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  أحكام االتفاقية

  نطاق التطبيق

 :فى األشخاص ) ١(

ع ا • ة جمي ات االجتماعي شمل نظم التأمين تثناء يجب أن ت أجر ويجوز اس ر ب دى الغي شتغلين ل لم
 :بعض الفئات فى المراحل األولى من التطبيق وعلى األخص 

  .األشخاص غير الخاضعين لتشريعات العمل   )أ (

 .عمال ) ٥(العاملون بالمنشآت التى تستخدم أقل من   )ب (

 .عمال الزراعة والغابات   )ج (

 .خدم المنازل   )د (

 .أفراد أسرة صاحب العمل )   هـ(

 . والسفن عمال الصيد  )و (

 .العمالة العرضية أو الموسمية أو المؤقتة   )ز (

 .العاملون فى البعثات الدبلوماسية أو الدولية   )ح (

 :تتعهد األطراف المتعاقدة قدر اإلمكان بتغطية الفئات اآلتية بصورة تدريجية وهى  •

  .الفئات الموضحة فى الفقرة السابقة   )أ (

 .العاملون لحسابهم وأصحاب الحرف والمهن الحرة   )ب (

 .اب األعمال أنفسهم أصح  )ج (

 :يجب عند تغطية أية فئة عدم التفرقة بين  •

  .الرعايا العرب والوطنيين   )أ (

 .الوطنيين واألجانب شرط المعاملة بالمثل   )ب (

  فروع التأمينات االجتماعية

 :يجب أن يشمل التشريع الوطنى فرعين على األقل من فروع التأمينات اآلتية  •

  .مل واألمراض المهنية تأمين إصابات العمل ويشمل حوادث الع  )أ (

 ) .ضد المرض ( التأمين الصحى   )ب (

 ) .الحمل والوضع ( تأمين األمومة   )ج (



 .التأمين ضد العجز   )د (

 .تأمين الشيخوخة )   هـ(

 .التأمين ضد الوفاة   )و (

 .التأمين ضد البطالة   )ز (

 .تأمين المنافع العائلية   )ح (

  :فى الفقرات التالية وذلك على أال تقل المزايا المقررة فى التأمين عن المزايا الموضحة 

  مستویات التأمينات االجتماعية

 :تأمين إصابات العمل ) ١(

ة           • ل عدد األمراض         ، يحدد التشريع الوطنى المقصود بإصابة العمل ومرض المهن بحيث ال يق
 . مرضا من األمراض الواردة فى الجدول المرفق بهذه االتفاقية ١٥المهنية عن 

 :الة إصابات العمل واألمراض المهنية ما يأتى يجب أن تشمل منافع التأمين فى ح •

امين         : الخدمات الطبية     )أ ( اء الع ة األطب ة       ، وتشمل العالج بمعرف ارات المنزلي ذا الزي  –وآ
صائيين   ة األخ الج بمعرف ة  -الع وث المخبري عة والبح ة -  صور األش الج واإلقام   الع

 .  صرف األدوية الالزمة-بالمستشفى شامال العمليات الجراحية 

 .حتى يتم شفاء المصاب أو تستقر درجة عجزه أو الوفاة ، ويستمر تقديم هذه الخدمات 

ة         : خدمات التأهيل     )ب ( ضية الالزم زة التعوي ستويات التى يحددها        ، صرف األجه ا للم طبق
  .التشريع الوطنى 

سبب         % ٥٠صرف معونة مالية ال تقل عن         )ج ( من األجر خالل العجز المؤقت عن العمل ب
 .أيهما أقرب ، ن استعادة القدرة على العمل أو ثبوت العجز أو الوفاةاإلصابة إلى حي

 :تعويض العجز المستديم نتيجة الحادث أو المرض أو الوفاة طبقا للقواعد التالية   )د (

سبتها               - % ٤٠صرف تعويض من دفعة واحدة عن حاالت العجز التى ال تتجاوز ن
  .من قدرة المصاب على العمل 

ل   - هرى ال يق اش ش ر مع ن تقري ز   % ٥٠ع ة العج ى حال اة ف دى الحي ر م ن األج م
 .الكامل المستديم 

ة      - ن قيم ز م سبة العج ادل ن ستديم يع ى الم ز الجزئ ن العج هرى ع اش ش ر مع تقري
 .معاش العجز الكلى 



سبة من المعاش يحددها               - ده ن ستحقين من بع فى حالة وفاة المؤمن عليه يصرف للم
من األجر  % ٤٠ه وأوالدها عــــن التشريع الوطنى بحيث ال يقل ما يستحق ألرملت  

 .وقت اإلصابة 

 .فى حالة وفاة صاحب المعاش يؤدى للمستحقين نسبة من المعاش يحددها القانون  -

ى جهات                        • ة إل الغ عن إصابات العمل واألمراض المهني وطنى إجراءات اإلب شريع ال يحدد الت
راءات آما يحدد األسس   مع مراعاة تبسيط اإلج، العالج والجهات األخرى المختصة والمهنية   

 .والقواعد الالزمة التى يقوم عليها تقدير نسبة العجز 

  التأمين الصحى ضد المرض

  :يجب أن يتضمن التأمين الصحى ضد المرض المزايا اآلتية 

  :الخدمات الطبية وتشمل ) ١(

  .العالج بمعرفة األطباء العامين واألخصائيين  -

 .صور األشعة والبحوث المخبرية  -

 . واإلقامة بالمستشفى بما فى ذلك العمليات الجراحية العالج -

 .صرف األدوية الالزمة  -

ذه الخدمات         ديم ه ستقر درجة عجزه عن العمل أو                    ، ويستمر تق تم شفاء المريض أو ت ى ي حت
  .الوفاة 

