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 : ـمتقـــدي  **
 

  م  نعذذظتنفيذذً ل مادذذالخ  مةادنذذظ دذذم نلذذا  لدذذا مانذذظ  مةنذذ  ق  ماذذانةنييم ه لاذذل   ماانذذظ لة ت ذذا  :أوالً 

ةًمذ   ه(0292تشذ يم  مثذانى / نذةفدن   02  – 91)ةذالا  مفتذ خ دذم  شذ    مشذي ة مثالثيم فى 

مل  نظ  متاا ي   متى تاتز   ملةا  أللضاق نتاليد ا إمى دكتب  معدا  مع نى ةفاا مافاذ تيم  ألةمذى 

 .ة مثانيظ دم  مدالخ  منالنظ لش خ دم نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيظ 

 : ل ض دكتب  معدا  مع نى لاى مانظ  مةن  ق  ماانةنييم ةثياظ دنلئيظ تتضدم دا ياى :ثانياً 

ً    ةهذى هحةا  تفاقيا   معدذا  مع نيذظ دحذا  مدتانعذظ  مننةيظ  تاا ي ل  نظ  م : الجزء األول* 

 – 91 – 91 – 97 – 94 – 99 – 95 – 5 – 92 – 7 – 4 – 0 – 2 – 9))   : أل قذذذذذا  

1  - 90 - 91. )) 

 ". تا ي  ل ( 22)ةصا إمى دكتب  معدا  مع نى حتى تا ي   اتدالا   ماانظ " 

 .متابعة الرد على مالحظات لجنة الخبراء القانونيين  :الجزء الثانى * 

لاذذى دالحلات ذذا   لةل( 1)ةصذذا إمذذى دكتذذب  معدذذا  مع نذذى حتذذى تذذا ي   اتدالذذا   ماانذذظ  "

 ". مناناظ

ألل  مانظ  مةن  ق  ماذانةنييم تا يذ   يتضذدم ل  نذت ا متاذا ي   مذلةا  أللضذاق ة لةلهذا لاذى : ثالثا 

دالحلات ذذا  منذذاناظ إضذذافظ إمذذى  متةصذذيا   معادذذظ ماانذذظ لاذذى ضذذةق تاذذا ي   مذذلةا  أللضذذاق 

 .(القسم األول من البند)ة لةلها لاى دالحلا   ماانظ 

 مةن  ق  ماانةنييم  مدشذا  إميذع لاذى دااذد  ةل  خ فذي ل ض دكتب  معدا  مع ني تا ي  مانظ  :رابعا 

 :ةقل  تةً  ما     متامي (  0294آً   / دا د ) لة تع  معاليظ  مثدانيم 

آً   / دذذا د ) ماانذذظ  مةنذذ  ق  ماذذانةنييم ( 24)أةذذً  معاذذ  نذذامتا ي  لذذم نتذذائد ألدذذاا  مذذلة خ  -9

0294 . ) 

ه دذذ  (  0292نينذذام /  ن يذذا )  معدذذا  مع نذذي مدذذمتد  ( 49)إحامذذظ تا يذذ   ماانذذظ إمذذى  مذذلة خ  -0

 .  متةصيظ نامدصالقظ لايع 

 

 

 



2 

 

 

ألذذل دكتذذب  معدذذا  مع نذذي تا يذذ  ل لذذم  مدعاةدذذا   مةاصذذظ نعذذ ض  أللة    ماانةنيذذظ لاذذى :  خامسااا

 مانذ   مثذاني دذم )  مناطا   مدةتصظ ةفق دا يتطانذع نلذا   تفاقيذا  ةتةصذيا   معدذا  مع نيذظ 

 ( . مننل 

 .األمر معروض على المؤتمر العام  الموقر للتفضل بالنظر والتوجيه بما يراه مناسباً : سادساً  

 

 المدير العام

 أحمـد محمـد لـقـمـان
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 القسم األول
 

 رـــتقري

 لجنة الخبراء القانونيين

 الرابعة والثالثيندورتها  عن نتائج أعمال
 ((  1142 تشرين الثانى / نوفمبر   11 – 41 ،   الشيخشرم   ))
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 مقدمــــــة
 

فى   م  نعظ ة مثالثيـملال  مانظ  مةن  ق  ماانةنييم لة ت ا  هنناق لاى للةخ  مدلي   معا  مدكتب  معدا  مع نى : أوال 

ةًمذ  تنفيذً  مادذالخ  مةادنذظ دذم نلذا   ه0292 تشذ يم  مثذانى/ نذةفدن  02 –91ةالا  مفتذ خ دذم  ش    مشي 

ةفاذذا  هلدذذا  ماانذذظ ه ن ذذلة ل  نذذظ  متاذذا ي   متذذى تاتذذز   مذذلةا  أللضذذاق نتاذذليد ا إمذذى دكتذذب  معدذذا  مع نذذى 

 .دم نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيظ  خمافا تيم  ألةمى ة مثانيظ دم  مدالخ  منالنظ لش 

 :ماانظ  منالخ حض   اتدالا   ملة خ ألضاق   :ثانيا 

 عبد الغنى عمرو الرويمض/ األستاذ الدكتور  -4

 محمد عثمان خلف هللا/ األستاذ الدكتور  -1

 رزق مقبول الريس/ األستاذ الدكتور  -2

 محمد أحمد عبد الظاهر/ الدكتور  -1

ةقذا   لذا ه ئينذا م ذا مدذلخ  عباد الغناى عمارو الارويمض/ األساتاذ الادكتور فى نل يظ ألداا  ماانذظ تذ   نتةذاب  :ثالثا 

 :نألداا  منك تا يظ  مفنيظ دم دكتب  معدا  مع نى كا دم 

 ةلالقا   معدا دلي  إل  خ  محدايظ  الاتداليظ  حمدى أحمد/ السيد  -9

  ئيد ةحلخ  مدعايي  ةتش يعا   معدا عبد الكريم جاويش/ السيد -0

  ئيد ةحلخ  متعاةنيا  ة مةلدا   معداميظ  حنان قايد/ السيدة -2

 أحماد محماد لقماان/ بترحيب من مدير إدارة الحماية االجتماعياة مماثال لمعاالى المادير العاام األساتاذالاتداع نلأ   :رابعا 

 تطذذةي  ةتفعيذذانامنذالخ ألضذذاق  ماانذذظه ة لتذز ز دكتذذب  معدذذا  مع نذذى نعطذاق ةكفذذاقخ ألضذذاق  ماانذذظ ةلة هذا فذذى 

 منشذذاط  مدعيذذا اه ة نذذتد     متة صذذا نذذيم  ماانذذظ ةمانذذظ تطنيذذق  التفاقيذذا  ة متةصذذيا  ةذذالا  نعاذذال  مدذذمتد  ه 

  متذذىةأهديذذظ  مدالحلذذا   معادذذظ ةلة هذذا فذذى تعزيذذز  منشذذاط  مدعيذذا ا ه ة متعذذاةم فذذى داذذاا  منذذلة   ة مل  نذذا  

ةلا   متى يصل  نشأن ا دعايي  اليذلخه ندذا م ذا  مع نىه ةلة ها فى إنل ق  م أا حةا  مدةض  معدا دكتب ينلد ا

دحدل أحدذل لنذل  ملذاه  معضذةيظ  ماانذظ فذى تشذكيا ا / دم ةن خ فى هً   مداااه ةكًم   مت حيب نانضدا   ملكتة 

 . ماليل

ل ض دكتب  معدا  مع نى لاى مانظ  مةن  ق  ماانةنييم ةثياظ دنلئيظ تتضدم دتانعظ  تفاقيا   معدا  مع نيذظ  :خامسا 

 :ةفق الةا  أللداا  متامى 
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 :ل  نظ  متاا ي   مننةيظ حةا  تفاقيا   معدا  مع نيظ  متاميظ :  مازق  ألةا ** 

 . معدا نشأم دنتةيا   9111مننظ ( 9) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -9

 .نشأم  مدنتةا  أللنى ماتأدينا   الاتداليظ 9179مننظ ( 2) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -0

 .نشأم تناا  أليلا  معاداظ  9117مننظ ( 0) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -2

 " .دعلمظ " نشأم تناا  أليلا  معاداظ  9175مننظ ( 4) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -4

 .نشأم  منالدظ ة مصحظ  مد نيظ  9177مننظ ( 7) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -5

 .نشأم نيئظ  معدا  9119مننظ ( 92) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -1

 .نشأم  مد أخ  معاداظ  9171مننظ ( 5) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -7

 .نشأم تحليل ةحدايظ  ألاة   9112مننظ ( 95) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -1

 .ةضظ  ماداليظ نشأم  مدفا 9171مننظ ( 99) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -1

نشأم حق  معادا  مع نى فى  متأدينا   الاتداليظ لنل تنااع ماعدا  9119مننظ ( 94) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -92

 .فى أحل  ألقطا   مع نيظ 

 .نشأم تأهيا ةتشغيا  مدعةقيم  9112مننظ ( 97) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -99

 .حل ث نشأم لدا  أل 9111مننظ (  91)  التفاقيظ  مع نيظ  ق   -90

 .نشأم تفتيش  معدا  9111مننظ ( 91) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -92

 .نشأم  مح يا  ة محاةق  مناانيظ  9177مننظ ( 1) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -94

 .  معداا  مز  لييمنشأم  9112مننظ ( 90) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -95

 .  معداميظ مةلدا   الاتداليظ نشأم  9112مننظ ( 91) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -91

 " .تا ي   ( 22)ةصا إمى دكتب  معدا  مع نى دم  ملةا  أللضاق " 

 .دتانعظ  م ل لاى دالحلا  مانظ  مةن  ق  ماانةنييم :  مازق  مثانى ** 

 " .ردود على المالحظات ( 8)وصل إلى مكتب العمل العربى من الدول األعضاء  " 

 :ندعايي   معدا  مع نيظ ل  نظ دةضةلا  ً   لالقظ :   مثامث مازق ** 

 . منل  فى تحليث لميا  مدصطاحا   ماانةنيظ فى دااا  معدا  -

ةفى ضةئ ا ألل  هً   متا ي   مدع ةض لاذى  هل ن   ماانظ  مةثياظ  مدالدظ دم قنا دكتب  معدا  مع نى : سادسا 

 .  مدمتد   معا    لاى دااد  ةل  خ ةدم ث 

 مدناقشا   متى ل    أثناق  اتدالات ا اداظ دالحلا  لادظ تضع ا أدذا  دااذد دم ةالا  ماانظ   نتةاص :  سابعا

 : ةل  خ ة مدمتد   معا  ألهديت ا ه ةهى كدا ياى 

تمكل  ماانظ لاى دا ننق  متنةيع إميع فى  معليل دم  متاا ي  فى  مننة    مناناظ إمى أم ل ض  التفاقيا   (9)

مظ يكةم  مغايظ دنع نيام ق    هًه  مناطظ نشأم  متصليق لاذى لاى  مناطظ  مدةتصظ ة مًا تاتز  نع  ملة

 . التفاقيظ أة غي ه ه ةميد دا ل  الطالع لاى  التفاقيظ مغ ض  معا  ن ا 

ه ال ياعا  ملةمذظ قذل  اةنامتامى فإم  ماانظ ت ا أم ل ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ مالطالع لاي

 منحذذة  مدطاذذةبه ةتلذذا دطامنذذظ نذذامع ض داذذلل  حتذذى تاذذ    أةفذذ  ندذذا لاي ذذا دذذم  متز دذذا  نذذامع ض لاذذى

 . مناطظ دا ت  ه نشأم  متصليق أة غي ه 

الحل   ماانظ أم  معليل دم  ملةا  أللضاق أشا   فى تاا ي ها إمى أم لذل   متصذليق لاذى  التفاقيذا   (0)

أة أم هذًه  مدعذايي  ال  يعةل إدا إمى  ةتالفا  نذيم تشذ يعات ا  مةطنيذظ ة مدعذايي   مذة  لخ فذى  التفاقيذا ه

ةنامتذذامى فذذإم  ماانذذظ تذذ ا أم . تتفذذق دذذ   متةا ذذا  ة منيانذذظ  مةطنيذذظ ً    مصذذاظ ندضذذدةم  مدعذذايي  



6 

 

 مدن      مدشا  إمي ا لاى  م غ  دم أهديت ا ياب أال تكةم لائاا لةم قيا   مذلةا  أللضذاق نامتصذليق 

فق د   مدعايي  ه ةهً  نلة ه ينذاه  فذى تحايذق أحذل لاى  التفاقيا   مًا يملا إمى تعليا قة نين ا ندا يت

 ألهل ة  متى تنعى دنلدظ  معدا مع نيظ إمى  مةصةا إمي ا ةهة ةاةل دنذتةيا  دتداثاذظ فذى تشذ يعا  

 . معدا  مع نيظ 

تمكل  ماانظ لاى دا نذنق أم أشذا   إميذع فذى  معليذل دذم  متاذا ي   منذاناظ دذم أم  مداصذةل ندذا ة ل فذى  (2)

شذذ خ دذذم نلذذا   تفاقيذذا  ةتةصذذيا   معدذذا  مع نيذذظ نعذذ ض  التفاقيذذظ لاذذى  منذذاطا   مدةتصذذظ  مدذذالخ  معا

التةاً دا ت  ه دناننا م ا دم تصليق أة غي ه ه هة ل ض ا لاى  مناطظ  متى تدا  صالحيظ  تةذاً دثذا 

لاذى  هً   ما    كدا هة دنصةص لايع فى لنتة هاه ةهً   مع ض ال يعتن  دتحااا إال نع ض  التفاقيظ

أدذا ةذالة ًمذ   –نغض  منل  لاى تنديت ا  – مناطظ  متى تةتص نامتصليق لاى  التفاقيا  فى  ملةمظ 

 .دم أا إا  ق   إل  يظ فإنع ال يعل ل ضا كدا تنص لايع  مدالخ  مدًكة خ

ت ا  ماانظ أنع دم  مض ة ا أم يكةم هنا  تة صا دناش  نيم دكتب  معدا  مع نى ة مذلةا  أللضذاق  (4)

ةص  متى ملي ا صعةنا  تعيق  متصليق لاى  التفاقيا  ه ةًم  دم ةالا حااا  نااشيظ أة لة    ةناأل

 .تل ينيظ ماعادايم فى دااا  مدعايي  

ضذذ  ةفذذلها إمذذى دذذمتد   معدذذا ي مذذلةا  أللضذذاق قذذل   ةدكذذام ه أم  ىأم ت  لذذ لاذذى أهديذذظ  ماانذذظ تمكذذل (5)

 نيظ في  مةز  خ  مدعنيظ ن ذًه  مدعذايي  ه ةًمذ   غنذظ  مع ني أحل  مدةلفيم  مدةتصيم ندعايي   معدا  مع

في  متة صا ة محة   نيم  مدةلفيم  معادايم في هذًه  ةل     فذي  مذلةا  أللضذاق ةنذيم مانذظ  مةنذ  ق 

متحايذق  متنفيذً  مصذحي    مدطاةنظ ماانةنييم ه ماةصةا إمى ف   دتة فق مااة نب  ةا  ئيظ ة مدةضةليظ 

 .لضاق نشأم  مدعايي  ةُيَدكِّم دم تحايق  مغايظ  مدنت لفظ دم إق    هًه  مدعايي المتز دا   ملةا  أل

تذذثدم  ماانذذظ لذذةلخ  منشذذاط  مدعيذذا ا  مدتدثذذا فذذى إصذذل    تفاقيذذا  ةتةصذذيا  لدذذا ل نيذذظ ه ةتأدذذا  (1)

 نتد   يظ هً   منشاط ه ةاصظ ةأم دتغي    لةميظ ةإقايديظ ةةطنيظ  نعكن  لاى نحة دناش  لاى لام  

 .معدا ه ددا ينتللى  متفكي  فى إصل   دعايي  تغطى هًه  مدتغي     

أةذذً   ماانذذظ لادذا نامتصذذلياا   مذذة  لخ إمذى دكتذذب  معدذذا  مع نذى نعذذل  اتدالات ذذا فذى لة ت ذذا  منذذاناظ ه دذذم : ثامناا 

 مع نيذذظ ً   ه ةاد ة يذذظ  منذذةل م لاذذى  تفاقيذذا   معدذذا ( 4)اد ة يذذظ اينذذةتى لاذذى  التفاقيذذظ  مع نيذذظ  قذذ  

ه ة مدداكذذذظ ( 97)ه ةلةمذذذظ  مكةيذذذ  لاذذذى  التفاقيذذذظ  مع نيذذذظ  قذذذ  ( 97ه 95ه 94ه 1ه 7ه 1ه 5: ) أل قذذذا  

ةتتال   ماانظ نامشك  ة متالي  م ذًه  مذلةا لاذى ( ... 91ه 91) مدغ نيظ لاى  التفاقيتيم  مع نـيـتـيـــــم  قـدى 

 مذل ئ  نين ذا ةنذيم  ماانذظ ه ندذا ينذاه  فذى تطذةي  ةتفعيذا  تصليا ا لاذى هذًه  التفاقيذا  ةتااةن ذا دذ   محذة  

 . منشاط  مدعيا ا مدنلدظ  معدا  مع نيظ 

تشك   ماانظ دلي  لا  دكتب  معدا  مع نى ة منك تا يظ  مفنيظ ماانظ لاى حنم  ةلل ل ة متعاةم  متا  ةنااح :  تاسعا

 .لدا  ماانظ 

 

 

 
 

 

 اللجنة
  محمد/ ط

 رئيس اللجنة
 الرويمضعبد الغنى عمرو / د . أ 
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 الجزء األول

 دراسة التقارير السنوية

 حول اتفاقيات العمل العربية
 

 :بشأن المستوى األدنى للتأمينات االجتماعية  4194لسنة ( 2)االتفاقية العربية رقم : أواًل 

نأم للل ل دم  مذلةا ه الز مذ   الحل   ماانظ ه نعل إطالل ا لاى  مةثياظ  متي ل ض ا لاي ا دكتب  معدا  مع ني -9

 نشأم  مدنتةا  أللنى ماتأدينا  9179مننظ ( 2)م  تة ة  مدكتب حتى  آلم نتاا ي ها حةا  التفاقيظ  مع نيظ  ق  

تطنياال مافا خ  مثانيذظ دذم  مدذالخ  منالنذظ لشذ خ دذم نلذا   تفاقيذا  ةتةصذيا   معدذا  مع نيذظ ه ة مذلةا   الاتاليظ

 :  مدعنيظ هي 

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ دداكظ  منح يم -

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ  ماد ة يظ  ماز ئ يظ -

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ اد ة يظ اينةتي -

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ  ماد ة يظ  ةنالديظ  مدة يتانيظ -

 

 ملةا  متز دات ا  ناننال نشأم تنفيً تا مًم  ت ا  ماانظ ل ض هً   ألد  لاى  مدمتد   معا  التةاً دا ي  ه د

 مدنصةص لاي ا فى نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيظ ه لادال نأم  التفاقيظ  مدشذا  إمي ذا نذلأ  دتانعت ذا دنذً 

 .9119لا  

 :من الدول التالية ( 2)وصل تقارير إلى مكتب العمل العربي حول االتفاقية العربية رقم  -1

  متةننيظ ماد ة يظ  -

 لةمظ  مكةي  -

  ماد ة يظ  ماننانيظ -

  مدداكظ  مدغ نيظ -

  ماد ة يظ  ميدنيظ -

 :دراسة التقارير  -2

 :وجاء فى التقرير ما يلي  –غير مصادقة على االتفاقية  –الجمهورية التونسية  (أ )

ى  منذاطظ  مدةتصذظ نشأم  مدنتةا  أللنى ماتأدينا   الاتداليظ لا 2تّ  ل ض  تفاقيظ  معدا  مع نيظ  ق   – 2ة0ة9

كدا تّ  إلال   مدلي   معا  مدنلدظ  معدا  مع نيظ ن ً   مع ض نامدكتةب  مصال   ( أي  مناطظ  متش يعيظ)نامتصليق 

ةقذل أةذً   منذاطظ  مدةتصذظ نامتصذليق  9111ننتدن  5 مدم خ في   210لم ةزي   مشمةم  الاتداليظ للل 

 . لادا ن ًه  التفاقيظ

 : يم  متش ي   متةنني ةأحكا   التفاقيظ تتدثا نامةصةص في دا يايتةال  ةتالفا  ن – 4

دم  التفاقيظ إيااة أة تةفيض  مدعاش إً  ز ةا صاحب  مدعاش لدال نعل تااللهه في حيم  01أااز   مدالخ  -

 مدتعاق نضنط أحكا  ةاصذظ  9117دا د  1 مدم خ في  9117مننظ  1 ماانةم للل )أم  متش ي   متةنني 
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يحّا   مادذ  نذيم ا  يذظ تاالذل د دذا كذام دصذل ها ةلةذا قذا  فذي شذكا أاذ  أة د تذب ( تاالليم نعدا  مد

نانتثناق نالثي دشا ي  نأي شذكا كانذ  نشذ ط أم يتةمذة  تنذيي ها نأنفنذ   ةكذًم  دنذّي   مدمننذظ  مذًي مذع 

 .صفظ  مش ي 

 مذًيم كذانة  فذي إلامذظ  مدتذةفي  متدتذ  مأل  دا ة  ألةالل ة ألةذة   ة  مة مذليم ( 21 مدالخ )تةّةا  التفاقيظ  - -

ندعاش  مةفاخه  نيندا حّلل  مدشّ ع  متةنني حق  متدتذ  ن ذً   مدعذاش نامننذنظ مااذ يم  منذاقي لاذى قيذل  محيذاخ ة 

 .)9174أف يا  07 مدم خ في  411دم  ألد  للل  22ة    01 مفصالم ( ألنناق في  مكفامظ ال غي 

 نتحااق  مدناف   معائايظ مفائلخ كا  مصغا   مًيم ه  في كفامظ  مدذمّدم لايذع نيندذا ) 41 مدالخ  (تةاب  التفاقيظ -

 22دذم  ماذانةم لذلل  50 مفصذا  (حّلل  متش ي   متةنني  نتحااق هًه  مدناف  مفائلخ  الطفاا  مثالثذظ  ألّةمذيم 

 (. مدتعاق نـتنلي  أنلدظ  مضدام  الاتدالي 9112أف يا ( 22 مدم خ في 

دم  ألا ه   %45دم  التفاقيظ أم يتضّدم تأديم ضل  منطامظ إننال دعةنظ داميظ ال تاا لم  42الخ أةان   مد -

إندذا تاذة   مداا نذظ  متةننذيظ فذي هذً   مداذاا لاذذى  فذي حذيم ال يةاذل فذي تذةند نلذا  ماتذأديم ضذل  منطامذذظ ة

لن  اداظ دم  آلميا  ت لة إمى  ةحاطظ نامعّداا  مًيم تةّقفة  لم  منشاط ألنناب ةا اظ لم إ  لت   ة ًم  

 .إلالخ إلداا   في  ملة خ  القتصاليظ

دم ط ة  محكةدظ ة التحال  معا   متةننى  0292اانفى  94هً  ةأق   معال  الاتدالى  مًا ت  إدضائع ية   -

 ماشغا ة التحال  متةننذى ماصذنالظ ة متاذا خ ة مصذنالا   متاايليذظه إحذل ث نلذا  ماتذأديم لاذى فاذل م دذة طم

 مشغا فى إطا  صنلةق دنتاا يشدا  ألُا  ق  مدن حيم ألنناب  قتصاليظ أة فنيظ أة فاقذلا  مشذغا ألنذناب 

ةيكذذةم هذذً   منلذذا  ثالثذذى  متدةيذذا أا ندنذذاهدظ . ةا اذذظ لذذم إ  لت ذذ  نتياذذظ غاذذق فائذذى أة ن ذذائى مادمننذذظ

آميا   متدةيا ة متنيي  ةش ةط  أصحاب  معدا ة ألُا  ق نامتناةا ةنلل  دامى دم  ملةمظ لاى أم يا  تحليل

 . النتفاع ةدلتع ة مد  فاظ ألاا إلالخ  ةلداج ناملة خ  القتصاليظ ناتفاق نيم أط  ة  معال

إننال دناف  لينيذظ تتدّثذا فذي أطعدذظ ة كنذاق ةدنذكم إمذى  مصذغا  دذم أننذاق  )  مناطظ ب( 52أةان   مدالخ  -

صذنة دذم  مدنذاف   معينيذظ ال يذلةا فذي داذاا تذلّةا أنلدذظ ًةي  معائال   مدمدم لاي  ه فذي حذيم أّم هذً   م

 مضدام  الاتدالي نالتنا   ةتصا  تلةا ا لاى ضدام  متغطيظ  مصذحيظ إمذى اانذب  نذنال  مدنذاف   مناليذظ ة 

 ما  يا  د  تكفا هياكا ةطنيذظ أةذ ا نتاذلي   مدنذالل    معينيذظ ة  مداميذظ نامننذنظ ماعذائال   مدعذةزخ ةً   

 .لةل ملةا  مدح

دم  التفاقيظ  منم  ماصةا مإلنتفاع نامدناف    معائايظ ننّم  مثامثظ لش  إال في حامظ  المتحذاق  50حّلل   مدالخ  -

ندعاهل  متعاي  دا لل   متعاي   معامي لةم تحليل مانذّم فذي هذًه  محامذظ أة فذي حامذظ  معاذز لذم  معدذا فذي حذيم 

لاى  نتحااق  مدذن   ) مدشا  إميع ألاله 9112مننظ  22دم  ماانةم للل  54 مفصا (نص  متش ي   متةنني 

 معائايظ مفائلخ  ألنناق في  مكفامظ إمى غايظ نم  مة حذلخ ة معشذ يم نامننذنظ مألننذاق  مذًيم يز ةمذةم تعايدذا ةلةم 

لاازخ  تحليل مانم نامنننظ مانن   متي تاة  نامنننظ ةةةت ا ةأةة ت ا داا   أل  إً  كان  هًه  ألةي خ دتةفاخ أة

غا داانذذا أاذذ  لدذذال ينذذتغ ق كادذذا نشذذاط ا ةكذذًم  نامننذذنظ مألننذذاق   معذذاازيم لذذم تأة دطااذذظ أة أ داذذظ تشذذ

 .ددا نظ نشاط د ني نداانا نننب إصانت   نعاز أة نل ق لضاا ة ألنناق  مدعةقيم

 .ال تةال صعةنا  أة ا غي   مصعةنا   متي ننق ًك ها -5

 :اا  مضدام  الاتدالي تاة  لاى ثالث دنالئ أنانيظ ةدتكاداظ ةتتدّثا في دا ياي إّم  مداا نظ  متةننيظ في دا -1
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 متشدا كافظ  مش  ئ   مد نيذظ ة الاتداليذظ دذ   معدذا لاذى إياذال دالقدذظ ةتذة زم  توسيع التغطية االجتماعية

 .نيم  مدناف   مدنل خ ة مال     متدةيايظ مادناهديم

 .نلادا ماتغطيظ  الاتداليظ ناماطاليم  معدةدي ة مةاص 92ةقل أفضى هً   متدشي إمى إحل ث  

 دذذم ةذذالا تعذذلل  ةصذذالحا   م  ديذذظ إمذذى دزيذذل دة كنذذظ  مدنذذتال   ة النذذتاانظ  تحسااين المنااافع المسااداة

 .محاايا   مدنتفعيم ةفاا ماتطة     مليدغ  فيظ ة مصحيظ ة القتصاليظ  مدنااظ

ا   م يكايظ ة ماةه يظ تعاا  ننلا  ان   ألضذ    ةفي هً   ةطا  ل ف  تةند اداظ دم  ةصالح 

نتذللي   ماذاننيم  مةقذائي ة متعةيضذي ةننلذذا   9114 مناادذظ لذم حذة لث  مشذغا ة ألدذ  ض  مد نيذظ نذنظ 

 ماائ  لاى دنالئ  متضادم ةتكافم  مف ص ةتيني   منفاً ماةلدا   مصحيظ  0224 متأديم لاى  مد ض ننظ 

 .ة مةاص ماصحظ مدنل خ ناماطاليم  معدةدي 

 دذم ةذالا  معدذا لاذى إياذال   آلميذا   مكفياذظ  المحافظة علاى التوازناات المالياة ألنظماة التغطياة االجتماعياة

 .نضدام ليدةدظ  تا   ألنلدظ ةقل ت ا لاى  ةيفاق نامتز دات ا تااه  ألاياا  مداناظ

ةق  ألنانذيظ  متذي تحلذى ةيعّل  محق في  متغطيذظ  الاتداليذظ ة م لايذظ  مصذحيظ فذي تذةند دذم  محاذ

ةنداتضذذى دصذذالقت ا لاذذى  مدة ثيذذق ة مع ذذةل  ملةميذذظ . ندكانذذظ لنذذتة يظ دتديذذزخ ةنحدايذذظ قضذذائيظ دشذذللخ

 مصال خ لم  ألد   مدتحلخ ة متي تنص لاى  محق في تةفي  تغطيظ  اتداليظ دالقدظ ماف له لذ ة  متشذ ي  

 12ى تحايق نننظ تغطيظ  اتداليظ فعايظ ناهز   مةطني في دااا  مضدام  الاتدالي تطة   هادا أفضى إم

.% 

ةتّ   معدا لاى دنا    دتة زيظ ةدتكاداظ  م لة دن ا تحنيم  مدنذاف  ة مةذلدا   مدنذل خ ةدالقدت ذا  

 .د  دتطانا  ة حتيااا   مفئا   الاتداليظ ة مد نيظ د   معدا لاى  مدحافلظ لاى ليدةدت ا  مداميظ

تحايق نتائد دتديزخ كان  دحا تنةيع ةتالي  دم قنا  مدنلدا  ة م يئا   ةقل أفض  هًه  مداا نظ إمى 

ال (  PNUD) ملةميظ ال نيدا دن ذا  متاذا ي   مصذال خ لذم  مدكتذب  متنفيذًي من نذادد  ألدذ   مدتحذلخ ماتنديذظ 

 .نيدا فيدا يتعاق نامدمش     مدتعااظ نام لايظ  مصحيظ ةدمّدا  محياخ ة مةا طظ  مصحيظ

معدا حاميا لاى تعديق  متفكي  قصل   ناق أ ضذيظ ةطنيذظ ماحدايذظ  الاتداليذظ تتديذز نتنذةع كدا يت   

ةشدةميظ  مةلدا   مدنل خ ةفاا ماال     الن اديظ مادضدةنيم  مى اانب ةض  شنكظ أدام  اتدالي نامنننظ 

 .مدحلةلي  ملةا

 ة  محكةدذظ ة التحذال دذم طذ 0292اذانفي  94هً  ةتضدم  معال  الاتدالي  مًي ت   دضامه يذة  

 معذذا   متةننذذي ماشذذغا ة  التحذذال  متةننذذي ماصذذنالظ ة متاذذا خ ة مصذذنالا   متاايليذذظ اداذذظ دذذم  متةا ذذا  

ة مدنذذالئ ة الاذذ  ق   تتعاذذق نامحدايذذظ  الاتداليذذظ ةدذذذم نين ذذا  اذذ  ق د  اعذذظ شذذاداظ ألنلدذذظ  مضذذذدام 

شذذ  ة مانذذظ قيذذالخ تضذذ   الطذذ  ة  الاتدذذالي ندةتاذذة ف ةل ذذا لاذذى ضذذةق ل  نذذظ ياذذ   ناازهذذا تحذذ   

 الاتداليظ  مددضيظ لاذى  معاذل  الاتدذالي دذ  تشذ ي   ألطذ  ة  مد نيذظ  مدعنيذظه ةكذًم    نذاق دنلةدذظ 

حةكدذذظ  شذذيلخ فذذي  ل  خ  مصذذناليق  الاتداليذذظ ة معدذذا لاذذى تنذذيي  داذذامد  ل   ت ذذا نصذذفظ لة يذذظ نذذيم 

اةي نذيم ددثاذي  ألطذ  ة فذي ت كينذظ داذامد  ل  ت ذا  ألط  ة  الاتداليظ دذ   حتذ    دنذلأ  مثالثيذظ ة متنذ

 . ةلاى  نتاالميت ا

ت   النت شال نعليل  مدة ل دم  التفاقيظ ة  متي تعتن  ةطة    ياانيظ دم شأن ا تن يا  متصليق لاذى  التفاقيذظ ة    -7

 :في هً   مدااا نًك  ةاصظ
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 متشذ ي   مذةطني فذ ليم إثنذيم لاذى  ألقذا  دذم فذ ةع  نت شال  نأحكا   مدالخ  منانعظ  متي تةاب نأم يشذدا  -

 : متأدينا   ألتيظ

 تأديم  صانا   مد ض ة يشدا حة لث  مشغا ة  الد  ض  مد نيظه -(أ)

  متأديم  مصحيه-(ب)

 تأديم  ألدةدظه-(ج)

  متأديم ضل  معازه -(ل)

 تأديم  مشيةةةظه-(ه)

  متأديم ضل  مةفاخه-(ة)

  متأديم ضل  منطامظه-(ز)

 تأديم  مدناف   معائايظه-(ح)

ف ةع دم دادا  مف ةع  مثدانيظ  مدنصةص لاي ا نامدذاّلخ  منذانعظ دذم  7فإّم  متش ي   متةنني يشدا 

 . التفاقيظ

 نت شال  نأحكا   مدذالخ  مثادنذظ  متذي تذنّص لاذى أم يحذلل  متشذ ي   مذةطني  مداصذةل نإصذانظ  معدذا ةدذ ض  -

د نيظ لم ةدنظ لش  د ضا دم  ألد  ض  مة  لخ في  مالةا  مد فق  مد نظه نحيث ال ياا للل  ألد  ض  م

 مدتعاذذذق  9114فيفذذذ ي  07 مدذذذم خ فذذذي  9114منذذذنظ  01دذذذم  ماذذذانةم لذذذلل  2مالتفاقيذذظه لذذذّ ة  مفصذذذا 

نذذامتعةيض لذذم  ألضذذ     محاصذذاظ ننذذنب حذذة لث  مشذذغا ة ألدذذ  ض  مد نيذذظه حذذالث  مشذذغا نأنذذع  محذذالث 

تع مكا لادا لنلدا يكةم في ةلدذظ صذاحب لدذا أة أكثذ ه ةًمذ  د دذا كذام  محاصا نننب  مشغا أة ندنانن

دذا أثنذاق تنااذع نذيم دكذام شذغاع ةدحذا انننع ةدكام ةقةلع كدا يعتن  حالث شغا أيضا  محذالث  محاصذا ماع

إقادتع نش ط أم ال يناط  دني ه أة يتغّي   تااهع مننب أداتع دصاحتع  مشةصيظ أة مننب الصاظ مذع ننشذاطع 

 . ني مد

كدا لّ ة نفد  مفصا  مد ض  مد ني نأنع كا لاه خ  لتالا ةكذا تعفذم ا ثذةدي أة إصذانظ يكذةم 

 .دصل ها ناما ينظ ناشئا لم  منشاط  مد ني مادتض  

 9115اذذانفي  92ةضذذنط قذذ    دذذم ةزيذذ ي  مصذذحظ  معدةديذذظ  ة مشذذمةم  الاتداليذذظ  مدذذم خ فذذي 

 .د ضا د نيا 12دظ  ألد  ض  مد نيظ  ة متي تشدا قائ 9111أف يا  95 مدتد  ناما     مدم خ في 

ةفي حامذظ ةفذاخ  مدذمّدم لايذعه تصذ ة مكذّا دذم (  مفا خ ل)إنت شال   نأحكا   مدالخ  متانعظ دم هًه   التفاقيظ ّ  -

 مدنتحايم دم نعله نننظ دم هً    مدعاش  يحّللها  متش ي   مةطني نحيث ال ياّا دا ينتحّق  أل داتذع ةةمذلها 

 مدذمّ خ فذي  9114منذنظ  01دذم  ماذانةم لذلل  41ه  قتضى  مفصا «دم  ألا  ةق    ةصانظ%  42لم 

أّنع تاّل  ا  يظ  ماذ يم نةدنذيم نامدائذظ دذم أاذ   م امذ   منذنةي إم مذ  يكذم ما امذ  أةالل  9114فيف ي  09

اةم تاذ   ما  يذظ ينتحاةم  ا  يظ ندةاب هً   ماانةم ةتةفذض  إمذى أ نعذيم نامدائذظ إم كذام مذع أةالل ينذتح

د دا كام للله  ةتاّل  ا  يظ  أليتا  نعش يم نامدائظ دم أا   م ام   مننةي نامنننظ مايتي   مة حذل ه ةنثالثذيم 

ةإً  كذام  ألننذاق يتذادى  ألنذةيم ه تاذل  . نامدائظ نامننذنظ مايتيدذيم ةنذأ نعيم نامدائذظ نامننذنظ مدذا ز ل لاذى ًمذ 

أل نعذظ أيتذا  %  12مثالثذظ أيتذا  ةنذـ%  12   مننةي ما ام  ميتي  ة حل ةنـ  ما  يظ نةدنيم نامدائظ دم  ألا

 .فدا فةق
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دم أاذ  %  45 متي تةاب أم تص ة دعةنظ داميظ ال تاا لم ( ثانيا)إنت شال  نأحكا   مدالخ  محاليظ لش خ  -

ال ياذّا لذم  مد يض ةالا فت خ لازه لم  معدا نننب  مد ضه ةنحّل أقصى يحّلله  متش ي   مذةطني نحيذث 

أم  9112منذنظ  22دذم  ماذانةم لذلل  77 قتضى  مفصا « أننةلا أة ثالثظ أش   لم كّا حامظ د ضّيظ 92

 ألاذذ   ميذذةدي  مدتةنذذط  ةًمذذ  مدذذلخ دحذذللخ (  2/0)تنذذاةي  مدنحذذظ  ميةديذذظ فذذي حامذذظ  مدذذ ض  معذذالي ثاثذذي 

 . يةدا 912ب

يحذّلل  متشذ ي   مذةطني  مشذ ةط »ظ  متي تذنّص لاذى أّنذع  نت شال  نأحكا   مداّلخ  منانعظ لش  دم هًه  التفاقي -

 مدةانذظ  مالنذذتحااق فذذي دز يذذا تذذأديم  ألدةدذذظه ةلاذذى  ألةذذص فيدذذا يتعاّذذق نفتذذ خ  الشذذت    فذذي  متذذأديم قنذذا 

 9112منذذنظ  22دذذم  ماذذانةم لذذلل  71 ةنذذتفالخ ندز يذذاه لاذذى أال تزيذذل لاذذى نذذتظ أشذذ  ه   قتضذذى  مفصذذا 

تنذتحّق  مدذ أخ  ألايذ خ دذم أاذا » أّنع  9175اةيايظ  1 مدمّ خ في  9172مننظ  24 ة مدنّا  ناماانةم للل

يةدذا لاذى  ألقذا أثنذاق  أل نذ   12حدا أة ةض  دنحظ يةديظ تنّدى دنحذظ  مةضذ  لاذى شذ ط إثنات ذا ماداذظ 

 . «ثالثيا   مدلنيظ   مناناظ ماثالثظ أش    متي ةق  ةالم ا  مةض 

دذذم  التفاقيذذظ  متذذي تط قذذ  إمذذى  مضذذدانا  ةحاذذةق  مذذلفاع  متذذي ياذذب تةفي هذذا  54 نت شذذال  نأحكذذا   مدذذالخ  -

مادتااضي في دااا  مضدام  الاتداليه فإّم  متش ي   متةنني إمى اانب تةةياع مادضدةم  الاتدالي ط ق 

  أدا  دةتاذة  مااذام  مفنيذظ ة مطنيذظ  مدحلثذظ لاذى دنذتةا هياكذا ةدمننذا(  متلا   ةل  ي) متلا   مةالئي 

 مضدام  الاتدالي مادطامنظ ند  اعظ   ما     مدةذلةش فيذع لةم  محذل دذم إدكانيذظ طذ ق نذاب  ماضذاق  مذًي 

يناى حاا  لنتة ياه فإّنع أحلث دمننظ قضائيظ  ةاصظ ندنازلذا   متغطيذظ  الاتداليذظ ة مدتدثاذظ فذي قاضذي 

يظ  إنانظ دحادي أداتذع  مغايذظ  مضدام  الاتدالي ةهة قضاق فني دتةصص يتديز نين  إا  ق تع ةلل  ةاةن

 .في  ةتصا  آااا  متااضي ةتةفي  ضدانا  مادتااضي دم ةالا إحل ث هيكا قضائي دتةصص

دم  التفاقيذظ  متذي تذنص لاذى ةاةنيذظ أم تضذطا  نذإل  خ نلذ   متذأديم دنلدذظ أة  55 نت شال  نأحكا   مدالخ  -

تي تعنى نامضدام  الاتدالي نتةند هي  دنشآ  دنلدا  لادظ أة حكةدظ ال تنت لة  م ن ه فإم   م ياكا  م

لدةديظ ال تعدا في قطالا  تنافنيظ ةال ت لة إمى تحايق أ ناح  ةتن   لاى تأديم د فق لا  ةتتديز  هًه 

 م ياكا دم حيث تنليد ا  ةل  ي نةاةل هياكا تنفيًيظ ة مدتدثاظ في  م ئيد  مدلي   معا  ةهياكا دل ةمذظ دذم 

ضذطا  نذع دااذد  ةل  خ ة مذًي ينذ   لاذى ضذنط   مدحذاة  ة مةطذةط   مكنذ ا منيانذظ  ةالا  ملة   مًي ي

هياكا  مضدام  الاتدالي ةيع ل ما ياكا  متنفيًيظ ةضع ا حيز  متنفيً ةدتانعت ا ةيض  دااد  ةل  خ ددثاذيم 

 .لم كافظ  ألط  ة  الاتداليظ ة ةل  يظ ةيةض   إمى  قانظ إش  ة   مةز  خ  ماطاليظ

دم هًه  التفاقيظ  متذي تاذ  إمز ديذظ فحذص  مد كذز  ألكتذة  ي لاذى فتذ    لة يذظ  55شال  نأحكا   مدالخ نت  -

مضدام  نتد    قل خ هذًه  مذنل  لاذى  ةيفذاق نامتز دات ذاه تذ  نتذةند إحذل ث د كذز مانحذةث ة مل  نذا  فذي 

ا   مداميظ مدةتاة أنلدظ  متغطيظ دااا  مضدام  الاتدالي دم نيم د ادع  ألنانيظ  مدتانعظ   مدنتد خ ماتة زن

