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 تقديــــم

( 1552( القرزار رمر) ) 2014( ) القاهزة ، سبتمبز / أيلول 41: اتخذ مؤتمز العمل العزبى فى الدورة ) أوال

عمرال هرذا الردورة ( والرذ  ير ع علرى اجران ب رد ف رى درمه جردول ا42بشان جدول اعمرال الردورة )

 . " دور الحوار االجتماعي في تعزيز الحماية االجتماعية" تحت ع وان 

حرصت منظمة العمل العربٌة فى تقارٌرهاا المقمماة لماإتمرات العمال العرباى قداى تقامٌ    صاة  : ثانيا

إلاى ةانا   المراسات العدمٌاة التحدٌدٌاة الممتماة بدساتمامة التنمٌاة اديتصاامٌة اادةتماقٌاة المتاا ناة

 كافة القضاٌا المتعدقة بالتشؽٌل اق يات العمل باةه قا .

ادةتماقٌااة فقاام ياماات المنظمااة افااى هااإلا ادوااار اإٌمانااا  بالاامار اعساسااى اال عااال لتاامابٌر الحماٌااة 

بدقمام اتقامٌ  مراساة شاامدة حاال مار الحااار ادةتمااقى فاى تع ٌا  الحماٌاة أحم ال براء كدٌؾ تب

 (1قتباره أحم بنام ةمال أقمال المارة الثانٌة ااعربعان لمإتمر العمل العربى. )ادةتماقٌة بد

ايم ةاءت المراسة فاى إواار رإٌاة مساتقبدٌة تامري ماا ٌمكان أن نسامٌه بديتصاامٌات الحركاة حٌا  

تتعمم اتتسارع المتؽٌرات العدمٌة االتكنالاةٌة فى ظل ثارة ادتصاالت اإن تاح الحمام باٌن الامال 

تمعات لنت م  كٌؾ تتنامى موال  الشعا  العربٌاة بحقماا فاى الحٌااة الكرٌماة اومناة ااةاا  االمة

إلتاا ا  الحكامااات بت عٌاال اتع ٌاا  م تدااؾ تاامابٌر الحماٌااة ادةتماقٌااة )سااااء فااى إللااي ال ااممات 

ادةتماقٌة المتمثدة فى  ممات التعدٌ  االتؤهٌل الممنى االحرفاى ا اممات العا ا االرقاٌاة الوبٌاة 

أا ال اممات التؤمٌنٌاة لضامان الحاام اعمناى لمساتاٌات المعٌشاة الكرٌمااة فاى حااالت التقاقام االعةاا  

 االافاة افى حاالت التعول(.

ايم أكمت المراسة حتمٌة اأسس امةاالت الحاار ادةتمااقى سابٌ   فعااال  لدتااصال االتشااار البنااء 

ااةماة مشااكل التعوال اضامان مساتاٌات مال عالة لتنمٌاة ال صاا ص الساكانٌة دست  ص الحدال ا

المعٌشة االتاافق حال ت عٌل تدي الحدال تع ٌ ا  لدحماٌة ادةتماقٌة اسبٌ   لتساٌة المنا قات سدمٌا  

االتاصل دت ايٌات ةماقٌة تقرر آلٌة مرنة لع يات العمال تتاافاق مال التؽٌار المساتمر فاى اعحااال 

نالاةٌااة امااا ٌك اال التواااٌر المسااتمر االتاامرا فااى تااافٌر االظااراؾ اديتصااامٌة اماال التؽٌاارات التك

تمابٌر الحماٌة ادةتماقٌة فى إوار تمابٌر تماٌدٌة متوارة أٌا ما كانات القامرات التماٌدٌاة مان  ا ل 

                                                 
  بٌر الحماٌة ادةتماقٌة. -كد ت المنظمة بإللي أ.م. سامى نةٌ   1
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تكاماال الةمااام بااٌن الحكامااات امنظمااات أصااحا  اعقمااال االعمااال امنظمااات المةتماال الماامنى 

 .لدتااصل االحاار ادةتماقى

ٌشرفنا ان نعرض هإله الاثٌقة قدى المإتمر الماير لمنايشتما اإثراءها مان  ا ل تشاكٌل لةناة فنٌاة  :ثالثا 

 ث ثٌة التمثٌل من بٌن اعقضاء .

 رابعا : األمر معروض على المؤتمر الموقر التخاذ ما يراه مناسبا فى هذا الشأن 

 وهللا ولى التوفيق
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سبيال وثورة اإلتصاالت حتمية الحوار اإلجتماعى فى إطار إقتصاديات الحركة  : أوال

آفاق جديدة للحماية اإلجتماعية بتفكير إبداعى يدرك  نحوالتواصل  فاعليةلسلمية و

 . التطابق والتوافق بين مصالح ثالثى أطراف العمل

وجية يستلزم التطوير المستمر لبيئة تعدد وتسارع المتغيرات اإلقتصادية والتكنول* 

 ومهارات العمل:

ٌصاب  لدتعداٌ  االمماارات ا المتساارع تتعامم ادبتكاارات فى قال  ٌتس  بالحركاة االنماا التكنالااةى

التعدااٌ  لتنمٌااة القاامرات ادبماقٌااة اادبتكارٌااة لدعااامدٌن معمااا ٌمتاام  أهمٌااة مت اٌاامةال اصااة بااالقاع العامدااة 

ك ااءة اعماء المتةممة ال  مة لدعمل االتعامل مل التكنالاةٌات الحمٌثة لإلساتمرار فاى دكسابم  الممارات 

 اعقمال الاظا ؾ المتةممة  االحمٌثة فى إوار إيتصامٌات الحركة. االتاافق مل 

ٌمتام م ماا  ال قار لٌتةااا  فقار الام ل إلاى ماا  اثاارة ادتصااالت افى إوار المتؽٌرات اديتصاامٌة

ال اممات   ا ل مان تتااافر اتتناامى قمرات اقداى رأساما القامرة الإلاتٌاة قداى التكسا  )التاىٌسمى ب قر ال

النساء فى العال  العربى قدى التكسا   هنا م حظة ادن  اض النسبى لقمراتالتعدٌمٌة االتمرٌبٌة( ... النا 

قدى التكس  فى  الوبٌعٌة رةإفتقام القم نتٌةة أاالتى يم تحال بٌنما ابٌن تحصٌل العد  نتٌةة القٌ  الشريٌة 

 فترات  اصة )مثالما فترات الحمل االاضل االت رغ لدقٌا  بؤقباء اعمامة باةه قا (.

قداى تحساٌن  (فاى المامع المتاساو االبعٌام)اهكإلا ٌتعٌن قدى الممتمٌن بالحماٌاة ادةتماقٌاة العمال 

 ،لدو الااة نااإل المراحاال اعالااىملةمٌاال القاااع العامدااة ال صااا ص السااكانٌة لتحسااٌن القاامرة قدااى التكساا  

تحقٌااق  بمراقاااةال ااممات الصااحٌة ) افااى إلات الاياات تحسااٌن... اواااال مراحاال التعدااٌ  العااا  االممنااى 

... ايام أصاب  هنااي لتحقٌاق حٌااة منتةاة انافعاة( اعفرام اباٌن الاإلكار اادناا  المساااة فى ال رص بٌن 

قداى تحساٌن صاحة الماااون احصااله قداى التعداٌ   أن من المماا  اعساساٌة لدامال العمال إت اق قا  قدى

 الةٌم ا ٌامة معمل النما اديتصامع لتافر فرص العمل.

 الحقٌقة الماارم البشرٌة تعتبر من أه  الماارم اديتصامٌة لقم أثبتت ال برة المالٌة لدمال المتقممة أن

ة( بدقتبارهاا القااة المافعاة االمحركاة إستثمار تدي الماارم )البشارٌ اٌتعٌن بالتالى قدى ةمٌل الماللدمالة 

 تحتل مكانة متمٌ ة قدى الساحة المالٌة. حتىديتصامٌاتما االعامل اعساسى دنعاش أاضاقما اديتصامٌة 



4 

التاى تساتممؾ  ٌتعٌن تكامل الةمام الحكامٌاة اؼٌار الحكامٌاة احتى ٌت  تحقٌق ات عٌل تدي الؽاٌات

ات عٌل ال ممات ادةتماقٌة المتمثدة فى التعدٌ  االتؤهٌل )التعدٌ  مق   من   لال صا ص السكانٌة تحسٌن 

 برامج محا اعمٌة( افى ال ممات الصحٌة.م تدؾ اعساسى بالنسبة لإلنا  امق  

التا ٌال الممناى االحرفاى بمراقااة  التشؽٌل ٌتعٌن ت عٌل برامج التامرٌ  االتؤهٌال  تنمٌة افى مةال

 ى الكس  إٌمانا بتنامى الناتج المحدى االقاامىـمرات قدـتحسٌن القامج برالةؽرافى العامل ل رص العمل ا

ماان ناحٌااة تؤكٌااما لقٌااا  ق يااة ااضااحة بااٌن مسااتاٌات أةااار العااامدٌن اإسااتناما لماارمهااا البشاارٌة لدمالااة 

إللاي ٌصاب  مان الضارارع اإت اياا مال ... من ناحٌة أ ارع امستاٌات  ممات التعدٌ  االتمرٌ  االتؤهٌل 

ادهتما  بتحسٌن  ااص اعٌمع العامدة العربٌة من   ل ما ٌمكن أن نسمٌه التنمٌة ستاع العربى قدى الم

 التعدٌمٌة االتمرٌبٌة التى تستممؾ رفل مستاع اناقٌة اممارة اعٌمع العامدة.

دٌماا الساعى نحاا إساتمامه الحقٌقٌة تتمثل فاى ساكانما اق ثراتماأن تمري أصبحت  المالة الرشٌمة إن

... أن السااكان وايااة بشاارٌة  تضااٌؾ  مج االةمااام التااى تسااتممؾ التنمٌااة المسااتمرة لدماااارم البشاارٌةالباارا

 المٌمقراوٌاة اٌصاب  قنم اإلال اممات ادةتماقٌاة االتؤمٌنٌاة اتحققات  لماا  تلإليتصام االمةتمل )إإلا تافر

 ( .المالة قاةساسٌا لأ امصمر النما السكانى

رة ادتصاااالت أفقاام نظرٌااة مااالتس أهاا  ركا  هااا المتمثدااة فااى التوااار التكنالاااةى ماال ثااا تاا    إن

بآلٌات اتقنٌاات  التكنالاةى إرتباو القمرة ادنتاةٌة البشرٌة بالماارم الوبٌعٌة حٌ  ةاء لنا التوار العدمى

نشؤت معما أنااقا اأنماوا ةمٌامة مان ادنتااا )مثال ال راقاة الحٌاٌاة االثاارة البٌالاةٌاة( التاى ٌمكان أن 

 ... رؼ  الثبات النسبى لألراضىمى معما معمالت تنامى ادنتاا من ال راقة مل معمالت ت اٌم السكان تتنا

ٌحااال مان ابماا ٌحقااق العمالااة ادةتماقٌااة بشااكل قدمااى  اال ٌتبقاى أمامنااا ساااع التا ٌاال العاامل لدثااراات

 ادنتاا اساء تا ٌل الم ال.  إحتكارمساائ 

اتنمٌة القمرة قدى التكس  توااٌر سٌاساات ابارامج  السكانٌة ٌتعٌن لتحسٌن ال صا صاباةه قا  

امناهج التعدٌ  لتستممؾ قماله يامرة قدى العمل فى م تدؾ مراحل التنمٌاة باالمةتمل اتن ٌاإل المشاراقات 

ماا  تةامم بماا ٌتناسا  مال المساتمر لدعاامدٌن تامرٌ الالمودابة .. اٌتعٌن إستمرار التؤهٌل اإقامة التؤهٌل ا

حٌ  ٌ حظ تاافر العمٌم من فارص العمال التاى ال تةام مان ٌشاؽدما عنماا  من ممارات ق العملٌتودبه سا

 . تتناس  مل التوارات التكنالاةٌة  اصةتحتاا لك اءات اممارات 
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 ... القامرات مال إحتٌاةاات السااقاتتناامى لتتاااء  ها السابٌل المإكام المستمر إن التعدٌ  االتمرٌ  

اٌاال الماااارم البشاارٌة لوايااات اٌةابٌااة إلات ممااارات ا باارات تمرٌبٌااة متةااممه لتح هالاحٌاام الاسااٌدةهااا ا

 تإهدم  لدمشاركة المستمره فى مفل الحركة ادنتاةٌة لإليتصام القامى.

لحماية اإلجتماعية وسيولة تنقل السلع والخددمات للتشغيل وا جديدةوأنماط العولمة وآفاق * 

 بين الدول :

المااةمة ...  (2) قدى المال النامٌة آثارها اديتصامٌة السدبٌة –قصٌر اصة فى الممع ال –لدعالمة 

تدااي الساادبٌات قدٌنااا أن نسااعى فااى قالمنااا العربااى لتكاااٌن تكاات ت إيتصااامٌة قربٌااة تساات ٌم ماان ادرتباااو 

 اادمتمام الوبٌعى بٌن المال العربٌة لتحقٌق معمالت قالٌه لإلستثمار بالتبامل العٌنى لدسدل اال ممات.

لقم أحمثت العالمة ماةة من التؽٌرات التدقا ٌة الكبرع المتتابعة قدى كل من المستاع اديتصامع 

االسٌاسى اادةتماقى االثقافى ةاءت أؼد  نتا ةما سدبٌة  اصة بالنسبة لدمال النامٌة فكانت لصالـ  

 .اها أمر وبٌعى  اصة فى الممع القصـٌرالمال المتقممة 

ترةل فى معظمما إلى أن التواراديتصامع اديتصامٌة االتكنالاةٌة لدتؽٌرات العل اوثار السدبٌة 

)التقنى( كان أسرع من أن ت حقه المإسسات االمٌاكل السٌاسٌة القا مة فى المال العربٌة  االتكنالاةى

امة العاكإلا المإسسات  ))شؤنما فى إللي شؤن السا م فى المال النامٌة( فد  تتوار المإسسات الحكامٌة 

كافة المال التكنالاةٌة االمعداماتٌة ... اهكإلا اةمت  تنامى اتسارع التواراتبما ٌت ق مل  (اال اصة

حدال المشاكل سوحٌة  مةماقة اةاءت بالتالى ى متاهة العالمة بقضاٌاها الكبرع ...ن سما فالنامٌة 

الحقاق  تافٌرل الم ال، ابعمالة تا ٌ افى الايت الإلع ت اٌمت فٌه موال  الشعا  لدمال (3) ابوٌ ة

 اصة   ل قمدٌتى ادمماا االتممٌش الدتٌن تتس  بمما مل تؤكٌم العمالة ادةتماقٌة اعساسٌة لدمااونٌن 

 العالمة.

                                                 
 مل تنامى التةارة المالٌة االحم من إةراءات الحماٌة الةمركٌة ل ت  اعباا  أما  السدل اعفضل التى تتمتل باالةامة العالٌاة ااعساعار 2

ٌعٌم تدي المال لداراء الحقباة ادقتماام الكامال قداى العاال  ال اارةى التنافسٌة اعمر الإلع ٌممم الصناقات المحدٌة فى المال النامٌة ا
 مل تبنى سٌاسة تعتمم قدى تصمٌر الماام ال ا  لدمال المتقممة مل إستٌرام كل اسا ل امستد مات الحٌاة.

شاامل اتحقاق مناافل اتكسا  ٌنقس  العال  إلى ث ثة مةماقات تتمثل اعالى فى مةماقة المال الصناقٌة التى تناممج فاى اديتصاام ال 3
ا إمتٌا ات اتنع  بالرفاهٌة ... أما المةماقة الثانٌة فتشمل المال التى ما  ال شبابما مان يمرات تعدٌمٌاة اتاهٌدٌاة لدعمال اتت اٌام فٌما

لثالثاة الامال نسبة العامدٌن الإلٌن فى مرحدة التكاٌن اٌحصدان بصعابة قدى الحمام المنٌا لمساتاٌات المعٌشاة ... اتضا  المةماقاة ا
إلات مسااتاٌات التشااؽٌل المحاامامة االتااى ت اارا بالتااالى قاان النظااا  ادنتاااةى عساابا  إةتماقٌااة متعااممة أهممااا إرت اااع نساابة البوالااة 
 ٌاااالعمالة الماسمٌة أا المإيتة )ا ٌامة أقمام نساء المنا ل( اتت اٌم بالتالى نسبة العااودٌن الاإلٌن ٌتعاٌن إقاامة تاؤهٌدم  اتامرٌبم  حرف

 اممنٌا.
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هاااإلا ابمراقااااة ت اٌااام سااادبٌات العالماااة فقااام إشاااتمت ضاااؽاوما )نتٌةاااة اع ماااات العالمٌاااة المالٌاااة 

تنمٌاة مساتمرة راءات سٌاساٌة اإيتصاامٌة سارٌعة مان أةال ااديتصامٌة( مما ٌستد   السعى الةام نحاا إةا

مال اضال سٌاساات فعالاة لدنماا المساتمر االمتااا ن لدقامرات قداى التكسا  االمماارات )لنماا  ... اقاملة

افى سبٌل تحقٌق تدي التحاالت االسٌاسات ادنتاةٌة اتحسٌن مستاٌات اعةار( لدتؤهٌل لاظا ؾ ال قة ... 

ساق العمل فى إوار حرٌة التعبٌر قن الرأع اتحسٌن القامرات لتنمٌة  سبٌ  لةماقىالحاار ا تتؤكم فاقدٌة

الت ااضٌة )لتحمٌام احماٌاة اعةاار( ... لمااةماة م تداؾ التحامٌات تنساٌقا اثٌقاا لدسٌاساات قداى كال مان 

 المستاع الاونى االعربى .

إنتمااا  تت اٌم أهمٌةعربٌة  ل الابمراقاة اعحاال االظراؾ اديتصامٌة قدى مستاع العمٌم من الما

اتت اٌام أهمٌاة  تحقٌاق نماو مان النماا أكثار تاا ناا اتحقٌقاا لدعمالاة ادةتماقٌاةل سالٌ  الحاار ادةتماقىأ

تشةٌل اتنمٌة المنشاآت الصاؽٌرة االمتاساوة تؤسٌساا قداى مارهاا فاى النماا  الحاار ادةتماقى مل أهمٌة

لكااى تتكاماال لسٌاسااات التنمٌااة السااكانٌة مفا محارٌااا هااقمٌاامة لدتشااؽٌل اديتصااامع افااى  دااق فاارص قماال 

 التنمٌة المستمامه.اتتسارع 

امن ناحٌة أ رع فدن قدٌنا إمراي اوفاق المستمره االما مة لدتشؽٌل )لمااةمة تحمٌات رفل 

القواقات اديتصامٌة اعساسٌة فى المال العربٌة اقدى اع ص ادنتاةٌة اتحسٌن ناقٌة العمالة( فى 

 فى العمٌم من المال العربٌة بما ٌستد   لمصمر الر ٌسى لدنشاو اديتصامعٌمثل ا الإلع ل راقةيواع ا

إلات اعهمٌة بمراقاة ما ٌصاح  ت اٌم ادستثمار فى ال راقة االصناقات الؽإلا ٌة االمنشآت الرٌ ٌة 

ل اوثار السدبٌة من إرت اع فى أسعار المحاصٌل االمنتةات الؽإلا ٌة إلات الصدة )اإحتماالتض   ظاهرة 

 .(إممامات اعؼإلٌة قدىدظااهر المنا ٌة ل

تتؤكم أهمٌاة احٌ  تعتمم  ٌامة القمرة التنافسٌة الاونٌة اتاسٌل اعسااق ارفل مستاٌات ادستم ي 

لاا   ةٌمة لتمكٌن المنشآت من تع ٌ  المنافسة ا دق فرص من إةراءات لاضل  المال العربٌة ما تقا  به

قبات التى تعترض نما المنشؤت اتناٌال أنشاوتما مال ضامان إحتارا  معااٌٌر العمال قداى العمل اكشؾ الع

المستاع المالى بعم فت  اعسااق أما  تنقل اعٌمع العامدة بٌن المال لتحل معاٌٌر العمل المالٌة محل تقالٌم 

 .  (4)النقابات االواا ؾ البما ٌة 

                                                 
  إلاى ةانا  الواا اؾ الحرفٌاة، اكانات تضا   les corporationsإنتشرت فى أاربا   ل القران الاسوى النقابات الممنٌاة البما ٌاة   4

إلٌمااا المشااتؽدٌن بممنااة ااحاامة، اتقااا  بحماٌااة مصااالحم  المامٌااة، )كاضاال شااراو العماال فااى الممنااة أا تقرٌاار التعاااان المتبااامل بااٌن 
م كانت الحماٌاة التباملٌاة الةماقٌاه باٌن أرباا  التةاارة االبحااره مان صاار التعااان القمٌماة قداى النحاا الاإلع ظمار فاى أفرامها(، اي
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تما المتؽٌااارات التكنالاةٌاااة المت حقاااة اثاااارة الناااا إمراي أن هنااااي أنماواااا ةمٌااامة لدعمااال إساااتحمث

 ادتصاالت قدى النحا التالى :

التمةٌن االثراة فى مةاالت النشاو التقدٌمٌة المتوارة تكنالاةٌا )ال راقات الحمٌثة.  التشؽٌل -1

الحٌاانٌة اس س ت ةمٌمة. التصنٌل ال راقى. التعاانٌات لدعامدٌن لمع أن سم  االمشراقات 

 ناهٌة الصؽر(.الصؽٌرة امت

التؤهٌل الممنى االحرفى االتمرٌ  المتوار المستما  دمراي مةاالت التشؽٌل التى تستحمثما ثارة  -2

ادتصاالت االعالمة االكٌانات الةمٌمة الناش ة افقا  لما )الداةستٌات. الصناقات التكنالاةٌة 

بر الحمام . الشركات لاسا ل ادتصال الحمٌثة. التةارة المالٌة لتبامل السدل اال ممات ق

 متعممة الةنسٌة قابرة القارات(.

الدوليددة إطددارا حاكمددا العربيددة وبمبددادو ومعددايير العمددل  لتددزامإللالحددوار اإلجتمدداعى تفعدديال   *

 : وعالقات العمل لقوى السوق

ادنتاةٌااة فااى م تدااؾ مةاااالت النشاااو اديتصااامع رفاال معاامل نمااا تسااتممؾ تنمٌااة القاااع العامدااة 

بمااا ٌسااتد مه إللااي ماان تنمٌااة الممااارات  اظااا ؾ أكثاار اأفضاال ماال إسااتحما  اؼٌاار الصااناقٌةالصااناقٌة 

 ادبماقٌة اتافٌر مستاٌات ةٌمة من الحماٌة ادةتماقٌة اقمالة تا ٌل فا ض التنمٌة.

إيتصاامع يااع امتااا ن امساتما  )اتاافٌر العمال ال  اق(  نمالضمان مقا   الر ٌسٌة من أه  الإن 

 ىالمالٌة )التاى نصات قدٌماا ادت ايٌاات االتاصاٌات الصاامرة قان منظمتاا العربٌة ٌر العملادلت ا  بمعاٌ

العمل المالٌة االعربٌة( إمراكا  عهمٌة ت عٌل مبامئ احقاق العمل اعساسٌة إوارا أساسٌا لقاع الساق من 

الحاق فاى الم ااضاة أةل العمل )الناا أن ن حاظ أهمٌاة بٌ اة العمال المتواارة مان  ا ل الحرٌاة النقابٌاة ا

 الةماقٌة  اصة فى مةال اعةار ابمراقاة رفل مستاٌات التمرٌ  اتنمٌة الممارات(.

إن قدٌنا إمراي ادٌةابٌات اديتصاامٌة لتامابٌر الحماٌاة ادةتماقٌاة بدقتبارهاا إساتثمارا لارأس الماال 

ٌة مسإالٌة إةتماقٌة احقا  من البشرع )إلى ةان  مارها فى التنمٌة ادةتماقٌة( إللي أن الحماٌة ادةتماق

الحقاق اعساسٌة المستممة من العقم ادةتماقى الم ترض بٌن الحكا  االشعا  فضا   قان كانماا مان أها  

                                                                                                                                                           
العراق القمٌ  االصٌن االٌانان االرامان ... ايم توار التماري التعاانى لتقمٌ  ال ممات قدى نحا تباملى ةماقى إلى ما ٌسمى حالٌا 

  الإلع ظمر فى أاربا   ل القران المتاسوة )اقنم بماٌة التقم  الباما ى لدصاناقة( ا ٌاامة Assurance Mutuelleبالتؤمٌن التعاانى 
 التعرض إلى الم اور فى البحر االبر )بسب   ٌامة النقل اادتةار من ناحٌة ا ٌامة القرصنة االدصاصٌة آنإلاي من ناحٌة أ رع(.
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مقا   التنمٌة المتاا نة التاى تساتممؾ تاافٌر ال اممات ادةتماقٌاة االحام اعمناى مان الضامان ادةتمااقى 

 ل آمن لألسر االبالؽٌن سن العمل(.)ٌشمل الرقاٌة الصحٌة اعساسٌة، اتافٌر م 

افى إستمماؾ ت عٌل سٌاسات ابرامج التشؽٌل لتافٌر فرص العمل ال  ق لدقااع العامداة )ساااء مان 

اعةار ابالتاالى حٌ  اعةر أامن حٌ  ظراؾ العمل ال  قة( التى تإمع إلى نما ادنتاةٌاة )كماا اناقاا( 

لكس  ارفل مستاع التنمٌة البشارٌة فادن ٌن القمرة قدى االعامل امستاع المعٌشة الكاؾ .. من   ل تحس

التودل نحا الامق  الماالى االتسااٌقى لدتعاانٌاات االصاناقات الصاؽٌرة اال راقٌاة ) اصاة حٌا  ال قدٌنا 

ٌمتم النشاو إلاى تصانٌل المنتةاات ال راقٌاة( لتحساٌن ناقٌاة العمالاة اظاراؾ العمال فاى تداي القواقاات 

 صمر أساسى لدتشؽٌل. اصة مل إتساع مةالما كم

اافقا لاإللي فادن الساعى نحاا ت اٌام ادساتثمار فاى الصاناقات الؽإلا ٌاة االمنشاآت الرٌ ٌاة االتعاانٌاة 

أٌاا ماا كانات أاةاه العاامدٌن م اال المت اٌام باٌن الحام مان ال قار اتضاٌٌق الت ااات  فاى ٌعتبر أمارا حاساما

هناا إمراي ادتةااه المت اٌام فاى الودا  قداى نشاوم  اأٌا ما كان مايل نشاوم  بالرٌؾ االحضار ... الناا 

لمااتٌة االتى تإمع إلى تعمم الظااهر المنا ٌة ؼٌر اتنامى ظاهرة التض   االؽإلاء االمنتةات الؽإلا ٌة مل 

تحااال مان تااافٌر اعؼإلٌااة بؤسااعار مناساابة )ماان شااؤن تع ٌاا  ادنتاةٌااة ٌااة االتااى  الؽإلا المشااكدة ت اٌاام حاام

 ال راقٌة(. البٌ ةؼإلٌة اتحسٌن ال راقٌة ت  ٌض أسعار اع

توارات  مل ثارة ادتصاالت االعالمة )فت  حمام المال أما  تنقل السدل اال ممات( لقم ت  مت

قابرة  تكنالاةٌة اإبماقٌة تعممت معما الكٌانات اديتصامٌة الكبٌرة )المتمثدة فى الشركات متعممة الةنسٌة

المالى االتساٌقى لدمنشآت الصؽٌرة ابالؽة )متناهٌة( الصؽر التى  التى تعتبر تحمٌا  ٌستد   المق  (القارات

 ااد تمان.التساٌق افرص الحصال قدى التماٌل ؼالبا ما ت تقر إلى 

افى مةال التودل لحدال فاقده لدحم من بوالة الشبا  ٌتعٌن إمراي ال صا ص السكانٌة فحٌ  تكان 

ة العربٌة( فدن مةتمل الؽم تحممه قماله الشبا . امن هنا المالة فتٌة سكانٌا )كما ها الحال فى مال اعم

ٌكان التشؽٌل المناس  لدشبا  أحم التحمٌات الر ٌسٌة التى تت  مااةمتما من   ل مق  التعدٌ  )منإل 

قدى التكس  سااء من   ل العمل لمع الؽٌر أا من   ل  عامدٌنمراحل الو الة اعالى( لتنمٌة يمرات ال

 ت العمل لمع أن سم .إكتسابم  ممارا

اقدى المستاع العربى تبما اعهمٌة المت اٌامه لدتاؤمٌن ادةتمااقى مال إساتمرار ت اٌام معامل اعمٌاة 

انسبة ال قراء امن ه  تحت  و ال قر )قدى النحا الإلع تإكمه إحصا ٌات التنمٌة البشرٌة( مل إمتمام م اٌا 
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لدمسنٌن )بمراقاة تكامل  ٌسٌر إستحقاق المعاشاتتالتؤمٌن لدتعامل مل  ورع المرض االتعول إلى ةان  

االتعامال التاؤمٌنى مال  وار الافااة )فعدٌاة / حكمٌاة( كؤالاٌاة ... نظ  التؤمٌنات االمساقمات ادةتماقٌاة( 

 أالى بدقتبارها النماٌة الحتمٌة لدحٌاة العمدٌة.

العمااال اتااافر فاارص ن تااؤمٌن البوالااة ماان العااماال التااى تحااافظ قدااى ممااارات النااا أٌضااا  إمراي أ

 .االتؤهٌل لمةاالت العمل التقدٌمٌة اتدي المستحمثهالتمرٌ  

اال ٌقتصر نظا  التؤمٌن ضم التعول قدى تعاٌضات التعول بل ٌمتم إلى سدسدة من ادةراءات نحا 

تؤهٌل المإمن قدٌه دقامة ادنمماا فى ساق العمل امساقمته قدى البح  قن قمل لمع الؽٌر أا العمل 

 ستقل.الم

 بتاافٌرمان حٌا  إهتمامماا التاؤمٌن ادةتمااقى ٌتعٌن تؤكٌام السامة المتمٌا ه لانظ  امن ناحٌة أ رع 

إت اياا  اإقتباارات العمالاة ادةتماقٌاة )الاٌس ا أٌا ما كانت يمراتاه المالٌاةالحماٌة ادةتماقٌة لدمإمن قدٌه 

فى تماٌال الن قاات التؤمٌنٌاة بالقامر الاإلع العمالة التماٌدٌة( حٌ  تإمع الم اٌا لدمستحق رؼ  قم  مساهمته 

ٌتناس  معما امن هنا ن ما  كٌاؾ تساتحق الم اٌاا لاإلاع اعةاار المن  ضاة ااعقماار المتقمماة رؼا  قام  

 تاافر ممم إشتراي واٌدة. 

ايم تعممت اعسالٌ  التؤمٌنٌة لدحماٌة ادةتماقٌة إوارا ٌنظ  الضمان ادةتماقى لةمٌل ف ات القاع 

تنااامى مار القواااع ال اااص قدااى حسااا  مار  ماال إمرايمااةمااة اع وااار التااى ٌتعرضااان لمااا العامدااة ل

أصب  هناي هٌك  يانانٌا اهٌاكل إيتصامٌة ةمٌمة إلات آلٌات ةمٌمة اسٌورت الشاركات حٌ   الحكامات 

فاى الحرق يات العمال  مل مراقاة تعمممتعممة الةنسٌة االشركات الكبٌرة قدى أه  القواقات اديتصامٌة 

الامار هناا ... اٌباما  إيتصامٌات الساق اآلٌاته .. كما إتسعت ال ةاة بٌن الام ال امساتاٌات اعةاار ظل

تا ٌاال الاام ال قدااى مسااتاع المةتماال لتحقٌااق العمالااة  بتماٌدمااا الث ثااى فااى إقااامةنظ  التؤمٌنااات لاا ال عااال

 ادةتماقٌة اإشباقا لتودعات اعفرام اإحتٌاةاتم .

دور الدولددة العصددرية فددى دعددم وتفعيددل الحمايددة اإلجتماعيددة تمدداعى تأكيدددا  لددلحددوار اإلجا *

 :كفاية مستويات األجور والمعاشاتلتنمية مهارات القوى العاملة و

تؤسٌسا  قدى م ما  المالة العصرٌة امارها بالنسبة لدشعا  ٌتعٌن أن تدت   الحكامات بتافٌر 

مستاٌات اعةار االمعاشات ماقٌة  اصة من حٌ  م ءمة التماٌل االمق  القامى لت عٌل الحماٌة ادةت
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لكل  معٌشةاللدحم من اوثار السدبٌة لظاهرة التض   اٌصب  من الضرارع إستقرار مستاع  مل اعسعار

 .قدى السااء إلاع المعاشاتا من العامدٌن

ة االعاامدٌن السٌاسات المالٌاة لتنمٌاة مماارات العمالاة ؼٌار المنتظماامن ناحٌة أ رع ٌة  أن تعمل 

بال راقة اال ممات بت عٌل امق   ممات التعدٌ  االصاحة االتامرٌ  الممناى االحرفاى اتاافٌر تعاٌضاات 

 اإقانات التعول.

إن تافٌر العمل ال  ق ٌعتبر أمرا أساسٌا ٌت  تحقٌقه من   ل ما ٌسمى بالتنمٌة المتاا نة )إيتصاامٌا  

ل ٌاامة مماارات اإنتاةٌاة  االتؤهٌال الممناى االحرفاى ٌ  االتمرٌ اإةتماقٌا ( التى تمتم لدشبا  بتافٌر التعد

ٌااإمع إلاى تاافٌر القاامرة قداى ادلتحااق ب اارص العمال المسااتحمثة  العمالاة )المنتظماة اؼٌاار المنتظماة( بماا

ٌساه  فى رفل مستاع اعةار اتحساٌن ظاراؾ العمال مان  ا ل تنمٌاة أكثار تاا ناا  ... ابما االمتوارة

كشؾ العقبات التى تتٌ  الاونٌة اتاسٌل اعسااق اإٌةام بنٌة تحتٌة ياٌة القمرة التنافسٌة تإمع إلى تحسٌن 

 تعترض نما المنشؤت اتناٌل أنشوتما مل ضمان إحترا  معاٌٌر العمل. 

اإمراكا من منظمة العمل العربٌة )ابحك  إ تصاصما( بؤهمٌة العمل من أةل تحقٌق التشؽٌل الكامل 

ة )اتاسٌل مظدة الضمان ادةتمااقى اتاافٌر الحماٌاة ادةتماقٌاة امااةماة تحامع ارفل مستاٌات المعٌش

البوالة اتع ٌ  مقامات الساد  ادةتمااقى فاى الامال العربٌاة( تقاا  بتقامٌ  الامق  الا    االمسااقمة ال نٌاة 

لةماات اةمٌال المٌ اات اا باٌن ث ثاى أواراؾ القااع العامداة المودابة لدتراٌج لمبامئ الحاار ادةتمااقى

النقاشااٌة حدقااات اال ل معاااٌٌر العماال العربٌااة االناامااتاإللااي ماان  اا ،  إلات الصاادة فااى الاااون العربااى

ااعبحاا  االمراساات التاى تقام  لدمٌ اات المساتارٌة لدمنظماة ، امان  ا ل  االمراسٌة بٌن هاإله اعواراؾ

كماا تقاا   اار االةتمااقى ..توبٌاق معااٌٌر الحا المق  ال نى احا  الامال االقضااء لتن ٌاإل إلت اماتماا بشاؤن

المنظمة بنشر ثقافة الحاار قن ورٌق اسا ل ادق   ابالتعاان مل المٌ اات االمإسساات الاونٌاة لدتربٌاة 

 االتعدٌ  االتمرٌ  الممنى امنظمات المةتمل الممنى.
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لمتغيرات وعالم جديد يستلزم تكامدل الجهدود الحكوميدة مدع الجهدود والتددابير التدى تقدوم ا* 

)متعددددة الجنسدديةل والنقابددات )المهنيددة والحرفيددةل إتفاقدددا والمؤسسددات ا الشددركات بهدد

 .وتباين سياسات التشغيل واألجور

أمت التؽٌاارات االتحاااالت اديتصااامٌة إلااى توااارات قمٌاامة فااى أنظمااة التؤمٌنااات ادةتماقٌااة )التااى 

( قدى كال مان المساتاع الحكاامى نشؤت إلى ةاارها أسالٌ  مالٌة تافر المعاشات افقا  لدمم رات ال رمٌة

مان  ا ل صانامٌق التاؤمٌن ال  اٌاة )القامى اقدى المستاع ال  اع لمنظمات أصاحا  اعقماال االنقاباات 

تناقت التمابٌر التى ٌقممما يوااع التاؤمٌن )اققاام التاؤمٌن ... كما  (ال اصة اأسالٌ  الحسابات الش صٌة

اضال لااا   تقارر مكافاآت اتعاٌضاات نماٌاة  مماة فاى الةماقى( اتدي التى ٌافرهاا أصاحا  اعقماال ب

 إوار تشرٌعات العمل.

الضمان ادةتماقى قدى مةاالت اتمابٌر اهكإلا تتعمم أسالٌ  الحماٌة ادةتماقٌة لتشكل إوارا ٌنظ  

التوار الةإلرع الإلع تمر باه المةتمعاات إةتماقٌاا اإيتصاامٌا )ساعٌا نحاا ؼام بما ٌت ق ا المستاع القامى

 الإلع تعممت آثاره قدى ساق اآلٌات العمل، من ةاان  قمٌمة أهمما:أفضل( ا

أصب  هناي مار ةمٌم )اهٌكل إيتصامع ةمٌم( لدمالة من حٌا  مامع ساٌورتما قداى المشاراقات  -1

 اديتصامٌة بالقواع العا  اإنتقال مدكٌة الشركات العامة لدقواع ال اص فٌما ٌعرؾ بال ص صة.

ديتصامٌة مل تنامى سٌورة الشركات متعممة الةنسٌة االشاركات الكبٌارة تعمم هٌاكل المشراقات ا -2

 قدى أه  القواقات اديتصامٌة اتعمم ق يات العمل الحر اإتباع إيتصامٌات الساق اآلٌاته.

ت اٌم إهتما  م تدؾ المال بتوبٌق المعاٌٌر اادت ايٌات االتاصٌات المالٌة مل فت  الحمام أما  تنقل  -3

  ممات .السدل اال

إتساع ال ةاة بٌن الم ال امستاٌات اعةار مل تنامى اتعاظ  مار الشركات متعاممة الةنساٌة مماا  -4

ٌستد   تمابٌر مالٌة تمت  بتحقٌق تاا ن إةتماقى اإيتصامع ٌت ق مال الظاراؾ اديتصاامٌة الةمٌامة 

 فى ضاء تدي الظراؾ اديتصامٌة. مل مراقاة مستاٌات امعاٌٌر العمل المالٌة

افى هاإلا ادواار فدناه بمراقااة الامار اديتصاامع اادةتمااقى الاإلع تدعباه نظا  التاؤمٌن ادةتمااقى 

االإلع ٌحقق العمٌم من المصال  قدى مستاع كل من ال رم االمشراع اقدى المستاع القامى )حٌ  تحال 

مدٌن به االت امات م اٌا التؤمٌن أا بعض أنااقه محل مم رات اعفرام امحل الت امات المشراع تةاه العا
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صاامر إلاى تعامم م العمالٌاةااديتصاامٌة االمسا الٌات فقام أمع تا    المصاال   المةتمل ككل تةاه أفرامه(

حٌ  ٌساه  كل من المإمن قدٌم  اأصحا  اعقمال  تماٌل ن قات الم اٌا التى تقممما التؤمٌنات ادةتماقٌة

مل تعمم مصامر التماٌل اتكامل يمراتما تمتم نظ  التؤمٌنات الم اٌا ... ا تدي االمالة إلاتما فى تماٌل ن قات

مان تمٌٌا  باٌن  القااع العامداةتعرض لماا مةتمل اتمت  بكافة اع وار التى تادةتماقٌة لةمٌل يواقات ال

 فرم اآ ر ابٌن يواع اآ ر.

