنها  اللباما ف   

 حالة انتهاء ى قة ىمله الحصاا ىل  األتي المداةا لميد اةتازد الملتحدة له. 

 ( 52مادة )

 يمنح البماا  تازات ميفاىة ف  األىياي اليينية  االدامية الت  يحييها التعييل. 

الباما ف  هذه األيا  مل  ايتاز ف    المحلية  تعغيا  الداانيم  المنعآت الت  تحييها  ةبض 

 منحه زيايد ف  األتي يحييها الدانام  سا يحصا ىل  سيا  سخيى ىالا ىنها. 

 المحافظة على صحة العمال ووقايتهم من أخطار العمل 

 ( 53مادة )

حية اسخقاي البما ااآلالت   يتا اتخاذ االحتياقات ال زمة لحماية البماا مم األلياي الص

 ايحيي تعييل كا يالة األحكا  ال زمة لتنظي  هذه االحتياقات. 
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 ( 54مادة )

يتا ىني التبييم  تياء الكعف القة  اليقيا ىل  البماا المعتغليم ف  مهم تتلمم ةقةيبتها  

 سخقايا تهيي صحة الباما  كما يتا  تياء الكعف القة  اليايى ىليه . 

 ( 55مادة )

ا  خقاي الللقات ىم حاالت  صاةات البما  سا سمياض المهنة  اىم الحاالت المعتةه  يت

 فيها  حلا األحااا. 

 ( 56مادة )

يتا ف  المنعآت الكةييد الحت   تنظي  الخيمات القةية  لااء ياخا المنعآت  سا خايتها   

مم   البماا  ةحماية  للديا   منعآت  ةيم ىيد  معتيكة  كخيمة  سا  ملتدا   الصحية  كدل   المخاقي 

 الناعئة ىم البما  االمحافظة ىل  صحة البماا الةينية االبدلية. 

 ايحيي تعييل كا يالة المنعآت الت  تخلل لهذا اةلزا . 

 حماية األحداث

 ( 57مادة )

يحيي تعييل كا يالة األىماا الت  ال يتاز تعغيا األحياث ةها مم التنليم قةا ةلاغه  لم  

البمي مم  الخاملة  النانية ىعيد  قةا لم  الصناىية   األىماا  ف   األحياث  تعغيا  يتاز    اال 

 ىعيد  اذلك  فيما ىيا المتييتيم منه . 

 ( 58مادة )

ال يتاز تعغيا األحياث قةا اللاةبة ىعيد ف  الصناىات الخقيد سا اللايد ةالصحة  الت   

 تحييها التعييبات  االديايات  االلاائح الخاصة ةكا يالة. 

 ( 59مادة )

يتاز سم تزيي لاىات البما اليام  لألحياث الذيم تدا لنه  ىم خمس ىعيد لنة  ىم   ال

لت لاىات  تتخللها فتيد سا سكني للياحة ال تدا ميتها ىم لاىة  اةحيث ال يبما الحيث سكني 

 مم سيةل لاىات متاالية. 

 ( 60مادة )

ىايا  سا منحة م ئمة   يحا لألحياث الذيم يبملام ةمدتل  ىدي التييج  الحصاا ىل  ستي  

 سنناء فتيد تييته . 
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 ( 61مادة )

البايية لمم   البما  لاىات  سنناء  التيييا  ف   الحيث  يمليها  الت   البما  لاىات  تبتةي 

 لاىات البما. 

 ( 62مادة )

ال يتاز تكليف األحياث ة ى ىما  لاف   سا تعغيله  ةاةنتاج  سا سنناء الليا  فيما ىيا ةبض  

 ا التعييل ف  كا يالة. األىماا الت  يحييه

 ( 63مادة )

يتا  تياء الكعف القة  ىل  األحياث  قةا التحاقه  ة ى ىما  للت كي مم لياقته  القةية   

كما يتا  ىايد هذا الكعف ىليه  ف  ال تيات اليايية  الت  يحييها التعييل االديايات  االلاائح  

 ف  كا يالة. 

 ( 64مادة )

   تازد لناية تزيي ىم اةتازد اللناية الت  تمنح للبماا  يمنح األحياث يام اللاةبة ىعيد

الةالغيم  ايحيي تعييل كا يالة مدياي اةتازد اللناية اةلافية  اال يتاز تتزئة  سا ت تيا  

 اةتازد المدييد لألحياث. 

 حماية النساء العامالت 

 ( 65مادة )

يد ال تدا ىم لةبة سلاةيل   للميسد الباملة الحا ف  الحصاا ىل  ياحة قةا الالل اةبيه لم

ىل  سال تدا ميد اندقاىها ةبي الالل ىم خملة سلاةيل  مل منحها ستيا كام ً سنناء هذه الياحة   

يؤييه صاحا البما  سا هيئة الت مينات االتتماىية  حلا األحااا  ةعيق سم تكام الباملة قي  

 قلت ليى صاحا البما ذاته لتة سعهي ىل  األقا. 

 ( 66مادة )

بتةي فصا الباملة  خ ا ميد تغيةها ف   تازد األمامة فص  تبل يا  ما ل  ينةت اعتغالها  ي

 ف  منع د سخيى خ ا هذه اةتازد. 

 ( 67مادة )

 تمنح األمهات ال ت  ييلبم سق الهم فتيات كاملة لليلاىة يحييها تعييل كا يالة. 
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 ( 68مادة )

ض  اف  تميل األىماا الخقيد  سا المليد  يحظي تعغيا النلاء ف  سىماا المنات  تحت األي

 ةالصحة  سا العاقة الت  يحييها التعييل  االديايات سا اللاائح الخاصة ف  كا يالة. 

 ( 69مادة )

ال يتاز تعغيا النلاء لي   اتحيي الللقات المختصة ف  كا يالة المدصاي ةالليا  قةدا لما  

 يتمع  مل تا  اماقل  اتداليي كا ةلي. 

 ايلتنن  مم ذلك األىماا الت  يحييها التعييل  االديايات  سا اللاائح ف  كا يالة. 

 ( 70مادة )

يتا ىل  صاحا البما ف  المنعآت الت  تبما فيها نلاء  سم يافي لهم مداىي ت مينا لياحتهم  

  ذا التيىت قةيبة البما ذلك.

تلز    النلاء   مم  كةييا  ىييا  تلتخي   الت   المنعآت  مل  اف   ةالتباام  سا  ةم ييها  المنع د 

المنعآت األخيى ةتهيئة ياي للحلانة  ايحيي تعييل كا يالة المنعآت الت  تخلل لهذا اةلزا    

 اكذلك عياق  نعاء ياي للحلانة انظامها. 

 الرعاية االجتماعية 

 ( 71مادة )

كالخي  للبماا  ةتافييها  المنع د  تلز   الت   الخيمات االتتماىية  التعييل  مات الصحية   يحيي 

 االلكم  االغذاء  االتيفيه  االييالة  ااالنتداا. 

 كما يحيي المنعآت الت  تخلل لهذا اةلزا  اقييدة تمايلها افدا لظياف كا منع د ا مكاناتها. 

 ( 72مادة )

ىم   منياةيم  تل   معتيكة  لتام  المنع د   تافيها  الت   االتتماىية  الخيمات  ةإيايد  تدا  

 صاحا البما  االبماا. 

 التعاون بين اإلدارة والعمال 

 ( 73مادة )

تنع  لتام معتيكة ىل  ملتاى المنع د مم ممنليم لإليايد  االبماا  تتال  اقتياح تنظي   

عئام البماا  ايفل الك اية اةنتاتية  االتييج  االتيييا المهن   ا يايد الخيمات االتتماىية   

 نعاء هذه اللتام. اغيي ذلك  ايحيي التعييل المنعآت الت  تلتز  ةإ
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 ( 74مادة )

يتا سم يهيف التعييل  ل  التييج ف  تنظي  االعتياك ف  اةيايد مم الميحلة الت  تدتصي  

ةتنااا ةبض المالاىات  ل  ميحلة اتخاذ   فيها ىل  الللقة االلتعايية  اىل  اختصاصها 

عكا االعتياك ف   قيايات ملزمة  اتنااا كافة المالاىات الت  ته  المنع د  ايحيي التعييل  

 اةيايد احيايه. 

 ( 75مادة )

كا   ملتاى  ىل   اللبماا  البما   األصحاا  للحكامة   ممنليم  مم  التعايية  لتام  تنع  

 صناىة  اىل  الملتاى الدام   لنظي الملائا االقتصايية ااالتتماىية المعتيكة. 

 نقابات العمال ومنظمات أصحاب األعمال 

 ( 76مادة )

ا ةينه  نداةات  تيى  مصالحه   اتيافل ىم حداقه   اتبما ىل  تحليم  للبماا سم يكاناا فيم

 حالته  المايية ااالتتماىية  ااةلها  ف  زيايد الك اية اةنتاتية. 

 ( 77مادة )

تدتصي  تياءات تكايم النداةة ىل   يياع ساياق تكاينها ليى الللقة المختصة  اال يتاز  

 يم النداةة   ال ف  حياي الدانام. لهذه الللقة االىتياض ىل   تياءات تكا

 ( 78مادة )

يتا سم يتلمم التعييل االلاائح ياخا كا يالة  مم اللمانات االدااىي ما يك ا انت اع  

البماا  ىل  اخت ف مهنه   اسىماله   ةنظا  منالا مم الحماية لي سى ىما سا  تياء يمس  

قها  ىل  سم تك ا هذه الحماية ىل   حييته  ف  تكايم النداةات  اممايلتها لمختلف ساته نعا

 األخص: 

ىي   خلاع تعغيا سى ىاما  سا التميايه ف  ىمله  لعيق ىي  انتمائه ألية نداةة سا لعيق   -1

 خياته منها. 

نداةة  سا ةلةا   -2 انتمائه  ل   ة ية اليلة كانت  ةلةا  ىي  فصا سى ىاما سا اةلياي ةه 

 النداة . اعتياكه ف  سى اته مم ساته النعاق 

 ( 79مادة )

يحا لنداةات البماا سم تكام فيما ةينها اتحايات  قليمية سا فيىية  ايكام مم حدها االعتياك  

 ف  االتحايات اليالية ف  الملائا المتبلدة ةالبما. 
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 اتخلل االتحايات ف   نعائها احلها لن س اةتياءات الت  تخلل لها النداةات. 

 ( 80مادة )

    ال ةحك  قلائ   سا لأللةاا الت  تنص ىليها سنظمتها األلالية. ال يتاز حا النداةات 

 ( 81مادة )

يخاا الدانام ألصحاا البما الحا ف  تكايم منظمات له   ف  كا صناىة  اف  كا فيع  

مم النعاق االقتصايى  لييالة مصالحه  االقتصايية ااالتتماىية  االيفاع ىنها اتمنيله  سما   

 مختلف التهات. 

 ( 82مادة )

يحا لمنظمات سصحاا األىماا سم تكام فيما ةينها اتحايات  قليمية  سا ناىية  اتخلل هذه  

 االتحايات ف   نعائها احلها لن س اةتياءات الت  تخلل لها منظمات سصحاا األىماا. 

 ( 83مادة )

ىل   يتا سم ينص التعييل المنظ  لنداةات البماا  امنظمات سصحاا األىماا ف  كا يالة   

سم يكام مم لمم سغيالها  ةياء اليسى ف  تعييبات البما الت  تبيض ىليها  اف  تميل  

 الملائا الت  ته  القيفيم. 

سصحاا   ايتاز سم يحيي تعييل كا يالة الملائا الت  يحظي ىل  نداةات البماا امنظمات 

 األىماا مزاالتها. 

 ( 84مادة )

  امنظمات سصحاا األىماا لي كا ىما مم  يتا سم تك ا الحماية الكافية لنداةات البماا

ع نه تيخا ةبلها ف  عئام الةبض اآلخي   ما مةاعيد  سا ةالاقة الاك ء  سا األىلاء  اذلك  

 فيما يتبلا ةتكاينها  ا يايتها  اممايلة نعاقها. 

 عقود العمل المشتركة 

 ( 85مادة )

حديا التدياي ى قات البما  يدا  سصحاا البما  سا منظماته   انداةات البماا المختصة  لت

الصناىة   سحااا  سلاس  ىل   اتنظيمه   البما  عياق  ف   التماىية  للم االة  اتتماىات  ةبدي 

اقةيبتها  اىليه  سم يحاالاا ةديي اةمكام  الاصاا  ل   ةيا  ىدي ىما معتيك  يحيي ةيقة   

 االاح  حداق االتزامات قيف  هذا البدي. 
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 ( 86مادة )

ينظ  تعييل كا يالة  تياءات  ةيا   اتلتيا ىداي البما المعتيكة  انقاق لييانها  اكي ية  

 االنلما   ليها.  

 ( 87مادة )

يتا سم ينص تعييل كا يالة ىل  عياق تقةيا كا  سا ةبض سحكا  ىدي البما المعتيك  

المهن  ااةقليم  التقةيا  مييام  الذيم يلمه   االبماا  البما  البما  ىل  تميل سصحاا  لبدي    

 المعتيك.  

 ( 88مادة )

يتا سم تخلل المنازىات الناعئة ىم ت ليي ىدي البما المعتيك ةتياءات خاصة ةتلايتها  

ىم قييا ات اق القيفيم  سا ىم قييا الدلاء افدا للقييدة الم ئمة لألحااا الخاصة ةكا  

 يالة. 

 تسوية منازعات العمل 

 ( 89مادة )

يالة  تعييل كا  سم ي يض  التماىية  - االلتتاء  يتا  البما   ل  هيئات    - ف  حا منازىات 

التافيا الت  تبما ىل   نهاء النزاع ىم قييا سصحاا األىماا االبماا  اتحيي لذلك الدااىي  

 الت  تلمم تلاية النزاع ف  سقصي ميد. 

 ( 90مادة )

ميافا يتا تكايم هيئات للتحكي  ف  منازىات البما  تبيض ىليها الحاالت الت  تتصا ةال

البامة  سا الت  يتبيم ىل  القيفيم ىيلها ىليها  سا الت  تيى الللقات ىيلها ىليها  سا  

 الت  يتيتا ىل  التميايها مبلدة  لحاق الليي ةالصناىة سا البماا  سا األمم البا . 

ذاى   مم  االبماا  األىماا  اسصحاا  البامة  للللقات  ممنليم  مم  التحكي   هيئات  اتعكا 

   ف  الييالة االخةيد ةعئام البما  االصناىة  االدانام. الملتاى البال

 ( 91مادة )

التافيا   يناةام ىم زم ئه  ليى هيئات  الذيم  البماا  التامة لمنياة   الحيية  يتا لمام 

 االتحكي   ةحيث ال يكام مم ع م  ناةته  البما ىل  ىيقلة هذه اةناةة سا اةلياي ةه . 
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 ( 92مادة )

لت  تت  ىم قييا هيئات التافيا قاد األحكا  الدلائية  كما تكام  تبق  محالي الصلح ا

 لديايات هيئات التحكي  قاد األحكا  النهائية. 

 ( 93مادة )

ينظ  الدانام حا اةلياا االغلا ف  الحاالت المتيتةة ىل  منازىات البما  ةما يك ا ح ظ  

 النظا  البا . 

التافيا سا هيئة التحكي  سا غييهما مم هيئات  اىل  القيفيم ىني ىيض النزاع ىل  لتنة  

ف   تياءات   الليي  سنناء  المنع د  غلا  سا  اةلياا  ىم  االمتناع  التماىية  المنازىات  تلاية 

 التافيا االتحكي . 

 إدارة العمل 

 ( 94مادة )

تنع  ف  تهاز كا يالة  يايد للبما  لتقةيا قاانيم  الاائح البما  اتن يذ ليالة اليالة ف   

عئام البما  افحصها  ا يتاي الحلاا لها  كما تبما ىل  تحليم سحااا البما  اتحديا فيص  

 البمالة  االل   االتتماى   ايحيي التعييل سهيافها انظامها. 

 ( 95مادة )

الت  تلتيى    المناقا  للبما ف   الميكزية  اةيايد  ةاختصاصات  للديا   تنع  مكاتا فيىية 

ت ا  ايتا  ةها   مكاتا  ةهذه  انعاء  الديا   مم  تتمكم  حت   ال زمة  الللقة  المكاتا  هذه  يض 

 االختصاصات ىل  خيي اته. 

 تفتيش العمل 

 ( 96مادة )

ينظ  التعييل ت تيش البما ااختصاصاته للمام تقةيا سحكا  تعييبات البما اىداي البما  

األى اسصحاا  البماا  اتزايي  البما   احماية  البما   عياق  ةع م  االلاائح   ماا  المعتيكة 

 ةالمبلامات ال نية ااةيعايات  ةع م تقةيده  ألحكا  تعييبات البما. 

 ( 97مادة )

منالةا    مهنياً  ت هي ً  المؤهليم  البمامييم  الماظ يم  مم  كاف  ىيي  مم  الت تيش  هيئة  تؤلف 

االلتدياي ف  اظائ ه   االةبي ىم سية مؤنيات   - اعياق تعغيله   -ايتا سم تك ا له  مياكزه 

 معياىة.  خايتية غيي 
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 ( 98مادة )

تدي  مكاتا الت تيش تداييي يايية ىم نتائج نعاقها للتهة اةيايية المختصة  كما تةلغ هذه  

 الللقات ة اته الندص الت  ال تتناالها األحكا  التعييبية الدائمة. 

 اتنعي الللقة الميكزية للت تيش تدييياً لنايا ىم سىماا سقلا  الت تيش الخالبة ليىايتها. 

 كم العمل محا

 ( 99مادة )

تنع  محاك  للبما تختص ةنظي منازىات البما  ايكام التدال  سمامها ىل  ييتتيم ايحيي  

 تعييل كا يالة كي ية تعكيلها  انظا  البما ةها. 

 ( 100مادة )

تياى  الةلاقة ف   تياءات يىااى البما  اتنظي ىل  اته الليىة  ايحا لكا مم قيف   

 ا  ناةة كا منهما مم يمنله مم المحاميم. الخصامة الحلاي عخصيا  س

 الجزء الثالث  

 تطبيق االتفاقية 

 القسم األول 

 تعهدات األطراف المتعاقدة 

 ( 101مادة )

يبتةي كا قيف مم سقياف هذه االت اقية ميتةقا ةالتزءيم األاا  االنالث  اةبيي مم المااي   -1

 اختيايه مم المااي ةالتزء النان  مم االت اقية.تةلغ  حيى اخمليم مايد ىل  األقا  يدل ىليها  

يةلغ القيف المتباقي المااي الت  يدل االختياي ىليها  افدا ألحكا  ال ديد األال  مم هذه المايد   -2

  ل  األميم البا  لتامبة الياا البيةية ف  اقت  يياع ملتني التصييا  سا الماافدة. 

  تةليغ ماته  ل  األميم البا  لتامبة الياا  لكا قيف  ف  سى اقت الحا  سم يديي  ةمدتل -3

البيةية  اىتةايه ميتةقا ة ية مايد ااييد ةالتزء النان  مم االت اقية ل  يكم قي اختايها ةبي  

ةمدتل  سحكا  ال ديد األال  مم هذه المايد  اتبتةي هذه التبهيات ال حدة تزءا ال يتتزس مم  

 ألني ةبي مياي ن نيم ياما ىل  تاييخ تةليغها. التصييا  سا الماافدة  ايكام لها ن س ا

يخقي األميم البا  لتامبة الياا البيةية تميل الياا الماقبة ةكا تةليغ يصله افدا ألحكا    -4

 هذه المايد. 
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 القسم الثانى

 مراقبة تنفيذ االتفاقية 

 التقارير الخاصة بالنصوص المختارة 

 ( 102مادة )

البا  لتامبة الياا البيةية ةالعكا الذى يحييه ازياء  تدي  األقياف المتباقيد  ل  األميم  

( مم هذه االت اقية  تديييا لنايا ىم تقةيا األحكا   101البما ف  اتتماىه   قةدا ألحكا  المايد )

 الت  تختايها مم التزء النان  مم هذه االت اقية. 

 التقرير الخاص بالنصوص غير المختارة 

 ( 103مادة )

المتباقيد  ل  األميم البا  لتامبة الياا البيةية  ف  فتيات منالةة  اةناء ىل   تدي  األقياف  

قلا ازياء البما  تداييي خاصة ةنصاص التزء النان  مم االت اقية الت  ل  يدل ىليها اختيايها   

لااء اقت التصييا سا الماافدة ةإخقاي الحا  ايحيي ازياء البما ف  فتيات منتظمة النصاص  

 ا ىنها هذه التداييي  االعكا الذى يتا سم تكام ىليه. الت  تقل

 تبليغ صور التقرير 

 ( 104مادة )

  103ا  102ياته كا قيف مم األقياف المتباقيد صايد مم التداييي المالحة ةالمايتيم   -1

  ل  المنظمات اليئيلية ألصحاا األىماا  االبماا ف  اليالة. 

الياا البيةية سية م حظات ةع م التداييي الت     تةلغ األقياف المتباقيد األميم البا  لتامبة  -2

 سةلغتها ةها المنظمات المعاي  ليها. 

 فحص التقارير 

 ( 105مادة )

   102تدا  ة حص التداييي المديمة  ل  األميم البا  لتامبة الياا البيةية قةداً لنص المايتيم  

ة الياا البيةية قةدا لل ديد  لتنة خةياء تبيض ىليها الم حظات المةلغة لألميم البا  لتامب   103

 (. 104( مم المايد )2)

 

 



 
 

 24 اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

 لجنة الخبراء 

 ( 106مادة )

تتكام لتنة الخةياء مم لةبة ىل  األقا  يختايه  ازياء البما مم الذيم تيعحه  األقياف   -1

 المتباقيد  االمعهاي له  ةالخةيد ف  عئام البما. 

 للتتييي سكني مم ميد. يختاي سىلاء لتنة الخةياء لميد ن ث لناات  قاةلة  -2

 ( 107مادة )

البما   نتائج ميااالتها ىل  ازياء  ةيم سىلائها  لبيض  الخةياء مدييا مم  لتنة  تنتخا 

 ايحيي مديي اللتنة تااييخ انبداي تللاتها. 

 اجتماع وزراء العمل 

 ( 108مادة )

تداييي األقياف المتباق -1 البما البيا ميد كا ىا   اتبيض ىليه  يد  يبدي اتتماع ازياء 

 اتدييي لتنة الخةياء. 

ييى  لحلاي هذا االتتماع منياةام يمن م االتحاي البا  لغيف التتايد االصناىة االزياىة   -2

للة ي البيةية   امنياةام يمن م االتحاي اليال  لنداةات البماا البيا ةاص هما مياقةيم   

 لهما حا المناقعة يام التصايت. 

   ايبيض ىل  متلس تامبة الياا البيةية التخاذ  يلل الازياء تديييا يتلمم تاصياته -3

 ما يياه ةع نها. 

 القسم الثالث 

 األحكام النهائية 

 االستثناءات فى حالة الحرب والطوارئ العامة 

 ( 109مادة )

يتاز ف  حالة الحيا  سا ف  حالة القاايا البامة الت  تبلنها اليالة سم تتخذ  تياءات  -1

الت  تلتلزمها  ل لتنناء مم   االلتزامات المنصاص ىليها ةهذه االت اقية ف  سليا الحياي 

 الحالة  اةعيق سال تتبايض هذه اةتياءات مل قااىي الدانام اليال  البا . 

ىل  كا قيف متباقي مايس االلتنناء  سم يحيق األميم البا  لتامبة الياا البيةية ف  فتيد   -2

األلةاا الت  يفبت  ليها  كما يتا ىليه سيلاً سم يخقي  مبدالة  ةاةتياءات الت  اتخذها  ا
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األميم البا  لتامبة الياا البيةية ةالتاييخ الذى تنته  فيه هذه االتياءات اتباي فيه سحكا   

 هذه االت اقية  ل  التقةيا التا . 

اةخقايات الت  تصله   يةلغ األميم البا  لتامبة الياا البيةية ةاق  األقياف المتباقيد تميل   -3

 ( مم هذه المايد.2قةدا لل ديد )

 قيود التنفيذ 

 ( 110مادة )

ال يتاز ىني الل الحداق االمةايا الااييد ةالتزء األاا مالل التن يذ اىني ممايلتها  

ممايلة فبلية  ةحلا ما ايي ف  التزء النان   سم تكام مح  لدياي سا تحيييات ل  تيي ةالتزءيم  

ن   فيما ىيا الدياي الت  ي يلها الدانام  االت  تدتليها المةايا الييمدياقية للمام  األاا االنا

 حداق احييات األفياي  سا لحماية النظا  البا   سا األمم البا   سا الصحة البامة  سا األخ ق. 

 الداخليالعالقات بين االتفاقية والقانون 

 االتفاقية الدولية 

 ( 111مادة )

سحكا  هذه تمس  االمباهيات ااالت اقيات    ال  يالة   الخاص ف  كا  التعييل  سحكا   االت اقية 

 الننائية االيالية النافذد  سا الت  تن ذ فيما ةبي   ذا كانت سكني ميزد ةالنلةة لألفياي الملت يييم. 

 التصديق على االتفاقية 

 ( 112مادة )

تصييا ف  األمانة البامة  تصيق الياا البيةية األقياف ىل  هذه االت اقية  اتايع انائا ال -1

لتامبة الياا البيةية الت  تبي محليا ةإيياع انيدة ةتصييا كا يالة  اتةلغه  ل  الياا  

 البيةية األخيى األقياف فيها. 

تليى هذه االت اقيات ةبي مياي عهي مم تاييخ  يياع انائا التصييا ىليها مم يالتيم  سا   -2

 انلمامهما. 

اقل ىل  هذه االت اقية  سم تنل   ليها ةإخقاي تةلغه  ل  األميم  يتاز للياا البيةية الت  ل  ت -3

 البا  لتامبة الياا البيةية  ةدةالها االلتزامات المتيتةة ىل  سحكامها. 
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 التعديالت

 ( 113مادة )

يتاز لكا قيف مم سقياف هذه االت اقية سم يدتيح سى تبيي ت ىليها ةإخقاي ياته  ل   

 الياا البيةية  الذى يدا  ةتةليغ هذه المدتيحات  ل   ةاق  األقياف.األميم البا  لتامبة 

البا    األميم  األقياف  مم  ة ا تميل  ياما  ن نيم  مياي  ةبي  نافذا  ال  التبييا  يبتةي  اال 

 لتامبة الياا البيةية ةماافدته  ىليه.  

 االنسحاب من االتفاقية 

 ( 114مادة )

سم ينلحا مم هذه االت اقية  ال ةبي مياي خملة    ال يتاز ألى قيف مم األقياف المتباقيد -1

سىاا  مم تاييخ لييانها  ايكام االنلحاا ةإخقاي ييلا  ل  األميم البا  لتامبة الياا  

البيةية  الذى يتخذ اةتياءات ةة ا ذلك  ل  ةاق  األقياف  ايكام االنلحاا نافذا ةبي  

تةليغ االنلحاا  اال يؤني هذا االنل يتبلا  لنة مم تاييخ  حاا ىل  صحة االت اقية  فيما 

 ةةاق  األقياف  ةعيق سال يدا البيي الةاق  ىم اننيم. 

مم هذه االت اقية يتاز لكا قيف مم    101( مم المايد  1مل ىي  اةخ ا ة حكا  ال ديد ) -2

األقياف المتباقيد  افداً لألحكا  الااييد ةال ديد اللاةدة مم هذه المايد  سم ينلحا مم سية  

 د اختايها مم التزء النان  مم االت اقية. ماي 

 وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون. 

 *** 
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 إن حكومات

 المملكة األيينية الهاعمية. -

 التمهايية التانلية. -

 التزائيية الييمدياقية العبةية.التمهايية  -

 تمهايية اللايام. -

 التمهايية البياقية. -

 المملكة البيةية اللبايية. -

 التمهايية البيةية اللايية.  -

 التمهايية البيةية المتحيد. -

 التمهايية البيةية اليمنية. -

 يالة الكايت  -

 التمهايية اللةنانية -

 المملكة الليةية. -

 المملكة المغيةية. -

 التناةية العبةية. تمهايية اليمم -

لما كانت ف  لاابيها اياء تحديا الاحيد العاااملة حييصااة ىل  سم تتبا مم الاقم البية   

احيد اتتماىية ااقتصاااايية متكاملة  اكام لااامام حيية تندا األييى الباملة ف  الاقم البية  

 حافزا للنعاق االقتصايى  اىانا ىل  تحديا البمالة الكاملة.

ت  نهص ىليهاا مينااق تاامباة الاياا البيةياة ف  ماايتاه الناانياة ةعااااا م  اتحديداا لألغياض ال

 تباام الياا البيةية األىلاء ف  العئام االقتصايية ااالتتماىية.

اتن يذا للتاصاااايات الت  سصااااييها مؤتمي ازياء البما البيا ف  يايتيه األال  االنانية  

 ةع م تندا األييى الباملة ف  الاقم البية .

 2402حكاا  اآلتياة الت  اافا ىليهاا متلس تاامباة الاياا البيةياة ةدياي يق   ات دات ىل  األ

   مم ياي انبدايه البايى التالل ااأليةبيم.7/3/1968ةتللته المنبديد ةتاييخ 
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 ( 1مادة )

تتبهي األقياف المتباقيد ةتلهيا تندا األييى الباملة فيما ةينها  االبما ىل  تيليي اةتياءات 

 الخاصة ةذلك. اليلمية 

 ( 2مادة )

سحكا  هذه االت اقية    ةتن يذ  لييه  المختصة  الللقة  المتباقيد   يحيي كا قيف مم األقياف 

اتتال  هذه الللقة تنظي  تندا األييى الباملة ااةعياف ىليه  اتتباام ف  ذلك مل الللقة ف   

 الت  تديمها.ة ي األقياف األخيى  اال يتاز اقتلاء سية يلا  سا ستاي ىم الخيمات 

 ( 3مادة )

تتةايا األقياف المتباقيد  ميد كا ىا  ىل  األقا  تميل الةيانات االمبلامات ال زمة لتيليي  

 تندا األييى الباملة فيما ةينها. 

 اتعما هذه الةيانات االمبلامات  ىل  األخص  ما يل : 

 ظياف البما اسحااا المبيعة. -1

الخااصاااااة ةمغااييد البااماا للايالاة ةدصاااااي البماا ف    األنظماة الداانانياة ااةتياءات االيايياة -2

 الخايج  سا يخاله  ليها ةدصي البما ةها  اكذلك التلهي ت الت  تديمها ف  كلتا الحالتيم.

 االت اقيات اليالية الميتةقة ةها ف  ع م تندا األييى الباملة. -3

مازىاة ةحلاااااا المتماىاات  ىايي األيايى البااملاة الت  تقلةهاا الايالاة سا المتاافيد لاييهاا    -4

 المهنية االمؤه ت االخةيات.

 ( 4مادة )

يت ا   ةما  اذلك  البيا   للبماا  التعغيا  ف   األالاية  تتبا  ة م  المتباقيد  األقياف  تتبهي 

 احاتات كا قيف. 

 ( 5مادة )

تبتيف األقياف المتباقيد فيما يتبلا ة غياض هذه االت اقية  ةالانائا االملتنيات االعهايات 

صييها الللقة المختصة ف  كا منها  ةع م الحالة المينية سا الدانانية اكذلك ةالمؤه ت  الت  ت

 البلمية االمهنية الصاييد ىم التهات المختصة لييها. 
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 ( 6مادة )

يتمتل البماا الذيم ينتدلام للبما افدا ألحكا  هذه االت اقية ةالحداق االمزايا الت  يتمتل ةها  

األتاي الاىات البما  االياحة    -ىل  األخص   -ام للبما ةها  ايعما ذلكىماا اليالة الت  ينتدل

 األلةاىية  ااةتازات ة تي  االت مينات االتتماىية االخيمات التبليمية االصحية. 

 ( 7مادة )

يحا للبماا الذيم ينتدلام للبما افدا ألحكا  هذه االت اقية سم يحالاا تزءا مم ستايه   ل   

ى ينتمام  ليه  ايحيي تعييل كا يالة سا ةلي مم األقياف الحي الذى يلمح  اليالة سا الةلي الذ 

 ةتحايله. 

 ( 8مادة )

يتاز لقيفيم مم األقياف المتباقيد سم يبديا فيما ةينهما ات اقية ننائية لتنظي  تندا األييى  

 الباملة   ذا اقتلت ذلك حيكة انتداا البماا ةينهما. 

 يلتيعيا ةنماذج االت اقية الننائية الملحا ةهذه االت اقية. اللقيفيم المتباقييم سم 

 ( 9مادة )

تدي  األقياف المتباقيد  ل  األميم البا  لتامبة الياا البيةية تديييا لنايا ىم تقةيا   ( أ)

 سحكا  هذه االت اقية  يبي قةدا لنماذج يت ا ىليه. 

   لتامبة الياا البيةية. تدا  لتنة مم الخةياء ة حص التداييي المديمة  ل  األميم البا  ( ب )

 ( 10مادة )

يختايه  مؤتمي   األقا   اللاةدة مم لةبة ىل   المايد  المعاي  ليها ف   الخةياء  لتنة  تتكام 

ازياء البما البيا مم ةيم الذيم تيعحه  األقياف المتباقيد االمعهاي له  ةالخةيد ف  عئام  

كا قيف مم األقياف المتباقيد   البما  اال يتاز اختياي سكني مم خةيي ااحي مم ةيم ميعح   

 ايكام اختيايه  لميد ن ث لناات قاةلة للتتييي. 

مم   مدييا  اتنتخا  البيةية   الياا  لتامبة  البامة  األمانة  ةمدي  اتتماىاتها  اللتنة  اتبدي 

ةن نة   البما  مؤتمي ازياء  انبداي  قةا  انبداي تللاتها  اذلك  تااييخ  المديي  سىلائها  ايحيي 

 ل  ىيض نتائج ميااالت اللتنة ىل  المؤتمي. سعهي  كما يتا

 ( 11مادة )

يتاز ف  حاالت الحيا سا القاايا البامة سم يتاقف سى قيف مؤقتا ىم الديا  ةتن يذ ةبض  

 االلتزامات المنصاص ىليها ةهذه االت اقية  االت  تلتلزمها هذه الظياف. 
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يةية  ف  فتيد مبدالة ةاةيداف  اىل  كا قيف متباقي سم يحيق األميم البا  لتامبة الياا الب

الذى تنته  فيه هذه   ةالتاييخ  يةلغها  الت  يفبته  ليها  اسم  اتخذها ااأللةاا  الت   اةاةتياءات 

كتاةة   المتباقيد  األقياف  ةإة ا  البا   األميم  ايدا   االت اقية   سحكا   اةتياءات اىايد لييام 

 ةتميل اةخقايات الت  تصله ف  هذا الع م. 

 ( 12مادة )

ليس ف  سحكا  هذه االت اقية ما يمس التعييل الخاص ةكا يالة االمباهيات ااالت اقيات اليالية  

 النافذد  سا الت  تن ذ فيما ةبي  ذا كانت سكني ميزد ةالنلةة لألفياي الملت يييم. 

 ( 13مادة )

البما ف   تليى سحكا  هذه االت اقية ىل  البماا ال للقينييم الذيم يبملام سا ينتدلام لغيض  

 ة ي األقياف. 

 ( 14مادة )

األلالية    لنظمها  افدا  االت اقية  هذه  الماقبة ىل   األقياف  البيةية  االة ي  اليالة  تصيق 

اتايع انائا التصييا ليى األمانة البامة لتامبة الياا البيةية الت  تبي محليا ةإيياع انيدة  

 ياف فيها. تصييا كا يالة اتةلغه  ل  الياا االة ي البيةية األق 

تالل هذه االت اقية مالل التن يذ ةبي مياي عهي مم تاييخ  يياع انائا التصييا ىليها مم  

ن ث مم الياا األىلاء ف  تامبة الياا البيةية  ايتاز للياا االة ي البيةية األخيى سم  

انلمامها  ل  الياا  تنل   ليها ةإخقاي تةلغه  ل  األميم البا  لتامبة الياا البيةية الذى يةلغ  

 االة ي الميتةقة ةها. 

 ( 15مادة )

يتاز لكا قيف مم سقياف هذه االت اقية سم يقلا تبييا سحكامها ةإخقاي ياته  ل  األميم  

 البا  لتامبة الياا البيةية الذى يدا  ةتةليغه  ل  األقياف اآلخييم. 

مؤتمي ازياء   ةبي  قياي  نافذا  ال  التبييا  يبتةي  االتصييا ىليه مم  اال  له  البيا  البما 

 األقياف المتباقيد. 

 ( 16مادة )

يتاز ألى قيف مم األقياف المتباقيد سم ينلحا مم هذه االت اقية ةبي مياي خملة سىاا   

 ل  األميم البا  لتامبة الياا    ةإخقاي ييلامم تاييخ البها مالل التن يذ  ايكام االنلحاا  

 ف األخيى  ايكام االنلحاا نافذا ةبي لنة مم تاييخ اةخقاي ةه.البيةية الذى يةلغه  ل  األقيا
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ىم   نياةة  االت اقية  هذه  ةبي   سلماؤه   المةينة  الم الام  المنياةام  اقل  تدي   لما  ا نةاتا 

 حكاماته  اةالمها. 

ىملت هذه االت اقية ةاللغة البيةية ف  الداهيد مم نلخة ااحيد تح ظ ليى األمانة البامة لتامبة  

 ا البيةية  اتلل  صايد قةا األصا لكا مم األقياف المتباقيد. اليا

 عن حكومات: 

 المملكة األيينية الهاعمية.  -

 التمهايية التانلية.  -

 التمهايية التزائيية الييمدياقية العبةية.  -

 تمهايية اللايام.  -

 التمهايية البياقية.  -

 المملكة البيةية اللبايية.  -

 التمهايية البيةية اللايية.  -

 البيةية المتحيد.  التمهايية  -

 التمهايية البيةية اليمنية.  -

 يالة الكايت.  -

 التمهايية اللةنانية.  -

 المملكة الليةية.  -

 المملكة المغيةية.  -

 تمهايية اليمم التناةية العبةية.  -
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 نموذج اتفاقية ثنائية 

 بشأن تنقل الأيدى العاملة 

 ( 1مادة )

األييى الباملة فيما ةينهما افدا الحتياتات  يتبهي القيفام ةالبما ىل  تعتيل اتنعيق تندا  

 اسنظمة كا منهما. 

 ( 2مادة )

يتخذ القيفام تميل الخقاات الليايية لتيليي االتياءات اليلمية الخاصة ةتندا األييى  

 الباملة فيما ةينهما. 

 ( 3مادة )

ةتن يذ سحكا  هذه االت اقية  اتتال  هذه الل الت  تختص  الللقة  لقة  يحيي كا مم القيفيم 

 تنظي  األييى الباملة فيما ةينهما ااةعياف ىليه. 

 ( 4مادة )

يتةايا القيفام ةص ة يايية تميل الةيانات االمبلامات ال زمة لتيليي تندا األييى الباملة  

 فيما ةينهما. 

 اتعما الةيانات االمبلامات المعاي  ليها  ىل  األخص  ما ي ت : 

مل  -1 الليما  المبيعة   اسحااا  البما  انظا   ظياف  لألتاي   األين   االحي  األلباي   تاى 

 الت مينات االتتماىية )اللمام االتتماى (  ا مكانات اللكن . 

ف    -2 البما  ةدصي  لليالة  الباما  ةمغاييد  الخاصة  اةيايية  ااةتياءات  الدانانية  األنظمة 

 . الخايج  سا يخاله ةدصي البما ةها  اكذلك التلهي ت الت  تديمها ف  كلتا الحالتيم 

 ( 5مادة )

تدي  تميل البياض االقلةات الخاصة ةااللتخيا   ل  الللقة المختصة ف  كا مم اليالتيم   

ايتةايا القيفام ما يتتمل لييهما ف  سقيا فيصة ممكنة  ةغية البما ىل  االلتتاةة للبياض  

 االقلةات المديمة مم القيف اآلخي. 
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 ( 6مادة )

اليالتيم سم يةاعياا ة ن له   سا ىم قييا ممنليه    يتاز ألصحاا األىماا ف  كا مم  

ىملية اختياي البماا مم اليالة األخيى  ايعتيق ف  تميل األحااا ىي  اقتلاء سية ستاي سا  

 يلا  مم البماا المتديميم  اسم يتيى اختياي البماا تحت  عياف الللقة المختصة. 

 ( 7مادة )

م يتديماا ةقلا التخيا  ىماا مبينيم ة لمائه   يتاز ألصحاا األىماا ف  كا مم اليالتيم س

 مم اليالة األخيى  التنايا  ل  ما لييه  مم مبيفة خاصة ةهؤالء البماا. 

 ( 8مادة )

يبتيف القيفام ةالانائا الت  تصييها كا مم اليالتيم ف  ع م الحالة المينية االمؤه ت  

 البلمية االمهنية اغييها. 

 ( 9مادة )

كتاة  لكا ىاما ينتدا للبما فيما ةيم اليالتيم  ايحيي البدي مم    يتا سم يةي  ىدي ىما 

الللقة   ليى  النالنة  اتايع  للباما   النانية  اتلل   ةإحياها   البما  صاحا  يحت ظ  صاي  ن ث 

 المختصة ف  اليالة الت  ينتم   ليها الباما. 

 الةيانات التالية: ايحيي البدي المةي  عياق االلتخيا  اظيافه  ايتا سم يتلمم البدي 

ال  الباما  تاييخ اتهة المي ي  محا  قامته  حالته المينية )البائلية سا سهليته الدانانية(   

ناع البما   )محا( مكام ت يية األتي اااللتدقاىات الت  تخص  منه  ميد البدي اعياق تتييي   

 سا فلخه  ن دات ل ي اىايد سفياي سليد الباما. 

 ( 10مادة )

حا البما الذى يندا ىماال افدا ألحكا  هذه االت اقية مصاييف ل ي اىايد هؤالء  يتحما صا

 البماا مم اليالة الت  يديمام ةها  ل  اليالة الت  ليبملام فيها. 

ايتاز  ى اء صاحا البما مم تحما مصاييف ىايد الباما ف  حالة تيكه البما ةإيايته  

حالة ايتكاةه خق  يلتاتا فصله ةغيي مكاف د ةمدتل   قةا انتهاء اللنة األال  مم التباقي  سا ف   

 الدانام. 

 ( 11مادة )

يتمتل البماا الذيم ينتدلام للبما افدا ألحكا  هذه االت اقية ةالحداق االمزايا الت  يتمتل ةها  

ىماا اليالة الت  ينتدلام للبما ةها  ايعما ذلك ىل  األخص األتاي  لاىات البما  الياحة  
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اة  التبليمية  األلةاىية   الخيمات  االتتماى (  )اللمام  االتتماىية  الت مينات  ة تي   تازات 

 االصحية  اكذلك تافيي اللكم الصح  المنالا. 

 ( 12مادة )

ينتدلام للبما فيما ةيم اليالتيم  افدا ألحكا  هذه االت اقية  سم يتديماا   يتاز للبماا الذيم 

لقلةات  ل  الللقة المختصة ف  كلتا اليالتيم  ةقلا اصقحاا ىائ ته  سا التحاقه  ةه   اتدي  ا

 مع اىة ةةيام  مكانات المبيعة ألفياي ىائلة الباما ف  اليالة الت  يلافي للبما ةها. 

 ( 13مادة )

يحا للبماا الذيم ينتدلام للبما ةيم اليالتيم افدا ألحكا  هذه االت اقية سم يحالاا تزءا مم  

ا  ايحيي تعييل كا يالة مم الياا األقياف الحي الذى يلمح  ستايه   ل  اليالة الت  ينتمام  ليه

 ةتحايله. 

 ( 14مادة )

يتمتل البماا الذيم ينتدلام للبما فيما ةيم اليالتيم افدا ألحكا  هذه االت اقية ةتميل التلهي ت  

 التميكية ال زمة. 

 ( 15مادة )

قاع سية سىةاء لييةية  يتباام القيفام ف  اتخاذ تميل االتياءات ال زمة للحيلالة يام ا

 مزياتة ىل  ىاتا البماا الذيم ينتدلام للبما فيما ةيم اليالتيم  افدا ألحكا  هذه االت اقية. 

 ( 16مادة )

تنع  لتنة معتيكة لإلعياف ىل  تقةيا هذه االت اقية  تل  ممنليم ىم كا قيف  اتختص  

 اللتنة المذكايد  ةما ي ت : 

 االت اقية اتذليا الصباةات الت  تنع  سنناء لييانها. متاةبة تن يذ سحكا   -1

 النظي ف  تبييا االت اقية ىني االقتلاء.  -2

 ( 17مادة )

يتخذ القيفام تميل اةتياءات الت  تك ا الت ايد البماا الذيم انتدلاا للبما فيما ةيم اليالتيم   

 قةا لييام هذه االت اقية  ةتميل الحداق االمزايا المدييد فيها. 

* *   * 
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ل  تيي ةالتزءيم األاا االنان   فيما ىيا الدياي الت  ي يلها الدانام  االت  تدتليها المةايا  

الييمدياقية للمام حداق احييات األفياي  سا لحماية النظا  البا   سا األمم البا   سا الصحة  

 البامة  سا األخ ق. 

 العالقات بين االتفاقية والقانون الداخلي

 ولية االتفاقية الد

 ( 111مادة )

االمباهيات ااالت اقيات   يالة   الخاص ف  كا  التعييل  سحكا   االت اقية  سحكا  هذه  تمس  ال 

 الننائية االيالية النافذد  سا الت  تن ذ فيما ةبي   ذا كانت سكني ميزد ةالنلةة لألفياي الملت يييم. 

 التصديق على االتفاقية 

 ( 112مادة )

األقياف ىل  هذه االت اقية  اتايع انائا التصييا ف  األمانة البامة  تصيق الياا البيةية   -4

لتامبة الياا البيةية الت  تبي محليا ةإيياع انيدة ةتصييا كا يالة  اتةلغه  ل  الياا  

 البيةية األخيى األقياف فيها. 

ا  تليى هذه االت اقيات ةبي مياي عهي مم تاييخ  يياع انائا التصييا ىليها مم يالتيم  س  -5

 انلمامهما. 

يتاز للياا البيةية الت  ل  تاقل ىل  هذه االت اقية  سم تنل   ليها ةإخقاي تةلغه  ل  األميم   -6

 البا  لتامبة الياا البيةية  ةدةالها االلتزامات المتيتةة ىل  سحكامها. 

 التعديالت

 ( 113مادة )

خقاي ياته  ل   يتاز لكا قيف مم سقياف هذه االت اقية سم يدتيح سى تبيي ت ىليها ةإ

 األميم البا  لتامبة الياا البيةية  الذى يدا  ةتةليغ هذه المدتيحات  ل   ةاق  األقياف.

البا    األميم  األقياف  مم  ة ا تميل  ياما  ن نيم  مياي  ةبي  نافذا  ال  التبييا  يبتةي  اال 

 لتامبة الياا البيةية ةماافدته  ىليه.  
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 االنسحاب من االتفاقية 

 ( 114مادة )

ال يتاز ألى قيف مم األقياف المتباقيد سم ينلحا مم هذه االت اقية  ال ةبي مياي خملة   -3

سىاا  مم تاييخ لييانها  ايكام االنلحاا ةإخقاي ييلا  ل  األميم البا  لتامبة الياا  

البيةية  الذى يتخذ اةتياءات ةة ا ذلك  ل  ةاق  األقياف  ايكام االنلحاا نافذا ةبي  

يتبلا  لنة مم تاي تةليغ االنلحاا  اال يؤني هذا االنلحاا ىل  صحة االت اقية  فيما  يخ 

 ةةاق  األقياف  ةعيق سال يدا البيي الةاق  ىم اننيم. 

مم هذه االت اقية يتاز لكا قيف مم    101( مم المايد  1مل ىي  اةخ ا ة حكا  ال ديد ) -4

دة مم هذه المايد  سم ينلحا مم سية  األقياف المتباقيد  افداً لألحكا  الااييد ةال ديد اللاة

 مايد اختايها مم التزء النان  مم االت اقية. 

 وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون. 

 *** 
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 27الدااهيد يا  اللاااااةات الماافا    فيالمؤتمي الباا  لمنظماة البماا البيةياة: اقاي انبداي   

   ةناء ىل  يىاد مم اللكيتايية المؤقتة للمنظمة.1971مايس/ آذاي 

اقي اىتز  األخذ ةالمدتيحات الخاصاة ةالملاتاى األين  للت مينات االتتماىية اها مالااع  

 لمؤتمي.الةني الياةل مم تياا سىماا اتتماع ا

 اقي قيي سم ت خذ هذه المدتيحات صايد ات اقية ىيةية.

يقلا ىليهاا الااااا  قاالت ااقياة البيةياة للملاااااتاى األين  للتا ميناات    التييدي االت ااقياة التاالياة  

   اييىا الياا األىلاء للتصييا ىليها افدا لنظمها اليلتايية.1971االتتماىيةق ىا  

 الديباجة

االتتماىية تبتةي هيفا سلااااالاااايا مم األهياف الت  تلااااب  لتحديدها الياا لما كانت البيالة 

 البيةية.

الما كانت الت مينات االتتماىية ه  اليىامة األلاالاية لتحديا هذه البيالة اتافييها لعاباا  

 هذه الياا.

الما كام مم الميغاا فيه تدييي ةبض الملااتايات األلااالااية المتبايف ىليها ياليا  كحي 

تعاااااييباات البماا االتا ميناات االتتمااىياة ف  الاياا البيةياة مل النهاض ةهاا  ل  ميتةاة    سين  ف 

 سفلا لةلاا هذه األهياف.

اتحديدا للمايد النانية مم ميناق تامبة الياا البيةية  ةعاا م تباام الياا المعااتيكة فيها ف  

 العئام االقتصايية ااالتتماىية.

الياةباة مم المينااق البية  للبماا  الاذى اافا ىلياه المؤتمي  اتقةيداا لماا اتتهات  لياه الماايد  

األاا لازياء البما البيا  اسقيه متلس تامبة الياا البيةية  مم لااايايد البما ىل  ةلاا  

 ملتايات متمانلة ف  تعييبات البما االت مينات االتتماىية.

لماافداة ىل  االت ااقياة  ا  -مايفاىاة ةعاااااباي البايالاة االتتمااىياة -فاإم األقياف المتبااقايد تديي

 اآلت  نصها:

 

 

 

 

 



 
 

 40 اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

 الجزء األول 

 األحكام العامة

 المادة األولى

ف    االت اقية  هذه  سحكا   تن يذ  ىم  الناعئة  ةااللتزامات  ميتةقة  سنها  المتباقيد  األقياف  تدي 

 الحياي الت  صيقت ىليها  االمنصاص ىليها ف  التزءيم  النان   االنالث منها. 

 المادة الثانية 

ا سم يتلمم تعييل الت مينات االتتماىية سحكاما  تتلمم يخ  مبداال ايىاية م ئمة  يت

 للمؤمم ىليه   ف  حالة تبيله  لحالة سا سكني مم الحاالت الت  ينص ىليها التعييل الاقن . 

 المادة الثالثة

سم يافيه  تبتةي المزايا المنصاص ىليها ف  التزء النالث مم هذه االت اقية حيا سين  لما يتا  

تعييل الت مينات االتتماىية للمؤمم ىليه   كما ال يتاز سم يتيتا ىل  االنلما   ل  هذه االت اقية  

االنتداص مم سية مزايا نديية سا ىينية ينص ىليها تعييل مبماا ةه ف  سية يالة قيف ف  هذه  

 االت اقية. 

 الثاني الجزء 

 نطاق التطبيق  

 فى األشخاص   -أوال

 الرابعة المادة 

يتا سم تعما نظ  الت مينات االتتماىية تميل المعتغليم ليى الغيي ة تي  ىل  سنه يتاز ف   

 المياحا األال  مم تقةيا سى ناع مم سنااع الت ميم التنناء ال ئات اآلتية: 

 األعخاص غيي الخالبيم لتعييبات البما.  (س)

 الباملام ةالمنعآت الت  تلتخي  سقا مم خملة ىماا.  (ا )

 ياىة  االغاةات. ىماا الز ( ج)

 الباملام ) الخي  ( ةالمنازا.  (ي )

 سفياي سليد صاحا البما.  (ه)

 ىماا الصيي  اىماا الل م.  ( ا)
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 البماا الذيم يؤيام سىماال ىيلية  سا مالمية  سا مؤقتة.  (ز)

 الباملام ف  الةبنات اليةلامالية  سا اليالية.  ( ح)

 المادة الخامسة

االتياءات ةصايد تيييتية لتغقية ال ئات اآلتية:  تتبهي هذه األقياف المتباقيد ةاتخاذ تميل  

 ةديي اةمكام: 

 ال ئات المعاي اليها ف  المايد الياةبة.  (س)

 الباملام لحلاةه   اسصحاا الحيف االمهم الحيد.  (ا )

 سصحاا األىماا سن له .  ( ج)

 المادة السادسة

 يتا ىني تغقية سية فئة ىي  الت يقة ةيم: 

 اليىايا البيا.  (س)

 ااألتانا  ةعيق المباملة ةالمنا. الاقنيام    (ا )

 فروع التأمينات االجتماعية  في  -ثانيا

 المادة السابعة

 يتا سم يعما التعييل الاقن  فيىيم اننيم ىل  األقا مم فياع الت مينات اآلتية: 

 ت ميم  صاةات البما  ايعما حاايث البما  ااألمياض المهنية.  (س)

 الت ميم الصح  )لي الميض(.  (ا )

 الحما االالل(. ت ميم األمامة ) ( ج)

 الت ميم لي البتز.  (ي )

 ت ميم العيخاخة.  (ه)

 الت ميم لي الافاد.  ( ا)

 الت ميم لي الةقالة.  (ز)

 ت ميم المنافل البائلية.  ( ح)

 اذلك ىل  سال تدا المزايا المدييد ف  الت ميم ىم المزايا المالحة ف  المااي التالية: 
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 الجزء الثالث

 مستويات التأمينات االجتماعية  في 

 إصابات العمل تأمين  -أوال

 المادة الثامنة 

يحيي التعييل الاقن  المدصاي ةإصاةة البما  اميض المهنة  ةحيث ال يدا ىيي األمياض  

 المهنية ىم خملة ىعي ميلا مم األمياض الااييد ف  التياا الميافا لهذه االت اقية. 

 المادة التاسعة

ااألمياض المهنية ىل  األخص ما  يتا سم تتلمم منافل الت ميم ف  حالة حاايث البما   

 ي ت : 

 الخيمات القةية  اتعما ىل  اته الخصاص:  -1

 الب ج ةمبيفة األقةاء البامليم ةما ف  ذلك الزيايات المنزلية.  (س)

 الب ج ةمبيفة اةخصائييم.  (ا )

 صاي األعبة  االةحاث المخةيية.  ( ج)

 الب ج  ااةقامة ةالملتع    ةما ف  ذلك البمليات التياحية.  (ي )

 ياية ال زمة. صيف األ (ه)

 ايلتمي تديي  هذه الخيمات حت  يت  ع اء المصاا  سا تلتدي ييتة ىتزه سا يتاف . 

خيمات الت هيا  اصيف األتهزد التبايلية ال زمة  اذلك قةدا للملتايات الت  يحييها   -2

 التعييل الاقن . 

ا ىم  صيف مبانة مالية خ ا فتيد البتز المؤقت ىم البما ةلةا اةصاةة  ةحيث ال تد -3

 % مم األتي   ل  حيم التبايد الدييد ىل  البما  سا نةات البتز سا الافاد  سيهما سقيا. 50

 تبايض البتز الملتيي  المتخلف ىم الحايث  سا الميض  سا الافاد  قةدا للدااىي اآلتية:  -4

% مم  40صيف تبايض مم يفبة ااحيد ىم حاالت البتز الت  ال تتتااز نلةتها   (س)

 المصاا ىل  البما. قييد 

% مم األتي ميى الحياد   ذا تخلف ىم اةصاةة  50تدييي مباش عهيى ال يدا ىم   (ا )

 ىتز كاما ملتيي . 
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قيمة   ( ج) مم  البتز  ذلك  نلةة  يبايا  الملتيي   التزئ   البتز  ىم  مباش عهيى  تدييي 

 مباش البتز الكل   اذلك مل مياىاد سحكا  ال ديد )ا(.  

يف لكا مم الملتحديم مم ةبيه نلةة مم هذا المباش  ف  حالة افاد المؤمم ىليه  يص (ي )

% مم األتي  40يحييها التعييل الاقن   ةحيث ال يدا ما يلتحا أليملته االيها ىم  

 اقت اةصاةة. 

اف  حالة افاد صاحا المباش  يؤيى للملتحديم نلةة مم المباش يحييها التعييل   (ه)

 الاقن . 

 المادة العاشرة

ت اةة ا ةإصاةات البما  ااألمياض المهنية  ل  تهات الب ج يحيي التعييل الاقن   تياءا

االتهات األخيى المختصة االمهنية  ايياى  ف  ذلك تةليق هذه اةتياءات  كما يحيي األلس  

 االدااىي ال زمة الت  يدا  ىليها تدييي نلةة البتز. 

 التأمين الصحى ضد المرض  -ثانيا

 المادة الحادية عشرة 

 زايا الت ميم ف  حالة الميض  ىل  األخص ما ي ت : يتا سم تتلمم م

 الخيمات القةية  اتعما:  -1

 الب ج ةمبيفة األقةاء الباميم.  (س)

 الب ج ةمبيفة اةخصائييم.  (ا )

 صاي األعبة  االةحاث المخةيية.  ( ج)

 الب ج  ااةقامة ةالملتع    ةما ف  ذلك البمليات التياحية.  (ي )

 صيف األياية ال زمة.  (ه)

هذه الخيمات حت  يت  ع اء المييض  سا تلتدي ييتة ىتزه ىم البما سا  ايلتمي تديي   

يتاف   سا تمي فتيد ال تدا ىم فتيد االلتحداق ف  المبانة المالية المنصاص ىليها ف   

 ( التالية. 2ال ديد )

% مم ستي المييض خ ا فتيد ىتزه ىم البما ةلةا  45صيف مبانة مالية ال تدا ىم    -2

( سلةاىا سا ن نة سعهي  13يحييه التعييل الاقن   ةحيث ال يدا ىم )  الميض  اةحي سقص  

 ىم كا حالة ميلية. 
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 المادة الثانية عشرة 

يحيي التعييل الاقن  الحاالت االلتننائية الت  يتاز فيها امتياي فتيد االلتحداق ف  مزايا  

قيمة المبانة المالية  اىل   ( سلةاىا سا ن نة سعهي  سا زيايد  13الت ميم الصح   ل  سكني مم )

األخص ف  حاالت اةصاةة ة مياض مزمنة  سا ملتبصية يحييها التعييل الاقن   كما يحيي  

 كذلك ف  هذه الحالة فتيد امتياي االلتحداق ف  المزايا سا قيمة الزيايد ف  المبانة المالية. 

 المادة الثالثة عشرة 

لة الميلية  ل  تهات الب ج االتهات األخيى  يحيي التعييل الاقن   تياءات اةة ا ةالحا

 المختصة االمبنية. 

 المادة الرابعة عشرة 

يتاز سم يحيي التعييل الاقن  ما يتحمله المييض مم ن دات الب ج   سا ما يلاه  ةه المؤمم  

ىليه ف  تمايا الت ميم   ىل  سم يياى  ف  الحالة األال  سال يتحما المييض سكني مم نلةة  

 ك ا ىي   لاءد التغ ا الت ميم . يمزية ت

 

 المادة الخامسة عشرة 

يتاز سم يحيي التعييل الاقن  العياق الماتةة ل لتحداق ف  مزايا الت ميم الصح    اىل   

 األخص ةالنلةة  ل  : 

فتيد االعتياك اللاةدة ىل  االنت اع   فإذا تتااز البتز المؤقت هذه الميد تصيف المبانة   (أ)

 اىتةايا مم اليا  الياةل مم الميض ىل  األقا . المالية 

فتيد االنتظاي الت  ال تصيف خ لها مبانة مالية ف  حالة ميلية   ةعيق سال تتتااز   (ب )

 لةبة سيا  . 

 متماع فتيات االنت اع خ ا لنة مي يية   سا مالية   سا ت مينية .  ( ج)

 ثالثا : تأمين األمومة ) الحمل والوضع ( 

 ة المادة السادسة عشر

 يتا سم تتلمم مزايا الت ميم ف  حالة األمامة ىل  األخص ما ي ت  : 

 الخيمات القةية اتعما ىل  األخص :  -1

 )س( اليىاية القةية قةا الالل   اىني الااليد   اةبي الالل . 
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 )ا( اةقامة   االب ج ةالملتع   ىني االقتلاء . 

البتز ىم البما   ةلةا الحما   % مم األتي خ ا فتيد  45صيف مبانة مالية ال تدا ىم    -2

 االالل   اما ةبيه   اذلك لميد ال تدا ىم لتة سلاةيل قةا الالل اةبيه . 

 المادة السابعة عشرة 

يحيي التعييل الاقن  العياق الماتةة ل لتحداق ف  مزايا ت ميم األمامة   اىل  األخص  

 االلت ايد ةمزاياه   ىل  سال تزيي ىل  لتة سعهي . فيما يتبلا ة تيد االعتياك ف  الت ميم قةا 

 المادة الثامنة عشرة 

ف  حالة ما  ذا عملت التغقية المؤمم ىليها ةت ميم األمامة االت ميم    – يحيي التعييل الاقن   

 عياق   اسالاع اةفايد مم الت مينيم مبا .  – الصح  

 التأمين ضد العجز –رابعا 

 المادة التاسعة عشرة 

سم يتلمم التعييل الاقن  ت ميم مباش ف  حالة البتز   ف  غيي حاالت  صاةات  يتا  

 البما   ايحيي هذا التعييل ىل  األخص : 

 )س( عياق اسالاع تدييي ييتة البتز اللتحداق المباش . 

 )ا( ميد االعتياك سا الخيمة الماتةة اللتحداق المباش . 

 )ج( سلاس حلاا المباش . 

 المادة العشرون

% مم األتي   سا مباش العيخاخة ف   40ال يدا مباش البتز الكاما الملتيي  ىم  يتا س 

 لم البتز   سيهما سكةي . 

 المادة الحادية والعشرون 

 يبيم التعييل الاقن  حيا سين  للمباش   يياى  ك ايته لمداةلة الحي األين  لن دات المبيعة . 

 المادة الثانية والعشرون 

ت يية مباش الملتيي    ايبيم التعييل    يتاز النص ىل   التزئ   البتز  مخ ض ف  حالة 

 الاقن  الحي األين  لييتة البتز الماتةة ل لتحداق ف  المباش . 
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 المادة الثالثة والعشرون 

مم   ما زااا  الاقن   ذا  التعييل  يديها  ف  حياي  الكاما  البتز  تخ يض  سا  يتاز  يداف 

 يتدال  مباش البتز ىم  تزئيا . 

