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 تقـــديـم

الخامسة من نظام عمل  لننلة الخال ال الولانننيين د عولدج اللننلة دن ت لا  تنفيذاً للمادة أوالً :

 كللاننن لن / ديسللما   24  – 23خللال  الفتلل ة مللن   عمللاننالثالثللين  لل   السادسللة

ذلك لد اسة التوا ي  الت  تلتزم الدن  األعضال اتوديم ا إل  مكتل  الممل  (د ن2015

الم الل  ن وللا للفولل تين األنللل  نالثانيللة مللن المللادة السادسللة عقلل ة مللن نظللام اتفا يللاج 

 نتنصياج المم  الم اية .

ننيين نثيولة مادييلة تتضلمن ملا ع ض مكت  المم  الم ال  علل  لننلة الخال ال الولان ثانياً :

 :يل 

قيزززات العمزززل العربيزززة م زززل دراسزززة التقزززارير السزززنوية  زززول اتفا:  الجزززاأل األول* 

 11 – 15 – 5 – 13 – 7 – 4 – 2 – 3 – 1)   :ذات األرقززام  ، وهزز المتابعززة

– 14 – 17– 18 – 19 – 8  - 12 - 16. ) 

 ".  ي ا( تو8 " نص  إل  مكت  المم  الم ا  حت  تا يخ انتماعاج اللننة 

   : متابعة الرد عل  مال ظات لجنة الخبراأل القانونيين .* الجاأل الثان

عللل   (  دند10 نصلل  إللل  مكتلل  المملل  الم الل  حتلل  تللا يخ انتماعللاج اللننللة  "

 مالحظات ا السااوة".

 دراسة موضوعات ذات عالقة بمعايير العمل العربية . : الثالثالجاأل * 

 ج الم حلة ال اهنة .إصدا  اتفا ياج نديدة تساعد عل  التكيف مع متطلاا -

لعللدج لننللة الخالل ال الوللانننيين تو يلل ا يتضللمن د اسللت ا لتوللا ي  الللدن  األعضللال ثالثززا : 

ن دندهللا عللل  مالحظات للا السللااوة إضللا ة إللل  التنصللياج المامللة للننللة عللل  ضللنل 

 .)القسم األول من البند( توا ي  الدن  األعضال ن دندها عل  مالحظاج اللننة 

كت  المم  الم اي تو يل اً علن المملنملاج الخاصلة امل ض األدناج الوانننيلة لعد م رابعا :

تفا يلاج نتنصللياج الممل  الم ايللة علل  السللطاج المختصللة ن لي مللا يتطلال  نظللام ا

 الوسم الثاني من الاند ( . 
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 للام مكتلل  المملل  الم اللي املل ض المنضللند عللل  منلللع إدا ة منظمللة المملل  :   خامسززا

" د ناملد  2016/ آذا    اامة نالثمانين " الواه ة د ما عالم اية    دن ت ا ال

  -القرار التال  :تخذ منلع اإلدا ة المنا قة ا

للننللة الخالل ال الوللانننيين ( 36نتللايأ لعمللا  الللدن ة  لخللذ الملللم اللالتو ي  عللن  -1

 . ( 2015كاننن األن  / ديسما   24  –23د عمان 

إلحالت  إل  د  2016( لمؤتم  المم  الم ا  43إحالة تو ي  اللننة إل  الدن ة   -2

اللا  تنصللية اللننللة د مللع اقخللذ امللين اقعت لننللة تطايللي اقتفا يللاج نالتنصللياج

 -حن  : اإصدا  اتفا يتين

 إدا ة المم   -

 المم      طاد الاح  -

: األمززر معززروى علزز  المززؤتمر العززام  المززوقر للتفضززل بززالنظر والتوجيزز  بمززا يززرا   سادسزا

 مناسباً.

 

 

 فايا علي المطيري

 المدير العام

 

 ** مرفق : تقرير لجنة الخبراأل القانونيين
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 م األولالقس

 

 

 زوشٌش نػُد بنخحشبء بنوةٍٍٍََٕ 

 ػٍ َسةئع أػًةل دٔسزٓة بنسةدسد ٔبنطالضٍٍ

 " ػًةٌ ، بنًًهكد بألسدٍَد بنٓةشًٍد "

  2015دٌسًحش / كةٌَٕ بألٔل   24 - 23
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 زوذٌــــى :** 
 

المام لمكت  المم  الم الي د نتنفيلذا للملادة الخامسلة ملن نظلام  : انال عل  دعنة المدي أوالً 

ة نالثالثللين  للي عمللان ملل  لننللة الخالل ال الوللانننيين د عوللدج اللننللة دن ت للا السادسللع

سلة د د ا لدف د ا 2015ديسما   24 – 23 دنية ال اقمية خال  الفت ة االمملكة األ

عضال اتوديم ا إل  مكت  الممل  الم الي د ن ولاً للفول تين التوا ي  التي تلتزم الدن  األ

 السادسة عق ة من نظام اتفا ياج نتنصياج المم  الم اية . اقنل  نالثانية من المادة 

 ثانياً :  ضر اجتماعات الدورة أعضاأل اللجنة السادة : 

 االستاذ الدكتور / راق بن مقبول الريس  .1

 االستاذ الدكتور / عبد الغني عمرو الرويمى  .2

 االستاذ الدكتور / م مد عثمان خلف هللا  .3

ستاذ الدكتن  /  زي ان موان  ال يع  ييساً ل لا تم انتخا  األ للننة ي اداية لعما  اثالثاً : 

 لمدة عامد ن ام ااعما  السك تا ية الفنية من مكت  المم  الم اي ك  من : 

 مدير ادارة ال ماية االجتماعية وعالقات العمل   السيد /  مدي أ مد  .1

 رئيس و دة المعايير وتشريعات العمل  السيد / عبد الكريم جاويش  .2

 رئيس و دة المرأة والفئات الخاصة   لسيدة / رانيا فاروق ا .3

ادل اقنتماد اكلمة  السيد / حمدي لحمد ملدي  ادا ة الحمايلة نعال لاج الممل  مملثالً رابعاً : 

المم  الم اية  ح   ي ا عن ممالي اقستاذ /  ايز علي المطي ي المدي  المام لمنظمة 

مكتل  الممل  ع   عن اعتزاز لالمدي  المام ن تحياجعضال اللننة ننو  ل م لاالسادة 

المميللا ي عضللال اللننللة ندن هلا  للي تطللني  نتفميلل  النقللاط لالم الي امطللال نكفللالة 

ن تطني  الممايي  اما يتناسل  ملع المتريل اج نالمسلتنداج د أالم اي ناادال ال لي اق

ياج كمللا لقللا  إللل  دن  اللننللة  للي التناصلل  مللع لننللة تطايللي اقتفا يللاج نالتنصلل

  نتنضيح  ؤية اللننة  يما يتملي امضمنن التو ي  المودم للمؤتم  .

ع ض مكت  المم  الم الي علل  لننلة الخال ال الولانننيين نثيولة مادييلة تتضلمن خامساً  : 

 متاامة اتفا ياج المم  الم اية ن ي ندن  اقعما  التالي : 

 العمل العربية التالية :** الجاأل األول : دراسة التقارير السنوية  ول اتفاقيات 

 اقأن مستنياج المم  . 1966( لسنة 1اقتفا ية الم اية   م   -1
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اقللللأن المسللللتنل األدنلللل  للتأمينللللاج  1971( لسللللنة 3اقتفا يللللة الم ايللللة   للللم   -2

 اقنتماعية.

 اقأن تنو  األيدل الماملة . 1967( لسنة 2اقتفا ية الم اية   م   -3

 اقأن تنو  األيدل الماملة " ممدلة " . 1975( لسنة 4اقتفا ية الم اية   م   -4

 اقأن السالمة نالصحة الم نية . 1977( لسنة 7اقتفا ية الم اية   م   -5

 اقأن ايية المم  . 1981( لسنة 13اقتفا ية الم اية   م   -6

 اقأن الم لة الماملة . 1976( لسنة 5اقتفا ية الم اية   م   -7

 قأن تحديد نحماية األنن  .ا 1983( لسنة 15اقتفا ية الم اية   م   -8

 اقأن المفانضة النماعية . 1979( لسنة 11اقتفا ية الم اية   م   -9

اقلأن حلي المامل  الم ال   ل  التأمينلاج  1981( لسنة 14اقتفا ية الم اية   م   -10

 اقنتماعية عند تنول  للمم     لحد األ طا  الم اية .

 هي  نتقري  الممن ين .اقأن تأ 1993( لسنة 17اقتفا ية الم اية   م   -11

 اقأن عم  األحداث . 1996( لسنة  18اقتفا ية الم اية   م    -12

 اقأن تفتيش المم  . 1998( لسنة 19اقتفا ية الم اية   م   -13

 اقأن الح ياج نالحوني النوااية . 1977( لسنة 8اقتفا ية الم اية   م   -14

  اعيين .اقأن المما  الز 1980( لسنة 12اقتفا ية الم اية   م   -15

 اقأن الخدماج اقنتماعية الممالية . 1983( لسنة 16اقتفا ية الم اية   م   -16

ا س  مكت  المم  الم الي تولا ي  حلن  اقتفا يلاج الملذكن ة إلل  اللدن  الم ايلة كل  

  يما يخص  سنال كانج دنلة مصاد ة لن غي  مصاد ة عل  هذه اقتفا ياج .

 دول هي :  4ارير  ول االتفاقيات المذكورة من ( تق8وصل إل  مكتب العمل العرب   )

الجمهورية الجاائرية  –دولة االمارات العربية المت دة  –)المملكة االردنية الهاشمية 

 الجمهورية اليمنية (  –الديمقراطية الشعبية 
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 ** الجاأل الثان  : متابعة الرد عل  مال ظات لجنة الخبراأل القانونيين .

عربي مال ظات لجنة الخبراأل القانونيين السزابقة للزدول العربيزة أرسل مكتب العمل ال

 كل فيما يخص  .

  -( دن  ه  :6(  دند عل  المالحظاج من  10نص  إل  مكت  المم  الم ا    

جمهوريزة العزراق  –جمهوريزة السزودان  –) الجمهورية الجاائرية الديمقراطيزة الشزعبية  

 المملكة المغربية ( –رالعربية  جمهورية مص -الجمهورية اللبنانية   –

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

 إصدار اتفاقيات جديدة تســاعد عل  التكيف مع متطلبات المر لة الراهنة .

سادساً : درست اللجنة الوثيقة المقدمة من قبل مكتب العمل العربزي ، وفزي ضزوئها أعزدت 

 المعروى عل  مجلس االدارة ومن ثم عل  المؤتمر العام .  هذا التقرير

سابعاً : استخلصت اللجنة من خالل المناقشات التي دارت أثناأل اجتماعاتها عزدة مال ظزات 

عامززة ، كمززا أكززدت علزز  بعززى مال ظاتهززا السززابقة ، تضززعها أمززام مجلززس االدارة 

 والمؤتمر العام الهميتها وهي كما يلي : 

ن امض من الدن  اقعضال اقا ج  ي توا ي ها إل  لن عدم قحظج اللننة ا .1

ع ض ا اقتفا ياج عل  السلطة الممنية االتصديي د ي نع إل  ننند اختال اج اين 

تق يم ا النطني نالنصنص النا دة  ي هذه اقتفا ياج د نت ل اللننة ازال هذا 

يام الدن  اقعضال اقم  ان الما  اج المقا  إلي ا ين  لن ق تكنن عايواً دنن  

ام ض هذه اقتفا ياج عل  السلطة المختصة االتصديي د نمن ثم تمدي  تق يم ا 

يؤدي إل  تحويي لحد لهم اقهداف  النطني اما ينسنم مع هذه الممايي  د نهن ما

التي  امج منظمة المم  الم اية من لنل ا نهن تنحيد نتوا   تق يماج المم   ي 

 الدن  الم اية . 

ج اللننة لن امض الدن  لن دج  ي توا ي ها اقأن عدم ع ض اقتفا ياج قحظ .2

عل  السلطة المختصة االتصديي د ي نع إل  صمنااج تتملي  انظام ا الدستن ي د 

نت ل اللننة ان التزام الدنلة ام ض اقتفا ياج عل  "السلطة المختصة االتصديي" 

 ياج نتنصياج المم  الم اية  د هن التزام يوع عل  عاتي الدنلة امنن  نظام اتفا

"دنن لن يمني ذلك ننن  التصديي عل  اقتفا ية لن غي ه"  د ناالتالي  ان 

الم ض لن الد اسة التي تونم ا ا لي سلطة لخ ل غي  الممنية االتصديي ق يمكن 
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 اعتاا ه ن اًل اذلك اقلتزام . 

ت  المم  الم اي قحظج اللننة لن المديد من الدن  اقعضال د لم تناف مك  .3

اتوا ي ها حن  اقتفا ياج الممنية لن ال د عل  مالحظاج اللننة السااوة نل ذا ت ل 

اللننة  ع ض هذا اقم  عل  المؤتم  المام لحث الدن  عل  منا اة مكت  المم  

 الم اي االتوا ي  نال دند المطلناة . 

ري لن يكنن علي  التق يع تؤكد اللننة عل  لن الممايي  تضع الحدند الدنيا لما ينا .4

النطني د ناالتالي  ان اية امتيازاج إضا ية تو ها التق يماج النطنية تمتا  حا زاً 

 للتصديي علي ا .  

تدعن اللننة الدن  األعضال إل  األخذ امادل التصديي النزيي المنصنص علي   ي   .5

ذه اقتفا ياج امض اقتفا ياج د مما يؤدي إل  تحويي المزيد من التصديواج عل  ه

 ناق تااط التد يني االممايي  النا دة  ي ا حس  ظ ن  ا المحلية .

تدعن اللننة مكت  المم   الم اي   إدا ة الحماية اقنتماعية ( إل  تكثيف لنقطت ا   .6

المتملوة اتد ي  الكناد  الفنية الممنية اممايي  المم  الم اية د نتكثيف التناص  مع 

لممايي   ي نزا اج المم  نتوديم الدعم الفني ل ا من لن  تحويي اإلدا اج الممنية اا

المزيد من التناص  اين هذه اقدا اج نمكت  المم  الم اي نلننة الخا ال 

ن  الوانننيين مما يؤدي إل  تحويي اقهداف الم ننة من الممايي  نايفال الد

 االتزامات ا  ي هذا القأن .

منظمزة العمزل العربيززة والسزكرتارية الفنيزة للجنزة علزز  لعزام المززدير الثامنزاً : تشزكر اللجنزة 

 سن االعداد والتعزاون التزام النجزام عمزل اللجنزة ، كمزا تشزيد بزالتطوير فزي اعزداد 

 مشروع التقرير لهذا العام .

  

 رئيس اللجنة

 االستاذ الدكتور / راق بن مقبول الريس



11 
 

 

 

 

 

 

 

 الجاأل األول

 ات العمل العربية ول اتفاقي دراسة التقارير السنوية
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 أوالً : االلتاامات الت  تقع عل  الدول بموجب النظام .

علي  نظام اتفا ياج نتنصلياج الممل  الم ايلة د اقلأن اإللتزاملاج علل  ن واً لما ينص 

 الدن  اقعضال امد إصدا  اقتفا ية لن التنصية

 الم ض عل  السلطاج المختصة االتصديي . -1

سلننية ن ولاً للنملاذ    المم  الم اي انال عل  طلال  اتولا ي تنا ي الدن  األعضال مكت  -2

 -الممدة من  ال  عن :

 اقتفا ياج الت  صاد ج علي ا الدن  د نالتطايي المملي ألحكام ا . .ل 

اقن الاج المتخذة لتس ي  التصديي علل  اقتفا يلاج التل  للم يلتم التصلديي علي لا د  .  

  ا .نايان الصمنااج الت  تحن  دنن التصديي علي

 التدااي  المتخذة لالست قاد اأحكام التنصياج نمدل م اعاة احكام ا . .  

ننظ اً ألهمية هذه اقلتزاماج د تؤكد اللننة عل  ض ن ة  تملانن المكتل  ملع اللننلة 

لمتاامة الدن   يما يتملي ا ذه اإللتزاماج د نذلك لتتمكن اللننة من تحديد د يي  د  اقمكلان 

ل ذلك د حيث لن هذا اإلخال  يميي متاامة اللننلة لالتفا يلاج اللذي للصمنااج الت  توف ن ا

 يستند  ي الموام األن  عل  المملنماج الت  تودم ا الدن   ي توا ي ها .

  -ثانياً : مال ظات اللجنة بشأن إلتاامات الدول االعضاأل :

ال ظت اللجنة ان بعى الزدول مزا االزت لزم تعزرى بعزى االتفاقيزات علز  السزلطة  .أ 

 -مختصة بالتصديق وه  كما يلي :ال

 ( .16 -13 -12المملكة اق دنية ال اقمية د اقتفا ياج ذاج اق  ام    -1

 - 8 -5 -4 -3د اقتفا ياج ذاج اق  ام  النزاي ية الديمو اطية القماية  النم ن ية -2

14 – 15 - 16 - 18. ) 

 – 10 -9 -8 -7 -6 -5 – 4 – 3نم ن يللة نياللنتي د اقتفا يللاج ذاج اق  للام   -3

11 – 12 – 13 – 14- 15 – 16 -17 – 18 – 19 . ) 

 ( 16 -11 – 8نم ن ية السندان د اقتفا ياج ذاج اق  ام    -4

 (15دنلة  ط  د اقتفا ية   م   -5
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 - 14 – 12 – 11 – 8 -5 – 3النم ن يلللة اللانانيلللة د اقتفا يلللاج ذاج اق  لللام   -6

16. ) 

 ( . 18 – 17 – 16 – 14 – 12 – 4 دنلة ليايا د اقتفا ياج ذاج اق  ام   -7

 11 – 10 – 9 – 8النم ن ية اإلسلالمية المن يتانيلة د اقتفا يلاج ذاج اق  لام    -8

– 12 -13 – 14 – 15 – 16 – 17- 18 – 19 ) 

 – 13 – 12 – 10 – 8 – 6 - 3النم ن يللة اليمنيللة د اقتفا يللاج ذاج اق  للام    -9

14 – 15 – 16 – 18  ) 

بعززى الززدول مززا االززت لززم تززواف المكتززب بتقاريرهززا  ززول بعززى ال ظززت اللجنززة ان  .ب 

  -االتفاقيات ، وه  كما يلي :

 13 – 12 – 11 – 8 - 7 -5 -4 -3نم ن ية نيانتي اقتفا ياج ذاج اق  لام    -1

- 14 – 15 – 16– 17 – 18 – 19. ) 

 ( .16دنلة  ط  اقتفا ية الم اية   م   -2

 11 – 8 - 7 -5 -4 -3فا ياج ذاج اق  ام   النم ن ية اقسالمية المن يتانية اقت -3

– 12 – 13 - 14 – 15  – 16 – 17 – 18 – 19. ) 

بف ززا الزززردود علزز  التقزززارير لهززذا العزززام وجززدت اللجنزززة أن اربعززة دول ارسزززلت  .ج 

  -تقاريرها  ول بعى االتفاقيات ، وه  كما يلي :

 ( 16المملكة اق دنية ال اقمية : اقتفا ية الم اية   م   -1

 ( .16 – 11 – 8لة اقما اج الم اية المتحدة اقتفا ياج ذاج اق  ام   دن -2

 – 8 – 3النم ن ية النزاي يلة الديمو اطيلة القلماية : اقتفا يلاج ذاج اق  لام    -3

16 . ) 

 ( .16النم ن ية اليمنية : اقتفا ية الم اية   م   -4

الل د علي لا هلذا ( تو يل اً مطللن  37( تولا ي  ملن لصل   8نمنمند هلذه التولا ي   

المام د نهذا ما يتضح من  مدل اإلخال  الكايل  ملن نانل  اللدن  اقعضلال الاقلتزام اتولديم 

التوا ي  المطلن  ال د علي ا انال عل  طل  المكت  نحســ  ما    ه النظــام د لذلك  تؤكد 

ض اللننة عل  ما ساي لن لقا ج إليل  ملن  ال  د حيلث عال ج اللننلة علن لسلف ا الأن تمل 
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عل  المؤتم  ما قحظت  من ظاه ة سلاية  تلؤث  علل  مسلتوا  النقلاط المميلا ي للمنظملة د 

نعل   اعلية إن الاج متاامت  نمن ثم عل  ملدل  لد ة هلذا النقـلـاط علل  تحويلي األهلداف 

 المتنخاة من .

 ود قحظج اللننة ان عدداً كاي اً ملن الل دند نالتولا ي  التل  كلان ينل  لن تتولدم ا لا 

دن  اقعضال إل  مكت  المم  الم اي لل د عل  مالحظاج لننة الخا ال نمنا اة المكتل  ال

االتوا ي  الت  يطلا ا لم ت د إل  المكت  د مما ت تل  علي لا علدم تمكلن اللننلة ملن مناصللة 

الحنا  مع الدن  حن  المالحظاج الت  اادت ا د لمم  ة نن ة نظ  الحكنملة الممنيلة  ي لا د 

  ا لالنغ الراية الم ننه من الحنا  .نالتناص  مم

نل ذا     تلتمع من السـلـادة اعضلال الملؤتم  اتخلاذ ملا يللزم لحلث اللدن  اقعضلال 

عل  الن لال االتزامات لا المول  ة  لي نظلام اتفا يلاج نتنصلياج الممل  الم ايلة اقلأن ا سلا  

 التوا ي  نال د عل  مالحظاج لننة الخا ال .