 فقام االتفاى ظال ثاارة ادتصااالنا أن نضٌؾ هنا إلى أنه مل تعمم المتؽٌارات المالٌاة ااديتصاامٌة 

لٌس فقو لضمان الحم اعمناى لدمعٌشاة بال ... اتنامت موال  الشعا  بتحسٌن الحقاق التؤمٌنٌة اتعظٌمما 

... ايام كاان قنم التقاقم.. امن هنا تعممت التمابٌر االةمام لتافٌر الحٌاة الكرٌمة  المعٌشة لضمان مستاع

ق مساتاع متمٌا  مان الحقااق التكمٌدٌاة عصحا  اعقمال ماره  فى هإلا المةال اتناقات ةماامه  لتحقٌا

ٌتةاا  المقرر بنظ  التاؤمٌن ادةتمااقى ايااماا فاى هاإلا الشاؤن بتاافٌر العمٌام مان صاار ال اممات المالٌاة 

اإنشاااء الصاانامٌق ادم ارٌااة االتؤمٌنٌااة لتقاامٌ  حماٌااة تؤمٌنٌااة تكمٌدٌااة لتدااي التااى تافرهااا نظاا  التااؤمٌن 

امل لعناصر الم ل مان حمام يصاع أا لمااةمة بعض اع واار ادةتماقى )سااء لضمان التعاٌض الك

... ايم تعممت صار تدي التامابٌر اال اممات أا اعقباء ادةتماقٌة التى ال تمت  بما التؤمٌنات ادةتماقٌة( 

اياـم تؤ اإل صاارة م اٌاا مارٌاـة  (5)لتؤ إل صارة الحسابات ادم ارٌة المإةل أماءها حتاى إنتمااء ال مماة 

 أصحا  اعقمال )افى بعض اعحٌان تكان هناي إشتراكات من العمال(. ٌمالمـا لمعاشتماثل ا

 specifiedايم إمتم التوار إلى تشرٌعات العمل لتقرر إلت ا  أصحا  اعقمال بتقمٌ  مبالػ محممة 

payments ااحمة  أا  ممات مباشرة لعمالم  يم ٌكان من بٌنما أماء معٌن من مفعةlump-sum 

gratuities تافٌر رقاٌة وبٌة أا ممفاقات فى اعةا ات المرضٌة  حالة العة  أا قنم سن معٌن أا فى

Sick Leave   أا م اٌا أمامةpayment of maternity  أا إقانات قا دٌةfamily allowance  أا رقاٌة

فى  temporary or long-term cash benefitsل ترات يصٌرة أا واٌدة وبٌة أا أماء م اٌا نقمٌة 

 حاالت ادصابة أا مكافآت اتعاٌضات فى حاالت إنماء ال ممة يبل بداغ السن المقرر لدتقاقم.

                                                 
لنسبى قن الحمام القصاع لألةر الإلع تتااافر لاه الحماٌاة مان  ا ل نظا  التاؤمٌن حٌ  تتمٌ  اعةار فى بعض المنش ات بدرت اقما ا 5

ادةتماقى .. اهنا ٌت  إنشاء النظ  اعفضل ايام تات  مسااهمة العاامدٌن أا أصاحا  اعقماال بدشاتراي ٌتحامم باايال نسابة مان اعةاار 
 ع المٌ ات المالٌة أا أحم البناي.لحسا  فرمع لكل ش ص مشمال بالنظا  ٌت  إمارته من   ل صنماق تمٌره إحم

ٌحل محل م ل الش ص قنم تحقق أحم أ وار التقاقم أا العة  أا المرض  Accumulated Capitalاٌكان الممؾ تراك  رأسمال       
ill health .ايم ٌتٌ  حصال الارثة قدى رأس المال المتراك  فى حالة الافاه ... 
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اهكإلا تمٌؤت الظراؾ ااعحاال التى تستد   آفايا  ةمٌمة لاضل إوار قا  لما ٌسمى بنظ  التؤمٌن 

القانان إلى ةان  الحقاق ادةتماقى البمٌدة الشامدة قدى النحا السا م بالمال المتقممة تؤمٌنٌا حٌ  ٌتٌ  

العمالة  عصحا  اعقمال إلاع اٌكان الم ال المعاشٌة اعساسٌة الماحمة م اٌا مرتبوة باعةار أا

المتاسوات السا مة( تافٌر نظ  بمٌدة  اصة لضمان مستاع المعٌشة الإلع  تتةاا  )التى المتمٌ ة ااعةار

 ٌتمٌ  به العامدان لمٌم .

اتناقت اإشتمت  (6)لتوار االتقم  اديتصامع االصناقى تعممت اع وار النا هنا إمراي إن مل ا

ال سا ر الناش ة قن تحققما اتعممت الحاةة إلى إستحما  الاسا ل التى تمت  بالتعامل مل تدي اع وار 

اأصبحت  Severityاشمتما   Frequencyسااء بالحٌدالة مان اياقما أا ت  ٌض معمالت تكرارها 

من العدا  التى تمرس قدى مستاع الةامعات االتى ت صص لما  Risk Management إمارة اع وار

 إمارات مستقدة بالمٌ ات االمشراقات. 

امل إللي فممما تعممت الاسا ل االتمابٌر التى ٌدةؤ الٌما اعفرام اتدةؤ إلٌماا المةتمعاات االامال فادن 

توار ال كرع اادةتماقى بؤ وار ةمٌامة ٌتعاٌن العمٌم من اع وار تتحقق اٌؤتى لنا التقم  اديتصامع اال

امن هنا ن م  كٌؾ كان التؤمٌن اكٌؾ ت مهر صناقته..  Financial Lossesقدٌنا مااةمة آثارها المامٌة 

اٌتعٌن قدى الممتمٌن به  اصة ممن ٌعمدان فاى مةاال التاؤمٌن ادةتمااقى التودال المساتمر لدتوااٌر بماا 

 فى قال  تسامه الحركة االتؽٌرات.ٌت ق مل تودعات المإمن قدٌم  

 

 

                                                 
 The perilتؤمٌن اإمارة اع وار بعمة معاان فقام ٌسات م  بمعناى ساب  ال ساارة الماإمن مناه فى صناقة ال Riskٌست م  ل ظ ال ور  6

against insured   كااالمرض اادصااابة اياام ٌساات م  بمعنااى إحتمااال ال سااارةProbablity of loss  كدحتمااال العةاا  أا الافاااه اياام
 The م  لدماللاة قداى الشا ص )أا الشال( المعارض لد واركااعةر أا الام ل الم قاام ايام ٌسات lossٌست م  بمعناى ال ساارة إلاتماا 

subect matter of insurance  ايم نعنى بال ور حالة قم  التؤكم من ال ساارة المالٌاةUncertanty of financial loss   أا حالاة قام
إست  ص المعنى المقصام مان  امن هنا فدن قدٌنا  Uncertainty as to the outcome of an eventالتؤكم إلاتما من اياع حام  ما 

 سٌاق العبارة.
امن الةمٌر بادشارة هنا إلى أنه نتٌةة لعاامل تارٌ ٌاة اإتبااع مبامأ التامرا فاى توبٌاق نظا  التاؤمٌن ادةتمااقى فدا  تنشاؤ أناااع        

ال وار الاي أن تامري إللاي إإلا التؤمٌنات ادةتماقٌة فى ايت ااحم امن هنا ةاءت مسمٌاتما مستنمه إلى أكثر مان م ماا  مان م ااهٌ  
الحظت أن تؤمٌن المرض اإصابات العمل يم إت إلا سب  ال سارة أساسا لدتسمٌة فى حٌن أن تؤمٌن البوالة اتؤمٌن الشٌ ا ة االعة  

المرض أا االافاة يم إت إلا الحالة الناش ة قن تحقق ال ور أساسا لدتسمٌة فال ور هنا ها التعول أا بداغ مرحدة معٌنة من العمل أا 
 ادصابة.
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التوافدق بدين مصدالح إتحدادات العمدال وأصدحاا األعمدال الحوار اإلجتماعى تأسيسدا علدى * 

 :للحماية اإلجتماعيةنظم أفضل  والهيئات الحكومية بتحفيز

نشٌر هنا إلى أنه فى قال  المتؽٌرات تتباٌن ف اٌاا مساتاٌات اعةاار ات تداؾ ظاراؾ التشاؽٌل باٌن 

قات العامدٌن اتتنافس الشركات فى السعى نحا تافٌر م اٌا لدعامدٌن أفضل من تدي التى ٌافرها نظاا  يوا

 .(7)التؤمٌن ادةتماقى القامى لعما  يواقات العامدٌن بؤةر

تؤتى صنامٌق التؤمٌن ال اصاة لدعاامدٌن لتاافٌر حماٌاة  ٌة ال  اٌة المتعارؾ قدٌماامن التمابٌر التؤمٌن

لدعااامدٌن )اقااامة مااا تعتباار تدااي  التااؤمٌن ادةتماااقى ٌااة لدحقاااق التامٌنٌااة التااى تقررهااا نظاا تؤمٌنٌااة تكمٌد

الصنامٌق من أه  موال  التةمعات العمالٌة اال  اٌة حٌ  تتمٌ  بالعمٌم مان الم اٌاا المالٌاة التاى تساتممؾ 

ا إلى ةان  كانما مودباا  تؤكٌم انتماء العامدٌن إلى المشراقات االمنظمات التى ٌعمدان لحسابما مما ٌةعدم

 .(8) قمالٌا  فمى مح  لترحٌ  رةال ادمارة اأصحا  اعقمال(

اهكإلا فدن صنامٌق التؤمٌن ال اصة التى تنش ما النقاباات )الممنٌاة االحرفٌاة( عقضاا ما اتداي التاى 

م تاافر حقااق ٌقاممما النظاا  القاامى ايا تنش ما الشركات لدعامدٌن بما تحقق مستاع إضاافى لدم اٌاـا الاـتى

 .(9)تؤمٌنٌة إضافٌة لحاالت ال ٌتعامل معما النظا  القامى 

                                                 
دمراي إللي نشٌر إلى أن نظا  التؤمٌن البرٌوانى الإلع ٌتٌ  ربو الم اٌا باعةار يام أةاا  يٌاا  المنشا ات االمٌ اات بدنشااء نظا  بمٌداة  7

ابدماا مان % منما( يم يامت فع  بإللي لتصب  نظ  المعاشات الممنٌة بمٌداة لماا ٌق99تافر م اٌا أفضل .. اتكام تكان كافة القواقات )

 م اٌا النظا  القامى لدمعاشات.
حٌ  ٌتمثل مةال صنامٌق التؤمٌن ال اصة فى أٌة ةماقة من اعفرام تربوم  ممنة أا قمل ااحم أا أٌاة صادة اةتماقٌاة أ ارع فدنماا  8

فدن الحقااق التؤمٌنٌاة التاى  تمتم إلى العامدٌن اإلى ؼٌره  من الممنٌٌن االحرفٌٌن فى تةمعاتم  الممنٌة االنقابٌة ... امن ناحٌة أ رع
تقاممما الصانامٌق ال اصاة تتعامم اتتنااع ابالتاالى فماى تتعامال مال اع واار التاى تتعامال معماا نظا  التاؤمٌن االةتمااقى )الشاٌ ا ة 
االعة  االافاة االتعول االمرض اادصابة( كما تتعامل مل م تدؾ اع وار التى تحتاا لتكافل أقضااء الصانماق )كا ااا العضاا 

 اإلرٌته اافاة المعالٌن .. الخ(.
ت تدؾ صنامٌق التؤمٌن ال اصة ت تدؾ فى وبٌعتما افى اعسدا  ادكتاارع لتقمٌر يمرتما قدى الافاء بدلت اماتما قن تدي التى تتمٌ   9

 بما نظ  التؤمٌن ادةتماقى القامٌة كما تتعمم الم اٌا التى تتعامل معما قدى النحا التالى :
ٌق التاؤمٌن ال اصاة إ تٌارٌاة احركاة ادنضاما  اادنساحا  مك الاة )فاى حاٌن أن مةاال نظاا  التاؤمٌن ادةتمااقى قضاٌة صنام -1

 إةبارع اتقتول إشتراكاته ةبرا  من ةمٌل ال اضعٌن له الإلٌن ال ٌةا  لم  االنسحا  من النظا  والما امتم إلٌم (.
ٌت ق اادحتٌاةات ال  اٌة عقضاء الصنماق افى حمام القمرات التماٌدٌة  تتحمم الم اٌا اشراو احاالت إستحقايما امستااها بما -2

المتاحة قداى مساتاع كال صانماق قداى حامة )فاى حاٌن ٌتحامم هٌكال م اٌاا نظاا  التاؤمٌن ادةتمااقى احااالت اشاراو إساتحقايما 
ظااا ، ابمعنااى آ اار فاادن محااار امسااتااها فااى ضاااء ادحتٌاةااات االقاامرات التماٌدٌااة المشااتركة قدااى مسااتاع كافااة ال اضااعٌن لدن

 الصنامٌق ال اصة إرامة ايمرات أقضا ما فى حٌن أن محار نظا  التؤمٌن ادةتماقى إرامة ايمرات المةتمل ككل(.
إت ايا  مل التماثل ال  اع أا الممنى بٌن أقضاء كل من صنامٌق التؤمٌن ال اصة فدنما تمار بمعرفة ممثداٌن قان أقضاا ما اتساتثمر  -3

فٌما ٌحقاق أيصاى مصادحة مامٌاة اإةتماقٌاة لصاال  هاإالء اعقضااء ... فاى حاٌن أناه تؤسٌساا  قداى قمامٌاة نظا  التاؤمٌن أماالما 
ادةتماقى اإمتمامها لةمٌل أفرام المةتمل ٌت  قامة إمارتما من   ل هٌ ات حكامٌة اتستثمر أماالما بمراقاة المصال  اديتصاامٌة 

 القامٌة.
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ابالوبل فدن نظ  التؤمٌنات االةتماقٌة تمت  بالافااء باالحتٌاةاات التؤمٌنٌاة المشاتركة قداى المساتاع 

القامى باقتبار أن محارها إرامة المةتمل ككل، امن هنا تت شاى إرامة ارؼباات اعفارام اٌتحامم مساتاع 

م اٌااا احاااالت اشااراو إسااتحقايما بمااا ٌحقااق اعهااماؾ ادةتماقٌااة االسٌاسااٌة القامٌااة، ابمااا ٌت ااق ماال ال

 الظراؾ ااعحاال االيتصامٌة فى المةتمل ككل.

من  مل مةماقاتتعامل صنامٌق التؤمٌن ال اصة )اكإلا نظ  أصحا  اعقمال( حٌ  تهإلا ا

لكل منما وابعه التؤمٌنى االقمرة التماٌدٌة  اعش اص تةمعم  رابوة ممنة ااحمة أا قمل ااحم فدن

ال اصة التى تتٌ   التعامل مل إدحتٌاةات التؤمٌنٌة لةماقة اعقضاء ... افى هإلا تتصؾ أحكا  

الصنامٌق ام اٌاها التؤمٌنٌة بقمر من المرانة ٌةعدما تت ء  مل الحاةات ال رمٌة فى ضاء فدس ة مإماها 

التكمٌدٌة اتؤكٌم إنتماء العامدٌن لدشركة ٌعتبران الاةه او ر ل اقدٌة نظا  أن فاقدٌة الحماٌة التؤمٌنٌة 

اعةار من حٌ  أثر كل منمما قدى نةاح الشركة اتقممما. امن هنا تصاغ الم اٌا اشراوما اٌتحمم 

 مستااها بمراقاة سداي العامدٌن اممع إنتما م  لدشركات التى ٌعمدان بما. 
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جتماعيدة خددمات إجتماعيدة وتددابير تأمينيدة إجباريدة علدى مسدتوى غاية الحماية اإل ثانيا :

كافددة المددواطنين يصددبح معهددا الحددوار اإلجتمدداعى سددبيال إلسددتخال  إرادة المجتمددع 

 اإلقتصادية واإلجتماعية للضمان اإلجتماعى )الحماية اإلجتماعيةل سسوتفعيل األ

لتدأمين اإلجتمداعى تحقيقدا لدولددة وتددابير ا* فدى الخددمات اإلجتماعيدة )التعليميدة والصددحيةل 

 :الضمان اإلجتماعى

افقا  لدمبامئ االمعاٌٌر العربٌة االمالٌة تمت  تشرٌعات العمل بتافٌر اسا ل الس مة االصحة الممنٌة 

اتؤمٌن بٌ ة العمل فى أماكن العمال اإت ااإل ادحتٌاواات اادشاتراوات ال  ماة لداياٌاة مان م ااور العمال 

الصناقٌة االوبٌعٌة المتايعة اإقمام  وة واارئ لحماٌة المنشاؤة االعماال بماا قنام االم اور االكاار  

 اياع أٌة كارثة. 

اإمتمت إلى يوااع ادتصااالت )شاعاره  فاى إللاي  توار العدمى االتكنالاةىايم إتسعت مةاالت ال

دااٌ  ن ماان التعهاااتؾ نقااال لكاال مااااون، فااى الاياات الااإلع نةاام فٌااه أن حاااالى نصااؾ أو النااا محرامااا

 ال اممات ادةتماقٌاة يواقاات إمتام التواار إلاى ... امل  ص صة المرافق العمامٌاة اعساساٌةاالصحة(

 . (االصحة التعدٌ  بؤنااقه)

إنتااا المااام  تعتمام فٌماا العمٌام مان الامال النامٌاة قداىايم كش ت ال برة العمدٌة قن  رٌوة مالٌة 

احباا  الحاا  األباان امشاتقاتما( اتصامٌر أها  تداي الؽإلا ٌة االمحاصاٌل ال راقٌاة اعساساٌة )مان يما  

الماام االمحاصٌل )كالقون االمنتةات ال ٌتٌة اال ااكه االنباتات الوبٌة( إلى مإسسات تصنٌل الؽاإلاء فاى 

 كمااا تبااٌن أنالاامال الصااناقٌة المتقممااة لتصاانٌعما اإقااامة تصاامٌرها لداامال المنتةااة بؤسااعار إحتكارٌااة .. 

إلى يٌا  العمٌم من الشركات المتعممة الةنسٌة بنقل أمع اس اعماال قبر الحمام العالمة احرٌة حركة رإ

إلاى الاب م النامٌاة  -حٌ  ترت ال أةاار العماال اتان  ض معامالت الربحٌاة  -مصانعما من ب مها اعصدٌة 

رمامه حٌ  تن  ض مستاٌات اعةار اتتاافر العمٌم من الم اٌا التى ترفل معمالت الربحٌة. اكان لإللي ما

 السدبى، ب ٌامة بوالة قمال هإله المصانل. 

كما أمت الثارة التكنالاةٌة الما دة المصاحبة لدعالمة الى ادستؽناء قن العمٌم من الممن االاظا ؾ 

التقدٌمٌة، اتوبٌق ما سمى بعمدٌات اقاامة هنمساة الاظاا ؾ فاى إلات الايات الاإلع نشاؤت فٌاه فرصاا  ةمٌامة 
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ابارامج التنمٌاة اديتصاامٌة  توارة تستد   بمارها تواارا  فاى سٌاساات التشاؽٌللدعمل دتباع تكنالاةٌة م

 .(10)اادةتماقٌة 

ايم أمركت المال أهمٌة تكامل ال ممات ادةتماقٌة )من تعدٌ  اصحة( مل نظ  التؤمٌن ادةتماقى 

بالت    مل  تصامعقدى البعم االي تحقٌقا لمالة الضمان ادةتماقى إستممافا لدتنمٌة الشامدة التى ترتك 

تنامى ... ابالتالى ( 11))مثل تحاٌل االيتصام من  راقً الى صناقً، أا رفل االنتاةٌة(  البعم ادةتماقى

بالتكامل  امماراتما القاع العامدة أساس التنمٌة امحارها، فعنمما ٌرت ل مستاع تعدٌ   باعنسان ادهتما 

 الضرارة إلى التقم  اإستمرارٌته.فدن هإلا ٌإمع ب مل فاقدٌة الحماٌة التؤمٌنٌة

تشةٌل الحماٌة ادةتماقٌة  اصة فى مةال ايم تعممت الةمام قدى المستاع المالى فى مةال مق  

 ساتحما  بارامجافاى مةاال إ الحصاال قداى فارص العمالالمشاارٌل الصاؽٌرة اتع ٌا  يامرة المارأة قداى 

لبشرٌة  اصة فى المناوق الرٌ ٌة لتافٌر معاشات اتسعى لتحقٌق التنمٌة االشبا  لدحماٌة ادةتماقٌة تمت  ب

برناامج  ا إهتمانشاٌر إلاى ... اقدى سبٌل المثاال  امفعات نقمٌة لؽٌر المشمالٌن بنظ  التؤمٌنات ادةتماقٌة

قنامما قدى إقامة بناء البنٌة التحتٌة ال راقٌاة، لدحام مان ت اٌام شامة ال قار ى لدصامال اعم  المتحمة ادنما 

( ع مااة ؼااإلاء شاامٌمة )مةاقااة( نتٌةااة لعاام  سااقاو اعموااار اتعرضااما 2011)قااا   لتعرضاات الصاااما

 لدة اؾ.

ت اٌم ادهتما  بالبحا  االمراسات المتعدقة بالةاان  المامٌة لدتنمٌة المستمامة من   ل  اباةه قا 

 المتةااممة  اسات ما  الماااارم الوبٌعٌاة المتةااممة بؤسااالٌ  تحاال مان فنا مااا أا تاامهارها اتناايص ةاامااها 

بالنساابة لألةٌااال المقبدااة )بالمحافظااة قدااى رصااٌم ثاباات ماان الماااارم الوبٌعٌااة مثاال التربااة االمٌاااه الةافٌااة 

 االكتدة البٌالاةٌة(. 

                                                 
  التؤمٌنات ادةتماقٌة العربٌة الحالٌة فدن من المساتممؾ تناٌال أاةاه اينااات ادساتثمار نحاا المشاراقات نظحتٌاوٌات تراك  إمل  10

التى تحقق أيصى فا مة إةتماقٌة اإيتصامٌة لدمإمن قدٌم  تمقٌما  لبرامج التنمٌة المتاا نة )ٌشمل إللي تواٌر المستاع الصحى ارفل 
م من البوالة ات وٌو الممن اإنشااء المامارس احال مشااكل االساكان اماا الاى إللاي مان المستاع المعٌشى ا ٌامة فرص التشؽٌل لدح

اعؼراض المماثدة ... اباةه قا  ٌتعٌن التنسٌق بٌن مساهمة إحتٌاوٌات التؤمٌنات االةتماقٌة فى تدي المةااالت اباٌن بارامج التنمٌاة 
 المتاا نة بالمالة(.

ركة الشاعبٌة الااساعة فاً ات ااإل القارارات اقداً ضارارة شامال فاا امها لم تداؾ ف اات التنمٌة قمدٌاة مٌمقراوٌاة تإكام قداً المشاا 11
المةتمل من منظار تكافإ ال رص اتحقٌق العمالة ادةتماقٌة . اال ٌمكن تصار نةاح قمدٌاة التنمٌاة الحقٌقٌاة مان مراقااة الظاراؾ 

 رٌن اإنما ٌسترشم بما اٌة  التركٌ  قدى ادقتمام قداى ااعحاال المحدٌة لكل مةتمل قدى حمه بمعنى قم  إستٌرام الحدال من او
 الإلات لتافٌر الماارم المامٌة االعٌنٌة االتكنالاةٌة مل الثقة فاى فاقدٌاة القامرات الإلاتٌاة، والماا ساام ادقتقاام باؤن ادنساان هاا مركا 

 ادهتما  ها الممؾ االاسٌدة معا .
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افى هإلا المةال أكمت ال برة العمدٌة اعهمٌة المت اٌمة لعمالة تا ٌل قا م التنمٌة اديتصامٌة ضامانا 

تنمٌة الماارم البشرٌة اتافٌر بٌ ٌة  التى تستممؾقمالة التا ٌل  قمدٌات من   لقمدٌة التنمٌة ) ستمامةد

 إقامة تا ٌل الثراة(. من   لمحاربة ال قر بشامدة تمت  

* فى أهمية نظم التأمين اإلجتماعى بتفهم مجاالت وأسس الحوار اإلجتمداعى حدول مبدررات 

تى تتميدز بهدا عدن نظدم التدأمين وعدالة إمتدادها إجباريا لجميع القوى العاملة بسماتها ال

 التعاقدية الخاصة:

أاال : التؤمٌن ادةتماقى نظا  إةبارع ٌحمم القانان م اٌاه امصامر تماٌدما اٌقرر أحكاما لحااالت 

الم اٌاا( اأفقٌاا )ف اات الماإمن قداٌم (  اشراو ادستحقاق اٌبٌن مةال التوبٌاق رأساٌا )أناااع امساتاٌات

القاع العامده االمااونٌن قامة اٌتصؾ قنم إل بالقامٌة االعمامٌة فض  قن  اٌمتم تمرٌةٌا لم تدؾ ف ات

 ادةبارٌه .

تتحقق المصال  قدى مستاع ال رم  (االتى تعرؾ بالتؤمٌن ادةتماقى)افى هإله الصاره من التؤمٌن 

 اقدى مستاع المشراع اقدى المستاع القامى اتحل م اٌا التؤمٌن االمعاشات محل مم رات اعفرام

اٌت  تماٌدما تؤسٌسا  قدى الت امات المشراع تةاه العامدٌن به االت امات المةتمل ككل تةاه أفرامه فتتعمم 

مصامر التماٌل اٌصب  ث ثٌا فٌما ٌسمى بادشتراكات حٌ  ٌساه  كل من تدي المصامر فى تماٌل ن قات 

قرر من   لما حماما منٌا لدحقاق الم اٌا التى ٌتمثل فى تحمٌمها التضامن ادةتماقى بصاره م ماةة تت

المعاشات مل التؽٌر فى اعسعار ان قات المعٌشه مان م ءمة فٌما  م اٌا تؤمٌنٌة لكبار السن اٌت التؤمٌنٌة ا

 .  ( بالنظر لكل من مصامر التماٌل)اد  ل بمبامئ العماله فى تا ٌل ن قات الم اٌا 

تمٌ  قن ؼٌاره مان صاار التاؤمٌن ال ااص أا التةاارع اهكإلا فمنإل بماٌة نشؤة التؤمٌن ادةتماقى اٌ

بكانه تؤمٌن إةبارع له سماته ادةتماقٌه المدحاظه فتعتبر م اٌاه حقا لدمإمن قدٌه ال ٌرتبو فى إستحقايه 

 امستااه بممع القمرة التماٌدٌة لدمإمن قدٌه بعكس اعمر بالنسبة لم اٌا التؤمٌن ال اص االتةارع.

ؤمٌن االةتماااقى بقاامر مضاااقؾ ماان التضااامن االةتماااقى ال ٌضااحى معااه اهكااإلا ٌتمٌاا  نظااا  التاا

بدقتبارات العمالة ال رمٌه فى تا ٌل أقباء التؤمٌن االى مساهمات المإمن قدٌم  فدنه ٌتةاا  هاإلا الم ماا  

الضٌق لدعمالة فى تا ٌل اعقباء الى م ماا  أرحا  اأكبار ٌت اق مال قمامٌتاه اإةبارٌتاه مان  ا ل تعامم 
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ماٌاال الم اٌااا لٌمتاام إلااى مساااهمات أصااحا  اعقمااال االحكامااات قدااى نحااا ال ٌعرفااه التااؤمٌن مصااامر ت

 ال اص.

اأما  إ ت ؾ تشرٌعات التؤمٌن ادةتماقى قن ؼٌرهاا مان التشارٌعات التاى تحكا  صاناقة التاؤمٌن 

  بقامر مار الحاار الةمااقى حاال مامع إمتامام مصاود  التاؤمٌن إلاى نظاا  التاؤمٌن ادةتمااقى الاإلع ٌتمٌا

أياار  إلااى تاامابٌر المساااقمات اادقاناااات  -قنااام هااإالء  -مضاااقؾ ماان التضااامن ادةتماااقى ٌةعدااه 

ادةتماقٌة منه إلى التؤمٌن الإلع ٌتمٌ  بقمر ااض  من العماله ال رمٌه فاى تا ٌال ن قاات التعاٌضاات باٌن 

 المعرضٌن لد ور .

المشاكدة االيتصاامٌة لدماإمن قداٌم  إلاع أ رع أمع إهتماا  التؤمٌناات االةتماقٌاة بمعالةاة  ةابعبار

الم ال المن  ضة االمحمامة إلى إقتقام العمٌم من رةال التؤمٌن أن  نظا  التؤمٌن ادةتماقى يم إبتعم قن 

التؤمٌنٌااة التااى  كاماال أقباااء المعاشاااتكبااار الساان ال ٌااإمان قدااى ساابٌل المثااال فاادن أن ٌنساا  لدتااؤمٌن ا

ة  اا معامداالمتا اا االعامال المتا ٌعامال كال مان العامال ؼٌار ةتمااقىاأن التاؤمٌن اد ٌحصدان قدٌما ،

إلاع مامم ادشاتراكات الواٌداة أقبااء تماٌدٌاة أكبار مان تداي التاى ٌتحمدماا باايى ف اات  ٌتحمالااحمه افٌه 

 .( 12)العامدٌن 

لعامة التى مل السمات التؤمٌنٌة ا تت ق ن السمة ادةتماقٌة لنظ  التؤمٌنات االةتماقٌةالنا هنا إمراي أ

تمت  باةا  إهتما  التؤمٌن بك اٌة التعاٌضات بدقتبار إللي من أهماؾ التؤمٌن باةه قاا  ابالتاالى فادن ماا 

تتةه الٌه نظ  التؤمٌن ادةتماقى فى هاإلا الشاان ال ٌعناى قام  تناسا  الم اٌاا مال ادشاتراكات التاى تتعامم 

ٌاة الكرٌمة لةمٌل المإمن قداٌم  ٌات  تماٌدماا مصامرها بما ٌتٌ  حصال المإمن قدٌه قدى م اٌا تك ل الح

)من مصامر تعتبر مس اله الما مصدحة فى تحقٌق ك اٌة الم اٌا 
13
) . 

                                                 
كتاؤمٌن لمامع الحٌااة فادن إلاع اعقماار الصاؽٌرة ٌتحمداان أكثار مان إلاع اعقماار  أمقى الابعض إناه إإلا نظرناا التاؤمٌن ادةتمااقى 12

الكبٌرة ات ٌم إشتراكاتم  قن الم اٌا التى ٌحصدان قدٌما اٌضٌ ان إن نظا  التؤمٌن الحقٌقى ٌة  أن ٌقا  بتكااٌن إحتٌاوٌاات كبٌارة 
إٌضاح إن هناي إ ت فا ااضحا بٌن أسدابى التؤمٌن البحت اأسدا  تك ى لمااةمة الت اماته المستقبدة .. النا أن نبامر هنا إلى اةا  

ادنعاش ااضعمما فى نظا  أا أسدا  مصونل ااحم اما ٌإمع الٌه إللي من شم اةإل  فاى كا  ادتةااهٌن: ادتةااه التاؤمٌنى اإتةااه 
 .  تحقٌق الك اٌة ادةتماقٌة، ٌ قم هإلا النظا  المصونل محاسن كل من التؤمٌن اادنعاش ..

نبٌن فٌما ٌدى الوابل التؤمٌنى العاامل لدتؤمٌناات ادةتماقٌاة مان  ا ل منايشاة مامع قماق بعاض العباارات العاماة الشاا عة فاى مةاال  13
 التؤمٌن قدى النحا اوتى :

إلاى إن هامفان ٌت احماان فادتةااه عحامهما ٌاإثر قداى او ار افاى هاإلا نشاٌر  Equity and Adquacyٌقاال إن العمالاة االك اٌاة  -أ
الك اٌة ادةتماقٌة تعنى أن تحقق الم اٌا مستاع معٌن من المعٌشة لةمٌل المشتركٌن )فى حٌن أن العمالاة ال رمٌاة تعناى حصاال 
كاال ماان المشااتركٌن قدااى م اٌااا تاارتبو مباشاارة باشااتراكاته أا بتعبٌاار فنااى تت ااق القٌمااة ادكتاارٌااة لدم اٌااا ماال القٌمااة ادكتاارٌااة 

 ( .The Actuarial Value of  the benefets is Closely Related to The actuarial value  of Contrbutionsلإلشتراكات 
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إن قدٌنا إمراي اةا  ك اٌة المعاشات االحقاق التؤمٌنٌة التى تافرها نظ  التؤمٌن ادةتماقى لكافاة 

من قدٌم  إللاي أن تداي الم اٌاا تساتمم مان المإمن قدٌم  كحق مااونة مان ربو إللي بالقمرة التماٌدٌة لدمإ

عمالااة ادةتماقٌااة لكافااة القااانان اماان مساااتٌر الاامال إت ايااا امساا الٌات المالااة قاان تحقٌااق الحماٌااة اال

... بعكس اعمر بالنسبة لدحقاق التؤمٌنٌة المستممه من ققام التؤمٌن ادت ايٌة مال شاركات التاؤمٌن مااونٌما

ال اارم الااٌس إرامة المةتماال االتااى تقتصاار بالتااالى قدااى القااامرٌن مالٌااا  االتااى ٌاامار محارهااا حااال إرامة

التةاارع فقاو حٌا  باه التاؤمٌن اتتناس  الم اٌا مل القمرات المالٌة لدمإمن قدٌم  اها اعمار الاإلع ٌتمٌا  

ٌمكن لكل مإمن قدٌه أن ٌتايل الحصال قدى م اٌا تاا ع إكتاارٌاا تكد اة التاؤمٌن التاى ٌتحمدماا اٌإمٌماا 

  social adequacyمفعة ااحمة أا بالتقسٌو ... فى حٌن تمت   نظ  التؤمٌن ادةتماقى بالك اٌة ادةتماقٌة 

اتعمل قدى تافٌر حمام منٌا لدم اٌا التؤمٌنٌة لمراقاة إلاع الم ال المن  ضة اكبار السان اال ٌكاان إللاي 

الكبٌاارة ، إإل تتعاامم شااتراكات قدااى حسااا  إلاع الاام ال المرت عااة أاشاابا  المااإمن قدااٌم  اإلاع ماامم اد

  .(14)مصامر التماٌل التى تمت  بمراقاة العمالة ادةتماقٌة

التحدٌل المتعمق لكل من وبٌعة التؤمٌن التةارع االتؤمٌن ادةتماقى كٌ ٌة تحقٌق كال  نٌا : ٌاض ثا

لتةارع اادةتماقى إإلا ما همفا  قاما  لدتؤمٌن ابدقتبار إللي  منمما دقتبارات العمالة ال رمٌة اك اٌة الم اٌا 

تا    كال مان الحظنا أن لنظ  التؤمٌن ادةتمااقى آثاارا ؼٌار مباشارة امصاامر تماٌال متعاممة مماا ٌاافر 

التاؤمٌن اساٌدة أا نظاا  لتعااٌض ال ساا ر المامٌاة  إمراكا لكاان العمالة ادةتماقٌةاالعمالة ال رمٌة  فكرتى

عاٌض ... اكدما كان مبدػ التؤمٌن كافٌا لمااةمة ال سا ر الناش ه ابالتالى فدن فاقدٌته ترتبو بك اٌة إللي الت

                                                                                                                                                           
ٌقال أٌضا إنه قنمما ٌمال نظا  التؤمٌن ادةتماقى إللي بدشتراكات من المست ٌمٌن الم ترضٌن تثار مشاكدة العمالاة ال رمٌاة فاى  - 

مٌااة تعنااى حصااال المشااتري قدااى م اٌااا تتناساا  ماال ادشااتراكات أمااا الك اٌااة مااةمااة الك اٌااة ادةتماقٌااة إللااي أن العمالااة ال ر
ادةتماقٌااة فانمااا تعنااى أن الم اٌااا المااإماه لةمٌاال المشااتركٌن تااافر لماا  حااما معٌنااا ماان المعٌشااة اؼالبااا مااا تقااا  م اٌااا التااؤمٌن 

، اقامة ما ٌكان ادتةاه نحاا ك اٌاة إةتماقٌاة أكبار  ادةتماقى فى حٌ  ما بٌن العمالة ال رمٌة الكامدة االك اٌة ادةتماقٌة الكامدة
 من العمالة ال رمٌة  . 

ٌقاا  قداى أسااس تاافٌر مساتاع أمناى مان  Social Adequacy is a Welfare objectiveإن الك اٌاة ادةتماقٌاة هامؾ إنعااش  -ا
ه ٌاةااه لتااافٌر م اٌااا إضااافٌة افقااا الاام ل حتااى ال ٌصااب  أحاام قالااه قدااى المةتماال فاادإلا تبقااى فااا ض بعاام تحقااق هااإلا الماامؾ فاناا

 دقتبارات العمالة ال رمٌة 
ٌرةل تعمم مصامر تماٌل نظ  التؤمٌن ادةتماقى إلى إهتمامما بالعمالة ادةتماقٌة امن صار إللاي ادهتماا  باعقبااء العا دٌاة لاإلاع  14

دة إشاتراكات الماإمن قداٌم  ... اباةاه قاا  فادن اعقمام الكبٌرة من المعالٌن مان أن ٌقتصر تماٌل تدي الم اٌا االحقااق قداى حصاٌ
 Overالتاؤمٌن ادةتمااقى حاٌن ٌمات  بالك اٌاة ادةتماقٌاة فادن إللاي ال ٌعناى أن بعاض ف اات العاامدٌن ٌات  تحماٌدم  بعا ء ماالى أكبار 

Charged    فى حٌن تتحمل ف ات أ رع ق ء أيلUnder Charged  ؤساالٌ  ادنعااش ... إللي أن التاؤمٌن ادةتمااقى فاى إهتماماه ب
 االرفاهٌة ادةتماقٌة  ال ٌبتعم قن اعسالٌ  التؤمٌنٌة التى تقا  قدى قمالة تحمل اعقباء اتناسبما مل الم اٌا .

النا هناا اي اة واٌداة نتنااال فٌماا اعساانٌم التاى تت اق االمباامعء ال نٌاه لدتاؤمٌن مان ناحٌاه الماهٌاة التاؤمٌن مان ناحٌاه أ ارع            
تعمم مصامر تماٌل نظ  التؤمٌنات ادةتماقٌة فع اة قدى المإمن قدٌم  )قدى النحا المدحاظ فاى ققاام التاؤمٌن ال ارمع( أا  بمراقاة

المإمن قدٌم  اأصحا  اعقمال )قدى النحا المدحاظ فى قمٌم من ققام التؤمٌن الةماقى( فدن هناي مصامرا ثالثاا ٌتمثال فاى المالاة 
أقباء صار التضامن ادةتماقى الم ماا المدحاظه فى التؤمٌن ادةتمااقى االمتمثداه أساساا فاى الحامام أا المةتمل قامة الإلىٌتحمل 

 المنٌا لدمعاشات االتٌسٌر فى الشراو المإهده لكبار السن .
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قن تحقق ال ور المإمن منه كدما أمركنا نةاح التؤمٌن فى تحقٌق مبررات نشؤته اإ مهاره سااء فى إللاي 

 . (15)التؤمٌن ال اص أا التؤمٌن ادةتماقى

ة لاانظ  التؤمٌنااات االةتماقٌااة  اقدااى اةااه التحمٌاام فدننااا حااٌن نماات  ببٌااان الساامة التامٌنٌااة الم ماةاا

بالتعرؾ قدى وبٌعة ااسا ل كل من التؤمٌن ال ارمع االتاؤمٌن ادةتمااقى فاى تحقٌاق التااا ن باٌن قمالاة 

قاا  فدنناا نن اى قان التاؤمٌن ال ارمع إهتماماه اعقباء اك اٌة الم اٌا بدقتبارهماا مان أهاماؾ التاؤمٌن باةاه 

 .(16)نن ى قن التؤمٌن ادةتماقى إهتمامه بالك اٌة مان العمالة لايتبالعمالة ال رمٌة مان الك اٌة افى إلات ا

ااإلا كاناات ك اٌااه اتعاٌضااات التااؤمٌن هاامفا قامااا لدتااؤمٌن فاادن مارهااا ٌكااان أكباار أثاارا فااى تؤمٌنااات 

اعش اص سااء فى إللي التؤمٌن التةارع أا التاؤمٌن ادةتمااقى فك هماا ٌساعى اٌمامؾ إلاى ك اٌاة مباالػ 

 . (17)اٌضاتهالتؤمٌن أا تع

اهكإلا فدإلا ما إت قنا قدى أن التؤمٌن اسٌدة لدتعاٌض اأن هإلا التعاٌض ٌة  أن ٌكان  كافٌاا لدافااء 

 بال سارة المامٌة الناتةة قن ال ور الإلع نتعامل معه تؤمٌنٌا، فدن 

قدٌنا أن نبح  فى كٌ ٌة يٌاس ممع ك اٌة مبالػ أا تعاٌضات تؤمٌنات اعش اص حٌ  ٌتباٌن لناا أن 

ادةتمااقى ك اٌاة م اٌاهاا اهاا إلات المعٌار الإلع ٌمكن أن نصل الٌه ها إللي الإلع تقٌس باه نظا  التاؤمٌن 

المعٌار الم ترض أن ٌسعى الٌاه اعفارام ااساواء التاؤمٌن التةاارع باقتبااره المعٌاار الم  ا  لتقامٌر مامع 

) ك اٌة مبالػ التؤمٌن
18
). 