من أجر المريض خالل فترة عجزه عن العمل % ٤٥صرف معونة مالية ال تقل عن ) ٢(
أسبوعا أو ثالثة شهور عن  ) ١٣( ده القانون بحيث ال يقل عن بسبب المرض وبحد أقصى يحد

  .آل حالة مرضية 

  :يحدد التشريع الوطنى  •

ى             - أمين الصحى إل ا الت الحاالت االستثنائية التى يجوز فيها امتداد فترة االستحقاق فى مزاي
ر من    ة وخاصة اإلصابة      ) ١٣(أآث ة المالي ة المعون ادة قيم ة شهور أو زي  أسبوعا أو ثالث

 .بأمراض مزمنة أو مستعصية 

صة   - رى المخت ات األخ الج والجه ات الع ى جه ية إل ة المرض الغ بالحال راءات اإلب إج
 .والمعنية 

  :يجوز أن يحدد التشريع الوطنى  •



أمين               ، ما يتحمله المريض من نفقات العالج        - ل الت ه فى تموي ؤمن علي ، أو ما يساهم به الم
ى أال يت           ة األول ل عدم             على أن يراعى فى الحال ة تكف سبة رمزي ر من ن حمل المريض أآث

 .إساءة استغالل التأمين 

 :وعلى األخص ، الشروط الموجبة لالستحقاق فى مزايا التأمين الصحى  -

دة تصرف   ، فترة االشتراك السابقة على االنتفاع     )أ ( فإذا تجاوز العجز المؤقت هذه الم
  .المعونة المالية اعتبارا من اليوم الرابع من المرض 

د    فتر  )ب ( شرط أال تزي ة االنتظار التى ال تصرف خاللها معونة مالية فى حالة مرضية ب
 .أيام ) ٧(عن 

 .مجموع فترات االنتفاع خالل سنة ميالدية أو مالية أو تأمينية   )ج (

  تأمين األمومة

  :المزايا اآلتية ) الحمل والوضع ( يجب أن يتضمن تأمين األمومة 

  :الخدمات الطبية وتشمل ) ١(

 .وعند الوالدة وبعد الوضع ، لطبية قبل الوضع الرعاية ا -

 .اإلقامة والعالج بالمستشفى عند االقتضاء  -

بسبب ، من األجر خالل فترة العجز عن العمل% ٤٥صرف معونة مالية ال تقل عن ) ٢(
  . أسابيع قبل الوضع وبعده ٦الحمل والوضع وما بعده لمدة ال تقل عن 

  :يحدد التشريع الوطنى  •

رة االشتراك       ، جبة لالستحقاق من مزايا تأمين األمومة       الشروط المو  - خاصة فيما يتعلق بفت
 . شهور ٦فى التأمين لالستفادة بمزاياه بحيث ال تزيد عن 

صحى  - أمين ال ة والت أمين األموم ن ت ادة م اع اإلف روط وأوض ة ، ش تملت التغطي إذا اش
 .التأمينية النظامين معا 

  التأمين ضد العجز

ا • ضمن الق ز  يجب أن يت ة العج ى حال اش ف أمين مع ل ، نون ت االت إصابات العم ر ح ى غي ، ف
 :ويحدد على األخص 

 .شروط وأوضاع تقدير درجة العجز الستحقاق المعاش   -أ 

 .مدة االشتراك أو الخدمة الموجبة الستحقاق المعاش   -ب 

 .أساس حساب المعاش   -ج 



شيخوخة فى سن     من األجر أو معاش ال    % ٤٠يجب أال يقل معاش العجز الكامل المستديم عن          •
 .العجز أيهما أآبر 

 .ويراعى آفايته للحد األدنى لنفقات المعيشة، يحدد التشريع الوطنى الحد األدنى للمعاش  •

ستديم                • ة العجز الجزئى الم وطنى الحد        ، يجوز تأدية معاش مخفض فى حال شريع ال ويحدد الت
 .األدنى لدرجة العجز الموجبة الستحقاق المعاش 

 :يجوز  •

شريع الحد                   النص على ت   -١ ستديم ويحدد الت ة العجز الجزئى الم أدية معاش مخفض فى حال
  .األدنى لدرجة العجز الموجبة لالستحقاق فى المعاش 

 .إيقاف أو تخفيض العجز الكامل فى حالة مزاولة من يتقاضى معاش العجز عمال جزئيا  -٢

 .أن يحدد القانون نسبة ما يساهم به المؤمن عليه فى تمويل تأمين العجز  -٣

ه            • ؤمن علي اة للم ه         ، يستمر صرف المعاش مدى الحي د وفات ستحقين بع ة الم ى الورث ول إل م يئ ث
 .ويستمر صرف المعاش لهم طبقا للشروط والقواعد المقررة لتأمين الوفاة 

  تأمين الشيخوخة

 :وعلى األخص ) التقاعد ( يجب أن يتضمن القانون أحكام تأمين معاش فى حالة الشيخوخة  •

 . أو التقاعد سن الشيخوخة  -أ 

 .مدة االشتراك أو الخدمة الموجبة الستحقاق المعاش   -ب 

 .أساس حساب المعاش   -ج 

ة الحد       % ٤٠حد أدنى لمعاش الشيخوخة ال يقل عن         -د  ه لمقابل ه آفايت من األجر ويراعى في
 .األدنى لنفقات المعيشة 

شيخوخة            • وافر  ، يقرر القانون تعويضا على أسس محددة يصرف لمن يبلغ سن ال دة   وال تت ه م ل
 .أو مدة االشتراك الموجبة لالستحقاق فى المعاش ، خدمة 