 ابعة والعشرون المادة الر

يلتمي صيف المباش ميى حياد المؤمم ىليه   ايازع مم ةبي افاته ىل  الملتحديم الذيم  

يبينه  التعييل الاقن    االنلا الت  يحييها   ايلتمي صيفها  ليه    قةدا للعياق ااألالاع  

 المدييد ةالنلةة لت ميم الافاد . 

 المادة الخامسة والعشرون 

 الاقن  نلةة ما يلاه  ةه المؤمم ىليه ف  تمايا ت ميم البتز .  يتاز سم يحيي التعييل

 تأمين الشيخوخة  –خامسا 

 المادة السادسة والعشرون 

يتا سم يتلمم التعييل الاقن  ت ميم مباش ف  حالة العيخاخة ق التداىي ق ايحيي ىل   

 األخص : 

 )س( لم العيخاخة   سا التداىي . 

 الخيمة الماتةة اللتحداق المباش . )ا( ميد االعتياك   سا ميد 

 )ج( سلاس حلاا المباش . 

 المادة السابعة والعشرون 

% مم األتي ايياى   40يبيم التعييل الاقن  حيا سين  لمباش العيخاخة ال تدا نلةته ىم  

 فيه ك ايته لمداةلة الحي األين  لن دات المبيعة . 

 المادة الثامنة والعشرون 

مباش مخ ض    ذا ما يغا المؤمم ىليه ف  التداىي قةا ةلاا اللم  يتاز النص ىل  ت يية  

المدييد للعيخاخة   ايحيي التعييل الاقن  اللم الت  يتاز ىنيها  ةياء هذه اليغةة   كما يحيي  

 نلةة التخ يض لكا لنة ةاقية ىل  لم التداىي . 
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 المادة التاسعة والعشرون 

اي يدييها التعييل الاقن   ذا ما زااا صاحا  يتاز  يداف   سا تخ يض المباش   ف  حي 

 مباش العيخاخة ىم  ةبي تداىيه . 

 المادة الثالثون

يديي التعييل الاقن  تبايلا ىل  سلس محييد يصيف لمم يةلغ لم العيخاخة اال تتاافي  

 له ميد خيمة   سا ميد االعتياك الماتةة ل لتحداق ف  المباش . 

 المادة الحادية والثالثون 

مي صيف المباش ميى حياد المؤمم ىليه   ايازع مم ةبي افاته ىل  الملتحديم الذيم  يلت

يبينه  التعييل الاقن  ةالنلا الت  يحييها   ايلتمي صيفه  ليه    قةدا للعياق   ااألالاع  

 الااييد ف  ت ميم الافاد . 

 المادة الثانية والثالثون 

 ه المؤمم ىليه ف  تمايا ت ميم العيخاخة . يتاز سم يحيي التعييل الاقن  نلةة ما يلاه  ة 

 التأمين ضد الوفاة –سادسا 

 المادة الثالثة والثالثون 

يتا سم يلمم التعييل الاقن  للملتحديم مم ةبي افاد المؤمم ىليه مباعا   اذلك ف  غيي  

 حاالت  صاةات البما   كما يحيي هذا التعييل ىل  األخص : 

 اتةة اللتحداق المباش . )س( ميد االعتياك سا الخيمة الم

 )ا( سلاس حلاا المباش . 

 المادة الرابعة والثالثون 

% مم األتي   سا ىم مباش العيخاخة ىني الافاد سيهما  40يتا سال يدا مباش الافاد ىم  

 سكةي . 

 المادة الخامسة والثالثون 

النلةة الت  تخص ك   يحيي التعييل الاقن  الملتحديم مم ةبي افاد المؤمم ىليه   كما يحيي  

 منه  مم الديمة اةتمالية للمباش . 

 المادة السادسة والثالثون 

 يحيي التعييل الاقن  عياق اسالاع االلتحداق ف  مباش الافاد اىل  األخص : 
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ةالنلةة للزاتات ق األياما ق ميى حياتهم   سا حت  يتزاتم   سا يمايلم ىم  ذا يخا   (أ)

 سا ستي . 

لألاالي حت  يةلغاا لنا يحييها التعييل الاقن    سا يكتلةاا مم ىما   مل تااز  ةالنلةة   (ب )

امتياي صيف المباش    ذا كاناا ف  ميحلة ىالية مم التبلي    كما يتاز سم يمتي الصيف  

 ميى الحياد ةالنلةة للبتزد منه  . 

مايلم ىم  ذا للةنات   سا األخاات اللاات  كم ف   ىالة المتاف    حت  يتزاتم   سا ي ( ج)

يخا   سا ستي مل تااز  ىانة صيف المباش  ذا قلدم   سا تيملم   خ ا فتيد يحييها  

 التعييل الاقن  . 

 ةالنلةة للاالييم المباليم ميى حياتهما .  (د )

 المادة السابعة والثالثون 

المباش   سا الحيمام منه   اىل  األخص     التعييل الاقن  حاالت اقف صيف  يحيي 

 م التحداه   اه  يزاالام ىم  . ةالنلةة لم

 المادة الثامنة والثالثون 

ينظ  التعييل الاقن  الحاالت   االعياق   ااألالاع الت  يتاز فيها  ىايد تازيل المباش  

  ذا تاقف صيفه لااحي سا سكني مم الملتحديم . 

 المادة التاسعة والثالثون 

 حا . يتاز تبييم حي سين  لديمة المباش الذى يصيف لكا ملت

 المادة األربعون 

 يتاز سم يحيي التعييل الاقن  مدياي ملاهمة المؤمم ىليه ف  تمايا المباش . 

 المادة الحادية واألربعون 

يحيي   الافاد   كما  ت ميم  الم داي   قةدا ألحكا   قااىي مباملة سليد  الاقن   التعييل  يحيي 

 العياق ااألالاع الت  تتةل ف   نةات فدي المؤمم ىليه . 

 التأمين ضد البطالة  –بعا سا

 المادة الثانية واألربعون 

يتا سم يتلمم التعييل الاقن  ف  الت ميم لي الةقالة   عياق االلتحداق ف  تبايض  

 الت ميم   اىل  األخص : 
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 ميد االعتياك ف  الت ميم .  (أ)

 انتهاء خيمة الباما لظياف خايتة ىم  يايته .  (ب )

قييد الباما ىل  البما   ايغةته ف  مزاالة ىما منالا   اىي  امتناىه ىم ىما يهي    ( ج)

 له .  

 المادة الثالثة واألربعون 

تدا ىم   تدييي مبانة مالية   ال  الةقالة  الت ميم لي  % مم  45يتا سم يتلمم تبايض 

 اييخ االنت اع . األتي   ايحيي التعييل الاقن  تاييخ التحداقها   ةحيث ال يتااز سلةاىا مم ت

 المادة الرابعة واألربعون 

 يتا سال تدا ميد االنت اع ةمبانة الةقالة ىم : 

سلةاىا   سا ن نة سعهي ةالنلةة لمم قلاا لنة اعتياك ف  الت ميم لاةدة ىل  تاييخ    13 (أ)

 التبقا . 

 ميد سقاا مم ذلك تحلا ىل  سلاس ميد االعتياك ف  الت ميم .  (ب )

 المادة الخامسة واألربعون 

يحيي التعييل الاقن  األحااا الت  يتاز فيها اقف صيف مبانة الةقالة سا الحيمام منها  

 سا التييايها. 

 المادة السادسة واألربعون 

يحيي التعييل الاقن  عياق   اسالاع االخقاي ةالةقالة   ا تياءات االنت اع ةمزايا الت ميم  

 . 

 المادة السابعة واألربعون 

 التعييل الاقن  نلةة ما يلاه  ةه الباما ف  تمايا الت ميم لي الةقالة. يتاز سم يحيي 

 المنافع العائلية  – ثامنا 

 المادة الثامنة واألربعون 

 يتا سم يلمم التعييل الاقن  لألعخاص المؤمم ىليه  منافل ىائلية افا المااي التالية : 
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 المادة التاسعة واألربعون 

الصغاي الذيم ه  ف  ك الة المؤمم ىليه   ايحيي التعييل الاقن   يتا سم تتلمم التغقية  

 عياق اقااىي التحداق المنافل البائلية . 

 المادة الخمسون

 تعما المنافل كا   سا ةبض المنافل المةينة فيما يل  : 

يفبات نديية   سا غيي يايية تبق   ل  كا مؤمم ىليه سمل  ف  ىمله ميد يحييها التعييل   (أ)

 الاقن  . 

 ىقاء منافل ىينية   تتمنا ف  سقبمة   اكلاء   املكم   اغيي ذلك  ل  الصغاي مم سةناء   (ب )

 ذاى البائ ت المؤمم ىليه  . 

 المادة الحادية والخمسون 

ف  حالة ت يية منافل ىائلية ةعكا منافل نديية   يتا سم تمنح قيلة ميد التغقية المحييد ف   

 التعييل الاقن . 

 سون المادة الثانية والخم

 يلتمي صيف المنافل البائلية حت  ةلاا لم النالنة ىعيد    ال ف  الحالتيم اآلتيتيم : 

  ذا كام األاالي   سا سحيه  ملتحديم ة حي مباهي التبلي    ما ىيا التبلي  البال  .  (أ)

  ذا كام األاالي   سا سحيه  ىاتزيم ىم البما .  (ب )

 الجزء الرابع 

 أحكام مشتركة 

 الثالثة والخمسون المادة 

يحيي التعييل الاقن  قييدة حلاا األتي الذى يتخذ سلالا لتدييي االعتياكات ف  التمايا   

 اتدييي قيمة المنافل. 

 المادة الرابعة والخمسون 

يديي التعييل الاقن  حا المؤمم ىليه ف  التظل   سا العكاى مم قيمة المزايا  سا تدييي  

يحيي قيق   كما  البتز   يك ا  ييتات  ةما  االتدال    القة   التحكي   ا تياءات  التظل    ةحث 

 الليىة ف  تحديا البيالة. 
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 المادة الخامسة والخمسون 

يتا سم تدا  ىل   يايد نظ  الت ميم منظمة  سا منظمات ىامة  سا حكامة ال تلتهيف اليةح   

يايية   فتيات  الت ميم ىل   )االكتاايى( ألنظمة  المال   الميكز  تحدا لمام  كما يتا فحص 

 التمياي قييد هذه النظ  ىل  مداةلة التزاماتها قةا المؤمم ىليه . 

 الجزء الخامس

 المادة السادسة والخمسون 

تليى سحكا  هذه االت اقية ةبي مياي عهي مم تاييخ  يياع انائا التصييا ىليها سا االنلما   

  ليها مم ن ث ياا ىل  األقا. 

ة ىيةية  تنل   ليها ملتدة   ةبي مياي عهي مم تاييخ  كما تليى سحكامها ةالنلةة لكا يال

  يياع انيدة االنلما   سا التصييا. 

 المادة السابعة والخمسون 

يتلمنها   الت   الت مينات  ة ياع  البية   البما  لمكتا  البا   المييي  المتباقيد  األقياف  تةلغ 

 افدة ىليها. التعييل الاقن  الدائ  لييها  اذلك ةإيياع ملتني التصييا  سا الما

 المادة الثامنة والخمسون 

ةمدتل  تةليغ ياته  ل  المييي البا  لمكتا البما    -لكا قيف ف  سى اقت الحا سم يديي

 قةاله اللتزامات تيييد متيتةة ىل  سحكا  هذه االت اقية.  -البية 

 المادة التاسعة والخمسون 

الماقبة ةكا تصييا سا تةليغ   ىل  المييي البا  لمكتا البما البية  سم يةلغ تميل الياا  

 يصله افدا ألحكا  المااي اللاةدة. 

 المادة الستون

تقةيا   ىم  لناية  تداييي  البية   البما  لمكتا  البا   المييي  المتباقيد  ل   األقياف  تدي  

 االت اقية  ايحيي المؤتمي البا  عكا هذه التداييي  اةياناتها اعياق اسالاع تدييمها. 

 تون المادة الحادية والس

ممم   (س) البا   المؤتمي  يختايه   االتتماىية   الت مينات  ف   خةياء  لةبة  مم  لتنة  تعكا 

 تيعحه  األقياف المتباقيد. 

 يكام تبييم الخةياء لميد ن ث لناات قاةلة للتتييي.  (ا )



 
 

 52 اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

 تنتخا لتنة الخةياء مدييا مم ةيم سىلائها لبيض نتائج ميااالته  ىل  المؤتمي البا .  ( ج)

 ي لتنة الخةياء. البا  لمكتا البما البية  تاييخ امكام انبدايحيي المييي  (ي )

تختص هذه اللتنة ةييالة التداييي المعاي  ليها ف  المايد اللاةدة  امياقةة ميى تن يذ   (ه)

الت    المااىيي  ف   البا   المؤتمي  يبيض ىل   سىمالها   ةنتيتة  تدييي  االت اقية  االل 

 يحييانها. 

 المادة الثانية والستون 

تصيق الياا البيةية ىل  هذه االت اقية يتا سم تايع انائا التصييا ةمكتا البما    ىنيما 

البية   اىل  المكتا  ة ا هذا التصييا  ل  الياا البيةية األخيى خ ا عهي مم  يياع انائا  

 التصييا. 

 المادة الثالثة والستون 

ا  ةإخقاي ياته  ل   يتاز لكا قيف مم سقياف هذه االت اقية سم يدتيح سية تبيي ت ىليه

 المييي البا  لمكتا البما البية   الذى يدا  ةتةليغ هذه المدتيحات  ل  ةاق  األقياف. 

اال يبتةي التبييا نافذا  ال ةبي مياي ن نيم ياما مم تاييخ  ة ا تميل األقياف المتباقيد  

 المييي البا  لمكتا البما البية  ةماافدته  ىليه. 

 ون المادة الرابعة والست

ال يتاز ألى قيف مم األقياف المتباقيد سم ينلحا مم هذه االت اقية قةا مياي خملة  

سىاا  مم تاييخ انلمامه  ليها  ايكام االنلحاا  ما كليا سا تزئيا  ةالنلةة ألى ناع مم سنااع  

  الت ميم الااييد ف  التزء النالث مم هذه االت اقية  ايكام االنلحاا ةإخقاي ييلا  ل  المييي 

البا  لمكتا البما البية  الذى يةلغه  ل  ةاق  األقياف  اال يكام االنلحاا نافذا  ال ةبي مياي  

 لنة مم تاييخ اةخقاي ةاالنلحاا. 

( مم هذه االت اقية ال يؤني االنلحاا التزئ  ىل  صحة  7امل ىي  اةخ ا ة حكا  المايد )

 الت مينات التايى البما ةها ف  اليالة المنلحةة. االت اقية  فيما يتبلا ةةاق  سنااع 

كما ال يؤني االنلحاا الكل  ىل  صحة االت اقية ةالنلةة لةاق  األقياف المتباقيد ةعيق سال  

 يدا ىم اننيم. 

 المادة الخامسة والستون 

ية   ال تمس سحكا  هذه االت اقية سحكا  التعييل الخاص ةكا يالة  االمباهيات ااالت اقيات الننائ 

 االيالية النافذد  سا الت  تن ذ فيما ةبي.  ذا كانت سكني ميزد ةالنلةة للمؤمم ىليه . 
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 جدول األمراض المهنية 

رقم  

 مسلسل 
 الصناعات أو األعمال المسببة لهذا المرض  نوع المرض 

التلم    1

 ةاليصاص 

 املاى اته 

تااايااا   سا  الاااااااتااابااامااااا  يلاااااااتااايىااا   ىاااماااا   سى 

الاامااحااتااايااة   الاامااااي  سا  ماايكااةااااتاااه   سا   الاايصااااااااص 

 ىليه.

 * ايعما ذلك:

تيااا الخامات المحتاية ىل  اليصاااص  صااا اليصاااص 

الديي  االزنك الديي  )الخييد( ف  لاااةائك  البما ف  صاااناىة  

األياات مم لاةائك اليصااص سا اليصااص الديي  )الخييد(  

البما ف  صااناىة ميكةات اليصاااص  صااهي اليصاااص  

االاااتبماا مينا الخزف المحتاية ىل  اليصااااص    تحلااايي

التلميل ةالاااقة ةيايد اليصاااص سا الملاااحيا المحتاية ىل   

اليصااااااص  تحلااااايي سا الاااااتبمااا الةاياات سا األلاام سا 

الايهااناات المحتاياة ىل  اليصااااااص...  لخ  اكاذلاك سى ىماا 

يلااتيى  التبيض لغةاي سا سةخيد اليصاااص  سا ميكةاته سا 

 ية ىليه.المااي المحتا

 التلم  ةالزئةا  2

 املاى اته 

سى ىما يلااااتيى  الااااتبماا سا تيااا الزئةا سا ميكةاته سا 

المااي المحتاية ىليه  اكذا سى ىما يلاااتيى  التبيض لغةاي  

 سا سةخيه الزئةا سا ميكةاته سا المااي المحتاية ىليه.

 * ايعما ذلك: 

المباما  البما ف  صاااناىة ميكةات الزئةا اصاااناىة آالت 

االمداييس الزئةدية اتحلايي المايد الخا  ف  صاناىة الدةبات  

اىمليات التذهيا االااااتخياج الذها  اصااااناىة الم يقبات 

 الزئةدية.. لخ.
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 التلم  ةالزينيخ  3

 املاى اته 

سى ىما يلاااتيى  الاااتبماا سا تيااا الزينيخ سا ميكةاته سا 

بيض لغةاي  المااي المحتاية ىليه  اكذا سى ىما يلاااتيى  الت

 سا سةخيد الزينيخ سا ميكةاته سا المااي المحتاية ىليه.

 * ايعما ذلك:

البملياات الت  يتالاي فيهاا الزينيخ سا ميكةااتاه اكاذا البماا ف  

  نتاج سا صناىة الزينيخ سا ميكةاته.

 التلم  ةاألنتيمام  4

 املاى اته 

ميكةاته سا سى ىما يلااتيى  الااتبماا سا تيااا األنتيمام سا  

المااي المحتاية ىليه  اكذا سى ىما يلاااتيى  التبيض لغةاي  

 سا سةخيد األنتيمام سا ميكةاته سا المااي المحتاية ىليه.

 التلم  ةال ال اي  5

 املاى اته 

سى ىما يلاتيى  الاتبماا سا تيااا ال الا اي سا ميكةاته سا 

التبيض لغةاي  المااي المحتاية ىليه  اكذا سى ىما يلاااتيى   

 سا سةخيد ال ال اي سا ميكةاته سا المااي المحتاية ىليه.

التلم  ةالةتياا   6

سا مني ته سا  

ميكةاته األمييية  

سا اآلزاتية سا  

معتداتها سا  

ملاى ات ذلك  

 التلم  

كا ىما يلاتيى  الاتبماا سا تيااا هذه المااي اكذا كا ىما  

 يلتيى  التبيض ألةخيتها سا غةايها.

التلم  ةالمنتنيز   7

 املاى اته 

كا ىما يلااتيى  الااتبماا سا تيااا المنتنيز سا ميكةاته سا 

المااي المحتاية ىليه  اكذا كا ىما يلتيى  التبيض ألةخيد  

 سا غةاي المنتنيز سا ميكةاته سا المااي المحتاية ىليه.

 * ايعما ذلك:

  البما ف  التخياج سا تحليي المنتنيز  سا ميكةاته  اقحنها

 اتبةئتها...  لخ.
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 التلم  ةالكةييت  8

 املاى اته 

كا ىما يلااتيى  الااتبماا سا تيااا الكةييت سا ميكةاته سا 

المااي المحتاية ىليه اكذا كا ىما يلاتيى  التبيض ألةخيد  

 سا غةاي الكةييت اميكةاته سا المااي المحتاية ىليه.

 * ايعما ذلك:

 كةييت... الخ.التبيض للميكةات الغازية اغيي الغازية لل

الت ني ةالكيا    9

اما ينع  ىنه مم  

 قيح املاى ات 

كا ىما يلاتيى  تحلايي سا تالي الاتبماا سا تيااا الكيا    

سا حامض الكياميك سا كيامات سا ةيكيامات الصاااييا  سا 

 الةاتاليا  سا الزنك  سا سية مايد تحتاى ىليها.

الت ني ةالنيكا اما   10

ينع  ىنه مم  

 ملاى ات اقيح 

كا ىما يلتيى  تحليي سا تالي التبماا سا تيااا النيكا سا 

 ميكةاته  سا سية مايد تحتاى ىل  النيكا سا ميكةاته.

 * ايعما ذلك:

 التبيض لغاز كيمةانيا النيكا.

التلم  ة اا   11

ساكليي الكيةام  

اما ينع  ىنه مم  

 ملاى ات 

 كا ىما يلتيى  التبيض ألاا ساكليي الكيةام.

 * ايعما ذلك:

ىملياات تحلاااااييه سا الاااااتبماالاه اتالايه  كماا يحايث ف  

 التياحات  اقمائم القاا االتيي...  لخ.

التلم  ةحامض   12

اللياناي  

اميكةاته اما  

ينع  ىم ذلك مم  

 ملاى ات 

كا ىما يلااااتيى  تحلاااايي سا الااااتبماا سا تيااا حامض 

التبيض ألةخيد  اللاياناي سا ميكةاته  اكذا كا ىما يلاتيى   

سا يذاذ الحاامض سا ميكةااتاه سا ستيةتهاا سا المااي المحتاياة  

 ىليها.

التلم  ةالكلاي   13

اال لاي االةيا   

 اميكةاتها 

كا ىما يلااتيى  تحلاايي سا الااتبماا سا تيااا الكلاي  سا 

ال لاي  سا الةيا   سا ميكةااتهاا  اكاذا سى ىماا يلاااااتايى   

 غةايها. التبيض لتلك المااي سا سةخيتها سا
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التلم  ةالةنزاا   14

سا غازاته سا  

معتداته  

 املاى اته 

كا ىما يلااااتيى  تيااا سا الااااتبماا الةنزاا سا غازاته سا 

معااتداته  اكذا سى ىما يلااتيى  التبيض لتلك المااي صاالةة 

 كانت سا لائلة سا غازية. 

التلم    15

ةالكلايافاي   

اياةل كلاياي  

 الكيةام 

الااااتبماا سا تيااا الكلايافاي  سا ياةل  سى ىما يلااااتيى   

الاتابايض  يلاااااتااايىا   ىاماااا  سى  اكاااذا  الاكايةاام   كالااياي 

 ألةخيتهما  سا األةخيد المحتاية ىليهما.

التلم  ةياةل   16

كلاياي اةننيم  

انالث كلاياي  

اةننيم  

االمعتدات  

الهالاتينية  

األخيى  

للميكةات  

االييياكيةانية  

مم المتماىة  

 األليافية 

يى  الاااتبماا سا تيااا هذه المااي  االتبيض  سى ىما يلااات

 ألةخيتها سا األةخيد المحتاية ىليها.

األمياض   17

ااألىياض  

الةانالاتية الت   

تنع  ىم الياييا   

سا المااي ذات  

النعاق اةعباى   

 سا اعبة  كس. 

 

سى ىما يلاااتيى  التبيض للياييا   سا سية مايد سخيى ذات 

 نعاق  عباى  سا سعبة  كس.
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ليقام التلي   18

األال  االتهاةات  

اتديحات التلي  

 االبيام المزمنة 

سى ىما يلاتيى  الاتبماا سا تيااا سا التبيض للدقيام  سا 

الزفات سا الةيتاميم سا الزيات المباينياة ةماا فيهاا الةاايافيم سا 

ال لاي سا سى ميكةاات سا منتتاات  سا مخل اات هاذه المااي  

مهيتاة سخيى صااااالةاة سا لاااااائلاة سا اكاذا التبيض ألى ماايد  

غازية سا سى ىما يلاااتيى  التبيض المتكيي سا المتااصاااا  

للاهج سا اةعاباع الصاايي ىم الزتاج المصاهاي  سا المبايم 

المحمية سا المنصاااااهيد سا التبيض للااااااء قاى سا حيايد 

 عيييد  مما يؤيى  ل  تلف ةالبيم سا لبف ةاةةصاي.

سمياض الغةاي   19

اليئاية  

ماكانيازس(  )نا

 الت  تنع  ىم: 

غةاي   -1

االلةلتازس  

 )سلةلتازس(. 

غةاي الللكية   -2

 )لايكازس(. 

غةاي الدقم   -3

 )ةلنازس(. 

سى ىما يلااتيى  التبيض لغةاي حييث التالي لمايد اللااليكا  

% 5سا المااي الت  تحتاى ىل  مايد اللايلكا  ةنلاةة تزيي ىم  

تااي سا قحنهاا سا كاالبماا ف  المناات  االمحااتي  سا نحات األح

ف  صاناىة الملانات الحتيية سا تلميل المبايم ةاليما  سا سية  

سىماا سخيى تلااتيى  ن س التبيض اكذا سى ىما يلااتيى   

التبيض لغةاي االلاةلاتازس اغةاي الدقم  لييتة ينعا  ىنها  

 هذه األمياض.

التميد الخةينة   20

 )اننياكس( 

ا الميض  سا كا ىما يلاتيى  االتصااا ةحياانات مصااةة ةهذ 

تايااا يممهاا سا ستزاء منهاا  ةماا ف  ذلاك التلاي االحاافي  

االديام االعاااابي  اييخا ف  ذلك سىماا العااااحم االت ييغ  

 االندا لهذه األتزاء.

كا ىما يلااتيى  االتصاااا ةحياانات مصاااةة ةهذا الميض   اللدااد  21

 اتيااا يممها سا ستزاء منها.

 الملتع يات المخصصة لب ج هذا الميض.البما ف   ميض الييم 22
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23 

 

 

 

سمياض الحميات  

 المبيية

 

 

 

 البما ف  الملتع يات المخصصة لب ج هذه الحميات.

التلم    24

 ةالةاتاليا  

سى ىما يلاتيى  الاتبماا سا تيااا هذا البنصاي سا ميكةاته   

سا المااي المحتاياة ىلياه  اكاذا سى ىماا يلاااااتايى  التبيض 

 سةخيته سا ميكةاته  سا المااي المحتاية ىليه.لغةايه سا 

التلم    25

 ةالليلينيا  

 

 البما ىل  سىماق تحت لقح الماء. ميض الديلام  26

التلم    27

ةالنيتيافيناا  

انظائيها  

 اسم حها 

 

األمياض الناعئة   28

ىم الكاةالت  

 )حتي الزينيخ(. 

 

اللةتاليةيية   29

الياقانية النزفية  

)الميكياا الذى  

 يؤني ىل  الكةي(. 

 

التيتاناس   30

)الكزاس( الناعئ  

 ىم المهنة. 
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االمياض المهنية   31

الت  تصيا  

الم اصا  

البظمية   

االناعئة ىم  

اهتزازات اآلالت  

اليياية الت  تياي  

ةالهااء  

الملغاق سا  

ةالكهيةاء   

اكذلك اآلالت  

 الممانلة. 

 

اةصاةات   32

الناعئة  المهنية 

 ىم اللالاء. 

 

الديح الناعئة   33

ىم ت نيي  

 ال ايماليهيي 

 

 * * * 
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( ااتتمل ف  1975 م مؤتمي البماا البية  اقي انبداي ف  )قياةلس/ ليةياا  مايس/ آذاي  

 البايية الياةبة.يايته 

سخذ ف  االىتةاي سم األحياث االقتصاايية ااالتتماىية الت  قيست ىل  الاقم البية  خ ا 

الحدةة المالااااية قي ساتيت سالاااااىا الااااتلزمت  ىايد النظي ف  االت اقية الدائمة لتندا األييى  

 الباملة.

آخذا ف  االىتةاي سم خقق التنمية االقتصاايية ااالتتماىية البيةية تتقلا تحديا االلات ايد    

الداى الةعاايية  األمي   -اةصاا ة خاصااة -الدصاااى مم الماايي ف  األققاي البيةية  ةما ف  ذلك

الاذى يدتلااااا  تنظي  تنداا األيايى البااملاة ةماا يك اا تافيي احتيااتاات ةيامج التنمياة ف  كاا ققي  

 ما يحدا سهياف التكاما االقتصايى البية . اة

ا يمانا ةلااايايد تمتل البماا الذيم ينتدلام فيما ةيم األققاي البيةية ةكافة الحداق االمزايا  

 الممناحة لبماا اليالة األصلية.

 معييا  ل  األحكا  الااييد ف  االت اقية البيةية لملتايات البما ةع م الهتيد للبما.

  النالث ىعاااي مم مايس/ آذاي سلف اتلااابمائة اخمس الاااةبيم  االت اقية  يدي ف  هذا اليا

 .1975التالية الت  يقلا ىليها االت اقية البيةية لتندا األييى الباملة )مبيلة( لبا  
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 نطاق تطبيق االتفاقية 

 المادة األولى

مم ققي    يدصي ةبةايد قالبماا الاافييمق البماا البيا الذيم ينتدلام للبما  ل  ققي ىية   -1

 ىية  آخي سا مم يالة ستنةية. 

تليى سحكا  هذه االت اقية ىل  البماا ال للقينييم الذيم يبملام سا ينتدلام ةغيض البما   -2

 ةيم الياا األقياف ف  هذه االت اقية مل تمتبه  ةكا حداق المااقم ف  ةليه. 

 ية : تليى سحكا  هذه االت اقية ىل  البماا الاافييم ةالتنناء ال ئات التال -3

 ىماا الحياي.  (س)

 ىماا الةحي.  (ا )

سصحاا المهم الحيد اال نانام الذيم ال يمكنام ف  سيال  اليالة الملتدةلة له  لميد  ( ج)

 قايلة. 

تبتةي األحكا  الااييد ف  هذه االت اقية حيا سين  اال تؤني ة ية صايد كانت ف  سحكا  الداانيم   -4

يتاافي ةمدتلاها للبماا الاافييم عياق سفلا مم  سا اللاائح سا االت اقيات سا األىياف الت   

 اللمانات االمزايا الممناحة له  ةماتا هذه االت اقية. 

للياا األقياف ف  هذه االت اقية سم تبدي فيما ةينها ات اقيات ننائية لتنظي  تندا األييى الباملة   -5

 الها سم تلتيعي ةنماذج االت اقية الننائية الملحدة ةهذه االت اقية. 

 االلتزامات التى تفرضها االتفاقية 

 المادة الثانية 

 تنظيم شروط العمل للعمال الوافدين

تتبهي كا يالة قيف ف  هذه االت اقية ةاتخاذ كافة اةتياءات التعييبية االتنظيمية ةالتعااي  

 مل منظمات سصحاا األىماا االبماا األكني تمني   لتنظي  الملائا التالية: 

 البما ةالنلةة لبماا اليالة األصلييم. الح اظ ىل  فيص  -1

يت ا   -2 ةما  ال للقينيام  اذلك  البماا  الاافييم  اةاته خاص  للبماا  التعغيا  األالاية ف  

 احاتات كا يالة. 

االلتخيا     -3 اظياف  ةعياق  المتبلدة  الةيانات  يتلمم  سم  ايتا  ال ييى   البما  ىدي 

كام ت يية األتي  اااللتدقاىات الت   االةيانات األلالية الخاصة ةالباما  اناع البما  ام
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تخص  منه  اميد البدي  اعياق تتيييه سا فلخه  ان دات ل ي اىايد الباما اسفياي سليد 

 الباما المصيح له  ةمصاحةته. 

تصاييح البما ااةقامة  ايتا سم تتلمم ةيانات ةاةتياءات الخاصة ةمنح تصاييح البما   -4

ذلك  تياءات تتييي سا ىي  تتييي سا لحا تلك التصاييح   ااةقامة للبماا الاافييم  ةما ف   

مل ح ظ حا الباما ف  التظل  سما  التهات المختصة احصاله ىل  كافة الملتحدات سا  

المكافآت سا المزايا الملتحدة له ىني مغاييد اليالة الملتدةلة له  مل منحه مهلة زمنية مبدالة  

مم  له  تمكينا  اةقامة   تصييح  انتهاء  ةقييدة    ةبي  سليته  اسماي  العخصية  سمايه  تلاية 

 منالةة. 

سليه    -5 اسفياي  تبيله   ىي   مل لمام  له    الملتدةلة  اليالة  مم  الاافييم  عياق  ةباي 

ل لقهاي سا اةةداء التبل   نتيتة تقايات قي تقيس ىل  الب قات الليالية ةيم يالته   

 البما   سا أللةاا صحية خاصة ةالبماا. األصلية االيالة الملتدةلة له   سا تةبا لحالة لاق  

  - ةناء ىل  قلا يديمانه  ل  التهات المختصة ف  اليالة الملتدةلة له   - حا البماا الاافييم -6

ف  اصقحاا سفياي سليته  )الزاتة سا الزاج ااألق اا االاالييم( اذلك ةمنحه  تصاييح  

ال للبماا  تمنح  الت   األلس  ن س  ىل   األليد  ألفياي  تلك  اةقامة  تةحث  سم  اافييم  ىل  

سعهي مم تاييخ تديي     6التهات هذا القلا اتةت فيه ىل  اته الليىة ف  فتيد ال تتتااز  

 القلا.

تمتل البماا الاافييم اسفياي سليه  المصيح له ةاصقحاةه  ةالحداق االمزايا الت  يتمتل   -7

 ةها ىماا اليالة الملتدةلة له   ىل  سم يعما ذلك ةاته خاص: 

 لبما.فيص ا (س)

 لاىات البما ااألتاي خالبة للليائا االيلا  الت  ت يض ىل  كلا البما.  (ا )

 الياحة األلةاىية.   ( ج)

 اةتازات ة تي.  (ي )

 الت مينات االتتماىية االلمام االتتماى .  (ه)

 الخيمات التبليمية االتيييةية االتندي ية االتيفيهية.  ( ا)

 الخيمات اةلكانية االصحية اخيمات الل مة المهنية.  (ز)

 تمتل البماا الاافييم ةالحداق النداةية ف   قاي التعييبات الاقنية لليالة الملتدةلة له .  -8
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حا البماا الاافييم ف  سم يحالاا ستايه   ل  سى ةلي يختايانه سا  ل  اليالة الت  ينتمام   -9

  ليها  الكا يالة سم تحيي المةلغ الملماح ةتحايله ىل  سال يدا ىم نلث األتي. 

 اتيحيا اتعغيا البماا الياغةيم ف  االنتداا للبما. عياق تتميل  -10

تةليق اةتياءات الخاصة ةتندا األييى الباملة فيما ةيم الياا البيةية للحي مم تندا األييى   -11

 الباملة ةقييدة غيي قانانية. 

فيض ىداةات تزائية يايىة ىل  الالقاء الذيم يبملام ىل  تندا األييى الباملة ةقييدة   -12

 . غيي قانانية 

 المادة الثالثة

 وضع وتنفيذ سياسة الهجرة

تتبهي كا يالة قيف ف  هذه االت اقية ةالل اتن يذ ليالة للهتيد ىل  الميى الدييا االةبيي  

 تت ء  مل احتياتاتها االقتصايية ااالتتماىية  اتهيف ةاته خاص  ل : 

ةإةيا  ات اقيات تماىية سا  تعتيل حيكة تندا األييى الباملة فيما ةيم الياا البيةية  اذلك   -1

 ننائية لتندا األييى الباملة. 

تعتيل التنماي يؤاس األمااا البيةية ف  معاييل التنمايية تهيف  ل   يتاي فيص ىما   -2

 اللتيباا ال ائض مم البمالة. 

  ىقاء األالاية الحتياتات الياا البيةية األخيى مم الداى الباملة.  -3

 لباملة األتنةية ف  الياا البيةية ةداى ىاملة ىيةية. البما تيييتيا ىل  تبايض الداى ا -4

(  7 لغاء سية ت يقة لي البماا الاافييم فيما يتبلا ةاألحكا  الااييد ف  المايد النانية )فديد   -5

 مم هذه االت اقية. 

سققايه    -6 اةيم  الاافييم  البماا  ةيم  االاقنية  البائلية  االب قات  اليااةق  ىل   الح اظ 

 األصلية. 

 ل هتيد الك اءات االمهايات  ل  الياا األتنةية. ىي  تعتي -7

للملاهمة ف  خقق   -8 لاقنه   ستنةية اتعتيل ىايته   المهاتييم  ل  ياا  البيا  اتتذاا 

البلم    المناخ  اةإيتاي  االمبناية   المايية  الحاافز  ةتافيي  اذلك  البيةية   التنمية  اةيامج 

 ااالتتماى  المنالا له . 

ة سا تماىية ةيم الياا البيةية الت  ةها حيكة هتيد ىمالية  ل   تعتيل  ةيا  ات اقيات ننائي -9

الخايج اةيم الياا األتنةية الملتدةلة للبماا  ىل  سم تتلمم تلك االت اقيات ةاىتةايها حيا  
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سين  نصاصا تتبلا ةملاااد البماا المهاتييم ةالبماا الاقنييم اةاته خاص فيما يتبلا  

 ( مم هذه االت اقية. 7نانية فديد )ةاألحكا  الااييد ف  المايد ال 

 المادة الرابعة 

 األجهزة ومهامها 

تتبهي كا يالة قيف ف  هذه االت اقية ةاتخاذ اةتياءات المنالةة ةنعاء تهاز ن ن     -أوال

 ةالمها  التالية:   -يام اقتلاء سى يلا  مم البماا -مختص ىل  الصبيي الاقن  للديا  ةالمتام

 الل اتن يذ ليالة الهتيد اتندا األييى الباملة.  (س)

 ندا األييى الباملة.  ىياي الييالات االةيانات اةحصائية الخاصة ةت  (ا )

 الديا  ةاةتياءات المتبلدة ةتنظي  تندا األييى الباملة اةاته خاص:  ( ج)

 متاةبة تن يذ سحكا  هذه االت اقية.  -1

  ىياي االت اقيات الننائية االتماىية الخاصة ةتندا األييى الباملة امتاةبة تن يذها.  -2

التندا ةغيض البما اتلهيا   البمليات الخاصة ةتتميل ااختياي اتعغيا البماا الياغةيم ف   -3

 مغاييد ال ي االتدةاا هؤالء البماا اسفياي سليه . 

 تلهيا  صياي الت عييات ال زمة للخياج االيخاا االعهايات القةية.  -4

االقتصايية   -5 الةيئة  مل  التكيف  ىل   ملاىيته   ةهيف  للبماا  االلتعايية  الخيمات  تديي  

له  الملتدةلة  لليالة  االندافية  المقةدة  ااالتتماىية  االلاائح  الداانيم  مم  ةنلخ  اتزاييه      

 ىليه  سا ةالتبيي ت الت  تيخا ىليها. 

ا ل  سم يت   نعاء التهاز المعاي  ليه ف  صيي هذه المايد  اممايلته لمهامه ةصايد    -ثانيا  

كاملة  ىل  كا يالة قيف ف  هذه االت اقية تحييي الللقة المختصة ةتن يذ سحكا  هذه االت اقية   

  ةالمها  الااييد ف  المايد   - ايام اقتلاء سى يلا  مم البماا  - ىل  سم تدا  هذه الللقة ةالمتام

 الياةبة ةالتباام الانيا مل منظمات سصحاا األىماا امنظمات البماا األكني تمني . 

ةالانائا االعهايات الت  تصييها    -ثالثا ىل  الياا األقياف ف  هذه االت اقية سم تبتيف 

األتهزد سا الللقات المختصة ف  كا منها ةع م الحالة المينية سا الدانانية اسم تبتيف كذلك  

 البلمية االمهنية االعهايات الصحية الممناحة للبماا الاافييم.  ةالمؤه ت 

 

 



 
 

 66 اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

 المادة الخامسة

 مهام مكتب العمل العربى 

تتبهي كا يالة قيف ف  هذه االت اقية ةإة ا المييي البا  لمكتا البما البية  ةاةتياءات  -1

المايد   ف   المعاي  ليها  األتهزد  ف  ع م  نعاء  تتخذها  البما الت   مكتا  ايدا   الياةبة  

البية   ةناء ىل  قلا اليالة المبنية  ةتديي  كافة المبانات ال زمة للتغلا ىل  المعاكا  

 االمباقات الت  قي تقيس. 

تةبث األتهزد سا الللقات المختصة المعاي  ليها ف  المايد الياةبة  ميد كا ىا  ىل  األقا    -2

قيف ف  هذه االت اقية  ةناء ىل  قلةها  ةالةيانات     ل  مكتا البما البية  ا ل  سية يالة 

االمبلامات ااةحصائيات ال زمة لتيليي تندا األييى الباملة فيما ةيم الياا البيةية  اةاته  

 خاص ةما يل : 

 اةحصائيات الخاصة ةحيكة الهتيد مم ا ل  اليالة.  (س)

الخاص (ا ) االلاائح  االداانيم  للهتيد   الاقنية  الليالة  الاافيد  مبلامات ىم  ةالهتيد  ة 

 االنازحة. 

مبلامات ةع م ظياف المبيعة  اةص ة خاصة الحي األين  لألتاي  انظا  الت مينات  ( ج)

 االتتماىية االلمام االتتماى   ااةمكانات اللكانية. 

مبلامات ىم االت اقيات اليالية سا البيةية التماىية سا الننائية الت  تكام اليالة المبنية   (ي )

 لمعاكا الخاصة ةالتقةيا. قي صيقت ىليها اا

المهنية   (ه) المتماىات  حلا  مازىة  البمالة  ف   البتز  سا  ال ائض  ىم  مبلامات 

 االمؤه ت االخةيات. 

يدا  مكتا البما البية  ةالتنليا ةيم األتهزد سا الللقات المختصة المعاي  ليها ف  المايد   -3

ةاته خاص فيما يتبلا ةالل  الياةبة  كما يدا  ةتديي  كافة المبانات ال نية ال زمة لها  ا 

 ليالة الهتيد ىل  ملتاى اقن  امااتهة المعاكا الخاصة ةالتقةيا. 
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 التصديق على االتفاقية ونفاذها وتطبيقها وتعديلها

 المادة السادسة

 التصديق على االتفاقية 

الدانانية   تصيق ىل  هذه االت اقية الياا األىلاء ف  منظمة البما البيةية قةدا لنظمها  

اتازع انائا التصييا ليى المييي البا  لمكتا البما البية  الذى يبي محليا ةإيياع انائا  

 تصييا كا يالة  ايةلغه  ل  الياا األىلاء. 

 المادة السابعة

 نفاذ االتفاقية 

تصةح هذه االت اقية نافذد الم باا ةبي عهي مم  يياع انائا تصييا ن ث مم الياا األىلاء   -1

مة البما البيةية  اتليى ف  ع م كا مم الياا األخيى ةبي عهي مم تاييخ  يياع  ف  منظ

 انيدة تصييدها. 

يتاز لكا يالة قيف ف  هذه االت اقية ف  حاالت الحيا سا القاايا البامة سم تتاقف   -2

مؤقتا ىم الديا  ةتن يذ االلتزامات المنصاص ىليها ف  هذه االت اقية االت  تدتليها فب ً هذه  

ظياف االلتننائية يام الملاس ةحداق البماا المكتلةة  اىل  تلك اليالة سم تحيق المييي  ال

البا  لمكتا البما البية  خ ا لتة سعهي ةاةيداف اةاةتياءات الت  اتخذتها  ااأللةاا  

المةييد لها  ااألتا الذى تنته  فيه هذه اةتياءات  ايدا  المييي البا  لمكتا البما البية   

  ا الياا األىلاء ةتميل اةخقايات الت  تصله ف  هذا الع م. ةإة

 المادة الثامنة 

البما  اتاصيات  ات اقيات  نظا   ف   الااييد  األحكا   االت اقية  تقةيا  متاةبة  ةع م  يليى 

 البيةية. 

 المادة التاسعة

 تعديل أحكام االتفاقية 

سحكامها ةإخقاي ياته  ل  المييي البا   لكا يالة قيف ف  هذه االت اقية سم تقلا تبييا   -1

لمكتا البما البية  الذى يدا  ةإة غه  ل  لائي الياا األقياف  اال يبتةي التبييا  

نافذا  ال ةبي  قياي مؤتمي البما البية  له االتصييا ىليه مم الياا األقياف ف  هذه  

 االت اقية. 



 
 

 68 اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

اما    - مبيلة لهذه االت اقية كليا سا تزئيا)س(  ذا سقي مؤتمي البما البية  ات اقية تيييد   -2

فإم تصييا  حيى الياا األقياف ىل     -ل  تنص االت اقية التيييد ىل  غيي ذلك

ن اذها ايلتتةل اةيداف ال ايى اللتزاماتها اللاةدة الااييد   االت اقية التيييد ياتا 

 ف  هذه االت اقية. 

 ياف الت  ل  تصيق ىل  االت اقية التيييد. )ا( تظا هذه االت اقية نافذد ةالنلةة للياا األق

الياا األىلاء   التن يذ ياقف قةاا تصييا  )ج( حالما تالل االت اقية التيييد مالل 

 ىل  هذه االت اقية المبيلة. 

 المادة العاشرة

لكا يالة قيف ف  هذه االت اقية سم تنلحا منها ةبي مل  خمس لناات مم تاييخ ن اذها   

ا ةبي مل  لنة مم تاييخ  ة ا االنلحاا  ل  المييي البا  لمكتا البما  ايصةح االنلحاا نافذ 

 البية  الذى يةلغه  ل  الياا األقياف ف  هذه االت اقية. 
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 نموذج اتفاقية ثنائية 

 العاملة   الأيدي بشأن تنقل  

 المادة األولى

ةينهما افدا الحتياتات  يتبهي القيفام ةالبما ىل  تعتيل اتنعيق تندا األييى الباملة فيما  

 اسنظمة كا منهما. 

 المادة الثانية 

يتخذ القيفام تميل الخقاات الليايية لتيليي اةتياءات اليلمية الخاصة ةتندا األييى  

 الباملة فيما ةينهما. 

 المادة الثالثة

المايد )الياةبة( مم   -1 المعاي  ليها ف   الن ن  سا الللقات المختصة  االت اقية  يتال  التهاز 

البيةية لتندا األييى الباملة )مبيلة( ىملية اختياي اتتميل اتل يي البماا ف   قاي التعييبات  

 االنظ  الخاصة ةالهتيد ف  اليالة األصلية. 

 ل  حيم  نعاء التهاز الن ن  المعاي  ليه سى ه يحيي كا مم القيفيم  الللقة الت  تختص   -2

ل  هذه الللقة تنظي  تندا األييى الباملة فيما ةينهما ااةعياف  ةتن يذ سحكا  هذه االت اقية  اتتا

ىليه  اىل  سم تدي  الخيمات ةالمتام ايام اقتلاء سى يلا  مم البماا  اةالتباام مل  

 منظمات سصحاا األىماا امنظمات البماا األكني تمني . 

 المادة الرابعة 

ال زمة لتيليي تندا األييى الباملة    يتةايا القيفام ةص ة يايية تميل الةيانات االمبلامات 

 فيما ةينهما. 

 اتعما الةيانات االمبلامات المعاي  ليها ىل  األخص ما يل : 

ظياف البما اسحااا المبيعة الليما ملتاى األلباي االحي األين  لألتاي انظا  الت مينات   -1

 االتتماىية االلمام االتتماى  ا مكانات اللكم. 

االل  -2 الدانانية  ةدصي  األنظمة  يخاله  سا  الباما  ةمغاييد  الخاصة  اةيايية  ااةتياءات  اائح 

 البما اسفياي سليته المصيح له ةاصقحاةه   اكذلك التلهي ت الت  تدي  ف  كلتا الحالتيم. 
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 المادة الخامسة

تديي  تميل البياض االقلةات الخاصة ةااللتخيا   ل  الللقة سا األتهزد المختصة ف  كا  

ايتةايا القيفام ما يتتمل لييهما ف  سقيا فيصة ممكنة  ةغية البما ىل  االلتتاةة  مم اليالتيم   

 للبياض االقلةات المديمة مم القيف اآلخي. 

 المادة السادسة

يبتيف القيفام ةالانائا الت  تصييها األتهزد سا الللقات المختصة ف  كا مم اليالتيم  

 البلمية االمهنية االحالة الصحية اغييها. ف  ع م الحالة المينية االمؤه ت 

 المادة السابعة

يتا  ةيا  ىدي ىما كتاة  لكا ىاما ينتدا للبما فيما ةيم اليالتيم ايحيي البدي مم ن ث  

صاي  يحت ظ صاحا البما ةإحياها  اتلل  النانية للباما  اتايع النالنة ليى التهاز سا الللقة  

 ما. المختصة ف  اليالة األصلية للبا

 يحيي البدي المةي  عياق البما اظيافه  ايتا سم يتلمم البدي الةيانات التالية: 

 ال  الباما  اتاييخ اتهة المي ي  محا اةقامة  الحالة المينية )البائلية سا سهليته الدانانية(.  -1

 ال  صاحا البما سا المنع د صاحةة البما.  -2

 ناع البما  مكام الاىات البما. -3

 اااللتدقاىات الت  تخص  منه امكام ت ييته. األتي   -4

الياحة األلةاىية ااةتازات اللناية  سا الت  قي تمنح له كمعايكة ف  المنالةات الدامية   -5

 ف  يالته األصلية.  

 ن دات ل ي اىايد الباما اسفياي سليته.  -6

 ميد البدي  اعياق تتيييه سا فلخه.  -7

 المادة الثامنة 

يندا   الذى  البما  االت اقية  مصاييف ل ي اىايد  يتحما صاحا  ىماال  افدا ألحكا  هذه 

 هؤالء البماا مم اليالة الت  يديمام ةها  ل  اليالة الت  ليبملام ةها . 

ايتاز  ى اء صاحا البما مم تحما مصاييف ىايد الباما ف  حالة تيكه البما ةإيايته  

لتاتا فصله ةغيي مكاف د ةمدتل   قةا انتهاء اللنة األال  مم التباقي سا ف  حالة ايتكاةه خق  ي 
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( ف  حالة افاد سحي البماا يت  ندا التنمام  ل   5الدانام مل مياىاد سحكا  المايد النانية فديد )

 اقم المتاف  ىل  ن دة صاحا البما . 

 المادة التاسعة

ها ىماا  ايتمتل البماا الذيم ينتدلام  افدا ألحكا  هذه االت اقية  ةالحداق االمزايا الت  يتمتل ة 

(  1اليالة الت  ينتدلام للبما ةها  ايعما ذلك ىل  األخص  مل مياىاد سحكا  المايد النانية فديد )

مم االت اقية األصلية  فيص االلتخيا  ااألتاي الاىات البما االياحة األلةاىية ااةتازات  

االحداق   ااةلكام  االصحية  االتندي ية  االتيييةية  التبليمية  االخيمات  النداةية  ة تي  االحييات 

)اللمام   االتتماىية  الت مينات  اكذلك  له (  الملتدةلة  لليالة  الاقنية  التعييبات  )ف   قاي 

 االتتماى (. 

 المادة العاشرة

يتاز للبماا الذيم ينتدلام للبما فيما ةيم اليالتيم  افدا ألحكا  هذه االت اقية  سم يتديماا   -1

دي  القلةات  ل  األتهزد سا الللقات المختصة  ةقلا الصقحاا سليه  سا التحاقه  ةه   ات 

االاايي ف    لتبييف األليد  افدا  الباما  ة فياي سليد  ةةيام  اليالتيم  مع اىة  ف  كا مم 

النانية فديد   لتندا األييى الباملة )مبيلة(  اتةت األتهزد سا    6المايد  البيةية  مم االت اقية 

كم اخ ا فتيد زمنية ال تتبيى لتة  الللقات المختصة ف  هذا القلا ف  سقيا اقت مم

 سعهي مم تاييخ تديي  القلا. 

يتحما صاحا البما ن دات ل ي سفياي سليد الباما المصيح له ةاصقحاةه  ىل  سم يحيي    -2

 ذلك ف  ىدي البما ال ييى.  

 المادة الحادية عشرة 

قية  سم يحالاا ستزاء  يحا للبماا الذيم ينتدلام للبما فيما ةيم اليالتيم  افدا ألحكا  هذه االت ا

 مم ستايه   ل  الدقي الذى ينتمام  ليه  سا سية يالة سخيى ىل  سال يدا ىم نلث األتي. 

 المادة الثانية عشرة 

يتمتل البماا الذيم ينتدلام للبما فيما ةيم اليالتيم افدا ألحكا  هذه االت اقية ةتميل التلهي ت  

ممتلكاته  العخصية االممتلكات العخصية ألفياي  التميكية ال زمة  اةص ة خاصة فيما يتبلا ة

 سليه   ااألياات االمبيات الخاصة ةبمله . 

 المادة الثالثة عشرة 

يتباام القيفام ف  اتخاذ تميل اةتياءات ال زمة للحيلالة يام اقاع سية سىةاء لييةية  

 ألحكا  هذه االت اقية. مزياتة ىل  ىاتا البماا الذيم ينتدلام للبما فيما ةيم اليالتيم افدا 
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 المادة الرابعة عشرة 

تنع  لتنة معتيكة لإلعياف ىل  تقةيا هذه االت اقية  تل  ممنليم ىم كا قيف  اتختص  

 اللتنة المذكايد ةما ي ت : 

 متاةبة تن يذ سحكا  االت اقية اتذليا الصباةات الت  تنع  سنناء لييانها.  -1

 النظي ف  تبييا االت اقية ىني االقتلاء.  -2

 لمادة الخامسة عشرة ا

يتخذ القيفام تميل اةتياءات الت  تك ا الت ايد البماا الذيم انتدلاا للبما فيما ةيم اليالتيم  

 قةا لييام هذه االت اقية ةتميل الحداق االمزايا المدييد فيها. 

 *** 
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 م مؤتمي البما البية  المنبدي ف  يايته الخاملة ف  ميينة اةلكنييية ةتمهايية مصي  

 (. 1976البيةية )مايس/ آذاي 

 امنقلدا مم سم التحيي االقتصايى ها يىامة التحيي الليال . 

االقتصايى ىم قييا التنمية  اةما سم الداى الةعيية ه  اليىامة األلالية لتحديا التحيي  

 االتتماىية ااالقتصايية العاملة. 

احيث سم الميسد تمنا نصف هذه الداى  مما يدتل   لها  األييى الباملة النلائية ف  ىملية  

 التنمية ىل  سالل نقاق ممكم  اىل  سلاس الملاااد التامة مل اليتا. 

ت يية يايها ةقييدة فبالة  الميسد ف   الملتدي    الما كام انق ق  المناخ  امنميد يحت   يتاي 

االم ئ  لها ىم قييا التعييبات  كما يحت  تديي  التلهي ت الت  تبينها ىل  الديا  ةااتةاتها ف   

 األليد االبما. 

اتقةيدا لما تنص ىليه المايد الباعيد مم الميناق البية  للبما  مم سم الياا البيةية تاافا  

 ةالنلةة لبمالها كلما سمكم ذلك. ىل  تاحيي عياق اظياف البما 

 يقرر: 

 الماافدة ىل  االت اقية اآلت  نصها: 
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 المادة األولى

 نطاق التطبيق 

يتا البما ىل  ملاااد الميسد االيتا ف  كافة تعييبات البما  كما يتا سم تعتما هذه  

ىامة اىل  األخص  التعييبات ىل  األحكا  المنظمة لبما الميسد  اذلك ف  كافة الدقاىات ةص ة  

 ف  ققاع الزياىة. 

 المادة الثانية 

 االستخدام واألجور 

يتا البما ىل  لمام تكافؤ ال يص ف  االلتخيا  ةيم اليتا االميسد  ف  كافة متاالت  

التيق    ف   ةينهما  الت يقة  ىي   مياىاد  يتا  كما  االص حية   المؤه ت  تلااى  ىني  البما  

 الاظي  . 

 المادة الثالثة

ما ىل  لمام ملاااد الميسد االيتا ف  كافة عياق اظياف البما  المام منح  يتا الب

 الميسد الباملة األتي الممانا ألتي اليتا  ا ذلك ىم البما الممانا. 

 المادة الرابعة 

 التعليم والتوجيه والتدريب 

يتا البما ىل  لمام  تاحة ال يص للميسد الباملة ىل  قي  الملاااد مل اليتا  ف  كافة  

 مياحا التبلي   اكذلك ف  التاتيه االتيييا المهن   قةا اةبي االلتحاق ةالبما. 

 المادة الخامسة

  - يتا البما ىل  لمام تافيي تلهي ت  ىايد تيييا الميسد الباملة ةبي فتيات اندقاىها

 ىم متاا البما.  - الملماح ةها
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 المادة السادسة

 ظروف العمل وحماية المرأة

النلاء تعغيا  الت     يحظي  األخ ق  سا  ةالصحة  اللايد  سا  العاقة  سا  الخقيد  األىماا  ف  

 يحييها التعييل ف  كا يالة. 

 المادة السابعة

ال يتاز تعغيا النلاء لي   اتحيي التهات المختصة ف  كا يالة  المدصاي ةالليا قةدا لما  

 التعييل ف  كا يالة.   يتمع  مل تا اماقل اتداليي كا ةلي  اتلتنن  مم ذلك األىماا الت  يحييها

 المادة الثامنة 

يتا ىل  صاحا البما ف  المنعآت الت  تبما فيها نلاء  تهيئة ياي للحلانة ةم ييه  سا  

 ةاالعتياك مل منع د  سا منعآت سخيى . 

 ايحيي تعييل كا يالة عياق  نعاء امااص ات انظا  ياي الحلانة. 

 المادة التاسعة

ت  تكلف ةها الميسد الباملة سنناء ال تيد األخييد للحما   يتا البما ىل  تخ يف األىماا ال

 اف  ال تيد األال  ىدا الااليد  ايحظي تعغيلها لاىات  لافية ف  ال تيات المذكايد. 

 المادة العاشرة

 رعاية األمومة 

للميسد الباملة الحا ف  الحصاا ىل   تازد ة تي كاما قةا اةبي الالل  لميد ال تدا ىم  

ىل  سال تدا ميد هذه اةتازد ةبي الالل ىم لتة سلاةيل  ايحظي تعغيلها قةا    ىعيد سلاةيل 

 اندلاء الميد المذكايد. 
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 المادة الحادية عشرة 

تمنح الميسد الباملة  تازد ميلية خاصة  ف  حالة الميض النات  ىم الحما سا الالل قةدا  

احتلاا هذه اةتازد مم ةيم اةتازات  لما يحييه التعييل ف  كا يالة  اذلك مل مياىاد ىي   

 الميلية المنصاص ىليها ف  الدانام. 

 المادة الثانية عشرة 

يحظي فصا الميسد الباملة سنناء حملها سا قيامها ةإتازد الالل  سا سنناء  تازتها الميلية  

 ةلةا الحما سا الالل. 

 المادة الثالثة عشرة 

 اإلجازات الخاصة

حا ف  الحصاا ىل   تازد ةيام ستي  لميافدة اآلخي ف  حالة  لك  الزاتيم البامليم  ال

انتداله  ل  مكام آخي غيي مكام البما األصل   ف  ياخا اليالة سا خايتها  ايتيك تحييي الحي  

 األقص  المصيح ةه لتعييل كا يالة. 

 المادة الرابعة عشرة 

ة سق الها  اذلك قةدا  للميسد الباملة الحا ف  الحصاا ىل   تازد ةيام ستي للت يا لتيةي

الباملة ةاظي تها خ ا هذه   للميسد  التعييل ف  كا يالة  ايحت ظ  الت  يحييها  للعياق االميد 

 اةتازد. 

 المادة الخامسة عشرة 

 الضمانات االجتماعية 

 يتا سم يعما تعييل الت مينات االتتماىية الخاص ةكا يالة  ت مينا خاصا لألمامة. 

 المادة السادسة عشرة 

سد الباملة الحا ف  التمل ةيم ستيها سا مباعها  اةيم مباعها ىم زاتها ةيام حي  للمي (س)

 سقص . 

لزاج الميسد الباملة الحا ف  التمل ةيم ستيه سا مباعه  اةيم مباعه ىم زاتته ةيام   (ا )

 حي سقص . 

ألاالي الميسد الباملة الحا ف  التمل ةيم مباعه  ىم االيه   امباعه  ىم االيته  ةيام   ( ج)

 ةحي سقص .   التديي 
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 المادة السابعة عشرة 

لألليد سم تلت يي مم الت ميم الصح  الخاص ةالميسد الباملة  ايحيي التعييل ف  كا يالة  

 المدصاي ةاألليد. 

 المادة الثامنة عشرة 

للميسد الباملة الحا ف  الحصاا ىل  المنح البائلية  اذلك ف  حالة  ىالتها ألااليها الزاتها  

  ذا كام ىاتزا 

 دة التاسعة عشرة الما

 استحقاقات المرأة العاملة فى حالة االستقالة 

للميسد الباملة الحا ف  الحصاا ىل  كاما حداقها ف  مكافآت نهاية الخيمة سا المباش سا  

سية التحداقات سخيى  ف  حالة التدالتها ةلةا الزااج سا اةنتاا  ىل  سم تةيى يغةتها ف   

 الت  حييها التعييل ف  كا يالة. االلتدالة  ف  خ ا الميد 

 المادة العشرون

 أحكام عامة

تبتةي األحكا  المنصاص ىليها ف  هذه االت اقية حيا سين  لما يتا سم يافيه تعييل البما  

االت اقية    هذه  االنلما   ل   ىل   يتيتا  سم  يتاز  اال  الباملة   للميسد  االتتماىية  االت مينات 

ق نديية سا ىينية  ينص ىليها التعييل سا األحكا  الدلائية سا  االنتداص مم سية مزايا سا حدا

 االت اقيات التماىية سا البيف المبماا ةه ف  سية يالة مم الياا المنلمة  ليها. 

 

 التصديق على االتفاقية ونفاذها وتطبيقها وتعديلها واالنسحاب منها

 ( •1) المادة الحادية والعشرون

 االتفاقية التصديق على 

الت    -1 المااي  يدا ىيي  لكا يالة تصيق ىل  سحكا  هذه االت اقية كليا سا تزئيا  ةعيق سال 

تصيق ىليها ىم نصف المااي )مم األال   ل  التالبة ىعيد(  ىل  سم يكام مم ةينها  

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

 (.2001األردنية الهاشمية، أبريل/ نيسان 
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المااي ) المايد  11-10-6-3اتاةا  المايد البعييم  ل   المااي االتيائية مم  (   لافة  ل  

 ة االبعييم. الياةب

اتايع انائا التصييا ليى المييي البا  لمكتا البما البية  الذى يبي محلياً ةإيياع انائا  

 تصييا كا يالة  ايةلغه  ل  الياا األىلاء. 

البا  لمكتا   -2 المييي  تةليغ  ةياية  اذلك  سية مايد ل  تصيق ىليها  لكا يالة سم تصيق ىل  

 س مم تصييدها ىل  االت اقية. البما البية   ايبتةي ذلك تزءا ال يتتز

 المادة الثانية والعشرون 

 نفاذ االتفاقية 

تصةح هذه االت اقية ملزمة لكا يالة مم الياا البيةية  ةمتيي تصييدها سا الماافدة ىليها   

اتصةح نافذد الم باا ةبي عهي مم  يياع تصييا سا ماافدة ن ث مم الياا األىلاء ف  منظمة  

ف  ع م الياا البيةية األخيى الت  تنل   ليها ملتدة   ةبي مياي عهي    البما البيةية  اتليى

 مم تاييخ  يياع انيدة االنلما  سا التصييا. 

