
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 تقرير لجنة الخبراء القانونيين 
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 : تقديــــم** 

: بناء على دعوة المدير  العام لمكتب العمل العربي ، وتنفيذا للمادة الخامسة من نظام عمل لجنة أواًل 

الخبررراء النررانونيين ، عنرردن اللجنررة دواتسررا السادنررة والن بررين كرري عمررا  بالمملكررة ا ادنيررة        

 ، ، بسرد  داانرة التنرااير التري تلتردم الردول       2015ديسرمبر   24 – 23الساشمية خ ل الفتررة  

ا عضاء بتنديمسا إلى مكتب العمل العربي ، وكنًا للفنررتين ا ولرى والنانيرة مرن المرادة السادنرة       

 عشرة من نظام اتفاقيان وتوصيان العمل العربية . 

 ثانيًا : حضر اجتماعات الدورة أعضاء اللجنة السادة : 

 االستاذ الدكتور / رزق بن مقبول الريس  .1

 عمرو الرويمض االستاذ الدكتور / عبد الغني  .2

 االستاذ الدكتور / محمد عثمان خلف اهلل  .3

منبرول الررير اسيسرًا لسرا لمردة      كي بداية أعمرال اللجنرة ترن انتخراس ا نرتاك الرد توا ب ا   برن        ثالثًا : 

 ، وقام باعمال السكرتااية الفنية من مكتب العمل العربي  ل من : عام

 ماعية وعالقات العمل مدير ادارة الحماية االجت  السيد / حمدي أحمد  .1

 رئيس وحدة المعايير وتشريعات العمل   السيد / عبد الكريم جاويش  .2

 رئيس وحدة المرأة والفئات الخاصة    السيدة / رانيا فاروق  .3

بدأ ا جتماع بكلمة  السيد ب حمدي أحمد مدير ادااة الحماية وع قان العمل ممنً  عن معرالي  رابعًا : 

المطيرري المردير العرام لمنظمرة العمرل العربيرة احرب كيسرا بالسرادة اعضراء           ا نتاك ب كايد علري  

اللجنة وننل لسن تحيان المدير العرام واعررس عرن اعتردا  مكترب العمرل العربري بعطراء و فراءة          

اعضاء اللجنة ودواها كي تطوير وتفعيل النشاط المعيااي العربي وابرداء الررأي بشرا  تطروير     

تغيران والمستجدان ،  مرا أشراا إلرى دوا اللجنرة كري التواصرل مرع        المعايير بما يتنانب مع الم

لجنة تطبيق ا تفاقيان والتوصيان وتوضيح اؤية اللجنرة كيمرا يتعلرق بمضرمو  التنريرر المنردم       

  للمؤتمر .
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عرررم مكتررب العمررل العربرري علررى لجنررة الخبررراء النررانونيين وبينررة مبدسيررة تتضررمن متابعررة  خامساااً  : 

 عربية وكق جدول ا عمال التالي : اتفاقيان العمل ال

 ** الجزء األول : دراسة التقارير السنوية حول اتفاقيات العمل العربية التالية :

 بشأ  مستويان العمل . 1966( لسنة 1ا تفاقية العربية اقن ) -1

 بشأ  المستوى األدنى للتأمينان ا جتماعية. 1971( لسنة 3ا تفاقية العربية اقن ) -2

 بشأ  تننل األيدى العاملة . 1967( لسنة 2ا تفاقية العربية اقن ) -3

 بشأ  تننل األيدى العاملة " معدلة " . 1975( لسنة 4ا تفاقية العربية اقن ) -4

 بشأ  الس مة والصحة المسنية . 1977( لسنة 7ا تفاقية العربية اقن ) -5

 بشأ  بيئة العمل . 1981( لسنة 13ا تفاقية العربية اقن ) -6

 بشأ  المرأة العاملة . 1976( لسنة 5ا تفاقية العربية اقن ) -7

 بشأ  تحديد وحماية األجوا . 1983( لسنة 15ا تفاقية العربية اقن ) -8

 بشأ  المفاوضة الجماعية . 1979( لسنة 11ا تفاقية العربية اقن ) -9

التأمينان ا جتماعية  بشأ  حق العامل العربى كى 1981( لسنة 14ا تفاقية العربية اقن ) -11

 عند تننله للعمل كى أحد األقطاا العربية .

 بشأ  تأهيل وتشغيل المعوقين . 1993( لسنة 17ا تفاقية العربية اقن ) -11

 بشأ  عمل األحداث . 1996( لسنة  18ا تفاقية العربية اقن )  -12

 بشأ  تفتيش العمل . 1998( لسنة 19ا تفاقية العربية اقن ) -13

 بشأ  الحريان والحنو  الننابية . 1977( لسنة 8ربية اقن )ا تفاقية الع -14

 بشأ  العمال الدااعيين . 1981( لسنة 12ا تفاقية العربية اقن ) -15

 بشأ  الخدمان ا جتماعية العمالية . 1983( لسنة 16ا تفاقية العربية اقن ) -16
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بية  ل كيمرا يخصره   اانل مكتب العمل العربي تنااير حول ا تفاقيان المذ واة إلى الدول العر

 نواء  انت دولة مصادقة أو غير مصادقة على هذه ا تفاقيان .

 دول هي :  4من  تنااير حول ا تفاقيان المذ واة( 8وصل إلى مكتب العمل العربى  )

الجمهورياااة الجزائرياااة   –دولاااة االماااارات العربياااة المتحااادة    –)المملكاااة االردنياااة الهاشااامية  

 الجمهورية اليمنية (  –الديمقراطية الشعبية 

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

أانل مكتب العمل العربي م حظان لجنرة الخبرراء النرانونيين السرابنة للردول العربيرة  رل كيمرا         

 يخصه .

  -: ( دول هى6من )( ادود على الم حظان 11وصل إلى مكتب العمل العربى  )

 –جمهورياااة العاااراق   –جمهورياااة الساااودان   –) الجمهورياااة الجزائرياااة الديمقراطياااة الشاااعبية    

 المملكة المغربية ( –جمهورية مصرالعربية   -الجمهورية اللبنانية  

 ** الجزء الثالث : دراسة موضوعات ذات عالقة بمعايير العمل العربية :

 لبان المرحلة الراهنة .إصداا اتفاقيان جديدة تســاعد على التكيف مع متط

دانت اللجنة الوبينة المندمة من قبل مكتب العمل العربي ، وكي ضوسسا أعدن هذا التنريرر  سادسًا : 

 المعروم على مجلر ا دااة ومن بن على المؤتمر العام . 

انتخلصت اللجنة من خ ل المناقشران التري داان أبنراء اجتماعاتسرا عردة م حظران عامرة ،         سابعًا :

 مررا أ رردن علررى بعرره م حظاتسررا السررابنة ، تضررعسا أمررام مجلررر ا دااة والمررؤتمر العررام       

  هميتسا وهي  ما يلي : 

 حظت اللجنة ا  بعه من الدول ا عضاء اشاان كي تناايرها إلى أ  عدم عرضسا  .1

ا تفاقيان على السلطة المعنية بالتصديق ، يرجع إلى وجود اخت كان بين تشريعسا الوطني 

والنصوص الواادة كي هذه ا تفاقيان ، وترى اللجنة ا اء هذا ا مر ا  المبراان المشاا 

  عاسنًا دو  قيام الدول ا عضاء بعرم هذه ا تفاقيان على السلطة إليسا يجب أ    تكو
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المختصة بالتصديق ، ومن بن تعديل تشريعسا الوطني بما ينسجن مع هذه المعايير ، وهو 

مايؤدي إلى تحنيق أحد أهن ا هدا  التي قامت منظمة العمل العربية من أجلسا وهو توحيد 

 عربية . وتنااس تشريعان العمل كي الدول ال

 حظت اللجنة أ  بعه الدول أوادن كي تناايرها بشأ  عدم عرم ا تفاقيان على السلطة  .2

المختصة بالتصديق ، يرجع إلى صعوبان تتعلق  بنظامسا الدنتواي ، وترى اللجنة ا  

التدام الدولة بعرم ا تفاقيان على "السلطة المختصة بالتصديق" هو التدام ينع على عاتق 

وجب نظام اتفاقيان وتوصيان العمل العربية  ، "دو  أ  يعني كلك وجوس الدولة بم

التصديق على ا تفاقية أو غيره"  ، وبالتالي كا  العرم أو الداانة التي تنوم بسا أي نلطة 

 أخرى غير المعنية بالتصديق   يمكن اعتبااه وكاًء بذلك ا لتدام . 

، لن توا  مكتب العمل العربي بتناايرها حول   حظت اللجنة أ  العديد من الدول ا عضاء  .3

ا تفاقيان المعنية أو الرد على م حظان اللجنة السابنة ولسذا ترى اللجنة  عرم هذا ا مر 

 على المؤتمر العام لحث الدول على مواكاة مكتب العمل العربي بالتنااير والردود المطلوبة . 

لدنيا لما ينبغي أ  يكو  عليه التشريع الوطني ، تؤ د اللجنة على أ  المعايير تضع الحدود ا .4

 وبالتالي كا  اية امتيا ان إضاكية تنرها التشريعان الوطنية تعتبر حاكدًا للتصديق عليسا .  

تدعو اللجنة الدول األعضاء إلى األخذ بمبدأ التصديق الجدسي المنصوص عليه كي بعه   .5

تصدينان على هذه ا تفاقيان وا اتباط ا تفاقيان ، مما يؤدي إلى تحنيق المديد من ال

 التدايجي بالمعايير الواادة كيسا حسب ظروكسا المحلية .

تدعو اللجنة مكتب العمل  العربي ) إدااة الحماية ا جتماعية ( إلى تكنيف أنشطتسا المتعلنة  .6

ن المعنية بتدايب الكوادا الفنية المعنية بمعايير العمل العربية ، وتكنيف التواصل مع اإلدااا

بالمعايير كي و ااان العمل وتندين الدعن الفني لسا من أجل تحنيق المديد من التواصل بين 

هذه ا دااان ومكتب العمل العربي ولجنة الخبراء النانونيين مما يؤدي إلى تحنيق ا هدا  

 المرجوة من المعايير وايفاء الدول بالتداماتسا كي هذا الشأ  .   
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للجنرة مردير عرام منظمرة العمرل العربيرة والسركرتااية الفنيرة للجنرة علرى حسرن ا عرداد             تشكر ا ثامنًا :

 والتعاو  التام  نجاح عمل اللجنة ،  ما تشيد بالتطوير كي اعداد مشروع التنرير لسذا العام . 

 

 رئيس اللجنة

 مقبول الريس بن االستاذ الدكتور / رزق
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 الجزء األول

 حول اتفاقيات العمل العربية التقارير السنويةدراسة 
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 أواًل : االلتزامات التى تقع على الدول بموجب النظام .

على الدول االعضاء  اإللتزاماتبشأن  ة ،وفقًا لما ينص  عليه نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربي

 بعد إصدار االتفاقية أو التوصية

 . العرم على السلطان المختصة بالتصديق -1

ننوية وكنًا للنماكج المعدة مرن   ربتناايبناء على طلبه مكتب العمل العربي األعضاء الدول  تواكي -2

 -قبله عن :

 ألحكامسا . العمليا تفاقيان التى صادقت عليسا الدول ، والتطبيق  .أ 

، وبيررا  التررى لررن يررتن التصررديق عليسررا  علررى ا تفاقيرران  جررراءان المتخررذة لتسررسيل التصررديقا  .س 

 .عليسا الصعوبان التى تحول دو  التصديق 

 التدابير المتخذة ل نترشاد بأحكام التوصيان ومدى مراعاة احكامسا . .ج 

ونظرًا ألهمية هذه ا لتدامان ، تؤ د اللجنرة علرى ضررواة  تعراو  المكترب مرع اللجنرة لمتابعرة         

لصرعوبان الترى   يق قدا ا مكا  لديد دقوكلك لتتمكن اللجنة من تح،  بسذه اإللتدامانكيما يتعلق الدول 

كري المنرام األول    يسرتند تنف وااء كلك ، حيرث أ  هرذا اإلخر ل يعيرق متابعرة اللجنرة ل تفاقيران الرذي         

 تناايرها .التى تندمسا الدول كي على المعلومان 

  -: ثانيًا : مالحظات اللجنة بشأن إلتزامات الدول االعضاء

المختصاة   ةاالتفاقياات علاى السال    بعاض  الحظت اللجنة ان بعض الدول ما زالت لام تعار     .أ 

 -:وهى كما يلي بالتصديق 

 . (16 -13 -12المملكة ا ادنية الساشمية ، ا تفاقيان كان ا اقام )  -1

 – 14 - 8 -5 -4 -3ا تفاقيران كان ا اقرام )  الجمسواية الجداسرية الديمنراطية الشعبية  ،  -2

15 - 16 - 18) . 

 12 – 11 – 11 -9 -8 -7 -6 -5 – 4 – 3ا تفاقيان كان ا اقرام ) جمسواية جيبوتي ،  -3

– 13 – 14- 15 – 16 -17 – 18 – 19 ) . 
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 ( 16 -11 – 8)  ا تفاقيان كان ا اقام،  جمسواية السودا  -4

 (15دولة قطر ، ا تفاقية اقن ) -5

 ( .16 - 14 – 12 – 11 – 8 -5 – 3) ا اقاما تفاقيان كان الجمسواية اللبنانية ،  -6

 ( . 18 – 17 – 16 – 14 – 12 – 4)  ا تفاقيان كان ا اقام دولة ليبيا ، -7

- 12 – 11 – 11 – 9 – 8)  ا تفاقيران كان ا اقرام  الجمسواية اإلنر مية الموايتانيرة ،    -8

13 – 14 – 15 – 16 – 17- 18 – 19 ) 

 – 14 – 13 – 12 – 11 – 8 – 6 - 3)  كان ا اقررراما تفاقيررران الجمسوايرررة اليمنيرررة ،  -9

15 – 16 – 18  ) 

ان بعض الدول ما زالت لم تواف المكتاب بتقاريرهاا حاول بعاض االتفاقياات ،      اللجنة الحظت  .ب 

  -وهى كما يلي :

 – 14 - 13 – 12 – 11 – 8 - 7 -5 -4 -3قرام )  اجمسواية جيبوتي ا تفاقيان كان ا  -1

15 – 16– 17 – 18 – 19) . 

 ( .16دولة قطر ا تفاقية العربية اقن ) -2

 12 – 11 – 8 - 7 -5 -4 -3) قررام االجمسوايررة ا نرر مية الموايتانيررة ا تفاقيرران كان ا  -3

– 13 - 14 – 15  – 16 – 17 – 18 – 19. ) 

دول ارسالت تقاريرهاا حاول     اربعاة بفحص الردود على التقارير لهذا العام وجادت اللجناة أن    .ج 

  -بعض االتفاقيات ، وهى كما يلي :

 ( 16المملكة ا ادنية الساشمية : ا تفاقية العربية اقن ) -1

 ( .16 – 11 – 8دولة ا مااان العربية المتحدة ا تفاقيان كان ا اقام )  -2

 ( . 16 – 8 – 3)  قاماا تفاقيان كان ا الجمسواية الجداسرية الديمنراطية الشعبية :  -3

 ( .16الجمسواية اليمنية : ا تفاقية العربية اقن ) -4
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وهرذا  مطلوس الرد عليسا هذا العام ،  ًا( تنرير37( تنااير من أصل )8ومجموع هذه التنااير )

با لتدام بتنردين التنرااير المطلروس الررد     ما يتضح منه مدى اإلخ ل الكبير من جانب الدول ا عضاء 

أشراان  ذلك  تؤ د اللجنة على ما نربق أ   لمكتب وحســب ما قراه النظــام ، عليسا بناء على طلب ال

 مرؤتمر مرا  حظتره مرن ظراهرة نرلبية       أ  تعرم على الب فساعن أناللجنة من قبل ، حيث عبرن  إليه

ة امتابعته ومن بن على مدى قدمستنبل النشاط المعيااي للمنظمة ، وعلى كاعلية إجراءان تؤبر على 

 .المتوخاة منههذا النشــاط على تحنيق األهدا  

كنررد  حظررت اللجنررة ا  عررددًا  بيرررًا مررن الررردود والتنررااير التررى  ررا  يجررب أ  تتنرردم بسررا الرردول  

 الترى اء ومواكراة المكترب بالتنرااير    را عضاء إلى مكتب العمل العربي للرد على م حظان لجنة الخب

مواصرلة الحرواا مرع الردول حرول       مرن اللجنرة   عدم تمكرن يطلبسا لن ترد إلى المكتب ، مما ترتب عليسا 

لمعركرة وجسرة نظرر الحكومرة المعنيرة كيسرا ، والتواصرل معسرا لبلرو  الغايرة           ، دتسا الم حظان التى ابر 

 الحواا . منالمرجوه 

حث الدول ا عضراء علرى الوكراء    لدة اعضاء المؤتمر اتخاك ما يلدم الســامن ولسذا كسى تلتمر 

بالتداماتسررا المنررراة كرري نظررام اتفاقيرران وتوصرريان العمررل العربيررة بشررأ  اانررال التنررااير والرررد علررى  

 م حظان لجنة الخبراء .

