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 تقـــدٌـم

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

دٌسلما / الاننن لن    27  – 26خال  الفتل ة ملن   ش م الشٌخنالثالثٌن فى  السااعة

نذلك لد اسة التوا ٌ  التى تلتزم الدن  األعضال اتودٌم ا إلى ماتل  العمل   (د2016

الع اللى نفوللا للفولل تٌن األنلللى نالثانٌللة مللن المللادة السادسللة عشلل ة مللن نظللام اتفا ٌللاج 

 نتنصٌاج العم  الع اٌة .

لعللدج لننللة الخالل ال الوللانننٌٌن تو ٌلل ا ٌتضللمن د اسللت ا لتوللا ٌ  الللدن  األعضللال :  ثانٌاااً 

ندهللا علللى مالهظات للا السللااوة إضللافة إلللى التنصللٌاج العامللة للننللة علللى ضللنل ن د

  . توا ٌ  الدن  األعضال ن دندها على مالهظاج اللننة 

 ة منظملة العمل  الع اٌلة  ام مات  العم  الع اً اع ض المنضنع على منلس إدا:   ثالثاً 

د ناعلللد  ل 2017/ آذا   نالثملللانٌن ل الولللاه ة د ملللا س السادسلللة فلللى دن تللل 

  -القرار التالى :تخذ منلس اإلدا ة المنا شة ا

 .ذ العلم االتو ٌ  ـــلخ -1

   لا ٌلل  / نٌسللان ( لمللمتم  العملل  الع اللى44إهالللة تو ٌلل  اللننللة إلللى الللدن ة   -2

 . مع التنصٌة االمصاد ة علٌ د (  2017

ا ٌاارا  المااوقر للتف اال بااالنتر والتو ٌاا  بماا : األماار معااروى الااى المااإتمر العااام رابعاااً 

 مناسباً.

 

 فاٌز الً المطٌري

 المدٌر العام

 

 ** مرفق : تقرٌر ل نة الخبراء القانونٌٌن

 
 همدي

 طـ / عاد المنعم
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 تقرٌر ل نة الخبراء القانونٌٌن

 ان نتائج أامال دورتها السابعة والثالثٌن
 " شرم الشٌخ،  مهورٌة مصر العربٌة "

 2016دٌسمبر / كانون األول  29 - 27
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 تقدٌــــم
 

انال على دعلنة الملدٌ  العلام لماتل  العمل  الع الًد نتنفٌلذا للملادة الخامسلة ملن  أوالً:
نظام عم  لننة الخا ال الولانننٌٌند عولدج اللننلة دن ت لا السلااعة نالثالثلٌن فلً 

د 2016دٌسللما   29 –27شلل م الشللٌخ انم ن ٌللة مصلل  الع اٌللة خللال  الفتلل ة 
التللً تلتللزم الللدن  األعضللال اتوللدٌم ا إلللى ماتلل  العملل  ا للدد د اسللة التوللا ٌ  

الع اللًد نفوللاً للفولل تٌن اانلللى نالثانٌللة مللن المللادة السادسللة عشلل ة مللن نظللام 
 اتفا ٌاج نتنصٌاج العم  الع اٌة. 

 
 ثانٌاً: ح ر ا تمااات الدورة أا اء الل نة السادة: 

 ااستاذ الداتن /  زق ان موان  ال ٌس  .1

 عاد الغنً عم ن ال نٌمض  ااستاذ الداتن / .2

 ااستاذ/ مهمد اشن .3

 ااستاذة الداتن ة/ فاطمة ال زاز .4

إعتذ ج الداتن ة/ إٌمان خزع  عن عدم المشا اة نظل اً لظل ند هاللج دنن  .5

 تمان ا من الهضن .

  ئٌساً ل ا لمدة عام. األستاذ/ محمد كشوإنتخاج اللننة فً اداٌة لعمال ا  -لثالثاً: 
 ة العم  الع اٌة فً إنتماعاج اللننة ا  من: مث  منظم -       
 مدٌ  ادا ة الهماٌة اإلنتماعٌة نعال اج العم       السٌد/ همدي لهمد  .1

 إدا ة الهماٌة اإلنتماعٌة               السٌد/ م نان ال اٌس .2

  ئٌس الوسم المالً         السٌد/ إٌ ا  مننً  .3

مدٌ  ادا ة الهماٌة اانتماعٌة نعال لاج  ادل اانتماع االمة السٌد/ همدي لهمدرابعاً: 
العم  ممثالً عن سعادة/ فاٌز علً المطٌ ي المدٌ  العام لمنظمة العمل  الع اٌلة 
 هلل  فٌ للا االسللادة اعضللال اللننللة اتشللاٌل ا الندٌللد ن هلل  ااألعضللال النللدد 
المنضمٌن إلى عضنٌة اللننة نتمنى لألعضال السااوٌن ا  التنفٌق فلً هٌلات م 

ل م تهٌاج المدٌ  العام نلع   عن اعتزاز مات  العم  الع اً اعطلال د ننو  
نافللالة لعضللال اللننللة ندن هللا فللً تطللنٌ  نتفعٌلل  النشللاط المعٌللا ي الع اللً 
ناادال الل لي اشل ن تطلنٌ  المعلاٌٌ  املا ٌتناسل  ملع المتغٌل اج نالمسلتنداجد 

ج نالتنصلٌاج اما لشا  إلى دن  اللننة فً التناص  ملع لننلة تطاٌلق اإلتفا ٌلا
   نتنضٌح  مٌة اللننة فٌما ٌتعلق امضمنن التو ٌ  المودم للممتم .
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علل ض ماتلل  العملل  الع اللً علللى لننللة الخالل ال الوللانننٌٌن نثٌوللة مادئٌللة خامسااا ً: 
 -ما ٌلً:   تهتني على

** ال زء األول: دراسة التقارٌر السنوٌة حول اتفاقٌات العمل العربٌاة محال المتابعاة 
 وهً:

 اش ن مستنٌاج العم . 1966( لسنة 1فا ٌة الع اٌة   م  اإلت -1

 اش ن تنو  األٌدى العاملة 1967( لسنة 2اإلتفا ٌة الع اٌة   م   -2

اشلل ن المسللتنى األدنللى للت مٌنللاج  1971( لسللنة 3اإلتفا ٌللة الع اٌللة   للم   -3

 اإلنتماعٌة.

 دلة ل.اش ن تنو  األٌدى العاملة ل مع 1975( لسنة 4اإلتفا ٌة الع اٌة   م   -4

 اش ن الم لة العاملة. 1976( لسنة 5اإلتفا ٌة الع اٌة   م   -5

 اش ن السالمة نالصهة الم نٌة. 1977( لسنة 7اإلتفا ٌة الع اٌة   م   -6

 اش ن اله ٌاج نالهونق النوااٌة. 1977( لسنة 8اإلتفا ٌة الع اٌة   م   -7

 اش ن المفانضة النماعٌة. 1979( لسنة 11اإلتفا ٌة الع اٌة   م   -8

 اش ن العما  الز اعٌٌن. 1980( لسنة 12اإلتفا ٌة الع اٌة   م   -9

 اش ن اٌئة العم . 1981( لسنة 13اإلتفا ٌة الع اٌة   م   -10

اشللل ن هلللق العامللل  الع الللً فلللً  1981( لسلللنة 14اإلتفا ٌلللة الع اٌلللة   لللم   -11

 الت مٌناج اإلنتماعٌة عند تنول  للعم  فً لهد األ طا  الع اٌة.

 اش ن تهدٌد نهماٌة األنن . 1983( لسنة 15  م  اإلتفا ٌة الع اٌة  -12

 اش ن الخدماج اإلنتماعٌة العمالٌة. 1983( لسنة 16اإلتفا ٌة الع اٌة   م   -13

 اش ن ت هٌ  نتشغٌ  المعن ٌن. 1993( لسنة 17اإلتفا ٌة الع اٌة   م   -14

 اش ن عم  األهداث. 1996( لسنة 18اإلتفا ٌة الع اٌة   م   -15

 اش ن تفتٌش العم . 1998( لسنة 19م  اإلتفا ٌة الع اٌة    -16

 
ل سلل  ماتلل  العملل  الع اللً نمللاذو توللا ٌ  هللن  اإلتفا ٌللاج المللذان ة إلللى الللدن  

 الع اٌة المعنٌة سنال اانج دنلة مصاد ة لن غٌ  مصاد ة على هذه اإلتفا ٌاج.
 ( توـــا ٌ  هــــن  اإلتفا ٌاج المذان ة من4نصـــــ  إلى مات  العمـــ  الع اً  

 (دولة قطر –دولة اإلمارات العربٌة المتحدة   
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 :** ال زء الثانً: متابعة الرد الى مالحتات ل نة الخبراء القانونٌٌن

ل س  مات  العم  الع اً المالهظاج السااوة للننة الخال ال الولانننٌٌن إللى اللدن  

 الع اٌة المعنٌة.

  -( دن  هً: 7ن  (  داً على المالهظاج م12نص  إلى مات  العم  الع اً  

مملكاااة  –دولاااة اإلماااارات العربٌاااة المتحااادة  –)الممــاااـلكة األردنٌاااة الهاشااامٌة  

 مهورٌاااة مصااار  –دولاااة لٌبٌاااا  –دولاااة قطااار  – مهورٌاااة العاااراق  –البحـــاااـرٌن 

 العربٌة(

 

 :** ال زء الثالث: دراسة مو واات ذات االقة بمعاٌٌر العمل العربٌة

  العمل  الع اٌلة لتتناالل  ملع متطلالاج الم هلللة منا شلة ناهلث سلا  تطللنٌ  معلاٌٌ

 الهالٌة نتتمان من تهوٌق لهداف ا فً خدمة  ضاٌا العم  نالعما .

د سللج اللننللة النثٌوللة المودمللة مللن  الل  ماتلل  العملل  الع اللًد نفللً ضللنئ ا سادساااً: 

 لعدج هذا التو ٌ  المع نض على منلس اإلدا ة نمن ثم على الممتم  العام. 

خلصللج اللننللة مللن خللال  المنا شللاج التللً دا ج لثنللال انتماعات للا عللدة است سااابعاً:

مالهظللاج عامللةد امللا لاللدج علللى اعللض مالهظات للا السللااوةد تضللع ا لمللام 

 منلس اإلدا ة نالممتم  العام ألهمٌت ا نهً اما ٌلً: 

اهظللج اللننللة لّن اعللض الللدن  األعضللال لشللا ج فللً توا ٌ هللا إلللى لّن عللدم  .1

للللى السللللطة المختصلللة االتصلللدٌقد ٌ نلللع إللللى ننلللند ع ضللل ا اإلتفا ٌلللاج ع

اختالفاج اٌن تش ٌع ا النطنً نالنصنص اللنا دة فلً هلذه اإلتفا ٌلاج. نتل ى 

اللننللة لّن المالل  اج المشللا  إلٌ للا ٌنللل  لن ا تاللنن عائوللاً دنن  ٌللام اللللدن  

الذي ٌمّث  فً هد ذات  إلتزاماً ٌوع على عاتق الدنلة امنن   بالعرىاألعضال 

إتفا ٌاج ن تنصلٌاج العمل  الع اٌلة نهلن ا ٌعنلً ننلن  التصلدٌق عللى  نظام

 اإلتفا ٌة.

ثم إّن التصدٌق فً هالة إ  ا ه ٌسمح امالئملة التشل ٌع اللنطنً ملع المعلاٌٌ  ن 

تطنٌ هد نهن ما ٌمدي إلى تهوٌق لهد لهلم ااهلداد التلً  املج منظملة العمل  

 لعم  فً الدن  الع اٌة. الع اٌة من لنل ا نهن تنهٌد نتوا   تش ٌعاج ا

اهظج اللننة لّن اعض الدن  لن دج فً توا ٌ ها لّن عدم عل ض اإلتفا ٌلاج  .2

على السلطة المختصة ٌ نلع إللى صلعنااج تتعللق انظام لا الدسلتن ي. نتل ى 

اللننة لّن اإللتزام االع ض ٌناغً لن ٌتم لدى السلطة المختصلة االتصلدٌق نفولا 

ن العلل ض لن الد اسللة التللً توللنم ا للا لي سلللطة لدسللتن  الل  دنلللةد ناالتللالً فلل 

 لخ ى غٌ  المختصة االتصدٌق ا ٌمان اعتاا ه نفاًل اذلك االتزام. 
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اهظج اللننة لّن العدٌد من اللدن  األعضلالد للم تلناد ماتل  العمل  الع الً   .3

اتوا ٌ هللا هللن  اإلتفا ٌللاج المعنٌللة االمتااعللة لن اللل د علللى المالهظللاج السللااوة 

 ذا ت ى اللننة ع ض هذا اام  على الممتم  العام لهث الدن  عللى للننة. نل

منافللاة ماتلل  العملل  الع اللً االتوللا ٌ  ناللل دند المطلناللة فللً ا نللا  المهللددة 

 ننفواَ للنماذو المعّدة للغ ض.  

تماللد اللننللة علللى لّن معللاٌٌ  العملل  الع اٌللة تضللع الهللدند الللدنٌا لمللا ٌناغللً لن  .4

طنًد ناالتلللالً فلللان لٌلللة امتٌلللازاج إضلللافٌة توّ هلللا ٌالللنن علٌللل  التشللل ٌع اللللن

 التش ٌعاج النطنٌة تعتا  هافزاً للتصدٌق علٌ ا نلٌس عائواً.

تللدعن اللننللة الللدن  األعضللال إلللى األخللذ اماللدل التصللدٌق النزئللً المنصللنص   .5

علٌ  فً معظم اإلتفا ٌلاجد مملا ٌلمدي إللى تهوٌلق المزٌلد ملن التصلدٌواج عللى 

 تاللاط التللد ٌنً االمعللاٌٌ  الللنا دة فٌ للا هسلل  ظ نف للا هللذه اإلتفا ٌللاج ناا

 المهلٌة.

تلللدعن اللننلللة ماتللل  العمللل  الع الللً  إدا ة الهماٌلللة اإلنتماعٌلللة( إللللى تاثٌلللد  .6

لنشطت  المتعلوة اتد ٌ  الاناد  الفنٌة المعنٌة امعلاٌٌ  العمل  الع اٌلةد نتاثٌلد 

تولدٌم اللدعم الفنلً التناص  مع اإلدا اج المعنٌة االمعاٌٌ  فً نزا اج العمل  ن

ل للا مللن لنلل  تهوٌللق المزٌللد مللن التناصلل  اللٌن هللذه اادا اج نماتلل  العملل  

الع اً نلننة الخا ال الولانننٌٌن مملا ٌلمدي إللى تهوٌلق األهلداد الم نلنة ملن 

 المعاٌٌ  ناٌفال الدن  االتزامات ا فً هذا الش ن.   

غٌ  مننندة( صل   تدعن اللننة الدن  المعنٌة إلهداث نهدة إدا ٌة  إن اانج .7

نزا ة العم  تختص االمسائ  المتعلوة امعاٌٌ  العم  الع اٌة نالدنلٌةد ن فلدها 

 االافالاج الممهلة الالزمة.

تدعن اللننة الدن  الع اٌة إلش اك لهد المنظفٌن المختصٌن امعاٌٌ  العم  فلً  .8

نزا ة العم  ضلمن النفلد الهالنمً فلً مختللد دن اج ملمتم  العمل  الع الً 

ضن  لشغا  لننة تطاٌلق اإلتفا ٌلاج نالتنصلٌاج نتل مٌن الهلنا  نالتناصل  له

اٌن همال المنظفٌن نلننة الخا ال الممثلة ا ئٌس ا فً الممتم  نماتل  العمل  

الع اللً لتهوٌللق التنفٌللذ الااملل  نالصللهٌح إللتزامللاج الللدن  األعضللال اشلل ن 

 المعاٌٌ . 

على لنسع نطاق نا عتملاد مختللد تدعن اللننة للتع ٌد امعاٌٌ  العم  الع اٌة  .9

النسائ  نااألخص اإلعالم نالندناج نالهلواج الد اسٌة للدى الن لاج األخل ى 

 المعنٌة مث  الصهافةد الوضالد المهاماةد النامعةد منظماج المنتمع المدنً.
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 ال مهورٌااة اإلسااالمٌة المورٌتانٌااة حكومااةتتوللدم اللننللة االشللا  نالتوللدٌ  إلللى  ثامناااً:

(  19د  18د  3االتصدٌق على اتفا ٌلاج العمل  الع اٌلة ذاج األ  لام   لوٌام ا 

(  18لوٌام ا االتصدٌق عللى اإلتفا ٌلة   لم    حكومة  مهورٌة السودانن إلى 

نتثمن هذه الخطناج اإلٌنااٌة التً تخدم  ضاٌا العم  نالعملا د نتمالد هل ص 

اد الهالللنمتٌن عللللى تهسلللٌن شللل نط نظللل ند العمللل  ن عاٌلللة مصلللالح لطللل 

 اإلنتاو. 

تشا  اللننة المدٌ  العام لمنظمة العم  الع اٌة نالسلا تا ٌة الفنٌلة للننلة عللى تاسعاً: 

 هسن اإلعداد نالتعانن التام إلنناح عم  اللننة.

 
  

 رئٌس الل نة
 السٌد/ محمد كشو
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 ال زء األول

 حول اتفاقٌات العمل العربٌة دراسة التقارٌر السنوٌة

 : لتً تقع الى الدول بمو ب النتامأوالً: االلتزامات ا

وفقاً لما ٌنص الٌ  نتام اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة، بشاؤن اإللتزاماات الاى الادول 

 األا اء بعد إصدار اإلتفاقٌة أو التوصٌة

 الع ض على السلطاج المختصة االتصدٌق. -1

نفواً للنملاذو المّعلدة  منافاة الدن  األعضال مات  العم  الع اً انال على طلا  اتوا ٌ  سننٌة -2

 -من  ال  عن: 

 اإلتفا ٌاج التً صاد ج علٌ ا الدن د نالتطاٌق العملً ألهاام ا. .ل 

اان الاج المتخذة لتس ٌ  التصدٌق عللى اإلتفا ٌلاج التلً للم ٌلتم التصلدٌق علٌ لاد ناٌلان  .  

 الصعنااج التً تهن  دنن التصدٌق علٌ ا.

 ٌاج نمدى م اعاة لهاام ا.التدااٌ  المتخذة لالست شاد ا هاام التنص .و 

 ثانٌاً: مالحتات الل نة بشؤن إلتزامات الدول األا اء:

الحتاات الل نااة ان بعااى الاادول مااا زالاات لاام تعاارى بعااى اإلتفاقٌااات الااى الساالطة  .أ 

 المختصة بالتصدٌق وهً كما ٌلً: 

 (.16 – 13 – 12المملاة األ دنٌة ال اشمٌة: اإلتفا ٌاج ذاج اا  ام    -1

 – 8 – 5 – 4 – 3زائ ٌة الدىمو اطٌة الشلعاٌة: اإلتفا ٌلاج ذاج اا  لام  النم ن ٌة الن -2

14 – 15 – 16 – 18.) 