 :يجوز  •

ررة       ، النص على تأدية معاش مخفض     -١ سن المق وغ ال ل بل إذا رغب المؤمن عليه فى التقاعد قب
سبة التخفيض لكل سنة                ة ون ذه الرغب داء ه ا إب سن التى يجوز فيه للشيخوخة ويحدد القانون ال

  .باقية على سن التقاعد 

ا -٢ د      إيق ال بع اش عم احب المع انون إذا زاول ص ا الق دود يقرره ى ح اش ف يض المع ف أو تخف
 .التقاعد 



 .أن يحدد القانون نسبة مساهمة المؤمن عليه فى تمويل تأمين الشيخوخة  -٣

ه   • ؤمن علي اة للم دى الحي اش م ستمر صرف المع ه ، ي د وفات ستحقين بع ة الم وزع للورث م ي ، ث
 .لقواعد المنظمة لتأمين الوفاة ويستمر صرفه إليهم حسب الشروط وا

  التأمين ضد الوفاة

يجب أن يتضمن القانون للمستحقين من بعد وفاة المؤمن عليه معاشا فى غير حاالت إصابات                  •
 :العمل وعلى األخص 

 .مدة االشتراك أو الخدمة الموجبة الستحقاق المعاش   )أ (

 .أساس حساب المعاش   )ب (

اة عن          )ج ( ا            من األجر أو      % ٤٠أال يقل معاش الوف اة أيهم د الوف شيخوخة عن عن معاش ال
 .أآبر 

ة             ، يحدد القانون المستحقين من بعد وفاة المؤمن عليه          • نهم من القيم والنسبة التى تخص آال م
 :وشروط وأوضاع االستحقاق فى معاش الوفاة وعلى األخص، اإلجمالية للمعاش 

 .ن عمال بأجر مدى حياتهن أو حتى يتزوجن أو يمارس" األرامل " بالنسبة للزوجات   )أ (

د صرف                 )ب ( بالنسبة لألوالد حتى يبلغوا سنا يحددها القانون أو يكتسبوا من عمل ويجوز م
 .المعاش إذا آانوا فى مرحلة عالية من التعليم ومدى الحياة بالنسبة للعجزة

أجر       ، للبنات أو األخوات الالتى آن فى إعالة المتوفى           )ج ( حتى يتزوجن أو يمارسن عمال ب
 .صرف المعاش إذا طلقن أو ترملن خالل فترة يحددها القانون مع جواز إعادة ، 

 .بالنسبة للوالدين المعولين مدى حياتهما   )د (

ه     • ان من اش أو الحرم ف صرف المع االت وق انون ح دد الق م  ، يح تحقوه وه ن اس وخاصة لم
 .يزاولون عمال 

ع المعاش                      • ادة توزي ا إع شروط واألوضاع التى يجوز فيه إذا توقف   ينظم القانون الحاالت وال
 .صرفه لواحد أو أآثر من المستحقين 

 :يجوز  •

  .تعيين حد أدنى لقيمة المعاش الذى يصرف لكل مستحق  -

 .أن يحدد القانون مقدار مساهمة المؤمن عليه فى تمويل المعاش  -

شروط واألوضاع          ، يحدد القانون قواعد معاملة أسرة المفقود        • ذا ال طبقا ألحكام تأمين الوفاة وآ
 .ى حالة إثبات فقد المؤمن عليه التى تتبع ف



 التأمين ضد البطالة

ويض     • ى تع تحقاق ف روط االس ة ش أمين ضد البطال ى الت وطنى ف شريع ال ضمن الت يجب أن يت
 :التأمين وعلى األخص 

  .مدة االشتراك فى التأمين   )أ (

 .انتهاء خدمة العامل لظروف خارجة عن إرادته   )ب (

ئ    قدرة العامل على العمل ورغبته فى مزاولة عمل   )ج (  مناسب وعدم امتناعه عن عمل يهي
 .له 

 :يجب  •

من األجر  % ٤٥أن يتضمن تعويض التأمين ضد البطالة تقرير معونة مالية ال تقل عن               )أ (
  .بحيث اليجاوز أسبوعا من تاريخ االنتفاع ، ويحدد التشريع الوطنى تاريخ االستحقاق 

بالنسبة لمن قضى سنة    شهور ٣ أسبوعا أو ١٣أال تقل مدة االنتفاع بمعونة البطالة عن    )ب (
 .اشتراك فى التأمين سابقة على تاريخ التعطل 

 .أال تقل عن مدة أطول من ذلك تحسب على أساس مدة االشتراك فى التأمين   )ج (

 :يحدد التشريع الوطنى  •

  .األحوال التى يجوز فيها وقف صرف معونة البطالة أو الحرمان منها أو استردادها -

 .وإجراءات االنتفاع بمزايا التأمين ، شروط وأوضاع اإلخطار بالبطالة  -

 .يجوز تحديد نسبة ما يساهم به العامل فى تمويل التأمين ضد البطالة  -

  

 المنافع العائلية

 :يجب أن يتضمن التشريع الوطنى لألشخاص المؤمن عليهم منافع عائلية تتمثل فى  •

قواعد استحقاق   تغطية الصغار الذين هم فى آفالة المؤمن عليه ويحدد التشريع شروط و             )أ (
  .المنافع العائلية 

دة يحددها                         )ب ( ه م ه أمضى فى عمل ؤمن علي ى آل م ة تعطى إل ر دوري دفعات نقدية أو غي
 .التشريع الوطنى 

ة      )ج ( افع عيني ة  ( إعطاء من ساء  –أطعم خ  ...  مسكن  – آ اء ذوى    ) ال صغار من أبن ى ال إل
 .العائالت المؤمن عليهم 