 لدول  ول االتفاقيات :ثالثاً : دراسة تقارير ا

  - 8 – 3تلق  مكتب العمل العربي تقارير  ول اتفاقيات العمل العربية ذات االرقام ) 

11 – 16. ) 

( د 16حيث نص  من المملكة اق دنية ال اقمية تو يل  حلن  اقتفا يلة الم ايلة   لم  

 – 11 – 8   نمللن دنلللة اقمللا اج الم ايللة المتحللدة توللا ي  حللن  اقتفا يللاج ذاج اق  للام

  حلن  اقتفا يلاج ذاج األ  لام د نمن النم ن ية النزاي ية الديمو اطية القلماية تولا ي(16

( د اينمللا نصلل  مللن النم ن يللة اليمنيللة تو يلل  حللن  اقتفا يللة الم ايللة   للم  16 – 8 – 3 

 16 ) 

 

 دراسة هذ  التقارير كما يلي :

 تفاقية .المملكة االردنية الهاشمية : غير مصادقة عل  اال -1

نص  إل  مكت  الممل  الم الي  د علل  مالحظلة اللننلة حلن  اقتفا يلة الم ايلة   لم 

( من الحكنمة األ دنية ال اقمية د نالمتملوة امنا اة مكت  الممل  الم الي اتو يل  حلن  16 

 د ننال ال د عل  النحن التالي :هذه اقتفا ية 
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الخللدماج اقنتماعيللة اقللأن   1983( لسللنة 16هلل  تللم علل ض اقتفا يللة   للم   -1

 الممالية عل  السلطاج المختصة ؟ نمن هي هذه السلطاج ؟

 تم ع ض اقتفا ية عل  نزا ة المم  . -

 ما ه  اإلن ال الذي اتخذت  هذه السلطاج ؟ -2

 تم اخذ الملم ااقتفا ية . -

ه  تم ع ض اقتفا ية عل  السلطة المختصة االتصديي ؟ ما هن اإلن ال الذل تلم  -3

 ا ؟اتخاذه اقأن 

 ق د لم يتم ع ض ا عل  السلطة المختصة االتصديي . -

 ه  ينند صمنااج تق يمية تحن  دنن التصديي عل  اقتفا ية حت  األن ؟ -4

ما ه  الصمنااج إن نندج ؟ ي ن  ذكل  تملا ض لحكلام اقتفا يلة ملع التقل يع  -

 النطني لالطالد علي ا من  ا  لننة الخا ال الوانننيين .

  يمية تحن  دنن التصديي عل  اقتفا ية من حيث:نمم تنند صمنااج تق -

ق يننلد  ترطيلة تقلل يمية لملدد كايل  مللن احكلام تللك المللناد  لي  لاننن المملل  

 اق دني .

ه  ينند صمنااج عملية تحن  دنن التصديي عل  اقتفا ية حتل  األن ؟ ملا هل   -5

 إن نندج ؟

نا للي نلحكللام نمللم د نذلللك انلل ال التمللديالج الالزمللة عللل   للاننن المملل  لتت -

 اقتفا ية المذكن ة  ي المناد السااوة .

عملالً اأحكلام  الاج من قأن ا لن تس   التصديي علل  اقتفا يلة ؟ ه  تم اتخاذ إن -6

 ( من نظام اتفا ياج نتنصياج المم  الم اية ؟16( من المادة  2الفو ة  

 ماه  اإلن الاج ؟ -

 ق . -

ا ية  ي تقل يماتكم التل  صلد ج املد ما مدل اقست قاد ااألحكام النا دة  ي اقتف -7

 ؟ 1983سنة 
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د  1996( لسلنة 8تضمنج كا ة  لنانين الممل  ااتلدلاً ملن  لاننن الممل    لم   -

د اقحكام اللنا دة ااقتفا يلة ااسلتثنال  2010نتمديالت  نالت  كان اخ ها سنة 

 ما تم ذك ه سااواً .

كم حلين إعلدادكم ه  تم التنسليي ملع منظملاج لصلحا  األعملا  نالمملا   لي اللد  -8

( من نظام اتفا يلاج نتنصلياج 17ل ذا التوــ ي  د تماقياً مع ما توضي ا  المادة  

 المم  الم اية ؟

 ما هي نن ة نظ  ك  من ا حن  هذا التو ي  إن نندج ؟ -

نمللم د حيللث يللتم التنسلليي اقللك  دن ل نمسللتم   يمللا اللين الن للاج الحكنميللة  -

قل يع عمللالي نخاصلة مللن خللال  نلصلحا  المملل  نالمملا  عنللد منا قللة لل ت

 اللننة الثالثية لقؤنن المم  .

ناال غم من التنا ي الكاي  اين اقمتيازاج الممننحة  ي اقتفا ية ناين ملا هلن 

منصللنص عليلل   للي الوللاننن الل  لن هنللاك نملللة مللن اقمتيللازاج الللنا دة  للي 

 زاللج التق يع اق دني ه   لكث  ميلزة مملا نصلج عليل  اقتفا يلة د إق لنل  ق

هناك صلمنااج  نيلة نتقل يمية نا تصلادية تحلن  دنن الولد ة علل  التصلديي 

 عل  اقتفا ية  ي الن ج ال اهن.

 * * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إل  ما يلي : 

لخذج اللننة علماً اما نال  ي تو ي  حكنمة المملكة اق دنية ال اقمية حلن  اقتفا يلة 

نللة علل ض اقتفا يللة عللل  السلللطة المختصللة االتصللديي د ( د نتأملل  اللن16الم ايللة   للم  

ناتخاذ اإلن الاج المناساة لتس ي  التصديي علي ا د خاصة لن التو ي   لد اقلا  إلل  ننلند 

تنا ي كاي  اين األمتيازاج الممننحة  ي اقتفا ية ناين ما هن منصنص علي   لي الولاننن د 

ية د ااإلضا ة إل  لن هذه اقتفا ية تتضلمن األم  الذي يس   م مة التصديي عل  هذه اقتفا 

 التصديي النزيي .

*  *  * 
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 دولة االمارات العربية المت دة : غير مصادقة عل  االتفاقية : -2

 بشأن ال ريات وال قوق النقابية . 1977( لسنة 8االتفاقية العربية رقم ) .ل 

ة الم ايلة   لم نص  إل  مكت  الممل  الم الي  د علل  مالحظلة اللننلة حلن  اقتفا يل

نالمتملولة امنا لاة  –غي  مصلاد ة علل  اقتفا يلة  –( من دنلة اقما اج الم اية المتحدة 8 

  -مكت  المم  الم اي اتو ي  حن  هذه اقتفا ية د ننال ال د عل  النحن التالي :

لعللد هللذا التو يلل  مللن  الل  حكنمللة دنلللة اإلمللا اج الم ايللة المتحللدة طاوللا لحكللم المللادة 

نهلن يرطلي الفتل ة الزمنيلة المنت يلة  لي  نظام إتفا ياج نتنصياج المم  الم ايلة ن ( م16 

اايللان اإلنلل الاج المتخللذه لتسلل ي  التصللديي عللل  اقتفا يللاج  يمللا يتملللي  .   30/8/2015

 الت  لم يتم التصديي علي ا ن وا  للنمنذ  الممد من  ا  مكت  المم  الم اي

بشززان ال ريززات وال قززوق  1977( لسززنة 8) هززل تززم عززرى االتفاقيززة العربيززة رقززم .1

 السلطات .ل  السلطات المختصة ؟ ما هي هذ  النقابية ع

اقلأن الح يلاج نالحولني النواايلة علل   1977( لملام 8نمم تم ع ض اقتفا ية   م   -

السلطاج الممنية  ي الدنلة د حيث تلم   لع نسلخ  علن اقتفا يلة الل  منللع اللنز ال 

صلديي لن االمنا ولة علل  ن ا نملن ثلم التنصلية إملا اا نلال التإلادال ال لي الفني اقلأ

احالت ا للمنللع اقعلل  لالتحلاد د عملال اأحكلام النظلام الدسلتن ي ناللذي التصديي ن

يلللنص علللل  لن المنللللع اقعلللل  للتحلللاد هلللن السللللطة المختصلللة االتصلللديي علللل  

 اقتفا ياج نالمماهداج الدنلية  .

 السلطات ؟ ما هو اإلجراأل الذي إتخذت  هذ  .2

 اإ نال التصديي علي ا . نالتنصيةلخذ الملم امضمنن اإلتفا ية  -

 هل تم عرى االتفاقية عل  السلطة المختصة بالتصديق ؟  .3

ن وا لنصنص دستن  دنلة اقما اج الم اية المتحدة د  لإن المنللع اقعلل  لاتحلاد  -

نلي االتصلديي نهن ل  ع سلطة دستن ية نلعلل  هييلة تقل يمية  لي الدنللة د هلن المم

عل  اإلتفا ياج نالمماهداج الدنلي  د نيتم   ع اقتفا ياج ال  المنللع  ولط  لي حلا  

 .لنصج السلطاج المختصة االتصديي عل  اقتفا ية 



19 
 

هل يوجد صعوبات تشريعية ت ول دون التصديق عل  االتفاقية في الوقت ال الي ؟  .4

يزة مزع التشزريع الزوطني يرجز  ذكزر تعزارى أ كزام االتفاق ماهي هزذ  الصزعوبات ؟

 لإلطالع عليها من قبل لجنة الخبراأل القانونيين .

 نمم تنند صمنااج تق يمية تحن  دنن التصديي عل  اقتفا يلة  لي الن لج الحلالي د -

م الممالي نالادل  لي مما سلة من ا عل  ساي  المثا  ما يتملي اان الاج تكنين التنظي

إن الاج التكنين عل  إيداد اقن اي لدل د حيث تنص اقتفا ية عل  ا تصا   نقاط 

 لي  2008( لسلنة 2اقتحادي   م  الن ة المختصة نهن ما يختلف مع نص الواننن 

الممثلللة لتنظيمللاج تكللنين اقللأن النمميللاج ذاج النفللع المللام نهللن التقلل يع الحللاكم  ل

دل ناللذي يتطلل  ايلداد لن اي اققل ا  لل  ي دنلة اقما اج الم ايلة المتحلدة للمما 

قساسي للنمميلة من ملا عليل  ملن الن ة المختصة االنزا ة الممنية م  وا ا ا النظام ا

 عضال المؤسسين . األعضال المؤسسين نمحض  انتماد األ

هل يوجد صعوبات عملية / اقتصادية / اجتماعية أو سياسية ت زول دون التصزديق  .5

 عل  االتفاقية  ت  األن .

ظللام التمثيلل  الممللالي المنصللنص د حيللث ان ن نملم تننللد امللض الصللمنااج الممليللة 

طايللي إذا لخللذنا امللين اقعتاللا  اقتفا يللة يمتالل  غيلل  مناسلل  نصللم  الت عليلل   لل 

لسلني الممل  ملن حيلث اق تفلاد  الت كياة المتف دةنضاد اقنتماعية  ي الدنلة ناأل

 الملحنظ لنساة الماملين اقنان   ي الوطاد الخاص .  

 تسهل التصديق عل  االتفاقية ؟ من شأنها ان ل تم اتخاذ اجراألات ه .6

 ع ض اقتفا ية عل  السلطاج الممنية .نمم د  -

ما مدى االسترشاد باأل كام الواردة فزي االتفاقيزة فزي تشزريعاتكم التزي صزدرت بعزد  .7

 ؟  1977سنة 

مالللدل ح يلللة التنظللليم د  2008( لسلللنة 2نصلللنص الولللاننن اقتحلللادي   لللم   تملللزز -

اللنص علل  حللي يلة الممل  الم ايلة محل  الد اسلة ملن حيلث مست قلدة  لي ذللك ااتفا 

نميع طنايف القم  للتماي  عن آ اي م اقلك   لاننني نملنظم ناملا ق يتملا ض ملع 

المصلحة المامة من خلال  تكلنين نمميلاج ذاج نفلع علام  لتمثليل م د مم  لا النمميلة 

سللي ا عللن اأن للا "  كلل  نماعللة ذاج تنظلليم للل  صللفة اقسللتم ا  " د ق يولل  عللدد مؤس

ن يستثني النزي  من هذا الق ط احيث ق يو  عدد ل( عضناد مع نناز 20عق ين  
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ا الوللاننن د لكا للة الدنلللة امننلل  هللذ مؤسسللين عللن خمسللة لعضللال د حيللث تكفلل ال

 اضللي ا الحللي  للي تأسلليع نمميللاج م نيللة لتمثلليل م د احيللث تكللنن لالمللاملين عللل  

سسين الح يلة الكامللة  لي نضلع النظلام المضنية  ي ا مفتنح  للنميعد كما تكف  للمؤ

األساسي د نتحديلد قل نط المضلنية نلنناع لا نإنل الاج  انل لا نإسلواط ا نحولني 

األعضللال نناناللات م .نط يوللة تكللنين منلللع اإلدا ة نتحديللد اختصاصللات  ننظللام 

الممل   يل  د نكلذا تحديلد ملنا د النمميلة نكيفيلة اسلترالل ا نالتصل ف  ي لا نط يوللة 

ا  ا د لضا ة ال  ق نط تصفية النممية اختيا ًيا ن ناعد تصفيت ا نمصلي  م ا اة إنف

لمنال ا د نالحي  ي تقكي  منلع إدا ة لمااق ة قينن ا يتم انتخاا  ااق ت اد الس ي 

ن ولا قحكلام النظللام اقساسلي اللذي نضللمت  اللننلة التأسيسلة د نلخيلل ا يملنح الوللاننن 

يللاج الدنليللة ناقنتسللا  للمنظمللاج نال ييللاج للنمميللة الحللي  للي المقللا كة  للي الفمال

د ن للي طللل  تكللنين اقنقللطة االتمللانن المقللت ك مم للا  الدنليللة ن للي تنظلليم امللض

 . اتحاداج  يما اين ا ن وا لما تحدده الاليحة التنفيذية للواننن

هل تم التنسيق مع منظمات أص اب االعمال والعمال فزي بلزدكم  زين إعزدادكم لهزذا  .8

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

تلم ا سللا  نسلخة مللن التو يل  اللل  كلال مللن منظملة لصللحا  اقعملا    اتحللاد غلل ف  -

منظمة المما    نممية التنسليي دنلة اقما اج الم اية المتحدة نالتنا ة ن الصناعة ا

 للنممياج الم نية الماملة  ي الدنلة ( 

التو يل  الم  لي نسلننا ي المنظملة انسلخ  علن  م اقلأناتنلا امالحظلات مع طلل  منا  -

 امن د استالم ا  . -إن نندج -مالحظات م 

  -ٔجذسبسد بنهػُد نهشد بَسٓر إنى ية ٌهً :

أخذتث للجضةذذت اج ذذا  ا ذا صذذاي  ذذه ح ديذد عالماذذت اللذذت لااذاحلث للأداًذذت لل خغذذ ة ا ذذ   

ضةذت ااحخذاا لرصذدليلث للة اذت ه للسجطت لل خخصت االخص يق ، لح ال للجادض لاحفاقًت اج

، لاذذث رذذض ادظذذ ا اجذذه لجخغجذذع اجذذه للصذذأمااث للخذذى حغذذمد ال  للخصذذ يق اجذذه لاحفاقًذذت 

 لل ضجس لألاجه لةحغاا . 

*  *  * 

 

 



21 
 

 بشأن المفاوضة الجماعية :  1979لعام  11االتفاقية العربية رقم  .  

اقًذت للأداًذت حقذذض لصذل للذه االخذذع للأ ذل للأداذى حا اجذذه اةعةذت للجضةذت عذذمد لاحف

للل خأج ذت ا مل ذاة  –غًذد اصذااقت اجذه لاحفاقًذت  –( اث اللت لاااحلث للأداًت لل خغ ة 11)

  -االخع للأ ل للأداى اخ ديد عمد هته لاحفاقًت ، لصاي للدا اجه للةغم للخالى :

( 16أا  هتل للخ ديد اث قبل عالمات اللت لرااحلث للأداًت لل خغ ة غب ا لغالذض لل ذااة )

اذذذث مةذذذاق لحفاقًذذذاث لحمصذذذًاث للأ ذذذل للأداًذذذت  لهذذذم يغطذذذى للفخذذذدة لل اةًذذذت لل ةخ ًذذذت  ذذذى 

.   ً ا يخأجق ابًا  لرصدليلث لل خخته لخس ًل للخصذ يق اجذه لاحفاقًذاث للخذه   30/8/2012

 . االخع للأ ل للأداى لض يخض للخص يق اجً ا ل  ا  لجة ماس لل أ  اث قبل

بشزززان المفاوضزززة  1979( لسزززنة 11يزززة رقزززم )هزززل تزززم عزززرى االتفاقيزززة العرب .1

 ؟ السلطات عل  السلطات المختصة ؟ ما هي هذ الجماعية 

اقللأن المفانضلة النماعيللة  1979( لملام 11نملم تلم علل ض اقتفا يلة   للم   -

عللل  السلللطاج الممنيللة  للي الدنلللة د حيللث تللم   للع نسللخ  عللن اقتفا يللة اللل  

ن ثللم التنصللية إمللا اا نللال منلللع الللنز ال إلاللدال اللل لي الفنللي اقللأن ا نملل

التصللديي لن االمنا وللة عللل  التصللديي ناحالت للا للمنلللع اقعللل  لالتحللاد د 

المنلع اقعلل  للتحلاد نالذي ينص عل  لن النظام الدستن ي عمال اأحكام 

 . السلطة المختصة االتصديي عل  اقتفا ياج نالمماهداج الدنليةهن 

 ت ؟ما هو اإلجراأل الذي إتخذت  هذ  السلطا .2

 .لخذ الملم ااإلتفا ية مع التنصية اإ نال التصديي علي ا -

هززل يوجززد صززعوبات تشززريعية ت ززول دون التصززديق علزز  االتفاقيززة فززي الوقززت  .3

، يرجزز  ذكززر تعززارى أ كززام االتفاقيززة مزززع  ال ززالي ؟ مززاهي هززذ  الصززعوبات

 التشريع الوطني لإلطالع عليها من قبل لجنة الخبراأل القانونيين

لمللام  8اقتحللادي   للم  المملل لننللة المللن  ة علمللا اللأن  للاننن لنق نحلليط ال -

اقأن منازعاج الممل  النماعيلة علل  د  د نص  ي الاا  التاسع من  1980

حي المملا   لي المفانضلة النماعيلة د محلددا آليلاج التفلانض النملاعي  لي 

هذه الحاقجد حيث نص عل  تقكي  لنان تن يي عمالي  ي ك  داي ة للمم  

صحا  اقعما   ي حا  ن ند لا اقساسية التن يي اين المما  ن تكنن م مت
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الممللا  حللي المفانضللة النماعيللة مللع منازعللة عملل  نماعيللة حيللث يمللا ع 

 . عما  من خال  هذه اللنانصحا  األل

االاحذذع ( للخذذى أم ذذ ح ا ل لحة للأ ذذل  ذذى لل ذذ    9ك ذذا أ  االاحذذع للداايذذت للأ الًذذت )

  أكبد كزا ت لجخض أاث للأ الًذت  ذى لل للذت، ح ذمق أيعذا اذ لح للأ الًت لهى لل ةاغق للخى ح  

هاق  ى ا  صسمح للخملصل اًث أغدلف لامخذاس للزةرذت، ل ذى للخم ًذق اذًث للأ ذاد لأصذغا  

لألا اد، خاصت عًث لصذما ا ذالجج ص ااًذت يدغذع للأ ذاد للخفذالض اذ  أصذغا  لاا ذاد 

للخمسػ اًث أصغا  للأ ذل لللأ ذاد لغذل ا  م ا، عًذ ح احس هته لل الاحع الحل حم ً ًا  ى 

لجطذد ًث يذخض لعالذت  تاةا ااث للأ ل للض ااًت ، ل ى عاد حأتح للمصذمد للذه عجذمد ادظذً

 لل المن لله لل عاي لع ا  للأ د  ى للفصل  ً ا .

لا أمج حمص  صأماج  ى للخص يق اجه لاحفاقًت مةدل أل  اأط املا لاحفاقًت ا حخم د 

 ديأًت للة ات ا مصع مصمص لل امم  للمغةى .ل ا للخغطًت للخ 

ية ت زززول دون سزززهزززل يوجزززد صزززعوبات عمليزززة / اقتصزززادية / اجتماعيزززة أو سيا .4

 ؟ التصديق عل  االتفاقية  ت  األن

 نمم تنند صمنااج . -

هززل هنززاو تصززورات لززديكم للتغلززب علزز  الصززعوبات التززي ذكززرتم بهززدف تسززهيل  .5

  . هذ  التصورات ؟التصديق عل  االتفاقية مستقبال ؟ ما هي 

دنلللة اقمللا اج ح يصللة دامللا عللل  تطللني  تقلل يمات ا امللا يتفللي مللع لحللدث  -

الممايي  الدنلية نسيتم اقست قاد امناد اقتفا ية عند تطلني  التقل يماج  لي 

 المستوا  .