 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3نم ن ٌللة نٌاللنتً: اإلتفا ٌللاج ذاج اا  للام   -3

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

 (.16 – 11 – 8نم ن ٌة السندان: اإلتفا ٌاج ذاج اا  ام   -4

 (. 16 – 14 – 12 – 11 – 8 –  5 – 3النم ن ٌة اللانانٌة: اإلتفا ٌاج ذاج اا  ام   -5

 (.18 – 17 – 16 – 14 – 12 – 4دنلة لٌاٌا: اإلتفا ٌاج ذاج اا  ام   -6

 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8النم ن ٌة اإلسالمٌة المن ٌتانٌة: اإلتفا ٌاج ذاج اا  ام   -7

13 – 14 – 15 – 16 – 17.) 
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 – 14 – 13 – 12 – 10 – 8 – 6 – 3لنم ن ٌللة الٌمنٌللة: اإلتفا ٌللاج ذاج اا  للام  ا -8

15 – 16 – 18 .) 

الحتااات الل ناااة ان بعاااى الااادول ماااا زالااات لااام تاااواع المكتاااب بتقارٌرهاااا حاااول بعاااى  .ب 

 اإلتفاقٌات، وهً كما ٌلً: 

 13 – 12 – 11 – 8 – 7 – 5 – 4 – 3نم ن ٌة نٌانتً: اإلتفا ٌلاج ذاج اا  لام   -1

- 14 – 15 – 16– 17 – 18 – 19 .) 

 – 11 – 8 – 7 – 5 – 4النم ن ٌللة ااسللالمٌة المن ٌتانٌللة: اإلتفا ٌللاج ذاج اا  للام   -2

12 – 13 – 14 – 15  – 16 – 17 .) 

بفحص الردود الى التقارٌر لهذا العام و دت الل نة أن دولة اإلماارات العربٌاة المتحادة  .ج 

 ى اإلتفاقٌات، وهً كما ٌلً:  ودولة قطر أرسلتا تقارٌرهما حول بع

 دولة اإلمارات العربٌة المتحدة  .1

 اش ن اله ٌاج نالهونق النوااٌة. 1977( لسنة 8الع اٌة   م   اإلتفا ٌة -

 اش ن المفانضة النماعٌة. 1979( لسنة 11اإلتفا ٌة الع اٌة   م   -

 ة.اش ن الخدماج اإلنتماعٌة العمالٌ 1983( لسنة 16اإلتفا ٌة الع اٌة   م   -

 دولة قطر  .2

 اش ن الخدماج اإلنتماعٌة العمالٌة. 1983( لسنة 16اإلتفا ٌة الع اٌة   م   -

 ( تو ٌ اً مطلنااَ هذا العام.29( توا ٌ  من لص   4ناذلك ٌانن منمنع التوا ٌ  النا دة  

ن د اهظج اللننة ان عدداً ااٌ اً من التوا ٌ  المطلناة من ال دند على المالهظاج السااوة 

 ت د من الدن  األعضال إلى مات  العم  الع اً. لم

نتع   اللننة عن خشٌت ا مما ٌت ت  عللى ذللك ملن تل ثٌ اج سللاٌة عللى فاعلٌلة إنل الاج 

 المتااعة نعلى تهوٌق األهداد المنشندة من النشاط المعٌا ي للمنظمة.          

لدن  األعضال عللى النفلال نتلتمس اللننة من الســادة اعضال الممتم  اتخاذ ما ٌلزم لهث ا

االتزامات ا المو  ة فً نظام اتفا ٌاج نتنصٌاج العمل  الع اٌلة اشل ن ا سلا  التولا ٌ  نالل د عللى 

 مالهظاج لننة الخا ال.

*  *  * 

 

 

 



04 

 

 ثالثاً: دراسة تقارٌر الدول حول اإلتفاقٌات:

 – 11 – 8م  تلولى ماتل  العمل  الع الً تولا ٌ  هلن  اتفا ٌلاج العمل  الع اٌلة ذاج اا  لا

16.) 

  – 8تولا ٌ  هلن  اإلتفا ٌلاج ذاج اا  لام   دولة اإلمارات العربٌة المتحدةهٌث نص  من 

 (.16تو ٌ  هن  اإلتفا ٌة   م  ومن دولة قطر ( د 16 – 11

 دولة اإلمارات العربٌة المتحدة -1

 بشؤن الحرٌات والحقوق النقابٌة. 1977( لسنة 8اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) .أ 

( مـــن دنلة 8إلى مات  العمـــ  الع اً توـــ ٌ  هـــن  اإلتفا ٌة العــــ اٌة   ــــم  نصـــ  

 ننال فً هذا ال د ما ٌلً:   –غٌ  مصاد ة على اإلتفا ٌة  –اإلما اج الع اٌة المتهدة 

إن دنلة اإلما اج الع اٌة المتهدة تسعى إلى تطنٌ  تش ٌعات ا اما ٌتضمن تطنٌ  آلٌاج إدا ة 

العم  نٌهفظ هونق ط فً العملٌة اإلنتانٌة نٌنف  الاٌئة المناساة ل فع عنلة النمن نالتولدمد  سنق

نفً هذا السٌاق ست خذ اعٌن ااعتاا  د اسة اماانٌلة تلذلٌ  الصلعنااج التلً تهلن  دنن التصلدٌق 

 على اإلتفا ٌة. 

 وبدراسة الل نة للرد انتهت إلى ما ٌلً: ** 

ل فً تو ٌ  هانملة دنللة اإلملا اج الع اٌلة المتهلدة اشل ن اإلتفا ٌلة لخذج اللننة علماً اما نا

(د نت م  اللننة س عة اتخاذ اإلن الاج الالزمة للتغل  عللى الصلعنااج التلً تهلن  دنن 8  م  

 ع ض اإلتفا ٌة على السلطة المختصة االتصدٌق.

 بشؤن المفاو ة ال مااٌة:  1979لعام ) 11(اإلتفاقٌة العربٌة رقم  .ب 

( ملن دنللة 11إلى مات  العم  الع اً  د على تو ٌ  هلن  اإلتفا ٌلة الع اٌلة   لم  نص  

 ننال فً هذا ال د ما ٌلً:  –غٌ  مصاد ة على اإلتفا ٌة  –اإلما اج الع اٌة المتهدة 

إن دنلة اإلما اج تسعى دائماً إلى تطنٌ  تش ٌعات ا املا ٌتضلمن تطلنٌ  آلٌلاج إدا ة سلنق 

العملٌة اإلنتانٌة نٌنف  الاٌئة المناساة لدفع عنللة النملن نالتولدمد نفلً  العم  نٌهفظ هونق ط فً

هذا السٌاق سـت خذ اعٌن اإلعتاا  د اسة إماانٌة تذلٌ  الصعنااج التلً تهلن  دنن التصلدٌق عللى 

 هذه اإلتفا ٌة.  

 وبدراسة الل نة للرد انتهت إلى ما ٌلً: ** 

دنللة اإلملا اج الع اٌلة المتهلدة اشل ن اإلتفا ٌلة  لخذج اللننة علماً اما نال فً تو ٌ  هانملة

(د نت م  اللننة س عة اتخاذ اإلن الاج الالزمة للتغل  على الصعنااج التً تهن  دنن 11  م  

 ع ض اإلتفا ٌة على السلطة المختصة االتصدٌق. 
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 بشؤن الخدمات اإل تمااٌة العمالٌة:  1983( لسنة 16العربٌة رقم ) اإلتفاقٌة .ج 

( من دنلة اإلما اج الع اٌلة 16مات  العم  الع اً تو ٌ  هن  اإلتفا ٌة الع اٌة   م   نص  إلى

 ننال فً هذا ال د ما ٌلً:  –غٌ  مصاد ة على اإلتفا ٌة  –المتهدة 

ن دنلة اإلما اج تسعى دائماً إلى تطنٌ  تش ٌعات ا املا ٌتضلمن تطلنٌ  آلٌلاج إدا ة سلنق العمل  إ

إلنتانٌلة نٌلنف  الاٌئلة المناسلاة للدفع عنللة النملن نالتولدمد نفلً هلذا نٌهفظ هونق ط فً العملٌة ا

السٌاق سـت خذ اعٌن ااعتاا  د اسة إماانٌة تذلٌ  الصعنااج التً تهن  دنن التصلدٌق عللى هلذه 

 اإلتفا ٌة.

 ** وبدراسة الل نة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

ج الع اٌة المتهدة اش ن ع ض اإلتفا ٌلة لخذج اللننة علماً اما نال فً تو ٌ  هانمة دنلة اإلما ا

التً تهن  دنن ع ض ( نت م  س عة اتخاذ اإلن الاج الالزمة للتغل  على الصعنااج 16  م  

 اإلتفا ٌة على السلطة المعنٌة االتصدٌق.

*  *  * 

 دولة قطر  -2

 بشؤن الخدمات اإل تمااٌة العمالٌة:  1983( لسنة 16العربٌة رقم ) اإلتفاقٌة

غٌلل   –( مللن دنلللة  طلل 16ماتلل  العملل  الع اللً تو ٌلل  هللن  اإلتفا ٌللة الع اٌللة   للم  نصلل  إلللى 

  -مصاد ة على اإلتفا ٌةد ننال ال د على النهن التالً: 

 من السلطة المختصة االتصدٌق على اإلتفا ٌة طاواً للنظام الدستن ي فً الدام؟

 الرد: م لس الوزراء الموقر. -

 المختصة االتصدٌق فً الدام؟ه  تم ع ض اإلتفا ٌة على السلطة 

 الرد: تم العرى. -

 ما هن الو ا  الذي تم اتخاذه اش ن ا من  ا  السلطة المختصة االتصدٌق؟

 الرد: أخذ م لس الوزراء العلم باإلتفاقٌة. -

 ه  ٌنند صعنااج تش ٌعٌة تهن  دنن التصدٌق على اإلتفا ٌة ا ن؟

 ااٌة العمالٌة.الرد: لٌس هناك تشرٌع وطنً خاص بالخدمات اإل تم -

 ه  ٌنند صعنااج عملٌة تهن  دنن التصدٌق على اإلتفا ٌة؟

 الرد: نعم  -

 عدم ننند تش ٌع نطنً خاص االخدماج اإلنتماعٌة العمالٌة. -1
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 لٌس هناك صعنااج ا تصادٌة تهن  دنن التصدٌق علٌ ا. -2

 لٌس هناك صعنااج انتماعٌة لن سٌاسٌة .... إلخ تهن  دنن التصدٌق علٌ ا. -3

 هن نضع تش ٌع نطنً خاص اتنظٌم الخدماج اإلنتماعٌة العمالٌة. التصن  -4

 ه  تم اتخاذ ان الاج من ش ن ا لن تس   التصدٌق على اإلتفا ٌة؟

 الرد: لم ٌتم اتخاذ إ راءات بشؤن ذلك. -

 ما مدى ااست شاد ااألهاام النا دة من اإلتفا ٌة فً تش ٌعاتام؟

ام الاواردة فاً اإلتفاقٌاة فقاد ناص قاانون الرد: ٌو د تطبٌاق املاً فاً دولاة قطار ل حكا -

وتعدٌالت  فً الفصل الثالث اشار بشاؤن  2004لسنة  14العمل الصادر بالقانون رقم 

 الل ان المشتركة والتفاوى ال مااً واإلتفاقٌات المشتركة ما ٌلً:

كة ( ٌ وز ان تشكل فً كل منشاة ٌعمل فٌها ثالثون اامالً فؤكثر ل نة مشتر124فً مادت  رقم )

 ت م ممثلٌن ان صاحب العمل والعمال.

( من القانون أاال  تتولى الل ناة المشاتركة دراساة ومناقشاة  مٌاع الق ااٌا 126ووفقاً للمادة )

المتعلقة بالعمل بالمنشؤة والى و   الخصوص ما ٌلً: تطوٌر مستوى الخدمات اإل تمااٌة فاً 

 المنشؤة.

 وهً كما ٌلً: 2004( لسنة 14القانون رقم )كما تم إصدار قرارات وزارٌة تنفٌذا ألحكام 

 ( بشـؤن تنتٌم الرااٌة الطبٌة للعمال بالمنشؤة.16قرار رقم ) -1

 ( بشؤن تحدٌد اشتراطات ومواصفات السكن التابع للعمال.17قرار رقم ) -2

 ه  تم التنسٌق مع منظماج لصها  األعما  نالعما  فً الدام هٌن اعداد هذا التو ٌ ؟

لتنسٌق مع منتمات اصحاب األاماال والعماال فاً هاذا الشاؤن أماا بشاؤن الرد: اادة ٌتم ا -

 و هة النتر لكل منهما فقد تم ارسال كتاب لهما لموافاتنا بذلك.

 ** وبدراسة الل نة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

( نت مل  16لخذج اللننة علماً اما نال فً تو ٌ  هانمة دنللة  طل  اشل ن عل ض اإلتفا ٌلة   لم  

  الاج الالزمة لتس ٌ  التصدٌق على هذه اإلتفا ٌة.اتخاذ اإلن

* * * 
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 ال زء الثانً

 متابعة الردود الى مالحتات ل نة الخبراء القانونٌٌن

 36(  داً على المالهظلاج السلااوة للننلةد نذللك ملن لصل  12نص  من الدن  الع اٌة   

  فللً النللزل األن  مللن هللذا  د مطلللن  هللذا العللام. لللذلك تماللد اللننللة علللى مللا سللاق نلشللا ج إلٌلل

التو ٌ د ا ن عدداً ااٌ اً من ال دند لم ت د من الدن  األعضالد مما ٌسا  خللال فلً المتااعلة ٌنلت  

عن  عدم تمان اللننة من مناصلة الهنا  مع هذه الدن  هن  المالهظلاج التلً تعنٌ لا نالنصلن  

 إلى ف م مشت ك لتنانز الصعنااج التً تعت ض ا.

 دت الى المالحتاتأوالً: دول ر

استع ضج اللننة  دند الدن  التً تلواها مات  العم  الع اً هلذا العلام عللى مالهظات لا السلااوة 

 ، وهً كما ٌلً:اش ن اعض اإلتفا ٌاج

 (.16 د 13د  12 د 11اإلتفا ٌاج الع اٌة ذاج اا  ام  المملكة األردنٌة الهاشمٌة:  -1

 (.19د  18ة ذاج اا  ام  اإلتفا ٌاج الع اٌدولة اإلمارات العربٌة المتحدة:  -2

 (.18اإلتفا ٌة الع اٌة   م  مملكة البحرٌن:  -3

 (.16اإلتفا ٌة الع اٌة   م    مهورٌة العراق: -4

 (.15اإلتفا ٌة الع اٌة   م   دولة قطر: -5

 (.1اإلتفا ٌة الع اٌة   م   دولــة لـٌـبـٌـا: -6

 .( 16د  4اإلتفا ٌاج الع اٌة ذاج اا  ام    مهورٌة مصر العربٌة: -7

 :دراسة ردود الدول الى مالحتات الل نة 

 المملكة األردنٌة الهاشمٌة -1

  بشؤن المفاو ة ال مااٌة. 1979( لسنة 11اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) - أ

( نالمتعلوة 11نص  إلى مات  العم  الع اً  د على مالهظة اللننة هن  اإلتفا ٌة الع اٌة   م  

 ( من اإلتفا ٌة.18د  15د  11 د 2اعدم التغطٌة التش ٌعٌة ألهاام المناد  

 و اء الرد الى النحو التالً:

 ( من اإلتفاقٌة 2بخصوص المادة ) -

نصاات المااادة الثانٌااة ماان اإلتفاقٌااة الااى مااا ٌلااً: " ٌعااٌن كتابااة كاال طاارع فااً المفاو ااة 

 ال مااٌة من ٌمثل ، وال ٌ وز للطرع اآلخر اإلاتراى الى هذا التمثٌل ".
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اانل الاج المتعلولة  1996( لسنة 8ننن العم  األ دنً   م  هدد الفص  الثانً عش  من  ا

( مادة من  م اه  النزاعاج العمالٌة النماعٌة من خال  23االمفانضاج النماعٌة هٌث تضمنج  

مندن  التنفٌق نمنلس التنفٌق نالمهامة العمالٌة نالٌن خصلائص نشل نط ال  الم اهل  نالملدد 

النزٌ  نصالهٌات  د مما ٌماد التزام اا دن اتلنفٌ  ه ٌلة الزمنٌة المهددة لا  م هلة ناٌن دن  

( شللل ط الالللدل 44المفانضلللة النماعٌلللة نتهدٌلللد اط هلللا الوانننٌلللة د املللا نلللال فلللً نلللص الملللادة  

( ٌنمللاً مللن تللا ٌخ توللدٌم الطللل  د امللا ٌتننلل  علللى صللاه  العملل  فللً 21االمفانضللة خللال   

ماعاج دن ٌلة ا تول  علن مل تٌن فلً السلنة الممسسة التً تستخدم خمسة نعش ٌن عامالً عود انت

 ا دد تهسٌن ظ ند نش نط العم  .

 ( من اإلتفاقٌة 11بخصوص المادة ) -

نصت المادة الحادٌة اشر الى ما ٌلاً: " ٌحادد التشارٌع الاوطنً فتارة زمنٌاة للادخول فاً 

 وى"التفاوى واإلنتهاء من ، كما ٌنتم أٌ ا حق اال راب وقفل مكان العمل أثناء سٌر التفا

تضمن  اننن العم  األ دنً الفت ة الزمنٌة التً تهدد النزاعاج العمالٌة النماعٌة الناشئة عن 

المفانضاج النماعٌةد ن د اف   اننن العمل  هلق اإلضل ا  ناإلغلالق نالٌن اانل الاج النانل  

ظلام اتااع ا من هٌث آلٌة تودٌم ااشعا  ااإلض ا  نغٌ ها ملن اإلنل الاج الشلالٌة ملن خلال  الن

( ملن  لاننن العمل  135( الخاصة ااإلض ا  نااغالق نالصلاد  امننل  اهالام الملادة  8  م  

 .1996( لسنة 8األ دنً   م  

 ( من اإلتفاقٌة 15بخصوص المادة ) -

نصت المادة الخامسة اشر الى ما ٌلً: " ٌكفل تشرٌع كل دولة حرٌة اإلن مام التفاقٌات العمل 

األطراع المعنٌة التً لم تشاارك فاً إبرامهاا، وٌانتم التشارٌع  ال مااٌة من  انب أي طرع من

 الوطنً  وابط وإ راءات هذا اإلن مام "

للننللة  1996( لسللنة 8( مللن  للاننن العملل  األ دنللً   للم  1( فولل ة  نللـ( انللد  43هللددج المللادة  

م  نماعً الثالثٌة ان تونم اعد الد اسة المناساة ا فع تنصٌة إلى النزٌ  اتنسٌع نطاق اي عود ع

مضى على تنفٌذه مدة ا تو  عن ش  ٌن لٌس ي انمٌع ش نط  على اصها  العم  نالعملا  فلً 

  طاع معٌن لن على فئة من م فً نمٌع المناطق لن فً منطوة معٌنة.

 ( من اإلتفاقٌة 18بخصوص المادة ) -

مبرماة نصت المادة الثامنة اشر الى ماا ٌلاً: " تساري أحكاام اتفاقٌاات العمال ال مااٌاة ال

الااى المسااتوى الااوطنً الااى القطااااات االقتصااادٌة والصاانااٌة المختلفااة، وتسااري اإلتفاقٌااات 

 المبرمة الى مستوى أحد القطااات الى المنشآت المنتمٌة لهذا القطاع.

