
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم األول

 تقرير لجنة الخبراء القانونيين 

 عن نتائج أعمال دورتها الخامسة والثالثين
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 مقدمــــــة 

 

القانونيين دورتها بناء على دعوة المدير العام لمكتب العمل العربى ، عقدت لجنة الخبراء أوال : 

نــوفمبرت تشــرين الثــانى  27 –26الخامسة والثالثيـن فى شــرم الشــيل خــالل النتــرة مــن 

، وذلك تننيذا للمادة الخامسة من نظام عمل اللجنــة ، بهــدا دراســة التقــارير التــى 2014

ن تلتزم الدول األعضاء بتقديمها إلى مكتب العمل العربى ، وفقا للنقرتين األولى والثانية م

 المادة السادسة عشرة من نظام اتناقيات وتوصيات العمل العربية .

 حضر اجتماعات الدورة أعضاء اللجنة السادة : ثانيا :

 األستاذ الدكتور / عبد الغنى عمرو الرويمض -1

 األستاذ الدكتور / محمد عثمان خلف هللا -2

 األستاذ الدكتور / رزق مقبول الريس -3

 الدكتور / محمد أحمد عبد الظاهر -4

رئيسا لها لمدة  األستاذ الدكتور / محمد عثمان خلف هللافى بداية أعمال اللجنة تم انتخاب   ثالثا :

 عام، وقام بأعمال السكرتارية الننية من مكتب العمل العربى كل من :

 وعالقات العمل مدير إدارة الحماية االجتماعية  السيد / حمدى أحمد -1

 رئيس وحدة التأمينات االجتماعية         السيد/ أسامة عيسى -2

 رئيس وحدة التعاونيات والخدمات العمالية  السيدة/ حنان قايد -3

بالسادة أعضاء  بترحيب من معالى المدير العام األستاذ/ أحمد محمد لقمانبدأ االجتماع  رابعا :

تطــوير اللجنة، واعتزاز مكتب العمل العربى بعطاء وكناءة أعضــاء اللجنــة ودورىــا فــى 

ــات  ــ  االتناقي ــة تطبي ــة ولجن ــين اللجن ــارت، واســتمرار التواصــل ب ــل النشــاط المعي وتنعي

والتوصيات خالل انعقاد المؤتمر ، وأىمية المالحظات العامة ودورىا فى تعزيــز النشــاط 

المعيارت ، والتعاون فى مجال الندوات والدراســات التــى ينظمهــا مكتــب العمــل العربــى، 
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أت حول الموضوعات التى يصــدر بشــأنها معــايير جديــدة أو بتعــديل ودورىا فى إبداء الر

 بعضها ، بما لها من خبرة فى ىذا المجال.

عرض مكتب العمل العربى على لجنة الخبراء القانونيين وثيقة مبدئية تتضــمن متابعــة  خامسا :

 اتناقيات العمل العربية وف  جدول األعمال التالى :

 ارير السنوية حول اتفاقيات العمل العربية التالية : ** الجزء األول : دراسة التق

 بشأن مستويات العمل . 1966( لسنة 1االتناقية العربية رقم ) -1

 بشأن المستوت األدنى للتأمينات االجتماعية. 1971( لسنة 3االتناقية العربية رقم ) -2

 بشأن تنقل األيدت العاملة . 1967( لسنة 2االتناقية العربية رقم ) -3

 بشأن تنقل األيدت العاملة " معدلة " . 1975( لسنة 4ة العربية رقم )االتناقي -4

 بشأن السالمة والصحة المهنية . 1977( لسنة 7االتناقية العربية رقم ) -5

 بشأن بيئة العمل . 1981( لسنة 13االتناقية العربية رقم ) -6

 بشأن المرأة العاملة . 1976( لسنة 5االتناقية العربية رقم ) -7

 بشأن تحديد وحماية األجور . 1983( لسنة 15االتناقية العربية رقم ) -8

 بشأن المناوضة الجماعية . 1979( لسنة 11االتناقية العربية رقم ) -9

بشــأن حــ  العامــل العربــى فــى التأمينــات  1981( لســنة 14االتناقيــة العربيــة رقــم ) -10

 االجتماعية عند تنقله للعمل فى أحد األقطار العربية .

