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 :م ـــديـقـت** 

 

فذذذ  تهىتذذذس  لتر ذذذع  ( 9811، 9841)  لعذذذرق ى مذذذ   لمذذذرتمى لقذذذى ى  تنفيذذذ  
عمذذ  عىبيذذ  ه لمتعلقذذي  بداذذت ى  تفر يذذ  ( 2192ني ذذر  / ،  بىيذذ   لقذذرةى )ه لثالثذذي  
 " . لحمري   الجتمرعي  للعرملي  برلقطرع غيى  لمنظق " بشأ  

 ذذذرق م تذذذل  لعمذذذ   لعىبذذذ  بطلذذذل  لتشذذذىيعر   ل ذذذرىي  مذذذ   لذذذته   لعىبيذذذ     :أوال 
 .ه لتطبيقر   لعملي  له ه  لتشىيعر  

،  لعذى   ،   ل ذعهتي )ها   لم تذل تشذىيعر  مذ   ذ  ته  عىبيذ  ةذ  
، هجـــرء ىت تهلتي  بدنهــــمر ليس لذتيهمر ( ر  ،  لمغىل،  طى ، لبن لطن  ُعمر 

 طى بذأ  جميذ  أفرت  ، بينمر (  لبحىي  ،  ل هي )تشىيعر  ف  ة    لشأ  هةمر 
 لعمرل  منظم  تح مهر  ه ني  محتت  ت ىي بشذأنهر ، فذ  اشذرى  منهذر الذو  ذرنه  

 . لعم  ه لقى ى    لهز ىي   لارتى  تنفي  ً ألح رمس 

ه بيذذى ( ت محمذذت عثمذذر   لذذي   . أ ) تذذق ت ليذذي  بيذذى بتشذذىيعر   لعمذذ    :ثانيااا 
، بدعذت ت تى  ذ  هتقىيذى ( ت  رم  نجيذل . أ ) بتشىيعر   لتأمينر   الجتمرعي  

ع غياار الماانظم فااي االجتماعيااة للعاااملين بالقطاااالتشااريعية والحمايااة " حذذه  
 ."الدول العربية 

 ذذرق م تذذل  لعمذذ   لعىبذذ  بدى ذذر  ةذذ ه  لتى  ذذ   ه لتقىيذذى مىفقذذرً بذذس   ذذتبير    :ثالثااا 
  .ألطى ي  إلنترج  لثالث  ف   لته   لعىبي   إلبت ء ىأيهر ف  مهضهع  التفر ي  

، ىتهت علذو  ال ذتبير  مذ  أطذى ي  إلنتذرج( 91)ها  م تل  لعم   لعىبذ    :رابعا 
 ذلطن  )أاحرل أعمذر  ( 8)ه(  طى، ماى،  ألىت ،  ل عهتي )ح همر  ( 8)

 .( تهنس،  هىير)عمر  ( 2)ه( بنر ، لُعمر ، فل طي ،  طى

تذذق تشذذ ي  لجنذذ  مذذ   ل بذذى ء  لقذذرنهنيي  ه هي  ال تاذذر  هممثلذذي  عذذ    : خامسااا  
، هعقت   للجن   جتمرعهر  ال   لفتى   إلنترج  لثالث  ف   لته   لعىبي أطى ي  
 بمقى م تذل  لعمذ   لعىبذ  برلقذرةى  2192تشىي   لثرن  / نهفمبى  1 – 7م  

هفذ  ضذهء  لحذه ى ه لنقذرذ  لذذ ي ت ى  ذال  ةذ ه  الجتمرعذر  تهاذل   للجنذذ  
 . مشروع االتفاقيةالو 

مجلذذس  م تذذل  لعمذذ   لعىبذذو مشذذىهع  التفر يذذ   لمشذذرى اليهذذر علذذوعذذى    : سادسااا  
تشذذىي   لثذذرنو /  لقذذرةى ، نذذهفمبى) إلت ى  فذذو تهىتذذس  لعرتيذذ   لثرمنذذ  ه ل ذذبعي  