( تع ٌد عود العم  النماعً اان  اتفاق خطلً تلنظم اموتضلاه شل نط 2نال فً نص المادة  

ة نمنمنعلة ملن العملا  لن النواالة ملن ن لة لخل ىد املا منهلج العم  اٌن لصها  العم  من ن 
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( فو ة  نـ( للننة الثالثٌة لن تونم اعد ان ال الد اسة المناساة ا فع تنصٌة إلى النزٌ  43المادة  

اتنسٌع نطاق اي عود نماعً مضى على تنفٌذه ملدة ا تول  علن شل  ٌن لٌسل ي انمٌلع شل نط  

معلٌن لن عللى فئلة ملن م فلً نمٌلع المنلاطق لن فلً منطولة  على لصها  العم  نالعما  فً  طلاع

 معٌنة.

نفللً ذاج الن للج فلل ن الللنزا ة سللتعم  علللى األخللذ اعللٌن ااعتاللا  مالهظللاج اللننللة الللنا دة 

نط ه ا على ممثلً الش اال اإلنتماعٌٌن للعم  امننا ا نسٌتم تزنٌلدها ااألهالام الوانننٌلة التلً 

 .ٌتم إ  ا ها دستن ٌاً فن  صدن ها

  * * وبدراسة الل نة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

( مللن اإلتفا ٌللة الخللاص ااإلطللا  الوللانننً 2عللدم التغطٌللة التشلل ٌعٌة لهاللم المللادة   -

للمفانضللة النماعٌللة ناألن للزة ناإلنلل الاج المتعلوللة ا للاد هٌللث لن مللا نللال اللال د 

 نماعٌة.ٌشٌ  إلى ه  المنازعاج النماعٌة نم اهل ا نلم ٌتط ق إلى المفانضة ال

( مللن اإلتفا ٌللة الخللاص اللالفت ة الزمنٌللة 11عللدم التغطٌللة التشلل ٌعٌة لهاللم المللادة   -

( ملن  لاننن 134للدخن  فً التفانض ناإلنت ال من د هٌث لن ملا تضلمنت  الملادة  

العملل  هللن تسللنٌة النللزاع سللنال عللن ط ٌللق منللدن  التنفٌللق لن منلللس التنفٌللق لن 

 المهامة العمالٌة.

( ملن اإلتفا ٌلة الخلاص اتنظلٌم 11 ٌعٌة لهالم ملن لهالام الملادة  عدم التغطٌة التشل -

هق اإلض ا  ناإلغالق لثنال المفانضة النماعٌةد هٌث لن ما تهدث عنل  الولاننن 

 هن هق اإلض ا  نالغلق عمنماد نلم ٌش  إلى تنظٌم ما لثنال المفانضة النماعٌة.

الخلاص اه ٌلة اإلنضللمام ( ملن اإلتفا ٌلة 15علدم التغطٌلة التشل ٌعٌة لهالم الملادة   -

إلتفا ٌاج العم  النماعٌة من نان  لي ط د من األط اد المعنٌة التً لم تشا ك 

( ملن الولاننن ا تعطلى لي ه ٌلة 43فً إا ام اد هٌث لن ما تهلدثج عنل  الملادة  

ألي ط د لالنضمام إلتفا ٌاج العمل  النماعٌلةد نالمفل نض هلن ه ٌلة اإلنضلمام 

 اننن او ا  إ ادي من األط اد المنضمة.إلى اإلتفا ٌة اونة الو

( مللن اإلتفا ٌللة نالخللاص اسلل ٌان لهاللام 18عللدم التغطٌللة التشلل ٌعٌة لهاللم المللادة   -

اتفا ٌاج العم  النماعٌة الما مة على المستنى النطنً على الوطاعاج اا تصلادٌة 

 نالصناعٌة المختلفةد نس ٌان اإلتفا ٌاج الما مة على مستنى لهلد الوطاعلاج عللى

 المنشآج المنتمٌة ل ذا الوطاع.
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 بشؤن العمال الزرااٌٌن 1980( لسنة 12اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) - ب

نــال  د المملاة األ دنٌة ال اشمٌة على مالهظة اللننة على هذه اإلتفا ٌلة نالمتعلولة اعل ض 

ه اإلتفا ٌلة اإلتفا ٌة على السلطة المختصة االتصدٌق نا ن ٌانن ال د نفق نمنذو التو ٌ  هلن  هلذ

 الى النحو التالً: 

ان  اننن العم  األ دنً افل  شلمن  العملا  اللز اعٌٌن ألهالام  لاننن العمل  امننل  نظلام  

 ٌصد  ل ذه الغاٌة 

نتونم النزا ة فً الن ج الهالً ا عداد مسندة هذا النظام الخاص االعما  الز اعٌٌن نسلند 

 ٌع ض على اللننة الثالثٌة لشئنن العم .

المسندة نمٌع المناد التً نلالج ا لا اإلتفا ٌلة ملن لن لاج عمل  ناسلت اهة نعطل   نتضمنج

 اسانعٌة نانازاج سننٌة نما إلى ذلك من هونق العما  الز اعٌٌن.

 من  الى: ( 43 د نص امنن  المادة   2008( لسنة 48اما لن  اننن العم  المعد    م  

ئنن العمل ( ا ئاسلة اللنزٌ  نعضلنٌن تشا  فً النزا ة لننلة تسلمى  اللننلة الثالثٌلة لشل .أ 

ممثلٌن علن اللنزا ة نالعملا  االتسلاني فٌملا اٌلن م نتهلدد ااهالام ناإلنل الاج المتعلولة 

ااٌفٌللة تشللاٌ  اللننللة الثالثٌللة نعمل للا نم ام للا نعوللد انتماعات للا نتهدٌللد عللدد اعضللائ ا 

 د  ل ذه الغاٌة.ناٌفٌة تعٌٌن م نمااف ت م نسائ  األمن  المتعلوة ا م اموتضى نظام ٌص

تتللنلى اللننللة الثالثٌللة الم للام المنالللة إلٌ للا فللً هللذا الوللاننن ناألنظمللة الصللاد ة اموتضللاه  .ب 

 -االستشارٌة التالٌة: اضافة إلى الم ام 

 اادال ال لي فً الشئنن الخاصة اش نط العم  نظ نف . -1

 د اسة نتوٌٌم المسائ  المتعلوة امعاٌٌ  العم  الع اٌة نالدنلٌة. -2

الد اسللة هللن  مللدى انسللنام سٌاسللاج نتشلل ٌعاج العملل  مللع اهتٌانللاج التنمٌللة  انلل الاج -3

 اإلنتماعٌة ناا تصادٌة نمعاٌٌ  العم  الدنلٌة.

 منا شة النزاعاج العمالٌة. -4

للننة الثالثٌة لن تونم اعد ان الاج الد اسة المناساة ا فع تنصٌة إلى النزٌ  اتنسٌع   -1 ج.     

على تنفٌذه مدة ا تو  عن ش  ٌن لٌس ي انمٌع ش نط  عللى  نطاق لي عود عم  نماعً مضى

 لصها  العم  نالعما  فً نطاق معٌن لن على فئة من م فً نمٌع المناطق لن فً منطوة معٌنة.

( 1ٌنش  الو ا  الذي ٌصد ه النزٌ  االمنافوة اش ن التنصٌة المنصنص علٌ ا فً الانلد    -2    

 ٌة.من هذه الفو ة فً الن ٌدة ال سم

هٌلث لصللاح ملن م للام هللذه اللننلة د اسللة اتفا ٌللاج العمل  الع اٌللة نالدنلٌللة غٌل  المصللادق علٌ للا 

 ننضع التنصٌاج الالزمة اش ن ا.
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 ( 43اموتضى المادة   2010( لسنة 21صد  نظام اللننة الثالثٌة لشئنن العم    م  

 على تزنٌدها االنتائ .نستونم النزا ة اع ض اتفا ٌة العم  المذان ة على اللننةد نستعم  

 **وبدراسة الل نة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

اخذج اللننة علماً اما نال فلً  د هانملة المملالة األ دنٌلة ال اشلمٌة هلن  اإلتفا ٌلة الع اٌلة 

اش ن العما  الز اعٌٌند نت م  اتخاذ اان الاج الالزمة لع ض اإلتفا ٌة  1980( لسنة 12  م  

 لتصدٌقد نلن ٌانن ال د نفق نمنذو التو ٌ  الخاص ا ذه اإلتفا ٌة.على السلطة المختصة اا

 بشؤن بٌئة العمل  1981( لسنة 13اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) - ـ         

نللال  د المملاللة األ دنٌللة ال اشللمٌة علللى مالهظللة اللننللة علللى هللذه اإلتفا ٌللة نالمتعلوللة اعلل ض 

انن ال د نفق نملنذو التو ٌل  هلن  هلذه اإلتفا ٌلة اإلتفا ٌة على السلطة المختصة االتصدٌق نلن ٌ

 -النحو التالً: على 

 ان  اننن العم  األ دنً نال ناف  هماٌة نتهسٌن اٌئة العم  امنن  لنظمة صد ج ل ذه الغاٌة.

 من  الى: ( 43 د نص امنن  المادة   2008( لسنة 48اما لن  اننن العم  المعد    م  

 اللننلللة الثالثٌلللة لشلللئنن العمللل ( ا ئاسلللة اللللنزٌ  تشلللا  فلللً اللللنزا ة لننلللة تسلللمى  .أ 

نعضلللنٌن ممثللللٌن علللن اللللنزا ة نالعملللا  االتسلللاني فٌملللا اٌلللن م نتهلللدد ااهالللام 

ناإلن الاج المتعلوة ااٌفٌة تشاٌ  اللننة الثالثٌة نعمل لا نم ام لا نعولد انتماعات لا 

ا لم اموتضلى  نتهدٌد عدد اعضائ ا ناٌفٌة تعٌٌن م نمااف ت م نسائ  األمن  المتعلولة

 نظام ٌصد  ل ذه الغاٌة.

تتنلى اللننة الثالثٌة الم ام المنالة إلٌ ا فً هذا الواننن ناألنظمة الصلاد ة اموتضلاه  .ب 

 اضافة إلى الم ام ااستشا ٌة التالٌة: 

 اادال ال لي فً الشئنن الخاصة اش نط العم  نظ نف . .1

 نالدنلٌة. د اسة نتوٌٌم المسائ  المتعلوة امعاٌٌ  العم  الع اٌة .2

انل الاج الد اسللة هللن  مللدى انسللنام سٌاسللاج نتشلل ٌعاج العملل  مللع اهتٌانللاج  .3

 التنمٌة اإلنتماعٌة ناا تصادٌة نمعاٌٌ  العم  الدنلٌة.

 منا شة النزاعاج العمالٌة. .4

للننة الثالثٌة لن تونم اعد ان الاج الد اسة المناساة ا فع تنصٌة إلى النزٌ  اتنسٌع  -1 ج.     

عود عم  نماعً مضى على تنفٌذه مدة ا تو  عن ش  ٌن لٌس ي انمٌع ش نط  عللى نطاق لي 

 لصها  العم  نالعما  فً نطاق معٌن لن على فئة من م فً نمٌع المناطق لن فً منطوة معٌنة.

ٌنش  الو ا  الذي ٌصد ه النزٌ  االمنافوة اش ن التنصٌة المنصلنص علٌ لا فلً الانلد  -2         

 فو ة فً الن ٌدة ال سمٌة .( من هذه ال1 
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هٌلث لصللاح ملن م للام هللذه اللننلة د اسللة اتفا ٌللاج العمل  الع اٌللة نالدنلٌللة غٌل  المصللادق علٌ للا 

 ننضع التنصٌاج الالزمة اش ن ا.

 (.  43اموتضى المادة   2010( لسنة 21صد  نظام اللننة الثالثٌة لشئنن العم    م  

ان ة عللى اللننلةد نسلتعم  عللى تزنٌلدها االنتلائ  فلً نستونم النزا ة اع ض اتفا ٌة العم  الملذ

 التوا ٌ  الالهوة.

 **وبدراسة الل نة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

اخذج اللننة علماً اما نال فلً  د هانملة المملالة األ دنٌلة ال اشلمٌة هلن  اإلتفا ٌلة الع اٌلة   لم 

ة لعلل ض اإلتفا ٌللة علللى اشلل ن اٌئللة العملل د نت ملل  اتخللاذ اانلل الاج الالزملل 1981( لسللنة 13 

 السلطة المختصة االتصدٌقد نلن ٌانن ال د نفق نمنذو التو ٌ  الخاص ا ذه اإلتفا ٌة.

 بشؤن الخدمات اإل تمااٌة العمالٌة  1983( لسنة 16اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -د

ض نال  د المملاة األ دنٌة ال اشمٌة على مالهظة اللننلة عللى هلذه اإلتفا ٌلة نالمتعلولة اعل 

عللى  اإلتفا ٌة على السلطة المختصة االتصدٌق ناتخاذ اإلن الاج المناساة لتس ٌ  التصدٌق علٌ ا

 -النحو التالً: 

بشاؤن الخادمات اإل تمااٌاة العمالٌاة  1983( لسنة 16هل تم ارى اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -1

 الى السلطات المختصة؟

 تم ع ض اإلتفا ٌة على النزا ة. -

 اتخذت  السلطة؟ ما هو اال راء الذي -2

 تم اخذ العلم ااإلتفا ٌة. -

 هل تم ارى اإلتفاقٌة الى السلطة المختصة بالتصدٌق الى اإلتفاقٌات؟ -3

 اد لم ٌتم ع ض ا على السلطة المختصة االتصدٌق. -

 هل ٌو د صعوبات تشرٌعٌة تحول دون التصدٌق الى اإلتفاقٌة حتى اآلن؟ -4

عللى اإلتفا ٌلة هٌلث ا تننلد تغطٌلة نعم ٌنند صعنااج تش ٌعٌة تهن  دنن التصلدٌق  -

 تش ٌعٌة لعدد ااٌ  من لهاام تلك المناد فً  اننن العم  األ دنً.

 هل ٌو د صعوبات املٌة تحول دون التصدٌق الى اإلتفاقٌة حتى اآلن؟ -5

نعللمد نذلللك انلل ال التعلللدٌالج الالزمللة علللى  للاننن العمللل  للتنافللق ناهاللام اإلتفا ٌلللة  -

 ة.المذان ة فً المناد السااو

 هل تم اتخاذ ا راءات من شانها ان تسهل التصدٌق الى اإلتفاقٌة؟ -6

 ا -
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 ما مدى االسترشاد بؤحكام اإلتفاقٌة اند تعدٌل تشرٌعاتكم المتعلقة بمو وع اإلتفاقٌة؟ -7

نتعدٌالتل   1996( لسلنة 8تضمنج اافة  لنانٌن العمل  ااتلدال ملن  لاننن العمل    لم    -

 .2010نالتً اان اخ ها سنة 

 تنسٌق مع منتمات أصحاب األامال والعمال حٌن اادادكم لهذا التقرٌر؟هل تم ال -8

نعمد هٌث ٌلتم التنسلٌق اشلا  دن ي نمسلتم  الٌن الن لاج الهانمٌلة نلصلها  العمل   -

نالعما  عند منا شة لي تش ٌع عم لى نخاصة من خال  اللننة الثالثٌلة لشلئنن العمل د 

مننهة فً اإلتفا ٌة ناٌن ما هن منصنص ناال غم من التنافق الااٌ  اٌن اامتٌازاج الم

علٌ  فً الواننند ا  هناك نملة من اامتٌازاج النا دة فً التش ٌع األ دنلً هلً لاثل  

مٌلللزة مملللا نصلللج علٌللل  اإلتفا ٌلللةد إا لنللل  ا زاللللج هنلللاك صلللعنااج فنٌلللة نتشللل ٌعٌة 

 نا تصادٌة تهن  دنن الود ة على التصدٌق على اإلتفا ٌة فً الن ج ال اهن.

 *وبدراسة الل نة للرد انتهت إلى ما ٌلً:*

اخذج اللننة علماً اما نال فلً  د هانملة المملالة األ دنٌلة ال اشلمٌة هلن  اإلتفا ٌلة الع اٌلة   لم 

اش ن الخدماج اإلنتماعٌلة العمالٌلة نت مل  اتخلاذ اانل الاج الالزملة لعل ض  1983( لسنة 16 

 اإلتفا ٌة على السلطة المختصة االتصدٌق.

* * * 

 دولة اإلمارات العربٌة المتحدة  -2

 بشؤن تشغٌل االحداث   1996( لسنة 18اإلتفاقٌة العربٌة رقم )-ا

نصل  إللى ماتلل  العمل  الع الً  د علللى مالهظلة اللننللة هلن  اإلتفا ٌلة نالمتعلوللة اعلدم التغطٌللة 

اانلازة دفعلة ( من اإلتفا ٌة الخاص اتمتع الهدث اثلثلً ملدة 2( فو ة  21التش ٌعٌة لهام المادة  

 وقد  اء الرد الى النحو التالً: ناهدة ناتمتع  ااا ً المدة خال  العام نفس د 

( 2( فول ة  21فٌما ٌتعلق امالهظة اللننة اشل ن علدم التغطٌلة التشل ٌعٌة لهالم الملادة   -

من اإلتفا ٌة نالمتعلوة ل اتمتع الهدث اثلثً ملدة اانلازة السلننٌة دفعلة ناهلدةد نالتمتلع 

 المدة خال  العام نفس  لااا ً 

فلً  1980( لعلام 8( من الواننن ااتهادي   لم  76نهٌط اللننة المن  ة علماً ا ن المادة  

 ش ن تنظٌم عال اج العم د تنف  التغطٌة التش ٌعٌة لنص المادة المشا  إلٌ ا لعاله.

د هٌللث تللنص علللى لن لصللاه  العملل  تهدٌللد منعللد اللدل اانللازة السللننٌة للعاملل  نللل  عنلل

فتاارتٌن الااى األكثاار وال ٌسااري حكاام الت زئااة الااى اال ااازة المقااررة الضلل ن ة تنزئت للا إلللى 

د مملا ٌعنلً ننلن  لن ٌتمتللع الهلدث ا نازتل  السلننٌة دفعللة ناهلدةد لي لنل  ٌهظل  علللى ل حاداث



24 

 

( ٌنملا فلً ال  سلنة إذا زادج ملدة 30صاه  العم  تنزئة إنلازة العامل  الهلدثد نالتلً تعلاد   

 سنةد نٌنمان عن ا  ش   إذا  لج مدة الخدمة عن ستة لش  .خدمت  عن ال

( ننللن  لن ٌمللنح العاملل  خللال  الل  سللنة مللن 75نفللً ذاج السللٌاق ٌضللمن نللص المللادة  

( تنزئلة اانلازة 76سنناج خدمت  إنازة سننٌة ا تو  عن الهد المو    اننناًد مع هظ  الملادة  

 فاً التمتاع با ازتا  السانوٌة كاملاة خااللالهلدث على النهن الماٌن فً الفو ة لعالهد هلق العامل  

 منف اً التغطٌة التش ٌعٌة لنص اإلتفا ٌة.العام نفس  

 **وبدراسة الل نة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

اخذج اللننة علماً اما نال فً  د هانمة دنلة اإلما اج الع اٌة المتهدة هلن  التغطٌلة التشل ٌعٌة 

 اشل ن تشلغٌ  ااهلداثد 1996( لسلنة 18تفا ٌة الع اٌة   لم  ( من اإل2( فو ة  21لهام المادة  

 والمتعلق بتوافر التغطٌة التشرٌعٌة لحكم المادة المذكورة.

