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 مقدمــــــة 

 

عقدت لجنة الخبرراء القرانونييد دورت را  ،بناء على دعوة المدير العام لمكتب العمل العربى أوال : 

وذلر   ،2012 تشريد الثانى/  نوفمبر 6 – 5 مد خالل الفترة القاهرةفى  الثالثة والثالثيرد

تنفيذا للمرادة الخامةرة مرد ن رام عمرل اللجنرة ، ب رد  دراةرة التقرارير الترى تلتر م الردول 

وفقرا للفقررتيد األولرى والثانيرة مرد المرادة  ،األعضراء بتقرديم ا ىلرى مكترب العمرل العربرى 

 مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية . ةالةادةة عشر

 للجنة الةادة :حضر اجتماعات الدورة أعضاء ا ثانيا :

 األستاذ الدكتور / عبد الغنى عمرو الرويمض -1

 األستاذ الدكتور / محمد عثمان خلف هللا -2

 األستاذ الدكتور / رزق مقبول الريس -3

 األستاذ الدكتور / خالف عبد الجابر خالف -4

 لمدة عام،رئيةا ل ا   األستاذ الدكتور / رزق مقبول الريسفى بداية أعمال اللجنة تم انتخاب    ثالثا :

 وقام بأعمال الةكرتارية الفنية مد مكتب العمل العربى كل مد :

 مدير ىدارة الحماية االجتماعية السيد / خليـل أبـو خرمـه -1

 رئيس وحدة الحوار االجتماعى والحريات النقابية  السيد / حمدى أحمد -2

 رئيس وحدة المعايير وتشريعات العمل السيد/ عبد الكريم جاويش -3

 رئيس وحدة التأمينات ووحدة التعاونيات االجتماعية  أسامة عيسىالسيد /  -4

 والطفل وذوى االحتياجات الخاصةرئيس وحدة المرأة  السيدة/ رانـيـا فـاروق -5

 ىدارة الحماية االجتماعية وعالقات العمل  السيدة/ حنان قايد -6

معالى المـدير العـام األسـتاذ/ بترحيب من مدير إدارة الحماية االجتماعية ممثال ل بدأ االجتماع  رابعا :

بالةادة أعضاء اللجنة، واعت ا  مكتب العمل العربى بعطاء وكفاءة أعضراء  أحمد محمد لقمان

اللجنة ودورها فى تع ي  الحوار بيد مكتب العمل العربى والدول األعضاء فرى مجرال النشراط 

المعيارى، وتذليل بعض العقبات التى كانت تحول دود التصديق على اتفاقيرات العمرل العربيرة 

رار التواصل بيد اللجنة ولجنة تطبيق االتفاقيات والتوصيات خرالل )التصديق الج ئى(، واةتم

انعقاد المؤتمر ، والمةئوليد عد معايير العمل مد خالل دورات تدريبية، وأهميرة المالح رات 

العامة ودورها فى تع ير  النشراط المعيرارى ، والتعراود فرى مجرال النردوات والدراةرات الترى 

 ى .رررربرل العررمرعرب الررترا مكررين م 

عرض مكتب العمل العربى على لجنة الخبراء القرانونييد وثيقرة مبدئيرة تتضرمد متابعرة  خامسا :

 اتفاقيات العمل العربية وفق جدول األعمال التالى :
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 ** الجزء األول : دراسة التقارير السنوية حول اتفاقيات العمل العربية التالية :

 بشأد مةتويات العمل . 1966( لةنة 1االتفاقية العربية رقم ) -1

 بشأد المةتوى األدنى للتأمينات االجتماعية. 1971( لةنة 3االتفاقية العربية رقم ) -2

 بشأد تنقل األيدى العاملة . 1967( لةنة 2االتفاقية العربية رقم ) -3

 بشأد تنقل األيدى العاملة " معدلة " . 1975( لةنة 4االتفاقية العربية رقم ) -4

 بشأد الةالمة والصحة الم نية . 1977( لةنة 7االتفاقية العربية رقم ) -5

 بشأد بيئة العمل . 1981( لةنة 13االتفاقية العربية رقم ) -6

 بشأد المرأة العاملة . 1976( لةنة 5االتفاقية العربية رقم ) -7

 بشأد تحديد وحماية األجور . 1983( لةنة 15االتفاقية العربية رقم ) -8

 بشأد المفاوضة الجماعية . 1979( لةنة 11ربية رقم )االتفاقية الع -9

بشررأد حررق العامررل العربررى فررى التأمينررات  1981( لةررنة 14االتفاقيررة العربيررة رقررم ) -10

 االجتماعية عند تنقله للعمل فى أحد األقطار العربية .

 بشأد تأهيل وتشغيل المعوقيد . 1993( لةنة 17االتفاقية العربية رقم ) -11

 بشأد عمل األحداث . 1996( لةنة  18رقم )  االتفاقية العربية -12

 بشأد تفتيش العمل . 1998( لةنة 19االتفاقية العربية رقم ) -13

 بشأد الحريات والحقوق النقابية . 1977( لةنة 8االتفاقية العربية رقم ) -14

 . العمال ال راعييدبشأد  1980( لةنة 12االتفاقية العربية رقم ) -15

 ( تقريرا " .39الدول األعضاء ) " وصل إلى مكتب العمل العربى من

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

 ( ردود على المالحظات " .4" وصل إلى مكتب العمل العربى من الدول األعضاء  )

 

وفرى ضروئ ا أعردت هرذا  ،: درةت اللجنة الوثيقة المقدمة مد قبرل مكترب العمرل العربرى سادسا 

 المؤتمر العام  .  على التقرير المعروض على مجلس اإلدارة ومد ثم

مد خالل المناقشات التى دارت أثناء اجتماعات ا جملة مالح ات عامرة اللجنة  اةتخلصت :  سابعا

 العام ألهميت ا ، وهى كما يلى : تضع ا أمام مجلس اإلدارة والمؤتمر

اإلشارة ىلى أد ضع  ردود الردول العربيرة علرى التقرارير الخاصرة بالمتابعرة ال ال  (1)

قائمررا ، خصوصررا من ررا تلرر  الررردود المتعلقررة بالرردول التررى تررم وضرر  مالح ررات 

 بخصوص ا .

العمرل تؤكد اللجنة على أهمية الت ام الدول األعضاء بالمواعيرد الترى يحرددها مكترب  (2)

العربى لت ويرد  بتقرارير الردول وردودهرا علرى مالح رات لجنرة الخبرراء القرانونييد 

 لتتمكد اللجنة مد االطالع علي ا قبل وقت كا  مد موعد اجتماعات ا الدورية .

ترى اللجنة أد بعض الدول رغم التأكيدات المتكررة على ضرورة أد تكود ردودهرا  (3)

لعمل العربى، ال الرت ردودهرا خالفرا للنمروذج وفقا للنموذج المرةل مد قبل مكتب ا
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مما يصعب معه تقيريم موقف را مرد الوفراء بالت امات را تجرا  عررض االتفاقيرات علرى 

الج ات المختصة بالتصديق، ل ذا تؤكد اللجنة علرى ضررورة أد تكرود الرردود وفقرا 

 للنموذج المرةل مد مكتب العمل العربى.

فى باإلفادة برأد الج رة المختصرة بالتصرديق الح ت اللجنة أد ردود بعض الدول تكت (4)

عرضت علي ا االتفاقية وقررت أخذ العلم بذل . وهذا الرد اليشكل وفاءا بااللت امات 

المترتبررة علررى الدولررة ىذ أد الن ررام يحرردد معرفررة رأى الج ررة المختصررة بالتصررديق 

اة ذلر  )التصديق أو غير / ىرجاء التصديق/ عدم التصديق( . لذا تأمرل اللجنرة مراعر 

 حيد عرض األدوات القانونية على الج ات المختصة بالتصديق.

( مد ن ام االتفاقيات والتوصيات 17تؤكد اللجنة على ضرورة مراعاة أحكام المادة ) (5)

ومراعاة التنةيق م  من مات أصحاب األعمال والعمال عند ىعداد الردود والتقرارير 

بشرأد تنفيرذها ألحكرام االتفاقيرات التى ترةل ا الحكومرات ىلرى مكترب العمرل العربرى 

 ون ام اتفاقيات وتوصيات من مة العمل العربية.

ترى اللجنة أهمية ذكر الصعوبات التى تحرول دود التصرديق علرى أى اتفاقيرة عمرل  (6)

عربية، حتى يتمكد مكترب العمرل العربرى مرد التعراود والمةراعدة فرى تجراو  هرذ  

 ل العربية.الصعوبات وتة يل التصديق على اتفاقيات العم

 

: تشكر اللجنة مدير عام مكتب العمل العربى والةكرتارية الفنيرة للجنرة علرى حةرد اإلعرداد  ثامنا

 والتعاود التام إلنجاح عمل اللجنة .

 

 

 

 

 

  

 اللجنة
   ط/ محمد

 رئيس اللجنة
 الدكتور/ رزق مقبول الريس
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 الجزء األول

 دراسة التقارير السنوية

 اتفاقيات العمل العربيةحول 
 

 بشأن المستوى األدنى للتأمينات االجتماعية : 1971( لسنة 3أوالً : االتفاقية العربية رقم )

الح ت اللجنة ، بعد ىطالع ا على الوثيقة التي عرض ا علي ا مكتب العمل العربي برأد عرددا   -1

( لةنة 3ريرها حول االتفاقية العربية رقم )امد الدول ، ال الت لم توا  المكتب حتى اآلد بتق

بشأد المةتوى األدنى للتأمينات تطبيقا  للفقرة الثانية مد المادة الةادةة عشرة مد ن ام   1971

 اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هي : 

 غير مصادقة على االتفاقية مملكة البحريد -

 ة على االتفاقيةغير مصادق الجم ورية التونةية -

 غير مصادقة على االتفاقية الجم ورية الج ائرية -

 غير مصادقة على االتفاقية جم ورية جيبوتي -

 غير مصادقة على االتفاقية الجم ورية اللبنانية -

 غير مصادقة على االتفاقية المملكة المغربية -

 االتفاقيةغير مصادقة على  الجم ورية اإلةالمية الموريتانية -

 غير مصادقة على االتفاقية الجم ورية اليمنية -

 

لذل  ترى اللجنة عرض هذا األمر على المؤتمر العام التخاذ ما يرا  مناةبا  بشأد تنفيرذ 

الدول الت امات ا المنصوص علي ا فى ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، علمرا  برأد  تل 

 .1981ابعت ا منذ عام االتفاقية المشار ىلي ا بدأت مت

 ( من الدول التالية :3رير إلى مكتب العمل العربي حول االتفاقية العربية رقم )اوصل تق -2

 المملكة األردنية ال اشمية -

 دولة اإلمارات العربية المتحدة -

 المملكة العربية الةعودية -

 ةلطنة ُعرمراد -

 دولة قطر -
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 دراسة التقارير : -3

 وجاء فى التقرير ما يلي : –غير مصادقة على االتفاقية  –الهاشمية المملكة األردنية  (أ)

بشـأن المسـتوى األدنـى للتأمينـات  1971( لسـنة 3هل تم عـرض االتفاقيـة العربيـة رقـم ) -1

 االجتماعية على السلطات المختصة؟ ومن هي هذه السلطات؟

 .تم عرض االتفاقية على و ارة العمل والمؤةةة العامة للضماد االجتماعى -

 ما هو اإلجراء الذى اتخذته هذه السلطات؟ -2

 تم أخذ العلم باالتفاقية. -

هل تم عرض االتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق؟ مـا هـو اإلجـراء الـذى تـم اتخـاذه  -3

 بشأنها؟

 لم يتم عرض ا على الةلطة المختصة بالتصديق. -

ــا هــي  هــل توجــد صــعوبات -4 ــى ا ن؟ م ــة حت ــى االتفاقي تشــريعية تحــول دول التصــديق عل

الصعوبات إن وجدت؟ يرجـى ذكـر تعـارض أحكـام االتفاقيـة مـر التشـرير الـوطني لالطـال  

 عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين.

 تشريعية تحول دود التصديق على االتفاقية مد حيث: توجد صعوبات نعم  -

i. ( مد االتفاقية11المادة )  عدم ىمكانية تفعيل التأميد الصحي فى الوقت الحالي ألد تطبيرق

/ج( مرد قرانود الضرماد 3هذا التأميد معلق على قرار مد مجلس الو راء حةب نرص )م

 االجتماعى األردني.

ii. ( مررد االتفاقيررة حيررث أد تررأميد األمومررة المغطررى بموجررب قررانود الضررماد 16المررادة )

ؤمد علي ا خالل ىجارة األمومة وال يشمل الرعايرة االجتماعي األردني يشمل فقط أجر الم

 الطبية قبل الوض  واإلقامة والعالج بالمةتشفى عند االقتضاء.

iii. ( مد االتفاقية والخاصة بتأميد التعطل عد العمل حددت مدة االشترا  لغايرات 44المادة )

قرانود الضرماد االنتفاع مرد هرذا الترأميد بةرنة ةرابقة علرى تراريل التعطرل فرى حريد أد 

 ( اشترا  مةبق.36االجتماعى األردني تم تحديد  بر )

iv. ( مد االتفاقية أشارت ىلى مناف  عائلية لرذو  المرؤمد عليره 50( و )49( و )48المواد )

 فى تأميد التعطل عد العمل وهو ما لم يتم تغطيته فى قانود الضماد االجتماعى األردني.

 ديق على االتفاقية حتى ا ن؟ ما هي أن وجدت؟عملية تحول دون التص هل توجد صعوبات -5

نعم ، هنا  صعوبات عملية تحول دود شمول بعض الفئات بأحكام القانود رغم وجود نص  -

 تشريعي يةمح بشمول م، مثل العامليد لحةاب م الخاص وخدم المنا ل......

( 2م الفقرة )هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على االتفاقية؟ عمال بأحكا -6

 ما هي اإلجراءات؟ -( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟ 16من المادة )
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نعم ، تم اتخاذ جملة مد اإلجراءات، من ا ىضافة تأميد األمومة وتأميد التعطرل عرد العمرل  -

 مد ضمد التأمينات المشمولة بأحكام القانود.

ة فـى تشـريعاتكم التـى صـدرت بعـد سـنة ما مدى االسترشـاد باألحكـام الـواردة فـى االتفاقيـ  -7

 ؟1971

مد القانود األول رقرم  تضمنت كافة قوانيد الضماد االجتماعى الصادرة فى األردد ابتداءا   -

وانت اءا  بالقانود المؤقت رقم  2001( لةنة 19ومرورا  بالقانود رقم ) 1978( لةنة 30)

فرى االتفاقيرة، برل ان را أضرافت غالبيرة التأمينرات والمنراف  المشرار ىلي را  2010( لةنة 7)

امتيررا ات تأمينيررة أكثررر مررد تلرر  الموجررودة فررى االتفاقيررة، فعلررى ةرربيل المثررال ال الحصررر 

( مرد االتفاقيرة المةراواة بريد الروطنييد واألجانرب فرى الشرمول بشررط 6اشترطت المرادة )

ل امري المعاملة بالمثل فى حيد أد التشرريعات األردنيرة ةراوت فيمرا بيرن م فرى الشرمول اإل

 بغض الن ر عد مبدأ المعاملة بالمثل.

هل تم التنسيق مر منظمات أصحاب األعمال والعمال فى بلدكم حين إعـدادكم لهـذا التقريـر،  -8

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17تماشياً مر ما تقضي به المادة )

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

يتم التنةيق بشكل دور  ومةتمر فيما بيد الج ات الحكوميرة وأصرحاب العمرل نعم ، حيث  -

والعمال عند مناقشة أ  تشري  يتعلق بالتأمينرات االجتماعيرة، ىذ أد مجلرس ىدارة المؤةةرة 

يقوم على ثالث مرتك ات أةاةية هي الحكومرة واالتحراد العرام لنقابرات العمرال وأصرحاب 

  االتفاقية مرد حيرث المضرمود ، وبرالرغم مرد التوافرق  ا منالعمل. وكانت وج ة ن رها أ

ص عليه فى القانود ، بل أد الكبير بيد االمتيا ات الممنوحة فى االتفاقية وبيد ما هو منصو

ملة مد االمتيا ات الواردة فى التشري  األردنري هري أكثرر مير ة ممرا نصرت عليره جهنا  

بات فنية وتشريعية واقتصرادية تحرول دود اتفاقية الحد األدنى ، ىال أنه ال  الت هنا  صعو

 القدرة على التصديق على االتفاقية فى الوقت الراهد.

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علما بمرا جراء فرى تقريرر حكومرة المملكرة األردنيرة ال اشرمية حرول االتفاقيرة 

االتفاقية على الةلطة المختصرة بالتصرديق والتغلرب علرى ( ، وتأمل اللجنة عرض 3العربية رقم )

 الصعوبات التى تحول دود التصديق علي ا .

 *  *  * 
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 وجاء فى التقرير ما يلي :  –غير مصادقة على االتفاقية    –دولة اإلمارات العربية المتحدة   ( ب)

( مرد 16ادة )أعد هذا التقرير مد قبل حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة طبقا لحكم الم

.   30/8/2012ن ام ىتفاقيات وتوصيات العمل العربية  وهو يغطي الفتررة ال منيرة المنت يرة فري 

فيما يتعلق ببياد اإلجراءات المتخذ  لتة يل التصديق على االتفاقيات التى لرم يرتم التصرديق علي را 

 وفقا  للنموذج المعد مد قبل مكتب العمل العربي . 

 تصة بالتصديق على االتفاقية طبقا للنظام الدستوري في بلدكم ؟ من هي السلطة المخ 1

طبقا للن ام الدةتور  فإد المجلس األعلى لالتحاد والذ  يتشكل مد حكام اإلمرارات الةرب  

المكونة لالتحاد أو مد يقوم مقام م في ىمرارات م فري حالرة غيراب م أو تعرذر وجرودهم ، هرو أرفر  

  ةلطة دةتورية في دولة اإلمارات العربية المتحدة . وهو أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية . وهو الذ 

يرةم الةياةات العامة ويقّر التشريعات االتحادية ، وهو المعني كذل  بالتصديق على اإلتفاقيات و 

 المعاهدات الدوليه . 

: هل تم عرض االتفاقية على السلطه المختصه بالتصديق في بلدكم ، وما هو القرار الذي  3/ 2

 تم إتخاذه بشأنها ؟

المختصه  بالتصديق خالل ش ر يونيو مرد عرام  نعم تم ىعادة عرض االتفاقيه على الةلطه 

 و قد اوصت بإرجاء التصديق ىلى وقت الحق . 2009

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

التشريعات المعنية بتن يم  الحق في االةتفادة مد مناف   التامينات االجتماعيره و المعاشرات 

 العربية المتحدة هي : بدولة االمارات 

 ( في شأد المعاشات و التأمينات االجتماعية .1999(  لعام )7القانود االتحاد  رقم ) ▪

( 7بشأد تعديل بعض احكام القانود االتحاد  رقم )  2006لةنة   6القانود االتحاد  رقم   ▪

 ( 1999لةنة )

( لعرام 7( بتعديل أحكام القانود االتحراد  رقرم )2007( لةنة )7القانود االتحاد  رقم ) ▪

 (  بإصدار قانود المعاشات  و التامينات االجتماعية .1999)

بشأد القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام ن ام مرد  2007ة لةن 18قرار مجلس الو راء رقم  ▪

 الحماية التأمينية على مواطني دول المجلس العامليد في دولة اإلمارات العربية المتحدة .

تعميم ةمو الشيل حمداد بد راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي / و ير المالية والصرناعة  /  ▪

،  2007( لةرنة 3ات و التأمينرات رقرم )نائب رئيس مجلس ىدارة ال يئرة العامرة للمعاشر 

بشأد القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام ن ام مد الحماية التأمينية على مواطني دول المجلس 

 العامليد في دولة اإلمارات العربية المتحدة .
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 الموقف التشريعي إزاء نصوص االتفاقية : 

o مواطني دولرة اإلمرارات العربيرة  تةر  أحكام قوانيد  المعاشات و التأمينات االجتماعيه على

المتحدة العامليد في القطاعيد الحكومي و الخاص ، و كذا على مواطنى دول مجلس التعراود 

 الخليجي العامليد بالدولة . 

o   :  تشمل التشريعات الوطنيه بالدولة ثالثه مد فروع التأميد ، هي 

 التأميد ضد الشيخوخه  ▪

 التأميد ضد العج   ▪

 اة التأميد ضد الوف ▪

o  الحراالت الترى يةرتحق   1999لعرام  7حددت المادة الةادةة عشر مد القانود االتحاد  رقم

 مؤمد عليه الحصول على المعاش في الحاالت التاليه : الفي ا 

انت اء خدمة المؤمد عليه بةربب الوفراة او العجر  الكلري ويثبرت هرذا العجر  بمعرفرة اللجنرة  .1

 الطبية.

عليه في القطاع الحكومي بةبب عدم اللياقة للخدمرة صرحيا ويثبرت ذلر  انت اء خدمة المؤمد  .2

 بمعرفة اللجنة الطبية .

انت اء خدمة المؤمد عليه في القطاع الخاص الةباب صحية ت دد حياتره برالخطر لرو اةرتمر  .3

 الخدمة . في عمله وذل  بشرط اد يكود قرار اللجنة الطبية ةابقا على تاريل انت اء

مد عليه بةبب حل الشركة او افالة ا او تصفيت ا وله مدة اشرترا  فري هرذا ان اء خدمة المؤ .4

 التأميد عشر ةنوات على االقل .

انت اء خدمة المؤمد عليه ببلوغ ةد االحالة الى المعاش وذل  مترى بلغرت مردة اشرتراكه فري  .5

 هذا التأميد خمس عشرة ةنة على االقل .

العر ل او االحالرة الرى المعراش بقررار ترأديبي او حكرم انت اء خدمة المؤمد عليه بالفصل او  .6

 قضائي متى كانت له مدة اشترا  في هذا التأميد خمس عشرة ةنة على االقل .

انت اء خدمة المؤمد عليه بناء على طلبه متى كانت مدة اشرتراكه فري الترأميد خمرس عشررة  .7

 ةنة وكاد قد بلغ ةنه الخامةة والخمةيد على االقل .

المؤمد علي ا المت وجة او المطلقه او االرملة باالةتقالة اذا كاد ال  من د اوالد  انت اء خدمة .8

 لم يبلغوا ةد الرشد متى كانت مدة اشتراك ا في التأميد خمس عشرة ةنة .

انت اء خدمة المؤمد علي ا باالةتقالة متى كانت مدة اشتراك ا في التأميد خمرس عشررة ةرنة  .9

 ثر .وكانت قد بلغت ةد الخمةيد فاك



9 

 
 قانونيينالخبراء اللجنة ل -33اتفاقيات و د  – 2013 – 40 – 6بند 

 انت اء خدمة المؤمد عليه بمرةوم اتحاد  . .10

انت اء خدمة المؤمد عليه باالةتقالة لغير االةباب المنصوص علي ا في البنود الةابقة متى  .11

 كانت مدة اشتراكه في التأميد خمس عشرة ةنة على االقل .

 ويحةب معاش التقاعد في االحوال المنصوص علي ا في البنود الةابقة على اةاس مردة

اشترا  خمس عشرة ةنة ، او مدة االشترا  الفعلية اي ما اطول ويضرا  الرى مردة االشرترا  

المحةوبة فري الترأميد فري حالرة انت راء الخدمرة بةربب الوفراة او العجر  الكلري ثرالث ةرنوات 

 اعتبارية او ما يكمل ةد الةتيد اي ما اقل .

o الشيخوخه أو االحاله الى التقاعد،  يتفق التشري  الوطني م  االتفاقية في النص على تحديد ةد

 (  ةنة .60د )يبةت  1999لعام  7د االتحاد  رقم حيث يحدد  القانو

o  وضاع تقدير درجة العجر  الةرتحقاق أم  االتفاقية في تحديد  لشروط و التشري  الوطنييتفق

كمرا  ،ةال  الذكر العج  الكلي والعج  الج ئي المعاش حيث تعر  المادة االولى مد القانود

ت العجر  فري حراالت الفقرد العضرو  ( و المرفرق برذات القرانود درجرا2يحدد الجدول رقرم )

 النةب المقرر  ل ا مد معاش التأميد .و

o  فيما يتعلق بمدد االشترا  أو الخدمة الموجبه إلةتحقاق المعاش و أةاس حةاب المعاش ةواء

( مد القانود ، كما حدد الباب 1رقم  ) في حالة التقاعد أو العج  او الوفا  ، فقد عرفت ا المادة 

الثاني مرد القرانود ماتشرمله االشرتراكات عرد المرؤمد علري م و طريقرة وقواعرد حةراب مردة 

 منةجمة في ذل  م  نصوص االتفاقية  .وهى االشترا  في التأميد ، 

o  مرد % 40فيما يتعلق بالحد األدنى لقيمة معاش الشيخوخه و الذ  توجب االتفاقيه اال يقل عد

الم ايا التأمينيره األجر ، فباالطالع على التشريعات الوطنية نجد ان ا قد أقرت للمةتفيديد مد 

( منره علرى أد يحةرب 20  اإلتفاقيرة حيرث يرنص القرانود  فري المرادة )رما تقر حقوقا أةمى م

%( مد راترب حةراب المعراش عرد مردد االشرترا  المحةروبة فري 60المعاش ش ريا بواق  )

%( عد كل ةنة ت يد على هذ  المدة بحد 2تبلغ خمس عشرة ةنة وي داد بواق  )التأميد التي 

 %( مد راتب حةاب المعاش .100اقصى )

فاذا  ادت مدة الخدمة على خمس وثالثيد ةرنة يمرنح المرؤمد عليره مكافرأة عرد  المردة 

 ال ائدة بواق  راتب ثالثة اش ر عد كل ةنة بفئة راتب حةاب المعاش .

ويراعى بالنةبة للمؤمد عليه في القطاع الخراص اال ي يرد او يقرل آ خرر راترب حةراب 

%( مد متوةط راتب حةاب االشترا  في االرب  ةرنوات الةرابقة او مردة 20االشترا  عد )

 االشترا  الفعلية اذا كانت اقل .  

o د عليره فري وفي ذات الةياق ين م التشري  الوطني طريقة أداء المعاش في حالة رغبرة المرؤم

ةرلفا فري الفقرر  األولرى بشراد وأوضرحنا التقاعد قبل بلوغ الةد المقررة للشيخوخه كما ةبق 
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( مد القانود حالة م اولرة 35حاالت ىةتحقاق المعاش ، كما تن م المادة الخامةة و الثالثيد )

حقاق صراحب المعراش فري الشيخوخه عمال بعد تقاعد  ، حيث تنص على ىةرت شصاحب معا

أي ما أكبر قيمة مد المعاش او الراتب الذ  يتقاضا  بصفة دوريرة مرد القطراع على  الحصول

 الحكومي أو الخاص .

o  يعالج الفصل الراب  مد القانود تحديد المةتحقود للمعاش ةواء كا المةتحق هو المؤمد عليره

شخصيا او غيرة مد المةتحقيد كما ين م شروط اةتحقاق م ، منةجما في ذلر  مر  نصروص 

 تفاقية محل الدراةة .اال

 ) مرفق نسخه من التشريعات المشار اليها في الفقره األولى ( 

ـم فيمـا يقـره  يتضح ممـا سـبق أن التشـرير فـي دولـة األمـارات العربيـة المتحـدة ينسجــــ

ـــن حقـــوق ومـــا يفرضـــه مـــن التزامـــات مـــر نصـــوص االتفاقيـــة ، إال ان هنـــا  بعـــض  مــــــ

 الصعوبـــــــــات التشريعيه التى تحول دون التصديق على اإلتفاقية لعل من أبرزها : 

بعدم التفرقه بريد الرعايرا العررب و الروطنييد و االجانرب فري  على االلت ام ةاالتفاقي ت نص

لمثررل ، حيررث اد القررانود الحررالي يشررمل فقررط المررواطنيد و اب ةلتغطيرره التامينيرره ، بشرررط المعاملرر ا

العامليد بدولة االمارات العربيه المتحدة مد مواطني دول مجلرس التعراود الخليجري ، وفقرا لمبردأ 

واطني دولرة االمرارات العربيرة المتحرد  العرامليد فري دول المجلرس مر لالمعامله بالمثل حيث يحق 

 االةتفاد  مد م ايا ن م الضماد االجتماعي .  

ةتقوم و ارة العمل بموافاة ال يئة العامة للتأمينات و المعاشات في الدولة وفي هذا الصدد ،   

رات ا و موافاتنرا برأرائ م و و طلرب  دراةرررررررررر  1971( لعام 3بنةخه مد االتفاقيه العربية رقم )

 مالح ات م بشأد دراةة ىمكانية تطبيق ما جاء في ا و مد ثم  ، دراةررررة ىمكانيررررررررة التصديق 

 هل تم اتخاذ اجراءات من شانها ان تسهل التصديق على اإلتفاقية : – 5

ت ا و مقارنت را تقوم و ارة العمل حاليا بمراجعة كافرة االتفاقيرات العربيره و الدوليره لدراةرا

بالتشريعات الوطنيه  ، تم يدا لرف  االتفاقيات الترى يمكرد التصرديق علي را  الرى المجلرس االعلرى 

 لإلتحاد مشفوعة  بأةباب  ىقتراح التصديق  .

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

المختصرة بالتصرديق ، ( علرى الةرلطة 3أخذت اللجنة علما بعرض االتفاقية العربيرة رقرم )

 وتأمل فى اتخاذ اإلجراءات المناةبة لتة يل التصديق على االتفاقية .

 *  *  * 
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 غير مصادقة على االتفاقية : وجاء فى التقرير مايلي : -المملكة العربية السعودية   ( ج)

 م1971( بشأد المةتوى األدنى للتأمينات االجتماعية لةنة 3االتفاقية العربية رقم )

( : الةلطة المختصة بالتصديق على االتفاقية هي مجلس الو راء، علما بأنه 1ىجابة الفقرة ) -

 مد بيد اإلجراءات التى يتم اتخاذها عرض تل  االتفاقية على مجلس الشورى.

 ( : نعم2ىجابة الفقرة ) -

 ( : ىرجاء التصديق علي ا3ىجابة الفقرة ) -

 ( : نعم4ىجابة الفقرة ) -

 يق على تل  االتفاقية ت ل متفاوتة مد حيث:ىد أةباب عدم التصد 

عدم انةجام نصوص تل  االتفاقية م  نصوص األن مة الداخلية المعمول ب ا أو التوج رات  -1

 الوطنية أو الةياةة الوطنية.

تحرص حكومرة المملكرة علرى تحقيرق العدالرة االجتماعيرة مرد خرالل بيئرة العمرل الوطنيرة  -2

 االتفاقيات التى لم تصادق علي ا.والمتوافقة م  جوهر )روح( 

( مد االتفاقية م  أحكام ن ام التأمينات االجتماعية المعمول 41، 27، 9لعدم تمشي المادة ) -3

 به فى المملكة. 

 ( : كةابقه 5ىجابة الفقرة ) -

 ( : لم يتم اتخاذ أ  ىجراءات 6ىجابة الفقرة ) -

لرى جمير  ىالةرعودية تن رر باهتمرام  العربية ( : نود اإلشارة ىلى أد المملكة7ىجابة الفقرة ) -

االتفاقيات العربية وال يعني عدم التصديق على بعض االتفاقيات أن ا ال تؤخذ بعيد االعتبار 

 بل تةعى قدر اإلمكاد على العمل بروح تل  االتفاقيات أو التوصيات واالةتفادة من ا.

 ( : تم ىرةال نةل مد هذا التقرير ىلى كل مد:8ىجابة الفقرة ) -

 لدكتورة / لما بنت عبد الع ي  الةليمادا -1

 نائب رئيس مجلس ىدارة الغرفة التجارية بجدة –ممثل أصحاب العمل 

 األةتاذ / نضال بد محمد رضواد -2

 رئيس اللجنة الوطنية للجاد العمالية

 ولم نتلق مد أصحاب العمل أو العمال أ  مالح ات حتى تاريل ىرةال التقارير.
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 اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :** وبدراسة 

(، علرى الةرلطة المختصرة بالتصرديق، 3أخذت اللجنة علما بعرض االتفاقية العربيرة رقرم )

وتأمل اللجنة التغلب على الصعوبات التشريعية واتخاذ اإلجراءات المناةبة لتة يل التصديق علرى 

 االتفاقية .

 *  *  * 

 االتفاقية : وجاء فى التقرير مايلي :غير مصادقة على  -سلطنـة ُعـمـان  (د)

 مد هي الةلطة المختصة بالتصديق على االتفاقية طبقا  للن ام الدةتور  في بلدكم ؟ -1

مجلس الو راء الموقر بالةرلطنة بعرد اخرذ موافقرة ومالح رات ومرئيرات الج رات المختصرة 

 )و ارة الشؤود القانونية، وبعض الو ارات المعنية وفقا الختصاصات ا(.

 ل تم عرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق في بلدكم ؟ه -2

نعم ، تم عرض االتفاقية المذكورة أعال  على الةلطات المختصرة فري الةرلطنة ، وترم ىبرالغ 

بترراريل  5/2002مكتررب العمررل العربرري بررذل  بموجررب خطرراب الررو ارة رقررم )وق ع/م و/

 م(.27/6/2002

 مد قبل الةلطة المختصة بالتصديق ؟ ما هو القرار الذ  تم اتخاذ  بشأن ا -3

 أخذ العلم ب ا  

 وجد صعوبات تشريعية تحول دود التصديق على االتفاقية حتى  اآلد ؟تهل  -4

 نعرررررم. 

 ما هي الصعوبات ىد وجدت ؟  -

بعض التشريعات المطبقة في الةلطنة ال تتناةب م  بعض المواد الواردة في االتفاقية، حيث     

 ال يوجد تشري  في الفترة الحالية يغطي تأمينات العامليد لحةاب م والقوى العاملة الوافدة.

يرجى ذكر تعارض أحكام االتفاقية م  التشري  الوطني لالطالع علي ا مد قبل لجنة الخبرراء  -

 القانونييد .   

 هل توجد صعوبات عملية تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد ؟ -5

 ما هي الصعوبات ىد وجدت ؟ لالطالع علي ا مد قبل لجنة الخبراء القانونييد. -

هل هنرا  صرعوبات اقتصرادية تحرول دود التصرديق علرى االتفاقيرة حترى اآلد؟ مرا هري ىد  -

 وجدت؟

ود التصررديق علررى االتفاقيررة حتررى اآلد ؟ )اجتماعيررة، هررل هنررا  صررعوبات أخرررى تحررول د  -

 ةياةيررة ..الل( . ما هي ىد وجدت ؟
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هل هنا  تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التي ذكرتم ، ب د   تة يل التصديق علرى   -

 االتفاقية مةتقبال ؟ ما هي هذ  التصورات ؟

 تمت اإلشارة ىلي ا  في الةؤال الةابق           

( 2هل تم اتخاذ ىجراءات مد شأن ا أد تة ل التصديق على االتفاقية ؟ عمال  بأحكرام الفقررة )  -6

 ( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟16مد المادة )

 نعم.      