 :، ه ت  ت    لمجلس  لقى ى  لترلو (2192

بشأ   لحمري   الجتمرعي  فذو ( 21)أ    لعلق بمشىهع  التفر ي   لعىبي  ى ق  -9
 . لقطرع غيى  لمنظق
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 لقرتمذذ  لمنر شذذتهر  احرلذذ  مشذذىهع  التفر يذذ  الذذو  لمذذرتمى  لعذذرق فذذو تهىتذذس -2
 .ها ى ى مر يى ه منر بر بشأنهر

عى  م تل  لعم   لعىب  مشذىهع  التفر يذ  علذو  لمذرتمى  لعذرق فذ  تهىتذس : سابعا  
، هبعت منر ش   لبنت م   ذال   2192ني ر  /  بىي   22 – 91 لجز ئى ( 81)

 -: للجن   لفني   لت  ش لهر  لمرتمى تق اات ى  لقى ى  لترل  

د تقرياار اللجنااة الم لفااة بدراسااة مشااروع أداة قانونيااة عربيااة بشااأن اعتمااا  -9
، مااا األخاا  فااي " الحمايااة االجتماعيااة للعاااملين فااي القطاااع غياار الماانظم "

 . االعتبار المالحظات التي أقرها المؤتمر العام
المنصوص عليها في نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربياة  اإلجراءاتاتخا   -2

علاى الماؤتمر العاام فااي ( توصاية ) وعار  مشاروع األداة القانونياة المعادل 
دورته القادمة للمناقشة الثانية في ضاوء مالحظاات اللجناة والمالحظاات التاي 

 .ترد من أطراف اإلنتاج 
 

ر   للجنذذ  هتعمذذيق مشذذىهع  لتهاذذي   ذذرق م تذذل  لعمذذ   لعىبذذ  بدت ذذر  مالحظذذ: ثامنااا  
علذذو أطذذى ي  إلنتذذرج فذذ   لذذته   لعىبيذذ  هأ ذذ  مذذر هىت مذذ  مالحظذذر  بعذذي  

مىفذذ  مشذذىهع ) العتبذذرى فذذ  اعذذت ت  لمشذذىهع  لمقذذتق للمذذرتمى للمنر شذذ   لثرنيذذ  
 ( . لتهاي  

 

لتفضل بالنظر والتوجيه بما يارا  لالمؤتمر العام الموقر األمر معرو  على  : عاشرا  
 ..مناسبا 

 

 أحمد محمد لقمان

 المدير العام  

 

 

  

 حمدي
 محمد+  عبد المنعم/ ط
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 (4)مرفق رقم 

 منظمة العمل العربية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 مـشــروع

 (9)التوصية العربية رقم 

 بشأن الحماية االجتماعية

 للعاملين فى القطاع االقتصادى غير المنظم
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 مشروع

 ( 9) العربية رقم التوصية 

 بشأن الحماية االجتماعية

 للعاملين فى القطاع االقتصادى غير المنظم
 
 

 ديـبـاجـــة
 

/  ذذبتمبى، 29-98)ا  مذذرتمى  لعمذذ   لعىبذذو  لمنعقذذت فذذو تهىتذذس  لحرتيذذ  ه ألىبعذذي  
 ،(2198 أيله 

ه نطال ر م  أةت ي منظمذ   لعمذ   لعىبيذ  نحذه تهحيذت  لتشذىيعر   لعمرليذ  هظذىهي 
 هشىهط  لعم  فو  لته   لعىبي   لمر أم    لك،

هنظذذى  ل ذذه   لعت لذذ   الجتمرعيذذ  تعتبذذى ةذذتفر أ ر ذذير مذذ   ألةذذت ي  لتذذو نذذ  عليهذذر 
  لميثر   لعىبو للعم  هت عو لتحقيقهر  لته   لعىبي ،

