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 تقـــدٌـم

لقذذلا  ما نذذظ لي تلذذا  م ادنذذظ   مقذذانينٌٌم تنفٌذذً ل مادذذالخ  مةادنذذظ دذذم نلذذا  لدذذا م نذذظ  مة ذذ     أوالً:

  يًمذ  مل  نذظ  متقذا ٌ  (2017/ كذانيم ويا )لٌنذد  ي م ال ٌم فى  ٌذ يا ةذالا  مفتذ خ دذم 

 متى تاتز   مليا  أللضا   تقلٌدلا إمى دكتب  معدا  مع  ى يفقذا مافقذ تٌم  أليمذى ي م انٌذظ دذم 

  مع  ٌظ. مدالخ  منالنظ لش خ دم نلا   تفاقٌاا يتيصٌاا  معدا 

لهذا لاذى وللا م نظ  مة      مقانينٌٌم تق ٌ   ٌتضدم ل  نتلا متقا ٌ   مذليا  أللضذا  ي لي ثانٌاً:

دالحلاتلذذا  منذذا قظ إضذذافظ إمذذى  متيصذذٌاا  معادذذظ ما نذذظ لاذذى ضذذي  تقذذا ٌ   مذذليا  أللضذذا  

    ما نظ.ي ليلها لاى دالحلاا 

دكتب  معدا  مع  ً  ع ض  مديضيع لاى د اس إل  خ دنلدظ  معدذا  مع  ٌذظ فذى لي تذ   ثالثاً: قام

ي عذذل  مدناقشذذظ  تةذذً د اذذس   ل  خ   “ 2018دذذا س / اً     ؽذذل ل  م ادنذذظ ي م دذذانٌم   

   التالى:القرار 

  امتق ٌ .وةـــً  معا   -1

  دذ  (2018/ نٌنذام  )و  ٌذا( مدؤتد   معدا  مع  ذى 45إحامظ تق ٌ   ما نظ إمى  ملي خ ) -2

 لاٌ . متيصٌظ  امدصالقظ 

 سباً.األمر معروض على المإتمر العام الموقر للتفضل بالنظر والتوجٌه بما ٌراه منا رابعاً:

 

 فاٌز علً المطٌري

 المدٌر العام

 

 عن نتائج أعمال دورتها الثامنة والثالثٌن مرفق: تقرٌر لجنة الخبراء القانونٌٌن
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 تقرٌر

 لجنة الخبراء القانونٌٌن

 والثالثٌن الثامنة نتائج أعمال دورتهاعن 

  اللبنانٌةجمهورٌة ال ،بٌروت

 2017دٌسمبر / كانون األول  2 –1 
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 تقدٌــــم

مادالخ  مةادنظ دم نلا  لدا م نظ  مة ذ      نا  لاى لليخ  مدلٌ   معا  مدكتب  معدا  مع  ً  يتنفًٌ ل   :أوالً 

 2– 1 ةالا  مفت خ  ٌ يا  ام دلي ٌظ  ما نانٌظي م ال ٌم فً   م ادنظ مقانينٌٌم  لقلا  ما نظ لي تلا 

 معدذذا    لذذلؾ ل  نذذظ  متقذذا ٌ   متذذً تاتذذز   مذذليا  أللضذذا   تقذذلٌدلا إمذذى دكتذذب  2017لٌنذذد    

يمى ي م انٌظ دم  مدالخ  منالنظ لش خ دم نلا   تفاقٌذاا يتيصذٌاا  معدذا  مع  ً  يفقال مافق تٌم  أل

  مع  ٌظ. 

 

 حضر اجتماعات الدورة أعضاء اللجنة السادة:  :ثانٌاً 

 ستاذ/ محمد كشواأل .1

 / عبد الؽنً عمرو الروٌمض ستاذ الدكتوراأل .2

 / فاطمة الرزازستاذة الدكتورةاأل .3

 إٌمان خزعل الدكتورة/ .4

  ستاذ الدكتور/ رزق بن مقبول الرٌساألالحضور عدم إعتذر عن و

 

 .  ئٌنال ملا مدلخ لا  ستاذة الدكتورة/ فاطمة الرزازاأل ولداملاٌظ  ل  فًإنتة ا  ما نظ  -و :ثالثاً 

 :  كا دم د ا دنلدظ  معدا  مع  ٌظ فً إ تدالاا  ما نظ -ب        

 مدٌر ادارة الحماٌة اإلجتماعٌة وعالقات العمل   / حمدي أحمد  السٌد .1

 رئٌس القسم اإلدارى  السٌد / شرٌؾ جمعه  .2

 وحدة التعاونٌات / إدارة الحماٌة االجتماعٌةرئٌس    السٌدة / حنان قاٌد .3

 إدارة الحماٌة اإلجتماعٌة    / مروان الراٌس السٌد .4
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يلالقذاا  معدذا ددذ الل لذم  ال تدالٌذظ ظ / حدلي وحدذل دذلٌ   ل  خ  محداٌذ  منٌل لو  ال تداع  كادظ  : رابعاً 

  فٌلذا  امنذالخ  لضذا   ما نذظظ  حذب / فاٌز لاً  مدطٌ ي  مدلٌ   معا  مدنلدظ  معدذا  مع  ٌذ نعالخ

لضا   ما نذظ دكتب  معدا  مع  ً  عطا  يكفا خ ول ب لم  لتز ز ينقا مل  تحٌاا  مدلٌ   معا  يو

م تطيٌ   مدعاٌٌ   دا ٌتنانذب  مدعٌا ي  مع  ً ي  ل    م وي  شأيلي ها فً تطيٌ  يتفعٌا  منشاط 

 متي صذذا دذذ  م نذذظ تط ٌذذي   تفاقٌذذاا  دذذ   مدتؽٌذذ  ا ي مدنذذت ل ا  كدذذا وشذذا  إمذذى لي   ما نذذظ فذذً

 ي متيصٌاا يتيضٌح  ؤٌظ  ما نظ فٌدا ٌتعاي  دضديم  متق ٌ   مدقل  مادؤتد .

 

قادا إل  خ  محداٌظ  ال تدالٌذظ  مةاصظ  دتا عظ دعاٌٌ   معدا  مع  ٌظ  تطيٌ  امٌظ  معدا   ؼ ظ فًخامساً : 

 متً ٌت  إ ناملا إمى  مليا  مع  ٌظ  مةاصظ  ا تفاقٌاا  مُدصالي لاٌلا ي مؽٌ   مدتا عظ تقا ٌ   تطيٌ  نداًج 

 . يٌعت ذ  هذً   متق ٌذ إتفاقٌذاا دحذللخ مكذا ليمذظ تةصذٌ    يمتكيم  شكا يدضديم  لٌذلُدصالي لاٌلا  

  يفقال ما ليا  متامً: د حاظ  لٌلخ دم  مدتا عظ

 مالحظات مصدقة ؼٌر مصدقة الدولــة

 3/5/18/19  9  /17 11/12/13/16 األردن

 5/7/9/17    8 /11 اإلمارات

/16/18  

 -- 5/8/11/19  7/13/17 البحرٌن

 -- 5/8/11/18/19  7  ونست

  /11 / 19  13   /17  3   /8  / 16 9 الجزائر

 -- 5/8/11/17/18/19 4  جٌبوتً

 /5 /7 /17 /18  19  3 السعودٌة
-- 

 السودان
8/11/13/19  7/17  

4/5/8/11/1

2/14/16/18/1

9 

 -- -- -- سورٌا

 -- 3/5/17/18/19 4  الصومال

  5/8/11/19 16  18 العراق
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 = جاء الرد بعد إنعقاد إجتماع لجنة الخبراء القانونٌٌن( = لم ٌتم الرد( )رمز  = تم الرد ( )رمز  )رمز 

 

 ٌاً:دا  ينٌٌم ي ٌقظ د لئٌظ تحتيي لاىل ض دكتب  معدا  مع  ً لاى م نظ  مة      مقانسا ً: ساد

 

  دراسززة التقززارٌر السززنوٌة حززول اتفاقٌززات العمززل العربٌززة محززل المتابعززة  األول:الجزززء

 وهً:

  شأم  مدنتيى  أللنى ماتأدٌناا    تدالٌظ. 1971( مننظ 3  تفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  ) -1

  شأم تنقا  ألٌلى  معاداظ   دعلمظ  . 1975( مننظ 4  تفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  ) -2

 شأم  مد وخ  معاداظ.  1976( مننظ 5  تفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  ) -3

  شأم  منالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ. 1977( مننظ 7  تفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  ) -4

  شأم  مح ٌاا ي محقيي  منقا ٌظ. 1977( مننظ 8  تفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  ) -5

  شأم  متي ٌ  ي متل ٌب  مدلنً. 1977( مننظ 9  تفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  ) -6

 

 -- 3/5/8/11/17  19 / 18 سلطنة ُعمان

 -- 5/18/19  --         فلسطٌن

 3/5/7/17/18/19  -- 15 16 /  قـطـر

 --  3/5/7/8  17/18/19 الكوٌت

 3/5/7  17/19  12/16/18   لبنان

 -- 17/18/19  5  /11 لـٌـبـٌـا

  5/8/11/18  17/19  4/16 مـصـر

 المؽرب
3/5/8/17 18/19 

-- 

 7/8/11/17 18/19 مورٌتانٌا
-- 

 -- 3/8/18 11/17/19 الـٌـمـن
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 شأم  مدفايضظ  م دالٌظ.  1979( مننظ 11  تفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  ) -7

  شأم  معداا  مز  لٌٌم. 1980( مننظ 12  تفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  ) -8

  شأم  ٌئظ  معدا. 1981( مننظ 13  تفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  ) -9

حي  معادا  مع  ذً فذً  متأدٌنذاا  ال تدالٌذظ لنذل تنقاذ   1981( مننظ 14  تفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  ) -10

 ماعدا فً وحل  ألقطا   مع  ٌظ.

 .تحلٌل يحداٌظ  أل ي  شأم  1981( مننظ 15  تفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  ) -11

  مةلداا  ال تدالٌظ  معدامٌظ. شأم  1981( مننظ 16  تفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  ) -12

  شأم تأهٌا يتشؽٌا  مدعيقٌم. 1993( مننظ 17  تفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  ) -13

  شأم لدا  ألحل ث. 1996( مننظ 18  تفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  ) -14

  شأم تفتٌش  معدا. 1998( مننظ 19  تفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  ) -15

 

 مدعنٌذظ نذي     مذليا  مع  ٌذظو نا دكتب  معدا  مع  ً نداًج تقا ٌ  حيا   تفاقٌذاا  مدذًكي خ إمذى 

 كانا ليمظ دصالقظ وي ؼٌ  دصالقظ لاى هًه   تفاقٌاا.

 ليمظ ه : 11 حــــيا   تفاقٌاا  مدًكي خ دم  ل  ٌ ( تقـــ55إمى دكتب  معدـــا  مع  ً ) يصا

 –التونسٌة الجمهورٌة  – مملكة البحرٌن – االمارات العربٌة المتحدة دولة – األردنٌة الهاشمٌة لمملكة) 

 –دولزززة قطزززر  –دولزززة فلسزززطٌن  –جمهورٌزززة السزززودان  –الجمهورٌزززة الجزائرٌزززة الدٌمقراطٌزززة الشزززعبٌة 

 .(العربٌةجمهورٌة مصر  – لٌبٌادولة  –الجمهورٌة اللبنانٌة 

 

  لقانونٌٌنمتابعة الرد على مالحظات لجنة الخبراء ا الثانً:الجزء 

 . مدعنٌظ ما نظ  مة      مقانينٌٌم إمى  مليا  مع  ٌظ  منا قظ و نا دكتب  معدا  مع  ً  مدالحلاا

  :ًهليا  7(  ل ل لاى  مدالحلاا دم 23يصا إمى دكتب  معدا  مع  ً )
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 –جمهورٌزة السزودان  –الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة  – الهاشمٌةاألردنٌة  المملكة )

 .( جمهورٌة مصر العربٌة –الجمهورٌة اللبنانٌة  – دولة قطر –جمهورٌة العراق 

  ذات عالقة بمعاٌٌر العمل العربٌةدراسة موضوعات  الثالث:الجزء 

 نل   معدا  دنلدظ  معدا  مع  ٌظ.  تطيٌ   شأم منل  فً ق    د اس إل  خ دنلدظ  معدا  مع  ٌظ 

ل نذذا  ما نذذظ  مي ٌقذذظ  مدقلدذذظ دذذم ق ذذا دكتذذب  معدذذا  مع  ذذً  يفذذً ضذذيئلا ولذذلا هذذً   متق ٌذذ   :سززابعاً 

 يدم    لاى  مدؤتد   معا .    ل  خ مدع يض لاى د اس 

 

 نتةاصا  ما نظ دم ةالا  مدناقشاا  متً ل  ا و نا    تدالاتلا لذلخ دالحلذاا لادذظ  كدذا وكذلا  :ثامناً 

  ٌاً:ي مدؤتد   معا  ألهدٌتلا يهً كدا  تلا  منا قظ  تضعلا ودا  د اس   ل  خلاى  عض دالحلا

 

لل  ل ضذلا   تفاقٌذاا لاذى  شا ا فً تقا ٌ ها إمى وم   عض  مليا  أللضا  و الحلا  ما نظ وم   .1

 امتصلٌي  ٌ    إمى ي يل  ةتالفذاا  ذٌم تشذ ٌعلا  مذيطنً ي منصذي   مذي  لخ  ةتصظ مناطظ  مد

تكذيم لائقذال ليم قٌذا   مذليا  والٌ ذب  إمٌلذا مد ذ   ا  مدشذا   م  وفً هًه   تفاقٌاا. يتذ ى  ما نذظ 

ذذ  ذذامع ض أللضذا   اتي  مليمذذظ  دي ذب نلذذا  إتفاقٌذذاا ٌقذذ  لاذذى لذ إمتز دذال فذذً حذل ً تذذ  ا  مذًي ٌد  

 . مع  ٌظ يهي ال ٌعنً ي يب  متصلٌي لاى   تفاقٌظ يتيصٌاا  معدا

  يهذي دذا يتطذيٌ هدذظ  متشذ ٌ   مذيطنً دذ   مدعذاٌٌ   متصذلٌي فذً حامذظ إقذ   ه ٌنذدح  دال   إم   

ٌؤلي إمى تحقٌي وحل وه   الهل ؾ  متً قادا دنلدظ  معدا  مع  ٌظ دذم و الذا يهذي تيحٌذل يتقذا ب 

 تش ٌعاا  معدا فً  مليا  مع  ٌظ. 

 

قٌذذاا لاذذى  منذذاطظ لذذل  لذذ ض   تفا  عذذض  مذذليا وي لا فذذً تقا ٌ هذذا وم   الحلذذا  ما نذذظ وم   .2

ٌن ؽذً  متذز    ذامع ض   م  يتذ ى  ما نذظ و ى صعي اا تتعاي  نلادلا  ملنتي ي.ٌ    إم  مدةتصظ

م  مع ض وي  مل  نظ  متً فإ امتامً  ي صظ  امتصلٌي يفقا ملنتي  كا ليمظ مناطظ  مدةت ملى وم ٌت 

  امتصلٌي ال ٌدكم  لت ا ه يفا ل  ًم   المتز  .  قي   لا وي ناطظ وة ى ؼٌ   مدةتصظت
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 متصذذلٌي  م زئذذً  مدنصذذي  لاٌذذ  فذذً دعلذذ  تذذللي  ما نذذظ  مذذليا  أللضذذا  إمذذى  ألةذذً  د ذذلو  .3

  تفاقٌاا  ددا ٌؤلي إمذى تحقٌذي  مدزٌذل دذم  متصذلٌقاا لاذى هذًه   تفاقٌذاا ي ال ت ذاط  متذل ٌ ً 

  امدعاٌٌ   مي  لخ فٌلا حنب ل يفلا  مدحاٌظ.

 

تك ٌذؾ إمذى  يتللي (   تدالٌظٌظ  محدا إل  خ) م ليل  مد ًيمظ دم دكتب  معدا  مع  ً  ما نظ م ت د   .4

 متي صذذا دذذ   يتعزٌذذز  مع  ٌذذظ  مدتعاقذذظ  تذذل ٌب  مكذذي ل   مفنٌذذظ  مدعنٌذذظ  دعذذاٌٌ   معدذذا  ونشذذطت 

  ل   ا  مدعنٌظ  امدعذاٌٌ  فذً يز   ا  معدذا يتقذلٌ   مذلل   مفنذً ملذا دذم و ذا تحقٌذي  مدزٌذل دذم 

ؤلي إمذى تحقٌذي مقذانينٌٌم ددذا ٌذ متي صا  ٌم هًه  الل   ا يدكتب  معدذا  مع  ذً يم نذظ  مة ذ     

     مشأم.هل ؾ  مد  يخ دم  مدعاٌٌ  ي ٌفا   مليا  امتز داتلا فً هً   أل

 

صاب يز  خ  معدا  (دي يلخكانا ؼٌ   إم)حل ث يحلخ إل  ٌظ  ليا  مدعنٌظ املليتلا   ما نظ تؤكل .5

  امكفا  ا  مدؤهاظ  مالزدظ. يتزيٌلها  ي مليمٌظتةت   امدنائا  مدتعاقظ  دعاٌٌ   معدا  مع  ٌظ 

 

ش    وحل  مديلفٌم  مدةتصٌم  دعاٌٌ   معدا فً يز  خ  معدا ليا  مع  ٌظ  املليتلا   ما نظ تؤكل .6

 محكذذيدً فذذً دةتاذذؾ لي  ا دذذؤتد   معدذذا  مع  ذذً محضذذي  وشذذؽاا م نذذظ تط ٌذذي ضذذدم  ميفذذل 

 مة ذذ     مدد اذذظ  فٌم يم نذذظ  تفاقٌذذاا ي متيصذذٌاا يتذذأدٌم  محذذي   ي متي صذذا  ذذٌم هذذؤال   مدذذيل

ا ٌذذً  مكادذذا ي مصذذحٌح  متز دذذاا  مذذلي  ئٌنذذلا فذذً  مدذذؤتد  يدكتذذب  معدذذا  مع  ذذً متحقٌذذي  متنف

   شأم  مدعاٌٌ . أللضا  

 

اتع ٌؾ  دعاٌٌ   معدا  مع  ٌظ لاى وين  نطاي ي إلتدذال دةتاذؾ  مينذائا ي ذاألة  تللي  ما نظ م .7

د ذذا   مدعنٌذظ م لذاا  ألةذذ ى وطذذ  ؾ   نتذاج  م ال ذذظ ي  لذال  ي منذذلي ا ي محاقذاا  مل  نذذٌظ مذلى 

 دنلداا  مد تد   مدلنً.   م ادعظ حاداخ د مصحافظ   مقضا    م
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يمذظ فذً إلذل لها  مد ً لذيل م ةذالا لذلل  متقذا ٌ   مد نذاظ ي مد ا نظ تفالا  مليا  أللضا م  م د  ت .8

 .يتأدا وم ٌنتد  هً   متفالا يٌتعزز متحقٌي  ألهل ؾ  مدنشيلخ دم  منشاط  مدعٌا ي مادنلدظ

 

تؤكذل لاذى دم دكتب  معدا  مع  ً  كدا  خل يفقال منداًج  متقا ٌ   مدعل  تؤكل  ما نظ لاى ض ي خ  م  .9

دذم  مذذليا  أللضذا  حتذذى تذذتدكم نً فذً  متقذذا ٌ   مد نذذاظ  متشذ ٌ   مذذيطضذ ي خ إل  ج نصذذي  

  ما نظ دم  الطالع لاٌلا ي مت  ا دم تيف   متؽطٌظ  متش ٌعٌظ ألحكا    تفاقٌاا دحا  مدتا عظ.   

 

ي متعايم لل ل ك تا ٌظ  مفنٌظ ما نظ لاى حنم   تشك   ما نظ  مدلٌ   معا  مدنلدظ  معدا  مع  ٌظ ي من :تاسعاً 

  متا   ن اح لدا  ما نظ.

 

  

 رئٌس اللجنة                                                                              

   فاطمة الرزاز /الدكتورة                             
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 الجزء األول

 العربٌةحول اتفاقٌات العمل  دراسة التقارٌر السنوٌة

 لتزامات التً تقع على الدول بموجب النظامأوالً: اإل

لزدول األعضزاء بعزد إصزدار التالٌزة لاإللتزامزات علزى  العربٌزةنظام اتفاقٌات وتوصٌات العمزل ٌنص 

 :اإلتفاقٌة أو التوصٌة

  مدةتصظ  امتصلٌي. ظ مع ض لاى  مناط -1

ذ تقذا ٌ  نذنيٌظ يفقذال ماندذاًج  مدُ دي فاخ  مليا  أللضا  دكتب  معدا  مع  ً  نا  لاى طا ذ   -2 لخ ع 

 :لمدم ق ا  

  ي متط ٌي  معداً ألحكادلا.  مليا   تفاقٌاا  متً صالقا لاٌلا  .و 

 ال ذ    ا  مدتةذذًخ متنذذلٌا  متصذذلٌي لاذذى   تفاقٌذذاا  متذً مذذ  ٌذذت   متصذذلٌي لاٌلذذا  ي ٌذذام  .ب 

  مصعي اا  متً تحيا ليم  متصلٌي لاٌلا.

 حكادلا.و أحكا   متيصٌاا يدلى د  لاخ   متل  ٌ   مدتةًخ مالنت شال .ج 

 مالحظات اللجنة بشؤن إلتزامات الدول األعضاء :ثانٌاً 

بعززض اإلتفاقٌززات علززى السززلطة المختصززة لتارٌخززه لززم تعززرض  حظززت اللجنززة ان بعززض الززدولال .أ 

 ٌلً:بالتصدٌق وهً كما 

 – 18 – 16 – 13 – 12 – 5 – 3)المملكزززة األردنٌزززة الهاشزززمٌة: اإلتفاقٌزززات ذات االرقزززام  -1

19.) 

 (.17 – 9 – 7 – 5)اإلتفاقٌات ذات االرقام : دولة االمارات العربٌة المتحدة -2

 14 – 8 – 5 – 4 – 3)مقراطٌة الشزعبٌة: اإلتفاقٌزات ذات االرقزام ٌالجمهورٌة الجزائرٌة الد -3

– 15 – 16 – 18.) 

 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3)جمهورٌة جٌبوتً: اإلتفاقٌات ذات االرقام  -4

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

 .(8)الرقم ذات  تفاقٌةجمهورٌة السودان: اإل -5

  / 5 / 7 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19). 3)دولة قطر: اإلتفاقٌات ذات األرقام  -6
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 .(16/  12/  57 / /  3)اإلتفاقٌات ذات األرقام الجمهورٌة اللبنانٌة:  -7         

 .(19/  18/  17)اإلتفاقٌات ذات األرقام دولة لٌبٌا:  -8 

 .(18/  11/  8/  5)اإلتفاقٌات ذات األرقام  :جمهورٌة مصر العربٌة -9 

 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8) الجمهورٌززة اإلسززالمٌة المورٌتانٌززة: اإلتفاقٌززات ذات االرقززام -10 

13 – 14 – 15 – 16 – 17.) 

 15 – 14 – 13 – 12 – 10 – 8 – 6 – 3) الجمهورٌة الٌمنٌة: اإلتفاقٌات ذات االرقزام -11 

– 16 – 18.) 

المكتب بتقارٌرها حول بعض اإلتفاقٌات، وهً كما لتارٌخه الحظت اللجنة ان بعض الدول لم تواؾ  .ب 

 ٌلً: 

 (19/  11/  9) : مقراطٌة الشعبٌةٌالجمهورٌة الجزائرٌة الد -1

 (19/  18/  17/  11/  8/  5/  4) : جٌبوتًجمهورٌة  -2

 (19/  18/  17/  7/  5/  3)المملكة العربٌة السعودٌة :  -3

 (19/  18/  17/  5/  4/  3)الصومال : جمهورٌة  -4

 (18) : جمهورٌة العراق -5

 (19)سلطنة ُعمان :  -6

 (19/  18/  17/  8/  5/  3) المملكة المؽربٌة : -7

 (19/  18/  17/  11/  8/  7) : االسالمٌة المورٌتانٌةالجمهورٌة  -8

 (.19/ 18/ 17/ 11/ 8/  3):  الجمهورٌة الٌمنٌة -9

 :دول وافت مكتب العمل العربً بتقارٌرها بعد إنعقاد إجتماع اللجنة 

 .(13): مقراطٌة الشعبٌةٌالجمهورٌة الجزائرٌة الد -1

 .(19/  11/  8/  5) العراق:جمهورٌة  -2

 .(18 / 17/  11/  8/  5/  3)سلطنة ُعمان:  -3

 .(19/  18/  17/  8/  7/  5/  3)  دولة الكوٌت: -4
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دولزة  –األردنٌزة الهاشزمٌة  ) المملكزة وم فح   م ليل لاى  متقذا ٌ  ملذً   معذا  ي ذلا  ما نذظ  .ج 

الجمهورٌززززة  – التونسززززٌةالجمهورٌززززة  – مملكززززة البحززززرٌن – االمززززارات العربٌززززة المتحززززدة

–دولززة قطززر  –دولززة فلسززطٌن  – جمهورٌززة السززودان – مقراطٌززة الشززعبٌةٌالجزائرٌززة الد

حذذيا  اتقا ٌ هذذ ا نذذاوقذذل  ) جمهورٌززة مصززر العربٌززة – دولززة لٌبٌززا –الجمهورٌززة اللبنانٌززة 

 كدا ٌاً: ً  يهدصالي لاٌلا مؼٌ  ي  مدصالي لاٌلا  تفاقٌاا 

 

 الدولت

 إتفاقياث

 هصادق عليها

 إتفاقياث

 هصادق عليهاغير 

 

 

 

 

الوولكت األردًيت  -1

 الهاشويت

 

( لسٌة 9اإلتفبلية العربية رلن ) -

بشأى التىجيه  7911

 والتذريب الوهٌي.

 

( 71اإلتفبلية العربية رلن ) -

بشأى تأهيل  7991لسٌة 

 وتشغيل الوعىليي.

 

( لسٌة 1اإلتفبلية العربية رلن ) -

بشأى الوستىي األدًً  7917

 اإلجتوبعية.للتأهيٌبت 

( لسٌة 5اإلتفبلية العربية رلن ) -

 بشأى الورأة العبهلة. 7911

( لسٌة 71اإلتفبلية العربية رلن ) -

 بشأى عول األحذاث. 7991

( لسٌة 79اإلتفبلية العربية رلن ) -

 بشأى تفتيش العول. 7991

 

 

دولت االهاراث  -2

 العربيت الوتحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 ( لسٌة5اإلتفبلية العربية رلن ) -

 بشأى الورأة العبهلة. 7911

( لسٌة 1اإلتفبلية العربية رلن ) -

بشأى السالهة والصحة  7911

 الوهٌية.

( لسٌة 9اإلتفبلية العربية رلن ) -

بشأى التىجيه والتذريب  7911

 الوهٌي.

( لسٌت 17اإلتفاقيت العربيت رقن ) -

 بشأى تأهيل وتشغيل الوعىقيي. 1993
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 هولكت البحريي -3

 

( لسٌة 1العربية رلن )اإلتفبلية  -

بشأى السالهة والصحة  7911

 الوهٌية.

 

( 71اإلتفبلية العربية رلن ) -

 بشأى بيئة العول. 7917لسٌة 

 

( 71اإلتفبلية العربية رلن ) -

بشأى تأهيل  7991لسٌة 

 وتشغيل الوعىليي.

 

 

( لسٌة 5اإلتفبلية العربية رلن ) -

 بشأى الورأة العبهلة. 7911

( لسٌة 1) اإلتفبلية العربية رلن -

بشأى الحريبت والحمىق  7911

 الٌمببية.

( لسٌة 77اإلتفبلية العربية رلن ) -

 بشأى الوفبوضة الجوبعية. 7919

( لسٌة 79اإلتفبلية العربية رلن ) -

 بشأى تفتيش العول. 7991

 

 

 

الجوهىريت  -4

 التىًسيت

 

 

 

( لسٌة 1اإلتفبلية العربية رلن ) -

بشأى السالهة والصحة  7911

 الوهٌية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( لسٌة 5اإلتفبلية العربية رلن ) -

 بشأى الورأة العبهلة. 7911

( لسٌة 1اإلتفبلية العربية رلن ) -

بشأى الحريبت والحمىق  7911

 الٌمببية.

( لسٌة 77اإلتفبلية العربية رلن ) -

 بشأى الوفبوضة الجوبعية. 7919

( لسٌة 71اإلتفبلية العربية رلن ) -

 بشأى عول األحذاث. 7991

( لسٌة 79اإلتفبلية العربية رلن ) -

 بشأى تفتيش العول. 7991
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الجوهىريت  -5

الجزائريت 

 الديوقراطيت الشعبيت

 

( 71اإلتفبلية العربية رلن ) -

بشأى تأهيل  7991لسٌة 

 وتشغيل الوعىليي.

 

 

 

-- 

  

 

جوهىريت  -6

 السىداى

 

( لسٌة 1اإلتفبلية العربية رلن ) -

بشأى السالهة والصحة  7911

 الوهٌية.

 

( 71اإلتفبلية العربية رلن ) -

بشأى تأهيل  7991لسٌة 

 وتشغيل الوعىليي.

 

( لسٌة 1اإلتفبلية العربية رلن ) -

بشأى الحريبت والحمىق  7911

 الٌمببية.

( لسٌة 77اإلتفبلية العربية رلن ) -

 بشأى الوفبوضة الجوبعية. 7919

( لسٌة 71اإلتفبلية العربية رلن ) -

 العول.بشأى بيئة  7917

( لسٌة 79اإلتفبلية العربية رلن ) -

 بشأى تفتيش العول. 7991

  

 

 

 دولت فلسطيي -7

 

( لسٌة 5اإلتفبلية العربية رلن ) -

 بشأى الورأة العبهلة. 7911

 

( 71اإلتفبلية العربية رلن ) -

بشأى عول  7991لسٌة 

 األحذاث.

 

( 79اإلتفبلية العربية رلن ) -

بشأى تفتيش  7991لسٌة 

 العول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 
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 دولت قطر -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

( لسٌة 1اإلتفبلية العربية رلن ) -

بشأى الوستىي األدًً  7917

 للتأهيٌبت اإلجتوبعية.

( لسٌة 5اإلتفبلية العربية رلن ) -

 بشأى الورأة العبهلة. 7911

( لسٌة 1اإلتفبلية العربية رلن ) -

بشأى السالهة والصحة  7911

 الوهٌية.

( لسٌة 71العربية رلن )اإلتفبلية  -

بشأى تأهيل وتشغيل  7991

 الوعىليي.

( لسٌة 71اإلتفبلية العربية رلن ) -

 بشأى عول األحذاث. 7991

( لسٌة 79اإلتفبلية العربية رلن ) -

 بشأى تفتيش العول. 7991

 

 

  

الجوهىريت  -9

 اللبٌاًيت

 

( 71اإلتفبلية العربية رلن ) -

بشأى تأهيل  7991لسٌة 

 الوعىليي.وتشغيل 

 

( 79اإلتفبلية العربية رلن ) -

بشأى تفتيش  7991لسٌة 

 العول.

 

 

 

( لسٌة 1اإلتفبلية العربية رلن ) -

بشأى الوستىي األدًً  7917

 للتأهيٌبت اإلجتوبعية.

 

( لسٌة 5اإلتفبلية العربية رلن ) -

 بشأى الورأة العبهلة. 7911

 

( لسٌة 1اإلتفبلية العربية رلن ) -

والصحة بشأى السالهة  7911

 الوهٌية.
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 دولت ليبيا -11

 

( لسٌة 5اإلتفبلية العربية رلن ) -

 بشأى الورأة العبهلة. 7911

 

( 77اإلتفبلية العربية رلن ) -

بشأى الوفبوضة  7919لسٌة 

 الجوبعية.

 

( لسٌة 71اإلتفبلية العربية رلن ) -

بشأى تأهيل وتشغيل  7991

 الوعىليي.

 

( لسٌة 71اإلتفبلية العربية رلن ) -

 بشأى عول األحذاث. 7991

 

( لسٌة 79اإلتفبلية العربية رلن ) -

 بشأى تفتيش العول. 7991

  

 

جوهىريت هصر  -11

 العربيت

 

( 71اإلتفبلية العربية رلن ) -

بشأى تأهيل  7991لسٌة 

 وتشغيل الوعىليي.

 

( 79اإلتفبلية العربية رلن ) -

بشأى تفتيش  7991لسٌة 

 العول.

 

لسٌة ( 5اإلتفبلية العربية رلن ) -

 بشأى الورأة العبهلة. 7911

( لسٌة 1اإلتفبلية العربية رلن ) -

بشأى الحريبت والحمىق  7911

 الٌمببية.

( لسٌة 77اإلتفبلية العربية رلن ) -

 بشأى الوفبوضة الجوبعية. 7919

( لسٌة 71اإلتفبلية العربية رلن ) -

 بشأى عول األحذاث. 7991

 ( 55ي ًم  ٌكيم د ديع  متقا ٌ   مي  لخ)  ٌ يإً    ( تق ٌ  ل دطاي اَ هً   معا 115دم وصا )  ل تق

 مد ناظ دذم  مذليا  أللضذا  ( ٌص ح د ديع  متقا ٌ  18دا وضفنا  متقا ٌ   مي  لخ  شكا دتأة  )

  .( تق ٌ  ل 73)

   مح    مك ٌ  متق ٌ  هً   معا  يإً ت دم  ما نظ هً   متفالا   ٌ ا ً دم  مليا  أللضا  ي مًي ٌفن 

فإنلذذا تعذذ ب لذذم ودالذذا فذذً  مدزٌذذل دذذم  مت ذذايب فذذً إ نذذاا  متقذذا ٌ  حتذذى تكتدذذا  مفائذذلخ يتتحقذذي 

  ألهل ؾ  مدنشيلخ دم  منشاط  مدعٌا ي مادنلدظ. 

  كدا تأدا  ما نظ وم ٌت  إ ناا  متقا ٌ   مدطاي ظ فً  آل اا  مدحللخ حتى ٌدكذم ل ضذلا لاذى م نذظ

  مقانينٌٌم يتحصا  مفائلخ  مد  يخ.   مة    
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 اسة تقارٌر الدول حول اإلتفاقٌاتثالثاً: در

،  9 ، 8 ، 7،  5،  3)تاقى دكتب  معدا  مع  ً تقا ٌ  حيا  تفاقٌذاا  معدذا  مع  ٌذظ ً ا  ال قذا  

11  ،13  ،17  ،18  ،19). 

 :منحٌث وصل 

 .(19،  18،  17،  9 ، 5،  3) أل قا  تقا ٌ  حيا   تفاقٌاا ً ا المملكة األردنٌة الهاشمٌة  -

 (.17،  9،  7،  5)تقا ٌ  حيا   تفاقٌاا ً ا  أل قا   دولة االمارات العربٌة المتحدة -

 .(19،  17،  13،  11،  8،  7،  5)تقا ٌ  حيا   تفاقٌاا ً ا  أل قا   مملكة البحرٌن  -

 .(19،  18،  11،  8،  7،  5)تقا ٌ  حيا   تفاقٌاا ً ا  أل قا   الجمهورٌة التونسٌة -

 (.17) ق   ظتق ٌ  حيا   تفاقٌ مقراطٌة الشعبٌةٌالجمهورٌة الجزائرٌة الد -

 (.19 ، 17 ، 13،  11،  8،  7)تقا ٌ  حيا   تفاقٌاا ً ا  أل قا   السودانجمهورٌة  -

 .(19،  18،  5)تقا ٌ  حيا   تفاقٌاا ً ا  أل قا   دولة فلسطٌن -

 (.19،  18،  17 ، 7،  5،  3)تقا ٌ  حيا   تفاقٌاا ً ا  أل قا   ردولة قط -

 (.19،  17 ، 7،  5،  3)تقا ٌ  حيا   تفاقٌاا ً ا  أل قا   الجمهورٌة اللبنانٌة -

 (.19،  18 ، 17،  11،  5)تقا ٌ  حيا   تفاقٌاا ً ا  أل قا   دولة لٌبٌا -

 (.19،  18،  17،  11،  8،  5)تقا ٌ  حيا   تفاقٌاا ً ا  أل قا   جمهورٌة مصر العربٌة -

 

* * * 
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 المملكة األردنٌة الهاشمٌة .1     

 اإلتفاقٌات الُمصادق علٌها

 بشؤن التوجٌه والتدرٌب المهنً. 1977( لسنة 9اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -أ

 مدداكذظ  أل لنٌذظ دذم  1977 منذنظ (9تق ٌذ  حذيا  التفاقٌذظ  مع  ٌذظ  قذ  )يصا دكتب  معدا  مع  ذً 

 دا ٌاً:  م لهً  ي ا  فً  – ملاشدٌظ 

 القسم األول

 بٌانات عامة

( لسزنة 9)ن علزى االتفاقٌزة العربٌزة رقزم ٌرجى بٌزان الزنص التشزرٌعً الزذي صزدقت بموجبزه األرد .1

 بشؤن التوجٌه والتدرٌب المهنً. 1977

 اإلجابة:

 حٌث كانا  أل لم  مليمظ  م   عظ فً  مدصالقظ. 1980تدا  مدصالقظ لاى  التفاقٌظ يليم تحفل فً لا   

 

ٌرجى إرفاق أرقزام وتزوارٌا النصزوص التشزرٌعٌة السزارٌة التزً لهزا عالقزة بؤحكزام االتفاقٌزة وإن  .2

 (.التعلٌمات اللوائح، الوزارٌة، )القراراتأمكن التعرض للتطبٌق العملً لتلك النصوص التشرٌعٌة 

     :اإلجابة

 مفصذا  م امذث  متشذؽٌا ي متي ٌذ   مدلنذً  كدذا وم  مذيز  خ  1996منذنظ  8قانيم  معدا  أل لنذً  قذ   :ويالل 

 وي لا قن  ةا   امتي ٌ  ي متشؽٌا  مدلنً. 

قذانيم دؤننذظ  متذل ٌب  مدلنذً فلذً دعنٌذظ يدنة طذظ دنذً نشذأتلا  تذيفٌ  ةذلداا  ال شذال ي متي ٌذ   : انٌال 

 مدلنً دم ةالا كافظ ونشطتلا  ي نتحل ا قندا مإل شال ي متي ٌ   مدلنً يلداا لاى تيفٌ  د شل ل 

 (1985 مننظ 11 متل ٌب  مدلنً  ق  دؤننظ  )قانيمدلنٌال فً كا دعلل دم دعاهلها  متل ٌ ٌظ. 

ي مذًي يضذ  تصذنٌؾ مادلذم ي مدنذتيٌاا  مدلنٌذذظ  1999منذنظ  27قذانيم تنلذٌ   معدذا  مدلنذً  قذ   : ام ذال 

 ي مدحالا  مدلنٌظ يدعاٌٌ  إنشائلا يدز يمتلا مادلنظ يماعاداٌم  مدلنٌٌم.

  مد كز  ميطنً متندٌظ  مدي  ل  م ش ٌظ. :   عال 
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ٌرجززى بٌززان الززنص التشززرٌعً الززذي ٌعطززً االتفاقٌززات الدولٌززة المصززادق علٌهززا قززوة النفززاذ بمجززرد  .3

 الداخلٌة؟التصدٌق علٌها مع بٌان مرتبة االتفاقٌات المصادق علٌها بالنسبة للتشرٌعات 

 : اإلجابة

 من  لاى د لو ندي  مقانيم  مليمً لاى  مقانيم  مل ةاً دم للد  حٌث  م  وؼفا ملنتي   ال لنً قل  :ويالل 

ل ا هي ن   مدذالخ  من   ميحٌل  مي  ل فً  ملنتي   مًي ٌنل   معالقظ دا  ٌم  مقانيم  ال لنً ي مدعاه

ي    مدعاهل ا ي التفاقٌاا  متً ٌت تذب لاٌلذا تحدٌذا ةز نذظ  مليمذظ شذٌئا دذم  منفقذاا و :(  قيملا33/2)

ي في لاٌلا د اذس  ألدذظ يال ٌ ذيز  إً دناس فً حقيي  ال لنٌٌم  معادظ  ي  مةاصظ ال تكيم نافًخ  ال 

 فً وي حاا وم تكيم  مش يط  من ٌظ فً دعاهلخ وي  تفاي دا دناقضظ ماش يط  معانٌظ  .

نذتق   ال تلذال  مقضذائً    أنذ : مقضا  يتفنٌ   مقي نٌم: فٌدا  نتق   ال تلال  مقضائً مدحكدظ  متدٌٌذز  : انٌال 

حتى يمي قا   متعا ض  ٌنلا ي ٌم قي لل  مقانيم  ميطنً يٌذلا ًمذ    مليمً لاى تط ٌي قي لل  مقانيم 

  يضيح لاى  ألةً  ندي  مقانيم  مليمً يدم ضدنلا  مدعاهل ا لاى  مقانيم  مل ةاً .

نليدظ  مقانينٌذظ  أل لنٌذظ  إال  نذت نا  فذً  مدش ع  أل لنً  م  ٌأا لاى د ت ظ  مدعاهلخ  مليمٌظ فً  مد : ام ا

إً  شت ط دي فقذظ د اذس  ألدذظ منفذاً  مدعاهذلخ  1952( دم  ملنتي   أل لنً معا  2(  م نل )33 مدالخ )

 متً تدس حقيي  أل لنٌٌم  معادظ  ي  مةاصظ  كًم   متً تحدا ةزٌنظ  مليمظ نفقاا  لٌلخ ؼٌ  دل  ظ 

   أل لنً ديقفا ي ضحا فً  ٌام د ت ظ  مدعاهلخ  مليمٌظ فذً  مدنليدذظ فً  مدي زنظ.  لي ه   تةً  مقضا

 مقانينٌظ  أل لنٌظ  إً لو ا دحكدظ  متدٌٌز  مديق خ فً وحكادلا  لاى  ألةً  عايٌظ  مدعاهلخ  مليمٌظ لاى 

 مقذذانيم  منافذذً فذذً حامذذظ  متعذذا ض  يمكذذم لاذذى  م انذذب  ألةذذ   ٌ ذذب وم ال نننذذى  م  منلذذا   مقذذانينً 

 لنً ال ٌأةً  د لو  مني  ي  مقضائٌظ  إً تنتطٌ   مدحكدظ  م  يع لدا حكدا    فً قضٌظ وةذ ى   أل

 متعا ض ي الةتالؾ د  قانيم ل ةاً ألد   مًي قل ٌؤلي إمى إ  ا  فً تط ٌي  مدعاهلخ  مليمٌظ لنل  

إعززدادكم لهززذا لمززوقرة حززٌن هززل تززم التنسززٌق مززع منظمززات أصززحاب األعمززال والعمززال فززً دولززتكم ا .4

  العربٌة.( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل 17؟ وذلك تمشٌاً مع أحكام المادة )التقرٌر

       نع   -

 فً حالة اإلجابة بـ ) نعم ( ٌرجى ذكر المنظمات التً تم التنسٌق معها.
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ً ا  معالقذظ  منقا اا  معدامٌذظ  –ؼ فظ ت ا خ  أل لم  –ؼ فظ صنالظ  أل لم  -  تحال نقا اا  معداا -

 دعٌذظ  – مدصذفاخ  -  مكل  ذا  –  م يتذاس –  مشذ كاا ي مدصذان   مك ٌذ خ )  مفينذفاا –نقا ظ  مدقذايمٌم  –

 ....( -  مفنالي

 القسم الثانً

 التشرٌعات السارٌة التً تؽطً أحكام االتفاقٌة

 المادة األولى

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 الموقرة؟أهداؾ التدرٌب المهنً فً دولتكم  •

 حنب قانيم دؤننظ  متل ٌب  مدلنً ي حنب  مةطط  النت  تٌ ٌظ ماتعاٌ  ي متل ٌب  مدلنً ي متقنً فقذل تذ  

 يض  للٌل دم  ألهل ؾ  متً تنعى  مليمظ  أل لنٌظ متحقٌقلا يتتد ا  دا ٌأتً: 

تذذيفٌ  فذذ    متذذل ٌب  مدلنذذً  لذذل ل  مقذذيى  معاداذذظ  مفنٌذذظ ي فذذ  كفا تلذذا فذذً دةتاذذؾ تةصصذذاا  –و 

 : تنيٌ   متل ٌب  مدلنً  دا فً ًم ي معدا لاى   ألكالٌدًدنتيٌاا  متل ٌب  مدلنً ؼٌ  ي

 متذذل ٌب  مدذذنل  طيٌذذا  الدذذل يًمذذ  دذذ  د  لذذاخ  يما ذذامؽٌم مددا نذذظ متادذذًخ  مدلنٌذذظ مصذذؽا   منذذم  .1

  منافًخ. متش ٌعاا 

دي قذذ  لدالذذ  مؽاٌذذاا  فذذ   تذذل ٌب  معذذاداٌم فذذً  مدؤننذذاا فذذً د  كذذز  متذذل ٌب  مدتةصصذذظ يفذذً .2

 .كفا تل 

  مدلم. متل ٌب  مدك ؾ ي من ٌ  مدةتاؾ  .3

  مدلنٌظ. متل ٌب فً د االا  منالدظ ي مصحظ  .4

   .يتطيٌ   مدؤنناا  مصؽٌ خ ي مدتينطظ  نشا تقلٌ  ةلداا  ال شال  مدنانلخ  –ب 

 ذلك؟بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على  •

قذانيم  يدنلذا:هنا   معلٌل دم  منصي   متشذ ٌعٌظ  متذً ؼطذا وهذل ؾ  متعاذٌ  ي متذل ٌب ي متي ٌذ   مدلنذً 

قذذانيم صذذنليي للذذ   –قذذانيم تنلذذٌ   معدذذا  مدلنذذً  –قذذانيم دؤننذذظ  متذذل ٌب  مدلنذذً  – معدذذا  أل لنذذً 

-2020-2015 مدلنذً   مةطظ  النذت  تٌ ٌظ مدؤننذظ  متذل ٌب – متشؽٌا ي متل ٌب  مدلنً ي متعاٌ   متقنً 
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يؼٌ هذا  2025 -2016 مدذي  ل  م شذ ٌظ   نذت  تٌ ٌظ -  2016- 2011 ميطنٌذظ ماتشذؽٌا   النذت  تٌ ٌظ

  مك ٌ  

 المادة الثانٌة

 كفامظ ح ٌظ  مف ل فً  ةتٌا  نشاط   متعاٌدً ي مدلنً ضدم وهل ؾ  مندي  القتصالي ي ال تدالً ماد تد .

 المادة الثالثة

ودا   مف ل ماحصيا لاى  متي ٌ  ي متذل ٌب  مدلنذً  مدنانذ ٌم مذ  طذي ا فتذ خ   لذل ل محٌاتذ  إتاحظ  مف صظ 

  معداٌظ ي علها.

  ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك؟ •

ل ٌب  مدلنذً  مدنانذ ٌم هنا   مك ٌذ  دذم  منصذي   متشذ ٌعٌظ  منالدذظ محصذيا  ألفذ  ل لاذى  متي ٌذ  ي متذ

 –قذذانيم تنلذذٌ   معدذذا  مدلنذذً  –دؤننذذظ  متذذل ٌب  مدلنذذً  قذذانيم –  أل لنذذً: قذذانيم  معدذذا يتتد ذذا فذذً

 النذذت  تٌ ٌظ  ميطنٌذذظ ماتشذذؽٌا  – 2025-2016 النذذت  تٌ ٌظ  ميطنٌذذظ ماتعاذذٌ  يتندٌذذظ  مدذذي  ل  م شذذ ٌظ 

 يؼٌ ها. – ي متل ٌب ي متعاٌ   مدلنً ي متقنً

 المواد من الرابعة إلى السابعة

 ما ٌلً:ٌرجى بٌان 

 الظروؾ المحلٌة؟ معمواءمتها أهداؾ سٌاسة التوجٌه والتدرٌب المهنً ومدى  •

تقي  نٌانظ  متي ٌ  ي متل ٌب  مدلنً لاذى دحايمذظ تحقٌذي للٌذل دذم  ألهذل ؾ  ميطنٌذظ ي متذً تتضذدم  -1

 مت كذز فذً تيفٌ   معدامظ  مكفؤخ  مدؤهاظ ي مدل  ظ  ي محل دم  م طامظ ي معدا لاى تنيٌ   متل ٌب يلل  

دلم يتةصصاا دحللخ  يتا ٌظ  حتٌا اا نيي  معدا  مدحاً ي القاٌدذً  حنذب دتطا اتذ   ي مدي ئدذظ 

 فً نيي  معدا دم دلم. تيف  ٌم قل  ا ي ؼ اا ي دكاناا  مف ل ي ٌم دا ٌ

تذذ  يضذذ  لذذلخ ةطذذط ي نذذت  تٌ ٌاا يطنٌذذظ دذذم ضذذدنلا  نذذت  تٌ ٌظ  متعاذذٌ  يتندٌذذظ  مدذذي  ل  م شذذ ٌظ  -2

ٌ ٌظ  متشؽٌا ي متل ٌب ي متعاٌ   مدلنً ييضذ  ةطذظ يطنٌذظ  صذالح قطذاع  متعاذٌ  ي متذل ٌب ي نت  ت

 مدلنً ي مفنً ي متقنً  يد   عظ يتعلٌا  نت  تٌ ٌظ  ال شال ي متي ٌ   مدلنً ي ميلٌفً  يكالا تلذلؾ 

 .إمى  نتق     مي ق   مدحاً ييض   منٌاناا  مدالئدظ فً د اا  متي ٌ  ي متل ٌب  مدلنً
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 األكثر تمثٌالً؟ العمالومنظمات العمل هل ٌتم التنسٌق فً هذا الصدد مع منظمات أصحاب  •

 نع          -

 المواد من الثامنة إلى الرابعة عشر

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

النصوص التشرٌعٌة التً تحدد أهزداؾ السٌاسزة الخاصزة بالتوجٌزه والتزدرٌب المهنزً التزً تؽطزً  •

 (.14،  13،  12،  11،  10، 9)أحكام المواد أعاله 

قادا  محكيدظ  يض    طا   ميطنً مادؤهالا ي مًي ٌحلل  مكفاٌاا  مفنٌذظ ي مدنذاكٌظ ي مدنذدٌاا يط ٌعذظ 

 متةصصذذاا يتيحٌذذلها ضذذدم إطذذا   ذذاد  مادذذؤهالا  كدذذا تقذذي  يز  خ  معدذذا ييز  خ  متةطذذٌط ي مد كذذز 

مل  ناا يإلل ل  متقذا ٌ   دذا ٌتعاذي  ام طامذظ يت كزهذا  ميطنً متندٌظ  مدي  ل  م ش ٌظ  إ      مدنيحاا ي 

ينن لا ي متةصصاا  مدش عظ ي م  كلخ يوٌظ دتؽٌ  ا ً ا لالقظ  يتيفٌ  هذًه  مدعايدذاا ودذا   ألفذ  ل دذم 

 و ا  الةتٌا   مدلنً  مدالئ .

 المواد من الخامسة عشر إلى الثالثة والعشرٌن

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

لتً تحدد أهزداؾ السٌاسزة الخاصزة بالتوجٌزه والتزدرٌب المهنزً التزً تؽطزً النصوص التشرٌعٌة ا •

 (.23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16)أحكام المواد أعاله 

 النت  تٌ ٌظ  ميطنٌظ ماتي ٌ   مدلنً ي ميلٌفً يقانيم دؤننظ  متل ٌب  مدلنً  ي  قانيم يز  خ  معداٌكفا 

تيفٌ   متل ٌب ي متي ٌ   مدلنً مكا   ؼب فٌ   يتض   مدؤننظ ونس  مق يا يدعاٌٌ   المتحاي فً دةتاذؾ 

لنً  شكا    د لا يدعاهلها ننيٌا  يتقي   مدؤننظ ل   دلٌ ٌظ  مق يا  تقلٌ  ةلداا  ال شال ي متي ٌ   مد

دتي صا يدتطي   يتض   مدؤننظ   ناد ا ل ئدا يدك فا متش ٌ   م  ؼ ٌم  امتل ٌب ي نتةل   كافظ  مينائا 

 مت يٌ ٌظ ي اللالدٌظ فً ن ٌا  ميصيا إمى  ك   ش ٌحظ ددكنظ دم  مدنتللفٌم     د لا  متل ٌ ٌظ  يٌتيف  

يتأدٌم ضل  صا اا  معدا يدنح ؼام ٌتل   لا مادتل  ٌم و نا  فت خ  متل ٌب تأدٌم صحً يضدام   تدالً 

دي صالا وي دكافأخ شل ٌظ وي إلفائل  دم  لا ةلداا يو ي   متذل ٌب  كدذا ٌذت  تيقٌذ  لقذيل ماتذل ٌب دذ  

وصحاب  معدا ي مدتل  ٌم ت ٌم حقيي يي   اا  مدتل ب و نا  تل ٌ   ملى صاحب  معدا. ) قذانيم  معدذا   
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تعاٌدذذاا  ذذ  دت  متذذل ٌب  مدلنذذً  ونذذس ي  ذذ    ا  مق ذذيا فذذً  متذذل ٌب قذذانيم دؤننذذظ  متذذل ٌب  مدلنذذً  

 . مدلنً(

 المادة الرابعة والعشرون

تتةً كا ليمظ لضي        ا  متنلٌدٌظ  مكفٌاظ  ضدام فالاٌظ تط ٌي وحكا   مقانيم  مدشا  إمٌ  فذً  مدذالخ 

  مةادنظ لش  دم هًه  التفاقٌظ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 الخاص بالتوجٌه والتدرٌب المهنً؟هل توجد إجراءات تنظٌمٌة تكفل تطبٌق أحكام القانون  •

 نع         -

 فً حالة اإلجابة بـ ) نعم ( ٌرجى ذكر اإلجراءات المشار إلٌها؟ •

ٌكفا قانيم دؤننظ  متل ٌب  مدلنً يدا ٌن  ي لن  دم ونلدظ يتعاٌداا تنفًٌ  متل ٌب ي متي ٌذ   مدلنذً دذم 

قن   ال شال ي متي ٌ   مدلنً ي مد شلٌم  مدلنٌٌم فذً دعاهذل  مدؤننذظ يضذدم  مةطذط  منذنيٌظ ملذا. ةالا 

تفعٌذذا  مةذذلداا  2016 - 2011  شذذال  مدلنذذً ي مذذيلٌفًكدذذا تكفذذا  النذذت  تٌ ٌظ  ميطنٌذذظ ماتي ٌذذ  ي ال

 ي م   دت ي ألنشطظ  مدقلدظ ضدم دفلي   متي ٌ   مدلنً.

 مدي  ل  م ش ٌظ ٌض  يحل ا ةاصظ  امتي ٌذ   مدلنذً ي متشذؽٌا  إضذافظ إمذى  كدا وم  مد كز  ميطنً متندٌظ

ي ذذيل تشذذ ٌعاا ييحذذل ا ةاصذذظ  امتشذذؽٌا ي متي ٌذذ   مدلنذذً فذذً يز  خ  معدذذا ييز  خ  مت  ٌذذظ ي متعاذذٌ  

 يدةتاؾ  م ادعاا  م ندٌظ ي مةاصظ.

 المادة الخامسة والعشرون

 فً د اا نٌاناا  متي ٌ  ي متل ٌب  مدلنً.تعدا كا ليمظ لضي لاى تحقٌي  متكادا  مع  ً 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

مززدى تززرابط سٌاسززات التوجٌززه والتززدرٌب المهنززً فززً بلززدكم مززع الجهززات األخززرى المعنٌززة علززى  •

 المستوى العربً.

هنا  تعايم ي ٌي د  للٌل دم  مليا  مع  ٌظ فً د اا  متي ٌ   مدلنً دم حٌث  مدشا كظ فً نقا  مة   ا 

  مدنتلٌاا ي مداتقٌاا  مع  ٌظ وي دم ةالا  مد ال  ا  م نائٌظ.ل   
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 يدًك  ا  متفاه   م نائٌظ( ) التفاقٌاا 

 المادة السادسة والعشرون

تعدا كا ليمظ لضي لاى ت الا  مدعايداا حيا نٌانذاا  متي ٌذ  ي متذل ٌب  مدلنذً لذم  مط ٌذي  م نذائً  

 يلم ط ٌي دنلدظ  معدا  مع  ٌظ.

 ٌلً: ٌرجى بٌان ما

ما هً اإلجراءات المتبعة لتبزادل المعلومزات حزول سٌاسزات التوجٌزه والتزدرٌب المهنزً مزع بعزض  •

 الدول العربٌة.

تت    محكيدظ نلت  مدشا كظ فً  مداتقٌاا  مةاصظ  دنلدظ  معدا  مليمٌظ ي مع  ٌظ ي  تدالاا يز     معدذا 

فاقٌاا  م نائٌظ د   مليا  مع  ٌظ فذً د ذاا ت ذالا  مع ب ي مدؤتد  ا ي منلي ا  مةاصظ  إضافظ إمى لقل  الت

  مدلنً. مدعايداا حيا نٌاناا  متي ٌ  

ماتعذذايم دذذ   مذذليا  مع  ٌذذظ  يوي لا  نذذت  تٌ ٌظ  متشذذؽٌا ي متذذل ٌب ي متعاذذٌ   مدلنذذً ي مفنذذً ي متقنذذً وهذذل فا

 : تتضدم

فذً  م اذل م  مع  ٌذظ  ي متعذايم تطيٌ   الدكاناا  ميطنٌظ كدا ينيلا مالنتفالخ دم ف    معدا  مدتاحذظ  .1

 د  دنلدظ  معدا  مع  ٌظ ي مدنلداا  القاٌدٌظ فً هً   مد اا.

لل   متي   ي متح   نحي تكادا  القتصال ا  مع  ٌظ يح ٌظ ح كظ  معدامذظ  ٌنلذا ي متعذايم دذ  دنلدذظ  .2

  معدا  مع  ٌظ  امةصي .

 تعاٌ  ي متل ٌب  مدلنً  شكا ةا .تعزٌز يض   أل لم كد كز  قاٌدً مادي  ل  م ش ٌظ  عادظ يما .3

 هل ٌوجد تعاون فً مجال تبادل المعلومات فً هذا المجال مع منظمة العمل العربٌة؟ •

 نع          -

 المادة السابعة والعشرون

تتةً كا ليمظ لضي        ا  مدنان ظ متحقٌي  النتفالخ  مقصيى دم إدكاناا  متل ٌب  مدتاحذظ فذً  مذليا 

 فً ًم  تش ٌ  إقادظ لي  ا تل ٌ ٌظ دشت كظ د   مليا  مع  ٌظ  ألة ى. مع  ٌظ   دا 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:
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لتززدرٌب المهنززً علززى الصززعٌد هزل ٌززتم تبززادل الخبززرات والتجزارب لتحقٌززق االسززتفادة المتبادلززة فزً ا •

 ؟العربً

 نع          -

 التنظٌم الذي ٌتناول هذه المادة.

 2019 - 2017 مةطظ  النت  تٌ ٌظ ميز  خ  معدا  .1

  مةطظ  النت  تٌ ٌظ مدؤننظ  متل ٌب  مدلنً .2

 ةطظ  نت  تٌ ٌظ  متشؽٌا ي متعاٌ  ي متل ٌب  مدلنً ي متقنً  .3

د دذذا  التفاقٌذذاا ماتعذذايم يت ذذالا  مة ذذ  ا فذذً د ذذاا  متذذل ٌب ي متي ٌذذ   مدلنذذً دذذ  للٌذذل دذذم  مذذليا  .4

  ينذذي ٌا ي معذذ  ي ي  دذذا  ا  مع  ٌذذظ ي معامدٌذذظ يدنلذذا  منذذعيلٌظ يدصذذ  ي مذذٌدم يتذذينس ي م ز ئذذ

 ي م ح ٌم ي مكيٌا يقط  يلدام ي منيل م يمٌ ٌا يفانطٌم.

 المادة الثامنة والعشرون

تقي  كا ليمظ لضي  حصذ   مدلذم ي متةصصذاا يدنذتيٌاا  مدلذا خ لاذى  مدنذتيى  مقطذ ي   دذا ٌنذالل 

 لاى تيحٌل دنتيٌاا  متل ٌب ي مدندٌاا  مفنٌظ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 ٌوجد لدٌكم تنظٌم وحصر للمهن والتخصصات ومستوٌات المهارة؟هل  •

 نع          -

 النص التشرٌعً الذي ٌنظم ذلك.

  1999مننظ  27قانيم تنلٌ   معدا  مدلنً  ق   .1

 نلا   مةلدظ  مدلنٌظ يتعلٌالت  .2

  متصنٌؾ  مع  ً مادلم .3

  2010لمٌا دعاٌٌ   لتدال ولمظ  متصنٌؾ ي متيصٌؾ  مدلنً  أل لنً مننظ  .4

 International Standard Classification of متصذذذنٌؾ  مدعٌذذذا ي  مذذذليمً مادلذذذم  .5

Occupations (ISCO) 
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 International Standard Classification of متصذذذنٌؾ  مدعٌذذذا ي  مذذذليمً ماتعاذذذٌ   .6

Education (ISCED) 

 التاسعة والعشرونالمادة 

تعدا كا ليمظ لضي لاى تيحٌل  مدصطاحاا  مفنٌظ  مدنذتةلدظ فذً د ذاا  متي ٌذ  ي متذل ٌب  مدلنذً لاذى 

  مدنتيى  مقط ي.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

هل ٌوجد توحٌد للمصطلحات الفنٌزة المسزتخدمة فزً مجزال التوجٌزه والتزدرٌب المهنزً فزً دولزتكم  •

 الموقرة؟

 نع          -

 رٌعً الذي ٌنظم ذلك.النص التش

قا   مد كذز  مذيطنً متندٌذظ  مدذي  ل  م شذ ٌظ  يضذ  دنذ ل شذادا مادصذطاحاا  مفنٌذظ يتع ٌفلذا  شذكا  .1

     ئً.

  1999مننظ  27قانيم تنلٌ   معدا  مدلنً  ق   .2

 نلا   مةلدظ  مدلنٌظ يتعلٌالت  .3

  متصنٌؾ  مدعٌا ي  مع  ً مادلم .4

  2010لمٌا دعاٌٌ   لتدال ولمظ  متصنٌؾ ي متيصٌؾ  مدلنً  أل لنً مننظ  .5

 المادة الثالثون

  متدكٌنلذا  ذاا تنفٌذً  مدذي ل  مذ الث  منذا قظتي فً كا ليمظ لضي دنلدظ  معدا  مع  ٌظ  نتائت  ليلها فذً د

د ذاا تٌنذٌ  تنقذا   يفذً طاحاا  مفنٌذظ لاذى  مدنذتيى  مع  ذًدم  نتكداا  ليلها فً د ذاا تيحٌذل  مدصذ

 ٌلي  معاداظ  ٌم  مليا  مع  ٌظ. أل

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

البزرامج الخاصززة باالسزتفادة مززن إمكانٌزات التززدرٌب والززدورات المشزتركة فززً مجزال التززدرٌب علززى  .1

 الصعٌد العربً.
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وي دؤننذظ  متذل ٌب هنا   معلٌل دم  التفاقٌاا  م نائٌظ  مديقعظ  ذٌم يز  خ  معدذا وي يز  خ  مت  ٌذظ ي متعاذٌ  

 د في ننخ دم  التفاقٌاا(ظ فً  متل ٌب ي متي ٌ   مدلنً. ) مدلنً ي متً تعدا لاى تنفًٌ لي  ا دشت ك

 المهن والتخصصات ومستوٌات المهارة التً تم حصرها. .2

تذذ   اللتدذذال لاذذى لمٌذذا دعذذاٌٌ   لتدذذال ولمذذظ  متصذذنٌؾ ي متيصذذٌؾ  أل لنذذً ي متذذً حذذلل  معذذائالا  مدلنٌذذظ 

 مقطالاا  النتا ٌظ يتصنٌؾ  مدلم  يق  ا  مدنتيٌاا  مدلنٌظ  مدعتدلخ لامدٌال ي 

  الةتصاصً( – مفنً  – مدلنً  – مداه   –) دحلل  مدلا خ 

 المصطلحات الفنٌة الموحدة فً مجال التوجٌه والتدرٌب المهنً. .3

ٌ  ي متذل ٌب  مدلنذً يدنلذا يضذ  قا   مد كز  ميطنً متندٌظ  مدي  ل  م شذ ٌظ  يضذ  ولمذظ للٌذلخ تةذل   متعاذ

 لمٌا  امدصطاحاا  مفنٌظ ي مدلنٌظ يتيحٌل تع ٌفاتلا  معادٌظ.

 المادة الحادٌة والثالثون

تةص  كا ليمظ لضي  ز  ل دم    دت  متعايم  مفنً  لذا مدعاينذظ  مذليا  مصذلٌقظ  م  ؼ ذظ فذً ًمذ   فذً 

 د اا إلل ل يتندٌظ قيتلا  م ش ٌظ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 مدى معاونة الدول الصدٌقة أو االستعانة بخبرتها فً مجال إعداد وتنمٌة القوة البشرٌة. •

تقل   محكيدظ  أل لنٌظ  ملل  ي النتشا  ا يلقل  ملي  ا  مفنٌذظ يتت ذالا  مة ذ  ا فذً د ذاا تندٌذظ  مدذي  ل 

ننذخ دذم  التفاقٌذاا  )د فذي م ش ٌظ د  للٌل دم  مذليا  مع  ٌذظ  دي ذب دذًك  ا تفذاه  وي  تفاقٌذاا  نائٌذظ 

 . متفاه (يدًك  ا 

 التنظٌم الذي ٌتناول هذه المادة. •

  النت  تٌ ٌظ  ميطنٌظ مادي  ل  م ش ٌظ -

  مةطظ  ميطنٌظ  صالح قطاع  متعاٌ  ي متل ٌب  مدلنً ي مفنً ي متقنً -

  النت  تٌ ٌظ  ميطنٌظ ماتشؽٌا -

  النت  تٌ ٌظ  ميطنٌظ ماتعاٌ  ي متل ٌب  مدلنً -

  نت  تٌ ٌظ يز  خ  معدا -
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  نت  تٌ ٌظ دؤننظ  متل ٌب  مدلنً -

 قانيم  معدا  أل لنً -

 قانيم دؤننظ  متل ٌب  مدلنً -

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

نصزوص  تدرج فً التقرٌرة حٌث لم وجود تؽطٌة تشرٌعٌة ألحكام اإلتفاقٌمدى لم تتمكن اللجنة من معرفة 

 بشكٍل عام. إلشارة إلى التشرٌعات أكتفى باالتً تؽطً تلك األحكام، ولكن  التشرٌعات

 

* * * 

 

 بشؤن تؤهٌل وتشؽٌل المعوقٌن. 1993( لسنة 17اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -ب

 مدداكظ  أل لنٌظ دم  1993 ( مننظ17يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

 هً   م ل دا ٌاً:ي ا  فً  – ملاشدٌظ 

 نموذج التقرٌر

 القسم األول

 بٌانات عامة 

( 17ٌرجى بٌان النص التشرٌعً الذي صدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقٌة العربٌة رقم ) -1

 المعوقٌن. وتشؽٌل بشؤن تؤهٌل 1993لسنة 

........................................................................................................................ 

وكزذلك ٌرجى إرفاق أرقام وتوارٌا النصوص التشرٌعٌة السارٌة التً لها عالقة بؤحكام االتفاقٌزة،  -2

 الا(. –اللوائح  –)القرارات الوزارٌة بٌان التطبٌق العملً لتلك النصوص التشرٌعٌة 

( منذنظ 20يقانيم حقيي  ألشةا  ًيي   لاقظ  قذ  ) 1996( مننظ 8م قانيم  معدا  ق  )د( 13 مدالخ )

2017 
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ٌرجززى بٌززان الززنص التشززرٌعً الززذي ٌعطززً االتفاقٌززات الدولٌززة المصززادق علٌهززا قززوة النفززاذ بمجززرد  -3

 المصادق علٌها بالنسبة للتشرٌعات الداخلٌة. التصدٌق علٌها مع بٌان مرتبة االتفاقٌات

  دي ب وحكا  قضائٌظ تعطً  التفاقٌظ د ت ظ ولاى دم  متش ٌعاا  مل ةاٌظ

هززل تززم التنسززٌق مززع منظمززات أصززحاب األعمززال والعمززال فززً دولززتكم المززوقرة حززٌن أّعززدادكم لهززذا  -4

 ات العمل العربٌة.( من نظام اتفاقٌات وتوص17ٌالتقرٌر؟ وذلك تمشٌاً مع أحكام المادة )

 نع  -

 القسم الثانً

 التشرٌعات السارٌة التً تؽطً أحكام االتفاقٌة

 المادة األولى

ٌعانً دم نق  فً  عض قل  ت   م نلٌظ وي  محنٌظ وي  مًهنٌظ نتٌ ظ د ض   مدعيي هي  مشة   مًي

   مت قٌظوي حالث وي ن ب ةاقً وي لادا ي   ً ولى مع زه كاٌا وي  زئٌا لم  معدا  وي  النتد       وي 

ٌا  محٌاخ  يٌحتاج إمى  م لاٌظ ي متأه يكًم  وضعؾ قل ت  لاى  مقٌا   إحلى  ميلائؾ  ألنانٌظ  ألة ى فً

 دم و ا لد   وي إلالخ لد   فً  مد تد .

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  هل تتضمن تشرٌعاتكم تعرٌفا للمعوق؟ 

 نع  -

 .ٌرجى بٌان النص التشرٌعً المإٌد لذلك 

ٌعل شة  ً  إلاقظ كا  :2017( مننظ 20/و( دم قانيم حقيي  ألشةا  ًيي   لاقظ  ق  )3 مدالخ )

شة  ملٌ  قصي  طيٌا  ألدل فً  ميلائؾ  م نلٌظ  ي  محنٌظ وي  مًهنٌظ  ي  منفنٌظ وي  معص ٌظ ٌحيا 

نشاطاا  محٌاخ  م ئٌنٌظ   أحلليم قٌا   مشة  ٌحيا نتٌ ظ تل ةا  د   معي ئي  مدالٌظ ي محي  ز  منايكٌظ 

  انتقالا.  ي ددا نظ وحل  محقيي  ي  حلى  مح ٌاا  ألنانٌظ
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 المادة الثانٌة

تأهٌا  مدعيقٌم هي لداٌظ دنلدظ يدنتد خ د نٌظ لاى ونس لادٌظ  تللؾ إمى  النتفالخ دم  مقل  ا 

 مدتاحظ ملى  مدعيي  يٌت  تي ٌللا يتندٌتلا ل      دت تأهٌاٌظ شاداظ  تكفا تحقٌي ولاى دنتيى مقل  ت  

  مط ٌعٌظ.  ألل ئٌظ   دا ٌنالله لاى  النلداج فً  ٌئت 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 .آلٌة تؤهٌل المعوقٌن وفق التشرٌعات النافذة 

تضدٌم نٌاناا ي نت  تٌ ٌاا يةطط ي   دت  معدا ي متل ٌب ي متعاٌ   مدلنً ي متقنً ي مدناهت  -1

   لاقظ.ً ا  مصاظ يتل  ٌ  تكفا  نتٌعا لا مألشةا  ًيي 

 متل ٌب  مدلنً يتيف ها  األشكاا  مدٌن خ مألشةا  تلٌئظ  مدناهت ي مةلداا  مدقلدظ فً    دت  -2

 20/ج/25ًيي   لاقظ  /

 /ب26تةصٌ  نن ظ دم  مق يض  مدٌن خ متديٌا دشا ٌ  تشؽٌاٌظ مألشةا  ًيي   لاقظ  / -3

 المادة الثالثة

تشؽٌا  مدعيقٌم هي لداٌظ  نتفالخ دم طاقاتل   مدتاحظ  متدكٌنل  دم  محصيا لاى لدا ٌتنانب د  

 فٌ .ظ قل  تل   ي النتد       ي مت قٌ

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 كٌفٌة تنظٌم تشؽٌل المعوقٌن فً دولتكم الموقرة؟ 

 /هـ25% دم شي ؼ ها مألشةا  ًيي   لاقظ  /4مز    مقطاع  معا  ي مةا   تشؽٌا دا نن ت  إ -1

 ما اح ٌم.تن ٌا  م اح ٌم دم ًيي   لاقظ لاى  منلا   ميطنً متنلٌا يصيا  مش كاا  -2

 % لاى دؤنناا  مقطاع  مةا .4تفعٌا  متفتٌش لاى تط ٌي نن ظ  -3

  مدشا كظ فً  مدعا ض  ميلٌفٌظ  مةاصظ  تشؽٌا  ألشةا  ًيي   لاقظ. -4

 .إ ناا  م لاا ؼٌ   محكيدٌظ  ٌاناا إمى  ميز  خ تتعاي  تشؽٌا  ألشةا  ًيي   لاقظ -5

 المادة الرابعة

 دلا  ا تنالله  لاى  متكٌؾ د   ٌئتل   أك   قل  ددكم دم  منليمظ. ٌقصل  إلداج  مدعيقٌم إكنا ل 
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 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 إلدماج المعوقٌن وإكسابهم مهارات للتكٌؾ مع البٌئة؟ هل ٌتضمن تشرٌعكم الوطنً برامج -1

 نع  -

 ٌرجى تزوٌدنا بنماذج لهذه البرامج وشروط االستفادة منها. -2

   لاقظ: قانيم حقيي  ألشةا  ًيي  4 /

 إش     ألشةا  ًيي   لاقظ يدنلداتل  فً  ن   منٌاناا. -1

دم ط ٌعظ  متنيع شتى دناحً  محٌاخ  الت ا ه   ز  لدت  ألشةا  ًيي   لاقظ يق يمل  فً  -2

  م ش ي.

 معدا( ملدت  ألشةا  ًيي   لاقظ فً نيي  معدا )ت  تيقٌ   التفاقٌظ د  يكامظ  )دل بدش يع  -3

 2019-2017ش كاا ي دعٌاا( ي معا  دم  مةا  ) مقطاع  يتض  مٌا انٌظ(  اٌكا 

 المادة الخامسة

 ٌصنؾ  مدعيقيم حنب ن ب   لاقظ كدا ٌاً: 

 )أ( المعوقون جسدٌا:

 ح كتل   مط ٌعٌظ نتٌ ظ ةاا وي د ض وي لاهظ. فًه   ألشةا   مًٌم ٌي  ليم إلاقظ 

 )ب( المعوقون حسٌاً: 

 ه   ألشةا   مًٌم نقصا قل  تل   محنٌظ ميلٌفظ لضي وي وك   ملٌل . 

 )ج( المعوقون ذهنٌاً:

ه   ألشذةا   مذًٌم ٌعذانيم دذم نقذ  فذً قذل  تل   مًهنٌذظ  ٌذؤ   لاذى لداٌذاا   ل    وي  مذ  ط  وي 

  النتنتاج ملٌل .

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 .هل تتضمن تشرٌعاتكم تعرٌؾ ألنواع اإلعاقة 

 نع  -
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 ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك.

 قصي  طيٌا  ألدل فً   لاقظ:/و+ب( ل فا وني ع 3 مدالخ )

إً  كذام ال ٌتيقذ  زي ا  مقصذي   -5نفنذٌظ وي لصذ ٌظ  -4ًهنٌذظ  -3حنٌظ  -2يلائؾ  نلٌظ  -1

 شل  دم تا ٌخ  ل   معالج ي متأهٌا. 24ةالا دلخ ال تقا لم 

 المادة السادسة

ليمظ  امتعايم ي متننٌي د  وصحاب  معدا ي معداا  يض  نٌاناا ةاصظ   لاٌظ  مدعيقٌم تقي  كا 

يتأهٌال  يتشؽٌال   دا ٌدكنل  دم ول   لي ه  فً  مد تد   يتقي   تحلٌل  م لظ  مدةتصظ  تنفًٌ هًه 

  منٌاناا.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

( فً دولتكم الموقرة فً عمال، عملهل ٌوجد تعاون بٌن أطراؾ العمل الثالث )حكومة، أصحاب  -1

 مجال رسم السٌاسة الخاصة بالمعوقٌن.

 نع  -

ما شكل هذا التعاون واإلطار الذي ٌتم من خالله فً كل حالة من الحاالت المذكورة أعاله / رعاٌة  -2

 / تؤهٌل / تشؽٌل؟

  ميطنٌظ مألشةا  ًيي   لاقظ.  النت  تٌ ٌظ مدشا كظ فً صٌاؼظ  -1

 .2017( مننظ 20قانيم حقيي  ألشةا  ًيي   لاقظ  ق  )  مدشا كظ فً إلل ل دنيلخ -2

 

 هل ٌوجد جهة محددة مناط بها تنفٌذ السٌاسات الخاصة برعاٌة وتؤهٌل وتشؽٌل المعوقٌن؟ -3

 نع  -

 فً حالة اإلجابة ب)نعم(، ٌرجى تحدٌد هذه الجهات.

 يز  خ  معدا / دلٌ ٌظ  متشؽٌا / قن  تشؽٌا  ألشةا  ًيي   لاقظ. -1

  ألشةا  ًيي   لاقظ.  أللاى مشؤيم مد اس  -2

 يز  خ  متندٌظ  ال تدالٌظ – 4دؤننظ  متل ٌب  مدلنً  -3
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 المادة السابعة

تتةً كا ليمظ        ا  متً تكفا قٌا  وصحاب  أللداا  اتةاً  متل  ٌ   مةاصظ  األدم  مصنالً 

  نتاج  متً ٌعدا لاٌلا  مدعيقيم  ي منالدظ  مدلنٌظ  يكًم  إ      متحيٌ  ا  مالزدظ فً دعل ا يولي ا 

 داٌتل   يٌنلا لاٌل  ول   لدال . دا ٌؤدم ح

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

هل تحدد تشرٌعاتكم التدابٌر الواجب اتخاذها لتحقٌق األمن الصناعً والسالمة المهنٌة بالنسبة  -1

 للمعوقٌن؟

 نع  -

الالزمة فً معدات وأدوات هل ٌوجد نصوص تشرٌعٌة تلزم أصحاب األعمال بإجراء التحوٌرات  -2

اإلنتاج التً ٌعمل علٌها المعوقون بالشكل الذي ٌإمن حماٌتهم من مخاطر إصابات العمل وٌسهل 

 علٌهم أداء العمل؟

 نع  -

 فً حالة اإلجابة ب)نعم(، ٌرجى موافاتنا بها. 

ٌح مألشةا  لاى  لاا  معدا  محكيدٌظ يؼٌ   محكيدٌظ تيفٌ   مت تٌ اا  متٌنٌ ٌظ  مدعقيمظ  متً تت

/ل )قانيم حقيي  ألشةا  25فٌلدا  / ي النتد    ي مت فٌ ًيي   لاقظ  مقٌا   دلا   ميلٌفظ وي  معدا 

 .(ي مصحظ  مدلنٌظ ) منالدظدم قانيم  معدا  أل لنً /  مفصا  متان   78ي  /   لاقظ(ًيي 

 المادة الثامنة

 انتقصا   مدعايداا   حصائٌظ لم للل  مدعيقٌم  تقي  كا ليمظ  لنل إ      متعل ل  معا  مانكام  

يفئاتل   يون اب يوني ع إلاقتل   يتنعى إمى إ      مدنيحاا ي مل  ناا متحلٌل ح   هًه  ملاه خ  

 ي متع ؾ لاى ون ا لا يلي دالا.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 الموقرة؟ هل ٌوجد إحصائٌات رسمٌة عن عدد المعوقٌن وفئاتهم وأنواع أعاقتهم فً دولتكم -1

 نع  -
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قسم )منها ٌرجى تزوٌد مكتب العمل العربً بنسا  إن وجدت مثل هذه اإلحصائٌات والبٌانات، -2

 (انات سوق العمل / مجدي أبو السعنبٌ

 المادة التاسعة

 ألنانٌظ فً  لاٌظ يتأهٌا  مدعيقٌم يدحي ودٌتل   يتعدا لاى   مدنؤيمٌظتتيمى  مليمظ يفقا  دكانٌاتلا 

 تش ٌ  يلل   مدؤنناا ؼٌ   محكيدٌظ  معاداظ فً هً   مد اا.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌتضمن التشرٌع الوطنً برامج رعاٌة وتؤهٌل المعوقٌن ومحو أمٌتهم؟ -1

 نع  -

رعاٌة وتؤهٌل المعوقٌن  هل ٌوجد مشاركة من المإسسات ؼٌر الحكومٌة فً تحمل مسئولٌة -2

 ومحو أمٌتهم؟

 نع  -

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

/و قذانيم 17ٌحل   نت عال  مشة  دذم وي دؤننذظ تعاٌدٌذظ لاذى ونذاس   لاقذظ وي  نذ  لا  / -1

   لاقظ.حقيي  ألشةا  ًيي 

 /ب18يلدت  ألطفاا ًيي   لاقظ فً  مدؤنناا  متعاٌدٌظ  / ي متعاٌ  ق يالاى يز  خ  مت  ٌظ  -2

 /ز18تيفٌ  إدكانٌظ  ميصيا فً  مدؤنناا  متعاٌدٌظ  محكيدٌظ يؼٌ   محكيدٌظ  / -3

 المادة العاشرة

تتةً كا ليمظ        ا  متً تكفا إلل ل يتل ٌب  معناص   مفنٌظ  مالزدظ ي مدؤهاظ ماتعادا ي متفالا 

 لادٌظ ناٌدظ. د   مدعيقٌم  ط ٌقظ

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 إعداد وتدرٌب العناصر الفنٌة المإهلة للتعامل مع المعوقٌن  ىهل تتولى الحكومة أو جهات أخر

 بطرق علمٌة سلٌمة؟

 نع  -
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 المادة الحادٌة عشرة

 تقي  كا ليمظ  إصل    متش ٌعاا  مدنلدظ م لاٌظ يتأهٌا يتشؽٌا  مدعيقٌم.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  تشرٌعات فً دولتكم الموقرة تنظم رعاٌة وتؤهٌل وتشؽٌل المعوقٌن؟هل ٌوجد 

 نع  -

 ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك.

 .6 ملنتي   أل لنً  / -1

 .13 /  1996( مننظ 8قانيم  معدا  أل لنً  ق  ) -2

 .2017( مننظ 20قانيم حقيي  ألشةا  ًيي   لاقظ  ق  ) -3

 المادة الثانٌة عشرة

ٌكفا تش ٌ  كا ليمظ تشؽٌا للل دم  مدعيقٌم فً  مدؤنناا  محكيدٌظ يؼٌ   محكيدظ   امنن ظ  مدئيٌظ 

 ي مش يط  متً ٌحللها  متش ٌ   مدحاى. 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌلزم تشرٌعكم الوطنً تشؽٌل المعوقٌن فً المإسسات الحكومٌة وؼٌر الحكومة؟ -1

 نع  -

 

 التً ٌحددها التشرٌع الوطنً لتشؽٌل المعوقٌن؟ما هً النسبة المئوٌة والشروط  -2

تشؽٌا شة   50 - 25تاتز   م لاا  محكيدٌظ يؼٌ   محكيدٌظ إً  كام للل  معاداٌم فٌلا دم ) -

 /هـ(.25ي حل دم ًيي   لاقظ ) /

%( دم شي ؼ ها مألشةا  4( لادا وي ديلؾ تةص  نن ظ تصا إمى )50إً  ز ل  معلل لم ) -

  معدا.يز  خ  هحللدا تًيي   لاقظ حنب 
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 المادة الثالثة عشرة

ٌحلل تش ٌ  كا ليمظ  مضي  ط  مكفٌاظ  تط ٌي د لو تكافؤ  مف   فى  معدا  ٌم  مدعيقٌم يؼٌ ه  لنل 

 تنايى  مقل  ا ي مدؤهالا  كدا ٌكفا تط ٌي هً   مد لو  ٌم  م ننٌم دم  مدعيقٌم.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

تشرٌعٌة تحقق مبدأ تكافإ الفرص فً العمل بٌن المعوقٌن هل ٌتضمن تشرٌعكم الوطنً ضوابط  -1

 وؼٌرهم عند تساوى القدرات والمإهالت؟

 نع  -

هل ٌحقق تشرٌعكم الوطنً مبدأ تكافإ الفرص فً العمل بٌن الجنسٌن من المعوقٌن عند تساوى  -2

 القدرات والمإهالت؟

 نع  -

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

 )تع ٌؾ  معادا( م  تف ي  ٌم  ألشةا  ًيي   لاقظ وي ؼٌ  ًيي   لاقظ. قانيم  معدا 2 /

 .كافئ  مف   مألشةا  ًيي   لاقظ(/ ز ت4 /  مدعيقٌم:قانيم حقيي  ألشةا   4 /

 دتى كام دنتيفٌا ماش يط. صحٌا ماعدا/و ال تحيا   لاقظ  ً تلا ليم  لت ا   مشة  الئقا ل 5 /

  مشة  دم  معدا وي  متل ٌب لاى وناس   لاقظ وي ن  لا./و ال ٌ يز  نت عال 25 /

 المادة الرابعة عشرة

ٌكفا تش ٌ  كا ليمظ إلطا   أليميٌظ مادعيقٌم مشؽا  عض  ميلائؾ ي مدلم فً  أل لزخ  محكيدٌظ 

 تتال   د  قل  تل  يإدكانٌاتل .  متً يؼٌ   محكيدٌظ 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  ًإعطاء األولوٌة للمعوقٌن لشؽل بعض الوظائؾ والمهن فً األجهزة هل ٌتضمن تشرٌعكم الوطن

 الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة التً تتالءم مع قدراتهم وإمكانٌاتهم؟

 نع  -
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 ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك.

( لضذي 25تشكٌا د اذس  ألدنذا ( لذلل  أللضذا  )  لاقظ )/و دم قانيم حقيي  ألشةا  ًيي 11 /

( لاى  ألقا دم  ألشةا  ًيي   لاقظ ٌت  تعٌٌنل   ق    دم د اس  ميز     نا  لاى تننٌب 9دنل  )

  ئٌس  مد اس  أللاى مألشةا   مدعيقٌم.

دم ول   لدذا   ال ٌدنعقانيم  معدا  أل لنً )إً  وصٌب لادا إصا ظ نتت لنلا ل ز ل ئ   زئً  14 /

إً  ي ذل د ذا  ٌنانب حامت ؼٌ  لدا   مًي كام ٌقي     ي ب لاى صاحب  معدا تشؽٌا  فً لدا وة  

 (....هً   معدا ي األ    مدةص  مًم  

   لاقظ(دم وصحاب  مة  خ دم  ألشةا  ًيي  ) ال ظ/  تشكٌا م نظ تكافؤ  مف   دم ولضائلا 14 /

   لاقظ. امتدٌٌز لاى وناس دم دلادلا تاقً  مشكايى  مدتعاقظ 

 المادة الخامسة عشرة

تنعى كا ليمظ  قادظ  مي ش  مدحدٌظ مادعيقٌم دم ًيي   لاقظ  مشلٌلخ  يؼٌ   مقال ٌم لاى  النة  ط 

 فً ح كظ  معدا. 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌوجد ورش عمل خاصة بالمعوقٌن من ذوي اإلعاقة الشدٌدة؟ 

 نع  -

 المادة السادسة عشرة

تعدا كا ليمظ لاى تش ٌ   مدعيقٌم متأنٌس  دعٌاا تعاينٌظ إنتا ٌظ ةاصظ  ل   يلاى لل  هًه 

  م دعٌاا  دةتاؾ  مينائا  مدتاحظ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

هل ٌتضمن التشرٌع الوطنً السماح بإقامة جمعٌات تعاونٌة إنتاجٌة خاصة بالمعوقٌن فً دولتكم  -1

 الموقرة؟

 نع  -
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 جمعٌات المعوقٌن التعاونٌة اإلنتاجٌة؟هل تدعم الحكومة  -2

 نع  -

 نوع هذا الدعم؟ وما هفً حالة اإلجابة ب)نعم(، 

 ندٌظ  ال تدالٌظ  ش يط.لل  دالي دم ق ا يز  خ  مت

 المادة السابعة عشرة

تعدا كا ليمظ لاى تش ٌ   مدعيقٌم  قادظ دشا ٌ  إنتا ٌظ صؽٌ خ ٌلٌ ينلا  أنفنل  وي  امدشا كظ د  

 مدشا ٌ   دةتاؾ  مينائا  مدتاحظ.يلاى لل  هًه  اة ٌم  

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

هل تشجع الحكومة إقامة مشارٌع إنتاجٌة صؽٌرة للمعوقٌن ٌدٌرونها بؤنفسهم أو بالمشاركة مع  -1

 آخرٌن؟

 نع  -

 ما هً أشكال الدعم التً تقدمها الحكومة إلقامة وإنجاح هذه المشارٌع؟ -2

ي متشؽٌا  امتننٌي د   مد اس  أللاى مشؤيم  ألشةا   مدعيقٌم / ب لاى صنليي  متندٌظ 26 / -1

 تةصٌ  نن ظ دم  مق يض  مدٌن خ متديٌا دشا ٌ  تشؽٌاٌظ مألشةا  ًيي   لاقظ يون ه .

تنلٌ  دعا ض مع ض دنت اا ٌليٌظ مألشةا  ًيي   لاقظ متنيٌقلا تنلدلا يز  خ  معدا  -2

    لاقظ.ضاٌا  امدشا كظ د   م دعٌاا  مةاصظ  متً تعنى  ق

 المادة الثامنة عشرة

 م ني  تتةً كا ليمظ        ا  مالزدظ  لفا  ولي ا   نتاج  متً ٌنتةلدلا  مدعيقيم فً لدال  دم 

  م د كٌظ وي دم  ز  دنلا.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

هل ٌوجد فً تشرٌعاتكم نصوصاً تعفً أدوات اإلنتاج التً ٌستخدمها المعوقون فً عملهم من  -1

 رسوم الجمركٌة، وهل اإلعفاء شامل أم جزئً؟ال

 شادا -                           نع                        -
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 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

  2017( مننظ 20ًيي   لاقظ  ق  )دم قانيم حقيي  ألشةا   46.. /

 المادة التاسعة عشرة

مادعيقٌم  يتقلٌ    متعيٌضٌظ   مح كٌظ ي مندعٌظ ي م ص ٌظ  تعدا كا ليمظ لاى تيفٌ   مدعٌناا

  متنلٌالا  مالزدظ مؽٌ   مقال ٌم ماحصيا لاٌلا. 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل توفر الحكومة المعٌنات التعوٌضٌة، الحركٌة والسمعٌة والبصرٌة للمعوقٌن؟ 

 نع  -

 المادة.ٌرجى بٌان اإلجراءات والتسهٌالت التً تؽطً المطلوب فً هذه 

ٌقي   مد اس  أللاى مألشةا  ًيي   لاقظ  تيفٌ   مدعٌناا  مندعٌظ ي مح كٌظ ي م ص ٌظ مألشةا  

  مدعيقٌم ددم تنط ي لاٌل   مش يط.

 المادة العشرون

 تعدا كا ليمظ لاى تش ٌ  صنالظ  مدعٌناا  متعيٌضٌظ دحاٌا.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  المحلٌة للمعٌنات التعوٌضٌة للمعوقٌن؟هل ٌوجد برامج وخطط لتشجٌع الصناعة 

 نع  -

 المادة الحادٌة والعشرون

تصل  كا ليمظ  متش ٌعاا  مالزدظ متنلٌا ح كظ يتنقا  مدعيقٌم و نا   معدا لنل إقادظ  مدنشآا 

  م لٌلخ  يتعدا لاى إ      متحيٌ  ا  مض ي ٌظ لاى  مقائ  دنلا.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  اإلجراءات الالزمة لتسهٌل حركة وتنقل المعوقٌن أثناء العمل عند إقامة هل تتضمن تشرٌعاتكم

 المنشآت الجدٌدة؟
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 نع  -

 ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك.

يصذيا  مي متً تي ب تيفٌ  إدكانٌذظ  1993دتطا اا  م نا   مةا   األشةا  ًيي   لاقظ معا   كيل

 ًيي   لاقظ فً  أل نٌظ لنل   نشا .  مدعقيمظ مألشةا  تٌ اا  متٌنٌ ٌظ ي مت

 المادة الثانٌة والعشرون

تتةً كا ليمظ        ا  مض ي ٌظ ماحٌايمظ ليم تلدٌش لي   مدعيقٌم فً  معدا  يإتاحظ  مف صظ مل  

 ماتع ٌ  لم قل  تل .

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل تتبنى الدولة خطط وبرامج للحد من تهمٌش دور المعوقٌن فً العمل؟ -1

 نع  -

 هل ٌوجد دور للمعوقٌن فً التعبٌر عن مشاكلهم وقدراتهم؟ -2

 نع  -

 المادة الثالثة والعشرون

ٌن ؽذذً لاذذى كذذا ليمذذظ تشذذ ٌ  دنلدذذاا  معدذذاا لاذذى تةصذذٌ  يتكٌٌذذؾ  ذذز  دذذم ونشذذطتلا  مةلدٌذذظ 

 ي متعاينٌظ ي ال تدالٌظ م لاٌظ ولضائلا دم  معداا  مدعيقٌم   دا ٌتال   د  ل يؾ إلاقتل . 

 بٌان ما ٌلً:ٌرجى 

هل تشجع حكومة دولتكم الموقرة منظمات العمال على االهتمام بالمعوقٌن وإشراكهم فً أنشزطتها  -1

 المتنوعة؟ وتخصٌص جزء من أنشطتها لخدمة المعوقٌن؟

 نع  -

 ٌرجى بٌان نوع الخدمات التً تقدمها النقابات للمعوقٌن، ومدى مالئمتها مع ظروؾ إعاقتهم. -2

دلٌ ٌظ لالقاا  معدا / تنلٌ   معدا  منقا ً   ش  ؾ لاذى تأنذٌس  منقا ذاا يلدالذا يشذ يط  النتنذاب 

 فٌلا مدم تنط ي لاٌ   مش يط ليم  متدٌٌز  ٌم  ألشةا  ًيي  معاقظ يؼٌ ه  
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 المادة الرابعة والعشرون

 مدي صالا  معادظ د انال  وي ٌحلل تش ٌ  كا ليمظ        ا  مكفٌاظ  تدكٌم  مدعيي دم  نتةل   

  أنعا  دةفضظ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  هل تنص تشرٌعاتكم على إعفاء المعوقٌن من دفع أجور المواصالت العامة حٌن استخدامهم لها؟ 

 ال -

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

 المادة الخامسة والعشرون

ٌكفا تش ٌ  كا ليمظ إلفا   مدعيي  نلٌا لنل  نتٌ  له نٌا خ دحي خ النتةل د   مشةصً دم لف  

  نيدلا  م د كٌظ كاٌا وي  زئٌال  يٌدنح هً   الدتٌاز  صي خ لي ٌظ تحللها  متش ٌعاا  مدحاٌظ. 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

رة محورة الستخدامه هل تنص تشرٌعاتكم على إعفاء جمركً خاص بالمعوق عند استٌراده سٌا -1

 الشخصً؟

 نع  -

 اإلعفاء كامل؟ أم جزئً؟ وما هً نسبته؟ -2

 كادا  -

  : نن ت 

 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

تعفى كاٌا ل ي نذطظ نقذا ي حذلخ دةصصذظ النذتعداا  مشذة  ًي   لاقذظ دذم  م نذي   هـ:/ 2/ 46  / 

 م د كٌذظ ي مضذذ ٌ ٌظ  معادذظ لاذذى  مد ٌعذاا ي مضذذ ٌ ظ  مةاصذظ ي نذذي  طي  ذ   مذذي  ل ا يوي  نذذي  

 وة ى )قانيم حقيي  ألشةا  ًيي   لاقظ(
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

،  13،  12،  11،  10،  9،  8،  7،  6،  5،  4،  3،  2،  1: )ألحكززام المززواد التؽطٌززة التشززرٌعٌة -1

15  ،16  ،17  ،18  ،19  ،20  ،21  ،22  ،25.) 

 عدم التؽطٌة التشرٌعٌة ألحكام: -2

بعض الوظائؾ والمهن فً األجهززة ؽل ش  والتً تنص على إعطاء األولوٌة للمعوقٌن ( 14المادة ) -

تعطزً فٌهزا األولوٌزة الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة، حٌث لم ٌبٌن الرد وجود بعزض الوظزائؾ والمهزن 

 لألشخاص ذوي اإلعاقة بحكم التشرٌع الوطنً. 

العمال لجزء من أنشطتها الخدمٌة لم ٌحدد الرد وجود نص ٌتعلق بتخصٌص منظمات ( 23المادة ) -

 لرعاٌة أعضائها من العمال المعوقٌن.  والتعاونٌة واالجتماعٌة

 بإعفاء المعوقٌن من دفع أجور المواصالت العامة حٌن إستخدامهم لها. المتعلقة  (24المادة ) -

راج نصززوص نظززراً لعززدم إد 18 المززادة لحكززمللجنززة التؤكززد مززن وجززود التؽطٌززة التشززرٌعٌة  لززم ٌتسززنّ  -3

 م ضمن التقرٌر.  الحك االتشرٌعات التً تؽطً هذ

 

* * * 

 اإلتفاقٌات ؼٌر الُمصادق علٌها

 .االجتماعٌةبشؤن المستوى األدنى للتؤمٌنات  1971( لسنة 3اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -أ

  1971( مننظ 3تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )دم  مدداكظ  أل لنٌظ  ملاشدٌظ يصا دكتب  معدا  مع  ً 

  ي ا  فً هً   م ل دا ٌاً: –

 بشؤن المستوى االدنى للخدمات االجتماعٌة  1971( لسنة 3هل تم عرض االتفاقٌة العربٌة رقم ) -1

 ت  ل ض  التفاقٌظ لاى يز  خ  معدا  

 ؟االجراء الذي اتخذته هذه السلطاتما هو  -2

 ت   ةً  معا   االتفاقٌظ  

 



47 

  
 

 تم اتخاذه بشؤنها؟هل تم عرض االتفاقٌات على السلطة المختصة بالتصدٌق؟ ما هو االجراء الذي  -3

   م  ٌت  ل ضلا لاى  مناطظ  مدةتصظ  امتصلٌي ال

ماهً هذه الصعوبات ان هل ٌوجد صعوبات تشرٌعٌة تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى اآلن؟   -4

  وجدت؟

ال تي ل تؽطٌظ تش ٌعٌظ معلل ك ٌ  دم  حكا  تا    متصلٌي  حٌثنع  ٌي ل صعي اا تش ٌعٌظ تحيا ليم 

  نً ال ل مدي ل فً قانيم  معدا 

 هل هناك صعوبات اخرى تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى االن؟ -5

 نع   يًم   إ      متعلٌالا  مالزدظ لاى قانيم  معدا مٌتي في ي حكا   التفاقٌظ  مدًكي خ فً  مدي ل  منا قظ 

 لدٌكم للتؽلب على الصعوبات سابقة الذكر بهدؾ تسهٌل التصدٌق؟ هل هناك تصورات -6

 ال 

( من 2الفقرة ) بؤحكام؟ عمال ا ان تسهل التصدٌق على االتفاقٌةهل تم اتخاذ اجراءات من شانه -7

 ؟ اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة ( من نظام16المادة )

 االجراءات؟ما هً  -

 م  ٌت   تةاً  ٌظ       ا

 ؟ 1976التً صدرت بعد سنة الواردة فً االتفاقٌة فً تشرٌعاتكم  باألحكامما مدى االسترشاد  -8

لٌالت  ي متً كام يتع 1996( مننظ 8دم قانيم  معدا  ق  ) نلا فً كافظ قي نٌم  معدا   تل  ل مقل ت  تضدٌ

 2010 ة ها ننظ 

كم لهذا التقرٌر تماشٌا مع اعدادهل تم التنسٌق مع منظمات اصحاب االعمال والعمال فً بلدكم حٌن  -9

 ؟ اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة ( من نظام17به المادة ) ضًتقما 

 ما هً وجهة نظر كل منها حول هذا التقرٌر ان وجدت؟  -

حٌث ٌت   متننٌي  شكا لي ي يدنتد   ٌم  م لاا  محكيدٌظ ي صحاب  معدا ي معداا لنل دناقشظ  ي   نع 

تش ٌ  لدامً يةاصظ دم ةالا  ما نظ  م ال ٌظ مشؤيم  معدا ي ام ؼ  دم  متي في  مك ٌ   ٌم  الدتٌاز ا 

 الدتٌاز ا  مي  لخ فً   مددنيحظ فً  التفاقٌظ ي ٌم دا هي دنصي  لاٌ  فً  مقانيم  ً  م هنا   داظ دم
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  عض  مصعي اا ال  ن  ال ز ما هنا    التفاقٌظ تفيقا ي دتٌاز  ددا نصا لاٌ   وك   متش ٌ   ال لنً هً 

  م  هم. مفنٌظ ي متش ٌعٌظ ي القتصالٌظ  متً تحيا ليم  مقل خ لاى  متصلٌي لاى  التفاقٌظ فً  ميقا 

 

 الجهة االدارٌة التً تولت اعداد هذا التقرٌر  -

 يز  خ  معدا / مل ئ خ  مقانينٌظ 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

 1971( لسنة 3الخاص باإلتفاقٌة رقم )اللجنة علماً بما جاء فً تقرٌر المملكة األردنٌة الهاشمٌة  أخذت

عرض اإلتفاقٌة على لاألدنى للتؤمٌنات االجتماعٌة، وتؤمل سرعة إتخاذ اإلجراءات الالزمة بشؤن المستوى 

 السلطة المختصة بالتصدٌق. 

* * * 

 

 بشؤن المرأة العاملة. 1976( لسنة 5اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -ب

دم  مدداكظ  أل لنٌظ  ملاشدٌظ  1976 ( مننظ5يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

 ي ا  فً هً   م ل دا ٌاً: –

  بشؤن المرأة العاملة   1976( لسنة 5هل تم عرض االتفاقٌة العربٌة رقم ) -1

 ت  ل ض  التفاقٌظ لاى يز  خ  معدا

 السلطات؟ما هو االجراء الذي اتخذته هذه  -2

 ت   ةً  معا   االتفاقٌظ  

 االتفاقٌات على السلطة المختصة بالتصدٌق؟ ما هو االجراء الذي تم اتخاذه بشؤنها؟هل تم عرض  -3

 م  ٌت  ل ضلا لاى  مناطظ  مدةتصظ  امتصلٌي  ال 
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 صعوبات تشرٌعٌة تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى اآلن؟   وجدتهل  -4

  وجدت؟ماهً هذه الصعوبات ان 

  ال تي ل تؽطٌظ تش ٌعٌظ معلل ك ٌ  دم  حكا  تا  متصلٌي  حٌثصعي اا تش ٌعٌظ تحيا ليم وجد تنع  

 . أل لنً مدي ل فً قانيم  معدا 

 هل هناك صعوبات اخرى تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى االن؟ -5

نع   يًم   إ      متعلٌالا  مالزدظ لاى قانيم  معدا مٌتي في ي حكا   التفاقٌظ  مدًكي خ فً  مدي ل 

  . منا قظ

 هل هناك تصورات لدٌكم للتؽلب على الصعوبات سابقة الذكر بهدؾ تسهٌل التصدٌق؟ -6

 ال 

( من المادة 2الفقرة ) بؤحكامعمال  االتفاقٌة؟هل تم اتخاذ اجراءات من شانها ان تسهل التصدٌق على  -7

  العربٌة؟( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل 16)

 االجراءات؟ما هً  -

  ٌظ       ام  ٌت   تةاً 

 ؟ 1976الواردة فً االتفاقٌة فً تشرٌعاتكم التً صدرت بعد سنة  باألحكامما مدى االسترشاد  -8

يتعلٌالت  ي متً كام  1996( مننظ 8مقل ت  تضدٌنلا فً كافظ قي نٌم  معدا   تل    دم قانيم  معدا  ق  )

  2010 ة ها ننظ 

هل تم التنسٌق مع منظمات اصحاب االعمال والعمال فً بلدكم حٌن اعدادكم لهذا التقرٌر تماشٌا مع  -9

  العربٌة؟( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل 17ما تقتضً به المادة )

 ما هً وجهة نظر كل منها حول هذا التقرٌر ان وجدت؟  -

ٌت   متننٌي  شكا لي ي يدنتد   ٌم  م لاا  محكيدٌظ ي صحاب  معدا ي معداا لنل دناقشظ  ي  نع   حٌث

تش ٌ  لدامً يةاصظ دم ةالا  ما نظ  م ال ٌظ مشؤيم  معدا ي ام ؼ  دم  متي في  مك ٌ   ٌم  الدتٌاز ا 

دتٌاز ا  مي  لخ فً  مددنيحظ فً  التفاقٌظ ي ٌم دا هي دنصي  لاٌ  فً  مقانيم  ً  م هنا   داظ دم  ال

  عض  مصعي اا ال  ن  ال ز ما هنا    التفاقٌظ  متش ٌ   ال لنً هً  ك   تفيقا ي دتٌاز  ددا نصا لاٌ  

  مفنٌظ ي متش ٌعٌظ ي القتصالٌظ  متً تحيا ليم  مقل خ لاى  متصلٌي لاى  التفاقٌظ فً  ميقا  م  هم .
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 الجهة االدارٌة التً تولت اعداد هذا التقرٌر  -

 يز  خ  معدا / مل ئ خ  مقانينٌظ 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

 1976( لسنة 5)اللجنة علماً بما جاء فً تقرٌر المملكة األردنٌة الهاشمٌة الخاص باإلتفاقٌة رقم  أخذت

عرض اإلتفاقٌة على السلطة المختصة ل، وتؤمل سرعة إتخاذ اإلجراءات الالزمة بشؤن المرأة العاملة

 بالتصدٌق. 

* * * 

 

 بشؤن عمل األحداث. 1996( لسنة 18اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -ج

دذذم  مدداكذذظ  أل لنٌذذظ  1996( منذذنظ 18يصذذا دكتذذب  معدذذا  مع  ذذً تق ٌذذ  حذذيا  التفاقٌذذظ  مع  ٌذذظ  قذذ  )

 ي ا  فً هً   م ل دا ٌاً: – ملاشدٌظ 

  بشؤن عمل االحداث  1971( لسنة 18هل تم عرض االتفاقٌة العربٌة رقم ) -1

 ت  ل ض  التفاقٌظ لاى يز  خ  معدا

 ما هو االجراء الذي اتخذته هذه السلطات ؟ -2

 ت   ةً  معا   االتفاقٌظ  

 بشؤنها؟هل تم عرض االتفاقٌات على السلطة المختصة بالتصدٌق؟ ما هو االجراء الذي تم اتخاذه  -3

   م  ٌت  ل ضلا لاى  مناطظ  مدةتصظ  امتصلٌي ال

 هل ٌوجد صعوبات تشرٌعٌة تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى اآلن؟   -4

  وجدت؟ماهً هذه الصعوبات ان 

ال تي ل تؽطٌظ تش ٌعٌظ معلل ك ٌ  دم  حكا  تا    متصلٌي  حٌثنع  ٌي ل صعي اا تش ٌعٌظ تحيا ليم 

  مدي ل فً قانيم  معدا  ال لنً 

 هل هناك صعوبات اخرى تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى االن؟ -5

 نع   يًم   إ      متعلٌالا  مالزدظ لاى قانيم  معدا مٌتي في ي حكا   التفاقٌظ  مدًكي خ فً  مدي ل  منا قظ 

 تصورات لدٌكم للتؽلب على الصعوبات سابقة الذكر بهدؾ تسهٌل التصدٌق؟هل هناك  -6
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 ال 

( من 2الفقرة ) بؤحكامهل تم اتخاذ اجراءات من شانها ان تسهل التصدٌق على االتفاقٌة ؟ عمال  -7

  العربٌة؟( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل 16المادة )

 االجراءات؟ما هً  -

 إ     ام  ٌت   تةاً  ٌظ 

 ؟ 1976الواردة فً االتفاقٌة فً تشرٌعاتكم التً صدرت بعد سنة  باألحكامما مدى االسترشاد  -8

يتعلٌالت  ي متً كام  1996( مننظ 8دم قانيم  معدا  ق  ) نلا فً كافظ قي نٌم  معدا   تل  ل مقل ت  تضدٌ

  2010 ة ها ننظ 

كم حٌن اعدادكم لهذا التقرٌر تماشٌا مع هل تم التنسٌق مع منظمات اصحاب االعمال والعمال فً بلد -9

 ( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة ؟ 17ما تقتضً به المادة )

 ما هً وجهة نظر كل منها حول هذا التقرٌر ان وجدت؟  -

ٌت   متننٌي  شكا لي ي يدنتد   ٌم  م لاا  محكيدٌظ ي صحاب  معدا ي معداا لنل دناقشظ  ي  نع   حٌث

تش ٌ  لدامً يةاصظ دم ةالا  ما نظ  م ال ٌظ مشؤيم  معدا ي ام ؼ  دم  متي في  مك ٌ   ٌم  الدتٌاز ا 

دتٌاز ا  مي  لخ فً  مددنيحظ فً  التفاقٌظ ي ٌم دا هي دنصي  لاٌ  فً  مقانيم  ً  م هنا   داظ دم  ال

  عض  مصعي اا ال  ن  ال ز ما هنا    التفاقٌظ تفيقا ي دتٌاز  ددا نصا لاٌ   وك   متش ٌ   ال لنً هً 

  م  هم. مفنٌظ ي متش ٌعٌظ ي القتصالٌظ  متً تحيا ليم  مقل خ لاى  متصلٌي لاى  التفاقٌظ فً  ميقا 

 الجهة االدارٌة التً تولت اعداد هذا التقرٌر  -

 يز  خ  معدا / مل ئ خ  مقانينٌظ 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

 1996( لسنة 18)اللجنة علماً بما جاء فً تقرٌر المملكة األردنٌة الهاشمٌة الخاص باإلتفاقٌة رقم  أخذت

عرض اإلتفاقٌة على السلطة المختصة سرعة إتخاذ اإلجراءات الالزمة ل ، وتؤملبشؤن عمل األحداث

 بالتصدٌق. 

 

* * * 
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 بشؤن تفتٌش العمل. 1998( لسنة 19اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -د

دذذم  مدداكذذظ  أل لنٌذذظ  1998( منذذنظ 19يصذذا دكتذذب  معدذذا  مع  ذذً تق ٌذذ  حذذيا  التفاقٌذذظ  مع  ٌذذظ  قذذ  )

 ي ا  فً هً   م ل دا ٌاً: – ملاشدٌظ 

 بشؤن التفتٌش على العمل. 1998( لسنة 19العربٌة رقم )هل تم عرض االتفاقٌة  -1

 ت  ل ض  التفاقٌظ لاى يز  خ  معدا

 السلطات؟ما هو االجراء الذي اتخذته هذه  -2

 ت   ةً  معا   االتفاقٌظ 

 هل تم عرض االتفاقٌات على السلطة المختصة بالتصدٌق؟ ما هو االجراء الذي تم اتخاذه بشؤنها؟ -3

 م  ٌت  ل ضلا لاى  مناطظ  مدةتصظ  امتصلٌي  ال 

 هل ٌوجد صعوبات تشرٌعٌة تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى اآلن؟   -4

  وجدت؟ماهً هذه الصعوبات ان 

ال تي ل تؽطٌظ تش ٌعٌظ معلل ك ٌ  دم  حكا  تا    متصلٌي  حٌثنع  ٌي ل صعي اا تش ٌعٌظ تحيا ليم 

  مدي ل فً قانيم  معدا  ال لنً 

 هل هناك صعوبات اخرى تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى االن؟ -5

 نع   يًم   إ      متعلٌالا  مالزدظ لاى قانيم  معدا مٌتي في ي حكا   التفاقٌظ  مدًكي خ فً  مدي ل  منا قظ 

 لدٌكم للتؽلب على الصعوبات سابقة الذكر بهدؾ تسهٌل التصدٌق؟ هل هناك تصورات -6

 ال 

( من 2الفقرة ) بؤحكامعمال  االتفاقٌة؟هل تم اتخاذ اجراءات من شانها ان تسهل التصدٌق على  -7

  العربٌة؟( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل 16المادة )

 االجراءات؟ما هً  -

 م  ٌت   تةاً  ٌظ       ا

 ؟ 1976الواردة فً االتفاقٌة فً تشرٌعاتكم التً صدرت بعد سنة  باألحكامما مدى االسترشاد  -8

يتعلٌالت  ي متً  1996( مننظ 8دم قانيم  معدا  ق  ) نلا فً كافظ قي نٌم  معدا   تل  ل مقل ت  تضدٌ

  2010كام  ة ها ننظ 
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هل تم التنسٌق مع منظمات اصحاب االعمال والعمال فً بلدكم حٌن اعدادكم لهذا التقرٌر تماشٌا مع  -9

  العربٌة؟( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل 17ما تقتضً به المادة )

 ما هً وجهة نظر كل منها حول هذا التقرٌر ان وجدت؟  -

كيدٌظ ي صحاب  معدا ي معداا لنل دناقشظ  ي ٌت   متننٌي  شكا لي ي يدنتد   ٌم  م لاا  مح نع   حٌث

تش ٌ  لدامً يةاصظ دم ةالا  ما نظ  م ال ٌظ مشؤيم  معدا ي ام ؼ  دم  متي في  مك ٌ   ٌم  الدتٌاز ا 

 مددنيحظ فً  التفاقٌظ ي ٌم دا هي دنصي  لاٌ  فً  مقانيم  ً  م هنا   داظ دم  الدتٌاز ا  مي  لخ فً 

  عض  مصعي اا ال  ن  ال ز ما هنا    التفاقٌظ تفيقا ي دتٌاز  ددا نصا لاٌ   وك   متش ٌ   ال لنً هً 

  م  هم. مفنٌظ ي متش ٌعٌظ ي القتصالٌظ  متً تحيا ليم  مقل خ لاى  متصلٌي لاى  التفاقٌظ فً  ميقا 

 

 الجهة االدارٌة التً تولت اعداد هذا التقرٌر  -

 يز  خ  معدا / مل ئ خ  مقانينٌظ 

 

 اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:* وبدراسة 

 1998( لسنة 19)اللجنة علماً بما جاء فً تقرٌر المملكة األردنٌة الهاشمٌة الخاص باإلتفاقٌة رقم  أخذت

عرض اإلتفاقٌة على السلطة المختصة لبشؤن تفتٌش العمل، وتؤمل سرعة إتخاذ اإلجراءات الالزمة 

 بالتصدٌق. 

 

* * * 
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 االمارات العربٌة المتحدةدولة  .2    

 اإلتفاقٌات ؼٌر الُمصادق علٌها

 .المرأة العاملةبشؤن  1976( لسنة 5اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -أ

ليمذظ  الدذا  ا  مع  ٌذظ دذم  1976( منذنظ 5يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  قذ  )

 ي ا  فً هً   م ل دا ٌاً: –  مدتحلخ

( دذذم نلذذا   تفاقٌذذاا 16)مادذذالخ ولذذل هذذً   متق ٌذذ  دذذم ق ذذا حكيدذذظ ليمذذظ   دذذا  ا  مع  ٌذذظ  مدتحذذلخ ط قذذا 

.  فٌدا ٌتعاي   ٌام        ا 30/8/2017يتيصٌاا  معدا  مع  ٌظ يهي ٌؽطً  مفت خ  مزدنٌظ  مدنتلٌظ فً 

قا مانديًج  مدعل دم ق ا دكتب  معدذا  مدتةًخ متنلٌا  متصلٌي لاى  التفاقٌاا  متً م  ٌت   متصلٌي لاٌلا يف

  مع  ً.

بشؤن المرأة العاملة على السلطات المختصة؟ ما  1976( لسنة 5هل تم عرض االتفاقٌة العربٌة رقم ) .1

 هً هذه السلطات؟

 شأم  مد وخ  معاداظ لاى  مناطاا  مدعنٌظ فً  مليمظ  حٌذث تذ   1976( معا  5نع  ت  ل ض  التفاقٌظ  ق  )

لم  التفاقٌظ  مى   ل  خ  مدعنٌظ  د اس  ميز      ل    م وي  مفنً  شأنلا يدم  ذ   متيصذٌظ إدذا  ف  ننة  

 إ  ا   متصلٌي وي  امدي فقظ لاى  متصلٌي ي حامتلا ماد اس  اللاى مالتحال  لدال  أحكا   منلا   ملنتي ي 

ي لاذى  التفاقٌذاا ي مدعاهذل ا ي مًي ٌن  لاى وم  مد اس  اللاى مالتحذال هذي  منذاطظ  مدةتصذظ  امتصذلٌ

  مليمٌظ.

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطات؟ .2

 وةً  معا   االتفاقٌظ د   متيصٌظ  إ  ا   متصلٌي لاٌلا.

هززل ٌوجززد صززعوبات تشززرٌعٌة تحززول دون التصززدٌق علززى االتفاقٌززة فززً الوقززت الحززالً؟ مززاهً هززذه  .3

تشززرٌع الززوطنً لالطززالع علٌهززا مززن قبززل لجنززة ٌرجززى ذكززر تعززارض أحكززام االتفاقٌززة مززع ال  الصززعوبات

 الخبراء القانونٌٌن

 محداٌظ  مقانينٌظ ماد وخ  معاداظ يتقلٌ  كا ن ا  ملل  ملا متدكٌنلذا  1980معا   8ٌيف   مقانيم  التحالي  ق  

  مدشا كظ  مفعامظ فً نيي  معدا فً  مليمظ

مي يل تعذا ض  ذٌم  عذض نصذي   مقذانيم يدذي ل   نل  ل إال ون  دم  مصعب حامٌال  متصلٌي لاى  التفاقٌظ

  التفاقٌظ دحا  مل  نظ  معا دم و  زها:
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o  وم  مقانيم ٌدنح  مد وخ  معاداظ إ ازخ  ميض  مدذلخ ةدنذظ ي   عذيم ٌيدذا   ٌندذا تذن   التفاقٌذظ لاذى  م

 ( لش خ ونا ٌ .10تكيم إ ازخ  ميض  مدلخ )

 مدنلدظ معدا  مد وخ كافظ  مقطالاا  القتصالٌظ فذً   م  التفاقٌظ تشٌ  إمى ض ي خ وم تشدا  متش ٌعاا

 – مدنل  معالقاا  معدا  1980معا   8 مليمظ  يلاى  ألة   مقطاع  مز  لً  ي مقانيم  التحالي  ق  

ٌنذت نً دذم نطذاي تط ٌقذ  ماعذاداٌم فذً  –شأن  فً ًم  شأم  ألؼا ٌظ  معلدى دم قي نٌم  معدا  مع  ٌذظ 

  مقطاع  مز  لً.

صعوبات عملٌة / اقتصادٌة / اجتماعٌة أو سٌاسٌة تحول دون التصدٌق على االتفاقٌزة حتزى  هل ٌوجد .4

 ؟األن

 . قتصالٌظ نع  تي ل صعي اا

هل هناك تصزورات لزدٌكم للتؽلزب علزى الصزعوبات التزً ذكزرتم بهزدؾ تسزهٌل التصزدٌق علزى االتفاقٌزة  .5

  مستقبال؟ ما هً هذه التصورات؟

تطيٌ  تش ٌعاتلا  دا ٌتفي د  وحلث  مدعذاٌٌ   مليمٌذظ ينذٌت   النت شذال  دذي ل ليمظ  الدا  ا ح ٌصظ لاى 

  التفاقٌظ لنل تطيٌ   متش ٌعاا فً  مدنتق ا.

 التصدٌق على االتفاقٌة؟ ما هً هذه االجراءات؟تسهل  ل تم اتخاذ اجراءات من شؤنها انه .6

 نع   حٌث ت  ل ض  التفاقٌظ لاى  م لاا  مدةتصظ.

 ؟ 1976اد باألحكام الواردة فً االتفاقٌة فً تشرٌعاتكم التً صدرت بعد عام ما مدى االسترش .7

فً شذأم تنلذٌ  لالقذاا  معدذا فذً  مفصذا  م امذث دذم  م ذاب  1980معا   8ٌنل   مقانيم  التحالي  ق  

  م انً دن   تشؽٌا  ألحل ث ي مننا   يًم  لاى  منحي  متامً: 

   فً شذأم تنلذٌ   معدذا   معادذا  أنذ    كذا ًكذ  وي 1980معا   8ل ؾ  مقانيم  التحالي  ق  

ون ى ٌعدا مقذا  و ذ  دلدذا كذام نيلذ  فذً ةلدذظ صذاحب  معدذا يتحذا إل  تذ  يإشذ  ف  ....      

( 32 ٌم  مد وخ ي م  ا فً تشذ ٌعاا  معدذا  كدذا وم نذ   مدذالخ ) قل حقي  مدناي خيهي  ًم  

اي خ فذً  أل ذي   ذٌم  مدذ وخ ي م  ذا حٌذث تذن   مدذالخ صذ  حظ لاذى دذنح  مدذ وخ ٌي ب  مدنذ

  أل    مددا ا أل    م  ا إً  كانا تقي   ً ا  معدا. 
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 ( تشذذؽٌا  مننذذا  فذذً  أللدذذاا  مةطذذ خ وي  مشذذاقظ وي 29ٌحلذذ   مقذذانيم  دي ذذب نذذ   مدذذالخ )

 أللدذاا  متذً ال  1981معا   6/1 مضا خ  امصحظ وي  ألةالي  كدا ٌحلل  مق     ميز  ي  ق  

 ٌ يز تشؽٌا  مننا  فٌلا.

 ( تشؽٌا  مننا  مٌالل دحلل ل  مدقصيل  كادظ  ماٌا  أنلا دلخ 27ٌحل   مقانيم  دي ب ن   مدالخ )

 نالظ دتتامٌظ تشدا  مفت خ دم  معاش خ دنا ل يحتى  منا عظ ص احال. لش خال تقا لم إحلى 

  ( دم  مقانيم  محصذيا لاذى إ ذازخ يضذ   ذأ   30 مدالخ ) تنتحي  مد وخ  معاداظ  دي ب ن

كادا  ش ٌطظ وال تقا دلخ ةلدتلا  مدنتد خ ملى صاحب  معدا لم نن    حٌذث تكذيم إ ازتلذا 

 نصؾ و   إً  م  تكم قل وكداا  مدلخ  مدشا   مٌلا  كدا وم ملا  محي وم تنقط  لم  معدا  ليم 

طعظ إً  كام هً   النقطاع  ن ب دذ ض ال ٌدكنلذا دذم و   مدلخ وقصاها دائظ ٌي  دتصاظ وي دتق

  معيلخ إمى لدالا 

  ماد وخ  معاداظ وٌضا  دي ب نصي   مقانيم فضالل لم فت خ  م  حظ  مدق  خ  محي فً  محصيا

لاى فت تٌم ما  حظ ٌيدٌا مؽ ض   ضاع طفالا  لاذى وال تزٌذل كذا دنلدذا لاذى نصذؾ نذالظ  

  أل  .يال ٌت تب لاى ًم   ي تةفٌض فً 

هل تم التنسٌق مع منظمزات أصزحاب االعمزال والعمزال فزً بلزدكم حزٌن إعزدادكم لهزذا التقرٌزر؟ مزا هزً  .8

 وجهة نظر كال منهم حول هذا التقرٌر ان وجدت؟

ددذذ ال لذذم دنلدذذاا وصذذحاب ) ي مصذذنالظ متق ٌذذ   مذذى كذذا دذذم  تحذذال ؼذذ ؾ  مت ذذا خ  دذذمتذذ    نذذاا ننذذة  

ي دعٌظ  متننٌي ما دعٌاا  مدلنٌظ  معاداظ فً  مليمظ )دد ال لم دنلداا  معداا( د  طاب دي فاتنا   اللداا(

 . مةصي ينيؾ ني فً  مدنلدظ  ننةظ لم وي دالحلاا قل ت لنا فً هً    دالحلاتل  

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

( لعززام 5رقززم )الخززاص باإلتفاقٌززة  العربٌززة المتحززدة دولززة اإلمززاراتاللجنززة علمززاً بمززا جززاء فززً تقرٌززر  أخززذت

عرض اإلتفاقٌزة علزى السزلطة لإتخاذ اإلجراءات الالزمة  اإلستمرار فً، وتؤمل بشؤن المرأة العاملة 1976

 المختصة بالتصدٌق. 

 

* * * 

 



57 

  
 

 بشؤن السالمة والصحة المهنٌة. 1977( لسنة 7اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -ب

ليمذظ  الدذا  ا  مع  ٌذظ دذم  1977( منذنظ 7يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  قذ  )

 ي ا  فً هً   م ل دا ٌاً: –  مدتحلخ

( دذذم نلذذا   تفاقٌذذاا 16)مادذذالخ ولذذل هذذً   متق ٌذذ  دذذم ق ذذا حكيدذذظ ليمذذظ   دذذا  ا  مع  ٌذذظ  مدتحذذلخ ط قذذا 

.  فٌدا ٌتعاي   ٌام        ا 30/8/2017 مفت خ  مزدنٌظ  مدنتلٌظ فً يتيصٌاا  معدا  مع  ٌظ يهي ٌؽطً 

 مدتةًخ متنلٌا  متصلٌي لاى  التفاقٌاا  متً م  ٌت   متصلٌي لاٌلا يفقا مانديًج  مدعل دم ق ا دكتب  معدذا 

  مع  ً.

السزلطات علزى  السزالمة والصزحة المهنٌزةبشزؤن  1977( لسنة 7هل تم عرض االتفاقٌة العربٌة رقم ). 1

 المختصة؟ ما هً هذه السلطات؟

 منذاطاا  مدعنٌذظ فذً   منذالدظ ي مصذحظ  مدلنٌذظ لاذى شذأم  1977( منذنظ 7) قذ  نع  تذ  لذ ض  التفاقٌذظ 

 مليمظ  حٌث ت   ف  ننة  لم  التفاقٌظ  مى   ل  خ  مدعنٌظ  د اس  ميز      ل    م وي  مفنً  شذأنلا يدذم 

وي  امدي فقظ لاى  متصلٌي ي حامتلا ماد اس  اللاى مالتحذال  لدذال  أحكذا       متيصٌظ إدا  أ  ا   متصلٌي

 منلذذا   ملنذذتي ي ي مذذًي ٌذذن  لاذذى وم  مد اذذس  اللاذذى مالتحذذال هذذي  منذذاطظ  مدةتصذذظ  امتصذذلٌي لاذذى 

  التفاقٌاا ي مدعاهل ا  مليمٌظ.

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطات؟. 2

  متيصٌظ  إ  ا   متصلٌي لاٌلا.وةً  معا   االتفاقٌظ د  

وجززد صززعوبات تشززرٌعٌة تحززول دون التصززدٌق علززى االتفاقٌززة فززً الوقززت الحززالً؟ مززاهً هززذه تهززل . 3

  ؟الصعوبات

تي ل صذعي ظ فذً  متصذلٌي لاذى  التفاقٌذظ نلذ   ألم  عذض دذي ل  التفاقٌذظ ال تتذيف  ملذا  متؽطٌذظ  متشذ ٌعٌظ 

دذم  التفاقٌذظ  15ي 14ي 13ي 12ى ن ٌا  مد اا  مدذي ل  قذ   مالزدظ  دي ب نصي   مقانيم  ميطنً  لا

 دحا  مدتا عظ.

وجد صعوبات عملٌة / اقتصادٌة / اجتماعٌة أو سٌاسٌة تحول دون التصزدٌق علزى االتفاقٌزة حتزى تهل . 4

 ؟األن

   دا تكيم هنا   عض  مصعي اا  القتصالٌظ يمكم ال تي ل صعي اا   تدالٌظ  ي نٌانٌظ.
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تصزورات لزدٌكم للتؽلزب علزى الصزعوبات التزً ذكزرتم بهزدؾ تسزهٌل التصزدٌق علزى االتفاقٌزة هل هنزاك . 5

  مستقبال؟ ما هً هذه التصورات؟

ليمظ  الدا  ا ح ٌصظ لاى تطيٌ  تش ٌعاتلا  دا ٌتفي د  وحلث  مدعذاٌٌ   مليمٌذظ ينذٌت   النت شذال  دذي ل 

 . التفاقٌظ لنل تطيٌ   متش ٌعاا فً  مدنتق ا

 سهل التصدٌق على االتفاقٌة؟ ما هً هذه االجراءات؟تم اتخاذ اجراءات من شؤنها ان ت هل. 6

 نع   حٌث ت  ل ض  التفاقٌظ لاى  م لاا  مدةتصظ.

 ؟1977ما مدى االسترشاد باألحكام الواردة فً االتفاقٌة فً تشرٌعاتكم التً صدرت بعد عام . 7

تطيٌ   متش ٌعاا ً ا  معالقظ  يفً هًه  مصذلل نشذٌ   مذى نع  ت   ةً نصي   التفاقٌظ  عٌم  اللت ا  لنل 

  ٌذنل  فذً  مفصذا  مةذادس دنذ  نذالدظ  معدذاا ييقذاٌتل  ي لذاٌتل  1980( معذا  8 مقانيم  التحالي  قذ  )

فذً شذأم تحلٌذل ونذامٌب يتذل  ٌ   1982( منذنظ 32 مصحٌظ ي ال تدالٌظ  إضافظ  مى  مق     ميز  ي  ق  )

  9  8  7  6  5  4ا دم دةاط   معدا  تتفي نصيصلدا د  دا  ا  فً  مدذي ل  قذ  ) ميقاٌظ محداٌظ  معدا

 ( دم  التفاقٌظ.13  12  10

( لاذى كذا صذاحب لدذا وم ٌذيف  ينذائا  ميقاٌذظ  مدنانذ ظ محداٌذظ  معدذاا دذم وةطذا    صذا اا 92دالخ )

 ألةطذا   متذً قذل تذن   لذم ي ألد  ض  مدلنٌظ  متذً قذل تحذلث و نذا   معدذا يكذًم  وةطذا   مح ٌذي ينذائ  

 نتعداا  آلالا يؼٌ ها دم ولي ا  معدا كدا ٌ ذب لاٌذ   ت ذاع كافذظ ونذامٌب  ميقاٌذظ  ألةذ ى  متذً تق  هذا 

يز  خ  معدا ي مشؤيم  ال تدالٌذظ يلاذى  معادذا وم ٌنذتةل  و لذزخ  ميقاٌذظ ي مدال ذس  متذً ٌذزيل  لذا ملذً  

ً تللؾ إمى حداٌت  دم  ألةطا  يوم ٌدتن  لم  مقٌا   أي  مؽ ض ي م ٌنفً  دٌ  تعاٌداا صاحب  معدا  مت

 لدا دم شأن  ل قاظ تنفًٌ تا   متعاٌداا.

لاى كا صاحب لدا وم ٌعاي فً دكام لذاه  دذم دكذام  معدذا تعاٌدذاا دفصذاظ  شذأم ينذائا  (92دالخ )

 اماؽذظ  مع  ٌذظ يمؽذظ  دن   مح ٌي يحداٌظ  معداا دم  ألةطا   متً قل ٌتع ضيم ملا و نا  تألٌظ لدال  يًم 

 وة ى ٌفلدلا  معادا لنل  القتضا .

( لاى كا صاحب لدا وم ٌعل صنليقال وي صنالٌي مإلنعافاا  مط ٌظ دزيلخ  األليٌظ ي أل  طذظ 93 مدالخ )

ي مدطلذذ  ا يؼٌ هذذا دذذم ينذذائا   نذذعاؾ  متذذً تق  هذذا يز  خ  معدذذا ي مشذذؤيم  ال تدالٌذذظ يٌةصذذ  

يٌيض   مصنليي فً دكام لاه  يفً دتنايا ٌذل  معدذاا يٌعلذل  انذتعدام   صنليي إنعاؾ مكا دائظ لادا

  .إمى دتةص  فً تقلٌ    نعافاا  مط ٌظ
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( د  لل    ةذالا  أحكذا   ماذي ئح ي مقذ    ا  متذً تصذل ها  منذاطاا  محكيدٌذظ  مدةتصذظ ٌ ذب 94دالخ )

دم وداكم  معدا يوم ٌزيل هًه  ألدكنظ لاى صاحب  معدا وم ٌيف  ون اب  منلافظ ي متليٌظ  متادظ مكا دكام 

 . ا ضا خ  مدنان ظ ي مدٌاه  مصامحظ ماش ب يلي  ا  مدٌاه

( لاى صاحب  معدا وم ٌعلل إمى ط ٌذب وي وك ذ  فحذ  لدامذ   مدع ضذٌم مةطذ    صذا ظ  أحذل 95دالخ )

  لاذى  ألك ذ   صذفظ ود  ض  مدلنظ  مدحللخ فً  م ليا  مداحي  لً   مقانيم فحصال شادالل د خ كا نتظ وشل

 لي ٌظ يوم ٌ  ا نتٌ ظ ًم   مفح  فً ن الت  يكًم  فً دافاا ويمئ   معداا.

لاذى  ألط ذا  وم ٌ اؽذي  فذي  ل صذاحب  معدذا يل ئذ خ  معدذا لذم حذاالا  ألدذ  ض  مدلنٌذظ  متذً تللذ   ذٌم 

اٌذظ  مالزدذظ يلاذى صذاحب  معداا يحاالا  ميفاخ  مناشئظ لنلا  عل  متأكل دنلا  إ      م حيث  مط ٌظ ي مدعد

  معدا  لي خ وم ٌ اػ ًم  مل ئ خ  معدا.