 ما هي هذ  اإلجراءات ؟  -

 االتفاقية مد قبل الج ات المعنية..   تمت دراةة 1

.  تم التوقي  على اتفاقية دراةة وتقييم المرك  المرالي لل يئرة العامرة للتأمينرات االجتماعيرة مر  2

( لمرؤتمر العمرل الردولي مرد أجرل 101من مة العمرل الدوليرة علرى هرامش أعمرال الردورة )

 ينة للقوى العاملة الوطنية.االرتقاء بن ام التأمينات االجتماعية وتحقيق األمد والطمأن

 ما مدى االةترشاد باألحكام الواردة في االتفاقية في تشريعاتكم النافذة في بلدكم ؟   -7

تم االةترشاد باالتفاقية عند ىعداد مشرروع تعرديل قرانود التأمينرات االجتماعيرة والرذ  يضرم 

 ى العاملة الوافدة.بعض الفئات الواردة باالتفاقية مثل العامليد لحةاب م الخاص والقو

هل تم التنةيق م  من مات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم عند ىعداد هذا التقرير، تمشريا  -8 

 ؟ ة( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربي17م  ما تقضي به المادة )

نعم  تقوم الو ارة بالتنةيق م  من مرات أصرحاب األعمرال )غرفرة تجرارة وصرناعة عمراد( 

 طنة عند ىعداد هذ  التقارير واألخذ بمرئيات م.واالتحاد العام لعمال الةل

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

(، علرى الةرلطة المختصرة بالتصرديق، 3أخذت اللجنة علما بعرض االتفاقية العربيرة رقرم )

وتأمل اللجنة التغلب على الصعوبات التشريعية واتخاذ اإلجراءات المناةبة لتة يل التصديق علرى 

 فاقية .االت

 *  *  * 

 غير مصادقة على االتفاقية : وجاء فى التقرير مايلي : -دولة قطر  (ه)

هذا التقرير تم ىعداد  وكتابته وفقا  لنموذج مكتب العمل العربي والذى يحتو  على عدد مد 

ىلي را األةئلة المذكورة أدنا  والرد علي ا فيما يتعلرق براإلجراءات المتخرذة بشرأد االتفاقيرة المشرار 

 أعال  وهي كما يلي:
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مد هي الةرلطة المختصرة بالتصرديق علرى االتفاقيرة طبقرا  للن رام الدةرتور  فرى  السؤال األول :

 بلدكم؟

 مجلس الو راء. الرد : -

 هل تم عرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟ السؤال الثاني :

 لم يتم العرض على الةلطة المختصة.الرد :  -

 ما هو القرار الذى تم اتخاذ  بشأن ا ، مد قبل الةلطة المختصة بالتصديق ؟ السؤال الثالث :

 التصديق على االتفاقية. -

 ىرجاء التصديق علي ا. -

 عدم التصديق. -

 ض.لم تعرالرد :  -

 تشريعية تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد ؟ هل توجد صعوبات السؤال الرابر : 

 ما هي الصعوبات ىد وجدت؟ -

يرجى ذكر تعارض أحكام االتفاقية م  التشري  الروطني لالطرالع علي را مرد قبرل لجنرة  -

 الخبراء القانونييد.

نص االتفاقية على االلت ام بعدم التفرقة بيد الرعايا العرب والروطنييد واألجانرب  الرد : -

فى التغطية التأمينية بشرط المعاملة بالمثل، يتعارض م  التشريعات القطرية التى تقصر 

( لةرنة 24( مرد القرانود رقرم )2ذل  على المرواطنيد، وذلر  مرا نصرت عليره المرادة )

 ات.م بشأد التقاعد والمعاش2002

 عملية تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد ؟ هل توجد صعوبات السؤال الخامس : 

 ما هي الصعوبات ىد وجدت؟ لالطالع علي ا مد قبل لجنة الخبراء القانونييد. -

 هل هنا  صعوبات اقتصادية تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد؟ ما هي أد وجدت؟ -

ل دود التصديق على االتفاقية حترى اآلد )اجتماعيرة، ةياةرية ... هل هنا  صعوبات اخرى تحو -

 الل( ما هي أد وجدت؟

هل هنا  تصورات لديكم للتغلب علرى الصرعوبات الترى ذكررتم ، ب رد  تةر يل التصرديق علرى  -

 االتفاقية مةتقبال ؟ ما هي هذ  التصورات؟

 ةابقة.نعم، توجد صعوبات، وقد تم ذكرها عند الرد على الفقرة ال الرد : -
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هل تم اتخاذ ىجراءات مد شأن ا أد تة ل التصديق على االتفاقية؟ عمال  بأحكام السؤال السادس :  

 ( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟16( مد المادة )2الفقرة )

 ما هي هذ  اإلجراءات. -

تقرروم و ارة العمررل بدراةررة االتفاقيررات العربيررة والدوليررة لمعرفررة مرردى أمكانيررة  الــرد : -

 الوطنية الةارية.فى ضوء التشريعات التصديق علي ا، 

 ما مدى االةترشاد باألحكام الواردة فى االتفاقية، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم؟السؤال السابر : 

وق كافة فئات العمال، واالةتفادة بكررررررل ما تعمل دولة قطر على صيانة وحماية حق الرد : -

، هو متاح فى ةبيل تحقيق ذل  ، ولذا فإن ا تقدر ما جاء في معايير العمل العربية مد أحكام

 .ضع ا فى اعتبارها عند ىعداد التشريعات واألدوات القانونية الخاصة بمجال العملتكما 

أصحاب األعمال والعمال فى بلدكم حيد ىعدادكم ل ذا هل تم التنةيق م  من مات السؤال الثامن : 

 ( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17التقرير، تمشيا  م  ما تقضى به المادة )

 ما هي وج ة ن ر كل من ا حول هذا التقرير ىد وجدت؟ -

نعم لقد تم ىرةال نةخة مد االةتبياد الخاص ب رذ  االتفاقيرة ىلرى كرل مرد غرفرة  الرد : -

تجارة وصناعة قطر )ممثل أصحاب العمل( ، وقطر للبترول )ممثل العمال( ، وفى حال 

 وصول أ  ردود أو تعليقات أو مالح ات حوله ةيتم رفع ا ىلى مكتب العمل العربي.

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

(، 3ربيرة رقرم )أخذت اللجنة علما بما جاء فى تقرير حكومة دولرة قطرر حرول االتفاقيرة الع

وتأمررل اللجنررة عرررض االتفاقيررة علررى الةررلطة المختصررة بالتصررديق، والتغلررب علررى الصررعوبات 

 التشريعية التى تحول دود التصديق علي ا .

 *  *  * 

 بشأن تنقل األيدي العاملة " معدلة " : 1975( لسنة 4ثانيا : االتفاقية العربية رقم )

الوثيقة التي عرض ا علي ا مكتب العمل العربي بأد عددا  الح ت اللجنة ، بعد ىطالع ا على  -1

( لةنة 4ريرها حول االتفاقية العربية رقم )امد الدول ، ال الت لم توا  المكتب حتى اآلد بتق

بشأد تنقل األيدى العاملة " معدلة " تطبيقا  للفقرة الثانية مد المادة الةادةة عشرة مد  1975

 العربية ، والدول المعنية هي :  ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل

 غير مصادقة على االتفاقية جم ورية جيبوتي -

 غير مصادقة على االتفاقية ليبيا -

 غير مصادقة على االتفاقية الجم ورية اإلةالمية الموريتانية -
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تلر  لذل  ترى اللجنة عرض هذا األمر على المؤتمر العام التخاذ ما يرا  مناةربا  بشرأد تنفيرذ 

الدول الت امات ا المنصوص علي ا في ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، علما بأد االتفاقيرة 

 . 1985المشار ىلي ا بدأت متابعت ا منذ عام 

 ( من الدول التالية :4حول االتفاقية العربية رقم ) تقريرين( وصل إلى مكتب العمل العربى 2) 

 الجم ورية الج ائرية -

 دولة قطر -

 دراسة التقارير :** 

 غير مصادقة على االتفاقية : -)أ( الجمهورية الجزائرية 

 وجاء فى التقرير مايلي :

 تمهيد :

الج ائر، حيث انصب االهتمام لقد كاد وال ي ال مل  اليد العاملة الوافدة انشغاال رئيةيا فى 

 بتن يم ال جرة وتحديد قواعد اإلقامة وتشغيل العمال األجانب بموجب:

المتعلررق بشررروط تشررغيل العمررال  1981يوليررو  11( المررؤرف فررى 10 – 81القررانود رقررم ) -

 األجانب.

، المحردد لتردابير مرنح رخرص العمررل 1982ديةرمبر  25( المرؤرف فرى 82/510المرةروم ) -

 العمل المؤقتة ىلى العمال األجانب.ورخص 

يحدد شروط تو ي  المةتخدميد  1986نوفمبر  11( المؤرف فى 276  –  86المرةوم رقم ) -

 األجانب فى مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤةةات وال يئات العمومية.

ىجراءات تةليم رخصة وتحدد هذ  الترتيبات شروط اةتخدام لليد العاملة األجنبية م  تن يم 

العمل أو الرخصة المؤقتة للعمل . وكذا تن يم دخول وىقامة العمال األجانب بموجب القرانود رقرم 

المتعلق بشروط دخرول واإلقامرة وتنقرل األجانرب وهرذ   2008جواد  25( المؤرف فى 08/11)

تعديل لمنح بعرض أعال  وىنما تتطلب ال ةالمذكور ةتعارض عموما م  أحكام االتفاقيالنصوص ال ت

االمتيا ات الةريما أولويرة التشرغيل وتةر يل التنقرل واإلقامرة والعمرل انطالقرا مرد كرود أنره مرد 

 الضرور  األخذ بالمقاييس الكافية والمالئمة فى وض  الةياةة العربية لتنقل اليد العاملة.

 المالحظات :

د فرى ىصرطحاب أفرراد البنرد الةرادس المتضرمد "حرق العمرال الوافردي 2التحف  على المرادة  •

اةرهم" و"تمتع م بفرص العمل" هذا البند يتعرارض مر  أحكرام التن ريم المعمرول بره والرذى 

صيغ انطالقا مد مبدأ تلبية نقص التأهيل الم ني فى الةوق الوطنية للشغل والوجود ال رفرى 

 للعامل األجنبي الذى تحدد مدة ىقامته فى الج ائر بمدة تصريح العمل.
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تتعلق باإلجراءات المتعلقة بتن يم وتنقرل اليرد العاملرة وتخرص موضروع عردم  هنا  مالح ة •

( مد نمروذج االتفاقيرة الثنائيرة 6اقتضاء أ  رةوم مد العمال والتى وردت فى أحكام المادة )

( وأحكرام المرادة الرابعرة 2رقرم ) العربيرة بشأد تنقل اليد العاملة الواردة فرى ملحرق االتفاقيرة

مرد نمروذج االتفاقيرة الثنائيرة  13( معدلرة وأحكرام المرادة 4االتفاقيرة رقرم )الفقرة األولى مد 

( 81/10مررد القررانود ) 12( هررذ  المةررألة تخررال  أحكررام المررادة 4الملحررق باالتفاقيررة رقررم )

، المحردد لشرروط تشرغيل العمرال األجانرب وأحكرام المرةروم  1981يوليرو  11المؤرف فى 

، المحردد لتردابير مرنح رخرص العمرل ورخرص 1982ديةمبر  25( المؤرف فى 82/510)

 .لعمل المؤقتة ىلى العمال األجانب ا

ويتعلق التحف  اآلخر، بإنشاء ج ا  ثالثي مختص على الصعيد الوطني للقيام بوضر  وتنفيرذ  •

ةياةة ال جرة وتنقل اليد العاملة والقيرام براإلجراءات المتعلقرة بتن ريم تنقرل اليرد العاملرة . ىذ 

 األنشطة مصالح التشغيل طبقا للتشري  الةار  المفعول.تختص بكل هذ  

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علما بما جاء فى تقرير حكومرة الجم وريرة الج ائريرة وتأمرل أد يكرود الررد 

د ، وأد يحرد (4حول االتفاقيرة العربيرة رقرم ) وفق نموذج التقرير الذى أرةله مكتب العمل العربى

 الرد فيما ىذا تم عرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق مد عدمه.

 *  *  * 

 وجاء فى التقرير مايلي : -غير مصادقة على االتفاقية  -)ب( دولة قطر 

هذا التقرير تم ىعداد  وكتابته وفقا  لنموذج مكتب العمل العربي والذى يحتو  على عدد مد 

والرد علي ا فيما يتعلرق براإلجراءات المتخرذة بشرأد االتفاقيرة المشرار ىلي را األةئلة المذكورة أدنا  

 أعال  وهي كما يلي:

مد هي الةرلطة المختصرة بالتصرديق علرى االتفاقيرة طبقرا  للن رام الدةرتور  فرى  السؤال األول :

 بلدكم؟

 مجلس الو راء. الرد : -

 هل تم عرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟ السؤال الثاني :

 لم يتم العرض على الةلطة المختصة.الرد :  -

 ما هو القرار الذى تم اتخاذ  بشأن ا ، مد قبل الةلطة المختصة بالتصديق ؟ السؤال الثالث :

 التصديق على االتفاقية. -
 ىرجاء التصديق علي ا. -
 عدم التصديق. -

 ض.لم تعرالرد :  -
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 تشريعية تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد ؟ هل توجد صعوبات السؤال الرابر : 

 ما هي الصعوبات ىد وجدت؟ -

يرجى ذكر تعارض أحكام االتفاقية م  التشري  الروطني لالطرالع علي را مرد قبرل لجنرة  -

 الخبراء القانونييد.

  الرد : -

االتفاقية فى نطاق تطبيق ا العمرال الفلةرطينييد نص المادة األولى مد االتفاقية على أد تشمل  -1

تمرتع م بكرل حقروق  الذيد يعملود أو يتنقلود للعمل بيد الدول األطرا  فى هذ  االتفاقية مر 

عية ىلى تضميد االتفاقية هرذا الرنص، ا، وعلى الرغم مد تقديرنا لألةباب الد  المواطد فى بلد 

النافذة بالدولة، والتى تعطى لمواطني الدولة حقوقا  ال ىال أنه يتعارض م  التشريعات الوطنية 

 يتمت  ب ا غيرهم.

نص المادة الرابعة مد االتفاقية والمعني بإنشاء ج ا  ثالثري مخرتص علرى الصرعيد الروطني  -2

يقوم بوض  وتنفيذ ةياةة ال جرة ويتولى ىعداد الدراةرات والبيانرات واإلحصراءات الخاصرة 

ام براإلجراءات المتعلقرة بتن ريم تنقرل األيردى العاملرة وعلرى وجره بتنقل األيد  العاملرة والقير 

الخصوص متابعة تنفيذ أحكام االتفاقية ويتولى ىعرداد االتفاقيرات الثنائيرة والجماعيرة الخاصرة 

بتنقل األيد  العاملة، يشكل الت اما ال توجد حاجة فعلية ىليه، حيث أد هذ  الم ام يتم ىنجا ها 

ومية، وفقا  لطبيعة وم ام الةلطة التنفيذية بالدولة وال يوجد داع إلنشاء بالفعل فى الج ات الحك

ج ا  جديد، ةيترتب بالتأكيرد علرى ىنشرائه ىدخرال الكثيرر مرد التعرديالت علرى أدوار بعرض 

 الج ات العاملة فى الدولة وتوفير اعتمادات مالية بدود داع.

 يق على االتفاقية حتى اآلد ؟عملية تحول دود التصد  هل توجد صعوبات السؤال الخامس : 

 ما هي الصعوبات ىد وجدت؟ لالطالع علي ا مد قبل لجنة الخبراء القانونييد. -

 هل هنا  صعوبات اقتصادية تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد؟ ما هي أد وجدت؟ -

... هل هنا  صعوبات اخرى تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد )اجتماعية، ةياةية  -

 الل( ما هي أد وجدت؟

هل هنا  تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكررتم ، ب رد  تةر يل التصرديق علرى  -

 االتفاقية مةتقبال ؟ ما هي هذ  التصورات؟

 نعم، توجد صعوبات، وقد تم ذكرها عند الرد على الفقرة الةابقة. الرد : -

تة ل التصديق على االتفاقية؟ عمال  بأحكام هل تم اتخاذ ىجراءات مد شأن ا أد السؤال السادس :  

 ( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟16( مد المادة )2الفقرة )

 ما هي هذ  اإلجراءات. -
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تقرروم و ارة العمررل بدراةررة االتفاقيررات العربيررة والدوليررة لمعرفررة مرردى أمكانيررة  الــرد : -

 الوطنية الةارية.فى ضوء التشريعات التصديق علي ا، 

 ما مدى االةترشاد باألحكام الواردة فى االتفاقية، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم؟لسؤال السابر : ا

رل مرا  الرد : - تعمل دولة قطر على صيانة وحماية حقوق كافة فئات العمال، واالةرتفادة بكرررررر

أحكرام،  هو متاح فى ةبيل تحقيق ذل  ، ولذا فإن ا تقدر ما جاء في معايير العمل العربية مرد

 كما تضع ا فى اعتبارها عند ىعداد التشريعات واألدوات القانونية الخاصة بمجال العمل.

هل تم التنةيق م  من مات أصحاب األعمال والعمال فى بلدكم حيد ىعدادكم ل ذا السؤال الثامن : 

 ة؟( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربي17التقرير، تمشيا  م  ما تقضى به المادة )

 ما هي وج ة ن ر كل من ا حول هذا التقرير ىد وجدت؟ -

نعم لقد تم ىرةال نةخة مد االةتبياد الخاص ب رذ  االتفاقيرة ىلرى كرل مرد غرفرة  الرد : -

تجارة وصناعة قطر )ممثل أصحاب العمل( ، وقطر للبترول )ممثل العمال( ، وفى حال 

 وصول أ  ردود أو تعليقات أو مالح ات حوله ةيتم رفع ا ىلى مكتب العمل العربي.

 مايلى :** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى 

(، 4أخذت اللجنة علما بما جاء فى تقرير حكومة دولرة قطرر حرول االتفاقيرة العربيرة رقرم )

وتأمررل اللجنررة عرررض االتفاقيررة علررى الةررلطة المختصررة بالتصررديق، والتغلررب علررى الصررعوبات 

 التشريعية التى تحول دود التصديق علي ا .

 *  *  * 

 بشأن السالمة والصحة المهنية  : 7197( لسنة 7ثالثاً : االتفاقية العربية رقم )

الح ت اللجنة ، بعد ىطالع ا على الوثيقة التي عرض ا علي ا مكتب العمل العربي برأد عرددا  

( لةرنة 7ريرهرا حرول االتفاقيرة العربيرة رقرم )امد الدول ، ال الت لم توا  المكتب حتى اآلد بتق

ثانية مد المادة الةادةرة عشررة مرد ن رام بشأد الةالمة والصحة الم نية ، تطبيقا  للفقرة ال 1977

 اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هي : 

 غير مصادقة على االتفاقية جم ورية جيبوتي -

 غير مصادقة على االتفاقية الجم ورية اإلةالمية الموريتانية -

يرا  مناةربا  بشرأد تنفيرذ تلر  لذل  ترى اللجنة عرض هذا األمر على المؤتمر العام التخاذ ما 

الدول الت امات ا المنصوص علي ا في ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، علما بأد االتفاقيرة 

 . 1988المشار ىلي ا بدأت متابعت ا منذ عام 

 *  *  * 
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 بشأن بيئة العمل :  1981( لسنة 13رابعاً : االتفاقية العربية رقم )

عرددا  ىطالع ا على الوثيقة التي عرض ا علي ا مكتب العمل العربي برأد الح ت اللجنة ، بعد  -1

( 13لم توا  مكتب العمل العربى بتقاريرها حرول االتفاقيرة العربيرة رقرم ) ال الت الدول  مد

بشأد بيئة العمرل ، تطبيقرا  للفقررة الثانيرة مرد المرادة الةادةرة عشررة مرد ن رام  1981لةنة 

 اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هي : 

 غير مصادقة على االتفاقية جم ورية جيبوتي -

 غير مصادقة على االتفاقية الجم ورية اإلةالمية الموريتانية -

 غير مصادقة على االتفاقية الجم ورية اليمنية -

 لذل  ترى اللجنة عرض هذا األمر على المؤتمر العام التخاذ ما يرا  مناةربا  بشرأد تنفيرذ تلر 

بية ، علما بأد االتفاقيرة الدول الت امات ا المنصوص علي ا في ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العر

 . 1988المشار ىلي ا بدأت متابعت ا منذ عام 

( بشأن بيئـة العمـل مـن 13وصل إلى مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاقية العربية رقم ) -2

 دولة قطر )غير مصادقة على االتفاقية( وجاء فى التقرير ما يلي :

لنموذج مكتب العمل العربي والذى يحتو  على عدد مد هذا التقرير تم ىعداد  وكتابته وفقا  

األةئلة المذكورة أدنا  والرد علي ا فيما يتعلرق براإلجراءات المتخرذة بشرأد االتفاقيرة المشرار ىلي را 

 أعال  وهي كما يلي:

مد هي الةرلطة المختصرة بالتصرديق علرى االتفاقيرة طبقرا  للن رام الدةرتور  فرى  السؤال األول :

 بلدكم؟

 مجلس الو راء. الرد : -

 هل تم عرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟ السؤال الثاني :

 لم يتم العرض على الةلطة المختصة.الرد :  -

 بشأن ا ، مد قبل الةلطة المختصة بالتصديق ؟ ما هو القرار الذى تم اتخاذ  السؤال الثالث :

 التصديق على االتفاقية. -

 ىرجاء التصديق علي ا. -

 عدم التصديق. -

 لم يتم العرض.الرد :  -

 تشريعية تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد ؟ هل توجد صعوبات السؤال الرابر : 
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 ما هي الصعوبات ىد وجدت؟ -

م  التشري  الروطني لالطرالع علي را مرد قبرل لجنرة  يرجى ذكر تعارض أحكام االتفاقية -

 الخبراء القانونييد.

تقرروم و ارة العمررل بدراةررة االتفاقيررات العربيررة والدوليررة لمعرفررة مرردى ىمكانيررة  الــرد : -

 الوطنية الةارية.فى ضوء التشريعات التصديق علي ا، 

 عملية تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد ؟ هل توجد صعوبات السؤال الخامس : 

 ما هي الصعوبات ىد وجدت؟ لالطالع علي ا مد قبل لجنة الخبراء القانونييد. -

هل هنا  صعوبات اقتصادية تحول دود التصديق على االتفاقية حترى اآلد؟ مرا هري أد  -

 وجدت؟

د )اجتماعيرة، هل هنا  صعوبات اخررى تحرول دود التصرديق علرى االتفاقيرة حترى اآل -

 ةياةية ... الل( ما هي أد وجدت؟

هل هنا  تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، ب رد  تةر يل التصرديق  -

 على االتفاقية مةتقبال ؟ ما هي هذ  التصورات؟

تقرروم و ارة العمررل بدراةررة االتفاقيررات العربيررة والدوليررة لمعرفررة مرردى ىمكانيررة  الــرد : -

 الوطنية الةارية.ى ضوء التشريعات فالتصديق علي ا، 

هل تم اتخاذ ىجراءات مد شأن ا أد تة ل التصديق على االتفاقية؟ عمال  بأحكام السؤال السادس :  

 ( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟16( مد المادة )2الفقرة )

 ما هي هذ  اإلجراءات. -

 قيد الدراةة. الرد : -

 ترشاد باألحكام الواردة فى االتفاقية، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم؟ما مدى االةالسؤال السابر : 

مراهو  بكرلتعمل دولة قطر على صيانة وحماية حقوق كافة فئات العمال، واالةتفادة  الرد : -

متاح فى ةبيل تحقيق ذل  ، ولذا فإن ا تقدر ما جاء في معايير العمل العربية مد أحكام، كما 

 تضع ا فى اعتبارها عند ىعداد التشريعات واألدوات القانونية الخاصة بمجال العمل.

ىعدادكم ل ذا هل تم التنةيق م  من مات أصحاب األعمال والعمال فى بلدكم حيد السؤال الثامن : 

 ( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17التقرير، تمشيا  م  ما تقضى به المادة )

 ما هي وج ة ن ر كل من ا حول هذا التقرير ىد وجدت؟ -
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نعم لقد تم ىرةال نةخة مد االةتبياد الخاص ب رذ  االتفاقيرة ىلرى كرل مرد غرفرة  الرد : -

، وقطر للبترول )ممثل العمال( ، وفى حال  تجارة وصناعة قطر )ممثل أصحاب العمل(

 وصول أ  ردود أو تعليقات أو مالح ات حوله ةيتم رفع ا ىلى مكتب العمل العربي.

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

(، 13أخذت اللجنة علما بما جاء فى تقرير حكومة دولة قطر حول االتفاقيرة العربيرة رقرم )

تفاقيررة علررى الةررلطة المختصررة بالتصررديق، والتغلررب علررى الصررعوبات وتأمررل اللجنررة عرررض اال

 التشريعية التى تحول دود التصديق علي ا .

 *  *  * 

 بشأن المرأة العاملة :  1976( لسنة 5خامساً : االتفاقية العربية رقم )

مد الح ت اللجنة بعد ىطالع ا على الوثيقة التى عرض ا علي ا مكتب العمل العربى بأد عددا  -1

بشرأد  1976( لةرنة 5الدول األعضاء ال الت لم توا  المكتب بتقاريرها حول االتفاقية رقم )

المرأة العاملة ، تطبيقا للفقرة الثانية مد المرادة الةادةرة عشررة مرد ن رام اتفاقيرات وتوصريات 

 العمل العربية والدول المعنية هى :

 غير مصادقة على االتفاقية     مملكة البحريد  -
 غير مصادقة على االتفاقية    ورية التونةية الجم  -
 غير مصادقة على االتفاقية    جم ورية جيبوتى -
 غير مصادقة على االتفاقية    جم ورية الةوداد  -
 غير مصادقة على االتفاقية   الجم ورية العربية الةورية -
 غير مصادقة على االتفاقية     دولة الكويت  -
 مصادقة على االتفاقيةغير     الجم ورية اللبنانية -
 غير مصادقة على االتفاقية    جم ورية مصر العربية -
 غير مصادقة على االتفاقية   الجم ورية اإلةالمية الموريتانية -

لذل  ترى اللجنة عرض هذا األمر على المؤتمر العام التخاذ ما يرا  مناةبا  بشأد تنفيذ تلر  

اقيات وتوصيات العمل العربية ، علما بأد االتفاقيرة الدول الت امات ا المنصوص علي ا فى ن ام اتف

 .1988المشار ىلي ا بدأت متابعت ا منذ عام 

 ( من الدول التالية :5( وصل إلى مكتب العمل العربى تقارير حول االتفاقية العربية رقم )2)

 المملكة األردنية ال اشمية -

 دولة اإلمارات العربية المتحدة -

 الج ائريةالجم ورية  -

 المملكة العربية الةعودية -

 ةلطنة ُعماد -

 دولة قطر -

 المملكة المغربية -
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 دراسة التقارير :** 

 وجاء فى التقرير مايلي : -غير مصادقة على االتفاقية  -المملكة األردنية الهاشمية  (أ)

بشـأن المـرأة العاملـة علـى السـلطات  1976( لسـنة 5هل تم عرض االتفاقية العربيـة رقـم ) -1

 المختصة؟ من هي هذه السلطات؟

 تم عرض االتفاقية على و ارة العمل. الجواب :

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطات؟ -2

 تم اخذ العلم باالتفاقية. الجواب :

هل تم عرض االتفاقية على السلطات المختصة بالتصديق؟ وما هو اإلجـراء الـذى تـم اتخـاذه  -3

 بشأنها؟

  ا على الةلطة المختصة بالتصديق.ال ، لم يتم عرض الجواب :

هل توجـد صـعوبات تشـريعية تحـول دون التصـديق علـى االتفاقيـة حتـى ا ن؟ مـا هـي هـذه  -4

الصعوبات إن وجدت؟ يرجى ذكر تعارض أحكام االتفاقية مر التشرير الوطني لالطال  عليهـا 

 من قبل لجنة الخبراء القانونيين.

دود التصديق على االتفاقيرة مرد حيرث : المرواد  تشريعية تحول توجد صعوبات نعم  الجواب :

 تشريعية ألحكام تل  المواد فى قانود العمل األردني. توجد تغطية( ال 17، 11، 9، 1)

 هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى ا ن؟ ما هي إن وجدت ؟ -5

عمرل ليتوافرق وأحكرام االتفاقيرة نعم، وذل  بإجراء التعديالت الال مرة علرى قرانود ال الجـواب :

 المذكورة فى المواد الةابقة.

( 2هل تم اتخاذ إجراءات من شانها أن تسهل التصديق على االتفاقية؟ عمـال بأحكـام الفقـرة ) -6

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟ ما هى هذه اإلجراءات؟16من المادة )

 اعة بقانود العمل بموجب ن ام يصدر ل ذ  الغاية.نعم ، شمول العامليد بقطاع ال ر  الجواب :

ما مدى االسترشاد باألحكام الواردة فى هذه االتفاقية، فى تشـريعاتكم التـى صـدرت بعـد سـنة  -7

 ؟1976

وتعديالتره والترى  1996( لةنة 8تضمنت كافة قوانيد العمل ابتداءا مد قانود رقم ) الجواب :

 ، األحكام الواردة باالتفاقية باةتثناء ما تم ذكرة ةابقا.2010كاد اخرها ةنة 

هل تم التنسيق مر منظمات أصحاب األعمال والعمال فـى بلـدكم حـين إعـدادكم لهـذا التقريـر،  -8

مـا هـي  -( من نظام اتفاقيات وتوصـيات العمـل العربيـة؟ 17دة )تماشيا مر ما تقضي به الما

 وجهة نظر كل منها حول هذا التقرير إن وجدت؟
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نعم، حيث يتم التنةيق بشكل دور  ومةتمر فيما بريد الج رات الحكوميرة وأصرحاب  الجواب :

مرل. العمل والعمال عند مناقشة أ  تشري  عمالي وخاصة مد خالل اللجنة الثالثيرة لشرئود الع

وبالرغم مد التوافق الكبير بيد االمتيا ات الممنوحة فى االتفاقية وبيد ما هو منصروص عليره 

فى القانود بل أد هنا  جملة مد االمتيا ات الواردة فى التشري  األردني هي أكثرر مير ة ممرا 

نصت عليه االتفاقية، ىال أنه ال الرت هنرا  صرعوبات فنيرة وتشرريعية واقتصرادية تحرول دود 

 قدرة على التصديق على االتفاقية فى الوقت الراهد.ال

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علما بمرا جراء فرى تقريرر حكومرة المملكرة األردنيرة ال اشرمية حرول االتفاقيرة 

 ( ، وتأمل اللجنة عرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق.5العربية رقم )

 *  *  * 

 وجاء فى التقرير مايلي : -غير مصادقة على االتفاقية  - دولة اإلمارات العربية المتحدة ( ب)

( مرد ن رام 16أعد هذا التقرير مد قبل حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة طبقا لحكم المرادة )

 .   30/8/2012ىتفاقيات وتوصيات العمل العربية  وهو يغطي الفترة ال منية المنت ية في 

 من هي السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقية طبقا للنظام الدستوري في بلدكم ؟  - 1

المجلس األعلى لالتحاد والذ  يتشكل مد حكام اإلمارات الةب  المكونة طبقا للن ام الدةتور  فإد  

لالتحاد أو مد يقوم مقرام م فري ىمرارات م فري حالرة غيراب م أو تعرذر وجرودهم ، هرو أرفر  ةرلطة 

وهو صاحب ةلطة تورية في دولة اإلمارات العربية المتحدة . و أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية ، دة

 التصديق على اإلتفاقيات و المعاهدات الدوليه . 

: هل تم عرض االتفاقية على السلطه المختصه بالتصديق في بلدكم ، وما هو القرار الذي  3/ 2

 تم إتخاذه بشأنها ؟

ه على الةلطه المختصه  بالتصديق و قد أوصت بإرجاء التصديق ىلى وقت نعم تم عرض االتفاقي 

 الحق .

 مدى توافق التشرير الوطني مر نصوص االتفاقية محل المتابعة :  – 4

باإلطالع على التشريعات المن مة لعالقات العمل في القطراعيد العرام و الخراص ، وهري القرانود 

القررات العمررل فرري القطرراع الخرراص ، و كررذا القررانود المررن م  لع  1980( لعررام 8االتحرراد  رقررم)

في شأد الموارد البشرية ، و المعني بتن يم عالقرات العمرل فري  2008( لعام 11االتحاد  رقم )

 الحكومة االتحادية و هيئات و مؤةةات الدولة ،

د العرام يتضح لنا حرص دولة اإلمارات على توفير  الحماية القانونيه للمرأة العاملة  في القطراعي 

و الخاص و تقديم كافة ةبل الدعم الال مة لتمكين ا مد تأدية  و ائف ا المتعددة في المجتم   والتي 
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ترجمت ا وأكدت علي ا النصوص القانونية تالية الرذكر  ، والتري تنةرجم فري مجمل را مر  مرا تقررة 

 االتفاقية مد مبادئ و أحكام  و ذل  على النحو التالي بيانه : 

 تحقيق  المةاواة في كافة تشريعات العمل :ضماد  •

عالقات العمل بيد جمي  العامليد في القطاع الخاص  1980لعام  8ين م القانود االتحاد  رقم 

( مد القانود هو 1ذكورا و ىناثا ، على قدم المةاواة دود أ  تميي  ، فالعامل كما عرفتة المادة )

خدمرة صراحب العمرل و تحرت ىدارتره  نوعره فري" كل ذكر او أنثى يعمل لقاء أجر م مرا كراد 

ىشرافه .... " وهو بذل  يحقق المةاوا  بريد المرراة و الرجرل فرى كافرة الحقروق وااللت امرات و

 الواردة بالقانود .

وارد البشرررية بالحكومررة فرري شررأد المرر  2008( لعررام 11كمررا يررن م القررانود االتحرراد  رقررم )

ع الحكرومي و اللرذيد ترم تعرريف م فري نرص المرادة ، عالقات العمل بيد مو في القطرااالتحادية

" كل مرد يشرغل ىحردى الو رائ  الرواردة فري المي انيرة ،  االولى مد القانود بأد المو   هو

حيث يطبق أحكام هذا ا لقرانود علرى جمير  المرو فيد المردنييد الرذيد يتقاضرود رواترب م مرد 

بغرض الن رر عرد نروع م  االتحاديرة المي انية و كرذل  المرو فيد المردنييد العرامليد بالج رات 

 ( " . اإلجتماعي )ذكور/ ىناث 

 المةاواة في شروط و  رو  العمل و األجر :  •

(  علرى مرنح المررأة األجرر المماثرل ألجرر 8( مد القرانود االتحراد  رقرم )32تنص المادة ) 

 الرجل ىذا كانت تقوم بذات العمل . 