هايمرنذذر بذذأ   لحمريذذ   الجتمرعيذذ  ةذذو  ل ذذبي  لتحقيذذ   لعت لذذ   الجتمرعيذذ  ه لضذذمر  
  لم تقب  هةو ح  ل   مه ط ،ه ألمر  لجي  

هتجرهبر م   لتطذهى ه لته ذ  فذو مفهذهق  لحمريذ   الجتمرعيذ  لتشذم   لتشذغي  ه لعمذ  
  لالئ  ه لتعليق ه لاح ،

ها ى ى  ألةمي   ل عو لتحقي  شىهط هظىهي أفض  للعم   لمر أم    لك  مر نذ  
 عليس  لميثر   لعىبو للعم  هت تهى منظم   لعم   لعىبي ،

 فر بتض ق حجق  لقطرع  ال تارت  غيى  لمنظق هتهىه فذو ايجذرت فذى   لعمذ  ه عتى
 همه جه  تحت   لبطرل ،

هتقتيى  ألةمي  ةذ    لقطذرع هضذىهى   ل ذعو  لحثيذا  لهذرتي إلتمرجذس فذو  ال تاذرت 
فإن الواجا  الاوطنى واإلنساانى يحاتم تاوفير الحاد األدناى مان الحماياة االجتماعياة  لمنظق، 

 ،حتى يتحقق ه ا الهدفللعاملين فيه 

ها  يعتبذذذى مذذذ   لمنر ذذذل هضذذذ  معذذذرييى تفاذذذيلي  فذذذو شذذذ   تهاذذذي  بشذذذأ   لحمريذذذ  
  الجتمرعي  للعرملي  فو  لقطرع غيى  لمنظق لال تىشرت بهر،

هتحقيقر لمر تن  عليس  لمرت   ألهلو مذ   لميثذر   لعىبذو للعمذ  علذو أ  ةذتي  لذته  
  لعىبي  ىف  م ته   لقه   لعرمل  فيهر،

فد   لمرتمى يقىى  لمه فق  علو  لتهاي   لعىبي   آلتو ناهر ه لتو يطل  عليهـــــــذـر 
بشاأن الحماياة االجتماعياة للعااملين فاى القطااع االقتصـــاـادى ( 9)التوصية العربية رقم " 

 " .. غير المنظم
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 المادة األولى
 المقصود بالقطاع االقتصادى غير المنظم

 ال تارت  غيى  لمنظق مجمهع   ألفذى ت ه لهحذت    لتذو تمذرىس يقات برلقطرع 
أنشذذط  مشذذىهع  هتنذذت   ذذلعر أه تقذذتق  ذذتمر  أه تقذذهق بتهزيعهذذر، هتعمذذ  لح ذذربهر أه 
لح رل  لغيى بته  تى  ي  م   لجهذر   لم تاذ  هال تشذملهر  لحمريذ   لتشذىيعي  أه 

 . الجتمرعي  

 المادة الثانية
 نطاق التطبيق

ه ألح ذذرق  لذه ىت  فذذو ةذذ ه  لتهاذي  علذذو  لهحذذت   ه ألشذذ ر   ت ذى   لمبذذرت 
 لعذذذرملي  فذذذو  لقطذذذرع  ال تاذذذرت  غيذذذى  لمذذذنظق ممذذذ  الي ضذذذعه  لتشذذذىيعر   لعمذذذ  
ه لتأمينذذر   الجتمرعيذذ   لنرفذذ  ، هيحذذتت تشذذىي   لتهلذذ   لمشذذىهعر  هفئذذر   ألشذذ ر  