                                                 
مان هاإلٌن  اهكإلا فؤن اعمر ٌكتس  أهمٌته فى  تؤكٌم سمة أساسٌة لدتؤمٌن ب رقٌة التةارع اادةتماقى مال التعارؾ قداى وبٌعاة كال 15

ال رقٌن مما ٌساه  فى اضل تعرٌؾ قا  اشامل لدتؤمٌن مل تعمم أسالٌبه المتبعة لع ا المشاكل اديتصامٌة اادةتماقٌاة ساااء قداى 
 مستاع ال رم أا قدى مستاع اعسرة  أا المشراع أا قدى المستاع القامى.

لتحدٌال المتعماق لكال مان فرقاى التاؤمٌن االاإلع ٌتؽافال أثار إ ات ؾ تنتشر تدي الم اهٌ  فى قمم من المراةل االمإل ات نتٌةة لعام  ا 16
مةال كل منمما اوبٌعة المشاكل التى ٌمت  بحدما ااهتماممما اسعٌمما إلى تحقٌق التاا ن بٌن اقتبارات ك اٌة الم اٌا اقمالاة اعقبااء 

 قدى المستاع الإلع ٌت ق مل مةال اوبٌعة كل منمما.
التؤمٌن التةارع من   ل المإمن لما  ااساواء التاؤمٌن بعكاس اعمار فاى التاؤمٌن ادةتمااقى الاإلع ٌمات   ٌت  تحقٌق همؾ الك اٌة فى 17

بحك  إةبارٌته ايامٌة مةاله بدةراء البحا  االمراسات القامٌة لدتعرؾ قدى مستاٌات الم اٌا التى تك ى لدافااء بدحتٌاةاات الماإمن 
 تمل .قدٌم  الإلٌن ٌمثدان كافة أا أؼد  يواقات المة

إن البح  فى قماله تا ٌل أقباء التؤمٌن اهل ت تدؾ فى التؤمٌن التةارع قنما فى التؤمٌن ادةتماقى ٌستد   تحدٌ  ابٌاناا لألساالٌ   18
 التؤمٌنٌة ال نٌة اكٌ ٌة قمدما اأ ٌرا فممنا لمضمان اسمات كل من فرقى التؤمٌن التةارع اادةتماقى .

ةارع اها ٌعمل قدى مستاع فرمع أا ف اع اأساساه فاى هاإلا إرامة ال ارم أا ال  اه ٌساعى إلاى ادنتشاار إن التؤمٌن ال اص أا الت      
اقمالاة  Adequacyا ٌامة قمم الاحمات المإمن قدٌما ، اها لمإلا ٌمت  بؤمرٌن معا هما : ك اٌة م اٌاه مان تعاٌضاات امباالػ تاؤمٌن 

فمان  ا ل م اٌااه ٌمكناه الافااء باظٌ تاه اديتصاامٌة اادةتماقٌاة لمااةماة   Equalityتحمل المإمن قدٌم   أقباء أا أيساو التاؤمٌن 
ال سا ر المامٌة التى تتحقق فٌقتنل المإمن لم  بؤهمٌته، امن   ل قمالة تا ٌل أقبا ه ٌشعران بؤنم  ٌحصدان من التؤمٌن قدى م اٌا 

 تقابل ما ٌإمانه من أيساو. 
حاره منإل البماٌاه إرامة المةتمال امان هناا فمناإل نشاؤة اإنتشاار نظا  التاؤمٌن ادةتمااقى كاان إهتمامماا أما التؤمٌن ادةتماقى فم          

 بك اٌة تعاٌضاتما ام اٌاها  اصة بالنسبة لإلاع اعقمار المتقممة أا الم ال المن  ضة أا اعقمام الكبٌرة من المعالٌن .
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تبال يٌاا  الماإمن راقاى فاى التاؤمٌن التةاارع االتاى تى تاٌتعٌن م حظة أن فكرة العمالة ال رمٌة الت

فكارة العمالاة  قدٌه بتحمل كامل تكد ة الم اٌاا التؤمٌنٌاة التاى ٌحصال قدٌماا تقابدماا فاى التاؤمٌن ادةتمااقى 

تعامم مصاامر التماٌال نظارا  لدم اٌاا ؼٌار التؤمٌنٌة )بال صل بٌن الحق فى الم اٌاا اأماء ن قاتماا( إت اياا مال 

ة التى تتحقق عصحا  اعقمال الدمةتمل باةه قا  من إمتمام التؤمٌن ادةتماقى لكافة المااونٌن المباشر

تتحقق العمالاة التماٌدٌاة قداى مساتاع يواقاات الماإمن قداٌم  مان  ا ل الم اٌاا المتايعاة لمصاامر  حٌ 

 التماٌل المتعممة.

اإهتماممااا بالعمالااة التؤمٌنٌااة اقٌااة نظاا  التؤمٌنااات ادةتم مبااامئ اافقااا لااإللي ٌتعااٌن أن ٌشااتمل تحدٌاال

يمرا مان أقبااء بالنسبة لدم اٌا بمراقاة العمالة التماٌدٌة بالنسبة لتحمل أقباء الم اٌا من   ل م حظة أن 

  Economic Securityاديتصاامع ماره القاامى فاى تحساٌن الاضال  نظا  التؤمٌن ادةتماقى ٌاةه إلاى 

.. كماا أن م اٌااا نظااا  افااة يواقاات المةتماال التااى تسااه  فااى التماٌاال .لك الاإلع ٌااافره التاؤمٌن ادةتماااقى

ماان قاامم اعفاارام الااإلٌن ٌدةااؤان إلااى نظاا  المساااقمات ادةتماقٌااة الممالااة ماان  تقداال التااؤمٌن ادةتماااقى

الضرا   العامة ابالتالى تعمال نظا  التاؤمٌن ادةتمااقى قداى ت  اٌض ضارا   الام ل التاى ٌإمٌماا إلاع 

وه االعالٌااة ، بااإللي فدنااه ٌتعااٌن أن تشاامل حسااابات التكااالٌؾ االم اٌااا المتايعااة لدتؤمٌنااات الاام ال المتاساا

ادةتماقٌة ما ٌقابل تدي الم اٌا المباشرة اؼٌر المباشرة  اصة إإلا ما إست دص بعض المحددان أن العمال 

تم  أا حصااة فااى نظااا  التؤمٌنااات ادةتماقٌااة هاا  المتحمدااان النمااا ٌان لإلشااتراكات سااااء فااى إللااي حصاا

 أصحا  اعقمال.

لدم اٌا االتكالٌؾ بالورٌقة ( 19)ابمراقاة تدي ادقتبارات ٌمكن أن نقرر أن حسابات القٌمة المتايعة 

 Advocatedالتقدٌمٌة ال ٌعنى تدقا ٌا ؼٌا  العمالة بالنسابة لم اٌاا التؤمٌناات ادةتماقٌاة لمحامامع الام ل 

Equality   إللاي أن .. أن أقباء بعاض ال  اات أكبار مان الم اٌاا المقابداة حتى الا أاضحت تدي الحسابات

                                                                                                                                                           
التؤمٌن ادةتماقى بمراقاة إقتبارات الك اٌاة ادةتماقٌاة لدم اٌاا إلاى ةانا  العمالاة  اتبٌن لنا المراسة التحدٌدٌه كٌؾ ٌقا  نظا           

اكباؾ أصابحت التؤمٌناات ادةتماقٌاه اعسادا  التاؤمٌنى 0فى تا ٌل أقبااء تداي الم اٌاا باٌن مصاامر التماٌال شاؤن التاؤمٌن التةاارع 

قامى حٌ  ٌكان التؤمٌن ها اعسدا  اعمثل لمااةمة تدي المشاكل الم    لمااةمة المشاكل ادةتماقٌة ااديتصامٌة قدى المستاع ال
 فى حٌن ال تكان لمع التؤمٌن التةارع القمرة قدى مااةمتما أا ٌستد   اعمر تم ل المالة تشرٌعٌا أا مالٌا .

فى نظ  التؤمٌن ، افى الاايال فادن  إن تعبٌر القٌمة المتايعة قدى المستاع ال رمع ٌعتبر تواٌرا ل كرة الم ما  الضٌق لدعمالة ال رمٌة 19
العمالة ال رمٌة ال ٌمكن أن تكان أمرا مودقا إال حٌ  ٌكان هنااي تةاانس باٌن الاحامات الماإمن قدٌماا اتماثال فاى ظاراؾ تعرضاما 

ايعاة لد ور اأن تقل ال سا ر بؤسدا  قشاا ى كامل اإإلا ماا إفترضانا تااافر إللاي )اهاا ؼٌار متصاار قمدٌاا( فادن يٌااس القٌماة المت
تؤمٌنٌا ال ٌمكن إال حٌ  ٌتاافر قمما كبٌر من الاحامات الماإمن قدٌماا . امان هناا فنظارا لعام  التةاانس فادن تسااا الم اٌاا االتكاالٌؾ 
المتايعة بالنسبة ل رم معٌن ال ٌمكن تحقٌقة قدى ادو ق بحك  وبٌعة اعمار ابالتاالى فادن مبامأ العمالاة ال رمٌاة ٌارتبو بشاراو ؼٌار 

 . اإمراي إللي ٌسٌر إإلا ما أمركنا أن التؤمٌن ٌقا  قدى فكرة التضامن فى تحمل ال سا ر .قمدٌة ..
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التحدٌاال النمااا ى لمصااامر التماٌاال ٌكشااؾ حصااال م تدااؾ المااإمن قدااٌم  قدااى م اٌااا تتةاااا  مساااهمته 

 . (20)المباشرة فى تماٌل  نظا  التؤمٌن ادةتماقى )حصته فى ادشتراكات(

المنبدددع )بترشددديد معددددالت * فدددى تحسدددين الخصدددائ  السدددكانية والحدددد مدددن البطالدددة مدددن 

 الخصوبةل:

ٌحام   االاإلع إإل تمت  التنمٌة المستمامة بالمار البشرع فى الحم من الت اٌام السارٌل فاى نماا الساكان

 التنمٌاة تناامى الحام مانا ضؽاوا حامة قدى الماارم الوبٌعٌة اقدى يمرة الحكامات قدى تاافٌر ال اممات

رام المةتمل )اتاحً ادسقاوات الحالٌة لمعمالت ال صابة، بؤن الماارم الوبٌعٌة المتاحة عفب فى إرتباوما

 . (مدٌار نسمة 11.6قمم سكان العال  سٌستقر قنم حاالً 

 فاً الامال هالمساتمر ات التكنالاةٌاةاالبتكاارإلٌاه اتاإمع النا هنا إمراي المار ادٌةاابى الاإلع أمت 

النامٌاة او اإله بالتصانٌل بماا ٌساتد    مالالا ٌة  أن ٌستتبعه تؽٌرا تكنالاةٌا سرٌعا فً االإلع  الصناقٌة

الساكانٌة ساتمماؾ تحساٌن ال صاا ص دالعاماة  كافاة القواقاات  ةاهرٌا فً سٌاسات اممارساات تواٌرا  

الممناى االحرفاى قداى النحااا التعدٌ  االتامرٌ  االتؤهٌاال القامرة قداى التكسا  ماان  ا ل ادهتماا  با لتنمٌاة

 :التالى

دٌ  تراقى مراحل النما التى ٌمر بما المةتمل احة  ادستثمارات اتكد اة لدتعمتوارة اضل سٌاسة  -1

 فرص العمل االقواقات التى تحتاا قمالة بحٌ  تضعما المالة فى أالاٌات التنمٌة اديتصامٌة. 

إن التعدااٌ  المتوااار هااا الساابٌل الٌةااام ف ااات يااامرة قدااى  ممااة مراحاال التنمٌااة بااالمةتمل اتن ٌااإل 

دقاامة تؤهٌال اتامرٌ  ال ارٌةٌن بماا ٌتناسا   ة االمستحمثه )بمراقاة البرامج التمرٌبٌةالقا مالمشراقات 

بم حظااة أن التوااار المعاصاار ٌ دااق فاارص قماال ةمٌاامة تحتاااا لك اااءات  (ماال مااا ٌتودبااه ساااق العماال

 اممارات  اصة. 

                                                 
افض  قن إللي فدن السمات الش صٌة كالحالة ادةتماقٌة اقمم المعالٌن اتمرا مستاع الم ل ال ٌمكان معرفتماا إال افتراضاا فانماا  20

 عمالة ال رمٌة . ال تصد  كعاامل لدتقسٌ  إلى مةماقات بؽرض إمكان تقمٌر ال
افى الاايل فدن التركٌ  قدى تدي العاامل سٌقامنا قدمٌاا إلاى بحا  ماا اإلا كاان مان المناسا  تقساٌ  اعفارام إلاى مةماقاات فرقٌاة 
بممؾ البح  قن العمالة   ل نظا  التؤمٌن ادةتماقى اأنه اإلا كان مان الم  ا  إللاي فماا قاامال التقساٌ  الااةا  مراقاتماا ، اقداى 

المثال هل من الم ٌم أن ٌراقى قنم التحدٌل ادكتاارع لدن قات االم اٌا المتايعة   ل نظاا  التاؤمٌن ادةتمااقى شامال التقساٌ  سبٌل 
أا التصنٌؾ التارٌخ الصاحى العاا دى االعمار امساتاع التعداٌ  االممناة االمااٌاات االانمو ادساتم كى االعاامات االقامرة قداى يٌاامة 

نصر... العده ٌكان من المناس  انشاء أرياا  يٌاساٌه لدعمال االمارض اواال العمار اأن ٌراقاى فاى التحدٌال السٌارات االةنس االع
 القمرات الش صٌة .

اباةه قا  فدن مبمأ العمالة ال رمٌة ٌة  إمراكه بمراقااة ماا ٌسامى بقاانان اعقامام الكبٌارة حٌا  ٌتحمال الكثارة المعرضاة لد وار 

 .ال سا ر التى تتحقق لة ء منم  
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 عاة ٌة  العمال قداى تحساٌن ال صاا ص الساكانٌة مان  ا ل الساعى ل  اض معامالت اعمٌاة المرت -2

مال إرت ااع ) اصة بٌن النساء( السٌما فاى الرٌاؾ حٌا  تثبات ادحصااءات ت اٌام معامالت الماالٌام 

 . اعمٌة  اصة بٌن النساء

ٌات ء  مال إحتٌاةاات السااق لحرفاى المساتمر لاالتؤهٌال الممناى اا التمرٌ ت    التعدٌ  مل برامج  -3

اق العمل )تاإهدم  لدمشااركة فاى مفال ممارات ا برات تت ق اظراؾ سالمتةممه اما تستد مه من 

 .الحركة ادنتاةٌة لإليتصام القامى افقا  لألسالٌ  المتوارة(

ال صااا ص السااكانٌة فااى إوااار التااى تسااتممؾ تحسااٌن سٌاسااات ال ت عٌاال كافااةٌتعااٌن  اباةااه قااا 

تماقٌاة لتاافٌر النماا اديتصاامع مال العمالاة ادة فٌماا إستراتٌةٌة ةمٌمة لدنماا المتااا ن االمساتما  ٌات   

ادستراتٌةٌة المستممفة ال تقتصار قداى  مل التؤكٌم قدى أهمٌة المتابعة لإلوم نان قدى أن...  العمل ال  ق

 . (21)الؽاٌة المستممفهاضل السٌاسات اإنما تمتم إلى توبٌقما قمدٌا قدى أرض الاايل لتتحقق 

 الحياه الكريمة للمواطنين:و ئقالعمل الال * فى إهتمام الحماية االجتماعية بالتشغيل لتوفير

الضمان االةتمااقى  تستممؾ إمتمام اتحسٌن تمابٌر تعمل الحماٌة االةتماقٌة فى إوار إستراتٌةٌات

 تمرٌةٌا  لكافة المااونٌن .

افى هإلا الشؤن ٌعتبر الضمان االةتماقى من أه  اسا ل تنمٌة الماارم البشرٌة التى تعمل قدى 

توارات اديتصامٌة االتكنالاةٌة احركة أسااق العمل  حٌ  تعمل  نظ  تكٌ ما مل المتؽٌرات اال

الضمان االةتماقى كمثبتات آلٌة اةتماقٌة اايتصامٌة، تساقم قدى تح ٌ  الود  ادةمالى فى أايات 

اع مات، اتعمل قدى مق  قمدٌة االنتقال المستمر إلى ايتصام أكثر استمامة مل تعظٌ  القمرات لدحم من 

لمميل اإنعما  المساااة اإ الة ال راق االتباٌنات االةتماقٌة بٌن البشر اتافٌر م    أساسٌا  لكافة ال قر ا

 يواقات العامدٌن ارقاٌة وبٌة شامدة  لكافة المااونٌن.

                                                 
اإإلا مااا راقٌنااا اعاضاااع السااا مة قدااى المسااتاع العربااى إمركنااا الحاةااة المدحااة نحااا نمااا إيتصااامع قاةاال اساارٌل تتةااه إنةا اتااه  21

  ادٌةابٌة نحا الحم من ال قر فى اعةل القصٌر إمراكا لظاهرة إنعما  المساااة امحمامٌة الحماٌة ادةتماقٌة اإرت اع معمالت البوالة.

لمقابدة التوار تعممت الةمام االتاصٌات العربٌة االمالٌة لتواٌر ات عٌل شبكات الحماٌة ادةتماقٌة ااعمان ادةتماقى  ايم          

باٌن التنمٌاة اديتصاامٌة المستمر فى الةاان  اديتصامٌة اادةتماقٌة االسٌاسٌة اما ٌصاح  إللي من مشاكل )إت ايا  االع ية القا ماة 

، فتتؤثر كل منمما بااع رع اتاإثر فٌماا( اهكاإلا تعمال شابكات الحماٌاة ادةتماقٌاة قداى تاافٌر الحماٌاة االرقاٌاة االتنمٌة ادةتماقٌة

دفرام المةتمل قبر أنظمة، فاقداة امتواارة، تاإمع إلاى رفال معامالت ادنتاةٌاة اتحقٌاق العمال ال  اق االمسااااة فاى فارص العمال 

 ت اشمة ال قر االتعول بدستمماؾ العمالة ادةتماقٌة.ااعةار بٌن النساء االرةال مل ت  ٌض معمال
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م تدؾ التمابٌر التى تعتبر ضمانات أساسٌة لتحقٌق الضمان  تشمل الحماٌة االةتماقٌة اهكإلا فدن

 الستضعاؾ ااالستبعام االةتماقى االت  ٌؾ من اوؤتما من   ل :االةتماقى االحم من ا

 إمتمام الحماٌة ادةتماقٌة افقا لمبامئ التضامن االةتماقً؛ - أ

تافٌر الحقاق اادقانات المالٌة )ام ءمتما مل إرت اع اعسعار( لدافاء بكافة إحتٌاةات المااونٌن  -  

ٌا بالقمرة التماٌدٌة من   ل ادمماا مان تمٌٌ  بٌن مااون اآ ر امان ربو الحق فى الم ا

ادةتماقى بٌن كافة يواقات العامدٌن فى كافة يواقات العمل بمستاٌات تت ق اإحترا  حقاق 

 اكرامة المشمالٌن .

 تافٌر اتحسٌن تمابٌر الرقاٌة ادةتماقٌة ااديتصامٌة تمرٌةٌا. - ا

عمالة االةتماقٌة االمساااه مل تكامل االستمامة المالٌة االضرٌبٌة اااليتصامٌة فى إوار مبامئ ال  - م

 السٌاسات االةتماقٌة اااليتصامٌة مل سٌاسات العمالة.

تكامل المإسسات المسإالة قن تافٌر الحماٌة االةتماقٌة اتافٌر ال ممات ادةتماقٌة العامة  - ه

ة بمستاٌات تت ق االحٌاة الكرٌمة امشاركة المنظمات الممثدة عصحا  العمل الدعمال، بادضاف

إلى التشاار مل منظمات المةتمل الممنى افقا لمبامئ الحاار االم ااضات الةماقٌة لدتاافق 

 حال تحسٌن مستاٌات الحماٌة ادةتماقٌة.

افى ادوار قالٌه تسعى الحماٌة ادةتماقٌة نحا تافٌر اصٌانة أساسٌات الحماٌة االةتماقٌة التى 

ٌن إمكانٌة الحصال قدى  ممات التعدٌ  االرقاٌة الصحٌة تك ل )كحم أمنى اواال الحٌاة( لةمٌل المحتاة

 اتؤمٌن الم ل، لدحصال قدى السدل اال ممات اعساسٌة.

( 22)ى اباةه قا  فدن أساسٌات الحماٌة االةتماقٌة تعمل قدى تافٌر حم أمنى من الضمان االةتماق

راوما المإهداة امساتاٌاتما بماا إلاى ةمٌال الماااونٌن بال االمقٌماٌن افقاا  لدااا   تانظ  ادقاناات اشا ٌمتم

 ٌةعدما نافإلة افقا لضاابو محاٌمة اش افة افعالة ابسٌوة اسرٌعة ٌسمل الاصال إلٌما اؼٌر مكد ة. 

                                                 
ٌتمثل إللي فى تمكٌن المااونٌن من الحصال قدى السدل اال ممات اعساسٌة المحممة قداى المساتاع الااونى )االتاى تشامل الرقاٌاة  22

إلات ناقٌاة ةٌامة( اتاؤمٌن الصحٌة اعساسٌة، بما فى إللاي رقاٌاة اعماماة، قداى أن تكاان متاافرة اٌسامل الاصاال إلٌماا امقبالاة ا
ال ممات التعدٌمٌة اادةتماقٌة لألو ال، قنم المستاع اعمنى المحمم قدى الصعٌم الاونى، اتافٌر الحصاال قداى التؽإلٌاة االرقاٌاة 

داى االسدل اال ممات اعساسٌة لتعظٌ  القمرة قدى التكس  ... اباةه قاا  ٌتعاٌن تاؤمٌن الام ل اعساساى )المساتاع اعمناى المحامم ق
، ال سااٌما فااى حالااة الماارض االبوالااة  الصااعٌم الاااونى( لدمساانٌن الألشاا اص فااى ساان العماال ؼٌاار القااامرٌن قدااى كساا  م اال كاااؾل

 ااعمامة اادقاية.
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اٌة  تحمٌم الم ل اعساسى بما ٌت ق احٌاة كرٌمة، اٌمكن أن تقابل مستاٌات الم ل المنٌا المحممة 

التى لسدل اال ممات الضرارٌة أا  واو ال قر الاونٌة قدى الصعٌم الاونى القٌمة النقمٌة لمةماقة من ا

المنظمات الممثدة عصحا  العمل تقررها تمابٌر المساقمات افقا لما ٌت  التشاار االتاافق قدٌه بٌن 

فى  الضماناتإرساء مستاٌات تدي اإلاع ال برة فى مةال  رع إلات صدة الممنٌه اعمنظمات االالدعمال 

امج تؤمٌن الم ل االمساقمات ُنظ  ادقانات الشامدة انظ  التؤمٌن ات القا مة )برإوار القاانٌن االتشرٌع

 . (23)(االةتماقى انظ  المساقمة االةتماقٌة ابرامج التشؽٌل العامة ا وو مق  العمالة

افى مةال تافٌر الماارم المالٌة ٌتعٌن إتباع اعسالٌ  المناسبة لحشم الماارم ال  مة لضمان 

مالٌة االضرٌبٌة اااليتصامٌة لألرضٌات الاونٌة لدحماٌة االةتماقٌة، مل مراقاة يمرات االستمامة ال

تشمل مثل هإله اعسالٌ  )من رمة أا االشتراكات. اٌمكن أن  م تدؾ المةماقات السكانٌة قدى أماء

ن اق أا اضل إن اإلا  فعاال  لدااةبات المتعدقة بالضرا   ااالشتراكات أا إقامة تحمٌم أالاٌات اد مةماقة(

  بمراقاة الحٌداله مان الؽش االتمر  الضرٌبى. ياقمة إٌرامات أاسل نوايا  اتمرٌةٌة بما فٌه الك اٌة

 * فى استراتيجيات إمتداد نظم الضمان االجتماعى:

استراتٌةٌات اونٌة لمم  نحا اضل اتن ٌإل (اعقضاء) المال تمت  التاصٌات المالٌة بتاةٌهأاال : 

فقا عالٌات تن ٌإل الحاار االةتماقى ال عال ااالةتماقى، استناما  إلى المشاارات الاونٌة مةال الضمان ا

التى ال تتمتل بالحم اعمنى من ضمانات الضمان  البماٌة لدمالباقتبارها )أرضٌات الحماٌة االةتماقٌة 

الناس، بما  ( مل السعى نحا تحقٌق مستاٌات أقدى من الحماٌة لصال  أكبر قمم ممكن مناالةتماقى

 ٌعكس القمرات االيتصامٌة االمالٌة لدمال اعقضاء، ابؤسرع ايت ممكن. 

                                                 
 فى مةال تافٌر اتحسٌن اعرضٌات الاونٌة اعساسٌة لدحماٌة االةتماقٌة، ٌنبؽى قدى المال اعقضاء أن تقا  بما ٌدى:  23

 بٌر اال ممات الايا ٌة االتراٌةٌة االنشوة اادقانات اال ممات االةتماقٌة؛ الةمل بٌن التما -

تع   النشاو االيتصامع المنتج االعمالة المنظمة من   ل النظر فى سٌاسات تشمل المشاترٌات العاماة االم صصاات اال تمانٌاة  -

تعدٌ  االتاامرٌ  الممنااى االممااارات المنتةااة الحكامٌااة ات تااٌش العماال اسٌاسااات ساااق العماال االحااااف  الضاارٌبٌة، اتاانمض بااال

 االقابدٌة ل ست ما ؛ 

ضاامان التنسااٌق ماال سٌاسااات أ اارع تعاا   العمالااة المنظمااة اتالٌاام الاام ل االتعدااٌ  امحااا اعمٌااة االتاامرٌ  الممنااى االممااارات  -

بالمنشآت المساتمامة فاى إواار العمال االقابدٌة ل ست ما  اتحم من هشاشة العمالة اتنمض بالعمل اومن ابراح تنظٌ  المشارٌل ا

 ال  ق.
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اباةه قا  ٌنبؽى قدى المال اعقضاء أن تضل اتصان ُنظما  شامدة امناسبة لدضمان االةتماقى 

سٌاسات الضمان االةتماقى مل  تكان متسقة مل أهماؾ السٌاسات الاونٌـة، اأن تسعـى إلى تنسٌق

 . (24) ت العامة اع رعالسٌاسا

اباةه قا  ٌتعٌن إمتمام تمابٌر الضمان االةتماقى إلى ةمٌل القاع العامدة سااء فٌما ٌسمى بقواع 

االيتصام المنظ  أاؼٌر المنظ  قدى السااء )مل تمقٌ  نما العمالة المنظمة االحم من السمة ؼٌر المنظمة، 

ا ٌة االةتماقٌة اااليتصامٌة االبٌ ٌة القا مة، اأن تكان اٌنبؽى لما أن تكان متسقة مل تن ٌإل ال وو ادنم

مح  ة لمإلا التن ٌإل( ... اباةه قا  فدن من اعمار اعساسٌة مق  المةماقات المحرامة ااعش اص إلاع 

 االحتٌاةات ال اصة.

اقنم اضل نظ  شامدة لدضمان االةتماقى، تتةدى فٌما اعهماؾ ااعالاٌات االقمرات االيتصامٌة 

لمالٌة الاونٌة، ٌنبؽى لدمال اعقضاء أن تممؾ إلى تحقٌق مةماقة ادقانات امستاٌاتما الاارمة فى اا

( أا فى ات ايٌات أا تاصٌات أ رع ٢٠١)ري   ٢٥٩١ات ايٌة الضمان االةتماقى )المعاٌٌر المنٌا(، 

 لمنظمة العمل المالٌة بشؤن الضمان االةتماقى تحمم معاٌٌر أكثر توارا . 

: ٌتعٌن المتابعة المارٌة لدتواٌر المستمر لسٌاسات الضمان ادةتماقى افقا  لألحاال ثانٌا 

اديتصامٌة اادةتماقٌة بمراقاة ادمتمام التمرٌةى لنظ  التؤمٌنات ادةتماقٌة إلى يواقات المةتمل أفقٌا  

التمرٌةى لم تدؾ ف ات القاع امبررات إمتمامها  ارأسٌـا  افقا  ولٌاتما التماٌدٌة المستممة من إستماماتمـا

 اإةبارٌة نظ  التؤمٌنات ادةتماقٌة .العامده بدستمماؾ يامٌه اقمامٌة 

امة أا اكٌل قنما ـــا  تقا  بمقتضاه الحكـــاقى كنظـــنا إمراي وبٌعة نظا  التؤمٌن ادةتمـــإن قدٌ

a government or government agency  بؤماء م اٌاBenefits م اع وار حال تحقق أح

                                                 
 قنم صٌاؼة اتن ٌإل االستراتٌةٌات الاونٌة لمم نواق الضمان االةتماقى، ٌنبؽى قدى المال اعقضاء أن تقا  بما ٌدً:  24

 ) أ ( أن تضل أهمافا  تتةدى فٌما اعالاٌات الاونٌة؛ 

 احة أمامما؛ ) ( أن تحمم الثؽرات فى مستاٌات الحماٌة االعاا ق المور

)ا( السااعى نحااا ساام الثؽاارات فااى مسااتاٌات الحماٌااة ماان  اا ل اضاال  وااو مناساابة امنسااقة ب عالٌااة، سااااء كاناات يا مااة قدااى 

االشاتراكات أا ؼٌار يا ماة قدٌماا، أا ةمعات باٌن الااةمٌن، بماا فاى إللاي مان  ا ل مام نوااق ال واو الساارٌة القا ماة قدااى 

 ٌٌن القامرٌن قدى مفل االشتراكات؛ االشتراكات لتشمل ةمٌل اعش اص المعن

)م ( تساتكمل الضاامان االةتماااقى بسٌاساات نشااوة لساااق العمال، بمااا فااى إللااي التامرٌ  الممنااى أا ؼٌاار إللاي ماان التاامابٌر، حساا  

 مقتضى الحال؛

 تمرٌةٌا ؛ )هـ( تحمٌم االشتراكات االماارم المالٌة، مل تحمٌم ادوار ال منى االمراحل المتتابعة بؽٌة تحقٌق اعهماؾ 

)ا ( تستثٌر الاقى بشؤن أرضٌات الحماٌة االةتماقٌة ال اصة بما ااستراتٌةٌات مم نوايماا، اتضاودل ببارامج إق مٌاة، بماا فٌماا 

 من   ل الحاار االةتماقى. 
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Contingencies  التى ٌتعرض لما اعش اص قماماPeople general are liable  كالشٌ ا ة(

من  in whole or in partاالمرض ااصابات العمل االافاة االتعول(. اتمال الم اٌا أا ة ء منما 

 Fund of Contributions by insuredاشتراكات ٌتحمدما المإمن قدٌم  اأصحا  اعقمال 

persons or the employers   اؼالبا ما تكان قضاٌة النظا  إةبارٌةCommonly 

Compulsory (25). 

، بتحاٌدما لمٌ ة، Pooling of risksابعبارة أ رع فدن التؤمٌن ادةتماقى تمبٌر لتةمٌل اع وار

إلى أا  Pecuniary or service benefitsقامة  حكامٌة ، تدت   يانانا بتقمٌ  م اٌا نقمٌة أا  ممات 

 ) افق شراو محممة حال اياع  سا ر معٌنة مسبقا  Covered personsلحسا  المإمن قدٌم  

 .(27ا26

لقم أصب  التؤمٌن ادةتماقى نظا  تؤمٌن مقبال قالمٌا كتمبٌر شامل لمااةمة م تدؾ المشاكل 

اقٌة كان أسرع من أن اديتصامٌة اادةتماقٌة العل التوار السرٌل فى مةال أنااع التؤمٌنات ادةتم

ٌ حقه الكتا  المتمرسان فى التؤمٌن امقاماته امبام ه فد  ٌواراا كتاباتم  بما ٌستاق  هإلا التوار 

السرٌل أفقٌا ارأسٌا فى التؤمٌنات ادةتماقٌة فقامه  إللي إلى كثٌر من الم اريات االمؽالوات التى ال تستنم 

امحاره االإلع ٌ تدؾ قن مةال امحار التؤمٌن ال اص  إلى ال م  الصحٌ  لمةال التؤمٌن ادةتماقى

 الكنه افى إلات الايت ال ٌحال مان إنتسابم  عصل ااحم مشتري. 

                                                 
ونٌاة لمام نوااق ٌتعٌن قدى م تداؾ الامال متابعاة تن ٌاإل أرضاٌات الحماٌاة االةتماقٌاة اتحقٌاق اعهاماؾ اع ارع ل ساتراتٌةٌات الا 25

الضمان االةتماقى، من   ل آلٌات مناسبة محممة قدى المستاع الاونى، بما فٌماا المشااركة الث ثٌاة مال منظماات ممثداة عصاحا  

 العمل الدعمال، بادضافة إلى التشاار مل منظمات أ رع إلات صدة اممثدة لألش اص المعنٌٌن. 

االمنمةٌة المست ممة فى إقمام البٌاناات اادحصااءات االمإشارات ال اصاة بالضامان فاى اٌتعٌن مراةعة الم اهٌ  االتعارٌؾ          

إوار الم اهٌ  المالٌة التى تافرها منظمة العمل المالٌة امنظمة العمل العربٌة فى مةال تواٌر إحصااءات الضامان االةتمااقى، فاى 

 نات الضمان االةتماقى لمٌما. إوار صان احماٌة المعدامات الش صٌة ال اصة التى تتضمنما نظ  بٌا
الحماٌة إةبارٌة افٌما قما ال تارة اعالاى لسارٌان التاؤمٌن ال ٌارتبو إساتحقاق الم اٌاا بادشاتراكات التاى تاإمع لدنظاا  )بمعرفاة أا  -أ 26

 لحسا  المإمن قدٌم  االمستحقٌن قنم ( اإللي كحق مان أع إ تبار لدم ل. 

 ٌشااترو أن تكااان هناااي ق يااة مباشاارة بااٌن الم اٌااا المسااتحقة احصااة المااإمن قدٌااه فااى ٌحاامم القااانان اسااس حسااا  الم اٌااا اال - 

 ادشتراكات إإل ٌعام تا ٌل الم ل ادةمالى بما ٌافر م اٌا تؤمٌنٌة مناسبة لإلاع اعةار المن  ضة ااعقمام الكبٌرة من المعالٌن.

 Adequateتحمم بحٌ  تك ى قدى الممع الواٌال   Definite plane for financing the benefitsٌت  اضل  وة لتماٌل الم اٌا  -ا

in terms of long-range consideration   تمال الن قات أساسا من اشتراكات ٌتحمدما قامة المإمن قدٌم  أا أصحا  اعقمال أا(

 كدٌمما( اتتالى الحكامة امارة النظا  أا قدى اعيل تشرؾ قدٌه.
 Commission ofمٌن ادةتماقى ها الإلع أيرته لةنة التعرٌؾ التؤمٌنٌة بالمنظمة اعمرٌكٌة لد ور االتؤمٌن الم ما  المشار إلٌه لدتؤ 27

Insurance  Terminology of the America Risk and Insurance Association. 



29 

امن هنا ٌحمم القانان  (28)إن مةال التؤمٌن ادةتماقى ها المةتمل ككل أا يواقا قرٌضا منه 

  إحمع المٌ ات الحكامٌة أا قدى الصامر بنظا  التؤمٌن ادةتماقى المشمالٌن بؤحكامه اتمٌر هإلا النظا

اعيل تشرؾ قدى توبٌقه إشرافا مباشرا انظرا لكانه نظاما إةبارٌا إلا مةال قا  ٌتعٌن معه إفتراض 

إستمراره اإمتمامه لألةٌال الةمٌمه ممن ٌسرع فى شؤنم  بقاة القانان، فقم إتةه ادكتاارٌان إلى ادهتما  

النظر لمةماقة محمامة من المإمن قدٌم  شؤن الاضل بالنسبة لدتؤمٌن بماارم النظا  االت اماته لٌس فقو ب

التةارع الكن أٌضا بالنسبة ل  ات المإمن قدٌم  المتايل شماله لم  فى المستقبل ... اهكإلا فرؼ  إهتما  

نمما كل من نظ  التؤمٌن التةارع انظ  التؤمٌن ادةتماقى بالتحقق من ك اٌة أماالما لمااةمة الت اماتما، شؤ

 Fullفى إللي شؤن أع نظا  آ ر ، فدن نظا  التؤمٌن التةارع ٌتبل فى هإلا المةال ما ٌسمى بالتماٌل الكامل 

Funded  اها ما ٌة  أن ٌتبعه بحك  نشؤته اإت ايا مل ادنضما  التعايمع اد تٌارع أما نظا  التؤمٌن

أا أسدا    Partial Funding  ادةتماقى فٌتبل فى هإلا المةال أما أحم أسالٌ  التماٌل الة  ى

 اها ما ٌة  أن ٌتبعه بحك  نشؤته إت ايا مل ادنضما  القانانى ادةبارع.  Pay-as-you-goالماا نة 

امن ناحٌة أ رع فاإلا كانت اعيساو هى المصمر الر ٌسى لتماٌل الت امات المإمن فى التؤمٌن 

التى سمٌت  contributionsاسا قدى ادشتراكات التةارع فان تماٌل م اٌا التؤمٌن ادةتماقى ٌعتمم أس

أما ما فالى ةان  العامل المإمن قدٌه هناي  بمإلا المسمى عن من المعتام اشتراي أكثر من مصمر فى

صاح  العمل الإلع ٌشتري فى التماٌل لمصدحة العامل اهناي أٌضا المالة كممثدة لدمةتمل ككل اها أمر 

صامٌة التى ٌمت  التؤمٌن ادةتماقى بحدما اان كان مةالما ها المإمن وبٌعى بدقتبار أن المشكدة اديت

 قدٌم  فان لما ص ة العمامٌة افى حدما مصدحة قامة عصحا  اعقمال بل الدمةتمل إلاته.