 تقارير الدول حول االتفاقيات :دراسة :  ثالثًا

 – 11  - 8 – 3مكتب العمل العربي تنااير حول اتفاقيان العمل العربيرة كان ا اقرام )   تلنى 

16. ) 

ومان  ، ( 16قرن ) اتنريرر حرول ا تفاقيرة العربيرة      الهاشامية  االردنياة المملكاة  حيرث وصرل مرن    

، ومررن (  16 – 11 – 8تنررااير حررول ا تفاقيرران كان ا اقررام )    دولااة االمااارات العربيااة المتحاادة  

( ،  16 – 8 – 3تنااير حول ا تفاقيان كان األاقرام )   الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 ( 16تنرير حول ا تفاقية العربية اقن ) نيةالجمهورية اليمبينما وصل من 
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 :كما يلي هذه التقارير دراسة 

 .غير مصادقة على االتفاقية :  المملكة االردنية الهاشمية -1

مرن   (16مكتب العمل العربي اد على م حظة اللجنرة حرول ا تفاقيرة العربيرة اقرن )      ىوصل إل

وجاء الحكومة األادنية الساشمية ، والمتعلنة بمواكاة مكتب العمل العربي بتنرير حول هذه ا تفاقية ، 

  -:على النحو التالي الرد 

عية العمالياة علاى   بشأن الخدمات االجتما  1983( لسنة 16هل تم عر  االتفاقية رقم ) -1

 هذه السل ات ؟هي السل ات المختصة ؟ ومن 

 تن عرم ا تفاقية على و ااة العمل . -

 ما هى اإلجراء الذي اتخذته هذه السل ات ؟ -2

 تن اخذ العلن با تفاقية . -

هل تم عر  االتفاقية على السل ة المختصة بالتصديق ؟ ما هو اإلجراء الذى تام اتخااذه    -3

 بشأنها ؟

 عرضسا على السلطة المختصة بالتصديق .   ، لن يتن -

 ول دون التصديق على االتفاقية حتى األن ؟هل يوجد صعوبات تشريعية تح -4

ما هى الصعوبات إن وجادت ؟ يرجاى ذكار تعاار  أحكاام االتفاقياة ماع التشاريع الاوطني           -

 .لالطالع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين 

 التصديق على ا تفاقية من حيث:وجد صعوبان تشريعية تحول دو  نعن ت -

   يوجد  تغطية تشريعية لعدد  بير من احكام تلك المواد كي قانو  العمل ا ادني .

هاال يوجااد صااعوبات عمليااة تحااول دون التصااديق علااى االتفاقيااة حتااى األن ؟ مااا هااى إن       -5

 وجدت ؟

ا تفاقيررة حكررام أتواكررق وتل  مررة علررى قررانو  العمررل   اء التعرردي ن الروكلررك اجرر  ،نعررن  -

 المذ واة كي المواد السابنة .
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هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق  على االتفاقية ؟  عماًل بأحكام الفقارة   -6

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟16( من المادة )2)

 ماهى اإلجراءات ؟ -

 ال . -

ما مادى االسترشااد باألحكاام الاواردة فاي االتفاقياة فاي تشاريعاتكم التاى صادرت بعاد سانة              -7

 ؟ 1983

، وتعدي تره   1996( لسرنة  8تضمنت  اكة قوانين العمل ابتدءًا مرن قرانو  العمرل اقرن )     -

 ، ا حكام الواادة با تفاقية بانتنناء ما تن ك ره نابنًا . 2111والتى  ا  اخرها ننة 

هاال تاام التنساايق مااع منظمااات أصااحاب األعمااال والعمااال فااي بلاادكم حااين إعاادادكم لهااذا         -8

( ماان نظااام اتفاقيااات وتوصاايات العماال   17، تماشاايًا مااع مااا تقضااي بااه المااادة )   ريرـااـالتق

 ؟ العربية

 ما هي وجهة نظر كل منها حول هذا التقرير إن وجدت ؟ -

ومسرتمر كيمرا برين الجسران الحكوميرة وأصررحاس       دواىبشركل  تنسريق  اليرتن  حيرث  نعرن ،   -

العمل والعمال عند مناقشة أى تشريع عمالي وخاصة من خر ل اللجنرة الن بيرة لشرؤو      

 العمل .

تواكرررق الكبيرررر برررين ا متيرررا ان الممنوحرررة كررري ا تفاقيرررة وبرررين مرررا هرررو الوبرررالرغن مرررن 

ة كرري التشررريع منصرروص عليرره كرري النررانو  بررل أ  هنررام جملررة مررن ا متيررا ان الرروااد   

مما نصت عليه ا تفاقية ، إ  أنه    الت هنام صعوبان كنية  ةميد ا ادني هى  أ نر

 .كي الوقت الراهنوتشريعية واقتصادية تحول دو  النداة على التصديق على ا تفاقية 

 بدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :  و* * 

حرول ا تفاقيرة العربيرة     ا ادنيرة الساشرمية  أخذن اللجنة علمًا بما جاء كي تنرير حكومة المملكة 

( ، وتأمررل اللجنرة عرررم ا تفاقيررة علرى السررلطة المختصررة بالتصرديق ، واتخرراك اإلجررراءان    16اقرن ) 
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متيرا ان  إلى وجرود تواكرق  بيرر برين األ     ة أ  التنرير قد اشااخاص،  المنانبة لتسسيل التصديق عليسا

الممنوحة كي ا تفاقية وبين مرا هرو منصروص عليره كري النرانو  ، األمرر الرذي يسرسل مسمرة التصرديق            

 .أ  هذه ا تفاقية تتضمن التصديق الجدسي إلى ، باإلضاكة  على هذه ا تفاقية

*  *  * 

 : غير مصادقة على االتفاقية :دولة االمارات العربية المتحدة  -2

 بشأن الحريات والحقوق النقابية . 1977( لسنة 8االتفاقية العربية رقم ) .أ 

( مرن  8وصل إلى مكتب العمرل العربري اد علرى م حظرة اللجنرة حرول ا تفاقيرة العربيرة اقرن )         

والمتعلنررة بمواكرراة مكتررب العمررل   –غيررر مصررادقة علررى ا تفاقيررة   – دولررة ا مررااان العربيررة المتحرردة 

  -ه ا تفاقية ، وجاء الرد على النحو التالي :العربي بتنرير حول هذ

( مرن  16أعد هذا التنرير مرن قبرل حكومرة دولرة اإلمرااان العربيرة المتحردة طبنرا لحكرن المرادة )          

 .   2115ب8ب31وهررو يغطرري الفترررة الدمنيررة المنتسيررة كرري  نظررام إتفاقيرران وتوصرريان العمررل العربيررة 

لتسسيل التصديق على ا تفاقيان التى لن يتن التصديق عليسا وكنرا    ببيا  اإلجراءان المتخذهكيما يتعلق 

 مكتب العمل العربي للنموكج المعد من قبل

بشان الحريات والحقاوق النقابياة علاى     1977( لسنة 8هل تم عر  االتفاقية العربية رقم ) .1

 السل ات المختصة ؟ ما هي هذه  السل ات .

بشرأ  الحريران والحنرو  الننابيرة علرى السرلطان        1977( لعام 8نعن تن عرم ا تفاقية اقن ) -

المعنية كي الدولة ، حيث تن اكع نسخه عن ا تفاقيرة الرى مجلرر الرو ااء إلبرداء الررأي الفنري        

بشأنسا ومن بن التوصرية إمرا بااجراء التصرديق أو بالمواكنرة علرى التصرديق و احالتسرا للمجلرر          

اي والذي ينص على أ  المجلرر ا علرى لحتحراد    ا على ل تحاد ، عم  بأحكام النظام الدنتو

 هو السلطة المختصة بالتصديق على ا تفاقيان والمعاهدان الدولية  .

 ما هو اإلجراء الذي إتخذته هذه السل ات ؟ .2
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 بإاجاء التصديق عليسا . والتوصيةأخذ العلن بمضمو  اإلتفاقية  -

 هل تم عر  االتفاقية على السل ة المختصة بالتصديق ؟  .3

وكنا لنصوص دنتوا دولة ا مااان العربية المتحدة ، كإ  المجلر ا على لإلتحاد وهو أاكرع   -

نررلطة دنررتواية وأعلررى هيئررة تشررريعية كرري الدولررة ، هررو المعنرري بالتصررديق علررى اإلتفاقيرران        

والمعاهرردان الدوليرره ، ويررتن اكررع ا تفاقيرران الررى المجلررر كنررس كرري حررال أوصررت السررلطان           

 .لى ا تفاقية المختصة بالتصديق ع

هل يوجد صعوبات تشريعية تحول دون التصاديق علاى االتفاقياة فاي الوقات الحاالي ؟ مااهي         .4

يرجى ذكر تعار  أحكام االتفاقية مع التشريع الوطني لإلطالع عليها مان   هذه الصعوبات ؟

 قبل لجنة الخبراء القانونيين .

منسا علرى   ا تفاقية كي الوقت الحالي ،نعن توجد صعوبان تشريعية تحول دو  التصديق على  -

نربيل المنرال مررا يتعلرق براجراءان تكرروين التنظرين العمررالي والبردء كري مماانررة نشراطة ، حيررث         

تنص ا تفاقية على اقتصاا إجراءان التكوين على إيرداع ا واا  لردى الجسرة المختصرة وهرو      

كري شرأ  الجمعيران كان     2118( لسرنة  2النرانو  ا تحرادي اقرن )   ما يختلف مع نص النرانو   

كري دولرة ا مرااان العربيرة      الممنلرة للعمرال  لتنظيمان تكوين االنفع العام وهو التشريع الحا ن  ل

والذي يتطلب ايداع أواا  ا شساا لردى الجسرة المختصرة برالو ااة المعنيرة مركنرا بسرا         المتحدة

جتمرراع ا عضرراء النظررام ا نانرري للجمعيررة موقعررا عليرره مررن ا عضرراء المؤنسررين ومحضررر ا   

 المؤنسين . 

هاال يوجااد صااعوبات عمليااة / اقتصااادية / اجتماعيااة أو سياسااية تحااول دون التصااديق علااى    .5

 االتفاقية حتى األن .

نعن توجرد بعره الصرعوبان العمليرة ، حيرث ا  نظرام التمنيرل العمرالي المنصروص عليرة كري             

ا عتباا ا وضاع ا جتماعية كري  ا تفاقية يعتبر غير منانب وصعب التطبيق إكا أخذنا بعين 

التر يبة المتفردة  لسو  العمل مرن حيرث ا اتفراع الملحروس لنسربة العراملين ا جانرب        الدولة و

 كي النطاع الخاص .  
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 تسهل التصديق على االتفاقية ؟ ل تم اتخاذ اجراءات من شأنها ان ه .6

 عرم ا تفاقية على السلطان المعنية .نعن ،  -

مااا ماادى االسترشاااد باألحكااام الااواردة فااي االتفاقيااة فااي تشااريعاتكم التااي صاادرت بعااد ساانة      .7

 ؟  1977

مبدأ حرية التنظين مسترشدة كي كلك ،  2118( لسنة 2نصوص النانو  ا تحادي اقن ) تعد  -

الرنص علرى حرق جميرع طواسرف الشرعب للتعبيرر        باتفاقية العمل العربية محل الداانة من حيرث  

شرركل قررانوني ومررنظن وبمررا   يتعرراام مررع المصررلحة العامررة مررن خرر ل تكرروين      عررن اااسسررن ب

جمعيرران كان نفررع عررام  لتمنرريلسن ، معركررا الجمعيررة بأنسررا "   ررل جماعررة كان تنظررين لرره صررفة     

  يسرتنني الرو ير   أ( عضروا، مرع جروا     21ا نتمراا " ،   ينل عدد مؤنسيسا عن عشرين )

سين عن خمسة أعضراء ، حيرث تكفرل  الدولرة بموجرب      من هذا الشرط بحيث   ينل عدد المؤن

هذا النانو  ، لكاكة العاملين على اااضيسا الحرق كري تأنرير جمعيران مسنيرة لتمنريلسن ، بحيرث        

تكرو  العضروية كيسرا مفتوحره للجميررع،  مرا تكفرل للمؤنسرين الحريررة الكاملرة كري وضرع النظررام           

بولسرا وإنرناطسا وحنرو  األعضراء     األناني ، وتحديد شروط العضوية وأنواعسرا وإجرراءان ق  

وواجباتسن .وطرينة تكوين مجلر اإلدااة وتحديد اختصاصاته ونظام العمل كيره ، و رذا تحديرد    

موااد الجمعية و يفية انتغ لسا والتصر  كيسا وطرينرة مراقبرة إنفاقسرا ، أضراكة الرى شرروط       

كري تشركيل مجلرر إدااة    تصفية الجمعية اختيااًيرا وقواعرد تصرفيتسا ومصرير أموالسرا ، والحرق       

لمباشرة شئونسا يتن انتخابه با قتراع السري وكنا  حكام النظام ا ناني الذي وضرعته اللجنرة   

التأنيسة ، وأخيرا يمنح النانو  للجمعية الحق كري المشراا ة كري الفعاليران الدوليرة وا نتسراس       

ترم معسرا  ، وكري طلرب    للمنظمان والسيئان الدولية وكي تنظين بعه ا نشرطة بالتعراو  المشر   

 . تكوين اتحادان كيما بينسا وكنا لما تحدده ال سحة التنفيذية للنانو 

هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب االعماال والعماال فاي بلادكم حاين إعادادكم لهاذا التقريار          .8

 ؟ما هي وجهة نظر كال منهم حول هذا التقرير ان وجدت ؟ 

منظمرة أصرحاس ا عمرال ) اتحراد غرر  التجرااة و       تن اانال نسخة من التنريرر الرى  ر  مرن      -
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الصناعة بدولة ا مااان العربية المتحدة و منظمة العمال ) جمعية التنسريق للجمعيران المسنيرة    

 العاملة كي الدولة ( 

مع طلب مواكاتنا بم حظاتسن بشان  التنرير المركق وننواكي المنظمة بنسخه عن م حظاتسن  -

 سا  .بمجرد انت م -إ  وجدن -

  -وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :

عرررم أخرذن اللجنرة علمرًا بمرا جرراء كرى تنريرر حكومرة دولرة ا مررااان العربيرة المتحردة بشرأ             

ى السررلطة المختصررة بالتصررديق ، وتأمررل اللجنرة باتخرراك اإلجررراءان ال  مررة للتغلررب علررى  ا تفاقيرة علرر 

 . ، ومن بن عرضسا على المجلر األعلى ل تحاد الصعوبان التي تحول دو  التصديق على ا تفاقية 

*  *  * 

 : بشأن المفاوضة الجماعية  1979لعام  11االتفاقية العربية رقم  .ب 

( مرن  11العربي اد على م حظة اللجنرة حرول ا تفاقيرة العربيرة اقرن )     وصل إلى مكتب العمل 

والمتعلنررة بمواكرراة مكتررب العمررل   –غيررر مصررادقة علررى ا تفاقيررة   –دولررة ا مررااان العربيررة المتحرردة  

  -العربي بتنرير حول هذه ا تفاقية ، وجاء الرد على النحو التالي :

( مرن  16أعد هذا التنريرر مرن قبرل حكومرة دولرة اإلمرااان العربيرة المتحردة طبنرا لحكرن المرادة )           

.  كيمرا    2015ب8ب30نظام إتفاقيان وتوصيان العمل العربية  وهو يغطي الفترة الدمنية المنتسية كي 

عليسرا وكنرا    يتعلق ببيا  اإلجرراءان المتخرذه لتسرسيل التصرديق علرى ا تفاقيران الترى لرن يرتن التصرديق           

 مكتب العمل العربي للنموكج المعد من قبل

بشاان المفاوضاة الجماعياة علاى      1979( لسانة  11هل تم عر  االتفاقية العربية رقم ) .1

 ؟ السل ات المختصة ؟ ما هي هذه  السل ات

بشررأ  المفاوضررة الجماعيررة علررى     1979( لعررام 11نعررن تررن عرررم ا تفاقيررة اقررن )     -

، حيرث ترن اكرع نسرخه عرن ا تفاقيرة الرى مجلرر الرو ااء           السلطان المعنية كي الدولة

إلبداء الرأي الفنري بشرأنسا ومرن برن التوصرية إمرا بااجراء التصرديق أو بالمواكنرة علرى           

والررذي النظرام الدنرتواي   التصرديق واحالتسرا للمجلرر ا علررى ل تحراد ، عمر  بأحكررام      
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صديق على ا تفاقيان السلطة المختصة بالتهو المجلر ا على لحتحاد ينص على أ  

 . والمعاهدان الدولية

 ما هو اإلجراء الذي إتخذته هذه السل ات ؟ .2

 .أخذ العلن باإلتفاقية مع التوصية بإاجاء التصديق عليسا -

هاال يوجااد صااعوبات تشااريعية تحااول دون التصااديق علااى االتفاقيااة فااي الوقاات الحااالي ؟    .3

، يرجى ذكر تعار  أحكام االتفاقية مع التشريع الاوطني لإلطاالع    ماهي هذه الصعوبات

 عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين

، 1981لعام  8أو  نحيس اللجنة الموقرة علما بأ  قانو  قانو  العمل  ا تحادي اقن  -

قد نص كي كي الباس التانع منه  بشأ  منا عان العمل الجماعية على حق العمال كي 

وضة الجماعية ، محددا اليران التفراوم الجمراعي كري هرذه الحرا ن، حيرث نرص         المفا

على تشكيل لجا  توكيق عمالي كري  رل داسررة للعمرل تكرو  مسمتسرا ا نانرية التوكيرق         

برين العمرال واصرحاس ا عمرال كري حرال وقروع منا عرة عمرل جماعيرة حيرث يمراا              

 . ل هذه اللجا العمال حق المفاوضة الجماعية مع اصحاس ا عمال من خ 

مكاتب ( التي أنشأتسا و ااة العمل كي المرد  العماليرة وهري     9 ما أ  مكاتب الرعاية العمالية )

المناطق التي تشرسد أ برر  ناكرة للتجمعران العماليرة كري الدولرة، تنروم أيضرا بردوا هرام كري مرد جسروا               

األعمال، خاصة حين وجرود   التواصل بين أطرا  ا نتاج الن بة، وكي التوكيق بين العمال وأصحاس

مشكله جماعية يرغب العمال التفاوم مع أصحاس ا عمال بشأنسا، حيث تماا  هذه المكاترب دواا  

توكينيرا كري التونرس برين أصرحاس العمرل والعمرال لحرل منا عران العمرل الجماعيرة ، وكري حرال تعررذا              

 العدل كي الفصل كيسا . للطركين يتن إحالة الشكوى الى النضاء لضما  ةالوصول الى حلول مرضي

ا  أنه توجد صعوبه كي التصرديق علرى ا تفاقيرة نظررا أل  بعره مرواد ا تفاقيرة   تتروكر لسرا          

 التغطية التشريعية ال  مة بموجب نصوص النانو  الوطني .
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ية تحاول دون التصاديق علاى    سهل يوجد صعوبات عملية / اقتصادية / اجتماعية أو سيا .4