 ( بشؤن تفتٌش العمل19اتفاقٌة العمل العربٌة رقم )-ب

نص  إلى مات  العم  الع اً  د عللى مالهظلاج اللننلة هلن  اإلتفا ٌلة نالمتعلولة اعلدم التغطٌلة 

 -، و اء الرد الى النحو التالً :( من اإلتفا ٌة 38د  19د  18د  1هاام المناد  التش ٌعٌة أل

 (1أوالً: التغطٌة التشرٌعٌة لحكم المادة )

تنص المادة على لن ل ٌناغً على ا  دنلة لن تنظم تفتٌش العم  من خال  الونانٌن ناألنظمة 

لعمل د نٌنلنز عنلد الضل ن ة اسلتثنال ناللنائح نالو ا اج المنفذة ل ا فً نمٌع  طاعلاج نلملاان ا

 اعض الفئاج من العما  نلماان العم  نذلك امنن  اٌان ٌ فق انثٌوة التصدٌق ل

د ناللذي  1998( لسنة 8نفً هذا الصدد د نهٌط اللننة المن  ة علماً ا ن الواننن ااتهادي  

ى نزا ة الملنا د ٌشم  فً نطاق تطاٌو  نمٌع العاملٌن فً ممسساج الوطلاع الخلاص المسلنلة للد

( ٌلنظم تفتلٌش العمل  فلً 3الاش ٌة نالتنطٌن ااستثنال اعض الفئاج المهددة امنن  نلص الملادة  

( نٌلنص تهدٌلداً عللى اختصلاص مفتشلً العمل   188إللى  166الفص  العاش  من    المناد ملن 

ننن العملل  ام ا اللة نتنفٌللذ لهاللام  للاننن العملل  نضللاط الن للائع التللً ت تالل  االمخالفللة ألهاللام  للا

ناللنائح نالو ا اج الصاد ة تطاٌواً ألهاام  د ملع إالالا السللطاج المختصلة ا ننل  اللنوص التلً 

 توص  األهاام التش ٌعٌة الوائمة عن معالنت ا نا ت اح ما ٌلزم لذلك .

( من ذاج الفص  عللى لن ٌصلد  نزٌل  العمل  نالشلئنن اإلنتماعٌلة 171اما نصج المادة  

الالزملة لتنظلٌم لعملا  التفتلٌشد نتنفٌلذاً لهالم الملادةد لصلد  نزٌل  العمل  الول ا   اللنائح التنفٌذٌة

فً ش ن الالئهة التنفٌذٌة لتنظٌم لعملا  التفتلٌش العملالً عللى  1980( لعام 44/1النزا ي   م  

 المنشآج الخاضعة ألهاام  اننن العم . 
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 (18ثانٌاً: التغطٌة التشرٌعٌة لحكم المادة )

المشللا  إلٌ للا علللى لن ل ٌشللا ك ن للاز التفتللٌش فللً نضللع اشللت اطاج السللالمة تللنص المللادة 

 نالصهة الم نٌة التً ٌتطلا ا منح الت اخٌص ا  امة المنشآج ل

فً هذا الصدد نهٌط اللننة المن  ة علماً ا ن  نظ اً ان  طاع التشٌٌد نالانال ٌنظلد لاثل   -1

ال  هنملاً ملن هٌلث السلاان  لالن % من الونى العاملة ا سٌما فلً اإلملا اج ااا50من 

ظاً نداً نالشا  ة نالعٌن( نلن  ٌعتا  الوطاع األس ع نمناً د فود عمدج نزا ة المنا د 

الاشلل ٌة نالتللنطٌن مللن خللال  تعللانن عللدد مللن  طاعات للا د نعلللى  لسلل ا  طللاع التفتللٌش 

ً  طلاع العمالً نالسٌاساج إلى تطنٌ  ائهة معاٌٌ  إتهادٌة للسالمة نالصهة الم نٌلة فل

حٌاث ت امنت الانال نالتشٌٌد اشا  عام نذلك االتعانن مع خا ال منظمة العم  الدنلٌة د 

 -( م ال وهً :18تلك المعاٌٌر )

 ال ددد النطاق نالتع ٌد. .ل 

 تطاٌق ش نط السالمة نالصهة الم نٌة فً اإلنشالاج. .  

 تخطٌط المن ع نالتصمٌم نالخدماج اللننستٌة. .و 

 ج.السالمة فً ا اج ناألدنا .د 

 السالمة فً آاج ال فع نالمعّداج. .ه 

 السالمة فً العم  على اا تفاعاج. .ن 

 السالمة فً السوااجد األعما  المم تةد نمنصاج العم  نالساللم. .ز 

 لعما  الخ سانة نالمنشآج الهدٌدٌة. .ح 

 الهف ٌاج نالعم  تهج سطح األ ض ناألنفاق. .ط 

 السدند نالعم  فً ال نال المضغنط. .ي 

 نااستنااة إلى هااج الطنا ئ.السالمة فً اله ائق  .ك 

 السالمة فً األعما  الا  اائٌة. .  

 التع ض لألخطا  الم نٌة. .م 

 م افق ال فاه. .ن 

 خدماج الصهة الم نٌة. .س 

 معداج الهماٌة الشخصٌة. .ع 

 اااالا نالتسنٌ  عن الهنادث ناألم اض الم نٌة. .د 
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 تنفٌ  المعلنماج نتد ٌ  العاملٌن. .ص 

لتوللا ٌ  التفتللٌش التللً ٌللتم اسللتخدام ا مللن  الل   امللا طللن ج إدا ة الصللهة الم نٌللة نمللاذو -2

مفتشً الصهة نالسالمة الم نٌة  م فق نسخة ملن تللك النملاذو( لضلمان شلمن  نتاامل  

 عملٌة التفتٌش على نمٌع متطلااج تهوٌق الصهة نالسالمة الم نٌة.

دلٌ  عم  إلدا ة الصهة نالسلالمة الم نٌلة ٌهلدد نطلاق  2015لصد ج النزا ة فً عام  -3

ٌللق لنشللطة اإلدا ة علللى المسللتنى الللنطنً نالمسللمنلٌاج المناطللة ا للا ناإلنلل الاج تطا

النانلل  اتااع للا فللً ال  االلة علللى من للع العملل  نالتفتللٌش علللى السللان العمللالً ن صللد 

 ااهصائٌاج المتعلوة ااإلصاااج الم نٌة نمتااعت ا.

( نذللك  mol _ UAE امج النزا ة انش  تطاٌق  السالمة( على متنل  العمل  اللذاً    -4

 لتماٌن ط فً اإلنتاو من اااالا الفن ي عن هنادث ناصاااج العم  .

( والتً تانص الاى أن " ٌاتم فاً كال دولاة التنساٌق والتكامال باٌن 19ثالثاً: فٌما ٌتعلق بالمادة )

 تفتٌش العمل وتفتٌش التؤمٌنات اإل تمااٌة كلما كان ذلك  رورٌاً "

مذا ة تفاهم اٌن نزا ة المنا د الاشل ٌة نالتلنطٌن نال ٌئلة العاملة نهٌط اللننة علماً ا ن  تم تن ٌع 

تاانص الااى التعاااون فااً للمعاشللاج نالت مٌنللاج اإلنتماعٌللة نصللندنق معاشللاج نماافللآج التواعللدد 

 الم االت التالٌة منها:

تنفٌذ زٌا اج   ااٌة استوصائٌة مشت اة للت اد من نضلع الملممن عللٌ م ملن العلاملٌن فلً  - ل

 ع الخاص.منشآج الوطا

عوللد ن ش مشللت اة تنعنٌللة نإ شللادٌة للعللاملٌن فللً الوطللاع الخللاص ضللمن مسللت دفاج  -  

 مهددة.

نعلٌ  ٌتم عم  زٌا اج مشت اة للت اد من نضع المممن علٌ م فً منشآج الوطلاع الخلاص نعولد 

 ن ش مشت اة نا شادٌة ل م.

ط المخالفات التً ٌرصدها ( بشؤن القوة الثبوتٌة لمحا ر  ب38رابعاً: فٌما ٌتعلق بنص المادة )

 مفتشو العمل التزاماً بؤحكام المادة المشار إلٌها.

( من  لاننن العمل  نالتلً تلنص عللى لن ٌخلتص مفلتش العمل  اضلاط 167نشٌ  إلى المادة  

الن ائع التً ت تا  االمخالفة ألهالام  لاننن العمل  نالللنائح نالول ا اج الصلاد ة تنفٌلذاً ألهاامل د 

( نالتً تماد على لن  فً ها  تهوق المفتش اثنال تفتٌش  من ننند مخالفة 174نإلى نص المادة  

ل ذا الواننن لن اللنائح لن الو ا اج التنفٌذٌة ل  فٌنل  علٌل  لن ٌهل   مهضل اً ٌثالج فٌل  المخالفلة 

 نٌ فع  إلى دائ ة العم  المختصة اتخاذ ما ٌلزم من إن الاج نهن المخالد.

( من لا عللى لنل  إذا 4ة لتنظٌم لعما  التفتٌش العمالً تماد فلً الملادة  اما لن الالئهة التنفٌذٌ

اتخااذ تاٌن لمفتشً العم  لثنال  ٌام م ازٌا ة تفتٌشٌة ننند مخالفلة ا ٌمالن إزالت لا فٌنل  عللٌ م 
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اعد سما  صاه  العم  لن المدٌ  المسئن  لن من ٌتنانلد الالزم نحو اثباتها فً مح ر رسمً ، 

د لٌتم اعد ذلك عل ض  مع أخذ توقٌعهم الى مح ر المخالفةاثنال ضاط المخالفة  فً ماان العم 

المهضلل  ال سللمً علللى مللدٌ  التفتللٌش اتخللاذ اإلنلل الاج الوانننٌللة ضللد المنشلل ة المخالفللة ا هالللة 

 دون تقدٌم أي اثباتات أو أدلة إ افٌة.المهض  إلى السلطاج الوضائٌة مااش ة 

 تغطٌة التش ٌعٌة للنصنص الوانننٌة مه  استفسا  اللننة.مما ساق ت ى النزا ة تنف  ال

 **وبدراسة الل نة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

 ( من اإلتفا ٌة.1التغطٌة التش ٌعٌة لهام المادة   -

 ( من اإلتفا ٌة.18التغطٌة التش ٌعٌة لهام المادة   -

 ( من اإلتفا ٌة. 19التغطٌة التش ٌعٌة لهام المادة    -

( من اإلتفا ٌةد هٌث تهدث ال د عن اختصاص 38ش ٌعٌة لهام المادة  عدم التغطٌة الت -

مفللتش العملل  اضللاط المخالفللة نته ٌلل  مهضلل  اللذلك دنن لن ٌنضللح اضللفال مهضلل  

 الضاط الونة الثانتٌة من عدم .

* * * 

 مملكة البحرٌن -3

 بشؤن تشغٌل االحداث 1996( لسنة 18اإلتفاقٌة العربٌة رقم )-ا

الع اً  د من مملاة الاه ٌن على مالهظاج لننة الخا ال الوانننٌٌن  نص  إلى مات  العم 

( اشلل ن تشللغٌ  ااهللداث مصللاد ة علللى اإلتفا ٌللة نالمتعلوللة اعللدم التغطٌللة 18هللن  اإلتفا ٌللة   للم  

 - اء الرد الى النحو التالً :( من اإلتفا ٌة د ن 8/2د  7/2التش ٌعٌة ألهاام المناد  

( مان اإلتفاقٌاة المتعلقاة بتحدٌاد 7/2ن ادم التغطٌاة التشارٌعٌة للماادة )أوالً: مالحتة الل نة بشؤ

 السلطة المختصة المقصود باألامال الصنااٌة والخط الذي ٌفصلها ان غٌرها من األامال.

ت تم مملاة الاه ٌن ا عاٌلة األهلداث ملن مختللد النلناهً ناشلا  خلاص ملا ٌتعللق اتشلغٌ  

( لسنة 36نٌتنلى ذلك اتخصٌص اا  اام  فً الواننن   م  ااهداث نهماٌت م فً منا ع العم د 

 ا صدا   اننن العم  فً الوطاع األهلً. 2012

ن د عمد المشل ع الاه ٌنلً إللى نضلع علدد ملن الضلنااط عللى صلاه  العمل  عنلد تشلغٌل  

" اادم تشاغٌل الحادث فاً األاماال ( إذ تمالد عللى 27( ملن الملادة  3للهدثد نمن اٌن ا الفول ة  

 ة والخطرة أو التً ت ر بصحة الحدث أو سالمت  أو سلوك  األخالقً ".الشاق

نلعطى  اننن العم  فً الوطاع األهلً نزٌ  العم  صالهٌة تهدٌد ش نط نلهنا  نظ ند 

تنظلٌم تشلغٌ  األهلداث نالذلك تهدٌلد الم للن نالصلناعاج ناألعملا  الشلا ة نالخطل ة التلً ٌهظلل  
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دث لن سللالمت  لن سلللنا  األخال للً تاعللاً لم اهلل  السللن تشللغٌل م فٌ للا لن التللً تضلل  اصللهة الهلل

 المختلفةد نم انعة هذه الم ن دن ٌاً لن عند الض ن ة.

الصللاد  عللن ال ٌئللة العامللة لهماٌللة الثلل نة الاه ٌللة  2005( لسللنة 3نعللّ د الولل ا    للم  

" كاال ا الفط ٌللة اشلل ن ااشللت اطاج نالمعللاٌٌ  الاٌئٌللة فللً لمللاان العملل د المنشلل ة الصللناعٌة ا ن لل

مإسسة ٌكون غر ها االساسً تحوٌل الخامات إلى منت ات كاملة الصانع أو نصاع مصانعة أو 

تحوٌل األخٌارة إلاى منت اات كاملاة الصانع أو مازج المنت اات أو ت مٌعهاا أو تعبئتهاا أو تغلٌفهاا 

 باستعمال القوة اآللٌة، أو ٌكون غر ها صٌانة المعدات واآلالت ".

" كال مإسساة ٌكاون غر اها األسااس مزاولاة ع ف ا الو ا  ا ن لا  اما المنشآج الخدمٌة فود

األنشطة الخاصة بؤامال الصٌانة فً غٌر المنشآت الصنااٌة أو بؤامال التركٌاب أو التصالٌأ أو 

 التخزٌن أو التصدٌر أو تقدٌم غٌر ذلك من األامال التً ٌقصد منها خدمة الغٌر ".

( من اإلتفاقٌة المتعلقة بؤن تحدد 8/2التشرٌعٌة للمادة ) ثانٌاً: مالحتة الل نة بشؤن ادم التغطٌة

 السلطة المختصة المقصود باألامال الصنااٌة الخفٌفة.

اش ن تنظٌم السالمة نالصهة الم نٌة فً  2013( لسنة 8صد  عن نزٌ  العم    ا    م   

تازاول نشااطات " المنشاآت التاً المنشآجد ن د عّ د هذا الو ا  المنشلآج عالٌلة الخطلن ة ا ن لا 

هللذه  نتللزان  دٌحتمال فٌهااا بشااكل كبٌاار إصااابة العمااال باصاابات  سااٌمة أو تااإدي إلااى وفاااتهم "

 أحد النشاطات التالٌة: المنشآج 

 العم  على ا تفاعاج. -1

 العم  مع مناد اٌمٌائٌة من الممان لن تض  االصهة. -2

 عالً.العم  مع معّداج لن مناد تهج ضغط عا  لن فً الا  اال ذاج الن د ال -3

 صٌانة نت اٌ  المعداج الا  اائٌة. -4

العمللل  فلللً ظللل ند عمللل  فٌزٌائٌلللة فلللنق المعلللد  الطاٌعلللً  الهللل ا ةد الضنضلللالد  -5

 ااهتزازاج اإلشعاعاج الممٌنة نغٌ  الممٌنة د.....(

العم  مع مناد مشعة لن مناد من الممان ان تسا  الس طان لن تغٌٌ اج نٌنٌة لنسلم  -6

 اإلنسان.

 ة ا نزال ماشنفة.استخدام آاج مته ا -7

 العم  فً المناطق ذاج السعة المهدندة. -8

 العم  فً الغطس الم نً. -9

 العم  فً لعما  الهف ٌاج نال دم. -10

 العم  فً لعما  التننٌم نالتنوٌ . -11
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 العم  فً عملٌاج ال فع ناإلنزا . -12

 العم  فً لعما  التطاٌ  التً من الممان فٌ ا انتوا  الفٌ نساج لن األم اض. -13

" هاً المنشاآت التاً تازاول نشااطات ٌحتمال ج متنسطة الخطلن ة فتعل د ا ن لا: لما المنشآ

 -احدى النشاطات التالٌة: د نتزان  هذه المنشآج فٌها إصابة العمال باصابات  سٌمة "

 العم  على معداج نآاج لنو  المناد. -1

 استخدام آاج لصناعة المناد ااست الاٌة لن األنلٌة. -2

 العم  فً فا اة المعادن. -3

 العم  فً صٌانة نإصالح الم اااج نا اج المٌاانٌاٌة. -4

 **وبدراسة الل نة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

( مللن اإلتفا ٌللة المتعلللق اتهدٌللد السلللطة 2( فولل ة  7التغطٌللة التشلل ٌعٌة لهاللم المللادة   -

 المختصة الموصند ااألعما  الصناعٌة.

ا ٌللة المتعلللق اتهدٌللد السلللطة ( مللن اإلتف2( فولل ة  8التغطٌللة التشلل ٌعٌة لهاللم المللادة   -

د هٌلث ذال  الل د ننلند بشاكل  امنًالمختصة الموصلند ااألعملا  الصلناعٌة الخفٌفلة 

 تع ٌد المنشآج عالٌة الخطن ة نالمنشآج متنسطة الخطن ة.

* * * 

 

  مهورٌة العراق  -4

 بشؤن الخدمات اإل تمااٌة العمالٌة 1983( لسنة 16اإلتفاقٌة العربٌة رقم )-ا

ماتل  العمل  الع الً  د عللى مالهظلاج لننلة الخال ال الولانننٌٌن هلن  اإلتفا ٌلة  نص  إللى

مصللاد ة علللى اإلتفا ٌللةد نالمتعلوللة اللالمناد ذاج  –( مللن هانمللة دنلللة العلل اق 16الع اٌللة   للم  

 – 30 – 29 – 27- 26 – 25 – 24 – 23 – 20 – 18 -15- 13 – 12 -3 -1اا  ام   

  -ء الرد الى النحو التالً :و ا( من اإلتفا ٌة د 32 – 31

عدم التغطٌة التش ٌعٌة ألهاام المادة األنلى من اإلتفا ٌة المتعلوة االموصند  المالحتة : -

االخدماج اإلنتماعٌة العمالٌة نالتً هددت ا اخدماج التغذٌة نااساان ناإلنتوا  نتنظلٌم 

ٌة نغٌ ها د هٌلث لن اج الف اا نالتثوٌد ندن  الهضانة نالتعاننٌاج نالخدماج الصه

ما نلال الال د ٌتعللق االخلدماج اإلنتماعٌلة نالمتلنف ة فلً ااملاان العاملة ملن الم االز 

اإلنتماعٌة نمستشفٌاج ندن  العنزة إلى آخ ه د اما نال اال د ان الموصند االخدماج 

اإلنتماعٌة العمالٌة فً هام هلذه الملادة هلً الخلدماج التلً تولدم للعملا  فلً ممسسلات م 

لااٌ ة لن الصغٌ ة نالاعٌلدة علن العمل ان نالتلً هلددت ا الملادة املا نلال اعالٌل د سنال ا



31 

 

نالتً ٌهتان ا العما  فً املاان عمل لم د نلٌسلج الخلدماج العاملة التلً تنف هلا الدنللة 

 للشع  نالتً ا تتناف  فً اماان العم  نالمدن الصناعٌة نغٌ ها.