 المادة الثالثة والعشرون 

 متابعة التطبيق وتعديل االتفاقية 

 أو التحلل من االلتزامات 

التزاماتها  األحكا  الااييد ف   تليى ةع م متاةبة تقةيا االت اقية سا تبييلها سا التحلا مم  

 نظا  ات اقيات اتاصيات البما البيةية. 

 المادة الرابعة والعشرون 

 االنسحاب

لكا يالة ىلا ف  هذه االت اقية سم تنلحا منها ةبي مل  خمس لناات مم تاييخ ن اذها   

كتا البما  ايصةح االنلحاا نافذا ةبي مل  لنة مم تاييخ  ة ا االنلحاا  ل  المييي البا  لم

 البية   الذى يةلغه  ل  الياا األىلاء ف  هذه االت اقية. 

 اال يؤني االنلحاا ىل  صحة االت اقية ةالنلةة لةاق  الياا األىلاء فيها. 

 *** 
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 الديباجة

ات اقية   كانت  البما  لما  لازياء  النان   المؤتمي  ىم  الت  صييت  البيةية  البما  ملتايات 

 ل  تبي تتمع  مل التقايات االتتماىية الت  حينت منذ ذلك الاقت. 1966البيا المنبدي لنة 

ليةيا    )قياةلس   الياةبة  يايته  ف   البيةية  البما  لمنظمة  البا   المؤتمي  قياي  اةناء ىل  

 ىل  تبييا االت اقية المذكايد.   ( ةالماافدة1975مايس/ آذاي 

ايغةة ف  النهاض ةالملتايات الت  نصت ىليها هذه االت اقية  ل  ميتةة سفلا  مل األخذ  

 ف  االىتةاي ما التحيث مم ملتايات يالية اىيةية ف  تعييبات البما. 

ملتايا ةلاا  ةع م  للبما  البية   الميناق  مم  الياةبة(  )المايد  اتتهت  ليه  لما  ت  املاييد 

 متمانلة ف  تعييبات البما. 

المنبديد ف  ) اةلكنييية  تمهايية مصي   الخاملة  البية  ف  يايته  البما  قيي مؤتمي 

 ( الماافدة ىل  االت اقية اآلت  نصها: 1976البيةية  مايس/ آذاي 

 الجزء األول 

 األحكام العامة بشأن مستويات العمل 

 ( 1مادة )

ميتةقة ف  حياي ما ها منصاص ىليه ةالتزء اللايس مم  تديي األقياف المتباقيد سنها  

هذه االت اقية  ةااللتزامات الناعئة ىم الملتايات المالحة فيها  االت  تدا  ىل  سلاس الحداق  

االااتةات المتةايلة ةيم البماا اسصحاا األىماا  اىل   قامة ى قات البما ىل  سلاس متكافا   

 ة ااالقتصايية امدتليات البيالة االصالح البا  للمتتمل. مل مياىاد االىتةايات االتتماىي 

 ( 2مادة )

لي   ىل   امباانته   البماا   يىاية  يحدا  ةما  االتتماىية  ةالتنمية  البما  ملتايات  تبن  

 حاتته   االملاهمة ف  النهاض ة حااله  مم تميل النااح . 

فيما   تؤني  ال  ةحيث  سين    حي  ةمناةة  الملتايات  هذه  اىتةاي  الياا  ايتا  ةه  حيى  تدا  

 المتباقيد  مم تقةيا ملتايات سىل   سا تحاا يام  صياي قاانيم تتلمم ملتايات سفلا. 

كما ال يتاز ة ى حاا مم األحااا  سم ت لي هذه الملتايات سا تقةا ةحيث تدلا مم اليىاية  

 الت  ينص ىليها تعييل البما المبماا ةه ف  سية يالة قيف ف  هذه االت اقية. 

 ( 3ة )ماد
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تبن  ملتايات البما ةالتنمية االقتصايية ةما يحدا الالائا المؤيية  ليها  كزيايد ك اية الداى  

 الباملة  ايةق األتاي ةاةنتاج  اتعتيل التخيا  األلاليا البلمية اال نية لزيايد الك اية اةنتاتية. 

 ( 4مادة )

كلا ىيعه اسم يحيا حياد كييمة   لكا مااقم قايي الحا ف  البما المنتج الذى يمكنه مم سم ي

اىل  اليالة تهيئة فيص البما  ىم قييا تاتيه خقة التنمية نحا تحديا ذلك الهيف  ةحيث  

تكام زيايد اةنتاج مدتينة يائما ةزيايد فيص البما  ةالديي الذى يك ا حا البما لتميل المااقنيم  

 ف  لم البما. 

 ( 5مادة )

ل فئات البماا  ةديي اةمكام تبميما ةفايد كا ىاما ةما  يياى  ف  قانام البل  عماله لتمي

 يك له الدانام مم حماية ايىاية. 

 ( 6مادة )

 يتا سم يتلمم قانام البما  ىل  األخص  المالاىات األلالية اآلتية: 

ال ييى  األتاي    البما  ىدي  للبما   الهتيد  البماا   تعغيا  تنظي   للبماا   المهن   اةىياي 

تازات  اليىاية الصحية للبماا ااقايته  مم سخقاي البما  تعغيا األحياث   لاىات البما  اة

البماا    نداةات  االبماا   اةيايد  ةيم  االتباام  التعااي  االتتماىية   اليىاية  النلاء   تعغيا 

 منظمات سصحاا األىماا  ىداي البما المعتيكة  تلاية منازىات البما  الت تيش  محاك  البما.

 (  7مادة )

البما  ات   يتا  البما حيية  األفياي ف   تسم تلمم تعييبات  يك ا حا  ةما  اللخيد   يي  

 االختياي الحي للبما  اف  تغيييه. 

 اتنظ  كا يالة العياق الخاصة ةممايلة هذا الحا. 

 ( 8مادة )

يتا سم تكام الحماية الت  تدييها ملتايات البما ااحيد  اسال تنقاى ىل  سية ت يقة ةيم   -1

 البماا  كالت يقة ةلةا التنس  سا األصا البنصيى  سا اللام  سا الييم  سا اليسى الليال . 

 قن  اليالة امااقن  الة ي البيةية. ينظ  تعييل كا يالة تعغيا البماا الذيم ه  مم ماا -2

تبما كا يالة  ةديي اةمكام  ىل  سم تلمم تعييبات البما االت مينات االتتماىية ما يك ا   -3

( مم تميل المزايا االحداق المنصاص ىليها ف   2الت ايد البماا المعاي  ليه  ف  ال ديد )

 هذه التعييبات. 
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 ( 9مادة )

يتا سم تنص تعييبات البما ىل  اىتةاي سحكامها مم النظا  البا   ايبتةي ةاق  سى عيق  

 للباما. ف  ىدي البما يخال ها  اال يليى هذا الحك    ذا كام العيق سكني فائيد 

 ( 10مادة )

ةينها  ايؤيى  ل    -1 التنالا  يحدا  قانام ااحي   البما  سم يل  تعييبات  البما ىل   يتا 

 ليىة اليتاع  ليها  اتلهيا تقةيدها. 

ايتاز التنناء مما تدي   فياي قاانيم لةبض ال ئات الت  تختلف ظياف ىملها اخت فا كليا   -2

 (. 1ام المعاي  ليه ف  ال ديد )ىم ةاق  فئات البامليم الخالبيم ألحكا  الدان 

 ايتاز  صياي قاانيم ملتدلة كدانام الت مينات االتتماىية  ذا لز  األمي.  -3

 الجزء الثانى 

 تنمية وحماية القوى العاملة 

 اإلعداد المهنى للعمال 

 ( 11مادة )

 يتا سم يحك  تيييا المتييتيم ىدي تيييج كتاة . 

 ( 12مادة )

المهن   االل ملتايات مبينة  ينظ  تعييل كا يالة األحكا  الخ ةالتييج االتيييا  اصة 

 لهما  كما يك ا الخيمات الم ئمة لهما ةما يت ا مل ملتاى المهايد المقلاةة. 

 ( 13مادة )

يتا تعكيا لتام ن نية  لتنظي  كا مم التييج  االتيييا  تدا  ةتبييم المهم الت  تلتلز   

اا التييج  اميد  اةتدام   ييتات  اتحييي  مم  ذلك   كا  اااتةات  احداق  اعياقهما   لتيييا 

 سصحاا األىماا االبماا المتييةيم االمتييتيم  ةما ف  ذلك تحييي األتي المنالا.

 ( 14مادة )

الل   المنعآت  هذه  اىل   ةها   البامليم  ةتيييا  تلتز   الت   المنعآت  حت   التعييل  يحيي 

 الةيامج الخاصة ةالتيييا المنالا لكا فئة.  
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 ( 15مادة )

تدي  كا يالة خيمات الت هيا المهن  للبماا الباتزيم )المباقيم( لتمكم الباتز )المباق(  

 سا سياء ىما آخي منالا لحالته. مم التبايد قييته ىل  مةاعيد ىمله األصل   

 تشغيل العمال

 ( 16مادة )

الكاف    ةالبيي  الحاا مكاتا  قليمية  يتا  نعاء مكاتا تعغيا متانية محلية  ا ذا اقتل  

لتافيي الخيمة لكا المناقا التغيافية للةلي  اتازع مياكزها ةحيث يلها ىل  سصحاا األىماا  

يالة اختصاصات هذه المكاتا انظا  البما ةها ةعكا  االبماا االتصاا ةها  ايحيي تعييل كا  

 يلمم حلم خيمتها للبماا. 

 ( 17مادة )

اليالة ملتاى  ىل   التعايية  ن نية  لتام  لتكايم  ال زمة  التيتيةات  االملتايات    -تتخذ 

لتنظي  ظياف افيص البمالة  ايحيي تعييل كا يالة اختصاصات هذه    - األخيى ىني الحاتة

 اللتام. 

تبيي التعايد  ايتا  ةبي  اللتام  هذه  ف   ةالتلااى  االبماا  األىماا  سصحاا  منياة   م 

يحييها   الت   للعياق  افدا  اذلك  االبماا  حينما اتيت   األىماا  الممنلة ألصحاا  المنظمات 

 تعييل كا يالة. 

 ( 18مادة )

يتا  ىياي  حصائيات يايية خاصة ةالةقالة االتعغيا  كما يتا البما ىل  يفل ملتاى  

 الناع مم اةحصائيات  كما اناىا  ةحيث يبتمي ىليها ف  التخقيق للداى الباملة. هذا 

 ( 19مادة )

الباتزيم   للبماا  ةها   البامليم  ىيي  مم  مئاية  نلةة  ةتخصيص  الكةييد  المنعآت  تلز  

البماا   ىيي  حيث  مم  المنعآت  هذه  حت   يالة  كا  تعييل  ايحيي  مهنيا   المؤهليم  )المباقيم( 

 ة الت  تلز  ةتعغيلها. االنلةة المئاي

ايتمتل الباتزام المؤهلام مهنيا الذيم يت  تعغيله  ةتميل الحداق المدييد للبماا اآلخييم   

 افدا لداانيم البما. 

 عقد العمل الفردى

 إثبات العقد
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 ( 20مادة )

 يياى  سم يحيي ىدي البما كتاةة  اسم يتلمم الةيانات الت  تحيي حداق اااتةات القيفيم. 

  نةات حداقه ةكافة القيق.  اللباما

 ( 21مادة )

يتا سم تتمع  عياق ىدي البما مل األحكا  الت  تنص ىليها الداانيم االت  يتا سم تهيف  

  ل  الحماية الكافية للبماا. 

 ( 22مادة )

يحيي تعييل كا يالة ميد قصاى ل تيد االختةاي  اال يتاز تبييم الباما تحت االختةاي سكني  

 ااحيد  ىني صاحا ىما ااحي. مم ميد 

 ( 23مادة )

يتاز  ةيا  ىدي البما لبما مبيم سا لميد محييد  سا غيي محييد  فإذا كام البدي محيي الميد 

 االتمي القيفام ف  تن يذه ةبي اندلاء ميته  اىتةي البدي متييا لميد غيي محييد. 

 ( 24مادة )

ما لميد غيي محييد  ايحيي تعييل كا  ال يتاز  ةيا  ىدي ىما لميى الحياد ا ال اىتةي مةي

يالة الحي األقص  لميد البدي الت  يمكم النص ىليها صياحة  سا لمنا ف  ىدي البما  المحيي 

 الميد.

 تنظيم عالقات العمل وإجراءات الجزاءات 

 ( 25مادة )

تلل المنعآت لاائح لتنظي  البما االتزاءات  ايحيي التعييل المنعآت الت  تلتز  ةالل  

اللاائح امحتاياتها ا ى مها للبماا  ا خقاي التهات المختصة ةها  اميى حا هذه التهات    هذه

 ف  االىتياض ىليها  ذا كانت تتلمم ما يخالف سحكا  الدانام  سا يمس حداق البماا. 

 ( 26مادة )

ينظ  التعييل سنااع احياي التزاءات االلمانات الت  تك ا حماية الباما ف  ع نها  كتبلا  

خال ة ةالبما  اتحديا االتها   المام حيية اليفاع  اللقة تاقيل التزاء  ااحيد البداةة   الم

 اتنالا البداةة مل المخال ة  اما  ل  ذلك. 

 ( 27مادة )
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 ذا كام البدي غيي محيي الميد  تاز لكا مم القيفيم  نهاؤه ةبي  عباي القيف اآلخي كتاةة   

 نهاء البدي. ايحيي تعييل كا يالة المهلة ال زمة ة

 ( 28مادة )

يحيي تعييل كا يالة الحاالت الت  تتيز لصاحا البما  نهاء ىدي البما  سا  يدافه  اكذا  

 الحاالت الت  تتيز للباما سم يقلا  ى اءه مم البما. 

 ( 29مادة )

للباما الذى ييى سنه فصا ةيام مةيي  الحا ف  مبايلة قياي فصله خ ا ميد مبدالة  

 له  ذا قلا ذلك سما  هيئة محاييد  كلتنة  سا محكمة  سا غييهما. اةملاىيد مم يمن

كافة الظياف   ال صا  اكذا  التني  ليه قياي  الذى  اللةا  الهيئات حا فحص  اتخاا هذه 

 المتصلة ةالحالة  اميى معياىية ال صا  ا صياي قياي ةبايد الباما  ل  البما. 

 ( 30مادة )

ى سصاةه ليي مم هذا ال لخ الحا ف  تبايض تدييه   ذا فلخ البدي ة  مةيي كام للقيف الذ 

المحكمة مل مياىاه ناع البما امدياي الليي اميد الخيمة االبيف التايى ةبي التحدا مم  

 ظياف ال لخ. 

 ( 31مادة )

يكام للباما ىني انتهاء ى قة البما  الحا ف  الحصاا ىل  عهايد مم صاحا البما تةيم  

انتهاء خيمته  اناع سا سنااع األىماا الت  مايلها  اال تتلمم    تاييخ التحاقه ةالبما  اتاييخ

 هذه العهايد سى ةيانات ف  غيي صالح الباما.  

 ( 32مادة )

يتا تافيي ةبض صاي الحماية ليخا الباما الذى تنته  خيمته  ايتاز سم يتلمم ذلك   -1

نهاية الخيمة سا تديي  سى  ت مينا لي الةقالة  سا صايا سخيى لللمام االتتماى   سا مكاف د  

 ناع مم سنااع المزايا  قةدا لداانيم الاائح كا يالة. 

 تليى الحماية المدييد لألتاي ىل  المةالغ الت  تلتحا للباما ىني انتهاء خيمته.  -2

 ( 33مادة )

يحيي تعييل كا يالة المدصاي ةالخق  ال ايح الذى يةيي  نهاء البدي  اف  هذه الحالة اليكام  

 مدتل  لميد االخقاي االتبايض ىنها. نمة 

 األجور 
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 ( 34مادة )

تلل كا يالة سنظمة لتحييي حي سين  لألتاي  يلمم لي حاتات البماا األلالية ايياى   

 ف  هذا التحييي االخت فات الدائمة ةيم مختلف الصناىات االمناقا. 

 ( 35مادة )

  لألتاي  اذلك ىل  فتيات  تعكا لتام معتيكة ف  كا منقدة  القتياح تحييي الحي األين 

يايية منالةة اتل  اللتنة ممنليم ىم البماا  اسصحاا األىماا امنياةيم ىم التهات اةيايية  

 المختصة. 

 ( 36مادة )

 ال يتاز الحتز ىل  األتي سا التنازا ىنه  ال ف  سليا الحياي. 

ا للييام سا المةالغ  ايحيي تعييل كا يالة نلةة األتي الت  يتاز الحتز ىليها  سا النزاا ىنه 

 الملتحدة للغيي  اتحيي هذه الحياي ةنلا تصاىيية اةحلا ناع الييم الذى يت  الحتز مم ستله. 

 ( 37مادة )

ال يتاز لصاحا البما االلتدقاع مم ستاي الباما   ال ةالعياق االحياي الت  يتبيم النص  

 ىليها ف  تعييل كا يالة. 

 ( 38مادة )

يم ممتاز ة كمله ىل  صاحا البما  اله األالاية ىل  لائي  ستي الباما اما ف  حكمه ي 

 الييام الممتازد. 

 ( 39مادة )

ت اصيا حلاا ستيه   التبيف ىل   الباما  ةها  الت  يلمم  القييدة  يالة  ينظ  تعييل كا 

 االت كي مم يقة هذا الحلاا. 

 ( 40مادة )

 التعييل. ال يتاز سم تتتااز ال تيات ةيم مااىيي يفل األتي حيا سقص  يحييه 
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 ( 41مادة )

 يحيي التعييل نلةة األتي الت  تصيف للباما ف  حالة اقف ىدي البما سا  يداف الباما. 

 ( 42مادة )

 تمنح الميسد الباملة األتي الممانا ألتي اليتا  اذلك ىني تمانا البما. 

 ( 43مادة )

لألتي  فإذا زاي  نتاته  يتاز يةق األتي ةاةنتاج ىل  سلاس حصاا الباما ىل  الحي األين   

ىل  مبيا اةنتاج المديي  منح ستيا  لافيا ىم هذا اةنتاج الزائي  ةعيق سال يتيتا ىل  ذلك  

  يهاق للباما ةينيا سا ىدليا. 

كما يتاز الل نظا  للمكافآت التعتيبية  لحث البامليم الذيم يؤيام خيمات ممتازد تباي  

 ىل  المنعآت ةال ائيد.  

الذى يحدا اختياىا سنناء ت يية اظي ته سا ةلةةها الحا ف  مكافآت ىايلة  ذا  ايكام للباما  

 آلت الةياءد  ل  صاحا البما. 

 ( 44مادة )

يتاز سم يلز  التعييل المنعآت الت  يحييها ةتازيل نلةة مم األيةاح  سا منح لناية ىل   

مل مياىاد ك اءد الباما  البامليم ف  نهاية كا ىا   اذلك ف  حالة تحديا األيةاح سا األهياف  

 ا نتاته خ ا البا .  

 تنظيم ساعات العمل واإلجازات

 ( 45مادة )

لاىة    48يحيي تعييل كا يالة لاىات البما  ةحيث ال تزيي ىم نمان  لاىات ياميا  سا  

 سلةاىيا  تتخللها فتيد  سا فتيات للياحة  ال تدا ىم لاىة. 

 ت الياحة ىم  حيى ىعيد لاىة ف  اليا . اال يتاز سم يزيي متماع لاىات البما افتيا

 ( 46مادة )

تخ ض لاىات البما اليام  ةما ال يدا ىم لاىة ااحيد ف  األىماا الميهدة سا الخقيد سا   -1

 اللايد ةالصحة الت  يحييها تعييل كا يالة. 

 يياى  التعييل تخ يض لم التداىي ف  منا هذه المهم.  -2
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 (  47مادة )

لاىة متاالية  ىل  سم تت ا ةديي    24سلةاىية ميفاىة األتي ال تدا ىم  يمنح الباما ياحة  

 اةمكام مل اةتازد األلةاىية  قةدا لما يتنالا مل ظياف كا ةلي  اتدالييها اعبائيها اليينية. 

األلةاىية   الياحات  تتميل  البميام   ىم  الةبييد  المناقا  ف   الااقبة  األىماا  ف   ايتاز 

 هي. امنحها ميد ااحيد كا ع

 ( 48مادة )

يتاز تعغيا البماا لاىات  لافية  سا سنناء الياحة األلةاىية  ف  الحاالت اةالعياق الت   

يدييها التعييل  ىل  سال تتتااز لاىات البما اليام  ف  متماىها ىعي لاىات ف  اليا   سا  

 لتيم لاىة ف  األلةاع. 

س تزيي ىم  ستايا  اةلاف    البماا ىم لاىات ىمله   البما ايبق   ف  لاىات  تايه  

 البايية  ايحيي تعييل كا يالة نلةة هذه الزيايد. 

 ( 49مادة )

يتاز سم يتلمم تعييل كا يالة التنناء ةبض األىماا مم األحكا  الخاصة ةلاىات البما   

 ل ىتةايات المتبلدة ةقةيبة هذه األىماا. 

 ( 50مادة )

ميتها ن نة سلاةيل ىم كا لنة مم لناات  يتا سم يمنح الباما  تازد لناية ميفاىة األتي  

الخيمة  ايتاز زيايتها ميد الخيمة  اكذلك ةالنلةة للبامليم ف  الصناىات الخقيد  سا المليد  

 ةالصحة  االمناقا الةبييد ىم البميام. 

كما يتاز تتزئة اةتازد اللناية افدا لمدتليات البما  ىل  سم يحصا الباما ىل  لتة  

ها ىل  األقا  اال يتاز ت تيا ما زاي ىل  لتة سيا    ال ةناء ىل  قلا الباما  سيا  متتالية من

 اللنة تالية فدق. 

 ( 51مادة )

اللباما ف     - مداةا الحصاا ىل  ستي ىنها  - ال يتاز للباما التنازا ىم اةتازد اللناية

 فدا لألتي األخيي. حالة انتهاء ى قة ىمله الحصاا ىل  األتي المداةا لميد اةتازد الملتحدة له ا
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 ( 52مادة )

 * إجازة رسمية: 

يحييها    - الت   الدامية  االمنالةات  اليينية  الباما  تازات ميفاىة األتي ف  األىياي  يمنح 

 التعييل. 

الباما ف  هذه األيا   مل   المحلية تعغيا  الداانيم  المنعآت الت  تحييها  ايتاز ف  ةبض 

 صا ىل  سيا  سخيى ىالا ىنها. زيايد ف  األتي يحييها الدانام  سا يح 

 * إجازة دراسية: 

يمنح الباما  تازد ندافية ميفاىة األتي للييالة  سا التيييا  تحلا لمم ميد البما    -

 ايحيي الدانام الحي األقص  لهذه اةتازد. 

 * إجازة مرضية: 

 مينات  يمنح الباما المييض  تازد ميلية ميفاىة األتي يتحملها صاحا البما سا نظا  الت  -

 االتتماىية  ايحيي التعييل ميتها انلةة األتي. 

 المحافظة على صحة العمال ووقايتهم من أخطار العمل 

 ( 53مادة )

يتا اتخاذ االحتياقات ال زمة لحماية البماا مم األلياي الت  تؤني ىل  الصحة اسخقاي  

 االحتياقات. البما ااآلالت  ايحيي تعييل كا يالة األحكا  ال زمة لتنظي  هذه 

 ( 54مادة )

يتا ىني التبييم  تياء الكعف القة  اليقيا ىل  البماا المعتغليم ف  مهم تتلمم ةقةيبتها  

 سخقايا تهيي صحة الباما  كما يتا  تياء الكعف القة  اليايى ىليه . 

 ( 55مادة )

الحاالت  يتا  خقاي التهات المختصة ىم حاالت  صاةات البما سا سمياض المهنة اىم  

 المعتةه فيها  حلا األحااا  اما اتخذ نحا هذه الحاالت.

 ( 56مادة )

سا خايتها   المنعآت  ياخا  القةية  لااء  الخيمات  تنظي   الحت   الكةييد  المنعآت  يتا ف  

كدل  ملتدا  سا كخيمة معتيكة ةيم ىيد منعآت للديا  ةحماية البماا مم المخاقي ااألمياض  

 افظة ىل  صحة البماا الةينية االبدلية. الناعئة ىم البما  االمح
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 ايحيي تعييل كا يالة المنعآت الت  تخلل لهذا اةلزا . 

 حماية األحداث

 ( 57مادة )

يحيي تعييل كا يالة األىماا الت  ال يتاز تعغيا األحياث فيها مم التنليم قةا ةلاغه   

لصناىية قةا لم الخاملة  لم النانية ىعيد مم البمي  اال يتاز تعغيا األحياث ف  األىماا ا

 ىعيد  اذلك فيما ىيا المتييتيم منه . 

 ( 58مادة )

اللاةبة ىعيد ف  الصناىات الخقيد  سا اللايد ةالصحة    ال يتاز تعغيا األحياث قةا 

 الت  تحييها الداانيم االديايات االلاائح الخاصة ةكا يالة. 

 ( 59مادة )

الذيم تدا لنه  ىم خمس ىعيد لنة ىم  ال يتاز سم تزيي لاىات البما اليام  لألحياث  

لت لاىات  تتخللها فتيد سا سكني للياحة  ال تدا ميتها ىم لاىة  اةحيث ال يبما الحيث سكني  

 مم سيةل لاىات متاالية. 

 ( 60مادة )

يحا لألحياث الذيم يبملام ةمدتل  ىدي التييج الحصاا ىل  ستي ىايا  سا مكاف د م ئمة  

 سنناء فتيد تييته . 

 ( 61ة )ماد

البايية لمم   البما  سنناء لاىات  التيييا   ف   الحيث  يمليها  الت   البما  تبتةي لاىات 

 لاىات البما. 

 ( 62مادة )

ال يتاز تكليف األحياث ة ى ىل   لاف   سا تعغيله  ةاةنتاج  سا سنناء الليا  فيما ىيا ةبض  

 األىماا الت  يحييها التعييل ف  كا يالة. 

 ( 63مادة )

لكعف القة  ىل  األحياث قةا التحاقه  ة ى ىما للت كي مم لياقته  القةية  كما  يتا  تياء ا

يتا  ىايد هذا الكعف ىليه  ف  ال تيات اليايية  الت  تحييها الداانيم االديايات االلاائح ف   

 كا يالة. 
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 ( 64مادة )

الت  تمنح للبماا  يمنح األحياث يام اللاةبة ىعيد  تازد لناية تزيي ىم اةتازد اللناية  

ت تيا   سا  اللناية اةلافية  اال يتاز تتزئة  اةتازد  مدياي  يالة  تعييل كا  الةالغيم  ايحيي 

 اةتازد المدييد لألحياث. 

 حماية النساء العامالت 

 ( 65مادة )

الباملة الحا ف  الحصاا ىل  ياحة  قةا الالل  اةبيه  لميد ال تدا ىم ىعيد   للميسد 

ا ميد اندقاىها ةبي الالل ىم لتة سلاةيل  اتمنح ستيا كام  سنناء هذه الياحة  سلاةيل  ىل  سال تد

يؤييه صاحا البما  سا هيئة الت مينات االتتماىية حلا األحااا  ةعيق سم تكام الباملة قي  

 قلت ليى صاحا البما ذاته لتة سعهي ىل  األقا.  

 ( 66مادة )

األمامة فص  تبل يا  ما ل  ينةت اعتغالها    يبتةي فصا الباملة  خ ا ميد تغيةها ف   تازد 

 ف  منع د سخيى خ ا هذه اةتازد. 

 ( 67مادة )

 تمنح األمهات ال ت  ييلبم سق الهم فتيات يلاىة كاملة ياميا يحييها تعييل كا يالة. 

 ( 68مادة )

يحظي تعغيا النلاء ف  سىماا المنات  تحت األيض  اف  تميل األىماا الخقيد  سا المليد  

 الصحة  سا العاقة الت  تحييها الداانيم االديايات  سا اللاائح الخاصة ف  كا يالة. ة

 ( 69مادة )

ال يتاز تعغيا النلاء لي   اتحيي الللقات المختصة ف  كا يالة  المدصاي ةالليا قةدا لما  

 يتمع  مل تا اماقل اتداليي كا ةلي. 

 ايات سا اللاائح ف  كا يالة. اتلتنن  مم ذلك األىماا الت  يحييها التعييل االدي

 (  70مادة )

ت مينا   مداىي  لهم  يافي  سم  نلاء   فيها  تبما  الت   المنعآت  ف   البما  صاحا  ىل   يتا 

 لياحتهم   ذا التيىت قةيبة البما ذلك. 
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اف  المنعآت الت  تلتخي  ىييا كةييا مم النلاء تلز  المنع د ةم ييها سا ةالتباام مل المنعآت  

ياي للحلانة  ايحيي تعييل كا يالة المنعآت الت  تخلل لهذا اةلزا   اكذلك  األخيى  ةتهيئة  

 عياق  نعاء ياي للحلانة انظمها. 

 الرعاية االجتماعية 

 ( 71مادة )

الندافية   كالخيمات  للبماا   ةتافييها  المنع د  تلز   الت   االتتماىية   الخيمات  التعييل  يحيي 

 االييالة ااالنتداا. االصحية االلكم االغذاء االتيفيه  

 ( 72مادة )

تدا  ةإيايد الخيمات االتتماىية الت  تافيها المنع د لتام معتيكة تل  منياةيم ىم صاحا  

 البما االبماا. 

 التعاون بين اإلدارة والعمال 

 ( 73مادة )

تنع  لتام معتيكة ىل  ملتاى المنع د مم ممنليم لإليايد االبماا  تتال  اقتياح تنظي    

عئام البماا ايفل الك اية اةنتاتية االتييج االتيييا المهن  ا يايد الخيمات االتتماىية  اغيي  

 ذلك  ايحيي التعييل المنعآت الت  تلتز  ةإنعاء هذه اللتام. 

 ( 74مادة )

ييل  ل  التييج ف  تنظي  اعتياك البامليم ف  اةيايد مم الميحلة الت   يتا سم يهيف التع

تدتصي فيها ىل  الللقة االلتعايية اىل  اختصاصها ةتنااا ةبض المالاىات   ل  ميحلة  

اتخاذ قيايات ملزمة  اتنااا كافة المالاىات الت  ته  المنع د  ايحيي التعييل عكا االعتياك  

 ف  اةيايد احيايه. 

 ( 75) مادة

تنع  لتام التعايية مم ممنل  الحكامة اسصحاا األىماا االبماا ىل  ملتاى كا صناىة   

 اىل  الملتاى الدام   لنظي الملائا البمالية ااالقتصايية ااالتتماىية المعتيكة. 

 الجزء الثالث

 نقابات العمال ومنظمات أصحاب األعمال 

 ( 76مادة )
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تيافل ىم حداقه   اتيى  مصالحه   اتبما ىل  تحليم  للبماا سم يكاناا فيما ةينه  نداةات  

 حالته  المايية ااالتتماىية  ااةلها  ف  زيايد الك اية اةنتاتية. 

 ( 77مادة )

تدتصي  تياءات تكايم النداةة ىل   يياع ساياق تكاينها ليى التهة المختصة اال يتاز لهذه  

ياي الدانام اسما  الدلاء اتظا النداةة  التهة االىتياض ىل   تياءات تكايم النداةة  ال ف  ح 

 قائمة حت  صياي الحك . 

 ( 78مادة )

يتا سم يتلمم تعييل كا يالة مم اللمانات االدااىي ما يك ا انت اع البماا ىل  اخت ف  

مهنه  اسىماله  ةنظا  منالا مم الحماية لي سى ىما سا  تياء يمس حييته  ف  تكايم النداةات  

 ته نعاقها  ىل  سم تك ا هذه الحماية ىل  األخص: اممايلتها لمختلف سا

ىي   خلاع تعغيا سى ىاما سا التميايه ف  ىمله لعيق انتمائه سا ىي  انتمائه ألية نداةة    -1

 سا لعيق خياته منها. 

نداةة  سا ةلةا   -2 انتمائه ألية  ة ية اليلة كانت ةلةا  ةه  ىي  فصا سى ىاما سا اةلياي 

 لنعاق النداة . اعتياكه ف  سى اته مم ساته ا

 ( 79مادة )

يحا لنداةات البماا سم تكام فيما ةينها اتحايات  قليمية سا فيىية  ايكام مم حدها االعتياك  

 ف  االتحايات اليالية ف  الملائا المتبلدة ةالبما. 

 اتخلل االتحايات ف   نعائها احلها لن س اةتياءات الت  تخلل لها النداةات. 

 ( 80مادة )

 نداةات  ال ةحك  قلائ   سا لأللةاا الت  تنص ىليها سنظمتها األلالية. ال يتاز حا ال

 ( 81مادة )

يخاا الدانام ألصحاا األىماا الحا ف  تكايم منظمات له  ف  كا صناىة  اف  كا ناع  

مم النعاق االقتصايى لييالة مصالحه  االقتصايية ااالتتماىية  االيفاع ىنها  اتمنيله  سما   

 مختلف التهات. 

 ( 82مادة )

يحا لمنظمات سصحاا األىماا سم تكام فيما ةينها اتحايات  قليمية سا فيىية  اتخلل هذه  

 االتحايات ف   نعائها احلها لن س اةتياءات الت  تخلل لها منظمات سصحاا األىماا. 
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 ( 83مادة )

   يتا سم ينص التعييل المنظ  لنداةات البماا  امنظمات سصحاا األىماا ف  كا يالة ىل

ته    الت   الملائا  تميل  اف   البما   تعييبات  ف   اليسى  سغيالها  ةياء  مم لمم  يكام  سم 

 القيفيم. 

 ( 84مادة )

يحا سم تك ا الحماية لنداةات البماا امنظمات سصحاا األىماا لي كا ىما مم ع نه تيخا  

ا يتبلا  ةبلها ف  عئام الةبض اآلخي  ما مةاعيد  سا ةالاقة الاك ء سا األىلاء  اذلك فيم

 ةتكاينها ا يايتها  اممايلتها لنعاقها. 

 الجزء الرابع 

 عالقات العمل الجماعية 

 عقود العمل المشتركة "الجماعية" 

 ( 85مادة )

التدياي ى قات   لتحديا  المختصة   البماا  انداةات  سا منظماته    األىماا   يدا  سصحاا 

البما اتنظيمه  ىل  سلاس ناع النعاق  البما  ةبدي اتتماىات للم االة التماىية ف  عياق  

االقتصايى اقةيبته  اىليه  سم يحاالاا ةديي اةمكام الاصاا  ل   ةيا  ىدي ىما معتيك يحيي  

 ةيقة االاح حداق االتزامات قيف  هذا البدي. 

 ( 86مادة )

ينظ  تعييل كا يالة  تياءات  ةيا  اتلتيا ىداي البما المعتيكة انقاق لييانها اكي ية  

 نلما   ليها. اال

 ( 87مادة )

يتا سم ينص تعييل كا يالة ىل  عياق تقةيا كا سا ةبض سحكا  ىدي البما المعتيك  

ىل  تميل سصحاا األىماا االبماا الذيم يعمله  مييام التقةيا المهن  ااةقليم  لبدي البما  

 المعتيك. 

 ( 88مادة )

المع البما  ىدي  ت ليي  ىم  الناعئة  المنازىات  تخلل  سم  خاصة  يتا  ةتياءات  تيك  

ةتلايتها  ىم قييا ات اق القيفيم  سا ىم قييا الدلاء افدا للقييدة الم ئمة لألحااا الخاصة  

 ةكا يالة. 
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 تسوية منازعات العمل الجماعية

 ( 89مادة )

ينص تعييل كا يالة ىل  تنمية اتعتيل تلاية المنازىات التماىية ىم قييا الم االات  

اينظ  تعييل كا يالة االلتتاء ف  حا منازىات البما التماىية   ل     المةاعيد ةيم القيفيم  

هيئات التافيا الت  تبما ىل   نهاء النزاع ىم قييا سصحاا األىماا االبماا  اتحيي لذلك 

 الدااىي الت  تلمم تلاية النزاع ف  سقصي ميد.  

 ( 90مادة )

لحاالت الت  تتصا ةالميافا يتا تكايم هيئات للتحكي  ف  منازىات البما  تبيض ىليها ا

البامة  سا الت  يتبيم ىل  القيفيم ىيلها ىليها  سا الت  تيى الللقات ىيلها ىليها  سا  

 الت  يتيتا ىل  التميايها مبلدة  لحاق الليي ةالصناىة سا البماا سا األمم البا . 

األىماا   اسصحاا  البامة  للللقات  ممنليم  مم  التحكي   هيئات  ذاى  اتعكا  مم  االبماا 

 الملتاى البال  ف  الييالة سا الخةيد ةعئام البما االصناىة االدانام. 

 ( 91مادة )

التافيا   يناةام ىم زم ئه  ليى هيئات  الذيم  البماا  التامة لمنياة   الحيية  يتا لمام 

 االتحكي  اىي  اةلياي ةه  سا ىيقلة مهمته . 

 ( 92مادة )

ييا هيئات التافيا قاد األحكا  الدلائية  كما تكام  تكام لمحالي الصلح الت  تت  ىم ق

 لديايات هيئة التحكي  قاد األحكا  النهائية. 

 ( 93مادة )

قيق   التن اي  ةبي  ااالتتماىية  االقتصايية  مصالحه   ىم  لليفاع  اةلياا  حا  للبماا 

 الت ااض الدانانية لتحديا هذه المصالح. 
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 محاكم العمل 

 ( 94مادة )

ختص ةنظي منازىات البما  ايكام التدال  سمامها ىل  ييتتيم  ايحيي  تنع  محاك  للبما ت

 تعييل كا يالة كي ية تعكيلها انظا  البما ةها. 

 ( 95مادة )

اليلا    مم  اتب    الليىة   اته  ىل   اتنظي  البما   يىااى  تةليق  تياءات  يياى  

سا  ناةة كا منهما   مم يمنله مم  الدلائية  ايحا لكا مم قيف  الخصامة الحلاي عخصياً 

 المحاميم. 

 الجزء الخامس

 أحكام عامة

 ( 96مادة )

تنع  ف  تهاز كا يالة  يايد للبما  لتقةيا قاانيم سا لاائح البما اتن يذ ليالة اليالة ف   

عئام البما  افحصها ا يتاي الحلاا لها  كما تبما ىل  تحليم سحااا البما اتحديا فيص  

 لتعييل سهيافها انظامها. البمالة االل   االتتماى   ايحيي ا

 ( 97مادة )

الت  تلتيى    المناقا  للبما ف   الميكزية  اةيايد  ةاختصاصات  للديا   تنع  مكاتا فيىية 

ةهذه   الديا   مم  تتمكم  حت   ال زمة  الللقة  المكاتا  هذه  ت ايض  ايتا  ةها   مكاتا   نعاء 

 االختصاصات ىل  خيي اته. 

 ( 98مادة )

تصاصاته للمام تقةيا سحكا  تعييبات البما اىداي البما  ينظ  التعييل ت تيش البما ااخ

اسصحاا   البماا  اتزايي  البماا   احماية  البما  عياق  ةع م  البما   انظ   الاائح  المعتيكة 

 ةع م تقةيده  ألحكا  تعييبات البما.  ت األىماا ةالمبلامات ال نية ااةيعايا

 ( 99مادة )

مم   كاف  مم ىيي  الت تيش  هيئة  منالةا   تؤلف  مهنيا  ت هي   المؤهليم  البمامييم  الماظ يم 

ايتا سم تك ا له  مياكزه  اعياق تعغيله  االلتدياي ف  اظائ ه   االةبي ىم سية مؤنيات  

 خايتية غيي معياىة  اسم تك ا له  الص حيات الت  تمكنه  مم سياء مهامه . 

 ( 100مادة )
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قها للتهة اةيايية المختصة  كما تةلغ هذه  تدي  مكاتا الت تيش تداييي يايية ىم نتائج نعا

 الللقات ة اته الندص الت  ال تتناالها األحكا  التعييبية الدائمة. 

 اتنعي الللقة الميكزية للت تيش تديييا لنايا ىم سىماا سقلا  الت تيش الخالبة ةعيافها. 

 الجزء السادس

 تطبيق االتفاقية 

 القسم األول 

 المتعاقدة تعهدات األطراف 

 ( 101مادة )

يبتةي كا قيف مم سقياف هذه االت اقية ميتةقا ةاألتزاء األاا  االنالث  االلايس اةبيي  -1

مم المااي تةلغ خمليم مايد ىل  األقا يدل ىليها اختيايه مم مااي األتزاء النان  االياةل  

 االخامس  مم االت اقية. 

يدل االختياي -2 الت   المااي  المتباقي   القيف  ال ديد األال  مم هذه    يةلغ  افدا ألحكا   ىليها  

 المايد   ل  المييي البا  لمكتا البما البية   ف  اقت  يياع ملتني التصييا سا الماافدة. 

لكا قيف ف  سى اقت الحا سم يديي ةمدتل  تةليغ ماته  ل  المييي البا  لمكتا البما   -3

مم االت اقية ل  يكم قي اختايها ةبي    البية  ةاىتةايه ميتةقا ة ية مايد ااييد ةالتزء النان  

ةمدتل  سحكا  ال ديد األال  مم هذه المايد  اتبتةي هذه التبهيات ال حدة تزءا ال يتتزس  

 مم التصييا سا الماافدة  ايكام لها ن س األني ةبي مياي ن نيم ياما ىل  تاييخ تةليغها. 

قبة ةكا تةليغ يصله افدا ألحكا   يخقي المييي البا  لمكتا البما البية  تميل الياا الما -4

 هذه المايد. 

 القسم الثانى

 مراقبة تنفيذ االتفاقية 

 التقارير الخاصة بالنصوص المختارة 

 ( 102مادة )

افدا لنظا  ات اقيات اتاصيات    - تدي  األقياف المتباقيد  ل  المييي البا  لمكتا البما البية 

تزء النالث اتلك الت  تختايها مم األتزاء النان   تديييا لنايا ىم تقةيا سحكا  ال  - البما البيةية

 االياةل االخامس مم هذه االت اقية. 
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 التقارير الخاصة بالنصوص غير المختارة 

 ( 103مادة )

تدي  األقياف المتباقيد  ل  المييي البا  لمكتا البما البية  ف  فتيات منالةة اةناء ىل   

األتزاء النان  االياةل االخامس مم االت اقية  قلا مؤتمي البما البية   تداييي خاصة ةنصاص  

الت  ل  يدل ىليها اختيايها  لااء اقت التصييا سا الماافدة سا ةإخقاي الحا. ايحيي المييي البا   

لمكتا البما البية  ف  فتيات منتظمة النصاص الت  تقلا ىنها هذه التداييي  االعكا الذى  

 يتا سم تكام ىليه. 

 تبليغ صور التقارير 

 ( 104مادة )

  103  102ياته كا قيف مم األقياف المتباقيد صايد مم التداييي المالحة ةالمايتيم  -1

  ل  المنظمات اليئيلية ألصحاا األىماا االبماا ف  اليالة. 

تةلغ األقياف المتباقيد المييي البا  لمكتا البما البية  ة ية م حظات ةع م التداييي الت    -2

 المنظمات المعاي  ليها. سةلغتها ةها 

 فحص التقارير 

 ( 105مادة )

   102تدا  ة حص التداييي المديمة  ل  المييي البا  لمكتا البما البية   قةدا لنص المايتيم  

لتنة خةياء تبيض ىليها الم حظات المةلغة للمييي البا  لمكتا البما البية   قةدا لل ديد    103

 . 104مم المايد  2

 لجنة الخبراء 

 ( 106ة )ماد

تكام لتنة الخةياء مم لةبة ىل  األقا يختايه  مييي ىا  مكتا البما البية  ةالتعااي مل   -1

 لتنة المتاةبة  مم ةيم الخةياء المعهاي له  ةالخةيد ف  عئام البما. 

 يختاي سىلاء لتنة الخةياء لميد ن ث لناات قاةلة للتتييي سكني مم ميد.  -2

 ( 107مادة )

لتنة   البما  تنتخا  مؤتمي  ىل   ميااالتها  نتائج  لبيض  سىلائها  ةيم  مم  مدييا  الخةياء 

 البية  ايحيي مديي اللتنة تااييخ انبداي تللاتها. 
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 القسم الثالث 

 األحكام النهائية 

 االستثناءات فى حالة الحرب والطوارئ العامة 

 ( 108مادة )

ال -1 تبلنها  الت   البامة  القاايا  سا ف  حالة  الحيا  تتخذ  تياءات يتاز ف  حالة  سم  يالة 

الت  تلتلزمها   ةهذه االت اقية ف  سليا الحياي  االلتنناء مم االلتزامات المنصاص ىليها 

 الحالة  اةعيق سال تتبايض هذه اةتياءات مل قااىي الدانام اليال  البا . 

ىل  كا قيف متباقي مايس االلتنناء. سم يحيق مييي ىا  مكتا البما البية  ف  فتيد   -2

ةاةتياءات الت  اتخذها ااأللةاا الت  يفبت  ليها  كما يتا ىليه سيلا سم يخقي    مبدالة

المييي البا  المكتا البما البية  ةالتاييخ الذى تنته  فيه هذه اةتياءات اتباي فيه سحكا   

 هذه االت اقية  ل  التقةيا التا . 

المتباقيد ةتميل اةخقايات  الت  تصله  يةلغ المييي البا  لمكتا البما البية  ةاق  األقياف   -3

 مم هذه المايد.  2قةدا لل ديد 

 قيود التنفيذ 

 ( 109مادة )

ال يتاز ىني الل الحداق االمةايا الااييد ةالتزء األاا  مالل التن يذ  اىني ممايلتها  

سا   لدياي  مح   تكام  سم  االخامس   االياةل  النان   األتزاء  ف   ايي  ما  ةحلا  فبلية  ممايلة 

يييات ل  تيي ةالتزءيم األاا االنان   فيما ىيا الدياي الت  ي يلها الدانام االت  تدتليها  تح

سا   البا   األمم  سا  البا   النظا   لحماية  سا  األفياي  احييات  للمام حداق  الييمدياقية  المةايا 

 الصحة البامة سا األخ ق. 

 العالقات الدولية بين االتفاقية والقانون

 ة الدولية الداخلى واالتفاقي

 ( 110مادة )

ال تمس سحكا  هذه االت اقية سحكا  التعييل الخاص ف  كا يالة االمباهيات ااالت اقيات الننائية  

 االيالية النافذد  سا الت  تن ذ فيما ةبي  ذا كانت سكني ميزد ةالنلةة لألفياي الملت يييم. 
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 التصديق على االتفاقية 

 ( 111مادة )

ياف ىل  هذه االت اقية اتايع انائا التصييا ف  مكتا البما تصيق الياا البيةية األق -1

البية  الذى يبي محليا ةإيياع انيدة ةتصييا كا يالة ايةلغه  ل  الياا البيةية األخيى  

 األقياف فيها. 

تليى هذه االت اقية ةبي مياي عهي مم تاييخ  يياع انائا التصييا ىليها مم ن ث ياا سا   -2

 انلمامها. 

لبيةية الت  ل  تاقل ىل  هذه االت اقية سم تنل   ليها ةإخقاي تةلغه  ل  المييي  يتاز للياا ا -3

 البا  لمكتا البما البية   ةدةالها االلتزامات المتيتةة ىل  سحكامها. 

 التعديالت

 ( 112مادة )

يتاز لكا قيف مم سقياف هذه االت اقية سم يدتيح سية تبيي ت ىليها ةإخقاي ياته  ل   

 لمكتا البما البية  الذى يدا  ةتةليغ هذه المدتيحات  ل  ةاق  األقياف. المييي البا  

اال يبتةي التبييا نافذا  ال ةبي مياي ن نيم ياما مم  ة ا تميل األقياف المييي البا  لمكتا  

 البما البية  ةماافدته  ىليه. 

 االنسحاب من االتفاقية 

 ( 113مادة )

المتباقيد سم ينلحا مم هذه االت اقية  ال ةبي مياي خملة  ال يتاز ألى قيف مم األقياف   -1

سىاا  مم تاييخ لييانها  ايكام االنلحاا ةإخقاي ييلا  ل  المييي البا  لمكتا البما  

البية  الذى يتخذ اةتياءات ةة ا ذلك  ل  ةاق  األقياف ايكام االنلحاا نافذا ةبي لنة  

اا ىل  صحة االت اقية فيما يتبلا ةةاق  األقياف  مم تاييخ االنلحاا  اال يؤني هذا االنلح 

 ةعيق سال يدا البيي الةاق  ىم اننيم. 

( مم هذه االت اقية يتاز لكا قيف مم  101( مم المايد )1مل ىي  االخ ا ة حكا  ال ديد ) -2

األقياف المتباقيد افدا لألحكا  الااييد ةال ديد اللاةدة مم هذه المايد سم ينلحا مم سية مايد  

 ختايها مم األتزاء النان  االياةل االخامس مم االت اقية. ا

 *** 
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 م مؤتمي البما البية  المنبدي ف  يايته اللايلة ف  ميينة اةلكنييية ةتمهايية مصي  

 (. 1977البيةية )مايس/ آذاي 

 يمانا منه ة م حماية الداى الباملة مم المخاقي المهنية ةتافيي الةيئة اللليمة لإلنتاج ينبكس  

 سنيه ةصايد  يتاةية ىل  الناتج الدام  ةبناصيه المختل ة. 

الما كام التدي  التدن  يليي ةمبيالت لييبة  مما يلتتةل ذلك ةالليايد  تقايي ملتايات  

 الل مة االصحة المهنية. 

الصناىة  الما   ف   المتاالت  مختلف  ف   التدن   التدي   لمااكةة  تلب   البيةية  الة ي  كانت 

االزياىة االتتايد االندا االخيمات  حيث تباظمت صاي النعاق ف  تلك المتاالت  اتةل ذلك  

 اتلاع يائيد المخاقي المهنية اتناىها. 

مم ستا ذلك ىل     احيث سم منظمة البما البيةية تهيف  ل  تحليم ظياف البما  اتبما 

 تقايي تعييبات البما لبيا للاصاا  ل  ملتايات متمانلة. 

فإم المؤتمي يديي الماافدة ىل  االت اقية اآلت  نصها  االت  يقلا ىليها االت اقية البيةية يق   

 ةع م الل مة االصحة المهنية.   1977( لبا  7)

 مستويات السالمة والصحة المهنية 

 المادة األولى

سم   تميل  يتا  ف   المهنية  االصحة  ةالل مة  الخاصة  األحكا   البيةية  التعييبات  تعما 

البماا مم حاايث   ةالت ميم ىل   البما اققاىاته  كما يتا سم تعما سحكاما خاصة  متاالت 

 البما اسمياض المهنة. 

 المادة الثانية 

الصحة المهنية   يتا ملاااد تميل البماا البيا ةالبماا الاقنييم ف  تقةيا سحكا  الل مة ا

 اسحكا  الت ميم مم حاايث البما اسمياض المهنة  اسحكا  سنظمة الت هيا المهن . 

 المادة الثالثة

يتا سم تتلمم األحكا  الخاصة ةالل مة االصحة المهنية األلس ال نية ال زمة للمام  

 الل مة االحماية  ف : 

 اختياي ماقل المنع د.  -

 اةنعاء االتعييي.  -

 ميل سخقاي البما. الاقاية مم ت -
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 ايحيي تعييل كا يالة االعتياقات ال نية ال زمة لمياىاد هذه األلس. 

 المادة الرابعة 

يحيي تعييل كا يالة اةتياءات االالائا الك يلة ةل مة ةيئة البما احماية الةيئة المتاايد  

ف  االتااي  البما  ةيئة  تكام  ةحيث  المزااا   النعاق  مخاقي  مم  ىليها  الملتاى    االمحافظة 

 الصح  المتبايف ىليها ىلميا. 

 المادة الخامسة

يتا البما ىل  تافيي الل مة االصحة المهنية اتحديا ظياف  نلانية للبما اآلمم  ىم  

 قييا: 

 حماية الباما مم سخقاي البما ااآلالت  احمايته مم األلياي الصحية.  (س)

 الل االعتياقات ال زمة لتحليم ةيئة االائا البما.  (ا )

مياىاد تحديا الت ؤ  ةيم ناع البما اظيافه  اةيم األعخاص المكل يم ةه مم النااح    ( ج)

 الصحية اال نية. 

اتيييا   (ي ) العخصية  الاقاية  سياات  اتافيي  الل مة  الائا  ىل   البامليم  اتيييا  تاىية 

 البماا ىل  التخيامها. 

نتيتة ىمله االبما ىل   تيايك ما قي ينع  مم سلياي تصيا الباما صحيا سا اتتماىيا   (ه)

 مبالتتها امبالتة ما يتخلف ىنها. 

 حماية الائا اةنتاج مم  نعاءات اآالت امااي  اغيي ذلك.   ( ا)

 ايحيي تعييل كا يالة األحكا  ال زمة لتنظي  هذه االحتياقات. 

 المادة السادسة

  اذلك  ال يتاز تعغيا األحياث مم التنليم ف  األىماا الصناىية  قةا لم الخاملة ىعيد -1

 فيما ىيا المتييتيم منه . 

ال يتاز تعغيا األحياث مم التنليم قةا ةلاغه  لم النامنة ىعيد ف  الصناىات الخقيد   -2

 سا اللايد ةالصحة  االت  تحييها التعييبات االديايات االلاائح الخاصة ةكا يالة. 

الت  -3 ةالصحة   اللايد  سا  العاقة  سا  الخقيد  األىماا  ف   النلاء   تعغيا  يحييها  يحظي    

 التعييل ف  كا يالة. 

 المادة السابعة
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يتا االهتما  ةإنعاء ستهزد خيمات الل مة االصحة المهنية ف  المنعآت الت  يحييها تعييل  

كا يالة  اذلك لإلعياف ىل  تميل ظياف البما الت  تؤني ىل  ل مة اصحة البماا  االديا   

 ةالتنديف الصح  االتاىية الاقائية. 

 المادة الثامنة 

يتا ىني التبييم  تياء ال حص القة  االةتيائ  ةلحاق الباما ةالبما الذى يت ء  مل قيياته  

الصحية الةينية االبدلية االن لية  كما يتا  تياء ال حص القة  اليايى ىل  البماا  للمحافظة  

المهن سمياض  مم  يظهي  قي  ما  ملتميد  االكتعاف  ةص ة  الصحية  لياقته   مياحلها  ىل   ف   ة 

 األال . 

 المادة التاسعة

يتا تديي  اةلبافات األالية اى ج الحاالت القايئة ياخا المنع د  كما يتا تافيي الخيمات 

القةية  لااء ياخا المنع د سا خايتها كدل  ملتدا  سا كخيمة معتيكة ةيم ىيد منعآت للديا   

 ةاليىاية القةية االمحافظة ىل  صحة البماا. 

 العاشرةالمادة 

التهات  ا خقاي  المهنة  اسمياض  البما  حاايث  ةتلتيا  الديا   البما  ىل  صاحا  يتا 

المختصة ةها  كما يتا  خقاي التهات المختصة ةالحاالت الميلية المهنية المعتةه فيها  اىل   

صاحا البما اتخاذ كافة اةتياءات لمنل تكياي اقاع منا هذه الحاالت االل اةحصاءات  

 ك. الخاصة ةذل

 ايحيي تعييل كا يالة الالائا الك يلة ةتحديا ذلك. 

 المادة الحادية عشرة 

يحيي تعييل كا يالة األتهزد الت  ياكا  ليها الل اتقةيا سلس الل مة االصحة المهنية   

ااألتهزد الت  تدا  ةالةحاث االتخقيق االتيييا ف  هذا المتاا  اذلك ىل  ملتاى اليالة   

 لدائمة ةها. اىل  ملتاى المنعآت ا

 

 

 المادة الثانية عشرة 



 
 

 106 اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

يتا  يتاي تهاز ت تيش خاص ةالل مة االصحة المهنية  ايتا سم ييى  هذا التهاز ةالكاايي  

المتخصصة اة تهزد امبيات الدياس  اغيي ذلك مما يلز  للديا  ةبمله  ايتا  ىقاء هذا التهاز  

 للقة اللةقية الدلائية. 

عتياقات الل مة االصحة المهنية للتيخيص ةإقامة  ايتا  عياك هذا التهاز ف  الل ا

 المنعآت. 

 المادة الثالثة عشرة 

يتا االهتما  ةالتيييا ف  متاالت الل مة االصحة المهنية  اذلك ةإنعاء مياكز سا مبهي  

سحيث   التتايا اىيض  يالة ىيةية ةتياء  ف  كا  المهنية  االصحة  ةالل مة  اقن  خاص 

 ايات التيييةية. الائا الاقاية اتنظي  الي 

 المادة الرابعة عشرة 

النظيية   الييالات  ف   التبلي   ةيامج  المهنية لمم  االصحة  الل مة  مايد  تكام  سم  يتا 

 االتقةيدية  اف  مباهي امياكز التيييا ال ن  االمهن . 

 المادة الخامسة عشرة 

البما البيةية  ا نعاء  يتا  نعاء لتنة ىيةية ىليا للل مة االصحة المهنية ف   قاي منظمة  

لتنة اقنية ىل  ملتاى كا يالة ىيةية  التام ىل  ملتاى المنعآت ذات النعاق الذى قي ينع   

 ىنه الخقي  اذلك ف  كا يالة ىيةية. 

ايياى  ف  تعكيا هذه اللتام التمنيا الن ن   فيما ىيا لتام المنعآت   فيكت   فيها ةالتمنيا  

   الها سم تلتبيم ةممنا حكام   ذا يست ذلك. الننائ  )سصحاا سىماا اىماا(

اتختص هذه اللتام ةيل  اتنليا الليالة البامة الخاصة ةالل مة االصحة المهنية  االبما  

ىل  حماية البماا مم سى خقي قي ينع  ىم البما سا الظياف الت  يت  فيها اةحث سلةاا اقاع  

 تكيايها.  اةصاةات االحاايث  االل االحتياقات الك يلة ةمنل 

اتبما هذه اللتام ىل  الاصاا  ل  سىل  ملتاى ممكم  مم الصحة الةينية االبدلية االن لية  

 للبماا  ااالحت اظ له  ةهذا الملتاى. 

 

 

 

 أحكام عامة
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 المادة السادسة عشرة 

تبتةي األحكا  المنصاص ىليها ف  هذه االت اقية حيا سين  لما يتا سم يافيه التعييل للبماا   

اال يتاز سم يتيتا ىل  االنلما   ليها االنتداص مم سية حداق ينص ىليها التعييل سا االت اقيات  

اا البيةية  التماىية سا البيف سا األحكا  الدلائية المبماا ةها سا المقةدة ف  سية يالة مم الي 

 المنلمة  ل  االت اقية.  

 التصديق على االتفاقية ونفاذها

 وتطبيقها واالنسحاب منها 

 ( •2) المادة السابعة عشرة

انائا   -1 اتايع  الدانانية   لنظمها  افدا  سا تزئيا   كليا  االت اقية   هذه  يالة ىل   كا  تصيق 

ةإيياع انائا تصييا كا  التصييا ليى المييي البا  لمكتا البما البية  الذى يبي محلياً  

 يالة  ايةلغه  ل  الياا األىلاء.  

 ذا اختايت اليالة التصييا ىل  االت اقية تزئياً  فيتا سم يكام مم ةيم المااي الت  تصيق   -2

(  لافة  ل  المااي اةتيائية مم اللايلة ىعيد  10  9  8  7   4  3  2  1ىليها المااي )

  ل  البعييم. 

سية مايد ل  تصيق ىليها ةياية  اذلك ةتةليغ المييي البا  لمكتا  لكا يالة سم تصيق ىل    -3

البما البية   ايبتةي ذلك تزءا ال يتتزس مم تصييدها ىل  االت اقية اتليى ىل  الياا  

 البيةية األخيى الت  تنل   ليها ملتدة ً يبي مياي عهي مم تاييخ  يياع انيدة التصييا.  

 المادة الثامنة عشرة 

االت اقية ملزمة لكا يالة مم الياا البيةية  ةمتيي تصييدها ىليها  اتصةح نافذد  تصةح هذه  

 الم باا ةبي عهي مم  يياع انائا تصييا ن ث مم الياا البيةية. 

اتليى ىل  الياا البيةية األخيى الت  تنل   ليها ملتدة  ةبي مياي عهي مم تاييخ  يياع  

 انيدة 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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البما  اتاصيات  ات اقيات  نظا   ف   الااييد  األحكا   االت اقية  تقةيا  متاةبة  ةع م  تليى 

 البيةية. 

 المادة العشرون

لكا يالة منلمة  ل  هذه االت اقية سم تنلحا منها ةبي مل  خمس لناات مم تاييخ ن اذها   

با  لمكتا البما  ايصةح االنلحاا نافذا ةبي مل  لنة مم تاييخ  ة ا االنلحاا  ل  المييي ال

 البية   الذى يةلغه  ل  الياا المصيقة ىل  هذه االت اقية. 

 اال يؤني االنلحاا ىل  ن اذ االت اقية ةالنلةة لةاق  الياا المنلمة  ليها. 

 *** 
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البية  المنبدي ف  يايته اللايلة ف  ميينة اةلكنييية ةتمهايية مصي   م مؤتمي البما  

 (. 1977البيةية )مايس/ آذاي 

اليالية   الماانيا  ىليها  نصت  الت   البامة  الحييات  مم  ه   النداةية  الحيية  ة م  منه   يمانا 

 ايلاتيي البال . 

ييي عياق اظياف  الما كام حا النداةات ف  حماية البماا االت ااض التماى  ةالمه  لتح

 البما ها مم الحداق المدييد الت  اكتلةتها الحيكة النداةية ةك احها القايا. 

الما كام للنداةات البيةية ياي سلال  ف  تحيي اتنمية اتدي  الاقم البية   فإم صيانة  

 الحييات االحداق النداةية تبتةي عيقا تاهييا لتمكيم النداةات مم ممايلة هذا الياي. 

نت النداةات البمالية امنظمات سصحاا األىماا ىل  حيانة ىهيها ف  الاقم البية    الما كا

قي خقت خقاات االبة ف  ةبض الياا البيةية   ال سنها ما زالت ف  ةياية مياحلها ةالنلةة  

 لياا ىيةية سخيى. 

تاافا    اتقةيدا لما تنص ىليه المايد الباعيد مم الميناق البية  للبما  مم سم الياا البيةية

 ىل  تاحيي عياق اظياف البما ةالنلةة لبمالها كلما سمكم ذلك. 

احيث سنه مم ةيم سهياف منظمة البما البيةية البما ىل  تنمية اصيانة الحييات االحداق  

 النداةية. 