 . المحددة فى التشريع الوطنى تمنح المنافع النقدية طيلة مدة التغطية  )د (



 :فيما عدا ، سنة ) ١٣(يستمر صرف المنافع العائلية حتى بلوغ سن   )ه (

  .إذا آان األوالد أو أحدهم ملتحقين بأحد معاهد التعليم ماعدا التعليم العالى  -١

 .إذا آان األوالد أو أحدهم عاجزين عن العمل  -٢

 أحكام مشترآة

 :يحدد التشريع الوطنى  •

  .جر الذى يتخذ أساسا لتقدير االشتراآات فى التمويل وتقدير قيمة المنافع طريقة حساب األ -١

ا      -٢ ة المزاي ن قيم شكوى م تظلم أو ال ى ال ه ف ؤمن علي ق الم ز  ، ح ات العج دير درج ، أو تق
يم الطبى والتقاضى               تظلم وإجراءات التحك سرعة فى تحقيق          ، وطرق بحث ال ل ال ا يكف بم

 .العدالة 

ربح                يجب أن تقوم على إدارة نظ      • ستهدف ال ة ال ت ة أو حكوم ة عام أمين منظم ا يجب    ، م الت آم
ألنظمة التأمين على فترات دورية تحقق ضمان استمرار       ) االآتوارى  ( فحص المرآز المالى    

 .قدرة هذه النظم على مقابلة التزاماتها قبل المؤمن عليهم 

* * *  

  جدول األمراض المهنية

 ببة لهذا المرضالصناعات أو األعمال المس نوع المرض م

ه  التسمم بالرصاص ومضاعفاته ١ داول الرصاص أو مرآبات تعمال أو ت ستدعى اس ل ي ، أى عم

   .أو المواد المحتوية عليه

  :ويشمل ذلك ** 

ى الرصاص   ة عل ات المحتوي داول الخام صب الرصاص ، ت

بائك   ) الخردة  ( القديم والزنك القديم     العمل فى صناعة      ، فى س

ديم  األدوات من سبائك ال  ، )الخردة  ( رصاص أو الرصاص الق

ات الرصاص    ناعة مرآب ى ص ل ف هر الرصاص  ، العم ، ص

ى الرصاص      ة عل زف المحتوي ا الخ تعمال مين ضير واس ، تح

ى  ة عل ساحيق المحتوي رادة الرصاص أو الم اطة ب ع بوس التلمي

اص  وان أو ، الرص ات أو األل تعمال البوي ضير أو اس تح

اص   ى الرص ة عل دهانات المحتوي ل .. ال ذلك أى عم خ وآ ال

ه أو      رة الرصاص أو مرآبات ار أو أبخ رض لغب ستدعى التع ي



 ببة لهذا المرضالصناعات أو األعمال المس نوع المرض م

 .المواد المحتوية عليه 

ه أو    التسمم بالزئبق ومضاعفاته ٢ ق أو مرآبات داول الزئب تعمال أو ت ستدعى اس ل ي أى عم

ار أو         المواد المحتوية عليه وآذا أى عمل يستدعى التعرض لغب

  .لمواد المحتوية عليهأبخرة الزئبق أو مرآباته أو ا

  :ويشمل ذلك ** 

ل        ناعة آالت المعام ق وص ات الزئب ناعة مرآب ى ص ل ف العم

ام فى صناعة القبعات               ادة الخ والمقاييس الزئبقية وتحضير الم

ات     ناعة المفرقع ذهب وص تخراج ال ذهيب واس ات الت وعملي

 .الخ .. الزئبقية 

تعمال   التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته ٣ ستدعى اس ل ي ه أو  أى عم زرنيخ أو مرآبات داول ال  أو ت

ار  ستدعى التعرض لغب ل ي ذا أى عم ه وآ ة علي واد المحتوي الم

  .أبخرة الزرنيخ أو مرآباته أو المواد المحتوية عليه

  :ويشمل ذلك ** 

ذا العمل فى                   ه وآ زرنيخ أو مرآبات ا ال د فيه ى يتول العمليات الت

  .إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو مرآباته 

ه أو   نتيمون ومضاعفاتهالتسمم باأل ٤ داول األنتيمون أو مرآبات تعمال أو ت ستدعى اس أى عمل ي

ار  ستدعى التعرض لغب ل ي ذا أى عم ه وآ ة علي واد المحتوي الم

  .أبخرة األنتيمون أو مرآباته أو المواد المحتوية عليه

داول الفوسفور أو مرآبات  التسمم بالفوسفور ومضاعفاته ٥ تعمال أو ت ستدعى اس ه أو أى عمل ي

ار         ، المواد المحتوية عليه     ستدعى التعرض لغب وآذا أى عمل ي

  .أبخرة الفوسفور أو مرآباته أو المواد المحتوية عليه

ه أو   ٦ البترول أو مثيالت سمم ب الت

ة أو    ة أو اآلزوتي ه األميدي مرآبات

ك  ضاعفات ذل شتقاتها أو م م

  التسمم

عمل  آل عمل يستدعى استعمال أو تداول هذه المواد وآذا آل            

  .يستدعى التعرض ألبخرتها أو غبارها 



 ببة لهذا المرضالصناعات أو األعمال المس نوع المرض م

ه أو   التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته ٧ ز أو مرآبات داول المنجني تعمال أو ت ستدعى اس ل ي ل عم آ