( مد قانود الموارد البشرية  علرى ضررورة التر ام الوحردات 4في ذات الةياق ، تنص المادة )

ياةرات المنصروص علي را فري التن يمية المعنية بالو ارات و الج ات االتحادية بالمبرادئ و الة

، كما اد جدول الرواتب فري   التأكد مد تطبيق ا على المو فيد بشكل عادل و متةاو  القانود و 

ال يئات االتحادية تم وضعه وفقا لمعايير  الدرجة الو يفية و الكفاءة اإلدارية و الم نية و تقارير 

 .االجتماعي لشاغل الو يفة للنوع  تقييم األداء و عدد ةنوات الخدمة  دود ا  اعتبار

 التعليم والتوجيه والتدريب :  •

( منه ،  حكومة الدولة  بالمحاف ة 42و 41يل م قانود الموارد البشرية ةال  الذكر فى المادتيد )

على الموارد البشرية المدربرة المؤهلرة ، و علرى تردريب مو في را وتطروير معررفت م وم رارات م 

يشرغلون ا أو فري الو رائ  األعلرى المخطرط ل رم ترولي مةرئوليات ا و الو يفية في الو ائ  التي 

م ام ا ، كما يلر م ذات القرانود جمير  الرو ارات بوضر  وتنفيرذ خطرط ةرنوية لتردريب و تاهيرل 

المو فيد بجمي  مةتويات م الو يفية ، دود تفرقة بيد ذكر او أنثى  ، حيث حدد القانود عردد مرد 

االلت ام ب ا في رةم الخطة التدريبية مد أهم ا تحليرل االحتياجرات المعايير و اإلجراءات الواجب 

التدريبية للمو فيد دود أى تفرقة او تميي   و باإلعتماد على تقييمات األداء الةنوية  ، ومد خالل 

 التقييم الشخصي للمتدرب و ألثر التدريب على أدائه .
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تشرجي  و تيةرير التنفيذيرة للقرانود  ىلرى لالئحرة  افي هذا االطار ، فقد عمد المشرع  في صياغته 

منه  64مد خالل النص في المادة   مشاركة المو فة في الدورت التدريبية التي تعقد  خارج البالد 

على اةتحقاق المو فة الموفدة للتدريب في الحصول على تذكرة ةفر واحردة ألحرد افرراد عائلت را 

 ايا كانت مدته . لمرافقت ا اثناء المشاركة في البرنامج التدريبي

( مد القانود منح المو   ذكرا كاد او أنثى ، ىجرا ة 81فيما يتعلق بالتعليم ، فقد أجا ت المادة )

دراةية مدفوعة الراتب بن ام التفرغ الكامل او الج ئي شاملة  التكالي  والرةوم إلكمال دراةات م 

اخرل الدولرة او خارج را ، و ذلر  الجامعية و العليا او لحصول على ش ادات م نية معتمدة ةواء د 

 وفقا لعدد مد الشروط و المعايير الموضوعيه .

  رو  العمل وحماية المرأة :  •

،  الفصل الثالث  مد البراب الثراني فري شرأد  1980لعام  8وفقا لنصوص القانود االتحاد  رقم 

 تشغيل األحداث و النةاء ، 

(  تشغيل النةاء في األعمال الخطررة أو الشراقه او الضرار  29يح ر بموجب نص المادة ) ▪

األعمررال التررى  1981لعررام  6/1بالصررحه او األخررالق ، كمررا يحرردد القرررار الررو ار  رقررم 

 يجو  تشغيل النةاء في ا   .ال

( تشغيل النةاء  ليال محددا المقصود بكلمة الليل بان را  27كما يح ر بموجب نص الماد  ) ▪

 .تشمل الفتر  مد العاشرة مةاء وحتى الةابعة صباحا ةمتتالي   ةاعات تةمدة ال تقل عد 

 رعاية و حماية األمومة :  •

، ببعض الحقوق  وم يد مد التة يالت المرأة العاملة  التشريعات النافذة في دولة اإلمارات  خصت  

اإلجتماعيرة ىدراكا مد المشرع بأد للمرأة خصوصيات تفرض ا طبيعت ا الفةيولوجية و و يفت را 

الم دوجة والتي يجب اد يتحمل مةئوليت ا المجتم  بأةرة ال المرأة بمفردها ، وذل  علرى النحرو 

  التالي :

المررأة العاملره علرى حرق  30( /مادة 8في القطاع الخاص ، نص القانود االتحاد  رقم ) ▪

ة شرريطة أال تقرل مرد   -برأجر كامرل   -( يروم45في  الحصول على ىجا ة وض  لمردة  )

خدمت ا المةتمر  لدى صاحب العمل عد ةنه ، بحيث تكود ىجا ت را بنصر  أجرر ىذا لرم 

تكد قد أكملت المدة المشار الي ا  ، كما اد ل ا الحق أد تنقط  عد العمل بدود اجرر لمردة 

أقصاها مائة يوم متصله أو متقطعره ىذا كراد هرذا االنقطراع بةربب مررض ال يمكن را مرد 

 العود  ىلى عمل ا 

أة العامله أيضا بموجب نصوص القرانود فضرال عرد فتررة الراحره المقررر  الحرق فري للمر ▪

الحصول على فترتيد للراحه يوميا لغرض ارضاع طفل ا ، على اال ت يرد كرل من مرا علرى 

 نص  ةاعه ، وال يترتب على ذل  ا  تخفيض في األجر . 



27 

 
 قانونيينالخبراء اللجنة ل -33اتفاقيات و د  – 2013 – 40 – 6بند 

ة على حق المو فه العاملرة في ذات الةياق ، نصت الالئحة التنفيذية لقانود الموارد البشري ▪

فري الحصرول علرى ىجرا ة   -بما في ذل  المو فة  تحت اإلختبرار  –في القطاع الحكومي 

وض  براتب ىجمالي لمدة ش ريد ، م  جروا  منح را االجرا ة قبرل اةربوعيد مرد التراريل 

ا ة المتوق  للوالدة بناء على تقرير طبي ، كما يجو  ل ا بعد انت اء اجرا ة الوضر  او االجر 

المتصلة ب ا و لمدة أربعة أش ر مد تاريل عودت ا للعمل مغادرة مقرر العمرل لمردة ةراعتيد 

يوميا إلرضاع وليدها على اد تحتةب هاتاد الةاعتاد مد ةاعات العمل و براتب ىجمرالي 

 ، كما تجي  الالئحة الجم  بيد ىجا ة الوض  و اإلجا ة الةنوية و اإلجا ة بدود راتب .

، جميرر  الررو ارات 2006لةررنة  19ألرر م قرررار مجلررس الررو راء رقررم  اخيرررا ، فقررد و ▪

والمؤةةررات والرردوائر االتحاديررة والمحليررة بالدولررة بإنشرراء دور للحضررانة  لرعايررة أبنرراء 

  المو فات و المو فيد العامليد في ا  وفق شروط و مواصفات محددة .

 اإلتفاقية حتى األن ؟هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على 

على الرغم من االتفاق  الواضح بين  جوهر  معظم نصوص االتفاقيـة و التشـريعات النافـذة فـي 

، ن را  لوجود  بعض النقراط التري ال   الدولة ،  اال انه من الصعب حاليا التصديق على االتفاقية

مليد فري الحصرول علرى يغطي ا التشري  الوطني ، من ا النص الخاص  بحق كرال الر وجيد  العرا

اجا ة بدود أجر لمرافقة االخر في حالة انتقالة الى مكاد اخر غير مكراد العمرل األصرلي ، حيرث 

تجي  التشريعات الوطنية الحصول على االجا ات بدود اجر فقط فري بعرض الحراالت االةرتثنائية 

 مثل حالة مرافقة المريض .

مد البحث و الدراةة لتحديرد ىمكانيرة تعرديل ا بمرا كما اد هنا  بعض المواد التي تحتاج الى م يد 

يتفق م  نصوص االتفاقية ، لعل مد ابر ها  المدة ال منية المحددة ألجا ة الوضر  ، حيرث تتمتر   

( 60(  يوما  وفي القطاع العام  لمدة )45المراة العامله في القطاع الخاص بأجا ة  الوض  لمدة )

 ( عشرة أةابي  .10د تكود ىجا ة الوض  لمدة )، بينما تنص اإلتفاقيه على ا ايوم

 هل تم اتخاذ اجراءات من شأنها ان تسهل التصديق على اإلتفاقية : – 5

تقوم و ارة العمل حاليا بمراجعة شراملة لةياةرات ةروق العمرل بالدولرة و تردرس امكانيرة تعرديل 

ةتقبل للتصديق على الم يد بعض التشريعات المن مة لعالقات العمل ،  مما قد يفتح المجال في الم

 مد اتفاقيات العمل العربية و من ا االتفاقية محل الدراةة . 

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

( علرى الةرلطة المختصرة بالتصرديق ، 5أخذت اللجنة علما بعرض االتفاقية العربيرة رقرم )

 التصديق على االتفاقية .وتأمل فى اتخاذ اإلجراءات المناةبة لتة يل 

 *  *  * 

 



28 

 
 قانونيينالخبراء اللجنة ل -33اتفاقيات و د  – 2013 – 40 – 6بند 

 وجاء فى التقرير مايلي : -غير مصادقة على االتفاقية  -الجمهورية الجزائرية  ( ج)

 تمهيد :

حرص تشري  العمل الج ائر  على أهمية المةاواة وتكافؤ الفرص بيد الرجل والمرأة فرى 

ج رة   ا تجرا  أةررت ا مردالحقوق والواجبات وتمكين ا مد الت امات ا الو يفية مد ج رة ومةرئوليت

رى . ويتمثل ذل  فى الحماية التى يضمن ا قانود العمل للمرأة العاملة مد حيرث مبردأ المةراواة خأ

بيد المرأة والرجل فى مجرال التشرغيل ثرم تن ريم األحكرام الخاصرة بتشرغيل المررأة، بريد األحكرام 

برعايرة أمومت را والجر اء المترترب الخاصة بحمايت ا فى بعض  رو  العمل واألحكام الخاصرة 

 على المخالفات لقواعد تشغيل المرأة.

ولم تقتصر الحماية التى كفل ا المشرع الج ائر  للمرأة العاملة على من  تشرغيل ا فرى األعمرال 

الليلية وال فى األعمال الخطرة وىنما تمتد هذ  الحماية ىلى تن يم القواعد الخاصة باألمومة الواردة فرى 

 ( الةال  الذكر مد حيث االةتفادة مد فترات الرضاعة وعطلة األمومة.90/11ود )القان

د هرذ  ضرمّ  1989فبرايرر  23وتجدر اإلشارة أد الدةرتور الج ائرر  الموافرق عليره فرى 

 (.52 – 34 – 33 – 31 – 30 – 28الحقوق مد خالل المواد )

 وأيضا من خالل :

المتعلررق بالوقايررة الصررحية  1988 جررانفي 26( المررؤرف فررى 07 – 88القررانود رقررم ) -

 (.11واألمد وطب العمل )المادة 

الذ  يحدد القواعد العامرة  1991جانفي  19( المؤرف فى 05 - 91المرةوم التنفيذ  ) -

 (.26 – 18للحماية التى تطبق على حف  الصحة واألمد فى أماكد العمل )المواد 

المتعلق بتحديد قواعرد حمايرة  1986ما   27( المؤرف فى 132 – 86المرةوم رقم ) -

العمال مد أخطار اإلشعاعات األيونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيا ة المواد اإلشعاعية 

 (.44واألج  ة التى تتولد عن ا ىشعاعات أيونية واةتعمال ا )المادة 

المتعلررق بالتأمينررات االجتماعيررة  1983يوليرو  2( المررؤرف فررى 11 -83القرانود رقررم ) -

 (30ىلى  23مد  )المواد 

 (. 8و  6المتعلق بالتقاعد )المواد  1983يوليو  2( المؤرف فى 12 – 83القانود رقم ) -

 المالحظات :

( مد االتفاقية تل م صاحب العمل بإنشاء دار الحضانة ألبنراء النةراء العرامالت فرى 8المادة ) •

 منشأته وهذا اإللت ام لم يرد فى التشري  الج ائر .

( مد االتفاقية تنص على حقوق خاصة للنةاء وأل واج م فى مجال العطل 14و  13المواد ) •

غير المدفوعة األجر لمرافقة اآلخر فى حالة انتقاله ىلى مكاد آخر واإلجا ة بدود أجر للتفرغ 
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يرر واردة فرى تشرري  العمرل الةرار  وىنمرا هري مرد اختصراص غللتربية وهرذ  التةر يالت 

 اقيات الجماعية فى العمل.االتفاقات واالتف

( مد االتفاقية تناولت نفس المبادئ التى يقوم علي ا تشري  العمل الةار  المفعول 15المادة ) •

فى الج ائر وهي المةاواة بيد الجنةيد، الحماية الخاصة فرى مجرال  ررو  العمرل وحمايرة 

للنةراء خرالل  األمومة بالرغم مد أد هذ  االتفاقية تنص على ن رام خراص للتغطيرة الصرحية

 فترات الحمل والوض  وهو مبدأ غير وارد فى تشري  العمل الةارى.

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علما بما جاء فى تقرير حكومرة الجم وريرة الج ائريرة وتأمرل أد يكرود الررد 

، وأد يحردد (5عربيرة رقرم )حول االتفاقيرة ال وفق نموذج التقرير الذى أرةله مكتب العمل العربى

 الرد فيما ىذا تم عرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق مد عدمه.

 *  *  * 

 وجاء فى التقرير مايلي : -غير مصادقة على االتفاقية  -المملكة العربية السعودية  (د)

 م1976( بشأد المرأة العاملة لةنة 5االتفاقية العربية رقم )

الةلطة المختصة بالتصديق على االتفاقية هى مجلس الو راء ، علما ( :  1ىجابة الفقرة ) -

 بأنه مد بيد اإلجراءات التى يتم اتخاذها عرض تل  االتفاقية على مجلس الشورى.

 ( : نعم2ىجابة الفقرة رقم ) -

 ( : ىرجاء التصديق علي ا3ىجابة الفقرة رقم ) -

 ( : نعم4ىجابة الفقرة رقم ) -

 التصديق على تل  االتفاقية ت ل متفاوتة مد حيث :ىد أةباب عدم 

عرردم انةررجام نصرروص تلرر  االتفاقيررة مرر  نصرروص األن مررة الداخليررة المعمررول ب ررا أو  (1

 التوج ات الوطنية أو الةياةة الوطنية.

حرص حكومة المملكة على تحقيق العدالة االجتماعية مرد خرالل بيئرة العمرل الوطنيرة ت (2

 صادق علي ا.تتفاقيات التى لم جوهر )روح( اال والمتوافقة م 

مرد االتفاقيرة ال وجرود لرنص مماثرل ل را فرى ن رام العمرل  14،  13،  11،  9المواد  (3

 الةعود ، وهى مواد تحول دود التصديق على االتفاقية.

 ( : كةابقه.5ىجابة الفقرة رقم ) -

 ( : لم يتم اتخاذ أ  ىجراءات 6ىجابة الفقرة رقم ) -
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نود اإلشارة ىلى أد المملكة العربية الةعودية تن ر باهتمام على ( : 7ىجابة الفقرة رقم ) -

جمي  االتفاقيات العربية وال يعني عدم التصرديق علرى بعرض االتفاقيرات أن را ال تؤخرذ 

بعيد االعتبار بل تةعى قدر اإلمكاد علرى العمرل برروح تلر  االتفاقيرات أو التوصريات 

 واالةتفادة من ا.

 ىرةال نةل مد هذا التقرير ىلى كل مد : ( : تم8ىجابة الفقرة رقم ) -

 الدكتورة / لما بنت عبد الع ي  الةليماد -1

 نائب رئيس مجلس ىدارة الغرفة التجارية بجدة  –ممثل أصحاب العمل 

 األةتاذ / نضال بد محمد رضواد  -2

 رئيس اللجنة الوطنية للجاد العمالية

 تاريخ إرسال التقارير .ولم نتلق من أصحاب العمل أو العمال أى مالحظات حتى 

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

(، علرى الةرلطة المختصرة بالتصرديق، 5أخذت اللجنة علما بعرض االتفاقية العربيرة رقرم )

وتأمل اللجنة التغلب على الصعوبات التشريعية واتخاذ اإلجراءات المناةبة لتة يل التصديق علرى 

 االتفاقية .

 *  *  * 

 غير مصادقة على االتفاقية : وجاء فى التقرير مايلي : -ُعـمـان  سلطنـة (ه)

ـعاملة 1976( لسنة 5العربية رقم ) االتفاقيةهل تم عرض :  1 علرى الةرلطات  بشـأن المـرأة اـل

 المختصة ؟ مد هررررذ  الةلررطررررات ؟ 

 لعربي .تم عرض االتفاقيررة على الةلطات المختصة في الةلطنة، وتم ىبالغ مكتب العمل ا

 : ما هو اإلجررراء الذ  اتخذته هذ  الررةررلطات؟  2

 أخررذ العلم برر ررا .

 : هل تم عرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق؟ 3

 . نررررعم تم عرض االتفاقيررة على الةلطة المختصة بالتصديق

 ر  ما هو اإلجررراء الذ  تم اتخاذ  بشأن ا؟

 برر ررا .أخررذ العلم 

 : هل توجد صعوبات تشريعية تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد؟ 4

 نعررررم توجد صعوبات.
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 ر ما هي هذ  الصعوبات ىد وجدت؟

رالع علي را مرد قبرل لجنرة  ري لالطرر ر يرجررى ذكر تعارض أحكام االتفاقية م  التشرري  الوطنرر

 الخبراء القانونييد ؟

( والقرررارات الو اريررة 35/2003تفاقيررة وقررانود العمررل رقررم )يوجررد تعررارض برريد أحكررام اال

( مررد  19، 18، 17، 15، 14، 13، 11، 10، 9، 8، 5المن مررة لرره وذلرر  فرري المررواد ) 

 االتفاقية، حةب التوضيح المبيد بالجررردول المرفررق .

 : هل توجد صعوبات عملية تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد ؟ 5

 صعوبات ىد وجدت ؟ ر ما هي ال

تعارض االتفاقية م  التشريعات العمالية بالةلطنة وخاصررة نص المادة الحادية والعشريد مرد 

، 10االتفاقية الذ  يل م الةلطنة في حالة التصديق على االتفاقية أد تعمل وجوبيا  بنص المادة )

  ارية المن مة له .( وهاتاد المادتاد تتعارضاد م  أحكام قانود العمل والقرارات الو11

 رر هل هنا  صعوبات أخرى تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد ؟ ما هي ىد وجدت؟ 

ر هل هنا  تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التي ذكررتم ب رد  تةر يل التصرديق علرى 

 االتفاقية مةتقبال  ؟ ما هي هذ  التصورات ؟

اقتصاديررة أو أ  صعوبات أخرى تحول دود التوقي  على ال توجرررد أ  صعوبات عمليرررة أو 

 االتفرررراقررررررية ما عدا ما تم ذكر  أعال  .

( مد 2:   هل تم اتخاذ ىجراءات مد شأن ا أد تة ل التصديق على االتفاقية؟ عمال  بأحكام الفقرة )6

 ( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟16المادة )

 رررررررررمنررررررررعرر    

 ر ما هررررررررررررري اإلجرررررررررررررررراءات ؟

 تم دراةة االتفاقية مد قبل الج ات المعنية. -

رة الحروار االجتمراعي التري تضرم أطررا  اإلنتراج  - عرض مشرروع االتفاقيرات علرى لجنرر

 الثالثة.

رة  7 : ما مدى االةترشاد باألحكام الرواردة فري االتفاقيرة، فري تشرريعاتكم التري صردرت بعرد ةنرر

  ؟   1976

رة وال يعنري عردم التصرديق علرى  رات العربيرررر الةلطنرررة تن ر باهتمرررام ىلرى جمير  االتفاقيررر

عمل بروح تل  بعض االتفاقيات أن ا ال تأخذ ب ا بعيد االعتبار بل تةعى قدر اإلمكرراد على ال

 االتفاقيات أو التوصيات واالةتفادة من ا .
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رال والعمرال فري بلردكم حريد ىعردادكم ل رذا 8 راب األعمررر رات أصحرر ر  هل تم التنةيق مر  من مررر

 ( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟ 17التقرير، تماشيا  م  ما تقضي به المادة )

مر  من مرات أصرحاب األعمرال والعمرال )غرفرة تجرارة تقوم و ارة القوى العاملة بالتنةريق 

وصناعة عماد واالتحاد العام لعمال ةلطنة عمررراد( عند ىعرررداد هذ  الررتررررقررراريررر واألخذ 

 بمرئيات م.

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

بالتصرديق، (، علرى الةرلطة المختصرة 5أخذت اللجنة علما بعرض االتفاقية العربيرة رقرم )

وتأمل اللجنة التغلب على الصعوبات التشريعية واتخاذ اإلجراءات المناةبة لتة يل التصديق علرى 

 االتفاقية .

 *  *  * 

 وجاء فى التقرير مايلي : -غير مصادقة على االتفاقية  -دولة قطر  ( و)

يحتو  على عدد مد هذا التقرير تم ىعداد  وكتابته وفقا  لنموذج مكتب العمل العربي والذى 

األةئلة المذكورة أدنا  والرد علي ا فيما يتعلرق براإلجراءات المتخرذة بشرأد االتفاقيرة المشرار ىلي را 

 أعال  وهي كما يلي:

مد هي الةرلطة المختصرة بالتصرديق علرى االتفاقيرة طبقرا  للن رام الدةرتور  فرى  السؤال األول :

 بلدكم؟

 مجلس الو راء. الرد : -

 هل تم عرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟ السؤال الثاني :

 لم يتم العرض على الةلطة المختصة.الرد :  -

 ما هو القرار الذى تم اتخاذ  بشأن ا ، مد قبل الةلطة المختصة بالتصديق ؟ السؤال الثالث :

 التصديق على االتفاقية. -

 ىرجاء التصديق علي ا. -

 عدم التصديق. -

 العرض. لم يتمالرد :  -

 تشريعية تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد ؟ هل توجد صعوبات السؤال الرابر : 

 ما هي الصعوبات ىد وجدت؟ -

يرجى ذكر تعارض أحكام االتفاقية م  التشري  الروطني لالطرالع علي را مرد قبرل لجنرة  -

 الخبراء القانونييد.
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( يحردد 96م فرى المرادة )2004( لةرنة 14قانود العمل الصادر بالقرانود رقرم ) الرد : -

ىجررا ة الوضرر  بخمةرريد يومررا ، بينمررا تحررددها االتفاقيررة بعشرررة أةررابي ، بمررا ي يررد عررد 

 المنصوص عليه فى التشريعات الوطنية.

كافرة االتفاقية تشير ىلى ضرورة أد تشمل التشريعات المن مة للعمل، عمرل المررأة فرى  -

القطاعات االقتصادية فى الدولة، بينما تةتثني المادة الثالثة مد قانود العمل المشار ىليه، 

بعض القطاعات مد ةرياد هذا القانود، وبالتالي ةيكود نطاق االتفاقية أوة  مد نطاق 

 قانود العمل، األمر الذى يةتوجب تعديل فى تشريعات كل هذ  القطاعات.

 عملية تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد ؟ جد صعوبات هل توالسؤال الخامس : 

 ما هي الصعوبات ىد وجدت؟ لالطالع علي ا مد قبل لجنة الخبراء القانونييد. -

هل هنا  صعوبات اقتصادية تحول دود التصديق على االتفاقية حترى اآلد؟ مرا هري أد  -

 وجدت؟

يرة حترى اآلد )اجتماعيرة، هل هنا  صعوبات اخررى تحرول دود التصرديق علرى االتفاق -

 ةياةية ... الل( ما هي أد وجدت؟

هل هنا  تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، ب رد  تةر يل التصرديق  -

 على االتفاقية مةتقبال ؟ ما هي هذ  التصورات؟

 نعم توجد صعوبات، وقد تم ذكرها عند الرد على الفقرة الةابقة. الرد : -

تم اتخاذ ىجراءات مد شأن ا أد تة ل التصديق على االتفاقية؟ عمال  بأحكام هل  السؤال السادس :  

 ( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟16( مد المادة )2الفقرة )

 ما هي هذ  اإلجراءات. -

. تقرروم و ارة العمررل بدراةررة االتفاقيرات العربيررة والدوليررة لمعرفررة مرردى ىمكانيررة الـرد : -

 الوطنية الةارية.ء التشريعات فى ضوالتصديق علي ا، 

 ما مدى االةترشاد باألحكام الواردة فى االتفاقية، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم؟السؤال السابر : 

تعمل دولة قطر على صيانة وحماية حقوق كافة فئات العمال، واالةتفادة بكررررررل  الرد : -

جاء في معايير العمل العربيرة مرد ما هو متاح فى ةبيل تحقيق ذل  ، ولذا فإن ا تقدر ما 

أحكام، كما تضع ا فى اعتبارها عند ىعداد التشريعات واألدوات القانونية الخاصة بمجال 

 العمل.

هل تم التنةيق م  من مات أصحاب األعمال والعمال فى بلدكم حيد ىعدادكم ل ذا السؤال الثامن : 

 اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟ ( مد ن ام17التقرير، تمشيا  م  ما تقضى به المادة )

 ما هي وج ة ن ر كل من ا حول هذا التقرير ىد وجدت؟ -
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نعم لقد تم ىرةال نةخة مد االةتبياد الخاص ب رذ  االتفاقيرة ىلرى كرل مرد غرفرة  الرد : -

تجارة وصناعة قطر )ممثل أصحاب العمل( ، وقطر للبترول )ممثل العمال( ، وفى حال 

 ت أو مالح ات حوله ةيتم رفع ا ىلى مكتب العمل العربي.وصول أ  ردود أو تعليقا

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

(، 5أخذت اللجنة علما بما جاء فى تقرير حكومة دولرة قطرر حرول االتفاقيرة العربيرة رقرم )

الصررعوبات وتأمررل اللجنررة عرررض االتفاقيررة علررى الةررلطة المختصررة بالتصررديق، والتغلررب علررى 

 التشريعية التى تحول دود التصديق علي ا .

 *  *  * 

 وجاء فى التقرير مايلي : -غير مصادقة على االتفاقية  -المملكة المغربية  ( ز)

علـى السـلطات  المـرأة العاملـةبشـأن  1976( لسـنة 5هل تم عرض االتفاقية العربيـة رقـم ) -1

 المختصة؟ من هي هذه السلطات؟

 نعم تم عرض ا على الةلطة التنفيذية. الجواب :

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطات؟ -2

 دراةة ىمكانية التصديق على االتفاقية. الجواب :

هل تم عرض االتفاقية على السلطات المختصة بالتصديق؟ وما هو اإلجـراء الـذى تـم اتخـاذه  -3

 بشأنها؟

 ة بالتصديق .لم يتم عرض االتفاقية على الةلطة المختص الجواب :

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

نعم ، هنا  صعوبات تشريعية تتجلى فى عدم وجود فى التشرري  الروطني مرا يقابرل  الجواب :

 مد االتفاقية: 16و  13األحكام الواردة فى المادتيد 

ق فرى الحصرول علرى ىجرا ة بردود أجرر مد االتفاقية" لكل ال وجيد العرامليد الحر  13"المادة 

لمرافقة اآلخر فى حالرة انتقالره ىلرى مكراد آخرر غيرر مكراد العمرل األصرلي فرى داخرل الدولرة 

 وخارج ا".

)أ( للمرأة العاملة الحق فى الجم  بيد أجرها أو معاش ا، وبيد معاشر ا عرد  وج را  16المادة 

 بدود حد أقصى.

  بيد أجرة أو معاشة ، وبيد معاشة عد  وجته بردود )ب( ل وج المرأة العاملة الحق فى الجم
 حد أقصى.

)ج( ألوالد المرأة العاملة الحق فى الجم  بيد معاش م عد والدهم، ومعاش م عد والدت م بدود 
 التقيد بحد أقصى.
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هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى ا ن؟ ما هي الصعوبات إن  -5

 لإلطال  عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين؟وجدت 

 هنا  فقط صعوبات تشريعية. الجواب :

هل هنا  صعوبات اقتصرادية تحرول دود التصرديق علرى االتفاقيرة حترى اآلد، مرا هري ىد  -

 وجدت؟

نعم، مد بيد آثار اعتماد االتفاقية التأثير علرى التروا د المرالي لصرناديق التأمينرات   الجواب :

 االجتماعية.

هررل هنررا  صررعوبات أخرررى تحررول دود التصررديق علررى االتفاقيررة حتررى اآلد، )اجتماعيررة،  -

 ةياةية الل..( ما هي ىد وجدت؟

 ال توجد صعوبات مد هذا القبيل.  الجواب :

لتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ب د  تةر يل التصرديق علرى هل هنا  تصورات لديكم ل -

 االتفاقية مةتقبال؟ ما هي هذ  التصورات؟

 19و  16و  13دراةة ىمكانية تعديل التشري  الوطني ليتالءم مر  محتروى المرواد   الجواب :

 مد االتفاقية

من  2ام الفقرة هل تم اتخاذ إجراءات من شانها أن تسهل التصديق على االتفاقية؟ عمال بأحك -6

 من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟  16المادة 

 ال  الجواب :

 ما مدى االسترشاد باألحكام الواردة فى هذه االتفاقية، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم؟ -7

( 65.99لقد تم االةترشاد باألحكام الواردة فى هذ  االتفاقية عند وض  القانود رقم )  الجواب :

ق بمدونة الشغل، وذل  بالتنصيص على كل األحكام التى تكفرل الحمايرة القانونيرة للمررأة المتعل

 العاملة والحامل، كما تم االةترشاد ب ا عند وض  مدونة التغطية الصحية.

هل تم التنسيق مر منظمات أصحاب األعمال والعمال فـى بلـدكم حـين إعـدادكم لهـذا التقريـر،  -8

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17) تماشيا مر ما تقضي به المادة

 ةيتم ىطالع المن مات الم نية للمشغليد والعمال األكثر تمثيال على هذا التقرير. الجواب :

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

العربيرة رقرم أخذت اللجنة علما  بما جاء فى تقرير حكومة المملكة المغربيرة حرول االتفاقيرة 

 ( ، وتأمل اللجنة عرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق.5)

 *  *  * 
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 بشأن تحديد وحماية األجور :   1983( لسنة 15سادساً : االتفاقية العربية رقم )

الح ت اللجنة، بعد ىطالع ا على الوثيقة التى عرض ا علي ا مكتب العمل العربرى برأد عرددا  -1

( 15 الت لم توا  المكتب حترى اآلد بتقاريرهرا حرول االتفاقيرة رقرم )مد الدول األعضاء ال

بشأد تحديد وحماية األجور ، تطبيقا للفقرة الثانية مد المادة الةادةة عشررة مرد  1983لةنة 

 ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والدول المعنية هى :

 عير مصادقة على االتفاقية    جم ورية جيبوتى -

 غير مصادقة على االتفاقية   الجم ورية العربية الةورية -

 غير مصادقة على االتفاقية   الجم ورية اإلةالمية الموريتانية -

التخاذ ما يرا  مناةبا  بشأد تنفيذ تلر   رض هذا األمر على المؤتمر العاملذل  ترى اللجنة ع

عمل العربية ، علما بأد االتفاقيرة الدول الت امات ا المنصوص علي ا فى ن ام اتفاقيات وتوصيات ال

 .1989المشار ىلي ا بدأت متابعت ا منذ عام 

( مـن الجمهوريـة 15( وصل إلى مكتب العمـل العربـى تقريـر حـول االتفاقيـة العربيـة رقـم )2) 

 الجزائرية )غير مصادقة على االتفاقية( وجاء فى التقرير ما يلي :

 تمهيد :

( المةرتخدم دفر  89، 90، 88الةال  الرذكر، )أحكرام المرواد  90/11تل م أحكام القانود 

بانت ام، عند حلول أجل اةتحقاقه كما تمنح األفضرلية لردف  األجرور وتةربيقات ا األجور لكل عامل 

على جمي  الديود األخرى بما في ا ديود الخ ينة والضماد االجتماعي م ما كانرت طبيعرة عالقرة 

العمل وصحت ا وشكل ا. فضال على ذل  ال يمكد االعتراض على األجور المترتبة على المةتخدم 

 ها أو اقتطاع ا م ما كاد الةبب حتى ال يتضرر العمال الذيد يةتحقون ا.كما ال يمكد حج 

 المالحظات :

( علرى أنره تحردد التشرريعات الوطنيرة علرى 10تنص االتفاقية العربية فى مادت ا العاشرة )

ج اءات مالية ال تؤثر على معيشة العامل أو معيشة أةرته، على أد تحدد صرر  هرذ  الغرامرات 

كما تنص االتفاقية العربية فى مادت ا الحادية عشرة على انره ال يجرو  لصراحب  لمصلحة العمال،

العمل اد يقتط  مد اجر العامل وفاء لما يكود قد اقرضره أو لرديد مةرتحق لره بنةربة ت يرد علرى 

% مد األجر األةاةي م  عدم احتةاب أية فوائد على تل  الرديود. وهرذيد المبردأيد يتنافيراد 10

 الةال  الذكر. 90/11مد القانود رقم :  90المادة: قطعيا م  أحكام 

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علما بما جاء فى تقرير حكومرة الجم وريرة الج ائريرة وتأمرل أد يكرود الررد 

، وأد يحردد (5حول االتفاقيرة العربيرة رقرم ) وفق نموذج التقرير الذى أرةله مكتب العمل العربى

  لرد فيما ىذا تم عرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق مد عدمه.ا

 *  *  * 
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 -بشأن المفاوضة الجماعية : 1979( لسنة 11سابعا : االتفاقية العربية رقم )

الح ت اللجنة، بعد ىطالع ا على الوثيقة التى عرض ا علي ا مكتب العمرل العربرى برأد عرددا  -1

( 11ال الت لم توا  المكترب حترى اآلد بتقاريرهرا حرول االتفاقيرة رقرم )مد الدول األعضاء 

بشأد المفاوضة الجماعية ، تطبيقا للفقررة الثانيرة مرد المرادة الةادةرة عشررة مرد  1979لةنة 

 ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والدول المعنية هى :

 االتفاقيةغير مصادقة على    دولة اإلمارات العربية المتحدة -

 غير مصادقة على االتفاقية     مملكة البحريد -

 غير مصادقة على االتفاقية    الجم ورية التونةية -

 غير مصادقة على االتفاقية    جم ورية جيبوتى -

 غير مصادقة على االتفاقية    جم ورية الةوداد -

 غير مصادقة على االتفاقية   الجم ورية العربية الةورية -

 غير مصادقة على االتفاقية     دولة الكويت  -

 غير مصادقة على االتفاقية    الجم ورية اللبنانية  -

 غير مصادقة على االتفاقية   الجم ورية اإلةالمية الموريتانية -

لذل  ترى اللجنة عرض هذا األمر على المؤتمر العام التخاذ ما يرا  مناةبا  بشأد تنفيذ تلر  

م اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، علما بأد االتفاقيرة الدول الت امات ا المنصوص علي ا فى ن ا

 .1993المشار ىلي ا بدأت متابعت ا منذ عام 

 ( مد الدول التالية :11وصل ىلى مكتب العمل العربي تقارير حول االتفاقية العربية رقم ) -2

 الجم ورية الج ائرية . -

 المملكة العربية الةعودية . -

 ةلطنة ُعماد . -

 دولة قطر . -

 م ورية مصر العربية .ج -

 

 دراسة التقارير :**  

 غير مصادقة على االتفاقية وجاء في التقرير ما يلي : –الجمهورية الجزائرية  -أ

، عرفت العالقات الجماعيرة فري بيئرة العمرل  1990منذ صدور تشري  العمل الجديد في ةنة 

 المتعامليد االجتماعييد .تحوالت عميقة بعد ىقرار ن ام يقوم على التفاوض الجماعي بيد 
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هذا الن ام الذ  يعتمد على االعترا  المتبادل للمتعرامليد االجتمراعييد وعلرى اةرتقالليتم فري 

التةيير ، لم يتوانى عد التطور وهرذا برالتوا   مر  مختلر  التحروالت االقتصرادية واالجتماعيرة 

ت الجماعية في العمرل علرى خاصة في  رو  تن يم عالقات العمل مد خالل االتفاقات واالتفاقيا

مةتوى المؤةةة أو على مةتوى أعلى ) االتفاقيات القطاعية ( . وعليه ، ومد خالل أحكام قانود 

 المتعلق بعالقات العمل الةال  الذكر تم تن يم وتأطير التفاوض الجماعي . 90/11

 المالحظات :

عرد طريرق لجراد التوفيرق ( مد االتفاقية تطرقت ىلى تحرير محاضر الصلح ترتم 9◘ المادة )

والتي تنص على أنره تقروم  90/02مد قانود  6بينما نجد أد القانود الج ائر  وفي أحكام مادته 

مفتشرية العمرل المختصرة ىقليميرا  الترري يرفر  ىلي را الخرال  الجمرراعي فري العمرل وجوبرا بمحاولررة 

 المصالحة بيد المةتخدم والعمال .