( مان اإلتفاقٌاة 1( أن اغلب الخادمات اإل تمااٌاة الماذكورة فاً )م/1ال واب: المادة ) -

كاناات مو ااودة فااً مشااارٌع القطاااع العااام الااذي كااان خا ااعاً ألحكااام قااانون التقااااد 

والاذي حاول العماال  1987( لسنة 150وال مان اإل تمااً قبل صدور القرار رقم )

نون ال مان النافذ الى القطاااات )الخااص / فً القطاع العام إلى موتفٌن واقتصر قا

 التعاونً / المختلط(

عللدم التغطٌللة التشلل ٌعٌة لهاللم المللادة الثالثللة مللن اإلتفا ٌللة المتعلوللة اتللنفٌ   المالحتااة: -

الخدماج اإلنتماعٌة العمالٌة النا دة ااإلتفا ٌة ننناز التلد و فلً التطاٌلق املا ٌتماشلى 

نٌاج الالزمة لوٌام الخدماجد هٌث اها  ال د لنص مع التطن  اا تصادي نتناف  ااماا

( من  اننن التواعد نالضمان اإلنتملاعً للعملا  نالتلً تهلدثج علن الخلدماج 8المادة  

 اإلنتماعٌة العامة نلٌسج العمالٌة.

( ال ٌمكن توفٌر الخدمات اإل تمااٌة الواردة فً اإلتفاقٌة فاً الوقات الحا ار 3ال واب: المادة )

ع االقتصادي والسٌاسً واإل تمااً غٌر المساتقر أثار الاى قادرة الادائرة بتاوفٌر حٌث أن الو 

كاان تموٌلهاا مركزٌااً )أي أن  مٌاع  2013ولغاٌاة  2003تلك الخدمات كما أن الدائرة من سنة 

إٌراداتها تصب فً خزٌنة الدولة مما حال دون استثمارها وتنمٌتها وتوقفت نهائٌااً خاالل الحارب 

 (.2003انٌة وفترة الحصار االقتصادي حتى بعد اام العراقٌة اإلٌر

عدم التغطٌة التش ٌعٌة لهام المادة الثانٌة عش  من اإلتفا ٌة المتعللق اتهدٌلد  المالحتة: -

مناطق التنمع الصناعً لن التنا ي لن الخدمً ا دد انشال صندنق لن لاث  للخلدماج 

هٌلث ملا لشلا  إلٌل  الل د هلن  اإلنتماعٌة العمالٌة تشلت ك فٌل  نمٌلع المنشلآج الصلغٌ ة

صندنق الخدماج اإلنتماعٌة العامة نالتااع للدائ ة التواعلد نالضلمان اإلنتملاعًد نهلن 

غٌ  معنً االخدماج اإلنتماعٌة العمالٌةد املا للم ٌشل  الل د إللى تهدٌلد منلاطق التنملع 

 الصناعً نالتنا ي نالخدمً اما نصج هذه المادة.

ق بتحدٌاد منااطق الت ماع الصانااً والخادمً هنااك صاعوبة فاً ( فٌماا ٌتعلا12ال واب/ المادة )

تحدٌدها بسبب االو اع الغٌر مستقرة بالبلد والتً تإثر الى سوق العمل وبالتاالً تغٌار منااطق 

 تلك الت معات.

عللدم التغطٌللة التشلل ٌعٌة ألهاللام المللادة الثالثللة عشلل  مللن اإلتفا ٌللة المتعلوللة  المالحتااة: -

 ها صندنق المنشآج الصغٌ ة للعما  نلف اد لَُسِ همد هٌلث امنااج الخدماج التً ٌنف

مللا نللال اللال د خللاص اصللندنق الخللدماج اإلنتماعٌللة التللااع لللدائ ة التواعللد نالضللمان 

اإلنتماعً ناالعما  المتمتعٌن االضمان اإلنتماعً نلمتواعدي الضمان فوط نا ٌشلم  

 نتماعٌة.اوٌة العما د اما لن هذا الصندنق غٌ  معنً االخدماج اإل
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( نفسااها ااادم القاادرة الااى تااوفٌر تلااك 12( ول سااباب الااواردة فااً المااادة )13ال ااواب/ المااادة )

الخدمات وهذ  االسباب طارئة وقابلة للزوال، وبالتالً إمكانٌة تطبٌق بنود اإلتفاقٌة اند تحساٌن 

 التروع المإقتة.

عش  من اإلتفا ٌة المتعلولة  التغطٌة التش ٌعٌة النزئٌة ألهاام المادة الخامسة المالحتة: -

اتمنٌ  صندنق الخدماج اإلنتماعٌةد هٌلث ملا تعل ض لل  الل د هلن صلندنق الخلدماج 

اإلنتماعٌللة نلللٌس العمالٌللةد نالللذي ٌمللن  الضللمان الصللهً نإصللاااج العملل  نضللمان 

التواعللد نضللمان الخللدماجد نهللذا االنسللاة للعمللا  الخاضللعٌن لوللاننن التواعللد نالضللمان 

 ا د نلٌس لعما  المنشآج الصغٌ ة.اإلنتماعً للعم

 (15ال واب/ المادة )

( مان قاانون التقاااد وال امان 84ٌتم تموٌل الخدمات من قبل مٌزانٌة خاصاة و امن الماادة )-أ

 المعدل النافذ. 1971( لسنة 39اإل تمااً للعمال رقم )

مضلمنن نسلاة من الولاننن الملذان  فلً لعلاله ا نل   سلٌوتطع ملن العامل  ال( 27نصت المادة )-ب

 % من اان  الش  ي(.12% من لن ه لوال اشت اا  نصاه  العم  انساة 5

عدم التغطٌة التش ٌعٌة لهام المادة الثامنة عش  من اإلتفا ٌة المتعللق انلناز  المالحتة: -

( ملا 16استثنال المنشآج الصغٌ ة من تنفٌ  الخدماج اإلنتماعٌة المذان ة فلً الملادة  

 ش ٌطة ادال اد  نودي عن ا لعما  هذه المنشآج.عدا السان نالتغذٌة 

( سٌتم تحدٌد المنشآت الصغٌرة حال تحساٌن التاروع وتكاون شااملة لكافاة 18ال واب/ المادة )

 المنشآت فً توفٌر الخدمات.

التغطٌللة التشلل ٌعٌة النزئٌلللة لهاللم المللادة عشللل نن مللن اإلتفا ٌللة المتعللللق  المالحتااة: -

فلللً الللدعم الملللالً لنشللاط النواالللة فللً المنلللااج  امسللاهمة الدنلللة ناصلللها  األعمللا 

المذان ة فً المادة السااوةد هٌث لشا  ال د إلى دعم دائ ة التواعد نالضمان اإلنتماعً 

لنمٌلللع مشلللا ٌع الخلللدماج اإلنتملللاعً لالتهلللاداج نالنواالللاج نالنمعٌلللاج التعاننٌلللاج 

منلا  الخلدماج  نلصها  األعما د نلم ٌاٌن دعلم اصلها  األعملا  لنشلاط النواالة فلً

 المذان ة فً المادة السااوة.

 ( ال تساهم الدولة فً الدام المالً.20ال واب/ المادة )

التغطٌللة التشلل ٌعٌة النزئٌللة اهاللام المللادة الثالثللة نالعشلل ٌن مللن اإلتفا ٌللة  المالحتااة: -

المتعلوة ا نشال منللس لعللى نمنلالس ف عٌلة للخلدماج اإلنتماعٌلة العمالٌلةد هٌلث لنل  

ٌنند منلس إدا ة الصندنق  2006( لسنة 8( من الواننن   م  14ص المادة  هس  ن

 نلم ٌش  إلى منالس ف عٌة ل .



32 

 

( كااان هناااك مااا ٌشااب  الم لااس األالااى ٌتمثاال باادائرة الخاادمات اإل تمااٌااة 23ال ااواب/ المااادة )

ٌاة اثناااء العاماة وهاذ  الادائرة الغٌات بالغااء المإسساات وانتهاً دور الخادمات اإل تمااٌاة العمال

الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة والحصار االقتصادي وال زال لحد اآلن وال ٌو د م لس أالى للخادمات 

 اإل تمااٌة العمالٌة فً الوقت الحا ر وسٌتم انشاإ  حال تحسٌن الو ع االمنً والمالً.

للق عدم التغطٌة التش ٌعٌة لهام المادة ال ااعلة نالعشل ٌن ملن اإلتفا ٌلة المتع المالحتة: -

ا نشال إدا ة م ازٌة للخدماج اإلنتماعٌة العمالٌة فً نزا ة العم  نلٌضاً لنشال فل نع 

ل ا فً مختلد المناطق الالزمةد هٌث ما لشا  إلٌ  ال د ٌخص دائ ة التواعلد نالضلمان 

اإلنتماعً اش ن الخدماج اإلنتماعٌة العاملةد نا ٌخلص نزا ة العمل  اشل ن الخلدماج 

 .اإلنتماعٌة العمالٌة

( كااان هناااك مااا ٌشااب  الم لااس األالااى ٌتمثاال باادائرة الخاادمات اإل تمااٌااة 24ال ااواب/ المااادة )

العاماة وهاذ  الادائرة الغٌات بالغااء المإسساات وانتهاً دور الخادمات اإل تمااٌاة العمالٌاة اثناااء 

ات الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة والحصار االقتصادي وال زال لحد اآلن وال ٌو د م لس أالى للخادم

 اإل تمااٌة العمالٌة فً الوقت الحا ر وسٌتم انشائ  حال تحسٌن الو ع االمنً والمالً.

عدم التغطٌة التش ٌعٌة لهام المادة الخامسة نالعش ٌن ملن اإلتفا ٌلة المتعللق  المالحتة: -

امسلللاهمة ممسسلللاج الت مٌنلللاج اإلنتماعٌلللة فلللً تطلللنٌ  نتهسلللٌن مسلللتنٌاج الخلللدماج 

ختللد فئلاج العملا  نزٌلادة المنتفعلٌن ا لا فلً منلاطق التنمعللاج اإلنتماعٌلة العمالٌلة لم

( مللن  للاننن الضللمان اإلنتمللاعً 81الصللناعٌة نالتنا ٌللة نالخدمٌللةد هٌللث لن المللادة  

 تتهدث عن الخدماج اإلنتماعٌة نلٌسج اإلنتماعٌة العمالٌة.

ٌر وتحسااٌن ( تساااهم دائاارة التقااااد وال اامان اإل تمااااً للعمااال فااً تطااو25ال ااواب/ المااادة )

( مااان قاااانون ال ااامان 81الخااادمات اإل تمااٌاااة العمالٌاااة لمختلاااع فئاااات العماااال وفقااااً للماااادة )

 المعدل النافذ. 1971( لسنة 39اإل تمااً للعمال رقم )

لن لغلل  ملناد اإلتفا ٌلة ملن الصلع  تطاٌو لا فلً الن لج الهاضل  االنسلاة  (29ال واب / المادة )

 لتعانن فً منا  الخدماج اإلنتماعٌة للعما .للع اق نا ٌنند منا   انننً ل

عللدم التغطٌللة التشلل ٌعٌة لهاللم المللادة الثالثللٌن مللن اإلتفا ٌللة المتعلللق ازٌللادة  المالحتااة: -

 اس ام نمشا اة العما  فً منالس نهٌئاج الخدماج اإلنتماعٌة 

بالنسابة ( ان أغلب ماواد اإلتفاقٌاة مان الصاعب تطبٌقهاا فاً الوقات الحا ار 30ال واب/ المادة )

 للعراق وال ٌو د م ال قانونً للتعاون فً م ال الخدمات اإل تمااٌة للعمال.

عدم التغطٌة التشل ٌعٌة لهالم الملادة الهادٌلة نالثالثلٌن ملن اإلتفا ٌلة المتعللق  المالحتة: -

اتعللانن الللدن  األعضللال فللً المنظمللة فٌمللا اٌن للا فللً نشلل  ندعللم الخللدماج اإلنتماعٌللة 

   العم  الع اً.العمالٌة امعاننة مات
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( ان أغلب ماواد اإلتفاقٌاة مان الصاعب تطبٌقهاا فاً الوقات الحا ار بالنسابة 31ال واب/ المادة )

 للعراق وال ٌو د م ال قانونً للتعاون فً م ال الخدمات اإل تمااٌة للعمال.

علدم التغطٌلة التشلل ٌعٌة لهالم الملادة الثانٌلة نالثالثللٌن ملن اإلتفا ٌلة المتعلللق  المالحتاة: -

نافللاة الل  الللدن  ماتلل  العملل  الع اللً ا هصللالاج سللننٌة عللن الخللدماج اإلنتماعٌللة ام

 العمالٌة المتناف ة لدى ا ..

( باإلمكاان تطبٌاق بناود اإلتفاقٌاة مساتقبالً فاً حالاة تاوفر التاروع االمنٌاة 32ال واب/ الماادة )

 واالقتصادٌة ومساهمة الدولة للصندوق.

 ٌلً: ** وبدراسة الل نة للرد انتهت إلى ما

عدم التغطٌة التش ٌعٌة ألهاام المادة األنلى ملن اإلتفا ٌلة المتعلولة االموصلند االخلدماج  -

اإلنتماعٌة العمالٌلة نالتلً هلددت ا اخلدماج التغذٌلة ناإلسلاان ناإلنتولا  نتنظلٌم لن لاج 

 الف اا نالتثوٌد ندن  الهضانة نالتعاننٌاج نالخدماج الصهٌة نغٌ ها.

ألهاللام المللادة الثالثللة مللن اإلتفا ٌللة المتعلوللة اتللنفٌ  الخللدماج عللدم التغطٌللة التشلل ٌعٌة  -

اإلنتماعٌة العمالٌة النا دة ااإلتفا ٌة ننناز التد و فً التطاٌق اما ٌتمشى ملع التطلن  

 اا تصادي نتناف  اإلماانٌاج الالزمة لوٌام الخدماج.

عللق اتهدٌلد منلاطق علدم التغطٌلة التشل ٌعٌة لهالم الملادة الثانٌلة عشل  ملن اإلتفا ٌلة المت -

التنملللع الصلللناعً لن التنلللا ي لن الخلللدمً ا لللدد انشلللال صلللندنق لن اثللل  للخلللدماج 

 اإلنتماعٌة العمالٌة تشت ك فٌ  نمٌع المنشآج الصغٌ ة االمنطوة.

عللدم التغطٌللة التشلل ٌعٌة ألهاللام المللادة الثالثللة عشلل  مللن اإلتفا ٌللة المتعلوللة امنللااج  -

 ج الصغٌ ة للعما  نلف اد لس هم.الخدماج التً ٌنف ها صندنق المنشآ

التغطٌة التش ٌعٌة النزئٌلة ألهالام الملادة الخامسلة عشل  ملن اإلتفا ٌلة المتعلولة اتمنٌل   -

صلللندنق الخلللدماج اانتماعٌلللة لعملللا  المنشلللآج الصلللغٌ ةد هٌلللث لشلللا  الللل د لتمنٌللل  

ملن الخدماج المودمة طاواً لولاننن التواعلد نالضلمان اإلنتملاعً للعملا  نااسلتوطاعاج 

العما  نظٌ  ااشت اك لالستفادة من الضمان الصهً نإصاااج العم  نضلمان التواعلد 

نضمان الخدماجد ناٌضاً ااستوطاعاج من لصها  األعما  هس  نص هلذا الولاننند 

 نا ٌخص عما  المنشآج الصغٌ ة هس  ما نال انص هذه المادة. 

إلتفا ٌلة المتعللق انلناز اسلتثنال عدم التغطٌة التشل ٌعٌة لهالم الملادة الثامنلة عشل  ملن ا -

( مللا عللدا 16المنشلآج الصللغٌ ة ملن تللنفٌ  الخلدماج اإلنتماعٌللة الملذان ة فللً الملادة  

 السان نالتغذٌة ش ٌطة لدال اد  نودي عن ا لعما  هذه المنشآج.
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عللدم التغطٌللة التشلل ٌعٌة لهاللم المللادة عشلل ٌن مللن اإلتفا ٌللة المتعلللق امسللاهمة الدنلللة  -

فللً الللدعم المللالً لنشللاط النوااللة فللً المنللااج المللذان ة فللً المللادة ناصللها  األعمللا  

 السااوة.  

عللدم التغطٌللة التشلل ٌعٌة ألهاللام المللادة الثالثللة نالعشلل ٌن مللن اإلتفا ٌللة المتعلوللة ا نشللال  -

 منلس لعلى نمنالس ف عٌة للخدماج اإلنتماعٌة العمالٌة.

من اإلتفا ٌة المتعلق ا نشلال إدا ة  عدم التغطٌة التش ٌعٌة لهام المادة ال ااعة نالعش ٌن -

م ازٌللة للخللدماج اإلنتماعٌللة العمالٌللة فللً نزا ة العملل  ناٌضللاً انشللال فلل نع ل للا فللً 

 مختلد المناطق الالزمة.

عدم التغطٌة التش ٌعٌة لهام الملادة الخامسلة نالعشل ٌن ملن اإلتفا ٌلة المتعللق امسلاهمة  -

مسللتنٌاج الخلللدماج اإلنتماعٌلللة ممسسللة الت مٌنلللاج اإلنتماعٌللة فلللً تطللنٌ  نتهسلللٌن 

العمالٌة لمختلد فئاج العما  نزٌادة عدد المنتفعٌن ا ا فً مناطق التنمعلاج الصلناعٌة 

 نالتنا ٌة نالخدمٌة.

عدم التغطٌة التش ٌعٌة ألهاام المادة التاسعة نالعشــ ٌن من اإلتفا ٌلة المتعلولة الالنناز  -

العمالٌة ااتفاق ملع ممسسلاج هانمٌلة للن اج المسئنلة عن تودٌم الخدماج اإلنتماعٌة 

لن خاصة تمدي خدماج انتماعٌة عامةد على تولدٌم خلدمات ا للعملا  مواال  مالالي مالٌلة 

 ٌتفق علٌ ا.

عدم التغطٌة التش ٌعٌة لهام المادة الثالثٌن من اإلتفا ٌة المتعلق ازٌادة اس ام نمشلا اة  -

 العما  فً منالس نهٌئاج الخدماج اإلنتماعٌة.

لتغطٌة التش ٌعٌة لهام المادة الهادٌة نالثالثٌن من اإلتفا ٌة المتعلق اتعانن اللدن  عدم ا -

األعضال فٌما اٌن ا فً نش  ندعلم الخلدماج اإلنتماعٌلة العمالٌلة امعاننلة ماتل  العمل  

 الع اً.

عدم التغطٌة التشل ٌعٌة لهالم الملادة الثانٌلة نالثالثلٌن ملن اإلتفا ٌلة المتعللق امنافلاة ال   -

ماتللل  العمللل  الع الللً ا هصلللالاج سلللننٌة علللن الخلللدماج اإلنتماعٌلللة العمالٌلللة  اللللدن 

 المتناف ة لدى ا.