 بشأن تأىيل وتشغيل المعوقين . 1993( لسنة 17االتناقية العربية رقم ) -11

 بشأن عمل األحداث . 1996( لسنة  18االتناقية العربية رقم )  -12

 بشأن تنتيش العمل . 1998( لسنة 19االتناقية العربية رقم ) -13

 بشأن الحريات والحقوق النقابية . 1977( لسنة 8االتناقية العربية رقم ) -14

 بشأن العمال الزراعيين . 1980( لسنة 12ة العربية رقم )االتناقي -15

 بشأن الخدمات االجتماعية العمالية . 1983( لسنة 16االتناقية العربية رقم ) -16
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 ( تقريرا " . 16" وصل إلى مكتب العمل العربى من الدول األعضاء ) 

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

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

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

 وجهة النظر القانونية حول التعددية النقابية من خالل معايير العمل . -

مل العربي ، وفــي ضــوئها أعــدت ىــذا : درست اللجنة الوثيقة المقدمة من قبل مكتب العسادســا  

 التقرير المعروض على مجلس اإلدارة ومن ثم على المؤتمر العام .

: استخلصت اللجنة من خــالل المناقشــات التــى دارت أثنــاء اجتماعاتهــا جملــة مالحظــات سابعا  

والمؤتمر ، تضعها أمام مجلس اإلدارة  على بعض مالحظاتها السابقة عامة، كما وأكدت

 العام ألىميتها ، وىى كما يلى :

رأت اللجنة عدم وضوح في الردود من بعض الــدول المصــادقة ، ممــا يقــا حــائال   (1)

أمام اللجنة في تأكدىا من تطبي  ىذه الدول لــنا االتناقيــة المصــادقة عليهــا بشــكل 

ي سليم ، لذا تطلب اللجنة من ىذه الدول أن يوضح الــرد التطبيــ  التشــريعي والعملــ 

 لنصوا ىذه االتناقيات .

ترت اللجنة أن التطبي  العملي لبعض نصوا االتناقيات المصادق عليهــا ال يكنــي  (2)

وحده اليناء الدولة بالتزاماتها ، بل يجب التطبي  التشريعي أوال  ، وذلك حتى تكون 

الدولة قد أوفت بالتزاماتها المنصوا عليهــا فــي نظــام اتناقيــات وتوصــيات العمــل 

 العربية .

تؤكد اللجنة على ما سب  التنويه إليه فى العديد من التقارير فى السنوات السابقة إلى  (3)

أن عرض االتناقيات على السلطة المختصة والذت تلتزم به الدولة يكون الغاية منــه 

بيان قرار ىذه السلطة بشأن التصدي  على االتناقية أو غيره ، وليس مجرد االطالع 

 لغرض العلم بها .على االتناقية 

وبالتالى فإن اللجنة ترت أن عرض االتناقية على السلطة المختصــة لالطــالع 

عليهــا، ال يجعــل الدولــة قــد أوفــت بمــا عليهــا مــن التزامــات بــالعرض علــى النحــو 

المطلوب، وتظل مطالبة بالعرض مجددا حتى تقرر السلطة ما تراه بشأن التصــدي  

 أو غيره .
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د مــن الــدول األعضــاء أشــارت فــى تقاريرىــا إلــى أن عــدم الحظت اللجنة أن العدي (4)

التصدي  على االتناقيات يعود إما إلى اختالفات بــين تشــريعاتها الوطنيــة والمعــايير 

الواردة فى االتناقيات، أو أن ىذه المعايير ال تتن  مع التوجهات والسياســة الوطنيــة 