بٌن ةماقة المإمن  subsidy conceptفكرة التضامن االتعاان ن م  كٌؾ أن  افى ضإ إللي 

مشاركة من ال ٌتحقق ال ور بالنسبة لم  فى تعاٌض  سا ر  قدٌم  المعرضٌن لد ور االتى ت ترض

اعيدٌة سٌ ة الحظ التى ٌتحقق ال ور بالنسبة لما ، تؤ إل م ماما م ماةا فى التؤمٌن ادةتماقى، لعمامٌته 

قدى تدي  اعمر تصرٌقاإةبارٌته ابالتالى لدمصال  العامة التى تعام قدى الةمٌل من يٌامه اإنتشاره ف  

لشا عة فى التؤمٌن التةارع بل تمتم إلى حاالت ال تإمع فٌما ف ات من المإمن قدٌم  كامل تكد ة الصار ا

                                                 
ا التعايام اادرامه ال رمٌاة ام اٌااه أما مةال التؤمٌن التةارع فما أضٌق بكثٌر فؤساسه اعسارة أا المشاراع ابالتاالى فاان محااره ها 28

تقتصر قدى تدي المقرره بالعقم بعكس التؤمٌن ادةتماقى فان السمة اعساسٌة له ها ادةبار اها أمر وبٌعاى والماا تتقارر التؤمٌناات 
 ادةتماقٌة لمااةمة مشاكل إةتماقٌة لما ص ة العمامٌة اتستد   بالتالى إةبار الةمٌل قدى ادلت ا  بما.
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الماارم  مصامر أ رع ؼٌر المإمن قدٌم  تتمثل فى الم اٌا التى ٌحصدان قدٌما اٌؽوى ال رق من   ل

 .أا من أصحا  اعقمال  (أع من مةماع الشع )العامة لدمالة 

لتؤمٌن ادةتماقى اإةباربته فان اثٌقته الماحمة تمت  بتحقٌق إقتبارات اتؤسٌسا قدى قمامٌة ا

الك اٌة ادةتماقٌة ) مان تضحٌه بدقتبارات العمالة ال رمٌة( بمراقاة اوثار الناش ة قن قمامٌة التؤمٌن 

ا لم تدؾ يواقات المةتمل أا القواقات العرٌضه منه ) اهإلا أمر وبٌعى فكدما إتسل مةال أع نظا  كدم

 .تما دت فى إمارته ادقتبارات العامة اكدما إرتبو التوبٌق بادقتبارات المتعدقة بالمةتمل ككل( 

اإإلا كان قدى ال رم أن ٌحمم مبالػ التؤمٌن لاثٌقة التؤمٌن التةارع قنم المستاع الإلع ٌك ى لدافاء 

تؤمٌن ادةتماقى ٌمت  قدى حمه فدن نظا  المإمن قدٌه لكل  بالممؾ من التؤمٌن اها التعاٌض الكاؾ

قنم القمر المشتري من الحماٌة التؤمٌنٌة الضرارٌة االإلع ٌعتبر كافٌا لدافاء بادحتٌاةات ه م اٌا بتحمٌم

اال ٌستد   إللي أن لإلنسان كؤنسان مان إرتباو إللي بممع مساهمة المإمن قدٌه  فى التماٌل اعساسٌة 

 بد ت ؾ الم ال أا ممم ادشتراي. هنا تقتضى تناسبماتكان الم اٌا التؤمٌنٌة ماحمة ف كرة العمالة 

انشٌر فى النماٌة الى أن التؤمٌن ادةتماقً نظا  يامى قالمى ٌسرع فى م تدؾ المال اإن إ تد ت 

 Socialاأحٌانا ٌسمى  ... أحكامه من مالة ع رع الكن اع وار ااحمة اال كرة ااحمة االمبامئ ااحمة

Security ى امل إللي ٌنظر إلٌه أٌضا بدقتباره نظا  إيتصامع ٌضمن إستمرار الم ل الضمان ادةتماق

 ٌتٌ  أمااال وا دة ل ستثمار. ايم
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بير الحماية اإلجتماعية تدا الحوار اإلجتماعى حول األعباء المالية لتمويل ثالثا :

أعباء  أسس توزيعوتفهم  هاإدراك ماهية نظم التأمينات اإلجتماعية واآللية الذاتية لتمويلب

 الدولية التمويل والمعايير والحقوق التأمينية ثالثيا وفقا لقدرات مصادر التدابير تمويل

)المستمده من تزامن وتالقى المسئوليات والمصالح على مستوى  تحقيقا للعدالة اإلجتماعية

 لوالدولة العاملين وأصحاا األعمال

ه مزاياه المادية غير المباشرة اإلجتماعى بحكم قومية مجاله وبحكم إجباريت * للتأمين

 وأسلوبه المتميز فى تكوين األموال الالزمة لمواجهة نفقاته :

المعاشات االحقاق االم اٌا التى ٌحممها النظاا   مصامر تماٌل ٌتمٌ  نظا  التؤمٌن ادةتماقى بتعمم

 ساااء المسا الٌاتت    إقتبارات المصال  اتؤسٌسا قدى قدٌم  لدمإمن اٌحمم شراو اأحاال إستحقايما 

ضامان الحامام الامنٌا أا من حٌا  تحمل ن قات م اٌا إلاع اعةار المن  ضة ااعقمار المتقممة  من حٌ 

بادشاتراكات ... امن هنا تقا  كل من تدي المصامر بالمساهمة فى التماٌل فٌما ٌسامى  لدم اٌا باةه قا  

Contributions  (حماال المااإمن قدااٌم  أا المااإمن لماا  بكافااة بعكااس اعماار فااى التااؤمٌن التةااارع الااإلع ٌت

  ( بمراقاة اوتى : Premiumsتكالٌؾ الم اٌا فى صارة أيساو 

أن لدتااؤمٌن ادةتماااقى م اٌاااه النقمٌااة ؼٌاار المباشاارة التااى ٌحققمااا بحكاا  إةبارٌتااه اقمامٌتااه  -1

 لقواقات قرٌضة من المةتمل انعنى بإللي ت  ٌض الت اماات الماإمن قداٌم  صاؽار السان تةااه

افضا   Increases Economic security for familiesآبا م  االضمان اديتصاامع لدعاا  ت 

قن إللي فانه بقدٌل من التحدٌل ٌمكان القاال بؤناه لااال إنتشاار نظا  التاؤمٌن ادةتمااقى اتوارهاا 

 لت اٌمت الضرا   المباشرة اؼٌر المباشرة التى ٌتحمدما إلاع اعةار المتاسوة االمرت عة.

مٌنااات ادةتماقٌااة أساادابما المتمٌاا  فااى تكاااٌن اعماااال ال  مااة لمااةمااة م اٌاهااا قدااى نحااا لدتؤ -2

م تدؾ قن اعسدا  المتبل فى التؤمٌن ال ارمع االةمااقى االاإلع ت االاه شاركات التاؤمٌن )فٌماا 

 ٌسمى بالتماٌل الكامل( .. افى حقٌقة اعمر فان أسدا  التماٌل الكامل يم اتبل بدقتباره اعسدا 

اساارقان مااا تبٌناات المناساا  لاثاااق اققااام التااؤمٌن )ال رمٌااة إلات الوااابل التعاياامع اد تٌااارع( 

ادةبارٌة إلات المةاال القاامى فات  العامال  ادةتماقى قٌابه العمٌمة اقم  م ءمتة لنظ  التؤمٌن
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اهاى )بالمقابداة عسادا  التماٌال الكامال( ؤسالٌ  التماٌال الة  اى االماا ناة ب ما سمى قنه إلى

 أسالٌ  تقا  قدى أسس قدمٌة مت ق قدٌما اتضمن افاء نظ  التؤمٌن ادةتماقى بالت اماتما.

افض  قن إللي فقم لاحظ أن تكاٌن إحتٌاوٌات التؤمٌن ادةتماقى افقا عسالٌ  التماٌال الة  اى  

 Impactاالماا ناااة )المتبعاااة باااالنظ  الحمٌثاااة االمتقمماااة( انماااا ٌحقاااق تاااما   محمااااما باااٌن اعةٌاااال 

Intergenerational   ٌتٌ  إمكانٌة تحقٌق العمالة بالنسبة لكافاة العماال )حتاى لاا تا  نقال قا ء اشاتراكات

 أصحا  اعقمال إلى العمال المإمن قدٌم ( .

توزيع تكلفة مزايا التأمين اإلجتماعى وفقا  ألنواع التأمينات واإلتفاقيات والتوصيات أسس * 

 الدولية:

تمٌ  لنظا  التؤمٌن ادةتمااقى فاى تع ٌا  الحماٌاة ادةتماقٌاة ٌتعاٌن إمراي كٌ ٌاة ى بٌان المار المف

 إهتمامه بتافٌر م اٌا امعاشات ل  ات من المإمن قدٌم  ل  تساه  

 كاإلاع اعةاار المن  ضاة ااعقماار المتقمماة( بالقمر الإلع ٌتناس  معماا)أع تدي الم اٌا أقباء فى تماٌل 

التاى  اها ما ٌعنى إهتما  التؤمٌن ادةتماقى بدقتبارات الك اٌة ادةتماقٌاة ..اممم ادشتراكات القصٌرة .

... اٌامري البااحثان فصال ال مماة قان التماٌال( مال تقرر الحق فى الم اٌا اممع المساهمة فى تكالٌ ما )

ؾ قان هنا أن لدتؤمٌن ادةتماقى مةاله القامى ادةبارع الإلع ٌعرض أسادابا متمٌا ا لتماٌال ن قاتاه ٌ تدا

فدإلا كاان الماإمن قداٌم  ها  المصامر الاحٌام لتماٌال ن قاات م اٌاا  ....إللي الإلع ٌتبل فى التؤمٌن التةارع 

التؤمٌن التةارع فمناي العمٌم من المصامر اع رع التى تشتري معم  فى تماٌل ن قات التؤمٌن ادةتماقى 

لم اٌا لإلاع اعةار المن  ضة ااعقمار امس الٌاتما قن تماٌل مساهمتما المالٌة  من مبررات االتى ٌكان

 المتقممة اؼٌره  . 

إن العمالة فى تا ٌال أٌاة أقبااء مان اعماار الم ترضاة فاى أع نظاا  ساااء فاى إللاي نظاا  التاؤمٌن  

بؤنااقة أا أع نظا  مالى أا ايتصامع آ ر اال ت ارا قان إللاي نظا  التاؤمٌن ادةتمااقى... الدباحا  هناا 

قٌقتاه أن ٌعاام إلاى نشاؤة نظاا  التاؤمٌن ادةتمااقى اتوااره ثا  ٌتعارؾ قداى حتى ٌامري ةااهر اعمار اح

 .(29)المبامعء المالٌه التى تحك  تا ٌل ن قات التؤمٌنات ادةتماقٌة بٌن مصامر التماٌل

                                                 
أما قن نشؤة التؤمٌنات ادةتماقٌة فٌتعٌن هنا أن نعام الى أاا ل القرن التاسل قشر حٌ  بماٌة الثارة الصاناقٌة فاى أاراباا اظماار  29

 الوبقة العامدة   كوبقة كبٌرة تعتمم فى معٌشتما كل ادقتماام قداى أةارهاا اتعاانى الكثٌار مان تاياؾ أا إنقوااع اعةار فاى حااالت 
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اتحمل ورٌقة التؤمٌن ادةتماقى، كما إستنبوت ألمانٌاا، سامات كال مان الاساا ل اعيام  منماا قماما 

ماق المعانة المشتركة ايسو صاح  العمل لشركة التؤمٌن ضام الحااام  اإقاناة فدشتراي العامل فى صن

اعلمانى ... ثا  أن المعااش  التؤمٌن ادةتماقى المالة لإليتصام اد تبارع، كل له ماضعه فى تماٌل نظا 

افى المترت  قدى قم  الدٌاية ٌشتمل قدى ة ء أساسى ها بمثابة تؤمٌن بمعنى الكدمة، اٌمن  لكل من ٌسات

الشراو المإهدة لدمعاش... كما ٌشتمل قدى ة ء ٌتناس  فٌه المعاش مل االشاتراكات... اتدعا  ةمعٌاات 

 إلاع الحمام المنٌا لألةار إمتمام نظا  التؤمٌن ادةتماقى إلىالمعانة المشتركة مارها ... اهنا ٌ حظ أن 

دػ ضاعؾ أا ث ثاة أمثاال إشاتراكات إم ال مصامر إٌرام إضافٌة تبالمستحقٌن لدمساقمات يم ت  من   ل 

 . (30) العمال

ايم إهتمت المبامعء المالٌة )التى يررتما العمٌم مان االت ايٌاات االتاصاٌات المالٌاة( بعمالاة تا ٌال 

ن قات م اٌاا امعاشاات التاؤمٌن ادةتمااقى باٌن مصاامر التماٌال الم تد اة ... بحٌا  ال تتعامع اشاتراكات 

لدم اٌاا )بااع حاال مان اعحااال( بال أن هنااي مان المباامئ ال اصاة بتماٌال  المإمن قداٌم  القٌماة الحالٌاة

التؤمٌن ادةتمااقى ماا ٌمات  صاراحة بتحمٌال أقبااء إلاع اعةاار المن  ضاة ااعقماار المتقمماة اؼٌاره  

 لمصامر تماٌل أ رع ؼٌر المإمن قدٌم  ... انبٌن إللي فٌما ٌدى : 

ماقى : قم  تحمل المإمن قدٌم  بؤقباء ت ٌم قان القٌماة من المبامئ المالٌه لتماٌل التؤمٌن ادةت -1

ٌتحمدمااا صاااح  العماال الحالٌااة لدم اٌااا اقاام  تحمدماا  أقباااء م اٌااا تااؤمٌن إصااابات العماال التااى 

ايم إهتمت بإللي العمٌم من ادت ايات االتاصٌات الصامرة قن مإتمرات العمال المالٌاة بالكامل )

                                                                                                                                                           
ثا   اساا ل  1880بات العمل اكبر السن ، ايام سابق أن إساتنبوت فاى ال تارة التاى إنتمات فاى حااالى سانة التعول االمرض اإصا

 0لحماٌة الوبقة العامدة فى الممن من العا  ، اهى المم رات الصؽٌرة امس الٌة أصحا  اعقمال اصار شتى من التؤمٌن ال اص

انى من القرن التاسال قشار أن ةمعٌاات المعاناات المشاتركة التاى ٌامٌرها ايم لمست بعض الحكامات اعارابٌة فى النصؾ الث        
العمال أن سم  ال تساتوٌل أن تقاا  بالتاؤمٌن ضام الشاٌ ا ة أا ضام الافااه تؤمٌناا ٌامقاا إلاى ادوم ناان ... الا  ٌاتمكن أباما المشاراع 

 ل المإمن قدٌم .التةارع لدتؤمٌن قدى الحٌاة اال راع المتعدقة به من أن ٌحقق إحتٌاةات العما
امن هنا تؤكم أما  المال اعارابٌة ) اصاة الصاناقٌة( فاى أاا ار القارن التاسال قشار قام  يامرة العماال العاامٌٌن قداى ضامان       

معٌشتم  بعم فقم م دما  مان العمال أا أثنااء تاي اه فقاررت أن تن اق مان اعمااال العاماة قداى إقاناات لإليتصاام اد تٌاارع ، فؤقانات 
ي اساٌسارا ةمعٌااات  المعاناة المشااتركة لحااالت الماارض ، اياممت الاامانمري االسااٌم اقانااات كبٌارة لدنقابااات لتن ٌاإل تااؤمٌن الامانمر

 0إ تٌارع ضم البوالة
، ابتاةٌه من بسماري، أال نظا  لدتؤمٌن ادةتماقى 1889ا 1883امن هنا نت م  كٌؾ أنشؤت الحكامة اعلمانٌة فٌما بٌن سنتى        
االتؤمٌن ضم ادصابة الناش ة قن  1883قدى مراحل ث  : التؤمٌن ضم المرض فى سنة  -احٌم فى مٌمانه يرابة ث ثٌن قاماظل ال -

اكال منماا ن اإل تن ٌاإلا إةبارٌاا قداى العماال  1889االتؤمٌن ضام قام  الدٌاياة لد مماة اضام الشاٌ ا ة فاى سانة  1884العمل فى سنة 
لمعانة المشتركة القا مة إمارة التاؤمٌن ضام المارض االاى ةمعٌاات أصاحا  اعقماال الحرفٌاة ايم أسنم الى صنامٌق ا00الصناقٌٌن 

 إمارة التؤمٌن ضم ادصابة أثناء العمل ات  تكدٌؾ اعيالٌ  بدمارة تؤمٌن المعاش.
أاراباا ادتحاام الساافٌتى اسرقان ما حإلت النمسا حإلا ألمانٌا، ث  سارت فى أققابماا بعام ث ثاٌن أا أربعاٌن قاماا الممدكاة المتحامة ا 30

 االٌابان ، ث  إنتشر التؤمٌن ادةتماقى بعم الكسام العظٌ  الإلع حام  فاى العقام الرابال إلاى أمرٌكاا ال تٌنٌاة بال إلاى الاالٌاات المتحامة
 اكنما، أما فى أيالٌ  أسٌا فقم ترا ى التؤمٌن ادةتماقى رٌثما ٌتحقق لما ادستق ل القامى.
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تحمٌاام مصااامر نظا  التااؤمٌن ادةتماااقى اتا ٌاال ن قااات االتاى تشااكل المبااامئ المالٌااة فاى مةااال 

 .  (م اٌاها

هناي مصامر لتماٌل م اٌا اعةار المن  ضة ااعقماار المتقمماة قاما إشاتراكات الماإمن قداٌم   -2

( أن قدى أصحا  اعقمال تحمل 67فقم ةاء بمقترحات توبٌق تاصٌة ضمان الم ل )التاصٌه 

ة بماا ال ٌقال قان نصاؾ الن قاات الكدٌاة لدم اٌاا اع ارع كافة ن قات إصابات العمال مال المسااهم

 المستحقة لدعامدٌن،  اصة بالنسبة لإلاع اعةار المن  ضة. 

ايام إهتماات كاال ماان إت ايٌااات اتاصااٌات التاؤمٌن الصااحى ادةتماااقى اتااؤمٌن الشااٌ ا ة االعةاا   

 م  الحم اعمنى لدمعٌشة. االافاة بتحمل أصحا  اعقمال باشتراكات المإمن قدٌم  الإلٌن ال تةاا  م ال

ات ٌاقات التاؤمٌن ادةتمااقى نصات إت ايساهمة العامة لدمالة فى تماٌل ن افى مةال تحمٌم أاةه الم

لمالاة لألقبااء المالٌاة التاى ٌ تارض تؽوٌتماا مان اقداى تحمال  منظمتى العمل المالٌة االعربٌاة اتاصٌات

تاامام التااؤمٌن لدمتقااممٌن فااى اعقمااار ااعقباااء ادشااتراكات اماان بٌنمااا العةاا  فااى ادشااتراكات نتٌةااة دم

 المترتبة قدى تافٌر حم أمنى من الم اٌا فى حاالت العة  االافاة االمرض ااعمامة . 

 :شاكل إقتصادية أو إجتماعية قوميةلعالج م ا  ن اإلجتماعى أسلوبالتأميإدراك دور * 

ٌعته اأهمافه فتت    مل مبرراته، اكما إن التؤمٌن ادةتماقى ٌعتبر فرقا من فراع التؤمٌن أما وب 

 Type of Governmental Insuranceٌعبر البعض فان التؤمٌن ادةتماقى   ناقا من التؤمٌن الحكامى 

اٌممؾ إلى أماء م اٌا تؤمٌنٌاة لمان ٌنقوال م دما   Compulsory in natureاها قامة إلا وبٌعة اةبارٌة 

 an Economic or Social Problem orمٌة أا ادةتماقٌاة نتٌةاة عحام المشااكل أا الظاراؾ اديتصاا

Condition  أا لماان ٌااةااه ب سااا ر ش صااٌة بسااب  تدااي الظااراؾ .. إن التااؤمٌن ادةتماااقى  وااة تقاارر

قناامما تاةاام مشااكدة إةتماقٌااة تسااتد   إةااراء يامٌااا لحدمااا اٌكااان التااؤمٌن هااا اعساادا  المناساا  لااإللي 

االعة  ااقالة المسنٌن ااصاابات العمال االوا ق( فااإلا كاان ال وار  )كمشاكل التعول ااعمراض العقدٌة

كاان التاؤمٌن هاا الحال الم  ا  لاه اٌكاان قداى   Accidental or Predictableاحتمالٌاا اٌمكان التنباإ باه 

 Financialالحكامات إمارة أا تماٌال  واة التاؤمٌن حٌا  ال ٌكاان لامع التاؤمٌن التةاارع القامرة المالٌاة 

Capacity  .قدى إللي امن هنا ٌكان التؤمٌن ادةتماقى 
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اهكإلا فدن مبرر نظا  التؤمٌن ادةتماقى أن بعض أقمال التؤمٌن ال ٌمكن ان تت  من  ا ل التاؤمٌن 

 اهإلا ٌتعدق قامة بالمشاكل ادةتماقٌة أا اديتصامٌة إلات... المالة  ( مان مق  مالى منال اص )التةارع

) كالبوالة (  Catastrophic nature of the eventوبٌعة الكاار   حظرالمةال القامى أا حٌ  ٌكان لد

 .(31)االتى تستد   لقٌا  التؤمٌن بالتعامل معما إةراءا يانانٌا أا تمقٌما مالٌا ا تقرٌرإةبارٌة النظا  اشماله

فاى إللاي ادةتمااقى شاؤنه    ل نظا  التؤمٌنمن الك اٌة االعمالة معا النا هنا تؤكٌم ت    إقتبارات 

شؤن التؤمٌن التةارع فك هما نظا  تؤمٌنى اإن كان لكل منما وبٌعته ااسا ده ال اصة بمعناى أن المقارناة 

الصااحٌحة بااٌن ناااقى التااؤمٌن ٌةاا  أن تاات  بمراقاااة إ اات ؾ مةااال كاال منممااا فالتااؤمٌن التةااارع ٌعااالج 

ا نظاا  التاؤمٌن االةتمااقى قداى المشاكل اديتصامٌة اادةتماقٌاة قداى المساتاع العاا دى فاى حاٌن ٌعالةما

المستاع القامى حٌ  ٌكاان التاؤمٌن هاا اعسادا  المناسا  لحدماا الكان ٌدا   تام ل حكاامى أا تشارٌعى 

 باصمار يانان ٌ رض ادلت ا  أا بتمقٌ  مالى اتافٌر المنظمات ادمارٌة . 

اس ا ت ؾ م ماا  اإإلا كان لنا أن نبح  فى وبٌعة اأسدا  كل من فرقى التؤمٌن لدتعرؾ قدى أس

الك اٌة االعمالة بٌنمما فدن لنا أن نستعٌم فاى أإلهانناا مةاال كال منمماا فالتاؤمٌن ادةتمااقى مةالاه المةتمال 

ككل أا يواقا قرٌضا منه ابالتالى فان محاره هاا القاانان اادةباار امان شاؤن إمتامامه لكافاة ال  اات ان 

تقال أقباءهاا تةااه المعاالٌن االمسانٌن االعةا ه اإلاع ٌحقق م اٌا ؼٌر مباشرة لإلاع الم ال المرت عاة اإل 

الم ال المن  ضة،اها نماإلا لاثٌقة تؤمٌن ماحمة ٌدتا   بماا الماإمن قداٌم  اتحقاق لما  م اٌاا مباشارة ، 

أمااا التااؤمٌن ال اااص فمةالااه اعساارة أا المشااراع ابالتااالى فاادن محاااره ادرامة الحاارة .. اؼٌاار مباشاارة 

ن التعايم ققم ااثا قة متعممة امتناقه لد ارم حرٌاه اد تٌاار بٌنماا احرٌاة تحمٌام ام اٌاه إت ايٌة مستممة م

 مستاع الم اٌا. 

                                                 
ابل اد تٌارع لدتؤمٌن التةاارع فادن ك اٌاه مبالؽاه تارتبو باالاقى التاؤمٌنى لدماإمن قدٌاه ايمرتاه المالٌاة مان ناحٌاة قدى أنه نظرا لدو 31

اقدى يمرة اك اءة منمابا ااك ء التؤمٌن من ناحٌة أ رع أما فى نظ  التؤمٌن ادةتماقى فدن وبٌعتما ادةبارٌة تٌسر تحقٌق الك اٌاة 
دااي الانظ  اإمتامامها لقواقااات قرٌضاة ماان المةتمال بال الدمةتماال ككال ت اٌاام إهتمامماا ب اقدٌتمااا اماال إنتشاار ت00بادةراء تشارٌعى 

 ابالتالى بؤهمٌة ك اٌة تعاٌضاتما  اصة بالنسبة لإلاع اعقمار المتقممة قنم بمء التؤمٌن اإلاع اعقمام الكبٌرة من المعالٌن. 
لعاماة فقام رأع بعاض أسااتإلة التاؤمٌن ااديتصاام أن ماا تتةاه الٌاه نظا  امن هنا ارؼ  أن ك اٌة م اٌاا التاؤمٌن تعتبار مان أهمافاه ا

ة ال التؤمٌن ادةتماقى فى هإلا الشؤن ٌتعارض مل العمالة ال رمٌة التى ٌة  أن ٌتس  بما التؤمٌن، اانتماا إلى أن الك اٌة االعمالة ال رمٌ
ـى يٌماة أماالاه اإل تتساااع القٌماة المتايعاة لدم اٌاا مال القٌماة ٌدتقٌان إال فى نظ  التؤمٌن التةارع حٌ  ٌمكن لكل فرم أن ٌحصاـل قدا

 المتايعة لألقباء أما فى التؤمٌن ادةتماقى فتت  التضحٌة بالعمالة ال رمٌة فى سبٌل الك اٌة ادةتماقً...  
تةاارع فادن المقارناة تقتصار اٌست ام من المراسة أن النتا ج السابقة ال تتمٌ  بالعمق ال    لدبحا  العدماى فعداى صاعٌم التاؤمٌن ال

قدى الم اٌا النقمٌة المباشرة اتتناسى اظٌ ة التؤمٌن فى مةال ت  ٌض حالة التؤكم امن ناحٌة ا رع فمى تتناسى أن العمالة ال رمٌة ال 
تماٌال ن قاات  تتحقق قمدٌا بالصارة التى تست م  لقٌاسما ، اقدى صعٌم التؤمٌن ادةتماقى فان التحدٌل السابق ٌتناساى تعامم مصاامر

التؤمٌن ادةتماقى فالى ةان  المإمن قدٌم  فان أصحا  اعقمال االمةتمل ككل ٌساهمان أٌضا فى التماٌال، امان ناحٌاة ثالثاة فاان 
لدتؤمٌن ادةتماقى أسالٌبه ال اصة فى تكاٌن اعماال ال  مة لمااةمة ن قات الم اٌا االتى ت تدؾ قن أسادا  تاراك  اعمااال المتبال 

 لتؤمٌن التةارع االإلع ٌسم  بمقارنة الم اٌا باعيساو المتايعة قدى المستاع كل فرم . فى ا
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اتؤسٌسا قدى قمامٌة مةاال التاؤمٌن ادةتمااقى اإةبارٌتاه فادن اثٌقتاه الماحامة تحااال أن تحقاق  

ثاار الناشا ة قان التاؤمٌن ك اٌة التؤمٌن ث  تافق بٌن اقتبارات الك اٌه ااقتبارات العمالة ال رمٌة بمراقاة او

لم تدؾ أا ؼال  يواقاات المةتمال فاؤإلا تعارضات بعام إللاي اقتباارات الك اٌاة ادةتماقٌاة مال اقتباارات 

العمالة ال رمٌة ةاء مار المساهمة العامة اؼٌرهاا مان مصاامر التماٌال ) قاما الماإمن قداٌم  ( فاى اقاامة 

 التاا ن بٌن الك اٌة االعمالة .

ل  التأمينات اإلجتماعية مع تزامن وتالقدى المسدئوليات والمصدالح علدى تعدد مصادر تموي* 

دور الحددوار اإلجتمدداعى لتعزيددز  ليتعدداظممسددتوى العدداملين وأصددحاا األعمددال والدولددة 

التدددابير التأمينيددة للحمايددة اإلجتماعيددة بتعدددد المسدداهمون فددى تمويلهددا وفقددا لقدددراتهم 

 المالية :

ة ، قن ؼٌرها من صار الضامان االةتمااقى ، بتماٌدماا بدشاتراكات تتمٌ  نظ  التؤمٌنات االةتماقٌ

 تا ع بورٌقه أا أ رع بٌن مصامر ث ثة هى المإمن قدٌم  اأصحا  االقمال االماله .)مساهمات( 

واٌل امتشع  حال قمالة احتمٌة اممع مساهمة كل من تدي المصامر فى  حاارامل إللي فقم ثار 

االةتماقٌاه، اال تكاام ت داا اةماات النظار المتعارضاه مان اةاهاة اةمٌاة تماٌل كل من أنااع التؤمٌناات 

 بحٌ  ٌصع  االةماع قدى أٌما افضل من حٌ  التحدٌل النما ى .

اإإلا كاناات المسااا الٌه قااان ايااااع ال ورالماااإمن مناااه االمصاااال  التاااى تترتااا  قداااى يٌاااا  التاااؤمٌن 

المال الم تد ة تعكس تاؤثر حةا  مسااهمة كال تعتبرالعاامل الر ٌسٌة فى تحمٌم مصامر التماٌل، فدن  برة 

 من هإله المصامر بالعاامل ال كرٌه اااليتصامٌه ابنشؤة اوبٌعة كل من أنااع التؤمٌنات االةتماقٌه .

إست  ص العاامل التى تحمم مصامر االشاتراكات االتاى تحكا  تا ٌال ن قاات افى هإلا الشؤن ٌمكن 

تى تربو بٌن كل من هإله العاامل ، اإللي قدى ضاء المست ام من التؤمٌن بٌنما مل التعرؾ قدى الع يات ال

تحدٌل الةمل الإلع ٌثار حال كل مان مصاامر التماٌال اماا ٌعكساه مان آثاار مدماساه قان المباامئ المالٌاة 

 ا برة المال الم تد ة.

اال شي أن النةاح فى هإلا المةال ٌتٌ  التاصل الى حداال قاةداة اقاملاة لكثٌار مان المشااكل التاى 

ث   لتماٌل م اٌا نظا  التؤمٌنات  تااةه نظ  التؤمٌنات االةتماقٌة بم تدؾ مال العال  حال تحمٌم مصامر
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شرنا الى أن هناي ةامال وااٌ  امتشاعبا قدٌم  اأصحا  االقمال االمالة .. سبق اأ المإمن االةتماقٌة :

 المشار إلٌما .حال حتمٌة اقمالة مساهمة كل من هإله المصامر فى تحمل ن قات الم اٌا 

مةااالت  ا تعممت اةمات النظر فدن الحااار ادةتمااقى البنااء اال عاال ٌتعاٌن أن ٌات  بادمراياوالم

الٌات التاى تبارر مسااهمة كال مان  ال صاار امةااالت ت ياى اتا امن المصاال  االمسااأسس الحاار حا

ى ـاإسات  ص العاامال التا لت م  المباامئ اال بارة المالٌاة مصامر التماٌل بدقتبار أن إللي أمرا ضرارع

 قدى النحا التالى : م ممع المساهمة لكل من أوراؾ التماٌلـلتحمٌ ىـاار الماضاقـتحك  الح

 :المؤمن عليهم أوال  : أسس الحوار حول مدى ومبررات مساهمة 

أثار تقرٌر االشتراكات قدى المإمن قدٌم  ةمال واٌ  فتحمس له البعض اساق العمٌم مان االملاه  

لٌستقر اعمر قدى اةا  قمالته اضرارته اقارضه البعض اال ر بحةج ال ٌمكن التقدٌل من شؤنما  قدى

 الحاار حال ممع تدي المساهمة. ابالتالى ٌمار (32)المساهمة 

ٌقال أنه ل  ٌكن بمقمار العمال تمبٌر أٌاة مام رات أا إبارا  ققاام تاؤمٌن اإللاي إماا  افى هإلا المةال

ل ككاال هااا ـ  أن المةتمااـأا لعاام  إنتشاار الاااقى التااؤمٌنٌى بٌاانم ، افاى رأٌماا الن  ااض مسااتاٌات أةاااره 

تحمل ن قات  -ممث  فى المالة  -قدٌه ابالتالى فٌة  ـة التؤمٌنات االةتماقٌم أاال اأ ٌرا من يٌـا   ـالمست ٌ

إلت امماا بكافاة المالاة فاى تماٌال م اٌاا التؤمٌناات تت اق مال  مسااهمة ن الم اٌا بالكامل، افى رأٌم  أٌضا أ

افاى إلات االتةااه ٌاران أن إرتبااو الحاق فاى  حقااق أصاٌده لدماااونٌن ، ال ممات ادةتماقٌة التى تعتبار

                                                 
محال االم اار أا التاؤمٌن ال ااص  -الا إلى حام معاٌن  -ٌقال فى مبررات إشتراكات المإمن قدٌم  أن التؤمٌنات االةتماقٌه يم حدت  32

اعماال التى كان قدٌم  إم ارها أا أما ما كؤيساو تؤمٌن، يبل يٌا  نظا   الإلا فدن إقتبارات العمالة تقتضى أن ٌتحمل لدمإمن ة ءا من
 التؤمٌنات االةتماقٌه بتماٌل الم اٌا التؤمٌنٌة فى صارة إشتراكات.

 اإإلا ما ساه  المإمن قدٌم  فى التماٌل فدن الم اٌا التى ٌحصدان قدٌما تستمم حٌن إل من حق يانانى اٌكان لما مستاع محامم فا       
ترتبو بممع حاةتم  أا بظراؾ المٌ انٌه العامه ، الااال إللاي عصابحت ناقاا مان المسااقمات أا االحساان. امان ناحٌاه أ ارع فادن 
مساهمة المإمن قدٌم  فى تماٌل نظا  التؤمٌنات االةتماقٌاه تمكانم  مان االصارار قداى المشااركه فاى إمارة هاإلا النظاا  اهاا مودا  

 قمالى.
شتراكات المإمن قدٌم  ما ٌرةل ل قتبارات التماٌدٌه فنظا  التؤمٌنات االةتماقٌه نظا  ضا   اأقبااإه المالٌاه امن أه  مبررات إ     

ثقٌده الإلا فدن القمر الإلع ٌمكان أن ٌسااه  باه العماال ٌٌسار إمكانٌاة شامال م اٌاا هاإلا النظاا  ال واار قمٌامة ٌسااه  فاى رفال مساتاع 
 الم اٌا اتٌسٌر الشراو المإهدة لما .

امن بٌن مبررات مساهمة المإمن قدٌم  ما ٌقال من أن هإله المساهمه تحم من حاالت الؽش أا الت قا  ، إإل سٌشاعر هاإالء باؤن      
إنتشار هإله الحاالت ٌنعكس قدى معمالت االشتراكات فترت ل أا قدى مستاٌات الم اٌا فتن  ض الإلا فدنم  لن ٌتةنباا فقاو الموالباات 

 كثر إستعماما الحكا  الريابة قدى او رٌن لدحٌدالة بٌنم  ابٌن أع ت ق  .الصارٌة بل سٌكانان أ
اٌنظر أحٌانا الى مساهمة المإمن قدٌم  فى التماٌل كعامل ٌاإمع الاى إقاامة تا ٌال الام ال ، فادإلا ماا تناسابت االشاتراكات التاى      

فدننا ندماس تحااال فاى الام ال باٌن  -يل بالنسبه لدم اٌا العٌنٌه اهإلا شا ل قدى اال -ٌإمانما مل اعةار اإ تدؾ االمر بالنسبه لدم اٌا 
 إلاع اعةار المرت عة االمتاسوة اإلاع اعةار المن  ضة .

اأ ٌرا ٌشٌر البعض الى أن مساهمة المإمن قدٌم  ٌسٌرة التحصٌل إإل تقتول من أةاره  ابالتالى ال تستد   ن قاات إمارٌاة كبٌارة      
 مر  منما .لتحصٌدما اال مةال لدت
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إمارة النظا  بالمساهمة فى تماٌده أمر ٌكإلبه الاايل فالنظا  االنةدٌ ع مث  ٌشري العمال فاى التماٌال مان 

 .(ال رنسى  اقدى العكس من إللي نظا  االقانات العا دٌه)االمارة 

، لتماٌل فى إن  اض مستاٌات االةاراٌتمثل االقتراض الر ٌسى قدى مساهمة المإمن قدٌم  فى ا

امن هنا فدن قدى النظا  الصناقى تافٌر اسا ل المعٌشه لدعامدٌن فى فتارات قام  القامره قداى العمال كماا 

ر مباشار اتساتنم الم اٌاا الاى ابمإلا تشتق مصامر التماٌل من العمال بورٌاق ؼٌا ٌافرها فى فترات العمل،

حق يانانى اٌكان لدعمال الحق فاى إمارة نظاا  التاؤمٌن ،كماا أن قداى المالاة تماٌال كافاة م اٌاا التؤمٌناات 

االةتماقٌااة تؤسٌسااا قدااى أن ثراتمااا العامااة مااا هااى اال حصااٌدة قماال كافااة المااااونٌن، اإقماااال لحااق كاال 

 فى صارته العرٌضة.ش ص فى حٌاة كرٌمة المبمأ التضامن االةتماقى 

امن الناحٌة الضرٌبٌة فدن إشتراكات المإمن قدٌم  يم ٌكان لما إتةاه رةعى  اصة إإلا ما حممت  

 بمبالػ ماحمة اٌكان لما بالتالى أثر إةتماقى ؼٌر مرؼا  فٌه اإللي بعكس الضرا   التقممٌه .

إإل مان  ثر قداى اعةاار،اهناي من ٌرع أن إشتراكات المإمن قدٌم  يم تحم من سٌالة العمل اتاإ 

ل نتقاال الاى المنااوق التاى ٌمتام أا ال ٌمتام إلٌماا نظاا   -اأصاحا  اعقماال  -المحتمل حٌن إل إتةاه العماال

 .حس  اعحاالالتؤمٌن 

اٌعتباار الاابعض أن مساااهمة المااإمن قدااٌم  أماار مسااتعار ماان التااامٌن التةااارع ، اإن كااان إللااي  

م  إقتبااره كاإللي بالنسابه لدتاؤمٌن االةتمااقى الاإلع ٌمات  أساساا ضرارٌا اأصدٌا فى إللي التاؤمٌن فٌةا  قا

 بحماٌة العمال اال ٌممؾ لدرب  .

ه المركا  الماالى لدنظاا  فدنا مقا  اهناي من ٌرع أنه رؼ  أهمٌة مساهمة المإمن قداٌم  مان حٌا  

مرتم  اقدااى ياا ٌةاا  أن ٌراقااى فااى تحمٌاامها تةناا  تؤثٌراتمااا الساادبٌة قدااى الظااراؾ المعٌشااٌة لدعااامدٌن

اٌتاؤثر بالتاالى االنتااا  اعساساٌة )الضارارٌة( الشرا ٌه فٌان  ض الودا  قداى كثٌار مان السادل اال اممات

 االتشؽٌل .

 

 

 

 



39 

 أصحاا االعمال : ثانيا  : مبررات ومدى مساهمة 

تكام تكان مسااهمة أصاحا  االقماال فاى التماٌال مرؼاباا فٌماا فاى م تداؾ الامال اال تثٌار إللاي  

 لمتشع  الإلع أثارته مساهمةالةمل الواٌل اا

المإمن قدٌم  اهكإلا تمار اةمات النظر فى هإلا المةال حال مبررات إشتراكات اصحا  االقمال 

 اممع هإله االشتراكات ابٌان إللي فٌما ٌدى :

أن التؤمٌنااات االةتماقٌاه تاإمع لرفاال مبااررات إقتباار أصاحا  اعقمااال مصامرا لدتماٌال ٌقاال فاى 

ن ا ٌامة إنتاةٌتم  افاقدٌتم  اها اعمر الإلع ٌعام بال ا مة قدى أصحا  االقمال المستاع الصحى لدعامدٌ

امان ناحٌاه أ ارع ٌشاٌر الابعض لمسا الٌة تقابل المصال  التى تعام قدٌم  ...  اقدى إللي فدن إشتراكاتم 

س كؤفرام ك  ه الٌ -النظا  الصناقى قن معظ  اع وار التى ٌتعرض لما العامدان الإلا ٌتعٌن أن ٌتحمداا 

صاااح  العماال  ... الااٌس ماان المقبااال ت صااٌص ةاا ءا ماان تكد ااة م تدااؾ م اٌااا التؤمٌنااات االةتماقٌااة -

ةاامٌران بصااٌانة  -ايٌمااتم  أساامى -سااناٌه لصااٌانة االالت االمعاامات اال ٌكااان قمالااه مالٌااة إقتمااامات 

 احماٌة مماثدة .