فترررة للتفرراوض واالنت رراء منرره ، كمررا تررن م أيضررا  حررق ( مررد االتفاقيررة تحرردد  11◘ المررادة )

اإلضراب وقفل مكاد العمل أثناء ةير التفاوض ، بخصوص تحديد فترة التفراوض واالنت راء منره 

الةال  الذكر ، لرم يرنص علرى  90/11مد قانود  125فأد المشرع الج ائر  وفي أحكام المادة 

حيث يل م األطرا  بالشروع في مفاوضات في  تحديد فترة التفاوض ىال عند تطرقه لحالة النقض 

 الةال  الذكر(. 90/11مد القانود  133 ر  ثالثيد يوما البرام اتفاقية جماعية جديدة )المادة 

أما يخصوص حق اإلضراب وغلق مكاد العمل أثناء ةرير التفراوض ، فيرنص تشرري  العمرل 

أد يمنر  العامرل أو المةرتخدم أو الج ائر  على أنه يعد عرقلة لحرية العمرل كرل فعرل مرد شرأنه 

ممثليه مد االلتحاق بمكاد عمله المعتاد أو يمنع م مرد اةرتئنا  ممارةرة نشراط م الم نري أو مرد 

 02 – 90مد القانود  34المادة حتيالية أو العن  أو االعتداء )مواصلته بالت ديد أو المناورات اال

لضررورية فري شركل قردر أدنرى مرد الخدمرة ( كما أد تن يم مواصرلة األنشرطة االمشار ىليه أعال 

 41ىجبارى في بعض المجاالت الحيوية حيث يمكد أد يؤمر بتةخير العمرال المضرربيد )المرادة 

 ( .الةال  الذكر أعال  02 – 90انود مد نفس الق

( مد االتفاقية تنص على أنه يحدد تشري  كل دولة شروط تطبيق كرل أو بعرض 17◘ المادة )

لعمل الجماعيرة ، غيرر أد تشرري  العمرل الةرار  المفعرول يرنص علرى أنره تلر م أحكام اتفاقيات ا

االتفاقيات الجماعية كل مد وق  علي ا أو ىنضرم ىلي را فرور اةرتكمال ىجرراءات التةرجيل ) أحكرام 

 ( .90/11مد القانود  127المادة 

 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي : •

تقرير حكومرة الجم وريرة الج ائريرة وتأمرل أد يكرود الررد أخذت اللجنة علما بما جاء فى 

، وأد يحردد (11حول االتفاقية العربية رقم ) وفق نموذج التقرير الذى أرةله مكتب العمل العربى

  الرد فيما ىذا تم عرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق مد عدمه

 *  *  * 
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 ى االتفاقية وجاء في التقرير ما يلي :غير مصادقة عل –المملكة العربية السعودية   -ب

 م 1979( بشأد المفاوضة الجماعية لةنة 11االتفاقية العربية رقم )

( : الةلطة المختصة بالتصديق على االتفاقية هي مجلس الرو راء ، علمرا 1ىجابة الفقرة ) -

 الشورى .بأنه مد بيد اإلجراءات التي يتم اتخاذها عرض تل  االتفاقية على مجلس 

 ( : نعم .2ىجابة الفقرة رقم ) -

 ( : ىرجاء التصديق علي ا .3ىجابة الفقرة رقم ) -

 ( : نعم .4ىجابة الفقرة رقم ) -

 ىد أةباب عدم التصديق على تل  االتفاقية ت ل متفاوتة مد حيث :

عدم انةجام نصوص تل  االتفاقية م  نصروص األن مرة الداخليرة المعمرول ب را أو التوج رات  -1

 ية أو الةياةة الوطنية .الوطن

تحرص حكومة المملكة على تحقيق العدالة االجتماعية مد خالل بيئة العمل الوطنية والمتوافقة  -2

 م  جوهر ) روح ( االتفاقيات التي لم تصادق علي ا .

( مد االتفاقية ال وجود لنص مماثل فري ن رام العمرل الةرعود   13،  12،  11،  9المواد )  -3

( مد المرواد الوجوبيرة للتصرديق فرإد ذلر  يحرول 13كيم ، وحيث أد المادة )وال في ن ام التح

 دود التصديق على االتفاقية .

 ( : كةابقه .5ىجابة الفقرة رقم ) -

 ( : لم يتم اتخاذ أ  ىجراءات .6ىجابة الفقرة رقم ) -

لى جمي  ( : نود اإلشارة ىلى أد الممكلة العربية الةعودية تن ر باهتمام ع7ىجابة الفقرة رقم ) -

االتفاقيات العربية وال يعني عدم التصديق على بعض االتفاقيات أن ا ال تؤخرذ بعريد االعتبرار 

 بل تةعى قدر اإلمكاد على العمل بروح تل  االتفاقيات أو التوصيات واالةتفادة من ا .

 ( : تم ىرةال نةل مد هذا التقرير ىلى كل مد :8ىجابة رقم ) -

  ي  الةليماد .الدكتورة / لما بنت عبد الع -1

 نائب رئيس مجلس ىدارة الغر  التجارية بجدة . –ممثل أصحاب العمل 

 األةتاذ / نضال بد محمد رضواد  -2

 رئيس اللجنة الوطنية للجاد العمالية .

 ولم نتلق مد أصحاب العمل أو العمال أ  مالح ات حتى تاريل ىرةال التقارير .
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 مايلي :وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى  •

(، على الةرلطة المختصرة بالتصرديق، 11أخذت اللجنة علما بعرض االتفاقية العربية رقم )

وتأمل اللجنة التغلب على الصعوبات التشريعية واتخاذ اإلجراءات المناةبة لتة يل التصديق علرى 

 االتفاقية .

 *  *  * 

 التقرير مايلي :غير مصادقة على االتفاقية : وجاء فى  -)ج( سلطنـة ُعـمـان 

بشرأد المفاوضرة الجماعيرة علررى  1979( لةرنة 11: هرل ترم عررض االتفاقيرة العربيرة رقرم ) 1
 الةلطات المختصة ؟ مد هررررذ  الةلررطررررات ؟ 

تم عرض االتفاقيررة على الةلطات المختصة في الةلطنة ، وتم ىبالغ مكتب العمل العربي بذل  
 م .27/6/2002في  433/5/2002م و //بموجب خطرراب الو ارة رقم و ق ع 

 : ما هو اإلجررراء الذ  اتخذته هذ  الررةررلطات  ؟  2

 أخررذ العلم برر ررا .

 : هل تم عرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق ؟ 3

 . نررررعم تم عرض االتفاقيررة على الةلطة المختصة بالتصديق

  ا ؟ر  ما هو اإلجررراء الذ  تم اتخاذ  بشأن

 أخررذ العلم برر ررا .

 : هل توجد صعوبات تشريعية تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد ؟ 4

 ر ما هي هذ  الصعوبات ىد وجدت ؟

ال توجد صعوبات خاصة تتعلق بالتصديق على هذ  االتفاقية خاصة وأد قانود العمل الصادر 
( 107المفاوضرة الجماعيرة بالمرادة رقرم )( نرص علرى 35/2003بالمرةوم الةرلطاني رقرم )

( بشررأد تن رريم المفاوضررة الجماعيررة 294/2006مكررررا  كمررا صرردر القرررار الررو ار  رقررم )
( بتعرديل بعرض 17/2007واإلضراب الةلمي واإلغرالق كمرا صردر القررار الرو ار  رقرم )

 أحكام القرار الةابق اإلشارة  ىليه .

رالع علي را مرد قبرل لجنرة ر  يرجررى ذكر تعارض أحكام االتفاقيرة مر  ري لالطرر   التشرري  الوطنرر
 الخبراء القانونييد ؟

 ال يوجد تعارض في التشري  .

 تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد ؟ عملية: هل توجد صعوبات  5

 ر  ما هي الصعوبات ىد وجدت ؟ 

 ال توجد أ  صعوبات تشريعية تحول دود التصديق على االتفاقية .

 هنا  صعوبات أخرى تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد ؟ ما هي ىد وجدت ؟  ر   هل

هل هنا  تصورات لديكم للتغلب على الصرعوبات التري ذكررتم ب رد  تةر يل التصرديق علرى  -
 االتفاقية مةتقبال  ؟ ما هي هذ  التصورات ؟
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أخرى تحول دود التوقي  على ال توجرررد أ  صعوبات عمليرررة أو اقتصاديررة أو أ  صعوبات 
رة لره 35/2003االتفرررراقررررررية ، خاصة  أد قانود العمل رقم ) ( والقرارات الو ارية المن مرر

راية مصرالح  أكدت على رعرراية حقوق العامليد ومصالح م ومنحت النقابات العمالية حرق رعرر
الجماعية وأقرت هذ  التشريعات العمال والدفرررراع عد حقرررروقرر رررم . ومنحت م حق المفاوضة 

 اإلضراب واإلغالق .

( 2: هل تم اتخاذ ىجراءات مد شأن ا أد تة ل التصديق على االتفاقيرة ؟ عمرال  بأحكرام الفقررة )6
 ( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربيررررررررة  ؟16مد المادة )

 نررررررررعرررررررررررم

 ررررررررراءات ؟ر ما هررررررررررررري اإلجررررررر

 تمت دراةة االتفاقية مد قبل الج ات المعنية.

رة  :7 ما مدى االةترشراد باألحكرام الرواردة فري االتفاقيرة، فري تشرريعاتكم التري صردرت بعرد ةنرر
 ؟   1979

الةلطنرررة تن ر باهتمرررام ىلى جمي  االتفاقيرررات العربيررررة وال يعني عدم التصديق على بعض    
راد علرى العمرل برروح تلر   االتفاقيات  أن ا ال تأخذ ب را بعريد االعتبرار برل تةرعى قردر اإلمكرر

االتفاقيات أو التوصيات واالةتفادة من ا ، حيث اةترشدت الو ارة بمتطلبات ومعايير االتفاقيرة 
م وكررذل  متطلبررات اتفاقيررة العمررل الرردولي بشررأد المفاوضررررة 1979( لعررام 11العربيررة رقررم )

 ( وتعديالته . 35/2003اد قانود العمل رقم )الجماعية عند ىعد 

كما تؤكد الو ارة مد خالل التشرريعات العماليرة النافرذة التأكيرد علرى أد المفاوضرة الجماعيرة 
 عنصر أةاةي في اةتقرار العمل وحماية العمال وأصحاب العمل .

رال والعمرال فري بلردكم حريد ىعر 8 راب األعمررر رات أصحرر دادكم ل رذا ر هل ترم التنةريق مر  من مررر
 ( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربيررررررررة؟ 17التقرير، تماشيا  م  ما تقضي به المادة )

تقروم و ارة القرروى العاملررة بالتنةرريق مرر  من مررات أصررحاب األعمررال والعمررال )غرفررة تجررارة    
رداد هرذ  الررتر راد( عنرد ىعررر رر، وصناعة عمراد  واالتحراد العرام لعمرال ةرلطنة عمررر رررقررراريرر

 .المتعلقة باالتفاقيات العربيررررة والرردوليرررررررة واألخذ بمرئيات م

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

(، على الةرلطة المختصرة بالتصرديق، 11أخذت اللجنة علما بعرض االتفاقية العربية رقم )

 التصديق على االتفاقية .وتأمل اللجنة اتخاذ اإلجراءات المناةبة لتة يل 

 *  *  * 

 وجاء في التقرير ما يلي : –غير مصادقة على االتفاقية  –دولة قطر  -د 

هذا التقرير تم ىعداد  وكتابته وفقا  لنموذج مكتب العمل العربي والذ  يحتوى على عدد مد 

بشرأد االتفاقيرة المشرار ىلي را األةئلة المذكورة أدنا  ، والرد علي ا فيما يتعلق باإلجراءات المتخرذة 

 أعال  ، وهي كما يلي :



42 

 
 قانونيينالخبراء اللجنة ل -33اتفاقيات و د  – 2013 – 40 – 6بند 

مد هي الةلطة المختصة بالتصديق على االتفاقية طبقا  للن ام الدةتور  فري  السؤال األول : -1

 بلدكم .

 : مجلس الو راء . الرد -

 : هل تم عرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق في بلدكم ؟ السؤال الثاني -2

 رض على الةلطة المختصة .: لم يتم الع الرد -

 : ما هو القرار الذ  تم اتخاذ  بشأن ا ، مد قبل الةلطة المختصة بالتصديق ؟ السؤال الثالث -3

 التصديق على التفاقية . -

 ارجاء التصديق علي ا . -

 . عدم التصديق -

 : لم يتم العرض . الرد -

 اقية حتى اآلد ؟تشريعية تحول دود التصديق على االتف هل توجد صعوبات :  السؤال الرابر -4

 ماهي هذ  الصعوبات ىد وجدت ؟ . -

يرجى ذكر تعارض أحكام االتفاقية مر  التشرري  الروطني لإلطرالع علي را مرد قبرل لجنرة  -

 الخبراء القانونييد .

: بدأت دولة قطر في ىجراءات ىنشاء اللجنة العماليرة القطريرة لتمثيرل كافرة قطاعرات  الرد -

في دولة قطر حاليرا  قطرر للبتررول باعتبارهرا الج رة  العمل في الدولة ، حيث يمثل العمال

 األكثر تمثيال  للعمال .

 عملية تحول دود التصديق على االتفاقية حتي اآلد ؟ هل توجد صعوبات :  السؤال الخامس -5

 ماهي الصعوبات ىد وجدت ؟ لإلطالع علي ا مد قبل لجنة الخبراء القانونييد . -

دود التصرديق علرى االتفاقيرة حترى اآلد ؟ مراهي ىد هل هنا  صعوبات اقتصادية تحول  -

 وجدت .

هل هنا  تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التري ذكررتم ، ب رد  تةر يل التصرديق  -

 على االتفاقية مةتقبال  ؟ ماهي هذ   التصورات ؟ .

 : نعم توجد صعوبات ، وقد تم ذكرها عند الرد على الفقرة الةابقة . الرد -

هل تم اتخاذ ىجراءات مد شأن ا أد تة ل التصديق على االتفاقيرة ؟ عمرال   : السؤال السادس -6

 ( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟ .16( مد المادة )2بأحكام الفقرة )

 ماهي هذ  اإلجراءات ؟ . -
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: تقوم و ارة العمل بدراةة االتفاقيات العربية والدولية لمعرفة مدى ىمكانية التصديق  الرد -

 علي ا ، في ضوء التشريعات الوطنية الةارية .

: ما مدى االةترشاد باألحكام الواردة في االتفاقية ، في تشريعاتكم النافذة فري  السؤال السـابر -7

 بلدكم ؟ .

حماية حقوق كافة فئات العمال ، واالةتفادة بكل مرا هرو تعمل دولة قطر على صيانة و : الرد -

متاح في ةبيل تحقيق ذل  ، ولذا فإن ا تقدر ما جاء في معايير العمل العربية مد أحكرام، كمرا 

 تضع ا في اعتبارها عند ىعداد التشريعات واألدوات القانونية الخاصة بمجال العمل .

حاب األعمال والعمال في بلدكم حيد ىعدادكم : هل تم التنةيق م  من مات أصالسؤال الثـامن -8

( مررد ن ررام اتفاقيررات وتوصرريات العمررل 17ل ررذا التقريررر، تمشرريا  مرر  مررا تقضرري برره المررادة )

 العربية؟.

 ماهي وج ة ن ر كل من ا حول هذا التقرير ىد وجدت . -

جرارة : نعم لقد تم ىرةال نةخة مد االةتبياد الخاص ب ذ  االتفاقية ىلى كرل مرد غرفرة ت الرد -

ول ) ممثل العمال ( ، وفي حال وصول ممثل أصحاب العمل ( ، وقطر للبتروصناعة قطر )  

 أ  ردود أو تعليقات أو مالح ات حوله ةيتم رفع ا ىلى مكتب العمل العربي.

 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي : •

(، 11ربيرة رقرم )أخذت اللجنة علما بما جاء فى تقرير حكومة دولة قطر حول االتفاقيرة الع

وتأمررل اللجنررة عرررض االتفاقيررة علررى الةررلطة المختصررة بالتصررديق، والتغلررب علررى الصررعوبات 

 التشريعية التى تحول دود التصديق علي ا .

 *  *  * 

 وجاء في التقرير ما يلي : -غير مصادقة على االتفاقية  –جمهورية مصر العربية  -هـ 

 بالتصديق على االتفاقية طبقا  للن ام الدةتورى في بلدكم ؟ .أوال  : مد هي الةلطة المختصة 

 رد الحكومة : •

يناير ينص على أد تكود الةلطة  25عقب ثوررة الذ  تم ىلغاؤ    1971دةتور عام    كاد

المختصة بالتصديق هي رئيس الجم ورية ، وخالل المرحلة االنتقالية التي أعقبت الثرورة 

المرحلة التي انت رت  ى للقوات المةلحة المصرية وهيكاد هذا االختصاص للمجلس األعل

 رئيس الجم ورية . ب اآلد بانتخا

 ثانيا  : هل تم عرض االتفاقية على الةلطة التشريعية المختصة بالتصديق في بلدكم ؟.

 رد الحكومة : •

 نعم تم العرض على الةلطة التشريعية المختصة بالتصديق ) مجلس الشعب ( .
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 ار الذ  تم اتخاذ  مد قبل الةلطة المختصة بالتصديق ؟ .ثالثا  : ماهو القر

 التصديق على االتفاقية . -

 ىرجاء التصديق . -

 عدم التصديق . -

 رد الحكومة : •

 ىرجاء التصديق  -

 رابعا  : 

 تشريعية تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد ؟ هل توجد صعوبات  •

 ماهي هذ  الصعوبات ىد وجدت . •

يرجي ذكر تعارض أحكام االتفاقيرة مر  التشرري  الروطني لإلطرالع علي را مرد قبرل لجنرة  •

 الخبراء القانونيد ؟.

 رد الحكومة : •

 نعم توجد صعوبات تشريعية :

أحكرام االتفاقيرة مر  بعرض أحكرام قرانود تتمثل الصعوبات التشريعية في تعارض بعرض  -

 . 2003( لةنة 12العمل رقم )

 أوجه التعارض بيد القانود المذكور واالتفاقية كالتالي : -

مر  المرادتيد األولري  2003( لةرنة 12( مد قرانود العمرل رقرم )148تتعارض المادة )

ه ... فرإذا رفرض والثانية مد االتفاقية مد حيث أن ا تنص في الفقرة الرابعة من را علرى أنر 

أحد الطرفيد البدء في ىجراءات المفاوضة الجماعيرة جرا  للطرر  اآلخرر أد يطلرب مرد 

الج ة اإلدارية المختصة تحري  ىجرراءات التفراوض بإخطرار من مرة أصرحاب العمرل أو 

المن مة النقابية للعمال بحةرب األحروال لمباشررة التفراوض الجمراعي نيابرة عرد الطرر  

 الرافض .. الل .

( مد ذات القانود على أنه . ىذا ثرار نر اع ممرا نرص عليره فري 169ل  تنص المادة ) كذ 

 المادة الةابقة وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتةةويته وديا .

هذاد النصاد يخالفاد أحكام مادتي االتفاقية األولرى والثانيرة حيرث أنره فري مف روم هراتيد 

حق يجو  التمة  به أو التنا ل عنه بمحض ىرادة أ   المادتيد تعتبر المفاوضة الجماعية

مد الطرفيد في حيد جعل قانود العمل المصر  اللجروء ىلرى المفاوضرة الجماعيرة أمررا 

 وجوبيا .
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 خامةا  : 

 عملية تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد ؟ هل توجد صعوبات  •

 براء القانونييد ؟ .ماهي الصعوبات ىد وجدت لإلطالع علي ا مد قبل لجنة الخ •

هل هنا  صعوبات اقتصادية تحول دود التصديق على االتفاقيرة حترى اآلد ؟ مرا هرى ىد  •

 وجدت ؟

 –هل هنا  صعوبات أخرى تحول دود التصديق على االتفاقية حتري اآلد ؟ ) اجتماعيرة  •

 ةياةية .. الل ( ما هي أد وجدت ؟ .

 رد الحكومة : •

 دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد .نعم توجد صعوبات عملية تحول 

( مرد القرانود 148تتمثل هذ  الصعوبات في أنه في حالة تطبيق االتفاقية وتعديل المرادة )

بحيث تتر  حرية اختيار المفاوضرة الجماعيرة كوةريلة لحرل الن اعرات العماليرة خاضرعة 

الت االقتصرادية اإلنتراج ، فأنره فري  ررو  التحرو االن اع اللذيد هما طرفر  ىة طرفإلراد 

والتعديل ال يكلي وتنامي  اهرة البطالة فأنه مد الملموس في الواقر  العملري أد اصرحاب 

العمل غالبا ما يرفضود الجلوس على مائدة المفاوضرة مر  العمرال وذلر  مرد منطلرق أد 

التفاوض الجماعي يتم مد أجل الحصول على شروط و ررو  عمرل أفضرل للعمرال مرد 

قانود ، حيث أد أحكرام القرانود مضرمود تطبيق را مرد خرالل ىشررا  تل  التي يوفرها ال

 الةلطات اإلدارية والقضائية .

أما الم ايا األفضل فمد العةير أد يرضل ل ا صراحب العمرل خاصرة فري  رل ال ررو  

الةابق اإلشارة ىلي ا، ومد هنا فإنه ليس مرد المتوقر  أد يقبرل أصرحاب العمرل المفاوضرة 

ود ، لذا فإنه حرصا على حماية حرق العمرال فري الةرعي مرد أجرل دود فرض ا بقوة القان

تحةيد شروط و رو  عمل م ، وض  المشرع هرذا الرنص أمرال منره فري دعرم وتعضريد 

 الحركة العمالية وىرةاء دعائم العدالة االجتماعية .

ةادةا  : هل هنا  تصرورات لرديكم للتغلرب علرى الصرعوبات التري ذكررتم ب رد  التصرديق علرى 

 االتفاقية مةتقبال  ؟ ماهي هذ  التصورات ؟ .

 رد الحكومة : •

 نعم هنا  بعض التصورات تتمثل في أنه يتم ىجراء تعديل قانود العمل .

 ةابعا  : هل تم اتخاذ ىجراءات مد شأن ا أد تة ل التصديق على االتفاقية ؟

 لعمل العربية .( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات ا16( مد المادة )2عمال  بأحكام الفقرة )
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 رد الحكومة : •

نعم حيث قامت الو ارة بعرض االتفاقية على الج ات المعنية لدراةت ا وىبداء الرأ  بشأد 

 التصديق علي ا مد عدمه ، وكذل  تم عرض ا على المجلس االةتشار  للعمل .

 بلدكم ؟ ثامنا  : ما مدى االةترشاد باألحكام الواردة باالتفاقية في تشريعاتكم النافذة في

 رد الحكومة : •

حرص المشرع المصر  على وض  باب   2003( لةنة  12عند وض  قانود العمل رقم )

خاص بالمفاوضة الجماعية في القرانود كمرا يرتم االةترشراد بأحكرام االتفاقيرة عنرد تعرديل 

 أحكام القانود حاليا  .

ىعدادكم ل ذا التقريرر  دحي حاب األعمال والعمال في بلدكمتاةعا  : هل تم التنةيق م  من مات أص

( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟ ماهي وج ة ن ر 17تمشيا  م  ما تقضي به المادة )

 كل من ما حول هذا التقرير ىد وجدت ؟ .

 رد الحكومة : •

 نعم ، تم عرض التقرير على من مات أصحاب العمل والعمال التالية :

 أوال  : أصحاب األعمال :

 اتحاد الصناعات المصرية . -

 التجارية . االتحاد العام للغر  -

 ثانيا  : العمال :

 االتحاد العام لنقابات عمال مصر . -

 اتحاد النقابات المةتقلة . -

 ولم ترد من م أية تعليقات حول ا حتى تاريخه .

 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي : •

جم ورية مصر العربية حول االتفاقية العربية أخذت اللجنة علما  بما جاء في تقرير حكومة 

 ( ، وتأمل اللجنة اتخاذ اإلجراءات المناةبة لتة يل التصديق على االتفاقية .11رقم )

 *  *  * 

بشــأن حــق العامــل العربــى فــى التأمينــات  1981( لســنة 14ثامنــا :  االتفاقيــة العربيــة رقــم )

 األقطار العربية :االجتماعية عند تنقله للعمل فى أحد 

الح ت اللجنة، بعد ىطالع ا على الوثيقة التى عرضر ا علي را مكترب العمرل العربرى برأد  -1

عددا مد الدول األعضراء ال الرت لرم تروا  المكترب حترى اآلد بتقاريرهرا حرول االتفاقيرة 

بشأد حق العامرل العربرى فرى التأمينرات االجتماعيرة عنرد  1981( لةنة 14العربية رقم )
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لعمل فى أحد األقطار  العربية، تطبيقا للفقرة الثانيرة مرد المرادة الةادةرة عشررة مرد تنقله ل

 ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، والدول المعنية هى :

 غير مصادقة على االتفاقية    مملكة البحريد  -

 غير مصادقة على االتفاقية   الجم ورية التونةية -

 االتفاقيةغير مصادقة على    جم ورية جيبوتى -

 غير مصادقة على االتفاقية   جم ورية الةوداد -

 غير مصادقة على االتفاقية  الجم ورية العربية الةورية  -

 غير مصادقة على االتفاقية    دولة الكويت  -

 غير مصادقة على االتفاقية   الجم ورية اللبنانية  -

 غير مصادقة على االتفاقية     لرريرربرريررا -

 غير مصادقة على االتفاقية  ة الموريتانيةالجم ورية اإلةالمي -

 غير مصادقة على االتفاقية   الجم ورية اليمنية -

لذل  ترى اللجنة عرض هذا األمر على المؤتمر العام التخاذ ما يرا  مناةبا  بشأد تنفيذ تلر  

فاقيرة الدول الت امات ا المنصوص علي ا فى ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، علما بأد االت

 .1993المشار ىلي ا بدأت متابعت ا منذ عام 

( مرد الردول 14وصل ىلى مكتب العمرل العربري تقرارير حرول االتفاقيرة العربيرة رقرم ) -2

 التالية:

 المملكة األردنية ال اشمية . -
 دولة اإلمارات العربية المتحدة . -
 الجم ورية الج ائرية . -
 المملكة العربية الةعودية . -
 ُعماد .ةلطنة  -
 دولة قطر . -

 دراسة التقارير :**  

 -وجاء في التقرير ما يلي : –غير مصادقة على االتفاقية  –المملكة األردنية الهاشمية  (أ)

علرى الةرلطات المختصرة ؟ ومرد  1981( لةنة 14هل تم عرض االتفاقية العربية رقم ) -1

 هي هذ  الةلطات ؟

 والمؤةةة العامة للضماد االجتماعي .تم عرض االتفاقية على و ارة العمل  -

 ماهو اإلجراء الذ  اتخذته هذ  الةلطات ؟ -2

 تم أخذ العلم باالتفاقية . -
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هل تم عرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق ؟ ما هو اإلجراء الذ  ترم اتخراذ   -3

 بشأن ا ؟

 ال ، لم يتم عرض ا على الةلطة المختصة بالتصديق . -

 تشريعية تحول دود التصديق على األتفاقية حتى اآلد ؟ . هل توجد صعوبات  -4

ما هي الصعوبات ىد وجدت ؟ يرجى ذكر تعارض أحكام االتفاقيرة مر  التشرري  الروطني  -

 لإلطالع علي ا مد قبل لجنة الخبراء القانونييد .

 تشريعية تحول دود التصديق على االتفاقية مد حيث : توجد صعوبات نعم ،  -

( مد االتفاقية نصت على أنه " ال تةررى أحكرام االتفاقيرة علرى مرد يةرتثني م 2* المادة )

التشري  الوطني " وهنا اختال  الفئات المةتثنا  مد تطبيق أحكام القرانود مرد بلرد آلخرر 

 نتقال ا مد بلد آلخر .يؤدى لالنتفاض مد حقوق بعض الفئات العاملة عند ا

( مد االتفاقية عدم ىمكانية تفعيل التأميد الصحي في الوقت الحالي ألد تطبيق 3* المادة )

/ج( مرد قرانود الضرماد 3هذا التأميد معلق على قرار مد مجلس الو راء حةب نص )م

 االجتماعي األردني .

ات المقتطعرة مرد المرؤمد ( مد االتفاقية الت ام المؤةةرة بتحويرل االشرتراك4/2* المادة )

عليه في تأميد الشيخوخة والعج  والوفاة ىلى ج ا  التأمينات االجتماعية ىلى خارج البالد 

يتعارض م  أحكام قانود الضماد االجتماعي واألن مة الصادرة بمقنضرا  مرد حيرث أنره 

ةمح فقط بتحويل رواترب التقاعرد وتعرويض الدفعرة الواحردة ىلرى حةراب المرؤمد علري م 

 ةاب المؤةةات التأمينية في الدول األخرى .لح

( مد االتفاقية ىحتةاب مدة الخدمة التي يؤدي ا المؤمد عليه خرارج قطرر  فري 5* المادة )

الوطد العربي ضرمد خدماتره المرؤمد علي را ... وفري ذات الوقرت لره الحرق فري اختيرار 

انت ت خدماته فيه أو  احتةاب المعاش المةتحق وفق أحكام الن ام التأميني في القطر الذ 

الن ام التأميني في قطر  األصلى . وهنا توجد ىشكالية حول اختال  نةبة االقتطراع التري 

يؤدي ا المؤمد عليه مد تشري  آلخر في حال طلب تةروية حقوقره بموجرب ن رام ترأميني 

يد غير الن ام الذ  كاد يؤدى عليه اشتراكاته ، مما يؤدى ىلى اختالل التوا د القانوني بر 

ما يؤديه المؤمد عليه مد الت امات )االشتراكات الش رية التى تقتطع ا المنشأة مد أجرور 

المؤمد علي م( وما ةو  يؤول ىليه مد حقروق تأمينيرة جرراء المطالبرة ب را وفقرا  ألحكرام 

 قانود آخر غير القانود الذ  تم شموله وفقا  ألحكامه طيلة فترة عمله .

دود التصرديق علرى االتفاقيرة حترى اآلد ؟ مرا هري ىد  عمليرة تحرول هل توجد صعوبات  -5

 وجدت ؟ لإلطالع علي ا مد قبل لجنة الخبراء القانونييد .



49 

 
 قانونيينالخبراء اللجنة ل -33اتفاقيات و د  – 2013 – 40 – 6بند 

هل هنا  تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التري ذكررتم ، ب رد  تةر يل التصرديق  -

 على االتفاقية مةتقبال  ؟ ما هي هذ  التصورات ؟ .

تشرريعات المن مرة للتأمينرات االجتماعيرة مرد هنا  صعوبات عملية مد حيث ىخرتال  ال

تشري  آلخر ، باإلضافة ىلى وجود صعوبات اجتماعية مد حيث التبايد في أعداد الةركاد 

 وعدم توا د العمالة الوافدة واختالف ا مد قطر آلخر .

مد الممكد وكخطوة لتة يل عملية التصديق علرى االتفاقيرة مةرتقبال  ىضرافة  التصورات :

ة تراعي التبايد في الوض  االقتصاد  للدول العربية مد ج ة ، وأعداد العمالرة بنود جديد 

مررد ج ررة أخرررى ، وىنشرراء صررندوق عربرري خرراص بالتأمينررات االجتماعيررة يررتم تغذيترره 

بإشتراكات مد الدول األعضاء م  اختال  نةبة االشتراكات المفروضة على كرل عضرو 

ل وعدد العمالة مد ج ة ، والوض  االقتصاد  بحيث تتم مراعاة التركيبة الديمغرافية للدو

 للدول مد ج ة أخرى .

هل تم اتخاذ ىجراءات مد شأن ا أد تة ل التصديق على االتفاقيرة ؟ عمرال  بأحكرام الفقررة  -6

 ( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟ .16( مد المادة )2)

 ما هي اإلجراءات ؟ . -

، من ا ىضافة تأميد األمومة وتأميد التعطل عد العمل  نعم ، تم اتخاذ جملة مد اإلجراءات 

 مد ضمد التأمينات المشمولة بأحكام القانود .

ما مد  اإلةترشاد باألحكام الرواردة فري االتفاقيرة فري تشرريعاتكم النافرذة فري بلردكم التري  -7

 ؟ . 1981صدرت بعد ةنة 

حيرث ىضرافة ترأمينيد ( مرد 6ىضافة ىلى ما تم ذكر  فري اإلجابرة علرى الةرؤال الةرابق )

أيضرا  هنرا  ىمكانيرة الجمر  بريد  2010( لةرنة 7جديديد بموجب القانود المؤقت رقرم )

الرواتب المقررة بموجب أحكام قانود الضماد االجتمراعي وأ  راترب تقاعرد  أو راترب 

/ب( مررد 6/2اعررتالل مقرررر بموجررب أ  تشررريعات أخرررى ، وذلرر  تماشرريا  مرر  المررادة ) 

 االتفاقية .

، بلدكم حيد ىعدادكم ل ذا التقرير التنةيق م  من مات أصحاب األعمال والعمال في  هل تم -8

 ( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟ .17ضي به المادة )تماشيا  م  ما تق

 ما هي وج ة ن ر كل من ا حول هذا التقرير ىد وجدت ؟ . -

ات الحكومية وأصحاب العمرل نعم ، حيث يتم التنةيق بشكل دور  ومةتمر فيما بيد الج 

والعمال عند مناقشة أ  تشري  يتعلق بالتأمينات االجتماعية ، ىذ أد مجلس ىدارة المؤةةة 

يقوم على ثالث مرتك ات أةاةية هي الحكومة واالتحاد العرام لنقابرات العمرال وأصرحاب 

 العمل .
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 الررت هنررا  وكانررت وج ررة ن رهررا أن ررا مرر  االتفاقيررة مررد حيررث المضررمود ، ىال أنرره ال 

صعوبات فنية وتشريعية واقتصادية تحول دود القدرة علرى التصرديق علرى االتفاقيرة فري 

 الوقت الراهد .