فإم المؤتمي يديي الماافدة ىل  االت اقية اآلت  نصها االت  يقلا ىليها االت اقية البيةية يق   

 ةع م الحييات االحداق النداةية.   1977( لبا  8)

 المادة األولى

لكا مم البماا اسصحاا األىماا  سيا كام الدقاع الذى يبملام فيه  سم يكاناا يام  ذم  

ملةا  فيما ةينه  منظمات  سا ينلماا  ليها  لتيى  مصالحه   اتيافل ىم حداقه  اتبما ىل   

المايية   حالته   الك اية  تحليم  يفل  ف   اتله   المختل ة   التهات  سما   اتمنله   ااالتتماىية  

 اةنتاتية  اف  تحديا الخقق الت  تهيف  ل  التدي  االقتصايى ااالتتماى . 

 المادة الثانية 

ىيةية يالة  ف   يبملام  الذيم  البيا  البماا  ملاااد  ينتمام  ليها    - يتا  الت   تلك  غيي 

ف  - ةتنلياته  الاقنييم  الحداق  ةالبماا  ةكافة  اتمتبه   البماا  منظمات  االنتماء  ل  ىلاية    

 النداةية. 
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 المادة الثالثة

تدتصي  تياءات تكايم منظمة البماا سا منظمة سصحاا األىماا  ىل   يياع ساياق تكاينها  

 ليى التهة المختصة  ايحيي الدانام التهة المختصة  اقييدة اةيياع  ةما ال يتلمم سية مباقات. 

 دة الرابعة الما

 تمايس منظمات البماا امنظمات سصحاا األىماا نعاقها ةمتيي  يياع ساياق تكاينها. 

 المادة الخامسة

سصحاا   منظمات  سا  البماا  لمنظمات  البا   االتحاي  مم  الكا  المختصة   اةيايية  للتهة 

اا  األىماا  كا ف   قاي منظمته  حا القبم ف  صحة تكايم منظمات البماا سا منظمات سصح

 األىماا  اذلك لمخال ة الدانام سا النظا  األلال  للمنظمة. 

مةاعيد   سا  المنظمة  قيا   ف   ذلك  يؤني  سم  يام  القبم  ف   ةال صا  الدلاء احيه  ايختص 

 نعاقها  اذلك لحيم ال صا نهائيا ف  هذا القبم. 

 المادة السادسة

ال  الذى يتلمم  يلل كا مم البماا اسصحاا األىماا المؤلليم للمنظمة نظامها األل

ىل  اته الخصاص سهيافها االائا تحديدها  اكذلك ستهزتها اقيق تمايلها ا يايتها  يام  

 تيخا سا ت نيي مم سية تهة كانت. 

اال يتاز  لزا  منظمات البماا سا منظمات سصحاا األىماا ة ية لاائح سا سنظمة خاصة  

تاز الل نماذج غيي  لزامية لهذه  ةتنظي  البما ةها اممايلتها لنعاقها تلبها سية تهة  اي

 اللاائح سا األنظمة ل لتيعاي.

 المادة السابعة

يحظي الل قياي ىل  تملك منظمات البماا سا منظمات سصحاا األىماا لألمااا الناةتة  

 االمندالة  اكذلك ممايلة النعاق المال   ةعيق سم يكام ذلك ف  نقاق سهيافها.  

 المادة الثامنة 

البماا امنظمات سصحاا األىماا الحا ف  سم تكام فيها ةينها اف  متاا  لكا مم منظمات  

ااحي ىل    اتحاي ىا   تكايم  ف   الحا  الها  فيىية   سا  ناىية  اتحايات  سا  نداةات ىامة  ىملها 

 الملتاى الدقيى. 

البماا   لها منظمات  الت  تخلل  تكاينها ن س االتياءات  اتليى ىل  هذه االتحايات ف  

 ألىماا. امنظمات سصحاا ا
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ال تحاي البا  الحا ف  االنلما  ل تحايات سا المنظمات البيةية سا االعتياك ف  ت ليلها  

ف  حالة ىي  اتايها  اكذلك له الحا ف  االنلما  سا االعتياك ف  ت ليس االتحايات اةقليمية  

 االتحاي البا . االيالية  كما يكام ل تحايات الناىية اللنداةات البامة ن س الحداق ةبي ماافدة 

 المادة التاسعة

ساته   كافة  ةبملها اممايلة  األىماا  امنظمات سصحاا  البماا  منظمات  قيا   اليالة  تك ا 

 نعاقها ف  حيية كاملة. 

اتلمم اليالة حماية منظمات البماا امنظمات سصحاا األىماا مم التيخا ف  عئانها سا  

 الت نيي ىليها. 

 المادة العاشرة

يالة لمنظمات البماا امنظمات سصحاا األىماا حيية االتتماع يام حاتة  يك ا تعييل كا  

  ل   ذم ملةا مم التهة اةيايية سا غييها. 

 المادة الحادية عشرة 

  ا يك ا تعييل كا يالة حا الم االة التماىية ا ةيا  ىداي البما المعتيكة اتنظي   تياءاته

 انقاقها اآنايها. 

 المادة الثانية عشرة  

ح قيق  للبماا  التن اي  ةبي  ااالتتماىية  االقتصايية  مصالحه   ىم  لليفاع  اةلياا  ا 

 الت ااض الدانانية لتحديا هذه المصالح. 

 المادة الثالثة عشرة 

يك ا تعييل كا يالة حيية الباما ف  االنلما  سا ىي  االنلما   ل  النداةة احييته ف   

 االنلحاا منها. 

 المادة الرابعة عشرة 

 الة ىي  التيخا ف  تيعيح اانتخاةات األىلاء النداةييم. يك ا تعييل كا ي 

 المادة الخامسة عشرة 

يك ا تعييل كا يالة حيية ممايلة كا ىلا لنعاقه النداة  يام تيخا مم صاحا البما  

 سا سية تهة. 
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 المادة السادسة عشرة 

للتعكي ت   التن يذية  المتالس  ألىلاء  ال زمة  التلهي ت  الدانام  لممايلة  يك ا  النداةية 

 مهامه  النداةية خ ا مااىيي البما  لااء كانت هذه المها  ةالمنع د سا خايتها. 

 المادة السابعة عشرة 

يك ا الدانام للدايد النداةييم الت يا لممايلة نعاقه  النداة  ف  كافة ملتايات التعكيا  كما  

 احتياتات النداةة. يك ا له  ستايه  اكافة حداقه   ةعيق سم يت  ذلك ف  حياي 

 المادة الثامنة عشرة 

يحظي الدانام ندا سا اقف سا فصا سا اةلياي ةالبلا النداة  ةلةا انتمائه سا ممايلته  

 لنعاقه النداة . 

 المادة التاسعة عشرة 

ىي    سا  انلمامه  ىل  عيق  ىمله  ف   التميايه  سا  الباما  التخيا   تبليا  الدانام  يحظي 

 ىل  عيق االنلحاا منها. انلمامه  ل  النداةة  سا  

 المادة العشرون

يحيي النظا  األلال  لمنظمات البماا امنظمات سصحاا األىماا  الدااىي الخاصة ة لةاا  

 اقيق اق ها سا حلها اختياييا. 

 المادة الحادية والعشرون 

ال يتاز للتهة اةيايية اقف سا حا منظمة البماا سا منظمة سصحاا األىماا  سا  حيى  

 تعكي تها التن يذية  ال ةحك  قلائ   اذلك لمخال ة الدانام سا النظا  األلال  للمنظمة. 

ايكام مم حا منظمة البماا امنظمة سصحاا األىماا ممايلة نعاقها  ل  حيم صياي  

 حك  الدلاء ةص ة نهائية. 

 المادة الثانية والعشرون 

لحييات االحداق النداةية ف  تميل  يتا سم تعما تعييبات الياا البيةية األحكا  الخاصة ةا

 الدقاىات اىل  األخص ققاىات الصناىة االزياىة االتتايد االخيمات. 
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 ( •3) المادة الثالثة والعشرون

لكا يالة الحا ف  سم تصيق ىل  سحكا  هذه االت اقية كليا سا تزئيا ىل  سال يدا ىيي المااي   .1

النانية االبعييم(  اسم يكام مم ةينها  الت  تصيق ىليها ىم نصف المااي )مم األال   ل   

اتاةا المااي )األال  االلايلة االحايية االبعيام(  لافة  ل  المااي اةتيائية مم النالنة  

 االبعييم  ل  النامنة االبعييم. 

لكا يالة سم تصيق ىل  سية مايد ل  تصيق ىليها ةياية  اذلك ةتةليغ المييي البا  لمكتا البما   .2

 ي ذلك تزءا ال يتتزس مم تصييدها ىل  االت اقية. البية   ايبتة

 (•4) المادة الرابعة والعشرون

تبةي األحكا  المصايق ىليها مم قةا اليالة مم هذه االت اقية حيا سين  لما يتا سم يافيه  

االت اقية    يتيتا ىل  االنلما   ل  هذه  سم  للبماا اسصحاا األىماا  كما ال يتاز  التعييل 

االنتداص مم سية حداق سا مزايا مدييد ةماتا ات اقية ىيةية نافذد  سا ينص ىليها تعييل سا  

 حك  قلائ  نهائ  سا ات اق سا ىيف مبماا ةه ف  سية يالة قيف فيها. 

 المادة الخامسة والعشرون 

تصيق ىل  هذه االت اقية الياا األىلاء ف  منظمة البما البيةية قةدا لنظمها الدانانية   

ةإيياع انائا  ا الذى يبي محليا  البما البية   البا  لمكتا  المييي  التصييا ليى  تايع انائا 

 تصييا كا يالة  ايةلغه  ل  الياا األىلاء. 

 المادة السادسة والعشرون 

 تصةح هذه االت اقية ملزمة لكا يالة مم الياا البيةية فاي تصييدها ىليها. 

نائا تصييا ن ث مم الياا األىلاء ف  منظمة  اتصةح نافذد الم باا ةبي عهي مم  يياع ا 

 البما البيةية. 

اتليى ىل  الياا البيةية األخيى الت  تصايق ىليها ملتدة  ةبي مياي عهي مم تاييخ  

  يياع انيدة التصييا. 

 

 
  - السابعة والعشرين )شرم الشيخ ( فى دورته  1139عدلت هذه المادة بموجب قرار مؤتمر العمل العربى رقم )  •

 (. 2000جمهورية مصر العربية، مارس/ آذار 
  - السابعة والعشرين )شرم الشيخ ( فى دورته  1139عدلت هذه المادة بموجب قرار مؤتمر العمل العربى رقم )  •

 (. 2000جمهورية مصر العربية، مارس/ آذار 
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 المادة السابعة والعشرون 

ا اتاصيات  ات اقيات  نظا   ف   الااييد  األحكا   االت اقية  تقةيا  متاةبة  ةع م  لبما تليى 

 البيةية. 

 المادة الثامنة والعشرون 

لكا يالة قيف ف  هذه االت اقية سم تنلحا منها ةبي مل  خمس لناات مم تاييخ ن اذها   

ايصةح االنلحاا نافذا ةبي مل  لنة مم تاييخ  ة ا االنلحاا  ل  المييي البا  لمكتا البما  

 االت اقية. البية  الذى يةلغه  ل  الياا المصيقة ىل  هذه 

 الياا المنلمة.  لةاقي اال يؤني االنلحاا ىل  ن اذ االت اقية ةالنلةة 

 *** 
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اةلكنييية   ةميينة  اللايلة  يايته  ف   المنبدي  البية   البما  مؤتمي  مصي   م  ةتمهايية 

 (. 1977البيةية )مايس/ آذاي 

 يمانا منه ة م لب  الياا البيةية الملتمي لتحديا االلتدياي االتتماى  االنما االقتصايى  

لمااقنيها مم خ ا خقق عاملة للتنمية االتتماىية ااالقتصايية  يتقلا تكييس كافة اةمكانات  

البية   مم خ ا خقق يعييد لتنمية هذه الماايي  لتلمم  الةعيية االمايية المتاافيد ف  الاقم  

 تحديا االلت ايد الكاملة مم قاتها الةعيية ا مكاناتها المايية المخصصة لهذا الغيض. 

الما كانت المايد اللاةبة مم الميناق البية  للبما تنص ىل  سم الياا البيةية تاافا ىل   

اتتماع  مل سهياف التنمية االقتصايية ااالتتماىية  الل خقة للتيييا المهن  تت ا ااحتياتاتها  

 فيها. 

اةبي االق ع ىل  األحكا  الخاصة ةالتيييا المهن  الااييد ف  كا مم االت اقية البيةية يق   

ةع م تندا األييى    1975( لبا   4ةع م ملتايات البما  ااالت اقية البيةية يق  )  1966( لبا   1)

 ةع م الميسد الباملة.    1976( لبا  5البيةية يق  ) الباملة )مبيلة(  ااالت اقية

فإم المؤتمي يديي الماافدة ىل  االت اقية اآلت  نصها  االت  يقلا ىليها االت اقية البيةية يق   

 ةع م التاتيه االتيييا المهن :   1977( لبا  9)

 الفصل األول 

 التوجيه والتدريب المهنى 

 المادة األولى

 اقية:ألغراض تنفيذ هذه االتف

يدصي ةالتاتيه المهن  النعاقات اليلمية الت  تهيف  ل   يعاي اتاتيه المتتمل ة ئاته   -1

المختل ة ل يص البما المتاحة سما  سفيايه  االت  تتنالا مل مهاياته  امياله  اقيياته   

 الن لية االتلمانية  التاتيهه   ل  فيص التيييا المتاحة ةىيايه  للبما المنالا له . 

يدصي ةالتيييا المهن  النعاقات اليلمية اغيي اليلمية الت  تهيف  ل  تافيي احتياتات   -2

المختل ة    ة ئاته   المييةيم  البماا  التنمية االتتماىية ااالقتصايية مم  سا ةيامج  خقق 

ةها   االيق   تيييد  اقييات  مهايات  الكتلاا  المتتمل  سفياي  سما   ال يصة  ا تاحة 

 دا لحاتاته  المتغييد. اتقاييها ةص ة ملتميد اف 

ايدصي ةالنعاقات اليلمية النعاقات الت  تدا  ةها األتهزد الحكامية  ايدصي ةالنعاقات  

 غيي اليلمية الت  تدا  ةها هيئات غيي حكامية. 
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 الفصل الثانى

 المبادئ التى تحكم تنفيذ 

 سياسة التوجيه والتدريب المهنى  

 المادة الثانية 

اختياي ف   ال يي  حيية  االقتصايى    ك الة  النما  سهياف  لمم  االمهن    التبليم   نعاقه 

 ااالتتماى  للمتتمل. 

 المادة الثالثة

 تاحة ال يصة سما  ال يي للحصاا ىل  التاتيه االتيييا المهن  المنالةيم له قااا فتيد  

 اةىياي لحياته البملية اةبيها. 

 المادة الرابعة 

 الك اءد. تحديا مةيس تكافؤ ال يص ف  التيييا ايفل 

 المادة الخامسة

التنليا الكاما مل الليالات األخيى الت  تهيف  ل  حماية اتنمية الماايي الةعيية اةص ة  

 خاصة ليالات التبلي  اليالات االلتخيا . 

 المادة السادسة

منها   االقتصايية  االبيةية  الدقيية  المتغييات  ف  لاء  الليالات  لتلك  اليايية  المياتبة 

 ااالتتماىية. 

 لفصل الثالثا

 سياسة التوجيه والتدريب بالمهنى 

 المادة السابعة

يتا سم تحيي لليالة التاتيه االتيييا المهن  ف  كا يالة ىلا سهياف تتمع  مل الظياف  

اذلك   ممكنا   ذلك  كام  كلما  البية    الملتاى  ىل   اللائيد  االظياف  فيها   اللائيد  المحلية 

 منظمات البماا األكني تمني ً. ةاالعتياك مل منظمات سصحاا األىماا ا
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 الفصل الرابع 

 أهداف سياسة التوجيه والتدريب المهنى 

 المادة الثامنة 

تحيي الياا األىلاء سهيافا لليالتها الخاصة ةالتاتيه االتيييا المهن   مل مياىاد سم تعما  

 تلك األهياف ما تتلمنه المااي التالية. 

 المادة التاسعة

ةيامج التنمية مم البمالة ال نية االمييةة  اتحديا االلت ايد المنل    تافيي احتياتات خقق سا 

مم القاقات الةعيية المتاحة  اةص ة خاصة ف  المناقا اليي ية االةياية  اذلك ةتحديا االلت ايد  

الدصاى مم اةمكانات التيييةية المتاحة  اتحيي سالايات التيييا ةالنلةة لل ئات الت  تمنا اختناقا  

 كا البمالة. ف  هي

 المادة العاشرة

 فتح الدناات ةيم المياحا المختل ة للتبلي  البا  االتيييا المهن . 

 المادة الحادية عشرة 

الت كيي ىل  احتياتات ال يي التيييةية االمهنية  اتزاييه ةالديي الكاف  مم المبلامات ةىقائه  

مل تتنالا  االت   المتاحة   التيييةية  ال يص  ىم  ااقبية  االتبياياته    صايد  اخةياته  قيياته 

 ال ليالاتية االن لية ف  لاء فيص البما المتاحة االمتاقبة. 

 المادة الثانية عشرة 

حماية البماا لي الةقالة الناتمة ىم ندص القلا ىل  مهاياته  سا سى سلياي قي تباي  

 ىليه  سا ىل  اليالة نتيتة ندص القلا ىل  مهاياته . 

 المادة الثالثة عشرة 

 مباانة البماا ف  تحديا انق قه  الذات  ايفل ملتاى  ةياىه  اتنمية ياح االةتكاي لييه . 

 المادة الرابعة عشرة 

البما ىل  تغييي نظيد المتتمل التدلييية االت  تدلا مم ع م البما ال ن  االمهن  اتباق  

المتتمل ةالياي الذى يمكم  ةالتال  حيية اختياي ال يي لنعاقه التبليم  ااالقتصايى  ايى  اى   

سم تلبةه الميسد البيةية ف  يفل ىتلة التنمية  اة همية تافيي فيص تيييةية متكافئة مل سقيانها  

 مم الذكاي. 
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 الفصل الخامس

 تشريعات التوجيه والتدريب المهنى 

 المادة الخامسة عشرة 

ةع م التاتيه    ىل  كا يالة ىلا الديا  ةاتخاذ اةتياءات المنالةة ةصياي قانام خاص 

 االتيييا المهن   تياى  فيه األحكا  الااييد ف  المااي التالية: 

 المادة السادسة عشرة 

ى قاته   اتنظي   المهن    االتيييا  التاتيه  ليالات  اتقةيا  ةالل  المبن   التهاز  تحييي 

 ةاألتهزد األخيى المبنية ةتنمية الماايي الةعيية.  

 المادة السابعة عشرة 

ناةتة لتمايا نعاقات التاتيه االتيييا المهن  المام ملاهمة المؤللات  تحييي مصايي  

 االقتصايية الكةييد االمتالقة ف  تمايا تلك النعاقات. 

 المادة الثامنة عشرة 

تحييي العياق الت  تحك  اتنظ  ةيامج التيييا الت  تت  ف  مااقل البما اةص ة خاصة فيما  

االعياق الااتا تاافيها ف  مااقل البما الت  ليتيى  يتبلا ةعياق االلتحاق ةتلك الةيامج   

 فيها التيييا. 

 المادة التاسعة عشرة 

ك الة تكافؤ فيص التاتيه االتيييا المهن  ةيم ال ئات المختل ة للمتتمل  ا تاحة ال يصة  

لحصاا الاافييم للبما مم ياا ىيةية سخيى ىل  فيص تيييةية متنالةة مل فيص ىماا الدقي  

 األصلييم. 

 المادة العشرون

لمام حصاا البماا ىل   تازات تيييةية ميفاىة األتي تتنالا مل احتياتاته  التيييةية   

 اةما ال يلي ةإنتاج المؤللات سا األتهزد الت  يبملام فيها. 

 المادة الحادية والعشرون 

 االمبناية. تعتيل  قةاا األفياي ىل  ةيامج التاتيه االتيييا المهن   ةتديي  الحاافز المايية  

 المادة الثانية والعشرون 

 لمام حا المتييةيم ف  الت ميم االتتماى  سنناء فتيد التيييا. 
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 المادة الثالثة والعشرون 

التاتيه   ةيامج  مم  الملت ييام  ىليها  يحصا  مزايا  سا  حداق   ة ية  الملاس  ىي   لمام 

 االتيييا المهن   ةماتا ات اقيات سا ىداي تماىية. 

 الرابعة والعشرون المادة 

تتخذ كا يالة ىلا اةتياءات التنظيمية الك يلة ةلمام فاىلية تقةيا سحكا  الدانام المعاي  

  ليه ف  المايد الخاملة ىعيد مم هذه االت اقية. 

 الفصل السادس

 التعاون العربى 

 المادة الخامسة والعشرون 

 التاتيه االتيييا المهن .   تبما كا يالة ىلا ىل  تحديا التكاما البية  ف  متاا ليالات 

 المادة السادسة والعشرون 

المهن  ىم   االتيييا  التاتيه  المبلامات حاا ليالات  تةايا  ىل   يالة ىلا  تبما كا 

 القييا الننائ   اىم قييا منظمة البما البيةية. 

 المادة السابعة والعشرون 

م الدصاى  االلت ايد  لتحديا  المنالةة  اةتياءات  يالة ىلا  التيييا  تتخذ كا  م  مكانات 

المتاحة ف  الياا البيةية  ةما ف  ذلك تعتيل  قامة يايات تيييةية معتيكة مل الياا البيةية  

 األخيى. 

 المادة الثامنة والعشرون 

تدا  كا يالة ىلا ةحصي للمهم االتخصصات املتايات المهايد ىل  الملتاى الدقيى   

 ت ال نية. ةما يلاىي ىل  تاحيي ملتايات التيييا االملميا

 المادة التاسعة والعشرون 

تبما كا يالة ىلا ىل  تاحيي المصقلحات ال نية الملتخيمة ف  متاا التاتيه االتيييا  

 المهن  ىل  الملتاى الدقيى. 
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 المادة الثالثون

الن ث   المااي  تن يذ  متاا  ف   ةنتائج تهايها  البيةية  البما  منظمة  يالة ىلا  كا  تااف  

لتمكينها مم التكماا تهايها ف  متاا تاحيي المصقلحات ال نية ىل  الملتاى البية    اللاةدة   

 اف  متاا تيليي تندا األييى الباملة ةيم الياا البيةية. 

 المادة الحادية والثالثون 

تخصص كا يالة ىلا تزءا مم ةيامج التباام ال ن  ةها لمباانة الياا الصييدة الياغةة  

  ىياي اتنمية قاتها الةعيية. ف  ذلك  ف  متاا 

 الفصل السابع

 أحكام عامة

 المادة الثانية والثالثون 

تبتةي األحكا  المنصاص ىليها ف  هذه االت اقية حيا سين  لما يتا سم يافيه التعييل للبماا   

اال يتاز سم يتيتا ىل  التصييا ىليها االنتداص مم سية حداق سا مزايا مدييد ةماتا ات اقية  

نافذد  ينص ىليها التعييل سا االت اقيات التماىية سا البيف سا األحكا  الدلائية المبماا  ىيةية  

 ةها سا المقةدة ف  سية يالة مم الياا البيةية المصيقة ىل  هذه االت اقية. 

 المادة الثالثة والثالثون 

صييا ليى  تصيق ىل  هذه االت اقية الياا البيةية قةدا لنظمها الدانانية  اتايع انائا الت

المييي البا  لمكتا البما البية   الذى يبي محليا ةإيياع انيدة تصييا كا يالة  ايةلغه  ل   

 الياا البيةية األخيى. 

 المادة الرابعة والثالثون 

تصةح هذه االت اقية ملزمة لكا يالة مم الياا البيةية  ةمتيي تصييدها ىليها  اتصةح نافذد  

 ئا تصييا ن ث مم الياا البيةية. الم باا ةبي عهي مم  يياع انا 

اتليى ىل  الياا البيةية األخيى الت  تنل   ليها ملتدة ً ةبي مياي عهي مم تاييخ  يياع  

 انيدة التصييا. 

 المادة الخامسة والثالثون 

تليى ةع م متاةبة تقةيا هذه االت اقية األحكا  الااييد ف  نظا  ات اقيات اتاصيات البما  

 البيةية. 
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 السادسة والثالثون  المادة

اما ل  تنص    -  ذا سقي مؤتمي البما البية  ات اقية تيييد مبيلة لهذه االت اقية كليا سا تزئيا .1

التيييد ىل  غيي ذلك التيييد    -االت اقية  االت اقية  الياا األقياف ىل   فإم تصييا  حيى 

 هذه االت اقية. ياتا ن اذها ايلتتةل اةيداف ال ايى اللتزاماتها اللاةدة االااييد ف  

 تظا هذه االت اقية نافذد ةالنلةة للياا األقياف الت  ل  تصيق ىل  االت اقية التيييد.  .2

  ل  سم تصةح االت اقية التيييد نافذد  ياقف قةاا تصييا الياا األىلاء ىل  هذه االت اقية.  .3

 المادة السابعة والثالثون 

تنلحا   سم  االت اقية  هذه  يالة مصيقة ىل   تاييخ  لكا  ةبي مل  خمس لناات مم  منها 

ن اذها  ايصةح االنلحاا نافذا ةبي مل  لنة مم تاييخ  ة ا االنلحاا  ل  المييي البا  لمكتا  

 البما البية   الذى يةلغه  ل  الياا المصيقة ىل  هذه االت اقية. 

 اال يؤني االنلحاا ىل  لييام االت اقية ةالنلةة لةاق  الياا المنلمة . 

 *** 
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 م مؤتمي البما البية  المنبدي ف  يايته اللاااةبة ف  ميينة الخيقا  ةتمهايية اللااايام 

 ( . 1979الييمدياقية ) مايس/ آذاي 

االتيييا هما قيمة  نلااااانية ايكيزد لتقايي االقتصاااااي تؤكي   يمانا منه ة م الندافة البمالية  

سهمياة الحااتاة الملحاة لقةيباة ظياف التنمياة ف  الاياا البيةياة مم ستاا ةنااء االقتصااااااي الاقن   

 اخلا التنمية االتتماىية االندافية.

ف  الما كانت القةدة الباملة تبي يكيزد سلااالااية مم يكائز التنمية االقتصااايية ااالتتماىية  

الاقم البية   فاإم االهتماا  ةتندي هاا اتايييةهاا يلاااااتلزماام ةااللااااايايد تاذلياا كاافاة البدةاات  

 االصباا الت  تدف ىائدا سما  نعي الندافة البمالية ةاىتةايها حدا اااتةا  نلانييم.

الماا كاانات اةتاازد الاييالاااااياة مايفاىاة األتي ه   حايى الالاااااائاا الت  تاذلاا هاذه البدةاات 

الحصااا ىليها يبتةي مم الالاائا ال بالة اللاتمياي التبلي  االتيييا ةما يؤيى  االصاباا  ألم  

 ل  اقاف البمااا ىل  التقايات المهنياة االنداافياة  ليتمكناا مم المعاااااايكاة ة ااىلياة ف  التهاي 

 الدامية المةذالة ةهيف تحديا التنمية االقتصايية ااالتتماىية.

ية الماايي الةعايية ا ل  النهاض ةالنااح  اةنلاانية  الما كانت الياا البيةية تلاب   ل  تنم

ااالتتماىية االندافية للبماا  ا ل  تعااتيل التبلي  االتيييا اليائميم الم ئميم لملاااىيد البماا 

ىل  التكيف مل متقلةات ىصايه   ا ل  اكتلااا اتحلايم اتكييف المهايات اللايايية للبماا 

يى  اتا ميم البماالاة ف  مااتهاة التداي  البلم  االتكنالات   لمزاالاة المهناة سا الاظي اة  مم ستاا 

 االتغييات االقتصايية االهيكلية.

احيث سم منظمة البما البيةية تهيف  ل  خلا تيا مندف مم البماا يؤمم ةبياةته ايلاه   

كذلك  لااهاما  يتاةياً ف  تن يذ ةيامج التنمية االقتصااايية ااالتتماىية ف  الاقم البية   اتهيف  

 ل  البنااياة ةاإىاياي البااماا البية  المندف اتزايايه ةاالمةاايا االدي  االنداافاة األصااااايلاة الت  تؤهلاه  

 لتنعئة تيا مم البماا البيا يؤمم ةداميته البيةية.

لاذلاك فاإم المؤتمي يديي الماافداة ىل  االت ااقياة اآلت  نصاااااهاا  االت  يقلا ىليهاا االت ااقياة  

( ةعااااا م اةتازد الييالاااااية ميفاىة األتي ف  هذا اليا  النالث 1979( لبا  )10البيةية يق  )

  .1979ها  الماافا النان  ىعي مم مايس/ آذاي 1399ىعي مم يةيل النان  
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 الباب األول 

 السياسة الخاصة بنظام اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر 

 المادة األولى

 ازد الييالية الميفاىة األتي. يتا سم تعما التعييبات البيةية األحكا  الخاصة ةاةت 

 ايتا سم تكام اةتازد الييالية ميفاىة األتي حدا لكا ىاما. 

 المادة الثانية 

يتا ملاااد تميل البماا البيا ةالبماا الاقنييم ف  تقةيا سحكا  نظا  اةتازد الييالية  

 ميفاىة األتي. 

 المادة الثالثة

الة تهيف  ل  تعتيل الحصاا ىل   يقةا كا ىلا مم سىلاء منظمة البما البيةية لي

 اةتازد الييالية ميفاىة األتي. 

الليالة هذه  تلل  سم  االىتةاي  -ايتا  ةالة ي    - ف   الخاصة  ااالحتياتات  التقاي  ميحلة 

امختلف ققاىات النعاق  اسم تنلا مل الليالات البامة المتبلدة ةااللتخيا  االتبلي  االتيييا   

 بما ااألتاي. االليالات المتبلدة ةلاىات ال

 المادة الرابعة 

 تتلمم قااىي اسحكا  الليالة الخاصة ةاةتازد الييالية ميفاىة األتي ما يل : 

 ك الة حيية ال يي ف  اختياي الةينامج الييال  سا التييية . (أ)

 تاحة ال يصة سما  ال يي ل لت ايد مم نظا  اةتازد الييالية ميفاىة األتي ألكني مم ميد   (ب )

 قااا حياته البملية.  

تحديا مةيس تكافؤ ال يص ف  الحصاااا ىل  اةتازد الييالااية ميفاىة األتي  اةصاا ة   ( ج)

ت الت   خاصاة فيما يتبلا ةالدقاىات االقتصاايية االمهم الياخلة فيها  مل مياىاد األالايا

 تتقلةها خقق التنمية االلم االتنس.

 حصاا ال يي ىل   تازد ييالية ميفاىة األتي ف  سكني مم متاا. (د )

 حصاا كا مم الباملة االباما ىل  اةتازد الييالية ميفاىة األتي ة يص متلااية. (ه)
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 الثانيالباب 

 مجاالت ونطاق تطبيق نظام 

 اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر 

 الخامسةالمادة 

 ييخا ف  متاالت اةتازد الييالية ميفاىة األتي  ةص ة خاصة ما يل : 

 التيييا المهن . (أ)

 التنديف النداة . (ب )

 التنديف المين  ااالتتماى . ( ج)

 تبلي  الكةاي امحا األمية. (د )

 المادة السادسة

 االت اقية. يحيي تعييل كا يالة متاالت البما اققاىاته الت  تليى ىليها سحكا  هذه 

 المادة السابعة

يحيي تعييل كا يالة حت  المنعآت الت  تلتز  ةتقةيا نظا  اةتازد الييالية ميفاىة األتي  

 قةدا لظيافها الخاصة ةما يحدا األهياف المدصايد مم هذه االت اقية. 

 المادة الثامنة 

يب الذيم  سا  الصغييد   ةالمنعآت  البامليم  يالة قيق  فايد  كا  تعييل  لحلاةه   يحيي  ملام 

فئات   سية  سا  نائية   مناقا  ف   المديميم  سا  المالمييم   البماا  سا  الزياىة   سا ىماا  الخاص  

 سخيى  مم نظا  اةتازد الييالية ميفاىة األتي. 

 الباب الثالث 

 القواعد التى تحكم وضع وتنفيذ السياسة 

 الخاصة باإلجازة مدفوعة األجر 

 المادة التاسعة

 الحي األين  لميد اةتازد الييالية ميفاىة األتي. يحيي تعييل كا يالة 

 المادة العاشرة

 يكام التصييح ةاةتازد الييالية ميفاىة األتي ألكني مم ميد حلا المدتليات. 
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 المادة الحادية عشرة 

 تكام اةتازد الييالية ميفاىة األتي الت  تبق  سكني مم ميد  ة تي كاما. 

 المادة الثانية عشرة 

البماا للديا  ةاةتازد الييالية ميفاىة األتي فيما يختص ةالتيييا النداة   مم  يكام اختياي  

 حا منظمات البماا. 

 المادة الثالثة عشرة 

تكام الدااىي الخاصة ةاةتازد الييالية ميفاىة األتي  افدا ألحكا  هذه االت اقية ملزمة,  

 ألصحاا األىماا. 

 الباب الرابع

 شروط وأحكام الحصول 

 اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر على 

 المادة الرابعة عشرة 

يحيي تعييل كا يالة العياق ال زمة للحصاا ىل  اةتازد الييالية ميفاىة األتي  مل  

 مياىاد ما يل  ىل  اته الخصاص: 

 الح اظ ىل  ملتاى  نتاتية المنع د.  (أ)

 مياىاد يايات البما امالميته.  (ب )

 التيييةية اسالاياتها ىل  ملتاى المنع د. مياىاد االحتياتات  ( ج)

 لةيامج التيييا االتنديف االتبلي .  ت مياىاد عماا تميل المنعآت ااةيايا (د )

 المادة الخامسة عشرة 

مل مياىاد سحكا  المايد الياةبة مم هذه االت اقية  يحيي تعييل كا يالة العياق الت  يتا  

 اةتازد الييالية ميفاىة األتي.  تاافيها ف  الباما الذى يتمتل ةحا الحصاا ىل 

 المادة السادسة عشرة 

يتا سم يتمتل الباما الذى حصا ىل   تازد ييالية ميفاىة األتي ةكافة الحداق االمزايا  

 الت  يتمتل ةها نظياؤه ف  البما. 
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 الباب الخامس

 تمويل اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر 

 المادة السابعة عشرة 

لتمايا نظا  اةتازد الييالية ميفاىة األتي  ايتا سم يكام ذلك    يتا تافيي مصايي ناةتة 

 ىل  سلس منتظمة امنالةة. 

 الباب السادس 

 أحكام عامة  

 المادة الثامنة عشرة 

تبتةي األحكا  المنصاص ىليها ف  هذه االت اقية حيا سين  لما يتا سم يافيه التعييل للبماا   

 ليها االنتداص مم سية حداق سا مكالا ينص ىليها التعييل   اال يتاز سم يتيتا ىل  االنلما   

الياا   مم  يالة  سية  ف   ةها  المبماا  الدلائية  األحكا   سا  البيف   سا  التماىية   االت اقيات  سا 

 البيةية المنلمة  ل  االت اقية. 

 المادة التاسعة عشرة 

يع انائا التصييا ليى  تصيق ىل  هذه االت اقية الياا البيةية قةدا لنظمها الدانانية  اتا

المييي البا  لمكتا البما البية   الذى يبي محليا ةإيياع انائا تصييا كا يالة ايةلغه  ل   

 الياا البيةية األخيى. 

 المادة العشرون

تصةح هذه االت اقية ملزمة لكا يالة مم الياا البيةية ةمتيي تصييدها ىليها  اتصةح نافذد  

 ئا تصييا ن ث مم الياا البيةية. الم باا ةبي عهي مم  يياع انا 

اتليى ىل  الياا البيةية األخيى الت  تنل   ليها ملتدة  ةبي مياي عهي مم تاييخ  يياع  

 انيدة التصييا. 

 المادة الحادية والعشرون 

البما  اتاصيات  ات اقيات  نظا   ف   الااييد  األحكا   االت اقية  تقةيا  متاةبة  ةع م  تليى 

 البيةية. 
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 نية والعشرون المادة الثا

لكا يالة منلمة  ل  هذه االت اقية سم تنلحا منها ةبي مل  خمس لناات مم تاييخ ن اذها   

ايصةح االنلحاا نافذا ةبي مل  لنة مم تاييخ  ة غه  ل  المييي البا  لمكتا البما البية    

 الذى يةلغه  ل  الياا المصيقة ىل  هذه االت اقية. 

 االت اقية ةالنلةة لةاق  الياا المنلمة  ليها. اال يؤني االنلحاا ىل  ن اذ 

 *** 
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 م مؤتمي البما البية  المنبدي ف  يايته اللاااةبة ف  ميينة الخيقا  ةتمهايية اللااايام 

 (.1979الييمدياقية )مايس/ آذاي 

تن يذا للمايد الياةبة مم الميناق البية  للبما ةعا م ماافدة الياا البيةية ىل  سم تبما ىل   

 ةلاا ملتايات متمانلة ف  التعييبات البمالية االت مينات االتتماىية.

اتقةيداا للماايد الناالناة مم يلاااااتاي منظماة البماا البيةياة الت  تنص ىل  سم مم ةيم سهايافهاا 

 بات البمالية اظياف اعياق البما ف  الياا البيةية كلما سمكم ذلك.تاحيي التعيي

ا يمانا منه ة م الم االاااة التماىية ه  الالااايلة ال بالة لتنظي  ى قات البما ىل  سلاااس 

ىايلة ةما يتمعاا  مل التقاي االقتصااايى ااالتتماى   اسنها تكتلااا سهمية خاصااة حيث تلتد   

اظياف البماا  اتحايياي الحداق االمزاياا الت  تديي للبمااا فيهاا  يايد القيفيم لتنظي  عاااااياق  

 ةما يحدا الل   االتتماى  االبيالة االتتماىية.

الماا كاانات تعاااااييباات البماا تمناا الحاياي الاينياا لحداق البمااا مياىياة ف  ذلاك  مكااناات  

 المنعاآت الصاغييد  فدي سصاةحت الم االاة التماىية الايلة سلاالاية لتحلايم ملاتايات البما

 ايفل ملتاى مبيعة األييى الباملة ايفل الك اءد اةنتاتية.

  ةعااا م الحييات 1977( لبا   8الما كانت المايد الحايية ىعااايد مم االت اقية البيةية يق  )

االحداق الندااةياة تنص ىل  سم يك اا تعاااااييل كاا يالاة حا الم ااالاااااة التمااىياة ا ةيا  ىداي  

 البما المعتيكة.

ي الماافداة ىل  االت ااقياة اآلت  نصاااااهاا االت  يقلا ىليهاا االت ااقياة  لاذلاك فاإم المؤتمي يدي

ةعاا م الم االااة التماىية ف  هذا اليا  النالث ىعااي مم عااهي  1979( لبا   11البيةية يق  )

  :1979ها  الماافا النان  ىعي مم مايس/ آذاي 1399يةيل النان  
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 الباب األول 

 تنظيم المفاوضة الجماعية 

 المادة األولى

الم االة التماىية ةتميل سعكالها الدانانية حا لكا منظمات البماا اسصحاا األىماا سا  

 منظماته  ف  كافة ققاىات النعاق االقتصايى البامة سا الخاصة يام تيخا مم سية تهة كانت. 

 المادة الثانية 

التماىية ااألتهزد   للم االة  الدانان   يالة اةقاي  المتبلدة  ينظ  تعييل كا  ااةتياءات 

 ةها  يام الملاس ةحيية الم االة التماىية المك الة ةمدتل  هذه االت اقية. 

 المادة الثالثة

يبيم كتاةة كا قيف ف  الم االة التماىية مم يمنله  اال يتاز للقيف اآلخي االىتياض  

 ىل  هذا التمنيا. 

 الكا قيف سم يلتبيم ةمم يعاء مم الملتعاييم. 

 بعة المادة الرا

ىل  سصحاا األىماا امنظماته  سم يديماا لممنل  البماا المبلامات االةيانات الت  يقلةانها  

 االت  تلاىيه  ىل  مةاعيد الم االة التماىية. 

 المادة الخامسة

تؤمم التهات اليلمية لمنظمات البماا اسصحاا األىماا سا منظماته   الحصاا ىل  كافة  

ية ااالتتماىية اال نية اغييها لتيليي  تياء الم االة التماىية  اةحصاءات االةيانات االقتصاي 

 ىل  سلس لليمة.  

 المادة السادسة

سا   األىماا  اسصحاا  البماا  منظمات  ةيم  مةاعيد  ةصايد  التماىية  الم االة  تتيى 

 منظماته  ىل  الملتايات التالية: 

حالة ىي  اتايها اصاحا  ملتاى المنع د ةيم نداةة ىماا المنع د سا النداةة البامة ف    (س)

 البما سا  يايد المنع د. 

ملتاى النعاق االقتصايى ةيم النداةة البامة الناىية امنظمة سصحاا األىماا ف  النعاق   (ا )

 المداةا. 
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الملتاى الاقن  ةيم االتحاي البا  للنداةات ااتحاي سصحاا األىماا المختص  ىل  هذا   ( ج)

 الملتاى. 

 المادة السابعة

 مختصة البما ىل  تيىي  الم االة التماىية اةاته خاص ىم قييا: يتا ىل  التهات ال

تتال    (س) الت   المتخصصة  الديايات  اتكايم  ليى   البمالية  الندافة  ستهزد  تعتيل 

 الم االة التماىية. 

البما ىل  تنمية قييات ميييى المعياىات املئال  الب قات الصناىية ةها  اذلك   (ا )

 اىية ا ةيا  ات اقيات البما التماىية. ةتنظي  ةيامج لتعتيل الم االات التم

 المادة الثامنة 

االحتكا   ليها   تتال  ىني  االتحكي   للتافيا  ستهزد  تنعئ  سم  األىلاء  الياا  مم  يالة  لكا 

 ةات اق القيفيم  تلاية ما قي ينع  مم خ ف ةلةا فعا الم االة التماىية. 

 اينظ  تعييل كا يالة عكا هذه األتهزد. 

 

 

 المادة التاسعة

تكام   كما  الدلائية  األحكا   قاد  التافيا  لتام  تت  ىم قييا  الت   الصلح  لمحالي  تكام 

 لديايات هيئات التحكي  قاد األحكا  الدلائية النهائية. 

 المادة العاشرة

يتا حماية ممنل  البماا الذيم يناةام ىم زم ئه  ليى هيئات التافيا االتحكي   ايتا  

 ه . ىي  االلياي ةه  سا ىيقلة مهام

 المادة الحادية عشرة 

يحيي التعييل الاقن  فتيد زمنية لليخاا ف  الت ااض ااالنتهاء منه  كما ينظ  سيلا حا  

 االلياا اق ا مكام البما سنناء ليي الت ااض. 

 الباب الثانى

 اتفاقيات العمل الجماعية  

 المادة الثانية عشرة 
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األىماا سا منظماته  ف   ةيا  ات اقيات  يك ا تعييل كا يالة حا منظمات البماا اسصحاا 

 البما التماىية يام تيخا مم سية تهة كانت. 

 المادة الثالثة عشرة 

التعييل ميد لييام   ينظ   التماىية   البما  ات اقيات  الااييد ف   ةاألحكا   مل ىي  اةخ ا 

ا  كما ينظ   انقاق تقةيا ات اقيات البما التماىية  اكي ية فض المنازىات الناعئة ىم ت لييه

 كي ية تبييلها سا تميييها سا تتيييها سا اندلائها. 

 المادة الرابعة عشرة 

تقةيا ات اقيات البما التماىية ىل  تميل البماا ذاى الب قة ةيام تمييز مم سى ناع كام  

 لااء كاناا سىلاء سا غيي سىلاء ف  النداةة الت  تكام قيفا ف  االت اقية. 

 المادة الخامسة عشرة 

سى قيف مم  يك التماىية مم تانا  البما  االنلما  الت اقيات  يالة حيية  تعييل كا   ا 

هذا  الاقن  لااةق ا تياءات  التعييل  اينظ   ف   ةيامها   تعايك  ل   الت   المبنية  األقياف 

 االنلما . 

 المادة السادسة عشرة 

 ينظ  تعييل كا يالة  تياءات تاقيل ا يياع ات اقيات البما التماىية. 

 ة السابعة عشرة الماد

ينص تعييل كا يالة ىل  عياق تقةيا كا سا ةبض سحكا  ات اقيات البما التماىية ىل   

 تميل سصحاا األىماا االبماا الذيم يعمله  مييام التقةيا المهن  سا اةقليم . 

 المادة الثامنة عشرة 

الدق ىل   الاقن   الملتاى  ىل   المةيمة  التماىية  البما  ات اقيات  سحكا   اىات  تليى 

الدقاىات ىل    سحي  المةيمة ىل  ملتاى  االت اقيات  المختل ة  اتليى  االصناىية  االقتصايية 

 المنعآت المنتمية لهذا الدقاع. 

اف  حالة تبايض سحكا  ات اقيتيم ت   ةيامهما ىل  ملتاييم مختل يم تليى سحكا  االت اقية  

 الت  تتلمم مزايا سفلا للبماا. 
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 الباب الثالث 

 ةأحكام عام

 ( •5) المادة التاسعة عشرة

لكا يالة الحا ف  سم تصيق ىل  سحكا  هذه االت اقية كليا سا تزئيا  ىل  سال يدا ىيي المااي   -1

ةينها   المااي مم )األال   ل  النامنة ىعيد(  اسم يكام مم  الت  تصيق ىليها ىم نصف 

ىعيد(   لافة  ل  المااي اةتيائية مم  اتاةا المااي )األال  االنانية االنانية ىعيد االنالنة  

 التالبة ىعيد  ل  النالنة االبعييم. 

ةتةليغ المييي البا  لمكتا   -2 لكا يالة سم تصيق ىل  سية مايد ل  تصيق ىليها ةياية  اذلك 

 البما البية   ايبتةي ذلك تزءا ال يتتزس مم تصييدها ىل  االت اقية. 

هذه االت اقية االنتداص مم سية حداق سا مكالا ينص  ال يتاز سم يتيتا ىل  التصييا ىل    -3

ىليها التعييل سا االت اقيات التماىية سا البيف سا األحكا  الدلائية المبماا ةها سا المقةدة  

 ف  سية يالة مم الياا البيةية المصيقة ىل  االت اقية. 

 المادة العشرون

انانية  اتايع انائا التصييا ليى  تصيق ىل  هذه االت اقية الياا البيةية قةدا لنظمها الد

المييي البا  لمكتا البما البية  الذى يبي محليا ةإيياع انائا تصييا كا يالة ايةلغه  ل   

 الياا البيةية األخيى. 

 المادة الحادية والعشرون 

تصةح هذه االت اقية ملزمة لكا يالة مم الياا البيةية ةمتيي تصييدها ىليها  اتصةح نافذد  

 بي عهي مم  يياع انائا تصييا ن ث مم الياا البيةية. الم باا ة

اتليى ىل  الياا البيةية األخيى الت  تنل   ليها ملتدة  ةبي مياي عهي مم تاييخ  يياع  

 انيدة التصييا. 

 المادة الثانية والعشرون 

البما  اتاصيات  ات اقيات  نظا   ف   الااييد  األحكا   االت اقية  تقةيا  متاةبة  ةع م  تليى 

 يةية. الب

 
  - السابعة والعشرين )شرم الشيخ ( فى دورته  1139)عدلت هذه المادة بموجب قرار مؤتمر العمل العربى رقم    •

 (. 2000جمهورية مصر العربية، مارس/ آذار 
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 المادة الثالثة والعشرون 

لكا يالة منلمة  ل  هذه االت اقية سم تنلحا منها ةبي مل  خمس لناات مم تاييخ ن اذها   

ايصةح االنلحاا نافذا ةبي مل  لنة مم تاييخ  ة ا االنلحاا  ل  المييي البا  لمكتا البما  

 البية   الذى يةلغه  ل  الياا المصيقة ىل  هذه االت اقية. 

  يؤني االنلحاا ىل  ن اذ االت اقية ةالنلةة لةاق  الياا المنلمة  ليها. اال 

 ***  
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 1980ماايس/ آذاي  16-6 م مؤتمي البماا البية  المنبداي ف  يايتاه الناامناة ف  ماييناة ةغاياي 

ةلايايد النهاض فنيا ااقتصااييا ااتتماىيا ةالبماا الزياىييم ف  ىمله  امبيعاته    يمانا منه  

 ةاىتةايه  يعكلام يىامة اةنتاج ااالقتصاي الدقيى االدام .

 احيث سم ققاع الزياىة يله  ف  اليخا الدام  لغالةية الياا البيةية ةنلةة كةييد اهامة.

تااج  األنه  ل  يحظاا ةباي ةااالهتماا  الكااف  مم  انظيا ألهمياة ياي البمااا الزياىييم ف  اةن

حيث تاافي الحماية الااتةة افيص التنمية ال زمة له    ذ ما زالت غالةية التعااااييبات البيةية  

 خالية مم قااىي تنظي  الب قات الزياىية اتافيي عياق اظياف البما ف  الدقاع الزياى .

بايي تاانةهاا اتمعاااااياا مل ماا اتتهات  لياه انظيا لكةي حت  معاااااك ت البمااا الزياىييم ات

نصااااااص الةناي الناالاث اال ديد )ي( مم الةناي الياةل مم الماايد الناالناة مم يلاااااتاي منظماة البماا 

البيةية ةعاا م تاحيي التعااييبات البمالية اعااياق اظياف البما ف  الياا البيةية  اييالااة  

 معاكا ىماا الزياىة.

الاة االتتمااىياة االمصااااالحاة الدامياة  الماافداة ىل   فاإم المؤتمي يديي مايفاىاا ةعاااااباي الباي 

 ةع م البماا الزياىييم. 1980( لبا  12االت اقية البيةية يق  )
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 الباب األول 

 نطاق التطبيق 

 المادة األولى

 تليى سحكا  هذه االت اقية ىل  ال ئات التالية: 

ةاةنتاج الزياى  )النةات   البماا الزياىيام المعتغلام لداء ستي ف  البمليات المتبلدة   (س)

 االحياان ( ااألىماا الميتةقة ةه مةاعيد. 

)النةات    (ا ) الزياى   اةنتاج  خيمات  ىمليات  ف   ستي  لداء  المعتغلام  الزياىيام  البماا 

 االحياان  ( . 

الباملام لداء ستي ف  صيي األلماك ف  المياه البذةة االةحييات  ايلتنن  مم تقةيا   ( ج)

 سحكا  هذه االت اقية: 

 المكل ام ةإيايد المعياىات الزياىية.  -1

 سفياي سليد صاحا البما الذيم يبملام ةيام ستي ف  نقاق األليد.  -2

 الباب الثانى

 تنمية العمال الزراعيين 

 المادة الثانية 

سين    ةتافيي حي  الزياىييم  اذلك  البماا  ةيامج ملتايات  تبتمي  سم  الياا األىلاء  ىل  

 ن  الزياى  االلمام الصح  االمباع . للتبلي  اةلزام  االتيييا المه

 الباب الثالث 

 التنظيم القانونى لعالقات العمل الزراعى وحماية العمال الزراعيين 

 المادة الثالثة

يتا سم تنظ  عياق اظياف البما للبماا الزياىييم ةماتا نصاص تعييبية تتلمم  

 خاصة. الدااىي ااألحكا  المنصاص ىليها ف  المااي التالية ةص ة  

 المادة الرابعة 

يت  تعغيا البماا الزياىييم ىم قييا التباقي المةاعي مل سصحاا البما  سا مكاتا التعغيا  

 الحكامية  سا الهيئات الحكامية  ايمنل التعغيا )االلتخيا ( ىم قييا مايي سا مدااا ىماا. 
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 المادة الخامسة

ف  الزياىة  ايحيي كذلك األحكا   يحيي تعييل كا يالة الدااىي المتبلدة ةتعغيا األحياث  

 الخاصة ةمتاالت الاىات ىمله  ا تازاته . 

 المادة السادسة

ال يتاز سم تزيي ميد االختةاي ف  ةياية االلتحاق ةالبما ىل  ن نة سعهي اال يتاز تبييم  

 الباما الزياى  تحت االختةاي ألكني مم ميد ليى ن س صاحا البما.  

 المادة السابعة

البما لميد غيي محييد  ايتاز  ةيامها لميد مبينة سا لمال  مبيم  ايحيي تعييل  تةي  ىداي  

 كا يالة حداق الباما ف  منا هذه الحاالت. 

 المادة الثامنة 

 للباما الزياى  سم ينةت الب قة التباقيية ةكافة قيق اةنةات. 

 المادة التاسعة

إةقاا هذه العياق مل ةداء   ذا تلمم ىدي البما الزياى  عياقا تبل ية  اتا الحك  ة

 البدي.

 المادة العاشرة

 يحيي تعييل كا يالة الحاالت الت  يحا فيها لقيف  ىدي البما الزياى   نهاء هذا البدي.

 المادة الحادية عشرة 

ألحي   ىمله  ىدي  انتهاء  ىني  الزياى   الباما  يلتحدها  الت   الحداق  يالة  كا  تعييل  يحيي 

 األلةاا التالية: 

 االلتدالة.  (س)

 ةلاا لم التداىي.  (ا )

 ةات اق القيفيم.  ( ج)

 ال صا مم تانا صاحا البما.  (ي )
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 تيك البما مم تانا الباما.  (ه)

 ىتز الباما ىم البما.  ( ا)

 افاد الباما.  (ز)

 المادة الثانية عشرة 

يحيي تعييل كا يالة الحي األين  لألتاي ف  البما الزياى   ايتاز تحييي األتاي ةالاقة  

 ىلايتها ممنليم ىم الحكامة اسصحاا البما االبماا. لتام ن نية تل  ف   

 المادة الثالثة عشرة 

يحيي تعييل كا يالة الدااىي الخاصة ةحماية األتاي  منا النلةة الت  يتاز الحتز ىليها  

احياي اعياق االلتدقاىات مم األتاي االمااىيي الت  يت  فيها الصيف اتمتل ستي الباما  

 البما ةيم لائي الييام الممتازد. ةاالمتياز ىل  سمااا صاحا 

 المادة الرابعة عشرة 

يتاز صيف تزء مم األتي ف  صايد ىينية مم اةنتاج الزياى   ايحيي تعييل كا يالة  

 العياق الت  تحم  الباما مم سى غةم. 

 المادة الخامسة عشرة 

الت  يت االلتننائية  البما  االحاالت  الحي األقص  للاىات  يالة  تعييل كا  فيها  يحيي  از 

التتااز ىم الحي المعاي  ليه  انلةة الزيايد ف  األتي ىم البما ف  اللاىات اةلافية ف  النهاي  

 اف  الليا. 

 المادة السادسة عشرة 

الياحة   سيا   تتميل  يتاز  ذلك  امل  كاما   ة تي  سلةاىية  ةياحة  الزياى   الباما  يتمتل 

 تعييل كا يالة. األلةاىية ف  الحاالت االميي الت  يحييها  

 المادة السابعة عشرة 

للباما الزياى  الحا ف  الحصاا ىل   تازد لناية ة تي كاما لميد ال تدا ىم ن نة سلاةيل  

ف  اللنة  اةإتازد نلةية ىم الميد الت  قلاها ف  البما  اتزاي هذه الميد كلما زايت ميد خيمة  

 الباما ىل  الاته الذى يحييه تعييل كا يالة. 
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 ادة الثامنة عشرة الم

يتاز تتزئة اةتازد اللناية للباما الزياى  افدا لمدتليات البما  ىل  سم يحصا الباما  

ىل  لتة سيا  متتالية منها ىل  األقا  اال يتاز ت تيا ما زاي ىل  لتة سيا   ال ةناء ىل  قلا  

 الباما اللنة تالية فدق. 

 المادة التاسعة عشرة 

لتنازا ىم اةتازد اللناية  ايلتقيل الباما الزياى  االلت ايد  ال يتاز للباما الزياى  ا

 مم الةيا النديى لإلتازد ىني انتهاء ىدي البما. 

 المادة العشرون

يتا سم تهيف ليالات حماية الداى الباملة ف  ققاع الزياىة  ل  تافيي الحماية التعييبية  

اللي له  هذه  تك ا  الدقاع  ةحيث  للبماا ف  هذا  ةدية  الكافية  الات حداقا ملااية ألقيانه  ف  

 ققاىات النعاق االقتصايى اةما يتنالا مل عياق اظياف البما ف  الدقاع الزياى . 

 المادة الحادية والعشرون 

يتا سم يليى نظا  الت مينات االتتماىية )اللمام االتتماى ( ليعما ىماا الزياىة  لما  

 اىات النعاق االقتصايى. يلمم له  حداقا ملااية للبامليم ف  ةدية قق

 المادة الثانية والعشرون 

يينما تقةا سحكا  الت مينات االتتماىية )اللمام االتتماى ( ىل  البماا الزياىييم يؤخذ  

 ةما يل : 

للباما الزياى  الحا ف  الحصاا ىل   تازد ميلية ميفاىة األتي  ايحيي تعييل كا   (س)

يتغيا فيها الباما الزياى  ةلةا الميض  امدياي يالة الحي األقص  لبيي األيا  الت   

 األتي الذى يتدالاه. 

تكام اليىاية الصحية االب ج القة  مم التزامات صاحا البما  ىل  سم يحيي تعييل   (ا )

 كا يالة سصحاا البما الذيم يلزمام ةذلك. 

كذلك   يحيي تعييل كا يالة الدااىي المتبلدة ةتعغيا النلاء ف  الزياىة احمايتهم  ايحيي  ( ج)

 قااىي حداق األمامة احمايتها. 

للباما الزياى  الحا ف  التبايض ىم  صاةات البما ىل  الاته الذى يحييه التعييل   (ي )

 ف  كا يالة.  
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 المادة الثالثة والعشرون 

يتا الل قااىي لاقاية البماا الزياىييم مم سخقاي البما ااألمياض المهنية  اةما يتنالا  

 هذا الدقاع. مل عياق اظياف البما ف  

 المادة الرابعة والعشرون 

تك ا تعييبات الياا األىلاء حا البماا الزياىييم ف  تكايم منظمات نداةية خاصة ةه   

 ااالنلما   ليها  اذلك ىل  الاته الذى يحييه التعييل ف  كا يالة. 

 المادة الخامسة والعشرون 

ف  ققاع البما الزياى  اذلك    يتاز تقةيا نظا  الم االة التماىية اىداي البما المعتيكة

 ىل  الاته الذى يحييه التعييل ف  كا يالة.  

 المادة السادسة والعشرون 

المتبلدة ةعياق   الدانانية  الللي  لألحكا   التقةيا  ةك الة  تك ا كا يالة  يتاي تهاز يختص 

 البما احماية البماا ف  الدقاع الزياى . 

 الباب الرابع

 أحكام عامة

 ( •6) والعشرونالمادة السابعة 

لكا يالة الحا ف  سم تصيق ىل  سحكا  هذه االت اقية كليا سا تزئيا ىل  سال يدا ىيي المااي   -1

الت  تصيق ىليها ىم نصف المااي مم )األال   ل  اللايلة االبعييم( ىل  سم يكام مم  

لبعييم  ةينها اتاةا المايتام األال  االبعيام   لافة  ل  المااي اةتيائية مم اللاةبة اا

  ل  الحايية االن نيم. 

ال ئات   -2 التصييا ةبض  انيدة  سم تلتنن  ف   سا تزئيا  كليا  االت اقية  المصيقة ىل   لليالة 

 المذكايد ف  المايد األال  مم االت اقية مم نقاق التقةيا. 

لكا يالة سم تصيق ىل  سية مايد ل  تصيق ىليها ةياية  سا سم تلغ  االلتنناء المعاي  ليه   -3

( كليا سا تزئيا  اذلك ةتةليغ المييي البا  لمكتا البما البية   ايبتةي ذلك تزءا  2ف  )

 اليتتزس مم تصييدها ىل  االت اقية. 

 
  - السابعة والعشرين )شرم الشيخ ( فى دورته  1139عدلت هذه المادة بموجب قرار مؤتمر العمل العربى رقم )  •

 (. 2000جمهورية مصر العربية، مارس/ آذار 
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 المادة الثامنة والعشرون 

التصييا ليى   الدانانية اتايع انائا  البيةية قةدا لنظمها  الياا  تصيق ىل  هذه االت اقية 

يبي محليا ةإيياع انائا تصييا كا يالة ايةلغه  ل   المييي البا  لمكتا البما البية  الذى  

 الياا البيةية األخيى.  

 المادة التاسعة والعشرون 

تصةح هذه االت اقية نافذد الم باا ةبي عهي مم  يياع انائا تصييا ن ث مم الياا األىلاء  

 يياع انيدة  ف  منظمة البما البيةية  اتليى ىل  كا يالة ىلا سخيى ةبي عهي مم تاييخ  

 تصييدها. 

 المادة الثالثون

البما  اتاصيات  ات اقيات  نظا   ف   الااييد  األحكا   االت اقية  تقةيا  متاةبة  ةع م  تليى 

 البيةية. 

 المادة الحادية والثالثون 

يحا لكا يالة منلمة  ل  هذه االت اقية سم تنلحا منها ةبي مل  خمس لناات مم تاييخ  

االنلحاا نافذا ةبي مل  لنة ااحيد مم تاييخ  ة ا االنلحاا  ل  المييي البا   ن اذها  ايصةح  

 لمكتا البما البية   الذى  يةلغه  ل  الياا المصيقة ىل  هذه االت اقية. 

 اال يؤني االنلحاا ىل  ن اذ االت اقية ةالنلةة لةدية الياا المنلمة  ليها. 

 *** 
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 (. 1981مايس/ آذاي  17-7 م مؤتمي البما البية  المنبدي ف  ميينة ) ةنغازى  

 يمااناا ةماا يهايف  لياه يلاااااتاي منظماة البماا البيةياة ف  تنلااااايا التهاي البيةياة ف  ميايام  

ف  الاياا البيةياة  االدياا   البماا  اتاحياي التعاااااييباات البماالياة اعاااااياق اظياف البماا  

 ةالييالات االةحاث ف  المالاىات المختل ة  اخاصة مالاع الل مة االصحة المهنية.

الما كانت األققاي البيةية تعااهي حاليا مياحا االاابة مم التقاي ف  متاا  نعاااء الميافا 

 االقتصايية مم صناىية ازياىية اندا اتتايد.

اةنلاام الةناء المتتمل البية  اقتصااييا احلااييا ا نلاانيا  الما كام هذا التقاي يت  لصاالح  

ةعااكا الئا يتنالااا مل ياح البصااي  امل تقلبات الياا البيةية نحا ملااتدةا سفلااا للداى  

 الباملة.

األم تحلايم ةيئة البما اتبلها سكني م ءمة للدييات الةعايية اتحديا الت ؤ  ةيم اةنلاام  

ااآللة يتماعاااا  كنييا مل هذه التقلبات  ايلاااااه   ل  حي كةيي ف  يفل قاقة الباما اةنتاتية  

 اقييته ىل  ت يية البما. 