 ؟ االتفاقية حتى األن

 نعن توجد صعوبان . -

هال هناااص تصاورات لااديكم للتغلاب علااى الصااعوبات التاي ذكاارتم بهادف تسااهيل التصااديق       .5

  . على االتفاقية مستقبال ؟ ما هي هذه التصورات ؟

دولررة ا مررااان حريصررة دامررا علررى تطرروير تشررريعاتسا بمررا يتفررق مررع أحرردث المعررايير     -

 وير التشريعان كي المستنبل .الدولية ونيتن ا نترشاد بمواد ا تفاقية عند تط

هاال تاام اتخاااذ اجااراءات ماان شااأنها ان تتسااهل التصااديق علااى االتفاقيااة ؟ مااا هااي هااذه        .6

 االجراءات ؟

 نعن ، حيث تن عرم ا تفاقية على الجسان المختصة . -

هاال تاام التنساايق مااع منظمااات أصااحاب االعمااال والعمااال فااي بلاادكم حااين إعاادادكم لهااذا       .7

 كال منهم حول هذا التقرير ان وجدت ؟التقرير ؟ما هي وجهة نظر 

تن اانال نسخه عن التنرير الى  ل من اتحاد غر  التجرااة والصرناعه ) ممرن  عرن      -

منظمرران أصررحاس ا عمررال ( وجمعيررة التنسرريق للجمعيرران المسنيررة العاملررة كرري الدولررة  

)ممن  عن منظمان العمال( مع طلب مواكاتنرا بم حظراتسن ، ونرو  نرواكي المنظمرة      

 سخة عن أي م حظان قد تردنا كي هذا الخصوص .بن

  -انتهت إلى ما يلي : الردوبدراسة اللجة 

 عرررمعلمرًا بمرا جرراء كري تنريرر حكومرة دولرة ا مررااان العربيرة المتحردة بشرأ            ةللجنر اأخرذن  

ترنمن اللجنرة مرا تضرمنه قرانو  العمرل        كري الوقرت الرذي   والمختصرة بالتصرديق ،   ا تفاقية على السلطة 

ا تحادى من نصوص بشرأ  حرق العمرال كري المفاوضرة الجماعيرة ، ودوا و ااة العمرل كري التوكيرق          

نسررا تأمررل باتخرراك اإلجررراءان ال  مررة للتغلررب علررى الصررعوبان     كإل وأصررحاس األعمررال ،  ابررين العمرر 

 .، ومن بن عرضسا على المجلر األعلى ل تحاد األخرى التى تحول دو  التصديق على ا تفاقية 
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 :  بشأن الخدمات االجتماعية العمالية 1983( لسنة 16تفاقية العربية رقم )اال .ج 

( مرن  16وصل إلى مكتب العمل العربي اد على م حظة اللجنرة حرول ا تفاقيرة العربيرة اقرن )     

والمتعلنررة بمواكرراة مكتررب العمررل   –غيررر مصررادقة علررى ا تفاقيررة   –دولررة ا مررااان العربيررة المتحرردة  

  -العربي بتنرير حول هذه ا تفاقية ، وجاء الرد على النحو التالي :

( مرن  16أعد هذا التنريرر مرن قبرل حكومرة دولرة اإلمرااان العربيرة المتحردة طبنرا لحكرن المرادة )           

.  كيمرا    2015ب8ب30نظام إتفاقيان وتوصيان العمل العربية  وهو يغطي الفترة الدمنية المنتسية كي 

يتعلق ببيا  اإلجرراءان المتخرذه لتسرسيل التصرديق علرى ا تفاقيران الترى لرن يرتن التصرديق عليسرا وكنرا              

 . مكتب العمل العربي للنموكج المعد من قبل

 الخادمات االجتماعياة العمالياة   بشاان   1983( لسانة  16هل تم عر  االتفاقية العربية رقام )  .1

 . هذه  السل اتعلى السل ات المختصة ؟ ما هي 

بشأ  الخردمان ا جتماعيرة العماليرة علرى      1983( لعام 16نعن تن عرم ا تفاقية اقن )  -

السلطان المعنية كي الدولة ، حيث تن اكع نسخه عن ا تفاقية الى مجلرر الرو ااء إلبرداء    

التصرديق أو بالمواكنرة علرى التصرديق و      الرأي الفني بشأنسا ومن بن التوصرية إمرا بااجراء   

والرذي يرنص علرى أ     النظرام الدنرتواي   احالتسا للمجلرر ا علرى ل تحراد ، عمر  بأحكرام      

السررلطة المختصررة بالتصررديق علررى ا تفاقيرران والمعاهرردان   هررو المجلررر ا علررى لحتحرراد  

 .  الدولية

 ما هو االجراء الذي اتخذته هذه السل ات ؟ .2

 قية مع التوصية بإاجاء التصديق عليسا .أخذ العلن باإلتفا -

وجد صعوبات تشريعية تحول دون التصاديق علاى االتفاقياة فاي الوقات الحاالي ؟ مااهي        تل ه .3

إن وجدت ؟يرجى ذكر تعار  أحكام االتفاقية مع التشاريع الاوطني لإلطاالع     هذه الصعوبات

 عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين .

،  1981لعرام   8مرن النرانو  ا تحرادي اقرن      111الى ا  المادة  نود كي البداية أ  نشير  -

تلدم أصحاس ا عمال اللذين يستخدمو  عما  كي مناطق بعيدة عن المد  أ  يوكروا لسرن  
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الخدمان ا جتماعية تالية الذ ر على أ   تكو  هذه الخدمان على نفنة صاحب العمل و  

 يجو  تحميل العامل شيئا منسا : 

 غذاسية المنانبةالمواد ال   وناسل اإلنتنال المنانبة 

  وناسل ا نعا  الطبية   السكن الم سن 

 الرياضي ه والنشاطيوناسل الترك   المياة الصالحة للشرس 

كري شرأ  اعتمراد معرايير السركن       2009لعرام   13كض  عن كلك كإ  قراا مجلر الرو ااء اقرن   

العمررالي الجمرراعي والخرردمان الملحنررة برره يررنص علررى ضرررواة أ  تترروكر كرري امررا ن السرركن العمررالي     

قامرة نراد   إ) مجانا ( وعامل كأ نر، العديد من الخدمان ا جتماعية منسا  500الجماعي التي تستوعب 

مرا ن التجمرع الرى    أل ) مكا  للتركية ( لنضاء أوقان كراغسن وتوكير وناسل ا نتنرال للعمرال مرن    للعما

ومرا رد لتنردين الرعايرة الطبيرة      مطاعن لتندين وجبان غذاسية م سمة للعمالوما ن العمل كهابا وايابا إ

 عب  اكيرة تسرمح   مجسدة لعمل على مداا الساعة طيلة ايام ا نبوع وأيام العطل الرنمية ، توكير م

للعمال بمماانة الرياضة كي أوقان كراغسن ،  ما ينص على معايير محددة للننل و ن مة المر بان 

 التي تستخدم لننل العمال  .

إ  ا  هنام صعوبان تشرريعية تحرول دو  التصرديق علرى ا تفاقيرة التري تتطلرب التردام الردول          

اعيرة ا ضراكية ا خررى التري   يرنص عليسرا النرانو         المصدقة عليسا بتوكير عدد من الخردمان ا جتم 

منل انشاء صندو  أو أ نر ينروم بادااتره منظمران أصرحاس ا عمرال والعمرال لينروم بتنردين الخردمان          

ا جتماعيرررة العماليرررة كررري منررراطق التجمرررع الصرررناعي أو التجرررااي أو الخررردمي، و رررذا علرررى أ  تنررروم  

اعية  عضاسسا من انشاء صندو  ادخاا و تندين مساعدان المنظمان العمالية بتوكير الخدمان ا جتم

ماليررة وتأنررير جمعيرران تعاونيررة نرركنية وانررتس  ية وتأنررير مكتررب توظيررف للعرراطلين عررن العمررال     

 وكصول داانية لتننيف وتدايب العمال وانشاء مرا د ع جية .
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التصااديق علااى ية تحااول دون سااهاال يوجااد صااعوبات عمليااة / اقتصااادية / اجتماعيااة أو سيا  .4

الصاعوبات بهادف تساهيل    تلك على  بشأن التغلب كمهل تصورات، وما هي االتفاقية حتى األن

  .التصديق على االتفاقية مستقبال ؟

نعن توجد صعوبان عملية واقتصادية تحول دو  التوقيع على ا تفاقيرة ، ا  اننرا نؤ رد ا      -

ا تفاقيرة عنرد اجرراء أي تعردي ن علرى      الدولة نتستمر كي ا نترشاد قدا اإلمكا  بأحكام 

 تشريعاتسا كان الع قة .

 ؟االتفاقية ؟ ما هي هذه االجراءاتهل تم اتخاذ اجراءات من شأنها ان تسهل التصديق على  .5

 تن عرم ا تفاقية على السلطان المعنية . -

ة مااا ماادى االسترشاااد باألحكااام الااواردة فااي االتفاقيااة فااي تشااريعاتكم التااي صاادرت بعااد ساان     .6

  ؟ 1983

 لن يتن . -

 ؟بلادكم حاين إعادادكم لهاذا التقريار      هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب االعمال والعمال في .7

 ما هي وجهة نظر كال منهم حول هذا التقرير ان وجدت ؟

تن اانرال نسرخه عرن التنريرر الرى  رل مرن اتحراد غرر  التجرااة والصرناعه ) ممرن  عرن               -

نسيق للجمعيان المسنية العاملة كري الدولرة )ممرن     منظمان أصحاس ا عمال ( وجمعية الت

عن منظمان العمال( مع طلب مواكاتنا بم حظاتسن ، ونو  نرواكي المنظمرة بنسرخة عرن     

 أي م حظان قد تردنا كي هذا الخصوص . 

 -* * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :

 عرررمن العربيرة المتحردة بشرأ     أخرذن اللجنرة علمرًا بمرا جرراء كري تنريرر حكومرة دولرة اإلمررااا        

ترنمن اللجنرة مرا تضرمنه قرانو  العمرل        كري الوقرت الرذى   و، ا تفاقية على السلطة المختصرة بالتصرديق   

ا تحادي من نصوص بشأ  الخدمان ا جتماعية العمالية ، وأيضًا ما جاء بنراا مجلر الو ااء اقن 

نسرا تأمرل بإتخراك    كإ،  بشأ  معايير السكن العمالي الجماعي والخدمان الملحنرة بره   2009( لســنة 13)

، ومرن  رى التي تحول دو  التصرديق علرى ا تفاقيرة    اإلجراءان ال  مة للتغلب على الصعوبان األخ

 . ل تحادرضسا على المجلر األعلى بن ع
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 :  غير مصادقة على االتفاقية : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشــعبية -3

 بشأن المستوى األدنى للتأمينات االجتماعية. 1971( لسنة 3االتفاقية العربية رقم ) .أ 

مرن   (3مكتب العمرل العربري اد علرى م حظرة اللجنرة حرول ا تفاقيرة العربيرة اقرن )          ىوصل إل

والمتعلنرة بمواكراة مكترب     -غير مصادقة علرى ا تفاقيرة    - الجمسواية الجداسرية الديمنراطية الشــعبية

  -: على النحو التاليوجاء الرد العمل العربي بتنرير حول هذه ا تفاقية ، 

جتماعية من أ نر المجرا ن تفصريً  والترى تشرر  عليسرا صرناديق الضرما         تعتبر التأمينان ا 

 ا جتماعي باعتبااها األجسدة المكلفة بحماية العمال ابناء العمل وبعد التناعد .

ل وأصرحاس  اونظام التأمينان ا جتماعية كي الجداسر شامل وإجبااي قاسن على اشترا ان العمر 

العمل وتغطى  ل العمال األجراء ، والمنام   يتسع لذ ر  ل نصوص الضما  ا جتماعي ، لكن مرن  

المتعلررق بالتأمينرران ا جتماعيررة  1983جويليررة  2( المررؤاف كرري 11ب83اهمسررا أحكررام النررانو  اقررن )

 المعدل والمتمن .

 :المالحظات 

التأمينرران ا جتماعيررة تضررن جميررع   أمررن ا تفاقيررة العربيررة تررنص علررى  المااادة الرابعااة -

( مرن  13المشرع الجداسري يرنص كري أحكرام المرادة )    المشغلين لدى الغير بأجر ، بينما 

( المتعلررق بالتأمينرران ا جتماعيررة أ  يسررتفيد مررن هررذه األحكررام جميررع     11-83النررانو  )

ينتمرو     را  قطراع النشـرـاط الرذين     وا أجرراء أم ملحنرين براألجراء ، أيرا    العمال نواء  ان

 إليه والنظام الذى يسري عليسن بدو  انتنناء .

من ا تفاقية العربية تنص على انره تتخرذ اإلجرراءان بصرواة تدايجيرة      المادة الخامسة  -

إلررى العرراملين  ةلتغطيررة الفئرران المررذ واة كرري المررادة الرابعررة مررن نفررر ا تفاقيررة باإلضرراك 

ل أنفسسن بندا األمكا  بينمرا  لحسابسن وأصحاس الحر  والمسن الحرة وأصحاس ا عما

المشرع الجداسري ك ر أ   رل هرذه الفئران التري تسرتفيد مرن هرذه الخردمان محرددة وكنرًا           

 للتنظين .

 



22 

 
 

ا مرام المسنية عرن   دينل عدمن ا تفاقية العربية تنص أنه   يجب أ  المادة الثامنة  -

ان اابررين الررو بينمررا كرري التشررريع الجداسررري وطبنررًا للنررراا المشررترم مررا ( مرررم 15)

كإ  جدول األمرام المسنية حسب التنظين السـرـااي   1996ماي  15الصاداة بتاايخ 

( مرررم مسنرري منسررمة إلررى ب بررة كررروع ) ظسرروا      84يفررو  العرردد ويتضررمن حاليررًا )   

ا مررام الناتجرة عررن     -اإلصرابان بالمكروبرران   –أعررام التسرمن الحرراد أو المردمن    

 حا ن خاصة (

الخراص بالتأمينران علرى إصرابان العمرل والترأمين الصرحي ) الجردء          بالنسبة للجردء اما  -

( ضد المرم كإ  ا خت   يكمن كري   4و  3النالث من ا تفاقية المادة التانعة الفنرة 

نرة  االلمصراس جرراء حرادث عمرل أو مررم مسنري من       ةطرينة حسـرـاس الريرع المدكوعر   

 يع الضما  ا جتماعي السااي المفعول .ربتش

يجرب أ    من ا تفاقية العربيرة ترنص أ  معرال الشريخوخة       السابعة والعشرونالمادة  -

% من األجر بينما تشريع الضما  ا جتماعي السااي المفعرول كرا    41تنل نسبته عن 

% مررن المبلررا السررنوي لحجررر الرروطنى األدنررى  75المبلررا السررنوي للمعررال   ينررل عررن  

 .( 1983جويلية  2لمؤاف كي ا 12ب83من النانو  اقن 16المضمو  ) المادة 

 مادتاه التاساعة والعشارون   كيما يخص الجدء الخرامر والخراص بترأمين الشريخوخة كري       -

ه المعررال كرري الحرردود الترري مررن هررذه ا تفاقيررة والتررى تررنص أنرره يجررو  إينررا  أو تخفرري 

ب المعررال عمررً  بعررد تناعررده بينمررا المشرررع      احالتشررريع ، إكا مررا  اول صرر  ينراهررا ، 

يرد كي نصوصه إينا  أو اقتطاع جدء مرن المعرال كري حالرة العمرل بعرد       الجداسري لن 

 التناعد .

مادتااه الثالثااة واألربعااون والرابعااة الجرردء السررابع والخرراص بالتررأمين علررى البطالررة كرري   -

مررن ا تفاقيررة والترري تررنص كرري مضررمونسا أ  المعونررة الماليررة ،   تنررل عررن     واألربعااون

انبوعًا إلى ب بة أشسر بالنسربة لمرن     13% من األجر مع مدة ا نتفاع   تنل عن 45

قضوا ننة اشترام كي التأمين على تاايخ التعطل ، بينما كي التشريع الجداسري وطبنرًا  

كأ  التعويه عن البطالة    1994جويلية  16( المؤاف كي 189-94للمرنوم اقن )
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الوطني األدنى  ر% من األج75% من األجر المرجعي و  عن 51ينبغي أ  ينل عن 

 المضمو  و  أ نر منه بن بة مران .

وتو ع كترة التكفل كي مجال التأمين على البطالرة علرى أابعرة كترران متسراوية وتكرو        

 تنازلية حيث تكون :بصفة 

 111التكفل  مدة جر المرجعي خ ل الربع األول من% من األ 

 81  من األجر المرجعي خ ل الربع الناني من مدة التكفل % 

 61  من األجر المرجعي خ ل الربع النالث من مدة التكفل % 

 51  من األجر المرجعي خ ل الربع الرابع من مدة التكفل % 

 شهرًا . 36وبالنسبة إلى مدة التكفل فهي ال يمكن أن تتعدى 

الثانياة  كيما يخص المناكع العاسلية والمذ واة كي الجدء النرامن مرن ا تفاقيرة كري مادتسرا       -

نرنة بانرتنناء    13والتى تنص أنه يستمر صر  المناكع العاسلية حتى بلو   والخمسون

ا طفال الملتحنين بالتعلين والعاجدين عرن العمرل ، بينمرا كري التشرريع الجداسرري ووكنرًا        

أ  ص علرى  كرإ  هرذا ا خيرر يرن     1991نروكمبر   11والمرؤاف كري    (11)قرن  للمنشوا ا

نررنة بالنسرربة للملتحنررين بررالتعلين     21و  17تصررر  حتررى بلررو  نررن    المنرراكع العاسليررة  

 والممتسنين والعاجدين عن العمل .