أن المبررات المشار إليهــا ذات الصلة بمضمون المعايير . وبالتالى فإن اللجنة ترت 

على الرغم من أىميتها يجب أال تكون عائقــا دون قيــام الــدول األعضــاء بالتصــدي  

على االتناقيات الذت يؤدت إلى تعديل قوانينها بما يتن  مــع المعــايير ، وىــذا بــدوره 

يساىم فى تحقي  أحد األىداا التى تسعى منظمة العمل لعربية إلــى الوصــول إليهــا 

 مستويات متماثلة فى تشريعات العمل العربية . وىو وجود

تؤكد اللجنة على ما سب  أن أشــارت إليــه فــى العديــد مــن التقــارير الســابقة مــن أن  (5)

المقصود بما ورد فى المادة العاشرة مــن نظــام اتناقيــات وتوصــيات العمــل العربيــة 

دي  أو بعرض االتناقية على السلطات المختصة التخاذ ما تراه مناسبا لهــا مــن تصــ 

غيره ، ىو عرضها على السلطة التى تملك صالحية اتخاذ مثل ىذا القرار كمــا ىــو 

منصوا عليه فى دستورىا، وىذا العــرض ال يعتبــر متحققــا إال بعــرض االتناقيــة 

بغض النظــر علــى  –على السلطة التى تختا بالتصدي  على االتناقيات فى الدولة 

إداريــة فإنــه ال يعــد عرضــا كمــا تــنا أما خالا ذلك من أت إجراءات  –تسميتها 

 عليه المادة المذكورة.

ترت اللجنة أنه من الضــرورت أن يكــون ىنــاك تواصــل مباشــر بــين مكتــب العمــل  (6)

العربــى والــدول األعضــاء وبــاألخا التــى لــديها صــعوبات تعيــ  التصــدي  علــى 

ل االتناقيات ، وذلك من خالل حلقــات نقاشــية أو دورات تدريبيــة للعــاملين فــى مجــا

 المعايير .

تشكر اللجنة مدير عام مكتب العمل العربى والسكرتارية الننية للجنة على حسن اإلعــداد  ثامنا  :

 والتعاون التام إلنجاح عمل اللجنة .

 

 

 
 رئيس اللجنة

 محمد عثمان خلف هللا /أ . د 
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 الجزء األول

 دراسة التقارير السنوية

 العربيةحول اتفاقيات العمل 
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   بشأن المستوى األدنى للتأمينات االجتماعية : 1971( لسنة 3وال  : االتفاقية العربية رقم )أ

الحظت اللجنة ، بعد إطالعها على الوثيقة التي عرضها عليها مكتب العمل العربي بــأن  -1

عددا  من الدول ، الزالت لم تواا المكتب حتى اآلن بتقريرىا حول االتناقية العربية رقم 

بشأن المستوت األدنى للتأمينات االجتماعية تطبيقــا  للنقــرة الثانيــة مــن  1971( لسنة 3)

 عشرة من نظام اتناقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية ىي :  المادة السادسة

 غير مصادقة على االتناقية الجمهورية الجزائرية -

 غير مصادقة على االتناقية جمهورية جيبوتي -

 غير مصادقة على االتناقية الجمهورية اإلسالمية الموريتانية -

 

المؤتمر العام التخاذ ما يراه مناســبا  بشــأن تننيــذ تلــك لذا ترت اللجنة عرض ىذا األمر على 

الدول التزاماتها المنصــوا عليهــا فــي نظــام اتناقيــات وتوصــيات العمــل العربيــة ، علمــا  بــأن 

 . 1981االتناقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 

البحرين  ( من مملكة3وصل تقرير إلى مكتب العمل العربي حول االتناقية العربية رقم ) -2

 وجاء في التقرير ما يلي :