ية  لذا فدي تاءت هذه اةما سم م ها  ةيئة البما يعاما عاياقها اظيافها االتتماىية االن لا

االت اقية ةعاااا م تحلاااايم ةيئة البما لتكام اةيايد الدانانية الداييد ىل  تافيي الةيئة الصااااالحة 

 االمناخ الم ئ  للداى الباملة البيةية.

ةناء ىل  ما تدي  فإم المؤتمي يديي الماافدة ىل  االت اقية اآلت  نصااااها  االت  يقلا ىليها  

 ةع م ةيئة البما. 1981( لبا  13) االت اقية البيةية يق 
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 المادة األولى

 تلتز  كا يالة ىيةية تصيق ىل  هذه االت اقية: 

ةحماية اتحليم ةيئة البما اتبا محيقه سكني  نلانية ام ءمة للدييات الةعيية للبامليم    ( أ)

 اذلك افدا لألحكا  البامة المنصاص ىليها ف  هذه االت اقية. 

خاصة ةها للحياي الدصاى للبااما المؤنيد ف  ةيئة البما ملتبينة ف  ذلك  ةالل مباييي   ( ب )

 ةالخةيات ااةمكانيات الت  يافيها مكتا البما البية . 

 المادة الثانية 

 يتا اختياي مااقل منالةة ةقامة المنعآت ىليها لمانا: 

 لحماية ىماا هذه المنعآت مم سخقاي الةيئة المتاايد ألماكم البما.  (س)

 لحماية التااي االةيئة البامة مم األخقاي الت  تنت  ىم هذه المنعآت.  (ا )

 المادة الثالثة

ينةغ  ىني  قامة منعآت تيييد التنليا ةيم كافة األتهزد المبنية للت كي مم تاافي العياق  

 ااأللس الليايية لحماية ةيئة البما. 

 المادة الرابعة 

ة  خاصة مم حيث النظافة االل مة مم  يتا سم تتاافي ف  سماكم البما العياق الصحي

التلاث ةالبااما الحية الملةةة لألمياض  كالتياني   الحمات الياعحة )ال ييالات( ال قييات  

 االق يليات. 

 المادة الخامسة

ينةغ  ىل  التهات المختصة ف  كا يالة ىيةية الت كي مم سم البااما القةيبية )ال يزيائية(  

 م ئمة المم الحياي الملماح ةها: التالية ف  سماكم البما 

 ييتة الحيايد االيقاةة النلةية.  -1

 الناي االلام.  -2

 التهاية.  -3

 اللتيج )اللالاء(.  -4

 اةعباىات ة نااىها.  -5
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 األمااج ة نااىها.  -6

 االيتتاج )االهتزاز(.  -7

 اللغق التاى.  -8

 الغةاي ة نااىه.  -9

 المادة السادسة

المااي الكيميائية ات اى تها  لااء سكانت مم  يتا حماية البامليم اةيئة البما مم سخقاي  

المااي الصلةة سا اللائلة سا الغازية  مل مياىاد ىي  تتااز تيكيزها ف  ةيئة البما للحي الملماح  

 ةه. 

 المادة السابعة

ةمااي   االلايد  الخقيد  الصناىية  األالية  المااي  ال زمة اللتةياا  اةتياءات  اتخاذ  يتا 

 كلما سمكم ذلك.  سخيى سقا خقيا الييا

 المادة الثامنة 

ينةغ  البما ىل  تحديا الت ؤ  ةيم اةنلام ااآللة االحي مم اةيهاق االلب  للحصاا ىل   

 آالت امبيات يلها التباما مبها ة قا تهي ممكم. 

 المادة التاسعة

لك   ينةغ  البما ىل  تحايا األىماا اليياية المتهيد االميهدة  ل  سىماا آلية كلما سمكم ذ 

 عييق سال يؤني ذلك ىل  اةنتاج اقاد البمالة. 

 المادة العاشرة

 يتا اتخاذ اةتياءات االالائا الت  تلمم للباما االلتدياي الن ل  ااالتتماى  مم خ ا: 

تنظي  لاىات البما اليامية  اتحييي الحي األقص  للاىات البما اةلافية  االتديي ة تيات   -1

 أللةاىية االلناية. الياحة اليامية ااةتازات ا 

ملتاى   -2 سليته  األفياي  له  ايلمم  ا مكاناته   تهيه  مل  يتنالا  ىايال  ستيا  الباما  منح 

 مبيعة منالةا. 

للبامليم اىائ ته   خاصة ف    -3 البما  سماكم  المنالا االدييا مم  اللكم الصح   تافيي 

 سماكم البما. المناقا النائية ىم البميام  ات ميم الائا الندا المنالةة مم ا ل  

 تافيي التغذية الصحية ف  سماكم البما.  -4
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تعتيل الديا  ةالنعاق االتتماى  االبما ىل  تحليم الب قات ما ةيم الزم ء ف  البما مم   -5

 ىماا ايؤلاء ىما اسصحاا سىماا. 

الالائا   -6 ةكافة  لييه   الاقائ   الاى   ازيايد  للبامليم   النداف   الملتاى  يفل  ىل   البما 

 اةيلاحية. التبليمية ا

 المادة الحادية عشرة 

 يبهي  ل  ستهزد الل مة االصحة المهنية البامة ف  كا يالة ةمها  اةعياف ىل  ةيئة البما.  -1

ينةغ   حياث ستهزد خاصة   -2 المهنية  للل مة االصحة  يالة مبينة ستهزد  تتاافي ف   ل    ذا 

 تتال  مها  اةعياف ىل  ةيئة البما. 

البما ىل    -3 ةيئة  ينةغ   ال نية المتخصصة ةحماية  الكاايي  تعتيل التخصص  اىل  تكايم 

 البما.

 أحكام عامة

 المادة الثانية عشرة 

التعييبات   لما يتا سم تافيه  سين   تبتةي األحكا  المنصاص ىليها ف  هذه االت اقية حيا 

نص ىليها تلك  الياخلية للبماا  اال يتاز سم يتيتا ىل  االنلما   ليها االنتداص مم سية حداق ت 

التعييبات سا االت اقيات التماىية سا البيف سا األحكا  الدلائية المبماا ةها سا المقةدة ف  سية  

 يالة مم الياا المنلمة  ل  االت اقية. 

 ( •7) المادة الثالثة عشرة

  تصيق كا يالة ىل  هذه االت اقية كليا سا تزئياً  افدا لنظمها الدانانية  اتايع انائا التصييا  -1

ةإيياع تصييا كا يالة  ايةلغه   ليى المييي البا  لمكتا البما البية   الذى يبي محلياً 

  ل  الياا األىلاء. 

 ذا اختايت اليالة التصييا ىل  االت اقية تزئياً  فيتا سم يكام مم ةيم المااي الت  تصيق   -2

عيد  ل  الياةبة  (   لافة  ل  المااي اةتيائية مم النانية ى7   6   5   4   1ىليها المااي )

 ىعيد. 

البا  لمكتا   -3 المييي  ةتةليغ  سية مايد ل  تصيق ىليها ةياية  اذلك  لكا ياا سم تصيق ىل  

 البما البية   ايبتةي ذلك تزءا ال يتتزس مم تصييدها ىل  االت اقية. 

 
المملكة    -الثامنة والعشرين )عمان( فى دورته  1178مؤتمر العمل العربى رقم )عدلت هذه المادة بموجب قرار    •

 (.2001األردنية الهاشمية، أبريل/ نيسان 
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 المادة الرابعة عشرة 

صةح نافذد الم باا  تصةح هذه االت اقية ملزمة لكا يالة مم الياا البيةية ةمتيي تصييدها  ات 

ةبي عهي مم  يياع انائا تصييا ن ث مم الياا البيةية  اتليى ىل  الياا البيةية األخيى  

 الت  تنل   ليها ملتدة  ةبي مياي عهي ىل  تاييخ  يياع انائا التصييا. 

 * * * 
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 م مؤتمي البما البية  المنبدي ف  يايته التالبة ةميينة ةنغازى ةالتماهييية البيةية الليةية  

 (.1981العبةية االعتياكية )مايس/ آذاي 

تحديا الاحيد العااملة لك  تتبا الاقم البية  احيد الما كانت األققاي البيةية تلاب   ل   

اتتماىية ااقتصااايية متكاملة  حيث سم سحكا  سنظمة الت مينات تبتةي ىام  يئيلاايا لحماية سفياي 

القةدة الباملة البيةية الت  تعااااكا اليىامة األلااااالااااية لةناء متتمل الاحيد مم تهة  اليايها  

 االقتصايية ااالتتماىية البيةية مم تهة نانية. الخ ق ف  الملاهمة ةمعاييل التنمية

الماا كاام لاااااماام حيياة تنداا البمااا البيا اتمتبه  ةكااماا حداق المااقم ف  ةلايه يبتةي  

 حافزا للنعاق االقتصايى االتنماى ىل  قييا  يتاي تعييل ىية  ت مين  ماحي.

ناات األخييد قي تبا احيث سم التقاي االقتصاايى ااالتتماى  ف  األققاي البيةية ف  اللا

تنداا األيايى البااملاة البيةياة ظااهيد قةيبياة اما لافاة تنما اتزياي لاااااناة ةباي سخيى  مماا نتج ىناه  

ظهاي ةبض المعاااااك ت المتبلداة ةتاظيف األيايى البااملاة البيةياة احدهاا ف  التمتل ةا حكاا   

 الت مينات االتتماىية.

ةية ىل  كافة األققاي البيةية المصااييد اةغية تعااتيل حيية االنتداا الت  تنبكس ةآناي ايتا

 االملتدةلة لليي الباملة.

اتحديدا لما يهيف  ليه الميناق البية  للبما اخاصااااة المايد الياةبة منه لةلاا ملااااتايات  

 متمانلة ف  الت مينات االتتماىية ةيم الياا البيةية.

لنالنة منه مم اتاا الل  اتن يذا لما نص ىليه يلاتاي منظمة البما البيةية الليما المايد ا

خقة لنظا  الت مينات االتتماىية لحماية البماا اىائ ته  اتاحيي التعااييبات البمالية اعااياق  

 البما ف  الياا البيةية كلما سمكم ذلك.

اتدنينا للمةايا البامة الت  تلاامنتها ات اقيات البما البيةية  االت  تدلاا  ة م يتمتل البماا 

 مزايا الت  يتمتل ةها ىماا اليالة الملي ة.الاافيام ةالحداق اال

يديي المؤتمي البا  الماافدة ىل  االت اقية اآلت  نصااااها  االت  يقلا ىليها االت اقية البيةية  

ةعااااا م حا البااماا البية  ف  التا ميناات االتتمااىياة ىناي تندلاه للبماا ف    1981( لباا  14يق  )

 سحي األققاي البيةية.
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 األولى المادة 

 تليى سحكا  هذه االت اقية ىل : 

 البماا البيا الاافيام للبما  ل  ققي ىية  مم ققي ىية  آخي سا مم يالة ستنةية.  -1

البماا ال للقينيام الذيم يبملام سا يتندلام لغيض البما ةيم الياا البيةية المصيقة ىل  هذه االت اقية   سا   -2

 الاافيام مم يالة ستنةية.  

 المادة الثانية 

ال تليى سحكا  هذه االت اقية ىل  مم يلتننيه  التعييل الاقن  سا المباهيات ااالت اقيات اليالية مم العماا ةنظ   

 ينات االتتماىية )اللمام االتتماى (. الت م

 المادة الثالثة 

يؤمم تعييل كا يالة للبماا البيا االلت ايد مم النظا  الت مين  النافذ ف  الةلي المنتدا  ليه  اف   قاي الحداق الت مينية  

 الت  يتمتل ةها ىمالها  اىل  األخص: 

ذلك خيمات الت هيا المهن   اتديي  األقياف الصناىية  الحصاا ىل  اليىاية القةية ف  حاالت البما االااليد  اك -1

 ااألتهزد التبايلية. 

 الحصاا ىل  المبانة المالية ف  حاالت البتز المؤقت االميض ااةصاةة االحما االااليد االةقالة.  -2

   الحصاا ىل  المباش )الياتا التداىيى( ف  حاالت البتز االافاد الناتتة ىم  صاةات البما االميض المهن  -3

 اكذلك ف  حاالت العيخاخة االبتز االافاد. 

االبتز   -4 المهن   االعيخاخة  البما االميض  ف  حاالت  صاةة  )المكاف د(  الااحيد  اليفبة  تبايض  الحصاا ىل  

 االافاد  ىني ىي  تاافي عياق التحداق المباش. 

 المادة الرابعة 

 يك ا تعييل كا يالة للبماا البيا الاافييم الحداق التالية: 

الحا ف  تحايا المباش سا احتياق  المباش )الياتا( الملتحا  ل  حيث يدي  سا تدي  سليته ف  حالة مغاييته للدقي   -1

 الذى يبما فيه. 

تحايا اعتياكات ت ميم العيخاخة االبتز االافاد  ل  تهاز الت مينات االتتماىية )اللمام االتتماى ( ف  يالته   -2

 كاي  ايديي اةقامة فيه ةصايد نهائية.سا سى ققي يقةا سحكا  الت ميم المذ

 المادة الخامسة 

 تلتز  اليالة المصيقة ىل  هذه االت اقية ة م يلمم تعييبها األحكا  التالية: 
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احتلاا ميي الخيمة الت  يؤييها المؤمم ىليه خايج ققيه ف  الاقم البية  مم لمم خيماته الملمانة )المؤمم   -1

ؤمم ىليها )الملمانة( المؤياد ف  ةليه األصل  سا ف  الةلي الذى يلتدي فيه  ىليها( لغيض تكاما ميي الخيمة الم

 ةصايد نهائية  ةبي تحايا االعتياكات الميفاىة لحلاةه  افدا لألحااا االعياق الت  قييها التعييل الاقن . 

ا -2 نتدا  ليه اانتهت  الحا ف  اختياي احتلاا المباش الملتحا افا سحكا  النظا  الت مين  المقةا ف  الدقي الذى 

 خيمته فيه  سا النظا  الت مين  ف  ققيه األصل . 

اىتةاي ميد ىما الباما البية  ف  سى ققي ىية  ل  ي خذ ةنظ  الت مينات االتتماىية )اللمام االتتماى ( خيمة   -3

غيض الحصاا  ملمانة )مؤمم ىليها( ف  ققيه األصل  سا ف  الدقي الذى انتدا  ليه اانتهت خيمته فيه ااحتلاةها ل

قييها   الت   الملتحدة  افدا لألحااا االعياق  االعتياكات  الباما  سم يليي ىنها  ةعيق  الملتحا   المباش  ىل  

 التعييل الاقن . 

 المادة السادسة 

تتخذ الياا البيةية اةتياءات التعييبية االتنظيمية الت  تك ا ىي  تحما الباما البية  االعتياكات ىم ن س   -1

 مم االزيااتية ف  سيائها. ميد الخيمة منبا

)س( ف  حالة تبيي المباعات الملتحدة للمؤمم ىليه )الملمام( تلاى تلك المباعات قةدا ألحكا  التعييل الاقن    -2

 ف  الةلي الذى انتهت خيمته فيه. 

ف  حاا  )ا( مل مياىاد سحكا  المايد الياةبة مم هذه االت اقية يحا للمؤمم ىليه تمل المباعات يام احي سقص   

تافي عيائق التحداقها نتيتة تبيي عمالها ةاألنظمة الت مينية البيةية االت ايته مم سكني مم مباش ااحي  

 ىم الخيمات المت حدة االمؤياد ف  سكني مم ققي ااحي. 

 المادة السابعة 

 تبدي الياا البيةية فيما ةينها ات اقيات لتنظي  األماي التالية: 

 االحتياقيات االمباعات ااالعتياكات االملائا المتبلدة ةها. تحايا  -1

 التنليا ف  اةتياءات اةيايية اتةايا الملتنيات االمبلامات االةيانات.  -2

 تص ية سية حداق مكتلةة.  -3

 المادة الثامنة 

ىي  الملاس  تبتةي الحداق المنصاص ىليها ف  هذه االت اقية حيا سين  لما يتا ام يتمتل ةها الباما البية   مل  

 ة حكا  التعييل الخاص  ذا كانت تتلمم حداقا ت مينية سفلا له. 

 المادة التاسعة 



 
 

 156 اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

تصيق الياا البيةية األىلاء ىل  هذه االت اقية اتايع انائا التصييا ليى مكتا البما البية  الذى يبي محليا   -1

 ةإيياع انيدة تصييا كا يالة ايةلغه  ل  الياا البيةية األخيى. 

   هذه االت اقية ةبي مياي عهي مم تاييخ  يياع انائا التصييا ىليها مم ن ث ياا. تليى سحكا -2

 تليى ىل  الياا البيةية األخيى الت  تنل   ليها ملتدة  ةبي مياي عهي مم تاييخ  يياع انيدة التصييا.  -3

 المادة العاشرة 

 تاصيات البما البيةية. تقةا ةع م متاةبة تن يذ االت اقية األحكا  الااييد ف  نظا  ات اقيات ا

 المادة الحادية عشرة 

لكا يالة منلمة  ل  هذه االت اقية الحا ف  سم تنلحا منها ةبي مل  خمس لناات مم تاييخ ن اذها   ايصةح 

الياا   يةلغه  ل   الذى  البية   البما  لمكتا  البا   المييي  االنلحاا  ل   تاييخ  ة ا  ةبي مل  لنة مم  نافذا  االنلحاا 

 ل  هذه االت اقية  اال يؤني االنلحاا ىل  ن اذ االت اقية ةالنلةة لةاق  الياا المنلمة  ليها. المصيقة ى

 المادة الثانية عشرة 

ف  حالة انلحاا سية يالة مم هذه االت اقية ينةغ  ىي  الملاس ة ى حا اكتلةه الباما البية  ةماتا سحكامها  ايت  

 الياا األقياف لتص ية سية حداق تكام قي نع ت ةماتةها. الت ااض ةيم الللقات المختصة ليى 

 *** 
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 م مؤتمي البماا البية  المنبداي ف  يايتاه الحاايياة ىعااااايد ف  ماييناة ىماام )ماايس/ آذاي 

1983.) 

انق قاا مم نص الماايد األال  مم المينااق البية  للبماا ةعااااا م تحديا البايالاة االتتمااىياة  

 ايفل ملتاى الداى الباملة. 

االتزاما ةحك  المايد النامنة مم الميناق المذكاي ةعا م الال حي سين  لملاتايات األتاي ف  

 الياا البيةية.

ما المنتج  اك ياد تتلاااي نصااايا البما ااقتناىا ةاليؤية البلمية لألتاي  كميياي ىايا للب

 مم اليخا الدام .

ا يمانا منه ة م التحييي البلم  لألتاي ها اللمام األكيي لييء ىااما التآكا ة با التغييات 

 ف  األلباي  سا ايت اع مبيالت التلخ .

ا يمانا منه ة م الاااائا التعاااااي االحااي االت ااض ه  الاااائا منالاااةة سصاااةحت متاحة  

لتحييي األتي ةعااكا يؤمم للباما ملااتاى ىيش  نلااان  الئا ايافي اللاامانات ال بالة   الااائيد

 لحماية األتي ةاىتةايه المايي اليئيل  لمبيعة الباما اسليته.

ايغةاة ف   قياي الاااااياايد يؤياة ىيةياة  ل  متماا قلااااااياا األتاي  يؤياة تحماا لاااااماات 

 الخصاصية البيةية احلايتها اقماحها.

المؤتمي يديي الماافدة ىل  االت اقية اآلت  نصاها االت  يقلا ىليها االت اقية البيةية يق  فإم  

 ةع م تحييي احماية األتاي. 1983( لبا  15)
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 الباب األول 

 تعريف باألجر 

 المادة األولى

مزايا   يدصي ةاألتي كا ما يتدالاه الباما مداةا ىمله  ةما فيه الب اات االمكافآت االمنح اال

 اغيي ذلك مم متممات األتي. 

 الباب الثانى

 حماية األجور 

 المادة الثانية 

التعييبات   حياي  ف   ذلك  غيي  ىل   االت اق  ايتاز  المحلية   ةالبملة  النديى  األتي  ييفل 

 المبماا ةها. 

 المادة الثالثة

ت اصيا حلاا ستيه  التبيف ىل   الباما  ةها  الت  يلمم  القييدة  يالة    ينظ  تعييل كا 

 االت كي مم يقة هذا الحلاا. 

 المادة الرابعة 

البما   )ىداي  التماىية  االت اقيات  سا  ال ييى  البما  ىدي  ف   سا  البما  تعييبات  ف   يحيي 

المعتيكة( تزء األتي الذى يمكم يفبه للباما ىينا  ىل  سال يكام مم المااي المحظاي التخيامها  

 قانانا. 

 المادة الخامسة

تعييبات البما سا ف  ىدي البما ال ييى سا ف  االت اقيات التماىية )ىداي البما يحيي ف   

 المعتيكة( ماىي الافاء ةاألتي. 
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 المادة السادسة

ييفل األتي ف  يا  البما امكانه  ايتاز االت اق ىل  خ ف ذلك  عييق سال يتحما الباما  

 سى تهي سا ن دة مالية. 

 المادة السابعة

الباما ستيه كام  حت  ا م ل  يؤي ىم  أللةاا خايتة ىم  يايته  ىل  سم تحيي  يلتحا  

 التعييبات الاقنية تلك األلةاا. 

 المادة الثامنة 

ة ىل    يينا ممتازا  ايتمتل  البما  الناعئة ىم ىدي  للباما  الملتحدة  تبتةي األتاي االمةالغ 

الة  )ىل  األمااا المندالة اغيي المندالة  ييتات االمتياز ىل  ماىياه مم ييام ةما فيها ييام الي 

 لصاحا البما(. 

 المادة التاسعة

يحظي ىل  صاحا البما سم يحي ة ية قييدة كانت مم حيية الباما ف  التصيف ف  ستيه  

 كما يعاء. 

 المادة العاشرة

تحيي التعييبات الاقنية نظا  التزاءات المالية ةعكا ال يؤني ىل  مبيعة الباما سا مبيعة  

 ليته  ىل  سم تحيي صيف هذه الغيامات لمصلحة البماا. س

 المادة الحادية عشرة 

ال يتاز لصاحا البما سم يدتقل مم ستي الباما افاء لما يكام قي سقيله سا لييم ملتحا  

 % مم األتي األلالي, مل ىي  احتلاا اية فاائي ىل  تلك الييام. 10له ةنلةة تزيي ىل  

 المادة الثانية عشرة 

ا الباما  تحيي  التنازا ىنها مم ستي  سا  الحتز ىليها  يتاز  التي  النلةة  الاقنية  لتعييبات 

الملتحا افاء للييام المتيتةة ىليه اسالايتها, مل مياىاد ك اية ما يةد  للباما مم ستي للياي 

 حاتاته احاتات سليته األلالية. 

 المادة الثالثة عشرة 

 يتا اذلك ىني تمانا البما. تمنح الميسد الباملة األتي الممانا ألتي ال

 المادة الرابعة عشرة 
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تك ا التعييبات الاقنية اتنظ  حا الباما في تحايا ستيه مم الةلي البيةي الذي يبما فيه  

  ل  الةلي البيةي الداي  منه. 

 المادة الخامسة عشرة 

 ياتا التعييل الاقني يفل ملتحدات الباما ةمتيي انتهاء ى قة البما. 

 الثالث الباب 

 الحد األدنى لألجور 

 المادة السادسة عشرة 

الحاتات   ةعةاع  كافيًا  ليكام  لألتي  المديي  الملتاى  لألتاي:  البا   األين   ةالحي  يدصي 

 الليايية للباما اسليته, كالملةس االتغذية االلكم, للبيش ةملتاى  نلاني الئا. 

 المادة السابعة عشرة 

لحي األين  لألتاي, ةحيث ال يتاز سم يدا ستي الباما  يتاز سم ت خذ الياا األىلاء ةنظا  ا

 ىنه, ايعما في تقةيده تميل ال ئات البمالية. 

 المادة الثامنة عشرة 

األىماا   الحكامة, اسصحاا  فيها  يمنا  لتانا  سا  لتنة  األىلاء  الياا  مم  يالة  تعكا كا 

الا التعييبات  اتنظ   لألتاي,  األين   الحي  تحييي  مهمتها  تكام  االتهة  االبماا  اةيايد  قنية 

 المخالة التي يصيي ىنها قياي تحييي األتاي المتخذ مم قةا اللتنة سا اللتام المذكايد. 

 المايد التالبة ىعيد 

تياى  لتنة سا لتام الحي األين  لألتاي ىني تحيييها لألتاي حيكة األلباي, اكي ية التاازم  

تلتبيم في ذلك ة تهزد متخصصة فيىية سا  ةينهما, امبيفة ملتاى تكاليف المبيعة, الها سم  

 ققاىية تزايها ةالمبلامات ال زمة.

 المادة العشرون

األتاي   لتااكا  اذلك  لنة,  ىم  تزيي  ال  ل تيات  ياييًا  لألتاي  األين   الحي  اللتنة  تياتل 

 الحديدية ملتاى تكاليف المبيعة. 

 الباب الرابع

 أحكام عامة

 المادة الحادية والعشرون 
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كا  المنصاص ىليها في هذه االت اقية حًيا سين  لما يتا سم يافيه التعييل للبماا,  تبتةي األح

اال يتاز سم يتيتا ىل  االنلما   ليها االنتداص مم سية حداق سا مزايا سفلا للبماا ينص  

 ىليها التعييل الاقني, سا ات اقيات البما التماىية سا البيف. 

 المادة الثانية والعشرون 

يالة .1 كا  انائا    تصيق  اتايع  الدانانية   لنظمها  افدا  تزئيا   سا  كليا  االت اقية   هذه  ىل  

التصييا ليى المييي البا  لمكتا البما البية  الذى يبي محليا ةإيياع انائا تصييا كا  

 يالة   ايةلغه  ل  الياا األىلاء. 

المااي الت  تصيق   ذا اختايت اليالة التصييا ىل  االت اقية تزئيا   فيتا سم يكام مم ةيم   .2

(  لافة  ل  المااي اةتيائية مم  15   14   13     12     10     8     5     4     1ىليها المااي )

 الحايية االبعييم  ل  الخاملة االبعييم. 

لكا يالة سم تصيق ىل  سية مايد ل  تصيق ىليها ةياية   اذلك ةتةليغ المييي البا  لمكتا   .3

 تتزس مم تصييدها ىل  االت اقية .  البما البية    ايبتةي ذلك تزءا ال ي 

 المادة الثالثة والعشرون 

تصةح هذه االت اقية نافذد الم باا ةبي عهي مم  يياع انائا تصييا ن ث مم الياا األىلاء  

ف  منظمة البما البيةية   اتليى ىل  كا يالة ىلا سخيى ةبي عهي مم تاييخ  يياع انيدة  

 تصييدها .  

   المادة الرابعة والعشرون

تليى ةع م متاةبة تقةيا االت اقية األحكا  الااييد ف  نظا  ات اقيات اتاصيات البما البيةية  

 . 

 المادة الخامسة والعشرون  

يحا لكا يالة منلمة  ل  هذه االت اقية سم تنلحا منها ةبي مل  خمس لناات مم تاييخ  

ا االنلحاا  ل  المييي البا   ن اذها   ايصةح االنلحاا نافذا ةبي مل  لنة ااحيد مم تاييخ  ة  

لمكتا البما البية  الذى يةلغه  ل  الياا المصيقة ىل  هذه االت اقية   اال يؤني االنلحاا ىل   

 االت اقية ةالنلةة لةدية الياا المنلمة  ليها.  

 *** 
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 م مؤتمي البما البية  المنبدي ف  يايته الحايية ىعااايد ف  ميينة ىمام ةالمملكة األيينية  

  ( .1983الهاعمية )مايس /آذاي 

 يمانا منه ة م تافيي الخيمات االتتماىية البمالية مم سه  الاائا يفل ملاتاى الداى الباملة 

 ةالنتائج القيةة ىل  الباما ااةنتاج االمتتمل.اتحليم الب قات اةنلانية االمهنية الت  تباي 

احياث  م الخايماات االتتمااىياة االبماالياة تدا  ةتحييي قااقاات البااماا الاذهنياة مم المخاااف  

االدلا ىل  ةبض معااكله االتتماىية االبائلية فتحدا له االلاتدياي الن لا  ااالتتماى  اتيفبه  

اج فحلااا   ةا  ل  تايد هذا اةنتاج   مما يباي   ل  االنصااياف ةكا قاقاته   ليس لزيايد اةنت

 ةال ائيد ىل  االقتصاي الدام    ايؤيى  ل  تدي  المتتمل .

احيث  م األحكا  الخاصاااة ةالخيمات االتتماىية البمالية الدائمة حاليا غيي كافية لتحلااايم  

 سحااا البماا . 

ماا ىل  سم هايف الاياا البيةياة  اتحديداا لماا تنص ىلياه الماايد األال  مم المينااق البية  للب

 ها يفل ملتاى الداى الباملة فيها . 

اةباي االق ع ىل  األحكاا  الخااصاااااة ةاالخايماات االتتمااىياة البماالياة الااييد ف  األياات 

 الدانانية الصاييد ىم منظمة البما البيةية .

الت ااقياة البيةياة  فاإم المؤتمي يديي الماافداة ىل  االت ااقياة اآلت  نصاااااهاا  االت  يقلا ىليهاا ا

     ةع م الخيمات االتتماىية البمالية .1983( لبا  16يق  )
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 الباب األول  

 تعاريف ونطاق التطبيق  

 المادة األولى

يدصي ةالخيمات االتتماىية البمالية ف  هذه االت اقية : خيمات التغذية ااةلكام ااالنتداا  

اياي   االتنديف  ال ياا  ساقات  الصحية   اغييها مم  اتنظي   االخيمات  االتباانيات  الحلانة 

الخيمات الت  تيفل مم الملتاى الصح  االنداف  ااالتتماى  للبماا   االت  تيلي التكيف ةيم  

 الباما االةيئة الت  يبما فيها   ةما يحدا الصالح المعتيك لكا مم الباما االمنع د االمتتمل . 

 المادة الثانية 

االت اقي  هذه  االتتماىية  تليى  االت مينات  البما  لداانيم  الخالبيم  البماا  تميل  ىل   ة 

 )اللمام االتتماى ( اللايية ف  كا ققي .  

 المادة الثالثة

يبما كا ىلا يصيق ىل  هذه االت اقية ىل  تافيي الخيمات االتتماىية البمالية الااييد  

ا ةما يتمع  مل التقاي االقتصايى  ةها قةدا لألحكا  المنظمة لها   ايتاز التييج ف  هذا التقةي

 اتاافي اةمكانيات ال زمة لديا  الخيمات .  

 المادة الرابعة 

ال تعما هذه االت اقية الخيمات البمالية الت  تنظمها قاانيم قائمة ةذاتها اقااىي ملتدلة خاصة  

 ةها كالت مينات االتتماىية ااألمم الصناى  االتيييا . 

 المادة الخامسة

لتايات المتبلدة ةالخيمات االتتماىية البمالية الااييد ةهذه االت اقية ةمناةة حي سين   تبتةي الم

  ةحيث ال تؤني فيما تدا  ةه  حيى الياا المتباقيد مم تقةيا ملتايات سىل    سا تحاا يام  

  صياي قاانيم تتلمم ملتايات سفلا .  

 المادة السادسة

 لاقنييم ف  تقةيا األحكا  الااييد ةهذه االت اقية.  يتا ملاااد تميل البماا البيا ةالبماا ا

 المادة السابعة

تلتز  كا يالة ة م تعيف تهة متخصصة ىل  تقةيا هذه األحكا  للاصاا  ل  يفل ملتاى  

 البماا الصح  ااالتتماى  االنداف  .  
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 الباب الثانى  

 الجهات الملزمة بتوفير الخدمات العمالية 

 أوال  : الخدمات التى تقوم بها المنشآت الكبيرة :  

 )أ( مجاالت الخدمات :  

 المادة الثامنة 

اته  تلتز ىل   تدي   ةام  المختص  الازيي  مم  ةدياي  حتمها  يحيي  الت   الكةييد  المنعآت    

 الخصاص مم ةيم ما تافيه مم خيمات ما يل  :  

  قامة مقب  لتديي  اتةات غذائية م ئمة للبماا ة لباي مخ لة اةيام يةح .  .1

 نعاء ياي للحلانة تتاافي فيها كافة العياق الصحية اال نية االتيةاية الت  تحيي مم التهات   .2

 المختصة .  

  قامة ناي للبماا لدلاء ساقات فياغه  ىم قييا تنظي  ةيامج ييالية اندافية ااتتماىية.  .3

فيماا  ذا تافيي الاااااائاا االنتدااا للبمااا مم سمااكم التتمل ا ل  سمااكم البماا  ذهااةاا ا يااةاا   .4

كانت المنعا د تدل ف  سماكم ال تصاا  ليها الاائا المااصا ت البايية  سا ف  التهات الت   

 تكام فيها الائا الندا البا  غيي كافية  سا غيي منتظمة . 

 )ب( اإلدارة والتنظيم  :  

 المادة التاسعة

د المنع د مةاعيد   تلتز  كا منع د كةييد ةإيتاي قل  للخيمات االتتماىية البمالية يتةل  ياي

للديا  ةالل ةيامج اتتماىية مختل ة للبامليم   اكذلك   سا سكني  ايل  معيفا اتتماىيا مؤه ً 

ةيامج ليىاية األحياث االنلاء   االمباقيم مم البامليم ف  المنع د  م اتياا   ىل  سم يياى   

المنع د اظياف البما ةها    ف  تخقيق هذه الةيامج ات اقها مل الحاتات ال بلية للبماا اناع نعاق 

 اىيي ىمالها افئات سىمايه  احاالته  االتتماىية املتاياته  الندافية. 

 المادة العاشرة

تكام ف  كا منع د كةييد لتنة للخيمات االتتماىية البمالية تل  منياةيم ىم  يايد المنع د  

االتتماىية ااةعياف ىل    الخيمات  قل   الت  يلبها  الةيامج  لمناقعة ااىتماي  ةها  االبامليم 

 تن يذها.  
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 المادة الحادية عشرة 

تماىية البمالية   اكذلك ن دات  تتحما المنع د مصاييف  قامة المنعآت الخاصة ةالخيمات االت

 تعغيلها . 

كما يتاز سم يتحما البماا تانةاً مم ن دات الخيمات ة ياء يل  اعتياك يمزى تحييه اللتنة  

 مداةا االنت اع ةها . 

 ثانيا  : الخدمات التى تقدم لعمال المنشآت الصغيرة :  

 المادة الثانية عشرة 

سا  التتايى  سا  الصناى   التتمل  مناقا  ةهيف  نعاء    تحيي  المختصة  التهة  مم  الخيم  

صنياق سا سكني للخيمات االتتماىية البمالية   تعتيك فيه تميل المنعآت الصغييد ةالمنقدة    

 مم هذه االت اقية.   8اه  الت  ال تليى ىليها المايد 

 )أ( مجاالت الخدمات : 

 المادة الثالثة عشرة 

 عتيكة فيه اسفياي سليه  الخيمات اآلتية :  يافي هذا الصنياق لبماا المنعآت الصغييد الم

 نعاء ميكز اتتماى  ةىياي البماا  ىيايا لليماً مم النااح  الييالية ااالتتماىية االندافية   .1

 اغييها مم الخيمات . 

لناات      6 نعاء ياي حلانة ألق اا البام ت الذيم تتيااح سىمايه  ةيم ن نة عهاي ا .2

 ااقات ىما سمهاته  . ليىاية هؤالء األق اا سنناء  

االلتبانة ة ييا مم اةخصائييم االتتماىييم لزيايد المنعآت الصناىية الماتايد ةالمنقدة   .3

  اييالة معاكا البماا ال ييية الت  تحاا  ليه    اتديي  المعايد للحاالت الت  تلتيى   

حنه  ىل  االلت ايد  ى تاً اتتماىياً   االبما ىل  ملاىيته  ف  حلها   اكذلك تاتيه البماا ا

 مم المنعآت االتتماىية   كا حلا ظيافه احالته الخاصة .  

 )ب( اإلدارة والتمويل :  

 المادة الرابعة عشرة 

االختصاص   ذات  الخيمات  ازايات  ىم  ممنليم  مم  مكام  متلس  الصنياق  ةإيايد  يدا  

امنظمات كا مم سصحاا األىماا االبماا ف  المنقدة   ايتال  يئالة المتلس ممنا الازايد  

 المختصة ةملائا البما .  
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 المادة الخامسة عشرة 

 يماا الصنياق مم الماايي اآلتية :  

 بماا ةنلةة مئاية مم ستاي البماا يحييها التعييل الاقن . ملاهمة سصحاا األىماا اال .1

 اةىانة الت  تؤييها الللقة البامة للصنياق .  .2

 اليلا  اليمزية الت  يؤييها الملت ييام ىم الخيمات الت  تدي  له  .  .3

 سية تةيىات تدي  للصنياق ياافا ىليها المتلس .   .4

 فى المناطق البعيدة عن العمران والنائية :   ثالثا  : الخدمات التى تقوم بها المنشآت الواقعة

 )أ( مجاالت الخدمات :  

 المادة السادسة عشرة 

تلتز  المنعآت ف  المناقا الةبييد ىم البميام االنائية االت  تحيي ةدياي مم الازيي المختص  

ها    اكذلك المنات  االمدالل امياكز التنديا ىم الةتياا   ةاةلافة  ل  الخيمات المنصاص ىلي

 ف  الدل  األاا مم الةاا النان  مم هذه االت اقية ةتافيي الخيمات اآلتية:  

تافيي الملاكم الم ئمة للبماا اتخصيص ةبلها للمتزاتيم منه    ىل  سم تحيي عياق   .1

 مااص ات هذه الملاكم اقااىي ت تييها ةدياي مم الازيي المختص . 

مم سقبمة ام ةس اسياات منزلية اغييها     قامة تباانية الته كية لتاييي حاتيات البماا .2

 مم الللل الليايية ة لباي مخ لة . 

 نعاء ميايس اةتيائية متانية ف  المناقا الةبييد ىم البميام الت  ال تتاافي ةها الخيمات  .3

 التبليمية تخصص ألةناء ىماا هذه المنعآت افا ما يلمح ةه التعييل الاقن .  

 )ب( اإلدارة والتمويل :  

 المادة السابعة عشرة 

اا مم الةاا النان  ىل  المنعآت  تليى األحكا  الخاصة ةاةيايد االتمايا الااييد ةالدل  األ

 الدائمة ف  المناقا الةبييد ىم البميام االنائية . 

 المادة الثامنة عشرة 

تافيي   مم  المختص  الازيي  مم  ةدياي  يحيي حتمها  الت   الصغييد  المنعآت  التنناء  يتاز 

المايد ) المذكايد ف   االتتماىية  ةيا16الخيمات  سياء  اللكم االتغذية عييقة  نديى    ( ما ىيا 

 ىنهما لبماا هذه المنعآت .  
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 رابعا  : الخدمات التى تقدمها منظمات العمال : 

 )أ( مجاالت الخدمات :  

 المادة التاسعة عشرة 

تدا  التنظيمات البمالية حينما اتيت ف   قاي هياكلها المحلية اافا تعييبها الاقن  ةتافيي  

ا يتنالا امااييها اىل  األخص الخيمات  الخيمات الت  يحتاج  ليها سىلاؤها سا سفياي سليه  ةم

 اآلتية : 

سليه    .1 ألفياي  سا  له   ليؤيى  النداةة  سىلاء  فيه  يعتيك  املاىيد  ايخاي  صنياق   نعاء 

ملاىيات ف  حالة زااج البلا سا سحي سفياي سليته سا ةلاغه لنا مبينة سا ىتزه ىم البما  

 سا افاته سا الحاتة لن دات تبلي  مم يبيله البلا . 

لكنية  ت ل .2 اتباانيات  الته كية  تباانيات  الخصاص  اته  اىل   تباانية  تمبيات  يس 

 اتباانيات لتافيي الائا انتداا البماا مم ا ل  سماكم البما . 

 قامة مكتا تاظيف يدا  ةالتدةاا األىلاء الباقليم ىم البما   االلب  لت ميم الاظائف   .3

 اذلك ةيام مداةا.   ااألىماا الت  تت ا امؤه ته  اك اءته  المهنية  

 نعاء مكتا التعايى لتديي  المعايد الدانانية االملاىيات الدلائية الت  يحتاج  ليها سى   .4

 ىلا مم سىلاء النداةة. 

  ىياي فصاا ييالية لمكافحة األمية اتنديف البماا اتيييةه  مهنياً .  .5

 قامة ملتاصف لب ج سفياي سلي البماا  يدا  ةتديي  الخيمات االيىاية القةية ف  حالة ىي    .6

 تاافيها .  

 )ب( اإلدارة والتمويل :  

 المادة العشرون

تلاه  اليالة كما يلاه  سصحاا األىماا ةما يتنالا امااييه  ف  اليى  المال  لنعاق النداةة  

 ف  المتاالت المذكايد ف  المايد اللاةدة   افدا للعياق الت  يحييها قياي الازيي المختص .  

 المادة الحادية والعشرون 

األنعقة اللاةدة   ايتاز  تدا  النداةة ةتكايم لتنة مم ةيم سىلائها ةيايد كا نعاق مم  

 االلتبانة ةإخصائييم مم غيي سىلائها .  
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 المادة الثانية والعشرون 

 تخصص النداةة نلةة كافية مم  يياياتها لتمايا الخيمات االتتماىية الت  تدا  ةها . 

 الباب الثالث 

 تنظيم الخدمات االجتماعية العمالية واإلشراف عليها  

 ى القطرى :  أوال  : التنظيم على المستو 

 المادة الثالثة والعشرون 

الازيي   (أ) ةيئالة  البمالية  االتتماىية  للخيمات  سىل   متلس  يالة  كا  ف   سمكم  حينما  ينع  

ىم   اممنليم  الب قة   ذات  الخيمات  ازايات  اك ء  اىلاية  البما   ةملائا  المختص 

مات االتتماىية  منظمات البماا  اممنليم ىم سصحاا األىماا  امييي اةيايد الميكزية للخي 

 البمالية. 

 ايختص هذا المتلس ةاقتياح الليالة البامة للخيمات االتتماىية البمالية  اىل  األخص :  

 ييالة المعياىات البامة المتبلدة ةالخيمات االتتماىية البمالية.   -1

 التنليا ةيم المعياىات المدتيحة ةما يمنل تكيايها ايلمم ىيالة تازيبها.   -2

اىتماي النظ  االدااىي الت  تك ا يىاية الداى الباملة   االبما ىل  نعي الاى  البا      -3

 ف  هذا المتاا .  

تنع  متالس فيىية للخيمات االتتماىية البمالية ف  مناقا التتمل الصناى  سا التتايى   (ب )

 سا الخيم  قةداً ألحكا  التعييبات الاقنية  اتختص ةما يل  :  

ييالا   -1 المحل    تياء  القاةل  ذات  االتتماىية  الخيمات  مم  المنقدة  احتياتات  ىم  ت 

 االتنليا ةينها . 

تديي     -2 الت   المدتيحات  اتن يذ  المنقدة  ف   للبماا  االتتماىية  الخيمات  ةحث معك ت 

 لمبالتتها . 

 تافيي منعآت الخيمات االتتماىية الت  تحتاتها المنقدة .     -3

 المادة الرابعة والعشرون 

  ف  ازايد البما  يايد ميكزية للخيمات االتتماىية البمالية   كما تنع  لها فياع ف   تنع

 مختلف المناقا ال زمة.  

 اتختص هذه اةيايد ةما يل  :  
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 ىياي الةحاث االييالات ف  متاا الخيمات االتتماىية للبماا ةهيف االيتداء ةملتاى   (أ)

 هذه الخيمات . 

التباام مل األتهزد المبنية ةهيف تنليا الخيمات البمالية الت  تديمها مختلف التهات ةما   (ب )

 يك ا حلم تازيبها امنل االزيااج سا التكياي .  

اةعياف ىل  تقةيا التعييبات الخاصة ةالخيمات االتتماىية البمالية امباانة المنعآت   ( ج)

 اءات المتبلدة ةها. لألخذ ةالائا اليىاية االتتماىية اتمل انعي اةحص

 نعي الاى  البا  ة همية الخيمات االتتماىية البمالية .   (د )

يى  نعاق المنظمات البمالية االتمبيات الخاصة ف  متاا الخيمات االتتماىية البمالية   (ه)

 . 

 الديا  ةالل خقة لناية للخيمات االتتماىية البمالية امتاةبة تن يذ هذه الخقة .   ( و)

 المادة الخامسة والعشرون 

اتحليم   تقايي  ف   االتتماى   اللمام  سا  االتتماىية  الت مينات  مؤللة  ملاهمة  ينةغ  

ملتايات الخيمات االتتماىية البمالية لمختلف فئات البماا ازيايد ىيي المنت بيم ةها   اذلك ف   

مناقا التتمبات الصناىية االتتايية االخيمية  كالملاكم االمياكز االتتماىية اياي الحلانة  

 كم قلاء اةتازات اياي النداهة اااللتتما    اغييها مم الخيمات البمالية الم ئمة . اسما

 المادة السادسة والعشرون 

تمنح ةبض اةى اءات مم ليائا األيةاح التتايية االصناىية للمنعآت الت  تدا  ةص ة  

ة للبماا تتماع   اختيايية   سا ةمدتل  ات اقيات البما التماىية ةتافيي ةبض الخيمات االتتماىي 

 مل الملتايات االعياق المدييد افدا للتعييبات الاقنية . 

 المادة السابعة والعشرون 

للبماا اتمايس   الت  تؤيى خيمات اتتماىية  البما ىل  تعتيل ايى  التمبيات الخاصة 

نعاقها ىل  الاته المقلاا   اذلك ةمنحها ص ة الن ل البا  ةمدتل  قياي مم الللقة المختصة  

 ةما يدتل  تمتبها ةالمزايا الت  تديي ف  هذا المتاا .  

 المادة الثامنة والعشرون 

ت الملئالة ىم تافيي الخيمات االتتماىية البمالية سم تدا  ةالتهاي  يتا ىل  تميل التها

ال زمة للتبييف ةهذه الخيمات اتاىية البامليم ةكي ية االلت ايد منها   اكذلك البما ىل  تديي   

 هذه الخيمات ةص ة يايية للمام تحديدها ألهيافها ة كةي قيي مم الك اية . 
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 المادة التاسعة والعشرون 

اييا الخيمات االتتماىية البمالية  سا المنعآت الكةييد  سا المنعآت الت  تدل ف   يتاز لصن

مناقا ةبييد ىم البميام  سا المنظمات البمالية االت اق مل مؤللات حكامية سا خاصة تؤيى  

خيمات اتتماىية ىامة ىل  تديي  خيماتها للبماا المبنييم مداةا مةالغ يت ا ىليها   ايمكم ف   

 لة  ى اء التهات المذكايد مم الديا  مةاعيد ةالخيمات الملزمة ةتافييها . هذه الحا

 المادة الثالثون

 البما ىل  زيايد  لها  امعايكة البماا ف  متالس اهيئات الخيمات االتتماىية البمالية . 

 ثانيا  : التنظيم والتعاون على مستوى الدول العربية :  

 المادة الحادى والثالثون

تتباام الياا األىلاء ف  منظمة البما البيةية فيما ةينها ف  نعي ايى  الخيمات االتتماىية  

 البمالية ةمباانة مكتا البما البية  . 

 المادة الثانية والثالثون 

تااف  كا يالة ىلا مكتا البما البية  ةإحصاءات لناية ىم الخيمات االتتماىية البمالية  

 ذج الت  يبيها المكتا المذكاي لهذا الغيض . المتاافيد لييها قةدا للنما

 الباب الرابع  

 التصديق على االتفاقية وتطبيقها واالنسحاب منها  

 )*( المادة الثالثة والثالثون 

لكا يالة سم تصيق ىل  سحكا  هذه االت اقية كليا سا تزئياً  ةعيق سال يدا ىيي المااي الت     -1

المااي )مم األال ةينها  تصيق ىليها ىم نصف  النانية االن نيم( ىل  سم يكام مم     ل  

(  لافة  ل  المااي اةتيائية مم النالنة االن نيم  ل  اللايلة  6،7   3   2   1اتاةا المااي )

 االن نيم.  

اتايع انائا التصااييا ليى المييي البا  لمكتا البما البية  الذى يبي محلااياً ةإيياع  

 ا األىلاء . انائا كا يالة   ايةلغه  ل  اليا

 
( فى دورته الثامنة والعشرين )عمان ـ المملكة األردنية الهاشمية ،  1178عدلت هذه المادة بموجب قرار مؤتمر العمل العربى رقم )  )*(

   م( . 2001أبريل / نيسان 
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لكا يالة سم تصيق ىل  سية مايد ل  تصيق ىليها ةياية  اذلك ةتةليغ المييي البا  لمكتا البما    -2

 البية   ايبتةي ذلك تزءاً ال يتتزس مم تصييدها ىل  االت اقية .  

 المادة الرابعة والثالثون 

تصييدها ىليها   اتصةح نافذد  تصةح هذه االت اقية ملزمة لكا يالة مم الياا البيةية ةمتيي 

 الم باا ةبي عهي مم  يياع انائا تصييا ن ث مم الياا البيةية . 

اتليى ىل  الياا البيةية األخيى الت  تنل   ليها ملتدة  ةبي مياي عهي مم  يياع انائا  

 التصييا . 

 المادة الخامسة والثالثون 

الااييد   األحكا   االت اقية  تقةيا  متاةبة  ةع م  البما تليى  اتاصيات  ات اقيات  نظا   ف  

 البيةية.  

 المادة السادسة والثالثون 

لكا يالة منلمة  ل  هذه االت اقية سم تنلحا منها ةبي مل  خمس لناات مم تاييخ ن اذها   

ايصةح االنلحاا نافذاً ةبي مل  لنة مم تاييخ  ة ا االنلحاا  ل  المييي البا  لمكتا البما  

الياا المصيقة ىل  هذه االت اقية  اال يؤني االنلحاا ىل  ن اذ االت اقية    البية  الذى يةلغه  ل 

 ةالنلةة لةاق  الياا المنلمة  ليها.  

 *** 
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 م مؤتمي البما البية  المنبدي ف  يايته البايية البعييم ةميينة ىمام ف  المملكة األيينية  

  . 1993الهاعمية   ف  سةييا / نيلام 

 ذ ي حظ الزياايد المقييد ف  سىاياي المباقيم ف  الاقم البية  اتحاله   ل  عاااااييحاة 

 اتتماىية غيي منتتة   يغ  ما تملكه مم قييات .

ا تلااامنته العااايائل اللااامااية مم منا اقي  امةايا اتكافا اتتماى    نظمت ا ذ يؤمم ةم

 الللاك الةعيى اسفلحت المتاا للقاقات اةنلانية للت نيي ىل  سنماق الحياد اسنظمتها.

ا ذ ياييك ماا نصااااات ىلياه الماانيا االلاائح البيةياة االايالياة مم سلاااااس امةاايا ةعااااا م  

 المباقيم.

ق ا ىايد ت هيله ل لات ايد ةما يملكه مم قييات ات ميم البما له ةما  ا ذ يؤكي سم ت هيا المبا

يتنالاا مل الت هيا الذى تلداه   هما اللامانة األكييد لتحديا ذاته ا فلااح المتاا سمامه للملااهمة  

 ف  البملية اةنتاتية .

ة ا ذ ييى سم يمج المباق ف  المتتمل ها حا مم حداقه األلاااالاااية اسم نتاح هذه البملي

 ييتةق ةت ميم العياق االظياف الليايية لتبله قايياً ىل  االىتماي ىل  ن له .

ا ذ يبظ  ياي الايالاة فيماا تتخاذه مم تاياةيي اقاائياة للحاي مم ظااهيد الباق  اكاذلاك ياي 

منظمات سصاااحاا البما االبماا االمنظمات األخيى غيي الحكامية ف  متاا يىاية المباقيم  

 ات هيله  اتعغيله  .

 ذ يؤكي ىل  حديدة الاقم البية  الااحي الاايايد يلاا  لاايالااة ىيةية ماحيد ةعاا م  ا

 المباقيم التكماالً لملييد البما البية  المعتيك .

اىلياه فداي قيي المؤتمي الماافداة ىل  االت ااقياة اآلت  نصاااااهاا  االت  يقلا ىليهاا االت ااقياة  

 اقيم.  ةع م ت هيا اتعغيا المب1993( لبا   17البيةية يق  )
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 أوال :  

 التعريف والتصنيف ونطاق التطبيق  

 المادة األولى

المباق ها العخص الذى يبان  مم ندص ف  ةبض قيياته التليية سا الحلية سا الذهنية  

نتيتة ميض سا حايث سا لةا خلد  سا ىاما ايان  سيى لبتزه كليا سا تزئيا ىم البما   سا  

اكذلك سلبف قييته ىل  الديا  ةإحيى الاظائف األلالية األخيى  االلتمياي ةه سا التيق  فيه    

 ف  الحياد   ايحتاج  ل  اليىاية االت هيا مم ستا يمته سا  ىايد يمته ف  المتتمل . 

 المادة الثانية 

ت هيا المباقيم ها ىملية منظمة املتميد مةنية ىل  سلس ىلمية   تهيف  ل  االلت ايد مم  

مباق   ايت  تاتيهها اتنميتها ىةي ةيامج ت هيلية عاملة   تك ا تحديا  الدييات المتاحة ليى ال

 سىل  ملتاى لديياته األيائية   ةما يلاىيه ىل  االنيماج ف  ةيئته القةيبية .  

 المادة الثالثة

الحصاا ىل  ىما   لتمكينه  مم  المتاحة   المباقيم ها ىملية الت ايد مم قاقاته   تعغيا 

 االلتمياي ةه االتيق  فيه .  يتنالا مل قيياته    ا

 المادة الرابعة 

يدصي ةإيماج المباقيم  كلاةه  مهايات تلاىيه  ىل  التكيف مل ةيئته  ة كةي قيي  ممكم  

 مم اللهالة .  

 المادة الخامسة

 يصنف المباقام حلا لةا اةىاقة كما يل : 

 )أ( المعوقون جسديا : 

 القةيبية نتيتة خلا سا ميض سا ىاهة. ه  األعخاص الذيم يااتهام  ىاقة ف  حيكته   

 )ب( المعوقون حسيا : 

 ه  األعخاص الذيم ندصت قيياته  الحلية لاظي ة ىلا سا سكني لييه . 

 )ج( المعوقون ذهنيا  : 

ه  األعاااخاص الذيم يبانام مم ندص ف  قيياته  الذهنية   يؤني ىل  ىمليات اةيياك 

 سا اليةق   سا االلتنتاج لييه  . 
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 ثانيا:

 السياسات 

 المادة السادسة

تدا  كا يالة ةالتباام االتنليا مل سصحاا البما االبماا ةالل ليالات خاصة ةيىاية  

يمكنه  ةما  اتعغيله   ات هيله   التهة    المباقيم  ةتحييي  اتدا   المتتمل    ف   يايه   سياء  مم 

 المختصة ةتن يذ هذه الليالات .  

 المادة السابعة

ةاألمم   الخاصة  التياةيي  ةاتخاذ  قيا  سصحاا األىماا  تك ا  الت   يالة اةتياءات  تتخذ كا 

الت   الصناى  االل مة المهنية   اكذلك  تياء التحاييات ال زمة ف  مبيات اسياات اةنتاج  

 يبما ىليها المباقام   ةما يؤمم حمايته    ايلها ىليه  سياء ىمله  . 

 المادة الثامنة 

تدا  كا يالة  ىني  تياء التبياي البا  لللكام  ةالتدصاء المبلامات اةحصائية ىم ىيي  

لتحييي   الملاحات االييالات  اسنااع  ىاقته   اتلب   ل   تياء  افئاته   اسلةاا  المباقيم  

 هذه الظاهيد   االتبيف ىل  سلةاةها اىااملها .  حت  

 ثالثا: 

 تأهيل المعوقين  

 المادة التاسعة

تتال  اليالة افدا ةمكانياتها الملئالية األلالية ف  يىاية ات هيا المباقيم امحا سميته    

 اتبما ىل  تعتيل ايى  المؤللات غيي الحكامية الباملة ف  هذا المتاا. 

 العاشرةالمادة 

تتخذ كا يالة اةتياءات الت  تك ا  ىياي اتيييا البناصي ال نية ال زمة االمؤهلة للتباما  

 االت اىا مل المباقيم ةقييدة ىلمية لليمة . 

 المادة الحادية عشرة 

 تدا  كا يالة ةإصياي التعييبات المنظمة ليىاية ات هيا اتعغيا المباقيم . 

 رابعا :  

 تشغيل المعوقين  
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 المادة الثانية عشرة 

يك ا تعييل كا يالة تعغيا ىيي مم المباقيم ف  المؤللات الحكامية اغيي الحكامة    

 ةالنلةة المئاية االعياق الت  يحييها التعييل المحل  .  

 المادة الثالثة عشرة 

ة البما  تكافؤ ال يص ف   ةتقةيا مةيس  الك يلة  يم المباقيم  يحيي تعييل كا يالة اللااةق 

 اغييه  ىني تلااى الدييات االمؤه ت   كما يك ا تقةيا هذا المةيس ةيم التنليم مم المباقيم. 

 المادة الرابعة عشرة 

يك ا تعييل كا يالة  ىقاء األالاية للمباقيم لعغا ةبض الاظائف االمهم ف  األتهزد  

   .  الحكامية اغيي الحكامية   الت  تت ء  مل قيياته  ا مكانياته 

 المادة الخامسة عشرة 

تلب  كا يالة ةقامة الايش المحمية للمباقيم مم ذاى اةىاقة العيييد   اغيي الدايييم  

 ىل  االنخياق ف  حيكة البما .  

 المادة السادسة عشرة 

تبما كا يالة ىل  تعتيل المباقيم لت ليس تمبيات تباانية  نتاتية خاصة ةه    اىل   

 لف الالائا المتاحة .  يى  هذه التمبيات ةمخت

 المادة السابعة عشرة 

سا   ة ن له   ييييانها  ةقامة معاييل  نتاتية صغييد  المباقيم  تعتيل  يالة ىل   تبما كا 

 ةالمعايكة مل آخييم   اىل  يى  هذه المعاييل ةمختلف الالائا المتاحة. 

 المادة الثامنة عشرة 

نتاج الت  يلتخيمها المباقام ف  ىمله   تتخذ كا يالة اةتياءات ال زمة ةى اء سياات اة 

 مم اليلا  التميكية سا مم تزء منها. 

 خامسا  : 

 إدماج المعوقين  

 المادة التاسعة عشرة 

تبما كا يالة ىل  تافيي المبينات التبايلية   الحيكية االلمبية االةصيية   للمباقيم    

 اتديي  التلهي ت ال زمة لغيي الدايييم للحصاا ىليها.  
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 المادة العشرون

 تبما كا يالة ىل  تعتيل صناىة المبينات التبايلية محليا .  

 المادة الحادية والعشرون 

التعييبات   يالة  كا  ىني  قامة  تصيي  البما  سنناء  المباقيم  اتندا  حيكة  لتلهيا  ال زمة 

 المنعآت التيييد   اتبما ىل   تياء التحاييات الليايية ىل  الدائ  منها . 

 المادة الثانية والعشرون 

تتخذ كا يالة اةتياءات الليايية للحيالة يام تهميش ياي المباقيم ف  البما   ا تاحة  

 يياته  .  ال يصة له  للتبةيي ىم ق

 المادة الثالثة والعشرون 

ينةغ  ىل  كا يالة تعتيل منظمات البماا ىل  تخصيص اتكييف تزء مم سنعقتها الخيمية  

 االتباانية ااالتتماىية ليىاية سىلائها مم البماا المباقيم   ةما يت ء  مل ظياف  ىاقته  .  

 سادسا :

 امتيازات خاصة  

 المادة الرابعة والعشرون 

يل كا يالة اةتياءات الك يلة ةتمكيم المباق مم التخيا  المااص ت البامة متاناً  يحيي تعي 

   سا ة لباي مخ لة . 

 المادة الخامسة والعشرون 

يك ا تعييل كا يالة  ى اء المباق تلييا ىني التييايه ليايد محايد اللتخيامه العخص   

مم يفل يلامها التميكية كليا سا تزئياً   ايمنح هذا االمتياز ةصايد يايية تحييها التعييبات  

 المحلية .  
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 سابعا  :  

 التعاون العربى  

 المادة السادسة والعشرون 

تلب  الياا البيةية للتباام فيما ةينها  اةالتنليا مل مكتا البما البية    ل  يل  ليالة  

ىيةية ماحيد ةع م ت هيا اتعغيا المباقيم ايىايته   تهيف  ل  التباام االتنليا االتكاما ف   

 هذا المتاا.  

 ثامنا :  

 األحكام العامة  

 المادة السابعة والعشرون 

الدانانية اتايع    تصيق ىل  هذه االت اقية  المنظمة قةدا لنظمها  سية يالة ىيةية ىلا ف  

انائا التصييا ليى المييي البا  لمكتا البما البية    الذى يةلغ الياا البيةية األىلاء ف   

 المنظمة ة ى تصييا يصله .  

 المادة الثامنة والعشرون 

الااييد فيها   ىل  سم    لكا يالة تصيق ىل  هذه االت اقية سم تيتةق تيييتيا ةاألحكا    -1

يكام الحي األين  االيتةاق ةالمااي الااييد تحت ةني ساالً )التبييف االتصنيف انقاق  

 ( مايد مم ةاق  مااي االت اقية .  15التقةيا( اةني نامناً )األحكا  البامة( ا)

المايد    ل     تةلغ اليالة المااي الت  يت  االيتةاق ةها   افدا ألحكا  ال ديد األال  مم هذه  -2

 المييي البا  لمكتا البما البية  ف  اقت  يياع انائا التصييا .  

ة ية مايد مم مااي االت اقية ل  يت  االيتةاق ةها ةياية   اذلك    -3 لكا يالة سم تيتةق الحداً 

ةتةليغ المييي البا  لمكتا البما البية    ايبتةي ذلك تزءاً ال يتتزس مم التصييا ىل   

 .  االت اقية 

 المادة التاسعة والعشرون 

تبتةي األحكا  المنصاص ىليها ف  هذه االت اقية حيا سين  يتا سم يافيه التعييل لت هيا  

اتعغيا المباقيم   اال يتاز سم يتيتا ىل  االنلما   ليها االنتداص مم سية حداق ينص ىليها  

لمبماا ةها   سا المقةدة ف  سية  التعييل سا االت اقيات التماىية سا البيف سا األحكا  الدلائية ا

 يالة مم الياا البيةية المنلمة  ل  االت اقية .  
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 المادة الثالثون

تصةح هذه االت اقية ملزمة لكا يالة مم الياا البيةية ةمتيي تصييدها ىليها   اتصةح نافذد  

 الم باا ةبي عهي مم  يياع انائا تصييا ن ث مم هذه الياا ىليها . 