 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :  •

أخذت اللجنة علما  بمرا جراء فري تقريرر حكومرة المملكرة األردنيرة ال اشرمية حرول االتفاقيرة 

والتغلب علرى ية على الةلطة المختصة بالتصديق اللجنة عرض االتفاق( ، وتأمل 14العربية رقم )

 الصعوبات التى تحول دود التصديق علي ا.

 *  *  * 

 وجاء في التقرير ما يلي :  –اقية  غير مصادقة على االتف  –  دولة اإلمارات العربية المتحدة ( ب)

( مرد ن رام 16أعد هذا التقرير مد قبل حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة طبقا لحكم المرادة )

.  فيمرا  30/8/2012ىتفاقيات وتوصيات العمل العربية  وهو يغطي الفترة ال منيرة المنت يرة فري 

لي را وفقرا  يتعلق ببياد اإلجراءات المتخذ  لتة يل التصديق على االتفاقيات التى لم يتم التصرديق ع

 للنموذج المعد مد قبل مكتب العمل العربي . 

 من هي السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقية طبقا للنظام الدستوري في بلدكم ؟  1

المجلس األعلى لالتحاد والذ  يتشكل مد حكام اإلمارات الةب  المكونة طبقا للن ام الدةتور  فإد  

ت م فري حالرة غيراب م أو تعرذر وجرودهم ، هرو أرفر  ةرلطة لالتحاد أو مد يقوم مقرام م فري ىمرارا

دةتورية في دولة اإلمارات العربية المتحدة . وهو أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية . وهو الذ  يرةم 

الةياةات العامة ويقرّر التشرريعات االتحاديرة ، وهرو المعنري كرذل  بالتصرديق علرى اإلتفاقيرات و 

 المعاهدات الدوليه . 

هل تم عرض االتفاقية على السلطه المختصه بالتصديق في بلدكم ، وما هو القرار الذي :  3/ 2

 تم إتخاذه بشأنها ؟

نعم تم عرض االتفاقيه على الةلطه المختصه  بالتصديق مر  اخرى خالل ش ر يونيو مرد العرام  

 الجار  و قد اوصت بإرجاء التصديق ىلى وقت الحق .

 حول دون التصديق على اإلتفاقية حتى األن ؟هل توجد صعوبات تشريعية ت - 4

التشريعات المعنية بتن يم  الحرق فري الحصروص علرى التامينرات االجتماعيره و المعاشرات بدولرة 

 االمارات العربية المتحدة هي : 

 ( في شأد المعاشات و التأمينات االجتماعية .1999(  لعام )7القانود االتحاد  رقم ) ▪

( لعرام 7( بتعديل أحكام القانود االتحراد  رقرم )2007( لةنة )7القانود االتحاد  رقم ) ▪

 (  بإصدار قانود المعاشات  و التامينات االجتماعية .1999)
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( 7بشأد تعديل بعض احكام القانود االتحاد  رقم )  2006لةنة   6القانود االتحاد  رقم   ▪

 ( 1999لةنة )

القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام ن ام مرد بشأد  2007لةنة  18قرار مجلس الو راء رقم  ▪

 الحماية التأمينية على مواطني دول المجلس العامليد في دولة اإلمارات العربية المتحدة .

تعميم ةمو الشيل حمداد بد راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي / و ير المالية والصرناعة  /  ▪

،  2007( لةرنة 3ات رقرم )نائب رئيس مجلس ىدارة ال يئرة العامرة للمعاشرات و التأمينر 

بشأد القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام ن ام مد الحماية التأمينية على مواطني دول المجلس 

 العامليد في دولة اإلمارات العربية المتحدة .

 حيث تقضي تل  التشريعات بما يلي : 

o  عرد جمير  ىلت ام أصحاب العمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة باإلشترا  ال اميرا

المو فود/ العاملود الذيد يحملود جنةية ىحدى دول المجلس مد العامليد لديه ، و ذل  

، أو الذيد يلتحقود بالعمل بعد هذا التاريل ، وذل  طبقا للرن م  1/1/2007ىعتبارا مد 

 التأمينيه المقر  في دول م مد حيث التةجيل و االشترا  . 

o  المةرتحقة عنره ةرواء فري ذلر  الحصرة الترى على صاحب العمل أد يؤد  االشتراكات

يقتطع ا مد مرتب العامل لديه أو الحصة التى يتحمل ب ا وفقا للن ام المشار اليره ، بمرا 

ال يتجاو  حصة صاحب العمل المقرر  لمواطني دولة االمارات العربيه المتحردة الرذيد 

ى المو ر  يعملود لديه ، و لصاحب العمل أد يخصم ا  فروق اشتراكات تةرتحق علر 

 او العامل الخليجي وفقا للن ام التاميني المعمول به في دولته .

o  ال يلت م صاحب العمل بمكافأة ن اية الخدمرة المقررر  للعرامليد او المرو فيد الخليجيريد

لديه طبقا ألن مة الخدمة أو قانود العمل الةاريه في شأن م ، ىال عد المدد الةابقة علرى 

  عدم االخالل بأ  حقوق أو م ايا أخرى قد تكود مقرر  وفقا تطبيق ن ام مد الحماية م

 لألن مة التى يلت م ب ا صاحب العمل م  العامليد لدية .

o  يخض  العامليد المرؤمد علري م مرد مرواطني دول مجلرس التعراود  العرامليد فري دولرة

ل رم مرد اإلمارات العربيه المتحدة لن ام التقاعد / التامينات اإلجتماعيره الةراريه فري دو

 حيث المناف  التأمينية عند ىنت اء خدمت م .

بشرأد تطبيرق  2007لةرنة  18و هنا تجدر االشارة ىلرى اد ، قررار مجلرس الرو راء رقرم 

أحكام ن ام مد الحماية التأمينيرة علرى مرواطني دول المجلرس العرامليد فري دولرة اإلمرارات 

لقادة دول مجلس التعاود الخليجي و العربية ، قد جاء في ىطار تنفيذ قرارات  ) قمة  ايد (  

 . 2004التى عقدت في مملكة البحريد عام 

 وتجدود رفق هذا التقرير  نةخة مد : 
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 النموذج الموحد لن ام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاود لدول الخليج العربية •

 د (ي)المواطنيد البحريني الحكومي  القطاع-دليل الن ام الموحد لمد الحماية التأمينية  •

 د (ي)المواطنيد البحريني   القطاع الخاص -دليل الن ام الموحد لمد الحماية التأمينية  •

 )المواطنيد الةعودييد (   القطاع العام- دليل الن ام الموحد لمد الحماية التأمينية  •

 )المواطنيد الةعودييد (القطاع الخاص - دليل الن ام الموحد لمد الحماية التأمينية  •

 دليل الن ام الموحد لمد الحماية التامينية للمواطنيد القطرييد . •

 ة للمواطنيد الكويتييد .دليل الن ام الموحد لمد الحماية التأميني •

 القطاع العام ) المواطنيد العمانييد (  –دليل الن ام الموحد لمد الحماية التامينية  •

 القطاع الخاص  ) المواطنيد العمانييد (  –دليل الن ام الموحد لمد الحماية التامينية  •

جوهرررررر االتفاقية يتضح مما ةبق أد التشري  في دولة األمارات العربية المتحدة ليس ببعيدا عد  

 .لمواطنيدمد م لة الحمايه االجتماعيه على العامليد العرب في الررردوله مد غير ا أحيث يقر مبد 

علي را فري الفترر  الحاليره كراد التصرديق ل الدراةة ، فإنه مد الصعوبة بمتفاقية محالفيما يتعلق با

حيث ال يشمل القانود كافة العمال العرب العامليد في الدوله ، حيث يقتصر التطبيق خرالل الفترر  

 الحاليه على مواطني دول المجلس .

( ىلرى ال يئرة 14وفي هذا الصدد فةتقوم و ارة العمل بإرةال نةرخه مرد االتفاقيره العربيرة رقرم )

ت ا و موافاتنرا برأرائ م و مالح رات م بشرأد دراةرة ات في الدولرة لدراةر ينات و المعاشالعامة للتأم

 ىمكانيررررررة تطبيررررررق مررررررا جرررررراء في ررررررا و مررررررد ثررررررم  ، دراةررررررة ىمكانيررررررة التصررررررديق . 

 هل تم اتخاذ اجراءات من شانها ان تسهل التصديق على اإلتفاقية : – 5

ت ا و مقارنت ررا لدراةرر تفاقيررات العربيرره و الدوليرره تقرروم و ارة العمررل حاليررا بمراجعررة كافررة اال

بالتشريعات الوطنيه  ، تم يدا لرف  االتفاقيات الترى يمكرد التصرديق علي را  الرى المجلرس االعلرى 

 بأةباب  ىقتراح التصديق  . لإلتحاد مشفوعة 

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

المختصرة بالتصرديق ، ( علرى الةرلطة 14أخذت اللجنة علما بعرض االتفاقية العربية رقم )

 وتأمل فى اتخاذ اإلجراءات المناةبة لتة يل التصديق على االتفاقية .

 *  *  * 

 -وجاء في التقرير ما يلي : –غير مصادقة على االتفاقية  –الجمهورية الجزائرية  ( ج)

ال يوجد هنا  تميي  بيد العمال الج ائرييد والعمال العرب الوافديد فري مجرال التأمينرات 

عية حيث يةتفيد هؤالء مد الحقوق التي تخول ا األحكرام القانونيرة الةرارية وعلرى االجتما

الو يفة الةارية التي يشغلون ا ويخضعود لاللت امات ذات الطاب  الم ني الناجمة عن را ، 

http://www.gpssa.ae/ar-SA/aboutus/Documents/دليل%20البحرين%20حكومي.doc
http://www.gpssa.ae/ar-SA/PensionGuide/PensionGuideDocs/Page-30.doc
http://www.gpssa.ae/ar-SA/aboutus/Documents/المملكة%20العربية%20السعودية3%20قطاع%20حكومي.doc
http://www.gpssa.ae/ar-SA/aboutus/Documents/السعودية%20خاص.pdf
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كما يةتفيدود في حالة مرض م أو ىصابت م بحادث أو مرض يع ى ىلى الخدمة مد أحكام 

 لمعمول به في هذا المجال .تشري  الضماد االجتماعي ا

 ◘ المالح ات .

 والتي تخص :  2و  1( وأحكام المادة الرابعة الفقرتيد 4ىد أحكام المادة الثالثة الفقرة ) •

تعويض الدفعة الواحدة ) المكافأة( في حالة ىصرابة العمرل والمررض الم نري والشريخوخة  -

 والعج  ،

والوفرراة ىلررى ج ررار التأمينررات االجتماعيررة تحويررل اشررتراكات تررأميد الشرريخوخة والعجرر   -

)الضماد االجتماعي( في دولتره أو أ  قطرر يطبرق الترأميد المرذكور ويقررر اإلقامرة فيره 

 بصورة ن ائية .

تتناقض م  أحكام الضماد االجتماعى فيما يخص التعويض عرد حرادث العمرل والمررض 

يوليرو/ تمرو   2ى ( المرؤرف فر 83/13الم نى والعجر  المنصروص علي را فرى القرانود )

المتعلق بحوادث العمل واألمراض الم نية وكذا مر  األحكرام المتعلقرة بالمعاشرات  1983

المتعلرق  1983يوليو/ تمرو   2( المؤرف فى 83/12المنصوص علي ا فى القانود رقم )

 بالتقاعد .

 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي : •

حكومرة الجم وريرة الج ائريرة وتأمرل أد يكرود الررد أخذت اللجنة علما بما جاء فى تقرير 

، وأد يحردد (14حول االتفاقية العربية رقم ) وفق نموذج التقرير الذى أرةله مكتب العمل العربى

 الرد فيما ىذا تم عرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق مد عدمه.

 *  *  * 

 وجاء في التقرير ما يلى : –اقية غير مصادقة على االتف –المملكة العربية السعودية  (د)

( بشأد حق العامل العربي في التأمينرات االجتماعيرة عنرد تنقلره 14االتفاقية العربية رقم )

 م : 1981للعمل في أحد األقطار العربية لةنة 

( : الةلطة المختصة بالتصديق على االتفاقية هي مجلس الرو راء ، علمرا 1ىجابة الفقرة ) -

 ءات التي يتم اتخاذها عرض تل  االتفاقية على مجلس الشور  .بأنه مد بيد اإلجرا

 ( : نعم 2ىجابة الفقرة رقم ) -

 ( : ىرجاء التصديق علي ا .3ىجابة الفقرة رقم ) -

 ( : نعم .4ىجابة الفقرة رقم ) -

 ىد أةباب عدم التصديق على تل  االتفاقية ت ل متفاوتة مد حيث :
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االتفاقية م  نصروص األن مرة الداخليرة المعمرول ب را أو التوج رات عدم انةجام نصوص تل   -1

 الوطنية أو الةياةة الوطنية .

ىد ن ام التأمينات االجتماعية بالمملكة ال يشمل أحكام تتعلق بتبادل المناف  التأمينية بريد الردول  -2

 . شأنه في ذل  شأد الكثير مد أن مة الدول األخرى ، الةيما تل  المةتدامة للعمالة

 ( : كةابقة .5ىجابة الفقرة رقم ) -

 ( : لم يتم اتخاذ أ  ىجراءات .6ىجابة الفقرة رقم ) -

( : نود اإلشارة ىلى أد المملكة العربية الةعودية تن ر باهتمام على جمي  7ىجابة الفقرة رقم ) -

ار االتفاقيات العربية وال يعني عدم التصديق على بعض االتفاقيات أن ا ال تؤخرذ بعريد االعتبر 

 بل تةعى قدر اإلمكاد على العمل بروح تل  االتفاقيات أو التوصيات واالةتفادة من ا .

 ( : تم ىرةال نةل مد هذا التقرير ىلى كل مد :8ىجابة رقم ) -

 الدكتورة / لما بنت عبد الع ي  الةليماد . -1

 نائب رئيس مجلس ىدارة الغرفة التجارية بجدة . –ممثل أصحاب العمل 

 ل بد محمد رضواداألةتاذ / نضا -2

 رئيس اللجنة الوطنية للجاد العمالية .

 ولم نتلق مد اصحاب العمل أو العمال أ  مالح ات حتى تاريل ىرةال التقارير .

 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي : •

(، على الةرلطة المختصرة بالتصرديق، 14أخذت اللجنة علما بعرض االتفاقية العربية رقم )

اللجنة التغلب على الصعوبات التشريعية واتخاذ اإلجراءات المناةبة لتة يل التصديق علرى وتأمل 

 االتفاقية .

 *  *  * 

 وجاء فى التقرير مايلي : –غير مصادقة على االتفاقية  -ـان سلطنـة ُعـم (ه)

 مد هي الةلطة المختصة بالتصديق على االتفاقية طبقا  للن ام الدةتور  في بلدكم ؟ .1

مجلررس الررو راء بالةررلطنة بعررد اخررذ موافقررة ومالح ررات ومرئيررات الج ررات المختصررة               

 )و ارة الشؤود القانونية، وبعض الو ارات المعنية وفقا الختصاصات ا(.

 هل تم عرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق في بلدكم ؟ .2

لةرلطات المختصرة فري الةرلطنة، وترم ىبرالغ نعم ، تم عرض االتفاقية المذكورة أعال  على ا     

بترراريل  5/2002مكتررب العمررل العربرري بررذل  بموجررب خطرراب الررو ارة رقررم )وق ع/م و/

 م(.27/6/2002
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 .  ما هو القرار الذ  تم اتخاذ  بشأن ا مد قبل الةلطة المختصة بالتصديق ؟3

 أخذ العلم ب ا.   

 التصديق على االتفاقية حتى  اآلد ؟وجد صعوبات تشريعية تحول دود ت.  هل 4

   .نعرررررررم     

 ما هي هذ  الصعوبات ىد وجدت ؟  -

بعض التشريعات المطبقة في الةلطنة ال تتناةب م  بعض المواد الواردة في االتفاقية، حيث  

 ال يوجد تشري  في الفترة الحالية يغطي تأمينات القوى العاملة الوافدة .

يرجى ذكر تعارض أحكام االتفاقية م  التشري  الوطني لالطالع علي ا مد قبل لجنة الخبرراء  -

 القانونييد .

 توجد صعوبات عملية تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد ؟.  هل 5

 ما هي الصعوبات ىد وجدت ؟ لالطالع علي ا مد قبل لجنة الخبراء القانونييد. -

 هل هنا  صعوبات اقتصادية تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد؟ ما هي ىد وجدت؟ -

االتفاقيرة حتررى اآلد؟ )اجتماعيرررررة، هرل هنررا  صرعوبات أخرررى تحررول دود التصرديق علررى  -

 ةياةيررة ..الل( . ما هي ىد وجدت ؟

هل هنا  تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التي ذكرتم، ب د   تةر يل التصرديق علرى   -

 االتفاقية مةتقبال ؟ ما هي هذ  التصورات ؟

 تمت اإلشارة ىلي ا  في الةؤال الةابق.     

( 2د شأن ا أد تة ل التصديق على االتفاقية ؟ عمال  بأحكام الفقررة ).  هل تم اتخاذ ىجراءات م6

 ( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟16مد المادة )

 نعم      

 ما هي هذ  اإلجراءات ؟  -

 تمت دراةة االتفاقية مد قبل الج ات المعنية.        

 االتفاقية في تشريعاتكم النافذة في بلدكم ؟.  ما مدى االةترشاد باألحكام الواردة في 7

 تم االةترشاد باالتفاقية عند ىعداد مشروع التأميد على العمال غير العمانييد.

.  هل تم التنةيق م  من مات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم عند ىعداد هذا التقرير، تمشيا 8

 لعمل العربية ؟( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات ا17م  ما تقضي به المادة )

نعم  تقوم الو ارة بالتنةيق م  من مات أصرحاب األعمرال )غرفرة تجرارة وصرناعة عمراد(      

 واالتحاد العام لعمال الةلطنة عند ىعداد هذ  التقارير واألخذ بمرئيات م.
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 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

(، على الةرلطة المختصرة بالتصرديق، 14أخذت اللجنة علما بعرض االتفاقية العربية رقم )

وتأمل اللجنة التغلب على الصعوبات التشريعية واتخاذ اإلجراءات المناةبة لتة يل التصديق علرى 

 االتفاقية .

 *  *  * 

 وجاء في التقرير ما يلي : –غير مصادقة على االتفاقية  –دولة قطر  ( و)

العمل العربي والرذ  يحتروى علرى عردد هذا التقرير تم ىعداد  وكتابته وفقا  لنموذج مكتب 

مد األةئلة المذكورة أدنا  ، والرد علي ا فيما يتعلرق براإلجراءات المتخرذة بشرأد االتفاقيرة 

 المشار ىلي ا أعال  ، وهي كما يلي :

الةؤال األول : مد هي الةلطة المختصة بالتصديق على االتفاقية طبقا  للن ام الدةتور  في -1

 بلدكم ؟ .

 مجلس الو راء . الرد : -

 الةؤال الثاني : هل تم عرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق في بلدكم ؟ -2

 الرد : لم يتم العرض على الةلطة المختصة . -

 الةؤال الثالث: ما هو القرار الذ  تم اتخاذ  بشأن ا ، مد قبل الةلطة المختصة بالتصديق؟ -3

 التصديق على التفاقية . -

  ا .ارجاء التصديق علي -

 عدم التصديق . -

 الرد : لم يتم العرض . -

 تشريعية تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد؟ هل توجد صعوبات الةؤال الراب :  -4

 ماهي هذ  الصعوبات ىد وجدت ؟ . -

يرجى ذكر تعارض أحكام االتفاقية مر  التشرري  الروطني لإلطرالع علي را مرد قبرل لجنرة  -

 الخبراء القانونييد .

االتفاقية على االلت ام بعدم التفرقة بيد الرعايا العرب والوطنييد واألجانب في : نص   الرد -

التغطية التأمينية بشرط المعاملة بالمثل ، يتعارض م  التشريعات القطرية التى تقصر ذل  

م  2002( لةرنة 24( مد القرانود رقرم )2على المواطنيد ، وذل  ما نصت عليه المادة )

 ت .بشأد التقاعد والمعاشا

 عملية تحول دود التصديق على االتفاقية حتي اآلد؟ هل توجد صعوبات الةؤال الخامس:  -5
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 ماهي الصعوبات ىد وجدت ؟ لإلطالع علي ا مد قبل لجنة الخبراء القانونييد . -

هل هنا  صعوبات اقتصادية تحول دود التصرديق علرى االتفاقيرة حترى اآلد ؟ مراهي ىد  -

 وجدت .

لديكم للتغلب على الصعوبات التري ذكررتم ، ب رد  تةر يل التصرديق هل هنا  تصورات  -

 على االتفاقية مةتقبال  ؟ ماهي هذ   التصورات ؟ .

الرد : تقوم و ارة العمل بدراةة االتفاقيات العربية والدولية لمعرفة مدى ىمكانية التصديق  -

 الوطنية الةارية .فى ضوء التشريعات علي ا ، 

اتخاذ ىجراءات مد شأن ا أد تة ل التصديق على االتفاقية ؟ عمال   الةؤال الةادس : هل تم -6

 ( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟ .16( مد المادة )2بأحكام الفقرة )

 ماهي هذ  اإلجراءات ؟ . -

الرد : تقوم و ارة العمل بدراةة االتفاقيات العربية والدولية لمعرفة مدى ىمكانية التصديق  -

 ي ضوء التشريعات الوطنية الةارية .علي ا ، ف

الةؤال الةاب  : ما مدى االةترشاد باألحكام الواردة في االتفاقية ، في تشريعاتكم النافذة في  -7

 بلدكم ؟ .

الرد : تعمل دولة قطر على صيانة وحماية حقوق كافة فئات العمال ، واالةتفادة بكل مرا هرو  -

ما جاء في معايير العمل العربية مد أحكرام، كمرا  متاح في ةبيل تحقيق ذل  ، ولذا فإن ا تقدر

 تضع ا في اعتبارها عند ىعداد التشريعات واألدوات القانونية الخاصة بمجال العمل .

الةؤال الثامد : هل تم التنةريق مر  من مرات أصرحاب األعمرال والعمرال فري بلردكم حريد  -8

د ن رام اتفاقيرات وتوصريات ( مر 17ىعدادكم ل ذا التقرير ، تمشيا  م  ما تقضي به المرادة )

 العمل العربية ؟.

 ماهي وج ة ن ر كل من ا حول هذا التقرير ىد وجدت . -

الرد : نعم لقد تم ىرةال نةخة مد االةتبياد الخاص ب ذ  االتفاقية ىلى كرل مرد غرفرة تجرارة  -

وصناعة قطر ) ممثل أصحاب العمل ( ، وقطر للبترول )ممثل العمال( ، وفى حالة وصرول 

 ردود أو تعليقات أو مالح ات حوله ةيتم رفع ا ىلى مكتب العمل العربي.أ  

 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي : •

(، 14أخذت اللجنة علما بما جاء فى تقرير حكومة دولة قطر حول االتفاقيرة العربيرة رقرم )

عوبات وتأمررل اللجنررة عرررض االتفاقيررة علررى الةررلطة المختصررة بالتصررديق، والتغلررب علررى الصرر 

 .التشريعية التى تحول دود التصديق علي ا

 *  *  * 
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 بشان تأهيل وتشغيل المعوقين : 1993( لسنة 17تاسعا : االتفاقية العربية رقم )

الح ت اللجنة ، بعد اطالع ا على الوثيقة التى عرض ا علي ا مكتب العمل العربى بأد 

اآلد بتقاريرهرا حرول االتفاقيرة عددا مد الدول األعضاء ال الت لم توا  المكتب حترى 

بشأد تأهيل وتشغيل المعوقيد ، تطبيقا للفقرة الثانية مد   1993( لةنة  17العربية رقم )

 المادة الةادةة عشر مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هى :

 غير مصادقة على االتفاقية   جم ورية جيبوتى -

 االتفاقية غير مصادقة على     ليبيا -

 غير مصادقة على االتفاقية الجم ورية اإلةالمية الموريتانية -

لذل  ترى اللجنة عرض هذا األمر على المؤتمر العام التخاذ ما يرا  مناةبا  بشأد تنفيذ تل  

الدول الت امات ا المنصوص علي ا فى ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، علما بأد االتفاقيرة 

 . 1995ا بدأت متابعت ا مد عام المشار ىلي 

 *  *  * 

 بشان عـمـل األحـداث : 1996( لسنة 18عاشرا  : االتفاقية العربية رقم )

الح ت اللجنة ، بعد اطالع ا على الوثيقة التى عرض ا علي ا مكتب العمل العربى بأد عرددا  -1

اقيرة العربيرة رقرم مد الدول األعضاء ال الت لم توا  المكتب حتى اآلد بتقاريرها حول االتف

بشأد عرمرل األحرداث ، تطبيقا للفقرة الثانية مد المادة الةادةة عشر مرد  1996( لةنة 18)

 ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هى :

 غير مصادقة على االتفاقية    جم ورية جيبوتى -

 غير مصادقة على االتفاقية      ليبيا -

 غير مصادقة على االتفاقية  اإلةالمية الموريتانيةالجم ورية  -

 غير مصادقة على االتفاقية    الجم ورية اليمنيرة -

لذل  ترى اللجنة عرض هذا األمر على المؤتمر العام التخراذ مرا يررا  مناةربا  بشرأد 

تنفيذ تل  الدول الت امات ا المنصوص علي ا فى ن رام اتفاقيرات وتوصريات العمرل العربيرة، 

 . 2002بأد االتفاقية المشار ىلي ا بدأت متابعت ا مد عام  علما

 ( مد الدول التالية :18حول االتفاقية العربية رقم ) تقريريدوصل ىلى مكتب العمل العربي   -2

 الجم ورية الج ائرية . -

 دولة قطر . -
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 دراسة التقارير : **

 -وجاء في التقرير ما يلي : –االتفاقية غير مصادقة على  –الجمهورية الجزائرية  -أ

يعتبررر الج ررا  القررانوني والتن يمرري للعمررل أحررد المجرراالت ال امررة فرري اإلجررراءات المتخررذة 

،  1990ابريرل / نيةراد  21المرؤرح فري  90/11لمكافحة عمالرة األطفرال حيرث نرص القرانود 

الحترام الةرد القرانوني للعمرل  المعدل والمتمم المتعلق بعالقات العمل ، على أحكام مشددة بالنةبة

 138و رو  عمل القاصريد هذا تطبيقا للمعايير الدولية للعمل ، ال ةيما االتفاقيرة الدوليرة رقرم 

المتعلقة بالقضاء على أةوأ أشكال عمالة  182بالةد القانوني للعمل واالتفاقية الدولية رقم    ةالمتعلق

ةرنة ، مرا  16نعا باتا أد يشغل األطفرال تحرت ةرد األطفال . وعليه من  القانود المذكور أعال  م

عدا في ىطار عقود التم يد ، باإلضافة ىلى عدم جوا  تو ي  القاصر ىال بناء علرى رخصرة مرد 

، اتخذت مبادرة هامة مد خالل تنصريب لجنرة  2003وصيه الشرعى ، فضال على ذل  فى ةنة 

  اللجنرة مكلفرة ال ةريما برالتخطيط ونشرر ما بيد القطاعات للوقاية ومكافحة عمالة األطفال . وهرذ 

الرروعي عررد عمررل األطفررال وتنةرريق الج ررود برريد مختلرر  اإلدارات الحكوميررة وال يئررات المدنيررة 

 واالجتماعية لمكافحة هذ  ال اهرة .

 ◘ المالحظات :

المادة األولي ، الفقرة األولى مرد هرذ  االتفاقيرة غيرر متطابقرة مر  المعرايير الدوليرة التري  •

 تعر  الطفل بأنه كل ىنةاد لم يتجاو  الثامنة عشر.

المادة األولى ، الفقرة الثانية مد االتفاقية تح ر عمل مرد لرم يرتم ةرد الثالثرة عشرر وهرذا  •

المتعلرق  1990ابريرل  21المرؤرف فري  11 – 90مد القرانود  15يخال  أحكام المادة 

ةنة ىال فري الحراالت التري  16بعالقات العمل التي تح ر )من ( تشغيل األطفال دود ةد 

 تدخل في ىطار عقود التم يد ، التى تعد وفقا للتشري  والتن يم المعمول ب ما .

المادة الثانية مد االتفاقية تجي  اةتثناء األعمرال ال راعيرة غيرر الخطيررة وغيرر الضرارة  •

( مرد القرانود 15ةرنة وهرذا مرا يتعرارض مر  أحكرام المرادة ) 13بالصحة لمد أترم ةرد 

( مررد االتفاقيررة الترري 7المررادة )الةررال  الررذكر ونفررس المالح ررة بالنةرربة ألحكررام  90/11

 تجي  تشغيل الحدث في األعمال الصناعية قبل ىتمامه ةد الخامةة عشرة .ال

المادة التاةعة مد االتفاقية تجي  عمل األحرداث الرذيد أتمروا ةرد الثالثرة عشرر ألغرراض  •

يونيرو  27المرؤرف فري  07/  81مرد القرانود  12التدريب هذا ما يخال  أحكرام المرادة 

 15د التي ال تجي  قبول أ  مترشرح ىذا لرم يبلرغ ي ، المعدل والمتمم المتعلق بالتم 1981

 عاما  على األكثر عند تاريل ىمضاء عقد التم يد  25عاما  على األقل أو 

تلر م ىعرادة المادة الحادية عشر مد االتفاقية توجب ىجراء فحوص طبيرة علرى األحرداث و •

مد المرةوم التنفيذ  رقم  15هذا الفحص في مدة أقصاها ةنة ال تتوافق م  أحكام المادة 

م طررب العمررل الترري توجررب المتعلررق بتن رري 1993مررايو  15المررؤرف فرري  120 – 93

 ةنة . 18ة مرتيد في الةنة للعمال التي تقل أعمارهم عد يبالفحوص الط
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إمكاد مفرتش العمرل أد يطلرب ىعرادة الفحرص باقية أنه ة الثالثة عشر مد االتفأشارت الماد  •

مرد  19الطبي وهو األمر الذ  يعد مرد اختصراص طبيرب العمرل بموجرب أحكرام المرادة 

 الةال  الذكر. 120/  93المرةوم رقم 

تةتثنى المادة الخامةة عشر مد االتفاقية بعض األعمال لفترات محدودة فري ىطرار العمرل  •

الةال  الرذكر التري  90/11مد القانود  28وافق م  أحكاد المادة الليلي وهذ  المادة ال تت

 تمن  تشغيل مد يقل عمرهم عد تة  عشرة ةنة كاملة في أ  عمل ليلي .

ةاعات العمل اليومي عد ةتة ةاعات .  أد ت يد  المادة الةابعة عشر مد االتفاقية ال تجي  •

مر   شرري  العمرل وغيرر متطرابقهذا التحديد بالنةبة لمدة العمل لألحداث غير وارد فري ت

المحردد للمردة  1997ينراير  11المرؤرف فري  03-97( مرد األمرر رقرم 7أحكام المرادة )

 القانونية للعمل .

المادة التاةعة عشر مد االتفاقية ال تجير  تكلير  الحردث برأ  عمرل ىضرافي وهرذ  المرادة  •

جي  للمةتخدم اللجروء الةال  الذكر والتي ت 90/11مد القانود  31مخالفة ألحكام المادة 

% مرد المردة القانونيرة للعمرل دود أ  اةرتثناء بالنةربة 20ىلى ةاعات ىضافية في حدود 

 لفئات العمال .

مد االتفاقية تنص على وجروب قيرام صراحب العمرل بوضر  األحكرام الخاصرة  29ادة الم •

ألحداث بتشغيل األحداث في مكاد  اهر في موق  العمل وبإبالغ الج ة المختصة بأةماء ا

الذيد يعملود لديه وأعمارهم وتاريل التحاق م بالعمل أو ايرة معلومرات أخررى تتعلرق ب رم 

 غير أد هذ  االشتراطات غير واردة في تشري  العمل الةار  .

 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي : •

يكرود الررد أخذت اللجنة علما بما جاء فى تقرير حكومرة الجم وريرة الج ائريرة وتأمرل أد 

، وأد يحردد (18حول االتفاقية العربية رقم ) وفق نموذج التقرير الذى أرةله مكتب العمل العربى

 الرد فيما ىذا تم عرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق مد عدمه.

 *  *  * 

 وجاء في التقرير مايلي : –غير مصادقة على االتفاقية  –دولة قطر   -ب

يحتروى علرى عردد مرد  التقرير تم ىعداد  وكتابته وفقا  لنموذج مكتب العمل العربي والرذ هذا 

ة أدنا  والرد علي ا فيما يتعلرق براإلجراءات المتخرذة بشرأد االتفاقيرة المشرار ىلي را رواألةئلة المذك

 أعال  وهي كما يلي :

االتفاقية طبقا  للن رام الدةرتور  الةؤال األول : مد هي الةلطة المختصة بالتصديق على  -

 في بلدكم ؟ .

 الرد : مجلس الو راء . -

 الةؤال الثاني : هل تم عرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق في بلدكم ؟ -
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 الرد : لم يتم عرض ا على الةلطة المختصة .

 بالتصديق؟ الةؤال الثالث: ما هو القرار الذ  تم اتخاذ  بشأن ا ، مد قبل الةلطة المختصة -

 التصديق على االتفاقية . -

 ارجاء التصديق علي ا . -

 عدم التصديق . -

 الرد : لم تعرض . -

 تشريعية تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد؟  هل توجد صعوبات الةؤال الراب :   -

 ماهي الصعوبات ىد وجدت ؟ . -

ع علي را مرد قبرل لجنرة يرجى ذكر تعارض أحكام االتفاقية مر  التشرري  الروطني لإلطرال -

 الخبراء القانونييد .

الرد : تقوم و ارة العمل بدارةة االتفاقيات العربية والدولية لمعرفة مدى ىمكانية التصديق  -

 الوطنية الةارية .فى ضوء التشريعات علي ا ، 

 الةؤال الخامس: هل توجد صعوبات عملية تحول دود التصديق على االتفاقية حتي اآلد؟ -

 وبات ىد وجدت ؟ لإلطالع علي ا مد قبل لجنة الخبراء القانونييد .ماهي الصع -

هل هنا  صعوبات اقتصادية تحول دود التصرديق علرى االتفاقيرة حترى اآلد ؟ مراهي ىد  -

 وجدت .

هل هنا  صعوبات أخرى تحرول دود التصرديق علرى االتفاقيرة حترى اآلد ) اجتماعيرة ،  -

 ةياةية ... الل( ماهي ىد وجدت ؟ .

هنا  تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التي ذكرتم ب د  تة يل التصديق على هل  -

 االتفاقية مةتقبال ؟ ماهي هذ  التصورات ؟ .