يماط ٌب  مًي ٌ  ي  مفح   ملي ي وم ٌطاب إلالخ فح  وي لادا تعذ ض مدذ ض دلنذً  عذل دذلخ  قذا 

 دم  مفت خ  ملي ٌظ  مدنصي  لاٌلا فً  مفق خ  أليمى دم هًه  مدالخ إً  ي ل وم حامت  تنتللً ًم .

ا ي مشذذؤيم  ال تدالٌذذظ  عذذل  نذذتطالع  وي يز  خ  مصذذحظ وم ٌحذذلل  قذذ    ا دنذذ  ( مذذيزٌ   معدذذ97دذذالخ )

 متل  ٌ   معادظ ي ميقاٌظ  مصذحٌظ  متذً تط ذي لاذى  دٌذ   مدنشذآا  متذً تنذتةل  لدذاال يال نذٌدا فٌدذا ٌتعاذي 

دذا ٌعكذ   تل  ٌ   منالدظ ي  نا خ ي متليٌظ يؼ ؾ  مطعا  يتأدٌم  مدٌاه  مصامحظ ماشذ ب يمانلافذظ يتصذفٌظ 

  م ي دم ؼ ا  يلةام يتحلٌل  الحتٌاطاا  مي  ب  تةاًها ضل  مح ٌي ي متٌا   مكل  ائً.

( لاذى صذاحب  معدذا وي دذم ٌنذيب لنذ  وم ٌعاذ   معادذا لنذل  نذتةل د   دةذاط  دلنتذ  يينذذائا 98دذالخ )

 ظ  معدا. ميقاٌظ  مي  ب لاٌ   تةاًها يلاٌ  وم ٌاصي تعاٌداا ةطٌظ دفصاظ  لً   مشأم فً ودكن

( لاذذى كذذا صذذاحب لدذذا ٌنذذتةل  لدذذاال فذذً دنذذاطي  عٌذذلخ لذذم  مدذذلم يال تصذذا إمٌلذذا ينذذائا 101دذذالخ )

 : مدي صالا  معالٌظ وم ٌيف  مل   مةلداا  آلتٌظ

 .ينائا  النتقاا  مدنان ظ -  1

 . منكم  مدالئ  -  2

 . مدٌاه  مصامحظ ماش ب -  3

 . مدي ل  مؽً ئٌظ  مدنان ظ -  4

 .ا   نعافاا  مط ٌظينائ -  5

 .ينائا  مت فٌ  ي منشاط  م ٌاضً -  6
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يٌحلل يزٌ   معدا ي مشئيم  ال تدالٌظ  ق    دن   مدناطي  متً ٌنط ي لاٌلا حك  هًه  مدالخ كالا وي  عضلا 

يفٌدا لل   مدذي ل  مؽً ئٌذظ تكذيم  مةذلداا  مدشذا  إمٌلذا فذً هذًه  مدذالخ لاذى نفقذظ صذاحب  معدذا يال ٌ ذيز 

  معادا شٌئال دن . تحدٌا

هل تم التنسزٌق مزع منظمزات أصزحاب االعمزال والعمزال فزً بلزدكم حزٌن إعزدادكم لهزذا التقرٌزر؟ مزا هزً . 8

 وجهة نظر كال منهم حول هذا التقرٌر ان وجدت؟

لذم دنلدذذاا وصذذحاب  )ددذذ ال ي مصذنالظتذ    نذذاا ننذة  لذذم  متق ٌذ   مذذى كذا دذذم  تحذذال ؼذ ؾ  مت ذذا خ 

ي دعٌظ  متننٌي ما دعٌاا  مدلنٌظ  معاداظ فً  مليمظ )دد ال لم دنلداا  معداا( د  طاب دي فاتنا   اللداا(

 . مةصي ينيؾ ني فً  مدنلدظ  ننةظ لم وي دالحلاا قل ت لنا فً هً    دالحلاتل  

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

( لسزنة 7)رقزم الخزاص باإلتفاقٌزة  العربٌزة المتحزدة دولزة اإلمزاراتاللجنة علمزاً بمزا جزاء فزً تقرٌزر  أخذت

إتخزاذ اإلجزراءات الالزمزة لعزرض اإلتفاقٌزة  اإلسزتمرار فزً، وتؤمل السالمة والصحة المهنٌةبشؤن  1977

 على السلطة المختصة بالتصدٌق. 

 

* * * 

 

 .التوجٌه والتدرٌب المهنًبشؤن  1977( لسنة 9اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -ج

ليمذظ  الدذا  ا  مع  ٌذظ دذم  1977( منذنظ 9 معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  قذ  )يصا دكتب 

 ي ا  فً هً   م ل دا ٌاً: –  مدتحلخ

( دذذم نلذذا   تفاقٌذذاا 16)مادذذالخ ولذذل هذذً   متق ٌذذ  دذذم ق ذذا حكيدذذظ ليمذذظ   دذذا  ا  مع  ٌذذظ  مدتحذذلخ ط قذذا 

.  فٌدا ٌتعاي   ٌام        ا 30/8/2017 مزدنٌظ  مدنتلٌظ فً يتيصٌاا  معدا  مع  ٌظ يهي ٌؽطً  مفت خ 

 مدتةًخ متنلٌا  متصلٌي لاى  التفاقٌاا  متً م  ٌت   متصلٌي لاٌلا يفقا مانديًج  مدعل دم ق ا دكتب  معدذا 

  مع  ً.
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علزى السزلطات  بشزؤن التوجٌزه والتزدرٌب المهنزً 1977( لعزام 9) رقزمهل تم عرض االتفاقٌة العربٌة . 1

 المختصة؟ ما هً هذه السلطات؟

 شذأم  متي ٌذ  ي متذل ٌب  مدلنذً لاذى  منذاطاا  مدعنٌذظ فذً  1977( معذا  9نع  تذ  لذ ض  التفاقٌذظ  قذ  )

 حامتلذا إمذى  ق ذام  التفاقٌذظ  مذى د اذس  مذيز      ذل    مذ وي  مفنذً  شذأنلا دذ مليمظ  حٌذث تذ   فذ  ننذة  

  مناطظ  مدةتصظ  امتصلٌي لاى  التفاقٌاا ي مدعاهل ا  مليمٌظ. مد اس  اللاى مالتحال  كين  

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطات؟. 2

 وةً  معا   االتفاقٌظ د   متيصٌظ  إ  ا   متصلٌي لاٌلا.

هززل ٌوجززد صززعوبات تشززرٌعٌة تحززول دون التصززدٌق علززى االتفاقٌززة فززً الوقززت الحززالً؟ مززاهً هززذه . 3

تعارض أحكام االتفاقٌة مع التشرٌع الوطنً لالطزالع علٌهزا مزن قبزل لجنزة الخبزراء  ٌرجى ذكر  الصعوبات

 القانونٌٌن

نع  تي ل صعي ظ فً  متصلٌي لاى  التفاقٌظ نل   ألم  ؼا ٌظ دي ل  التفاقٌظ ال تتيف  ملا  متؽطٌذظ  متشذ ٌعٌظ 

  مالزدظ  دي ب نصي   مقانيم  ميطنً.

اقتصادٌة / اجتماعٌة أو سٌاسٌة تحول دون التصزدٌق علزى االتفاقٌزة حتزى هل ٌوجد صعوبات عملٌة / . 4

 ؟األن

نع  تي ل صعي اا  قتصالٌظ نل   الم  منن ظ  ألك   دم  معدامظ ه  دم  معداا  مي فلٌم  مذى  مليمذظ ي ماذًٌم 

 متذل ٌب قذل ال ٌت   نتقل دل  يفقا م   دت  متشؽٌا  مدؤقا يفً هذًه  محامذظ فذإم  النذت دا  فذً تقذلٌ  ةذلداا 

دل  ذظ  امفعذا ٌذت  صذقا دلا  تلذا دذم ةذالا  ظٌكيم د لٌا ألصحاب  اللداا  ماًٌم ٌفضذايم  نذتقل   لدامذ

   دت  متل ٌب لاى  وس  معدا  ليم  ما ي   مى  متل ٌب فً د  كز تل ٌب ةا  ٌذظ ت فذ  تكافذظ  متذل ٌب 

 لاى صاحب  معدا.

ات التزً ذكزرتم بهزدؾ تسزهٌل التصزدٌق علزى االتفاقٌزة هل هنزاك تصزورات لزدٌكم للتؽلزب علزى الصزعوب. 5

  مستقبال؟ ما هً هذه التصورات؟

تنعى ليمظ  الدا  ا متنفًٌ  مةطظ  النت  تٌ ٌظ محكيدظ  مليمظ ي متً تعتدل لاى  ف  ننذب  معدامذظ  مدذاه خ 

ظ ينلذ   متذل ٌب  يكً  نن    معاداٌم فً  قتصال  مدع فذظ ي امتذامً نذٌنعكس ًمذ  لاذى  الحتٌا ذاا  متل ٌ ٌذ

 ي  دا إلالخ  منل  فً نٌاناا  متل ٌب  مدلنً  شكا لا .
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 تسهل التصدٌق على االتفاقٌة؟ ما هً هذه االجراءات؟ل تم اتخاذ اجراءات من شؤنها أن ه. 6

 نع   حٌث ت  ل ض  التفاقٌظ لاى  م لاا  مدةتصظ.

بلزدكم حزٌن إعزدادكم لهزذا التقرٌزر؟ مزا هزً هل تم التنسزٌق مزع منظمزات أصزحاب االعمزال والعمزال فزً . 7

 وجهة نظر كال منهم حول هذا التقرٌر ان وجدت؟

تذ    نذذاا ننذة  لذذم  متق ٌذ   مذذى كذا دذذم  تحذذال ؼذ ؾ  مت ذذا خ ي مصذنالظ )ددذذ ال لذم دنلدذذاا وصذذحاب 

دي فاتنا   اللداا( ي دعٌظ  متننٌي ما دعٌاا  مدلنٌظ  معاداظ فً  مليمظ )دد ال لم دنلداا  معداا( د  طاب

 . دالحلاتل   ينيؾ ني فً  مدنلدظ  ننةظ لم وي دالحلاا قل ت لنا فً هً   مةصي 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

( لعززام 9رقززم )الخززاص باإلتفاقٌززة  دولززة اإلمززارات العربٌززة المتحززدةاللجنززة علمززاً بمززا جززاء فززً تقرٌززر  أخززذت

عزرض اإلتفاقٌزة لإتخزاذ اإلجزراءات الالزمزة  اإلستمرار فزً، وتؤمل بشؤن التوجٌه والتدرٌب المهنً 1977

 على السلطة المختصة بالتصدٌق. 

 

* * * 

 

 .تؤهٌل وتشؽٌل المعوقٌنبشؤن  1993( لسنة 17اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -د

 مع  ٌذظ ليمظ  الدذا  ا دم  1993( مننظ 17يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

 ي ا  فً هً   م ل دا ٌاً: –  مدتحلخ

  تفاقٌذذاا( دذذم نلذذا  61)مادذذالخ ولذذل هذذً   متق ٌذذ  دذذم ق ذذا حكيدذذظ ليمذذظ   دذذا  ا  مع  ٌذذظ  مدتحذذلخ ط قذذا 

فٌدا ٌتعاي   ٌام    ذ    ا   .03/8/2017ٌؽطً  مفت خ  مزدنٌظ  مدنتلٌظ فً   مع  ٌظ يهييتيصٌاا  معدا 

 مدعل دم ق ا دكتب  معدذا  يفقا مانديًجم  ٌت   متصلٌي لاٌلا   متًي لاى  التفاقٌاا متنلٌا  متصلٌ  مدتةًخ

  مع  ً.
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علززى السززلطات المعززوقٌن  وتشززؽٌل تؤهٌززل بشززؤن 1993 لعززام 17هززل تززم عززرض االتفاقٌززة العربٌززة رقززم . 1

 المختصة؟ ما هً هذه السلطات؟

لاى  مناطاا  مدعنٌظ فً  مليمذظ   مدعيقٌم  يتشؽٌا تأهٌا  شأم 6990 معا  61نع  ت  ل ض  التفاقٌظ  ق  

حٌث ت   فذ  ننذة  لذم  التفاقٌذظ  مذى   ل  خ  مدعنٌذظ  د اذس  مذيز      ذل    مذ وي  مفنذً  شذأنلا يدذم  ذ  

 متيصٌظ إدا  أ  ا   متصذلٌي وي  امدي فقذظ لاذى  متصذلٌي ي حامتلذا ماد اذس  اللاذى مالتحذال  لدذال  أحكذا  

 منذذاطظ  مدةتصذذظ  امتصذذلٌي لاذذى هذذي  مالتحذذال مد اذذس  اللاذذى  مذذًي ٌذذن  لاذذى وم ي منلذذا   ملنذذتي ي 

  مليمٌظ. التفاقٌاا ي مدعاهل ا 

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطات؟. 2

 .د   متيصٌظ  إ  ا   متصلٌي لاٌلا  االتفاقٌظوةً  معا  

مززاهً هززذه  الحززالً؟هززل ٌوجززد صززعوبات تشززرٌعٌة تحززول دون التصززدٌق علززى االتفاقٌززة فززً الوقززت . 3

ٌرجى ذكر تعارض أحكام االتفاقٌة مع التشرٌع الوطنً لالطزالع علٌهزا مزن قبزل لجنزة الخبزراء   الصعوبات

 القانونٌٌن

تيف  ملذا  متؽطٌذظ  متشذ ٌعٌظ نع  تي ل صعي ظ فً  متصلٌي لاى  التفاقٌظ نل   ألم  عض دي ل  التفاقٌظ ال ت

( دذذم  التفاقٌذظ  شذذأم إقادذذظ  مذذي ش 61 مالزدذظ  دي ذذب نصذذي   مقذانيم  مذذيطنً. د ذذاا لاذذى ًمذ   مدذذالخ )

(  شذأم تشذ ٌ   مدعذيقٌم متأنذٌس  دعٌذاا تعاينٌذظ 61 مدحدٌظ مادعاقٌم دم ًيي   لاقظ  مشلٌلخ  ي مدذالخ )

 إنتا ٌظ ةاصظ  ل .

ٌة تحول دون التصزدٌق علزى االتفاقٌزة حتزى ساقتصادٌة / اجتماعٌة أو سٌا هل ٌوجد صعوبات عملٌة /. 4

 ؟األن

 ال تي ل صعي اا  قتصالٌظ  ي   تدالٌظ  ي نٌانٌظ تحيا ليم  متصلٌي لاى  التفاقٌظ.

هزل هنزاك تصزورات لزدٌكم للتؽلزب علزى الصزعوبات التزً ذكزرتم بهزدؾ تسزهٌل التصزدٌق علزى االتفاقٌزة . 5

  التصورات؟ما هً هذه  مستقبال؟

ليمظ  الدا  ا ح ٌصظ لاى تطيٌ  تش ٌعاتلا  دا ٌتفي د  وحلث  مدعذاٌٌ   مليمٌذظ ينذٌت   النت شذال  دذي ل 

  التفاقٌظ لنل تطيٌ   متش ٌعاا فً  مدنتق ا.

 االجراءات؟ما هً هذه  االتفاقٌة؟هل تم اتخاذ اجراءات من شؤنها ان تسهل التصدٌق على . 6

 نع   حٌث ت  ل ض  التفاقٌظ لاى  م لاا  مدةتصظ. 
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  ؟1993 عام بعد صدرت التً تشرٌعاتكم فً االتفاقٌة فً الواردة باألحكام االسترشاد مدى ما. 7

فذذً شذذأم حقذذيي ًيي  69 مقذذانيم  التحذذالي  قذذ   6331وقذذ ا ليمذذظ  الدذذا  ا  مع  ٌذذظ  مدتحذذلخ فذذً لذذا  

 الحتٌا اا  مةاصــظ )د في ننةظ دم  مقانيم( ي مًي ٌعامت للل دم  مقضاٌا  متذً تضذدنتلا  التفاقٌذظ لاذى 

 ن ٌا  مد اا: 

 الحتٌا اا ًيي ؼٌ  دم ود ام   ٌمي  ٌن   مدناي خ فً  مةاصظ الحتٌا اا  كفامظ  مليمظ محي صاحب  

 د  لذاخ إضذافظ  مذى ضذدانلا   متش ٌعاا  دٌ  فً  مةاصظ  الحتٌا اا  ن ب يلل   متدٌٌز  مةاصظ

  متدٌٌذز مدن   مدنان ظ  متل  ٌ  ي تةاً  ي ال تدالٌظ  القتصالٌظ ي   دت  متندٌظ نٌاناا  دٌ  فً ًم 

 . مةاصظ  الحتٌا اا وناس لاى

  معادظ ي محصذيا لاذى   ميلائؾ شؽا مًيي  الحتٌا اا  مةاصظ حقل  فً  معدا يفًٌكفا  مقانيم 

  .ف    متل ٌب  مدلنً

  ٌ يدذذ ليل  ذذليى ً ا دشذذا ٌ   نشذذا   مدعذذاقٌم  مدذذؤهاٌم يللذذ  كدذذا ٌاذذز   مقذذانيم  مليمذذظ  تشذذ 

 لاٌلا.  محصيا ين ا  مدتاحظ  مدٌن خ ي مق يض  مدنح لم  مدعايداا يتيفٌ   قتصالي 

  نفقذظ لاذى  مذلل  يةذلداا  متأهٌا يإلالخ  مصحٌظ  مةلداا دم  النتفالخكًم  ٌكفا  مقانيم مادعاي 

  يٌاز   مليمظ  تيفٌ   مدعٌناا  متقنٌظ ي أل لزخ  مدناللخ ي متعيٌضٌظ مادعاقٌم   مليمظ 

 مدعذاٌٌ  حلٌذلمت  ٌنلذا فٌدذا  امتننذٌي  مدعنٌذظ إضافظ  مى دا ي ل فً  التفاقٌذظ  ٌاذز   مقذانيم  م لذاا  

ًيي  النذتعداا  مدنشذآا  ؽذ ض تأهٌذا  معادذظ  ي مد  في  امدنشآا  مةاصظ  ملنلنٌظ ي مدي صفاا

 هذً  وحكا  حٌث تن ي     ألًى إمحاي يلل  نالدت  يدتطا اا حا ت   الحتٌا اا  مةاصظ يتيفٌ 

 فٌ . ةا   ن  دنلا  نت نى دا إال ي مةا    محكيدً  مقطالٌم لاى  مق   

 دٌذ  دذم النذتةل د   مدةصصذظ وةٌ   ٌضدم  مقذانيم مذًيي  الحتٌا ذاا  مةاصذظ  لفذا   مد ك ذظ  

  أنذعا  وي د انال  ةلداتلا فً  عض  دا  ا  مليمظ  معادظ  منقا ينائا ي م ني   كدا تقل   مض  ئب

 لاذى  امدئذظ 13  ننذ ظ ةص  لاى ماحصيا إمكت ينٌظ ةص   مدعاقٌم  يتدنحل   طاقاا  مى  دزٌظ

  أل  خ.  نٌا  ا تع فظ
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هزً  التقرٌزر؟ مزاهل تم التنسزٌق مزع منظمزات أصزحاب االعمزال والعمزال فزً بلزدكم حزٌن إعزدادكم لهزذا . 8

 وجدت؟وجهة نظر كال منهم حول هذا التقرٌر ان 

لذم دنلدذذاا وصذذحاب  )ددذذ ال ي مصذنالظتذ    نذذاا ننذة  لذذم  متق ٌذ   مذذى كذا دذذم  تحذذال ؼذ ؾ  مت ذذا خ 

ي دعٌظ  متننٌي ما دعٌاا  مدلنٌظ  معاداظ فً  مليمظ )دد ال لم دنلداا  معداا( د  طاب دي فاتنا   اللداا(

 . مةصي ينيؾ ني فً  مدنلدظ  ننةظ لم وي دالحلاا قل ت لنا فً هً    دالحلاتل  

 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

 1993 لعام 17رقم الخاص باإلتفاقٌة  اإلمارات العربٌة المتحدةدولة اللجنة علماً بما جاء فً تقرٌر  أخذت

عززرض اإلتفاقٌززة علززى لإتخززاذ اإلجززراءات الالزمززة  اإلسززتمرار فززً، وتؤمززل المعززوقٌن وتشززؽٌل تؤهٌززل بشززؤن

 السلطة المختصة بالتصدٌق. 

 

* * * 
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 مملكة البحرٌن .3    

 اإلتفاقٌات الُمصادق علٌها

 بشؤن السالمة والصحة المهنٌة. 1977( لسنة 7العربٌة رقم )اإلتفاقٌة  -أ

ي ذا   – دداكذظ  م حذ ٌمدم  1977( مننظ 7يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

 فً هً   م ل دا ٌاً:

 األول القسم

 عامة بٌانات

 ( لسزنة7) رقزم العربٌزة االتفاقٌزةعلزى  المزوقرة دولزتكم علٌزه صزدقت الزذي التشزرٌعً الزنص بٌزان ٌرجزى

 المهنٌة؟ والصحة بشؤن السالمة 1977

 مننظ( 7)  ق   مع  ٌظ معدا   تفاقٌظ لاى 1994 مننظ( 2)  ق   مد ني   دي ب  م ح ٌم دداكظ صلقا

1977. 

 أمكزن وإن االتفاقٌزة، عالقزة بؤحكزام لهزا التزً السزارٌة التشزرٌعٌة النصزوص وتزوارٌا أرقزام إرفاق ٌرجى

 ؟)الا  ..اللوائح، الوزارٌة، القرارات (النصوص  لتلك العملً للتطبٌق التعرض

  مةذادس  ام ذاب  ل  ي مصحظ  مدلنٌظ  منالدظ د اا فً  ميطنٌظ  متش ٌعاا دم  معلٌل  م ح ٌم دداكظ تدتا 

  م ذاب هذً  ٌد ا حٌث   2012 مننظ (36 ق )  مصال   امد ني   ألهاً  مقطاع فً  معدا قانيم دم لش 

 م ذاب  هذً  تنذايا فقذل  مد ذاا  هذً  فذً  مصذال خ  ألةذ ى ي آلمٌذاا  ميز  ٌظ مكافظ  مق    ا  ألنانٌظ  م نٌظ

 كدذا  معدذا  ديق  فً ي مصحظ  مدلنٌظ  منالدظ تنلٌ  ٌة  فٌدا ي معادا  معدا صاحب دم كا دنؤيمٌاا

 فذً  مذي  لخ  معقي اا  تةاً فً  محي يإلطائلا  معدا لاى ل يؾ  م قا ظ فً  معدا يز  خ دنؤيمٌظ تنايا

  منحذي لاذى  ميز  ٌذظ  مقذ    ا دذم  معلٌل صل ا  مقانيم هً  ضي  يفً . معدا دم قانيم (192 مدالخ )

 (1رقم  )مرفق متامً 

 

 الموضوع السنة رقم القرار

  مللٌ خ يقا  معدا حل  2013 3

  معدا يدي ق   مدنشآا فً  مح  ئي وةطا  دم  معداا حداٌظ 2013 6

  مدنشآا فً  مدلنٌظ ي مصحظ  منالدظ تنلٌ  2013 8
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 الموضوع السنة رقم القرار

  مدلنٌظ ي ألد  ض  معدا إصا اا لم مإل الغ  مالزدظ        ا 2013 12

 ألحذل ث  تشذؽٌا متنلذٌ   ألةذ ى ي ملذ يؾ ي ألحذي ا  مشذ يط تحلٌذل 2013 23

 تشذؽٌال   ٌحل  متً ي مةط خ  مشاقظ ي أللداا ي مصنالاا  مدلم يكًم 

 ت عذال  نذايك   ألةالقذً وي نذالدت  وي  محذلث  صذحظ تضذ   متذً وي فٌلذا

  مدةتافظ  منم مد  حا

  معدا إصا اا تعيٌض 2013 30

  معدا يدي ق   مدنشآا فً  مكل  ا  وةطا  دم  معداا حداٌظ 2013 31

 م نذا   ولدذاا فذً  معدذاا محداٌذظ  مالزدذظ ي الحتٌاطذاا  مشذ يط تحلٌذل 2014 4

  مدلنٌظ ي ملنلنظ ي  نشا  ا

 معدذا  وةطذا  دذم  معدذاا محداٌذظ  مالزدذظ ي الحتٌاطذاا  مشذ يط تحلٌذل 2014 5

  م ف   دعل ا

 يدي ق   معدا  مدنشآا فً  )) مفٌزٌائٌظ  مط ٌعٌظ  مدةاط  دم  معداا يقاٌظ 2014 9

نذ ٌعظ  ي منذي ئا ي مؽذاز ا  مكٌدٌائٌذظ  مدذي ل وةطذا  دذم  معدذاا حداٌذظ 2014 15

  معدا يدي ق   مدنشآا فً  الشتعاا

وةطذا   دذم  معدذاا محداٌذظ  مالزدذظ ي الحتٌاطذاا  مةذلداا يتنلذٌ  تحلٌذل 2014 28

  ملي   يدنتيللاا  م ةا  يويلٌظ ؼالٌاا

 مدةذذاط   دذم  معدذذاا محداٌذذظ  مالزدذذظ ي الحتٌاطذذاا  مشذ يط تحلٌذل 2014 38

  معدا ي ٌئظ  مدٌكانٌكٌظ

  مدنشآا معداا  ألنانٌظ  مصحٌظ  م لاٌظ يتنلٌ  تحلٌل 2014 29

  مدلنٌظ ي مصحظ  منالدظ د اس 2015 2
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 التصزدٌق بمجزرد النفزاذ قزوة المصزدق علٌهزا الدولٌزة االتفاقٌزات ٌعطزً الزذي التشزرٌعً النص بٌان ٌرجى

 الداخلٌة؟ للتشرٌعات بالنسبة علٌها االتفاقٌات المصادق مرتبة بٌان مع علٌها

  مقانيم قيخ مادعاهلخ  د ني   يتكيم  مدعاهل ا إ     حي  مدا   م ح ٌنً  ملنتي  دم (37)  مدالخ تعطً

 منذنظ (7)  قذ   مع  ٌذظ  التفاقٌذظ وةذًا ي ذًم   م  ٌذلخ  م نذدٌظ  فً ينش ها لاٌلا ي متصلٌي إ   دلا  عل

 ( مننظ2)   ق   قانيم  مد ني   دي ب  م ح ٌم لاٌلا صلقا  متً  مدلنٌظ ي مصحظ  منالدظ  شأم 1977

 . مدالخ هًه  دي ب  مقانيم صفظ 1994

 وذلك التقرٌر؟ لهذا اعدادكم حٌن دولتكم الموقرة فً والعمال االعمال أصحاب منظمات مع التنسٌق تم هل

 العربٌة؟ العمل وتوصٌات اتفاقٌات نظام ( من17) المادة أحكام مع تمشٌاً 

 دنذتد خ  صذي خ  ) معدذا ي معدذاا  )وصحاب  النتاج ط فً د   ال تدالٌظ ي متندٌظ  معدا يز  خ تتي صا

 نذيي فذً  مدنذت لخ  مديضذيلاا دناقشذظ يٌذت  ةالملذا  م ال ٌذظ  ااي ال تدالذ  ملي ٌذظ  ماقذا  ا ةالا دم

 تعذلها  متذً  متقذا ٌ  لذم  ننةظ  النتاج ط فً تزيل  ميز  خ  م كدا ط فً  معالقظ  صامح ٌةل   دا  معدا

 . مع  ٌظ  معدا  تفاقٌاا تط ٌي  شأم

 الثانً القسم

 االتفاقٌة أحكام تؽطً التً السارٌة التشرٌعات

 األولى لمادةا

  معدذا د ذاالا فذً  دٌذ   مدلنٌذظ ي مصذحظ  امنذالدظ  مةاصذظ  الحكذا   مع  ٌذظ  متشذ ٌعاا تشذدا  م ٌ ب

 . مدلنظ يود  ض  معدا حي لث دم لاى  معداا  امتأدٌم ةاصظ وحكادال  تشدا  م ٌ ب كدا يقطالات  

 ٌلً: ما بٌان ٌرجى

 العمل وقطاعاته؟ مجاالت جمٌع المهنٌة والصحة بالسالمة الخاصة االحكام تشمل هل

  ألهاً  مقطاع فً  معدا ٌط ي قانيم حٌث   مةا ي  معا   مقطالٌم فً  معاداٌم لاى  التفاقٌظ وحكا  تط ي

  مدلنٌظ  مةلدظ قانيم ٌط ي    ٌندا(2  ق  )د في مةا    مقطاعفً   معاداٌم لاى 2012 مننظ( 36)  ق 

 دذم قذانيم (16)  مدذالخ ( يتشذٌ 3  قذ  د في ( محكيدً  مقطاع فً  معاداٌم لاى 2010 مننظ( 48)  ق 

 ما لاٌذظ نلذا  يضذ  لذم  محكيدٌذظ  ألةذ ى ي م لذاا  مدلنٌذظ  مةلدذظ لٌذي م دنذؤيمٌظ إمى  مدلنٌظ  مةلدظ

 . مدلنٌظ ي منالدظ ي مصحظ  مصحٌظ

 المهنة؟ وأمراض حوادث العمل من العمال على بالتؤمٌن خاصة أحكاماً  تشرٌعاتكم تتضمن هل

 ٌفصذا إً (4  قذ   ال تدذالً )د فذي  متذأدٌم قذانيم  إصذل   1976 مننظ( 24)  ق   قانيم د ني  ٌنل 

  مط ٌذظ  ي معناٌذظ  متديٌذا  حٌذث دذم . معدا ضل إصا اا  متأدٌم  شت  طاا  مقانيم هً  دم  مةادس  م اب
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  مي  ذب ي ال ذ    ا  معدذا  إصذا ظ حامذظ فذً ي مدعذاش ي متعذيٌض حامذظ  الصذا ظ  فذً  مٌيدٌذظ ي م ذلالا

 . معدا  صا ظ لم  تةاًها مات اٌػ

 الثانٌة المادة

 ي حكذا   مدلنٌذظ   منذالدظ ي مصذحظ  حكذا  تط ٌذي فذً  مذيطنٌٌم  امعدذاا  معذ ب  معدذاا  دٌ  دناي خ ٌ ب

  مدلنً.  متأهٌا يوحكا  ونلدظ  مدلنظ  يود  ض  معدا حي لث دم  متأدٌم

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 الموقرة دولتكم فً ٌعملون الذٌن العرب العمال تشرٌعاتكم تساوي هل

  متامٌظ:  الحكا  تط ٌي فً  ميطنٌٌم  امعداا

  مدلنٌظ. ي مصحظ  منالدظ -

   مدلنظ. يود  ض  معدا حي لث دم  متأدٌم -

  مدلنً.  متأهٌا ونلدظ -
 

 تحلٌذل ليم  معدذاا م دٌذ  يشذادال الادذ  متع ٌذؾ  ذا   معادا   ألهاً  مقطاع فً  معدا قانيم تع ٌؾ لنل

 وي إل  تذ  يتحذا لدذا صذاحب ملى و   مقا  ط ٌعً ٌعدا شة  كا“ أن   تع ٌف  ت  إً  ننٌظ  وي  نس

  ."إش  ف 

 وي  م ذنس فذً وي تدٌٌذز ليم  معذاداٌم  دٌذ  لاذى إمز دٌذال   حكادذ  تن ي  ال تدالً  متأدٌم قانيم  م كدا

 دم دنشأخ مدصاحظ وي وك   وي لدا صاحب لدا مدصاحظ لقل  دي ب ٌعدايم  مًٌم دم  منم  وي  م ننٌظ

 ددم ي ملٌئاا  معادظ  مدؤنناا فً  معاداٌم يكًم   مدشت    وي  متعاينً  مةا  ي مقطاع  مقطاع دنشآا

 وي  معادذا و ذ  د اذػ كذام يدلدذا وي شكا  ط ٌعت  وي  معقل دلخ لم  منل   ؽض ةا   ن   شأنل  ٌ ل م 

  متكاٌذؾ كذام ينذي   ةا  لذا  معدا صاحب مصامح ولى وي ل ةا  م الل ماعقل ط قال   معدا ولى ني   نيل  

 .دحللخ ؼٌ  وي مدلخ دحللخ  امةا ج  امعدا

 الثالثة المادة

 ي محداٌظ  منالدظ  مالزدظ مضدام  مفنٌظ  ألنس  مدلنٌظ ي مصحظ  امنالدظ  مةاصظ  الحكا  تتضدم  م ٌ ب

 :فً

 . مدنشأخ ديق   ةتٌا  -

 .ي متشٌٌل  النشا  -

 . معدا وةطا   دٌ  دم  ميقاٌظ -
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 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 .السابقة المادة احكام لمراعاة الالزمة الفنٌة االشتراطات -

 .ذلك على الدالة التشرٌعٌة النصوص بٌان ٌرجى -

 

 الرابعة المادة

 ي مدحافلذظ  مد ذاي خ يحداٌذظ  م ٌئذظ  معدذا  ٌئذظ  نذالدظ  مكفٌاذظ ي مينائا  ال     ا ليمظ كا تش ٌ  ٌحلل

 لاٌلذا  مدتعذا ؾ  مصذحً  مدنتيى فً ي م ي    ٌئظ  معدا تكيم  حٌث  مدز يا   منشاط دةاط  دم لاٌلا

 .لادٌال 

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 المطلوب؟ الصحً المستوى فً تكون بحٌث العمل بٌئة سالمة ٌكفل ما تشرٌعاتكم تضمن هل -

  مدلنذظ دذم ودذ  ض  ميقاٌذظ ينذائا تنلذٌ   شذأم 1978 ( منذنظ3)  قذ   مقذ    دذم (11)  مدذالخ تذن 

  مرفق  متامً:لاى   معدا و نا   معداا محداٌظ  مالزدظ  مصحٌظ ي الحتٌاطاا

 

 إز مظ وي تقاٌا وي مدن   مصحظ  معادظ إل  خ تحللها  متً ي مدنان ظ  معادٌظ  مينائا  تةاً  معدا صاحب لاى

 ٌاً: دا  ألة  د  لاخ يلاى  معدا وداكم فً  مصحٌظ  ألةطا 

 .وي نالدتل   معداا  صحظ ضا خ ؼٌ  يؼٌ ها  مصنالٌظ  معداٌاا دز يمظ تكيم وم -1

 ح ذب دذ  د  لذاخ  مصذنالٌظ  معداٌذاا و نذا  تتيمذل ي مذً  امصذحظ  مضذا خ  مدذي ل دذم  مذتةا  -2

 . معدا لم  مةط خ   شعالاا

  مدنشآا ل ةا ي مصحظ  مدلنٌظ  منالدظ تنلٌ   شأم 2013 ( مننظ8)  مق    دم( 5 ق  )  مدالخ تن  كدا

 ()مرفق وم: لاى

 د اشذ  ل  تللٌذل ل  د ازفذظ تشذكا وي لذاه  ل  ةط  ل  ٌتضدم دلنً نشاط وي  ددا نظ لادا وي تكاٌؾ ٌ يز ال

 : آلتٌظ ملٌ   الشت  طاا تتيف  م  دا ماؽٌ   وي نالدت  وي حٌات  وي مصحت 

 . منشاط هً  مدتطا اا  مدالئدظ ي منفنٌظ ي معقاٌظ  م لنٌظ  مدقل خ -1

 ادنظ. ط ٌقظ   منشاط  إن از ماقٌا   مدؤهاظ  مدلنٌظ ي مة  خ ي متل ٌب  مدع فظ -2

 معدا . مدحللخ   محداٌظ يإ     ا قي لل متط ٌي  مكافً  ميقائً ي متل ٌب  ميلً -3
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 المستوى فً تبقى المزاول بحٌث النشاط اخطار من المجاورة البٌئة حماٌة ٌكفل ما تشرٌعاتكم تضمن هل

 المطلوب؟ الصحً

 وم لدذا صذاحب لاذى كذا ٌتي ذب ونذ  لاذى د في 2013 ( مننظ8)  ق   مق    ( دم6 ق  )  مدالخ تن 

 دي قذ  دذم  ذامق ب وي  معدذا  دي قذ   ألشذةا   مدتي  ذلٌم محداٌذظ  مالزدذظ ي الحتٌاطاا        ا ٌتةً

 . ألة ى  مدنشآا يلداا لدا 

 الخامسة المادة

 ط ٌي: لم ماعدا  آلدم  ننانٌظ ل يؾ يتحقٌي  مدلنٌظ ي مصحظ  منالدظ تيفٌ  لاى  معدا ٌ ب

 . مصحٌظ  ألض    دم يحداٌت  ي آلالا   معدا  ةطا  دم  معادا حداٌظ -و 

 . معدا يينائا  ٌئظ متحنٌم  مالزدظ  الشت  طاا يض  -ب 

  مصذحٌظ  منذي حً    دذم  مدكافٌم  ألشةا  ي ٌم يل يف    معدا نيع  ٌم  متالؤ  تحقٌي د  لاخ -ج 

 .ي مفنٌظ

 لاذى  معداا  مشةصٌظ يتل ٌب  ميقاٌظ ولي ا يتيفٌ   منالدظ ينائا لاى  معاداٌم يتل ٌب تيلٌ  -ل 

 . نتةل دلا

 دعام تلذا لاذى لداذ  ي معدذا نتٌ ذظ   تدالال   ي صحٌال   معادا تصٌب  ض    دم ٌنشأ قل دا تل    -ه 

 .لنلا ٌتةاؾ دا يدعام ظ

  مالزدظ  الحكا  كا ليمظ تش ٌ  يٌحلل .ًم  يؼٌ  يدي ل ياالا  نشا  ا دم  النتاج ينائا حداٌظ -ي 

 . الحتٌاطاا هًه متنلٌ 

 ٌلً: ما بٌان ٌرجى

 علزى الدالزة التشزرٌعٌة بٌان النصزوص ٌرجى المادة؟ هذه من الؽرض تحقق احكاماً  تشرٌعاتكم تتناول هل

 .ذلك

 محداٌذظ  مالزدذظ  اتةذاً  الحتٌاطذاا  معدا صاحب مرفق 2013 مننظ (8)  ق   مق    دم (3)  مدالخ تاز 

  منالدظ د اا فً  مقانينٌظ  مدتطا اا  دٌ  لاٌ   نتٌفا  يٌتي ب  معدا  و نا   معدا  ٌئظ دةاط  دم لدام 

 : اآلتً  ألة  لاى كدا يتازد   مدلنٌظ  ي مصحظ

 يصحظ  معاداٌم نالدظ لاى ةط  ل  تشكا ال  حٌث يصٌانتلا ادنظ لدا دعل ا تيفٌ  -1

 لاذى ةطذ  ل  تشذكا  حٌذث ال  مدذي ل وي  م ضذائ  تةذزٌم وي نقذا وي حدذا وي  نتعداا نالدظ ضدام -2

 . معاداٌم يصحظ نالدظ

 د  لاتلا لاٌ   مي  ب  ميقاٌظ يينائا دلنت   دةاط  لادال   معادا إحاطظ -3
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 .لدا  ٌة  فٌدا كا ملٌ   معاداٌم م دٌ   مالز   متل ٌب تيفٌ   -4

 . مدنشأخ تنفًها  متً  معداٌاا م دٌ  ي مدالئ   مدنانب   ش  ؾ تيفٌ  -5

 تكذيم وم لاذى مذ   متا عظ معدا  دي ق  فً  مدتي  لٌم م دٌ   مالزدظ ي   شال ا  مدعايداا تيفٌ  -6

 نذالدتل  لاذى  محفذال ٌضذدم  دذا  معدذاا  وةذ ى ٌفلدلذا مؽذاا إمذى إضذافظ  مع  ٌذظ  اماؽذظ دكتي ظ

 .يصحتل 

 . ألةطا  يةامٌظ دم  معدا متألٌظ ادنظ تكيم  حٌث يدنافًه  معدا ديق  نالدظ ضدام -7

 .دالئدظ صحٌظ يد  في ادنظ لدا  ٌئظ تيفٌ  -8

 . معدا مط ٌعظ دالئدظ شةصٌظ يقاٌظ دعل ا تيفٌ  -9

 فً ي معا اظ  محاالا  مطا ئظ فً  مط ً ي متلةا  أليمً   نعاؾ ةلداا دنتازداا تيفٌ  -10

 . معدا دي ق 

  مدنشآا ل ةا  مدلنٌظ  منالدظ ي مصحظ تنلٌ   شأم 2013 مننظ (8)  مق    دم( 5)  ق   مدالخ تن  كدا

 تللٌذل ل  تشذكا د ازفظ وي لاه  ل  ةط  ل  ٌتضدم دلنً وي نشاط  ددا نظ لادا وي تكاٌؾ ٌ يز ال ون  لاى

 مرفق : آلتٌظ  الشت  طاا ملٌ  تتيف  م  دا ماؽٌ   وي نالدت  حٌات  وي وي مصحت  د اش  ل 

 . منشاط هً  مدتطا اا  مدالئدظ ي منفنٌظ ي معقاٌظ  م لنٌظ  مدقل خ -1

 . ط ٌقظ ادنظ  منشاط  إن از ماقٌا   مدؤهاظ  مدلنٌظ ي مة  خ ي متل ٌب  مدع فظ -2

 معدا . مدحللخ   محداٌظ يإ     ا قي لل متط ٌي  مكافً  ميقائً ي متل ٌب  ميلً -3

 السادسة المادة

 فٌدذا يًمذ  لشذ خ  نم  مةادنذظ ق ا  مصنالٌظ   اللداا فً  م ننٌم دم  ألحل ث تشؽٌا ٌ يز ال -1

 .دنل  لل   مدتل  ٌم

  ي  مةطذ خ فذً  مصذنالاا لشذ خ  م ادنذظ نذم  اذيؼل  ق ذا  م ننذٌم دذم  الحذل ث تشؽٌا ٌ يز ال -2

 .ليمظ  كا  مةاصظ ي مق    ا ي ماي ئح  متش ٌعاا تحللها ي متً  امصحظ   مضا خ

 كا فً  متش ٌ   متً ٌحللها  امصحظ  مضا خ  ي  مشاقظ  ي  مةط خ  اللداا فً  مننا  تشؽٌا ٌحل  -3

 .ليمظ

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 .وفق تشرٌعاتكم الصناعٌة األعمال فً الجنسٌن من األحداث لعمل األدنى السن

  "نذنظ لشذ خ ٌكدذا  دذانً يمذ  نذنظ لشذ خ ةدذس  معدذ  دذم  اذػ دذم كذا"  أن  الحدث  معدا قانيم ل ؾ

 .ننظ ةدنظ لش خ  معد  دم ٌ اػ م  دم كا تشؽٌا  مقانيم يٌحل 
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 .تش ٌعاتك  يفي  امصحظ  مضا خ  ي  مةط خ  مصنالاا فً ماعدا  أللنى  منم

 تشؽٌا  الة ى متنلٌ  ي مل يؾ ي الحي ا  مش يط تحلٌل  شأم 2013 مننظ (23)  ق   مق    ٌحل 

  صحظ تض   متً وي فٌلا تشؽٌال   متً ٌحل  ي مةط خ  مشاقظ ي أللداا ي مصنالاا  مدلم يكًم   الحل ث

 لم ننل  تقا  مًٌم  الحل ث تشؽٌا  مدةتافظ   منم مد  حا  الةالقً ت عال  نايك  وي نالدت  وي  محلث

 )مرفق(ي مصنالاا   مدلم دم للل فً كاداظ لش خ ننظ  دانً

 

 الضارة بالصحة؟ او الخطرة األعمال فً النساء تشؽٌل تشرٌعاتكم تحظر هل

  مرفزق فٌلذا تشؽٌا  مننا  ٌحل   متً  اللداا تحلٌل  شأم 2013 ( مننظ32)  ق   مق    حللها يقل نع  

   آلتٌظ:  أللداا فً  مننا  تشؽٌا  مق    ٌحل  إً

 . أل ض نطح تحا تؤلى  متً  أللداا .1

 . مدعالم صل  وف  م ودا  كامعدا شلٌلخ مح   خ تع ضلم  متً  أللداا .2

  أل قاا    وي حدا وي ولداا  معتامظ د ا دتي صا وي ك ٌ   ندانً مد ليل تع ضلم  متً  أللداا .3

  .ك   65 21 دم ألك  

 فذً  متةذ ٌ  لداٌذاا كا  د ا  ام ن  وي  معاٌا  األط  ؾ  مضا خ ماً ً اا تع ضلم  متً  معداٌاا .4

 .ًم  يؼٌ  ي مد انً ي مط ي  مصةي 

 :د ا  م صا  دالخ تصنٌعلا وي تل يملا فً ٌلةا  متً  معداٌاا

 . م صا  صل  -و 

 طذال  إز مذظ وي لداٌذاا  م صذا  وكنذٌل لاذى  مدحتيٌذظ  م دذاا  ةتذز ا وي دعام ذظ وي تذل يا -ب 

 . م صا 

 %10 لاى  دا ٌزٌل  م صا  لاى  مدحتيٌظ  من ائ  وي  ماحا  دي ل صنالظ وي  ماحا  -ج 

 . م صا  د ك اا صنالظ -ل 

 . مكل  ائٌظ  م طا ٌاا إصالح وي صنالظ فً  م صا  ةاط لداٌظ -ه 

 . مًك  انفظ  معداٌاا ت  ي حٌث  معدا وداكم تنلٌؾ -ي 

 : آلتٌظ  أللداا فً  محي دا  مننا  تشؽٌا يٌحل  كدا 

  ٌ  1.30 لاى ٌزٌل إكس  دا وشعظ وي  منييٌظ وي  مً ٌظ مإلشعالاا  متع ض تشدا  متً  أللداا -1

 . محدا فت خ ةالا  ٌ  ي حل يلاى  مد وخ  ةصي ظ فت خ و نا  وشل   ال ظ كا
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 وي  مفٌنذيا د ذا وحذل دشذتقات  وي  م نذزٌم ولةنذظ وي أل ةذ خ  متعذ ض وي تذل يا ٌنذتللً لدذا وي -2

 . متيميٌم

 )ت  تي ٌنٌظ(مأل نظ  دانةظ مدي ل  متع ض ٌصح لا  متً  أللداا -3

  مح ٌ  صنالظ فً ك  ٌتي   مك  يم  انً وي  مص اؼظ  فً مإلنٌاٌم  متع ض تنتاز   متً  أللداا -4

 وي  مفنذفي   وي  مزئ ذي  وي  م تذ يا  تك ٌذ   ملٌل يك  ينٌذظ فذً  مدي ل وي ي منٌايفام   مصنالً

 . م ٌ ٌاٌي  وي وي  مكالنٌي    مدن نٌز  وي  منٌت ي نزيا 

 السابعة المادة

 ليمذظ  كذا تشذ ٌ   متذً ٌحذللها  مدنشذآا فذً  مدلنٌظ ي مصحظ  منالدظ ةلداا   لزخ  إنشا   الهتدا  ٌ ب

 ً مصذح  ذامت قٌؾ ي مقٌذا   معدذاا يصذحظ لاذى نذالدظ تؤ    متً  معدا ل يؾ  دٌ  لاى مإلش  ؾ يًم 

   ميقائٌظ. ي متيلٌظ

 

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى 

 وجدت؟ ان االجهزة هذه دور هو ما الموقرة؟ فً دولتكمٌُلزم التشرٌع وجود أجهزة  هل 

  منذالدظ تفتذٌش  لذاز"  لذاز ٌنذدى إنشذا   معدذا  مقذانيم تنفٌذً   ال تدالٌذظ  ي متندٌذظ  معدا يز  خ تتيمى

 فذً  مدلنٌذظ ي مصحظ  منالدظ تنلٌ   شأم 2013 مننظ (8 ق  )  ميز  ي ماق    يتنفًٌ ل   " مدلنٌظ ي مصحظ

 دذم  معدا  متز    صحاب دم  متأكل لاى ٌعدا  مًي  م لاز ملً   مقانينٌظ  ألنس يض    ت مرفق  مدنشآا

  امتامً:  مقن  يٌقي   معدا  دي ق  فً  مدلنٌظ ي منالدظ  مصحظ الشت  طاا تنفًٌه 

  ألهاذً  مقطذاع  معدذا فذً قذانيم تط ٌذي  قصذل  ألهاٌذظ  مدنشذآا لاذى  مذلي ي  متفتذٌش إ ذ    -1

 .ي منالدظ  مدلنٌظ  مصحظ د اا فً م   مدنفًخ  ميز  ٌظ ي مق    ا

  القتصذالٌظ دةتاذؾ  مقطالذاا فذً  مدلنٌذظ ي ميفٌذاا  م نذٌدظ ي  صذا اا  محذي لث فذً  متحقٌذي -2

 .شأنلا فً  مفنٌظ  متقا ٌ  يإلل ل

  . مدلنٌظي منالدظ   امصحظ  مدتعاقظ  معدامٌظ ي مدنازلاا  مشكايى فً  متحقٌي -3

  معدذا قذانيم لاذى تط ٌذي تعٌذنل   متذً ي   شذال ا  امدعايدذاا ي معدذاا  أللدذاا وصذحاب تزيٌل -4

 . مدلنٌظي منالدظ   مصحظ د اا فً م   مدنفًخ  ميز  ٌظ ي مق    ا

 لاذى  ميقذيؾ معدذامل   ؽذ ض  أللدذاا وصذحاب ٌ لزهذا  متذً  معدذاا دنذاكم إمذى  زٌا  ا  مقٌا  -5

 .فٌلا  مصحٌظ ي مدي صفاا  الشت  طاا
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 ي منٌاناا  مدلنٌظ  امنالدظ ي مصحظ  مدتعاقظ  مدنائا حيا  مليمظ فً  مدةتصظ  م لاا د   متننٌي -6

 . م ٌئٌظ

 فذً  مذالز  ي تةذاً ي مع  ٌذظ ي  قاٌدٌذظ  مليمٌذظ  مدنلدذاا دم  مي  لخ ي النت ٌاناا  متقا ٌ  ل  نظ -7

 .شأنلا

 . منالدظ  مدلنٌظ شأم فً  مد فيلظ  مقضاٌا شأم فً  مدحاك  فً   فالخ -8

 الثامنة المادة

  مصذحٌظ قل  تذ  دذ   مذًي ٌذتال    امعدذا  معادذا  محذاي  ال تذل ئً  مط ذً  مفحذ         متعٌٌم لنل ٌ ب

 مٌذاقتل  لاذى مادحافلذظ  معدذاا لاذى ي مذلي   مفحذ   مط ذً إ ذ    ٌ ذب كدذا ي منفنذٌظ  ي معقاٌذظ ي م لنٌذظ

 . أليمى د  حالا فً  مدلنظ  د  ض دم ٌلل  قل دا دنتد خ  يالكتشاؾ  صفظ  مصحٌظ

 

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 ؟قدراته مع الذي ٌتالءم بالعمل إللحاقه العامل تعٌٌن عند الطبً الفحص إجراء ٌشترط هل -

  ال تذل ئً  مط ذً        مفح   معدا صاحب  معدا  قانيم دم (171)  مدالخ دم (1)  مفق خ تاز  إً نع  

 مط ٌعذظ يفقذال  ي منفنذٌظ ي معقاٌذظ ي م لنٌذظ  مصذحٌظ نالدت  يمٌاقت  دم ماتحقي  امعدا  متحاق  ق ا  معادا لاى

 . مٌظ ٌننل  مًي  معدا

 الموقرة؟ دولتكم فً دوري بشكل الطبً الفحص ٌجرى هل -

  مذلي ي  مط ذً  إ      مفح   معدا صاحب  معدا  قانيم دم (171)  مدالخ دم (2) تاز   مفق خ إً نع  

 ٌللذ  قذل دذا ي كتشذاؾ  مصذحٌظ مٌاقتل  دم  نتد    ماتحقي  مدلنٌظ  األد  ض مإلصا ظ  مدع ضٌم ماعداا

  أليمى.د  حالا  فً  د  ض دم لاٌل 

 التاسعة المادة

 ني    مط ٌظ   مةلداا ٌ ب تيفٌ  كدا  مدنشأخ  ل ةا  مطا ئظ  محاالا يلالج  اليمٌظ  النعافاا تقلٌ  ٌ ب

 ي مدحافلظ  مط ٌظ  ام لاٌظ ماقٌا  دنشآا للخ  ٌم كةلدظ دشت كظ وي دنتقا  كقن  ةا  لا وي  مدنشأخ ل ةا

 . معداا صحظ لاى

  :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 بٌان ٌرجى .المنشؤة فً لها العمال ٌتعرض التً الطارئة الحاالت وعالج االولٌة االسعافات تتوفر هل -

 .ذلك على الدالة التشرٌعٌة النصوص
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  اليمٌظ  ا نعافاا  امقٌا  صاحب  معدا  ال تدالً  متأدٌم قانيم فً  مةادس  م اب دم  م انً  مفصا ٌاز 

 لذلل  اللت ذا   عذٌم اةذً  المتذز    لذً  ماقٌذا   تةاًها  متل  ٌ   مي  ب كا ًم  ن ٌا فً ٌتةً ي ام مادصاب

 ٌاتذز  كدذا  مقائدظ ملٌذ    اللداا ددا نظ لم  ط ٌعتلا تن    متً  مدلنٌظ ي الةطا   مًٌم ٌنتةلدل   معداا

 . الصا ظ لنل يقيع مًم   مدةصصظ  معالج  لظ  مى  مدصاب  نقا  معدا صاحب

 العاشرة المادة

 كدذا  لا   مدةتصظ يإةطا   م لاا  مدلنظ يود  ض  معدا حي لث  تن ٌا  مقٌا   معدا صاحب لاى ٌ ب

 كافذظ  تةذاً  معدذا صذاحب يلاذى فٌلذا   مدلنٌظ  مدشذت    مد ضٌظ الاا امح  مدةتصظ  م لاا  ةطا  ٌ ب

 ليمذظ كذا تش ٌ  يٌحلل . ًم   مةاصظ   حصا  ا ييض   محاالا د ا هًه يقيع تك    مدن   ال     ا

 .ًم   تحقٌي  مينائا  مكفٌاظ

 

 ٌلً: ما بٌان ٌرجى

 ٌرجزى .بهزا المختصزة واخطزار الجهزات المهنزة وأمراض العمل حوادث بتسجٌل العمل صاحب التزام مدى

 .ذلك على الدالة التشرٌعٌة النصوص بٌان

 ي ألدذ  ض إصذا اا  معدذا لذم مإل ذالغ  مالزدذظ  ال ذ    ا مرفزق 2013 منذنظ( 12)  قذ   مقذ    ٌنل 

 : متامٌظ  ال     ا  تةاً  معدا صاحب لاى ٌتي ب إً  مدلنٌظ

 ٌنتت لدا حالث  ميز  خ  أي إ الغ لدا ديق  وي ملا ف ع وي دنشأخ  أٌظ  معدا صاحب لاى ٌ ب -1

 وي  معدا  دي ق  وي  مدنشأخ ل ةا  متً تق   مد ك اا يحي لث  نٌدظ  إصا ظ وي  معادا  لن  يفاخ

  حتناب لل  د  دتي صاظ لدا وٌا  ن عظ مدلخ  معدا  معادا لم  نقطاع لنلا ٌنتت لدا إصا ظ وي

ضذدم  تحتنذب فإنلا  ندٌظ إ ازخ   صا ظ ٌي  ت   يإً  مإل الغ   مالزدظ ضدم  مدلخ   صا ظ ٌي 

 .إمٌلا  مدشا   مدلخ

 في  ل  ٌقي  وم     وي د ت ط  معدا لم نا    د ض د ضاه وحل  إصا ظ ٌعتقل ط ٌب كا لاى ٌ ب -2

  نذ   مذ الغ ٌتضذدم  حٌث ق ا  دم ًم  ت  قل ٌكم م  دا  ال تدالٌظ  ي متندٌظ  معدا يز  خ  إ الغ

 لداذ   لذظ يلنذي م ي نذ   ذ   دصذاب ونذ  ٌعتقذل  مذًي  مكادا ي مد ض يلني ن   مد ٌض  معادا

 لدا   ألةٌ . يصاحب

 يحذث دنشذأت   مدلنٌذظ ل ةذا ي ألدذ  ض   صذا اا لذم مإل ذالغ نلذا   يض   معدا صاحب ٌاتز  -3

  متيصذٌاا تعدذٌ  دذ  ملذا   متذً ٌتع ضذيم  مدلنٌذظ   صذا اا  دٌذ  لذم  ذا  الغ ملٌذ   معذاداٌم
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  معدا ديق  وي  مف ع وي  امدنشأخ  معاداٌم لاى ي الحتٌاطاا  مكفٌاظ   امينائا  مةاصظ ي   شال ا

 .تك   ها دنتق الل  متالفً

 دم  أليا  م    ةالا  دي فاخ  ميز  خ لدا ديق  وي ملا ف ع وي دنشأخ كا فً  معدا صاحب ٌاتز  -4

 ق ذا دذم  مدعل مانديًج يفقال  ملٌ  ماعاداٌم ي ألد  ض  مدلنٌظ  معدا إصا اا لم  إحصائٌظ لا  كا

  ميز  خ.

  مدلنٌذظ   صذا اا ي ألدذ  ض ندذاًج دذم ننذخ فٌذ  ٌذيلع ةا  ن ا  إنشا   معدا صاحب ٌاتز  -5

 لذم تقذا ال زدنٌذظ مفتذ خ  منداًج ٌحتفل  لًه وم لاى  مق    هً  وحكا   دي ب لنلا  مت اٌػ ت   متً

 نني ا. ةدس

 عشرة الحادٌة المادة

  متً ي أل لزخ  مدلنٌظ   منالدظ ي مصحظ ونس يتط ٌي يض  إمٌلا ٌيكا  متً  أل لزخ ليمظ كا تش ٌ  ٌحلل

  مقائدظ  مدنشآا دنتيى لاىي  مليمظ دنتيى لاى يًم  هً   مد اا  فً ي متل ٌب ي متةطٌط  ام حيث تقي 

 . لا

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

  .الموقرة فً دولتكم المهنٌة والصحة السالمة اسس وتطبٌق بوضع المختصة االجهزة

  منذالدظ تفتذٌش  لذاز"ٌنذدى   لذاز إنشذا   معدذا  مقذانيم تنفًٌ   ال تدالٌظ  ي متندٌظ  معدا يز  خ تتيمى 

 فذً  مدلنٌذظ ي مصحظ  منالدظ تنلٌ   شأم 2013مننظ  (8)  ق   ميز  ي ماق    يتنفًٌ ل   " مدلنٌظ ي مصحظ

دذم   معدذا  صذحاب  متذز   دم  متأكل لاى ٌعدا  مًي  م لاز ملً   مقانينٌظ يض   ألنس ت  د في   مدنشآا

 . معدا دي ق  فً  مدلنٌظ ي منالدظ  مصحظ الشت  طاا تنفًٌه 

 

 المهنٌة؟ السالمة والصحة مجال فً والتدرٌب والتخطٌط بالبحوث تقوم اجهزة توجد هل

  منذالدظ د ذاا فذً  منٌانذظ  معادذظ تنفٌذً يدتا عذظ   نذ  دعنذً  مدلنٌذظ ي مصذحظ مانذالدظ د اذس تشذكٌا ت 

 ي مصذحظ  منذالدظ د اذس  شأم  2015 ( مننظ2)  ق    مق     دي ب  معدا  ٌئظ يتأدٌم  مدلنٌظ ي مصحظ

  مت  ٌذظ ييز  خ  مصذحظ  ييز  خ  مل ةاٌذظ  يز  خ :لذم دد اذٌم  معدذا يلضذيٌظ يزٌذ    ئانذظ  مدلنٌذظ 

  مصذحظ ي منذالدظ ي دعٌذظ ما ٌئذظ   أللاذى ي مد اذس  مدلنٌذظ   مةلدذظ يلٌذي م ييز  خ  الشذؽاا  ي متعاذٌ  

 منقا ذاا  محذ  ي التحذال لدذاا  م حذ ٌم  منقا اا  معا  ي التحال  م ح ٌم  يصنالظ ت ا خ يؼ فظ  م ح ٌنٌظ 

 ي مصحظ مانالدظ د اس تشكٌا لاى تن   متً قانيم  معدا دم ( 175مادالخ ) تنفًٌ ل  يًم   م ح ٌم  لداا

 هً  ٌتيمى  . معدا ي ٌئظ  مدلنٌظ ي مصحظ  منالدظ د اا فً  معادظ  منٌانظ تنفًٌ  ن  يدتا عظ ٌتيمى  مدلنٌظ
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 ةذالا دذم  معدا  ٌئظ يتأدٌم  مدلنٌظ  منالدظ ي مصحظ د اا فً  معادظ  منٌانظ تنفًٌ يدتا عظ  ن   مد اس

 و  زها:  مد اس  ملً  دنحا ي الةتصاصاا  متً  مدلا  دم د ديلظ

 . مدلنٌظ ي مصحظ مانالدظ يطنً منلا  يطنٌظ نٌانظ  قت  ح -

  معداا يصحظ يحفل نالدظ  حداٌظ  مةاصظ  ميطنٌظ ي مدعاٌٌ   متش ٌعاا تطيٌ  يد   عظ  قت  ح -

  متندٌذظ   ذ  دت  مصذاظ ً ا ي مدنذت ل ا ي متقذل   معادذً   معداٌذظ  مدتؽٌ  ا ضي  فً  معدا ي ٌئظ

ي مصذحظ   امنالدظ  مصاظ ً ا لاٌلا  مدصلي ي مليمٌظ  مع  ٌظ ي ال تدالٌظ  ي التفاقٌاا  القتصالٌظ

 . معدا ي ٌئظ  مدلنٌظ

 . معدا ي ٌئظ  مدلنٌظ  منالدظ ي مصحظ د اا فً  معالقظ ً ا  مدقت حظ  متش ٌعاا فً  م وي   ل   -

 . معدا ي ٌئظ  مدلنٌظ ي مصحظ  امنالدظ  مةاصظ ي م حيث  مل  ناا       -

  مذ وي ي  ذل   ي مصذحظ  مدلنٌذظ  امنذالدظ  مدتعاقذظ ي مليمٌذظ  مع  ٌذظ ي متيصذٌاا  التفاقٌذاا ل  نذظ -

 . شأنلا ي متيصٌاا

 د اا فً  معاداظ ي ما ام ي م لاا ي م دعٌاا  مدنشآا د   مة   ا ت الا دم  النتفالخ لاى  معدا -

 . معدا ي ٌئظ ظ مدلنٌ ي مصحظ  منالدظ

 د ذاالا فذً  م شذ ٌظ  مدتةصصذظ  مكذي ل  يتأهٌذا يإلذل ل  تذيفٌ   مةاصذظ  مةطط ي قت  ح يض  -

  مدطاي ظ  مكفا  ا يتحلٌل  معداٌظ   الحتٌا اا ٌتي في د   دا  معدا ي ٌئظ  مدلنٌظ ي مصحظ  منالدظ

 .ي منالدظ  مدلنٌظ  مصحظ مدلم

   لذال  ينذائا دذم ةذالا  معدذا ي ٌئذظ  مدلنٌذظ ي مصذحظ  منذالدظ د ذاا فذً  ميقذائً  مذيلً تندٌظ -

  امتننٌي يًم   مدتةصصظ ي منلي ا  مدعا ض ي مدؤتد  ا يإقادظ ي مدق ي خ ي مدنديلظ  مد ئٌظ

 . مدلنً  مد تد  يدؤنناا  مك  ى  محكيدٌظ ي مش كاا  أل لزخ د 

 ييضذ  ي ماذي ئح القتذ  ح  مقذي نٌم  معالقذظ ً ا  ألةذ ى  م لذاا دذ  ي متعذايم ي متننذٌي  متشذاي  -

 .ي ٌئظ  معدا  مدلنٌظ ي مصحظ  امنالدظ  مةاصظ  مت تٌ اا

  مقذانيم تنفٌذً د ذاا  معدذا فذً  ذيز  خ  مدلنٌذظ ي مصذحظ  منالدظ تفتٌش  لاز د   مد اش   متننٌي -

 .ي مصحظ  مدلنٌظ  منالدظ د اا فً  ميز  ٌظ ي مق    ا

 ي مصذحظ  منذالدظ م لذاز تفتذٌش  مدلنٌذظ ي مصذحظ  منذالدظ د ذاا فذً  النتشذا ٌظ  مةذلداا تقذلٌ  -

 . معدا  يز  خ  مدلنٌظ
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 عشرة الثانٌة المادة

  مدتةصصظ  امكي ل  هً   م لاز ٌلل   م يٌ ب  مدلنٌظ  ي مصحظ  امنالدظ ةا  تفتٌش  لاز إٌ ال ٌحب

  مضذ طٌظ نذاطظ  م لذاز هذً  إلطذا  يٌ ذب ماقٌذا   عداذ   ٌاذز  ددذا ًمذ  يؼٌذ   مقٌذاس  يدعذل ا ي أ لزخ

  إقادذظ ماتذ ةٌ   مدلنٌذظ ي مصذحظ  منذالدظ  شذت  طاا يضذ  فذً هذً   م لذاز  شذ    يٌ ذب . مقضذائٌظ

 . مدنشآا

 ٌلً: ما بٌان ٌرجى

 كوادره؟ تخصص مدى وما المهنٌة؟ والصحة بالسالمة خاص تفتٌش جهاز هناك هل

 لاذى  الشذ  ؾ ي متندٌذظ  ال تدالٌذظ   معدذا  ذيز  خ  مدلنٌذظ ي مصذحظ  منالدظ قن  ٌتيمى نا قال  وش نا كدا

 دفتشٌم  مدلدظ هًه يٌتيمى . معدا دي ق  فً  مدلنٌظ  مصحظ ي منالدظ  شت  طاا  تنفًٌ  معدا صاحب  متز  

  ال لذزخ فذً ًمذ   دذا  دلذادل   ماقٌذا   مالزدذظ  مصذالحٌاا دذنحل  يتذ  ي مة ذ خ   معداذً ًيي  متأهٌذا دم

  مد ذاا هذً  فذً  امدنذت ل ا دنذتد خ متزيٌذله   صذي خ تل ٌ ٌذ  لي  ا فذً يلد لذ   مقٌذاس  يدعذل ا

 . محٌيي

 عشرة الثالثة المادة

 ةذا  يطنذً دعلذل  ي  إنشا  د  كذز يًم   مدلنٌظ  ي مصحظ  منالدظ د االا فً  امتل ٌب  الهتدا  ٌ ب

 يتنلذٌ   ميقاٌذظ ينذائا وحذلث يلذ ض ب  ذ     مت ذا  ل  ٌذظ ليمذظ كذا فذً  مدلنٌذظ ي مصذحظ  امنذالدظ

 . متل ٌ ٌظ  ملي  ا

 

 ٌلً: ما بٌان ٌرجى

 المهنٌة؟ والصحة وسائل السالمة على بالتدرٌب خاص معهد الموقرة دولتكم فً ٌوجد هل

 د ذاالا فذً  مدةتافذظ  م ذ  دت  متل ٌ ٌذظ دذم لذلل  م حذ ٌم دداكذظ فً  معاداظ  مدةتافظ  متل ٌب دعاهل تيف 

 ي م لذاا  مدعاهذل دذم للل ق ا دم دعتدلخ تدنحلا  متً  م   دت ي مشلال ا يهًه  مدلنٌظ  ي منالدظ  مصحظ

 . م ح ٌم ةا ج  مد اا هً   مدتةصصظ فً

 عشرة الرابعة المادة

 يفذً ي متط ٌقٌذظ   مل  نذاا  منل ٌذظ فذً  متعاذٌ     دت ضدم  مدلنٌظ ي مصحظ  منالدظ دالخ تكيم  م ٌ ب

 .ي مدلنً  مفنً  متل ٌب د  كزي دعاهل

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 التعلٌم؟ برامج ضمن المهنٌة والصحة السالمة مادة تدرٌس ٌتم هل
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 طذالب  ألةذ  يلاذى ي مصذحظ  مدلنٌذظ  امنالدظ ةاصظ دق   ل   م انيٌظ  مد  حا فً  متعاٌ  دناهت تتضدم

  مدلنٌذظ ي مصذحظ  امنذالدظ ةاصذظ  حتٌاطذاا  مفذ ع  ات ذاع هً  طالب ٌاز  كدا  )  متقنً ( مصنالً  مف ع

 .ماتل ٌب  مدعلخ  مي ش  مصنالٌظ فً  متل ٌب ملى

  مكٌدٌائٌذظ فذً  ملنلنذظ س م كذامي ٌي ك  نذادت  مد ذاا هذً  فذً  مدنذاهت  عذض  ذإل  ج  م ادعذاا تقذي  كدذا

 ي ألكالٌدٌذظ  متل ٌ ٌذظ  م ذ  دت دذم  معلٌذل فً  مذ الل  مدنتش خ  متل ٌب دعاهل تتضدم كدا  مدلنٌظ  ي ملنلنظ

 . مدنتيٌاا دم  مك ٌ  يتنانب  مدلنٌظ  امنالدظ ي مصحظ  مدةتصظ  مدةتافظ

 :التقرٌر إلٌها أرسل التً والعمال العمل أصحاب منظمات

 :من كل إلى التقرٌر إرسال تم

  . معدا ألصحاب  مدد اظ  مدنلدظ     م ح ٌم يصنالظ ت ا خ ؼ فظ -1

  .ماعداا دد اظ دنلدظ     م ح ٌم لداا منقا اا  معا   التحال  -2

  .ماعداا دد اظ دنلدظ     م ح ٌم لداا منقا اا  مح   التحال -3

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

 (.14، 12، 11، 10، 9، 8، 6، 5، 4، 2، 1التؽطٌة التشرٌعٌة ألحكام المواد: ) توفر -1

 التؽطٌة التشرٌعٌة ألحكام: توفرعدم  -2

  طنً خاص بالتدرٌب على السالمة والصحة المتعلقة بإنشاء معهد أو مركز وور عش الثالثةالمادة

 المهنٌة. 

 التالٌة:كد من وجود التؽطٌة التشرٌعٌة ألحكام المواد للجنة التؤ لم ٌتسنّ  -3

 .المادة الثالثة: لم ٌرد فً الرد ما ٌفٌد بوجود تؽطٌة تشرٌعٌة من عدمه 

  المادة السابعة: الرد الوارد ال ٌفٌد بوجود نص تشرٌعً ٌلزم وجود أجهزةخدمات الصحة

 والسالمة المهنٌة فً المنشؤة. 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 



81 

  
 

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

ي ا   –  م ح ٌم دداكظدم  1981 ( مننظ13يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

 فً هً   م ل دا ٌاً:

 

 األول  القسم

 عامة بٌانات

 
 لسنة (13) رقم العربٌة على االتفاقٌة الموقرة دولتكم علٌه صدقت الذي التشرٌعً النص بٌان ٌرجى -1

 العمل؟ بٌئة بشؤن 1981

 منذنظ (13)  قذ   معدا  مع  ٌظ  تفاقٌظ لاى 1983 مننظ (7)  ق   مد ني   دي ب  م ح ٌم دداكظ صلقا

1981 

 أمكزن وإن االتفاقٌة، عالقة بؤحكام لها التً السارٌة التشرٌعٌة النصوص وتوارٌا أرقام إرفاق ٌرجى -2

 ؟)الا  ..اللوائح، الوزارٌة، القرارات ( النصوص لتلك العملً للتطبٌق التعرض

  مةذادس  ام ذاب  ل   مدلنٌظي مصحظ   منالدظ د اا فً  ميطنٌظ  متش ٌعاا دم  معلٌل  م ح ٌم دداكظ تدتا 

  م اب هً  ٌد ا حٌث   2012 مننظ( 36)  ق   مصال   امد ني   ألهاً  مقطاع فً  معدا قانيم دم لش 

 . مد اا هً  فً  مصال خ  ألة ى ي آلمٌاا  ميز  ٌظ مكافظ  مق    ا  ألنانٌظ  م نٌظ

 (1د في  ق  )  متامً:  منحي لاى  ميز  ٌظ  مق    ا دم  معلٌل صل ا  مقانيم هً  ضي  يفً

 

 الموضوع السنة رقم القرار

  معدا يدي ق   مدنشآا فً  مح  ئي وةطا  دم  معداا حداٌظ  شأم 2013 6

  معدا يدي ق   مدنشآا فً  مكل  ا  وةطا  دم  معداا حداٌظ  شأم 2013 31

وةطذا   دذم  معدذاا محداٌذظ  مالزدذظ ي الحتٌاطذاا  مشذ يط تحلٌل  شأم 2014 5

  م ف   دعل ا ا معد

ولدذاا  فذً  معدذاا محداٌذظ  مالزدذظ ي الحتٌاطذاا  مشذ يط تحلٌذل  شذأم 2014 4

  مدلنٌظ ي ملنلنظ ي  نشا  ا  م نا 

 ي منذي ئا ي مؽذاز ا  مكٌدٌائٌذظ  مدذي ل وةطذا  دذم  معدذاا حداٌظ  شأم 2014 15
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 الموضوع السنة رقم القرار

  معدا يدي ق   مدنشآا فً  الشتعاا ن ٌعظ

 يدي قذ   مدنشذآا فذً)  مفٌزٌائٌذظ ( مط ٌعٌذظ  مدةذاط  دذم  معداا يقاٌظ 2014 9

  معدا

 دذم  معدذاا محداٌذظ  مالزدظ ي الحتٌاطاا  مةلداا يتنلٌ  تحلٌل  شأم 2014 28

  ملي   يدنتيللاا  م ةا  يويلٌظ ؼالٌاا وةطا 

  مدةاط  دم  معداا محداٌظ  مالزدظ ي الحتٌاطاا  مش يط تحلٌل  شأم 2014 38

  معدا ي ٌئظ  مدٌكانٌكٌظ

 

 التصزدٌق بمجرد النفاذ قوة المصدق علٌها الدولٌة االتفاقٌات ٌعطً الذي التشرٌعً النص بٌان ٌرجى -3

 الداخلٌة؟ للتشرٌعات بالنسبة علٌها االتفاقٌات المصادق مرتبة انبٌ مع علٌها

  مقانيم قيخ مادعاهلخ  د ني   يتكيم  مدعاهل ا إ     حي  مدا   م ح ٌنً  ملنتي  دم (37)  مدالخ تعطً

 ( منذنظ13)  قذ   مع  ٌذظ  التفاقٌذظ وةًا ي ًم   م  ٌلخ  م ندٌظ  فً ينش ها لاٌلا ي متصلٌي إ   دلا  عل

صذفظ  1983 ( منذنظ7)  قذ   قذانيم  مد نذي   دي ذب  م ح ٌم لاٌلا صلقا  معدا  متً  ٌئظ  شأم 1981

 . مدالخ هًه  دي ب  مقانيم

 

 التقرٌزر؟ لهزذا اعزدادكم حٌن دولتكم الموقرة فً والعمال االعمال أصحاب منظمات مع التنسٌق تم هل -4

 .العربٌة العمل وتوصٌات اتفاقٌات نظام من (17) المادة أحكام مع تمشٌاً  وذلك

 دم دنتد خ  صي خ  ( معدا ي معداا )وصحاب النتاج  ط فً د   ال تدالٌظ ي متندٌظ  معدا يز  خ تتي صا

  دذا  معدذا نذيي فذً  مدنذت لخ  مديضذيلاا دناقشظ يٌت  ةالملا  م ال ٌظ  ي ال تدالٌظ  ملي ٌظ  ماقا  ةالا

  شأم تط ٌي تعلها  متً  متقا ٌ  لم  ننةظ  النتاج ط فً تزيل  ميز  خ  م كدا ط فً  معالقظ  صامح ٌةل 

 . مع  ٌظ  معدا  تفاقٌاا

 الثانً القسم

 االتفاقٌة أحكام تؽطً التً السارٌة التشرٌعات

 األولى المادة

 : التفاقٌظ هًه لاى تصلي ل  ٌظ ليمظ كا تاتز 
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 يًمذ  ماعذاداٌم  ماقذل  ا  م شذ ٌظ يدالئدذظ إننذانٌظ وك   دحٌطظ ي عا  معدا  ٌئظ يتحنٌم  حداٌظ -و 

 . التفاقٌظ هًه فً لاٌلا  مدنصي  مألحكا  يفقال 

ًمذ   فذً  معدذا دنذتعٌنظ  ٌئذظ فذً  مدذؤ  خ ماعي دذا  مقصذيى ماحذليل  لذا ةاصذظ دعذاٌٌ   يضذ  -ب 

 دكتب  معدا  مع  ً. امة   ا ي  دكانٌاا  متً ٌيف ها 

 

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 أجل من الموقرة دولتكم فً أقرت التً االحكام ماهً

 .العمل بٌئة وتحسٌن حماٌة -أ 

 دذل د ذاا فذً خ مدتدٌذز يلاذى نذدعتلا مادنذت د ٌم   قتصذالٌظ كي لذظ دكانتلذا لاى  م ح ٌم دداكظ متحافل

  معالقذظ ط فً دصامح لاى متحافل  متش ٌعاا  تطيٌ  إمى  هتدادلا للا ودي  كالا ماعداا   محداٌظ دلاظ

 تدكم ادنظ يصحٌظ لدا  ٌئظ لاى  محفال  مد االا هًه  ٌم يدم ني    حل لاى ) معدا ي معداا وصحاب(

  مذى تذؤلي نذاٌدظ   ذي   فذً  نذتد     معدذا ي امتذامً  صذا اا  ليم لامٌذظ  كفذا خ دلادل   ل   دم  معداا

 . صا اا  ي ةنائ  دالٌظ يليم  مدنانب  ميقا فً  معدا  ن از

  ق  )د في  مقطاع  ألهاً فً  معدا قانيم  إصل   2012 ( مننظ36)  ق   قانيم دــ نــي  ةــالا يدـم

 ي مع  ٌذظ  مليمٌذظ  معدذا دعذاٌٌ  دذ  ٌتنانذب دذا  صذٌاؼت  تذ   مذًي  مقذانيم  ملذً   مدنفذًخ ( ي مقذ    ا2

  محداٌذظ تحقذي دنانذ ظ لدذا  ٌئذظ تذيفٌ  لاذى  متشذلٌل تذ   معدامٌذظ  د ذاا  محقذيي فً  معامدٌظ ي مدنت ل ا

 . ننانٌت  لاى ماعادا يتحافل

 ت  إً  معدا  ي ٌئظ ي مصحظ  مدلنٌظ  منالدظ ٌنل  كادالل   ا ال   معدا قانيم فً  م ح ٌنً  مدش ع ةص  يقل

 نحذي لاذى  معدذا  دذاكم فذً  مدلنٌذظ ي مصذحظ ينائا  منذالدظ  تيفٌ  ٌاتز   أم  معدا صاحب لاى  متشلٌل

  مح ٌذي يدةذاط  ي مكٌدٌائٌذظ   مدٌكانٌكٌذظ   مدةذاط  ةذا  ي شذكا دةذاط   معدذا  دذم  ميقاٌذظ ٌكفذا

 .وي  النقاً  ألدام ينائا تيف  لل  لم  مناشئظ يتا   مط ٌعٌظ  مدةاط  يكًم  ي مكل  ا  ي  ضا خ 

  ٌئذظ  شت  طاا تنل   ألهاً ي متً  مقطاع فً  معدا مقانيم  مدنفًخ  ميز  ٌظ  مق    ا إمى ولاله وش نا يقل

  ق  د في(  م ٌئظ  شأم 1996 مننظ (21 ق ) د ني   قانيم د ا  ألة ى  مقي نٌم دم للل  م كدا . معدا

تنذ ب   عذل   م ٌئذظ حداٌذظ  للؾ  لا  متقٌل  مدشا ٌ  باحوص تاز   متً دم  ال     ا د ديلظ ( ٌتضدم3

  محداٌظ ن ا تيفٌ  يكًم   مدنديح  لا   محليل فً  ال  معدا دكام ل ةا  مداي ظ ي معي دا  مدي ل  ن عاث  ي

 . مدلنٌظ  مدةاط  يدن  ماعاداٌم  مالزدظ
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 بخبرات االستفادة ٌتم العمل، وهل بٌئة فً المإثرة للعوامل القصوى بالحدود تتعلق معاٌٌر وضع -ب 

 .ذلك فً العربً العمل مكتب

 دم ي متً  ألهاً  مقطاع  معدا فً قانيم  مى  مدنفًخ  ميز  ٌظ  مق    ا دم  معلٌل صل ا نا قال  وش نا كدا

 لنذل  مدشذ ع  نذتعام يقذل  معدذا   ٌئذظ يصذحظ لاى نذالدظ ماحفال دعاٌٌ   م ح ٌنً  مدش ع يض  ةالملا

 .يدعاٌٌ  دي ل دم  مع  ٌظ  معدا  تفاقٌاا فً ي ل  دا  اللي ا  متش ٌعٌظ هًه صٌاؼظ

 

 الثانٌة المادة

 :ضدانال  لاٌلا  مدنشآا  قادظ دنان ظ دي ق   ةتٌا  ٌ ب

 . معدا ألداكم  مد اي خ  م ٌئظ  ةطا  دم  مدنشآا هًه لداا محداٌظ -و 

 . مدنشآا هًه لم تن    متً  ألةطا  دم  معادظ ي م ٌئظ  م ي   محداٌظ -ب 

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 تضمن بحٌث المنشآت موقع اختٌار اساسها على ٌتم قواعد توجد هل

 . مد اي خ  ألةطا  دم  معداا حداٌظ -و 

 . مدنشأخ  ةطا  دم  معادظ ي م ٌئظ  م ي   حداٌظ -ب 

 المادة الثالثة

 ي ألنذس  مشذ يط تذيف  دذم ماتأكذل  مدعنٌذظ  ال لذزخ كافذظ  ذٌم  متننذٌي  لٌذلخ دنشذآا إقادذظ لنذل ٌن ؽذً

 . معدا  ٌئظ محداٌظ  مض ي ٌظ

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 بٌزان ٌرجزى العمزل؟ بٌئزة بهزدؾ حماٌزة المنشزؤة إقامزة حزٌن بٌنهزا فٌمزا التنسٌق ٌتم التً الجهات هً من

 .ذلك على الدالة التشرٌعٌة النصوص

 الرابعة المادة

  امعي دذا  متايث دم  منلافظ ي منالدظ حٌث دم يةاصظ  مصحٌظ   مش يط  معدا مكا د فً تيف ت  م ٌ ب

 .ي مطفٌاٌاا  مفط ٌاا)  مفٌ يناا ( م  شحظ محداا  كام    ٌ   مألد  ض   مدن  ظ  محٌظ

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 بٌزان ٌرجزى الحٌوٌزة؟ الملوثزات مزن لحمٌاتهزا العمزل امزاكن فً هاتوفر ٌجب التً الصحٌة الشروط ماهً

 .ذلك على الدالة التشرٌعٌة النصوص
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  مكافٌذظ  متليٌذظ مينذائا  مدؽاقظ دنذتيفٌظ يش    مدؽاقظ  معادظ   الداكم تكيم  م  مرفق  م ٌئظ قانيم  شت ط

 حذ   خ  ل  ذظ ي حتفالذ  ينقذا ه  ملذي   ت ذلل ٌضذدم  مدكذام  دذا يد تذالي  معذاداٌم لذلل دذ  ٌتنانذب  دذا

 ن عذاث  وي تنذ ب  عذل   مالزدذظ ي متذل  ٌ   الحتٌاطذاا  اتةذاً  مدشذ يلاا ٌاز   دٌ  كدا .دنان ظ يإضا خ

 يتاذز   م ٌئذظ   لذاز ي متً ٌحللها  لا   مدنديح  محليل فً إال  معدا  دكام ل ةا  مداي ظ ي معي دا  مدي ل

 ي منذالدظ  مصذحظ مشذ يط تنفٌذً ل   مدلنٌذظ يدنذ   مدةذاط  ماعاداٌم  مالزدظ  محداٌظ ن ا  تيفٌ   مدش يلاا

  . مدلنٌظ

   دٌذ   الحتٌاطذاا  المتذز    مةطذ خ   مدذي ل تذل يا وي  نتذاج لاذى  مقذائدٌم لاذى  مقذانيم يٌشذت ط 

  مدنشذأخ صذاحب يلاذى  ضذ     ام ٌئذظ  وٌذظ حذليث لل  ٌضدم  دا  م ٌئظ  لاز ٌحللها  متً ي الشت  طاا

 . متةا  دنلا يكٌفٌظ  مدةامفاا ملًه  ن ا  الحتفال

 الخامسة المادة

  داكم فً  متامٌظ ) مفٌزٌائٌظ( مط ٌعٌظ   معي دا وم دم  متأكل ل  ٌظ ليمظ كا فً  مدةتصظ  م لاا لاى ٌن ؽً

 : لا  مدنديح  محليل يضدم دالئدظ  معدا

 .ي م طي ظ  مح   خ ل  اا -

 .ي مايم  مني  -

 . متليٌظ -

 .)  مضيضا  ( مض ٌت -

 . أني للا  الشعالاا -

 . أني للا  ألدي ج -

  . الهتز ز(( ال ت اج  -

 . م يي  مضؽط -

 . أني ل   مؽ ا  -

 

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 ضزمن )الفٌزٌائٌزة (الطبٌعٌزة عوامزل التلزوث لبقزاء المزوقرة دولزتكم فً اتخاذها ٌتم التً االجراءات ماهً

 .ذلك على الدالة التشرٌعٌة النصوص بٌان ٌرجى بٌئة العمل؟ فً بها المسموح الحدود

  قذ   مقذ    ةذالا دذم يدي قذ   معدذا  مدنشذآا فً ) مفٌزٌائٌظ(   مط ٌعٌظ  مدةاط   م ح ٌنً  مدش ع فصا

 إمذى  امعادذا  مدحٌطذظ  محذ   خ ل  ظ فً  ال تفاع" أنلا   مح   خ ل ؾ ي مًي  مرفق   2014 مننظ (9)

فذً   مدي ذيلخ  مدا   ةا  كدٌظ " أنلا  م طي ظ ي  "نالدت  لاى يٌؤ   مادةاط   مصحٌظ ٌع ض   مًي  محل

  مضيضذا  ي  " انةفاضذلا ي  تفاللذا نذالدت  لاذى يتذؤ    مصذحٌظ مادةذاط  تع ضذ   متذً  معادذا دحٌط
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 ي  شعالاا  "نالدت  لاى يتؤ    مصحٌظ تع ض  مادةاط   متً  معادا دحٌط فً ي ألصي ا  مض ٌت"ب

يتع ضذ    معادذا  نذ  تتةاذا وم ٌدكم صنالٌظ وي ط ٌعٌظ دصال  دم وي  نٌداا ودي ج شكا لاى طاقظ"

 ول ئذ  نتٌ ذظ  معادذا لاذى  نذ   مي قذ   م ذي  قذا"  م ذيي ي مضؽط  "نالدت  لاى يتؤ    مصحٌظ ةاط ماد

 لاذى يٌذؤ    مصذحٌظ مادةذاط  ٌع ضذ  ي نةفاضذال ددذا   تفالذال  دعٌنذظ  ودذاكم وي و ذي   فذً لداذ  مدلذا 

 ."نالدت 

 يإمذز دل  يحفللذا يصذٌانتلا  محداٌذظ ينذائا  نذتةل   لاذى  معدذاا  تذل ٌب  معدذا صذاحب  مقذ    ٌاذز  

  شذ ط صذحتل  لاذى  مط ٌعٌذظ  مدةاط   أد  ض تؤ    مدصا ٌم  معاداٌم إ عال لاٌ  ٌ ب كدا  انتعداملا 

 .يز  خ  مصحظ دم دعتدل ط ً تق ٌ  تقلٌ 

  محداٌذظ ينائا دم  إت اع للل يًم   مفٌزٌائٌظ  مدةاط  هًه دم لدام   حداٌظ  معدا صاحب  مق    يٌاتز 

 . مق    فً فصاظ مد

 يتحذا  مدكشذيفظ فذً  مدي قذ   معذاداٌم يةاصذظ  معدذاا  يصذحظ نالدظ لاى  م ح ٌم حكيدظ دم يح صال 

 2013 مننظ (3)  ق  ق     صل   ت   النشا  ا  فً قطاع  معاداٌم ةا  ي شكا  مد اش خ   مشدس  شعظ

تقتضذً   مذًٌم  معدذاا تشذؽٌا ٌحلذ   مقذ    هً  ي دي ب  ) 4 ق   د في ( مللٌ خيقا   معدا حل   شأم

 لشذ خ  م انٌذظ  منذالظ  ٌم  مفت خ دم ةالا  مدكشيفظ  الداكم يفً  مشدس  شعظ تحا  متي  ل لدال  ط ٌعظ

  .لا  كا دم ٌيمٌي يوؼنطس شل ي ةالا لص  ل   م   عظ يحتى لل ل 

 ادنذظ تكذيم دنافذً  معدذا يتةصذٌ  دي قذ  فذً  منذالدظ  شذت  طاا ٌيف  وم  معدا صاحب لاى يٌتي ب 

 يقاٌظ دعل ا يتيفٌ  دالئدظ  صحٌظ يد  في ادنظ  ٌئظ لدا تيفٌ  يكًم   الةطا   دم يةامٌظ  معدا متألٌظ

 منذالدظ  تنلذٌ   شذأم 2013 منذنظ (8)  قذ  قذ     الشذت  طاا هذًه يٌذنل  مط ٌعظ  معدا  دالئدظ شةصٌظ

 (5 ق   د في( مدنشآا  فً  مدلنٌظ ي مصحظ

 ولدذاا فذً  معدذاا  مالزدذظ محداٌذظ ي الحتٌاطذاا  مشذ يط تحلٌل  شأم 2014 مننظ (4)  ق   مق    يٌشلل

 على: ق(مرف )  مدلنٌظ ي ملنلنظ ي  نشا  ا  م نا 

 حاا فً  انيٌظ  ضا خ د  لاا تيفٌ  د   معدا دي ق  فً ي مكافٌظ  مدنان ظ  الضا خ تيفٌ  ض ي خ .1

 . معادا لاى ٌؤ   قل  الضا خ فً لطا ي يل

 ينذي   مطقذس حذاالا  ضذط  ب فذً  معدذاا ميقاٌذظ يدنانذ ظ كافٌذظ  دلاذظ لدذا دنطقذظ كا تزيٌل .2

 فذً  معدذا حذاا فذً  مصذي لي دذم وةطذا   مالزدذظ  الحتٌاطذاا تذيفٌ  ٌ ذب كدا  م يٌظ   ألحي ا

 ٌنذدح ال  دذا  مضذ اب وي  مؽ ا   ن ب  م ؤٌظ يضيح حامظ لل  فً  معدا يٌدن   مد تفعظ   مد انً

 . معدا  تألٌظ
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 . معدا وةطا  لم  عٌل ل  ي النت  حظ  مطعا  متنايا دنانب دكام إلل ل ٌ ب .3

  معدذاا يصذيا ٌنلا وداكم دنان ظ فً ماش ب  مصامح  مصحً  مدا  دم دنان ظ كدٌظ تيفٌ  ٌ ب .4

 .إمٌلا

 السادسة المادة

  ي  مصا ظ  مدي ل دم وكانا ني   يتفالالتلا   مكٌدٌائٌظ  مدي ل  ةطا  دم  معدا ي ٌئظ  معاداٌم حداٌظ ٌ ب

 . مدنديح ماحل  معدا فً  ٌئظ ت كٌزها ت ايز لل  د  لاخ د   مؽازٌظ   ي  منائاظ

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 بٌزان ٌرجزى بهزا؟ المسزموح الحزدود ضزمن العمل لبٌئة الكٌمٌائٌة الملوثات لبقاء المتبعة االجراءات ماهً

 .ذلك على الدالة التشرٌعٌة النصوص

 ي منذي ئا  مكٌدٌائٌذظ ي مؽذاز ا  مدذي ل وةطذا  دذم  معدذاا حداٌظ  شأم 2014 ( مننظ15)  ق   مق    ٌشلل

 محداٌظ  مالزدظ  الحتٌاطاا ٌتةً وم  معدا لاى صاحب  مرفق  معدا يدي ق   مدنشآا فً  الشتعاا ن ٌعظ

 دذم  ميقاٌذظ ينذائا ملذ  ٌذيف  يوم  مكٌدٌائٌذظ   ألةطذا  دذم لداذ  فذً ديقذ   مدتي  ذلٌم وي ملٌذ   معذاداٌم

 دنشذأت  فذً  مدةذاط   مكٌدٌائٌذظ  تقٌذٌ  يفعذاا  دنانذب ي شذكا ٌقذي   وم يلاٌذ  .  نقذاً دةاط ها يينذائا

 لذم يًمذ  دنلذا  ذامق ب وي فٌلذا  مدتي  ذلٌم وي  ألشذةا  لدامذ  يصذحظ نذالدظ تلذلل  متذً لداذ  يدي قذ 

 :ط ٌي

 .نني ا  الث كا  ألقا لاى ي حلخ د خ  متقٌٌ  إ     .1

 .دلنً حالث يقيع حاا فً  متقٌٌ  إ     .2

 . مدنشأخ لداٌاا فً تؽٌٌ  حليث حاا فً  متقٌٌ  إ     .3

  مكٌدٌائٌظ  مدةاط  كفا خ  نيلٌظ ً ا دعتدلخ دتةصصظ  لظ إمى  مكٌدٌائٌظ  مدةاط  تقٌٌ  إننال ٌت  .4

 . مدي يلخ

  مي  ذب  مكٌدٌائٌذظ  معدذاا  ذامدي ل تعادذا لنذل  مدلنٌذظ ي مصحظ  منالدظ  شت  طاا  مدًكي   مق    يٌفصا

 ي مينذائا تيفٌ هذا دنذ  ٌتطاذب يدا  مكٌدٌائٌظ   ةطا   مدي ل دم  معداا محداٌظ  تةاًها  معدا صاحب لاى

وي  نقذا وي  نذتعداا وي إنتذاج فٌذ  ٌ ذ ي ديق  وي فً  مح ٌي دم ي ميقاٌظ  امنالدظ مان اخ ي مدكفيمظ  مكافٌظ

 . الشتعاا ن ٌعظ ني ئا وي ؼاز ا وي كٌدٌائٌظ دي ل
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 السابعة المادة

 ةطذ  ل   قا  ة ى ي مضا خ  دي ل  مةط خ  مصنالٌظ  أليمٌظ  مدي ل النت ل ا  مالزدظ  ال     ا  تةاً ٌ ب

 .ًم   كدم كادا ض     ي

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 .ذلك على الدالة التشرٌعٌة النصوص بٌان ٌرجى المسؤلة؟ هذه ٌعالج تشرٌعً نص ٌوجد هل

 ي محداٌذظ  ميقاٌظ تط ٌي  شت  طاا  معدا صاحب  د في 2013 مننظ (8 مق    ) دم (8)  ق   مدالخ تاز 

 : أليميٌظ حٌث دم  متامً مات تٌب يفقال 

 . مدةاط  إز مظ .1

 .ةطي خ وقا  أة ى  مةط خ  مدي ل وي  معداٌاا  نت ل ا .2

 حذاا يفذً  متنلٌدٌذظ  وي  متذل  ٌ   ملنلنذٌظ  مذتحك  ينائا  انتةل    مدصل   لنل  امدةاط   متحك  .3

 . مدنان ظ  مشةصٌظ  ميقاٌظ تيفٌ  دعل ا ٌن ؽً  مدت قٌظ   امدةاط   متحك  تعً 

 .  ل  ٌظ  متحك  تل  ٌ   متً تتضدم  آلدنظ  معدا نل  تصدٌ   ي نطظ حل ولنى إمى  مدةاط  تقاٌا .4

 الثامنة المادة

 يدعل ا االا لاى ي منعً ماحصيا    هاي دم ي محل ي آلمظ  الننام  ٌم  متالؤ  تحقٌي لاى  معدا ٌن ؽً

 ددكم  لل  أقا دعلا  متعادا ٌنلا

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 الدالة التشرٌعٌة النصوص بٌان ٌرجى علٌها؟ ٌعمل التً واآللة لالعام قدرات بٌن التالإم مراعاة مدى ما

 .ذلك على

  مدةاط  دم  معداا  مالزدظ محداٌظ ي الحتٌاطاا  مش يط تحلٌل  شأم 2014 ( مننظ38)  ق   مق    ٌشلل

  ميقاٌذظ  ينذائا  مد لذزخ ؼٌذ   معدذا دعذل ا لذل   نذتعداا  معادذا لاذى د فذي   معدذا ي ٌئذظ  مدٌكانٌكٌذظ

فذً  فنذً لطذا وي ةاذا كذا لذم ٌ اذػ يوم  ميقاٌذظ  مذ  ٌذيف  دذا ٌيقذؾ وي وم ٌعطذا مذ  ٌ ذيز يال  مالزدذظ 

 لاذى مادحافلظ ي متعاٌداا  مديضحظ  متحًٌ ٌظ    شال ا ٌت   يوم ماةط   ٌع ض  قل  آلالا وي  مدعل ا

 . معدا دةاط  دم ييقاٌت  نالدت 

 :ٌاً دا د  لاخ فً  معدا النتةل دلا دعل ا وٌظ ٌنتي ل وي ٌصن  وي ٌصد  شة  وي لاى ٌ ب كدا

 وٌذظ ي ذليم  منالدظ  ط ٌقظ تكفا يد ك ظ دصددظ  مدعلخ تكيم وم يدعقيا لداً  شكا ٌضدم وم .1

  . مديحلخ  مةاٌ ٌظ  مقٌانٌظ  مدي صفاا تكيم حنب يوم  مدنانب   النتعداا  نتعداملا لنل وةطا 
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 يتدذا صذددا  ألي ذ   متذً فذً  مدعذلخ  نذتعداا  ط ٌقذظ  مةاصذظ  مكافٌذظ  مدعايدذاا ٌيضذح وم .2

 يت نذب  منالدظ ضدام مكفامظ يإلطا   متعاٌداا مالزدظ   ميقائٌظ  متل  ٌ  ي تةاً و الا دم ت   تلا

 . النتعداا لنل ةط  وي حليث

  مدفت ضذظ  مدعذلخ مالنذتةل داا ول   حنذم دذم ماتحقي  مالزدظ ي مفحيصاا  مت ا ب  كا ٌقي  وم .3

 .دنلا

 ماؽذ ض دالئدذظ يدنانذ ظ تكذيم  حٌذث  معدذا ٌتطا لذا  متذً ي أل لذزخ ي مدعذل ا  آلالا تذيفٌ  .4

 .و الا دم صددا  متً  النتةل   ي ٌئظ م   مدةصصظ

 التاسعة المادة

 ٌؤ    ال ش ٌطظ ًم   كادا ودكم امٌظ  لداا  مى ي مد هقظ  مد للخ  مٌليٌظ  اللداا تحيٌا لاى  معدا ٌن ؽً

  معدامظ. يقيخ  النتاج لاى ًم 

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 الدالزة التشزرٌعٌة النصزوص بٌزان ٌرجزى .آلٌة اعمال الى المرهقة الٌدوٌة االعمال لتحوٌل السعً مدى ما

 .ذلك على

 العاشرة المادة

 :ةالا دم  منفنً ي ال تدالً  النتق    ماعادا تضدم  متً ي مينائا  ال     ا  تةاً ٌ ب

  م  حظ  فت  ا ي متقٌل  معدا  الضافٌظ  منالاا  ألقصى  محل يتحلٌل  مٌيدٌظ   معدا نالاا تنلٌ  .1

 . مننيٌظ  الن يلٌظ ي ال از ا  مٌيدٌظ

 دعٌشذظ دنذتيى يألفذ  ل  نذ ت  مذ  يٌضذدم ي دكاناتذ    لذله دذ  ٌتنانذب لذالال   ذ    معادا دنح .2

 .دنان ال 

  مدنذاطي فذً ةاصذظ ماعذاداٌم يلذائالتل    معدا  داكم دم ي مق ٌب  مدنانب  مصحً  منكم تيفٌ  .3

 . معدا ودكام يإمى دم  منقا  مدنان ظ ينائا يتأدٌم  معد  م  لم  منائٌظ

 . معدا  داكم فً  مصحٌظ  متؽًٌظ تيفٌ  .4

 لدذاا دم  معدا فً  ٌم  مزدال  دا  معالقاا تحنٌم لاى ي معدا  ال تدالً  امنشاط  مقٌا  تش ٌ  .5

 . لداا ي صحاب لدا ي ؤنا 

  متعاٌدٌذظ  مينذائا  كافذظ  ميقذائً مذلٌل   مذيلً يزٌذالخ ماعذاداٌم   م قذافً  مدنذتيى  ف  لاى  معدا .6

 .ي  ٌضاحٌظ

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى
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 االمزور مراعزاة خزالل مزن واالجتمزاعً النفسزً االسزتقرار تضزمن التزً والوسزائل االجراءات تتخذون هل

 .ذلك على الدالة التشرٌعٌة بٌان النصوص ٌرجى .المادة فً الٌها المشار

  متذً ماعادا  منفنٌظ د  لاخ  معي دا م    مدنفًخ  ميز  ٌظ ي مق    ا  ألهاً  مقطاع فً  معدا قانيم ٌؽفا م 

 كذادالل   ا ذال   مقذانيم ةصذ  إً  معدذا  دي قذ  فذً ي منذالدظ  ألدذم  حتٌا ذاا تذيفٌ  لذم وهدٌذظ تقذا ال

 ت ذايز  ذا  اللتٌالٌذظ  معدذا  منذالاا فقط مٌس  معادا نالاا اة  متنلٌ  ي اب  )  منالس  م اب(مأل ي 

 دذم  نقطذاع يؼٌ هذا ليم فٌلذا  معدذا  نذتد    ٌتي ذب  متذً ي مدلذم  الضذافٌظ  معدذا متنلذٌ  نذالاا ًم 

 .)  منا    م اب ( ال از ا تنلٌ  يكًم   )  منا    م اب ( مديضيلاا

 دذم ٌاز  كدا  معدا  إمى دناطي دنان ظ  نتقاا ينائا معدام  ٌيف   م  معدا صاحب  معدا قانيم يٌاز  كدا

 وي دالئدذظ يدنذاكم دنانذ ظ ؼً ئٌذظ ي  ذاا دذم دذا ٌاذز  ملذ  ٌذيف   ذأم  م عٌذلخ  مدنذاطي فذً لداالل  ٌنتةل 

 . لالل لنلا نقلي دقا ا ٌدنحل 

 عشرة الحادٌة المادة

 . معدا  ٌئظ لاى  دلا   الش  ؾ ليمظ كا فً  معادظ  مدلنٌظ ي مصحظ  منالدظ   لزخ إمى ٌعلل .1

 دلا  تتيمى ةاصظ   لزخ  حل ثٌن ؽً   مدلنٌظ ي مصحظ مانالدظ   لزخ دعٌنظ ليمظ فً تيف ت م  إً  .2

 . معدا  ٌئظ لاى  الش  ؾ

 . معدا  ٌئظ  حداٌظ  مفنٌظ  مدتةصصظ  مكي ل  تكيٌم يلاى  متةص   تش ٌ  لاى  معدا ٌن ؽً .3

 

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 الموقرة؟ دولتكم فً العمل بٌئة على تشرؾ التً االجهزة ماهً

  محذي لث فذً ي متحقٌذي  متفتذٌش  مدلنذً  :وهدلذا  مدلذا  دذم لذلل تنفٌذً  مدلنٌظ ي مصحظ  منالدظ قن  ٌتيمى

 يتتد ذا . معدذا يي ش ي منذلي ا  مدذؤتد  ا تنلذٌ   مدلنذً ل ذ  ي ال شذال ماتيلٌذظ  ذ  دت يتنفًٌ  مدلنٌظ 

 :فً  مقن   ةتصاصاا

 . مدلنٌظ  منالدظ د اا فً  ميز  خ نٌانظ يدتا عظ تنفًٌ .1

  مقذانيم  تط ٌذي  قصذل  مدلنٌذظ حكذا ألم  مةاضذعظ ي مدنشذآا  مدصان  لاى  ملي ي  متفتٌش إ     .2

 دذم ي متقاٌذا  معدذا دةاط  تفالي لاى تعٌنل  ي   شال ا  متً  امدعايداا   نتاج ط فً يتزيٌل

 .و  ها

 . ةتصاص  د اا شكايى فً دم  مقن  إمى ٌحاا دا ي حث  مدنشآا  لاى  ملي ي  متفتٌش .3
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 ٌتطا ذ  يدذا  مدلنٌظ د اا  منالدظ فً  معدا يوصحاب  معداا  ٌم  ميقائً  ميلً تندٌظ لاى  معدا .4

 . امدنشآا تيفٌ ها لاى ي  لال  ي معدا  متيلٌظ دي ل يتصدٌ  إلل ل دم ًم 

  ألةطذا  دذم ونذامٌب  ميقاٌذظ إمذى إ شذاله   لذلؾ  أللدذاا ألصذحاب ي ال تدالذاا  منلي ا إقادظ .5

 .تنفًٌها يط ٌقظ  مدلنٌظ

 نٌانذظ متنفٌذً ي مالزدذظ  متا عذظ ماقنذ   ميحذل ا تت علذا  متذً  مفنٌظ ي متعاٌداا ي منل   مقي لل يض  .6

 . مدلنٌظ  منالدظ د اا فً  ميز  خ

  متفتذٌش ولدذاا يتذي ٌلل  يد  ق ذظ ماقنذ   متا عذظ  ميحذل ا فذً  مدفتشذٌم ولدذاا لاذى   شذ  ؾ .7

 .ي   د   ةطط  يدتا عظ  مصنالً

  متذً  الشذت  طاا  معدذا ي قتذ  ح حذي لث ون اب النتكشاؾ  مدٌل نٌظ ي مل  ناا  مدعاٌناا إ     .8

 . مدلنٌظ  منالدظ تكفا

  متذً ي مدلذا  ا  امدفذاهٌ   مدنشآا متزيٌله  فً  مدلنٌظ  منالدظ مدش فً  متل ٌ ٌظ  ملي  ا تنلٌ  .9

 .كفا خ ددكنظ  ألاى ولدامل  ول   دم تدكنل 

 ماتحقٌذي   صذا ظ دكام يقذيع إمى ي النتقاا  مدلنٌظ ي  صا اا  امحي لث  مةاصظ  م الؼاا تاقً. 10

 . شأنلا  مفنٌظ  متقا ٌ  يإلل ل ي مدعاٌنظ ي مكشؾ

  مدلنٌذظ ي مصذحظ  مدتعاقذظ  امنذالدظ  مدنذائا حذيا  مليمذظ فذً  مدةتصذظ  م لذاا دذ   متننذٌي. 11     

 . م ٌئٌظ ي منٌاناا

 د ذاا فذً  تطذيٌ   معدذا ٌتعاذي فٌدذا  مدةتصذظ  مةا  ٌذظ ي م لذاا  مذيز  خ وقنذا  دذ   متننذٌي. 12     

 . مدلنٌظ  منالدظ

 د ذاا فذً  معادذظ تنفٌذً  منٌانذظ يدتا عذظ   نذ  دعنذً  مدلنٌذظ ي مصذحظ مانذالدظ د اذس تشذكٌا تذ  كدا

  منذالدظ د اذس  شأم 2015 ( مننظ2 ق )  دي ب  مق     معدا  ٌئظ يتأدٌم  مدلنٌظ ي مصحظ  منالدظ

 ييز  خ  مل ةاٌذظ  يز  خ :لذم دد اذٌم يلضذيٌظ  معدذا يزٌذ  (   ئانظ6  ق  د في(  مدلنٌظ ي مصحظ

  أللاذى ما ٌئذظ  ي مد اذس  مدلنٌذظ   مةلدذظ يلٌذي م  الشذؽاا  ييز  خ ي متعاٌ   ييز  خ  مت  ٌظ  مصحظ 

 لدذاا منقا ذاا ي التحذال  معذا   م حذ ٌم  يصذنالظ ت ذا خ يؼ فذظ  م ح ٌنٌذظ  ي منالدظ  مصحظ ي دعٌظ

 تذن   متً  معدا قانيم دم (175تنفًٌ ل مادالخ ) يًم   م ح ٌم  لداا منقا اا  مح  ي التحال   م ح ٌم

  منالدظ د اا فً  معادظ  منٌانظ تنفًٌ يدتا عظ  ن  ٌتيمى ي مصحظ  مدلنٌظ مانالدظ د اس تشكٌا لاى

 . معدا ي ٌئظ ي مصحظ  مدلنٌظ
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  ٌئذظ يتذأدٌم  مدلنٌذظ  منذالدظ ي مصذحظ د ذاا فً  معادظ  منٌانظ تنفًٌ يدتا عظ  ن   مد اس هً  ٌتيمى

 . مد اس ملً  دنحا ي الةتصاصاا  متً  مدلا  دم د ديلظ ةالا دم  معدا

  البٌئة؟ حماٌة فً للعاملٌن التخصص لتوفٌر السعً مدى ما

 يتزيٌذله   لذاز  متفتذٌش  ل   يدنذتيى كفذا خ م فذ  يدتةصصذظ نيلٌذ  تل ٌ ٌظ ي   دت لي  ا تنل 

 دذ   امتعذايم ًمذ  يٌذت   مدلنٌذظ   مصذحظ ي منذالدظ دنذتيٌاا وفضذا مضذدام  مالزدذظ  مفنٌذظ  ذامة   ا

 .ني   لاى حل ي مع  ٌظ  مليمٌظ  معدا دنلدتً

 :التقرٌر إلٌها أرسل التً والعمال العمل أصحاب منظمات

 :من كل إلى التقرٌر إرسال تم

  . معدا ألصحاب  مدد اظ  مدنلدظ     م ح ٌم يصنالظ ت ا خ ؼ فظ .1

  .ماعداا دد اظ دنلدظ     م ح ٌم لداا منقا اا  معا   التحال .2

  .ماعداا دد اظ دنلدظ     م ح ٌم لداا منقا اا  مح   التحال .3

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

 (.11، 8، 7، 6، 5، 4، 1التؽطٌة التشرٌعٌة ألحكام المواد ) توفر -1

 التشرٌعٌة ألحكام:التؽطٌة  توفرعدم  -2

  الشروط واألُسس  توفركافة األجهزة المعنٌة للتؤكد من  بٌنالمادة الثالثة المتعلقة بالتنسٌق

 الضرورٌة لحماٌة بٌئة العمل.

  أعمال آلٌة.  إلىالمادة التاسعة المتعلقة بتحوٌل األعمال الٌدوٌة الُمرهقة 

  تشرٌعٌة ألحكامهما.لم ٌتضمن الرد ما ٌفٌد وجود تؽطٌة ( 3، 2)المادة 

راج نصوص نظراً لعدم إد 10للجنة التؤكد من وجود التؽطٌة التشرٌعٌة لحكم المادة  لم ٌتسنّ  -3

 م ضمن التقرٌر.  التشرٌعات التً تؽطً هذا الحك

 

 

* * * 
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 بشؤن تؤهٌل وتشؽٌل المعوقٌن. 1993( لسنة 17اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -ج

ي ا   – دداكظ  م ح ٌمدم  1993 مننظ (17تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )يصا دكتب  معدا  مع  ً 

 فً هً   م ل دا ٌاً:

 األول  القسم

 عامة بٌانات

 لسنة (17) رقم العربٌة على االتفاقٌة الموقرة دولتكم علٌه صدقت الذي التشرٌعً النص بٌان ٌرجى .1

 العمل؟ بٌئة بشؤن 1996

( 17)  قذ   مع  ٌذظ . معدذا  تفاقٌذظ لاذى 1996 ( مننظ3)  ق   مد ني   دي ب  م ح ٌم دداكظ صلقا

 .1993 مننظ

 أمكزن وإن االتفاقٌة، عالقة بؤحكام لها التً السارٌة التشرٌعٌة النصوص وتوارٌا أرقام إرفاق ٌرجى .2

 ؟ )الا  ..اللوائح، القرارات الوزارٌة،( النصوص لتلك العملً للتطبٌق التعرض

 يلف   مد تد  تندٌظ  م ش ي فً  معنص   أهدٌظ دنلا يإٌدانال   مدعاقٌم   فئظ  م ح ٌم حكيدظ دم  هتدادال 

  مدنان ظ  مةاصظ ي م لاٌظ  الهتدا  إمى تحتاج دم  مدي طنٌم  مفئظ هًه يمكيم  ميطنً   القتصال ل اظ

  مف    مدنان ظ مل  تيف ا دا إً   متنديٌظ  معداٌظ فً دنلا  النتفالخ ٌدكم  نل  طاقاا كدا يضعل   د 

 . مدالئدظ  متل ٌ ٌظ ي م   دت

  متذً ي مقذي نٌم  إصل    متشذ ٌعاا يًم   اللاقظ ًيي مألشةا   مقانينٌظ  محداٌظ إٌ ال  ألد  يتطاب

  ذاآلة ٌم  نذيخ  مفئذظ  ملذًه  مالزدذظ متحقٌذي  مدكتنذ اا يصذيالل  يتفعٌالذا  لذا ي ل  دا  المتز   ٌتي ب

 يةذلداا ي مط ٌذظ ي النذكانٌظ ي مصذحٌظ  متعاٌدٌذظ  مةذلداا لاذى  مفذ   ماحصذيا تكذافؤ مد ذلو تحقٌقال 

  لاٌذظ  شذأم (2006 منذنظ (74)  قذ  قانيم إصل   ت  مً   متأهٌا  يإلالخ ي متأها  معدا  متنقا يحي

 ( 1   ق  د في(  مدعاقٌم يتشؽٌا يتأهٌا

 ( 2 ق   د في  متامً: )  منحي لاى  ميز  ٌظ  مق    ا دم  معلٌل صل ا  مقانيم هً  ضي  يفً

 الموضوع السنة رقم القرار

  مدعاقٌم مةلداا  ميطنٌظ  مدؤننظ  تن ٌا  مت ةٌ   شأم 1992 10

م ٌاضذظ   م ح ٌنذً مالتحذال  النانذً  منلذا  يداةذ  قٌذل نشذ   شذأم 2001 7

  مدعاقٌم

  مدعاقٌم يتشؽٌا يتأهٌا  لاٌظ  شأم 2006 74
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 الموضوع السنة رقم القرار

 يدعاهذل د  كذز يتشذؽٌا  إنشذا   متذ ةٌ  يإ ذ    ا شذ يط  شذأم 2007 9

  امدعاقٌم  مةاصظ ي مي ش ي الٌي    م لاٌظ  متأهٌا يلي 

  مدعاقٌم شئيم م لاٌظ  معاٌا  ما نظ تشكٌا 2007 62

  اللاقظ دةص   نتحقاي دعاٌٌ   شأم 2008 24

 يدعاهذل د  كذز يتشذؽٌا  إنشذا   متذ ةٌ  يإ ذ    ا شذ يط  شذأم 2008 26

  امدعاقٌم  مةاصظ ي مي ش ي  ٌي    م لاٌظ   متأهٌا يلي

 ي  ٌي    م لاٌظ يلي   متأهٌا يدعاهل  د  كز  مق يا ش يط  شأم 2008 25

  امدعاقٌم  مةاصظ ي مي ش

 )يحل  منا ( مدعاقٌم ةلداا د كز  إنشا  2008 39

 يدعاهذل د  كذز يتشذؽٌا  إنشذا   متذ ةٌ  ي  ذ    ا شذ يط  شذأم 2010 64

 ًيي  األشذةا   مةاصذظ ي مذي ش ي الٌذي    م لاٌذظ  متأهٌذا يلي 

  اللاقظ

  اللاقظ تقٌٌ  م نظ يتشكٌا  إنشا  2010 50

 متعيٌضذٌظ   ال لذزخ صذ ؾ طا ذاا فذً  م ذا م نذظ يتشذكٌا  إنشذا  2011 25

  اللاقظ ًيي مألشةا 

ةلداا  د كز إنشا   شأم 2006 مننظ 39  مق     حكا   عض  تعلٌا 2016 78

 )يحل  منا ( مدعاقٌم

 

 

 التصزدٌق بمجرد النفاذ قوة المصدق علٌها الدولٌة االتفاقٌات ٌعطً الذي التشرٌعً النص بٌان ٌرجى .3

 الداخلٌة؟ للتشرٌعات علٌها بالنسبة المصادق االتفاقٌات مرتبة بٌان مع علٌها

 قذيخ مادعاهذلخ  د نذي   يتكذيم  مدعاهذل ا إ ذ    حذي  مداذ   م ح ٌنً  ملنتي  ( دم37)  مدالخ تعطً

  قذ   مليمٌذظ  التفاقٌذظ وةذًا ي ذًم   م  ٌلخ  م ندٌظ  فً ينش ها لاٌلا ي متصلٌي إ   دلا  عل  مقانيم

  مد نذي   دي ذب  م ح ٌم دداكظ لاٌلا صلقا  متً  مدعيقٌم تأهٌا يتشؽٌا  شأم 1993 مننظ (17)

 . مدالخ هًه  دي ب  مقانيم صفظ   1993 ( مننظ3 قانيم  ق  )
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 التقرٌزر؟ لهزذا اعزدادكم حٌن دولتكم الموقرة فً والعمال االعمال أصحاب منظمات مع التنسٌق تم هل .4

 العربٌة؟ العمل وتوصٌات اتفاقٌات نظام من (17) المادة أحكام مع تمشٌاً  وذلك

 دنتد خ  صي خ  )ي معداا معدا  وصحاب ( النتاج ط فً د   ال تدالٌظ ي متندٌظ  معدا يز  خ تتي صا

 نذيي فذً  مدنذت لخ  مديضذيلاا دناقشذظ يٌذت  ةالملذا  م ال ٌذظ  ي ال تدالٌذظ  ملي ٌذظ  ماقذا  ةالا دم

  متذً  متقذا ٌ  لذم  ننذةظ  النتذاج ط فذً تذزيل  مذيز  خ  م كدذا ط فً  معالقظ  صامح ٌةل   دا  معدا

 . مع  ٌظ  معدا  تفاقٌاا  شأم تط ٌي تعلها

 

 

 الثانً القسم

 االتفاقٌة أحكام تؽطً التً السارٌة التشرٌعات

 األولى المادة

 د ض نتٌ ظ وي  مًهنٌظ وي  محنٌظ  م نلٌظ قل  ت   عض فً نق  دم ٌعانً  مًي  مشة  هي  مدعيي

 وي  ذ   النذتد    وي  معدذا  لذم  ي  زئٌذال  كاٌذال  مع ذزه ولى ي   ذً لادذا وي ةاقذً نذ ب وي حذالث وي

 إمى يٌحتاج  محٌاخ  فً  ألة ى  ألنانٌظ  ميلائؾ  مقٌا   إحلى لاى قل ت  وضعؾ يكًم  فٌ    مت قً

 . مد تد  فً لد   إلالخ وي و ا لد   دم ي متأهٌا  م لاٌظ

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 ذلك؟ على التشرٌعٌة الدالة النصوص بٌان ٌرجى للمعوق؟ تعرٌفاً  تشرٌعاتكم تتضمن هل

 دذم ٌعذانً  مذًي  مشذة " أن    مدعاي  مدعاقٌم  يتشؽٌا يتأهٌا  لاٌظ  شأم( 74 ق  ) قانيم ٌع ؾ

 لادذا  ي ةاقذً نذ ب  ي حذالث  ي دذ ض نتٌ ذظ  ي  مًهنٌذظ  محنٌظ  ي  م نلٌظ قل  ت   عض فً نق 

  مقٌذا  لاذى قل ت  يوضعؾ فٌ    مت قً  ي     النتد     ي  معدا لم  ي  زئٌال  كاٌال  مع زه  لى ي   ً

  لذالخ لد ذ   ي   ذا دذم ي متأهٌذا  م لاٌذظ  مذى يٌحتذاج  محٌاخ  فً  الة ى  النانٌظ  إحلى  ميلائؾ

  مد تد    فً لد  
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 الثانٌة المادة

  مقذل  ا دذم  النذتفالخ إمذى   تلذلؾلادٌذظ  نس لاى د نٌظ يدنتد خ دنلدظ ظهي لداٌ  مدعيقٌم تأهٌا

 دنذتيى  لاذى تحقٌذي تكفذا شذاداظ  تأهٌاٌذظ  ذ  دت يتندٌتلذا ل ذ  تي ٌللذا يٌذت   مدعذيي  مذلى  مدتاحظ

 . مط ٌعٌظ  ٌئت  فً  النلداج ٌنالله لاى  دا  ألل ئٌظ  مقل  ت 

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 .النافذة التشرٌعات وفق المعوقٌن تؤهٌل آلٌة - أ

 دذم  النذتفالخ  مى لادٌظ  تللؾ  نس لاى يدنتد خ دنلدظ لداٌظ"  أن   مشادا  متأهٌا  مقانيم ٌع ؾ

 تكفذا شذاداظ  تأهٌاٌذظ  ذ  دت ل ذ  يتي ٌللذا يتندٌتلذا  اللاقذظ  ًيي  الشذةا  مذلى  مدتاحذظ  مقذل  ا

 ." مد تد  فً  النلداج لاى ٌنالله  الل ئٌظ  ي دا مقل  ت  دنتيى  لاى تحقٌي

 ي مد شذلٌم تشدا  الةصائٌٌم  للٌلخ وط  ؾ ةالملا دم تعدا دشت كظ دنئيمٌظ  متأهٌا لداٌظ يتعت  

 يٌعدا .ي الط ا  ي مند   منطي يإةصائً  متأهٌا ي متعاٌ  د االا فً ي مفنٌٌم ي منفنٌٌم  ال تدالٌٌم 

  محٌذاخ فذً مالنذلداج يتذأهٌال  دنذتيٌاتل  ي فذ   اللاقذظ ًيي تدكذٌم  الشذةا    ذا دم  دٌعال  هؤال 

 . معدا  معادظ ينيي

  متً  مدلنً د  كز  متأهٌا ةالا دم  اللاقظ ًيي تأهٌا لاى  ال تدالٌظ ي متندٌظ  معدا يز  خ يتعدا

  حذل ٌعت ذ   مذًي  مد تدذ  لاذى  مد تكز يكًم   متأهٌا للٌلخ  د االا فً دلنٌال  دلا  تل   تندٌظ تعنى

دحذٌطل   فذً  مفئذظ ملذًه  متأهٌاٌذظ  م ذ  دت يتذيفٌ   مد تدذ  تندٌذظ فذً نٌانذظ تذلةا  متذً  النت  تٌ ٌاا

 ًيي دذ  يتعدذا  الةتصاصذاا تتفالذا دتعذللخ  شذ ٌظ كذي ل   متأهٌذا هً  متحقٌي يٌتعايم  مد تدعً 

 . معداٌظ هًه فً  م ا ز  ملي  ملا  متً ي ن ت   اللاقظ

 دصل  م  تكيم لاى دلنظ  اللاقظ ًي  مف ل ٌحصا  م دنلا ٌللؾ  قتصالٌظ  دحاي  ملا  متأهٌا يلداٌظ

 ًيي طاقذاا تنذت د  اة   عل يملا  النلداج  مناٌ   متحقٌي   تدالً د ليل ملا  ميقا ً ا يفً لةا 

 د تدعٌظ يتندٌظ صامحظ تيلٌؾ دم  دكانٌاا ملٌل   دا ي اللت  ؾ  اللاقظ

  متذً ي مقذل  ا متيلٌذؾ  الدكانٌذاا دتي صاظ ناناظ فً تنٌ   مدتعللخ  م   دت دم دنليدظ  متأهٌا  م

 . مد تد فً   مناٌ  ي النلداج  مدنان ظ  معدا ف صظ م  تكفا

 د ذاالا فذً دلنٌذال  دلذا  ا  الشذةا   تندٌذظ تعنذى  متً  متأهٌا د  كز ةالا دم  مدلنً  متأهٌا يٌت 

 تندٌظ نٌانظ فً تلةا  متً  النت  تٌ ٌاا وحل  مًي ٌعت    مد تد  لاى  مد تكز  متأهٌا يكًم  للٌلخ 

هذً   متحقٌذي يٌتعذايم  مد تدعً  دحٌطل  فً  اللاقظ ًيي مألشةا   م   دت  متأهٌاٌظ يتيفٌ   مد تد 
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  ا ز لي  ملا ًت م  اللاقظ ي ن ت  ًيي د  يتعدا تتفالا  الةتصاصاا دتعللخ  ش ٌظ كي ل   متأهٌا

 . معداٌظ هًه فً

 الثالثة المادة

 دذ  ٌتنانذب لدذا لاذى دذم  محصذيا متدكٌنل   مدتاحظ  طاقاتل  دم  نتفالخ لداٌظ هي  مدعيقٌم تشؽٌا

 .فٌ  ي مت قً    ي النتد    قل  تل  

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 .الموقرة دولتكم فً المعوقٌن تشؽٌل تنظٌم كٌفٌة 

  مك  دذظ تقتضذٌ  كا دذي طم لاى ي  ب  معدا"  م لاى  م ح ٌم دداكظ لنتي  ( دم13)  مدالخ تن 

 يتكفا .ي آلل ب  معا  مانلا  يفقال  نيل   ةتٌا   معدا يفً فً  محي دي طم يمكا  معا    مةٌ  يٌنتي   

 ."ش يط  يلل مظ  معدا مادي طنٌم تيفٌ   مليمظ

  قذ  د فذي ( ألهاً مقطاع  فً  معدا قانيم  إصل   2012 مننظ( 36)  ق   قانيم د ني  ل ؾ يقل

  ش  ؾ.  ي  ل  ت  يتحا صاحب  معدا ملى     مقا  ٌعدا ط ٌعً شة  كا"  أن   معادا (3

  ألنذيٌا  ٌدٌذز  ذٌم ال  م ح ٌنذً  مدشذ ع  م لاذى نؤكذل  مذ الل  لنذتي  فذً ي ل يدذا  متع ٌذؾ ي لذً 

 ي متأهٌذا  متذل ٌب فذً) ي مدعذاقٌمدذنل    ألنذيٌا  ( معادذا حقذيي لاذى ٌؤكذل  ذا  مدعاقٌم  ي الشةا 

 . معدا دي ق  فً  مدلنٌظ ي منالدظ  آلدنظ  معدا يتيفٌ   ٌئظ ي متأدٌم ي   از ا  م  حظ لاى يحصيم 

 فذً  معدذا ي مدذلد ٌم  د ذاالا  اللاقذظ ًيي تيلٌذؾ د ذاا فذً   ئذلخ ت   ذظ  م حذ ٌم دداكذظ يمذلى

 ةذالا دذم  مدةتصذظ  م لذاا لدذا  متكادذا فذً نحذي ت   تلذا تت   حٌث ي ألهاً   محكيدً  مقطالٌم

  مدلنٌذظ   مةلدظ يلٌي م  معدا  نيي تنلٌ  يهٌئظ ي متندٌظ  ال تدالٌظ   ميز  خ  ٌم  مدتي صا  متعايم

 . ألة ى ي ميز   ا  محكيدٌظ

 هذً  يدم  مدحاٌظ  فً  مقي نٌم    دعت فال  ود  ل  وص ح  مدعاقٌم ي ألشةا   ألنيٌا   ٌم  مدناي خ يد لو

   دٌذ  تشؽٌال  ٌت   مًٌم  مدعاقيم ٌتدت   م  مدعاقٌم لاى قانيم فً  م ح ٌنً  مدش ع ح    مدنطاي

 . ألهاً  مقطاع فً  معدا قانيم يفي  لا ٌعدايم  متً معداا  مدنشأخ  مدق  خ  محقيي

 فأك    لادالل  ةدنٌم  مًٌم ٌنتةلديم  معدا وصحاب  مدعاقٌم  يتشؽٌا يتأهٌا  لاٌظ قانيم ومز  يقل

 فذً يًمذ  تذأهٌال   تذ   مذًٌم قٌل ن ا ي ق  دم ي متندٌظ  ال تدالٌظ  معدا يز  خ ت شحل  دم  نتةل  

 يد  ًم  . معداا للل د ديع دم  مدائظ فً   نٌم لم ٌقا ال  دا  معاٌا  ما نظ ا متً تحلله  منن ظ حليل

 يٌكيم  ميز  خ  دم ط ٌي  مت شٌح ؼٌ  دم  مدعاقٌم  انتةل    منن ظ هًه شؽا  معدا ألصحاب ٌ يز
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 ي مد ٌنذظ ٌؤلٌلا  م  مدعاي ٌنتطٌ   متً  ألة ى ملا ي أللداا تأهٌال  ت   متً  مدلم فً  مدعاقٌم تعٌٌم

 . مقٌل شلالخ فً

 لاٌذ  ديصذى  دي ذب كتذاب  ًم   ميز  خ إةطا  دعاقال  ٌنتةل  دم كا لاى  الحي ا  دٌ  فً يٌ ب

 . مدعاي ماعدا  نتال  تا ٌخ دم  ٌا  لش خ ةالا  ميصيا  عا 

  مدنشذأخ معداا  مدق  خ   دٌ   محقيي (74)  ق  قانيم ألحكا  ط قال  تشؽٌال  ٌت   مًٌم  مدعاقيم يٌتدت 

  م ٌانذاا ٌتضذدم مذلٌلا  معذاداٌم  مدعذاقٌم مقٌذل نذ الل ةاصذال  تعذل وم  مدنشذآا يلاذى .فٌلا ٌعدايم  متً

 ي اللدذاا  ميلذائؾ للل   ٌام ننظ كا  معدا يز  خ  ةطا  لاٌلا ٌ ب  متأهٌا  كدا شلالخ فً  مي  لخ

 .دنل  كا ٌتقاضاه  مًي ي ال    مدعاقيم  متً ٌشؽالا

  ن ب  معادا  صا ظ  مًي يقعا  معدا صاحب لاى ٌ ب  مدعاقٌم  ماعداا  معدا  إصا اا ٌتعاي يفٌدا

 .لاٌ  ٌحصا  مًي  منا ي  ال   لم ال ٌقا  أ   دنان ظ  ة ى يلٌفظ  مى نقا  ملٌ    معدا

 الرابعة المادة

 . منليمظ دم ددكم  أك   قل   ٌئتل  د   متكٌؾ لاى تنالله  دلا  ا إكنا ل   مدعيقٌم  إلداج ٌقصل

 :ٌاً دا  ٌام ٌ  ى

 البٌئة؟ مع للتكٌؾ واكسابهم مهارات المعوقٌن إلدماج برامج الوطنً تشرٌعكم ٌتضمن هل -1

 لٌننذا تعذامٌ  دذم ةاصا   نطالقال   هتدادال   ال تدالٌظ  مش ٌحظ هًه يتيمً  امدعاقٌم  م ح ٌم دداكظ تعنى

 ش  ئح  ٌم ي ال تدالٌظ  الننانٌظ  م ي  ط يتعدٌي ي متعاضل  مت  ح   مى تللي  ي متً  محنٌؾ  النالدً

  م دٌذ   ذٌم ي متي صذا  متفالا  م لاى متؤكل  مد تدعً  مدحٌط فً هًه  مفئظ  لدت تعنى كدا  مد تد  

  ميلذائؾ فذً تذيمً نذي    مدذي طنٌم  م" لاذى  ملنذتي  ن  يقل  مد تد   يتطيٌ  متندٌظ ن ٌا نا ح

 ." مقانيم هاٌق   متً ماش يط يفقال   معادظ

 وحدك( لست (المعاقٌن خدمات مركز  

 ت   ) 4  ق  د في( )يحل  منا(  مدعاقٌم ةلداا د كز  إنشا  2008 مننظ (39)  ق  ماق    تنفًٌ ل 

 ي متأهٌاٌذظ  م لائٌذظ  مةذلداا  تقذلٌ  وي ذ  ٌعنذً د كذز يهي    2007 لٌند   12 فً  مد كز  فتتاح

 تا ً  متً  مةلداا دم دةتافظ د ديلظ يتقلٌ  فئاا إلاقتل    دةتاؾ   لاقظ ًيي مألشةا  ي مدلنٌظ

  مدنانذب ملذ   متذل ٌب يتيفٌ  يإدكانٌاتل  قل  تل  تنانب يلائؾ كإٌ ال  مٌيدٌظ ي مدعٌشٌظ  حتٌا اتل 

   لاقظ ًيي مألشةا   نتشا  ا ون ٌظ  تيفٌ  ٌقي  كدا ي مدؤنناا ي مش كاا  مدعاهل د   امتننٌي

  متعيٌضذٌظ  أل لذزخ صذ ؾ لذم فضذالل  ملذا حاذيا دنانذ ظ إٌ ذال لاى ي معدا  مشكايي يتاقً يون ه 

 .  لاقظ مألشةا  ًيي  متع ٌفٌظ ي م طاقاا
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 فك تذ  يتقذي  لاٌلذا  مد كذز ٌعتدل  مًي  منديً ٌظ  م   دت و  ز دم " ميلٌفً  متدكٌم"   نادت يٌعت  

 قذل  تل  يتندٌذظ متطذيٌ  تذل ٌ ل  دذم ةذالا   لاقذظ  ًيي  ألشذةا  تيلٌذؾ لداٌذاا تذللٌ  لاذى

 فذً ونذ يلال  29 يدتذا عتل   مدالئدذظ   معدذا ف   إٌ ال يدناللتل  لاى  مدةتافظ  مدلا  ا يإكنا ل 

 يإ  ذاا تح ٌ  طاقاتل  دم ٌدكنل  ددا .تعت ضل  قل  متً  مدشكالا حا لاى  معدا  يدناللتل  ي ق 

  ام  نذادت  مدعنٌذٌم  متيلٌذؾ  ألةصذائٌٌم يدذل  ً ٌقذي  إً . مد ذاالا دةتاذؾ فذً فالاذظ كقيخ ًي تل 