ستدعى التعرض ألبخرة             المواد المحتوية عليه وآذا آل عمل ي

  .أو غبار المنجنيز أو مرآباته أو المواد المحتوية عليه 

  :ويشمل ذلك ** 

ا                ه وطحنه ز أو مرآبات العمل فى استخراج أو تحضير المنجني

  .الخ ... وتعبئتها 

ه أو    التسمم بالكبريت ومضاعفاته ٨ ت أو مرآبات داول الكبري تعمال أو ت ستدعى اس ل ي ل عم آ

ستدعى التعرض ألبخرة             المواد المحتوية عليه وآذا آل عمل ي

  .ه أو غبار الكبريت أو مرآباته أو المواد المحتوية علي

  :ويشمل ذلك ** 

  .الخ.. التعرض للمرآبات الغازية وغير الغازية للكبريت 

ه من           ٩ شأ عن ا ين التأثر بالكروم وم

  قرح ومضاعفاته

آل عمل يستدعى تحضير أو تولد استعمال أو تداول الكروم أو  

صوديوم أو   ات ال ات أو بيكروم ك أو آروم امض الكرومي ح

  .توى عليها البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تح

ن  ١٠ ه م شأ عن ا ين ل وم أثر بالنيك الت

  مضاعفات وقرح

داول النيكل أو        آل عمل يستدعى تحضير أو تولد استعمال أو ت

  .مرآباته أو أية مادة تحتوى على النيكل أو مرآباته 

  :ويشمل ذلك ** 

  .التعرض لغاز آرمبونيل النيكل 

ا       ١١ التسمم بأول أوآسيد الكربون وم

  عفاتينشأ عنه من مضا

  .آل عمل يستدعى التعرض ألول أوآسيد الكربون 

  :ويشمل ذلك ** 

ده   تعماله وتول ضيره أو اس ات تح ى  ، عملي دث ف ا يح آم

  .الخ ... الجراحات وقمائن الطوب والجير 

سيانور   ١٢ امض ال سمم بح الت

ك من            شأ عن ذل ا ين ومرآباته وم

  مضاعفات

امض     داول ح تعمال أو ت ضير أو اس ستدعى تح ل ي ل عم آ

وآذا آل عمل يستدعى التعرض ألبخرة      ، سيانور أو مرآباته    ال

ة   واد المحتوي ا أو الم ه أو أتربته امض أو مرآبات أو رذاذ الح



 ببة لهذا المرضالصناعات أو األعمال المس نوع المرض م

  .عليها 

روم    ١٣ ور والب الكلور والفل سمم ب الت

  ومرآباته

ور أو        داول الكل تعمال أو ت ضير أو اس ستدعى تح ل ي ل عم آ

ستدعى         ذا أى عمل ي ه وآ روم أو مرآبات التعرض  الفلور أو الب

  .لتلك المواد أو أبخرتها أو غبارها 

ه أو   ١٤ البنزول أو غازات سمم ب الت

  مشتقاته ومضاعفاته

ه أو       زول أو غازات تعمال البن داول أو اس ستدعى ت ل ي ل عم آ

لبة     واد ص ك الم ستدعى التعرض لتل ل ي ذا أى عم شتقاته وآ م

  .آانت أو سائلة أو غازية 

التسمم بالكلوروفورم ورابع آلور     ١٥

  بونالكر

ع  ورم أو راب داول الكلوروف تعمال أو ت ستدعى اس ل ي أى عم

ه أو          ستدعى التعرض ألبخرت آلورور الكربون وآذا أى عمل ي

  .األبخرة المحتوية عليها 

ين     ١٦ ورور اإلثن ع آل سمم براب الت

ين  ورور اإلثن ث آل وثال

رى  ة األخ شتقات الهالوجيني والم

ن   ة م ات األيدروآربوني للمرآب

  ة المجموعة األليافي

رض       واد والتع ذه الم داول ه تعمال أو ت ستدعى اس ل ي أى عم

  .ألبخرتها أو األبخرة المحتوية عليها 

راض  ١٧ راض واألع األم

ن  شأ ع ى تن ة الت الباثولوجي

شاط    واد ذات الن وم أو الم الرادي

  اإلشعاعى أو أشعة إآس

رى ذات    ادة أخ ة م وم أو أي ستدعى التعرض للرادي ل ي أى عم

  .إآس نشاط إشعاعى أو أشعة 

ات   ١٨ ى والتهاب د األول رطان الجل س

  وتقرحات الجلد والعيون المزمنة

داول أو التعرض للقطران أو  تعمال أو ت ستدعى اس ل ي أى عم

ارافين أو   ا الب ا فيه ة بم وت المعدني ومين أو الزي الزفت أو البيت

ذا           واد وآ ذه الم ات ه الفلور أو أى مرآبات أو منتجات أو مخلف

ة أو            التعرض ألى مادة مهيجة     ائلة أو غازي  أخرى صلبة أو س

وهج أو     رر أو المتواصل لل رض المتك ستدعى التع ل ي أى عم

ة أو           اإلشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمي

ؤدى       ا ي المنصهرة أو التعرض لضوء قوى أو حرارة شديدة مم



 ببة لهذا المرضالصناعات أو األعمال المس نوع المرض م

  .إلى تلف بالعين أو ضعف باإلبصار 

ـة     ١٩ ار الرئويـــــــــــ  ( أمراض الغب

  :التى تنشأ عن ) نوموآونيوزس 

ستـــــــــــوزس     -١ ( غبار االسب

  ) .اسبستوزس 

 )سايكوزس( غبار السلكية  -٢

  )بسنوزس ( غبار القطن  -٣

سيكا أو               ادة ال د لم أى عمل يستدعى التعرض لغبار حديث التول

سيكا            ادة ال ى م وى عل ـن       ، المواد التى تحت د عـ سبة تزي % ٥بن

ا أو        ، آالعمل فى المناجم والمحاجر    أو نحت األحجار أو طحنه

ة                ادن بالرمل أو أي ع المع ة أو تلمي فى صناعة المسنات الحجري

ستدعى            ذا أى عمل ي ستدعى نفس التعرض وآ أعمال أخرى ت

ا     ، التعرض لغبار االسبستوزس وغبار القطن       شأ عنه لدرجة ين

  .هذه األمراض 

ذا المرض أو         آل عمل يستدعى االتصال بحي      )انثراآس ( الجمرة الخبيثة  ٢٠ ات مصابة به وان