الرد : تقوم و ارة العمل بدراةة االتفاقيات العربية والدولية لمعرفة مدى ىمكانية التصديق  -

 الوطنية الةارية .فى ضوء التشريعات علي ا ، 

: هل تم اتخاذ ىجرراءات مرد شرأن ا أد تةر ل التصرديق علرى االتفاقيرة ؟  الةؤال الةادس -

 ( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟ .16( مد المادة )2عمال  بأحكام الفقرة )

 ماهي هذ  اإلجراءات ؟ . -

الرد : تقوم و ارة العمل بدراةة االتفاقيات العربية والدولية لمعرفة مدى ىمكانية التصديق  -

 لي ا ، في ضوء التشريعات الوطنية الةارية .ع
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الةؤال الةاب  : ما مدى االةترشاد باألحكام الواردة في االتفاقية ، فري تشرريعاتكم النافرذة  -

 في بلدكم ؟ .

 2004( لةرنة 14الرد : تم االةترشاد باالتفاقية في قانود العمل الصادر بالقرانود رقرم ) -

بشرأد األعمرال  2005( لةرنة 15وبخاصة القرار الو ار  رقم )والقرارات المنفذة له ، 

 التي ال يجو  تشغيل األحداث في ا.

الةؤال الثامد : هل تم التنةيق مر  من مرات أصرحاب األعمرال والعمرال فري بلردكم حريد  -

( مرد ن رام اتفاقيرات وتوصريات 17ىعدادكم ل ذا التقرير، تمشيا  م  ما تقضي به المرادة )

 ؟.العمل العربية 

 ماهي وج ة ن ر كل من ا حول هذا التقرير ىد وجدت ؟ . -

الرد : نعم لقد تم ىرةال نةخة مرد االةرتبياد الخراص ب رذ  االتفاقيرة ىلرى كرل مرد غرفرة  -

تجارة وصناعة قطر ) ممثل أصحاب العمرل ( ، وقطرر للبتررول )ممثرل العمرال( ، وفري 

ع ررا ىلررى مكتررب العمررل حالررة وصررول أ  ردود أو تعليقررات أو مالح ررات حولرره ةرريتم رف

 العربي.

 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي : •

(، 18أخذت اللجنة علما بما جاء فى تقرير حكومة دولة قطر حول االتفاقيرة العربيرة رقرم )

وتأمررل اللجنررة عرررض االتفاقيررة علررى الةررلطة المختصررة بالتصررديق، والتغلررب علررى الصررعوبات 

 لي ا .التشريعية التى تحول دود التصديق ع

 *  *  * 

 بشان تفتيش العمل : 1998( لسنة 19حادى عشر  : االتفاقية العربية رقم )

الح ت اللجنة ، بعد اطالع ا على الوثيقة التى عرض ا علي ا مكتب العمل العربى بأد عرددا  -1

مد الدول األعضاء ال الت لم توا  المكتب حتى اآلد بتقاريرها حول االتفاقيرة العربيرة رقرم 

بشأد تفتيش العمل ، تطبيقا للفقرة الثانيرة مرد المرادة الةادةرة عشرر مرد  1998( لةنة 19)

 ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هى :

 غير مصادقة على االتفاقية   جم ورية جيبوتى -

 غير مصادقة على االتفاقية الجم ورية اإلةالمية الموريتانية -

ض هذا األمر على المؤتمر العام التخراذ مرا يررا  مناةربا  بشرأد لذل  ترى اللجنة عر

تنفيذ تل  الدول الت امات ا المنصوص علي ا فى ن رام اتفاقيرات وتوصريات العمرل العربيرة، 

 . 2001علما بأد االتفاقية المشار ىلي ا بدأت متابعت ا مد عام 
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ـطـ( مـن دولـة ق19رقـم ) وصل إلى مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاقية العربية – 2  –ر ــ

 -وجاء في التقرير مايلي : –دقة على االتفاقية اغير مص

يحتروى علرى عردد مرد  هذا التقرير تم ىعداد  وكتابته وفقا  لنموذج مكتب العمل العربي والرذ 

ة أدنا  والرد علي ا فيما يتعلرق براإلجراءات المتخرذة بشرأد االتفاقيرة المشرار ىلي را رواألةئلة المذك

 أعال  وهي كما يلي :

الةؤال األول : مد هي الةلطة المختصة بالتصديق على االتفاقية طبقا  للن رام الدةرتور   -

 في بلدكم ؟ .

 الرد : مجلس الو راء . -

 الةؤال الثاني : هل تم عرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق في بلدكم ؟ -

 الرد : لم يتم العرض على الةلطة المختصة .

 الةؤال الثالث: ما هو القرار الذ  تم اتخاذ  بشأن ا ، مد قبل الةلطة المختصة بالتصديق؟ -

 التصديق على التفاقية . -
 ارجاء التصديق علي ا . -
 عدم التصديق . -

 الرد : لم يتم العرض . -

تشريعية تحرول دود التصرديق علرى االتفاقيرة حترى  هل توجد صعوبات الةؤال الراب  :  -

 اآلد ؟

 ماهي الصعوبات ىد وجدت ؟ . -

يرجى ذكر تعارض أحكام االتفاقية مر  التشرري  الروطني لإلطرالع علي را مرد قبرل لجنرة  -

 الخبراء القانونييد .

يق الرد : تقوم و ارة العمل بدارةة االتفاقيات العربية والدولية لمعرفة مدى ىمكانية التصد  -

 الوطنية الةارية .فى ضوء التشريعات علي ا ، 

 عملية تحول دود التصديق على االتفاقية حتي اآلد؟ هل توجد صعوبات الةؤال الخامس:  -

 ماهي الصعوبات ىد وجدت ؟ لإلطالع علي ا مد قبل لجنة الخبراء القانونييد . -

د ؟ مراهي ىد هل هنا  صعوبات اقتصادية تحول دود التصرديق علرى االتفاقيرة حترى اآل -

 وجدت .

هل هنا  صعوبات أخرى تحرول دود التصرديق علرى االتفاقيرة حترى اآلد ) اجتماعيرة ،  -

 ةياةية ... الل( ماهي ىد وجدت ؟ .
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هل هنا  تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التي ذكرتم ب د  تة يل التصديق على  -

 االتفاقية مةتقبال ؟ ماهي هذ  التصورات ؟ .

ارة العمل بدراةة االتفاقيات العربية والدولية لمعرفة مدى ىمكانية التصديق الرد : تقوم و  -

 الوطنية الةارية .فى ضوء التشريعات علي ا ، 

الةؤال الةادس : هل تم اتخاذ ىجرراءات مرد شرأن ا أد تةر ل التصرديق علرى االتفاقيرة ؟  -

 العمل العربية ؟ .( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات 16( مد المادة )2عمال  بأحكام الفقرة )

 ماهي هذ  اإلجراءات ؟ . -

الرد : تقوم و ارة العمل بدراةة االتفاقيات العربية والدولية لمعرفة مدى ىمكانية التصديق  -

 علي ا ، في ضوء التشريعات الوطنية الةارية .

الةؤال الةاب  : ما مدى االةترشاد باألحكام الواردة في االتفاقية ، فري تشرريعاتكم النافرذة  -

 في بلدكم ؟ .

دولة قطر على صيانة وحماية حقوق كافة فئات العمال ، واالةرتفادة بكرل مرا  لالرد : تعم -

ي معرايير العمرل العربيرة مرد هو متاح في ةبيل تحقيق ذل  ، ولذا فإن را تقردر مرا جراء فر 

ات القانونية الخاصرة بمجرال ، كما نضع ا في اعتبارنا عند ىعداد التشريعات واألدوأحكام

 .العمل

التنةيق مر  من مرات أصرحاب األعمرال والعمرال فري بلردكم حريد  الةؤال الثامد : هل تم -

( مرد ن رام اتفاقيرات وتوصريات 17ىعدادكم ل ذا التقرير، تمشيا  م  ما تقضي به المرادة )

 العمل العربية ؟.

 ماهي وج ة ن ر كل من ا حول هذا التقرير ىد وجدت ؟ . -

ب ذ  االتفاقية ىلى كرل مرد غرفرة تجرارة الرد : نعم لقد تم ىرةال نةخة مد االةتبياد الخاص  -

وصناعة قطر ) ممثل أصحاب العمل ( ، وقطر للبترول )ممثل العمال( ، وفي حالة وصرول 

 أ  ردود أو تعليقات أو مالح ات حوله ةيتم رفع ا ىلى مكتب العمل العربي.

 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي : -

(، 19ومة دولة قطر حول االتفاقيرة العربيرة رقرم )أخذت اللجنة علما بما جاء فى تقرير حك

وتأمررل اللجنررة عرررض االتفاقيررة علررى الةررلطة المختصررة بالتصررديق، والتغلررب علررى الصررعوبات 

 التشريعية التى تحول دود التصديق علي ا .

 *  *  * 
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 النقابية :بشان الحريات والحقوق  1977( لسنة 8ثانى عشر  : االتفاقية العربية رقم )

الح ت اللجنة ، بعد اطالع ا على الوثيقة التى عرض ا علي ا مكتب العمل العربى بأد عرددا  -1

مد الدول األعضاء ال الت لم توا  المكتب حتى اآلد بتقاريرها حول االتفاقيرة العربيرة رقرم 

الةادةرة بشأد الحريات والحقوق النقابية ، تطبيقا للفقرة الثانيرة مرد المرادة  1977( لةنة 8)

 عشر مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هى :

 غير مصادقة على االتفاقية   دولة اإلمارت العربية المتحدة -

 غير مصادقة على االتفاقية    مملكة البحريد -

 غير مصادقة على االتفاقية    الجم ورية التونةية  -

 غير مصادقة على االتفاقية    الجم ورية الج ائرية  -

 غير مصادقة على االتفاقية    جم ورية جيبوتى  -

 غير مصادقة على االتفاقية    جم ورية الةوداد  -

 غير مصادقة على االتفاقية   الجم ورية العربية الةورية -

 غير مصادقة على االتفاقية     دولرة الكويت  -

 غير مصادقة على االتفاقية    الجم ورية اللبنانية  -

 غير مصادقة على االتفاقية  الجم ورية اإلةالمية الموريتانية -

 غير مصادقة على االتفاقية    الجم ورية اليمنية  -

لذل  ترى اللجنة عرض هذا األمر على المؤتمر العام التخراذ مرا يررا  مناةربا  بشرأد 

اتفاقيرات وتوصريات العمرل العربيرة، تنفيذ تل  الدول الت امات ا المنصوص علي ا فى ن رام 

 . 2004علما بأد االتفاقية المشار ىلي ا بدأت متابعت ا مد عام 

 ( مد الدول التالية .8وصل ىلى مكتب العمل العربي تقارير حول االتفاقية العربية رقم )  -2

 المملكة األردنية ال اشمية .  -
 المملكة العربية الةعودية . -
 ةلطنة ُعماد . -
 . دولة قطر -
 جم ورية مصر العربية . -
 المملكة المغربية . -

 دراسة التقارير : **

 وجاء في التقرير ما يلي : –غير مصادقة على االتفاقية  –المملكة األردنية الهاشمية  -أ

بشرأد الحريرات والحقروق النقابيرةعلى  1977( لةرنة 8هل تم عرض االتفاقية العربية رقم ) -1

 الةلطات ؟ .الةلطات المختصة ؟ ومد هي هذ  

 تم عرض االتفاقية على و ارة العمل .
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 ما هو اإلجراء الذ  اتخذته هذ  الةلطات ؟ . -2

 تم أخذ العلم باالتفاقية .

هل تم عرض االتفاقية على الةلطة المختصرة بالتصرديق ؟ مرا هرو اإلجرراء الرذ  ترم اتخراذ   -3

 بشأن ا ؟ .

 ال ، لم يتم عرض ا على الةلطة المختصة بالتصديق .

 تشريعية تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد ؟ . توجد صعوبات هل  -4

ما هي الصعوبات ىد وجدت ؟ يرجي ذكر تعارض أحكام االتفاقية م  التشري  الوطني لإلطالع  -

 علي ا مد قبل لجنة الخبراء القانونييد .

 تشريعية تحول دود التصديق على االتفاقية مد حيث : توجد صعوبات نعم 

فقرة ج ( مد قانود العمل األردني والتي ترربط  102ادة األولي مد االتفاقية م  المادة رقم )* الم

تأةيس النقابة بموافقة مةجل النقابات وفي حرال رفرض مةرجل النقابرات لطلرب تةرجيل النقابيرة 

 فللمؤةةيد الطعد لدى محكمة العدل العليا .

، فقررة أ ( حيرث مرنح قرانود  116  المرادة )* المادة الحادية والعشريد مد االتفاقية تتعرارض مر 

العمل و ير العمل توجيه انذار خطي للنقابة ىذا ارتكبت أ  مخالفة للقانود أو األن مة الصرادرة 

بموجبه وى الة المخالفة خالل ثالثيد يوم وفي حال اةتمرار المخالفة للو ير ىصردار قررار بحرل 

 لقرار قابال للطعد لدى محكمة العدل العليا .النقابة أو ال يئة اإلدارية للنقابة ويكود ا

 عملية تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد ؟ ما هي ىد وجدت ؟ هل توجد صعوبات  -5

 نعم أةباب اقتصادية :

حيث أد تكالي  ىقامة البنياد النقرابي ورعايرة نشراطه ذاتيرا  دود تردخل الدولرة وعلرى الررغم مرد 

التجارب العديدة مد جانب التجمعات العمالية وأصحاب العمرل ىال ىنره لرم يرتم بةربب عردم قردرة 

 فاق .تاإلالجانبيد على 

( 2ال  بأحكرام الفقررة )هل تم اتخاذ ىجراءات مد شأن ا أد تة ل التصديق على االتفاقية ؟ عمر  -6

 ( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟16مد المادة )

 ماهي اإلجراءات ؟ . -

توافرق واالتفاقيرة تةتمرار في ىجراء هذ  التعديالت لنعم ، ىجراء التعديالت على قانود العمل واال

 المذكورة .

 ؟1977تشريعاتكم التي صدرت بعد ةنة ما مدى االةترشاد باألحكام الواردة في االتفاقية في  -7
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 1977شاد باألحكام الواردة في االتفاقية في التشريعات التي صدرت بعرد ةرنة فيما يتعلق باالةتر

فإد مع م التعديالت القانونية حول الحرية النقابية وتع ير  حريرة تكرويد النقابرات قرد اةترشردت 

فقرد أعطرى اللجنرة الثالثيرة صرالحية ىجرراء باالتفاقية وحةب آخر تعديل لقرانود العمرل األردنري 

التعديل على قرار التصني  الم ني والذ  مد خالله يةمح بتشكيل نقابرات عماليرة جديردة ، علمرا  

بأد تةجيل نقابات أصحاب العمل مفتروح ولكافرة القطاعرات ، مر  التأكيرد علرى أد قرانود العمرل 

د الفصرل الحراد  عشرر المتعلرق ي وأفررقرد كفرل حرق التن ريم النقراب 1996لةنة  8األردني رقم 

بالنقابات وتكوين ا ، وقد تعرضت العديد مد مواد هذا القرانود وما الرت لتعرديالت جوهريرة لكري 

ترتقي ىلى أحكام ومتطلبات المعايير العربية والدوليرة بتعرديل مرواد وىضرافة مرواد جديردة تطرابق 

اب العمررل بحريرة ودود ترردخل مررد اتفاقيرات العمررل ، وتتمتر  من مررات العمرال  ومن مررات أصرح

الحكومة في وض  دةاتيرها ولوائح ا الداخلية وانتخاب ممثلي ا بحريرة وتن ريم ىدارت را ونشراط ا 

( لةرنة 8( مرد قرانود العمرل األردنري رقرم )100وىعداد برامج عمل ا وذل  ةندا لرنص المرادة )

رة مما يعطى حرية أكبر وأوة  التي تم تعديل مطلع ا بإلغاء عبارة االةتئناس برأ  الو ا 1996

للنقابات حيث اليشترط أد تقوم النقابة باالةرتئناس بررأى الرو ارة عنرد وضر  أو تعرديل أن مت را 

 الداخلية .

يررة علرى قرانود العمرل خيالت األكذل  اشتملت التعديالت بالةماح م  اإلشارة ىلى أنه ووفقا  للتعد 

لنقابرات بغرض الن رر عرد جنةريات م وذلر  وفقرا  والتي تةمح لجمي  العمرال االنتةراب لعضروية ا

 ( فقرة )و( .98ألحكام المادة )

هل تم التنةيق م  من مات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم حيد ىعردادكم ل رذا التقريرر ،  -8

 ( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟ .17تماشيا  م  ما تقضي به المادة )

 ول هذا التقرير ىد وجدت ؟ .ما هي وج ة ن ر كل من ا ح -

نعم ، حيث يتم التنةيق بشكل دور  ومةتمر فيما بيد الج ات الحكوميرة وأصرحاب العمرل 

والعمال عند مناقشة أ  تشري  عمالي وخاصة مد خالل اللجنة الثالثية لشرئود العمرل . وبرالرغم 

منصوص عليه في القانود بل مد التوافق الكبير بيد االمتيا ات الممنوحة في االتفاقية وبيد ما هو  

كثرر مير ة ممرا نصرت عليره أد هنا  جملة مرد االمتيرا ات الرواردة فري التشرري  األردنري هري أ

، ىال أنرره ال  الررت هنررا  صررعوبات فنيررة وتشررريعية واقتصررادية تحررول دود القرردرة علررى االتفاقيررة

 التصديق على االتفاقية فى الوقت الراهد . 

 انتهت إلى مايلى :** وبدراسة اللجنة للرد 

أخذت اللجنة علما بمرا جراء فرى تقريرر حكومرة المملكرة األردنيرة ال اشرمية حرول االتفاقيرة 

 ( ، وتأمل اللجنة عرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق.8العربية رقم )

 *  *  * 
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 ايلي :وجاء فى التقرير م –غير مصادقة على االتفاقية  –)ب( المملكة العربية السعودية 

 م :1977( بشأد الحريات والحقوق النقابية لةنة 8االتفاقية العربية رقم )

( : الةلطة المختصة بالتصديق على االتفاقية هى مجلس الو راء ، علما 1ىجابة الفقرة ) -

 بأنه مد بيد اإلجراءات التى يتم اتخاذها عرض تل  االتفاقية على مجلس الشورى.

 نعم( : 2ىجابة الفقرة رقم ) -

 ( : ىرجاء التصديق علي ا3ىجابة الفقرة رقم ) -

 ( : نعم4ىجابة الفقرة رقم ) -

 ىد أةباب عدم التصديق على تل  االتفاقية ت ل متفاوتة مد حيث :

عدم انةجام نصوص تل  االتفاقية م  نصوص األن مة الداخلية المعمول ب ا أو التوج ات  (1

 الوطنية أو الةياةة الوطنية.

لكة علرى تحقيرق العدالرة االجتماعيرة مرد خرالل بيئرة العمرل الوطنيرة حرص حكومة الممت (2

 صادق علي ا.تجوهر )روح( االتفاقيات التى لم  والمتوافقة م 

مررد االتفاقيررة ال وجررود لررنص مماثررل فررى ن ررام العمررل  21،  17،  12،  8،  2المررواد  (3

يحررول دود مررد المررواد الوجوبيررة للتصررديق فررإد ذلرر   21الةررعود  ، وحيررث أد المررادة 

 التصديق على االتفاقية.

 ( : كةابقه.5ىجابة الفقرة رقم ) -

 ( : لم يتم اتخاذ أ  ىجراءات 6ىجابة الفقرة رقم ) -

لرى ىالةعودية تن ر باهتمام ( : نود اإلشارة ىلى أد المملكة العربية 7ىجابة الفقرة رقم ) -

ت أن را ال تؤخرذ جمي  االتفاقيات العربية وال يعني عدم التصرديق علرى بعرض االتفاقيرا

بعيد االعتبار بل تةعى قدر اإلمكاد علرى العمرل برروح تلر  االتفاقيرات أو التوصريات 

 واالةتفادة من ا.

 ( : تم ىرةال نةل مد هذا التقرير ىلى كل مد :8ىجابة الفقرة رقم ) -

 الدكتورة / لما بنت عبد الع ي  الةليماد -1

 التجارية بجدة  نائب رئيس مجلس ىدارة الغرفة –ممثل أصحاب العمل 

 األةتاذ / نضال بد محمد رضواد  -2

 رئيس اللجنة الوطنية للجاد العمالية
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 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

(، علرى الةرلطة المختصرة بالتصرديق، 8أخذت اللجنة علما بعرض االتفاقية العربيرة رقرم )

اإلجراءات المناةبة لتة يل التصديق علرى وتأمل اللجنة التغلب على الصعوبات التشريعية واتخاذ 

 االتفاقية .

 *  *  * 

 غير مصادقة على االتفاقية : وجاء فى التقرير مايلي : -)جـ( سلطنـة ُعـمـان  

بشرأد الحريرات والحقروق النقابيرة علرى  1977( لةرنة 8هل تم عرض االتفاقية العربية رقم ) .1

  الةلطات المختصة ؟ مد هررررذ  الةلررطررررات ؟

 .تم عرض االتفاقيررة على الةلطات المختصة في الةلطنة

 ما هو اإلجررراء الذ  اتخذته هذ  الررةررلطات ؟  .2

 أخررذ العلم برر ررا .

 هل تم عرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق ؟ .3

 . نررررعم تم عرض االتفاقيررة على الةلطة المختصة بالتصديق

 تم اتخاذ  بشأن ا ؟ر  ما هو اإلجررراء الذ  

 أخررذ العلم برر ررا .

 هل توجد صعوبات تشريعية تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد ؟ .4

 ما هي هذ  الصعوبات ىد وجدت ؟ ر 

ال توجد صعوبات خاصة تتعلق بالتصديق على هذ  االتفاقية خاصة وأد قانود العمل الصرادر 

( نص على الحريات والحقروق النقابيرة فري البنرد التاةر  35/2003)بالمرةوم الةلطاني رقم 

مكرررا ( كمرا 110ىلى  108)النقابات العمالية واالتحاد العام لعمال ةلطنة عماد( في المواد: )

( بشأد ن ام تشكيل وعمل وتةرجيل النقابرات العماليرة 59/2010صدر القرار الو ار  رقم )

م صردر 2010ديةرمبر  14ام لعمال ةلطنة عمراد و بتراريل واالتحادات العمالية واالتحاد الع

( مررد القرررار الررو ار   37،  26،  10لتعررديل المررواد ) 629/2010القرررار الررو ار  رقررم 

59/2010. 

رالع علي را مرد قبرل لجنرة  ر  ري لالطرر يرجررى ذكر تعرارض أحكرام االتفاقيرة مر  التشرري  الوطنرر

 الخبراء القانونييد ؟

( بشرأد ن رام تشركيل 59/2010ام االتفاقيررة م  القرار الو ار  رقرم )يوجد تعارض في أحك

وعمل وتةجيل النقابات العمالية واالتحادات العمالية واالتحاد العام لعمال ةرلطنة عمراد وذلر  

 م  نص المررادة األولى مد االتفاقية .

 تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد ؟ عمليةهل توجد صعوبات  .5
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 هي الصعوبات ىد وجدت ؟ ما  ر 

 ال توجد أ  صعوبات تشريعية تحول دود التصديق على االتفاقية .

 هل هنا  صعوبات أخرى تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد؟ ما هي ىد وجدت ؟  ر 

هل هنا  تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التي ذكررتم ، ب رد  تةر يل التصرديق علرى  ر 

 االتفاقية مةتقبال  ؟ ما هي هذ  التصورات ؟

ال توجرررد أ  صعوبات عمليرررة أو اقتصاديررة أو أ  صعوبات أخرى تحول دود التوقي  على 

رة لره 35/2003االتفرررراقررررررية ، خاصة  أد قانود العمل رقم ) ( والقرارات الو اريرة المن مرر

راية مصرالح أكدت على رعرراية حقوق العامليد ومصالح م وم نحت النقابات العمالية حرق رعرر

العمال والدفرررراع عد حقرررروقرر رررم ، عدا صعوبة تعارض نص المادة األولى مد االتفاقية م  

 أحكام قانود العمل والقرارات الو ارية المن مة له .

( مد 2رة )هل تم اتخاذ ىجراءات مد شأن ا أد تة ل التصديق على االتفاقية ؟ عمال  بأحكام الفق .6

 ( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربيررة ؟16المادة )

 نررررررررعرررررررررررم  

 ما هررررررررررررري اإلجرررررررررررررررراءات ؟ ر 

 تمت دراةة االتفاقية مد قبل الج ات المعنية.

 ؟1977ةنررة اتكم التي صدرت بعد ما مدى االةترشاد باألحكام الواردة في االتفاقية في تشريع .7

الةلطنرررة تن ر باهتمرررام ىلى جمي  االتفاقيرررات العربيررررة وال يعني عدم التصديق على بعض 

راد االتفاقيات أن را ال تأخرذ ب را بعريد  لرى العمرل برروح تلر  ىاالعتبرار برل تةرعى قردر اإلمكرر

 االتفاقيات أو التوصيات واالةتفادة من ا .

رال والعمرال فري بلردكم حريد ىعردادكم ل رذا  .8 راب األعمررر رات أصحرر هل ترم التنةريق مر  من مررر

 ( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟ 17التقرير، تماشيا  م  ما تقضي به المادة )

تقوم و ارة القروى العاملرة بالتنةريق مر  من مرات أصرحاب األعمرال والعمرال )غرفرة تجرارة 

واألخذ  االتحاد العام لعمال ةلطنة عمررراد( عند ىعرررداد هذ  الررتررررقررراريررروصناعة عماد  و

 .بمرئيات م

 

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

(، علرى الةرلطة المختصرة بالتصرديق، 8أخذت اللجنة علما بعرض االتفاقية العربيرة رقرم )

التشريعية واتخاذ اإلجراءات المناةبة لتة يل التصديق علرى وتأمل اللجنة التغلب على الصعوبات 

 االتفاقية .

 *  *  * 
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 وجاء فى التقرير مايلي : –غير مصادقة على االتفاقية  –)د( دولة قطر 

هذا التقرير تم ىعداد  وكتابته وفقا  لنموذج مكتب العمل العربي والذ  يحتو  على عدد مد 

والرد علي ا فيما يتعلق براإلجراءات المتخرذة بشرأد االتفاقيرة المشرار ىلي را األةئلة المذكورة أدنا ، 

 أعال ، وهي كما يلي :

مد هي الةرلطة المختصرة بالتصرديق علرى االتفاقيرة طبقرا  للن رام الدةرتور  فرى  السؤال األول :

 بلدكم؟

 مجلس الو راء. الرد : -

 ة بالتصديق فى بلدكم ؟هل تم عرض االتفاقية على الةلطة المختص السؤال الثاني :

 لم يتم العرض على الةلطة المختصة.الرد :  -

 ما هو القرار الذى تم اتخاذ  بشأن ا ، مد قبل الةلطة المختصة بالتصديق ؟ السؤال الثالث :

 التصديق على االتفاقية. -

 ىرجاء التصديق علي ا. -

 عدم التصديق. -

 لم يتم العرض.الرد :  -

 تشريعية تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد ؟ هل توجد صعوبات السؤال الرابر : 

 ما هي هذ  الصعوبات ىد وجدت؟ -

يرجى ذكر تعارض أحكام االتفاقية م  التشري  الروطني لالطرالع علي را مرد قبرل لجنرة  -

 الخبراء القانونييد.

نعم، توجد صعوبات تشريعية تحول دود التصديق، فعلى مةتوى التطبيق العملي  الرد : -

فإد العمالة األجنبية الوافدة فى دولة قطر تشكل النةبة الغالبة مد ىجمالي الةركاد، وهرو 

الحريرات والحقروق  للعمرال ما يتطلب طرح حلول خاصة ب ذا الوض  فى ىطرار يضرمد

 الح الدولة الةياةية واالقتصادية.النقابية ، ويراعي فى ذات الوقت مص

 عملية تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد ؟ هل توجد صعوبات السؤال الخامس : 

 ما هي الصعوبات ىد وجدت؟ لالطالع علي ا مد قبل لجنة الخبراء القانونييد. -

 وجدت؟هل هنا  صعوبات اقتصادية تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد؟ ما هي أد  -

هل هنا  تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، ب د  تة يل التصرديق علرى  -

 االتفاقية مةتقبال ؟ ما هي هذ  التصورات؟

 نعم، توجد صعوبات، وقد تم ذكرها عند الرد على الفقرة الةابقة. الرد : -
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التصديق على االتفاقية؟ عمال  بأحكام هل تم اتخاذ ىجراءات مد شأن ا أد تة ل السؤال السادس :  

 ( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟16( مد المادة )2الفقرة )

 ما هي هذ  اإلجراءات. -

، بالموافقة 2012( لعام 13صدر قرار مجلس الو راء فى اجتماعه العاد  رقم )  الرد : -

ر  اتخراذ اإلجرراءات على مشروع قرار أمير  بإنشراء اللجنرة العماليرة القطريرة، وجرا

التشررريعية الخاصررة باةتصرردار القرررار األميررر  بإنشرراء اللجنررة وتشرركيل ا وتحديررد 

 اختصاصات ا.

 ما مدى االةترشاد باألحكام الواردة فى االتفاقية، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم؟السؤال السابر : 

، واالةتفادة بكرل مرا هرو تعمل دولة قطر على صيانة وحماية حقوق كافة فئات العمال الرد : -

متاح فى ةبيل تحقيق ذل  ، ولذا فإن ا تقدر ما جاء في معايير العمل العربية مد أحكرام، كمرا 

 تضع ا فى اعتبارها عند ىعداد التشريعات واألدوات القانونية الخاصة بمجال العمل.

حيد ىعدادكم ل ذا  هل تم التنةيق م  من مات أصحاب األعمال والعمال فى بلدكمالسؤال الثامن : 

 ( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17التقرير، تمشيا  م  ما تقضى به المادة )

 ما هي وج ة ن ر كل من ا حول هذا التقرير ىد وجدت. -

نعم لقد تم ىرةال نةخة مد االةتبياد الخاص ب رذ  االتفاقيرة ىلرى كرل مرد غرفرة  الرد : -

لعمل( ، وقطر للبترول )ممثل العمال( ، وفى حال تجارة وصناعة قطر )ممثل أصحاب ا

 وصول أ  ردود أو تعليقات أو مالح ات حوله ةيتم رفع ا ىلى مكتب العمل العربي.

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

(، 8أخذت اللجنة علما بما جاء فى تقرير حكومة دولرة قطرر حرول االتفاقيرة العربيرة رقرم )

اللجنررة عرررض االتفاقيررة علررى الةررلطة المختصررة بالتصررديق، والتغلررب علررى الصررعوبات وتأمررل 

 التشريعية التى تحول دود التصديق علي ا .

 وجاء فى التقرير مايلي : –غير مصادقة على االتفاقية  –)هـ( جمهورية مصر العربية  

 دةتور  فى بلدكم؟مد هي الةلطة المختصة بالتصديق على االتفاقية طبقا للن ام ال أوالً :

يناير يرنص علري  25الذى تم ىلغاؤ  عقب ثورة  1971كاد دةتور عام  رد الحكومـة : -

أد تكود الةلطة المختصة بالتصديق هي رئيس الجم ورية، وخرالل المرحلرة االنتقاليرة 

التى أعقبت الثورة كاد هذا االختصاص للمجلس األعلى للقوات المةلحة المصرية وهي 

 نت ت اآلد بانتخاب رئيس الجم ورية.المرحلة التى ا

 هل تم عرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم؟ ثانياً :

 نعم تم العرض على الةلطة المختصة بالتصديق )مجلس الشعب(. رد الحكومة : -
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 ما هو القرار الذى تم اتخاذ  بشأن ا مد قبل الةلطة المختصة بالتصديق؟ ثالثاً :

 التصديق على االتفاقية. -

 ىرجاء التصديق. -

 عدم التصديق. -

 ىرجاء التصديق. رد الحكومة : -

 تشريعية تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد؟  هل توجد صعوبات  -  رابعاً :

 ما هي هذ  الصعوبات ىد وجدت؟ -

نرة يرجي ذكر تعارض أحكام االتفاقية م  التشري  الوطني لإلطرالع علي را مرد قبرل لج -

 الخبراء القانونييد؟

نعم ، توجد صعوبات تشريعية تحرول دود التصرديق علرى االتفاقيرة اآلد  رد الحكومة : -

وتتمثل هرذ  الصرعوبات فرى تعرارض المرادة الةادةرة مرد االتفاقيرة )وهري أحرد المرواد 

 الوجوبية( والتى تنص على أد :

ن ام را األةاةري الرذى يض  كرل مرد العمرال وأصرحاب األعمرال المؤةةريد للمن مرة 

يتضمد على وجه الخصوص أهداف ا ووةائل تحقيق را، وكرذا أج  ت را وطررق تمويل را 

 وىدارت ا دود تدخل أو تأثير مد أية ج ة كانت.

وال يجو  ىلر ام من مرات العمرال أو من مرات أصرحاب األعمرال بأيرة لروائح أو أن مرة 

ة ج ة ويجو  وض  نمراذج غيرر خاصة بتن يم العمل ب ا وممارةت ا لنشاط ا تضع ا أي

 ىل امية ل ذ  اللوائح أو األن مة االةترشادية.

 ( منه على أد :62فى المادة ) 1976( لةنة 35بينما نص قانود النقابات العمالية رقم )

يض  االتحاد العام لنقابات العمال الئحة ماليرة تلتر م ب را المن مرات النقابيرة فرى عمل را 

  الالئحة بقرار مد الو ير المختص ويجب أد تتضرمد هرذ  ونشاط ا المالي وتصدر هذ 

الالئحة نةب تو ي  االشترا  على مةتويات التن يم النقابى واألغرراض الترى تصرر  

 حصيلته في ا.

 عملية تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد؟  هل توجد صعوبات  -  خامساً :

 قبل لجنة الخبراء القانونييد؟ ما هي هذ  الصعوبات ىد وجدت لإلطالع علي ا مد -

هل هنا  صعوبات اقتصادية تحول دود التصديق على االتفاقية حتى اآلد؟ ما هري ىد  -

 وجدت؟

هل هنا  صعوبات أخرى تحول دود التصديق على االتفاقية حترى اآلد؟ )اجتماعيرة ،  -

 ةياةية، ....الل( ما هي ىد وجدت؟
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التى ذكررتم ب رد  تةر يل التصرديق هل هنا  تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات  -

 على االتفاقية مةتقبال ؟ ما هي هذ  التصورات؟

تتمثل هذ  الصعوبات العمليرة فرى تعرارض التشرري  الروطني مر  أحكرام  رد الحكومـة : -

 االتفاقية وفقا لما ةل  بيانه.

بأحكام الفقررة عمال  أد تة ل التصديق على االتفاقية؟ هل تم اتخاذ ىجراءات مد شأن ا  - سادساً :

 ( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟ ما هي هذ  اإلجراءات؟16( مد المادة )2)

تتمثل اإلجراءات التى تم اتخاذها مد أجل تة يل التصديق على االتفاقيرة  رد الحكومة : -

 1979( لةنة 35فى االةترشاد بأحكام االتفاقية عند تعديل قانود النقابات العمالية رقم )

 حيث تتم اآلد مناقشة وض  قانود جديد للحريات النقابية.

 فاقية فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم؟  ما مدى االةترشاد باألحكام الواردة فى االت - سابعاً :

تررم االةترشرراد باألحكررام الررواردة فررى االتفاقيررة عنررد وضرر  المشررروعات  رد الحكومــة : -

 المقترحة لقانود الحريات النقابية.