 -وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :

  ( ،3تنرير حكومة الجمسوايرة الجداسريرة حرول ا تفاقيرة العربيرة اقرن )       ما جاء كىتندا اللجنة 

إ  أنه يبني اإللتدام بعرم ا تفاقية على السرلطة المختصرة بالتصرديق ، لرذلك تأمرل اللجنرة عرضرسا        

  لتسسيل التصديق عليسا . ال  مةعلى هذه السلطة واتخاك اإلجراءان 

 

 

 



24 

 
 

 بشأن الحريات والحقوق النقابية  1977( لسنة 8االتفاقية العربية رقم ) .ب 

مرن   (8مكتب العمرل العربري اد علرى م حظرة اللجنرة حرول ا تفاقيرة العربيرة اقرن )          ىوصل إل

والمتعلنرة بمواكراة مكترب     - غير مصادقة علرى ا تفاقيرة   - الجمسواية الجداسرية الديمنراطية الشــعبية

  -: على النحو التاليوجاء الرد العمل العربي بتنرير حول هذه ا تفاقية ، 

منه ، ولند حدد النانو   56إ  الحق الننابي كي الجداسر مضمو  ومكر  دنتوايًا وكنًا للمادة 

يان في و ذا  يالمعدل والمتمن  والمتعلق بمماانة الحق النناب 1991يونيو  2( المؤاف كي 91-14)

، حيررث يؤ ررد أ  للعمررال األجررراء والمسررتخدمين الحررق كرري تكرروين        مماانررة هررذا الحررق  وشررروطه    

ن للعمرال  بالتالي يمكومنظماتسن وا نضمام إليسا طواعية بغية الدكاع عن مصالحسن المادية والمعنوية 

ا جراء والمستخدمين تأنير منظمة ننابية وكنًا لشروط وإجراءان قانونية ، ويكو  لسرن تمنيرل علرى    

مسررتوى المؤنسررة أو الصررعيد البلرردي والمشررترم بررين البلررديان والررو سي والمشررترم بررين الو يرران أو  

 الوطني .

 : المالحظات

نابية التى تنص على المســاواة برين  من ا تفاقية العربية بشأ  الحريان الن( 02المادة ) -

العمال العرس كي ا نتماء إلى عضوية منظمان العمال وتمرتعسن بكاكرة حنروقسن الننابيرة     

المتعلررق السررالف الررذ ر ،  (14ب91)( مررن قررانو  22وهررى تتماشرري مررع أحكررام المررادة ) 

المشررع الجداسرري نرص      والتى تنص على عدم إدخال أي تمييد بين أعضاسسن غيرر أ 

ه من بين شروط تأنير  منظمة ننابية وجوس ا تساس الجنسية الجداسرية األصرلية  ـــأن

( مرررن قرررانو  16نرررنوان (  مرررا ترررنص عليررره أحكرررام المرررادة )   11) أو المكتسررربة منرررذ 

 ( السالف الذ ر .14ب91)

من ا تفاقية تنص علرى أنره تمراا  منظمران العمرال ومنظمران أصرحاس         (04المادة ) -

نو  ( مرن قرا  34نمرا ن حرف كري المرادة )    د إيداع أواا  تكوينسرا بي ربمجاألعمال نشاطسا 

( السالف الذ ر على أنه تعتبر المنظمان الننابية للعمال األجراء والمستخدمين 14ب91)

مررن قررانو   37إلررى  35أشررسر علررى األقررل تمنيليررة طبنررًا للمررواد    6المكونررة قانونررًا منررذ  

 ( المذ وا أع ه .14ب91)
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ن ا تفاقية تنص على وضع النانو  األناني دو  تدخل أو تأبير من أي م( 06المادة ) -

كرى   ه تلردم ك رر  ( السالف الذ ر كأنر 14ب91ن قانو  )م( 21جسة وحسب أحكام المادة )

ينرة  رومجرال ا ختصراص وط    متعلنرة مرن  بالسرد    ( ننراط 17النانو  األنانري نربعة )  

 ا نتخاس .... إلخ ، تحت طاسلة البط   .

( التررى 14ب91( مررن قررانو  )25مررن ا تفاقيررة تتواكررق مررع أحكررام المررادة )  (07) لمااادةا -

تبس بنشاطسا شريطة أ  تستخدم كي رخيل تى أنه يمكن أ  تكو  للمنظمان مداتنص عل

تحنيق األهدا  الذى يحددها النانو  األنانري كنرس . غيرر أنره ترن ك رر كري ا تفاقيرة أ          

تمرراا  نشرراطًا ماليررًا ، وهررذا غيررر وااد كرري تشررريع  المنظمررة الننابيررة يمكررن أ  تنرروم أو 

 العمل الجداسري الســااي .

 -وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :

( ، 8ما جاء كى تنرير حكومة الجمسوايرة الجداسريرة حرول ا تفاقيرة العربيرة اقرن )      تندا اللجنة 

تفق مرع أحكرام ا تفاقيرة والتغلرب علرى الصرعوبان الترى تحرول دو          مواسمة تشريعسا الوطني ليوتأمل 

 .التصديق عليسا وعرضسا على السلطة المختصة بالتصديق 

 بشأن الخدمات االجتماعية العمالية 1983( لعام 16االتفاقية العربية قم ) .ج 

مرن   (16مكتب العمل العربي اد على م حظة اللجنرة حرول ا تفاقيرة العربيرة اقرن )      ىوصل إل

والمتعلنرة بمواكراة مكترب     -غير مصادقة علرى ا تفاقيرة    - الجمسواية الجداسرية الديمنراطية الشــعبية

  -: على النحو التاليوجاء الرد العمل العربي بتنرير حول هذه ا تفاقية ، 

( 6إ  الحق كي الخدمان ا جتماعية حرق مضرمونا قانونرا لكرل العمرال بمنتضرى أحكرام المرادة )        

( مررن قررانو    182،  181،  181( المتعلررق بنررانو  العمررل موأحكررام المررواد )  11ب91النررانو  )مررن 

 ( المتعلق بالنانو  األناني العام للعامل  السااية المفعول .12ب78)

خدمان اجتماعيرة  رل ا نشرطة الترى تسرد  إلرى المسـرـاهمة كري تحسرين معيشرة العمرال             وتعتبر

لمسررتخدمة صررندو  الخرردمان ا جتماعيررة التررابع لسررا بمسرراهمة نررنوية   ماديررًا ومعنويررًا ، تمررول السيئررة ا 

 15كري  المرؤاف   179-82اقرن   % مرن  تلرة األجروا الخرام ) المرنروم      3تحتسب على أنا  نسربة  

 .( المحدد لمحتوى الخدمان ا جتماعية و يفية تمويلسا 1982مايو 
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 : المالحظات

تشرريع العمرل السـرـااي ، مرا عردا       مرع  (16تتواكق عموما احكام ا تفاقية العربية اقرن )  -

علرى  من ا تفاقيرة (   8) المادة بعه الميادين التى أشاان إليسا ا تفاقية بصفة إلدامية 

والتى تخص توكير المطاعن ، وناسل الننل ، وحدان الع ج ، وحدان محرو  المؤنسان 

 دي التسلية .األمية ، نوا

ي للخردمان ا جتماعيرة مرن قبرل و ااة      ما تنص هذه ا تفاقيرة علرى إنشراء مجلرر أعلر      -

حصرريًا بالخردمان    ةمن ا تفاقية ( و ذا وحدة إداايرة مر ديرة مكلفر    24العمل ) المادة 

ا جتماعيررة ، و ررذا مجررالر محليررة قطاعيررة أو إقليميررة تخررتص كررى نفررر المجررال ، هررذه   

 السيا ل ليست واادة كى تشريع العمل السااي المفعول .

تى تندمسا منظمان العمال أشاان ا تفاقية أنه بإمكا  المنظمران  وكى مجال الخدمان ال -

مررن  19الننابيررة إقامررة مكتررب للتوظيررف ينرروم بانررتنبال العرراطلين عررن العمررل ) المررادة       

ا تفاقيرررة ( وهرررذه المرررادة تتنررراقه وا جرررراءان النانونيرررة المتعلنرررة بتنصررريب العمرررال       

ديسررمبر نررنة  25كررى  مررؤاف( ال19 -14المنصرروص عليسررا كررى أحكررام النررانو  اقررن )  

 بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل . والمتعلق 2114

 -وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :

( ، 16أخذ العلن بما جاء كى تنرير حكومة الجمسواية الجداسريرة حرول ا تفاقيرة العربيرة اقرن )     

ليتفق مع أحكام ا تفاقية والتغلرب علرى الصرعوبان الترى تحرول       الوطني مواسمة تشريعساوتأمل اللجنة 

 .وعرضسا على السلطة المختصة بالتصديق عليسا دو  التصديق 

* * * 

 الجمهورية اليمنية  -4

مرن   (16مكتب العمل العربي اد على م حظة اللجنرة حرول ا تفاقيرة العربيرة اقرن )      ىوصل إل

والمتعلنة بمواكاة مكتب العمل العربي بتنرير حرول   -غير مصادقة على ا تفاقية  -اليمنية الجمسواية 

 -: على النحو التاليوجاء الرد هذه ا تفاقية ، 
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 هل تم عر  االتفاقية على السل ة المختصة ؟ من هى هذه السل ة ؟ -1

أ  نشرير  إلرى أ  الرو ااة ) و ااة الشرئو  ا جتماعيرة والعمرل ( لرن تنروم بداانرة           نود -

م وا نشررغال  2111هررذه ا تفاقيررة بسرربب الظرررو  التررى مرررن بسررا الرريمن منررذ كبرايررر   

باألوضرراع السيانررية وتشرركيل حكومررة الوكررا  الرروطني وانعنرراد مررؤتمر  الحررواا الرروطنى 

 الشامل .

يق كإ  الو ااة تتولي داانرة ا تفاقيرة ومناانرة نصوصرسا     أما السلطة المختصة بالتصد

وبعرد  كلرك تترولي الرو ااة اكرع المنتررح إلرى مجلرر         وأحكامسا مع التشريعان الوطنيرة  

الررو ااء و ااة الشررئو  النانونيررة إلعررادة   مجلرررالررو ااء وكررى أغلررب األحرروال يكلررف   

ء الررأي وبعرد كلرك تعراد     داانة ا تفاقية المنترح عرضسا على السرلطة التشرريعية إلبردا   

إلى مجلر الو ااء الذي يتولى المواكنة أو عدم المواكنة على المصادقة على ا تفاقية ، 

ضررسا علرررى السرررلطة  روكررى حالرررة المواكنررة علرررى المصررادقة يترررولي مجلررر الرررو ااء ع    

  يتن العررم علرى   المصادقة ك مما إكا اأن الحكومة عدالتشريعية ) مجلر النواس ( أ

 واس ) السلطة التشريعية المخولة بالمصادقة (مجلر الن

 ما هو اإلجراء الذى اتخذته هذه الســل ة ؟  -2

  (1كي البند ) نبق اإلشااة إليسا يلحنباس الت حتى األ لن  تتخذ الو ااة أي إجراء  -

تم عر  االتفاقية على السل ة المختصة بالتصديق ؟ ما هو اإلجراء الذى تام اتخااذه   هل  -3

 بشأنها ؟

 .لن يتن العرم حتى يومنا هذا  -

 هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى األن ؟  -4

  توجررد أي صررعوبان والموضرروع يتعلررق بعرردم قيررام الررو ااة بداانررة ا تفاقيررة بسرربب      -

 الظرو  التى مرن بسا اليمن .
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 األن ؟هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى  -5

 الصعوبان العملية تكمن كى عدم انتنراا الوضع السياني كي اليمن .

التصواان للتغلب على الصعوبان تكمن كي ا نتنراا السياني وا جتمراعي واألمنري    -

 وتنفيذ مخرجان مؤتمر الحواا الوطني الشامل .

( 2بأحكام الفقرة )هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية ؟ عماًل  -6

 بية ؟ ما هى هذه اإلجراءات ؟ر( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل الع16من المادة )

لررن تتخررذ أي إجررراءان حتررى األ  ولررن يررتن هررذا إ  بعررد داانررة هررذه ا تفاقيررة ومناانررة       -

 نصوصسا وأحكامسا مع التشريعان الوطنية .

 ة في التشريعات اليمنية ؟ما مدى االسترشاد باألحكام الواردة في االتفاقي -7

العديررد مررن األحكررام  بع مشرررم ، وانترشررد ال 1995( لعـررـام 5) قررناد صرردا قررانو   لنرر -

 نرانو  وترن إعرداد مشرروع قرانو  جديرد للعمرل كرى        الالواادة كى ا تفاقية وتن عكسسا كى 

الجمسواية اليمنية ، وقد واكق عليره مجلرر الرو ااء ، ومرن المفرروم أ  يرتمن إحالتره        

النواس لن يعنرد   ، ومجلر مر بسا اليمن، ولكن نظرًا للظرو  التى تإلى مجلر النواس 

 جلساته .

هل تم التنسيق من منظمات أصحاب االعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهاذا التقريار    -8

( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟ ماا هاي   17ا تقضى به المادة )تماشيًا مع م

 وجهات نظر كل منها حول هذا التقرير ؟

لن يتن التنسيق بسبب الظرو  السيانية وا جتماعية الترى تمرر بسرا الريمن ، وانمرا نريتن        -

ال الرريمن مواكرراة ا تحرراد العررام للغررر  التجاايررة والصررناعية وا تحرراد العررام لننابرران عمرر 

 بصواة من هذا التنرير .
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 -وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :

 ( ،16حررول ا تفاقيررة العربيررة اقررن ) اليمنيررةأخررذ العلررن بمررا جرراء كررى تنريررر حكومررة الجمسوايررة 

تحنيرق التنردم   منيرة وتأمرل انرتنراا هرذه الظررو  و     وتندا اللجنة الظرو  التى تمر بسا الجمسواية الي

علرى  ا تفاقيرة  عررم  خصوص ب اوالوكاء بالتداماتس ، الشنيق يا قتصادي وا جتماعي للشعب اليمن

 .بالتصديق السلطة المختصة 
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 الثاني الجزء 

 مالحظات لجنة الخبراء  متابعة الردود على 
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 32مرن أصرل   ( ادود علرى م حظران اللجنرة السرابنة ، وكلرك      10)عردد  وصل من الدول العربيرة  

إليه كي الجردء األول مرن هرذا     نبق وأشاان مطلوس الرد عليسا هذا العام ، لذلك تؤ د اللجنة على ما

التنريررر ، بررا  عررددا  بيررر مررن الررردود علررى م حظرران اللجنررة الترري  ررا  يجررب أ  تتنرردم بسررا الرردول       

عردم  تابعرة ينرتع عنره    األعضاء إلى مكتب العمل العربي لن ترد إلى المكتب ، ممرا يسربب خلر  كري الم    

لوصرول إلرى كسرن    وامواصرلة الحرواا مرع هرذه الردول حرول الم حظران التري أبردتسا            مرن اللجنة تمكن 

 للتغلب عليسا .مشترم لتذليل الصعوبان التي تعترم الدول 

 : دول ردت على المالحظات : أواًل

علررى م حظاتسررا العررام هررا مكتررب العمررل العربرري هررذا  ادود الرردول التررى تلنااللجنررة  انتعرضررت

 ، وهى كما يلي : السابنة بشأ  بعه ا تفاقيان

 ( .17ا تفاقية العربية اقن ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشــعبية :  -1

 ( .3ا تفاقية العربية اقن )جمهورية السودان :  -2

 ( .16ا تفاقية العربية اقن )جمهورية العراق :  -3

 ( . 14 – 11 – 8 – 5 – 3ا تفاقيان كان ا اقام ) الجمهورية اللبنانية : -4

 ( .16ا تفاقية العربية اقن ) جمهورية مصر العربية : -5

 ( .16ا تفاقية العربية اقن ) المملكة المغربية : -6

 دراسة ردود الدول على مالحظات اللجنة :   

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : مصادقة على االتفاقية : -1

( مرن  17وصل إلى مكتب العمل العربي اد على م حظة اللجنرة حرول ا تفاقيرة العربيرة اقرن )     

حكومررة الجمسوايررة الجداسريررة الديمنراطيررة الشررعبية والمتعلنررة بعرردم التغطيررة التشررريعية لحكررن المررادة    

اج التررى النامنررة عشرررة مررن ا تفاقيررة المتعلررق باتخرراك الدولررة اإلجررراءان ال  مررة إلعفرراء أدوان ا نترر    

يسررتخدمسا المعرروقين كررى عملسررن مررن الرنرروم الجمر يررة أو مررن جرردء منسررا ، حيررث أ  مررا أواده الرررد    
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خاص بأجسدة ا نــتخدام الشــخصي للمعو  ، نــواء  انت نــيااة أو دااجة أو  رني ، ولن يشرر  

علااى جاااء الارد  وإلرى أدوان ا نتراج الترري يسرتخدمسا المعرروقين والمرذ واة حصرررًا كرى هررذه المـرـادة ،       

 -: النحو التالي

 تهيئة مناصب العمل لصالح األشخاص المعوقين فى عالم الشغل . .أ 

% علرررى األقرررل مرررن مناصرررب العمرررل لصرررالح  1لنرررد ترررن وضرررع قاعررردة ترررنص علرررى تخصررريص  

األشــخاص المعوقين ، على عاتق المستخدمين ، وكرى حرال مرا تعرذا علريسن كلرك ، يجرب علريسن دكرع          

 ــاس " الصندو  الخاص للتضامن الوطني " .اشترام مالي لصالح حس

أ  تسيئة مناصب العمل لصالح األشـخاص المعوقين وتجسيدها تعد دعامة هامرة وونريلة كعالرة    

نررواء بالنسرربة إلدمرراج هررؤ ء ا شررخاص أو إبنرراسسن كررى مناصررب عملسررن ،  مررا تشررك   أيضررًا شرررطًا  

ب عمله بعد اإلعاقة كرى ظررو  م سمرة    مسبنًا لتوظيف شخص معو  أو إعادة إدماج عامل كى منص

، علررى أ  يتكفررل " الصررندو  الخرراص بالتضررامن الرروطني " بالنفنرران الناجمررة عررن هررذه التسييئرران            

 والتجسيدان .

، لضرربس  2114جويليرة   31( المرؤاف كرى    214 – 14وتطبينرًا لرذلك ، صردا مرنروم اقررن )    

م المرالي ، ومرنح اإلعانران قصرد تسيئرة      الكيفيان المتعلنة بتخصريص مناصرب العمرل وتحديرد ا شرترا     

 وتجسيد مناصب العمل لحشخاص المعوقين .