 . ل رضعي  ألح رق ة ه  لتهاي  

 المادة الثالثة
 الصغيرة إدماج المشروعات

 فى القطاع االقتصادى المنظم

ينبغذذو علذذو  لتهلذذ  أ  تعمذذ  علذذو  ت ذذر   إلجذذى ء   ه لتذذت بيى  لالزمذذ  لتذذ لي  
 لعقبذذذر  ه لاذذذعهبر   لتذذذو ته جذذذس  لمشذذذىهعر   إلنترجيذذذ  أه  ل تميذذذ  أه  لمىفقيذذذ  
 لاذغيى  همتنرةيذ   لاذغى بغذى  تحهيلهذر هاتمرجهذر فذو  لقطذرع  ال تاذرت   لمذنظق 

 :تتىيجير، هتشم   إلجى ء   ه لتت بيى مر يلو 

هضذذذ    ذذذتى تيجير  هطنيذذذ  ت ذذذتهتي تذذذهفيى  لحمريذذذ   لقرنهنيذذذ  ه الجتمرعيذذذ   (أ )
للعذذرملي  فذذو ةذذ    لقطذذرع بمجذذىت ت ذذجيلهق ى ذذمير هتقذذتيق  لحذذه فز ه لتي ذذيى   

 . لالزم  لممرى   نشرطهق بش   ى مو

لت جي  مشىهعرتهق فو  ذج  تشجي  أاحرل  لمشىهعر   لاغيى  ه لحىفي   (ل )
 .ينشأ له    لغى 

اترح  فذى   لتمهيذ  هت ذهي   لقذىه   لمي ذى  لذتعق ىأس مذر   لمشذىهعر   (ج )
 . لاغيى  ه لحىفي 

 لم ذذذرعت  فذذذو تذذذىهي  هت ذذذهي   لمنتجذذذر  ه ل ذذذل  ه ل ذذذتمر   ل راذذذ  بتلذذذك  (ت )
 . لمشىهعر  هم رعتتهر علو ا رم   لتعرهنير  ه أل ه   ه لمعرى   لالزم 
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   ألجذذهى همى عذذر  تنر ذذبهر مذذ   لم ذذته   لذذهطنو للحذذت  ألتنذذو ل جذذهى حمريذذ (ه )
 .ضمرنر لتهفيى  لعيذ  ل ىيق للعرملي  فو ة    لقطرع

تطبيذذ  م ذذتهير   ألح ذذرق  لذذه ىت  فذذو تشذذىيعر   لعمذذ   لنرفذذ   تذذتىيجير علذذو  (ه )
 . لعرملي  فو  لقطرع  ال تارت  غيى  لمنظق  ال  مىحل   نتقرلي  محتت 

 
 رابعةالمادة ال

 التدري  والتأهيل المهنى

ينبغذذو علذذو  لتهلذذ  اترحذذ  فذذى   لتذذتىيل  لتقنذذو ه لمهنذذو للعذذرملي  فذذو  لقطذذرع 
 ال تاذذرت  غيذذى  لمذذنظق هت ذذهي  تزهيذذتةق برلمعذذرىي  لتقنيذذ  ه أل ذذرليل  لفنيذذ  لىفذذ  
م ذذته   إلنتذذرج هتح ذذي  تقذذتيق  ل ذذتمر  هامذذت ت  لقطذذرع  لمذذنظق برلعمرلذذ   لمتىبذذ  بمذذر 

 .علو  إلتمرج  لتتىيجو ه لتحه  الو  لقطرع  لمنظق فو نهري   لمطري ي رعت

 
 المادة الخامسة

 الحماية االجتماعية

ت ف   لتهل  للعرملي  فو  لقطرع  ال تارت  غيى  لمنظق  لم تهير   لتنير للحمريذ  
 الجتمرعيذذ   راذذ   لتعلذذيق  أل ر ذذو ه لىعريذذ   لاذذحي   أل ر ذذي  هاعرنذذر   ألطفذذر  

ذ فو حرلتو  لعجز  لت ئق ه لهفذر ، هتحذتت  لتشذىيعر   لهطنيذ   لجهذر   لممهلذ  ه لمعر
 .ه لفئر   لمشمهل  به ه  لحمري  ه لحقه  ه ل تمر   لتو تشملهر