هل تم التنةيق م  من مات أصحاب األعمال والعمال فى بلدكم حيد ىعدادكم ل ذا التقرير   -  ثامناً :

 ( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟  17به المادة )تمشيا  م  ما تقضي 

 ما هي وج ه ن ر كل من ا حول هذا التقرير ىد وجدت؟ -

تم موافاة من مات أصحاب العمل والعمال التالية بنةخة مد هرذا التقريرر  رد الحكومة : -

 ولم ترد من ا أية مالح ات بشأنه حتى تاريخه وهي :

  أوال : أصحاب األعمال :

 اتحاد الصناعات المصرية. -

 االتحاد العام للغر  التجارية. -

  ثانياً : العمال :

 االتحاد العام لنقابات عمال مصر. -

 اتحاد النقابات المةتقلة. -

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

االتفاقيرة عررض برير حكومة جم ورية مصر العربيرة وأخذت اللجنة ، علما بما جاء فى تق

وتأمرل اللجنرة التغلرب علرى الصرعوبات الترى  ،( على الةلطة المختصة بالتصديق8العربية  رقم )

 تحول دود التصديق على االتفاقية. 

 *  *  * 
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 وجاء فى التقرير مايلي : –غير مصادقة على االتفاقية  –)و( المملكة المغربية  

بشأن الحريات والحقوق النقابية علـى  1977( لسنة 8هل تم عرض االتفاقية العربية رقم ) -1

 السلطات المختصة؟ من هي هذه السلطات؟

 نعم لقد تم عرض ا على الةلطة التنفيذية. الجواب :

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطات؟ -2

 دراةة ىمكانية التصديق على االتفاقية. الجواب :

بالتصديق؟ وما هو اإلجراء الـذى تـم اتخـاذه هل تم عرض االتفاقية على السلطات المختصة  -3

 بشأنها؟

نعم لقد تم عرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصرديق علرى الةرلطة التنفيذيرة،  الجواب :

 .2009ما   7وتم فى هذا الصدد اعتمادها مد طر  المجلس الو ار  بتاريل 

ا ن؟ مـا هـي هـذه  هل توجد صـعوبات تشـريعية تحـول دون التصـديق علـى االتفاقيـة حتـى -4

 الصعوبات إن وجدت؟

 ال توجد أ  صعوبات مد هذا القبيل. الجواب :

هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى ا ن؟ مـا هـي الصـعوبات  -5

 إن وجدت لإلطال  عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين؟

 ال توجد صعوبات مد هذا القبيل. الجواب :

هنا  صعوبات اقتصـادية تحـول دون التصـديق علـى االتفاقيـة حتـى ا ن، مـا هـي إن هل  -

 وجدت؟

 .ليةت هنا  صعوبات مد هذا القبيل  الجواب :

هــل هنــا  صــعوبات أخــرى تحــول دون التصــديق علــى االتفاقيــة حتــى ا ن، )اجتماعيــة،  -

 سياسية الخ..( ما هي إن وجدت؟

 ال توجد صعوبات مد هذا القبيل.  الجواب :

 2هل تم اتخاذ إجراءات من شانها أن تسهل التصديق علـى االتفاقيـة؟ عمـال بأحكـام الفقـرة  -6

 من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟ ما هى هذه اإلجراءات؟ 16من المادة 

لترى يتضرمد كافرة ( بمثابة مدونة الشغل ا65-99نعم ، باإلضافة ىلى القانود رقم )  الجواب :

، 2000فبرايرر  15( الصادر فى 11.98األحكام الواردة فى االتفاقية، فقد ةبق للقانود رقم )

أد جرم المس بالحرية النقابية وعرقلة ممارةة العمل النقابي والتدخل فى الشئود النقابية. كمرا 
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دات مرد شرأن ا يتم حاليا ىعداد مشروع قانود جديد حول النقابات الم نيرة يتضرمد عردة مةرتج

 تكريس وتطوير ممارةة العمل النقابى. وتتمحور هذ  المةتجدات حول ما يلي:

 دعم األدوار والو ائ  المختلفة الموكولة للنقابات الم نية، -

 تحديد مةتويات جديدة للتمثيلية النقابية وحمايت ا، -

 تن يم ىحداث التنةيقيات النقابية، -

 المس ب ا، تع ي  ممارةة الحرية النقابية وتجريم -

 حماية مؤةةة الممثل النقابي، -

 الدعم المالي للنقابات الم نية، -

ويشكل هذا المشروع موضوع اةتشارات موةعة م  الشركاء االقتصادييد واالجتمراعييد قبرل 

 وضعه فى قنوات المصادقة.

 ما مدى االسترشاد باألحكام الواردة فى هذه االتفاقية، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم؟ -7

( 65.99لقد تم االةترشاد باألحكام الواردة فى هذ  االتفاقية عند وض  القانود رقم )  الجواب :

المتعلق بمدونة الشغل، وذل  بالتنصيص على كل األحكام التى تكفل صيانة الحريات والحقوق 

ق النقابية، وىقرار حق النقابات العمالية فى حماية العمال والتفاوض الجماعى باةم م، وكرذا حر 

تمل  من مات العمال وأصحاب األعمال لألموال الثابتة والمنقولة، ووض  الضمانات القانونيرة 

المرتبطة بحل التن يمات النقابية، كما تم االةترشاد ب رذ  األحكرام عنرد وضر  مشرروع قرانود 

 النقابات الم نية.

هـذا التقريـر، هل تم التنسيق مر منظمات أصحاب األعمال والعمال فى بلدكم حـين إعـدادكم ل -8

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17تماشيا مر ما تقضي به المادة )

 ةيتم ىطالع المن مات الم نية للمشغليد والعمال األكثر تمثيال على هذا التقرير. الجواب :

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

ريررحكومة المملكة المغربيرة حرول االتفاقيرة العربأخذت اللجنة علما  بما جاء فى تقرير  ة رررررر

 .( ، وتأمل اللجنة عرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق8م )ررق

 *  *  * 

 بشان العمال الزراعيين : 1980( لسنة 12ثالث عشر  : االتفاقية العربية رقم )

عرضر ا علي را مكترب العمرل العربرى برأد (   الح ت اللجنة ، بعد اطالع ا على الوثيقة التى 1)

عددا مد الردول األعضراء ال الرت لرم تروا  المكترب حترى اآلد بتقاريرهرا حرول االتفاقيرة 

بشأد العمال ال راعييد ، تطبيقرا للفقررة الثانيرة مرد المرادة  1980( لةنة 12العربية رقم )

 عنية هى :الةادةة عشر مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، والدول الم
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 غير مصادقة على االتفاقية    جم ورية جيبوتى -
 غير مصادقة على االتفاقية   الجم ورية العربية الةورية -
 غير مصادقة على االتفاقية      ليبيا -
 غير مصادقة على االتفاقية  الجم ورية اإلةالمية الموريتانية -

ا يررا  مناةربا  بشرأد لذل  ترى اللجنة عرض هذا األمر على المؤتمر العام التخراذ مر 

تنفيذ تل  الدول الت امات ا المنصوص علي ا فى ن رام اتفاقيرات وتوصريات العمرل العربيرة، 

 . 2010علما بأد االتفاقية المشار ىلي ا بدأت متابعت ا مد عام 

 ( من الدول التالية :12( وصل إلى مكتب العمل العربى تقارير حول االتفاقية العربية رقم )2)

 اإلمارات العربية المتحدةدولة  -
 الجم ورية الج ائرية -
 دولة قطر -

 : ** دراســة التـقـاريــر

 وجاء فى التقرير مايلي : –غير مصادقة على االتفاقية  – اإلمارات العربية المتحدةدولة  (أ)

( مرد ن رام 16أعد هذا التقرير مد قبل حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة طبقا لحكم المرادة )

.  فيمرا  30/8/2012ىتفاقيات وتوصيات العمل العربية  وهو يغطي الفترة ال منيرة المنت يرة فري 

يتعلق ببياد اإلجراءات المتخذ  لتة يل التصديق على االتفاقيات التى لم يتم التصرديق علي را وفقرا  

 للنموذج المعد مد قبل مكتب العمل العربي . 

بشــأن العمــال الــزراعيين علــى  1980لســنة  (12هــل تــم عــرض االتفاقيــة العربيــة رقــم ) .1

 السلطات المختصة بالتصديق ، من هي هذه السلطات و ما هو اإلجراء الذي اتخذته ؟

، تم عررض  ةالعمل العربي من مة تنفيذا ألحكام ن ام اتفاقيات و توصيات العمل العربية و دةتور

معنيرة بالتصرديق فري عرام االتفاقية محل الدراةة علرى المجلرس االعلرى لإلتحراد و هرو الةرلطة ال

 الذ  رد بأخذ العلم بمضمود اإلتفاقية و اوصى بإرجاء التصديق علي ا .، و  1981

تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقيـة فـي الوقـت الحـالي ؟ مـاهي  هل توجد صعوبات .2

 ات ؟هذه الصعوب

 :قية في الوقت الحالي، مد أهم انعم توجد صعوبات تشريعية تحول دود التصديق على االتفا

اد الفئات التي يشمل ا نطاق تطبيق االتفاقية ومن ا العمال الر راعييد المشرتغليد لقراء  •

أجر في العمليات المتعلقة باإلنتاج ال راعي و االعمرال المرتبطرة بره مباشررة أو فري 

عمليات خدمات االنتاج ال راعي أو العامليد لقاء أجر فري صريد األةرما  فري الميراة 

العذبة و البحيرات ، هي فئات يةتثني ا قانود العمل مد نطاق تطبيقرة شرأنه فري ذلر  

شأد كافة قوانيد العمل النافذة فري الردول العربيرة  ، حيرث يشرمل القرانود فري نطراق 

لرذيد يعملرود فري المؤةةرات ال راعيرة التري تقروم تطبيقة فقرط العمرال الر راعييد ال

 بتصني  منتجات ا .
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تح ر المادة الرابعة مد االتفاقية تشغيل العمال ال راعييد عد طريق مورد  العمرال  •

أو وكاالت توريد العمالة ، وهو ما يتناقض م  القوانيد النافذ  في الدولرة التري تةرمح 

 مكاتب التوةط .بإةتقدام هذ  الفئة مد العمالة عد طريق 

 عملية تحول دون التصديق ؟ ما هي ؟  هل توجد صعوبات .3

تعتمد برامج  تعليم ال امي و تدريب    أد نعم ، بموجب المادة الثانية مد االتفاقية ، على الدولة

 م ني  راعي للعمال ال راعييد  ، و هو ما ال يتوفر في واق  التطبيق العملي في الدولة  . 

( 2ت من شأنها أن تسهل التصديق على االتفاقية عمـال بأحكـام الفقـرة )هل تم اتخاذ اجراءا .4

 يات العمل العربية ؟ ما هي هذه االجراءات ؟صتو( من نظام اتفاقيات و16المادة ) من

 نعم ،،،،،   تم اتخاذ عدة ىجراءات مد اهم ا :

الدراةات التى اعدت ا عدد مد  الج ات المعنية في الدولة للقوانيد المن مة لعمل الفئات المةراندة  

و من ا فئة العمال ال راعييد في عدد مد دول العالم و التي أصدر بنراء علي را مجلرس الرو راء ، 

اهم را قرارا بتشكيل فريق عمل يضم مةئوليد رفيعي المةتوى  مد عردد مرد الج رات المعنيرة ، 

عمالرة لو ارات العمل و الداخلية و العدل ، لصياغة مشروع قانود يعني بتن ريم عالقرات العمرل ل

م نة من را  العرامليد فري الرعري  19المةاندة  ، ، حيث يشمل مشروع القانود في نطاق تطبيقة  

رهم  ، ال راعة المن لية  وخدم المنا ل ومربيرات االطفرال المنر لييد والةرائقيد الخاصريد وغير و

الوطنى االتحاد  حيث ترم ىقررارة حيث وافق علية مجلس الو راء الذ  رفعه بدورة الى المجلس 

مرد ثرم عرضرة وافقة علية او التوجيره بتعديلرة ورفعه الى صاحب الةمو رئيس الدولة تم يدا للمو

 على المجلس األعلى لإلتحاد ، أعلى ةلطة دةتورية في البالد إلصدارة .

القانود أةرس التعاقرد بريد العمرال المشرموليد فري نطراق تطبيقرة و أصرحاب  حيث يؤطر مشروع

االعمال في ىطار من ومرة متناةربة مرد الحقروق والواجبرات، ىذ يحردد المشرروع الت امرات علرى 

مكاتب االةتقدام تجا  العمال تتمثل الت ام م بعدم اةتقدام العمال مد دول م ىال بعرد ىعالم رم بنروع 

دار األجر الشامل وتوافر ما يثبت لياقت م وحالت م الصرحية والنفةرية والم نيرة العمل وطبيعته ومق

وغيرها مد الشروط التي تحددها الالئحة التنفيذية ل ذا القانود على أد تراعى طبيعة كرل م نرة ، 

كما ح ر على مكاتب توريد العمالرة  طلرب أو تقبرل أيرة عمولرة أو مكافرأة ماديرة أو معنويرة مرد 

بل حصوله على العمل ، ةواء كاد ذل  قبل مباشرة العمل أو بعد ، وىجراء الفحوصات العامل مقا

الطبية الال مة للعامل خالل ثالثيد يوما  مد دخوله ىلى الدولة، وتحمل نفقات ىعادة العامل ىلى بلد  

ي ىضافة ىلى تأميد بديل عنه دود تحميل صاحب العمل أ  نفقات ىضافية، أو رد كافة المبرالغ التر 

دفع ا صاحب العمل بحةب اختيار األخير في حال انتفاء الكفاءة الم نية وحةد الةلو  الشخصي 

في العامل، واكتشا  مرض منشأ  ةابق على دخول الدولة، أو ىن اء العقد برغبرة مرد العامرل أو 

 .المتفق علي ا فيه أو بةبب منه لعدم تحقق الشروط

القانود العالقة بيد العامل وصاحب العمرل مرد خرالل الرنص علرى في ذات الةياق ين م مشروع 

ضرورة ىبرام عقد عمل مكتوب بيد مكتب التوةط وصاحب العمل يتضمد الحقروق وااللت امرات 

األةاةية للطرفيد، وكذل  أل م المشرروع صراحب العمرل برإبرام عقرد عمرل بينره وبريد العامرل ،  

وع األجرر وة على ما ورد في بنود العقد مد موضر محددا الت امات صاحب العمل حيث أل مه عال
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عدة الت امات من ا توفير مةتل مات أداء العمرل المتفرق عليره وت يئرة مكراد الراحة االةبوعية ، بو

الئق لةكد العامل وتقديم احتياجات العامرل مرد وجبرات الطعرام والمالبرس المناةربة ألداء العمرل 

هرذا و ةريتم موافراة من مرتكم المروقرة  ،مرل وةرالمة بدنرهوالمعاملة الحةنة التي تحف  كرامة العا

 بنةخة مد القانود حيد صدورة بإذد هللا .

هل تم التنسيق مر منظمات اصـحاب االعمـال و العمـال فـي بلـدكم حـين اعـداد هـذا التقريـر  .5

مـن نظـام اتفاقيـات و توصـيات العمـل العربيـة ، مـا هـي وجهـة  17تمشيا مر احكام المادة 

 نظرهم .

( مرد ن رام اتفاقيرات و توصريات العمرل 17نحيط اللجنة الموقرة علمرا بأنره تنفيرذا لرنص المرادة )

العربية ،  ةرتقوم الرو ارة بموافراة االتحراد العرام لغرر  التجرارة و الصرناعة  )من مرة أصرحاب 

مرد  االعمال ( و كذا جمعية التنةيق للجمعيات الم نية العاملة في الدولة ) من مة العمال ( بنةخة

هذا التقرير و تطلب موافات ا بأرائ م  و مالح رات م بشرأد مرا ورد فري التقريرر و ةرنقوم بردورنا 

 بموافاة اللجنة الموقرة بنةخة من ا حال ورودها .

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

بالتصرديق ، ( علرى الةرلطة المختصرة 12أخذت اللجنة علما بعرض االتفاقية العربية رقم )

 وتأمل فى اتخاذ اإلجراءات المناةبة لتة يل التصديق على االتفاقية .

 *  *  * 

 وجاء فى التقرير ما يلى:  -غير مصادقة على االتفاقية  -الجمهورية الجزائرية  ( ب)

، بيد العمال ال راعييد ةواء كانوا مد القطاع العام   90/11ال تمي  أحكام القانود  تمهيد :  

لعمال مرد قطاعرات نشراط أخررى فرى مجرال  ررو  العمرل والتشرغيل والعالقرات أو الخاص، وا

الم نية. غير أد نفس القانود أشار أد مدة العمرل المرجعيرة بالنةربة لالةرتثمارات الفالحيرة تقردر 

 ( ةاعة فى الةنة.1800بأل  وثمانمائة )

 المالحظات :

( مرد القرانود 4ى أحكرام المرادة )يةتثني تشري  العمل الةار  المفعول فقط الفئرات الرواردة فر  •

أحكام خاصة، تتخذ عد طريق التن يم، الن ام  ل  الذكر حيث عند االقتضاء تحدد الةا 90/11

النوعي لعالقات العمل التى تعني مةرير  المؤةةرات ومةرتخدمي المالحرة الجويرة والبحريرة 

ومةررتخدمي الةررفد التجاريررة والصرريد البحررر  والعمررال فررى المنرر ل والصررحفييد والفنررانيد 

ت. ولم يرد فى هذا التشري  والمةرحييد والممثليد التجارييد ورياضي النخبة ومةتخدمي البيو

 تن يم نوعي خاص بالعمال ال راعييد.

لم ترد بعض الحاالت التى تن ي عالقة العمل والتى يذكرها المشرع الج ائر  فى أحكام المادة  •

المذكور أعال  فى االتفاقية العربية للعمرال الر راعييد. )المرادة  90/11( مد القانود رقم 66)
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لحاالت البطالد واإللغراء القرانوني، انقضراء أجرل عقرد العمرل، ىن راء مد االتفاقية( وهذ  ا 11

 النشاط القانوني لل يئة المةتخدمة والتةريح للتقليص مد عدد العمال.

مد االتفاقية العربية بشأد العمال ال راعييد على شروط االقتطاع غيرر  13تنص أحكام المادة  •

المذكور أعال ، التى تنص  90/11فس القانود مد ن 90أنه تجدر اإلشارة ىلى أد أحكام المادة 

على أنه ال يمكد االعتراض علرى األجرور المترتبرة علرى المةرتخدم كمرا ال يمكرد حج هرا أو 

 اقتطاع ا م ما كاد الةبب حتى ال يتضرر العمال الذيد يةتحقون ا.

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

تقرير حكومرة الجم وريرة الج ائريرة وتأمرل أد يكرود الررد أخذت اللجنة علما بما جاء فى 

، وأد يحردد (12حول االتفاقية العربية رقم ) وفق نموذج التقرير الذى أرةله مكتب العمل العربى

 الرد فيما ىذا تم عرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق مد عدمه.

 *  *  * 

 وجاء فى التقرير مايلي : –االتفاقية غير مصادقة على  –دولة قطر  ( ج)

 ما هي السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقية طبقا للنظام الدستوري فى بلدكم: -1

 مجلس الو راء. الرد : -

 هل تم عرض االتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم: -2

 نعم تم العرض على الةلطة المختصة. الرد : -

 ا من قبل السلطة المختصة بالتصديق:ما هو اإلجراء المتخذ بشأنه -3

 ىرجاء التصديق. الرد : -

مــا هــي  –هــل توجــد صــعوبات تشــريعية تحــول دون التصــديق علــى االتفاقيــة حتــى ا ن  -4

يرجى ذكر تعـارض أحكـام االتفاقيـة مـر التشـرير الـوطني لالطـال   –الصعوبات إن وجدت 

 عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين:

، يةرتثني 2004( لةرنة 14أد قانود العمرل الصرادر بالقرانود رقرم ) نعم، حيث  الرد : -

العمال ال راعييد مد الخضوع لبعض أحكامه، وذل  بالرغم مد صردور قررار مجلرس 

، بشرأد ىخضراع العمرال الرذيد يعملرود فرى ال راعرة 2012( لةرنة 17الو راء رقم )

 والرعي )لبعض( أحكام قانود العمل.

 عملية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى ا ن: هل توجد صعوبات -5

نعم، فكما هو معلوم أد دولة قطر ليةت مرد الردول ال راعيرة، وبالترالي فإنره ال  الرد : -

توجد مشاري   راعية بالحجم والكثافة التى تةمح باندماج العمالرة ال راعيرة فرى ةروق 
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ب ىلرى العمرال المنر لييد، العمل العاد ، حيث يعرد العمرال الر راعييد فرى الدولرة أقرر

 ويترتب على ذل  وجود صعوبات اجتماعية تتعلق بخصوصية التعامل م  تل  الفئة.

( 2هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على االتفاقية عمال بأحكـام الفقـرة ) -6

 ما هي هذه اإلجراءات: –( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية 16من المادة )

، بشأد ىخضاع 2012( لةنة 17أصدر مجلس الو راء بدولة قطر القرار رقم ) لرد :ا -

العمال الذيد يعملود فى ال راعة والرعي لبعض أحكام قانود العمرل الصرادر بالقرانود 

 ، وذل  ل يادة الحماية القانونية الممنوحة ل ذ  الفئة مد العمال.2004( لةنة 14رقم )

 الواردة فى االتفاقية، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم:ما مدى االسترشاد باألحكام  -7

تعمل دولة قطر على صيانة وحماية حقوق كافة فئات العمال، واالةتفادة بكل ما  الرد : -

هو متاح فى ةبيل تحقيق ذل ، ولذا فإن ا تقدر ما جراء فرى معرايير العمرل العربيرة مرد 

ت واألدوات القانونيرة الخاصرة أحكام، كما تضرع ا فرى اعتبارهرا عنرد ىعرداد التشرريعا

 بمجال العمل.

هل تم التنسيق مر منظمات أصحاب األعمال والعمال فى بلدكم حين إعـدادكم لهـذا التقريـر،  -8

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17تمشيا مر ما تقضي به المادة )

ىلرى كرل مرد غرفرة  نعم لقد تم ىرةال نةخة مد االةتبياد الخاص ب ذ  االتفاقيرة الرد : -

تجارة وصناعة قطر )ممثل أصحاب العمل(، وقطر للبترول )ممثل العمال(، وفى حرال 

 وصول أ  ردود أو تعليقات أو مالح ات حوله ةيتم رفع ا ىلى مكتب العمل العربي.

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

( 12حرول االتفاقيرة العربيرة رقرم )أخذت اللجنة علما  بما جاء فى تقرير حكومة دولة قطرر 

وبعرض االتفاقيرة علرى الةرلطة المختصرة بالتصرديق، وتأمرل اللجنرة اتخراذ اإلجرراءات المناةربة 

 لتة يل التصديق على االتفاقية.

 ◘ ◘ ◘ 
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 الجزء  الثاني 

 متابعة الردود على

 مالحظات لجنة الخبراء القانونيين 

 

 بشأن مستويات العمل : 1966لسنة (  1أوالً : االتفاقية العربية رقم )

لرم تررد علرى مالح رات اللجنرة بشرأد  –مصادقة على االتفاقيرة  – لريربريرراالح ت اللجنة أد 

( ، تلر  المالح رات المتعلقرة بعردم تروفر التغطيرة 1تقرير هذ  الدولة حول االتفاقية العربية رقم )

 التشريعية للمواد التالية مد االتفاقية :

، حيرث أد المرادة ( 1( مد االتفاقية العربية رقم )39عدم التغطية التشريعية لحكم المادة )  •

هي فقط إلبراء ذمة صاحب العمل أنه قرد  1970( لةنة 58( مد قانود العمل رقم ) 37)

 أوفي بأجر العامل ، وذل  بتوقي  العامل بما يفيد اةتالمه أجر  في الكشو  المعدة لذل  .

 بتخفريض ةراعات العمرل ( مد االتفاقية المتعلرق 46ادة ) عدم التغطية التشريعية لحكم الم •

 اليومي ةاعة واحدة في األعمال المرهقة أوالخطرة أوالضارة .

( مرد االتفاقيرة المتعلقرة بجروا  تشرغيل العمرال 48عدم التغطية التشريعية ألحكام المرادة ) •

ةاعات ىضافية ، أوأثناء الراحة األةبوعية ، على أال تتجراو  ةراعات العمرل اليرومي فري 

ة في األةربوع ، حيرث أد القرانود أجرا  ىال مجموع ا عشر ةاعات في اليوم أوةتيد ةاع

ت يد ةاعات العمل اإلضافية عد أرب  ةاعات في اليروم ، وبرذل  يكرود قرد خرال  أحكرام 

( مرد االتفاقيرة قرد حرددت ةراعات العمرل 45االتفاقية في مجموع ا حيث أد حكم المرادة )

قانود برأد تكرود ( ةاعة في األةبوع ، وبذل  أد ما حدد  ال48اليومي بثماني ةاعات أو)

 ةاعات العمل اإلضافية أرب  ةاعات في اليوم يكود قد تجاو  الحد الذ  قررته االتفاقية .

لذل  تؤكد اللجنة على مالحظاتها السابقة ، وترى عرض األمر على المؤتمر العام التخاذ مـا 

 يراه مناسبا .

 *  *  * 
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 بشأن المستوى األدنى للتأمينات االجتماعية : 1971( لسنة 3ثانيا : االتفاقية العربية رقم )

 ** الحظت اللجنة أن :

 الجمهورية التونسية : غير  مصادقة على االتفاقية : (أ)

( تلر  3لم ترد على مالح ة اللجنة بشأد تقرير هذ  الدولرة الخراص باالتفاقيرة العربيرة رقرم )

بالتصديق وأد يكود الررد وفرق نمروذج المالح ة المتعلقة بعرض االتفاقية على الةلطة المختصة 

 التقرير الذى يرةله مكتب العمل العربى  .

 جمهورية السـودان :  مصادقة على االتفاقية : ( ب)

( تلر  3لم ترد على مالح ة اللجنة بشأد تقرير هذ  الدولرة الخراص باالتفاقيرة العربيرة رقرم )

قود داخل الةوداد ، معاملرة المتروفى المالح ة المتعلقة بأد تةعى الحكومة ىلى تطبيق معاملة المف

 بالنةبة للةودانييد العامليد بالخارج .

لذل  تؤكد اللجنة على مالحظاتها السابقة ، وتري عرض األمر على المؤتمر العام التخاذ مـا 

 يراه مناسباً .

 *  *  * 

 " :بشأن تنقل األيدى العاملة " معدلة  1975( لسنة 4ثالثا : االتفاقية العربية رقم )

 ( الحظت اللجنة أن :1)

 :جمهورية السـودان :  غير مصادقة على االتفاقية (أ)

( ، تلر  4لم ترد على مالح ة اللجنة بشأد تقرير هذ  الدولة الخاص باالتفاقية العربيرة رقرم )

المالح ة المتعلقة بعرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق، وموافاة اللجنة بما يتقرر فى 

 الشأد .هذا 

 الجمهورية اليمنية :  مصادقة على االتفاقية : ( ب)

( ، تلر  4اللجنة بشأد تقرير هذ  الدولرة حرول االتفاقيرة العربيرة رقرم ) ات لم ترد على مالح 

 المتعلقة بالتالى : ات ح المال

لم يتضمد التقرير التوضيحات المتعلقة بالقةم األول مد نمروذج التقريرر الرذى أرةرله مكترب  •

العمل العربى ، والمتعلق بالبيانرات العامرة ) النصروص التشرريعية الةرارية الترى ل را عالقرة 

 بأحكام االتفاقية ( .

عدم التغطية التشريعية بشأد ةرياد أحكام االتفاقية على جمي  العمرال العررب الوافرديد وفقرا  •

 للمادة األولى .

ة فى التشغيل للعمال العرب الوافديد ، عدم التغطية التشريعية بشأد تطبيق مبدأ ىعطاء األولوي •

 ولم يذك  التقرير المعوقات التى تحول دود ذل  .

 ( مد االتفاقية .2عدم التغطية التشريعية لبعض األحكام الواردة فى المادة ) •
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 ( مد االتفاقية . 4،  3عدم التغطية التشريعية ألحكام المادتيد )  •

، وتري عرض األمر على المؤتمر العام التخاذ مـا  لذل  تؤكد اللجنة على مالحظاتها السابقة

 يراه مناسباً .

 ( دراسة الردود على مالحظات اللجنة :2)

( بشأد تنقل األيدى العاملرررة 4وصل ىلى مكتب العمل العربى رد حول االتفاقية العربية رقم )

 فى الرد ما يأتى:"معدلة" مد جم ورية مصر العربية )وهى دولة مصادقة على االتفاقية( ، وجاء 

بشأد الرد علرى المالح رة  15/5/2012( بتاريل 504باإلشارة ىلى كتاب معاليكم رقم )ح.ا/

بشرأد تنقرل  1975( لةرنة 4الواردة مد لجنة الخبراء القانونييد المتعلقة باالتفاقية العربيرة رقرم )

الثاني مد المادة الثانيرة مرد  األيد  العاملة )معدلة( والتى تتعلق بعدم التغطية التشريعية لحكم البند 

االتفاقية العربية ةالفة الذكر الخاص بإعطاء األولوية فى التشرغيل للعمرال العررب الوافرديد، فإننرا 

رى أد : 28ينص فى المرادة ) 2003( لةنة 12نحيطكم علما بأد قانود العمل رقم ) ( منره علرررررر

ى تراخيص بذل  مد الو ارة المختصرة، "ال يجو  لألجانب أد ي اولوا عمال ىال بعد الحصول عل

 وأد يكود مصرحا ل م بدخول البالد واإلقامة بعقد العمل ..."

بشررأد شررروط وىجررراءات  2010( لةررنة 292وتجرردر اإلشررارة ىلررى القرررار الررو ار  رقررم )

 ( على أد:6الترخيص بالعمل لألجانب حيث نص فى مادته رقم )

 ص العمل المشار ىلي ا فى المادة الخامةة:تعفي فئات األجانب التالية مد رةوم ترخي

رعايا جم وريرة الةروداد الديمقراطيرة العراملود بمنشرقت القطراع الخراص بجم وريرة  -

 مصر العربية.

الفلةطينيود الحاصلود على وثائق ةفر صادرة مرد جم وريرة مصرر العربيرة أو مرد  -

 الةلطة الفلةطينية.

بالبالد طبقا لشرط المعاملة بالمثل )قرار و ار  رقم رعايا الجم ورية اللبنانية العامليد   -

 (.2009( لةنة 9)

هذا باإلضافة ىلى االتفاقيات الثنائية التى تعقردها حكومرة جم وريرة مصرر العربيرة مر  ةرائر 

 الدول العربية والتى تتضمد تة يالت للعمالة العربية داخل القطر المصر 

 :* وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلى 

التأكيد على مالح ت ا الةابقة والمتعلقة بعدم التغطية التشريعية لحكرم البنرد الثرانى مرد المرادة 

 ( الخاص بإعطاء األولوية فى التشغيل للعمال العرب الوافديد.4الثانية مد االتفاقية العربية رقم )

 *  *  * 
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 حة المهنية :بشأن السالمة والص 1977( لسنة 7رابعا : االتفاقية العربية رقم )

 الحظت اللجنة أن :

 :جمهورية السـودان :  غير مصادقة على االتفاقية (أ)

( ، تلر  7لم ترد على مالح ة اللجنة بشأد تقرير هذ  الدولة الخاص باالتفاقية العربيرة رقرم )

المالح ة المتعلقة بعرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق، وموافاة اللجنة بما يتقرر فى 

 هذا الشأد .

 الجمهورية اليمنية :  مصادقة على االتفاقية : ( ب)

( ، تلر  7لم ترد على مالح ة اللجنة بشأد تقرير هذ  الدولة الخاص باالتفاقية العربيرة رقرم )

( مد المادة الةادةة مد االتفاقية المتعلقة 1المالح ة المتعلقة بعدم التغطية التشريعية لحكم الفقرة )

 ث مد الجنةيد فى األعمال الصناعية قبل ةد الخامةة عشرة .بح ر تشغيل األحدا

لذل  تؤكد اللجنة على مالحظاتها السابقة وترى عرض األمر على المؤتمر العام التخاذ ما  

 يراه مناسبا . 

 *  *  * 

 : بيئة العملبشأن  1981( لسنة 13: االتفاقية العربية رقم ) خامسا

 الحظت اللجنة أن :

 ::  غير مصادقة على االتفاقية األردنية الهاشميةالمملكة 

( ، تلر  13لم ترد على مالح ة اللجنة بشأد تقرير هذ  الدولة الخاص باالتفاقية العربية رقم )

وأد يكود الرد وفق نمروذج المالح ة المتعلقة بعرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق، 

 التقرير حول هذ  االتفاقية.

تؤكد اللجنة على مالحظاتها السابقة وترى عرض األمر على المؤتمر العام التخاذ ما  لذل  

 يراه مناسبا . 

 *  *  * 

 بشأن المرأة العاملة : 1976( لسنة 5: االتفاقية العربية رقم ) سادسا

 ** الحظت اللجنة أن :

 :جمهورية السـودان :  غير مصادقة على االتفاقية (أ)

( ، تلر  5اللجنة بشأد تقرير هذ  الدولة الخاص باالتفاقية العربيرة رقرم )لم ترد على مالح ة 

المالح ة المتعلقة بعرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق، وموافاة اللجنة بما يتقرر فى 

 هذا الشأد .
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 الجمهورية اليمنية :  مصادقة على االتفاقية : ( ب)

( ، تلر  5لم ترد على مالح ة اللجنة بشأد تقرير هذ  الدولة الخاص باالتفاقية العربيرة رقرم )

 . ( مد االتفاقية18، 17، 14، 13المالح ة المتعلقة بعدم التغطية التشريعية ألحكام المواد )

لذل  تؤكد اللجنة على مالحظاتها السابقة وترى عرض األمر على المؤتمر العام التخاذ ما  

 راه مناسبا . ي

 *  *  * 

 بشأن تحديد وحماية األجور : 1983( لسنة 15: االتفاقية العربية رقم ) سابعا

 **  الحظت اللجنة أن : 

 دولة قطر : غير مصادقة على االتفاقية :  -

( ، تل  15لم ترد على مالح ة اللجنة بشأد تقرير هذ  الدولة الخاصة باالتفاقية العربية رقم )

المالح ة المتعلقة بأد يكود الرد وفق نموذج التقرير الذى يرةلة مكتب العمل العربى تنفيذا لن ام 

 اتفاقيات وتوصيات العمل العربية .

لذل  تؤكد اللجنة على مالحظاتها السابقة وترى عرض األمر على المؤتمر العام التخاذ ما  

 يراه مناسبا . 

 *  *  * 

 بشأن المفاوضة الجماعية : 1979( لسنة 11قم ): االتفاقية العربية ر ثامنا

 (  الحظت اللجنة أن : 1)

 جمهورية السودان :  غير مصادقة على االتفاقية :  -

( ، تلر  11العربية رقم )لم ترد على مالح ة اللجنة بشأد تقرير هذ  الدولة الخاص باالتفاقية 

المتعلقة بعرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق، وموافاة اللجنة بما يتقرر فى  ةالمالح 

 هذا الشأد.