 االمتيازات التحفيزية لتشجيع استخدام األشخاص المعوقين . .ب 

 يادة على اإلعانران الممنوحرة كرى إطراا تسيئرة وتجسيرد مناصرب العمرل لتوظيرف األشـرـخاص           

  -نذكر منهــا :خرى ، المعاقين ، يستفيد المستخدمو  من امتيا ان تحفيدية أ

إعفرراء المؤنسرران التابعررة لجمعيرران ا شررخاص المعرروقين المعتمرردة والسيا ررل التابعررة لسررا بصررفة   -

 داسمة من الضريبة على الدخل اإلجمالي .

اإلعفاء من الضريبة على الدخل اإلجمالي لحشخاص المعوقين العاملين والذين   يتعدى دخلسن  -

 ديناا . 21.111الشسري 

تخفررريه حصرررة صررراحب العمرررل المسرررتحنة علرررى المسرررتخدمين بعنررروا  إشرررترا ان الضرررما         -
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% عن تشغيل  ل شخص معو  أو األشرخاص المعروقين الرذين يشرتغلو      51ا جتماعي بنسبة 

 عنده ، وتتكفل الدولة بالفاا  الناتع عن هذا التخفيه .

ن المدكوعررة للمعرروقين تسررتننى  ررذلك مررن أنررا  الرردكع الجداكرري ، األجرروا وغيرهررا مررن المرتبررا -

 المسـتفيدين من ا عفاء من الضريبة على الدخل ا جمالي ضمن صنف المرتبان واألجوا .

ا عفاء من الحنرو  والرنروم علرى المر بران التري يرتن تكييفسرا خصيصرًا لحشرخاص المعروقين            -

 ( .Fالحاملين لبطاقة نياقة من النوع )

الرنرن علرى النيمرة المضراكة المطبرق علرى السرلع         ا عفاء من الحنو  والرنروم الجمر يرة و رذا    -

 المستوادة بصفة هبة من طر  الجمعيان والخدمان كان الطابع ا نساني .

تخفيه الرنرن علرى النيمرة المضراكة المطبرق علرى المرواد والتجسيردان الضررواية لحشرخاص            -

 المعوقين.

 قين :االمتيازات الممنوحة من طرف جهاز القر  المصغر لألشــخاص المعو .ج 

 غير المالية :االمتيازات المالية و .أ 

 منح قرو  بدون فوائد  -

% : من الكلفة اإلجمالية بعنوا  شراء المواد األولية التي   يمكرن أ   111بنسبة  -

 ديناا ( 111.111تتجاو  ماسة ألف ) 

% : من الكلفة اإلجمالية للنشراط بعنروا  إحرداث أنشرطة والتري   يمكرن       29بنسبة  -

 ديناا ( 1.111.111مليو  )  أ  تتجاو  

تخفرريه نسررب الفواسررد علررى النررروم الممنوحررة مررن البنرروم والمؤنسرران الماليررة     -

 % .111بنسبة 

 ن .تكوين المناولين المعوقي -

 االمتيازات الجبائية : .ب 

 أثناء مرحلة إنجاز المشروع .

العناايررة الترري ينرروم بسررا المنرراولو  قصررد  اإلعفرراء مررن انررن ننررل ملكيررة ا قتنرراءان -

 إنشاء نشاطان صناعية .
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اإلعفاء من جميع حنرو  تسرجيل العنرود المتضرمنة تأنرير الشرر ان التري ينشرئسا          -

 المناولو  .

ا عفاء الجدسي من الرنوم الجمر ية المتعلنة بالتجسيدان المسرتوادة الترى تردخل     -

 % .5مباشرة كى تحنيق ا نتنماا بنسبة 

نية اإلعفراء مرن الرنرن علرى النيمرة المضراكة المتعلنرة بمنتنيران مرواد التجسيرد           إمكا -

 والخدمان التي تدخل مباشرة كى إنجا  ا نتنماا الخاص .

 أثناء مرحلة استغالل المشروع .

ا عفرراء لمرردة برر ث نررنوان مررن الرنررن العنررااي علررى البنايرران المسررتعملة كررى            -

ة إلررى نررت نررنوان ، عنرردما تكررو  هررذه  النشرراطان التررى تمرراا  وتمديررد هررذه المررد 

البنايان وإضاكان البنايان منامة كى منراطق يجرب ترقيتسرا أو منراطق تسرتفيد مرن       

إعانرررة " الصرررندو  الخررراص لتطررروير السضررراس العليرررا " ، وتمديررردها إلرررى عشررررة   

ننوان، كى المناطق التى تسرتفيد مرن إعانرة " الصرندو  الخراص لتطروير منراطق        

 الجنوس " .

براح الشرر ان   االكلي من الضريبة على الدخل ا جمالي والضريبة على أاإلعفاء  -

 لمدة ب ث ننوان .

 ا عفاء الكلي للرنن على النشاط المسني خ ل كترة اإلعفاء . -

تخفيه من الضريبة علرى الردخل ا جمرالي أو الضرريبة علرى أابراح الشرر ان ،         -

كتررة اإلعفراءان ، وكلرك    و ذا من الرنن على النشاط المسني المسرتحق عنرد نسايرة    

ويترتاب هاذا   خـــ ل النــــ ث نــــنوان ا ولى مــن ا خضـرـاع الضــرـريبي  ،   

  -التخفيض كما يلي:

  : 71تخفيه قداه السنة األولى من االخضاع الضريبي. % 

  : 51تخفيه قداه السنة الثانية من االخضاع الضريبي. % 

  : 25تخفيه قداه السنة الثالثة من االخضاع الضريبي. % 

 



35 

 
 

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :

مرن ا تفاقيرة المتعلرق باتخراك الدولرة اإلجرراءان       التغطية التشريعية لحكرن المرادة النامنرة عشرر      -

ال  مة إلعفاء أدوان ا نتاج التى يستخدمسا المعوقين كى عملسن من الرنروم الجمر يرة أو مرن جردء     

 . منسا

*  *  * 

 جمهورية السودان : مصادقة على االتفاقية : -2

( مرن  3وصل إلى مكتب العمرل العربري اد علرى م حظرة اللجنرة حرول ا تفاقيرة العربيرة اقرن )         

جمسواية السودا  ، حيث  انت م حظة اللجنة حول هذه ا تفاقية ، بأ  تسرعى الحكومرة إلرى تطبيرق     

بالنسرربة لنررانو  التررأمين للسررودانيين العرراملين    ىالمترروكخررل السررودا  ، منلمررا يعامررل  معاملررة المفنررود دا

 -: على النحو التالي، وجاء الرد بالخااج 

يعامررل المفنررود معاملررة المترروكى حسررب قررانو  التررأمين علررى السررودانيين العرراملين بالخررااج لسررنة  

   -( والتي تنص على :14وفقًا للمادة ) وكلك 1997

أن يكااون تاااريا بدايااة رباا  المعااان للمسااتحقين هااو  " يعاماال المفقااود معاملااة المتااوفي علااى

 ة "يمتاريا الوفاة الحقيقية أو الحك

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :

، وكلرك بالنسربة لنرانو  الترأمين علرى السرودانيين        ىتدام اللجنة أ  المفنود يعامل معاملة المتوك

لتشررمل التشررريعية تأمررل التغطيررة ، إ  أ  اللجنررة  ( منرره14العرراملين بالخررااج ،  مررا جرراء كررى المررادة ) 

 .وهو ما لن يبينه الرد المفنود بالداخل

*  *  * 

 جمهورية العراق : مصادقة على االتفاقية . -3

( مرن  16وصل إلى مكتب العمل العربي اد على م حظان اللجنة حول ا تفاقية العربية اقن )

 – 15 – 13 – 12 - 3 – 1حكومة جمسواية العررا  ، والمتعلنرة بمرواد  ا تفاقيرة كان ا اقرام )      

18 – 19 – 21 – 23 – 24 - 25 – 26 – 27 – 29 – 31 – 31 – 32  ). 
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 -: يعلى النحو التالوجاء الرد 

عدم التغ ية التشريعية ألحكاام الماادة األولاى مان االتفاقياة المتعلقاة بالمقصاود بالخادمات          -1

االجتماعيااة العماليااة والتااى حااددتها بخاادمات التغذيااة واالسـااـكان واالنتقااال وتنظاايم أوقااات  

 الفراغ والتثقيف ودور الحضانة والتعاونيات والخدمات الصحية وغيرها ؟

(  مرن قرانو  التناعرد والضرما  ا جتمراعي للعمرال       81نصت المرادة ) " رد الحكومة "  -

" تتولى الداسرة كى نطا  هذه الخدمان تخطيس وتنفيذ مشراايع   1971( لسنة 39اقن )

الخدمان ا جتماعية العامة التي تعود بالنفع على الطبنرة العاملرة بانررها كرى جمسوايرة      

لمرا رد ا جتماعيرة وبنراء المستشرفيان     العرا  ويكو  كى طليعة هذا المشاايع تأنرير ا 

ودوا التوليد والحضانة وايرام األطفرال ودوا العجردة والمرداا  المسنيرة والمكتبران       

واألندية النناكية والفنية والرياضية وأما ن لنضراء ا جرا ان والنناهرة وا نرتجمام ومرا      

المعرردان نرروى كلررك وتدويررد جميررع المنشررين بالمختصررين وا جسرردة الفنيررة وا دوان و   

 العلمية الحدينة ال  مة .

عدم التغ ية التشريعية لحكم المادة الثالثاة مان االتفاقياة المتعلاق بتاوفير الدولاة الخادمات         -2

االجتماعيااة العماليااة الااواردة بهااا ويجااوز التاادرج فااى الت بيااق بمااا يتمشااى مااع الت ااور         

 االقتصادي  وتوافر االمكانات الالزمة لقيام الخدمات ؟

( من قانو  التناعد والضرما  ا جتمراعي   81 ما ك رنا اع ه المادة )ومة " " رد الحك -

 . 1971( لسنة 39للعمال اقن )

( مان االتفاقياة المتعلاق بتحدياد منااطق التجماع       12عدم التغ ياة التشاريعية لحكام الماادة )     -3

الصااناعي أو التجاااري أو الخاادمي بهاادف انشاااء صااندوق أو أكثاار للخاادمات االجتماعيااة       

 ية تشترص فيه المنشآت الصغيرة بالمن قة ؟العمال

  يوجد لدينا نوى صرندو  واحرد لكاكرة الخردمان ا جتماعيرة حسرب       " رد الحكومة "  -

( من قانو  التناعد والضما  ا جتماعي للعمال 2( كنرة )س 27ما نصت عليه المادة )

ن % من ا جوا علرى أصرحاس العمرل كرى النطراعي     25" نسبة  1971( لسنة 39اقن )
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الخاص والمخرتلس الرذين انرتننوا مرن أحكرام المرادتين األولرى والنانيرة مرن قرانو  اابراح            

%( لفررع  3المعدل وتو ع هذه النسبة  ما  يلي : ) 1964( لسنة 111الشر ان اقن )

%( لفررررع ضرررما  15%( لفررررع ضرررما  اصرررابان العمرررل و )3الضرررما  الصرررحي و )

 %( لفرع ضما  الخدمان " . 4التناعد، و)

( من االتفاقية المتعلقة بمجااالت الخادمات التاى    13عدم التغ ية التشريعية ألحكام المادة ) -4

 يوفرها صندوق المنشآت الصغيرة للعمال وافراد اسرهم ؟

( كنرررة ) د ( " كررى المشرراايع الترري يررتن انجا هررا     82نصررت المررادة )  " رد الحكومااة " -

وانلوس ا نتفادة من خدماتسا  وتوضع قيد الخدمة المخصصة لسا تتحدد طرينة ادااتسا

بتعليمان تصدا عن مجلر اإلدااة ويصاد  عليسرا الرو ير ، وتكرو  ا كضرلية األولرى      

كررى ا نررتفادة مررن هررذه المشررايع للعمررال المضررمونين ولمتناعرردي الضررما  علررى اخررت   

 انواعسن وأل واج هؤ ء جميعًا وأو دهن واباسسن وامساتسن والمستحنين من الخلف "

( ماان االتفاقيااة المتعلقااة بتموياال صااندوق 15غ يااة التشااريعية الجزئيااة ألحكااام المااادة )الت -5

الخدمات االجتماعية العمالية حيث ان الرد افاد بتمويل السل ة العامة بنسبة من إيراداتهاا  

 دون توضيح باقى األطراف التى تمول الصندوق كما حددته هذه المادة ؟

  أع ه . 3(  ما ك ر  كى الفنرة 2الفنرة )( 27كى المادة )" رد الحكومة "  -

( من االتفاقية المتعلاق بجاواز اساتثناء المنشاآت     18عدم التغ ية التشريعية لحكم المادة ) -6

( ماعدا السكن والتغذياة  16الصغيرة من توفير الخدمات االجتماعية المذكورة فى المادة )

 شري ة اداء بدل نقدي عنها لعمال هذه المنشآت ؟

  توجد كرى الوقرت الحاضرر ونريتن داانرتسا مسرتنبً   بتضرمينسا كرى          حكومة "" رد ال -

 مسودة قانو  الضما  ا جتماعي للعمال .

( مان االتفاقياة المتعلقاة بالخادمات التاى تقادمها       19عدم التغ ية التشاريعية لحكام الماادة )    -7

 منظمات العمال كما حددته هذه المادة ؟

( مررن قررانو  التنظررين  31 -البنررد بانيررًا كنرررة )جررـ ( 33نصررت المررادة ) " رد الحكومااة " -

% لحنفررا  علررى الخرردمان ا جتماعيررة للعمررال    31)  1987( لسررنة 52الننررابي اقررن ) 

 المنتسبين إليسا ( .
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( مااان االتفاقياااة المتعلاااق بمسااااهمة الدولاااة   20عااادم التغ ياااة التشاااريعية لحكااام الماااادة )   -8

الاادعم المااالي لنشاااا النقابااة فااى المجاااالت المااذكورة فااى المااادة       وأصااحاب األعمااال فااى 

 السابقة  ؟

( كنرة ) أ ( من قانو  التناعد والضما  ا جتمراعي  84نصت المادة ) " رد الحكومة " -

) تشجع الرداسرة وتردعن ماليرًا جميرع مشـرـاايع الخردمان        1971( لسنة 39للعمال اقن )

سررا أكررراد الطبنررة العاملررة نررواء  انررت مررن صررنع      ا جتماعيررة التررى يمكررن ا  يسررتفيد من  

 ا دااان أو ا تحاد والننابان أو الجمعيان والتعاونيان أو أصحاس العمل أو األكراد (.

( مان االتفاقياة المتعلقاة بانشااء مجلاس أعلاى       23عدم التغ ية التشاريعية الحكاام الماادة )    -9

وضااحه الارد وجاود مجااالس   ومجاالس فرعياة للخادمات االجتماعيااة العمالياة حياث أن ماا أ      

 فرعية فق   ؟

"   يوجرررد مجلرررر أعلرررى أو مجرررالر كرعيرررة وانمرررا كنرررس مجلرررر إدااة " رد الحكومااة   -

( مرن قرانو  و ااة العمرل والشرئو  ا جتماعيرة      14الصندو   مرا نصرت عليره المرادة )    

 .  2116( لسنة 8اقن )

بانشاااء إدارة مركزيااة  ( ماان االتفاقيااة المتعلااق24عاادم التغ يااة التشااريعية لحكاام المااادة )  -10

للخاادمات االجتماعيااة العماليااة فااى وزارة العماال وايضااًا انشاااء فااروع لهااا فااى مختلااف           

 المناطق الالزمة ؟

( مررن قررانو  التناعررد والضررما  ا جتمرراعي للعمررال اقررن      81المررادة )" رد الحكومااة "  -

 ( أع ه .1 ما ك رن كى الفنرة ) 1971( لسنة 39)

( ماان االتفاقيااة المتعلقااة بمساااهمة م سسااة   25الحكااام المااادة )عاادم التغ يااة التشااريعية   -11

التأمينات االجتماعية فى ت وير وتحسين مستويات الخدمات االجتماعية العمالية لمختلاف  

فئاااات العماااال وزياااادة عااادد المنتفعاااين بهاااا فاااى منااااطق التجمعاااات الصاااناعية والتجارياااة  

جتماااعي تتحااد  عاان الخاادمات   ( ماان قااانون الضاامان اال  81والخدميااة حيااث أن المااادة )  

 االجتماعية العامة وليس الخدمات االجتماعية العمالية ؟
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أ  الخرردمان ا جتماعيرة تعررود نفعسرا للعمررال  رو  أ  قررانو  الضررما     " رد الحكوماة "   -

وقانو  العمل يسري على العمال ونيتن داانتسا كى مسودة قانو  الضرما  ا جتمراعي   

 الجديد .

( من االتفاقية المتعلقاة بمانح بعاض االعفااءات     26ة ألحكام المادة )عدم التغ ية التشريعي -12

من ضرائب االرباح التجارية والصناعية للمنشآت التى تقوم بصافة اختيارياة أو بمقتضاي    

 اتفاقيات العمل الجماعية بتوفير بعض الخدمات االجتماعية للعمال ؟

لشررر ان بموجررب المررادة ا  المشرراايع الصررناعية معفيررة  مررن أابرراح ا " رد الحكومااة "  -

 والمتوقف العمل به حاليًا . 1964( لسنة 111( من قانو  ااباح الشر ان اقن )15)

( مااان االتفاقياااة المتعلقاااة بتشاااجيع ودعااام   27عااادم التغ ياااة التشاااريعية ألحكاااام الماااادة )   -13

الجمعيات الخاصة التى ت دي خدمات اجتماعية للعمال بمنحها صفة النفع العام بقارار مان   

 المختصة ؟ السل ة

( كنرة ) أ ( من قانو  التناعد والضما  ا جتماعي للعمال 84المادة )" رد الحكومة "  -

 ( أع ه .8 ما ك ر كى الفنرة ) 1971( لسنة 39اقن ) 

( ماان االتفاقيااة المتعلقااة بااالجواز للجهااات     29عاادم التغ يااة التشااريعية ألحكااام المااادة )     -14

العمالية االتفاق مع م سسات حكومية أو خاصة المسئولة عن تقديم الخدمات االجتماعية 

 ت دي خدمات اجتماعية عامة على تقديم خدماتها للعمال مقابل مبالغ يتفق عليها ؟

  توجررررد ونرررريتن داانررررتسا كررررى مسررررودة مشررررروع قررررانو  الضررررما  " رد الحكومااااة "  -

 ا جتماعي.