 الاتداليظ في  ماطاليم   معدةدي ة مةاص ة قت  ح  متل ني   مكفياظ مضدام ليدةدت ا ةتة زنات ا ةين   لاى 

 هًه  مد ا  ةن  ق ةدةتصةم في  مل  نا   ةكتة  يظ

ة متنصذيص لاذى أّم  14ةلايع فال كام دم  مدتاذع ت تيذب نفذد  آلثذا    مذة  لخ نذامفا خ  ألةمذى دذم  مفصذا  

 ملةمظ  معضة تناى في هًه  مف ضيظ  مثانيذظ دايذلخ ناالتفاقيذظ مدذلخ ةدذد نذنة   أةذ ا ضذدم تانيذظ  متاليذل  مضذدني 

 .مالمتز دا   ملةميظ

لدال نأحكا   مدالخ  منانعظ لش خ دم نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدذا  مع نيذظ تةاذع ننذةظ دذم هذً   متا يذ  إمذى  - 1

 :حاب  أللداا ة معّداا  متاميظدنلدا  أص
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  التحال  متةنني ماصنالظ ة متاا خ ة مصنالا   متاايليظه -
  التحال  متةنني مافالحظ ة مصيل  منح يه -
 . التحال  معا   متةنني ماشغا -

 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى ** 

 منذاطظ  مدةتصذظ نامتصذليقه ةتأدذا  ماانذظ  متغاذب لاذى ( 2)أةً   ماانظ لادا نع ض  التفاقيذظ  مع نيذظ  قذ  

ه ةتذًك   ماانذظ أم  محذل  أللنذى لاى  مصعةنا   متش يعيظ ة تةاً  ةا  ق    مدناننظ متن يا  متصليق لاى  التفاقيذظ

 . مدطاةب ماتصليق لاى  التفاقيظ هة ةاةل ف ليم  ثنيم لاى  ألقا دم  متى ًك ت ا  التفاقيظ 

*  *  * 

 :وجاء فى التقرير ما يلي  –غير مصادقة على االتفاقية  –يت دولة الكو (ب )

 من هي السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقية طبقا للنظام الدستوري في بلدكم ؟  - 4

 (. مناطظ  متش يعيظ) مناطظ  مدةتصظ نامتصليق هى دااد  ألدظ  مكةيتى 

 في بلدكم ؟هل تم عرض االتفاقية على السلطه المختصه بالتصديق  - 1

 .نع  ت  ل ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  متش يعيظ 

 ما هو القرار الذي تم إتخاذه بشأنها من قبل السلطة المختصة بالتصديق؟ - 2

 . ما     مدتةً نشأن ا هة إ ااق  متصليق لاي ا

 هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على اإلتفاقية حتى األن ؟ - 1

 :تش يعيظ تتدثا ناآلتى نع  تةال صعةنا  

  أم نلا   متأدينا   الاتداليظ نلةمظ  مكةي  تزيل  محاةق فيع لم  مدنتةا  مة  ل ناالتفاقيظ  مدشا  إمي ا ه كدا

 .أنع ينطنق لاى  مكةيتييم فاط 

 هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على اإلتفاقية حتى األن ؟ - 5

 .متصليق ألنع نيكةم هنا  تعا ض نيم أحكا   متش ي   مةطنىنع  تةال صعةنا  لدايظ فى حاا  

 هل توجد صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق على اإلتفاقية حتى األن ؟ - 6

 .نع  تةال صعةنا   قتصاليظ فى حاا  متصليق يتعا ض د  أحكا   متش ي   مةطنى

 هل توجد صعوبات أخرى تحول دون التصديق على اإلتفاقية ؟ - 9

 تةال صعةنا  أة ا ال

( 46)مان الماادة ( 1)هل تم اتخاذ اجراءات من شانها ان تسهل التصاديق علاى اإلتفاقياة عماال بأحكاام الفقارة  – 8

 من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟

 .م  تتةً أا إا  ق   أة ا متن يا  متصليق لاى  التفاقيظ 

 والعمال فى بلدكم ؟هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال  - 1

 :ت  إلل ل هً   متا ي  ندع فظ  محكةدظ ةأ نا  نن  إمى كا دم 

   ( .ددثال ماعداا) التحال  معا  معداا  مكةي 

   (.ددثال ألصحاب  أللداا)غ فظ تاا خ ةصنالظ  مكةي 
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 .ةم  نتاق أا دالحلا  نشأن ا 

 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى ** 

لاذى  منذاطظ  مدةتصذظ نامتصذليق ه ةتأدذا  ماانذظ  تةذاً ( 2)أةً   ماانظ لادا نعذ ض  التفاقيذظ  مع نيذظ  قذ  

 .شدا  معادا  مع نى كدا تأدا تةني  دلاظ  متطنيق مت ةا  ق    مدناننظ متن يا  متصليق لاي اه 

 

*  *  * 

 :تقرير مايلي وجاء فى ال: غير مصادقة على االتفاقية  -الجمهورية اللبنانية  (ج )

 هل تم عرض االتفاقية على السلطات المختصة؟ من هى هذه السلطات؟(   4) 

 .حتى تا يةع ه داز م  قيل  متشاة  د  أط  ة  ةنتاج

 هل تم عرض االتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق؟(   1) 

 :ما هو اإلجراء الذى تم اتخاذه بشأنها

 . متصليـق لاى  التفاقيظ  -
 . متصليق لاي اإ ااق  -
 .لل   متصليق -

 .حتى تا يةع ه م  يتةً أا إا  ق ندا ًك  ألاله

 هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على اإلتفاقية حتى األن؟ ما هى الصعوبات إن وجدت؟(   2)  

ال تةال أيظ صعةنا  حتى تا يةع ةاصظ ةإم أط  ة  ةنتاج م  تتال  نذأا اذة ب لاذى  مكتذب  متذى 

 . نا  م ا ندا يتعاق ناالتفاقيظأ

 هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على اإلتفاقية حتى األن ؟(   1) 

 . مصعةنا  هى فى لدايظ  مدة فاظ لاي ا دم قنا  محكةدظ ةدااد  منة ب ةتتطاب  مكثي  دم  مةق 

( 46)مان الماادة ( 1)مال بأحكام الفقارة هل تم اتخاذ اجراءات من شانها ان تسهل التصديق على اإلتفاقية ع(   5) 

 من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟ وما هى هذه اإلجراءات؟

 . متشاة  د  ناانا  أصحاب  معدا ة معداا لاى هًه  التفاقيظ 

 ما مدى االسترشاد باألحكام الواردة فى االتفاقية، فى تشريعاتكم التى صدرت؟(   6) 

 .ن ًه  التفاقيظ لنل إلل ل دش ةع قانةم  معدامال ت   النت شال 

هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فى بلدكم حين إعدادكم لهذا التقريار، تمشايا ماع الماادة (   9) 

 من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟( 49)

(  ماذة نيم ةأنذاميب  معدذاتشكيا مانذظ د  اعذظ ) 97/4/0290تا ي  ( 41/9)نناق لاى  ما     ق  

 .ت   متشاة  د  أصحاب  معدا ة معدااه ةمكن   م  يتالدة  نأا  أا

 ما هى وجهة نظر كل منهما فى هذا التقرير إن وجدت؟(   8) 

 .ال يةال أا  أا حتى تا يةع:  أا أصحاب  معدا  -
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 .ال يةال أا  أا أيضا دم قنا   حتى تا يةع:  أا  معداا  -

 :ة للرد انتهت إلى مايلى وبدراسة اللجن** 

ه ةتأدذا  ماانذظ (2)أةً   ماانظ لادا ندا ااق فذى  ل حكةدذظ  ماد ة يذظ  ماننانيذظ حذةا  التفاقيذظ  مع نيذظ  قذ  

 .ل ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليقه ة تةاً  ةا  ق    مدناننظ متن يا  متصليق لاي ا

*  *  * 

 :وجاء فى التقرير مايلي : على االتفاقية غير مصادقة  -المملكة المغربية  (د )

 من هي السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقية طبقاً للنظام الدستوري في بلدكم ؟ -4

 مناطظ  مدةتصظ نامتصليق لاى  التفاقيا  طناا ألحكذا   ملنذتة   مدغ نذى هذى  منذاطظ  متنفيًيذظ ة منذاطظ 

 . متش يعيظ

 المختصة بالتصديق في بلدكم ؟هل تم عرض االتفاقية على السلطة  -1

 .نع 

 ما هو القرار الذي تم اتخاذه بشأنها من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟ -2

 .ل  نظ إدكانيظ  متصليق لاى  التفاقيظ

هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى  اآلن ؟ ما هي هذه الصعوبات إن وجدت ؟  -1

 .تفاقية مع التشريع الوطنى لالطالع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين يرجى ذكر تعارض أحكام اال

دم ةالا ل  نظ دحتذةا هذًه  التفاقيذظه تنذيم أم  متشذ ي   مذةطنى يغطذى نذنعظ دنذتةيا  دذم نذيم ثدانيذظ 

دنصةص لاي ا فى  التفاقيظ حيث مذةحل تاذا ب ة ضذ  نذيم دذا تذنص لايذع  التفاقيذظ دذم أحكذا  ةاصذظ نطنيعذظ 

مةلدا   مدالدظ ة مفئا   مدمدنظ ةننب  متعةيضا  دم ا ظه ةداتضيا   متش يعا   مةطنيظ ة مدنالئ  مدنلدظ  

ةيناى  متعةيض لم  منطامظ هة  مدنتةا  مةحيل  مًا . مادمننا   متى تن   لاى  متغطيظ  مصحيظ ة الاتداليظ

ةاذب  متذًكي  نذأم  محكةدذظ قذل ألذل  دشذ ةع إال أنذع . ال يغطيع  متش ي   مةطنى  مدتعاق نامضذدام  الاتدذالى

 .قانةم ي ة   متعةيض لم فال م  مشغا ةهة  آلم دحط نااش نيم كافظ  ألط  ة  مدعنيظ

هاال توجااد صااعوبات عمليااة تحااول دون التصااديق علااى االتفاقيااة حتااى اآلن ؟ مااا هااي الصااعوبات إن وجاادت ؟  -5

 .لالطالع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين

 .تةال أيظ صعةنا  ال 

 هل هناك صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟ ما هي إن وجدت؟ -

 .ال تةال صعةنا  دم هً   مانيا 

ما هاي ( . الخ..اجتماعية، سياسيــة )هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن ؟  -

 إن وجدت ؟

 .   مانيا ال تةال صعةنا  دم هً

هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التي ذكرتم ، بهدف  تسهيل التصديق على االتفاقية مستقبال ؟  -

 ما هي هذه التصورات ؟
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نشأم  محذل  أللنذى ( 2)دناش خ دنط خ  متصليق لاى  التفاقيظ  مع نيظ  ق   0290غش   1مال ت  نتا ي  

 .ماتأدينا   الاتداليظ

( 46)مان الماادة ( 1)إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على االتفاقية ؟ عمال  بأحكام الفقرة  هل تم اتخاذ -6

 من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟ ما هي هذه اإلجراءات ؟

 . التفاقيظ  آلم فى طة   متصليق 

 بلدكم ؟ما مدى االسترشاد باألحكام الواردة في االتفاقية، في تشريعاتكم النافذة في  -9

أةً  مدش ع  مدغ نذى نعذيم  اللتنذا  لنذل إلةذاا تعذليال  لاذى نلذا   مضذدام  الاتدذالى ةإحذل ث نلذا  

 9179معا  ( 2) متغطيظ  مصحيظ  ةانا يظ ةإحل ث  مةكامظ  مةطنيظ ماتأديم  مصحىه أحكا   التفاقيظ  مع نيظ  ق  

 .ظ  متأدينا   الاتداليظةغي ها دم  مدعايي   ملةميظ ً    مصاظه ن لة تعزيز دنلةد

هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشيا مع ما تقضي   -8

 من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟( 49)به المادة 

 متصليق لاى  التفاقيذظ مال ت  إطالع  مدنلدا   مد نيظ مادشغايم ة معداا  ألكث  تدثيال لاى لز   محكةدظ 

 . مدًكة خ

 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى ** 

ه لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليق ةناةا  ق    متذى تاذة  (2)أةً   ماانظ لادا نع ض  التفاقيظ  مع نيظ  ق  

ه ةتًك   ماانظ أم ى هً   مشأمدة فات ا ندا يتا   فن ا حكةدظ  مدداكظ  مدغ نيظ ماتصليق لاى  التفاقيظه ةتأدا  ماانظ ن

 . محل  أللنى  مدطاةب ماتصليق لاى  التفاقيظ هة ةاةل ف ليم  ثنيم لاى  ألقا دم  متى ًك ت ا  التفاقيظ 

*  *  * 

 :وجاء فى التقرير مايلي : غير مصادقة على االتفاقية  -الجمهورية اليمنية ( هـ) 

مانلا   ملنتة ا فى  ماد ة يظ  ميدنيظ هى  مناطظ  متشذ يعيظ  مناطظ  مدةتصظ نامتصليق لاى  التفاقيظ طناا  -

 مددثاذذظ ندااذذد  منذذة به ةتتذذةمى ةز  خ  مشذذئةم  الاتداليذذظ ة معدذذا ل  نذذظ  التفاقيذذظ ة فع ذذا إمذذى دااذذد 

 مذذةز  قه ة مذذًا نذذلة ه يكاذذة ةز  خ  مشذذئةم  ماانةنيذذظ نإلذذالخ ل  نذذت ا ةإنذذل ق  مذذ أا نامدصذذالقظ أة لذذل  

  كذام دااذذد  مذةز  ق دة فذق لاذذى  مدصذالقظ يحيا ذا إمذذى دااذد  منذة به أدذذا إً  كذام دااذذد  مدصذالقظه ةإً

( 927) مةز  ق غي  دة فق لاى  مدصالقظ فى  مةق   محامى فال يحيا ا إمى دااد  منة ب طناا مذنص  مدذالخ 

ةنةاذع ... لةمذظ لاذى أم يتذةمى دااذد  مذةز  ق تنفيذً  منيانذظ  معادذظ ما( ل)دم  ملنذتة  ة متذى تذنص  مفاذ خ 

 مدة فاذذظ لاذذى  مدعاهذذل   ة التفاقيذذا  قنذذا ل ضذذ ا لاذذى دااذذد  منذذة ب أة  ئذذيد  ماد ة يذذظ ةفذذق )ةذذاص 

 (. ةتصاص كا دن دا

ماذل تدذ  ل  نذظ هذً   التفاقيذظ دذم قنذا ةز  خ  مشذئةم  الاتداليذظ ة معدذاه ةتذ  إحامت ذا إمذى دااذد  مذةز  ق  -

ةلالخ ل  نت ا ةإنل ق  م أا مدااد  مذةز  قه ةفذى حامذظ  مدة فاذظ ة مًا نلة ه كاة ةز  خ  مشئةم  ماانةنيظ 

 0292لاي ا نيت   فع ا إمى دااد  منة به ةمكذم نلذ   مالذ ةة  منيانذيظ  متذى دذ   ن ذا  مذيدم دنذً لذا  

 .ةحتى  آلم م  تحيا ا ةز  خ  مشئةم  ماانةنيظ إمى دااد  مةز  ق

 .م  يتةً ق    حتى  آلم -

ال فيدا يتعاق نامنص  ملنتة ا  مذًا نذنق  ةشذا خ إميذع ةهذة دة فاذظ دااذد  مذةز  ق ال تةال أا صعةنا  إ -

 .لاى  التفاقيظ مع ض ا لاى دااد  منة ب مادصالقظ
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 .ال تةال صعةنظ تش يعيظ ةتكدم  مصعةنظ فى  مل ةة  منيانيظ  متى د   ن ا  ميدم -

دااد  مةز  ق ندات ح  مدصالقظ لاى هذًه  ت   تةاً إا  ق   دم قنا  مةز  خ  مدةتصظ ة فع   التفاقيظ إمى -

 . التفاقيظ

معذذا  ( 05)تذذ   النت شذذال ننصذذةص ةأحكذذا  هذذًه  التفاقيذذظ لنذذلدا تذذ  إلذذل ل قذذانةم  متأدينذذا  ة مدعاشذذا   قذذ   -

 9115معذذا  ( 5)ةكذذًم  قذذانةم  معدذذا  قذذ   9119معذذا  ( 01)ةقذذانةم  متأدينذذا   الاتداليذذظ  قذذ   9119

 .لةدش ةع قانةم  معدا  مالي

يت   متننيق د   التحال  معا  ماغذ ة  متاا يذظ  مصذناليظ ة التحذال  معذا  مناانذا  لدذاا  مذيدم ةنذيت  دة فذات    -

 .نصة خ دم هً   متا ي 

 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى ** 

ةتأدذا  ماانذظ  ه(2)أةً   ماانظ لادا ندا ااق فى تا ي  حكةدظ  ماد ة يظ  ميدنيظ حةا  التفاقيذظ  مع نيذظ  قذ  

 .ل ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليقه ة متغاب لاى  مصعةنا   متى تحةا لةم  متصليق لاي ا

*  *  * 

 " :معدلة " بشأن تنقل األيدي العاملة  4195لسنة ( 1)االتفاقية العربية رقم : ثانيا 

كتب  معدا  مع ني نأم للل ل دم  ملةا ه الز م  الحل   ماانظ ه نعل إطالل ا لاى  مةثياظ  متي ل ض ا لاي ا د -9

" نشذأم تناذا  أليذلا  معاداذظ  9175منذنظ ( 4)م  تة ة  مدكتب حتى  آلم نتاا ي ها حةا  التفاقيذظ  مع نيذظ  قذ  

تطنياذذال مافاذذ خ  مثانيذذظ دذذم  مدذذالخ  منالنذذظ لشذذ خ دذذم نلذذا   تفاقيذذا  ةتةصذذيا   معدذذا  مع نيذذظ ه ة مذذلةا " دعلمذذظ 

 : هي  مدعنيظ 

 دصالقظ لاى  التفاقيظ اد ة يظ اينةتي -

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ  ماد ة يظ  ةنالديظ  مدة يتانيظ -

مًم  ت ا  ماانظ لذ ض هذً   ألدذ  لاذى  مدذمتد   معذا  التةذاً دذا يذ  ه دنانذنال نشذأم تنفيذً تاذ   مذلةا  متز دات ذا 

 مع نيظ ه لادا نأم  التفاقيظ  مدشا  إمي ا نلأ  دتانعت ذا دنذً لذا   مدنصةص لاي ا في نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا 

9115 . 

غياار مصاادقة علااى  –مان دولااة ليبياا ( 1)وصال إلاى مكتااب العمال العربااى تقريار حااول االتفاقياة العربياة رقاام ( 1) 

 :االتفاقية ، وجاء فى التقرير ما يلى 

 التفاقيظ طناال مانلا   ملنتة ي فى نالك ؟دم هي  مناطظ  مدةتصظ نامتصليق لاى   :السؤال األول 

 .إم  مناطظ  مدةتصظ نامتصليق لاى  التفاقيظ هى  مدمتد   مةطنى  معا  :الرد  -

 ها ت  ل ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليق فى نالك  ؟ :السؤال الثاني 

 ل  دذم قنذا  ماطالذا  ة ما ذا  م  تع ض  التفاقيذظ نعذل ه حيذث أن ذا د حاذظ الحاذظ تذأتى نعذل تااذى : الرد  -

 . مدعنيظ  متى ت  إحامظ  التفاقيظ م ا مال  نظ ةإنل ق  م أا  مفنى أة  ماانةنى

 دا هة  ما     مًا ت   تةاًه نشأن ا ه دم قنا  مناطظ  مدةتصظ نامتصليق ؟ :السؤال الثالث 
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أم تذل د  ماطالذا  ة ما ذا  م  يت  ل ض  التفاقيظ نعل ه حيث نيكةم  مع ض د حاذظ الحاذظ نعذل : الرد  -

 . مدعنيظ  التفاقيظ ةتنلا  أي ا نامتصليق دم للدع

 ها تةال صعةنا  تش يعيظ تحةا لةم  متصليق لاى  التفاقيظ حتى  آلم ؟: السؤال الرابع 

ال تةال صعةنا  تش يعيظ ةأم مينيا تدذن  أًةنذا  لدذا أللذل ل هائاذظ دذم  معدذاا  معذ ب ةيتدتعذةم : الرد  -

 . الاتداليظ ةغي ها دم  محاةق ةفاا مدا ينص لايع  متش ي   مةطنى نامحدايظ

 

ها تةال صعةنا  لدايذظ تحذةا لةم  متصذليق لاذى  التفاقيذظ حتذى  آلم ؟ ةهذا تةاذل صذعةنا  : السؤال الخامس 

 قتصاليظ أة  اتداليظ أة نيانيظ حتى  آلم؟ ةدا هى إم ةال ؟ مإلطذالع لاي ذا دذم قنذا مانذظ  مةنذ  ق 

 .نييم ماانة

نام غ  دم لل  ةاةل  مصعةنا   مدًكة خ إال أننا ن ا أم أحكا  هًه  التفاقيظ ةاب د  اعت ا حيث أن ذا  :الرد  -

 .9175قل ألل  ننظ 

ذع متنفيذً ةطذط  ةكان   ملةا  مع نيظ فى ًم   مةق  ةةاصظ  منفطيذظ دن ذا ً    قتصذال نشذط ةدنذتعش ُةان

 .ف ص لدا مدئا   آلالة يشغا ا لداال ةطنييم ةغي  ةطنييمةن  دد تنديظ  قتصاليظ ة اتداليظ تةف  

ةةفاا ماتطة    ة مدتغي    ة مدنتال    متى ةاا  تحليا  ةأزدا  داميظ ة قتصاليظ نتد لن ا تأثي    

كني خ ةةنذائ  فالحذظ ماديذ  لةا  معذام  ندذا في ذا  مذلةا  مع نيذظ  متذى  نةفذض في ذا  النذتثدا  ةةفضذ  نذ  دد 

 .قتصاليظ ة الاتداليظ ةشح  ف ص  معدا ةأث  ًم  لاى  متشغيا ةن ز   منطامظ نشكا ة ض  متنديظ  ال

 :ةإننا نةل إنل ق نعض  مدالحلا  لاى نعض أحكا   التفاقيظ  متى قل تكةم صعةنا  فى  متصليق ةهى 

لاى  مدلا  ما يب نص  لاى تع ل كا لةمظ ط ة فى هًه  التفاقيظ نةض  ةتنفيً نيانظ ما ا خ  :المادة الثالثة  (9

 . م  ... ة منعيل 

ه (دعلمذظ)اليدكم أم يف ض لاى  ملةمظ نةض  ةتنفيً نيانظ ما ا خ ألم  التفاقيظ ةاصظ متناا  أليلا  معاداظ ** 

 .ةهً   متناا دم أاا  معدا ةميد ما ا خ ألم هنا   ةتالة كاى نيم  مدصطاحيم 

هًه  التفاقيظ  تةاً  ةا  ق    مدنانذنظ ةنشذاق ا ذاز ثالثذى نص  لاى تع ل كا لةمظ ط ة فى  :المادة الرابعة  (0

 . م  ... دةتص لاى  مصعيل  مةطنى 

ألتال أم هًه  مدالخ تلةا فى هيكايظ ةز  خ  معداه ةقانةم  معدا قل نص لاى تشذكيا ماذام  نتشذا يظ ثالثيذظ ** 

 .    تنفيًيظ  ألط  ة ه ةال ن ا إنشاق هً   ما از  مًا د ادع تتةالها قة نيم ةق  

إم  ماة نيم  متى تعلها  ملةمظ تكةم دتة فاظ د   تفاقيا   معدا  مع نيظ ة ملةميظ ةمكن ا ال تتضدم فئظ نعين اه ف ذى  (2

 .تكةم لادظ مادي   معادايم لةم تدييز ه ةتأنينا مدا ننق ن ا أم تعل  تفاقيظ اليلخ تة كب  معص   محليث 

دذم ( 0)إا  ق   دذم شذأن ا أم تنذ ا  متصذليق لاذى  التفاقيذظ؟ لدذالل نأحكذا   مفاذ خ ها ت   تةاً : السؤال السادس 

 دم نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيظ؟ دا هي هًه  ةا  ق  ؟( 91) مدالخ 

إم  ةا  ق    مدتنعظ هى إحامظ  التفاقيظ إمذى قطالذا  ةا ذا  تكذةم دعنيذظ ن ذًه  التفاقيذظ مل  نذت ا  :الرد  -

 . أا  مفنى ة ماانةنى نامتصليق دم للدعه ث   ةحامظ إمى  مناطظ  مدةتصظ ماتصليق أة إ اائعةإنل ق  م

 دا دلا  النت شال ناألحكا   مة  لخ فى  التفاقيظه فى تش يعاتك   منافًخ فى نالك ؟: السؤال السابع 
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نكا تأكيل لنل د  اعظ أة إلل ل أا قذانةم أة الئحذظ أة قذ    فذى داذاا  التفاقيذظ يذت   النت شذال ناألحكذا   :الرد  -

 . مدناننظ دن ا

ها ت   متننيق د  دنلدا  أصحاب  أللداا ة معداا فى نالك  حيم إلل لك  م ً   متا ي ه تدشيال دذ  : السؤال الثامن 

 يا  ةتةصيا   معدا  مع نيظ؟دم نلا   تفاق( 97)دا تاضى نع  مدالخ 

إم  متننيق دنتد  نيم ةز  خ  معدا ة متأهيا ةنيم  تحال لداا مينيا ةدااد  ااا  أللداا دم ةالا  :الرد  -

 .دشا كت   ةإنل ق  أي   لنل إلل ل  متا ي 

 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى ** 

ه ةتأدذا  ماانذظ لذ ض (4)ةا  التفاقيذظ  مع نيذظ  قذ  أةً   ماانظ لادذا ندذا اذاق فذى  ل حكةدذظ لةمذظ مينيذا حذ

 . التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليقه ةدة فات ا ندا يتا   فى هً   مشأم 

*  *  * 

 :بشأن السالمة والصحة المهنية   4199لسنة ( 9)االتفاقية العربية رقم : ثالثاً 

اي ا دكتب  معدا  مع ني نأم للل ل دم  مذلةا ه الز مذ  الحل   ماانظ ه نعل إطالل ا لاى  مةثياظ  متي ل ض ا ل

نشذأم  منذالدظ ة مصذحظ  مد نيذظ ه  9177منذنظ ( 7)م  تة ة  مدكتب حتى  آلم نتاا ي ها حةا  التفاقيظ  مع نيظ  قذ  

 : هي  تطنياال مافا خ  مثانيظ دم  مدالخ  منالنظ لش خ دم نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيظ ه ة ملةا  مدعنيظ

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ اد ة يظ اينةتي -

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ  ماد ة يظ  ةنالديظ  مدة يتانيظ -

مًم  ت ا  ماانظ لذ ض هذً   ألدذ  لاذى  مدذمتد   معذا  التةذاً دذا يذ  ه دنانذنال نشذأم تنفيذً تاذ   مذلةا  متز دات ذا 

 معدا  مع نيظ ه لادا نأم  التفاقيظ  مدشا  إمي ا نلأ  دتانعت ذا دنذً لذا   مدنصةص لاي ا في نلا   تفاقيا  ةتةصيا  

9111 . 

*  *  * 

 :بشأن بيئة العمل  4184لسنة ( 42)االتفاقية العربية رقم : رابعاً 

م   الز م  ه ملةا للل  دم الحل   ماانظ ه نعل إطالل ا لاى  مةثياظ  متي ل ض ا لاي ا دكتب  معدا  مع ني نأم -9

نشأم نيئظ  معدا ه تطنياال مافا خ  9119مننظ ( 92)نتاا ي ها حةا  التفاقيظ  مع نيظ  ق   حتى  آلمدكتب  مة ة ت

 :  مثانيظ دم  مدالخ  منالنظ لش خ دم نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيظ ه ة ملةا  مدعنيظ هي 

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ اد ة يظ اينةتي -

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ  ةنالديظ  مدة يتانيظ ماد ة يظ  -

 مذلةا  متز دات ذا  مًم  ت ا  ماانظ لذ ض هذً   ألدذ  لاذى  مدذمتد   معذا  التةذاً دذا يذ  ه دنانذنال نشذأم تنفيذً تاذ 

لذا   مدنصةص لاي ا في نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيظ ه لادا نأم  التفاقيظ  مدشا  إمي ا نلأ  دتانعت ذا دنذً 

9111 . 

بشأن بيئاة العمال مان الجمهورياة اليمنياة ( 42)وصل إلى مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاقية العربية رقم  -1

 :وجاء فى التقرير ما يلي ( غير مصادقة على االتفاقية)

 . مناطظ  مدةتصظ نامتصليق هى  مناطظ  متش يعيظ ددثاظ ندااد  منة ب  -
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لاذذى  منذذاطظ  متشذذ يعيظ ه ة منذذنب أم هذذًه  التفاقيذذظ تحتذذاج إمذذى  متننذذيق نذذيم ةز  خ مذذ  يذذت  لذذ ض هذذًه  التفاقيذذظ  -

 مشئةم  الاتداليظ ة معدا ةأط  ة  ةنتاج دم ناحيظ ةةز  خ  مدياه ة منيئظ ة م يئظ  معادظ محدايظ  منيئظ دم ناحيظ 

 .ثانيظ ه ةالز م  ةز  خ  مشئةم  الاتداليظ ة معدا تل د هًه  التفاقيظ 

 .ةال ق    ال ي -

 .ال تةال صعةنا   -

 .ال تةال صعةنا   -

كاف  ةز  خ  مشئةم  الاتداليظ ة معدا دةتصيم مل  نظ هًه  التفاقيظ ة متننيق دذ  أطذ  ة  ةنتذاج ةدذ  ةز  خ  -

 .ظ ة م يئظ  معادظ محدايظ  منيئظ ئ مدياه ة مني

ةةاصظ فيدذا يتعاذق نامنذاب  مةذاص نامصذحظ ت   النت شال نأحكا  ةنصةص هًه  التفاقيظ لنل إلل ل قانةم  معدا  -

 .ة منالدظ  مد نيظ ةفى إلل ل الئحظ  مصحظ ة منالدظ  مد نيظ 

مذ  يذت   متننذذيق دذ   التحذذال  معذا  ماغذ ة  متاا يذذظ ة التحذال  معذذا  مناانذا  لدذاا  مذذيدم فيدذا يتعاذذق ن ذًه  التفاقيذذظ  -

 . ةنتاج  ةنةة يتةمى  مدةتصةم  مدكافةم نل  نت ا  متننيق د  أط  ة

 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى ** 

ه ةتأدا  ماانذظ (92)أةً   ماانظ لادا ندا ااق فى تا ي  حكةدظ  ماد ة يظ  ميدنيظ حةا  التفاقيظ  مع نيظ  ق  

 .ل ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليقه ة تةاً  ةا  ق    مدناننظ متن يا  متصليق لاي ا 

*  *  * 

 :بشأن المرأة العاملة  4196لسنة ( 5)االتفاقية العربية رقم : امساً خ

الحل   ماانظ نعل إطالل ا لاى  مةثياظ  متى ل ض ا لاي ذا دكتذب  معدذا  مع نذى نذأم لذلل  دذم  مذلةا  أللضذاق  -9

مافاذ خ  مثانيذظ  نشأم  مد أخ  معاداظ ه تطنياذا 9171مننظ ( 5)الز م  م  تة ة  مدكتب نتاا ي ها حةا  التفاقيظ  ق  

 :دم  مدالخ  منالنظ لش خ دم نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيظ ة ملةا  مدعنيظ هى 

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ     دداكظ  منح يم  -
 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ    اد ة يظ اينةتى -
 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ    اد ة يظ  منةل م  -
 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ    ماد ة يظ  مع نيظ  منة يظ -
 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ    ماد ة يظ  ةنالديظ  مدة يتانيظ -

مًم  ت ا  ماانظ ل ض هً   ألد  لاى  مدمتد   معا  التةذاً دذا يذ  ه دنانذنال نشذأم تنفيذً تاذ   مذلةا  متز دات ذا 

 التفاقيظ  مدشا  إمي ا نلأ  دتانعت ذا دنذً لذا   مدنصةص لاي ا فى نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيظ ه لادا نأم 

9111. 

 :من الدول التالية ( 5)وصل إلى مكتب العمل العربى تقارير حول االتفاقية العربية رقم ( 1)

  ماد ة يظ  متةننيظ -

 لةمظ  مكةي  -

  ماد ة يظ  ماننانيظ -

 اد ة يظ دص   مع نيظ -
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 :دراسة التقارير ** 

 :وجاء فى التقرير مايلي  -مصادقة على االتفاقية غير  -الجمهورية التونسية  (أ )

أي )نشأم  مد أخ  معاداظ لاى  منذاط  مدةتصذظ نامتصذليق  5ل ض  تفاقيظ  معدا  مع نيظ  ق   ت ّ  – 2و  1و  4

كدذذا تذذّ  إلذذال   مدذذلي   معذذا  مدنلدذذظ  معدذذا  مع نيذذظ ن ذذً   معذذ ض . 9111أة   90ةًمذذ  نتذذا ي  (  منذذاطظ  متشذذ يعيظ

 .9111ننتدن   5 مدم خ في  210مدكتةب للل نداتضى  

 .أةً   مناطظ  مدةتّصظ نامتصليق لادا ن ًه  التفاقيظ ةقل 

 :تةال  ةتالفا  نيم  متش ي   متةنني ةأحكا   التفاقيظ  ةتتدثا نامةصةص في دا ياي  - 1

 مدذ أخ  معاداذظ نعذل فتذ    تنص  مدالخ  مةادنظ دذم  التفاقيذظ لاذى ةاذةب ضذدام تذةفي  تنذ يال  إلذالخ تذل يب  -

 .غي  أّم  متش ي   متةنني ال يتضدم أحكادا تا  دثا هًه  متن يال .  ناطال ا لم دااا  معدا

   متذي تعدذا في ذا ننذاق ه ت يئذظ ل   ماحضذانظ آتفاقيذظ لاذى صذاحب  معدذا فذي  مدنشذتةاب  مدالخ  مثادنذظ دذم  ال -

ة إندذذا يتضذذدم  دداثاذذظندفذذ له أة ناالشذذت    دذذ  دنشذذاشخ أة دنشذذآ  غيذذ  أم  متشذذ ي   متةننذذي ال يتضذذدم أحكادذذا 

 .  أحكادا تةاب لاى صاحب  معدا تةفي  غ فظ ةاصظ مإل ضاع في كا دمننظ تشغا لاى  ألقا ةدنيم  د أخ 

 التفاقيظ  معدا لاى تةفيذة  أللدذاا  متذي تكاّذة ن ذا  مدذ أخ  معاداذظ أثنذاق  مفتذ خ  ألةمذى  تةاب  مدالخ  متانعظ دم -

حا  تعييم  مد أخ في  مناذا  ميذلةي م فذ  يدا ةإنّ  دداثاظيتضدم أحكادا  م  لاب  مةاللخه غي  أّم  متش ي   متةنني

ة نصذذحظ أشذذانع أم يضذذ  نصذذحت ا  محدذذةال  أثنذذاق فتذذ خ  محدذذا ةإً  دذذا   ا طنيذذب  مشذذغا أم هذذً   معدذذا دذذم 

يتعاذق  0221فيفذ ي  94ق    ةزي   مشذمةم  الاتداليذظ ة متضذادم ة متةننذييم نامةذا ج دذم خ فذي )ها لةدةم

 .   نحدايظ  معداا  مدكافيم نامناا  ميلةي ماحدةال 

نا ةنعل  مةض  مدلخ  مدالخ  معاش خ دم  التفاقيظ تةةا ماد أخ  معاداظ  محق في  محصةا لاى إاازخ نكادا  ألا  ق -

ال تاا لم لش خ أناني  لاى أم ال تاا إاازخ نعل  مةض  لم نتظ أنذاني ه فذي حذيم أنذع ةفذق  متشذ ي   متةننذي 

 .تةتاة دلخ إاازخ  مةاللخ حنب دا إً  كام  ألد  يتعاق ناماطاع  مةاص أة ناماطاع  معا 

اذظ نعذل  مذةاللخ ةال يذنص لاذى إاذازخ قنذا ينذنل  متشذ ي   متةننذي إاذازخ مادذ أخ  معاد القطااع الخاا  ففي

يةدا قاناظ ماتدليذل  22خ لطاظ  مةاللخ نـ دلّ ( دم دااظ  مشغا 14 مفصا )ةدم ناحيظ أة ا حلل  متش ي  .  مةاللخ

ةفذي  مددا نذظ  معدايذظ تدذن  فتذ خ  متدليذل  ألةمذى . يةدا إً  دا ةق  تن ي  ًم  نش الخ طنيظ 95خ ندا قل ه كا د ّ 

ةتعتن  ل ةاظ في إاازخ  مةض  في حيم تعتن  فت     متدليل  مدة ميظ لطا د ض يدكم أم تصا إمذى نصفظ آميظ 

 مدنذنلخ ندنانذنظ  مذةاللخ ةكذًم  " دنحظ  مةضذ  " يةدا ةالا  مننظه لادا ةأّم نفد  منلا  ينطنق لاى  912 حلّ 

 (.ثاثي  ألا   ميةدي  مدتةنط " ) دنحظ  مد ض "لاى 

ال يذنص  متشذ ي   مدتعاذق ناماطذاع  معذا  كذًم  لاذى إنذنال إاذازخ قنذا  مةضذ ه ةإندذا ام أّما في القطاع الع

لطاذظ "ينص لاى إاازخ دا نعل  مةض  حلل  نش  يم نكادا  ألا  د  إدكانيظ  محصةا نطاب دم  مد أخ لاذى 

دذم  ماذانةم  41 مفصذا ) دناش خ نعل لطاظ  مةاللخ ةتصا  إمى أ نعظ أش   د   نتحااق نصة  ألاذ  " أدةدظ 

ليندن   مدتعاق نضنط  منلا   ألناني  معذا  أللذة م  مةليفذظ  معدةديذظ  90 مدم خ في  9112مننظ  990للل 

 مدتعاق نضنط  منلا   ألنانذي  معذا   9115أة   5 مدم خ في  9115مننظ  71دم  ماانةم للل  47ة مفصا 

 (. أللة م  مدنشآ   معدةديظ
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 التفاقيظ دن   مد أخ  معاداظ إاازخ د ضيظ ةاصذظ ه فذي حامذظ  مدذ ض  منذاا  لذم  تةّةا  مدالخ  محاليظ لش خ دم -

 محدا أة  مةض  ةًم  د  د  لاخ لل   حتناب هًه  ةاازخ دم نذيم  ةاذاز    مد ضذيظ  مدنصذةص لاي ذا فذي 

 ض لاليذظ في حيم أّم  متش ي   متةنني ياّ  دذن   مدذ أخ فذي حامذظ  مدذ ض  منذاا  لذم  محدذا إاذازخ دذ.  ماانةم

 .ةمين  إاازخ ةاصظ

تنص  مدالخ  م  نعظ لش خ دم  التفاقيظ أم ماد أخ  معاداظ  محق في  محصةا لاى إاازخ نذلةم أاذ  ماتفذ ت مت نيذظ  -

أطفام ا ةًم  طناا ماش ةط ةمادلخ  متي يحللها  متش ي  في كا لةمظه ةيحتفل ماد أخ  معاداظ نةليفت ا ةذالا  هذًه 

ش ي   متةنني في  ماطاع  مةاص لاى أم يدن   مدما   ةصظ نلةم أا خ مكا لادا يال   ةاازخ نيندا ينص  مت

أدا (  21 التفاقيظ  مدشت كظ  ةطا يظ  مفصا )يةدا في  معا   12طانا في ًم  ةال يدكم أم تتااةز هًه  م ةصظ 

نامنلذا   مةذاص ماعدذا أم مألد ذا   محذق فذي  النتفذاع  0221منذنظ  51في  ماطذاع  معذا  فاذل نذص  ماذانةم لذلل 

نصة  مةق  د   نتحااق ثاثي  ألا  نطاب دذن م ةنداتضذى قذ    دذم  مذةزي   مذًي يدذا د نذاطظ  متنانذا أة 

 ةش  ة  ةل  ي إز ق  أللة م  مدعنييم ةحلل  دلخ  النتفاع ننلا   معدذا نصذة  مةقذ  نذثالث نذنة    ةيدكذم 

ة تحتفل  ألد ا   مدنتفعا  نامنلا   مةاص ماعدا نصة  مةق  تاليل هًه  مدلخ د تيم ةالا طياظ  مدنا   مد ني 

 .نحاةق م كاداظ في  متل ج ة مت قيظ ة معطا ة متغطيظ  الاتداليظ 

تنص  مدالخ  متانعظ لش  لاى أم ماد أخ  معاداظ  محق فى  محصةا لاى كادا حاةق ا فى دكافأخ ن ايذظ  مةلدذظ أة  -

 نتاامت اه إال أم  متش ي   متةننى م  يتضدم هًه  مدن  فى صة خ  النتاامظ  مدعاش أة  نتحااقا  أة ا فى حامظ 

 .فيدا لل   نتحااق  مدعاش فى صة خ تةف  ش ةطع نة ق نامنننظ ماد أخ  معاداظ أة  م اا 

 .ال تةال صعةنا  أة ا تحةا لةم  متصليق لاى هًه  التفاقيظ غي   مصعةنا   متش يعيظ  مدًكة خ ناناا - 5

ةقذل تعذلل   ةاذ  ق   ة متشذ يعا   م الفذظ . ةمي  محكةدظ  متةننذيظ أهديذظ نامغذظ مدةضذةع لدذا  مدذ أخت – 6

مان ةض نعدا  مد أخ ةحدايظ  مد أخ  معاداظ ةتحايق  مدناة خ نين ا ةنيم  م اا في دااا  معدذا ةنذًك  فذي هذً  

 : مصلل دا ياي 

معدذا  ملةميذظ  متذي تتعاذق نذامد أخ  معاداذظ ةنذًك  دن ذا صالق   ماد ة يذظ  متةننذيظ لاذى  معليذل دذم  تفاقيذا   

 :نامةصةص 

 نشأم  نتةل    منناق تح  نط   أل ض في  مدناا  ندةتاة أنة ل اه 45 تفاقيظ  معدا  ملةميظ  ق   -