 لمساااهمة العمااال بمعنااى ان اهااإلا ماان ناحٌااة أ اارع فاادن مساااهمة أصااحا  اعقمااال تعتباار مقاااب  

.. امان ناحٌاة بالمسااهمة أٌضاا . -كناما لما   -العمال لن ٌتقبدااا مسااهمتم  إن لا  ٌدتا   أصاحا  اعقماال 

مساهمة أصحا  اعقمال تبارر بحقما  فاى ادشاتراي ال عداى فاى إمارة النظاا  إللاي الحاق الاإلع  أ رع فدن

 مانٌا ، كمقابل لمإله المساهمة .إكتسباه ، منإل نشؤة التؤمٌنات االةتماقٌة فى ال

اأ ٌرا فدن مساهمة اصاحا  االقماال تسااقم قداى إمراي بعاض م اٌاا إشاتراكات الماإمن قداٌم   

تإمع الستقرار المرك  المالى لنظاا  التاؤمٌن اقام  رباو  -اقامة ما تكان كبٌرة  -فمساهمتم  فى التماٌل 

 .( 33) رةة حاةتم الم اٌا التى ٌحصل قدٌما العمال بد تبارات لقٌاس م

أن إشاتراكات أصاحا  االقماال تعتبار فاى حقٌقاة االمار ٌقال فى ممع مساهمة أصاحا  اعقماال  ا

بمثابااة ضاارٌبة ت اارض قدااى أصااحا  اعقمااال مان مراقاااة ربحٌااة مشااراقاتم  اياام تااإمع بالتااالى الااى 

                                                 
ال شي أن مساهمة أصحا  اعقمال مارا فى تا ٌل أفضل لدم ال باٌن ف اات الشاع  ، اإن كاان التحدٌال النماا ى لماإلا االثار ٌارتبو  33

بالتعرؾ قدى أال ي الإلٌن ٌتحمدان فى النماٌه ق ء هإله االشتراكات إإل ٌحاال أصحا  اعقمال نقل ق ء مساهمتم  الى المستمدكٌن 
فدإلا ما امكنم  إللي فدن اثر إقامة تا ٌل الم ال ٌرتبو بمةال التؤمٌن ، فدن إيتصر قدى إلاع  -فرام المةتمل فى الؽال  اه  ةمٌل أ -

 الم ال المن  ضة االمتاسوة فدن إقامة التا ٌل تحقق ؼرضما االةتماقى .
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ٌكن إيتصام المالة إلا بنٌان  إن  اض العمالة  امن هنا ٌة  أال ٌكاناا المصمر الاحٌم لتماٌل الم اٌا ما ل 

 .(34)ال تدع  فٌه مرةة ربحٌه المشراقات ال رمٌة مارا اساسٌا 

 ثالثا  : فى مبررات المساهمة العامة :

إن ات نظ  التؤمٌنات االةتماقٌة ، اال تثٌر المساهمة العامة إقتراض ةمع بٌن الممتمٌن بتا ٌل ن ق

 ة إقتماما كدٌا أا شبه كدى فى تماٌل هإلا النظا  .كان من المرؼا  فٌه قم  االقتمام قدى المال

ابٌان إللي أنه فض  قن الضرارة التماٌدٌة لدمساهمة العامة فانما تبرر أٌضا بمس الٌة المالاة ) أا 

ى تعااام قدٌمااا ماان يٌااا  هااإلا المةتمال ككاال ( قاان تحقٌااق أهااماؾ نظااا  التؤمٌنااات االةتماقٌااة ا بال اا اام التاا

 .النظا 

... دى  أهمٌة ا قمالة المساهمة العامة  فى نظا  التؤمٌن االةتمااقى ا تماٌال ن قاتاه اهناي إت اق ق

 اصة من حٌ   تافٌر معاشات مناسبة لمن أشرفاا قدى السن المعاشى فى المراحل اعالاى لتوبٌاق نظا  

ٌااق المستشاا ٌات االعٌااامات االمصااحات االمراكاا  الوبٌااة ال  مااة لتوب المعاشااات ا فااى إقاامام ا تةمٌاا 

التؤمٌن الصحى ا فى م ءمة المعاشات مل التؽٌر فى ن قات أا مستاٌات المعٌشاة  اصاة اإلا ماا نشاؤ إللاي 

 قن إصمار ةمٌم أا ماةه من التض    .

امن ناحٌة أ ارع فادن مسااهمة المالاة تبارر بالعمٌام مان االقتباارات التاى تنبال مان مسا الٌتما قان 

 ساتمرارهااإعمٌمة التى تعام قدٌما من يٌا  تدي الانظ  بال اا م التحقٌق أهماؾ نظ  التؤمٌنات االةتماقٌة ا 

اتحقٌااق رفاهٌااة أفاارام المةتماال ا ضاامان ريااى  العمالااة ادةتماقٌااةباقتبااار أن المالااة الحمٌثااة تسااتممؾ 

 مستااه  الصحى ا المعٌشى  .

ة العامة فى تماٌل الممتمان بتماٌل التؤمٌنات االةتماقٌة الى أهمٌة  اقمالة المساهم امن هنا إنتمى

 م اٌا الافاة المبكرة ا العة  المبكر ا تماٌل المعاشات اعساسٌة ام اٌا إلاع الم ال المن  ضة  .

ت العمل المشاتركة باٌن المالاة ا نظا  التاؤمٌن ماٌة الى أن هناي كثٌرا من مةااللنا أن نشٌر فى النا

ن أقباء المالة ، افض  قان إللاي فاان اوثاار االةتماقى مما ٌعنى أن يٌا  هإله النظ  اإستمرارها ٌ  ؾ م

االيتصامٌة المرؼا  فٌما لدنظ  المشار الٌما ال ٌمكن إنكارها سااء من حٌ  تحقٌق التاا ن باٌن العارض 

 االود  أا من حٌ  تاةٌه إحتٌاوٌات ض مة ل ستثمارات العامة ا ال اصة .

                                                 
المشراقات الةمٌمة أا إتساع المشاراقات  يم ٌحال مان إنشاء - اصة إإلا ما كانت كبٌرة  -هناي من ٌرع أن ق ء هإله المساهمه  34

 القا مة اتحسٌن اسا ل اأماات االنتاا بل يم ٌإمع الى تايؾ بعض المشراقات اها ما ٌضر بالتقم  االيتصامع .
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 :فقات بين مصادر التمويلفى مجال توزيع الن المبادو الدولية والخبرة األجنبية* 

اةمات النظر الم تد ة فى مةال تحمٌم مصامر االشتراكات أنه من الصع  ٌتض  من إستعراض 

اإنما ٌتعٌن تكامل مصامر  ة بم رمهقدى أع من مصامر التماٌل الث ثالكامل االةماع قدى إمكان االقتمام 

مرة قن مإتمرات العمل المالٌة االتى االت ايٌات االتاصٌات الصاالتماٌل اأةمعت قدى إللي م تدؾ 

 تشكل المبامئ المالٌة فى مةال تحمٌم مصامر التماٌل اتا ٌل أقباء التؤمٌنات االةتماقٌة بٌنما.

اإنعكس إللي كده قدى  برة المال الم تد اة فاى هاإلا الشاؤن فتباٌن لماا أن  ٌار اساٌدة لتماٌال م اٌاا 

هى تدي التى تعتمم قدى تحقٌق م ٌج مان مصاامر  -ت العمل فٌما قما تؤمٌن إصابا -التؤمٌنات االةتماقٌة 

 التماٌل الث ثة بالورٌقة التى تت ق مل المبامئ المالٌة امل الظراؾ المحدٌة .

المبامئ المالٌة ا برة المالة الم تد ة فى مةال تحمٌم مصامراالشتراكات اتا ٌل فٌما ٌدى نتناال ا

 :ن قات التؤمٌن بٌنما 

الصدادرة عدن مدؤتمرات العمدل )االتفاقيدات والتوصديات  من ن المبادو المستخلصةيستفاد مأوال : 

 :ما يلى  التأمينات اإلجتماعية تمويل مصادرحول  والعربيةل الدولية

إصابات العمل اأمراض الممنة  تؤمٌنٌست ام من ةمٌل االت ايٌات االتاصٌات التى أشارت لتماٌل  -1

تحمال صااح  بؤماء أٌة اشاتراكات مان الماإمن قداٌم  بال ٌ أنه ال ٌةا  أن ٌرتبو إستحقاق م اٌاه

بالنسابة لتاؤمٌن الشاٌ ا ة ا العةا  ا القاقامة العمل إةماالى التكاالٌؾ ... امان ناحٌاة أ ارع فادن 

بشرو أال ٌةاا   -أن الماارم تتكان من إشتراكات ٌإمٌما المإمن قدٌم  اأصحا  اعقمال الافاة 

لمالااة أن تسااه  مالٌاا فاى التماٌاال ... اأن قداى ا -العمال اشاتراي الماإمن قدٌاه اشااتراي صااح  

المااإمن قدااٌم  اأصااحا  فااى مساااهمة كاال ماان بالنساابة لدتااؤمٌن الصااحى ااعمامااة المباامأ  اٌتمثاال

 ت صٌص إحتٌاوٌات مناسبة لمااةمة التقدبات العكسٌة.االمالة فى التماٌل مل  اعقمال

 المالٌاة ، أماا التاصاٌةتؤمٌن البوالةلمالة فى تماٌل ( مساهمة ا1ري  )المالٌة ٌست ام من التاصٌة ا

( فقم إهتمات ب حاص الحالاة المالٌاة لدتاؤمٌن مارٌاا لضامان تااا ن إٌراماتاه ان قاتاه ايمرتاه قداى 44ري  )

 مااةمة التؽٌرات الوار ة فى معمالت البوالة .

لتاؤمٌن باٌن مصاامر المبمأ العا  فى مةال تا ٌل ن قاات ا( 67من التاصٌة ري  ) 26حممت المامة  -2

 اإللي فى العبارة التالٌة :التماٌل باةه قا  
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بٌن الماإمن قداٌم  اأصاحا  اعقماال  -بما فى إللي الن قات االمارٌة- تا ٌل اعقباء المالٌة لدم اٌا 

امافعى الضرا   بشراو قاملة ابحٌ  ال ٌتحمل المإمن قدٌم  إلاع الام ل المتااضال أٌاة أقبااء مرهقاة 

 ضورا  ل نتاا .اأن ال ٌحم  ا

 ٌةاا  تماٌاال م اٌااا التااؤمٌن االتااى تاانص قدااى إنااه ( 12القاام رممت هااإلا المباامأ االت ايٌااة رياا  )

االةتماقى االمصارٌؾ االمارٌة ةماقٌا قن ورٌق االشتراكات أا الضرا   أا كدٌمما بؤسدا  ال ٌرهاق 

 ٌن ٌشمدم  التؤمٌن .إلاع الم ل المحمام امل مراقاة الحالة االيتصامٌة لدمالة ال ش اص الإل

فانااه ال ٌةااا  أن ٌةاااا   43رياا  اشااتراكات المااإمن قدااٌم  باةااه قااا  نصاات التاصااٌة فااى مةااال 

 إشتراي المإمن قدٌه إشتراي صاح  العمل .

بشؤن المستاٌات المنٌا فاناه ال ٌةا  أن تتةااا  إشاتراكات الماإمن قداٌم   102اافقا ل ت ايٌة ري  

الم اٌاا التاى تقارر لما  اعساره  م صااما منماا ن قاات تاؤمٌن إصاابات  % من إةمالى ن قات50العامدان

 العمل .

( بالنص 102( اات ايٌة المستاٌات المنٌا )االت ايٌة67إهتمت تاصٌات ضمان الم ل )التاصٌة  ايم

 قدى قم  إرهاق المإمن قدٌم  .

ا الٌقال قان اةاء بمقترحات توبٌق تاصاٌة ضامان الام ل أن قداى أصاحا  اعقماال المسااهمة بما

ة بالنساابة لااإلاع اعةااار  اصاا-باسااتثناء ن قااات إصااابات العماال-نصااؾ ن قااات الم اٌااا المسااتحقة لدعااامدٌن 

 . (35)ايمإهتمت بإللي أٌضا إت ايٌات اتاصٌات التؤمٌن الصحىالمن  ضة 

 (36ايم إهتمت التاصٌات المالٌة بمعالةة االشتراكات المستحقة قن فترات التةنٌم)

                                                 
 إإل يررت اوتى :  35

 فى حالة مساهمة المإمن قدٌم  فى ن قات الرقاٌة الوبٌة ٌة  أال ٌشكل إللي قب ا ٌضعؾ أثر هإله الرقاٌة . -
 ٌة  أال تصل إشتراكات المإمن قدٌم  الى الممع الإلع ٌسب  لم  إرهايا اضٌقا . -
 قدى أصحا  اعقمال أماء إشتراكات المإمن قدٌم  الإلٌن ال تةاا  م الم  الحم اعمنى لدمعٌشة . -

 كما إهتمت بإللي أٌضا تاصٌات اات ايٌات تؤمٌن الشٌ ا ة االعة  االافاة إإل نصت قدى أنه :      
 ٌةا  إق اء إلاع اعةار المن  ضة من االشتراكات . -
 ٌتحمل صاح  العمل اشتراكات الصبٌة الإلٌن ال تةاا  أةاره  يمرا معٌنا أا معظمما . -

( قدااى التاا ا  المالااة بتحماال 43)التاصااٌة رياا   1933يباال الحاار  العالمٌااة الثانٌااة نصاات تاصااٌة الشااٌ ا ة االعة االافاااة  لساانة  36

 لمستحقة قن فترات التةنٌم االةبارع بالنسبة لمن ت  التؤمٌن قدٌم  يبل التةنٌم .االشتراكات ا
اقدى أثار إنتمااء الحار  العالمٌاة الثانٌاة حظٌات مامم ال مماة العساكرٌة اال تارات المتعدقاة بال اممات العساكرٌة بتاصاٌة           

 ٌر الم اٌا التؤمٌنٌة التالٌة لدمسرحٌن من القاات المسدحة : اصة ٌست ام منما الت ا  المالة باعقباء المالٌة الناتةة قن تقر
 م اٌا تؤمٌن البوالة كما لا كانت يم سممت قنم  إشتراكات هإلا التؤمٌن واال ممة التةنٌم. -
 إحتسا  ممة ال ممة العسكرٌة ضمن ممة االشتراي فى تؤمٌن الشٌ ا ة أا العة  أا الافاة. -
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تتحمال المالاة مسا الٌة قاماة فٌماا ٌ اتص اةه مساهمة المالة ت  النص قداى أن مةال تحمٌم أ فىا

كماا ٌة الوبٌة التى تةاا  االشتراكات ... تدت   المالة بن قات الرقاكما ... بتقمٌ  م اٌا التؤمٌن االةتماقى 

 .(37)ا قن ورٌق االشتراكات تتحمل المالة اعقباء المالٌة التى ال ٌمكن تؽوٌتم

 : نشير إلى ما يأتىخبرة الدول المختلفة فى مجال  ثانيا : 

تماٌال بالمسااهمة فاى يٌامماا  ٌست ام من  برة المال الم تد ة فى مةاال تحمٌام مصاامر االشاتراكات

العماال اأصاحا   ( اإللاي إلاى ةانا قما تؤمٌن إصابات العمال)ن قات م تدؾ أنااع التؤمٌنات االةتماقٌة 

 التماٌل المشتري الثنا ى. ( فٌما ٌسمى بؤسدا ا  اعقمال االمالةالعمال االمالة أا أصح) اعقمال

( فٌماا ٌسامى ث   مصاامر )العماال اأصاحا  اعقماال االمالاة كما ٌتبٌن إنتشار التماٌل من   ل

التؤمٌناااات افاااى الؽالبٌاااة العظماااى مااان نظااا    Tripartite Systemالث ثاااى ل شاااتراكات سااادا  باع

قاما ؤمٌناات االةتماقٌاة )لم تداؾ أناااع الت أحم مصاامر التماٌال المساهمة العامةبالمال تعتبر االةتماقٌة 

 اإللي الى ةان  اشتراكات العماال ا أصاحا  اعقماال،مل ارتبااو إللاي بمامع تقام  (تؤمٌن اصابات العمل

 (.38)السا مة المالة االيتصامع ا باالٌمالاةٌات السٌاسٌة ااديتصامٌة

                                                                                                                                                           
 ترة بٌن التسرٌ  ا إست ناؾ الحٌاة الممنٌة .م اٌا التؤمٌن الصحى فى ال  -

ايم أةٌ  إستقواع ة ء من االشتراكات المستحقة لتؤمٌن الشٌ ا ة من م ال العامدٌن أثنااء ال مماة بشارو أال تقال هاإله            
 الم ال قن مستاع اعةار السا م فى الصناقة.

ء تماٌال تاؤمٌن الشاٌ ا ة اتاؤمٌن المارض ااعماماة فاى الحااالت التاى كما أشارت التاصٌة الى قم  تحمال المالاة بؤقباا          
قدى أةره أا قدى معظمه واال فترة التةنٌام إإل ٌدتا   العامال حٌن اإل باؤماء  -بمقتضى القاانٌن المعمال بما  -ٌحصل فٌما العامل 

 االشتراكات المستحقة قدٌه .
 من بٌنما :  37

لتؤمٌن لدمتقممٌن فى اعقمار ، اٌةا  أن تقتصر مساهمة المالة فى تماٌل تؤمٌن الشٌ ا ة العة  فى االشتراكات نتٌةة المتمام ا -
االعةاا  االافاااه قدااى تماٌاال الم اٌااا المقااررة لدمااااونٌن اارثااتم  الااإلٌن تةاااا  أقماااره  حااما معٌنااا فااى تااارٌخ ساارٌان التااؤمٌن 

 االةبارع .
 حاالت العة  االافاة االمرض ااعمامة . اعقباء المترتبة قدى تافٌر حم أمنى من الم اٌا فى -
 أقباء إستمرار أماء م اٌا تؤمٌن البوالة ل ترة واٌدة . -
 االقانات ال  مة لتؤمٌن العامدٌن لمع أن سم  إلاع الم ل المتااضل-

ل أا كدٌمماا( اإللاي فاى تساه  المالة فى تماٌل ن قات تؤمٌن الشٌ ا ة االعة  االافاة )الى ةان  المإمن قداٌم  أا أصاحا  اعقماا 38
% من المال المتقمماة ا فاى ةمٌال 90اؼد  مال العال  بمراقاة إرتباو المساهمة العامة بمرةة تقم  المالة ابؤٌمالاةٌتما إإل تاةم فى

ماة بماإله نظ  مال المعسكر ادشتراكً السابق،أما فى المال النامٌة ف  تتةاا  نسابة الانظ  التاى تسااه  فٌماا المالاة نصاؾ الانظ  القا 
 المال اتتضاءل نسبتما فى المال اعيل نماا إلى حاالى ال مس .

كما تساه  المالة فى تماٌل ن قات التؤمٌن الصحى )إلى ةان  المإمن قدٌم  أا أصحا  اعقمال أا كدٌمما( فاى الؽالبٌاة العظماى 
تبو المسااهمة العاماة هناا بؤٌمالاةٌاة المالاة امامع من مال العال  ... اشؤن الم حاظ بالنسابة لتاؤمٌن الشاٌ ا ة ا العةا  االافااة تار

تقممما االيتصامع  )النا أن نشٌر إلى إنتشار النظ  التى تقتصر قدى تافٌر م اٌا اعمامة بالعمٌم من المال النامٌة ااعيل نمااا حٌا  
 ٌعتمم التماٌل قنم إل قدى أصحا  اعقمال بم رمه ( .

ة )اأحٌانا مساهمة المإمن قدٌم ( فاى تماٌال تاؤمٌن إصاابات العمال فاى بعاض الامال إنماا اتةمر ادشارة إلى أن المساهمة العام
تعام إلى إتباع المالة لم ما  أشمل لمإلا التؤمٌن سااء من حٌ  مةاله أا شراو الم اٌا )إمتامام التاؤمٌن إلاى ؼٌار ف اات العاامدٌن لامع 

م ٌعام إلى يٌا  المالة بالع ا من   ل بارامج الصاحة القامٌاة ... أا إلاى الؽٌر أاإمتمام م اٌا التؤمٌن إلى ؼٌر حاام  العمل ... اي
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 المساااهمة العامااة مت قااة ماال المبااامعء المالٌااة فااى تقرٌاار ضاارارةاياام ةاااءت ال باارة العمدٌااة فااى 

المساااهمة العامااة كؤحاام مصااامر تماٌاال ن قااات أؼداا  أنااااع التؤمٌنااات االةتماقٌااة ماال ارتباااو ماامع هااإله 

 المساهمة بنشؤة اوبٌعة هإله التؤمٌنات من ناحٌة ا بؤٌمالاةٌة المالة اتقممماااليتصامع من ناحٌة أ رع.

ات ا تاصٌات العمل المالٌة المس الٌة العامة لدمالة فاى مةاال ضامان الافااء بم اٌاا اأكمت ات ايٌ 

التؤمٌنااات االةتماقٌااة فضاا  قاان المساااهمة فااى تماٌاال ن قاتمااا الااى الماامع الااإلع ٌت ااق ماال ؼنااى المالااة ا 

عا ا اقتبارات العمالة ، اإهتمت بعض االت ايٌات االتاصاٌات ببٌاان أهمٌاة تحمال المالاة لابعض ن قاات ال

حاااالت الماارض ماال يٌاممااا بتماٌاال فتاارات التةنٌاام االل امااى ا تؽوٌااة العةاا  فااى فااً االرقاٌااة الوبٌااة 

االشتراكات الناتج قن امتمام تؤمٌن الشٌ ا ة ا العةا  االافااه لاإلاىاعقمار المتقمماة ا كاإلاتحمل اعقبااء 

 أماء م اٌا تؤمٌن البوالة ل ترة واٌدة .ا أقباء استمرار ’ المترتبة قدى تافٌر حما أمنى لم اٌا العة ا الافا

ايم تتمثل المساهمة العامة فى القراض ااالقانات الساناٌة أا فاى تحمال الن قاات ادمارٌاة أا ةا ء 

من إةمالى ن قات التؤمٌن أا ن قات بعض صار الم اٌا أا ة ء منماا أا فاى نسابة مان إةماالى المااارم أا 

ٌبة أا ضارا   معٌناة أا ةا ء منماا ، ا يام تتمثال فاى ضامان ادشتراكات أا اعةار أا فاى حصاٌدة ضار

 تؽوٌة العة  فى الماارم قن الن قات أا ضمان الحم اعمنى لعا م استثمار االحتٌاوٌات .

اقامة ما تمت  المساهمة العامة بم ءمة المعاشات ا حمامها المنٌا ا بالعة  فى ن قات التؤمٌن نتٌةة 

ممااة ا لااإلاع اعةارالمن  ضااة فضاا  قاان ن قااات العاا ا ا الرقاٌااة الوبٌااة المتاامامه لااإلاع اعقمااار المتق

 لدتؤمٌن الصحى  اصة بالنسبة لإلاع المعاشات البعض اومراض.

 

 

 

                                                                                                                                                           
إتبـاع أسدا  ادشاتراي المتحام الاإلع ٌماال كال أا بعاض أناااع التؤمٌناات ادةتماقٌاة القا ماة االاإلع ٌارة  فاى ظداه شامال نصاٌ  

ي المتحام افقاا لدصاناقة، افاى بالناما ٌ تداؾ صاح  العمل لقسو تؤمٌن إصابات العمل ،ف ى كل من راسٌا ارامانٌا ٌ تدؾ ادشترا
فى المشراقات المإممة ا فى المشراقات ال راقٌة قنه فى ؼٌرها ، افى ألمانٌا الشريٌة ٌنص صراحة قدى تحمل صااح  العمال 

 لدصناقة (. لنسبة اضافٌة افقا لمرةة ال ور فى الصناقة ا إللي لتماٌل إصابات العمل، افى فن اٌ  ٌ تدؾ ادشتراي المتحم افقا
 

كما تساه  المالة فى تماٌل تؤمٌن البوالة حٌ  فى المال المتقممة ٌاةم هإلا التؤمٌن )بؤؼد  المال المتقممة( بما ٌت ق مل االقتقاام 
السا م بمس الٌة المالة قن حااالت التعوال باقتباار أن لدبوالاة أسابابا قاماة ال ٌمكان أن ٌكاان المسا ال قنماا صااح  العمال بم ارمه 

 لعامل بم رمه أا كدٌمما .أاا
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سددبيال  بددين مصددادر التمويددل تددؤثر فددى توزيددع المسدداهماتتحدددد والتددى المختلفددة العوامددل * 

 :إلستدامة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية المتوازنة 

ضاء مةاالت اأسس الحاار ادةتماقى حال مصاامر التماٌال امامع مسااهمة كال منماا ٌمكان فى 

فاادإلا مااا .. تحمٌاام العااماال التااى تااإثر فااى تا ٌاال االشااتراكات بااٌن مصااامرها االع يااات التااى تااربو بٌنمااا 

إسااتعمنا فااى أإلهاننااا اةمااات النظاار التااى تاامار حااال قمالااة اماامع مساااهمة كاال ماان مصااامر تماٌاال نظاا  

تؤمٌنات االةتماقٌة االمبامئ المالٌاة ا بارة الامال الم تد اة فاى مةاال تا ٌال االشاتراكات باٌن مصاامر ال

التماٌل ، أمكننا إست  ص العاامل التى تتحك  فى تا ٌل ن قات التؤمٌنات االةتماقٌة بٌن مصامر التماٌل 

 ا االواار العاا  الاإلع ٌةا  أن ٌحكا االم تد ة االع يات التى تربو فٌما بٌنما مما ٌساه  فاى تحمٌام المبامأ 

ل اقدٌااة الحاااار ( بااٌن مصااامر التماٌاال تؤكٌااما المساااهمات )ادشااتراكاتتا ٌاال ادةتماااقى حااال الحاااار 

 :اناض  تدي العاامل فٌما ٌدىادةتماقى سبٌ  لتع ٌ  الحماٌة ادةتماقٌة لةمٌل القاع العامدة 

 قتصادية :اإلعوامل ال -1

التى تإثر فى تحمٌم ممع مسااهمة كال مان مصاامر التماٌال اٌمكنناا فاى هاإلا  اهإله هى أه  العاامل

 المةال تحمٌم الع يات التالٌة :

كدما  ام ؼنى المالة اتقممما االيتصامع كدما  ام مار المساهمة العامة اإرت عت نسابة مسااهمة الماإمن  -

 قدٌم  .

 صحا  اعقمال .كدما  امت ربحٌة المشراقات كدما  امت إمكانٌة مساهمة أ -

 كدما إرت ل مستاع اعةار كدما إرت عت مساهمة العامدٌن . -

كدمااا تقارباات مسااتاٌات الاام ال اإرت عاات مسااتاٌات المعٌشااة كدمااا تنايصاات أهمٌااة المساااهمة العامااة  -

 امساهمة أصحا  اعقمال .

مة المااإمن قدااٌم  كدمااا إحتاااا البناااء االيتصااامع لتنمٌااة اتةمٌاال الماام رات كدمااا إتضااحت أهمٌااة مساااه -

 اأصحا  المشراقات ال اصة .

كدما تعاممت الم اٌاا اإتسال مةالماا كدماا ظمارت مةااالت قمال مشاتركة مال المالاة اأصاب  مان الٌساٌر  -

 تبرٌر رفل مستاع المساهمة العامة .
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كدمااا أمت الم اٌااا الااى رفاال المسااتاع الصااحى ا ٌااامة االنتاةٌااة كدمااا كااان ماان المنوقااى تبرٌاار مساااهمة  -

 صحا  اعقمال ارفل مستااها .أ

 يدولوجية :األعوامل ال -2

 اهإله ال تقل شؤنا قن العاامل االيتصامٌة، اٌمكن فى هإلا الشؤن تحمٌم الع يات التالٌة :

كدما سام االقتقام بمس الٌة المةتمل قن رفاهٌة أقضا ه ارفل مستاع معٌشتم  اأصب  ٌنظر الى المالة  -

اقى اضاامان اريااى المسااتاع الصااحى كدمااا  ام مار المساااهمة العامااة كمساا الة قاان الساا   االةتماا

 ) اصة بالنسبة لدتؤمٌن الصحى( اكدما إن  ضت مساهمة المإمن قدٌم  .

كدمااا إهتماات المالااة برفاال الحاام اعمنااى لدمعٌشااة احماٌااة إلاع الاام ال المحاامامة كدمااا اضااحت أهمٌااة  -

 مساهمتما فى تماٌل ن قات م اٌا هإالء .

 انت المالة مس الة قن تايؾ النشاو )كما فى التةنٌم( كدما أمكن تبرٌر المساهمة العامة .كدما ك -

 كدما سامت أهمٌة النظر لدم اٌا كحق كدما  امت أهمٌة مساهمة المإمن قدٌم . -

 دارية :اإلتمويلية والعوامل ال -3

 ٌمكننا فى هإلا الشؤن بٌان الع يات التالٌة :

 ة لض  ممم ال ممة السابقة ام ءمة المعاشات كدما  امت أهمٌة المساهمة العامة .كدما كانت الحاةة ماس -

 كدما كان من المرؼا  فٌه رفل مستاع الم اٌا كدما  امت أهمٌة مساهمة المالة اأصحا  اعقمال . -

 .كدما  امت نسبة المساهمة العامة فى المال المتقممة كدما ان  ضت نسبة مساهمة أصحا  اعقمال  -

 كدما  امت الحاةة لحماٌة النظا  من حاالت الؽش كدما إتضحت أهمٌة مساهمة المإمن قدٌم  . -

كدما كان من المرؼا  فٌه مساهمة العمال اأصحا  اعقمال فى االمارة كدما أمكن تبرٌر مساهمتم  فى  -

 تحمل ن قات التؤمٌن .
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 تاريخية :العوامل ال -4

 يات التالٌة :تبما لنا فى هإلا الشؤن الع 

كدما أقتبر النظا  الصناقى مس اال قن تحقق ال ور المإمن منه )كما فى اصابات العمل( كدما كان من  -

 الضرارع مساهمة أصحا  اعقمال .

 كدما حدت نظ  التؤمٌنات محل نظ  االم ار أا التؤمٌن ال اص كدما أمكن تبرٌر مساهمة المإمن قدٌم  . -
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ن ـ)مدعما  م سبيال للحوار اإلجتماعى فى كافة األحوال تعاونالتشاور وال رابعا : 

للتعامل مع أخطار ومنهجا تفعيال للحق فى التأمينات اإلجتماعية  منظمات المجتمع المدنىل

ودعما ة التنمية ـإلستدامسبيال لحقوق التأمينية لكفاية االتعطل )والمرضل إستهدافا 

 . لإلستقرار

فددى بندداء وتعزيددز  لالمجددالس اإلقتصددادية واإلجتماعيددةو)نى دور منظمددات المجتمددع المددد* 

 :فى كافة األحوال الحوار اإلجتماعى 

إهت  إق ن الرٌاض الصامر قن المنتمع الثانى لدتنمٌة االتشؽٌل المنعقم بالرٌاض فى فبراٌر 

 بالنص قدى مق  إنشاء ات عٌل المةالس اديتصامٌة اادةتماقٌة بالمال العربٌة. 2014

، أصمر 2014( لمإتمر العمل العربى التى ققمت بالقاهرة سبتمبر/ أٌدال 41المارة العامٌة )افى 

المإتمر يرارا  بتشةٌل إنشاء مةالس إيتصامٌة اإةتماقٌة فى المال العربٌة التى ل  تنشؤ بما مثل هإله 

 المةالس ابالترحٌ  بتشكٌل لةنة تحضٌرٌة دنشاء رابوة لما. 

امش المإتمر ققم رإساء المةالس اديتصامٌة اادةتماقٌة فى المال اقدى ه 15/9/2014افى 

العربٌة )فى كل من لبنان ااعرمن االمؽر  افدسوٌن االة ا ر امارٌتانٌا( إةتماقا  حضره ا راء 

العمل فى كل من مصر االسامان االٌمن، لتؤكٌم أهمٌة المةالس امارها الحٌاع فى ظل التحمٌات 

   إنشاء رابوة لدمةالس اديتصامٌة اادةتماقٌة تعمل قدى بدارة رإٌة قربٌة اديتصامٌة مما ٌستد

 . ماحمة قدى الصعٌم العربى افى المحافل المالٌة

  ل  امن هنا ققمت منظمة العمل العربٌة المدتقى اعال لدمةالس اديتصامٌة اادةتماقٌة العربٌة

ايم شمدت  (39)بةممارٌة مصر العربٌةبممٌنة شر  الشٌخ  2014مٌسمبر  15 – 14ال ترة من 

الماضاقات المعراضة قدى المدتقى )ض  المإتمر ستة مةالس إيتصامٌة اإةتماقٌة من اعرمن 

                                                 
 إهت  المدتقى باوتى :  39

التاسل فى إنشاء المةالس اديتصامٌة اتعماٌ  العمال بماا ما ال الامال العربٌاة كرافام مان راافام المةتمال المامنى الامق  صاانل  -1

 القرار الرسمى العربى.
ت العمل اتوااٌر اديتصاام افاى إرسااء المٌمقراوٌاة ترسٌخ مار المةالس اديتصامٌة فى بناء الحاار ادةتماقى اتنظٌ  ق يا -2

 االمحافظة قدى الحرٌات اعساسٌة احقاق ادنسان فى الاون العربى. 
إٌةام آلٌة يانانٌة لاربو المةاالس اديتصاامٌة اادةتماقٌاة ببعضاما الابعض، اإتاحاة المةاال لدمةاالس القا ماة بعارض تةاربماا  -3

المال العربٌة اع رع المشاركة فى المدتقى دٌضاح الصارة لمٌما التشةٌعما لتحإلاا حإلاها،  اال برات المتافرة لمٌما قدى بقٌة
 الٌكان مافعا لما دنشاء المةالس اديتصامٌة اادةتماقٌة بما. 
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االة ا ر البنان افدسوٌن االمؽر  امارٌتانٌا، بادضافة إلى ث ثة مال ات إلت إةراءات تن ٌإلٌة دنشاء 

 ٌمن( الماضاقات اوتٌة:مةالس ايتصامٌة ااةتماقٌة اهى مصر االسامان اال

 (40)اأهمافما اممامما، التعرٌؾ بالمةالس اديتصامٌة اادةتماقٌة اتاضٌ  أهمٌتما اةماع إنشا ما -1

اممثدٌن  تكاٌنما اتشكٌدما من ممثدٌن لدحكامات امنظمات أصحا  اعقمال االعمالمل بٌان كٌ ٌة 

ادمارع االتنظٌمى لدمالة ااضعما  مايل المةالس فى المٌكل بٌانالمنظمات المةتمل الممنى ... 

 المالٌة اإستق لٌتما احٌامها. اماارمها القانانى اتبعٌتما اتاةماتما اإمارتما

ترسٌخ مار المةالس اديتصامٌة اادةتماقٌة فى بناء الحاار ادةتماقى اتنظٌ  ق يات العمل  -2

 ان فى الاون العربى. اإرساء المٌمقراوٌة االمحافظة قدى الحرٌات اعساسٌة احقاق ادنس

التاسل فى إنشاء المةالس اديتصامٌة اادةتماقٌة اتعمٌ  العمل بما ما ل المال العربٌة باقتبارها  -3

 رافما  أساسٌا من راافم مإسسات المةتمل الممنى.

.. اق يتما .ممع التةاا  مل التاصٌات االمقترحات التى تصمرها المةالس  المإتمرنايش ايم 

كٌ ٌة تةن  ... كما نايش بحثٌة اادستشارٌة اع رع المتااةمة ما ل المالة )رسمٌة اأهدٌة( بالمراك  ال

إستمامة الحاةة إلى الحاار ادةتماقى فى كافة ضاٌا الموراحة قدٌما اتعارض اوراء ااعحكا  حال الق

 .اعحاال اسٌدة امنمةا  لمق  ادستقرار

ؼٌر منشؽدة بماال   ة إلى قان مإسسات اونٌةاتؤسٌسا  قدى حاةة الحكامات بصارة مستمر

ة إلى العمل قدى تاسٌل مةاالت الحاار ادةتماقى انقده من المستاٌات القورٌنايش أهمٌة العمل الٌامى 

المعايات االصعابات التى تااةمما المةالس اديتصامٌة االتى بر ت ... كما نايش المستاٌات القامٌة 

 .تةاا ها من   ل التوبٌق العمدى اسبل

 

 

 

                                                 
اع نباإل ال  فاات التاى تاإمع إلاى صاراع ٌضار بمصاال  كافاة الماااونٌن اال ٌسااقم قداى تحقٌاق العمالاة ادةتماقٌاة اتحساٌن مساات 40

 معٌشتم .
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لكافددة القددوى  التددأمين اإلجتمدداعى حقدداالتشدداور والتعدداون أساسددا للحددوار اإلجتمدداعى فددى * 

 ومنهجا للتعامل مع أخطار التعطل )والمرضل:العاملة 

 أوال :  الحوار اإلجتماعى تفعيال للحق فى التأمين اإلجتماعى للقوى العاملة :

مٌثة( تمرٌةٌا  اإةبارٌا  لم تدؾ يواقات المةتمال فاى ٌمتم نظا  التؤمٌن ادةتماقى )فى صارته الح

 كل المال قدى إ ت ؾ إتةاهاتما اظرافما اٌتمٌ  بوابعه التؤمٌنى الم ماا اوابعه ادةبارع القامى.

أ واار:  انعناى باإللي اع وار التى نتعرض لماا كبشار تمت  التؤمٌنات ادةتماقٌة بالتعامل مل أه ا

ل ـااحم اأ وار إصاابات العما تدي اع وار الث ثة فـى تؤمٌن )اٌت  التعامل ملالشٌ ا ة االعة  االافاة 

العمل اأمراض الممنة( ا وار المارض )اٌات  التعامال معاه إصابات  تؤمٌن   التعامل معما من   لـ)اٌت

من   ل تؤمٌن المرض ااعمامة أا التؤمٌن الصحى( ا ور التعول )اٌت  التعامل معه مان  ا ل تاؤمٌن 

 لبوالة(.ا

ن ما   (بؽاض النظار قان نااع العمال)احٌ  تتصل تدي اع وار بادنسان كدنسان ابالعامال كعامال 

ال تمت  ب  ة من ف اات المةتمال مان ؼٌرهاا اإنماا تمتام ةبارا   (الحمٌثة)كٌؾ أن نظ  التؤمٌنات ادةتماقٌة 

ن لحساا  الؽٌار بالقوااع اتعمل قدى مساتاع ياامى ٌمات  بكافاة أفارام المةتمال ساااء فاى إللاي مان ٌعمداا

الحكامى أا العا  أا ال اص أا التعاانى أا بالقاات المسدحة أا من ٌعمدان لحسا  أن سم  كإلاع الحرؾ 

االممن الحرة اأصحا  اعقمال من إلاع النشاو التةارع أا الصناقى أا فى مةاال ال راقاة اال اممات 

 اسااء كان مقر العمل ما ل المالة أا فى مالة أ رع.