 السلطة المختصة بالتصدي  في مملكة البحرين تتمثل في مجلس الوزراء الموقر . -1

 نعم تم عرض االتناقية على السلطة المختصة بالتصدي  في بلدنا . -2

 القرار الذي تم اتخاذه بشأنها ىو إرجاء التصدي  عليها . -3

 التصدي  على االتناقية .ال توجد صعوبات تشريعية تحول دون  -4

 ال توجد صعوبات عملية تحول دون التصدي  على االتناقية . -5

تقوم الوزارة بعملية مراجعة دورية للتشريعات الوطنية ودراسة مدت موائمتها مــع  -6

مبادئ االتناقية ، باإلضافة إلى التنسي  مع الجهات المعنية للنظر في إمكانية الوفاء 

 . بااللتزمات الواردة فيها

سارعت مملكة البحرين في السنوات األخيرة إلى تــذليل العديــد مــن الصــعوبات لتحقيــ   -7
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غاية واحدة وىي مصلحة المواطن وتحقي  مستوت رفاىية تلي  به ، وعليه فــإن مملكــة 

البحرين أصدرت عددا  من القوانين واإلجراءات التي تتواف  مع ىــذا الهــدا ، ونظمــت 

( 24تمــاعي بإصــدارىا لقــانون التــأمين االجتمــاعي رقــم )العمل وف  نظام التــأمين االج

 وتعديالته والذي يشمل فروع التأمين التالية : 1976لسنة 

 التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة . -أ

 التأمين ضد إصابات العمل . -ب

 التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض أو األمومة .  -ج

 التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاا وأصحاب المهن الحرة .  -د

 التأمين على أصحاب العمل .  -ه

 المنح العائلية .  -و

 فروع التأمين األخرت التي تدخل في نطاق الضمان االجتماعي . -ي

وكانــت المملكــة مــن أوائــل الــدول الخليجيــة التــي ألزمــت ننســها بقــانون يــنظم معاشــات 

بشــأن تنظــيم معاشــات ومكافــعت التقاعــد  1975( لســنة 13المتقاعــدين، فســنت القــانون رقــم )

لموظني الحكومة والقوانين المعدلــة لــه والقــوانين الصــادرة تننيــذا  ألحكامــه ، ولضــمان تحقيــ  

بشــأن التــأمين ضــد  2006( لسنة 78العدالة االجتماعية بادرت المملكة إلى تدشين قانون رقم )

ويهدا ىذا القانون إلى توفير استحقاقات مادية ينتنع بهــا العــاطلون عــن العمــل وىــي التعطل ، 

نوعين من االستحقاق : ) اإلعانة ( وتعطي للباحثين عــن عمــل مــن الــداخلين الجــدد إلــى ســوق 

 60أشهر و ) التعويض( وتصــرا للمتعطلــين جــراء النصــل مــن العمــل بمقــدار  6العمل لمدة 

أشــهر ، وكانــت مملكــة البحــرين  6دينار لمــدة  500اسي ويحدد أقصى بالمائة من الراتب األس

أول دولة عربية تسن ىذا القانون بغرض تحسين مستوت المعيشة ورفع مســتوت الرفاىيــة لــدت 

 المواطنين والوافدين .

 تم إرسال ىذا التقرير إلى كل من : -8

 غرفة تجارة وصناعة البحرين . -أ

 . االتحاد العام لنقابات عمال البحرين -ب
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 االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين .  -ج

 -** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

( علــى الســلطة المختصــة بالتصــدي  ، 3أخذت اللجنة علما  بعرض االتناقيــة العربيــة رقــم )

 وتأمل اللجنة اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتسهيل التصدي  عليها . 