 نشأم  معدا  ماياي مانناق ه  11 تفاقيظ  معدا  ملةميظ  ق   -

 نشأم  معدا  ماياي مانناق ه  11مالتفاقيظ  ق   9112ن ةتةكةا  -

 نشأم تناةي أاة   معداا ة معادال  لنل تناةي  معداه 922 تفاقيظ  معدا  ملةميظ  ق   -

 .نشأم  متدييز في  النتةل   ة مد نظ 999 تفاقيظ  معدا  ملةميظ  ق   -

 . كا أشكاا  متدييز تااه  مد أخلاى  تفاقيظ  ألد   مدتحلخ نشأم دن   9115ةصالق  ننظ  

نشذأم  منذالدظ ة مصذحظ  مد نيذظ ة مدتضذدنظ ألحكذا   7لاى  تفاقيظ  معدا  مع نيظ  قذ   9117كدا صالق  ننظ 

 .تحّا  تشغيا  منناق في  أللداا  مةط خ أة  مشاقظ أة  مضا خ نامصحظ

ه يتضدم  متش ي   متةنني  معليذل دذم إمى اانب  ألحكا   مدشت كظ  متي تنطنق لاى  م اا ة مد أخ نلةم ديزة

ةدذم هذًه .  ألحكا   مةاصظ  متي تنل  لدا  مد أخ ةت لة إمى حدايذظ  مدذ أخ  معاداذظ نصذفت ا  مدزلةاذظ كذاد أخ ةكذأ 

 : ألحكا  نًك  نامةصةص 
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 : في القطاع الخا  ( 4     

 ( : 9111أف يا  22 مدم خ في  9111مننظ  07 مصال خ نداتضى  ماانةم للل ) دااظ  مشغا * 

 ه(لل   متدييز نيم  م اا ة مد أخ في تطنيق أحكا  دااظ  مشغا ة منصةص  متطنيايظ م ا) دك   5 مفصا  -

 ه(لطاظ  ألدةدظ ة  حظ  م ضالظ ةغ فظ  م ضالظ: حدايظ  ألدةدظ)  14 مفصا  -

 ه(تشغيا  منناق ميال)  79إمى  11 مفصةا   -

 ه(ا تح   أل ض ة مدتعااظ نانت ااع  مدعالم  ماليدظتشغيا  منناق في ألدا) 71ة 77 مفصالم   -

 ه(  مدحافلظ لاى  ألةالق نامدمننا   متي تشتغا ن ا  منناق)  271ة  71 مفصالم   -

 (.تشغيا  منناق في ألداا فالحيظ ةط خ)  275 مفصا   -

 مدتعاذذذذق نتنلذذذذي  أنلدذذذذظ  مضذذذذدام  9112لينذذذذدن   94 مدذذذذم خ فذذذذي  9112منذذذذنظ  22 ماذذذذانةم لذذذذلل *        

 (.دنحظ  مةض ) اليل  10ة  19ة  12اليل ة  71اليل ة  71 مفصةا : الاتدالي

تذذنص هذذًه :  ألة دذذ   مضذذانطظ مألاذذ   أللنذذى  مدضذذدةم مدةتاذذة  مد ذذم ة ألاذذ   أللنذذى  مفالحذذي  مدضذذدةم *     

 .ة د  ص  حظ لاى  نطناق  ألاة   ملنيا لاى  معداا دم  ماننيم نلةم أي تدييز أل

 مدتعاذذق ننلذذا  ا  يذذا   مشذذيةةةظ ة معاذذز  9174أف يذذا  07 مدذذم خ فذذي  9174منذذنظ  411 ألدذذ  لذذلل   *

 متاالذل دذ   محذق فذي ) دكذ    95دذم  مفصذا ( ل) مفاذ خ :ة مناقيم نعل ةفاخ  مدنتف  نا  يظ في  مديل م غيذ   مفالحذي 

 (إ ااق  متدت  ناما  يظ لنل ناةت نم  مةدنيم نامنننظ مانناق  ألاي     مالتي هم أد ا  مثالثظ أطفاا 

ة مدنطناذظ لاذى اديذ   ألنشذطظ غيذ   مفالحيذظ  9172دذا د  02 مدن دذظ فذي )  التفاقيظ  مدشت كظ  ةطا يظ * 

 ( : مةاضعظ مدااظ  مشغا

ةنفذد  ألحكذا  دةاذةلخ فذي كافذظ ( ة مد أخ في ف ص  معدا ة مت ني  ة ألا   مدناة خ نيم  م اا)  99 مفصا 

 .قطالا 50 التفاقيا   مدشت كظ  ماطاليظ ةهي تشدا حاميا 

 :  في القطاع العام( 1    

لينذدن   90 مدذم خ فذي  9112منذنظ  990 ماذانةم لذلل )  منلا   ألناني  معذا  أللذة م  مةليفذظ  معدةديذظ *       

9112 : )  

 ه( دنلأ لل   متدييز)  99 مفصا  -

 ه ( لطاظ  مةاللخ ةلطاظ  ألدةدظ )  41 مفصا  -

 9117لينذدن   02 مدذم خ فذي  12أضذية هذً   مفصذا ناماذانةم لذلل ( :   حظ  م ضالظ ) دك    41 مفصا  -

لذة م  مدتعاذق نضذنط  منلذا   ألنانذي  معذا  أل 9112ليندن   90 مدم خ في  990 مدتعاق نتناي   ماانةم للل 

 . مةليفظ  معدةديظ 

 :(9115أة   5 مدم خ في  9115ننظ م 71 ماانةم للل ) معا  أللة م  مدنشآ   معدةديظ  منلا   ألناني * 

 ( دنلأ لل   متدييز )  4 مفصا  -

 (لطاظ  مةاللخ ةلطاظ  ألدةدظ)  47 مفصا  -

 يا   مدلنيذظ ة معنذك يظ ماتاالذل  مدتعاق ننلا   ماا 9115داي  5 مدم خ في  9115مننظ  90 ماانةم للل * 

 9111منذنظ  79ة مناقيم لاى قيل  محياخ في  ماطاع  معدةدي  مدنا  ة مدتد  ننصةص الحاظ ةناألةص  ماانةم لذلل 

 مًي ةةا  محق في  كتناب ا  يظ  متاالل  مدنك  نامنننظ مألد ا  ( اليل)  5 مفصا :  9111اة م  07 مدم خ في 

 .ننظ أة  نم دعةق إلاقظ لدياظ 02ق م  يتااةز نن    مالتي م م ثالثظ أننا
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   داحةلذا فذي  منذنة    ألةيذ خ ةقذل تذ   النت شذال ندعذايي  ق نعدذا  مدذ أخ تطذةّ ل ة  متش ي   متةنني  مدتعاّ  – 9

 : مةاصظ نامدةضةع ةنًك  في دا ياي نعض  ألدثاظ  مع نيظ معدا 

 متذذي تةاذذب  معدذذا لاذذى ضذذدام تكذذافم  مفذذ ص فذذي  5 مع نيذذظ  قذذ   نت شذذال  نأحكذذا   مدذذالخ  مثانيذذظ دذذم  التفاقيذذظ  -

 النتةل   نذيم  م اذا ة مدذ أخ فذي كافذظ داذاال   معدذاه تذ  تنعذا مدصذالقظ  ماد ة يذظ  متةننذيظ لاذى ن ةتةكذةا 

نشذذأم  معدذذا  ماياذذي ماننذذاق دالئدذذظ أحكذذا  دااذذظ  مشذذغا دذذ  أحكذذا  هذذً   11التفاقيذذظ  معدذذا  ملةميذذظ  قذذ   9112

كةا  مًي يتةن  في  محاال   متي يدكم في ا  فذ  تحايذ  تشذغيا  مننذاق مذيال دذ  تذةفي  ضذدانا  محدايذظ  من ةتة

 9111اةيايذظ  95 مدذم خ فذي  10ةت لة  ألحكا   ماليلخ  مدضافظ مدااظ  مشغا نداتضى  ماانةم لذلل .  مد أخ

مذيال لةم  متةاذي لذم هذلة حدايذظ إمى دزيل تك يد دناة خ  مد أخ نام اا نإلطائ ا أكثذ  دذم قنذا فذ ص  معدذا 

 . مد أخ  معاداظ ةًم  نإق    نعض  مضدانا  مفائلت ا

 نت شال  نأحكا   مدالخ  مثامثظ دم  التفاقيظ  متي تنص لاى دن   مدذ أخ  معاداذظ  ألاذ   مدداثذا ألاذ   م اذا ةًمذ   -

دكذ   ضذدم  5افظ  مفصذا إضذ 9112اةيايذظ  5 مدذم خ فذي  11لم  معدا  مدداثا ه تّ  نداتضى  ماانةم لذلل 

 متي تغطي ) أحكا  دااظ  مشغا يا  ص  حظ أنع ال يدكم  متدييز نيم  م اا ة مد أخ في تطنيق أحكا  دااظ  مشغا 

ة منصذذةص (  …كافذذظ اة نذذب  مشذذغا كاالنتذذل ب ة متذذأاي  ةلذذ ةة  معدذذا ة متكذذةيم  مد نذذي ةفنذذ  لاذذل  مشذذغا

 . متطنيايظ م ا

نعظ دم  التفاقيظ  متي تةاب  معدا لاى تةفية  أللداا  متي تكاة ن ذا  مدذ أخ  معاداذظ  نت شال  نأحكا   مدالخ  متا -

ة مدتعاذق  0221فيف ي  94أثناق  مفت خ  ألةي خ دم  محدا فال حا  ق    ةزي   مشمةم  الاتداليظ  مدم خ في 

يم  أيذظ  دذ أخ فذي  مناذا تعيذ(     90 مفصذا ) نتحليل  مةزم  ألقصى مادحدةال   متذي ينذد  معادذا ة حذل نناا ذا 

 ميذذلةي ماحدذذةال  أثنذذاق فتذذ خ  محدذذا  مدعاينذذظ طنيذذا إً  دذذا  أا طنيذذب  مشذذغا أم هذذً   معدذذا دذذم شذذأنع أم يضذذّ  

 .نصحت ا أة نصحظ دةملها

 مدتعاذق نامحدايذظ دذم  9111دا د  01 مدم خ في  9111مننظ  422دم  ألد  للل  95كدا  قتضى  مفصا 

إمى  ألشعظ ند  لاخ أكث  دذا   مضامنننظ مانناق  مالتي في نم  ةنااب ياب أم يا  تةزي  تع ّ ن" ع  ألشعظ  مدمينظ أنّ 

يدكذم " ةهذي  متذي " أي"ةال يدكم أليظ  د أخ ثن  حدا ا أم تشتغا في ل ةة  معدا . يدكم دم  مدة زنظ في  مزدم 

" ) ظ ألشذا  دذم تحليذل   دعذالا  مكديذظ أم تتااةز متع ضا   مننةيظ إمى  ألشعظ في  ملذ ةة  معاليذظ ماعدذا  مثالثذ

 (.دم نفد  ألد  20 مفصا 

تطنيق أحكا   مفصا  9111اةيايظ  95 مدم خ في  10 مدضاة نداتضى  ماانةم للل  2– 11ةحّا   مفصا 

 لاى  مد أخ  معاداظ مدلخ نتظ لش  أنذنةلا( مدتعااظ نإدكانيظ  ف  تحاي  تشغيا  منناق ميال) دم دااظ  مشغا  0– 11

 . لاى  ألقا قنا  متا ي   مدتةق  ماةض 

 نت شال  نأحكا   مدالخ  مثانيظ لش خ  متي تحل  فصا  مد أخ  معاداظ أثناق حدا ا أة قياد ذا نإاذازخ  مةضذ  أة  –

 10 مدضذاة ناماذانةم لذلل ) دم دااظ  مشذغا  4– 11 مفصا  نصّ  هأثناق إاازت ا  مد ضيظ نننب  محدا أة  مةض 

 مدتعاق ن ف  تحاي  تشغيا )  2-11لاى أنع ال يدكم أم يكةم تطنيق أحكا   مفصا ( 9111ةيايظ ا 95 مدم خ في 

 .نننا ماط  لال  مشغا(  منناق ميال في فت خ قنا ةنعل  مةض 

لدال نأحكا   مدالخ  منانعظ لش خ دم نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيظ تةاع ننةظ دم هذً   متا يذ   – 1

 :حاب  أللداا ة معّداا  متاميظ إمى دنلدا  أص

  التحال  متةنني ماصنالظ ة متاا خ ة مصنالا   متاايليظ  -
  التحال  متةنني مافالحظ ة مصيل  منح ي   -
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 . التحال  معا   متةنني ماشغا  -

 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى ** 

 مدةتصذظ نامتصذليقه ةتأدذا  ماانذظ  متغاذب لاذى  منذاطظ ( 5)أةً   ماانظ لادا نع ض  التفاقيذظ  مع نيذظ  قذ  

 .لاى  مصعةنا   متش يعيظ ة تةاً  ةا  ق    مدناننظ متن يا  متصليق لاى  التفاقيظ

*  *  * 

 :وجاء فى التقرير مايلي  -غير مصادقة على االتفاقية  -دولة الكويت  (ب )

 من هي السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقية طبقا للنظام الدستوري في بلدكم ؟  - 4

 (. مناطظ  متش يعيظ) مناطظ  مدةتصظ نامتصليق هى دااد  ألدظ  مكةيتى 

 هل تم عرض االتفاقية على السلطه المختصه بالتصديق في بلدكم ؟ - 1

 .نع  ت  ل ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  متش يعيظ 

 ما هو القرار الذي تم إتخاذه بشأنها من قبل السلطة المختصة بالتصديق؟ - 2

 . ما     مدتةً نشأن ا هة إ ااق  متصليق لاي ا

 هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على اإلتفاقية حتى األن ؟ - 1

طنيذق أحكاد ذا لاذى  مدذ أخ نع  تةال صعةنا  تش يعيظ حيث أنع لنل  متصليق لاى  التفاقيظ نيملا هً  إمى ت

 مكةيتيظ ةغي   مكةيتيظ فى دااا  متأدينا   الاتداليظ ةكدا ننق أم ًك نا أم قانةم  متأدينا   الاتداليظ ينطنق لاى 

 . مكةيتييم فاط ه هً  ةنيعدا أيضا لاى زيالخ  أللناق  القتصاليظ لاى  محكةدظ

 تفاقية حتى األن ؟هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على اإل - 5

نع  تةاذل صذعةنا  لدايذظ فذى حذاا  متصذليق ألنذع نذيكةم هنذا  تعذا ض نذيم أحكذا   متشذ ي   مذةطنى ةهذًه 

 . التفاقيظ ت   ةشا خ إمي ا دنناا

 هل توجد صعوبات أخرى تحول دون التصديق على اإلتفاقية ؟ - 6

 .ال تةال صعةنا  أة ا 

 دة فى االتفاقية، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم؟ما مدى االسترشاد باألحكام الوار – 9

 .تعتن  دعل   ألحكا   مة  لخ فى  التفاقيظ دعدةا ن ا فى  متش يعا   مةطنيظ

 هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فى بلدكم ؟ - 8

 :ت  إلل ل هً   متا ي  ندع فظ  محكةدظ ةأ نا  نن  إمى كا دم 

   ( .ددثال ماعداا)معداا  مكةي   التحال  معا 

   (.ددثال ألصحاب  أللداا)غ فظ تاا خ ةصنالظ  مكةي 

 .ةم  نتاق أا دالحلا  نشأن ا 

 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى ** 

لاذى  منذاطظ  مدةتصذظ نامتصذليق ه ةتأدذا  ماانذظ  متغاذب ( 5)أةً   ماانظ لادا نع ض  التفاقيظ  مع نيظ  قذ  

 . مصعةنا   متى تحةا لةم  متصليق لاى  التفاقيظ ة تةاً  ةا  ق    مدناننظ متن يا  متصليق لاي ا لاى 

*  *  * 



25 

 

 :وجاء فى التقرير مايلي  -غير مصادقة على االتفاقية  -الجمهورية اللبنانية  (ج )

 هل تم عرض االتفاقية على السلطات المختصة؟ من هى هذه السلطات؟(   4) 

 .داز م  قيل  متشاة  د  أط  ة  ةنتاجحتى تا يةع ه 

 هل تم عرض االتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق؟(   1) 

 :ما هو اإلجراء الذى تم اتخاذه بشأنها

 . متصليـق لاى  التفاقيظ -
 .إ ااق  متصليق لاي ا -
 .لل   متصليق -

 .حتى تا يةع ه م  يتةً أا إا  ق ندا ًك  ألاله

 هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على اإلتفاقية حتى األن؟ ما هى الصعوبات إن وجدت؟(   2)  

ال تةال أيظ صعةنا  حتى تا يةع ةاصظ ةإم أط  ة  ةنتاج م  تتال  نذأا اذة ب لاذى  مكتذب  متذى 

 .أ نا  م ا ندا يتعاق ناالتفاقيظ

 يق على اإلتفاقية حتى األن ؟هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصد(   1) 

 . مصعةنا  هى فى لدايظ  مدة فاظ لاي ا دم قنا  محكةدظ ةدااد  منة ب ةتتطاب  مكثي  دم  مةق 

( 46)مان الماادة ( 1)هل تم اتخاذ اجراءات من شانها ان تسهل التصديق على اإلتفاقية عمال بأحكام الفقارة (   5) 

 ية؟ وما هى هذه اإلجراءات؟من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العرب

 . متشاة  د  ناانا  أصحاب  معدا ة معداا لاى هًه  التفاقيظ 

 ما مدى االسترشاد باألحكام الواردة فى االتفاقية، فى تشريعاتكم التى صدرت؟(   6) 

 .مال ت   النت شال ن ًه  التفاقيظ لنل إلل ل دش ةع قانةم  معدا

أصحاب األعمال والعمال فى بلدكم حين إعدادكم لهذا التقريار، تمشايا ماع الماادة هل تم التنسيق مع منظمات (   9) 

 من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟( 49)

( تشكيا مانذظ د  اعذظ  ماذة نيم ةأنذاميب  معدذا) 97/4/0290تا ي  ( 41/9)نناق لاى  ما     ق  

 .نأا  أا ت   متشاة  د  أصحاب  معدا ة معدااه ةمكن   م  يتالدة 

 ما هى وجهة نظر كل منهما فى هذا التقرير إن وجدت؟(   8) 

 .ال يةال أا  أا حتى تا يةع:  أا أصحاب  معدا  -

 .ال يةال أا  أا أيضا دم قنا   حتى تا يةع:  أا  معداا  -

 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى ** 

ه ةتأدذا  ماانذظ (5) ماننانيذظ حذةا  التفاقيذظ  مع نيذظ  قذ  أةً   ماانظ لادا ندا ااق فذى  ل حكةدذظ  ماد ة يذظ 

 .ل ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليقه ة تةاً  ةا  ق    مدناننظ متن يا  متصليق لاي ا

*  *  * 
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 :وجاء فى التقرير مايلي  -غير مصادقة على االتفاقية  -جمهورية مصر العربية  (د )

 من هي السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقية طبقا للنظام الدستوري في بلدكم ؟ (   4)  

يدثا  ئذيد  ماد ة يذظ " لاى أم  0290دم لنتة  اد ة يظ دص   مع نيظ مننظ ( 945)تنص  مدالخ 

"  مذ  ... ة ا  ملةمظ فى لالقات ا  مةا ايظ ه ةين    مدعاهل   ةيصلق لاي ا نعل دة فاظ داانى  منة ب ة مشذ

ه ةنناق لايع فإم  مناطظ  مدةتصظ نامتصليق لاى  التفاقيظ طناا مانلا   ملنتة ا  محذامى فذى اد ة يذظ دصذ  

 . مع نيظ هى ناطظ  ئيد  ماد ة يظ

 هل تم عرض االتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم؟(   1)  

مدةتصظ نامتصليق فى لا  منلا   ملنتة ا  منذانق ننق أم ت  ل ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  متش يعيظ  

 مدةتصذذظ نامتصذذليق فذذى لذذا  منلذذا  ( دااذذد  منذذة ب)إال أم أدذذ  ل ضذذ ا لاذذى  منذذاطظ  متشذذ يعيظ ( 9179)

 .0290د هةم نإا  ق  النتةانا   من مدانيظ نل   محا دااد  مشعب ( 0290) ملنتة ا  محامى 

 أنها من قبل السلطة المختصة بالتصديق؟ما هو القرار الذى تم اتخاذه بش(   2)  

 . متصليـق لاى  التفاقيظ  -
 .إ ااق  متصليق لاى  التفاقيظ  -
 .لل   متصليق لاى  التفاقيظ  -

 (.لل   متصليق)كام  ما   ( 9179)فى لا  منلا   ملنتة ا  منانق 

 .  نظ ةإنل ق  ما    الةتصاص ناملم  يت   مع ض لاى  مناطظ صاحنظ ( 0290)نعل إق     ملنتة   ماليل 

هاال توجااد صااعوبات تشااريعية تحااول دون التصااديق علااى اإلتفاقيااة حتااى األن؟ مااا هااى هااذه الصااعوبات إن (   1)  

وجاادت؟ يرجااى ذكاار تعااارض أحكااام االتفاقيااة مااع التشااريع الااوطنى لالطااالع عليهااا ماان قباال لجنااة الخبااراء 

 القانونيين؟

 .لاى  التفاقيظ حتى  آلم نع  تةال صعةنا  تش يعيظ تحةا لةم  متصليق 

تتدثا هًه  مصعةنا  فذى تعذا ض نعذض  مدذة ل  ةمز ديذظ ناالتفاقيذظ دذ   متشذ يعا   مةطنيذظ ددذا ياعذا 

 .حتى  متصليق  مازئى لاى  التفاقيظ أد   دنتحيال 

 :نع ض منعض أه  نااط  متعا ض نيم أحكا   التفاقيظ ة متش ي   مةطنى 

 معاش خ دم  التفاقيظ ة مدالخ  محاليظ ة متنعيم دم قانةم  معدا  مدصذ ا  قذ   متعا ض نيم نصى  مدالخ 

 :ة مدتدثا فى إلطاق  التفاقيظ دحا  متا ي   0222مننظ ( 90)

  ماد أخ  محق فى إاازخ  مةض  لةم ش ةط ه نيندا  شت ط  ماانةم  مدص ا  مدشا  إميع محصةا  مد أخ  معاداظ

أش   فى ةلدظ صاحب لدذا أة أكثذ  ه كدذا ةضذ  حذل أقصذى معذلل دذ     م ًه  ةاازخ  نتكداا دلخ لش خ

 . نتفالخ  مد أخ  معاداظ دم هًه  ةاازخ نأال تحصا لاي ا إال د تيم فاط طة ا دلخ ةلدت ا

   متعا ض نيم نص  مدالخ  محاليظ لش  دم  التفاقيظ ةنصةص دة ل  ةااز   فى قانةم  معدا  مدص ا  قذ 

دتدثا فى أم  التفاقيظ تنص لاى لذل   حتنذاب  ةاذازخ  مد ضذيظ  مةاصذظ نذامد ض ه ة م0222مننظ ( 90)

 مناا  لم  محدا أة  مةض  دم  ةااز    مد ضيظ ه فى حيم يحتنب  ماذانةم  مدصذ ا  ةاذازخ  متذى تزيذل 

لم دلخ  ةاازخ  مددنةحذظ فذى  ماذانةم ماحدذا أة  مةضذ  دذم  ةاذاز    مد ضذيظ ماعاداذظ  مدنصذةص لاي ذا 

 .نً    ماانةم
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 هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على اإلتفاقية حتى األن ؟(   5) 

 ما هى هذه الصعوبات إن وجدت لالطالع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين؟ 

 هل هناك صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟ وما هى إن وجدت؟ 

  ؟ ماا (الاخ.... اجتماعياة، سياساية )أخرى تحول دون التصديق على االتفاقياة حتاى اآلن هل هناك صعوبات

 هى إن وجدت؟

  هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم بهدف تسهيل التصديق على االتفاقية مساتقبال؟

 وما هى هذه التصورات؟

نذةا  متعذا ض  متشذ يعى نذيم  التفاقيذظ صعةنا  لدايظ تحةا لةم  متصليق لاى  التفاقيظ ال تةال 

 .ة متش ي   مةطنى لاى  منحة  مة  ل ًك ه نافا

فيدا يةص  مصعةنا   القتصاليظ فإن ا ت تنط ندعذلا  منطامذظ  مد تفذ  فذى دصذ  لدةدذا ةفذى  مفتذ خ 

فى تكافذظ  النتااميظ نعل  مثة خ ةصةصاه ة مًا تحلى  مد أخ دنع نامنصيب  ألكن ه ددا ياعا زيالخ  أللناق 

 .ف صظ  معدا  مننائيظ أد   نانيا فى ف ص  معدا  مدتاحظ ماد أخ فى نةق  معدا

أدا  مصذعةنا   منيانذيظ فإن ذا تتدثذا فذى لذل   كتدذاا  مدمننذا   متشذ يعيظ ةفاذا مالنذتة   مدصذ ا 

 .نعل  مثة خ( 0290) ماليل 

لدذذا مل  نذذظ  متشذذ يعا  ةناتذذ ح ماتغاذذب لاذذى هذذًه  مصذذعةنا  أم تاذذة   مدنلدذذظ ناةلذذل ل مذذة ش 

 . مةطنيظ ً    مصاظ ناالتفاقيظ دحا  متا ي  ة معدا لاى تةفيق دة ل  متعا ض  مدشا  إمي ا نافا

( 46)مان الماادة ( 1)هل تم اتخاذ اجراءات من شانها ان تسهل التصديق على اإلتفاقية عمال بأحكام الفقارة (   6) 

 ا هى هذه اإلجراءات؟من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟ م

تتدثا  ةا  ق    متى  تةً  فى ننيا تن يا  متصليق لاذى  التفاقيذظ فذى إاذ  ق حذة     داتدعيذظ 

 .حةا تعليا  متش يعا   مةطنيظ ً    مصاظ ناألدة   معداميظ ة مناانيظ ةاصظ  مننائيظ

 النافذة فى بلدكم؟ما مدى االسترشاد باألحكام الواردة فى االتفاقية، فى تشريعاتكم (   9)  

ه قذانةم  مطفذا 0222مننظ  90ه قانةم  معدا 0290 ملنتة   مدص ا )نامنننظ ماتش يعا   منافًخ حاميا 

( 9171منذنظ  25ه قذانةم  مناانذا   معداميذظ 0292منذنظ  925ه قذانةم  متأدينذا   الاتداليذظ 9111مننظ  90

قل   لذى أم  0222مننظ ( 90) مدثاا فإم قانةم  معدا فإن ا تتة فق د   التفاقيظ فى دعل  ننةلهاه ةلاى ننيا 

 12تتداشى أحكادع د  أحكا   التفاقيظ ندا يتة فق دذ   ملذ ةة  مةطنيذظ حيذث تذ  تعذليا إاذازخ  مةضذ  متصذن  

يةدذذاه كذذًم  أصذذنح   مدذذلخ قنذذا ةنعذذل  مةضذذ  نعذذل أم كانذذ  نعذذل  مةضذذ  فاذذط ه كدذذا أصذذن   52يةدذذا نذذلال دذذم 

 مشادا نلال دم  ألا   مكاداه ناةضافظ إمذى أم  ماذانةم حلذ  فصذا  معاداذظ أة إن ذاق  تعةيض  ألا  لم  ألا 

 .ية  42يةدا نعل  مةض  نلال دم  45ةلدت ا أثناق إاازخ  مةض  ه ةكًم  حل  تشغيا ا مدلخ 

 كدا ت  د  لاخ  مدة ل  مةالفيظ أثناق  محة      مداتدعيظ  متى  نت لف  تعليا هًه  متش يعا  مضذدام

 . متةفيق نيم  منصةص 

هل تم التنسيق مع منظماات أصاحاب األعماال والعماال فاى بلادكم حاين إعادادكم لهاذا التقريار تمشايا ماع ماا (   8)  

مان نظاام اتفاقياات وتوصايات العمال العربياة؟ ماا هاى وجهاة نظار كال منهماا فاى هاذا ( 49)تقضى به المادة 

 التقرير إن وجدت؟
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لداا ة معداا  متاميظ نننةظ دم هذً   متا يذ  ةمذ  تذ ل دذم أا دن ذا أيذظ ت  دة فاخ دنلدا  أصحاب  أل

 :دالحلا  نشأنع حتى تا يةعه ةهًه  مدنلدا  هى 

 :منظمات أصحاب األعمال :  أوال 

 . التحال  معا  ماغ ة  متاا يظ  -

 . تحال  مصنالا   مدص يظ  -

 :منظمات العمال :  ثانيا 

 . التحال  معا  مناانا  لداا دص   -

 .تحال  مناانا   مدنتااظ   -

 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى ** 

لاذى  منذاطظ  مدةتصذظ نامتصذليق ه ةتأدذا  ماانذظ  متغاذب ( 5)أةً   ماانظ لادا نع ض  التفاقيظ  مع نيظ  قذ  

 .لاي ا لاى  مصعةنا   متى تحةا لةم  متصليق لاى  التفاقيظ ة تةاً  ةا  ق    مدناننظ متن يا  متصليق 

*  *  * 

 :بشأن تحديد وحماية األجور  4182لسنة ( 45)االتفاقية العربية رقم : سادساً 

الحل   ماانظه نعل إطالل ا لاى  مةثياظ  متى ل ض ا لاي ا دكتب  معدا  مع نى نأم للل  دم  ملةا  أللضاق 

نشذذأم تحليذل ةحدايذذظ  9112ظ منذن( 95) قذ    مع نيذذظ الز مذ  مذ  تذذة ة  مدكتذب حتذى  آلم نتاا ي هذذا حذةا  التفاقيذظ

 : معدا  مع نيظ ة ملةا  مدعنيظ هىه تطنياا مافا خ  مثانيظ دم  مدالخ  منالنظ لش خ دم نلا   تفاقيا  ةتةصيا   ألاة 

 لي  دصالقظ لاى  التفاقيظ    اد ة يظ اينةتى -

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ    ماد ة يظ  مع نيظ  منة يظ -

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ    ةنالديظ  مدة يتانيظ ماد ة يظ  -

مًم  ت ا  ماانظ ل ض هً   ألد  لاى  مدمتد   معا  التةذاً دذا يذ  ه دنانذنال نشذأم تنفيذً تاذ   مذلةا  متز دات ذا 

لذا    مدنصةص لاي ا فى نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيظ ه لادا نأم  التفاقيظ  مدشا  إمي ا نلأ  دتانعت ذا دنذً

9111. 

*  *  * 

- :بشأن المفاوضة الجماعية  4191لسنة ( 44)االتفاقية العربية رقم : سابعا 

الحل   ماانظه نعل إطالل ا لاى  مةثياظ  متى ل ض ا لاي ا دكتب  معدا  مع نذى نذأم لذلل  دذم  مذلةا  أللضذاق  -9

نشذذأم  مدفاةضذذظ  9171منذذنظ ( 99) قذذ    مع نيذذظ الز مذذ  مذذ  تذذة ة  مدكتذذب حتذذى  آلم نتاا ي هذذا حذذةا  التفاقيذذظ

 ماداليذذظ ه تطنياذذا مافاذذ خ  مثانيذذظ دذذم  مدذذالخ  منالنذذظ لشذذ خ دذذم نلذذا   تفاقيذذا  ةتةصذذيا   معدذذا  مع نيذذظ ة مذذلةا 

 : مدعنيظ هى 

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ   لةمظ  ةدا     مع نيظ  مدتحلخ -

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ     دداكظ  منح يم -

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ    اينةتىاد ة يظ  -

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ    اد ة يظ  منةل م -

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ    ماد ة يظ  مع نيظ  منة يظ -

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ    ماد ة يظ  ةنالديظ  مدة يتانيظ -
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دناننال نشأم تنفيً تاذ   مذلةا  متز دات ذا  مدنصذةص مًم  ت ا  ماانظ ل ض هً   ألد  لاى  مدمتد   معا  التةاً دا ي  ه 

 .9112لاي ا فى نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيظ ه لادا نأم  التفاقيظ  مدشا  إمي ا نلأ  دتانعت ا دنً لا  

 :دم  ملةا  متاميظ ( 99)ةصا إمى دكتب  معدا  مع ني تاا ي  حةا  التفاقيظ  مع نيظ  ق   -0

 .نيظ  ماد ة يظ  متةن -

 .لةمظ  مكةي   -

 . ماد ة يظ  ماننانيظ  -

 :دراسة التقارير **  

 :وجاء في التقرير ما يلي  – غير مصادقة على االتفاقية –الجمهورية التونسية  - أ

أي أي ))نشأم  مدفاةضظ  ماداليظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليق نشأم  مدفاةضظ  ماداليظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليق   9999تّ  ل ض  تفاقيظ  معدا  مع نيظ  ق  تّ  ل ض  تفاقيظ  معدا  مع نيظ  ق    ––  22ةة  00ةة  99

كدذا تذّ  إلذال   مدذلي   معذا  مدنلدذظ  معدذا كدذا تذّ  إلذال   مدذلي   معذا  مدنلدذظ  معدذا . . 91109110نذنتدن  نذنتدن    2222نتذا ي  نتذا ي    075075نامد  ناظ لذلل نامد  ناظ لذلل ( (  مناطظ  متش يعيظ مناطظ  متش يعيظ

  ..91129112أكتةن  أكتةن    9090نتا ي  نتا ي    411411 مع نيظ ن ً   مع ض نامد  ناظ للل  مع نيظ ن ً   مع ض نامد  ناظ للل 

  ..ةقل أةً   مناطظ  مدةتصظ نامتصليق لادا ن ًه  التفاقيظةقل أةً   مناطظ  مدةتصظ نامتصليق لادا ن ًه  التفاقيظ

  ::تتدّثا نامةصةص في دا ياي تتدّثا نامةصةص في دا ياي ةة. . تةال  ةتالفا  نيم  متش ي   متةنني ةأحكا  هًه  التفاقيظتةال  ةتالفا  نيم  متش ي   متةنني ةأحكا  هًه  التفاقيظ  ––  44

تةاب  مدالخ  محاليظ لش  لاى  متش ي   مةطني تحليل فتذ خ زدنيذظ ماذلةةا فذي  متفذاةض ة النت ذاق دنذع فذي تةاب  مدالخ  محاليظ لش  لاى  متش ي   مةطني تحليل فتذ خ زدنيذظ ماذلةةا فذي  متفذاةض ة النت ذاق دنذع فذي   --

حيم أّم دااظ  مشغا  متةننذيظ ال تتضذّدم أحكادذا تتعاّذق ن ذًه  مدنذأمظ ةتاتصذ   التفاقيذا   مدشذت كظ  مدن دذظ  حيم أّم دااظ  مشغا  متةننذيظ ال تتضذّدم أحكادذا تتعاّذق ن ذًه  مدنذأمظ ةتاتصذ   التفاقيذا   مدشذت كظ  مدن دذظ  

مد  اعذظ فحنذبه غيذ  أّنذع فذي  مة قذ  يذت  تحليذل تذا ي  نل يذظ ة نت ذاق مد  اعذظ فحنذبه غيذ  أّنذع فذي  مة قذ  يذت  تحليذل تذا ي  نل يذظ ة نت ذاق محّل  آلم لاى ضنط آااا ةإا  ق    محّل  آلم لاى ضنط آااا ةإا  ق    

 مدفاةضا  في  التفاقا   ةطا يظ  متي تن د ا  مدنلدا   مد كزيظ ألصحاب  معدا ة معّداا قنا  مش ةع في  مدفاةضا  في  التفاقا   ةطا يظ  متي تن د ا  مدنلدا   مد كزيظ ألصحاب  معدا ة معّداا قنا  مش ةع في 

  .. مدفاةضا   ماطاليظ مدفاةضا   ماطاليظ

مصذّل لذم  معدذا أثنذاق مصذّل لذم  معدذا أثنذاق تةاب  مدالخ  محاليظ لش  ناناظ  مًك  لاى تش ي  كا لةمظ تنلي  حق  ةضذ  ب أة  تةاب  مدالخ  محاليظ لش  ناناظ  مًك  لاى تش ي  كا لةمظ تنلي  حق  ةضذ  ب أة    --

  ..أّدا  متش ي   متةنني فال يتضّدم دثا هًه  ألحكا أّدا  متش ي   متةنني فال يتضّدم دثا هًه  ألحكا . . ني   متفاةضني   متفاةض

  ..ال تةال صعةنا  أة ا غي   مصعةنا   متش يعيظ  مدًكة خ نانااال تةال صعةنا  أة ا غي   مصعةنا   متش يعيظ  مدًكة خ ناناا  ––  55

تةمي  محكةدظ  متةننيظ أهديظ نامغذظ مادفاةضذظ  ماداليذظ نالتنا هذا ةنذياظ فعايذظ ماحذة    الاتدذالي ةأل خ دثاذى تةمي  محكةدظ  متةننيظ أهديظ نامغذظ مادفاةضذظ  ماداليذظ نالتنا هذا ةنذياظ فعايذظ ماحذة    الاتدذالي ةأل خ دثاذى   ––  11

  أط  ة  ةنتاج في تحليذل  معالقذا   ماائدذظ نين ذا ةضذنط شذ ةط ةلذ ةة  معدذا ةنلذ   مدنذاهدت ا فذي   أط  ة  ةنتاج في تحليذل  معالقذا   ماائدذظ نين ذا ةضذنط شذ ةط ةلذ ةة  معدذا ةنلذ   مدنذاهدت ا فذي متش يمتش ي

  1717نامدصذالقظ لاذى  تفاقيذظ  معدذا  ملةميذظ  قذ  نامدصذالقظ لاذى  تفاقيذظ  معدذا  ملةميذظ  قذ    91579157مذًم  نذال   دنذً نذنظمذًم  نذال   دنذً نذنظ. . تطةي  تش ي   مشغا نصفظ لادذظتطةي  تش ي   مشغا نصفظ لادذظ

نشذأم حذق  متنلذي  ة مدفاةضذظ نشذأم حذق  متنلذي  ة مدفاةضذظ   1111    حدايذظ  محذق  مناذاني ةلاذى  تفاقيذظ  معدذا  ملةميذظ  قذحدايذظ  محذق  مناذاني ةلاذى  تفاقيذظ  معدذا  ملةميذظ  قذةةنشأم  محّ يظ  مناانّيذظ نشأم  محّ يظ  مناانّيذظ 

نشذأم ددثاذي  معّدذااه كدذا تذّ  نداتضذى نشذأم ددثاذي  معّدذااه كدذا تذّ  نداتضذى   925925لاى  تفاقيظ  معدا  ملةميظ  قذ  لاى  تفاقيظ  معدا  ملةميظ  قذ    02270227كدا صالق   ننظ كدا صالق   ننظ . .  ماداليظ ماداليظ

  915915 مفصذذايم  مفصذذايم ))تناذذي  نعذذض  شحكذذا  دااذذظ  مشذذغا تناذذي  نعذذض  شحكذذا  دااذذظ  مشذذغا   02270227 شف يذذا  شف يذذا   00 مدذذم خ فذذي  مدذذم خ فذذي   02270227منذذنظ منذذنظ   9191 ماذذانةم لذذلل  ماذذانةم لذذلل 

  .     .     ةتد  دالقدت ا د  أحكا  هًه  التفاقيظ ةتد  دالقدت ا د  أحكا  هًه  التفاقيظ ( ( ثامثاثامثا  911911دك   ةدك   ة919111دك  هدك  ه  911911))ةإضافظ فصةا أة ا ةإضافظ فصةا أة ا ( (   911911ةة

ه ه 91119111أف يذا أف يذا   2222 مدمّ خ في  مدمّ خ في   91119111مننظ مننظ   0707ةةّصص  دااظ  مشغاه  مصال خ نداتضى  ماانةم للل ةةّصص  دااظ  مشغاه  مصال خ نداتضى  ماانةم للل 

  (.(.5050إمى إمى   2929 مفصةا دم  مفصةا دم )) معنة م  مثامث دم  مكتاب  ألةا مدةضةع إن     التفاقيا   مدشت كظ  معنة م  مثامث دم  مكتاب  ألةا مدةضةع إن     التفاقيا   مدشت كظ 

حّق  مدنلدا   مد نيظ ماعّداا ةأصحاب  معدا في  متفاةض  مادالي ةًم  دم ةالا حّق  مدنلدا   مد نيظ ماعّداا ةأصحاب  معدا في  متفاةض  مادالي ةًم  دم ةالا   ةيكّ د  متش ي   متةننيةيكّ د  متش ي   متةنني

دم دااظ  مشغا أم تن    التفاقيذظ  مدشذت كظ دم دااظ  مشغا أم تن    التفاقيذظ  مدشذت كظ   2121تحليل  ألط  ة  مدمّهاظ ةن     تفاقيا  دشت كظ حيث أةاب  مفصا تحليل  ألط  ة  مدمّهاظ ةن     تفاقيا  دشت كظ حيث أةاب  مفصا 

  ..نيم  مدنلدا   مناانيظ ألصحاب  معدا ة معّداانيم  مدنلدا   مناانيظ ألصحاب  معدا ة معّداا
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تانذيم نتذذاج  مدفاةضذظ  ماداليذظ أي  التفاقيذذا   مدشذت كظه فانذع تذذ   تانذيم نتذذاج  مدفاةضذظ  ماداليذظ أي  التفاقيذذا   مدشذت كظه فانذع تذذ   ةمذئم  قتصذ   متشذ ي   متةننذذي لاذى ةمذئم  قتصذ   متشذ ي   متةننذذي لاذى 

فاالتفاقذذا   ةطا يذذظ مفذذت   مدفاةضذذا   ماداليذذظ  متذذي تنذذ   لاذذى فاالتفاقذذا   ةطا يذذظ مفذذت   مدفاةضذذا   ماداليذذظ  متذذي تنذذ   لاذذى . . تنلذذي   مدفاةضذذظ  ماداليذذظ مألطذذ  ة  مدعنيذذظتنلذذي   مدفاةضذذظ  ماداليذذظ مألطذذ  ة  مدعنيذذظ

إمذذى اانذذب صذذنغت ا إمذذى اانذذب صذذنغت ا   ––دنذذتةا د كذذزي نذذيم  مدنلدذذظ  مد كزيذذظ ماعدذذاا ة مدنلدذذظ  مد كزيذذظ ألصذذحاب  معدذذا دنذذتةا د كذذزي نذذيم  مدنلدذذظ  مد كزيذذظ ماعدذذاا ة مدنلدذذظ  مد كزيذذظ ألصذذحاب  معدذذا 