وافر        ود والح ك الجل ى ذل ا ف ا بم زاء منه ا أو أج داول رممه ت

والقرون والشعر ويدخل فى ذلك أعمال الشحن والتفريغ والنقل       

  .لهذه األجزاء 

رض       السقاوة ٢١ ذا الم صابة به ات م صال بحيوان ستدعى االت ل ي ل عم آ

  .وتداول رممها أو أجزاء منها 

  .ى المستشفيات المخصصة لعالج هذا المرض العمل ف  مرض الدرن ٢٢

  .العمل فى المستشفيات المخصصة لعالج هذه الحميات   أمراض الحميات المعدية ٢٣

ه                  التسمم بالبوتاسيوم ٢٤ ذا العنصر أو مرآبات داول ه ستدعى استعمال أو ت أى عمل ي

رض    ستدعى التع ل ي ذا أى عم ه وآ ة علي واد المحتوي أو الم

  .رآباته أو المواد المحتوية عليه لغباره أو أبخرته أو م

 .العمل فى األعماق تحت سطح الماء   التسمم بالسيلينيوم ٢٥

   مرض القيسون ٢٦

ا   ٢٧ النيتروفينول ونظائره سمم ب الت

  وأمالحها

 

 ( األمراض الناشئة عن الكوبالت       ٢٨



 ببة لهذا المرضالصناعات أو األعمال المس نوع المرض م

  )حجر الزرنيخ 

ـة       ٢٩ ة النزفيــ ( اللبتوسيبرية اليوقاني

 )د الميكروب الذى يؤثر على الكب

 

الناشئ عن ) الكزاس ( التيتانوس  ٣٠

  المهنة

 

صيب   ٣١ ى ت ة الت راض المهني األم

ن     ئة ع ة والناش ل العظمي المفاص

ى  ة الت زازات اآلالت اليدوي اهت

ضغوط أو  الهواء الم دار ب ت

اء  ذلك اآلالت ، بالكهرب وآ

  .المماثلة 

 

ن    ٣٢ ئة ع ة الناش ابات المهني اإلص

  الضوضاء

 

أثير   ٣٣ ن ت ئة ع رح الناش الق

  الفورمالدهيد

 

  

* * * 

  



  
  االتفاقية العربية

  بشأن ) ١٦( رقم 
  الخدمات االجتماعية العمالية

  

   .١٩٨٣آذار / مارس : تاریخ إقراراها 

  عمان/ الدورة الحادية عشر لمؤتمر العمل العربى  : جهة إقرارها

  ) :وفق التسلسل األبجدى  ( الدول المصدقة على االتفاقية

  ١٩٨٤      رية العراقجمهو -١

 ١٩٨٣        دولة فلسطين -٢

 ١٩٩١     جمهورية مصر العربية -٣

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :أحكام االتفاقية 

  تعاریف ونطاق التطبيق

راغ       – االنتقال   – اإلسكان   –التغذية  ( يقصد بالخدمات االجتماعية العمالية      • ات الف  – تنظيم أوق
ع    وغيرها من الخد  )  الخدمات الصحية    – التعاونيات   – دور الحضانة    –التثقيف   مات التى ترف

ة التى                       ين العامل والبيئ سر التكيف ب ال والتى تي اعى للعم افى واالجتم المستوى الصحى والثق
 .يعمل فيها بما يحقق الصالح المشترك لكل من العامل والمنشأة والمجتمع 

ة                 • ات االجتماعي وانين العمل والتأمين تسرى أحكام هذه االتفاقية على جميع العمال الخاضعين لق
 .ية فى آل قطر ويجوز التدرج فى تطبيق أحكامها وفقا للتطور االقتصادى السار

 .يجب مساواة جميع العمال العرب بالعمال الوطنيين فى تطبيق أحكام هذه االتفاقية  •

ال الصحى                  • ع مستوى العم ى رف ام للوصول إل ذه األحك تشرف جهة متخصصة على تطبيق ه
 .واالجتماعى والثقافى 

  .ال يحول دون تقديم مستويات أفضل ، واردة فى هذه االتفاقية حدا أدنى تعتبر المستويات ال •

  الجهات الملزمة بتوفير الخدمات العمالية

  :  الخدمات التى تقوم بها المنشآت الكبيرة - ١

  :تلتزم المنشآت الكبيرة التى يحدد حجمها الوزير المختص باآلتى: مجاالت الخدمات   )أ (

  .ية مالئمة للعمال بأسعار مخفضة وبدون ربح إقامة مطعم لتقديم وجبات غذائ -

 .إنشاء دار للحضانة تتوفر فيها آافة الشروط الصحية والفنية والتربوية  -

ة    - ية وثقافي رامج رياض يم ب ق تنظ ن طري راغهم ع ات ف ضاء أوق ال لق اد للعم ة ن إقام
 .واجتماعية 