هل تم اتخاذ اجراألات مزن شزأنها ان تتسزهل التصزديق علز  االتفاقيزة ؟ مزا هزي  .6

 هذ  االجراألات ؟

 تم ع ض اقتفا ية عل  الن اج المختصة . نمم د حيث -

هل تم التنسيق مع منظمات أصز اب االعمزال والعمزال فزي بلزدكم  زين إعزدادكم  .7

 ما هي وجهة نظر كال منهم  ول هذا التقرير ان وجدت ؟ لهذا التقرير ؟

ع  تلم ا سلا  نسللخ  علن التو يلل  الل  كل  مللن اتحلاد غلل ف التنلا ة نالصللنا -

اقعما  ( ننمميلة التنسليي للنمميلاج الم نيلة ممثال عن منظماج لصحا   
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مللللا ( مللللع طللللل  منا اتنللللا الماملللللة  للللي الدنلللللة  ممللللثال عللللن منظمللللاج الم

د نسنف ننا ي المنظمة انسخة عن لي مالحظلاج  لد ت دنلا  لي امالحظات م

 هذا الخصنص .

  -بَسٓر إنى ية ٌهً : بنشدٔجذسبسد بنهػد 

ت اللذذت لااذاحلث للأداًذذت لل خغذذ ة ا ذذ   اج ذذا  ا ذا صذذاي  ذذى ح ديذد عالماذذت لجضةذذلأخذتث 

 ى للمقج للذتو حذز ث للجضةذت اذا حعذ ةج للل خخصت االخص يق ، لاحفاقًت اجه للسجطت  ادض

قامم  للأ ل لاحغاان اث مصمص ا    عق للأ اد  ى لل فالظذت للض ااًذت ، لالح ل لحة 

ا لرصذذدليلث للة اذذت للأ ذذل  ذذى للخم ًذذق اذذًث للأ ذذاد لأصذذغا  لألا ذذاد ،  ام ذذا ح اذذل ااحخذذا

لجخغجع اجه للصأمااث لألخدن للخه حغمد ال  للخص يق اجذه لاحفاقًذت ، لاذث رذض ادظذ ا 

 اجه لل ضجس لألاجه لةحغاا .

شززززأن الخززززدمات االجتماعيززززة ب 1983( لسززززنة 16تفاقيززززة العربيززززة رقززززم )اال .  

 :  العمالية

ًذت للأداًذت حقذذض لصذل للذه االخذذع للأ ذل للأداذى حا اجذذه اةعةذت للجضةذت عذذمد لاحفاق

للل خأج ذت ا مل ذاة  –غًذد اصذااقت اجذه لاحفاقًذت  –( اث اللت لاااحلث للأداًت لل خغ ة 16)

  -االخع للأ ل للأداى اخ ديد عمد هته لاحفاقًت ، لصاي للدا اجه للةغم للخالى :

 (16أا  هتل للخ ديد اث قبل عالمات اللت لرااحلث للأداًت لل خغ ة غب ا لغالذض لل ذااة )

اذذذث مةذذذاق لحفاقًذذذاث لحمصذذذًاث للأ ذذذل للأداًذذذت  لهذذذم يغطذذذى للفخذذذدة لل اةًذذذت لل ةخ ًذذذت  ذذذى 

.   ً ا يخأجق ابًا  لرصدليلث لل خخته لخس ًل للخصذ يق اجذه لاحفاقًذاث للخذه   30/8/2012

 . االخع للأ ل للأداى لض يخض للخص يق اجً ا ل  ا  لجة ماس لل أ  اث قبل

الخزدمات االجتماعيزة بشزان  1983( لسزنة 16رقم ) هل تم عرى االتفاقية العربية .1

 . السلطات عل  السلطات المختصة ؟ ما هي هذ  العمالية

اقللأن الخللدماج اقنتماعيللة  1983( لمللام 16نمللم تللم علل ض اقتفا يللة   للم    -

الممالية عل  السلطاج الممنية  ي الدنلة د حيث تم   ع نسخ  علن اقتفا يلة الل  

صلديي  لي الفني اقأن ا نمن ثم التنصية إما اا نال التمنلع النز ال إلادال ال

احالت للا للمنلللع اقعللل  لالتحللاد د عمللال اأحكللام لن االمنا وللة عللل  التصللديي ن

السلللطة هللن المنلللع اقعللل  للتحللاد نالللذي يللنص عللل  لن النظللام الدسللتن ي 

 .  المختصة االتصديي عل  اقتفا ياج نالمماهداج الدنلية
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 ذي اتخذت  هذ  السلطات ؟ما هو االجراأل ال .2

 لخذ الملم ااإلتفا ية مع التنصية اإ نال التصديي علي ا . -

وجد صعوبات تشريعية ت ول دون التصديق عل  االتفاقية في الوقت ال الي ؟ تل ه .3

يرج  ذكر تعارى أ كزام االتفاقيزة مزع التشزريع  إن وجدت ؟ ماهي هذ  الصعوبات

 خبراأل القانونيين .الوطني لإلطالع عليها من قبل لجنة ال

لملام  8ملن الولاننن اقتحلادي   لم  101نند  ي الاداية لن نقي  الل  ان الملادة   -

د تلزم لصحا  اقعما  اللذين يستخدمنن عملاق  لي منلاطي اميلدة علن  1981

المللدن لن يللن  نا ل للم الخللدماج اقنتماعيللة تاليللة الللذك  عللل  لن  تكللنن هللذه 

  يننز تحمي  المام  قييا من ا : الخدماج عل  نفوة صاح  المم  نق

 لل ملا للغتلئًت لل ةاسبت   لسائل لرمخ اد لل ةاسبت 

  لسائل لاسأاف للطبًت   للسالث لل ةئض 

 لسائل للخد ًج لللة اغ للدياظى    لل ًاة للصالغت لج د 

 ذى أذ   لاخ ذاا اأذايًد  2009لأذاق  13 عة اث الك  ا  قدلح اضجس للم حلي حقذض 

 الى للض ااى لللخ ااث لل جغ ت اج يةص اجه ظدلحة أ  حخم د  ى لااكث للسالث للسالث للأ

اااذذل  ذذ كزد، للأ يذذ  اذذث للخذذ ااث لاصخ ااًذذت اة ذذا  200للأ ذذالى للض ذذااى للخذذى حسذذخماع 

قااذت مذاا لجأ ذاد ) االذا  لجخد ًذت ( ل عذاي ألقذاث  ذدلغ ض لحذم ًد لسذائل لامخ ذذاد ل( ل)اضامذا

اطذااض لخ ذ يض لصبذاث غتلئًذت اةئ ذت لااكث للأ ل اهااا لليااا ألله ااكث للخض   ألجأ اد اث 

لادلك  لخ  يض للداايت للطبًت اض  ة لأ ل اجه ا لح للساات غًجت لياق لاسبمع لأيذاق  لجأ اد

للأطل للدس ًت ، حم ًد اةاع كا ًت حس ظ لجأ ذاد ا  احسذت للدياظذت  ذى ألقذاث  ذدلغ ض ، 

 جة ل ل سةات لل دكباث للخى حسخخ ق لة ل للأ اد  .ك ا يةص اجه اأايًد اغ اة ل

لا ل  هةاك صأمااث ح ديأًت حغمد ال  للخص يق اجذه لاحفاقًذت للخذى حخطجذع للخذ لق 

لل لد لل ص قت اجً ا اخم ًد ا ا اذث للخذ ااث لاصخ ااًذت لاظذا ًت لاخذدن للخذى ا يذةص 

اةة ذاث أصذغا  لاا ذاد لللأ ذاد  اجً ا لل امم  ازل لم اي صذة ل  أل أكزذد ي ذمق ااالححذج

لً ذذمق اخ ذذذ يض للخذذذ ااث لاصخ ااًذذت للأ الًذذذت  ذذذى اةذذاغق للخض ذذذ  للصذذذةااى أل للخضذذذاحو أل 

ااعذائ ا اذث للخ اى، لكتل اجذه أ  ح ذمق لل ةة ذاث للأ الًذت اخذم ًد للخذ ااث لاصخ ااًذت 

للسذخ ةكًت  ح ذ يض اسذاا لث االًذت لح سذًس ص أًذاث حأالمًذت سذالةًتلم اي صذة ل  لاخذاح ل
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لح سًس االخع حمظًف لجأاغجًث اث للأ اد ل صمد احلسًت لخز ًف لح حيع للأ ذاد للم ذاي 

 ادلك  اةصًت .

ية ت زول دون التصزديق سهل يوجد صعوبات عملية / اقتصادية / اجتماعية أو سيا .4

الصزعوبات تلزو علز   بشأن التغلب كمهل تصورات، وما هي عل  االتفاقية  ت  األن

  .ل التصديق عل  االتفاقية مستقبال ؟بهدف تسهي

نمم تنند صمنااج عملية نا تصادية تحن  دنن التن يع عل  اقتفا يلة د اق اننلا  -

نؤكد ان الدنلة ستستم   ي اقست قاد  د  اإلمكلان اأحكلام اقتفا يلة عنلد انل ال 

 لي تمديالج عل  تق يمات ا ذاج المال ة .

االتفاقيزة ؟ مزا هزي هزذ  سزهل التصزديق علز  هل تم اتخاذ اجراألات من شزأنها ان ت .5

 ؟االجراألات

 تم ع ض اقتفا ية عل  السلطاج الممنية . -

ما مدى االسترشاد باأل كام الواردة فزي االتفاقيزة فزي تشزريعاتكم التزي صزدرت بعزد  .6

  ؟ 1983سنة 

 لم يتم . -

بلزدكم  زين إعزدادكم لهزذا  هل تم التنسيق مع منظمات أص اب االعمال والعمال فزي .7

 ما هي وجهة نظر كال منهم  ول هذا التقرير ان وجدت ؟ ؟لتقريرا

تم ا سا  نسخ  عن التو ي  ال  ك  من اتحاد غ ف التنا ة نالصناع    مملثال  -

عن منظماج لصحا  اقعما  ( ننممية التنسيي للنمميلاج الم نيلة المامللة  لي 

د نسللنف الدنلللة  ممللثال عللن منظمللاج الممللا ( مللع طللل  منا اتنللا امالحظللات م 

 ننا ي المنظمة انسخة عن لي مالحظاج  د ت دنا  ي هذا الخصنص . 

 -* * ٔجذسبسد بنهػُد نهشد بَسٓر إنى ية ٌهً :

أخذتث للجضةذذت اج ذذا  ا ذا صذذاي  ذذى ح ديذد عالماذذت اللذذت لراذاحلث للأداًذذت لل خغذذ ة ا ذذ   

ت اذا حعذ ةج ، ل ى للمقج للذتن حذز ث للجضةذلاحفاقًت اجه للسجطت لل خخصت االخص يق  ادض

قذذامم  للأ ذذل لاحغذذااو اذذث مصذذمص ا ذذ   للخذذ ااث لاصخ ااًذذت للأ الًذذت ، لأيعذذا  اذذا صذذاي 

ا ذذذ   اأذذايًد للسذذذالث للأ ذذذالى للض ذذذااى  2009( لسـذذذـةت 13ا ذذدلح اضجذذذس للذذذم حلي حقذذض )

لللخ ااث لل جغ ت اج ،  ام ا ح ال ااحخاا لرصدليلث للة ات لجخغجع اجه للصأمااث لألخدن 

 د ال  للخص يق اجه لاحفاقًت ، لاث رض ادظ ا اجه لل ضجس لألاجه لةحغاا .للخى حغم
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 :  غير مصادقة عل  االتفاقية : الشعبيةالجمهورية الجاائرية الديمقراطية  -3

بشززززأن المسززززتوى األدنزززز  للتأمينززززات  1971( لسززززنة 3االتفاقيززززة العربيززززة رقززززم ) .أ 

 االجتماعية.

ظلة اللننلة حلن  اقتفا يلة الم ايلة   لم نص  إل  مكت  الممل  الم الي  د علل  مالح

 -غيللل  مصلللاد ة علللل  اقتفا يلللة  -( ملللن النم ن يلللة النزاي يلللة الديمو اطيلللة القـلللـماية 3 

نالمتملوة امنا اة مكت  الممل  الم الي اتو يل  حلن  هلذه اقتفا يلة د ننلال الل د علل  النحلن 

  -التالي :

الً نالتل  تقل ف علي لا صلناديي تمتا  التأميناج اقنتماعية من لكث  المنلاقج تفصلي

 ثنال المم  نامد التواعد .األن زة المكلفة احماية المما  ل الضمان اقنتماعي ااعتاا ها

ننظام التأميناج اقنتماعية  ي النزاي  قام  نإنالا ي  لايم علل  اقلت اكاج المملا  

الضلمان نلصحا  المم  نترط  ك  المما  األن ال د نالمولام ق يتسلع للذك  كل  نصلنص 

 1983ننيليللة  2( المللؤ ف  لي 83/11اقنتملاعي د لكلن مللن اهم لا لحكللام الولاننن   لم  

 المتملي االتأميناج اقنتماعية الممد  نالمتمم .

 المال ظات :

المللادة ال اامللة مللن اقتفا يللة الم ايللة تللنص عللل  لن التأمينللاج اقنتماعيللة تضللم نميللع  -

( ملن 03النزايل ي يلنص  لي لحكلام الملادة   المقرلين لدل الري  اأن  د اينما المقل د

( المتملللي االتأمينللاج اقنتماعيللة لن يسللتفيد مللن هللذه األحكللام نميللع 11-83الوللاننن  

المما  سنال كاننا لن ال لم ملحوين ااألن ال د ليا كان  طاد النقــاط الذين ينتمنن إلي  

 نالنظام الذل يس ي علي م ادنن استثنال .

اقتفا يلة الم ايلة تلنص علل  انل  تتخلذ اإلنل الاج اصلن ة تد ينيلة المادة الخامسة من  -

إللل  المللاملين  ةلترطيللة الفيللاج المللذكن ة  للي المللادة ال اامللة مللن نفللع اقتفا يللة ااإلضللا 

لحساا م نلصحا  الح ف نالم ن الح ة نلصحا  اقعما  لنفس م اولد  األمكلان اينملا 

تسلتفيد ملن هلذه الخلدماج محلددة ن ولاً المق د النزايل ي ذكل  لن كل  هلذه الفيلاج التلي 

 للتنظيم .

المادة الثامنة من اقتفا ية الم اية تنص لن  ق ين  لن يول  علدد اقمل اض الم نيلة علن  -

( ملل ض اينمللا  للي التقلل يع النزايلل ي نطاوللاً للولل ا  المقللت ك مللا اللين الللنزا اج 15 

تنظليم السـلـا ي  إن ندن  األم اض الم نية حسل  ال 1996ماي  05الصاد ة اتا يخ 
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( م ض م ني موسمة إل  ثالثة   ند   ظ ن  لع اض 84يفني المدد نيتضمن حالياً  

اقملل اض الناتنللة عللن حللاقج  -اإلصللاااج االمك ناللاج  –التسللمم الحللاد لن المللزمن 

 (خاصة

النللزل   إصللاااج المملل  نالتللأمين الصللحي  امللا االنسللاة للنللزل الخللاص االتأمينللاج عللل -

( ضد الم ض  إن اقخلتالف يكملن  لي  4ن  3 ية المادة التاسمة الفو ة الثالث من اقتفا

ط يوللة حسـللـا  ال يللع المد نعللة للمصللا  نلل ال حللادث عملل  لن ملل ض م نللي موا نللة 

 اتق يع الضمان اقنتماعي السا ي المفمن  .

المادة الساامة نالمق نن من اقتفا ية الم اية تنص لن مماش القيخنخة ق ين  لن تو   -

% من األن  اينما تق يع الضمان اقنتماعي السا ي المفمن   ان المالغ 40ت  عن نسا

ي للنل  اللنطن  األدنل  المضلمنن % من المالغ السلنن75السنني للمماش ق يو  عن 

 (. 1983ننيلية  2المؤ ف  ي  83/12من الواننن   م  16المادة  

دت  التاسلمة نالمقل نن ملن  يما يخص النزل الخامع نالخاص اتأمين القيخنخة  ي ما -

هذه اقتفا ية نالت  تنص لن  يننز إيواف لن تخفيض المماش  ي الحدند التلي يو  هلا د 

التق يع د إذا ما زان  صاح  المماش عمالً امد تواعده اينما المق د النزاي ي لم يل د 

  ي نصنص  إيواف لن ا تطاد نزل من المماش  ي حالة المم  امد التواعد .

السللااع نالخللاص االتللأمين عللل  الاطالللة  للي مادتلل  الثالثللة ناأل امللنن نال اامللة النللزل  -

ناأل امللنن مللن اقتفا يللة نالتللي تللنص  للي مضللمنن ا لن الممننللة الماليللة د ق تولل  عللن 

اسانعاً إل  ثالثلة لقل   االنسلاة لملن   13% من األن  مع مدة اقنتفاد ق تو  عن 45

ا يخ التمط  د اينما  ي التقل يع النزايل ي نطاولاً  ضنا سنة اقت اك  ي التأمين عل  ت

 أن التمنيض عن الاطاللة ق  1994ننيلية  06( المؤ ف  ي 189-94للم سنم   م  

% من األن  النطني األدنل  75% من األن  الم نمي نق عن 50يناري لن يو  عن 

 المضمنن نق لكث  من  اثالثة م اج .

ين عللل  الاطالللة عللل  ل امللة  تلل اج متسللانية نتللنزد  تلل ة التكفلل   للي منللا  التللأم

 نتكنن اصفة تنازلية حيث تكنن :

 100  من األن  الم نمي خال  ال اع األن  من مدة التكف % 

 80   من األن  الم نمي خال  ال اع الثاني من مدة التكف % 

 60   من األن  الم نمي خال  ال اع الثالث من مدة التكف % 
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 50 ال  ال اع ال ااع من مدة التكف  % من األن  الم نمي خ 

 ق  اً . 36ناالنساة إل  مدة التكف    ي ق يمكن لن تتمدل 

 يما يخص المنا ع المايلية نالملذكن ة  لي النلزل الثلامن ملن اقتفا يلة  لي مادت لا الثانيلة  -

سلنة ااسلتثنال  13نالخمسنن نالت  تنص لن  يستم  ص ف المنلا ع المايليلة حتل  اللنغ 

ملتحوين الالتمليم نالملانزين علن الممل  د اينملا  لي التقل يع النزايل ي نن ولاً اقطفا  ال

 للإن هللذا اقخيلل  يللنص عللل  لن  1991نللن ما   10( نالمللؤ ف  للي 01للمنقللن    للم  

سللنة االنسللاة للملتحوللين اللالتمليم  21ن  17المنللا ع المايليللة تصلل ف حتلل  الللنغ سللن 

 نالممت نين نالمانزين عن المم  .

 -جنة للرد انتهت إل  ما يلي :وبدراسة الل

تود  اللننة ما نال    تو ي  حكنمة النم ن ية النزاي ية حن  اقتفا ية الم اية   م 

( د  إق لن  ياوي اإللتزام ام ض اقتفا ية عل  السلطة المختصلة االتصلديي د للذلك تأمل  3 

  صديي علي ا .اللننة ع ض ا عل  هذه السلطة ناتخاذ اإلن الاج الالزمة لتس ي  الت

 اقأن الح ياج نالحوني النوااية  1977( لسنة 8اقتفا ية الم اية   م   .  

نص  إل  مكت  الممل  الم الي  د علل  مالحظلة اللننلة حلن  اقتفا يلة الم ايلة   لم 

 -غيللل  مصلللاد ة علللل  اقتفا يلللة  -( ملللن النم ن يلللة النزاي يلللة الديمو اطيلللة القـلللـماية 8 

لممل  الم الي اتو يل  حلن  هلذه اقتفا يلة د ننلال الل د علل  النحلن نالمتملوة امنا اة مكت  ا

  -التالي :

منل  د نلولد  56إن الحي النوااي  ي النزايل  مضلمنن نمكل ع دسلتن ياً ن ولاً للملادة 

نالمتملللي امما سللة الممللد  نالمللتمم  1990يننيللن  2 للي ( المللؤ ف 14-90حللدد الوللاننن  

نقلل نط  د حيللث يؤكللد لن للممللا  األنلل ال  الحلليااي نكللذا كيفيللاج مما سللة هللذا الحللي النولل

نالمستخدمين الحي  ي تكنين منظمات م ناقنضمام إلي ا طناعية ارية الد اد عن مصلالح م 

المادية نالممننيلة ناالتلالي يمكلن للمملا  اقنل ال نالمسلتخدمين تأسليع منظملة نواايلة ن ولاً 

المؤسسللة لن الصللميد الالللدي  لقلل نط نإنلل الاج  انننيللة د نيكللنن ل للم تمثيلل  عللل  مسللتنل

 نالمقت ك اين الالدياج نالنقيي نالمقت ك اين النقياج لن النطني .