 ي م حث يتل ٌ ل    لاقظ ًيي  ألشةا  يقل  ا دٌيا ي متقٌٌ  متحلٌل  متن ٌا دنلا  مدلا  دم  امعلٌل

  معدا  فً ي ق  ي مدتا عظ  متيلٌؾ دقا الا       د  فقتل  لم فضالل  يإدكانٌاتل  شي ؼ  تتنانب لم

  مةطا ذاا يإلذل ل  مشذ كاا  متيلٌذؾ يتكذ ٌ  إفذال ا  إصذل    مدتعاقذظ  مدلا  دم  معلٌل إمى  ا ضافظ

  د ذاا  معالقذظ ً ا ي  حصذا  ا  متقذا ٌ  شذي ؼ   يإلذل ل لاذى ماحصذيا ي مدؤننذاا ماشذ كاا

 . متيلٌؾ

 ًيي مألشذةا  تقذلٌ  ةذلداا إمذى تلذلؾ ي متً  مدةتافظ ي مدشا ٌ   م   دت إلل ل فً  مد كز يٌناه 

 : مدشا ٌ  هًه و  ز ينفنٌال يدم ي قتصالٌال    تدالٌال  متدكٌنل  كفا خ ً ا   لاقظ

 

 اإلعاقة: ذوي لألشخاص دانات -أ 

 ي متندٌظ  معدا يز  خ لشنتلا  متً  مد ال  ا و  ز دم "ًيي   لاقظ مألشةا  ل ناا" دش يع ٌعت   

إنشذا   فذً دتد اذظ   لاقذظ  ًيي مألشذةا   مصذؽٌ خ  القتصذالٌظ  مدشذا ٌ  مذلل  ي لاٌذظ  ال تدالٌذظ

 دذ   امتعذايم يًمذ  دحافلذاا  مدداكذظ  دةتاذؾ فذً  محٌيٌذظ ي مدي قذ  ي مدنتزهذاا  محذل ئي فً وكشا 

  مقذ يض دذم ي االنذتفالخ  معد  نذً   م اذلٌاا ي متةطذٌط يشذئيم  ألشذؽاا يز  خ كيكذاكيال  شذ كظ

  م لاٌذظ ل ئذ خ دذم  لذا ي النتقاا  مفئظ ملًه  مفالا  متنديي  ملي   للؾ  اي خ  ألن خ   ن  دم  مدٌن خ

 ي ال تكا  ل ئ خ   نتاج إمى

  :المكتبٌة اإلدارة ورشة -ب 

 BNP نذ  دذ   امتعذايم    2012  ذأكتي   ي متندٌذظ  ال تدالٌذظ  معدذا يز  خ لشذنتلا د ذال خ يهذً

Paribas    ًتل ٌ ٌذظ لي  ا ةذالا دذم   لاقذظ  ًيي  ألشذةا  متأهٌذا  م نذدً ما  نذادت م  لذ 

  مذلي   متندذيي  اذي خ  لذلؾ  معدذا  نذيي  محذاقل   مالزدذظ ي مدلذا  ا ي مقذل  ا  كنا ل   مدعذا ؾ

 دذم دتذل  ٌم إلل ل  للؾ .  نتاج ي ال تكا  ل ئ خ إمى  م لاٌظ ل ئ خ دم  لا ي النتقاا  مفئظ ملًه  مفالا

  د اا ٌتعاي دا فً  معدا نيي دتطا اا د  تنانب  امدلا  ا  متً يتزيٌله    لاقظ ًيي  ألشةا 

  معدذا   ل  ٌذظ   ٌئذظ  مد ت طذظ  ألنانذٌظ  مدفذاهٌ   م  نذادت هذً  مل  يٌيف  ي مةلداا  مدكت ٌظ    ل  خ
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 ي مدنذؤيمٌاا ي مدلذا  دةتاذؾ  ألنشذطظ إل  خ دذم متدكٌذنل   أليمٌظ دلا  تل  يٌصقا يٌندً ي مدكت ٌظ 

 . مد تد  فً فالاٌم مٌكيني  مل   مدنتق ا ط ٌي  ن  دم و ا ي متنلٌدً   مدكت ً  مدنا  فً  مدي يلخ

 فرص عمل على االعاقة ذوي حصول فً تسهم التً والتدرٌب التؤهٌل برامج: 

 . مدكت ٌظ  الل  خ ل اي  -و 

 .ي مد يه  ا  مًهب صٌاؼظ ل اي  -ب 

 . محانيب فً  مدلنٌظ  مشلالخ -ج 

 . م ٌ   نانٌاا   نادت -ل 

 . مدٌل نً  متل ٌب -ه 

 .ي مدلنً  ألكالٌدً  متأهٌا د كز ي ش -ي 

 الخامسة المادة

 :ٌلً كما االعاقة سبب حسب المعوقون ٌصنؾ

 

  ي دذ ض  ي ةاذا  مط ٌعٌذظ نتٌ ذظ حذ كتل  فذً إلاقذظ ٌي  ليم  مًي  الشةا  ه  جسدٌاُ: المعوقون

 .لاهظ

  .ملٌل   ي  ك   لضي ميلٌفظ  محنٌظ قل تل  نقصا  مًٌم  ألشةا  ه  :حسٌا ً المعوقون

  الل    لداٌذاا لاذى  مًهنٌظ  ٌؤ   قل تل  فً نق  دم ٌعانيم  مًي  ألشةا  ه : ذهنٌاً  المعوقون

 .ملٌل   النتنتاج  ي  م  ط  ي

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 ذلك؟ على الدالة النصوص التشرٌعٌة بٌان ٌرجى اإلعاقة؟ ألنواع تعرٌؾ تشرٌعاتكم تتضمن هل

 هذً  ٌذأا يمذ   شذكا لذا    مدعذاي لذ ؾ  مدعذاقٌم يتشؽٌا يتأهٌا  لاٌظ قانيم  أم نا قال  وش نا كدا 

  تفاقٌذظ فذً  مذي  لخ  متع ٌفاا تعت    ال  ن  .  لاقظ ألني ع تفصٌا لاى  الة ى  متش ٌعاا وي  مقانيم

 إ     حي  مدا  تعطً  متً  م ح ٌنً  ملنتي  دم (37)  دي ب  مدالخ  مقانيم صفظ ملا  مع  ٌظ  معدا

 . مدعاهل ا  د ني 

 السادسة المادة

  مدعذيقٌم   لاٌذظ نٌانذاا ةاصذظ  يضذ  ي معداا  معدا وصحاب د  ي متننٌي  امتعايم ليمظ كا تقي 

 هذًه  تنفٌذً  مدةتصذظ  م لذظ  تحلٌذل يتقذي  فً  مد تدذ   لي ه   ل   دم ٌدكنل   دا يتشؽٌال  يتأهٌال 

 . منٌاناا
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 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 المزوقرة دولتكم فً )عمال عمل، أصحاب ،حكومة (الثالث العمل أطراؾ بٌن تعاون ٌوجد هل .1

 .بالمعوقٌن الخاصة السٌاسة رسم مجال فً

  ) 2 قذ   د فذي( 2007 ( منذنظ62)  قذ   مقذ     دي ذب  مدعذاقٌم شذئيم م لاٌذظ  معاٌا  ما نظ شكاا

 وصحاب لم دد اٌم  ٌنل  دم  ألهاًي مقطاع   محكيدً  مقطاع لم دد اٌم لضيٌتلا فً  ما نظ يتض 

 محقذيي  ميطنٌذظ  النذت  تٌ ٌاا صذٌاؼظ فً لي  ي معداا ألصحاب  معدا ٌكيم ي ًم  .ي معداا  معدا

 . مدعاقٌم

 اعزاله الحزاالت المزذكورة مزن حالزة كزل فزً خاللزه مزن ٌزتم الزذي اإلطزار التعزاون هزذا شكل ما .2

 ؟ )تشؽٌل تؤهٌل، رعاٌة،(

 يلاى يتشؽٌال   مدعاقٌم يتأهٌال  م لاٌظ  معادظ  منٌانظ يإلل ل  ل  نظ ولاله   مدًكي خ  ما نظ تةت 

 : ألة 

 .يتشؽٌا  مدعاقٌم يتأهٌا   لاٌظ  مةاصظ  م   دت يتننٌي تةطٌط لاى  معدا -و 

 يشذ يط يتشذؽٌا  مدعذاقٌم يتأهٌا م لاٌظ  النانٌظ  الحتٌا اا  تحلٌل  مةاصظ  مقي لل يض  -ب 

 . متأهٌا  د  كز ق يمل 

 قذانيم فذً  مدنصي  لاٌلذا  ميز  خ  متز داا  تنفًٌ  مدتعاقظ  ال     ا يتحلٌل  ماي ئح يض  -ج 

 . مدعاقٌم

  .ص فلا  ي   يتحلٌل ي مل اا  اللاناا ق يا -ل 

 .يتشؽٌا  مدعاقٌم يتأهٌا   لاٌظ  مدتعاقظ ي النلدظ  مقي نٌم دش يلاا  قت  ح -ه 

 المعزوقٌن؟ وتؤهٌزل وتشزؽٌل برعاٌزة الخاصزة السٌاسات تنفٌذ بها مناط محددة جهة ٌوجد هل .3

 الجهات؟ هذه تحدٌد ٌرجى

 يتأهٌذا قذانيم  لاٌذظ تنفٌذً لاذى  الشذ  ؾ دلدذظ  ال تدالٌذظ ي متندٌذظ  معدذا مذيز  خ  مقذانيم للذل 

 ًيي يتيلٌذؾ تأهٌذا  م دنذؤيمٌظ إال  مفئذظ   لذًه  مةاصذظ ي النذت  تٌ ٌاا  م ذ  دت يتنفٌذً  مدعذاقٌم 

  ألهاٌذظ  ي مدنلدذاا  محكيدٌذظ   م لذاا ( م ال ذظ الطذ  ؾ   لذا تضذطا  دشذت كظ دنذئيمٌظ  اللاقذظ

 . ألط  ؾ هًه  ٌم دنتد خ تي صا حاقظ  ٌ ال لاى يتعدا  مدداكظ  )  مةاصظ ي مدؤنناا
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 السابعة المادة

  مصذنالً  مةاصذظ  ذاألدم  متذل  ٌ   اتةذاً  اللدذاا  صذحاب قٌذا  تكفذا  متذً  ال     ا ليمظ كا تتةً

 لاٌلذا ٌعدذا  متذً  النتذاج ادعذل ا يولي  فذً  مالزدذظ  متحذيٌ  ا إ ذ    يكذًم   مدلنٌذظ  ي منذالدظ

 .ول   لدال  يٌنلا حداٌتل  ٌؤدم ٌدا  مدعيقيم 

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 بالنسزبة المهنٌزة الصزناعً والسزالمة األمزن لتحقٌزق اتخاذها الواجب التدابٌر تشرٌعاتكم تحدد هل .1

 للمعوقٌن؟

  دٌ  فً ي مدعاقٌم  ٌم  النيٌا  ٌدٌز ال لادال   ا   معدا قانيم فً  معادا تع ٌؾ  م نا قال  وش نا كدا

 دنل    مدعاقٌم فٌل   دم  معداا  دٌ  لاى  ألهاً فً  مقطاع  معدا قانيم يٌط ي ي مدكتن اا   محقيي

  النذيٌا  دذنل   معدذاا م دٌذ  هذاتيف  دذم ال ذل  مدلنٌذظ ي مصذحظ  منذالدظ فذإم  شذت  طاا ي امتذامً

 .ي مدعاقٌم

 وأدوات معزدات الالزمزة فزً التحوٌرات بإجراء االعمال اصحاب تلزم تشرٌعٌة نصوص توجد هل .2

 وٌسهل العمل اصابات مخاطر من ٌإمن حماٌتهم الذي بالشكل المعوقون علٌها ٌعمل التً االنتاج

 العمل؟ اداء علٌهم

 مألشذةا   معدذا  مدالئذ  ندذط ٌذ ت ط إً قذل  تل   مدعذاقٌم  تيلٌذؾ لنذل  اللت ذا  فذً  مذيز  خ تأةذً

 يدذم دزلي ذظ   ي  صذ ٌظ  ي  نذلٌظ نذدعٌظ  ي  ي ًهنٌذظ كانذا ني   ملٌل   اللاقظ  اةتالؾ  مدعاقٌم

 دنذتقاظ  حٌاخ تنٌٌ  لاى يقل ت  مإللاقظ فلد   دلى  معدا ٌ ت ط تنفًٌ لاى  مشة  قل خ  م  مي ضح

 مدعذاقٌم  مألشذةا   متشذؽٌا ةذلداا د ذاا فذً ي الدكانٌذاا  مقذل  ا تذللٌ   محا ذظ  مذى تذأتً ملذً 

  مدلذا خ  تطذيٌ  هذً   الهتدذا  يٌتعاذي  معدذا نيي فً  مدالئدظ ي اللداا  مف    ٌ ال فً يدنالله 

 لاذى  ذامت كٌز يًمذ   مدلنذً   متأهٌا  مدعنٌظ يد  كز  ميز  ا فً  متشؽٌا ألةصائً  مدلنٌظ ي مكفا خ

 مألشذةا  ي مدتا عذظ  متيلٌؾ ي      ا  مدلنٌظ ي الةت ا  ا تحلٌل  اللداا د االا فً  مكفا خ  ف 

 .لدا لم  مدعاقٌم  م اح ٌم

 يدعاهل د  كز فً  م  نادت  متأهٌاً  نتكدام   عل  مدعاي دنح إمى  مدعاقٌم يتأهٌا  لاٌظ قانيم ي شا 

  مقذانيم يٌاذز  دز يمتلا  ٌدكن   متً يتا  ها ل ا ٌنتطٌ  متً  ي اللداا  مدلنظ فٌلا ٌ ٌم شلالخ  متأهٌا

 فً شلالخ ي مد ٌنظ ٌؤلٌلا  م ٌنتطٌ   متً  الة ى ي اللداا ملا تأهٌا  ت  يًم   مدلم فً  مدعاي تعٌٌم

 . مقٌل

 



103 

  
 

 الثامنة المادة

  مدعذيقٌم  لذلل  الحصذائٌظ لذم  مدعايدذاا  انتقصذا  مانذكام   معا   متعل ل إ     لنل ليمظ  كا تقي 

  ملذاه خ  هًه ح   متحلٌل ي مل  ناا        مدنيحاا  مى يتنعى  لاقتل   ي ني ع ي ن اب يفئاتل  

 . ن ا لا يلي دالا لاى ي متع ؾ

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 الموقرة؟ دولتكم اعاقتهم فً وانواع وفئاتهم المعوقٌن عدد عن رسمٌة احصائٌات ٌوجد هل .1

 فً  مصائ ظ  مق    ا ي ملقٌقظ التةاً  مشاداظ  مدعايداا تيفٌ   دلدظ مادعايداا  مد كزي  م لاز ٌعنى

   حصذا  ا إ ذ     انذب إمذى  م حذ ٌم   معذا  منذكام  متعذل ل  ذإ      م لاز ٌقي  إً  مدنانب   ميقا

 ز م لذا يٌنفذً  . مقيدٌذظ ي محنذا اا  القتصذالٌظ  ي ال تدالٌذظ  ي  حصذا  ا ي م ٌئٌذظ  ملٌديؼ  فٌذظ

  مدعايداا ٌيف  إً  مليمظ  يز   ا مصامح  مدشا ٌ  دم د ديلظ

   م لاا هًه  ٌم حا تلا  يدم لاى  نا  تحللها د االا فً طا لا لاى  نا   مالزدظ  مل  ناا يٌ  ي

  مدشذا ٌ   ذٌم يدذم  ال تدالٌذظ   معدذا ي متندٌذظ يز  خ مادعايدذاا   مد كذزي  م لاز د  تتعايم  متً

  اللاقذظ ينذيع  مدعذاقٌم  لذل ل  شذأم يدعايدذاا ) م ؽ  فذً مدعايدذاا  نلذا  ( م ذان ٌم  ذٌم  مدنفذًخ

 . مفئظ ملًه  ميز  خ تقلدلا  متً  مةلداا تحنٌم  م ؽ  فً   للؾ يتيزٌعلا

 دذم  اللاقذظ يؼٌ هذا ي نذي ع يفئذاتل   مدعذيقٌم لذلل لذم دعايدذاا قالذلخ  مذيز  خ مذلى ٌتذيف  كدذا

  مدنذالل ا إل  خ فذً كشذيفاا  مدعذاقٌم ق ذا دذم  مد اشذ   متنذ ٌا ط ٌذي لذم يًمذ   مدعايدذاا 

 . اميز  خ  ال تدالٌظ

 

 .منها بنسا العمل العربً مكتب تزوٌد ٌرجى والبٌانات، االحصائٌات هذه مثل وجدت ان .2

 دداكظ فً مإللاقظ    دامً  مدعلا

  م ح ٌم

 ) ي  ناث ماًكي  (   دامً  مدعلا مإلناث ماًكي 

6479 4527 11006 

 سبب االعاقة 3-1 نوع االعاقة 2 – 1 

سززمع /  بصرٌة حركٌة النسبة

 نطق

ذهنٌززززززززة/ 

 إدراك

ؼٌززززر 

 ذلك

نزاعات/ 

 طوارئ

متعلزززززق  وراثة مرض حادث الشٌخوخة

 بالوالدة

ؼٌر 

 ذلك

 0 0 359 3041 3079 0 0 380 2529 944 702 1924 للذكور

 0 0 242 2035 2250 0 0 305 1591 844 504 1283 لإلناث

 0 0 601 5076 5329 0 0 685 4120 1788 1206 3207 المجموع
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 إحصائٌات فٌما ٌتعلق "ببرنامج التمكٌن الوظٌفً بمركز خدمات المعاقٌن "لست وحدك"

 ( 2017ٌولٌو  – 2015)

2017ٌولٌو  2016 2015 األداء /مإشر القٌاس النشاط  

 ذوي األشخاص عدد اإلعاقة ذوي األشخاص توظٌؾ

 توظٌفهم تم الذٌن اإلعاقة

76 65 61 

 من الجدٌدة الحاالت وتقٌٌم تسجٌل

 الوظائؾ طالبً

 لطلب الجدد المتقدمٌن عدد

 الوظائؾ

91 72 30 

 لطلب للشركات مٌدانٌة زٌارات

 وظائؾ على الحصول

 25 59 37 المٌدانٌة الزٌارات عدد

 لطلب للشركات خطابات إعداد

 اإلعاقة ذوي توظٌؾ

 تم التً الخطابات عدد

 للشركات إرسالها

70 - - 

 ذوي توظٌؾ إفادات إصدار

 اإلعاقة

 تم التً اإلفادات عدد

 إصدارها

66 56 

 

19 

 للشركات استطالعٌة زٌارات

 العمل بٌئة على للتعرؾ

 12 22 25 االستطالعٌة الزٌارات عدد

 توظٌفها تم التً الحاالت متابعة

 ) الوظٌفً التمكٌن(

 لألشخاص المتابعات عدد

 توظٌفهم تم الذٌن

103 73 55 

 ذوي من المتمٌزٌن العاملٌن تكرٌم

 اإلعاقة

 تم الذٌن العاملٌن عدد

 تكرٌمهم

34 30 13 

 فً المتعاونة الشركات تكرٌم

 اإلعاقة ذوي توظٌؾ

 تم التً الشركات عدد

 تكرٌمها

3 8 4 
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 المساندة لذوي اإلعاقة بمركز خدمات المعاقٌن "لست وحدك"إنجازات المركز فٌما ٌتعلق "بالخدمات 

 (2017ٌولٌو  – 2015)

 

 2017 2016 2015 األداء /مإشر القٌاس النشاط

 التعوٌضٌة األجهزة صرؾ

 اإلعاقة ذوي لألشخاص

 من المستفٌدٌن عدد

 التعوٌضٌة األجهزة

98 122 39 

 التعرٌفٌة البطاقة إصدار

 اإلعاقة ذوي لألشخاص

 من المستفٌدٌن عدد

 التعرٌفٌة البطاقات

606 603 438 

 االستشارات وتقدٌم المشكالت حل

 اإلعاقة لذوي

 التً المشكالت تقارٌر عدد

 إعدادها تم

21 30 15 

 

 

 إنجازات المركز فٌما ٌتعلق "بالخدمات المساندة لذوي اإلعاقة بمركز خدمات المعاقٌن "لست وحدك"

 (2017ٌولٌو  – 2015)

 2017 2016 2015 األداء /مإشر القٌاس النشاط

 فً توعوٌة محاضرات تقدٌم

 عاقةاإل قضاٌا

 تم التً المحاضرات عدد

 تنفٌذها
3 3 2 

 والفعالٌات بالمعارض المشاركة

 باإلعاقة المتعلقة

 فً المركز مشاركات عدد

 والفعالٌات المعارض
5 3 4 

 بمناسبة وفعالٌات برامج تنفٌذ

 لإلعاقة العالمً الٌوم

 تم التً الفعالٌات عدد

 تنفٌذها
1 4 - 

نشر أنشطة المركز فً الصحؾ 
 االجتماعً ومواقع التواصل

 5 7 1 نشرها تم التً األخبار عدد

 للبطاقة الداعمة الشركات تكرٌم

 اإلعاقة لذوي التعرٌفٌة

 تم التً الشركات عدد

 تكرٌمها
4 2 - 

عمل لقاءات ألصحاب الشركات 
اإلعاقة  لتدرٌب وتوظٌؾ ذوي

 ودعم البطاقة التعرٌفٌة

 70 135 191 واالجتماعات اللقاءات عدد

 

 التاسعة المادة

 لاى يتعدا  دٌتل    مدعيقٌم يدحي يتأهٌا  لاٌظ فً  ألنانٌظ  مدنؤيمٌظ  دكانٌاتلا يفقال   مليمظ تتيمى

 . مد اا فً هً   معاداظ  محكيدٌظ ؼٌ   مدؤنناا يلل  تش ٌ 
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 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 النصزوص بٌان ٌرجى .ومحو أمٌتهم المعوقٌن وتؤهٌل رعاٌة برامج الوطنً التشرٌع ٌتضمن هل .1

 .ذلك على الدالة التشرٌعٌة

  م وي ي مدعاقٌم   مدي طنٌم  النيٌا   ٌم تدٌز ال لادظ   ا ا  ميطنٌظ  متش ٌعاا  م نا قال  وش نا كدا

  مذ الل لنذتي  كفذا إً  مذ الث  د  حا  فً تدٌٌز ني   يليم حل لاى  م دٌ   دا  دتاح  مد انً  متعاٌ 

 .مادي طنٌم  متعاٌدٌظ ي م قافٌظ  مةلداا فً  محي

  م لاى  مقانيم تؤكل دي ل إً  ) 1 ق   د في ( متعاٌ   شأم 2005 مننظ (27)  ق  قانيم ًم  يٌعزز

  مذى  مقذانيم  ناطلذا  متذً  ألنانذٌظ  ذٌم  مدنذؤيمٌاا يدذم . مدذي طنٌم م دٌذ   مدداكذظ تكفا  حي  متعاٌ 

ً تذ   متحقٌي يدلا  ت  يقل  ت   نتعل ل ت  متندٌظ ف ل مكا  متعاٌدٌظ إتاحظ  مف   ي متعاٌ    مت  ٌظ يز  خ

 ة ذ  تل   ي مدتفذيقٌم يإ ذ    م مديهذي ٌ  مطا ذظ   لاٌظ  ميز  خ تعنى يد ادا .يد تدع  حٌات  يتطيٌ 

 دذنل   مقال ٌم يلدت تقلدل  ةالا دتا عظ دم يًم   مةاصظ  الحتٌا اا يًيي ل  نٌال   امدتأة ٌم تلت 

 . متعاٌ  فً

  الحتٌا اا  مطا ظ ًيي  لاٌظ دش يع ي متعاٌ    مت  ٌظ يز  خ ملى  متطيٌ ٌظ  مدش يلاا ضدم يدم

 مكفامظ  هتدا  دم تيمٌ  مدا  ميز  خ ضدم نٌانظ  مدش يع هً  ٌأتً إً  محكيدٌظ   مدل  س فً  مةاصظ

  مةاصذظ   حتٌا ذاتل   اللت ذا  لذٌم فذً اةذًخ  متعاذٌ  لاذى فً  محصيا  مةاصظ  الحتٌا اا ًيي حي

  مةاصذظ  يتعدذا  الحتٌا ذاا ًيي  مطا ذظ  ل   متحنذٌم  مدذؤهاٌم ي مدل نذٌم  تذيفٌ   مدنذاهت يًمذ 

  معادً ي متحصٌا  المتحاي ي مدشا كظ لداٌاا تحنٌم لاى ت تكز  متً  منٌاناا تطيٌ  لاى  ميز  خ

 تتنانذب ي  شذالٌظ يلال ٌذظ إ    ٌذ  وكالٌدٌذظ  ذ  دت يتذيفٌ   مةاصذظ   الحتٌا ذاا ًيي ماطا ذظ

 ًيي  مطا ذظ  حتٌا ذاا تا ٌذظ ًمذ  دذم  مذيز  خ يتلذلؾ . الحتٌا ذاا  مةاصذظ ًيي  مطا ذظ ي حتٌا ذاا

  مقذا اٌم دذنل  يإمحذاي ي ال تدالٌذظ  ي منفنذٌظ  معقاٌذظ  منذي حً دذم فئاتل   مةاصظ  دةتاؾ  الحتٌا اا

 . محكيدٌظ  مدل  س فً ماتعاٌ 

 دلدذظ تتذيمى ي متعاذٌ   ي متذً  مت  ٌذظ  ذيز  خ  مةاصذظ  مت  ٌذظ  ل  خ  مدشذ يع هذً  تنفٌذً لاى يتش ؾ

  محكيدٌظ  مدل  س فً  مةاصظ ًيي  الحتٌا اا لاى ي الش  ؾ  ميز  خ  دل  س  اللاقظ حاالا تحلٌل

 فصذيا  محكيدٌذظ  مدذل  س  عذض فذً تتذيف  كدذا  م حذ ٌم  جةا   مةاصظ  امدعاهل  مل  نٌم ي مطا ظ

 . مدتةصصظ ي مد  كز  مدعاهل  مى يتحيٌالا  مةاصظ ًيي  الحتٌا اا ماطا ظ لال ٌظ
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 لدذت ٌذت  حٌذث  مفصذيا  اللتٌالٌذظ  فذً  محكيدٌذظ  مدذل  س فذً  مدعذاقٌم لدذت قضذٌظ  ميز  خ يتت نى 

  نذيخ مادعذاقٌم  مل  نذً  متحصذٌا ٌت  حٌث  مصفيؾ  مل  نٌظ فً كاٌا ي ص ٌال   نلٌال   مدعاقٌم  مطا ظ

 . مفصيا فً ً ا  النيٌا   األشةا 

 المعزوقٌن وتؤهٌزل مسزئولٌة رعاٌزة تحمزل فزً الحكومٌزة ؼٌزر المإسسزات مزن مشزاركة ٌوجد هل .2

 .ذلك على التشرٌعٌة الدالة النصوص بٌان ٌرجى امٌتهم؟ ومحو

 دنذؤيمٌتلا  نطالقذال دذم  مدعذاقٌم يتأهٌذا  لاٌذظ فذً يهادذال  دحي ٌذال  لي  ل   الهاٌذظ  مدؤننذاا تذؤلي

  دتطا اتلذا مايفا  ي مدالٌظ  م ش ٌظ ملا  الدكانٌاا ينة ا  مفئظ  لًه يوهتدا لاٌلا   مداقاخ  ال تدالٌظ

  مت ذا ي  مقطذاع ٌنذل  كدا  مدعاقٌم  يتأهٌا  لاٌظ د  كز  ل  خ يتشؽٌا ةالا دم يًم  ي حتٌا اتلا 

  مدذامً دنلذا  مذلل  لذلخ  شذكاا  مذلل  هذً  يٌأةً ي متأهٌا  م لاٌظ دؤنناا لل  فً ي مدامً ي مةٌ ي

 يش     معاداظ   مقيى تل ٌب نفقاا يتؽطٌظ ي متأ ٌث  ما نا 

 .مادعاقٌم ي مدعٌناا  مت لٌز ا

  مدؤننذاا دذم ي مدعذاقٌم لذلل  اللاقذظ شذؤيم د ذاا فذً  معاداذظ  مدذلنً  مد تدذ  دنلدذاا تت ذ  كدذا

 قذانيم فذً  مذي  لخ ي أليضذاع  مشذ يط د ديلظ دذم لدالا ٌنل  ي متً ي متأهٌاٌظ  ي م لائٌظ  متعاٌدٌظ

 .م   مدنفًخ  ميز  ٌظ  مدعاقٌم ي مق    ا يتشؽٌا يتأهٌا  لاٌظ

 العاشرة المادة

 ي متفالذا ماتعادذا ي مدؤهاذظ  مالزدذظ  مفنٌظ  معناص  يتل ٌب  لل ل تكفا  متً  ال     ا ليمظ كا تتةً

 .ناٌدظ لادٌظ  ط ٌقظ  مدعيقٌم د 

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 بطرق المعوقٌن مع المإهلة للتعامل الفنٌة العناصر وتدرٌب اعداد اخرى جهات او الحكومة تتولى هل

 سلٌمة؟ علمٌة

 فً  مل  نٌم دم للل  لا ٌاتحي  متً  مل  نٌظ  م ع اا دم للل  تيفٌ  ننيٌال  ي متعاٌ   مت  ٌظ يز  خ تقي 

  مذيز  خ دم  هتدادال   م كامي ٌيس   ي  ي  مدا نتٌ   معاٌا  مل  ناا ل اي  منٌا  مةاصظ  مت  ٌظ د االا

  اللاقذظ ًيي دذ  تتعادذا  متذً ي ألكذالٌدً  مت  ذيي  مد ذامٌم  معاداذظ فذً  م شذ ٌظ  مكذي ل   تطذيٌ 

 لامٌذظ متحقٌذي   ذيلخ ماعدذا  ملادذظ  ألنانذٌاا  ذٌم دذم  مديضيع هً  ٌعت   إً ي الحتٌا اا  مةاصظ 

 .مل   مناٌدظ ي مت  ٌظ  متنشئظ

  م لاٌذظ ي متأهٌذا  د  كذز  معذاداٌم كفذا خ زٌذالخ لاذى  ال تدالٌذظ ي متندٌذظ  معدذا يز  خ تعدذا كدذا

  مةاٌت  ادعظ تنفًه   نادت دم ةالا  مةا   مت  ٌظ فً تةص  ل اي  منٌا  مد اا  إتاحظ  ال تدالً
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 ي ميز  خ  الهاٌظ   م دعٌاا  ي مايز  خ  متا عظ فً  مد  كز ني   ي مدةتصٌم  مدعادٌم  إش     مع  ً 

 . مةاصظ ي مت  ٌظ  مدعاقٌم تعاٌ  د اا فً  مدتةصصظ  مشلال ا دعادٌلا منٌا   تعاث فً دنتد خ

 لاذى) ي متندٌظ  ال تدالٌذظ  معدا ييز  خ  مصحظ  يز  خ ي متعاٌ    مت  ٌظ يز  خ( ميز   ا  تعدا كدا

  ي  ميز   ا  ً ا دم تنفً  متً تل ٌ ٌظ ني    لي  ا  اللاقظ د اا فً  معاداظ  م ش ٌظ كي ل ها  محاي

 .يةا  لا  مدداكظ ل ةا  متً تنفً  مدةتافظ  متل ٌ ٌظ  م   دت ةالا دم

 عشرة الحادٌة المادة

 . مدعيقٌم يتشؽٌا يتأهٌا م لاٌظ  مدنلدظ  متش ٌعاا  إصل   ليمظ كا تقي 

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 النصزوص بٌزان ٌرجى وتشؽٌل المعوقٌن؟ وتؤهٌل رعاٌة تنظم الموقرة دولتكم فً تشرٌعات ٌوجد هل

 .ذلك على الدالة التشرٌعٌة

  مدعذاقٌم يتأهٌا يتشؽٌا  لاٌظ  شأم 2006 مننظ (74)  ق  قانيم صلي   مى هً  تق ٌ نا فً وش نا

 فذً إلدذا ل  يتنلذٌ   مدعذاقٌم  حقذيي  مذًي ٌلذت   مدحاذً  متش ٌ  يهي م    مدنفًخ  ميز  ٌظ ي مق    ا

 . معدا ينيي  م ح ٌنً  مد تد 

 دصذامح ٌ لى  مًي  مقطاع  ألهاً  فً  معدا قانيم  إصل   2012 ( مننظ36)  ق   مقانيم نؽفا يال

 .دعاقال  وي ناٌدال  كام ني    معقٌلخ   ي  ملٌم  ي  ي  ماؽظ  الصا  ي  م نس لم  منل   ؽض  معداا  دٌ 

  معقي اا  قانيم د ا فئظ  مدعاقٌم  تةاطب  متً  مدي ل دم  معلٌل  ميطنٌظ  متش ٌعاا دم للل فً يٌ ل

 .يؼٌ ها  متعاٌ   يقانيم

 عشرة الثانٌة المادة

  مدئيٌظ  محكيدٌظ   امنن ظيؼٌ    محكيدٌظ  مدؤنناا فً  مدعيقٌم دم للل تشؽٌا ليمظ كا تش ٌ  ٌكفا

 . مدحاً  متش ٌ  ٌحللها  متً ي مش يط

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 الحكومٌة؟ وؼٌر المإسسات الحكومٌة فً المعوقٌن تشؽٌل الوطنً تشرٌعكم ٌلزم هل -1

 ني   فأك   لادالل  ٌنتةلديم ةدنٌم  مًٌم  معدا وصحاب  مدعاقٌم يتشؽٌا يتأهٌا  لاٌظ قانيم ٌاز 

 ي متندٌذظ  معدذا يز  خ ت شذحل  دذم دتف قذظ  نذتةل   ودذاكم فذً وي ي حذل دكذام فذً ٌشذتؽايم كذاني 

 . متأهٌا يدعاهل د  كز فً تأهٌال   مًٌم ت  قٌل ن ا ي ق  دم  ال تدالٌظ
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 لتشؽٌل المعوقٌن؟ الوطنً التشرٌع ٌحددها التً والشروط المئوٌة النسبة ماهً -2

 للل د ديع دم فً  مدائظ   نٌم لم ٌقا ال  دا  امش كاا  مدعاقٌم تيلٌؾ نن ظ  م ح ٌنً  مدش ع حلل

 . معداا

 عشرة الثالثة المادة

 لنذل يؼٌ ه   ٌم  مدعيقٌم  معدا فً  مف   تكافؤ د لو  تط ٌي  مكفٌاظ  مضي  ط ليمظ كا تش ٌ  ٌحلل

 . مدعيقٌم دم  م ننٌم  مد لو  ٌم هً  تط ٌي ٌكفا كدا ي مدؤهالا   مقل  ا تنايي

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 المعزوقٌن بزٌن العمزل الفرص فً تكافإ مبدأ تحقق تشرٌعٌه ضوابط الوطنً تشرٌعكم ٌتضمن هل .1

 والمإهالت؟ القدرات تساوي عند وؼٌرهم

 تسزاوي عنزد المعوقٌن الجنسٌن من بٌن العمل فً الفرص تكافإ مبدأ الوطنً تشرٌعكم ٌحقق هل .2

 والمإهالت؟ القدرات

 .ذلك على الدالة التشرٌعٌة النصوص بٌان ٌرجى

 دةتاؾ فً ي مق    ا  ميز  ٌظ  مقي نٌم   دٌ  د ي  ل   مدداكظ  لنتي   ل ل   م ح ٌنٌظ   متش ٌعاا  دٌ 

 فً  ٌنل  تدٌٌز ال  معادظ  ي مي   اا  الننانٌظ ي محقيي  مك  دظ فً  مناس ني نٌظ لاى تؤكل  مد االا 

 ي  ذب  معدذا  م لاذى  ٌضذال   ملنذتي  يٌؤكذل  معقٌلخ   ي  ملٌم  ي  ي  ماؽظ  الصا  ي  م نس  ن ب ًم 

 .ش يط  يلل مظ  معدا ف   تيفٌ   مليا يتكفا كا دي طم  لاى

  محقيي   دٌ  تشؽٌال   مًٌم ٌت   مدعاقٌم تدت  لاى  مدعاقٌم يتشؽٌا يتأهٌا  لاٌظ قانيم دي ل يوكلا

 ي متندٌذظ  معدذا يز  خ  ةطذا   مدنشذآا لاذىيٌتي ذب  فٌلذا  ٌعداذيم  متذً  مدنشذأخ معدذاا  مدقذ  خ

 .دنل  كا ٌتقاضاه  مًي ي ال    مدعاقيم ٌشؽالا  متً ي اللداا  علل  ميلائؾ   ٌام ننظ كا  ال تدالٌظ

  مشذكايى قنذ  يكذًم  تقذا ٌ   متفتذٌش قنذ  لذم  مصذال خ  منذنيٌظ  متقذا ٌ  ةذالا يدذم  نذ  مكذ  ينؤكل

 . ألة ى ي مدكتن اا  محقيي وي  ال    متيلٌؾ  ي فً تدٌٌز حامظ  ي  صل ٌت  م   اميز  خ   معدامٌظ

 

 عشرة الرابعة المادة

  محكيدٌذظ  أل لذزخ ي مدلذم فذً  ميلذائؾ  عذض مشذؽا مادعذيقٌم  أليميٌظ إلطا  ليمظ كا تش ٌ  ٌكفا

 .يإدكانٌاتل  قل  تل  د  تتال    متً  محكيدٌظ  يؼٌ 

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى
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 األجهززة فزً والمهزن بعزض الوظزائؾ لشزؽل للمعزوقٌن األولوٌزة إعطزاء الوطنً تشرٌعكم ٌتضمن هل

 الدالة التشرٌعٌة النصوص بٌان ٌرجى وإمكانٌاتهم؟ مع قدراتهم تتالءم التً الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة

 .ذلك على

 متحلٌذل قذ    حذي إصذل    ال تدالٌذظ ي متندٌذظ  معدا يزٌ   مدعاقٌم يتشؽٌا يتأهٌا  لاٌظ قانيم دنح

  معادذظ  ي مدؤننذاا ي ملٌئذاا  امقطذاع  محكذيدً  ميلذائؾ شذؽا فً  اللاقظ ًيي  ألشةا  ويميٌاا

 . مةلدظ  مدلنٌظ لٌي م  ئٌس د  ي امتننٌي

 عشرة الخامسة المادة

 لاذى  مقذال ٌم  مشذلٌلخ  يؼٌذ   اللاقذظ ًيي دذم مادعذيقٌم  مدحدٌذظ  مذي ش  قادذظ ليمذظ كذا تنذعى

 . معدا ح كظ فً  النة  ط

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 الشدٌدة؟ االعاقة ذوي من بالمعوقٌن خاصة عمل ورش ٌوجد هل

 ال  مذًٌم ًيي  اللاقذظ تنذالل  متذً  مدحدٌذظ  مذي ش دذم لذلل  ال تدالٌذظ ي متندٌظ  معدا يز  خ ونشأا

 ة ٌ ذً تحيٌذا يٌذت   مدحدٌذظ  فذً  مذي ش  معدذا لاذى  مدفتذيح  معدذا نذيي فذً  النلداج ٌنتطٌعيم

  مدلنٌذظ  مذي ش فذً ماتذل ٌب  مشذادا ماتةاطذب شذٌةام  مفا نذً يد كذز ي مدلنذً  ألكذالٌدً  متأهٌذا

 . محكيدٌظ ي مدل  س ماتل ٌب  م ح ٌم يدعلل  متأهٌا  مدلنً  د كز ي مدحدٌظ

 ةذلداا  مذى دكتذب فٌحيمذيم  مكيٌذا   م حذ ٌم  نذ  يد كذز  الكذالٌدً   متأهٌذا د كذز ة ٌ ذي  دذا 

 .مل   معدا ف   يًم  متيفٌ   متأهٌا فت خ  نتلا   عل  اميز  خ  )يحل  منا( مدعاقٌم 

 عشرة السادسة المادة

 هذًه للذ  يلاذى ةاصذظ  لذ   إنتا ٌذظ تعاينٌذظ  دعٌذاا متأنذٌس  مدعذيقٌم تشذ ٌ  لاذى ليمظ كا تعدا

 . مدتاحظ  مينائا  دةتاؾ  م دعٌاا

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 دولتكم فً بالمعوقٌن إنتاجٌة خاصة تعاونٌة جمعٌات بإقامة السماح الوطنً التشرٌع ٌتضمن هل .1

 الموقرة؟

 اإلنتاجٌة؟ التعاونٌة المعوقٌن جمعٌات الحكومة تدعم هل .2

 ي متندٌذظ  معدذا لشذنتلا يز  خ  متذً  مد ذال  ا و ذ ز دذم "  لاقظ ًيي مألشةا  ل ناا" دش يع ٌعل

 إنشذا  فذً دتد اذظ   لاقذظ  ًيي مألشذةا   مصذؽٌ خ  القتصذالٌظ  مدشذا ٌ  ي لاٌذظ مذلل   ال تدالٌذظ

 للل د   امتعايم يًم   مدداكظ  دحافلاا دةتاؾ فً  محٌيٌظ ي مدنتزهاا ي مدي ق   محل ئي فً وكشا 
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  لذلؾ  نذ   ألنذ خ  دذم  مدٌنذ خ  مقذ يض دذم ي االنتفالخ ي مز  لظ   م الٌاا ييز  خ دم  مش كاا 

 .ي ال تكا    نتاج ل ئ خ إمى ل ئ خ  م لاٌظ دم  لا ي النتقاا  مفئظ ملًه  مفالا  متنديي  ملي   اي خ

  ألشذةا  فئذظ  معنذام   ذل لاا ٌطاذي  م حذ ٌم دداكذظ فذً ي مف ٌلخ  م  ئلخ  مدش يلاا دم "ل ناا"ي

 نديً ذال   مدشذ يع يٌعذل . مفئذظ ملًه  ميز  خ  مل لدظ دشا ٌ  ش  خ  دا  دم  د خ يٌعت     لاقظ ًيي

  ذأم ي   اا  مد تد  فً   لاقظ ًيي  ألشةا  مٌنلدت ي ألهاً ي مةا   م ندً  مقطاع  ٌم ماتعايم

  قتصذالٌظ ت تذًب دشذا ٌ  إل  خ ةذالا دذم د تدعلذا  فذً ددٌذزخ   صدظ   نلا  قال خ لاى  مفئظ  هًه

 .ي م نا  لاى  معطا   مفئاا كافظ دم  مدداكظ و نا   قل خ  منائح  هتدا  يت ٌ   مزي   

 عشرة السابعة المادة

 د   امدشا كظ  ي ٌلٌ ينلا  أنفنل  صؽٌ خ  نتا ٌظ دشا ٌ   قادظ  مدعيقٌم تش ٌ  لاى ليمظ كا تعدا

 . مينائا  مدتاحظ  دةتاؾ  مدشا ٌ  هًه لل  يلاى اة ٌم 

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 مزع بالمشزاركة أو ٌدٌرونها بؤنفسزهم للمعوقٌن صؽٌرة انتاجٌة مشارٌع إقامة الحكومة تشجع هل .1

 آخرٌن؟

 هذه المشارٌع؟ وانجاح إلقامة الحكومة تقدمها التً الدعم اشكال هً ما .2

 ت ا ٌذظ دشذا ٌ   ل  خ يتشؽٌا مل  تتٌح ت ا ٌظ ت  ةٌ   مدعاقٌم  دنح ي مصنالظ  مت ا خ يز  خ تقي 

  مذيز  خ تقذي  كدذا دعٌشذتل   يتذيفٌ  دنذتازداا حٌذاتل  فذً ٌعٌذنل  لةذا دصذل  يتكذيم  لذ  ةاصذظ

 لاذى  مدشذ فٌم  ي لاذٌل   مقذائدٌم  ي نذطظ  مدعذاقٌم  ي م لاٌذظ مادعذاقٌم ت ا ٌذظ نذ الا  انذتة  ج

 . لاٌتل 

 عشرة الثامنة المادة

  م ني  دم لدال   مدعيقيم فً ٌنتةلدلا  متً  النتاج  لي ا  لفا   مالزدظ  ال     ا ليمظ كا تتةً

 .دنلا  ز  دم  ي  م د كٌظ

 

 

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 الرسوم من عملهم فً ٌستخدمها المعوقون التً االنتاج أدوات تعفً نصوصاً  تشرٌعاتكم فً ٌوجد هل

 جزئً؟ ام شامل االعفاء وهل الجمركٌة،
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 .ذلك على الدالة التشرٌعٌة النصوص بٌان ٌرجى

 ي متعيٌضذٌظ ي متقنٌذظ ي مط ٌذظ ي متعاٌدٌذظ  متأهٌاٌذظ  أللي ا  مدعذاقٌم يتشذؽا يتأهٌا  لاٌظ قانيم ٌعفً

  امتعذايم لاٌلذا حصذيمل  تٌنذٌ  لاى  ميز  خ  أني للا  يتعدا ي مض  ئب  م ني  دم مادعاي  مالزدظ

 . مدامٌظ يز  خ د 

 عشرة التاسعة المادة

 يتقذلٌ  ي م صذ ٌظ  مادعذيقٌم  ي منذدعٌظ  مح كٌذظ  متعيٌضذٌظ   مدعٌنذاا تذيفٌ  لاذى ليمذظ كذا تعدذا

 .لاٌلا ماحصيا  مقال ٌم مؽٌ   مالزدظ  متنلٌالا

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 بٌزان ٌرجزى والبصزرٌة للمعزوقٌن؟ والسزمعٌة الحركٌزة التعوٌضزٌة، المعنٌزات الحكومزة تزوفر هزل

 .هذه المادة فً المطلوب تؽطً التً والتسهٌالت االجراءات

 ًيي  ألشةا  دم مدنتحقٌلاي متأهٌاٌظ   م لائٌظ  مةلداا وي    تقلٌ   ال تدالٌظ  مةلداا إل  خ تعنى

 يإ      مةلداا طام ً تن ٌا فً  مدتد اظ دةتاؾ        ا  تةاً  عل إلاقتل  فئاا  دةتاؾ   لاقظ

  القتصذالٌظ  أليضذاع لاذى ي متعذ ؾ  محا ذظ دذلى يتقذلٌ   الحتٌا ذاا يحصذ   ال تدالٌذظ  م حذيث

 .يؼٌ ها ي ال تدالٌظ ي منفنٌظ

 ي  لاقذظ   لاقذظ  منذدعٌظ  م نذلٌظ    لاقظ ألصحاب  ميحلخ هًه تيف ها  متً  مةلداا حص  يٌدكم

 : امتامً  مدزلي ظ 

  مدتح كذظ  يتشذدا  مك  نذً  مةاصذظ  الحتٌا ذاا ًيي مدنذاللخ  متأهٌاٌذظ  مت لٌذز ا تذيفٌ  -و 

   لاقذظ ًيي  األطفذاا ي أل لذزخ  مةاصذظ  ألطفذاا يل  ذاا  معكذاز ا   مط ٌذظ   منذدالاا

 .يؼٌ ها

  طاقذاا يكذًم  صذ ؾ  مةاذٌت طٌذ  م شذ كظ دذ   امتننذٌي  ذي   منذف  تً ك  تةفٌض  ة  -ب 

 . معا   منقا  كيب و  خ إلفا 

  ةذ  لاذى مألفذ  ل  محاصذاٌم ي ألتيداتٌكٌذظ  مٌليٌذظ  منذٌا  ا قٌذالخ لاذى  مد ذانً  متذل ٌب -ج 

 هذًه تذيفٌ  يٌقتصذ   مل ةاٌذظ ي متذ ةٌ   ذيز  خ ماد ي   معادظ   ل  خ دم  مصال خ  متل ٌب

 . مندعٌظ   لاقظ يًيي   لاقظ  نلٌال  ًيي  ألشةا  لاى  مةلدظ

 .إلاقت  ينيع شةصٌت  ت  ز   لاقظ ًيي  مشة  تع ٌفٌظ  طاقاا ص ؾ -ل 
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 العشرون المادة

 .دحاٌال   متعيٌضٌظ اانٌع مدُ  صنالظ تش ٌ  لاى ليمظ كا تعدا

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 التعوٌضٌة للمعوقٌن؟ للمعنٌات المحلٌة الصناعة لتشجٌع وخطط برامج ٌوجد هل

 والعشرون الحادٌة المادة

  مدنشذآا لنذل  قادذظ  معدذا   نذا   مدعذيقٌم يتنقذا ح كذظ متنذلٌا  مالزدذظ  متشذ ٌعاا ليمذظ كذا تصذل 

 .دنلا  مقائ  لاى  مض ي ٌظ  متحيٌ  ا       لاى يتعدا  م لٌلخ 

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 اقامزة عنزد العمزل المعزوقٌن اثنزاء وتنقزل حركزة لتسزهٌل الالزمزة اإلجزراءات تشزرٌعاتكم تتضزمن هزل

 .ذلك الدالة على التشرٌعٌة النصوص بٌان ٌرجى الجدٌدة؟ المنشآت

 د ذا  متنقذا لاذى  مد انٌظ  مدنذاللخ ي مدعٌناا  ال لزخ  ال تدالٌظ ي متندٌظ  معدا يز  خ تدنح -و 

 .يؼٌ ها  مط ٌظي مندالاا  ي معكاز ا   مدتح كظ   مك  نً

 ًهنٌذال  ي مدتةافذٌم ح كٌال يندعٌال   مدعاقٌم فٌلا ٌنلدت  متً  مدل نٌظ  م ٌئظ لاى تعلٌالا       -ب 

 .تنقا  مدعاقٌم لداٌظ يتنلا  اللاقظ تنانب  حٌث

 ي امد ذام   ألتيداتٌكٌذظ منذٌاقظ  لاذى  مدعذاقٌم  تذل ٌب  ال تدالٌذظ ي متندٌظ  معدا يز  خ تقي  -ج 

 . منٌاقظ متعاٌ  دل  ٌم تيف  حٌث

  مت ا ٌذظ  مذيز   ا ي مد دعذاا دةتاذؾ فذً  مدعذاقٌم منذٌا  ا ةاصذظ دي قذؾ تةصذٌ  -ل 

  مةلدذظ تاقذً لاذى يدنذاللت   مدعذاي لداٌذظ تنقذا متنذلٌا ي مةاصظ  معادظ ي الداكم ي محل ئي

 . نليمظ

  مدعذاقٌم تنقذا يلداٌظ  تنلٌا تيلٌظ حدالا  عدا  الهاٌظ ي م لاا  محكيدٌظ  مدؤنناا تقي  -ه 

 . الدي  دم يؼٌ ها دنحل  ا  قادظ ط ٌي لم

  ننذ ظ  مدعذاقٌم يدذ  فقٌل  متنقذا يتةفذٌض تنذلٌالا  ال تدالٌذظ ي متندٌذظ  معدذا يز  خ تدذنح -ي 

  متنقذا لاذى شذادا ي لفذا   مةاذٌت شذ كظ طٌذ  م د   امتعايم  م يي  منقا ينائا لاى 50%

 . مل ةاً

 . مدداكظ شي  ع فً  عض يًم  مادعاقٌم  مدشاخ مع ي   مضيئٌظ  الشا خ فً نؽداا  لةاا ت  -ز 
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 والعشرون الثانٌة المادة

 مل   مف صظ ي تاحظ فً  معدا   مدعيقٌم لي  تلدٌش ليم ماحٌايمظ  مض ي ٌظ  ال     ا ليمظ كا تتةً

 .قل  تل  لم ماتع ٌ 

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 فً العمل؟ المعوقٌن دور تهمٌش من للحد وبرامج خطط الدولة تتبنى هل .1

 وقدراتهم؟ مشاكلهم عن التعبٌر فً للمعوقٌن دور ٌوجد هل 2.

  مصذحٌظ  م لاٌذظ  مدعذاقٌم   تذيفٌ  شذئيم   لاٌذظ  م ح ٌم دداكظ حكيدظ  هتدا  إمى تق ٌ نا فً وش نا

  مدةتافذظ  متشذ ٌعاا لذم ناهٌذ   معدذا   متعاٌدذظ يدي قذ   مفصذيا فذً  لدا ل   م ليل ي ًا ي منفنٌظ

تأهٌالا  ٌدكم طاقظ دم    تتدت  دا يفي  مد تد   نا  فً   ش ٌ  حقيقل    الت ا ه   صيم تعنى ي متً

  الشذةا  ي قذ   مةطذط متحنذٌم دذم  معلٌذل  مدعنٌذظ  م لذاا تض  كدا  متندٌظ  فً مادشا كظ يتل ٌ لا

 وم  امد تد   ملادظ  مفئظ ملًه ٌتٌح  دا  اللاقظ ًيي

 . آلة ٌم د   مدناي خ قل  لاى ٌكيني 

 حقذيقل  كافذظ  مد تد  يدذنحل  فً  مدعاقٌم إلداج د اا فً  م ح ٌم دداكظ  ليل ن اح لاى ي مدؤش 

 يٌت اذى  مدنذتيٌاا   ذألاى ي مدؤهاذظ  لا  مذ الل تزة   متً  ميطنٌظ  مكفا  ا  ألنيٌا    إةي نل  ونيخ

 وكالٌدً تطي  دم تحقق  يدا دتعللخ  د االا فً دتقلدظ د  تب  مفئظ دم هًه تحصله دا ةالا دم ًم 

 فً حقل  دم ددا نظ   لاقظ ًيي دم  مش اب تدكٌم لاى تعدا  متً ي متأهٌا  متل ٌب يتأهٌاً  د  كز

 تحقٌذي لاذى تؤكذل ي م قافذظ   ذ  دت  مت فٌذ  فذً ي مدشذا كظ  م ٌاضذظ يددا نذظ ونذ خ يتكذيٌم  مذزي ج

 فذً ي نذاتل    نذائل  لدذت لاذى  ألنذ  قذل خ دذم  مشذادا يتعذزز  ال تدذالً  متدكذٌم مدفلذي   م حذ ٌم

 . مد تد 

  مذى هذً  ًيي  اللاقذظ  دذم ولضذائ  ضذدم ضذ  قذل ً م ح ٌنذ  مشي ى د اس  م  مى   شا خ نيل كدا

 .ي مع  ٌظ  مليمٌظ  مدحافا فً وصحاب  اللاقظ دم  م ٌاضٌيم ٌحققلا  متً  م ٌاضٌظ  الن از ا  انب

  تةصذٌ  ي لذاه  حفلذظ ه  مدفلى   م الل لاها  المظ ود   مًي  مشادا  اللاقظ د د  د نى يٌعت  

 تةصٌصذلا ت   متً  مد انً دم للل  ٌم د انٌ  ٌض  هكتا  ا   الث قل ها دناحظ لاى ماد د    ض

لٌذالخ  دنلذا  متةصصذٌظ  معٌال ا دم  معلٌل يٌض   اللاقظ  يتقٌٌ  دم تشةٌ   مدةتافظ  مةلداا متقلٌ 

 ًيي  مصذحً مألشذةا   منذالي  انذب إمذى يؼٌ هذا   مط ٌعذً  معذالج ي  متشذةٌ  لٌذالخ ي  ألنذنام

  ألنشذطظ مدز يمذظ   لاقذظ  ألشذةا  ًيي م دٌذ  و ي  ذ  ٌفذتح  ٌاضذً   تدذالً نذال يهذي   لاقذظ 
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  ٌاضظ ددا نظ فً   لاقظ ًيي  ألشةا  ف  غ ةالم  ويقاا دم ٌنت د  يكًم   م ٌاضٌظ  ي متدا ٌم

 .  تدالً ي متقا  ناٌدظ

 والعشرون الثالثة المادة

 ي متعاينٌظ  نشطتلا  مةلدٌظ دم  ز  يتكٌٌؾ تةصٌ  لاى  معداا دنلداا تش ٌ   مليمظ لاى ٌن ؽً

 . لاقتل  ل يؾ ٌتال   د   دا  مدعيقٌم   معداا دم  لضائلا م لاٌظ ي ال تدالٌظ

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 انشطتها فً واشراكهم االهتمام بالمعوقٌن على العمال منظمات الموقرة دولتكم حكومة تشجع هل .1

 .المعوقٌن انشطتها لخدمة من جزء وتخصٌص المتنوعة؟

 .اعاقتهم ظروؾ مع ومدى مالءمتها للمعوقٌن، النقابات تقدمها التً الخدمات نوع بٌان ٌرجى  .2

 يل  ٌذال  ليمٌذال  دداكذظ  م حذ ٌم نذدعظ ٌةذل   دا  معدا  ٌئظ متحنٌم  م ال ظ  النتاج وط  ؾ  ليل تتيحل

 كافذظ دذم  النتفالخ لاى  معدا  م ليل هًه يدم  ٌم  ام الل   القتصالٌظ  متندٌظ فً  الٌ ا ٌظ ي مدناهدظ

 . اللاقظ ًيي يدم دنل   م الل  ألنيٌا  فً  معاداظ  مقيى

  معضي ٌكيم  م معضيٌظ  منقا ظ  معدامٌظ  منقا اا  شأم 2002 مننظ (33)  ق   قانيم د ني  ي شت ط

 دذم كذام نذي   لادذا مكذا  محي  لطى  مقانيم  ي ًم  هً  وحكا   شأنل  تن ي  مًٌم  معاداٌم  ٌم دم

 .إمٌلا ٌنتدً  متً  معدامٌظ مانقا ظ  محي مالنضدا   مصحظ كادا  ي  اللاقظ ًيي

 لاذى ح صذلا  فئذظ  مدعذاقٌم   مذ الل فذً  معاداذظ  معدامٌذظ ي منقا ذاا  التحذال ا  هتدذا   ي ذ   ذٌم يدذم

 لاى  ميز  خ يتح   كدا  معامدً   معداا  دنان ظ  مٌي  تقٌدلا  متً  مننيٌظ  الحتفاالا ضدم تك ٌدل 

  المذظ دذم نذادٌظ  لاٌذظ تحذا  ميز  خ تقٌد   مًي  محفا ةالا ًيي  اللاقظ دم  معداا دم للل تك ٌ 

 . معامدً  معداا  مٌي   دنان ظ  م الل  مدفلى دا 

 والعشرون الرابعة المادة

  ي د انذال   مدي صذالا  معادذظ  نذتةل   دذم  مدعذيي  تدكذٌم  مكفٌاذظ  ال ذ    ا ليمذظ كذا تشذ ٌ  ٌحلل

 .دةفضظ  أنعا 

 

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 لهزا؟ اسزتخدامهم حزٌن المواصزالت العامزة اجزور دفزع مزن المعزوقٌن اعفزاء علزى تشرٌعاتكم تنص هل

 .ذلك على الدالة التشرٌعٌة النصوص بٌان ٌرجى
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 يدذ  فقٌل  متنقذا  مدعذاقٌم يتةفذٌض تنلٌالا  ال تدالٌظ ي متندٌظ  معدا يز  خ تدنح نا قال  وش نا كدا

  متنقذا لاذى شذادا ي لفذا   مةاذٌت شذ كظ طٌذ  م دذ   امتعذايم  م ذيي  منقذا ينذائا لاى %50  نن ظ

 . مل ةاً

 

 والعشرون الخامسة المادة

 لفذ  دذم النذتةل د   مشةصذً هدحذي  نذٌا خ  نتٌ  له لنل  نلٌال   مدعيي  لفا  ليمظ كا تش ٌ  ٌكفا

 . مدحاٌظ  متش ٌعاا تحللها  صي خ لي ٌظ  الدتٌاز هً  يٌدنح  زئٌال   ي كاٌال   م د كٌظ  نيدلا

 :ٌلً ما بٌان ٌرجى

 السزتخدامه محزور اسزتٌراده سزٌارة عنزد بالمعوق خاص جمركً اعفاء على تشرٌعاتكم تنص هل .1

 الشخصً؟

 نسبته؟ هً وما جزئً؟ ام كامل االعفاء هل .2

 

 :التقرٌر إلٌها أرسل التً والعمال العمل أصحاب منظمات

 :من كل إلى التقرٌر إرسال تم

  . معدا ألصحاب  مدد اظ  مدنلدظ     م ح ٌم يصنالظ ت ا خ ؼ فظ .1

  .ماعداا دد اظ دنلدظ     م ح ٌم لداا منقا اا  معا   التحال .2

 .ماعداا دد اظ دنلدظ     م ح ٌم لداا منقا اا  مح   التحال

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

، 17، 15، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 6، 5، 4، 3، 2، 1التؽطٌة التشرٌعٌة ألحكام المواد ) توفر -1

19 ،21 ،22 ،24.) 

 تشرٌعٌة ألحكام:تؽطٌة  توفرعدم  -2

 الالزمة باألمنتكفل قٌام أصحاب العمل بإتخاذ التدابٌر  المتعلقة بإتخاذ اإلجراءات التًالسابعة المادة  -

معدات وأدوات اإلنتاج التً ٌعمل علٌها الصناعً والسالمة المهنٌة وإجراء التحوٌرات الالزمة فً 

 المعاقون. 
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 ؾ والمهن. بإعطاء األولوٌة للمعاقٌن لشؽل بعض الوظائالمتعلقة  ةالمادة الرابعة عشر -

 إنتاجٌة خاصة بالمعاقٌن.المتعلقة بتؤسٌس جمعٌات تعاونٌة  ةالمادة السادسة عشر -

المتعلقة بإعفاء أدوات اإلنتاج التً ٌستخدمها المعاقون فً عملهم من الرسوم  ةالمادة الثامنة عشر -

 الجمركٌة أو جزء منها. 

على تخصٌص وتكٌٌؾ جزء من أنشطتها المادة الثالثة والعشرون المتعلقة بتشجٌع منظمات العمال  -

 الخدمٌة والتعاونٌة واإلجتماعٌة لرعاٌة أعضائها من العمال المعاقٌن. 

نظراً لعدم إدراج  25 و 20 المادتٌنللجنة التؤكد من وجود التؽطٌة التشرٌعٌة ألحكام  لم ٌتسنّ  -3

 نصوص التشرٌعات التً تؽطً هذه األحكام ضمن التقرٌر.  

 

* * * 

 اإلتفاقٌات ؼٌر الُمصادق علٌها

 بشؤن المرأة العاملة. 1976( لسنة 5العربٌة رقم ) االتفاقٌة -أ

ي ا   – دداكظ  م ح ٌمدم  1976( مننظ 5يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

 فً هً   م ل دا ٌاً:

 االتفاقٌات؟ على بالتصدٌق المختصة السلطة على االتفاقٌة عرض تم هل .1

 نع 

 بالتصدٌق؟ المختصة الجهة هً من .2

 هي  مديق   ميز    د اس فإم  ميطنً   مدنتيى لاى  مدت عظ ي مددا ناا  م الل لنتي  إمٌ  ٌشٌ  مدا يفقال 

 .ي مني ب  مشي ى د انً  انب إمى  امتصلٌي  مدعنٌظ  مناطظ

 السلطة؟ هذه اتخذته الذي االجراء هو ما .3

  متصلٌي إ  ا 
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 حتى اآلن؟ االتفاقٌة على التصدٌق دون تحول تشرٌعٌة صعوبات توجد هل .4

 .تش ٌعٌظ صعي اا وٌظ تي ل ال

 اقتصزادٌة، سٌاسزٌة، (اآلن  حتزى االتفاقٌزة علزى التصزدٌق دون تحزول أخزرى صزعوبات هنزاك هزل .5

 ؟)الا  ..اجتماعٌة

 .تي ل ال

 االتفاقٌزة علزى التصزدٌق بهدؾ تسزهٌل الذكر، سابقة الصعوبات على للتؽلب لدٌكم تصورات هناك هل .6

 مستقباًل 

 االتفاقٌة؟ على التصدٌق تسهٌل شؤنها من اجراءات اتخاذ تم هل .7

  القاٌدٌذظ  مدنذت ل ا متتي كب د   ميطنٌظ  متش ٌعاا تطيٌ  لاى دنتد خ  صي خ  م ح ٌنً  مدش ع ٌعدا

 . مد االا كافظ فً ي مليمٌظ

 تدنح  م لاى  م ح ٌنً ٌلت   مدش ع إً  مدتطي خ   متش ٌعاا دم  امد وخ   مدعنٌظ  متش ٌعاا  لت ا  يٌدكم

   ةذالا ليم  القتصذالٌظ   متندٌذظ ل اذظ لفذ  فذً تذؤلي لي هذا  حٌذث ي محقذيي  مدز ٌذا دذم  مدزٌذل  مد وخ

لاذى  تعدذا ي متذً  مد ذاا هذً  فذً مادذ وخ  أللاذى  مد اذس دنذالً إؼفذاا يال ٌدكذم .ونذ تلا نحذي  ذلي ها

  متعاذٌ   يد انٌذظ  مشذاداظ  يإمز دٌذظ  مصذحٌظ  م لاٌذظ تذيفٌ  ةالا دم  مد تد  فً  مد وخ شأم دم   لال 

 .ما  ا دنايٌظ يحقيي  دز ٌا ماد وخ لدا ف   يةاي

 بالموضوع؟ المتعلقة تشرٌعاتكم فً االتفاقٌة بؤحكام االسترشاد تم هل .8

 االتفاقٌة؟ على التصدٌق العربٌة لتسهٌل العمل منظمة قبل من فنً دعم تقدٌم فً ترؼبون هل .9

  متشذ ٌعٌظ مذلى  منذاطظ  مذيز  خ  لذيل متعزٌذز  مفنذً يللدلذا ة   تلذا  مدنلدذظ  تاحظ  م ح ٌم دداكظ تقل 

 .ملا  محا ظ حاا هًه  مدنانلخ طاب ينٌت   التفاقٌظ  هًه لاى ماتصلٌي  مدعنٌظ

 تمشزٌاً  التقرٌزر، لهذا حٌن اعدادكم بلدكم فً والعمال االعمال اصحاب منظمات مع التنسٌق تم هل .10

 العربٌة؟ العمل وتوصٌات نظام اتفاقٌات من (17) المادة تقضٌه ما مع

 دنتد خ  صي خ  ) ي معداا معدا  وصحاب ( النتاج ط فً د   ال تدالٌظ ي متندٌظ  معدا يز  خ تتي صا

 نيي فً  مدنت لخ  مديضيلاا دناقشظ يٌت  ةالملا  م ال ٌظ اا ي ال تدال  ملي ٌظ  ا ماقا  ةالا دم

 .ط فً  معالقظ صامح ٌةل   دا  معدا
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 . مع  ٌظ  معدا تط ٌي  تفاقٌاا  شأم تعلها  متً  متقا ٌ  لم  ننةظ  النتاج ط فً تزيل  ميز  خ  م كدا

 

 انتهت إلى ما ٌلً:* وبدراسة اللجنة للرد 

المرأة بشؤن  1976( لسنة 5رقم )الخاص باإلتفاقٌة  مملكة البحرٌناللجنة علماً بما جاء فً تقرٌر  أخذت

التصدٌق على اإلتفاقٌة مستقبالً خاصة فً ظل التشرٌعات جراءات إتخاذ إ إستمرار فً، وتؤمل العاملة

  المتطورة المعنٌة بالمرأة.

* * * 

 

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

ي ا   –  م ح ٌم دم دداكظ 1977 ( مننظ8يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

 فً هً   م ل دا ٌاً:

 االتفاقٌات؟على  بالتصدٌق المختصة السلطة على االتفاقٌة عرض تم هل .1

 نع 

 بالتصدٌق؟ المختصة الجهة هً من .2

 هي  مديق   ميز    د اس  ميطنً  فإم  مدنتيى لاى  مدت عظ ي مددا ناا  م الل لنتي  إمٌ  ٌشٌ  مدا يفقال 

 .ي مني ب د انً  مشي ى  انب إمى  امتصلٌي  مدعنٌظ  مناطظ

 السلطة؟ هذه اتخذته الذي االجراء هو ما .3

  متصلٌي إ  ا 

 

 حتى اآلن؟ االتفاقٌة على التصدٌق دون تحول تشرٌعٌة صعوبات توجد هل .4

 .تش ٌعٌظ صعي اا وٌظ تي ل ال

 اقتصزادٌة، ،)سٌاسزٌةاآلن  حتزى االتفاقٌزة علزى التصزدٌق دون تحزول أخزرى صزعوبات هنزاك هزل .5

 ؟)الا  ..اجتماعٌة

 .تي ل ال
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 االتفاقٌزة علزى التصزدٌق بهدؾ تسزهٌل الذكر، سابقة الصعوبات على للتؽلب لدٌكم تصورات هناك هل .6

 مستقباًل؟

 االتفاقٌة؟ على التصدٌق تسهٌل شؤنها من اجراءات اتخاذ تم هل .7

  القاٌدٌذظ  مدنذت ل ا متتي كب د   ميطنٌظ  متش ٌعاا تطيٌ  لاى دنتد خ  صي خ  م ح ٌنً  مدش ع ٌعدا

 . مد االا كافظ فً ي مليمٌظ

  متذً  حذل  ال ذ    ا  معدامٌذظ   منقا ذاا  شذأم   2002 ( منذنظ 33)  قذ   قذانيم د نذي   لت ذا  يٌدكذم

  متشذ ٌعاا مدي ئدذظ  ل ٌذظ هذي  مقذانيم  ً  م  التفاقٌذظ  هذًه لاذى ماتصذلٌي دنالٌلا ضدم  م ح ٌم  تةًتلا

 . معدامٌظ  منقا اا تنلٌ  د اا فً النٌدا  معدا  مع  ٌظ دعاٌٌ  د  متتي في  ميطنٌظ

 المتعلقة بالموضوع؟ تشرٌعاتكم فً االتفاقٌة بؤحكام االسترشاد تم هل .8

 . مقانيم ملً  لنل صٌاؼت   التفاقٌظ هًه فً  مي  لخ  مدي ل دم  امك ٌ   نت شل  م ح ٌنً  مدش ع

 االتفاقٌة؟ على التصدٌق العربٌة لتسهٌل العمل منظمة قبل من فنً دعم تقدٌم فً ترؼبون هل .9

  متشذ ٌعٌظ مذلى  منذاطظ  مذيز  خ  لذيل متعزٌذز  مفنذً يللدلذا ة   تلذا  مدنلدذظ  تاحظ  م ح ٌم دداكظ تقل 

 .ملا  محا ظ حاا هًه  مدنانلخ طاب ينٌت   التفاقٌظ  هًه لاى ماتصلٌي  مدعنٌظ

 تمشزٌاً  التقرٌزر، لهذا حٌن اعدادكم بلدكم فً والعمال االعمال اصحاب منظمات مع التنسٌق تم هل .10

 العربٌة؟ العمل وتوصٌات نظام اتفاقٌات من( 17) المادة تقضٌه ما مع

 دنذتد خ  صذي خ  ) ي معدذاا معدذا  وصحاب ( النتاج ط فً د   ال تدالٌظ ي متندٌظ  معدا يز  خ تتي صا

  دا  معدا نيي فً  مدنت لخ  مديضيلاا دناقشظ يٌت  ةالملا  م ال ٌظ  ي ال تدالٌظ  ملي ٌظ  ماقا  ةالا دم

 .ط فً  معالقظ صامح ٌةل 

 

 إلى ما ٌلً:* وبدراسة اللجنة للرد انتهت 

بشؤن  1977 ( لسنة8رقم )الخاص باإلتفاقٌة  مملكة البحرٌناللجنة علماً بما جاء فً تقرٌر  أخذت

إتخاذ إجراءات التصدٌق على اإلتفاقٌة مستقبالً خاصة فً إستمرار ، وتؤمل فً الحرٌات والحقوق النقابٌة

 عدم وجود صعوبات تحول دون التصدٌق.ظل 

* * * 
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 بشؤن المفاوضة الجماعٌة. 1979( لسنة 11العربٌة رقم )اإلتفاقٌة  -ج

ي ا   – م ح ٌم دداكظ دم  1979مننظ ( 11يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

 فً هً   م ل دا ٌاً:

 االتفاقٌات؟على  بالتصدٌق المختصة السلطة على االتفاقٌة عرض تم هل

 نع 

 بالتصدٌق؟ المختصة الجهة هً من .1

 هي  مديق   ميز    د اس  ميطنً  فإم  مدنتيى لاى  مدت عظ ي مددا ناا  م الل لنتي  إمٌ  ٌشٌ  مدا يفقال 

 .ي مني ب د انً  مشي ى  انب إمى  امتصلٌي  مدعنٌظ  مناطظ

 السلطة؟ هذه اتخذته الذي االجراء هو ما .2

  متصلٌي إ  ا 

 حتى اآلن؟ االتفاقٌة على التصدٌق دون تحول تشرٌعٌة صعوبات توجد هل .3

 .تش ٌعٌظ صعي اا وٌظ تي ل ال

 اقتصزادٌة، ،)سٌاسزٌةاآلن  حتزى االتفاقٌزة علزى التصزدٌق دون تحزول أخزرى صزعوبات هنزاك هزل .4

 ؟)الا  ..اجتماعٌة

 .تي ل ال

 االتفاقٌزة علزى التصزدٌق بهدؾ تسزهٌل الذكر، سابقة الصعوبات على للتؽلب لدٌكم تصورات هناك هل .5

 مستقباًل؟

 االتفاقٌة؟ على التصدٌق تسهٌل شؤنها من اجراءات اتخاذ تم هل .6

  القاٌدٌذظ  مدنذت ل ا متتي كب د   ميطنٌظ  متش ٌعاا تطيٌ  لاى دنتد خ  صي خ  م ح ٌنً  مدش ع ٌعدا

 . مد االا كافظ فً ي مليمٌظ

  معدذا قذانيم  إصذل   2012( منذنظ 36)  ق  قانيم دم لش   م      م اب دم  أليا  مفصا ةص  يقل

  متشذ ٌعاا هٌذأ قذل  م ح ٌنذً  مدشذ ع ٌكذيم  م دالٌذظ  ي ذًم   مدفايضذظ لداٌظ متنلٌ   ألهاً   مقطاع فً

 .لاٌلا  امتصلٌي ق    صل  دا دتى دي ل  التفاقٌظ د  متتال    ميطنٌظ

 المتعلقة بالموضوع؟ تشرٌعاتكم فً االتفاقٌة بؤحكام االسترشاد تم هل .7

  دا ي النت شال  م حث   امديضيع دحا  معالقظ ً ا  متش ٌعٌظ  اللي ا كافظ لاى  م ح ٌنً  مدش ع ٌطا 

  إصذل   2102 ( منذنظ36 ق  )  قانيم د ني  فً ل  مي  لخ مدي  د   التفاقٌظ دي ل دقا نظ يلنل تتضدن  
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  ذأم  مدشذ ع ٌت ذٌم  م دالٌذظ   مدفايضظ ديضيع تتنايا  متً تا  يةاصظ  ألهاً فً  مقطاع  معدا قانيم

 . التفاقٌظ هًه فً ي ل  دا  نتأنس قل  م ح ٌنً

 االتفاقٌة؟ على التصدٌق العربٌة لتسهٌل العمل منظمة قبل من فنً دعم تقدٌم فً ترؼبون هل .8

  متشذ ٌعٌظ مذلى  منذاطظ  مذيز  خ  لذيل متعزٌذز  مفنذً يللدلذا ة   تلذا  مدنلدذظ  تاحظ  م ح ٌم دداكظ تقل 

 .ملا  محا ظ حاا هًه  مدنانلخ طاب ينٌت   التفاقٌظ  هًه لاى ماتصلٌي  مدعنٌظ

 مزع تمشزٌاً  التقرٌزر، لهذا حٌن اعدادكم بلدكم فً والعمال االعمال اصحاب منظمات مع التنسٌق تم هل .9

 العربٌة؟ العمل وتوصٌات نظام اتفاقٌات من( 17) المادة تقضٌه ما

 دنذتد خ  صذي خ  معدذا ي معدذاا(   )وصحاب  النتاج ط فً د   ال تدالٌظ ي متندٌظ  معدا يز  خ تتي صا

  دا  معدا نيي فً  مدنت لخ  مديضيلاا دناقشظ يٌت  ةالملا  م ال ٌظ  ي ال تدالٌظ  ملي ٌظ  ماقا  ةالا دم

 .ط فً  معالقظ صامح ٌةل 

 . مع  ٌظ  معدا تط ٌي  تفاقٌاا  شأم تعلها  متً  متقا ٌ  لم  ننةظ  النتاج ط فً تزيل  ميز  خ  م كدا

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

بشؤن  1979لسنة ( 11رقم )الخاص باإلتفاقٌة  مملكة البحرٌناللجنة علماً بما جاء فً تقرٌر  أخذت

إتخاذ إجراءات التصدٌق على اإلتفاقٌة مستقبالً خاصة فً ظل إستمرار ، وتؤمل فً المفاوضة الجماعٌة

 تحول دون التصدٌق.عدم وجود صعوبات 

* * * 

 بشؤن تفتٌش العمل. 1998( لسنة 19اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -د

 ي ا  – دداكظ  م ح ٌمدم  1998 ( مننظ19يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

 فً هً   م ل دا ٌاً:

 االتفاقٌات؟على  بالتصدٌق المختصة السلطة على االتفاقٌة عرض تم هل .1

 نع 

 بالتصدٌق؟ المختصة الجهة هً من .2

 هي  مديق   ميز    د اس  ميطنً  فإم  مدنتيى لاى  مدت عظ ي مددا ناا  م الل لنتي  إمٌ  ٌشٌ  مدا يفقال 

 .ي مني ب د انً  مشي ى  انب إمى  امتصلٌي  مدعنٌظ  مناطظ

 



123 

  
 

 السلطة؟ هذه اتخذته الذي االجراء هو ما .3

  متصلٌي إ  ا 

 حتى اآلن؟ االتفاقٌة على التصدٌق دون تحول تشرٌعٌة صعوبات توجد هل .4

 .تش ٌعٌظ صعي اا وٌظ تي ل ال

 اقتصزادٌة، ،)سٌاسزٌةاآلن  حتزى االتفاقٌزة علزى التصزدٌق دون تحزول أخزرى صزعوبات هنزاك هزل .5

 ؟)الا  ..اجتماعٌة

 .تي ل ال

 االتفاقٌزة علزى التصزدٌق تسزهٌلبهدؾ  الذكر، سابقة الصعوبات على للتؽلب لدٌكم تصورات هناك هل .6

 مستقباًل؟

 االتفاقٌة؟ على التصدٌق تسهٌل شؤنها من اجراءات اتخاذ تم هل .7

  القاٌدٌذظ  مدنذت ل ا متتي كب د   ميطنٌظ  متش ٌعاا تطيٌ  لاى دنتد خ  صي خ  م ح ٌنً  مدش ع ٌعدا

 . مد االا كافظ فً ي مليمٌظ

  ألهاذً   مقطذاع فذً  معدذا قذانيم  إصذل   2012( منذنظ 36) قذ   قذانيم فذً  مذي  لخ  مدي ل ل  نظ يلنل

  معدذا تفتذٌش  معدذا  شذأم نذيي تنلذٌ   شذأم 2006 منذنظ( 19)  قذ  قذانيم فذً  مذي  لخ  مدذي ل يكذًم 

  متشذ ٌعاا هٌذئ قذل  م ح ٌنذً  مدشذ ع  ذأم ٌت ذٌم ملدذا   مدنفذًخ ي مقذ    ا  ميز  ٌذظ  مقضذائٌظ ي مضذ طٌظ

 .لاٌلا  امتصلٌي د ني  صل  دا دتى  التفاقٌظ دي ل د   ميطنٌظ متتال  

 المتعلقة بالموضوع؟ تشرٌعاتكم فً االتفاقٌة بؤحكام االسترشاد تم هل .8

  دا ي النت شال  م حث   امديضيع دحا  معالقظ ً ا  متش ٌعٌظ  اللي ا كافظ لاى  م ح ٌنً  مدش ع ٌطا 

  ذأم ٌت ذٌم  التفاقٌذظ   ديضذيع لالقذظ ملا  متً  ميطنٌظ متش ٌعاا  د   التفاقٌظ دي ل دقا نظ يلنل تتضدن  

 لدا يامٌاا دي ل دم  التفاقٌظ هًه فً ي ل  دا قل  نتأنس  م ح ٌنً  مدش ع

 االتفاقٌة؟ على التصدٌق العربٌة لتسهٌل العمل منظمة قبل من فنً دعم تقدٌم فً ترؼبون هل .9

  متشذ ٌعٌظ مذلى  منذاطظ  مذيز  خ  لذيل متعزٌذز  مفنذً يللدلذا ة   تلذا  مدنلدذظ  تاحظ  م ح ٌم دداكظ تقل 

 .ملا  محا ظ حاا هًه  مدنانلخ طاب ينٌت   التفاقٌظ  هًه لاى ماتصلٌي  مدعنٌظ
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 تمشزٌاً  التقرٌزر، لهذا حٌن اعدادكم بلدكم فً والعمال االعمال اصحاب منظمات مع التنسٌق تم هل .10

 العربٌة؟ العمل وتوصٌات نظام اتفاقٌات من( 17) المادة تقضٌه ما مع

 دم دنتد خ  صي خ  ي معداا( معدا  )وصحاب  النتاج ط فً د   ال تدالٌظ ي متندٌظ  معدا يز  خ تتي صا

  دذا  معدذا نذيي فذً  مدنذت لخ  مديضذيلاا دناقشظ يٌت  ةالملا  م ال ٌظ  ي ال تدالٌظ  ملي ٌظ  ماقا  ةالا

 .ط فً  معالقظ صامح ٌةل 

 . مع  ٌظ  معدا تط ٌي  تفاقٌاا  شأم تعلها  متً  متقا ٌ  لم  ننةظ  النتاج ط فً تزيل  ميز  خ  م كدا

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

بشزؤن  1998( لسزنة 19رقزم )الخزاص باإلتفاقٌزة  مملكزة البحزرٌناللجنة علمزاً بمزا جزاء فزً تقرٌزر  أخذت

علززى اإلتفاقٌززة مسززتقبالً خاصززة فززً ظززل عززدم وجززود  ، وتؤمززل فززً إتخززاذ إجززراءات التصززدٌقتفتززٌش العمززل

 صعوبات تحول دون التصدٌق.

* * * 

 

 الجمهورٌة التونسٌة   .4     

 

 اإلتفاقٌات الُمصادق علٌها

 بشؤن السالمة والصحة المهنٌة. 1977( لسنة 7اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -أ

          م دلي ٌذظ  متيننذذٌظدذم  1977 ( منذنظ7يصذا دكتذب  معدذا  مع  ذً تق ٌذ  حذيا  التفاقٌذذظ  مع  ٌذظ  قذ  )

 ي ا  فً  م ل دا ٌاً: –

 القسم االول

 بٌانات عامة

ٌرجى بٌان النص التشرٌعً الذي صادقت بموجبه دولتكم المزوقرة علزى االتفاقٌزة العربٌزة رقزم  -1

 بشؤن السالمة والصحة المهنٌة. 1977( لسنة 7)
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 شذأم  مصذحظ ي منذالدظ  مدلنٌذظ  دقتضذى  مقذانيم  7 قذ   صالقا تينس لاى  تفاقٌظ  معدا  مع  ٌذظ 

 1987 يٌاٌظ  06 مدؤ خ فً  31للل 

ٌرجى إرفاق أرقام وتوارٌا النصوص التشزرٌعٌة السزارٌة التزً لهزا عالقزة بؤحكزام االتفاقٌزة،  -2

 الا(.-اللوائح  –وأن أمكن التعرض للتطبٌق العملً لتلك النصوص التشرٌعٌة )القرارات الوزارٌة 

 مدتعاذي  نلذا    ذ   ألضذ     منات ذظ  1994فٌفذ ي  21 مدؤ خ فً  1994مننظ  28قانيم للل  -

 لم حي لث  مشؽا ي ألد  ض  مدلنٌظ 

ي مدتعاذي  امنلذا   مةذا   ذامتعيٌض  1995 ذي م  28 مدؤ خ فذً  1995مننظ  56 مقانيم للل  -

  معديدً لم  ألض     منا دظ لم حي لث  مشؽا ي ألد  ض  مدلنٌظ فً  مقطاع 

منذنظ  29 امقذانيم لذلل  اكدا ت   تنقٌحلذ 1966وف ٌا  30 مدؤ خ فً  1966مننظ  27قانيم للل  -

 1996 يٌاٌذذظ  15 مدذؤ خ فذذً  1996منذذنظ  62فٌفذ ي ي امقذذانيم لذلل  21 مدذؤ خ فذذً  1994

 ٌتعاي  إصل   د اظ  مشؽا

  نتؽالا  مدقاط ٌتعاي  تنلٌ   1989فٌف ي  22 مدؤ خ فً  1989مننظ  20قانيم للل  -

ٌتعاذذي  إحذذل ث دعلذذل  مصذذحظ ي منذذالدظ  1990ويا  7 مدذذؤ خ فذذً  1990منذذنظ  77قذذانيم لذذلل  -

 1996 انفً  6 مدؤ خ فً  1996مننظ  9 مدلنٌظ كدا ت   تنقٌح   امقانيم للل 

ٌتعاذذي  ضذذ ط شذذ يط صذذن   مدذذي ل  1996 يٌاٌذذظ  15 مدذذؤ خ فذذً  1996منذذنظ  63قذذانيم لذذلل  -

 ألؼ  ض دلنٌظ يتصلٌ ها ينقالا يةزنلا ي نتعداملا ي الت ا  فٌلا مدتف  خ  مدةصصظ 

 ٌتعاي  نقا  مدي ل  مةط خ ل    مط قاا  1997 ي م  2 مدؤ خ فً  1997مننظ  37قانيم للل  -

ٌتعاي  إصذل   د اذظ  منذالدظ ي ميقاٌذظ  2009دا س  02 مدؤ خ فً  2009مننظ  11قانيم للل  -

 ع  ام ناٌاادم وةطا   مح ٌي ي  نف ا  ي مفز

 1964منذنظ  422يدذنقح  ذاألد  لذلل  1962وف ٌذا  18دذؤ خ فذً  1962مننظ  129ود  للل  -

 ٌتعاي  دي  اا  ألدم فً صنالظ  م نا 

ٌتعاذي  حفذل صذحظ  مدذ وخ ي ألطفذاا  1967نذيفد    06 مدذؤ خ فذً  1967مننظ  391ود  للل  -

منذنظ  240لذلل  ي مدذنقح  ذاألد حذ خ ي أدنل  يتشؽٌال   امدؤنناا  مت ا ٌظ ي مصذنالٌظ ي مدلذم  م

 1975وف ٌا  24 مدؤ خ فً  1975
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ٌتعاذذي  ضذذ ط  مقي لذذل  معادذذظ محفذذل  1968وكتذذي    22 مدذذؤ خ فذذً  1968منذذنظ  328ودذذ  لذذلل  -

  مصحظ  مدنط قظ  امدعادا  مةاضعظ مد اظ  مشؽا

 معداا فذً ٌتعاي  تنلٌ  ت  تٌب حداٌظ  1975 يٌاٌظ  28 مدؤ خ فً  1975مننظ  503ود  للل  -

  مدؤنناا  متً تنتةل   متٌا  ا  مكل  ائٌظ 

ٌتعاذي  ضذ ط قائدذظ وصذناؾ  معداذظ  1985نذ تد    24 مدؤ خ فً  1985مننظ  1177ود  للل  -

  مًٌم ٌقيديم  ألداا دنلكظ يدةاظ  امصحظ

ٌتعاذي  ضذ ط قائدذظ  أللذي م  مذًٌم  1985نذ تد    24 مدؤ خ فذً  1985مننظ  1178ود  للل  -

 يلائؾ د هقظٌدا نيم 

 ٌتعاي  ل  نظ  مدؤ   ا لاى  مدحٌط 1991دا س  13 مدؤ خ فً  1991مننظ  362ود  للل  -

ٌتعاي  ت كٌ ظ ينذٌ  لدذا  ما نذظ  النتشذا ٌظ مادؤننذظ  1995 انفً  9 مدؤ خ فً  30ود  للل  -

 ي ط ي  نتةاب ني ب  معداظ يددا نتل  مدلادل  

ٌتعاذذذي  تنلذذذٌ  يز  خ  مشذذذؤيم  1996ي فٌفذذذ  14 مدذذذؤ خ فذذذً  1996منذذذنظ  269ودذذذ  لذذذلل  -

  مدلنٌظ(إل  خ تفقل طب  مشؽا ي منالدظ  )تنلٌ  ال تدالٌظ 

 2002منذنظ  583دذنقح  ذاألد  لذلل  1996 ذي م  3 مدذؤ خ فذً  1996منذنظ  1050ود  للل  -

يٌتعاذي  تديٌذا  2009ويا  12 مدذؤ خ فذً  2344ي األد  للل  2002دا س  12 مدؤ خ فً 

 نالدظ  مدلنٌظ دم ق ا  مصنليي  مقيدً ماضدام  ال تدالًدشا ٌ   مصحظ ي م

ٌتعاي  ض ط ش يط يإ     ا إنذنال  2000 ي م  27 مدؤ خ فً  2000مننظ  1443ود  للل  -

ت ةٌ  ألشةا  دعنيٌٌم وي ط ٌعٌٌم ماقٌا   امكا وي  ام عض دم لداٌذاا صذن   مدذي ل  مدتف ذ خ 

 ينقالا يةزنلا ي نتعداملا ي  ت ا  فٌلا مدةصصظ ألؼ  ض دلنٌظ يتصلٌ ها يتي ٌلها 

ٌتعاذي  تنلذٌ  ينذٌ  دصذامح طذب  2000نذ تد    12 مدذؤ خ فذً  2000منذنظ  1985ود  لذلل  -

  مشؽا 

دنذؤيا لذم  منذالدظ  ي مدتعاي  تعٌٌم 2000ن تد    12 مدؤ خ فً 2000مننظ  1989ود  للل -

  مدلنٌظ ي مش يط  مي  ب تيف ها فٌ 

ٌضذ ط  مقي لذل  مفنٌذظ  مدتعاقذظ  ت لٌذز  2002نذ تد    4 مدؤ خ فً 2002مننظ  2015ود  للل  -

 يتلٌئظ  مع  اا  مدنتعداظ منقا  مدي ل  مةط خ ؼ    مط قاا
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ٌضذ ط  مقي لذل  مفنٌذظ مت لٌذز يتلٌئذظ  2002نذ تد    4 مدؤ خ فذً  2002مننظ  2016ود  للل  -

  مع  اا ً ا دح   ٌشتؽا  ؽاز  م ت يا  مدنٌا.

مجزرد بدولٌزة المصزادق علٌهزا قزوة النفزاذ نص التشزرٌعً الزذي ٌعطزً االتفاقٌزات الٌرجى بٌان ال -3

 التصدٌق علٌها مع بٌان مرتبة االتفاقٌات المصادق علٌها بالنسبة للتشرٌعات الداخلٌة.

 مذًي ٌذن  لاذى وم   مدعاهذل ا  مدي فذي لاٌلذا دذم ق ذا  مد اذس  منٌذا ً  20*  ملنتي  فً فصا   

 ولاى دم  مقي نٌم يولنى دم  ملنتي  .ي مدصالي لاٌلا  

 ) مفق خ  م انٌظ(. 1987 يٌاٌظ  06 مدؤ خ فً  1987مننظ  31*  مقانيم للل  

هل تم التنسٌق مع منظمات أصزحاب األعمزال والعمزال فزً دولزتكم المزوقرة حزٌن إعزدادكم لهزذا  -4

 العمل العربٌة. ( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات17التقرٌر؟ وذلك تمشٌا مع أحكام المادة )

   نع 

  ال 

 المنظمات التً تم التنسٌق معها. فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى ذكر 

  التحال  معا   متيننً ماشؽا -

   تحال  متيننً ماصنالظ ي مت ا خ ي مصنالاا  متقاٌلٌظ -

   تحال  متيننً مافالحظ ي مصٌل  م ح ي  -

 القسم الثانً

 أحكام االتفاقٌة التشرٌعات السارٌة التً تؽطً

 المادة األولى

ٌ ب وم تشدا  متشذ ٌعاا  مع  ٌذظ  ألحكذا   مةاصذظ  امنذالدظ ي مصذحظ  مدلنٌذظ فذً  دٌذ  د ذاالا  

  معدا يقطالات   كدا ٌ ب وم تشدا وحكادا ةاصظ  امتأدٌم لاى  معداا دم حي لث  معدا يود  ض  مدلنظ.

 :ٌرجى بٌان ما ٌلً 

 بالسالمة والصحة المهنٌة جمٌع مجاالت العمل وقطاعاته؟هل تشمل األحكام الخاصة  

  .)نع  )دا للى  ميلٌفظ  معديدٌظ 

  ال 
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 هل تتضمن تشرٌعاتكم أحكاما خاصة بالتؤمٌن على العمال من حوادث العمل وأمراض المهنة؟ 

   نع 

  ال 

 ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك. 

 دم د اظ  مشؽا. 2-152ي 152*  مفصيا  أليا ي مفصا  

 مدتعاذي  ذامتعيٌض لذم  ألضذ     1994فٌفذ ي  21 مدؤ خ فذً  1994مننظ  28*  مقانيم للل  

  محاصاظ  ن ب حي لث  مشؽا ي ألد  ض  مدلنٌظ

 مدتعاذي  امنلذا   مةذا  ماتعذيٌض  1995 ذي م  28 مدؤ خ فذً  1995مننظ  56*  مقانيم للل  

 حي لث  مشؽا ي ألد  ض  مدلنٌظ فً  مقطاع  معديدًلم  ألض     محاصاظ  ن ب 

 المادة الثانٌة

ٌ ب دنذاي خ  دٌذ   معدذاا  معذ ب  امعدذاا  مذيطنٌٌم فذً تط ٌذي وحكذا   منذالدظ ي مصذحظ  مدلنٌذظ   

 يوحكا   متأدٌم دم حي لث  معدا يود  ض  مدلنظ  يوحكا  ونلدظ  متأهٌا  مدلنً.

  

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

عاتكم العمال العرب الذٌن ٌعملون فً دولتكم الموقرة بالعمال الوطنٌٌن فً تطبٌق هل تساوي تشرٌ 

 األحكام التالٌة:

  منالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ - 

  متأدٌم دم حي لث  معدا يود  ض  مدلنظ - 

 ونلدظ  متأهٌا  مدلنً. - 

   نع 

  ال 

 ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك: 

د اظ  مشؽا حٌث ٌةضذ  كذا  معدذاا  معذاداٌم  ذامت  ب  متيننذً مذنفس  ألحكذا   دم 263*  مفصا  

  مدتعاقظ  امصحظ ي منالدظ  مدلنٌظ ي متأدٌم ضل حي لث  مشؽا ي ألد  ض  مدلنٌظ يونلدظ  متأهٌا  مدلنً.



129 

  
 

 المادة الثالثة

مضذدام  منذالدظ ٌ ب وم تتضدم  ألحكا   مةاصظ  امنالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ  ألنس  مفنٌذظ  مالزدذظ  

 ي محداٌظ فً:

  ةتٌا  ديق   مدنشأخ - 

   نشا  ي متشٌٌل - 

  ميقاٌظ دم  دٌ  وةطا   معدا. - 

 :ٌرجى بٌان ما ٌلً 

 االشتراطات الفنٌة الالزمة لمراعاة أحكام المادة السابقة: 

  ٌ  دذم د اذظ  مشذؽا كذا دذؤ    اتةذاً  متذل 2-152ٌاز   مقانيم  متيننً  امةصي  فذً  مفصذا  

  مالزدظ ي مدنان ظ محداٌظ  معداا ييقاٌتل  دم  مدةاط   مدلنٌظ.  

ٌةض  إنشا  ي نتؽالا دنشأخ إمى لذلخ تذ  ةٌ  حنذب ط ٌعذظ  منشذاط ييفذي ت  تٌذب دعتدذلخ فذً  مؽذ ض 

حٌث تتيمى إل  خ  منالدظ  يز  خ  مصحظ  منل  فً تصنٌؾ  مدنشأخ حنب نتذائت ل  نذظ  مدةذاط   مدتيقعذظ 

مات  ذا دذم دذلى دطا قتلذا مات  تٌذب  مدتعاقذظ  حداٌذظ  داؾ  مدنشذأخفً  يكامظ حداٌظ  مدحٌط  منل  كدا تتيمى

  مدحٌط.  

 ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك: 

 مدتعاذذذي  ذذذإ     ا فذذذتح  2006وكتذذذي    09 مدذذذؤ خ فذذذً  2006منذذذنظ  2687*  ألدذذذ  لذذذلل  

  مدؤنناا  مةط خ وي  مدةاظ  امصحظ وي  مدزل ظ ي نتؽالملا.

ٌتعاذذي  ضذذ ط  مقي لذذل  معادذذظ  مدتعاقذذظ  2012نذذ تد    6* قذذ    دذذم يزٌذذ   مصذذنالظ دذذؤ خ فذذً  

 .ملا مدزل ظ دم  مصنؾ  م امث ي نتؽال ي ش يط تلٌئظ  مدؤنناا  مةط خ وي  مدةاظ  امصحظ و

 دم د اظ  مشؽا. 2-152*  مفصا  

 مدتعاذي  ذامتعيٌض لذم  ألضذ     1994فٌفذ ي  21 مدؤ خ فذً  1994مننظ  28*  مقانيم للل  

 (.85 محاصاظ  ن ب حي لث  مشؽا ي ألد  ض  مدلنٌظ ) مفصا 

 مدتعاي  دي  اا  ألدم فً صنالظ  1962وف ٌا  18 مدؤ خ فً  1962مننظ  129*  ألد  للل  

  م نا .

http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-num-2006-2687-du-09-10-2006-jort-2006-083__2006083026873?shorten=cwVU
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-num-2006-2687-du-09-10-2006-jort-2006-083__2006083026873?shorten=cwVU
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-num-2006-2687-du-09-10-2006-jort-2006-083__2006083026873?shorten=cwVU
http://www.legislation.tn/detailtexte/Arr%C3%AAt%C3%A9-num-2012-1147-du-06-09-2012-jort-2012-076__2012076011474?shorten=lWg7
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 مدتعاذذي  قي لذذل حفذذل  مصذذحظ  1968وكتذذي    22 مدذذؤ خ فذذً  1968منذذنظ  328*  ألدذذ  لذذلل  

 ي ألدم  مدنط قظ  امدعادا  مةاضعظ مد اظ  مشؽا.

 مدتعاذذي  إصذذل   د اذذظ  منذذالدظ  2009دذذا س  2 مدذذؤ خ فذذً  2009منذذنظ  11*  مقذذانيم لذذلل  

 اٌاا. ي ميقاٌظ دم وةطا   مح ٌي ي النف ا  ي مفزع  ام ن

 المادة الرابعة

ٌحذذلل تشذذ ٌ  كذذا ليمذذظ    ذذ    ا ي مينذذائا  مكفٌاذذظ  نذذالدظ  ٌئذذظ  معدذذا يحداٌذذظ  م ٌئذذظ  مد ذذاي خ  

   حٌذذث تكذذيم  ٌئذذظ  معدذذا ي م ذذي   فذذً  مدنذذتيى  مصذذحً ط   منشذذاط  مدذذز ياي مدحافلذذظ لاٌلذذا دذذم دةذذا

 ي مدتعا ؾ لاٌلا لادٌا.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً: 

 هل تضمن تشرٌعاتكم ما ٌكفل بٌئة العمل بحٌث تكون فً المستوى الصحً المطلوب؟  

   نع 

  ال 

هل تضمن تشرٌعاتكم ما ٌكفل حماٌة البٌئة المجاورة من أخطزار النشزاط المززاول بحٌزث تبقزى فزً  

 المستوى الصحً المطلوب؟

   نع 

  ال 

 ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك: 

 دم د اظ  مشؽا. 2-152 مفصا *  

  مدتعاي  نيلٌظ  ملي  . 2007 ي م  4 مدؤ خ فً  2007مننظ  34*  مقانيم للل  

ٌتعاي  قي لذل حفذل  مصذحظ ي ألدذم  1968 يٌاٌظ  13دؤ خ فً  1968مننظ  228*  ألد  للل  

  مدنط قظ لاى  مدنتةلدٌم ي مدحالا ي مدعل ا  دعادا  مدص    ا  مؽً ئٌظ.

 مدتعاذذي  قي لذذل حفذذل  مصذذحظ  1968وكتذذي    22 مدذذؤ خ فذذً  1968منذذنظ  328 ألدذذ  لذذلل *  

 ي ألدم  مدنط قظ  امدعادا  مةاضعظ مد اظ  مشؽا.

 مدتعاذذي  ضذ ط قائدذذظ  منفاٌذذاا  2000وكتذي    10 مدذذؤ خ فذذً  2000منذنظ  2339*  ألدذ  لذذلل 

  مةط خ.
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 مدتعاذي  ل  نذظ  مدذؤ   ا لاذى  2005 يٌاٌذظ  11 مدؤ خ فً  2005مننظ  1991د  للل *  أل 

 مدحٌط ي ض ط وصذناؾ  ميحذل ا  مةاضذعظ مل  نذظ  مدذؤ   ا لاذى  مدحذٌط يوصذناؾ  ميحذل ا  مةاضذعظ 

 .مك  ناا  مش يط

 مدتعاذذذي  ذذذإ     ا فذذذتح  2006وكتذذذي    09 مدذذذؤ خ فذذذً  2006منذذذنظ  2687 ألدذذذ  لذذذلل *  

  الملا. مدؤنناا  مةط خ وي  مدةاظ  امصحظ وي  مدزل ظ ي نتؽ

ي مدتعاذي  ضذ ط شذ يط طذ ي  2008 يٌاٌذظ  28 مدذؤ خ فذً  2008منذنظ  2745*  ألد  للل 

  متص ؾ فً نفاٌاا  ألنشطظ  مصحٌظ.

 مدتعاذي  امدصذالقظ لاذى  مدي صذفظ  متيننذٌظ  1997وف ٌذا  3* ق    يزٌ   مصذنالظ  مدذؤ خ فذً 

  مةاصظ  امقٌ   محلٌظ م ث  مدي ل  مداي ظ دم دصان    ندنا.

 مدتعاي  امدصالقظ لاذى  مدي صذفظ  1994لٌند    28* ق    يزٌ   القتصال  ميطنً  مدؤ خ فً 

  متيننٌظ  مةاصظ  امقٌ   مقصيى ي مقٌ   متي ٌلٌظ  امنن ظ إمى  عض  مداي اا  املي  .

ٌتعاذذي  ضذذ ط  مقي لذذل  معادذذظ  مدتعاقذذظ  2012نذذ تد    6* قذذ    دذذم يزٌذذ   مصذذنالظ دذذؤ خ فذذً  

 . مدزل ظ دم  مصنؾ  م امث ي نتؽالملا يئظ  مدؤنناا  مةط خ وي  مدةاظ  امصحظ و ش يط تلٌ

 المادة الخامسة

 دظ ي مصحظ  مدلنٌظ يتحقٌي ل يؾ إننانٌظ ماعدا  آلدم لم ط ٌي:ٌ ب  معدا لاى تيفٌ   منال 

 )و( حداٌظ  معادا دم وةطا   معدا ي آلالا  / يحداٌت  دم  ألض     مصحٌظ 

 )ب( يض   الشت  طاا  مالزدظ متحنٌم  ٌئظ يينائا  معدا. 

دذذم  منذذي حً  )ج( د  لذذاخ تحقٌذذي  مذذتالؤ   ذذٌم نذذيع  معدذذا يل يفذذ   ي ذذٌم  ألشذذةا   مدكافذذٌم  ذذ  

  مصحٌظ ي مفنٌظ.

)ل( تيلٌظ يتل ٌب  معاداٌم لاى ينذائا  منذالدظ يتذيفٌ  ولي ا  ميقاٌذظ  مشةصذٌظ يتذل ٌب  معدذا  

 لاى  نتةل دلا.

)هذـ( تذذل    دذا قذذل ٌنشذذأ دذم وضذذ    تصذٌب  معادذذا صذذحٌا وي   تدالٌذا نتٌ ذذظ لداذ  ي معدذذا لاذذى  

 دعام تلا يدعام ظ دا ٌتةاؾ لنلا.

 ينائا   نتاج دم إنشا  ا ياالا يدي ل  يؼٌ  ًم .)ي( حداٌظ  

 يٌحلل تش ٌ  كا ليمظ  ألحكا   مالزدظ متنلٌ  هًه  الحتٌاطاا.  
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 :ٌرجى بٌان ما ٌلً 

 هل تتناول تشرٌعاتكم أحكاما تحقق الؽرض من هذه المادة؟ 

   نع 

  ال 

  محص (: )لاى ن ٌا  مًك  الٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك  

 (.40*  ملنتي   متيننً ) مفصا  

 دم د اظ  مشؽا. 2-152ي 152*  مفصيا للل  

 مدتعاذي  ذامتعيٌض لذم  ألضذ     1994فٌفذ ي  21 مدؤ خ فذً  1994مننظ  28*  مقانيم للل  

  محاصاظ  ن ب حي لث  مشؽا ي ألد  ض  مدلنٌظ.

دتعاذي  امنلذا   مةذا  ماتعذيٌض  م 1995 ذي م  28 مدؤ خ فذً  1995مننظ  56 مقانيم للل  - 

 لم  ألض     محاصاظ  ن ب حي لث  مشؽا ي ألد  ض  مدلنٌظ فً  مقطاع  معديدً.

 مدتعاذذي  تحلٌذذل  آلالا يو ذذز    1987 ذذي م  12قذذ    يزٌذذ   مشذذؤيم  ال تدالٌذذظ  مدذذؤ خ فذذً  - 

 خ ي قٌظ. آلالا  متً ال ٌدكم  نتعداملا وي ل ضلا ما ٌ  وي  ٌعلا وي ك  ؤها  ليم و لز

 مدتعاي  امحداٌظ ضل وةطا   ألشعظ  1981 ي م  18 مدؤ خ فً  1981مننظ  51 مقانيم للل  - 

  مدؤٌنظ.

ٌتعاذذي  نقذذا  مدذذي ل  مةطذذ خ ل ذذ   1997 ذذي م  2دذذؤ خ فذذً  1997منذذنظ  37 مقذذانيم لذذلل  - 

  مط قاا

نالدظ ي ميقاٌظ ٌتعاي  إصل   د اظ  م 2009دا س  02 مدؤ خ فً  2009مننظ  11قانيم للل  - 

 دم وةطا   مح ٌي ي  نف ا  ي مفزع  ام ناٌاا

 1964منذنظ  422يدنقح  ذاألد  لذلل  1962وف ٌا  18دؤ خ فً  1962مننظ  129ود  للل  - 

 ٌتعاي  دي  اا  ألدم فً صنالظ  م نا 

ٌتعاذي  ضذ ط  مقي لذل  معادذظ محفذذل  1968وكتذذي    22دذؤ خ فذً  1968منذنظ  328ودذ  لذلل  - 

  مدنط قظ  امدعادا  مةاضعظ مد اظ  مشؽا  مصحظ

ٌتعاذي  ضذ ط قائدذظ وصذناؾ  معداذظ  1985ن تد    24دؤ خ فً  1985مننظ  1177ود  للل  - 

  مًٌم ٌقيديم  ألداا دنلكظ يدةاظ  امصحظ
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 2002منذنظ  583دذنقح  ذاألد  لذلل  1996 ذي م  3دؤ خ فذً  1996مننظ  1050ود  للل  - 

يٌتعاي  تديٌا دشا ٌ   مصحظ ي منالدظ  مدلنٌظ دم ق ا  2009ويا  12فً   مدؤ خ 2344ي األد  للل 

  مصنليي  مقيدً ماضدام  ال تدالً

ٌتعاذي  تنلذٌ  ينذٌ  دصذامح طذب  2000نذ تد    12دذؤ خ فذً  2000مننظ  1985ود  للل  - 

  مشؽا

ٌتعاذذي  ضذذ ط  منلذذا   ألنانذذً  2000نذذ تد    12دذذؤ خ فذذً  2000منذذنظ  1986ودذذ  لذذلل  - 

  منديً ً مد اد  طب  مشؽا 

ٌتعاي  ضذ ط دنذاهداا  مدؤننذاا  2000ن تد    12دؤ خ فً  2000مننظ  1987ود  للل  - 

  مدنة طظ  د اد  طب  مشؽا 

 مدتعاي  تنلٌ  ت  تٌب حداٌظ  معداا  1975 يٌاٌظ  28 مدؤ خ فً  1975مننظ  503ود  للل  -  

 فً  مدؤنناا  متً تنتةل   متٌا  ا  مكل  ائٌظ.

  مدتعاي  امحداٌظ دم  ألشعظ  مدؤٌنظ. 1986دا س  28 مدؤ خ فً  1986مننظ  433ود  للل  -  

 2007فٌفذ ي  14ق    يزٌ   مشؤيم  ال تدالٌظ ي متضادم ي متيننذٌٌم  امةذا ج  مدذؤ خ فذً  -  

  مدتعاي  حداٌظ  معداا  مدكافٌم  امنقا  مٌليي ماحديالا. 

 

 المادة السادسة

ال ٌ يز تشؽٌا  ألحل ث دم  م ننٌم فً  أللداا  مصنالٌظ  ق ا نم  مةادنظ لش خ يًم  فٌدذا -1 

 دنل .لل   مدتل  ٌم 

ال ٌ يز تشؽٌا  ألحل ث دم  م ننٌم ق ا  ايؼل  نذم  م ادنذظ لشذ خ فذً  مصذنالاا  مةطذ خ وي -2 

  مضا خ  امصحظ  ي متً تحللها  متش ٌعاا ي مق    ا ي ماي ئح  مةاصظ  كا ليمظ.

ٌحل  تشؽٌا  مننا   فً  أللداا  مةط خ وي  مشذاقظ وي  مضذا خ  امصذحظ   متذً ٌحذللها  متشذ ٌ  -3 

 كا ليمظ.فً 

 :ٌرجى بٌان ما ٌلً 

 السن األدنى لعمل األحداث من الجنسٌن فً األعمال الصناعٌة وفق تشرٌعاتكم. 
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ننظ إً  و  ا  مفحذ   مط ذً وهاٌتذ  ماقٌذا   ذ  ) مفصذالم  16ننظ يٌدكم  متةفٌض فٌ  إمى  18نم  

 دم د اظ  مشؽا(. 61ي 53

 الضارة بالصحة وفق تشرٌعاتكم.السن األدنى للعمل فً الصناعات الخطرة أو  

نذذنظ  عذذل  مقٌذذا   فحذذ  ط ذذً ٌ  ذذا وهاٌتذذ  ماقٌذذا   ذذ   18نذذنظ يٌدكذذم  متةفذذٌض فٌذذ  إمذذى  21نذذم  

 دم د اظ  مشؽا( 63ي 58) مفصالم 

 

 هل تحظر تشرٌعاتكم تشؽٌل النساء فً األعمال الخطرة أو الضارة بالصحة؟ 

   نع 

  ال 

 الدالة على ذلك.ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة  

 دم د اظ  مشؽا. 68ي 66ي 63ي 61ي 58ي 53 مفصيا *  

 مدتعاذذي  حفذذل صذذحظ  مننذذيخ  1967نذذيفد    06 مدذذؤ خ فذذً  1967منذذنظ  391*  ألدذذ  لذذلل  

منذنظ  240ي ألطفاا ي أدنل  يتشؽٌال   امدؤنناا  مت ا ٌظ ي مصنالٌظ ي مدلذم  محذ خ  مدذنقح  ذاألد  لذلل 

 .1975ٌا وف  24 مدؤ خ فً  1975

 

 

 المادة السابعة

ٌ ب  الهتدا   إنشا  و لزخ ةلداا  منالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ فً  مدنشآا  متذً ٌحذللها تشذ ٌ  كذا  

ليمذظ  يًمذ  مإلشذذ  ؾ لاذى  دٌذذ  لذ يؾ  معدذا  متذذً تذؤ   لاذذى نذالدظ يصذحظ  معدذذاا ي مقٌذا   ذذامت قٌؾ 

  مصحً ي متيلٌظ  ميقائٌظ.

 :ٌرجى بٌان ما ٌلً 

 أجهزة خدمات للسالمة والصحة المهنٌة فً المنشآت فً دولتكم الموقرة؟هل توجد  

   نع 

  ال 
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 ما هو دور هذه األجهزة إن وجدت؟ 

 / دصاحظ طب  مشؽا:1 

فح  يدتا عظ صحظ  معداظ ي نتعل له   م لنً ماقٌـا   األلدـاا  مدطاي ظ دذنل  نذي   لنذل  النتذل ب  

 دم  ألةطا   متً ٌدكم وم تنتللؾ ملا صحتل   ن ب دلنتل .وي و نا   النتةل   يكًم   حداٌتل  

 /  مدنؤيا لم  منالدظ  مدلنٌظ:2 

  منل  لاى تط ٌي  ألحكا   مقانينٌظ ي مت تٌ ٌظ ي متعاقلٌظ  مدتعاقظ  امنالدظ  مدلنٌظ. - 

 .  ش  ؾ لاى تنفًٌ    دت  منالدظ  مدلنٌظ - 

   ذالغ لنلذا مت نذب يقذيع  مدةذـاط  ي متأكذـل دذـم د  ق ظ وداكم  معدذا مكشذؾ دذي طم  مةطذ  ي - 

 . نتعداا ينائا  ميقاٌظ

تشةٌ  دن  اا حذي لث  مشذؽا يتقذلٌ   مدقت حذاا  ملالفذظ إمذى ت ن لذا يتذـأدٌم نذـالدظ  معدذـاا  - 

 . امدؤننظ

 .تل ٌب  معداا لاى  نتةل   دعل ا  ميقاٌظ -  

 نش   ميلً ي م قافظ  ميقائٌظ  ٌم  معداا. -  

 / م نظ  مصحظ ي منالدظ  مدلنٌظ:3 

  .إلل ل دشا ٌ   منل  ي متعاٌداا  مدتعاقظ  امصحظ ي منالدظ  مدلنٌظ ل ةا  مدؤننظ - 

  . مقٌا   األلداا  مدتعاقظ  ا لال  ي متيلٌظ ي متكيٌم فً د اا  مصحظ ي منالدظ  مدلنٌظ  - 

  .يدتا عظ إن از  م   دت  مدعتدلخ  قت  ح    دت  ميقاٌظ دم  ألةطا   مدلنٌظ ل ةا  مدؤننظ - 

إ      أل حاث  دنان ظ كا حالث شؽا ةطٌ  وي د ض دلنً ي قت  ح  متل  ٌ   مالزدظ مانٌط خ   - 

 .لاى ون ا  

 ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك. 

 * النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك: 

 دم د اظ  مشؽا. 161ي154ي 153 مفصيا  - 

ٌتعاذي  تنلذٌ  ينذٌ  دصذامح طذب  2000نذ تد    12دذؤ خ فذً  2000مننظ  1985ود  للل  - 

  مشؽا
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ٌتعاذذي  ضذذ ط  منلذذا   ألنانذذً  2000نذذ تد    12دذذؤ خ فذذً  2000منذذنظ  1986ودذذ  لذذلل  - 

  منديً ً مد اد  طب  مشؽا 

 ٌتعاي  ضذ ط دنذاهداا  مدؤننذاا 2000ن تد    12دؤ خ فً  2000مننظ  1987ود  للل  - 

  مدنة طظ  د اد  طب  مشؽا

ٌتعاذي  ضذ ط وصذناؾ  مدؤننذاا  2000نذ تد    12دذؤ خ فذً  2000مننظ  1989ود  للل  - 

  مدطام ظ  تعٌٌم دنؤيا لم  منالدظ  مدلنٌظ ي مش يط  مي  ب تيف ها فٌ .

 المادة الثامنة

تال   دذ  قل  تذذ  ٌ ذب لنذل  متعٌذذٌم إ ذ     مفحذذ   مط ذً  ال تذذل ئً  محذاي  معادذا  امعدذذا  مذًي ٌذذ 

 مصحٌظ  م لنٌذظ ي معقاٌذظ ي منفنذٌظ  كدذا ٌ ذب إ ذ     مفحذ   مط ذً  مذلي ي لاذى  معدذاا  مادحافلذظ لاذى 

 مٌاقتل   مصحٌظ  صفظ دنتد خ  يالكتشاؾ دا قل ٌلل  دم ود  ض  مدلنظ فً د  حالا  أليمى.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً: 

 عند تعٌٌن العامل إللحاقه بالعمل الذي ٌتالءم مع قدراته؟ الطبًهل ٌشترط اجراء الفحص  

   نع 

  ال 

 هل ٌجري الفحص الطبً على العمال بشكل دوري فً دولتكم الموقرة؟ 

   نع 

  ال 

 ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك. 

 دم د اظ  مشؽا. 2-153*  مفصا  

 نٌ  لدا دصامح طب  مشؽا. مدتعاي  تنلٌ  ي 2000-1985*  ألد  للل  

 المادة التاسعة

ٌ ذب تقذلٌ    نذعافاا  أليمٌذظ يلذالج  محذاالا  مطا ئذظ ل ةذا  مدنشذأخ  كدذا ٌ ذب تذيفٌ   مةذلداا  

 مط ٌظ  ني   ل ةا  مدنشذأخ وي ةا  لذا كقنذ  دنذتقا  وي كةلدذظ دشذت كظ  ذٌم لذلخ دنشذآا ماقٌذا   ام لاٌذظ 

  مط ٌظ ي مدحافلظ لاى صحظ  معداا.

 :ٌرجى بٌان ما ٌلً 
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 اإلسعافات األولٌة وعالج الحاالت الطارئة التً ٌتعرض لها العمال فً المنشؤة؟ توفرهل ت 

   نع 

  ال 

 ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك. 

  مدتعاي  تنلٌ  ينٌ  لدا دصامح طب  مشؽا. 2000-1985*  ألد  للل  

 إلنعافاا  أليمٌظ(. )ي يب تيفٌ  صنليي وليٌظ م*  التفاقٌاا  مدشت كظ  مقطالٌظ  

 مدتعاي  دلا  ددذ ض  1970نيفد    7 مدؤ خ فً  1668* دنشي  يزٌ   مصحظ  معديدٌظ للل  

  مشؽا.

 المادة العاشرة

ٌ ب لاى صاحب  معدا  مقٌا   تن ٌا حذي لث  معدذا يودذ  ض  مدلنذظ يإة ذا   م لذاا  مدةتصذظ  

 مدةتصظ  امحاالا  مد ضٌظ  مدلنٌظ  مدشت   فٌلا  يلاى صذاحب  معدذا  تةذاً  لا  كدا ٌ ب إة ا   م لاا 

 كافظ        ا مدن  تك    يقيع د ا هًه  محاالا ييض    حصا  ا  مةاصظ  ًم .

 يٌحلل تش ٌ  كا ليمظ  مينائا  مكفٌاظ  تحقٌي ًم . 

 :ٌرجى بٌان ما ٌلً

 وأمراض المهنة وإخبار الجهات المختصة بها.مدى إلزام صاحب العمل بتسجٌل حوادث العمل  

*  مدؤ   فً  مقطاع  مةا  دطامب  امتص ٌح  كا حي لث  مشؽا ي ألد  ض  مدلنٌذظ دلدذا كانذا  

 ةطي تلا ملى  مصنليي  ميطنً ماتأدٌم لاى  مد ض.

 *  مدؤ   فً  مقطاع  معديدً دطامب  امتص ٌح  كا حي لث  مشؽا ي ألد  ض  مدلنٌظ دلدا كانذا 

 ةطي تلا ملى  ما نظ  ميطنٌظ محي لث  مشؽا ي ألد  ض  مدلنٌظ   ئانظ  محكيدظ.

 ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك: 

 مدتعاذي  ذامتعيٌض لذم  ألضذ     1994فٌفذ ي  21 مدؤ خ فذً  1994مننظ  28*  مقانيم للل  

 (.94ي 63 محاصاظ  ن ب حي لث  مشؽا ي ألد  ض  مدلنٌظ ) مفصيا 

 مدتعاذي  امنلذا   مةذا  ماتعذيٌض  1995 ذي م  28 مدؤ خ فذً  1995مننظ  56*  مقانيم للل  

 (.42ي 33لم  ألض     محاصاظ  ن ب حي لث  مشؽا ي ألد  ض  مدلنٌظ فً  مقطاع  معديدً ) مفصيا 
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 المادة الحادٌة عشرة

 منذذالدظ ي مصذذحظ  مدلنٌذذظ  ٌحذذلل تشذذ ٌ  كذذا ليمذذظ  أل لذذزخ  متذذً ٌيكذذا إمٌلذذا يضذذ  يتط ٌذذي ونذذس  

ي أل لزخ  متً تقي   ام حيث ي متةطٌط ي متل ٌب فً هً   مد اا  يًم  لاى دنتيى  مليمظ  يلاى دنتيى 

  مدنشآا  مقائدظ  لا.

 :ٌرجى بٌان ما ٌلً 

 األجهزة المختصة بوضع وتطبٌق أسس السالمة والصحة المهنٌة فً دولتكم الموقرة.

 فً:دعلل  مصحظ ي منالدظ  مدلنٌظ يتتد ا دلاد   -1

  مدناللخ  مفنٌظ فً د اا  ميقاٌظ دم  ألةطا   مدلنٌظ يتحنٌم ل يؾ  معدا  -   

  م حيث ي مل  ناا فً د اا  مصحظ ي منالدظ  مدلنٌظ -   

   لال  ي متحنٌس ي متكيٌم مادتلةاٌم فً د اا  ميقاٌظ دم  ألةطا   مدلنٌظ  -   

  مصنليي  ميطنً ماتأدٌم لاى  مد ض: -2  

ٌتيم ى  مصنليي فً إطا   متص ؾ فً نلا       ألض     منا دظ لم حي لث  مشؽا ي ألد  ض    

  مدلنٌظ  مقٌا   ـ:

 إلل ل    دت لدا تلةا  مصنليي فً د اا  ميقاٌظ دم  ألةطا   مدلنٌظ -  

ظ يحيا لذ يؾ  مصذحظ ي منذالدظ إن از كافظ  م حيث حيا حي لث  مشؽا ي ألد  ض  مدلنٌ - 

  مدلنٌظ ل ةا  مدؤنناا  مدنة طظ

دنذذاللخ  مدذذؤ  ٌم التةذذاً كافذذظ  متذذل  ٌ  مايقاٌذذظ دذذم  ألةطذذا   مدلنٌذذظ يللذذيتل  الحتذذ     - 

 مدقتضٌاا  معادظ  مدتعاقظ  اميقاٌظ دم ةالا  مزٌا  ا  مدٌل نٌذظ  مٌيدٌذظ  متذً ٌقذي   لذا دلنلنذي 

  ميقاٌظ  امصنليي

   حصائٌاا  ميطنٌظ  مدتعاقظ  حي لث  مشؽا ي ألد  ض  مدلنٌظإلل ل  - 

 قت  ح  مت فٌ  وي  متةفٌض فً ننب  الشت  كاا حنب دذا ٌذيف ه صذاحب  معدذا دذم ونذ اب  - 

  ميقاٌظ  امدؤننظ وي ت عا مدا ٌنشأ لم إهدام  وي  فض  تط ٌي        ا  ميقائٌظ

 مقذ يض يدذنح  النذت دا  مفائذلخ  مدؤننذاا فذً إطذا   مقٌا   امل  ناا  مفنٌظ  مدتعاقظ  إنذنال  - 

 تديٌا دشا ٌ   مصحظ ي منالدظ  مدلنٌظ يدتا عظ تنفًٌها

  مدناهدظ فً إلل ل يد   عظ  منصي   مقانينٌظ  مدتعاقظ  اميقاٌظ دم  ألةطا   مدلنٌظ  - 
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حظ  مدشذذا كظ فذذً تنلذذٌ  نذذلي ا يطنٌذذظ يليمٌذذظ مإللذذال  ي متكذذيٌم فذذً د ذذاا  منلذذيض  امصذذ - 

 ي منالدظ  مدلنٌظ

 إل  خ تفقل طب  مشؽا ي منالدظ  مدلنٌظ يتعنً ةاصظ  ـ: -3 

  مدناهدظ فً تطيٌ   متش ٌ  ي مت  تٌب  مدتعاقظ  امصةظ ي منالدظ  مدلنٌظ - 

 تفقل ل يؾ حفل  مصحظ ي منالدظ  مدلنٌظ - 

 د  ق ظ دصامح يد اد  طب  مشؽا - 

  مد  ق ظ  مط ٌظ فً د اا  متأهٌا  مدلنٌظ مفائلخ دتض  ي حي لث  مشؽا ي ألد  ض  مدلنٌظ  - 

   ل  خ  معادظ متفقلٌظ  مشؽا ي مدصامحظ -4 

 إل  خ  منالدظ  يز  خ  مصنالظ -5 

  مدعلل  ميطنً مادي صفاا ي مداكٌظ  مصنالٌظ -6 

 ل  خ تفقل طب  مشؽا ي منالدظ  مدلنٌظ(.يز  خ  مشؤيم  ال تدالٌظ )  ل  خ  معادظ ماشؽا يإ -7 

 هل توجد أجهزة تقوم بالبحوث والتخطٌط والتدرٌب فً مجال السالمة والصحة المهنٌة. 

    نع 

   ال 

ٌتذذيم ى دعلذذل  مصذذحظ ي منذذالدظ  مدلنٌذذظ  مقٌذذا   ذذام حيث ي متذذل ٌب فذذً د ذذاا  منذذالدظ ي مصذذحظ  

  مدلنٌظ 

 *  منصي   متش ٌعٌظ  مل مظ لاى ًم : 

ٌتعاي  إحل ث دعلل  مصحظ ي منذالدظ  1990ويا  7دؤ خ فً  1990مننظ  77قانيم للل  - 

 1996 انفً  6 مدؤ خ فً  1996مننظ  9 مدلنٌظ كدا ت   تنقٌح   امقانيم للل 

ٌتعاذذي  تنلذذٌ  يز  خ  مشذذؤيم  1996فٌفذذ ي  14دذذؤ خ فذذً  1996منذذنظ  269ودذذ  لذذلل  - 

  ال تدالٌظ.

 ث والتخطٌط والتدرٌب فً مجال السالمة والصحة المهنٌة.هل توجد أجهزة تقوم بالبحو 

   نع 

  ال 
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 ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك. 

 مدتعاي  إحل ث دعلل  مصحظ ي منالدظ  1990ويا  7 مدؤ خ فً  1990مننظ  77*  مقانيم للل  

 .1996دا س  6 مدؤ خ فً  1996مننظ  9 مدلنٌظ  مدنقح  امقانيم للل 

 مدتعاذي  ضذ ط دشذديالا يز  خ  2005نذيفد    8 مدؤ خ فذً  2005مننظ  2978*  ألد  للل  

  مشؤيم  ال تدالٌظ ي متضادم ي متيننٌٌم  امةا ج.

 مدتعاذي  ضذ ط  منلذا   ألنانذً  2014نذيفد    27 مدؤ خ فً  2014مننظ  4238*  ألد  للل 

  مةا   نا   متفقل  مط ً ماشؽا.

 

 ةالمادة الثانٌة عشر

ٌ ب إٌ ال  لذاز تفتذٌش ةذا   امنذالدظ ي مصذحظ  مدلنٌذظ  يٌ ذب وم ٌذلل  هذً   م لذاز  ذامكي ل   

 مدتةصصظ ي أ لزخ يدعل ا  مقٌاس  يؼٌ  ًم  ددذا ٌاذز  ماقٌذا   عداذ   يٌ ذب إلطذا  هذً   م لذاز نذاطظ 

  مض طٌظ  مقضائٌظ.

 مات ةٌ   إقادظ  مدنشآا. يٌ ب إش    هً   م لاز فً يض   شت  طاا  منالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ 

 :ٌرجى بٌان ما ٌلً 

 هل هناك جهاز تفتٌش خاص بالسالمة والصحة المهنٌة؟ وما مدى تخصص كوادره؟ 

   نع 

  ال  

 تةص   ألط ا   مدتفقلٌم ماشؽا فً د اا طب  مشؽا.-دلى  متةص : 

 تةص   مدلنلنٌم ي مفنٌٌم  منادٌم فً د اا حفل  مصحظ ي منالدظ  مدلنٌظ. -                            

وط ذذا  يفنٌذذٌم تذذا عٌم  ل  خ تفقذذل طذذب  مشذذؽا ي منذذالدظ  مدلنٌذذظ دتةصصذذٌم فذذً  - 

 د اا  مصحظ ي منالدظ  مدلنٌظ 

دلنلنً  ميقاٌظ  امصنليي  ميطنً ماتأدٌم لاى  مد ض )دحافيم( دةتصذٌم فذً  - 

 دنلا ًدةاط   مدلنٌظ يكٌفٌظ  متيقٌ   مد اا تشة
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دتفقذذلي شذذؽا تذذا عٌم مذذإلل  خ  معادذذظ متفقلٌذذظ  مشذذؽا ي مدصذذامحظ ي هذذ  دكافذذيم   - 

ي  مت تٌ ٌذذظ ي  متعاقلٌذذظ  مدنلدذذظ ماعالقذذاا   ألحكذذا   متشذذ ٌعٌظ لاذذى تط ٌذذي امنذذل  

  معدا. مشؽاٌظ ي ش يط ي ل يؾ 

والصززحة المهنٌززة المطلوبززة إلقامززة  هززل ٌشززارك جهززاز التفتززٌش فززً وضززع مواصززفات السززالمة 

 المنشآت؟

   نع 

  ال 

 ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك.  

 مدتعاذذي  تنلذذٌ  يز  خ  مشذذؤيم  1996فٌفذذ ي  14 مدذذؤ خ فذذً  1996منذذنظ  269*  ألدذذ  لذذلل  

  ال تدالٌظ.

 منلذا   ألنانذً  مدتعاذي  ضذ ط  2014نذيفد    27 مدؤ خ فً  2014مننظ  4238*  ألد  للل 

  مةا   نا  تفقل طب  مشؽا.

 المادة الثالثة عشرة

ٌ ب  الهتدا   امتل ٌب فً د االا  منالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ  يًم   إنشا  د  كذز وي دعلذل يطنذً  

يقاٌظ يتنلذٌ  ةا   امنالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ فً كا ليمظ ل  ٌظ        مت ا ب يل ض وحلث ينائا  م

 ظ. ملي  ا  متل ٌ ٌ

 :ٌرجى بٌان ما ٌلً

 هل ٌوجد فً دولتكم الموقرة معهد خاص بالتدرٌب على وسائل السالمة والصحة المهنٌة؟ 

   نع 

  ال 

ٌش ؾ دعلل  مصحظ ي منالدظ  مدلنٌظ لاى  متل ٌب فً د اا  مصحظ ي منالدظ  مدلنٌظ حٌث ٌتيم ى  

  مقٌا   ـ: مدعلل فً د اا  منليض  امنالدظ  مدلنٌظ ل ةا  مدؤنناا 

تيفٌ  دناللخ فنٌظ فذً دٌذل م  منذالدظ  مدلنٌذظ مادؤننذاا  القتصذالٌظ يمدةتاذؾ  مدتذلةاٌم فذً  -

 د اا  ميقاٌظ دم  ألةطا   مدلنٌظ
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 مقٌا   قٌس لناصذ   ٌئذظ  معدذا يتحاٌالذا يًمذ   لذلؾ  فذ  دنذتيى  منذالدظ يتحنذٌم لذ يؾ  -

  معدا

 منالدظ  مدلنٌظ مقٌا   ل  ناا ي حيث تط ٌقٌظ يدعدقظ فً د اا   -

 مقٌا   ل  ناا حيا حي لث  مشؽا ماتعذ ؾ لاذى ونذ ا لا يتحاٌلذا ي قتذ  ح    ذ    ا  ميقاٌذظ  -

  مدالئدظ

 تكيٌم  ن  مادعايداا  مفنٌظ  مدتعاقظ  امتص ؾ فً  ألةطا   مدلنٌظ  امدؤننظ. -

 ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك. 

 مدتعاي  إحل ث دعلل  مصحظ ي منالدظ  1990ويا  7ؤ خ فً  مد 1990مننظ  77*  مقانيم للل  

 .1996دا س  6 مدؤ خ فً  1996مننظ  9 مدلنٌظ  مدنقح  امقانيم للل 

 المادة الرابعة عشرة

ٌ ب وم تكيم دالخ  منالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ ضدم    دت  متعاٌ  فً  مل  ناا  منل ٌظ ي متط ٌقٌظ   

 ً ي مدلنً.يفً دعاهل يد  كز  متل ٌب  مفن

 :ٌرجى بٌان ما ٌلً 

 هل ٌتم تدرٌس مادة السالمة والصحة المهنٌة ضمن برامج التعلٌم؟ 

   .)نع  ) دعاهل يد  كز  متل ٌب  مفنً ي مدلنً كدالخ دم  ٌم دي ل  مل  نظ 

  ال 

 ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك. 

هذًه  مدذي ل    ذازخ  يدذم  ذٌمفً لذلخ دؤننذاا  ادعٌذظ  ي منالدظ  مدلنٌظٌت  تل ٌس دالخ  مصحظ  

  متط ٌقٌظ فً حفل  مصحظ ي منالدظ  مدلنٌظ  دعلل  مشؽا ي مل  ناا  ال تدالٌظ.