اا البيةية األخيى الت  تنل   ليها ملتدة  ةبي مياي عهي مم تاييخ  يياع  اتليى ىل  الي 

 انائا التصييا .  

 المادة الحادية والثالثون 

يتاز ف  حالة الحيا   سا حالة القاايا البامة الت  تبلنها اليالة البلا سم تتخذ     -1

 تياءات ل لتنناء مم االلتزامات المنصاص ىليها ةهذه االت اقية   ف  سليا الحياي 

 الت  تلتلزمها الحالة .  

 ا  ىل  كا قيف متباقي مايس االلتنناء سم يحيق مييي ىا  مكتا البما البية  خ   -2

عهي ةاةتياءات الت  اتخذها ااأللةاا الت  يفبت  ليها  كما يتا  خقايه ةالتاييخ  

 الذى تنته  فيه هذه اةتياءات.  

يةلغ مييي ىا  مكتا البما البية   ةاق  األقياف المتباقيد ةتميل اةخقايات الت      -3

 ( مم هذه المايد .  2تصله   قةدا لل ديد )

 ن المادة الثانية والثالثو

تليى ةع م متاةبة تقةيا االت اقية األحكا  الااييد ف  نظا  ات اقيات اتاصيات البما البيةية  

  . 

 المادة الثالثة والثالثون 

يحا لكا يالة منلمة  ل  هذه االت اقية سم تنلحا منها ةبي مل  خمس لناات مم تاييخ  

لحاا  ل  المييي البا  لمكتا  ن اذها  ايصةح االنلحاا نافذا ةبي مل  لنة مم تاييخ  ة ا االن

البما البية  الذى يةلغه  ل  الياا البيةية  ىل  سم يكام قي مل  ىل  تصييدها ىليها خمس  

 لناات ىل  األقا.  

 اال يؤني االنلحاا ىل  ن اذ االت اقية ةالنلةة لةاق  الياا المنلمة  ليها.  
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 المادة الرابعة والثالثون 

 ذا سقي المؤتمي ات اقية تيييد تبيا هذه االت اقية تبيي ً كليا سا تزئياً  اما ل  تنص االت اقية    -1

 التيييد ىل  غيي األحكا  الااييد ف  هذه المايد فإم:  

)س( تصييا سحي األىلاء ىل  االت اقية التيييد المبيلة يلتتةل ةحك  الدانام االنلحاا المةاعي  

اةمتيي  ةاالنلحاا   المتبلدة  اللاةدة  المايد  نص  ىم  النظي  ةغض  االت اقية   هذه  مم 

 لييام االت اقية التيييد المبيلة .  

قةاا تصييا الياا األىلاء    )ا( ياقف اةتياء مم تاييخ لييام االت اقية التيييد المبيلة

 ىل  هذه االت اقية .  

ةالنلةة لألىلاء    -2 نافذد الم باا ف  عكلها املمانها الحالييم  امل ذلك تظا هذه االت اقية 

 الذيم صيقاا ىليها ال  يصيقاا ىل  االت اقية المبيلة.  

 *** 
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مايس /آذاي  24ااا   17 م مؤتمي البما البية  المنبدي ف  يايته النالنة االبعييم )الداهيد  

1996 . )  

انق قاً مم سهياف منظمة البما البيةية نحا تاحيي التعاييبات البمالية  اظياف اعاياق  

البما ف  الياا البيةية كلما سمكم ذلك   اما خصاااه يلاااتايها مم االهتما  ةظياف اعاااياق  

 ىما األحياث . 

ا يمااناا ةلااااايايد تافيي اليىااياة ال زماة لألحاياث الاذيم ستةيته  ظيافه  ىل  البماا   

يته  مم األلاااااياي المحتملاة الت  تؤني ىل  نماه  التلااااام  سا الاذهن  سا الن لااااا  سا احماا

 االتتماى  سا المبيف  .

اتمعااايا مل ما تلاااب   ليه الياا البيةية نحا تحديا التنمية العااااملة ةةبييها االقتصاااايى  

 ااالتتماى  اصاال  ل  االلتغناء ىم ىمالة األحياث .

قياة اليالياة لحداق الق اا   ةعااااا م حا الق اا ف  الحمااية مم  ااتلااااااقا مل ما تاء ف  االت اا

 االلتغ ا االقتصايى   احاتته  ل  يىاية خاصة احماية متميزد .

اتاافدا مل ما نصات ىليه الخقة البيةية ليىاية الق الة احمايتها اتنميتها   اما ساصات ةه  

ا ةلااايايد االهتما  ةظاهيد ىمالة  اللتنة البيةية للملااائاليم التن يذييم ىم الق الة   فيما يتبل

 األحياث .

 ا يياكا لما تاء ف  االت اقيات البيةية االيالية ف  هذا الع م .

فاإم المؤتمي الباا  يديي الماافداة ىل  االت ااقياة اآلت  نصاااااهاا   االت  يقلا ىليهاا االت ااقياة  

  ( ةع م ىما األحياث . 1996( لبا  )18البيةية يق  )
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 أوال  :  

 طاق التطبيق  ن

 المادة األولى  

يدصي ةالحيث ف  متاا تقةيا احكا  هذه االت اقية العخص الذى ست  النالنة ىعيد ال  يكما   -1

 النامنة ىعيد مم ىميه   لااء كام ذكياً سا سنن  . 

 يحظي ىما مم ل  يت  لم النالنة ىعيد مم ىميه .  -2

 ال زمة للتحدا مم لم الحيث.تحيي التهات المختصة ف  كا يالة اةتياءات  -3

 المادة الثانية 

 تقةا هذه االت اقية ىل  ىما األحياث ف  تميل األنعقة االقتصايية .   -1

مل مياىاد الحي األين  للم األحياث يتاز التنناء األىماا الزياىية غيي الخقيد اغيي   -2

الت  تحييها   اللايد ةالصحة مم تقةيا ىيي مم سحكا  هذه االت اقية   اذلك افا اللااةق

 الللقة المختصة ف  كا يالة .  

 ثانيا :  

 سياسات عامة  

 المادة الثالثة  

يتا سال يتبايض ىما الحيث مل التبلي  اةلزام  الميلا  ف  ةيامج كا يالة مم الياا  

 األىلاء   ةحيث ال تدا لم االلتحاق ةالبما ىم الحي األين  للم  كماا ميحلة التبلي  اةلزام . 

 الرابعة المادة 

تدا  األتهزد المختصة ف  كا يالة ةإتياء الييالات االةحاث أللةاا ىما األحياث فيها  

 اذلك للاصاا  ل  يل  سفلا الليالات الت  تحي مم ظاهيد ىما األحياث امم ن   نهاؤها . 

 المادة الخامسة  

تبما األتهزد المختصة ف  كا يالة ىل  نعي التاىية الاالبة اال بالة ةاأللياي المحتملة  

 لبما األحياث .  
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 المادة السادسة 

تدا  األتهزد المختصة ف  كا يالة ةإتياء الييالات االةحاث المتبلدة ةظياف اعياق  

البما ف  األماكم الت  يبما فيها األحياث   ةهيف اتةاع الالائا المنالةة لتحليم تلك الظياف  

 االعياق .  

 ثالثا: 

 شروط وظروف عمل األحداث  

 المادة السابعة  

 لصناىية قةا  تمامه لم الخاملة ىعيد . ال يتاز تعغيا الحيث ف  األىماا ا -1

تحيي الللقة المختصة ف  كا يالة المدصاي ةاألىماا الصناىية االخق الذى ي صلها ىم   -2

 غييها مم األىماا .  

 المادة الثامنة  

يتاز للحيث الذى يةلغ لم الياةبة ىعيد البما ف  األىماا الصناىية الخ ي ة الت  تتاالها   -1

حي سفيايها ملئاال ىنه ف  البما اةعكا ال يؤني ىل  ييالته سا  سليته   ىل  سم يكام س

 صحته سا سخ قه . 

 تحيي الللقة المختصة ف  كا يالة المدصاي ةاألىماا الصناىية الخ ي ة .   -2

 المادة التاسعة  

التنناء مم سحكا  المايتيم اللاةبة االنامنة مم هذه االت اقية األغياض التيييا   يتاز ىما   -1

لذيم ستماا لم النالنة ىعيد ف  األماكم المبتميد لذلك مم الللقة المختصة ف  كا  األحياث ا

 يالة .  

يتاز للللقة المختصة ف  كا يالة تخ يض هذه اللم ةالنلةة للتلمذد ف  الميايس الصناىية   -2

 االمباهي امياكز التبلي  المهن  الخالبة ةعياف اليالة .  

الل تتاافي  سم  يتا  األحااا  تميل  احمايته  صحيا  اف   األحياث  لمياقةة  الكافية  مانات 

اسخ قياً   اسم تنةت قييته  الياقته  الصحية المنالةة للحيفة المختايد   اسال يؤني ذلك ىل   

 تبليمه  اةلزام  .  

 المادة العاشرة 

يحظي تعغيا الحيث قةا  تما  لم النامنة ىعيد ف  الصناىات الخقيد سا اللايد ةالصحة  

 األخ ق   االت  تحييها التعييبات سا اللاائح سا الديايات الخاصة ف  كا يالة. سا 



 
 

 187 اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

 المادة الحادية عشرة  

م ءمة   -1 ميى  مم  للت كي  ةالبما    التحاقه   قةا  األحياث  ىل   القة   ال حص  يتا  تياء 

 قييته  الياقته  الةينية االصحية   اقةيبة البما الذى ليلتحدام ةه . 

 حص ةعكا يايى ف  ميد سقصاها لنة .  يتا  ىايد هذا ال  -2

 المادة الثانية عشرة  

يتيى ال حص القة  مم قةا تهة قةية مبتميد   اتبق  عهايد قةية ةنتيتة ال حص الذى   -1

 ستيته .  

 تحيي الللقة المختصة ناع ال حص القة  االعياق الااتا تاافيها ف  العهايد القةية.   -2

 المادة الثالثة عشرة 

قلا  ىايد ال حص القة  قةا مياي ال تيد اليايية المدييد  ذا تةيم سم  لم تش البما سم ي

 عياق اظياف البما سا قييد الياقة الحيث تدتل  ذلك .  

 المادة الرابعة عشرة  

تحيي الللقة المختصة التهة الت  تتحما تكاليف ال حص القة    اف  تميل الحاالت اليتحما  

 الحيث سية ن دة مالية لداء ال حص . 

 لمادة الخامسة عشرة  ا

يحظي تعغيا الحيث لي    ايتاز للتعييل الاقن  سم يلتنن  ةبض األىماا ل تيات محيايد   -1

  . 

يحيي التعييل الاقن  ف  كا يالة المدصاي ةالليا قةدا لما يتمع  مل الل اظياف كا   -2

 ةلي .  

 المادة السادسة عشرة  

لألحياث الذيم يبملام ةمدتل  ىدي التيييا الحصاا ىل  مكاف د عهيية منالةة سنناء فتيد   -1

 تيييةه    افدا لللااةق الت  تحييها الللقة المختصة .  

لألحياث الذيم يبملام ةمدتل  ىدي ىما الحصاا ىل  ستي ال يدا ىم الحي األين  لألتي   -2

 فا لاىات ىمله  .  المديي ف  كا يالة   مل مياىاد احتلاا ذلك ا
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 المادة السابعة عشرة  

سكني   -1 اليام  للحيث ىل  لت لاىات   تتخللها فتيد سا  البما  ال يتاز سم تزيي لاىات 

للياحة   ال تدا ف  متماىها ىم لاىة   ةحيث ال يبما الحيث سكني مم سيةل لاىات  

 متاالية   اال يةد  ف  مكام البما فتيد تزيي ىل  لةل لاىات .  

 تخللت ىما الحيث فتيد ت هيا سا تيييا تحتلا هذه ال تيد مم لمم لاىات ىمله .   ذا -2

 المادة الثامنة عشرة  

يتاز سم يبما الحيث لةبض الاقت ةما ها يام لاىات البما المحييد ف  هذه االت اقية    

 اذلك افدا لللااةق الت  تحييها الللقة المختصة .  

 المادة التاسعة عشرة  

تكلي يتاز  البق ت ال  سا  الياحة األلةاىية  سيا   تعغيله  سا  ة ى ىما  لاف     الحيث  ف 

 اليلمية .  

 المادة العشرون  

( لاىة متصلة ىل   24للباما الحيث الحا ف  ياحة سلةاىية  لزامية ميفاىة األتي ميتها )

 األقا .  

 المادة الحادية والعشرون  

ميتها ىل  الميد الملتحدة لغييه مم البامليم  يلتحا الحيث  تازد لناية ميفاىة األتي تزيي   -1

 ( ياما . 21  ىل  سال تدا ف  تميل األحااا ىم )

يتا سم يتمتل الحيث ةنلن  ميد اةتازد يفبة ااحيد ىل  األقا   ايتمتل ةةاق  الميد خ ا   -2

 البا  ن له .  

 المادة الثانية والعشرون  

 تتماىية البمالية الت  تت ء  اىميه. للباما الحيث الحا ف  االلت ايد مم الخيمات اال

 رابعا  :  

 التزامات صاحب العمل  

 المادة الثالثة والعشرون  

سا   الاالية  له  ممم  كتاةية  ماافدة  يحصا ىل   سم  الحيث  تعغيا  قةا  البما  يلتز  صاحا 

 الاصاية ىل  الحيث .  
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 المادة الرابعة والعشرون  

 ميم ىليه ف  صناييا الت مينات االتتماىية  يلتز  صاحا البما المعغا للباما الحيث ةالت

 )اللمام االتتماى ( اذلك افدا للنظ  المبماا ةها ف  كا يالة .  

 المادة الخامسة والعشرون  

يلتز  صاحا البما ةتديي  اليىاية الصحية االقةية لألحياث البامليم لييه افا النظ  الت   

 تلبها الللقة المختصة ف  كا يالة .  

 ادسة والعشرون  المادة الس

يتا ىل  صاحا البما تيييا األحيث البامليم لييه ىل  كي ية التخيا  الائا الل مة  

 االصحة المهنية   اسم يياقا تقةيدها   ايؤمم الت ايته  مم تلك الالائا .  

 المادة السابعة والعشرون  

غياا سا  ىل  صاحا البما  ة ا مم له الاالية سا الاصاية ىل  الحيث ة ى ميض سا  

 تصيف يدا  ةه الحيث خ ا ساقات البما يلتيى  مبيفته ةه.  

 المادة الثامنة والعشرون  

تتلمم   ةيانات  سا  لت ت  لييه  تتاافي  ة م  سحياث  لييه  يبما  الذى  البما  صاحا  يلتز  

 المبلامات الت  تلتاتةها قةيبة البما امصلحة الحيث   اىل  األخص :  

 سلماء األحياث اسىمايه  اتاييخ التحاقه  ةالبما .   -

 األىماا الماكلة  ليه  الاىات ىمله  افتيات الياحة المخصصة له  ا تازاته  الملتحدة .   -

تاييخ ال حاص القةية الت  تتيى ىليه  االعهايات القةية المةينة لدييته  الياقته  الصحية   -

 للبما .  

 المادة التاسعة والعشرون 

 ىل  كا صاحا ىما يبما لييه سحياث :   -1

 كام ظاهي ف  ماقل البما األحكا  الخاصة ةتعغيا األحياث. )س(   سم يلل ف  م

)ا( سم يةلغ التهة المختصاة ة لاماء األحياث الذيم يبملام لييه اسىمايه  اتاييخ التحاقه   

 ةالبما  اسية مبلامات سخيى تتبلا ةه  . 

 تنظ  التعييبات الاقنية األحكا  المن ذد الااييد ف  ال ديتيم اللاةدتيم .   -2
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 مادة الثالثونال

 يياى  صاحا البما سم يلد  الحيث الباما لييه اليىاية األةاية ااةنلانية .  

 خامسا :  

 مراقبة التطبيق والعقوبات  

 المادة الحادية والثالثون  

تدا  األتهزد المختصة ةت تيش البما ف  كا يالة ةكافة اةتياءات االالائا المنالةة للمام  

 تقةيا التعييبات المتبلدة ةبما األحياث   اتدي  تداييي يايية ةنتيتة ذلك .  

 المادة الثانية والثالثون  

 عغيا األحياث.  ينص التعييل الاقن  ىل  تياةيي اىداةات منالةة لمخال ة األحكا  المتبلدة ةت 

 سادسا  :

 أحكام عامة

 المادة الثالثة والثالثون 

تصيق ىل  هذه االت اقية سية يالة ىيةية ىلا ف  المنظمة   قةدا لنظمها الدانانية اتايع  

البيةية األىلاء ف    الياا  يةلغ  الذى  البية    البما  البا  لمكتا  المييي  التصييا ليى  انائا 

 المنظمة ة ى تصييا يصله. 

 ادة الرابعة والثالثون الم

لكاا يالاة الحا سم تصااااايق ىل  سحكاا  هاذه االت ااقياة كلياا سا تزئياا  ىل  سم يكام الحاي  -1

األين  للتصاااااييا التزئ   االيتةااق ةاالمااي الااييد تحات ةناي ساالً )نقااق التقةيا( اةناي  

 ( مايد مم ةاق  مااي االت اقية.21لايلا )سحكا  ىامة(  ا)

المااي الت  يت  االيتةااق ةهاا  افداا ألحكاا  ال ديد األال  مم هاذه الماايد   ل  تةلغ الايالاة   -2

 المييي البا  لمكتا البما البية  ف  اقت  يياع انائا التصييا.

لكاا يالاة سم تيتةق الحداا ةا ياة ماايد مم مااي االت ااقياة ل  يت  االيتةااق ةهاا ةاياياة  اذلاك ةتةليغ   -3

    ايبتةي ذلك تزءا ال يتتزس مم التصييا ىل  االت اقية.المييي البا  لمكتا البما البية

 المادة الخامسة والثالثون 

تصةح هذه االت اقية ملزمة لكا يالة مم الياا البيةية ةمتيي تصييدها ىليها  اتصةح نافذد  

 الم باا ةبي عهي مم  يياع انائا تصييا ن ث مم الياا البيةية. 
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 المادة الخامسة والثالثون 

االت اقية ملزمة لكا يالة مم الياا البيةية ةمتيي تصييدها ىليها  اتصةح نافذد    تصةح هذه

 الم باا ةبي عهي مم  يياع انائا تصييا ن ث مم الياا البيةية. 

اتليى ىل  الياا البيةية األخيى الت  تنل   ليها ملتدة  ةبي مياي عهي مم تاييخ  يياع  

 انائا التصييا. 

 ون المادة السادسة والثالث

ىليها   ينص  سية حداق  مم  االنتداص  االت اقية  االنلما   ل  هذه  يتيتا ىل   سم  يتاز  ال 

التعييل سا االت اقيات التماىية سا البيف سا األحكا  الدلائية المبماا ةها  سا المقةدة ف  سية  

 يالة مم الياا البيةية  المنلمة  ل  االت اقية. 

 المادة السابعة والثالثون 

المؤتمي ات ااقياة تاييايد تبايا هاذه االت ااقياة تبايي  كلياا سا تزئيااً  اماا ل  تنص   ذا سقي   -1

 االت اقية التيييد ىل  غيي األحكا  الااييد ف  هذه المايد فإم:

تصييا سحي األىلاء ىل  االت اقية التيييد المبيلة يلتتةل ةحك  الدانام االنلحاا   (س)

لماايد المتبلداة ةااالنلاااااحااا   المةااعاااااي مم هاذه االت ااقياة  ةغض النظي ىم نص ا

 اةمتيي لييام االت اقية التيييد المبيلة.

ياقف اةتاياء مم تااييخ لااااايياام االت ااقياة التاييايد المبايلاة قةاا تصاااااييا الاياا  (ا )

 األىلاء ىل  هذه االت اقية.

امل ذلك تظاا هذه االت ااقياة نافذد الم باا ف  عاااااكلهاا املااااامانهاا الحاالييم ةالنلاااااةة   -2

 ا ىليها  ال  يصيقاا ىل  االت اقية المبيلة.لألىلاء الذيم صيقا

 المادة الثامنة والثالثون 

لكا يالة منلمة  ل  هذه االت اقية سم تنلحا منها ةبي مل  خمس لناات مم تاييخ ن اذها   

ايصةح االنلحاا نافذا ةبي مل  لنة مم تاييخ  ة ا االنلحاا  ل  المييي البا  لمكتا البما  

 ل  الياا البيةية. البية   الذى يةلغه  

 اال يؤني االنلحاا ىل  ن اذ االت اقية ةالنلةة لةاق  الياا المنلمة  ليها. 

 المادة التاسعة والثالثون  

تليى ةع م متاةبة تقةيا هذه االت اقية األحكا  الااييد ف  نظا  ات اقيات اتاصيات البما  

 البيةية.  

*** 
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 9ااااااا  2 م مؤتمي البما البية  المنبدي ف  يايته الخاملااة االبعااييم ةميينة األقصااي ف  

  . 1998مايس /آذاي 

احيصاااا منه ىل  لااامام المياقةة الناتبة االملاااتميد لتقةيا األحكا  الت  تنظ  ى قات 

 البما . 

 ا يماناً منه ةاألهياف االتتماىية ااالقتصايية ااةنلانية لتهاز ت تيش البما . 

 اقناىة منه ة م تحديا األهياف اللامية لتهاز ت تيش البما يتقلا تعييبا اتنظيما متقاياً. 

اتحديدا ألهياف منظمة البما البيةية ف  اللاب  لتاحيي تعاييبات البما البيةية   اتحلايم  

 لبما كلما سمكم ذلك .عياق اظياف ا

( ةعا م  6( ةعا م ملاتايات البما   ايق  )1اةبي االق ع ىل  ات اقيات البما البيةية يق  )

( ةعا م البماا 12( ةعا م الصاحة االلا مة المهنية   ايق  )7ملاتايات البما ) مبيلة(   ايق  )

 اليالية ذات الب قة.  ( ةع م األحياث   كذلك االق ع ىل  مباييي البما18الزياىييم   ايق  )

فإم المؤتمي البا  يديي الماافدة ىل  االت اقية اآلت  نصاها الت  يقلا ىليها االت اقية البيةية  

   ةع م ت تيش البما . 1998( للنة 19يق  )
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 المادة األولى

ينةغ  ىل  كا يالة سم تنظ  ت تيش البما مم خ ا الداانيم ااألنظمة االلاائح االديايات 

  ذد لها ف  تميل ققاىات اسماكم البما.  المن

ايتاز لليالة ىني الليايد التنناء ةبض ال ئات مم البماا اسماكم البما   اذلك ةماتا  

 ةيام ييفا ةانيدة التصييا  ايمكم لليالة الت  تتدي  ةهذا الةيام سم تبيله سا تلغيه ةةيام الحا .  

 المادة الثانية  

ل سكني  سا  يالة تهازا  سا  تعكا كا  ةاةيايد  سا األتهزد  التهاز  البما  اييتةق هذا  ت تيش 

 اةيايات الميكزية ذات الصلة ةنعاق الت تيش . 

يحاا يام   نحا  ةينها ىل   فيما  التنليا  ةالت تيش يتا  تدا   الت   تبيي األتهزد  اف  حالة 

 التناقض االتياخا ةيم سنعقتها .  

 المادة الثالثة

الت تيش البا    سا ستهزد متخصصة يمايس كا منها نعاقاً  يت  الت تيش مم قةا تهاز يتال  

 ت تيعياً محيياً .  

 المادة الرابعة  

تنظ  كا يالة االتصاالت األفدية االيسلية فيما ةيم تهاز سا ستهزد الت تيش   ةما يحدا ليىة  

 األياء انتاىته الهالته .  

 المادة الخامسة

يش البما الليالة البامة للت تيش الت  تبالج  تلل اةيايد الميكزية ذات الصلة ةنعاق ت ت 

 ىل  األخص :  

 الل الخقة البامة للت تيش .  -

 تحييي سالايات الت تيش .  -

 متاةبة التن يذ .  -

 تافيي متقلةات تهاز الت تيش .  -

 األياء الاظي   االتيييا .   -

 تديي  النتائج .   -
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 المادة السادسة 

 مؤه ً ت هي  ىلميا ةما ي ئ  الديا  ةبمله. يياى  ف  تبييم م تش البما سم يكام 

 المادة السابعة  

 يياى  ىني اختياي م تش البما سم تتاافي فيه ص ات الحياي االمالاىية . 

 المادة الثامنة 

يدا  م تش البما قةا مةاعيد ىمله ة ياء اليميم   اتنظ  التعييبات سياء اليميم املمانه   

 االتهة الت  يؤيى سمامها .  

 ادة التاسعة  الم

 يتا ىل  كا يالة تيييا م تش البما نظييا اىمليا ةما يؤهله ألياء مهامه. 

 المادة العاشرة 

اناىيتها   المهمات  حت   مل  يت ء   ةما  الم تعيم  مم  الكاف   البيي  تبييم  يالة  كا  تياى  

ة ف  سىماا  االتنليا مل اةيايات ااألتهزد المبنية ف  اليالة ل لتبانة ةاالختصاصييم للمباان

 الت تيش .  

 المادة الحادية عشرة 

تك ا تعييبات كا يالة الحماية ال زمة لم تش البما  االتديايه الاظي    ةما يتبله يدا   

 ةمهامه ةحيية احياي االتد لية.  

 المادة الثانية عشرة 

ا  تهيئ التهة المختصة للم تعيم مكاتا متهزد تتهيزاً منالةا يلها الاصاا  ليها مم قة

األقياف المبنية   اتزاي ةالائا اتصاا حيينة انظ  مبلامات آلية تمكنه  مم ح ظ االتيتاع  

 المبلامات ةلهالة .  

 المادة الثالثة عشرة  

 تافي التهة المختصة للم تعيم الائا سا تلهي ت ندا لألياء ال باا لااتةاته  .  

 المادة الرابعة عشرة  

 تزاي التهة المختصة الم تعيم ةالانائا االتعييبات ااألتهزد الليايية ألياء ىمله .  

 المادة الخامسة عشرة  
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 لم تعيم لمهامه  . تتحما التهة المختصة كافة الن دات المالية ال زمة لممايلة ا

 المادة السادسة عشرة  

يبتةي م تش البما سحي سفياي اللاةقة البيلية )الدلائية( ايحما ةقاقة مهنية تنةت عخصيته  

 ااظي ته.  

 المادة السابعة عشرة  

ال يتاز سم تاكا  ل  التهة المختصة ةالت تيش سا الم تعيم سية ااتةات  لافية تؤني للةا   

ال باا   سيائه   البما  ىل   ة صحاا  ف  ى قته   للم تعيم  ال زميم  الحياي  سا  ةالللقة  تخا  سا 

 االبماا. 

 المادة الثامنة عشرة  

منح   يتقلةها  الت   المهنية  االصحة  الل مة  اعتياقات  الل  ف   الت تيش  تهاز  يعايك 

 التياخيص ةإقامة المنعآت .  

 المادة التاسعة عشرة 

 تيش البما ات تيش الت مينات االتتماىية كلما كام  يت  ف  كا يالة التنليا االتكاما ةيم ت

 ذلك ليايياً .  

 المادة العشرون  

يتا ىل  م تش البما سم يؤيى ىمله ةنزاهة   ايحظي سم تكام له سية مصلحة عخصية  

 مةاعيد سا غيي مةاعيد ف  المنعآت الت  يدا  ةالت تيش ىليها .  

 المادة الحادية والعشرون  

ا سم يكعف سى لي مم سلياي المهنة يقلل ىليه خ ا قيامه ةمهمته  يحظي ىل  م تش البم

 سا سم يةاح ةمصيي العكاى سا المبلامات الت  سيت  ل  الديا  ةالت تيش . 

 المادة الثانية والعشرون  

يدا  م تش البما ةمياقةة تقةيا التعييبات ذات الب قة   ةما ف  ذلك الداانيم االنظ  االلاائح  

اييد ةماتةها  اات اقيات البما البيةية االيالية المصيق ىليها مم قةا يالته   االديايات الص

 اات اقيات البما التماىية. 
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 المادة الثالثة والعشرون 

يزاي م تش البما سصحاا البما االبماا ةالمبلامات ااةيعايات الت  تلاىيه  ف  تقةيا  

 التعييبات النافذد. 

 المادة الرابعة والعشرون 

ىل  م تش البما سم يةلغ الللقة المختصة ة اته الندص االنغيات الت  يكتع ها حيم  يتا  

 مياقةته تقةيا تعييبات البما  ةهيف اتخاذ اةتياءات ال زمة لت فيها. 

 المادة الخامسة والعشرون 

 يلاىي م تش البما قيف  اةنتاج ف  اتةاع الائا امتقلةات الل مة االصحة المهنية. 

 ادسة والعشرون المادة الس

لم تش البما يخاا سماكم البما ألياء ااتةه ةحيية تامة ف  كا األاقات   نهاي سا لي   يام  

  خقاي لاةا. 

ايتاز للتعييل الاقن  سم ينظ  الت تيش ىل  سماكم البما ذات القةيبة الخاصة ةما يتنالا  

 مل قةيبتها. 

 المادة السابعة والعشرون 

ا ةاتايه ياخا مكام البما للت تيش  ما ل  يي سم ذلك قي  يخقي م تش البما صاحا البم

 يلي ةمهمته. 

 المادة الثامنة والعشرون 

لم تش البما سنناء ت يية مهمته االلت لاي مم صاحا البما  سا مم يمنله  سا البامليم ف   

 المنع د )ىل  ان ياي  سا سما  عهاي( ىم سية مبلامات ليايية تتبلا ةتقةيا تعييبات البما. 

 المادة التاسعة والعشرون 

يتاز لم تش البما التيىاء صاحا البما سا مم يمنله سا سى ىاما ف  المؤللة الت  يدا   

 ةالت تيش ىليها   ل  مكتةه  ةهيف تاتيه االلت لايات   ذا اتي سم ذلك لياييا ألياء ااتةه. 

 المادة الثالثون

الملتبملة    المااي  مم  ىينات  ة خذ  البما  لم تش  سا  يلمح  البما  مكام  ف   المتياالة  سا 

المنتتات  ةغيض التحليا ااالقمئنام ىل  ل مة اصحة البماا اةيئة البما  مل  خقاي صاحا  

 البما ةنتيتة التحليا. 
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 المادة الحادية والثالثون 

لم تش البما سم يقلل ىل  اللت ت سا اليفاتي  سا سية انائا سخيى  اسخذ نلخ سا صايد  

 ذلك ليايى ألياء مهمته. منها  ذا اتي سم 

 المادة الثانية والثالثون 

لم تش البما  صياي التبليمات ةزالة نااح  الندص ف  األتهزد االمبيات الملتبملة ةهيف  

 المحافظة ىل  ل مة اصحة البماا. 

اف  حالة اتاي خقي اعيك يهيي ل مة البماا سا صحته  له للقة  صياي  سا التصياي  

زالة المخال ة افداً لألحكا  ااةتياءات الت  يدييها التعييل الاقن   ةما ف   األاامي ال زمة ة

 ذلك الاقف الكل  سا التزئ  للبما. 

 المادة الثالثة والثالثون  

يلتز  صاحا البما االباما ةالتباام مل م تش البما اتلهيا قيامه ةمهامه   ايحيي تعييل  

ا سىماا الت تيش   سا يمتنل ىم التباام مل  كا يالة البداةات الت  ت يض ىل  كا مم يبيق

 الم تش .  

 المادة الرابعة والثالثون  

يحيي م تش البما تدييياً حاا زيايته الت تيعية افدا للنماذج الذى تبتميه التهة المختصة  

 ةالت تيش . 

 المادة الخامسة والثالثون  

 يتخذ م تش البما حيم قيامه ةمهامه اةتياء المنالا لييء امبالتة المخال ات مم ةيم :  

  لياء النصح ااةيعاي ةع م كي ية ت ف  المخال ة .   -

 تاتيه تنةيه ع ه  لت ف  المخال ة .  -

 تاتيه  نذاي كتاة  لتيايك المخال ة خ ا ميد مبينة .  -

 تحييي محلي ةالمخال ة .   -

 اتخاذ  تياءات التن يذ ال ايى لييء خقي ياه  يهيي ل مة البماا سا صحته .  -

 المادة السادسة والثالثون  

يياى  م تش البما حيم تحيييه المخال ة سم يكام افا النماذج الذى تبيه التهة المختصة  

 ةالت تيش . 
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 المادة السابعة والثالثون  

خال ة  ل  الللقة الدلائية مةاعيد   سا ىم قييا التهة المختصة  ييفل محلي لةق الم

 ةالت تيش الت  يتةبها الم تش   اذلك افدا لإلتياءات الت  ينص ىليها التعييل الاقن . 

 المادة الثامنة والثالثون  

 يكام لمحلي لةق المخال ة الداد النةاتية  ل  سم ينةت البكس .  

 المادة التاسعة والثالثون 

تهاز الت تيش  ل   تياء الت تيش ىل  المنع د الااحيد ميد ااحيد ف  اللنة ىل  األقا     يلب  

 اتكام زيايات الت تيش يايية   سا تتةبية   سا انتدائية   سا ةناء ىل  عكاى. 

 المادة األربعون  

  تبي التهة المختصة ةالت تيش تديييا لنايا عام ً ىم نعاقاتها خ ا فتيد ال تتتااز نهاية 

البما   الت تيش  اتيلا نلخة منه  ل  مكتا  ةها تهاز  قا   الت   ال باليات  يتنااا  التال    البا  

 البية  خ ا ن نة سعهي مم تاييخ صيايه.  

 المادة الحادية واألربعون  

تدا  منظمة البما البيةية ةالتنليا ةيم الياا البيةية ف  متاا ت تيش البما ةهيف التباام  

 يما ةينها .  اتةايا الخةيات ف

 المادة الثانية واألربعون  

تصيق ىل  هذه االت اقية سية يالة ىيةية ىلا ف  المنظمة  قةدا لنظمها الدانانية  اتايع  

البيةية األىلاء ف    الياا  يةلغ  الذى  البية    البما  البا  لمكتا  المييي  التصييا ليى  انائا 

 المنظمة ة ى تصييا يصله .  

 ون  المادة الثالثة واألربع

لكا يالة الحا سم تصيق ىل  سحكا  هذه االت اقية كليا سا تزئيا   ىل  سم يكام الحي األين    -1

(  28( ا)47( )46( )45( )44( )43( )42( )2( )1للتصييا التزئ  االيتةاق ةالمااي )

 مايد مم ةاق  مااي االت اقية .  

ال  مم هذه المايد   ل  المييي  تةلغ الياا المااي الت  يت  االيتةاق ةها  افدا ألحكا  ال ديد األ  -2

 البا  لمكتا البما البية  ف  اقت  يياع انائا التصييا. 

لكا يالة سم تيتةق ة ية مايد مم مااي االت اقية ل  يت  االيتةاق ةها ةياية  اذلك ةتةليغ المييي   -3

 البا  لمكتا البما البية   ايبتةي ذلك تزءا ال يتتزس مم التصييا ىل  االت اقية.  
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 ادة الرابعة واألربعون الم

نافذد   اتصةح  ىليها   تصييدها  ةمتيي  البيةية  الياا  مم  يالة  لكا  ملزمة  االت اقية  تصةح 

 الم باا ةبي عهي مم  يياع انائا تصييا ن ث مم الياا البيةية . 

تليى ىل  الياا البيةية األخيى الت  تنل   ليها ملتدة  ةبي مياي عهي مم تاييخ  يياع  

 يا . انائا التصي 

 المادة الخامسة واألربعون  

 ذا سقي المؤتمي ات اقية تيييد تبيا هذه االت اقية تبيي  كليا سا تزئياً  اما ل  تنص االت اقية   -1

 التيييد ىل  غيي األحكا  الااييد ف  هذه المايد فإم: 

الدانام االنلحاا  (س) المبيلة يلتتةل ةحك   التيييد  تصييا سحي األىلاء ىل  االت اقية 

اعي مم هذه االت اقية ةغض النظي ىل  نص المايد المتبلدة ةاالنلحاا  اةمتيي المة

 لييام االت اقية التيييد المبيلة.  

ياقف اةتياء مم تاييخ لييام االت اقية التيييد المبيلة قةاا تصييا الياا األىلاء   (ا )

 ىل  هذه االت اقية .  

ملمانها الحالييم ةالنلةة لألىلاء  امل ذلك تظا هذه االت اقية نافذد الم باا ف  عكلها ا -2

 الذيم صيقاا ىليها   ال  يصيقاا ىل  االت اقية المبيلة .  

 المادة السادسة واألربعون  

لكا يالة منلمة  ل  هذه االت اقية سم تنلحا منها ةبي مل  خمس لناات مم تاييخ ن اذها  

االنلحاا  ل  المييي البا  لمكتا البما    ايصةح االنلحاا نافذا ةبي مل  لنة مم تاييخ  ة ا  

 البية    الذى يةلغه  ل  الياا البيةية . 

 اال يؤني االنلحاا ىل  ن اذ االت اقية ةالنلةة لةاق  الياا المنلمة  ليها.  

 المادة السابعة واألربعون  

تليى ةع م متاةبة تقةيا هذه االت اقية األحكا  الااييد ف  نظا  ات اقيات اتاصيات البما  

 البيةية .  

*** 
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 التوصية العربية

 1977( لعام 1رقم )

 بشأن السالمة

 المهنية  والصحة 
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 م مؤتمي البما البية  المنبدي ف  يايته اللااايلااة ةميينة اةلااكنييية ةتمهايية مصااي 

 (. 1977البيةية )مايس /آذاي 

 اقي قيي األخذ ةاقتياحات مبينة ةع م الل مة االصحة المهنية .

 اقي قيي سم تصاا هذه االقتياحات ف  عكا تاصية .

نصها  االت  يقلا ىليها التاصية البيةية  فإم المؤتمي يديي الماافدة ىل  التاصية اآلت   

   ةع م الل مة االصحة المهنية .  1977( لبا  1يق  )

 المادة األولى  

ينةغ  سم تتمل األتهزد المختصة ةالل مة االصحة المهنية ف  كا يالة ىيةية ف  تهاز  

 ااحي . 

 يق الاقاية منها. اينةغ  سم يدا  هذا التهاز ةإىياي ييالات حاا المخاقي ف  كا نعاق  اق

ناحية   تبييلها  اذلك مم  سا  المزمل  قامتها  المعياىات  ف   التهاز  سخذ يسى هذا  اينةغ  

 مالاع الل مة االصحة المهنية .  

 المادة الثانية  

ينةغ  سم ييى  القا الاقائ  اذلك ةتهيئة كايي فن  مم األقةاء االملاىييم المتخصصيم  

ا تعتيل  اينةغ   المهن     القا  الاى   ف   المالاع انعي  ف  هذا  االةاحنيم  القةية  لةحاث 

 الصح  الاقائ . 

اينةغ  سم ييى  مالاع الل مة المهنية  اذلك ةتهيئة كايي فن  مم المهنيليم االكيمااييم  

 االملاىييم المتخصصيم ف  الل مة المهنية.  

 المادة الثالثة  

منع د   كا  ةيم  يايد  المعايكة  تتحدا  سم  الل مة  ينةغ   سماي  تنظي   ف   فيها   االبامليم 

االصحة المهنية امتاةبة تن يذ ةيامته  اذلك ةتعكيا لتام للل مة االصحة المهنية ف  المنعآت   

اتبييم معيف للل مة المهنية ةهذه المنعآت يكام مؤه ً امييةاً  ةما يت ا مل ملتايات ملئالية  

 اقةيبة البما الذى تزااله المنع د . 

 دة الرابعة  الما

ينةغ  سم يييا تميل البامليم ةالمنعآت ىل  الائا الل مة االصحة المهنية قةا اسنناء  

 ممايلته  للبما .  
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 المادة الخامسة  

ينةغ  سم يعتما نظا  اليىاية القةية ىل  خيمات القةيا الممايس البا    االخيمات القةية  

الب تية   المياكز  سا  المصحات  سا  ةالملتع يات  االب ج ااةقامة  ىل  ملتاى اةخصائييم   

المتخصصة   كما ينةغ  سم يعتما نظا  اليىاية القةية ىل   تياء ال حاص القةية الملاىيد    

اء البمليات التياحية   اسنااع الب ج األخيى   اتافيي الخيمات الت هيلية   اتديي  األقياف  ا تي

 ااألتهزد الصناىية االتبايلية .  

 المادة السادسة 

ينةغ  سم تافي اليىاية االتتماىية للبماا  مم ملاكم صحية م ئمة ايىاية قةية لبائ ته    

 لية للبماا اسليه .  ااالهتما  ةالالائا التيفيهية االييا

 المادة السابعة  

الةعيية   المهنة االخلائي  البما اسمياض  تدا  كا منع د ةتلتيا تميل حاايث  ينةغ  سم 

االمايية الناتمة ىنها اسيا  الغياا اللائبة ةلةةها اينةغ  سم تبي اللت ت المنةتة ااةحصاءات  

 المختصة ف  اليالة. المبيد ف  هذا الع م ةحيث يمكم سم تقلل ىليها التهات 

 المادة الثامنة 

ينةغ  سم تدا  كا يالة ىيةية ةالل نظا   حصائ  لتتميل كافة الةيانات الخاصة ةحاايث  

البما اسمياض المهنة االخلائي الةعيية االمايية الناتمة ىنها اسيا  الغياا اللائبة ةلةةها    

 ةمنل تكياي منا هذه الخلائي .   ةحيث يمكم ف  لاء اةحصاءات المبيد يل  الليالة الك يلة 

 المادة التاسعة  

تليى ةع م متاةبة تقةيا هذه التاصية األحكا  الااييد ف  نظا  ات اقيات اتاصيات البما  

 البيةية .  

*** 
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 1977( لعام 2رقم )

 بشأن التوجيه 

 والتدريب المهني
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مؤتمي البما البية  المنبدي ف  يايته اللااايلااة ف  ميينة اةلااكنييية ةتمهايية مصااي  م   

  ( .1977البيةية )مايس /آذاي 

   ةع م التاتيه االتيييا المهن .1977( لبا  9 ذ ي حظ نصاص االت اقية البيةية يق  )

تقةيا    ا ذ يبتةي سنه مم األفلااا الاال مباييي ا تياءات ت صاايلية ل لااتيعاااي ةها ىني 

 األحكا  الااييد ف  االت اقية المعاي  ليها سى ه . 

 اقي قيي الل هذه المباييي ااةتياءات ف  عكا تاصية.

( 2فإنه يديي الماافدة ىل  التاصاية االت  نصاها   االت  يقلا ىليها التاصاية البيةية يق  )

   ةع م التاتيه االتيييا المهن  :  1977لبا  

 أوال  :  

   أحكام عامة

 المادة األولى  

تقةا هذه التاصية ىل  كافة النعاقات الخاصة ةالتاتيه االتيييا المهن  الااييد لمم   -1

 سحكا  المايد األال  مم االت اقية المعاي  ليها ف  ييةاتة هذه التاصية . 

تليى ةع م متاةبة تقةيا هذه التاصية األحكا  الااييد ف  نظا  ات اقيات اتاصيات البما   -2

 البيةية .  

 المادة الثانية 

 تعما تلك النعاقات الةيامج الماتهة لمختلف ققاىات النعاق االقتصايى .  

 المادة الثالثة  

البماا المياحا األلالية ف   ىياي  المهن   حيى  التاتيه  ال زميم    تبتةي ىملية  المييةيم 

 للتنمية   اةص ة خاصة ف  ىملية تخقيق االلتخيا  . 

 المادة الرابعة  

يبتةي انتعاي األمية ةيم المااقنيم البيا مم سكةي التحييات الت  تااته كافة خقق اةيامج  

  التاتيه االتيييا المهن    مما يلتاتا ىل  الياا األىلاء اتخاذ كافة التياةيي ال زمة للدلاء 

 ىل  األمية . 
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 ثانيا  :  

 سياسة التوجيه والتدريب المهنى  

 المادة الخامسة  

ينةغ  ىل  الياا األىلاء ىني الل ليالاتها ف  متاا التاتيه االتيييا المهن  سم ت خذ  

 ف  اىتةايها ما يل  :  

 خقق اىمليات التنمية االقتصايية ااالتتماىية ىل  الملتاييم الاقن  االبية  .  -1

الليالة البامة لتنمية الماايي الةعيية ىل  الملتاييم الدقيى االبية   اةص ة خاصة   -2

 فيما يتبلا ةا :  

 ليالة التبلي  البا  .  (أ)

 ليالات االلتخيا  ااألتاي .  (ب )

االمايية   ( ج) الةعيية  الماايي  تتنااا  الت   اةحصائية  االملاح  الييالات  نتائج 

 االقةيبية للمتتمل   الحالية االمتاقبة . 

 الةيانات الخاصة ةلاق البما االتنةؤات الخاصة ةه .  (د )

الةعيية   (ه) التاتيه  اةمكانات  ألنعقة  االمخصصة  المتاحة  االمالية  االمايية 

 االتيييا المهن  . 

المنع د االدقاع   ( و) التيييةية ىل  ملتاى  ةتحييي االحتياتات  الخاصة  الييالات 

 االقتصايى اىل  ملتاى الدقي .  

 المادة السادسة 

ييةية سم  ينةغ  ىل  الياا األىلاء ىني  تياء الييالات الخاصة ةتحييي االحتياتات التي 

 تعما تلك الييالات ما يل  :  

 ييالة الهيكا الحال  للبمالة ف  الدقاىات االقتصايية ف  اليالة االتنةؤات الخاصة ةه .  -1

ييالة هيكا املتاى نظا  التبلي  ف  اليالة امبيالت مخيتاتها   االخقق الملتدةلية للتالل   -2

 فيها . 

االقتصايية   اييتة التكنالاتيا المنظايد    ييالة ييتة التكنالاتيا الملتخيمة ف  الدقاىات  -3

اآنايها المتاقبة ىل  قيق االائا البما اةالتال  ىل  ناىية الدييات االمهايات المقلاةة  
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  اةص ة خاصة فيما يتبلا ةالصناىات التيييد سا المعياىات الت  تيخا تبيي ت ىل   

 يمها . منتتاتها االائا  نتاتها   سا تغييي ناع الخيمات الت  تد

 ييالة فيص االلتخيا  المتاحة ااتتاهات لاق البما الملتدةلة .   -4

 ثالثا:

 تخطيط برامج التوجيه والتدريب المهنى  

 المادة السابعة  

ينةغ  ىل  الياا األىلاء سم تلل خققها الدصييد االمتالقة االقايلة الميى للتاتيه  

 االتيييا المهن  ف  لاء ما يل  :  

 التاتيه االتيييا المهن  اسالاياتها . سهياف ليالة  -1

االدقاع   -2 المنع د  ملتاى  ىل   التيييةية  ااالحتياتات  ةاةمكانات  الخاصة  الييالات 

 االقتصايى االدقي . 

 سم يت  التخقيق ىل  سلاس تلةية االحتياتات التيييةية ف  مختلف سنحاء الدقي .  -3

قتصايية المختل ة اتحديا  الحيص ىل  التنليا ةيم نعاقات التيييا ف  الدقاىات اال -4

 تاازم ةيم الدقاىات المختل ة ف  هذا المتاا .  

 المادة الثامنة  

 ينةغ  سم تحيي خقة التيييا ما يل  :  

 نظ  التيييا .  -1

 ملتايات التيييا ف  كا مهنة .  -2

 العياق البامة ل لتحاق ةالةيامج   اىل  لةيا المناا ما يل  :   -3

 اللم .   (أ)

 الملتاى البلم  .  (ب )

 الخةيد اللاةدة .  ( ج)

 االلتبياي الن ل  االتلمان  للميعحيم .   (د )

 ملتاى المهايد االمبلامات االللاك المقلاا تحديده خ ا المياحا المختل ة للتيييا.   -4

 مة منها لةلاا الملتايات المدييد. ناىية هيئات التيييس ااألىياي ال ز -5
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 األياات ااألتهزد االمبينات التيييةية ال زمة لةلاا الملتايات المدييد.  -6

المنهج الذى يتا اتةاىه ةالنظي  ل  سهياف التيييا مم ناحية اقييات المتييةيم مم   -7

 ناحية سخيى. 

سا   -8 ف  متاا مهنة محييد  التيييا  ةيم مختلف مياكز  الحيكية  اقتصايى   تاحة  ققاع 

 محيي . 

 تحييي ملمام التيييا ىل  سلاس تبيي األغياض اتلهيا الحيكة المهنية.   -9

التنليا ةيم الملتايات الت  تحك  ن س المهنة للمام الميانة ف  تغييي البما ف  ن س   -10

 المهنة .   

 رابعا:

 تنظيم التوجيه والتدريب المهنى  

 المادة التاسعة  

سم  األىلاء  الياا  ىل   تن يذ    ينةغ   فاىلية  للمام  ال زمة  التنظيمية  اةتياءات  تتخذ 

ليالاتها اخققها ف  متاا التاتيه االتيييا المهن    اةص ة خاصة فيما يتبلا ةاألماي التالية  

  : 

 األتهزد .  -1

 التمايا .  -2

 نظ  التيييا المهن  .  -3

 قيق االائا التاتيه االتيييا المهن  .  -4

 ةينامج التاتيه االتيييا المهن  .  -5

 ىياي سفياي ستهزد التاتيه االتيييا المهن  .    -6

 المادة العاشرة 

 األجهزة المعنية بالتوجيه والتدريب المهنى 

ينةغ  ىل  الياا األىلاء سم تبتمي هيك ً تنظيميا  يك ا التنليا الكاما ىل  الملتاى األفد   

اليلمية   اىل  الملتاى    ةيم نعاقات األتهزد المبنية ةتنمية الماايي الةعيية اليلمية منها اغيي 

 اليسل  ةيم األتهزد الميكزية االاحيات التاةبة لها   ىل  النحا التال  :  
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يضم ـ على   )*(أوال  : تشكيل لجنة أو مجلس اعلى على مستوى الدولة لتنمية الموارد البشرية 

 األخص ـ ممثلين عن الجهات المهنية بما يلى :  

 التخقيق ىل  ملتاى اليالة .  (أ)

 التاتيه االتيييا المهن  ة نااىه .  (ب )

 التبلي  ة نااىه .  ( ج)

 االلتخيا    (د )

 األتاي .   (ه)

 اةى   .  ( و)

 الةحث البلم  .  (ز)

 منظمات سصحاا األىماا .   ( ح)

 منظمات البماا .  (ط)

 مهام التالية :  ثانيا  : يقوم الجهاز المشار إليه بال

لاء   (أ) ف   اليالة  ملتاى  ىل   الةعيية  الماايي  لتنمية  البامة  الليالة  الل 

 الييالات االةيانات الت  تديمها التهات المبنية المعاي  ليها سى ه . 

الل ليالة ىامة لألتاي االحاافز تلمم  قةاا األفياي للتيييا ىل  متاالت   (ب )

ااألفياي   اتهيف للدلاء ىل  االختناقات  البما المنتتة االمتزية ةالنلةة لليالة  

ف  هيكا البمالة   اتحييي مصايي التمايا المختل ة ةما ف  ذلك االىتمايات الت   

 تخصص لهذا الغيض ف  الماازنة البامة لليالة   اتحييي سلةديات اةن اق . 

 الل خقق تمايا البمليات التن يذية لتلك الليالة .  ( ج)

تنمية   (د ) ةيامج  سا  الليالات   قياي خقق  ف   قاي  المالاىة  الةعيية  الماايي 

البامة الت  يديها هذا التهاز   امتاةبتها اتديي  نتائتها اتحييي الائا تقاييها  

 كلما كام ذلك ليايياً. 

الل اةتياءات ال زمة للمام فاىلية التنليا ةيم خقق تنمية الماايي الةعيية   (ه)

 ىل  الملتاى الدقيى االبية  .  

 
ــد بانميـة الموارد الوشــــــــــــــريـة اوجراماا والمهود الراميـة الى تدوير معـارم ومهـاراا وقـدراا األفراد من     عمليـاا الاعليم    )*( يقصــــــــــــ

 والاوجيه والادريب المهنى .  
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 اء جهاز قطرى للتوجيه والتدريب المهنى يتولى المهام التالية :  ثالثا  : إنش

الل ليالة التاتيه االتيييا المهن  ف   قاي الليالة البامة لتنمية الماايي   (أ)

الةعيية الت  ييلمها التهاز المعاي  ليه ف  ال ديد )ساال( مم هذا التزء   اف   

تها اتديي  نتائتها اتقاييها  لاء االحتياتات التيييةية ف  الياا البيةية امتاةب 

 كلما كام ذلك ليايياً .  

اقتياح التعييبات ال زمة ف  متاا التاتيه المهن  سا التبيي ت ال زمة ىل    (ب )

 التعييبات الدائمة . 

اتحييي    ( ج) المهن     االتيييا  التاتيه  لليالة  التن يذية  االةيامج  الخقق  الل 

 سنااع التيييا الت  تتنالا مل المهم المختل ة امياتبة ذلك يايياً . 

اةعياف ىل  تن يذ تلك الخقق االةيامج ةالتباام مل الاحيات التاةبة له ىل    (د )

 .  (9)االمحافظة (8) ملتاى المنع د االدقاع

التهاز   (ه) ف   للبما  ال زمة  اةقايات  ةىياي  ال زمة  االةيامج  الخقق  الل 

االاحيات التاةبة له  اتن يذها لااء ميكزيا ياخا التهاز سا ةمبيفة الاحيات 

 ن لها .  

ا  م   ( و) البية   االاقم  الدقي  احتياتات  لتافيي  ال زمة  الخقق االةيامج  الل 

  هيكا البمالة ف  الياا منا ال نييم  سمكم ذلك ا مم ال ئات الت  تمنا اختناقا ف 

 االمييةيم. 

تافيي المصايي ال زمة لتمايا خقق اةيامج التاتيه االتيييا المهن  لااء   (ز)

ىم قييا الماازنة اليلمية لليالة سا ىم قييا التهات سا المؤللات غيي  

سالايات   المهن    االل  االتيييا  التاتيه  نعاقات  مم  الملت ييد  الحكامية 

ق مل  ىقاء اهتما  خاص لإلن اق ف  متاا الةحاث االييالات ف  هذا  اةن ا 

 المتاا .  

 ييالة متاالت التباام مل الياا البيةية ااةفييدية االصييدة ف  هذا المتاا .  ( ح)

ييالة متاالت الحصاا ىل  المبانة الخايتية مم الياا االمنظمات اليالية   (ط)

م تحديا االلت ايد المنل  مم  ليى  نعاقات التاتيه االتيييا المهن  مل لما 

 تلك المبانة. 

 

 ( القداع: القداع االقاصادى.8)
 ( المحافظة: أكبر وحدة فى الانظيم اودارى للدولة.9)
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تافيي مبلامات ىم التيييا المهن  افيص االلتخيا  ةعكا ىا  اتلمينها ف    ( ي)

نعيد يايية  االبما ىل  لمام اصاا تلك النعيد  ل  الياغةيم ف  التيييا   

 ةما ف  ذلك االلتبانة ةالائا االتصاا التماهييى كالياييا االتلي زيام.  

 لةحاث االملاح المييانية ف  متاا التاتيه االتيييا المهن   منا: الديا  ةا (ك)

المتاحة   -1 التيييةية  ااةمكانات  الةعيية  الماايي  تتنااا  الت   المييانية  الةحاث 

 االتنةؤات الخاصة ةها . 

 تحييي االحتياتات التيييةية ىل  ملتاى الدقي .  -2

ا  -3 البما    االائا  قيق  ىل   اسنيها  التكنالاتية  ىل   التغييات  ةالتال  

 المهايات االدييات ال زمة أليائه . 

 فيص البما االتنةؤ ةها ف  األفيع المختل ة للنعاق االقتصايى.   -4

االتيييا   -5 التاتيه  متاالت  ف   لألالايات  نظا   ةالل  تلمح  الت   المداييس 

 المهن  .  

 األاته الن لية ااالتتماىية االتيةاية للتاتيه االتيييا المهن .  -6

 ئا االمبينات التيييةية ااةتكاي مبينات ىيةية . تقايي الالا -7

تحييي الب قة ةيم ناع التيييا اميته مم ناحية   املتايات اقييات المتييةيم   -8

 االقيق االالائا الملتخيمة مم ناحية سخيى . 

المختل ة   -9 االقيق  للنظ   المةاعيد  اغيي  المةاعيد  االمكالا  التكاليف  تحييي 

 للتاتيه االتيييا المهن  .  

تقايي االختةايات الن لية االقيق االالائا األخيى المتةبة ف  ةيامج التاتيه   -10

 االتيييا المهن  .  

الديا  ةالييالات ال زمة للتبيف ىل  الالق االقتصايى ااالتتماى  المحيق   (ل)

ةالمعياع التييية  اتحييي االختيايات األلالية االت  تهيف ةحياث تااؤ  ةيم  

 صي المعياع االبااما الحاكمة الخايتة ىنه   منا : اللغاق الياخلية لبنا 

 ياي المعياع االهيف منه )تلةية احتياتات ملحة سا سياد تيييا يائ  امتقاي(.  -1

 الملت ييام مم المعياع ىل  سمي قصيي اسمي متالق اسمي قايا .  -2

 ميي اةيامج التيييا .  -3



 
 

 213 اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

 ميد التن يذ .  -4

 تكل ة المعياع .  -5

 الداى الةعيية ال زمة للمعياع   اةص ة خاصة فيما يتبلا ةإخصائ  التيييا.   -6

 ناىية المبيات ااألتهزد ال زمة للمعياع .   -7

 رابعا  : وحدات التوجيه والتدريب المهنى :  

 نعاء متماىة مم احيات التاتيه االتيييا ىل  ملتاى ىاا مم الك اءد ف  مختلف ستزاء  

اسقالي  الدقي  ا نعاء احيات تيييةية ف  المنعآت االقتصايية  لمانا لتحديا ال ميكزية التن يذ  

 ةالنلةة لتلك الليالة ىل  :  

 الدقي ما يل :   سم يكام مم ةيم مها  الاحيات الماتايد ف  مختلف ستزاء اسقالي  (س)

تن يذ امتاةبة تن يذ الخقق التيييةية اتدييمها   ااةعياف ىل  مباهي امياكز التيييا   -1

 الت  تيخا ف  يائيد اختصاصها .  

 متاةبة تن يذ سحكا  التعييبات الخاصة ةالتاتيه االتيييا المهن  .  -2

 تن يذ ةيامج التاتيه المهن  لل ئات المختل ة مم المتتمل .  -3

 ملت يييم ةخيمات التاتيه االتيييا المهن  . متاةبة ال -4

 الت كي مم تقةيا اةتياءات الخاصة ةالصحة االل مة المهنية ف  التيييا .  -5

 الل مدتيحات ةع م تقايي مناهج التيييا .  -6

 يفل تداييي ةما تدي   ل  التهاز الدقيى .  -7

 مياي التهاز الدقيى ةالمبلامات االةيانات المييانية االتديييات الخاصاااة ةاالحتياتات   -8

 التيييةية ف  األقالي  سا المنع د . 

  تياء الييالات المييانية االمكملة للييالات االملاح الت  يدا  ةها التهاز اليئيل .   -9

 ف  ملتاى المنع د .   تعيف الاحيات المعاي  ليها ىاليه ىل  كافة الاحيات الماتايد  (ا )

 خامسا  : معاهد ومراكز التدريب :  

 نعاء مباهي امياكز التيييا ف  لاء الخقة اافدا للمباييي المعاي  ليها ف  التزء الخاص   (س)

ةتخقيق التيييا   اسم تكام تلك المباهي االمياكز تحت  عياف التهاز الدقيى االاحيات 

 .    الااقبة مبها ف  ن س اةقلي  سا المحافظة
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سم يياى  ف   نعاء مياكز التيييا تافيي ةيئة ااقبية للبما   ةمبن  سم يت  التيييا ف    (ا )

 ظياف معاةهة لظياف البما ف  المنعآت .  

سم يت  تخقيق المةان  اةناؤها اتتهيزها ةالتباام مل هيئات التيييس االتيييا االمباييم   ( ج)

ا ف   ىليها  التيييا  الت  ليتيى  المهم  ف   مل مياىاد  االمتخصصيم  الميكز  سا  لمبهي 

 الظياف المحلية اللائيد اتافيي البناصي األلالية التالية:  

 الموقع :   -1

سم يكام ف  مكام متالق مم المنقدة الت  يتيكز فيها النعاق االقتصايى   الذى تيخا   (أ)

فيه المهم الت  ليتيى ىليها التيييا ف  الميكز لتيليي  مكانات التيييا التقةيد  ف   

 منعآت االقتصايية  الهالة متاةبة ذلك التانا مم التيييا ااةعياف ىليه . ال

 سم يكام المكام لها الاصاا  ليه .  (ب )

 سم يدل ىل  ملاحة سيض تتنالا مل الغيض األلال  مم الميكز .   ( ج)

 المبانى :   -2

 ال صاا الييالية:  

 المتييةيم مم حيث اللبة. تنالا ىيي فصاا الييالة االحتيات الملاىيد لها مل ىيي  -س

 ةبي فصاا الييالة ىم الايش لتتنا اللالاء.   -ا 

 سم تتاافي ةها العياق الصحية ال زمة اةص ة خاصة فيما يتبلا ةاةلاءد االتهاية .  -ج

 تافي مةان  الخيمات الصحية االمنالةة لبيي المتييةيم )الايش( .  -ي 

 تنالا لبة الايعة مل ىيي المتييةيم .  -ه

ات التيييةية ةالايعة مل ىيي المتييةيم   كما ينةغ  مياىاد تناع تلك  تنالا ىيي المبي  - ا

 المبيات. 

مم   -ز اتيييا  تبلي   ملتاى  مل  الايش  ف   الملتخيمة  ااألتهزد  اآلالت  تتنالا  سم 

 يلتخيمانها  اسم تكام ةليقة امصممة ألغياض تبليمية  يام سم تكام ىتيدة سا ةالية. 

اخا الايعة   للهالة التندا ياخلها ال مة الحيكة  حلم تخقيق مااقل البيي االمبيات ي  -ح

 للمتييةيم الهالة الديا  ة ىماا الصيانة .  

االمبينات   -ق األتهزد  نماذج  ا نتاج  لتصمي   صغييد  ايعة  الميكز  سا  المبهي  يل   سم 

 التيييةية . 
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التيييا ةحيث   - ي ينظ  هذا  التيييا  ينةغ  سم  البمل  مم  التانا  تكاليف  نظيا اليت اع 

 يتنالا مل البائي مم التكاليف . 

 التخيا  ايش ميكزية سا احيات متندلة لخيمة ىيي مم المياكز .  -ك

تصمي  الايش االمختةيات الملحدة ةالمياكز ألم تدا  سلالا ةالغيض التييية  ف  المدا    -ا

األاا  ال سنه يمكم االلت ايد منها ف   نتاج ةبض المااي ال زمة ألغياض المتتمل المحل   

  . 