( مان االتفاقياة المتعلاق بزياادة اساهام ومشااركة       30عدم التغ ية التشريعية لحكم المادة ) -15

 العمال فى مجالس وهيئات الخدمات االجتماعية العمالية ؟

 مررا نوهنررا نررابنًا يوجررد كنررس مجلررر إدااة الصررندو  بموجررب المررادة    " رد الحكومااة "  -

 . 2116( لسنة 8( من قانو  )14)

( من االتفاقية المتعلق بتعاون الدول االعضااء فاى المنظماة    31مادة )عدم التغ ية لحكم ال -16

 فيما بينها فى نشر ودعم الخدمات االجتماعية العمالية بمعاونة مكتب العمل العربي ؟
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نينوم وكرد العررا  المشراام كرى مرؤتمر العمرل العربري بتنردين  طلرب          " رد الحكومة "  -
ااس مفيدة ممكن ا نرتفادة منسرا كرى مجرال     للمنظمة من أجل  دعوة الدول التي لديسا تج

 الخدمان .

( من االتفاقية المتعلق بموافاة كل دولة مكتب العمل العربي 32عدم التغ ية لحكم المادة ) -17

 بإحصاءات سنوية عن الخدمات االجتماعية العمالية المتوافرة لديها ؟

المؤتمر بتندين طلب للمنظمة من أجل  نينوم وكد العرا  المشاام كى" رد الحكومة "  -

 تدويده بالنماكج  التي يعدها المكتب لسذا الغرم . 

 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :

مررن ا تفاقيررة المتعلنررة بالمنصررود بالخرردمان     ىعرردم التغطيررة التشررريعية ألحكررام المررادة األولرر     -

 نركا  وا نتنرال وتنظرين أوقران الفررا       ا جتماعية العمالية والتي حددتسا بخدمان التغذيرة وا 

والتننيف ودوا الحضرانة والتعاونيران والخردمان الصرحية وغيرهرا ، حيرث أ  مرا جراء برالرد          

 ق بالخرردمان ا جتماعيررة العامررة والمترروكرة كررى األمررا ن العامررة مررن مرا ررد اجتماعيررة         تعلرري

لخرردمان ا جتماعيررة أمررا المنصررود با،  مررا جرراء بررالرد  ومستشررفيان ودوا العجرردة إلررى أخررره 

الخدمان الترى تنردم للعمرال كرى مؤنسراتسن نرواء الكبيررة أو        هي العمالية كى حكن هذه المادة ، 

الصغيرة والبعيدة عن العمرا  ، والتى حددتسا المادة  ما جاء بعاليه ، والتري يحتاجسرا العمرال    

لترى   تترواكر كرى    كى أما ن عملسن ، وليسرت الخردمان العامرة الترى توكرهرا الدولرة للشرعب وا       

 أما ن العمل والمد  الصناعية وغيرها .

ريعية لحكن المرادة النالنرة مرن ا تفاقيرة المتعلرق بتروكير الخردمان ا جتماعيرة         شعدم التغطية الت -

التطبيرق بمرا يتماشرى مرع التطروا ا قتصرادي وترواكر         العمالية الواادة بسا وجروا  الترداج كرى   

( مررن قررانو  التناعررد 81ا مكانيران ال  مررة لنيررام الخرردمان ، حيرث إحررال الرررد لررنص المرادة )   

 والضما  ا جتماعي للعمال والتي تحدبت عن الخدمان ا جتماعية العامة وليست العمالية .

رة  من ا تفاقية المتعلق بتحديرد منراطق التجمرع    عدم التغطية التشريعية لحكن المادة النانية عش -

الصناعي أو التجااي أو الخدمي بسد  انشاء صندو  أو  نر للخردمان  ا جتماعيرة العماليرة    

تشترم كيه جميع المنشين الصغيرة بالمنطنة ، حيث ما أشاا إليه الرد هرو صرندو  الخردمان    

ا جتمرراعي وهررو غيررر معنررى بالخرردمان    ا جتماعيررة العامررة التررابع لررداسرة التناعررد والضررما     
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ا جتماعيررة العماليررة ،  مررا لررن يشررر الرررد إلررى تحديررد منرراطق التجمررع الصررناعي والتجررااي           

 والخدمي  ما نصت هذه المادة .

عدم التغطية التشريعية ألحكرام المرادة النالنرة عشررة مرن ا تفاقيرة المتعلنرة بمجرا ن الخردمان           -

يرة للعمال وأكرراد أنررهن ، حيرث  مرا جراء برالرد خراص        التى يوكرها صندو  المنشين الصغ

بصندو  الخدمان ا جتماعية التابع لداسرة التناعرد والضرما  ا جتمراعي وبالعمرال المتمتعرين      

بالضما  ا جتماعي ولمتناعدي الضما  كنس و  يشمل بنيرة العمرال ،  مرا أ  هرذا الصرندو       

 غير معني بالخدمان ا جتماعية العمالية .

تغطية التشريعية الجدسية ألحكام المادة الخامسة عشر من ا تفاقية المتعلنة بتمويرل صرندو    ال -

الخدمان ا جتماعية ، حيث ما تعرم له الرد هو صندو  الخدمان ا جتماعية العامة ولير 

العمالية ، والذي يمول الضما  الصحي وإصابان العمل  وضما  التناعد  وضما  الخردمان  

سبة للعمال الخاضعين لنانو  التناعد والضرما  ا جتمراعي للعمرال ، ولرير لعمرال      ، وهذا بالن

 المنشين الصغيرة .

عدم التغطية التشريعية لحكن المادة النامنة عشرة من ا تفاقية المتعلنة بجوا  انتنناء المنشين  -

التغذيرة  ( مرا عردا السركن و   16الصغيرة من توكير الخردمان ا جتماعيرة المرذ واة كرى المرادة )     

 شريطة اداء بدل نندي عنسا لعمال هذه المنشين .

التغطية التشريعية ألحكام المرادة التانرعة عشررة مرن ا تفاقيرة المتعلرق بالخردمان الترى تنردمسا           -

 منظمان العمال .

التغطيررة التشررريعية الجدسيررة لحكررن المررادة العشرررو  مررن ا تفاقيررة المتعلررق بمسرراهمة الدولررة           -

الدعن المالي لنشاط الننابة كرى المجرا ن المرذ واة كرى المرادة السرابنة،       وأصحاس ا عمال كى 

حيررث أشرراا الرررد إلررى دعررن داسرررة التناعررد والضررما  ا جتمرراعي لجميررع مشرراايع الخرردمان           

ا جتماعيررة ل تحرراد والننابرران والجمعيرران والتعاونيرران وأصررحاس ا عمررال ، ولررن يبررين دعررن    

 ال الخدمان المذ واة كى المادة السابنة .أصحاس ا عمال لنشاط الننابة كى مج

التغطية التشريعية الجدسية ألحكام المادة النالنة والعشرين من ا تفاقية المتعلنة بانشراء مجلرر    -

( مرن  14أعلى ومجالر كرعية للخدمان ا جتماعية العمالية ، حيرث أنره حسرب نرص المرادة )     

   ولن يشر إلى مجالر كرعية له .يوجد مجلر إدااة الصندو 2116(لسنة 8النانو  اقن )
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عرردم التغطيررة التشررريعية لحكررن المررادة الرابعررة والعشرررين مررن ا تفاقيررة المتعلررق بإنشرراء إدااة       -

مر دية للخدمان ا جتماعية العماليرة كرى و ااة العمرل وايضرًا انشراء كرروع لسرا كرى مختلرف          

د والضما  ا جتماعي بشرأ   المناطق ال  مة ، حيث ما اشاا إليه الرد ما يخص داسرة التناع

 الخدمان ا جتماعية العامة ، و  يخص و ااة العمل بشأ  الخدمان ا جتماعية العمالية .

عدم التغطية التشريعية لحكن المادة الخامسة والعشرين من ا تفاقية المتعلق بمسراهمة مؤنسرة    -

ة العمالية لمختلفة كئان التأمينان ا جتماعية كى تطوير وتحسين مستويان الخدمان ا جتماعي

العمال و يادة عدد المنتفعين بسا كى مناطق التجمعان الصناعية والتجاايرة والخدميرة ، حيرث    

( من قانو  الضما  ا جتماعي تتحدث عن الخدمان ا جتماعية العامرة ولرير   81أ  المادة )

 الخدمان ا جتماعية العمالية .

لسادنرة والعشررين مرن ا تفاقيرة المتعلنرة بمرنح بعره        عدم التغطيرة التشرريعية ألحكرام المرادة ا     -

اإلعفاءان من ضراسب ا اباح التجاايرة والصرناعية للمنشرين الترى تنروم بصرفة اختياايرة أو        

بمنتضى اتفاقيان العمل الجماعيرة بتروكير بعره الخردمان ا جتماعيرة للعمرال ، حيرث تحردث         

عية ولرير بالمنشرين الترى تنروم     الرد عرن قرانو  موقرو  العمرل بره وخراص بالمشراايع الصرنا        

 بتوكير بعه الخدمان ا جتماعية العمالية .

 عدم التغطية التشريعية ألحكام المادة السابعة والعشرين من ا تفاقيرة المتعلنرة بتشرجيع ودعرن     -

الجمعيان الخاصة الترى ترؤدي خردمان اجتماعيرة للعمرال بمنحسرا صرفة النفرع العرام بنرراا مرن            

ث مرا اشراا إليره الررد خراص بالردعن المرالي للجمعيران ولرير بمنحسرا           ، حير  السلطة المختصة 

 صفة النفع العام .

عرردم التغطيررة التشررريعية ألحكررام المررادة التانررعة والعشـررـرين مررن ا تفاقيررة المتعلنررة بررالجوا           -

للجسران المسرئولة عرن تنردين الخردمان ا جتماعيرة العماليرة ا تفرا  مرع مؤنسران حكوميررة أو           

مان اجتماعيرة عامررة ، علرى تنردين خردماتسا للعمررال منابرل مبرالا ماليرة يتفررق        خاصرة ترودي خرد   

 عليسا.

عرردم التغطيررة التشررريعية لحكررن المررادة الن بررو  مررن ا تفاقيررة المتعلررق بديررادة انررسام ومشرراا ة    -

 العمال كى مجالر وهيئان الخدمان ا جتماعية .
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قيرة المتعلرق بتعراو  الردول ا عضراء كرى       ة الحادية والن بو  من ا تفاعدم التغطية لحكن الماد -

 الخدمان ا جتماعية العمالية بمعاونة بمكتب العمل العربي.المنظمة كيما بينسا كى نشر ودعن 

عدم التغطية لحكن المادة النانية والن بين من ا تفاقية المتعلق بمواكاة  ل الردول مكترب العمرل     -

 ة العمالية المتواكرة لديسا .العربي بإحصاءان ننوية عن الخدمان ا جتماعي

*  *  * 

 الجمهورية اللبنانية . -4

 5 – 3وصل إلى مكتب العمل العربي اد على م حظان اللجنة حول ا تفاقيان كان ا اقام )

( من حكومة الجمسواية اللبنانيرة ، و انرت م حظران اللجنرة حرول هرذه ا تفاقيران        14 - 11 – 8 –

 -:على النحو التالي وجاء الرد ، عرضسا على السلطة المختصة بالتصديق 

ان لجنة الخبراء النانونيين كى منظمة العمرل العربيرة بشرأ  اتفاقيران     بعد  ا ط ع على م حظ

( واملسرا مرن الحكومرة اللبنانيرة عررم هرذه        14 – 11 – 8 – 5 – 3العمل العربية كان ا اقام ) 

ا تفاقيان على السلطة المختصة ، كأنه نتيجة التشاوا مع طركي ا نتاج من أصحاس عمرل وعمرال ،   

ية الصناعيين اللبنانيين على هذه ا تفاقيران وقرد قبلرت بالتصرديق علرى ا تفاقيرة       لند وادنا جواس جمع

بشرأ    1979( لعام 11بشـــأ  )المرأة العاملة ( وا تفــــاقية اقــن ) 1976( لعـــام 5العربية اقن )

) المفاوضررة الجماعيررة ( وقررد عااضررت ا نضررمام إلررى ا تفاقيرران ا خرررى وطالبررت بتعررديل بعرره        

سا ) ابطا صواة عن  تابسا (  ما أ  الصندو  الوطني للضما  ا جتماعي من خ ل  تراس  نصوص

( بشررأ  ) المسررتوى األدنررى 3مررديره العررام إلررى مجلررر اإلدااة عرراام ا نضررمام إلررى ا تفاقيررة اقررن ) 

( بشررأ  ) حررق العامررل العربرري كررى التأمينرران      14للتأمينرران ا جتماعيررة ( وا تفاقيررة العربيررة اقررن )    

 جتماعية عند تننله للعمل كى أحد ا قطاا العربية ( ولن يرد أي جواس من ا تحاد العمالي العام .ا 

وامررام هررذا الواقررع كررا  و ااة العمررل اعرردن مشررروع مرنرروم ومشررروع قررانو  يجيررد للحكومررة    

مفاوضرة  ( بشأ  ) ال11( بشأ  ) المرأة العاملة ( واقن )5ا نضمام إلى اتفاقيتي العمل العربية اقن )

 الجماعية ( ليتن عرضسا على السلطة المختصة .
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 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :

 3اخذن اللجنة علمًا بما جاء كى اد حكومة الجمسواية اللبنانية حول ا تفاقيان كان ا اقرام )  

بنة بضرررواة ( وتؤ ررد علررى م حظاتسررا السررابنة بشررأ  هررذه ا تفاقيرران السررا   14 – 11 -  8 -  5 –

عرضسا على السلطة المختصة بالتصديق  تخاك ما ترراه منانربًا بشرأنسا ، وكلرك التدامرًا بمرا جراء كرى         

لررو ااة المرادة العاشررة بنظرام اتفاقيران وتوصريان العمرل العربيررة ،  مرا انسرا ترنمن الخطروة اإليجابيرة            

( بشرأ  ) المررأة   5لعربيرة اقرن )  للتصرديق علرى اتفراقيتي العمرل ا     ال  مة نحو اتخاك اإلجراءان العمل

 ( بشأ  ) المفاوضة الجماعية (.11العاملة ( واقن )

*  *  * 

 جمهورية مصر العربية : مصادقة على االتفاقية . -5

( 16وصل إلى مكتب العمل العربري اد علرى م حظران اللجنرة حرول ا تفاقيرة العربيرة اقرن  )        

 -بالتالي :والمتعلقة من حكومة جمسواية مصر العربية ، 

عدم التغطية التشريعية ألحكام المادة التانعة من ا تفاقية المتعلنرة برالتدام  رل منشرأة  بيررة       -

 بإيجاد قسن للخدمان ا جتماعية العمالية يتبع إدااة المنشأة مباشرة .م

عرردم وضرروح التغطيررة التشررريعية لحكررن المررادة العاشرررة مررن ا تفاقيررة المتعلررق بتكرروين لجنررة    -

 ا جتماعية العمالية كي  ل منشأة  بيرة .للخدمان 

التغطية التشريعية الجدسية لحكن المرادة النامنرة عشررة مرن ا تفاقيرة المتعلرق بجروا  انرتنناء          -

( مرا عردا السركن    16المنشين الصغيرة من توكير الخدمان ا جتماعية المذ واة كي المادة )

  الررد أشراا أ  معيراا تحديرد حجرن      والتغذية شريطة أداء بدل نندي عنسما للعمرال ، حيرث أ  

المنشين هو عدد العاملين بسا وتعتبر منشأة صغيرة من ينل عدد العراملين بسرا عرن خمسرين     

عامً  ، وهري كري هرذه الحالرة غيرر ملدمرة تشرريعيا بتنردين هرذه الخردمان ، حيرث أ  المرادة             

والتغذية بشرط أداء أجا ة انتنناء هذه المنشين من توكير الخدمان المذ واة ما عدا السكن 

بدل نندي عنسما للعمال ، وبذلك لن يراع النرانو  ا نرتنناء المعلرق علرى شررط ونرمح لسرذه        

 المنشين بأ  تتحلل  من تندين هذه الخدمان دو  أي التدام اخر.
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عرردم التغطيررة التشررريعية ألحكررام المررادة الخامسررة والعشرررين مررن ا تفاقيررة المتعلنررة بمسرراهمة  -

ان ا جتماعيرررة أو الضرررما  ا جتمررراعي كررري تطررروير وتحسرررين مسرررتويان    مؤنسرررة التأمينررر

الخردمان ا جتماعيرة العماليرة لمختلررف كئران العمرال و يرادة عرردد المنتفعرين بسرا ، حيررث أ          

الرررد أشرراا إلررى الجمعيرران األهليررة بينمررا المررادة خصررت مؤنسررة التأمينرران ا جتماعيررة أو        

 الضما  ا جتماعي .

  على المادة السادنة والعشرين .لن يتضمن الرد إجابة  -

 

 -: على النحو التاليوجاء الرد 

 ( من االتفاقية :9فيما يخص المادة ) 

ع وة على ما ك ر كى التنرير المندم نلفًا كأنره يرتن تطبينسرا مرن خر ل األحكرام الرواادة بالمرادة         

يبلررا عرردد عمالسررا  والتررى تررنص علررى أ  تلترردم المنشررأة التررى 2113( لسررنة 12( مررن النررانو  )222)

خمسين عامً  كأ نر بتندين الخدمان ا جتماعية والننابية ال  مة لعمالسا ، وكلك با شترام مع اللجنة 

 أو مع ممنلين للعمال تختااهن الننابة العامة المختصة . –أ  وجدن  –الننابية 

 ( من االتفاقية : 10فيما خص المادة ) 

( مرن  222سا من خ ل األحكام الواادة برذان المرادة السرابنة )   لمديد من اإليضاح كأنه يتن تطبين

 . 2113( لسنة 12النانو  اقن )

 ( من االتفاقية : 18فيما يخص المادة ) 

تفصي  لما جاء كرى ادنرا برالتنرير المرنرل كرإ  المشررع ااعرى البيئرة المصررية والتري   تنرل            

لننابيررة عرررن العررردد المررذ وا كرررى النرررانو    المنشررين الترررى ينبغرري كيسرررا تنررردين الخرردمان ا جتماعيرررة وا   

والنرااان الو ااية المنفذة له وهو خمسو  عامً  ،  ما أنه لرن يمنرع المنشرين ا قرل عرددًا مرن تنردين        

 هذه الخدمان ، وانما جعل كلك طواعية مراعاة لظروكسا السيكلية وا قتصادية .