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

، نظزراً لعزدم إدراج نصزوص التشزرٌعات اإلتفاقٌةللجنة التؤكد من وجود التؽطٌة التشرٌعٌة ألحكام  لم ٌتسنّ 

 ضمن التقرٌر.  التً تؽطً هذه األحكام

* * * 
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 اإلتفاقٌات ؼٌر الُمصادق علٌها

 بشؤن المرأة العاملة. 1976( لسنة 5اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -أ

         دذم  م دلي ٌذظ  متيننذذٌظ 1976 ( منذنظ5يصذا دكتذب  معدذا  مع  ذً تق ٌذ  حذيا  التفاقٌذذظ  مع  ٌذظ  قذ  )

 ي ا  فً  م ل دا ٌاً: –

 شذذأم  مدذذ وخ  معاداذذظ لاذذى  منذذاط  مدةتصذذظ  5لذذ ض  تفاقٌذذظ  معدذذا  مع  ٌذذظ  قذذ   تذذ    – 3و  2و  1

. كدذا تذ   إلذال  1988ويا  12 امتصلٌي )وي  منذاطظ  متشذ ٌعٌظ  متذً هذً د اذس  منذي ب( يًمذ   تذا ٌخ 

نذذ تد    5 مدذذؤ خ فذذً  382 مدذذلٌ   معذذا  مدنلدذذظ  معدذذا  مع  ٌذذظ  لذذً   معذذ ض  دقتضذذى  مدكتذذيب لذذلل 

1988. 

ظ  امتصلٌي لادا  لًه  التفاقٌظ  وةًال يق   مناطظ  مدةتص 

 تي ل  ةتالفاا  ٌم  متش ٌ   متيننً يوحكا   التفاقٌظ  يتتد ا  امةصي  فً دا ٌاً : - 4

تن   مدالخ  مةادنظ دم  التفاقٌظ لاى ي يب ضذدام تذيفٌ  تنذلٌالا إلذالخ تذل ٌب  مدذ وخ  معاداذظ  -

  متنلٌالا.ا. ؼٌ  وم   متش ٌ   متيننً ال ٌتضدم وحكادا تق  د ا هًه  عل فت  ا  نقطاللا لم د اا  معد

تي ب  مدالخ  م ادنظ دم  التفاقٌظ لاى صاحب  معدا فذً  مدنشذاا  متذً تعدذا فٌلذا ننذا   تلٌئذظ ل    -

 يإندذا ددا اظماحضانظ  دف له وي  االشت    د  دنشاْخ وي دنشآا ؼٌ  وم  متش ٌ   متيننً ال ٌتضدم وحكادا 

وحكادا تي ب لاى صاحب  معدا تيفٌ  ؼ فظ ةاصظ مإل ضاع فذً كذا دؤننذظ تشذؽا لاذى  ألقذا  ٌتضدم

  د وخ.ةدنٌم 

تي ب  مدالخ  متانعظ دم  التفاقٌذظ  معدذا لاذى تةفٌذؾ  أللدذاا  متذً تكا ذؾ  لذا  مدذ وخ  معاداذظ و نذا   -

ح ذ  تعٌذٌم  مدذ وخ فذً ٌدذا يإن   ددا اذظ  مفت خ  أليمى لقب  مياللخ  ؼٌ  وم   متش ٌ   متيننً ٌتضذدم وحكادذا

 منقا  مٌليي م ف   محديالا و نا  فت خ  محدا يإً  دذا  وى ط ٌذب  مشذؽا وم هذً   معدذا دذم شذان  وم ٌضذ  

 14ي  صحظ ديمليها )ق    يزٌ   مشؤيم  ال تدالٌظ ي متضادم ي متيننٌٌم  امةا ج دؤ خ فذً و صحتلا 

 كافٌم  امنقا  مٌليي ماحديالا(.  ٌتعاي  حداٌظ  معداا  مد 2009فٌف ي 

 مدالخ  معاش خ دم  التفاقٌظ تةذيا مادذ وخ  معاداذظ  محذي فذً  محصذيا لاذى إ ذازخ  كادذا  أل ذ  ق ذا  -

ي عل  ميض  مدلخ ال تقا لم لش خ ونا ٌ  لاى وال تقا إ ازخ  عل  ميض  لم نتظ ونا ٌ   فً حٌم ون  يفي 

 لخ حنب دا إً  كام  ألد  ٌتعاي  امقطاع  مةا  وي  امقطاع  معا . متش ٌ   متيننً تةتاؾ دلخ إ ازخ  ميال
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ٌننل  متش ٌ   متيننً إ ازخ ماد وخ  معاداظ  عل  مياللخ يال ٌن  لاذى إ ذازخ ق ذا  القطاع الخاص ففً

ٌيدذا قا اذظ  30خ لطاذظ  مذياللخ  ذـ دم د اظ  مشؽا( دذل   64 مياللخ. يدم ناحٌظ وة ى حلل  متش ٌ  ) مفصا 

ٌيدذا إً  دذا يقذ  ت  ٌذ  ًمذ   شذلالخ ط ٌذظ. يفذً  مددا نذظ  معداٌذظ تدذنح فتذ خ  15خ  دا قل ه لٌل كا د   ماتد

 متدلٌل  أليمى  صفظ امٌظ يتعت   ل ةاظ فً إ ازخ  ميض  فً حٌم تعت   فت  ا  متدلٌل  مدي مٌظ لطا د ض 

 ي لاى   دنحظ  ميض     مدنذنلخ ٌيدا ةالا  مننظ  لادا يوم  نفس  منلا  ٌنط 180 ٌدكم وم تصا إمى حل  

 . مدتينط( أل    مٌيدً  ) ا ً دنان ظ  مياللخ يكًم  لاى  دنحظ  مد ض   

ال ٌن   متش ٌ   مدتعاي  امقطاع  معا  كًم  لاى إننال إ ازخ ق ا  ميض   يإندذا أّما فً القطاع العام 

 محصذيا  طاذب دذم  مدذ وخ لاذى  ٌن  لاى إ ازخ دا  عل  ميض  حللا  شل ٌم  كادا  أل ذ  دذ  إدكانٌذظ

 48 لطاظ وديدظ   د اش خ  عل لطاظ  مياللخ يتصا  إمى و  عظ وشل  د   نتحقاي نصؾ  أل ذ  )  مفصذا 

لٌند    مدتعاذي  ضذ ط  منلذا   ألنانذً  معذا  أللذي م  12 مدؤ خ فً  1983مننظ  112دم  مقانيم للل 

 مدتعاي  ض ط  1985ويا  5 مدؤ خ فً  1985ظ منن 78دم  مقانيم للل  47 ميلٌفظ  معديدٌظ ي مفصا 

  منلا   ألنانً  معا  أللي م  مدنشآا  معديدٌظ(. 

ا  مدالخ  محالٌظ لش خ دم  التفاقٌظ دنح  مد وخ  معاداظ إ ازخ د ضٌظ ةاصظ  فذً حامذظ  مدذ ض  - تةي 

   ذذاز ا  مد ضذذٌظ  منذذا   لذذم  محدذذا وي  ميضذذ  يًمذذ  دذذ  د  لذذاخ لذذل   حتنذذاب هذذًه    ذذازخ دذذم  ذذٌم 

 مدنصي  لاٌلا فً  مقانيم. فً حذٌم وم   متشذ ٌ   متيننذً ٌقذ   دذنح  مدذ وخ فذً حامذظ  مدذ ض  منذا   لذم 

  محدا إ ازخ د ض لالٌظ يمٌنا إ ازخ ةاصظ.

 

 ذ  وتن   مدالخ  م   عظ لش خ دم  التفاقٌظ وم ماد وخ  معاداظ  محي فً  محصذيا لاذى إ ذازخ  ذليم  -

ماتف غ مت  ٌظ وطفاملا يًم  ط قا ماش يط يمادلخ  متً ٌحللها  متش ٌ  فً كا ليمظ   يٌحذتفل مادذ وخ  معاداذظ 

 يلٌفتلا ةالا  هًه    ازخ  ٌندا ٌن   متش ٌ   متيننً فً  مقطاع  مةا  لاى وم ٌدنح  مدذؤ    ةصذظ 

ٌيدذا فذً  معذا  ) التفاقٌذظ  90 م ةصذظ  ليم و  خ مكا لادا ٌقل  طا ذا فذً ًمذ  يال ٌدكذم وم تت ذايز هذًه 

وم مألدلذاا  2006منذنظ  58( ودا فً  مقطاع  معذا  فقذل نذ   مقذانيم لذلل  36 مدشت كظ   طا ٌظ  مفصا 

 محي فً  النتفاع  امنلا   مةا  ماعدا نصؾ  ميقا د   نتحقاي  ا ً  أل    طاب دذنلم ي دقتضذى قذ    

  شذ  ؾ   ل  ي إز    أللذي م  مدعنٌذٌم يحذللا دذلخ  النتفذاع دم  ميزٌ   مًي ٌدا س ناطظ  متنانذا وي 

 نلا   معدا نصؾ  ميقا   الث نني ا  يٌدكم ت لٌل هًه  مدلخ د تٌم ةالا طٌاظ  مدنا   مدلنً ي تحتفل 
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 ألدلاا  مدنتفعاا  امنلا   مةا  ماعدا نصؾ  ميقا  حقيقلم كاداظ فً  متل ج ي مت قٌظ ي معطا ي متؽطٌظ 

 لٌظ .  ال تدا

ال تي ذذل صذذعي اا وةذذ ى تحذذيا ليم  متصذذلٌي لاذذى هذذًه  التفاقٌذذظ ؼٌذذ   مصذذعي اا  متشذذ ٌعٌظ  - 5

  مدًكي خ نا قا.

تيمً  محكيدظ  متيننٌظ وهدٌظ  امؽظ مديضيع لدا  مدذ وخ. يقذل تعذللا    ذ    ا ي متشذ ٌعاا  – 6

 معدا خ  ٌنلا ي ٌم  م  ا فً د اا  ملالفظ مانليض  عدا  مد وخ يحداٌظ  مد وخ  معاداظ يتحقٌي  مدناي 

 :ينًك  فً هً   مصلل دا ٌاً

د وخ  معاداذظ ينذًك  صالقا  م دلي ٌظ  متيننٌظ لاى  معلٌل دم  تفاقٌاا  معدا  مليمٌظ  متً تتعاي  ذام

 :دنلا  امةصي 

 وني للا  شأم  نتةل    مننا  تحا نطح  أل ض فً  مدنا    دةتاؾ  45 تفاقٌظ  معدا  مليمٌظ  ق   -    

  ماننا   شأم  معدا  ماٌاً  89 تفاقٌظ  معدا  مليمٌظ  ق    -

  ماننا   شأم  معدا  ماٌاً  89مالتفاقٌظ  ق   1990  يتيكيا   -

  معدا ي معادالا لنل تنايي  او ي   معدا شأم تنايي  100 تفاقٌظ  معدا  مليمٌظ  ق    -

  شأم  متدٌٌز فٌدا ٌة   النتةل   ي مدلنظ. 111 تفاقٌظ  معدا  مليمٌظ  ق    -

 لاى  تفاقٌظ  ألد   مدتحلخ  شأم دن  كا وشكاا  متدٌٌز ت اه  مد وخ.  1985يصالقا ننظ  

 شأم  منالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ ي مدتضذدنظ  7لاى  تفاقٌظ  معدا  مع  ٌظ  ق   1987كدا صالقا ننظ 

 تشؽٌا  مننا  فً  أللداا  مةط خ وي  مشاقظ وي  مضا خ  امصحظ.ألحكا  تح   

يإمى  انب  ألحكا   مدشت كظ  متً تنط ي لاى  م  ا ي مد وخ  ليم دٌذز  ٌتضذدم  متشذ ٌ   متيننذً 

 معلٌل دم  ألحكا   مةاصظ  متً تنل  لدا  مد وخ يتللؾ إمى حداٌظ  مد وخ  معاداظ  صفتلا  مدزلي ظ كاد وخ 

  امةصي :. يدم هًه  ألحكا  نًك  يكأ 

  الخاص:( فً القطاع 1     

 ( : 1966وف ٌا  30 مدؤ خ فً  1966مننظ  27 دقتضى  مقانيم للل  ) مصال خ* د اظ  مشؽا 

 متدٌٌذذز  ذذٌم  م  ذذا ي مدذذ وخ فذذً تط ٌذذي وحكذذا  د اذذظ  مشذذؽا ي منصذذي   دك  )لذذل  5 مفصذذا  -

  متط ٌقٌظ ملا( 

  ألديدظ: لطاظ  ألديدظ ي  حظ  م ضالظ يؼ فظ  م ضالظ(  )حداٌظ 64 مفصا  -
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  مننا  مٌال(  )تشؽٌا 71إمى  66 مفصيا   -

 مننذذذا  فذذذً ولدذذذاا تحذذذا  أل ض ي مدتعاقذذذظ  انذذذت  اع  مدعذذذالم  )تشذذذؽٌا 78ي  77 مفصذذذالم   -

  مقلٌدظ( 

 لاى  ألةالي  امدؤنناا  متً تشتؽا  لا  مننا (   ) مدحافلظ 378ي  76 مفصالم   -

  مننا  فً ولداا فالحٌظ ةط خ(. )تشؽٌا 375مفصا    -

 مدتعاذذي  تنلذذٌ  ونلدذذظ  مضذذدام  1960لٌنذذد    14 مدذذؤ خ فذذً  1960منذذنظ  30*  مقذذانيم لذذلل        

  ميض ( . )دنحظ لٌل  82ي  81ي  80 لٌل ي  79 لٌل ي  78 ال تدالً:  مفصيا 

تذن    مدضذديم:دلم ي أل    أللنى  مفالحذً *  ألي د   مضا طظ مأل    أللنى  مدضديم مدةتاؾ  م    

 هًه  ألي د  ص  حظ لاى  نط اي  أل ي   ملنٌا لاى  معداا دم  م ننٌم  ليم وي تدٌٌز.

 مدتعاذذي  نلذذا     ٌذذاا  مشذذٌةيةظ  1974وف ٌذذا  27 مدذذؤ خ فذذً  1974منذذنظ  499لذذلل   ألدذذ  *

دكذ   )  محذي  15 مفق خ )ل( دم  مفصا  : مفالحً      ٌظ فً  مدٌل م ؼٌ  ي مع ز ي م اقٌم  عل يفاخ  مدنتف

فً  متقالل د  إ  ا   متدت   ام   ٌظ لنذل  اذيغ نذم  مةدنذٌم  امننذ ظ ماننذا   أل ٌذ  ا  مالتذً هذم ودلذاا 

 م ال ظ وطفاا (

ي مدنط قذظ لاذى  دٌذ   ألنشذطظ ؼٌذ   1973دذا س  20فذً  ) مد  دذظ التفاقٌظ  مدشت كظ   طا ٌظ * 

 :مةاضعظ مد اظ  مشؽا( مفالحٌظ  

 ٌم  م  ا ي مد وخ فً ف    معدا ي مت نذٌ  ي أل ذ ( ينفذس  ألحكذا  دي ذيلخ  ) مدناي خ 11 مفصا 

 قطالا. 54فً كافظ  التفاقٌاا  مدشت كظ  مقطالٌظ يهً تشدا حامٌا 

 2017ويا  11 مدذؤ خ فذً  2017منذنظ  58دم  مقانيم  ألنانً  م لٌل للل  4يقل  لت    مفصا 

 معنذذؾ ضذذل   مدذذ وخ شذذكال دذذم وشذذكاا  متدٌٌذذز ي نتلاكذذا محقذذيي   مدذذ وخ ي مدتعا ذذي  امقضذذا  لاذذى  معنذذؾ ضذذل  

   ننام.

ل  مفصا  لاى كذا  مددا نذاا  متدٌٌزٌذظ دن  لاى ون   تتةً  مليمظ كا   متل  ٌ   مالزدظ ماقضا   6يقل وك 

ضل  مد وخ ةاصظ لاى دنتيى  أل   ي متؽطٌظ  ال تدالٌظ فً  دٌ   مقطالاا يدن   النتؽالا  القتصالي 

خ  صحتلا ينالدتلا يك  دتلا.  ماد وخ يتشؽٌالا فً ل يؾ قانٌظ وي دلنٌظ وي دض  

  :العام( فً القطاع 2    
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 12 مدذؤ خ فذً  1983ظ منذن 112ميلٌفذظ  معديدٌذظ ) مقذانيم لذلل *  منلا   ألنانً  معا  أللذي م        

 (: 1983لٌند   

 )د لو لل   متدٌٌز(  11 مفصا  -

 )لطاظ  مياللخ يلطاظ  ألديدظ(   48 مفصا  -

 20 مدذذؤ خ فذذً  83دكذذ   )  حذذظ  م ضذذالظ(: وضذذٌؾ هذذً   مفصذذا  امقذذانيم لذذلل  48 مفصذذا  -

 مدتعاي  ضذ ط  1983لٌند    12 مدؤ خ فً  112 مدتعاي  تنقٌح  مقانيم للل  1997لٌند   

 .ً  معا  أللي م  ميلٌفظ  معديدٌظ منلا   ألنان

ويا  5 مدذؤ خ فذً  1985مننظ  78*  منلا   ألنانً  معا  أللي م  مدنشآا  معديدٌظ ) مقانيم للل 

1985: ) 

 )د لو لل   متدٌٌز(  4 مفصا  -

 )لطاظ  مياللخ يلطاظ  ألديدظ( 47 مفصا  -

 مدتعاذذذي  نلذذذا   م ا ٌذذذاا  مدلنٌذذذظ  1985دذذذاي  5 مدذذذؤ خ فذذذً  1985منذذذنظ  12 مقذذذانيم لذذذلل * 

ي معنك ٌظ ماتقالل ي م اقٌم لاى قٌل  محٌاخ فً  مقطاع  معدذيدً  مدذنقح ي مدذتد   نصذي  الحقذظ ي ذاألة  

(  مذذًي ةذذيا  محذذي فذذً ) لٌذذل 5:  مفصذذا 1988 ذذي م  27 مدذذؤ خ فذذً  1988نذذنظ م 71 مقذذانيم لذذلل 

ننظ وي إ م دعيي  20ناب    ٌظ  متقالل  مد ك   امنن ظ مألدلاا  مالتً ملم  ال ظ و نا  م  ٌت ايز ننل   كت

 إلاقظ لدٌقظ.

   داحيلذذا فذذً  منذذني ا  ألةٌذذ خ يقذذل تذذ   عدذذا  مدذذ وخ تطذذي   ي مدتعاذذلذذ ؾ  متشذذ ٌ   متيننذذً  – 7

 ٌاً  عض  ألد اظ: فٌدا مةاصظ  امديضيع ينًك    مع  ٌظ النت شال  دعاٌٌ   معدا 

 متذً تي ذب  معدذا لاذى ضذدام تكذافؤ  5 نت شال   أحكذا   مدذالخ  م انٌذظ دذم  التفاقٌذظ  مع  ٌذظ  قذ   -

 مف   فً  النتةل    ٌم  م  ا ي مد وخ فً كافظ د االا  معدا  ت  ت عا مدصالقظ  م دلي ٌظ  متيننٌظ لاى 

 معدا  ماٌاذً ماننذا  دالئدذظ وحكذا  د اذظ  مشذؽا دذ   شأم  89التفاقٌظ  معدا  مليمٌظ  ق   1990  يتيكيا 

وحكا  هً   م  يتيكيا  مًي ٌتين  فً  محاالا  متذً ٌدكذم فٌلذا  فذ  تح ٌذ  تشذؽٌا  مننذا  مذٌال دذ  تذيفٌ  

 15 مدذؤ خ فذً  62ضداناا محداٌظ  مد وخ. يتللؾ  ألحكا   مدضافظ مد اظ  مشذؽا  دقتضذى  مقذانيم لذلل 

 ٌس دناي خ  مد وخ  ام  ا  إلطائلا وك   دم ق ا ف    معدا مٌال ليم  متةاً إمى دزٌل تك 1996 يٌاٌظ 

 لم هلؾ حداٌظ  مد وخ  معاداظ يًم   إق     عض  مضداناا مفائلتلا.
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 مليمظ  حداٌظ  محقيي  مدكتنذ ظ مادذ وخ  تاتز » ومدم  م  يتيكيا  مدًكي  لاى  46كدا ن    مفصا 

ذذا دةتاذذؾ  يتضذذدم  يتعدذذا لاذذى للدلذذا يتطيٌ هذذا  مليمذذظ  تكذذافؤ  مفذذ    ذذٌم  م  ذذا ي مدذذ وخ فذذً تحد 

 مدنذذؤيمٌاا يفذذً  دٌذذ   محذذاالا. تنذذعى  مليمذذظ إمذذى تحقٌذذي  متناصذذؾ  ذذٌم  مدذذ وخ ي م  ذذا فذذً  مد ذذامس 

 «. مدنتة ظ. يتتةً  مليمظ  متل  ٌ   مكفٌاظ  امقضا  لاى  معنؾ ضل   مد وخ

ذذل    مدذذي طنٌم» وم  دنذذ  لاذذى  21دذذم ةذذالا  مفصذذا الدسززتور الجدٌززد للجمهورٌززة التونسززٌة كدذذا وك 

ي مدي طناا دتناييم فً  محقيي ي مي   اا يه  ني   ودا   مقانيم دم ؼٌ  تدٌٌز تضدم  مليمظ مادي طنٌم 

 «.مل  ون اب  معٌش  مك ٌ  يتلٌئي مدي طناا  محقيي ي مح ٌاا  مف لٌظ ي معادظ 

حذي مكذا  دذي طم يدي طنذظ يتتةذً   معدذا» م دم  ملنذتي  لاذى و 40كدا ون   ن   دم ةالا  مفصا 

 مليمظ  متل  ٌ   مض ي ٌظ  مضدان  لاى وناس  مكفا خ ي  نصاؾ يمكا  دي طم يدي طنظ  محي فً  معدا فً 

 ل يؾ الئقظ ي أ   لالا.

 نت شال   أحكا   مدالخ  م ام ظ دم  التفاقٌظ  متً تن  لاى دنح  مدذ وخ  معاداذظ  أل ذ   مددا ذا أل ذ   -

إضذافظ  مفصذا  1993 يٌاٌذظ  5 مدؤ خ فذً  66 دقتضى  مقانيم للل   م  ا يًم  لم  معدا  مددا ا  ت   

ذ  ال ٌدكذم  متدٌٌذز  ذٌم  م  ذا ي مدذ وخ فذً تط ٌذي  5 دك   ضدم وحكا  د اظ  مشذؽا  مذًي ٌقذ  صذ  حظ ون 

ا ي متكذيٌم  مدلنذً تؽطذً كافذظ  ي نذب  مشذؽا كاالنتذل ب ي متذأ ٌ  يلذ يؾ  معدذ ) متًوحكا  د اظ  مشؽا 

ا  التفاقٌظ  مدشت كظ   طا ٌظ يٌعض  التفاقٌذاا  …يفنخ لقل  مشؽا ( ي منصي   متط ٌقٌظ ملا.  يقل نص 

  أل  .لاى د لو لل   متدٌٌز فً   تفاقٌظ( ص  حظ 14 مدشت كظ  مقطالٌظ )

ى وم  هًه  أل ي  كدا تن   ألي د   مدتعاقظ  ض ط  أل ي   ملنٌا فً  مقطالٌم  مصنالً ي مفالحً لا

اا دم  م ننٌم.  تنط ي لاى  معد 

لاذى ضذدام إتاحذظ  ٌ ذب  معدذاي نت شال   أحكا   مدالخ  م   عظ دم هًه  التفاقٌظ  متً تن   لاى ون   

 مف   ماد وخ  معاداظ لاى قل   مدنذاي خ دذ   م  ذا فذً كافذظ د  حذا  متعاذٌ  يكذًم  فذً  متي ٌذ  ي متذل ٌب 

خ فً   المتحاي مدلنً ق ا ي عل  فٌف ي ٌنط ي لاى  17 امعدا  فإم   مقانيم  متي ٌلً ماتكيٌم  مدلنً  مدؤ  

 م ننٌم  ليم تدٌٌز يهي دا ناه  فً تز ٌل للل  مفتٌاا  مدق الا لاى  الةتصاصاا  متً كانا حك   لاى 

  مًكي  د ا  مدٌكانٌ  ي مكل  ا  ي معاي   متقنٌظ.

 مت قٌظ  مدلنٌظ ض طا  ألنلدظ  ألنانٌظ  مةاصذظ ي التفاقٌذظ  مدشذت كظ ودا فً دا ٌتعاي  امدناي خ فً 

  طا ٌذذظ  يكذذًم   التفاقٌذذاا  مدشذذت كظ  مقطالٌذذظ  مدقذذاٌٌس  متذذً تعتدذذل فذذً  مت قٌذذظ  مدلنٌذذظ  يتتد ذذا هذذًه 

  مدقاٌٌس  امةصي  فً  مقٌدظ  مدلنٌظ  ام  يع إمى  عض  معناص  وهدلا دلخ  مددا نظ  معداٌظ فذً  مدلنذظ



149 

  
 

ي متكيٌم ي مدؤهالا  مدلنٌظ   يهً دقاٌٌس ديضيلٌظ ال تأةً  االلت ا  هً   م نس وي ً    يكًم   مشذأم 

 امنن ظ مايلٌفظ  معديدٌظ   حٌث  قتضى  منلا   ألنانً  معذا  أللذي م  مليمذظ وم  ت قٌذظ  مديلذؾ دذم  ت ذظ 

قلدٌذظ فذً  م ت ذظ ي م ذل  خ  يتذت  إمى  ت ظ ولاى د اش خ ٌكيم ط قا مدقاٌٌس ديضيلٌظ د ا تذيف  شذ ط  أل

 مت قٌظ إ   دنال خ ل ةاٌظ وي  دتحذام دلنذً وي د حاذظ تكذيٌم يهذي دذا نذاه  فذً تطذي   لذلل  مننذا   مالتذً 

 ٌشؽام ةططا يلٌفٌظ ني   فً  مقطاع  مةا  وي  معا .

ا د اظ  م ذ  ال ي نت شال   أحكا   مدالخ  منالنظ دم  التفاقٌظ  متً تدن  تشؽٌا  مننا  نص  شؽا لاذى ون 

ٌ يز تشؽٌا  مننا  دلدا كانا نذنل   ألدذاا تحذا  أل ض فذً  مدنذا   ي مدقذاط  يفذً حضذائ   نذت  اع 

 .دم د اظ  مشؽا( 78ي  77 مدعالم  مقلٌدظ وي تحيٌالا وي إٌل للا ) مفصا 

مى لاى ي يب تيفٌ  ك  نً دناي معلل  مننيخ  معادالا فً  مدحالا  متذً تتذي 71كدا ن    مفصا 

 .ل ضلا لاى  معدي فٌلا  مننا  د اش خ  م ضائ  وي 

لاذى  ؤنذا   مدؤننذاا وم ٌحذافلي  لاذى  ألةذالي  محدٌذلخ يد  لذاخ  آلل ب  76كدا وي ب  مفصذا 

ظ  امدحالا  متً ٌعدا  لا  مننا  ي ألطفاا  م امؽيم دذم  معدذ  ليم  يمحداٌذظ  مفتٌذاا  نذنظ. 18 معادظ ةاص 

 مالتً ٌعدام كدعٌناا دنزمٌظ دم  متشؽٌا   مد ك   ي  نتؽالا  القتصالي دم ةالا  مت فٌ  فً  منم   أللنى 

 4 مدؤ خ فذً  2005مننظ  32ننظ  دقتضى  مقانيم للل  16ننظ إمى  14ماق يا  فً  معدا  مدنزمً  دم 

 مدتعاذي  حامذظ لداذظ  مدنذازا   يًمذ   1965 يٌاٌذظ   مدذؤ خ فذً وي   25 مدنق ح ماقانيم للل  2005وف ٌا 

ل  ــذـ 138تداشٌا د  دقتضٌاا  تفاقٌظ  معدا  مليمٌظ  ق   نذنظ  16 شأم  منم   أللنى ماق يا فً  معدا  مدحل 

 مدذؤ خ فذً  2002منذنظ  80ننظ ط قا ماقانيم  متي ٌلً للل  16يكًم  د  إمز دٌظ  متعاٌ   ألنانً  إمى 

  مدتعاي  امت  ٌظ ي متعاٌ . 2002 يٌاٌظ  23

ي نت شال   أحكا   مدالخ  متانعظ دم  التفاقٌظ  متً تي ب  معدا لاى تةفٌؾ  أللدذاا  متذً تكاذؾ  لذا 

 14 مد وخ  معاداظ و نذا   مفتذ خ  ألةٌذ خ دذم  محدذا فقذل ح ذ  قذ    يزٌذ   مشذؤيم  ال تدالٌذظ  مدذؤ خ فذً 

(     12 ) مفصذذاادحدذذيالا  متذً ٌنذذدح معادذذا ي حذل  نقالذذا ي مدتعاذذي  تحلٌذذل  مذيزم  ألقصذذى م 2009فٌفذ ي 

تعٌٌم  وٌظ  د وخ فً  منقا  مٌليي ماحديالا و نا  فت خ  محدا  مدعاٌنظ ط ٌا إً  دا  وى ط ٌذب  مشذؽا وم هذً  

  صحتلا وي  صحظ ديملها.  معدا دم شأن  وم ٌض   

ويا  11 مدذؤ خ فذً  2017ظ منذن 58كدا دن   مدشذ ع  متيننذً دذم ةذالا  مقذانيم  ألنانذً لذلل 

 دتنذاع لذم  فعذا ويي مدتعاي  امقضا  لاى  معنؾ ضل  مد وخ  النتؽالا  القتصالي ماد وخ يهي كذا   2017



150 

  
 

كالحرمززان مززن فعذذا  دذذم شذذأن   نذذتؽالا  مدذذ وخ  وي ح دانلذذا دذذم  مدذذي  ل  القتصذذالٌظ دلدذذا كذذام دصذذل ها 

 و المداخٌل وحضر العمل أو اإلجبار علٌه.األموال أو األجر أو المداخٌل والتحكم فً األجور أ

 مدتعاذي  1986دذا س  28 مدذؤ خ فذً  1986منذنظ  433دذم  ألدذ  لذلل  15كدا  قتضى  مفصا 

إمذى  لمضذ     امنن ظ ماننا   مالتً فً نم   ن اب ٌ ذب وم ٌقذ  تيزٌذ  تع    امحداٌظ دم  ألشعظ  مدؤٌنظ ون  

يال ٌدكم ألٌظ  د وخ   ا حدالا وم تشتؽا فً ل يؾ   مزدم.ً  ألشعظ  د  لاخ وك   دا ٌدكم دم  مدي زنظ ف

 معدا  وي  يهً  متً   ٌدكم وم تت ايز متع ضاا  مننيٌظ إمى  ألشعظ فً  مل يؾ  معالٌذظ ماعدذا  م ال ذظ 

 دم نفس  ألد (. 32 ) مفصاولشا  دم تحلٌل ا دعالا  مكدٌظ   

تط ٌذي  1996 يٌاٌذظ  15 مدذؤ خ فذً  62 مدضاؾ  دقتضذى  مقذانيم لذلل  3– 68يح     مفصا 

 مد وخ  معاداظ  ىمٌال( لا إدكانٌظ  ف  تح ٌ  تشؽٌا  مننا   ) مدتعاقظدم د اظ  مشؽا  2– 68وحكا   مفصا 

 مدلخ نتظ لش  ون يلا لاى  ألقا ق ا  متا ٌخ  مدتيق  مايض . 

دذم  التفاقٌذظ  متذً تحلذ  فصذا  مدذ وخ  معاداذظ و نذا  حدالذا وي  مدذالخ  م انٌذظ لشذ خ  ي نت شال   أحكا 

دذم د اذظ  4– 68 مفصذا  نذ     قٌادلا  إ ازخ  ميض  وي و نا  إ ازتلا  مد ضذٌظ  نذ ب  محدذا وي  ميضذ 

( لاى ون  ال ٌدكم وم ٌكيم تط ٌي وحكا  1996 يٌاٌظ  15 مدؤ خ فً  62 امقانيم للل  ) مدضاؾ مشؽا 

   ف  تح ٌ  تشؽٌا  مننا  مٌال فً فت خ ق ا ي عل  ميض ( ن  ا مقط  لقل  مشؽا. ) مدتعاي 3-68 مفصا 

لدال  أحكا   مدالخ  منا عظ لش خ دم نلذا   تفاقٌذاا يتيصذٌاا  معدذا  مع  ٌذظ تي ذ  ننذةظ دذم  – 8

اا    متامٌظ:هً   متق ٌ  إمى دنلداا وصحاب  أللداا ي معد 

  خ ي مصنالاا  متقاٌلٌظ  التحال  متيننً ماصنالظ ي مت ا -

  التحال  متيننً مافالحظ ي مصٌل  م ح ي   -

  التحال  معا   متيننً ماشؽا.  -

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

بشزؤن  1976 ( لسزنة5اللجنة علماً بما جاء فً تقرٌر الجمهورٌة التونسٌة الخاص باإلتفاقٌة رقم ) أخذت

صززعوبات التززً تحززول دون التصززدٌق إتخززاذ اإلجززراءات الالزمززة للتؽلززب علززى الل فززً المززرأة العاملززة، وتؤمزز

 ها.علٌ

 

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

         دذم  م دلي ٌذظ  متيننذذٌظ 1977( منذنظ 8يصذا دكتذب  معدذا  مع  ذً تق ٌذ  حذيا  التفاقٌذذظ  مع  ٌذظ  قذ  )

 فً  م ل دا ٌاً:ي ا   –

 شأم  مح ٌاا ي محقيي  منقا ٌظ لاى  منذاطظ  مدةتصذظ  8ت   ل ض  تفاقٌظ  معدا  مع  ٌظ  ق   – 3و 2و 1

ييق  إلال   مدلٌ   معا  مدنلدذظ  1988ويا  12 تا ٌخ  361 امتصلٌي وي د اس  مني  ب  امدكتيب للل 

 . 1988ن تد    5 مدؤ خ فً  382 معدا  مع  ٌظ  لً   مع ض  امدكتيب للل 

ظ  امتصلٌي لادا  لًه  التفاقٌظ.  وةًايقل   مناطظ  مدةتص 

  ٌاً:تي ل  ةتالفاا  ٌم  متش ٌ   متيننً يوحكا   التفاقٌظ تتد ا  امةصي  فً دا  – 4

ذاا  معذ ب ي معدذاا  مذيطنٌٌم فذً  -            تن   التفاقٌظ فً دالتلا  م انٌظ لاى ي يب  مدناي خ  ٌم  معد 

اا يفذً  متدتذ   كافذظ  محقذيي  منقا ٌذظ ؼٌذ  وم   متشذ ٌ   متيننذً  النتدا  إمى لضيٌظ دنلداا  مع  ) مفصذاد 

دم د اظ  مشؽا( ٌشت ط  م ننٌظ  متيننٌظ  امنن ظ أللضا   منقا اا  مدلنٌظ  مدكافذٌم  ذإل  خ  منقا ذظ وي  251

اا  أل انب  دا فٌل  لداا  م ال م  مع  ٌظ  إل  خ وي تنٌٌ   منقا ظ يال ٌندحتنٌٌ ها  إال  صذفظ  نذت نائٌظ  ماعد 

 إً  دا تحصاي  لاى دي فقظ يزٌ   مشؤيم  ال تدالٌظ ي متضادم  متً تعطى  عل وةً  وي  ميز     مدعنٌٌم.

تاز   التفاقٌظ فً دالتلا  معاش خ  أم ٌكفا تش ٌ  كا ليمذظ مدنلدذاا  معدذاا يدنلدذاا وصذحاب  -          

دم  م لظ   ل  ٌظ وي ؼٌ ها فً حٌم وم  متشذ ٌ   متيننذً  معدا ح ٌظ  ال تداع ليم حا ظ إمى إًم دن ي 

 مدشت كظ  امةصي ( ٌشت ط  امنن ظ مال تدالاا  منقا ٌظ  متً تق  ل ةذا  مدؤننذظ وي فذً  ألدذاكم  ) معقيل

  معادظ  محصيا لاى إًم دن ي دم  ئٌس  مدؤننظ وي دم  مناط  معديدٌظ.

  مدًكي خ نا قا.ال تي ل صعي اا ؼٌ   مصعي اا  متش ٌعٌظ  – 5

 21ٌضدم لنتي   م دلي ٌظ  متيننٌظ  مح ٌاا  مف لٌظ ي معادظ لاى قل   مدناي خ حٌذث نذ    مفصذا  – 6

 مدي طنيم ي مدي طنذاا دتنذاييم فذً  محقذيي ي مي   ذاا يهذ  نذي   ودذا   مقذانيم دذم ؼٌذ  »دن  لاى وم  

ذظ  ملذ  ونذ اب  معذٌش  ٌذئيتلتدٌٌز يتضدم  مليمظ مادي طنٌم ي مدي طناا  محقذيي ي مح ٌذاا  مف لٌذظ ي معاد 

 محي  منقذا ً  دذا فذً ًمذ  »لاى وم   35كدا وم   محي  منقا ً دضديم دم ةالا  متنصٌ   فصا  «  مك ٌ 

 شذذأم  مح ٌذذظ  منقا ٌذذظ  87كدذذا صذذالقا تذذينس لاذذى  تفاقٌذذظ  معدذذا  مليمٌذذظ  قذذ  «. حذذي   ضذذ  ب دضذذديم

أم حذي  متنلذٌ  ي مدفايضذظ  م دالٌذظ يلاذى  شذ 98 تفاقٌذظ  معدذا  مليمٌذظ  قذ    منقذا ً يلاذىيحداٌظ  محي 

  شأم دد اً  معداا. 135 تفاقٌظ  معدا  مليمٌظ  ق  
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 144  مليمٌذظ  قذ يمقل ت   دؤة   تللٌ   محي  منقا ً دم ةذالا دصذالقظ  اللنذا لاذى  تفاقٌذظ  معدذا  

ٌذذظ ي  تفاقٌذظ  قذذ   شذذأم لالقذاا  معدذذا فذً  ميلٌفذظ  معديد 151ي التفاقٌذظ  قذ    مدشذاي  ا  م ال ٌذذظ شذأم 

 1 مدؤ خ فذً  2013مننظ  7 شأم تندٌظ  مدفايضاا  م دالٌظ يًم   دقتضى  مقانيم  ألنانً للل  154

  .2013وف ٌا 

يقل  ا   متش ٌ   متيننً  مدتعاي  امنقا اا دك نا ماد ذال   مذي  لخ  دعذاٌٌ   معدذا  مليمٌذظ ي مع  ٌذظ         

ح ٌظ ددا نظ  منقا اا منشاطلا يإلل ل ونلدتلا. تدكٌم  ي الننحاب دا  ح ٌظ  النض  منقا اا )ح ٌظ تكيٌم 

  منقا اا دم  متنلٌالا  مالزدظ مددا نظ دلادلا  حداٌظ  مدد اٌم  منقا ٌٌم(.

كدا ٌق    متش ٌ   متيننً حي وصحاب  معدذا ي معدذاا فذً تكذيٌم  مدنلدذاا  متذً ٌةتا ينلذا حٌذث  قتضذى 

ذذ 242 مفصذذا  ذذس  كذذا ح ٌذذظ نقا ذذاا وي  دعٌذذاا دلنٌذذظ تضذذ  وشةاصذذا دذذم هذذًه  مد اذذظ ون    ٌدكذذم وم تتأن 

وي دلنا د ت طظ  عضلا   عض تنذالل لاذى تكذيٌم دنتي ذاا دعٌنذظ  دشا لظ ٌتعاطيم نفس  مدلنظ وي ح فظ 

 وي نفس  مدلنظ  مح خ.

ال ٌشذت ط يال ٌةض  تكيٌم  منقا اا إمى وي تذ ةٌ  دنذ ي دذم ق ذا  منذاط  معديدٌذظ  فامتشذ ٌ   متيننذً 

دم د اظ  مشذؽا  250نيى إ     ا تللؾ إمى إلال   مناط  معديدٌظ  تكيٌم  منقا ظ. فط قا ألحكا   مفصا 

فإم  مدؤننٌم مكا نقا ظ دلنٌظ ٌتعٌم لاٌل  فقط إٌل ع  مقانيم  ألنانً يقائدظ  ألشذةا   مدكافذٌم  إل  تلذا 

يتدذا س دنلدذاا  معدذاا يدنلدذاا وصذحاب  معدذا إمى د كز  ميالٌظ وي  مدعتدلٌذظ  متذً  لذا دقذ   منقا ذظ. 

 نشاطلا  د  ل إٌل ع  مي ائي  مدًكي خ.

ٌظ تكيٌم »وم    م دلي ٌظ  متيننٌظدم لنتي   35هً    طا  إمى ون    قتضى  مفصا    شا خ فًيت ل   ح  

 ألنانذٌظ يفذً  ألحز ب ي منقا اا ي م دعٌاا دضدينظ يتاتز   ألحز ب ي منقا ذاا ي م دعٌذاا فذً ونلدتلذا 

 «.ونشطتلا  أحكا   ملنتي  ي مقانيم ي امشفافٌظ  مدامٌظ ين ً  معنؾ

ٌضدم  متش ٌ   متيننً دذم  لذظ وةذ ى ح ٌذظ ددا نذظ  منقا ذاا ألنشذطتلا حٌذث مذ  تتضذدم د اذظ  مشذؽا 

دكافٌم وحكادا تتعاي  ط ي تنٌٌ   مشؤيم   ل  ٌظ ي مدامٌظ مانقا اا يال كًم  إ     ا  نتةاب  ألشةا   م

  إل  تلا فلًه  مدنائا تنلدلا  مدنلداا  منقا ٌظ  كا ح ٌظ فً قي نٌنلا  ألنانٌظ يونلدتلا  مل ةاٌظ.

يةيا  متش ٌ   متيننً مانقا اا  دكانٌظ تكيٌم  تحال ا ي ادعاا يًمذ  يفذي نفذس قي لذل تكذيٌم  منقا ذاا  

ٌظ يونلدتلذا  مل ةاٌذظ يكذًم   ح ٌذظ  نتةذاب يتتدت  هًه   تحال ا ي م ادعاا  ح ٌظ إلل ل قي نٌنلذا  ألنانذ

 دد اٌلا يتنلٌ  ونامٌب تنٌٌ ها يض ط    دت لدالا.
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دذم  5 ) مفصذايضدم  متش ٌ   متيننً ح ٌظ  معداا فً   نة  ط  أي دنلدظ نقا ٌظ دكينظ  صذفظ قانينٌذظ 

ا مكا  لضي فً نقا ظ دلنٌظ   مفصا كا يقا دم  منقا ظ ) الننحاب فً  التفاقٌظ  مدشت كظ   طا ٌظ( كدا ٌةي 

 دم د اظ  مشؽا(.   254

 ٌاً:يمتٌنٌ  لدا  منقا اا  وق   متش ٌ   متيننً  داظ دم  محقيي تتد ا  امةصي  فٌدا 

 دم د اظ  مشؽا(  244 ) مفصادنح  منقا اا  مشةصٌظ  مدلنٌظ  -        

دم  247 ) مفصاإدكانٌظ إ     لقيل وي  تفاقٌاا د   دٌ   منقا اا  ألة ى وي  م دعٌاا وي  مدؤنناا  -   

 د اظ  مشؽا(.

  مشؽا( د اظ 244 ) مفصاحي  مقٌا   امللايى ملى  مدحاك   -  

 244 ) مفصذاحي  كتناب  ألدال   مدنقيمذظ يؼٌذ   مدنقيمذظ نذي   كذام ًمذ   دقا ذا وي  لينذ   -             

 د اظ  مشؽا(.

 د اظ  مشؽا( 245لل  قا اٌظ  معقا  ا ي أل اث  مالزدظ منشاط  منقا اا ماح ز ) مفصا  -            

 د اظ  مشؽا(. دم 256 ) مفصاهً  ي قتضى  متش ٌ   متيننً وم ٌكيم حا   منقا ظ  مدلنٌظ  ق    قضائـً 

ذذا  التفاقٌذذاا  مدشذذت يدذذم  لذذظ          تفاقٌذذظ دشذذت كظ  54ي  مدشذذت كظ   طا ٌذذظ ) التفاقٌذذظ كظ وةذذ ى  نص 

 ٌاً: قطالٌظ( لاى  داظ دم  متنلٌالا مددا نظ  منشاط  منقا ً ل ةا  مدؤننظ تتد ا  امةصي  فٌدا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               لت  ؾ صاحب  معدا  امنقا ظ  مدكينظ  صفظ قانينٌظ                                                     -             

  مشذل  يكادذا  قتضذى  مدقا اذظ ودذ  ا ل  يًم  دذ خ فذًق يا صاحب  معدا ماني ب  منقا ٌٌم  ط -             

 وكٌل .

دذذنح  منذذي ب  منقذذا ٌٌم  ميقذذا  مضذذ ي ي مددا نذذظ يلذذائفل  ي مدشذذا كظ فذذً لي  ا تكيٌنٌذذظ  -             

  منقا ٌظ.تنلدلا  مدنلدظ 

 إدكانٌظ لقل  منقا ظ   تدالاا  امعداا  دكام  معدا يةا ج ويقاا  معدا. -           

إدكانٌظ يض   منائب  منقا ً  مًي يق  تكاٌف  ماقٌا   دلا  نقا ٌظ وي  نتةا ذ  لضذي  قذا    نقا ذظ   -             

دذ  صذاحب  معدذا  لاذى ًدذظ  معدذا   تفذاي مدؤننظ  متً ٌنتدً إمٌلذا وي مٌكذيم داحقذا  دنلدذظ نقا ٌذظ ي عذل 

  منقا ً.

 منقا ٌظ ي م ادعاا ي تحال  م ادعاا  مليمٌظ. مدشا كظ فً  مدؤتد  ا  مدلنٌظ ي  -            
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دم  التفاقٌظ  مدشت كظ   طا ٌذظ وم   معداذظ وحذ    فذً  النةذ  ط  5يمحداٌظ  مدد اٌم  منقا ٌٌم وي ب  مفصا 

دظ نقا ٌظ  يال ٌدكم مادؤ     تةاً وي  ق    إز    معادذا  دذا فذً ًمذ   مطذ ل وي  قانينٌظ. صي خ  دتكينظ دنل 

اذ   منقاظ  ن ب  نقا ٌذظ وي ددا نذت  محقيقذ   منقا ٌذظ يفذي  مقذي نٌم ي مت  تٌذب  مدنذؤيمٌظ نتدائ   منقذا ً وي تحد 

دظ  مدؤننظ  كدا ٌ ب وم ال د  لاخ ح  يًم  د  مدعت ؾ  لا قانينا    منقا ٌظ مدعديا  لا فً إطا   ملٌاكا 

فاا   محقيي فًلم ددا نظ هًه تنتت  تكيم   مط فٌم  امدؤننظدم وحل وي حاا دم  ألحي ا ولداا وي تص  

 دةامفظ ماقي نٌم.

نظ  صي خ قانينٌظ  مدد اظ فً ني   لا  . كدا ٌحت    مش لٌٌم  امدؤننظٌعت ؾ  مدؤ    امدنلدظ  منقا ٌظ  مدتكي 

لذذا فذذً لذذا    ملٌاكذذا  مقانينٌذذظ   حتذذ    صذذالحٌاا مصذذالحٌاا  مقانينٌذذظ ي مشذذ لٌظ مانقا ذذظ  متذذً تدذذا س دلاد 

 داظ ل ةا  مدؤننظ. مدد اظ ماع

طاذ ل  ٌق ا  مدؤ    وي دم ٌني    صفظ قانينٌظ  مني ب  منقا ٌٌم  مش لٌٌم  امدؤننظ دم فً كا  شذل  حنذب 

لذ ؾ  دذام يو  عذٌم   مدذؤ    فذًللا  محا ذظ إمذى ًمذ . يٌكذيم طاذب  مدقا اذظ كتا ٌذا يٌ ٌذب لنذ   يكا دا

فذذي لاٌلذذا  مط فذذا م  تذذت    مدقا اذذظ فذذي  . يٌحذذ    فذذً  دٌذذ   مدقذذا الا نذذالظ. يفذذً  محذذاالا  مدتأكذذلخ  متذذً ٌت 

خ لدا فعاً. ٌدضًدحض    دم  مط فٌم في   نتلا   م انظ. يتعت    مدقا اظ دل 

دذ   لت ذا   مذًم  تةصٌ  دكتب دؤ  ث منقا ظ  مدؤننذظ إً  تذيف  ا ملٌذ    دكانٌذاا   مدؤ    لاىٌح   

 حا ٌاا يدصامح  مدؤننظ.

فلا ميحاا وي   لا  مدعا قاا  منقا ٌظ  يتيض   األداكم  متً ٌةتاؾ إمٌلا  ن  ي  ا تاصيكدا ٌض  تحا تص  

يم  لا وك   دم ؼٌ ها.   معداا يٌد  

  متكيٌنٌظ  متً امدؤننظ  ميقا  مض ي ي ماقٌا   يلائفل  يمادشا كظ فً  ملي  ا  مادنؤيمٌم  منقا ٌٌمٌدنح 

دلا  منقا ظ  لاى  مادؤننذاا  نذالظ نذنيٌا 30ٌت ايز  ميقا  مددنيح مادنذؤيمٌم  منقذا ٌٌم دشذت كٌم  والتنل 

ا  ٌم  ا دذانالظ طٌاظ  مننظ  امنن ظ مادؤنناا  متذً  60لادا ي 99ي 50 متً تشؽ   ذٌم دائذظ يدذائتً  تشذؽ 

ا وك  نالاا طٌاظ  مننظ  امنن ظ مادؤنناا  متً  110لادا ي  لااهًه  منذادم دائتً لادا. يتكيم  تشؽ 

 االتفاي  ٌم  مدؤ    ينقا ظ  مدؤننظ. يٌ ب لاى  مدنتفعٌم  لذًه  كٌفٌظ  نتعداملايٌت   ض ط   أل  .ةامصظ 

ٌ ب. منالاا إلال   مدؤننظ دن قا ق ا     مذلي  ا  متكيٌنٌذظفذً  دطاي ذظ مادشذا كظيإً  كانا  منذالاا   متؽ

ٌ م لاى    متنفٌذًي ماد كزٌذظلذم  مدكتذب  تكذيم صذال خ ذأي  ي  النذتللا  لاذى وم   مدنتفعٌم  النتللا ٌتع

  مدلنٌظ  مدعنٌظ.  معا  ما ادعظ منقا ٌظ وي  مكاتب  معا  مالتحال  م ليي ماشؽا  مدعنً وي  مكاتب 
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  تدالذاا لادذظ  ذاأل      دكذام  معدذا فذً  مدحذا  مذًي  دي فقظ  مدؤ    لقلكدا ٌدكم منقا ظ  مدؤننظ  عل 

 دالاا ةا ج ويقاا  معدا دا م  ٌت في  مط فام لاى دا ٌةامؾ ًم .ٌنانب  مط فٌم. يتاتئ   ال ت

اا  مدؤننظفً صي خ  نتةاب وحل  أل     نائ ا نقا ٌا قا    إحلى  منقا اا  مدنة ط  لا    فإم  هً   منائب لد 

  مدذؤ    فذً يضذعٌظ إمحذاي  دذ  تدت عذ   ذاأل   وي  تفذاي دذ ٌيض   طاب دم  مدنلدظ  متا   ملذا دذ  نذا ي 

ً      ز  دن  يضعٌظ لل   مد اش خ  ليم و  .  فإم   مدنلدظ  ي يله فً. يمكم فً صي خ ًم  ف ليميإم تع

خ هًه  ٌحتفل طٌاظ  مدؤ   .ٌاز  لفع  ددا هي دحديا لاى   لف  دا منقا ٌظ تقي   فً  مت قٌذظ   منٌا ظ  حقيق دل 

خ   محاي ل ةاٌا دنتة ا متعٌٌم كا   مددنيحظ كداي ألقلدٌظ ي دٌ   الدتٌاز ا  مي كام د اش    يٌ قى طٌاظ دل 

اا.  دنليب ٌنيب  معد 

ٌ م فذً د كذز لدذا اةذ  دطذا ي  شذاؼ   وييٌق  إ  اع  منائب  منقا ً إمى د كز لداذ   ألصذاً إم كذام  ٌعذ

ٌ م م ت ت  فً صنف   نفس  مدؤننظ. يفً صي خ دا إً  وص ح د كزه  ألصاً شاؼ    تكيم م   أل يميٌذظ مٌعذ

 فٌ .

  أحكا  هًه  التفاقٌظ ت  دا ٌاً:  نت شال  -7

 نت شذذال   أحكذذا   مدذذالخ  منالنذذظ لشذذ خ دذذم  التفاقٌذذظ  متذذً تي ذذب  ذذأم ٌكفذذا  مقذذانيم  متنذذلٌالا  مالزدذذظ 

مادنؤيمٌم  منقا ٌٌم مددا نظ دلادل  ةالا دي لٌل  معدا ني   كانذا هذًه  مدلذا   امدنشذآا وي ةا  لذا  تذ   

   مت فٌذ  فذً  منذالاا (2008نذنظ نان ظ  مدفايضاا  م دالٌظ مد   عذظ  التفاقٌذاا  مدشذت كظ  مقطالٌذظ  د

 مدةيمظ ماني ب  منقا ٌٌم مددا نظ يلائفل  ي مدشا كظ فً لي  ا تكيٌنٌظ تنلدلذا  مدنلدذظ  منقا ٌذظ يتةتاذؾ 

 هًه  منالاا حنب ح    مدؤننظ.

ي نت شال   أحكا   مدالخ  م ادنظ لش خ دم  التفاقٌظ  متً تحل  نقا وي يقؾ وي فصذا وي   ضذ     امعضذي  

خ فً  2007مننظ  19 منقا ً  ن ب  نتدائ  وي ددا نت  منشاط   منقا ً  كدا ت    دقتضى  مقانيم للل   مدؤ  

دذذم  مد اذذظ  مشذذؽا  166 مفصذذا   مدتعا ذذي  تنقذذٌح  عذذض وحكذذا  د ا ذذظ  مشذذؽا نذذحب وحكذذا  2007وف ٌذذا  2

كدذا   منقا ٌٌم.ي مدتعا ي  حداٌظ ولضا   ما ام  النتشا ٌظ مادؤنناا يني ب  معداظ دم  مط ل لاى  مدد  اٌم 

كاني  ولضا   ما نذظ   نتشذا ٌظ مادؤننذظ وي ني  ذا   معداظ ني  تعطى  أليميٌظ فً    قا  فً  معدا مدد اً 

 166  فً حامظ  مط ل وي   ٌقاؾ لم  معدا ألن اب إقتصالٌظ وي فنٌظ ) مفصا ماعداظ وي دد اٌم نقا ٌٌم يًم

 دك    دم د اظ  مشؽا(.

لذا ننذةظ دذم هذً    –8 ذظ ي    ٌ لدال  أحكا   مدالخ  منا عظ لش خ دم نلا   تفاقٌذاا يتيصذٌاا  معدذا  مع  

           متق ٌ  إمى دنلداا وصحاب  معدا ي معداا  متامٌظ:                      
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  التحال  متيننً ماصنالظ ي مت ا خ ي مصنالاا  متقاٌلٌظ  -               

  م ح ي  التحال  متيننً مافالحظ ي مصٌل   -                  

  التحال  معا   متيننً ماشؽا.    -                  

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

بشزؤن  1977( لسزنة 8اللجنة علماً بما جاء فً تقرٌر الجمهورٌة التونسٌة الخاص باإلتفاقٌة رقم ) أخذت

ات التزً تحزول دون الحرٌات والحقوق النقابٌة، وتؤمل فزً إتخزاذ اإلجزراءات الالزمزة للتؽلزب علزى الصزعوب

 التصدٌق علٌها.

 

* * * 

 

 وضة الجماعٌة.بشؤن المفا 1979( لسنة 11اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -ج

دذذم  م دلي ٌذذظ  1979 ( منذذنظ11يصذذا دكتذذب  معدذذا  مع  ذذً تق ٌذذ  حذذيا  التفاقٌذذظ  مع  ٌذذظ  قذذ  )

 ي ا  فً  م ل دا ٌاً: –          متيننٌظ

 شأم  مدفايضظ  م دالٌظ لاى  مناطظ  مدةتصظ  11ت   ل ض  تفاقٌظ  معدا  مع  ٌظ  ق   – 3و 2و 1

. 1992نذ تد    30 تا ٌخ  275تصلٌي )وي  مناطظ  متش ٌعٌظ  متً هً د اس  مني ب(  امد  ناظ للل  ام

وكتذذي    12 تذذا ٌخ  469كدذذا تذذ   إلذذال   مدذذلٌ   معذذا  مدنلدذذظ  معدذذا  مع  ٌذذظ  لذذً   معذذ ض  امد  نذذاظ لذذلل 

1993. 

  مناطظ  مدةتصظ  امتصلٌي لادا  لًه  التفاقٌظ. وةًايقل 

 ٌاً: تي ل  ةتالفاا  ٌم  متش ٌ   متيننً يوحكا  هًه  التفاقٌظ. يتتد  ا  امةصي  فً دا – 4

لٌظ لش  لاى  متش ٌ   مذيطنً تحلٌذل فتذ خ زدنٌذظ ماذلةيا فذً  متفذايض ي النتلذا  تي ب  مدالخ  محا -

م وحكادذا تتعا ذي  لذًه  مدنذأمظ يتقتصذ   التفاقٌذاا  مدشذت كظ  دن  فً حٌم وم  د اظ  مشؽا  متيننذٌظ ال تتضذد 

ذ  فذً  مي قذ  ٌذت  تحلٌذل تذ ا ٌخ  ل ٌذظ  مد  دظ محل   آلم لاى ض ط ا اا يإ     ا  مد   عظ فحنب  ؼٌ  ون 

ذاا ق ذا  ي نتلا   مدفايضاا فً  التفاقاا   طا ٌظ  متذً ت  دلذا  مدنلدذاا  مد كزٌذظ ألصذحاب  معدذا ي معد 

  مش يع فً  مدفايضاا  مقطالٌظ.
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تي ب  مدالخ  محالٌظ لش  نا قظ  مًك  لاى تش ٌ  كا ليمظ تنلٌ  حي   ض  ب وي  مصل  لم  معدا  -

م د ا هًه  ألحكا . ا  متش ٌ   متيننً فال ٌتضد   و نا  نٌ   متفايض. ود 

 ال تي ل صعي اا وة ى ؼٌ   مصعي اا  متش ٌعٌظ  مدًكي خ نا قا. – 5

محكيدظ  متيننٌظ وهدٌظ  امؽظ مادفايضظ  م دالٌظ  الت ا ها ينٌاظ فعاٌظ ماحي    ال تدذالً تيمً   – 6

يول خ د اى متش ٌ  وط  ؾ   نتاج فً تحلٌل  معالقاا  مقائدظ  ٌنلذا يضذ ط شذ يط يلذ يؾ  معدذا ينلذ   

 تفاقٌذظ  معدذا  امدصالقظ لاذى  1957مدناهدتلا فً تطيٌ  تش ٌ   مشؽا  صفظ لادظ. مًم   ال ا دنً ننظ

ذظ حداٌذظ  محذي  منقذا ً يلاذى  تفاقٌذظ  معدذا  مليمٌذظ  قذ   87 مليمٌظ  ق    ٌ ٌظ  منقا   شذأم حذي  98 شأم  مح  

 شذأم دد اذً  135لاذى  تفاقٌذظ  معدذا  مليمٌذظ  قذ   2007 متنلٌ  ي مدفايضظ  م دالٌظ. كدا صالقا نذنظ 

اا  كدا ت    دقتضى  مقانيم للل  تنقٌح  عض ْ حكا  د اظ  2007ْ ف ٌا  2دؤ خ فً  م 2007مننظ  19 معد 

 ام ذذا( يتدذذا  169دكذذ   ي169دكذذ    166( يإضذذافظ فصذذيا وةذذ ى )166ي 165 مشذذؽا ) مفصذذاٌم 

 دال دتلا د  وحكا  هًه  التفاقٌظ.   

صذذا د اذذظ  مشذذؽا   مصذذال خ  دقتضذذى  مقذذانيم لذذلل  خ فذذً  1966منذذنظ  27يةص  وف ٌذذا  30 مدذذؤ  

 (.52إمى  31   معني م  م امث دم  مكتاب  أليا مديضيع إ      التفاقٌاا  مدشت كظ ) مفصيا دم 1966

  مليمٌذظ  قذ يمقل ت   دذؤة   تذللٌ   مدفايضذظ  م دالٌذظ دذم ةذالا دصذالقظ  اللنذا لاذى  تفاقٌذظ  معدذا 

 شأم لالقذاا  معدذا فذً  ميلٌفذظ  معديدٌذظ ي التفاقٌذظ  151 شأم  مدشاي  ا  م ال ٌظ ي التفاقٌظ  ق   144

 مدذؤ خ  2013نذنظ م 7 شأم تندٌظ  مدفايضاا  م دالٌظ يًم   دقتضى  مقانيم  ألنانً لذلل  154 ق  

 . 2013وف ٌا  1فً 

اا يوصحاب  معدذا فذً  متفذايض  م دذالً يًمذ   س  متش ٌ   متيننً حي   مدنلداا  مدلنٌظ ماعد  يٌك  

اظ        تفاقٌاا دشت كظ حٌث وي ب  مفصا دم د اظ  مشؽا وم ت     38 دم ةالا تحلٌل  ألط  ؾ  مدؤه 

اا  ألك   تد ٌال.   التفاقٌظ  مدشت كظ  ٌم  مدنلداا  منقا ٌظ ألصحاب  معدا ي معد 

يمئم  قتص   متش ٌ   متيننً لاى تقنٌم نتاج  مدفايضظ  م دالٌظ وي  التفاقٌذاا  مدشذت كظ  فانذ  تذ   

تنلٌ   مدفايضظ  م دالٌظ مألط  ؾ  مدعنٌظ. فاالتفاقاا   طا ٌظ مفتح  مدفايضاا  م دالٌظ  متً ت ذ   لاذى 

إمذى  انذب صذ ؽتلا  – كزٌذظ ألصذحاب  معدذا دنتيى د كزي  ٌم  مدنلدظ  مد كزٌظ ماعدذاا ي مدنلدذظ  مد

فلذذً تتضذذدم وحكادذذا تذذنل    مدفايضذذظ  م دالٌذظ لاذذى  مدنذذتيى  مقطذذالً يتتعاذذي  امةصذذي   – متي ٌلٌذظ 

 تا ٌخ  ملةيا ي النتلا  دم  متفايض ي ا ام  متفايض يت كٌ تلذا ي ط ٌقذظ فذض   مدنذائا  متذً ت قذى دحذا 

م انظ  أليمى ما نظ  مد كزٌظ مادفايضاا ٌتضد م لالخ ول ٌاا ةالؾ  ٌم ط فً  متفايض. كدا وم  دحض   
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يدنل ٌظ  متفايض  يهً  داظ دم  مد ال  ي مقي لل  متً تللؾ  امةصي  إمذى ضذدام حنذم نذٌ  ولدذاا 

  ما  ام  مقطالٌظ ماتفايض.

يتط قذذا  التفاقٌذذظ  مدشذذت كظ   طا ٌذذظ  مد  دذذظ  ذذٌم  التحذذال  معذذا   متيننذذً ماشذذؽا ي التحذذال  متيننذذً 

شذت كظ إمذى إ ذ    ا د   عذظ  التفاقٌذاا  مد 1973دا س  20ماصنالظ ي مت ا خ ي مصنالاا  متقاٌلٌظ فً 

( يكًم  ط ٌقظ فض   مةالفاا  متً ٌدكم وم تنشأ  دنان ظ تفنٌ  وي تأيٌا  ألحكذا  3ي مت     فٌلا ) مفصا 

(. يقل ت   نحب هًه        ا ي ألحكا  لاى كافظ  التفاقٌذاا  مدشذت كظ  مقطالٌذظ  متذً 4 متعاقلٌظ ) مفصا 

  تفاقٌظ دشت كظ قطالٌظ. 54ٌ اػ لللها حامٌا 

ل  متشذذ ٌ   متيننذذً ضذذدنٌا دنذذتيى  متفذذايض دذذم ةذذالا تنلٌدذذ    ذذ    ا إ ذذ     التفاقٌذذاا  يمقذذل حذذل 

 دنتيى  مقطالً يلاى صعٌل  مدؤننظ. مدشت كظ لاى  م

ض  متشذ ٌ   متيننذً مادفايضذظ  م دالٌذظ لاذى  مصذعٌل  مذيطنً  فذإم هذً   مدنذتيى دذم  يمئم م  ٌتع  

 متفايض ن ل م  تك ٌنا فً  مددا نظ  معداٌظ يًم  دم ةالا إ     يد   عذظ  التفاقٌذظ  مدشذت كظ   طا ٌذظ  

 يكًم   التفاقاا   طا ٌظ  متً تن ي فتح  مدفايضاا  م دالٌظ مد   عظ  التفاقٌاا  مدشت كظ  مقطالٌظ.

يت  ى  مدفايضاا  مقطالٌظ  صفظ د اش خ صاب م ذام قطالٌذظ تضذ   لذلل  دتنذايٌا دذم دد اذٌم لذم 

اا يدد اٌم لم وصحاب  معدا ٌق  تعٌٌنل  ذاا ي مدنلدذظ   معد   كذا ح ٌذظ دذم طذ ؾ  مدنلدذظ  مد كزٌذظ ماعد 

ذاا.   مدؤننذظ  ذٌم لاذى صذعٌل مد كزٌظ ألصحاب  معدذا. يت ذ ى  مدفايضذاا  إل  خ  مدؤننذظ ينقا ذظ  معد 

تعذذلٌاً مالتفاقٌذذظ إً  كانذذا  مدفايضذذاا تتعاذذي  د   عذذظ  يتفضذذً لذذالخ إمذذى إ ذذ     تفاقٌذذظ دشذذت كظ وي داحذذي

  التفاقٌظ  مدشت كظ.  

ا خ دعٌنذظ لاذى  يقل ةي  خ ؼٌ  دعٌنذظ وي مدذل  ا مدل   وال متش ٌ   متيننً إدكانٌظ إ      التفاقٌظ  مدشت كظ إد 

نني ا يإً  تي صا  معدذا  االتفاقٌذظ  مدشذت كظ  عذل  نتلذا  دذلتلا  فإنلذا تتحذيا د ذلئٌا إمذى  5تت ايز دلتلا 

خ ؼٌ  دعٌنظ إال إً  كام هنا  شذ ط دةذامؾ مذًم  فذً  التفاقٌذظ ن دذم د اذظ  32فنذلا ) مفصذا  تفاقٌظ ً ا دل 

  مشؽا(.

ا  متش ٌ   متيننً إدكانٌظ يض  حل  مالتفاقٌظ  مدشت كظ ً خ ؼٌ   مدعنٌظ   ؼ ذظ دذم وحذل كدا ةي   ا  مدل 

 ألط  ؾ ي امنن ظ م  فقط يٌشت ط لاٌذ  وم ٌعاذ   دٌذ  وطذ  ؾ  التفاقٌذظ  عزدذ  هذً  يًمذ  ق ذا شذل  لاذى 

 دم د اظ  مشؽا(. 33 ألقا  ) مفصا 
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اا  متا عٌم مألنشذطظ  مل ةاذظ فذً د ذاا تط ٌذي  يتف ض وحكا   التفاقٌظ لاى  دٌ  وصحاب  معدا ي معد 

 دم د اظ  مشؽا( يًم   قط   منل  لذم  نتدذائل  وي لذل   نتدذائل  مانقا ذظ  متذً و  دذا 31 التفاقٌظ ) مفصا 

  التفاقٌظ.

عالقذاا  مدتيمذلخ كدا ون   فً كا  دؤننظ ل ةاظ فً د اا تط ٌي  التفاقٌظ  تف ض وحكا   التفاقٌذظ لاذى  م

ذذاا دذذم شذذ يط  التفاقٌذذظ  لذذم  معقذذيل  مف لٌذذظ وي  م دالٌذذظ إال  إً  كانذذا شذذ يط تاذذ   معقذذيل وك ذذ  نفعذذا ماعد 

 دم د اظ  مشؽا(. 31 مدشت كظ ) مفصا 

ذ  دنذً إقذ     منٌانذظ  متعاقلٌذظ نذنظ  تذا ٌخ إ ذ     التفاقٌذظ  مدشذت كظ  1973هً  يت ل    شا خ إمذى ون 

 تفاقٌذظ دشذت كظ قطالٌذظ  51  طا ٌظ دا  نف   للل  التفاقٌذاا  مدشذت كظ  مقطالٌذظ ٌتطذي   مٌصذا حامٌذا إمذى 

 ألنشطظ  القتصالٌظ ؼٌ   مفالحٌظ  مةاضعظ مد اظ  مشؽا. كدا ت   إ     لذلل ك ٌذ  دذم  التفاقٌذاا  تؽطً  ا  

  مدشت كظ  مةاصظ  امدؤنناا.

 دقتضذى  مداحذي  1984 د   عذاا  د   عذظ ويمذى نذنظ   طا ٌظ  الثيقل شللا  التفاقٌظ  مدشت كظ 

ضى  مداحي  متعذلٌاً  دقت 1992يد   عظ  انٌظ ننظ   1984نيفد    17 مددضى  تا ٌخ  1 متعلٌاً للل 

يًم   دقتضى  مداحي  متعلٌاً للل  2004يد   عظ  ام ظ ننظ  1992وكتي    15 مددضى  تا ٌخ  2للل 

 .2004داي  14 مددضى  تا ٌخ  3

لاذى  م انذب  مدذامً وي  أل ذي   ألنانذٌظ  وص حا  مدفايضاا  م دالٌذظ دقتصذ خ  2011يدنً ننظ 

ذلخ فذً  دٌذ   مقطالذاا  دقتضذى  ي مدنح  يًم  لاى  مدنتيى  مد كزي. يقل تذ   إقذ    زٌذال ا  ننذ ظ ديح 

 تفاقاا و  دا  ٌم  التحال  معا   متيننً ماشؽا ي التحال  متيننذً ماصذنالظ ي مت ذا خ ي مصذنالاا  متقاٌلٌذظ 

 .2014ي 2012ي 2011 عني م نني ا 

تذذ    التفذذاي  ذذٌم  التحذذال  معذذا   متيننذذً ماشذذؽا ي التحذذال  متيننذذً ماصذذنالظ   2015ي ةصذذي  نذذنظ 

لاذى زٌذالخ فذً  أل ذي   ألنانذٌظ دذ   مت فٌذ  فذً  2016 انفً  28ي مت ا خ ي مصنالاا  متقاٌلٌظ  تا ٌخ 

 يدنحظ  محضي .دنحظ  منقا 

نا ي  مًك  ت   2016 انفً  28  يت نٌدا مإلتفاي  مددضى ٌي  2017 – 2016ي ةصي  ننتً 

  .2017دا س  10  تا ٌخ 2017ي 2016  تفاي لاى  مزٌال ا فً  أل ي  ي مدنح مننتً 

طذذ  ؾ  ال تدالٌذذظ حذذيا فذذتح  يمذذظ  لٌذذلخ دذذم  مدفايضذذاا  م دالٌذذظ مد   عذذظ كدذذا تذذ    التفذذاي دذذ   أل

 . 2018دا س  دم شل   تفاقٌاا  مدشت كظ  مقطالٌظ فً  ان ٌلا  مت تٌ ً ي مدامً  ل ٌظ 
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 نت شال   أحكا   مدالخ  منا عظ دم  التفاقٌظ  متً تي ب لاى  م لاا  مدةتصظ  معدا لاذى تذللٌ   – 7

يٌ ذ ز ًمذ    مدفايضظ  م دالٌظ  فإم   محكيدظ  متيننٌظ دا  نفكا تعدا لاى  منلذيض  امدفايضذظ  م دالٌذظ

 54 امةصي  دم ةالا تطي   للل  التفاقٌاا  مدشت كظ  مقطالٌظ  متً ت   إ   دلا ي مًي  اػ إمى حل   آلم )

تذت    1990 تفاقٌظ( تؽطً حي مً داٌيم ينصذؾ لادذا يكذًم  تتذامً  مد   عذاا ي متذً وصذ حا دنذً نذنظ 

ضذظ  م دالٌذظ فذً  مقطذاع  معدذيدً  صفظ لي ٌظ كذا  ذالث نذني ا. كدذا لداذا  مليمذظ لاذى تشذ ٌ   مدفاي

 ف لٌ   ميلٌفظ  معديدٌظ ي مدؤنناا ي مدنشذآا  معديدٌذظ حٌذث وصذ حا  مدفايضذاا فذً هذً   مقطذاع تذت   

 وٌضا  صفظ دنتلدظ كا  الث نني ا لاى ؼ     مدفايضاا فً  مقطاع  مةا .

يلداا  مليمظ دم  لظ وة ى لاذى تندٌذظ قذل  ا يدذؤهالا  مدتفايضذٌم دذم ةذالا تنلذٌ   معلٌذل دذم 

ب  معدذذا  مذذليمً وي  منذذلي ا ي مداتقٌذذاا حذذيا  مدفايضذذظ  م دالٌذذظ يتقنٌاتلذذا يًمذذ   امتعذذايم نذذي   دذذ  دكتذذ

 مد كذذز  مع  ذذً  ل  خ  معدذذا ي متشذذؽٌا. يقذذل تذذ   تشذذ ٌ  دد اذذٌم لذذم  مدنلدذذاا  منقا ٌذذظ ألصذذحاب  معدذذا 

اا فً هًه  منلي ا ي مداتقٌاا.  ي معد 

ي نت شال   أحكا   مدالخ  م ادنظ دم هًه  التفاقٌظ  متً تي ب لاى كا ليمظ لضي إنشا  و لزخ ماتحكذٌ  

تتيمى لنل  الحتكا  إمٌلا  اتفاي  مط فٌم تنيٌظ دا قل ٌنشأ دم ةالؾ  نذ ب فشذا  مدفايضذظ  م دالٌذظ  ٌقذ   

 طذذا ي  مد ذذ   ق ذذا كذذا  يمذذظ دذذم  مدفايضذذاا  م دالٌذذظ  ذذٌم دنلدذذظ وصذذحاب  معدذذا )  التحذذال  التفذذاي  

 متيننً ماصنالظ ي مت ا خ ي مصنالاا  متقاٌلٌظ ( يدنلدذظ  معدذاا ) التحذال  معذا   متيننذً ماشذؽا ( تكذيٌم 

ضذافظ إمذى دد اذً م نظ د كزٌظ مادفايضاا تت كب دم  ال ظ ولضا  لم كا دذم  مد كذزٌتٌم  منقذا ٌتٌم  ا 

يز  خ  مشؤيم  ال تدالٌظ تتيمى هًه  ما نظ دناللخ  ألط  ؾ  مدتفايضظ لاى ت ايز  مصعي اا  متً تنشذا 

  دنان ظ  مدفايضاا  م دالٌظ قصل  متيصا إمى  تفاي . 

يفذً حامذذظ لذذل  فذض  مدنذذائا  متذذً ت قذذى دحذا ةذذالؾ  ذذٌم  ألطذذ  ؾ  مدتفايضذظ لاذذى دنذذتيى  ما نذذظ 

ذب دذم يزٌذ   مشذؤيم   مد كزٌظ مادفيضاا فإم  هًه  مدنائا ت ف  إمى  ما نظ  م ال ٌظ مادفايضاا  متذً تت ك 

ٌذظ ي ئذذٌس  التحذذال  متيننذذً ماصذذنالظ ي مت ذذا خ ي مصذذنالاا  متقاٌلٌذذظ ي ألدذذٌم  معذذا  مالتحذذال  معذذا   ال تدال

  متيننً ماشؽا يًم  قصل  م ا فٌلا نلائٌا.

ذ  ننذةظ دذم  – 8 لدال  أحكا   مدالخ  منا عظ لش خ دم نلا   تفاقٌاا يتيصذٌاا  معدذا  مع  ٌذظ تي  

اا  متامٌظ: هً    متق ٌ  إمى دنلداا وصحاب  أللداا ي معد 

 الاا  متقاٌلٌظ  التحال  متيننً ماصنالظ ي مت ا خ ي مصن -

  التحال  متيننً مافالحظ ي مصٌل  م ح ي  -
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  التحال  معا   متيننً ماشؽا. -

 

 جنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:* وبدراسة الل

 1979( لسززنة 11اللجنزة علمزاً بمززا جزاء فزً تقرٌززر الجمهورٌزة التونسزٌة الخززاص باإلتفاقٌزة رقزم ) أخزذت

ات التزً تحزول دون ، وتؤمل فزً إتخزاذ اإلجزراءات الالزمزة للتؽلزب علزى الصزعوبالمفاوضة الجماعٌةبشؤن 

 التصدٌق علٌها.

 

* * * 

 

 بشؤن عمل األحداث. 1996( لسنة 18)اإلتفاقٌة العربٌة رقم  -د

دذذم  م دلي ٌذذظ  1996منذذنظ ( 18يصذذا دكتذذب  معدذذا  مع  ذذً تق ٌذذ  حذذيا  التفاقٌذذظ  مع  ٌذذظ  قذذ  )

 ي ا  فً  م ل دا ٌاً: – متيننٌظ 

 مدةتصذظ  ظ شأم لدا  ألحل ث لاذى  منذاط 18ت  ل ض  تفاقٌظ  معدا  مع  ٌظ  ق   – 3و  2و  1   

كدذا  1996ويا  28 مدؤ خ فً  304 مناطظ  متش ٌعٌظ  متً هً د اس  مني ب يًم   امدكتيب للل  )وي

ويا  31 مدؤ خ فً  315ت  إلال   مدلٌ   معا  مدنلدظ  معدا  مع  ٌظ  لً   مع ض  دقتضى  مدكتيب للل 

1996.) 

  التفاقٌظ. مناطظ  مدةتصظ  امتصلٌي لادا  لًه  وةًايقل  

 ٌاً:  امةصي  فٌداتي ل  ةتالفاا  ٌم  متش ٌ   متيننً يوحكا   التفاقٌظ يتتد ا  – 4

 التفاقٌظ وم ٌحصا  ألحل ث  مًٌم ٌعدايم  دقتضذى لقذل لدذا لاذى  لش خ دمتي ب  مدالخ  منالنظ  -

و   ال ٌقا لم  محل  أللنى مأل    مدق   فً كا ليمظ د  د  لاخ  حتناب ًم  يفي نالاا لدال  فً حٌم 

تي ب  ألي د   مضا طظ مأل    أللنى  مدضديم مدةتاؾ  مدلم ؼٌ   مفالحٌذظ فذً  متشذ ٌ   متيننذً  ذأم ال 

 % دم  أل    أللنى  مدضديم. 85ننظ لم  18معداا ليم ٌقا و    

تق   مدالخ  معش يم دم  التفاقٌظ حي  معادا  محلث فً   حظ ون يلٌظ إمز دٌذظ دلفيلذظ  أل ذ  دذلتلا  -

نالظ دتصاظ لاى  ألقا فً حذٌم وم  متشذ ٌ   متيننذً ال ٌي ذب وم تكذيم  م  حذظ  ألنذ يلٌظ دلفيلذظ  24

 ل ث وي مؽٌ ه . أل   ني    امنن ظ مألح
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تي ب  مدالخ  محالٌظ ي معش يم وم ٌتدت   محلث   ا ً دلخ    ازخ لفعظ ي حلخ لاى  ألقا يوم ٌتدتذ   -

  لا فً  مدلخ ةالا نفس  معا  فً حٌم ال ٌتضدم  متش ٌ   متيننً وحكادا فً هً   مشأم.

اٌم ملٌذذ  لاذذى كٌفٌذذظ تي ذذب  مدذذالخ  منالنذذظ ي معشذذ يم لاذذى صذذاحب  معدذذا تذذل ٌب  ألحذذل ث  معذذاد -

 نتةل   ينائا  منالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ يوم ٌ  قب تط ٌقلا يٌؤدم  نتفالتل  دم تاذ   مينذائا فذً حذٌم ال 

 ٌي ل د ا هً   المتز    امتش ٌ   متيننً.

تاز   مدالخ  متانعظ ي معش يم لاى كا صاحب لدا ٌعدا ملٌ  وحل ث وم ٌض  فً دكذام لذاه  فذً  -

كا   مةاصظ  تشؽٌا  ألحل ث يوم ٌ اػ  م لظ  مدةتصظ  أندا   ألحل ث  مذًٌم ٌعداذيم ملٌذ  ديق   معدا  ألح

يولدا ه  يتا ٌخ  متحاقل   امعدا فً حٌم ال ٌتضدم  متش ٌ   متيننً وحكادذا تاذز  صذاحب  معدذا  تعاٌذي 

  ألحكا   مةاصظ  تشؽٌا  ألحل ث ي  الغ  م لظ  مدةتصظ  األحل ث  مًٌم ٌعدايم ملٌ . 

 ال تي ل صعي اا ؼٌ   مصعي اا  متش ٌعٌظ  مدًكي خ نا قا.  – 5

نل   متش ٌ   متيننً لدا  ألطفاا فً  ت اه حداٌتل  دم  متشؽٌا  مد كذ  مدذا مذ  دذم تذأ ٌ  نذا ً  – 6

 لاى  مل  نظ. يلاى دي ل تل لاى صحتل  ينديه   م لنً ي معقاً 

 نذذلا دعذذاٌٌ   معدذذا  مليمٌذذظ ي مع  ٌذذظ ًمذذ   حكذذ  يٌقذذي   متشذذ ٌ   متيننذذً لاذذى نفذذس  مد ذذال   متذذً تك

دصالقظ تينس لاى  معلٌل دم  تفاقٌاا  معدا  مليمٌظ  مةاصظ  لً   مد اا يدم وهدلذا  تفاقٌذظ  معدذا  مليمٌذظ 

 شذأم ونذيو وشذكاا لدذا  182 شأم  منذم  أللنذى ماق ذيا فذً  معدذا ي تفاقٌذظ  معدذا  مليمٌذظ  قذ   138 ق  

 ٌاً: فٌدا مد ال   يتتد ا هًه ألطفاا. 

 تحلٌل  منم  أللنى مق يا  ألطفاا فً  معدا   -

 إ  ا ٌظ إ      مفح   مط ً متأهٌا  ألطفاا ماعدا   -

 تحلٌل نالاا  معدا  مٌيدٌظ  -

 تح ٌ   معدا  ماٌاً مألطفاا  -

  معادا  ينالدظ  مطفا محفال لاى صحظ  -

  مننيٌظ  يدم  م  حظإق    حي  مطفا  معادا فً حل ولنى دم  أل    -

 ةامصظ  أل        

 إق    لقي اا مادةامفٌم مألحكا   مدنلدظ معدا  ألطفاا. -

 * تحلٌل  منم  أللنى ماق يا فً  معدا
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ل  متش ٌ   متيننً  منم  أللنى ماق يا فً  معدا فً دةتاذؾ  ألنشذطظ  القتصذالٌظ  مةاضذعظ مد اذظ   حل 

م  مًي تنتلً فٌذ  إ  ا ٌذظ  متعاذٌ   ألنانذً يفقذا ماقذانيم  متذي ٌلً ننظ كقاللخ لادظ يهي  من 16 مشؽا  ـ 

ي مدتعاذذي  امت  ٌذظ ي متعاذٌ   مدل نذذً ي مذًي ٌقذذ  إ  ا ٌذظ  متعاذذٌ   2002 يٌاٌذظ  23 مدذؤ خ فذذً  80لذلل 

 يٌاٌذظ  29 مدذؤ خ فذً  65ننظ )لادا يوم هً   مقانيم  متي ٌلً ومؽى  مقانيم لذلل  16 ألنانً إمى نم 

 .(16دتعاي  امنلا   مت  يي  مًي كام ٌن  وٌضا لاى إ  ا ٌظ  متعاٌ   ألنانً إمى نم  م 1991

ي لذذلؾ حداٌذذظ  مفئذذاا  مةصيصذذٌظ دذذم  متشذذؽٌا  مد كذذ  ي النذذتؽالا  القتصذذالي تذذ   مت فٌذذ  فذذً  منذذم 

ضذ ط ننظ يًم  تداشٌا د  وحكا  د اذظ  مشذؽا  متذً ت 16ننظ إمى  14 أللنى ماق يا فً  معدا  مدنزمً دم 

 ننظ. 16ماق يا فً  معدا يكًم  د  إمز دٌظ  متعاٌ   ألنانً إمى  16 منم  أللنى  ـ

 أللنى دنلا دا هي فً  ت اه  مت فٌ  فً هً   منم ةاصظ فً   نت نا  ا مانميٌتضدم  متش ٌ   متيننً 

إً  تعاذي   أللداا  متً تد ا ةط   لاى صحظ ينذالدظ يوةذالي  ألطفذاا يدنلذا دذا هذي فذً  ت ذاه  متةفذٌض

 ألد   األشؽاا  مفالحٌظ  مةفٌفظ ي أللداا  مةفٌفظ فً  ألنشذطظ ؼٌذ   مصذنالٌظ يؼٌذ   مفالحٌذظ وي كذًم  فذً 

 ت اه  النت نا   مكاً دم تط ٌي  ألحكا   مضا طظ مانم  أللنى ةاصظ فً  معدذا  مذًي ٌقذي   ذ   ألطفذاا فذً 

 دل  س  متعاٌ  ي متكيٌم  مدلنً ي مدؤنناا  معائاٌظ.

 إ  ا ٌظ إ      مفح   مط ً متأهٌا  ألطفاا ماعدا. *

(  63إمذى  61دذم  ) مفصذياوق ا د اظ  مشؽا إ  ا ٌظ  مفح   مط ً  مد انً متأهٌا  ألطفاا ماعدا 

ننظ إال  عذل ةضذيلل  مفحذ  ط ذً دعدذي ٌ  ذا وهاٌذتل   18إً   قتضا ون  ال ٌ يز تشؽٌا  ألطفاا ليم 

 ماقٌا   امعدا  مًي نٌيكا مل .

 ننظ. 18يٌ ب  م ٌكيم تأهٌا  ألطفاا ماعدا  مًي ٌ اش ين  ديضيع د  ق ظ ط ٌظ دنتد خ إمى  ايغ 

 6دم  لظ وة ى إ قا   مطفا فً لدا  إال  عذل ت لٌذل  مفحذ   مط ذً فذً فتذ  ا ال تت ذايز  يال ٌدكم

 وشل . 

  مط ً.كدا ٌدكم متفقلٌظ  مشؽا يمتفقلٌظ طب  مشؽا وم تطا ا ت لٌل ا ةاصظ مافح  

ودا  امنن ظ مألشؽاا  متً فٌلا وةطا  لاى صذحظ  مطفذا فذإم  مفحذ   مط ذً ماتأهٌذا ماعدذا يت لٌل تذ   

 ننظ لاى  ألقا.  21تتي صا إمى  ايغ 

 18كدا ةيا متفقلٌظ طب  مشؽا د اش خ وي  طاب دم تفقلٌظ  مشؽا إ     فحذ  ط ذً مألطفذاا ليم  

ذم تفقلٌذظ  مشذؽا دذم  يًم  مدع فظننظ  مدق يمٌم فً  معدا  دا إً  كام  معدا  مدكافيم    ٌفيي طاقاتل . يدك 
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ٌ م وم   معدا   60 ) مفصذاٌفيي طاقات    مديكيا إمٌ  محي فً طاب تيقٌؾ  مطفا لم  معدا  امدؤننظ إً  ت 

  لٌل دم د اظ  مشؽا(

 * تحلٌل نالاا  معدا  مٌيدٌظ  األلداا  مةفٌفظ

ل  متش ٌ   ميطنً  منالاا   مٌيدٌظ  متً ٌ يز فٌلا تشؽٌا  ألطفاا  ألداا ةفٌفظ فً  ألنشطظ ؼٌذ   حل 

ٌفذيي  والننظ لاذى  16 مصنالٌظ يؼٌ   مفالحٌظ  نالتٌم فً  مٌي   امنن ظ مألطفاا  مًٌم تقا  ولدا ه  لم 

 نالاا فً  مٌي . 7د ديع  منالاا  مدةصصظ مال  نظ ي أللداا  مةفٌفظ 

 ا  مةفٌفظ و نا  وٌا   م  حظ  ألن يلٌظ.يٌح   تشؽٌا  ألطفاا  األلدا

 * تح ٌ   معدا  ماٌاً مألطفاا 

تقي  لاى د لو تح ٌذ  تشذؽٌا  ً مألطفاا فً  مقطاع ؼٌ   مفالحًإم   ألحكا   مدتعاقظ  تنلٌ   معدا  ماٌا

دم د اظ  مشؽا ون  ال ٌدكم تشؽٌا  ألطفاا  م امؽٌم دم  معد  وقا دم  65 ألطفاا مٌال حٌث  قتضى  مفصا 

نالظ دتتامٌظ تلةا فٌلا  مدلخ دا  ٌم  منالظ  م ادنظ مذٌال ي منذالظ  م ادنذظ  14ننظ ةالا دلخ ال تقا لم  14

ننظ ال ٌدكذم تشذؽٌال  فذً  ماٌذا ةذالا  18ننظ يتقا لم  14ولدا ه   ص احا. كدا وم  ألطفاا  مًٌم تفيي

 66نالظ دتتامٌظ تشدا  مفت خ  مزدنٌظ دذا  ذٌم  معاشذ خ مذٌال ي منالنذظ صذ احا ) مفصذا  12فت خ ال تقا لم 

 . مشؽا(دم د اظ 

ا  م ذامؽٌم دم د اظ  مشذؽا تشذؽٌا  ألطفذا 67ي نت نا   مد لو تح ٌ   معدا  ماٌاً مألطفاا و از  مفصا 

نذنظ مذٌال يًمذ  فذً صذي خ  مقذيخ  مقذاه خ ي امننذ ظ مألطفذاا  مدتذل  ٌم  18ننظ كاداذظ يليم  16دم  معد  

  امدةا ز يفً  ألشؽاا  متً ٌكيم فٌلا  معدا دتي صال.

دذم د اذظ  مشذؽا ( وم ٌتدتذ   ألطفذاا  74ودا فً  منشاط  مفالحً فقل وي ب  متشذ ٌ   مذيطنً ) مفصذا 

نالاا  10ننظ يلم  16نالظ دتتامٌظ  امنن ظ مألطفاا ليم  12فت خ   حظ مٌاٌظ ال تقا لم ننظ   18ليم 

ننظ  ش ط  محصيا لاى   حذظ تعيٌضذٌظ ةذالا  18ي 16دتتامٌظ  امنن ظ مألطفاا  مدت  يحظ ولدا ه   ٌم 

  منلا .

 حا. م  معاش خ مٌال ي مةادنظ ص اننظ  أي لدا كام  ٌ 18يال ٌدكم تشؽٌا  ألطفاا ليم 

 * حداٌظ  مطفا دم  أللداا ي مدي ل  مةط خ يدم  أللداا  مشاقظ 

تضدم  متش ٌ   متيننً وحكادا تللؾ إمى حداٌظ  مطفا  معادذا دذم  عذض  مدذي ل  مةطذ خ كام صذا  

 أل ٌض ي ألشعظ  مدؤٌنظ يلاى تةفٌؾ لب   معدا لاٌ  يًم   امةصي   تح ٌ  تكاٌؾ  مطفذا  مذًي ٌقذا 
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قصيى ماحديالا وقا ددذا هذي دحذلل  ي تحلٌل ويز م  اللتٌالٌظنالاا ز ئلخ لم  مدلخ ننظ   18لد ه لم 

خ فً  )ق   ماكليا   (.2007فٌف ي  14يزٌ   مشؤيم  ال تدالٌظ ي متضادم ي متيننٌٌم  امةا ج  مدؤ  

ل  متش ٌ   متيننً  أللداا  مةط خ  متً ٌح    فٌلا تشؽٌا  ألطفاا ليم   أللداا ننظ يهً  18كدا حل 

 متً تد ا ةط   لاى صحظ ينالدظ  ألطفاا د ا  أللداا تحا نطح  أل ض فً  مدنا   ي مدقاط  ي معدا 

فً قني ا ص ؾ  مدٌاه ي معدا فً  ألف  م  مدعلخ  مصل  ين    مدعالم ي معدذا  ي  لذظ  م نذا  ا  مشذاهقظ 

 مدةاذظ  ذأةالقل  كاأللدذاا فذً  يفً صنالظ  مدتف   ا ينقالا يصنالظ د ٌذل ا  محشذ  ا يكذًم   أللدذاا

صذذنالظ يت ذذا خ  مدشذذ ي اا  مكحيمٌذذظ ي معدذذا  ذذامني لي ي مدالهذذً  ماٌاٌذذظ ي محانذذاا )قذذ    يزٌذذ   مشذذؤيم 

 ( . 2000 انفً  19 ال تدالٌظ  مدؤ خ فً 

يض ط دم  لظ وة ى  متش ٌ   متيننً ش يط دنح  ة   معدا  مف لي متدكٌم  ألطفاا دم  مللي  

معديدٌظ وي  مدشا كظ كدد اٌم وي دد اٌم  انيٌٌم )ق    يزٌ   مشؤيم  ال تدالٌذظ  مدذؤ خ فذً فً  محفالا  

 ( فً  أللداا  منٌندائٌظ.2000فً  ان 19

 * حي  مطفا  معادا فً  أل   ي م  حظ

ل  متش ٌ   متيننً  أل ي   ملنٌا ملً   مصنؾ دم  معداا حٌث  قتضذا  ألي دذ   مضذا طظ مأل ذ    حل 

نذنظ و ذ   ٌقذا   18دضديم فً دةتاؾ  مدلم ؼٌ   مفالحٌذظ ونذ  ال ٌدكذم وم ٌتقاضذى  مشذ ام ليم  أللنى  م

  امدائظ دم  أل    مًي ٌتقاضاه  معادا  مكلا. 85لم 

م  متش ٌ     ( دم د اظ  مشؽا 113ميطنً ) مفصا يفً دا ٌتعاي  ا  ازخ  مننيٌظ ةامصظ  أل   دك 

مظ ماكليا )يهً  ألطفاا  مدشتؽاٌم  األنشطظ ؼٌ   م فالحٌظ دم  ةصظ ننيٌظ ةامصظ  أل   تفيي تا   مدةي 

ٌيدذا دذم وٌذا   معدذا(. يقذل  12ٌيدذا ل ةذا فٌلذا  15 م ةصذظ  م داٌذظ  وم تت ذايزٌي  لم كا شذل   ذليم 

خ  م داٌذظ   ٌذيدٌم لذمنذنظ  18ض طا هًه  م ةصذظ  امننذ ظ مألطفذاا ليم  كذا شذل  ليم وم تت ذايز  مدذل 

ٌيدا دم وٌا   معدا ي ٌي  ينصؾ لم كا شل  دم  معدا  مفعاذً ليم وم  24ل ةا فٌلا  ٌيدا 30ما ةصظ 

خ  م داٌظ ما ةصظ  ٌيدا دم وٌذا   معدذا يًمذ   امننذ ظ ماعدذاا  مدتذ  يح  18ٌيدا ل ةا فٌلا  22تت ايز  مدل 

 ننظ.  20ي 18 ولدا ه   ٌم

 * د  ق ظ تط ٌي  ألحكا   مدنلدظ معدا  ألطفاا  

 ظ نا عظ متش ٌ   مشؽا  دا فً ًم   ألحكا   مدنلدظ معدا  ألطفاا كاؾ  متشذ ٌ   متيننذً مضدام د  ق

ولذذي م تفقذذل  مشذذؽا  امنذذل  لاذذى تط ٌذذي  ألحكذذا   مقانينٌذذظ ي مت تٌ ٌذذظ ي متعاقلٌذذظ  مضذذا طظ معالقذذاا  مشذذؽا 

 ظ  مشؽا(.دم د ا 170ي منات ظ لنلا يًم  فً  دٌ  دٌالٌم  منشاط  مةاضعظ مد اظ  مشؽا ) مفصا 
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كدا ٌتيمى  ألط ا  دتفقلي  مشؽا  منل  لاى تط ٌذي  متشذ ٌ   مدتعاذي  امصذحظ ي منذالدظ  مدلنٌذظ يًمذ  

 دم نفس  مد اظ(. 29 امتننٌي د  دتفقلي  مشؽا ) مفصا 

يوي ب  متش ٌ   متيننً لاى صاحب  معدا دن  لفت  ٌتضدم ونذدا  يتذي  ٌخ ياللخ كذا  ألشذةا  

م ٌقذذا نذذنل  لذذم  دانٌذذظ لشذذ  لادذذا يط ٌعذذظ نشذذاطل  يلذذلل نذذالاا لدالذذ  يفتذذ  ا  مدشذذتؽاٌم ملٌذذ  ي مذذًٌ

يٌقذل   هذً   مذلفت  إمذى ولذي م تفقذل  تحتذيي لاذى  ٌانذاا ط ٌذظ. وال نت  حتل  ي مشلالخ  مد  تظ ألهاٌتل  لاى 

 دم د اظ  مشؽا(. 59 مشؽا يولي م تفقل طب  مشؽا يدد اً  معداظ لنل طا ل  ) مفصا 

 24يم لع  مدةامفٌم مألحكا   مدنلدظ معدا  ألطفاا وق   متش ٌ   متيننً دعافتل   ةطٌذظ تتذ  يح  ذٌم 

دم د اذظ  مشذؽا( يتط ذي  مةطٌذظ لذم كذا لادذا دنذتةل  فذً لذ يؾ دةامفذظ  234لٌنا   ) مفصا  60ي 

ؾ لٌنذا . يفذً صذي خ مألحكا   مقانينٌظ وي  مت تٌ ٌذظ وي  متعاقلٌذظ لاذى وم ال تفذيي  داذظ  مةطاٌذا ةدنذظ اال

 د اظ  مشؽا(. دم 237ي 236 معيل ٌضالؾ  معقاب ) مفصالم 

ض  مطفذا مالنذتؽالا  القتصذالي ) مدعذ ؾ  امفصذا  دذم د اذظ حداٌذظ  26يت ل    شا خ إمذى وم تعذ  

 مطفا  أن  تشؽٌا  مطفا فً ل يؾ دةامفظ ماقانيم وي تكاٌف   عدا دم شأن  وم ٌعيقذ  لذم تعاٌدذ  وي ٌكذيم 

   صحت  وي نالدت   م لنٌظ وي  مدعنيٌظ( هي دم  ٌم  محاالا  مصع ظ  متً تللل صحظ  مطفا وي نالدت  ضا 

دم د اظ حداٌظ  مطفا ي متذً ٌدكذم وم ٌتذلةا فٌلذا دنذليب حداٌذظ  20 م لنٌظ وي  مدعنيٌظ  مدًكي خ  امفصا 

  مطفيمظ.

 *تعزٌز حقوق الطفل فً المجاالت األخرى  

طفذاا لنذذل تنلذذٌ  لدالذ   ذذا شذذداا د ذاالا وةذذ ى دذذم ةذالا نانذذاظ دتكاداذذظ دذذم مذ  تقذذؾ  معناٌذذظ  األ

       ا  وق تلا  مليمظ  مفائلتل  ح صا دنلا لاى تعزٌز  حقيقل  فً دةتاذؾ  مد ذاالا يتلٌئذتل  متحدذا 

دنؤيمٌظ شؤيم  م الل فً وفضا  مل يؾ ينًك   دم هًه        ا إحل ث د اس ولاى ماطفيمذظ  يإقذ    

ننظ ي مدصالقظ لاى  تفاقٌظ  ألد   مدتحلخ  مدتعاقظ  حقيي  مطفا يدتا عذظ  16تعاٌ   ألنانً     ا ي إمى  م

تطي  حقيي  مطفا  صفظ دنتد خ دم ةالا إلل ل تق ٌ  ننيي حيا يضذ   مطفيمذظ يإصذل   د اذظ حداٌذظ 

ظ  ال تدالٌذذظ ي متعاٌدٌذذظ  مطفذذا   متذذً تضذذدم حذذي  مطفذذا فذذً  متدتذذ   دةتاذذؾ  متذذل  ٌ   ميقائٌذذظ ً ا  مصذذ ؽ

ي مصحٌظ ي ؽٌ ها دم  ألحكا  ي       ا  م  دٌظ إمى حداٌت  دم كافظ وشكاا  معنؾ وي  مض   وي   نا خ 

  م لنٌظ وي  مدعنيٌظ وي  م ننٌظ وي   هداا وي  متقصٌ   متً تؤيا إمى إنا خ  مدعاداظ وي  النتؽالا .   
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ل  ملنتي   متيننً فً فصا   لاى وم  حقيي  مطفا لاى و يٌ  يلاى  مليمذظ ضذدام  مك  دذظ  47يقل وك 

ي مصحظ ي م لاٌظ ي مت  ٌظ ي متعاذٌ  لاذى  مليمذظ تذيفٌ   دٌذ  ونذي ع  محداٌذظ مكذا   ألطفذاا ليم تدٌٌذز يفذي 

  مدصامح  مفضاى ماطفا.

زا حداٌظ  ألحل ث دم ةالا  مقانيم  ألنانً  م لٌل لذلل   11 مدذؤ خ فذً  2017منذنظ  58يقل تعز 

ي مدتعاذذي  امقضذذا  لاذذى  معنذذؾ ضذذل  مدذذ وخ. ي لت ذذ   مدذذ وخ ي ألطفذذاا  مدقٌدذذٌم دعلذذا ي مذذًٌم  2017ويا 

يحقذيقل  ح ٌذاتل  دعنيي وي لقاً وي نفنً وي  قتصالي وي ت   ح دانل  دم  متدت     لنً ويوصٌ ي   ض   

ا  نتلاكا ماقذي نٌم  م ذا ي  لذا  معدذا  ضذحٌظ ) مفصذا  لم (. 3ط ٌي وفعاا وي وقي ا وي حاالا إهداا تشك 

ش    ام ا(. 226 مفصا ) م ننً يٌكيم  معقاب دضالفا إً  كام  مطفا ضحٌظ ماتح  

 نت شال   أحكا   مدالتٌم  م ام ظ ي منا عظ دم  التفاقٌظ  متً تي ب وم ال ٌتعا ض لدا  محلث دذ   - 7

 متعاٌ    مز دً  مدض يط فً    دت كا ليمظ دم  مذليا  أللضذا  ,  حٌذث وم ال تقذا نذم  المتحذاي  امعدذا 

ظ  مشؽا  مدنقح  امقذانيم لذلل دم د ا 53لم  محل  أللنى منم إتدا  د حاظ  متعاٌ    مز دً , ض ط  مفصا 

 منم  أللنى ماق يا فً  معدا فً  دٌ   ألنشطظ  مةاضذعظ ملذًه  مد اذظ  1996 يٌاٌظ  15 مدؤ خ فً  62

نذنظ يهذي نفذس  منذم  مذًي تنتلذً فٌذ  إ  ا ٌذظ  متعاذٌ   ألنانذً كدذا هذي دنصذي  لاٌذ   امقذذانيم  16ي  ذـ

 ي مدتعاي  امت  ٌظ ي متعاٌ   مدل نً . 2002 يٌاٌظ نق ح  23 مدؤ خ فً  80 متي ٌلً للل 

 نت شال   أحكا   مدالخ  معاشذ خ دذم  التفاقٌذظ  متذً تي ذب لاذى كذا ليمذظ تحلٌذل  أللدذاا  مةطذ خ وي  -

ذذ  فٌلذذا تشذذؽٌا  محذذلث ق ذذا نذذم  م ادنذذظ لشذذ   ضذذ ط قذذ    يزٌذذ    مضذذا خ  امصذذحظ وي  ألةذذالي ي متذذً ٌح  

 هًه  أللداا. 2000 انفً  19 مشؤيم  ال تدالٌظ  مدؤ خ فً 

لدال  أحكا   مدالخ  منا عظ لش خ دم نلا   تفاقٌاا يتيصٌاا  معدا  مع  ً تي   ننةظ دم هً   – 8

   متامٌظ: متق ٌ  إمى دنلداا وصحاب  أللداا ي معداا 

  .لظ ي مت ا خ ي مصنالاا  متقاٌلٌظ  تحال  متيننً ماصنا -

  .ل  متيننً مافالحظ ي مصٌل  م ح ي  تحا -

    ماشؽا.  تحال  معا   متيننً  -
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

 1996( لسززنة 18اللجنزة علمزاً بمززا جزاء فزً تقرٌززر الجمهورٌزة التونسزٌة الخززاص باإلتفاقٌزة رقزم ) أخزذت

بشؤن عمل األحداث، وتؤمل فً إتخاذ اإلجراءات الالزمة للتؽلب على الصعوبات التً تحزول دون التصزدٌق 

 .علٌها

* * * 

 

 بشؤن تفتٌش العمل. 1998( لسنة 19اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -ه

دذذم  م دلي ٌذذظ  1998 ( منذذنظ19دكتذذب  معدذذا  مع  ذذً تق ٌذذ  حذذيا  التفاقٌذذظ  مع  ٌذذظ  قذذ  )يصذذا 

 ي ا  فً  م ل دا ٌاً: – متيننٌظ 

 شأم تفتٌش  معدذا لاذى  منذاط  مدةتصذظ )وي  19ت   ل ض  تفاقٌظ  معدا  مع  ٌظ  ق   – 3و  2و  1

. 2001فٌفذ ي  23 مدذؤ خ فذً  38151 مناطظ  متش ٌعٌظ  متً هً د اس  مني ب( يًم   ذامدكتيب لذلل 

 9 مدذؤ خ فذً  38166يت   إلال   مدلٌ   معا  مدنلدظ  معدا  مع  ٌظ  لً   مع ض  دقتضذى  مدكتذيب لذلل 

 .  2001دا س 

  مناطظ  مدةتصظ  امتصلٌي لادا  لًه  التفاقٌظ. وةًايقل 

 تي ل  ةتالفاا  ٌم  متش ٌ   متيننً يوحكا   التفاقٌظ يتتد ا ةاصظ فً دا ٌاً:  – 4    

تي ب  مدالخ  أليمى دم  التفاقٌذظ لاذى كذا ليمذظ وم تذنل   تفتذٌش لدذا دذم ةذالا  مقذي نٌم ي ألنلدذظ  -

ذ  تفتذٌش ي ماي ئح ي مق     ا  مدنف ًخ ملا فً  دٌ  قطالاا يوداكم  معدذا فذً حذٌم وم   متشذ ٌ   متيننذً نل 

 معدذذا فذذً  دٌذذ   ألنشذذطظ  مةاضذذعظ مد اذذظ  مشذذؽا ي متذذً  ال تشذذدا قطذذاع  ميلٌفذذظ  معديدٌذذظ. لادذذا يوم  

 منلذا   مدتعاي  ضذ ط  1983 12 مدؤ خ فً  112 مديلفٌم  معديدٌٌم ٌةضعيم إمى وحكا   مقانيم للل 

 .1997لٌند    20 مدؤ خ فً  83 ألنانً  معا  أللي م  ميلٌفظ  معديدٌظ كدا يق  تنقٌح   امقانيم للل 

تي ب  مدالخ  منا عظ لش  دم  التفاقٌظ وم ال تيكا إمذى  م لذظ  مدةتصذظ  ذامتفتٌش وي  امدفتشذٌم وٌذظ   -

 محٌذذال  مالزدذذٌم مادفتشذٌم فذذً لالقذذتل   ي   ذاا إضذذافٌظ تذؤ   نذذا ا لاذذى ول ئلذ   مفعذذاا وي تةذذا  امنذاطظ وي

ذاا فذً حذٌم وم دفتشذً  معدذا فذً تذينس إمذى  انذب دلذادل   ألنانذٌظ  مدتد اذظ فذً   أصحاب  معدذا ْ ي  معد 

 منذذل  لاذذى تط ٌذذي  ألحكذذا   مقانينٌذذظ ي مت تٌ ٌذذظ ي متعاقلٌذذظ  مضذذا طظ معالقذذاا  مشذذؽا وي  منات ذذظ لنلذذا فذذام 



169 

  
 

دلدظ  مدصامحظ فً نز لاا  مشؽا  م دالٌظ يكًم  دتا عذظ هٌاكذا  محذي     متش ٌ   متيننً ويكا مل  وٌضا

  امدؤنناا.

تي ب  مدالخ  م ادنذظ لشذ خ دذم  التفاقٌذظ  ذأم ٌشذا    لذاز  متفتذٌش فذً يضذ   شذت  طاا  منذالدظ   -

ي مصذذحظ  مدلنٌذذظ  متذذً ٌتطا لذذا دذذنح  متذذ  ةٌ   قادذذظ  مدنشذذآا فذذً حذذٌم وم  متشذذ ٌ   متيننذذً ال ٌتضذذدم 

 وحكادا فً هً   مشأم.

تي ب  مدالخ  مةادنظ ي معش يم دم  التفاقٌظ  أم ٌنالل دفتش  معدا ط فً   نتاج فً إت اع ينائا   -

يدتطا اا  منالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ فً حٌم وم  هًه  مدلدظ تلةا ضدنٌا فً إطا   ملي   مًي ويكا   متش ٌ  

 معدذا ي معدذاا  امدعايدذاا ي ال شذال ا  متذً تنذالله    متيننً مدفت ش  معدذا  مدتد ذا فذً تزيٌذل وصذحاب

 لاى تط ٌي تش ٌ   مشؽا  دا فً ًم   مدقتضٌاا ي متعاٌداا  مدتعاقظ  امصحظ ي منالدظ  مدلنٌظ 

دذ  دفذتش  معدذا يتنذلٌا  تاز   مدالخ  م ام ظ ي م ال يم دم  التفاقٌظ صذاحب  معدذا ي معادذا  امتعذايم -

 د ا هًه  ألحكا . مال ٌتضدقٌاد   دلاد  فً حٌم وم  متش ٌ   متيننً 

 ال تي ل صعي اا لداٌظ تحيا ليم  متصلٌي لاى هًه  التفاقٌظ  – 5

 حكذ  دصذالقتلا  1957 نة طا تينس فً دعاٌٌ   معدا  مليمٌظ  مدنلدظ متفتٌش  معدا دنً نذنظ  – 6

 مةاصذظ  امديضذيع. مذًم   ذا   متشذ ٌ   متيننذً  مدذنل  متفتذٌش  معدذا  81 مليمٌظ  ق  لاى  تفاقٌظ  معدا 

 دنتيحى فً وؼا   دم دعاٌٌ   معدا  مليمٌظ.

يمقل ويكا  متش ٌ   متيننً إمى ديلفٌم تا عٌم ميز  خ  مشذؤيم  ال تدالٌذظ ي متضذادم دلدذظ  منذل    

 ٌظ  مضا طظلاى تط ٌي  ألحكا   مقانينٌظ ي مت تٌ ٌظ ي متعاقل

 171ي 170 ) مفصالمٌ   ألنشطظ  مةاضعظ مد اظ  مشؽا معالقاا  مشؽا وي  منات ظ لنلا يًم  فً  د

 د اظ  مشؽا(. دم

ينل   ألهدٌظ دنائا  مصحظ ي منالدظ  مدلنٌظ يص ؽتلا  مفنٌظ ٌقي   امتفقل  مط ً ماشؽا وط ا  ديلفيم 

يننٌٌم  امةا ج  مذًٌم ٌكينذيم نذا   متفقذل  مط ذً ماشذؽا تا عيم ميز  خ  مشؤيم  ال تدالٌظ ي متضادم ي مت

دم د اظ  مشؽا(. يٌةضعيم إمى نلا  ونانً ةا   امنا   مًي ٌنتديم إمٌ  دض يط  أد   289) مفصا 

 دم د اظ  مشؽا(.     290) مفصا 

لذذا  يٌةضذذ  ولذذي م تفقذذل  مشذذؽا إمذذى  منلذذا   ألنانذذً  معذذا  أللذذي م  ميلٌفذذظ  معديدٌذذظ يكذذًم  إمذذى  من

ي مدذذنقح  1990دذذاي  30 مدذذؤ خ فذذً  891 ألنانذذً  مةذذا   ذذألي م تفقذذل  مشذذؽا  مدضذذ يط  ذذاألد  لذذلل 

. يٌض ط هً   ألد   امةصي  دةتاؾ  م تذب  متذً ٌشذدالا 1997 انفً  20 مدؤ خ فً  96للل   األد 
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( ي دذلخ دتفقذل شذؽا  دتفقذل د كذزي ماشذؽا  ماشذؽا دتفقل  ئٌس  ماشؽا نا  ولي م تفقل  مشؽا )دتفقل لا  

  مت    ي مدلا   مديكيمظ مكا  ت ظ يكًم  ش يط  النتل ب . 

يط قا مألد  نا ي  مًك  ٌق   نتل ب دتفقلي  مشؽا  دقتضى ق    دم يزٌ   مشؤيم  ال تدالٌظ يًمذ   

  متامٌظ:حنب  مش يط 

ا لم ط ٌي  متندٌظ  مد اش خ دم  ٌم ة ٌ ً دل نظ تكيٌم دحل  -           ظ وي دصالي لاٌلا دم إد 

 ط ؾ   ل  خ ملً   مؽ ض ي مًٌم  لت  ا ل  نتل  د ضٌظ ط قا مانلا   ألنانً ملًه  مدل نظ 

وي لم ط ٌي دنال خ ةا  ٌظ  امدي ل دفتيحظ مادت شحٌم  مدتحصاٌم لاى    ازخ فً  محقيي وي  -  

الٌظ وي لاذي  دتصذاظ  دٌذل م  مشذؽا وي  معاي   القتصالٌظ وي لاى شلالخ دعالمظ ً ا ص ؽظ قانينٌذظ وي  قتصذ

 ( ننظ لاى  ألك   لنل تا ٌخ إ      مدنال خ.35 م امؽٌم دم  معد  ةدنظ ي ال ٌم )

ي صذذفظ لادذذظ  فذذإم دتفقذذلي  مشذذؽا ٌقذذ   نتذذل  ل  دذذم  ذذٌم ة ٌ ذذً  مدعلذذل  مذذيطنً ماشذذؽا ي مل  نذذاا 

متكذيٌم  مدةذت  يهذً تةضذ  مإلشذ  ؾ  ال تدالٌظ يهي دؤننظ لديدٌظ ماتعاٌ   معامً ي م حذث  معادذً ي 

  ل  ي مذذيز  خ  مشذذؤيم  ال تدالٌذذظ فذذً حذذٌم وم    شذذ  ؾ  معادذذً ي م ٌذذل ؼي ً تدا نذذ   صذذفظ دشذذت كظ 

 يز  خ  مشؤيم  ال تدالٌظ ييز  خ  متعاٌ   معامً ي م حث  معادً. 

 2861ضذى  ألدذ  لذلل  إحل ث  ملٌئظ  معادظ متفقل  مشذؽا يًمذ   دقت  مشؽاهً  يقل تلل   نا  دتفقلي 

ي مدتعاي  ض ط  منلا   ألنانً  مةا   ألضا   ملٌئظ  معادظ  2014 يٌاٌظ  15 مدؤ خ فً  2014مننظ 

متفقذذل  مشذذؽا يإل  خ نز لذذاا  معدذذا  ذذيز  خ  مشذذؤيم  ال تدالٌذذظ يٌد ذذا ولضذذا   ملٌئذذظ  معادذذظ متفقذذل  مشذذؽا 

  ألدذ  دذم هذً   4 مدنصي  لاٌلا  امفصا  يإل  خ نز لاا  معدا ناكا ةصيصٌا ٌنتدا لاى كافظ  م تب

 يٌكا فيم ةاصظ:

خ  -  امنل  لاذى تط ٌذي  ألحكذا   متشذ ٌعٌظ ي مت تٌ ٌذظ ي متعاقلٌذظ  مضذا طظ معالقذاا  مشذؽا وي  مدن ذ  

 لنلا فً كا  د االا  منشاط  مةاضعظ مافصا  أليا دم د اظ  مشؽا  صفتل  ولي م ضا طظ للمٌظ.

 شذال ا ي منصذائح  مفنٌذظ حذيا ون ذ   مينذائا متط ٌذي تشذ ٌعاا  مشذؽا  دل  مدؤ   ٌم ي معداذظ  ا  -

  م ا ي  لا  معدا.

  إلال   مناط ً ا  منل   كا  نق  م  تتع ض م   صفظ ةصيصٌظ وحكا  تا   متش ٌعاا. -

  امنليض  امحي    ال تدالً -
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دتذً  متفقذل يإل  خ يلاليخ لاذى ًمذ  إل  خ نز لذاا  معدذا  ؼٌذ  ونذ  ال ٌدكذم مدتفقذل  مشذؽا  متعلذل  دل

 نز لاا  معدا فً نفس  ميقا.

ذذاا وةذذ ى مذذلى   ل   ا  معديدٌذذظ  مد كزٌذذظ وي  م ليٌذذظ وي  مدحاٌذذظ يفقذذا  كدذذا ٌدكذذم تكاذذٌفل   ذذأي دلد 

 مألحكا   متش ٌعٌظ ي مت تٌ ٌظ  م ا ي  لا  معدا.

يٌؤلي  أللي م  مدكافيم  تفقل  مشؽا ق ا د اش خ لدالذ   مٌدذٌم يفقذا ماتشذ ٌ   م ذا ي  ذ   معدذا. كدذا 

ٌؤليم  مٌدٌم لاى وم ال ٌفشي  يمي  عل  نقطالل  لم  معدا ون     مصنالظ ي صفظ لادظ ونذامٌب  ألشذؽاا 

 . مشؽا( دم د اظ 173 متً ٌدكم وم ٌطاعي  لاٌلا و نا  د اش تل  ميلٌفتل  ) مفصا 

يويكذذا  متشذذ ٌ   متيننذذً أللذذي م تفقذذل  مشذذؽا دلادذذا دتعذذللخ إمذذى  انذذب دلدذذتل   م ئٌنذذٌظ  مدتد اذذظ فذذً 

دم د اظ  مشؽا  170 ) مفصاد  ق ظ تط ٌي  ألحكا   مقانينٌظ ي مت تٌ ٌظ ي متعاقلٌظ  مضا طظ معالقاا  معدا 

  ـ:(. يتتعاي  مدلا   ألة ى  امةصي  

دل   مدؤ  ٌم ي معداظ  ا  شذال ا ي منصذائح  مفنٌذظ حذيا ون ذ   مينذائا متط ٌذي تشذ ٌ   مشذؽا ) مفصذا  -

   مشؽا(دم د اظ  170

إلال   مناط ً ا  منل   كا نق  وي ت ايز م  تتع ض م   صفظ ةصيصذٌظ  ألحكذا   مقانينٌذظ  مدعدذيا  -

 دم د اظ  مشؽا(  170 لا ) مفصا 

 ةذذتالؾ وني للذذا فٌدذذا ٌتعاذذي  لذذ يؾ  معدذذا ي متشذذؽٌا فذذً فذذ يع  منشذذاط تح ٌذذ    حصذذائٌاا لاذذى  -

 دم د اظ  مشؽا(  179 القتصالي  مةاض  مد  ق تل  ) مفصا 

 مت  ا دم  مش يط  متً تتضدنلا  مصفقاا  متذً تعقذلها  مليمذظ ي م دالذاا  معديدٌذظ دذم حٌذث لالقذاا  -

 مشؽا( دم د اظ   180 مشؽا ي نتةل    مٌل  معاداظ ) مفصا 

الخ  ميالخ فً دلدظ  مدصامحظ  مدناطظ  عللتل  ) مفصا  -  دم د اظ  مشؽا(. 172دناللخ  من 

يلاليخ لاى ًم  ٌدا س دتفقلي  مشؽا دلادا إضافٌظ تتد ا فً دعام ذظ  منز لذاا  مف لٌذظ ي مدصذامحظ 

نظ يًم   لذلؾ  معدذا  ٌم وط  ؾ   نتاج فً نطاي   حاطظ يدتا عظ هٌاكا  محي    ال تدالً ل ةا  مدؤن

ٌ ظ إمى حذل   آلم ونلذا مذ   لاى ت ايز  مصعي اا  متً تعت ض وط  ؾ   نتاج. يهً دلا  و  تا  مت   ظ  معدا

تؤ   نا ا لاى دلا  دتفقلي  مشؽا يم  تةا  حٌاله إز   لالقات  د   مدذؤ  ٌم وي  معدذاا   ذا و ذ ا إٌ ا ذا 

  مدؤننظ   ان ٌلا  القتصالي ي ال تدالً. لاى  نتت اب  منا   ال تدالٌظ يلاى د ليلٌظ
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ذنل   متشذ ٌ   يمتدكٌم  أللذي م  مدكافذٌم  تفقذل  مشذؽا دذم  الضذطالع  دلذادل  لاذى  مي ذ   ألكدذا  دك 

 : ٌاً فٌدالخ صالحٌاا تتد ا دم ل  مشؽا(دم د اظ  174  متيننً ) مفصا

نذً   فذً كذا نذالظ دذم نذالاا * لةيا كا دؤننظ ةاضعظ مد  ق ظ  متفقلٌظ  كا ح ٌظ ي ليم نا ي إ

  ماٌا  منلا  وي 

*  ملةيا نلا   إمى  دٌ   مدحالا  متً ٌكذيم ملذ  نذ ب دنطقذً فذً  فتذ  ض كينلذا ةاضذعظ          

             متفقلٌظ مد  ق ظ 

ا  لا دم ط ؾ وصحاب  مدؤنناا   ا  دنازمل  وشؽاال للل مل * لةيا  مدحالا  متً ٌتعاطى فٌلا لد 

لاى ون   لنلدا ٌق   مقٌذا   أشذؽاا فذً دحذالا دنذكينظ ال ٌ ذيز مأللذي م  مدكافذٌم  تفقذل  مشذؽا لةذيا هذًه 

  مدحالا إال  عل وم ٌأًم مل   ًم  شاؼايها.

ا  ألحكذا   مقانينٌذظ وي  مت تٌ ٌذظ يقعذ دم ومماتحقٌي  حث ٌ ين  الزدا  * إ     كا فح  وي  قا ظ وي

 د  لاتلا فعاٌا يةاصظ: 

 نذذت ي ب صذذاحب  معدذذا وي لدذذاا  مدؤننذذظ  إدذذا فذذ  لى وي  دحضذذ  شذذليل لذذم  دٌذذ   مدذذي ل  مدتعاقذذظ  -

  تط ٌي  ألحكا   مقانينٌظ وي  مت تٌ ٌظ وي  متعاقلٌظ.   يال تعت   و ي ظ  معداا دم ق ٌا إفشا   من   مدلنً 

 مي ذائي  مي  ذب دنذكلا وي   حتفذال  لذا  دقتضذى تشذ ٌ  طاب  الطالع لاذى  دٌذ   منذ الا ي مذلفات  ي -

 مشؽا يًم  قصل  مت  ا دم دلى دطا قتلا مألحكذا   مقانينٌذظ وي  مت تٌ ٌذظ يوةذً ننذخ وي دضذادٌم دنلذا. 

ي       أل حاث  معادظ وي  مةاصظ  متً قل ٌكافيم  لا  فإم  مل   مصفظ  مقانينٌظ مدطام ظ وصحاب  معدذا 

ي ائي  مد  تظ ماتصا ٌح  متً ح  يها يةاصظ  متً ملا ص ؽظ دامٌظ يتة   متصذ ؾ فذً  تقلٌ   دٌ   م

  مدؤنناا 

 يضعلا  مدطام ظ  تعاٌي   لالناا  متً تن    ألحكا   مقانينٌظ وي  مت تٌ ٌظ لاى  -

لاذى لاذ  وةً لٌناا دم  مدي ل  مدنتعادظ وي  مدتل يمظ  ؽٌظ تحاٌالا لاى وم ٌكيم صاحب  معدذا وي نائ ذ   -

دم وم  مدتفقلٌم وةًي  دعل  دي ل ملذًه  مؽاٌذظ  يٌدكذم وةذً هذًه  معٌنذاا دذم  مؽذاز ا ي أل ةذ خ ي دٌذ  

 فً  ي وداكم  معدا   ألة ى  مدنتش خ مدي ل 

  معدا دعاٌنظ   ض  ب وي  مصل لم  -

وي ونامٌب  معدذا ٌدكذم    ًم  اتةاً تل  ٌ  دم شأنلا وم تزٌا  مةاا  مًي تق  دعاٌنت  فً  لاز وي ت كٌب -

وم ٌكذذيم ملذذ  نذذ ب دعقذذيا فذذً  لت ا هذذا دلذذللخ مصذذحظ  معداذذظ وي منذذالدتل . يملذذً   مؽذذ ض ٌدكذذنل  وم 
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ٌنً ي  صاحب  معدا  أم ٌلةا لاى  أل لزخ  متؽٌٌ  ا  مالزدظ متط ٌي  ألحكا   مقانينٌظ وي  مت تٌ ٌذظ وي 

 .دم د اظ  مشؽا( 175كدا ) مفصا دح متعاقلٌظ  مدتعاقظ  صحظ  معداا ينالدتل  تط ٌقا 

 من مجلة الشؽل خاصة بما ٌلً: 291أما األطباء متفقدو الشؽل فهم مكلفون وفقا ألحكام الفصل 

  منل  لاى تط ٌي  متش ٌ   مدتعاي  امصحظ ي منالدظ  مدلنٌظ يًم   امتننٌي د  دتفقلي  مشؽا  -

 مفنٌذظ حذيا ون ذ   مينذائا متط ٌذي  متشذ ٌ   مدتعاذي إدل ل وصحاب  معدا ي معداا  ا  شذال ا ي منصذائح  -

 امصذذحظ ي منذذالدظ  مدلنٌذذظ يإلذذال   منذذاط  مدةتصذذظ  امنقذذائ  وي  مت ذذايز ا  متذذً ٌالحلينلذذا فذذً هذذً  

  مد اا 

  د    حصائٌاا ي نتؽالملا متحنٌم حداٌظ صحظ  مشؽامٌم ينالدتل   -

 حالا  مدةصصظ ملا د  ق ظ دصامح يد اد  طب  مشؽا ي مدصالقظ لاى  مد -

  مدناهدظ فً إلل ل د ديلظ  طاقاا مض ط  ألد  ض  مط ٌعٌظ  متً تصٌب  مٌل  معاداظ  -

  مفصا فً  منز لاا  مدتعاقظ  امفحي   مط ٌظ ماشؽامٌم  -

 د  ق ظ  معالج  مدنلى إمى  مدصا ٌم  حي لث  مشؽا ي ألد  ض  مدلنٌظ. -

يمى  ألط ذا  دتفقذلي  مشذؽا فحذ   مشذؽامٌم يوةذً  دٌذ   معٌنذاا ينذعٌا مايقاٌذظ دذم  ألدذ  ض  مدلنٌذظ ٌتذ -

 دم د اظ  مشؽا(. 292ةاصظ  مدي ل ي مدنت اا  مدنتعداظ قصل تحاٌالا ) مفصا 

يٌتدت   ألط ا  دتفقلي  مشؽا  نفس  مصالحٌاا ي نفس  محداٌظ فً صي خ دذنعل  دذم ددا نذظ دلذادل  

 دم د اظ  مشؽا(. 292 ي متً ويكالا  متش ٌ  مدتفقلي  مشؽا ) مفصا

يمد  ق ذذظ تط ٌذذي تشذذ ٌ   مشذذؽا ٌقذذي  ولذذي م تفقذذل  مشذذؽا  عذذلخ ونذذي ع دذذم زٌذذا  ا  متفقذذل نذذًك  دنلذذا 

 مدتا عذظ  متذً تلذلؾ إمذى  متحقذي دذم دذلى  دن قا  يزٌا خ امةصي   مزٌا خ  ملي ٌظ يهً زٌا خ د  د ظ 

خ  مف ئٌذذظ  متذذً تذذأتً لاذذى إ ذذ  شذذكاٌظ ٌكذذيم إز مذذظ  مدةامفذذاا  متذذً تدذذا دعاٌنتلذذا فذذً زٌذذا خ نذذا قظ ي مزٌذذا 

 نقا تل . ويدصل ها لالخ  معداا 

وم ٌكيني  حاداٌم مي ٌقظ ت  ا يلٌفتل  ) مفصا   مشؽا يلنل قٌادل   زٌا خ تفقل ٌتعٌم لاى ولي م تفقل 

  ٌضذ كلذً  قذلدم د اظ  مشذؽا( يوم ٌعادذي  صذاحب  معدذا وي نائ ذ   قذليدل  دذا مذ  ٌذ ي  وم  إلالدذا  174

 دم د اظ  مشؽا(. 174 ن الظ  م قا ظ ) مفصا 
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كذذا شذذكاٌظ ٌقذذ  فٌلذذا مفذذا ونلذذا ه  إمذذى ي ذذيل لٌذذب فذذً و لذذزخ  ٌعت ذذ ي  دصذذل كدذذا ٌتعذذٌم لاذذٌل  وم 

 مدؤننذظ وي دةامفذظ مألحكذا   مقانينٌذظ وي  مت تٌ ٌذظ دذذم  ألنذ     م حتذظ يٌ ذب لاذٌل  وم ال ٌعادذي  صذذاحب 

 دم د اظ  مشؽا(. 173ي ب شكاٌظ ) مفصا  معدا وي نائ    أن  و  ى تفقل  د

دذذم د اذذظ  مشذذؽا( يمذذًم  فلذذ  ٌعذذاٌنيم  174يأللذذي م تفقذذل  مشذذؽا صذذفظ  مضذذا طظ  معلمٌذذظ ) مفصذذا 

 مدةامفاا يٌح  يم فذً شذأنلا دحاضذ  ٌعتدذل لاٌلذا دذا مذ  ٌ  ذا دذا ٌةامفلذا يتحذاا  مدحاضذ  دذم طذ ؾ 

لي ٌذظ قصذل  متت ذ   يٌقذ  تح ٌ هذا ط قذا مدقتضذٌاا  ؤنا  تفقلٌاا  مشؽا  مدةتصظ ت   ٌا إمذى يكٌذا  م د

 دم د اظ  مشؽا(. 177د اظ        ا  م ز ئٌظ ) مفصا 

يٌدكذذم أللذذي م تفقذذل  مشذذؽا  النذذتعانظ  ذذامقيخ  معادذذظ لنذذل قٌذذادل   دلذذادل  كادذذا  وي  ضذذ ي خ فذذً ًمذذ  

 دم د اظ  مشؽا(. 174) مفصا 

دذم د اذظ  مشذؽا  240تل  مدلادل    قتضى  مفصذا يمضدام حداٌظ ةاصظ مدتفقلي  مشؽا و نا  د اش 

لٌنا  يًم   قط   720إمى  144وم  كا دم دن  لينا دكافا  تفقل  مشؽا دم  مقٌا   دلاد  ٌعاقب  ةطٌظ دم 

 منل  لم  معقي اا  مدنصي  لاٌلا  امد اظ  م نائٌظ ي مدتعاقظ  حامظ هض  ح دظ ديلؾ لديدً فً حاا 

  معيل تضالؾ  معقي ظ.د اش ت  ميلٌفظ يفً صي خ 

يٌي ب  متش ٌ   متيننً لاى دتفقلي  مشؽا وم ٌقذلدي  كذا  ال ذظ وشذل  تقذا ٌ  دفصذاظ لذم  ألنشذطظ 

 دم د اظ  مشؽا(. 180 متً قادي   لا ) مفصا 

يتتذذيمى   ل  خ  معادذذظ متفقلٌذذظ  مشذذؽا ي مدصذذامحظ فذذً اةذذ  كذذا نذذنظ إلذذل ل تق ٌذذ  لذذا  حذذيا ونشذذطظ 

 م د اظ  مشؽا(.د 181دصامحلا ) مفصا 

 مدتعاذذي  تنلذذٌ  يز  خ  مشذذؤيم  ال تدالٌذذظ  1996فٌفذذ ي  14 مدذذؤ خ فذذً  296يضذذ ط  ألدذذ  لذذلل 

دشذذديالا دةتاذذؾ هٌاكذذا   ل  خ  معادذذظ متفقلٌذذظ  مشذذؽا ي مدصذذامحظ  متذذً تشذذتدا  امةصذذي  لاذذى  ذذالث 

  ال تدالً يإل  خ  مدصامحظ.إل   ا د كزٌظ يهً إل  خ د  ق ظ تش ٌ   مشؽا يإل  خ  منليض  امحي   

 مدتعاذذي  ضذذ ط تنلذذٌ  يدشذذديالا   ل   ا  1989ويا  4 مدذذؤ خ فذذً  1123ييفقذذا مألدذذ  لذذلل 

دذذا س  13 مدذذؤ خ فذذً  428 م ليٌذذظ ماشذذؤيم  ال تدالٌذذظ ي منصذذي   متذذً نقحتذذ  يةاصذذظ  ألدذذ  لذذلل 

 دالٌذذظ لاذذى  مصذذعٌل ٌنذذل  لاذذى د  ق ذذظ تشذذ ٌ   مشذذؽا ي مضذذدام  ال تدذذالً يفذذض  منز لذذاا  م  1995

كدا تي ل يحل ا دحاٌظ متفقلٌظ   متصامح  م ليي قن  تفقلٌظ  مشؽا  مًي ٌحتيي لاى يحلخ  مد  ق ظ ييحلخ 

  مشؽا فً  مدناطي ً ا  مك افظ  مصنالٌظ.
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ي لت ا   مالي   ملا   مديكيا متفقلٌذظ  مشذؽا فذً  ميقاٌذظ دذم نز لذاا  مشذؽا ي امتذامً ضذدام  نذتق    

مدلنٌظ  فإم   مليمظ دا  نفكا تعدا لاى تحنٌم ل يؾ لدا دتفقلي  مشؽا يًم  دم ةالا تذيفٌ   معالقاا  

 مدحالا ي مدكاتب  مدالئدظ متدكٌنل  دم ددا نظ دلادل  فً وحنم  ملذ يؾ ييضذ  نذٌا  ا إل  ٌذظ لاذى 

 تدنح مل  د انا. ًدتل  ماقٌا   دةتاؾ زٌا  ا  مد  ق ظ كدا تض  لاى ًدظ دتفقلي  مشؽا  طاقاا نقا ننيٌظ

 يمتعصٌ  لدا تفقلٌاا  مشؽا  م ليٌظ ي مدحاٌظ ت  ت لٌزها  حي نٌب.