نلم ٌ د فً التو ٌ   د اش ن المادتٌن السادسة نالعش ٌن نالسااعة نالعش ٌن نعلٌ  ف ن  -

المالهظاج السااوة للننة الواضٌة اعدم التغطٌة التش ٌعٌة ألهاام لا تاولً  ائملة إللى لن 

 لد ذلك. ٌ تً ما ٌخا
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 دولة قطر -5

 بشؤن تحدٌد وحماٌة األ ور 1983( لسنة 15اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -أ

( 15نص  إللى ماتل  العمل  الع الً  د عللى مالهظلة اللننلة هلن  اإلتفا ٌلة الع اٌلة   لم  

غٌل  مصلاد ة عللى اإلتفا ٌلةد  –اش ن تهدٌد نهماٌة األنن  ملن هانملة دنللة  طل   1983لسنة 

 -: و اء الرد الى النحو التالًة اعدم الع ض على السلطة المختصة االتصدٌقد نالمتعلو

تللللم علللل ض ااتفا ٌللللة المشللللا  إلٌ للللا علللللى السلللللطة المختصللللة ادنلللللة  طلللل  اتللللا ٌخ  -

د نذلك إعماا لهام المادة العاشل ة ملن نظلام إتفا ٌلاج نتنصلٌاج العمل  24/4/2016

 الع اٌة.

 ٌلً:**وبدراسة الل نة للرد انتهت إلى ما 

أخذت الل نة الما بما  اء فً رد دولة قطر وتؤمال موافاتهاا بارأي السالطة المختصاة  -

 بالتصدٌق، وأن ٌكون الرد وفقاً لنموذج التقرٌر المرسل من قبل مكتب العمل العربً.   

* * * 

 دولة لٌبٌا -6

 بشؤن مستوٌات العمل 1966( لسنة 1اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -أ

  الع الً  د عللى مالهظلاج لننلة الخال ال الولانننٌٌن هلن  اإلتفا ٌلة نص  إللى ماتل  العمل

مصاد ة عللى اإلتفا ٌلةد نالمتعلولة  –( اش ن مستنٌاج العم  من هانمة دنلة لٌاٌا 1الع اٌة   م  

و ااء الارد الاى النحاو ( ملن اإلتفا ٌلةد 48 – 46 – 39اعدم التغطٌة التش ٌعٌة ألهالام الملناد  

 :التالً

( مللن اإلتفا ٌللةد فوللد تللم 39األنلللى هللً عللدم التغطٌللة التشلل ٌعٌة لهاللم المللادة   إن المالهظللة

( منل  عللى ملا 71م اعاة هذه المــادة فً مشــــ نع  ــاننن العمل  النــلـدٌد هٌلث نصلج الملادة  

ٌ تً:  ا تا ل ذمة صاه  العم  من األن  إا إذا  ام اتهنٌل  إلى المص د لن نّ ع العام  لن من 

ن  اما ٌفٌد اسلتالم األنل  فلً سلن  األنلن  نعللى اإلٌصلا  الُمعلد ل لذا الغل ض عللى لن ٌنن  ع

تشم  هذه المستنداج تفاصٌ  هسـلـا  األنلن  نتعطلى نسلخة من لا إللى العامل  لٌت الد ملن صلهة 

 التفاصٌ (

( المتعلوللة اتخفللٌض 46نالمالهظللة الثانٌللة هللً عللدم ننللند التغطٌللة التشلل ٌعٌة لهاللم المللادة  

 لعم  الٌنمً ساعة ناهدة فً األعما  الم هوة لن الخط ة لن الضا ة.ساعاج ا

اش ن عال اج العم  ا تغطً لهاام  2010( لسنة 12( من الواننن   م  13ناما لن المادة  

( من مش نع  اننن العم  الندٌلد 163( من اإلتفا ٌة فود تم إعادة صٌاغت ا فً المادة  46المادة  

 نلصاح نص ا اما ٌلً:
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تخفض ساعاج العم  المنصنص علٌ ا فً المادة السااوة ساعة ناهدة لاعض فئلاج العملا   ل

نالصناعاج ناألعما  نتهلدد فئلاج العملا  نالصلناعاج ناألعملا  المشلا  إلٌ لا اول ا  ملن نزٌل  

 العم  اما ٌننز تنظٌم ا ااتفا ٌاج نماعٌة ل

( 12( من الولاننن   لم  16المادة  ناالنساة لتشغٌ  العام  ساعاج إضافٌة نفواً لما ن د فً 

فل ن العمل  اإلضلافً للٌس لل  صلفة الدٌمنملة هٌلث ٌلتم اللنلنل إلٌل  لمنان لة ضلغط  2010لسنة 

العملل د نالللثالث سللاعاج التللً ذالل ج هللً هللد لعلللى ا ٌنللنز تنللانزهد فوللد ٌشللتغ  العاملل  سللاعة 

  اإلضلافً نٌهلدد ٌلنظم العمل 2013( لسلنة 21ناهدةد نإن منللس اللنز ال لصلد   ل ا اً   لم  

 ش نط  نالضنااط الخاصة ا . 

ننشا  لننلة الخال ال الولانننٌٌن عللى مالهظات لا نالتلً سلٌتم م اعات لا فلً مشل نع  لاننن  

 العم  الندٌد هٌث لن لننة إعداد المش نع ا زالج تستوا  فً المالهظاج من ن اج متعددة.

م فً ااسانع تادل من األهد إلى الخمٌس ( خمسة لٌا5ننفٌد لننة الخا ال ا ن العم  فً لٌاٌا  

( ساعاج فً الٌنم او ا  من منلس 5اما تخفض ساعاج العم  الفعلٌة فً ش    مضان لتصاح  

اشل ن عال لاج  2010( لسلنة 12( من  اننن العمل    لم  17النز ال إلى نان  ذلك ف ن المادة  

تنلان  الطعلام نال اهلة ا تزٌلد فلً العم  لنناج لن تتخل  ساعاج العمل  فتل ة لن لاثل  للصلالة ن

اتنظللٌم  2013( لسللنة 21منمنع للا عللن سللاعة ل م فللق نسللخة مللن  لل ا  منلللس الللنز ال   للم  

 العم  اإلضافً. 

 ارى اتفاقٌات العمل العربٌة الى السلطة المختصة-ب 

إن نزا ة العم   د لهالج اإلتفا ٌاج المعنٌلة الالع ض إللى الوطاعلاج الخاصلة ا لا لد اسلت ا 

إادال ال ليد نمن اعد ع ض ا على السلطة المختصةد ننتٌنة للظ ند الهالٌة التً تم  ا ا لٌاٌا ن

 لم نتلق لي  د نتطلع إلى تهسٌن النضع لٌتسنى ع ض اإلتفا ٌاج ا تٌة على السلطة المختصة:

   اش ن تنو  األٌدي العاملة ل معدلة ل. 1975( لسنة 4اإلتفا ٌة الع اٌة   م 

 اش ن العما  الز اعٌٌن. 1980( لسنة 12لع اٌة   م  اإلتفا ٌة ا 

   اشللل ن هللق العاملل  الع الللً فللً الت مٌنلللاج  1981( لسللنة 14اإلتفا ٌللة الع اٌللة   لللم

 اإلنتماعٌة عند تنول  للعم  فً لهد األ طا  الع اٌة.

   اش ن الخدماج اإلنتماعٌة العمالٌة. 1983( لسنة 16اإلتفا ٌة الع اٌة   م 

 اش ن ت هٌ  نتشغٌ  المعن ٌن. 1993( لسنة 17 اٌة   م  اإلتفا ٌة الع 

   اش ن عم  األهداث. 1996( لسنة 18اإلتفا ٌة الع اٌة   م 
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ن م  من مات  العم  الع اً نلننة الخا ال الوانننٌٌن م اعاة تنصٌة لننة تطاٌق اإلتفا ٌاج 

( لمللمتم  العملل  43 ( الللدن ة 8( الللنا دة فللً تو ٌلل  اللننللة مضللاطة   للم  2نالتنصللٌاج   للم  

 الع اً.

 وبدراسة الل نة للرد انتهت إلى ما ٌلً: **

( نع ض اإلتفا ٌة الع اٌة 1اخذج اللننة علماً اما نال فً  د دنلة لٌاٌا اش ن اإلتفا ٌة   م  

 على السلطة المختصة. 

تو  ظ نف ا ناللننة إذ تتف م األنضاع الصعاة التً تعٌش ا دنلة لٌاٌا الشوٌوة ف ن ا ت م  لن تس

نٌتهوق ل ا األمن نااسلتو ا  نٌلنعم الشلع  اللٌالً الالخٌ  نالتولدم ال ذن تد املا ت مل  اللننلة لن 

 46د  39تتهوق فً  اننن العم  الندٌد المزمع اصدا ه التغطٌة التش ٌعٌة الااملة ألهالام الملناد 

 الٌنم. من اإلتفا ٌة اما فً ذلك عدد الساعاج ااضافٌة المسمنح ا ا فً  48

* * * 

  مهورٌة مصر العربٌة  -7

 ( بشؤن تنقل األٌدي العاملة " معدلة "4اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) - أ

نص  إللى ماتل  العمل  الع الً  د عللى مالهظلاج لننلة الخال ال الولانننٌٌن هلن  اإلتفا ٌلة 

 –ة ( اشلل ن تنولل  األٌللدي العاملللة ل معدلللة ل مللن هانمللة نم ن ٌللة مصلل  الع اٌلل4الع اٌللة   للم  

مصاد ة على اإلتفا ٌةد نالمتعلوة اعدم التغطٌة التش ٌعٌة ألهاام الاند الثانً ملن الملادة الثانٌلة ملن 

و ااء الارد الاى النحاو اإلتفا ٌة الخاصلة ا عطلال األنلنٌلة فلً التشلغٌ  للعملا  العل   النافلدٌند 

 -: التالً

نافٌلاً اخصلنص اعطلال اشا ج اللننة فً مالهظات ا إلى لن  د الهانملة المصل ٌة للم ٌالن 

 األنلنٌة فً التشغٌ  للعما  الع   النافدٌن.

( مللن الفصلل  الثللانً اشلل ن تنظللٌم عملل  األنانلل  مللن 27نفلً هللذا الخصللنص تللنص المللادة  

" ٌخ اع اساتخدام األ اناب ... وذلاك مرااااة شارط المعاملاة على لن  2003( لسنة 12الواننن 

 أل انب من هذا الشرط "بالمثل وٌحدد الوزٌر المختص حاالت إافاء ا

" ٌحاادد الااوزٌر المخاتص بقاارار مناا  شااروط ( مللن ذاج الولاننن علللى لن 29نتلنص المللادة  

الحصول الى الترخٌص ... كماا ٌحادد حااالت إلغااء التارخٌص قبال انتهااء مدتا  وحااالت إافااء 

 اال انب من شرط الحصول الٌ  ".

شلل نط نإنلل الاج التلل خٌص  فللً شلل ن 2003( لسللنة 136ننفوللاً للولل ا  الللنزا ي   للم  

االعم  لألنان د ٌتم استثنال األنناً ملن الهصلن  عللى تل خٌص إذا  الان المعفٌلنن طاولاً للنص 

ص ٌح فً اتفا ٌاج دنلٌة تانن نم ن ٌة مص  الع اٌة ط فاً فٌ ا فً هدند تلك اإلتفا ٌاج(د املا 

 م.هدد الو ا  الفئاج المعفاة من الت خٌص نالفئاج المعفاة من ال سن
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هذا ااإلضافة لتصدٌق نم ن ٌة مص  الع اٌة على العدٌد من اإلتفا ٌاج الثنائٌة مع عدة دن  

ع اٌللة لتٌسللٌ  تاللاد  العمالللة اللٌن األ طللا  الع اٌللة نتسلل ٌ  اإلنلل الاج الخاصللة االعملل  فللً تلللك 

 الدن د نتنفٌ  الضماناج الالزمة ل مال العما .

اشل ن تنول  األٌلدي العامللة الع اٌلة  معدللة(  1975 ( لسلنة4ندٌ  االذا  لن اإلتفا ٌلة   لم  

( على لن  األنلنٌة فً التشغٌ  للعملا  النافلدٌند 2ذا ج فً نفس المنضع فً المادة الثانٌة اند  

 .بما ٌتفق وحا ات كل دولة((نانن  خاص العما  الفلسطٌنٌٌند نذلك 

ً فً هذا الش ن ٌلوً ذلك اظالل  فهانة الدنلة من العمالة النافدة نننع ا هً المعّن  ال ئٌس 

 على تطاٌق اإلتفا ٌة فً هد ذات .

 **وبدراسة الل نة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

الت اٌللد علللى مالهظت للا السللااوة اعللدم التغطٌللة التشلل ٌعٌة لهاللم الانللد الثللانً مللن المللادة الثانٌللة مللن 

عما  الع   النافلدٌند هٌلث لن ( نالخاص ا عطال اانلنٌة فً التشغٌ  لل4اإلتفا ٌة الع اٌة   م  

مللا ن د فللً اللل د ٌتعلللق الل ن الاج العملل  لألنانلل  نالهصللن  علللى التلل اخٌص دنن الللنص علللى 

 اعطال األنلنٌة فً التشغٌ  للعما  الع   النافدٌن هس  نص اإلتفا ٌة.

* * * 

 بشؤن الخدمات اإل تمااٌة العمالٌة 1983( لسنة 16اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) - ب

 ( من اإلتفاقٌة:9الحتات الل نة الى المادة )أوالً: م

" بالتزام كل منشاؤة كبٌارة ( من اإلتفا ٌة نالخاصة 9ذا ج اللننة عدم التغطٌة التش ٌعٌة للمادة  

 باٌ اد قسم للخدمات اإل تمااٌة العمالٌة ٌتبع إدارة المنشؤة مباشرة "

 رد الحكومة:

تنص على  2003( لسنة 12ننن العم    م  ( من  ا222ننن  عناٌة اللننة إلى لن المادة  

تلتاازم المنشااؤة التااً ٌبلااا ااادد امالهااا خمسااٌن اااامالً فااؤكثر بتقاادٌم الخاادمات اإل تمااٌااة  "لن 

والثقافٌة الالزماة لعمالهاا وذلاك باالشاتراك ماع الل ناة النقابٌاة إن و ادت أو ماع ممثلاٌن للعماال 

الاوزٌر المخاتص بعاد موافقاة االتحااد العاام  تختارهم النقابة العامة المختصة ، وٌصدر قارار مان

نانلال عللى ذللك صلد  الول ا  اللنزا ي لنقابات امال مصر بتحدٌد الحد األدنى لهذ  الخادمات " 

اشلل ن تهدٌللد الهللد األدنللى للخللدماج اإلنتماعٌللة نالثوافٌللة علللى مسللتنى  2003( لسللنة 215  لم  

 المنش ة .

 ن اإلتفاقٌة:( م10ثانٌاً: مالحتات الل نة الى المادة )

( ملن اإلتفا ٌلة اخصلنص 10تشٌ  اللننة إلى عدم نضلنح التغطٌلة التشل ٌعٌة لهالم الملادة  

 تانٌن لننة للخدماج اإلنتماعٌة فً ا  منش ة ااٌ ة.
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 رد الحكومة:

نالول ا   2003( لسلنة 12( ملن الولاننن  222تند  اإلشا ة فً هذا المنضلنع لن الملادة  

نالمنفذ ل ا سالد الذا   لد تنلان  اللنص عللى مشلا اة اللننلة  2003( لسنة 215النزا ي   م  

النوااٌة لن ممثللٌن للعملا  تختلا هم النواالة العاملة المختصلة عللى النضلع السلالد اٌانل  فلً تهدٌلد 

 الخدماج التً تودم للعما .

"تتاولى عللى لن  1976( لسلنة 35( من  اننن النواااج العمالٌلة   لم  12اما تنص المادة  

  ان النقابٌة مباشرة االختصاصات األتٌة كل فً النطاق المحدد لها.الل

  هـ( تنفٌذ ا ام  الخدماج التً تو ها النوااة العامة. 

 ن( المساهمة فً لننل  النشلاط اإلنتملاعً التلً ٌشلا ك فٌ لا العملا د نهٌلث لن اللننلة النوااٌلة   

م اعللاة مصللالح العمللا  النماعٌللة تننللد داخلل  الل  منشلل ة نتمثلل  العمللا  لمللام اإلدا ة نت للدد ل

 األعضال ا ا.

تونم النوااة العامة المختصة اال  ااة نالتننٌ  نمتااعلة ااشل اد عللى نشلاط هلذه اللنلان النوااٌلةد 

اما تتنلى المنافولة عللى المشل نعاج التلً تسلتثم  ا لا اللنلان النوااٌلة لمنال لاد نذللك نفولاً لهالم 

 .1976( لسنة 35( من  اننن  14المادة  

 ( من اإلتفاقٌة18ثالثاً: مالحتات الل نة الى المادة )

ذكارت الل نااة أن رد الحكوماة قااد تباٌن ماان خاللاا  التغطٌاة التشاارٌعٌة ال زئٌاة لحكاام المااادة 

 ( من اإلتفاقٌة فً شؤن استثناء المنشآت الصغٌرة من توفٌر الخدمات اإل تمااٌة 18)

 رد الحكومة:

 لد  2003لسلنة  12( من  اننن العم    م 222ى لن المادة  نفً هذا الش ن نند لن نشٌ  إل

" أن ٌنشااؤ بااالوزارة المختصااة صااندوق للخاادمات اإل تمااٌااة عللال  هللذه الهالللة اللالنص علللى 

والصحٌة والثقافٌة الى المستوى القومً ، وتلتزم كال منشاؤة ٌبلاا اادد امالهاا اشارٌن ااامالً 

نانلال علٌل  فل ن  اامال لتموٌال هاذا الصاندوق " فؤكثر بدفع مبلا خمسة  نٌهات سنوٌاً اان كال 

المنش ج التً ٌنند ا ا عش ٌن عامالً ف اث  تلتزم ا ن تمدي ماللي خمسلة ننٌ لاج علن ال  عامل  

لصالح صندنق الخدماج اإلنتماعٌة نالصهٌة نالثوافٌة انزا ة الونى العاملة هتى ٌتم ص د تلك 

دنن تمٌٌز د لن تهدٌد ألعداد نفواً للو ا  النزا ي   م  الماالي لتودٌم الخدماج العمالٌة لاافة العما 

اتهدٌللد الهللد األدنللى للخللدماج اإلنتماعٌللة نالثوافٌللة علللى مسللتنى المنشلل ة  2003( لسللنة 215 

اشلل ن الالئهلللة المالٌلللة ناإلدا ٌلللة لصلللندنق  2003( لسلللنة 216ناللذلك الوللل ا  اللللنزا ي   لللم  

األخص المادة الثامنة من  الخاصة اصل د هصلٌلة  الخدماج اإلنتماعٌة نالصهٌة نالثوافٌة نعلى

 الصندنق نفواً للضنااط المنصنص علٌ ا فٌ .
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 ( من اإلتفاقٌة25رابعاً: مالحتات الل نة الى المادة )

( ماان اإلتفاقٌااة والخاصااة بمساااهمة مإسسااة 25ااادم التغطٌااة التشاارٌعٌة لحكاام المااادة ) 

  تطوٌر وتحسٌن الخدمات العمالٌة. التؤمٌنات اإل تمااٌة أو ال مان اإل تمااً فً

 رد الحكومة:

على لن ٌوصد فً تطاٌق لهاام هلذا  2003( لسنة 12( من  اننن العم    م  202تنص المادة  

 -الاتا  االمصطلهاج ا تٌة المعانً الماٌنة   ٌن ا  من ا: 

ننن إصااة العم  ناألم اض الم نٌلة ناألمل اض المزمنلة التعلا ٌد اللنا دة ل لا فلً  لا -

 الت مٌناج اإلنتماعٌة ن  ا ات  التنفٌذٌة.