نا أن نسةل فى إمتمام التؤمٌنات ادةتماقٌة إلاى ةمٌال أفارام المةتمال إهتمامماا باال رم إلاتاه حتاى ال

الا ل  ٌ اال أع نشاو امثال إللي نظا  التؤمٌن ادةتماقى فاى مصار الاإلع ٌسارع فاى شاؤن مان ٌمدكاان 

مسااااة فاى الحقااق نصابا معٌنا من العقارات كما نسةل أٌضاا أن ادت ايٌاات االتاصاٌات المالٌاة تمات  بال

لاإلا تمتام التؤمٌناات ادةتماقٌاة لةمٌال المقٌماٌن  ... اعةان مان تمٌٌ  بٌنم  ابٌن التؤمٌنٌة بٌن المااونٌن 

 الامال باٌن اتبر  المال ادت ايٌاات التاى تعاالج تنقال الحقااق التؤمٌنٌاة مال تنقال اعٌامع العامداة ... بالمالة

 .الم تد ة

ى نظاا  إةبااري ٌحامم القاانان م اٌااه امصاامر تماٌدماا اٌقارر أحكاماا  اهكإلا فدن التؤمٌن ادةتمااق

الم اٌاا( اأفقٌاا  )ف اات الماإمن  لحاالت اشراو ادستحقاق اٌباٌن مةاال التوبٌاق رأساٌا  )أناااع امساتاع 
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قدٌم (  حٌا  ٌمتام تامرٌةٌا  لم تداؾ ف اات القااع العامداة اٌتصاؾ قنم اإل بالقامٌاة االعمامٌاة فضا   قان 

 (41)ٌة.ادةبار

اهكااإلا ٌنظاار لدتااؤمٌن ادةتماااقى قالمٌااا  بدقتباااره تاامبٌرا  تؤمٌنٌااا  شااام   لمااةمااة م تدااؾ المشاااكل 

باٌن ةماقاة الماإمن قداٌم   subsidy conceptاديتصاامٌة اادةتماقٌاة إت اياا  افكارة التضاامن االتعااان

  فاى تعااٌض  ساا ر اعيدٌاة بالنسابة لما ٌـتحقق ال وـر المعرضٌن لد ور )االتى ت ترض مشاركة من ال

سٌ ة الحظ التى ٌتحقق ال ور بالنسبة لما( االتى تؤ إل م ماماا م ماةاا فاى التاؤمٌن ادةتمااقى، لعمامٌتاه 

ال كرة قداى  اإةبارٌته ابالتالى لدمصال  العامة التى تعام قدى الةمٌل من يٌامه اإنتشاره )ف  تقتصر تدي

التةارع بل تمتام إلاى حااالت ال تاإمع فٌماا ف اات مان الماإمن قداٌم  الصارة التكافدٌة الشا عة فى التؤمٌن 

كامل تكد ة الم اٌا التى ٌحصادان قدٌماا اٌؽواى ال ارق مان  ا ل المااارم العاماة لدمالاة أع مان مةمااع 

 الشع  أا من أصحا  اعقمال أع من المشراقات أا من أكثر من مصمر من هإله المصامر(.

ؤمٌن ادةتماااقً نظااا  يااامى قااالمى ٌساارع فااى م تدااؾ الاامال )اإن انشااٌر فااى النماٌااة إلااى أن التاا

إ تد ت أحكامه من مالاة ع ارع( إللاي أن اع واار ااحامة اال كارة ااحامة االمباامئ ااحامة ساعٌا  لتحقٌاق 

.. كما ٌنظر إلٌاه بدقتبااره نظاا  إيتصاامع ٌضامن إساتمرار الام ل  Social Securityالضمان ادةتماقى 

 دة لإلستثمار.اٌتٌ  أمااال  وا 

امنإل البماٌة تستممؾ نظ  التؤمٌنات ادةتماقٌة تؤمٌن القاع العامدة افقا  لما ٌعرؾ بمبمأ التامرا فاى 

التوبٌااق بحكاا  إةبارٌتمااا اماامع تاااافر مااا تسااتد مه ماان ماااارم اإمكانٌااات مامٌااة اإمارٌااة اقٌنٌااة ابٌ ٌااة 

تماقٌااة باااعحاال االظااراؾ اديتصااامٌة تشاارٌعٌة تح ٌ ٌااة. احٌاا  تتااؤثر )اتااإثر( نظاا  التؤمٌنااات ادة

اادةتماقٌة االسٌاسٌة .. اٌكان إمتمامها التمرٌةى لقواقات العامدٌن بمءا من المنش ات الكبٌرة ث  لؽٌرها 

عااصاا  االماامن الر ٌسااٌة ثاا  ماان المنشاا ات بمراقاااة اعاضاااع الةؽرافٌااة إإل تباامأ ةؽرافٌااا بالعااامدٌن بال

ما مٌن ث  لؽٌاره  ... امان ناحٌاة أ ارع تبامأ بالعاامدٌن فاى الصاناقة االتةاارة ... اتبمأ بالعامدٌن اللؽٌرها

اال ممات ث  العامدٌن بال راقة االصٌم ... اقدى مستاع أنااع التؤمٌنات تبمأ التؤمٌنات ادةتماقٌة بتؤمٌن 

                                                 
افى هإله الصارة من التؤمٌن االتى تعرؾ بالتؤمٌن ادةتماقى تتحقق المصاال  قداى مساتاع ال ارم اقداى مساتاع المشاراع اقداى  41

المستاع القامى اتحل م اٌا التؤمٌن أا بعض أنااقه محل مم رات اعفرام امحل الت امات المشاراع  تةااه العاامدٌن باه االت اماات 
ه أفرامه فتتعمم مصامر التماٌل اٌصب  ث ثٌا  اتسمى بالتالى اعيساو بادشتراكات حٌ  ٌساه  كل ورؾ فى تماٌل المةتمل ككل تةا

ن قات الم اٌا التى ٌتمثل فى  تحمٌمها التضامن ادةتماقى اإللي كده بصارة م ماةة تتقرر من   لما حاماما  منٌاا لدحقااق التؤمٌنٌاة 
   فٌما المعاشات مل التؽٌر فى اعسعار ان قات المعٌشة مان اد  ل بمبامئ العمالة فى تا ٌل ن قات ام اٌا تؤمٌنٌة لكبار السن اتت 

 الم اٌا بالنظر لكل من مصامر التماٌل.
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المارض إصابات العمل اأمراض الممنة ابتاؤمٌن الشاٌ ا ة االعةا  االافااة ثا  تمتام لدتعامال مال أ واار 

 االتعول. 

امن هنا فدننا نتودل فى قالمنا العربى إلى ادسراع فى شمال نظ  التؤمٌنات ادةتماقٌة لكافة القاع 

العامدة انتودل لسرٌانما فى شؤن المإيتٌن االعرضٌٌن االماسمٌٌن اما سمى بالعمالة ؼٌر المنتظمة )افى 

تاؤمٌن المارض االتعوال بدقتبارهماا مان التؤمٌناات إلات ادتةاه نتودل لشامال نظا  التؤمٌناات ادةتماقٌاة ل

المإيتة( ايم تتحمم الحقاق التؤمٌنٌاة لابعض ف اات أا ممان العاامدٌن افقاا عةااره  ال عدٌاة أا افقاا  عةاار 

 حكمٌة.

امااان  ااا ل تاااراك  ادحتٌاوٌاااات االم صصاااات االمااام رات تااات  معالةاااة العمٌااام مااان المشاااك ت 

مٌن ادةتمااقى بماا ٌحقاق المصاال  اديتصاامٌة لدماإمن قداٌم  ماالكى تداي اديتصامٌة بدستثمار أماال التاؤ

اعماال ابما ٌافر إحتٌاةاتم  بادستثمار فى مةال المنشا ات التعدٌمٌاة االصاحٌة فضا   قان المشاراقات 

 كثٌ ة العمالة اباةه قا  فى مشراقات التنمٌة اديتصامٌة قدى مستاع المةتمل.

 منهجا للتعامل مع أخطار التعطل : ثانيا : التشاور والتعاون

ممان ال ٌةامان فارص القااع العامداة المإهداة قدمٌاا اممنٌاا لدعمال )مل إنتشار معمالت البوالة باٌن 

ابحكا  مسا الٌة المالاة )االمةتمال قاماة(  ... إكتسابم  المستاع العدمى االممنى لدعمل(قمل مناسبة فار 

قن العمل )والما كان يامرا قدٌه اراؼبا فٌه اماإه  لاه(  قن ضمان حٌاة كرٌمة لشبابه   ل ممة البح 

ٌتعٌن تكامل ةمام الحكامات االمنظمات الممنٌة ... ... افى سبٌل تحقٌق ادستقرار السٌاسى اادةتماقى 

إلاى ةانا  ماا  امنظمات أصحا  اعقمال االعمال لتافٌر تعاٌضات امساقمات بوالة لتدي القاع العامدة

 ن ةمام فى مةال التؤهٌل الممنى االحرفى لتحسٌن يمرات المشتؽدٌن.تبإلله كل مالة م

افى مةال إمتمام ات عٌل تؤمٌن البوالة )بدقتباره من التؤمٌناات المإيتاة شاؤنه فاى إللاي شاؤن التاؤمٌن 

الصحى( فدنه ٌتعٌن مراةعة الشراو المإهداة دساتحقاق تعاٌضاات التاؤمٌن ... الناا هناا مراةعاة ال بارة 

قاماا ( حٌا  ٌ حاظ أن الشاراو التقدٌمٌاة المإهداة  50ؤمٌن البوالاة مناإل نشاؤته )مناإل أكثار مان المصرٌة لت

بنظاا  تاؤمٌن البوالاة فاى لإلستحقاق يم حالت مان ت عٌل التؤمٌن اتحقٌق الؽرض مناه .. الناا أن نسترشام 

ن لدعمال مان حٌا  ٌمتام التاؤمٌن لدماإهدٌ )افاى الساعامٌة افقاا لمشاراع ةاارع إستصاماره( مالة البحرٌن

 . رٌةى الةامعات مان إشتراو ممة إشتراي مإهدة اها إتةاه متقم  ٌت ق االمشاكل العمدٌة
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الت م  مشاكل التوبٌق التى أمت أا تاإمع لتاؤ ر التعامال مال  وار البوالاة رؼا  كاناه أحام بارامج 

رقاٌااة لماا   التااؤمٌن ادةتماااقى لتعاااٌض العمااال قاان ةاا ء ماان أةااره  الم قااام نتٌةااة لدتعواال ادةبااارع

 .(42)اعسره  فدننا نشٌر إلى نشؤته منإل بماٌة القرن الماضى ببعض المال اعارابٌة اأمرٌكا الشمالٌة 

اإلى ةان  المال الصناقٌة تنتشر البوالة أٌضا  فى المال ال تٌة سكانٌا  إلات معمالت النما السكانى 

  االة ا ر( ... فى حٌن أن هناي قة ا المرت عة )امثالما قدى المستاع العربى مصر االسامان االمؽر

فى القاع العامدة فى المال اع رع التاى ٌت اٌام فٌماا الودا  قداى القااع العامداة قان المعاراض ) اصاة 

مال ال دٌج( ... اٌ ضل فى تدي المال ت عٌل تؤمٌن البوالة مل تكامده مل نظ  وااارئ لدمسااقمات العاماة 

ات )فااى الاامال العصاارٌة( إلااى بااإلل أيصااى الةمااام لت  ٌااؾ حاامة ... افااى هااإلا الشااؤن تسااعى كافااة الحكاماا

 البوالة العامة )اإللي أٌا ما كان ممع إشرافما قدى إيتصامها(.

يامرا مدحاظاا مان  -ابص ة ما مة  -الت وٌو دنشاء تؤمٌن البوالة ن حظ أن هناي هإلا احٌ  نمت  ب

 There is always some degree of unemployment in marketالبوالة فى ظل إيتصامٌات الساق 

economies  ٌتؽٌر بتؽٌر اعحاال اديتصاامٌة. افاى حاٌن ٌاتمكن  -أٌا ما كانت ت سٌراته  -اأن هإلا القمر

العاودان فى المال المتقممة من الحصال قدى إحتٌاةااتم  المعتاامة ب ضال مام راتم ، أا مان  ا ل نظاا  

دم اار  ا ل فتارات ال فاى الامال النامٌاة ؼٌار ياامرٌن قداى الدتؤمٌن ادةتماقى، فادن الكثٌارٌن مان العما

، كما أن نظ  تؤمٌن البوالة، إن اةمت، توباق معااٌٌر إلات يٌاام شامٌمة، اتاإمع تعاٌضاات حٌاتم  العمدٌة

 ؼٌر كافٌة )مما ٌشةل فى كثٌرمن الحاالت ادنتقال بشكل ما   إلى يواقات اديتصام الو ٌدٌة(.

البوالاة تحمٌام مساتاع تعاٌضاات التعوال بالقامر الا    لضامان تاافٌر م ال اٌتعٌن ل اقدٌة تؤمٌن 

مناس  لدمتعودٌن والما كان التعول قن العمل عسابا   ارةاة قان إرامتما  )بمراقااة تشاةٌل المتعوداٌن 

 ( .43)قدى العامة إلى ساق العمل فى أقمال تت ق ايمراتم (

                                                 
( االناراٌج 1905كان  ور التعول آ ر اع وار اديتصامٌة الشمٌمة التى تااةه العمال اتمت  بما نظ  التاؤمٌن فاى كال مان فرنساا ) 42
( 1927( ثا  ألمانٌاا )1919( ث  فاى أٌوالٌاا )1911( ث  صمر أال تشرٌل يامى إةبارع فى برٌوانٌا )1907االمانماري ) (،1906)

 (.1955( اكنما )سنة 1947( ث  الٌابان )سنة 1935ث  فى الاالٌات المتحمة )مل صمار يانان الضمان ادةتماقى فى سنة 

عمٌم من المال اإستمر منإل قشارات الساناات لٌمات  بالبوالاة المإيتاة مان البوالاة العاماة واٌداة ايم إنتشر تؤمٌن البوالة فى ال          
اعمم التى قمم بما إلى نظ  المساقمات االتشؽٌل، ايم أمع إللاي فضا  قان الشاراو التقدٌمٌاة لدمامة المإهداة دساتحقاق التعاٌضاات، 

 ن بدقتباره من التؤمٌنات المإيتة.االحم اعيصى ل ترة ادستحقاق إلاتما إلى إمارة التؤمٌ
فاى الامال الصاناقٌة مان حاٌن و ار  ا ل الما اة قاا  اع ٌارة )اآ ار  the mass unemployment ايم ظمارت البوالاة العاماة        

ل المثاال، إلاى صارة لما تدي التى شاهمها العال  فى أاا ر العقم الثال  اأاا ل العقم الرابل من القرن العشرٌن االتاى أمت، قداى سابٌ
 (.1931ظمار قة  مالى مدماس فى الم صصات المالٌة لنظا  الضمان ادةتماقى ادنةدٌ ع )قا  
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 التأمينية وضمانا لكفايتها:* إستهداف الحوار اإلجتماعى حقوقا دنيا للمزايا 

 :مزايا التأمينيةأوال : إستهداف نظام التأمين اإلجتماعى حقوق دنيا لل

تتكامل تمابٌر الضمان ادةتماقى التؤمٌنٌة اؼٌر التؤمٌنٌة لتضمن كدما أمكن مستاع معٌشة مناسا  

 اون )بل الكل مقٌ ( ... فدن ل  ٌمكن ف  أيل من ضمان الحم اعمنى لن قات المعٌشة .. اإللي لكل ما

باالنظر  لةمٌال يواقاات المةتمال flat rateانإله  فى هإلا الشاؤن لتؤكٌام شامال المعاشاات الماحامه 

لدممؾ القامى منما امن هنا فمى تستحق لد  ات ااعفرام المناو بم  تنش ه اعو ال ارقاٌة اعسرة )ربات 

ن القٌا  بمارها فى مةال الحضانة ارقاٌاة الو الاة البٌات( )مان ادلت ا  بؤماء أٌة إشتراكات( لتمكٌنما م

 اٌمتم إللي لدممتمٌن برقاٌة المسنٌن االعاة ٌن ؼٌر القامرٌن قدى الحركة .

مراساة كٌ ٌاة  افى إستمماؾ المعاشات الماحمه لضمان الحم اعمنى لن قات المعٌشة فدن إللي ٌساتد  

م تداؾ ةاانبماا اديتصاامٌه اادةتماقٌاة االسٌاساٌة تحمٌم الحمام المنٌا لدمعاشات اإنعكاساتما مل إمراي 

 ات م  المبامعء ااعسس التؤمٌنٌه عحكامما من حٌ :

أساادا  تحمٌاام الحاام اعمنااى )نساابٌا اريمٌااا( فااى إرتباوااه بكاال ماان ن قااات المعٌشااه امسااتاٌات  -

 اعةار ابمراقاة سب  إستحقاق المعاش امعاملة حسابه.

افقااا لااه االااإلع ٌتباااٌن فااى يواقااات  ل الااإلع تااربو الحاامام الاامنٌاوبٌعااة اقناصاار اعةاار أاالاام   -

 النشاو المشمال بنظا  التؤمٌن ادةتماقى اتدي التى ٌمتم إلٌما.

مان حٌا  تا ٌال  اعسادا  ادكتااارع لدتماٌال أا حٌ  إ تٌاار التماٌل سااء من امصامر أقباء  -

 العمل. صاح  قدٌه. ا التؤمٌنات )المإمنأقباء التماٌل بٌن مصامر التماٌل التقدٌمٌه لن قات م اٌ

 لدتاصٌات اادت ايٌات المالٌه الصامره فى هإلا الشؤن. الماله( افقا

                                                                                                                                                           
 افقا لدمست ام من تةار  المال الم تد ة تتحمم الم م  الر ٌسٌة دنشاء نظا  فعال لتؤمٌن البوالة فى ظل ظراؾ العالمة فٌماا ٌداى  43

Designing an unemployment insurance scheme: 
ٌتعٌن أن ٌتمثل الممؾ المباشر من إنشاء النظا  فى تافٌر م ل مناس  لدعاودٌن قدى ؼٌر إرامتم  )امان أن ٌكان لم  م ل فاى  -أ

 % من الم ل السابق قدى التعول.60% ا50تعودم ( ٌترااح قامة بٌن 

لعمال فعا  باؤن تكاان لاه مامة قمال فعدٌاة ساابقة قداى ٌة  أن ٌقتصر إستحقاق م اٌا التؤمٌن قدى تعول العامل الإلع ٌماتمن ا -  
 التعول ... افى المقابل ٌتعٌن تافٌر إقانات بوالة تمت  بالعاودٌن المإهدٌن لدعمل ممن ل  ٌسبق لم  العمل )بمان ممة إشتراي(.

ال االمالاة )بمراقااة ٌت  تماٌل تؤمٌن البوالاة قان ورٌاق إشاتراكات ٌسااه  فاى أما ماا كال مان الماإمن قداٌم  اأصاحا  اعقما -ا
 الظراؾ اديتصامٌة لدمال اعيل نماا حٌ  تكان ادحتٌاةات ادةتماقٌة أكبر من ماارم المالة(. 

ٌتعٌن ادهتما  بالعمل قدى تشةٌل اتؤهٌل اتمرٌ  المتعودٌن لدتكٌؾ مل التؽٌارات المساتمرة فاى سااق العمال افقاا  لدتواار فاى  -م
  ادنتاا افقا  لدساق الحر افى ظل ظراؾ المنافسة المالٌة االتؽٌرات التكنالاةٌة المستمرة اعماات ااعسالٌ  ) اصة حٌ  ٌت
 التى تستد   مإه ت ةمٌمة لدعمل(.
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انبامر قداى مساتاع الامال العربٌاة بالتنبٌاه إلاى أهمٌاة تقرٌار حام أمناى لدمعاشاات ٌك اى لمتودباات 

االعةا  االافااة امان  الحٌاة اعساسٌة كحق إنسانى أصٌل امستارع لكال ماااون فاى حااالت الشاٌ ا ة

ربو ادستحقاق بمامة قمال أا أماء الماإمن قدٌاه )الماااون( عٌاة إشاتراكات )بمراقااة القامرة اديتصاامٌة 

 البرامج الشامدة(.لدمالة التى قامة ما تمثل المصمر الر ٌسى لتماٌل 

 ثانيا : إستهداف نظام التأمين اإلجتماعى كفاية المزايا :

 المحافظة على قيم المعاشات :ايا من خالل إستهداف كفاية المز -1

مدت ماه ما الات فدنماا  (44)محمامٌاه مارهاا المباشار فاى التنمٌاةإمراي م ماا  المالاة العصارٌة ا لم

حٌ  ٌنظر )ة ادةتماقٌة  اصة فى مااةمة ظاهرة التض   ـل الحماٌـل االمق  القامى لت عٌـبتافٌر التماٌ

إلى السٌاسات المالٌة ااديتصامٌة الحكامٌة بدقتبارها مس الة قان إن  ااض القااة الشارا ٌة لدنقاام  اصاة 

فٌه منحنٌاات اعةاار اتتساارع معامالت اتت اات .. فى الايت الإلع تضور   (من   ل ادصمار النقمع

عاشاااات احاامامها الااامنٌا تاامرةما اٌصااب  مااان الضاارارع قداااى هٌ ااات التااؤمٌن ادةتمااااقى م ءمااة الم

 مستاع معٌشة المإمن قدٌم .ل اإستقرار ما تود  اعمر إللي(د)ك)االقصاع( مل اعسعار ااعةار 

ايم تدةؤ نظ  التاؤمٌن ادةتمااقى فاى فتارات التحااالت اديتصاامٌة إلاى تقرٌار حامام يصااع امنٌاا 

ترة ع رع افقا  لدتؽٌر فى اعسعار لألةار التى تإمع قدى أساسما ادشتراكات )مل رفل تدي الحمام من ف

ااعةار( افى إلات الايت تقارر تداي الانظ  حامام منٌاا لمعاشاات إلاع اعةاار المن  ضاة حٌا  ال تسام  

اعةااار هنااا بتحماال أقباااء ادشااتراكات )إهتماات ادت ايٌااات االتاصااٌات المالٌااة بااالنص قدااى قاام  إرهاااق 

لإلع ٌصل إلى إق اا م  كدٌاة مان ادشاتراكات مال تحمال المإمن قدٌم  إلاع الم ال المن  ضة إلى الممع ا

 أصحا  اعقمال أا المةتمل ككل )ممث  فى المالة( عقباء الم اٌا التؤمٌنٌة المقررة لم (.

النا إمراي ت اٌم حمة ادرت اع المستمر فى اعسعار ان قات المعٌشة فى فترات اع مات اديتصامٌة 

تتعارض لماا الامال إماا مباشارة أا بورٌاق ؼٌار مباشار( اباةاه قاا  تات  اتتماقى إنعكاساتما بٌن المال )ل

القٌماة الحقٌقٌاة لدمعاشاات أع قداى ياتماا الشارا ٌة مان موالبة نظ  التؤمٌناات ادةتماقٌاة بالمحافظاة قداى 

  ل السعى إلى م ءمتما مل التؽٌر فى اعسعار أا مستاٌات اعةاار أا ن قاات المعٌشاة اباةاه قاا  مال 

                                                 
بعم أن كان لما النصٌ  اعكبر فى مدكٌة المشراقات اديتصامٌة من   ل القواع العا  )الإلع كان توار مار المالة لٌصب  محماما  44

اقات اديتصااامٌة، لتاامار افقااا لنظاارة سٌاسااٌة بعٌااما قاان القااقاام اديتصااامٌة اآلٌااات الساااق(، اعماار الااإلع كااان ٌسااٌور قدااى المشاار
ٌستمقى هٌك  يانانٌا معٌنا حقق أهمافه، اتةاا ته مرحدة التحاالت اديتصامٌة إلى هٌاكل إيتصامٌة ةمٌامة إلات آلٌاات ةمٌامة. تعامم 

شركات متعممة الةنسٌة االشركات الكبٌرة قدى أه  القواقات اديتصامٌة اتعممت ق يات هٌاكل المشراقات اديتصامٌة اسٌورة ال
 العمل الحر اسامت إيتصامٌات الساق اآلٌاته.



56 

ات اديتصااامٌة، )اتماات  نظاا  المعاشااات بتحقٌااق مساااٌرتما لدتؽٌاارات اديتصااامٌة قناام تحمٌاام تدااي التؽٌاار

المعاشااات ماان  اا ل م ءمااة المعاشااات الةمٌاامة ماال متاسااوات اعةااار  اا ل السااناات اع ٌاارة ماان 

ار أا ادشتراي، ثا  متابعاة م ءماة المعاشاات القا ماة مال التؽٌار المساتمر فاى مساتاٌات اعساعار أا اعةا

 ن قات المعٌشة ... اهكإلا تإثر ظاهرة التض   فى ك اٌة المعاشات.

اال ترتبو مشكدة م ءماة المعاشاات بدن  ااض القااة الشارا ٌة لدنقاام )الاإلع ٌاإمع ل ٌاامة اعساعار(  

اإنمااا ٌتعااٌن مراقاااة ربااو المعاشااات بادرت اااع فااى مسااتاع المعٌشااة نتٌةااة درت اااع مسااتاع اعةااار ... 

 دى إللي فدن أفضل معاٌٌر م ءمة المعاشات هى اعريا  القٌاسٌة لألةار الن قات المعٌشة . اتؤسٌسا ق

 :إستهداف كفاية المزايا التأمينية بتفهم األخطار وآثارها وإنعكاساتها -2

اوثار المالٌه تى تصٌ  ادنسان العل نمت  هنا بت م    ور العة  الما   بدقتباره أشم اع وار ال

  أا الشٌ ا ة  Premature deathدى أشم تؤثٌرا  قدى ال رم اأسرته من آثار الافاة المبكرة لدعة  الك

Old-age(45.) 

اقدٌنا إمراي أن العة  الما   بم تدؾ مرةاته من نماإلا ال ور التاؤمٌنى الاإلع ٌتعارض لاه ادنساان 

ؼاا  تعاامم العااماال واااال أٌااا  حٌاتااه )باال إن كاال شاا ص سااٌعانى ماان العةاا  إن آةاا  أا قاااة ( ... ار

االمتؽٌرات التى تإثر فى إحتماالت اياع  ور العة  امقمار ال سارة الناش ة قن إللي فدن شاماله لكافاة 

البشار ٌساام  بالحساابات التؤمٌنٌااة لد ساا ر المالٌااة التاى تترتاا  قداى تحااال ادنساان ماان مناتج لداام ل إلااى 

 (.46)مستمدي له 

ا النقمٌاة التاى ٌافرهاا كتعااٌض لدام ل االن قاات ادضاافٌة اإإل تبما ك اءة التؤمٌن فى مستاع الم اٌ

ااعضرار المتمثدة فى القصار  العضاع أا العقدى ، االتى ال تقتصر قدى مةرم إرتباوما بالم ل السابق 

)بدقتبااار أن الم اٌااا بمٌدااة لداام ل السااابق قدااى العةاا ( الكنمااا تتةاااا  إللااي لتاارتبو بتعاااٌض العاهااات 

ظر قن أثرها قدى القمرة قدى الكس  االعمل( اتعمم إحتٌاةات العاة  الناش ة قان االتشاهات )بؽض الن

                                                 
ال تقتصر فقو قدى إنقواع الم ل ... بل تمتم إلى قمٌم من الن قات ادضافٌة التى تنشؤ كن قات التمرٌض االمعاانة فاى القٌاا  بؤقبااء  45

ٌامٌة اإست ما  اعماات أا اعةم ة ال  مة لإللي ... مل ت اٌم بنام ادن اق المعتامة قدى الؽإلاء االكساء ااديامه اادنتقاالت الحٌاة ال
االتى يم ت تدؾ ناقٌاتما قن تدي المعتامة لؽٌر العاة ٌن ... ايم تساتد   حالاة العااة  ت ارغ الؽٌار أا أحام أفارام اعسارة لرقاٌتاه أا 

منه فى إكتسا  الر ق اؼٌر إللي مما ٌد   لدمحافظة قدى المستاع المعٌشى لدعاة  امن ٌعالم  حتى يٌل ابحق أن العة   القٌا  بمال  
 .Living deathالكدى ناقا من الحٌاة الم قامة 

ٌاة إساتمماؾ ك ااءة التاؤمٌن من نع  هللا أنه رؼ  شمة اوثار المالٌة لدعة  الما   فانه من اع وار إلات المعمل المن  ض بما ٌتاٌ  إمكان 46
بؤقباء معقالة )إللي أن معمل التكرار المن  ض ٌعنى فى حم إلاته إن  اض مساتاع تكد اة التاؤمٌن بالنسابة لكال فارم فاى حاٌن أن شامة 

 اوثار المالٌة تةعل من الصع  قدى أع فرم أن ٌتحمل بم رمه النتا ج المالٌة لتحققه(.
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قة ه العضاع أا العقدى ... امن هنا ٌتعٌن قداى الممتماٌن بت عٌال م اٌاا نظا  التاؤمٌن ادةتمااقى إمراي 

أودق قداى وبٌعة اآثار العة  الما   لت م  مشاكل العاة ٌن التى تعممت مظاهر ادهتما  العالمى بما حتى 

 . The internationl year for disabled people (47)العا  العالمى لإلاع العة   1981قا  

النا أن نست دص معٌار ماحم لدعة  الما   بؽض النظر قن أسبابه، رؼ  اةام يانان مستقل 

ؾ افقا الما    ٌة  أن ال ٌ تد... افى هإلا الشؤن فدن معٌار العة   work injuriesدصابات العمل 

 Aلسب  العة  إصابٌا كان أ  ؼٌر إصابى إإل ٌعتم بكل من المعٌار الوبى االمعٌار اديتصامع 

combination of both medical and economic crieria   اتكان العبرة باوثار المتعدقة

 the effect on a person's ability to look after himselfبقمرة ادنسان قدى العناٌة بن سه 

اهنا ٌتسااع العة  العضاع بادضورا  العقدى .. ايم ٌكان لدمعٌار اديتصامع ا نا أكبر من المعٌار 

الوبى قنم تقرٌر إستحقاق المعاش لدعة  بمراقاة العمر االممنة اإمكانٌات إقامة التؤهٌل ااضل العاة  

  )حٌ  أس رت التةربه قن أن بالنسبة لدعمل مل مراقاة مقارنة اعةر بعم العة  بالم ل السابق لدعة

المقارنة بٌن م ل العاة  بعم إقامة التؤهٌل ام ل مثٌده القامر يم تضعؾ من الباق  قدى العمل االتمرٌ  

 قدى قمل ةمٌم(.

 

 

 

                                                 
  1970أثنااء منايشاة مةداس العماا  البرٌواانى لقاانان العااة ٌن اإلاع اعماراض الم مناة لعاا  من الم ٌم هنا ترمٌم قبارات يٌدات  47

 كاوتى :
 إننا نرٌم مةتمعا ٌتمٌ  باحترا  حقٌقى لدمعايٌن من أفرامه ، حٌ  ٌكان ت م  أاضاقم  صاميا اقمٌقا الٌس مظمرٌاا أا شاكدٌا ، 

اض الشمٌمة ف  أيل من أن نٌسر لم  الحٌاة والما إستمرت ، فدنبح  إحتٌاةات اإإلا ل  ٌكن من المٌسار أن نوٌل من قمر إلاع اعمر
العاة ٌن يبل بح  الماارم المتاحة النافر لم  من اسا ل الحركة بؤيصى ما ٌسم  به التقم  العدمى ااد تراقات الحمٌثة، إنناا نرٌام 

لمةتمال افقاا لقمرتاه اال ٌشاعر فٌاه العااة  أناه مرفااض مان مةتمعا ٌكان لدعاة  فٌه حقا أساسٌا فى المسااهمة فاى الصاناقة افاى ا
 المةتمل بسب  قة ه .

انشٌر هنا إلى العمٌم من الم اٌا النقمٌة ادضافٌة التى ٌافرهاا نظاا  الضامان ادةتمااقى بالممدكاة المتحامة لدعااة ٌن االمعاشاات 
( أا لرقااٌتم  )فٌماا ٌسامى Attendance allowance ماة ؼٌار الممالاه بدشاتراكات لمان ٌت ارع لم  ماتم  )فٌماا ٌسامى بعا اة الم 

ايام ياررت سانة   Mobility allowance( إلاى ةانا  ماا ٌسامى بعا اة الحركاة Invalid Care allowanceبعا اة رقاٌاة العااة  
1976 . 

مشاارة االمعداماات أا تقامٌ  اهناي العمٌم من المنظمات الممنٌة )بالممدكة المتحمة( التى تمت  بالعاة ٌن ساااء مان حٌا  تقامٌ  ال
م الرقاٌة لم  اعو الم  أا تافٌر التمرٌ  االتؤهٌل االتشؽٌل أا تنمٌة الممارات ااعنشوة الرٌاضٌة االسٌاحٌة )القم إستتبل هإلا التعام

 (.Centeral Council for Disabledاإللي ادهتما  المتكامل إلى إنشاء منظمة يامٌة تسمى بالمةدس المرك ع لدعاة ٌن 
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الحوار اإلجتماعى بإدراك اآللية التمويلية الذاتية لدنظم التدأمين اإلجتمداعى قوميدة المجدال * 

ء بإلتزاماتهدا كحدق للمدؤمن علديهم مسدتمد مدن المواطندة والتى تؤكدد قددرتها علدى الوفدا

دون إرهاق مالى لمصادر التمويل مع تحقيق القددره علدى مالءمدة المعاشدات مدع التغيدر 

 فى األسعار ونفقات المعيشة األساسية:

ن إت ايا  مل وبٌعة اقالمٌة اع وار التؤمٌنٌة فدن التؤمٌنات ادةتماقٌة نظا  تؤمٌن إةبارع يامى ٌتعٌ

رأسٌا ستة أ وار ٌتعرض لما كافة أن ٌمتم تمرٌةٌا ااةبارٌا لٌشمل أفقٌا ةمٌل يواقات الشع  اٌشمل 

حك  إةبارٌه التؤمٌنات ادةتماقٌه فدنما تإثر اتتؤثر بالظراؾ ااعحاال اديتصامٌة با ... البشر

اعحاال قدى مستاع اادةتماقٌة االسٌاسٌة ابالتالى ٌتعٌن إمراي أبعام اإنعكاسات تدي الظراؾ ا

 لدقمرات ا )ضمانا ل اقدٌتما امراقاة ـامر تماٌدمـالم اٌا اشراو إستحقايما أاقنم تقمٌر أقباءها امص

عصحا  اعقمال االحكامات( مل مراقاة ادلت ا  فى تحمٌم م اٌاها اشراو إستحقايما التماٌدٌة 

لمٌه لإلنسان التى تافر له حٌاه كرٌمة آمنه مالٌة )بدقتبارها من الحقاق العاالتاصٌات الدت ايٌات ابا

 سااء فى الاون أا   ل تنقل القاع العامده بٌن المال(.

التؤمٌنات ادةتماقٌة قدى الافاء باالحقاق  القمرة المالٌة الإلاتٌة لنظ  فى ادوار قالٌه ٌتعٌن إمرايا

ٌتعااٌن إيتصااار إهتمااا  ن هنااا .. اماا. ابصااارة آلٌااة التؤمٌنٌااة لةممااار المااإمن قدااٌم  فااى كافااة اعايااات

تكاااٌن الم صصااات ( قدااى دكتاارٌااان )القااا مان  بتقاامٌر ادشااتراكات االم اٌااا افحااص المركاا  المااالىا

الساناات اعالاى لسارٌان  قدى (التى تت اٌم بمعمالت مدحاظة)المالٌة ال  مة لدافاء بادلت امات المستقبدة 

 إلى النظ  يامٌة المةال التى تمتم لكافاة يواقاات القااع العامداة)اقدى النظ  ال  اٌة( اال ٌمتم إللي  النظا 

فاى تداي الانظ  إ تٌار أسادا  التماٌال المناسا  ت عٌل اإمارة الحاار ادةتماقى حال بعم إللي ٌتعٌن ... ا

 (48)لتضا  ااة تنامى ظااهرة ـبمراق)ا ـافاء بادلت امات اتواٌر الم اٌـار ال عالة لضمان الـاأاةه ادستثم

 . (تى تإمع إلى تنايص القٌمة الحقٌقٌة لألماال المتراكمةال

افى هإلا المةال ٌتعٌن إمراي تعمم اعسالٌ  ادكتاارٌة ل حص نظ  التؤمٌن )أسدا  التماٌل الكامال 

اأسالٌ  التماٌل الة  ى االماا ناة( ... اهناا فادن مان اعماار اعساساٌة التاى تمات  بماا هٌ اات التؤمٌناات 

                                                 
اهى ظاهرة قالمٌة أمت قمدٌا إلى أن أصبحت النظ  ممالة افقا  عسدا  التماٌل الة  ى اأحٌانا  افقا  عسدا  الماا نة  اصاة فاى  48

نماٌة فترات ادضورابات اديتصامٌة التى تحم  ؼالبا  قدى أثر الحارا  افاى حااالت اع ماات أا التحااالت اديتصاامٌة بماٌاة مان 
ث  اع مة المالٌة العالمٌة اع ٌرة االتى ما الت تتتابل إنعكاسااتما السادبٌة قداى يامرة نظا  التؤمٌناات ادةتماقٌاة قداى  أ مة الث ثٌنات

 الافاء بدلت اماتما.
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  ص أسدا  التماٌل المناس  لم ءمة المعاشاات مال التؽٌار فاى مساتاٌات اعةاار )بماا ادةتماقٌة إست

ٌت ق مل وبٌعة التؤمٌن ادةتماقى كنظا  إةبارع تتعمم مصامر تماٌل م اٌااه اٌتعاٌن أال ت ٌام إشاتراكاته 

اا ناة )أا قن يمرة مصامرها( افاى هاإلا الشاؤن ٌسات ام مان ال بارة المالٌاة م ءماة اتبااع أحام أساالٌ  الم

التماٌل الة  ى(، اإال نشؤت لمٌنا مشاكل مالٌة قدى رأسما مشكدة البح  قن ماارم إضافٌة لتماٌل ن قات 

المحافظة قدى القٌمة الحقٌقٌة لإلحتٌاوٌات )اهى مشكده كانت اراء إيتراح البعض ةمل إحتٌاوٌاات نظا  

قرار يٌ  المعاشات  اصاة فاى حامامها التؤمٌنات ادةتماقٌة بم تدؾ المال فى صنماق مالى لضمان إست

 المنٌا(.

 وقد أكدت التغيرات اإلقتصادية المستمرة مايلى:

اادرت ااع المت حاق فاى ن قاات  أصاب  ادن  ااض السارٌل االمساتمر فاى القااة الشارا ٌة لدنقاام )  -1

ٌاناا المعٌشة امستاٌات اعةار( من الظااهر العامة التى تسام م تدؾ مال العاال  االتاى تتسا  أح

نظا  التاؤمٌن ادةتمااقى التاى تاافر  اهناا ٌتعاٌن مراساة التاؤثٌر المتباامل باٌن… بكثٌر مان الحامة 

معاشااات ابااٌن التوااار اديتصااامع  اصااة فااى مةااال الع يااة بااٌن المعاشااات االتؽٌاار فااى القاااة 

 الشرا ٌة لدنقام امستاٌات اعةار.

، تامقا إلاى ، فضا  قان إقتباارات العمالاةافى هإلا الشؤن فدن ادقتبارات ادةتماقٌاة ااديتصاامٌة

الموالبة بتناس  المعاشات مل التؽٌر فى مستاٌات اعةار بحٌا  ٌمكان إقتباار مشاكدة م ءماة المعاشاات 

 مل التؽٌرات العامة من اعمار الحتمٌة التى تااةمما نظ  المعاشات.

الن قاات ال ٌتاؤثر بؤسادا  بمراقاة إرتباو ادشاتراكات االم اٌاا بمساتاٌات اعةاار، اأن مساتاع   -2

التماٌاال المتباال )بعكااس مسااتاع ادشااتراكات(، فااان مشااكدة تماٌاال ن قااات م ءمااة المعاشااات ماال 

مستاٌات اعةار إنما تثار، فى المقا  اعال، بالنسبة إلى أساالٌ  التماٌال اماا يام تاإمع الٌاه مان 

االن قاات )حتاى ٌتحقاق التااا ن تراك  إحتٌاوٌات رٌاضٌة ٌتعٌن ت اٌمها بإلات نسبة ت اٌم الماارم 

 المالى لنظا  التؤمٌن(.