يمتطذذيٌ  دلذذا  ا دتفقذذلي  مشذذؽا ي عالذذ  ٌي ك ذذيم تطذذي   متشذذ ٌ   ال تدذذالً لاذذى  مصذذعٌل  مذذيطنً 

 يلاى  مدنتيٌٌم  مليمً ي  قاٌدً  تنل  مفائذلتل  ل يس يت  صذاا ينذلي ا يداتقٌذاا يوٌذا  ل  نذظ يًمذ 

ةاصذذظ دذذم طذذ ؾ  مدعلذذل  مذذيطنً ماشذذؽا ي مل  نذذاا  ال تدالٌذذظ ي مدل نذذظ  ميطنٌذذظ مذذإلل  خ ي م دعٌذذظ 

 متيننذذذٌظ مدتفقذذذلي  مشذذذؽا ي م دعٌذذذظ  متيننذذذٌظ ماقذذذانيم  ال تدذذذالً يكذذذًم   مد كذذذز  مع  ذذذً  ل  خ  معدذذذا 

 م.ي متشؽٌا  كدا ٌشا كيم فً حاقاا تكيٌنٌظ فً إطا   متعايم  م نائً د   عض  م ال 

يٌش ؾ  مدعلل  ميطنً ماشذؽا ي مل  نذاا  ال تدالٌذظ لاذى  متكذيٌم  مدنذتد  ي م نذكاظ مفائذلخ ولذي م 

 مدتعاي  ضذ ط دشذديالا ي متنلذٌ   1993 يٌاٌظ  5 مدؤ خ فً  1473تفقل  مشؽا يًم  ط قا مألد  للل 

   ل  ي ي مدامً ملً   مدعلل.

تفاقٌظ  متً تي ب لاى  م لظ  مدةتصذظ  ذامتفتٌش إلذل ل  نت شال   أحكا   مدالخ  أل  عٌم دم هًه  ال -7

تق ٌذذ  نذذنيي شذذادا لذذم ونشذذطتلا ةذذالا فتذذ خ ال تت ذذايز  ال ذذظ وشذذل   تتذذيمى   ل  خ  معادذذظ متفقلٌذذظ  مشذذؽا 

ي مدصامحظ ننيٌا إلل ل تق ٌذ  ٌتضذدم  ٌانذاا يدعطٌذاا إحصذائٌظ ت ذ ز دةتاذؾ  ألنشذطظ  متذً قادذا  لذا 

ا  مننظ  مدعنٌظ   يتي    هًه  متقا ٌ  ننيٌا إمى دكتب  معدا  مليمً تط ٌقا ألحكا  دصامح تفقلٌظ  مشؽا ةال

  شأم تفتٌش  معدا  متً صالقا لاٌلا تينس. 81دم  تفاقٌظ  معدا  مليمٌظ  ق   20 مفصا 

ذ  ننذةظ دذم هذً   -8 لدال  أحكا   مدالخ  منا عظ لش خ دم نلا   تفاقٌاا يتيصٌاا  معدا  مع  ٌظ تي  

  متق ٌ  إمى دنلداا وصحاب  أللداا ي معداا  متامٌظ:

  التحال  متيننً ماصنالظ ي مت ا خ ي مصنالاا  متقاٌلٌظ  -

  التحال  متيننً مافالحظ ي مصٌل  م ح ي  -

  التحال  معا   متيننً ماشؽا. -
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

 1998( لسززنة 19اللجنزة علمزاً بمززا جزاء فزً تقرٌززر الجمهورٌزة التونسزٌة الخززاص باإلتفاقٌزة رقزم ) أخزذت

، وتؤمل فً إتخاذ اإلجراءات الالزمة للتؽلب على الصعوبات التزً تحزول دون التصزدٌق تفتٌش العملبشؤن 

 علٌها.

* * * 

 

 

  الشعبٌة الدٌمقراطٌةالجمهورٌة الجزائرٌة   .5    

 

 الُمصادق علٌهااإلتفاقٌات 

 .تؤهٌل وتشؽٌل المعوقٌنبشؤن  1993لسنة ( 17اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -أ

 م دلي ٌذظ  م ز ئ ٌذظ دذم  1993( منذنظ 17يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

 ي ا  فً  م ل دا ٌاً: –  مشع ٌظ  ملٌدق  طٌظ

 القسم األول

 بٌانات عامة

 

( لسززنة 17بٌزان الزنص التشزرٌعً الزذي صزدقت بموجبزه دولززتكم المزوقرة علزى االتفاقٌزة العربٌزة رقزم ) -1

 المعوقٌن:بشؤن تؤهٌل وتشؽٌل  1993

 2005ننظ  -

لهززا عالقززة بؤحكززام االتفاقٌززة وكززذلك بٌززان التطبٌززق  التززً أرقززام وتززوارٌا النصززوص التشززرٌعٌة السززارٌة -2

 الا(. ....اللوائح  –الوزارٌة  قرارات)الالعملً لتلك النصوص التشرٌعٌة 

  2016لنتي   -

 يت قٌتل   مدتعاي  حداٌظ  ألشةا   مدعيقٌم  2002داٌي  08 مدؤ خ فً  09 – 02 مقانيم  ق   -
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 مذذًي ٌضذذ ط  مكٌفٌذذاا  مدتعاقذذظ   2014ٌيمٌذذ   30 مدذذؤ خ فذذً  214 – 14 مد نذذي   متنفٌذذًي  قذذ   -

قصذذل يت لٌذذز دناصذذب  معدذذا م مدذذامً يدذذنح   لانذذاا    الشذذت   تةصذذٌ  دناصذذب  معدذذا يتحلٌذذل 

  مدعيقٌم مألشةا  

كٌفٌذاا تنذلٌا يصذيا  لٌحذل مذًي  2006لٌنذد    11 مدؤ خ فً  455 – 06 مد ني   متنفًٌي  ق   -

 ي م قافً  ألشةا   مدعيقٌم إمى  مدحٌط  مدالي ي ال تدالً ي القتصالي 

ٌتعاذي  امدقذاٌٌس  متقنٌذظ متنذلٌا يصذيا  مذًي  2011دذا س  06 مق     ميز  ي  مدشذت   دذؤ خ فذً  -

  ما دلي مد نً ي مت لٌز ا  مدفتيحظ   ألشةا   مدعيقٌم إمى  مدحٌط ي

دذم  67وحكذا   مدذالخ  ظ تط ٌذي مذًي ٌحذلل كٌفٌذ 2000نذنظ  11فذً   مق     مذيز  ي  مدشذت    مدذؤ خ -

 مدتعاقذذظ  إلفذذا   منذذٌا  ا  م لٌذذلخ  مد لذذزخ ةصٌصذذا ي مدي لذذظ مألشذذةا   1989 قذذانيم  مدامٌذذظ منذذنظ

ٌكذم  يدلدذاؾ نصذمحائزٌم لاذى  ةصذظ نذٌاقظ دذم  مدصا ٌم  صفظ د ضٌظ مكناح وي   ت    اٌم وي  

 ي م ني  دم  محقيي   مدعيقظ  معضي وي  أللضا  

ال نذٌدا  2016 مدتضذدم قذانيم  مدامٌذظ منذنظ  2015لٌنذد    30 مدذؤ خ فذً  18 – 15 مقانيم  قذ   -

 دن   69 مدالخ 

ٌتعاذي  مذًي   2012ٌنذاٌ  نذنظ  12 مدي فذي  1433صف  لا   18 مدؤ خ فً  06 – 12 مقانيم  ق   -

  ام دعٌاا 

-08ماد نذي   متنفٌذًي  قذ   دعذلا م 2016نيفد    09 مدؤ خ فً  293 – 16 مد ني   متنفًٌي  ق   -

 مذذًي ٌحذذلل شذذ يط إنشذذا  دؤننذذاا  مدنذذاللخ لذذم ط ٌذذي  معدذذا  2008ٌنذذاٌ   02ي مدذذؤ خ فذذً  02

 ينٌ ها يتنلٌدلا 

  2003وكتذي   نذنظ  8 مدي في  1424شع ام لا   12 مدؤ خ فً  333 – 03ق    مد ني   متنفًٌي  -

  مدلنً.تي ٌ  ي مدتعاي  اما نظ  ميالئٌظ مات  ٌظ  مةاصظ ي م

بٌان النص التشرٌعً الذي ٌعطً االتفاقٌات الدولٌة المصادق علٌها قوة النفاذ بمجزرد التصزدٌق علٌهزا  -3

 مع بٌان مرتبة االتفاقٌات المصادق علٌها بالنسبة للتشرٌعات الداخلٌة:

 2016لنتي   -
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المزوقرة حزٌن إعزدادكم لهزذا التقرٌزر؟ هل تم التنسٌق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فً دولزتكم  -4

 العربٌة:( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل 17وذلك تماشٌا مع أحكام المادة )

 نع  -

 الثانًالقسم 

 (17التفاقٌة رقم )التشرٌعات السارٌة التً تؽطً أحكام ا

 المادة األولً

 للمعوق؟هل تتضمن تشرٌعاتكم تعرٌفاً  -1

 نع   -

 

 التشرٌعً المإٌد لذلك:بٌان النص  -2

 مدتعاي  حداٌظ  2002داٌي  8 مدؤ خ فً  09 – 02 من   متش ٌعً  مدؤٌل مًم  هي  مقانيم  ق   -

  دن . 2 ألشةا   مدعيقٌم يت قٌتل  ال نٌدا  مدالخ 

 المادة الثانٌة

 النافذة:بٌان آلٌة تؤهٌل المعوقٌن وفق التشرٌعات 

لم ط ٌي تيفٌ  ةلداا ي   دت شاداظ ماتأهٌا يإلذالخ  متأهٌذا   منافًخ:امٌظ تأهٌا  مدعيقٌم يفي  متش ٌعاا 

يتعزٌزها فً كا  مد االا يتتد ا فً  النتفالخ دم كذا  مت لٌذز ا  مةاصذظ ي متكذيٌم  مدلنذً  مدتةصذ  

  مدعيقٌم.مفائلخ  ألشةا  

 المادة الثالثة

 الموقرة.بٌان كٌفٌة تنظٌم تشؽٌل المعوقٌن فً دولتنا 

 مدذؤ خ  214 – 14ا  ألشةا   مدعيقٌم فً  م ز ئ  يفقا مدا  ا  فذً  مد نذي   متنفٌذًي  قذ  ٌنل  تشؽٌ

 مذًي ٌضذ ط  مكٌفٌذاا  مدتعاقذظ  تةصذٌ  دناصذب  معدذا يتحلٌذل  الشذت     مدذامً   2014ٌيمٌذ   30فً 

 يدنح   لاناا قصل تلٌئظ يت لٌز دناصب  معدا مألشةا   مدعيقٌم.
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 المادة الرابعة

 ما ٌلً:بٌان 

 تكٌؾ مع البٌئة.دماج المعوقٌن وإكسابهم مهارات الهل ٌتضمن تشرٌعكم الوطنً برامج إ -1

 نع   -

 منها:البرامج وشروط االستفادة لهذه نماذج  -2

  مدحذللخ  امنن ظ مألشةا   مًٌم ال ٌدكم إلدا ل  دلنٌا فً  مينط  معالي  ن ب قل  تل   مًهنٌظ ي م نلٌظ 

فٌذت  تذذي ٌلل  إمذذى دؤننذذاا  مدنذذاللخ لذذم ط ٌذذي  معدذا  مدتد اذذظ فذذً د  كذذز  مدنذذاللخ لذذم ط ٌذذي  معدذذا 

نذذيفد    9 مدذذؤ خ فذذً  293 – 16ي مدذذز  ع  م ٌل ؼي ٌذذظ يًمذذ  تط ٌقذذا ألحكذذا   مد نذذي   متنفٌذذًي  قذذ  

دؤننذاا   مذًي ٌحذلل شذ يط إنشذا  2008 مدذؤ خ فذً ٌنذاٌ   2-8 مدعلا ماد نذي   متنفٌذًي  قذ   2016

 مدناللخ لم ط ٌي  معدا يتنلٌدلا ينٌ ها إً تقي  هًه  مدؤننذاا  دذنح  ألشذةا   مدعذاقٌم حذي  متدتذ  

  متامٌظ: االدتٌاز ا 

  ال تدالٌظ حي  النتفالخ دم  محداٌظ  -

 يقاٌظ ي ألدم فً  مدحٌط  مدلنً دم  متؽطٌظ  مصحٌظ ي م  النتفالخحي  -

  احي تقاضً و  خ دقا ا لدا د ًي -

   النذذلداج   تدالٌذذا يدلنٌذذا ي قتصذذالٌا ي امتذذامً ضذذدام نلا  منذذداح ماشذذة   مدعذذايهذذًه  محقذذيي دذذم شذذأ

   مد تد . نتقالمٌت  يدشا كت   مفعامظ فً 

 المادة الخامسة

 ٌلً:ٌصنؾ المعاقون حسب اإلعاقة كما  -1

 نلٌال. دعيقيم  

  يندعٌا(. ) ص ٌادعيقيم حنٌا 

  ًهنٌال.دعيقيم 

 ألنواع اإلعاقة؟  اً تشرٌعاتكم تعرٌف هل تتضمن -2

 نع   -
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 بٌان النص التشرٌعً المإٌد لذلك: -3

 مدتعاذذي  حداٌذذظ  2002دذذاٌي  8 مدذذؤ خ فذذً  09 – 02 مذذن   متشذذ ٌعً  مدؤٌذذل مذذًم  هذذي  مقذذانيم  قذذ  

 دن . 2يال نٌدا  مدالخ  يت قٌتل   ألشةا   مدعيقٌم 

 المادة السادسة

، أصحاب أعمزال ، عمزال( فزً دولزتكم المزوقرة  )حكومةالعمل الثالث  هل ٌوجد تعاون بٌن أطراؾ -1

 فً مجال رسم السٌاسة الخاصة بالمعوقٌن ؟

 نع   -

ما شكل هذا التعاون واإلطار الذي تم من خالله فً كل حالة من الحاالت المذكورة أعاله / رعاٌة /  -2

 تؤهٌل / تشؽٌل؟

لم ط ٌي إ      تفاقٌاا إطا  دذ  دةتاذؾ  مقطالذاا  ميز  ٌذظ يكذً   تفاقٌذاا ةاصذظ دذ  هٌئذاا وصذحاب 

كذً  تنلذٌ  نذلي ا يداتقٌذاا تحنٌنذٌظ   مدعذيقٌم  معدا  متً ملا لالقذظ   لاٌذظ يتأهٌذا يتشذؽٌا  ألشذةا  

 .عيقٌمديإلالدٌظ يطنٌظ دتعاقظ   لاٌظ يتأهٌا يتشؽٌا  ألشةا   م

 

 هة محددة مناط بها تنفٌذ السٌاسات الخاصة برعاٌة وتؤهٌل األشخاص المعوقٌن؟هل ٌوجد ج -3

 نع  -

 :تحدٌد هذه الجهات -4

  ميز   ا  -

 دعٌاا  مناشطظ فً دٌل م   لاقظ  م  -

    ا  معديدٌظ ي مدؤنناا  مةاصظ  مدؤنناا ي  ل -

 المادة السابعة

تحززدد تشززرٌعاتكم التززدابٌر الواجززب اتخاذهززا لتحقٌززق االمززن الصززناعً والسززالمة المهنٌززة بالنسززبة  -1

 للمعوقٌن؟

 نع  -
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هل ٌوجزد نصزوص تشزرٌعٌة تلززم أصزحاب العمزل بزإجراء التحزوٌرات الالزمزة فزً معزدات وأدوات  -2

العمزل وٌسزهل علزٌهم  اإلنتاج التً ٌعمل علٌها المعوقون بالشكل الذي ٌإمن حماٌتهم مزن مخزاطر إصزابات

 أدائهم؟

 نع   -

 هً:النصوص التشرٌعٌة  -3

 مًي ٌض ط  مكٌفٌاا  مدتعاقظ  تةصٌ  دناصب   2014ٌيمٌ   30فً  214 – 14 مد ني   متنفًٌي  ق  

  مدعيقٌم. معدا يتحلٌل  الشت     مدامً يدنح   لاناا قصل تلٌئظ يت لٌز دناصب  معدا مألشةا  

إم  ملل   مدامً ٌتعاي  امنفقاا  محقٌقٌظ ي مدطاي ظ ي متً   تا ض ي تلا متلٌئظ يت لٌذز يفقا ملً   مد ني  ف

  مدعيقٌم.دناصب  معدا مفائلخ  ألشةا  

م هًه  مقٌدظ  مدامٌظ  مددنيحظ تؽطً  مفا ي  ٌم تكافظ دنصذب  معدذا  مدكٌذؾ يتكافذظ دنصذب إف  مي ق  يفً 

  متامٌظ:تدس  صفظ ونانٌظ  مدٌالٌم فأم هًه   لاناا  ي امتامً  معدا  معالي 

 وشكام :تلٌئظ دحٌط  معدا متنلٌا  ميصيا إمى  معدا  كا  - و

تنذذلٌا  ميصذذيا مدةتاذذؾ  مةذذلداا  مةاصذذظ  امدؤننذذظ  دذذا فٌلذذا  مدطعذذ  يقالذذاا  معذذالج يلي  ا  -

  مخ. مدٌاه .. 

 تكٌٌؾ دناصب  معدا - ب

 ٌػعدا ي منقا ي متف تةفٌؾ  مد ليل ا  مةاصظ  ام -

 تيفٌ  دقالل دكٌفظ  -

 ا  مةلدظ  مدةصصظ ماعادا  مدعيي تلٌئظ نٌا   -

 :يض  ت لٌز ا  لٌلخ دتةصصظ  -ج 

 ) ذذ  دتد ذذا  محاذذيا  مدعايداتٌذذظ   م صذذ  شذذ    لتذذال ةذذا   امعذذاداٌم  مذذًٌم ٌعذذانيم دذذم ضذذعؾ  -

   دك    مح يؾ ...  مخ ( . م   ي

 . شا  ا  مدن لظ  مضيئٌظ ...  مخندعٌظ د ا  يض  و لزخ ةاصظ ماعداا  مًٌم ملٌل  لاهظ  -

 : متكيٌم  مدتةص  -ل

  متقنٌظ.تكيٌم حيا  نتعداا  مدنالل ا  -

   مدكٌؾ.تكيٌم ةا   إلالخ  متصنٌؾ ي متأهٌا  مدلنً  -
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 المادة الثامنة

 الموقرة؟المعوقٌن وفئاتهم وأنواع إعاقتهم فً دولتنا  دٌات رسمٌة عن عدهل ٌوجد إحصائ -1

 نع  -

 طٌه.نسخة من اإلحصائٌات مرفقة  -2

 نع   -

 

 المادة التاسعة

 أمٌتهم؟هل ٌتضمن التشرٌع الوطنً برامج رعاٌة وتؤهٌل المعوقٌن ومحو  -1

 نع  -

هل ٌوجد مشاركة من المإسسات ؼٌر الحكومٌة فً تحمل مسإولٌة رعاٌة وتؤهٌل المعوقٌن  -2

 أمٌتهم؟حو مو

 نع   -

 الدال على ذلك: بٌان النص التشرٌعً -3

 نع    -

 المادة العاشرة

تعامل مع المعوقٌن لهل تتولى الحكومة أو جهات أخرى إعداد وتدرٌب العناصر الفنٌة المإهلة ل -1

 ة؟سلٌمبطرق 

 نع  -

 المادة الحادٌة عشر

 المعوقٌن؟هل ٌوجد تشرٌعات فً دولتكم الموقرة تنظم رعاٌة وتؤهٌل وتشؽٌل  -1

 نع  -

 لذلك:بٌان النص التشرٌعً المإٌد  -2

 2016لنتي   -

  حداٌظ  ألشةا   مدعيقٌم يت قٌتل  مدتعاي   2002داٌي  8 مدؤ خ فً  09 – 02 مقانيم  ق   -
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  مدعيقٌم  التفاقٌظ  مليمٌظ محداٌظ  ألشةا   -

 مذذًي ٌضذذ ط  مكٌفٌذذاا  مدتعاقذذظ   2014ٌيمٌذذ   30 مدذذؤ خ فذذً  214 – 14 مد نذذي   متنفٌذذًي  قذذ   -

 تةصذذٌ  دناصذذب  معدذذا يتحلٌذذل  الشذذت     مدذذامً يدذذنح   لانذذاا قصذذل يت لٌذذز دناصذذب  معدذذا 

  مدعيقٌم.مألشةا  

 المادة الثانٌة عشر

 الحكومٌة؟تشؽٌل المعوقٌن فً المإسسات الحكومٌة وؼٌر بهل ٌلتزم تشرٌعكم الوطنً  -1

 نع   -

 المعوقٌن؟لشروط التً ٌحددها التشرٌع الوطنً لتشؽٌل ماهً النسبة المئوٌة وا -2

هذا متشذؽٌا هذؤال   ألشذةا  تيف ودذا  مشذ يط  مي  ذب   مدعذيقٌم % متشذؽٌا  ألشذةا  1 منن ظ  مدئيٌذظ 

ٌتدت   صفظ  معادا  مدعيي يهً  ينط  معدا  معالي  مددنيحظ م  دم ط ؾ  ما نظ  ميالئٌظ مات  ٌذظ  مةاصذظ 

   مدلنً.ي متي ٌ  

 المادة الثالثة عشر

تضمن تشرٌعكم الوطنً ضوابط تشرٌعٌة تحقق مبدأ تكافإ الفرص فً العمل بٌن المعوقٌن ٌهل  -1

 والمإهالت؟وؼٌرهم عند تساوي القدرات 

 نع  -

هل ٌحقق تشرٌعكم الوطنً مبدأ تكافإ الفرص فً العمل بٌن الجنسٌٌن من المعوقٌن عند تساوي  -2

 والمإهالت؟القدرات 

   نع -

 :بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك -3

  2016لنتي   -

  ال يت قٌذاتل   مدتعاي  حداٌظ  ألشةا  ي مدعذيقٌم 2002داٌي  8 مدؤ خ فً  09 – 02ط قال ماقانيم  -

 دن . 29ي  28ي  27نٌدا وحكا   مدي ل 

 المادة الرابعة عشر

هل ٌتضمن تشرٌعكم الوطنً إعطاء األولوٌة للمعوقٌن لشؽل بعض الوظائؾ والمهن فً األجهزة  -1

 وإمكانٌاتهم؟الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة التً تتالءم مع قدراتهم 
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 نع  -

 :بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك -2

  2016لنتي   -

 المادة الخامسة عشرة

 ؟من ذوي اإلعاقة الشدٌدة معوقٌنهل ٌوجد ورش عمل خاصة بال -1

 نع  -

 المادة السادسة عشرة

هل ٌتضمن التشرٌع الوطنً السماح بإقامة جمعٌات تعاونٌة إنتاجٌة خاصة بالمعوقٌن فً دولتكم  -1

 الموقرة؟

 نع  -

 هل تدعم الحكومة جمعٌات المعوقٌن التعاونٌة اإلنتاجٌة؟  -2

 نع   -

 نوع هذا الدعم؟ -3

  مدامٌظ ٌتد ا فً   لاناا   مدالي: ملل   -

د  فقظ  م دعٌاا فً إن از  مدشا ٌ    نتا ٌظ يًم  لم ط ٌي   د ظ يلي  ا تكيٌنٌظ مفائذلخ دذؤط ي  -

  م دعٌاا.

 المادة السابعة عشرة

بؤنفسهم أو بالمشاركة ذوي اإلعاقة هل تشجع الحكومة إقامة مشارٌع إنتاجٌة صؽٌرة ٌدٌرونها  -1

 مع اآلخرٌن؟

 نع  -

  المشارٌع؟ما هً أشكال الدعم التً تقدمها الحكومة إلقامة وإنجاح هذه  -2

 لم ط ٌي  ملل   مدامً  مدي   إمى  م دعٌاا فً شكا إلاناا دامٌظ -

 ميكامذذظ  ميطنٌذذظ متنذذٌٌ   مقذذ ض  مدصذذؽ   نشذذا   ً مقذذ يض  مصذذؽٌ خ  مددنيحذذظ دذذم ط فذذ لذذم ط ٌذذي -

 م. مدعيقٌدشا ٌ  إنتا ٌظ مفائلخ  ألشةا  
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  مش اب.لم ط ٌي  مدنالل ا  مدامٌظ  مدقلدظ دم ط ؾ  ميكامظ  ميطنٌظ ملل  تشؽٌا  -

  م طامظ.لم ط ٌي  مدنالل ا  مدامٌظ  مدقلدظ دم ط ؾ  مصنليي  ميطنً ماتأدٌم لم  -

 

 المادة الثامنة عشرة

وجد فً تشرٌعاتكم نصوصا تعفً أدوات اإلنتاج التً ٌستخدمها المعوقون فً عملهم من تهل  -1

 وهل اإلعفاء شامل أم جزئً؟ الجمركٌة،الرسوم 

  زئً.نع   -

   التشرٌعً:بٌان النص  -

 المادة التاسعة عشرة

 للمعوقٌن؟الحركٌة والسمعٌة والبصرٌة  المعٌنات،هل توفر الحكومة  -1

 نع  -

 المادة:بٌان اإلجراءات والتسهٌالت التً تؽطً المطلوب فً هذه  -2

 .(CNASاا  متعيٌضٌظ دضديدظ دم ط ؾ  مصنليي  ميطنً ماتأدٌناا  ال تدالٌظ )ٌن مدع -

 المادة العشرون

 للمعوقٌن؟هل ٌوجد برامج وخطط لتشجٌع الصناعة المحلٌة للمعٌنات التعوٌضٌة  -1

 نع  -

 المادة الحادٌة والعشرون

هل تتضمن تشرٌعاتكم اإلجراءات الالزمة لتسهٌل حركة وتنقل المعوقٌن أثناء العمل عند إقامة  -1

 المنشئات الجدٌدة؟ 

 نع  -

 بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك: -2

ٌحل كٌفٌاا تنلٌا يصيا  ألشةا   مدعيقٌم  2006لٌند    11 مدؤ خ فً  09 – 02يفقا ماقانيم  -

 .30ٌدا  مدالخ يت قٌتل  ال ن



186 

  
 

ٌحذذذل كٌفٌذذذاا تنذذذلٌا يصذذذيا  2006لٌنذذذد    11 مدذذذؤ خ فذذذً  455 – 06 مد نذذذي   متنفٌذذذًي  قذذذ   -

 ي م قافً. ألشةا   مدعيقٌم إمى  مدحٌط  مدالي ي ال تدالً ي القتصالي 

ٌتعاذي  امدقذاٌٌس  متقنٌذظ متنذلٌا يصذيا  ألشذةا   2011دذا س  6ق    يز  ي دشذت   دذؤ خ فذً  -

 ما دلي . مدحٌط  مد نً ي مت لٌز ا  مدفتيحظ  \    مدعيقٌم إمى

 المادة الثانٌة والعشرون

 العمل؟هل تبنً الدولــة خطط برامج للحد من تهمٌش دور المعوقٌن فً  -1

 نع  -

  وقدراتهم؟هل ٌوجد دور للمعوقٌن فً التعبٌر عن مشاكلهم  -2

 نع    -

 المادة الثالثة والعشرون

هل تشجع حكومة دولتكم الموقرة منظمات العمال على االهتمام بالمعوقٌن وإشراكهم فً أنشطتها  -1

 المعوقٌن؟وتخصٌص جزء من أنشطتها لخدمة  المتنوعة؟

 نع  -

 بٌان نوع الخدمات التً تقدمها النقابات للمعوقٌن، ومدى مالءمتها مع ظروؾ إعاقتهم: -2

 ماعداا  اليميٌظ فً  منقا  مةا    -

  مدلنٌظ  مت قٌظ فً  محٌاخ  -

  ويميٌظ تلٌئظ ويقاا  معدا -

  النتفالخ دم  منشاطاا  مت فٌلٌظويميٌظ   -

 المادة الرابعة والعشرون

  لها؟هل تنص تشرٌعاتكم على إعفاء المعوقٌن من دفع أجور المواصالت العامة حٌن استخدامهم  -1

 نع  -

 ك:بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذل -2

يت قٌذاتل  ال   مدتعاقذظ  حداٌذظ  ألشذةا   مدعذيقٌم 2002دذاٌي  8 مدذؤ خ فذً  09 – 02يفقا ماقذانيم  -

 .دن  8نٌدا  مدالخ 
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   ٌا ٌحلل كٌفٌاا  نتفالخ  ألشةا   مدعذيقٌم دذم  26 مدؤ خ فً  144 – 06 مد ني   متنفًٌي  ق   -

 تنعٌ ت .د انٌظ  منقا ي متةفٌض فً 

 والعشرون ةالمادة الخامس

هل تنص تشرٌعاتكم على إعفاء جمركً خاص بالمعوقٌن عند استٌراده سٌارة محورة الستخدامه  -1

 الشخصً

 نع  -

 نسبته؟وما  جزائً؟أم  كامل؟هل اإلعفاء  -2

 كادا -

 ذلك:بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على  -3

دذم  67 مذًي ٌحذلل كٌفٌذاا وحكذا   مدذالخ  2000ٌيمٌذي نذنظ  11 مق     ميز  ي  مدشت    مدذؤ خ فذً  -

 مدتعاقذذظ  إلفذذا   منذذٌا  ا  منذذٌاحٌظ  م لٌذذلخ  مد لذذز ةصٌصذذا ي مدي لذذظ  1989قذذانيم  مدامٌذذظ منذذنظ 

  محذائزٌم لاذى  ةصذظ نذٌاقظ دذم صذنؾمألشةا   مدصا ٌم  صفظ د ضٌظ مكناح وي  ٌتذ    اذٌم وي 

 .دم  محقيي ي م ني   مدعيقظ  معضي وي  أللضا   ٌكم ي

ال نذٌدا  2016 مدتضذدم قذانيم  مدامٌذظ منذنظ  2015لٌنذد    30 مدذؤ خ فذً  18 – 15 مقانيم  قذ   -

 دن . 69 مدالخ 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

، نظزراً لعزدم إدراج نصزوص التشزرٌعات اإلتفاقٌةللجنة التؤكد من وجود التؽطٌة التشرٌعٌة ألحكام  لم ٌتسنّ 

 . ولكن تم اإلشارة إلى أرقام القوانٌن بشكٍل عام التً تؽطً هذه األحكام ضمن التقرٌر

 

 

* * * 
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 . جمهورٌة السودان6     

 

 اإلتفاقٌات الُمصادق علٌها

 بشؤن السالمة والصحة المهنٌة. 1977( لسنة 7اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -أ

 – دلي ٌذظ  منذيل م دذم  1977 ( منذنظ7يصا دكتب  معدا  مع  ذً تق ٌذ  حذيا  التفاقٌذظ  مع  ٌذظ  قذ  )

 ي ا  فً  م ل دا ٌاً:
 نموذج التقرٌر

 القسم األول

 بٌانات عامة

( لسزنة 7ٌرجى بٌان النص التشرٌعً الذي صدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقٌة العربٌة رقم ) -1

 السالمة والصحة المهنٌة.بشؤن 1977

 م امذذث  تذذا ٌخ   النعقذذالدذذم لي  12فذذً  م انذذظ  قذذ  2011/دذذاٌي/8قذذ     ئذذٌس  مد اذذس  مذذيطنً  تذذا ٌخ 

 .2011/   ٌا /18

ٌرجى إرفاق أرقام وتوارٌا النصوص التشرٌعٌة السارٌة التً لها عالقزة بؤحكزام االتفاقٌزة، وأن أمكزن  -2

 الا(. –اللوائح  –التشرٌعٌة )القرارات الوزارٌة  التعرض للتطبٌق العملً لتلك النصوص

 ( ي مفصا  م انً لش 4 مدالخ ) 1997/ قانيم  معدا 1

  . 1981/ الئحظ  مدصان  2

 .81/ قانيم  صا اا  معدا 3

ٌرجى بٌان النص التشرٌعً الذي ٌعطً االتفاقٌات الدولٌة المصادق علٌها قوة النفاذ بمجزرد التصزدٌق  -3

 بٌان مرتبة االتفاقٌات المصادق علٌها بالنسبة للتشرٌعات الداخلٌة.علٌها مع 

 ي التفاقٌذذاا)تعت ذذ  كذذا  محقذذيي ي مح ٌذذاا 27/3 مدذذالخ 2005منذذنظ   النتقذذامًلنذذتي   منذذيل م  -

 وال ٌت زي معليل ي مدي  ي  مليمٌظ يحقيي   ننام  مدصالي لاٌلا دم ق ا  دلي ٌظ  منيل م  ز  

 دم هًه  مي ٌقظ. 
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هززل تززم التنسززٌق مززع منظمززات أصززحاب األعمززال والعمززال فززً دولززتكم المززوقرة حززٌن أّعززدادكم لهززذا  -4

 ( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة.17التقرٌر؟ وذلك تمشٌاً مع أحكام المادة )

 نعم 

 ال

 فً حالة اإلجابة ب)نعم(، ٌرجً ذكر المنظمات التً تم التنسٌق معها. 

 إتحال لا  نقا اا لداا  منيل م  –إتحال لا  وصحاب  معدا 

 القسم الثانً

 التشرٌعات السارٌة التً تؽطً أحكام االتفاقٌة

 المادة األولى

ٌ ب وم تشدا  متش ٌعاا  مع  ٌظ  ألحكا   مةاصظ  امنالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ فى  دٌ  د االا  معدا 

 متأدٌم لاى  معداا دم حي لث  معدا يود  ض  مدلنظ.يقطالات   كدا ٌ ب وم تشدا وحكادا ةاصظ  ا

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل تشمل االحكام الخاصة بالسالمة والصحة المهنٌة جمٌع مجاالت العمل وقطاعاته؟ 

  نع 

 ال

 هل تتضمن تشرٌعاتكم أحكاما خاصة بالتؤمٌن على العمال من حوادث العمل وأمراض المهنة؟ 

  نع 

 ال    

 التشرٌعٌة الدالة على ذلك. ٌرجى بٌان النصوص 

  ذ   صذاحب  معدذا لقذل تذادٌم دذ  إحذلى شذ كاا  )إً   1981دم قذانيم إصذا اا  معدذا  26 مدالخ 

حامظ إفالن  كدذا  فًماعادا   متز د  دي ب هً   مقانيم فتنتقا إمى ش كظ  متأدٌم   متز دات  متادٌم  شأم 

 .3  2صاح ظ  معدا +  مفق خ  هًمي كانا 

  معدا.%  صا اا 2تةصٌ   لاى  ال تدالًكًم  ن  قانيم 
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 المادة الثانٌة

تط ٌي وحكا   منالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ  يوحكا   فًٌ ب دناي خ  دٌ   معداا  مع ب  امعداا  ميطنٌٌم 

  متأدٌم دم حي لث  معدا يود  ض  مدلنظ  يوحكا  ونلدظ  متأهٌا  مدلنً.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  تشرٌعاتكم العمال العرب الذٌن ٌعملون فً دولتكم الموقرة بالعمال الوطنٌٌن فً تطبٌق هل تساوي

 األحكام التالٌة:

 ظ  مدلنٌظ.ح منالدظ ي مص 

 .متأدٌم دم حي لث  معدا يود  ض  مدلنظ  

 .ًونلدظ  متأهٌا  مدلن 

  نع 

 ال     

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

   ميطنٌظ لاى مفل  معادا ليم تدٌٌز.تن   متش ٌعاا 

 المادة الثالثة

ٌ ب وم تتضدم  ألحكا   مةاصظ  امنالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ  ألنس  مفنٌظ  مالزدظ مضدام  منالدظ 

 ي محداٌظ فً:

 .ةتٌا  ديق   مدنشأخ  

 .نشا  ي متشٌٌل   

 .ميقاٌظ دم  دٌ  وةطا   معدا  

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  الالزمة لمراعاة أحكام المادة السابقة.االشتراطات الفنٌة 

   مة  ئط ي م ني  ي م ٌاناا  مةاصظ 1977دم قانيم  معدا  80ت في ماناطظ  مدةتصظ يفقا  مادالخ 

يتصدٌداا  مد انى يكافظ  الي  ي   نتعداملا اآلالا  مد  ل ت كٌ لا يدي قعلا ي مدي ل  اليمٌظ  مد  ل 

 ي مدنتنل ا  مالزدظ يفقال ماي ئح ي مق    ا ط قال  حكا  هً   مقانيم ي ى قانيم اة  .
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 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

  .1997دم قانيم  معدا  85 - 79 – 78 مدي ل

 المادة الرابعة

ٌاظ  نالدظ  ٌئظ  معدا يحداٌظ  م ٌئظ  مد اي خ ي مدحافلظ ٌحلل تش ٌ  كا ليمظ        ا ي مينائا  مكف

لاٌلا دم دةاط   منشاط  مدز يا   حٌث تكيم  ٌئظ  معدا ي م ي   فى  مدنتيى  مصحً  مدتعا ؾ لاٌلا 

 لادٌا.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  هل تضمن تشرٌعاتكم ما ٌكفل سالمة بٌئة العمل بحٌث تكون فً المستوى الصحً المطلوب؟ 

  نع 

 ال     

  ًهل تضمن تشرٌعاتكم ما ٌكفل حماٌة البٌئة المجاورة من أخطار النشاط المزاول بحٌث تبقً ف

 المستوى الصحً المطلوب؟ 

  نع 

 ال    

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

  .1997دم قانيم  معدا  78  مدالخ

إقادذظ  ي نشذاط  ي دنشذأخ ز  لٌذظ وي  زٌ ذي ال)تذن  ي متذً  2009 دم قانيم صحظ  م ٌئظ مننظ 13 مدالخ 

صنالٌظ  ي ي دش يع تنديي ني   فً  مقطذاع  معذا  وي  مةذا  إال  عذل إ ذ    ل  نذظ متقٌذٌ   آل ذا   م ٌئٌذظ 

 مدش يع لم ط ٌذي م نذظ حكيدٌذظ دذم  م لذاا ً ا   مدنشاخ وي قٌا  ًم   منشاط وي لاىي مصحٌظ  مدت ت ظ 

 (. مصاظ

  مصذاظ( دم ً ا  مقانيم )ٌ يز مايزٌ   تيصٌظ دم   ل  خ ي امتشذاي  دذ   م لذاا ً ا 15يتن   مدالخ )

وم هذًه  مدؤننذظ تد ذا  ادذا   ذإٌقاؾ وي دؤنن  قيدٌظ تنتت نفاٌاا صذحٌظ ةطذ خ وي إٌقذاؾ نشذاطلا دتذً 

  مدي طنٌم(. لاىةط  ل صحٌال 
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 المادة الخامسة

 دم لم ط ٌي:إننانٌظ ماعدا  آل ي مصحظ  مدلنٌظ يتحقٌي ل يؾٌ ب  معدا لاى تيفٌ   منالدظ 

 حداٌظ  معادا دم وةطا   معدا ي آلالا  يحداٌت  دم  ألض     مصحٌظ. (و )

 يض   الشت  طاا  مالزدظ متحنٌم  ٌئظ يينائا  معدا. (ب )

  مصحٌظ  مني حًد  لاخ تحقٌي  متالؤ   ٌم نيع  معدا يل يف   ي ٌم  ألشةا   مدكافٌم    دم  (ج )

 ي مفنٌظ.

تيلٌظ يتل ٌب  معاداٌم لاى ينائا  منالدظ يتيفٌ  ولي ا  ميقاٌظ  مشةصٌظ يتل ٌب  معداا لاى  (ل )

  نتةل دلا.

تل    دا قل ٌنشأ دم وض    تصٌب  معادا صحٌا وي   تدالٌا نتٌ ظ لدا  ي معدا لاى دعام تلا  (ه )

 يدعام ظ دا ٌتةاؾ لنلا.

  ل  يؼٌ  ًم . حداٌظ ينائا   نتاج دم إنشا  ا ياالا يدي (ي )

 يٌحلل تش ٌ  كا ليمظ  ألحكا   مالزدظ متنلٌ  هًه  الحتٌاطاا.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل تتناول تشرٌعاتكم أحكاما تحقق الؽرض من هذه المادة؟ 

  نع 

 ال     

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

   .1997دم قانيم  معدا   98   97 96   95   94 مدالخ 

 المادة السادسة

ال ٌ يز تشؽٌا  ألحل ث دم  م ننٌم فً  أللداا  مصنالٌظ  ق ا نم  مةادنظ لش خ  يًم  فٌدا لل  -1

  مدتل  ٌم دنل .

ال ٌ يز تشؽٌا  ألحل ث دم  م ننٌم ق ا  ايؼل  نم  م ادنظ لش خ فً  مصنالاا  مةط خ وي  مضا خ  -1

 ي ماي ئح  مةاصظ  كا ليمظ. امصحظ  ي متً تحللها  متش ٌعاا ي مق    ا 

ٌحل  تشؽٌا  مننا   فً  أللداا  مةط خ وي  مشاقظ وي  مضا خ  امصحظ   متً ٌحللها  متش ٌ  فً كا  -2
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 ليمظ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 .السن األدنى لعمل األحداث من الجنسٌٌن فً األعمال الصناعٌة وفق تشرٌعاتكم 

   1997دم قانيم  معدا  21/4الخ ماد نن  يفقال 12 منم  أللنً معدا  ألحل ث هً 

 .السن األدنى للعمل فً الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة وفق تشرٌعاتكم 

دم قانيم  معدا  21/2نن  يفقال مادالخ 15 منم  أللنى ماعدا فً  مصنالاا  مةط خ هً 

1997.  

 هل تحظر تشرٌعاتكم تشؽٌل النساء فً األعمال الخطرة أو الضارة بالصحة؟ 

  نع 

 ال

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

   .1997دم قانيم  معدا  21/6-4/ 21-19 مدي ل   

 المادة السابعة

ٌ ب  الهتدا   إنشا  و لزخ ةلداا  منالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ فً  مدنشآا  متً ٌحللها تش ٌ  كا ليمظ  

ي مقٌا   امت قٌؾ  مصحً  احظ  معدايصيًم  مإلش  ؾ لاى  دٌ  ل يؾ  معدا  متً تؤ   لاى نالدظ 

 ي متيلٌظ  ميقائٌظ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل توجد أجهزة خدمات للسالمة والصحة المهنٌة فً المنشآت فً دولتكم الموقرة؟ 

  نع 

 ال

  ما هو دور هذه األجهزة أن وجدت؟ 

  مصنالٌظ.ت اش   مناطظ  مدةتصظ  م قا ظ لاى  دٌ   مدصان  ي معداٌاا 

  بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك.ٌرجى 

   .1997دم قانيم  معدا  97 مدالخ 
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 المادة الثامنة

ٌ ب لنل  متعٌٌم إ      مفح   مط ً  ال تل ئً  محاي  معادا  امعدا  مًي ٌتال   د  قل  ت   مصحٌظ 

لاى  معداا  مادحافلظ لاى مٌاقتل   ي مط ً  ملي  م لنٌظ ي معقاٌظ ي منفنٌظ  كدا ٌ ب إ      مفح  

  مصحٌظ  صفظ دنتد خ  يالكتشاؾ دا قل ٌلل  دم ود  ض  مدلنظ فً د  حالا  أليمى.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  هل ٌشترط إجراء الفحص الطبً عند تعٌٌن العامل إللحاقه بالعمل الذي ٌتالءم مع قدراته؟ 

  نع 

 ال

  دوري فً دولتكم الموقرة؟هل ٌجري الفحص الطبً على العمال بشكل 

 نعم

 ال 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

   .1997دم قانيم  معدا  22 مدالخ 

 المادة التاسعة

ٌ ب تقلٌ    نعافاا  أليمٌظ يلالج  محاالا  مطا ئظ ل ةا  مدنشأخ  كدا ٌ ب تيفٌ   مةلداا  مط ٌظ  

وي كةلدظ دشت كظ  ٌم للخ دنشآا ماقٌا   ام لاٌظ  مط ٌظ ني   ل ةا  مدنشأخ وي ةا  لا كقن  دنتقا  

 ي مدحافلظ لاى صحظ  معداا.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 االسعافات األولٌة وعالج الحاالت الطارئة التً ٌتعرض لها العمال فً المنشؤة؟ توفرهل ت 

  نع 

 ال

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

   .1997 دم قانيم  معدا 93/1 مدالخ 
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 المادة العاشرة

ٌ ب لاى صاحب  معدا  مقٌا   تن ٌا حي لث  معدا يود  ض  مدلنظ يإةطا   م لاا  مدةتصظ  لا  

كدا ٌ ب إةطا   م لاا  مدةتصظ  امحاالا  مد ضٌظ  مدلنٌظ  مدشت   فٌلا  يلاى صاحب  معدا  تةاً كافظ 

   حصا  ا  مةاصظ  ًم .       ا مدن  تك    يقيع د ا هًه  محاالا ييض  

 يٌحلل تش ٌ  كا ليمظ  مينائا  مكفٌاظ  تحقٌي ًم .

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  بها. ةالجهات المختصمدي إلزام صاحب العمل بتسجٌل حوادث العمل وأمراض المهنة وإخطار 

 ي يب إمز   صاحب  معدا  ًم .

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

  .1997قانيم  معدا دم  92 مدالخ 

 .1981دم قانيم إصا اا  معدا مننظ  6  مدالخ

لنذ   أنذ ع يقذا ددكذم  مذى  نٌا ذظتحذلث مذ   صذا   لدذا  ي ٌذت   مت اٌذػ   مذًي)ٌ اػ  معادذا  ( تن 1)

يق  فٌلا   متًي مل يؾ    صا ظتا   فًٌكيم ن  ا   مًيفي  يقيع  محالث   مش طظصاحب  معدا  ي 

 ًم   محالث(.

لادذا يتعذيي ًمذ   ألي صذا   لدذا تحذلث   ذاي ذإ الغ  مدذلٌ    مشذ طظ)ٌقي  صاحب  معدذا  ي  (2) 

 ي ٌنذتت لنلذا ل ذز  ي ًمذ  ةذالا دذلخ ال تت ذايز  مٌذي   وك ذ  ٌذا   ي   ال ظ معادا لم كنب    ه مدلخ 

  م امث ميقيع  محالث(.

لدذا فٌ ذب لاٌذ   م ٌ اذػ ًمذ    صذا ظ نتٌ ذظ اػ صاحب  معدا  ي ندا  مى لاد  يفاخ لادا  إً ) (3) 

كذام ٌعدذا فٌلذا   متذً  مدنطقذظ فذًٌقذ   ماش طظقن   وق ب أن ع يقا ددكم  مى  مضا ط  مدنئيا لم 

 كانا دع يف  ملٌ (. إً   ميفاخ م الغ ل يؾ  فً مدتيفى كدا ٌقي   إ الغ ًم   مى  مدلٌ  ديضحا 

ف ل  وي ةطا  إ( 3 م نل) فًفي  تاقٌ   م الغ  مدشا   مٌ    مش طظ)ٌقي   مضا ط  مدنئيا لم قن   (4)  

تاذ   فذًفذاً  مذ  ٌكذم دقٌدذا   اميفاخٌق  فٌلا  مقن    متً  مدنطقظ فًدم  ن خ  معادا  مدتيفى ٌكيم دقٌدا 

  متذً  مدنطقذظ فذً ماشذ طظقنذ   وقذ بف ل دم  ن خ ًم   معادا ٌقي   مضا ط  مدنئيا لذم  وي  مدنطقظ

 (. األةطا   مةاصظدم  ف  ل  ن خ ًم   معادا ٌقٌ  فٌلا التةاً  ال     ا  وٌاٌعتقل  م 
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 المادة الحادٌة عشرة

ٌحلل تش ٌ  كا ليمظ  أل لزخ  متً ٌيكا إمٌلا يض  يتط ٌي ونس  منالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ  ي أل لزخ 

يلاى دنتيى  مدنشآا  متً تقي   ام حيث ي متةطٌط ي متل ٌب فً هً   مد اا  يًم  لاى دنتيى  مليمظ  

  مقائدظ  لا.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 األجهزة المختصة بوضع وتطبٌق أسس السالمة والصحة المهنٌة فً دولتكم الموقرة. 

  معدا.  ل  خ  معادظ مانالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ  يز  خ  -

  الدم  مصنالً. مشؤيم  النتشا ٌظ ما نظ  -

  هل توجد أجهزة تقوم بالبحوث والتخطٌط والتدرٌب فً مجال السالمة والصحة المهنٌة؟ 

  نع 

 ال

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

  .1997دم قانيم  معدا  90  89   87  مدي ل

 المادة الثانٌة عشرة

 م لاز  امكي ل  ٌ ب إٌ ال  لاز تفتٌش ةا   امنالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ  يٌ ب وم ٌلل  هً  

 مدتةصصظ ي أ لزخ يدعل ا  مقٌاس  يؼٌ  ًم  ددا ٌاز  ماقٌا   عدا   يٌ ب إلطا  هً   م لاز ناطظ 

  مض طٌظ  مقضائٌظ.

 يٌ ب إش    هً   م لاز فً يض   شت  طاا  منالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ مات ةٌ   إقادظ  مدنشآا.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 مة والصحة المهنٌة؟ وما مدى تخصص كوادره؟هل هناك جهاز تفتٌش خاص بالسال 

 نع 

 ال 

 .................................................................................... التخصص:مدي 
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  هل ٌشارك جهاز التفتٌش فً وضع مواصفات السالمة والصحة المهنٌة المطلوبة إلقامة

 المنشآت؟

 نع 

 ال 

  التشرٌعٌة الدالة على ذلك.ٌرجى بٌان النصوص 

.............................................................................................................. 

 المادة الثالثة عشرة

ٌ ب  الهتدا   امتل ٌب فً د االا  منالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ  يًم   إنشا  د  كز وي دعلل يطنً 

ي مصحظ  مدلنٌظ فً كا ليمظ ل  ٌظ        مت ا ب يل ض وحلث ينائا  ميقاٌظ يتنلٌ   ةا   امنالدظ

  ملي  ا  متل ٌ ٌظ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌوجد فً دولتكم الموقرة معهد خاص بالتدرٌب على وسائل السالمة والصحة المهنٌة؟ 

 نع 

 ال 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

 الرابعة عشرةالمادة 

ٌ ب وم تكيم دالخ  منالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ ضدم    دت  متعاٌ  فً  مل  ناا  منل ٌظ ي متط ٌقٌظ  

 .ً مفنً ي مدلنيفى دعاهل يد  كز  متل ٌب 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌتم تدرٌس مادة السالمة والصحة المهنٌة ضمن برامج التعلٌم؟ 

  نع 

 ال

  الدالة على ذلك.ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة 

 يفي قي نٌنلا: ي مةاصظ  محكيدٌظ ام ادعاا   مدلنٌظ ي مصحظ  منالدظتل س داله 
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 الحكومٌةاوال: الجامعات 

  م ٌئٌظ  مصحظكاٌظ - ادعظ  مة طي   .1

 ي م ٌئظكاٌظ هنلن   مدٌاه - ادعظ  منيل م .2

 ي م ٌئٌظ  مصحٌظكاٌظ  معاي   - خ  م زٌ ادعظ  .3

  م ٌئٌظكاٌظ  متقان  ي معاي   -  ادع   منٌاٌم .4

  مصحٌظكاٌظ  معاي   .5

 الخاصة تثانٌا: الجامعا

  م ٌئٌظكاٌظ  مل  ناا  –. ادعظ  م  اط 1

  معاي   مصحٌ  دل ن  -  الحفال ادع    

 ي ال تدالٌظ  مط ٌظكاٌ   معاي   -  ادع   الهاٌ 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

 .14، 11، 10 ،4، 3، 2، 1ٌعٌة ألحكام المواد: التؽطٌة التشر -1

 عدم وجود تؽطٌة تشرٌعٌة ألحكام المواد: -2

 ( الخاصة بتحدٌد السن األدنى لعمل األحداث من الجنسٌن، والسن األدنى للعمل فً 6المادة )

سنة بالنسبة لعمل األحداث،  15ب والتً حددتها اإلتفاقٌة الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة 

 سنة بالنسبة للعمل فً الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة. 18

 ( 12المادة)  .الخاصة بوجوب وجود جهاز تفتٌش خاص بالسالمة والصحة المهنٌة 

 ( الخاصة بوجوب وجود مركز أو معهد وطنً خاص بالتدرٌب على السالمة والصحة 13المادة )

 المهنٌة.

نظراً لعدم إدراج  9،  8 ، 7 ، 5التؤكد من وجود التؽطٌة التشرٌعٌة ألحكام المواد  للجنة لم ٌتسنّ  -3

  نصوص التشرٌعات التً تؽطً هذه األحكام ضمن التقرٌر. 

 

*** 
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 بشؤن تؤهٌل وتشؽٌل المعوقٌن. 1993( لسنة 17اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -ب

 – دلي ٌظ  منيل م دم  1993 ( مننظ17 مع  ٌظ  ق  )يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ 

 ي ا  فً  م ل دا ٌاً:
 نموذج التقرٌر

 القسم األول

 بٌانات عامة 

( 17ٌرجى بٌزان الزنص التشزرٌعً الزذي صزدقت بموجبزه دولزتكم المزوقرة علزى االتفاقٌزة العربٌزة رقزم ) -1

 وتشؽٌل المعوقٌن. بشؤن تؤهٌل 1993لسنة 

/دذذم لي ه  النعقذذال  م امذذث  تذذا ٌخ 6 قذذ    م انذذظ فذذً  6366/دذذاٌي/8 تذذا ٌخ  مذذيطنًقذذ     ئذذٌس  مد اذذس 

   .  6366/   ٌا/68

وكزذلك بٌزان يرجى إرفاق أرقام وتىاريخ الٌصىص التشريعيت الساريت التي لها عالقت بأحكاام االتفاقيات   -2

 الا(. –اللوائح  –التطبٌق العملً لتلك النصوص التشرٌعٌة )القرارات الوزارٌة 

 م . 7171احكبم لبًىى الوعبليي لسٌة 

 هرفك ًسخة هي المبًىى

ٌرجى بٌان النص التشرٌعً الذي ٌعطً االتفاقٌات الدولٌة المصادق علٌها قوة النفزاذ بمجزرد التصزدٌق  -3

 علٌها مع بٌان مرتبة االتفاقٌات المصادق علٌها بالنسبة للتشرٌعات الداخلٌة.

تعت ذذ  كذذا  محقذذيي   ي ٌقذذظ  محقذذيي ي متذذً تذذن  ) 6331دذذم لنذذتي   منذذيل م  النتقذذامً منذذنظ  61/0 مدذذالخ 

  ننذذانٌظ  مدصذذالي لاٌلذذا دذذم ق ذذا  دلي ٌذذظ   مليمٌذذظ ي محقذذييي مح ٌذذاا ي  تفاقٌذذاا ي معلذذيل ي مدي  ٌذذي 

   مي ٌقظ(. منيل م  ز  ال ٌت زو دم هًه 

األعمال والعمال فزً دولزتكم المزوقرة حزٌن أّعزدادكم لهزذا التقرٌزر؟  هل تم التنسٌق مع منظمات أصحاب -4

 ( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة.17وذلك تمشٌاً مع أحكام المادة )

 نعم 

 ال        
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 القسم الثانً

 التشرٌعات السارٌة التً تؽطً أحكام االتفاقٌة

 المادة األولى

 عض قل  ت   م نلٌظ وي  محنٌظ وي  مًهنٌظ نتٌ ظ د ض  فًدم نق    مًي ٌعانً مدعيي هي  مشة  

 مت قً وي  النتد       وي   معدا ولى مع زه كاٌا وي  زئٌا لم  ي   ًوي لادا  ةاقًوي حالث وي ن ب 

يٌحتاج إمى  م لاٌظ  فً  محٌاخ يكًم  وضعؾ قل ت  لاى  مقٌا   إحلى  ميلائؾ  ألنانٌظ  ألة ى  فٌ  

 فً  مد تد .ي متأهٌا دم و ا لد   وي إلالخ لد   

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  هل تتضمن تشرٌعاتكم تعرٌفا للمعوق؟ 

  نع 

 .ٌرجى بٌان النص التشرٌعً المإٌد لذلك 

  لاقظ ٌقصل  ًيتن  لاى  مشة   ي متً 3   مدالخ 2017مننظ   مقيدً  لاقظ  ًييقانيم  الشةا  

    ي شة  يمل  ي وصٌب  قصي      لاى قل ت   م نلٌظ  ي  معقاٌظ  ي  محنٌظ كاٌا   ي  زئٌا   صفظ 

  كاداظ.ل ئدظ قل تدنع  دم  متعادا د  دةتاؾ  محي  ز  صي خ 

 المادة الثانٌة

م  مقل  ا تللؾ إمى  النتفالخ د لادٌظ تأهٌا  مدعيقٌم هي لداٌظ دنلدظ يدنتد خ د نٌظ لاى ونس 

تكفا تحقٌي ولاى دنتيى مقل  ت   شاداظ يٌت  تي ٌللا يتندٌتلا ل      دت تأهٌاٌظ   مدعيي  مدتاحظ ملى 

  ٌئت   مط ٌعٌظ. فً دا ٌنالله لاى  النلداج   ألل ئٌظ 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 .آلٌة تؤهٌل المعوقٌن وفق التشرٌعات النافذة 

تتضدم تش ٌعاا ينٌاناا ي      ا  ي إ ازتلاقيدٌظ متأهٌا يحفل حقيي  مدعاي   نت  تٌ ٌظهنام  

 .ي مح فً  مدلنًد  كز  متل ٌب  فً   لاقظ ًييي   دت تضدم  لداج  الشةا  

 المادة الثالثة

تشؽٌا  مدعيقٌم هي لداٌظ  نتفالخ دم طاقاتل   مدتاحظ  متدكٌنل  دم  محصيا لاى لدا ٌتنانب د  

 فٌ . ي مت قًي النتد        قل  تل  
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 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 كٌفٌة تنظٌم تشؽٌل المعوقٌن فً دولتكم الموقرة؟ 

% دم يلائؾ  مليمظ مادعاقٌم يٌت   متنافس لاى  قٌظ  مف   كدا ٌعدا  مقطاع 2ت  تةصٌ  نن ظ 

  مةا  لاى تش ٌ  تشؽٌا  مدعيقٌم.

 المادة الرابعة

  منليمظ.دم  قل  ددكمٌقصل  إلداج  مدعيقٌم إكنا ل  دلا  ا تنالله  لاى  متكٌؾ د   ٌئتل   أك   

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 المعوقٌن واكسابهم مهارات للتكٌؾ مع البٌئة؟ جبرامج إلدماهل ٌتضمن تشرٌعكم الوطنً  -1

 ال 

 ٌرجى تزوٌدنا بنماذج لهذه البرامج وشروط االستفادة منها. -2

 المادة الخامسة

 : ٌاًٌصنؾ  مدعيقيم حنب ن ب   لاقظ كدا 

 جسدٌا:)أ( المعوقون 

 ح كتل   مط ٌعٌظ نتٌ ظ ةاا وي د ض وي لاهظ. فًه   ألشةا   مًٌم ٌي  ليم إلاقظ 

 )ب( المعوقون حسٌاً: 

 ه   ألشةا   مًٌم نقصا قل  تل   محنٌظ ميلٌفظ لضي وي وك   ملٌل . 

 ذهنٌاً:)ج( المعوقون 

وي   مذ  ط ٌذؤ   لاذى لداٌذاا   ل    وي   مًهنٌذظ قذل  تل   فذًه   ألشذةا   مذًٌم ٌعذانيم دذم نقذ  

 . النتنتاج ملٌل 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 ألنواع اإلعاقة. اهل تتضمن تشرٌعاتكم تعرٌف 

  نع 
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 ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك.

  لاقذظ  ًييتذن  لاذى  مشذة   ي متً 3   مدالخ 2017مننظ   مقيدً  لاقظ  ًييقانيم  الشةا  

ٌقصذذل  ذذ   ي شذذة  يمذذل  ي وصذذٌب  قصذذي    ذذ  لاذذى قل تذذ   م نذذلٌظ  ي  معقاٌذذظ  ي  محنذذٌظ كاٌذذا   ي 

 كاداظ. زئٌا   صفظ ل ئدظ قل تدنع  دم  متعادا د  دةتاؾ  محي  ز  صي خ 

 المادة السادسة

صحاب  معدا ي معداا  يض  نٌاناا ةاصظ   لاٌظ  مدعيقٌم تقي  كا ليمظ  امتعايم ي متننٌي د  و

 مد تد   يتقي   تحلٌل  م لظ  مدةتصظ  تنفًٌ هًه  فًيتأهٌال  يتشؽٌال   دا ٌدكنل  دم ول   لي ه  

  منٌاناا.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

فً مجال عمال( فً دولتكم الموقرة  هل ٌوجد تعاون بٌن أطراؾ العمل الثالث )حكومة، أصحاب عمل، -1

 رسم السٌاسة الخاصة بالمعوقٌن.

  نع 

ما شكل هذا التعاون واإلطار الذي ٌتم من خالله فً كل حالة من الحاالت المذكورة أعاله / رعاٌة /  -2

 تؤهٌل / تشؽٌل؟

 2021-2017   لاقظ ًيي مألشةا ي معدا  مالئي   القتصالي متدكٌم   نت  تٌ ٌظت  يض  

 ًييتتضدم  لداج  الشةا    متًاا ي منٌاناا ي ال     ا ي م   دت تنتكدا  متش ٌع ي إ ازتلا

 فًيتحنٌم ف صل   ي مح فً  مدلنًيفى د  كز  متل ٌب   مدةتافظقطالاا  النتةل    فً   لاقظ

 .نيي  معدا

 هل ٌوجد جهة محددة مناط بها تنفٌذ السٌاسات الخاصة برعاٌة وتؤهٌل وتشؽٌل المعوقٌن؟

  نع 

  ب)نعم(، ٌرجى تحدٌد هذه الجهات. اإلجابةفً حالة 

 مادعاقٌم  مقيدً مد اس 

   ال تدالًيز  خ  م لاٌظ ي مضدام 

   ل  ييز  خ  معدا ي الصالح 
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 المادة السابعة

  مصنالًتكفا قٌا  وصحاب  أللداا  اتةاً  متل  ٌ   مةاصظ  األدم   متًتتةً كا ليمظ        ا 

  مدعيقيم ٌعدا لاٌلا   متًدعل ا يولي ا   نتاج  فًيكًم  إ      متحيٌ  ا  مالزدظ   مدلنٌظ ي منالدظ 

 لدال .يٌنلا لاٌل  ول    حداٌتل   دا ٌؤدم 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

هل تحدد تشرٌعاتكم التدابٌر الواجب اتخاذها لتحقٌق األمن الصناعً والسالمة المهنٌة بالنسبة  -1

 للمعوقٌن؟

  نع 

نصوص تشرٌعٌة تلزم أصحاب األعمال بإجراء التحوٌرات الالزمة فً معدات وأدوات  هل ٌوجد -2

اإلنتاج التً ٌعمل علٌها المعوقون بالشكل الذي ٌإمن حماٌتهم من مخاطر إصابات العمل وٌسهل 

 علٌهم أداء العمل؟

 ال 

  ب)نعم(، ٌرجى موافاتنا بها.  اإلجابةفً حالة 

........................................................................................................... 

 

 

 المادة الثامنة

تقي  كا ليمظ  لنل إ      متعل ل  معا  مانكام   انتقصا   مدعايداا   حصائٌظ لم للل  مدعيقٌم  

  ملاه خ  مدنيحاا ي مل  ناا متحلٌل ح   هًه  يفئاتل   يون اب يوني ع إلاقتل   يتنعى إمى إ    

 يلي دالا.ي متع ؾ لاى ون ا لا 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌوجد إحصائٌات رسمٌة عن عدد المعوقٌن وفئاتهم وأنواع أعاقتهم فً دولتكم الموقرة؟ -1

  نع 

 تزوٌد مكتب العمل العربً بنسا منها. والبٌانات، ٌرجىإن وجدت مثل هذه اإلحصائٌات  -2

 د في  مننةظ        
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 المادة التاسعة

 لاٌظ يتأهٌا  مدعيقٌم يدحي ودٌتل   يتعدا لاى  فً ألنانٌظ   مدنؤيمٌظتتيمى  مليمظ يفقا  دكانٌاتلا 

 هً   مد اا. فًتش ٌ  يلل   مدؤنناا ؼٌ   محكيدٌظ  معاداظ 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 التشرٌع الوطنً برامج رعاٌة وتؤهٌل المعوقٌن ومحو أمٌتهم؟هل ٌتضمن  -1

  نع 

وجد مشاركة من المإسسات ؼٌر الحكومٌة فً تحمل مسئولٌة رعاٌة وتؤهٌل المعوقٌن ومحو تهل  -2

 أمٌتهم؟

  نع 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

تذذن  لاذذً لدذذت  مطذذالب دذذم  ي متذذً   مفقذذ خ )ل( 2017   لاقذذظ ًييدذذم قذذانيم  الشذذةا   4 مدذذالخ 

 متعاٌ   مدةتافظ يتنفًٌها  دناحً فً  لاقظ  ًييد   ق  نل  دم ؼٌ   الشةا     لاقظ ًيي الشةا  

يتعاذٌ   مك ذا  ي متعاذٌ    مدلنًيدعاهل  متل ٌب   معادًي م حث  ي معامًدم ةالا دؤنناا  متعاٌ   معا  

 .ًم  لتدال    دت د نطظ مدلى  محٌاخ لم ط ٌي 

 المادة العاشرة

تكفا إلل ل يتل ٌب  معناص   مفنٌظ  مالزدظ ي مدؤهاظ ماتعادا ي متفالا   متًتتةً كا ليمظ        ا 

 د   مدعيقٌم  ط ٌقظ لادٌظ ناٌدظ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  هل تتولى الحكومة أو جهات أخري إعداد وتدرٌب العناصر الفنٌة المإهلة للتعامل مع المعوقٌن

 علمٌة سلٌمة؟بطرق 

  نع 

 المادة الحادٌة عشرة

  مدعيقٌم.تقي  كا ليمظ  إصل    متش ٌعاا  مدنلدظ م لاٌظ يتأهٌا يتشؽٌا 
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 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 وجد تشرٌعات فً دولتكم الموقرة تنظم رعاٌة وتؤهٌل وتشؽٌل المعوقٌن؟هل ت 

  نع 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

   2017  لاقظ  ًييقانيم  الشةا  

    2007قانيم  مةلدظ  مدلنٌظ 

   متعيٌضٌظ مأل لزخقانيم  ملٌئظ  مقيدٌظ 

 ًيي   لاقظ.   ألشةاتي ل نصي   املنتي  ل لدظ محقيي 

 المادة الثانٌة عشرة

 امنن ظ  مدئيٌظ   محكيدظ  مدؤنناا  محكيدٌظ يؼٌ   فًٌكفا تش ٌ  كا ليمظ تشؽٌا للل دم  مدعيقٌم 

 ٌحللها  متش ٌ   مدحاى.   متًي مش يط 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌلزم تشرٌعكم الوطنً تشؽٌل المعوقٌن فً المإسسات الحكومٌة وؼٌر الحكومة؟ -1

  نع 

 ما هً النسبة المئوٌة والشروط التً ٌحددها التشرٌع الوطنً لتشؽٌل المعوقٌن؟ -2

  مف  .يفقا  مقانيم  مةلدظ  مدلنٌظ يٌت   متنافس لاى  قٌظ  ولنً% كحل 2

 المادة الثالثة عشرة

 معدا  ٌم  مدعيقٌم يؼٌ ه  لنل  فًٌحلل تش ٌ  كا ليمظ  مضي  ط  مكفٌاظ  تط ٌي د لو تكافؤ  مف   

 كدا ٌكفا تط ٌي هً   مد لو  ٌم  م ننٌم دم  مدعيقٌم. ي مدؤهالا تنايى  مقل  ا 

 ما ٌلً:ٌرجى بٌان 

هل ٌتضمن تشرٌعكم الوطنً ضوابط تشرٌعٌة تحقق مبدأ تكافإ الفرص فً العمل بٌن المعوقٌن  -1

 وؼٌرهم عند تساوى القدرات والمإهالت؟

  نع 
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هل ٌحقق تشرٌعكم الوطنً مبدأ تكافإ الفرص فً العمل بٌن الجنسٌن من المعوقٌن عند تساوى  -2

 القدرات والمإهالت؟

  نع 

  النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك.ٌرجى بٌان 

شذذذة  دؤهذذذا دذذذم  ويٌحذذذ    )ال تذذذن  66/6   مدذذذالخ 6331  النتقذذذامً/ لنذذذتي   منذذذيل م 6

 الحتٌا ذذذاا  مةاصذذذظ  ًييدلنذذذظ  ي لدذذذا  نذذذ ب   لاقذذذظ يم دٌذذذ   الشذذذةا    ذذذاي  المتحذذذاي

 ي مت فٌلٌظ.ي مدلنٌظ ي   ل لٌظ   ال تدالٌظ مدناشط  فً مدشا كظ  فًي مدننٌم  محي 

كذذا  محقذذيي   مةاصذذظ محا ذذاا  ًيي مألشذذةا   مليمذذظتكفذذا ) ملنذذتي  دذذم  51/6/  مدذذالخ 6

ي تاحذظ  متعاذٌ     ننذانٌظهً   ملنتي  ي ةاص   حت    ك  دتل   فًي مح ٌاا  مدنصي  لاٌلا 

  مد تد (. فً  مكاداظي معدا  مدنان ٌم مل  يكفامظ دشا كتل  

 المادة الرابعة عشرة

 أل لزخ  محكيدٌظ  فًٌكفا تش ٌ  كا ليمظ إلطا   أليميٌظ مادعيقٌم مشؽا  عض  ميلائؾ ي مدلم 

 يإدكانٌاتل .تتال   د  قل  تل    محكيدٌظ  متًيؼٌ  

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  هل ٌتضمن تشرٌعكم الوطنً إعطاء األولوٌة للمعوقٌن لشؽل بعض الوظائؾ والمهن فً األجهزة

 الحكومٌة التً تتالءم مع قدراتهم وإمكانٌاتهم؟الحكومٌة وؼٌر 

 ال 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

.............................................................................................................. 

 

 

 المادة الخامسة عشرة

يؼٌ   مقال ٌم لاى  النة  ط   مشلٌلخ   لاقظ  ًييتنعى كا ليمظ  قادظ  مي ش  مدحدٌظ مادعيقٌم دم 

 ح كظ  معدا.  فً
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 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌوجد ورش عمل خاصة بالمعوقٌن من ذوي اإلعاقة الشدٌدة؟ 

 ال 

 المادة السادسة عشرة

تعدا كا ليمظ لاى تش ٌ   مدعيقٌم متأنٌس  دعٌاا تعاينٌظ إنتا ٌظ ةاصظ  ل   يلاى لل  هًه 

  مدتاحظ. م دعٌاا  دةتاؾ  مينائا 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

هل ٌتضمن التشرٌع الوطنً السماح بإقامة جمعٌات تعاونٌة إنتاجٌة خاصة بالمعوقٌن فً دولتكم  -1

 الموقرة؟

  نع 

 جمعٌات المعوقٌن التعاونٌة اإلنتاجٌة؟ هل تدعم الحكومة -2

  نع 

  ،)نوع هذا الدعم؟ وما هفً حالة اإلجابة ب)نعم 

 تديٌا دش يلاا 

 المادة السابعة عشرة

تعدا كا ليمظ لاى تش ٌ   مدعيقٌم  قادظ دشا ٌ  إنتا ٌظ صؽٌ خ ٌلٌ ينلا  أنفنل  وي  امدشا كظ د  

 يلاى لل  هًه  مدشا ٌ   دةتاؾ  مينائا  مدتاحظ. اة ٌم 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

هل تشجع الحكومة إقامة مشارٌع إنتاجٌة صؽٌرة للمعوقٌن ٌدٌرونها بؤنفسهم أو بالمشاركة مع  -1

 آخرٌن؟

  نع 

 ما هً أشكال الدعم التً تقدمها الحكومة إلقامة وإنجاح هذه المشارٌع؟ -2

   لاقظ. ًييٌي م  مزكاخ مافق    دم / تديٌا ؼٌ  دنت ل دم ل1

 / تديٌا  مق ض  محنم.2
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 ن   –/  متديٌا  الصؽ  ل   دؤنناا  متديٌا  الصؽ  ي مدصا ؾ    تدالٌظ )دص ؾ   لةا  3

 . الن خ(

 المادة الثامنة عشرة

لدال  دم  م ني   فًٌنتةلدلا  مدعيقيم   متًتتةً كا ليمظ        ا  مالزدظ  لفا  ولي ا   نتاج 

  م د كٌظ وي دم  ز  دنلا.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

هل ٌوجد فً تشرٌعاتكم نصوصاً تعفً أدوات اإلنتاج التً ٌستخدمها المعوقون فً عملهم من  -1

 الرسوم الجمركٌة، وهل اإلعفاء شامل أم جزئً؟

 نع                                                   شادا 

       زئ                                             ال ً 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

  ) لفذذا   ال لذذزخ  متعيٌضذذٌظ يدعٌنذذاا  معدذذا 2017  لاقذذظ  ًيي/خ دذذم قذذانيم  الشذذةا  4 مدذذالخ 

  لاقظ دم  مض  ئب ي م ني   الة ى ي م ني   م د كٌذظ  ًيي  األشةا ي مح كظ ي متعاٌ   مةاصظ 

 ( القتصالي دي فقظ يزٌ   مدامٌظ ي متةطٌط 

 المادة التاسعة عشرة

يتقلٌ    ي م ص ٌظ مادعيقٌم مح كٌظ ي مندعٌظ   متعيٌضٌظ تعدا كا ليمظ لاى تيفٌ   مدعٌناا 

  متنلٌالا  مالزدظ مؽٌ   مقال ٌم ماحصيا لاٌلا. 

 ما ٌلً:ٌرجى بٌان 

 هل توفر الحكومة المعٌنات التعوٌضٌة، الحركٌة والسمعٌة والبصرٌة للمعوقٌن؟ 

  نع 

 .ٌرجى بٌان اإلجراءات والتسهٌالت التً تؽطً المطلوب فً هذه المادة 

ٌنفً  ي نطظ لٌي م  مزكاخ متيفٌ  دعٌناا   لاقظ د انا  مؽٌ   مقال ٌم دم ًيي  ننييٌي ل دش يع 

   لاقظ.
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 العشرونالمادة 

 دحاٌا.تعدا كا ليمظ لاى تش ٌ  صنالظ  مدعٌناا  متعيٌضٌظ 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌوجد برامج وخطط لتشجٌع الصناعة المحلٌة للمعٌنات التعوٌضٌة للمعوقٌن؟ 

  نع 

 المادة الحادٌة والعشرون

تصل  كا ليمظ  متش ٌعاا  مالزدظ متنلٌا ح كظ يتنقا  مدعيقٌم و نا   معدا لنل إقادظ  مدنشآا 

 دنلا.يتعدا لاى إ      متحيٌ  ا  مض ي ٌظ لاى  مقائ    م لٌلخ 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  هل تتضمن تشرٌعاتكم االجراءات الالزمة لتسهٌل حركة وتنقل المعوقٌن أثناء العمل عند إقامة

 نشآت الجدٌدة؟الم

  نع 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

  متً مينائا  متٌنٌ ٌظ  مدعتلمظ  )تيفٌ   6361  لاقظ مننظ  ًييدم قانيم  الشةا  /ا  5 مدالخ 

 متذذل  ٌ   ) تةذذاً/  5 مدذذالخ   معدذذا  دذذاكم  فذذً  لاقذذظ  مدةتافذذظ  ًييتالئذذ   يضذذاع  الشذذةا  

ي مطذ ي يينذائا  منقذا ي مد  فذي  ماد ذانً  لاقذظ  ًيي مالزدذظ متنذلٌا إدكانٌذظ حصذ   الشذةا  

 .  لاقظ( مًييٌي ل كيل ما نا   امدي صفاا   معادظ.

 المادة الثانٌة والعشرون

 معدا  يإتاحظ  مف صظ مل   فًتتةً كا ليمظ        ا  مض ي ٌظ ماحٌيمظ ليم تلدٌش لي   مدعيقٌم 

 قل  تل . مماتع ٌ  ل

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل تتبنى الدولة خطط وبرامج للحد من تهمٌش دور المعوقٌن فً العمل؟ -1

  نع 
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 هل ٌوجد دور للمعوقٌن فً التعبٌر عن مشاكلهم وقدراتهم؟ -2

  نع 

 المادة الثالثة والعشرون

لاذذى كذذا ليمذذظ تشذذ ٌ  دنلدذذاا  معدذذاا لاذذى تةصذذٌ  يتكٌٌذذؾ  ذذز  دذذم ونشذذطتلا  مةلدٌذذظ  ٌن ؽذذً

  دا ٌتال   د  ل يؾ إلاقتل .   مدعيقٌم ي متعاينٌظ ي ال تدالٌظ م لاٌظ ولضائلا دم  معداا 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

فزً أنشزطتها هل تشجع حكومة دولتكم الموقرة منظمات العمال على االهتمام بالمعوقٌن وإشراكهم  -1

 المتنوعة؟ وتخصٌص جزء من أنشطتها لخدمة المعوقٌن؟

  نع 

 ٌرجى بٌان نوع الخدمات التً تقدمها النقابات للمعوقٌن، ومدى مالءمتها مع ظروؾ إعاقتهم. -2

  م  مدام فً   لاقظ ًيي  ازه قانيم  الشةا   فً  مدنانلخ .1

ديٌذذا  الصذذؽ  دذذم ةذذالا  مدؤننذذاا  ذذ  دت  مت فذذً   لاقذذظ ًييمدشذذ يلاا  الشذذةا    مدنذذانلخ .2

  امتديٌا  مدعنٌظ

 تنفًٌ    د ل  فً   لاقظ ًييد    مد اش خ  مدشا كظ .3

    لاقظ ًييدم  مألف  ل  مدالي ملل   .4

 المادة الرابعة والعشرون

وي  د انال ٌحلل تش ٌ  كا ليمظ        ا  مكفٌاظ  تدكٌم  مدعيي دم  نتةل    مدي صالا  معادظ 

 دةفضظ. أنعا  

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  هل تنص تشرٌعاتكم على إعفاء المعوقٌن من دفع أجور المواصالت العامة حٌن استخدامهم لها؟ 

 ال 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

.............................................................................................................. 
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 المادة الخامسة والعشرون

دم لف    مشةصًكفا تش ٌ  كا ليمظ إلفا   مدعيي  نلٌا لنل  نتٌ  له نٌا خ دحي خ النتةل د  ٌ

  نيدلا  م د كٌظ كاٌا وي  زئٌال  يٌدنح هً   الدتٌاز  صي خ لي ٌظ تحللها  متش ٌعاا  مدحاٌظ. 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

هل تنص تشرٌعاتكم على إعفاء جمركً خاص بالمعوق عند استٌراده سٌارة محورة الستخدامه  -1

 الشخصً؟

  نع 

 هل اإلعفاء كامل؟ أم جزئً؟ وما هً نسبته؟ -2

 كادا 

   زئً

  : نن ت 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

  ) لفذا   ال لذزخ  متعيٌضذٌظ يدعٌنذاا  معدذا ي مح كذظ ي متعاذٌ  2017  لاقظ  ًيي/خ دم قانيم 4 مدالخ 

  لاقظ دم  مض  ئب ي م ني   الة ى ي م ني   م د كٌظ  دي فقذظ يزٌذ   مدامٌذظ  ًيي  األشةا  مةاصظ 

 . القتصالي(ي متةطٌط 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

، 21، 20، 19، 17، 16، 13، 12، 11، 10 ،8، 5،  3،  2، 1التؽطٌة التشرٌعٌة ألحكام المواد:  -1

22 ،23 ،25. 

 التشرٌعٌة ألحكام المواد:عدم التؽطٌة  -2

 ( الخاصة بإدماج المعوقٌن وإكسابهم مهارات تساعدهم على التكٌؾ مع بٌئتهم.4المادة ) 

 ( الخاصة بإلزام 7المادة ) ًصاحب العمل بإجراء التحوٌرات الالزمة فً معدات وأدوات اإلنتاج الت

 ٌتهم.ٌعمل علٌها المعوقون بما ٌإمن حما

 ( الخاصة 14المادة ) بإعطاء األولوٌة للمعوقٌن فً شؽل بعض الوظائؾ والمهن التً تتالئم مع

 قدراتهم.

 ( الخاصة بإقامة الورش المحمٌة لألشخاص ذوي اإلعاقة 15المادة ) .الشدٌدة 
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 ( الخاصة بإعفاء أدوات اإلنتاج التً ٌستخدمها المعوقون من الرسوم الجمركٌة.18المادة ) 

 ( الخاصة باإلجراءات 24المادة ) الكفٌلة بتمكٌن المعوق من إستخدام المواصالت العامة مجاناً أو

 بؤسعار مخفضة. 

نظراً لعدم إدراج (  9،  6 ) المادتٌنللجنة التؤكد من وجود التؽطٌة التشرٌعٌة ألحكام  لم ٌتسنّ  -3

 نصوص التشرٌعات التً تؽطً هذه األحكام ضمن التقرٌر.  

 

*** 

 

 اإلتفاقٌات ؼٌر الُمصادق علٌها

 .النقابٌةوالحقوق الحرٌات  بشؤن 7711 ( لسنة8اإلتفاقٌة العربٌة رقم )  -أ

 –  دلي ٌظ  منيل م دم 1977 ( مننظ8يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

 ي ا  فً  م ل دا ٌاً:

 االتفاقٌات؟ بالتصدٌق علىالسلطة المختصة على هل تم عرض االتفاقٌة  .1

 ال 

 من هً السلطة المختصة بالتصدٌق فً دولتكم الموقرة؟ .2

  ميطنً مد اس 

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ .3

  متصلٌي

 وةً  معا 

    ا   متصلٌي

 لل   متصلٌي

 هل توجد صعوبات تشرٌعٌة تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى اآلن؟ .4

 ال

 ٌ  ى تحلٌل هًه  مصعي اا.)نعم(،    ا ظ ب* فً حامظ 
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 هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصدٌق على االتفاقٌــة حــتى اآلن )سٌاسٌة، .5

 اقتصادٌة، اجتماعٌة... الا(؟

 ال

 ٌ  ى تحلٌل هًه  مصعي اا.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

تسهٌل التصدٌق هل هناك تصورات لدٌكم للتؽلب على الصعوبات سابقة الذكر، بهدؾ  .6

 على االتفاقٌة مستقبال؟

 ال

 ٌ  ى تقلٌ  هًه  متصي  ا.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

 هل تم اتخاذ إجراءات من شؤنها تسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة؟ .7

 نع 

 ٌ  ى تيضٌح هًه        ا.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

  مدق اظ. ماد حاظتدلٌل   لٌٌم ال تداتت  ل  نظ  التفاقٌظ  ي نطظ  محكيدظ ي مش كا  

 فً تشرٌعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ هل تم االسترشاد بؤحكام االتفاقٌة .8

 نع 

 ٌ  ى  ٌام  منصي   متً ت  فٌلا  النت شال.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

  .2010 مننظ  منيل نًقانيم نقا اا  معداا  فًدضدم   التفاقٌظ ا  نيل 

 فنززً مززن قبزل منظمززة العمززل العربٌزة لتسززهٌل التصززدٌق علززىل ترؼبززون فززً تقزدٌم دعززم هز .9

 االتفاقٌة؟

 ال

 ٌ  ى تحلٌل نيع  ملل   مفنً  مدطايب. )نعم(* فً حامظ    ا ظ ب

هل تم التنسٌق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فً بلدكم حٌن إعدادكم لهذا التقرٌر،  .10

 وتوصٌات العمل العربٌة؟( من نظام اتفاقٌات 17تمشٌا مع ما تقضٌه المادة )

 نع 

 ٌ  ى  ٌام  وي  مدنلداا  متً ت   متننٌي دعلا.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب
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 نقا اا لداا  منيل م ي تحال لا  تحال لا   صحاب  معدا 

  :الجهة اإلدارٌة التً تولت إعداد هذا التقرٌر 

 مدعاٌٌ   معدا.  النتشا ٌظ ما نظ 

  :م8/11/2017التارٌا 

 

 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:* 

، وتؤمل فً إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقٌة على السلطة اللجنة علماً بما جاء فً التقرٌر أخذت

 المختصة بالتصدٌق.

 

*** 

 ن المفاوضة الجماعٌةبشؤ 7717 لسنة (11اإلتفاقٌة العربٌة رقم )  -ب

 –  دلي ٌظ  منيل م دم 1979 ( مننظ11 التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا 

 ي ا  فً  م ل دا ٌاً:

 االتفاقٌات؟ السلطة المختصة بالتصدٌق علىعلى هل تم عرض االتفاقٌة  -1

  نع 

 ال       

 من هً السلطة المختصة بالتصدٌق فً دولتكم الموقرة؟ -2

  ميطنً مد اس              

 الذي اتخذته هذه السلطة؟ ما هو اإلجراء -3

  متصلٌي

  وةً  معا 

    ا   متصلٌي

 لل   متصلٌي
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 هل توجد صعوبات تشرٌعٌة تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى اآلن؟ -4

 نع        

 ال 
 ٌ  ى تحلٌل هًه  مصعي اا.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

.............................................................................................................. 

 

اقتصادٌة،  هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصدٌق على االتفاقٌــة حــتى اآلن )سٌاسٌة، -5

 اجتماعٌة... الا(؟

 ال

 ٌ  ى تحلٌل هًه  مصعي اا.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

.............................................................................................................. 

 

هل هناك تصورات لدٌكم للتؽلب على الصعوبات سابقة الذكر، بهدؾ تسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة  -6

 مستقبال؟

 ال

 متصي  ا.ٌ  ى تقلٌ  هًه  )نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

.............................................................................................................. 

 هل تم اتخاذ إجراءات من شؤنها تسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة؟ -7

  نع 

 ال       

 ٌ  ى تيضٌح هًه        ا.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

  مدق اظ. ماد حاظتدلٌل   ي مش كا   ال تدالٌٌمتدا ل  نظ  التفاقٌظ  ي نطظ  محكيدظ 
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 هل تم االسترشاد بؤحكام االتفاقٌة فً تشرٌعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ -8

  نع 

 ال         

 ٌ  ى  ٌام  منصي   متً ت  فٌلا  النت شال.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

  .1997 م     لش  دم قانيم  معدا م اب  م امث لش  ي فً  التفاقٌظضدنا  حكا  

 االتفاقٌة؟ ل ترؼبون فً تقدٌم دعم فنً من قبل منظمة العمل العربٌة لتسهٌل التصدٌق علىه -9

 نع        

 ال 

ٌ  ذذذذذذذذى تحلٌذذذذذذذذل نذذذذذذذذيع  مذذذذذذذذلل   مفنذذذذذذذذً  مدطاذذذذذذذذيب. )نعززززززززم(* فذذذذذذذذً حامذذذذذذذذظ    ا ذذذذذذذذظ ب

.............................................................................................................. 

هل تم التنسٌق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فً بلدكم حٌن إعدادكم لهذا التقرٌر، تمشٌا مزع  -10

 ( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة؟17ما تقضٌه المادة )

  نع 

 ال       

 ب)نعم(، ٌرجى بٌان رأي المنظمات التً تم التنسٌق معها.* فً حالة اإلجابة 

 نقا اا لداا  منيل م ي تحال لا  تحال لا   صحاب  معدا 

 :تم اعداد التقرٌر 

  ي نطظ  ما نظ  النتشا ٌظ مدعاٌٌ   معدا

  :2017نوفمبر 12التارٌا 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

 على السلطة المختصة بالتصدٌق.  11رقم  التقرٌر بشؤن عرض اإلتفاقٌةللجنة علماً بما جاء فً ا أخذت

*** 
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 بٌئة العملن بشؤ 7797 لسنة (13اإلتفاقٌة العربٌة رقم )  -ج

 –  دلي ٌظ  منيل م دم 1981 ( مننظ13يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

 ي ا  فً  م ل دا ٌاً:

 االتفاقٌات؟ السلطة المختصة بالتصدٌق علىعلى هل تم عرض االتفاقٌة  -1

  نع 

 من هً السلطة المختصة بالتصدٌق فً دولتكم الموقرة؟ -2

  ميطنً مد اس              

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ -3

  متصلٌي

  وةً  معا 

    ا   متصلٌي

 لل   متصلٌي

  ؟ناآلهل توجد صعوبات تشرٌعٌة تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى  -4

 ال 

 ٌ  ى تحلٌل هًه  مصعي اا.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

.............................................................................................................. 

اقتصادٌة،  تحول دون التصدٌق على االتفاقٌــة حــتى اآلن )سٌاسٌة،هل هناك صعوبات أخرى  -5

 اجتماعٌة... الا(؟

 ال □

 ٌ  ى تحلٌل هًه  مصعي اا.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

.............................................................................................................. 
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هناك تصورات لدٌكم للتؽلب على الصعوبات سابقة الذكر، بهدؾ تسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة هل  -6

 مستقبال؟

 ال □

 ٌ  ى تقلٌ  هًه  متصي  ا.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

.............................................................................................................. 

 هل تم اتخاذ إجراءات من شؤنها تسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة؟ -7

 نع 

 * فً حالة اإلجابة ب)نعم(، ٌرجى توضٌح هذه اإلجراءات.

  مدق اظ. ماد حاظتدلٌل    ال تدالٌٌمي مش كا   محكيدظ ي نطظ  تدا ل  نظ  التفاقٌظ 

 هل تم االسترشاد بؤحكام االتفاقٌة فً تشرٌعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ -8

 نع 

 ٌ  ى  ٌام  منصي   متً ت  فٌلا  النت شال.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

  .1997قانيم  معدا ( دم مصنالًلش  ) الدم   م انً مفصا  فً  التفاقٌظضدنا  حكا  

 ل ترؼبون فً تقدٌم دعم فنً من قبل منظمة العمل العربٌة لتسهٌل التصدٌق علىاالتفاقٌة؟ه -9

 ال

ٌ  ذذذذذذذذى تحلٌذذذذذذذذل نذذذذذذذذيع  مذذذذذذذذلل   مفنذذذذذذذذً  مدطاذذذذذذذذيب. )نعززززززززم(* فذذذذذذذذً حامذذذذذذذذظ    ا ذذذذذذذذظ ب

.............................................................................................................. 

هل تم التنسٌق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فً بلدكم حٌن إعدادكم لهذا التقرٌر، تمشٌا مزع  -10

 العربٌة؟ ( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل17ما تقضٌه المادة )

 نع 

 * فً حالة اإلجابة ب)نعم(، ٌرجى بٌان رأي المنظمات التً تم التنسٌق معها.

 لا  نقا اا لداا  منيل م ي تحال  تحال لا   صحاب  معدا 
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  :الجهة اإلدارٌة التً تولت إعداد هذا التقرٌر 

  ما نظ  النتشا ٌظ مدعاٌٌ   معدا

  :م8/11/2017التارٌا 

 

 للرد انتهت إلى ما ٌلً:* وبدراسة اللجنة 

 على السلطة المختصة بالتصدٌق.  13رقم  اللجنة علماً بما جاء فً التقرٌر بشؤن عرض اإلتفاقٌة أخذت

 

*** 

 العمل تفتٌشن بشؤ 7779 لسنة (19اإلتفاقٌة العربٌة رقم )  -د

 –  دلي ٌظ  منيل م دم 1998 ( مننظ19يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

 ي ا  فً  م ل دا ٌاً:

 االتفاقٌات؟ السلطة المختصة بالتصدٌق علىعلى هل تم عرض االتفاقٌة  -1

  نع 

 من هً السلطة المختصة بالتصدٌق فً دولتكم الموقرة؟ -2

  ميطنً مد اس              

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ -3

  متصلٌي

  وةً  معا 

  متصلٌي   ا  

 لل   متصلٌي

 هل توجد صعوبات تشرٌعٌة تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى اآلن؟ -4

 نع        

 ال 
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هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصدٌق على االتفاقٌــة حــتى اآلن )سٌاسٌة،اقتصادٌة،  -5

      اجتماعٌة... الا(؟

 ال □

سابقة الذكر، بهدؾ تسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة هل هناك تصورات لدٌكم للتؽلب على الصعوبات  -6

 مستقبال؟

 ال □

 هل تم اتخاذ إجراءات من شؤنها تسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة؟ -7

  نع 

 ال       

 ٌ  ى تيضٌح هًه        ا.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

  مدق اظ. ماد حاظتدلٌل    ال تدالٌٌمي مش كا    ي نطظ  محكيدظتدا ل  نظ  التفاقٌظ 

 فً تشرٌعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ هل تم االسترشاد بؤحكام االتفاقٌة -8

  نع 

 ال         

 ٌ  ى  ٌام  منصي   متً ت  فٌلا  النت شال.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

  .1997قانيم  معدا  فً  التفاقٌظضدنا  حكا  

 االتفاقٌة؟ العربٌة لتسهٌل التصدٌق علىل ترؼبون فً تقدٌم دعم فنً من قبل منظمة العمل ه -9

 نع        

 ال 

ٌ  ذذذذذذذذى تحلٌذذذذذذذذل نذذذذذذذذيع  مذذذذذذذذلل   مفنذذذذذذذذً  مدطاذذذذذذذذيب. )نعززززززززم(* فذذذذذذذذً حامذذذذذذذذظ    ا ذذذذذذذذظ ب

.............................................................................................................. 
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ب األعمال والعمال فً بلدكم حٌن إعدادكم لهذا التقرٌر، تمشٌا مزع هل تم التنسٌق مع منظمات أصحا -10

 ( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة؟17ما تقضٌه المادة )

  نع 

 ال       

 * فً حالة اإلجابة ب)نعم(، ٌرجى بٌان رأي المنظمات التً تم التنسٌق معها.

 نقا اا لداا  منيل م ي تحال لا  تحال لا   صحاب  معدا 

  :الجهة اإلدارٌة التً تولت إعداد هذا التقرٌر 

 مدعاٌٌ   معدا  النتشا ٌظ ما نظ 

  :م8/11/2017التارٌا 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

 على السلطة المختصة بالتصدٌق.  19رقم  اللجنة علماً بما جاء فً التقرٌر بشؤن عرض اإلتفاقٌة أخذت

 

*** 

 

 دولة فلسطٌن  .7     

 

 اإلتفاقٌات الُمصادق علٌها

 بشؤن المرأة العاملة. 1976( لسنة 5اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -أ

ي ا  فً  –دم ليمظ فانطٌم  1976( مننظ 5يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

  م ل دا ٌاً:

 نموذج التقرٌر

 القسم األول
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 بٌانات عامة 

( لسزنة 5ٌرجى بٌان النص التشرٌعً الذي صدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقٌة العربٌة رقم ) -1

 بشؤن المرأة العاملة. 1976

 .2003( دم  مقانيم  ألنانً  مدعلا مننظ 10 مدالخ )

االتفاقٌة، وكذلك بٌان  ٌرجى إرفاق أرقام وتوارٌا النصوص التشرٌعٌة السارٌة التً لها عالقة بؤحكام -2

 الا(. –اللوائح  –التطبٌق العملً لتلك النصوص التشرٌعٌة )القرارات الوزارٌة 

خ  ي   مةطذ  األلدذاا 2004( منذنظ 2قانيم  معدا  مفانذطٌنً  مدعدذيا  ذ   يقذ    يزٌذ   معدذا  قذ  )

 لدا  مننا  مٌالل.(  نلا  14 مشاقظ  متً ٌحل  تشؽٌا  مننا  فٌلا  ق    د اس  ميز     ق  )

ٌرجى بٌان النص التشرٌعً الذي ٌعطً االتفاقٌات الدولٌة المصادق علٌها قوة النفاذ بمجرد التصدٌق  -3

 علٌها مع بٌان مرتبة االتفاقٌات المصادق علٌها بالنسبة للتشرٌعات الداخلٌة.

تذ   ألنانذٌظ دازدذظ حقذيي  الننذام يح ٌا 2003( دم  مقذانيم  ألنانذً  مدعدذيا  ذ  منذنظ 10 مدالخ )

 ٌذي   قاٌدٌذظ ي مليمٌذظ  النضدا   مذى   لالنذاا ي مدي  ىاحت     يتعدا  مليمظ ليم   طا  ليي   ظ  ال

 حقيي  الننام.  متً تحدً

 ٌرجى بٌان النص التشرٌعً الذي ٌحدد مرتبة االتفاقٌات المصادق علٌها بالنسبة للتشرٌعات الداخلٌة. -4

 ال ٌي ل.

 

التنسٌق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فً دولزتكم المزوقرة حزٌن أعزدادكم لهزذا التقرٌزر؟ هل تم  -5

 ( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة.17وذلك تمشٌاً مع أحكام المادة )

  نع 

 فً حالة اإلجابة ب)نعم(، ٌرجً ذكر المنظمات التً تم التنسٌق معها.

 ٌم   التحال  معا  معداا فانطٌم  ي تحال  مؽ ؾ  مت ا ٌظ  مصنالٌظ. التحال  معا  منقا اا لداا فانط

 القسم الثانً

 التشرٌعات السارٌة التً تؽطً أحكام االتفاقٌة 

  األولًالمـــادة 

 " نطاق التطبٌق "
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ٌ ب  معدا لاى دناي خ  مد وخ ي م  ا فً كافظ تش ٌعاا  معدا  كدا ٌ ذب وم تشذتدا هذًه  متشذ ٌعاا 

 ألحكذذا   مدنلدذذظ معدذا  مدذذ وخ  يًمذذ  فذً كافذذظ  مقطالذذاا  صذفظ لادذذظ يلاذذى  ألةذ  فذذً قطذذاع لاذى 

  مز  لظ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل تتضمن تشرٌعات العمل فً دولتكم الموقرة احكاما خاصة بعمل المرأة؟ -1

  نع 

 هل تشمل االحكام الُمنِظمة لعمل المرأة كافة قطاعات العمل؟ -2

  نع 

 مل فً دولتكم الموقرة على المساواة بٌن المرأة والرجل؟هل تنص تشرٌعات الع -3

  نع 

 فً حالة اإلجابة ب)ال(، ٌرجً بٌان القطاعات المستثناة.

................................................................................................................... 

  الدالة على حكم هذه المادة.ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة 

 .2000( مننظ 7( دم قانيم  معدا  ق  )100 مدالخ )

 

 الثانٌةالمـــادة 

 " االستخدام واألجور"

ٌ ب  معدا لاى ضدام تكافؤ  مف   فً  النتةل    ٌم  م  ا ي مد وخ  فً كافظ د االا  معدا  

  ٌنلدا فً  مت قً  ميلٌفً.لنل تنايى  مدؤهالا ي مصالحٌظ  كدا ٌ ب د  لاخ لل   متف قظ 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 النصوص التً تضمن تكافإ الفرص فً االستخدام بٌن الرجل والمرأة؟ -1

 ( دم قانيم  معدا   ن  لا  ٌشدا كال  م ننٌم.2 مدالخ )

 ما هً النصوص التً تتضمن عدم التفرقة فً الترقً الوظٌفً؟  -2

 ( دم قانيم  معدا.100 2 مدالخ )
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 الثالثةالمــادة 

ٌ ب  معدا لاى ضدام دناي خ  مد وخ ي م  ذا فذً كافذظ شذ يط يلذ يؾ  معدذا  يضذدام دذنح 

  مد وخ  معاداظ  أل    مددا ا أل    م  ا  يًم  لم  معدا  مددا ا.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 اإلجراءات المتخذة لضمان مساواة المرأة والرجل فً كافة شروط وظروؾ العمل؟ -1

ا ي مدذ وخ هذً ً ا    ذ    ا  متذً ٌت علذا  لذاز  متفتذٌش فذً   ضدام دناي خ  مم  مدتةًخ       ا 

 د  ق ظ تط ٌي  حكا  قانيم  معدا.

 الضمانات لمنح المرأة العاملة األجر المماثل ألجر الرجل عند تماثل العمل.  -2

 ( دم قانيم  معدا.100حك  لا   نتنال ل مادالخ )

  على ذلك.ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة 

  متً تحل   متدٌٌز  ٌم  م  ا ي مد وخ. معدا ( دم قانيم 100 مدالخ )

 الرابعةالمادة 

 " التعلٌم والتوجٌه والتدرٌب "

ٌ ذب  معدذا لاذذى ضذدام إتاحذذظ  مفذ   مادذ وخ  معاداذذظ لاذى قذذل   مدنذاي خ دذ   م  ذذا  فذً كافذذظ 

 ي عل  المتحاي  امعدا.د  حا  متعاٌ   يكًم  فً  متي ٌ  ي متل ٌب  مدلنً  ق ا 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 ضمانات تحقٌق المساواة بٌن المرأة والرجل فً كافة مراحل التعلٌم. -1

 .2003 مقانيم  ألنانً  مدعلا مننظ 

 ضمانات المساواة بٌن المرأة والرجل فً التوجٌه و التدرٌب المهنً قبل وبعد االلتحاق بالعمل. -2

  مفصا  م انً دم  م اب  م انً دم قانيم  معدا. ألحكا ال ٌي ل ن  ةا   امد وخ يتةض  

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

  مقانيم  ألنانً يقانيم  معدا.

 الخامسةالمادة 

-ٌ ذذب  معدذذا لاذذى ضذذدام تذذيفٌ  تنذذلٌالا إلذذالخ تذذل ٌب  مدذذ وخ  معاداذذظ  عذذل فتذذ  ا  نقطاللذذا
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 لم د اا  معدا.- لا مدنديح 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  ٌرجً بٌان التسهٌالت المقدمة للمرأة العاملة إلعادة تدرٌبها بعزد فتزرات انقطاعهزا المسزموح بهزا عزن

 مجال العمل؟ 

 ال ٌي ل.

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

................................................................................................................... 

 السادسةالمادة 

 " ظروؾ العمل وحماٌة المرأة "

ٌحل  تشؽٌا  مننا  فً  أللداا  مةط خ وي  مشاقظ وي  مضذا خ  امصذحظ وي  ألةذالي  متذً ٌحذللها 

 كا ليمظ.  متش ٌ  فً

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  الضزارة بالصزحة أو / الشزاقة/هل ٌنص تشرٌع العمل علزى حظزر تشزؽٌل النسزاء فزً األعمزال )الخطزرة

 .) األخالق

  نع 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

 (.2/2004( دم قانيم  معدا يق    يزٌ   معدا  ق  )101 مدال )

 السابعةالمادة 

تشذذؽٌا  مننذا  مذذٌال  يتحذلل  م لذذاا  مدةتصذذظ فذً كذذا ليمذظ   مدقصذذيل  اماٌذا ط قذذا مدذذا ال ٌ ذيز 

 ٌتدشى د   ي يديق  يتقامٌل كا  ال  يتنت نى دم ًم   أللداا  متً ٌحللها  متش ٌ  فً كا ليمظ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌنص تشرٌع العمل فً دولتكم الموقرة على حظر تشؽٌل النساء لٌالً؟ -1

  نع 

 ساعات اللٌل المحددة فً التشرٌع التً ٌحظر تشؽٌل النساء خاللها؟ ماهً -2
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  م ادنظ دنا  ل  مى  منالنظ ص احال.

 ماهً االعمال التً ٌستثنٌها التشرٌع من حظر تشؽٌل النساء لٌالً؟ -3

 مفنذذالي ي مدطذذال  ي مدنذذا ح ي مدقذذاهً يصذذاالا  مدينذذٌقى  قطذذاع  مصذذحظ  ينذذائا  اللذذال    لاٌذذظ 

مدطذذا  ا  ي ألطفذذاا ي الٌتذذا   ي مدحذذاا  مت ا ٌذذظ فذذً  أللٌذذال   م ذذ ل  منذذنيي ي مدي زنذذاا    مدنذذنٌم 

 نا خ دحققظ  حاالا  مطي   .ةش كاا  مطٌ  م  كتالفً 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

 (  نلا  لدا  مننا  مٌالل.14/2003( دم ق    د اس  ميز     ق  )1 مدالخ )

 امنةالثالمادة 

ٌ ذذب لاذذى صذذاحب  معدذذا فذذً  مدنشذذآا  متذذً تعدذذا فٌلذذا ننذذا   تلٌئذذظ ل   ماحضذذانظ  دفذذ له  وي 

  االشت    د  دنشأخ  وي دنشآا وة ى.

 يٌحلل تش ٌ  كا ليمظ ش يط إنشا  يدي صفاا ينلا  لي   محضانظ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 دار للحضانة؟ على إلزام المنشآت التً تعمل فٌها نساء بتهٌئةهل ٌنص التشرٌع  -1

 ال 

 هل ٌحدد التشرٌع شروط إنشاء دور الحضانة ومواصفاتها ونظامها؟ -2

 ال 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

................................................................................................................. 

 التاسعةالمادة 

 معدا لاى تةفٌؾ  أللداا  متً تكاؾ  لا  مد وخ  معاداظ و نذا   مفتذ خ  ألةٌذ خ ماحدذا  يفذى ٌ ب 

  مفت خ  أليمى لقب  مياللخ  يٌحل  تشؽٌالا نالاا إضافٌظ فً  مفت  ا  مدًكي خ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

خٌرة للحمل؟ وفى هل ٌنص التشرٌع على تخفٌؾ األعمال التً تكلؾ بها المرأة العاملة اثناء الفترة األ -1

 الفترة األولى عقب الوالدة؟
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  نع 

 فً حالة اإلجابة ب)نعم(، ما هً الفترات المذكورة فً التشرٌع؟

 .ماياللخنالاا لدا إضافٌظ   نا   محدا  ي منتظ  شل   متامٌظ   

 هل ٌنص التشرٌع على حظر تشؽٌل المرأة فً الفترات المذكورة فً هذه المادة ساعات عمل اضافٌة؟ -2

  نع 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

 ( دم قانيم  معدا  مفانطٌنً.2/101 مدالخ )

 العاشرةالمادة 

 " رعاٌة األمومة "

ماد وخ  معاداظ  محي فً  محصيا لاى إ ازخ  أ   كادا ق ا ي عل  ميض   مدلخ ال تقا لم لش خ 

نذتظ ونذا ٌ   يٌحلذ  تشذؽٌالا ق ذا  نقضذا   مدذلخ ونا ٌ   لاى وال تقا دلخ هًه    ازخ  عل  ميض  لذم 

  مدًكي خ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌنص التشرٌع على حق المرأة العاملة فً إجازة بؤجر كامل قبل وبعد الوضع؟ -1

  نع 

 ما هً مدة االجازة؟ قبل وبعد الوضع؟ -2

 لش خ ونا ٌ  دنلا نتظ ونا ٌ  لاى  ألقا  عل  مياللخ.

 تشؽٌل المرأة قبل انقضاء مدة اجازة الوضع؟هل ٌنص التشرٌع على حظر  -3

 ال 

 المادة الحادٌة عشرة

تدنح  مد وخ  معاداظ إ ازخ د ضٌظ ةاصظ  فً حامظ  مد ض  منا   لم  محدا وي  ميض  ط قا مدا 

ٌحلله  متش ٌ  فً كا ليمظ  يًم  د  د  لاخ لذل   حتنذاب هذًه    ذازخ دذم  ذٌم    ذاز ا  مد ضذٌظ 

 مقانيم. مدنصي  لاٌلا فً  

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:
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هل ٌنص التشرٌع على منح المرأة العاملة اجازة مرضٌة خاصة فً حالة المرض الناجم عن الحمل أو  -1

 الوضع؟

 ال 

هل ٌنص التشرٌع على احتساب هذه اإلجازة الخاصة بٌن اإلجازات المرضٌة المنصوص علٌها فً  -2       

 القانون؟

  نع 

 الدالة على ذلك. ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة 

  مد ضٌظ.  ا  از ا( دم قانيم  معدا  مةاصظ 79 مدالخ )

 الثانٌة عشرةالمادة 

ٌحل  فصا  مد وخ  معاداظ و نا  حدالا وي قٌادلا  إ ازخ  ميض   وي و نا  إ ازتلا  مد ضٌظ  ن ب 

  محدا وي  ميض .

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

اثناء الحمل، وكزذلك اثنزاء اجزازة الوضزع واإلجزازات هل ٌنص التشرٌع على حظر فصل المرأة العاملة  -

 المرضٌة بسبب الحمل أو الوضع؟

 . نع  حداٌظ ضل  مفصا   نا  إ ازخ  ميض 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

 ( دم قانيم  معدا.2/103 مدالخ )

 الثالثة عشرةالمادة 

 " اإلجازات الخاصة "

فً  محصيا لاى إ ازخ  ليم و    مد  فقظ  آلة  فً حامذظ  نتقامذ  مكال  مزي ٌم  معاداٌم   محي 

إمى دكذام اةذ  ؼٌذ  دكذام  معدذا  ألصذاً  فذً ل ةذا  مليمذظ وي ةا  لذا  يٌتذ   تحلٌذل  محذل  ألقصذى 

  مدص ح    متش ٌ  كا ليمظ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

بدون أجر لمرافقة اآلخزر هل ٌنص التشرٌع على الحق لكال الزوجٌن العاملٌن فً الحصول على إجازة  -1
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 فً حالة انتقاله إلى مكان آخر ؼٌر مكان العمل األصلً؟ 

  نع 

هل ٌقتصر الحق فً اإلجازة على انتقال مكان العمل داخل الدولة أم ٌشمل كزذلك االنتقزال للعمزل خزارج  -2

 الدولة؟ 

 ن  لا   ليم تحلٌل.

 هل ٌحدد التشرٌع المدة القصوى لإلجازة؟  -3

 ال 

 اإلجابة ب)نعم(، ما هً هذه المدة؟فً حالة 

...................................................................................................... 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

 ( دم قانيم  معدا.105 مدالخ )

 الرابعة عشرةالمادة 

 محصذذيا لاذذى إ ذذازخ  ذذليم و ذذ  ماتفذذ غ مت  ٌذذظ وطفاملذذا  يًمذذ  ط قذذا مادذذ وخ  معاداذذظ  محذذي فذذً 

 ماش يط ي مدلخ  متً ٌحللها  متش ٌ  فً كا ليمظ  يٌحتفل ماد وخ  معاداظ  يلٌفتلا ةالا هًه    ازخ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌنص التشرٌع على حق المرأة العاملة فً اجازة بدون اجر للتفرغ لتربٌة اطفالها؟ -1

  نع 

 هً مدة هذه اإلجازة وشروط الحصول علٌها؟ ما -2

 ال ٌي ل دل  ش ط دصاحظ  معدا.

 هل تحتفظ المرأة العاملة بوظٌفتها خالل هذه االجازة؟ -3

  نع 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

 ال ٌي ل.

 الخامسة عشرةالمادة 
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 " الضمانات االجتماعٌة "

  ال تدالٌظ  مةا   كا ليمظ  تأدٌنا ةاصال مألديدظ.ٌ ب وم ٌشدا تش ٌ   متأدٌناا 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌنص تشرٌع التؤمٌنات االجتماعٌة على تؤمٌن خاص لألمومة؟ -

  نع 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

 .2016( مننظ 19( قانيم  مضدام  ال تدالً  ق  )91 90 مدالخ )

 السادسة عشرةالمادة 

 ماد وخ  معاداظ  محي فً  م د   ٌم و  ها وي دعاشلا  ي ٌم دعاشلا لم زي لا  ليم حل وقصى. -و   

 مزيج  مد وخ  معاداظ  محي فً  م د   ٌم و  ه وي دعاش   ي ٌم دعاش  لم زي ت   ليم حل وقصى. -ب   

ي ملتل   ذليم  متقٌذل  حذل أليالل  مد وخ  معاداظ  محي فً  م د   ٌم دعاشل  لم ي مله   يدعاشل  لم  -ج   

 وقصى.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

هل ٌضمن تشرٌع التؤمٌنات االجتماعٌة للمزرأة العاملزة الحزق فزً الجمزع بزٌن اجرهزا أو معاشزها وبزٌن  -1

 معاشها عن زوجها دون حد أقصً؟

  نع 

 هل هذا الحق مضمون للزوج كذلك؟ -2

  نع 

 والدتهم؟ وبدون التقٌد بحد اقصى؟هل لألوالد حق الجمع بٌن معاشهم عن والدهم ومعاشهم عن  -3

  نع 

 ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك.

 .2016مننظ  19( دم قانيم  مضدام  ق  97 مدالخ )

 المادة السابعة عشرة

مألنذذ خ وم تنذذتفٌل دذذم  متذذأدٌم  مصذذحً  مةذذا   ذذامد وخ  معاداذذظ  يٌحذذلل  متشذذ ٌ  فذذً كذذا ليمذذظ 
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  مدقصيل  األن خ.

 ٌلً: ٌرجى بٌان ما

 هل ٌنص التشرٌع على حق األسرة فً االستفادة من التؤمٌن الصحً الخاص بالمرأة العاملة؟ -1

  نع 

 هل ٌحدد التشرٌع المقصود باألسرة؟ -2

  نع 

 فً حالة اإلجابة ب)نعم(، ٌرجً بٌان المقصود باألسرة.

 ٌةض  تع ٌؾ  الن خ مقانيم  ألحي ا  مشةصٌظ.

  على ذلك.ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة 

 نلا   متأدٌم  مصحً مكا دؤننظ.

 

 المادة الثامنة عشرة

ماد وخ  معاداظ  محي فً  محصيا لاى  مدنح  معائاٌظ  يًم  فً حامظ إلامتلا ألياللها يمزي لا إً  

 كام لا ز .

 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌنص التشرٌع على حق المرأة العاملة فً الحصول على المنح العائلٌة؟ -1

 ال 

 هً شروط حصول المرأة العاملة على المنح العائلٌة؟ما  -2

................................................................................................................... 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

................................................................................................................... 
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 المادة التاسعة عشرة

 " استحقاقات المرأة العاملة فً حالة االستقالة "

ماد وخ  معاداظ  محي فً  محصذيا لاذى كادذا حقيقلذا فذً دكافذآخ نلاٌذظ  مةلدذظ وي  مدعذاش وي وٌذظ 

 ن ب  مزي ج وي   ن اب  لاى وم ت لى  ؼ تلا فً  النتقامظ  فً  نتحقاقاا وة ى  فً حامظ  نتقامتلا 

 ةالا  مدلخ  متً حللها  متش ٌ  فً كا ليمظ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

هل ٌنص التشرٌع على حق المرأة العاملة فً الحصول علزى حقوقهزا فزً مكافزؤة نهاٌزة الخدمزة أو  -1

 الزواج أو اإلنجاب؟ المعاش أو أٌة مستحقات أخرى فً حالة استقالتها بسبب

   معادظ فً  مقانيم. مألحكا نع  تةض  

 هل ٌحدد التشرٌع مدة معٌنة لتقدٌم المرأة استقالتها؟ -2

 ال 

 فً حالة اإلجابة ب)نعم(، ما هً هذه المدة؟

................................................................................................................... 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

................................................................................................................... 

 

 ة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:* وبدراس

  ُفلسطٌن فً المتابعة وإرسال التقارٌربل دولة قدر اللجنة الجهود المبذولة من قِ ت. 

  نص المادة التً وجود التؽطٌة التشرٌعٌة حٌث أن الرد لم ٌذكر مدى لم تتمكن اللجنة من معرفة

 إلى أرقام األحكام والقوانٌن دون ذكرها. اكتفى باإلشارة ً كل حكم من أحكام اإلتفاقٌة وتؽط

  

* * * 
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 بشؤن عمل األحداث. 1996( لسنة 18اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -ب

ي ا   – فانطٌم دم ليمظ 1996 ( مننظ18يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

 فً  م ل دا ٌاً:

 نموذج التقرٌر

 القسم األول

 بٌانات عامة 

( 18)ٌرجى بٌان الزنص التشزرٌعً الزذي صزدقت بموجبزه دولزتكم المزوقرة علزى االتفاقٌزة العربٌزة رقزم  -1

 بشؤن عمل األحداث. 1996لسنة 

 2003( دم  مقانيم  النانً  مدعلا مننظ 15 مدالخ )

وكذلك بٌان ٌرجى إرفاق أرقام وتوارٌا النصوص التشرٌعٌة السارٌة التً لها عالقة بؤحكام االتفاقٌة،  -2

 الا(. –اللوائح  –التطبٌق العملً لتلك النصوص التشرٌعٌة )القرارات الوزارٌة 

  . 2000( مننظ 7م  معدا  ق  )قاني .1

  نلا  لدا  الحل ث. مةا   2004( مننظ 167ق    د اس  ميز     ق  ) .2

ٌرجى بٌان النص التشرٌعً الذي ٌعطً االتفاقٌات الدولٌة المصادق علٌها قوة النفاذ بمجزرد التصزدٌق  -3

 الداخلٌة.علٌها مع بٌان مرتبة االتفاقٌات المصادق علٌها بالنسبة للتشرٌعات 

  . 2003( دم  مقانيم  النانً  مدعلا مننظ 15 مدالخ )

هل تم التنسٌق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فً دولزتكم المزوقرة حزٌن أّعزدادكم لهزذا التقرٌزر؟  -4

 ( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة.17وذلك تمشٌاً مع أحكام المادة )

   نع 

 ٌرجً ذكر المنظمات التً تم التنسٌق معها. فً حالة اإلجابة ب)نعم(،

  التحال  معا  منقا اا لداا فانطٌم   التحال  معا  معداا فانطٌم   تحال  مؽ ؾ  مت ا ٌظ.

 القسم الثانً

 "التشرٌعات السارٌة التً تؽطً أحكام االتفاقٌة"
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 أوالً: نطاق التطبٌق 

 المادة األولى 

 التفاقٌظ  مشة   مًي وت   م ام ظ لش خ يم  ٌكدا  م ادنظ  ٌقصل  امحلث فً د اا تط ٌي  حكا  هًه -1

 لش خ دم لد ه  ني   كام ًك  ل وي ون ى.

 ٌحل  لدا دم م  ٌت  نم  م ام ظ لش خ دم لد ه. -2

 تحلل  م لاا  مدةتصظ فً كا ليمظ        ا  مالزدظ ماتحقي دم نم  محلث. -3

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 التشرٌع."الطفل" فً المقصود بالحدث  -

 لش .  م ادنظز  اػ  مةادنظ لش  دم لد ه يم  ٌ ت(  محلث هي: كا دم 1قانيم  معدا  مدالخ  ق  )

 السن المسموح لصاحبه بالعمل عند بلوؼه. -

 (: ٌحل  تشؽٌا  الطفاا ق ا  ايؼل  نم  مةادنظ لش .93قانيم  معدا  مدالخ )

 ل.اإلجراء المطلوب للتحقق من السن عند االلتحاق بالعم -

( لاى صاحب  معدا ق ا تشؽٌا  محلث  محصيا لاى  مدنتنل ا  متامٌظ: 3نلا  لدا  الحل ث  مدالخ )

 صي خ دصلقظ لم شلالخ دٌالل  محلث.

 النصوص التشرٌعٌة التً تحدد سن الحدث "الطفل" فٌما ٌتعلق بالعمل. -

 ( دم نلا  لدا  الحل ث.1دم قانيم  معدا   مدالخ ) 93  1 مدي ل 

 الثانٌةالمادة 

 تط ي هًه  التفاقٌظ لاى لدا  ألحل ث فً  دٌ   ألنشطظ  القتصالٌظ.  -1

د  د  لاخ  محل  أللنى منم  ألحل ث ٌ يز  نت نا   أللداا  مز  لٌظ ؼٌ   مةط خ يؼٌ   مضا خ  -2

 امصحظ دم تط ٌي للل دم وحكا  هًه  التفاقٌظ  يًم  يفي  مضي  ط  متً تحللها  مناطظ  مدةتصظ 

 فً كا ليمظ. 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

فال فٌها وهل ٌوجد بعض االستثناءات فً إطار هل ٌتم تحدٌد األنشطة االقتصادٌة التً ٌمنع عمل األط -

 سن معٌن؟
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  نع   

 األلداا ي مصنالاا  مةط خ وي  مضا خ  متً ال ٌ يز تشؽٌا  2004( مننظ 1  ق    يزٌ   معدا  ق  )

   ألحل ث فٌلا. 

هل ٌوجد استثناء لألطفال بعد الثالثة عشر للعمل فً الزراعة؟ وما هً الشروط التً تحكم ذلك فً  -

 ة وجوده؟حال

 ال 

 .فً حالة اإلجابة ب)نعم(، ٌرجً بٌان تلك االستثناءات وشروطها 

................................................................................................ 

 ثانٌا: سٌاسات عامة 

 المادة الثالثة 

فً    دت كا ليمظ دم  مليا  أللضا    ٌ ب وال ٌتعا ض لدا  محلث د   متعاٌ    مز دً  مد ني 

  حٌث ال تقا نم  المتحاي  امعدا لم  محل  أللنى منم إكداا د حاظ  متعاٌ    مز دً.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 السن المفترض إلتمام مرحلة التعلٌم اإللزامً. -

 نتظ لش  ننظ.

 اإللزامً. النص التشرٌعً الذي ٌحظر عمل األطفال قبل االنتهاء من مرحلة التعلٌم -

........................................................................................................ 

 المادة الرابعة

تقي   أل لزخ  مدةتصظ فً كا ليمظ  إ      مل  ناا ي م حيث ألن اب لدا  ألحل ث فٌلا  يًم  

 دم لاه خ لدا  ألحل ث يدم    إنلاؤها.مايصيا إمى  ن  وفضا  منٌاناا  متً تحل 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌوجد جهات معٌنة مناط بها إعداد بحوث أو دراسات حول أسباب عمل األطفال؟ -

  نع 

 :فً حالة اإلجابة ب)نعم(، ٌرجى بٌانها 
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  ما نظ  ميطنٌظ معدا  الطفاا.

 هل توجد إحصائٌات رسمٌة حول حجم عمل األطفال فً بلدكم الشقٌق؟ -

  نع 

 :فً حالة اإلجابة ب)نعم(، ٌرجى بٌانها 

 ننظ. 17_10لش    م ادنظ% ليم ننظ 3.4

 المادة الخامسة 

تعدا  أل لزخ  مدةتصظ فً كا ليمظ لاى نش   متيلٌظ  مي نعظ ي مفعامظ  األض     مدحتداظ معدا 

  ألحل ث. 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

بمكافحة عمل األطفال لنشر التوعٌة بؤضرار عمل الوسائل والسبل التً تنتهجها األجهزة المعنٌة  -

 األطفال.

 مى ش كاا حداٌظ  مطفيمظ  متا عظ   ا ضافظتيلٌظ دم ةالا  الل  خ  معادظ ماتفتٌش فً يز  خ  معدا  م

 ميز  خ  متندٌظ  ال تدالٌظ.

 المادة السادسة 

تقي   أل لزخ  مدةتصظ فً كا ليمظ  إ      مل  ناا ي م حيث  مدتعاقظ  ل يؾ يش يط  معدا فً 

  ألداكم  متً ٌعدا فٌلا  ألحل ث   للؾ  ت اع  مينائا  مدنان ظ متحنٌم تا   مل يؾ ي مش يط. 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

شروط وظروؾ العمل فً هل ٌوجد أجهزة مختصة بمراقبة عمل األطفال وإجراء البحوث المتعلقة ب -

 األماكن التً ٌعمل بها أطفال. 

  نع 

 :فً حالة اإلجابة ب)نعم(، ٌرجى بٌانها 

  الل  خ  معادظ ماتفتٌش يحداٌظ  معدا فً يز  خ  معدا.
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 ثالثا: شروط وظروؾ عمل األحداث 

 المادة السابعة 

 لش خ.ال ٌ يز تشؽٌا  محلث فً  أللداا  مصنالٌظ ق ا إتداد  نم  مةادنظ  -1

تحلل  مناطظ  مدةتصظ فً كا ليمظ  مدقصيل  األلداا  مصنالٌظ ي مةط  مًي ٌفصالا لم ؼٌ ها دم  -2

  أللداا. 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 النصوص التشرٌعٌة التً تحدد سن العمل فً األعمال الصناعٌة. -

ي مصنالاا  مةط خ  ي  مضا خ   األلداا 2004( مننظ 1( ق    يزٌ   معدا  ق  )95قانيم  معدا  مدالخ )

  متً ال ٌ يز تشؽٌا  الحل ث فٌلا.

النصوص التشرٌعٌة التً تحدد المقصود باألعمال الصناعٌة المحظور عمل األطفال فٌها قبل السن  -

 المحدد لذلك. 

 .2004  ق  مننظق    يزٌ   معدا 

 

 المادة الثامنة 

 أللداا  مصنالٌظ  مةفٌفظ  متً تتيالها ون ت   ٌ يز ماحلث  مًي ٌ اػ نم  م   عظ لش خ  معدا فً  -1

 لاى وم ٌكيم وحل وف  لها دنئيال لن  فً  معدا ي شكا ال ٌؤ   لاى ل  نت  وي صحت  وي وةالق .

 تحلل  مناطظ  مدةتصظ فً كا ليمظ  مدقصيل  األلداا  مصنالٌظ  مةفٌفظ.  -2

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 األطفال فً األعمال الصناعٌة الخفٌفة التً تتوالها األسرة.النص التشرٌعً الذي ٌحدد إمكانٌة عمل  -

  قا  ل  دم( دم قانيم  معدا تن  لاى   ٌنت نى دم  حكا  هً   م اب  الحل ث  مًٌم ٌعدايم ملى 99  )

  مل  ظ  اليمى يتحا  ش  فل .

 بٌان المقصود باألعمال الصناعٌة الخفٌفة من خالل التشرٌع والواقع العملً. -

لاى  اللداا ي مصنالاا  مةط خ  ي  مضا خ  امصحظ  متً ال  2004( مننظ 1  يزٌ   معدا  ق  )ن  ق  

 ٌ يز تشؽٌا  الحل ث فٌلا  شكا دطاي يدا لل  ًم  ال ٌي ل دحلي  ا.
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 المادة التاسعة 

 نت نا  دم وحكا   مدالتٌم  منا عظ ي م ادنظ دم هًه  التفاقٌظ يألؼ  ض  متل ٌب  ٌ يز لدا  ألحل ث  -1

  مًٌم وتدي  نم  م ام ظ لش خ فً  ألداكم  مدعتدلخ مًم  دم  مناطظ  مدةتصظ فً كا ليمظ. 

لٌظ ي مدعاهل ٌ يز ماناطظ  مدةتصظ فً كا ليمظ تةفٌض هًه  منم  امنن ظ ماتادًخ فً  مدل  س  مصنا -2

 يد  كز  متعاٌ   مدلنً  مةاضعظ  ش  ؾ  مليمظ. 

 مضداناا  مكافٌظ مد  ق ظ  ألحل ث يحداٌتل  صحٌا يوةالقٌال  يوم  تيف يفً  دٌ   ألحي ا ٌ ب وم ت

 ت  ا قل تل  يمٌاقتل   مصحٌظ  مدنان ظ ماح فظ  مدةتا خ  يوال ٌؤ   ًم  لاى تعاٌدل    مز دً. 

 لً:ٌرجى بٌان ما ٌ

التعلٌم المهنً ومراكز السن المحدد لعمل األطفال ألؼراض التدرٌب أو لاللتحاق بالمدارس الصناعٌة  -

 التً تحكم ذلك. والنصوص التشرٌعٌة

نلا   متي ٌ  ي متل ٌب  مدلنً ط قال مقانيم  معدا  2004مننظ  161دم ق    د اس  ميز     ق   2/1  

 ننظ دم  المتحاي  امتل ٌب. 15 ي ز دم ٌقا لم   متً تن  لاى لل  2000( مننظ 7 ق  )

الضمانات التً تكفل حماٌة األطفال صحٌا وأخالقٌا وعدم التؤثٌر على إتمام مرحلة التعلٌم اإللزامً  -

 اثناء فترة التدرٌب.

 ال ٌي ل.

 المادة العاشرة 

امصحظ وي ٌحل  تشؽٌا  محلث ق ا إتدا  نم  م ادنظ لش خ فً  مصنالاا  مةط خ وي  مضا خ  

  ألةالي  ي متً تحللها  متش ٌعاا وي  ماي ئح وي  مق    ا  مةاصظ فً كا ليمظ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 النصوص التشرٌعٌة التً تحدد السن المسموح فٌه بالعمل فً الصناعات الخطرة أو الضارة. -

يحل  تشؽٌا  الحل ث فً  مصنالاا  مةط خ ي مضا خ ي عل  18_  15حلل قانيم  معدا نم  محلث     

هً   منم ٌص ح ةاض  مش يط  منالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ  مدنصي  لاٌلا فً  مقانيم ي ماي ئح  مصال خ 

  دي   .
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 المادة الحادٌة عشرة 

 امعدا  ماتأكل دم دلى دال دظ قل تل  يمٌاقتل  ٌ ب إ      مفح   مط ً لاى  ألحل ث ق ا  متحاقل   -1

  م لنٌظ ي مصحٌظ  يط ٌعظ  معدا  مًي نٌاتحقيم   .

 ٌ ب إلالخ هً   مفح   شكا لي ي فً دلخ وقصاها ننظ.  -2

 المادة الثانٌة عشرة 

 ٌ  ى  مفح   مط ً دم ق ا  لظ ط ٌظ دعتدلخ  يتعطى شلالخ ط ٌظ  نتٌ ظ  مفح   مًي و  ت .  -1

 ها فً  مشلالخ  مط ٌظ. تيف اطظ  مدةتصظ نيع  مفح   مط ً ي مش يط  مي  ب تحلل  من -2

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 النصوص التشرٌعٌة المتعلقة بضرورة إجراء الفحص الطبً بشكل دوري. -

ق ا  متحاقل   امعدا يكا  مألحل ث( دم قانيم  معدا  متً تن  لاى ي يب       فح  ط ً 94 مدالخ )

 .2004( مننظ 67/ب دم ق    د اس  ميز     ق  )3 مدالخ   وشل نتظ 

 المدي الزمنً المحدد إلعادة الفحص الطبً. -

 ( دم قانيم  معدا.94  ) وشل فح  لي ي كا نتظ 

الجهات الطبٌة المناط بها إجراء الفحص الطبً لألطفال والخاص بالتحاقهم بالعمل، والشروط الواجب  -

 ها فً الشهادة الطبٌة التً ُتمنح لهم. توفر

 ( دم قانيم  معدا.1 مدالخ ) ما نظ  مط ٌظ  مدعتدلخ دم يزٌ   مصحظ 

 المادة الثالثة عشرة

مدفتش  معدا وم ٌطاب إلالخ  مفح   مط ً ق ا د ي   مفت خ  ملي ٌظ  مدق  خ إً  ت ٌم وم ش يط 

 يل يؾ  معدا وي قل خ يمٌاقظ  محلث تقتضً ًم . 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌدخل التفتٌش على عمل األطفال ضمن مهام جهاز تفتٌش العمل؟ -

  نع 

 النصوص التشرٌعٌة التً تعطً مفتشً العمل الحق فً طلب إجراء فحص طبً للطفل أثناء العمل. -
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 مكشؾ  مط ً ق ا  متحاي  الحل ث  امعدا    إ    صاحب  معدا  ومزدا( دم قانيم  معدا 94 مدالخ )

 ( دم قانيم  معدا ولطا  مصالحٌظ مدفتش  معدا تط ٌي تش ٌعاا  معدا.115 مدالخ )

 المادة الرابعة عشرة 

تحلل  مناطظ  مدةتصظ  م لظ  متً تتحدا تكامٌؾ  مفح   مط ً  يفً  دٌ   محاالا ال ٌتحدا  محلث 

 وٌظ نفقظ دامٌظ مقا   مفح .

 بٌان ما ٌلً: ٌرجى

 الجهة التً تتحمل تكالٌؾ الفحص الطبً. -

 صاحب  معدا.

 النص التشرٌعً الذي ٌحدد ذلك. -

( 10 نلا   مفح   مط ً  ال تل ئً   مدالخ ) 2003( مننظ 22( دم ق    د اس  ميز     ق  )6 مدالخ )

 . مط ً  ملي ي نلا   مفح   2003( مننظ 24دم ق    د اس  ميز     ق  )

 المادة الخامسة عشرة 

 ٌحل  تشؽٌا  محلث مٌال  يٌ يز ماتش ٌ   ميطنً وم ٌنت نى  عض  أللداا مفت  ا دحليلخ.  -1

 ٌحلل  متش ٌ   ميطنً فً كا ليمظ  مدقصيل  اماٌا ط قا مدا ٌتدشى د  يض  يل يؾ كا  ال.  -2

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 الواردة علٌه.النص الذي ٌحظر عمل األطفال لٌالً واالستثناءات  -

 ظ.ٌ ماٌا  أللداا( دم قانيم  معدا  مفانطٌنً تحل  تشؽٌا  الحل ث فً 95 مدالخ )

 إلى(. –المقصود باللٌل فً التشرٌع الوطنً )ٌرجى بٌان الفترة الزمنٌة من  -

 ٌدتل  ماٌا دم  منالنظ دنا  ل  مى  منالنظ ص احال. مألحل ث امنن ظ 

 المادة السادسة عشرة 

مألحل ث  مًٌم ٌعدايم  دقتضى لقل  متل ٌب  محصيا لاى دكافأخ شل ٌظ دنان ظ و نا  فت خ تل ٌ ل    -1

 يفقا ماضي  ط  متً تحللها  مناطظ  مدةتصظ. 