 
 المادة السادسة

 حق التنظيم النقابى

ينبغذذو أ  يتضذذم  تشذذىي   لتهلذذ  للعذذرملي  فذذو  لقطذذرع  ال تاذذرت  غيذذى  لمذذنظق 
 لح  فو  لتنظيق  لجمذرعو ه النضذمرق للمنظمذر   لمهنيذ   لتذو عمرال هأاحرل أعمر  

تمثلهق أه ت هي  تنظيمر   را  بهق للتفرع ع  مارلحهق هحقذه هق علذو نحذه أفضذ  
 .هايجرت  لاه   لممث  لهق
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 المادة السابعة
 حماية عمل المرأة واألحداث

ه ألحذت ا  لمنت ذبي  ينبغو أ  ت ف   لتهل   لحمري   لالزم  لحقه   لمىأ   لعرمل  
للقطذذرع  ال تاذذرت  غيذذى  لمذذنظق، بمذذر يتنر ذذل هظذذىهي  لعمذذ  فذذو  لذذك  لقطذذرع، فذذو 

 .ضهء  لتشىيعر   لنرف  

 المادة الثامنة
 إدماج القطاعين المنظم وغير المنظم

ت عو    تهل  الو  إلتمرج  لتتىيجو للقطرع  ال تارت  غيى  لمنظق فو  لقطذرع 
  ايجرت  لتشذىيعر  ه آلليذر  ه إلجذى ء    لتذو تحقذ   لذك  ال تارت   لمنظق م   ال

ه لبتء برلمشىهعر  ه ألش ر   ل ي  يم   ت جيلهق هتنظذيق عملهذق هشذمهلهق بأح ذرق 
 . لتشىيعر   لعمرلي  هنظق  لتأمينر   الجتمرعي   لنرف   فو  لتهل 

 
 المادة التاسعة

 جهاز تفتيش العمل

تذذيذ  لعمذذ  للنشذذرط  ال تاذذرت  غيذذى ت فذذ   لتهلذذ  شذذمه    تاراذذر  جهذذرز تف
 لمذذنظق ه لتن ذذي  مذذ   لجهذذر   أل ذذى   لم تاذذ  بهذذ    لشذذأ ، هت ذذعو إليجذذرت  أل ذذس 
ه لقه عت  لتو ت ف  تح ي  شىهط هظىهي عم   لفئر   لعرمل  فو ة    لقطرع هتقذتيق 

 . ل تمر   ال تشرىي  لهق

 
 المادة العاشرة

 اإلحصـاء والتحليـل

الةتمرق بجمذ  هتحليذ   لبيرنذر  ه لمعلهمذر   لمتعلقذ  برلقطذرع ينبغو علو  لتهل   
غيى  لمنظق فو تى  رتهر ع   ه   لعم  ه لمنشآ  لال تفرت  بنترئجهر فو  لتعذىي علذو 
تتفقر   لعمرل  ه لتغيى    لهي لي  فو  ه   لعم  هتقذتيى م ذرةمتس فذو  لنذرت   لمحلذو 

 .ه لبطرل  ه إلنترجي  إلجمرلو ه يرس مت  تأثيىه فو معتال   لفقى 
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 المادة الحادية عشر

 أح ـام عـامــة

ت عو منظم   لعم   لعىبي  الو  لتن ي  بي   لته   لعىبي  بهتي  لتعره  هتبرت  
 . ل بى   فو مجر   لحمري   الجتمرعي  للعرملي  فو  لقطرع غيى  لمنظق

 
 المادة الثانية عشر

 ألح ذذرق  لذذه ىت  فذذو نظذذرق  تفر يذذر  ت ذذى  بشذذأ  متربعذذ  تطبيذذ  ةذذ ه  لتهاذذي  
 .هتهاير   لعم   لعىبي 

 
◙  ◙  ◙ 

 
 
 

 

 حمدى

 محمد/ ط