امن هنا أست دص أن من المناس  لنظ  التاؤمٌن ادةتمااقى ادةباارع  اصاة إلات المةاال القاامى 

إتباع أسدا  لدماا نة قدى فترات إلا إحتٌاوى محمام لاه اظٌ اة تعاٌضاٌة اٌااا ع مثداى أا ث ثاة أمثاال 

اعساادا  اعمثاال ااعكثاار مرانااة لتماٌاال ن قااات م ءمااة المعاشااات ماال  الن قااات السااناٌة اإللااي بدقتباااره
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التؽٌاارات اديتصااامٌة اإللااي فضاا  قاان كانااه اعساادا  الااإلع ٌت ااق ماال وبٌعااة نظاا  التااؤمٌن ادةتماااقى 

 ادةبارٌة الممتمة لةمٌل العامدٌن.

رٌته( فدن هنااي لنظا  التؤمٌن ادةتماقى )بحك  يامٌته اإستمرا( 49)اوالما نضمن قضاٌة متةممة 

ما ما قمما أمناى مان الماإمن قداٌم  احةماا أمناى مان اعةاار )قضااٌة متةاممة(، امان المإكام قنم اإل أن 

أسدا  التماٌل الكامل ال ٌعتبر مناسبا قدى ادو ق فى ظل التوار االنما اديتصامع ) اصة اأن المالة 

تٌار المناس  تماٌدٌا  اإيتصامٌا  بٌن أسالٌ  تضمن افاء نظا  التؤمٌن ادةتماقى بدلت اماته( اٌنحصر اد 

 التماٌل الة  ى اأسالٌ  الماا نة التى تقا  قدى ال راض المتاافرة فى نظ  التؤمٌن ادةتماقى.

افااى إساات  ص اعساادا  ادكتاااارع المناساا  لدتماٌاال ٌتعااٌن إمراي حتمٌااة العاامال قاان أساادا  

السناات اعالى لبمء توبٌق نظا  التؤمٌن ادةتماقى حٌ   التماٌل الكامل الإلع ةرع العمل قدى إتباقه فى

بعكس الاضل مل نما نظا  التؤمٌن ادةتماقى ن ٌكان مةال التوبٌق ياصرا  قدى ف ات محمامة من العامدٌ

التاى تتاٌ  تحقٌاق  (50)اإمتمامه لكافة يواقات العامدٌن اٌساتتبل إللاي م ءماة أساالٌ  الماا ناة ادكتاارٌاة 

الى فااى السااناات الم تد ااة ماان  اا ل يٌااا  مةماقااة المشااتركٌن فااى كاال احاامة  منٌااة بتماٌاال التاااا ن الماا

معاشات المست ٌمٌن   ل إلات الاحمة أا ال ترة )ايم ت ٌم فترة التاا ن إلى قمة سناات انكاان بصامم ماا 

 ٌسمى بؤسدا  الماا نة قدى فترات( .

                                                 
لدمتتبعٌن لسٌاسات تماٌل التؤمٌن ادةتمااقى م حظاة قامال العمٌام مان الامال )االممتماٌن بتماٌال نظا  التؤمٌناات ادةتماقٌاة( قان  49

 (1))المتبال فاى شاركات التاؤمٌن لتكااٌن م صصاات مالٌاة تعاامل كامال ادلت اماات( full funding systems  التماٌال الكامال أسادا
اادتةاه إلى إست ما  أحم اعسالٌ  ادكتاارٌة اع رع )أسدا  الماا نة السناٌة أا قدى فترات أا أحم أسالٌ  التماٌل الة  ى( التى 

ظ  التؤمٌنات ادةتماقٌاة حٌا  نكاان بصامم قضااٌة متةاممة لدماإمن قداٌم  تتاٌ  تامفقات مالٌاة ةمٌامة )ال تت ق اقمامٌة اإةبارٌة ن
فمنااي ما ماا ماإمن قداٌم  ةامم( حٌا  ٌحامم  Closed fundتحتاا معما لتقمٌر نس  ادشتراكات بادفتراض ثباات قامم الماإمن قداٌم  

 التالى إيتضاء الحقاق التؤمٌنٌة فى أع ايت.القانان حاالت اشراو ادستحقاق اال ٌكان لدمإمن قدٌه ب
ٌتٌ  أسدا  الماا نة تؽٌر معمل ادشتراكات مان فتارة ع ارع مان فتارات التااا ن الماالى قداى ضااء التؽٌار فاى ن قاات المعاشاات  50

   ل السنة أا ال ترة المعنٌة )ماا نة سناٌة أا قدى فترات( .
أسالٌ  التماٌل الة  اى فٌات  فٌماا التااا ن الماالى مان  ا ل تقامٌر القٌماة الحالٌاة لدمعاشاات هإلا أما قن اعسالٌ  الم تدوة أا          

الةمٌمة انكان بصمم ماا نة لقٌ  المعاشاات الةمٌامة  ايام ٌات  التااا ن الماالى مان  ا ل تةمٌال م تااح أا ماا ٌسامى بؤسادا  القساو 
 لسناات .المتاسو العا ، اٌظل معمل ادشتراكات هنا ثابتا لعمم من ا
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سبيال لتسوية المنازعات  ية للغيرالمفاوضات الجماعية بإحترام الرؤية المبدئ خامسا :

ذوى ) والتعدداون بددين بالتشدداور وعقددد اإلتفاقيددات الجماعيددة لتحسددين شددروط وظددروف العمددل

ومددن خددالل  ممثلددى الحكومددات وإتحددادات أصددحاا األعمددال والعمددالل المهددارات التفاوضددية

حدددول الموضدددوعات ذات  والتحكددديم اإلختيدددارى للتوافدددق لالمؤهلدددون)كمدددونالوسدددطاء والمح

بالتشريعات واإلتفاقيات المنظمة لعالقات العمل وفقدا لمبدادو حسدن النيدة والمتغيدرات الصلة 

 اإلقتصادية

* المفاوضددات الجماعيددة
 

علددى المسددتوى الفئددوى والقددومى سددبيال لتسددوية المنازعددات وعقددد 

 : لتحسين شروط وظروف العملالعمل الجماعية إتفاقيات 

ألؾ اتسعما ة اتسل اأربعٌن أير المإتمر العا  لمنظمة العمل فى الٌا  اعال من ٌالٌا )تما ( سنة 

 إت ايٌاة حاق   1949ٌانٌاا )ح ٌاران( سانة  8المالٌة المنعقم فى ةنٌؾ فاى مارتاه الثانٌاة االث ثاٌن فاى 

 ل ـبقصم تشةٌ (51)التنظٌ  االم ااضة الةماقٌة  

                                                 
ٌالٌاة  18( بشؤن توبٌق مبامئ حق التنظٌ  االم ااضة الةماقٌاة .. م دات هاإله ادت ايٌاة مار التن ٌاإل إقتباارا مان 98حال ادت ايٌة ) 51

 : 1951)ح ٌران( سنة 

قام فاى ةنٌاؾ فاى فى الٌا  اعال من ٌالٌا )تما ( سنة ألؾ اتسعما ة اتسل اأربعٌن أير المإتمر العا  لمنظمة العمل المالٌة المنع
االتاى تانص  1949 إت ايٌة حاق التنظاٌ  االم ااضاة الةماقٌاة  سانة   1949ٌانٌا )ح ٌران( سنة  8مارته الثانٌة االث ثٌن فى 

 قدى: 
ٌة  أن تافر لدعمال اسا ل الحماٌة الكافٌة ضم أقمال التمٌٌ  التى ٌقصام بماا الحام مان حارٌتم  النقابٌاة فٌماا ٌ اتص  -1(:1مامة )

 الة.بالعم
 توبق مثل هإله الحماٌة بص ة  اصة بالنسبة لألقمال التى ٌقصم بما: -2       

 )أ ( أن تةعل تشؽٌل قامل ٌ ضل لشرو قم  ادنضما  لنقابة أا التنحى قن قضاٌة نقابة.
بى فاى ؼٌار ) ( أن تإمع إلى فصل العامل أا ادضرار باه باؤع صاارة بساب  قضااٌته فاى النقاباة أا مشااركته فاى النشااو النقاا

 ساقات العمل أا   ل ساقات العل بماافقة صاح  العمل.
ٌة  أن تتافر لمنظمات أصحا  اعقمال االعمال حماٌة مناسبة من تم ل بعضما فى أقمال البعض او ار مباشارة  -1( :2مامة )

 أا بااسوة منمابٌما أا أقضا ما سااء كان هإلا التم ل فى إنشا ما أا قمدما أا إمارتما.
اباةه  اص ٌعتبر ضمن أقمال التام ل باالمعنى المقصاام فاى هاإله الماامة أع إةاراء ٌقصام باه تشاةٌل إنشااء نقاباات قمالٌاة  -2 

تسٌور قدٌما أصحا  اعقمال أا تمقٌ  منظمات العمال بمعانات مالٌة أا ؼٌر إللي بممؾ اضل مثل هإله المنظمات تحت هٌمنة 
 أصحا  اعقمال أا منظماتم .

إنشاء أةما ة تات ء  مال الظاراؾ القامٌاة بضامان إحتارا  حاق التنظاٌ  كماا قارؾ فاى المااام  -قنم الضرارة  -ٌة  ( : 3مامة )

 السابقة.
إت اإل إةراءات تات ء  مال الظاراؾ القامٌاة  بقصام تشاةٌل اتنمٌاة اتوبٌاق إةاراءات ااساعة  -قنم الضرارة  -( : ٌة  4مامة )

 ماقٌة بٌن منظمات أصحا  اعقمال االعمال تممؾ إلى تنظٌ  شراو العمل. الممع لدت ااض اد تٌارع لعقم إت ايات ة
تحمم القاانٌن االداا   القامٌة ممع توبٌق الضمانات المنصااص قدٌماا فاى هاإله ادت ايٌاة قداى القااات المسادحة أا  -1( : 5مامة )

 قدى البالٌس.
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يات ةماقٌة بٌن منظماات أصاحا  اتنمٌة اتوبٌق إةراءات ااسعة الممع لدت ااض اد تٌارع لعقم إت ا

تكان الم ااضة الةماقٌة قدى مساتاع المنشاؤة أا فاراع ل ... اتنظٌ  شراو العم حالاعقمال االعمال 

 النشاو أا الممنة أا الصناقة أا قدى المستاٌٌن اديدٌمى االقامى.

ظماة العمال أيار الماإتمر العاا  لمن 1952فى الٌا  السامس االعشارٌن مان ٌانٌاا )ح ٌاران( قاا  ا

 تاصاٌة التعااان   1952ٌانٌا )ح ٌاران(  4المالٌة فى مارته ال امسة االث ثٌن المنعقمة فى ةنٌؾ فى 

)1952لعااا   94قدااى مسااتاع المنشااؤة بااٌن العمااال اأصااحا  اعقمااال رياا  
( لتمٌ ااة فاارص التشاااار، 52

 ت اعهمٌة المشتركة.االتعاان بٌن أصحا  اعقمال، االعمال قدى مستاع المنشؤة، حال المسا ل إلا

                                                                                                                                                           
مان مساتار  19بمأ المنصاص قدٌاه فاى ال قارة الثامناة مان الماامة ال ٌإثر تصمٌق أع قضا قدى هإله ادت ايٌة بالتوبٌق لدم -2     

منظمة العمل المالٌة قدى أع يانان أا حك  أا قرؾ أا إت اق يا   ٌعترؾ لدقاات المسدحة ايااات الباالٌس بالضامانات المقاررة 
 فى هإله ادت ايٌة.

ى إمارة المالة اال ت سر بصاارة تماس حقاايم  أا اضاعم  ( : ال تعالج ادت ايٌة اضل الماظ ٌن العمامٌٌن الإلٌن ٌعمدان ف6مامة )

 قدى أع نحا.
هإلا ا تكان الم ااضة الةماقٌة قدى مستاع المنشؤة أا فراع النشاو أا الممنة أا الصناقة أا قدى المستاٌٌن اديدٌماى االقاامى  

لحاق فاى إ تٌاار مان ٌامافل قناه اأن لدنقاباة بمراقاة أن التنظٌ  النقابى ٌمثل العمال المشتركٌن اؼٌرالمشتركٌن اأن لكل ش ص ا
 العامة أن تشكل ممثدٌن قن مةماع العامدٌن  امن أقضاء النقابة العامة لتعرٌؾ العمل بحقايم  الدت ااض مل صاح  العمل. 

اضارارع  هإلا اافقا لمبمأ تن ٌإل العقام بحسن نٌة ٌقتصر حق ورفى الم ااضة فى ود  المعدامات المشار الٌما قدى ماا هاا ال  
 دتما  الم ااضات اإبرا  ققم العمل المشتري.

فى حالة نةااح الم ااضاات تساةل النتٌةاة التاى تاصال الٌماا ورفاى ادنتااا فاى إت ايٌاة ةماقٌاة تراقاى فٌماا الشاراو ااعاضااع 
 ال اصة بادت ايٌات الةماقٌة التى حممها المشراع.
ٌدةؤ إلى الةمة ادمارٌة الم تصة كوارؾ محاٌام لداسااوة بقصام التقرٌا  باٌن  فاإلا ل  ٌصل الورفان إلى ات اق، كان عع منمما ان

 اةمات النظر االاصال إلى إت اق.
 :1952لعا    64حال تاصٌة التعاان قدى مستاع المنشؤة بٌن العمال اأصحا  اعقمال ري   52
نظمااة العماال المالٌااة فااى مارتااه ال امسااة أياار المااإتمر العااا  لم 1952فااى الٌااا  السااامس االعشاارٌن ماان ٌانٌااا )ح ٌااران( قااا   

 تاصٌة التعاان قدى مستاع المنشؤة بٌن العمال اأصاحا  اعقماال   1952ٌانٌا )ح ٌران(  4االث ثٌن المنعقمة فى ةنٌؾ فى 
   اتنص قدى :1952لعا   94ري  

، االعماال قداى مساتاع المنشاؤة، حاال أاال: ٌة  إت اإل ال واات الم  مة لتمٌ ة فرص التشاار، االتعااان باٌن أصاحا  اعقماال
المسا ل إلات اعهمٌة المشتركة، االتى ال تم ل فى نواق إةراءات الم ااضة الةماقٌة، أا ال تعالةماا قاامة أماه أ ارع م تصاة 

  بتحمٌم شراو، اأاضاع العمل.
 أن:  -ثانٌا : ٌة  افقا لما ٌتمشى مل العامات القامٌة، أا العرؾ القامى 

 ل هإلا التشاار، االتعاان بتشةٌل ادت ايٌات اد تٌارٌةبٌن اعوراؾ)أ ( ٌٌسرمث
)  ( أن ٌتحقق هإلا التشاار، االتعااان بااساوة القااانٌن، االدااا   التاى تقاا  بمقتضااها هٌ اات لدتشااار، االتعااان، اتحامم نوااق 

    ظراؾ المنشآت المتناقة.قمدما، اإ تصاصما، انظا  تشكٌدما، ااسا ل ممارستما لنشاوما قدى النحا الإلع ٌ 
   )ا( أن ٌٌسر التشاار أا ٌحقق بمإله الاسا ل مةتمعة

 اٌ تص المةدس بالنظر فى المسا ل اوتٌة:
 منايشة مشراقات القاانٌن المتعدقة بالعمل االعمال اقدٌه إبماء الرأع فٌما يبل إصمارها. -أ
  ة قدى المستاع القامى.منايشة اعمار إلات الصدة بالع يات الممنٌة اادنتاةٌ - 
إيتراح الحدال المناسبة دنماء منا قات العمل الةماقٌة قدى المستاع القامى، اقداى اع اص فاى حالاة اع ماات اديتصاامٌة  -ا

 التى تإمع إلى تايؾ بعض المشراقات قن العمل ة  ٌا.
 تاثٌق التعاان بٌن منظمات العمال امنظمات أصحا  اعقمال. -م 
لرأع فى إت ايٌات العمل المالٌة التى تنض  الٌما مصر اإللي يبل التايٌل قدٌما لضمان تناس  هإله ادت ايٌات مال ظاراؾ إبماء ا -ه 

 المةتمل المصرع.
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أير المإتمر العا  لمنظمة العمل المالٌاة   1960فى الٌا  العشرٌن من شمر ٌانٌا )ح ٌران( قا  ا

 تاصااٌة التشاااار  1960فااى مارتااه الرابعااة ااعربعااٌن المنعقاامة فااى ةنٌااؾ فااى أال ٌانٌااا )ح ٌااران( 

ال عال قدى مستاع الصاناقة اقداى لتشةٌل التشاار االتعاان  (53)  )مستاع الصناقة، المستاع القامى(

ابااٌن المنظمااات بعضااما الساادوات العامااة امنظمااات أصااحا  اعقمااال االعمااال المسااتاع القااامى بااٌن 

اتحسٌنا لشراو العمل  اسٌدة بناءه لدنماض باديتصام القامىالت اه  احسن الع يات  االبعض إٌمانا بؤن

 ان العمااال االتؤمٌناااات االتنمٌاااة ادةتماقٌاااة ارفااال مساااتاع المعٌشاااة بحداااال مت اااق قدٌماااا اتنظٌماااا لشااا

 .ااديتصامٌة 

بٌن ممثداى العماال اأصاحا  اعقماال االحكاماات اهكإلا ٌت  الحاار ادةتماقى بالتشاار االتعاان 

االمنا قاات التاى تثاار حاال  ت ما  المشااكل مان  ا ل )قدى مساتاع الصاناقة اقداى المساتاع القاامى(

العمل ابالع يات الممنٌة اادنتاةٌاة ... كماا تات  الم ااضاات الةماقٌاة بع يات  الماضاقات إلات الصدة

 من   ل الحاار االمنايشات بٌن المنظمات النقابٌة العمالٌة امنظمات أصحا  اعقمال

                                                                                                                                                           
 إبماء الرأع فى كل ما تعرضه قدٌه ا ارة القاع العامدة االتشؽٌل من الماضاقات المتعدقة بع يات العمل.  -ا 

 ع الصناقة االمستاع القامى :حال تاصٌة التشاار قدى مستا 53
أير المإتمر العاا  لمنظماة العمال المالٌاة فاى مارتاه الرابعاة ااعربعاٌن   1960فى الٌا  العشرٌن من شمر ٌانٌا )ح ٌران( قا        

لعاا   113 تاصٌة التشاار )مستاع الصناقة، المستاع القامى(  الصامرة بري   1960المنعقمة فى ةنٌؾ فى أال ٌانٌا )ح ٌران( 
   االتى تقرر :1960قا  
)أ ( ٌةاا  أن تت ااإل التاامبٌرات الم  مااة لدظااراؾ القامٌااة لتشااةٌل التشاااار، االتعاااان ال عااال قدااى مسااتاع الصااناقة، اقدااى  -1

المسااتاع القااامى بااٌن الساادوات العامااة، ابااٌن منظمااات أصااحا  اعقمااال، االعمااال. اكااإلا بااٌن هااإله المنظمااات ن سااما لتحقٌااق 
 لمسا ل التى تمت  بما.اعؼراض اا

) ( ٌة  أن تت إل إةراءات التشاار مان إقتبار عع تمٌٌ  من أع ناع بٌن المنظمات كدما، أا بعضما قدى أسااس مان العنصار، 
  أا الةنس، أا المٌن، أا اعصل الاونى عقضا ما.

صحا  اعقمال، االعماال، بماا فاى إللاي حقماا ٌة  أال ٌنتقص التشاار، أا التعاان من الحرٌة النقابٌة، أا من حقاق منظمات أ -2

 فى الم ااضات الةماقٌة. 
ٌة  أن ٌقا  التعاان، االتشاار، وبقاا لدعاامات، أا اعساالٌ  القامٌاة المتبعاة بدحامع الوارق اوتٌاة: قداى أساس إ تٌارٌاة مان  -3

 ، االداا   / بمةماقة من هإلا الاسا ل.ةان  منظمات أصحا  اعقمال، االعمال / بتشةٌل من السدوات العامة / بحك  القاانٌن
ٌةاا  أن ٌماات  التشاااار، االتعاااان تشااةٌل الت اااه  المتبااامل، احساان الع يااات بااٌن الساادوات العامااة، ابااٌن منظمااات أصااحا   -4

اعقمال، امنظمات العمال. اكإلا بٌن  هإله المنظمات فى سبٌل النماض باديتصام القامى اتحسٌن شراو العمل، ارفل مساتاع 
 المعٌشة.

 ٌة  أن ٌستممؾ التشاار، االتعاان )قدى اع ص( ما ٌؤتى: -5   

)أ ( التقمٌر المشتري من منظمات أصحا  اعقمال، االعمال لمسا ل إلات أهمٌة مشتركة، بؽٌة الاصاال )بؤيصاى حام ممكان( إلاى 
 حدال مت ق قدٌما.

اعقمال، االعمال، انصا حم ، امعاانتم  فٌما ٌتعدق   ( ضمان إو ع السدوات العامة الم تصةقدى اةمة نظرمنظمات أصحا 
بالمسا ل المتصدة بالعمل اقدى اع ص تدي المتعدقة بدقمام اتن ٌاإل القااانٌن االدااا   التاى تاإثر قداى مصاالحم  / تشاكٌل اإمارة 

الصاناقٌة، ااعمان الصاناقى،  هٌ ات يامٌة ٌعمم الٌما بتنظٌ  ادست ما ، االتامرٌ  الممناى، اإقاامة التامرٌ ، االاياٌاة الصاحٌة
 االك اٌة ادنتاةٌة، االتؤمٌنات، االرفاهٌة ادةتماقٌة / اضل، اتن ٌإل المشراقات ال اصة بالتنمٌة ادةتماقٌة ااديتصامٌة.
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احتى ٌكان التشاار بناء أا مةامٌا ٌةا  أن ٌات  قداى المساتاع الث ثاى عواراؾ العمدٌاة ادنتاةٌاة 

من   ل ما ٌسمى بالمةالس ادستشارٌة لدعمل االتى تض  فاى ة التشاار أن ٌت  امن المناس  لمق  فاقدٌ

قضاٌتما ممثداٌن لدةماات المعنٌاة اقامما مان إلاع ال بارة اممثداٌن لكال مان منظماات أصاحا  اعقماال 

 امنظمات العمال ت تاره  منظماتم  بالتسااع بٌنم ، اٌتالى المةدس قدى اةه ال صاص ما ٌدى:

إبااماء الاارأع فااى إت ايٌااات اكااإلا ... القاااانٌن المتعدقااة بع يااات العماال فااى مشااراقات  إبااماء الاارأع -

 افى م تدؾ الماضاقات المتصدة بالعمل. ... العمل المالٌة يبل التايٌل قدٌما

 مراسة الماضاقات إلات الصدة بالع يات الممنٌة اادنتاةٌة قدى المستاع القامى. -

إيتاراح الحداال  بٌن منظمات العماال امنظماات أصاحا  اعقماال. إيتراح اسا ل تاثٌق التعاان   -

المناسبة دنماء منا قات العمل الةماقٌة قدى المستاع القامى، اقدى اع اص فاى اع ماات اديتصاامٌة 

 التى تإمع إلى تايؾ بعض المشراقات قن العمل كدٌا أا ة  ٌا. 

بتقامٌ  ماا كال مان أواراؾ الت اااض تا   اضمانا لماضاقٌة الحاار اش افٌته اتحقٌقا عؼراضاه ٌد

 ٌد   لحسن سٌر الم ااضات الةماقٌاة مان البٌاناات االمعداماات الةاهرٌاة ال  ماة لدساٌر فاى الم ااضاة

او اظراؾ العمل اأحكاا  ادسات ما  تحسٌن شرب اضات امن أهمما تدي المتصدةاحال ماضاقات الم 

... فضاا  قاان  التنمٌااة ادةتماقٌااة لعمااال المنشااؤة التعاااان بااٌن ورفااى العماال لتحقٌااق اتدااي التااى تسااند  

 تساٌة المنا قات بٌن العمال اأصحا  اعقمال.الم ااضات ل

* مرونددددة إتفاقيددددات العمددددل الجماعيددددة بالتشدددداور والتعدددداون لتوسدددديع نطاقهددددا وتجديدددددها 

 )وتطويرهال وفقا للمتغيرات اإلقتصادية :

ؾ العمل اأحكا  التشاؽٌل ٌامان ادت ااق الاإلع تمت  الم ااضات الةماقٌة بتنظٌ  شراو اظراحٌ  

الدقااقم ال اصة بدت ايٌات العمال الةماقٌاة( تبار   )وبقا لدشراو تس ر قنه الم ااضة فى إت ايٌة ةماقٌة

بٌن منظمة أا أكثر من المنظماات النقابٌاة العمالٌاة )ٌةا  أن تعارض قداى مةداس إمارة النقاباة العاماة أا 

مال قدى حس  اعحاال المقررة فى تشرٌعات النقاباات العمالٌاة  ا ل مامه معٌناه ادتحام العا  لنقابات الع

ال أا منظماة أا أكثار من تارٌخ تايٌل اإن اإل ادت ايٌة( ابٌن صاح  قمل أا مةماقة من أصحا  اعقما

افى حالة تعارض حك  فاى ققام العمال ال ارمع مال حكا  مقابال فاى ادت ايٌاة الةماقٌاة، من منظماتم  ... 

 رع الحك  الإلع ٌحقق فا مة أكثر لدعامل مان ؼٌره.ٌس
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ايم اافق المإتمر العا  لمنظمة العمل المالٌة   ل إنعقامه فاى ةنٌاؾ فاى مارتاه الرابعاة االث ثاٌن 

 .(54) 1951قدى  تاصٌة ادت ايٌات الةماقٌة 1951ٌانٌا)ح ٌران( 6فى

التاى تحكا   العاماة اعحكا  القانانٌاة ن)قٌن لنا تمٌ ها اما تنص قدٌه من مبامئ ٌتباافقا لدتاصٌة 

ٌا  التاصاٌة تقرٌار حام أمناى مان فمان ناحٌاة تة... مر مدحااظ مان المراناة بقا (اققام العمالالعمل تنظٌ  

االتواار المساتمر أا تتعمل أحكامما افقاا لدتؽٌارات اديتصاامٌة تةمم لتال من لسرٌان ادت ايٌات الةماقٌة 

 ة الةماقٌاة  ادت ايٌامةال توبٌق بعض أا كل أحكااةٌ  التاصٌة إمتمام كما ت فى ق يات ابٌ ة العمل ...

ق ادت ايٌاة اإللاي كداه ٌاشراو  اصة إلى أصحا  اعقمال االعماال بالنوااق الصاناقى أا اديدٌماى لتوبب

 افقا لدت صٌل التالى : 

                                                 
 :1951حال تاصٌة ادت ايٌات الةماقٌة  54

مة العمل المالٌة   ل إنعقامه فى ةنٌؾ فاى مارتاه اافق المإتمر العا  لمنظ 1951فى التاسل االعشرٌن من ٌانٌا )ح ٌران( سنة      
   التى تنص قدى اوتى : 1951قدى  تاصٌة ادت ايٌات الةماقٌة 1951ٌانٌا)ح ٌران( 6الرابعة االث ثٌن فى

تاضل أةم ة تت ق مل الظراؾ ال اصة لكل مالة قان ورٌاق ادت ااق أا التشارٌل افاق ماا تقضاٌة الظاراؾ القامٌاة دةاراء،  -1

 م، اتةمٌم ادت ايٌات الةماقٌة أا لمساقمة اعوراؾ   ل م ااضات ادت ايٌات الةماقٌة أا إبرامما أا تةمٌمها.اقق
ا ٌحمم تنظٌ  هإله اعةم ة اكٌ ٌة قمدما، ااظا  ماا بمقتضاى إت ايٌاات باٌن اعواراؾ، أابمقتضاى تشارٌل ياامى. اإللاي حسا      

 الورٌقة التىتت ق مل الظراؾ القامٌة
نى قبارة  إت ايٌة ةماقٌة  فى م ما  هإله التاصٌة، كل إت اق كتابى ٌتعدق بشراو العمل، اادست ما  ٌبر  بٌن ر  قمل، أا تع -2

ف ة من أربا  اعقمال، أا منظمة عربا  اعقمال ااحمة، أا أكثر من ناحٌة، ابٌن منظمة ااحمة، أا أكثر تمثال العماال، أا باٌن 
ال قم  اةام مثال هاإله المنظماات االاإلٌن ٌات  إنت اابم  ات اٌضام  افاق أحكاا  التشارٌل القاامى مان ممثدى العمال المعنٌٌن فى ح

 ناحٌة أ رع.
أنه ٌإمع إلى ادقتراؾ بؤٌة منظمة لدعمال ٌنش ما أرباا  اعقماال، أا ٌمٌماان  -اٌة  أال ٌ م  من هإلا التعرٌؾ المشار إلٌه       

 قدٌما، أا ٌمالانما.
اقٌة تد   مايعٌماا، ااعشا اص الاإلٌن أبرمات بؤسامم . فا  ٌةاا  عصاحا  العمال، االعماال المرتبواان بدت ايٌاة ادت ايٌة الةم -3

 ةماقٌة إمراا أحكا  م ال ة لما فى ققام العمل.
  اتدؽى أحكا  ققام العمل الم ال ة دت ايٌة ةماقٌة اتحل محدما تدقا ٌا اعحكا  المقابدة فى ادت ايٌة الةماقٌة.     
 أحكا  ققام العمل التى هى أكثر مٌ ة لدعمال من التى تنص قدٌما ادت ايٌة الةماقٌة. -اال تعتبر م ال ة لإلت ايٌة الةماقٌة   
اال ٌستد   إلؽاء أا ت ساٌر أحكاا  ققاام العمال تامابٌر تشارٌعٌة، إإلا كاان اعواراؾ فاى ادت ايٌاة الةماقٌاة ها  الاإلٌن ٌقاماان      

 حكامما.    بالتوبٌق ال عدى ع
يابدة لدتوبٌق قدى كل العمال فى ال  ات المعٌنة العامداة فاى المنشاآت التاى تشامدما ادت ايٌاة  -ٌة  أن تكان ادت ايٌات الةماقٌة -4

   الةماقٌة، ما ل  ٌنص صراحة قدى قكس إللي فى ادت ايٌة الةماقٌة ن سما.
 ايٌة الةماقٌاة مباامئ  اصاة تحامم أماا بات ااق اعواراؾ، اأماا بالتشارٌل اٌة  أن تتبل لحل ال  فات الناتةة قن ت سٌر ادت     

    افق ما ٌت ء  مل الظراؾ القامٌة.
ٌة  ضمان مرايبة توبٌق ادت ايٌات الةماقٌة، أما بااسوة منظماات أرباا  اعقماال، االعماال اعواراؾ فٌماا، اأماا بااساوة  -5

  أةم ة مرايبة يا مة.
 ٌنص بصارة  اصة قدى : لدتشرٌل القامى أن  -6

)أ ( إل ا  أربا  اعقماال المارتبٌن بدت ايٌاات ةماقٌاة: باؤن ٌت اإلاا ادةاراءات ال  ماة دوا ع العماال المعنٌاٌن قداى نصااص 
 ادت ايٌات الةماقٌة الموبقة فى مإسساتم .

 ) ( تسةٌل، أا إٌماع ادت ايٌات الةماقٌة، اكل تعمٌل ٌورأ قدٌما فٌما بعم.
م الحم اعمنى من ال من الإلع تعتبر فٌه ادت ايٌات الةماقٌة ساارٌة الم عاال، إإلا لا  ٌارم الانص فٌماا قداى  ا ؾ إللاي، )ا( تحمٌ

 الٌعمم اعوراؾ إلى تعمٌدما، أا إلؽا ما يبل إنقضا ه
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اات ٌساام  ٌكااان إباارا  ادت ايٌااة الةماقٌااة لماامة محااممة ال ت ٌاام قدااى قاامم محاامام ماان الساان أاال :

بتةمٌاامها افقااا لدمتؽٌاارات فااى ضاااء مااا ٌكااان ياام إسااتةم ماان ظااراؾ إيتصااامٌة اإةتماقٌااة 

اٌتعٌن قدى ورفى ادت ايٌة سداي ورٌق الم ااضة الةماقٌة لتةمٌمها يبل إنتماء ممتما ب ترة 

 منٌة فدإلا إنقضات المامة مان ادت ااق قداى التةمٌام إمتام العمال بادت ايٌاة مامة أ ارع ٌساتمر 

ت ااض لتةمٌمها، فدإلا إنقضى شمران مان التاصل إلى إت اق كان عع من ورفاى ادت ايٌاة ال

 قرض اعمر قدى الةمة ادمارٌة الم تصة دت اإل ما ٌد   نحا إتباع إةراءات الاساوة .

إتاحااة فرصااة  منٌااة تساام  اٌرةاال ادهتمااا  بقٌااا  ورفااى ادت ايٌااة يباال إنماااء ماامتما ب تاارة  منٌااة 

 االمامؾ هناا من ظراؾ إيتصاامٌة اإةتماقٌاة ...ما ٌستةم  مراةعة أحكا  ادت ايٌة فى ضاءبالت ااض ا

اضال الحامام الامنٌا لشاراو العمال اتاري ا تنظاٌ  العمال أن ٌقتصر إهتما  تشرٌعات اياانٌن العمل قدى

ال ٌتصاار  لىابالتاا ع دت ايٌاة العمال الةماقٌاة ...اعمر فٌما  ام قن إللي دت اق ورفاى ق ياة ادنتااا أ

ت مان أةال تن ٌاإل مشاراع معاٌن أماا إإلا أبرمات فاى نوااق قمال ما ا  ادت ايٌة إال إإلا كانت يم أبرما إنتماء

ة  إستمرارها، اهإلا ادستمرار ٌقتضى أن تظل محافظة قدى تاا نماا اديتصاامع اادةتمااقى، اهاا فٌ

م مان ظاراؾ ضااء ماا ٌكاان يام إساتةٌد   الورفٌن يبل إنتمااء مامة ادت ايٌاة )مراةعاة أحكامماا( فاى ما 

ساداي ورٌاق الم ااضاة الةماقٌاة لتةمٌامها يبال بٌدتا   ورفاى ادت ايٌاة  إيتصامٌة اإةتماقٌة،  امان هناا

إنتماء ممتما ، فاإلا إنتمت ممة ادت ايٌة ال  ٌت ق الورفاان قداى التةمٌام، ٌمتام العمال بادت ايٌاة لمامة أ ارع 

اض لتةمٌم ادت ايٌة فادإلا لا  ٌصا  إلاى إت ااق كاان عع منمماا قارض ٌقا  الورفان   لما بمااصدة الت ا

 اعمر قدى الةمة ادمارٌة الم تصة دت اإل ما ٌد   نحا تحرٌي إةراءات الاساوة .

ٌدتاا   صاااح  العماال بااؤن ٌضاال فااى مكااان ظاااهر فااى محاال العماال ادت ايٌااة الةماقٌااة متضاامنة ا

 الةمة ادمارٌة الم تصة. نصاصما االمايعٌن قدٌما اتارٌخ إٌماقما لمع

تكان ادت ايٌة الةماقٌة نافإلة امد مة لورفٌما بعم إٌماقما لمع الةمة ادمارٌة الم تصة انشر هإلا ا

 ادٌماع مشتم  قدى مد ص عحكا  ادت ايٌة.

 المايعٌن قدٌما من العامدٌن بإلات النشاو أا ؼٌر إلى ادت ايٌات الةماقٌةثانٌا : إمتمام مةال توبٌق 

 :المنوقة الةؽرافٌة  

 ةراءات)فى اعايات المناسبة( ادأن تت إل افقا لدتاصٌة المالٌة المنظمة لإلت ايٌات الةماقٌة ٌةا  

امااا تاانص قدٌااه ادت ايٌااة  بمااا ٌتاافاق ماال اعاضاااع ال اصااة فااى كال بداام )ٌحااممها التشاارٌل القااامى  التاى
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اعقمال، االعمال الماةامٌن فى قدى كل أصحا  كل أحكا  ادت ايٌة لٌنسح  توبٌق بعض أا الةماقٌة( 

 النواق الصناقى، ااديدٌمى الإلع توبق فٌه ادت ايٌة.

 :النحا التالىق ادت ايٌة الةماقٌة قدى انو ٌنص قدى شراو معٌنة دمتماملدتشرٌل القامى أن ا

السادوات عتباره اعقماال، االعماال المعنٌاٌن تٌة الةماقٌة شامدة قمما من أصحا  أن تكان ادت اي -1

 .المنضمة ال  ة الم تصة كافٌا لتمثٌل

منظمااة، أا أكثاار لدعمااال، أا  أن ٌقااا  بتقاامٌ  وداا  تاسااٌل نواااق ادت ايٌااة الةماقٌااة كقاقاامة قامااة -2

 اعقمال الإلٌن ه  أوراؾ فى ادت ايٌة الةماقٌة إلاتما. أصحا 

ٌاة الةماقٌاة ببٌاان م حظااتم  اعقمال، االعمال الإلٌن يم تشمدم  أحكاا  ادت اي أن ٌكدؾ أصحا   -3

 مسبقا. اقدٌم

امن الةا   النص قدى أن ٌكان لدمنظمات النقابٌة، اأصحا  اعقمال امنظماتم  مان ؼٌار ورفاى 

ادت ايٌة الةماقٌة ادنضما  إلى ادت ايٌة بناء قدى إت اق بٌن الورفٌن الراؼبٌن فى ادنضما  امان حاةاة 

بماا مة ادمارٌة الم تصة التؤشاٌر بساةل ادت ايٌاات لامٌما قدى الة)ا ٌٌنإلى ماافقة ورفى ادت ايٌة اعصد

 .(حصالهما ت  فار ٌورأ قدى ادت ايٌة الةماقٌة من تةمٌم أا إنضما  أا تعمٌل انشر مد ص 

* المفاوضات الجماعية  وفقدا لمبدادو حسدن النيدة إطدارا إلتفاقيدات العمدل الجماعيدة )عقدود 

 عمل جماعيةل.

م طرفا اإلتفاقية الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مدع مدا يقتضديه حسدن النيدة وأن يلتزأوال : 

 يمتنعا عن القيام بأى عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها.

إإلا ورأت ظاراؾ إساتثنا ٌة ؼٌار متايعاة ترتا  قداى حاماثما أن تن ٌاإل أحام الوارفٌن لإلت ايٌاة أا ا

 رٌااق الم ااضااة الةماقٌااة لمنايشااة تداايقدااى الواارفٌن سااداي ولحكاا  ماان أحكاممااا أصااب  مرهقااا اةاا  

فدإلا ل  ٌصل الورفان إلى إت اق كان عع منمما  ت اق ٌحقق التاا ن بٌن مصدحتٌمماإ ل إلىلدتاصالظراؾ 

 قرض اعمر قدى الةمة ادمارٌة الم تصة دت اإل ما ٌد   نحا إتباع إةراءات الاساوة .

ٌااة اكااإللي لكاال إلع مصاادحة ماان العمااال أا أصااحا  اعقمااال أن لكاال ماان ورفااى ادت ايٌااة الةماقا

اإللااي قدااى الممتناال قاان التن ٌااإل أا  (أا بااالتعاٌض قاان قاام  التن ٌااإل)ٌوداا  الحكاا  بتن ٌااإل أع ماان أحكاممااا 
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المنظمااة النقابٌااة أا منظمااة أصااحا   ض قدااىاال ٌحكاا  بااالتعاٌارمة بادت ايٌااة )الم ااالؾ لإللت امااات الااا

لماةاا  لدتعاااٌض ياام صاامر قاان مةدااس إمارة االتصاارؾ الااإلع ترتاا  قدٌااه الضاارر  اعقمااال إال إإلا كااان

 .(المنظمة أا الممثل القانانى لما

ٌت اق قدٌماا ت ضل المنا قاات ال اصاة باؤع حكا  مان أحكاا  ادت ايٌاة الةماقٌاة لإلةاراءات التاى ا

ة منا قاات لألحكاا  ال اصافدإلا ل  ترم هإله ادةراءات فى ادت ايٌة،  ضعت تداي ال)الورفان فى ادت ايٌة 

اٌصمر الاا ٌر الم اتص بادت ااق مال منظماات العماال امنظماات  بتساٌة منا قات العمل الةماقٌة( ...