 المال ظات :

( من اقتفا ية الم اية اقأن الح ياج النوااية الت  تلنص علل  المسـلـاناة الين 02المادة   -
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النواايلة المما  الم    ي اقنتمال إل  عضنية منظملاج المملا  نتملتم م اكا لة حولن  م 

( المتملي السالف الذك  د نالت  90/14( من  اننن  22نه  تتماقي مع لحكام المادة  

تنص عل  عدم إدخا  لي تمييلز الين لعضلاي م غيل  لن المقل د النزايل ي نلص لنــلـ  

من اين ق نط تأسيع  منظمة نوااية ننلن  اكتسلا  الننسلية النزاي يلة األصللية   لن 

( 90/14( مللن  للاننن  06( كمللا تللنص عليلل  لحكللام المللادة  سللنناج  10المكتسللاة منللذ 

 السالف الذك  .

( ملن اقتفا يلة تلنص علل  لنل  تملا ع منظملاج المملا  نمنظملاج لصلحا  04المادة   -

( ملن  لاننن 34األعما  نقاط ا امنل د إيلداد لن اي تكنين لا اينملا نالحلظ  لي الملادة  

النوااية للمما  األن ال نالمسلتخدمين  ( السالف الذك  عل  لن  تمتا  المنظماج90/14 

مللن  للاننن  37إللل   35لقلل   عللل  األ لل  تمثيليللة طاوللاً للمللناد  6المكننللة  انننللاً منللذ 

 ( المذكن  لعاله .90/14 

( من اقتفا ية تنص عل  نضع الواننن األساسي دنن تدخ  لن تلأثي  ملن لي 06المادة   -

( السالف اللذك   أنل  تللزم ذكل   ل  90/14( من  اننن  21ن ة نحس  لحكام المادة  

( نوللاط متملوللة مللثال اال للدف نمنللا  اقختصللاص نط يوللة 07الوللاننن األساسللي سللامة  

 .ناقنتخا  .... إلخ د تحج طايلة الاطال

( الت  تنص 90/14( من  اننن  25( من اقتفا ية تتنا ي مع لحكام المادة  07المادة   -

خي  ت تاط انقاط ا ق يطة لن تستخدم  ي تحويي عل  لن  يمكن لن تكنن للمنظماج مدا

األهداف الذل يحددها الواننن األساسي  وط . غي  لن  تلم ذكل   لي اقتفا يلة لن المنظملة 

النواايللة يمكللن لن توللنم لن تمللا ع نقللاطاً ماليللاً د نهللذا غيلل  نا د  للي تقلل يع المملل  

 النزاي ي الســا ي .

 -: وبدراسة اللجنة للرد انتهت إل  ما يلي

تود  اللننة ما نال    تو ي  حكنمة النم ن ية النزاي ية حن  اقتفا ية الم اية   م 

( د نتأم  منايمة تقل يم ا اللنطني ليتفلي ملع لحكلام اقتفا يلة نالترلل  علل  الصلمنااج 8 

 الت  تحن  دنن التصديي علي ا نع ض ا عل  السلطة المختصة االتصديي .

 اقأن الخدماج اقنتماعية الممالية 1983مام ( ل16اقتفا ية الم اية  م   .  

نص  إل  مكت  الممل  الم الي  د علل  مالحظلة اللننلة حلن  اقتفا يلة الم ايلة   لم 

 -غيلل  مصللاد ة عللل  اقتفا يللة  -( مللن النم ن يللة النزاي يللة الديمو اطيللة القـللـماية 16 
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ننلال الل د علل  النحلن  نالمتملوة امنا اة مكت  الممل  الم الي اتو يل  حلن  هلذه اقتفا يلة د

  -التالي :

إن الحللي  للي الخللدماج اقنتماعيللة حللي مضللمننا  انننللا لكلل  الممللا  اموتضلل  لحكللام 

د  181د  180نلحكلام الملناد   ( المتمللي اولاننن الممل  د90/11( من الولاننن  6المادة  

 من  .السا ية المفننن األساسي المام للمام  ( المتملي االوا78/12( من  اننن   182

نتمتا  خدماج انتماعية ك  اقنقطة الت  ت لدف إلل  المسـلـاهمة  لي تحسلين مميقلة 

الممللا  ماديللاً نممننيللاً د تمللن  ال ييللة المسللتخدمة صللندني الخللدماج اقنتماعيللة التللااع ل للا 

-82% من كتلة األنن  الخام   الم سنم   لم  3امساهمة سننية تحتس  عل  لساع نساة 

 المحدد لمحتنل الخدماج اقنتماعية نكيفية تمنيل ا (. 1982اين م 15المؤ ف  ي  179

 المال ظات :

( ملع تقل يع الممل  السـلـا ي د ملا علدا 16حكام اقتفا يلة الم ايلة   لم  تتنا ي عمنما ل -

ملن اقتفا يلة ( علل   8امض الميادين الت  لقا ج إلي ا اقتفا ية اصفة إلزامية   الملادة 

ي  المطاعم د نساي  النو  د نحداج الملال  د نحلداج محلن المؤسساج نالت  تخص تن 

 األمية د ننادي التسلية .

كما تلنص هلذه اقتفا يلة علل  إنقلال منللع لعللي للخلدماج اقنتماعيلة ملن  ال  نزا ة  -

من اقتفا ية ( نكلذا نحلدة إدا يلة م كزيلة مكلفلة حصل ياً االخلدماج  24المم    المادة 

ليللة  طاعيللة لن إ ليميللة تخللتص  لل  نفللع المنللا  د هللذه اقنتماعيللة د نكللذا منللالع مح

 ال ياك  ليسج نا دة    تق يع المم  السا ي المفمن  .

ن   منا  الخدماج الت  تودم ا منظماج المما  لقا ج اقتفا ية لنل  اإمكلان المنظملاج  -

مللن  19المملل    المللادة  النواايللة إ امللة مكتلل  للتنظيللف يوللنم ااسللتواا  المللاطلين عللن

( نهذه المادة تتنا ض ناقن الاج الوانننية المتملوة اتنصي  المما  المنصنص فا يةاقت

نالمتمللي  2004ديسما  سلنة  25( المؤ ف    19 -04علي ا    لحكام الواننن   م  

 اتنصي  المما  نم ا اة التقري  .

 -وبدراسة اللجنة للرد انتهت إل  ما يلي :

النم ن ية النزاي ية حلن  اقتفا يلة الم ايلة   لم  لخذ الملم اما نال    تو ي  حكنمة

( د نتأملل  اللننللة منايمللة تقلل يم ا الللنطني ليتفللي مللع لحكللام اقتفا يللة نالترللل  عللل  16 

 الصمنااج الت  تحن  دنن التصديي علي ا نع ض ا عل  السلطة المختصة االتصديي .
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 النم ن ية اليمنية  -4

ظلة اللننلة حلن  اقتفا يلة الم ايلة   لم نص  إل  مكت  الممل  الم الي  د علل  مالح

نالمتملوة امنا لاة مكتل  الممل   -غي  مصاد ة عل  اقتفا ية  -( من النم ن ية اليمنية 16 

 -الم اي اتو ي  حن  هذه اقتفا ية د ننال ال د عل  النحن التالي :

 ه  تم ع ض اقتفا ية عل  السلطة المختصة ؟ من ه  هذه السلطة ؟ -1

إل  لن النزا ة   نزا ة القينن اقنتماعية نالمم  ( لم تونم اد اسة هذه  نند لن نقي   -

م ناقنقرا  ااألنضاد  2011اقتفا ية اسا  الظ نف الت  م ج ا ا اليمن منذ  ا اي  

 الحنا  النطن  القام  . نمة الن اي النطني نانمواد مؤتم السياسية نتقكي  حك

زا ة تتلنلي د اسلة اقتفا يلة نموا نلة نصنصل ا لما السلطة المختصة االتصديي  إن اللن

ذلللك تتللنلي الللنزا ة   للع الموتلل   إللل  منلللع ام للا مللع التقلل يماج النطنيللة نامللد نلحك

الللنز ال ن لل  لغللل  األحللنا  يكلللف منلللع الللنز ال نزا ة القللينن الوانننيللة إلعللادة 

د ذلك تماد إل  د اسة اقتفا ية الموت   ع ض ا عل  السلطة التق يمية إلادال ال لي نام

منلع النز ال الذي يتنل  المنا وة لن عدم المنا وة عل  المصاد ة عل  اقتفا ية د ن   

حالة المنا وة عل  المصاد ة يتنلي منللع اللنز ال ع ضل ا علل  السللطة التقل يمية   

منلللع النللنا  ( لمللا إذا  لج الحكنمللة عللدم المصللاد ة  للال يللتم الملل ض عللل  منلللع 

 ة التق يمية المخنلة االمصاد ة (الننا    السلط

 ما هن اإلن ال الذل اتخذت  هذه الســلطة ؟  -2

لم  تتخذ اللنزا ة لي إنل ال حتل  األن للسلاا  التلي سلاي اإلقلا ة إلي لا  لي  -

 ( 1الاند  

ه  تم ع ض اقتفا ية عل  السلطة المختصة االتصديي ؟ ما هن اإلن ال الذل تلم  -3

 اتخاذه اقأن ا ؟

 ت  ينمنا هذا .لم يتم الم ض ح -

 ه  تنند صمنااج تق يمية تحن  دنن التصديي عل  اقتفا ية حت  األن ؟  -4

ق تنند لي صمنااج نالمنضلند يتمللي املدم  يلام اللنزا ة اد اسلة اقتفا يلة  -

 اسا  الظ نف الت  م ج ا ا اليمن .

 ه  تنند صمنااج عملية تحن  دنن التصديي عل  اقتفا ية حت  األن ؟ -5
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 مملية تكمن    عدم استو ا  النضع السياسي  ي اليمن .الصمنااج ال

التصن اج للترل  عل  الصمنااج تكمن  ي اقستو ا  السياسي ناقنتملاعي  -

 ناألمني نتنفيذ مخ ناج مؤتم  الحنا  النطني القام  .

ه  تم اتخلاذ إنل الاج ملن قلأن ا تسل ي  التصلديي علل  اقتفا يلة ؟ عملالً اأحكلام  -6

( من نظام اتفا ياج نتنصياج المم  الم ايلة ؟ ملا هل  16مادة  ( من ال2الفو ة  

 هذه اإلن الاج ؟

لللم تتخللذ لي إنلل الاج حتلل  األن نلللن يللتم هللذا إق امللد د اسللة هللذه اقتفا يللة  -

 نموا نة نصنص ا نلحكام ا مع التق يماج النطنية .

 ؟ما مدل اقست قاد ااألحكام النا دة  ي اقتفا ية  ي التق يماج اليمنية  -7

م د ناست قللد المقلل د االمديللد مللن  1995( لمـللـام 5لوللد صللد   للاننن   للم   -

األحكام النا دة    اقتفا ية نتم عكس ا    الواننن نتلم إعلداد مقل ند  لاننن 

نديد للمم   ل  النم ن يلة اليمنيلة د ن لد نا لي عليل  منللع اللنز ال د نملن 

للظ نف التل  تمل   المف نض لن يتمم إحالت  إل  منلع الننا  د نلكن نظ اً 

 ا ا اليمن د نمنلع الننا  لم يمود نلسات  .

ه  تم التنسيي من منظماج لصحا  اقعما  نالمما   ي الدكم حين إعدادكم ل ذا  -8

( ملن نظلام اتفا يلاج نتنصلياج الممل  17التو ي  تماقياً مع ما توض  ا  الملادة  

 الم اية ؟ ما هي نن اج نظ  ك  من ا حن  هذا التو ي  ؟

لم يلتم التنسليي اسلا  الظل نف السياسلية ناقنتماعيلة التل  تمل  ا لا الليمن د  -

نانمللا سلليتم منا للاة اقتحللاد المللام للرلل ف التنا يللة نالصللناعية ناقتحللاد المللام 

 لنواااج عما  اليمن اصن ة من هذا التو ي  .

 -وبدراسة اللجنة للرد انتهت إل  ما يلي :

النم ن يلة اليمنيلة حلن  اقتفا يلة الم ايلة   لم لخذ المللم املا نلال  ل  تو يل  حكنملة 

( د نتوللد  اللننللة الظللل نف التلل  تمللل  ا للا النم ن يلللة اليمنيللة نتأمللل  اسللتو ا  هلللذه 16 

 االظ نف نتحويي التودم اق تصادي ناقنتماعي للقم  اليمني القويي د نالن لال االتزامات ل

 اخصنص ع ض اقتفا ية عل  السلطة المختصة االتصديي .
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( حالا اجذه اةعةذاث للجضةذت للسذاا ت ، لالذك اذث 10)اذ ا لصل اث للذ لد للأداًذت 

للًذج  ذى  سذبق لأأذاحث اطجم  للدا اجً ذا هذتل للأذاق ، لذتلك حاكذ  للجضةذت اجذه اذا 32أصل 

 ال كبًذد اذث للذدالا اجذه اةعةذاث للجضةذت للخذى كذا  للض ي لأللد اث هتل للخ ديذد ، اذا  اذ

يضع أ  حخ  ق ا ا لل لد لألاعاي لله االخع للأ ل للأداذى لذض حذدا للذه لل الخذع ، ا ذا يسذبع 

املصذذجت للغذذملح اذذ  هذذته للذذ لد عذذمد  اذذثللجضةذذت اذذ ق ح الذذث خجذذة  ذذى لل خااأذذت يةذذخش اةذذج 

للصذأمااث للخذى حأخذدض للذ لد  لمصذمد للذه   ذض ا ذخدك لخذتلًللللل ةعةاث للخى أا ح ا  

 لجخغجع اجً ا .

 : دٔل سدذ ػهى بنًالؾظةذ : أٔلا 

للأذذذاق اجذذذه حالا للذذذ لد للخذذذه حج اهذذذا االخذذذع للأ ذذذل للأداذذذى هذذذتل للجضةذذذت  لسخأدظذذذج

 ، ْٔى كًة ٌهً : اةعةاح ا للساا ت ا    اأط لاحفاقًاث

 ( .17 اية   م  اقتفا ية الم الجمهورية الجاائرية الديمقراطية الشــعبية :  -1

 ( .3اقتفا ية الم اية   م  جمهورية السودان :  -2

 ( .16اقتفا ية الم اية   م  جمهورية العراق :  -3

 ( . 14 – 11 – 8 – 5 – 3اقتفا ياج ذاج اق  ام   الجمهورية اللبنانية : -4

 ( .16اقتفا ية الم اية   م   جمهورية مصر العربية : -5

 ( .16ة الم اية   م  اقتفا ي المملكة المغربية : -6

 دسبسد سدٔد بنذٔل ػهى يالؾظةذ بنهػُد :  

 الجمهورية الجاائرية الديمقراطية الشعبية : مصادقة عل  االتفاقية : -1

لصذل للذه االخذذع للأ ذل للأداذذى حا اجذه اةعةذت للجضةذذت عذمد لاحفاقًذذت للأداًذت حقذذض 

 خأج ذذذت اأذذذ ق للخغطًذذذت ( اذذذث عالماذذذت للض  محيذذذت للض لئديذذذت لل ي  دلغًذذذت لل ذذذأبًت للل17)

للخ ديأًت لغالض لل ااة للزااةت ا ذدة اذث لاحفاقًذت لل خأجذق ااحخذاا لل للذت لرصذدليلث للة اذت 

رافاي أاللث لامخاس للخه يسخخ ا ا لل أمقًث  ه ا ج ض اذث للدسذمق للض دكًذت أل اذث صذ ي 

، سـذـملي كامذج  اة ا ، عًذ أ  اا ألحاه للدا خاص ا ص  ة لاســخخ لق لل ـذـخصى لج أذم 

سـذذذـًاحة أل احلصذذذت أل كدسذذذى ، للذذذض ي ذذذد للذذذه أاللث لامخذذذاس للخذذذى يسذذذخخ ا ا لل أذذذمقًث 

 -: ػهى بنُؿٕ بنسةنًٔغةء بنشد للل تكمحة عصدل   ه هته لل ــااة ، 

 تهيئة مناصب العمل لصالح األشخاا المعوقين ف  عالم الشغل ..أ 

اذث اةاصذع للأ ذل لصذالظ % اجذه لألقذل 1ل   حض لظ  قاا ة حذةص اجذه حخصذًص 
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لألأــخاص لل أمقًث ، اجه ااحق لل سخخ اًث ، ل ه عاد اا حأتح اجً ض الك ، يضع اجذً ض 

 ا   لأخدلك االى لصالظ عســا  " للصة ل  للخاص لجخعااث للمغةى " .

أ  ح ًئذذت اةاصذذع للأ ذذل لصذذالظ لألأذذـخاص لل أذذمقًث لحض ً هذذا حأذذ  ااااذذت هااذذت 

ةسذذبت رااذذاس هذذااي لاأذذخاص أل لا ذذائ ض  ذذه اةاصذذع ا ج ذذض ، ك ذذا للسذذًجت  أالذذت سذذملي اال

ح الة  أيعا  أدغا  اسب ا  لخمظًذف أذخص اأذم  أل لاذااة لااذاس اااذل  ذه اةصذع ا جذج 

اأ  لرااقذت  ذه ظذدلف اةئ ذت ، اجذه أ  يخالفذل " للصذة ل  للخذاص االخعذااث للذمغةى " 

 لللخض ً لث .ث للةاص ت اث هته للخ ًًئاث االةف ا

،  2014صميجًذت  30( لل ذاحػ  ذه  214 – 14لحطبً ا  لذتلك ، صذ ح ادسذمق حقذض )

لعبػ للالًفًاث لل خأج ت اخخصًص اةاصع للأ ل لحغ ي  لاأخدلك لل الى ، لاةظ لراامذاث 

 قص  ح ًئت لحض ً  اةاصع للأ ل لألأخاص لل أمقًث .

 االمتيااات الت فياية لتشجيع استخدام األشخاا المعوقين . .ب 

اة اجذذه لراامذذاث لل  ةمعذذت  ذذه لغذذاح ح ًئذذت لحض ًذذ  اةاصذذع للأ ذذل لخمظًذذف  يذذا

  -َزكش يُٓــة :لألأــخاص لل أاقًث ، يسخفً  لل سخخ ام  اث لاخًا لث حغفً يت أخدن ، 

إعفال المؤسساج التاامة لنممياج اققلخاص المملن ين الممتملدة نال ياكل  التااملة ل لا  -

 اإلنمالي . اصفة دايمة من الض ياة عل  الدخ 

اإلعفلال ملن الضل ياة عللل  اللدخ  اإلنملالي للقللخاص المملن ين الملاملين نالللذين ق  -

 دينا  . 20.000يتمدل دخل م الق  ي 

تخفيض حصة صاح  المم  المستحوة عل  المسلتخدمين امنلنان إقلت اكاج الضلمان  -

% عن تقري  ك  قخص مملني لن األقلخاص المملن ين اللذين 50اقنتماعي انساة 

 يقترلنن عنده د نتتكف  الدنلة االفا ي الناتأ عن هذا التخفيض .

ج المد نعللة تسللتثن  كللذلك مللن لسللاع الللد ع النزا للي د األنللن  نغي هللا مللن الم تاللا -

للمملن ين المسلـتفيدين ملن اقعفلال ملن الضلل ياة علل  اللدخ  اقنملالي ضلمن صللنف 

 الم تااج ناألنن  .

اقعفلال مللن الحولني نال سللنم علل  الم كاللاج التلي يللتم تكييف لا خصيصللاً للقللخاص  -

 ( .Fالممن ين الحاملين لاطا ة سيا ة من النند  

ال سم عل  الويمة المضا ة المطالي علل   اقعفال من الحوني نال سنم النم كية نكذا -

 السلع المستن دة اصفة هاة من ط ف النممياج نالخدماج ذاج الطااع اقنساني .
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تخفلليض ال سللم عللل  الويمللة المضللا ة المطاللي عللل  المللناد نالتن يللزاج الضلل ن ية  -

 للقخاص الممن ين.

 قين :االمتيااات الممنو ة من طرف جهاا القرى المصغر لألشــخاا المعو .ج 

 االمتيااات المالية وغير المالية :.أ 

 منح قروى بدون فوائد  -

% : من الكلفة اإلنمالية امننان قل ال الملناد األنليلة التلي ق يمكلن 100انساة  -

 دينا  ( 100.000لن تتنانز ماية للف   

% : من الكلفة اإلنمالية للنقاط امننان إحداث لنقطة نالتلي ق يمكلن 29انساة  -

 دينا  ( 1.000.000نن    لن تتنانز ملي

تخفيض نسل  الفنايلد علل  الول نض الممننحلة ملن الانلنك نالمؤسسلاج الماليلة  -

 % .100انساة 

 ن .تكنين الموانلين الممن ي -

 االمتيااات الجبائية : .ب 

 أضُةء يشؾهد إَػةص بنًششٔع .

اإلعفال من  سلم نول  ملكيلة اق تنلالاج الموا يلة التلي يولنم ا لا المولانلنن  صلد  -

 ال نقاطاج صناعية .إنق

اإلعفال من نميع حوني تسني  الموند المتضمنة تأسليع القل كاج التلي ينقلي ا  -

 الموانلنن .

اقعفال النزيي من ال سنم النم كية المتملوة االتن يزاج المستن دة الت  تدخ   -

 % .5مااق ة    تحويي اقستثما  انساة 

لمتملولة اموتنيلاج ملناد التن يلز إمكانية اإلعفال من ال سم عل  الويملة المضلا ة ا -

 نالخدماج التي تدخ  مااق ة    إنناز اقستثما  الخاص .