 .ابا وإيابا توفير وسائل االنتقال للعمال من أماآن التجمع وإلى أماآن العمل ذه -

  :اإلدارة والتنظيم   )ب (

شأة مباشرة        - ع إدارة المن تلتزم آل منشأة آبيرة بإيجاد قسم للخدمات االجتماعية العمالية يتب
رامج         ذا ب املين وآ ة للع ة مختلف رامج اجتماعي ع ب ؤهال لوض ا م شرفا اجتماعي ضم م وي

يراعى فى تخطيط    على أن   ، لرعاية األحداث والنساء والمعوقين من العاملين فى المنشأة         
 .هذه البرامج االحتياجات الفعلية للعمال ونوع نشاط المنشأة 



دوبين عن إدارة  - ضم من ة ت ة العمالي ة للخدمات االجتماعي رة لجن شأة آبي ى آل من تكون ف
ة                     سم الخدمات االجتماعي رامج التى يضعها ق اد الب شة واعتم ا لمناق المنشأة والعاملين بينه

شغيلها       ات ت أداء                   ، العمالية ونفق ل الخدمات ب ا من تموي ا يجوز أن يتحمل العامل جانب آم
  .رسم اشتراك رمزى تحدده اللجنة مقابل االنتفاع بها 

  :  الخدمات التى تقدم لعمال المنشآت الصغيرة - ٢

شاء          • دف إن صة به ة المخت ن الجه دمى م ارى أو الخ صناعى أو التج ع ال اطق التجم دد من تح
 .اعية العمالية تشترك فيه جميع المنشآت الصغيرة بالمنطقة صندوق أو أآثر للخدمات االجتم

دمات   )أ ( االت الخ راد       : مج ه وأف شترآة في صغيرة الم شآت ال ال المن صندوق لعم ذا ال وفر ه ي
  :أسرهم الخدمات اآلتية 

 .إنشاء مرآز اجتماعى للعمال لالستفادة منه فى النواحى الرياضية واالجتماعية والثقافية  -

 . سنوات ٦ شهور و ٣طفال العامالت الذين تتراوح أعمارهم بين إنشاء دار حضانة أل -

ة      - ى المنطق ودة ف صناعية الموج شآت ال ارة المن اعيين لزي صائيين االجتم تعانة باألخ االس
شآت                       تفادة من المن ى االس م وحثهم عل ديم المشورة له ة وتق ال الفردي ودراسة مشاآل العم

  .االجتماعية آل حسب ظروفه وحالته الخاصة 

  :اإلدارة والتمویل ) ب (  

صاص         • دمات ذات االخت ن وزارات الخ ين ع ن ممثل ون م س مك صندوق مجل إدارة ال وم ب يق
سائل                  وزارة المختصة بم ل ال ومنظمات أصحاب األعمال والعمال ويتولى رئاسة المجلس ممث

 .العمل 

 :يمول الصندوق من الموارد اآلتية  •

ة    -١ سبة مئوي ال بن ال والعم حاب األعم ساهمة أص شرع  م ددها الم ال يح ور العم ن أج م
 .الوطــنى 

 .اإلعانة التى تؤديها السلطة العامة للصندوق  -٢

 .الرسوم الرمزية التى يؤديها المستفيدون عن الخدمات المقدمة لهم  -٣

 .التبرعات التى تقدم للصندوق ويوافق عليها المجلس  -٤

  :ة عن العمران والنائية   الخدمات التى تقوم بها المنشآت الواقعة فى المناطق البعيد- ٣

  :مجاالت الخدمات ) أ ( 



وزير المختص           • تلتزم المنشآت فى المناطق البعيدة عن العمران والنائية التى تحدد بقرار من ال
ا                     سالف ذآره ى الخدمات ال رول باإلضافة إل وآذلك المناجم والمقالع ومراآز التنقيب عن البت

 :بتوفير الخدمات اآلتية 

ساآن ال - وفير الم فاتها    ت دد مواص نهم تح زوجين م ضها للمت ال وتخصيص بع ة للعم مالئم
 .وقواعد تأجيرها بقرار من الوزير المختص 

س وأدوات    - ة ومالب ن أطعم ال م ات العم د حاجي تهالآية لتوري ة اس ات تعاوني ة جمعي إقام
 .منزلية بأسعار مخفضة 

ة     إنشاء مدارس ابتدائية مجانية تخصص ألبناء العمال فى حالة عدم وجو            - د خدمات تعليمي
 .فى المنطقة 

  :اإلدارة والتمویل ) ب ( 

ن          • دة ع اطق البعي ى المن ة ف شآت القائم ى المن سم األول عل واردة بالق ام ال س األحك سرى نف ت
 .العمران والنائية 

وفير الخدمات                     • وزير المختص من ت رار من ال يجوز استثناء المنشآت الصغيرة التى يحددها ق
 . والتغذية بشرط أداء بدل نقدى عنهما لعمال هذه المنشآت االجتماعية ما عدا السكن

  :  الخدمات التى تقدمها منظمات العمال - ٤

  :مجاالت الخدمات ) أ ( 

 :تقوم التنظيمات العمالية وفقا لما تسمح به مواردها بتوفير الخدمات اآلتية  •

ساعدات           - راد     إنشاء صندوق إدخار ومساعدة يشترك فيه أعضاء النقابة لتقديم م ال وأف  للعم
زه عن    ة أو عج نا معين ه س رته أو بلوغ راد أس د أف ة زواج العضو أو أح ى حال أسرهم ف

 .العمل أو وفاته أو الحاجة لنفقات تعليم من يعيله العضو 

ة     - ات تعاوني ى     – سكنية  –استهالآية ( تأسيس جمعي ال من وإل ال العم ائل انتق وفير وس  ت
 ) .أماآن العمل 

ف ال   - ب توظي ة مكت ى        إقام وظيفهم ف سعى لت ل وال ن العم اطلين ع ضاء الع تقبال األع س
 .األعمال التى تتفق ومؤهالتهم وآفاءتهم المهنية بدون مقابل 

ن     - ضائية ألى عضو م ساعدات الق ة والم شورة القانوني ديم الم شارى لتق ب است شاء مكت إن
 .أعضاء النقابة 

 . مهنيا إعداد فصول دراسية لمكافحة األمية وتثقيف العمال وتدريبهم -



إقامة مستوصف لعالج أسر العمال لتقديم الخدمات والرعاية الطبية فى حالة عدم توافرها              -
. 