 تافيي عياق الصحة االل مة المهنية ةالايش .   -  

 الخامات والمواد والعدد :   -3

تافيي الخامات االمااي ال زمة للتيييا ةالكميات الت  تغق  احتياتات المتييةيم   مل   -س

 مياىاد اتاي احتياق  كاف لها.  

 مياىاد االىتماي ىل  الخامات المتاافيد محلياً   كلما سمكم ذلك.  -ا 

يي اليياية اتنالةها مل ىيي المتييةيم ف  الخامات االمااي االبيي الملتخيمة تافيي الب -ج

 ف  التيييا  اةص ة خاصة ف  التبمالها اتخزينها. 

 تاافي عياق الل مة االصحة المهنية.   -ي 

 المادة الحادية عشرة 

 تمويل نشاطات التوجيه والتدريب المهنى  

الياا األىلاء مم خ ا   -1 ناةتة  ينةغ  ىل   تافيي مصايي  المبنية سم تبما ىل   ستهزتها 

التعييل   المهن    اسم يت  ذلك ةماتا احكا  ف  صلا  التاتيه االتيييا  لتمايا سنظمة 

 الخاص ةالتاتيه االتيييا المهن  . 

 يمكم سم تتمنا المصايي فيما يل  :   -2

 ميزانية التهاز سا األتهزد المبنية ةالتاتيه االتيييا المهن  .  -س

ء صنياق لتمايا التيييا المهن    ايمكم تمايا هذا الصنياق مم المصايي التالية   نعا -ا 

  : 

 ملاهمة مم ميزانية اليالة .  -1

فيض يلا  خاصة ىل  المنعآت االقتصايية الكةييد كملاهمة ف  تمايا نعاقات   -2

 التيييا ىني اةنعاء . 
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 الصنياق. يلا  لناية ىم كا متييا تيفبها المنعآت المتالقة المتباقيد مل  -3

لتنة   -4 اتحييها  المهن   للتيييا  تخصص  االقتصايية  المنعآت  تديمها  لناية  نلةة 

ن نية تل  ممنليم ىم الحكامات  امنظمات سصحاا األىماا  امنظمات البماا   

 آخذد ف  االىتةاي حت  يسس الماا استاي اسيةاح المنع د . 

 حصة مم ميزانية منظمات سصحاا األىماا .  -5

 البيةية االيالية المخصصة للتيييا المهن  .   المبانات ال نية -6

ينةغ  ىل  الياا األىلاء سم تال  اهتماماً خاصاً للةحاث االييالات الت  تلةا العياع   -3

ف  المعاييل االلتنمايية ف  متاا التاتيه االتيييا المهن    اذلك ةتخصيص نلةة تتيااح  

 .   % مم الميزانية المدييد للمعياع لهذا الغيض 5ا 3ةيم 

 المادة الثانية عشرة  

 نظم التدريب المهنى  

 أوال  : نظام التلمذة الصناعية :  

سم يهيف هذا النظا   ل  تافيي ستياا مم البماا المهيد مم خ ا تيييا قايا الميى     -س

 اقي يت  ف  المنع د سا ف  مياكز التيييا المهن . 

 يتقلا ذلك مياىاد تاافي سياد تعييبية تحك  اتنظ  األماي اآلتية :   -ا 

العياق الت  تحك  يخاا المتييةيم لهذا النظا  )اللم ا المؤها ا الدييات التلمانية   -1

 االن لية .... الخ ( .  

 األحكا  الااتا تاافيها ف  ىداي التلمذد اةص ة خاصة فيما يتبلا ةا :   -2

 ميد التيييا اناىيته .  -س

 ةتازات . ا -ا 

 مكاف د التيييا .  -ج

 الت مينات االتتماىية االصحية .   -ي 

التلميذ   منا تاافي  مكانات  -3 الت  ليلتحا ةها  المنع د  تاافيها ف   الااتا  العياق 

 التيييا االل مة المهنية. 

المهم الت  يصلح مبها نظا  التلمذد ف  لاء ييتة المهايد االمبيفة ال نية المقلاةة   -4

 للمهنة   اميد التيييا ال زمة لذلك   امياتبة ذلك يايياً.  
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 ثانيا  : نظام التدريب السريع :  

 )س( يهيف هذا النظا   ل  :  

الباملة ال نية االمييةة  مداةلة االحتياتات الملحة االباتلة لبمليات التنمية مم األييى   -1

 ىل  ةبض المهم المتتييد االت  تتل  ةالتغيي اللييل ف  سلاليا البما. 

 تاحة ال يصة للياعييم )الكةاي( لتبل  مهنة تيييد سا الحصاا ىل  ىما سفلا ىم   -2

 قييا تزاييه  ةالمبلامات ا كلاةه  المهايات األلالية ف   حيى المهم. 

 )ا( لنتاح التيييا اللييل يتا سم تتاافي البناصي التالية :  

االختياي التيي للمييةيم الذيم تتاافي لييه  المدييد ىل  تيييا الكةاي  مما يلتلز    -1

 سم يكاناا ذاى خةيد اممايلة قايلة لمهنة التيييا. 

المبي -2 لتحصيا  االلتبياي  لييه   يتاافي  سم  للمام  للمتييةيم  اليقيا  فة  االختياي 

ااكتلاا المهايد ةالليىة الت  تتنالا مل قصي ميد الةينامج   اىل  هذا ي لا  

  ىقاء األالاية للذيم لييه  خةيد امبيفة ف  سياء المهنة التيييد . 

 التيكيز ىل  التيييا البمل  االمااي ال نية الت  ال يمكم االلتغناء ىنها .  -3

االىتةاي الزمم الملااااماح ةه    مياىاد ىيي المتييةيم ف  كا متماىة مل األخذ ف  -4

 للةينامج ا تاحة ال يصة للمييةيم لإلعياف المةاعي ىل  المتييةيم.

 تااحاة ال يصاااااة للاذيم ستماا تايييةه  ف  هاذا النظاا  ل لتحااق ميد سخيى ةةيامج   -5

تيييةية لااييبة ةبي معااايكته  ف  ىملية اةنتاج  للاامام يفل ملااتاى مهاياته   

 اقيياته  ةص ة ملتميد.

 لثا  : نظام التدريب لرفع مستوى المهارة:  ثا

يهيف هذا النظا   ل  النهاض ةالملاتاى البلم  االبمل  للبماا المعاتغليم فب   كا ف  

مهنتاه  اةماا يت ء  مل التقاي الايائ  ف  الاااااائاا البماا المتةباة فيهاا  اها نظاا  ي تيض فياه سم 

 يتل  ةقاةل االلتميايية .

ةالتيق  ف  البما  ايعاتيق ف  الملتحديم ةهذا النظا  سم يكاناا  اىايد ييتةق هذا النظا   

قي اكتلةاا مهايات فنية ىم قييا ممايلة البما ف  المهنة  سا ىم قييا الميايس الصناىية   

 سا مياكز التيييا المهن  . 
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 المادة الثالثة عشرة  

 طرق ووسائل التوجيه والتدريب المهنى  

 أوال  : طرق ووسائل التوجيه المهنى : 

)س( سم تبتمي ةيامج التاتيه المهن  ىل  قيق تتلاااا  ةالميانة الت  تك ا اصاااااا تلك الةيامج  

 لمختلف فئات المتتمل   منا : 

 التاتيه التماى   ايت  ذلك ىم قييا : -1

 احله .ةيامج خاصة ةالتاتيه المهن  ف   قاي ةيامج التبلي  البا  ف  تميل مي -س

 نياات تماىية تل  فئات مم المتتمل متتانلة ةديي اةمكام . –ا 

 ةيامج مم خ ا ستهزد االتصاا التماهييى .  –ج 

التاتيه ال ييى  ايت  ذلك ةالاااقة  خصااائييم ف  احيات التاتيه االتيييا المهن  ف    -2

 مختلف محافظات الدقي . 

)ا( سم تبتمي ةيامج التاتيه المهن  متماىة مم الالااائا الت  تتنالااا مل القيق المتةبة ف  

 التاتيه   مل مياىاد ما يل  : 

االىتمااي ىل  احيات التاتياه المتندلة لتاصااااايا ةيامج التاتيه المهن   ل  األفياي  -1

 ف  المناقا النائية اليي ية منها االةياية .

ياه االتاييياا مل قةيباة الةيامج املاااااتاى تبلي   لااااايايد تكييف الاااااائاا التات -2

 المتييةيم اقيياته  النه  اخةياته  اللاةدة . 

الااتخيا  المبينات التيييةية الحيينة الملااتخيمة ياليا   مل تكيي ها مل متقلةات ةيئة   -3

 البما المحل  . 

تعاااتيل اةتكاي مبينات تيييةية ةالااااقة خةياء سا ىماا ىيا   اتبمي  الاااتخيا    -4

 الصالح منها .

تخصااااايص االىتماايات ال زماة للصااااايف ىل  الةحاث الت  تهايف لتن ياذ ال ديد   -5

 اللاةدة.

لال نظا  يائ  لمياتبة اتصاحيح هذه االختةايات ف  لااء كافة التقايات الت   ا -6

 قي تقيس ىل  ظياف الحياد االبما .
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 ىاياي االختةاايات المناالاااااةاة للداييات اااللاااااتبايايات الت  تدا  ىل  المميزات  -7

التلاامانية االن لااية ألغياض التاتيه المهن    ىل  سم يت  الااتخيا  هذه الالاايلة  

 يم ىل  ك اءد ىالية   مل االلتزا  ةليية نتائج تلك االختةايات . ةالاقة فني

 ثانيا  : طرق ووسائل التدريب المهنى : 

سم تبتمي ةيامج التيييا المهن  متماىة مم القيق االالااااائا تتنالااااا اناع الةيامج  

 المن ذد   منا : 

يداة مم  التايييا كا الاقت ف  مبهاي سا ميكز متخصاااااص سا منعااااا د اتتقلاا هذه القي -س

 التيييا ت يغا كام ً مم المتييةيم اهيئة التيييس.

التاييياا ةبض الاقات ايمكم سم يا خاذ سعاااااكااال ىايد ينةغ  سم تكام مبتمايد كلهاا مم   -ا 

 الللقات اليلمية المبنية : 

تاييياا ل تيات يباي خ لهاا البااماا  ل  ىملاه لتقةيا ماا حصااااالاه مم مبلاماات سا   -1

 مهايات .

لاااااةاع سا يا  ااحاي ىل  األقاا ف  سحاي مبااهاي امياكز  تاييياا لمايد ياميم ف  األ -2

 التيييا .

يايات تنظ  سنناء لااااىات البما اف  مكام البما  مل مياىاد ىي  التبايض ةيم   -3

 متقلةات التيييا امتقلةات اةنتاج .

 يياس ملائية تنظ  ف  المباهي سا المياكز المتخصصة. -4

يية  ايمكم سم تقةا هذه القييدة  يياس ةالميالااالة لتنمية المبايف البلمية االنظ -5

 ةنتاح ف  التاتيه المهن .

 يياس مم خ ا الةيامج التبليمية ةالتلي زيام. -6

 نياات تبدي مم حيم آلخي.  -7

ةالنلااةة للتيييا ةبض الاقت ينةغ  النظي ف  تنظي  اةتازات الييالااية ميفاىة األتي   -ج

 ةالصاي اآلتية ىل  لةيا المناا : 

 اةذم ةالتغيا لاىة  ل  لاىتيم خ ا يا  البما . -1

  تازد تيييةية لميد يا  ااحي ف  األلةاع . -2

  تازد تيييةية لميد متصلة . -3
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 المادة الرابعة عشرة  

 دريب المهنى  برامج الت

 سم تكام الةيامج ناةبة مم متقلةات الةيئة الت  ليبما ةها المتييا ةبي تخيته .  -1

سم يخلل تن يذ الةيامج لااء المن ذد ف  األتهزد اليلمية سا المنعآت الخاصة ةعياف  -2

 التهاز اليلم  المبن  ةالتيييا . 

 منا:  سم تخصص ةيامج لةبض فئات المتتمل االت  تتميز ةظياف خاصة    -3

الت    -س االقتصايى  النعاق  األفيع  االةياية    اليي ية  المناقا  ف   للبامليم  ةيامج 

 تلتخي  فيها سلاليا ف  قييدها  ل  الزااا سا الت  تدا  ةتغييي سنعقتها . 

االمةايا   -ا  الممايلات  لتبليمه   األىماا  سصحاا  اصغاي  للحيفييم  خاصة  ةيامج 

اآلخييم   ايى  اىيه  ة همية اتخاذ المةاييات  األلالية ةيايد األىماا اتيييا  

 ا كلاةه  يياية كافية ةقيق التمايا االتلايا. 

ةيامج للتيييا ال حا لل تيات االنلااء مم ستا تنميتهم ايفل ملاتااهم المهن  ف   -ج

 األىماا الت  تتقلا مهايد اف  مياكز الملئالية .

حياد المهنية ايييم االلتحاق  ةيامج خاصااة للنلاااء ال ت  تاازم لاام االلتحاق ةال -ي 

 ةالبما سا التئنافه ةبي فتيد غياا .

 ةيامج للبماا الملنيم لتتييي مبلاماته  امهاياته    ايفل ملتاى تبليمه  البا  . -ه

 ةيامج خاصة للمباقيم تلمانيا سا ىدليا تتنالا مل قيياته  .  - ا

 .سم تنهج الةيامج سللاةا قاامه حا المعك ت االتتيةة البملية  -4

سم تؤيى  ل  اكتلااا مبايف االابة امهايات سلاالاية تؤها لمزاالة ىيي مم األىماا   -5

 ف  مييام مبيم   ةحيث تلها حيكية البماا مم متاا آلخي سنناء الحياد البملية لل يي .

 سم تتيح  ىيايا متبمدا امتخصصا ل لتحاق ةالبما . -6

سم تافي الداييد ىل  التاتياه االدياايد حينماا كاام الهايف اليئيلااااا  مم التاييياا  ىاياي  -7

 ال ئات الت  تمايس اظائف قيايية سا  عيافية . 

 سم تدا  ةالةيامج ىل  سلاس : -8

 تحليا األىماا   سى ييالة الاظائف االااتةات الت  يدا  ةها األفياي . -س
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مة ةىياي البماا االلااااالاك   االداييات تحلياا المهاايات  سى تحلياا المهاايات ال ز -ا 

 الذهنية الت  يتا سم تتاافي ف  الباما ةتدام ىمله . 

سم تك ا تاازنا لاااالمياً ةيم المااي الييالااااية البامة االتكنالاتية مم ناحية اييالااااة  -9

 التاانا التقةيدية االبملية  للمهنة مم ناحية سخيى .

الت  يتيى تيييةها االخةيات سا المهايات سم تصااام  اتييس افدا لملاااتايات ال ئة   -10

 المتاافيد لييها .

سم تكام ةحك  تصاااميمها قاةلة للتكيف اللاااييل تةباً الحتياتات األفياي سا التماىات   -11

 الما يقيس مم تغييات تكنالاتية .

 سم تتييج التماييم المتبلدة ةالمهايات مم اللها  ل  األصبا. -12

 ل  التماييم المحييد ةالةيامج .سم تازع لاىات المهايات الااحيد ى -13

 سم تتلمم ةيامج التيييا األلال  ما يل  :  -14

تيييا سلاااااالااااا  حاا المبلامات النظيية االبملياة المعاااااتيكة ةيم ىيد مهم  -س

 متدايةة.

تخصاص نظيى اىمل  يمكم الاتخيامه مةاعايد ف  سىماا ماتايد ةال با   سا  -ا 

 ف  سىماا قي تنع  فيما ةبي .

 ا االتتماىية ااالقتصايية للمتاا المهن  .ييالة نظيية للتاان -ج

ييالاااة ةتياءات األمم االلااا مة المهنية ةالنلاااةة للمهنة الت  يتيى التيييا  -ي 

 ىليها   ايى  الاى  ة هميتها . 

 ييالة مةيئية لتعييبات البما . -ه

 ييالة مةيئية لب قات البما . - ا

 ندافة نداةية .  -ز

 ىل  األخص ما يل :  سم تتلمم ةيامج التيييا ال حا االمتدي  -15

ىلا  سلاالاي كالييالايات االقةيبة االكيمياء ااألحياء ... الخ  امااي فنية ىامة   -س

 كالميكانيكا .

 ييالة التقايات الياخلية ف  المنع د االت  تؤني ىل  البما ةها. -ا 
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ييالاة نظيية متخصاصاة ةكلااا المتييةيم قيياً مم التميس ااةتدام للمهايات  -ج

الااتخيا  األياات ا صاا حها اصاايانتها اتتيح اكتلاااا االلااتبياي البملية  منا  

 ال ز  للتدي   ل  ملتاى سىل  مم المهايد االملئالية.

 ييالة سكني تبمدا لب قات البما االعئام التنظيمية ااةيايية ةالمنع د . -ي 

 ييالة لةا اةيعاي االتاتيه اندا الخةيد.  -ه

يا مم متااةباة التقاي الباالم  ف  ييالاااااة لغاة ستنةياة ىاالمياة لتمكيم المتاي  - ا

 األلاليا الملتخيمة ف  مهنته.

مياتباة الةيامج ةصااااا اة يايياة اتدييمهاا ةاالتبااام مل األتهزد التخقيقياة ااألتهزد   -16

التن ياذياة امل منظماات سصاااااحااا األىمااا حت  تت ء  مل االحتيااتاات المتغييد   

التقاي الذى يقيس ىل   اتتاقف يايية هذه المياتبات ىل  النمق الذى يلااايي ىليه  

 المهنة المبينة. 

 المادة الخامسة عشرة 

 إعداد أفراد أجهزة التوجيه والتدريب المهنى  

سم تلل خقة ةىياي   -1 المهن   االتيييا  ةالتاتيه  المبنية  األتهزد  سا  التهاز  ينةغ  ىل  

تالية   األفياي البامليم ف  ستهزد التاتيه االتيييا المهن   اةص ة خاصة ف  المتاالت ال

 مل التيكيز ىل  التاانا الخاصة ةالخيمة المييانية: 

 متاا تدييي االحتياتات ااةمكانات التيييةية ىل  ملتاى المنع د االدقاع االيالة.  -س

 متاا تخقيق نعاقات التاتيه االتيييا المهن  ىل  ملتاى المنع د االدقاع االيالة.  -ا 

فيما -ج اةص ة خاصة  المهن   التاتيه  ةيامج  المهن     متاا الل  التاتيه  ة لس  يتبلا 

اقياس النما الن ل    االمبلامات المهنية   ااقتصاييات البما   افم المداةلة االائا  

 التاتيه التماى  .  

 متاا التخيا  اتقايي ااةتكاي المبينات اللمبية االةصيية .    -ي 

 تلك الخقة.  اتخاذ اةتياءات التنظيمية ااةيايية   االل الحاافز ال زمة للمام فاىلية  -2

ينةغ  ىل  الياا األىلاء الل الخقق اتافيي االىتمايات المالية ال زمة ةىياي هيئات   -3

 التيييس االتيييا ال زمة لمباهي امياكز التيييا الدقيية   ىم قييا :  

  نعاء مباهي متخصصة ةىياي سفياي تلك الهيئة.   -س

 تنظي  يايات تيييا سلال  ةىياي هيئة التيييس.  -ا 
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 متدي  لتقايي اتنمية قييات سفياي الهيئة.  تنظي  يايات تيييا  -ج

 التباام مل الميكز البية  االمياكز الممانلة ف  الاقم البية .   -ي 

 ينةغ  سم تحدا ةيامج  ىياي المييليم تافيي مييليم تتاافي فيه  الص ات التالية :  -4

 اةلما  ةيائيد االبة مم التخصصات .  (س)

ناحية  (ا ) مم  التخصصات  هذه  ةيم  اليةق  ىل   االقتصايية    الدييد  الهيئة  اةيم  اةينها    

 ااالتتماىية المحيقة ةالتخصص مالاع التيييس مم ناحية سخيى . 

 ينةغ  سم تحدا ةيامج ا ىياي المييةيم تهيئة مييةيم تتاافي فيه  العياق التالية :  -5

 )س( اةلما  الكاما ةنظيية التيةية انظيية التبلي  اتقةيداتها ف  متاا التيييا المهن  . 

 (  تدام المهنة مالاع التيييا ا تايد التخيا  اآلالت االمبيات ال زمة لها . )ا 

 )ج(  تدام قيق التيييس الخاصة ةمتاا المهنة مالاع التيييا اىيي مم المهم المتدايةة. 

)ي(  تايد اختياي االتخيا  قيق االائا التاتيه االتيييا ةكافة سنااىها اسحينها  م سمكم  

 ذلك . 

م لييه  ملكة اةتكاي ا نتاج المبينات التيييةية الم ئمة االدييد ىل  تنمية تلك  )ها( سم تكا 

 الملكة ليى المتييةيم . 

 )ا( سم يكاناا ىل  اق ع يائ  ةالتقايات التكنالاتية الت  تقيس ىل  تخصصاته  . 

التيييا   -6 مياكز  ف   االتيييا  التيييس  مهنة  مزاالة  ىل   الكاف   اةقةاا  تحديا  للمام 

هن  ينةغ  ىل  الياا األىلاء اىتماي ليالة خاصة ألتاي احاافز هيئات التيييس  الم

 االتيييا   منا : 

المتكافئيم مبه  ف  المبيفة  ةالنلةة لألفياي  )س( الل عياق تاظف سفلا مم مني تها 

 االخةيد   االمعتغليم ةمهم سخيى اةص ة خاصة فيما يتبلا ةا : 

 تيااا الميتةات .  -1

 التيقيات .  -2

 فيص الحصاا ىل  منح تيييةية ليفل الك اءد .  -3

 )ا( ملاااته  ةهيئات التيييس ف  مباهي التبلي  البا  . 
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 خامسا

 التعاون على المستوى العربى فى مجال 

 التوجيه والتدريب المهنى 

 المادة السادسة عشرة 

ييا المهن  ةع م التباام  تقةيدا ألحكا  ال صا اللايس مم االت اقية البيةية للتاتيه االتي 

البية  ف  متاا التاتيه االتيييا المهن    ينةغ  ىل  الياا األىلاء سم تتخذ كافة اةتياءات 

 التعييبية االتنظيمية اةص ة خاصة اةتياءات التالية : 

 اإلجراءات التشريعية :  -1

الخامس مم االت اقية   صياي قانام خاص للتاتيه االتيييا المهن  افدا ألحكا  ال صا   -س

 المعاي  ليها سى ه . 

الداانيم   -ا  ينةغ  ىل  الياا األىلاء تلميم  اللاةدة    ال ديد  تن يذ ما تاء ف    ل  حيم 

الحالية المبنية ةالتاتيه االتيييا المهن  سحكاما تك ا حصاا الاافييم مم يالة ىيةية  

لبماا الدقي األصلييم افدا ألحكا   سخيى ىل  فيص تيييةية تتنالا مل ال يص المتاحة  

ةع م تندا األييى    1975( لبا   4/ ا ( مم االت اقية البيةية يق  )   7المايد النانية فديد )  

 الباملة ) مبيلة ( . 

 اإلجراءات التنظيمية :  -2

سم يخصص ف  التهاز المبن  ةالتاتيه االتيييا المهن  احيد  يايية )  يايد سا قل  (   -س

   ف  متاا التاتيه االتيييا المهن  . للتباام البية 

 سم تدا  هذه الاحيات اةيايية ةالمها  التالية :  -ا 

متاةبة تقةيا األحكا  الخاصة ةالتاتيه االتيييا المهن  الماااعاي  ليها ف  ال ديد   -1

 / س ( ىاليه   اةذلك ةالتباام مل التهات المختصة ف  التهات المبنية ةالبما .   1)  

ت التاتيه االتيييا المهن  كخقاد نحا التياتيتية ىيةية لتنمية  التنليا ةيم لاىا -2

 الداى الباملة . 

تنليا خيمات التاتيه االتيييا المهن  ىل  الصبيي البية    اةص ة خاصة فيما   -3

تحديا   . اةهيف  ل زيااتية  تتنةا  المتاا    هذا  ف   التيييد  ةالمعياىات  يتبلا 

بمي  االلت ايد منها ةالنلةة لألققاي المختل ة  االلت ايد الدصاى مم تلك الخيمات   ات

 . 
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اتخاذ اةتياءات ال زمة ل ىتياف ةالعهايات التيييةية الممناحة مم ياا ىيةية   -4

 سخيى . 

البية    -5 البما  البيةية األخيى امل مكتا  الياا  المبنية ف   التباام مل األتهزد 

لتتايا ف  مييام  االمنظمات البيةية المتخصصة ةهيف تنظي  ىمليات الةحاث اا

 التاتيه االتيييا المهن    اةص ة خاصة فيما يتبلا ةا : 

المهايد   (أ) الملتاى البية  امكانات  الحاكمة ىل   المهم االتخصصات  حصي 

االمبايف ةهيف  ىياي تصنيف ماحي للمهم ىل  الملتاى البية  ةما يلاىي  

ا فيص  مم  ل لت ايد  ال يصة  ا تاحة  التيييا  ملتايات  تاحيي  لتيييا  ىل  

 الماتايد ف  األققاي المختل ة اتيليي تندا األييى الباملة فيما ةينها . 

الملاح المييانية ةهيف حصي  مكانيات التيييا المتاحة ىل  الصبيي البية    (ب )

 ااحتماالتها الملتدةلية . 

الملاح االييالات المييانية لالل المؤعيات األلالية ل حتياتات التيييةية   ( ج)

الب الملتاى  المهن   ىل   االتيييا  التاتيه  ليالات  ةيم  التنليا  ةهيف  ية  

 البيةية . 

الييالات الخاصة ةتقايي األلاليا الملتخيمة ف  التاتيه االتيييا المهن    (د )

 ةما يتنالا مل التغييات االتتماىية ااالقتصايية االتكنالاتية . 

ملتايات   (ه) مل  يتنالا  ةما  التيييةية  المبينات  ةتقايي  الخاصة  الييالات 

المتييةيم البيا الذهنية االن لية   اتلك المتبلدة ةالمهايد   ةهيف  نتاج مبينات  

 تيييةية ناةبة مم الةيئة البيةية ف  محيق البما االمبيعة .  

األخيى امل مكتا البما    تةايا المبانة ال نية مل األتهزد المبنية ف  الياا البيةية -6

 البية  امل المنظمات البيةية المتخصصة فيما يتبلا ةا : 

  نعاء مياكز التيييا الدقيية اتتهيزها ةالمبيات .  -س

 تافيي هيئات التيييس االتيييا ايفل ك اءتها .  -ا 

 تةايا المنح التيييةية ةىياي البامليم ف  متاا التاتيه االتيييا المهن .  -ج

نية للياا الصييدة   الياغةة ف  ذلك ف  متاا  ىياي اتنمية  تديي  المبانة ال   -ي 

 قاتها الةعيية.  

 تةايا النعيات اةحصائية حاا اةمكانات ااالحتياتات التيييةية ف  كا ققي .  -ه
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تةايا النعيات اةحصائية ااةى مية حاا سنعقة التاتيه االتيييا المهن  ف    - ا

 كا منها.  

مة البما البيةية ف   نعاء مياكز التيييا ف   سم تتباام الياا األىلاء مل منظ -7

 الدقاىات االقتصايية المختل ة ف  لاء الييالات الت  يبيها مكتا البما البية . 

 *** 
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 التوصية العربية

 1979( لعام 3رقم ) 

بشأن اإلجازة الدراسية 

 األجر مدفوعة 
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 م مؤتمي البما البية  المنبدي ف  يايته اللاااةبة ف  ميينة الخيقا  ةتمهايية اللااايام 

( اقي قيي األخذ ةاقتياحات مبينة ةعاااا م اةتازد الييالااااية 1979الييمدياقية )مايس / آذاي 

 ميفاىة األتي .

 اقيي سم تصاا هذه االقتياحات ف  عكا تاصية .

فإم المؤتمي يديي الماافدة ىل  التاصاية اآلت  نصاها   االت  يقلا ىليها التاصاية البيةية  

   ةع م اةتازد الييالية ميفاىة األتي : 1979( لبا  3يق  )

 اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر ووسائل تقريرها  

 المادة األولى  

للبامليم للييالة سا التيييا.  يدصي ةاةتازد الييالية ميفاىة األتي اةتازد الت  تمنح   -1

 اينةغ  سم تحلا هذه اةتازد لمم ميد البما اسم يحصا الباما ىل  ستي ىنها.  

 تديي هذه اةتازد ةمدتل  التعييل   سا ات اقيات البما التماىية   سا غييها مم الالائا.  -2

 مجاالت اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر  

 المادة الثانية  

 تكام اةتازد الييالية ميفاىة األتي للييالة سا التيييا  اخاصة ف  المتاالت اآلتية:  

مل   -س تت ا  تيييد  مهايات  الكتلاا  سا  الك اية  ليفل  ملتاياته  ةكافة  المهن   التيييا 

 التقايات الت  تقيس ىل  سلاليا االائا البما . 

اااتةاته    اةىياي الديايات   التنديف االتيييا النداة  لتبييف سىلاء النداةات ةحداقه  -ا 

 النداةية لتمكيم النداةات مم تحديا سهيافها ةك اءد اييمدياقية . 

البماا  نلانيا ااتتماىيا   اتمكينه  مم سم   -ج المين  ااالتتماى  ليفل ملتاى  التنديف 

 يعايكاا ممنليه  ةقييدة فبالة اذات ك اية ف  حياد المنع د االمتتمل . 

امحا   -ي  الكةاي  المااقم  تبلي   اتكايم  البما  ملتاى  ايفل  البامليم  حياد  لتيقية  األمية 

الصالح الملتنيي الدايي ىل  سم يلبا يايا فباال ف  تنمية عخصيته اتنمية المتتمل الذى  

 يبيش فيه.  
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 السياسة الخاصة بتشجيع نظام اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر  

 المادة الثالثة  

قةا ليالة تهيف  ل  تعتيل الحصاا ىل  اةتازد  ينةغ  ىل  كا ىلا سم يلل اي  -1

الييالية ميفاىة األتي ةالائا تت ا مل الظياف االبايات الاقنية   اىل  مياحا  ذا 

 اقتل  األمي ذلك .  

األتي   ميفاىة  الييالية  اةتازد  ىل   الحصاا  تعتيل  ليالة  تتاخ   سم  اينةغ  

 ص ة خاصة :  الملاهمة ةعت  القيق ف  تحديا األهياف التالية ة

المنع د   -س حياد  ف   الك اية  مم  سلاس  اىل   فبالة  معايكة  انداةاته   البماا  معايكة 

 االمتتمل. 

تعتيل التبلي  االتيييا اليائميم االم ئميم لملاىيد البماا ىل  التكيف امتقلةات  -ا 

البيةية  ىصيه   ةما يتمع  مل سحكا  ال صاا النان  االنالث االياةل مم االت اقية  

 للتاتيه االتيييا المهن  . 

الاظي ة   -ج سا  المهنة  لمزاالة  للبماا  الليايية  المهايات  اتكييف  اتحليم  اكتلاا 

ليى  ات ميم البمالة ف  مااتهة التدي  البلم  االتكنالات  االتغييات االقتصايية  

 االهيكلية. 

 النهاض ةالنااح  اةنلانية ااالتتماىية االندافية للبماا .   -ي 

 معايكة البماا ف   يايد اتاتيه تنظيماته  النداةية ةاى  ا يتاةية.   -ه

ينةغ  سم ت خذ ليالة تعتيل اةتازد الييالية ميفاىة األتي ف  اىتةايها ميحلة التنمية   -2

ا النعاق    ققاىات  امختلف  ةالة ي  الخاصة  االتتماىية  ااالحتياتات  األهياف  كذلك 

 ااألالايات الاقنية .  

ينةغ  تنليا ليالة تعتيل اةتازد الييالية ميفاىة األتي مل الليالات البامة المتبلدة   -3

المالمية للاىات   التغيييات  البما   مل مياىاد  ةالبمالة االتبلي  االتيييا الاىات 

 البما احتمه ف  الحاالت المنالةة . 

تبتةي   -4 سال  المديي  ينةغ   التيييا  سا  التبلي   ةيي  ىم  الييالية ميفاىة األتي  اةتازد 

 ة نظمة سخيى   ةا اليلة مم الائا مااصلة التبلي  سا التيييا . 
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الهيئات   -5 سا  االمؤللات  البماا    امنظمات  األىماا    سصحاا  منظمات  ىل   يتبيم 

ااألالاع الدامية     الملئالة ىم التبلي  االتيييا سم تعتيك ةالقيق الم ئمة للظياف 

 ف   ىياي اتقةيا ليالة تهيف  ل  تعتيل اةتازد الييالية ميفاىة األتي. 

ينةغ  اتخاذ اةتياءات ال زمة مم ستا مبيفة اتدييي احتياتات البماا للتبلي  االتيييا   -6

 الت  يمكم لإلتازد ميفاىة األتي الافاء ةها . 

الييالية ميفاىة األتي اتعتيل البماا  ينةغ  تعتيل سصحاا األىماا ىل  منح اةتازد   -7

 ىل  االلت ايد مم هذه اةتازد .  

كما ينةغ  الل نظ  م ئمة لإلى   االتاىية ةع م  مكانيات اةتازد الييالية  

 ميفاىة األتي . 

ينةغ  سم تكام هناك معايكة ةيم منظمات سصحاا األىماا امنظمات البماا ف  الل   -8

 لة الخاصة ةاةتازد الييالية ميفاىة األتي. اتن يذ امتاةبة اتقايي الليا 

 الفئات التى تستفيد من اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر  

 المادة الرابعة  

المهن    الحصاا ىل   تازد ييالية   -1 يكام مم حا كا ىاما مهما كام ىمله املتااه 

 ا األتي ىنها . ميفاىة األتي   ايحيي الدانام الحي األين  لهذه اةتازد االتهات الت  تتحم

ال يتاز حيمام الباما مم اةتازد الييالية ميفاىة األتي ةلةا التنس سا الناع سا الييم   -2

 سا االتتاه الليال  سا األصا االتتماى  . 

 شروط الحصول على اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر  

 المادة الخامسة  

ىاتا   -1 ىل   الةيامج  الل  اكذلك  االتبلي     للتيييا  الميعحيم  اختياي  ملئالية  تدل 

 التهات اآلتية كا فيما يخصه :  

 سصحاا األىماا فيما يتبلا ةالتيييا المهن  ىل  كافة الملتايات .  -س

 منظمات البماا المبنية فيما يتبلا ةالتبلي  النداة  .  -ا 

 ماى  فيما يتبلا ةهذا المتاا . األتهزد المبنية ةالتنديف المين  ااالتت -ج

ةات اق   -ي  االتنديف  للتيييا  الميعحيم  اختياي  ةبلها  سا  كلها  التهات  لهذه  يتاز 

 معتيك.  
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ينةغ   ىقاء سالاية للحصاا ىل   تازد ييالية ميفاىة األتي لةبض البماا سا المهم   -2

 ً للظياف    سا الاظائف الخاصة الت  تكام ف  حاتة ملحة للتبلي  االتيييا   اذلك افدا

 الاقنية االمحلية سا ألالاع كا منع د .  

تبتةي ميد اةتازد الييالية ميفاىة األتي ميد ىما فبلية   كما يياى  ف  ستي الباما   -3

 ىم هذه اةتازد المحافظة ىل  ملتاى يخله .  

 تمويل اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر  

 المادة السادسة 

اةتا نظا   تمايا  ف   يعايك  سم  البامة  ينةغ   الللقة  مم  كا  األتي  ميفاىة  الييالية  زد 

االمؤللات سا الهيئات الملئالة ىم التبلي  االتيييا   اسصحاا األىماا امنظماته    امنظمات  

 البماا .  

 التعاون العربى فى مجال نظام اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر  

 المادة السابعة  

ينةغ  التباام ةيم الياا البيةية ف  متاا يى  نظا  اةتازد الييالية ميفاىة األتي ةما  

 يحدا األهياف التالية :  

 ميفاىة األتي. لمام الت ايد البماا الاافييم مم ياا ىيةية مم نظا  اةتازد الييالية   (س)

تبن    (ا ) الت   البيةية  االمنظمات  االهيئات  البيةية  البما  منظمة  ةيم  االتباام  التنليا 

 ةالندافة االتبلي  االتيييا ليى  نظا  اةتازد الييالية ميفاىة األتي . 

 أحكام عامة  

 المادة الثامنة  

اتاصيات البما    تليى ةع م متاةبة تقةيا هذه التاصية األحكا  الااييد ف  نظا  ات اقيات 

 البيةية.  

 *** 
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 التوصية العربية

 1980( لعام 4رقم )

 بشأن تنمية وحماية القوى

 الزراعي العاملة في القطاع
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ماايس / آذاي   16-6 م مؤتمي البماا البية  المنبداي ف  يايتاه الناامناة ف  ماييناة ةغاياي مم  

1980.   

ةمكام الال مباييي امةايا ا تياءات ت صايلية ل لاتيعااي تلااىي   ذ يبتةي سنه مم األهمية  

 ىل  نهاض البامليم ف  الدقاع الزياى .

 انظيا ألنه تديي الل هذه المباييي االمةايا ااةتياءات ف  عكا تاصية.

( 4فإنه يديي الماافدة ىل  التاصاية اآلت  نصاها  االت  يقلا ىليها التاصاية البيةية يق  )

 ةع م تنمية احماية الداى الباملة ف  الدقاع الزياى  .  1980لبا  

 المادة األولى

 تعما هذه التاصية ال ئات التالية ةص ة خاصة:  

)النةات    (أ) الزياى   ةاةنتاج  المتبلدة  البمليات  ف   ستي  لداء  المعتغلام  الزياىة  ىماا 

 االحياان ( .  

)النةات    (ب ) الزياى   اةنتاج  خيمات  ىمليات  ف   ستي  لداء  المعتغلام  الزياىة  ىماا 

 االحياان ( .  

ت   البماا المعتغلام ف  الحيف سا الصناىات الصغييد الدائمة ف  المناقا اليي ية اال ( ج)

 تبتمي ىل  منتتات ققاع الزياىة . 

 صغاي م ك األيال  الذيم ال يلت تيام ىماال ايبملام ف  اةنتاج الزياى .  (د )

 المزايىام الذيم يبملام افا نظا  المعايكة ف  المحاصيا سا افا نظا  الةيا .  (ه)

اةنتاج   ( و) ف   فب   ايبملام  ىماال  يلت تيام  ال  الذيم  الصغييد  األيض  ققل  ملت تيا 

 اى  . الزي

 الباملام ف  صيي األلماك ف  المياه البذةة االةحييات .  (ز)

 اال تتنااا سحكا  هذه التاصية :  

 المكل ام ةإيايد المعياىات الزياىية .  -1

 سفياي سليد صاحا البما الذيم يبملام ةيام ستي ف  نقاق األليد.  -2
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 المادة الثانية 

اى الباملة الزياىية مم ستا التعغيا  ىل  الياا األىلاء سم تبتمي ليالات لتنمية احماية الد 

)االلتخيا ( المنتج ف  ققاع الزياىة   مل مياىاد المةايا التالية ةص ة خاصة ىني الل اتقةيا  

 تلك الليالات . 

الملتلزمات   (س) تافيي  تلتهيف  الةعيية  الماايي  اتنمية  اليي ية  للتنمية  ىامة  ليالة  الل 

 األلالية للبامليم ف  ققاع الزياىة . 

 تحديا مةيس تكافؤ ال يص ةيم الييف االحلي اةص ة خاصة فيما يتبلا ةا :   (ا )

 الحماية التعييبية .  -1

 الخيمات التبليمية االتيييةية االتندي ية ااةى مية .  -2

 الخيمات الصحية االغذائية .  -3

 الخيمات اةلكانية .  -4

 الخيمات التيفيهية .  -5

 المادة الثالثة

يتا سم يكام مم ةيم سهياف ليالات الياا األىلاء لتنمية الداى الباملة ف   

 الزياىة األهياف اآلتية :  

 يفل ملتاى اليخا للبامليم ف  ققاع الزياىة .  (أ)

 تافيي ملتلزمات تن يذ خقق التنمية اليي ية مم الداى الباملة المييةة ة ئاتها المختل ة .  (ب )

 اتاليل متاالت البما .  الحي مم الةقالة ةصايها المختل ة  ( ج)

 المادة الرابعة 

الديا  ةالملاح اةحصائية االييالات ال زمة االمتبلدة ةالماايي الةعيية ف  ققاع الزياىة  

  اذلك ةالتباام مل المنظمات االهيئات البيةية المبنية   االبما ىل  نعي ةياناتها ةص ة يايية  

 ىل  الملتاى البية    اذلك ةالتباام مل مكتا البما البية  .  

 المادة الخامسة

ىل  زيايد  نتاتية الباما ااأليض  اذلك ةيفل ك اءد الباما ةاتةاع الالائا التكنالاتية  البما  

 المنالةة  مل تافيي الةذاي االتدااى المنتداد االمخصةات ااأللميد . 
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 المادة السادسة

التالل في الحيكة التباانية الزياىية اتبميا الاىي ة هميتها ةاىتةايها ح  ملاىيا للتغلا  

معاكا االقتصايية ااالتتماىية للبامليم في ققاع الزياىة  كما ينةغي مبالتة سلةاا تبني  ىل  ال

 التباانيات الزياىية  اذلك ةالبما ىل  تهيئة الظياف الم ئمة لتقايي البما التبااني.  

 المادة السابعة

اتلايا   االتصاا  للمام لهالة  االحلي  الييف  ةيم  االمااص ت  القيق  عةكة  تقايي 

 نتاج االخيمات مم ا ل  الييف. اة

 

 المادة الثامنة 

األمية   البمالية امحا  الندافة  البماا في متاا   لها  منظمات سصحاا األىماا امنظمات 

 اتعتيل الحصاا ىل  اةتازات الييالية ميفاىة األتي اذلك في ققاع الزياىة.  

 المادة التاسعة

 في ققاع الزياىة. الاصاا لتبييف ماحي  حصائيا اتعييبيا للبامليم 

 المادة العاشرة

تافيي ملتلزمات تن يذ خقق التنمية اليي ية اىل  األخص  ىياي الكاايي ال نية المييةة ة ئاتها  

 المختل ة.  

 المادة الحادية عشرة 

تبميا الاىي الدقيي االدامي ة همية البما في ققاع الزياىة ات كيي يايه في تنمية المتتمل  

 ككا.  

 الثانية عشرة المادة 

تاليل فيص االلتخيا  المتاحة االممكنة في ققاع الزياىة اتبييف البماا الزياىييم ةها   

 اةص ة خاصة فيما يتبلا ةاألنعقة المكملة لهذا البما اتاتيهه  ل لت ايد مم تلك ال يص.  

 

 المادة الثالثة عشرة 

لزياىة ة همية االلتحاق  تبميا اىي البماا  اصغاي سصحاا األىماا البمالية في ققاع ا

 ةةيامج امياكز محا األمية االندافة البمالية   اسني ذلك ىل  ملتاى مبيعته .  
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 المادة الرابعة عشرة 

  ىقاء األالاية للتبلي  األلالي الميتةق ةالتيييا الاظي ي  اذلك للبما في ققاع الزياىة. 

 المادة الخامسة عشرة 

االتيييا االتنديف الزياىي اتقاييها ةما يتنالا مل احتياتات  التنليا ةيم ليالات التبلي   

 الييف االبما الزياىي. 

 المادة السادسة عشرة 

 تياء الييالات ال زمة لتحييي األالايات التيييةية في متاا التيييا المهني الزياىي مل  

ا  اماظ ي  الزياىيات  االميعيات  االميعييم  المييةيم  ةىياي  خاصة  سالاية  ألتهزد   ىقاء 

 المبنية ةالبما الزياىي. 

 المادة السابعة عشرة 

األنعقة   لمختلف  لذلك  المنالةة  الالائا  ةاىتماي  االتندي ية  التيييةية  اةمكانيات  تافيي 

الزياىية  اةص ة خاصة ما يتبلا ةتافيي اةمكانيات الةعيية المؤهلة للديا  ةهذا البما مم ةيم  

ماي نظا  لتعتيل الميعييم االمند يم االمييةيم الزياىييم  ص اف البماا اليي ييم سن له   ااىت

 ل لتمياي في تديي  خيماته  في هذا المتاا. 

 المادة الثامنة عشرة 

اىتماي نظ  لتعتيل ىماا الزياىة ىل  االلتحاق ةةيامج التيييا االتنديف البمالي امحا  

 األمية  اذلك ىم قييا تافيي الظياف االحاافز الم ئمة لذلك. 

 المادة التاسعة عشرة 

تدييا عاااااياق اظياف البماا في ققااع الزياىة في الياا البيةياة المختل اة ةدايي اةمكاام  

 ايى  التكاما االقتصايي البيةي ىم قييا ما يلي ةص ة خاصة. 

ييالااااة احتياتات ققاع الزياىة مم الداى الباملة ةملااااتاياتها المختل ة االبما ىل    (أ)

 تافييها. 

ليائيد في متاا تندا األييي الباملة ةيم الياا البيةية  اذلك ةالتباام  تعاتيل التتايا ا (ب )

 مل مكتا البما البيةي. 

 المادة العشرون

تليي ةع م متاةبة تقةيا هذه التاصية األحكا  الااييد في نظا  ات اقيات اتاصيات البما  

 البيةية.  
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 التوصية العربية

 1981( لعام 5رقم )

 بشأن بيئة العمل
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 (1981مايس/ آذاي  17 – 7 م مؤتمي البما البيةي المنبدي في ميينة ةنغازي )

 قي قيي األخذ ةاقتياحات مبينة ةع م ةيئة البما. 

 اقيي سم تصاا هذه االقتياحات ىل  عكا تاصية. 

فإم المؤتمي يديي الماافدة ىل  التاصااية اآلتي نصااها  االتي يقلا ىليها التاصااية البيةية  

 ةع م ةيئة البما.  1981( لبا  5يق  )
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 المادة األولي 

 تعمل الدول العربية على:  

 تعتيل الةحث البلمي في متاا حماية ةيئة البما.   -1

البااما  -2 احياي  االلايد  اللامة  الكيمااية  للمااي  الدصاى  الحياي  يةيم  تياا  الل 

 القةيبية )ال يزيائية( الملماح ةها في تا البما.  

 تنظي  تياا ةالصناىات ااألىماا الملةةة للليقام المهني.   -3

التي   -4 الدصاى  الميد  اتحييي  ةالصحة  االلايد  االعاقة  الخقيد  ةاألىماا  تنظي  تياا 

 يلمح للباما البما ةها.  

 المادة الثانية 

البيةية   االخةيات  الييالات  اللاةدة ىل   المايد  المعاي  ليها في  التيااا  تنظي   يلتني في 

 بالمية.  اال

 المادة الثالثة  

 يباي النظي في هذه التيااا ةعكا يايي اكلما اقتلت الليايد ذلك.  

 المادة الرابعة  

 تبما الياا البيةية ىل   يخاا مايد ييالية تتبلا ةحماية الةيئة في تميل المياحا الييالية.  

 المادة الخامسة  

ةيم  التباام االتنليا  البيةية ىل  تحديا  الياا  الةيئة    تبما  المعيفة ىل  حماية  األتهزد 

 البامة اةيم ستهزد الل مة االصحة المهنية.  

 المادة السادسة

المختل ة   المهنية  البامليم مم األخقاي  لحماية  الاقنية  التمبيات  قيا   البيةية  الياا  تعتل 

 اتحليم ةيئة البما.  

 المادة السابعة  

الااييد في نظا  ات اقيات اتاصيات البما  تليى ةع م متاةبة تقةيا هذه التاصية األحكا   

 البيةية.  

 *** 
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 م مؤتمي البماا البيةي المنبداي في يايتاه الحاايياة ىعااااايد ةماييناة ىماام  ةاالمملكاة األيينياة  

 (. 1983الهاعمية ) مايس / آذاي 

 ذ يبتةي سم مم األهمية ةمكام الااال مباييي ا تياءات ت صااايلية ل لاااتيعااااي ةها ةعااا م  

 ليايد. الخيمات االتتماىية البمالية اها مالاع الةني التالل مم تياا سىماا ا

 اقي يسي سم تصاا هذه المباييي ااةتياءات في عكا تاصية. 

( 6فإنه يديي الماافدة ىل  التاصاية اآلتي نصاها  االتي يقلا ىليها التاصاية البيةية يق  )

 ةع م الخيمات االتتماىية البمالية.  1983لبا  

 الباب األول  

 المبادئ الخاصة بالخدمات االجتماعية العمالية  

 األولى المادة

 يجب أن يراعي في تطبيق األحكام الخاصة بالخدمات االجتماعية العمالية ما يلي:  

 سم تحدا التانا اةنلاني للباما.   (أ)

 سم تياي ةقييدة تلمم احتيا  عخصية الباما ااالحت اظ ةكيامته.   (ب )

حيية الباما في االنت اع ةالخيمات االتتماىية البمالية اىي   تةايه ىل  االعتياك  ( ج)

 ها.  في

 ىي  اىتةاي الخيمات كةييا ىم األتي الذي يحصا ىليه الباما.   (د )

 سم يتي البماا في الخيمات  عةاىا لحاتاته  الن لية ااالتتماىية.   (ه)

 سم تهيف  ل  خيمة الباما لذاته فها ليس اليلة سا سياد لإلنتاج فدق.   ( و)

 ة المتتمل.  سم تحدا المصالح المعتيك لكا مم الباما اصاحا البما  اةالتالي مصلح (ز)

 سم يلاه  البماا في تخقيق ا يايد اتنليا الخيمات االتتماىية البمالية.   ( ح)

 سم تعما تميل فئات البماا اال تدتصي ىل  فئة يام سخيى.   (ط)

 سم تمتي  ل  سليد الباما.   ( ي)
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 الباب الثاني  

 تنظيم الخدمات االجتماعية العمالية  

 على المستوى القومي:   -أوال

 المادة الثانية 

لكي تتمكم اةيايد الميكزية للخيمات االتتماىية البمالية مم تحديا سهيافها يتا سم يتلمم  

 هيكلها التنظيمي األقلا  اآلتية:  

 قسم البحوث:   -أ

البلمي   األلاس  اةناء  االبمالية  االتتماىية  ةالخيمات  المتبلدة  الةحاث  ةإتياء  ايختص 

لليالات الخاصة ةمتاالت الخيمات  مبتميا في ذلك ىل  اةحصاءات اااللتةيانات  اااللتبانة  ل

في ةبض الةحاث ةالمباهي البلمية االكليات التامبية  كما يختص ةمتاةبة تن يذ الليالة الخاصة  

 ةالخيمات االتتماىية البمالية.  

 قسم التفتيش:   -ب

االتتماىية   ةالخيمات  المتبلدة  الدانانية  األحكا   ةتن يذ  الملزمة  المنعآت  ةحصي  ايختص 

البمالية  ا ىياي الةيانات اةحصائية االتداييي المختل ة في هذا المتاا  ا تياء الت تيش اليايي  

ا  ىل  هذه المنعآت  ةدصي تزايي قيفي اةنتاج ةالمبلامات ااةيعايات التي تبينه  ىل  تقةي

الدانام تقةيدا لليما  اكذلك للت كي مم تن يذ األحكا  المذكايد  ااتخاذ اةتياءات الدانانية في  

 الحاالت التي يتةيم فيها ىي  االلتتاةة لتن يذ سحكا  الدانام.  

 قسم اإلعالم والعالقات العامة:    -ج

اا ة همية  ايختص ةتاىية الملئاليم ىم مختلف األتهزد المبنية اسصحاا البما االبم 

تافيي الخيمات االتتماىية البمالية االائا النهاض ةها  اذلك ىم قييا الصحافة ااةذاىة  

اللمبية االميئية  اىدي النياات ا صياي النعيات اتديي  المبلامات التي تقلا مم اةيايد فيما  

 يتبلا ةإنعاء اتنظي  هذه الخيمات.  

الهيئ  مختلف  امعياىات  خقق  ةتلدي  يختص  الخيمات  كما  ةتافيي  تدا   التي  ات 

االتتماىية البمالية  االتنليا ةينها اةيم خقق امعياىات اةيايد افياىها المختل ة  احلاي  

 االتتماىات التي تيىي  ليها اةيايد في هذا المتاا. 

 ثانيا : على مستوى المنشآت الكبيرة: 
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 المادة الثالثة

 لمنشآت الكبيرة االختصاصات اآلتية:  يتولي قسم الخدمات االجتماعية الذي ينشأ با

احتياتات   (أ) اىل   ةها   البما  ظياف  ىل   االتبيف  ةالمنع د   البماا  سحااا  ييالة 

البامليم  االمعاكا التي تبيا تكي ه  اتبيقا  نتاتيته   اااللتيعاي ةهذه الييالة في  

 تحليم سحااله . 

مل  يايد المنع د امل ممنل     التخقيق للخيمات االتتماىية للبامليم ةالمنع د ةاالعتياك (ب )

 البامليم سن له .  

االندافية    ( ج) ااالقتصايية  االتتماىية  الخيمات  كافة  تافيي  في  المنع د  مباانة  يايد 

الاته   تدي  ىل   الخيمات  سم هذه  االت كي مم  الباملام   التي يحتاج  ليها  االتيفيهية 

 المقلاا  اةتاىية البامليم ةكي ية االلت ايد مم الخيمات المخصصة له .  

ةمباانة    (د ) ال ييية  الحاالت  مصاىا مبالتة  مم  يصايفه   ما  اتتياز  ىل   البامليم 

 اتخ يف ما يداةله  مم معك ت اتتماىية سا اقتصايية سا سليية.  

البناية ةةبض فئات البامليم الذيم تلتيىي ظيافه  الصحية االن لية يىاية خاصة   (ه)

كالبماا التيي ااألحياث االنلاء االملنيم االمباقيم  امبالتة المعاكا المتيتةة ىل   

 تخيامه  اتنظي  الخيمات الااتا تافييها له .  ال

فئات  ( و) حيث  مم  للبامليم  تدي   التي  االتتماىية  الخيمات  ىم  يايية  تمل  حصاءات 

الملت يييم منها اىييه  امدياي المةالغ التي تن ا ىليها  اسنيها ىل  التدياي البامليم  

ة الخيمات اتدييمها االتدي   ازيايد  نتاته .. الخ  االبما ىل  تحليا هذه الةيانات لمتاةب 

 ةالمدتيحات المؤيية  ل  النهاض ةها.  

 المادة الرابعة 

يتا سم تل  لتنة الخيمات االتتماىية البمالية التي تكام ةالمنعآت الكةييد منياةيم ىم  

قل    ىم  االملئاا  الماتايد  االتتماىية  المعياىات  ايؤلاء  المختل ة  المنع د  ة قلا   الماا 

ماىية الذى يكام مدييا للتنة ايتالي يئالة هذه اللتنة مييي ىا  المنع د  كما  الخيمات االتت

للديا    الاقت ال ز   البماا  المكام ااألياات ال زمة اسم يمنح ممنلا  للتنة  يتا سم يخصص 

 ةاظائ ه  في اللتنة ةيام التدقاع مداةا هذا الاقت مم ستايه .  

 على مستوي المؤسسات العامة:   -ثالثا
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 مادة الخامسةال

ةييتة مم   البمالية  االتتماىية  الخيمات  تافيي  التي تبما ىل   المؤللات  تتمتل  سم  يتا 

االلتد ا تمكنها مم مةاعيد اختصاصاتها  اسم تمتي خيماتها  ل  الميم الهامة  اسم تخصص  

االيت اع    الماايي الكافية لها  اسم يتالي  يايد كا خيمة متلس  يايد ن ني التكايم  االبما ىل 

 ةملتاى  يايتها اتنظيمها  اذلك لكي تحدا سهيافها ىل  الاته المقلاا.  

 الباب الثالث 

 تخطيط الخدمات االجتماعية العمالية 

 على المستوى القومي:   -أوال

 المادة السادسة

 يراعي في تخطيط الخدمات االجتماعية العمالية على المستوى القومي ما يلي:  

 ماىية االصحية االندافية االتيايحية.  تلةية الحاتات االتت (أ)

الدااىي األلالية لنتاح هذا التخقيق اهي الااقبية االتكاما االميانة االقياي التدي    (ب )

 في الخقق االماازنة االتنليا ةيم التهاي المةذالة.  

تافيي هذه الخيمات افا األالايات اآلتية  مل مياىاد ظياف كا ققي ىل  الاته   ( ج)

 التالي:  

الخاصة   -1 الةيامج  قةا  االملنيم  االمباقيم  االنلاء  ةاألحياث  الخاصة  الةيامج 

 ةالكةاي.  

 الةيامج اةنمائية االاقائية قةا الةيامج الب تية.   -2

 الةيامج التي تخي  تتمبات ىمالية كةييد قةا الةيامج التي تخي  تتمبات صغييد.   -3

قةا   -4 الخيمات  كلية مم  المحيامة  الصغييد  الصناىات  تخي  ىماا  التي  الةيامج 

 ىماا المنعآت الكةييد الذيم تتاافي له  ةبض الخيمات.  

 لتكميلية التي تلةي عت  الحاتات قةا الةيامج التي تلةي حاتة ااحيد.  الةيامج ا -5

الةيامج الماتهة للبماا الذيم يبملام في المناقا الةبييد ىم البميام قةا الةيامج   -6

 الماتهة للبماا الذيم يبملام في الميم.  

الةيامج المتبلدة ةبماا الصناىات الخقيد االعاقة اقةا غييه  مم فئات البماا   -7

 األخيى.  
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 على مستوى المشروع:   -ثانيا

 المادة السابعة

 يراعي في تخطيط الخدمات االجتماعية العمالية على مستوى المشروع ما يلي:  

 ناع الخيمة اميى تلةيتها للحاتات ال بلية للبماا الصحية االندافية ااالتتماىية.   (أ)

ام (ب ) المنع د  ةها  تدل  التي  المنقدة  في  الماتايد  الخيمات  منها  سنااع  االلت ايد  يى 

 االحيلالة يام االزيااج سا التكياي لخيمات تيغا المنع د في تافييها.  

 قةيبة المنع د مم حيث ماقبها اناع الصناىة اظياف البما.  ( ج)

 ىيي األفياي البامليم افئات سىمايه  احاالته  االتتماىية املتاياته  الندافية.   (د )

حي (ه) مم  البمالية  االتتماىية  الخيمات  اسنااع   يايد  لها  التنظيمي  الهيكا  عكا  ث 

 املتايات امؤه ت البامليم ةها.  

ميى تاافي الماايي المالية ال زمة لتن يذ ةيامج الخيمات االتتماىية البمالية المام   ( و)

 التمياي التمايا اك ايته.  

 الباب الرابع  

 تمويل الخدمات االجتماعية العمالية

 المادة الثامنة 

يياىي قةدا لظياف كا ققي سم يتلمم التعييل نصاصا تدلي ةتخصيص الماايي اآلتية  

ات االتتماىية البمالية  ىل  سم يةيم التعييل ما يتا تخصيصه مم هذه الماايي  لتمايا الخيم

 ىل  الملتاي الدقيي سا المحلي سا ىل  ملتاي المعياع: 

 االىتمايات التي تخصصها الحكامة االللقات المحلية في ميزانيتها البامة.   (أ)

ال زمة لبماا    االىتمايات التي يخصصها سصحاا البما للخيمات االتتماىية البمالية  (ب )

 منعآته .  

ىل    ( ج) البمالية  االتتماىية  الخيمات  في صناييا  البما  سصحاا  يؤييها  التي  المةالغ 

سلاس ملاهمته  ةنلةة مئاية مم األتاي الميفاىة للبماا سا اليلا  التي تديي ىل   

 كميات المااي األالية الملتخيتة مم المنات  االمحاتي سا ىل  ةبض الللل المنتتة.  

 لة سمااا الغيامات التي تاقل ىل  البماا في كا منع د.  حصي (د )

 نلةة مئاية مم ماايي نداةات البماا.   (ه)
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 نلةة مئاية مم ييل التنماي سمااا مؤللات الت مينات االتتماىية.   ( و)

البمالية  االتي   (ز) المنت بام ةالخيمات االتتماىية  البماا  يؤييها  التي  المةالغ اليمزية 

 يتحملها ةما يتنالا مل ستيه.  يكام في مدياي الباما سم 

 اسية ماايي سخيى.   ( ح)

 المادة التاسعة

للبماا اتمايس   التي تؤيي خيمات اتتماىية  البما ىل  تعتيل ايى  التمبيات الخاصة 

نعاقها ىل  الاته المقلاا  اذلك ةمنحها ص ة الن ل البا  ةمدتلي قياي مم الللقة المختصة   

مما يدتلي تمتبها ةالمزايا التي تديي في هذا المتاا  كمنحها اةىانات الكافية ا ى ائها مم يلا   

مغة )القاةل(  االيلا  المدييد ىل  تانيا ا عهاي اتلتيا المحييات  االيلا  التميكية  الي 

البدايات   سا  البداي   ملكية  ةنزع  المختصة  الللقة  قيا   اتااز  تلتاييه   ما  ىل   الم يالة 

هذه   ةها  تدا   التي  البامة  المن بة  لصالح  البمالية  االتتماىية  للخيمات  االمخصصة  المعغالة 

 االمؤللات.    التمبيات 

 المادة العاشرة

التي   االعتياكات  ةتحصيا  حالة اتايها  افي  االتتماىية  الت مينات  مكاتا  تدا   سم  يتاز 

 يؤييها سصحاا األىماا لصناييا الخيمات االتتماىية لحلاا هذه الصناييا.  

 الباب الخامس

 الشروط والمستويات الواجب توافرها  

 العمالية في الخدمات االجتماعية 

 المادة الحادية عشرة 

لكي تحدا الخيمات االتتماىية األلالية المذكايد فيما ةبي الهيف الميتا منها  يتا سم  

تدا  هذه   الللقة المختصة  اسم  التي تصيي ةها قيايات مم  ةها العياق االملتايات  تتاافي 

لاىي المنعآت المختل ة  الللقة ىم قييا تهاز ت تيش ةنعي المبلامات اتديي  اةيعايات التي ت

 ىل  تقةيا الديايات المذكايد تقةيدا لليما  االت كي مم تن يذ سحكامها.  

 المادة الثانية عشرة 

المةاني   مااص ات  ةص ة خاصة  اللاةدة  المايد  في  المعاي  ليها  الملتايات  تحيي  سم  يتا 

 االمتقلةات الصحية االخيمات االتلهي ت المديمة امؤه ت الماظ يم.  

 يتا سم تلاىي اةيايد المختصة في تلهيا الت ايد البماا  مم الخيمات.  ا
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الخيمات  ةمختلف  يدامام  الذيم  للماظ يم  ال ز   التيييا  تافيي  تبما ىل   سم  يتا  كما 

 االتتماىية البمالية.  