 أضُةء يشؾهد بسسـالل بنًششٔع .

اقعفللال لمللدة ثللالث سللنناج مللن ال سللم الموللا ي عللل  الانايللاج المسللتمملة  لل   -

النقاطاج التل  تملا ع نتمديلد هلذه الملدة إلل  سلج سلنناج د عنلدما تكلنن هلذه 

نإضا اج الاناياج موامة    مناطي ين  ت  يت ا لن منلاطي تسلتفيد ملن الاناياج 

إعانللة " الصللندني الخللاص لتطللني  ال ضللا  المليللا " د نتمديللدها إللل  عقلل ة 

سنناجد    المناطي الت  تستفيد من إعانة " الصلندني الخلاص لتطلني  منلاطي 
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 الننن  " .

الللا   ياة علللل  لاإلعفلللال الكللللي ملللن الضللل ياة علللل  اللللدخ  اقنملللالي نالضللل  -

 الق كاج لمدة ثالث سنناج .

 اقعفال الكلي لل سم عل  النقاط الم ني خال   ت ة اإلعفال . -

تخفيض من الض ياة عل  الدخ  اقنمالي لن الض ياة علل  ل الا  القل كاج د  -

نكذا من ال سم عل  النقاط الم ني المستحي عند ن اية  ت ة اإلعفلالاج د نذللك 

ويترتب هذا ســــنناج اقنل  مــن اقخضــاد الضـــ ياي  د خـــال  الثــــالث 

  -التخفيى كما يلي:

  : 70تخفيض  د ه السنة األول  من االخضاع الضريبي. % 

  : 50تخفيض  د ه السنة الثانية من االخضاع الضريبي. % 

  : 25تخفيض  د ه السنة الثالثة من االخضاع الضريبي. % 

 سٓر إنى ية ٌهً :** ٔجذسبسد بنهػُد نهشد بَ

اذذث لاحفاقًذذت لل خأجذذق ااحخذذاا لل للذذت للخغطًذذت للخ ذذديأًت لغالذذض لل ذذااة للزااةذذت ا ذذد  -

لرصذدليلث للة اذت رافذذاي أاللث لامخذاس للخذذه يسذخخ ا ا لل أذذمقًث  ذه ا ج ذذض اذث للدسذذمق 

 . للض دكًت أل اث ص ي اة ا

 جمهورية السودان : مصادقة عل  االتفاقية : -2

( 3للأ ل للأداى حا اجه اةعةت للجضةت عمد لاحفاقًت للأداًت حقض ) لصل لله االخع

اث ص  محيت للسمال  ، عًذ كامج اةعةت للجضةت عمد هته لاحفاقًت ، اذ   حسذأه للغالماذت 

االةسذذبت ل ذذامم  للخذذ اًث  هللذذه حطبًذذق اأااجذذت لل ف ذذما الخذذل للسذذمال  ، ازج ذذا يأااذذل لل خذذم 

 -: ػهى بنُؿٕ بنسةنً، ٔغةء بنشد  لجسمالمًًث للأااجًث االخاحس

يأاال لل ف ما اأااجت لل خم ه عسع قذامم  للخذ اًث اجذه للسذمالمًًث للأذااجًث االخذاحس 

   -( ٔبنسً زُص ػهى :14ٔكوةا نهًةدخ ) لالك 1997لسةت 

" ٌؼةيم بنًلوٕد يؼةيهد بنًسٕكً ػهى أٌ ٌكٌٕ زةسٌخ جذبٌد سجط بنًؼاة  نهًساسؿوٍٍ 

 ٍد "ًبنؿوٍوٍد أٔ بنؿكْٕ زةسٌخ بنٕكةخ 

 ** ٔجذسبسد بنهػُد نهشد بَسٓر إنى ية ٌهً :

، لالذذك االةسذذبت ل ذذامم  للخذذ اًث اجذذه  هحذذ حك للجضةذذت أ  لل ف ذذما يأااذذل اأااجذذت لل خذذم 

ح اذذل للخغطًذذت ( اةذذج ، لا أ  للجضةذت 14للسذمالمًًث للأذذااجًث االخذاحس ، ك ذذا صذذاي  ذه لل ذذااة )
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 .لخل لهم اا لض يبًةج للداللخ ديأًت لخ  ل لل ف ما اال 

*  *  * 

 جمهورية العراق : مصادقة عل  االتفاقية . -3

لصل لله االخع للأ ل للأداى حا اجذه اةعةذاث للجضةذت عذمد لاحفاقًذت للأداًذت حقذض 

 12 - 3 – 1( اث عالمات ص  محيت للأدل  ، للل خأج ذت ا ذملا  لاحفاقًذت الث لاحقذاق ) 16)

– 13 – 15 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 - 25 – 26 – 27 – 29 – 30 – 31 – 

32  ). 

 -: ػهى بنُؿٕ بنسةنًٔغةء بنشد 

ػااذو بنسـةٍااد بنسشااشٌؼٍد ألؾكااةو بنًااةدخ بألٔنااى يااٍ بلزلةهٍااد بنًسؼهوااد جةنًو اإد  -1

جةنخذيةذ بلغسًةػٍد بنؼًةنٍد ٔبنسى ؾذدزٓة جخذيةذ بنسـزٌد ٔبلســكةٌ ٔبلَسواةل 

وٍااق ٔدٔس بنؿناةَد ٔبنسؼةٍَٔااةذ ٔبنخاذيةذ بن ااؿٍد ٔزُظاٍى أٔهااةذ بنلاشبؽ ٔبنسط

 ٔؿٍشْة ؟

اذث قذامم  للخ ااذ  لللعذ ا  لاصخ ذااى  (81مصج لل ذااة )" سد بنؿكٕيد "  -

" حخمله لل لئدة  ه مطا  هته للخ ااث حخطذًػ  1971( لسةت 39لجأ اد حقض )

للأااجذت لحةفًت ا احي  للخ ااث لاصخ ااًت للأاات للخى حأما االةف  اجه للطب ت 

ااسدها  ه ص  محيت للأدل  ليالم   ه غجًأذت هذتل لل  ذاحي  ح سذًس لل دلكذ  

لاصخ ااًت لاةاي لل سخ فًاث لالح للخملً  لللغعذامت لحيذاض لألغفذاد لالح 

للأضذذذ ة للل ذذذ لحس لل  ةًذذذت للل الخبذذذاث للألم يذذذت للز ا ًذذذت لللفةًذذذت لللدياظذذذًت 

لاذا سذمن الذك لح ليذ  ص ًذ  لأااكث ل عذاي لاصذا لث لللة اهذت للاسذخض اق 

لل ة ذذذبث اال خخصذذذًث للاص ذذذ ة للفةًذذذت للااللث للل أذذذ لث للأج ًذذذت للغ يزذذذت 

 للة ات .

ػذو بنسـةٍاد بنسشاشٌؼٍد نؿكاى بنًاةدخ بنطةنطاد ياٍ بلزلةهٍاد بنًسؼهان جسإكٍش بنذٔناد  -2

بنخذيةذ بلغسًةػٍد بنؼًةنٍد بنٕبسدخ جٓة ٌٔػٕص بنساذسظ كاى بنسةحٍان جًاة ٌسًشاى 

 بنسةٕس بلهس ةدي  ٔزٕبكش بليكةَةذ بنالصيد نوٍةو بنخذيةذ ؟يغ 

( اذذث قذذامم  للخ ااذذ  لللعذذ ا  81ك ذذا اكدمذذا لاذذةه لل ذذااة )" سد بنؿكٕيااد "  -

 . 1971( لسةت 39لاصخ ااى لجأ اد حقض )
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( ياٍ بلزلةهٍاد بنًسؼهان جسؿذٌاذ يُاة ن 12ػذو بنسـةٍاد بنسشاشٌؼٍد نؿكاى بنًاةدخ ) -3

بنسػةسي أٔ بنخذيً جٓاذف بَشاةء داُذٔم أٔ أكطاش نهخاذيةذ  بنسػًغ بن ُةػً أٔ

 بلغسًةػٍد بنؼًةنٍد زشسشى كٍّ بنًُشآذ بن ـٍشخ جةنًُةود ؟

ا يمص  ل يةا سمن صة ل  للع  لالا ت للخذ ااث لاصخ ااًذت " سد بنؿكٕيد "  -

( اذث قذذامم  للخ ااذ  لللعذذ ا  2(   ذذدة )  27عسذع اذذا مصذج اجًذذج لل ذااة )

صذذمح اجذذه % اذذث لأل25" مسذذبت  1971( لسذذةت 39)اد حقذذض لاصخ ذذااى لجأ ذذ

أصذذغا  للأ ذذل  ذذه لل طذذااًث للخذذذاص للل خذذخجػ للذذتيث لسذذخزةمل اذذث أعالذذذاق 

 1964( لسذةت 101حاذاط لل ذدكاث حقذض )ااحًث لأللله لللزامًت اذث قذامم  ألل 

%( 3%( لفذدع للعذ ا  للصذغى ل )3لل أ د لحم ع هته للةسبت ك ا  يجذى : )

%( لفذدع 4%( لفذدع ظذ ا  للخ ااذ ، ل)15اث للأ ذل ل )لفدع ظذ ا  لصذاا

 ظ ا  للخ ااث " . 

( يااٍ بلزلةهٍااد بنًسؼهوااد جًػاااةلذ 13ػااذو بنسـةٍااد بنسشااشٌؼٍد ألؾكااةو بنًاااةدخ ) -4

 بنخذيةذ بنسى ٌٕكشْة دُذٔم بنًُشآذ بن ـٍشخ نهؼًةل ٔبكشبد بسشْى ؟

للخذذذى يذذذخض (   ذذذدة ) ا ( "  ذذذه لل  ذذذاحي  82مصذذذج لل ذذذااة ) " سد بنؿكٕياااد " -

سذذجم  للخ اذذت لل خصصذذت ل ذذا حخغذذ ا غدي ذذت لالحح ذذا لألمضا هذذا لحمظذذ  قًذذ  

لاسذذخفااة اذذث خذذ ااح ا اخأجً ذذاث حصذذ ح اذذث اضجذذس لرالحة ليصذذاا  اجً ذذا 

للذذذم يد ، لحالذذذم  لا عذذذجًت لألللذذذه  ذذذه لاسذذذخفااة اذذذث هذذذته لل  ذذذاي  لجأ ذذذاد 

هذااي ص ًأذا   لل ع ممًث لل خ اا و للع ا  اجه لخخةف لمذملا ض لأل للس

 لألااهض للاائ ض للا اح ض للل سخغ ًث اث للخجف "

( يااٍ بلزلةهٍااد بنًسؼهوااد جسًٌٕاام 15بنسـةٍااد بنسشااشٌؼٍد بنػضئٍااد ألؾكااةو بنًااةدخ ) -5

دُذٔم بنخاذيةذ بلغسًةػٍاد بنؼًةنٍاد ؾٍاص بٌ بناشد بكاةد جسًٌٕام بنساهةد بنؼةياد 

ًإل بن اُذٔم كًاة ؾذدزاّ جُسحد يٍ إٌشبدبزٓة دٌٔ زٕضٍؽ جةهى بأل شبف بنساى ز

 ْزِ بنًةدخ ؟

  أاةه . 3 ه للف دة  ( ك ا اكد2( للف دة )27لل ااة )  ه" سد بنؿكٕيد "  -

( ياٍ بلزلةهٍاد بنًسؼهان جػإبص بساسطُةء 18ػذو بنسـةٍد بنسشاشٌؼٍد نؿكاى بنًاةدخ ) -6

( 16بنًُشااآذ بن ااـٍشخ يااٍ زاإكٍش بنخااذيةذ بلغسًةػٍااد بنًاازكٕسخ كااى بنًااةدخ )

 كٍ ٔبنسـزٌد ششٌةد بدبء جذل َوذي ػُٓة نؼًةل ْزِ بنًُشآذ ؟يةػذب بنس



41 
 

ا حمصذذذ   ذذذه للمقذذذج للغاظذذذد لسذذذًخض احلسذذذخ ا اسذذذخ بة    " سد بنؿكٕياااد " -

 اخع ًة ا  ه اسماة قامم  للع ا  لاصخ ااى لجأ اد .

( ياٍ بلزلةهٍاد بنًسؼهواد جةنخاذيةذ بنساى 19ػذو بنسـةٍد بنسششٌؼٍد نؿكاى بنًاةدخ ) -7

 ةذ بنؼًةل كًة ؾذدزّ ْزِ بنًةدخ ؟زوذيٓة يُظً

( اذذث قذذامم   30 -( للبةذذ  رامًذذا    ذذدة )صذذـ 33مصذذج لل ذذااة ) " سد بنؿكٕيااد " -

% لألمفذذذا  اجذذذه للخذذذ ااث 30)  1987( لسذذذةت 52للخةةذذذًض للة ذذذااى حقذذذض )

 لاصخ ااًت لجأ اد لل ةخسبًث للً ا ( .

سؼهان جًساةًْد بنذٔناد ( يٍ بلزلةهٍاد بن20ًػذو بنسـةٍد بنسششٌؼٍد نؿكى بنًةدخ ) -8

ٔأدااؿةت بألػًااةل كااى بنااذػى بنًااةنً نُشااة  بنُوةجااد كااى بنًػااةلذ بنًاازكٕسخ كااى 

 بنًةدخ بنسةجود  ؟

(   ذذدة ) أ ( اذذث قذذامم  للخ ااذذ  لللعذذ ا  84مصذذج لل ذذااة ) " سد بنؿكٕيااد " -

) ح ذض  للذ لئدة لحذ اض االًذا  ص ًذ   1971( لسةت 39لاصخ ااى لجأ اد حقض )

ب ذت للأااجذت ااث لاصخ ااًت للخه ي الذث ل  يسذخفً  اة ذا أ ذدلا للطا ــاحي  للخ 

الحلث أل لاحغذاا لللة ااذاث أل للض أًذاث لللخأالمًذاث سملي كامج اث صة  لر

 أل أصغا  للأ ل أل لأل دلا (.

( يٍ بلزلةهٍد بنًسؼهواد جةَشاةء يػها  23ػذو بنسـةٍد بنسششٌؼٍد لؾكةو بنًةدخ ) -9

خااذيةذ بلغسًةػٍااد بنؼًةنٍااد ؾٍااص أٌ يااة أٔضااؿّ بنااشد أػهااى ٔيػااةن  كشػٍااد نه

 ٔغٕد يػةن  كشػٍد كوط  ؟

" ا يمصذذ  اضجذذس أاجذذه أل اضذذالس  داًذذت للم ذذا   ذذػ اضجذذس " سد بنؿكٕيااد  -

( اث قذامم  ل لحة للأ ذل للل ذئم  14لالحة للصة ل  ك ا مصج اجًج لل ااة )

 .  2006( لسةت 8لاصخ ااًت حقض )

( يااٍ بلزلةهٍااد بنًسؼهاان جةَشااةء إدبسخ 24نؿكااى بنًااةدخ )ػااذو بنسـةٍااد بنسشااشٌؼٍد  -10

يشكضٌد نهخذيةذ بلغسًةػٍد بنؼًةنٍد كى ٔصبسخ بنؼًم ٔبٌنةا بَشةء كشٔع نٓة كاى 

 يخسهق بنًُة ن بنالصيد ؟

( اث قذامم  للخ ااذ  لللعذ ا  لاصخ ذااى لجأ ذاد 81لل ااة )" سد بنؿكٕيد "  -

 ( أاةه .1) ك ا اكدث  ه للف دة 1971( لسةت 39حقض )
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( يااٍ بلزلةهٍااد بنًسؼهوااد جًسااةًْد 25ػااذو بنسـةٍااد بنسشااشٌؼٍد لؾكااةو بنًااةدخ ) -11

يؤسسد بنسؤيٍُةذ بلغسًةػٍد كى زةٌٕش ٔزؿسٍٍ يسسٌٕةذ بنخذيةذ بلغسًةػٍاد 

بنؼًةنٍااد نًخسهااق كاااةذ بنؼًااةل ٔصٌااةدخ ػااذد بنًُسلؼااٍٍ جٓااة كااى يُااة ن بنسػًؼااةذ 

( يااااٍ هااااةٌَٕ بننااااًةٌ 81أٌ بنًااااةدخ ) بن ااااُةػٍد ٔبنسػةسٌااااد ٔبنخذيٍااااد ؾٍااااص

بلغسًاةػً زسؿاذش ػاٍ بنخاذيةذ بلغسًةػٍاد بنؼةياد ٔناٍ  بنخاذيةذ بلغسًةػٍااد 

 بنؼًةنٍد ؟

أ  للخذذ ااث لاصخ ااًذذت حأذذما مفأ ذذا لجأ ذذاد كذذم  أ  قذذامم  " سد بنؿكٕيااد "  -

للع ا  لقذامم  للأ ذل يسذدو اجذه للأ ذاد لسذًخض احلسذخ ا  ذه اسذماة قذامم  

 خ ااى للض ي  .للع ا  لاص

( يااٍ بلزلةهٍااد بنًسؼهوااد جًااُؽ جؼاا  26ػااذو بنسـةٍااد بنسشااشٌؼٍد ألؾكااةو بنًااةدخ ) -12

بلػلةءبذ ياٍ ضاشبئث بلسجاةؼ بنسػةسٌاد ٔبن اُةػٍد نهًُشاآذ بنساى زوإو ج الد 

بخسٍةسٌد أٔ جًوسنً بزلةهٍةذ بنؼًم بنػًةػٍد جسٕكٍش جؼ  بنخاذيةذ بلغسًةػٍاد 

 نهؼًةل ؟

لل  احي  للصذةااًت اأفًذت  اذث أحاذاط لل ذدكاث ا مصذع ل  " سد بنؿكٕيد "  -

للل خمقذف  1964( لسذةت 101( اذث قذامم  لحاذاط لل ذدكاث حقذض )15لل ااة )

 للأ ل اج عالًا  .

( يٍ بلزلةهٍاد بنًسؼهواد جسشاػٍغ ٔدػاى 27ػذو بنسـةٍد بنسششٌؼٍد ألؾكةو بنًةدخ ) -13

ؿٓاة دالد بنُلاغ بنؼاةو بنػًؼٍةذ بنخةدد بنسى زؤدي خاذيةذ بغسًةػٍاد نهؼًاةل جًُ

 جوشبس يٍ بنسهةد بنًخس د ؟

(   ذذذذدة ) أ ( اذذذذث قذذذذامم  للخ ااذذذذ  لللعذذذذ ا  84لل ذذذذااة )" سد بنؿكٕيااااد "  -

 ( أاةه .8ك ا اكد  ه للف دة ) 1971( لسةت 39لاصخ ااى لجأ اد حقض ) 

( ياااٍ بلزلةهٍاااد بنًسؼهواااد جاااةنػٕبص 29ػاااذو بنسـةٍاااد بنسشاااشٌؼٍد ألؾكاااةو بنًاااةدخ ) -14

ًسإند ػٍ زوذٌى بنخاذيةذ بلغسًةػٍاد بنؼًةنٍاد بلزلاةم ياغ يؤسساةذ نهػٓةذ بن

ؾكٕيٍد أٔ خةدد زؤدي خذيةذ بغسًةػٍد ػةيد ػهى زوذٌى خذيةزٓة نهؼًةل يوةجم 

 يحةنؾ ٌسلن ػهٍٓة ؟

ا حمص  لسذًخض احلسذخ ا  ذه اسذماة ا ذدلع قذامم  للعذ ا  " سد بنؿكٕيد "  -

 لاصخ ااى.
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( يااٍ بلزلةهٍااد بنًسؼهاان جضٌااةدخ بساآةو 30نًااةدخ )ػااذو بنسـةٍااد بنسشااشٌؼٍد نؿكااى ب -15

 ٔيشةسكد بنؼًةل كى يػةن  ٍْٔاةذ بنخذيةذ بلغسًةػٍد بنؼًةنٍد ؟

ك ذا ممهةذا سذاا ا  يمصذ    ذػ اضجذس لالحة للصذة ل  ا مصذع " سد بنؿكٕيد "  -

 . 2006( لسةت 8( اث قامم  )14لل ااة )

هان جسؼاةٌٔ بناذٔل بلػناةء كاى ( يٍ بلزلةهٍد بنًسؼ31ػذو بنسـةٍد نؿكى بنًةدخ ) -16

بنًُظًد كًٍة جٍُٓاة كاى َشاش ٔدػاى بنخاذيةذ بلغسًةػٍاد بنؼًةنٍاد جًؼةَٔاد يكساث 

 بنؼًم بنؼشجً ؟

سً مق ل   للأدل  لل  احك  ذه اذاح د للأ ذل للأداذى اخ ذ يض  " سد بنؿكٕيد "  -

غجع لج ةة ت اث أصل  اامة للذ لد للخذى لذ ي ا حضذاح  افًذ ة ا الذث لاسذخفااة 

 ا  ه اضاد للخ ااث .اة 

( يااٍ بلزلةهٍااد بنًسؼهاان جًٕبكااةخ كاام دٔنااد يكسااث 32ػااذو بنسـةٍااد نؿكااى بنًااةدخ ) -17

بنؼًاام بنؼشجااً جئؾ ااةءبذ ساإٌُد ػااٍ بنخااذيةذ بلغسًةػٍااد بنؼًةنٍااد بنًساإبكشخ 

 نذٌٓة ؟

سً مق ل   للأدل  لل  احك  ه لل اح د اخ  يض غجع لج ةة ذت " سد بنؿكٕيد "  -

  ااس  للخى يأ ها لل الخع ل تل للغدض . اث أصل ح لي ه االة

 ٔجذسبسد بنهػُد نهشد بَسٓر إنى ية ٌهً :

ملن اقتفا يلة المتملولة االموصلند االخلدماج   عدم الترطية التق يمية ألحكام المادة األنلل -

اقنتماعيلة المماليللة نالتللي حللددت ا اخللدماج الترذيللة ناقسللكان ناقنتوللا  نتنظلليم لن للاج 

ندن  الحضانة نالتماننياج نالخدماج الصلحية نغي هلا د حيلث لن ملا الف اغ نالتثويف 

تملي االخدماج اقنتماعية الماملة نالمتلن  ة  ل  األملاكن الماملة ملن م اكلز ينال اال د 

لملا الموصلند االخلدماج د انتماعية نمستقفياج ندن  المنزة إل  لخ ه كما نلال الال د 

الخلدماج التل  تولدم للمملا   ل  مؤسسلات م هي  اقنتماعية الممالية    حكم هذه المادة د

سنال الكاي ة لن الصري ة نالاميدة عن المم ان د نالت  حددت ا المادة كملا نلال اماليل  د 

نالتي يحتان ا المملا   ل  لملاكن عمل لم د نليسلج الخلدماج الماملة التل  تن  هلا الدنللة 

 غي ها .للقم  نالت  ق تتنا      لماكن المم  نالمدن الصناعية ن

 يمية لحكلللم الملللادة الثالثلللة ملللن اقتفا يلللة المتمللللي اتلللن ي  الخلللدماج قلللعلللدم الترطيلللة الت -

اقنتماعيللة المماليللة الللنا دة ا للا ننللناز التللد    لل  التطايللي امللا يتماقلل  مللع التطللن  
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اق تصللادي نتللنا   اقمكانيللاج الالزمللة لويللام الخللدماج د حيللث إحللا  اللل د لللنص المللادة 

تواعللد نالضللمان اقنتمللاعي للممللا  نالتللي تحللدثج عللن الخللدماج ( مللن  للاننن ال81 

 اقنتماعية المامة نليسج الممالية .