 ( من االتفاقية : 25فيما يخص المادة ) 

ح أ  الجمعيان األهلية تعمل كى ظل أحكام التشرريعان الترى تخرتص و ااة    تود الحكومة توضي

التأمينان والتضامن ا جتماعي بتطبينسا ومراقبة تنفيذها ، وهو ا مر الذي يعني أ  ما جاء بالرد كى 

 التنرير يغطي تشريعيا أحكام المادة .
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 ( من االتفاقية : 26فيما يخص المادة ) 

( 91( مرن النرانو  اقرن )   51ادة يتن تطبينسا مرن خر ل أحكرام المرادة )    تذ ر الحكومة أ  هذه الم

بشأ  ضريبة اإلخضاع والتى تنص على أ    تخضع األاباح التى تحننسرا مشرروعان    2115لسنة 

الجمعيان أو المؤنسان األهلية للضريبة على الدخل وكلك كى حدود الغرم التى تأنست من أجلره،  

، والترري تررنص علررى أ  تعفررى الجمعيرران   2112( لسررنة 84نررانو  )( مررن ال13 ررذلك نصررت المررادة )

والمؤنسان األهلية من ضراسب وانوم الدمغة المفروضة حاليًا أو التى تفرم مسرتنبً  علرى جميرع    

العنود والتو ي ن والمحراان واألواا  المطبوعة والسج ن وغيرها ، إلى جانب نصوص المرواد  

 9111بشأ  إعفاء العاملين بالمؤنسان األهلية من مبلا  2115 ( لسنة 91( من النانو  )13و  7)

 جنيسُا ننويًا ع وة على ا عفاءان الخاصة بسن كيما يخص اشترا اتسن التأمينية والصحية .

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :

برالتدام  رل منشرأة  بيررة     عدم التغطية التشريعية ألحكرام المرادة التانرعة مرن ا تفاقيرة المتعلنرة        -

بإيجاد قسن للخدمان ا جتماعية العمالية يتبع إدااة المنشأة مباشرة ، حيرث اشراا الررد برالتدام     

المنشأة الكبيررة بتنردين الخردمان ا جتماعيرة والننابيرة ال  مرة لعمالسرا ، ولرن يبرين مرا اكا  را             

 ددته المادة حصرًا .يوجد قسن للخدمان ا جتماعية العمالية أم   ، وهذا ما ح

عرردم وضرروح التغطيررة التشررريعية لحكررن المررادة العاشرررة مررن ا تفاقيررة المتعلررق بتكرروين لجنررة          -

( مرن  222للخدمان ا جتماعية العمالية كى  رل منشرأة  بيررة ، حيرث أشراا الررد إلرى المرادة )        

ة الكبيرة ، ولن قانو  العمل والتى تتحدث عن تندين الخدمان ا جتماعية والننابية لعمال المنشأ

تشررر إلررى تكرروين لجنررة للخرردمان ا جتماعيررة العماليررة وكلررك حسررب نررص المررادة العاشرررة مررن     

 ا تفاقية .

التغطية التشريعية لحكن المادة النامنة عشر من ا تفاقية المتعلق بجوا  انرتنناء المنشرين   عدم  -

عردا السركن والتغذيرة     ( مرا 16الصغيرة من توكير الخردمان ا جتماعيرة المرذ واة كري المرادة )     

شريطة أداء بدل نندي عنسما للعمال ، حيث أ  الرد أشاا أ  معياا تحديد حجرن المنشرين هرو    

عدد العاملين بسا وتعتبر منشأة صغيرة من ينل عدد العراملين بسرا عرن خمسرين عرامً  ، وهري       

 نأجررا واة المررذ أ  المررادة  إ كرري هررذه الحالررة غيررر ملدمررة تشررريعيا بتنرردين هررذه الخرردمان ،   
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 شرررط  انررتنناء هررذه المنشررين بشرررط أداء برردل ننرردي عنسمررا للعمررال ، وبررذلك لررن يررراع النررانو   

 ولن ينص على اداء بدل نندي  للعمال منابل عدم تندين هذه الخدمان .ا نتنناء 

التغطية التشريعية ألحكام المادة الخامسة والعشررين  مرن ا تفاقيرة المتعلنرة بمسراهمة مؤنسرة        -

ينررران ا جتماعيرررة أو الضرررما  ا جتمررراعي كرررى تطررروير وتحسرررين مسرررتويان الخررردمان       التأم

  . العمال و يادة عدد المنتفعين بساا جتماعية العمالية لمختلف كئان 

عرردم التغطيررة التشررريعية لحكررن المررادة السادنررة والعشرررين مررن ا تفاقيررة المتعلررق بمررنح بعرره    -

ا عفاءان من ضراسب ا اباح التجااية والصناعية للمنشرين الترى تنروم بصرفة اختياايرة، أو      

للعمرال ، حيرث تحردث     ا جتماعيرة بمنتضى اتفاقيان العمل الجماعيرة بتروكير بعره الخردمان     

خضرراع اابراح مشرروعان الجمعيران ا هليررة للضرريبة علرى الردخل ، و ررذلك       عردم ا  عرن الررد  

ا  يكرو   المرادة  قصردن  اشاا إلى اعفاء هرذه الجمعيران مرن ضرراسب وانروم الدمغرة ، بينمرا        

 اإلعفاء مرتبس بتوكير بعه الخدمان ا جتماعية العمالية تشجيعًا لسذه المنشأن .

*  *  * 

 ى االتفاقية .المملكة المغربية : غير مصادقة عل -6

( مرن  16وصل إلى مكتب العمل العربي اد على م حظة اللجنة حول ا تفاقية العربيرة اقرن  )  

وجااء فاى   حكومة المملكة المغربيرة والمتعلنرة بعررم ا تفاقيرة علرى السرلطة المختصرة بالتصرديق  ،         

 -الرد ما يلي  :

المختصااة بالمملكااة   ، عاار  هااذه االتفاقيااة علااى الساال ة    1984أبرياال  24قااد تاام بتاااريا  

 المغربية .

وتجدا األشااة إلى أ  عرم ا تفاقية على السلطة المختصة  ا  موضروع إخبراا مرن طرر      

المملكة المغربية من خ ل عدة مران ن موجسة إلى منظمة العمل العربية  ا  أخرها التنرير حرول  

لررد علرى انرئلة السـرـادة الخبرراء      كى إطاا ا 2114( ، الذى واكينا ن به برنن ننة 16ا تفاقية اقن )

المتعلنة با تفاقيان غير المصراد  عليسرا ، والرذي تمرت مرن خ لره اإلشرااة إلرى أنره لرن ترتن لحرد األ              

مباشرة مسطرة التصديق على ا تفاقيرة السرالفة الرذ ر مرن طرر  السرلطان المختصرة ، بسربب تبراين          
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 .بعه أحكامسا مع منتضيان التشريع الوطني كان الصلة 

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :

( 16أخذن اللجنة علمًا بما جاء كى اد حكومة المملكة المغربية حول ا تفاقيرة العربيرة اقرن )   

وبعرم ا تفاقية على السلطة المختصة بالتصديق ، وتأمل اللجنة اتخراك اإلجرراءان ال  مرة    

 لتسسيل التصديق عليسا .
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 :اللجنة : دول لم ترد على مالحظات  ثانيًا

وهى  حظت اللجنة أ  عددًا من الدول لن ترد على م حظاتسا السابنة بشأ  بعه ا تفاقيان ، 

 كما يلي :

 ( . 13 – 12 – 11ا تفاقيان كان ا اقام )  المملكة االردنية الهاشمية : .أ 

 ( . 19 - 18)ا تفاقيان كان ا اقام  دولة االمارات العربية المتحدة : .ب 

 (.18 تفاقية العربية اقن )ا مملكة البحرين : .ج 

 –  16 – 14 – 12 – 11- 8  – 5 – 4ا تفاقيران كان ا اقرام )    جمهورية الساودان :  .د 

18 – 19 . ) 

 (.18ا تفاقية العربية اقن ) الجمهورية العربية السورية : .ه 

 (.15ا تفاقية العربية اقن ) دولة ق ر : .و 

 (.18 - 16 – 12ا تفاقيان كان ا اقام )  اللبنانية :الجمهورية  .ز 

 (.1ا تفاقية العربية اقن ) دولة ليبيا : .ح 

 (.4ا تفاقية العربية اقن ) جمهورية مصر العربية : .ا 

 ( . 5 - 4ا تفاقيان كان ا اقام )  الجمهورية اليمنية : .ي 
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 -ونورد هذه المالحظات فيما يلي :

 . المملكة االردنية الهاشمية -1

 بشأن المفاوضة الجماعية : مصادقة على االتفاقية . 1979( لعام 11أواًل : االتفاقية العربية رقم )

المتعلقااة ( 11لررن ترررد المملكررة ا ادنيررة الساشررمية علررى م حظرران اللجنررة حررول ا تفاقيررة اقررن )  

 -بالتالي :

     ( مرن ا تفاقيرة الخراص باإلطراا     2عدم التغطيرة التشرريعية لحكرن المرادة )   النرانونى للمفاوضرة

الجماعيرررة واألجسررردة واإلجرررراءان المتعلنرررة بسرررا، حيرررث أ  مرررا جررراء برررالرد يشرررير إلرررى حرررل  

 المنا عان الجماعية ومراحلسا ولن يتطر  إلى المفاوضة الجماعية.

  ( مرن ا تفاقيرة الخراص برالفترة الدمنيرة للردخول كرى        11عدم التغطية التشريعية لحكن المرادة )

( مررن قررانو  العمررل هوتسرروية  134منرره ، حيررث أ  مررا تضررمنته المررادة ) التفرراوم وا نتسرراء 

 النداع نواء عن طريق مندوس التوكيق أو مجلر التوكيق أو المحكمة العمالية .

      ( مررن ا تفاقيررة الخرراص بتنظررين حررق    11عرردم التغطيررة التشررريعية لحكررن مررن أحكررام المررادة )

  مررا تحرردث عنرره النررانو  هوحررق   اإلضررراس واإلغرر   أبنرراء المفاوضررة الجماعيررة ، حيررث أ  

 اإلضراس والغلق عموما ، ولن يشر إلى تنظيمسما أبناء المفاوضة الجماعية .

   ( مرن ا تفاقيرة الخراص بحريرة ا نضرمام إلتفاقيران       15عدم التغطية التشريعية لحكرن المرادة )

حيث العمل الجماعية من جانب أى طر  من األطرا  المعنية التى لن تشاام كى إبرامسا ، 

( مرررن النرررانو    تعطرررى أى حريرررة ألى طرررر  ل نضرررمام  43أ  مرررا تحررردبت عنررره المرررادة )

إلتفاقيان العمل الجماعية ، والمفروم هو حرية ا نضمام إلى ا تفاقية بنروة النرانو  بنرراا    

 إاادى من األطرا  المنضمة .

  ( مررن ا تفاقيررة والخرراص بسررريا  أ 18عرردم التغطيررة التشررريعية لحكررن المررادة ) حكررام اتفاقيرران

العمررل الجماعيررة المبرمررة علررى المسررتوى الرروطنى علررى النطاعرران ا قتصررادية والصررناعية       

المختلفة ، ونريا  ا تفاقيران المبرمرة علرى مسرتوى أحرد النطاعران علرى المنشرين المنتميرة          

 لسذا النطاع .
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غياار مصاااادقة علاااى  بشاااأن العمااال الااازراعيين :   1980( لعااام  12ثانيااًا : االتفاقياااة العربيااة رقااام )  

 االتفاقية.

 -ما يلي : و انت م حظة اللجنة حول هذه ا تفاقية

" عر  االتفاقية علاى السال ة المختصاة بالتصاديق ، وأن يكاون الارد وفاق نماوذج التقريار          

 حول هذه االتفاقية "

 اقية .بشأن بيئة العمل : غير مصادقة على االتف 1981( لعام 13ثالثًا : االتفاقية العربية رقم )

 -ما يلي : و انت م حظة اللجنة حول هذه ا تفاقية

" عر  االتفاقية علاى السال ة المختصاة بالتصاديق ، وأن يكاون الارد وفاق نماوذج التقريار          

 حول هذه االتفاقية "

 *  *  * 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  : مصادقة على االتفاقية . -2

 بشأن عمل االحد  : مصادقة على االتفاقية: 1996لعام ( 18اواًل : االتفاقية العربية رقم )

لرررن تررررد دولرررة ا مرررااان العربيرررة المتحررردة علرررى م حظررران اللجنرررة حرررول ا تفاقيرررة العربيرررة       

 -المتعلقة بالتالي :( 18اقن )

( مرن ا تفاقيرة المتعلرق بتمترع     2عدم التغطية التشريعية لحكن المرادة الحاديرة والعشررين كنررة )     -

 مدة اإلجا ة دكعة واحدة ، ويتمتع بباقي المدة خ ل العام نفسه.الحدث بنلني 

 بشأن تفتيش العمل : مصادقة على االتفاقية : 1998( لعام 19ثانيًا : االتفاقية العربية رقم )

لرررن تررررد دولرررة ا مرررااان العربيرررة المتحررردة علرررى م حظررران اللجنرررة حرررول ا تفاقيرررة العربيرررة       

 -المتعلقة بالتالي :( 19اقن )

 ( من ا تفاقية . 38 – 19 -18 – 1عدم التغطية التشريعية ألحكام المواد )  -

*  *  * 
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 مملكة البحرين  : مصادقة على االتفاقية . -3

( 18لررررن ترررررد مملكررررة البحرررررين علررررى م حظرررران اللجنررررة حررررول ا تفاقيررررة العربيررررة اقررررن )         

 -المتعلنة بالتالي :

   ( مرن ا تفاقيرة المتعلرق بتحديرد السرلطة      2رة )عدم التغطية التشريعية لحكن المادة السـرـابعة كنر

المختصة المنصود باألعمال الصناعية والخس الذي يفصلسا عن غيرها مرن األعمرال ، حيرث    

أشاا الرد إلى تحديرد مسرن وصرناعان يحظرر تشرغيل ا حرداث كيسرا ،  مرا وحردد الررد أيضرًا            

ك  المسرن والصرناعان   الشروط واألحوال والظرو  األخرى لتنظين تشغيل األحرداث ، و رذل  

واألعمال الشاقة والخطرة التى يحظر تشغيل األحداث كيسا ، أما ما تحدبت عنه ا تفاقيرة هرو   

 تحديد المنصود باألعمال الصناعية والخس الذى يفصلسا عن غيرها من األعمال.

 ( مرن ا تفاقيرة المتعلرق برا  تحردد      2عدم التغطية التشريعية لحكن المادة النامنة كنرة )  السرلطة

 المختصة المنصود باألعمال الصناعية الخفيفة .

*  *  * 

 جمهورية السودان : -4

بشااااأن تنقاااال األياااادي العاملااااة " معدلااااة " غياااار  1975( لعااااام 4أواًل : االتفاقيااااة العربيااااة رقاااام )

 مصادقة على االتفاقية :

 -اللجنة حول هذه االتفاقية ما يلي : ةوكانت مالحظ

المختصاااة بالتصاااديق ، وموافااااة اللجناااة بماااا يتقااارر فاااي      "عااار  االتفاقياااة علاااى السااال ة  

 هذا الشأن "

بشاااااأن المااااارأة العاملاااااة : مصاااااادقة علاااااى    1976( لعاااااام 5ثانياااااًا : االتفاقياااااة العربياااااة رقااااام ) 

 االتفاقية :

 -اللجنة حول هذه االتفاقية ما يلي : اتوكانت مالحظ

لمتعلنرة بضرما  إعرادة تردايب     عدم وضوح الرد الوااد الخاص بالمادة الخامسرة مرن ا تفاقيرة ا    -

المرأة العاملة بعد كتران اننطاعسا المسموح بسا عن العمل ، حيرث لرن تتأ رد اللجنرة مرن وجرود       

 نص يغطي هذه المادة .

عرردم التغطيررة التشررريعية لحكررن المررادة النامنررة مررن ا تفاقيررة المتعلررق بررإلدام صرراحب العمررل كرري     -
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حضانة بمفرده ، أو با شترام مرع منشرأة أو منشرين    المنشين التي تعمل كيسا نساء تسيئة داا لل

 أخري .

عدم وضوح الرد الوااد الخاص بالمرادة التانرعة مرن ا تفاقيرة المتعلنرة بتخفيرف األعمرال التري          -

تكلف بسا المرأة العاملة أبناء الفترة األخيرة للحمل ، وكي الفترة األولى عنب الو دة، ويحظرر  

الفترران ، حيرث لرن تتأ رد اللجنرة مرن وجرود نرص يغطري هرذه           تشغيلسا ناعان إضاكية كي هرذه  

 المادة .