 *  *  * 

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

الحظت اللجنة ، بعد إطالعها على الوثيقة التي عرضــها عليهــا مكتــب العمــل العربــي بــأن 

عددا  من الدول ، الزالت لم تواا المكتب حتى اآلن بتقاريرىا حول االتناقيــة العربيــة رقــم 

بشــأن تنقــل األيــدت العاملــة " معدلــة " تطبيقــا  للنقــرة الثانيــة مــن المــادة  1975( لســنة 4)

 من نظام اتناقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية ىي :  السادسة عشرة

 غير مصادقة على االتناقية جمهورية جيبوتي -

 غير مصادقة على االتناقية الجمهورية اإلسالمية الموريتانية -

لذلك ترت اللجنة عرض ىذا األمر على المؤتمر العام لما يتطلب مــن توجيهــات تــؤدي إلــى 

الدول التزاماتها المنصوا عليها في نظام اتناقيات وتوصيات العمل العربيــة ، علمــا تننيذ ىذه 

 . 1985بأن االتناقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 

 *  *  * 

 بشأن السالمة والصحة المهنية  : 1977( لسنة 7ثالثا  : االتفاقية العربية رقم )

الحظت اللجنة ، بعد إطالعها على الوثيقة التي عرضها عليها مكتب العمل العربــي بــأن  

( 7عددا  من الدول ، الزالت لم تواا المكتب حتى اآلن بتقريرىا حــول االتناقيــة العربيــة رقــم )

بشأن السالمة والصحة المهنية ، تطبيقا  للنقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من  1977لسنة 

 ظام اتناقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية ىي : ن

 غير مصادقة على االتناقية جمهورية جيبوتي -
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 غير مصادقة على االتناقية الجمهورية اإلسالمية الموريتانية -

لذلك ترت اللجنة عرض ىذا األمر على المؤتمر العام التخاذ ما يــراه مناســبا  بشــأن تننيــذ 

زاماتها المنصوا عليها في نظام اتناقيات وتوصيات العمــل العربيــة ، علمــا بــأن تلك الدول الت

 . 1988االتناقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 

   *  *  * 

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

الحظت اللجنة ، بعد إطالعها على الوثيقة التي عرضها عليها مكتب العمــل العربــي بــأن 

عددا  من الدول ، ال زالت لم تــواا المكتــب حتــى اآلن بتقاريرىــا حــول االتناقيــة العربيــة رقــم 

بشأن بيئة العمل ، تطبيقا  للنقرة الثانية من المادة السادســة عشــرة مــن نظــام  1981( لسنة 13)

 ات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية ىي : اتناقي

 غير مصادقة على االتناقية جمهورية جيبوتي -

 غير مصادقة على االتناقية الجمهورية اإلسالمية الموريتانية -

لذلك ترت اللجنة عرض ىذا األمر على المؤتمر العام التخاذ ما يــراه مناســبا  بشــأن تننيــذ 

منصوا عليها في نظام اتناقيات وتوصيات العمــل العربيــة ، علمــا بــأن تلك الدول التزاماتها ال

 . 1988االتناقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 

 *  *  * 

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

العمــل العربــى بــأن الحظت اللجنة بعد إطالعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتــب  -1

( 5عددا من الدول األعضاء الزالت لم تــواا المكتــب بتقاريرىــا حــول االتناقيــة رقــم )

بشأن المرأة العاملة ، تطبيقا للنقرة الثانيــة مــن المــادة السادســة عشــرة مــن  1976لسنة 

 نظام اتناقيات وتوصيات العمل العربية والدول المعنية ىى :

 على االتناقية غير مصادقة جمهورية جيبوتي -



10 

 

 غير مصادقة على االتناقية  الجمهورية العربية السورية

 غير مصادقة على االتناقية الجمهورية اإلسالمية الموريتانية -

لذلك ترت اللجنة عرض ىذا األمر على المؤتمر العام التخاذ ما يــراه مناســبا  بشــأن تننيــذ 

نظام اتناقيات وتوصيات العمــل العربيــة ، علمــا بــأن تلك الدول التزاماتها المنصوا عليها فى 