ملن اقتفا يلة المتمللي اتحديلد منلاطي  قل يمية لحكلم الملادة الثانيلة عقل ةعدم الترطيلة الت -

التنملللع الصلللناعي لن التنلللا ي لن الخلللدمي ا لللدف انقلللال صلللندني لن كثللل  للخلللدماج  

ية تقت ك  ي  نميع المنقلتج الصلري ة االمنطولة د حيلث ملا لقلا  إليل  اقنتماعية الممال

ال د هن صندني الخدماج اقنتماعية المامة التااع للداي ة التواعلد نالضلمان اقنتملاعي 

نهلن غيلل  ممنل  االخللدماج اقنتماعيلة المماليللة د كملا لللم يقل  اللل د إلل  تحديللد منللاطي 

 ج هذه المادة .التنمع الصناعي نالتنا ي نالخدمي كما نص

عللدم الترطيللة التقلل يمية ألحكللام المللادة الثالثللة عقلل ة مللن اقتفا يللة المتملوللة امنللاقج  -

ملا نلال ري ة للمما  نل ل اد لسل هم د حيلث الخدماج الت  ين  ها صندني المنقتج الص

اال د خاص اصلندني الخلدماج اقنتماعيلة التلااع للداي ة التواعلد نالضلمان اقنتملاعي 

متمتمين االضمان اقنتماعي نلمتواعدي الضمان  وط نق يقم  اويلة المملا  ناالمما  ال

 د كما لن هذا الصندني غي  ممني االخدماج اقنتماعية الممالية .

الترطيلة التقلل يمية النزييلة ألحكللام الملادة الخامسللة عقل  مللن اقتفا يلة المتملوللة اتمنيلل   -

هلللن صلللندني الخلللدماج  صلللندني الخلللدماج اقنتماعيلللة د حيلللث ملللا تمللل ض لللل  الللل د

اقنتماعيللة المامللة نللليع المماليللة د نالللذي يمللن  الضللمان الصللحي نإصللاااج المملل   

نضللمان التواعللد  نضللمان الخللدماج د نهللذا االنسللاة للممللا  الخاضللمين لوللاننن التواعللد 

 نالضمان اقنتماعي للمما  د نليع لمما  المنقتج الصري ة .

الثامنلة عقل ة ملن اقتفا يلة المتملولة انلناز اسلتثنال عدم الترطية التق يمية لحكلم الملادة  -

( مللا عللدا 16المنقللتج الصللري ة مللن تللن ي  الخللدماج اقنتماعيللة المللذكن ة  لل  المللادة  

 دال اد  نودي عن ا لمما  هذه المنقتج .لالسكن نالترذية ق يطة 

اج التلل  الترطيللة التقلل يمية ألحكللام المللادة التاسللمة عقلل ة مللن اقتفا يللة المتملللي االخللدم -

 تودم ا منظماج المما  .

الترطية التق يمية النزيية لحكم الملادة المقل نن ملن اقتفا يلة المتمللي امسلاهمة الدنللة  -

نلصللحا  اقعمللا   لل  الللدعم المللالي لنقللاط النوااللة  لل  المنللاقج المللذكن ة  لل  المللادة 

ع مقلا يع السااوةد حيلث لقلا  الل د إلل  دعلم دايل ة التواعلد نالضلمان اقنتملاعي لنميل

الخدماج اقنتماعية لالتحاد نالنواااج نالنممياج نالتماننياج نلصحا  اقعما  د نللم 

 ياين دعم لصحا  اقعما  لنقاط النوااة    منا  الخدماج المذكن ة    المادة السااوة.
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الترطية التق يمية النزيية ألحكام المادة الثالثلة نالمقل ين ملن اقتفا يلة المتملولة اانقلال  -

منلع لعل  نمنالع   عية للخدماج اقنتماعية الممالية د حيث لن  حس  نص الملادة 

يننللد منلللع إدا ة الصللندني نلللم يقلل  إللل   2006لسللنة  (8( مللن الوللاننن   للم  14 

 منالع   عية ل  .

عدم الترطية التق يمية لحكم المادة ال اامة نالمق ين من اقتفا يلة المتمللي اإنقلال إدا ة  -

خللدماج اقنتماعيللة المماليللة  لل  نزا ة المملل  نايضللاً انقللال  لل ند ل للا  لل  م كزيللة لل

مختلف المناطي الالزملة د حيلث ملا اقلا  إليل  الل د ملا يخلص دايل ة التواعلد نالضلمان 

اقنتماعي اقأن الخدماج اقنتماعية المامة د نق يخلص نزا ة الممل  اقلأن الخلدماج 

 اقنتماعية الممالية .

يمية لحكلم الملادة الخامسلة نالمقل ين ملن اقتفا يلة المتمللي امسلاهمة عدم الترطية التق  -

مؤسسة التأميناج اقنتماعية    تطني  نتحسين مستنياج الخدماج اقنتماعية الممالية 

لمختلفة  ياج المما  نزيادة عدد المنتفمين ا ا    مناطي التنمماج الصناعية نالتنا ية 

 لاننن الضلمان اقنتملاعي تتحلدث علن الخلدماج  ( ملن81نالخدمية د حيث لن المادة  

 اقنتماعية المامة نليع الخدماج اقنتماعية الممالية .

عللدم الترطيللة التقلل يمية ألحكللام المللادة السادسللة نالمقلل ين مللن اقتفا يللة المتملوللة امللنح  -

امض اإلعفالاج من ضل اي  اق الا  التنا يلة نالصلناعية للمنقلتج التل  تولنم اصلفة 

لن اموتض  اتفا ياج المم  النماعية اتن ي  امض الخدماج اقنتماعية للمملا  اختيا ية 

د حيلث تحللدث الل د عللن  لاننن من للنف المملل  ال  نخللاص االمقلا يع الصللناعية نللليع 

 االمنقتج الت  تونم اتن ي  امض الخدماج اقنتماعية الممالية .

اقتفا يلة المتملولة اتقلنيع عدم الترطية التقل يمية ألحكلام الملادة السلاامة نالمقل ين ملن  -

النممياج الخاصة الت  تؤدي خلدماج انتماعيلة للمملا  امنح لا صلفة النفلع الملام  ندعم

د حيث ما اقلا  إليل  الل د خلاص االلدعم الملالي للنمميلاج  او ا  من السلطة المختصة 

 نليع امنح ا صفة النفع المام .

ملن اقتفا يلة المتملولة الالنناز  قـلـ ينعدم الترطية التق يمية ألحكام المادة التاسمة نالم -

للن اج المسينلة عن توديم الخدماج اقنتماعية المماليلة اقتفلاي ملع مؤسسلاج حكنميلة 

لن خاصة تندي خدماج انتماعية عامة د عل  توديم خلدمات ا للمملا  مواال  مالالغ ماليلة 

 يتفي علي ا.

ا ية المتملي ازيادة اس ام نمقلا كة عدم الترطية التق يمية لحكم المادة الثالثنن من اقتف -

 المما     منالع نهيياج الخدماج اقنتماعية .
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عدم الترطية لحكم المادة الحادية نالثالثنن من اقتفا ية المتملي اتمانن اللدن  اقعضلال  -

   المنظمة  يما اين ا    نق  ندعم الخدماج اقنتماعية الممالية امماننة امكت  المم  

 الم اي.

الترطية لحكم المادة الثانية نالثالثين من اقتفا يلة المتمللي امنا لاة كل  اللدن  مكتل  عدم  -

 المم  الم اي اإحصالاج سننية عن الخدماج اقنتماعية الممالية المتنا  ة لدي ا .

*  *  * 

 الجمهورية اللبنانية . -4

احقذاق لصل لله االخع للأ ل للأداى حا اجه اةعةاث للجضةت عمد لاحفاقًذاث الث ل

( اث عالمات للض  محيت للجبةامًت ، لكامذج اةعةذاث للجضةذت عذمد 14 - 11 – 8 – 5 – 3)

 -:ػهى بنُؿٕ بنسةنً ، ٔغةء بنشد هته لاحفاقًاث ادظ ا اجه للسجطت لل خخصت االخص يق 

اأ   لاغةع اجه اةعةاث لضةت للخبدلي لل ذامممًًث  ذه اةة ذت للأ ذل للأداًذت ا ذ   

( للاج ذذذا اذذذث للغالماذذذت  14 – 11 – 8 – 5 – 3ل للأداًذذذت الث لاحقذذذاق ) لحفاقًذذذاث للأ ذذذ

للجبةامًت ادض هته لاحفاقًاث اجه للسجطت لل خخصت ،   مج مخًضت للخ الح ا  غد ذى لامخذاس 

اث أصغا  ا ل لا اد ، ل   لحاما صمل  ص أًت للصةااًًث للجبةامًًث اجه هته لاحفاقًذاث 

ا ــذـ   )لل ذدأة للأااجذت (  1976( لأــذـاق 5حفاقًت للأداًذت حقذض )لق  قبجج االخص يق اجه لا

ا    ) لل فالظت للض ااًت ( لقذ  ااحظذج لامعذ اق  1979( لأاق 11للاحفــــاقًت حقــض )

لله لاحفاقًاث لاخدن لغالبج اخأ يل اأط مصمص ا ) حاطا صذمحة اذث كخاا ذا ( ك ذا أ  

خذذةد كخذذا  اذذ يده للأذذاق للذذه اضجذذس لرالحة  للصذذة ل  للذذمغةى لجعذذ ا  لاصخ ذذااى اذذث

( ا ذذ   ) لل سذذخمن لألامذذه لجخ اًةذذاث لاصخ ااًذذت ( 3اذذاحض لامعذذ اق للذذه لاحفاقًذذت حقذذض )

( ا    ) عق للأاال للأداذى  ذه للخ اًةذاث لاصخ ااًذت اةذ  حة جذج 14للاحفاقًت للأداًت حقض )

 لاحغاا للأ الى للأاق . لجأ ل  ه أع  لاقطاح للأداًت ( للض يدا أو صمل  اث

للاذذاق هذذتل للملقذذ   ذذا  ل لحة للأ ذذل لاذذ ث ا ذذدلع ادسذذمق لا ذذدلع قذذامم  يضًذذ  

( 11( ا ذ   ) لل ذدأة للأااجذت ( لحقذض )5لجغالمات لامع اق لله لحفاقًخى للأ ل للأداًت حقذض )

 ا    ) لل فالظت للض ااًت ( لًخض ادظ ا اجه للسجطت لل خخصت .

 نهشد بَسٓر إنى ية ٌهً :** ٔجذسبسد بنهػُد 

لخذذتث للجضةذذت اج ذذا  ا ذذا صذذاي  ذذه حا عالماذذت للض  محيذذت للجبةامًذذت عذذمد لاحفاقًذذاث الث 

( لحاكذ  اجذذه اةعةاح ذا للسذاا ت ا ذذ   هذته لاحفاقًذذاث  14 – 11 -  8 -  5 – 3لاحقذاق ) 
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 ذ م ا ، للساا ت اعدلحة ادظ ا اجه للسجطت لل خخصذت االخصذ يق احخذاا اذا حذدله اةاسذبا  ا

لالك للخ لاا  ا ا صاي  ه لل ااة للأاأدة اةةذاق لحفاقًذاث لحمصذًاث للأ ذل للأداًذت ، ك ذا لم ذا 

لجخصذ يق اجذه لحفذاقًخى  للة اذت مغم لحخذاا لرصذدليلث لم لحة للأ لحز ث للخطمة لريضااًت 

 ااًت (.( ا    ) لل فالظت للض 11( ا    ) لل دأة للأااجت ( لحقض )5للأ ل للأداًت حقض )

*  *  * 

 جمهورية مصر العربية : مصادقة عل  االتفاقية . -5

لصل لله االخع للأ ل للأداى حا اجذه اةعةذاث للجضةذت عذمد لاحفاقًذت للأداًذت حقذض  

 -ٔبنًسؼهود جةنسةنً :( اث عالمات ص  محيت اصد للأداًت ، 16)

ولة الالتزام كل  منقلأة عدم الترطيلة التقل يمية ألحكلام الملادة التاسلمة ملن اقتفا يلة المتمل -

 كاي ة اإيناد  سم للخدماج اقنتماعية الممالية يتاع إدا ة المنقأة مااق ة .د

عدم نضن  الترطية التق يمية لحكم المادة الماق ة ملن اقتفا يلة المتمللي اتكلنين لننلة  -

 للخدماج اقنتماعية الممالية  ي ك  منقأة كاي ة .

ادة الثامنللة عقلل ة مللن اقتفا يللة المتملللي انللناز الترطيللة التقلل يمية النزييللة لحكللم الملل -

( ملا 16استثنال المنقتج الصري ة من تن ي  الخدماج اقنتماعية المذكن ة  ي الملادة  

عللدا السللكن نالترذيللة قلل يطة لدال اللد  نوللدي عن مللا للممللا  د حيللث لن اللل د لقللا  لن 

ي ة ملن يول  علدد مميا  تحديد حنم المنقلتج هلن علدد الملاملين ا لا نتمتال  منقلأة صلر

الماملين ا ا عن خمسين عامالً د نهي  ي هلذه الحاللة غيل  ملزملة تقل يميا اتولديم هلذه 

الخدماج د حيث لن المادة لنازة استثنال هذه المنقتج من تن ي  الخلدماج الملذكن ة ملا 

عللدا السللكن نالترذيللة اقلل ط لدال اللد  نوللدي عن مللا للممللا  د ناللذلك لللم يلل اد الوللاننن 

المملي عل  قل ط نسلمح ل لذه المنقلتج الأن تتحلل   ملن تولديم هلذه الخلدماج  اقستثنال

 دنن لي التزام آخ .

عدم الترطية التق يمية ألحكام المادة الخامسة نالمق ين من اقتفا ية المتملولة امسلاهمة  -

مؤسسللة التأمينللاج اقنتماعيللة لن الضللمان اقنتمللاعي  للي تطللني  نتحسللين مسللتنياج 

ة الممالية لمختلف  ياج المما  نزيادة عدد المنتفمين ا ا د حيلث لن الخدماج اقنتماعي

ال د لقا  إل  النمميلاج األهليلة اينملا الملادة خصلج مؤسسلة التأمينلاج اقنتماعيلة لن 

 الضمان اقنتماعي .

  لم يتضمن ال د إنااة عل  المادة السادسة نالمق ين . -

 



48 
 

 -: ػهى بنُؿٕ بنسةنًٔغةء بنشد 

 ( من االتفاقية :9دة )فيما يخا الما 

اةلة اجه اا اكد  ه للخ ديد لل   ق سجفا    مج يذخض حطبً  ذا اذث خذةد لألعالذاق للذملحاة 

لللخه حذةص اجذه أ  حجخذ ق لل ة ذ ة للخذه يبجذ   2003( لسةت 12( اث لل امم  )222اال ااة )

ات لأ ال ذا ، لالذك ا ا ا ال ا خ سًث اااة    كزد اخ  يض للخ ااث لاصخ ااًت لللة ااًت للة 

أل اذذ  ا زجذذًث لجأ ذذاد حخخذذاحهض للة ااذذت للأااذذت  –أ  لصذذ ث  –اااأذذخدلك اذذ  للجضةذذت للة ااًذذت 

 لل خخصت .

 ( من االتفاقية : 10فيما خا المادة ) 

لمزيد من اإليضلا   أنل  يلتم تطايو لا ملن خلال  األحكلام اللنا دة الذاج الملادة السلااوة 

 . 2003 ( لسنة12( من الواننن   م  222 

 ( من االتفاقية : 18فيما يخا المادة ) 

تفصيال لما نال     دنا االتو ي  الم س   إن المق د  اع  الايية المص ية نالتي ق 

تو  المنقلتج التل  ينارلي  ي لا تولديم الخلدماج اقنتماعيلة نالنواايلة علن الملدد الملذكن   ل  

امالً د كما لن  لم يمنع المنقلتج اق ل  الواننن نالو ا اج النزا ية المنفذة ل  نهن خمسنن ع

علللدداً ملللن تولللديم هلللذه الخلللدماج د نانملللا نمللل  ذللللك طناعيلللة م اعلللاة لظ ن  لللا ال يكليلللة 

 ناق تصادية .

 ( من االتفاقية : 25فيما يخا المادة ) 

تللند الحكنمللة تنضلليح لن النمميللاج األهليللة تمملل   لل  ظلل  لحكللام التقلل يماج التلل  

لتضامن اقنتماعي اتطايو ا نم ا اة تنفيلذها د نهلن اقمل  اللذي تختص نزا ة التأميناج نا

 يمني لن ما نال اال د    التو ي  يرطي تق يميا لحكام المادة .

 ( من االتفاقية : 26فيما يخا المادة ) 

( من الواننن   لم 50تذك  الحكنمة لن هذه المادة يتم تطايو ا من خال  لحكام المادة  

ضل ياة اإلخضلاد نالتل  تلنص علل  لن ق تخضلع األ الا  التل  اقأن  2005( لسنة 91 

تحوو ا مقل نعاج النمميلاج لن المؤسسلاج األهليلة للضل ياة علل  اللدخ  نذللك  ل  حلدند 

د  2002( لسلنة 84( ملن الولاننن  13الر ض الت  تأسسج من لنل د كذلك نصج المادة  

اي  ن سللنم الدمرللة نالتللي تللنص عللل  لن تمفلل  النمميللاج نالمؤسسللاج األهليللة مللن ضلل 

المف نضلللة حاليلللاً لن التللل  تفللل ض مسلللتواالً علللل  نميلللع المولللند نالتلللنكيالج نالمحللل  اج 

( من الواننن 13ن  7ناألن اي المطانعة نالسنالج نغي ها د إل  نان  نصنص المناد  
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نني لا  سلننياً  9000اقأن إعفال الماملين االمؤسساج األهلية من مالغ  2005( لسنة  91 

 عل  اقعفالاج الخاصة ا م  يما يخص اقت اكات م التأمينية نالصحية .عالنة 

 ** ٔجذسبسد بنهػُد نهشد بَسٓر إنى ية ٌهً :

عللدم الترطيللة التقلل يمية ألحكللام المللادة التاسللمة مللن اقتفا يللة المتملوللة اللالتزام كلل  منقللأة  -

اقل ة د حيلث اقلا  كاي ة اإيناد  سم للخدماج اقنتماعية الممالية يتالع إدا ة المنقلأة ما

ال د االتزام المنقأة الكاي ة اتولديم الخلدماج اقنتماعيلة نالنواايلة الالزملة لممال لا د نللم 

ياين ما اذا كلان يننلد  سلم للخلدماج اقنتماعيلة المماليلة لم ق د نهلذا ملا حددتل  الملادة 

 حص اً .