ف ي تتضدم أحكادا تنّل   مدفاةضظ  ماداليذظ لاذى  مدنذتةا  ماطذالي ةتتعاذق نامةصذةص نتذا ي  ف ي تتضدم أحكادا تنّل   مدفاةضظ  ماداليذظ لاذى  مدنذتةا  ماطذالي ةتتعاذق نامةصذةص نتذا ي    –– يظ  يظ  متةاي متةاي

 ملةةا ة النت اق دم  متفاةض ةنااام  متفذاةض ةت كينت ذا ةنط ياذظ فذّض  مدنذائا  متذي تناذى دحذا ةذالة نذيم  ملةةا ة النت اق دم  متفاةض ةنااام  متفذاةض ةت كينت ذا ةنط ياذظ فذّض  مدنذائا  متذي تناذى دحذا ةذالة نذيم 

م لذذالخ ألنيذذا  ةدن ايذذظ م لذذالخ ألنيذذا  ةدن ايذذظ كدذذا أّم دحضذذ   ماانذذظ  ألةمذذى ماانذذظ  مد كزيذذظ مادفاةضذذا  يتضذذدّ كدذذا أّم دحضذذ   ماانذذظ  ألةمذذى ماانذذظ  مد كزيذذظ مادفاةضذذا  يتضذذدّ . . ط فذذي  متفذذاةضط فذذي  متفذذاةض

 متفاةضه ةهي اداظ دم  مدنالئ ة ماة لل  متي ت لة نامةصةص إمى ضدام حنم ني  ألداا  ماّاام  ماطاليظ  متفاةضه ةهي اداظ دم  مدنالئ ة ماة لل  متي ت لة نامةصةص إمى ضدام حنم ني  ألداا  ماّاام  ماطاليظ 

  ..ماتفاةضماتفاةض

ةتط ق   التفاقيظ  مدشت كظ  ةطا يظ  مدن دظ نيم  التحال  معا   متةنني ماشغا ة التحال  متةنني ماصذنالظ ةتط ق   التفاقيظ  مدشت كظ  ةطا يظ  مدن دظ نيم  التحال  معا   متةنني ماشغا ة التحال  متةنني ماصذنالظ 

إمى إا  ق   د  اعذظ  التفاقيذا   مدشذت كظ ة مت  اذ  في ذا إمى إا  ق   د  اعذظ  التفاقيذا   مدشذت كظ ة مت  اذ  في ذا   91729172دا د دا د   0202في في ة متاا خ ة مصنالا   متاايليظ ة متاا خ ة مصنالا   متاايليظ 

 مفصذا  مفصذا ))ةكًم  ط ياظ فّض  مةالفا   متي يدكم أم تنشأ ندنانذنظ تفنذي  أة تأةيذا  ألحكذا   متعاقليذظ ةكًم  ط ياظ فّض  مةالفا   متي يدكم أم تنشأ ندنانذنظ تفنذي  أة تأةيذا  ألحكذا   متعاقليذظ ( ( 22 مفصا  مفصا ))

  5050لذللها حاميذا لذللها حاميذا   ةقل تّ  نحب هًه  ةا  ق   ة ألحكا  لاى كافظ  التفاقيذا   مدشذت كظ  ماطاليذظ  متذي يناذ ةقل تّ  نحب هًه  ةا  ق   ة ألحكا  لاى كافظ  التفاقيذا   مدشذت كظ  ماطاليذظ  متذي يناذ (. (. 44

  .. تفاقيظ دشت كظ قطاليظ تفاقيظ دشت كظ قطاليظ

ةمال حّلل  متش ي   متةنني ضدنيا دنتةا  متفاةض دم ةالا تنليدع ةا  ق   إن     التفاقيا   مدشت كظ ةمال حّلل  متش ي   متةنني ضدنيا دنتةا  متفاةض دم ةالا تنليدع ةا  ق   إن     التفاقيا   مدشت كظ 

  ..لاى  مدنتةا  ماطالي ةلاى صعيل  مدمننظلاى  مدنتةا  ماطالي ةلاى صعيل  مدمننظ

ا دذذم ا دذذم ةمذذئم مذذ  يتعذذّ ض  متشذذ ي   متةننذذي مادفاةضذذظ  ماداليذذظ لاذذى  مصذذعيل  مذذةطنيه فذذإم هذذً   مدنذذتةةمذذئم مذذ  يتعذذّ ض  متشذذ ي   متةننذذي مادفاةضذذظ  ماداليذذظ لاذذى  مصذذعيل  مذذةطنيه فذذإم هذذً   مدنذذتة

 متفاةض ناذل مذع تك ينذا فذي  مددا نذظ  معدايذظ ةًمذ  دذم ةذالا إنذ    ةد  اعذظ  التفاقيذظ  مدشذت كظ  ةطا يذظ ه  متفاةض ناذل مذع تك ينذا فذي  مددا نذظ  معدايذظ ةًمذ  دذم ةذالا إنذ    ةد  اعذظ  التفاقيذظ  مدشذت كظ  ةطا يذظ ه 

  ..ةكًم   التفاقا   ةطا يظ  متي تننق فت   مدفاةضا   ماداليظ مد  اعظ  التفاقيا   مدشت كظ   ماطاليظةكًم   التفاقا   ةطا يظ  متي تننق فت   مدفاةضا   ماداليظ مد  اعظ  التفاقيا   مدشت كظ   ماطاليظ

ّ  للل  دتناةيا دم ددثايم لم  معّداا ّ  للل  دتناةيا دم ددثايم لم  معّداا ةتا ا  مدفاةضا   ماطاليظ نصفظ دناش خ صاب ماام قطاليظ تضةتا ا  مدفاةضا   ماطاليظ نصفظ دناش خ صاب ماام قطاليظ تض

ةددثايم لذم أصذحاب  معدذا ياذ  تعييذن   نكذا ح يذظ دذم طذ ة  مدنلدذظ  مد كزيذظ ماعّدذاا ة مدنلدذظ  مد كزيذظ ةددثايم لذم أصذحاب  معدذا ياذ  تعييذن   نكذا ح يذظ دذم طذ ة  مدنلدذظ  مد كزيذظ ماعّدذاا ة مدنلدذظ  مد كزيذظ 

ةتفضي لالخ إمذى ةتفضي لالخ إمذى . . ةتا ا  مدفاةضا  لاى  صعيل  مدمننظ نيم إل  خ  مدمننظ ةناانظ  معّدااةتا ا  مدفاةضا  لاى  صعيل  مدمننظ نيم إل  خ  مدمننظ ةناانظ  معّداا. . ألصحاب  معداألصحاب  معدا

  .  .  تعلياي مالتفاقيظ إً  كان   مدفاةضا  تتعاق ند  اعظ  التفاقيظ  مدشت كظتعلياي مالتفاقيظ إً  كان   مدفاةضا  تتعاق ند  اعظ  التفاقيظ  مدشت كظ  إن     تفاقيظ دشت كظ أة داحقإن     تفاقيظ دشت كظ أة داحق

ةقل ةّةا  متش ي   متةنني إدكانيظ إن     التفاقيظ  مدشت كظ إّدا مدذّلخ غيذ  دعينذظ أة مدذّلخ دعينذظ لاذى أم ال ةقل ةّةا  متش ي   متةنني إدكانيظ إن     التفاقيظ  مدشت كظ إّدا مدذّلخ غيذ  دعينذظ أة مدذّلخ دعينذظ لاذى أم ال 

فإن ذا تتحذةا دنذلئيا إمذى  تفاقيذظ فإن ذا تتحذةا دنذلئيا إمذى  تفاقيذظ ننة   ةإً  تة صا  معدا ناالتفاقيظ  مدشت كظ نعل  نت اق دذلت اه ننة   ةإً  تة صا  معدا ناالتفاقيظ  مدشت كظ نعل  نت اق دذلت اه   55تتااةز دلت ا تتااةز دلت ا 

  (.(.دم دااظ  مشغادم دااظ  مشغا  2020 مفصا  مفصا ))ً   دّلخ غي  دعينظ إال إً  كام هنا  ش ط دةامة مًم  في  التفاقيظ نفن ا ً   دّلخ غي  دعينظ إال إً  كام هنا  ش ط دةامة مًم  في  التفاقيظ نفن ا 

ظ ن غنذظ دذم أحذل ظ ن غنذظ دذم أحذل نذنذيييذظ  مدشذت كظ ً    مدذّلخ غيذ   مدعيذظ  مدشذت كظ ً    مدذّلخ غيذ   مدعكدا ةّةا  متش ي   متةنني إدكانيذظ ةضذ  حذّل مالتفاقكدا ةّةا  متش ي   متةنني إدكانيذظ ةضذ  حذّل مالتفاق

لايع أم يعا  اديذ  أطذ  ة  التفاقيذظ نعزدذع هذً  ةًمذ  قنذا شذ   لاذى  ألقذّا لايع أم يعا  اديذ  أطذ  ة  التفاقيذظ نعزدذع هذً  ةًمذ  قنذا شذ   لاذى  ألقذّا  ألط  ة ةنامنننظ مع فاط ةيشت ط  ألط  ة ةنامنننظ مع فاط ةيشت ط 

  (.(.دم دااظ  مشغادم دااظ  مشغا  2222 مفصا  مفصا ))

ةتف ض أحكذا   التفاقيذظ لاذى اديذ  أصذحاب  معدذا ة معّدذاا  متذانعيم مألنشذطظ  مل ةاذظ فذي داذاا تطنيذق ةتف ض أحكذا   التفاقيذظ لاذى اديذ  أصذحاب  معدذا ة معّدذاا  متذانعيم مألنشذطظ  مل ةاذظ فذي داذاا تطنيذق 

نتدذذائ   ماناانذذظ  متذذي أن دذذ  نتدذذائ   ماناانذذظ  متذذي أن دذذ  ةًمذذ  ناطذذ   منلذذ  لذذم  نتدذذائ   أة لذذل   ةًمذذ  ناطذذ   منلذذ  لذذم  نتدذذائ   أة لذذل   ( ( دذذم دااذذظ  مشذذغادذذم دااذذظ  مشذذغا  2929 مفصذذا  مفصذذا )) التفاقيذذظ  التفاقيذذظ 

  .. التفاقيظ التفاقيظ

كدا أّنع في كّا دمننظ ل ةاظ في دااا تطنيق  التفاقيظه تف ض أحكا   التفاقيظ لاى  معالقا   مدتةملخ لم كدا أّنع في كّا دمننظ ل ةاظ في دااا تطنيق  التفاقيظه تف ض أحكا   التفاقيظ لاى  معالقا   مدتةملخ لم   

 مفصا  مفصا )) معاةل  مف ليظ أة  ماداليظ إالّ إً  كان  ش ةط تا   معاةل أكث  نفعا ماعّداا دم ش ةط  التفاقيظ  مدشت كظ  معاةل  مف ليظ أة  ماداليظ إالّ إً  كان  ش ةط تا   معاةل أكث  نفعا ماعّداا دم ش ةط  التفاقيظ  مدشت كظ 

  (.(.ظ  مشغاظ  مشغادم داادم داا  2929
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تذذا ي  إنذذ     التفاقيذذظ  مدشذذت كظ تذذا ي  إنذذ     التفاقيذذظ  مدشذذت كظ   91729172هذذً  ةتاذذل   ةشذذا خ إمذذى أّنذذع دنذذً إقذذ     منيانذذظ  متعاقليذذظ نذذنظ هذذً  ةتاذذل   ةشذذا خ إمذذى أّنذذع دنذذً إقذذ     منيانذذظ  متعاقليذذظ نذذنظ 

 تفاقيذظ دشذت كظ قطاليذظ تغطذي  تفاقيذظ دشذت كظ قطاليذظ تغطذي   5050 ةطا يظ دا  نفّ  للل  التفاقيا   مدشت كظ  ماطاليظ يتطّة  ميصا حاميذا إمذى  ةطا يظ دا  نفّ  للل  التفاقيا   مدشت كظ  ماطاليظ يتطّة  ميصا حاميذا إمذى 

كدذا تذّ  إنذ    لذلل كنيذ  دذم  التفاقيذا   مدشذت كظ كدذا تذّ  إنذ    لذلل كنيذ  دذم  التفاقيذا   مدشذت كظ . . ظ  مشذغاظ  مشذغااّا  ألنشطظ  القتصاليظ غي   مفالحيظ  مةاضعظ مداااّا  ألنشطظ  القتصاليظ غي   مفالحيظ  مةاضعظ مداا

  .. مةاصظ نامدمننا  مةاصظ نامدمننا 

نداتضذذى  مداحذذق نداتضذذى  مداحذذق   91149114ةقذل شذذ ل   التفاقيذذظ  مدشذذت كظ  ةطا يذظ  ثذذالث د  اعذذا ه د  اعذذظ أةمذى نذذنظ ةقذل شذذ ل   التفاقيذذظ  مدشذذت كظ  ةطا يذظ  ثذذالث د  اعذذا ه د  اعذذظ أةمذى نذذنظ 

نداتضى  مداحق  متعلياي للل نداتضى  مداحق  متعلياي للل   91109110ه ةد  اعظ ثانيظ ننظ ه ةد  اعظ ثانيظ ننظ   91149114نةفدن  نةفدن    9797 مددضى نتا ي   مددضى نتا ي    99 متعلياي للل  متعلياي للل 

  22ةًمذذ  نداتضذذى  مداحذذق  متعذذلياي لذذلل ةًمذذ  نداتضذذى  مداحذذق  متعذذلياي لذذلل   02240224ةد  اعذذظ ثامثذذظ نذذنظ ةد  اعذذظ ثامثذذظ نذذنظ   91109110أكتذذةن  أكتذذةن    9595 مددضذذى نتذذا ي   مددضذذى نتذذا ي    00

  ..02240224داي داي   9494 مددضى نتا ي   مددضى نتا ي  

  91129112نذذذذذذذنة   نذذذذذذذنة   ))دنانذذذذذذذنظ دنانذذذذذذذنظ   9999أّدذذذذذذذا  التفاقيذذذذذذذا   مدشذذذذذذذت كظ  ماطاليذذذذذذذظه فتدذذذذذذذ  د  اعت ذذذذذذذا فذذذذذذذي أّدذذذذذذذا  التفاقيذذذذذذذا   مدشذذذذذذذت كظ  ماطاليذذذذذذذظه فتدذذذذذذذ  د  اعت ذذذذذذذا فذذذذذذذي 

  (.(.02900290ه ه 02990299ه ه 02210221ةة  02250225ةة  02200220ةة  91119111ةة  91119111ةة  91129112ةة91129112ةة91119111ةة

  ..ننة  ننة    22أصنح   مدفاةضا  تتّ  نصفظ لة ّيظ ةدنتلدظ كّا أصنح   مدفاةضا  تتّ  نصفظ لة ّيظ ةدنتلدظ كّا   91129112ظ ظ ةدنً ننةدنً نن

اةمذظ اليذلخ دذم  مدفاةضذا   ماداليذظ أفضذ  إمذى إقذ    تحنذينا  فذى  ألاذة  اةمذظ اليذلخ دذم  مدفاةضذا   ماداليذظ أفضذ  إمذى إقذ    تحنذينا  فذى  ألاذة    02900290ةقل ش ل  نذنظ ةقل ش ل  نذنظ 

  ..ة مت في  فى دنحظ  منااة مت في  فى دنحظ  مناا

تذللي   مدفاةضذظ تذللي   مدفاةضذظ  نت شال  نأحكا   مدالخ  منذانعظ دذم  التفاقيذظ  متذي تةاذب لاذى  ما ذا   مدةتصذظ  معدذا لاذى  نت شال  نأحكا   مدالخ  منذانعظ دذم  التفاقيذظ  متذي تةاذب لاذى  ما ذا   مدةتصذظ  معدذا لاذى   ––  77

 ماداليظه فإّم  محكةدظ  متةننيظ دا  نفك  تعدا لاى  من ةض نامدفاةضظ  ماداليظ  ةين ز ًم  نامةصةص دذم  ماداليظه فإّم  محكةدظ  متةننيظ دا  نفك  تعدا لاى  من ةض نامدفاةضظ  ماداليظ  ةين ز ًم  نامةصةص دذم 

تغطذي تغطذي ( (  تفاقيذظ تفاقيذظ  5050))ةالا تطذّة  لذلل  التفاقيذا   مدشذت كظ  ماطاليذظ  متذي تذّ  إن  د ذا ة مذًي ناذ   إمذى حذّل  آلم ةالا تطذّة  لذلل  التفاقيذا   مدشذت كظ  ماطاليذظ  متذي تذّ  إن  د ذا ة مذًي ناذ   إمذى حذّل  آلم 

تتّ  نصفظ لة يظ كا ثالث تتّ  نصفظ لة يظ كا ثالث   91129112اعا  ة متي أصنح  دنً ننظ اعا  ة متي أصنح  دنً ننظ حة مي دايةم ةنصة لادا ةكًم   تتامي  مد  حة مي دايةم ةنصة لادا ةكًم   تتامي  مد  

كدذذا لداذذ   ملةمذذظ لاذذى تشذذاي   مدفاةضذذظ  ماداليذذظ فذذي  ماطذذاع  معدذذةدي نف ليذذع  مةليفذذظ  معدةديذذظ كدذذا لداذذ   ملةمذذظ لاذذى تشذذاي   مدفاةضذذظ  ماداليذذظ فذذي  ماطذذاع  معدذذةدي نف ليذذع  مةليفذذظ  معدةديذذظ . . نذذنة  نذذنة  

ة مدمننا  ة مدنشآ   معدةديظ حيث أصذنح   مدفاةضذا  فذي هذً   ماطذاع تذتّ  أيضذا نصذفظ دنتلدذظ كذا ثذالث ة مدمننا  ة مدنشآ   معدةديظ حيث أصذنح   مدفاةضذا  فذي هذً   ماطذاع تذتّ  أيضذا نصذفظ دنتلدذظ كذا ثذالث 

  ..دفاةضا  في  ماطاع  مةاصدفاةضا  في  ماطاع  مةاصننة   لاى غ     مننة   لاى غ     م

ةلدا   ملةمظ دم ا ظ أة ا لاى تنديظ قل    ةدمهال   مدتفاةضيم دم ةالا تنلي   معليل دم  منلة   ةلدا   ملةمظ دم ا ظ أة ا لاى تنديظ قل    ةدمهال   مدتفاةضيم دم ةالا تنلي   معليل دم  منلة   

ة مداتايا  حةا  مدفاةضظ  ماداليظ ةتانيات ا ةًم  نامتعاةم نذة ق دذ  دكتذب  معدذا  مذلةمي أة   مد كذز  مع نذي ة مداتايا  حةا  مدفاةضظ  ماداليظ ةتانيات ا ةًم  نامتعاةم نذة ق دذ  دكتذب  معدذا  مذلةمي أة   مد كذز  مع نذي 

ددثايم لم  مدنلدا   مناانيظ ألصذحاب  معدذا ة معّدذاا فذي هذًه  منذلة   ددثايم لم  مدنلدا   مناانيظ ألصذحاب  معدذا ة معّدذاا فذي هذًه  منذلة   ةقل تّ  تش ي  ةقل تّ  تش ي  . . ةل  خ  معدا ة متشغيا ةل  خ  معدا ة متشغيا 

  ..ة مداتايا ة مداتايا 

 نت شال  نأحكا   مدالخ  مثادنذظ دذم هذًه  التفاقيذظ  متذي تةاذب لاذى كذا لةمذظ لضذة إنشذاق أا ذزخ ماتحكذي   نت شال  نأحكا   مدالخ  مثادنذظ دذم هذًه  التفاقيذظ  متذي تةاذب لاذى كذا لةمذظ لضذة إنشذاق أا ذزخ ماتحكذي  

اداليظه ياّ   التفاق اداليظه ياّ   التفاق تتةمى لنل  الحتكا  إمي ا ناتفاق  مط فيم تنةيظ دا قل ينشأ دم ةالة نننب فشا  مدفاةضظ  متتةمى لنل  الحتكا  إمي ا ناتفاق  مط فيم تنةيظ دا قل ينشأ دم ةالة نننب فشا  مدفاةضظ  م

 التحذال  متةننذي ماصذنالظ  التحذال  متةننذي ماصذنالظ ) )  ةطا ي  مدن   قنا كا اةمظ دم  مدفاةضا   ماداليظ نيم دنلدظ أصذحاب  معدذا  ةطا ي  مدن   قنا كا اةمظ دم  مدفاةضا   ماداليظ نيم دنلدظ أصذحاب  معدذا 

تكةيم مانظ د كزيظ مادفاةضذا  تكةيم مانظ د كزيظ مادفاةضذا  ( (  التحال  معا   متةنني ماشغا  التحال  معا   متةنني ماشغا ))ةدنلدظ  معداا ةدنلدظ  معداا ( ( ة متاا خ ة مصنالا   متاايليظ ة متاا خ ة مصنالا   متاايليظ 

كزيتيم  مناانيتيم ناةضافظ إمى ددثاي ةز  خ  مشمةم  الاتداليظ تتذةمى كزيتيم  مناانيتيم ناةضافظ إمى ددثاي ةز  خ  مشمةم  الاتداليظ تتذةمى تت كب دم ثالثظ ألضاق لم كا دم  مد تت كب دم ثالثظ ألضاق لم كا دم  مد 

هًه  ماانظ دناللخ  ألط  ة   مدتفاةضظ لاى تااةز  مصعةنا   متذي تنشذا ندنانذنظ  مدفاةضذا   ماداليذظ قصذل هًه  ماانظ دناللخ  ألط  ة   مدتفاةضظ لاى تااةز  مصعةنا   متذي تنشذا ندنانذنظ  مدفاةضذا   ماداليذظ قصذل 

  . .  متةصا إمى  تفاق  متةصا إمى  تفاق 

ةا  ماانظ  مد كزيظ ةا  ماانظ  مد كزيظ ةفي حامظ لل  فض  مدنائا  متي تناى دحا ةالة نيم  ألط  ة  مدتفاةضظ لاى دنتةفي حامظ لل  فض  مدنائا  متي تناى دحا ةالة نيم  ألط  ة  مدتفاةضظ لاى دنت

ةضذذا  فذذإّم هذذًه  مدنذذائا ت فذذ  إمذذى  ماانذذظ  معايذذا مادفاةضذذا   متذذي تت ّكذذب دذذم ةزيذذ   مشذذمةم  الاتداليذذظ ةضذذا  فذذإّم هذذًه  مدنذذائا ت فذذ  إمذذى  ماانذذظ  معايذذا مادفاةضذذا   متذذي تت ّكذذب دذذم ةزيذذ   مشذذمةم  الاتداليذذظ اامادفمادف
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ة ئيد  التحال  متةنني ماصذنالظ ة  متاذا خ ة مصذنالا   متاايليذظ ة ألدذيم  معذا   مالتحذال  معذا   متةننذي ماشذغا ة ئيد  التحال  متةنني ماصذنالظ ة  متاذا خ ة مصذنالا   متاايليذظ ة ألدذيم  معذا   مالتحذال  معذا   متةننذي ماشذغا 

  ..ةًم  قصل  من  في ا ن ائيا ةًم  قصل  من  في ا ن ائيا 

نأحكا   مدالخ  منانعظ لش خ دم نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيذظ تةّاذع ننذةظ دذم هذً   متا يذ  إمذى نأحكا   مدالخ  منانعظ لش خ دم نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيذظ تةّاذع ننذةظ دذم هذً   متا يذ  إمذى   لداللدال  ––  11

  ::دنلدا  أصحاب  أللداا ة معّداا  متاميظ دنلدا  أصحاب  أللداا ة معّداا  متاميظ 

   التحال  متةنني ماصنالظ ة متاا خ ة مصنالا   متاايليظه التحال  متةنني ماصنالظ ة متاا خ ة مصنالا   متاايليظه  --

   التحال  متةنني مافالحظ ة مصيل  منح يه التحال  متةنني مافالحظ ة مصيل  منح يه  --

  ..ي ماشغاي ماشغا التحال  معا   متةنن التحال  معا   متةنن  --

  وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي: 

لاى  منذاطظ  مدةتصذظ نامتصذليقه ةتأدذا  ماانذظ  متغاذب ( 99)أةً   ماانظ لادا نع ض  التفاقيظ  مع نيظ  ق  

 .لاى  مصعةنا   متش يعيظ ة تةاً  ةا  ق    مدناننظ متن يا  متصليق لاى  التفاقيظ

*  *  * 

 :مصادقة على االتفاقية وجاء في التقرير ما يلي غير  –دولة الكويت   - ب

دااد  ألدظ "  مناطظ  مدةتصظ نامتصليق لاى  التفاقيظ طناا مانلا   ملنتة ي هى  مناطظ  متش يعيظ  مدتدثاظ فى  - 9

." 

 .نع  ت  ل ض  التفاقيظ لاى  مناطع  مدةتصظ - 0

 .إ ااق  متصليق لاي ا مدزيل دم  مل  نظ - 2

فى  مناب  مةادد  0292مننظ  1فاقيظ ااق  دتة فاظ د  دا ة ل فى قانةم  معدا فى  ماطاع  ألهاى  ق  هًه  الت – 4

ةهذى  مدذة ل  متذى ( 920)إمذى  مذنص ( 902)نص دم  مدذالخ  – مفصا  مثامث دنع دنازلا   معدا  ماداليظ  –

 .تنل   مدفاةضا   ماداليظ

 .ال تةال صعةنا  لدايظ تحةا لةم  متصليق  - 5

 .ال تةال صعةنا   قتصاليظ 

 .ال تةال صعةنا  أة ا 

 .ميد هنا  تصة  دحلل فى  مةق   محامى 

 .م  يتةً أا إا  ق نشأن ا  – 1

 .ال شئ نةصةص ا  – 7

 :ت  إلل ل هً   متا ي  ندع فظ  محكةدظ ةأ نا  نن  دنع إمى كا دم  - 1

   ( .ددثال ماعداا) التحال  معا  معداا  مكةي 

 (.ددثال ألصحاب  أللداا)ةصنالظ  مكةي   غ فظ تاا خ 

 .ةم  نتاق دن دا أيظ دالحلا  نشأنع 
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 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى ** 

لاى  مناطظ  مدةتصذظ نامتصذليق ه ةتأدذا  ماانذظ ناتةذاً ( 99)أةً   ماانظ لادا نع ض  التفاقيظ  مع نيظ  ق  

 .تفاقيظ  ةا  ق    مدناننظ متن يا  متصليق لاى  ال

*  *  * 

 :وجاء فى التقرير مايلي : غير مصادقة على االتفاقية  -الجمهورية اللبنانية ( ج) 

 هل تم عرض االتفاقية على السلطات المختصة؟ من هى هذه السلطات؟(   4) 

 .حتى تا يةع ه داز م  قيل  متشاة  د  أط  ة  ةنتاج

 المختصة بالتصديق؟هل تم عرض االتفاقية على السلطة (   1) 

 :ما هو اإلجراء الذى تم اتخاذه بشأنها

 . متصليـق لاى  التفاقيظ -

 .إ ااق  متصليق لاي ا -

 .لل   متصليق -

 .حتى تا يةع ه م  يتةً أا إا  ق ندا ًك  ألاله -

 هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على اإلتفاقية حتى األن؟ ما هى الصعوبات إن وجدت؟(   2)  

تةال أيظ صعةنا  حتى تا يةع ةاصظ ةإم أط  ة  ةنتاج م  تتال  نذأا اذة ب لاذى  مكتذب  متذى  ال

 .أ نا  م ا ندا يتعاق ناالتفاقيظ

 هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على اإلتفاقية حتى األن ؟(   1) 

 . مكثي  دم  مةق   مصعةنا  هى فى لدايظ  مدة فاظ لاي ا دم قنا  محكةدظ ةدااد  منة ب ةتتطاب

( 46)مان الماادة ( 1)هل تم اتخاذ اجراءات من شانها ان تسهل التصديق على اإلتفاقية عمال بأحكام الفقارة (   5) 

 من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟ وما هى هذه اإلجراءات؟

 . متشاة  د  ناانا  أصحاب  معدا ة معداا لاى هًه  التفاقيظ 

 االسترشاد باألحكام الواردة فى االتفاقية، فى تشريعاتكم التى صدرت؟ما مدى (   6) 

 .مال ت   النت شال ن ًه  التفاقيظ لنل إلل ل دش ةع قانةم  معدا

هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فى بلدكم حين إعدادكم لهذا التقريار، تمشايا ماع الماادة (   9) 

 وتوصيات العمل العربية؟من نظام اتفاقيات ( 49)

( تشكيا مانذظ د  اعذظ  ماذة نيم ةأنذاميب  معدذا) 97/4/0290تا ي  ( 41/9)نناق لاى  ما     ق  

 .ت   متشاة  د  أصحاب  معدا ة معدااه ةمكن   م  يتالدة  نأا  أا

 ما هى وجهة نظر كل منهما فى هذا التقرير إن وجدت؟(   8) 

 .أا حتى تا يةعال يةال أا  :  أا أصحاب  معدا  -

 .ال يةال أا  أا أيضا دم قنا   حتى تا يةع:  أا  معداا  -
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 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى ** 

ه ةتأدذا  ماانذظ (99)أةً   ماانظ لادا ندا ااق فى  ل حكةدظ  ماد ة يظ  ماننانيظ حذةا  التفاقيذظ  مع نيذظ  قذ  

 .ة تةاً  ةا  ق    مدناننظ متن يا  متصليق لاي ال ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليقه 

*  *  * 

بشأن حق العامل العربى فى التأمينات االجتماعية عند تنقله للعمل  4184لسنة ( 41)االتفاقية العربية رقم :  ثامنا 

 :فى أحد األقطار العربية 

 مع نذذى نذذأم لذذلل  دذذم  مذذلةا الحلذذ   ماانذذظه نعذذل إطالل ذذا لاذذى  مةثياذذظ  متذذى ل ضذذ ا لاي ذذا دكتذذب  معدذذا  -9

نشذأم  9119منذنظ ( 94) أللضاق الز م  م  تة ة  مدكتب حتى  آلم نتاا ي هذا حذةا  التفاقيذظ  مع نيذظ  قذ  

حق  معادا  مع نى فى  متأدينا   الاتداليظ لنل تنااع ماعدا فى أحل  ألقطا    مع نيظه تطنياا مافا خ  مثانيظ دم 

 :تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيظه ة ملةا  مدعنيظ هى  مدالخ  منالنظ لش خ دم نلا   

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ    دداكظ  منح يم  -

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ   اد ة يظ اينةتى -

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ   اد ة يظ  منةل م -

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ   ماد ة يظ  مع نيظ  منة يظ  -

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ   يتانيظ ماد ة يظ  ةنالديظ  مدة -

مًم  ت ا  ماانظ ل ض هً   ألد  لاى  مدمتد   معا  التةذاً دذا يذ  ه دنانذنال نشذأم تنفيذً تاذ   مذلةا  متز دات ذا 

 مدنصةص لاي ا فى نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيظ ه لادا نأم  التفاقيظ  مدشا  إمي ا نلأ  دتانعت ذا دنذً لذا  

9112. 

 :دم  ملةا  متاميظ( 94)صا إمى دكتب  معدا  مع ني تاا ي  حةا  التفاقيظ  مع نيظ  ق  ة -0

  ماد ة يظ  متةننيظ -
 لةمظ  مكةي  -
  ماد ة يظ  ماننانيظ -
 لةمظ مينيا -
  ماد ة يظ  ميدنيظ -

 :دراسة التقارير **  

- :وجاء في التقرير ما يلي  –غير مصادقة على االتفاقية  –الجمهورية التونسية  (أ )

إلذذـال   مدذذلي   معذذـا   9110أكتذذـةن   90نتذذـا ي   411تذّ   ندكتذذـةب ةزيذذ   مشذذمةم  ةاتدذذـاليظ لذلل  – 2ة 0ة 9

 .مدنلدظ  مـعدا  معـ نيظ نعـ ض  ةتفـاقيظ  مدـًكـة خ لـاى  مناط  مدةتصظ 

  .ةقل أةً   مناطظ  مدةتصظ نامتصليق لادا ن ًه  التفاقيظ 

   متةنني ة حكا  هذًه  التفاقيذظ ةتتدثذا نامةصذةص فذي  م  مدذالخ  مةادنذظ دذم هذًه تةال  ةتالفا  نيم  متش ي – 4

 التفاقيظ تةاب تطنيق  حكا  هًه  التفاقيظ لاى كا لـادا ل ني يعدا نأحذل  ألقطذـا   معذـ نيظ ناطذ   مذـنل  لذم 

ل  مع نذي  مذـًي يعدذا نذع نيندذـا ةاـةل أة لل  ةاـةل  تفـاقيظ ثنـائيظ نيم  منال  مًي ينتدذـي إميذع  معادذا ة نذيم  مناذ

 :ي تنط تطنيق تا   ألحكـا  في تةند نةاةل  تفـاقيا  ثنـائيظ ة دم نيم هًه  ألحكـا  نًك  ةاّصظ تا   مدتعااظ 
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ناحتنذذـاب دذذلخ  مةلدذذظ  متذذـي يملي ذذـا  مدذذمدم لايذذع ةذذـا ج قطذذ ه فذذـي  مذذـةطم  مع نذذي دذذم ضذذدم ةلداتذذع  -

مدذمدم لاي ذـا  مدذمل خ فذـي ناذله  ألصذاي أة فذي  مناذل  مذًي ينذتا  فيذع  مدضدةنظ مغ ض تكادذا دذلخ  مةلدذظ  

 .  نصة خ ن ائيظ نعل تحةيا  ةشت  كا   مدلفةلظ محنانع 

نحق  معادا  مع ني في  ةتيا   حتناب  مدعـاش  مدنتحق ةفذق أحكذـا   منلذـا   مـتأدينذـي  مدطنذق فذـي  ماطذ   -

 .منلـا   مـتأدينـي فـي قط ه  ألصاـي  مًي  نتاا إميع ة  نت   ةلدتع فيع ه أة  

نالتنـا  دّلخ لدا  معـادا  مع ني في أي قط  ل نذي مذ  يأةذً نذنل   متأدينذـا   ةاتدذـاليظ ةلدذظ دضدـةنذـظ  -

فـي قطـ ه  ألصاـي أة فـي  مـاطـ   مـًي  نتاا إميع ة نت   ةلدتذع فيذع ة  حتنذـان ا  مغذ ض  محصذـةا لاذى 

ينلل لن ا  معادا  ةشت  كـا   مدنذتحاظ ةفاذا مألحذة ا ة  مشذ ةط  متذي يا  هذا  مدعـاش  مدنتحق نش ط أم 

 . متش ي   مةطني 

 . ال تةال صعةنا   ة ا غي   مصعةنا   متي ننق ًك ها  -5

يةض  تشغيا  معدـّاا غي   متـةننييم نامنالل  متـةننيظ إمـى شذـ ةط ةذـاصظ تتعاذق ناةنتذـل ب ة  ةقذـادظ ة ًمذ   – 1

 لـاخ  ةتفـاقيا   مثنـائيظ  مدن دظ دـ  ناـل م  ة ا ةينتف  همالق   معّدـاا في داـاا  متأدينذـا   ةاتداليذظ د  د 

ناط   منل  لم ةاـةل أة لل  ةاـةل  تفـاقيظ ثنـائيظ نيم تـةند ة  منال  مـًي ينتدـةم إميع ه نام لـايظ  مطنيذظ فذي 

حذالث أة دذ ض د نذـي ة مدذن   مدنذتحاظ لذم هذًه  مةضذعيا  ة حـامظ  مد ض ة  محدذا  ة  مذةاللخ ة ةصذانظ ن

 . مدن   معائايظ 

 نت شـال   نأحـكا   مدـالخ  منــانعظ دم هًه  ةتفـاقيظ  متـي تةـّةا ماذـلةا  مذـع نيظ لاذـل  تاـاقيذـا  فذي دذـا نين ذـا  – 7

 ةاذذذـ  ق    ةل  يذذذظ ة تنذذذـالا  متنليذذذـ  تحذذذـةيا  ةحتيـاطذذذـا  ة  مدعـاشذذذـا  ة  ةشت  كذذذـا  ة  مـتننيذذذـق فذذذي

 مـدنتنل   ة  مدعاـةدا  ة كًم  تصفيظ  يذظ حاذـةق دكتنذنظه ةقذـ   نذـ     تفاقيذـا  ثنذـائيظ فذـي داذـاا  مضذـدام 

 (.      انيمي ماز ئ  ه  مدغ ب ه )  ةاتدالي نيم  ماد ة يظ  متةننيظ ة لةا ل نيظ أة ا 

نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيذظ تةاذع ننذةظ دذم هذً   متا يذ   مذى  لدال نأحكا   مدالخ  منانعظ لش خ دم – 1

 :دنلدا  أصحاب  معدا ة معداا  متاميظ 

  التحال  متةنني ماصنالظ ة متاا خ ة مصنالا   متاايليظ ه -

  التحال  متةنني مافالحظ ة مصيل  منح ي ه -

 . التحال  معا   متةنني ماشغا  -

 :انتهت إلى مايلى  وبدراسة اللجنة للرد** 

لاى  منذاطظ  مدةتصذظ نامتصذليقه ةتأدذا  ماانذظ  متغاذب ( 94)أةً   ماانظ لادا نع ض  التفاقيظ  مع نيظ  ق  

 .لاى  مصعةنا   متش يعيظ ة تةاً  ةا  ق    مدناننظ متن يا  متصليق لاى  التفاقيظ

*  *  * 

 :التقرير ما يلي وجاء في  –غير مصادقة على االتفاقية  –دولة الكويت  (ب )

 من هي السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقية طبقا للنظام الدستوري في بلدكم ؟  - 4

 مناطظ  مدةتصظ نامتصليق لاى  التفاقيظ طناا مانلا   ملنتة ي هى  مناطظ  متش يعيظ ددثاذظ فذى دااذد  ألدذظ 

 . مكةيتى 
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 يق في بلدكم ؟هل تم عرض االتفاقية على السلطه المختصه بالتصد - 1

 .نع  ت  ل ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ 

 ما هو القرار الذي تم إتخاذه بشأنها من قبل السلطة المختصة بالتصديق؟ - 2

 . ما     مدتةً نشأم  التفاقيظ هة إ ااق  متصليق لاي ا

 هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على اإلتفاقية حتى األن ؟ - 1

تةال صعةنا  تش يعيظ تحةا لةم  متصذليق لاذى  التفاقيذظ ه ةًمذ  متعذا ض دذة ل  التفاقيذظ دذ  دذا نذص نع  

ة مًا ينطنق لاى  مكةيتييم فاط حيث يشتدا تطنياذع لاذي    9171مننظ ( 19)لايع قانةم  متأدينا   الاتداليظ  ق  

 .ةه   مدنتفعيم ندز ياه

 ق على اإلتفاقية حتى األن ؟هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصدي - 5

تةال صعةنا  لدايظ تحةا لةم  متصليق ةهى نفد  مصعةنا   مناتاظ لم تعا ض  متشذ يعا   مةطنيذظ دذ  

 .أحكا   التفاقيظ

( 46)مان الماادة ( 1)هل تم اتخاذ اجراءات من شانها ان تسهل التصاديق علاى اإلتفاقياة عماال بأحكاام الفقارة  – 6

 يات العمل العربية؟من نظام اتفاقيات وتوص

 .م  يتةً أا إا  ق نشأن ا 

 ما مدى االسترشاد باألحكام الواردة فى االتفاقية، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم؟ – 9

 .ال شئ نةصةص ا 

 هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فى بلدكم ؟ - 8

 :كا دم ت  إلل ل هً   متا ي  ندع فظ  محكةدظ ةأ نا  نن  إمى 

   ( .ددثال ماعداا) التحال  معا  معداا  مكةي 

   (.ددثال ألصحاب  أللداا)غ فظ تاا خ ةصنالظ  مكةي 

 .ةم  نتاق أا دالحلا  نشأن ا 

 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى ** 

 ماانذظ  متغاذب لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليق ه ةتأدذا ( 94)أةً   ماانظ لادا نع ض  التفاقيظ  مع نيظ  ق  

 .لاى  مصعةنا   متى تحةا لةم  متصليق لاى  التفاقيظ ة تةاً  ةا  ق    مدناننظ متن يا  متصليق لاي ا 

*  *  * 

- :وجاء في التقرير ما يلي  –غير مصادقة على االتفاقية  –الجمهورية اللبنانية  (ج )

 السلطات؟هل تم عرض االتفاقية على السلطات المختصة؟ من هى هذه (   4) 

 .حتى تا يةع ه داز م  قيل  متشاة  د  أط  ة  ةنتاج

 هل تم عرض االتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق؟(   1) 

 :ما هو اإلجراء الذى تم اتخاذه بشأنها
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 . متصليـق لاى  التفاقيظ -
 .إ ااق  متصليق لاي ا -
 .لل   متصليق -

 .حتى تا يةع ه م  يتةً أا إا  ق ندا ًك  ألاله

 هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على اإلتفاقية حتى األن؟ ما هى الصعوبات إن وجدت؟(   2)  

ال تةال أيظ صعةنا  حتى تا يةع ةاصظ ةإم أط  ة  ةنتاج م  تتال  نذأا اذة ب لاذى  مكتذب  متذى 

 .أ نا  م ا ندا يتعاق ناالتفاقيظ

 يق على اإلتفاقية حتى األن ؟هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصد(   1) 

 . مصعةنا  هى فى لدايظ  مدة فاظ لاي ا دم قنا  محكةدظ ةدااد  منة ب ةتتطاب  مكثي  دم  مةق 

( 46)مان الماادة ( 1)هل تم اتخاذ اجراءات من شانها ان تسهل التصديق على اإلتفاقية عمال بأحكام الفقارة (   5) 

 ية؟ وما هى هذه اإلجراءات؟من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العرب

 . متشاة  د  ناانا  أصحاب  معدا ة معداا لاى هًه  التفاقيظ 

 ما مدى االسترشاد باألحكام الواردة فى االتفاقية، فى تشريعاتكم التى صدرت؟(   6) 

 .مال ت   النت شال ن ًه  التفاقيظ لنل إلل ل دش ةع قانةم  معدا

أصحاب األعمال والعمال فى بلدكم حين إعدادكم لهذا التقريار، تمشايا ماع الماادة هل تم التنسيق مع منظمات (   9) 

 من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟( 49)

( تشكيا مانذظ د  اعذظ  ماذة نيم ةأنذاميب  معدذا) 97/4/0290تا ي  ( 41/9)نناق لاى  ما     ق  