 .1988االتناقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 

( مــن الــدول 5وصل إلى مكتب العمــل العربــي تقريــرين حــول االتناقيــة العربيــة رقــم ) -2

 التالية:

 مملكة البحرين . -

 جمهورية السودان . -

 ** دراسة التقارير :

 وجاء في التقرير ما يلي : –غير مصادقة على االتناقية  –البحرين مملكة  -أ

 السلطة المختصة بالتصدي  في مملكة البحرين تتمثل في مجلس الوزراء الموقر. -1

 نعم تم عرض االتناقية على السلطة المختصة بالتصدي  في بلدنا . -2

 القرار الذي تم اتخاذه بشأنها ىو إرجاء التصدي  عليها . -3

 عوبات تشريعية تحول دون التصدي  على االتناقية .ال توجد ص -4

 ال توجد صعوبات عملية تحول دون التصدي  على االتناقية . -5

تقوم الوزارة بعملية مراجعة دورية للتشريعات الوطنية ودراسة مــدت موائمتهــا مــع  -6

مبادئ االتناقية ، واتخاذ العديد من المبادرات الرامية لتحقي  ىذا الهدا ، باإلضــافة 

 إلى التنسي  مع الجهات المعنية للنظر في إمكانية الوفاء بااللتزمات الواردة فيها .

ىناك العديد من القوانين واإلجراءات التي ساىمت بشكل أو بعخر في انصاا المرأة  -7

 2012لســنة  36العاملة في البحرين ، فقد أفرد قــانون العمــل الجديــد )قــانون رقــم 

األىلي (بابه الخامس تحت عنوان " تشغيل المرأة "  بإصدار قانون العمل في القطاع
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 إذ يمنح قانون العمل للمرأة : بثمان مواد تمنح المرأة المزيد من الحقوق العمالية .

أجازة وضع مدفوعة األجر مدتها ستون يوما  ، تشمل المدة التي تسب  الوضع والتي  -

 تليه. 

يجوز للعاملة أن تحصل على أجازة بدون أجر بمناسبة الوضــع مــدتها خمســة عشــر  -

 يوماُ عالوة على األجازة السابقة .

 حظر تشغيل المرأة العاملة خالل األيام األربعين التالية للوضع . -

 لمرأة العاملة أو إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو أثناء أجازة الوضع .حظر فصل ا -

أغســطس  22ومن المهم اإلشارة إلــى دور " المجلــس األعلــى للمــرأة " الــذي أســس فــي 

، المعدل بموجب األمر األميــري رقــم  2001( لسنة 44، بموجب األمر األميري رقم )2001

( لســنة 36واألمــر الملكــي رقــم ) 2002لســنة ( 2واألمــر األميــري رقــم ) 2001( لسنة 55)

، وىو يتبع جاللة الملك المندت لتكون له شخصيته االعتبارية ، ويعتبر المجلس المرجــع 2004

لدت جميع الجهات الرسمية فيما يتعل  بشئون المرأة ويختا بإبــداء الــرأي والبــت فــي األمــور 

 المرتبطة بمركز المرأة بصنة مباشرة أو غير مباشرة .

وترأس المجلس صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراىيم آل خلينــة قرينــة جاللــة 

الملك المندت ، وتتمثل رسالة المجلس في تمكين المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها فــي بــرام  

التنمية بما يضمن استدامة استقرارىا األسري وترابطها العــائلي ، وتعزيــز مبــدأ تكــافؤ النــرا 

ن تنافسية المــرأة البحرينيــة ، وضــمان تعــدد وتنــوع الخيــارات المتاحــة للمــرأة البحرينيــة لضما

لإلرتقاء في إطار من التشريعات والسياسات الداعمة ، والتكامل مع الحلناء والشركاء في العمل 

المؤسسي لالرتقاء بأوضاع المرأة ، إضافة إلى بنــاء بيــت خبــرة متخصــا فــي شــئون المــرأة 

وهو يختص بعدد كبيـر مـن األمـور  صنات ومعايير عالمية وكناءات وخبرات وطنية .يتميز بموا

   المتعلقة بالمرأة من أهمها :

اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شئون المرأة في مؤسسات المجتمــع  -

 الدستورية والمدنية .