( منل  عللى 1فً الملادة   1975( لسنة 79اما ٌنص  اننن الت مٌناج اإلنتماعٌة   م   -

 لن ٌشم  نظام الت مٌن اإلنتماعً الت مٌناج ااتٌة:

 ت مٌن الشٌخنخة نالعنز نالنفاة.  -1

 ت مٌن إصاااج العم . -2

 ت مٌن الم ض. -3

 ت مٌن الاطالة. -4

 ال عاٌة اإلنتماعٌة ألصها  المعاشاج.ت مٌن  -5

( من ذاج الواننن على لن  تس ي لهالام الولاننن عللى العلاملٌن ملن 25نتنص اذلك المادة  

 الفئاج ا تٌة ......   ( العاملنن الخاضعنن ألهاام  اننن العم  ...(

 ( من اإلتفاقٌة:26خامساً: مالحتات الل نة الى المادة )

السللااق للهانمللة ااعتاللا  لن مللنح اعفللالاج ضلل ٌاٌة للمنشللآج التللً توللنم  علوللج اللننللة علللى اللل د

 اتنفٌ  الخدماج اإلنتماعٌة للعما  غٌ  مننند. 

 رد الحكومة:

( 35فً هذا الخصنص تند  اإلشا ة إلى ان  اننن المنظملاج النوااٌلة املا ن د الال د   لم  

عفلالاج نالمزاٌلا الضل ٌاٌة لتللك  د نص فً ااا  السادس على اعطلال العدٌلد ملن اا 1976لسنة 

( نمن ا على ساٌ  المثلا  إعفلال ملن الضل ائ  عللى المالانً 57د 56د 55المنظماج فً المناد  

 نالض ائ  النم اٌةد ن سنم التواضً. 

( ملن ااعفلالاج الضل ٌاٌة فلً  لاننن 13هذا ااإلضافة إلى ملا ن د اللنص علٌل  فلً الملادة  

ا ن  مع عدم اإلخال  ااإلعفالاج الض ٌاٌة األخ ى  2005سنة ( ل91الض ٌاة على الدخ    م  

 المو  ة اونانٌن خاصة ٌعفً من الض ٌاة.
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 ننٌ  إعفال شخصً سننٌاً للممن . 4000مالي  -1

إشلللت اااج التللل مٌن اإلنتملللاعً نغٌ هلللا مملللا ٌسلللتوطع نفولللاً ألهالللام  لللنانٌن التللل مٌن  -2

 اإلنتماعً لن لٌة نظم ادٌلة عن ا.

ٌن فً صنادٌق الت مٌن الخاصة التً تنش  طاولاً ألهالام  لاننن صلنادٌق إشت اااج العامل -3

 .1975( لسنة 45الت مٌن الخاصة الصاد  االواننن   م  

ل ساط الت مٌن على الهٌاة نالت مٌن الصهً على الممن  لمصلهت  لن مصلهة الزنو لن  -4

 لناده الوص د نلٌة ل ساط تامٌن استهواق المعاش.

 النماعٌة التالٌة.المزاٌا العٌنٌة  -5

 النناة الغذائٌة التً تص د للعاملٌن -ل 

 النو  النماعً للعاملٌن لن ما ٌواال  من تالفة. -  

 ال عاٌة الصهٌة. -و 

 األدناج نالمالاس الالزمة ألدال العم . -د 

 المسان الذي ٌتٌه     العم  للعاملٌن امناساة لدائ م للعم . -ه 

 واً للواننن.هصة العاملٌن من األ ااح التً ٌتو   تنزٌع ا طا -6

ما ٌهص  علٌ  لعضال السلاٌن الدالنماسً نالونصلً نالمنظماج الدنلٌلة نغٌ هلا ملن  -7

الممثلٌن الدالنماسٌٌن األنان  نذلك فلً نطلاق عمل لم ال سلمً اشل ط المعامللة االمثل  

 نفً هدند تلك المعاملة(.

 ** وبدراسة الل نة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

 لمادة التاسعة من اإلتفا ٌة.التغطٌة التش ٌعٌة ألهاام ا -

عدم نضلنح التغطٌلة التشل ٌعٌة لهالم الملادة العاشل ة ملن اإلتفا ٌلة المتعللق اتالنٌن لننلة  -

( ملن 222للخدماج اانتماعٌة العمالٌة فً ا  منش ة ااٌ ةد هٌث لشا  ال د إللى الملادة  

المنشل ة الااٌل ةد   اننن العم  نالتً تتهدث عن تودٌم الخدماج اانتماعٌة نالثوافٌة لعما 

ااإلشللت اك مللع اللننللة النوااٌللة لن ممثلللٌن للعمللا  نلللم تشلل  إلللى تاللنٌن لننللة للخللدماج 

 اانتماعٌة العمالٌة نذلك هس  نص المادة العاش ة من ااتفا ٌة. 

عللدم التغطٌللة التشلل ٌعٌة لهاللم المللادة الثامنللة عشلل  مللن اإلتفا ٌللة المتعلللق انللناز إسللتثنال  -

( ما عدا السان 16تنفٌ  الخدماج اانتماعٌة المذان ة فً المادة   المنش ج الصغٌ ة من

 نالتغذٌة ش ٌطة لدال اد  نودي عن ما للعما .
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عدم التغطٌة التش ٌعٌة ألهالام الملادة الخامسلة نالعشل ٌن ملن اإلتفا ٌلة المتعلولة امسلاهمة  -

ٌاج ممسسللة الت مٌنللاج اانتماعٌللة لن الضللماج اانتمللاعً فللً تطللنٌ  نتهسللٌن مسللتن

الخدماج اإلنتماعٌة العمالٌة لمختلد فئاج العما  نزٌادة عدد المنتفعٌن ا لا. هٌلث لن ملا 

 نال اال د ا ٌتعلق اتودٌم الخدماج اانتماعٌة العمالٌة. 

عدم التغطٌة التش ٌعٌة ألهاام المادة السادسة نالعش ٌن من اإلتفا ٌة المتعلق املنح اعلض  -

نا ٌة نالصناعٌة للمنشآج التلً تولنم اصلفة إختٌا ٌلةد اإلعفالاج من ض ائ  األ ااح الت

لن اموتضً إتفا ٌاج العم  النماعٌة اتنفٌ  اعض الخدماج اإلنتماعٌة العمالٌةد هٌلث لن 

 هذه اإلعفالاج لم ٌ د ذا ها ضمن اإلعفالاج الض ٌاٌة المشا  إلٌ ا فً ال د. 

* * * 

 الل نةثانٌاً: دول لم ترد الى مالحتات 

ننة لن عدداً من الدن  لم تل د عللى مالهظات لا السلااوة اشل ن اعلض اإلتفا ٌلاجد اهظج الل

 وهً كما ٌلً:

 (.16 – 8 – 3النم ن ٌة النزائ ٌة الدىمو اطٌة الشعاٌة: اإلتفا ٌاج ذاج اا  ام   .1

 -16 – 14 – 12 – 11 – 8 - 5 – 4نم ن ٌة السلندان: اإلتفا ٌلاج ذاج اا  لام   .2

18 – 19.) 

 (.18 – 16 – 12اإلتفا ٌاج ذاج اا  ام   للانانٌة:النم ن ٌة ا .3

 (.5 - 4اإلتفا ٌاج ذاج اا  ام   النم ن ٌة الٌمنٌة: .4

 ونورد المالحتات فٌما ٌلً:

 ال مهورٌة ال زائرٌة الدىمقراطٌة الشــعبٌة -1

 بشؤن المستوى األدنى للتؤمٌنات اإل تمااٌة. 1971( لسنة 3اإلتفاقٌة رقم ) .أ 

 ة حول هذ  اإلتفاقٌة كما ٌلً:وكانت مالحتة الل ن

المادة ال ااعة من اإلتفا ٌة تنص على لن الت مٌناج اإلنتماعٌة تضم نمٌع المشغلٌن  -

-83( ملن الولاننن  03لدى الغٌ  ا ن د اٌنما المش ع النزائ ي ٌنص فً المادة  

( المتعلق االت مٌناج اإلنتماعٌة على لن ٌسلتفٌد ملن هلذه األهالام نمٌلع العملا  11

ال ااننا لن ال لم ملهوٌن الاألن الد لٌلا الان  طلاع النشـلـاط اللذٌن ٌنتملنن إلٌل  سن

 نالنظام الذي ٌس ي علٌ م ادنن استثنال.

مللن اإلتفا ٌللة تللنص علللى انلل  تتخللذ اإلنلل الاج اصللن ة تد ٌنٌللة المااادة الخامسااة  -

املٌن لتغطٌة الفئاج المذان ة فً المادة ال ااعة من نفس اإلتفا ٌة ااإلضلافة إللى العل

لهساا م نلصها  اله د نالم ن اله ة نلصها  ااعملا  لنفسل م اولد  اإلمالان 
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اٌنما المش ع النزائ ي ذا  لن ا  هذه الفئاج التً تستفٌد من هذه الخدماج مهددة 

 نفواً للتنظٌم.

من اإلتفا ٌة تلنص عللى لنل  ا ٌنل  لن ٌّول  علدد اامل اض الم نٌلة المادة الثامنة  -

مللا فللً التشلل ٌع النزائلل ي نطاوللاً للولل ا  المشللت ك مللا اللٌن ( ملل ض اٌن15عللن  

فلل ن نللدن  األملل اض الم نٌللة هسلل   1996مللاي  05الللنزا اج الصللاد  اتللا ٌخ 

( مل ض م نلً موسلمة إللى ثالثلة 84التنظٌم الســا ي ٌفنق العدد نٌتضمن هالٌلاَ  

 –اإلصلللاااج االما نالللاج  –فللل نع  ظ لللن  لعللل اض التسلللمم الهلللاد لن الملللزمن 

  اض الناتنة عن هااج خاصة(األم

اما االنسلاة للنلزل الخلاص االت مٌنلاج عللى إصلاااج العمل  نالتل مٌن الصلهً ضلد  -

( فلل ن ااخللتالد 4ن 3الملل ض  النللزل الثالللث مللن اإلتفا ٌللة المللادة التاسللعة الفولل ة 

ٌامن فلً ط ٌولة هسـلـا  ال ٌلع المدفنعلة للمصلا  نل ال هلادث عمل  لن مل ض 

 ضمان اإلنتماعً سا ي المفعن .م نً موا نة اتش ٌع ال

من اإلتفا ٌة تنص على لن معاش الشلٌخنخة ا ٌنل  لن المادة السابعة والعشرون  -

% من األن  اٌنملا تشل ٌع الضلمان اإلنتملاعً سلا ي المفعلن  40تو  نسات  عن 

% ملن الماللي السللنني لألنل  الللنطنً 75فلان الماللي السللنني للمعلاش ا ٌول  عللن 

ننٌلٌلللة  2الملللم ي فلللً  83/12ملللن الولللاننن   لللم 16ملللادة األدنلللى المضلللمنن  ال

1983.) 

المادة التاسعة والعشرٌن فٌما ٌخص النزل الخامس نالخاص ات مٌن الشٌخنخة فً  -

من اإلتفا ٌة نالتً تنص على لن  ٌننز إٌواد لن تخفٌض المعاش فلً الهلدند التلً 

اٌنمللا المشلل ع ٌو  هللا التشلل ٌعد إذا مللا زان  صللاه  المعللاش عمللالً اعللد تواعللده 

النزائ ي لم ٌ د فً نصنص  إٌواد لن ا تطاع نلزل ملن المعلاش فلً هاللة العمل  

 اعد التواعد.

الماادة الثالثاة واألربعاٌن والرابعاة النزل السااع نالخاص االت مٌن على الاطالة فً  -

من اإلتفا ٌة نالتً تنص فلً مضلمنن ا عللى لن المعننلة المالٌلةد ا تول   واألربعٌن

اسانعاً إلى ثالثة لش   االنساة  13ن األن  مع مدة انتفاع ا تو  عن % م45عن 

لمن  ضنا سنة اشت اك فً الت مٌن من تا ٌخ التعط د اٌنما فً التشل ٌع النزائل ي 

ف ن التعنٌض عن  1994ننٌلٌة  06( المم ي فً 189-94نطاواً للم سنم   م  

% ملن األنل  75نا عن % من األن  الم نعً 50الاطالة ا ٌناغً لن ٌو  عن 

 النطنً األدنى المضمنن نا لاث  من  اثالثة م اج.

نتنزع فت ة التاف  فً منا  الت مٌن على الاطاللة عللى ل اعلة فتل اج متسلانٌة نتالنن اصلفة 

 تنازلٌة حٌث تكون:
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 100  من األن  الم نعً خال  ال اع األن  من مدة التاف % 

 80 ثانً من مدة التاف  % من األن  الم نعً خال  ال اع ال 

 60   من األن  الم نعً خال  ال اع الثالث من مدة التاف % 

 50   من األن  الم نعً خال  ال اع ال ااع من مدة التاف % 

 شهراً. 36وبالنسبة إلى مدة التكفل فهً ال ٌمكن أن تتعدى 

ت للا فٌمللا ٌخللص المنللافع العائلٌللة نالمللذان ة فللً النللزل الثللامن مللن اإلتفا ٌللة فللً ماد -

نالتً تنص عللى لنل  ٌسلتم  صل د المنلافع العائلٌلة هتلى اللنا  الثانٌة والخمسٌن

سللنة ااسللتثنال ااطفللا  الملتهوللٌن اللالتعلٌم نالعللانزٌن عللن العملل د اٌنمللا فللً  13

 1991نللنفما   10( المللم ي فللً 01التشلل ٌع النزائلل ي ننفوللاً للمنشللن    للم  

ة االنسللاة للملتهوللٌن اللالتعلٌم سللن 21ن 17المنللافع العائلٌللة تصلل د هتللى الللنا سللن 

  نالممت نٌن نالعانزٌن عن العم .

 .بشؤن الحرٌات والحقوق النقابٌة  1977( لسنة 8اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) .ب 

 وكانت مالحتة الل نة حول هذ  اإلتفاقٌة كما ٌلً:

من اإلتفا ٌة التً تنص على المســاناة اٌن العما  الع   فلً اإلنتملال ( 02المادة ) -

ى عضنٌة منظماج العما  نتمتع م ااافة هون  م النوااٌة نهً تتماشً مع لهالام إل

( نالتللً تللنص علللى عللدم إدخللا  لي تمٌٌللز اللٌن 90/14( مللن الوللاننن  22المللادة  

لعضائ م غٌ  لن المش ع النزائ ي نص على لنـــ  من اٌن ش نط ت سٌس منظمة 

سلنناج(  10ن الماتسلاة منلذ نوااٌة ننن  ااتسلا  الننسلٌة النزائ ٌلة األصللٌة  ل

 ( 90/14( من الواننن  06اما تنص علٌ  لهاام المادة  

من اإلتفا ٌة تنص على لن تما س منظماج العما  نمنظماج لصها  ( 04المادة ) -

( مللن 34األعمللا  نشللاط ا امنلل د إٌللداع لن اق تانٌن للا اٌنمللا نالهللظ فللً المللادة  

لنوااٌلة للعملا  األنل ال نالمسلتخدمٌن ( على لن تعتال  المنظملاج ا90/14الواننن  

من الواننن  37إلى  35لش   على األ   تمثٌلً:ة طاواً للمناد  6الماننة  اننناً منذ 

 90/14 ) 

من اإلتفا ٌة تلنص عللى نضلع الولاننن األساسلً دنن تلدخ  لن تل ثٌ  ( 06المادة ) -

ذال  فلً  ( ف نل  ٌللزم90/14( ملن الولاننن  21من لي ن ة نهس  لهاام الملادة  

( نواط متعلوة مثال اال دد نمنا  ااختصاص نط ٌوة 07الواننن األساسً ساعة  

 نتخا  .... إلخد تهج طائلة الاطالن.اإل

( التلً 90/14( ملن  لاننن  25من اإلتفا ٌة تتنافق مع لهاام المادة   (07لمادة )ا -

تستخدم  تنص على لن  ٌمان لن تانن للمنظماج مداخٌ  ت تاط انشاط ا ش ٌطة لن
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فً تهوٌق األهداد الذي ٌهددها الواننن األساسً فوط. غٌ  لن  تم ذا  فً اإلتفا ٌة 

لن المنظمللة النوااٌللة ٌماللن لن توللنم لن تمللا س نشللاطاً مالٌللاًد نهللذا غٌلل  نا د فللً 

 تش ٌع العم  النزائ ي الســا ي.

 الٌةبشؤن الخدمات اإل تمااٌة العم 1983( لعام 16اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) .ج 

 وكانت مالحتة الل نة حول هذ  اإلتفاقٌة كما ٌلً:

( 6إن الهق فً الخدماج اإلنتماعٌة هق مضمنن  انننا لا  العما  اموتضلى لهالام الملادة  

( ملن الولاننن 182د  181د  180( المتعلق اواننن العمل د نلهالام الملناد  90/11من الواننن  

 للعام .( المتعلق االواننن األساسً العام 78/12 

نتعتا  خدماج انتماعٌة ا  ا نشطة التً ت لدد إللى المسـلـاهمة فلً تهسلٌن معٌشلة العملا  

مادٌاً نمعننٌاًد تملن  ال ٌئلة المسلتخدمة صلندنق الخلدماج اإلنتماعٌلة التلااع ل لا امسلاهمة سلننٌة 

 15الملم ي فلً  179 - 82% من اتلة األنن  الخام  الم سنم   م 3تهتس  على لساس نساة 

 المهدد لمهتنى الخدماج اإلنتماعٌة ناٌفٌة تمنٌل ا (. 1982ماٌن 

 المالحتات:

( مع تش ٌع العم  الســا يد ما عدا 16تتنافق عمنما اهاام اإلتفا ٌة الع اٌة   م   -

ملن اإلتفا ٌلة(  8اعض المٌلادٌن التلً لشلا ج إلٌ لا اإلتفا ٌلة اصلفة إلزامٌلة  الملادة 

المطللاعمد نسللائ  النولل د نهللداج العللالود علللى الممسسللاج نالتللً تخللص تللنفٌ  

 دي التسلٌة.نهداج مهن األمٌةد ننا

اما تنص هذه اإلتفا ٌة على إنشال منلس لعلً للخدماج اإلنتماعٌة من  ا  نزا ة  -

من اإلتفا ٌة( ناذا نهدة إدا ٌة م ازٌة مالفة هص ٌاً االخدماج  24العم   المادة 

لن إ لٌمٌلة تخلتص فلً نفلس المنلا د هلذه اإلنتماعٌةد ناذا منالس مهلٌلة  طاعٌلة 

 ال ٌاا  لٌسج نا دة فً تش ٌع العم  سا ي المفعن .