تمللي اتكلنين لننلة عدم نضن  الترطية التق يمية لحكم الملادة الماقل ة ملن اقتفا يلة الم -

( 222للخدماج اقنتماعية الممالية    ك  منقأة كاي ة د حيلث لقلا  الل د إلل  الملادة  

من  اننن المم  نالتل  تتحلدث علن تولديم الخلدماج اقنتماعيلة نالنواايلة لمملا  المنقلأة 

الكاي ة د نلم تق  إل  تكنين لننة للخدماج اقنتماعية الممالية نذلك حس  نص المادة 

 لماق ة من اقتفا ية .ا

الترطيلة التقل يمية لحكلم الملادة الثامنلة عقل  ملن اقتفا يلة المتمللي انلناز اسلتثنال عدم  -

( مللا عللدا 16المنقللتج الصللري ة مللن تللن ي  الخللدماج اقنتماعيللة المللذكن ة  للي المللادة  

السلكن نالترذيللة قلل يطة لدال اللد  نوللدي عن مللا للممللا  د حيللث لن اللل د لقللا  لن مميللا  

ديد حنم المنقتج هن عدد الماملين ا ا نتمتال  منقلأة صلري ة ملن يول  علدد الملاملين تح

ا ا عن خمسين عامالً د نهي  ي هذه الحالة غي  ملزمة تق يميا اتوديم هلذه الخلدماج د 

د اق ط لدال اد  نودي عن ما للمما استثنال هذه المنقتج  جلنازالمذكن ة لن المادة  إق

نلم ينص عل  ادال اد  نودي  للمما  مواال  علدم اقستثنال ق ط  نناذلك لم ي اد الوانن

 توديم هذه الخدماج .

مللن اقتفا يللة المتملوللة امسللاهمة ألحكللام المللادة الخامسللة نالمقلل ين الترطيللة التقلل يمية  -

مؤسسللة التأمينللاج اقنتماعيللة لن الضللمان اقنتمللاعي  لل  تطللني  نتحسللين مسللتنياج 

  . ة لمختلف  ياج المما  نزيادة عدد المنتفمين ا االخدماج اقنتماعية الممالي

عدم الترطية التق يمية لحكم المادة السادسة نالمق ين من اقتفا ية المتملي امنح امض   -

اقعفالاج من ض اي  اق اا  التنا ية نالصناعية للمنقتج الت  تونم اصفة اختيا يةد 

للمملا  د حيلث  اقنتماعيلةلخلدماج لن اموتض  اتفا ياج المم  النماعية اتن ي  املض ا

عدم اخضاد ا اا  مق نعاج النممياج اقهلية للض ياة عل  الدخ  د  عنتحدث ال د 
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الملادة  صلدج نكذلك اقا  إل  اعفال هذه النممياج من ض اي  ن سنم الدمرة د اينما 

ان يكللنن اإلعفلللال مللل تاط اتللن ي  املللض الخلللدماج اقنتماعيللة المماليلللة تقلللنيماً ل لللذه 

 لمنقأج .ا

*  *  * 

 المملكة المغربية : غير مصادقة عل  االتفاقية . -6

لصذل للذه االخذذع للأ ذل للأداذذى حا اجذه اةعةذت للجضةذذت عذمد لاحفاقًذذت للأداًذت حقذذض  

( اذذذث عالماذذذت لل  جالذذذت لل غداًذذذت للل خأج ذذذت اأذذذدض لاحفاقًذذذت اجذذذه للسذذذجطت لل خخصذذذت 16)

 -ٔغةء كى بنشد ية ٌهً  :االخص يق  ، 

، ػاااشذ ْااازِ بلزلةهٍاااد ػهاااى بنساااهةد بنًخس اااد  1984أجشٌااام  24ةسٌخ هاااذ زاااى جسااا

 جةنًًهكد بنًـشجٍد .

لحض ح لألأاحة لله أ  ادض لاحفاقًت اجه للسجطت لل خخصت كا  امظمع لخباح اذث 

غذذدف لل  جالذذت لل غداًذذت اذذث خذذةد اذذ ة ادلسذذةث امص ذذت للذذه اةة ذذت للأ ذذل للأداًذذت كذذا  

 ذه لغذاح للذدا  2014( ، للتن لل ًةاكض اج ادسض سذةت 16ض )أخدها للخ ديد عمد لاحفاقًت حق

اجه لسئجت للســااة للخبدلي لل خأج ت اااحفاقًاث غًد لل صاا  اجً ا ، لللتو ح ج اذث خةلذج 

لرأاحة لله أمذج لذض حذخض لغذ  لأل  اباأذدة اسذطدة للخصذ يق اجذه لاحفاقًذت للسذالفت للذتكد اذث 

اأط أعالاا ذا اذ  ا خعذًاث للخ ذدي  للذمغةى الث  غدف للسجطاث لل خخصت ، اسبع حبايث

 للصجت .

 ** ٔجذسبسد بنهػُد نهشد بَسٓر إنى ية ٌهً :

لخذج اللننة علماً اما نلال  ل   د حكنملة المملكلة المر ايلة حلن  اقتفا يلة الم ايلة 

( نام ض اقتفا ية عل  السلطة المختصة االتصديي د نتأم  اللننلة اتخلاذ 16  م  

 الزمة لتس ي  التصديي علي ا .اإلن الاج ال

 :بنهػُد : دٔل نى زشد ػهى يالؾظةذ  ضةٍَةا 

اعةذذج للجضةذذت أ  اذذ ال  اذذث للذذ لد لذذض حذذدا اجذذه اةعةاح ذذا للسذذاا ت ا ذذ   اأذذذط 

 ْٔى كًة ٌهً :لاحفاقًاث ، 

 ( . 11 – 11 – 11اقتفا ياج ذاج اق  ام    المملكة االردنية الهاشمية :.أ 

 ( . 11 - 11اقتفا ياج ذاج اق  ام   ة المت دة :دولة االمارات العربي .ب 
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 (.11قتفا ية الم اية   م  ا مملكة الب رين : .ج 

 – 14 – 11 – 11- 1  – 5 – 4اقتفا ياج ذاج اق  ام    جمهورية السودان : .د 

16  – 11 – 11 . ) 

 (.11اقتفا ية الم اية   م   الجمهورية العربية السورية : .  

 (.15الم اية   م   اقتفا ية دولة قطر : .و 

 (.11 - 16 – 11اقتفا ياج ذاج اق  ام    الجمهورية اللبنانية : .ا 

 (.1اقتفا ية الم اية   م   دولة ليبيا : .م 

 (.4اقتفا ية الم اية   م   جمهورية مصر العربية : .ط 

 ( . 5 - 4اقتفا ياج ذاج اق  ام    الجمهورية اليمنية : .ي 

 -َٕٔسد ْزِ بنًالؾظةذ كًٍة ٌهً :

 المملكة االردنية الهاشمية . -1

جشااؤٌ بنًلةٔضااد بنػًةػٍااد : ي ااةدهد ػهااى  1979( نؼااةو 11أٔلا : بلزلةهٍااد بنؼشجٍااد سهااى )

 بلزلةهٍد .

( 11لذذض حذذدا لل  جالذذت لاحامًذذت لل اأذذ ًت اجذذه اةعةذذاث للجضةذذت عذذمد لاحفاقًذذت حقذذض )

 -بنًسؼهود جةنسةنً :

 ( اذذ2اذذ ق للخغطًذذت للخ ذذديأًت لغالذذض لل ذذااة ) ث لاحفاقًذذت للخذذاص اارغذذاح لل ذذامممه

لج فالظت للض ااًت للألص  ة للرصدليلث لل خأج ت ا ا، عًذ أ  اا صاي االدا ي ًد 

 لله عل لل ةا ااث للض ااًت لادلعج ا للض يخطد  لله لل فالظت للض ااًت.

 ( اذذث لاحفاقًذذت للخذذاص اذذالفخدة لل اةًذذت 11اذذ ق للخغطًذذت للخ ذذديأًت لغالذذض لل ذذااة )

( اذث قذامم  134 خمد  ه للخفالض للامخ اي اةج ، عًذذ أ  اذا حعذ ةخج لل ذااة )لج

حسذذميت للةذذ لع سذذملي اذذث غديذذق اةذذ ل  للخم ًذذق أل اضجذذس للخم ًذذق أل  للأ ذذل هذذم

 لل غال ت للأ الًت .

 ( اث لاحفاقًت للخذاص اخةةذًض عذق 11ا ق للخغطًت للخ ديأًت لغالض اث أعالاق لل ااة )

 ي لل فالظت للض ااًت ، عًذ أ  اا حغذ د اةذج لل ذامم  هذملرظدل  للرغة  أرةا

 عق لرظدل  لللغجق ا ماا ، للض ي د لله حةةً   ا أرةاي لل فالظت للض ااًت .

 ( اذذث لاحفاقًذذت للخذذاص اغديذذت لامعذذ اق 15اذذ ق للخغطًذذت للخ ذذديأًت لغالذذض لل ذذااة )

للخذه لذض ح ذاحك  رحفاقًاث للأ ل للض ااًت اث صامع أن غدف اث لألغدلف لل أةًت
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( اذث لل ذامم  ا حأطذه أن عديذت 43 ه لادلا ا ، عًذذ أ  اذا حغذ رج اةذج لل ذااة )

ألن غدف لةمع اق رحفاقًذاث للأ ذل للض ااًذت ، للل فذدلض هذم عديذت لامعذ اق 

 لله لاحفاقًت ا مة لل امم  ا دلح لحلان اث لألغدلف لل ةع ت .

 ( 18اذذ ق للخغطًذذت للخ ذذديأًت لغالذذض لل ذذااة ) اذذث لاحفاقًذذت لللخذذاص اسذذديا  أعالذذاق

لحفاقًاث للأ ل للض ااًت لل بدات اجه لل سخمن للمغةه اجذه لل طااذاث لاقخصذاايت 

لللصةااًت لل خخجفت ، لسديا  لاحفاقًاث لل بدات اجه اسخمن أعذ  لل طااذاث اجذه 

 لل ة بث لل ةخ ًت ل تل لل طاع .

جشؤٌ بنؼًةل بنضسبػٍٍٍ : ؿٍاش ي اةدهد ػهاى  1980( نؼةو 12ضةٍَةا : بلزلةهٍد بنؼشجٍد سهى )

 بلزلةهٍد.

 -ية ٌهً : لكامج اةعةت للجضةت عمد هته لاحفاقًت

" ػشذ بلزلةهٍد ػهاى بنساهةد بنًخس اد جةنس اذٌن ، ٔأٌ ٌكإٌ بناشد ٔكان ًَإرظ 

 بنسوشٌش ؾٕل ْزِ بلزلةهٍد "

نؼًاام : ؿٍااش ي ااةدهد ػهااى جشااؤٌ جٍاااد ب 1981( نؼااةو 13ضةنطااةا : بلزلةهٍااد بنؼشجٍااد سهااى )

 بلزلةهٍد .

 -ية ٌهً : لكامج اةعةت للجضةت عمد هته لاحفاقًت

" ػشذ بلزلةهٍد ػهاى بنساهةد بنًخس اد جةنس اذٌن ، ٔأٌ ٌكإٌ بناشد ٔكان ًَإرظ 

 بنسوشٌش ؾٕل ْزِ بلزلةهٍد "

 *  *  * 

 دولة اإلمارات العربية المت دة  : مصادقة عل  االتفاقية . -2

 جشؤٌ ػًم بلؾذش : ي ةدهد ػهى بلزلةهٍد: 1996( نؼةو 18زلةهٍد بنؼشجٍد سهى )بٔلا : بل

للللم تللل د دنللللة اقملللا اج الم ايلللة المتحلللدة علللل  مالحظلللاج اللننلللة حلللن  اقتفا يلللة 

 -المتعلقة بالتالي :( 11الم اية   م  

 خأجذق ( اذث لاحفاقًذت لل2ا ق للخغطًت للخ ديأًت لغالض لل ااة للغاايت لللأ ديث   دة ) -

 اخ خ  للغ د ازجزى ا ة لرصا ة ا أت للع ة ، ليخ خ  اباقى لل  ة خةد للأاق مفسج.
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 :ٍش بنؼًم : ي ةدهد ػهى بلزلةهٍدجشؤٌ زلس 1998( نؼةو 19ضةٍَةا : بلزلةهٍد بنؼشجٍد سهى )

للللم تللل د دنللللة اقملللا اج الم ايلللة المتحلللدة علللل  مالحظلللاج اللننلللة حلللن  اقتفا يلللة 

 -المتعلقة بالتالي :( 11الم اية   م  

 ( اث لاحفاقًت . 38 – 19 -18 – 1ا ق للخغطًت للخ ديأًت ألعالاق لل ملا )  -

*  *  * 

 مملكة الب رين  : مصادقة عل  االتفاقية . -3

لللللم تلللل د مملكللللة الاحلللل ين عللللل  مالحظللللاج اللننللللة حللللن  اقتفا يللللة الم ايللللة   للللم 

 -( المتملوة االتالي :11 

  ( اذث لاحفاقًذت لل خأجذق اخغ يذ  2لغالذض لل ذااة للسـذـااأت   ذدة )ا ق للخغطًت للخ ديأًت

للسجطت لل خخصت لل  صما ااألا اد للصةااًت لللخػ للتو يفصذج ا اذث غًدهذا اذث 

لألا اد ، عًذ أأاح للدا لله حغ ي  ا ث لصةاااث يغةذد ح ذغًل لاعذ لد  ً ذا ، 

ةًض ح غًل لألع لد ، ن لخةك ا لع ا للدا أيعا  لل دلغ للألعملد لللةدلف لألخد

لل  ذث لللصذةاااث للألا ذاد لل ذاقت لللخطذدة للخذه يغةذد ح ذغًل لألعذ لد لكتلك 

 ً ا ، أاا اذا حغذ رج اةذج لاحفاقًذت هذم حغ يذ  لل  صذما ااألا ذاد للصذةااًت لللخذػ 

 للتن يفصج ا اث غًدها اث لألا اد.

 ( اذث لاح2ا ق للخغطًت للخ ديأًت لغالض لل ااة للزااةذت   ذدة ) فاقًذت لل خأجذق اذا  حغذ ا

 للسجطت لل خخصت لل  صما ااألا اد للصةااًت للخفًفت .

*  *  * 

 جمهورية السودان : -4

جشاااؤٌ زُوااام بألٌاااذي بنؼةيهاااد " يؼذناااد "  1975( نؼاااةو 4أٔلا : بلزلةهٍاااد بنؼشجٍاااد سهاااى )

 ؿٍش ي ةدهد ػهى بلزلةهٍد :

 -اللجنة  ول هذ  االتفاقية ما يلي : ةوكانت مال ظ

رى االتفاقيززززة علزززز  السززززلطة المختصززززة بالتصززززديق ، وموافززززاة اللجنززززة بمززززا "عزززز

 يتقرر في هذا الشأن "

جشاااؤٌ بنًاااشأخ بنؼةيهاااد : ي اااةدهد ػهاااى  1976( نؼاااةو 5ضةٍَاااةا : بلزلةهٍاااد بنؼشجٍاااد سهاااى )

 بلزلةهٍد :
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 -اللجنة  ول هذ  االتفاقية ما يلي : اتوكانت مال ظ

الخامسة من اقتفا ية المتملولة اضلمان إعلادة  عدم نضن  ال د النا د الخاص االمادة -

تد ي  الم لة الماملة امد  ت اج انوطاع ا المسلمن  ا لا علن الممل  د حيلث للم تتأكلد 

 اللننة من ننند نص يرطي هذه المادة .

عدم الترطية التق يمية لحكم المادة الثامنة من اقتفا ية المتملي الإلزام صلاح  الممل   -

 ي للا نسللال ت ييللة دا  للحضللانة امفلل ده د لن ااققللت اك مللع   للي المنقللتج التللي تمملل 

 منقأة لن منقتج لخ ي .

عللدم نضللن  اللل د الللنا د الخللاص االمللادة التاسللمة مللن اقتفا يللة المتملوللة اتخفيللف  -

األعما  التي تكلف ا ا الم لة الماملة لثنال الفت ة األخي ة للحم  د ن ي الفت ة األنل  

 ا ساعاج إضا ية  ي هذه الفت اج د حيث لم تتأكد اللننة عو  النقدةد نيحظ  تقريل

 من ننند نص يرطي هذه المادة .

عدم الترطية التق يمية لحكم المادة الماق ة من اقتفا ية المتمللي احلي المل لة المامللة  -

 للي الحصللن  عللل  لنللازة اللأن  كاملل   الل  نامللد النضللع د لمللدة ق تولل  عللن عقلل ة 

هذه األنازة امد النضع عن ستة لساايع د نيحظ  تقلريل ا لساايع د عل  إق تو  مدة 

 لساايع  وط . 8 ا  انوضال المدة المذكن ةد حيث لن الواننن سمح امدة  د ها 

عدم الترطية التق يمية ألحكام المادة السادسة عق ة من اقتفا ية المتملوة احي الم لة  -

ال الزننين علن اخخل  نحلي الماملة نزنن ا نلنقدها النمع اين األن  نالمماش لك

عللن نالللدت م د نذلللك اللدنن حللد  األنقد النمللع اللين مماقلل م عللن نالللدهم نمماقلل م

د حيث لن الولاننن  لد نضلع حلد ل صلي لكلال اللزننين  لي النملع الين مماقل  ل ص 

نممللاش اخخلل  د حيللث يللؤدي إلي مللا الممللاش األكالل  د مضللا اً آليللة نصللف الممللاش 

طج ادنن حد ل صي د كما ق يننز ألنقد الم لة المامللة األصر  د اينما المادة اقت 

 النمع اين مماق م عن نالدهم د نمماق م عن نالدت م .

عدم الترطية التق يمية لحكلم الملادة الثامنلة عقل ة ملن اقتفا يلة المتمللي احلي المل لة  -

كان   الماملة  ي الحصن  عل  المنح المايلية د  ي حالة إعالت ا ألنقدها نلزنن ا إذا

 عانزاً .
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بشزأن  زق  العامزل العربزي فز  التأمينزات  1981( لسزنة 14العربية رقزم )ثالثاً : االتفاقية 

 االجتماعية عند تنقل  ف  ا د األقطار العربية :

 وكانت مال ظات اللجنة عل  هذ  االتفاقية ما يلي :

 وة اإستفادة المملا  المل   عدم الترطية التق يمية ألحكام المادة الثالثة من اقتفا ية المتمل

من النظام التأميني النا ذ    الالد المنتو  إلي  د ن ل  إطلا  الحولني التأمينيلة التل  يتمتلع 

ا ا عمال اد حيلث لقلا  الل د  إلل  علدم قلمن   لاننن التلأمين اإلنتملاعي علل  ال عايلة 

ية الطايلللة  للل  حلللاقج الحمللل  ناللللنقدة نخلللدماج التأهيللل  الم نلللي ناألطللل اف الصلللناع

ناألن زة التمنيضية نليضاً عدم قمن  الحصن  عل  الممننة المالية    حاقج المنز 

 المؤ ج نالم ض ناإلصااة نالحم  نالنقدة نالاطالة 

  عدم الترطية التق يمية ألحكام المناد من ال اامة إل  الساامة من األتفا ية 

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

وأيضززززاً كانززززت مال ظززززة اللجنززززة  ززززول هززززذ  االتفاقيززززات ، عرضززززها علزززز  السززززلطة 

 ف  هذا الشأن . يتقررالمختصة بالتصديق وموافاتها بما 

 الجمهورية العربية السورية : مصادقة عل  االتفاقية . -5

للللللم تللللل د حكنملللللة النم ن يلللللة الم ايلللللة السلللللن ية علللللل  مالحظلللللة اللننلللللة حلللللن  

( 21" املللدم الترطيلللة التقللل يمية لحكلللم الملللادة   المتملولللة ( د18 لللم  اقتفا يلللة الم ايلللة  

ملللن اقتفا يلللة المتمللللي ااسلللتحواي الحلللدث لنلللازه سلللننية مد نعلللة اقنللل  تزيلللد ملللدت ا علللن 

 21   لللل  نميللللع األحللللنا  عللللن   المللللدة المسللللتحوة لريلللل ه مللللن المللللاملين د عللللل  لق تولللل

د نالتمتلللع االللا ي الملللدة خلللال  ( نيتمتلللع الحلللدث اثلثلللي ملللدة األنلللازة د ملللة ناحلللدة ينملللاً 

 المام نفس  "

*  *  * 

 دولة قطر : غير مصادقة عل  االتفاقية .  -6

للللم تللل د حكنملللة دنللللة  طللل  علللل  مالحظلللة اللننلللة حلللن  اقتفا يلللة الم ايلللة   لللم 

( د المتملوللللللة املللللل ض اقتفا يللللللة عللللللل  السلللللللطة المختصللللللة االتصللللللديي ناتخللللللاذ 15 

  ا .اإلن الاج المناساة لتس ي  التصديي علي

*  *  * 
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 الجمهورية اللبنانية : -7

جشااؤٌ بنؼًااةل بنااضسبػٍٍٍ ، ٔكةَاار يالؾظااد  1980( نؼااةو 12أٔلا : بلزلةهٍااد بنؼشجٍااد سهااى )

 بنهػُد ؾٕل بلزلةهٍد ية ٌهً :

"عززززرى االتفاقيززززة علزززز  السززززلطة المختصززززة بالتصززززديق ، وموافاتهززززا بمززززا يتقززززرر فزززز  

 هذا الشأن"

جشؤٌ بنخذيةذ بلغسًةػٍاد بنؼًةنٍاد ، ٔكةَار  1983( نؼةو 16ى )ضةٍَةا : بلزلةهٍد بنؼشجٍد سه

 يالؾظد بنهػُد ؾٕل بلزلةهٍد ية ٌهً :

" عززززرى االتفاقيززززة علزززز  السززززلطة المختصززززة بالتصززززديق ، واتخززززاذ اإلجززززراألات 

 المناسبة لتسهيل التصديق عليها "

بنهػُد  ةذكةَر يالؾظ، ٔػًم بلؾذبش جشؤٌ  1996( نؼةو 18: بلزلةهٍد بنؼشجٍد سهى ) ضةنطةا 

 ؾٕل بلزلةهٍد ية ٌهً :

  عدم الترطية التق يمية لحكم الفول ة الثانيلة ملن الملادة السلاامة ملن اقتفا يلة المتمللي اتحديلد

الموصللند ااألعمللا  الصللناعية نالخللط الللذل يفصللل ا عللن غي هللا مللن األعمللا د حيللث لن 

اإنقللال المؤسسللاج  للد حللدد إنلل الاج نقلل نط التلل خيص   2002لسللنة  8018الم سللنم 

الصناعية د نلكن لم يحدد الموصند ااألعما  الصناعية نالخط الذل يفصل ا عن غي ها من 

 األعما  .