بــرام  التنميــة  تمكين المرأة من أداء دورىا في الحياة العامة وإدماج جهودىــا فــي -

 الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدىا .
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وضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكالت التي تواجهها في كافة  -

 المجاالت .

تنعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلــ   -

لوزارات والمؤسسات الرســمية بالمرأة ووضع اآلليات المناسبة لذلك بالتعاون مع ا

 ومؤسسات المجتمع المدني .

متابعة وتقييم تننيذ السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكــون لــدت المجلــس  -

 من مقترحات ومالحظات للجهات المختصة في ىذا الشأن . 

 تم إرسال ىذا التقرير إلى كل من : -8

 غرفة تجارة وصناعة البحرين . -أ

 نقابات عمال البحرين .االتحاد العام ل -ب

 االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين .  -ج

 -** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

( علــى الســلطة المختصــة بالتصــدي  ، 5أخذت اللجنة علما  بعرض االتناقيــة العربيــة رقــم )

 وتأمل اللجنة اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتسهيل التصدي  عليها . 

 وجاء في التقرير مايلي : –مصادقة على االتفاقية  –جمهورية السودان  -ب

 ** القسم األول :

 ** بيانات عامة :

 -ارية التي لها عالقة بأحكام االتناقية :التشريعات الس -1

 .1997* قانون العمل 

 وتعديالته . 1974* قانون الحد األدني لألجور 

 م . 1981* قانون التعويض عن  إصابات العمل 

 وتعديالته . 1990* قانون التأمين االجتماعي 
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 وتعديالته  . 1993* قانون الصندوق القومي للمعاشات لسنة 

 م والئحة الخدمة العامة . 2007دمة العامة *  قانون الخ

نعم ، تم التنسي  مع منظمات أصحاب العمل والعمال من خالل اللجنة القومية االستشارية   -2

 لمعايير العمل .

 -** القسم الثاني :

 ** المادة األولى :

المتســاوي التشريعات تحق  المساواة بين المرأة والرجل في الــبالد وتحقــ  مبــدأ األجــر  -1

 للعمل المتساوي القيمة مع بعض التمييز اإليجابي للمرأة العاملة.

( 19األحكام الخاصة بالمرأة في القوانين تنضيلية وتميزىــا إيجابيــا  وقــد نصــت المــادة ) -2

م على شروط استخدام النساء ) ال يجوز تشغيل النساء في   1997من قانون العمل لسنة 

تــي تحتــاج لمجهــود جســماني كبيــر أو المضــرة بالصــحة األعمال الخطرة أو األعمال ال

كحمل األثقال واألعمال التي تؤدي تحت بــاطن األرض أو المــاء وكــذلك األعمــال التــي 

تعرضهن للمــواد الســامة أو البــرودة أو الحــرارة التــي تجــاوز الحــدود المعقولــة لتحمــل 

 النساء ( .

 النساء . ( من ذات القانون تناولت مواعيد تشغيل20** المادة )

ال يجوز تشغيل النساء فيما بين العاشرة مســاء والســاعة السادســة صــباحا  ويســتثني مــن  -1

ــال للخــدمات  ــة أو أي أعم ــة والنني ــة والمهني ــال اإلداري ــي األعم ــك تشــغيل النســاء ف ذل

 االجتماعية والصحية .

تسمح ( يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع اللجنة أن 1على الرغم من أحكام البند ) -2

 بالشروط التي تقرىا ألي فئة من النساء بالعمل ليال  تلبية للصالح العام .