  :اإلدارة والتمویل ) ب ( 

رار                  • تساهم الدولة وأصحاب العمال فى الدعم المالى لنشاط النقابة طبقا للشروط التى يحددها ق
 .الوزير المختص 

 .ها إلدارة األنشطة السابقة تقوم النقابة بتكوين لجنة من بين أعضائ •

 .تخصص النقابة نسبة من إيراداتها لتمويل الخدمات االجتماعية التى تقوم بها  •

  تنظيم الخدمات االجتماعية العمالية واإلشراف عليها

  :التنظيم على المستوى القطرى  )  ١( 

وزير ال           • ة برئاسة ال سائل   ينشأ فى آل دولة مجلس أعلى للخدمات االجتماعية العمالي مختص بم
ال  ال وأصحاب األعم ات العم ين عن منظم العمل وعضوية وآالء وزارات الخدمات وممثل
سياسة                  اقتراح ال ذا المجلس ب ة ويختص ه ومدير اإلدارة المرآزية للخدمات االجتماعية العمالي

 :وعلى األخص ، العامة للخدمات االجتماعية 

  .تماعية العمالية دراسة المشروعات العامة المتعلقة بالخدمات االج  )أ (

 .التنسيق بين المشروعات المقترحة بما يضمن عدالة توزيعها وعدم تكرارها   )ب (

ذا        )ج ( ى ه ام ف وعى الع شر ال ة ون وى العامل ة الق ل رعاي ى تكف د الت نظم والقواع اد ال اعتم
 .المجال 

صناعى أو التجارى أو                  • اطق التجمع ال تنشأ مجالس فرعية للخدمات االجتماعية العمالية فى من
 :لخدمى ويختص بما يلى ا

  .إجراء دراسات عن احتياجات المنطقة من الخدمات االجتماعية ذات الطابع المحلى   )أ (

رر                       )ب ( ذ المقترحات التى تق ة وتنفي ال فى المنطق ة للعم بحث مشكالت الخدمات االجتماعي
 .لمعالجتها 

 .توفير منشآت الخدمات االجتماعية التى تحتاجها المنطقة   )ج (

ة           تنشأ فى وزارة العم     • ة العمالي ة للخدمات االجتماعي روع فى          ، ل إدارة مرآزي ا ف شأ له ا تن آم
 :مختلف المناطق وتختص بما يلى 

اء    )أ ( دف االرتق ال به ة للعم دمات االجتماعي ال الخ ى مج ات ف وث والدراس داد البح أع
  .بمستوى الخدمات 



ا   )ب ( ل حسن توزيعه ا يكف ة بم سيق الخدمات العمالي ة لتن زة المعني ع األجه اون م ع التع ومن
 .االزدواج أو التكرار 

ة           )ج ( ة ومعاون ة العمالي دمات االجتماعي ة بالخ شريعات الخاص ق الت ى تطبي راف عل اإلش
 .المنشآت لألخذ بوسائل الرعاية االجتماعية وجمع ونشر اإلحصاءات المتعلقة بها

 .نشر الوعى العام بأهمية الخدمات االجتماعية العمالية   )د (

.ية والجمعيات الخاصة فى مجال الخدمات االجتماعية العمالية دعم نشاط المنظمات العمال)  هـ(  

 .وضع خطة سنوية للخدمات االجتماعية العمالية ومتابعة تنفيذها   )و (

دمات       • ستويات الخ سين م وير وتح ى تط ة ف ات االجتماعي سة التأمين ساهم مؤس ب أن ت يج
صناعية  ، االجتماعية العمالية لجميع فئات العمال     ة   فى مناطق التجمعات ال ة والخدمي  والتجاري

. 

ة                      • وفير بعض الخدمات االجتماعي وم بت شآت التى تق تمنح بعض اإلعفاءات من الضرائب للمن
 .للعمال 

شاطها             • ك  ، تشجيع ودعم الجمعيات الخاصة التى تؤدى خدمات اجتماعية للعمال وتمارس ن وذل
 .بمنحها صفة النفع العام 

  :ية التنظيم والتعاون على مستوى الدول العرب)  ٢(

دمات    • م الخ شر ودع ى ن ا ف ا بينه ة فيم ل العربي ة العم ى منظم ضاء ف دول األع اون ال تتع
 .االجتماعية العمالية بالتعاون مع مكتب العمل العربى 

ة    • ة العمالي دمات االجتماعي نوية عن الخ ى بإحصاءات س ل العرب ب العم ة مكت ل دول تخطر آ
 .المتوفرة لديها 

  :مالحظة 

بشرط أن اليقل عدد المواد التى ، أحكام هذه االتفاقية آليا أو جزئيا لكل دولة أن تصدق على 
على أن ، من المادة األولى وحتى المادة الثانية والثالثين : تصدق عليها على نصف المواد 

األولى والثانية والثالثة والسادسة والسابعة باإلضافة إلى المواد : يكون من بينها وجوبا المواد 
  .لمادة الثالثة والثالثين إلى المادة السادسة والثالثين اإلجرائية من ا

*  *  *  
  