عرردم التغطيررة التشررريعية لحكررن المررادة العاشرررة مررن ا تفاقيررة المتعلررق بحررق المرررأة العاملررة كرري      -

الحصول على أجا ة بأجر  امل قبل وبعد الوضع ، لمدة   تنل عرن عشررة أنرابيع ، علرى إ      

ن نررتة أنررابيع ، ويحظررر تشررغيلسا قبررل اننضرراء المرردة     تنررل مرردة هررذه األجررا ة بعررد الوضررع عرر    

 أنابيع كنس . 8المذ واة، حيث أ  النانو  نمح بمدة قداها 

عدم التغطية التشريعية ألحكام المادة السادنة عشرة من ا تفاقية المتعلنرة بحرق المررأة العاملرة      -

األو د الجمرع   و وجسا وأو دها الجمع برين األجرر والمعرال لكر  الردوجين عرن اقخرر وحرق        

بين معاشسن عن والدهن ومعاشسن عن والدتسن ، وكلك بردو  حرد أقصرى ، حيرث أ  النرانو  قرد       

وضررع حررد أقصرري لكرر  الرردوجين كرري الجمررع بررين معاشرره ومعررال اقخررر ، حيررث يررؤدي إليسمررا  

المعال األ بر ، مضاكًا الية نصف المعال األصغر ، بينما المادة اشترطت بدو  حد أقصي ، 

   يجو  ألو د المرأة العاملة الجمع بين معاشسن عن والدهن ، ومعاشسن عن والدتسن . ما 

عدم التغطية التشريعية لحكن المادة النامنة عشرة من ا تفاقية المتعلق بحرق المررأة العاملرة كري      -

 الحصول على المنح العاسلية ، كي حالة إعالتسا ألو دها ولدوجسا إكا   ا  عاجدًا .

بشأن حق  العامل العربي فى التأمينات االجتماعياة   1981( لسنة 14العربية رقم )ثالثًا : االتفاقية 

 عند تنقله فى احد األق ار العربية :

 وكانت مالحظات اللجنة على هذه االتفاقية ما يلي :

   العرررس مررن ال عرردم التغطيررة التشررريعية ألحكررام المررادة النالنررة مررن ا تفاقيررة المتعلنررة بإنررتفادة العمرر

، اطراا الحنرو  التأمينيرة الترى يتمترع بسرا عمالسر       المنتنل إليره ، وكرى إ  النظام التأميني الناكذ كى البلد 

حيث أشاا الرد  إلى عدم شمول قانو  التأمين اإلجتماعي على الرعاية الطبية كى حرا ن الحمرل   
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ويضرية وأيضرًا عردم شرمول     والو دة وخدمان التأهيل المسني واألطرا  الصناعية واألجسردة التع 

كرى حرا ن العجرد المؤقرت والمررم واإلصرابة والحمرل والرو دة          الحصول على المعونرة الماليرة  

 والبطالة 

  عدم التغطية التشريعية ألحكام المواد من الرابعة إلى السابعة من األتفاقية 

 ( 19 – 18 – 16 – 12  - 11 – 8 : االتفاقية ذات االرقام ) رابعًا

كانااات مالحظاااة اللجناااة حاااول هاااذه االتفاقياااات ، عرضاااها علاااى السااال ة المختصاااة       وأيضاااًا 

 فى هذا الشأن . يتقرربالتصديق وموافاتها بما 

 الجمهورية العربية السورية : مصادقة على االتفاقية . -5

لررررن ترررررد حكومررررة الجمسوايررررة العربيررررة السررررواية علررررى م حظررررة اللجنررررة حررررول ا تفاقيررررة          

( مررررن ا تفاقيررررة  21" بعرررردم التغطيررررة التشررررريعية لحكررررن المررررادة )    المتعلنررررة ( ،18العربيررررة اقررررن ) 

المتعلررق بانررتحنا  الحرردث أجررا ه نررنوية مدكوعررة ا جررر تديررد مرردتسا عررن المرردة المسررتحنة لغيررره             

يومرررًا ( ويتمترررع الحررردث بنلنررري مررردة    21مرررن العررراملين ، علرررى أ  تنرررل كرررى جميرررع األحررروال عرررن )    

 بباقي المدة خ ل العام نفسه " األجا ة دكعة واحدة ، والتمتع

*  *  * 

 دولة ق ر : غير مصادقة على االتفاقية .  -6

( ، 15لرررن تررررد حكومرررة دولرررة قطرررر علرررى م حظرررة اللجنرررة حرررول ا تفاقيرررة العربيرررة اقرررن )          

المتعلنررررة بعرررررم ا تفاقيررررة علررررى السررررلطة المختصررررة بالتصررررديق واتخرررراك اإلجررررراءان المنانرررربة        

 لتسسيل التصديق عليسا .

*  *  * 

 الجمهورية اللبنانية : -7

بشأن العمال الزراعيين ، وكانت مالحظة اللجنة حول  1980( لعام 12أواًل : االتفاقية العربية رقم )

 االتفاقية ما يلي :

 عر  االتفاقية على السل ة المختصة بالتصديق ، وموافاتها بما يتقرر فى هذا الشأن""

 

بشأن الخدمات االجتماعية العمالية ، وكانت مالحظاة   1983( لعام 16ثانيًا : االتفاقية العربية رقم )
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 اللجنة حول االتفاقية ما يلي :

" عاااار  االتفاقيااااة علااااى الساااال ة المختصااااة بالتصااااديق ، واتخاااااذ اإلجااااراءات المناساااابة   

 لتسهيل التصديق عليها "

اللجناة حاول    ات، وكانات مالحظا  عمل االحادا   بشأن  1996( لعام 18: االتفاقية العربية رقم ) ثالثًا

 االتفاقية ما يلي :

            عدم التغطية التشريعية لحكن الفنررة النانيرة مرن المرادة السرابعة مرن ا تفاقيرة المتعلرق بتحديرد المنصرود

لسرنة   8118باألعمال الصرناعية والخرس الرذى يفصرلسا عرن غيرهرا مرن األعمرال، حيرث أ  المرنروم           

قد حدد إجراءان وشروط الترخيص بإنشاء المؤنسان الصناعية ، ولكن لرن يحردد المنصرود      2112

 باألعمال الصناعية والخس الذى يفصلسا عن غيرها من األعمال .

              عدم التغطية التشرريعية لحكرن الفنررة النانيرة مرن المرادة النامنرة مرن ا تفاقيرة المتعلرق بتحديرد المنصرود

 الخفيفة .باألعمال الصناعية 

       عدم التغطية التشريعية لحكن المادة العاشرة من ا تفاقية المتعلق بحظر تشرغيل الحردث قبرل إتمرام نرن

 النامنة عشرة كى الصناعان الخطرة أو الضااة بالصحة أو األخ   . 

           ل عدم التغطية التشريعية لحكن الفنررة النانيرة مرن المرادة السادنرة عشررة مرن ا تفاقيرة المتعلرق بحصرو

ث الذين يعملو  بمنتضى عند عمل علرى اجرر   ينرل عرن الحرد األدنرى لحجرر المنررا كرى  رل           ااألحد

 دولة .

  عدم التغطية التشريعية لحكن الفنرة النانية من المادة السابعة عشرة من ا تفاقية المتعلق باحتساس كترة

 التأهيل أو التدايب التى تتخلل عمل الحدث من ضمن ناعان عمله . 

 م التغطية التشريعية لحكن المادة النامنة عشرة من ا تفاقية المتعلق بجوا  أ  يعمرل الحردث لربعه    عد

الوقت بما هو دو  ناعان العمل المحددة كى هذه ا تفاقية ، وكلك لعدم إصداا السلطة المختصرة كرى   

( مررن 18ة )ااد كررى المررادلبنررا  ضرروابس تنظررين هررذا العمررل علررى النحررو الررذى يتفررق مررع ا شررتراط الررو   

 .ا تفاقية

        عدم التغطية التشريعية لحكن المادة النالنة والعشرين من ا تفاقيرة المتعلرق برالتدام صراحب العمرل قبرل

 تشغيل الحدث أ  يحصل على مواكنة  تابية ممن له الو ية أو الوصاية على الحدث .
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       المتعلرق بررالتدام صراحب العمررل   عردم التغطيرة التشررريعية لحكرن المررادة الرابعرة والعشرررين مرن ا تفاقيررة

 المشغل للعامل  الحدث بالتأمين عليه كى صناديق التأمينان ا جتماعية .

  عدم التغطية التشريعية لحكن المادة السابعة والعشرين من ا تفاقية المتعلق بأ  يبلا صاحب العمل من

حدث خ ل أوقان العمل له الو ية أو الوصاية على الحدث بأى مرم أو غياس أو تصر  ينوم به ال

 يستدعى معركته به .

            عدم التغطية التشريعية ألحكرام المرادة النامنرة والعشررين مرن ا تفاقيرة المتعلنرة برالتدام صراحب العمرل

بإعرداد نررج ن تتضررمن المعلومران الضرررواية لطبيعررة العمرل ومصررلحة الحرردث والمرذ واة كررى هررذه     

 المادة .

 برأ    ة والعشرين مرن ا تفاقيرة المتعلرق   ة األولى )أ( من المادة التانععدم التغطية التشريعية لحكن الفنر

يضع صاحب العمل الذى يعمل لديه أحداث كى مكا  ظاهر كى موقع العمل األحكام الخاصرة بتشرغيل   

 األحداث .

  عدم التغطية التشريعية لحكن الفنرة األولى )س( من المادة التانعة والعشرين من ا تفاقية المتعلق بأ 

يّبلررا صرراحب العمررل الررذى يعمررل لديرره أحررداث الجسررة المختصررة بأنررماء األحررداث الررذين يعملررو  لديرره     

 وأعمااهن وتاايخ التحاقسن بالعمل .

وتتمنى على حكومة الجمسواية اللبنانية أ  تواكيسا بنص النانو  بعد صدواه للتحنرق مرن مردى    

 مطابنة نصوصه لححكام الواادة كى ا تفاقية .

*  *  * 

 دولة ليبيا : مصادقة على االتفاقية  -8

( 1لااام تااارد حكوماااة دولاااة ليبياااا  علاااى مالحظاااات اللجناااة حاااول االتفاقياااة  العربياااة رقااام )         

 المتعلقة بما يلي :بشأن مستويات العمل  1966لعام 

           مواكاة اللجــنة بنانو  العمرل الجديرد حرين إصردااه والرذى يحنرق التغطيرة التشرريعية للمرادتين

 تفاقيررة،  مررا يجررب أ  يحرردد النررانو  حرردا لتخفرريه نرراعان العمررل اليررومى  ( مررن ا46، 39)

بساعة واحدة كى األعمال المرهنة أو الخطرة أو الضااة ، حيث أ  المشروع جاء كى المادة 

( 46( منه بجوا  تخفيه ناعان العمل ولن يحردد مردة حصررا  مرا جراء كرى المرادة )       162)
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المررادة بصرريغة الجرروا  ، بينمررا جرراء نررص ا تفاقيررة  مررن ا تفاقيررة بسرراعة واحرردة ، وجرراء نررص 

 بصيغة ا لتدام .

   ( مررن ا تفاقيررة المتعلنررة بجرروا  تشررغيل العمررال    48عرردم التغطيررة التشررريعية ألحكررام المررادة )

ناعان عمل إضاكية، أو أبنراء الراحرة األنربوعية ، علرى أ  تتجراو  نراعان العمرل اليرومى         

( من 16نتين ناعة كى األنبوع ، حيث أ  المادة ) كى مجموعسا عشر ناعان كى اليوم أو

بشررأ  ع قرران العمررل قررد حررددن نرراعان العمررل اإلضرراكية    2111( لسررنة 12النررانو  اقررن )

( منره حرددن نراعان العمرل برأ  يجرو  أ  تديرد        13بن ث ناعان كى اليوم ، بينمرا المرادة )  

ن كرى اليروم ، وهرذا بره     ( ناعة كى األنبوع ،  ما   يجو  أ  تتجراو  عشرر نراعا   48عن )

( 11(، حيررث نرريكو  المجمرروع كررى حالررة نرراعان العمررل اإلضرراكية )16تنرراقه مررع المررادة )

ناعة كى اليوم ، وهو ما يكو  قد خالف أحكرام ا تفاقيرة كرى مجموعسرا حيرث أ  حكرن المرادة        

( مررن ا تفاقيررة قررد حررددن نرراعان العمررل اليررومى بنمررانى نرراعان كررى اليرروم أو بمانيررة       45)

بعررين نرراعة كررى األنرربوع ، وبررذلك يكررو  مررا حرردده النررانو  بررأ  تكررو  نرراعان العمررل          وأا

اإلضرراكية برر ث نرراعان كررى اليرروم يكررو  قررد تجرراو  الحررد الررذى قراترره ا تفاقيررة وهررو عشررر    

 ناعان كى اليوم

*  *  * 

 جمهورية مصر العربية : مصادقة على االتفاقية . -9

حظااااات اللجنااااة حااااول االتفاقيااااة     لاااام تاااارد حكومااااة جمهوريااااة مصاااار العربيااااة  علااااى مال      

 -والمتعلقة بما يلي :"  بشأن تنقل األيدى العاملة " معدلة 1975( لسنة 4العربية رقم )

التأ يد على م حظاتسا السابنة والمتعلنرة بعردم التغطيرة التشرريعية لحكرن البنرد النراني مرن المرادة          

األولويرة كري التشرغيل للعمرال العررس الواكردين ،       ( الخاص بإعطاء 4النانية من ا تفاقية العربية اقن )

يوضررح إجررراءان العمررل لحجانررب  2113( لسـررـنة 12(مررن النررانو  اقررن )28حيررث أ  نررص المررادة )

بالحصول على التراخيص من الو ااة المختصة ، وهو ما ينطبق على  ل األجانب بمرا كريسن العررس    

لررن  2111(  لسررنة 292النررراا الررو ااي اقررن ) ، ولررن تعررس المررادة األولويررة للعمررال العرررس ،  مررا أ 

يشمل  ل العمال العرس ، حيرث خرص السرودانيين والفلسرطينيين واللبنرانيين ،  مرا أنره لرن يحردد حترى           

 أولوية لسن ، بل كنس اإلعفاء من انوم الترخيص .
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 الجمهورية اليمنية  .  -10

" ، وكاناات  العاملااة " معدلااة  بشااأن تنقاال األياادى  1975لساانة  (4االتفاقيااة العربيااة رقاام )  .أ 

 مالحظات اللجنة حول هذه االتفاقية ما يلي :

           عردم وضروح التغطيرة التشررريعية لحكرن المرادة األولرى مررن ا تفاقيرة ، المتعلرق بسرريا  أحكررام

( من قانو  العمل المشاا 2ا تفاقية على جميع العمال العرس الواكدين، حيث أ  المادة اقن )

بتعريف العامل ولن تتطر  إلى شمول العمال العرس بحرية التننل للعمل  إليسا كى الرد تتعلق

 داخل الدولة.

            عرردم التغطيررة التشررريعية بشررأ  تطبيررق مبرردأ إعطرراء األولويررة كررى التشررغيل للعمررال العرررس

 الواكدين.

 ( من ا تفاقية .2عدم التغطية التشريعية لبعه األحكام الواادة كى المادة ) 

 ( من ا تفاقية.4، 3عية ألحكام المادتين )عدم التغطية التشري 

بشأن المرأة العاملة ، وكانات مالحظاات اللجناة حاول      1976لسنة  (5االتفاقية العربية رقم ) .ب 

 ( من االتفاقية " 18 - 17 - 14" عدم التغ ية التشريعية ألحكام المواد )هذه االتفاقية 
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 الجزء الثالث

 ذات عالقة بمعايير العمل  العربية موضوعات دراسة
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 .إصدار اتفاقيات جديدة تســاعد على التكيف مع مت لبات المرحلة الراهنة  -

كي ظل المستجدان المت حنة التي تمر بسا المنطنة العربية بشكل عام والتي تؤبر بشكل مباشر 

على عالن العمل ، كا  اللجنة تؤ د وتنمن توجسران مكترب العمرل العربري كري اصرداا أدوان معياايرة        

ي جديدة تتوا ب مع متطلبران هرذه المرحلرة ، وتردعو إلرى " ضررواة ا نرتمراا كري النشراط المعيراا          

نظرررًا  هميررة هررذا النرروع مررن ا دوان   –نيانرران مشررتر ة  –العربرري مررع انتصررداا اتفاقيرران تنرررا  

ف مررع التكيررعلررى  ونرريلة كاعلررة كرري العمررل العربرري المشررترم علررى المسررتوى ا قليمرري " والمسرراعدة    

 متطلبان المرحلة الراهنة .

ا  الداانرة  نرتئنا    وكي هذا الصدد تضع اللجنة تحت نظر المؤتمر العرام موضروعين يسرتحن   

  -: هماالنشاط المعيااي 

 أداة بشأن إدارة العمل . -

 أداة بشأن العمل في ق اع البحر . -

 عربية بشأن إدارة العمل : أداةأواُل : 

النانيرة والن برين    اوع كى دواتسر ــــذا الموضــــول هــــنبق للجنة أ  اقترحت إصداا اتفاقية ح

 -مبررها ما يلي : حيث  كان ، (  2111) الناهرة 

 حظت اللجنة أ  من أنباس ضرعف تطبيرق تشرريعان العمرل علرى المسرتوى الروطنى ، يعردى         

إلى ضعف اإلدااان المكلفة باإلشرا  على الموااد البشرية كى النطاع الخاص وحاجتسرا إلرى ترقيرة    

 . اإلنتاج الن بةمستوياتسا  نتيعاس التشريعان وتعديد الحواا مع أطرا  

العمرل المر ديرة   ان إدااوتفعيل تنوية  تعالع ضمن نصوصسااألمر الذى يتطلب إصداا اتفاقية 

 . الدول العربية كى 

 عربية بشأن العمل فى ق اع البحر : ةاأدثانيُا : 

تنفيذًا لنرراا مرؤتمر العمرل     ،قطاع البحرشــأ  العمل كى عربية ب أداةيأتي هذا المنترح بإصداا 

، حيث واكق على إصرداا اتفاقيرة عربيرة بشرأ  "      2116دواته النــــالنة والن بين عام  العـــربي كى

لعمل البحااة ، ولصدوا ا تفاقيرة الدوليرة الموحردة     الخاصةكلك نظرًا للطبيعة وحماية عمال البحر " 

 .واغبة كى حماية عمال البحر العرس  2116للعمل البحري لسنة 

ا اتفاقية تنظن الجوانب المختلفة للعمالرة البحريرة ، وتمكرن مرن نرد      إصداإلى لذلك تدعو اللجنة  

 الننص التشريعي كى هذا المجال . 

  

 جاويش

 / هشام

 