أصحا  اعقمال يرارا ٌحمم فٌاه مساتاٌات الت اااض الةمااقى اماضااقاته اادةاراءات التاى تتبال فاى 

 امى ااديدٌمى االمستاٌات اعمنى.شؤنه قدى المستاٌٌن الق

 : عقود عمل جماعيةعبارة عن إتفاقيات العمل الجماعية  نيا :ثا

تانظ  بمقتضااه شاراو الاإلع حٌ  ٌقصم باه ادت ااق  ققم قمل ةماقىتعتبر إت ايٌة العمل الةماقٌة 

بٌن منظمة نقابٌة أا أكثر أا بٌن صاح  قمل أا أكثار أا مان ٌسات ممان قمااال ٌنتماان )العمل اظرافه 

 .بما ٌك ل شراوا أا م اٌا أا ظرافا أفضل   (ت أصحا  اعقماللتدي المنظمات أا منظما

رؼااا  فٌااه، حتااى ٌشاامل العقاام مةاااالت اال شااي أن التمثٌاال الةماااقى عصااحا  اعقمااال، أماارا م

ثر مماا لاا أبار  مال كال أكتقبل أصحا  اعقمال لشراو العقم ) الم تد ة المتنافسة مما ٌساقم قدى النشاو

ٌإمع الٌاه مان  اماٌ شى أحمه  ادن رام بآثارالعقم )العقم شام  لدةمٌل، ف   كانوالما  قدى إن رام(منم  

 فض  قن أن المصدحة العامة، تمدى هاإلا التمثٌال الةمااقى، حتاى ٌاإمع لتاحٌام (تاثٌرقدى تكالٌؾ إنتاةه

اااة، لشااراو العماال بالنساابة لدعمااال فااى المماان االصااناقات المتماثدااة أا المرتبوااة، اتحقٌااق ياقاامة المساا

إإل   (55) لمرتبواةا ةمٌال قماال الممان المتماثداة أا بادضافة لسمالة ريابة التن ٌاإل بساب  سارٌان العقامقدى

 ٌسترشم به أوراؾ الم ااضة.

                                                 
قات أا ممان متماثداة أا فى حالة تعمم النقابات التى تكان ورفا فاى ققام العمال الةمااقى ٌتعاٌن أن تكاان هاإله النقاباات ممثداة لصانا 55

مرتبوة بعضما ببعض أا مشتركة فى نتاا ااحم  )إمكانٌاة تعامم النقاباات الممثداة لممناة أا صاناقة ااحامة، أا تعامم النقاباات الممثداة 
  لممن أا صناقات مماثدة أا مرتبوة (.

اقاات المحاممة ياناناا، الحاق فاى أن تكاان اٌكان لدنقابات العامة الممثدة لعمال الممن االصناقات التى تضمما مةماقة من المةم
 ورفا فى ققم العمل المشتري.

 اتسرع أحكا  ققم العمل الةماقى قدى كل من:
المنظمات النقابٌة اأصحا  اعقمال أا المنظمات الممثدة لم  أا المنشآت التى تكان ورفا فى العقم ايت إبرامه أا ٌنضمان الٌه  -

المامة السابقة اكإللي المنظماات التاى تحال محال المنظماات المتعايامة امان ٌحال محال أصاحا  بعم إبرامه قدى الاةه المبٌن فى 
 اعقمال المتعايمٌن.

 العمال المنضمٌن لمنظمة نقابٌة تكان ورفا فى العقم أا ادت اق أا لمنظمة نقابٌة تكان يم إنضمت الٌه بعم إبرامه. -
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 * الوسطاء والمحكمون المؤهلون للوساطه والتوافق والتحكيم : 

 : المؤهلونتنظيم الوساطة وإختيار الوسطاء فى أوال  : 

)مان اد اا ل بحااق الةماااقى ات العماال الةماقٌااة اإقماااال ات عااٌ  لدحاااار إت ايااا اأهمٌااة ق ياا

لنةااح افاقدٌاة الم ااضاات  سابٌ   الاسااوة االتحكاٌ  اد تٌاارع تباما أهمٌاة تنظاٌ  إةاراءات( التقاضى

الةماقٌة لدتساٌة الامٌة فى كل ن اع ٌتعدق بشراو العمل أا ظرافه أا أحكا  ادست ما  ٌنشؤ بٌن صاح  

 أا مةماقة من أصحا  اعقمال ابٌن ةمٌل العمال أا فرٌق منم . قمل

تساااٌة الناا اع كدٌااا  اا ل فتاارة محااممة ماان تااارٌخ باامء  اهكااإلا ٌكااان ماان المت ااق قدٌااه الاانص قدااى

التقم  بود  إلاى الةماة حق   (أا عحمهما أا لمن ٌمثدمما)لدورفٌن  فدإلا ل  تت  تساٌة ٌصب  ... الم ااضة

بالتشااار مال ادتحاام العاا   (56)( التى ٌقا  بما أحم الاسواء)دت اإل إةراءات الاساوة ادمارٌة الم تصة 

 لنقابات قمال مصر امنظمات أصحا  اعقمال 

باد وار تبمأ مممة الاسٌو من تارٌخ إ وار الةمة ادمارٌة الم تصة له بد تٌاره أا تعٌٌنه اٌرفق 

الااه أن ٌسااتعٌن فااى أماء متااه  ا ل الماامة المحااممة لااه )ةااا  مماقدااى الاسااٌو إناعاراق ال اصاة بااالن اع 

( اٌكااان لداسااٌو كافااة الصاا حٌات فااى ساابٌل فحااص الناا اع اادلمااا  مممتااه بماان ٌداا   ماان إلاع ال باارة

بعناصره، اله قدى اةه ال صاص ساماع ورفاى النا اع اادوا ع قداى ماا ٌدا   مان مساتنمات، اقداى 

 نات االمعدامات التى تعٌنه قدى أماء مممته.الورفٌن تقمٌ  ما ٌودبه الاسٌو من البٌا

قدى الاسٌو أن ٌبإلل مساقٌه لدتقرٌ  بٌن اةمات نظر ورفى النا اع، فادإلا لا  ٌاتمكن مان تحقٌاق ا

إإلا يبل الورفان التاصٌات ... ا ما ٌقترحه من تاصٌات لحل الن اع إللي كان قدٌه أن ٌقم  لدورفٌن كتابة

رفااض إت ايٌااة ٌايعماا الورفاان االاسااٌو ... أماا إإلا  بااات إللاي فاىالتاى ياممما الاسااٌو أا بعضاما اةا  إث

                                                                                                                                                           
ل الةماقى  اضعٌن عحكامه واال ممتاه الاا إنساحباا مان قضااٌة منظمااتم  اٌظل العمال الإلٌن تسرع قدٌم  أحكا  ققم العم   

 يبل إنتماء ممته. 
اتسرع أحكا  العقم الةماقى قدى ةمٌل قماال المنشاؤة الاا لا  ٌكان بعضام  أقضااء فاى المنظماة النقابٌاة والماا ٌمثال المنتماٌن    

 لدمنظمة النقابٌة أؼد  العامدٌن بالمنشؤة ايت إبرا  العقم. 
 من بٌن المقٌمٌن فى يا مة الاسواء الإلٌن تتاافر فٌم  الشراو اعتٌة : 56

 أن ٌكان إلا  برة فى ماضاع الن اع. -أ 
 أال ٌكان له مصدحة فى الن اع. - 
 أال ٌكان يم سبق إشتراكه بؤٌة صارة فى بح  الن اع أا محاالة تساٌته. -ا
 
ةمة أا الةمات التى تتحمل ن قاات الاسااوة، االمامة التاى ٌتعاٌن   لماا قداى اتحمم الةمة ادمارٌة الم تصة بمناسبة كل ن اع ال  

 الاسٌو إنماء مممته.
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لداسٌو إقواء ممداة  )رفضا مسببا( كانكدما أا بعضما التى يممما الاسٌو  لتاصٌاتاالورفٌن أا أحمهما 

يباال أن ٌقاام  الاسااٌو تقرٌااره إلااى الةمااة  ض التاصااٌات لدعاامال قاان الاارفض،أيصاااها ث ثااة أٌااا  لماان رفاا

مد صاا لدنا اع ابٌاناا مساببا بالتاصاٌات  متضامنا  ل أسباع من تارٌخ إنتماء الممدة  ةادمارٌة الم تص

 اأسبا  الرفض.  (من الورفٌن أا من أحمهما)التى إنتمى الٌما اما ت  من يبال أا رفض لما 

 :  التحكيم اإلختيارى والمحكمون المؤهلون تنظيم وإجراءات ثانيا  :

)صااح  العمال أا  كاان عع منمماا (التى ياممما الاساٌو)التاصٌات إإلا ل  ٌقبل الورفان أا أحمهما 

أن ٌتقاام  إلااى ( 57)أا ماان النقابااة العامااة الم تصااة(  -إن اةاامت  -ر ااٌس الدةنااة النقابٌااة ه الم اااض ااكٌداا

 الن اع إلى هٌ ة التحكٌ ، فار تقمٌ  الود .بدحالة  الةمة ادمارٌة الم تصة بود  إت اإل إةراءات التحكٌ 

الن اع فى المنشآت ادستراتٌةٌة االحٌاٌة  ق التحكٌ  بشراو  اصة إلى حاالت قم  تساٌةح ماٌمت

أن ٌودا  مان الةماة ادمارٌاة  -لٌكان عع من ورفى الن اع قنم قم  تساٌته امٌاا مان  ا ل الم ااضاة 

                                                 
لعاا   87لدعمال اأصحا  اعقمال الحق فى تكاٌن نتظمات لتحسٌن شراو العمال )إت ايٌاة الحرٌاة النقابٌاة احماٌاة حاق التنظاٌ   57

1948: )  
فاى  الماإتمر العاا  لمنظماة العمال المالٌاة  ا ل إنعقاامه فاى ساان فرنسٌساكا   ر أصام 1948فى الٌا  التاسل من ٌالٌا )تماا ( سانة 

    . 1948لسنة  87التنظٌ     احماٌة حق    إت ايٌة الحرٌة النقابٌة 1948   ٌانٌا )ح ٌران( سنة 17مارته الحامٌة االث ثٌن فى 

النقابٌاة  كؤسااس لتحساٌن شاراو العمال    الحرٌة    ادقتراؾ بمبمأ مٌباةة  ادت ايٌة بدق ن مستار منظمة العمل المالٌة  ايم إستمدت 
 المورم.   ضرارة لدتقم    اادستقرار االس  ، اإلى أن ادق ن )فٌ مل ٌا( أكم  أن حرٌة التعبٌر االحرٌة النقابٌة

 :  الحرٌة النقابٌة -البا  اعال 
ٌ تارانما أا ادنضاما  الٌماا بامان حاةاة إلاى    المنظمات التى   حق فى تكاٌن(: لدعمال اأصحا  اعقمال بمان أع تمٌٌ  ال2مامة )  

   هإله المنظمات فحس .   امان  ضاع إال لقااقم إإلن سابق 
االقااقام ادمارٌاة لماا اإنت اا  ممثدٌماا فاى    اعساساى   لمنظمات العمال اأصحا  اعقمال الحق فاى إقامام لااا   النظاا   :   (3مامة )  

الحاق    نشاوما اصٌاؼة برامةما اتمتنل السدوات العامة قن أع تم ل من شؤنه أن ٌحم من هإلا   إمارتما اأاةه   تامة اتنظٌ  حرٌة
   الممارسة المشراقة له.   أا ٌعاق

 رٌة.لدايؾ نشاوما قن ورٌق السدوة ادما   لدحل أا   (: ال ٌةا  أن تكان منظمات العمال اأصحا  اعقمال قرضة4مامة )  
قامة أا أٌة منظماات مماثداة اادنضاما  الٌماا،    أا إتحامات   (: لمنظمات العمال اأصحا  اعقمال الحق فى تكاٌن إتحامات5مامة )  

 لدعمال اأصحا  اعقمال.   أا المنظمات الحق فى ادنتماء إلى المنظمات المالٌة   أا ادتحامات العامة   المإله ادتحامات
 العامااة لمنظمااات العمااال اأصااحا  اعقمااال.   اادتحااامات   سااال ة الااإلكر قدااى ادتحااامات 4ا 3ا 2بااق أحكااا  الماااام (: تو6مااامة )  

        
العامة الش صاٌة القانانٌاة  اضاعا لشاراو    أا إتحاماتم    (: ال ٌةا  أن ٌكان إكتسا  منظمات العمال اأصحا  اعقمال7مامة )  

 . 4ا 3ا 2الماام    أحكا من توبٌق    من شؤنما أن تحم
بادحترا  ياانان الاب م،  -هاإله ادت ايٌاة    الحقااق الااارمة فاى   فاى ممارساتم  -ٌتعمم العمال اأصحا  اعقمال امنظماتم     :  (8مامة )

منصااص ال   المنظمة / ٌة  أال ٌمكاس ياانان الاب م أا ٌوباق بحٌا  ٌماس الضامانات   شؤن اعش اص االةماقات   شؤنم  فى إللي
     فى هإله ادت ايٌة.   قدٌما

هااإله ادت ايٌااة قدااى القاااات المساادحة    المنصاااص قدٌمااا فااى   تحاامم القاااانٌن أا الداااا   القامٌااة ماامع ساارٌان الضاامانات  :   (9مااامة )    
تصامٌق أع قضاا قداى  العمل المالٌة فادن   مستار منظمة   من 19من المامة  8االشروة / وبقا لدمبمأ المنصاص قدٌه فى ال قرة 

فاى    االباالٌس ضامانات أكثار سا اء مماا ارم قرؾ أا إت اق يا   ٌمن  القاات المسدحة    الٌمس أع يانان أا حك  أا هإله ادت ايٌة 
 هإله ادت ايٌة.

  العماال أا أصاحا  اعقمال تعمل لحماٌة مصاال   لدعمال أا أصحا    (: ٌقصم بكدمة  منظمة  فى هإله ادت ايٌة أٌة منظمة10مامة )  

 اتنمٌتما.   اعقمال
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الودا  اٌةا  أن ٌرفاق ب (58)الم تصة إحالته مباشرة إلى هٌ اة التحكاٌ  اإللاي مان ساداي سابٌل الاسااوة

 .مإلكرة شارحة لماضاع الن اع 

اقامة ما تمت  تشرٌعات العمل بتشكٌل هٌة التحكٌ  لتض  محكمان مإهدان من إلاع ال بارة لتمثٌال 

ثا   بار ٌس مان رةاال القضااء اتشاكٌل هٌ اة التحكاٌ   يات العمل ... اؼالبا ما ٌات  اعوراؾ الث ثة لع

 محكمان قدى النحا التالى :

التى تحممها الةمعٌة العمامٌة لكل محكمة فى بماٌة كل سنة )محاك  ادست ناؾ  إحمع ماا ر ر ٌس -1

 إ تصاصما المرك  الر ٌسى لدمنشؤة( ر ٌسا.يضا ٌة، االتى ٌقل فى ما رة 

ى ت تااره النقاباة محكا  قان التنظاٌ  النقااب ث   محكمان أحمه  محك  قن صاح  العمل االثاانى -2

 لا ارة الم تصة ٌ تاره الا ٌر الم تص. محك  قن ا العامة المعنٌة االثال 

اقدى كل من صاح  العمال االتنظاٌ  النقاابى االاا ارة الم تصاة أن ٌ تاار محكماا إحتٌاوٌاا ٌحال 

 محل المحك  اعصدى قنم ؼٌابه.

اتوباق نظار النا اع  إ تصاصما المرك  الر ٌسى لدمنشاؤة(التى ٌقل فى ما رة )تتالى هٌ ة التحكٌ  ا

العا  قانان الا كٌ  فى الماام الممنٌة االتةارٌة القا   بالمالةحكا  يانان التحه نص  اص أٌرم بشؤن فٌما ل 

 المرافعات الممنٌة االتةارٌة. الصامر فى شؤن 

 اٌت  نظر المقاع قدى النحا التالى :

خ ال ٌةاا  مٌعامها  مسة قشر ٌاما من تارٌ)قامة ٌحمم ر ٌس هٌ ة التحكٌ  ةدسة لنظر الن اع  -1

اممثل الا ارة الم تصة اورفا الن اع  (59) اٌ ور أقضاء المٌ ة مدؾ الن اع إلى المٌ ة( ارام

 . (من تارٌ ما) اٌت  إللي يبل فترة  منٌة بالةدسة المحممة 

قدٌماا فاى مامة محاممة مان بامء نظاره، افقاا لدقااانٌن  فى الن اع المعاراض (60)ت صل هٌ ة التحكٌ ا

فادإلا لا  ٌاةام    القاضاى بمقتضاى العارؾ ...ٌعى ٌمكان توبٌقاه حكاالمعمال بما )فدإلا لا  ٌاةام ناص تشار

                                                 
قامة ما تستثنى منشاآت ال اممات الحٌاٌاة التاى ٌحظار فٌماا ادضارا  مان المارار بمرحداة الاسااوة . ابمقتضاى إللاي أناه فاى هاإله  58

ةماة ادمارٌاة المنشآت إإلا ل  تت  تسااٌة النا اع امٌاا مان  ا ل الم ااضاة كاان عع منمماا ودا  إحالاة النا اع إلاى التحكاٌ  اتدتا   ال
الم تصة باحالته   ل أسباع قدى اعكثر إلى هٌ ة التحكٌ  الم تصة ... اؼالبا ما ٌكان لدتحكٌ  بالنسبة لمإله المنشآت وابعا إةبارٌا 

 مل تؤكٌم قدى أن هإله الصارة من صار التحكٌ  ادةبارع )بالنسبة لمإلا الناع من المنشآت( ٌت ق امستاٌات العمل المالٌة.
 المحك  يبل مباشرة قمده الٌمٌن أما  ر ٌس هٌ ة التحكٌ  بؤن ٌإمع مممته بالإلمة االصمق. ٌحدؾ 59
اٌحمم ا ٌر العمل بقرار ٌصامره بادت ااق مال الاا ٌر الم اتص قامم هٌ اات التحكاٌ  فاى نوااق كال محكماة مان محااك  ادسات ناؾ،  60

 تحمٌم الماا ر التى تم ل فى تشكٌل هإله المٌ ات. اتتالى الةمعٌات العمامٌة لمإله المحاك  فى بماٌة كل سنة يضا ٌة
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فدإلا ل  تاةم فبمقتضى مبامئ القانان الوبٌعى ايااقم العمالة افقا  ... فبمقتضى مبامئ الشرٌعة ادس مٌة

 ، فادإلا تسااات  لدحالة اديتصامٌة اادةتماقٌة السا مة فى منوقة المنشؤة( ... اٌصمر الحك  بؤؼدبٌاة اوراء

اٌعتبر بمثاباة حكا  صاامر قان محكماة ... مسببا  الحك  ٌرة  الةان  الإلع منه الر ٌس اٌكاناعصاات 

 ادست ناؾ بعم تإلٌٌده بالصٌؽة التن ٌإلٌة.

انم  أهل ال برة لمعاٌنة محال العمل اادو ع قدى ةمٌل اٌكان لمٌة التحكٌ  ود  سماع الشمام 

 اءات التى تمكنما من ال صل فٌه.المستنمات ال اصة بالن اع اإت اإل ادةر

اترسل المٌ ة مداؾ النا اع .. .بصارة من الحك   قدى هٌ ة التحكٌ  إق ن كل من ورفى الن اع -2

بعم إ وار ورفٌه إلى الةمة ادمارٌة الم تصة لقٌم منواق الحك  فى سةل  اص، اٌكان لكال 

 إلع شؤن حق الحصال قدى صارة من هإلا الحك .

اتتباال فااى ادقاا ن االوعاان ٌوعاان فااى الحكاا  أمااا  محكمااة الاانقض  أنلكاال ماان ورفااى الناا اع  -3

 الشراو ااعاضاع اادةراءات المقررة فى يانان التحكٌ  فى الماام الممنٌة االتةارٌة.

قدى اعحكا  الصامرة قن هٌ اة التحكاٌ  القااقام ال اصاة بتصاحٌ  اعحكاا  ات ساٌرها  هإلا اتسرع

هٌ ااة التحكااٌ  بنظاار ادشااكاالت فااى تن ٌااإل اعحكااا  ل إ تصاااص ماا المنصاااص قدٌمااا فااى يااانان التحكااٌ 

 الصامرة قنما، اإللي افقا لدقااقم المقررة فى يانان التحكٌ  فى الماام الممنٌة االتةارٌة.

اماان الةاامٌر بالبٌااان افقااا لتاصااٌة التحكااٌ  إنااه )فٌمااا قااما المنشااآت ادسااتراتٌةٌة االحٌاٌااة( ٌةااا  

لدتاصٌات التى ٌنتمى إلٌما الاسٌو فاى  فى حالة قم  يبـال أع منممـا  -ابى لصاح  العمل أا التنظٌ  النق

اٌحمم الورفان فى .. .ادت اق قدى الدةاء لدتحكٌ  ال اص بمال من هٌ ة التحكٌ   -الن اع الإلع ٌنشؤ بٌنمما 

اص اقامم اثٌقة التحكٌ  المايعة منمما ماضاع الن اع االشراو اادةراءات التاى تتبال فاى التحكاٌ  ال ا

 المحكمٌن ابشرو أن ٌكان قممه  اترا.

 اٌكان حك  التحكٌ  مد ما لدورفٌن بعم إٌماع المحك  أا المحكمٌن أصل الحك  اأصل اثٌقة التحكٌ 

)ٌتباال فٌمااا لاا  تتضاامنه اثٌقااة التحكااٌ  اعحكااا  المقااررة فااى يااانان التحكااٌ  فااى الماااام الممنٌااة االتةارٌااة 

اٌكاان هاإلا   تصاصاما المركا  الر ٌساى لدمنشاؤة(التاى ٌقال فاى ما ارة إ)ماة يد  كتا  المحك المعمال بما(

بالمحكماة   )الإلع ٌ تص بكل ما ٌتعداق بتن ٌاإل حكا  التحكاٌ ( الحك  ياب  لدتن ٌإل بؤمر ٌصمره ياضى التن ٌإل

 التى أامع أصل الحك  يد  كتابما بناء قدى ود  أع من إلاع الشؤن.
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الح العمال عند تنظيم حق اإلضراا السدلمى واإلغدالق * الموازنة بين مصالح المنشأة ومص

 :ليتكامل مع التحكيم ولجان تسوية المنازعات.

 : السلمىحق اإلضراا تنظيم  أوال  :

تنظٌماه  (61)التامرا فاى تنظٌماه إق ناه ا من المت ق قدٌه أن لدعمال حق ادضرا  السدمى الإلع ٌت 

   قدى النحا التالى : الممنٌةمن   ل منظماتم  النقابٌة مفاقا قن مصالحم  

)الااٌس ؼاٌااة( لداصااال لحااق معااٌن اأماة ماان أماات  تعبٌاار ةماقٌااة سااٌدةالساادمى ا ادضاارا  -1

ضرا  بالتباوإ اإضرا  تضامنى فمناي إ)العمال دست مامه فى ايت معٌن، اله أنااع متعممة 

بقمر ما ٌمكن أن ٌتحمداا االإلع ٌحمم ممة ادضرا  ها التنظٌ  النقابى أا العمال أن سم  ... إلخ(

شاامرا  سااٌتحمدانالااا كاااناا  ضااربان ٌامااا،فاادإلا كاااناا سااٌتحمدان ٌامااا فسٌ)را  ماامة ادضاا

اتنظٌما لحق العمال فاى ادضارا  ٌتعاٌن أن . .. (فسٌضربان شمرا وبقا دمكانٌات هإلا التنظٌ 

ه ا مماته لكى ٌرت  أاضاقه اأاضاع آالته امعماته امصنع منٌة لصاح  العمل فرصة  تتاح

من الةمة الم تصة بالقٌا  بادضرا   تحمٌمه )إإلا كان ٌقم   ممة معٌنة إلخ( قدى ضاء ما ٌمكن

 اهى النقابة.

الاٌس فاى مإسساة ااحامة قداى النحاا الاإلع )ادضارا  السادمى فاى يوااع كامال ممارساة كان ت -2

حاام العاا  مان ادتناان اقدى سبٌل المثال ٌعدن ادضرا  فى لب ...( تحممه النقابة العامة المس الة

كماا فى مصر تعدن ادضرا  النقاباات العاماة اابة العامة اال الدةنة النقابٌة ... الٌس النقلدعمال 

بعم ماافقة مةدس إمارة النقابة العاماة المعنٌاة بؤؼدبٌاة ثدثاى  إق ن ادضرا  بٌةالنقالدةنة  ٌةا 

ادضارا  لدنقاباة  واار بادقت ا  العماال إإلا ل  ٌكن بالمنشؤة لةناة نقابٌاة ٌكاان ادا قمم أقضا ه

لإلضرا ، االممة ال منٌة المحممة  ٌتعٌن أن ٌتضمن اد وار اعسبا  المافعة... ا العامة المعنٌة

 . له

                                                 
ٌت  التمرا فى تنظٌ  حق ادضرا ، ف ى البماٌة ٌكان الحق فى ادضرا  لدمنظمات النقابٌة أا لةماقة العمال )فى حالة قم  اةاام  61

ة بعم ماافقة مةدس إمارة النقابة تنظٌ  نقابى( ابما ال ٌضر بمصال  صاح  العمل اال بالمصدحة العامة حٌ  ٌة  قدى الدةنة النقابٌ
العامة )بؤؼدبٌة ثدثى قمم أقضاا ه( إ واار كال مان الةماة ادمارٌاة الم تصاة اصااح  العمال )بكتاا  مساةل بعدا  الاصاال( بعا   

قام  العمال قدى ادضرا  يبل التارٌخ المحمم لاإللي ب تارة معٌناة ) فااإلا كاان قماال المنشاؤة ؼٌار منضامٌن لدتنظاٌ  النقاابى اةا  أن ٌ
 اد وار من النقابة العامة المعٌنة(.

 افى الحالتٌن ٌتعٌن أن ٌتضمن اع وار اعسبا  المافعة لإلضرا .   
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ٌترتا  ٌحظر ادضارا  أا الامقاة إلٌاه فاى المنشاآت ادستراتٌةٌاـة أا الحٌاٌاـة  التاى  ؼالبا ما  -3

 لقامى أا بال ممات اعساسٌة التى تقممما لدمااونٌن .قدى تايؾ العمل فٌما اد  ل باعمن ا

اهكإلا إإلا كان اعمر متعدقا باعمن القامى )أع بمنش ات إسترتٌةٌة كمٌ اة شاروة أا يااات مسادحة( 

ادضارا  أا الامقاة إلٌاه اباةاه    حظارتفٌا (كالصـرؾ الصاحى)تإمع  ممات حٌاٌة  أا منشات حٌاٌة

ن ب ممة قامة )بال ممة فى المرافق العامة أا بعمل ٌسم حاةة قامة الاا قا  ؼالبا ما  ٌحظر قدى العامدٌ

ل  ٌكن ماضاقا لما نظا   اص( أن ٌتركاا قمدم  أا ٌمتنعاا قنه قمما المنشآت ادستراتٌةٌة االمنشآت 

 الحٌاٌة اٌكان الحظر افق معٌار ااحم اها اد  ل باعمن القامى ابال ممات العامة.

ادضرا  ٌعنى ادمتناع قن العمل بعكس ادقتصا  الإلع ٌكان مل ادستمرار فاى النا هنا بٌان أن 

)فمناي بعض الصناقات التاى ال ٌمكان أن ٌات   إنعكاسات حامةادمتناع التا  قن العمل ٌكان له ... العمل 

صاد  فٌما ادمتناع قن العمل يبل قشرة أٌا  أا أسباقٌن مثل الصناقات الكٌمااٌة اصاناقات الحمٌام اال

سااقة، البام أن تت اإل  24ساقة أا  48اصناقات اعفران، فكل هإله الصناقات ال تستوٌل أن تتايؾ بعم 

االت اااض  أماا  أصاحا  اعقماال لدت ااه  إةراءات  اإال سٌممر المنشؤة( ... االبم أن تكان هناي فرصة

( هنااي موالا  معٌناه عنماضاع حرٌة رأع اإحتةاا  عن ادضرا  لٌس همفا فى حم إلاته بقمر كانه)

تحممها النقابات التى  منٌة حال الممم التضل ٌمها فى ق يات العمل ن تتم ل ا... اقدى الةمة ادمارٌة أ

، فالماامؾ الاساااوة االتحكااٌ  ... فادضاارا  لااٌس هاامفاها الةمااة ادمارٌااة أا صاااح  العماال(اال تحاامم)

 ستاع كافة أوراؾ ق يات العمل.المصال  قدى محقق الم ااضة الةماقٌة، حتى ٌمكن أن تتا

ادضرا  حق إيتصامع ٌعدنه العمال اتنظمه النقابة العامة ايم بؤت ممارسته فى إنةدترا لٌقابل حق 

 ال صل اأقتبرحقا تضامنٌا بعم ماافقة مةدس إمارة النقابة العامة بؤؼدبٌة ثدثى اعقضاء.
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 : ل62)نشاط أو تقليصه ثانيا  : تنظيم حق اإلغالق )الكلى أو الجزئىل لل

مل تقرٌار حاق ادضارا  لصاال  العماال فادن لصااح  العمال )فاى المقابال( حاق ادؼا ق أا اياؾ 

اإت ايااا ماال قاام  التعسااؾ فااى إساات ما  الحااق فاادن حااق ادؼاا ق أا تقدااٌص حةاا   ... ٌااا العماال كدٌااا أا ة 

أن ٌماارس نتٌةاة لضارارات  المنشؤة أا نشاوما )بما يم ٌمس حة  العمالة( المقرر لصااح  العمال ٌةا 

 إيتصامٌة تبرره حتى ال ٌكان تعس ٌا . ... اهكإلا ٌراقى فى تنظٌ  الحق اوتى :

ٌتعٌن قدى صاح  العمل أن ٌتشاار قنم ادؼ ق مل المنظمة النقابٌة )بعم صمار القارار ايبال  -1

لمحاامم حتااى التن ٌااإل( قدااى إال ٌتةاااا  التشاااار بااٌن المنظمااة النقابٌااة اصاااح  العماال الماقاام ا

... ماا ٌتعاارض مال حرٌاة العاامدٌن  تستوٌل أن تةم  ن سما، اتمرس هإلا الود ، الٌس فى هإلا

 ضمانة لدعمال. ايم ٌنظر إلٌه بدقتباره

احٌ  ٌكان من حق صاح  العمل أن ٌنمى ققم العامل لمبررات إيتصامٌة، فدن ادنمااء لمباررات 

ء ققم العمل إإلا ااةمت منشؤته من الظراؾ ما ٌإمع إيتصامٌة ٌعنى أن ٌكان من حق صاح  العمل إنما

ةرع النص قدٌه صراحة فى القاانٌن العمالٌاة  اها مبرر  ... بالضرارة إلى إؼ يما أا تقدٌص لنشاوما

ة صاح  ـيررت محكمة النقض المصرٌة أن سدو بدقتباره من اعمار الوبٌعٌة ) ... اأيره ال قة االقضاء

عوٌه الحق فى تضٌٌق ما رة نشاوه أا ضؽو مصرافاته، اٌستتبل إللي أن ٌكان منشؤته ٌفى تنظٌ  العمل 

اصاؾ التعساؾ اٌقتصار  -فاى هاإله الحالاة  -له سدوة إنماء ققام بعض العمال لمإلا السب ، اٌنت اى قناه 

 . (مار المحكمة قدى التحقق من ةمٌة المبررات

                                                 
 تنظٌ  حقى ادضرا  اادؼ ق : 62

يم تنص تشرٌعات العمل قدى اضل أحكا  لدبت فى ودبات المنشآت لايؾ العمل كدٌاا أا ة  ٌاا أا تؽٌٌار حةا  المنشاؤه أا نشااوما 
 مس حة  العماله بما اٌحمم ادةراءات ال اصة بإللي .بما يم ٌ

بشاؤن توبٌاق  1949لسانة  98بشؤن الحرٌة النقابٌاة احماٌاة حاق التنظاٌ  اادت ايٌاة ريا   1948لسنة  87ايم صمرت ادت ايٌة ري  

 مبامئ حق التنظٌ  االم ااضة الةماقٌة.
 ان أما  العمال إال التعبٌر قن ؼضبم  باحم اسٌدتٌن:.. اادضرا  اسٌدة تعبٌر ةماقٌة، إإلا صامرها المشرع ف  ٌك

اعالى : أن ٌعبر كل منم  قن س وه بالتكاسال فاى اعماء أا ادهماال اكثارة التؽٌا  أا قام  مراقااة يااقام تنظاٌ  العمال قماماا، 
 اهى ظاهرة منتشرة بص ة قامة فى العمٌم من مال العال  الثال .

ة فى شكل إضرابات ال تنظمما يااقم محممه، فٌتحال اعمر من ممارساة دحامع الحرٌاات العاماة، الثانٌة: أن تت ةر الحركة العمالٌ
 إلى فاضى ات رٌ  ٌتركان آثارهما، قدى الع يات ادةتماقٌة اقدى مستاع ادنتاا.

 لعمل كدٌا أا ة  ٌا. .. هإلا اتقرٌر حق ادضرا  لصال  العمال ٌقابده قدى الةان  او ر حق صاح  العمل فى ادؼ ق أا ايؾ ا
اادضرا  أنااع )إضرا  بالتباوإ.إضرا  تضامنى... إلخ( اها اسٌدة تتكامل الةان فض المنا قاات االتحكاٌ  .. ااضال مامه 

 لإلضرا  ٌقٌمه اال تبٌ  إللي ادت ايٌات المالٌة:
ضارا  لدعمااال مان إ وااار إال فااى اادضارا  حااق تبااٌ  ادت ايٌاة المالٌااة تنظااٌ  شاراو إسااتعماله ... افااى فرنساا ٌعوااى حااق اد

المرافااق العامااة اهااى المٌاااة االمااصاا ت اؼٌااره، القاااات المساادحة ال ٌةااا  لماا  ادضاارا  أا الشااروة أا ادمارة الحكامٌااة اهاا  
شارٌعٌة الماظ ان العمامٌان ... إإلن ادت ايٌة المالٌة تركت شراو ادضرا  لقانان كل مالة افقاا لدسادوة التشارٌعٌة االم ءماة الت

 اال ٌاةم نص فى ادت ايٌة المالٌة ٌحمم الشراو .
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ٌشااترو، حتااى تكااان اعاضاااع  اتحقٌقااا لدتاااا ن بااٌن مصااال  العااامدٌن امصااال  أصااحا  اعقمااال

يا مااة اديتصااامٌة الساادبٌة اعاضاااع  النشاااو )كدٌااا أا ة  ٌااا( أن تكااان دنماااء اديتصااامٌة مبااررا كافٌااا 

تقرة افى الحسابان ت د ماا عنه ال ٌمكن تبرٌر ادنماء بؤاضاع ؼٌر مس)امستقرة ايت إت اإل يرار ادنماء 

 مستقب (.

فاادن ظااراؾ  لعماال فااى إنماااء العقاام لدمبااررات اديتصااامٌةاقدااى الاارؼ  ماان ثبااات الحااق لصاااح  ا

إنمااء  بامٌل نتةنا  معاه البحا  قانتساتد   يام  لمعمالت التعول( مل ادرت اع النسبى)التشؽٌل فى المالة 

)اياع صاح  العمل فى  ساارة مالٌاة أمت السدبٌة مدحاظة  ققام العمل ما ل  تمكن الظراؾ اديتصامٌة

أناه  فاى الحااالت التاى ٌحاق فٌماا لصااح  العمال  ايم ٌانص قداى... اته( به إلى ضرارة ضؽو مصراف

إنماء ققم العمل عسبا  إيتصامٌة  ٌةا  له بامال مان أن ٌدقاى بعمالاة فاى صا اؾ البوالاة مسات مما حقاه 

الثابت يانانا أن ٌكت ى بتعمٌل شراو العقم بص ة مإيتة تتحمم بت وى الظراؾ اديتصامٌة التى مقت إلى 

 المنشؤة لتاا نما اديتصامع بحٌ  ٌصب  من الممكن أن تعام العقام إلى ساٌرتما اعالاى ى تستعٌمحتإللي 

أن ٌكداؾ العامال بعمال آ ار ؼٌار مت اق قدٌاه  مثل هإله الحالةلصاح  العمل فى  ايم ٌنص قدى إنه ٌةا 

 الا كان ٌ تدؾ إ ت فا ةاهرٌا قن قمده اعصدى. 

دقتباارات إيتصاامٌة  لةاء صاح  العمل إلى ت  ٌض اعةارإمكانٌة لدظراؾ قدى  اايم ٌنص افق

الكان إللاي يام ٌكاان فاى حقٌقاة اعمار حماٌاة قدى الارؼ  مماا ٌباما ظاهرٌاا مان أناه ضام مصادحة العامال 

 ٌقال اعةارمل اةا  مراقاة أال  (امن ث  فقم اعةر بؤكمده)لبوالة من  ور أمهى، اها  ور الدعامدٌن 

ت  اٌض أةاره رؼا  الظاراؾ  ةار ... اقدى أع حال فدن لدعامل قم  يبالالمنقاص قن الحم اعمنى لأل

اديتصامٌة )التى يم ال تااةمما المنشؤة احمها بل يم تتعداق بالنشااو اديتصاامع بصا ة قاماة اتةعال مان 

 .الصع  الحصال قدى فرصة قمل(

ٌن ٌمع صاح  حا بلمااةمة ظراؾ تبرره الٌس س  إيتصامعحق ادؼ ق إةراء ٌم تؤكٌم أن نعا

اهكإلا قامة ما ٌت  فحاص  ... ست مماا حقم  المشراع فى ادضرا ةمة العمال إإلا إالعمل ٌشمره فى ماا

 اا ل فتارة  منٌااة يرارهاا مساببا االمباررات اديتصااامٌة مان  ا ل لةااان حكامٌاة مساتقدة ٌكااان  اتقامٌر

إإلا كان القرار صامرا ( ... االةصاح  العمل ود  ادؼ ق )أا تقدٌص حة  العممن تارٌخ تقمٌ    محممه

لصااح  الشاؤن أن ٌاتظد  مان هاإلا أن ٌشتمل قدى بٌان تارٌخ تن ٌإله ... ابالوبل ٌكان  بقبال الود  اة 
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القرار أما  لةنة أ رع تشكل لمإلا الؽرض، اٌترت  قداى الاتظد  مان القارار الصاامر بقباال الودا  اياؾ 

 تن ٌإله. 

، منظماة النقابٌاة العمالٌاة المعنٌاةال كال مان ٌن مماث  قاناٌراقى أن ٌتضمن تشاكٌل كال مان الدةنتا

 اممث  قن منظمات أصحا  اعقمال ترشحه المنظمة المعنٌة بنشاو المنشؤة.

إإلا ل  تتضمن ادت ايٌة  إنه فى حالة ادؼ ق الة  ى أا تقدٌص حة  المنشؤة أا نشاوماهإلا اٌراقى 

قٌة د تٌار من سٌت  ادستؽناء قنم  من العمال، فدنه ٌتعٌن الةماقٌة السارٌة فى المنشؤة المعاٌٌر الماضا

... النقابٌة اإللي بعم صمار القرار ايبال التن ٌاإل  قدى صاح  العمل أن ٌتشاار فى هإلا الشؤن مل المنظمة

ٌمكاان اتعتباار اعيممٌااة ااعقباااء العا دٌااة االساان االقاامرات االممااارات الممنٌااة لدعمااال ماان المعاااٌٌر التااى 

تدااي المعاااٌٌر الماا نااة بااٌن فااى افااى ةمٌاال اعحاااال ٌتعااٌن أن تراقااى ... اس بمااا فااى هااإلا الشااؤن ادساات ن

ٌحظار قداى صااح  العمال التقام  بودا  ا ... من ناحٌة أ رع امصال  العمال من ناحٌة لمنشؤةمصال  ا

 ٌ .ادؼ ق الكدى أا الة  ى لدمنشؤة أا تقدٌص حةمما أا نشاوما أثناء مراحل الاساوة االتحك

 