 .نأا  أا ت   متشاة  د  أصحاب  معدا ة معدااه ةمكن   م  يتالدة 

 ما هى وجهة نظر كل منهما فى هذا التقرير إن وجدت؟(   8) 

 .ال يةال أا  أا حتى تا يةع:  أا أصحاب  معدا  -

 .ال يةال أا  أا أيضا دم قنا   حتى تا يةع:  أا  معداا  -

 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى ** 

ه ةتأدذا  ماانذظ (94)نانيظ حذةا  التفاقيذظ  مع نيذظ  قذ  أةً   ماانظ لادا ندا ااق فى  ل حكةدظ  ماد ة يظ  مان

 .ل ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليقه ة تةاً  ةا  ق    مدناننظ متن يا  متصليق لاي ا

*  *  * 

 :وجاء في التقرير ما يلى  –غير مصادقة على االتفاقية  –دولة ليبيا  (د )

لاذذى  منذذاطا   مدةتصذذظ؟ ةدذذم هذذى هذذًه  9119منذذنظ ( 94)هذذا تذذ  لذذ ض  التفاقيذذظ  مع نيذذظ  قذذ   :السااؤال األول 

  مناطا ؟

ت  ل ض هًه  التفاقيظ لاى  ماطالا   مدعنيذظه ةهذى ةز  خ  مشذئةم  الاتداليذظ ةصذنلةق  مضذدام  :الرد  -

 . الاتدالى ة تحال لداا مينيا ةدااد  ااا  أللداا ةدصاحظ  ماة ز   ة ماننيظ

 .امنننظ ماناطظ  مدةتصظ نامتصليق هى  مدمتد   مةطنى  معا ةن -
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 دا هة  ةا  ق  متى  تةًتع هًه  مناطا ؟ :السؤال الثانى 

 .م  يت   م ل ألنع يحتاج إمى نعض  مةق  مال  نظ ةإنل ق  م أا :الرد  -

 ها ت  ل ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليق فى نالك  ؟ :السؤال الثالث 

م  يت  ل ض  التفاقيظ لاى  منذاطظ  مدةتصذظ نامتصذليق حيذث أن ذا د حاذظ الحاذظ نعذل أةذً  أا  ما ذا  :  الرد -

 . مدعنيظ  متى أحيا  إمي ا  التفاقيظ مال  نظ ةإنل ق  م أا  ماانةنى ة مفنى

 ها تةال صعةنا  تش يعيظ تحةا لةم  متصليق لاى  التفاقيظ حتى  آلم ؟: السؤال الرابع 

تةال صعةنا  تش يعيظ نامعكد فإم مينيا ملي ا  تفاقيا  ثنائيظ فى  أليذلا  معاداذظ ة تفاقيذا  ثنائيذظ ال : الرد  -

ضذذدانيظ دذذ  نعذذض  مذذلةا  مع نيذذظ  متذذى مذذلي ا لدامذذظ قانةنيذذظ تعدذذا فذذى مينيذذا ةهذذمالق يتدتعذذةم نامحدايذذظ 

 . الاتداليظ  مكاداظ

يق لاذذى  التفاقيذظ حتذذى  آلم ؟ ةدذذا هذذى إم ةاذذل  هذذا تةاذذل صذعةنا  لدايذذظ تحذذةا لةم  متصذذل: الساؤال الخااامس 

 مإلطالع لاي ا دم قنا مانظ  مةن  ق  ماانةنييم؟

ال تةال صذعةنا  لدايذظ ةهذًه  التفاقيذظ اذاق  شذاداظ مكذا  مذلةا  مع نيذظ ة متذى ةضذع ا مذيد دتنذاةياه  :الرد  -

ف نا  لةا دصل خ ماعدامذظ ةأةذ ا دنذتاناظه ةفذى هذًه  محامذظ فذإم  التفاقيذظ  مثنائيذظ تكذةم أفضذا أل خ دذم حيذث 

نذاق  معاذز  مازئذى أة  مكاذى ةحذة لث شدةا هًه  معدامظ نادي   محاةق  محدائيظ دم حيث  مدعاشا   مضدانيظ أث

 . معدا ةأد  ض  مد نظ ةغي ها

 ها ت   تةاً إا  ق   دم شأن ا أم تن ا  متصليق لاى  التفاقيظ؟ : السؤال السادس 

أةً  إا  ق   نإحامظ هًه  التفاقيظ ماا ا   متى تعني ا نام غ  دم أم قانةم  مضدام  الاتدالى  ق   :الرد  -

 مضذدام  الاتدذالى حذق يكفاذع  مداتدذ  " دنذع لاـــــــــــذـى أم ( 9)نص فذى  مدذالخ قل  9112مننظ ( 92)

 ".لاى  مةاع  مدنيم ن ً   ماانةم مادي   مدة طنيم ةحدايظ مادايديم في ا دم غي   مدة طنيم 

 ؟دا دلا  النت شال ناألحكا   مة  لخ فى  التفاقيظه فى تش يعاتك   منافًخ فى نالك : السؤال السابع 

إم  مدش ليم فذى مينيذا لنذلدا يكافذةم نإلذل ل أا قذانةم فإنذع دذم  مدعتذال أم يطاعذة  لاذى  تفاقيذا   معدذا  :الرد  -

 مع نيظ ة ملةميظ ة مع ةل  ملةميظ  مدعنيظ نحاةق  ةننام ة مدصالق لاي ا دم مينيا مكذى تذنعكد هذًه  ألحكذا  فذى 

 . متش ي   مةطنى

دنلدا  أصحاب  أللداا ة معداا فى نالك  حيم إلل لك  م ً   متا ي ه تدشيال دذ   ها ت   متننيق د : السؤال الثامن 

 دم نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيظ؟( 97)دا تاضى نع  مدالخ 

إم  متننيق ااٍ  نيم ةز  خ  معدا ةدااد  ااا  أللداا ة تحال لداا مينيا ةه  ألضاق فى  مداامد  :الرد  -

 .ى إلل ل  متاا ي  لم  التفاقيا   مدصلقظ ةغي   مدصلقظ النتشا يظ ةدشا كيم ف

 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى ** 

ه ةتأدا  ماانظ ل ض  التفاقيظ (94)أةً   ماانظ لادا ندا ااق فى  ل حكةدظ لةمظ مينيا حةا  التفاقيظ  مع نيظ  ق  

 . مشأم لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليقه ةدة فات ا ندا يتا   فى هً 

*  *  * 
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 :وجاء فى التقرير مايلي  –غير مصادقة على االتفاقية  -الجمهورية اليمنية  (ه )

 . مناطظ  مدةتصظ نامتصليق هى  مناطظ  متش يعيظ ددثاظ ندااد  منة ب  -

مذذ  يذذت  لذذ ض هذذًه  التفاقيذذظ لاذذى  منذذاطظ  متشذذ يعيظ ه ة منذذنب أنذذع تذذ   متننذذيق دذذ   مدمننذذظ  معادذذظ ماتأدينذذا   -

 الاتداليظ ةت  إ ناا ننةظ دم  التفاقيظ ةنل ق  م أا ةمكم  مدمننظ م  ت ل لاذى دطامننذا نإنذل ق  مذ أاه ةنلذ   

مال ةة  متى د   ن ا  ميدم م  يت  دعاةلخ  متة صا د   مدمننظ ةنةة تحاةا  مةز  خ  متة صا دذ   مدمننذظ 

ادايم فذذى  ماطذذاع  مةذذاص ةكذذًم  دذذ   م يئذذظ  معادذذظ  معادذذظ ماتأدينذذا   الاتداليذذظ ة متذذى تتذذةمى  متذذأديم لاذذى  معذذ

ماتأدينا  ة مدعاشذا  ة متذى تتذةمى  متذأديم لاذى  معذادايم فذى  ما ذاز  ةل  ا مالةمذظ ة ماطذاليم  معذا  ة مدةذتاط 

 .ةنل ق  م أا فى إدكانيظ  مدصالقظ لاى هًه  التفاقيظ

 .ال يةال ق     -

 .ال تةال صعةنا   -

 .ال تةال صعةنا   -

ةز  خ  مشذذئةم  الاتداليذذظ ة معدذذا دذذ   مدمننذذظ  معادذذظ ماتأدينذذا   الاتداليذذظ نغذذ ض  الطذذالع لاذذى دةاطنذذظ  -

 . التفاقيظ ةإنل ق  م أا نحك   متةصص

 . .9119معا  ( 01)ه (05)ت   النت شال ناالتفاقيظ لنل إلل ل قة نيم  متأدينا   ق   -

 .التحال  معا  مناانا  لداا  ميدمت   متننيق د   التحال  معا  ماغ ة  متاا يظ  مصناليظ ة  -

 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى ** 

ه ةتأدا  ماانذظ (94)أةً   ماانظ لادا ندا ااق فى تا ي  حكةدظ  ماد ة يظ  ميدنيظ حةا  التفاقيظ  مع نيظ  ق  

 .صليق لاي ال ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليقه ة تةاً  ةا  ق    مدناننظ متن يا  مت

*  *  * 

 :بشان تأهيل وتشغيل المعوقين  4112لسنة ( 49)االتفاقية العربية رقم : تاسعا 

الحل   ماانظ ه نعل  طالل ا لاى  مةثياظ  متى ل ض ا لاي ا دكتب  معدا  مع نى نأم للل  دم  مذلةا  أللضذاق  -9

نشذأم تأهيذا ةتشذغيا  9112مننظ ( 97) ق   الز م  م  تة ة  مدكتب حتى  آلم نتاا ي ها حةا  التفاقيظ  مع نيظ

 مدعةقيم ه تطنياا مافا خ  مثانيذظ دذم  مدذالخ  منالنذظ لشذ  دذم نلذا   تفاقيذا  ةتةصذيا   معدذا  مع نيذظ ه ة مذلةا 

 : مدعنيظ هى 

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ   اد ة يظ اينةتى -

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ  ماد ة يظ  ةنالديظ  مدة يتانيظ -

مذذًم  تذذ ا  ماانذذظ لذذ ض هذذً   ألدذذ  لاذذى  مدذذمتد   معذذا  التةذذاً دذذا يذذ  ه دنانذذنال نشذذأم تنفيذذً تاذذ   مذذلةا 

 متز دات ا  مدنصةص لاي ا فى نلا   تفاقيا  ةتةصذيا   معدذا  مع نيذظ ه لادذا نذأم  التفاقيذظ  مدشذا  إمي ذا نذلأ  

 .9115دتانعت ا دم لا  

بشأن تأهيال وتشاغيل المعاوقين مان دولاة ( 49)االتفاقية العربية رقم وصل إلى مكتب العمل العربي تقرير حول  -1

 :وجاء فى التقرير ما يلي ( غير مصادقة على االتفاقية)ليبيا 

 دم هي  مناطظ  مدةتصظ نامتصليق لاى  التفاقيظ طناال مانلا   ملنتة ي فى نالك ؟ :السؤال األول 
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 .إم  مناطظ  مدةتصظ نامتصليق لاى  التفاقيظ هى  مدمتد   مةطنى  معا  :الرد  -

 ها ت  ل ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليق فى نالك  ؟ :السؤال الثاني 

م  يت  ل ض  التفاقيظ لاى  مدمتد   مةطنى  معا  ماتصليق لاي ا ألم هً   ةا  ق هذة د حاذظ الحاذظ : الرد  -

 . التفاقيظ لاى  ماطالا   مدعنيظ ن ا ةلاى دنلدا  أصحاب  أللداا ة معدااتت  نعل ل ض 

 دا هة  ما     مًا ت   تةاًه نشأن ا ه دم قنا  مناطظ  مدةتصظ نامتصليق ؟ :السؤال الثالث 

مذذ  تعذذ ض  التفاقيذذظ نعذذل ماتصذذليق ه ةقذذل تذذ   مذذ ل دذذم   نطذذظ  مدعذذةقيم ةكذذام  أي ذذ  نامدة فاذذظ لاذذى : الاارد  -

ق لاى  التفاقيظه ةفى  نتلا   أا  ماطالا   ألة ا ميت  ل ض ا لاى  مدمتد   مذةطنى  معذا  ةهذة  متصلي

 . مناطظ  مدةتصظ نامتصليق

 ها تةال صعةنا  تش يعيظ تحةا لةم  متصليق لاى  التفاقيظ حتى  آلم ؟: السؤال الرابع 

يعا ةطنيذا دعنذى نذامدعةقيم ةهذة ال تةال صعةنا  تش يعيظ تحةا لةم  متصليق حيث إم هنا  تش : الرد  -

نشأم  مدعاقيمه ةقل نص   مدالخ  ألةمى لاى أم  مةقايظ دم  ةلاقظ ة اب تاذ   9117مننظ ( 5)قانةم  ق  

دنئةميتع لاى  مف ل ة ألن خ ة مادالذظ ة مدمننذا  ة متنليدذا  ة ألا ذزخ  مدلنيذظ فذى  مداتدذ ه ة ماذانةم 

 .تعللخ دن ا  متل يب ة متأهيا ةحق  معداااق نامتع يفا  ة مدز يا ة مدناف   مد

 ها تةال صعةنا  لدايظ تحةا لةم  متصليق لاى  التفاقيظ حتى  آلم ؟: السؤال الخامس 

ال تةاذذل أيذذظ صذذعةنا  ةنذذةة تعذذ ض لاذذى  منذذاطظ  مدةتصذذظ  مدذذمتد   مذذةطنى  معذذا  ماتصذذليق لاذذى  :الاارد  -

 . التفاقيظ

 شأن ا أم تن ا  متصليق لاى  التفاقيظ؟ها ت   تةاً إا  ق   دم : السؤال السادس 

إاذذ  ق    متنذذ يا هذذى إحامذذظ  التفاقيذذظ إمذذى  ماطالذذا   متذذى تعني ذذا مكذذى تنذذلا  أي ذذا ةتنذذ ا لدايذذظ  :الاارد  -

 . مع ض لاى  مدمتد   مةطنى  معا  ماتصليق لاي ا

 نافًخ فى نالك ؟دا دلا  النت شال ناألحكا   مة  لخ فى  التفاقيظه فى تش يعاتك   م: السؤال السابع 

  :الرد  -

قل صل  قنا أحكا   التفاقيظ ةتكال تكةم أحكا   التفاقيظ دنعكنظ فى  ماانةم ةدذا  9117مننظ ( 5)إم  ماانةم  ق   -9

نإنشاق  ماانظ  مةطنيذظ م لايذظ  مدعذاقيم تتنذ  صذنلةق  مضذدام  الاتدذالىه ( 24)يديزه هة دا نص  لايع  مدالخ 

ألدام ذذا قذذ    دذذم دااذذد  مذذةز  ق ننذذاق لاذذى لذذ ض دذذم صذذنلةق  مضذذدام  يصذذل  نتشذذكيا ا ةتنلذذي  ددا نذذظ

 . الاتدالى

إً  دا تد  د  ا ظ هً   ماانةم أة  ماة ئ   متنفيًيظ مع فنةة يت   النت شال ناألحكا   مدناننظ فى هذًه  التفاقيذظ أة  -0

 .نشأم تأهيا ةتشغيا  مدعةقيم 9112مننظ ( 7) متةصيظ  ق  

 متننيق د  دنلدا  أصحاب  أللداا ة معداا فى نالك  حيم إلل لك  م ً   متا ي ه تدشيال دذ   ها ت : السؤال الثامن 

دم نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيظ؟ ةدا هى ةا ظ نل  كا دن دا حةا هً   متا ي  ( 97)دا تاضى نع  مدالخ 

 إم ةال؟

دذذاا ة تحذذال غذذ ة  متاذذا خ ة مصذذنالظ إم  متننذذيق نذذيم ةز  خ  معدذذا ة متأهيذذا ةدااذذد  اذذاا  ألل :الاارد  -

 .ة مز  لظ ة تحال لداا مينيا دنتد  ةأم ةا ا  نل ه  قل  تةً  فى  محننام ندشا كت   فى هً   متا ي 
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 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى ** 

 ماانظ ل ض  التفاقيظ ه ةتأدا (97)أةً   ماانظ لادا ندا ااق فى  ل حكةدظ لةمظ مينيا حةا  التفاقيظ  مع نيظ  ق  

 .لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليقه ةدة فات ا ندا يتا   فى هً   مشأم

*  *  * 

 :بشان عـمـل األحـداث  4116لسنة ( 48)االتفاقية العربية رقم : عاشرا  

ضذاق الحل   ماانظ ه نعل  طالل ا لاى  مةثياظ  متى ل ض ا لاي ا دكتب  معدا  مع نى نأم للل  دم  ملةا  ألل -9

نشذذأم لـدذذـا  9111منذذنظ ( 91)الز مذذ  مذذ  تذذة ة  مدكتذذب حتذذى  آلم نتاا ي هذذا حذذةا  التفاقيذذظ  مع نيذذظ  قذذ  

 ألحـل ث ه تطنياا مافا خ  مثانيظ دم  مدذالخ  منالنذظ لشذ  دذم نلذا   تفاقيذا  ةتةصذيا   معدذا  مع نيذظ ه ة مذلةا 

 : مدعنيظ هى 

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ    اد ة يظ اينةتى -

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ   ماد ة يظ  ةنالديظ  مدة يتانيظ -

مذًم  تذذ ا  ماانذظ لذذ ض هذذً   ألدذ  لاذذى  مدذذمتد   معذا  التةذذاً دذذا يذ  ه دنانذذنال نشذذأم تنفيذً تاذذ   مذذلةا 

 متز دات ا  مدنصةص لاي ا فى نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيذظه لادذا نذأم  التفاقيذظ  مدشذا  إمي ذا نذلأ  

 . 0220دتانعت ا دم لا  

 :دم  ملةا  متاميظ ( 91)ةصا إمى دكتب  معدا  مع ني تا ي يم حةا  التفاقيظ  مع نيظ  ق    -0

 .لةمظ مينيا  -

 . ماد ة يظ  ميدنيظ  -

 :دراسة التقارير ** 

- :وجاء في التقرير ما يلي  –غير مصادقة على االتفاقية  –دولة ليبيا  -أ

 هي  مناطظ  مدةتصظ نامتصليق لاى  التفاقيظ طناال مانلا   ملنتة ي فى نالك ؟دم  :السؤال األول 

 .إم  مناطظ  مدةتصظ نامتصليق لاى  التفاقيظ هى  مدمتد   مةطنى  معا  :الرد  -

 ها ت  ل ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليق فى نالك  ؟ :السؤال الثاني 

 . مناطظ  مدةتصظ نامتصليق لاى  التفاقيظت  إحامظ  التفاقيظ إمى : الرد  -

 دا هة  ما     مًا ت   تةاًه نشأن ا ه دم قنا  مناطظ  مدةتصظ نامتصليق ؟ :السؤال الثالث 

 .نتكةم هًه د حاظ الحاظ نعل  مل  نظ ةإنل ق  م أا دم قنا  ماطالا   مدعنيظ ن ا: الرد  -

 متصليق لاى  التفاقيظ حتذى  آلم ؟ ةدذا هذى  مصذعةنا  إم ها تةال صعةنا  تش يعيظ تحةا لةم : السؤال الرابع 

 ةال ؟

نشذأم إصذل   قذانةم لالقذا   0292منذنظ ( 90)ال تةال صذعةنا  تشذ يعيظ حيذث أم  ماذانةم  قذ  : الرد  -

 (.01ه 01ه 07) معدا أف ل أحكادا ةاصظ نتشغيا  ألحل ث فى  مدة ل 

تصذليق لاذى  التفاقيذظ حتذى  آلم ؟ ةهذا تةاذل صذعةنا  ها تةال صعةنا  لدايذظ تحذةا لةم  م: السؤال الخامس 

 . قتصاليظ ؟ ةدا هى إم ةال ؟ مإلطالع لاي ا دم قنا مانظ  مةن  ق  ماانةنييم
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  ؟ دذا ( مذ ...  اتداليذظه نيانذيظ )ها هنا  صعةنا  أة ا تحةا لةم  متصليق لاى  التفاقيظ حتذى  آلم
 هى إم ةال ؟

  مصذذعةنا   متذذى ًكذذ ت  ن ذذلة تنذذ يا  متصذذليق لاذذى  التفاقيذذظ هذذا هنذذا  تصذذة    مذذليك  ماتغاذذب لاذذى 
 دنتانال؟ داهى هًه  متصة   ؟

 .ال تةال صعةنا   قتصاليظ أة  اتداليظ أة نيانيظ :الرد  -

دذم ( 0)ها ت   تةاً إا  ق   دذم شذأن ا أم تنذ ا  متصذليق لاذى  التفاقيذظ؟ لدذالل نأحكذا   مفاذ خ : السؤال السادس 

    تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيظ؟ دا هي هًه  ةا  ق  ؟دم نلا( 91) مدالخ 

مال ت  إلل ل دش ةع قانةم لدا اليل مكذى يحذا دحذا  ماذانةم  مذًا نذنق  ةشذا خ إميذع ةقذل تعذ ض  :الرد  -

 مدش ع محل  تشغيا  ألطفاا ددم تاا ألدذا ه  لذم ثدانيذظ لشذ  نذنظ نانذتثناق دذم يتعادذةم أة يتذل نةم 

 .لاى د نظ أة ح فظ

 دا دلا  النت شال ناألحكا   مة  لخ فى  التفاقيظه فى تش يعاتك   منافًخ فى نالك ؟: السؤال السابع 

 .نكا تأكيل يت   النت شال ناتفاقيا   معدا  مع نيظ لنل إلل ل دش ةع قانةم اليل :الرد  -

 لك  م ً   متا ي ه تدشيال دذ  ها ت   متننيق د  دنلدا  أصحاب  أللداا ة معداا فى نالك  حيم إلل: السؤال الثامن 

دم نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيظ؟ ةدا هى ةا ظ نل  كا دن دا حةا هً   متا ي  ( 97)دا تاضى نع  مدالخ 

 إم ةال؟

إم  متننيق نيم ةز  خ  معدا ة متأهيا ةدنلدا  أصحاب  أللداا ة معدذاا دنذتد  ل ئدذا ةيشذا كةم  :الرد  -

 .فى إلل ل  متا ي  ةتنعكد دشا كت   فيع

 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى ** 

ظ ناتةذاً لاذى  منذاطظ  مدةتصذظ نامتصذليقه ةتأدذا  ماانذ( 91)أةً   ماانظ لادا نع ض  التفاقيظ  مع نيظ  ق  

 . ةا  ق    مدناننظ متن يا  متصليق لاى  التفاقيظ 

*  *  * 

 :وجاء في التقرير مايلي  –غير مصادقة على االتفاقية  –الجمهورية اليمنية   -ب

 :نشأم لدا  ألحل ث ه نشي  إمى  آلتى  9111مننظ ( 91)طناا ماندةًج  مةاص ناتفاقيظ  معدا  مع نيظ  ق  

 .نامتصليق هى  مناطظ  متش يعيظ ددثاظ ندااد  منة ب  مناطظ  مدةتصظ  -

مذذ  يذذت  لذذ ض هذذًه  التفاقيذذظ لاذذى  منذذاطظ  متشذذ يعيظ ه ألم  مذذةز  خ  مدةتصذذظ ن لايذذظ  ألحذذل ث مذذ  تتذذةمى  مايذذا   -
 .نل  نت ا حتى  آلم

 .ال يةال ق     -

 .ال تةال صعةنا   -

 .ال تةال صعةنا   -

 .نل  نظ هًه  التفاقيظ ة مع ض لاى  مناطا   مدةتصظ مادصالقظنتكاة  مةز  خ  ماطاع  مدةتص فى  مةز  خ  -

ةلنذل إلذل ل دشذ ةع قذانةم  معدذا  ماليذله  9115معذا  ( 5)ت   النت شال ناالتفاقيظ لنل إلل ل قانةم  معدذا  قذ   -
ا  معذ( 51)ةكًم  لنل إلل ل الئحظ  أللداا  مدحلة خ لاى  ألطفاا  معادايم دم ه  لةم نم  مثادنظ لشذ خ  قذ  

 . .0292معا  ( 99)ه ةت  إلالخ صياغت ا ةصل   ناما     مةز  ا  ق  0224

 .ت   متننيق د   التحال  معا  ماغ ة  متاا يظ  مصناليظ ة التحال  معا  مناانا  لداا  ميدم -
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 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى ** 

ه ةتأدا  ماانذظ (91)حةا  التفاقيظ  مع نيظ  ق   أةً   ماانظ لادا ندا ااق فى تا ي  حكةدظ  ماد ة يظ  ميدنيظ

 .ل ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليقه ة تةاً  ةا  ق    مدناننظ متن يا  متصليق لاي ا

*  *  * 

 :بشان تفتيش العمل  4118لسنة ( 41)االتفاقية العربية رقم : حادى عشر  

ل ضذ ا لاي ذا دكتذب  معدذا  مع نذى نذأم لذلل  دذم  مذلةا  الحل   ماانظ ه نعل  طالل ا لاى  مةثياظ  متى

نشذذأم  9111منذذنظ ( 91) أللضذذاق الز مذذ  مذذ  تذذة ة  مدكتذذب حتذذى  آلم نتاا ي هذذا حذذةا  التفاقيذذظ  مع نيذذظ  قذذ  

تفتيش  معدا ه تطنياا مافا خ  مثانيظ دم  مدالخ  منالنظ لش  دم نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيذظ ه ة مذلةا 

 :ظ هى  مدعني

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ   اد ة يظ اينةتى -
 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ  ماد ة يظ  ةنالديظ  مدة يتانيظ -

مذًم  تذذ ا  ماانذظ لذذ ض هذذً   ألدذ  لاذذى  مدذذمتد   معذا  التةذذاً دذذا يذ  ه دنانذذنال نشذذأم تنفيذً تاذذ   مذذلةا 

 مع نيذظه لادذا نذأم  التفاقيذظ  مدشذا  إمي ذا نذلأ   متز دات ا  مدنصةص لاي ا فى نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا 

 . 0229دتانعت ا دم لا  

*  *  * 

 :بشان الحريات والحقوق النقابية  4199لسنة ( 8)االتفاقية العربية رقم : ثانى عشر  

 الحل   ماانظ ه نعل  طالل ا لاى  مةثياظ  متى ل ض ا لاي ا دكتب  معدا  مع نى نأم للل  دم  ملةا  أللضذاق -9

نشذذأم  مح يذذا   9177منذذنظ ( 1)الز مذذ  مذذ  تذذة ة  مدكتذذب حتذذى  آلم نتاا ي هذذا حذذةا  التفاقيذذظ  مع نيذذظ  قذذ  

ة محاةق  مناانيظ ه تطنياا مافا خ  مثانيذظ دذم  مدذالخ  منالنذظ لشذ  دذم نلذا   تفاقيذا  ةتةصذيا   معدذا  مع نيذظ ه 

 :ة ملةا  مدعنيظ هى 

 القظ لاى  التفاقيظغي  دص   لةمظ  ةدا    مع نيظ  مدتحلخ -

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ    دداكظ  منح يم -

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ     ماد ة يظ  ماز ئ يظ  -

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ    اد ة يظ اينةتى  -

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ    اد ة يظ  منةل م  -

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ    ماد ة يظ  مع نيظ  منة يظ -

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ   ة يظ  ةنالديظ  مدة يتانيظ ماد -

مذًم  تذذ ا  ماانذظ لذذ ض هذذً   ألدذ  لاذذى  مدذذمتد   معذا  التةذذاً دذذا يذ  ه دنانذذنال نشذذأم تنفيذً تاذذ   مذذلةا 

 متز دات ا  مدنصةص لاي ا فى نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيذظه لادذا نذأم  التفاقيذظ  مدشذا  إمي ذا نذلأ  

 . 0224دم لا   دتانعت ا

 .من الدول التالية ( 8)وصل إلى مكتب العمل العربي تقارير حول االتفاقية العربية رقم   -1

  ماد ة يظ  متةننيظ -
 لةمظ  مكةي  -
  ماد ة يظ  ماننانيظ -
  ماد ة يظ  ميدنيظ -
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 :دراسة التقارير ** 

 :يلي  وجاء في التقرير ما –غير مصادقة على االتفاقية  –الجمهورية التونسية  - أ

نشذذأم  مح يذذا  ة محاذذةق  مناانيذذظ لاذذى  منذذاطظ  مدةتصذذظ  1تذذّ  لذذ ض  تفاقيذذظ  معدذذا  مع نيذذظ  قذذ   – 2و 1و 4

ةةقذذ  إلذذال   مدذذلي   معذذا   9111أة   90نتذذا ي   219نذذامدكتةب لذذلل (  منذذاطظ  متشذذ يعيظأي )نامتصذذليق 

 . 9111تدن  نن 5 مدم خ في  210مدنلدظ  معدا  مع نيظ ن ً   مع ض نامدكتةب للل 

 .أةً   مناطظ  مدةتّصظ نامتصليق لادا ن ًه  التفاقيظةقل 

 : تةال  ةتالفا  نيم  متش ي   متةنني ةأحكا   التفاقيظ تتدثا نامةصةص في دا ياي  – 1

تنص  التفاقيظ في دالت ا  مثانيظ لاى ةاةب  مدناة خ نيم  معّدذاا  معذ ب ة معدذاا  مذةطنييم فذي  النتدذاق  -           

دذم دااذظ  059 مفصذا ) إمى لضةيظ دنلدا   معّداا ةفي  متدت  نكافذظ  محاذةق  مناانيذظ غيذ  أّم  متشذ ي   متةننذي 

 مناانذذا   مد نيذذظ  مدكافذذيم نذذإل  خ  مناانذذظ أة تنذذيي ها ة ال ينذذد   يشذذت ط  ماننذذيظ  متةننذذيظ نامننذذنظ أللضذذاق(  مشذذغا

ماعّداا  ألاانب ندا في   لداا  منال م  مع نيظ نإل  خ أة تنيي   مناانظ إال نصفظ  نتثنائيظ إً  دذا تحصذاة  لاذى دة فاذظ 

 .ةزي   مشمةم  الاتداليظ  متي تعطى نعل أةً  أي  مةز  ق  مدعنييم

تاز   التفاقيظ في دالت ا  معاشذ خ نذأم يكفذا تشذ ي  كذا لةمذظ مدنلدذا   معدذاا ةدنلدذا  أصذحاب  معدذا  -          

 معاذذةل ) ح يذذظ  الاتدذذاع لةم حااذذظ إمذذى إًم دنذذنق دذذم  ما ذذظ  ةل  يذذظ أة غي هذذا فذذي حذذيم أم  متشذذ ي   متةننذذي 

ي تا  ل ةا  مدمننذظ أة فذي  ألدذاكم  معادذظ  محصذةا يشت ط نامنننظ مالاتدالا   مناانيظ  مت(  مدشت كظ نامةصةص

 .لاى إًم دننق دم  ئيد  مدمننظ أة دم  مناط  معدةديظ

 .ال تةال صعةنا  غي   مصعةنا   متش يعيظ  مدًكة خ ناناا – 5

 محذذق  مناذذاني " يضذذدم لنذذتة   ماد ة يذذظ  متةننذذيظ  محذذق  مناذذاني دذذم ةذذالا  متنصذذيص نفصذذاع  مثذذادم لاذذى أم  - 6

نشذأم  مح يذظ  مناانيذظ ةحدايذظ  محذق  مناذاني   17 قذ    معدذا  ملةميذظ كدا صالق  تذةند لاذى  تفاقيذظ". دةم دض

 925نشأم حق  متنلي  ة مدفاةضظ  ماداليظ ةلاى  تفاقيظ  معدا  ملةميظ  ق   11ةلاى  تفاقيظ  معدا  ملةميظ  ق  

 .نشأم ددثاي  معداا

ظ  معدةديذظ ة تعزيذز  مدشذاة     مثالثيذظ نةصذةص دعذايي   معدذا  ملةميذظ ة ةن لة تللي   محق  منااني نامةليفذ    

دذا د  01دزيل  من ةض نامدفاةضظ  ماداليظ ناماطذاليم  مةذاص ة  معذا ه صذالق  مدااذد  مذةطني  متأنينذي يذة  

 التفاقيظ  قذ   نشأم  مدشاة     مثالثيظ في دااا دعايي   معدا  ملةميظ ة 944لاى  تفاقيظ  معدا  ملةميظ  ق   0292

 . نشأم تنديظ  مدفاةضا   ماداليظ 954نشأم لالقا   معدا في  مةليفظ  معدةديظ ة  التفاقيظ  ق   959

ح يذظ تكذةيم )ةقل ااق  متش ي   متةنني  مدتعاق نامناانا  دك نا مادنالئ  مة  لخ ندعايي   معدا  ملةميذظ ة مع نيذظ    

تدكذذيم  مناانذذا  دذذم  ه مناانذذا  منشذذاط ا ةإلذذل ل أنلدت ذذاح يذذظ ددا نذذظ  مناانذذا  ه ح يذذظ  النضذذدا  ة الننذذحاب ه 

 (.ه حدايظ  مددثايم  مناانييم متن يال   مالزدظ مددا نظ د اد ا

فامتشذذذ ي   متةننذذذي ياذذذّ  حذذذق أصذذذحاب  معدذذذا ة معدذذذاا فذذذي تكذذذةيم  مدنلدذذذا   متذذذي يةتا ةن ذذذا حيذذذث 

نكذذذذا ح يذذذذظ ناانذذذذا  أة ادعيذذذذا  د نيذذذذظ تضذذذذ  د ع يدكذذذذم أم تتأّنذذذذدذذذذم هذذذذًه  مدااذذذذظ أّنذذذذ 040 قتضذذذذى  مفصذذذذا 

أشةاصذذذذا يتعذذذذاطةم نفذذذذد  مد نذذذذظ أة ح فذذذذظ دشذذذذان ظ ه أة د نذذذذا د تنطذذذذظ نعضذذذذ ا نذذذذنعض تنذذذذالل لاذذذذى تكذذذذةيم 

 .دنتةاا  دعينظ أة نفد  مد نظ  مح خ
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ةال يةضذذذ  تكذذذةيم  مناانذذذا  إمذذذى أي تذذذ ةيص دنذذذنق دذذذم قنذذذا  منذذذاط  معدةديذذذظه فامتشذذذ ي   متةننذذذي 

دذذم  052فطناذذا ألحكذذا   مفصذذا . إاذذ  ق   ت ذذلة إمذذى إلذذال   منذذاط  معدةديذذظ نتكذذةيم  مناانذذظال يشذذت ط نذذةا 

دااذذذظ  مشذذذغا فذذذإم  مدمننذذذيم مكذذذا ناانذذذظ د نيذذذظ يتعذذذيم لاذذذي   فاذذذط إيذذذل ع  ماذذذانةم  ألنانذذذي ةقائدذذذظ  ألشذذذةاص 

 معدذذاا ةدنلدذذذا   ةتدذذا د دنلدذذذا .  مدكافذذيم نإل  ت ذذا إمذذذى د كذذز  مةاليذذذظ أة  مدعتدليذذظ  متذذذي ن ذذا داذذ   مناانذذذظ

 .أصحاب  معدا نشاط ا ندا ل إيل ع  مةثائق  مدًكة خ

ةيضدم  متش ي   متةنني دم ا ظ أة ا ح يظ ددا نظ  مناانا  ألنشطت ا حيث م  تتضدم دااظ  مشغا 

 ت ا أحكادا تتعاق نط ق تنيي   مشمةم  ةل  يظ ة مداميظ ماناانا  ةال كًم  إا  ق    نتةاب  ألشةاص  مدكافيم نإل 

 .ف ًه  مدنائا تنلد ا  مدنلدا   مناانيظ نكا ح يظ في قة نين ا  ألنانيظ ةأنلدت ا  مل ةايظ

ةةّةا  متش ي   متةنني ماناانا   دكانيظ تكةيم  تحال   ةاادعا  ةًم  ةفق نفد قة لل تكةيم  مناانا   

ا  مل ةايظ ةكًم  نح يظ  نتةاب ددثاي ا ةتتدت  هًه  ةتحال   ة ماادعا  نح يظ إلل ل قة نين ا  ألنانيظ ةأنلدت 

 .ةتنلي  أناميب تنيي ها ةضنط ن  دد لدا ا

دم  5 مفصا ) ةضدم  متش ي   متةنني ح يظ  معداا في  ةنة  ط نأي دنلدظ ناانيظ دكةنظ نصفظ قانةنيظ 

 054 مفصا )  مناانظ لضة في ناانظ د نيظ  الننحاب في كا ةق  دم  كاّ  يةّةاكدا (  التفاقيظ  مدشت كظ  ةطا يظ

 (  دم دااظ  مشغا

 :أقّ   متش ي   متةنني اداظ دم  محاةق تتدثا نامةصةص فيدا ياي  هةمتيني  لدا  مناانا 

 ( دم دااظ  مشغا 044 مفصا ) دن   مناانا   مشةصيظ  مدلنيظ  -

دذم دااذظ  047 مفصذا ) .إدكانيظ إن    لاةل أة  تفاقيا  د  ادي   مناانذا   ألةذ ا أة  مادعيذا  أة  مدمننذا  -

 (. مشغا

 (دااظ  مشغا  044 مفصا )ق  مايا  نامللاةا ملا  مدحاك  ح -

 (.دااظ  مشغا 044 مفصا ) حق  كتناب  ألدال   مدناةمظ ةغي   مدناةمظ نة ق كام ًم  نداانا أة نلةنع  -

 (دااظ  مشغا 045 مفصا )لل  قانايظ  معاا    ة ألثاث  مالزدظ منشاط  مناانا  ماحاز  -

 (.دم دااظ  مشغا  051 مفصا )  مناانظ  مد نيظ نا    قضائـي  هً  ة قتضى  متش ي   متةنني أم يكةم حاّ 

(  تفاقيظ دشت كظ قطاليظ 59 التفاقيظ  ةطا يظ  مدشت كظ  ة)    التفاقيا   مدشت كظ نصّ  هة دم ا ظ أة ا        

 :مدمننظ تتدثا نامةصةص فيدايايلاى اداظ دم  متن يال  مددا نظ  منشاط  منااني ل ةا  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     لت  ة صاحب  معدا نامناانظ  مدكةنظ نصفظ قانةنيظ                                                                               -

 قنةا صاحب  معدا مانة ب  مناانييم نطان   ةًم  د خ في  مش   ةكادا  قتضى  مدااناظ أد  أكيل   -

 دنلدظ  مناانيظ ه دن   منة ب  مناانييم  مةق   مض ة ي مددا نظ ةلائف   ة مدشا كظ في لة    تكةينيظ تنلد ا  م -

 .إدكانيظ لال  مناانظ  اتدالا  نامعداا ندكام  معدا ةةا ج أةقا   معدا -

إدكانيظ ةض   منائب  منااني  مًي ةق  تكايفع ماايا  ند ا  ناانيظ أة  نتةانع لضة  قا   نناانظ  مدمننذظ  متذي ينتدذي  -

 .لاى ًدظ  معدا  منااني  إمي ا أة ميكةم داحاا ندنلدظ ناانيظ ةنعل إتفاق د  صاحب  معداه

 . مدشا كظ في  مدمتد     مد نيظ ة مناانيظ ة ماادعا  ة تحال  ماادعا   ملةميظ -
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هً  ةتضدن  لليل دم  التفاقيا   مدشت كظ  ماطاليظ أحكادا تةاب لاى  مدما  ةصذ  دعاذة   الشذت    نامناانذظ  -

 . مد نيظ نناق لاى  متز   كتانى فى  مغ ض دم  معادا  مدعنى

في  النة  ط ندنّلدظ دم  التفاقيظ  مدشت كظ  ةطا يظ أّم  معداظ أح     5ةمحدايظ  مددثايم  مناانييم أةاب  مفصا 

ةال يدكم مادمّا   تةاً أّي ق    إز ق  معادا ندا في ًم   مط ل أة  منااظ نننب  نتدائع . نظ نصة خ قانةنيظ ناانيظ دتكة

أة ددا نتع محاةقع  مناانيظ ةفق  ماة نيم ة مت  تيب  مدعدةا ن ا في إطا   م ياكا  منااني أة تحّداع مدنةمميظ ناانيظ 

 مناانيظ  مدعت ة ن ا قانةناه ةًم   د  د  لاخ ح دظ  مدمننظه كدا ياب أم ال تنتد  لم ددا نظ هًه  محاةق  في أي 

 .اة نيمحاا دم  ألحة ا ألداا أة تصّ فا  دم أحل  مط فيم  نامدمننظ تكةم دةامفظ ما

كدا يحت   . يعت ة  مدما  نامدنلدظ  مناانيظ  مدتكّةنظ نصة خ قانةنيظ ة  مددثاظ في نّة ن ا  مش لييم  نامدمننظ

 مصالحيا   ماانةنيظ ة مش ليظ ماناانظ  متي تدا د د اد ا في لّا  حت     صالحيا   م ياكا  ماانةنيظ  مددثاظ ماعداظ 

 .ل ةا  مدمننظ

م ينةنع نصفظ قانةنيظ  منة ب  مناانييم  مش لييم نامدمننظ دم في كّا ش   حنب طان    ةكاّدا يانا  مدمّا  أة د

ةفي  محاال  . ةيكةم طاب  مدااناظ كتانيا ةيايب لنع  مدمّا   في ل ة ثدام ةأ نعيم نالظ. لل   محااظ إمى ًم 

ادي   مداانال  دحض  يدضى دم  مط فيم فة  ةيحّ   في .  مدتأكلخ  متي يّتفق لاي ا  مط فامه تتّ   مدااناظ فة  

 .ةتعتن   مدااناظ دّلخ لدا فعاي.  نت اق  ماانظ

يح ص  مدمّا   لاى تةصيص دكتب دمّثث مناانظ  مدمننظ إً  تةّف   مليع  ةدكانيا  مًم ه د   لتنا  

 .حاايا  ةدصام   مدمننظ

ا   مناانيظه ةتةض  ناألداكم  متي يةتاة إمي ا كدا يض  تح  تصّ ف ا مةحا  أة نّنة     تاصق ن ا  مدعاّا

 . معداا ةيدّ ةم ن ا أكث  دم غي ها

يدن  مادنمةميم   مناانييم نامدمننظ  مةق   مض ة ي ماايا  نةلائف   ةمادشا كظ في  ملة     متكةينيظ   متي 

نالظ  ننةيا مادمننا   متي  22 تنّلد ا  مناانظه لاى أم ال يتااةز  مةق   مددنةح مادنمةميم  مناانييم دشت كيم