مألحل ث  مًٌم ٌعدايم  دقتضى لقل لدا  محصيا لاى و   ال ٌقا لم  محل  أللنى مأل    مدق   فً  -2

 نالاا لدال . كا ليمظ  د  د  لاخ  حتناب ًم  يفي 
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 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 النصوص التشرٌعٌة المتعلقة بؤجور األطفال فً العمل سواء أثناء فترة التدرٌب أو بموجب عقد العمل. -

حللا  محل  أللنى مأل ي   2012/ .ي/س.ي( معا  1/20/14( دم ق    د اس  ميز     ق  )1 مدالخ )

ٌت  ف   نا  فت خ  متل ٌبودا   دن   ؽض  منل  لم نم  معادا  أقايهي  محل  مًي ال ٌ يز تشؽٌا  معداا 

  نا   لاى تننٌي دن ي د   ميز  خ.تحلٌل  مدقا ا  مدالي 

 بٌان الحد األدنى لألجور فً بلدكم الموقر. -

 ليال  ود ٌكً. 410تق ٌ ال 

 المادة السابعة عشرة 

ال ٌ يز وم تزٌل نالاا  معدا  مٌيدً ماحلث لاى نا نالاا  تتةاالا فت خ وي وك   ما  حظ  ال تقا  -1

فً د ديللا لم نالظ   حٌث ال ٌعدا  محلث وك   دم و    نالاا دتي مٌظ  يال ٌ قى فً دكام 

  معدا فت خ تزٌل لاى ن   نالاا. 

  مفت خ دم ضدم نالاا لدا . إً  تةااا لدا  محلث فت خ تأهٌا وي تل ٌب تحتنب هًه -2

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 وبٌان فترات الراحة أثناء العمل. –الساعات المحددة لعمل األطفال  -

( دم ق    1( دم قانيم  معدا   مدالخ )90   مدالخ )7.5=  مد ديع    حظ( نالظ + نالظ 6.5) -

  ألحل ث.  نلا  لدا 2004( مننظ 167د اس  ميز     ق  )

 احتساب فترة التدرٌب ضمن ساعات العمل إن وجدت.هل ٌتم  -

  نع 

 .* ٌرجى بٌان النص التشرٌعً

 ال ٌي ل ن  ي ضح.

 المادة الثامنة عشرة 

ٌ يز وم ٌعدا  محلث م عض  ميقا  دا هي ليم نالاا  معدا  مدحللخ فً هًه  التفاقٌظ  يًم  يفقا 

 ماضي  ط  متً تحللها  مناطظ  مدةتصظ. 

 ٌلً:ٌرجى بٌان ما 
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هل ٌسمح التشرٌع للطفل بالعمل لبعض الوقت؟ وهل ٌتم تحدٌد حد أقصً لساعات العمل فً هذه  -

 الحالة؟

  ال ٌي ل تنلٌ  ةا   امعدا  م زئً  شكا لا .، نع 

 المادة التاسعة عشرة 

 ال ٌ يز تكاٌؾ  محلث  أي لدا إضافً  وي تشؽٌا  وٌا   م  حظ  ألن يلٌظ وي  معطالا  م ندٌظ. 

 بٌان ما ٌلً: ٌرجى

 النصوص التشرٌعٌة التً تؽطً حكم هذه المادة. -

( دم قانيم  معدا  متً تحل  تشؽٌا  الحل ث فً  أللٌال  م ندٌظ  ي  ملٌنٌظ  ي وٌا   معدا 95 مدالخ )

  م ندٌظ  نالاا لدا إضافٌظ  ي لاى وناس يحلخ   نتاج.

 المادة العشرون 

 ( نالظ دتصاظ لاى  ألقا. 24ماعادا  محلث  محي فً   حظ ون يلٌظ إمز دٌظ دلفيلظ  أل   دلتلا )

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 النص الذي ٌعطً العامل الحدث الحق فً راحة أسبوعٌة ومدتها.  -

( دم قانيم  معدا دنح  معادا  ؽض  منل  لم ننظ   حظ ون يلٌظ دلفيلظ  ال   ال تقا لم 72 مدالخ )

 نالظ دتتامٌظ. 24

 المادة الحادٌة والعشرون 

ٌنتحي  محلث إ ازخ ننيٌظ دلفيلظ  أل   تزٌل دلتلا لاى  مدلخ  مدنتحقظ مؽٌ ه دم  معاداٌم  لاى وال  -1

 ( ٌيدا.21تقا فً  دٌ   ألحي ا لم )

 ا  نفن .ٌ ب وم ٌتدت   محلث   ا ً دلخ    ازخ لفعظ ي حلخ لاى  ألقا  يٌتدت    اقً  مدلخ ةالا  مع -2

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 النصوص التشرٌعٌة المتعلقة بإجازات العامل الحدث وشروطها. -

الا  يم  ٌنل  ( ونا ٌ  يال ٌ يز تأ 3ٌإ ازخ ننيٌظ دلتلا ) مألحل ث( دم قانيم  معدا دنحا 97 مدالخ )

 ظ  ال ازخ.ئ مقانيم ديضيع ت ز
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 المادة الثانٌة والعشرون 

  النتفالخ دم  مةلداا  ال تدالٌظ  معدامٌظ  متً تتال   يلد ه.ماعادا  محلث  محي فً 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 الخدمات االجتماعٌة التً تقدم للعامل الحدث بموجب القانون أو التطبٌق العملً. -

 م  ٌن  قانيم  معدا لاى وي دم  مةلداا  ال تدالٌظ  متً ٌنتفٌل دنلا  معادا  محلث. 

 رابعاً: التزامات صاحب العمل 

 المادة الثالثة والعشرون 

ٌاتز  صاحب  معدا ق ا تشؽٌا  محلث وم ٌحصا لاى دي فقظ كتا ٌظ ددم م   ميالٌظ وي  ميصاٌظ لاى 

  محلث. 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 النص التشرٌعً الذي ٌؽطً حكم هذه المادة. -

 نلذا  لدذا  الحذل ث  متذً تذن   2004نذنظ ( م167( دم قذ    د اذس  مذيز     قذ  )3/2/2 مدالخ )

  د   محلث لاى  معدا. يمًلاى تنلٌ  ن ا ةا   كا حلث ٌشدا دي فقظ 

 

 المادة الرابعة والعشرون 

ٌاتز  صاحب  معدا  مدشؽا ماعادا  محلث  امتأدٌم لاٌ  فً صنالٌي  متأدٌناا  ال تدالٌظ ) مضدام 

  ال تدالً( يًم  يفقا مانل   مدعديا  لا فً كا ليمظ. 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌوجد ما ٌلزم صاحب العمل بالتؤمٌن على العامل الحدث؟ -

  نع 

 * ٌرجً بٌان النص التشرٌعً.

 شأم  مضدام  ال تدالً  مًي ٌنط ي لاى  معداا  2016( مننظ 19( دم ق    قانيم  ق  )4 7 مدالخ )

 ننظ. 15 الحل ث دم نم  ي مدتل  ٌم

 



244 

  
 

 المادة الخامسة والعشرون 

ٌاتز  صاحب  معدا  تقلٌ   م لاٌظ  مصحٌظ ي مط ٌظ مألحل ث  معاداٌم ملٌ  يفي  منل   متً تضعلا 

  مناطظ  مدةتصظ فً كا ليمظ. 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 النص التشرٌعً الذي ٌلزم صاحب العمل بتقدٌم الرعاٌة الصحٌة والطبٌة للعامل الحدث.

 معداا ي مدتل  ٌم  الحل ث ٌت  تؽطٌتل  يفي قانيم  متأدٌم ال ٌي ل ن  دقا ا فً قانيم  معدا يمكم 

  مصحً  محكيدً.

 المادة السادسة والعشرون 

ث  معاداٌم ملٌ  لاى كٌفٌظ  نتةل   ينائا  منالدظ ي مصحظ  ٌ ب لاى صاحب  معدا تل ٌب  ألحل

  مدلنٌظ  يوم ٌ  قب تط ٌقلا  يٌؤدم  نتفالتل  دم تا   مينائا.

 لً:ٌرجى بٌان ما ٌ

مدي التزام صاحب العمل بتدرٌب األحداث العاملٌن لدٌه على استخدام وسائل السالمة والصحة  -

 المهنٌة وهل توجد برامج إلزامٌة لحماٌة صحة وسالمة العامل الحدث فً المنشؤة التً ٌعمل بها. 

ين ا  ميقاٌظ دةاط   مدلنٌظ امال ٌي ل ن  ةا   ألداا  ألحل ث  يٌاز  صاحب  معدا  إحاطظ لدام   

 الئحظ  ميقاٌظ ماعاداٌم دم وةطا   معدا  2004( مننظ 49( دم ق    د اس  ميز     ق  )1دنلا  مدالخ )

 يود  ض  مدلنظ.

 المادة السابعة والعشرون 

لاى صاحب  معدا إ الغ دم م   ميالٌظ وي  ميصاٌظ لاى  محلث  أي د ض وي ؼٌاب وي تص ؾ ٌقي  

 دا ٌنتللى دع فت    .     محلث ةالا ويقاا  مع

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

هل ٌوجد نص تشرٌعً ٌلزم صاحب العمل باإلبالغ عن أي مرض أو ؼٌاب، لمن له الوالٌة أو  -

 الوصاٌة على الحدث العامل لدٌه.

 ال ٌي ل ن .
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 المادة الثامنة والعشرون 

ملٌ  ن الا وي  ٌاناا تتضدم  مدعايداا  متً  تيف ٌاتز  صاحب  معدا  مًي ٌعدا ملٌ  وحل ث  أم ت

 ط ٌعظ  معدا يدصاحظ  محلث  يلاى  ألة :  تنت ي لا

 وندا   ألحل ث يولدا ه  يتا ٌخ  متحاقل   امعدا.  -

  أللداا  مديكاظ إمٌل  ينالاا لدال  يفت  ا  م  حظ  مدةصصظ مل  يإ از تل   مدنتحقظ.  -

 تا ٌخ  مفحي   مط ٌظ  متً ت  ى لاٌل  ي مشلال ا  مط ٌظ  مد ٌنظ مقل تل  يمٌاقتل   مصحٌظ ماعدا.  -

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

النصوص التشرٌعٌة التً تلزم صاحب العمل بتوفٌر سجالت أو بٌانات تتضمن المعلومات المتعلقة  -

 بالعمال األطفال العاملٌن لدٌه.

 نلا  لدا  الحل ث ٌاز  صاحب  معدا  2004( مننظ 167 ميز     ق  ) /( دم ق    د اس3/2 مدالخ )

  تنلٌ  ن ا ةا   كا حلث.

 المادة التاسعة والعشرون

 لاى كا صاحب لدا ٌعدا ملٌ  وحل ث:  -1

 )و( وم ٌض  فً دكام لاه  فً ديق   معدا  ألحكا   مةاصظ  تشؽٌا  ألحل ث. 

)ب( وم ٌ اػ  م لظ  مدةتصظ  أنذدا   ألحذل ث  مذًٌم ٌعداذيم ملٌذ  يولدذا ه  يتذا ٌخ  متحذاقل   امعدذا  

 يوٌظ دعايداا وة ى تتعاي  ل . 

 تنل   متش ٌعاا  ميطنٌظ  ألحكا   مدنفًخ  مي  لخ فً  مفق تٌم  منا قتٌم. -2

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 قة.النصوص التشرٌعٌة التً تؽطً حكم المادة الساب -

وداكم  معدا. فً ألحكا   مةاصظ  األحل ث   تعاٌيتاز   2000( دم قانيم  معدا مننظ 98 مدالخ )  

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 6، 5، 4، 2، 1التؽطٌة التشرٌعٌة ألحكام المواد:  توفر -1

18 ،19 ،20 ،21 ،23 ،24 ،28 ،29. 

 مواد التالٌة:للالتؽطٌة التشرٌعٌة  توفرعدم  -2
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 نتهاء من التعلٌم اإللزامً.الخاصة بحظر عمل األطفال قبل اإل (3)المادة  - 

 ( فً األعمال الصناعٌة. 15( الخاصة بعدم تشؽٌل الحدث قبل سن )7) المادة -

الخفٌفة التً تتوالها  ( فً األعمال الصناعٌة14( الخاصة بحظر تشؽٌل الحدث قبل سن )8) المادة -

 األسرة.

 ( ساعات فً الٌوم.6( الخاصة بتحدٌد ساعات عمل الحدث بما الٌزٌد عن )17) المادة -

 ( الخاصة بحق العامل الحدث فً اإلستفادة من الخدمات االجتماعٌة العمالٌة.22) المادة -

 بٌة لألحداث العاملٌن لدٌه.( الخاصة بإلزام صاحب العمل بتقدٌم الرعاٌة الصحٌة والط25) المادة -

( الخاصة بإلزام صاحب العمل بتدرٌب األحداث العاملٌن لدٌه على كٌفٌة استخدام وسائل 26) المادة -

 السالمة والصحة المهنٌة.

( الخاصة بإلزام صاحب العمل بإبالغ ولً العامل الحدث بؤي مرض أو ؼٌاب أو تصرؾ ٌقوم 27) المادة -

 لعمل.به الحدث خالل أوقات ا

 

* * * 

 بشؤن تفتٌش العمل. 1998( لسنة 19اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -ج

ي ا   –ليمظ فانطٌم دم  1998( مننظ 19يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

 فً  م ل دا ٌاً:

 نموذج التقرٌر

 القسم األول

 بٌانات عامة

( 19بموجبزه دولزتكم المزوقرة علزى االتفاقٌزة العربٌزة رقزم )ٌرجى بٌان الزنص التشزرٌعً الزذي صزدقت  -1

 بشؤن تفتٌش العمل. 1998لسنة 

 .2003( دم  مقانيم  ألنانً  مدعلا مننظ 10 مدالخ )

وكذلك بٌان ٌرجى إرفاق أرقام وتوارٌا النصوص التشرٌعٌة السارٌة التً لها عالقة بؤحكام االتفاقٌة،  -2

 الا(. –اللوائح  –تشرٌعٌة )القرارات الوزارٌة التطبٌق العملً لتلك النصوص ال
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 يمي ئح   متنفًٌٌظ. 2000( مننظ 7قانيم  معدا  مفانطٌنً  ق  )

ٌرجى بٌان النص التشرٌعً الذي ٌعطً االتفاقٌات الدولٌة المصادق علٌها قوة النفاذ بمجزرد التصزدٌق  -3

 للتشرٌعات الداخلٌة.علٌها مع بٌان مرتبة االتفاقٌات المصادق علٌها بالنسبة 

 .2003( دم  مقانيم  ألنانً  مدعلا مننظ 10 مدالخ )

هل تم التنسٌق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فً دولزتكم المزوقرة حزٌن أّعزدادكم لهزذا التقرٌزر؟  -4

 ( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة.17وذلك تمشٌاً مع أحكام المادة )

 نعم 

 ب)نعم(، ٌرجً ذكر المنظمات التً تم التنسٌق معها.فً حالة اإلجابة 

  التحال  معا  منقا اا لداا فانطٌم  ي التحال  معا  معداا فانطٌم  ي تحال  مؽ ؾ  مت ا ٌظ ي مصنالٌظ.

 

 القسم الثانً

 "التشرٌعات السارٌة التً تؽطً أحكام االتفاقٌة"

 المـــادة األولـــى 

لاى كا ليمظ وم تنل  تفتٌش  معدا دم ةالا  مقي نٌم ي ألنلدظ ي ماذي ئح ي مقذ    ا  مدنفذًخ ملذا  ٌن ؽً

  دٌ  قطالاا يوداكم  معدا. فً

يٌ يز ماليمظ لنل  مض ي خ  نت نا   عض  مفئاا دم  معداا يوداكم  معدا  يًم   دي ذب  ٌذام ٌ فذي 

 ٌام وم تعلم  وي تاؽٌ    ٌام الحي. ي ٌقظ  متصلٌي  يٌدكم ماليمظ  متً تتقل   لً   م 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌوجد تنظٌم قانونً لتفتٌش العمل فً جمٌع قطاعات وأماكن العمل؟ 

  نع 

  هل ٌستثنً التشرٌع بعض الفئات من العمال أو أماكن العمل من التفتٌش؟ 

  نع 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

 .2000( مننظ 7 معدا  ق  )( دم قانيم 3 مدالخ )
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 المـــادة الثـانٌــة

تشذذكا كذذا ليمذذظ  لذذاز ل وي وك ذذ  متفتذذٌش  معدذذا  يٌذذ ت ط هذذً   م لذذاز وي  أل لذذزخ  ذذا ل  خ وي   ل   ا 

  مد كزٌظ ً ا  مصاظ  نشاط  متفتٌش.

تقذي   ذامتفتٌش ٌ ذب  متننذٌي فٌدذا  ٌنلذا لاذى نحذي ٌحذيا ليم  متنذاقض   متذًيفذى حامذظ تعذلل  أل لذزخ 

 ي متل ةا  ٌم ونشطتلا.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  لتفتٌش العمل لدٌكم أم أكثر؟واحداً هل ٌوجد جهازا 

  لاز ي حل فقط.

 هل ٌتم تنسٌق العمل بٌنها فً حالة تعددها؟ 

 

 .النص التشرٌعً الذي ٌتناول ذلك 

.............................................................................................. 

 المــادة الثـالـثــة

ٌت   متفتٌش دم ق ا  لاز ٌتيمى  متفتٌش  معا   وي و لزخ دتةصصظ ٌدا س كا دنلا نشاطا تفتٌشٌا 

 دحلل .

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 ؟ أم ٌتولى التفتٌش جهاز عام؟هل توجد أجهزة تفتٌش متخصصة 

 ٌتيمى  متفتٌش  لاز لا  ٌت   يز  خ  معدا.

 فً حالة التعدد ما هً هذه األجهزة؟ وما هً اختصاصاتها؟ 

.................................................................................................. 

 .النص التشرٌعً الذي ٌتناول ذلك 

.............................................................................................. 
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 المادة الرابعة

تنل  كا ليمظ  التصاالا  ألفقٌظ ي م ونٌظ فٌدا  ٌم  لاز وي و لزخ  متفتٌش   دا ٌحقي ن لظ  ألل   

 ين الت  ينليمت .

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  بٌن جهاز أو أجهزة التفتٌش؟ٌوجد تنظٌم لالتصاالت األفقٌة والرأسٌة هل 

  نع 

 .فً حالة اإلجابة ب)نعم(، ٌرجى بٌان وسائل وسبل هذا التنظٌم 

 يفي  ملٌكا  متنلٌدً  مدعتدل ي مًي ٌشدا   ل  خ  مد كزٌظ يف يللا فً  مدلٌ ٌاا.

 المادة الخامسة

 تفتٌش  معدا  منٌانظ  معادظ ماتفتٌش  متً تعامت لاى  ألة : تض    ل  خ  مد كزٌظ ً ا  مصاظ  نشاط

 يض   مةطظ  معادظ ماتفتٌش. -

 تحلٌل ويميٌاا  متفتٌش. -

 دتا عظ  متنفًٌ. -

 تيفٌ  دتطا اا  لاز  متفتٌش. -

  ألل    ميلٌفً ي متل ٌب. -

 تقٌٌ   منتائت. -

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  للتفتٌش والموضوعات التً تعالجها.النصوص التشرٌعٌة التً تتناول السٌاسة العامة 

 تتيمى   ل  خ  معادظ ) مد كزٌظ( ماتفتٌش  متةطٌط ي ن   منٌاناا ي مدتا عظ.

 المادة السادسة

 تعٌٌم دفتش  معدا وم ٌكيم دؤهال تأهٌال لادٌا  دا ٌالئ   مقٌا   عدا . فًٌ  لى 

 المادة السابعة

 فٌ  صفاا  محٌال ي مديضيلٌظ. تيف ٌ  لى لنل  ةتٌا  دفتش  معدا وم ت
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 المادة الثامنة

 ٌقي  دفتش  معدا ق ا د اش خ لدا   أل    مٌدٌم  يتنل   متش ٌعاا ول    مٌدٌم يدضدين   ي م لظ  متً

 ٌؤلى ودادلا.

 المادة التاسعة

 ٌ ب لاى كا ليمظ تل ٌب دفتش  معدا نل ٌا يلداٌا  دا ٌؤها  ألل   دلاد .

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 .شروط تعٌٌن مفتش العمل 

 ( دؤهاٌم  كالٌدٌال يدلنٌال.107 مدالخ )

 هل ٌإدى مفتش العمل الٌمٌن قبل مباشرة عمله؟ وما هو مضمونه؟ والجهة التً ٌإدى أمامها؟ 

يإةذال  يال ٌفشذً  النذ     متذً   أدانذظنع   ٌؤلي  مٌدذٌم  دذا   مذيزٌ   يدضذدين  ) م ٌذؤلي لداذ  

 ( دم قانيم  معدا.108ٌطا  لاٌلا  حك  يلٌفت    مدالخ )

 هل ٌتم تدرٌب مفتش العمل على مهام عمله؟ 

  نع 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

 تتيمى   ل  خ  مد كزٌظ يض   الحتٌا اا  متل ٌ ٌظ يتنفًٌها مادفتشٌم.

 المادة العاشرة

ت  لى كا ليمظ تعٌٌم  معلل  مكافً دم  مدفتشٌم  دا ٌتال   د  ح    مدلداا ينيلٌتلا ي متننٌي د  

  مليمظ مالنتعانظ  االةتصاصٌٌم مادعاينظ فى ولداا  متفتٌش. فً  ل   ا ي أل لزخ  مدعنٌظ 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌتوفر لجهاز التفتٌش لدٌكم العدد الكافً من المفتشٌن؟ 

 ال 

 ٌززتم التنسززٌق مززع أجهزززة الدولززة المختلفززة لالسززتعانة باالختصاصززٌٌن للمعاونززة فززً أعمززال  هزل

 التفتٌش؟

  نع 
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 .النص التشرٌعً الذي ٌتناول ذلك 

  االنتنال  مى دًك  ا تفاه   ٌم و لزخ  مليمظ  مدةتافظ.

 المادة الحادٌة عشرة

 ميلٌفً   دا ٌ عا  ٌقي   دلاد   تكفا تش ٌعاا كا ليمظ  محداٌظ  مالزدظ مدفتش  معدا  ي نتق   ه

  ح ٌظ يحٌال ي نتقالمٌظ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌتمتع مفتش العمل بالحماٌة الالزمة واالستقرار الوظٌفً الذي ٌمكنه من أداء عمله؟ 

  نع 

 .النص التشرٌعً الذي ٌتناول ذلك 

 مدلنٌذظ  مدعذلا  مدعدذيا  ذ   ٌةض  ماحداٌظ  معادذظ ماديلذؾ  معذا  ) محكذيدً(  نذتنال ل مقذانيم  مةلدذظ 

 م  معدا لاى حداٌظ ةاصظ  امدفتش.يقانيم  معقي اا  مدعديا     يم  ٌن  قاني

 المادة الثانٌة عشرة

تلٌئ  م لظ  مدةتصظ مادفتشٌم دكاتب د لزخ ت لٌذز  دنانذ ا ٌنذلا  ميصذيا إمٌلذا دذم ق ذا  ألطذ  ؾ 

 ظ تدكنل  دم حفل ي نت  اع  مدعايداا  نليمظ. مدعنٌظ  يتزيل  ينائا  تصاا حلٌ ظ ينل  دعايداا امٌ

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌتوفر للمفتشٌن مكاتب مجهزة، ومزودة بوسائل اتصال حدٌثة ونظم معلومات؟ 

  نع 

 المادة الثالثة عشرة

 تيف   م لظ  مدةتصظ مادفتشٌم ينائا وي تنلٌالا نقا مألل    مفعاا مي   اتل .

 المادة الرابعة عشرة

  م لظ  مدةتصظ  مدفتشٌم  امي ائي ي متش ٌعاا ي أل لزخ  مض ي ٌظ ألل   لدال .تزيل 

 المادة الخامسة عشرة

 تتحدا  م لظ  مدةتصظ كافظ  منفقاا  مدامٌظ  مالزدظ مددا نظ  مدفتشٌم مدلادل .

 لمادة السادسة عشرةا
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دلنٌظ ت  ا شةصٌت  ٌعت   دفتش  معدا وحل وف  ل  مضا طظ  معلمٌظ ) مقضائٌظ(  يٌحدا  طاقظ 

 ييلٌفت .

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌتوفر للمفتشٌن ما ٌلً: -

 .وسائل أو تسهٌالت نقل 

  نع 

 .وثائق وتشرٌعات وأجهزة ضرورٌة ألداء عملهم 

  نع 

 

 هل تتحمل الجهة المختصة النفقات المالٌة الالزمة لممارسة مفتشً العمل لمهامهم؟ 

  نع 

 

  كؤحد أفراد الضابطة القضائٌة.بطاقة مهنٌة لشخصٌته ووظٌفته 

  نع 

 .النص التشرٌعً الذي ٌتناول ذلك 

 قانيم  مةلدظ  مدلنٌظ  مدعديا   . ألحكا ٌةض   مدفتش 

 المادة السابعة عشرة

ال ٌ يز وم تيكا إمى  م لظ  مدةتصظ  امتفتٌش وي  مدفتشٌم وٌظ ي   اا إضافٌظ تؤ   نا ا لاى ول ئل  

 لالقتل   أصحاب  معدا ي معداا. فًمحٌال  مالزدٌم مادفتشٌم  مفعاا وي تةا  امناطظ وي  

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل تسند إلى الجهة المختصة بالتفتٌش أو المفتشٌن واجبات إضافٌة أخري؟ 

  وحٌانال 

 .فً حالة اإلجابة ب)نعم(، ٌرجى بٌان النص التشرٌعً الذي ٌتناول ذلك 

............................................................................................ 
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 المادة الثامنة عشرة

ٌتطا لا دنح  مت  ةٌ   إقادظ   متًيض   شت  طاا  منالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ  فًٌشا    لاز  متفتٌش 

  مدنشآا.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  وضزع اشزتراطات السزالمة والصزحة المهنٌزة الالزمزة لمزنح  فزًهل ٌوجد دور لجهاز التفتٌش

 التراخٌص بإقامة المنشآت؟

  نع 

 :فً حالة اإلجابة ب)نعم(، ٌرجى بٌان النص التشرٌعً الذي ٌتناول ذلك 

 فقط  االنتنال  مى دًك  ا  متفاه  د   م لاا  مدةتصظ. .1

 مد  ق ظ يز  خ  معدا.ت ةٌ  دكاتب  متشؽٌا  متً تةض   .2

 ( دم  مقانيم.111( دم  مقانيم ي مدالخ )110د  ق ظ تط ٌي  مقانيم ي ماي ئح ي ألنلدظ   مدالخ ) .3

 المادة التاسعة عشرة

كا ليمظ  متننٌي ي متكادا  ٌم تفتٌش  معدا يتفتٌش  متأدٌناا  ال تدالٌظ كادا كام ًم   فًٌت  

 ض ي ٌا.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  هل ٌوجد تنسٌق وتكامل بٌن تفتٌش العمل وتفتٌش التؤمٌنات االجتماعٌة؟ 

 . نع      دؤننظ  مضدام  ال تدالً قٌل  النشا 

 .النص التشرٌعً الذي ٌتناول ذلك 

....................................................................................................... 

 العشرونالمادة 

ٌ ب لاى دفتش  معدا وم ٌؤلى لدا   نز هظ  يٌحل  وم تكيم م  وٌظ دصاحظ شةصٌظ د اش خ وي 

  مدنشآا  متً ٌقي   امتفتٌش لاٌلا. فًؼٌ  د اش خ 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 .النص التشرٌعً الذي ٌتناول ذلك 
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 (.109 مدالخ )

 المادة الحادٌة والعشرون

ن  دم ون     مدلنظ ٌطا  لاٌ  ةالا قٌاد   دلدت  وي وم ٌ يح  ويٌحل  لاى دفتش  معدا وم ٌكشؾ 

 ولا إمى  مقٌا   امتفتٌش.   متً دصل   مشكيى وي  مدعايداا 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌحظر التشرٌع علً مفتش العمل الكشؾ عن أي سر من أسرار المهنة أثناء قٌامه بالتفتٌش؟ 

  نع 

 در الشكوى أو المعلومات التى أدت إلى القٌام بالتفتٌش؟هل ٌحظر على مفتش العمل أن ٌبوح بمص 

  نع 

 .النص التشرٌعً الذي ٌتناول ذلك 

 (.108 مدالخ )

 المادة الثانٌة والعشرون

ٌقذذي  دفذذتش  معدذذا  د  ق ذذظ تط ٌذذي  متشذذ ٌعاا ً ا  معالقذذظ   دذذا فذذً ًمذذ   مقذذي نٌم ي مذذنل  ي ماذذي ئح 

 معدذا  مع  ٌذظ ي مليمٌذظ  مدصذلي لاٌلذا دذم ق ذا ليمتذ   ي تفاقٌذاا ي مق    ا  مصال خ  دي  لا  ي تفاقٌذاا 

  معدا  م دالٌظ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  مززا هززً التشززرٌعات التززً ٌقززوم مفززتش العمززل بمراقبززة تطبٌقهززا؟ وهززل تشززمل اتفاقٌززات العمززل العربٌززة

 والدولٌة المصدق علٌها من قبل دولتكم الموقرة، وأٌضا اتفاقٌات العمل الجماعٌة؟

فقذذط قذذانيم  معدذذا ي ماذذي ئح  متنفًٌٌذذظ  مصذذال خ  دقتضذذاه )شذذ يط يلذذ يؾ  معدذذا  ي منذذالدظ ي مصذذحظ 

  مدلنٌظ(  ي تفاقٌاا  معدا  مدحاٌظ.

 .النص التشرٌعً الذي ٌتناول ذلك 

 ( دم  مقانيم.110 مدالخ )
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 المادة الثالثة والعشرون

ي   شذذال ا  متذذى تنذذالله  فذذى تط ٌذذي ٌذذزيل دفذذتش  معدذذا وصذذحاب  معدذذا ي معدذذاا  امدعايدذذاا 

  متش ٌعاا  منافًخ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  هل ٌوجد دور وقزائً لمفزتش العمزل تجزاه أصزحاب األعمزال والعمزال للمسزاعدة فزً تطبٌزق التشزرٌعات

 النافذة؟

  نع 

 .النص التشرٌعً الذي ٌتناول ذلك 

 ( دم قانيم  معدا.2/110 مدالخ )

 المادة الرابعة والعشرون

ب لاى دفتش  معدا وم ٌ اػ  مناطظ  مدةتصظ  أي    منق  ي م ؽ  ا  متذى ٌكتشذفلا حذٌم د  ق تذ  ٌ 

 تط ٌي تش ٌعاا  معدا   للؾ  تةاً        ا  مالزدظ متالفٌلا.

 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  هل ٌكلؾ مفتش العمل بؤن ٌبلػ عن أوجه النقص والثؽرات حٌن مراقبته تطبٌق تشرٌعات العمل؟ 

  نع 

 .النص التشرٌعً الذي ٌتناول ذلك 

 ( دم قانيم  معدا.3/110 مدالخ )

 المادة الخامسة والعشرون

  ت اع ينائا يدتطا اا  منالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ فًٌنالل دفتش  معدا ط فً   نتاج 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  اتباع وسائل ومتطلبات السالمة والصحة المهنٌة؟ فًهل ٌوجد دور لمفتش العمل للمساعدة 

  نع 
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 المادة السادسة والعشرون

مدفتش  معدا لةيا وداكم  معدا ألل   ي      ح ٌظ تادظ فً كا  أليقاا  نلا   وي مٌال  ليم إةطا  

 نا ي.

د  يٌ يز ماتش ٌ   ميطنً وم ٌنل   متفتٌش لاى وداكم  معدا ً ا  مط ٌعظ  مةاصظ  دا ٌتنانب 

 ط ٌعتلا.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  هل ٌعطً التشرٌع لمفتش العمل حق دخول أماكن العمل بحرٌة فى كل األوقات ودون أخطار سابق؟ 

  نع 

 فً حالة الرد ب)نعم(، هل ٌوجد استثناء من ذلك لبعض أماكن العمل؟ 

 ال ٌي ل وي  نت نا .

 المادة السابعة والعشرون

  ي يله ل ةا دكام  معدا ماتفتٌش  دا م  ٌ  وم ًم  قل ٌض   دلدت .ٌةط  دفتش  معدا صاحب  معدا 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  هل ٌنص التشرٌع على أخطار صاحب العمل بوجود مفتش العمل داخل مكان العمل؟ 

  نع 

 .برجاء بٌان االستثناءات إن وجدت 

 ال ٌي ل  نت نا  ا.

 المادة الثامنة والعشرون

دلدت   النتفنا  دم صاحب  معدا  وي دم ٌد ا   وي  معاداٌم فً  مدنشأخ )لاى مدفتش  معدا و نا  تألٌظ 

  نف  ل  وي ودا  شليل( لم وٌظ دعايداا ض ي ٌظ تتعاي  تط ٌي تش ٌعاا  معدا.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  هل ٌتٌح التشرٌع لمفتش العمل فً سبٌل حصوله على معلومات ضرورٌة بشؤن تطبٌق تشرٌعات

 دٌة مهمته أن ٌستفسر من صاحب العمل أو من ٌمثله أو العمال عن هذه المعلومات؟العمل اثناء تؤ

  نع 
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 .النص التشرٌعً الذي ٌتناول ذلك 

 ( دم قانيم  معدا.2/111 مدالخ )

 المادة التاسعة والعشرون

ٌ يز مدفتش  معدا  نتللا  صاحب  معدا وي دم ٌد ا  وي وى لادا فى  مدؤننظ  متى ٌقي   امتفتٌش 

 لاٌلا  إمى دكت     للؾ تي ٌ   النتفنا  ا  إً  ي ل وم ًم  ض ي ٌا ألل   ي    .

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  هززل ٌجززوز لمفززتش العمززل أن ٌسززتدعى صززاحب العمززل أو مززن ٌمثلززه أو أى عامززل إلززى مكتبززه بهززدؾ

 االستفسار عن بعض األمور المتعلقة بالتفتٌش.

  نع 

 .النص التشرٌعً الذي ٌتناول ذلك 

 ( دم قانيم  معدا.112لخ ) مدا

 المادة الثالثون

ٌندح مدفتش  معدا وةً لٌناا دم  مدي ل  مدنتعداظ وي  مدتل يمظ فى دكام  معدا وي  مدنت اا   ؽ ض 

  متحاٌا ي الطدئنام لاى نالدظ يصحظ  معداا ي ٌئظ  معدا  د  إةطا  صاحب  معدا  نتٌ ظ  متحاٌا.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  العمل أخذ عٌنات مزن المزواد المسزتعملة أو المتداولزة فزى مكزان العمزل أو المنتجزات هل ٌسمح لمفتش

 بؽرض التحلٌل للحفاظ على سالمة وصحة العمال وبٌئة العمل؟

  نع 

 هل ٌخطر صاحب العمل بنتٌجة التحلٌل؟ 

  نع 

 .النص التشرٌعً الذي ٌتناول ذلك 

 ( دم قانيم  معدا.4/111 مدالخ )
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 والثالثونالمادة الحادٌة 

مدفتش  معدا وم ٌطا  لاى  من الا وي  ملفات   وي وٌظ ي ائي وة ى  يوةً ننخ وي صي  دنلا إً  ي ل 

 وم ًم  ض ي ي ألل   دلدت .

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  هل ٌسمح لمفتش العمل باالطالع على السجالت أو أٌة وثائق أخرى فً مكزان العمزل، وأن ٌؤخزذ نسزا

 رورة؟حالة الض فًأو صور منها 

  نع 

 .النص التشرٌعً الذي ٌتناول ذلك 

 ( دم قانيم  معدا.3/111 مدالخ )

 المادة الثانٌة والثالثون

مدفتش  معدا إصل    متعاٌداا  ز مظ ني حً  منق  فى  أل لزخ ي مدعل ا  مدنتعداظ  للؾ  مدحافلظ 

 لاى نالدظ يصحظ  معداا.

يفى حامظ ي يل ةط  يشٌ  ٌللل نالدظ  معداا وي صحتل  م  ناطظ إصل    وي  نتصل    ألي د  

 مالزدظ  ز مظ  مدةامفظ يفقا مألحكا  ي       ا  متً ٌق  ها  متش ٌ   ميطنً   دا فً ًم   ميقؾ  مكاى وي 

 ماعدا.  م زئً

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  خطر ٌهدد سالمة العمال وصحتهم؟ما هً صالحٌات مفتش العمل فً حالة وجود 

( دم  مقذانيم:  صذل    ألي دذ  ي متعاٌدذاا  ز مذظ وي ذ   مذنق  فذً  أل لذزخ ي مدعذل ا 5/111 مدالخ )

 مضذ   لذم  نذتةل دلا لاذى صذحظ ينذالدظ  مدلنٌذظ يمذ   م ٌطاذب  متنفٌذً كاٌذال  ي   ز مذ  مدنتعداظ  ي 

  زئٌال  ي يفي  ٌظ امٌظ.

 ًتتناول ذلك. النصوص التشرٌعٌة الت 

 ( دم  مقانيم.133( ي مدالخ )5/111 مدالخ )

 

 



259 

  
 

 المادة الثالثة والثالثون

ٌاتز  صاحب  معدا ي معادا  امتعايم د  دفتش  معدا يتنلٌا قٌاد   دلاد   يٌحلل تش ٌ  كا ليمظ 

 تف ض لاى كا دم ٌع قا ولداا  متفتٌش  وي ٌدتن  لم  متعايم د   مدفتش.  متً معقي اا 

 بٌان ما ٌلً:ٌرجى 

 هل ٌلزم التشرٌع صاحب العمل والعامل بالتعاون مع مفتش العمل؟ 

  نع 

  هل ٌفرض التشرٌع فً دولتكم الموقرة عقوبات معٌنة على مزن ٌعرقزل أعمزال التفتزٌش أو ٌمتنزع عزن

 التعاون مع المفتش؟

  نع 

 .النصوص التشرٌعٌة التً تتناول ذلك 

  معدا.( دم قانيم 135( ي مدالخ )112 مدالخ )

 المادة الرابعة والثالثون

 ٌح   دفتش  معدا تق ٌ   حيا زٌا ت   متفتٌشٌظ يفقا مانديًج  مًي تعتدله  م لظ  مدةتصظ  امتفتٌش.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌوجد نموذج معتمد لتقارٌر التفتٌش؟ 

  نع 

  بتقزدٌم تقرٌزر وفقزا ما هً المهام التً ٌقزوم بهزا مفزتش العمزل بعزد إتمزام عملٌزة التفتزٌش؟ وهزل ٌقزوم

 للنموذج المعتمد من جهة عمله؟

.   حامذظ  مذى  مقضذا . 4.  ا نذً  .  متي ٌ  3. تي ٌ   متن ٌ  شفلً  2 متيلٌظ ي   شال ي نل    منصح   .1

 . ا ؼالي.  متننٌب 5

 .النص التشرٌعً الذي ٌتناول ذلك 

 ( دم قانيم  معدا.135( دم قانيم  معدا   مدالخ )113 مدالخ )

 لمادة الخامسة والثالثونا

 ٌتةً دفتش  معدا حٌم قٌاد   دلاد          مدنانب مل   يدعام ظ  مدةامفاا دم  ٌم:
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 إنل    منصح ي   شال  شأم كٌفٌظ تالفى  مدةامفظ. -

 تي ٌ  تن ٌ  شفلً متالفى  مدةامفظ. -

 تي ٌ  إنً   كتا ً متل     مدةامفظ ةالا دلخ دعٌنظ. -

  امدةامفظ.تح ٌ  دحض   -

  تةاً إ     ا  متنفًٌ  مفي ي مل   ةط  ل ه  ٌللل نالدظ  معداا وي صحتل . -

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  ٌتخذها مفتش العمل فً حالة وجود مخالفات؟ التًاإلجراءات  فًهل ٌنص التشرٌع على التدرج 

  نع 

 ما هً هذه اإلجراءات؟ 

.   حامظ  مى  مقضا . 4.  ا نً  .  متي ٌ  3. تي ٌ   متن ٌ  شفلً  2 متيلٌظ ي   شال ي نل    منصح   .1

 . ا ؼالي.  متننٌب 5

 .النص التشرٌعً الذي ٌتناول ذلك 

 ( دم قانيم  معدا.135( دم قانيم  معدا  ي مدالخ )113 مدالخ )

 المادة السادسة والثالثون

ح ٌ ه دحض   مدةامفظ وم ٌكيم يفي  منديًج  مًي تعله  م لظ  مدةتصظ ٌ  لى دفتش  معدا حٌم ت

  امتفتٌش.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌوجد نموذج لتحرٌر محضر مخالفة ٌلتزم به مفتش العمل؟ 

  نع 

 .النص التشرٌعً الذي ٌتناول ذلك 

 ( دم قانيم  معدا.114 مدالخ )

 المادة السابعة والثالثون

ٌ ف  دحض  ض ط  مدةامفظ إمى  مناطظ  مقضائٌظ د اش خ  وي لم ط ٌي  م لظ  مدةتصظ  امتفتٌش  متً 

 ٌن  لاٌلا  متش ٌ   ميطنً.  متًٌت علا  مدفتش  يًم  يفقا مإل     ا 
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 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 ما هو االجراء الذي ٌتبعه مفتش العمل بعد ضبط المخالفة؟ 

 لاز  منٌا ظ  معادظ يفي  منداًج  مدةصصظ ي مدعلخ مًم .  حامظ  مى  مقضا  دم ةالا  

 .النص التشرٌعً الذي ٌتناول ذلك 

 .2001( مننظ 3قانيم وصيا  مدحاكداا  م ز ئٌظ  مفانطٌنٌظ  مدعلا  ق  )

 المادة الثامنة والثالثون

 ٌكيم مدحض  ض ط  مدةامفظ  مقيخ  م  يتٌظ إمى وم ٌ  ا  معكس.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  ما هً حجٌة محضر المخالفة، هل ٌحوز القوة الثبوتٌة أمام القضاء؟ 

   متذذً ٌنلدلذذا دذذأدي   مضذذ ط حاضذذاا  م ز ئٌذذظ   تعت ذذ   مد( دذذم قذذانيم وصذذيا  مدحاكدذذ212 مدذذالخ )

 .نٌم ح ظ  امنن ظ مايقائ   مد  تظ مقضائً فً  م نح ي مدةامفاا  مدكافيم  ات اللا  دي ب  حكا   مقي 

  التشرٌعً الذي ٌتناول ذلك.النص 

 ( دم قانيم وصيا  مدحاكداا.212 مدالخ )

 المادة التاسعة والثالثون

ٌنعى  لاز  متفتٌش إمى إ      متفتٌش لاى  مدنشأخ  مي حلخ د خ ي حلخ فً  مننظ لاى  ألقا  يتكيم 

 زٌا  ا  متفتٌش لي ٌظ  وي تت عٌ   وي  نتقائٌظ  وي  نا  لاى شكيى.

 ا ٌلً:ٌرجى بٌان م

 ما هً عدد مرات التفتٌش على المنشؤة الواحدة فى السنة؟ وكٌؾ تنظم زٌارات التفتٌش؟ 

حنب  مةطط ي م   دت  مد كزٌظ  متً تتصذؾ  أللي ا  مد كزٌذظ هذً  دعذلا زٌذا تٌم لاذى  ألقذا مكذا 

 دنشأخ ننيٌال.

 .النص التشرٌعً الذي ٌتناول ذلك 

  ال ٌي ل.

 

 



262 

  
 

 المادة األربعون

تعل  م لظ  مدةتصظ  امتفتٌش تق ٌ   ننيٌا شادال لم نشاطاتلا ةالا فت خ ال تت ايز نلاٌظ  معا   متامً  

ةالا  ال ظ وشل    مع  ًٌتنايا  مفعامٌاا  متً قا   لا  لاز  متفتٌش  يت نا ننةظ دن  إمى دكتب  معدا 

 دم تا ٌخ صلي ه. 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 مل عن نشاط الجهة المختصة بالتفتٌش؟هل ٌتم إعداد تقرٌر سنوي شا 

  نع 

 النص التشرٌعً الذي ٌتناول ذلك. -

 ( دم قانيم  معدا.114 مدالخ )

 هل ٌتم إرسال نسخة من تقرٌر التفتٌش إلى مكتب العمل العربً؟ 

 ال 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

، 16، 15، 14، 13، 12، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1التؽطٌززة التشززرٌعٌة ألحكززام المززواد:  تززوفر -1

18 ،25 ،26 ،27 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 . 

 

 لمواد التالٌة:حكام األ التؽطٌة التشرٌعٌةتوفرعدم  -2

 الخاصة بوجود العدد الكافً من المفتشٌن. (10)لمادة ا 

 الوظٌفً.  واستقراره( الخاصة بتوفٌر الحماٌة الالزمة لمفتشً العمل 11)لمادة ا 

 العمزل القٌزام بؤعمزال إضزافٌة تزإثر سزلباً علزى  ًمفتشزلعزدم جزواز أن ٌوكزل ( الخاصة ب17)لمادة ا

 ل لمهام التفتٌش. اآدائهم الفع

 تفتٌش التؤمٌنات االجتماعٌة. تنسٌق والتكامل بٌن تفتٌش العمل و( الخاصة بال19)لمادة ا 

، 30، 29، 28، 24، 23، 22، 21، 20التؤكزد مزن وجزود تؽطٌزة تشزرٌعٌة ألحكزام المزواد:  لم ٌتسنّ  -3

 لتشرٌعٌة التً تؽطٌها ضمن الرد. ، نظراً لعدم إدراج األحكام ا34، 33، 32، 31

* * * 
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 دولة قطر .8    

 

 اإلتفاقٌات ؼٌر الُمصادق علٌها

 بشؤن المستوى األدنى للتؤمٌنات اإلجتماعٌة. 1971( لسنة 3اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -أ

هً  ي ا  فً  –دم ليمظ قط  1971( مننظ 3يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

  م ل دا ٌاً:

 هل تم عرض االتفاقٌة على السلطة المختصة بالتصدٌق على االتفاقٌات؟  (1)

 

 نعم      

 

    ال 

 

 من هً السلطة المختصة بالتصدٌق فً دولتكم الموقرة  (2)

 د اس  ميز     مديق 

 

 

 

 السلطة؟ ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه   (3)

 

 التصدٌق    

 

 أخذ العلم    

 

       عدم التصدٌق   نعم      لم ٌتم العرض 

 

 هل توجد صعوبات تشرٌعٌة تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى اآلن؟  (4)

 

       نعم 

 

 ال   

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم( ٌرجى تحدٌد هذه الصعوبات. 
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نصا  مدالخ  منالنظ دم  التفاقٌظ لل   متف قظ  ٌم  م لاٌا  مع ب ي ميطنٌٌم ي أل انب فً  -

 متؽطٌظ  متأدٌنٌظ  ش ط  مدعاداظ  امد ا  ٌتعا ض هً  د   متش ٌ   ميطنً  مقط ي  مًي 

( مننظ 24( دم  مقانيم  ق  )2ٌقتص   متؽطٌظ لاى  مدي طنٌم يًم  دا نصا  مدالخ )

 لل ي مدعاشاا.   شأم  متقا 2002

 

اقتصادٌة  –هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى اآلن )سٌاسٌة   (5)

 اجتماعٌة......الا(؟ –

 

       نعم 

 

 ال   

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى تحدٌد هذه الصعوبات.

 م  ٌعٌم  متش ٌ   ميطنً حل ولنى مادعاش مدقا اظ  محل  أللنى منفقاا  مدعٌشظ.  -

 

هل هناك تصورات لدٌكم للتؽلب على الصعوبات سالفة الذكر، بهدؾ تسهٌل التصدٌق على   (6)

 االتفاقٌة مستقبالً؟

 

       نعم 

 

 ال   

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم( ٌرجى تحدٌد هذه التصورات. 

تقي   ميز  خ  ل  نظ  التفاقٌاا  مع  ٌظ مدع فظ دلى إدكانٌظ  متصلٌي لاٌلا لاى ضي   -

 متش ٌعاا  ميطنٌظ  منا ٌظ  يليمظ قط   صلل ل  نظ  قت  ح  تحلٌل  محل  أللنى مأل ي  

 ٌتي في د  تكامٌؾ  مدعٌشظ. 

 

 هل تم اتخاذ إجراءات من شؤنها تسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة؟  (7)

 

       نعم 

 

 ال   

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى توضٌح هذه اإلجراءات. 

هنام  دنالً  الخ متحلٌل  محل  أللنى مأل ي  ينيؾ ٌنعكس ًم   ٌ ا ال لاى هًه  التفاقٌظ  -

  شأم  مدنتيى  أللنى ماتأدٌناا  ال تدالٌظ.
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 هل تم االسترشاد بؤحكام االتفاقٌة فً تشرٌعاتكم المتعلقة بالموضوع؟  (8)

 

       نعم 

 

 ال   

 

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى بٌان النصوص التً تم االسترشاد بها. 

 لتالا ليمظ قط  لنل  لل ل  متش ٌعاا ي أللي ا  مقانينٌظ  ميطنٌظ وم تنت شل  االتفاقٌاا  -

  مليمٌظ ي مع  ٌظ فً د اا  معدا. 

 

 هل ترؼبون فً تقدٌم دعم فنً من قبل منظمة العمل العربٌة لتسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة؟  (9)

 

 نعم      

 

    ال 

 

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى تحدٌد نوع الدعم الفنً المطلوب. 

 

هل تم التنسٌق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فً بلدكم حٌن إعدادكم لهذا التقرٌر،   (10)

 ( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة؟17تمشٌاً مع ما تقضٌه المادة )

 

       نعم 

 

 ال   

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى بٌان رأي المنظمات التً تم التنسٌق معها. 

ت    ناا ننةظ دم نديًج هً   متق ٌ  إمى ؼ فظ قط  )دد اظ وصحاب  معدا( يقط  ما ت يا  -

)دد اظ  معداا(  يفً حاا يصيا وي تعاٌقاا يدالحلاا نٌت   فعلا إمى دكتب  معدا 

  مع  ً في  ل. 

 

  :الجهة التً تولت إعداد هذا التقرٌر 

 .يز  خ  متندٌظ   ل  ٌظ ي معدا ي مشؤيم  ال تدالٌظ –إل  خ  متعايم  مليمً 
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

على السلطة إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقٌة اللجنة علماً بما جاء فً رد دولة قطر، وتؤمل  أخذت

 بالتصدٌق. المختصة

* * * 

 

 بشؤن المرأة العاملة. 1976( لسنة 5اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -ب

هً  ي ا  فً  –دم ليمظ قط  1976 ( مننظ5يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

  م ل دا ٌاً:

 هل تم عرض االتفاقٌة على السلطة المختصة بالتصدٌق على االتفاقٌات؟  (1)

 

 نعم      

 

    ال 

 

 من هً السلطة المختصة بالتصدٌق فً دولتكم الموقرة (2) 

 د اس  ميز     مديق 

 

 

 

 السلطة؟ ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه   (3)

 

 التصدٌق    

 

 أخذ العلم    

 

       عدم التصدٌق   نعم      لم ٌتم العرض 

 

 التصدٌق على االتفاقٌة حتى اآلن؟هل توجد صعوبات تشرٌعٌة تحول دون  (4) 

 

       نعم 

 

 ال   

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم( ٌرجى تحدٌد هذه الصعوبات. 
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( إ ازخ  ميض  96فً  مدالخ ) 2004( مننظ 14ٌدنح قانيم  معدا  مصال   امقانيم  ق  ) -

  ةدنٌم ٌيدال  ٌندا تحللها  التفاقٌظ  عش خ ونا ٌ  يهً  ٌتعا ض د   متش ٌ   ميطنً.   

-  

 

اقتصادٌة  –هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى اآلن )سٌاسٌة   (5)

 اجتماعٌة......الا(؟ –

 

       نعم 

 

 ال   

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى تحدٌد هذه الصعوبات.

 التفاقٌذذظ تشذذٌ  إمذذى ضذذ ي خ وم تشذذدا  متشذذ ٌعاا  مدنلدذذظ ماعدذذا  لدذذا  مدذذ وخ فذذً كافذذظ  -

 مقطالذذاا  القتصذذالٌظ فذذً  مليمذذظ   ٌندذذا تنذذت نى  مدذذالخ  م ام ذذظ دذذم قذذانيم  معدذذا  مدشذذا  إمٌذذ  

 ولاله   عض  مقطالاا دم ن ٌام هً   مقانيم.

هل هناك تصورات لدٌكم للتؽلب على الصعوبات سالفة الذكر، بهدؾ تسهٌل التصدٌق على   (6)

 االتفاقٌة مستقبالً؟

 

       نعم 

 

 ال   

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم( ٌرجى تحدٌد هذه التصورات. 

تقي   ميز  خ  ل  نظ  التفاقٌاا  مع  ٌظ مدع فظ دلى إدكانٌظ  متصلٌي لاٌلا لاى ضي   -

  متش ٌعاا  ميطنٌظ  محامٌظ. 

 هل تم اتخاذ إجراءات من شؤنها تسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة؟  (7)

 

       نعم 

 

 ال   

 

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى توضٌح هذه اإلجراءات. 

 (  منا ي. 6مقل تدا    ا ظ لاى ًم  فً  منؤ ا  ق  ) -
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 هل تم االسترشاد بؤحكام االتفاقٌة فً تشرٌعاتكم المتعلقة بالموضوع؟  (8)

 

       نعم 

 

 ال   

 

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى بٌان النصوص التً تم االسترشاد بها. 

مقل ت   النت شال  دعل   مدي ل  مدًكي خ فً  التفاقٌظ  يةاصظ  شأم  مدناي خ  ٌم  م  ا  -

 .  ي مد وخ يل يؾ  معدا يحداٌظ  مد وخ  لل  تشؽٌا  مننا  مٌالل يفً  متعاٌ  ي متل ٌب يؼٌ  ًم 

 

 هل ترؼبون فً تقدٌم دعم فنً من قبل منظمة العمل العربٌة لتسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة؟  (9)

 

 نعم      

 

    ال 

 

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى تحدٌد نوع الدعم الفنً المطلوب.

 

 

 

  

 

هل تم التنسٌق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فً بلدكم حٌن إعدادكم لهذا التقرٌر،   (10)

 ( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة؟17تمشٌاً مع ما تقضٌه المادة )

 

       نعم 

 

 ال   

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى بٌان رأي المنظمات التً تم التنسٌق معها. 

ت    ناا ننةظ دم نديًج هً   متق ٌ  إمى ؼ فظ قط  )دد اظ وصحاب  معدا( يقط  ما ت يا  -

)دد اظ  معداا(  يفً حاا يصيا وي تعاٌقاا يدالحلاا نٌت   فعلا إمى دكتب  معدا 

  مع  ً في  ل. 

 

  :الجهة التً تولت إعداد هذا التقرٌر 
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 .يز  خ  متندٌظ   ل  ٌظ ي معدا ي مشؤيم  ال تدالٌظ –إل  خ  متعايم  مليمً                      

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

على السلطة إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقٌة اللجنة علماً بما جاء فً رد دولة قطر، وتؤمل  أخذت

 المختصة بالتصدٌق. 

 

* * * 

 

 

 بشؤن السالمة والصحة المهنٌة. 1977( لسنة 7اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -ج

هً  ي ا  فً  –دم ليمظ قط  1977( مننظ 7يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

  م ل دا ٌاً:

 

 هل تم عرض االتفاقٌة على السلطة المختصة بالتصدٌق على االتفاقٌات؟  (1)

 

 نعم      

 

    ال 

 

 من هً السلطة المختصة بالتصدٌق فً دولتكم الموقرة  (2)

 د اس  ميز     مديق 

 

 السلطة؟ ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه   (3)

 

 التصدٌق    

 

 أخذ العلم    

 

       عدم التصدٌق   نعم      لم ٌتم العرض 

 

 

 اآلن؟هل توجد صعوبات تشرٌعٌة تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى  (4) 

 

       نعم 
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 فً حالة اإلجابة بـ )نعم( ٌرجى تحدٌد هذه الصعوبات. 

نصا  مدالخ  أليمى دم  التفاقٌظ لاى وم تشدا  متش ٌعاا  مع  ٌظ  ألحكا   مةاصظ  امنالدظ  -

ي مصحظ  مدلنٌظ فً  دٌ  د االا  معدا يقطالات  يقانيم  معدا  مقط ي ٌن ي لاى 

  مقطاع  مةا  فقط. 

 

 

اقتصادٌة  –هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى اآلن )سٌاسٌة   (5)

 اجتماعٌة......الا(؟ –

 

       نعم 

 

 ال   

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى تحدٌد هذه الصعوبات.

نصا  مدالخ  م   عظ لش  لاى ون  ٌ ب وم تكيم دالخ  منالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ ضدم    دت  -

  متعاٌ  فً  مل  ناا  منل ٌظ ي متط ٌقٌظ يهً  م  ٌن  لاٌ   متش ٌ   ميطنً. 

 

 

 

 

 

هل هناك تصورات لدٌكم للتؽلب على الصعوبات سالفة الذكر، بهدؾ تسهٌل التصدٌق على   (6)

 االتفاقٌة مستقبالً؟

 

       نعم 

 

 ال   

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم( ٌرجى تحدٌد هذه التصورات. 

تقي   ميز  خ  ل  نظ  التفاقٌاا  مع  ٌظ مدع فظ دلى إدكانٌظ  متصلٌي لاٌلا لاى ضي   -

  متش ٌعاا  ميطنٌظ  محامٌظ. 
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 هل تم اتخاذ إجراءات من شؤنها تسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة؟  (7)

 

       نعم 

 

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى توضٌح هذه اإلجراءات. 

 (  منا ي.6   ا ظ لاى ًم  فً  منؤ ا  ق  )مقل تدا  -

  

 هل تم االسترشاد بؤحكام االتفاقٌة فً تشرٌعاتكم المتعلقة بالموضوع؟  (8)

 

       نعم 

 

 ال   

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى بٌان النصوص التً تم االسترشاد بها. 

 مقل ت   النت شال  دعل  دي ل  التفاقٌظ فً  متش ٌ   ميطنً.    -

 

 هل ترؼبون فً تقدٌم دعم فنً من قبل منظمة العمل العربٌة لتسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة؟  (9)

 

 نعم      

 

    ال 

 فً حامظ    ا ظ  ـ )نع (  ٌ  ى تحلٌل نيع  ملل   مفنً  مدطايب. 

 

هل تم التنسٌق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فً بلدكم حٌن إعدادكم لهذا التقرٌر،   (10)

 ( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة؟17تمشٌاً مع ما تقضٌه المادة )

 

       نعم 

 

 ال   

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى بٌان رأي المنظمات التً تم التنسٌق معها. 

ت    ناا ننةظ دم نديًج هً   متق ٌ  إمى ؼ فظ قط  )دد اظ وصحاب  معدا( يقط  ما ت يا  -

)دد اظ  معداا(  يفً حاا يصيا وي تعاٌقاا يدالحلاا نٌت   فعلا إمى دكتب  معدا 

  مع  ً في  ل. 
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  :الجهة التً تولت إعداد هذا التقرٌر 

 يز  خ  متندٌظ   ل  ٌظ ي معدا ي مشؤيم  ال تدالٌظ –إل  خ  متعايم  مليمً                 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

على السلطة إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقٌة اللجنة علماً بما جاء فً رد دولة قطر، وتؤمل  أخذت

 المختصة بالتصدٌق. 

 

* * * 

 

 بشؤن تؤهٌل وتشؽٌل المعوقٌن. 1993( لسنة 17العربٌة رقم )اإلتفاقٌة  -د

ي ا  فً  –دم ليمظ قط  1993( مننظ 17يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

  م ل دا ٌاً:هً  

 هل تم عرض االتفاقٌة على السلطة المختصة بالتصدٌق على االتفاقٌات؟  (1)

 

 نعم      

 

    ال 

 

 

 من هً السلطة المختصة بالتصدٌق فً دولتكم الموقرة  (2)

 د اس  ميز     مديق 

 

 

 السلطة؟ ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه   (3)

 

 التصدٌق    

 

 أخذ العلم    

 

       عدم التصدٌق   نعم      لم ٌتم العرض 

 

 حتى اآلن؟هل توجد صعوبات تشرٌعٌة تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة  (4) 

 

       نعم 
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 فً حالة اإلجابة بـ )نعم( ٌرجى تحدٌد هذه الصعوبات. 

 شأم ًيي  2004( مننظ 2 متش ٌ   مقط ي  مدنل  مشؤيم ًيي   لاقظ هي  مقانيم  ق  ) -

 الحتٌا اا  مةاصظ  يتتةً        ا  متش ٌعٌظ  الم النتصل   قانيم  لٌل  شأم 

 ألشةا  ًيي   لاقظ  مٌتي في د   الحكا   مي  لخ فً  تفاقٌظ حقيي  ألشةا  ًيي 

 مي  لخ فً  تفاقٌظ حقيي  ألشةا  ًيي   لاقظ  مصال خ لم    لاقظ  مٌتي في د   الحكا 

  ألد   مدتحلخ. 

 شأم تأهٌا يتشؽٌا  1993( مننظ 17هنا  صعي ظ وة ى تتد ا فً وم  التفاقٌظ  ق  ) -

 مدعاقٌم  م  ٌت  تحلٌ لا متتي في د   التفاقٌظ  ألددٌظ  شأم  ألشةا  ًيي   لاقظ  دنلا 

حاا د   التفاقٌظ  ألددٌظ ددا قل ٌشكا لي ئي قانينٌظ ك ٌ خ حاا  ةتالؾ  متع ٌفاا ي مدصطا

  متصلٌي لاى  التفاقٌظ. 

 

اقتصادٌة  –هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى اآلن )سٌاسٌة   (5)

 اجتماعٌة......الا(؟ –

 

 نعم      

 

    ال 

 الصعوبات.فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى تحدٌد هذه 

 

 

 

هل هناك تصورات لدٌكم للتؽلب على الصعوبات سالفة الذكر، بهدؾ تسهٌل التصدٌق على   (6)

 االتفاقٌة مستقبالً؟

 

       نعم 

 

 ال   

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم( ٌرجى تحدٌد هذه التصورات. 

تقي  يز  خ  متندٌظ   ل  ٌظ ي معدا ي مشؤيم  ال تدالٌظ   ل  نظ  التفاقٌاا  مع  ٌظ مدع فظ  -

 دلى إدكانٌظ  متصلٌي لاٌلا لاى ضي   متش ٌعاا  ميطنٌظ. 

 هل تم اتخاذ إجراءات من شؤنها تسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة؟  (7)

 

       نعم 
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 فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى توضٌح هذه اإلجراءات. 

 (. 6ت  ًك  ًم  فً  منؤ ا  ق  ) -

 

 هل تم االسترشاد بؤحكام االتفاقٌة فً تشرٌعاتكم المتعلقة بالموضوع؟  (8)

 

       نعم 

 

 ال   

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى بٌان النصوص التً تم االسترشاد بها. 

مقل ت   النت شال  دعل   منصي   مي  لخ فً  التفاقٌظ  فً  مقانيم  مةا   ًيي   لاقظ  -

  مدشا  إمٌ   لاله.   

 هل ترؼبون فً تقدٌم دعم فنً من قبل منظمة العمل العربٌة لتسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة؟  (9)

 

 نعم      

 

    ال 

 الدعم الفنً المطلوب. فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى تحدٌد نوع

 

 

  

هل تم التنسٌق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فً بلدكم حٌن إعدادكم لهذا التقرٌر،   (10)

 ( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة؟17تمشٌاً مع ما تقضٌه المادة )

 

       نعم 

 

 ال   

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى بٌان رأي المنظمات التً تم التنسٌق معها. 

ت    ناا ننةظ دم نديًج هً   متق ٌ  إمى ؼ فظ قط  )دد اظ وصحاب  معدا( يقط  ما ت يا  -

)دد اظ  معداا(  يفً حاا يصيا وي تعاٌقاا يدالحلاا نٌت   فعلا إمى دكتب  معدا 

  مع  ً في  ل. 

 

  :الجهة التً تولت إعداد هذا التقرٌر 

 يز  خ  متندٌظ   ل  ٌظ ي معدا ي مشؤيم  ال تدالٌظ –إل  خ  متعايم  مليمً                 
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

على السلطة إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقٌة اللجنة علماً بما جاء فً رد دولة قطر، وتؤمل  أخذت

 المختصة بالتصدٌق. 

 

* * * 

 

 بشؤن عمل األحداث. 1996( لسنة 18اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -ه

ي ا  فً  –دم ليمظ قط  1996 ( مننظ18يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

  م ل دا ٌاً:هً  

 هل تم عرض االتفاقٌة على السلطة المختصة بالتصدٌق على االتفاقٌات؟  (1)

 

 نعم      

 

    ال 

 

 من هً السلطة المختصة بالتصدٌق فً دولتكم الموقرة  (2)

 د اس  ميز     مديق 

 

 

 

 السلطة؟ ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه   (3)

 

 التصدٌق    

 

 أخذ العلم    

 

       عدم التصدٌق   نعم      لم ٌتم العرض 

 

 هل توجد صعوبات تشرٌعٌة تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى اآلن؟  (4) 

 

       نعم 

 

 ال   

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم( ٌرجى تحدٌد هذه الصعوبات. 
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   محامً  أن  ) ال ٌ يز تشؽٌا 2004( مننظ 14( دم قانيم  معدا  ق  )86نصا  مدالخ ) -

دم م  ٌ اػ  منالنظ لش خ دم  معد  فً وي لدا دم  اللداا ي التفاقٌظ تحل  لدا دم م  

( يفً  مدالخ  م ادنظ دم  التفاقٌظ ٌ يز ماحلث 1/2ٌت  نم  م ام ظ لش خ دم لد ه فً  مدالخ )

نم  م   عظ لش خ  معدا فً  اللداا  مصنالٌظ  مةفٌفظ  هً  ٌتعا ض د   متش ٌ   مًي ٌ اػ 

  ميطنً  منا ي.  

اقتصادٌة  –هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى اآلن )سٌاسٌة   (5)

 اجتماعٌة......الا(؟ –

 

       نعم 

 

 ال   

 هذه الصعوبات.فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى تحدٌد 

   ٌن ي لاى  مقطاع  مةا  فقط ي التفاقٌظ تن ي  2004( مننظ 14قانيم  معدا  ق  ) -

 لاى  دٌ   ألنشطظ  القتصالٌظ يهًه صعي ظ وة ى. 

هل هناك تصورات لدٌكم للتؽلب على الصعوبات سالفة الذكر، بهدؾ تسهٌل التصدٌق على   (6)

 االتفاقٌة مستقبالً؟

 

       نعم 

 

 ال   

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم( ٌرجى تحدٌد هذه التصورات. 

تقي   ميز  خ  ل  نظ  التفاقٌاا  مع  ٌظ مدع فظ دلى إدكانٌظ  متصلٌي لاٌلا لاى ضي   -

  متش ٌعاا  ميطنٌظ  منا ٌظ. 

 

 هل تم اتخاذ إجراءات من شؤنها تسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة؟  (7)

 

       نعم 

 

 ال   

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى توضٌح هذه اإلجراءات. 

 (. 6تدا    ا ظ فً  منؤ ا  منا ي  ق  ) -
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 هل تم االسترشاد بؤحكام االتفاقٌة فً تشرٌعاتكم المتعلقة بالموضوع؟  (8)

 

       نعم 

 

 ال   

 

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى بٌان النصوص التً تم االسترشاد بها. 

 قٌظ فً  متش ٌ   ميطنً.  مقل ت   النت شال  دعل  دي ل  التفا -

 

 هل ترؼبون فً تقدٌم دعم فنً من قبل منظمة العمل العربٌة لتسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة؟  (9)

 

 نعم      

 

    ال 

 

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى تحدٌد نوع الدعم الفنً المطلوب. 

 

هل تم التنسٌق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فً بلدكم حٌن إعدادكم لهذا التقرٌر،   (10)

 ( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة؟17تمشٌاً مع ما تقضٌه المادة )

 

       نعم 

 

 ال   

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى بٌان رأي المنظمات التً تم التنسٌق معها. 

ت    ناا ننةظ دم نديًج هً   متق ٌ  إمى ؼ فظ قط  )دد اظ وصحاب  معدا( يقط  ما ت يا  -

)دد اظ  معداا(  يفً حاا يصيا وي تعاٌقاا يدالحلاا نٌت   فعلا إمى دكتب  معدا 

  مع  ً في  ل. 

 

 

  :الجهة التً تولت إعداد هذا التقرٌر 

  متندٌظ   ل  ٌظ ي معدا ي مشؤيم  ال تدالٌظيز  خ  –إل  خ  متعايم  مليمً                  
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

على السلطة إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقٌة اللجنة علماً بما جاء فً رد دولة قطر، وتؤمل  أخذت

 المختصة بالتصدٌق. 

 

 

 

* * * 

 

 

 بشؤن تفتٌش العمل. 1998( لسنة 19اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -و

ي ا  فً  –دم ليمظ قط  1998 ( مننظ19يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

  م ل دا ٌاً:هً  

 هل تم عرض االتفاقٌة على السلطة المختصة بالتصدٌق على االتفاقٌات؟  (1)

 

 نعم      

 

    ال 

 

 من هً السلطة المختصة بالتصدٌق فً دولتكم الموقرة  (2)

 د اس  ميز     مديق 

 

 

 

 

 السلطة؟ ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه   (3)

 

 التصدٌق    

 

 أخذ العلم    

 

       عدم التصدٌق   نعم      لم ٌتم العرض 

 

 اآلن؟ هل توجد صعوبات تشرٌعٌة تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى (4) 
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       نعم 

 

 ال   

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم( ٌرجى تحدٌد هذه الصعوبات. 

تقي  يز  خ  متندٌظ   ل  ٌظ ي معدا ي مشؤيم  ال تدالٌظ   ل  نظ  التفاقٌاا  مع  ٌظ مدع فظ  -

 دلى إدكانٌظ  متصلٌي لاٌلا لاى ضي   متش ٌعاا  ميطنٌظ. 

 

اقتصادٌة  –هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى اآلن )سٌاسٌة   (5)

 اجتماعٌة......الا(؟ –

 

       نعم 

 

 ال   

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى تحدٌد هذه الصعوبات.

تقي  يز  خ  متندٌظ   ل  ٌظ ي معدا ي مشؤيم  ال تدالٌظ   ل  نظ  التفاقٌاا  مع  ٌظ مدع فظ  -

 دلى إدكانٌظ  متصلٌي لاٌلا لاى ضي   متش ٌعاا  ميطنٌظ. 

 

هل هناك تصورات لدٌكم للتؽلب على الصعوبات سالفة الذكر، بهدؾ تسهٌل التصدٌق على   (6)

 االتفاقٌة مستقبالً؟

 

       نعم 

 

 ال   

 

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم( ٌرجى تحدٌد هذه التصورات. 

 ت  ًك  ًم  فً  ألنئاظ نا قال.  -

 

 هل تم اتخاذ إجراءات من شؤنها تسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة؟  (7)

 

       نعم 

 

 ال   

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى توضٌح هذه اإلجراءات. 

 ت  ًك  ًم  فً  ألنئاظ نا قال.  -
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 هل تم االسترشاد بؤحكام االتفاقٌة فً تشرٌعاتكم المتعلقة بالموضوع؟  (8)

 

       نعم 

 

 ال   

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى بٌان النصوص التً تم االسترشاد بها. 

   مقل ت   النت شال  دعل  دي ل  التفاقٌظ فً  متش ٌ   ميطنً  منا ي. -

 

 

 هل ترؼبون فً تقدٌم دعم فنً من قبل منظمة العمل العربٌة لتسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة؟  (9)

 

 نعم      

 

    ال 

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى تحدٌد نوع الدعم الفنً المطلوب. 

 

هل تم التنسٌق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فً بلدكم حٌن إعدادكم لهذا التقرٌر،   (10)

 ( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة؟17تمشٌاً مع ما تقضٌه المادة )

 

       نعم 

 

 ال   

 

 فً حالة اإلجابة بـ )نعم(، ٌرجى بٌان رأي المنظمات التً تم التنسٌق معها. 

ت    ناا ننةظ دم نديًج هً   متق ٌ  إمى ؼ فظ قط  )دد اظ وصحاب  معدا( يقط  ما ت يا  -

)دد اظ  معداا(  يفً حاا يصيا وي تعاٌقاا يدالحلاا نٌت   فعلا إمى دكتب  معدا 

  مع  ً في  ل. 

 

  :الجهة التً تولت إعداد هذا التقرٌر 

 ل  ٌظ ي معدا ي مشؤيم  ال تدالٌظ متندٌظ   يز  خ  –إل  خ  متعايم  مليمً                 
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

على السلطة إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقٌة اللجنة علماً بما جاء فً رد دولة قطر، وتؤمل  أخذت

 المختصة بالتصدٌق. 

 

 

* * * 

 

 الجمهورٌة اللبنانٌة .9     

 الُمصادق علٌهااإلتفاقٌات 

 بشؤن تؤهٌل وتشؽٌل المعوقٌن. 1993( لسنة 17اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -أ

 –  م دلي ٌظ  ما نانٌظدم  1993 ( مننظ17يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

 ي ا  فً  م ل دا ٌاً:

 نموذج التقرٌر

 القسم األول

 بٌانات عامة 

( لسزنة 17ٌرجى بٌان النص التشرٌعً الذي صدقت بموجبه دولتكم المزوقرة علزى االتفاقٌزة العربٌزة رقزم )

 المعوقٌن. وتشؽٌل تؤهٌلبشؤن  1993

 65/1/6333(  تا ٌخ 680قانيم  ق  ) -

وكزذلك بٌزان يرجى إرفااق أرقاام وتاىاريخ الٌصاىص التشاريعيت السااريت التاي لهاا عالقات بأحكاام االتفاقيات  

 الا(. –اللوائح  –بٌق العملً لتلك النصوص التشرٌعٌة )القرارات الوزارٌة التط

 حقيي  الشةا   مدعيقٌم  6333/  663قانيم  ق   -

 تشكٌا م نظ تفعٌا حقيي  مدعيقٌم  امعدا 1130د ني   ق   -

  مدعيقٌم  مألشةا  م طامظ   تعيٌض 1185د ني   ق    -

 ي م ٌاضظ.  نٌ  وة ى دتعاقظ  امت  ٌظ ي النكام د -
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ٌرجى بٌان النص التشزرٌعً الزذي ٌعطزً االتفاقٌزات الدولٌزة المصزادق علٌهزا قزوة النفزاذ بمجزرد التصزدٌق 

 علٌها مع بٌان مرتبة االتفاقٌات المصادق علٌها بالنسبة للتشرٌعات الداخلٌة.

  61/9/6910 فًصال   93 ق    د ني  -

  مدحاكداا  مدلنٌظدم قانيم  صيا  6 مدالخ  -

 

التنسٌق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فً دولتكم الموقرة حٌن أّعدادكم لهذا التقرٌر؟ وذلزك هل تم 

 ( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة.17تمشٌاً مع أحكام المادة )

 ال 

 القسم الثانً

 التشرٌعات السارٌة التً تؽطً أحكام االتفاقٌة

 المادة األولى

 عض قل  ت   م نلٌظ وي  محنٌظ وي  مًهنٌظ نتٌ ظ د ض  فًدم نق   ٌعانً  مًي مدعيي هي  مشة  

  مت قًوي  النتد       وي   معدا ولى مع زه كاٌا وي  زئٌا لم  ي   ًوي لادا  ةاقًوي حالث وي ن ب 

يٌحتاج إمى  م لاٌظ   محٌاخ  فًيكًم  وضعؾ قل ت  لاى  مقٌا   إحلى  ميلائؾ  ألنانٌظ  ألة ى  فٌ  

  مد تد . فًتأهٌا دم و ا لد   وي إلالخ لد   ي م

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  هل تتضمن تشرٌعاتكم تعرٌفا للمعوق؟ 

  نع 

 .ٌرجى بٌان النص التشرٌعً المإٌد لذلك 

  ي حل وي وك  قل ت  لاى ددا نظ نشاط حٌيي ها    نعلدانا وي تل مدعيي هي  مشة   مًي  -

 6333/  663دم قانيم  ق   6 مدالخ 
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 المادة الثانٌة

تللؾ إمى  النتفالخ دم  مقل  ا  لادٌظ تأهٌا  مدعيقٌم هي لداٌظ دنلدظ يدنتد خ د نٌظ لاى ونس 

تكفا تحقٌي ولاى دنتيى مقل  ت   شاداظ يٌت  تي ٌللا يتندٌتلا ل      دت تأهٌاٌظ   مدعيي  مدتاحظ ملى 

  ٌئت   مط ٌعٌظ. فً دا ٌنالله لاى  النلداج   ألل ئٌظ 

  جى بٌان ما ٌلً:ٌر

 .آلٌة تؤهٌل المعوقٌن وفق التشرٌعات النافذة 

ةا  تأهٌا   شكا  امتعايم د  يز  خ  متعاٌ   مدلنً ي متقنً مالنتةل  تتيمى  مدؤننظ  ميطنٌظ  -

 وي إمى دشاؼا دحدٌظ. لل  إمى نيي  معدا  معالٌظ ٌننظ يتي  68 ٌم مدعيقٌم  م امؽ

 6333/  663دم قانيم  13 مدالخ  -

 المادة الثالثة

تشؽٌا  مدعيقٌم هي لداٌظ  نتفالخ دم طاقاتل   مدتاحظ  متدكٌنل  دم  محصيا لاى لدا ٌتنانب د  

  فٌ . ي مت قًي النتد        قل  تل  

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  كٌفٌة تنظٌم تشؽٌل المعوقٌن فً دولتكم الموقرة؟ 

 .دم  مقانيم نفن  74ي  73   72 ل ي مدي 2000/  220دم  مقانيم  70 مدالخ  م ألةٌ خ د مفق خ 

 المادة الرابعة

   منليمظ.دم  قل  ددكمٌقصل  إلداج  مدعيقٌم إكنا ل  دلا  ا تنالله  لاى  متكٌؾ د   ٌئتل   أك   

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 مهارات للتكٌؾ مع البٌئة؟هل ٌتضمن تشرٌعكم الوطنً برامج إلدماج المعوقٌن واكسابهم 

  نع 

 ال 

 ٌرجى تزوٌدنا بنماذج لهذه البرامج وشروط االستفادة منها.

 يز  خ  مشؤيم -
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 المادة الخامسة

 : ٌاًٌصنؾ  مدعيقيم حنب ن ب   لاقظ كدا 

  جسدٌا:)أ( المعوقون 

 ه   ألشةا   مًٌم ٌي  ليم إلاقظ فى ح كتل   مط ٌعٌظ نتٌ ظ ةاا وي د ض وي لاهظ.

 )ب( المعوقون حسٌاً: 

 ه   ألشةا   مًٌم نقصا قل  تل   محنٌظ ميلٌفظ لضي وي وك   ملٌل . 

  ذهنٌاً:)ج( المعوقون 

وي   مذ  ط ٌذؤ   لاذى لداٌذاا   ل    وي   مًهنٌذظ قذل  تل   فذًه   ألشذةا   مذًٌم ٌعذانيم دذم نقذ  

  . النتنتاج ملٌل 

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  .هل تتضمن تشرٌعاتكم تعرٌؾ ألنواع اإلعاقة 

  نع 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

 2000/  220دم  مقانيم  ق   3 مدالخ 

 المادة السادسة

تقي  كا ليمظ  امتعايم ي متننٌي د  وصحاب  معدا ي معداا  يض  نٌاناا ةاصظ   لاٌظ  مدعيقٌم 

 مد تد   يتقي   تحلٌل  م لظ  مدةتصظ  تنفًٌ هًه  فًيتأهٌال  يتشؽٌال   دا ٌدكنل  دم ول   لي ه  

   منٌاناا.

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

)حكومة، أصحاب عمل، عمال( فً دولتكم الموقرة فً هل ٌوجد تعاون بٌن أطراؾ العمل الثالث  -1

 مجال رسم السٌاسة الخاصة بالمعوقٌن.

  نع 

/ ة أعاله / رعاٌةما شكل هذا التعاون واإلطار الذي ٌتم من خالله فً كل حالة من الحاالت المذكور -2

 تؤهٌل / تشؽٌل؟
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لا  دي ذذب  مد نذذي   معدذذا م نذذظ  ال ٌذذظ  ألطذذ  ؾ تذذ  تشذذكٌا فذذًم نذذظ تفعٌذذا حقذذيي  مدعذذيقٌم  -

110/6336 

 هل ٌوجد جهة محددة مناط بها تنفٌذ السٌاسات الخاصة برعاٌة وتؤهٌل وتشؽٌل المعوقٌن؟ -3

  نع 

  ب)نعم(، ٌرجى تحدٌد هذه الجهات. اإلجابةفً حالة 

 مدؤننذذظ  ميطنٌذذظ مالنذذتةل    –يز  خ  مت  ٌذذظ ي متعاذذٌ   معذذامً  –يز  خ  مشذذؤيم  ال تدالٌذذظ  -

  ألهاٌظ.ي م دعٌاا 

 

 

 المادة السابعة

  مصنالًتكفا قٌا  وصحاب  أللداا  اتةاً  متل  ٌ   مةاصظ  األدم   متًتتةً كا ليمظ        ا 

  مدعيقيم ٌعدا لاٌلا   متًدعل ا يولي ا   نتاج  فًيكًم  إ      متحيٌ  ا  مالزدظ   مدلنٌظ ي منالدظ 

 لدال .يٌنلا لاٌل  ول    حداٌتل   دا ٌؤدم 

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

هل تحدد تشرٌعاتكم التدابٌر الواجب اتخاذها لتحقٌق األمن الصناعً والسالمة المهنٌة بالنسبة  -1

 للمعوقٌن؟

  نع 

هل ٌوجد نصوص تشرٌعٌة تلزم أصحاب األعمال بإجراء التحوٌرات الالزمة فً معدات وأدوات  -2

ن حماٌتهم من مخاطر إصابات العمل وٌسهل اإلنتاج التً ٌعمل علٌها المعوقون بالشكل الذي ٌإم

 علٌهم أداء العمل؟

  نع 

  ب)نعم(، ٌرجى موافاتنا بها.  اإلجابةفً حالة 

 دن . 34ي مدالخ  2000/  220دم  مقانيم  ق   37ي  36 مدالخ 
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 المادة الثامنة

للل  مدعيقٌم  تقي  كا ليمظ  لنل إ      متعل ل  معا  مانكام   انتقصا   مدعايداا   حصائٌظ لم 

  ملاه خ  مدنيحاا ي مل  ناا متحلٌل ح   هًه  يفئاتل   يون اب يوني ع إلاقتل   يتنعى إمى إ    

  يلي دالا.ي متع ؾ لاى ون ا لا 

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

هل ٌوجد إحصائٌات رسمٌة عن عدد المعوقٌن وفئاتهم وأنواع أعاقتهم فً دولتكم الموقرة؟    -1

 يز  خ  مشؤيم

  نع 

 ال 

 إن وجدت مثل هذه اإلحصائٌات والبٌانات، ٌرجى تزوٌد مكتب العمل العربً بنسا منها. -2

 

 المادة التاسعة

 لاٌظ يتأهٌا  مدعيقٌم يدحي ودٌتل   يتعدا لاى  فً ألنانٌظ   مدنؤيمٌظتتيمى  مليمظ يفقا  دكانٌاتلا 

 هً   مد اا. فًتش ٌ  يلل   مدؤنناا ؼٌ   محكيدٌظ  معاداظ 

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌتضمن التشرٌع الوطنً برامج رعاٌة وتؤهٌل المعوقٌن ومحو أمٌتهم؟

  نع 

هل ٌوجد مشاركة من المإسسات ؼٌر الحكومٌة فً تحمل مسئولٌة رعاٌة وتؤهٌل المعوقٌن ومحو 

 أمٌتهم؟

  نع 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

 6333/  663دم  مقانيم  16 مدالخ  -

 6333/  663دم  مقانيم  11إمى  مدالخ  19دم  مدالخ  -
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 المادة العاشرة

تكفا إلل ل يتل ٌب  معناص   مفنٌظ  مالزدظ ي مدؤهاظ ماتعادا ي متفالا   متًتتةً كا ليمظ        ا 

 د   مدعيقٌم  ط ٌقظ لادٌظ ناٌدظ.

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  وتدرٌب العناصر الفنٌة المإهلة للتعامل مع المعوقٌن هل تتولى الحكومة أو جهات أخري إعداد

 بطرق علمٌة سلٌمة؟

 ال 

 المادة الحادٌة عشرة

  مدعيقٌم.تقي  كا ليمظ  إصل    متش ٌعاا  مدنلدظ م لاٌظ يتأهٌا يتشؽٌا 

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌوجد تشرٌعات فً دولتكم الموقرة تنظم رعاٌة وتؤهٌل وتشؽٌل المعوقٌن؟ 

  نع 

 بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك. ٌرجى 

 .م   معائلخ ظ متط ٌقٌي مد  نٌ   2000/  220قانيم  ق  

 المادة الثانٌة عشرة

 امنن ظ  مدئيٌظ   محكيدظ  مدؤنناا  محكيدٌظ يؼٌ   فًٌكفا تش ٌ  كا ليمظ تشؽٌا للل دم  مدعيقٌم 

 ٌحللها  متش ٌ   مدحاى.   متًي مش يط 

  ٌلً:ٌرجى بٌان ما 

 هل ٌلزم تشرٌعكم الوطنً تشؽٌل المعوقٌن فً المإسسات الحكومٌة وؼٌر الحكومة؟ -1

  نع 

 ما هً النسبة المئوٌة والشروط التً ٌحددها التشرٌع الوطنً لتشؽٌل المعوقٌن؟ -2

  .دعيي ي حل و ٌ  ل ٌشؽا 13إمى  03دم  -

  مكن  إمى  أللاى. يٌلي % 0ن ظ يدا فيي تط ي ن 13دم  -
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 المادة الثالثة عشرة

 معدا  ٌم  مدعيقٌم يؼٌ ه  لنل  فًٌحلل تش ٌ  كا ليمظ  مضي  ط  مكفٌاظ  تط ٌي د لو تكافؤ  مف   

 كدا ٌكفا تط ٌي هً   مد لو  ٌم  م ننٌم دم  مدعيقٌم. ي مدؤهالا تنايى  مقل  ا 

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

مبدأ تكافإ الفرص فً العمل بٌن المعوقٌن هل ٌتضمن تشرٌعكم الوطنً ضوابط تشرٌعٌة تحقق  -1

 وؼٌرهم عند تساوى القدرات والمإهالت؟

  نع 

هل ٌحقق تشرٌعكم الوطنً مبدأ تكافإ الفرص فً العمل بٌن الجنسٌن من المعوقٌن عند تساوى  -2

 القدرات والمإهالت؟

  نع 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

 ي مدتعاقظ  ش يط  متيلٌؾ. 6333/  663دم  مقانيم  19 مدالخ  -

 

 المادة الرابعة عشرة

 أل لزخ  محكيدٌظ  فًٌكفا تش ٌ  كا ليمظ إلطا   أليميٌظ مادعيقٌم مشؽا  عض  ميلائؾ ي مدلم 

  يإدكانٌاتل .تتال   د  قل  تل    متً  محكيدٌظ يؼٌ  

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  للمعوقٌن لشؽل بعض الوظائؾ والمهن فً األجهزة هل ٌتضمن تشرٌعكم الوطنً إعطاء األولوٌة

 الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة التً تتالءم مع قدراتهم وإمكانٌاتهم؟

 ال 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

.............................................................................................................. 
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 المادة الخامسة عشرة

يؼٌ   مقال ٌم لاى  النة  ط   مشلٌلخ   لاقظ  ًييتنعى كا ليمظ  قادظ  مي ش  مدحدٌظ مادعيقٌم دم 

 ح كظ  معدا.  فً

  ٌلً:ٌرجى بٌان ما 

 هل ٌوجد ورش عمل خاصة بالمعوقٌن من ذوي اإلعاقة الشدٌدة؟ 

 ال 

 المادة السادسة عشرة

تعدا كا ليمظ لاى تش ٌ   مدعيقٌم متأنٌس  دعٌاا تعاينٌظ إنتا ٌظ ةاصظ  ل   يلاى لل  هًه 

   مدتاحظ. م دعٌاا  دةتاؾ  مينائا 

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

بإقامة جمعٌات تعاونٌة إنتاجٌة خاصة بالمعوقٌن فً دولتكم هل ٌتضمن التشرٌع الوطنً السماح  -1

 الموقرة؟

  نع 

 هل تدعم الحكومة جمعٌات المعوقٌن التعاونٌة اإلنتاجٌة؟  -2

  نع 

  ،)الدعم؟ هذا نوع هو مافً حالة اإلجابة ب)نعم 

 دالٌظ  دي ب لقيل( )دناللخدناللخ  مدشاؼا  مدحدٌظ  -

 المادة السابعة عشرة

تعدا كا ليمظ لاى تش ٌ   مدعيقٌم  قادظ دشا ٌ  إنتا ٌظ صؽٌ خ ٌلٌ ينلا  أنفنل  وي  امدشا كظ د  

 يلاى لل  هًه  مدشا ٌ   دةتاؾ  مينائا  مدتاحظ. اة ٌم 

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

هل تشجع الحكومة إقامة مشارٌع إنتاجٌة صؽٌرة للمعوقٌن ٌدٌرونها بؤنفسهم أو بالمشاركة مع 

 آخرٌن؟

 ال 
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 ما هً أشكال الدعم التً تقدمها الحكومة إلقامة وإنجاح هذه المشارٌع؟

............................................................................................................ 

 المادة الثامنة عشرة

لدال  دم  م ني   فًٌنتةلدلا  مدعيقيم   متًتتةً كا ليمظ        ا  مالزدظ  لفا  ولي ا   نتاج 

  م د كٌظ وي دم  ز  دنلا.

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

هل ٌوجد فً تشرٌعاتكم نصوصاً تعفً أدوات اإلنتاج التً ٌستخدمها المعوقون فً عملهم من  -

 الرسوم الجمركٌة، وهل اإلعفاء شامل أم جزئً؟

  ًزئ  

  ذلك.ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على 

  6333/  663دم  مقانيم  95إمى  96 مدي ل دم  -

   متأ ٌ ٌظقٌدظ  م ني    مطا    م  ٌلي  -

 ض ٌ ظ  ةصظ  م نا   ألدال   مد نٌظ   -

  م ني   م د كٌظ مانٌا  ا -

 

 المادة التاسعة عشرة

يتقلٌ   مادعيقٌم  ي م ص ٌظ  مح كٌظ ي مندعٌظ   متعيٌضٌظ تعدا كا ليمظ لاى تيفٌ   مدعٌناا 

  متنلٌالا  مالزدظ مؽٌ   مقال ٌم ماحصيا لاٌلا. 

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  هل توفر الحكومة المعٌنات التعوٌضٌة، الحركٌة والسمعٌة والبصرٌة للمعوقٌن؟ 

  نع 

  .ٌرجى بٌان اإلجراءات والتسهٌالت التً تؽطً المطلوب فً هذه المادة 

  ال تدالٌظ يز  خ  مشؤيم
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 المادة العشرون

  دحاٌا.تعدا كا ليمظ لاى تش ٌ  صنالظ  مدعٌناا  متعيٌضٌظ 

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌوجد برامج وخطط لتشجٌع الصناعة المحلٌة للمعٌنات التعوٌضٌة للمعوقٌن؟ 

  نع 

 ال 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

 التقرٌر.عدم التنسٌق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال حٌن إعداد  -

 .16، 12، 11، 6، 2، 1التؽطٌة التشرٌعٌة ألحكام المواد:  توفر -

، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 15، 14، 10التؽطٌة التشرٌعٌة ألحكام المواد:  توفر عدم -

 من اإلتفاقٌة.  25، 24

 .13، 9، 8، 7، 5، 4، 3لم تتمكن اللجنة من التؤكد من وجود تؽطٌة تشرٌعٌة ألحكام المواد:  -

* * * 

 بشؤن تفتٌش العمل. 1998( لسنة 19اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -ب

 –  م دلي ٌظ  ما نانٌظدم  1998( مننظ 19يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

 ي ا  فً  م ل دا ٌاً:

 نموذج التقرٌر

 القسم األول

 بٌانات عامة

 

( 19الذي صدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقٌة العربٌزة رقزم )ٌرجى بٌان النص التشرٌعً  -1

 بشؤن تفتٌش العمل. 1998لسنة 

 63/66/6335صال   تا ٌخ  181قانيم  ق  
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وكزذلك ٌرجى إرفاق أرقام وتوارٌا النصوص التشرٌعٌة السارٌة التً لها عالقة بؤحكزام االتفاقٌزة،  -2

 الا(. –اللوائح  –بٌان التطبٌق العملً لتلك النصوص التشرٌعٌة )القرارات الوزارٌة 

  6333ننظ  0610د ني  تفتٌش  معدا  ق   -

 . 6335تنلٌ   محداٌظ ي ميقاٌظ ي منالدظ  مدلنٌظ ننظ  66836 ق  د ني   -

علٌهززا قززوة النفززاذ بمجززرد ٌرجززى بٌززان الززنص التشززرٌعً الززذي ٌعطززً االتفاقٌززات الدولٌززة المصززادق  -3

 التصدٌق علٌها مع بٌان مرتبة االتفاقٌات المصادق علٌها بالنسبة للتشرٌعات الداخلٌة.

 . 61/9/6980 فًصال   93 ق    شت  لًد ني    مدحاكداا  مدلنٌظ قانيم وصيا 

لهززذا هززل تززم التنسززٌق مززع منظمززات أصززحاب األعمززال والعمززال فززً دولززتكم المززوقرة حززٌن أّعززدادكم  -4

 ( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة.17التقرٌر؟ وذلك تمشٌاً مع أحكام المادة )

  دم نلا   تفاقٌاا  معدا  مع  ٌظ ال تن  لاى ًم  69 مدالخ 

 ال 

 فً حالة اإلجابة ب)نعم(، ٌرجً ذكر المنظمات التً تم التنسٌق معها.

.......................................................................................................... 

 

 الثانًالقسم 

 "التشرٌعات السارٌة التً تؽطً أحكام االتفاقٌة"

 المـــادة األولـــى 

ٌن ؽى لاى كا ليمظ وم تنل  تفتٌش  معدا دم ةالا  مقي نٌم ي ألنلدظ ي ماذي ئح ي مقذ    ا  مدنفذًخ ملذا 

  معدا.فى  دٌ  قطالاا يوداكم 

يًم   دي ذب  ٌذام ٌ فذي   معدا يٌ يز ماليمظ لنل  مض ي خ  نت نا   عض  مفئاا دم  معداا يوداكم 

 الحي.   م ٌام وم تعلم  وي تاؽٌ    ٌام تتقل   لً  متًيٌدكم ماليمظ   متصلٌي  ي ٌقظ 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  قطاعات وأماكن العمل؟ ٌوجد تنظٌم قانونً لتفتٌش العمل فً جمٌعهل 

  نع 
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  أماكن العمل من التفتٌش؟ أو بعض الفئات من العمال  ٌستثنً التشرٌعهل 

  نع 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

 ذاا  مز  لٌذظ  متذً ال لالقذظ ملذا  منقا  مدنذازا دم قانيم  معدا  متً تنذت نى لدذاا  7تن   مدالخ 

  معائاظ.ي مصنالظ ي مدؤنناا  متً ال ٌشتؽا فٌلا إال  لضا    امت ا خ

 المـــادة الثـانٌــة

يٌذذ ت ط هذذً   م لذذاز وي  أل لذذزخ  ذذا ل  خ وي   ل   ا   معدذذا وي وك ذذ  متفتذذٌش  تشذذكا كذذا ليمذذظ  لذذاز ل 

  متفتٌش. مد كزٌظ ً ا  مصاظ  نشاط 

تقذي   ذامتفتٌش ٌ ذب  متننذٌي فٌدذا  ٌنلذا لاذى نحذي ٌحذيا ليم  متنذاقض   متذًيفذى حامذظ تعذلل  أل لذزخ 

 ونشطتلا.ي متل ةا  ٌم 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  أكثر؟ لدٌكم أملتفتٌش العمل واحداً هل ٌوجد جهازا 

  لاز تفتٌش فنً  – لاز تفتٌش إل  ي 

  تعددها؟حالة  فًهل ٌتم تنسٌق العمل بٌنها 

  نع 

  ٌتناول ذلك. الذي التشرٌعًالنص 

 تنلٌدً.  ال ٌي ل ن  تش ٌعً  ندا هي ن 

 المــادة الثـالـثــة

نشاطا تفتٌشٌا ٌت   متفتٌش دم ق ا  لاز ٌتيمى  متفتٌش  معا   وي و لزخ دتةصصظ ٌدا س كا دنلا 

 دحلل .

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  عام؟أم ٌتولى التفتٌش جهاز  متخصصة؟هل توجد أجهزة تفتٌش 

  لاز تفتٌش إل  ي يفنً دتةص   ط ا  يدلنلنٌم 

 ًاألجهزة؟ وما هً اختصاصاتها؟هذه  هًحالة التعدد ما  ف 
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 .ت لى لالقاا  معداي ألنلدظ  متً  متفتٌش   ل  ي ٌةت   امتأكٌل دم تط ٌي  مقي نٌم 

  مالزدظ. متفتٌش  مفنً ٌتيمى  متأكٌل دم تيف  ش يط  ميقاٌظ 

  ٌتناول ذلك. الذي التشرٌعًالنص 

 مًي ٌتيمى تنلٌ   محداٌظ ي ميقاٌظ  11802د ني   ق    3273د ني  تفتٌش  معدا  ق  

  مةا .ي منالدظ فً دؤنناا  مقطاع 

 المادة الرابعة

 دا ٌحقي ن لظ  ألل     متفتٌش تنل  كا ليمظ  التصاالا  ألفقٌظ ي م ونٌظ فٌدا  ٌم  لاز وي و لزخ 

 ينليمت .ين الت  

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  ؟أجهزة التفتٌشبٌن جهاز أو ٌوجد تنظٌم لالتصاالت األفقٌة والرأسٌة هل 

  نع 

  التنظٌم.فً حالة اإلجابة ب)نعم(، ٌرجى بٌان وسائل وسبل هذا 

ًمذ   إشذ  ؾ   يٌذت ال وي إل  ٌذ ال ٌتيمى  ئٌس كا يحلخ تي ٌذ   لذاز تفتذٌش  متذا   مذ  نذي   كذام فنٌذ

  معا . مدلٌ  

 المادة الخامسة

  ألة :تعامت لاى   متًتض    ل  خ  مد كزٌظ ً ا  مصاظ  نشاط تفتٌش  معدا  منٌانظ  معادظ ماتفتٌش 

 ماتفتٌش.يض   مةطظ  معادظ  -

  متفتٌش.تحلٌل ويميٌاا  -

  متنفًٌ.دتا عظ  -

  متفتٌش.تيفٌ  دتطا اا  لاز  -

 ي متل ٌب.  ميلٌفً ألل    -

  منتائت.تقٌٌ   -

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  السٌاسة العامة للتفتٌش والموضوعات التً تعالجها تتناول التًالنصوص التشرٌعٌة. 
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  معدا. حكا  قانيم  -

 ش لذذاز  متفتذذٌصذذالحٌاا يدلذذا   فتذذٌش  معدذذا ي ماذذًٌم ٌحذذلل مد نذذي  ت -

 يكٌفٌظ تنلٌ   متقا ٌ  ي مدتا عظ. 

 المادة السادسة

  عدا .تعٌٌم دفتش  معدا وم ٌكيم دؤهال تأهٌال لادٌا  دا ٌالئ   مقٌا   فًٌ  لى 

 المادة السابعة

 ي مديضيلٌظ.فٌ  صفاا  محٌال  تيف ٌ  لى لنل  ةتٌا  دفتش  معدا وم ت

 المادة الثامنة

  متًي م لظ  يدضدين  يتنل   متش ٌعاا ول    مٌدٌم   مٌدٌم ٌقي  دفتش  معدا ق ا د اش خ لدا   أل   

 ٌؤلى ودادلا.

 المادة التاسعة

 دلاد .ٌ ب لاى كا ليمظ تل ٌب دفتش  معدا نل ٌا يلداٌا  دا ٌؤها  ألل   

 

 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 شروط تعٌٌن مفتش العمل. 

  م ادعٌظ.ٌ ب وم ٌكيم دم حداظ  ال از ا  -

  مقانينٌظ.حاؾ  مٌدٌم  -

 دنتد خ. مةضيع ملي  ا تأهٌا يتل ٌب  -

  ٌزإدى  التزًوالجهزة  مضزمونه؟ومزا هزو  عملزه؟هل ٌزإدى مفزتش العمزل الٌمزٌن قبزل مباشزرة

 أمامها؟

وقي   ي  ب يلٌفتً   أننً   قن   اهلل  ظم ل ئٌ  مدحكدظ  وي  ئٌسٌؤلي  مٌدٌم  دا   مقضا   مدةت  

ةذذال  يوم ال و ذذيح  أنذذ     مصذذنالظ وي  طذذ ي  النذذت دا   متذذً وطاذذ  لاٌلذذا  حكذذ   كذذا ودانذذظ يإ

 يلٌفتً  
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  عمله؟هل ٌتم تدرٌب مفتش العمل على مهام 

  نع 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

 نلادٌظ.ال تي ل نصي  تش ٌعٌظ  ندا هً نصي  

 المادة العاشرة

دم  مدفتشٌم  دا ٌتال   د  ح    مدلداا ينيلٌتلا ي متننٌي د    مكافًت  لى كا ليمظ تعٌٌم  معلل 

  متفتٌش. مليمظ مالنتعانظ  االةتصاصٌٌم مادعاينظ فى ولداا  فً  ل   ا ي أل لزخ  مدعنٌظ 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  المفتشٌن؟من  الكافًهل ٌتوفر لجهاز التفتٌش لدٌكم العدد 

  نع 

  أعمززال  فززًهزل ٌززتم التنسززٌق مززع أجهزززة الدولززة المختلفززة لالسززتعانة باالختصاصززٌٌن للمعاونززة

 التفتٌش؟

 ال 

 

  ًذلك.ٌتناول  الذيالنص التشرٌع 

 ال ٌي ل

 المادة الحادٌة عشرة

 دا ٌ عا  ٌقي   دلاد    ميلٌفً ي نتق   ه   معدا تكفا تش ٌعاا كا ليمظ  محداٌظ  مالزدظ مدفتش 

 ي نتقالمٌظ. ح ٌظ يحٌال 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 عمله؟مكنه من أداء ٌ واالستقرار الوظٌفً الذي هل ٌتمتع مفتش العمل بالحماٌة الالزمة 

  نع 

  ًذلك.ٌتناول  الذيالنص التشرٌع 

  محداٌظ.ي مًي ٌعطً  مديلؾ  معا   1959/  112 ق    الشت  لً حكا   مد ني  
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 المادة الثانٌة عشرة

تلٌئ  م لظ  مدةتصظ مادفتشٌم دكاتب د لزخ ت لٌز  دنان ا ٌنلا  ميصيا إمٌلا دم ق ا  ألط  ؾ 

  نليمظ.يتزيل  ينائا  تصاا حلٌ ظ ينل  دعايداا امٌظ تدكنل  دم حفل ي نت  اع  مدعايداا   مدعنٌظ 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  معلومات؟ومزودة بوسائل اتصال حدٌثة ونظم  مجهزة،هل ٌتوفر للمفتشٌن مكاتب 

  نع 

 المادة الثالثة عشرة

 مي   اتل .تيف   م لظ  مدةتصظ مادفتشٌم ينائا وي تنلٌالا نقا مألل    مفعاا 

 المادة الرابعة عشرة

 لدال .تزيل  م لظ  مدةتصظ  مدفتشٌم  امي ائي ي متش ٌعاا ي أل لزخ  مض ي ٌظ ألل   

 عشرةالمادة الخامسة 

 مدلادل .تتحدا  م لظ  مدةتصظ كافظ  منفقاا  مدامٌظ  مالزدظ مددا نظ  مدفتشٌم 

 

 

 المادة السادسة عشرة

يٌحدا  طاقظ دلنٌظ ت  ا شةصٌت   ) مقضائٌظ( ٌعت   دفتش  معدا وحل وف  ل  مضا طظ  معلمٌظ 

 ييلٌفت .

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 ٌلً:هل ٌتوفر للمفتشٌن ما  -

  نقل.وسائل أو تسهٌالت 

 ال 

  عملهم.وثائق وتشرٌعات وأجهزة ضرورٌة ألداء 

  نع 

 مفتشً العمل لمهامهم؟ النفقات المالٌة الالزمة لممارسة هل تتحمل الجهة المختصة 
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  نع 

  القضائٌة.بطاقة مهنٌة لشخصٌته ووظٌفته كؤحد أفراد الضابطة 

  نع 

  ًذلك.ٌتناول  الذيالنص التشرٌع 

دذذم  11ا   مدذالخ كذذحيو  مد نذي   مدتعاذذي  دذنح  مدفذذتش  ذلا تفتذذٌش ي حكذا  قذانيم  ذذا  منقذا وحكذا 

  2000/  3273د ني   م

 المادة السابعة عشرة

ال ٌ يز وم تيكا إمى  م لظ  مدةتصظ  امتفتٌش وي  مدفتشٌم وٌظ ي   اا إضافٌظ تؤ   نا ا لاى ول ئل  

 ي معداا.لالقتل   أصحاب  معدا  فً مفعاا وي تةا  امناطظ وي  محٌال  مالزدٌم مادفتشٌم 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  ؟خريأهل تسند إلى الجهة المختصة بالتفتٌش أو المفتشٌن واجبات إضافٌة 

 ال 

 

 

 المادة الثامنة عشرة

ٌتطا لا دنح  مت  ةٌ   إقادظ   متًيض   شت  طاا  منالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ  فًٌشا    لاز  متفتٌش 

  مدنشآا.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  لمزنح الالزمزة هل ٌوجد دور لجهاز التفتٌش فزى وضزع اشزتراطات السزالمة والصزحة المهنٌزة

 المنشآت؟التراخٌص بإقامة 

  نع 

 ال 

  ذلك.ٌتناول  الذيالنص التشرٌعً فً حالة اإلجابة ب)نعم(، ٌرجى بٌان 



299 

  
 

 دذا  نذتعداا  مداكٌنذاا  م لٌذلخ  ي نذطظ  مقذيخ  مدٌكانٌكٌذظ  2004/ 11802دم  مد ني   4 مدالخ 

  مدلنلس.ٌ  ٌيضح  دفتش  معدا قلتيز  خ  معدا  نا  لاى  دن ي دمتةض  مت ةٌ  

 المادة التاسعة عشرة

كا ليمظ  متننٌي ي متكادا  ٌم تفتٌش  معدا يتفتٌش  متأدٌناا  ال تدالٌظ كادا كام ًم   فًٌت  

 ض ي ٌا.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  االجتماعٌة؟هل ٌوجد تنسٌق وتكامل بٌن تفتٌش العمل وتفتٌش التؤمٌنات  

 ال 

 المادة العشرون

يٌحل  وم تكيم م  وٌظ دصاحظ شةصٌظ د اش خ وي   نز هظ ٌ ب لاى دفتش  معدا وم ٌؤلى لدا  

 لاٌلا.ٌقي   امتفتٌش   متً مدنشآا  فًؼٌ  د اش خ 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  ذلك.ٌتناول  الذي التشرٌعًالنص 

  معدا.ي مدتعاي  تفتٌش  2000حزٌ  م  26 تا ٌخ  3273دم  مد ني   ق   8 مدالخ 

 

 المادة الحادٌة والعشرون

ن  دم ون     مدلنظ ٌطا  لاٌ  ةالا قٌاد   دلدت  وي وم ٌ يح  ويٌحل  لاى دفتش  معدا وم ٌكشؾ 

   امتفتٌش.ولا إمى  مقٌا    متً دصل   مشكيى وي  مدعايداا 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  أثنززاء قٌامززه  المهنززةسززر مززن أسززرار  أي الكشززؾ عززنمفززتش العمززل  ٌحظززر التشززرٌع علززًهززل

 بالتفتٌش؟

  نع 

  هززل ٌحظززر علززى مفززتش العمززل أن ٌبززوح بمصززدر الشززكوى أو المعلومززات التززى أدت إلززى القٌززام

 بالتفتٌش؟
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  نع 

  ذلك.ٌتناول  الذي التشرٌعًالنص 

  معدا.ي مدتعاي  تفتٌش  2000حزٌ  م  26 تا ٌخ  3273دم  مد ني   ق   8 مدالخ 

 المادة الثانٌة والعشرون

ًمذذ   مقذذي نٌم ي مذذنل  ي ماذذي ئح  فذذً دذذا   معالقذذظ ٌقذذي  دفذذتش  معدذذا  د  ق ذذظ تط ٌذذي  متشذذ ٌعاا ً ا 

ي تفاقٌذاا  ليمتذ  ي تفاقٌذاا  معدذا  مع  ٌذظ ي مليمٌذظ  مدصذلي لاٌلذا دذم ق ذا   دي  لا ي مق    ا  مصال خ 

  م دالٌظ. معدا 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  بمراقبزة تطبٌقهزا؟ وهزل تشزمل اتفاقٌزات العمزل العربٌزة  ٌقوم مفزتش العمزل التًالتشرٌعات  هًما

 الجماعٌة؟وأٌضا اتفاقٌات العمل  الموقرة، والدولٌة المصدق علٌها من قبل دولتكم

قذذانيم  معدذذا يلقذذيل  معدذذا  مف لٌذذظ  ألحكذذا ا يلالقذذاا  معدذذا يفقذذال دذذتذذت   م قا ذذظ لاذذى نذذيع  مع

امعدا  دذا  ال       نا  قٌادل    يحداٌظ  معدايًم   مقي نٌم  مدتعاقظ  ل يؾ يش يط  ي م دالٌظ 

 .فً ًم   تفاقٌاا  معدا

  ذلك.ٌتناول  الذي التشرٌعًالنص 

  2000/  6/  26 تا ٌخ  3273 ق   دم  مد ني  2 مدالخ 

 المادة الثالثة والعشرون

ٌذذزيل دفذذتش  معدذذا وصذذحاب  معدذذا ي معدذذاا  امدعايدذذاا ي   شذذال ا  متذذى تنذذالله  فذذى تط ٌذذي 

  منافًخ. متش ٌعاا 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 تطبٌززق  فززًلمفززتش العمززل تجززاه أصززحاب األعمززال والعمززال للمسززاعدة  وقززائً هززل ٌوجززد دور

 النافذة؟التشرٌعات 

  نع 

  ٌتناول ذلك الذي التشرٌعًالنص. 

 دنلا.  م نل  ل    2000/  3273ني   ق  د دم  6 مدالخ 
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 المادة الرابعة والعشرون

ٌكتشذفلا حذٌم د  ق تذ    متذًٌ ب لاى دفتش  معدا وم ٌ اػ  مناطظ  مدةتصظ  أي    منق  ي م ؽ  ا 

 متالفٌلا. للؾ  تةاً        ا  مالزدظ   معدا تط ٌي تش ٌعاا 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  مفتش العمل بؤن ٌبلػ عن أوجه النقص والثؽرات حٌن مراقبته تطبٌق تشرٌعات العمل؟ ٌكلؾ هل 

  نع 

  ٌتناول ذلك الذي التشرٌعًالنص. 

  الغ  مناطظ  مدةتصظ فذً  هؤال ٌتي ب لاى  2000/  3273دم  مد ني   6 مفق خ   ل   دم  مدالخ 

  مزدنٌظ. نتصل    ألي د   مدتعاقظ  إلةاا  متعلٌالا لاى  ال لزخ ي مت كٌ اا ضدم  مفت خ 

 المادة الخامسة والعشرون

  ت اع ينائا يدتطا اا  منالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ فً  نتاج  ط فًٌنالل دفتش  معدا 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  اتباع وسائل ومتطلبات السالمة والصحة المهنٌة؟ فًهل ٌوجد دور لمفتش العمل للمساعدة 

  نع 

 

 المادة السادسة والعشرون

ليم إةطا   مٌال نلا   وي   أليقاا كا  فًمدفتش  معدا لةيا وداكم  معدا ألل   ي      ح ٌظ تادظ 

 نا ي.

وم ٌنل   متفتٌش لاى وداكم  معدا ً ا  مط ٌعظ  مةاصظ  دا ٌتنانب د    ميطنًيٌ يز ماتش ٌ  

 ط ٌعتلا.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 أماكن العمل بحرٌة فى كزل األوقزات ودون أخطزار حق دخول لمفتش العمل  ٌعطً التشرٌع هل

  سابق؟

  نع 
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  ،)هل ٌوجد استثناء من ذلك لبعض أماكن العمل؟فً حالة الرد ب)نعم 

  مدنازا  معائلخ مألف  ل 

 المادة السابعة والعشرون

  دلدت .دا م  ٌ  وم ًم  قل ٌض   ماتفتٌش ٌةط  دفتش  معدا صاحب  معدا  ي يله ل ةا دكام  معدا 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  هل ٌنص التشرٌع على أخطار صاحب العمل بوجود مفتش العمل داخل مكان العمل؟ 

  نع 

 إن وجدت.ستثناءات برجاء بٌان اال 

  أل ئل  م هً   الةطا  قل ٌض   إةطا  نا ي دا م  ٌ ي  ش  معدا  ملةيا  ح ٌظ يليمٌةيا دفت

 (3273دم  مد ني   6 ) مدالخمي   اتل  

 المادة الثامنة والعشرون

 )لاى مدنشأخ  فًوي  معاداٌم  ٌد ا  وي دم   معدا مدفتش  معدا و نا  تألٌظ دلدت   النتفنا  دم صاحب 

 لم وٌظ دعايداا ض ي ٌظ تتعاي  تط ٌي تش ٌعاا  معدا. شليل(وي ودا    نف  ل 

 

 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  سبٌل حصوله على معلومات ضرورٌة بشؤن تطبٌق تشرٌعات  فًلمفتش العمل ٌتٌح التشرٌع هل

 المعلومات؟العمل اثناء تؤدٌة مهمته أن ٌستفسر من صاحب العمل أو من ٌمثله أو العمال عن هذه 

  نع 

  ٌتناول ذلك الذي التشرٌعًالنص. 

وم ٌقلدي  إمذى دفذتش  معدذا  دٌذ  لاى وصحاب  معدا وي دم ٌد ال   3273دم  مد ني   7 مدالخ 

  مدعايداا  متً ٌطا لا دنل  ي متً دم شأنلا تنلٌا دلدتل .
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 المادة التاسعة والعشرون

ٌ يز مدفتش  معدا  نتللا  صاحب  معدا وي دم ٌد ا  وي وى لادا فى  مدؤننظ  متى ٌقي   امتفتٌش 

 ي    .إً  ي ل وم ًم  ض ي ٌا ألل     النتفنا  ا  للؾ تي ٌ   دكت   إمى  لاٌلا 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  عامل إلى مكتبه بهزدؾ  أيهل ٌجوز لمفتش العمل أن ٌستدعى صاحب العمل أو من ٌمثله أو

 عن بعض األمور المتعلقة بالتفتٌش. راالستفسا

  نع 

  ٌتناول ذلك الذي التشرٌعًالنص. 

  ٌ يز مدفتش  معدذا  نذتللا  صذاحب  معدذا وي دد اذ   3273 مد ني   دم 7 مدالخ   مفق خ  م انٌظ دم

ًمذذ   النتفنذذا  إً  ي ذذل  فذذً  مدؤننذذظ  متذذً ٌقذذي   ذذامتفتٌش لاٌلذذا إمذذى دكت ذذ   لذذلؾ تي ٌذذ  وحذذلوي وي 

 .ض ي ٌال 

 المادة الثالثون

 ؽ ض   مدنت اا دكام  معدا وي  فًٌندح مدفتش  معدا وةً لٌناا دم  مدي ل  مدنتعداظ وي  مدتل يمظ 

  متحاٌا.د  إةطا  صاحب  معدا  نتٌ ظ   معدا  متحاٌا ي الطدئنام لاى نالدظ يصحظ  معداا ي ٌئظ 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 لمفتش العمل أخذ عٌنات من المواد المستعملة أو المتداولة فى مكان العمل أو المنتجات  ٌسمح هل

 العمل؟بؽرض التحلٌل للحفاظ على سالمة وصحة العمال وبٌئة 

  نع 

  التحلٌل؟هل ٌخطر صاحب العمل بنتٌجة 

  نع 

 ال 

  ٌتناول ذلك الذي التشرٌعًالنص. 

طذذاع لٌنذذاا دذذم  مدذذي ل ي مدنت ذذاا  ةذذً  ي  قت 2000/  3273 مد نذذي  دذذم  6 مفقذذ خ  ج  دذذم  مدذذالخ 

 .وي  قتطعا وةًاا وي  مدي ل  متً ش ط إ الغ صاحب  معدا وي دد ا   امعٌنا  متحاٌا ؽ ض 
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 المادة الحادٌة والثالثون

يوةً ننخ وي صي  دنلا إً  ي ل  وة ى وي وٌظ ي ائي   ملفات  مدفتش  معدا وم ٌطا  لاى  من الا وي 

 ألل   دلدت . ض ي يوم ًم  

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  وأن ٌؤخزذ  العمزل،مكزان  فزًهل ٌسمح لمفتش العمل باالطالع على السزجالت أو أٌزة وثزائق أخزرى

 الضرورة؟حالة  فًنسا أو صور منها 

  نع 

  ٌتناول ذلك الذي التشرٌعًالنص. 

 متً تق  ها  مقي نٌم ي ألنلدظ لاى وي لفات  وي ن الا وي ي ائي وة ى تؽطً   امط ٌقظطاب  الطالع 

تحقي دم تي فقلا د   الحكا   مقانينٌظ يوةً صي  وي دنتة  اا دم هًه  مي ذائي   ام  أحكادلا مقي نٌم 

 .2000/  3273دم  مد ني   ق   6لخ  مفق خ ب دم  مدا

 المادة الثانٌة والثالثون

 أل لزخ ي مدعل ا  مدنتعداظ  للؾ  مدحافلظ  فً منق   ني حًمدفتش  معدا إصل    متعاٌداا  ز مظ 

  معداا.لاى نالدظ يصحظ 

وي  نتصل    ألي د   إصل   يفى حامظ ي يل ةط  يشٌ  ٌللل نالدظ  معداا وي صحتل  م  ناطظ 

ًم   ميقؾ  مكاى وي  فً دا   ميطنً ا  متش ٌ  ٌق  ه  متً مالزدظ  ز مظ  مدةامفظ يفقا مألحكا  ي       ا 

 ماعدا.  م زئً

 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 ما هً صالحٌات مفتش العمل فً حالة وجود خطر ٌهدد سالمة العمال وصحتهم؟ 

ٌدكذذم مادفذذتش وم ٌطاذذب  صذذل    ألي دذذ   طاذذب إلةذذاا  متعذذلٌالا  مالزدذذظ مضذذدام  المتذذز    األحكذذا  

 م لي  معا ذا لنذل  تنفًٌينالدظ  ال ز   وي  مطاب دم  مناطظ  تةاً  متل  ٌ   م مقانينٌظ  مةاصظ  صحظ 

 ينالدتل .صحتل   ىةط  لاحليث 

  ذلك.تتناول  التًالنصوص التشرٌعٌة 

 .26/6/2000 تا ٌخ  3273دم  مد ني   6 مفق خ  ل  دم  مدالخ 
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 المادة الثالثة والثالثون

يٌحلل تش ٌ  كا ليمظ   دلاد  ٌاتز  صاحب  معدا ي معادا  امتعايم د  دفتش  معدا يتنلٌا قٌاد  

  مدفتش.وي ٌدتن  لم  متعايم د    متفتٌش تف ض لاى كا دم ٌع قا ولداا   متً معقي اا 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  العمل؟هل ٌلزم التشرٌع صاحب العمل والعامل بالتعاون مع مفتش 

  نع 

  عقوبات معٌنزة علزى مزن ٌعرقزل أعمزال التفتزٌش أو ٌمتنزع  دولتكم الموقرة فًهل ٌفرض التشرٌع

 المفتش؟عن التعاون مع 

  نع 

  ذلك.تتناول  التًالنصوص التشرٌعٌة 

ٌ  دحضذ  ضذ ط تنلذمٌتع ض دم ٌةامؾ  الحكا   مقانينٌظ  مدناط تنفًٌها دفتش  معدا وي ٌؽفا تط ٌقلذا 

  حق  ليم نا ي إنً  .

 المادة الرابعة والثالثون

  امتفتٌش.تعتدله  م لظ  مدةتصظ   مًيٌح   دفتش  معدا تق ٌ   حيا زٌا ت   متفتٌشٌظ يفقا مانديًج 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌوجد نموذج معتمد لتقارٌر التفتٌش؟ 

 ال 

  وهل ٌقوم بتقزدٌم تقرٌزر وفقزا  التفتٌش؟مفتش العمل بعد إتمام عملٌة ما هً المهام التً ٌقوم بها

 ؟من جهة عمله للنموذج المعتمد

  محا ظ.ولدامل  يتقا ٌ  ةاصظ كادا للا   نتٌ ظلاى دفتش  معدا تقلٌ  تقا ٌ  ننيٌظ 

  ٌتناول ذلك الذي التشرٌعًالنص. 

 2000/  3273دم  مد ني   3دم  مدالخ  2 مفق خ 

 المادة الخامسة والثالثون

 قٌاد   دلاد          مدنانب مل   يدعام ظ  مدةامفاا دم  ٌم:ٌتةً دفتش  معدا حٌم 
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  مدةامفظ.إنل    منصح ي   شال  شأم كٌفٌظ تالفى  -

  مدةامفظ.متالفى  شفلًتي ٌ  تن ٌ   -

 متل     مدةامفظ ةالا دلخ دعٌنظ. كتا ًتي ٌ  إنً    -

  امدةامفظ.تح ٌ  دحض   -

 صحتل .مل   ةط  ل ه  ٌللل نالدظ  معداا وي   مفي ي تةاً إ     ا  متنفًٌ  -

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  مخالفات؟حالة وجود  فًٌتخذها مفتش العمل  التًاإلجراءات  فًهل ٌنص التشرٌع على التدرج 

  نع 

  هذه اإلجراءات؟ هًما 

 يقائٌظ.  ي يب تنفًٌ تل  ٌ  لال ٌظ تي ٌ  إنً    -

 تنلٌ  دحاض  ض ط لاى  الث ننخ.  -

  ٌتناول ذلك الذي التشرٌعًالنص. 

 2000/  3273دم  مد ني   9 مدالخ 

 المادة السادسة والثالثون

تعله  م لظ  مدةتصظ   مًيٌ  لى دفتش  معدا حٌم تح ٌ ه دحض   مدةامفظ وم ٌكيم يفي  منديًج 

  امتفتٌش.

 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  ٌلتزم به مفتش العمل؟محضر مخالفة  ٌوجد نموذج لتحرٌرهل 

  نع 

  ٌتناول ذلك الذي التشرٌعًالنص. 

  معدا.دم قانيم  109 مدالخ 
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 المادة السابعة والثالثون

  متًوي لم ط ٌي  م لظ  مدةتصظ  امتفتٌش  د اش خ ٌ ف  دحض  ض ط  مدةامفظ إمى  مناطظ  مقضائٌظ 

  ميطنً.ٌن  لاٌلا  متش ٌ    متًيًم  يفقا مإل     ا   مدفتش ٌت علا 

 ٌلً:ٌرجى بٌان ما 

 ما هو االجراء الذي ٌتبعه مفتش العمل بعد ضبط المخالفة؟ 

ٌيدذال  ي نذطظ  15دحض   مض ط إمى  مقضا   مدةت  فذً حامذظ مذ  تذت   متنذيٌظ ضذدم دلاذظ ٌت  إحامظ 

   ل  ي. متنانا 

  ٌتناول ذلك الذي التشرٌعًالنص. 

....................................................................................................... 

 

 

 المادة الثامنة والثالثون

 .ٌكيم مدحض  ض ط  مدةامفظ  مقيخ  م  يتٌظ إمى وم ٌ  ا  معكس

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  أمام القضاء؟الثبوتٌة حجٌة محضر المخالفة، هل ٌحوز القوة  هًما  

 نٌظ.ٌكيم مادحاض   مدنلدظ  مقيخ  م  يتٌظ إمى وم ٌ  ا  معكس يًم   ن ب ول    مٌدٌم  مقاني

  ٌتناول ذلك الذي التشرٌعًالنص. 

 .2000حزٌ  م  26 تا ٌخ  3273 ني  دم  مد 9دم  مدالخ  خ مفق خ  ألةٌ 

 

 المادة التاسعة والثالثون

 مننظ لاى  ألقا  يتكيم  فًٌنعى  لاز  متفتٌش إمى إ      متفتٌش لاى  مدنشأخ  مي حلخ د خ ي حلخ 

 شكيى.وي  نا  لاى   نتقائٌظ وي  تت عٌ  وي  لي ٌظ زٌا  ا  متفتٌش 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  التفتٌش؟السنة؟ وكٌؾ تنظم زٌارات  فًعدد مرات التفتٌش على المنشؤة الواحدة  هوما 
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  يًم  يفقذال ماتفتذٌش  مذلي ي لاذى ونذ  ٌدكذم متفتٌش لاى  مدنشأخ  مد خ  مي حلخ ننيٌال تت ايز زٌا خ  ال 

 مادتا عظ.حاا ي يل دةامفاا يًم   فً تت ايز  مزٌا  ا هً   معلل

 المادة األربعون

   متامًتعل  م لظ  مدةتصظ  امتفتٌش تق ٌ   ننيٌا شادال لم نشاطاتلا ةالا فت خ ال تت ايز نلاٌظ  معا  

ةالا  ال ظ وشل    مع  ًقا   لا  لاز  متفتٌش  يت نا ننةظ دن  إمى دكتب  معدا   متًٌتنايا  مفعامٌاا 

  صلي ه.دم تا ٌخ 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  ؟شامل عن نشاط الجهة المختصة بالتفتٌش سنويهل ٌتم إعداد تقرٌر 

  نع 

 .ٌتناول ذلك الذي التشرٌعًالنص  -

 .3273دم  مد ني   3نٌظ دم  مدالخ  مفق خ  م ا

  العربً؟هل ٌتم إرسال نسخة من تقرٌر التفتٌش إلى مكتب العمل 

  نع 

 ال 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

 العمل والعمال عند إعداد التقرٌر.عدم التنسٌق مع منظمات أصحاب  -1

، 16، 15، 14، 12، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1التؽطٌة التشرٌعٌة ألحكام المواد:  توفر -2

17 ،18 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،33، 37 ،39 . 

 التشرٌعٌة ألحكام المواد:  التؽطٌة توفر عدم -3

 (11 ) .الخاصة بتوفٌر الحماٌة الالزمة لمفتشً العمل 

  (13 .الخاصة بتوفٌر وسائل أو تسهٌالت نقل للمفتشٌن ) 

  (19 .الخاصة بالتنسٌق بٌن تفتٌش العمل وتفتٌش التؤمٌنات االجتماعٌة ) 

  (34.الخاصة بوجود نموذج معتمد لتقرٌر الزٌارة التفتٌشٌة ) 
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، 38، 36، 34 ،32 ،24، 23، 22، 21، 20تشرٌعٌة ألحكام المواد: عدم التؤكد من وجود تؽطٌة  -4

 نظراً لعدم تضمٌن الرد لنصوص التشرٌعات التً تؽطً هذه األحكام. 40

 

* * * 

 

 اإلتفاقٌات ؼٌر الُمصادق علٌها

 بشؤن المستوى األدنى للتؤمٌنات اإلجتماعٌة. 1971( لسنة 3اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -أ

 –  م دلي ٌظ  ما نانٌظدم  1971( مننظ 3 مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  ) يصا دكتب  معدا

 ي ا  فً  م ل دا ٌاً:

بشززؤن الحززد األدنززى للتؤمٌنززات االجتماعٌززة علززى  1971( لسززنة 3هززل تززم عززرض االتفاقٌززة العربٌززة رقززم )-1

 ؟السلطات المختصة

 ال  -

 تصة بالتصدٌق؟ من هً السلطة المخ -2

  متش ٌعٌظ مناطظ 

 شؤنها؟بما هو اإلجراء الذي تم اتخاذه  -3

  التفاقٌظ متصلٌي لاى  

  ًمعا وة  

   متصلٌي   ا  

   متصلٌيلل  

 

 ؟التصدٌق على االتفاقٌة حتى اآلن هل توجد صعوبات تشرٌعٌة تحول دون -4

 ي معداا  ي دنلداا وصحاب  معدا   انتلا ال تي ل صعي اا  -

 اآلن؟هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى  -5

 ولاله مصعي اا هً كدا ًك   -
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التصزدٌق علزى االتفاقٌزة  هل هناك تصورات لدٌكم للتؽلب على الصعوبات السزابقة الزذكر بهزدؾ تسزهٌل -6

 ؟مستقبالً 

  معداٌدكم تنلٌا  مصعي اا ل    محي   يي شاا  -

 ؟ا أن تسهل التصدٌق على االتفاقٌةن شؤنههل تم اتخاذ إجراءات م -7

 ال -

 هل تم االسترشاد بؤحكام االتفاقٌة فً تشرٌعاتكم المتعلقة بالموضوع ؟ -8

 .6916ق ا  ق     التفاقٌظ ننظ  6910قانيم  مضدام  ال تدالً فً م نام صل  ننظ  -

 ؟ى االتفاقٌةٌة لتسهٌل التصدٌق علهل ترؼبون فً تقدٌم فنً من قبل منظمة العمل العرب -9

  التفاقٌظ.ال ٌحتاج  ألد  مكيم  مقانيم  ما نانً دتقل  لاى  -

ن إعدادكم لهذا التقرٌر ، تمشٌاً مع صحاب األعمال والعمال فً بلدكم حٌهل تم التنسٌق مع منظمات أ -10

 ( من نظام اتفاقٌات توصٌات العمل العربٌة ؟17ما تقضٌه المادة )

ي  مصذذنليي  مذذيطنً ق ٌذذ  ي و وي  دعٌذذظ  مصذذنالٌٌم  ما نذذانٌٌم  مد فذذي  لذذً   مت  نذذتادنامقذذل  -

  ال تدالً.

 التقرٌر:الجهة اإلدارٌة التً تولت إعداد هذا  -

 حض خ  ئٌس د اس   ل  خ  مدحت   

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

عرض اإلتفاقٌة على السلطة ل اإلجراءات الالزمةإتخاذ اللجنة علماً بما جاء فً التقرٌر، وتؤمل  أخذت

 المختصة بالتصدٌق. 

* * * 

 بشؤن المرأة العاملة. 1976( لسنة 5اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -ب

 – ما نانٌظ  م دلي ٌظ دم  1976 ( مننظ5يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

 ي ا  فً  م ل دا ٌاً:
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 ؟على السلطات المختصةبشؤن المرأة العاملة  1976( لسنة 5هل تم عرض االتفاقٌة العربٌة رقم ) -1

 دش يع  مقانيم(  )  طال نع   -

 ؟ دٌقمن هً السلطة المختصة بالتص -2

  مناطظ  متنفًٌٌظ ي علها  مناطظ  متش ٌعٌظ

 بشؤنها؟ما هو اإلجراء الذي تم اتخاذه  -3

  التفاقٌظ. متصلٌي لاى  

  ًمعا .وة  

   متصلٌي.   ا  

   متصلٌي.لل  

  مدناقشظ.حتى تا ٌة  م  ٌتةً وي إ      دا ًك  ولاله  ندا هً قٌل  -

 ؟التصدٌق على االتفاقٌة حتى اآلن هل توجد صعوبات تشرٌعٌة تحول دون -4

 صعي اا.ال تي ل  -

 اآلن؟هـــل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى  -5

  متش ٌعٌظ.ن لظ  م ا ملى  مناطظ  -

هل هناك تصورات لدٌكم للتؽلب على الصعوبات السابقة الزذكر بهزدؾ تسزهٌل التصزدٌق علزى االتفاقٌزة  -6

 مستقبالً ؟

 ولداملا. مدل  قٌا   مناطظ  متش ٌعٌظ  يضعلا لاى  ليا  -

 ؟ا أن تسهل التصدٌق على االتفاقٌةهل تم اتخاذ إجراءات من شؤنه -7

 دشاكا. ل وٌظ ال تي  -

 ؟فً تشرٌعاتكم المتعلقة بالموضوع هل تم االسترشاد بؤحكام االتفاقٌة -8

  ألديدظ.دا ٌتعاي  عدا  مننا  يإ ازخ ا  أحكا  دش يع قانيم  معدا  ك -

 هل ترؼبون فً تقدٌم فنً من قبل منظمة العمل العربٌة لتسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة ؟ -9

  ألد .ال ٌحتاج  -



312 

  
 

تم التنسٌق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فً بلزدكم حسزن إعزدادكم لهزذا التقرٌزر ، تمشزٌاً هل  -10

 ( من نظام اتفاقٌات توصٌات العمل العربٌة ؟17مع ما تقضٌه المادة )

  ما نانٌٌم.مقل  نتادنا  وي  دعٌظ  مصنالٌٌم  -

 التقرٌر:الجهة اإلدارٌة التً تولت إعداد هذا  -

 دا. معدلٌ  لا  يز  خ 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

 . موافاتها برأي السلطة المختصة بالتصدٌق حٌن صدورهاللجنة علماً بما جاء فً التقرٌر، وتؤمل  أخذت

 

* * * 

 

 بشؤن السالمة والصحة المهنٌة. 1977( لسنة 7اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -ج

 – ما نانٌظ  م دلي ٌظ دم  1977 ( مننظ7 مع  ٌظ  ق  ) يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ

 ي ا  فً  م ل دا ٌاً:

بشزؤن السزالمة والصزحة المهنٌزة علزى السزلطات  1977( لسزنة 7هل تم عرض االتفاقٌة العربٌة رقزم ) -1

 المختصة؟

 ال  -

 ؟ من هً السلطة المختصة بالتصدٌق -2

  متش ٌعٌظ مناطظ 

 بشؤنها؟ما هو اإلجراء الذي تم اتخاذه  -3

  التفاقٌظ. متصلٌي لاى  

  ًمعا .وة  

 ا   متصلٌي   . 