  عدم الترطيلة التقل يمية لحكلم الفول ة الثانيلة ملن الملادة الثامنلة ملن اقتفا يلة المتمللي اتحديلد

 الموصند ااألعما  الصناعية الخفيفة .

 المادة الماق ة من اقتفا ية المتمللي احظل  تقلري  الحلدث  ال   عدم الترطية التق يمية لحكم

 إتمام سن الثامنة عق ة    الصناعاج الخط ة لن الضا ة االصحة لن األخالي . 

  عدم الترطية التق يمية لحكم الفول ة الثانيلة ملن الملادة السادسلة عقل ة ملن اقتفا يلة المتمللي

  عل  آن  ق يو  عن الحد األدن  للنل  احصن  األحداث الذين يمملنن اموتض  عود عم

 المو      ك  دنلة .

  عدم الترطية التق يمية لحكلم الفول ة الثانيلة ملن الملادة السلاامة عقل ة ملن اقتفا يلة المتمللي

 ااحتسا   ت ة التأهي  لن التد ي  الت  تتخل  عم  الحدث من ضمن ساعاج عمل  . 
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 منللة عقلل ة مللن اقتفا يللة المتملللي انللناز لن يمملل  عللدم الترطيللة التقلل يمية لحكللم المللادة الثا

الحللدث لللامض الن للج امللا هللن دنن سللاعاج المملل  المحللددة  لل  هللذه اقتفا يللة د نذلللك لمللدم 

إصللدا  السلللطة المختصللة  لل  لانللان ضللنااط تنظلليم هللذا المملل  عللل  النحللن الللذل يتفللي مللع 

 ( من اقتفا ية.18اققت اط النا د    المادة  

 ق يمية لحكم الملادة الثالثلة نالمقل ين ملن اقتفا يلة المتمللي الالتزام صلاح  عدم الترطية الت

المم   ا  تقري  الحلدث لن يحصل  علل  منا ولة كتاايلة مملن لل  النقيلة لن النصلاية علل  

 الحدث .

   عدم الترطية التق يمية لحكم المادة ال اامة نالمق ين ملن اقتفا يلة المتمللي الالتزام صلاح

 مام   الحدث االتأمين علي     صناديي التأميناج اقنتماعية .المم  المقر  لل

   عدم الترطية التق يمية لحكم المادة الساامة نالمق ين من اقتفا ية المتملي اأن يالغ صاح

المملل  مللن للل  النقيللة لن النصللاية عللل  الحللدث اللأل ملل ض لن غيللا  لن تصلل ف يوللنم الل  

   .الحدث خال  لن اج المم  يستدع  مم  ت  ا

   عدم الترطية التق يمية ألحكام المادة الثامنة نالمق ين من اقتفا ية المتملوة االتزام صلاح

المملل  اإعللداد سللنالج تتضللمن المملنمللاج الضلل ن ية لطايمللة المملل  نمصلللحة الحللدث 

 نالمذكن ة    هذه المادة .

 ين ملن اقتفا يلة عدم الترطية التقل يمية لحكلم الفول ة األنلل   ل( ملن الملادة التاسلمة نالمقل 

المتملي اأن يضع صاح  المم  الذل يممل  لديل  لحلداث  ل  مكلان ظلاه   ل  من لع الممل  

 األحكام الخاصة اتقري  األحداث .

  عدم الترطية التق يمية لحكم الفو ة األنل    ( ملن الملادة التاسلمة نالمقل ين ملن اقتفا يلة

اث الن لة المختصلة اأسلمال األحلداث المتملي اأن يّالغ صلاح  الممل  اللذل يممل  لديل  لحلد

 الذين يمملنن لدي  نلعما هم نتا يخ التحا  م االمم  .

نتتمن  عل  حكنمة النم ن ية اللانانية لن تنا ي ا انص الواننن امد صدن ه للتحولي 

 من مدل مطااوة نصنص  للحكام النا دة    اقتفا ية .

*  *  * 
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 ةدولة ليبيا : مصادقة عل  االتفاقي  -8

العربيزززة رقزززم   مال ظزززات اللجنزززة  زززول االتفاقيزززة علزززلزززم تزززرد  كومزززة دولزززة ليبيزززا 

 المتعلقة بما يلي :بشأن مستويات العمل  1966لعام ( 1)

  امل ذذاة للجضـذذـةت ا ذذامم  للأ ذذل للض يذذ  عذذًث لصذذ لحه لللذذتن يغ ذذق للخغطًذذت للخ ذذديأًت

 ل لخخفذًط سذاااث ( اث لاحفاقًت، ك ا يضع أ  يغذ ا لل ذامم  عذ46، 39لج ااحًث )

للأ ل للًماه اساات للعذ ة  ذه لألا ذاد لل ده ذت أل للخطذدة أل للعذاحة ، عًذذ أ  

( اةذج اضذمل  حخفذًط سذاااث للأ ذل للذض يغذ ا اذ ة 162لل  دلع صاي  ه لل ذااة )

( اذذث لاحفاقًذذت اسذذاات للعذذ ة ، لصذذاي مذذص لل ذذااة 46عصذذدل ك ذذا صذذاي  ذذه لل ذذااة )

 لاحفاقًت اصًغت لالخ لق .اصًغت للضمل  ، اًة ا صاي مص 

 ( اذذث لاحفاقًذذت لل خأج ذذت اضذذمل  ح ذذغًل 48اذذ ق للخغطًذذت للخ ذذديأًت ألعالذذاق لل ذذااة )

للأ اد ساااث ا ل لظا ًت، أل أرةاي للدلعذت لألسذبماًت ، اجذه أا حخضذال  سذاااث 

للأ ل للًماه  ذه اض ما ذا ا ذد سذاااث  ذه للًذمق أل سذخًث سذاات  ذه لألسذبمع ، 

ا ذ   اةقذاث للأ ذل قذ   2010( لسذةت 12( اذث لل ذامم  حقذض )16اة )عًذ أ  لل ا

( اةذذج 13عذذ اث سذذاااث للأ ذذل لرظذذا ًت اذذزةد سذذاااث  ذذه للًذذمق ، اًة ذذا لل ذذااة )

( سذذاات  ذذه لألسذذبمع ، ك ذذا ا 48عذذ اث سذذاااث للأ ذذل اذذ ا يضذذم  أ  ح يذذ  اذذث )

(، عًذذ 16ة )يضم  أ  حخضال  ا د ساااث  ه للًذمق ، لهذتل اذج حةذاقط اذ  لل ذاا

( سذاات  ذه للًذمق ، لهذم اذا 11سًالم  لل ض مع  ه عالت ساااث للأ ل لرظا ًت )

( اذث لاحفاقًذت 45يالم  ق  خالف أعالاق لاحفاقًت  ه اض ما ا عًذ أ  عالض لل ذااة )

ق  ع اث ساااث للأ ل للًماه از امه ساااث  ه للًمق أل ر امًت لأحاأًث ساات  ه 

ا عذ اه لل ذامم  اذ   حالذم  سذاااث للأ ذل لرظذا ًت رذةد لألسبمع ، لاتلك يالذم  اذ

ساااث  ه للًمق يالم  ق  حضال  للغ  للذتن قدححذج لاحفاقًذت لهذم ا ذد سذاااث  ذه 

 للًمق

*  *  * 

 جمهورية مصر العربية : مصادقة عل  االتفاقية . -9

  مال ظزززات اللجنزززة  زززول االتفاقيزززة لزززم تزززرد  كومزززة جمهوريزززة مصزززر العربيزززة علززز

والمتعلقزززة بمزززا "  بشزززأن تنقزززل األيزززدى العاملزززة " معدلزززة 1975( لسزززنة 4قزززم )العربيزززة ر

 يلي :
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التأكيد عل  مالحظات ا السااوة نالمتملوة امدم الترطية التق يمية لحكم الاند الثلاني ملن 

( الخللاص اإعطللال األنلنيللة  للي التقللري  للممللا  4المللادة الثانيللة مللن اقتفا يللة الم ايللة   للم  

ينضلح  2003( لسـلـنة 12من الولاننن   لم   (28حيث لن نص المادة   الم   النا دين د

إن الاج المم  للنان  االحصن  عل  الت اخيص من النزا ة المختصة د نهن ما ينطالي 

عل  ك  األنان  اما  ي م الم   د نلم تمط المادة األنلنية للمملا  المل   د كملا لن الول ا  

م  كل  المملا  المل   د حيلث خلص السلندانيين لم يقل 2010(  لسنة 292النزا ي   م  

نالفلسطينيين ناللانانيين د كملا لنل  للم يحلدد حتل  لنلنيلة ل لم د ال   ولط اإلعفلال ملن  سلنم 

 الت خيص .

*  *  * 

 الجمهورية اليمنية  .  -11

" ،  بشززأن تنقززل األيززدى العاملززة " معدلززة 1975لسززنة  (4االتفاقيززة العربيززة رقززم ) .أ 

  ول هذ  االتفاقية ما يلي :وكانت مال ظات اللجنة 

   ا ق لظذمط للخغطًذت للخ ذديأًت لغالذض لل ذااة لألللذه اذث لاحفاقًذت ، لل خأجذق اسذديا

( اذذث 2أعالذذاق لاحفاقًذذت اجذذه ص ًذذ  للأ ذذاد للأذذد  للمل ذذ يث، عًذذذ أ  لل ذذااة حقذذض )

قذذامم  للأ ذذل لل  ذذاح للً ذذا  ذذه للذذدا حخأجذذق اخأديذذف للأااذذل للذذض حخطذذد  للذذه أذذ مد 

 لأد  اغديت للخة ل لجأ ل الخل لل للت.للأ اد ل

   ا ق للخغطًت للخ ديأًت ا    حطبًق اب أ لاطاي لألللميت  ذه للخ ذغًل لجأ ذاد للأذد

 النا دين.

   من اقتفا ية .2عدم الترطية التق يمية لامض األحكام النا دة    المادة ) 

   من اقتفا ية.4د 3عدم الترطية التق يمية ألحكام المادتين ) 

بشززأن المززرأة العاملززة ، وكانززت مال ظززات  1976( لسززنة 5التفاقيززة العربيززة رقززم )ا .ب 

 - 17 - 14 عية أل كزام المزواد )اللجنة  ول هذ  االتفاقيزة " عزدم التغطيزة التشزري

 ( من االتفاقية "18
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 الجاأل الثالث

 العربيةوضوعات ذات عالقة بمعايير العمل دراسة م
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 ديدة تســاعد عل  التكيف مع متطلبات المر لة الراهنة .إصدار اتفاقيات ج

 ي ظ  المستنداج المتالحولة التلي تمل  ا لا المنطولة الم ايلة اقلك  علام نالتلي تلؤث  

اقك  مااق  عل  عالم المم  د  لان اللننلة تؤكلد نتلثمن تنن لاج مكتل  الممل  الم الي  لي 

م حللة د نتلدعن إلل  " ضل ن ة اصدا  لدناج مميا ية نديلدة تتناكل  ملع متطلالاج هلذه ال

 –سياسلاج مقلت كة  –اتفا ياج تول    نقاط المميا ي الم اي مع استصدا اقستم ا   ي ال

نظ اً قهمية هذا النند من اقدناج كنسيلة  اعلة  ي المم  الم اي المقت ك عل  المستنل 

 اق ليمي " نالمساعدة عل  التكيف مع متطلااج الم حلة ال اهنة .

الصدد تضع اللننة تحلج نظل  الملؤتم  الملام منضلنعين يسلتحوان الد اسلة  ن ي هذا

  -: هماقستيناف النقاط المميا ي 

 أداة بشأن إدارة العمل . -

 أداة بشأن العمل في قطاع الب ر . -

 أوالُ : أداة عربية بشأن إدارة العمل :

دن ت لا الثانيلة ساي للننة لن ا ت حج إصدا  اتفا ية حــــن  هــــذا المنضـــلـند  ل  

 - يث  كان مبررها ما يلي : ( د  2011نالثالثين   الواه ة 

قحظج اللننة لن من لساا  ضمف تطايي تق يماج المم  عل  المسلتنل اللنطن  د 

يمللزل إللل  ضللمف اإلدا اج المكلفللة ااإلقلل اف عللل  المللنا د الاقلل ية  لل  الوطللاد الخللاص 

قلل يماج نتمزيللز الحللنا  مللع لطلل اف اإلنتللا  نحانت للا إللل  ت  يللة مسللتنيات ا قسللتيما  الت

 الثالثة .

األم  الذل يتطل  إصدا  اتفا ية تمالأ ضمن نصنص ا تونيلة نتفميل  إدا اج الممل  

 الم كزية    الدن  الم اية  .

 ثانياُ : أداة عربية بشأن العمل ف  قطاع الب ر :

احلل د تنفيللذاً لولل ا  يللأتي هللذا الموتلل   اإصللدا  لداة ع ايللة اقـللـأن المملل   لل   طللاد ال

د حيث نا ي عل  إصلدا   2006مؤتم  المم  المـــ اي    دن ت  الثــــالثة نالثالثين عام 

اتفا يلة ع ايلة اقللأن " حمايلة عملا  الاحلل  " نذللك نظل اً للطايمللة الخاصلة لممل  الاحللا ة د 

ا  ن غاللة  لل  حمايللة عملل 2006نلصللدن  اقتفا يللة الدنليللة المنحللدة للمملل  الاحلل ي لسللنة 

 الاح  الم   .

لذلك تدعن اللننة  إل  إصدا  اتفا ية تنظم الننان  المختلفة للممالة الاح ية د نتمكلن 

 من سد النوص التق يمي    هذا المنا  . 
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 القسم الثان 

 

 

 

عل   معلومات عن عرى األدوات القانونية العربية

 السلطات المختصة ف  الدول األعضاأل

 ات وتوصيات العمل العربيةوفقا لنظام اتفاقي
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 م :ــديـقـت**  

( من نظام اتفا ياج نتنصياج المم  الم اية عل   12د  11د  10ناد   ـــص المــتن أوالً :

 : ما يل 

ينا   مكت  المم  الم ا  الدن  األعضلال النص اقتفا يلة كملا ل  هلا  المادة العاشرة :

ا لم ضل ا علل  السللطاج المؤتم  خال  ثالثة لقل   ملن تلا يخ إ  ا هل

 المختصة قتخاذ ما ت اه مناساا من تصديي لنغي ه .

ينا   مكت  المم  الم ا  الدن  األعضال النص التنصلية كملا المادة ال ادية عشرة : 

ل  هللا المللؤتم  خللال  ثالثللة لقلل   مللن تللا يخ إ  ا هللا د نتوللنم الللدن  

 أن ا .األعضال امنا اة مكت  المم  الم ا  اما تم اتخاذه اق

يونم مكت  المم  الم ا  اإعادة مفاتحة اللدن  الم ايلة املد كل  المادة الثانية عشرة :  

دن تللين للمللؤتم  لمنا اتلل  ا لي للا عمللا تللم اتخللاذه مللن إنلل الاج اقللأن 

 اقتفا ية لنالتنصية نع ض ذلك عل  المؤتم  .

علي ا قل نط المل ض علل  انال عل  ما تودم  إن اتفا ياج المم  الم اية الت  تنطاي  ثانياً :

 السلطاج المختصة ه  :

 اقأن مستنياج المم  . 1966( لسنة 1اقتفا ية الم اية   م   -1

 اقأن تنو  األيدل الماملة . 1967( لسنة 2اقتفا ية الم اية   م   -2

اقلللأن المسلللتنل األدنللل  للتأمينلللاج  1971( لسلللنة 3اقتفا يلللة الم ايلللة   لللم   -3

 اقنتماعية.

 « .ممدلة » اقأن تنو  األيدل الماملة  1975( لسنة 4ة   م  اقتفا ية الم اي -4

 اقأن الم لة الماملة . 1976( لسنة 5اقتفا ية الم اية   م   -5

 اقأن مستنياج المم  " ممدلة " . 1976( لسنة 6اقتفا ية الم اية   م   -6

 اقأن السالمة نالصحة الم نية . 1977( لسنة 7اقتفا ية الم اية   م   -7

 اقأن الح ياج نالحوني النوااية . 1977( لسنة 8ة الم اية   م  اقتفا ي -8

 اقأن المفانضة النماعية . 1979( لسنة 11اقتفا ية الم اية   م   -9

 اقأن المما  الز اعيين 1980( لسنة 12اقتفا ية الم اية   م   -10
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 اقأن ايية المم  . 1981( لسنة 13اقتفا ية الم اية   م   -11

اقأن حي المام  الم ا     التأمينلاج  1981( لسنة 14م  اقتفا ية الم اية    -12

 اقنتماعية عند تنول  للمم     لحد األ طا  الم اية .

 اقأن تحديد نحماية األنن  . 1983( لسنة 15اقتفا ية الم اية   م   -13

 اقأن الخدماج اقنتماعية الممالية . 1983( لسنة 16اقتفا ية الم اية   م   -14

 اقأن تأهي  نتقري  الممن ين . 1993( لسنة 17ة   م  اقتفا ية الم اي -15

 اقأن عم  األحداث . 1996( لسنة 18اقتفا ية الم اية   م   -16

 اقأن تفتيش المم  . 1998( لسنة 19اقتفا ية الم اية   م   -17

نن  مكت  الممل  الم ال  ملذك اج إلل  اللدن  األعضلال اوصلد منا اتل  االمملنملاج  ثالثا :

دناج الوانننيللة الم ايللة التلل  تتللن    ي للا قلل نط الملل ض عللل  الخاصللة املل ض األ

 السلطاج المختصة .

عل ض مكتل  الممل  الم ال   ل  هلذه النثيولة من لف كل  دنللة علل  حلدة ملن تنفيلذ  رابعا :

( ملللن نظلللام اتفا يلللاج  12د  11د  10اقلتزاملللاج اللللنا دة  للل  لحكلللام الملللناد   

 نتنصياج المم  الم اية.

المعلومززات الخاصززة بعززرى اتفاقيززات العمززل العربيززة علزز  السززلطات خامسززا : النظززر فزز  

 المختصة:

قحظ مكت  المم  الم ا  امد إطالع  علل  من لف حكنملاج اللدن  األعضلال ملن تنفيلذ 

( من نظام اتفا ياج نتنصياج الممل   12د  11د  10التزامات ا النا دة    لحكام المناد   

لللم تملل ض امللد اتفا يللاج المملل  الم ايللة التاليللة عللل  الم ايللة د لن حكنمللاج الللدن  التاليللة 

 السلطاج المختصة د نه  :

 المملكة االردنية الهاشمية : -1

 (. 16 – 13 - 12اتفا ياج المم  الم اية ذاج األ  ام :   -

 الجمهورية الجاائرية الديمقراطية الشعبية : -2

 (. 18 –16 -15 - 14 - 8 – 5 - 4 - 3اتفا ياج المم  الم اية ذاج األ  ام :   -

-  
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 جمهورية جيبوت  : -3

 - 11 - 10 - 9 – 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3اتفا ياج المم  الم ايلة ذاج األ  لام    -

12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 ). 

 جمهورية السودان : -4

 ( 16 - 11 - 8اتفا ياج المم  الم اية ذاج األ  ام   -

 دولة قطر : -5

 (15اتفا ية المم  الم اية   م   -

 الجمهورية اللبنانية -6

 .( 16 - 14 - 12 - 11 - 8 - 5 -  3اتفا ياج المم  الم اية ذاج األ  ام    -

 دولــة لـيـبـيـا : -7

 ( .18 - 17 - 16 - 14 - 12 - 4ذاج األ  ام :     اتفا ياج المم  الم اية -

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية :  -8

 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 – 8اتفا يللاج المملل  الم ايللة ذاج األ  للام :    -

15 - 16 -17 - 18 - 19 . ) 

 الجمهورية اليمنية : -9

 - 15 - 14 - 13 - 12 - 10 - 8 -6 -3اتفا يللاج المملل  الم ايللة ذاج األ  للام :   -

16 - 18) 

 