 992نالظ طياظ  مننظ نامنننظ مادمننا   متي تشّغا  دا نيم دائظ ةدائتي لادا ة 12لادا ة 11ة 52تشّغا نيم 

ةيتّ  . ةتكةم هًه   منالا  ةامصظ  ألا  . نالا  طياظ  مننظ نامنننظ مادمننا   متي تشّغا  أكث  دم دائتي لادا

ةياب لاى  مدنتفعيم ن ًه  منالا  إلال   مدمننظ . ناالتفاق نيم  مدمّا  ةناانظ  مدمننظضنط كيفيظ   نتعدام ا 

ةإً  كان   منالا  دطاةنظ  مادشا كظ في  ملة      متكةينيظه يتعّيم لاى  مدنتفعيم   النتل ا  . دنناا قنا  متغّيب 

ظ  مناانيظ أة  مكاتب  معا  مالتحال  ما ةي نأة  ق  النتللاق لاى أم تكةم  صال خ لم  مدكتب  متنفيًي  ماد كزي

 .ماشغا  مدعنى أة  مكاتب  معا   مااادعظ  مد نيظ  مدعنيظ

يدكم مناانظ  مدمننظ نعل دة فاظ   مدمّا   لال  اتدالا  لادظ ناألا  ق ندكام  معدا في  مدحا  مًي ينانب 

 . فام لاى دا يةامة ًم ةتاتئ   الاتدالا  ةا ج أةقا   معدا دا م  يّتفق  مط.  مط فيم

 مدمننظه فإّم هً   منائب  إحلا  مناانا   مدنة ط ن ا لّداافي صة خ  نتةاب أحل  ألا  ق نائنا ناانيا قا   ن

إمحاقه د  تدتعع ناألا  أة نازق  دنع ةإم  د   مدمّا  في ةضعيظ مدنلدظ  متان  م ا د  نانق  تفاقيةض  نطاب دم  

صة خ ةاةله  في ةضعيظ لل   مدناش خ نلةم أا  ه فإّم  مدنلدظ  مناانيظ تاة  نلف   دا  ةمكم في. تعً  ًم   فنلةم

يحتفل  طياظ دّلخ هًه  منيانظ  نحاةقع في  مت قيظ ة ألقلديظ ةادي   الدتياز   ة هياز  لفعع ددا هة دحدةا لاى  مدمّا 

 .ةدنتةنا متعييم كا دنلةب ينةب  معّداا ع يناى طياظ دّلخ  ةمحاق ناةنامددنةحظ  كدا مة كام دناش  ه فإن 
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ةيا  إ ااع  منائب  منااني إمى د كز لداع  ألصاي إم كام شاغ    أة يعّيم في د كز لدا آة  دطانق م تنتع 

 .ةفي صة خ دا إً  أصن  د كزه  ألصاي شاغ   تكةم مع  ألةمةيظ ميعّيم فيع. في صنفع ننفد  مدمننظ

 : التفاقيظ ت  دا ياي نت شال  نأحكا  هًه  -9

 نت شال  نأحكا   مدالخ  منالنظ لش خ دم  التفاقيظ  متي تةاب نذأم يكفذا  ماذانةم  متنذ يال   مالزدذظ مادنذمةميم  -

 حةمذع مناانييم مددا نظ د اد   ةذالا دة ليذل  معدذا نذة ق كانذ  هذًه  مد ذا  نامدنشذآ  أة ةا ا ذاه تذّ  ندنانذنظ 

د  اعظ  التفاقيا   مدشت كظ  ماطاليظ ه  مت فيذ  فذي  منذالا   مدةةمذظ مانذة ب  مدتعااظ ن 0221 مدفاةضا  مننظ 

 مناانييم مددا نظ ةلائف   ة مدشا كظ في لة    تكةينيظ تنلد ذا  مدنلدذظ  مناانيذظ ةتةتاذة هذًه  منذالا  حنذب 

 .حا   مدمننظ

ة فصذا أة  ةضذ    نامعضذة  مناذاني  نت شال  نأحكا   مدالخ  مثادنظ لش خ دم  التفاقيظ  متي تحل  ناا أة ةقة أ -

 ف يذذا  0 مدذذمّ خ فذذي  0227منذذنظ  91ننذذنب  نتدائذذع أة ددا نذذتع منشذذاطع  مناذذاني ه تذذّ  نداتضذذى  ماذذانةم لذذلل 

دذم دااذظ  مشذغا ة مدتعاذق نحدايذظ  911 مدتعاّق نتناذي  نعذض أحكذا  دااّذظ  مشذغا نذحب أحكذا   مفصذا  0227

 . ايم  مناانييم ة ب  معداظ دم  مط ل لاى  مددثةنألضاق  مااام  النتشا يظ مادمننا  

   ننةظ دم هً   متا ي  إمى ةاّ  ظلدال نأحكا   مدالخ  منانعظ لش خ دم نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيّ   –8

 :                               دنلدا  أصحاب  معدا ة معداا  متاميظ

 نالا   متاايليظه التحال  متةنني ماصنالظ ة متاا خ ة مص -
  التحال  متةنني مافالحظ ة مصيل  منح ي ه -
 . التحال  معا   متةنني ماشغا -

 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى ** 

لاذى  منذاطظ  مدةتصذظ نامتصذليقه ةتأدذا  ماانذظ  متغاذب ( 1)أةً   ماانظ لادا نع ض  التفاقيذظ  مع نيذظ  قذ  

 . ةا  ق    مدناننظ متن يا  متصليق لاى  التفاقيظلاى  مصعةنا   متش يعيظ ة تةاً 

*  *  * 

 :وجاء فى التقرير مايلي  –غير مصادقة على االتفاقية  –دولة الكويت ( ب)

 (. مناطظ  متش يعيظ) مناطظ  مدةتصظ نامتصليق هى دااد  ألدظ  مكةيتى  (9

 .نع  ت  ل ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  متش يعيظ (0

 .هة إ ااق  متصليق ما     مدتةً نشأن ا  (2

يةال ن ا نعض  منااط  متى تتعا ض د  قانةم  معدا فذى  ماطذاع : نع  تةال صعةنا  تش يعيظ تتدثا ناآلتى  (4

دنلدذذا   معدذذاا ةأصذذحاب  – مفصذذا  ألةا  – مذذة  لخ فذذى  منذذاب  مةذذادد  0292منذذنظ ( 1) ألهاذذى  قذذ  

 : أللداا ة محق  مناانىه ةهى كاآلتى 

 ة مثانيظ دم  التفاقيظ  مدًكة خ  مدناة خ نيم  معداا  مة فليم ة ألاانب نلةمظ  مكةيذ ه  ة ل فى  مدالخ  ألةمى

 .0292مننظ ( 1)ةًم  يتعا ض د  دا ة ل فى  مناب  مةادد دم قانةم  معدا فى  ماطاع  ألهاى  ق  

 اا ة ل فذذى نذذص  مدذذالخ  مةادنذذظ دذذم  التفاقيذذظ إلطذذاق حذذق  اللتذذ  ض ة مطعذذم فذذى تكذذةيم دنلدذذا   معدذذ

ةأصحاب  أللداا ماا ذظ  ةل  يذظ  مدةتصذظ ة التحذال  معذا  مدنلدذا   معدذاا أة أصذحاب  أللدذااه ةًمذ  

 .يتعا ض د  نصةص قانةم  معدا حيث أم  مطعم ة اللت  ض ماا ظ  ةل  يظ فاط
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 ناانيذظه ة ل فى نص  مدالخ  منانعظ دم  التفاقيظ حل  ةض  قيةل لاى  ألدة ا  مثانتظ ة مدناةمظ مادنلدا   م

حيث أم  ماذانةم حصذ   0292مننظ ( 1)ةًم  يتعا ض د  نصةص قانةم  معدا فى  ماطاع  ألهاى  ق  

 (.924) منشاطا   مداميظ  مدحلة خ لاى أدة ا  مدنلدا  ةًم  فى نص  مدالخ 

  ة ل فى نص  مدالخ  معاشذ خ دذم  التفاقيذظ لذل  ةاذةل إًم دنذنق دذم  ما ذظ  ةل  يذظ الاتدذاع  مدنلدذا ه

ةهً  يتعا ض د  ض ة خ إةطا   مةز  خ لنل لال  مادعيظ  متأنينيظ مادنلدظ ةفاذا مااذ     مذةز  ا  قذ  

 .0224مننظ ( 19)

   ًة ل فى  مدالخ  مثانيظ لش  دم  التفاقيظ  منداح نحق  ةض  ب نعل  نذتنفاً طذ ق  متفذاةض  ماانةنيذظ ةهذ

 .0292مننظ ( 1) ألهاى  ق   اليةال مع تش ي  أة نص ينل  ًم  ناانةم  معدا مااطاع

   ة ل فى نص  مدالخ  منانعظ لش  دم  التفاقيظ  منداح نامتف ت  مناانىه ةيتعا ض ًم  د  نذص  مدذالخ  قذ

دم قانةم  معدا مااطاع  ألهاى ة متى تشت ط لل   متعا ض د   ماة نيم  متذى تذنل  شذ ةط  معذادايم ( 11)

 .فى  ماطاليم  محكةدى ة منفطى

 .نا   قتصاليظ تحةا لةم  متصليق لاى  التفاقيظال تةال صعة (5

  تةاذذل صذذعةنا  لدايذذظ تحذذةا لةم  متصذذليق لاذذى هذذًه  التفاقيذذظ ةهذذًه  مصذذعةنا  تتدثذذا فذذى إقذذ    حذذق

 ةضذ  ب ة مذًا يدكذم أم يذملا إمذى شذاا كادذا فذى  ماطذاع  منفطذى  مذًا يعتنذ   مدذة ل  م ئينذى ماذذلةا 

 . ماةدى نلةمظ  مكةي 

 ة اال تةال صعةنا  أ. 

 ميد هنا  تصة    دحللخ فى  مةق   محامى. 

 .ال  (1

دم قانةم  معدا فى  ماطذاع  ألهاذى  قذ  ( 11)ت  تعزيز دنلأ  مح يظ  مناانيظ ندةاب  متعليا  متش يعى مادالخ  (7

 (99)ددا أتاح ماعادايم ناماطاع  محكةدى إشذ ا ناانا  لدذاا اذلل ندةاذب  ماذانةم  قذ   9114مننظ ( 21)

 .0222مننظ 

إلل ل هً   متا ي  ندع فظ  محكةدظ ةأ نا  نن  دنع إمى كا دم  التحال  معا  معداا  مكةيذ  ددذثال معدذاا  ت  (1

 . مكةي ه ةغ فظ تاا خ ةصنالظ  مكةي  ددثاظ ألصحاب  أللدااه ةم  نتاق أا دالحلا  نشأنع

 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى ** 

ه لاذى  منذاطظ  مدةتصذظ نامتصذليقه ةتأدذا  ماانذظ  متغاذب (1) مع نيظ  قذ  أةً   ماانظ لادا نع ض  التفاقيظ 

 .لاى  مصعةنا   متى تحةا لةم  متصليق لاى  التفاقيظ ة تةاً  ةا  ق    مدناننظ متن يا  متصليق لاي ا

*  *  * 

 :وجاء فى التقرير مايلي : غير مصادقة على االتفاقية  -الجمهورية اللبنانية ( جـ) 

 هل تم عرض االتفاقية على السلطات المختصة؟ من هى هذه السلطات؟  ( 4)  

 .حتى تا يةع ه داز م  قيل  متشاة  د  أط  ة  ةنتاج

 هل تم عرض االتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق؟(   1) 
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 :ما هو اإلجراء الذى تم اتخاذه بشأنها

 . متصليـق لاى  التفاقيظ -
 .إ ااق  متصليق لاي ا -
 . متصليقلل   -

 .حتى تا يةع ه م  يتةً أا إا  ق ندا ًك  ألاله

 هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على اإلتفاقية حتى األن؟ ما هى الصعوبات إن وجدت؟(   2) 

ال تةال أيظ صعةنا  حتى تا يةع ةاصظ ةإم أط  ة  ةنتاج م  تتال  نذأا اذة ب لاذى  مكتذب  متذى 

 .ناالتفاقيظأ نا  م ا ندا يتعاق 

 هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على اإلتفاقية حتى األن ؟(   1) 

 . مصعةنا  هى فى لدايظ  مدة فاظ لاي ا دم قنا  محكةدظ ةدااد  منة ب ةتتطاب  مكثي  دم  مةق 

( 46)مان الماادة ( 1)هل تم اتخاذ اجراءات من شانها ان تسهل التصديق على اإلتفاقية عمال بأحكام الفقارة (   5) 

 من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟ وما هى هذه اإلجراءات؟

 . متشاة  د  ناانا  أصحاب  معدا ة معداا لاى هًه  التفاقيظ 

 ما مدى االسترشاد باألحكام الواردة فى االتفاقية، فى تشريعاتكم التى صدرت؟(   6)  

 .ل ل دش ةع قانةم  معدامال ت   النت شال ن ًه  التفاقيظ لنل إل

هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فى بلدكم حين إعدادكم لهذا التقريار، تمشايا ماع الماادة (   9) 

 من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟( 49)

( تشكيا مانذظ د  اعذظ  ماذة نيم ةأنذاميب  معدذا) 97/4/0290تا ي  ( 41/9)نناق لاى  ما     ق  

 .ت   متشاة  د  أصحاب  معدا ة معدااه ةمكن   م  يتالدة  نأا  أا

 ما هى وجهة نظر كل منهما فى هذا التقرير إن وجدت؟(   8) 

 .ال يةال أا  أا حتى تا يةع:  أا أصحاب  معدا  -

 .ال يةال أا  أا أيضا دم قنا   حتى تا يةع:  أا  معداا  -

 : وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى** 

ه ةتأدذا  ماانذظ (1)أةً   ماانظ لادا ندا ااق فذى  ل حكةدذظ  ماد ة يذظ  ماننانيذظ حذةا  التفاقيذظ  مع نيذظ  قذ  

 .ل ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليقه ة تةاً  ةا  ق    مدناننظ متن يا  متصليق لاي ا

*  *  * 

 :جاء فى التقرير مايلي و –غير مصادقة على االتفاقية  –الجمهورية اليمنية ( د) 

 مناطظ  مدةتصظ نامتصليق لاى  التفاقيظ طناا مانلا   ملنتة ا فى  ماد ة يظ  ميدنيظ هى  مناطظ  متشذ يعيظ  -

 مددثاذذظ ندااذذد  منذذة به ةتتذذةمى ةز  خ  مشذذئةم  الاتداليذذظ ة معدذذا ل  نذذظ  التفاقيذذظ ة فع ذذا إمذذى دااذذد 

اانةنيذذظ نإلذذالخ ل  نذذت ا ةإنذذل ق  مذذ أا نامدصذذالقظ أة لذذل   مذذةز  قه ة مذذًا نذذلة ه يكاذذة ةز  خ  مشذذئةم  م

 مدصذالقظه ةإً  كذام دااذذد  مذةز  ق دة فذق لاذذى  مدصذالقظ يحيا ذا إمذذى دااذد  منذة به أدذذا إً  كذام دااذذد 
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( 927) مةز  ق غي  دة فق لاى  مدصالقظ فى  مةق   محامى فال يحيا ا إمى دااد  منة ب طناا مذنص  مدذالخ 

ةنةاذع ... لاذى أم يتذةمى دااذد  مذةز  ق تنفيذً  منيانذظ  معادذظ مالةمذظ ( ل)ى تذنص  مفاذ خ دم  ملنذتة  ة متذ

 مدة فاذذظ لاذذى  مدعاهذذل   ة التفاقيذذا  قنذذا ل ضذذ ا لاذذى دااذذد  منذذة ب أة  ئذذيد  ماد ة يذذظ ةفذذق )ةذذاص 

 (. ةتصاص كا دن دا

  إحامت ا إمى دااد  مةز  ق  مذًا  التفاقيظ دم قنا ةز  خ  مشئةم  الاتداليظ ة معداه ةت هتد  ل  نظ هًمال  -

نلة ه كاة ةز  خ  مشئةم  ماانةنيظ ةلالخ ل  نت ا ةإنل ق  م أا مدااد  مذةز  قه ةفذى حامذظ  مدة فاذظ لاي ذا 

ةحتذى  0292نيت   فع ا إمى دااد  منة به ةمكم نل   مال ةة  منيانذيظ  متذى دذ   ن ذا  مذيدم دنذً لذا  

 .ةنيظ إمى دااد  مةز  ق آلم م  تحيا ا ةز  خ  مشئةم  ماان

 .م  يتةً ق    حتى  آلم -

ال تةال أا صعةنا  إال فيدا يتعاق نامنص  ملنتة ا  مذًا نذنق  ةشذا خ إميذع ةهذة دة فاذظ دااذد  مذةز  ق  -

 .لاى  التفاقيظ مع ض ا لاى دااد  منة ب مادصالقظ

 .ميدمال تةال صعةنظ تش يعيظ ةتكدم  مصعةنظ فى  مل ةة  منيانيظ  متى د   ن ا   -

ت   تةاً إا  ق   دم قنا  مةز  خ  مدةتصظ ة فع   التفاقيظ إمى دااد  مةز  ق ندات ح  مدصالقظ لاى هذًه  -

 . التفاقيظ

 0220معذا  ( 25)ت   النت شال ننصةص ةأحكا  هًه  التفاقيظ لنلدا تذ  إلذل ل قذانةم  مناانذا   معداميذظ  قذ   -

 . معدا  ماليلةدش ةع قانةم  9115معا  ( 5)ةقانةم  معدا  ق  

يت   متننيق د   التحال  معا  ماغذ ة  متاا يذظ  مصذناليظ ة التحذال  معذا  مناانذا  لدذاا  مذيدم ةنذيت  دة فذات    -

 .نصة خ دم هً   متا ي 

 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى ** 

ه ةتأدذا  ماانذظ (1) مع نيذظ  قذ  أةً   ماانظ لادا ندا ااق فى تا ي  حكةدظ  ماد ة يظ  ميدنيظ حةا  التفاقيذظ 

 .ل ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليقه ة متغاب لاى  مصعةنا   متى تحةا لةم  متصليق لاي ا

*  *  * 

 :بشان العمال الزراعيين  4181لسنة ( 41)االتفاقية العربية رقم : ثالث عشر  

ل ضذذ ا لاي ذذا دكتذذب  معدذذا  مع نذذى نذذأم لذذلل  دذذم  مذذلةا الحلذذ   ماانذذظ ه نعذذل  طالل ذذا لاذذى  مةثياذذظ  متذذى (   9)

نشذأم  9112منذنظ ( 90) أللضاق الز م  م  تة ة  مدكتذب حتذى  آلم نتاا ي هذا حذةا  التفاقيذظ  مع نيذظ  قذ  

 معداا  مز  لييم ه تطنياا مافا خ  مثانيظ دم  مدالخ  منالنظ لش  دذم نلذا   تفاقيذا  ةتةصذيا   معدذا  مع نيذظه 

 :عنيظ هى ة ملةا  مد

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ    اد ة يظ اينةتى -
 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ    ماد ة يظ  مع نيظ  منة يظ -
 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ   ماد ة يظ  ةنالديظ  مدة يتانيظ -

مذًم  تذذ ا  ماانذظ لذذ ض هذذً   ألدذ  لاذذى  مدذذمتد   معذا  التةذذاً دذذا يذ  ه دنانذذنال نشذذأم تنفيذً تاذذ   مذذلةا 

 متز دات ا  مدنصةص لاي ا فى نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيذظه لادذا نذأم  التفاقيذظ  مدشذا  إمي ذا نذلأ  

 . 0292دتانعت ا دم لا  
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 :اء فى التقرير ما يلىمن دولة ليبيا ، وج( 41)وصل إلى مكتب العمل العربى تقرير حول االتفاقية العربية رقم ( 1)

 متى تضدن ا  مندةًج  مدعل دم قنا دكتب  معدا  مع نى ة م لةل لاى هذًه  ألنذئاظ  يع ض هً   متا ي   ألنئاظ

 :ة ةا  ق    متى  تةً  نشأن ا 

 دم هي  مناطظ  مدةتصظ نامتصليق لاى  التفاقيظ طناال مانلا   ملنتة ي فى نالك ؟ :السؤال األول 

 .إم  مناطظ  مدةتصظ نامتصليق لاى  التفاقيظ هى  مدمتد   مةطنى  معا  :الرد  -

 ها ت  ل ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليق فى نالك  ؟ :السؤال الثاني 

م  تع ض  التفاقيذظ نعذل ه حيذث أن ذا د حاذظ الحاذظ تذأتى نعذل تااذى  ل  دذم قنذا  ماطالذا  ة ما ذا  : الرد  -

 . متى أحيا  إمي ا مل  نت ا قانةنيا ةفنيا ةإنل ق  أي ا دم حيث  متصليق دم للدع مدعنيظ ناالتفاقيظ ة

 دا هة  ةا  ق  مدتةً نشأن ا دم قنا  مناطظ  مدةتصظ نامتصليق ؟ :السؤال الثالث 

م  يتةذً أا إاذ  ق دذم قنذا  منذاطظ  مدةتصذظ نامتصذليق ألم  التفاقيذظ مذ  تحذاا إمي ذا نذا أحياذ  إمذى : الرد  -

 .ا  ة ما ا   مدعنيظ مال  نظ ةإنل ق  م أا ماطال

 ها تةال صعةنا  تش يعيظ تحةا لةم  متصليق لاى  التفاقيظ حتى  آلم ؟: السؤال الرابع 

 :ال تةال صعةنا  تش يعيظ ه إال أم هنا  دالحلا  لاى نعض أحكا   التفاقيظه ةهى: الرد  -

ةه   معدذاا  مز  ليذةم ( أه به ج)مدًكة خ فى نص  لاى ن يام  التفاقيظ لاى  مفئا   :  مدالخ  ألةمى  (9

ة أللدذاا  مد تنطذظ نذع (  مننذاتى ة محيذة نى) مدشتغاةم مااق أا  فى  معدايا   مدتعااظ ناةنتاج  مز  لى 

ةأيضذا (  مننذاتى ة محيذة نى)دناش خ ةكًم   مًيم يعداةم مااق أا  فى لدايا  ةلدا   ةنتاج  مز  لذى 

 . م ..... ى صيل  ألندا  فى  مدياه  معًنظ  مًيم يعداةم مااق أا  ف

ةم  تًك   مدالخ فئظ  معادايم  مز  لييم  مًيم يعداةم نامحصظ أة  مدشا كظ ألم أغاب  معادايم فذى 

 مز  لظ أة  مصيل ال يحنًةم  معدا ناألا  ةنًم  تح   هًه  مفئظ  مكني خ دم ن يام هًه  التفاقيذظ لاي ذا 

 .ةدم حاةق ا

 ألحكذذا  هذذى حاذذةق ماعادذذا ةتعتنذذ  تكذذ     مألحكذذا   مدنصذذةص لاي ذذا فذذى قذذانةم  معدذذا إم كثيذذ   دذذم  (0

ة ةتف  أحكا   مة انا  لاى  معادا ةاصظ  مًا يتعادا د   ةنتاج  مز  لى ة محية نى ةدا ي تنط ن دا 

 .دم ألداا أة ا 

 آلم ؟ ةدذا هذى إم ةاذل ؟ ها تةاذل صذعةنا  لدايذظ تحذةا لةم  متصذليق لاذى  التفاقيذظ حتذى : السؤال الخامس 

 .مإلطالع لاي ا دم قنا مانظ  مةن  ق  ماانةنييم

 .ال تةال صعةنا   لدايظ :الرد  -

دذم ( 0)ها ت   تةاً إا  ق   دذم شذأن ا أم تنذ ا  متصذليق لاذى  التفاقيذظ؟ لدذالل نأحكذا   مفاذ خ : السؤال السادس 

 هي هًه  ةا  ق  ؟ دم نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيظ؟ دا( 91) مدالخ 

أحيا  هًه  التفاقيظ إمى  ما ا   مدعنيظ ن ا ةهذى ةز  خ  مز  لذظ ة تحذال  مفالحذيم ة مدذ نيم ة تحذال  :الرد  -

غ ة  متاا خ ة مصنالظ ة مز  لظ ةدااد  ااا  أللدااه ةًم  مل  نت ا ةإنل ق  م أا دم حيث  متصليق 

 .تد   مةطنى  معا  ةهة  مناطظ  مدةتصظ نامتصليقلاى  التفاقيظ دم للدعه مكى يت   مع ض لاى  مدم

 دا دلا  النت شال ناألحكا   مة  لخ فى  التفاقيظه فى تش يعاتك   منافًخ فى نالك ؟: السؤال السابع 
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 .نكا تأكيل يت   النت شال ناألحكا   متى ي  ها  مدش ع  ماينى دناننظ :الرد  -

أصحاب  أللداا ة معداا فى نالك  حيم إلل لك  م ً   متا ي ه تدشيال دذ  ها ت   متننيق د  دنلدا  : السؤال الثامن 

 دم نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيظ؟( 97)دا تاضى نع  مدالخ 

إم  متننيق دذ  دنلدذا  أصذحاب  أللدذاا ة معدذاا دنذتد  دذم ةذالا دشذا كت   ةإنذل ق  أي ذ  لنذل  :الرد  -

 ..إلل ل  متا ي 

 :للرد انتهت إلى مايلى وبدراسة اللجنة ** 

ه ةتأدا  ماانظ ل ض  التفاقيظ (90)أةً   ماانظ لادا ندا ااق فى  ل حكةدظ لةمظ مينيا حةا  التفاقيظ  مع نيظ  ق  

 .لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليقه ةدة فات ا ندا يتا   فى هً   مشأم

*  *  * 

 :لخدمات االجتماعية العمالية بشان ا 4182لسنة ( 46)االتفاقية العربية رقم : رابع عشر  

الحل   ماانظ ه نعل  طالل ا لاى  مةثياظ  متى ل ض ا لاي ا دكتب  معدا  مع نى نأم للل  دم  ملةا  أللضذاق  -9

نشذذام  مةذذلدا   9112نذذنظ ( 91)الز مذذ  مذذ  تذذة ة  مدكتذذب حتذذى  آلم نتاا ي هذذا حذذةا  التفاقيذذظ  مع نيذذظ  قذذ  

 خ  مثانيظ دم  مدالخ  منالنظ لش  دم نلذا   تفاقيذا  ةتةصذيا   معدذا  مع نيذظ ه  الاتداليظ  معداميظ ه تطنياا مافا

 :ة ملةا  مدعنيظ هى 

 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ    مدداكظ  أل لنيظ  م اشديظ -
 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ   لةمظ  ةدا    مع نيظ  مدتحلخ -
 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ     ماد ة يظ  ماز ئ يظ  -
 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ    اد ة يظ اينةتى  -
 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ    اد ة يظ  منةل م  -
 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ    ماد ة يظ  مع نيظ  منة يظ -
 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ    اد ة يظ  مصةداا -
 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ     ناطنظ ُلدام -
 ى  التفاقيظغي  دصالقظ لا     لةمظ فانطيم -
 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ     لةمظ قط  -
 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ     ماد ة يظ  ماننانيظ -
 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ   اد ة يظ دص   مع نيظ -
 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ     مدداكظ  مدغ نيظ -
 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ   ماد ة يظ  ةنالديظ  مدة يتانيظ -
 غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ    ظ  ميدنيظ ماد ة ي -

مذًم  تذذ ا  ماانذظ لذذ ض هذذً   ألدذ  لاذذى  مدذذمتد   معذا  التةذذاً دذذا يذ  ه دنانذذنال نشذذأم تنفيذً تاذذ   مذذلةا 
 متز دات ا  مدنصةص لاي ا فى نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيذظه لادذا نذأم  التفاقيذظ  مدشذا  إمي ذا نذلأ  

 . 0292دتانعت ا دم لا  

 .من الدول التالية ( 46)وصل إلى مكتب العمل العربي تقارير حول االتفاقية العربية رقم   -1

 دداكظ  منح يم -
  ماد ة يظ  متةننيظ -
  مدداكظ  مع نيظ  منعةليظ -
 اد ة يظ  مع  ق -
 لةمظ  مكةي  -
 لةمظ مينيا -
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 :دراسة التقارير ** 

 :التقرير ما يلي وجاء في  –غير مصادقة على االتفاقية  –مملكة البحرين  (أ )

 علاى السالطات العمالياة االجتماعياة الخادمات بشاأن 4182 لسانة( 46)رقام  العربياة االتفاقياة عرض تم هل  - 4

 السلطات؟ هذه من المختصة؟

  مدذةق   مذةز  ق دااذد لاذى  مدذًكة خ  التفاقيذظ معذ ض  مدطاةنذظ  ةاذ  ق   ناتةذاً  معدا ةز  خ قاد  -

في  دتدثاظ  متش يعيظ  مناطظ  مى ة ملةميظ  مع نيظ  التفاقيا  لاى  متصليق طاب نإحامظ  مدعنيظ مكةنع  ما ظ

 . منة ب ةدااد  مشة ا دااد نغ فتيع  مةطني  مدااد

 السلطات؟ هذه اتخذته الذي اإلجراء هو ما  - 1

 منذة به  دااذد) مذةطنى   مدااذد إمذى  التفاقيذظ لاذى  متصذليق دةضةع نإحامظ  مدةق   مةز  ق دااد قا  -

 .) مشة ا ةدااد

 بشأنها؟ اتخاذه تم الذي اإلجراء هو ما بالتصديق؟ المختصة السلطة على االتفاقية عرض تم هل - 2

   تذأا  التفاقيذظه نشذأم  مدذةق   مذةز  ق دااذد دذم  مدحذاا ماتا يذ   مذةطني  مدااد ةدناقشظ ل ض نعل -

  معداميظ  متش يعا  تطةي  لاى حاميال   ما ةل ت كيز نل  ل إمى  التفاقيظه هًه لاى  متصليق  مدااد إ ااق

دمة  ل  إصل  ه ت  ه0290مننظ  21 ق    ألهاي  ماطاع في  معدا قانةم أم لم ناهي  دداكظ  منح يمه في

 ة معدا متنفيًهاه  مدناننظ  ألاة ق ةت يئظ مع  مدنفًخ  مةز  يظ  ما      ةصل    مت كيز  مًي يتطاب  ألد 

 .نة ق حل لاى ة ملةميظ  مع نيظ  معدا د  دعايي  تة فا ا لاى

 اآلن؟ حتى االتفاقية على التصديق دون تحول تشريعية صعوبات توجد هل  - 1

 مدذالخ  أم كدذا  التفاقيذظه هذًه لاى  متصليق لةم تحةا تش يعيظ صعةنا  أي  منح يم دداكظ ملا تةال ال -

يعدا   متي  مدنشآ  تاز   ألهاي  ماطاع في  معدا قانةم نإصل   0290مننظ ( 21) ق   قانةم دم( 971)

  مناانيذظ  مدنلدذظ دذ  ناالتفاق معدام ا  مالزدظ ة مثاافيظ  الاتداليظ  مةلدا  نتالي  فأكث  لادالل  ةدنةم ن ا

 هذًه  معدذاا ددثاذي دذ  ناالتفذاق  معدذا ةزيذ   ماذانةمه هذً  ةفذق ةيحذلله  معدذااه ددثاي د  أة إم ةال 

 .متةفي ها  مالز  ة مال  مةلدا  

 اآلن؟ حتى االتفاقية على التصديق دون تحول عملية صعوبات توجد هل  - 5

 القانونيين ؟ الخبراء لجنة قبل من عليها لالطالع وجدت؟ إن الصعوبات ماهي 

 . التفاقيظ هًه لاى  متصليق لةم تحةا تًك  لدايظ صعةنا   يظ  منح يم ملا تةال ال -

 إن وجدت ؟ هي ما اآلن؟ حتى االتفاقية على التصديق دون تحول اقتصادية صعوبات هناك هل 

 ة متي  معامديظ  مداميظ  ألزدظ نعل ةاصظ  معامديظ  معدا أنة ق تة ا  ا  متي ة مصعةنا   متحليا  لا في -

دذم   مدزيذل فذ ض يدكم ال مً   منةقه في  متل ةا ةح كظ  القتصاليا  لاى أث   ة ضحظ آثا ها ال تز ا

إً  داميظه  متز دا  لاي ا تت تب  المتز دا  هًه كان  إً  ةةاصظ  معدا أصحاب لاى ة أللناق  المتز دا 

 . مةلائة ة نتا   ما ة تب  ألةمةيظ تعتن 

 ؟ )الخ... سياسية  اجتماعية،)اآلن  حتى االتفاقية على التصديق دون تحول أخرى صعوبات هناك هل 

 ال يوجد -

 االتفاقية مستقبالً؟ على التصديق تسهيل بهدف ذكرتم، التي الصعوبات على للتغلب لديكم تصورات هناك هل 

 التصورات ؟ هذه هي ما
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هذًه  ننذةل متنفيذً  مالزدذظ  ةاذ  ق    تةذاً نذيت  ةلامديال  دحايال   مداميظ  ألنة ق ةض  ةتحنم  نتا    لنل -

 . التفاقيظ

 من( 46)من المادة ( 1)الفقرة  بأحكام عمالً  االتفاقية؟ على التصديق تسهيل شأنها من إجراءات اتخاذ تم هل  - 6

 اإلجراءات؟ هذه هي ما العربية؟ العمل وتوصيات اتفاقيات نظام

هذًه  ةتاذل   اتداليذظ أنليذظ طة ليذظ أنشذأ   متذي  مكنذ ا  مشذ كا  دذم كني  للل  منح يم دداكظ في يةال -

 .ة ياضيظ ةثاافيظ  اتداليظ أنشطظ  ألنليظ هًه ةتشدا  مش كا ه هًه في ماعادايم ةلدات ا  ألنليظ

 ؟4182سنة  بعد صدرت التي تشريعاتكم في االتفاقية، في الواردة باألحكام االسترشاد مدى ما  - 9

فذي  اذاق دذا دذ  دننذادظ تذأتي  متذي  مدذة ل دذم  معليذل 0290منذنظ ( 21) قذ   قانةم تضدم نانااله ًك نا كدا -

  الاتداليذظ ة مثاافيذظه  مةذلدا  دذم للل نتالي   معدا صاحب تاز   متى( 971) مدالخ  دن ا هًهه  معدا  تفاقيظ

 .لادالل فأكث  ةدنةم ن ا يعدا  متي  مدنشآ  في  معدااه ددثاي د  ةنةل ا نكد ا  متة فق نيت   متي

 تقضي ما تمشياً مع التقرير، لهذا إعدادكم حين بلدكم في والعمال األعمال أصحاب منظمات مع التنسيق تم هل  - 8

 إن التقريار هاذا حاول كال منهاا نظار وجهة ماهي العربية؟ العمل وتوصيات اتفاقيات نظام من( 49)المادة  به

 .وجدت

 :دم كا إمى  متا ي  لم ننةظ إ ناا ت  -

 . منح يم ةصنالظ تاا خ غ فظ -9

 . منح يم لداا مناانا   معا   التحال -0

 . منح يم لداا مناانا   مح   التحال -2

 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى ** 

ةنع ض  التفاقيظ ( 91)أةً   ماانظ لادا ندا ااق فى تا ي  حكةدظ دداكظ  منح يم حةا  التفاقيظ  مع نيظ  ق  

 .لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليقه ةتأدا  ماانظ  تةاً  ةا  ق    مدناننظ متن يا  متصليق لاي ا

*  *  * 

 :وجاء في التقرير ما يلي  –غير مصادقة على االتفاقية  –التونسية الجمهورية  (ب )

 :تةال   ةتالفا  نيم  متش ي   متةنني ةنعض أحكا   التفاقيظ ةتتدثا نامةصةص في دا ياي  -9

دذذم  التفاقيذذظ  مدنشذذآ   مكنيذذ خ  متذذي يحذذلل حاد ذذا دذذم  مذذةزي   مدةذذتص نذذأم تاذذل  لاذذى ةاذذع  1تاذذز   مدذذالخ  -

 :تةف ه دم ةلدا  دا ياي مةصةص دم نيم دا 

 .إقادظ دطع   متالي   ةانا  غً ئيظ دالئدظ ماعداا نأنعا  دةفضظ ةنلةم  ن  -

 إنشاق ل   ماحضانظ تتةف  في ا كافظ  مش ةط  مصحيظ ة مفنيظ ة مت نةيظ  متي تحلل دم  ما ا   مدةتصظ  -

 .فيظ ة اتداليظإقادظ نال ماعداا ماضاق أةقا  ف  غ   لم ط يق تنلي  ن  دد  ياضيظ ةثاا -

تةفي   ةنائا  النتااا ماعداا دم أداكم  متاد  ةإمى أداكم  معدا ًهانا ةإيانذا فيدذا إً  كانذ   مدنشذأخ تاذ  فذي  -

أداكم ال تصا إمي ا ةنائا  مدة صال   معاليظ أة في  ما ا   متي تكةم في ا ةنائا  مناا  معا  غي  كافيظ أة 

 .غي  دنتلدظ

مذذئم أةاذذب لاذذى ( دذذم دااذذظ  مشذذغا 14 مفصذذا )شذذا خ إمذذى أّم  متشذذ ي   متةننذذي ةفذذي هذذً   مداذذاا تاذذل   ة 

دذم دااذظ  0 - 11إد أخ لاى  ألقا  نت يئظ غ فظ ةاّصذظ مإل ضذاعه كدذا أةاذب  مفصذا   52 مدمننا   متي تشّغا 

ياز   مدمننا  نتالي    مشغا  متثن  دم ةاةل  مضدانا   مكافيظ فيدا يتعاق نتناال   مد أخ دم أاا  معدا مياله فإنع ال
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دم  التفاقيظه غي  أنذع ناذل لليذل  مدمننذا  تذةف  دثذا هذًه  مةذلدا  فذي إطذا   1 مةلدا   مدنصةص لاي ا نامدالخ 

 .دشا يع ا  الاتداليظ مفائلخ لدام ا ةلائالت  

ل  خ  مدنشذذأخ دذذم  التفاقيذذظ كذذا دنشذذأخ كنيذذ خ نإياذذال قنذذ  ماةذذلدا   الاتداليذذظ  معداميذذظ يتنذذ  إ 1تاذذز   مدذذالخ  

دناش خه ةيض  دش فا  اتداليا دمهال أة أكث  ماايا  نةض  ن  دد  اتداليظ دةتافظ ماعذادايمه ةكذًم  نذ  دد م لايذظ 

 ألحل ث ة منناقه ة مدعذةقيم دذم  معذادايم فذي  مدنشذأخ  إم ةاذلة  ه فذي حذيم ال يتضذدم  متشذ ي   متةننذي دثذا هذًه 

 .اصظ  مكني خ دن ا تضّ  غامنا دصاحظ  اتداليظ ألحكا ه ةمة أّم للل  دم  مدمننا  ةة

دم  التفاقيظ تكةيم نكا دنشأخ كني خ مانذظ ماةذلدا   الاتداليذظ  معّداميذظ  تضذّ  دنذلةنيم لذم  92تةاب  مدالخ 

إل  خ  مدنشأخ ة معادايم ن ا مدناقشظ ة لتدال  من  دد  متي يضع ا قن   مةلدا   الاتداليظ ة ةش  ة لاذى تنفيذًها  ه 

ي حيم أّم  متش ي   متةنني ال ينّص  لاذى إحذل ث مانذظ ةاصذظ ماةذلدا   الاتداليذظ  معداميذظ ةإندذا يةاذب  مفصذا ف

دذذم دااذذظ  مشذذغا  نتشذذا خ  ماانذذظ  النتشذذا يظ مادمننذذظ ة متذذى تضذذّ  ددثاذذيم لذذم إل  خ  مدمننذذظ ةددثاذذيم لذذم  912

 .ةلخ نامدمننظ مفائلخ  معداا ةلائالت   معّداا في كّا  مدنائا  مدتعااظ نامدشا ي   الاتداليظ  مدةا

ةهة دا ينا  لنع غياب  مصنغظ  ةمز ديظ م ًه  مدشا ي ه هً  ناةضافظ إمى  مصعةنا   القتصاليظ  متى ش لت ا 

 . مدمننظ  متةننيظ حاميا

ي   أدا  كدا أم  ملة   النتشا ا مااام  النتشا يظ مادمننا  فى كافظ دااال  تلةا ا يدكم أم يشكا لائاا كن

تللي   مةلدا   الاتداليظ ماعدا ل ةا  مدمننظ إمى اانب لل   نتا     معالقذا   مد نيذظ ةفذى لذا  متعلليذظ  مناانيذظ 

 .ة مصعةنا   القتصاليظ  متى نات  ت لل  نتد   يظ  مدمننظ ةليدةدت ا فى  مةق   م  هم

الاتداليذذظ  معّداميذذظ تشذذت   فيذذع اديذذ  دذذم  التفاقيذذظ إنشذذاق صذذنلةق أة أكثذذ  ماةذذلدا    90تةاذذب  مدذذالخ  -

لادذا  ه مدنشآ   مصغي خ نامدنطاظه في حيم ال ياز   متش ي   متةنني  مدمننا   مصغ ا نإحل ث دثا هً   مصذنلةق

ة أم إحل ث صنلةق  اتدالي نامدمننا  في تةند يكةم  نناق  لاذى  تفذاق نذيم  مدذما  ةلّدذاا  مدمننذظ ة يدذةا 

 . ا دم صاحب  معدا ة  معدااهً   مصنلةق ندناهدظ ك

دم  التفاقيظ  مدنشآ  في  مدناطق  منعيلخ لم  معد  م ة منائيظ ة متي تحلل نا    دم  مذةزي   91تاز   مدالخ  -

 مدةتص ةكًم   مدناا  ة مداام  ةد  كذز  متنايذب لذم  منتذ ةا ناةضذافظ إمذى  مةذلدا   مدنصذةص لاي ذا فذى  مانذ  

 :هًه  التفاقيظ نتةفي   مةلدا   آلتيظ ألةا دم  مناب  مثانى دم 

  تةفي   مدناكم  مدالئدظ ماعداا ةتةصيص نعض ا مادتذزةايم دذن  ه لاذى أم تحذلل شذ ةط ةدة صذفا  هذًه

 . مدناكم ةقة لل تأاي ها نا    دم  مةزي   مدةتص

  ةغي هذا دذم  منذذا  إقادذظ تعاةنيذظ  نذت الكيظ  متة يذذل  حاايذا   معدذاا دذذم أطعدذظ ة دالنذد ةألة   دنزميذذظ

 . مض ة يظ نأنعا  دةفضظ

  إنشاق دل  د  نتل ئيظ داانيظ في  مدناطق  منعيلخ لم  معد  م  متي ال تتذةف  ن ذا  مةذلدا   متعايديذظ تةصذص

 .ألنناق لداا هًه  مدنشآ  ةفق دا يند  نع  متش ي   مةطني

دمننذا   متذي تتعذاطى  ألنشذطظ  مدذًكة خ ةتال   ةشا خ في هً   مدااا إمى أّم  متش ي   متةنني ال ياز    م

 .دم  التفاقيظ نتةفي  دثا هًه  مةلدا ه غي  أم  معليل دم  مدمننا  تةف  دثا هًه  مةلدا  91نامدالخ  

دم  التفاقيذظ إنشذاق إل  خ د كزيذظ ماةذلدا   الاتداليذظ  نذةز  خ  معدذا فذي حذيم ال يضذ   04تةاب  مدالخ  -

 .كافظ نامعدا نتةند دثا هًه  ةل  خ  مد كزيظ م يكا  متنليدي ماةز  خ  مد
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تناه   مدمننا   القتصاليظ في تةند نة ق كان  ةاصذظ أة لدةديذظ فذي تحنذيم لذ ةة حيذاخ  معدذاا ة  -

لائالت   ة ًم  دم ةالا  مةلدا   الاتداليظ  متي تةف ها م   ة ًم  نة ق نداتضى  ماانةم أة  التفاقيذا   مدشذت كظ 

 .ل ةا  مدمننظ أة كًم  ةا ج  ةطا   متش يعيأة  التفاقا  

 :ة دم هًه  مةلدا  يدكم أم نًك  

 .)دم دااظ  مشغا 14 مفصا (لاداظ  52إحل ث غ فظ ما ضالظ نامدمننا   متي تشغا  -

 . )أة دنحظ  مناا(  ناا  معداا -

  )دطال  ةاصظ ننعض  مدمننا ه أة تالي  داتطالا  أكا( الطعا   -

 القتناق دنكم أة النتكداا  منناق  تالي  دناللخ داميظ -

 تنلي   حال  ة دصائة مفائلخ أنناق  معداا  -

  )دنحظ دل نيظ أة دناللخ لينيظ(تالي  دناللخ دل نيظ ماعداا  مًيم م   أنناق في طة   مل  نظ  -

 دن  ق ةض ألغ  ض دةتافظ -

 إنشاق تعاةنيظ أة صنلةق  اتدالي -

ناليق  الاتداليذظ فذي نفاذا   لايذظ  ألطفذاا نامدحاضذم نامننذنظ ة في إطا  نشاط ا  ةاتدالي تنذاه   مصذ  

ألنناق  مدضدةنا   اتداليا ة  مدنة طا  نصناليق  مضدام  الاتدالي ة  مالتي ال تتااةز أا ت م  ألاذ   مشذ  ي 

ة  لينا  ش  يا لم كا طفا 95ندا في ًم   مدن  د تيم ة نصة  ألا   أللنى  مدضدةم ة ضنط دال    مدناهدظ نـ

 مدتعاذق نامدنذاهدظ فذي  9114اةيايذظ  01 مدذم خ  9114منذنظ  11 ماانةم للل (مدلخ إحلا لش  ش    في  مننظ 

 . )9115اانفي  91 مدم خ في  9115مننظ  994نفاا   لايظ  ألطفاا نامدحاضم ة  ألد   متطنياي للل 

ظ نأم تش ة ا ظ دتةصصظ لاى تطنيق هًه  نت شال  نأحكا   مدالخ  منانعظ دم هًه  التفاقيظ ة متى تاز  كا لةم -0

 ألحكا  ماةصةا إمى  ف  دنتةا  معداا  مصحى ة الاتدالى ة مثاذافىه تتذةمى دصذام  تفاليذظ  مشذغا ةدصذام  

تفال طب  مشغا  من   لاى تطنيق  ألحكذا   ماانةنيذظ ة مت تينيذظ  مدنلدذظ مشذ ةط ةلذ ةة  معدذاه فانذتنال  إمذى 

شذذغا فذذإم ألذذة م تفاذذل  مشذذغا دكافذذةم نامنذذ   لاذذى تطنيذذق  ألحكذذا   ماانةنيذذظ دذذم دااذذظ  م 972أحكذذا   مفصذذا 

ة مت تينيذذظ ة متعاقليذذظ  مضذذانطظ معالقذذا   مشذذغا أة  مناتاذذظ لن ذذا ةهذذ  دكافذذةم أيضذذا ندذذل  مدذذما يم ة معداذذظ 

غا  منذ   ناة شال   ة منصائ   مفنيظ حةا أنا   مةنائا متطنيق تش ي   مشغاه كدا يتذةمى  ألطنذاق دتفاذلة  مشذ

دذذم دااذذظ  019 مفصذذا )لاذى تطنيذذق  متشذذ ي   مدتعاذذق نامصذذحظ ة منذذالدظ  مد نيذذظ نامتننذذيق دذذ  دتفاذذلا  مشذذغا 

 (. مشغا

 .ال تةال صعةنا  أة ا غي   مصعةنا   متى ننق ًك ها -2

إمذى  لدال نأحكا   مدالخ  منانعظ لش خ دم نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيظ نتةاع ننةظ دم هذً   متا يذ  -4

 :دنلدا  أصحاب  معدا ة معداا  متاميظ 

o التحال  متةننى ماصنالظ ة متاا خ ة مصنالا   متاايليظ . 

o التحال  متةننى مافالحظ ة مصيل  منح ا . 

o التحال  معا   متةننى ماشغا . 