 خدمات اإلسكان:   -أوال

 المادة الثالثة عشرة 

 تية:  يجب فيما يتعلق بخدمات اإلسكان مراعاة األمور اآل

ةالةيانات   (أ) يتدي  لإليايد المختصة  للبماا سم  البما قةا  نعاء ملاكم  يتا ىل  صاحا 

 ةإنعاء هذه الملاكم للحصاا ىل  ماافدتها.  

يتا سم يحيي الملاكم ةالنلةة  ل  المنعآت الصناىية المتاايد سا األىماا التي ينتج ىنها   (ب )

غيي ذلك مم المخل ات الممانلة سا  مااي تلةا تلاث التا  كاألةخيد االيخام االغةاي  ا 

 الصلةة  ةحيث ال تتبيض منقدة الملاكم للتلاث.  

يتا سم تتاافي في الملاكم كافة العياق الصحية مم حيث الملاحة اااليت اع االتهاية   ( ج)

 ااةنايد.. الخ.  

 يتا سم تزاي الملاكم ةكافة الميافا الصحية اةمايي مياه صحي.   (د )

يات ال زمة للنا  اح ظ الم ةس  اذلك ةما يك ي ةالنلةة  يتا سم يزاي كا ملكم ةالمب (ه)

 لبيي البماا اسفياي ىائ ته .  

الحاتيات   ( و) لةيل  محاا  مم  الداقنيم  ةاحتياتات  تزاي  سم  اللكنية  المتماىات  في  يتا 

اةتيائية   الق الة ااألمامة اياي حلانة امييلة  األلالية املتاصف اميكز ليىاية 

اااللتبانة ةزائيات صحيات اتتماىيات لتاىية سلي البامليم  اياي ىةايد )مصلي( اناي   

 مم النااحي الصحية ااالتتماىية.  

يتا سال يتكلف الباما للحصاا ىل  الملكم المنالا سكني مم نلةة مبدالة مم يخله    (ز)

 اسال يتلمم اةيتاي سي يةح تتايي.  

التئتاي سا تملك الملكم  يتا مباانة البماا الذيم يبملام ةالمنعآت الدائمة ةالميم ىل    ( ح)

 الم ئ   اتزاييه  ةاةيعايات الدانانية التي قي يحتاتام  ليها في هذا المتاا.  

يتا منح ةيا لكم للبامليم المنداليم مم مدي سحي فياع المنع د ةماقنه  األصلي  ل    (ط)

 مدي فيع المنع د الذي ندلاا  ليه.  

 ثانيا: خدمات التغذية:  
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 المادة الرابعة عشرة 

 فيما يتعلق بخدمات التغذية ينبغي مراعاة الشروط اآلتية:   

يتا تهيئة المكام المنالا في المنع د لتديي  اتةات م ئمة  ذا كام ىيي البماا المعتغليم   (أ)

المبيم  سا  ذا كام ذلك ميغاةا فيه ألي لةا آخي تحييه الللقة   الحي األين   يزيي ىم 

 المختصة  مل مياىاد القلا ىل  هذه التيلييات اااللت ايد الميتدةة منها.  

 المقب  تل  ممنليم ىم اةيايد اىم البماا.  يتا تكايم لتنة ةيايد  (ب )

المنالةة   ( ج) االمنالي  الكافية  ااةلاءد  التهاية  القبا   تنااا  قاىات  في  يتاافي  سم  يتا 

 اتيلييات تلاس كافية البيي  اسم يكام ةبييا ىم التلاث ةالغةاي امصايي الياائح الكييهة.  

ما متةاىيد تهيئة مداصف متندلة  يتا في المنعآت التي يكام ىمالها مازىيم ىل  مااقل ى (د )

 لتديي  الاتةات الغذائية الم ئمة.  

ال يتاز  يخاا المداصف المتندلة في سماكم البما التي تتيي فيها ىمليات خقيد سا لايد   (ه)

 مم غيي الميغاا فيه تنااا البماا للقبا  االعياا فيها.  

ليايية ةكميات كافية  اسم  يتا سم يتاافي في الاتةات الغذائية كا البناصي الغذائية ال ( و)

 تكام مت دة مل ىايات امياا اسذااق البماا.  

التي ال   (ز) التهات  االمعياةات في  الكافية لعياء األغذية  التيلييات  للبماا  سم يافي  يتا 

 تاتي فيها منا هذه التيلييات.  

ي  ال يتاز ة ي حاا  لزا  البماا ةالتبماا سي مم التيلييات فيما ىيا الحاالت التي تدل ( ح)

 ةها الداانيم االلاائح الاقنية أللةاا صحية.  

 ال يتاز تحميا الباما المنت ل ةالتغذية سكني مم نلث تكاليف الاتةة الااحيد.   (ط)

يتا البما ىل  تاىية البامليم ةع م التغذية المنالةة ااختياي األقبمة الم ئمة  احنه    ( ي)

 ىل  األخذ ةالبايات الغذائية اللليمة.  

 توفير وسائل االنتقال:  -ثالثا

 المادة الخامسة عشرة 

 يجب فيما يتعلق بتوفير وسائل االنتقال مراعاة الشروط اآلتية:  

في حالة التخيا  ليايات يكاا لندا البماا مم ا ل  األماكم التي ال تصا  ليها الائا   (أ)

الاقاية  المااص ت البايية  يتا سم تكام هذه الليايات مزايد ةالمداىي الكافية االائا  

 مم البااما التاية  كما يتا فحص هذه الليايات ةص ة يايية للت كي مم ص حيتها.  
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يتا  قامة مظ ت ااقية في سماكم تتمل البماا الت  ينتظيام فيها االمخصصة لاقاف   (ب )

 الليايات المبيد لندله .  

م البما  يتا ىل  المنعآت التي يبما ةها ىماا يبانام معدة خاصة في االنتداا  ل  مكا  ( ج)

سم تلبي ليي    - امنه ةلةا ىي  ك اية خيمات الندا البا  سا ىي  تاافا تيااا مااىيي الندا

 المؤللات الدائمة ةالندا البا  لتدا  ةالتبيي ت االتحلينات في خيماتها.  

يتا ىل  المنعآت التي يبما ةها ىماا يصايفام صباةات في انتداله  ةلةا ةعيد سىةاء   (د )

لمياي في لاىات مبينة  سم تبما ىل  تبييا سا مقاةدة ةيء ا نهاء البما  الندا  اازيحا  ا

 في المؤللة كلها  سا في ةبض سقلامها ةبي التعااي مل البماا الذيم يخصه  األمي.  

يتا منح ةيا انتداا لبماا المنعآت ىل  النحا الذي يت ا ىليه ةيم صاحا البما اةيم   (ه)

المناقا التي تكام فيها الائا الندا البا  غيي كافية   البماا الذيم يخصه  األمي  اذلك في  

 االتبمالها غيي ىمل   اذلك ةيال مم قيا  المؤللة ةتهيئة الائا الندا.  

يتا ىل  المؤللات سم تيتا الائا انتداا كافية اميليد ىم قييا خيمات الندا البا     ( و)

في فتيات النهاي سا الليا  سا ةالائا سخيى لمداةلة احتياتات ىماا الايييات )المنااةات(  

 التي تكام خ لها الائا الندا البا  غيي كافية سا ال يمكم التبمالها ىمليا سا غيي ماتايد.  

يتا تلهيا حصاا البماا ىل  يياتات النتداله   ذا ما يغةاا في ذلك اتلييي نمنها ىل    (ز)

ا يمكم سم يلل  سقلاق عهيية مبتيلة تلتدقل مم ستايه   االبما ىل   نعاء م اي منال

 فيه البماا يياتاته .  

يتا في حالة التخيا  البماا في انتداله  الائا الندا البا  سم تلاه  المؤللة التي يبملام   ( ح)

 ةها في تيليي التخياج االعتياكات الخاصة ةهذه الالائا.  

يتا  حاقة البامليم ىلما ةالةيانات الخاصة ةخيمات الندا اةناع خاص اةى م في مكام   (ط)

 البما ىم مااىيي الدقايات اسيقا  ليايات اليكاا امااىييها.  

 رابعا: وسائل التثقيف والترفيه:  

 المادة السادسة عشرة 

 يجب فيما يتعلق بتوفير وسائل التثقيف والترفيه مراعاة الشروط اآلتية:  

يتا اتخاذ التياةيي المنالةة لتهيئة الائا التيفيه ىم البماا في المؤللات الكةييد التي   (أ)

يبملام ةها  حينما تكام التيلييات المنالةة التي تنظمها هيئات ىامة سا خاصة غيي متاافيد  

 فب .  
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تيلي    تبتةي األنيية اليلة منالةة اللتنماي ساقات ال ياا  ىل  سم تتاافي ةها الميافا التي (ب )

 لها تحديا سهيافها  اسم يعيف ىليها يااي مييةام ىل  ىملية الييايد.  

يتا  عياك البماا في الل ةيامج النعاق ةالنايي ةحيث تت ا مل مياله  االتبياياته    ( ج)

 اسم تتمع  مل ظيافه .  

يتا االلت ايد مم سيا  اةتازات األلةاىية االلناية ىم قييا تنظي  اليح ت ااألل اي   (د )

 قامة في المبلكيات.  ااة

يتا في تنظي  األنعقة التبليمية  ىقاء األالاية لةيامج محا األمية ةيم البماا. اةيامج   (ه)

ييالية لتزاييه  ةالمبلامات األلالية التي يحتاتانها في حياته  المباانته  ىل  التكيف  

 مل ظياف المتتمل الصناىي.  

 دور الحضانة:   –خامسا 

 عشرة المادة السابعة 

 يجب فيما يتعلق بدور الحضانة مراعاة الشروط اآلتية:  

يتا سم يكام مكام ياي الحلانة قييةا مم مكام البما ةديي اةمكام  اسال يكام ماقبه   (أ)

م صدا ألي تزء مم مكام البما تاتي ةه اتتاالي ىنه مااي تلةا تلاث التا  سا تتيي  

 فيه ىمليات ينتج ىنها لالاء.  

 في الةناء الذي يتخذ مديا للياي كافة العياق الصحية.  يتا سم تتاافي  (ب )

يتا سم تؤنث الياي اتتهز ةعكا م ئ  اىل  األخص سم يبي لييي النا  لكا ق ا اسم   ( ج)

 يافي األناث االلبا الكافية.   

يتا سم يخصص لكا ق ا م ةس نظي ة اصاةام امناعف سنناء اتايه في الياي اسم   (د )

 لا تيا  حليا ندي ياميا.  يصيف له ما ال يدا ىم نصف كي

% مم  5تؤيي كا ىاملة تيغا في االنت اع ةخيمات الياي اعتياكا عهييا ال يزيي ىم   (ه)

% ىم كا ق ا  1متماع ستيها العهيي ىم الق ا األاا  ايخ ض هذا االعتياك ةااقل  

 آخي.  

يعكا متلس  يايد الياي مم ممنليم لصاحا البما االبام ت لإلعياف ىل  ليي البما  ( و)

ايت ا  ا الحلانة  ياي  ستلها  مم  سنعئت  التي  األهياف  يحدا  تيةاي  ةينامج  اىتماي 

 ااحتياتات الق ا انماه.  
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يبيم ةياي الحلانة معيفة مؤهلة اميةيات لييهم االلتبياي للبما مل األق اا اذلك ةااقل   (ز)

 ق  .   20ميةية لكا 

 سادسا: الخدمات الصحية: 

 المادة الثامنة عشرة 

 يجب العمل في المنشآت الكبيرة على توفير الخدمات الصحية اآلتية:  

ك ايته  اقييته  ىل  الديا  ةالبما  تياء اختةايات للبماا الميعحيم للبما للتبيف ىل    (أ)

الذي ليلني  ليه   ا تياء فحص قةي له  للتنةت مم لياقته  الصحية لهذا البما  حت  ال  

 يلحداا ةالبما الذي ال ياافا التبيايه  فيلي ةه  اةالمنع د في ن س الاقت.  

لاخنة  ذا    يتا سم تتاافي ميافا صحية الئدة اكافية ل غتلاا اااللتحما  مزايد ةمياه  (ب )

تقلةت قةيبة البما ذلك  مل تافيي المااي ال زمة اكذلك تافيي ماايي كافية مم المياه  

 الصالحة للعيا اىيي كاف مم سكااا العيا.  

يتا حينما كام البماا يبملام في ىمليات تلتلز  ايتياء م ةس للبما مبيلة للتلاث   ( ج)

سم تالل تحت تصيفه الةلا  سا  الصةغة  سا  لح ظ اتغييي  سا االتلاخ    حتيات خاصة 

 م ةله   اسم تتاافي ةها يااليا خاصة يمكم غلدها.  

يتا تهيئة المداىي في المنعآت التي يتاح فيها للبماا االنلاء ااألحياث االمباقيم فيص  (د )

التلاس خ ا ساقات البما  ةحيث يكام ىيي المداىي كافيا اىل  قيا مبداا مم مااقل  

 ىما البماا.  

غيفة للياحة في الحاالت التي ال تتاافي فيها الائا سخيى لياحة البماا في  يتا  ىياي   (ه)

ساقات البما  اذلك قةدا لقةيبة البما اظيافه  اىل  األخص تتهز غيفة الياحة للنلاء  

البام ت اللبماا المعتغليم في األىماا العاقة المتهيد سا األىماا التي تتقلا فتيات  

 اقات البما.  ياحة قصييد سا ىايلة خ ا س

ايتا سم يتاافي في هذه الغيفة التهاية ااةلاءد الكافية امداىي للتلاس منالةة ة ىياي  

 كافية.  

يتا سم تتمع  سا تكيف قيق االائا البما مل مدتليات الصحة البامة االصحة الةينية   ( و)

 االبدلية اياحة البماا  اذلك كلما سمكم.  

ياي الي البماا سم تدا  ةتديي  الخيمات القةية  يتا في الملتاص ات التي تدا  لب ج سف (ز)

ىل  ملتاى الممايس البا  )القةيا البا ( اىل  ملتاى األقةاء اةخصائييم  ةما في  
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ذلك اليىاية القةية المنزلية ىني االقتلاء  اصاي األعبة االتحاليا القةية الليايية  

 ال زمة.  

 : سابعا: الخدمات االجتماعية لبعض فئات العاملين

 المادة التاسعة عشرة 

 يجب العمل على تقديم الخدمات اآلتية لفئات العاملين التي تحتاج لرعاية خاصة:  

البماا التيي: ةتافيي ةيامج التبييف  امباانته  ىل  االنيماج مل سليد المنع د اتزاييه    (أ)

 ةالمبلامات الليايية ىم المنع د اىم حداقه  اااتةاته .  

األحياث: ةالبما ىل  سم تلني  ليه  األىماا التي ال تلي ةصحته  سا تبيله  لإلصاةة    (ب )

اةنتاج  اى سلاس  ة تي ىل   تعغيله   اتنظي   اىي   سا لاىات  لافية   لي   تعغيله   ي  

 ةيامج ندافية اتيايحية منالةة له   اتزاييه  ةاألغذية الم ئمة الحتياتات نماه .  

النلاء: ةالبما ىل  ىي   لناي ىما ليلي لهم  اسال تلني  ليهم سىماا عاقة سا ملنية سا   ( ج)

ىي  تعغيلها لاىات  لافية  مليد ةالصحة  المام تمتل األ  ةالياحة قةا الالل اةبيه  ا

 سا ةاةنتاج سنناء الحما  ا نعاء ياي للحلانة يبهي  ليها ةحلانة سق اا البام ت.  

الملنام: ةييالة حاا كا ىاما ملم املاىيته في حا معاكله المهنية االمبيعية  افحص  (د )

ا مل  البماا الملنيم ةص ة يايية في فتيات متدايةة  االل كا منه  في البما الذي يت 

األتي   سلاس  ىل   تعغيله   اىي   النهايية   المنااةات  ىل   تعغيله   اقصي   مكانياته  

 ةاةنتاج  اتزاييه  ةاةيعايات التي تلاىي ىل  تكي ه  االتتماىي ةبي تداىيه .  

 الباب السادس 

 التعاون بين الدول العربية  

 المادة العشرون

يعما التباام ةيم الياا البيةية ةع م نعي ايى  الخيمات االتتماىية البمالية  فيما ةيم   

 ما يعما ةناع خاص  المتاالت اآلتية:  

سم تك ا في يالة ما تيلييات تيييا سفياي مختاييم مم يالة سخيى ةغية مباانته  ىل    (أ)

 افيد في ةليه .  اكتلاا مهايات اخةيات في الخيمات االتتماىية البمالية غيي متا

الخيمات  (ب ) تنظي   في  للمباانة  سخيى  يالة  ل   مم  الماظ يم  مم  الخةيد  ذاي   ىايد 

 االتتماىية البمالية.  

 التةايا المنتظ  للمبلامات الخاصة ةالخيمات االتتماىية البمالية.   ( ج)



 
 

 253 اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

االتتماىية   (د ) ةالخيمات  المتبلدة  االمداييس  االمصقلحات  التباييف  تاحيي  ىل   البما 

المبانات  البمالي اتديي   الخيمات  هذه  اتةايا  حصاءات  تمل  قيق  تاحيي  اكذلك  ة  

ال زمة لتمكيم اةيايات المختصة ةاةحصاءات المذكايد في األققاي البيةية مم النهاض  

 ةاظي تها في هذا المتاا.  

البما ىل  يى  الييالات المتخصصة في الخيمات االتتماىية البمالية ةمباهي الخيمة   (ه)

اتكايم  االتتما  في  ىياي  االملاهمة  االتتماىية.  الييالات  امباهي  اكليات  ىية 

اتتماىات   ةتيليي ىدي  البمالية  االتتماىية  الخيمات  اةخصائييم االتتماىييم في متاا 

يايية للدائميم ىل  هذه المباهي لييالة الائا النهاض ةةيامج الييالة المتبلدة ةالخيمات 

 المذكايد الةا تقاييها.  

قةدا  سية   ( و) البمالية  االتتماىية  الخيمات  قيا   تلهيا  تهيف  ل   للتباام  سخيى  الائا 

 الحتياتات اظياف كا ةلي.  

 الباب السابع 

 أحكام عامة  

 المادة الحادية والعشرون 

تليي ةع م متاةبة تقةيا هذه التاصية األحكا  الااييد في نظا  ات اقيات اتاصيات البما  

 البيةية.  

 *** 
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 1993( لعام 7رقم )

 بشأن تأهيل 

 وتشغيل المعوقين 
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 م مؤتمي البماا البيةي المنبداي في يايتاه الباايياة البعاااااييم ةماييناة ىماام  في المملكاة 

 . 1993األيينية الهاعمية  في سةييا / نيلام 

ةعااا م ت هيا اتعاااغيا   1993( لبا   17اةبي اق ىه ىل  نصااااص االت اقية البيةية يق  )

 المباقيم. 

ةعااا م ملاااتايات البما االلااايما   1966( لبا   1اةبي اق ىه ىل  االت اقية البيةية يق  )

 ( منها. 19(  ا )15المايتيم )

ةعااا م الملاااتاي األين  للت مينات االتتماىية    1971( لبا   3اىل  االت اقية البيةية يق  )

 ( منها. 3( ال ديد )9االليما المايد )

ا  ةعااااا م ملاااااتايات البما )مبيلة( االلااااايم  1976( لبا   6اىل  االت ااقية البيةية يق   )

 ( منها. 19(   )15المايتيم )

ةعا م اللا مة االصاحة المهنية االلايما المايد  1977( لبا   1اىل  التاصاية البيةية يق  )

 ( منها. 5)

ةعا م التاتيه االتيييا المهني االلايما المايد  1977( لبا   2اىل  التاصاية البيةية يق  )

 ( منها. 3( ال ديد )14)

ةعااا م الخيمات االتتماىية البمالية االلااايما   1983( لبا   6اىل  التاصاااية البيةية يق  )

 ( منها. 18( ا )6( ا)3المااي )

ا ذ يبتةي المؤتمي سم مم المنالاااا الااال مباييي ا تياءات ت صااايلية في  قاي تاصاااية  

( ةعاا م ت هيا اتعااغيا  17ل لااتيعاااي ةها ىني تقةيا األحكا  الااييد في االت اقية البيةية يق  )

 لمعاي  ليها سى ه. المباقيم  ا

( 7فإنه يديي الماافدة ىل  التاصاية اآلتي نصاها  االتي يقلا ىليها التاصاية البيةية يق  )

 ةع م ت هيا اتعغيا المباقيم.  1993لبا  
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 أوال: التعريف والتصنيف ونطاق التطبيق  

 المادة األولى

المباق ها العخص الذي يباني مم ندص في ةبض قيياته التليية سا الحلية سا الذهنية   

نتيتة ميض سا حايث  سا لةا خلدي  سا ىاما اياني سيي لبتزه كليا سا تزئيا ىم البما  سا  

االلتمياي ةه  سا التيقي فيه  اكذلك سلبف قييته ىل  الديا  ةاحيى الاظائف األلالية األخيى  

 في الحياد  ايحتاج  لي اليىاية االت هيا مم ستا يمته سا  ىايد يمته في المتتمل.  

 لثانية المادة ا

ات ميم   االت هيلية   االن لية  ااالتتماىية  الصحية  الخيمات  تافيي  المباقيم  ةيىاية  يدصي 

االحتياتات ال نية االمايية ل لت ايد مم قيياته  المتاحة  اتافيي فيص البما المنالةة لتعغيله   

 يبيا.  ايمته  في المتتمل  اصاال  ل  تكي ه  مل ةيئته  القةيبية  مل ك الة كا ذلك تعي 

 المادة الثالثة

ت هيا المباقيم ها ىملية منظمة املتميد  مةنية ىل  سلس ىلمية تهيف  ل  االلت ايد مم  

الدييات المتاحة ليي المباق  ايت  تاتيهها اتنميتها ىةي ةيامج ت هيلية عاملة  تك ا تحديا سىل   

 االنيماج في ةيئته القةيبية.   ىل  ملتاي لديياته األيائية  ةما يلاىيه  

 المادة الرابعة 

الحصاا ىل  ىما   لتمكينه  مم  المتاحة   المباقيم ها ىملية الت ايد مم قاقاته   تعغيا 

 يتنالا مل قيياته  اااللتمياي ةه االتيقي فيه.  

 المادة الخامسة

قيي ممكم مم  يدصي ةإيماج المباقيم  كلاةه  مهايات تلاىيه  ىل  التكيف مل ةيئته  ة كةي  

 اللهالة.  

 المادة السادسة

 يصنف المعوقون حسب سبب اإلعاقة كما يلي:  

 المعوقون جسديا:   -أ

ه  األعخاص الذيم يااتهام  ىاقة في قيياته  القةيبية  نتيتة خلا سا ميض سا ىاهة   

 امم سمنلة ذلك:   

 علا األق اا.   -1
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 العلا اليماغي.   -2

 العلا النص ي.   -3

 لماي سا ةتي في ااحي سا سكني مم سقيافه .   -4

 المعوقون حسيا:   -ب

 ه  األعخاص الذيم ندصت قييته  الحلية لاظي ة ىلا  سا سكني لييه   امم سمنلة ذلك:  

 المك افام.   -1

 لباف الةصي الذيم ال يتيي مبه  تصحيح النظي.   -2

 الص .   -3

 الةك .   -4

 لباف اللمل الذيم ال يتيي مبه  تصحيح اللمل.   -5

 اةات النقا.  صب -6

 المعوقون ذهنيا:   -ج

ه  األعخاص الذيم يبانام مم ندص في قيياته  الذهنية  يؤني ىل  ىمليات اةيياك  سا  

 اليةق  سا االلتنتاج لييه   كحاالت التخلف البدلي ةييتاته المختل ة.  

 المعوقون مرضيا:   -د

ه  المصاةام ة مياض مزمنة  تحي مم قيياته  ىل  االنتظا  في ملتاي سياء البما  اتحيي  

 التعييبات الاقنية في كا يالة هذه األمياض اييتة اةىاقة.  

 ثانيا: السياسات

 المادة السابعة

تلل كا يالة ليالات خاصة ةالمباقيم تهيف  ل  محا سميته  ات هيله  اتعغيله  ايمته   

في المتتمل  اتبما ىل  ت ميم العياق ال نية  االمايية االك الة التعييبية ال زمة لتحديا هذه  

 الليالات.  

 المادة الثامنة 

لمباقيم امتاةبة  ينةغي ىل  كا يالة  نعاء تهاز متخصص  يتالي اةعياف ىل  يىاية ا

 عئانه  اقلاياه   مم خ ا فياع سا احيات.  
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 المادة التاسعة

تلب  كا يالة  لي  نعاء متلس يل  كافة التهات الحكامية اغيي الحكامية ذات الب قة   

ةما فيها سصحاا األىماا االبماا  لتنليا ااقتياح الليالات المتبلدة ةيىاية ات هيا اتعغيا  

 المباقيم. 

 لعاشرةالمادة ا

تلب  كا يالة  ل   تياء اتعتيل الةحاث االييالات المييانية  لتداي  خيمات ت هيا اتعغيا  

 المباقيم  اصاال  ل  تحلينها  اااليتداء ةملتااها.  

 

 ثالثا: تأهيل المعوقين 

 المادة الحادية العشرة

ا الن نة   تلب  كا يالة  لي  نعاء صنياق اقني للمباقيم  تلاه  في تمايله سقياف البم

 اسية تهات سخيى يتالي اةن اق ىل  ىمليات تيييا ات هيا المباقيم.  

 المادة الثانية عشرة 

 ينةغي ىل  كا يالة  صياي التعييبات المتبلدة ةيىاية ات هيا المباقيم 

 المادة الثالثة عشرة 

 تعمل كل دولة وفقا إلمكانياتها على:  

 قيم  اتافيي المبيات االالائا ال زمة لها.   نعاء مياكز متخصصة للت هيا المهني للمبا (أ)

 تعتيل المؤللات غيي الحكامية الباملة في متاا ت هيا المباقيم.   (ب )

 المادة الرابعة عشرة 

ال زمة   ال نية  البناصي  اتيييا  ةىياي  الك يلة  اةتياءات  اتخاذ  يالة  كا  ىل   ينةغي 

 االمؤهلة  للتباما االت اىا مل المباقيم  ةقييدة ىلمية لليمة.  

 رابعا: تشغيل المعوقين  

 المادة الخامسة عشرة 

اقيم,  تبما كا يالة  ةالتباام مل سصحاا األىماا االبماا  ىل  تافيي فيص البما للمب

 اتتخذ اةتياءات الدانانية ال زمة لذلك.  
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 المادة السادسة عشرة 

ينةغي ىل  كا يالة   صياي التعييبات التي تك ا تعغيا ىيي مم المباقيم في المؤللات  

 %.  4الحكامية اغيي الحكامية ةنلةة ال تدا ىم 

 

 المادة السابعة عشرة 

تخصص التعييبات في كا يالة اظائف امهنا مبينة في ستهزتها المختل ة للمباقيم تت ء   

 فيها  ما ل  يتدي  مباق ل لتحاق ةها.   مل قيياته   اال يتاز تبييم غييه  

 المادة الثامنة عشرة 

يك ا تعييل كا يالة  ىقاء األالاية للمباقيم لعغا ةبض الاظائف االمهم في األتهزد  

 الحكامية اغيي الحكامية  التي تت ء  مل قيياته  ا مكانياته .  

 المادة التاسعة عشرة 

التي تتالي تعخيص ناع الباق  اتحييي ييتته   ينةغي ىل  كا يالة تحييي التهة اليلمية  

 للملاىيد في اختياي المهنة التي تتنالا مل تلك اةىاقة.  

 المادة العشرون

الااها   اةنتاتية  المؤللات  التزا   ميى  ةمياقةة  يالة  كا  في  البما  ت تيش  ستهزد  تلتز  

 ةتقةيا التعييبات المنظمة لتعغيا المباقيم.  

 ون المادة الحادية والعشر

المباقيم   البما ةيم  تكافؤ ال يص في  الك يلة ةتقةيا مةيس  ينظ  تعييل كا يالة اللااةق 

 اغييه   ىني تلااي الدييات االمؤه ت كما تك ا تقةيا هذا المةيس ةيم التنليم مم المباقيم.  

 المادة الثانية والعشرون 

اج الت  يلتخيمها المباقام  ينةغ  ىل  كا يالة اتخاذ اةتياءات ال زمة ةى اء سياات اةنت

 ف  ىمله  مم اليلا  التميكية   سا تزء منها . 

 المادة الثالثة والعشرون 

تبما كا يالة ىل  تعتيل المباقيم في ت ليس تمبيات تباانية  نتاتية خاصة ةه   اىل   

 يى  هذه التمبيات ةمختلف الالائا المتاحة.  
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 المادة الرابعة والعشرون 

ينةغي ىل  كا يالة ملاىيد المباقيم ةنعاء معاييل  نتاتية صغييد ييييانها ة ن له  سا  

 ةالمعايكة مل آخييم  ايى  هذه المعاييل ةمختلف الالائا المتاحة.  

 المادة الخامسة والعشرون 

ينةغي ىل  كا يالة اتخاذ اةتياءات ال زمة ةى اء المباقيم مم اليلا  التميكية سا مم  

 منها ىني التييايه  سياات اةنتاج الت  يلتخيمانها ف  ىمله  . تزء 

 المادة السادسة والعشرون 

ينةغي ىل  كا يالة اتخاذ اةتياءات ال زمة ةى اء الايش المحمية االتمبيات التباانية  

 اةنتاتية الخاصة ةالمباقيم مم الليائا كليا سا تزئيا.  

 خامسا: إدماج المعوقين 

 ة والعشرون المادة السابع

تبما كا يالة ىل  تافيي المبينات التبايلية  الحيكية االلمبية االةصيية للمباقيم  اتديي   

 التلهي ت ال زمة لغيي الدايييم للحصاا ىليها.  

 المادة الثامنة والعشرون 

المباقيم في   للحيلالة يام تهميش ياي  اتخاذ اةتياءات الليايية  ينةغي ىل  كا يالة 

 حة ال يصة له  للتبةيي ىم قيياته .  البما ا تا 

 المادة التاسعة والعشرون 

ينةغي ىل  كا يالة  صياي التعييبات التي تك ا قيا  سصحاا األىماا ةمياىاد الهنيلية   (أ)

الت هيلية  ىني تصمي  المنعآت الصناىية التيييد  اتبما ىل   تياء التحاييات الليايية  

 ىل  الدائ  منها ةهيف تلهيا حيكة المباقيم ياخا المنعآت.  

 القيق البامة  لتلهيا اتندا احيكة المباقيم.  البما ىل   تياء التحاييات ال زمة ىل   (ب )

للمباق لهالة   ( ج) يتيح  البامة ةما  المةاني الحكامية ااألماكم  التحاييات ال زمة في   تياء 

 الحيكة االتخيا  مختلف الميافا.  
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 المادة الثالثون

التي   التحاييات  الناتمة ىم  التكاليف  ينةغي ىل  كا يالة تبايض سصحاا األىماا ىم 

انها في سماكم البما  سا في سياات اةنتاج  لتلهيا حيكة اىما البامليم المباقيم  ايت   يتي

 التبايض  ليه  ةالقيق التي تياها اليالة منالةة  امنها اةى اء مم الليائا كليا سا تزئيا.  

 المادة الحادية والثالثون 

اا ةاتخاذ التياةيي الخاصة  ينةغي ىل  كا يالة اتخاذ اةتياءات التي تك ا قيا  سصحاا األىم

ةاألمم الصناىي االل مة المهنية اكذلك  تياء التحاييات ال زمة في مبيات اسياات اةنتاج  

 التي يبما ىليها المباقام ةما يؤمم حمايته  ايلها ىليه  سياء ىمله .  

 المادة الثانية والثالثون 

ينةغي ىل  كا يالة تعتيل منظمات البماا ىل  تافيي يىاية خاصة ألىلائها مم المباقيم   

اتخصيص تزء مم سنعقتها الخيمية االتباانية ليىايته  ةما يت ء  اظياف  ىاقته   مل مياىاد  

 األالاية في التخصيص في مياييم اةلكام االمااص ت االتباانيات االلته كية.  

 والثالثون  المادة الثالثة

ينةغي ىل  كا يالة تعتيل منظمات البماا ىل  تحما ملئالية تقةيل حياد سىلائها مم  

 المباقيم  ايمته  اتتماىيا مم خ ا نعاقاتها االتتماىية االندافية االييالية. 

 المادة الرابعة والثالثون 

يف المباقيم في  ينةغي ىل  كا يالة االلت ايد مم الائا اةى    ةما يلاىي ىل  يمج اتكي

 المتتمل  افا منهاج ىلمي ميياس مم قةا اختصاصييم في متالي المباقيم ااةى  .  

 سادسا: امتيازات خاصة  

 المادة الخامسة والثالثون 

 ينبغي على كل دولة:  

كالمتاحف   (أ) لليالة   التاةبة  االتيفيهية  الندافية  لألماكم  اليخاا  يلا   مم  المباق   ى اء 

 ينما  اغييها.  االملايح اياي الل

اللبي لمنح المباق تخ يلات خاصة ىل  يلا  يخاا األماكم المعاي  ليها في ال ديد )س(   (ب )

 التاةبة للدقاع الخاصة.  
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 المادة السادسة والثالثون 

ينةغي ىل  كا يالة اتخاذ اةتياءات الك يلة ةتمكيم المباق مم التخيا  المااص ت البامة  

 متانا  سا ة لباي مخ لة.  

 مادة السابعة والثالثون ال

ينةغي ىل  كا يالة  ى اء المباق تلييا  ىني التييايه ليايد محايد اللتخيامه العخصي  

مم يفل يلامها التميكية كليا سا تزئيا  امنح هذا االمتياز ةصايد يايية تحييها التعييبات  

 في كا يالة.  

 المادة الثامنة والثالثون 

 ةهاية لتيليي تمتبه ةاالمتيازات التي تمنحها له التعييبات.    ينةغي ىل  كا يالة تزايي المباق

 سابعا: التعاون العربي  

 المادة التاسعة والثالثون 

تلب  الياا البيةية للتباام فيما ةينها اةالتنليا مل مكتا البما البيةي   ل  يل  ليالة  

ىيةية ماحيد ةع م ت هيا اتعغيا المباقيم ايىايته   تهيف  ل  التباام االتنليا االتكاما في  

 هذا المتاا.  

 المادة األربعون 

ا  ات اقيات اتاصيات البما  تليي ةع م متاةبة تقةيا هذه التاصية األحكا  الااييد في نظ

 البيةية. 

 *** 
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 التوصية العربية

 1998( لعام 8رقم )

 بشأن تفتيش العمل
 

 

 



 
 

 264 اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

آذاي  مايس   )األقصي   االبعييم  الخاملة  يايته  في  المنبدي  البيةي  البما  مؤتمي   م 

1998.) 

نصاصا تتبلا ةت تيش البما الليما  اةبي اق ىه ىل  ات اقيات البما البيةية التي تتلمم  

 االت اقيات: 

 ( . 98   97  96ةع م ملتايات البما المااي )  1966( لبا  1االت اقية البيةية يق  ) -

 (.  100   99   98ةع م ملتايات البما مبيلة المااي )  1976( لبا   6االت اقية البيةية يق  )  -

 (.  12ةع م الل مة االصحة المهنية المايد )  1977( لبا  7االت اقية البيةية يق  ) -

 (.  26ةع م البماا الزياىييم المايد ) 1980( لبا  12االت اقية البيةية يق  ) -

 ةع م ت تيش البما.   1998( لبا  19يةية يق  )االت اقية الب -

الداهيد ) المنبديد في  الياةبة االبعييم  آذاي    8-1افي لاء تاتيهاته في يايته  مايس/ 

1997  .) 

ا ذ يبتةي سنه مم المنالا الل مباييي ا تياءات ت صيلية في اقاي تاصية ةع م ت تيش  

في الااييد  األحكا   تقةيا  ةها ىني  ل لتيعاي  )  البما  البيةية يق   ت تيش  19االت اقية  ةع م   )

 البما.  

(  8فإنه يديي الماافدة ىل  التاصية اآلتي نصها  االتي يقلا ىليها التاصية البيةية يق  )

 ةع م ت تيش البما.    1998لبا  

 المادة األولي  

م  ينةغي ىل  كا يالة سم تنظ  ت تيش البما في تميل ققاىات اسماكم البما مم خ ا الدااني 

 ااألنظمة االلاائح االديايات المن ذد لها.  

 ايتاز لليالة ىني الليايد التنناء ةبض فئات البماا اسماكم البما منا:  

سماكم البما الحكامية المينية االبلكيية ااألمنية التي يمكم سم يخا ت تيش البما فيها   -1

 ةالليية التي تدتليها االىتةايات المتبلدة ةاألمم الاقني.  

 ل البائلة  ذا كام اةعياف للدييا مم الييتة األالي.  معايي -2

 خي  المنازا امم في حكمه .   -3
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 المادة الثانية  

تعكا كا يالة تهازا سا سكني لت تيش البما  ىاما  سا متبيي االختصاصات سا ققاىيا ةما ال  

د سا اةيايات  يتبايض مل سياء مهمة الت تيش ةكا عتاىة  اييتةق هذا التهاز سا األتهزد ةاةياي

 الميكزية ذات الصلة ةنعاق الت تيش.  

افي حالة تبيي األتهزد التي تدا  ةالت تيش يتا التنليا االتباام االتكاما فيما ةينها ىل   

نحا يحاا يام التناقض سا التكياي سا التياخا ةيم سنعقتها  اةما ال يلةا  يةاكا لصاحا البما   

 ةنتاج.  سا ت نييا ىل  حلم ليي البما سا ا

 المادة الثالثة  

 ينةغي ىل  كا يالة تنظي  االتصاالت اليسلية فيما ةيم تهاز الت تيش افا آلية تك ا:   -1

 ليىة الحيكة الهالة األياء.    -

 ليىة يفل المبلامات  لي الملئاليم.   -

 ليىة تلد  التاتيهات مم الملئاليم.  -

 ليىة اةتياءات االتن يذ.   -

 تنظي  االتصاالت األفدية فيما ةيم تهاز سا ستهزد الت تيش ةما يك ا: اينةغي ىل  كا يالة   -2

 ليىة األياء.   -

 التنليا ةما يحدا ىي  التناقض سا التياخا.   -

 ىي   يةاك صاحا البما مم خ ا التكياي سا التبيي للم تعيم.   -

 التكاما ةيم االختصاصات المتبييد سا ستهزد الت تيش المتبييد.   -

 المادة الرابعة 

ل اةيايد الميكزية لت تيش البما الليالة البامة للت تيش التي مم لمم ما تبالته الخقة  تل

التنمية االقتصايية ااالتتماىية ايلاه  في تقةيا   ةما يتبلها تنلت  مل خقة  للت تيش   البامة 

 تعييبات البما اتحديا البيالة االتتماىية  اتكام هذه الخقة زمنية  سا مهنية  سا تخصصية.  

 وكذلك تعالج السياسة العامة على األخص:  

تحييي سالايات الت تيش ةما يتاافا مل التاانا األكني  لحاحا اقتصاييا  سا اتتماىيا سا   -

 صحيا.   

 متاةبة التن يذ ةما يلمم التيية االتحدا مم ميى تقةيا تعييبات البما.   -
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 تافيي متقلةات تهاز الت تيش ةما يمكنه مم الديا  ةبمله ةلهالة اك اءد.   -

 األياء الاظي ي االتيييا ةهيف زيايد الدييات ااةمكانيات  امياقةة األياء اتقاييه.   -

الت تيش امبيفة الللةيات ات فيها  اتبميا  تديي  النتائج للاقاف ىل  ما حدده تهاز   -

 اةيتاةيات التي تيافدت مل ىما التهاز.  

 المادة الخامسة

ينةغي ىل  التهة المبنية في كا يالة سم تياىي في تبييم م تش البما سم يكام مؤه  ت هي   

لتخصصات  ىلميا ةما ي ئ  الديا  ةبمله  امم ستا ذلك ي لا سم يحما عهايد تامبية في سحي ا

 ذات الب قة ةبمله منا الحداق   القا   الهنيلة.  

 المادة السادسة 

 يجب على مفتش العمل:  

سم يؤيي اليميم  قةا مةاعيد ىمله  ة م يمايس ىمله ةكا سمانة اصيق ا خ ص  اتنظ    -1

 التعييبات سياء اليميم املمانه االتهة التي يؤيي سمامها.  

ةكا حياي امالاىي -2 يدا  ةبمله  ليي األقياف سم  ةالهيةة ااالحتيا   ةما يقةل ىمله  ة 

 المبنية.  

سال تكام له سية مصلحة عخصية مةاعيد سا غيي مةاعيد في المنعآت التي يدا  ةالت تيش   -3

 ىليها.  

سال يكعف سي لي مم سلياي المهنة يقلل ىليه  سا سم يةاح ةمصيي العكاى سا المبلامات   -4

م المحافظة ىل  هذه الليية خ ا قيا  الم تش ةبمله  التي سيت  ل  الديا  ةالت تيش  اتكا 

 اةبي االنتهاء منه.  

 المادة السابعة

يت  في كا يالة تيييا م تش البما نظييا اىمليا ةما يؤهله ألياء مهمته كتاىيته ةاألحكا   

التعييبية التي ليياقا تقةيدها  ازيايد قيياته ىل  الحااي االم االة اليةلامالية  ا تيائه  

 لل حاصات ال زمة ىم تاافي مااص ات الل مة االصحة المهنية.  

التييية الةينامج  ف   يلتمي  ايياى   اسم  ةبمله  الم تش  التحاق  قةا  ما  ميحلة  يعما  سم    

 التيييا ةما يمكنه مم مااكةة التقايات التعييبية اال نية. 
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 المادة الثامنة  

اناىيتها   المهمات  حت   مل  يت ء   ةما  الم تعيم  مم  الكافي  البيي  تبييم  يالة  كا  تياىي 

ااألتهزد المبنية في اليالة ل لتبانة ةاالختصاصييم للمباانة في سىماا   ت االتنليا مل اةيايا

 الت تيش.  

 المادة التاسعة  

 تياىي كا يالة معايكة الميسد في تهاز ت تيش البما افدا لمتقلةات البما.  

 المادة العاشرة

خايتية    ينةغي ىل  كا يالة سم تافي الحماية ال زمة للم تش  ا ةباي سية ت نييات سا لغاق 

سية تهة سخيى  ةعكا مةاعي سا غيي   البماا  سا  البما  سا مم  ىليه  لااء كام مم صاحا 

مةاعي  ةما في ذلك  عبايه ةالدلا حاا التديايه الاظي ي االتيقي  األمي الذي يؤني ىل  قيامه  

 ةبمله ةحيية احياي االتد لية.  

 المادة الحادية عشرة 

 دولة ما يلي:  لدعم دور تفتيش العمل تراعي كل 

 تبييم البيي الكافي مم الم تعيم االتنليا ةيم اةيايات ااألتهزد المختل ة.   (أ)

حت  اىيي المهمات المكلف ةها الم تعام  ةما يتبا الت تيش ملتميا اخ ا فتيات   (ب )

 مةيمتة مم اةيايد الملئالة.  

 ناىية المهمات االتخصصات حت  يؤيي الت تيش سغياله.   ( ج)

 ييي االناىي ةيم الم تعيم.  حصاا التكاما الب (د )

 المادة الثانية عشرة  

تتحما اةيايد المختصة كافة الن دات المالية التي تكام الزمة لممايلة الم تعيم ااتةاته    

 اتافي له :  

مكاتا متهزد تتهيزا منالةا  اتزاي ةالائا االتصاا الحيينة التي تيلي ىليه  مخاقةة   -1

ذاي الب قة  االحصاا ىلي الةيانات االمبلامات ذات الصلة ة نعقة الت تيش  اكذلك 

ةنظ  مبلامات آلية تمكنه  مم ح ظ االتيتاع المبلامات ةلهالة. ايتيي اختياي مااقل  

 اا  ليها مم قةا األقياف المبنية كافة.  المكاتا ةحيث يلها الاص 

الائا سا تلهي ت ندا ةما يمكنه  مم سياء ااتةاته  ةعكا فباا  الليالة اختياي األنلا  -2

 افا  مكانياتها.  
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الانائا االتعييبات الليايية ألياء ىمله  ةما فيها التعييبات االنظ  االلاائح المنظمة   -3

لبيةية االيالية المصيق ىليها مم قةا اليالة   لعياق اظياف البما اات اقيات البما ا

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

األتهزد الليايية لل حص االمباينة في مااقل البما  استهزد الائا الاقاية الذاتية   -4

 ىنيما يكام التبمالها لياييا للح اظ ىل  صحة ال مة الم تعيم . 

 الثالثة عشرة  المادة 

 ينبغي على كل دولة تضمين تشريعاتها الوظائف التالية لمفتش العمل:  

اات اقيات   -1 ةماتةها  الصاييد  االنظ   كالداانيم  الب قة   ذات  التعييبات  تقةيا  مياقةة 

البما البيةية االيالية المصيق ىليها مم قةا يالته  اات اقيات البما التماىية  اكذلك  

ا البما ةالل النظ  االلاائح اتبليا اةى نات افدا ألحكا  التعييل  مياقةة التزا  صاح

 الاقني.  

تزايي سصحاا البما االبماا ةالمبلامات ااةيعايات التي تلاىيه  في تن يذ التعييبات   -2

 الااتةة التقةيا.  

ملاىيد قيفي اةنتاج في اتةاع الائا المحافظة ىل  الل مة االصحة المهنية اسهمية   -3

 متقلةاتها.  تافيي 

تقةيا   -4 مياقةته  حيم  يكع ها  التي  االنغيات  الندص  ة اته  المختصة  الللقة   ة ا 

 تعييبات البما  ةهيف اتخاذ اةتياءات ال زمة لت في الندص االنغيات.  

التيخيص   -5 منح  يتقلةها  التي  المهنية  االصحة  الل مة  اعتياقات  في الل  المعايكة 

 ةإقامة المنع د.  

 المادة الرابعة عشرة  

كا يالة حيم تحييي ااتةات التهة المختصة ةالت تيش سا الم تعيم ىي  تكلي ه  ة ية    تياىي 

ااتةات  لافية تؤني للةا ىل  سيائه  ال باا  سا تخا ةالللقة  سا الحياي للم تعيم في ى قته   

 ة صحاا البما االبماا.  

 المادة الخامسة عشرة  

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

حا اليخاا  ل  سماكم البما ألياء ااتةه ةحيية تامة في كا األاقات  نهايا سا لي     -1

 يام  خقاي لاةا.  
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ةبي يخاله مكام البما يخقي الم تش صاحا البما ةاتايه  ماا ل  يي سم ذلك قي يلي   -2

ز للتعييل الاقني سم ينظ  الت تيش ىل  سماكم البما ذات القةيبة الخاصة  ةمهمته  ايتا

 ةما يتنالا مل قةيبتها.  

االلت لاي مم صاحا البما  سا مم يمنله  سا البامليم في المنع د )ىل  ان ياي  سا سما    -3

 عهاي( ىم سية مبلامات ليايية تتبلا ةتقةيا تعييبات البما.  

يمنله  سا سي ىاما في المؤللة التي يدا  ةالت تيش ىليها     التيىاء صاحا البما  سا مم  -4

  ل  مكتةه ةهيف تاتيه االلت لايات  ذا اتي سم ذلك ليايي ألياء ااتةه.  

االق ع ىل  اللت ت سا اليفاتي سا سية انائا سخيى اسخذ نلخ سا صاي منها  ذا اتي   -5

 سم ذلك ليايي ألياء مهمته.  

لة سا المتياالة في مكام البما سا المنتتات  ةغيض التحليا  سخذ ىينات مم المااي الملتبم -6

ااالقمئنام ىل  ل مة اصحة البماا اةيئة البما  مل  خقاي صاحا البما ةنتيتة  

 التحليا.  

 اتخاذ اةتياء المنالا لمبالتة المخال ات مم ةيم:   -7

  لياء النصح ااةيعاي ةع م كي ية مبالتة المخال ة.   -

 ت في المخال ة.  تاتيه تنةيه ع هي ل -

 تاتيه  نذاي كتاةي لتيايك المخال ة خ ا ميد مبينة.   -

 تحييي محلي تلةق فيه المخال ة.   -

 اتخاذ  تياءات التن يذ ال ايي لييء خقي ياه  يهيي صحة البماا سا ل مته .   -

 صياي التبليمات ةزالة نااحي الندص في األتهزد االمبيات الملتبملة ةهيف المحافظة   -8

 ة البماا سا ل مته .  ىل  صح

افي حالة اتاي خقي اعيك يهيي صحة البماا سا ل مته   له  صياي سا التصياي األاامي  

ذلك   في  ةما  الاقني  التعييل  يدييها  التي  ااةتياءات  لألحكا   افدا  المخال ة   ةزالة  ال زمة 

 الاقف الكلي سا التزئي للبما.  

 المادة السادسة عشرة  

ينةغي ىل  كا يالة سم تلز  في تعييباتها صاحا البما االباما ةالتباام مل م تش البما  

اتلهيا قيامه ةمهامه  اتلميم البداةات التي ت يض ىل  كا مم يبيقا سىماا الت تيش سا يمتنل  

 ىم التباام مل الم تش.  
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 المادة السابعة عشرة 

تكام يايية سا تتةبية سا انتدائية سا ةناء ىل   تنظ  التعييبات الاقنية الزيايات الت تيعية ة م  

 عكاى.  

اللنة ىل    في  ااحيد  الااحيد ميد  المنع د  الت تيش ىل   الت تيش  ل   تياء  ايلب  تهاز 

 األقا.  

 اتياىي كا يالة التنليا االتكاما ةيم ت تيش البما ات تيش الت مينات االتتماىية فيها.  

 المادة الثامنة عشرة 

بما سحي سفياي اللاةقة البيلية  )الدلائية( ايحما ةقاقة مهنية تنةت عخصيته  يبتةي م تش ال

ااظي ته ايةيزها مت  يقلا منه ذلك  اتبتمي الةقاقة مم الازيي المختص سا مم ينيةه اتخت   

 ةخات  الازايد.  

 المادة التاسعة عشرة  

 يراعي مفتش العمل:  

  ىياي تدييي حاا زيايته الت تيعية افدا للنماذج الذي تبتميه اةيايد المختصة ةالت تيش.   -

 حيم  ىياي محلي المخال ة سم يكام افا النماذج الذي تبيه اةيايد المختصة ةالت تيش.  -

 المادة العشرون

  يدا  م تش البما ةيفل محلي لةق المخال ة  ل  الللقة الدلائية مةاعيد سا ىم قييا 

 التهة المختصة التي يتةبها  اذلك افدا لإلتياءات التي ينص ىليها التعييل الاقني.  

 ايكام لمحلي لةق المخال ة الداد النةاتية  ل  سم ينةت البكس.  

 المادة الحادية والعشرون  

ينةغي ىل  كا يالة سم تلز  تعييباتها التهة المختصة ةالت تيش ةإىياي تدييي لناي عاما  

ها خ ا فتيد ال تتتااز نهاية البا  التالي يتنااا ال باليات التي قا  ةها تهاز الت تيش  ىم نعاقات

 اتياىي اةيايد.  

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

 الداانيم االلاائح ذات الصلة ة ىماا الت تيش.   -1

 التهاز سا األتهزد المختصة ةالت تيش انظمها اهياكلها االبامليم فيها.   -2



 
 

 271 اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

 حصاءات ىم سنعقة الت تيش ةما في ذلك ىيي الزيايات الت تيعية  اىيي المنعآت التي   -3

االبداة  الملةاقة   االمخال ات  فيها   البامليم  الزيايات  اىيي  الم يالة  عملتها  ات 

 ىل  المخال يم  ااةصاةات ااألمياض المهنية.  

 المعاكا االصباةات التي تااته تهاز سا ستهزد الت تيش.   -4

سم تيلا نلخة مم التدييي خ ا فتيد ال تزيي ىل  ن نة سعهي مم تاييخ صيايه  ل     ثانيا : 

 المييي البا  لمكتا البما البيةي.  

 المادة الثانية والعشرون  

منظمة البما البيةية  ل  التنليا ةيم الياا البيةية ةهيف التباام اتةايا الخةيات    تلب  

 في متاا ت تيش البما.  

 المادة الثالثة والعشرون  

تليى ةع م متاةبة تقةيا هذه التاصية األحكا  الااييد في نظا  ات اقيات اتاصيات البما  

 البيةية. 

 *** 
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 والثالثون المادة السادسة 

ينةغي ىل  كا يالة اتخاذ اةتياءات الك يلة ةتمكيم المباق مم التخيا  المااص ت البامة  

 متانا  سا ة لباي مخ لة.  

 المادة السابعة والثالثون 

ينةغي ىل  كا يالة  ى اء المباق تلييا  ىني التييايه ليايد محايد اللتخيامه العخصي  

زئيا  امنح هذا االمتياز ةصايد يايية تحييها التعييبات  مم يفل يلامها التميكية كليا سا ت

 في كا يالة.  

 المادة الثامنة والثالثون 

 ينةغي ىل  كا يالة تزايي المباق ةهاية لتيليي تمتبه ةاالمتيازات التي تمنحها له التعييبات.  

 سابعا: التعاون العربي  

 المادة التاسعة والثالثون 

يما ةينها اةالتنليا مل مكتا البما البيةي   ل  يل  ليالة  تلب  الياا البيةية للتباام ف 

ىيةية ماحيد ةع م ت هيا اتعغيا المباقيم ايىايته   تهيف  ل  التباام االتنليا االتكاما في  

 هذا المتاا.  

 المادة األربعون 

تليي ةع م متاةبة تقةيا هذه التاصية األحكا  الااييد في نظا  ات اقيات اتاصيات البما  

 بيةية. ال

 *** 
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 سيلاا  /لاااااةتمةي   21-14 م مؤتمي البما البية  المنبدي ف  يايته الحايية ااأليةبيم )

2014 ) 

البيةياة نحا تاحياي التعاااااييباات البماالياة اظياف  اانق قاا مم سهاياف منظماة البماا  

 اعياق البما ف  الياا البيةية كلما سمكم ذلك 

انظيا لكام البيالة االتتماىية تبتةي هيفا سلاااالااايا مم األهياف الت  نص ىليها الميناق  

 البية  للبما اتلب  لتحديدها الياا البيةية 

يا البيالة االتتماىية االلااامام ااألمام  ا يمانا ة م الحماية االتتماىية ه  اللاااةيا لتحد

 لتيا الملتدةا اه  حا لكا مااقم 

اتتااةا مل التقاي االتالال ف  م ها  الحماية االتتماىية لتعاما التعاغيا االبما ال ئا 

 االتبلي  االصحة 

ا قيايا ألهمية اللاااب  لتحديا عاااياق اظياف سفلاااا للبما كلما سمكم ذلك كما نص 

 ية  للبما ايلتاي منظمة البما البيةية ىليه الميناق الب

ااىتيافاا ةتلاااااخ  حت  الدقااع االقتصاااااايى غيي المنظ  ايايه ف   يتااي فيص البماا 

 امااتهة تحيى الةقالة 

اتديييا ألهمية هذا الدقاع اليايد اللب  الحنيث الهايف ةيماته ف  االقتصاي المنظ   

األدنى من الحـماـية االجتـماعـية للـعاملين فـيه   ـفنن الواـجب الوطنى واإلنســـــانى يحتم توفير الـحد

  حتى يتحقق هذا الهدف

ا ذ يبتةي مم المنالاا الال مباييي ت صايلية ف  عاكا تاصاية ةعا م الحماية االتتماىية  

 للبامليم ف  الدقاع غيي المنظ  ل لتيعاي ةها 

الاياا اتحديداا لماا تنص ىلياه الماايد األال  مم المينااق البية  للبماا ىل  سم هايف  

 البيةية يفل ملتاى الداى الباملة فيها 

فإم المؤتمي يديي الماافدة ىل  التاصية البيةية اآلت  نصها االت  يقلا ىليهااااااااااااااااا ق 

ــادى غير  9التوصية العربية رقم ) ـــ ـــ ـــ ( بشأن الحماية االجتماعية للعاملين فى القطاع االقتصـ

  ق .. المنظم
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 المادة األولى

 بالقطاع االقتصادى غير المنظم المقصود 

يدصااي ةالدقاع االقتصااايى غيي المنظ  متماىة األفياي االاحيات الت  تمايس سنعااقة  

معاياىة اتنتج لالبا سا تدي  خيمات سا تدا  ةتازيبها  اتبما لحلااةها سا لحلااا الغيي ةيام  

 .تياخيص مم التهات المختصة اال تعملها الحماية التعييبية سا االتتماىية 

 المادة الثانية 

 نطاق التطبيق 

تلايى المةايا ااألحكا  الااييد ف  هذه التاصاية ىل  الاحيات ااألعاخاص البامليم ف  

الدقاع االقتصاايى غيي المنظ  ممم اليخلابام لتعاييبات البما االت مينات االتتماىية النافذد  

 ه التاصية .ايحيي تعييل اليالة المعياىات افئات األعخاص الخالبيم ألحكا  هذ 

 الثالثةالمادة 

 التدريب والتأهيل المهنى 

ينةغ  ىل  الايالاة  تااحاة فيص التاييياا التدن  االمهن  للباامليم ف  الدقااع االقتصاااااايى  

غيي المنظ  اتلااهيا تزاييه  ةالمبايف التدنية ااأللاااليا ال نية ليفل ملااتاى اةنتاج اتحلاايم  

ةالبمالة المييةة ةما يلااىي ىل  اةيماج التيييت  االتحاا  تديي  الخيمات ا مياي الدقاع المنظ   

  ل  الدقاع المنظ  ف  نهاية المقاف.

 الرابعة المادة 

 الحماية االجتماعية 

تك اا الايالاة للباامليم ف  الدقااع االقتصاااااايى غيي المنظ  الملاااااتاياات الاينياا للحمااياة  

ية ا ىانات األق اا االمباش ف  االتتماىية خاصاة التبلي  األلاالا  االيىاية الصاحية األلاالا

  اتحيي التعااااييبات الاقنية التهات الممالة اال ئات  االعاااايخاخة    حالت  البتز اليائ  االافاد

 .ةما يك ا له  الحياد الكييمة  المعمالة ةهذه الحماية االحداق االخيمات الت  تعملها

 الخامسةالمادة 

 حق التنظيم النقابى 

لاة للباامليم ف  الدقااع االقتصاااااايى غيي المنظ  ىمااال  ينةغ  سم يتلااااامم تعاااااييل الايا

اسصاحاا سىماا الحا ف  التنظي  التماى  ااالنلاما  للمنظمات المهنية الت  تمنله  لليفاع ىم  

 . مصالحه  احداقه 
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 السادسةالمادة 

 واألطفال حماية عمل المرأة 

المنتلااةيم للدقاع االقتصااايى    ااألق ااتك ا اليالة الحماية ال زمة لحداق الميسد الباملة  

 غيي المنظ   ةما يتنالا اظياف البما ف  ذلك الدقاع  ف  لاء التعييبات النافذد.

 السابعةالمادة 

 لقطاعينالتدريجى ل دماجاإل

المنظ  ف  الدقااع    تلاااااب  كاا يالاة  ل  اةيمااج التايييت  للدقااع االقتصاااااايى غيي

االقتصاااااايى المنظ  مم خ ا  يتااي التعاااااييباات ااآللياات ااةتياءات الت  تحدا ذلاك االةايء 

ةالمعاااياىات ااألعاااخاص الذيم يمكم تلاااتيله  اتنظي  ىمله  اعاااماله  ة حكا  التعاااييبات  

 .خ ا ميحلة  نتدالية محييد  البمالية انظ  الت مينات االتتماىية النافذد ف  اليالة

 الثامنة المادة 

 إدماج المشروعات الصغيرة 

 فى القطاع االقتصادى المنظم

ينةغ  ىل  الايالاة سم تبماا ىل  اتخااذ اةتياءات االتاياةيي ال زماة لتاذلياا البدةاات 

االصاباةات الت  تااته المعاياىات اةنتاتية سا الخيمية سا الميفدية الصاغييد امتناهية الصاغي 

 الدقاع االقتصايى المنظ  تيييتيا  اتعما اةتياءات االتياةيي ما يل  :ةغيض  يماتها ف  

الال الاتياتيتيات اقنية تلاتهيف تافيي الحماية الدانانية ااالتتماىية للبامليم ف  هذا  (س)
الدقاع ةمتيي تلااتيله  يلااميا اتديي  الحاافز االتيلااييات ال زمة لممايلااة نعاااقه   

 ةعكا يلم .

المعاياىات الصغييد االحيفية لتلتيا معياىاته  ف  لتا ينع  لهذا تعاتيل سصاحاا   (ا )
 الغيض.

 تاحة فيص التمايا اتلاهيا الدياض الميلايد ليى  يسس ماا المعاياىات الصاغييد  ( ج)
 .امتناهية الصغي  االحيفية

الملاااىيد ف  تيايج اتلااايا المنتتات االلاالل االخيمات الخاصااة ةتلك المعااياىات  (ي )
 التباانيات ااأللااق االمبايض ال زمة. املاىيتها ىل   قامة

حماية األتاي امياىاد تنالاةها مل الملاتاى الاقن  للحي األين  لألتاي لامانا لتافيي   (ه)
 البيش الكيي  للبامليم ف  هذا الدقاع.
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 المادة التاسعة

 جهاز تفتيش العمل 

لمنظ   تك ا اليالة عاااماا اختصااااصاااات تهاز ت تيش البما للنعااااق االقتصاااايى غيي ا

االتنلايا مل التهات األخيى المختصاة ةهذا العا م  اتلاب  ةيتاي األلاس االدااىي الت  تك ا  

 تحلاايم عااياق اظياف ىما ال ئات الباملة ف  هذا الدقاع اتديي  الخيمات االلااتعااايية له 

 .تمهيياً ةيماتهما ف  الدقاع المنظ  

 المادة العاشرة

 اإلحصـاء والتحليـل

ة االهتماا  ةتمل اتحلياا الةيااناات االمبلاماات المتبلداة ةاالدقااع غيي  ينةغ  ىل  الايالا

المنظ  ف  ييالااتها ىم قاد البما االمنعاآت ل لات ايد ةنتائتها ف  التبيف ىل  تيفدات البمالة 

االتغييات الهيكلية ف  لاااااق البما اتدييي ملاااااهمته ف  الناتج المحل  اةتمال  اقياس ميى 

 دي االةقالة ااةنتاتية.ت نييه ف  مبيالت ال 

 المادة الحادية عشر 

 أحكـام عـامــة

تلب  منظمة البما البيةية  ل  التنليا ةيم الياا البيةية ةهيف التباام اتةايا الخةيات 

 ف  متاا الحماية االتتماىية للبامليم ف  الدقاع غيي المنظ .

 المادة الثانية عشر 

التاصااية األحكا  الااييد ف  نظا  ات اقيات اتاصاايات  تلاايى ةعاا م متاةبة تقةيا هذه 

 البما البيةية.

 *** 
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