   متصلٌيلل . 
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 ولاله.حتى تا ٌة  م  ٌتةً وي إ      دا ًك  ولاله  ندا ًك   -

 اآلن؟هل توجد صعوبات تشرٌعٌة تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى  -4

 ي معداا.ال تي ل صعي اا  انتلا    ي دنلداا وصحاب  معدا  -

 ؟التصدٌق على االتفاقٌة حتى اآلن هـــل هناك صعوبات أخرى تحول دون -5

 مصعي اا هً كدا ًك  ولاله.  -

هل هناك تصورات لدٌكم للتؽلب على الصعوبات السزابقة الزذكر بهزدؾ تسزهٌل التصزدٌق علزى االتفاقٌزة  -6

 مستقبالً؟

  معدا.ٌدكم تنلٌا  مصعي اا ل    محي   يي شاا  -

 االتفاقٌة؟هل تم اتخاذ إجراءات من شؤنها أن تسهل التصدٌق على  -7

 ال  -

 بالموضوع؟هل تم االسترشاد بؤحكام االتفاقٌة فً تشرٌعاتكم المتعلقة  -8 

ظ  مدلنٌذذظ ل ذذ   مد  نذذٌ   متط ٌقٌذذظ مقذذانيم  معدذذا يال نذذٌدا  مد نذذي   مدتعاذذي  امصذذحظ ي منذذالد -

 .6335/  66836 مدنتلٌظ  م نا  

 االتفاقٌة؟هل ترؼبون فً تقدٌم فنً من قبل منظمة العمل العربٌة لتسهٌل التصدٌق على  -9

  مدنلدظ.ال يفي إدكانٌاا  -

تمشٌاً مع  التقرٌر،هل تم التنسٌق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فً بلدكم حسن إعدادكم لهذا  -10

 العربٌة؟( من نظام اتفاقٌات توصٌات العمل 17ما تقضٌه المادة )

  أل ي ظ.م  تصا  تا ٌة  حتى -

 التقرٌر:الجهة اإلدارٌة التً تولت إعداد هذا 

  معدا.دلٌ  لا  يز  خ  -

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

قٌة على السلطة اإلتفالعرض وتؤمل إتخاذ اإلجراءات الالزمة اللجنة علماً بما جاء فً التقرٌر،  أخذت

 المختصة بالتصدٌق.  

* * * 
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 دولة لٌبٌا .10    

 

 اإلتفاقٌات الُمصادق علٌها

 بشؤن المرأة العاملة. 1976( لسنة 5اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -أ

ي ذا  فذً  –ليمذظ مٌ ٌذا دذم  1976 ( منذنظ5يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌذظ  قذ  )

 هً   م ل دا ٌاً:

 

 نموذج التقرٌر

 القسم األول

 بٌانات عامة 

( لسزنة 5ٌرجى بٌان النص التشرٌعً الذي صدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقٌة العربٌة رقم ) -1

 بشؤن المرأة العاملة. 1976

 ق    دؤتد   مشعب  معا 

النصوص التشرٌعٌة السارٌة التً لها عالقة بؤحكام االتفاقٌة، وكذلك بٌان ٌرجى إرفاق أرقام وتوارٌا  -2

 الا(. –اللوائح  –التطبٌق العملً لتلك النصوص التشرٌعٌة )القرارات الوزارٌة 

ٌرجى بٌان النص التشرٌعً الذي ٌعطً االتفاقٌات الدولٌة المصادق علٌها قوة النفاذ بمجرد التصدٌق  -3

 ة االتفاقٌات المصادق علٌها بالنسبة للتشرٌعات الداخلٌة.علٌها مع بٌان مرتب

  مقانيم  مدلنً  مدالخ

 ٌرجى بٌان النص التشرٌعً الذي ٌحدد مرتبة االتفاقٌات المصادق علٌها بالنسبة للتشرٌعات الداخلٌة. -4

 .  وي  التفاقٌظ  مليمٌظٌؤةً ٌظ ليمٌظ  م وي  ٌم  متش ٌ   ماٌ ً ي تفاق فًإً  حلث ةالؾ 

هل تم التنسٌق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فً دولزتكم المزوقرة حزٌن أعزدادكم لهزذا التقرٌزر؟  -5

 ( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة.17وذلك تمشٌاً مع أحكام المادة )

 ال 
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 فً حالة اإلجابة ب)نعم(، ٌرجً ذكر المنظمات التً تم التنسٌق معها.

شذ ي  مذ الل يؼ  لذا ي ني لذا ينذعا يز  خ  فذًإم دنلداا وصحاب  معدا يدنلداا  معدذاا دتعذللخ 

    ٌظ ي مليمٌذظ  مدصذالي لاٌلذا تفاقٌاا  معدا  مع إمى إلل ل دش يع قانيم لدا  لٌل ٌنل   منقا اا د  لٌال 

( منذنظ 87 مليمٌذظ  قذ  ) شأم  مح ٌاا ي محقيي  منقا ً يكذًم   تفذاقٌتً  معدذا  1976( معا  8يهً  ق  )

 شذأم حذي  متنلذذٌ   1949( منذنظ 89 شذأم  مح ٌذاا  منقا ٌذظ يحداٌذذظ حذي  متنلذٌ  ي التفاقٌذظ  قذذ  ) 1984

 معدامٌذذظ يدنلدذذاا وصذذحاب  معدذذا  ي مدفايضذظ  م دالٌذذظ ينذذ ي وم لذذ ض هذذً   مدشذذ يع لاذى  مدنلدذذاا

 وا تأ ٌا إصذل  ه إمذى حذٌم صذلي   يلاى دم ٌعٌنل  هً   مقانيم كدا ل ض لاى  مناطظ  مدةتصظ  متً

 . لٌل ملنتي  يإلالخ  نتةاب   مدام 

 القسم الثانً

 التشرٌعات السارٌة التً تؽطً أحكام االتفاقٌة 

  األولًالمـــادة 

 " نطاق التطبٌق "

ٌ ب  معدا لاى دناي خ  مد وخ ي م  ا فً كافظ تش ٌعاا  معدا  كدا ٌ ب وم تشتدا هًه  متش ٌعاا 

  ألحكا   مدنلدظ معدا  مد وخ  يًم  فً كافظ  مقطالاا  صفظ لادظ يلاى  ألة  فً قطاع  مز  لظ.لاى 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل تتضمن تشرٌعات العمل فً دولتكم الموقرة احكاما خاصة بعمل المرأة؟ -1

  نع 

 هل تشمل االحكام الُمنِظمة لعمل المرأة كافة قطاعات العمل؟ -2

  نع 

 

 تشرٌعات العمل فً دولتكم الموقرة على المساواة بٌن المرأة والرجل؟هل تنص  -3

  نع 

 فً حامظ    ا ظ ب)ال(  ٌ  ً  ٌام  مقطالاا  مدنت ناخ.

لالقاا  معدا تشؽٌا  مننذا  ي الحذل ث ينصذا   شأم 2010( مننظ 12 ا   مفضا  م امث دم قانيم  ق  )

ال ٌ يز تدٌٌز  م  ذاا لاذى  مننذا  فذً  مدعاداذظ ي النذتةل   يفذى ) ٌاً:(  منط   م انً لاى دا 24 مدالخ )
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  مدتنايٌظ. مدقا ا ) أل  ( لم  معدا ًي  مقٌدظ 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على حكم هذه المادة 

 الثانٌةالمـــادة 

 " االستخدام واألجور"

ي مدذ وخ  فذً كافذظ د ذاالا  معدذا  ٌ ب  معدا لاى ضدام تكافؤ  مف   فذً  النذتةل    ذٌم  م  ذا 

 لنل تنايى  مدؤهالا ي مصالحٌظ  كدا ٌ ب د  لاخ لل   متف قظ  ٌنلدا فً  مت قً  ميلٌفً.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 النصوص التً تضمن تكافإ الفرص فً االستخدام بٌن الرجل والمرأة؟ -1

 :ٌأتًلاى دا  2010( مننظ 12يم )( دم  م اب  متدلٌلي مقان3)  مدالخنصا 

ٌكذذيم شذذؽا  ميلذذائؾ ي مدلذذم  كافذذظ دي قذذ   معدذذا ي النتذذاج ونذذاس د ذذلو  مكفذذا خ ي م ذذل  خ ي مدقذذل خ 

 ي النتحقاي يٌعتدل  الةتٌا   ٌم  مد شحٌم لاى  منز هظ ي مشفافٌظ ي معل مظ.

 ما هً النصوص التً تتضمن عدم التفرقة فً الترقً الوظٌفً؟ 

 -ٌـأتً: ( نصا لاى دا 12م  م اب  متدلٌلي مقانيم )د 2 مدالخ 

 معدا فً مٌ ٌا حي مكا دي طنٌم ني   ًكي  وي إنا ال يي  ب لاٌل  ٌقي   د لو  مدناي خ فً  النذتةل   

فٌدا  ٌنل  ي ٌم ؼٌ ه  دم  ال انب  مدقٌدٌم إقادظ قانينٌظ يٌح   تح ٌدال  اتال  م    ي منة خ يدلاه  

 ي النتةل  . ملا  

 الثالثةالمــادة 

ٌ ب  معدا لاى ضدام دناي خ  مد وخ ي م  ا فً كافظ ش يط يل يؾ  معدا  يضدام دذنح  مدذ وخ 

  معاداظ  أل    مددا ا أل    م  ا  يًم  لم  معدا  مددا ا.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 العمل؟اإلجراءات المتخذة لضمان مساواة المرأة والرجل فً كافة شروط وظروؾ  -1

 منصي   مقانينٌظ  مي  لخ فً  متش ٌعاا  ميطنٌظ يدنلا  مدالخ  م ام ظ  مدشذا   هً ال     ا  مدتةًخ 

 شذأم  1958( منذنظ 111إمٌلا ونفذا يإم مٌ ٌذا قذل صذلقا لاذى  تفاقٌذاا دنلدذظ  معدذا  مليمٌذظ دنلذا )

د   مدتحلخ  شأم دحا  ظ  متدٌٌز نتةل   ي مدلنظ ي تفاقٌظ  منٌل  ي مصال خ لم دنلدظ  أل   متدٌٌز فً 

 وشكام .  دٌ  
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 الضمانات لمنح المرأة العاملة األجر المماثل ألجر الرجل عند تماثل العمل.  -2

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

ي الحذل ث يقذل   مننا ن ي   شا خ إمٌ  ي متً تضدنا تشؽٌا  2010( مننظ 2( دم قانيم  ق  )24 مدالخ )

نلدا نصيصال ةاصظ  عل   متدٌٌز فً  أل    ٌم  م  ا ي مد وخ فً  معدا يفى  مقٌدظ  مدتنايٌظ يال ٌ يز 

 ي النتةل  .وٌضال  متدٌٌز فً  مدعاداظ 

 الرابعةالمادة 

 " التعلٌم والتوجٌه والتدرٌب "

دذ   م  ذا  فذً كافذظ د  حذا ٌ ب  معدا لاى ضدام إتاحظ  مف   ماد وخ  معاداظ لاى قل   مدنذاي خ 

  متعاٌ   يكًم  فً  متي ٌ  ي متل ٌب  مدلنً  ق ا ي عل  المتحاي  امعدا.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 ضمانات تحقٌق المساواة بٌن المرأة والرجل فً كافة مراحل التعلٌم. -1

 بالعمل. ضمانات المساواة بٌن المرأة والرجل فً التوجٌه و التدرٌب المهنً قبل وبعد االلتحاق -2

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

( منذنظ 18فلي دط ي لاى  مننا  ي م  اا يقانيم  متعاذٌ  وٌضذال  قذ  ) 2010( مننظ 12قانيم  معدا  ق  )

2010. 

 الخامسةالمادة 

 مدنذديح -ٌ ب  معدا لاى ضدام تيفٌ  تنلٌالا إلالخ تذل ٌب  مدذ وخ  معاداذظ  عذل فتذ  ا  نقطاللذا

 لم د اا  معدا.- لا

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  ٌرجً بٌان التسهٌالت المقدمة للمرأة العاملة إلعزادة تزدرٌبها بعزد فتزرات انقطاعهزا المسزموح بهزا

 عن مجال العمل؟ 

 شأم تشذؽٌا  مدذ وخ  1988مننظ  164 مشع ٌظ  معادظ د اس  ميز     ق   ظت  إصل   ق    دم  ما ن

 ( لاى ن ٌان  لاى  دٌ   مننا   مقال  ا لاى  معدا  انت نا   مننذا 1خ ) مع  ٌظ  ماٌ ٌظ ينصا  مدال

 ةاصظ.ن ي لاٌل  قي نٌم ت معادالا  امش طظ ي م دا   حٌث 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 
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 ٌأتً:  مدشا  إمٌ  نافال ي مدالخ  م انٌظ دم هً   مق    لاى دا  1988( مننظ 164 ق  )  ميز   ق   د اس 

 معدا ي  ب لاى  مد وخ  مقال خ لاٌ  ت اه  مد تد  يمادذ وخ  محذي فذً دز يمذظ  أللدذاا ي ميلذائؾ  دةتاذؾ 

متذذل ٌب  مدلنذذً كدذذا ملذذا  محذذي فذذً  متدتذذ   كافذذظ فذذ      مد تدذذ   منشذذاطاا  القتصذذالٌظ ي ال تدالٌذذظ فذذً 

 ي ميلائؾ. متً تتطا لا دز يمظ هًه  أللداا  ًي ميلٌف

 السادسةالمادة 

 " ظروؾ العمل وحماٌة المرأة "

ٌحلذذ  تشذذؽٌا  مننذذا  فذذً  أللدذذاا  مةطذذ خ وي  مشذذاقظ وي  مضذذا خ  امصذذحظ وي  ألةذذالي  متذذً ٌحذذللها 

  متش ٌ  فً كا ليمظ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  الضارة بالصحة أو / الشاقة/هل ٌنص تشرٌع العمل على حظر تشؽٌل النساء فً األعمال )الخطرة

 .األخالق

  نع 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

 -ٌأتً: نصا لاى دا  2010( مننظ 12( دم قانيم )24 مدالخ )

ال ٌ يز تشؽٌا  مننا  فً  أللداا  متً ال تتنانب يط ٌعظ  مدذ وخ ي متذً ٌصذل   تحلٌذلها قذ    دذم د اذس 

 مذيز    يال ٌ ذذيز تدٌٌذذز  م  ذذاا لذذم  مننذذا  فذذً  مدعاداذذظ ي النذذتةل   يفذذى  مدقا ذذا لذذم  معدذذا ًي  مقٌدذذظ 

 متذذً ٌحذذللها د اذذس  مدتنذذايٌظ يٌ ذذيز تةفذذٌض نذذالاا  معدذذا  امننذذ ظ ملذذم فذذً  عذذض  مدلذذم ي أللدذذاا 

  ميز   .

 السابعةالمادة 

ال ٌ يز تشؽٌا  مننا  مٌال  يتحلل  م لاا  مدةتصظ فً كا ليمذظ   مدقصذيل  اماٌذا ط قذا مدذا ٌتدشذى 

 د   ي يديق  يتقامٌل كا  ال  يتنت نى دم ًم   أللداا  متً ٌحللها  متش ٌ  فً كا ليمظ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 دولتكم الموقرة على حظر تشؽٌل النساء لٌالً؟ هل ٌنص تشرٌع العمل فً -1

  نع 
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 ماهً ساعات اللٌل المحددة فً التشرٌع التً ٌحظر تشؽٌل النساء خاللها؟ -2

 يش يقلا.هي  مًي ٌنفً دا  ٌم ؼ يب  مشدس  ً ماٌام  معدا  م لٌل وم  معدا يي ل فً دش يع قان

 تشؽٌل النساء لٌالً؟ماهً االعمال التً ٌستثنٌها التشرٌع من حظر  -3

 معدا  م لٌل نصا لاى لل   ي ز تشؽٌا  مننا  مٌالل إال فً  ألحي ا  يم( دم دش يع قان78 مدالخ )

ٌحلل   نذت نا  ا د ذا  مدنتشذفٌاا وي ي أللداا  متً ٌصل   لا ق    دم يزٌ   معدا ي متأهٌا  مًي 

 يلائؾ إش  فٌظ وي ؼٌ ها.   معادالا فً

 الثامنةالمادة 

ٌ ب لاى صاحب  معدا فً  مدنشآا  متً تعدا فٌلا ننا   تلٌئظ ل   ماحضانظ  دف له  وي  االشت    

 د  دنشأخ  وي دنشآا وة ى.

 يٌحلل تش ٌ  كا ليمظ ش يط إنشا  يدي صفاا ينلا  لي   محضانظ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 دار للحضانة؟على إلزام المنشآت التً تعمل فٌها نساء بتهٌئة هل ٌنص التشرٌع  -1

  نع 

 هل ٌحدد التشرٌع شروط إنشاء دور الحضانة ومواصفاتها ونظامها؟ -2

  نع 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

( وي  ا لاذى  لذاا  معدذا  متذً تقذي   تشذؽٌا ننذا  ًي ا وطفذاا وم تةصذ  ودذاكم محضذانظ 26 مدالخ )

تةصذذٌ  ودذذاكم محضذذانظ وطفذذاملم يل فذذا  مالئحذذظ فذذً  ذذيز وم تشذذت   وك ذذ  دذذم  لذذظ ي حذذلخ وطفذذاا يٌ

  مننا . متنفًٌٌظ  مش يط ي مضي  ط  مدتعاقظ  تنلٌ  تشؽٌا 

 

 التاسعةالمادة 

ٌ ب  معدا لاى تةفٌؾ  أللداا  متً تكاؾ  لا  مد وخ  معاداظ و نا   مفت خ  ألةٌ خ ماحدا  يفى  مفت خ 

 فً  مفت  ا  مدًكي خ. أليمى لقب  مياللخ  يٌحل  تشؽٌالا نالاا إضافٌظ 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:
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هل ٌنص التشرٌع على تخفٌؾ األعمال التً تكلؾ بها المرأة العاملة اثناء الفترة األخٌرة للحمل؟ وفزى  -1

 الفترة األولى عقب الوالدة؟

  نع 

 

 فً حامظ    ا ظ ب)نع (  دا هً  مفت  ا  مدًكي خ فً  متش ٌ ؟

 نفنلا.تحلٌل  مفت  ا دت يكظ ماد وخ 

 هل ٌنص التشرٌع على حظر تشؽٌل المرأة فً الفترات المذكورة فً هذه المادة ساعات عمل اضافٌة؟ -2

  نع 

 ال 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

( وي  ذا 17( ي مدذالخ )16دحلل ال ٌت ايز  الث نالاا مدي  لذظ ضذؽط  معدذا دذالخ )   ضافًإم  معدا 

 .  حظ ال تزٌل فً د ديللا لم نالظ م تتةاا نالاا  معدا فت خ وي وك   ماصالخ يتنايا  مطعا  ي م

 العاشرةالمادة 

 " رعاٌة األمومة "

 ميضذ   مدذلخ ال تقذا لذم لشذ خ  ماد وخ  معاداظ  محي فً  محصيا لاى إ ازخ  ذأ   كادذا ق ذا ي عذل

ونذذا ٌ   لاذذى وال تقذذا دذذلخ هذذًه    ذذازخ  عذذل  ميضذذ  لذذم نذذتظ ونذذا ٌ   يٌحلذذ  تشذذؽٌالا ق ذذا  نقضذذا   مدذذلخ 

  مدًكي خ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌنص التشرٌع على حق المرأة العاملة فً إجازة بؤجر كامل قبل وبعد الوضع؟ -1

  نع 

 وبعد الوضع؟ما هً مدة االجازة؟ قبل  -2

 كادا.( ونا ٌ  ي أ   6ا لم )ق( ون يلال تتضدم فت خ إمز دٌظ  عل  ميض  ال ت14إ ازخ  ميض  )

 هل ٌنص التشرٌع على حظر تشؽٌل المرأة قبل انقضاء مدة اجازة الوضع؟ -3

  نع 
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لش  شل    متامٌظ   م دانٌظكدا ٌكيم ماد وخ  معاداظ فً ةالا  2010مننظ  12( دم  مقانيم 25دالخ )

متذا ٌخ  ميضذذ   محذذي فذً  متدتذذ   فتذذ خ وي فتذذ  ا تيقذؾ لذذم  معدذذا ةذذالا نذالاا  معدذذا ال تقذذا فذذً 

 .تعت   نالاا لدا دلفيلظ  مدقا ا د ديللا لم نالظ ي حلخ دم و ا إ ضاع  طفاملا لاى وم

 المادة الحادٌة عشرة

 منذا   لذم  محدذا وي  ميضذ  ط قذا مدذا تدنح  مد وخ  معاداظ إ ازخ د ضٌظ ةاصذظ  فذً حامذظ  مدذ ض 

ٌحذذلله  متشذذ ٌ  فذذً كذذا ليمذذظ  يًمذذ  دذذ  د  لذذاخ لذذل   حتنذذاب هذذًه    ذذازخ دذذم  ذذٌم    ذذاز ا  مد ضذذٌظ 

  مدنصي  لاٌلا فً  مقانيم.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌنص التشرٌع على منح المرأة العاملة اجازة مرضٌة خاصة فً حالة المرض الناجم عن الحمل أو -1

 الوضع؟

  أ   كادا     ازخنع  تدنح  

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

  مًك .(  منا ي 12( دم قانيم )25دالخ )

 الثانٌة عشرةالمادة 

ٌحل  فصا  مد وخ  معاداذظ و نذا  حدالذا وي قٌادلذا  إ ذازخ  ميضذ   وي و نذا  إ ازتلذا  مد ضذٌظ  نذ ب 

  محدا وي  ميض .

 ٌلً:ٌرجى بٌان ما 

هل ٌنص التشرٌع على حظر فصل المرأة العاملة اثناء الحمزل، وكزذلك اثنزاء اجزازة الوضزع واإلجزازات  -1

 المرضٌة بسبب الحمل أو الوضع؟

  نع 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

 مد وخ   نذا  حدالذا وي   نذا   لداال ٌ يز إنلا   2010( مننظ 12( دم قانيم )25 مفق خ  م انٌظ دم  مدالخ )

 .   ضاعتؽٌ لا إ ازخ  ديدظ إال ألن اب د   خ ال تدا  صاظ إمى  محدا وي  مياللخ يدضالفاتلا وي 
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 الثالثة عشرةالمادة 

 " اإلجازات الخاصة "

مكال  مزي ٌم  معاداٌم   محي فً  محصيا لاى إ ازخ  ليم و    مد  فقظ  آلة  فً حامظ  نتقامذ  إمذى 

دكام اة  ؼٌ  دكام  معدا  ألصاً  فً ل ةا  مليمظ وي ةا  لا  يٌت   تحلٌل  محذل  ألقصذى  مدصذ ح  ذ  

 متش ٌ  كا ليمظ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

هل ٌنص التشرٌع على الحق لكال الزوجٌن العاملٌن فً الحصول على إجازة بدون أجر لمرافقزة اآلخزر  -1

 العمل األصلً؟ فً حالة انتقاله إلى مكان آخر ؼٌر مكان 

  نع 

هل ٌقتصر الحق فً اإلجازة على انتقال مكان العمل داخل الدولة أم ٌشزمل كزذلك االنتقزال للعمزل خزارج  -2

 الدولة؟ 

 هل ٌحدد التشرٌع المدة القصوى لإلجازة؟  -3

  نع 

 *فً حامظ    ا ظ ب)نع (  دا هً هًه  مدلخ؟

 - متنفًٌٌظ:   مالئحظ( دم 19إم  ال ازخ  ليم د تب دتنيلظ يهً فً  مدالخ )

  لا. امنف  ماةا ج  ش ط وال تت ايز  مدلخ  مد ة   ألحلهدامازيج وي  مزي ظ إً   ة   -1

ألن اب وة ى ٌ ذلٌلا  معادذا وي  مديلذؾ يقذل ها  لذظ  معدذا يٌ ذب وال تقذا هذًه    ذازخ فذً  -2

 محامظ لم شل ٌم يال تزٌل لاى ننظ إال إً  كانا ددنيحظ مؽ ض  مل  نظ وي  معدا فلذً قا اذظ 

 مات لٌل.

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

 .2010( مننظ 12متنفًٌٌظ مقانيم )( دم  مالئحظ  19 مدالخ )  متش ٌعً من  

 الرابعة عشرةالمادة 

ماد وخ  معاداظ  محي فً  محصيا لاى إ ازخ  ذليم و ذ  ماتفذ غ مت  ٌذظ وطفاملذا  يًمذ  ط قذا ماشذ يط 

 ي مدلخ  متً ٌحللها  متش ٌ  فً كا ليمظ  يٌحتفل ماد وخ  معاداظ  يلٌفتلا ةالا هًه    ازخ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:
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 التشرٌع على حق المرأة العاملة فً اجازة بدون اجر للتفرغ لتربٌة اطفالها؟ هل ٌنص -1

  نع 

 ما هً مدة هذه اإلجازة وشروط الحصول علٌها؟ -2

 ن ي يت  إٌضاح  فً  مدالخ  منا قظ 

 هل تحتفظ المرأة العاملة بوظٌفتها خالل هذه االجازة؟ -3

  نع 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

( كًم   الحتفال  يلٌفظ دكفيا 104ي مدالخ ) 2010( مننظ 12( دم  مالئحظ  متنفًٌٌظ مقانيم )103 مدالخ )

  م  ا.ني   ماد وخ وي 

 الخامسة عشرةالمادة 

 " الضمانات االجتماعٌة "

 ٌ ب وم ٌشدا تش ٌ   متأدٌناا  ال تدالٌظ  مةا   كا ليمظ  تأدٌنا ةاصال مألديدظ.

 ٌلً:ٌرجى بٌان ما 

 هل ٌنص تشرٌع التؤمٌنات االجتماعٌة على تؤمٌن خاص لألمومة؟ -1

  نع 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

 نلذذا   م لاٌذذظ  مي مدنتفعذذي شذذأم صذذنليي  م لاٌذذظ  ال تدالٌذذظ يتعلٌالتذذ   1428( منذذنظ 20 مقذذانيم  قذذ  )

 ملذ  دذم ال يمذً   مدعذاقيم   مك ٌ خ  ال تدالٌظ فئاا للٌلخ يمٌنا دقصي خ لاى  ألديدظ فقط دنل   ألن  

 إمٌ .( دم  مقانيم  مدشا  3يؼٌ ه  ددا نصا لاٌ   مدالخ )

 

 السادسة عشرةالمادة 

 زي لا  ليم حل وقصى.ماد وخ  معاداظ  محي فً  م د   ٌم و  ها وي دعاشلا  ي ٌم دعاشلا لم  -و 

مزيج  مد وخ  معاداظ  محذي فذً  م دذ   ذٌم و ذ ه وي دعاشذ   ي ذٌم دعاشذ  لذم زي تذ   ذليم حذل  -ب 

 وقصى.
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أليالل  مد وخ  معاداظ  محي فً  م د   ٌم دعاشل  لم ي مله   يدعاشل  لم ي مذلتل   ذليم  متقٌذل  -ج 

  حل وقصى.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

االجتماعٌزة للمزرأة العاملزة الحزق فزً الجمزع بزٌن اجرهزا أو معاشزها وبزٌن هل ٌضمن تشرٌع التؤمٌنات  -1

 معاشها عن زوجها دون حد أقصً؟

  نع 

 هل هذا الحق مضمون للزوج كذلك؟ -2

  نع 

 هل لألوالد حق الجمع بٌن معاشهم عن والدهم ومعاشهم عن والدتهم؟ وبدون التقٌد بحد اقصى؟ -3

  نع 

 ال 

 الدالة على ذلك.ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة 

  مشذع ٌظ( ) ما نظ( دم الئحظ دعاشاا  مضدام  ال تدالً  مصال خ  دي ب  ق    134( ي )133 مدالتام )

 .1981مننظ  669 ق  

 المادة السابعة عشرة

مألن خ وم تنتفٌل دم  متأدٌم  مصحً  مةا   امد وخ  معاداظ  يٌحلل  متش ٌ  فذً كذا ليمذظ  مدقصذيل 

  األن خ.

 ما ٌلً: ٌرجى بٌان

 هل ٌنص التشرٌع على حق األسرة فً االستفادة من التؤمٌن الصحً الخاص بالمرأة العاملة؟ -1

  نع 

 هل ٌحدد التشرٌع المقصود باألسرة؟ -2

  نع 

 فً حالة اإلجابة ب)نعم(، ٌرجً بٌان المقصود باألسرة.

  مزيج ي مزي ظ ي ال نا  
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 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

 ( 24 مدالخ ) 1980( مننظ 13قانيم  مضدام  ال تدالً  ق  )

 المادة الثامنة عشرة

ماد وخ  معاداظ  محي فً  محصيا لاى  مدنح  معائاٌظ  يًم  فً حامظ إلامتلا ألياللها يمزي لا إً  كام 

 لا ز .

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 العائلٌة؟هل ٌنص التشرٌع على حق المرأة العاملة فً الحصول على المنح  -1

  تدنح مازيج وي  مزي ظ يمٌس مال نٌم   معائاٌظ مدنحظ 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

  ال تدالً. شأم  مضدام  1980مننظ  13( دم قانيم  ق  24 مدالخ )

 المادة التاسعة عشرة

 " استحقاقات المرأة العاملة فً حالة االستقالة "

نلاٌذذظ  مةلدذذظ وي  مدعذذاش وي وٌذذظ  دكافذذأخمادذذ وخ  معاداذذظ  محذذي فذذً  محصذذيا لاذذى كادذذا حقيقلذذا فذذً 

 نتحقاقاا وة ى  فً حامظ  نذتقامتلا  نذ ب  مذزي ج وي   ن ذاب  لاذى وم ت ذلى  ؼ تلذا فذً  النذتقامظ  فذً 

 ةالا  مدلخ  متً حللها  متش ٌ  فً كا ليمظ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

ع علززى حززق المززرأة العاملززة فززً الحصززول علززى حقوقهززا فززً مكافززؤة نهاٌززة الخدمززة أو هززل ٌززنص التشززرٌ -1

 المعاش أو أٌة مستحقات أخرى فً حالة استقالتها بسبب الزواج أو اإلنجاب؟

  نع 

 هل ٌحدد التشرٌع مدة معٌنة لتقدٌم المرأة استقالتها؟ -2

 ال 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

 شذذأم إصذذل   قذذانيم لالقذذاا  معدذذا يال ٌي ذذل دذذلخ دعٌنذذظ فلذذً  2010( منذذنظ 12إم  متشذذ ٌ  هذذي قذذانيم )

 ت  ه.تنتطٌ  وم تقل   نتقامتلا فً وي يقا 
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

 .13، 12، 10، 8، 6، 4، 3، 2، 1ة ألحكام المواد: تشرٌعٌتؽطٌة  توفر -1

 رٌعٌة ألحكام المواد:تؽطٌة تش توفرعدم  -2

 ( 5المادة) إعادة تدرٌب المرأة العاملة بعد فترة إنقطاعها المسموح بها.رورة الخاصة بض 

 ( الخاصة بحظر تشؽٌل المرأة العامل ساعات إضافٌة أثناء الفنرة األخٌرة من الحمل. 9المادة ) 

 ( الخاصة بوجوب وجود تؤمٌن لألمومة. 15المادة ) 

،  18،  17،  16 ، 14،  11 ، 7للجنة التؤكد من وجود التؽطٌة التشرٌعٌة ألحكام المواد  لم ٌتسنّ  -3

 نظراً لعدم إدراج نصوص التشرٌعات التً تؽطً هذه األحكام ضمن التقرٌر.   19

 

* * * 

 

 بشؤن المفاوضة الجماعٌة. 1979( لسنة 11اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -ب

ي ا  فً  – ليمظ مٌ ٌادم  1979( مننظ 11حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  

  م ل دا ٌاً:هً  

 

 القسم األول

 بٌانات عامة 

( 11ٌرجى بٌزان الزنص التشزرٌعً الزذي صزدقت بموجبزه دولزتكم المزوقرة علزى االتفاقٌزة العربٌزة رقزم ) -1

 .الجماعٌة لمفاوضةبشؤن ا 1979لسنة 

  .  6330ي.   مدي في  6016 ظ( منن68 ق  ) صلقا مٌ ٌا  دي ب  مقانيم

ٌرجى إرفاق أرقام وتوارٌا النصوص التشرٌعٌة السارٌة التً لهزا عالقزة بؤحكزام االتفاقٌزة، وأن أمكزن  -2

 الا(. –اللوائح  –التعرض للتطبٌق العملً لتلك النصوص التشرٌعٌة )القرارات الوزارٌة 

  معدا يالئحت   متنفًٌٌظ. شأم لالقاا  6363( مننظ 66قانيم  ق  )
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ٌرجى بٌان النص التشرٌعً الذي ٌعطً االتفاقٌات الدولٌة المصادق علٌها قوة النفزاذ بمجزرد التصزدٌق  -3

 علٌها مع بٌان مرتبة االتفاقٌات المصادق علٌها بالنسبة للتشرٌعات الداخلٌة.

  مدلنً.( دم  مقانيم 65ي 60) مدالتام 

أصحاب األعمال والعمال فزً دولزتكم المزوقرة حزٌن أّعزدادكم لهزذا التقرٌزر؟  هل تم التنسٌق مع منظمات -4

 ( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة.17وذلك تمشٌاً مع أحكام المادة )

يت  إلل ل دش يع قانيم  لٌل مانقا اا  ينٌت    معدا نل  ل متعلل  مدنلداا ماعداا يوصحاب  ال 

  ملنتي .ل صلي  ل ض  لاى  مناطظ  مدةتصظ  ع

 

 القسم الثانً

 التشرٌعات السارٌة التً تؽطً أحكام االتفاقٌة

 

 المادة األولى

 مدفايضظ  م دالٌظ   دٌ  وشكاملا  مقانينٌظ حي مكا دنلداا  معداا يوصحاب  أللداا وي دنلداتل  

 فً كافظ قطالاا  منشاط  القتصالي  معادظ وي  مةاصظ ليم تلةا دم وٌظ  لظ كانا.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 تعرٌؾ المفاوضة الجماعٌة. -1

امحي   ي منقاش ي متشاي   مًي ٌ  ي  ٌم  ضظ  م دالٌظ ايؾ دش يع قانيم  معدا  م لٌل  مدفل 

 دنلداتل . منقا اا  معداا وي  تحالتلا ي ٌم وصحاب  معدا وي 

منظماتهم فً النصوص التشرٌعٌة التً تكفل حق منظمات العمال وأصحاب األعمال أو  -2

 المفاوضة الجماعٌة.

إً  يق  نز ع  ٌم  ٌأتً: شأم لالقاا  معدا دا  2010( مننظ 12( دم قانيم )102نصا  مدالخ )

 من   )د فيلادا ي لظ لدا  ٌتيمى ديلؾ  متلقٌي  متا   مدكتب  متشؽٌا يلٌال لم ط ٌي  مدفايضظ 

 كادالل(

اإلنتاج فً المفاوضة الجماعٌة،  ٌرجى بٌان النص التشرٌعً الذي ٌضمن حرٌة طرفً -3

 وٌإكد على عدم تدخل أي جهة فً هذه المفاوضة.

ٌ ب وم ت  ى  مدفايضظ  ٌأتً:لاى دا  ي ن ً معدا  م لٌل  م( دم دش يع قانيم 110 مدالخ )

  م دالٌظ  صي خ د اش خ ي ح ٌظ تادظ ليم  متلةا وي  مضؽط وي  متأ ٌ  دم وي  لظ 
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 المادة الثانٌة

تش ٌ  كا ليمظ   طا   مقانينً مادفايضظ  م دالٌظ ي أل لزخ ي       ا  مدتعاقظ  لا  ليم ٌنل  

  مدناس  ح ٌظ  مدفايضظ  م دالٌظ  مدكفيمظ  دقتضى هًه  التفاقٌظ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌوجد تنظٌم قانونً للمفاوضة الجماعٌة واألجهزة واإلجراءات المتعلقة بها؟ 

  نع 

 

  النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك.ٌرجى بٌان 

 مفصا  م انً دم  م اب  م امث دم دش يع قانيم  معدا نذ  لاذى  مدفايضذظ  م دالٌذظ فذى  مدذي ل 

 (138)( إمى 108)

 المادة الثالثة

ٌعٌم كتا ظ كا ط ؾ فً  مدفايضظ  م دالٌظ دم ٌد ا   يال ٌ يز ماط ؾ  آلة   اللت  ض لاى هً  

 ٌنتعٌم  دم ٌشا  دم  مدنتشا ٌم. متد ٌا يمكا ط ؾ وم 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

عدم وجود قٌود على تمثٌل كل طراؾ فً المفاوضة  تضمن ما إذا كانت تشرٌعات العمل -1

 الجماعٌة؟ 

  نع 

 هل ٌحق لكل طرؾ االستعانة بمستشارٌن إذا تطلب ذلك؟ -2

  نع 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

م كذذا طذذ ؾ فذذى  مدفايضذذظ ٌعذذٌ تقذذيا )( دذذم دشذذ يع قذذانيم  معدذذا حٌذذث  ذذا ا 113) مدذذالخ 

 م دالٌظ دم ٌد ا   ندٌال   يال ٌ يز ماط ؾ  ألة   أللتذ  ض لاذى هذً   متد ٌذا   يمكذا طذ ؾ 

اُ فذى إ ذ     متفذايض نذيٌعت   دد اي كا ط ؾ دفيضذٌم قاني النتعانظ  دم ٌشا  دم  مدنتشا ٌم 

  تفاي .يإ     دا ٌنف  لن  دم 

 المادة الرابعة

لاى وصحاب  أللداا يدنلداتل  وم ٌقلدي  مدد اً  معداا  مدعايداا ي م ٌاناا  متً ٌطا ينلا ي متً 

 تنالله  لاى د اش خ  مدفايضظ  م دالٌظ.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:
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  إذا كانت تشرٌعات العمل تلزم أصحاب األعمال بتقدٌم المعلومات والبٌانات لممثلً العمال

 والتً تساعدهم على مباشرة المفاوضة الجماعٌة؟

  نع 

 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

 -ٌاً: ( دم دش يع قانيم  معدا نصا لاى دا 114 مدالخ )

لم  خعايداا دحللدؾ  ألة  )  مدفايض ( دم  ٌاناا يصاحب  معدا  تقلٌ  دا ٌطا    مط  )ٌاتز 

داا كيم هًه  م ٌاناا ي مدعايتٌتعاي  ديضيع  متفايض   لاى وم   ميض   القتصالي ي ال تدالً

 (  يه ٌظ يالزدظ منٌ   مدفايضظ

 المادة الخامسة

تؤدم  م لاا  م ندٌظ مدنلداا  معداا يوصحاب  أللداا وي دنلداتل    محصيا لاى كافظ 

 مدفايضظ  م دالٌظ لاى ونس   حصا  ا ي م ٌاناا  القتصالٌظ ي ال تدالٌظ ي مفنٌظ يؼٌ ها متٌنٌ  إ     

 ناٌدظ.

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  هل تسهل الدولة وتإمن حصول منظمات العمال وأصحاب األعمال على كافة اإلحصاءات

 والبٌانات الالزمة أثناء المفاوضة الجماعٌة؟ 

  نع 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

 م لٌل لاى  ألتً : تذؤدم يز  خ  معدذا ي مذـتأهٌا  ( دم دش يع قانيم  معدا 117نصا  مدالخ ) 

مط فذذً  مدفايضذذظ  م دالٌذذظ   حصذذا  ا ي م ٌانذذاا ي مدعايدذذاا  القتصذذالٌظ ي ال تدالٌذذظ ي مفنٌذذظ 

 يؼٌ ها ددا تعنً     ميز  خ متنٌ  إ      مدفيضظ  م دالٌظ لاى ونس ناٌدظ .

 المادة السادسة

 ٌم دنلداا  معداا يوصحاب  أللداا وي دنلداتل  لاى ت  ى  مدفايضظ  م دالٌظ  صي خ د اش خ 

  مدنتيٌاا  متامٌظ:

دنتيى  مدنشأخ  ٌم نقا ظ لداا  مدنشأخ وي  منقا ظ  معادظ فً حامظ لل  ي يلها يصاحب  معدا وي  (و )

 إل  خ  مدنشأخ.

 قا ا.دنتيى  منشاط  القتصالي  ٌم  منقا ظ  معادظ  منيلٌظ يدنلدظ وصحاب  أللداا فً  منشاط  مد (ب )

  مدنتيى  ميطنً  ٌم  التحال  معا  مانقا اا ي تحال وصحاب  أللداا  مدةت   لاى هً   مدنتيى. (ج )

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:
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  .مستوٌات المفاوضة الجماعٌة فً التشرٌع 

تكيم  مدفايضظ  م دالٌظ لاى  دٌ   مدنتيٌاا  ل   دم  مدش يع وي  مدصن  وي  مدنشأخ  مي حلخ إمى 

دنتيى  منشاط وي  مدلنظ وي  مصنالظ  مي حلخ إمى دنتيٌاا  مقطاع وي  مدنتيى  ميطنً يتتيمى 

  مدالخ.. إمى وة   متفايض لم  معداا نقا تل  وي  منقا ظ  معادظ وي  التحال  حنب  ألحي ا ...........

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

نظ  أحكا   التفاقٌظ ييضذعا  مدذالخ  منالنذظ ح فٌذاُ فذى دشذ يع  معدذا يوصذ حا  مدذالخ ات   النتع

 ( فٌ  112)

 المادة السابعة

 ٌ ب لاى  م لاا  مدةتصظ  معدا لاى تللٌ   مدفايضظ  م دالٌظ ي ي   ةا  لم ط ٌي:

و لزخ  م قافظ  معدامٌظ ملل  يتكيٌم  مقٌال ا  مدتةصصظ  متً تتيمى  مدفايضظ تش ٌ   (و )

  م دالٌظ.

مً  معالقاا  مصنالٌظ  لا  يًم   تنلٌ  ؤيتندٌظ قل  ا دلٌ ي  مدش يلاا يدن معدا لاى  (ب )

    دت متش ٌ   مدفايضاا  م دالٌظ يإ      تفاقٌاا  معدا  م دالٌظ.

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 رٌعً الذي ٌلزم الجهات المختصة بتدعٌم المفاوضة الجماعٌة.النص التش -1

 مدفايضظ  متلل ( دم دش يع قانيم  معدا  متً نصا لاى لل  يز  خ  معدا 118 مدالخ )

  م دالٌظ 

 ما هً وسائل التدعٌم المنصوص علٌها؟ -2

اًٌم ٌتيميم مفأخ اكد متللٌ  دم ةالا  م قافظ  معدامٌظ  مةاصظ  تكيٌم  مقٌال ا  منقا ٌظ ييض  

ل  ا   ل  خ  متنفًٌٌظ ألصحاب  أللداا ي مدنئيمٌم فٌلا  مدفايضظ  م دالٌظ يكًم  تندٌظ ق

  مشأم.   دت ةاصظ  لً   يتنلٌ 

 مننيٌظ دم نلي ا   ق ا يز  خ  معدا لنل تنفًٌ    د ٌت  لل  دعلل  م قافظ  معدامٌظ دم 

  أني للا.يلي  ا ت قٌفٌظ مانقا اا 

 

 امنةالمادة الث

مكا ليمظ دم  مليا  أللضا  وم تنشئ و لزخ ماتيفٌي ي متحكٌ  تتيمى لنل  الحتكا  إمٌلا  اتفاي 

 مط فٌم  تنيٌظ دا قل ٌنشأ دم ةالؾ  ن ب فشا  مدفايضظ  م دالٌظ يٌنل  تش ٌ  كا ليمظ شكا هًه 

  أل لزخ.
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  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 والتحكٌم؟هل تنص تشرٌعاتكم على إنشاء أجهزة للتوفٌق  -1

  نع 

 ما هً اختصاصات هذه األجهزة؟ -2

فً  مفصا  م     دم  م اب  م امث  شأم  معالقاا  متعــاقلٌظ  مةا   2010( مننظ 12تضدم قانيم )

(  مًي ٌشكا فً  متيفٌي )د اس امدنازلاا  معدا  م دالٌظ ي متيفٌي ي متحكٌ  يهً لي ئ  قضائٌظ 

 إنتناؾ.ظ دكتحك   متً تشكا فً ل ئ خ كا دحيهٌئظ  مٌظ ئل ئ خ  ةتصا  كا دحكدظ   تل 

( دم 105( ي )104تيمى هً م  م لاز م تنيٌظ  مدنازلاا  م دالٌظ يإةتصاصاتلدا فً  مدي ل )ٌي

 إمٌ . مقادي   مدشا  

 

 المادة التاسعة

مق    ا هٌئاا تكيم مدحاض   مصاح  متً تت  لم ط ٌي م ام  متيفٌي قيخ  ألحكا   مقضائٌظ كدا تكيم 

  متحكٌ  قيخ  ألحكا   مقضائٌظ  منلائٌظ.

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

قوة محاضر الصلح التً تتوصل إلٌها لجان التحكٌم، مع بٌان النص التشرٌعً الذي  -1

 ٌتناول ذلك.

لم ( نصا لاى تيمى د اس  متيفٌي  م حث )ب مفق خ  2010( مننظ 12( دم قانيم )104 مدالخ )

يٌكيم هً  ح   دحض  ُ  دا ت   التفاي لاٌ   .تدكم دم تنيٌظ  مدطامب مون اب  منز ع مايصيا إمى 

  منلائٌظ. مدحض  قيخ  ألحكا  

 قوة قرارات هٌئات التحكٌم، مع بٌان النص التشرٌعً الذي ٌتناول ذلك. -2

دنازلاا  معدا  متً تحاا إمٌلا دم د اس  متيفٌي ي ليم دص يفاا فً  يتةت  هٌئظ  متحكٌ   امفصا

وي  ني  يٌ يز حضي  دحا  ودا  هٌئظ  متحكٌ  د  وي دم ط ؾ  منز ع يٌكيم ق    هٌئظ  متحٌك  

  النتئناؾ.دازداُ يم  قيخ  ألحكا   مصال خ دم دحاك  

 

 المادة العاشرة

ئل  ملى هٌئاا  متيفٌي ي متحكٌ   يٌ ب لل   الض    ٌ ب حداٌظ دد اً  معداا  مًٌم ٌني يم لم زدال

  ل  وي ل قاظ دلادل .

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل تنص تشرٌعات العمل على حماٌة ممثلً العمال لدى هٌئات التوفٌق والتحكٌم؟  -1

  نع 
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 ماهً النصوص التً تكفل عدم اإلضرار بممثلً العمال وتٌسر مهامهم؟ -2

 شأم لالقاا  معدا نصا لاى لل   2010( مننظ 12 متنفًٌٌظ مقانيم  ق  )( دم  مالئحظ 49 مدالخ )

تؽٌ  ش يط  متشؽٌا  متً كانا نا ٌظ ق ا  منٌ  فً إ     ا  متيفٌي  دا ٌاحي   م  ي ز م لظ  معدا

( دم دش يع قانيم  معدا  م لٌل نصا لاى 116كدا نصا  مدالخ ) وحله   مض   ماعاداٌم وي فصا 

ً  معداا وي ولضا  نقا تل   مدشا كٌم فً   ض     دنليٌ يز الصحاب  اللداا   ٌأتً: الدا 

 مدفايضظ  م دالٌظ وي تيقٌ  وي نيع دم وني ع    از ا  ن ب يضعل  وي ديقفل  وي نشاطل  فً 

  م دالٌظ. مدفايضظ 

 المادة الحادٌة عشرة

  دن   كدا ٌنل  وٌضا حي  الض  ب ٌحلل  متش ٌ   ميطنً فت خ زدنٌظ مالةيا فً  متفايض ي النتلا

 يقفا دكام  معدا و نا  نٌ   متفايض.

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

هل تتضمن تشرٌعات العمل تحدٌد فترة زمنٌة للدخول فً التفاوض واالنتهاء منه؟ وما  -1

 هو هذا النص؟

  نع 

ٌي    مط ؾ  مًي ٌ ؼب فً  ٌأتً:قانيم  م لٌل نصا لاى دا  م( دم دش يع 119 مدالخ )النص: 

 متفايض إةطا  ل كتا ٌال إمى  مط ؾ  ألة   مًي ٌ ب لاٌ  وم ٌ اػ ديقف  إمى  مط ؾ  م  ؼب ةالا ون يع 

  الةطا .دم تا ٌخ تاقٌ  

 ٌرجى بٌان النص التشرٌعً الذي ٌنظم حق االضراب واالؼالق أثناء سٌر العمل. -2

ع انصا لاى حي  الض  ب  منادً ماعداا ينقا اتل  مالف ( دم دش يع قانيم  معدا  م لٌل152 مدالخ )

 خد  لالم حقيقل  يدصامحل   القتصالٌظ ي ال تدالٌظ ي مدعنيٌظ  عل  نتنفاً ط ي  متفايض د  

        ا  مقانينٌظ.

 الثانًالباب 

 اتفاقٌات العمل الجماعٌة 

 المادة الثانٌة عشرة

إ      تفاقٌاا  معدا  فًٌكفا تش ٌ  كا ليمظ حي دنلداا  معداا يوصحاب  أللداا وي دنلداتل  

 تلةا دم وٌظ  لظ كانا. م دالٌظ ليم 

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:
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  النص التشرٌعً الذي ٌكفل حق منظمات العمال وأصحاب األعمال أو منظماتهم فً إبرام اتفاقٌات

 أي جهة.العمل الجماعٌة دون التدخل من 

( دم دش يع قانيم  معدا نصا لاى وم  التفاقٌاا  م دالٌظ لقل   تدالً ٌ     ٌم 122 مدالخ )

د ديلظ دم  معداا تد ال   منقا ظ  متً ٌنتديم إمٌلا وي ٌنيب لنل  دنلي ٌم دةتا يم دم ق ال  ٌتيميم 

مًٌم ٌعدايم ملٌل  وي نقا اتل    متفايض لنل  د  صاحب  معدا وي د ديلظ دم وصحاب  أللداا 

  مدفايضظ. مدد اظ مل  يتنلٌ   التفاقٌظ  م دالٌظ دا ت   متيصا إمٌ  ةالا 

 المادة الثالثة عشرة

 تفاقٌاا  معدا  م دالٌظ  ٌنل   متش ٌ  دلخ ن ٌام ينطاي تط ٌي  فًد  لل    ةالا  األحكا   مي  لخ 

 تفاقٌاا  معدا  م دالٌظ  يكٌفٌظ فض  مدنازلاا  مناشئظ لم تفنٌ ها  كدا ٌنل  كٌفٌظ تعلٌالا وي تدلٌلها وي 

 ت لٌلها وي  نقضائلا.

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 من حٌث:النصوص التشرٌعٌة التً تتناول اتفاقٌات العمل الجماعٌة 

 نطاق تطبٌقها 

 -ٌلً: ( من مشروع قانون العمل الجدٌد على ما 130) نصت المادة

لاى  دٌ   معداا ًيي  معالقظ  ليم تدٌٌز دم وي نيع ني   كاني   داٌظحتط ي  التفاقٌظ  م

  التفاقٌظ.قا ظ  متً تكيم ط فال فً ن م فً لضا  وي ؼٌ  ولضا  

  تمدٌدها 

 مده سرٌانها 

 -ٌلً: ( من مشروع قانون العمل الجدٌد على ما 133نصت المادة)

       التفاقٌظ  م دالٌظ مدلخ ؼٌ  دحليلخ وي مدلخ  ن از دش يع دعٌم كدا ٌ يز  )ٌ يز

 نقضا هًه  مدلخ ليم  نلائلا  يإً  نني ا     دلا مدلخ دحليلخ لاى وال تزٌل لاى ةدس 

 (ل مدلخ ؼٌ  دحليل معدا  لا  لت  ا  التفاقٌظ د ل فًي نتد   مط فام 
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  انقضائها 

 -ٌلً: ( من مشروع قانون العمل الجدٌد على ما 135نصت المادة)

معداا  امدز ٌا  مدكتن ظ ي  ط  فلا لاى  نلائلا   حتفل  تفإ م دالٌظ وي  ظ التفاقٌإً  حا و ا 

 لاى دز ٌا وك   فائل ماعداا. ي دالٌال ٌن قٌظ دام  ٌ     تفاي  لٌل ف لٌال ا التف  دي ب

 تعدٌلها، تجدٌدها 

  اتفاي  مط فٌم  -

 المادة الرابعة عشرة

نيع كام ني   كاني   وي معالقظ  ليم تدٌٌز دم  ًييتط ي  تفاقٌاا  معدا  م دالٌظ لاى  دٌ   معداا 

  التفاقٌظ. فًتكيم ط فا   متً منقا ظ  فًولضا  وي ؼٌ  ولضا  

 ( دن .130 م   عظ لش خ قل ت  إضافتلا إمى دش يع فانيم  معدا  م لٌل ) م  مدالخ 

 المادة الخامسة عشرة

ط ؾ دم  ألط  ؾ  ويٌكفا تش ٌ  كا ليمظ ح ٌظ  النضدا  التفاقٌاا  معدا  م دالٌظ دم  انب 

 ضي  ط يإ     ا هً   النضدا .  ميطنًإ   دلا  يٌنل   متش ٌ   فًم  تشا     متً مدعنٌظ 

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

تشرٌعات العمل التً تكفل حرٌة االنضمام التفاقٌات العمل الجماعٌة من جانب أي طرؾ من  -1

 األطراؾ المعنٌة التً لم تشارك فً إبرامها.

مالتفاقٌظ  م دالٌظ  نا  لاى  تفاي ط فً  معدا طام ً   النضدا  مدتعاقلٌم مؽٌ   (132م  مدالخ )إ

  الصاٌٌم.ا ظ إمى دي فقظ  مدتعاقلٌم  مح م النضدا  لي

 ضوابط وإجراءات االنضمام إلى اتفاقٌات العمل الجماعٌة. -2

 المادة السادسة عشرة

 ٌنل  تش ٌ  كا ليمظ إ     ا تيقٌ  يإٌل ع  تفاقٌاا  معدا  م دالٌظ.

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 الجماعٌة.النصوص التشرٌعٌة التً تنظم إجراءات توقٌع وإٌداع اتفاقٌات العمل 

 -ٌاً: ( لاى دا 131نصا  مدالخ )
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 الداكم  ملاه خ  متً ٌ اش   ًب  أللداا  مًٌم ٌشدال  تط ٌي  التفاقٌظ  م دالٌظ إلالنلا فاوصحلاى  )ٌ ب

 (.ميز  خ  معدا ي متأهٌايقعٌم لاٌلا يتا ٌخ إٌل للا دفٌلا  معدا دتضدنظ  حكادلا ي م

 المادة السابعة عشرة

تن ٌالا ي لتدالها  تيمًمملى يز  خ  معدا ي مـتأهٌا  ظ التفاقٌ( لاى ي يب إٌل ع 124نصا  مدالخ )

 لنل .متص ح دازدظ ماديقعٌم لاٌلا ي مًٌم لقلا  امنٌا ظ  اهي شلا 

ٌن  تش ٌ  كا ليمظ لاى ش يط تط ٌي كا وي  عض وحكا   تفاقٌاا  معدا  م دالٌظ لاى  دٌ  

 .  قاٌدًوي   مدلنًوصحاب  أللداا ي معداا  مًٌم ٌشدال  دٌل م  متط ٌي 

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 .النصوص التشرٌعٌة التً توضح شروط تطبٌق كل أو بعض أحكام اتفاقٌات العمل الجماعٌة 

هًه  التفاقٌظ حٌز  متنفًٌ  عل  ن يع دم تا ٌخ  )تلةا لاى: معدا نصا  مقاني( دم 125 مدالخ )

 (.ي متأهٌاإٌل للا ملى يز  خ  معدا 

 المادة الثامنة عشرة

لاى  مقطالاا  القتصالٌظ   ميطنًوحكا   تفاقٌاا  معدا  م دالٌظ  مد  دظ لاى  مدنتيى  تن ي

 التفاقٌاا  مد  دظ لاى دنتيى وحل  مقطالاا لاى  مدنشآا  مدنتدٌظ ملً   يتن يي مصنالٌظ  مدةتافظ  

  مقطاع.

تتضدم   متًوحكا   التفاقٌظ  تن ييفى حامظ تعا ض وحكا   تفاقٌتٌم ت  إ   دلدا لاى دنتيٌٌم دةتافٌم 

 دز ٌا وفضا ماعداا.

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

المستوي الوطنً، وكذلك أحكام سرٌان االتفاقٌات أحكام سرٌان اتفاقٌات العمل الجماعٌة على  -1

 المبرمة على مستوى أحد القطاعات.

 -ٌاً: دا لاى دا ع( دم دش يع قانيم  م129 مدالخ )

 .يتفالي كا دا ٌةا  تنفًٌها ان ٌانلٌ ب لا وط  ؾ  التفاقٌظ  م دالٌظ  متقٌل  أحكادلا طٌاظ دلخ 

ا أفضل للعمال فً حالة تعارض أحكام اتفاقٌتٌن تم هل تسري أحكام االتفاقٌة التً تتضمن مزاٌ -2

 إبرامهما على مستوٌٌن مختلفٌن؟

 ال
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 ذلك:النص التشرٌعً الذي ٌكفل 

 -ٌاً: ( دم دش يع قانيم  معدا لاى دا 122محداٌظ  معداا نصا  مدالخ )

ٌةامؾ حكدال دم  الحكا   مةاصظ  عقل  معدا  مف لي دا م    ال تدالٌظ التفاقٌظ  فًكا ش ط  ًل   اطال )ٌق 

 ٌم  معقيل  مف لٌظ  مد  دظ  فًيٌق   اطالل كا ش ط دةامؾ مالتفاقٌظ  م دالٌظ ٌ ل  معداا    فائلخ كٌكم و

 مل (م  ٌكم هً   مش ط وك   فائلخ  مد ت طٌم  لًه  التفاقٌظ   م عدالداا ي لاا  م

 

 انتهت إلى ما ٌلً:* وبدراسة اللجنة للرد 

( بشؤن المفاوضة الجماعٌة، وتؤمل 11اللجنة علماً بما جاء فً رد دولة لٌبٌا حول اإلتفاقٌة رقم ) أخذت

متابعة التؽطٌة التشرٌعٌة ألحكام اإلتفاقٌة  حتى تتمكن من عمل الجدٌد عند إصدارهبموافاتها بقانون ال

 .القانونهذا بموجب 

 

 * ** 

 

 الُمصادق علٌهااإلتفاقٌات ؼٌر 

 بشؤن تؤهٌل وتشؽٌل المعوقٌن. 1993( لسنة 17اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -أ

ي ا  فً  – ليمظ مٌ ٌادم  1993( مننظ 17يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

  م ل دا ٌاً:هً  

 السلطة المختصة بالتصدٌق على االتفاقٌات؟ على هل تم عرض االتفاقٌة  -1

ظ  مدعيقٌم يوصذحاب  معدذا طت  ل ض  التفاقٌظ لاى  مقطالاا  مدعنٌظ  دا فٌلا  منقا اا  معدامٌظ ي     نعم

كيدذظ ح مناطظ  مدةتصظ  عل صلي   ملنتي  ي       نتةذاب  م  مدذام يتشذكٌا  ىيهً  اهزخ ماع ض لا

  لٌلخ.

 المختصة بالتصدٌق فً دولتكم الموقرة؟من هً السلطة  -2

  م  مدام.

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ -3

  ملنتي .إمى حٌم صلي   التصدٌق،إرجاء 
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 هل توجد صعوبات تشرٌعٌة تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى اآلن؟ -4

 ال

 ٌ  ى تحلٌل هًه  مصعي اا. )نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

  ي مدحلث  ذ عض  1981( مننظ 3ال تي ل صعي اا تش ٌعٌظ حٌث  م هنا  قانيم ةا   امدعاقٌم  ق  )

  . 1987( مننظ 5 الحكا   دي ب  مقانيم  ق  )

هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصدٌق على االتفاقٌــة حــتى اآلن )سٌاسٌة، اقتصادٌة،  -5

 اجتماعٌة... الا(؟ 

 ال

هل هناك تصورات لدٌكم للتؽلب على الصعوبات سابقة الذكر، بهدؾ تسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة  -6

 مستقبال؟ 

 ال

 هل تم اتخاذ إجراءات من شؤنها تسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة؟  -7

 نع 

 ٌ  ى تيضٌح هًه        ا.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

  لا  متً و لا دي فقتلا لاى وحكادلا.ت  ل ض  التفاقٌظ لاى  مقطالاا  مدعنٌظ 

 هل تم االسترشاد بؤحكام االتفاقٌة فً تشرٌعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ -8

ظ  متنفًٌٌذظ ح( دم  مالئ87   شأم لالقاا  معدا نصا  مدالخ ) 2010( مننظ 12نع  حٌث وم  مقانيم  ق  )

 -ٌأتً: ماقانيم  معدا لاى دا 

 ٌ  ى  ٌام  منصي   متً ت  فٌلا  النت شال.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

   شأم  مدعاقٌم تاتز   لذاا  معدذا  تشذؽٌا كذا  1987( مننظ 5د  د  لاخ  ألحكا   مي  لخ  امقانيم  ق  )

دالكاتلذا  ميلٌفٌذظ متشذؽٌا  مدعذاقٌم  فذً دذا ٌتنانذب دذ  امٌذظ دذ  تةصذٌ  ننذ ظ   يتأهٌادم  كتدا تل ٌ   

  دتحام.%( دم د ديع  معاداٌم ي ليم 5 نن ظ )
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 ل ترؼبون فً تقدٌم دعم فنً من قبل منظمة العمل العربٌة لتسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة؟ه -9

 نع 

 ٌ  ى تحلٌل نيع  ملل   مفنً  مدطايب.)نعم( * فً حامظ    ا ظ ب

  امدعاقٌم.ظ إقادظ نلي ا يي ش لدا ةاص

هل تم التنسٌق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فً بلدكم حٌن إعدادكم لهذا التقرٌر، تمشٌا مزع  -10

 ( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة؟17ما تقضٌه المادة )

 نع 

 ٌ  ى  ٌام  وي  مدنلداا  متً ت   متننٌي دعلا.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

قٌذذظ يدنلدذذاا  معدذذاا   تضذذدم وحكادذذال تؽطذذً  التفا 1987( منذذنظ 5 وي ألم  مقذذانيم  قذذ  )مذذ  ٌكذذم ملذذ  

يوللا  ميز  خ دش يع قانيم  لٌل ٌنل   منقا اا يل ض فذى و  ذ  ي ش لدذا ةاصذظ   يوصحاب  معدا

 عضلا يت   الةً   دالحلاا عدا  منقا ً يو لٌا مي مدحادٌم يكا دم م  لالقظ  ا الدا امنقا اا ي  اا  أل

  ملنتي .ع ض لاى  مناطظ  مدةتصظ  امتصلٌي  عل صلي  ايهي  اهز م

 الجهة اإلدارٌة التً تولت إعداد هذا التقرٌر:

  ما نظ  مفنٌظ  متا عظ ميز  خ  معدا ي مـتأهٌا -

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

بشؤن تؤهٌل  1993( لسنة 17رقم ) الخاص باإلتفاقٌة دولة لٌبٌااللجنة علماً بما جاء فً رد  أخذت

 وتشؽٌل المعوقٌن، وتؤمل إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقٌة على السلطة المختصة بالتصدٌق.

 

* * * 

 بشؤن عمل األحداث. 1996( لسنة 18اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -ب

ي ذا  فذً  – ليمظ مٌ ٌذادم  1996( مننظ 18يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

  م ل دا ٌاً:هً  

 السلطة المختصة بالتصدٌق على االتفاقٌات؟ على هل تم عرض االتفاقٌة . 1

 ال.
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 من هً السلطة المختصة بالتصدٌق فً دولتكم الموقرة؟. 2

  م  مدام.

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟. 3

 نتي .وةً  معا  إمى حٌم صلي   مل

 توجد صعوبات تشرٌعٌة تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى اآلن؟هل . 4

 ال.

هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصدٌق على االتفاقٌــة حــتى اآلن )سٌاسٌة، اقتصادٌة، . 5

 اجتماعٌة... الا(؟ 

 نع .

 ٌ  ى تحلٌل هًه  مصعي اا.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

  منٌانً. اا  منات ظ لم لل   متي في ي مصع

هل هناك تصورات لدٌكم للتؽلب على الصعوبات سابقة الذكر، بهدؾ تسهٌل التصدٌق على . 6

 االتفاقٌة مستقبال؟ 

 نع .

 ٌ  ى تقلٌ  هًه  متصي  ا.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

  مدتحلخ.هنا  د ال  ا ماتي في ت لاها  ألد  

 هل تم اتخاذ إجراءات من شؤنها تسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة؟ . 7

 نع .

 

 ٌ  ى تيضٌح هًه        ا.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

مال  نذظ يدذلى دي  دتلذا  حكادلذا إمى  مقطالذاا  متذً تعٌنلذا إحامظ  التفاقٌظ  ًه اًة م  ال     ا  متً  ت

 . متصلٌي دم للد دم حٌث  د   متش ٌ   ميطنً ي  ل    م وي

 هل تم االسترشاد بؤحكام االتفاقٌة فً تشرٌعاتكم المتعلقة بالموضوع؟. 8

 ال.
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 ل ترؼبون فً تقدٌم دعم فنً من قبل منظمة العمل العربٌة لتسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة؟ه . 9

 نع .

 ٌ  ى تحلٌل نيع  ملل   مفنً  مدطايب.)نعم( * فً حامظ    ا ظ ب

 فًتنلٌ  نلي ا يي ش لدا ةاصظ   نا   مقل  ا يل  نظ نيي  معدا  ماٌ ً يلي  ا تل ٌ ٌظ 

 ي مليمٌظ.دعاٌٌ   معدا  مع  ٌظ 

هل تم التنسٌق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فً بلدكم حٌن إعدادكم لهذا التقرٌر، تمشٌا  . 10

 عمل العربٌة؟( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات ال17مع ما تقضٌه المادة )

 نع .

 ٌ  ى  ٌام  وي  مدنلداا  متً ت   متننٌي دعلا.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

 دالحلاا.ا إمى  تحال لداا مٌ ٌا يد اس   اا  أللداا يمٌس ملٌل  وي اٌ ح

 الجهة اإلدارٌة التً تولت إعداد هذا التقرٌر:

  ما نظ  مفنٌظ  يز  خ  معدا ي متأهٌا -

 شذأم ونذيو وشذكاا   199( منذنظ 182وم مٌ ٌا دصلي لاى  التفاقٌظ  معدذا  مليمٌذظ  قذ  ) :مالحظة

 لدا  الطفاا 

 

 ة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:* وبدراس

عمل بشؤن  1996( لسنة 18الخاص باإلتفاقٌة رقم ) دولة لٌبٌااللجنة علماً بما جاء فً رد  أخذت

 ، وتؤمل تجاوز الصعوبات التً تحول دون العرض على السلطة المختصة بالتصدٌق. األحداث

 

* * * 

 

 بشؤن تفتٌش العمل. 1998( لسنة 19اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -ج

ي ا  فً  – ليمظ مٌ ٌادم  1998( مننظ 19يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

  م ل دا ٌاً:هً  
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 السلطة المختصة بالتصدٌق على االتفاقٌات؟ على . هل تم عرض االتفاقٌة 1

 .ال

 

 من هً السلطة المختصة بالتصدٌق فً دولتكم الموقرة؟. 2

 . م  مدام

 

 ذته هذه السلطة؟اتخي الذ اإلجراءما هو . 3

 .حامٌال وةً  معا  

 

 اآلن؟وجد صعوبات تشرٌعٌة تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى تهل . 4

 .ال

  .هًه  مصعي اا ٌ  ى تحلٌل)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

 .1947( مننظ 81ال تي ل صعي اا تش ٌعٌظ يوم مٌ ٌا دصلقظ لاى  تفاقٌظ  معدا  مليمٌظ  ق  )

 

سٌاسٌة، اقتصادٌة، االتفاقٌــة حــتى اآلن )هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصدٌق على . 5

  الا(؟... اجتماعٌة

 .نع 

 .هًه  مصعي اا ٌ  ى تحلٌل)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

  منٌانً.لل   متي في  -

 

بهززدؾ تسززهٌل التصززدٌق علززى  سززابقة الززذكر،هززل هنززاك تصززورات لززدٌكم للتؽلززب علززى الصززعوبات . 6

  مستقبال؟االتفاقٌة 

 .نع 

 متصي  ا.هًه   ٌ  ى تقلٌ )نعم(،    ا ظ ب* فً حامظ 
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  مدتحلخ.يهنا  د ال  ا ماتي في ت لاها  ألد  

 

  االتفاقٌة؟ل التصدٌق على ٌهل تم اتخاذ إجراءات من شؤنها تسه. 7

 .نع 

 ٌ  ى تيضٌح هًه        ا.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

 للد .ت  إحامظ  التفاقٌظ إمى  مقطالاا  مدعنٌظ مل  نتلا ي  ل    م وي دم حٌث  متصلٌي دم 

 

 تشرٌعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ فً االتفاقٌة االسترشاد بؤحكام هل تم. 8

 .ال

 

 ل ترؼبون فً تقدٌم دعم فنً من قبل منظمة العمل العربٌة لتسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة؟ه. 9

 .نع  -

 ٌ  ى تحلٌل نيع  ملل   مفنً  مدطايب.)نعم( حامظ    ا ظ ب * فً

لي  ا تل ٌ ٌظ لاى دعاٌٌ   معدذا  مع  ٌذظ ي مليمٌذظ يل  نذظ نذيي  معدذا  ماٌ ذً يي ش لدذا ةاصذظ  نذا  

  مقل  ا.

 

 التقرٌزر،بلزدكم حزٌن إعزدادكم لهزذا  فًل تم التنسٌق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال ه . 10

 ( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة؟17ه المادة )ٌتمشٌا مع ما تقض

 .ال

 

 ٌ  ى  ٌام  وي  مدنلداا  متً ت   متننٌي دعلا.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

م  ٌكم تننٌي متعلل هًه  مدنلداا يت لي  وٌلا دذم ةذالا ي ش  معدذا  متذً تنلدلذا  مذيز  خ يٌذت  

   فً  ال تداع.لليتل  ي  ل   دالحلاتل
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قل ت   لل ل دش يع قانيم  لٌل ٌنل   منقا اا ينيؾ ٌحاا إمى  مناطظ  مدةتصظ  امتصلٌي  د  ل 

 صلي   ملنتي .

 التقرٌر:الجهة اإلدارٌة التً تولت إعداد هذا 
 ما نظ  مفنٌظ  لل ل  م ليل لاى دالحلاا م نتً  مة      مقانينً  دنلدتً  معدذا  مع  ٌذظ  -

 . متا عظ يز  خ  معدا ي متأهٌاي ملمٌظ 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

تفتززٌش بشزؤن  1998( لسززنة 19الخزاص باإلتفاقٌززة رقزم ) دولززة لٌبٌزااللجنزة علمززاً بمزا جززاء فزً رد  أخزذت

 وتؤمل تجاوز الصعوبات التً تحول دون العرض على السلطة المختصة بالتصدٌق.، العمل

* * * 

 

 جمهورٌة مصر العربٌة .11       

 

 اإلتفاقٌات الُمصادق علٌها

 بشؤن تؤهٌل وتشؽٌل المعوقٌن. 1993( لسنة 17اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -أ

 دلي ٌظ دص   مع  ٌظ  دم 1993( مننظ 17يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

 ي ا  فً  م ل دا ٌاً: –

 القسم األول

 بٌانات عامة 

( 17ٌرجى بٌزان الزنص التشزرٌعً الزذي صزدقت بموجبزه دولزتكم المزوقرة علزى االتفاقٌزة العربٌزة رقزم ) -1

 المعوقٌن. وتشؽٌل تؤهٌلبشؤن  1993لسنة 

لاذذى وم ٌد ذذا  ئذذٌس  م دلي ٌذذظ  مليمذذظ فذذً  6365( دذذم  ملنذذتي   محذذامً  مصذذال  616نصذذا  مدذذالخ )

 .لي لاٌلا  عل دي فقظ د اس  مني ب مدعاهل ا يٌصلالقاتلا  مةا  ٌظ يٌ    
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وكزذلك بٌزان يرجى إرفاق أرقام وتىاريخ الٌصىص التشريعيت الساريت التي لها عالقت بأحكاام االتفاقيات   -2

 الا(. –اللوائح  –التطبٌق العملً لتلك النصوص التشرٌعٌة )القرارات الوزارٌة 

 .7111( لسٌة 77لبًىى العول رلن ) -

 .1957( مننظ 39قانيم تأهٌا  مدعاقٌم  ق  ) -

 .1975( مننظ 79قانيم  متأدٌم  ال تدالً  ق  ) -

ٌرجى بٌان النص التشرٌعً الذي ٌعطً االتفاقٌات الدولٌة المصادق علٌها قوة النفزاذ بمجزرد التصزدٌق  -3

 علٌها مع بٌان مرتبة االتفاقٌات المصادق علٌها بالنسبة للتشرٌعات الداخلٌة.

لاٌلذا ( دم  ملنتي  لاى وم تاتز   مليمظ  االتفاقٌاا ي معليل ي متي ٌي  مليمٌظ  متً تصلي 90نصا  مدالخ )

 .دص  يتص ح ملا قيخ  مقانيم

 

هل تم التنسٌق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فزً دولزتكم المزوقرة حزٌن أّعزدادكم لهزذا التقرٌزر؟  -4

 من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة.( 17وذلك تمشٌاً مع أحكام المادة )

 نع 

 القسم الثانً

 التشرٌعات السارٌة التً تؽطً أحكام االتفاقٌة

 المادة األولى

 عض قل  ت   م نلٌظ وي  محنٌظ وي  مًهنٌظ نتٌ ظ د ض  فًدم نق   ٌعانً  مًي مدعيي هي  مشة  

  مت قًوي  النتد       وي   معدا ولى مع زه كاٌا وي  زئٌا لم  ي   ًوي لادا  ةاقًوي حالث وي ن ب 

يٌحتاج إمى  م لاٌظ   محٌاخ  فًيكًم  وضعؾ قل ت  لاى  مقٌا   إحلى  ميلائؾ  ألنانٌظ  ألة ى  فٌ  

  مد تد . فًي متأهٌا دم و ا لد   وي إلالخ لد   

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  هل تتضمن تشرٌعاتكم تعرٌفا للمعوق؟ 

 نع 

 .ٌرجى بٌان النص التشرٌعً المإٌد لذلك 
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 شأم تأهٌا  مدعاقٌم لاى وم  مدعيي هي كا  1975( مننظ 39نصا  مدالخ  م انٌظ دم  مقانيم  ق  )

قال  لاى  اللتدال لاى نفن  فً دز يمظ لدا وي  مقٌا   عدا اة  ي النتق    فٌ    شة  وص ح ؼٌ

 .نتٌ ظ ل ز ةاقً دنً مياللخ وي وي لقاً لضييينقصا قل ت  لاى ًم  نتٌ ظ مقصي  

 المادة الثانٌة

تللؾ إمى  النتفالخ دم  مقل  ا  لادٌظ تأهٌا  مدعيقٌم هي لداٌظ دنلدظ يدنتد خ د نٌظ لاى ونس 

تكفا تحقٌي ولاى دنتيى مقل  ت   شاداظ يٌت  تي ٌللا يتندٌتلا ل      دت تأهٌاٌظ   مدعيي  مدتاحظ ملى 

  ٌئت   مط ٌعٌظ. فً دا ٌنالله لاى  النلداج   ألل ئٌظ 

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 .آلٌة تؤهٌل المعوقٌن وفق التشرٌعات النافذة 

ن  قانيم تأهٌا  مدعاقٌم نامؾ  مًك  لاى وم ٌشكا د اس ولاى متأهٌا  مدعاقٌم ٌةت   ل  نظ 

يتننٌي  م   دت  مةاصظ م لاٌتل  يإلل ل  منٌانظ  معادظ م لاٌظ فئاا  مدعيقٌم  ام دلي ٌظ يتةطٌط 

يتأهٌال  يتنشئ يز  خ  متضادم  ال تدالً  مدعاهل ي ملٌئاا  مالزدظ متيفٌ  ةلداا  متأهٌا مل  يتنا  

 .وم ٌيضح  لا  مدلنظ  مدنان ظ م  هًه  م لاا شلالخ مكا دعاي ت  تأهٌا   لا يٌ ب

 المادة الثالثة

اتل   مدتاحظ  متدكٌنل  دم  محصيا لاى لدا ٌتنانب د  تشؽٌا  مدعيقٌم هي لداٌظ  نتفالخ دم طاق

  فٌ . ي مت قًي النتد        قل  تل  

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  كٌفٌة تنظٌم تشؽٌل المعوقٌن فً دولتكم الموقرة؟ 

 .تنا  شلالخ  متأهٌا دم دكتب  مقيى  معاداذظ  مذًي ٌقذ  فذً ل ئ تذ  دحذا إقادتذ ي  ٌت  قٌل  ن  كا دعيي

مدعيقٌم  مدقٌلٌم ملٌلا فً  المتحذاي  اميلذائؾ  متذً تتفذي دذ  ولدذا ه   يتاز  دكتب  مقيى  معاداظ  دعاينظ 

 تنان ل .يكفاٌتل  ي مدلم  متً 

 المادة الرابعة

   منليمظ.دم  قل  ددكمٌقصل  إلداج  مدعيقٌم إكنا ل  دلا  ا تنالله  لاى  متكٌؾ د   ٌئتل   أك   

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌتضمن تشرٌعكم الوطنً برامج إلدماج المعوقٌن واكسابهم مهارات للتكٌؾ مع البٌئة؟ -1
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 نع 

 ٌرجى تزوٌدنا بنماذج لهذه البرامج وشروط االستفادة منها. -2

مكا دعيي حي  متأهٌا يتؤلى  مليمظ  معلٌل دم ةلداا  متأهٌا كامعالج  مط ٌعً وي  أل لزخ  متعيٌضٌظ 

 .ي مندالاا  مط ٌظ منلا  ا  مط ٌظي 

 المادة الخامسة

 : ٌاًٌصنؾ  مدعيقيم حنب ن ب   لاقظ كدا 

  جسدٌا:)أ( المعوقون 

 ه   ألشةا   مًٌم ٌي  ليم إلاقظ فى ح كتل   مط ٌعٌظ نتٌ ظ ةاا وي د ض وي لاهظ.

 )ب( المعوقون حسٌاً: 

 ه   ألشةا   مًٌم نقصا قل  تل   محنٌظ ميلٌفظ لضي وي وك   ملٌل . 

  ذهنٌاً:)ج( المعوقون 

وي   مذ  ط ٌذؤ   لاذى لداٌذاا   ل    وي   مًهنٌذظ قذل  تل   فذًه   ألشذةا   مذًٌم ٌعذانيم دذم نقذ  

  . النتنتاج ملٌل 

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  .هل تتضمن تشرٌعاتكم تعرٌؾ ألنواع اإلعاقة 

 نع 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

مقل  ٌنا  مدالخ  م انٌظ دم قانيم تأهٌا  مدعذاقٌم نذامؾ  مذًك  ونذي ع   لاقذظ يهذً   لاقذظ  منات ذظ لاذى 

 . مياللخقصي  لضاً وي لقاً وي حنً وي نتٌ ظ ل ز ةاقً دنً 

 المادة السادسة

تقي  كا ليمظ  امتعايم ي متننٌي د  وصحاب  معدا ي معداا  يض  نٌاناا ةاصظ   لاٌظ  مدعيقٌم 

 مد تد   يتقي   تحلٌل  م لظ  مدةتصظ  تنفًٌ هًه  فًيتأهٌال  يتشؽٌال   دا ٌدكنل  دم ول   لي ه  

   منٌاناا.

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:
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، أصحاب عمل، عمال( فً دولتكم الموقرة فً مجال هل ٌوجد تعاون بٌن أطراؾ العمل الثالث )حكومة -1

 رسم السٌاسة الخاصة بالمعوقٌن.

 نع 

ما شكل هذا التعاون واإلطار الذي ٌتم من خالله فً كل حالة من الحاالت المذكورة أعاله / رعاٌة /  -2

 تؤهٌل / تشؽٌل؟

ً يى  معاداذذظ   لذذاٌتل  فذذتقذذي  يز  خ  متضذذادم  ال تدذذالً   لاٌذذظ يتأهٌذذا  مدعذذاقٌم يتقذذي  يز  خ  مقذذ

دذاا   يًم   امتعايم د   منقا اا  معدامٌظ ي مدنلداا  مدد اذظ ألصذحاب  أللمل  ظ مدنان  المتحاي  اميلائؾ 

 . د ا  تحال  مصنالاا  مدص ٌظ

 هل ٌوجد جهة محددة مناط بها تنفٌذ السٌاسات الخاصة برعاٌة وتؤهٌل وتشؽٌل المعوقٌن؟ -3

 نع 

  ب)نعم(، ٌرجى تحدٌد هذه الجهات. اإلجابةفً حالة 

ا دذٌقي   مد اس  مقيدً مشؤيم   لاقظ  يض   منٌاناا  مةاصظ   لاٌظ يتأهٌا يتشؽٌا  مدعيقٌم يٌع

 لاى تنفًٌها  امتعايم د   ميز  ا ي أل لزخ  مدعنٌظ  امحكيدظ.

 المادة السابعة

  مصنالًتكفا قٌا  وصحاب  أللداا  اتةاً  متل  ٌ   مةاصظ  األدم   متًتتةً كا ليمظ        ا 

  مدعيقيم ٌعدا لاٌلا   متًدعل ا يولي ا   نتاج  فًيكًم  إ      متحيٌ  ا  مالزدظ   مدلنٌظ ي منالدظ 

 لدال .يٌنلا لاٌل  ول    حداٌتل   دا ٌؤدم 

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

جب اتخاذها لتحقٌق األمن الصناعً والسالمة المهنٌة بالنسبة هل تحدد تشرٌعاتكم التدابٌر الوا -1

 للمعوقٌن؟

 نع 

هل ٌوجد نصوص تشرٌعٌة تلزم أصحاب األعمال بإجراء التحوٌرات الالزمة فً معدات وأدوات  -2

اإلنتاج التً ٌعمل علٌها المعوقون بالشكل الذي ٌإمن حماٌتهم من مخاطر إصابات العمل وٌسهل علٌهم 

 العمل؟أداء 

 نع 
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  ب)نعم(، ٌرجى موافاتنا بها.  اإلجابةفً حالة 

قانيم  معدا لاذى وصذحاب  أللدذاا ي تةذاً  دٌذ   الحتٌاطذاا  ( يدا  علها دم208ي  ا  مدالخ )مقل و

ي متل  ٌ   مالزدظ متذيفٌ  ينذائا  منذالدظ ي مصذحظ  مدلنٌذظ يتذأدٌم  ٌئذظ  معدذا فذً  مدنشذأخ مايقاٌذظ دذم كافذظ 

 . مدةاط وني ع 

 المادة الثامنة

تقي  كا ليمظ  لنل إ      متعل ل  معا  مانكام   انتقصا   مدعايداا   حصائٌظ لم للل  مدعيقٌم  

  ملاه خ  مدنيحاا ي مل  ناا متحلٌل ح   هًه  يفئاتل   يون اب يوني ع إلاقتل   يتنعى إمى إ    

  يلي دالا.ي متع ؾ لاى ون ا لا 

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 

 ٌوجد إحصائٌات رسمٌة عن عدد المعوقٌن وفئاتهم وأنواع أعاقتهم فً دولتكم الموقرة؟ هل -1

 نع 

 إن وجدت مثل هذه اإلحصائٌات والبٌانات، ٌرجى تزوٌد مكتب العمل العربً بنسا منها. -2

 المادة التاسعة

 لاٌظ يتأهٌا  مدعيقٌم يدحي ودٌتل   يتعدا لاى  فً ألنانٌظ   مدنؤيمٌظتتيمى  مليمظ يفقا  دكانٌاتلا 

 هً   مد اا. فًتش ٌ  يلل   مدؤنناا ؼٌ   محكيدٌظ  معاداظ 

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌتضمن التشرٌع الوطنً برامج رعاٌة وتؤهٌل المعوقٌن ومحو أمٌتهم؟ -1

 نع 

رعاٌة وتؤهٌل المعوقٌن ومحو هل ٌوجد مشاركة من المإسسات ؼٌر الحكومٌة فً تحمل مسئولٌة  -2

 أمٌتهم؟

 نع 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

.............................................................................................................. 
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 المادة العاشرة

تكفا إلل ل يتل ٌب  معناص   مفنٌظ  مالزدظ ي مدؤهاظ ماتعادا ي متفالا   متًتتةً كا ليمظ        ا 

 د   مدعيقٌم  ط ٌقظ لادٌظ ناٌدظ.

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  هل تتولى الحكومة أو جهات أخري إعداد وتدرٌب العناصر الفنٌة المإهلة للتعامل مع المعوقٌن

 بطرق علمٌة سلٌمة؟

 نع 

 المادة الحادٌة عشرة

  مدعيقٌم.يمظ  إصل    متش ٌعاا  مدنلدظ م لاٌظ يتأهٌا يتشؽٌا تقي  كا ل

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌوجد تشرٌعات فً دولتكم الموقرة تنظم رعاٌة وتؤهٌل وتشؽٌل المعوقٌن؟ 

 نع 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

 . 1975( مننظ 39( يدا  علها دم قانيم تأهٌا  مدعاقٌم  ق  )3 مدالخ ) -

 . 2003( مننظ 12( دم قانيم  معدا  ق  )14( م ي مدالخ )12 مدالخ ) -

 المادة الثانٌة عشرة

 امنن ظ  مدئيٌظ   محكيدظ  مدؤنناا  محكيدٌظ يؼٌ   فًٌكفا تش ٌ  كا ليمظ تشؽٌا للل دم  مدعيقٌم 

 ٌحللها  متش ٌ   مدحاى.   متًي مش يط 

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 الوطنً تشؽٌل المعوقٌن فً المإسسات الحكومٌة وؼٌر الحكومة؟ هل ٌلزم تشرٌعكم -1

 نع 

 ما هً النسبة المئوٌة والشروط التً ٌحددها التشرٌع الوطنً لتشؽٌل المعوقٌن؟ -2

% لتشؽٌل المعزاقٌن الحاصزلٌن علزى شزهادات التؤهٌزل الزواردة بالقزانون فزً كافزة 5حدد القانون نسبة 

 الجهات .
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 المادة الثالثة عشرة

ٌحلل تش ٌ  كا ليمظ  مضي  ط  مكفٌاظ  تط ٌي د لو تكافؤ  مف   فى  معدا  ٌم  مدعيقٌم يؼٌ ه  لنل 

 كدا ٌكفا تط ٌي هً   مد لو  ٌم  م ننٌم دم  مدعيقٌم. ي مدؤهالا تنايى  مقل  ا 

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

العمل بٌن المعوقٌن هل ٌتضمن تشرٌعكم الوطنً ضوابط تشرٌعٌة تحقق مبدأ تكافإ الفرص فً  -1

 وؼٌرهم عند تساوى القدرات والمإهالت؟

 نع 

هل ٌحقق تشرٌعكم الوطنً مبدأ تكافإ الفرص فً العمل بٌن الجنسٌن من المعوقٌن عند تساوى  -2

 القدرات والمإهالت؟

 نع 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

% متشذؽٌا  مدعذيقٌم  محاصذاٌم لاذى شذلال ا  متأهٌذا مكافذظ  م لذذاا ليم 5مقذل ةصذ   مقذانيم ننذ ظ 

  مدعيقٌم. ٌم  م ننٌم  تدٌٌز

 المادة الرابعة عشرة

 أل لزخ  محكيدٌظ  فًٌكفا تش ٌ  كا ليمظ إلطا   أليميٌظ مادعيقٌم مشؽا  عض  ميلائؾ ي مدلم 

  يإدكانٌاتل .تتال   د  قل  تل    متً  محكيدٌظ يؼٌ  

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  هل ٌتضمن تشرٌعكم الوطنً إعطاء األولوٌة للمعوقٌن لشؽل بعض الوظائؾ والمهن فً األجهزة

 الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة التً تتالءم مع قدراتهم وإمكانٌاتهم؟

 نع 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

% دذم د دذيع لذلل  معذاداٌم  كذا  لذظ دذم  مدلذم  مدالئدذظ مقذل  تل  5عيقٌم ننذ ظ دما مقل حلل  مقانيم

 يإدكانٌاتل .
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 المادة الخامسة عشرة

يؼٌ   مقال ٌم لاى  النة  ط   مشلٌلخ   لاقظ  ًييتنعى كا ليمظ  قادظ  مي ش  مدحدٌظ مادعيقٌم دم 

 ح كظ  معدا.  فً

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  خاصة بالمعوقٌن من ذوي اإلعاقة الشدٌدة؟هل ٌوجد ورش عمل 

 نع 

 المادة السادسة عشرة

تعدا كا ليمظ لاى تش ٌ   مدعيقٌم متأنٌس  دعٌاا تعاينٌظ إنتا ٌظ ةاصظ  ل   يلاى لل  هًه 

   مدتاحظ. م دعٌاا  دةتاؾ  مينائا 

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

إنتاجٌة خاصة بالمعوقٌن فً دولتكم  هل ٌتضمن التشرٌع الوطنً السماح بإقامة جمعٌات تعاونٌة -1

 الموقرة؟

 نع 

 هل تدعم الحكومة جمعٌات المعوقٌن التعاونٌة اإلنتاجٌة؟  -2

 نع 

  ،)الدعم؟ هذا نوع هو مافً حالة اإلجابة ب)نعم 

ٌندح  مقانيم  تأنٌس  دعٌاا تعاينٌظ إنتا ٌظ ةاصظ  امدعيقٌم يتعدا مليمظ لاذى للذ  هذًه  م دعٌذاا 

يقذذل ولذذلا يز  خ  متضذذادم  ال تدذذالً ةطذذظ لدذذا مذذلل   م دعٌذذاا  متعاينٌذذظ   مدتاحذذظ. دةتاذذؾ  مينذذائا 

  نتذذاج م يتشذذ ٌ    نتا ٌذذظ مادعذذاقٌم ماتننذذٌي دذذ   ألنذذي ي  مد كزٌذذظ معذذ ض  مدنت ذذاا  مةاصذذظ  امدعذذاقٌ

 .ي متننٌي ملؤال   ألشةا 

 المادة السابعة عشرة

تعدا كا ليمظ لاى تش ٌ   مدعيقٌم  قادظ دشا ٌ  إنتا ٌظ صؽٌ خ ٌلٌ ينلا  أنفنل  وي  امدشا كظ د  

 يلاى لل  هًه  مدشا ٌ   دةتاؾ  مينائا  مدتاحظ. اة ٌم 

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:
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مشارٌع إنتاجٌة صؽٌرة للمعوقٌن ٌدٌرونها بؤنفسهم أو بالمشاركة مع هل تشجع الحكومة إقامة  -1

 آخرٌن؟

 نع 

 ما هً أشكال الدعم التً تقدمها الحكومة إلقامة وإنجاح هذه المشارٌع؟ -2

............................................................................................................ 

 المادة الثامنة عشرة

 م ني  لدال  دم  فًٌنتةلدلا  مدعيقيم   متًتتةً كا ليمظ        ا  مالزدظ  لفا  ولي ا   نتاج 

  م د كٌظ وي دم  ز  دنلا.

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

هل ٌوجد فً تشرٌعاتكم نصوصاً تعفً أدوات اإلنتاج التً ٌستخدمها المعوقون فً عملهم من الرسوم  -1

 ٌة، وهل اإلعفاء شامل أم جزئً؟الجمرك

                                                            نع 

 ًزئ  

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

.............................................................................................................. 

 المادة التاسعة عشرة

يتقلٌ   مادعيقٌم  ي م ص ٌظ  مح كٌظ ي مندعٌظ   متعيٌضٌظ تعدا كا ليمظ لاى تيفٌ   مدعٌناا 

  متنلٌالا  مالزدظ مؽٌ   مقال ٌم ماحصيا لاٌلا. 

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  هل توفر الحكومة المعٌنات التعوٌضٌة، الحركٌة والسمعٌة والبصرٌة للمعوقٌن؟ 

 نع 

  .ٌرجى بٌان اإلجراءات والتسهٌالت التً تؽطً المطلوب فً هذه المادة 

تؤلى  مليمظ ةلداا  متأهٌا مكا دعيي يتيف  م   مدعٌناا ي أل لزخ  متعيٌضٌظ يتص ؾ مل   منلا  ا 

 .ي صفاا ي نتٌفائلا ماش يط  مط ٌظ مط ٌظ ي مندالاا  مط ٌظ يٌت  تناٌدل  هًه  ألشٌا   عل دطا قتلا ماد
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 مادة العشرونال

  دحاٌا.تعدا كا ليمظ لاى تش ٌ  صنالظ  مدعٌناا  متعيٌضٌظ 

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل ٌوجد برامج وخطط لتشجٌع الصناعة المحلٌة للمعٌنات التعوٌضٌة للمعوقٌن؟ 

 نع 

 المادة الحادٌة والعشرون

تصل  كا ليمظ  متش ٌعاا  مالزدظ متنلٌا ح كظ يتنقا  مدعيقٌم و نا   معدا لنل إقادظ  مدنشآا 

 دنلا.يتعدا لاى إ      متحيٌ  ا  مض ي ٌظ لاى  مقائ    م لٌلخ 

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  هل تتضمن تشرٌعاتكم االجراءات الالزمة لتسهٌل حركة وتنقل المعوقٌن أثناء العمل عند إقامة

 منشآت الجدٌدة؟ال

 نع 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

. يٌذت  نقالذ  دذ  معدا لنل إقادذظ  مدنشذآا  م لٌذلخمقل وي ب  مدش ع تنلٌا ح كظ يتنقا  مدعاقٌم و نا   

 ون ه  لاى نفقظ  مليمظ دم دكام إقادتل  إمى  م لاا  متً ٌاتحقيم  امعدا  لا.

 المادة الثانٌة والعشرون

 معدا  يإتاحظ  مف صظ مل   فًتلدٌش لي   مدعيقٌم  ماحٌيا ليمليمظ        ا  مض ي ٌظ  تتةً كا

  قل  تل . لم ماتع ٌ 

  ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 هل تتبنى الدولة خطط وبرامج للحد من تهمٌش دور المعوقٌن فً العمل؟ -1

 نع 

 هل ٌوجد دور للمعوقٌن فً التعبٌر عن مشاكلهم وقدراتهم؟ -2

 نع 
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 المادة الثالثة والعشرون

لاذذى كذذا ليمذذظ تشذذ ٌ  دنلدذذاا  معدذذاا لاذذى تةصذذٌ  يتكٌٌذذؾ  ذذز  دذذم ونشذذطتلا  مةلدٌذذظ  ٌن ؽذذً

  دا ٌتال   د  ل يؾ إلاقتل .   مدعيقٌم ي متعاينٌظ ي ال تدالٌظ م لاٌظ ولضائلا دم  معداا 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

العمزال علزى االهتمزام بزالمعوقٌن وإشزراكهم فزً أنشزطتها هل تشزجع حكومزة دولزتكم المزوقرة منظمزات  -1

 المتنوعة؟ وتخصٌص جزء من أنشطتها لخدمة المعوقٌن؟

 نع 

 ٌرجى بٌان نوع الخدمات التً تقدمها النقابات للمعوقٌن، ومدى مالءمتها مع ظروؾ إعاقتهم. -2

............................................................................................................ 

 المادة الرابعة والعشرون

وي  د انال ٌحلل تش ٌ  كا ليمظ        ا  مكفٌاظ  تدكٌم  مدعيي دم  نتةل    مدي صالا  معادظ 

 دةفضظ. أنعا  

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  هل تنص تشرٌعاتكم على إعفاء المعوقٌن من دفع أجور المواصالت العامة حٌن استخدامهم لها؟ 

 نع 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

 مةذا   نذف   مدعذاقٌم  2005( منذنظ 18وصل  يزٌ   منقا تعاٌدذاا  شذأم تنفٌذً وحكذا   مقذانيم  قذ  )

  منف .% دم و ي  75  تةفٌض محلٌلٌظ  يدكفيؾ  م ص  يد  فقٌل   قطا  ا  منك 

   مدلم.كدا صل ا تعاٌداا وة ى  امنداح مل   االنتقاا  مد انً لاى ةطيط هٌئظ  منقا  معا  ل ةا 

 المادة الخامسة والعشرون

دم لف    مشةصًكفا تش ٌ  كا ليمظ إلفا   مدعيي  نلٌا لنل  نتٌ  له نٌا خ دحي خ النتةل د  ٌ

  نيدلا  م د كٌظ كاٌا وي  زئٌال  يٌدنح هً   الدتٌاز  صي خ لي ٌظ تحللها  متش ٌعاا  مدحاٌظ. 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:
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هل تنص تشرٌعاتكم على إعفاء جمركً خاص بالمعوق عند استٌراده سٌارة محورة الستخدامه  -1

 الشخصً؟

 نع 

  هل اإلعفاء كامل؟ أم جزئً؟ وما هً نسبته؟ -2

  زئً

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

 شأم   لفا  ا  م د كٌظ يتعلٌالت   من  لاى وم تعفً دذم  1986( مننظ 186تضدٌم  مقانيم  ق  )

 .ٌ  ل نٌا خ دحي خ النتةل    معاي مض  ئب  م د كٌظ  نت

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

، 16، 15، 13، 12، 11، 10، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1المواد: التؽطٌة التشرٌعٌة ألحكام  توفر -1

19 ،20 ،21 ،22، 24 ،25. 

 التؽطٌة التشرٌعٌة ألحكام المواد: توفر عدم -2

 ( 14المادة)  الخاصة بإعطاء األولوٌة للمعوقٌن لشؽل بعض الوظائؾ والمهن التً تتالءم مع

 قدراتهم وإمكانٌاتهم.

  ( الخاصة بإعفاء أدوات اإلنتاج التً ٌستخدمها المعوقون فً عملهم من الرسوم 18)المادة

 الجمركٌة أو جزء منها. 

نظراً لعدم إدراج  23،  18،  17،  9للجنة التؤكد من وجود التؽطٌة التشرٌعٌة ألحكام المواد  لم ٌتسنّ  -3

 نصوص التشرٌعات التً تؽطً هذه األحكام ضمن التقرٌر.  

 

* * * 

 

 بشؤن تفتٌش العمل. 1998( لسنة 19اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -ب

  دلي ٌظ دص   مع  ٌظدم  1998 ( مننظ19يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

 ي ا  فً  م ل دا ٌاً: –
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 القسم األول

 بٌانات عامة

( 19المزوقرة علزى االتفاقٌزة العربٌزة رقزم ) ٌرجى بٌزان الزنص التشزرٌعً الزذي صزدقت بموجبزه دولزتكم -1

 بشؤن تفتٌش العمل. 1998لسنة 

( دذذم  ملنذذتي   مدصذذ ي لاذذى وم ٌد ذذا  ئذذٌس  م دلي ٌذذظ  مليمذذظ فذذً لالقاتلذذا 101نصذذا  مدذذالخ )

  مةا  ٌظ يٌ     مدعاهل ا يٌصلي لاٌلا  عل دي فقظ د اس  مني ب.

وكذلك بٌزان لسارٌة التً لها عالقة بؤحكام االتفاقٌة، ٌرجى إرفاق أرقام وتوارٌا النصوص التشرٌعٌة ا -2

 الا(. –اللوائح  –التطبٌق العملً لتلك النصوص التشرٌعٌة )القرارات الوزارٌة 

 ي مق    ا  ميز  ٌظ  مدنفًخ م . 2003( مننظ 12قانيم  معدا  ق  )

قوة النفزاذ بمجزرد التصزدٌق  ٌرجى بٌان النص التشرٌعً الذي ٌعطً االتفاقٌات الدولٌة المصادق علٌها -3

 علٌها مع بٌان مرتبة االتفاقٌات المصادق علٌها بالنسبة للتشرٌعات الداخلٌة.

( دم  ملنتي  لاى وم تاتز   مليمظ  االتفاقٌاا ي معليل ي مدي  ٌي  مليمٌظ  متذً تصذلي 93نصا  مدالخ )

 نش ها.لاٌلا دص  يتص ح ملا قيخ  مقانيم  عل 

منظمات أصحاب األعمال والعمال فزً دولزتكم المزوقرة حزٌن أّعزدادكم لهزذا التقرٌزر؟  هل تم التنسٌق مع -4

 ( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة.17وذلك تمشٌاً مع أحكام المادة )

 نع 

 فً حالة اإلجابة ب)نعم(، ٌرجً ذكر المنظمات التً تم التنسٌق معها.

 . تحال  مصنالاا  مدص ٌظ -

 . مت ا ٌظ تحال  مؽ ؾ  -

 . التحال  معا  منقا اا لداا دص  -

 الثانًالقسم 

 "التشرٌعات السارٌة التً تؽطً أحكام االتفاقٌة"

 المـــادة األولـــى 
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ٌن ؽى لاى كا ليمظ وم تنل  تفتٌش  معدا دم ةالا  مقي نٌم ي ألنلدظ ي ماذي ئح ي مقذ    ا  مدنفذًخ ملذا 

  معدا.فى  دٌ  قطالاا يوداكم 

يًم   دي ذب  ٌذام ٌ فذي   معدا يٌ يز ماليمظ لنل  مض ي خ  نت نا   عض  مفئاا دم  معداا يوداكم 

 الحي.تتقل   لً   م ٌام وم تعلم  وي تاؽٌ    ٌام   متًيٌدكم ماليمظ   متصلٌي  ي ٌقظ 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  قطاعات وأماكن العمل؟ ٌوجد تنظٌم قانونً لتفتٌش العمل فً جمٌعهل 

 نع 

  أماكن العمل من التفتٌش؟ أو بعض الفئات من العمال  ٌستثنً التشرٌعهل 

 نع               

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

هذً   مقذانيم  نذ ٌاملاذى لذل   2003( منذنظ 12نصا  مدالخ  م   عظ دذم قذانيم  معدذا  قذ  )

 لاً: 

 ....... -و

 حكدل  .اا  مةلدظ  مدنزمٌظ يدم فً دل -ب

 صاحب  معدا  مًٌم ٌعيمل  فعالل .وف  ل ون خ  -ج

 المـــادة الثـانٌــة

يٌذذ ت ط هذذً   م لذذاز وي  أل لذذزخ  ذذا ل  خ وي   ل   ا   معدذذا وي وك ذذ  متفتذذٌش  تشذذكا كذذا ليمذذظ  لذذاز ل 

  متفتٌش. مد كزٌظ ً ا  مصاظ  نشاط 

تقذي   ذامتفتٌش ٌ ذب  متننذٌي فٌدذا  ٌنلذا لاذى نحذي ٌحذيا ليم  متنذاقض   متذًيفذى حامذظ تعذلل  أل لذزخ 

 ونشطتلا.ي متل ةا  ٌم 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  لدٌكم أم أكثر؟لتفتٌش العمل واحداً هل ٌوجد جهازا 

 ٌي ل  لاز لا  متفتٌش  معدا 

  مدلنٌظ.يٌي ل  لاز ماتفتٌش فً د اا  منالدظ ي مصحظ 
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  تعددها؟حالة  فًهل ٌتم تنسٌق العمل بٌنها 

 نع 

  ٌتناول ذلك. الذي التشرٌعًالنص 

.............................................................................................. 

 

 المــادة الثـالـثــة

 ٌت   متفتٌش دم ق ا  لاز ٌتيمى  متفتٌش  معا   وي و لزخ دتةصصظ ٌدا س كا دنلا نشاطا تفتٌشٌال 

 دحلل .

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  عام؟أم ٌتولى التفتٌش جهاز  متخصصة؟هل توجد أجهزة تفتٌش 

تقي  يز  خ  مقيى  معاداظ  دي فقظ تنفًٌ وحكا  قذانيم  معدذا ي مقذي نٌم ً ا  مصذاظ دذم ةذالا  لذاز لذا  

  مدلنٌظ.متفتٌش  معدا ي لاز ماتفتٌش فً د اا  مصحظ ي منالدظ 

 ًاألجهزة؟ وما هً اختصاصاتها؟هذه  هًحالة التعدد ما  ف 

  معدا.تفتٌش  لاز  -

   مدلنٌظ. لاز  متفتٌش فً د اا  منالدظ ي مصحظ  -

  ٌتناول ذلك. الذي التشرٌعًالنص 

.............................................................................................. 

 المادة الرابعة

 دا ٌحقي ن لظ  ألل     متفتٌش تنل  كا ليمظ  التصاالا  ألفقٌظ ي م ونٌظ فٌدا  ٌم  لاز وي و لزخ 

 ينليمت .ين الت  

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  ؟أجهزة التفتٌشبٌن جهاز أو ٌوجد تنظٌم لالتصاالت األفقٌة والرأسٌة هل 

 نع 
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  التنظٌم.فً حالة اإلجابة ب)نعم(، ٌرجى بٌان وسائل وسبل هذا 

ٌي ل إل  خ د كزٌظ ٌت علا  متفتٌش  يز  خ  مقيى  معاداظ يٌت    لاز  متفتذٌش  معذا   ذاميز  خ  معلٌذل دذم 

 حافلاا.د امإل   ا  متفتٌش  دلٌ ٌاا  مقيى  معاداظ يدكاتب  معدا 

 المادة الخامسة

  ألة :تعامت لاى   متًتض    ل  خ  مد كزٌظ ً ا  مصاظ  نشاط تفتٌش  معدا  منٌانظ  معادظ ماتفتٌش 

 ماتفتٌش.يض   مةطظ  معادظ  -

  متفتٌش.تحلٌل ويميٌاا  -

  متنفًٌ.دتا عظ  -

  متفتٌش.تيفٌ  دتطا اا  لاز  -

 ي متل ٌب.  ميلٌفً ألل    -

  منتائت.تقٌٌ   -

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  السٌاسة العامة للتفتٌش والموضوعات التً تعالجها تتناول التًالنصوص التشرٌعٌة. 

يقذل ويضذح لمٌذا إ ذ    ا  236حتذى  232مقل تنايا قانيم  معدا وحكا  تفتٌش  معدا فذً  مدذي ل دذم 

 متذً  مديضذيلاا  معدا فً د اا  متفتٌش  مصال   امق     ميز  ي نامؾ  مًك   منٌانذظ  معادذظ ماتفتذٌش ي

 . تعام لا  امتفصٌا

 المادة السادسة

  عدا .تعٌٌم دفتش  معدا وم ٌكيم دؤهال تأهٌال لادٌا  دا ٌالئ   مقٌا   فًٌ  لى 

 المادة السابعة

 ي مديضيلٌظ.فٌ  صفاا  محٌال  تيف ٌ  لى لنل  ةتٌا  دفتش  معدا وم ت

 المادة الثامنة

  متًي م لظ  يدضدين  يتنل   متش ٌعاا ول    مٌدٌم   مٌدٌم ٌقي  دفتش  معدا ق ا د اش خ لدا   أل   

 ٌؤلى ودادلا.
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 المادة التاسعة

 دلاد .ٌ ب لاى كا ليمظ تل ٌب دفتش  معدا نل ٌا يلداٌا  دا ٌؤها  ألل   

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 شروط تعٌٌن مفتش العمل. 

 .وم ٌتن   اماٌاقظ يحنم  مند  يوم ٌكيم لاى ل  ظ دم  مة  خ ي مكفا خ -1

 .ا دنانب ٌتفي يط ٌعظ لدا  متفتٌشوم ٌكيم حاصالل لاى دؤها لا -2

 .ظوم ٌحاؾ  مٌدٌم  مقانينٌظ ودا  يزٌ   مقيى  معادا -3

 .ٌم ً ا  مصاظ  امقي نٌم  معدامٌظوم ٌكيم دادال  امقي ن -4

 

  ٌزإدى  التزًوالجهزة  مضزمونه؟ومزا هزو  عملزه؟هل ٌزإدى مفزتش العمزل الٌمزٌن قبزل مباشزرة

 ؟أمامها

ٌ ب وم ٌؤلي دفتش  معدا  مٌدٌم  مقانينٌظ ق ا د اش خ لدا  ودا يزٌ   مقيى  معاداظ يدضدين  

 متً ٌطا   ا الةت  لاوم ٌقي   أل   لدا   األدانظ ي الةال  ي ال ٌفشً ن  ل دم ون     معدا وي 

 . حك  يلٌفت  حتى  عل ت ك   معدا لاٌلا

  عمله؟هل ٌتم تدرٌب مفتش العمل على مهام 

 نع 

 .ٌرجى بٌان النصوص التشرٌعٌة الدالة على ذلك 

يفقال ملمٌا        ا نامؾ  مًك  فإن  ٌ ب وم ٌدضً  مدفتش فت خ تل ٌ ٌظ لداٌظ ق ا دز يمذظ  متفتذٌش 

ي معدا  مدٌل نً ال تقا فً دحتيها لم شل  يال نزٌل لم  ال ظ شلي  ي امنن ظ مادعنٌٌم حلٌ ال ٌ ذب إ  تقذا 

 .ؤكل صالحٌات  ماقٌا   لًه  مدلدظلن  تق ٌ  فً نلاٌتلا  دا ٌشلي  ٌعل  6لم 

 المادة العاشرة

دم  مدفتشٌم  دا ٌتال   د  ح    مدلداا ينيلٌتلا ي متننٌي د    مكافًت  لى كا ليمظ تعٌٌم  معلل 

  متفتٌش.ولداا  فً مليمظ مالنتعانظ  االةتصاصٌٌم مادعاينظ  فً  ل   ا ي أل لزخ  مدعنٌظ 

 بٌان ما ٌلً: ٌرجى
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  المفتشٌن؟من  الكافًهل ٌتوفر لجهاز التفتٌش لدٌكم العدد 

 نع 

  أعمززال  فززًهزل ٌززتم التنسززٌق مززع أجهزززة الدولززة المختلفززة لالسززتعانة باالختصاصززٌٌن للمعاونززة

 التفتٌش؟

 نع 

 

  ًذلك.ٌتناول  الذيالنص التشرٌع 

لا فأن  ٌذت    نذاا  ٌذام  ذًم  إمذى ٌ متفتٌش لافً حامظ ي يل لدامظ ؼٌ  دؤدم لاٌلا  امدنشآا  متً ٌت  

دكتذذب  متأدٌنذذاا  مدةذذت  التةذذاً  مذذالز  يكذذًم  فذذً حامذذظ ي ذذيل دةامفذذظ تتعاذذي  امنذذالدظ ي مصذذحظ  مدلنٌذذظ 

 .طا  دكتب  منالدظ ي مصحظ  مدلنٌظماعداا فإن  ٌت  إة

 

 المادة الحادٌة عشرة

 دا ٌ عا  ٌقي   دلاد    ميلٌفً ي نتق   ه   معدا تكفا تش ٌعاا كا ليمظ  محداٌظ  مالزدظ مدفتش 

 ي نتقالمٌظ. ح ٌظ يحٌال 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 عمله؟مكنه من أداء ٌ واالستقرار الوظٌفً الذي هل ٌتمتع مفتش العمل بالحماٌة الالزمة 

 نع 

  ًذلك.ٌتناول  الذيالنص التشرٌع 

صفظ دأدي ي  مض ط  مقضائً  امنن ظ ما   ئ   متً تقذ   معدا   قانيم  معدا دفتش  232دنحا  مدالخ 

لاى وصذحاب  معدذا وم ٌنذلاي   243فً لي ئ   ةتصاصل  يتكيم دتعاقظ  ألداا يلائفل  يوي  ا  مدالخ 

 ًم .دم ً ا  مقانيم  معقاب لاى دةامفظ  257دلدتل  يف ضا  مدالخ 

 المادة الثانٌة عشرة

د لزخ ت لٌز  دنان ا ٌنلا  ميصيا إمٌلا دم ق ا  ألط  ؾ تلٌئ  م لظ  مدةتصظ مادفتشٌم دكاتب 

  نليمظ.يتزيل  ينائا  تصاا حلٌ ظ ينل  دعايداا امٌظ تدكنل  دم حفل ي نت  اع  مدعايداا   مدعنٌظ 
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 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  معلومات؟ومزودة بوسائل اتصال حدٌثة ونظم  مجهزة،هل ٌتوفر للمفتشٌن مكاتب 

 نع 

 عشرةالمادة الثالثة 

 مي   اتل .تيف   م لظ  مدةتصظ مادفتشٌم ينائا وي تنلٌالا نقا مألل    مفعاا 

 

 المادة الرابعة عشرة

 لدال .تزيل  م لظ  مدةتصظ  مدفتشٌم  امي ائي ي متش ٌعاا ي أل لزخ  مض ي ٌظ ألل   

 المادة الخامسة عشرة

 مدلادل .تتحدا  م لظ  مدةتصظ كافظ  منفقاا  مدامٌظ  مالزدظ مددا نظ  مدفتشٌم 

 المادة السادسة عشرة

يٌحدا  طاقظ دلنٌظ ت  ا شةصٌت   ) مقضائٌظ( ٌعت   دفتش  معدا وحل وف  ل  مضا طظ  معلمٌظ 

 ييلٌفت .

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 ٌلً:هل ٌتوفر للمفتشٌن ما  -

  نقل.وسائل أو تسهٌالت 

 نع 

  عملهم.وثائق وتشرٌعات وأجهزة ضرورٌة ألداء 

 نع 

 مفتشً العمل لمهامهم؟ النفقات المالٌة الالزمة لممارسة هل تتحمل الجهة المختصة 

 نع 

  القضائٌة.بطاقة مهنٌة لشخصٌته ووظٌفته كؤحد أفراد الضابطة 

 نع 
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  ًذلك.ٌتناول  الذيالنص التشرٌع 

دذذنح دفذذتش  معدذذا صذذفظ دذذأدي ي  مضذذ ط  مقضذذائً  امننذذ ظ  دذذم قذذانيم  معدذذا لاذذى 232نصذذا  مدذذالخ 

دذم ً ا  233. كدذا نصذا  مدذالخ صذل  يتكذيم دتعاقذظ  ألدذاا يلذائفل فً لي ئذ   ةتصا  ما   ئ   متً تق

 . مقضائٌظ  طاقظ ت  ا هًه  مصفظ مقانيم لاى وم ٌحا  مدفتش  مًي صفظ  مض طٌظ 

 المادة السابعة عشرة

ال ٌ يز وم تيكا إمى  م لظ  مدةتصظ  امتفتٌش وي  مدفتشٌم وٌظ ي   اا إضافٌظ تؤ   نا ا لاى ول ئل  

 ي معداا. مفعاا وي تةا  امناطظ وي  محٌال  مالزدٌم مادفتشٌم فى لالقتل   أصحاب  معدا 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  ؟خريأهل تسند إلى الجهة المختصة بالتفتٌش أو المفتشٌن واجبات إضافٌة 

 نع 

  ذلك.ٌتناول  الذيالنص التشرٌعً فً حالة اإلجابة ب)نعم(، ٌرجى بٌان 

....................................................................................................... 

 المادة الثامنة عشرة

ٌشا    لاز  متفتٌش فى يض   شت  طاا  منالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ  متى ٌتطا لا دنح  مت  ةٌ   إقادظ 

  مدنشآا.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  لمزنح الالزمزة هل ٌوجد دور لجهاز التفتٌش فزى وضزع اشزتراطات السزالمة والصزحة المهنٌزة

 المنشآت؟التراخٌص بإقامة 

 نع 

 ٌذلك.ٌتناول  الذيالنص التشرٌعً ان فً حالة اإلجابة ب)نعم(، ٌرجى ب 

ٌي ل  لاز دتةص  ماتفتٌش فً د اا  منالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ يشا   فً يض   شت  طاا  منالدظ 

 . لا دنح  مت  ةٌ   إقادظ  مدنشآاي مصحظ  مدلنٌظ  متً ٌتطا
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 المادة التاسعة عشرة

كا ليمظ  متننٌي ي متكادا  ٌم تفتٌش  معدا يتفتٌش  متأدٌناا  ال تدالٌظ كادا كام ًم   فًٌت  

 ض ي ٌا.

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  االجتماعٌة؟هل ٌوجد تنسٌق وتكامل بٌن تفتٌش العمل وتفتٌش التؤمٌنات  

 نع 

  ذلك.ٌتناول  الذي التشرٌعًالنص 

ط قال ملمٌا        ا نامؾ  م ٌام فأن  فً حامظ ي يل  مدفتش معدام  ؼٌذ  دذؤدم لاٌلذا  امدنشذآا  متذً 

 . متأدٌناا  مدةتصظ التةاً  مالز ٌت   متفتٌش لاٌلا فإن  ٌت  إ ناا  ٌام  لا إمى دكتب 

 المادة العشرون

يٌحل  وم تكيم م  وٌظ دصاحظ شةصٌظ د اش خ وي   نز هظ ٌ ب لاى دفتش  معدا وم ٌؤلى لدا  

 لاٌلا.ٌقي   امتفتٌش   متًؼٌ  د اش خ فى  مدنشآا 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  ذلك.ٌتناول  الذي التشرٌعًالنص 

ها فً دفذتش  معدذا دنلذا تيف ن   مق     مصال   لمٌا        ا نامؾ  مًك  لاى للخ ش يط ٌ ب 

 .ما قا ظ  ل ئ خ  ةتصاص وال ٌكيم م  دصاحظ د اش خ وي ؼٌ  د اش خ  امدنشآا  مةاضعظ 

 المادة الحادٌة والعشرون

ن  دم ون     مدلنظ ٌطا  لاٌ  ةالا قٌاد   دلدت  وي وم ٌ يح  ويٌحل  لاى دفتش  معدا وم ٌكشؾ 

   امتفتٌش.ولا إمى  مقٌا    متً دصل   مشكيى وي  مدعايداا 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  أثنززاء قٌامززه  المهنززةسززر مززن أسززرار  أي الكشززؾ عززنمفززتش العمززل  ٌحظززر التشززرٌع علززًهززل

 بالتفتٌش؟

 نع 



365 

  
 

  هززل ٌحظززر علززى مفززتش العمززل أن ٌبززوح بمصززدر الشززكوى أو المعلومززات التززى أدت إلززى القٌززام

 بالتفتٌش؟

 نع 

  ذلك.ٌتناول  الذي التشرٌعًالنص 

وي ذذب لمٌذذا    ذذ    ا نذذامؾ  مذذًك  لاذذى دفذذتش  معدذذا د  لذذاخ  متذذز    منذذ ٌظ  متادذذظ  امننذذ ظ م حذذث 

 .ةاصظ وندا  دقلدً  مشكايي  مشكايى

 المادة الثانٌة والعشرون

ًمذذ   مقذذي نٌم ي مذذنل  ي ماذذي ئح  فذذً دذذا   معالقذذظ ٌقذذي  دفذذتش  معدذذا  د  ق ذذظ تط ٌذذي  متشذذ ٌعاا ً ا 

ي تفاقٌذاا  ليمتذ  ي تفاقٌذاا  معدذا  مع  ٌذظ ي مليمٌذظ  مدصذلي لاٌلذا دذم ق ذا   دي  لا ي مق    ا  مصال خ 

  م دالٌظ. معدا 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  ٌقوم مفزتش العمزل بمراقبزة تطبٌقهزا؟ وهزل تشزمل اتفاقٌزات العمزل العربٌزة  التًالتشرٌعات  هًما

 الجماعٌة؟ات العمل وأٌضا اتفاقٌ الموقرة، والدولٌة المصدق علٌها من قبل دولتكم

ٌقي  دفتش  معدا  د  ق ظ تنفًٌ وحكا  قانيم  معدا  دا ٌكفا  محداٌظ  مالزدظ مط فً   نتاج ي دذا ٌتي فذي 

  م دالٌظ.د   التفاقٌاا  مليمٌظ ي مع  ٌظ فً هً   مشأم يكًم   تفاقٌاا  معدا 

  ذلك.ٌتناول  الذي التشرٌعًالنص 

.............................................................................................. 

 المادة الثالثة والعشرون

ٌذذزيل دفذذتش  معدذذا وصذذحاب  معدذذا ي معدذذاا  امدعايدذذاا ي   شذذال ا  متذذى تنذذالله  فذذى تط ٌذذي 

  منافًخ. متش ٌعاا 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 تطبٌززق  فززًلمفززتش العمززل تجززاه أصززحاب األعمززال والعمززال للمسززاعدة  وقززائً هززل ٌوجززد دور

 النافذة؟التشرٌعات 

 نع 
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  ٌتناول ذلك الذي التشرٌعًالنص. 

يفقال ملمٌا        ا نامؾ  مًك  فإن  ٌتعٌم لاى  مدفتش و نا   مزٌذا خ  متفتٌشذٌظ تيلٌذظ طذ ؾ   نتذاج 

إلز مذذظ  معدامٌذذظ يدنذذاللت  لاذذى إز مذذظ  مدةامفذذاا  مقا اذذظ ميإ شذذال صذذاحب  معدذذا إمذذى كٌفٌذذظ تنفٌذذً  مقذذي نٌم 

 . مفي ٌظ

 المادة الرابعة والعشرون

ٌ ب لاى دفتش  معدا وم ٌ اػ  مناطظ  مدةتصظ  أي    منق  ي م ؽ  ا  متذى ٌكتشذفلا حذٌم د  ق تذ  

 متالفٌلا. للؾ  تةاً        ا  مالزدظ   معدا تط ٌي تش ٌعاا 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  مفتش العمل بؤن ٌبلزػ عزن أوجزه الزنقص والثؽزرات حزٌن مراقبتزه تطبٌزق تشزرٌعات ٌكلؾ هل

 العمل؟ 

 نع 

  ٌتناول ذلك الذي التشرٌعًالنص. 

فأنذذ  إً  تكشذذؾ مادفذذتش و نذذا   متفتذذٌش وٌذذظ دالحلذذاا وي لذذي ه    مذذًك  يفقذذال مذذلمٌا    ذذ    ا نذذامؾ 

تعذلٌا  متشذ ٌ  وي إصذل   تشذ ٌ   لٌذل ٌ ذب وم ٌ اذػ  ئانذت  مدي فذاخ   ل  خ  مدةتصذظ  ٌتطابتنتللً وي 

 .ي معدا لاى  تةاً  مق     مدنانب ًم         مل  ناا  مالزدظ 

 المادة الخامسة والعشرون

 . ت اع ينائا يدتطا اا  منالدظ ي مصحظ  مدلنٌظ فً  نتاج  ط فًٌنالل دفتش  معدا 

 لً:ٌرجى بٌان ما ٌ

 هل ٌوجد دور لمفتش العمل للمساعدة فى اتباع وسائل ومتطلبات السالمة والصحة المهنٌة؟ 

 نع 

 المادة السادسة والعشرون

ليم إةطا   مٌال نلا   وي   أليقاا كا  فًمدفتش  معدا لةيا وداكم  معدا ألل   ي      ح ٌظ تادظ 

 نا ي.

وم ٌنل   متفتٌش لاى وداكم  معدا ً ا  مط ٌعظ  مةاصظ  دا ٌتنانب د    ميطنًيٌ يز ماتش ٌ  

 ط ٌعتلا.
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 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 أماكن العمل بحرٌة فى كزل األوقزات ودون أخطزار حق دخول لمفتش العمل  ٌعطً التشرٌع هل

  سابق؟

 نع 

  ،)هل ٌوجد استثناء من ذلك لبعض أماكن العمل؟فً حالة الرد ب)نعم 

 نذذت نا   امننذذ ظ ماشذذ كاا ي مدنشذذآا  متذذً تذذز يا نشذذاطلا ل ةذذا  مدنطقذذظ  محذذ خ  معادذذظ حٌذذث ٌذذت  ٌي ذذل 

 إةطا   مدنطقظ  معادظ مالنت دا  ي مدناطي  مح خ  دي لٌل إ      متفتٌش.

 المادة السابعة والعشرون

  دلدت .ٌض  دا م  ٌ  وم ًم  قل  ماتفتٌش ٌةط  دفتش  معدا صاحب  معدا  ي يله ل ةا دكام  معدا 

 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  هل ٌنص التشرٌع على أخطار صاحب العمل بوجود مفتش العمل داخل مكان العمل؟ 

 نع 

 إن وجدت.ستثناءات برجاء بٌان اال 

........................................................................................................... 

 

 الثامنة والعشرونالمادة 

 )لاى مدنشأخ  فًوي  معاداٌم  ٌد ا  وي دم   معدا مدفتش  معدا و نا  تألٌظ دلدت   النتفنا  دم صاحب 

 لم وٌظ دعايداا ض ي ٌظ تتعاي  تط ٌي تش ٌعاا  معدا. شليل(وي ودا    نف  ل 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  سبٌل حصوله على معلومات ضرورٌة بشؤن تطبٌق تشرٌعات  فًلمفتش العمل ٌتٌح التشرٌع هل

 المعلومات؟العمل اثناء تؤدٌة مهمته أن ٌستفسر من صاحب العمل أو من ٌمثله أو العمال عن هذه 

 نع 
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  ٌتناول ذلك الذي التشرٌعًالنص. 

لاٌ   وي ب لمٌا        ا لاى  مدفتش نؤ ا صاحب  معدا وي  معداا مالنتفنا  لدا ٌ ؼب  ميقيؾ

 دل  ٌاناا وي دعايداا تفٌل  متفتٌش.

 

 المادة التاسعة والعشرون

ٌ يز مدفتش  معدا  نتللا  صاحب  معدا وي دم ٌد ا  وي وى لادا فى  مدؤننظ  متى ٌقي   امتفتٌش 

 ي    .إً  ي ل وم ًم  ض ي ٌا ألل     النتفنا  ا  للؾ تي ٌ   دكت   إمى  لاٌلا 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  هل ٌجوز لمفتش العمل أن ٌستدعى صاحب العمل أو من ٌمثله أو أى عامل إلى مكتبه بهزدؾ

 عن بعض األمور المتعلقة بالتفتٌش. راالستفسا

 نع 

 

  ٌتناول ذلك الذي التشرٌعًالنص. 

دم قذانيم  معدذا  أنذ  ٌ ذب لاذى وصذحاب  أللدذاا وي دذم ٌنذيب لذنل   النذت ا ظ  235ينصا  مدالخ 

 مل .مطا اتل   امحضي  يًم  فً  مدي لٌل  متً ٌحللها دفتش  معدا 

 المادة الثالثون

 ؽ ض   مدنت اا دكام  معدا وي  فًٌندح مدفتش  معدا وةً لٌناا دم  مدي ل  مدنتعداظ وي  مدتل يمظ 

  متحاٌا.د  إةطا  صاحب  معدا  نتٌ ظ   معدا تحاٌا ي الطدئنام لاى نالدظ يصحظ  معداا ي ٌئظ  م

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 لمفزتش العمزل أخزذ عٌنزات مزن المزواد المسزتعملة أو المتداولزة فزى مكزان العمزل أو  ٌسزمح هل

 العمل؟المنتجات بؽرض التحلٌل للحفاظ على سالمة وصحة العمال وبٌئة 

 نع 

  التحلٌل؟هل ٌخطر صاحب العمل بنتٌجة 

 نع 
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  ٌتناول ذلك الذي التشرٌعًالنص. 

....................................................................................................... 

 

 

 المادة الحادٌة والثالثون

يوةً ننخ وي صي  دنلا إً  ي ل  وة ى وي وٌظ ي ائي   ملفات  مدفتش  معدا وم ٌطا  لاى  من الا وي 

 ألل   دلدت . ض ي يوم ًم  

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  وأن  العمزل،مكزان  فزًهل ٌسمح لمفتش العمل بزاالطالع علزى السزجالت أو أٌزة وثزائق أخزرى

 الضرورة؟ٌؤخذ نسا أو صور منها فى حالة 

 نع 

  ٌتناول ذلك الذي التشرٌعًالنص. 

دم قانيم  معدا لاذى وصذحاب  معدذا وي دذم ٌنذيب لذنل  وم ٌنذلاي  دلدذظ دفتشذً  234 وي  ا  مدالخ

 .ي م ٌاناا  مالزدظ ألل   دلدتل   معدا يوم ٌقلدي  مل   مدنتنل ا

 المادة الثانٌة والثالثون

 أل لزخ ي مدعل ا  مدنتعداظ  للؾ  مدحافلظ  فً منق   ني حًمدفتش  معدا إصل    متعاٌداا  ز مظ 

  معداا.لاى نالدظ يصحظ 

وي  نتصل    ألي د   إصل   يفى حامظ ي يل ةط  يشٌ  ٌللل نالدظ  معداا وي صحتل  م  ناطظ 

ًم   ميقؾ  مكاى وي  فً دا   ميطنً ٌق  ها  متش ٌ    متً مالزدظ  ز مظ  مدةامفظ يفقا مألحكا  ي       ا 

 ماعدا. ً م زئ

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 ما هً صالحٌات مفتش العمل فً حالة وجود خطر ٌهدد سالمة العمال وصحتهم؟ 

فذً حامذذظ ي ذيل ةطذذ  ٌلذذلل نذالدظ  معدذذاا يصذحتل  فإنذذ  ٌذذت   ةطذا  دكتذذب  منذالدظ ي مصذذحظ  مدلنٌذذظ 

  مشأم. مدةت  التةاً  مالز  فً هً  
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  ذلك.تتناول  التًالنصوص التشرٌعٌة 

....................................................................................................... 

 المادة الثالثة والثالثون

يٌحلل تش ٌ  كا ليمظ   دلاد  ٌاتز  صاحب  معدا ي معادا  امتعايم د  دفتش  معدا يتنلٌا قٌاد  

  مدفتش.وي ٌدتن  لم  متعايم د    متفتٌش تف ض لاى كا دم ٌع قا ولداا   متً معقي اا 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  العمل؟هل ٌلزم التشرٌع صاحب العمل والعامل بالتعاون مع مفتش 

 نع 

  عقوبزات معٌنزة علزى مزن ٌعرقزل أعمزال التفتزٌش أو  دولزتكم المزوقرة فزًهل ٌفرض التشزرٌع

 المفتش؟ٌمتنع عن التعاون مع 

 نع 

  ذلك.تتناول  التًالنصوص التشرٌعٌة 

دذم قذانيم  معدذا دعاق ذظ طذا دذم ٌع قذا ولدذاا  متفتذٌش وي ٌدنذ  لذم  متعذايم دذ   257وي  ا  مدالخ 

  مدفتش.

 المادة الرابعة والثالثون

  امتفتٌش.تعتدله  م لظ  مدةتصظ   مًيٌح   دفتش  معدا تق ٌ   حيا زٌا ت   متفتٌشٌظ يفقا مانديًج 

 بٌان ما ٌلً:ٌرجى 

 هل ٌوجد نموذج معتمد لتقارٌر التفتٌش؟ 

 نع      

  وهزل ٌقزوم بتقزدٌم تقرٌزر  التفتزٌش؟مفتش العمل بعد إتمام عملٌة ما هً المهام التً ٌقوم بها

 ؟من جهة عمله وفقا للنموذج المعتمد

( تفتٌش دم وصب 7)ٌقي   مدفتش  أ  اا نتٌ ظ  متفتٌش فً لفت  ةا   نٌظ إز مظ  مدةامفاا نديًج  ق  

 +  مدصل 
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  ٌتناول ذلك الذي التشرٌعًالنص. 

  مًك .لمٌا        ا نامؾ 

 المادة الخامسة والثالثون

 ٌتةً دفتش  معدا حٌم قٌاد   دلاد          مدنانب مل   يدعام ظ  مدةامفاا دم  ٌم:

  مدةامفظ.إنل    منصح ي   شال  شأم كٌفٌظ تالفى  -

  مدةامفظ.متالفى  شفلًتي ٌ  تن ٌ   -

 متل     مدةامفظ ةالا دلخ دعٌنظ. كتا ًتي ٌ  إنً    -

  امدةامفظ.تح ٌ  دحض   -

 صحتل .مل   ةط  ل ه  ٌللل نالدظ  معداا وي   مفي ي تةاً إ     ا  متنفًٌ  -

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  حالززة وجززود  فززًهززل ٌززنص التشززرٌع علززى التززدرج فززى اإلجززراءات التززى ٌتخززذها مفززتش العمززل

 مخالفات؟

 نع 

  هذه اإلجراءات؟ هًما 

 .إز مت  ٌت  تح ٌ  دحض  في ي  لا إً  كانا  مدةامفاا دم  منيع  مًي ال ٌدكم

ودا إً  كانا دم  منيع  مًي ٌدكم إز مت  فإن  ٌت  دنح  مدنشأخ إنً   ل مدلخ ي حلخ ٌتضدم دلاذظ شذل  يٌذت  

  مقانينٌظ.ةً ضله        ا متن ٌ  لاى صاح لا  إز متلا ةالا هًه  مدلاظ يإال ٌت

  ٌتناول ذلك الذي التشرٌعًالنص. 