 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى ** 

ه ةتأدذا أم يكذةم (91) متةننذيظ حذةا  التفاقيذظ  مع نيذظ  قذ  أةً   ماانظ لادا ندا ااق فى تا ي   ماد ة يذظ 

 . م ل ةفق ندةًج  متا ي   مًا أ ناع  مدكتب حةا هًه  التفاقيظه ةنيام ل ض  التفاقيظ دم للدع

*  *  * 
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 :وجاء فى التقرير مايلي  –غير مصادقة على االتفاقية  –المملكة العربية السعودية   (ج )

ض ا لاى دااد  مةز  ق ه لادا نأنع دم نيم  ةا  ق    متى يت   تةاًها ل ض نع  ت  ل : ( 4)إجابة رقم  -

 .تا   التفاقيا  لاى دااد  مشة ا

 . أةً  معا  ناالتفاقيظ : ( 1)إجابة رقم  -

 . نع  ه إ ااق  متصليق لاي ا : ( 2)إجابة رقم  -

 :اةتظ دم حيث نع  ه إم أنناب لل   متصليق لاى تا   التفاقيظ تلا دتف: ( 1)إجابة رقم  -

لل   نناا  نصةص تا   التفاقيظ د  نصذةص  ألنلدذظ  مدعدذةا ن ذا أة  متةا ذا   مةطنيذظ أة  منيانذيظ  (9

 . مةطنيظ

تح ص حكةدظ  مدداكظ لاى تحايق  معل مظ  الاتداليظ دم ةالا نيئظ  معدا  مةطنيظ ة مدتة فاظ د  اةه   (0

 . التفاقيا   متى م  نصالق لاي ا(  ةح)

 (. 4)نفد  ةاانظ لاى  منم ا  ق  : ( 5)إجابة رقم  -

 . م  يت   تةاً أا إا  ق   : ( 6)إجابة رقم  -

تعدا حكةدظ  مدداكظ  مع نيظ  منعةليظ ااهلخ مالنتفالخ دم أحكا   التفاقيا  ة متةصيا  لنل : ( 9)إجابة رقم  -

ز  يذظ ةكذًم   منذعى ماتةفيذق نذيم أحكذا  دذة ل تعليا أنلدظ دتعااظ نامعدا أة  ماة ئ   متنفيًيظ أة  ما       مة

تا   التفاقيا  ة متةصيا  ة من  دد  مل ةايظ  مدعدةا ن ا فى لا أحكا  نلا   معدا  منعةلا نذعيا ماةصذةا 

 . إمى  معل مظ  الاتداليظ

 :ع دم هً   متا ي  إمى كا دم ةت  إ ناا نن: ( 8)إجابة رقم  -

 ددثا أصحاب  معدا ندااد  مغ ة  متاا يظ  منعةليظ –لنل  معزيز  منايدام  مدى/ لكتة خ م. 

 ددثا  معداا  ئيد  ماانظ  مةطنيظ مااام  معداميظ –نضاا نم دحدل  ضة م /  منيل. 

 . ولم نتلق من أصحاب العمل والعمال أى مالحظات حتى تاريخ إرسال التقارير 

 : وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى** 

لاى  منذاطظ  مدةتصذظ نامتصذليقه ةتأدذا  ماانذظ  متغاذب ( 91)أةً   ماانظ لادا نع ض  التفاقيظ  مع نيظ  ق  

 .لاى  مصعةنا   متى تحةا لةم  متصليق لاى  التفاقيظه ة تةاً  ةا  ق    مدناننظ متن يا  متصليق لاي ا

*  *  * 

 :التقرير مايلي وجاء فى  -مصادقة على االتفاقية  - جمهورية العراق (د )

 :ةت  دناقشظ  آلتي  07/1/0292 اتدع  مانظ  متشاة   مثالثي نتا ي  

فذذي ( 99519)قنذذ   معالقذذا   مع نيذذظ ة ملةميذذظ  مدذذ ق   – مل ئــذذـ خ  ةل  يــــذذـظ ة مداميــذذـظ  –كتذذاب ةز  تنذذا 

 .ةد فااتع  1/1/0292

مد قدذظ ا  مع نيظ  مدةا ظ إمى دعامي  منيل  مذةزي   أحدل دحدل مادام  مدلي   معا  مدنلدظ  معد/  نامظ  منيل  -9

نشذأم  9112معذا  ( 91)ةد فا ا ندةًج تا ي  حذةا  التفاقيذظ  مع نيذظ  قذ   9/1/0292في ( 117أ .  ح) 

 . مةلدا   الاتداليظ  معداميظ 
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 .جواب الحكومة ** 

 القسم األول** 

 :بيانات عامة 

 . متي م ا لالقظ نأحكا   التفاقيظ ن فق أ قا  ةتة  ي   منصةص  متش يعيظ  -9

منذذنظ ( 21)دذذم قذذانةم  متاالذذل ة مضذذدام  الاتدذذالي ماعدذذاا  قذذ  ( 14 – 12 – 10 – 19)  مدذذة ل  - أ

9179 . 

ةتعايدذذا   9117منذنظ ( 00)ةتعايدذا   قذذ   9117منذنظ ( 79)دذم قذذانةم  معدذا  قذذ  ( 919) مدذالخ   - ب

 . منالدظ ة مصحظ  مد نيظ 

 نع  ت   متننيق -0

 . 9111مننظ  19 ماانةم  ق   -2

  9117مننظ ( 79)دم قانةم  معدا  ق  ( 919) مدالخ  -4

 القسم الثاني** 

 (  4المادة ) 

مننظ ( 21) مضدام  الاتدالي  ق   متاالل ةدم قانةم (  19 – 12)ي تد   ةشا خ إمي ا في  مدة ل في تش يعاتنا  مت

ةتنفيً دشا ي   مةلدا   الاتداليظ  معادظ  مدناشذ خ  متذي تعذةل   مداصةل نامةلدا   الاتداليظ  معادظ تةطيط 9179

نامنف  لاى  مطناذظ  معاداذظ نأنذ ه فذي اد ة يذظ  معذ  ق ةًمذ  نتأنذيد  مد  كذز  الاتداليذظ ةننذاق  مدنتشذفيا  ةلة  

ظ ة م ياضذذيظ  متةميذذل ة مضذذدام ة يذذاض  ألطفذذاا ةلة   معاذذزخ ة مدذذل  د  مد نيذذظ ة مدكتنذذا  ة ألنليذذظ  مثاافيذذظ ة مفنيذذ

 :تشدا  مةلدا   الاتداليظ  معادظ  مدةضةلا   متاميظ / ةأداكم ماضاق  ألااز   ة منااهظ ة النتادا  

 .ةلدا  تنفيًيظ  -

 . ةنكام ة مناا  -

 .ةلدا  ت في يظ  -

 ( 1 مدالخ ) 

 .نع   - أ

 نع   - ب

 مع نذي  مذًي يعدذا فذي  معذ  ق يعادا  معادا  – 9117مننظ ( 79)دم قانةم  معدا  منافً ( 7)نص   مدالخ   -ج

 .دعاداظ  معادا  مع  قى في  محاةق ة مة انا   مدا  خ في هً   ماانةم 

 (7) مدالخ 

أم  ما ظ  مدش فظ لاى تطنيق أحكا  هًه  التفاقيظ هة ا از  متفتيش في ةز  خ  معدا ة مشئةم  الاتداليظ  نذتنال ل  - أ

 .9117مننظ  79 دم قانةم  معدا  منافً  ق ( 994)ألحكا   مدالخ 

 .ل ئ خ  متاالل ة مضدام  الاتدالي  –نع    - ب

 (1) مدالخ 

 .دناا  مش كا  حنب  أد  مداا ةللل  معادايم/ ةز  خ  متةطيط ةةز  خ  متاا خ –نع   - أ

 .نع    - ب

 .كال  -ج
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 (1) مدالخ 

 . ألنلدظ  مل ةايظ مكا دنشأخ تحلل ًم  / نع  

 99 – 92(  تيم مدال) 

 الاتداليذظ دةاذةلخ فذي  ألقنذا  ً    معالقذظ ةتشذا   ن ذا أقنذا  ً    معالقذظ ةال يتحدذا  معدذاا نفاذا   مااام / نع  

 .إضافيظ 

  92 – 90(  تيم مدال) 

 .غي  دطناظ 

 94(  مدالخ ) 

 .غي  دطناظ لل  في حاال  دعينظ كدا في  مادعيا   متعاةنيظ 

  95(  مدالخ)

 .ت ا  نع  تةاع  نننظ دم إي  ل  -ل

 .دم قانةم  متاالل ة مضدام  الاتدالي ( 14 – 12 – 10 – 19)  مدة ل  -هـ

 02(  مدالخ)

 .كال  - أ

 .كال  - ب

 .كال  -ج

 .تةال داامد ف ليظ  -ل

 . 9179مننظ ( 21)دم قانةم  متاالل ة مضدام  الاتدالي  ق  (  14 – 12 – 10 – 19) مدة ل  -هـ

 04(  مدالخ)

 .نع  دةاةل  - أ

 .دم قانةم  متاالل ة مضدام  الاتدالي ( 12)ة مدالخ  9179مننظ ( 50)نااني  ق  نع  قانةم  متنلي   م - ب

 05(  مدالخ)

 نع  يةال لة  ماضدام  الاتدالي ةنطد   النتااا إمى  القضيظ ة منة حي - أ

 .نع  تشدا دةتاة فئا   معداا في نغل ل ة مدحافلا   - ب

 .دم قانةم  متاالل ة مضدام  الاتدالي ( 19)ل  مدالخ / ج 

 01(   مدالخ)

 .غي  دطناظ 

 07(  مدالخ) 

 .ال يةال في  مةق   محاض  

 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي * 

  لل  ةضةح  متغطيظ  متشذ يعيظ ألحكذا   مدذالخ  ألةمذى دذم  التفاقيذظ  مدتعااذظ نامداصذةل نامةذلدا   الاتداليذظ  معداميذظ

ة متذذى حذذللت ا نةذذلدا   متغًيذذظ ة ةنذذكام ة النتاذذاا ةتنلذذي  أةقذذا   مفذذ  ت ة متثايذذة ةلة   محضذذانظ ة متعاةنيذذا  
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 مضذدام  الاتدذالي  متاالذل ةدذم قذانةم (  19ه  12) دذالتيم ة مةلدا   مصحيظ ةغي هاه حيث إم  م ل أحاا إمذى  م

ة ماتام تحلثتا لم  مةلدا   الاتداليظ  معادذظ ة متذى تاذلد ا  ملةمذظ ماداتدذ  ه أدذا دذا تاصذله  9179مننظ ( 21) ق  

   مة قعذظ فذي هًه  التفاقيظ  مةلدا   الاتداليظ  معداميذظ ه ة متذي تاذة  نتةفي هذا  مدنشذآ   مكنيذ خ ة مصذغي خ ة مدنشذآ

 مدناطق  منعيلخ لم  معد  م ة منائيذظ ه ةأيضذال  مةذلدا   متذى تاذلد ا دنلدذا   معدذاا ندنذاهدظ دذم  ملةمذظ ةأصذحاب 

 . أللداا ه كدا أم  مةلدا   معادظ ة متى ًك ها  م ل ال تشدا ا هًه  التفاقيظ

 قيظ م  يتضدم  م ل  ةاانظ لاى  مدة ل دم  مثانيظ إمى  مةادنظ دم  التفا. 

  متغطيظ  متش يعيظ محك   مدالخ  منالنظ دم  التفاقيظ  مدتعاق ندنذاة خ  معدذاا  معذ ب نامعدذاا  مذةطنييم فذي تطنيذق 

 .أحكا   التفاقيظ 

  متغطيظ  متش يعيظ محك   مدالخ  منانعظ دم  التفاقيظ  مدتعاق نامتز    ملةمظ نأم تش ة ا ظ دتةصصظ لاى تطنيذق 

 .أحكا   التفاقيظ 

 طيظ  متش يعيظ ألحكا   مدالخ  مثادنظ دم  التفاقيظ  مدتعااظ نامةلدا   متي تاة  ن ا  مدنشآ   مكني خ  متغ. 

   متغطيذذظ  متشذذ يعيظ محكذذ   مدذذالخ  متانذذعظ دذذم  التفاقيذذظ  مدتعاذذق نذذامتز   كذذا دنشذذأخ كنيذذ خ نإياذذال قنذذ  ماةذذلدا 

 . الاتداليظ  معداميظ ن ا 

  معاشذ خ دذم  التفاقيذظ  مدتعاذق نتشذكيا مانذظ ماةذلدا   الاتداليذظ  معداميذظ فذي كذا  متغطيظ  متش يعيظ محك   مدالخ 

 .دنشأخ كني خ 

  متغطيظ  متش يعيظ محك   مدالخ  محاليظ لش خ دم  التفاقيظ  مدتعاق نتحدا  مدنشأخ دصا ية إقادظ  مدنشآ   مةاصظ 

 .نامةلدا   الاتداليظ  معداميظ ه ةكًم  نفاا  تشغيا ا 

   متغطيذذظ  متشذذ يعيظ ألحكذذا   مدذذالخ  مثانيذذظ لشذذ خ دذذم  التفاقيذذظ  مدتعااذذظ نتحليذذل دنذذاطق  متادذذ   مصذذنالي أة لذذل 

 . متاا ي أة  مةلدي ةنشاق صنلةق أة أكث  ماةلدا   الاتداليظ  معداميظ مادنشآ   مصغي خ نامدنطاظ 

 دتعااظ نامةلدا   متذي يةف هذا صذنلةق  مةذلدا  لل   متغطيظ  متش يعيظ ألحكا   مدالخ  مثامثظ لش خ دم  التفاقيظ  م

 . الاتداليظ  معداميظ  معداا  مدنشآ   مصغي خ  مدشت كظ فيع ةأف  ل أن ه 

 ةق  مةذلدا   الاتداليذظ محك   مدالخ  م  نعظ لشذ خ دذم  التفاقيذظ  مدتعاذق نذإل  خ صذنل  مازئيظ  متغطيظ  متش يعيظ

 .يا   متعاةنيظه حيث أم  م ل حص   مةض  فى  مادع معداميظ

 ةق  مةلدا   الاتداليظ ألحكا   مدالخ  مةادنظ لش خ دم  التفاقيظ  مدتعااظ نتدةيا صنل  مازئيظ  متغطيظ  متش يعيظ

ه حيث أم  م ل أفال نتدةيذا  منذاطظ  معادذظ نننذنظ دذم إي  ل ت ذاه لةم تةضذي  نذاقى  ألطذ  ة  متذى تدذةا  معداميظ

دذم قذانةم  متاالذل ة مضذدام  الاتدذالى تحذلث   14إمذى  19أم  مدة ل دم   مصنلةق كدا حللتع هًه  مدالخه كدا

 .لم  مةلدا   الاتاليظ  معادظ  مدناش خ ةغي   مدناش خ

  م  يتضدم  م ل  ةاانظ  مدتعااظ نامدة ل دم  منالنظ لش خ إمى  مثانيظ ة معش يم دم  التفاقيظ. 

  ة معشذذ يم دذم  التفاقيذذظ  مدتعااذظ نإنشذذاق دااذد ألاذذى ةداذذامد  متغطيذظ  متشذذ يعيظ  مازئيذظ ألحكذذا   مدذالخ  مثامثذذظ

 .ف ليظ ماةلدا   الاتداليظ  معداميظ ه حيث أم دا أةضحع  م ل ةاةل داامد ف ليظ فاط 

 ألحكا   مدالخ  م  نعذظ ة معشذ يم دذم  التفاقيذظ  مدتعااذظ نإنشذاق إل  خ د كزيذظ ماةذلدا    مازئيظ  متغطيظ  متش يعيظ

ه حيذث أشذا   مذ ل إمذى أم  مدذالخ اق ف ةع م ا في  مدناطق  مالزدظداميظ في ةز  خ  معدا ةأيضال إنش الاتداليظ  مع

دم قانةم  متاالل ة مضدام  الاتدالى  متى تةص دمننظ  متاالل ة مضدام  الاتدالى ماعداا ه ةال تتحلث  12

 .لم ةز  خ  معدا 

  معش يم دم  التفاقيظ  مدتعااظ ندناهدظ دمننذظ  متأدينذا   متغطيظ  متش يعيظ ألحكا   مدالخ  مةادنظ ةلل  ةضةح 

 الاتداليظ في تطةي  ةتحنيم دنتةيا   مةلدا   الاتداليظ  معداميظ مدةتاة فئا   معداا ةزيالخ للل  مدنتفعيم 

دذم قذانةم  مضذدام  الاتدذالى ( 19)ه حيذث أم  مدذالخ ا   مصناليظ ة متاا يظ ة مةلديذظن ا ه في دناطق  متادع

 .تحلث لم  مةلدا   الاتداليظ  معادظ ةميد  مةلدا   الاتداليظ  معداميظت
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  لل   متغطيظ  متش يعيظ ألحكا   مدالخ  منالنظ ة معش يم دم  التفاقيظ  مدتعااظ ندن  نعض  ةلفاق   دذم ضذ  ئب
ا  ماداليذظ نتذةفي   أل ناح  متاا يظ ة مصناليظ مادنشآ   متى تاذة  نصذفظ  ةتيا يذظ ه أة  نداتضذي  تفاقيذا   معدذ

 .نعض  مةلدا   الاتداليظ ماعداا 

  لل   متغطيظ  متش يعيظ ألحكا   مدالخ  منانعظ ة معش يم دم  التفاقيذظ ة مدتعااذظ نتشذاي  ةللذ   مادعيذا   مةاصذظ
 . متي تملي ةلدا   اتداليظ ماعداا ه ندنح ا صفظ  منف   معا  نا    دم  مناطظ  مدةتصظ 

 نظ لاى  مدة ل دم  مثادنظ ة معش يم إمى  مثانيظ ة مثالثيم دم  التفاقيظم  يتضدم  م ل  ةاا. 

*  *  * 

 :وجاء فى التقرير مايلي  –غير مصادقة على االتفاقية  –دولة الكويت  (ه )

 علاى السالطات العمالياة االجتماعياة الخادمات بشاأن 4182 لسانة( 46)رقام  العربياة االتفاقياة عرض تم هل  - 4

 السلطات؟ هذه ومن هى ؟المختصة

 (. مناطظ  متش يعيظ)نع  ت  ل ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليق ةهى دااد  ألدظ  -

 السلطات؟ هذه اتخذته الذي اإلجراء هو ما  - 1

 .إ ااق  متصليق لاي ا -

 وجدت؟اآلن؟ وما هى هذه الصعوبات إن  حتى االتفاقية على التصديق دون تحول تشريعية صعوبات توجد هل  - 2

م فى  ماطاع  ألهاى كافظ  محاذةق ة مةذلدا  كفا ماعاداي 0292مننظ  1ق  حيث أم قانةم  معدا   تةال ال -

 . الاتداليظ  متى دم شأن ا تةفي  نيئظ لدا د يحظ ةدنتاظ

 

 ؟ االتفاقية على التصديق دون تحول عملية صعوبات توجد هل  - 1

 .تةال ال -

 ؟ االتفاقية على التصديق دون تحول اقتصادية صعوبات هناك هل 

 تةال ال. 

 ؟ ماا  )الاخ... سياساية  اجتماعياة،)اآلن  حتاى االتفاقياة على التصديق دون تحول أخرى صعوبات هناك هل

 هى إن وجدت؟

 .ال تةال -

 االتفاقية مستقبالً؟ على التصديق تسهيل بهدف ذكرتم، التي الصعوبات على للتغلب لديكم تصورات هناك هل 

 التصورات ؟ هذه هي ما

 .ميد هنا  تصة  دحلل فى  مةق   محامى -

 من( 46)من المادة ( 1)الفقرة  بأحكام عمالً  االتفاقية؟ على التصديق تسهيل شأنها من إجراءات اتخاذ تم هل  - 5

 العربية؟ العمل وتوصيات اتفاقيات نظام

 .م  تتةً إا  ق   دم شأن ا تن يا  متصليق لاى  التفاقيظ -

 ؟4182سنة  بعد صدرت التي تشريعاتكم في االتفاقية، في الواردة باألحكام االسترشاد مدى ما  - 6

 .تعتن  دعل   ألحكا   مة  لخ فى  التفاقيظ دعدةا ن ا فى  متش يعا   مةطنيظ -

 تقضي ما تمشياً مع التقرير، لهذا إعدادكم حين بلدكم في والعمال األعمال أصحاب منظمات مع التنسيق تم هل  - 9

 العربية؟ العمل وتوصيات اتفاقيات نظام من( 49)المادة  به

ددذثال )إلل ل هً   متا ي  دم قنا  محكةدظ ةأ نا  نن  دنع إمى كا دم غ فظ تاا خ ةصذنالظ  مكةيذ   ت  -

 .ةم  نتاق دن   أا دالحلا  لاى  متا ي ( ددثال ماعداا)ة التحال  معا  معداا  مكةي  ( ألصحاب  أللداا
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 :لجنة للرد انتهت إلى مايلى وبدراسة ال** 

لاذى  منذاطظ  مدةتصذظ نامتصذليقه ةتأدذا  ماانذظ ناتةذاً ( 91)أةً   ماانظ لادا نع ض  التفاقيظ  مع نيظ  ق  

 . ةا  ق    مدناننظ متن يا  متصليق لاى  التفاقيظ

*  *  * 

 :وجاء فى التقرير مايلي  –غير مصادقة على االتفاقية  –دولة ليبيا  (و )

نشذذأم  مةذذلدا   الاتداليذذظ  معداميذذظ لاذذى  9112منذذنظ ( 91)هذذا تذذ  لذذ ض  التفاقيذذظ  مع نيذذظ  قذذ   :األول السااؤال 

  مناطا   مدةتصظ ؟ ةدم هى هًه  مناطا  ؟

م  تع ض  التفاقيذظ لاذى  منذاطا   مدةتصذظ نذا أحياذ  إمذى  ماطذاع  مدةذتص ة ما ذا   مدعنيذظ ن ذا : الرد  -

 . مدمتد   مةطنى  معا  ىتصليق هتصظ نامة مناطظ  مدة.. . ماانةنيظ ة مفنيظمال  نظ ةإنل ق  م أا دم  مناحيظ 

 دا هة  ةا  ق  مًا  تةًتع هًه  مناطا  ؟ :السؤال الثانى 

م  تأةً  مناطظ  مدةتصظ نامتصليق أا إا  ق ألم  مل  نظ  متى تا ي ذا  ماطالذا  ة ما ذا   مدعنيذظ : الرد  -

 .ماعداا ةأصحاب  أللداا ناالتفاقيظ م  تنتع دم  مل  نظ نعلندا في ا  مدنلدا   مناانيظ 

 ها ت  ل ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليق ؟ :السؤال الثالث 

 .م  تع ض  التفاقيظ حاميا ةنتع ض لنل تااى  لةل دم  ماطالا   مدةتصظ ة ما ا   مدعنيظ ن ا :الرد  -

 ها تةال صعةنا  تش يعيظ ؟: السؤال الرابع 

 .ال تةال صعةنا  تش يعيظ ه إال أم كثي   دم  ألحكا  م  يتضدن ا قانةم  معدا: الرد  -

 ها تةال صعةنا  لدايظ تحةا لةم  متصليق لاى  التفاقيظ حتى  آلم ؟ ةدا هى إم ةال ؟: السؤال الخامس 

 .ال تةال صعةنا   لدايظ :الرد  -

دذم ( 0) ا  متصذليق لاذى  التفاقيذظ؟ لدذالل نأحكذا   مفاذ خ ها ت   تةاً إا  ق   دذم شذأن ا أم تنذ: السؤال السادس 

 دم نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيظ؟( 91) مدالخ 

إم  ةا  ق    متى  تةً  هذى إحامذظ  التفاقيذظ إمذى قطالذا  ةا ذا  لدذا دعنيذظ ناالتفاقيذظ مال  نذظ  :الرد  -

 .ةإنل ق  م أا  ماانةنى ة مفنى

 ؟9112نت شال ناألحكا   مة  لخ فى  التفاقيظه فى تش يعاتك   متى صل   نعل ننظ دا دلا  ال: السؤال السابع 

 .نيت   النت شال نأحكا   التفاقيظ لنل إلل ل قانةم أة الئحظ تةص  مةلدا   الاتداليظ  معداميظ :الرد  -

 قيب فى  متنذيي  دا يمةً لاى هًه  التفاقيظ كث خ إنشاق  مصناليق ةادعيا  تعاةنيظ ةماام ةتحتاج إمى ة

 .قل يكةم لاى حناب  معدا

كدذذا أم  مدذذالخ  منالنذذظ  متذذى أةانذذ  دنذذاة خ اديذذ   معدذذاا  معذذ ب نامعدذذاا  مذذةطنييم فذذى تطنيذذق  ألحكذذا  

 مة  لخ ناالتفاقيظه ة مدناة خ فى مينيا هى مادي   معادايم نة ق ةطنييم أة غي  ةطنييمه نة ق لذ ب أة أاانذبه 

 .يزاةحتى ال يكةم  منص تدي

ها ت   متننيق د  دنلدا  أصحاب  أللداا ة معداا فى نالك  حيم إلل لك  م ً   متا ي ه تدشيال دذ  : السؤال الثامن 

 دم نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيظ؟( 97)دا تاضى نع  مدالخ 

أي ذ  لنذل إم  متننيق دذ  دنلدذا  أصذحاب  أللدذاا ة معدذاا دنذتد  دذم ةذالا دشذا كت   ةإنذل ق   :الرد  -

 .إلل ل  متا ي 

 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى ** 

ه ةتأدذا  ماانذظ لذ ض (91)أةً   ماانظ لادا ندا ااق فى تا ي  حكةدظ لةمظ مينيا حةا  التفاقيظ  مع نيظ  ق  

 . التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليقه ة متغاب لاى  مصعةنا   متى تحةا لةم  متصليق لاي ا 

◘ ◘ ◘  
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 الجزء  الثاني

 متابعة الردود على

 مالحظات لجنة الخبراء القانونيين

 

 :بشأن مستويات العمل  4166لسنة (  4)االتفاقية العربية رقم : أواًل 

لاذى دالحلذا   ماانذظ  منذاناظ نشذأم  التفاقيذظ  –دصذالقظ لاذى  التفاقيذظ  –ةصا  ل دم حكةدظ لةمظ مـيـنـيــا 

 :ةااق فى  م ل دا ياى ه ( 9) مع نيظ  ق  

 :المالحظة األولى 

 : متى تنص لاى دا ياى ( 21)لل  ةاةل تغطيظ تش يعيظ محك   مدالخ 

 .ينل  تش ي  كا لةمظ  مط ياظ  متى يضدم ن ا  معادا  متع ة لاى تفاصيا أا ه ة متأكل دم لقظ  محناب 

 :الرد 

ةأنذذل  مانذذظ  9172منذذنظ ( 51)ةم  معدذذا  قذذ  دذذم قذذان( 27)نذذنق ةأم تذذ   مذذ ل لاذذى هذذًه  مدالحلذذظ نامدذذالخ 

قذل تذ  إمغذامه  9172منذنظ ( 51) مةن  ق  أي ا نأم  مدالخ ال تغطى دا ااق فى دذالخ  التفاقيذظ ه ةنفيذل نذأم قذانةم  قذ  

دم  ماانةم  مدشا  إميع ( 5)نشأم إصل   قانةم لالقا   معدا ةااق   مدالخ  0292مننظ ( 90)ندةاب  ماانةم  ق  

 ألا  نأنع دا يعطى ماعادا نلي  ا له ةفذق لاذل لدذا نذة ق كذام حصذظ فذى إنتذاج أة لائذل  دذم  ةنتذاج أة  نتع ية

 . مةلدظ أة دنام  ناليظ نة ق كام حصظ فى إنتاج ة منلا ة مدز يا  ألة ا  مدنتحاظ نحك   متش يعا   منافًخ 

فذى  مدشذ ةع  ماليذل ةنذةة ( 21)دذالخ ةإم هً   ماانةم هة دحا تغييذ  ناذانةم لدذا اليذل ةقذل تذ  د  لذاخ  م

 .نزةلك  نننةظ دنع نعل إصل  ه 

 :المالحظة الثانية 

دم  التفاقيظ  مدتعااظ نتةفيض نالا   معدا  ميةدى نالظ ة حلخ فذى ( 41)لل   متغطيظ  متش يعيظ محك   مدالخ 

 . أللداا  مد هاظ أة  مةط خ أة  مضا خ 

 :الرد 

نشأم إصل   قانةم لالقا   معدذا نذالا   معدذا حيذث  0292مننظ ( 90)  دم قانةم  ق( 92)حلل   مدالخ 

ال ياةز أم تزيل نالا   معدا لاى ثدام ةأ نعيم نالظ فى  ألننةع ه كدا ال ياةز أم تتااةز لشذ  نذالا  لدذا 

تحليذلها فى  مية   مة حله ةياةز تةفيض نالا   معدا منعض فئا   معادايم فى  مصنالا  أة  أللداا  متى يصل  ن

ق    دم دااد  مةز  ق نناق لاى  قت  ح دم ةز  خ  معدا ة متأهياه ةفئا   معادايم فى  مصنالا  ة أللداا نتكةم 

 .دم نين ا  مد هاظ ة مةط خ ة مضا خ 

ةدم أاا تةضي  ًم  فال ت   منص فى دش ةع قانةم  معدا  ماليل ة مًا نيحا دحذا  ماذانةم  محذامى  مدشذا  

 :دنع لاى دا ياى ( 910)فى دش ةع  ماانةم حيث نص   مدالخ ( 41)ًم  ه نةض  نص  مدالخ  إميع لاى إيضاح
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ياذذةز تةفذذيض نذذالا   معدذذا  مدنصذذةص لاي ذذا فذذى  مدذذالخ  منذذاناظ مذذنعض فئذذا   معدذذاا أة فذذى  مصذذنالا  )

زي   معدا ة متأهيذاه ة أللداا  مةط خ أة  مضا خ ةتحلل فئا   معداا ة مصنالا  ة أللداا  مدشا  إمي ا نا    دم ة

 (.كدا ياةز تنليد ا ناتفاقيا  اداليظ

 .ةلنل صلة  دش ةع  ماانةم نةة نزةل دكتب  معدا  مع نى نننةظ دنع 

 :المالحظة الثالثة 

دم  التفاقيظ  مدتعااظ ناة ز تشغيا  معداا نذالا  إضذافيظ أة أثنذاق ( 41)لل   متغطيظ  متش يعيظ ألحكا   مدالخ 

يظه لاى أال تتااةز نالا   معدا  ميذةدى فذى دادةل ذا لشذ  نذالا  فذى  ميذة  أة نذتيم نذالظ فذى  م  حظ  ألننةل

 . ألننةع 

 :الرد 

دذم قذانةم  معدذا  قذ  ( 17)إم دا ااق فى  مدالحلظ نشذأم نذالا   معدذا  ةضذافيظ  متذى نصذ  لاي ذا  مدذالخ 

 ( .فى لم ثالث نالا  فى  مية أال تزيل نالا   معدا  ةضا)ة متى كان  تنص لاى  9172مننظ ( 51)

 17)ننفد  ق   مدالخ  9170مننظ ( 70)ةنل   مل ةة  متنديظ فى ًم   مةق  ت  تعليا هًه  مدالخ ناانةم  ق  

 .ةأااز  هًه  مدالخ لاى أال تزيل نالا   معدا  ةضافيظ لم أ ن  نالا  فى  مية ( دك  

نشذذأم إصذذل   قذذانةم  0292منذذنظ ( 90)قذذانةم  قذذ  ةتعليالتذذع ندةاذذب  9172منذذنظ ( 51)ةقذذل أمغذذى قذذانةم 

نذذالا   معدذذا نذذأال ياذذةز أم تزيذذل لاذذى ثدذذام ( 92)لالقذذا   معدذذا ةهذذة  ماذذانةم  منافذذً حاميذذاه حيذذث حذذلل   مدذذالخ 

 .ةأ نعيم نالظ فى  ألننةع ه كدا ال ياةز أم تتااةز لش  نالا  فى  مية   مة حل 

إميع فى  مفا خ  مثانيظ دن ا لاى أنع فى حامظ تشغيا  معادا نالا  دم نفد  ماانةم  مدشا  ( 91)ةنص   مدالخ 

زيذالخ % 52لدا إضافيظ مدة ا ظ ضغط  معدا فإنع ينذتحق ناةضذافظ إمذى أاذ ه  ألصذاى أاذ   إضذافيا ال ياذا لذم 

 .لاى  ألا   مدعتال ةلاى أال تتااةز نالا   معدا  ةضافى ثالث نالا  فى  مية   مة حل

 :للرد انتهت إلى ما يلى  وبدراسة اللجنة

  تطاب  ماانظ دم حكةدظ لةمظ مينيا دة فات ذا ناذانةم  معدذا  ماليذل حذيم إصذل  ه ة مذًا يحاذق  متغطيذظ  متشذ يعيظ

دم  التفاقيظه كدا ياب أم يحلل  ماانةم حل  متةفيض نالا   معدا  ميةدى ننالظ ة حلخ فى ( 41ه 21)مادالتيم 

دنذع ناذة ز تةفذيض نذالا  ( 910) مضا خ ه حيث أم  مدش ةع ااق فى  مدالخ  أللداا  مد هاظ أة  مةط خ أة 

دذم  التفاقيذظ ننذالظ ة حذلخ ه ةاذاق نذص  مدذالخ نصذيغظ ( 41) معدا ةمذ  يحذلل دذلخ حصذ   كدذا اذاق فذى  مدذالخ 

 . ماة ز ه نيندا ااق نص  التفاقيظ نصيغظ  المتز   

  تفاقيظ  مدتعااظ ناة ز تشذغيا  معدذاا نذالا  إضذافيظه أة أثنذاق دم  ال( 41)لل   متغطيظ  متش يعيظ ألحكا   مدالخ

 م  حظ  ألننةليظ ه لاى أال تتااةز نالا   معدا  ميةدى فى دادةل ا لش  نذالا  فذى  ميذة  أة نذتيم نذالظ 

نشأم لالقذا   معدذا قذل حذلل  نذالا   0292مننظ ( 90)دم  ماانةم  ق  ( 91)فى  ألننةع ه حيث أم  مدالخ 

دنذع حذلل  نذالا   معدذا نذأال ياذةز أم تزيذل لذم ( 92)ةضافيظ نثالث نالا  فى  مية  ه نيندذا  مدذالخ  معدا  

ه (91)نالظ فى  ألننةع ه كدا ال ياةز أم تتااةز لش  نالا  فى  ميذة  ه ةهذً  نذع تنذاقض دذ   مدذالخ ( 41)

هذة دذا يكذةم قذل ةذامة أحكذا  نالظ فى  ميذة  ه ة( 99)حيث نيكةم  مدادةع فى حامظ نالا   معدا  ةضافيظ 

دم  التفاقيظ قل حلل  نالا   معدا  ميةدى نثدانى نالا  فذى ( 45) التفاقيظ فى دادةل ا حيث أم حك   مدالخ 

 مية  أة ثدانيظ ةأ نعيم نالظ فى  ألنذنةع ه ةنذًم  يكذةم دذا حذلله  ماذانةم نذأم تكذةم نذالا   معدذا  ةضذافيظ 

 .ز  محل  مًا ق  تع  التفاقيظ ةهة لش  نالا  فى  مية  ثالث نالا  فى  مية  يكةم قل تااة

*  *  * 
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 :بشأن المستوى األدنى للتأمينات االجتماعية  4194لسنة ( 2)االتفاقية العربية رقم : ثانيا 

 :الحظت اللجنة أن ** 

 :مصادقة على االتفاقية :  جمهورية السـودان 

تا   مدالحلظ  مدتعااظ نأم ( 2)مظ  مةاص ناالتفاقيظ  مع نيظ  ق  م  ت ل لاى دالحلظ  ماانظ نشأم تا ي  هًه  ملة

 .تنعى  محكةدظ إمى تطنيق دعاداظ  مدفاةل ل ةا  منةل م ه دعاداظ  مدتةفى نامنننظ مانةل نييم  معادايم نامةا ج 

 .مناسباً  لذلك تؤكد اللجنة على مالحظاتها السابقة ، وتري عرض األمر على المؤتمر العام التخاذ ما يراه

*  *  * 

 " :معدلة " بشأن تنقل األيدى العاملة  4195لسنة ( 1)االتفاقية العربية رقم : ثالثا 

 :الحظت اللجنة أن ( 4)

 :غير مصادقة على االتفاقية:  جمهورية السـودان 

 مدالحلظ  مدتعااظ ه تا  ( 4)م  ت ل لاى دالحلظ  ماانظ نشأم تا ي  هًه  ملةمظ  مةاص ناالتفاقيظ  مع نيظ  ق  

 .نع ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليقه ةدة فاخ  ماانظ ندا يتا   فى هً   مشأم 

 .لذلك تؤكد اللجنة على مالحظاتها السابقة ، وتري عرض األمر على المؤتمر العام التخاذ ما يراه مناسباً 