لذل  تؤكد اللجنة على مالحظاتها السابقة ، وتري عرض األمر على المؤتمر العام التخاذ مـا 

 يراه مناسباً .

 (  دراسة الرد على مالحظات اللجنة :2)

وصل رد ىلى مكتب العمل العربى مد المملكة األردنية ال اشمية على مالح ات اللجنرة حرول 

 ( وهي دولة مصادقة على االتفاقية ، وجاء فى الرد ما يلي : 11االتفاقية العربية رقم )

والمتعلق بمالح رات لجنرة تطبيرق  10/5/2012( تاريل 1/479ىشارة ىلى كتابكم رقم )ح.أ/

 ( بشأد المفاوضة الجماعية.11وصيات الخاصة باالتفاقية العربية رقم )تالاالتفاقيات و
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 ارجو أن أبين لمعاليكم ما يلي :

 ( من االتفاقية على ما يلي :2نص البند ) -

)) ين م تشري  كل دولة اإلطار القانوني للمفاوضة الجماعية واألج  ة واإلجرراءات المتعلقرة 

 المفاوضة الجماعية المكفولة بمقتضى هذ  االتفاقية((.ب ا، دود المةاس بحرية 

األج  ة واألجراءات  1996( لةنة 8حدد الفصل الثاني عشر مد قانود العمل األردني رقم )

مررادة منرره مراحررل حررل الن اعررات العماليررة  23المتعلقررة بالمفاوضررات الجماعيررة حيررث تضررمنت 

المحكمة العماليرة وبريد خصرائص وشرروط الجماعية مد خالل مندوب التوفيق ومجلس التوفيق و

كل مرحلة والمدد ال منية المحددة لكل مرحلرة وبريد دور الرو ير وصرالحياته، ممرا يؤكرد التر ام 

( 44األردد بتوفير حرية المفاوضة الجماعية وتحديد أطرها القانونية. كما جاء فرى نرص المرادة )

ديم الطلرب كمرا يتوجرب علرى صراحب يوما  مد تراريل تقر  21شرط البدء بالمفاوضات خالل مدة 

يد عرامال  عقرد اجتماعرات دوريرة العمل وممثلي العمال فى المؤةةة التى تةرتخدم خمةرة وعشرر

 تقل عد مرتيد فى الةنة ب د  تحةيد  رو  وشروط العمل.ال

 ( من االتفاقية على ما يلي :11نصت المادة ) -

واالنت اء منه، كما ين م أيضرا حرق  )) يحدد التشري  الوطني فترة  منية للدخول فى التفاوض 

 اإلضراب وقفل مكاد العمل ىثناء ةير التفاوض((.

تضمد قانود العمل األردني الفترة ال منية التى تحدد الن اعات العمالية الجماعية الناشئة عرد 

اإلجرراءات المفاوضات العمالية الجماعية وقد كفل قانود العمرل حرق اإلضرراب واإلغرالق وبريد 

الواجب اتباع ا مد حيث آلية تقديم األشعار باإلضراب وغيرها مد اإلجراءات الشكلية مد خرالل 

( مرد قرانود 135( الخاص باإلضراب واإلغالق والصادر بموجب أحكرام المرادة )8الن ام رقم )

 .1996لةنة  8العمل األردني رقم 

 ( من االتفاقية على ما يلي :15نصت المادة ) -

ل تشري  كل دولة حرية االنضمام التفاقيات العمل الجماعية مرد جانرب أ  طرر  مرد )) يكف

األطرا  المعنية التى لم تشار  فرى ىبرام را، ويرن م التشرري  الروطني ضروابط وىجرراءات هرذا 

 االنضمام((.

للجنرة  1996( لةرنة 8مرد قرانود العمرل األردنري رقرم ) 1( فقررة ج بنرد 43حددت المادة )

تقوم بعد ىجراء الدراةة المناةبة برف  توصية ىلى الو ير بتوةي  نطاق أ  عقرد عمرل الثالثية أد 

جماعي مضى على تنفيذ  مدة ال تقل عد شر ريد ليةرر  بجمير  شرروطه علرى أصرحاب العمرل 

 والعمال فى قطاع معيد أو على فئة من م فى جمي  المناطق أو فى منطقة معينة.

 ( من االتفاقية:18بخصوص المادة ) -

والخاصررة بةرررياد أحكررام اتفاقيررات العمررل الجماعيررة المبرمررة علررى المةررتوى الرروطني علررى 

القطاعات االقتصادية والصناعية المختلفة وةرياد االتفاقيات المبرمة على مةتوى أحد القطاعات 

 على المنشقت المنتمية ل ذا القطاع.
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ي ترن م بمقتضرا  شرروط ( تعري  عقد العمل الجماعي بأنه اتفاق خطر 2جاء فى نص المادة )

العمل بيد صاحب العمل أو نقابة أصحاب العمل مرد ج رة ومجموعرة عمرال أو النقابرة مرد ج رة 

( فقرة ج للجنة الثالثية أد تقروم بعرد ىجرراء الدراةرة المناةربة برفر  43أخرى كما منحت المادة )

تقل عرد شر ريد توصية ىلى الو ير بتوةي  نطاق أ  عقد عمل جماعي مضى على تنفيذ  مدة ال 

لعمل والعمال فى قطاع معيد أو على فئرة مرن م فرى جمير  اليةر  بجمي  شروطه على أصحاب 

 المناطق أو فى منطقة معينة.

وقد تم ىبرام اتفاقيتيد قطاعيتيد خالل العرام الماضري علرى مةرتوى قطراع المطراعم الةرياحية 

مةرتوى قطراع الغر ل والنةريج وقرد  وقطاع صالونات التجميل واتفاقية تم ىبرام ا هذا العرام علرى

 ةرى تطبيق هذ  االتفاقيات على المنشقت المنتمية ل ذ  القطاعات.

مشيرا فى ذات الوقت ىلى ىد الو ارة ةرتعمل علرى األخرذ بعريد االعتبرار مالح رات لجنرتكم 

الواردة فرى كترابكم أعرال  وطرح را علرى ممثلري الشرركاء االجتمراعييد للعمرل بموجب را، وةريتم 

 دكم باألحكام القانونية التى يتم ىقرارها دةتوريا فور صدورها.ت وي

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايأتي :

 التأكيد على مالح ات ا الةابقة المتعلقة بما يلي :

( مررد االتفاقيررة الخرراص باإلطررار القررانونى للمفاوضررة 2* عرردم التغطيررة التشررريعية لحكررم المررادة )

جراءات المتعلقة ب ا، حيث أد ما جاء بالرد يشير ىلى حل المنا عات الجماعية واألج  ة واإل

 الجماعية ومراحل ا ولم يتطرق ىلى المفاوضة الجماعية.

( مرد االتفاقيرة الخراص برالفترة ال منيرة للردخول فرى 11* عدم التغطية التشرريعية لحكرم المرادة )

د قانود العمل هوتةوية الن اع ( م134التفاوض واالنت اء منه ، حيث أد ما تضمنته المادة )

 ةواء عد طريق مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية .

( مد االتفاقية الخاص بتن يم حرق اإلضرراب 11* عدم التغطية التشريعية لحكم مد أحكام المادة )

اإلضراب والغلق واإلغالق أثناء المفاوضة الجماعية ، حيث أد ما تحدث عنه القانود هوحق 

 عموما ، ولم يشر ىلى تن يم ما أثناء المفاوضة الجماعية .

( مد االتفاقية الخاص بحرية االنضمام إلتفاقيات العمل 15* عدم التغطية التشريعية لحكم المادة )

الجماعية مد جانب أى طر  مد األطرا  المعنية التى لم تشار  فى ىبرام ا ، حيث أد مرا 

( مد القانود ال تعطى أى حرية ألى طر  لالنضمام إلتفاقيات العمل 43المادة )تحدثت عنه 

الجماعيررة ، والمفررروض هوحريررة االنضررمام ىلررى االتفاقيررة بقرروة القررانود بقرررار ىرادى مررد 

 األطرا  المنضمة .

مرل ( مد االتفاقية والخاص بةرياد أحكام اتفاقيات الع18*   عدم التغطية التشريعية لحكم المادة )

الجماعية المبرمة على المةتوى الوطنى علرى القطاعرات االقتصرادية والصرناعية المختلفرة ، 

 وةرياد االتفاقيات المبرمة على مةتوى أحد القطاعات على المنشقت المنتمية ل ذا القطاع .

 *  *  * 
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 بشــأن حــق العامــل العربــى فــى التأمينــات 1981( لســنة 14: االتفاقيــة العربيــة رقــم ) تاســعا

 االجتماعية عند تنقلة للعمل فى أحد األقطار العربية :

 الحظت اللجنة أن :

 جمهورية السـودان :  غير مصادقة على االتفاقية:** 

 ( ، تلر 14الخاص باالتفاقية العربية رقم )لم ترد على مالح ة اللجنة بشأد تقرير هذ  الدولة 

المالح ة المتعلقة بعرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق، وموافاة اللجنة بما يتقرر فى 

 هذا الشأد .

لذل  تؤكد اللجنة على مالحظاتها السابقة ، وتري عرض األمر على المؤتمر العام التخاذ مـا 

 يراه مناسباً .

 *  *  * 

 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين : 1993( لسنة 17: االتفاقية العربية رقم ) عاشرا

 **  الحظت اللجنة أن :

 الجمهورية الجزائرية : مصادقة على االتفاقية : (أ

( ، تلر  17لم ترد على مالح ة اللجنة بشأد تقرير هذ  الدولرة حرول االتفاقيرة العربيرة رقرم )

التغطية التشريعية لحكم المادة الثامنة عشرة مرد االتفاقيرة المتعلرق باتخراذ المالح ة المتعلقة بعدم 

الدولة اإلجراءات الال مة إلعفاء أدوات اإلنتاج التى يةتخدم ا المعوقيد فرى عمل رم مرد الرةروم 

 من ا . ج ءمد  الجمركية أو

 جمهورية السـودان :  غير مصادقة على االتفاقية: (ب

( ، تلر  17بشأد تقرير هذ  الدولة الخاص باالتفاقية العربية رقم )لم ترد على مالح ة اللجنة 

المالح ة المتعلقة بعرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق، وموافاة اللجنة بما يتقرر فى 

 هذا الشأد .

لذل  تؤكد اللجنة على مالحظاتها السابقة ، وتري عرض األمر على المؤتمر العام التخاذ مـا 

 سباً .يراه منا

 *  *  * 

 بشأن عمل األحداث : 1996( لسنة 18: االتفاقية العربية رقم ) حادى عشر

 الحظت اللجنة أن :  -1

 دولة اإلمارات العربية المتحدة : مصادقة على االتفاقية :  (أ

( ، تلر  18لم ترد على مالح ات اللجنة بشأد تقرير هذ  الدولة حول االتفاقية العربيرة رقرم )

( 29– 27– 24،  21/2 – 17/2المالح ات المتعلقة بعدم التغطية التشرريعية ألحكرام المرواد )

 مد االتفاقية.
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 مصادقة على االتفاقية : غير  :  جمهورية السودان (ب

، تلر   (18اللجنة بشأد تقرير هذ  الدولرة حرول االتفاقيرة العربيرة رقرم ) ةلم ترد على مالح 

ية على الةلطة المختصة بالتصديق وموافاة اللجنة بما يتقررر فرى بعرض االتفاقالمتعلقة  ةالمالح 

 هذا الشأد .

 الجمهورية العربية السورية : مصادقة على االتفاقية : ( ج

( ، تلر  18لم ترد على مالح ة اللجنة بشأد تقرير هذ  الدولرة حرول االتفاقيرة العربيرة رقرم )

دة الحاديرة والعشرريد مرد االتفاقيرة المتعلقرة المالح ة المتعلقة بعدم التغطية التشريعية لحكرم المرا

باةتحقاق الحدث أجا ة ةنوية مدفوعة األجر ت يد مدت ا عد المدة المةتحقة لغير  مد العرامليد ، 

( يوما ، ويتمت  الحدث بثلثى مدة األجرا ة دفعرة واحردة ، 21على أال تقل فى جمي  األحوال عد )

 والتمت  بباقى المدة خالل العام نفةه .

لذل  تؤكد اللجنة على مالحظاتها السابقة ، وتري عرض األمر على المؤتمر العام التخاذ مـا 

 يراه مناسباً .

 دراسة الرد على مالحظات اللجنة :  -2

( مد 18وصل رد ىلى مكتب العمل العربى على مالح ات اللجنة حول االتفاقية العربية رقم )

 الدول التالية :

 مملكة البحريد .  -

 لكويت .دولة ا -

 وجاء فى الرد ما يلى : –مصادقة على االتفاقية  –مملكة البحرين  (أ)

بناء على  طلب لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمرل العربيرة بمن مرة العمرل العربيرة الررد 

( بشرأد تشرغيل 18على مالح ات ا بخصوص تقرير مملكة البحريد حول االتفاقية العربيرة رقرم )

 اإلفادة بما يلى :األحداث ، نود 

 ( من االتفاقية :1/1** بشأن عدم التغطية التشريعية للمادة )

التى  1998نحيطكم علما بأد مملكة البحريد قد صدقت على اتفاقية األمم المتحدة للطفل لةنة 

 2012لةرنة  36ةنة، فضال عد أد قانود رقرم  18ةنة ولم يتجاو   15حددت الحدث مد يبلغ 

قانود العمل فى القطاع األهلى عر  الحدث كل مد يبلغ مد العمر خمةة عشر ةنة ولرم بإصدار 

بإصردار قرانود الطفرل عرر  الطفرل  2012لةنة  37يكمل ثمانى عشر ةنة، كما أد قانود رقم 

 بأنه كل مد لم يتجاو  الثمانى عشرة ةنة ميالدية كاملة.

 تفاقية :( من اال7/1** بشأن عدم التغطية التشريعية للمادة )

ةرنة، والقررار  18د اإلشارة ىلى أد مملكة البحريد التقبل تشغيل األحداث قبل بلوغ م ةد نو

بشررأد الصررناعات والم ررد الخطرررة والمضرررة بالصررحة بالنةرربة  1976لةررنة  6الررو ارى رقررم 

ةنة، وتعمرل و ارة  16لألحداث حدد األعمال التى تتناةب م  الحدث ليعمل في ا عند بلوغه ةد 
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عمل حاليا بعد صدور قانود العمل فى القطاع األهلى الجديرد، علرى ىصردار القررارات الو اريرة ال

الال مة لتنفيذ أحكامه، مد بين را ىعرادة الن رر فرى جمير  األحكرام المتعلقرة بتشرغيل األحرداث بمرا 

 يتناةب م  أحكام هذ  االتفاقية.

ث عدم اإلضرار بةالمته أو الحد ى أنه البد أد يراعى فى تشغيل كما أد قانود الطفل نص عل

 صحته أو جوهر حقوقه المنصوص علي ا فى هذا القانود.

 ( من االتفاقية :8/2( والمادة )7/2** بشأن عدم التغطية التشريعية للمادة )

نحيطكم علما أنه بالرغم مد عدم النص على هذ  المةألة صراحة، ىال أد القرار الذى يصدر  

ة لتحديد األعمال الصناعية التى اليجو  تشغيل األحداث في ا، يراعى و ير العمل أو و ير الصح

التنةيق م  الج ات المعنيرة لتحديرد هرذ  األعمرال، كمرا يرتم التنةريق مر  الج رات المعنيرة لتحديرد 

 األعمال الصناعية الخفيفة.

 ( من االتفاقية :10** بشأن عدم التغطية التشريعية للمادة )

ريد اليوجد ب ا تشغيل لألحداث كأصل عام، م  ذل  فإد قانود العمل نؤكد على أد مملكة البح

ةرنة، وكرذل  يعطرى لرو ير  15 رلغ مد العمر الجديد وكذل  قانود الطفل يح ر تشغيل كل مد يب

يل العمل الحق بإصدار القرارات الو ارية التى تحردد الشرروط واألحروال وال ررو  لتن ريم تشرغ

ات واألعمال الشاقة والخطرة التى يح ر تشغيل م في را أو الترى اعاألحداث، وبتحديد الم د والصن

تلفرة ومراجعرة هرذ  تضر بصحة الحدث أو ةالمته أو ةرلوكه األخالقرى تبعرا لمراحرل الةرد المخ

 عند الضرورة.الم د دوريا و

 ( من االتفاقية :23( والمادة )8/1** بشأن المادة )

ةنة، وم  ذل  ألر م  18تشغيل لألحداث قبل بلوغ م نؤكد على أد مملكة البحريد اليوجد ب ا 

 قانود العمل الجديد صاحب العمل التحقق مد موافقة الولى أو الوصى بشأد تشغيل الحدث.

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلى :

 بتعري  الحدث.( مد االتفاقية والمتعلق 1/1التغطية التشريعية لحكم المادة ) •

( مد االتفاقيرة والمتعلرق بعردم جروا  تشرغيل الحردث فرى 7/1لحكم المادة ) التغطية التشريعية •

 األعمال الصناعية قبل ىتمامه ةد الخامةة عشرة.

( مرد االتفاقيرة والمتعلرق بتحديرد الةرلطة المختصرة 7/2عدم التغطية التشريعية لحكم المرادة ) •

 ال.الذى يفصل ا عد غيرها مد األعم والخطالمقصود باألعمال الصناعية 

( مد االتفاقية والمتعلق بأد تحردد الةرلطة 8/2عدم التغطية التشريعية لحكم مد أحكام المادة ) •

 المختصة المقصود باألعمال الصناعية الخفيفة.

( مد االتفاقية والمتعلق بح ر تشغيل الحدث قبل اتمام 10عدم التغطية التشريعية لحكم المادة ) •

 أو الضارة بالصحة أو األخالق. ةد الثامنة عشرة فى الصناعات الخطرة
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( مد االتفاقية والمتعلق بالت ام صاحب العمرل قبرل تشرغيل 23التغطية التشريعية لحكم المادة ) •

 الحدث بالحصول على موافقة كتابية ممد له الوالية أو الوصاية على الحدث.

 *  *  * 

 دولة الكويت ، وهى دولة مصادقة على االتفاقية، وجاء فى الرد ما يلي :  ( ب)

( الخاصة بعدم جوا   18باإلشارة ىلى مالح ات اللجنة القانونية حول االتفاقية العربية رقم )

 تشغيل الحدث فى اإلعمال الصناعية قبل ةد الخامةة عشر. 

ة بأنه تم تالفي كافة هذ  المالح ات فى  نفيدكم بأننا ذكرنا فى ردنا الةابق على هذ  االتفاقي

فى شأد العمل فى القطاع األهلي، وحرصا  منا على ضماد   2010( لةنة 6 ل القانود رقم )

ى الة أ  التباس لدى اللجنة نبيد لكم فيما يلي المواد القانونية التى غطت المالح ات الصادرة عد  

 اللجنة. 

 أوال : 

بتحديد  المتعلق رة الثانية مد المادة الةابعة مد االتفاقية عدم التغطية التشريعية لحكم الفق

 المقصود باألعمال الصناعية والخط الذى يفصل ا عد غيرها مد األعمال: 

( على ح ر تشغيل مرد هرم دود ةرد الخامةرة 6/2010( مد القانود رقم )19نصت المادة ) •

الفاصرل بريد األعمرال  عشر فى جمي  األعمال ولم تكد هنا  حاجة لردى المشررع لبيراد الحرد 

الصناعية واألعمال األخرى كود الح ر جاء بناء على ةد العامل )الحدث( بغض الن ر عرد 

 العمل الذى يمارةه.

 ثانياً : 

عدم التغطية التشريعية لحكم المادة الةادةة عشر مد االتفاقية المتعلق بحصول اإلحداث الذيد  

 الحد األدني لألجر : يعملود بمقتضى عقد العمل على أجر ال يقل عد 

( فى شأد العمل فى القطاع األهلي "يجب أد 6/2010( مد القانود رقم )13نص المادة رقم ) •

يكود عقد التلمذة الم نية مكتوبا ومحررا مد ثالث نةل واحد  لكل مد طرفيه وتوضر  الثالثرة 

مردة تعلم را  ،، الم نرةبالج ة المختصة بالو ارة خالل أةبوع للتصديق علي ا ويحدد فرى العقرد 

 فى ومراحل ا المتتابعة والمكافأة بصورة متدرجة فى كل مرحلة مد مراحل التعليم على ىال تقل

المرحلة األخيرة عد الحد األدنى المقرر ألجر العمل المماثل وال يجو  بأ  حال مرد األحروال 

 تحديد المكافأة على أةاس اإلنتاج أو القطعة".

 ثالثاً :

عدم التغطية التشريعية لحكم المادة العشريد مد االتفاقية المتعلق بحق الحدث فى راحة  

( ةاعة متصلة حيث أد القانود لم يحدد حصرا  راحة  24أةبوعية ىل امية مدفوعة األجر مدت ا )

 أةبوعية مدفوعة األجر ولم يتم توضيح هذ  الراحة للحدث أيضا .  

 ( على االتي :21( فى المادة رقم )6/2010نص قانود العمل رقم ) •
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د االقصى لةاعات العمل لألحداث ةت ةاعات يوميا بشرط عدم تشغيل م أكثرر مرد أربر  ح"ال

الية تتلوها فترة راحة التقل عد ةاعة ويح ر تشغيل م ةاعات عمل ىضافية أو فى ةاعات متو

أيام الراحة األةبوعية وأيام العطل الرةمية أو مد الةاعة الةابعة مةاء حتى الةاعة الةادةرة 

( ةرالفة الرذكر 21صباحا  وامعاد الن ر فى تفةير الح ر الوارد فى الفقرة الثانية مرد المرادة )

( مرد ذات 67أد للحدث حق فى الراحة األةربوعية المنصروص علي را فرى المرادة )يؤد  ىلى 

 القانود وىال لما كاد هنا  داعي مد المشرع للنص على هذا الح ر.

( ةالفة اإلشارة ىلي ا جاء نص ا عاما يعطي الحق لجمي  العمال فرى 67وحيث أد نص المادة )

ايام عمرل ، فراد  6ةاعة متصلة عقب كل راحة أةبوعية مدفوعة األجر مدت ا أرب  وعشريد 

لى أد قانود العمرل ىدة، وهو ما يقود فى ن اية األمر ذل  معنا  تمت  الحدث بما ن مته تل  الما

( بشأد العمل فى القطاع األهلري قرد غطرى حكرم المرادة عشرريد مرد االتفاقيرة 6/2010رقم )

 وعلى عكس ما جاء فى مالح ة اللجنة الموقرة.

 رابعاً : 

عدم التغطية التشريعية لحكم الفقرة األولى مد المادة الحادية والعشريد مد االتفاقية المتعلقة  

باةتحقاق الحدث ىجا ة ةنوية مدفوعة األجر ت يد مدت ا على المدة المةتحقة لغيرة مد العامليد 

الحدث وانما للعامل ىجا ة يوما، حيث أد القانود لم يحدد  21وعلى أد ال تقل فى جمي  األحول عد 

  -دث أم ال:رررى الحرلرحدد ىجا ة العامل بصفه عامة ولم يتم توضيح ىذا كانت هذ  اإلجا ة تنطبق ع

( بأنه "للعامرل الحرق فرى ىجرا ة ةرنوية 6/2010( مد القانود رقم )70جاء نص المادة رقم ) •

 مدفوعة األجر مدت ا ثالثود يوما."

( بأنه "كل ذكر أو  1نفس القانود فى المادة رقم ) وبالعودة ىلى تعري  العامل الذى ينص عليه 

 انثى يؤد  عمال  يدويا أو ذهنيا لمصلحة صاحب العمل وتحت ىدارته وىشرافه مقابل اجر". 

ومد هذا التعري  يتبيد أد الحدث يدخل ضمد تعري  العامل وعليه فأد للحدث كافة  

ى ما منحه للحدث ومن ا اإلجا ة الةنوية  االمتيا ات التى منح ا القانود بشكل عام للعامل ىضافة ىل

 لمدة ثالثود يوما . 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايأتي :

التغطية التشريعية لحكم الفقرة الثانية مد المادة الةابعة مد االتفاقيرة المتعلرق بتحديرد المقصرود  •

 .لذى يفصل ا عد غيرها مد األعمالباألعمال الصناعية والخط ا

التغطية التشريعية لحكم المادة الةادةة عشرة مد االتفاقية المتعلق بحصول األحداث الذيد عدم   •

يعملود بمقتضى عقد التدريب على مكافأة ش رية مناةبة أثناء فترة تدريب م وبحصول األحداث 

، حيرث ىد المرادة جر ال يقرل عرد الحرد األدنرى لألجررالذيد يعملود بمقتضى عقد العمل على أ

القانود تحدثت عد أجر األحداث الذيد يعملود بمقتضى عقد التدريب، ولرم تتطررق  ( مد13)

لألحداث الذيد يعملود بمقتضى عقد العمل، كما أد القانود قد حدد المكافأة بصورة متدرجة فى 

كل مرحلة على حدة، على أد التقل فى المرحلة األخيرة عد الحد األدنى المقررر ألجرر العمرل 

د أد نص االتفاقية يقضى برأد يتقاضرى العامرل المتردرج أجرر المثرل مرد أول المماثل، فى حي

 مرحلة مد مراحل التدرج.
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التغطية التشريعية لحكم المادة العشريد مد االتفاقية المتعلق بحرق الحردث فرى راحرة أةربوعية  •

 .( ةاعة متصلة24ىل امية مدفوعة األجر مدت ا )

د المررادة الحاديررة والعشرريد مررد االتفاقيررة المتعلررق التغطيرة التشررريعية لحكررم الفقرررة األولرى مرر  •

باةتحقاق الحدث ىجرا ة ةرنوية مدفوعرة األجرر ت يرد مردت ا علرى المردة المةرتحقة لغيرر  مرد 

 .( يوما21العامليد ، وعلى أال تقل فى جمي  األحوال عد )

 *  *  * 

 بشأن تفتيش العمل : 1998( لسنة 19عشر : االتفاقية العربية رقم ) ثانى

 حظت اللجنة أن :ال

 جمهورية السـودان :  غير مصادقة على االتفاقية:  -

( ، تلر  19لم ترد على مالح ة اللجنة بشأد تقرير هذ  الدولة الخاص باالتفاقية العربية رقم )

المالح ة المتعلقة بعرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق، وموافاة اللجنة بما يتقرر فى 

 هذا الشأد .

ـلذل  تؤكد اللجنة على مالحظاتها السابقة ، وتري عرض األمر على المـؤتمر العـام التخ اذ ـــ

 ما يراه مناسباً .

 *  *  * 

 بشأن الحريات والحقوق النقابية : 1977( لسنة 8عشر : االتفاقية العربية رقم ) ثالث

 الحظت اللجنة أن :

 جمهورية السـودان :  غير مصادقة على االتفاقية:  -

( ، تلر  8لم ترد على مالح ة اللجنة بشأد تقرير هذ  الدولة الخاص باالتفاقية العربيرة رقرم )

قية على الةلطة المختصة بالتصديق، وموافاة اللجنة بما يتقرر فى المالح ة المتعلقة بعرض االتفا

 هذا الشأد .

لذل  تؤكد اللجنة على مالحظاتها السابقة ، وتري عرض األمر على المؤتمر العام التخاذ مـا 

 يراه مناسباً .

 *  *  * 

 بشأن العمال الزراعيين : 1980( لسنة 12عشر : االتفاقية العربية رقم ) رابر

 الحظت اللجنة أن :

 :  غير مصادقة على االتفاقية:  المملكة األردنية الهاشمية  (أ

( ، تلر  12لم ترد على مالح ة اللجنة بشأد تقرير هذ  الدولة الخاص باالتفاقية العربية رقم )

وأد يكود الرد وفق نمروذج المالح ة المتعلقة بعرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق، 

 التقرير حول هذ  االتفاقية.
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 جمهورية السـودان :  غير مصادقة على االتفاقية:  (ب

( ، تلر  12على مالح ة اللجنة بشأد تقرير هذ  الدولة الخاص باالتفاقية العربية رقم )لم ترد 

المالح ة المتعلقة بعرض االتفاقية على الةلطة المختصة بالتصديق، وموافاة اللجنة بما يتقرر فى 

 هذا الشأد .

 دولة قطر :  غير مصادقة على االتفاقية:  ( ج

( ، تلر  12هذ  الدولة الخاص باالتفاقية العربية رقم )لم ترد على مالح ة اللجنة بشأد تقرير 

المالح ة المتعلقة باتخاذ اإلجراءات المناةبة لعرض االتفاقية على الةرلطة المختصرة بالتصرديق، 

 وأخذ رأي ا بالتصديق أو غير  .

 الجمهورية اللبنانية :  غير مصادقة على االتفاقية:  (د

( ، تلر  12  الدولة الخاص باالتفاقية العربية رقم )لم ترد على مالح ة اللجنة بشأد تقرير هذ 

المالح ة المتعلقة باتخاذ اإلجراءات المناةبة لعرض االتفاقية على الةرلطة المختصرة بالتصرديق، 

 وأخذ رأي ا بالتصديق أو غير  .

عرض األمر على المؤتمر العام التخاذ مـا  ىجنة على مالحظاتها السابقة ، وترلذل  تؤكد الل

 يراه مناسباً .

 ◘ ◘ ◘ 

 

 

  

 جاوش 
 الطباعة + محمدطـ / 
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 القسم الثانى 

 
 معلومات عن عرض األدوات القانونية العربية 

 على السلطات المختصة

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 منظمـة العمـل العربيـة

 مكتب العمل العربى 
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 م :ــديـقـت**  

 ( مد ن ام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية على ما يلى : 12،  11،  10تنص المواد )  : أوالً 

يوافى مكتب العمل العربى الدول األعضاء بنص االتفاقية كما أقرها المؤتمر   المادة العاشرة :

خالل ثالثة أش ر مد تاريل ىقرارها لعرض ا على الةلطات المختصة التخاذ 

 ما ترا  مناةبا مد تصديق أوغير  .

يوافى مكتب العمل العربى الدول األعضاء بنص التوصية كما أقرهرا المادة الحادية عشرة : 

ؤتمر خالل ثالثة أش ر مد تاريل ىقرارها ، وتقوم الدول األعضاء بموافاة الم

 مكتب العمل العربى بما تم اتخاذ  بشأن ا .

يقوم مكتب العمل العربى بإعادة مفاتحة الدول العربية بعد كل دورتيد المادة الثانية عشرة :  

اقية أوالتوصية للمؤتمر لموافاته برأي ا عما تم اتخاذ  مد ىجراءات بشأد االتف

 وعرض ذل  على المؤتمر .

بناء على ما تقردم فرإد اتفاقيرات العمرل العربيرة الترى تنطبرق علي را شرروط العررض علرى  : ثانياً 

 الةلطات المختصة هى :

 بشأد مةتويات العمل . 1966( لةنة 1االتفاقية العربية رقم ) -1

 عاملة .بشأد تنقل األيدى ال 1967( لةنة 2االتفاقية العربية رقم ) -2

 بشأد المةتوى األدنى للتأمينات االجتماعية . 1971( لةنة 3االتفاقية العربية رقم ) -3

 بشأد تنقل األيدى العاملة » معدلة « . 1975( لةنة 4االتفاقية العربية رقم ) -4

 بشأد المرأة العاملة . 1976( لةنة 5االتفاقية العربية رقم ) -5

 . مةتويات العمل " معدلة "أد بش 1976( لةنة 6االتفاقية العربية رقم ) -6

 بشأد الةالمة والصحة الم نية . 1977( لةنة 7االتفاقية العربية رقم ) -7

 بشأد الحريات والحقوق النقابية . 1977( لةنة 8االتفاقية العربية رقم ) -8

 بشأد المفاوضة الجماعية . 1979( لةنة 11االتفاقية العربية رقم ) -9

 العمال ال راعييدبشأد  1980( لةنة 12االتفاقية العربية رقم ) -10
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 بشأد بيئة العمل . 1981( لةنة 13االتفاقية العربية رقم ) -11

بشرأد حرق العامرل العربرى فرى التأمينرات  1981( لةرنة 14االتفاقية العربية رقرم ) -12

 االجتماعية عند تنقله للعمل فى أحد األقطار العربية .

 بشأد تحديد وحماية األجور . 1983( لةنة 15االتفاقية العربية رقم ) -13

 الخدمات االجتماعية العمالية .بشأد  1983( لةنة 16االتفاقية العربية رقم ) -14

 بشأد تأهيل وتشغيل المعوقيد . 1993( لةنة 17االتفاقية العربية رقم ) -15

 عمل األحداث .بشأد  1996( لةنة 18االتفاقية العربية رقم ) -16

 تفتيش العمل .بشأد  1998( لةنة 19االتفاقية العربية رقم ) -17

وجه مكتب العمل العربى مذكرات ىلى الدول األعضاء بقصد موافاته بالمعلومرات الخاصرة  : ثالثا

بعرررض األدوات القانونيررة العربيررة التررى تترروفر في ررا شررروط العرررض علررى الةررلطات 

 المختصة .

عرض مكتب العمل العربى فى هذ  الوثيقة موق  كل دولة على حدة مد تنفيذ االلت امرات  : رابعا

( مررد ن ررام اتفاقيررات وتوصرريات العمررل  12،  11،  10الررواردة فررى أحكررام المررواد ) 

 العربية.

 :اتفاقيات العمل العربية على السلطات المختصة النظر فى المعلومات الخاصة بعرض:  خامسا

مررل العربررى بعررد ىطالعرره علررى موقرر  حكومررات الرردول األعضرراء مررد تنفيررذ الحرر  مكتررب الع

( مررد ن ررام اتفاقيررات وتوصرريات العمررل  12،  11،  10الت امات ررا الررواردة فررى أحكررام المررواد ) 

العربية ، أد حكومات الدول التالية لم تعرض بعد اتفاقيرات العمرل العربيرة التاليرة علرى الةرلطات 

 المختصة ، وهى :

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : -1

 (. 18 – 15 - 14 - 5 - 4: )  األرقاماتفاقيات العمل العربية ذات  -

 جمهورية جيبوتى : -2

 - 12 -  11  - 10  -  9  – 8  -  7 -  6  -  5 -  4  - 3)    األرقاماتفاقيات العمل العربية ذات   -

13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 . ) 
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 : لـيـبـيـادولــة  -3

 ( .18 - 17 - 16 -- 14 - 12 - 4اتفاقيات العمل العربية ذات األرقام :  )  -

 الموريتانية :  اإلسالميةالجمهورية  -4

 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 – 8اتفاقيات العمل العربيرة ذات األرقرام : )  -

16 -17 - 18 - 19 . ) 

 الجمهورية اليمنية : -5

 (18 - 16 - 15 - 14  -  13 -  12  -  10  - 8  -6  -3)اتفاقيات العمل العربية ذات األرقام :    -

: األمر معروض على المؤتمر العـام المـوقر للتفضـل بـالنظر فـى تنفيـذ الـدول األعضـاء  سادسا

( من نظـام اتفاقيـات وتوصـيات  12 ، 11 ، 10اردة فى أحكام المواد ) اللتزاماتها الو

 العمل العربية .

 

 المدير العام

 أحـمـد محمـد لـقـمـان

 

 

 

 

 جاويش 
 ط/ محمد