نفً منا  الخدماج التً تودم ا منظملاج العملا  لشلا ج اإلتفا ٌلة إللى لنل  ا مالان  -

المنظماج النوااٌة إ امة مات  للتنظٌد ٌولنم ااسلتواا  العلاطلٌن علن العمل   الملادة 

المللادة تتنللا ض ناانلل الاج الوانننٌللة المتعلوللة اتنصللٌ  مللن اإلتفا ٌللة( نهللذه  19

 25( المللم ي فللً 19 - 04العمللا  المنصللنص علٌ للا فللً لهاللام الوللاننن   للم  

 نالمتعلق اتنصٌ  العما  نم ا اة التشغٌ  .  2004دٌسما  سنة 

 

* * * 
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  مهورٌة السودان -2

 ـل األٌـــدي العاملة " معدلة " بشؤن تنقـــ 1975( لعام 4أوالً: اإلتفاقٌة العربٌة رقــــم )

 وكانت مالحتة الل نة حول هذ  اإلتفاقٌة ما ٌلً:

"ااارى اإلتفاقٌااة الااى الساالطة المختصااة بالتصاادٌق، وموافاااة الل نااة بمااا ٌتقاارر فااً هااذا 

 الشؤن"

 بشؤن المرأة العاملة 1976( لعام 5ثانٌاً: اإلتفاقٌة العربٌة رقم )

 تفاقٌة ما ٌلً:وكانت مالحتات الل نة حول هذ  اإل

عدم نضنح ال د النا د الخاص االمادة الخامسة من اإلتفا ٌة المتعلوة اضمان إعادة تد ٌ   -

المل لة العامللة اعللد فتل اج انوطاع لا المسللمنح ا لا علن العملل د هٌلث للم تت اللد اللننلة مللن 

 ننند نص ٌغطً هذه المادة.

ة المتعللق ال لزام صلاه  العمل  فلً عدم التغطٌة التش ٌعٌة لهام المادة الثامنلة ملن اإلتفا ٌل -

المنشللآج التللً تعملل  فٌ للا نسللال ات ٌئللة دا  للهضللانة امفلل دهد لن اااشللت اك مللع منشلل ة لن 

 منشآج لخ ى.

عدم نضنح ال د النا د الخاص االمادة التاسعة من اإلتفا ٌة المتعلوة اتخفٌد األعما  التً  -

ملل د نفللً الفتلل ة األنلللى عولل  الللنادةد تاللد ا للا الملل لة العاملللة لثنللال الفتلل ة األخٌل ة لله

ناهظ  تشغٌل ا ساعاج إضافٌة فلً هلذه الفتل اجد هٌلث للم تت الد اللننلة ملن ننلند نلص 

 ٌغطً هذه المادة.

عدم التغطٌة التش ٌعٌة لهام الملادة العاشل ة ملن اإلتفا ٌلة المتعللق اهلق المل لة العامللة فلً  -

دة ا تول  علن عشل ة لسلااٌعد عللى الهصن  على إنازة ا ن  اام   ا  ناعد النضعد لمل

لا تو  مدة هذه اإلنازة اعد النضع عن سلتة لسلااٌعد نٌهظل  تشلغٌل ا  ال  انوضلال الملدة 

 لسااٌع فوط. 8المذان ةد هٌث لن الواننن سمح امدة  د ها 

عللدم التغطٌللة التشلل ٌعٌة ألهاللام المللادة السادسللة عشلل ة مللن اإلتفا ٌللة المتعلوللة اهللق الملل لة  -

نن ا نلنادها فً النمع اٌن األن  نالمعلاش لالال اللزننٌن علن ا خل  نهلق العاملة نز

األناد فً النمع اٌن معاش م عن نالدهم نمعاش م عن نالدت مد نذللك الدنن هلد ل صلىد 

هٌث لن الواننن  د نضع هداً ل صى لاال الزننٌن فً النمع اٌن معاش  نمعلاش ا خل د 

اً إلٌلل  نصللد المعللاش األصللغ د اٌنمللا المللادة هٌللث ٌللمدى إلٌ مللا المعللاش األاالل د مضللاف

اشلت طج اللدنن هلد ل صللًد املا ا ٌنللنز ألناد المل لة العاملللة النملع اللٌن معاشل م عللن 

 نالدهمد نمعاش م عن نالدت م.

عدم التغطٌة التش ٌعٌة لهام المادة الثامنة عش ة من اإلتفا ٌلة المتعللق اهلق المل لة العامللة  -

 ٌةد فً هالة إعالت ا ألنادها نلزنن ا إذا اان عانزاً.فً الهصن  على المنح العائل
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بشاااؤن حاااق العامااال العرباااً فاااً التؤمٌناااات  1981( لسااانة 14ثالثااااً: اإلتفاقٌاااة العربٌاااة رقااام )

 اإل تمااٌة اند تنقل  للعمل فً أحد األقطار العربٌة

 وكانت مالحتات الل نة الى هذ  اإلتفاقٌة ما ٌلً:

 ام المادة الثالثة ملن اإلتفا ٌلة المتعلولة ااسلتفادة العملا  العل   ملن عدم التغطٌة التش ٌعٌة ألها

النظام الت مٌنً النافذ فً الالد المنتو  إلٌ د نفً إطا  الهونق الت مٌنٌة التً ٌتمتلع ا لا عمال لاد 

هٌث لشلا  الل د إللى علدم شلمن   لاننن التل مٌن اإلنتملاعً عللى ال عاٌلة الطاٌلة فلً هلااج 

دماج الت هٌل  الم نلً ناألطل اد الصلناعٌة ناألن لزة التعنٌضلٌة نلٌضلاً الهم  ناللنادة نخل

عللدم شللمن  الهصللن  علللى المعننللة المالٌللة فللً هللااج العنللز المم للج نالملل ض ناإلصللااة 

 نالهم  نالنادة نالاطالة 

  عدم التغطٌة التش ٌعٌة ألهاام المناد من ال ااعة إلى السااعة من اإلتفا ٌة 

 ( 19 – 18 – 16 – 12  - 11 – 8ات االرقام ) رابعاً: اإلتفاقٌة ذ

كاناات مالحتااة الل نااة حااول هااذ  اإلتفاقٌااات، ار ااها الااى الساالطة المختصااة بالتصاادٌق  

 وموافاتها بما ٌتقرر فً هذا الشؤن.

  *  *  * 

 ال مهورٌة اللبنانٌة -3

حتاة الل ناة بشاؤن العماال الازرااٌٌن، وكانات مال 1980( لعاام 12أوالً: اإلتفاقٌة العربٌة رقام )

 حول اإلتفاقٌة ما ٌلً:

 "ارى اإلتفاقٌة الى السلطة المختصة بالتصدٌق، وموافاتها بما ٌتقرر فً هذا الشؤن"

بشااؤن الخاادمات اإل تمااٌااة العمالٌااة، وكاناات  1983( لعااام 16ثانٌاااً: اإلتفاقٌااة العربٌااة رقاام )

 مالحتة الل نة حول اإلتفاقٌة ما ٌلً:

لطة المختصااة بالتصادٌق، واتخااذ اإل اراءات المناسابة لتسااهٌل " اارى اإلتفاقٌاة الاى السا

 التصدٌق الٌها "

بشااؤن اماال االحااداث، وكاناات مالحتااات الل نااة  1996( لعااام 18: اإلتفاقٌااة العربٌااة رقاام ) ثالثااً 

 حول اإلتفاقٌة ما ٌلً:

 لللق اتهدٌللد عللدم التغطٌللة التشلل ٌعٌة لهاللم الفولل ة الثانٌللة مللن المللادة السللااعة مللن اإلتفا ٌللة المتع

الموصند ااألعما  الصناعٌة نالخط الذي ٌفصل ا عن غٌ ها ملن األعملا د هٌلث لن الم سلنم 

 د هدد إن الاج نش نط الت خٌص ا نشال الممسسلاج الصلناعٌةد نلالن  2002لسنة  8018

 لم ٌهدد الموصند ااألعما  الصناعٌة نالخط الذي ٌفصل ا عن غٌ ها من األعما .
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 ٌ عٌة لهاللم الفولل ة الثانٌللة مللن المللادة الثامنللة مللن اإلتفا ٌللة المتعلللق اتهدٌللد عللدم التغطٌللة التشلل

 الموصند ااألعما  الصناعٌة الخفٌفة.

  عدم التغطٌة التش ٌعٌة لهام المادة العاش ة من اإلتفا ٌة المتعلق اهظ  تشغٌ  الهدث  ا  إتمام

 ق. سن الثامنة عش ة فً الصناعاج الخط ة لن الضا ة االصهة لن األخال

  عللدم التغطٌللة التشلل ٌعٌة لهاللم الفولل ة الثانٌللة مللن المللادة السادسللة عشلل ة مللن اإلتفا ٌللة المتعلللق

اهصن  األهداث الذٌن ٌعملنن اموتضى عولد عمل  عللى لنل  ا ٌول  علن الهلد األدنلى لألنل  

 المو   فً ا  دنلة.

 إلتفا ٌللة المتعلللق عللدم التغطٌللة التشلل ٌعٌة لهاللم الفولل ة الثانٌللة مللن المللادة السللااعة عشلل ة مللن ا

 ااهتسا  فت ة الت هٌ  لن التد ٌ  التً تتخل  عم  الهدث من ضمن ساعاج عمل . 

  عدم التغطٌة التش ٌعٌة لهام المادة الثامنة عش ة من اإلتفا ٌلة المتعللق انلناز لن ٌعمل  الهلدث

سللطة لاعض الن ج اما هن دنن ساعاج العم  المهددة فً هذه اإلتفا ٌةد نذللك لعلدم إصلدا  ال

المختصة فً لانان ضنااط تنظلٌم هلذا العمل  عللى النهلن اللذي ٌتفلق ملع ااشلت اط اللنا د فلً 

 ( من اإلتفا ٌة.18المادة  

   عدم التغطٌة التش ٌعٌة لهام المادة الثالثة نالعش ٌن من اإلتفا ٌة المتعلق االتزام صاه  العم

 اٌة لن النصاٌة على الهدث. ا  تشغٌ  الهدث ا ن ٌهص  على منافوة اتااٌة ممن ل  الن

   عللدم التغطٌللة التشلل ٌعٌة لهاللم المللادة ال ااعللة نالعشلل ٌن مللن اإلتفا ٌللة المتعلللق اللالتزام صللاه

 العم  المشغ  للعام  الهدث االت مٌن علٌ  فً صنادٌق الت مٌناج اإلنتماعٌة.

  ال ن ٌاللي صلاه  عدم التغطٌة التش ٌعٌة لهام المادة السلااعة نالعشل ٌن ملن اإلتفا ٌلة المتعللق

العم  من ل  الناٌة لن النصاٌة على الهدث ا ى م ض لن غٌلا  لن تصل د ٌولنم ال  الهلدث 

 خال  لن اج العم  ٌستدعى مع فت  ا .

   عدم التغطٌة التش ٌعٌة ألهالام الملادة الثامنلة نالعشل ٌن ملن اإلتفا ٌلة المتعلولة الالتزام صلاه

 ٌة لطاٌعة العم  نمصلهة الهدث نالمذان ة العم  ا عداد سنالج تتضمن المعلنماج الض ن

 فً هذه المادة.

  عدم التغطٌة التش ٌعٌة لهام الفو ة األنلى  ل( من المادة التاسعة نالعش ٌن من اإلتفا ٌة المتعلق

انضع صاه  العم  الذي ٌعم  لدى  لهداث فً ماان ظاه  فً من ع العم  األهالام الخاصلة 

 اتشغٌ  األهداث.

 لتشلل ٌعٌة لهاللم الفولل ة األنلللى   ( مللن المللادة التاسللعة نالعشلل ٌن مللن اإلتفا ٌللة عللدم التغطٌللة ا

المتعلق ا ن ٌّالي صاه  العم  الذي ٌعم  لدى  لهداث الن ة المختصلة ا سلمال األهلداث اللذٌن 

 ٌعملنن لدى  نلعما هم نتا ٌخ التها  م االعم .
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النص الولاننن اعلد صلدن ه للتهولق ملن  نتتمنى اللننة على هانمة النم ن ٌة اللانانٌة لن تنافٌ لا

 مدى مطااوة نصنص  لألهاام النا دة فً اإلتفا ٌة.

*  *  * 

 ال مهورٌة الٌمنٌة  -4

بشاؤن تنقال األٌادى العاملاة " معدلاة "، وكانات  1975( لسانة 4اإلتفاقٌة العربٌاة رقام ) .أ 

 مالحتات الل نة حول هذ  اإلتفاقٌة ما ٌلً:

 م المللادة األنلللى مللن اإلتفا ٌللةد المتعلللق اسلل ٌان لهاللام عللدم نضللنح التغطٌللة التشلل ٌعٌة لهالل

( من  اننن العمل  المشلا  2اإلتفا ٌة على نمٌع العما  الع   النافدٌند هٌث لن المادة   م  

إلٌ ا فً ال د تتعلق اتع ٌد العام  نلم تتط ق إلى شمن  العما  الع   اه ٌة التنول  للعمل  

 داخ  الدنلة.

 اش ن تطاٌق مادل إعطال األنلنٌة فً التشغٌ  للعما  الع   النافدٌن. عدم التغطٌة التش ٌعٌة 

   من اإلتفا ٌة.2عدم التغطٌة التش ٌعٌة لاعض األهاام النا دة فً المادة ) 

   من اإلتفا ٌة.4د 3عدم التغطٌة التش ٌعٌة ألهاام المادتٌن ) 

نات مالحتاات الل ناة بشاؤن المارأة العاملاة، وكا 1976( لسانة 5اإلتفاقٌة العربٌة رقام ) .ب 

( ماان  18 - 17 - 14هااذ  اإلتفاقٌااة " ااادم التغطٌااة التشاارٌعٌة ألحكااام المااواد ) حااول

 اإلتفاقٌة "

                                        *  *  * 
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 ال زء الثالث

 دراسة مو واات ذات االقة بمعاٌٌر العمل العربٌة

 

اج العال للة امعللاٌٌ  العملل  الع اٌلة نتنصلللج اعللد نوللاش د سلج اللننللة العدٌللد مللن المنضلنعاج ذ

مسللتفٌض إلللى نملللة مللن التنصللٌاج ال ادفللة إلللى تعزٌللز النشللاط المعٌللا ي لمنظمللة العملل  الع اٌللة 

نمساعدة الدن  األعضال على تنانز الصعنااج فً النفال ااإللتزاماج المتعلوة االمعلاٌٌ  نتتمثل  

 لهم التنصٌاج فٌما ٌلً:

 اٌٌر  دٌدةإصدار مع -1 

اإلستم ا  فً اإلن الاج التً ش ع فٌ ا ماتل  العمل  الع الً نالمتعلولة ا عتملاد معلاٌٌ   -

ندعلللنة اللللدن  األعضلللال لسسللل اع ا  سلللا   إدارة العمااالعمللل  ندٌلللدة هلللن  منضلللنع 

تشلل ٌعات ا المتعلوللة االمنضللنع هتللى ٌللتم لخللذها ااإلعتاللا  فللً صللٌاغة األداة لن األدناج 

 المزمع إصدا ها.

شا ة الدن  األعضال اش ن المناضٌع التً تهظلى للدى ا ااألنلنٌلة فلً إصلدا  معلاٌٌ  إست -

 عم  ندٌدة.

 اإلٌفاء باإللتزامات المتعلقة بالمعاٌٌر -2

إنلل ال د اسللة توٌٌمٌللة لنظللام إتفا ٌللاج نتنصللٌاج العملل  الع اٌللة للتعلل د علللى النوللائص  -

اإللتزاملاج اللنا دة فٌل  ملن  نالصعنااج فً تطاٌو  نعلى إماانٌاج تنضٌح نتٌسٌ  تنفٌذ

 الدن  األعضال.

تعزٌز التناص  المااش  من مات  العم  الع اً مع نزا اج العمل  فلً اللدن  األعضلال  -

 التً تال ً صعنااج فً اإلٌفال ا لتزامات ا لتذلٌ  هذه الصعنااج.

الماتل  تثمٌن ن ند مات  العم  الع اً لتاسٌط نماذو التوا ٌ  المتعلوة االمعاٌٌ  ندعلنة  -

إلى إ سا  النماذو الندٌدة إلى لعضال لننة الخا ال الولانننٌٌن إلالدال الل لي فٌ لا ثلم الدل 

 العم  ا ا مااش ة نإد ان ا االمن ع اإللات ننً للمنظمة.

م انعة دن ٌة التوا ٌ  المطلناة هن  اإلتفا ٌاج المصد ة نغٌ  المصد ة لتخفٌد الع ل  -

عداد هذه التوا ٌ  ننضع ا نام  إل سا  التولا ٌ  ٌمتلد الذي تتهمل  الدن  األعضال فً إ

على ثالث سنناج نٌشم  سننٌاً منمنعلة ملن اإلتفا ٌلاج هتلى تت ٌل  اللدن  اصلفة ماال ة 

 نت س  التوا ٌ  المطلناة من ا فً مناعٌدها ننفواً للنماذو المّعدة فً الغ ض.

اش ن مسلتنٌاج  1976لعام  6 اهث إماانٌة إستئناد متااعة إتفا ٌتً العم  الع اٌتٌن   م -

 اش ن التننٌ  نالتد ٌ  الم نً. 1977لعام  9العم  لمعدلةل ن  م 
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 توزٌع إتفاقٌات العمل العربٌة إلى م مواات حسب محاور الموا ٌع 

 بغرى تبسٌط إ راءات المتابعة

 الم مواة األولً:** 

 بشؤن مستوٌات العمل 1966( لعام 1االتفاقٌة العربٌة رقم ) -

 بشؤن تنقل األٌدى العاملة 1967( لعام 2االتفاقٌة العربٌة رقم ) -

 بشؤن تنقل األٌدى العاملة )معدلة( 1975( لعام 4االتفاقٌة العربٌة رقم ) -

 بشؤن مستوٌات العمل )معدلة( 1976( لعام 6االتفاقٌة العربٌة رقم ) -

 النقابٌةبشؤن الحرٌات والحقوق  1977( لعام 8االتفاقٌة العربٌة رقم ) -

 بشؤن المفاو ة ال مااٌة 1979( لعام 11االتفاقٌة العربٌة رقم ) -

 الم مواة الثانٌة:** 

 بشؤن اإل ازة الدراسٌة مدفواة األ ر 1979( لعام 10االتفاقٌة العربٌة رقم ) -

 بشؤن تحدٌد وحماٌة األ ور 1983( لعام 15االتفاقٌة العربٌة رقم ) -

 بشؤن الخدمات اال تمااٌة العمالٌة 1983( لعام 16االتفاقٌة العربٌة رقم ) -

 بشؤن المستوى األدنى للتؤمٌنات اال تمااٌة 1971( لعام 3االتفاقٌة العربٌة رقم ) -

 بشؤن السالمة والصحة المهنٌة 1977( لعام 7االتفاقٌة العربٌة رقم ) -

 بشؤن بٌئة العمل 1981( لعام 13االتفاقٌة العربٌة رقم ) -

بشاااؤن حاااق العامااال العرباااً فاااً التؤمٌناااات  1981( لعاااام 14ة العربٌاااة رقااام )االتفاقٌااا -

 اال تمااٌة اند تنقل  للعمل فً أحد األقطار العربٌة

 الم مواة الثالثة:** 

 بشؤن المرأة العاملة 1976( لعام 5االتفاقٌة العربٌة رقم ) -

 هنًبشؤن التو ٌ  والتدرٌب الم 1977( لعام 9االتفاقٌة العربٌة رقم ) -

 بشؤن العمال الزرااٌٌن 1980( لعام 12االتفاقٌة العربٌة رقم ) -

 بشؤن تؤهٌل وتشغٌل المعوقٌن 1993( لعام 17االتفاقٌة العربٌة رقم ) -

 بشؤن امل األحداث 1996( لعام 18االتفاقٌة العربٌة رقم ) -

 بشؤن تفتٌش العمل 1998( لعام 19االتفاقٌة العربٌة رقم ) -

◙  ◙  ◙ 
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