 :دراسة الردود على مالحظات اللجنة ( 1)

 :دم  ملةمتيم  متاميتيم ( 4)ا  مع نى  ليم لاى دالحلا   ماانظ حةا  التفاقيظ  مع نيظ  ق  ةصا إمى دكتب  معد

 .اد ة يظ دص   مع نيظ  (أ )

 . ماد ة يظ  ميدنيظ  (ب )

 :ىل، وجاء فى الرد ما ي( االتفاقيةوهى دولة مصادقة على )جمهورية مصر العربية  (أ )

نشأم  م ل لاى  مدالحلظ  مة  لخ دم  9/7/0292نتا ي  ( 91/715/ .ح)ناةشا خ إمى كتاب دعاميك   ق  

ة متى  ه(دعلمظ)نشأم تناا  أليلي  معاداظ  9175مننظ ( 4)مانظ  مةن  ق  ماانةنييم  مدتعااظ ناالتفاقيظ  مع نيظ  ق  

نإلطاق  تتعاق نعل   متغطيظ  متش يعيظ محك   مننل  مثاني دم  مدالخ  مثانيظ دم  التفاقيظ  مع نيظ نامفظ  مًك   مةاص

ينص فى  0222مننظ ( 90) ألةمةيظ فى  متشغيا ماعداا  مع ب  مة فليمه فإننا نحيطك  لادا نأم قانةم  معدا  ق  

ال ياةز مألاانب أم يز ةمة  لدال إال نعل  محصةا لاى ت  ةيص نًم  دم  مةز  خ : "دنع لاــــــى أم ( 01) مدالخ 

 ..."ل ة ةقادظ نعال  معدا  مدةتصظه ةأم يكةم دص حا م   نلةةا  منال

نشأم ش ةط ةإا  ق    مت ةيص نامعدا  0292مننظ ( 010)ةتال   ةشا خ إمى  ما     مةز  ي  ق  

 :لاى أم( 1)حيث نص فى دالتع  ق   همألاانب

 :تعفي فئا   ألاانب  متاميظ دم  نة  ت ةيص  معدا  مدشا  إمي ا فى  مدالخ  مةادنظ

 . مليدا  طيظ  معاداةم ندنشآ   ماطاع  مةاص ناد ة يظ دص   مع نيظ لايا اد ة يظ  منةل م  -

 . مفانطينيةم  محاصاةم لاى ةثائق نف  صال خ دم اد ة يظ دص   مع نيظ أة دم  مناطظ  مفانطينيظ -

 (.0221مننظ  1ق    ةز  ا  ق  ) لايا  ماد ة يظ  ماننانيظ  معادايم نامنالل طناا مش ةط  مدعاداظ نامدثا  -

ناةضافظ إمى  التفاقيا   مثنائيظ  متى تعالها حكةدظ اد ة يظ دص   مع نيظ د  نائ   ملةا  مع نيظ ة متى هً  

 .تتضدم تن يال  ماعدامظ  مع نيظ ل ةا  ماط   مدص ا 
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 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلى * 

 مننل  مثانى دم  مدالخ  مثانيظ دم  التفاقيظ   متأكيل لاى دالحلت ا  مناناظ ة مدتعااظ نعل   متغطيظ  متش يعيظ محك 

دم  ماانةم ( 01) مةاص نإلطاق  ألةمةيظ فى  متشغيا ماعداا  مع ب  مة فليمه حيث أم نص  مدالخ ( 4) مع نيظ  ق  

يةض  إا  ق    معدا مألاانب نامحصةا لاى  مت  ةيص دم  مةز  خ  مدةتصظ ه ةهة دا  0222مننظ ( 90) ق  

ا  ألاانب ندا في    مع ب ه ةم  تنيم  مدالخ أيظ أةمةيظ ماعداا  مع ب ه كدا أم  ما     مةز  ا  ق  ينطنق لاى ك

م  يشدا كا  معداا  مع ب ه حيث ةص  منةل نييم ة مفانطينييم ة ماننانييم ه كدا أنع م  يحلل  0292مننظ ( 010)

 .حتى أةمةيظ م   ه نا فاط  ةلفاق دم  نة   مت  ةيص 

*  *  * 

 :، وجاء فى الرد ما يلى ( وهى دولة مصادقة على االتفاقية)الجمهورية اليمنية  (ب )

 منصةص  متش يعيظ  منا يظ  متى م ا لالقظ )تنفيً  ألحكا  هًه  التفاقيظ ةنناق لاى  مندةًج  مةاص نامنيانا   معادظ 

 :نشي  إمى  آلتى ( نأحكا   التفاقيظ

 .تع هة  مًا يغطى أحكا  هًه  التفاقيظ ةتعليال 9115معا  ( 5)قانةم  معدا  ق   -

 معادا أنذع كذا شذةص يعدذا مذلا  9115معا  ( 5)دم قانةم  معدا  ق  ( 0)ل ف   مدالخ : دم  التفاقيظ ( 9) مدالخ  -

صاحب  معدا ةيكةم تح  إل  تع ةمة كام نعيل  لذم نلا تذع ماذاق أاذ  ةةفذق لاذل دكتذةب أة غيذ  دكتذةب ةيشذدا 

 . ألحل ثه ةهً   متع ية يشدا  معداا  مع ب ة ألاانب ًم   م ااا ة منناق ة

لاذى إلطذاق  ألةمةيذظ ماعادذا  مع نذى نعذل  معادذا  ميدنذى إال أم دشذ ةع  9115معذا  ( 5)م  ينص  ماانةم  منافً  ق   -

 ألاننذى قانةم  معدا  ماليل نص لاى أم  ألةمةيظ تدن  ماعادا  ميدنى ث  ماع نى ةإم م  يتةف  فيدكم  نذتال    معادذا 

%( 92)لاى أم ال تزيل ننذنظ  معدامذظ غيذ   ميدنيذظ لاذى ( 09)د   ةشا خ إمى أم قانةم  معدا  منافً نص فى  مدالخ 

 .ةفى  مدش ةع  ماليل أمغى هً   مش ط طناا مدطامنظ دنلدظ  متاا خ  معامديظ 

 9115معذا  ( 5)دم قذانةم  معدذا  قذ  ( 01 – 90)مال غط  هًه  مدالخ أحكا   مدة ل دم : دم  التفاقيظ ( 0) مدالخ  -

 ( .49 – 07) مناب  مثانى قة لل  متشغيا ةكًم   مناب  مثامث دم نفد  ماانةم ةهة  مةاص نعاةل  معدا  مدة ل 

تتةمى ةز  خ  مشئةم  الاتداليظ ة معدا إن     التفاقيا   مثنائيظ د   ما ا   مدداثاظ فى : دم  التفاقيظ ( 4ه 2) مدة ل  -

 .مع نيظ ة ألاننيظ ةدًك     متفاه  حةا تن يا تناا  أليلا  معاداظ  ملةا  

 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلى 

  لل  ةضةح  متغطيظ  متش يعيظ محك   مدالخ  ألةمى دم  التفاقيظ ه  مدتعاذق ننذ يام أحكذا   التفاقيذظ لاذى اديذ   معدذاا

قانةم  معدا  مدشا  إمي ا فى  م ل تتعاق نتع ية  معادا ةم  تتط ق إمى دم ( 0) مع ب  مة فليمه حيث أم  مدالخ  ق  

 .شدةا  معداا  مع ب نح يظ  متناا ماعدا ل ةا  ملةمظ

 لل   متغطيظ  متش يعيظ نشأم تطنيق دنلأ إلطاق  ألةمةيظ فى  متشغيا ماعداا  مع ب  مة فليم. 

 دم  التفاقيظ ( 0) لل   متغطيظ  متش يعيظ منعض  ألحكا   مة  لخ فى  مدالخ. 

  دم  التفاقيظ( 4ه 2)لل   متغطيظ  متش يعيظ ألحكا   مدالتيم. 

*  *  * 

 :بشأن السالمة والصحة المهنية  4199لسنة ( 9)االتفاقية العربية رقم : رابعا 

السابقة على مالحظة اللجنة  -مصادقة على االتفاقية  –وصل إلى مكتب العمل العربى رد من الجمهورية اليمنية 

 :، وجاء فى الرد ما يلى ( 9)بشأن االتفاقية العربية رقم 
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دم ( 1)دم  مدالخ ( 9)يغطى  مفا خ  9115معا  ( 5)نشي  إمى أم قانةم  معدا  ق  : دم  التفاقيظ ( 1) مدالخ 

ينا   مةادنظ  ثى م  التفاقيظ ه إال أم  متع ية  مة  ل فى  ماانةم قاص  ه حيث نص لاى أم  محلث هة كا ًك  أة أن

مًم  ت  إلالخ صياغظ هً   متع ية فى دش ةع  ماانةم  ماليل حيث ل ة  مطفا  معادا نأنع كا ًك  أة   لش خ دم  معد

ميحلل نم  0220معا  ( 45)ةصل  قانةم حاةق  مطفا  ق  . أنثى أت   مةادنظ لش  ةم  يتااةز  مثادنظ لش  دم  معد  

معا  ( 51)ننظه ةصل   الئحظ  أللداا  مدحلة خ لاى  ألطفاا  ق  ( 94)نـ (22) مطفا  معادا حنب نص  مدالخ 

مًم  ت  إلالخ صياغظ تعليال   ماانةم حيث ل ة  هننظ( 95)ةحلل  نم  معدا نانتكداا  متعاي   ةمز دى ةهة  0224

  يتااةز  مثادنظ لش  دش ةع قانةم  معدا  ماليل  مطفا  معادا نأنع كا ًك  أة أنثى أت   مةادنظ لش  دم لد ه ةم

ناةضافظ إمى أن ا صل   الئحظ تحليل  أللداا  مدحلة خ لاى  ألطفاا  معادايم ة أللداا  مدندةح ن ا مدم أت  نم 

د فق  ما    ) 0292معا  ( 99) م  نعظ لش خ ةم  يتااةز نم  مثادنظ لش  ةصل   هًه  مالئحظ ناما     مةز  ا  ق  

 . (0292مننظ  99 مةز  ا  ق  

 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلى * 

دم  مدالخ  منالنظ دم  التفاقيظ  مدتعاق نحل  تشغيا  ألحل ث دم  ماننيم فى ( 9) متغطيظ  متش يعيظ محك   مفا خ 

 . أللداا  مصناليظ قنا نم  مةادنظ لش خ 

*  *  * 

 :العمل بشأن بيئة  4184لسنة ( 42)االتفاقية العربية رقم : خامسا 

 :الحظت اللجنة أن 

 :غير مصادقة على االتفاقية:  المملكة األردنية الهاشمية 

ه تا   مدالحلظ  مدتعااظ ( 92)م  ت ل لاى دالحلظ  ماانظ نشأم تا ي  هًه  ملةمظ  مةاص ناالتفاقيظ  مع نيظ  ق  

 .تا ي  حةا هًه  التفاقيظنع ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليقه ةأم يكةم  م ل ةفق ندةًج  م

 .لذلك تؤكد اللجنة على مالحظاتها السابقة وترى عرض األمر على المؤتمر العام التخاذ ما يراه مناسبا 

*  *  * 

 :بشأن المرأة العاملة  4196لسنة ( 5)االتفاقية العربية رقم : سادسا 

على مالحظات اللجنة  -على االتفاقية مصادقة  –وصل إلى مكتب العمل العربى رد من الجمهورية اليمنية 

 :، وجاء فى الرد ما يلى ( 5)السابقة بشأن االتفاقية العربية رقم 

ه 92) ل  لاى دالحلا  مانظ  مةن  ق  ماانةنييم ندنلدظ  معدا  مع نيظ حةا  متغطيظ  متش يعيظ ألحكا   مدة ل 

 :دم  التفاقيظ نشي  إمى  آلتى ( 91ه 97ه 94

دم قانةم  معدا  ق  ( 11)اةاازخ  مةاصظ ند  فاظ  آلة  ه مال نص   مدالخ ن  مدتعااظ  التفاقيظ دم( 92) مدالخ 

لاى أنع ياةز مصاحب  معدا أم يدن   معادا نناق لاى طانع إاازخ نلةم أا  مألنناب ة مل ةة  متى  9115معا  ( 5)

لاى أنع ياةز ( 991)فى  مدالخ  ق   9119مننظ ( 91) يال هاه ةقل أشا    مالئحظ  متنفيًيظ ماانةم  مةلدظ  مدلنيظ  ق 

لخ دن   مدةلة نناق لاى طانع إاازخ ةاصظ نلةم   تب مدلخ ال تزيل لم ننظ كحل أقصى فى  محاال   متى تا  ها  مةح

 .ت  فق  مزةايم  متى ياةز أم تصا إمى أ ن  ننة   كحل أقصى ظ ةل  يظه ةينتثنى دم ًم  حام

لاى أم ماعادا حق ( 75)ليا هًه  ةاازخ فى دش ةع قانةم  معدا  ماليل حيث نص   مدالخ مًم  ت  إا  ق تع

 محصةا لاى إاازخ نلةم أا  ةفق  مل ةة  متى تنتةاب ًم  ه ةننعدا لاى إضافظ دا يتعاق نإاازخ نلةم أا  

 .اليل مد  فاظ  مزةج أة ماتف ت كل ةة لائايظ حيث أن ا م  تتضدم فى دش ةع قانةم  معدا  م

 .نيت  ل ض هً   متا ي  لاى دنلدا  أصحاب  معدا ةدنلدا   معداا  ألكث  تدثيال 
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 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلى 

  متغطيظ  متش يعيظ محك   مدالخ  مثامثظ لش خ دم  التفاقيظ  مدتعاق نحق كال  مزةايم  معادايم فى  محصذةا لاذى إاذازخ 

 .فى حامظ  نتاامع إمى دكام آة  غي  دكام  معدا  ألصاىه فى ل ةا  ملةمظ أة ةا ا انلةم أا  ه مد  فاظ  آلة  

  لل   متغطيظ  متش يعيظ محك   مدالخ  م  نعظ لش خ دم  التفاقيظ  مدتعاذق نحذق  مدذ أخ  معاداذظ فذى  محصذةا لاذى إاذازخ

 . ةاازخ  نلةم أا  ماتف ت مت نيظ أطفام اه ةيحتفل ماد أخ  معاداظ نةليفت ا ةالا هًه

  لل   متغطيظ  متش يعيظ محك   مدالخ  منانعظ لش خ دم  التفاقيظ  مدتعاذق نانذتفالخ  ألنذ خ دذم  متذأديم  مصذحى  مةذاص

 .نامد أخ  معاداظ

   لل   متغطيظ  متش يعيظ محك   مدالخ  مثادنظ لشذ خ دذم  التفاقيذظ  مدتعاذق نحذق  مدذ أخ  معاداذظ فذى  محصذةا لاذى  مدذن

 .  فى حامظ إلامت ا ألةاللها ةمزةا ا إً  كام لااز  معائايظ ه ةًم

*  *  * 

 :بشأن تحديد وحماية األجور  4182لسنة ( 45)االتفاقية العربية رقم : سابعا 

 : الحظت اللجنة أن **  

 :غير مصادقة على االتفاقية : دولة قطر  -

ه تا   مدالحلظ  مدتعااظ نأم ( 95)ظ  مع نيظ  ق  م  ت ل لاى دالحلظ  ماانظ نشأم تا ي  هًه  ملةمظ  مةاصظ ناالتفاقي

 .يكةم  م ل ةفق ندةًج  متا ي   مًا ي ناظ دكتب  معدا  مع نى تنفيً  منلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيظ 

 .لذلك تؤكد اللجنة على مالحظاتها السابقة وترى عرض األمر على المؤتمر العام التخاذ ما يراه مناسبا 

*  *  * 

 :بشأن المفاوضة الجماعية  4191لسنة ( 44)االتفاقية العربية رقم : ثامنا 

 : الحظت اللجنة أن 

 :مصادقة على االتفاقية :  المملكة األردنية الهاشمية  (أ )

ه تا   مدالحلا  ( 99)م  ت ل لاى دالحلا   ماانظ نشأم تا ي  هًه  ملةمظ  مةاص ناالتفاقيظ  مع نيظ  ق  

 : مدتعااظ نامتامى 

  دذم  التفاقيذظ  مةذاص ناةطذا   ماذانةنى مادفاةضذظ  ماداليذظ ة ألا ذزخ ( 0)لل   متغطيظ  متشذ يعيظ محكذ   مدذالخ

ة ةا  ق    مدتعااظ ن اه حيث أم دا ااق نام ل يشي  إمذى حذا  مدنازلذا   ماداليذظ ةد  حا ذا ةمذ  يتطذ ق إمذى 

 . مدفاةضظ  ماداليظ

  دم  التفاقيظ  مةاص نامفت خ  مزدنيظ مالةةا فى  متفاةض ة النت اق دنع ( 99)لل   متغطيظ  متش يعيظ محك   مدالخ

دم قانةم  معدا هةتنةيظ  منز ع نة ق لم ط يق دنلةب  متةفيق أة دااد ( 924)ه حيث أم دا تضدنتع  مدالخ 

 . متةفيق أة  مدحكدظ  معداميظ 

  يظ  مةذاص نتنلذي  حذق  ةضذ  ب ة ةغذالق أثنذاق دم  التفاق( 99)لل   متغطيظ  متش يعيظ محك  دم أحكا   مدالخ

 مدفاةضظ  ماداليظ ه حيث أم دا تحلث لنع  ماانةم هةحق  ةض  ب ة مغاذق لدةدذا ه ةمذ  يشذ  إمذى تنليد دذا 

 .أثناق  مدفاةضظ  ماداليظ 

  داليذظ دذم دذم  التفاقيذظ  مةذاص نح يذظ  النضذدا  ةتفاقيذا   معدذا  ما( 95)لل   متغطيظ  متش يعيظ محك   مدالخ

دذم ( 42)اانب أا ط ة دم  ألط  ة  مدعنيذظ  متذى مذ  تشذا   فذى إن  د ذا ه حيذث أم دذا تحذلث  لنذع  مدذالخ 
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 ماانةم ال تعطى أا ح يظ ألا ط ة مالنضدا  ةتفاقيا   معدا  ماداليظ ه ة مدف ةض هةح يظ  النضذدا  إمذى 

 . التفاقيظ ناةخ  ماانةم نا    إ  لا دم  ألط  ة  مدنضدظ 

 دم  التفاقيظ ة مةاص نن يام أحكا   تفاقيا   معدذا  ماداليذظ  مدن دذظ ( 91)ل   متغطيظ  متش يعيظ محك   مدالخ ل

لاى  مدنتةا  مةطنى لاى  ماطالا   القتصاليظ ة مصناليظ  مدةتافظ ه ةن يام  التفاقيا   مدن دظ لاى دنتةا 

 .أحل  ماطالا  لاى  مدنشآ   مدنتديظ م ً   ماطاع 

 :غير مصادقة على االتفاقية :  ية السودان جمهور (ب )

 ظه تا   مدالحل( 99) مع نيظ  ق  م  ت ل لاى دالحلظ  ماانظ نشأم تا ي  هًه  ملةمظ  مةاص ناالتفاقيظ 

 . مدتعااظ نع ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليقه ةدة فاخ  ماانظ ندا يتا   فى هً   مشأم

 .مالحظاتها السابقة ، وتري عرض األمر على المؤتمر العام التخاذ ما يراه مناسباً لذلك تؤكد اللجنة على 

*  *  * 

 :بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين  4112لسنة ( 49)االتفاقية العربية رقم : تاسعا 

لاى دالحلظ  ماانظ  مناناظ نشأم  التفاقيظ  –دصالقظ لاى  التفاقيظ :  الجمهورية الجزائريةةصا  ل دم 

 :دن ا ه ةااق فى  م ل دا ياى ( 91)ه ة مدتعااظ نعل   متغطيظ  متش يعيظ محك   مدالخ ( 97) مع نيظ  ق  

ياذةز مألشذةاص  مدذلنييم "  9111لينذدن   22 مدذم خ فذى ( 95 – 11)دذم قذانةم  قذ  ( 11)نص   مدالخ  -

صانيم نكناح أة نت   معضةيم  ألنفايم أم يشت ة  ةذالا كذا نذن  نذنة   نذيا خ دا ذزخ ةصيصذا م ذ  فذى  مد

 " . مدصن  تاا قةت ا لم لش خ أحصنظ نةا يظ أة تناةي ا د  إلفائ ا دم  محاةق ة م نة  

   لاذى إلفذاق  منذيا  9115لينذدن   01 مدذم خ فذى ( 21 – 15)دذم قذانةم  قذ  ( 921)كدا نصذ   مدذالخ  -

دذم  محاذةق ة م نذة ه ةدذم  ةاذ  ق    متاا يذظ ( ب – 20 –أ  20 – 17) متانعظ ماةض   متع يفذى  مف لذى 

 . مةا ايظه لنل  نتي  لها نلةم لف  دم ط ة ادعيا   مدعةقيم  مدلنييم  مدعتدلخ

ظ  مةا ايظ ه لاى  ةلفاق دم  محاةق ة م نة  ةدم  ةا  ق    متاا ي( 921)كدا نص نفد  ماانةم فى دالتع  -

 النذذتي  ل نذذلةم لفذذ  ماك  نذذى  مدتنااذذظ ة منذذيا     مدداثاذذظ مادعطذذةنيم  مدا ذذزخ ندحذذ   أة نذذأا ا ذذاز نذذي  ه 

ةماذذل  اا   منا يذذظ ة مذذل  اا  ندح كذذا  داحاذذظ ة مد يذذأخ ةصيصذذا مادعطذذةنيم ةلتذذال إلذذالخ  مت نيذذظ  مةليفيذذظ 

 (.ننةظ د فاظ دم هًه  متش يعا )

 :انتهت إلى ما يلى  وبدراسة اللجنة للرد

  لل   متغطيظ  متش يعيظ محك   مدالخ  مثادنظ لش خ دذم  التفاقيذظ  مدتعاذق ناتةذاً  ملةمذظ  ةاذ  ق    مالزدذظ ةلفذاق

ألة    ةنتاج  متى ينتةلد ا  مدعةقيم فى لدا   دم  م نة   ماد كيظ أة دم ازق دن اه حيث أم دا أة له  م ل 

مادعذذةق ه نذذة ق كانذذ  نذذيا خ أة ل  اذذظ أة ك نذذى ه ةمذذ  يشذذ  إمذذى ألة    ةذذاص نذذأا زخ  النذذتةل    مشةصذذى

 . ةنتاج  متى ينتةلد ا  مدعةقيم ة مدًكة خ حص   فى هًه  مدالخ

*  *  * 

 :بشأن عمل األحداث  4116لسنة ( 48)االتفاقية العربية رقم : عاشرا 

 :الحظت اللجنة أن   -4

 :على االتفاقية  مصادقة: دولة اإلمارات العربية المتحدة  (أ 

ه تا   مدالحلا   مدتعااظ ( 91)م  ت ل لاى دالحلا   ماانظ نشأم تا ي  هًه  ملةمظ حةا  التفاقيظ  مع نيظ  ق  

 .دم  التفاقيظ( 01– 07– 04ه  09/0 – 97/0)نعل   متغطيظ  متش يعيظ ألحكا   مدة ل 
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 :مصادقة على االتفاقية  –مملكة البحرين  (ب 

ه تا   مدالحلا   مدتعااظ ( 91) ماانظ نشأم تا ي  هًه  ملةمظ حةا  التفاقيظ  مع نيظ  ق   م  ت ل لاى دالحلا 

 :نامتامى 

  دذم  التفاقيذظ ة مدتعاذق نتحليذل  منذاطظ  مدةتصذظ  مداصذةل ناأللدذاا ( 7/0)لل   متغطيذظ  متشذ يعيظ محكذ   مدذالخ

 . مصناليظ ة مةط  مًا يفصا ا لم غي ها دم  أللداا

 دم  التفاقيظ ة مدتعاق نأم تحذلل  منذاطظ  مدةتصذظ  مداصذةل ( 1/0) متش يعيظ محك  دم أحكا   مدالخ  لل   متغطيظ

 .ناأللداا  مصناليظ  مةفيفظ

  دم  التفاقيظ ة مدتعاق نحل  تشغيا  محلث قنا  تدا  نم  مثادنذظ لشذ خ ( 92)لل   متغطيظ  متش يعيظ محك   مدالخ

 .حظ أة  ألةالقفى  مصنالا   مةط خ أة  مضا خ نامص

 :غير مصادقة على االتفاقية : جمهورية السودان  (ج 

ه تا   مدالحلظ  مدتعااظ ( 91)م  ت ل لاى دالحلظ  ماانظ نشأم تا ي  هًه  ملةمظ حةا  التفاقيظ  مع نيظ  ق  

 .نع ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليق ةدة فاخ  ماانظ ندا يتا   فى هً   مشأم 

 :مصادقة على االتفاقية : لعربية السورية الجمهورية ا (د 

ه تا   مدالحلظ  مدتعااظ نعل  ( 91)م  ت ل لاى دالحلظ  ماانظ نشأم تا ي  هًه  ملةمظ حةا  التفاقيظ  مع نيظ  ق  

نانتحااق  محلث أاازخ ننةيظ دلفةلظ  ألا   ظ ة معش يم دم  التفاقيظ  مدتعاق متغطيظ  متش يعيظ محك   مدالخ  محالي

يةدا ه ةيتدت   محلث ( 09)زيل دلت ا لم  مدلخ  مدنتحاظ مغي ه دم  معادايم ه لاى أال تاا فى ادي   ألحة ا لم ت

 .نثاثى دلخ  ألاازخ لفعظ ة حلخ ه ة متدت  نناقى  مدلخ ةالا  معا  نفنع 

 .يراه مناسباً  لذلك تؤكد اللجنة على مالحظاتها السابقة ، وتري عرض األمر على المؤتمر العام التخاذ ما

 :دراسة الرد على مالحظات اللجنة   -1

لاى دالحلظ  ماانظ  مناناظ  – مصادقة على االتفاقية –وصل رد إلى مكتب العمل العربى من دولة الكويت 

 :دن ا ه ةااق فى  م ل دا ياى ( 91)ه ة مدتعااظ نعل   متغطيظ  متش يعيظ محك   مدالخ ( 91)نشأم  التفاقيظ  مع نيظ  ق  

نشأم  معدا فى  ماطاع  ألهاى  مننةل  مة اب تة ف ها فى ( 1/0292)دم  ماانةم  ق  ( 92)نين   مدالخ :  أوال

لال  متادًخ  مد نيظ ة متى ااق دم نين ا حصةا  مدتل ب لاى دكافأخ نصة خ دتل اظ فى كا د حاظ دم د  حا 

 .ا   معدا  مدداثا متعاي  لاى أال تاا فى  مد حاظ  ألةي خ لم  محل  أللنى  مدا   أل

 :دن ا لاى ( 9)ةال يةال هنا أا تعا ض د  نص  مدالخ  منالنظ لش  دم  التفاقيظ ة متى نص   مفا خ  ق  

مألحل ث  مًيم يعداةم نداتضى لال  متل يب  محصةا لاى دكافأخ ش  يظ دناننظ أثناق فت خ تل ين   ه ةفاا " 

 ".ماضة نط  متى تحللها  مناطظ  مدةتصظ 

فاط لةم  ةشا خ ( دناننظ)ن  ه فى  منص  مدًكة  فى  التفاقيظ ه ت   الكتفاق ناةشا خ إمى دكافأخ ش  يظ  ةددا

 .إمى  نط ا نأا   معدا  مدداثا 

مً  ال يةال تعا ض نيم نص  ماانةم ةأحكا   التفاقيظ نا أم  ماانةم ااق نادتياز   أفضا ماحلث حيث أمز  

 .دا  مدداثا لم  محل  أللنى  مدا   ألا   مع حاظ  ألةي خ ماتل يبنأم ال تاا  مدكافأخ فى  مد 

فى دااا  ألا  نيم ادي   معادايم فى  ماطاع  ألهاى نة ق كانة  ( 1/0292)م  يف ق  ماانةم  ق  :  ثانيا

 0292مننظ ( 1)أحل ثا أ  غي  ًم  حيث نينا فى  لةلنا  مناناظ أم تع ية  معادا  مًا نص لايع  ماانةم  ق  

ينطنق لاى  ألحل ث دم حيث  محاةق  مدا  خ م   ةلايع فإم ماعادا  محلث ادي   الدتياز    مدا  خ فى  ماانةم 

نةم ة ما       متى يتدت  ن ا  معاداةم  آلة ةم فى دا يتعاق ناألا  ةدن ا  المتز   نامحل  أللنى مألا   مًا حلله  ماا

 .ع م مةز  يظ  مدنفًخ 
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د  نصةص ةأحكا   التفاقيظ  0292مننظ ( 1)دا ننق نمكل لاى لل  تعا ض  ماانةم  ق  مًم  ةنناق لاى 

 ( .91) مع نيظ  ق  

 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلى 

  متغطيظ  متش يعيظ محك   مفا خ  ألةمى دم  مدالخ  منالنظ لش خ دم  التفاقيذظ  مدتعاذق نذأم يحصذا  ألحذل ث  مذًيم 

 متل يب لاى دكافأخ ش  خ دناننظ أثناق فت خ تل ين   ه ةفاا ماضذة نط  متذى تحذللها  منذاطظ  يعداةم نداتضى لال

 . مدةتصظ 

  متغطيظ  متش يعيظ محك   مفا خ  مثانيظ دم  مدالخ  منالنظ لش خ دذم  التفاقيذظ  مدتعاذق نذأم يحصذا  ألحذل ث  مذًيم 

   مداذ   فذى كذا لةمذظ ه دذ  د  لذاخ  حتنذاب يعداةم نداتضى لال لدا لاى أا  ال ياا لم  محل  أللنى مألاذ

 .ًم  ةفاا نالا  لدا   

*  *  * 

 :بشأن تفتيش العمل  4118لسنة ( 41)االتفاقية العربية رقم : حادى عشر 

 :الحظت اللجنة أن 

 :غير مصادقة على االتفاقية:  جمهورية السـودان  -

ه تا   مدالحلظ  مدتعااظ ( 91)ناالتفاقيظ  مع نيظ  ق  م  ت ل لاى دالحلظ  ماانظ نشأم تا ي  هًه  ملةمظ  مةاص 

 .نع ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليقه ةدة فاخ  ماانظ ندا يتا   فى هً   مشأم 

 .لذلك تؤكد اللجنة على مالحظاتها السابقة ، وتري عرض األمر على المؤتمر العام التخـــاذ ما يراه مناسباً 

*  *  * 

 :بشأن الحريات والحقوق النقابية  4199لسنة ( 8)االتفاقية العربية رقم  :ثانى عشر 

 :الحظت اللجنة أن 

 :غير مصادقة على االتفاقية:  جمهورية السـودان  -

ه تا   مدالحلظ  مدتعااظ ( 1)م  ت ل لاى دالحلظ  ماانظ نشأم تا ي  هًه  ملةمظ  مةاص ناالتفاقيظ  مع نيظ  ق  

 .ى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليقه ةدة فاخ  ماانظ ندا يتا   فى هً   مشأم نع ض  التفاقيظ لا

 .لذلك تؤكد اللجنة على مالحظاتها السابقة ، وتري عرض األمر على المؤتمر العام التخاذ ما يراه مناسباً 

*  *  * 

 :بشأن العمال الزراعيين  4181لسنة ( 41)االتفاقية العربية رقم : ثالث عشر 

 :اللجنة أن  الحظت  - 4

 :غير مصادقة على االتفاقية:  المملكة األردنية الهاشمية  (أ 

ه تا   مدالحلظ  مدتعااظ ( 90)م  ت ل لاى دالحلظ  ماانظ نشأم تا ي  هًه  ملةمظ  مةاص ناالتفاقيظ  مع نيظ  ق  

 . التفاقيظ  نع ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليقه ةأم يكةم  م ل ةفق ندةًج  متا ي  حةا هًه

 :غير مصادقة على االتفاقية:  جمهورية السـودان  (ب 

ه تا   مدالحلظ  مدتعااظ ( 90)م  ت ل لاى دالحلظ  ماانظ نشأم تا ي  هًه  ملةمظ  مةاص ناالتفاقيظ  مع نيظ  ق  

 .نع ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليقه ةدة فاخ  ماانظ ندا يتا   فى هً   مشأم 
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 :غير مصادقة على االتفاقية:   دولة قطر (ج 

ه تا   مدالحلظ  مدتعااظ ( 90)م  ت ل لاى دالحلظ  ماانظ نشأم تا ي  هًه  ملةمظ  مةاص ناالتفاقيظ  مع نيظ  ق  

 .ناتةاً  ةا  ق    مدناننظ مع ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليقه ةأةً  أي ا نامتصليق أة غي ه 

 .مالحظاتها السابقة ، وتري عرض األمر على المؤتمر العام التخاذ ما يراه مناسباً لذلك تؤكد اللجنة على 

 :دراسة الرد على مالحظات اللجنة   -1

لاى دالحلظ  –غي  دصالقظ لاى  التفاقيظ  – الجمهورية اللبنانيةةصا  ل إمى دكتب  معدا  مع نى دم 

 :ااق فى  م ل دا ياى ه ة( 90) ماانظ  مناناظ نشأم  التفاقيظ  مع نيظ  ق  

ناالطالع لاى كتانك   مدشا  إميع فى  مد ا  ألاله ه نشأم دة فاتك  ن ل لاى دالحلظ مانظ  مةن  ق  ماانةنييم 

ه  مدتعااظ ناتةاً  ةا  ق    مدناننظ (90) مناناظ نشأم تا ي  حكةدظ  ماد ة يظ  ماننانيظ حةا  التفاقيظ  مع نيظ  ق  

 .مناطظ  مدةتصظ نامتصليقه ةأةً  أي ا نامتصليق أة غي همع ض  التفاقيظ لاى  

تفيلك  ةز  خ  معدا أم  التفاقيظ  مدًكة خ هى دةض  ل د ةلنايظ ملا  مش كاق فى أط  ة  ةنتاج 

مى إضدةم  التفاقيظه ةقل أحيا  ألد  ة مدةتصيمه ةهى نصلل ةض  دش ةع قانةم ماعداا  مز  لييم  نتنال  إمى د

صظ مإلاازخ نإن  د ا ةإق    دش ةع  ماانةم ماعداا  مز  لييمه ة مدنأمظ دتعااظ نامل ةة  محاميظ  مناطا   مدةت

 . مضاغطظ فى نالنا

ماتفضا ناةطالع ةإنالت مانظ  مةن  ق  ماانةنييمه د  تدنياتنا ناالنت داا  مدطاةب مةض   التفاقيظ دةض  

 . متنفيً 

 :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلى 

   ه ةتأدذا  ماانذظ ( 90)أةً   ماانظ لادا ندا ااق فى  ل حكةدظ  ماد ة يظ  ماننانيظ ه حةا  التفاقيظ  مع نيظ  قذ

 .ل ض  التفاقيظ لاى  مناطظ  مدةتصظ نامتصليق ه ةدة فات ا ندا يتا   فى هً   مشأم 

◘ ◘ ◘ 
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 الجزء  الثالث

 دراسة موضوعات ذات عالقة بمعايير العمل العربية

 
تحذليث لميذا  مدصذطاحا  إضافظ إمى دا تال  دم ننةل لة يظ ماذلةا ألدذاا  ماانذظ فأن ذا ل نذ  

 :  ماانةنيظ فى دااا  معدا ه ةتةصا  إمى  متامى

تعدذذي  لميذذا  مدصذذطاحا   ماانةنيذذظ فذذى داذذاا  معدذذا  محذذامى لاذذى أطذذ  ة  ةنتذذاج  مثالثذذظ نامذذلةا  -9
 .مع نى ندا ت ا إضافتع متحليث هًه  مدصطاحا   مع نيظ ه ة مطاب دن ا دة فاخ دكتب  معدا  

لذذذ ض دذذذا ت نذذذاع أطذذذ  ة  ةنتذذذاج  مثالثذذذظ لاذذذى ةنيذذذ يم دتةصصذذذيم مل  نذذذظ تحذذذليث لميذذذا  -0
 مدصطاحا   ماانةنيظ فى دااا  معدا ميتة كب دذ   مدنذتال   ة مدتغيذ     متذى طذ أ  لاذى تاذ  

 . مدصطاحا  

 

◘ ◘ ◘ 
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 منظمة العمل العربية

 

 

 

 

 

 

 الثانىالقسم 
 

 معلومات عن عرض األدوات القانونية العربية

 فى الدول األعضاء على السلطات المختصة

 العمل العربيةوفقا لنظام اتفاقيات وتوصيات 
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 :م ــديـقـت**  

 :دم نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيظ لاى دا ياى (  90ه  99ه  92) تنص  مدة ل  : أوالً 

ية فى دكتب  معدا  مع نى  ملةا  أللضاق ننص  التفاقيظ كدا أق ها  مدمتد  ةالا ثالثذظ أشذ    :المادة العاشرة 

 .دم تا ي  إق   ها مع ض ا لاى  مناطا   مدةتصظ التةاً دا ت  ه دناننا دم تصليق أةغي ه 

متد  ةذالا ثالثذظ ية فى دكتب  معدا  مع نى  مذلةا  أللضذاق نذنص  متةصذيظ كدذا أق هذا  مدذ: المادة الحادية عشرة 

 . أش   دم تا ي  إق   ها ه ةتاة   ملةا  أللضاق ندة فاخ دكتب  معدا  مع نى ندا ت   تةاًه نشأن ا

ياة  دكتب  معدا  مع نى نإلالخ دفاتحظ  ملةا  مع نيظ نعذل كذا لة تذيم مادذمتد  مدة فاتذع :  المادة الثانية عشرة 

 .اقيظ أة متةصيظ ةل ض ًم  لاى  مدمتد  ن أي ا لدا ت   تةاًه دم إا  ق   نشأم  التف

 :نناق لاى دا تال  فإم  تفاقيا   معدا  مع نيظ  متى تنطنق لاي ا ش ةط  مع ض لاى  مناطا   مدةتصظ هى  : ثانياً 

 .نشأم دنتةيا   معدا  9111مننظ ( 9) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -9

 . معاداظ نشأم تناا  أليلا  9117مننظ ( 0) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -0

 .نشأم  مدنتةا  أللنى ماتأدينا   الاتداليظ  9179مننظ ( 2) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -2

 .« دعلمظ » نشأم تناا  أليلا  معاداظ  9175مننظ ( 4) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -4

 .نشأم  مد أخ  معاداظ  9171مننظ ( 5) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -5

 . "دعلمظ " دنتةيا   معدا نشأم  9171مننظ ( 1) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -1

 .نشأم  منالدظ ة مصحظ  مد نيظ  9177مننظ ( 7) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -7

 .نشأم  مح يا  ة محاةق  مناانيظ  9177مننظ ( 1) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -1

 .نشأم  مدفاةضظ  ماداليظ  9171مننظ ( 99) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -1

  معداا  مز  لييمنشأم  9112نظ من( 90) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -92

 .نشأم نيئظ  معدا  9119مننظ ( 92) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -99

نشذأم حذق  معادذا  مع نذى فذى  متأدينذا   الاتداليذظ لنذل تنااذع  9119منذنظ ( 94) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -90

 .ماعدا فى أحل  ألقطا   مع نيظ 

 .ةحدايظ  ألاة   نشأم تحليل 9112مننظ ( 95) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -92

 . مةلدا   الاتداليظ  معداميظ نشأم  9112مننظ ( 91) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -94

 .نشأم تأهيا ةتشغيا  مدعةقيم  9112مننظ ( 97) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -95

 .لدا  ألحل ث نشأم  9111مننظ ( 91) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -91

 .تفتيش  معدا نشأم  9111مننظ ( 91) التفاقيظ  مع نيظ  ق   -97
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ةاع دكتب  معدا  مع نذى دذًك    إمذى  مذلةا  أللضذاق ناصذل دة فاتذع نامدعاةدذا   مةاصذظ نعذ ض  أللة    : ثالثا

 . ماانةنيظ  مع نيظ  متى تتةف  في ا ش ةط  مع ض لاى  مناطا   مدةتصظ 

ل ض دكتب  معدا  مع نى فى هًه  مةثياظ دةقة كا لةمظ لاى حلخ دم تنفيذً  المتز دذا   مذة  لخ فذى أحكذا   : رابعا

 .دم نلا   تفاقيا  ةتةصيا   معدا  مع نيظ(  90ه  99ه  92)  مدة ل 

 :اتفاقيات العمل العربية على السلطات المختصة النظر فى المعلومات الخاصة بعرض:  خامسا

دا  مع نى نعل إطاللع لاى دةقة حكةدا   ملةا  أللضاق دم تنفيً  متز دات ا  مة  لخ فى أحكذا  الحل دكتب  مع

دم نلا   تفاقيذا  ةتةصذيا   معدذا  مع نيذظ ه أم حكةدذا   مذلةا  متاميذظ مذ  تعذ ض نعذل (  90ه  99ه  92)  مدة ل 

 : تفاقيا   معدا  مع نيظ  متاميظ لاى  مناطا   مدةتصظ ه ةهى 

 :الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -4

 (. 91 – 95 - 94 - 5 - 4: )   أل قا  تفاقيا   معدا  مع نيظ ً    -

 :جمهورية جيبوتى  -1

 - 95 - 94 - 92 - 90 - 99 - 92 - 1 – 1 - 7 - 1 - 5 - 4 - 2)   أل قا  تفاقيا   معدا  مع نيظ ً    -

91 - 97 - 91 - 91 . ) 

 : لـيـبـيـادولــة  -2

 ( .91 - 97 - 91 -- 94 - 90 - 4:  )  تفاقيا   معدا  مع نيظ ً    أل قا   -

 : الموريتانية  اإلسالميةالجمهورية  -1

 - 91 - 97- 91 - 95 - 94 - 92 - 90 - 99 - 92 - 1 – 1: )  تفاقيذذا   معدذذا  مع نيذذظ ً    أل قذذا   -

91 . ) 

 :الجمهورية اليمنية  -5

 (91 - 91 - 95 - 94 - 92 - 90 - 92 - 1 -1 -2: ) معدا  مع نيظ ً    أل قا    تفاقيا  -

 

األمر معروض على المؤتمر العام الموقر للتفضل بالنظر فى تنفيذ الدول األعضااء اللتزاماتهاا الاواردة فاى :  سادسا

 .من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية (  41،  44،  41) أحكام المواد 
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