 لمٌا        ا نامؾ  مًك 

 المادة السادسة والثالثون

تعله  م لظ  مدةتصظ   مًيٌ  لى دفتش  معدا حٌم تح ٌ ه دحض   مدةامفظ وم ٌكيم يفي  منديًج 

  امتفتٌش.
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 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  ٌلتزم به مفتش العمل؟محضر مخالفة  ٌوجد نموذج لتحرٌرهل 

 نع 

  ٌتناول ذلك الذي التشرٌعًالنص. 

  مدحض .يفقال ملمٌا        ا فإن  ٌ ب وم ٌنتيفً دح    مدحض   دٌ   م ٌاناا  مدلينظ  نديًج 

 المادة السابعة والثالثون

  متًوي لم ط ٌي  م لظ  مدةتصظ  امتفتٌش  د اش خ ٌ ف  دحض  ض ط  مدةامفظ إمى  مناطظ  مقضائٌظ 

  ميطنً.ٌن  لاٌلا  متش ٌ    متًيًم  يفقا مإل     ا   مدفتش ٌت علا 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

 ما هو االجراء الذي ٌتبعه مفتش العمل بعد ضبط المخالفة؟ 

ٌقي   مدفتش  تح ٌ  دحضذ   امدةامفذاا  متذً ٌ  ذا   تكا لذا يٌنذتيؾ  دٌذ   م ٌانذاا  مدلينذظ  ندذيًج 

 . مٌي   متامً متح ٌ ه لاى  ألك   مدحض  يٌت  إ ناا  مدحض  إمى قن   مش طظ  مدةت  فً 

  ٌتناول ذلك الذي التشرٌعًالنص. 

  مًك .لمٌا        ا نامؾ 

 المادة الثامنة والثالثون

 .ٌكيم مدحض  ض ط  مدةامفظ  مقيخ  م  يتٌظ إمى وم ٌ  ا  معكس

 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  الثبوتٌة أمام القضاء؟حجٌة محضر المخالفة، هل ٌحوز القوة  هًما  

  مقضا .دحض   مدةامفظ ٌ يز  مح ٌظ ودا  

  ٌتناول ذلك الذي التشرٌعًالنص. 

  معدا.قانيم 
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 المادة التاسعة والثالثون

 مننظ لاى  ألقا  يتكيم  فًٌنعى  لاز  متفتٌش إمى إ      متفتٌش لاى  مدنشأخ  مي حلخ د خ ي حلخ 

 شكيى.وي  نا  لاى   نتقائٌظ وي  تت عٌ  وي  لي ٌظ زٌا  ا  متفتٌش 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  التفتٌش؟عدد مرات التفتٌش على المنشؤة الواحدة فى السنة؟ وكٌؾ تنظم زٌارات  هوما 

ٌ  ي  مدفتش لاى  مدنشأخ  مي حذلخ دذ تٌم لاذى  ألك ذ  كذا لذا  يفقذال ماةطذظ  منذنيٌظ ي مشذل ٌظ يٌقذي  

  منا ي. إلالخ  متفتٌش مدتا عظ نتائت  متفتٌش 

  ٌتناول ذلك الذي التشرٌعًالنص. 

  مًك .لمٌا        ا نامؾ 

 

 المادة األربعون

   متامًلم نشاطاتلا ةالا فت خ ال تت ايز نلاٌظ  معا   تعل  م لظ  مدةتصظ  امتفتٌش تق ٌ   ننيٌا شادال

قا   لا  لاز  متفتٌش  يت نا ننةظ دن  إمى دكتب  معدا  مع  ى ةالا  ال ظ وشل    متًٌتنايا  مفعامٌاا 

  صلي ه.دم تا ٌخ 

 ٌرجى بٌان ما ٌلً:

  ؟شامل عن نشاط الجهة المختصة بالتفتٌش سنويهل ٌتم إعداد تقرٌر 

 نع 

  ٌتناول ذلك الذي التشرٌعًالنص. 

  متفتٌش.يفقال ملمٌا        ا فإن  ٌت  إلل ل تق ٌ  ننيي شادا لم نشاط 

 

  العربً؟هل ٌتم إرسال نسخة من تقرٌر التفتٌش إلى مكتب العمل 

 نع 
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

، 20، 19، 18، 16، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 1التشرٌعٌة ألحكام المواد:  التؽطٌة توفر -1

23 ،24 ،25 ،26 ،28 ،29 ،31 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40. 

 ر وسائل أو تسهٌالت نقل للمفتشٌن.بتوفٌالخاصة  (13المادة )التشرٌعٌة ألحكام التؽطٌة  توفر عدم -2

، 21، 17، 15، 14، 13، 3، 2للجنة التؤكد من وجود التؽطٌة التشرٌعٌة ألحكام المواد  لم ٌتسنّ  -3

 نظراً لعدم إدراج نصوص التشرٌعات التً تؽطً هذه األحكام ضمن التقرٌر.   32، 30، 29، 27، 22

 

* * * 

 اإلتفاقٌات ؼٌر الُمصادق علٌها

 بشؤن المرأة العاملة. 1976( لسنة 5اإلتفاقٌة العربٌة رقم )  -أ

  دلي ٌذظ دصذ   مع  ٌذظ دم 1976 ( مننظ5يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

 ي ا  فً  م ل دا ٌاً: –

 السلطة المختصة بالتصدٌق على االتفاقٌات؟ على هل تم عرض االتفاقٌة  -1

 نع 

 السلطة المختصة بالتصدٌق فً دولتكم الموقرة؟من هً  -2

يز  خ  مقيى  معاداظ هً  مناطظ  مدةتصظ  امتصلٌي لاى  التفاقٌظ يًم   عذل ل  نذتلا دذ   م لذاا ً ا 

   ق   ه. مصاظ    ل ضلا لاى د اس  مني ب 

 ذته هذه السلطة؟اتخي الذ اإلجراءما هو  -3

 يإ  ا   متصلٌ

 اآلن؟وجد صعوبات تشرٌعٌة تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى تهل  -4

 نع 

  .هًه  مصعي اا ٌ  ى تحلٌل)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

حتذذى  2003( منذذنظ 12ت ذذ ى يز  خ  مقذذيى  معاداذذظ حامٌذذا  عذذض  متعذذلٌالا لاذذى قذذانيم  معدذذا  قذذ  )

  ٌي وحكا   التفاقٌظ.ع  ٌظ ي مليمٌظ يال ٌتعا ض د  تط  د  دعاٌٌ   معدا  مٌتي  
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سٌاسٌة، اقتصادٌة، هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصدٌق على االتفاقٌــة حــتى اآلن ) -5

  الا(؟... اجتماعٌة

 ال □

 .هًه  مصعي اا ٌ  ى تحلٌل)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

على االتفاقٌة بهدؾ تسهٌل التصدٌق  سابقة الذكر،هل هناك تصورات لدٌكم للتؽلب على الصعوبات  -6

  مستقبال؟

 ال □

  االتفاقٌة؟ل التصدٌق على ٌهل تم اتخاذ إجراءات من شؤنها تسه -7

 نع 

 ٌ  ى تيضٌح هًه        ا.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

 مع ض لاى  م لاا  مدعنٌظ مل  نظ  التفاقٌظ يإ ل    م وي  شذأم  متصذلٌي دذم للدذ   ذ   معذ ض لاذى 

 د اس  مني ب

 تشرٌعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ فً االتفاقٌة االسترشاد بؤحكام هل تم -8

 نع 

 ٌ  ى  ٌام  منصي   متً ت  فٌلا  النت شال.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

 دذا ٌتذي ئ   2003( منذنظ 12ت  يض  وحكا   التفاقٌظ فً  اللت ا  حٌم وة ى تعلٌا قانيم  معدا  ق  )

 د  دعاٌٌ   معدا  مع  ٌظ ي مليمٌظ.

 ل ترؼبون فً تقدٌم دعم فنً من قبل منظمة العمل العربٌة لتسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة؟ه -9

 نع 

 ٌ  ى تحلٌل نيع  ملل   مفنً  مدطايب.)نعم( * فً حامظ    ا ظ ب

 شذذأم  مدذذ وخ  معاداذذظ  1976( منذذنظ 5لدذذا نذذلي ا يلي  ا تل ٌ ٌذذظ مشذذ ح يتيضذذٌح وحكذذا   التفاقٌذذظ )

ا  دذذا ٌتذذي ئ  دذذ  وحكذذا   معاداذذظ ي مقذذائدٌم لاذذى  متفتذذٌش لاذذى  مدذذ وخ ي قا ذذظ تنفٌذذً قذذانيم  معدذذيًمذذ  مادذذ وخ 

 . التفاقٌظ
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تمشٌا مزع  التقرٌر،بلدكم حٌن إعدادكم لهذا  فًل تم التنسٌق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال ه -10

 ( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة؟17ه المادة )ٌما تقض

 نع 

 ٌ  ى  ٌام  وي  مدنلداا  متً ت   متننٌي دعلا.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

ت  إ ناا ننةظ دم  متق ٌ  إمى دنلدذاا وصذحاب  أللدذاا ي معدذاا ينذيؾ نذي فٌك   ذأي تعاٌقذاا تذ ل 

 إمٌنا.

  التقرٌر: الجهة اإلدارٌة التً تولت إعداد هذا 
  معاداظ.قيى   ل  خ  معادظ مادؤتد  ا ي التفاقٌاا  يز  خ  م

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

ل فً إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقٌة على السلطة ة علماً بما جاء فً التقرٌر، وتؤماللجن أخذت

 المختصة بالتصدٌق وهً البرلمان. 

 

* * * 

 

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

  دلي ٌظ دص   مع  ٌظدم  1977 ( مننظ8يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

 ي ا  فً  م ل دا ٌاً: –

 هل تم عرض االتفاقٌة على السلطة المختصة بالتصدٌق على االتفاقٌات؟  -1

 نع 

 من هً السلطة المختصة بالتصدٌق فً دولتكم الموقرة؟ -2

يز  خ  مقيى  معاداظ هً  مناطظ  مدةتصظ  امتصلٌي لاى  التفاقٌظ يًم   عل ل  نتلا د   م لاا ً ا 

  مني ب. مصاظ    ل ضلا لاى د اس 

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ -3

 إ  ا   متصلٌي
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 هل توجد صعوبات تشرٌعٌة تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى اآلن؟ -4

 نع 

 امظ    ا ظ ب)نع (  ٌ  ى تحلٌل هًه  مصعي اا. * فً ح

يقانيم  2003( مننظ 12ت  ى يز  خ  مقيى  معاداظ حامٌا  عض  متعلٌالا لاى قانيم  معدا  ق  )

 دا ٌتي ئ  د  دعاٌٌ   معدا  مع  ٌظ ي مليمٌظ يال ٌتعا ض د   1976( مننظ 35 منقا اا  معدامٌظ  ق  )

  التفاقٌظ.تط ٌي وحكا  

هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصدٌق على االتفاقٌــة حــتى اآلن )سٌاسٌة، اقتصادٌة،  -5

 اجتماعٌة... الا(؟ 

 ال

 * فً حامظ    ا ظ ب)نع (  ٌ  ى تحلٌل هًه  مصعي اا.

هل هناك تصورات لدٌكم للتؽلب على الصعوبات سابقة الذكر، بهدؾ تسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة  -6

 مستقبال؟ 

 ال

 * فً حامظ    ا ظ ب)نع (  ٌ  ى تقلٌ  هًه  متصي  ا.

 هل تم اتخاذ إجراءات من شؤنها تسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة؟  -7

 نع 

 * فً حامظ    ا ظ ب)نع (  ٌ  ى تيضٌح هًه        ا.

ت   مع ض لاى  م لاا  مدعنٌظ مل  نظ  التفاقٌظ يإ ل    م وي  شأم  متصلٌي دم للد      مع ض لاى 

  مني ب.د اس 

 هل تم االسترشاد بؤحكام االتفاقٌة فً تشرٌعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ -8

 نع 

 * فً حامظ    ا ظ ب)نع (  ٌ  ى  ٌام  منصي   متً ت  فٌلا  النت شال.

ت  يض  وحكا   التفاقٌظ فً  اللت ا  حٌم وة ى تعلٌا لاى  مقي نٌم نامفظ  مًك   دا ٌتي ئ  د  دعاٌٌ   معدا 

 ي مليمٌظ. مع  ٌظ 



378 

  
 

 هل ترؼبون فً تقدٌم دعم فنً من قبل منظمة العمل العربٌة لتسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة؟ -9

 نع 

  مفنً  مدطايب. * فً حامظ    ا ظ ب)نع ( ٌ  ى تحلٌل نيع  ملل 

 شذأم  مح ٌذاا ي محقذيي  1977( منذنظ 8لدا نلي ا يلي  ا تل ٌ ٌذظ مشذ ح يتيضذٌح وحكذا   التفاقٌذظ )

  ميطنٌظ . منقا ٌظ ي مقائدٌم لاى  متفتٌش لاى  مد وخ ي قا ظ تنفًٌ قانيم  معدا  دا ٌتي ئ  د   متش ٌعاا 

ً بلدكم حٌن إعدادكم لهذا التقرٌر، تمشٌا مع هل تم التنسٌق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال ف -10

 ( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة؟17ما تقضٌه المادة )

 نع 

 * فً حامظ    ا ظ ب)نع (  ٌ  ى  ٌام  وي  مدنلداا  متً ت   متننٌي دعلا.

 إمٌنا.ت  إ ناا ننةظ دم  متق ٌ  إمى دنلداا وصحاب  أللداا ي معداا ينيؾ ني فٌك   أي تعاٌقاا ت ل 

  :الجهة اإلدارٌة التً تولت إعداد هذا التقرٌر 

  معاداظ.  ل  خ  معادظ مادؤتد  ا ي التفاقٌاا  يز  خ  مقيى 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

اللجنة علماً بما جاء فً التقرٌر، وتؤمل فً إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقٌة على السلطة  أخذت

 المختصة بالتصدٌق وهً البرلمان. 

 

* * * 

 بشؤن المفاوضة الجماعٌة. 1979( لسنة 11اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -ج

               دلي ٌظ دص   مع  ٌظ دم 1979 مننظ( 11 التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا 

 ي ا  فً  م ل دا ٌاً: –

 السلطة المختصة بالتصدٌق على االتفاقٌات؟ على هل تم عرض االتفاقٌة  -1

 نع 
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 من هً السلطة المختصة بالتصدٌق فً دولتكم الموقرة؟ -2

يز  خ  مقيى  معاداظ هً  مناطظ  مدةتصظ  امتصلٌي لاى  التفاقٌظ يًم   عذل ل  نذتلا دذ   م لذاا ً ا 

  مني ب. مصاظ    ل ضلا لاى د اس 

 ذته هذه السلطة؟اتخي الذ اإلجراءما هو  -3

 يإ  ا   متصلٌ

 اآلن؟وجد صعوبات تشرٌعٌة تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى تهل  -4

 نع 

  .هًه  مصعي اا ٌ  ى تحلٌل)نعم(، حامظ    ا ظ ب* فً 

يقذانيم  2003( منذنظ 12ت  ى يز  خ  مقيى  معاداظ حامٌا  عذض  متعذلٌالا لاذى قذانيم  معدذا  قذ  )

 دذذا ٌتذذي ئ  دذذ  دعذذاٌٌ   معدذذا  مع  ٌذذظ ي مليمٌذذظ يال ٌتعذذا ض دذذ   1976( منذذنظ 35 منقا ذاا  معدامٌذذظ  قذذ  )

  التفاقٌظ.تط ٌي وحكا  

سٌاسٌة، اقتصادٌة، هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصدٌق على االتفاقٌــة حــتى اآلن ) -5

  الا(؟... اجتماعٌة

 ال

 .هًه  مصعي اا ٌ  ى تحلٌل)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

بهدؾ تسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة  سابقة الذكر،هل هناك تصورات لدٌكم للتؽلب على الصعوبات  -6

  مستقبال؟

 ال

 متصي  ا.هًه   ٌ  ى تقلٌ )نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

  االتفاقٌة؟ل التصدٌق على ٌهل تم اتخاذ إجراءات من شؤنها تسه -7

 نع 

 ٌ  ى تيضٌح هًه        ا.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

ت   مع ض لاى  م لاا  مدعنٌظ مل  نظ  التفاقٌظ يإ ل    م وي  شأم  متصلٌي دم للد      مع ض لاى 

  مني ب.د اس 
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 تشرٌعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ فً االتفاقٌة االسترشاد بؤحكام هل تم -8

 نع 

 ٌ  ى  ٌام  منصي   متً ت  فٌلا  النت شال.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

ت  يض  وحكا   التفاقٌظ فً  اللت ا  حٌم وة ى تعلٌا لاى  مقي نٌم نامفظ  مًك   دذا ٌتذي ئ  دذ  دعذاٌٌ  

 ي مليمٌظ. معدا  مع  ٌظ 

 ل ترؼبون فً تقدٌم دعم فنً من قبل منظمة العمل العربٌة لتسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة؟ه -9

 نع 

  مفنً  مدطايب. ٌ  ى تحلٌل نيع  ملل )نعم( * فً حامظ    ا ظ ب

 شذذأم  مدفايضذذظ  1979( منذذنظ 11لدذذا نذذلي ا يلي  ا تل ٌ ٌذذظ مشذذ ح يتيضذذٌح وحكذذا   التفاقٌذذظ )

  م دالٌظ ي مقائدٌم لاى  متفتٌش لاى  مد وخ ي قا ظ تنفًٌ قانيم  معدا  دا ٌتي ئ  د   متش ٌعاا  ميطنٌظ  .

تمشٌا مزع  التقرٌر،كم حٌن إعدادكم لهذا بلد فًل تم التنسٌق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال ه -10

 ( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة؟17ه المادة )ٌما تقض

 نع 

 ٌ  ى  ٌام  وي  مدنلداا  متً ت   متننٌي دعلا.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

تذ ل ت  إ ناا ننةظ دم  متق ٌ  إمى دنلدذاا وصذحاب  أللدذاا ي معدذاا ينذيؾ نذي فٌك   ذأي تعاٌقذاا 

 .إمٌنا

  التقرٌر: الجهة اإلدارٌة التً تولت إعداد هذا 
  معاداظ.  ل  خ  معادظ مادؤتد  ا ي التفاقٌاا  يز  خ  مقيى 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

اللجنة علماً بما جاء فً التقرٌر، وتؤمل فً إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقٌة على السلطة  أخذت

 المختصة بالتصدٌق وهً البرلمان. 

 

* * * 



381 

  
 

 بشؤن عمل األحداث. 1996( لسنة 18اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -د

              دلي ٌظ دص   مع  ٌظدم  1996 ( مننظ18يصا دكتب  معدا  مع  ً تق ٌ  حيا  التفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

 ي ا  فً  م ل دا ٌاً: –

 السلطة المختصة بالتصدٌق على االتفاقٌات؟ على هل تم عرض االتفاقٌة  -1

 نع 

 

 من هً السلطة المختصة بالتصدٌق فً دولتكم الموقرة؟ -2

يز  خ  مقيى  معاداظ هً  مناطظ  مدةتصظ  امتصلٌي لاى  التفاقٌظ يًم   عذل ل  نذتلا دذ   م لذاا ً ا 

  مني ب. مصاظ    ل ضلا لاى د اس 

 ذته هذه السلطة؟اتخي الذ اإلجراءما هو  -3

 يإ  ا   متصلٌ

 اآلن؟وجد صعوبات تشرٌعٌة تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى تهل  -4

 نع 

  .هًه  مصعي اا ٌ  ى تحلٌل)نعم(، حامظ    ا ظ ب* فً 

يقذانيم  2003( منذنظ 12ت  ى يز  خ  مقيى  معاداظ حامٌا  عذض  متعذلٌالا لاذى قذانيم  معدذا  قذ  )

 دذذا ٌتذذي ئ  دذذ  دعذذاٌٌ   معدذذا  مع  ٌذذظ ي مليمٌذذظ يال ٌتعذذا ض دذذ   1976( منذذنظ 35 منقا ذاا  معدامٌذذظ  قذذ  )

  التفاقٌظ.تط ٌي وحكا  

سٌاسٌة، اقتصادٌة، ل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصدٌق على االتفاقٌــة حــتى اآلن )ه -5

  الا(؟... اجتماعٌة

 ال

 .هًه  مصعي اا ٌ  ى تحلٌل)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

بهدؾ تسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة  سابقة الذكر،هل هناك تصورات لدٌكم للتؽلب على الصعوبات  -6

  مستقبال؟

 ال
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 متصي  ا.هًه   ٌ  ى تقلٌ )نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

  االتفاقٌة؟ل التصدٌق على ٌهل تم اتخاذ إجراءات من شؤنها تسه -7

 نع 

 ٌ  ى تيضٌح هًه        ا.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

ت   مع ض لاى  م لاا  مدعنٌظ مل  نظ  التفاقٌظ يإ ل    م وي  شأم  متصلٌي دم للد      مع ض لاى 

  مني ب.د اس 

 تشرٌعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ فً االتفاقٌة االسترشاد بؤحكام هل تم -8

 نع 

 ٌ  ى  ٌام  منصي   متً ت  فٌلا  النت شال.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

ت  يض  وحكا   التفاقٌظ فً  اللت ا  حٌم وة ى تعلٌا لاى  مقي نٌم نامفظ  مًك   دذا ٌتذي ئ  دذ  دعذاٌٌ  

 ي مليمٌظ. معدا  مع  ٌظ 

 ل ترؼبون فً تقدٌم دعم فنً من قبل منظمة العمل العربٌة لتسهٌل التصدٌق على االتفاقٌة؟ه -9

 نع 

  مفنً  مدطايب. ٌ  ى تحلٌل نيع  ملل )نعم( * فً حامظ    ا ظ ب

 شذأم لدذا  ألحذل ث  1996( منذنظ 18لدا نلي ا يلي  ا تل ٌ ٌظ مش ح يتيضٌح وحكذا   التفاقٌذظ )

  ميطنٌظ.ي مقائدٌم لاى  متفتٌش لاى  مد وخ ي قا ظ تنفًٌ قانيم  معدا  دا ٌتي ئ  د   متش ٌعاا 

تمشٌا مزع  التقرٌر،بلدكم حٌن إعدادكم لهذا  فًل تم التنسٌق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال ه -10

 ( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة؟17ه المادة )ٌما تقض

 نع 

 ٌ  ى  ٌام  وي  مدنلداا  متً ت   متننٌي دعلا.)نعم(، * فً حامظ    ا ظ ب

تذ ل ت  إ ناا ننةظ دم  متق ٌ  إمى دنلدذاا وصذحاب  أللدذاا ي معدذاا ينذيؾ نذي فٌك   ذأي تعاٌقذاا 

 .إمٌنا

  التقرٌر: الجهة اإلدارٌة التً تولت إعداد هذا 
  معاداظ.  ل  خ  معادظ مادؤتد  ا ي التفاقٌاا  يز  خ  مقيى 
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 ما ٌلً:* وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى 

اللجنة علماً بما جاء فً التقرٌر، وتؤمل فً إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقٌة على السلطة  أخذت

 المختصة بالتصدٌق وهً البرلمان. 

* * * 

 

 الجزء الثانً

 متابعة الردود على مالحظات لجنة الخبراء القانونٌٌن

 

هذً   ال دطاي ذ  ل  ل (28) ل ل لاى  مدالحلاا  منا قظ ما نذظ  يًمذ  دذم وصذا  (23)يصا دم  مليا  مع  ٌظ 

للل ل دم  م ليل مذ  فً  م ز   أليا دم هً   متق ٌ    أم  إمٌ مًم  تؤكل  ما نظ لاى دا ن ي يوشا ا   معا .

 ددا ٌن ب ةاال فً  مدتا عظ ٌنتت لن  لل  تدكم  ما نظ دم دي صاظ  محي   د  هًه  دم  مليا  أللضا ت ل 

 لا. مصعي اا  متً تعت ض مت ايزي ميصيا إمى فل  دشت     مليا حيا  مدالحلاا  متً تعنٌلا

 

 أوالً: دول ردت على المالحظات

لاى دالحلاتلا  منا قظ  شأم  عض  نتع ضا  ما نظ  ليل  مليا  متً تاقاها دكتب  معدا  مع  ً هً   معا  

 ٌلً:، وهً كما   تفاقٌاا

 (16 / 13 / 12 / 11) أل قا    تفاقٌاا  مع  ٌظ ً ا :  ة الهاشمٌةاألردنٌالمملكة  -1

 )16  /3 تفاقٌاا  مع  ٌظ ً ا  أل قا  ): ا الشعبٌة الدٌمقراطٌةالجمهورٌة الجزائرٌة  -2

 (19/  18/  16/  14/  12/  11/  8 / 5 / 4 أل قا  )  تفاقٌاا  مع  ٌظ ً ا  : جمهورٌة السودان -3

 (16 أل قا  )  تفاقٌاا  مع  ٌظ ً ا  : جمهورٌة العراق -4

 (16/  15 أل قا  )  تفاقٌاا  مع  ٌظ ً ا  : دولة قطر -5

 (18/  16/  12 أل قا  )  تفاقٌاا  مع  ٌظ ً ا  : الجمهورٌة اللبنانٌة -6

 (16/  4 أل قا  )  تفاقٌاا  مع  ٌظ ً ا  : مصر العربٌةجمهورٌة  -7

 



384 

  
 

 ردود الدول على مالحظات اللجنة دراسة 

 

 ة الهاشمٌةاألردنٌالمملكة  -1    

 

  بشؤن المفاوضة الجماعٌة 1979سنة ( ل11اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -أ

دذذم  مدداكذذظ ( 11يصذذا إمذذى دكتذذب  معدذذا  مع  ذذً  ل لاذذى دالحلذذظ  ما نذذظ حذذيا   تفاقٌذذظ  مع  ٌذذظ  قذذ  )

 : متامًي ا   م ل لاى  منحي   أل لنٌظ  ملاشدٌظ 

 -ٌلً: ( من االتفاقٌة على ما 2نص البند ) -

ادفايضذذظ  م دالٌذذظ ي ال لذذزخ ي   ذذ    ا  مدتعاقذذظ  لذذا ليم  طذذا   مقذذانينً مٌذذنل  تشذذ ٌ  كذذا ليمذذظ  ) 

 . التفاقٌظ( مدناس  ح ٌظ  مدفايضظ  م دالٌظ  مدكفيمظ  دقتضى هًه 

 ال ذ    ا  مدتعاقذظ  امدفايضذاا  6991( منذنظ 8ل  مفصا  م انً لش  دم قذانيم  معدذا  ال لنذً  قذ  )لح

 معدامٌذذظ  م دالٌذذظ دذذم ةذذالا دنذذليب  متيفٌذذي  ( دذذالخ دنذذ  د  حذذا  منز لذذاا60 م دالٌذذظ حٌذذث تضذذدنا )

كا د حاذظ دذم  مد  حذا ي مدذلل   معدامٌظ يويضح  شكا  اً ةصائ  يل يؾيد اس  متيفٌي ي مدحكدظ 

 ال لم  تيفٌ  ح ٌظ  مدفايضذظ   متز   مزدنٌظ  مدحللخ مكا د حاظ ي ٌم لي   ميزٌ  يصالحٌات    ددا ٌؤكل 

( دذذم قذذانيم  معدذذا شذذ ط  مز دٌذذظ  م ذذل  55نذذ   مدذذالخ ) فذذً  كدذذا  ذذا    م دالٌذذظ يت لٌذذل وط هذذا  مقانينٌذذظ

( ٌيدال دم تا ٌخ تقلٌ   مطاب  مةا   امدفايضاا  م دالٌظ   كدا ٌتي ب لاى 66 امدفايضاا ةالا دلخ )

ةدنظ يلش ٌم لادالل لقل   تدالاا لي ٌظ ال تقا   تنتةل مدؤننظ  متً  فًصاحب  معدا يدد اً  معداا 

 .ننظ  للؾ تحنٌم ل يؾ يش يط  معدام فى  ملم د تٌ

 -ٌلً: ( من االتفاقٌة على ما 11نصت المادة ) -

فذا دكذام كدا ٌنل  حي  الض  ب يق دن   متفايض ي النتلا   فً متش ٌ   ميطنً فت خ زدنٌظ مالةيا  )ٌحلل

 ( معدا   نا  نٌ   متفايض

تضدم قانيم  معدا  ال لنً  مفت خ  مزدنٌظ  متً تحلل  منز لذاا  معدامٌذظ  م دالٌذظ  مناشذئظ لذم  مدفايضذاا 

يقل كفا قانيم  معدا حي  الض  ب ي الؼذالي ي ذٌم  ال ذ    ا  مي  ذب  ت اللذا دذم حٌذث امٌذظ   م دالٌظ 

  ا ضذ  ب(  مةذا  8 قذ  )تقلٌ   الشذعا   ا ضذ  ب يؼٌ هذا دذم  ال ذ    ا  مشذكاٌظ دذم ةذالا  منلذا  

 .6991( مننظ 8( دم قانيم  معدا  ال لنً  ق  )601ي الؼالي ي مصال   دي ب وحكا   مدالخ )



385 

  
 

 - :( من االتفاقٌة على ما ٌل15ًدة )كما نصت الما -

تش ٌ  كا ليمظ ح ٌظ  النضدا  التفاقٌاا  معدا  م دالٌظ دم  انب  ي ط ؾ دم  الطذ  ؾ  مدعنٌذظ  )ٌكفا

  النضدا (يٌنل   متش ٌ   ميطنً ضي  ط ي      ا هً       دلا  فًشا    متً م  ت

 6991( مننظ 8( دم قانيم  معدا  ال لنً  ق  )6( فق خ )ج(  نل )50 متنيٌ  هنا إمى وم  مدالخ ) ٌ بحٌث 

قل حللا ما نظ  م ال ٌظ وم تقي   عل        مل  نظ  مدنان ظ   ف  تيصٌظ إمى  ميزٌ  متينٌ  نطذاي وي لقذل 

 معدذذا  وصذذحابلدذذا  دذذالً دضذذى لاذذى تنفٌذذًه دذذلخ الا قذذا لذذم شذذل ٌم مٌنذذ ي   دٌذذ  شذذ يط  لاذذى 

 دعٌنظ. دٌ   مدناطي وي دنطقظ  فًقطاع دعٌم وي لاى فئظ دنل   فًداا ي مع

 ( من االتفاقٌة:18خصوص المادة )أما ب -

يهذذً ةاصذذظ  نذذ ٌام  حكذذا   التفاقٌذذظ  معدذذا  م دالٌذذظ  مد  دذذظ لاذذى  مدنذذتيى  مذذيطنً لاذذى  مقطالذذاا 

 مدنشذأا  مدنتدٌذظ ي مقطالذاا  وحذلدذظ لاذى دنذتيى  القتصالٌظ ي مصنالٌظ  مدةتافظ ين ٌام  التفاقٌذظ  مد  

  مقطاع.ملً  

  انذ يتعذلٌالا  معقذل  معدذا  م دذالً ) 6991( منذنظ 8 معدذا  قذ  ) قذانيم( دذم 6ن   مدالخ  ق  )قل  ا  

ظ  تفاي ةطً تنل   دقتضاه ش يط  معدا  ٌم وصحاب  معدذا دذم  لذظ يد ديلذظ لدذاا وي  منقا ذظ دذم  لذ

 خ )ج( دم نفس  مقانيم ما نظ  م ال ٌظ وم تقي   عل        مل  نظ  مدنان ظ ( فق50 مدالخ )وة ى( كدا دنحا 

  ف  تيصٌظ إمى  ميزٌ   تينٌ  نطاي وي لقل  دالً دضذى لاذى تنفٌذًه دذلخ ال تقذا لذم شذل ٌم مٌنذ ي 

دنطقذظ  ًفذقطاع دعٌم وي لاى فئظ دنل   دٌذ   مدنذاطي وي  فً  دٌ  ش يط  لاى وصحاب  معدا ي معداا 

 دعٌنظ.

كتذا ك   فًم نتك   مي  لخ  دالحلااً ا  ميقا إمى وم  ميز  خ نتعدا لاى  ألةً  عٌم  اللت ا   فًدشٌ  ل 

 مقانينٌظ  متً ٌذت    األحكا ينٌت  تزيٌلك    دي  لا  لاله يط حلا لاى دد اً  مش كا   ال تدالٌٌم ماعدا 

 صلي ها. ق   ها لنتي ٌال في  

 اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:* وبدراسة 

( لسنة 11اإلتفاقٌة العربٌة رقم )بشؤن  اللجنة علماً بما جاء فً تقرٌر المملكة األردنٌة الهاشمٌة أخذت

أخذ مالحظاتها باإلعتبار فً األحكام القانونٌة التً سٌتم وتؤمل  ،بشؤن المفاوضة الجماعٌة 1979

 إقراراها. 

* * * 
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 بشؤن العمال الزراعٌٌن 1980( لسنة 12العربٌة رقم ) اإلتفاقٌة -ب

دذذم  مدداكذذظ ( 12يصذذا إمذذى دكتذذب  معدذذا  مع  ذذً  ل لاذذى دالحلذذظ  ما نذذظ حذذيا   تفاقٌذذظ  مع  ٌذذظ  قذذ  )

 : متامًي ا   م ل لاى  منحي  أل لنٌظ  ملاشدٌظ  

م  معدذذا  ال لنذذً كفذذا شذذديا  معدذذاا  مذذز  لٌٌم  أحكذذا  قذذانيم  معدذذا  دي ذذب نلذذا  نٌصذذل  ملذذًه يقذذانإم 

  مؽاٌظ.

ؾ ٌعذ ض لا  ي مةا   امعداا  مذز  لٌٌم ينذيدنيلخ ملً   من  إلل ل ًفً  ميقا  محامحٌث تقي   ميز  خ 

  معدا.لاى  ما نظ  م ال ٌظ مشؤيم 

 ً  ا ا دنيلخ  منلا  متتضدم  دٌ   مدي ل  متً  ذا ا  لذا  التفاقٌذظ دذم حٌذث ويقذاا  معدذا ي النذت  حظ 

  مز  لٌٌم.ن يلٌظ ي ال از ا  مننيٌظ يدا إمى ًم  دم حقيي  معداا  الي معطا 

 -لاى: ( دن  50قل ن   دي ب  مدالخ ) 6338( مننظ 58كدا  م قانيم  معدا  مدعلا  ق  )

(   ئانذظ  مذيزٌ  يلضذيٌظ دد اذٌم لذم ) ما نذظ  م ال ٌذظ مشذؤيم  معدذا مذيز  خ تنذدى  فذًم نظ  تشكا –أ  

ٌدا  ٌنل  يتحلل  الحكا  ي ال     ا  مدتعاقظ  كٌفٌذظ تشذكٌا م نذظ  م ال ٌذظ ف ميز  خ ي معداا  امتنايي 

نذذائ   الدذذي  يتحلٌذذل لذذلل  لضذذائلا يكٌفٌذذظ تعٌٌذذنل  يدكافذذأتل  ي ا  تدالاتلذذيلدالذذا يدلادلذذا يلقذذل 

  مؽاٌظ. مدتعاقظ  دقتضى نلا  ٌصل  ملًه 

مقانيم ي النلدظ  مصال خ  دقتضاه إضافظ إمى  مدلذا   هً   فًإمٌلا   مديكاظتتيمى  ما نظ  م ال ٌظ  مدلا   –ب 

 - متامٌظ:  النتشا ٌظ 

 يل يف . مشؤيم  مةاصظ  ش يط  معدا  فً  ل    م وي  -6

 ي مليمٌظ.ل  نظ يتقٌٌ   مدنائا  مدتعاقظ  دعاٌٌ   معدا  مع  ٌظ  -6

       مل  نظ حيا دلى  نن ا  نٌاناا يتشذ ٌعاا  معدذا دذ   حتٌا ذاا  متندٌذظ  ال تدالٌذظ  -0

  مليمٌظ.ي القتصالٌظ يدعاٌٌ   معدا 

  معدامٌظ.دناقشظ  منز لاا  -5

دنانذ ظ   فذ  تيصذٌظ إمذى  مذيزٌ   تينذٌ  نطذاي وي        مل  نظ  م ما نظ  م ال ٌظ وم تقي   عل – 1 –ج 

لقذذل لدذذا  دذذالً دضذذى لاذذى تنفٌذذًه دذذلخ ال تقذذا لذذم شذذل ٌم مٌنذذ ي   دٌذذ  شذذ يط  لاذذى 

 مدنطقذظ  فذًقطذاع دعذٌم وي لاذى فئذظ دذنل  فذى  دٌذ   مدنذاطي وي  فذًوصحاب  معدا ي معداا 

 دعٌنظ.
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( دم هًه 6 م نل ) فًٌنش   مق     مًي ٌصل ه  ميزٌ   امدي فقظ  شأم  متيصٌظ  مدنصي  لاٌلا  – 2       

  م ندٌظ. م  ٌلخ  فً مفق خ 

حٌث وص ح دم دلا   ما نظ ل  نظ  تفاقٌاا  معدا  مع  ٌظ ي مليمٌظ ؼٌ   مدصالي لاٌلذا ييضذ   متيصذٌاا 

  شأنلا. مالزدظ 

( دذم قذانيم 50صذال   دقتضذى  مدذالخ ) 6363( منذنظ 66يم  معدا  ق  )إً صل  نلا   ما نظ  م ال ٌظ مشؤ

نتقي   ميز  خ  ع ض  تفاقٌذظ  معدذا  مع  ٌذظ  مدذًكي خ ولذاله لاذى  ما نذظ  ينذنعدا لاذى تزيٌذلك   معدا ي

  امنتائت فً  متقا ٌ   مالحقظ.

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

( لسنة 12العربٌة رقم ) اإلتفاقٌةبشؤن قرٌر المملكة األردنٌة الهاشمٌة اللجنة علماً بما جاء فً ت أخذت

وتؤمل إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقٌة على السلطة المختصة ، بشؤن العمال الزراعٌٌن 1980

 بالتصدٌق.  

 

* * * 

 

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

دذذم  مدداكذذظ  (13 مع  ذذً  ل لاذذى دالحلذذظ  ما نذذظ حذذيا   تفاقٌذذظ  مع  ٌذذظ  قذذ  )يصذذا إمذذى دكتذذب  معدذذا 

 : متامًي ا   م ل لاى  منحي   أل لنٌظ  ملاشدٌظ 

يحداٌذظ يتحنذٌم  ٌئذظ  معدذا يًمذ   دي ذب لذلل دذم  النلدذظ  ظمذاكفلاذى  قانيم  معدا  ال لنً قل لدا إم

 ي متً قل صل ا ملًه  مؽاٌظ.

 ( دن  لاى: 50قل ن   دي ب  مدالخ ) 6338( مننظ 58دشٌ  ل  لً   مشأم كدا  م قانيم  معدا  مدعلا  ق  )

اذٌم لذم (   ئانذظ  مذيزٌ  يلضذيٌظ دد  مذيز  خ تنذدى ) ما نذظ  م ال ٌذظ مشذؤيم  معدذا فذًتشكا م نظ  –أ  

ا نظ  م ال ٌظ  مقظ  كٌفٌظ تشكٌا  ميز  خ ي معداا  امتنايي قٌدا  ٌنل  يتحلل  الحكا  ي ال     ا  مدتعا

يتحلٌذذل لذذلل  لضذذائلا يكٌفٌذذظ تعٌٌذذنل  يدكافذذأتل  ينذذائ   الدذذي   ايلدالذذا يدلادلذذا يلقذذل   تدالاتلذذ

  مدتعاقظ  دقتضى نلا  ٌصل  ملًه  مؽاٌظ.
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مدلذا  تتيمى  ما نظ  م ال ٌظ  مدلا   مديكاظ إمٌلا فً هً  مقانيم ي النلدظ  مصال خ  دقتضاه إضافظ إمذى   –ب 

  النتشا ٌظ  متامٌظ: 

   ل    م وي فً  مشؤيم  مةاصظ  ش يط  معدا يل يف . -6

 ل  نظ يتقٌٌ   مدنائا  مدتعاقظ  دعاٌٌ   معدا  مع  ٌظ ي مليمٌظ. -6

       مل  نظ حيا دلى  نن ا  نٌاناا يتشذ ٌعاا  معدذا دذ   حتٌا ذاا  متندٌذظ  ال تدالٌذظ  -0

 ي القتصالٌظ يدعاٌٌ   معدا  مليمٌظ.

 ناقشظ  منز لاا  معدامٌظ.د -5

       مل  نظ  مدنانذ ظ   فذ  تيصذٌظ إمذى  مذيزٌ   تينذٌ  نطذاي وي  ما نظ  م ال ٌظ وم تقي   عل – 1 –ج 

لقذذل لدذذا  دذذالً دضذذى لاذذى تنفٌذذًه دذذلخ ال تقذذا لذذم شذذل ٌم مٌنذذ ي   دٌذذ  شذذ يط  لاذذى 

 مدنطقذظ  فذًوي قطذاع دعذٌم وي لاذى فئذظ دذنل  فذى  دٌذ   مدنذاطي  فذًوصحاب  معدا ي معداا 

 دعٌنظ.

( دم هًه 6 م نل ) فًٌنش   مق     مًي ٌصل ه  ميزٌ   امدي فقظ  شأم  متيصٌظ  مدنصي  لاٌلا  – 2       

  م ندٌظ. مفق خ فً  م  ٌلخ 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

( لسنة 13اإلتفاقٌة العربٌة رقم )اللجنة علماً بما جاء فً تقرٌر المملكة األردنٌة الهاشمٌة بشؤن  أخذت

، وتؤمل إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقٌة على السلطة المختصة بشؤن بٌئة العمل 1981

 بالتصدٌق.  

 

* * * 
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 بشؤن الخدمات اإلجتماعٌة العمالٌة 1983( لسنة 16اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -د

دذذم  مدداكذذظ ( 16 ما نذذظ حذذيا   تفاقٌذذظ  مع  ٌذذظ  قذذ  )يصذذا إمذذى دكتذذب  معدذذا  مع  ذذً  ل لاذذى دالحلذذظ 

 : متامًي ا   م ل لاى  منحي  أل لنٌظ  ملاشدٌظ  

بشززؤن الخززدمات االجتماعٌززة العمالٌززة علززى  1983( لعززام 16تززم عززرض االتفاقٌززة العربٌززة رقززم ) هززل -1

 السلطات المختصة؟ وما هً هذه السلطة؟

  معدا.ت  ل ض  التفاقٌظ لاى يز  خ  -

 السلطات؟ما هو االجراء الذي اتخذته هذه  -2

  االتفاقٌظ.ت  وةً  معا   -

 بشؤنها؟وما هو االجراء الذي تم اتخاذه  بالتصدٌق؟ ةالمختصهل تم عرض االتفاقٌات على السلطة  -3

  امتصلٌي.ال م  ٌت  ل ضلا لاى  مناطظ  مدةتصظ  -

ما هً هذه الصعوبات إن  ألن؟اهل ٌوجد صعوبات تشرٌعٌة تحول دون التصدٌق ؼلى االتفاقٌة حتى  -4

علٌهزا مزن قبزل لجنزة  لالطزالعتفاقٌة مع التشرٌع الوطنً وذلك إلوجدت، ٌرجى ذكر تعارض احكام با

 القانونٌٌن؟الخبراء 

  حٌث ال تي ل تؽطٌظ تش ٌعٌظ معلل ك ٌ  دم تحيا ليم  متصلٌينع  ٌي ل صعي اا تش ٌعٌظ  -

  ال لنً.قانيم  معدا  فً حكا  تا   مدي  

 وما هً ان وجدت؟ األن؟هل ٌوجد صعوبات عملٌة تحول دون تصدٌق على االتفاقٌة حتى  -5

اقٌظ  مدًكي خ فى  مدي ل       متعلٌالا  مالزدظ لاى قانيم  معدا مٌتي في ي حكا   التفنع   يًم   إ -

 . منا قظ

( مزن 2رة )عمزال بؤحكزام الفقز االتفاقٌزة؟هل تزم اتخزاذ إجزراءات مزن شزؤنها أن تسزهل التصزدٌق علزى  -6

 االجراءات؟ما هً  العربٌة؟( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل 16المادة )

       ا.م  ٌت   تةاً وٌظ  -

 ؟1976تشرٌعاتكم التً صدرت بعد سنة  فً االتفاقٌة فًالواردة  باألحكاماد شما مدى االستر -7

يتعلٌالتذ  ي متذً  6991مننظ ( 8دم قانيم  معدا  ق  ) فً كافظ قي نٌم  معدا   تل  ل مقل ت  تضدٌنلا  -

 .6363كام وة ها ننظ 
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بلدكم حٌن إعدادكم لهذا التقرٌر تماشزٌاً مزع  فًالتنسٌق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال  هل تم -8

كزل منهزا مزا هزً وجهزة نظزر  العربٌة؟ت العمل ا( من نظام اتفاقٌات وتوص17ٌما تقتضً به المادة )

 ؟حول هذا التقرٌر ان وجدت

حٌث ٌت   متننٌي  شكا لي ي يدنتد   ذٌم  م لذاا  محكيدٌذظ يوصذحاب  معدذا ي معدذاا لنذل  نع   -

دناقشظ  ي تش ٌ  لدامً يةاصظ دم ةالا  ما نظ  م ال ٌظ مشؤيم  معدا ي ام ؼ  دم  متي في  مك ٌ  

م ا   داذظ دذ مقانيم إً وم هن تفاقٌظ ي ٌم دا هي دنصي  لاٌ  فً ال فً ٌم  الدتٌاز ا  مددنيحظ 

  إال ونذ  ال  دتٌاز ل ددا نصا لاٌ   التفاقٌظوك   تقيقاُ ي هً متش ٌ   ال لنً   الدتٌاز ا  مي  لخ فً

تحذيا ليم  مقذل خ لاذى  متصذلٌي   متًز ما هنا   عض  مصعي اا  مفنٌظ ي متش ٌعٌظ ي القتصالٌظ 

  م  هم.لاى  التفاقٌظ فً  ميقا 

 

 ٌلً:* وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما 

( 16اإلتفاقٌزة العربٌزة رقزم )اللجنة علماً بمزا جزاء فزً رد حكومزة المملكزة األردنٌزة الهاشزمٌة حزول  أخذت

اإلتفاقٌزة علزى  لعزرض، وتؤمل بإتخاذ اإلجزراءات الالزمزة بشؤن الخدمات اإلجتماعٌة العمالٌة 1983لسنة 

 ة المختصة بالتصدٌق. السلط

 

* * * 

 

 الشعبٌة الدٌمقراطٌةالجمهورٌة الجزائرٌة  -2     

 

 المستوى األدنى للتؤمٌنات االجتماعٌةبشؤن  1971( لسنة 3اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -أ

 م دلي ٌذظ دذم ( 3 ما نذظ حذيا   تفاقٌذظ  مع  ٌذظ  قذ  ) اادكتب  معدا  مع  ً  ل لاذى دالحلذ يصا إمى

 : متامًي ا   م ل لاى  منحي    مشع ٌظ  ملٌدق  طٌظ م ز ئ ٌظ 

 االتفاقٌة:المادة الرابعة من  •

ت ذذل    شذذا خ وم دنليدذذظ  مضذذدام  ال تدذذالً  م ز ئذذ ي تشذذدا كذذا  مفذذ يع  مدنصذذي  لاٌلذذا  دي ذذب 

  مشعب.يتضدم هًه  مدنليدظ  متؽطٌظ  ال تدالٌظ مدعل  فئاا  ف يع.( 09 التفاقٌاا  مليمٌظ يلللها )
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يط قال ماتش ٌ   م ز ئ ي فأم  متأدٌناا  ال تدالٌظ  متً تشذدا  متذأدٌم لاذى  مدذ ض ي متذأدٌم لاذى  مذياللخ 

ي متأدٌم لاى  مع ز ي متأدٌم لاى  ميفاخ ٌنتفٌل دنلا كا  معداا نذي   كذاني  إ ذ    و  داحقذٌم  ذاأل     وٌذا 

 إمٌ .ٌنتديم   مًيكام  منشاط 

  ةاصٌاا   دفلي   مقانيم  م ز ئ ي  ألشةا   مًٌم ٌدا نيم نشاطا ٌتدٌز م  األ   ٌلدش  معداا  ميٌعل 

دةتافظ لم ل يؾ  معدا  مةاصذظ  امعدذاا  أل ذ    لاذى نذ ٌا  مد ذاا دذلخ  معدذا ي أل ذ   مددنذيح يننذ ظ 

  معدا. الشت    يٌع ؾ هً   منلا  لاى ون  نلا  نيلً معالقاا 

 االتفاقٌة:المادة الخامسة من  •

 مدتعاي  امتأدٌناا  1983ٌيمٌي ننظ  2 مدؤ خ فً  11 – 83ع  م ز ئ ي تط ي فً  مقانيم  ق   مدش وم 

  ال تدالٌظ إمى كافظ  مفئاا  مدنتفٌلخ دم ول    متأدٌناا  ال تدالٌظ ي متً تشدا:

  أل      معداا  -1

     األ   معداا  مدش لٌم  -2

  مةا  ا محنا ل   معداا ؼٌ   أل      مًٌم ٌدا نيم نشاط -3

 ذظ ي مدعذيقٌم ي مدتدلنذٌم  مذًٌم ٌتقاضذيم و ذ   ٌقذا ااصظ  متً ال تدا س وي نشاط كامط مفئاا  مة -4

 ي مدعيزخ. مدضديم ي مدنتفٌل دم لل   مليمظ مفائلخ  مفئاا  مدح يدظ   أللنىلم نصؾ  أل    ميطنً 

  لذظ ينل   مالةتالؾ  منيلً  ٌم نلا   معداا ؼٌ   أل     ينلا   معداا  مدتش لٌم  امعداا  أل     دذم 

كام دم  مض ي ي يض  نصي  تنلٌدٌظ ةاصظ  لذاتٌم  وة ى ش يط نلا   معداا  أل     دم  لظ   د

ال تدالٌذذظ ينذذيع هذذًه  مفئتذذٌم تحذذلل  مشذذ يط  مدطاي ذذظ متةذذيا  محذذي فذذً  النذذتفالخ دذذم ول   ا  متأدٌنذذاا  

  ألل   ا.

 المهنٌة:المادة الثامنة من االتفاقٌة المتعلقة باألمراض  •

ٌت  تحلٌل هًه  ألد  ض  ام  يع إمى  مدصل   مدلنً  مدحتدا ي ألةً  عٌم  اللت ا  قائدظ  ألشؽاا  متً دم 

ٌذلها لذم ط ٌذي  متنلذٌ  ودذا قائدذظ  ألدذ  ض فٌذت  تحل مادةذاط .يكذً  دذلخ  متعذ ض  فٌلذا شانلا وم تنذ ب 

 ماةطذ .دلنً يهً   عل  م  يع فً كا د خ منيع  ألشؽاا يدذلخ  متعذ ض  ( د ض84يحامٌا ٌت  تصنٌؾ )

ٌح  امحذالث ماتص   أللنىحي لث  معدا ي ألد  ض  مدلنٌظ حلل  مدلخ وم  متش ٌ   مدعديا    فً د اا كدا 

ٌتننى ما نذظ  مط ٌذظ  متأكٌذل دذم حتى ( وشل  يهً  03( ٌيدا ي مدلخ  مقصيى ماتص ٌح  امحالث  ـ )15) ب

 ماد ض. مطا    مدلنً 
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 م امذث دذم  ) م ذز    مةذا   امتأدٌنذاا  ال تدالٌذظ  حذي لث  معدذا ي متذأدٌم لاذى  ألدذ  ض  مدلنٌذظ  م ذز

  (4ي 3 مدالخ  متانعظ  مفق خ  – التفاقٌظ 

خ دم دنحظ  م    فً  متش ٌ   م ز ئ ي هً حي ماعادا  مًي تع ض محالث لدذا وي دذ ض دلنذً  النتفال

يهذً   مع ذز ٌؤكذله  مط ٌذب  مدؤهذا يفذي   معدذا ن ب م  ل ز ل ئ  ٌدنع  لم  معدا وي قاا دم قل ت  لذم 

ي  ذذل يا  مدقذذاٌٌس  مدحذذللخ لذذم ط ٌذذي  متنلذذٌ  يهنذذا   ةذذتالؾ فذذً ط ٌقذذظ حنذذاب  م  ذذ  حنذذب  مننذذب و

 لا حال تندح مصذا %10دم  افً حٌم وم نن ظ  مع ز  متً تكيم وق  م  يح.حصيا حالث  لٌل وي تفاق  

  متنلٌ . م    حٌث ٌنتفٌل هً   مدصاب دم  وس داا تد ٌاً يفي  ليا ٌحلل لم ط ٌي   االنتفالخ دم

إم كٌفٌظ حناب  م    فً  متش ٌ   م ز ئ ي تكيم لاى وناس  أل    مدتينط  مةاض  الشت  كاا  مضدام 

( شل   12 ال تدالً  مدتقاضً دم ق ا  مضحٌظ ملى دنتةل  ي حل وي للخ دنتةلدٌم ةالا  ال نً لش  )

ً  م  إٌل  أل  خ فً حامظ دا  متنلٌ  وٌضا مٌحلل ط ٌقظ تحل  محالث يٌأتً متً تن ي  متيقؾ لم  معدا نتٌ ظ 

 . شل    متً تن ي   صا ظ 12ةالا  ٌعدا  مدصاب

 :لمعاش الشٌخوخة األدنىنسبة للحد المادة السابعة والعشرون من االتفاقٌة بال •

كدذذا وم   مدضذذديم   أللنذذى% دذذم  أل ذذ   مذذيطنً 75  أللنذذى ماتقالذذل ب محذذل وم  متشذذ ٌ   م ز ئذذ ي حذذلل 

  مليمظ.ٌكيم لف   مفا ي لاى لاتي   أللنى محقيي  منات ظ لم  منني ا  مدعتدلخ إً  م  تصا إمى  محل 

ى ونذ  ٌ ذيز إٌقذاؾ وي ( دذم  التفاقٌذظ  متذً تذن  لاذ29)  م ز   مةادس ي مةا   تذأدٌم  مشذٌةيةظ  مدذالخ

 . ن  لاى هًه  مد ال  م ز ئ ي ال ٌ  متش ٌ  ولادك  وم  متش ٌ  تً ٌق  ها متةفٌض  مدعاش فً  محليل  

 

 االتفاقٌة:ء السابع الخاص بالتؤمٌن عن البطالة فً المادة الثالثة واألربعون والرابعة واألربعٌن من الجز

كذذ  وم  متشذذ ٌ   م ز ئذذ ي ونذذس اد% ول45ظ  متذذً ال ٌدكذذم وم تقذذا لذذم ي متذذً تذذن  لاذذى  مدعينذذظ  مدامٌذذ

 مقطذاع  القتصذالي فقذط يهذً  فذً  ً مًٌم ٌفقليم لدال   صذفظ ال إ  لٌذظ يفذتعيٌض  م طامظ مفائلخ  أل     

حامظ  متقاٌ  دم للل  معداا وي إنلا  نشاط  مدنتةل  يهنا  للخ ش يط ٌن  لاٌلا  متنلٌ  ٌ ب وم تتيف  

 فً  ال ٌ  مكى ٌنتفٌل دم ول   ا  متذأدٌم لذم  م طامذظ دحذللخ لذم ط ٌذي  متنلذٌ  يوم ٌذلف   مدنذتةل  لنذ 

دناهدظ تندً تةيٌا  محقيي تحنب حنب وقلدٌظ  أل ٌ  يهً   نا  ل لاى  تفاقٌظ ت     ٌم  مدنتةل  ي ملٌئظ 

  مدكافظ  امتأدٌم لم  م طامظ دم و ا تديٌا  منلا  . 

   م طامظ.كدا وم كا  معداا ٌشا كيم  قنط دم  شت  كاتل  فً تديٌا نلا   متأدٌم لم 
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 معداا  مًٌم فقلي  لدال  ال إ  لٌا يتدكٌذنل  دذم  النذتفالخ دذم  متؽطٌذظ  ال تدالٌذظ يدم و ا  متكفا  لؤال  

فتذ خ  مفت خ  متكفا ي منن ظ مكذا  لكتحلٌقا   مدش ع  اتةاً إ     ا محداٌتل    إمى حٌم حصيمل  لاى لدا

  طامظ. مكدا يض   مدش ع للخ ش يط متةيٌا  محي فً ول   ا  متأدٌم لاى   لا. مدةصصظ ماتكفا 

 والخمسٌن:فٌما ٌخص المنافع العائلٌة والمذكورة فً الجزء الثامن من االتفاقٌة فً مادتها الثانٌة 

وم  مدنذذاف   معائاٌذذظ ٌذذلفعلا صذذاحب  معدذذا يٌتذذيمى  مصذذنليي  مذذيطنً ماتأدٌنذذاا  ال تدالٌذذظ   متذذًكٌ  ٌ ذذل  

    تدالٌا.ماعداا  أل      لفعلا مادؤدم م  

نذنظ كاداذظ  ا ضذافظ إمذى  فعلذا  17 بمدناف   معائاٌظ فقل ت  تحلٌلها  النتفالخ دم هًه  ودا فٌدا ٌة  نم 

كً   امنن ظ ماددتلنٌم  مذًٌم ٌتقاضذيم هل  نتل  ي فً مٌز يمي ننظ  امنن ظ مألشةا   مًٌم دا 21إمى نم 

 مدضديم يوم تدلٌل نم  النتفالخ دم هًه  مدناف  ؼاٌت   متضادم   أللنىو   ٌقا لم نصؾ  أل    ميطنً 

  مأل  . الطفاا لم ط ٌي زٌالخ إضافٌظ  يتكيٌمي مدناللخ فً ت  ٌظ 

 امننذذ ظ إمذذى شذذ يط يكٌفٌذذاا  النذذتفالخ دذذم  مدذذنح  معائاٌذذظ فقذذل تذذ  تحلٌذذلها يفذذي  متنلذذٌ   م ذذا ي  ذذ   معدذذا 

 (.1991 ال تدالً مننظ  نٌم  مضدام  معا  متط ٌي قي ) مدنشي 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

، وتؤمزل إتخزاذ اإلجزراءات الشزعبٌة الدٌمقراطٌزةالجمهورٌزة الجزائرٌزة علماً بمزا جزاء فزً رد اللجنة  أخذت

 الالزمة لتجاوز الصعوبات التً تحول دون التصدٌق على اإلتفاقٌة.

 

* * * 

 

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

 م دلي ٌذظ دذم ( 16يصا إمى دكتب  معدا  مع  ً  ل لاذى دالحلذظ  ما نذظ حذيا   تفاقٌذظ  مع  ٌذظ  قذ  )

 : متامًي ا   م ل لاى  منحي    مشع ٌظ  ملٌدق  طٌظ م ز ئ ٌظ 

 القسم األول: 

 مةلداا  ال تدالٌظ  معدامٌظ   م  ٌت   متصلٌي لاٌلذا  شأم    1983مننظ  16إم  تفاقٌظ  معدا  مع  ٌظ  ق  

 دم ط ؾ  م دلي ٌظ  م ز ئ ٌظ.
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 ًالقسم الثان: 

 1المالحظة رقم 

 مًي ٌحلل دحتيي  مةذلداا   1982داٌي ننظ  15 مدؤ خ فً  179 – 82مقل  ا  فً وحكا   مد ني  ق  

 مدتد  وم  مةلداا  ال تدالٌذظ هذً  دٌذ   متذل  ٌ  ً ا  مطذا    ال تدذالً  متذً  تديٌالا  ال تدالٌظ يكٌفٌظ 

 .ٌا  محٌاخ  مٌيدٌظ ماعادا ي ن ت تنتللؾ تنل

خزدمات والتزً جزاءت علزى النحزو وم المجاالت التزً تشزملها هزذه ال( من نفس المرس3ولقد حددت المادة )

 التالً:

 .ظ مدناللخ  ال تدالٌ -

 . مةلداا  مصحٌظ -

 . ألديدظ ي ٌاض  ألطفاالي   -

 . م ٌاضظ  م داهٌ ٌظ -

 .ونشطظ  م قافظ ي متناٌظ -

   الصذطٌاؾيد  كز   النت دا يد كز   م يالا د ا   مشع ٌظ  ألنشطظ  م  دٌظ إمى تندٌظ  منٌاحظ  -

 . النت  حظ  معائاٌظيد  كز 

 . النتلال تعاينٌاا  -

كدا تناه   مةلداا  ال تدالٌظ  متا عظ مالٌئظ  مدنتةلدظ فذً إطذا   متشذ ٌ   مدعدذيا  ذ  فذً تديٌذا  -

 06 مدذؤ خ فذذً  186 – 94حنذذب دذا نذ  لاٌذ   مد نذذي   متنفٌذًي  قذ  \نلذا   متقالذل  مدنذ ي  

   مًك . منامؾ  1994ٌيمٌي 

 متأكٌل لاٌلا فً دالحلذاا م نذظ  يفٌدا ٌة   مةلداا  مدتعاقظ  ا طعا  يينائا  منقا ي متً ت وم  -

مقذانيم  مذل ةاً مالٌئذظ  مة      مقانينٌٌم فلً تةض  مد لو  مدفايضظ  م دالٌظ يكً  دا ٌن  لاٌذ   

 . مدنتةلدظ

يهذً ودا فٌدا ٌتعاي  دحي   الدٌظ فام ز ئ  تتيف  لاى هٌئاا دنتقاظ مذٌس ملذا صذاظ  د ذاا  معدذا  -

 .مألشةا   مدحتا ٌم إمٌلا ةلدظ متً تنل  لاى تيفٌ  هًه  م
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  02المالحظة رقم: 

 متأطٌ ه داؾ  مةلداا  ال تدالٌظ  اهتدا   مناطاا  معديدٌظ  متً  تةًا للخ تل  ٌ   ٌحلىدم حٌث  مد لو 

هذذً   ألةٌذذ  ٌ تكذذز لاذذى لذذلخ دحذذاي  دذذم  ٌنلذذا دحذذي   مدنليدذذظ  متشذذ ٌعٌظ ي متنلٌدٌذذظ يكذذً  ندذذط  متنلذذٌ  

يلاذذى  ألنذذاس  ذذال ا  مليمذذظ  إنشذذا   مصذذنليي   مليمذذظ يلاذذى هذذً   ألنذذاس  ذذال ا   مليمذذظ ي متنذذٌٌ  فذذً 

 دضذام  125 مدذؤ خ فذً  16 – 83 ميطنً مدعالمظ  مةلداا  ال تدالٌظ  دي ب  مد ني   متنفًٌي  قذ  

 :ي مًي ٌللؾ إمى  1983ٌيمٌي  02  مدي في 1403

دالٌذذظ  تنفٌذذً  منٌانذذظ  ال تدالٌذذظ  مدنذذاهدظ فذذً  مقضذذا  لاذذى  مفذذي  ي فذذً د ذذاا  مةذذلداا  ال ت -

  ال تدالٌظ.ي م قافٌظ  مدحللخ ي ملالفظ إمى تيزٌ  لالا ماةلداا 

فلذي دكاذؾ لاذى   مؽذ ض إقادظ تضادم شادا  ٌم  دٌ   معداا  امنن ظ مكافظ قطالاا  منشاط ملذً   -

 ٌاً:ي    مةصي   دا 

   مدكافذظ  امةذلداا  ال تدالٌذظ يفقذا ل  نظ يتحلٌل ييض  كٌفٌاا تيزٌ  دي  له  ٌم دةتاؾ  ما ام

 نا قا.الحتٌا اا  مدحصاخ 

  ال تدالٌذذظ   نذذلا  فذذً تديٌذذا  مدشذذا ٌ   متذذً تقذذي   لذذا  ملٌئذذاا ي مدؤننذذاا  مدكافذذظ  امةذذلداا  

 تديٌالا.ٌناه  فً   متًي متأكٌل لاى  الن از  مفعاً مادشا ٌ  

  ضدام إنشا  ةلداا   تدالٌظ فً  ميالٌاا  مدفتق خ إمٌلا ط قا مأليميٌاا  مدتحذلخ فذً إطذا  نٌانذظ

  مقطالاا  متي زم  م ليي يدا  ٌم 

   مقٌذذا   امل  نذذاا ي أل حذذاث  متذذً تنذذتللؾ  متطذذي   مدننذذ   ماةذذلداا  ال تدالٌذذظ  االتصذذاا دذذ 

    ال تدالٌظ. مدؤنناا ي ملٌئاا  مدكافظ  امةلداا 

يهذي ٌتذيف  لاذى هٌاكذا   ال تدذالً يٌي ل هً   مصنليي تحا يصذاٌظ يز  خ  معدذا ي متشذؽٌا ي مضذدام 

 11 مدذذؤ خ فذذً  264 – 15يهذذً  حنذذب دذذا  ذذا  فذذً  مد نذذي   متنفٌذذًي  قذذ   ييالئٌذذظ د كزٌذذظ ي ليٌذذظ 

 1996ف   ٌذ  نذنظ  3 مدذؤ خ فذً  75-96 مًي ٌعذلا يٌذتد   مد نذي   متنفٌذًي  قذ    2015 كتي   ننظ 

 ينٌ ه.ي مدتعاي  كٌفٌاا تنلٌ   مصنليي  ميطنً مدعالمظ  مةلداا  ال تدالٌظ 

  03المالحظة رقم: 

لٌنذد   نذنظ  25 مدذؤ خ فذً  19 – 04مقل ت  تنلٌ  قطاع  متنلٌ  فً  م ز ئ  ةالا إصذل    مقذانيم  قذ  

ي مذذًي  ذذا  فذذً إطذذا  نٌانذذظ تندٌذذظ  متشذذؽٌا ي متذذي زم   متشذذؽٌا  مدتعاذذي  تنصذذٌب  معدذذاا يد  ق ذذظ  2004
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( لاذى إنشذا   ميكامذظ  ميطنٌذظ 7حٌث ن  هً   ألةٌذ  فذً وحكذا  دالتذ   منذا عظ )  م طامظ  م ليي مدكافحظ 

  يهذًه لدٌم متدكٌذنل  دذم إ ذ    لقذيل لدذا متً تعدا لاى إقادظ لالقظ  ٌم طا ً  معدا ي مدنذتة ماتشؽٌا 

 .  نت نا دٌ   مدي طنٌم  مًٌم ه  فً نم  معدا ليم  مةلدظ دي لظ إمى  

  1990ٌينٌذي  02 مدذؤ خ فذً  14 – 90 أحكا   مقانيم  ق   دؤط خودا فٌدا ٌة  دنلداا  معداا فلً 

. د    شا خ إمى وم هًه  مدنلداا ملٌلا قانيم ونانً ةا   لا ٌت  عاي  كٌفٌاا ددا نظ  محي  منقا ًي مدت

مدالٌذذظ ي مدعنيٌذذظ يهذذً تلذذلؾ إمذذى  مذذلفاع لذذم  مدصذذامح   ولضذذائلا دذذم ةالمذذ  تحلٌذذل حقذذيي يي   ذذاا 

 .مادنة طٌم فٌلا

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

، وتؤمزل إتخزاذ اإلجزراءات الشزعبٌة الدٌمقراطٌزةالجمهورٌزة الجزائرٌزة علماً بمزا جزاء فزً رد اللجنة  أخذت

 الالزمة لتجاوز الصعوبات التً تحول دون التصدٌق على اإلتفاقٌة. 

* * * 

 

 جمهورٌة السودان -3      

 

 بشؤن تنقــــل األٌـــدي العاملة " معدلة " 1975( لعام 4اإلتفاقٌة العربٌة رقــــم ) -أ

دذذم  دلي ٌذذظ ( 4 معدذذا  مع  ذذً  ل لاذذى دالحلذذظ  ما نذذظ حذذيا   تفاقٌذذظ  مع  ٌذذظ  قذذ  ) يصذذا إمذذى دكتذذب

 : متامًي ا   م ل لاى  منحي  منيل م  

 المالحظة:

( يًمذذذذ   عذذذذ ض هذذذذًه 4لذذذذل   مذذذذ ل لاذذذذى دالحلذذذذاا م نذذذذظ  مة ذذذذ     مقذذذذانينٌٌم حذذذذيا  التفاقٌذذذذظ  قذذذذ  )

  دا تق   فً هً   مشأم.  التفاقٌظ لاى  مناطظ  مدةتصظ  امتصلٌي يدي فاخ  ما نظ

 الرد

 مدةتصذذظ  ئانذذظ د اذذس  مذذيز   ( م فعلذذا  مذذى  منذذاطظ  متنفًٌٌذذظ ) مذذى  منذذاطظإقذذل تذذ  ل  نذذتلا ي فعلذذا 

  مدصالقظ.) مد اس  ميطنً(  ؽ ض   متش ٌعٌظ
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

بشؤن  1975( لسنة 4اللجنة علماً بما جاء فً رد جمهورٌة السودان حول اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) أخذت

السلطة المختصة إستكمال اإلجراءات الالزمة لعرضها على  فً لوتؤم "،تنقل األٌدي العاملة "معدلة

 بالتصدٌق. 

* * * 

 بشؤن المرأة العاملة 1976( لعام 5اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -ب

دذم  دلي ٌذظ ( 5 ما نذظ حذيا   تفاقٌذظ  مع  ٌذظ  قذ  ) اادكتذب  معدذا  مع  ذً  ل لاذى دالحلذ يصا إمى

 : متامًي ا   م ل لاى  منحي  منيل م  

  ٌلً:مالحظات اللجنة حول هذه اإلتفاقٌة ما 

 :المالحظة -1

لذذل  يضذذيح  مذذ ل  مذذي  ل  مةذذا   امدذذالخ  مةادنذذظ دذذم   تفاقٌذذظ  مدتعاقذذظ  ضذذدام إلذذالخ  متذذل ٌب مادذذ وخ    

  مدالخ.ن  ٌؽطً هًه  دم ي يل معاداظ  عل   نقطاع لم  معدا  مدنديح    حٌث م  تتأكل  ما نظ 

 الرد 

  )ٌ يز مصاحب  معدا وم ٌقي   تذل ٌب  معدذاا  مذًٌم 1997( دم قانيم  معدا مننظ 16نصا  مدالخ )    

يفقال مدتطا اا  معدا ي حتٌا  ( فامن   دعٌنظ يًم ٌاتحقيم  ةلدت  لاى تعا  دلنظ وي لدا دعٌم ةالا دلخ 

 تع ٌذؾ:  معادذا( 4 مدذالخ )تع ٌذؾ  معادذا فذً  يهذً  ٌللدذ ٌشدا  دٌ   معداا ليم  نذت نا  حنذب  منذيع 

يلذ يؾ يدتطا ذاا  ميلٌفذظ  حنذب شذ يط   كا شة  ًك  وي ون ى(  ًم  متل ٌب حي ماعادالا  )ٌقصل

 يدلخ   نقطاع ي متؽٌ  ا  متً قل تط و لاى دنئيمٌاا  ميلٌفظ فاألد  ٌت   ماي ئح كدا هي ي  ل  امن .

 :المالحظة-2

( دم   تفاقٌظ  مدتعاقظ  إمز   صاحب  معدا  نشا  ل   ماحضانظ 8لل   متؽطٌظ  متش ٌعٌظ ألحكا   مدالخ )     

 فً  مدنشآا  متً تعدا  لا ننا  ني   صاحب  معدا  دف له وي  االشت    د  دنشأخ وي دنشآا وة ى.

  الرد:

 متيقٌ  لاٌلا )د في ود اظ  تفاقٌاا تلل  ًم (  تعل  التفاقٌاا دم دصال   متش ٌ  فً  النا يدازدظ لنل     

حٌذذث وم هذذًه  مدذذالخ تؽطٌلذذا تاذذ   التفاقٌذذاا فذذامي ق   معداذذً وم هنذذا  لي  حضذذانظ دشذذت كظ يوةذذ ى دفذذ لخ 
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 معادالا يًم  حنب   مدنشأخ يلللمصاحب لدا ي حل فاألد  ٌتيقؾ لاى  مناحٌظ   قتصالٌظ مادش يع وي 

  ٌم  مدنشآا.  ي مدتعللخ  ألط  ؾشأخ  مي حلخ ي م نائٌظ   تفاقٌاا  م دالٌظ مادن

 : المالحظة -3

لل  يضيح  م ل  مي  ل  مةا   امدالخ  متانعظ دم   تفاقٌظ  مدتعاقظ  تةفٌؾ  أللداا ماد وخ  معاداظ و نا      

  مفت  ا.ي مفت خ  أليمى لقب  مياللخ يٌحل  تشؽٌالا نالاا إضافٌظ فً هًه  ماحدا  مفت خ  ألةٌ خ 

 الرد:

و/  ا شذا خ إمذذى  مدالحلذظ متةفٌذذؾ  ألل ذذا  مادذ وخ  معاداذذظ و نذذا   مفتذ خ  ألةٌذذ خ ماحدذذا نذٌ ل  ذذن  فذذً     

 مقانيم  معدا  م لٌل  مًي نٌت   لتداله. ظ مالئح

ً  دٌذ   مدنشذأا  ألل ا  ماعادالا متاك   مفت خ فذي ضحظ تةفٌؾ  تعكس  صي خحٌث وم  مددا نظ  معداٌظ  

 ي مةا (.   ) معا  ماقطالٌم

( 2(  مفقذ خ )43ب/  امنن ظ محل  تشؽٌا  مننا  نالاا إضافٌظ مفتذ  ا  مدذًكي خ  امدذالخ نصذا  مدذالخ )  

لاٌذ  يفقذال ملذً   ماننذا (  ةتٌا ٌذا دٌذ   ألحذي ا ٌكذيم  معدذا   ضذافً  )فً  1997دم قانيم  معدا مننظ 

ٌ يز تشؽٌالا لدالل إضافٌال حتى ليم هًه  مفت  ا وًم  فإم  مد وخ دنت ناخ دم  معدا   ضافً فذً   من  ال

 . اةتٌا ها ال  دٌ  فت  ا لدالا . فال ٌيكا ملا لدال إضافٌال 

 :المالحظة -4

لل   متؽطٌظ  متش ٌعٌظ ألحكا   مدالخ  معاش خ دم   تفاقٌظ  مدتعاقظ   لاٌذظ  ألديدذظ مادذ وخ  معاداذظ  محذي     

تقا دلخ هذًه  الم تقا لم لش خ ونا ٌ  لاى   مدلخ الفً  محصيا لاى إ ازخ  أ   كادا ق ا ي عل  ميض  

 مدلخ  مدًكي خ حٌث وم  مقانيم ندح   دام   نقضا  ال ازخ  عل  ميض  لم نتظ ونا ٌ  يٌحل  تشؽٌالا ق ا 

 ونا ٌ  فقط.

 الرد:

  قذل وفذ لا 2007منذنظ   مدلنٌذظ  مقيدٌذظ ظالئحذظ  مةلدذ  لاٌظ  ألديدظ مادذ وخ  معاداذظ فذام  ٌةت  فٌدا    

تنذذتحي  مدذذ وخ  ( دنذذ 102نصيصذال تعطذذً  مدذذ وخ  معاداذظ وك ذذ  ددذذا تضذذدنت    تفاقٌذظ حٌذذث نصذذا  مدذالخ )

 ونا ٌ   األ    مكاً لاى ون  ٌ يز ت زئظ تا   نا  لاى طاب  معاداظ.    دانً معاداظ إ ازخ يض
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وم تدذنح  )ٌ ذيزإ ذازخ  ألديدذظ    لاذى2007( دم الئحظ  مةلدظ  مدلنٌظ منذنظ 103كدا وضافا  مدالخ )   

( ألك   دم تاذ   مفتذ خ 102ً  مدالخ ) مدنصي  لاٌلا ف  ميض  مزي ظ  معاداظ  متً ت ؼب فً تدلٌل فت خ 

  متامً: ؽ ض  معناٌظ  طفالا  م ضٌ  إ ازخ لاى  منحي 

 لا .و/ إ ازخ  أ   ونانً مدلخ 

 ب/ إ ازخ  ليم و   مدلخ لادٌم طي ا فت خ ةلدتلا يٌ يز ت زئتلا ألك   دم دلخ.

 تتضدن الل  أ   م لاٌظ  ألديدظ وك   ددا إًم فام  مد وخ  معاداظ يفقال من   مدالخ ولاله ٌت  دنحلا لادال كاد 

   تفاقٌظ.

 فً  مقطاع  مةا  فامن  لاى لش خ ونا ٌ  )إ ازخ يض ( نٌت  تضدٌنلا فً قانيم  معدا لنل إ ازت .   

 : المالحظة -5

لل   متؽطٌظ  متش ٌعٌظ ألحكا   مدالخ  منالنظ لشذ  دذم   تفاقٌذظ  مدتعاقذظ  ذأم ت دذ   مدذ وخ  معاداذظ  ذٌم     

ي ٌم دعاشلا لم زي لا  ليم حل وقصى يكً   محاا مزيج  مد وخ  معاداذظ يكذًم  أليالل  دعاشلا و  ها وي 

 وقصى.لم ي ملتل   ليم  متقٌل  حل يدعاشل   ي مله   مد وخ  معاداظ  محي فً  م د   ٌم دعاشل  لم 

 الرد:

لاى  ون  ٌ ذيز  م دذ   ذٌم  2016( دم قانيم  مدعاشاا ي متأدٌناا    تدالٌظ مننظ 98 مدالخ ) نصا -1

 -وك   دم دعاش فً وي دم  محاالا  آلتٌظ:

)ج(  مدؤدم لاٌلا  امنن ظ  مى  مدعاش  مًي ٌنتحي ملا يفقال ألحكا  هً   مقذانيم ي مدعذاش  مذًي ٌنذتحي ملذا 

 ملً   من  ٌ يز ماد وخ  معاداظ  م د   ٌم و  ها يدعاش زي لا. زي لا. يفقال لم 

 زي ت .)ل(  مدؤدم لاٌ   امنن ظ  مى دعاش  ي مدعاش  مدنتحي م  لم 

 ا  امنن ظ  مى  مدعاشٌم  مدنتحقٌم مل  لم ي ملٌل   مةاضعٌم ألحكا  هً   مقانيم(.)هـ(  أليالل ي م نا

 ( فام  متؽطٌظ  متش ٌعٌظ شداا  دٌ   مدالحلاا  متً و ا تلا  ما نظ.            98يفقال من  هًه  مدالخ )  

    لاذى ونذ  2016ظ ( دم قذانيم  مدعاشذاا ي متأدٌنذاا    تدالٌذظ منذن2(  مفق خ )100كدا نصا  مدالخ )

زي لذا. مادؤدم لاٌ  وم ٌ د   ٌم و ذ ه يدعاشذ  دذم زي تذ  وي  )ٌ يز ي أل  .ٌ يز  م د   ٌم  مدعاش 

 م د   ٌم  مدعاش ي أل   ماد وخ  معاداظ يمزيج  مد وخ  معاداظ ليم تقٌٌذل )د فذي   من  ٌ يزيفقال ملً   مإً

  (.2016ننظ ننةظ دم قانيم  مدعاشاا ي متأدٌناا  ال تدالٌظ م
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  : المالحظة -6

 مدتعاقظ  حي  مد وخ  معاداظ  محصيا   التفاقٌظلل   متؽطٌظ  متش ٌعٌظ ألحكا   مدالخ  م ادنظ لش خ دم     

 لا ز ل.كام  يمزي لا إً لاى  مدنح  معائاٌظ فً حامظ إلامتلا ألياللها 

 الرد:

  1994مًي ت  إق   ه دنً    ال تدالً محصيا لاى  مدنح  معائاٌظ ٌت  لم ط ٌي حزدظ   ننال        

 )د في(.

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

 للمواد التالٌة: التؽطٌة التشرٌعٌة توفر -1

 ( 8المادة) .من اإلتفاقٌة 

 ( من اإلتفاقٌة.16لمادة )ا 

 اإلتفاقٌة.( من 18لمادة )ا 

  :التؽطٌة التشرٌعٌة توفر عدم -2

 المسزموح بهزا  –( حٌث ٌتعلق النص بإعادة تدرٌب المرأة العاملة بعد فتزرة انقطاعهزا 5لمادة )ا– 

عن مجال العمل، فً حٌن أن الرد ٌتحدث عن تدرٌب العامل على تعلم مهنزة أو عمزل عنزد التحاقزه 

 بالعمل.  

 ( 9المادة )النساء ساعات عمزل إضزافٌة خزالل الفتزرة األخٌزرة للحمزل والفتزرة حظر تشؽٌل والتً ت

 الوالدة.  باألولى عق

 ( 15المادة )تقل إجازة الوضع عن عشرة أسابٌع بؤجر كلً.  أالتطلب والتً ت 

 

* * * 
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بشؤن حق العامل العربً فً التؤمٌنات اإلجتماعٌة عنزد تنقلزه  1981( لسنة 14اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -ج

 للعمل فً أحد األقطار العربٌة

دذم  دلي ٌذظ ( 14 ما نذظ حذيا   تفاقٌذظ  مع  ٌذظ  قذ  ) اادكتب  معدا  مع  ً  ل لاى دالحلذ يصا إمى

 : متامًي ا   م ل لاى  منحي  منيل م  

  المالحظة: -1

 انتفالخ  معداا  مع ب دم  منلا   لل   متؽطٌظ  متش ٌعٌظ ألحكا   مدالخ  م ام ظ دم   تفاقٌظ  مدتعاقظ       

 مذ ل  حٌذث وشذا  لداملذا  متأدٌنً  منافً فً  م ال  مدتنقا  مٌ   يفً إطا   محقيي  متأدٌنٌظ  متً ٌتدت   لا 

 مى لل  شديا قذانيم  متذأدٌم  ال تدذالً لاذى  م لاٌذظ  مط ٌذظ فذً حذاالا  محدذا وي  مذياللخ يةذلداا 

ي أل لذزخ  متعيٌضذٌظ يوٌضذال لذل  شذديا  محصذيا لاذى  مدعينذظ  متأهٌا  مدلنً ي ألط  ؾ  مصذنالٌظ 

  مدامٌظ فً حاالا  مع ز  مدؤقا ي مد ض ي  صا ظ ي محدا ي مياللخ ي م طامظ. 

 الرد:

دذذم قذذانيم  مدعاشذذاا ي متأدٌنذذاا   تفاقٌذذظ تذذ  تؽطٌتلذذا  ذذن  صذذ ٌح  دذذم  مدذذالخ  م ام ذذظ وم وحكذذا و/  

 لاى:نصا لاى تط ي وحكا  هً   مقانيم  ( حٌث1(  مفق خ )4 مدالخ ) فً  2016   تدالٌظ مننظ 

د  لذذاخ وحكذذا    تفاقٌذذاا  مليمٌذذظ   م ننذذٌاا( دذذ ؼٌذذ   منذذيل نً دذذم كآفذذظ  هذذي) أل ن ذذً )هذذـ(  معادذذا 

 ي م نائٌظ.ي  قاٌدٌظ 

 ًم هنذا    2001ب/ نفٌلك  وم  محصيا لاى  م لاٌذظ  مط ٌذظ ٌذت  يفقذال مقذانيم  متذأدٌم  مصذحً منذنظ 

  منيل نٌٌم.ةلداا  م لاٌظ  مط ٌظ د ا  متً ٌتدت   لا  معداا  مكافظتؽطٌظ 

ج/ وم  متؽطٌظ  متأدٌنٌظ فً قانيم  متأدٌناا تشدا  دٌ   معاداٌم ليم تدٌٌز  ٌم  منيل نً ي ال ن ً ي دا 

 ون  مٌس هنا  تؽطٌظ ما طامظ فنيؾ تشدا  دٌ   معاداٌم.

 متأدٌنذاا ( دم قذانيم  مدعاشذاا ي62) فً  مدالخمادعينظ  مدامٌظ ت   من  لاٌلا ل / وم  متؽطٌظ  متأدٌنٌظ 

ودا حاالا  مع ز  مدؤقا ٌذت   مذلف  فٌلذا )حنذب تق ٌذ    دٌ   معاداٌم  فتشدا 2016   تدالٌظ مننظ 

  مقدنٌيم  مط ً( لاى  م لظ  مدةلدظ )حكيدظ وي قطاع ةا (.

 : المالحظة -2

 ألحكا   مدي ل دم  م   عظ  مى  منا عظ دم   تفاقٌظ.لل   متؽطٌظ  متش ٌعٌظ 
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 الرد:    

 المادة الرابعة من اإلتفاقٌة المتعلقة بتحوٌل المعاش الى الخارج. 

(  مفق خ 112ٌكفا  متش ٌ  تحيٌا  مدعاش  مى  ال  مدنتفٌل فً حامظ ي يل إتفاقٌظ مادعاداظ  امد ا  مدالخ ) -1

  . 2016مننظ  ي متأدٌناا  ال تدالٌظقانيم  مدعاشاا  م(. د2)

تذذذأدٌم  مشذذذٌةيةظ ي مع ذذذز ي ميفذذذاخ كنذذذا ق  فذذذً حامذذذظ ي ذذذيل إتفاقٌذذذظ  نائٌذذذظ   شذذذت  كااتحيٌذذذا  م كذذذً -2

 .نا  تؽطٌظ تش ٌعٌظ  دي ب  مقانيمإًم ه (.112 مدالخ)

 مدة المإمن خارج الوطن ضمن خدماته فً وطنه األصلً.  باحتسابالمادة الخامسة من اإلتفاقٌة المتعلقة 

دلخ  مدؤدم ةا ج  ميطم ضدم ةلدات   مدؤدم لاٌلا فً يطن   ألصاً يكً   محاا  امنن ظ   حتناب * ٌكفا

 ةتٌا  إحتناب  مدعاش  مدنتحي يفقال مانلا   متأدٌنً ماقط   مًي ونتقذا  مٌذ  وي  نتلذا ةلدتذ  فٌذ  وي نلذا  

دلخ لدا  معادا  مع  ً فً وي قط  مٌس    نلا  تأدٌنً ونلا دلخ ةلدظ تأدٌنٌظ فً  اله وي   لت ا  اله كًم  

  مقط   مًي  نتقا  مٌ  ي نتلا ةلدت  فٌ  )مؽ ض  حتناب  مدعاش  ش ط تنلٌله  شت  كات  لم  مدلخ(.

 الرد:

تي ذل تؽطٌذظ تشذ ٌعٌظ  دي ذب  مإً (. امد ذا ) مدعاداذظ  م نائٌذظ دٌ  هذًه  محذاالا ٌط ذي  شذأنلا  التفاقٌذاا 

 .2016ي متأدٌناا  ال تدالٌظ مننظ ( دم قانيم  مدعاشاا 112 مدالخ )

الدول العربٌة االجراءات التشرٌعٌة والتنظٌمٌة التً تكفل عدم تحمل العامزل العربزً  السادسة: تتخذالمادة 

 أدائها.االشتراكات عن نفس مدة الخدمة منعاً من االزدواجٌة فً 

 الرد: 

( دذذم قذذانيم 112ٌذذت  لذذم ط ٌذذي  متننذذٌي  عقذذل  التفاقٌذذاا  م نائٌذذظ  ذذٌم  مذذليا يًمذذ  حنذذب نذذ   مدذذالخ ) 

   إًم تي ل تؽطٌظ تش ٌعٌظ  دي ب  مدالخ  مدًكي خ.2016 مدعاشاا ي متأدٌناا  ال تدالٌظ مننظ 

 التالٌة:المادة السابعة: المتعلقة بؤن تعقد الدول العربٌة فٌما بٌنها اتفاقٌات لتنظٌم األمور 

 / تحيٌا  الحتٌاطاا ي مدعاشاا ي الشت  كاا ي مدنائا  مدتعاقظ  لا.1

 ي م ٌاناا./  متننٌي فً  ال     ا  الل  ٌظ يت الا  مدنتنل ا ي مدعايداا 2

 / تصفٌظ وي حقيي دكتن ظ.3

 

 



403 

  
 

 :  الرد

تؽطى ل    التفاقٌاا  م نائٌظ ي متً تعت   قانينا ي  ب  متط ٌذي حٌذث ي لا  متؽطٌذظ  مكاداذظ فذً نذ       

  )د في(.2016( دم قانيم  مدعاشاا ي متأدٌناا  ال تدالٌظ مننظ 112 مدالخ )

 من اإلتفاقٌة. 7 / 6 / 5 / 4 / 3 دواللمتؽطٌة تشرٌعٌة  توفرللرد انتهت إلى * وبدراسة اللجنة 

 

* * * 

 

 ( 19 – 18 – 16 – 12 – 11 – 8ذات االرقام )  اتاإلتفاقٌ -د

 – 11 – 8)  ا قذً ا  أل مع  ٌظ  اا ما نظ حيا   تفاقٌ االاى دالحل يصا إمى دكتب  معدا  مع  ً  ل

 : متامًي ا   م ل لاى  منحي دم  دلي ٌظ  منيل م   (19 – 18 – 16 – 12

 

 الرد: 

قذذل تذذ   مدصذذالقظ لاٌلذذا دذذم  منذذاطظ م بشززؤن تحدٌززد سززن الحززدث 1996( لسززنة 18االتفاقٌززة رقززم )وم  ويالل 

ه 1437 دضذام  /8فذً لي خ  النعقذال  م امذث  تذأ ٌخ  (23) ) مد اس  مذيطنً( فذً  انذتلا  قذ   مدةتصظ

   يقل ت  إ الؼك   ًم .2016ٌينٌي  13 مدي في 

ا نذظ قل ت   فعلا  مى  مناطظ  مدةتصظ ينذيؾ نذي فً  م( 19 – 16 – 12 – 11) باألرقاماالتفاقٌات ودا  

     .فلً قٌل  مل  نظ (8اإلتفاقٌة بالرقم )م  ودا دتى دا ت  ً ا دا تق    شأنل

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

لعرض اإلتفاقٌة إتخاذ اإلجراءات الالزمة  اللجنة علماً بما جاء فً تقرٌر جمهورٌة السودان، وتؤمل أخذت

( على السلطة المختصة بالتصدٌق، وموافاة مكتب العمل العربً بما تقرره السلطة المختصة 8رقم )

 . 19، 16، 12،  11م تصدٌق بشؤن اإلتفاقٌات ذات األرقابال

 

* * * 
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 جمهورٌة العراق -4      

 

 العمالٌةبشؤن الخدمات اإلجتماعٌة  1983( لسنة 16اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -أ

دذم  دلي ٌذظ  (16 ما نذظ حذيا   تفاقٌذظ  مع  ٌذظ  قذ  ) اادكتب  معدا  مع  ً  ل لاى دالحلذ يصا إمى

 : متامًي ا   م ل لاى  منحي    مع  ي

شأم  مةلداا  ال تدالٌظ  معدامٌظ  متذً وق هذا   1983مننظ  16 معدا  مع  ٌظ  ق  ت  تصلٌي  تفاقٌظ 

 .1985مننظ  99ش   دي ب قانيم  ق  لي ت   محالٌظ ل فًدؤتد   معدا  مع  ً 

ي صلله نيل وم ن ٌم   ا اتنا لاى دالحلاا م نظ  مة     حيا  التفاقٌظ ولاله ي مدتعاقظ  امدي ل ً ا 

 – 31 – 30 – 29 – 27 – 26 – 25 – 20 – 18 – 15 – 13 – 12 – 3 – 1 أل قذذذذا  ) 

32 .) 

 ( 1المادة )

تدالٌظ  معدامٌظ تةطٌط يتنفًٌ دشا ٌ   مةلداا  ال تدالٌظ  معادظ  متذً تعذيل  مدقصيل  امةلداا  ال 

( دذم قذانيم  مضذدام 80 مدذالخ ) فذً دلي ٌذظ  معذ  ي دؽطذاخ  فذً امنف  لاى  مط قظ  معاداظ  أش ها 

ينذٌت   الةذً  دحذاي   مدذالخ  دشذ يع قذانيم  متأدٌنذاا   1971( منذنظ 39 ال تدالً ماعدذاا  قذ  )

 . ال تدالٌظ

 ( 3المادة )

دذذم  مناحٌذذظ  متشذذ ٌعٌظ يمكذذم ٌصذذعب تط ٌقلذذا  نذذ ب  ميضذذ   منٌانذذً إمذذى  انذذب  ميضذذ   دؽطذذاخ

 . ٌقلا حاا تحنم  أليضاع فً  م ال القتصالي حاا ليم تط ٌي هًه  مدالخ دم  التفاقٌظ ي ا دكام تط

 (13و )( 12المادة )

ل ئ خ  متقالل ي مضدام  ال تدالً ٌندى صنليي  متأدٌناا  ال تدالٌظ يٌيف  هذً   فًٌي ل صنليي 

 مدذالخ  فذً دؽطذاخ دلي ٌظ  مع  ي  فً مصنليي تأدٌم  مةلداا  ال تدالٌظ ي م قافٌظ م دٌ   معاداٌم 

 .2006مننظ  8( دم قانيم  ميز  خ  ق  13)

 ( نالنال 13ويالل ي ) (6 مدي ل ) ًفدش يع  متأدٌناا  ال تدالٌظ  فً  مدالتٌميت  تؽطٌظ 
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صذنليي  مضذدام  ال تدذالً فٌدذذا ٌةذ  دنذاهدظ صذذاحب  فذذً% 4تذ  تةصذٌ  ننذ ظ  -1

 .2/  27%  نتنال ل   25 معدا 

% صذذنليي  مضذذدام ماةذلداا  ال تدالٌذذظ فٌدذذا ٌةذ  دنذذاهدظ صذذاحب  معدذذا 2يننذ ظ  -2

 .3/  27%  مدالخ 22

 مشروع التؤمٌنات االجتماعٌة  فًأما 

صذنليي  مضذدام ماةذلداا  ال تدالٌذظ فٌدذا ٌةذ  دنذاهدظ  فذً% 2ت  تةصٌ  نن ظ  -1

  ال تدالٌظ.دش يع  متأدٌناا  فً/ نالنال  13%   25صاحب  معدا 

%   12صـــنليي  متأدٌناا  ال تدالٌذظ فٌدذا ٌةذ  صذاحب  معدذا  فً% 0.5يننــ ظ  -2

  ال تدالٌظ./ ويالل دش يع  متأدٌناا  6

 ( 15المادة )

دذا ٌةذ   مننذب  مدذالخ  فذً 1971منذنظ  39وحكا   مضدام  ال تدذالً  قذ   فً دؽطاخ -1

  معدا.% دم صاحب 12% ينن ظ 5( ٌنتقط  دم  معادا 27)

ي لاذذى قذانيم  معدذذا ٌنذذ ( دذذم 3 مدذذالخ ) فذًٌةذذ   مدنشذأا  مصذذؽٌ خ دؽطذذاه  فٌدذذاودذا  -2

قذذانيم  معدذذا ٌنذذ ي لاذذى قذذانيم  فذذً دلي ٌذذظ  معذذ  ي يكذذا دذذا ٌذذ ي  فذذً دٌذذ   معدذذاا 

 ي مضدام. متقالل 

 (18)المادة 

  ال تدالٌظ.( دم دنيلخ قانيم  متأدٌناا 96 مدالخ )  أحكا ت  تؽطٌظ 

 (20)المادة 

  مدامً. ملل   فًال تناه   مليمظ  -1

( دنذ  13 مدذالخ ) فذًدنيلخ قذانيم  متأدٌنذاا  ال تدالٌذظ  فًيت  تؽطٌظ وحكا  هًه  مدالخ  -2

 .(1 مفق خ ) فًدا لل  دا ي ل 
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 (23)المادة 

ٌتيمى د اس إل  خ  مصنليي هًه  مدلدظ ودا  امننذ ظ فذ يع ماضذدام فذى  مدحافلذاا متقذلٌ   مةذلداا 

يفذذى  مدذذالخ  1971( منذذنظ 39( فقذذ خ )ج( دذذم قذذانيم )7 مدذذالخ )  أحكذذا  دؽطذذاخ ال تدالٌذظ  معدامٌذذظ 

  ال تدالٌظ.( دم دش يع قانيم  متأدٌناا 10)

 (24)المادة 

 م  مةلداا  ال تدالٌذظ  متذً تقذل  يفذي وحكذا  قذانيم  مضذدام  ال تدذالً تقذل  ماعدذاا  مدضذدينٌٌم 

مدشذذديا  قذذانيم  معدذذا ي مضذذدام  قذذظ  معاداذذظ  ألنلذذا ةذذلداا ماط معذذ  ي  فذذًيمذذٌس ماكذذا  مدذذي طنٌم 

  ال تدالٌظ. ال تدالً يل ئ خ  متقالل ي مضدام  ال تدالً دنؤيمظ لم تقلٌ   مةلداا 

 .1971( مننظ 39( دم قانيم )84ي  83ي  82ي  81 أحكا   مدي ل ) دؽطاخ

 (25)المادة 

 .1971( مننظ 39( دم قانيم  مضدام  ال تدالً دم قانيم )81 مدالخ )  أحكا  دؽطاخ

 (26)المادة 

ال تةضذذ  و ذذي   معدذذاا إمذذى  مضذذ ٌ ظ  مذذلةا يال تنذذتيفى و ذذي   مةذذلداا  ال تدالٌذذظ  متذذً تقذذلدلا 

  مل ئ خ.

 .1971( مننظ 39( دم قانيم )41 مدالخ )  أحكا  دؽطاخ

 (27)المادة 

 .1971( مننظ 39 مضدام  ال تدالً  ق  )( دم قانيم 85 حكا   مدالخ )دي ب   دؽطاخ -1

  م الل. فً ألدنً ي منٌانً   ميض دتيقؾ  معدا  لا  ن ب  -2

 (29)المادة 

 .1971( مننظ 39( فق خ )ج( دم قانيم  متقالل ي مضدام  ال تدالً )82 مدالخ )  أحكا  دؽطاخ

 (30)المادة 

د اس إل  خ  مصذنليي ٌد ذا  ملٌئذظ  معادذظ مذلل   مةذلداا  ال تدالٌذظ يتذ  زٌذالخ إنذلا    -1

  مصنليي. اناا إل  خ  فًدد اٌم  معداا 
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 / ويالل ) ي (  9 مدالخ  فًت  تؽطٌظ دش يع  متأدٌناا  ال تدالٌظ  -2

 (31المادة )

  مليا.نٌت   الةً  ًم  دنتق الل  عل  تفاقاا د  

 (31المادة )

  مننيٌظ.نٌت  تزيٌل دكتب  معدا  مع  ً  ا حصا  ا 

ي لظ نل نا ونذ   ا دكذام تط ٌذي  نذيل  التفاقٌذظ دنذتق الل حذاا تحنذم  ملذ يؾ  ألدنٌذظ ي القتصذالٌظ 

  ال تدالٌظ.دنيلخ قانيم  متأدٌناا  فً دؽطاخ التفاقٌظ  مؽٌ   يتضدٌم دي ل مدالئدظ 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

هزً و(، 16م )بخصوص اإلتفاقٌزة رقزعلى مالحظاتها اللجنة علماً بما جاء فً رد جمهورٌة العراق  أخذت

حتى تتمكن من التعرؾ على وجود تؽطٌة تشرٌعٌة مزن ضمن الرد المذكورة  التشرٌعنصوص  إدراجتؤمل 

 عدمه. 

 

* * * 

 

 دولة قطر -5     

 

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

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

ي ا    ليمظ قط دم  (16   15)  التفاقٌتٌم ما نظ حيا  اادكتب  معدا  مع  ً  ل لاى دالحل يصا إمى

 : متامً م ل لاى  منحي 

 مذكرة 

 للعرض على األمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر 

 الموضوع 
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 بشؤن تحدٌد االجور 1983( لعام 15االتفاقٌة العربٌة رقم )

 ( بشؤن الخدمات االجتماعٌة العمالٌة16واالتفاقٌة العربٌة رقم )

ماذيز  خ ٌطٌذب  ولاله  شأم  مديضيع  06/1/6361  تا ٌخ (688و . ع /  ) . ا شا خ إمى  مدًك خ  ق  

 -  األتً:  فالخ 

   اللضا :ويالل دصالقظ  مليا 

 م حذ ٌم شــأم تحــلٌل حداٌظ  أل ي  هً )(  61 مــليا  مدصالقظ لاى  التفــاقٌظ  مع  ٌظ  ق  ) -

 (6330م نام  – 6980فانطٌم  – 6988 مع  ي  – 6366 منيل م   6985

(  شـذـأم  مةذلداا  ال تدالٌذظ  معدامٌذظ هذً 61 مــليا  مدصالقظ لاذى  التفـذـاقٌظ  مع  ٌذظ  قذ  ) -

 (6996دص   – 6980فانطٌم  – 6985) مع  ي 

 دذذا  شذذأم  مذذليا  متذذً  ننذذح ا دنلذذا فاذذ  تذذ ل إمٌنذذا إحصذذائٌظ لذذم  مذذليا  مدننذذح ظ دذذم هذذاتٌم  -

  التفاقٌتٌم.

 شذذأم طاذذب  مدنذذت ل ا  متشذذ ٌعٌظ ي معداٌذذظ ً ا  معالقذذظ  ديضذذيع  التفاقٌذذظ لاذذى  مصذذعٌلٌم  مذذليمً   انٌذذال:

يتأ ٌ ها لاى وحكا   التفاقٌظ نيل   فالخ  دذا   نعكانلايحتى  ألم يدلى  6980ي مل ةاً دم ً لا  

 - ٌاً:

 لاى  مصعٌل  مليمً  -

وصل ا دنلدظ  معدا  مليمٌظ  تفاقٌظ  شأم تحلٌل  محل  أللنى مأل ي  د  إشا خ ةاصذظ ما اذل م 

يتلذذلؾ إمذذى حداٌذذظ  مد ديلذذاا  مدتضذذ  خ دذذم  6913( معذذا  606 منادٌذذظ يهذذً  التفاقٌذذظ  قذذ  )

( 606شذ ٌلظ  االتفاقٌذظ  قذ  ) 6980( معذا  61 معاداٌم  األ   مذًم   ذا ا  التفاقٌذظ  مع  ٌذظ  قذ  )

 (.ننةظ )د في مدشا  إمٌلا ولاله 

 لاى  مدنتيى  مل ةاً  -

 تعذلٌا  عذذض وحكذا  قذذانيم  معدذا  مصذذال   امقذانيم  قذذ   6361( منذذنظ 6صذل   مقذذانيم  قذ  )

حٌث ق    مدش ع إمز   صاحب  معدا  تحيٌا  أل   إمى حناب  معادا  احلى   6335( مننظ 65)

 شأم ضي  ط نلا  حداٌظ  6361( مننظ 5ز  ي  ق  )(    صل   مق     مي) م ني دؤنناا  مدامٌظ 

  . 6335( مننظ 65و ي   معداا  مةاضعٌم مقانيم  معداا  مةاضعٌم مقانيم  معدا  ق  )
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  يتعلٌالتذ   6335(  ننظ 65( فقل نل  قانيم  معدا  مصال   امقانيم  ق  )61 دا  شأم  التفاقٌظ  ق  )

يإصذا اا   ال تدالٌذظ ا   مصذحظ ي منذالدظ  مدلنٌذظ ي م لاٌذظ  مفصاٌم  معاشذ  ي محذالي لشذ  دنذ  وحكذ فً

   شذذأم تحلٌذذل  شذذت  طاا 6365( منذذنظ 68يصذذل  وٌضذذال  مقذذ     مذذيز  ي  قذذ  ) لنلذذا  معدذذا ي متعذذيٌض 

 ماعداا.يدي صفاا  منكم  مدنانب 

  ملاشذدٌظ دلٌنظ لدام  امدداكظ  ال لنٌذظ  فًلي ت   محالٌظ لش   فًد في ق    دؤتد   معدا  مع  ً   ام ال:

  امدي فقظ.شل  دا س / اً    فً

فذإم   مع  ٌظ ي مًي ولله دكتب  معدا  مع  ً مدنلــدظ  معـدا  ولاله  ممالتفاقٌتٌيفقا منديًج  متق ٌ      عال:

إ  ذا   –وةذً  معاذ   لذا  –لاذى  التفاقٌذظ  ) متصذلٌي  متذامً:        مدتةً نٌكيم وحل  ال     ا 

 لل   متصلٌي( – متصلٌي 

 -  متامٌظ:مًم  ت ى  ميز  خ وةً  معا   لاتٌم  التفاقٌتٌم مألن اب 

حٌث ٌحلل  أل     امليمظ يًم  معل  ي يل حل ولنى مأل ي   ( 61 شأم  التفاقٌظ  ق  ) -6

 .نيي  معدا فًيفقال متفالالا قيى  مع ض ي مطاب 

دكافذظ يتزٌذل دذم   مدصذلقظ لاى  مليمذظ   متز داافإم هنام   ( 61 شأم  التفاقٌظ  ق  ) -6

يكذًم   اعدذاا م ألل ا   مدامٌظ ألصحاب  معدا ي مليمظ دم  نا  لي  ماحضذانظ ينذي لي 

يمتحقٌذي ًمذ  ٌ ذب تعذلٌا   مذيطنٌٌم  خ  دٌ   معداا  مع ب  امعدذاا تاز   مليمظ  دناي

 قط .ليمظ   مقي نٌم ي متش ٌعاا  منا ٌظ فً

 إمٌلدذا مً  ٌ  ى  متك    ع ض  ألد  لاى د اس  مذيز     مدذيق  ماتفضذا  أةذً  معاذ   االتفذاقٌتٌم  مدشذا  

 (.)د فيي ًم  ٌكيم قل ت   ميفا   نلا   تفاقٌاا يتيصٌاا  معدا  مع  ٌظ  مدالخ  معاش خ دن  

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

وتؤمل فً  ،(15/16)ذات األرقام قٌتٌن اللجنة علماً بما جاء فً رد دولة قطر بخصوص اإلتفا أخذت

 طة المختصة بالتصدٌق. عرضهما على السلاإلستمرار باإلجراءات الالزمة ل

 

* * * 
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 الجمهورٌة اللبنانٌة -6      

 

 العمال الزراعٌٌنبشؤن  1980( لسنة 12اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -أ

 م دلي ٌذظ دذم ( 12إمى دكتب  معدا  مع  ً  ل لاذى دالحلذظ  ما نذظ حذيا   تفاقٌذظ  مع  ٌذظ  قذ  ) يصا

 : متامًي ا   م ل لاى  منحي    ما نانٌظ

بشزؤن العمزال الززراعٌٌن علزى السزلطات  1980( لسزنة 12هل تزم عزرض االتفاقٌزة العربٌزة رقزم ) -1

  ؟اتالسلطهذه من هً  المختصة؟

 . متش ٌعٌظ مناطظ  متنفًٌٌظ  حامتلا إمى  مناطظ 

 بالتصدٌق؟هل تم تعرض االتفاقٌة على السلطة المختصة  -2

  .حتى تا ٌة  م  تع ض

 بشؤنها:ما هو اإلجراء الذي تم اتخاذه 

  التفاقٌظ. متصلٌي لاى  

  وةً  معا. 

   متصلٌي.   ا  

 لل   متصلٌي.  

 ولاله.حتى تا ٌة  م  ٌتةً وي إ      دا ًك   -

مزاهً الصزعوبات أن  اآلن؟هل توجد صعوبات تشرٌعٌة تحزول دون التصزدٌق علزى االتفاقٌزة حتزى  -3

 وجدت؟

 ال تي ل صذعي اا حتذى تا ٌةذ  ةاصذظ يإنذ  تذ  إلذل ل دشذ يع قذانيم ماعدذاا  مذز  لٌٌم  ذنل  لدالذ  يال

 تتعا ض د  وحكا  هًه  التفاقٌظ.

 على االتفاقٌة حتى اآلن؟هل ٌوجد صعوبات عملٌة تحول دون التصدٌق  -4

  ميقا. مصعي اا هً فً لداٌظ  مدي فقظ لاٌلا دم ق ا  محكيدظ يد اس  مني ب يتتطاب  مك ٌ  دم 

 ؟ ا أن تسهل التصدٌق على االتفاقٌةهل تم اتخاذ إجراءات من شؤنه -5

  مع  ٌظ.( دم نلا  يتيصٌاا  معدا 16( دم  مدالخ )2 امفق خ )
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  اإلجراءات؟ما هً هذه 

  التفاقٌظ. متشاي  يدي فقظ نقا اا وصحاب  معدا ي معداا لاى هًه 

 الواردة فً االتفاقٌة، فً تشرٌعاتكم التً صدرت؟ما مدى االسترشاد باإلحكام  -6

 نل إلل ل دش يع قانيم  مز  لٌٌم.مقل ت   النت شال  لًه  التفاقٌظ ل

، تمشزٌا بلدكم حٌن إعدادكم لهذا التقرٌزر هل تم التنسٌق مع منظمات أصحاب العمل والعمال فً -7

 1/  91 نذا  لاذى  مقذ     قذ  ( من نظام اتفاقٌات وتوصزٌات العمزل العربٌزة ؟ 17مع المادة )

( تذذ   مذذز  لٌٌمم نذذظ يطنٌذذظ  لذذل ل دشذذ يع قذذانيم مأل ذذ     )تشذذكٌا 27/5/2009تذذا ٌخ 

 . متشاي  د  وصحاب  معدا ي معداا

 وجد؟ ما هً وجهة نظر كل منهما فً هذا التقرٌر أن 

  . التفاقٌظلاى  عض  مدي ل دم  لل   متصلٌي العمل:راي أصحاب  -

  . مدي فقظ العمال: رأي -

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

( بشؤن العمال 12اإلتفاقٌة رقم )اللجنة علماً بما جاء فً تقرٌر الجمهورٌة اللبنانٌة بخصوص  أخذت

 لعرضها على السلطة المختصة بالتصدٌق. وتؤمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات الالزمة الزراعٌٌن، 

 

* * * 

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

 م دلي ٌظ دم ( 16 مع  ٌظ  ق  ) يصا إمى دكتب  معدا  مع  ً  ل لاى دالحلظ  ما نظ حيا   تفاقٌظ

 : متامًي ا   م ل لاى  منحي    ما نانٌظ

 

بشززؤن الخززدمات االجتماعٌززة العمالٌززة علززى  1983( لسززنة 16هززل تززم عززرض االتفاقٌززة العربٌززة رقززم ) -1

 السلطات المختصة؟ من هً هذه السلطة؟ 

  مناطظ  متنفًٌٌظ  حامتلا إمى  مناطظ  متش ٌعٌظ  -
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 هل تم تعرض االتفاقٌة على السلطة المختصة بالتصدٌق؟ حتى تارٌخه لم تعرض  -2

  التفاقٌظ. متصلٌي لاى  

  ًمعا .وة  

 ا   متصلٌي   . 

 لل   متصلٌي. 

 .إ      دا ًك  ولاله نيى  مت ٌث حتى تا ٌة  م  ٌتةً وي -

 هل توجد صعوبات تشرٌعٌة تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى اآلن ؟ -3

 وجدت؟ماهً الصعوبات أن 

 . األد ال تي ل صعي اا حتى تا ٌة  يمكم لل  دي فقظ  دعٌظ  مصنالٌٌم ت   مت ٌث 

 هل ٌوجد صعوبات عملٌة تحول دون التصدٌق على االتفاقٌة حتى اآلن؟ -4

  ميقا. مصعي اا هً فً لداٌظ  مدي فقظ لاٌلا دم ق ا  محكيدظ يد اس  مني ب يتتطاب  مك ٌ  دم 

( مزن 16( مزن المزادة )2بزالفقرة ) االتفاقٌزة؟هل تم اتخاذ إجراءات من شؤنها أن تسهل التصدٌق على  -5

 ؟نظام وتوصٌات العمل العربٌة

  اإلجراءات؟ما هً هذه 

  التفاقٌظ. متشاي  يدي فقظ نقا اا وصحاب  معدا ي معداا لاى هًه 

 تشرٌعاتكم التً صدرت؟د باإلحكام الواردة فً االتفاقٌة، فً ما مدى االسترشا -6

 . متأدٌم م يمٌصظمقل ت   النت شال  لًه  التفاقٌظ لنل يض  نديًج  

هل تم التنسٌق مع منظمات أصحاب العمل والعمزال فزً بلزدكم حزٌن إعزدادكم لهزذا التقرٌزر ، تمشزٌا مزع  -7

 ( من نظام اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة ؟17المادة )

  ال تدالً.ت   متشاي  د  وصحاب  معدا ي معداا ي مصنليي  ميطنً ماضدام 

 وجد؟ ن رٌر إما هً وجهة نظر كل منهما فً هذا التق -8

 لاى  عض  مدي ل دم  التفاقٌظ. لل   متصلٌي العمل:ي أصحاب أر -

  مدي فقظ. العمال:رأي  -
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

الخدمات ( بشؤن 16اللجنة علماً بما جاء فً تقرٌر الجمهورٌة اللبنانٌة بخصوص اإلتفاقٌة رقم ) أخذت

 ها على السلطة المختصة بالتصدٌق.لعرضإتخاذ اإلجراءات الالزمة هً تؤمل و، االجتماعٌة العمالٌة

*** 

 عمل األحداثبشؤن  1996( لسنة 18اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -ج

 م دلي ٌظ دم ( 18 معدا  مع  ً  ل لاى دالحلظ  ما نظ حيا   تفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )يصا إمى دكتب 

 : متامًي ا   م ل لاى  منحي    ما نانٌظ

  انب  مدلٌ   معا  مدنلدظ  معدا  مع  ٌظ

  منٌل / فاٌز لاً  مدطٌ ي

( منذذنظ 18 مة ذذ     مقذذانينٌم فذذً دنلدذذظ  معدذذا  مع  ٌذذظ حذذيا  التفاقٌذذظ  قذذ  ) ظدالحلذذاا م نذذ :الموضززوع

  ألحل ث. شأم لدا  1996

 9/5/2017تا ٌخ  p/ ج  392/16كتا ك   ق   :المراجع

 27/9/2009تا ٌخ  91/14 مق     ق   -

 ولاله إشا خ إمى  مديضيع ي مد    

فذأم يز  خ   لذاله لاذى دالحلذاا م نذظ  مة ذ     مقذانينٌٌم حذيا  التفاقٌذظ  مدشذا  إمٌلذا   الطذالعي عل 

  متامً: معدا ت لي 

( 7 مدذذالخ )إم  متؽطٌذذظ  متشذذ ٌعٌظ  متذذً تطا لذذا م نذذظ  مة ذذ     مقذذانينٌم ألحكذذا   مفقذذ خ  م انٌذذظ دذذم  ويالل:

مذذ   13/8/2008( تذذا ٌخ 49نيم  قذذ  )فأنذذ  هذذًه  مدذذي ل يفذذي  مقذذا ( 18( )17( )16( )10( )8ي مدذذي ل )

 (.)  طاب مً  ٌتعً  لاٌنا  م ي   التفاقٌظ تلةا ضدم نطاي تط ٌي 

دذم  التفاقٌذظ فأننذا نذيللك   (29ي 28ي 27ي 24ي 23 امنن ظ ماتؽطٌظ  متش ٌعٌظ ألحكذا   مدذي ل )  انٌا:

   طا.

 مدؤننذذذاا  مت ا ٌذذذظ ) تنلذذذٌ  لقذذذل  متذذذل ٌب فذذذً   7/10/2021تذذذا ٌخ  11019 مد نذذذي   قذذذ   -و

 ي مصنالٌظ وي  مح فٌظ وي  مدلنٌظ ( .

) تحل   نتةل    ألحل ث ق ا  ايؼل  نم  م ادنظ لش خ  29/6/2012تا ٌخ  8987 مد ني   ق   -ب

 فً  أللداا  متً تشكا ةط   لاى صحتل  وي نالدتل  وي نايكل   ألةالقً ( .
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 مد فذي تطذ ي إمذى  متؽطٌذظ  متشذ ٌعٌظ ملذًه  التفاقٌذظ وم دش يع قانيم  معدا يفذي  ذليا  مدقا نذظ  -ج

 ةصي   مدي فقظ  مكتا ٌظ مدم م   ميالٌظ ي ميصاٌظ لاذى  محذلث   يكذًم  إ ذالغ دذم مذ   ميالٌذظ ي ميصذاٌظ 

 أي د ض وي ؼٌاب وي تص ؾ ٌقي      محلث   د   م ٌاناا ي من الا  متً ٌدنكلا صاحب  معدا  امنن ظ 

دٌناا  ال تدالٌظ   ييض  صاحب  معدذا فذً دكذام لذاه  دذم دكذام  معدذا  ألحكذا  مألحل ث   يكًم   متأ

 مةاصظ  تشؽٌا  ألحل ث   إمى إ الغ يز  خ  معا  أندا  ي ٌاناا  معدا )   طا ننذةظ لذم  مفصذا  مدتعاذي 

  األحل ث دم دش يع قانيم  معدا ( .

 ٌٌم فً دنلدظ  معدا  مع  ٌظ.نأدا وم نكيم قل قدنا  تؽطٌظ دا تطا   م نظ  مة      مقانين

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

ألحداث، ا( بشؤن عمل 18اللجنة علماً بما جاء فً تقرٌر الجمهورٌة اللبنانٌة حول اإلتفاقٌة رقم ) أخذت

من وجود التؽطٌة  ٌتسنى التؤكدوتؤمل اللجنة أن ٌكون الرد وفقاً لنموذج التقرٌر الخاص باإلتفاقٌة حتى 

 التشرٌعٌة ألحكام اإلتفاقٌة. 

 * ** 

 جمهورٌة مصر العربٌة -7     

 

 العاملة " معدلة " األٌديتنقل بشؤن  1975( لسنة 4اإلتفاقٌة العربٌة رقم ) -أ

 دلي ٌظ دص  دم ( 4يصا إمى دكتب  معدا  مع  ً  ل لاى دالحلظ  ما نظ حيا   تفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  )

 : متامًي ا   م ل لاى  منحي    مع  ٌظ

( 4قذ  )  مع  ٌذظ  ظًك ا  ما نظ لل   متؽطٌظ  متش ٌعٌظ محك   م نذل  م ذانً دذم  مدذالخ  م انٌذظ دذم  التفاقٌذ

لطا   أليميٌظ فً  متشؽٌا ماعداا  مي فلٌم ي ي   ةذا   ألٌلي  معاداظ ي مةا   إ  شأم تنقا 1975ظ منن

  معداا  مفانطٌنٌٌم. 

 الرد

 متش ٌ   مدص ي  مك ٌ  دم  مدز ٌا ماعداا  مع ب  مي فلٌم يفقذال مالتفاقٌذاا  م نائٌذظ دذ   معلٌذل دذم ٌدنح 

  مليا  مع  ٌظ.



415 

  
 

 شذأم شذ يط يإ ذ    ا  متذ ةٌ   امعدذا  2003منذنظ  136يقل نصا  مدالخ  م انٌظ دم  مقذ     قذ  

صذيا لاذى  متذ ةٌ   دز يمذظ لاذى وم ٌنذت نً دذم  مح 2010 نذنظ  292  ذامق     قذ مأل انب ي مدعلا 

  معدا ....

 مدعفٌيم ط قال من  ص ٌح فً  تفاقٌاا ليمٌظ تكيم  دلي ٌظ دص   مع  ٌظ ط فال فٌلذا يفذً حذليل  -1

 تا   التفاقٌاا د  د  لاخ ش يط  مدعاداظ  امد ا ..

تذا كدا نصذا  مدذالخ  منالنذظ دذم هذً   مقذ    لاذى إلفذا   عذض  مفئذاا دذم  نذي  تذ  ةٌ   معدذا دنل

يوٌضذال   مع  ٌذظ   دلي ٌذظ دصذ    مةذا  لاٌظ  دلي ٌظ  منيل م  ملٌدق  طٌظ  معادايم  دنشذآا  مقطذاع 

  مفانذطٌنٌظ  مفانطٌنٌيم  محاصايم لاذى ي ذائي نذف  صذال خ دذم  دلي ٌذظ دصذ   مع  ٌذظ وي دذم  منذاطظ 

   امد ا.ل ط قال مش يط  مدعاداظ يكًم   لاٌا  م دلي ٌظ  ما نانٌظ  معاداٌم  ام ال

  شأم تنقا  ألٌلي  معاداظ نصا لاى وم  اليميٌذظ فذً 1975( مننظ 4ي لٌ   امتنيٌ  وم  التفاقٌظ  ق  )

ا   معداا  مفانطٌنٌٌم يًم   دا ٌتفي يحا اا كا ليمظ يدفال هً   من   متشؽٌا ماعداا  مي فلٌم ي ي   ة

 ٌنً فً هً   مصلل.وم حا ظ  مليمظ دم  معدامظ  مي فلخ ينيلٌلا هً  مدعيا  م ئ

 

 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً: *

 األٌديتنقل بشؤن ( 4جمهورٌة مصر العربٌة بشؤن اإلتفاقٌة رقم )اللجنة علماً بما جاء فً تقرٌر  أخذت

 .العاملة " معدلة "

 * ** 

 

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

 دلي ٌظ دم ( 16إمى دكتب  معدا  مع  ً  ل لاى دالحلظ  ما نظ حيا   تفاقٌظ  مع  ٌظ  ق  ) يصا

 : متامًي ا   م ل لاى  منحي   دص   مع  ٌظ

 معاشذ خ دذم  التفاقٌذظ  مدتعاذي  تكذيٌم م نذظ مادذالخ  متؽطٌذظ  متشذ ٌعٌظ  حيلذل  يضذًك ا  ما نذظ  أوالً:

 ك ٌ خ. مةلداا  ال تدالٌظ  معدامٌظ فً كا دنشأخ 

 

 



416 

  
 

 :رد الحكومة

ٌ اذػ لذلل   متذً مدنشذأخ  )تاتذز لاذى  م  2003( منذنظ 12دم قانيم  معدا  ق  ) 222مقل نصا  مدالخ 

يًمذذ   االشذذت    دذذ   ما نذذظ  معداملذذا لداملذذا ةدنذذٌم لذذادالل  تقذذلٌ   مةذذلداا  ال تدالٌذذظ ي م قافٌذذظ  مالزدذذظ 

  مدةتصظ.ظ  معادظ د  دد اٌم ماعداا تةتا ه   منقا وي  –إم ي لا  – منقا ٌظ 

  أللنذىيٌصل  ق    دم  ميزٌ   مدةت   عل دي فقظ  التحال  معا  منقا اا لداا دص   تحلٌل  محذل دذم 

  . مةلداا(ملًه 

دتضذدنال  مذن  لاذى  محذل  2003منذنظ  215يتنفًٌ ل ملًه  مدالخ صذل  قذ    يزٌذ   مقذيى  معاداذظ  قذ  

 ماعداا.ماةلداا  ال تدالٌظ ي م قافٌظ  مي  ب تقلٌدلا   أللنى

 مدةتصظ صنليي ماةذلداا  ال تدالٌذظ   اميز  خ )ٌنشأدم قانيم  معدا لاى وم  223كدا نصا  مدالخ 

 مقيدً ... يٌصل   ميزٌ   مدةت  ق    ل  تحلٌل  مةلداا  مدشا  إمٌلا ..( يتنفًٌ ل  ي مصحٌظ لاى  مدنتيي

دتضدنا  من  فً دالت   أليمى لاذى وم  2003مننظ  216ملًه  مدالخ صل  ق    يزٌ   مقيى  معاداظ  ق  

تيى قذيدً  مؽ ض دم إنشا  صنليي  مةلداا هي تقلٌ   مةلداا  ال تدالٌظ ي مصحٌظ ي م قافٌظ لاذى  مدنذ

ماعداا مانليض  امدنذتيى  ال تدذالً ي مصذحً ي م قذافً ملذ  كذًم  صذل  قذ    يزٌذ   مقذيى  معاداذظ  قذ  

  مقيدً. تحلٌل هًه  مةلداا لاى  مدنتيى  2003مننظ  217

 شأم  منقا اا  معدامٌظ  1976مننظ  35ي لٌ   ا شا خ فً هً   مصلل وم  مدالخ  م ادنظ دم  مقانيم  ق  

تنذذتللؾ  مدنلدذذاا  منقا ٌذذظ حداٌذذظ  محقذذيي  مدشذذ يلظ أللضذذائلا ي مذذلفاع لذذم دصذذامحل   )وم تذذن  لاذذى

يتحنٌم شذ يط  معدذا يتعدذا لاذى ي ذ   مةصذي  لاذى تحقٌذي  ألؼذ  ض  آلتٌذظ ... )ل(  فذ   مدنذتيى 

 يلائالتل . مصحً ي القتصالي ي ال تدالً مأللضا  

 ما ام  منقا ٌظ د اش خ  الةتصاصذاا  آلتٌذظ فذً  يمى)تت( دم ً ا  مقانيم لاى وم 12كدا تن   مدالخ )

 . معداا(وي    منشاط  ال تدالً  متً ٌشا   فٌلا  دظ فًناهد... )ي( ي م ملا: منطاي  مدحلل 

 معاش خ دم  التفاقٌظ يوم هً   متعاٌي كفٌذا  إٌضذاح دذا شذاب مادالخ يددا ن ي تتضح  متؽطٌظ  متش ٌعٌظ 

  م ل  منا ي دنظ ؼديض.

 

( دم  التفاقٌظ  مدتعاي   ي ز  نذت نا   مدنشذآا 18)مادالخ تشٌ   ما نظ إمى لل   متؽطٌظ  متش ٌعٌظ ثانٌاً: 

( دا لل   منكم ي متؽًٌظ ش ٌطظ  ل   نقلي 16 مصؽٌ خ دم تيفٌ   مةلداا  ال تدالٌظ  مدًكي خ فً  مدالخ )

 ماعداا.لنلدا 
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 رد الحكومة:

قٌظ ٌ يز  نت نا   مدنشآا  مصؽٌ خ  متً ٌحلل ح دلا  ق    دم  ميزٌ  ( دم  التفا18يفقال من   مدالخ )

 ( دم  التفاقٌظ.16 مدةت  دم تيفٌ   مةلداا  ال تدالٌظ  مدًكي خ فً  مدالخ )

دذم قذانيم  معدذا نصذا لاذى وم ٌنشذأ  223يقل تضدم  ل  محكيدظ لاى  مدالحلاا  منا قظ وم  مدالخ 

 ال تدالٌذذظ ي مصذذحٌظ ي م قافٌذذظ لاذذى  مدنذذتيى  مقذذيدً يوم  مقذذ     ذذاميز  خ  مدةتصذذظ صذذنليي ماةذذلداا 

قل ويضح  مؽ ض دم إنشا  هً   مصنليي يهي تقلٌ  هًه  مةلداا لاى  2003( مننظ 216 ميز  ي  ق  )

 مل . مدنتيى  مقيدً م دٌ   معداا مانليض  امدنتيى  ال تدالً ي مصحً ي م قافً 

مذًك  ي امتذامً فإنذ  قذل  مدنشآا  مصؽٌ خ دذم تذيفٌ   مةذلداا نذامفظ  يدفال ًم  وم  مدش يع م  ٌنت نً 

 لا حداٌظ وشدا دم تا   مي  لخ فً  التفاقٌظ.يف  معدام

( دذذم  التفاقٌذذظ ي مةذذا   دنذذاهدظ دؤننذذظ 25)مادذذالخ ًكذذ ا  ما نذذظ لذذل   متؽطٌذذظ  متشذذ ٌعٌظ  ثالثززاً:

  مةلداا  معدامٌظ.  متأدٌناا  ال تدالٌظ ي مضدام  ال تدالً فً تطيٌ  يتحنٌم

 رد الحكومة:

لاى وم ٌشدا نلذا   متذأدٌم  1975( مننظ 79تن   مدالخ  أليمى دم قانيم  متأدٌناا  ال تدالٌظ  ق  )

  آلتٌظ: ال تدالً  متأدٌناا 

 .أدٌم ضل  مشٌةيةظ ي مع ز ي ميفاخت -

 .تأدٌم إصا اا  معدا -

 .تأدٌم ضل  مد ض -

 .تأدٌم  م طامظ -

 .صحاب  مدعاشاا ال تدالٌظ ألتأدٌم  م لاٌظ  -

( دذذم ً ا  مقذذانيم لاذذى وم )تاتذذز  كذذا دذذم  ملٌئتذذٌم  مدةتصذذتٌم  ذذأم تتةذذً 100كدذذا نصذذا  مدذذالخ )

 مةطي ا  متنفًٌٌظ  مالزدظ ... فً إنشذا  لي  م لاٌذظ وصذحاب  مدعاشذاا  مدنتفعذٌم  أحكذا  هذً   مقذانيم ... 

  م لاٌظ  ال تدالٌظ دا ٌاً:متقلٌ   م لاٌظ  ال تدالٌظ ي مدعٌشٌظ ... يتشدا 

   قادظ  مكاداظ  دا فٌلا دم دنكم يدأكا يدش ب . -1

 تيفٌ   مدكت اا  م قافٌظ ي مني لي  مدزيلخ   عض ينائا  متناٌظ  مدنان ظ مادنتفعٌم . -2
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فٌل  صفاا ةاصظ تتال   يل يؾ  تيف تيفٌ   مة     ي مدش فٌم  مالزدٌم  ل  خ هًه  ملي  ددم ت -3

 تفعٌم . مدن

شذاتً تيفٌ   مينذائا  مت فٌلٌذظ كذام حالا يدشذاهلخ لذ يض  مدنذا ح ي  قادذظ فذً  مدصذاٌؾ ي مد -4

 .يزٌالخ  محل ئي  معادظ..(

ظ  مدتعاقذذظ  دذذنح  عذذض ( دذذم  التفاقٌذذ26لاقذذا  ما نذذظ  عذذل   متؽطٌذذظ  متشذذ ٌعٌظ ألحكذذا   مدذذالخ ) رابعززا:

م ض  ئب  أل  اح  مت ا ٌظ ي مصنالٌظ مادنشآا  متً تقي   صفظ  ةتٌا ٌظ وي  دقتضً  تفاقٌاا  اللفا  ا د

 . عض  مةلداا  ال تدالٌظ  معدامٌظ معدا  م دالٌظ  تيفٌ  

 رد الحكومة:

 شأم  2005( مننظ 91( دم  مقانيم  ق  )13مقل تضدم  ل  محكيدظ  منا ي لاى هًه  مدالحلظ وم  مدالخ )

اى  ملةا قل نصا لاى ونذ  )دذ  لذل    ةذالا  ا لفذا  ا  مضذ ٌ ٌظ  ألةذ ى  مدقذ  خ  قذي نٌم  مض ٌ ظ ل

ةاصظ ٌعفى دم  مض ٌ ظ ... )حصظ  معاداٌم دم  أل  اح  متً ٌتق   تيزٌعلا ط قال ماقذانيم(. ددذا ٌت ذٌم وم 

ظ ي امتذامً تتضذح  مدش يع قل ولفى حصظ  معاداٌم دم  أل  اح  مت ا ٌظ ي مصذنالٌظ دذم  مةضذيع ماضذ ٌ 

 ( دم  التفاقٌظ. 26 متؽطٌظ  متش ٌعٌظ ألحكا   مدالخ )

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما ٌلً:

الخدمات بشؤن ( 16اللجنة علماً بما جاء فً تقرٌر جمهورٌة مصر العربٌة بشؤن اإلتفاقٌة رقم ) أخذت

 االجتماعٌة العمالٌة. 

 * ** 

 

 اللجنةثانٌاً: دول لم ترد على مالحظات 

 ٌلً:وهً كما الحلا  ما نظ وم للل ل دم  مليا م  ت ل لاى دالحلاتلا  منا قظ  شأم  عض   تفاقٌاا  

 .(18/  16/  11/  8 أل قا  )  تفاقٌاا ً ا  :دولة اإلمارات العربٌة المتحدة -1

 (.8)   تفاقٌظ  ق  :الشعبٌة الدٌمقراطٌةالجمهورٌة الجزائرٌة  -2

 

 * ** 
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 الجزء الثالث

 موضوعات ذات عالقة بمعاٌٌر العمل العربٌةدراسة 

 

 نظم العمل بمنظمة العمل العربٌة: دراسة الوثٌقة المتعلقة بتطوٌر 

 

بشؤن من قبل مجلس إدارة منظمة العمل العربٌة فً دورته العادٌة السابعة والثمانٌن المحال القرار أوالً: 

 ٌلً:  والذي ٌنص على ماتطوٌر نظم العمل بمنظمة العمل العربٌة والمقترحات حول تعدٌل الدستور، 

  وةً  معا 

  تكاٌؾ دكتب  معدا  مع  ً  إنتطالع و    وط  ؾ   نتاج  م ال ظ حيا تعلٌا لنتي  دنلدظ  معدا

علٌالا لاى م نظ  متي   تدالً يل ض هًه  مع  ٌظ  فً إطا  ق    ا  مد اس  القتصالي 

  مة      مقانينٌٌم مل  نتلا يإلل ل تق ٌ   شأنلا.

 خ  عل ع  ٌظ إمى لي خ قالدظ مد اس   ل تأ ٌا  منل  فً ي ٌقظ تعلٌا لنتي  دنلدظ  معدا  م 

 مة      مقانينٌٌم  لً    نتاج  م ال ظ يإلل ل تق ٌ  م نظإ ناا  متعدٌ  يإنتكداا  ليل وط  ؾ  

  مشأم. 

 

 :لس اإلدارة، أصدرت التوصٌة التالٌةدراسة اللجنة لقرار مجمناقشة وبعد ثانٌاً: 

 ما نظ لادال  دا  ا  فً ق    د اس   ل  خ  مدتعاي  تطيٌ  نل   معدا  دنلدظ  معدا  وةًا 

 حيا هً   مديضيع.  فاتلا  آ    وط  ؾ   نتاج  م ال ظ   يتأدا  ما نظ دي مع  ٌظ

 

 

 

 

 

* * * 
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