يجب أال تقل فترات الراحة اليومية للنساء في مجموعها عن ساعة واحدة مدفوعة األجر  -3

ويجب أن تنتظم النترات بحيث تمتد فترة الراحة لمدة نصا ساعة أو أكثر وال يجوز أن 

 ات متصلة دون أن تتخللها فترة للراحة .تمتد فترة العمل لخمس ساع

تشمل األحكام المنظمة للعمل قطاعــات العمــل مــا عــدا محــاور االقتصــاد غيــر الرســمي  -4

 والزراعة التقليدية لحد ما .
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القطاع الزراعي مشمول باألحكام الخاصة بالمرأة باستثناء القطاع التقليدي الــذي يعتبــر  -5

 نشاطا  غير منظم .

 الثانية :** المادة 

 االستخدام واألجور

تتحق  المساواة بــين الرجــل والمــرأة فــي تكــافؤ النــرا فــي االســتخدام بصــورة عامــة  -1

مــن قــانون  1ت  28وضــمان تلــك المســاواة ، التشــريع والواقــع العملــي وتــنا المــادة )

م على األجر المتساوي للعمل المتساوي " يراعي عند تحديد 2007الخدمة المدنية لسنة 

ر ، مبدأ األجر المتساوي للعمل المتساوي على أساس طبيعة العمل ومدي صعوبة األجو

 القيام بواجباته ومسئولياته والظروا التي يؤدي فيها " .

الترقي الوظيني مكنول للجنسين وتحكمه أسس ولوائح وتوجهها مســتويات األداء بغــض  -2

من القانون أعــاله علــى  2ت28النظر عن الجنس ) تشريعيا  وواقعيا  ( حيث تنا المادة 

والترقــي وتخنــيض الدرجــة  –)تكون طرق وأحكام تحديد األجور والعالوات والبــدالت 

 والنقل واإلنابة وغيرىا وفقا لما تحدده اللوائح ونظم إدارة الموارد البشرية المعتمدة ( .

 ** المادة الثالثة :

القيمــة المتســاوية ونــا عليــه يكنل القانون والممارسة  العملية األجر المتساوي للعمــل ذي 

 منه . 28في المادة  2007قانون الخدمة المدنية لسنة 

( مــن مشــروع 51تكنل نصوا قانون الحد األدنى لألجور والتي تم تضمينها فــي ) المــادة 

 قانون العمل ) تمنح المرأة العاملة األجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة للرجل ( .

–2016 – 2015 –2014القطاع الخاا ية لمعالجة األجور في كذلك االتناقيات الجماع

 م . 2017

 ** المادة الرابعة :

 التعليم والتوجيه والتدريب

التعلــيم متــاح للجنســين علــى حــد ســواء والمنافســة فــي المقاعــد فــي المراحــل المتعــددة مــن 

 مستويات النجاح والمرأة األكثر حظا قبل التوظيا ومنافس جاد بعد التخرج .  
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ىناك مجهودات  لتعزيز وضع التدريب المهني على مستوت القطر . ويعال  النصــل الرابــع 

ىذا الموضوع كذلك تعــال  نصــوا قــانون التــدريب المهنــي والتلمــذة  1997من قانون العمل 

واللوائح الملحقة به إجراءات التدريب واألحكام والشروط التــي ينظمهــا  2001الصناعية لسنة 

 م . 2007النصل الثامن من قانون الخدمة المدنية لسنة  عقدة كذلك تناوله

 ** المادة الخامسة :

 إعادة التدريب بعد االنقطاع النعلي للمرأة يرتبط بمواقع العمل واستمراريته .

 ** المادة السادسة :

 ظروف العمل وحماية المرأة 

( على شــروط اســتخدام النســاء ) اليجــوز تشــغيل 19من المادة ) 1997ينا قانون العمل 

النساء في األعمال الخطرة أو األعمال  التى تحتاج لمجهود جسماني كبير أو المضــرة بالصــحة 

كحمل األثقال واألعمال التي تؤدي تحت باطن األرض أو الماء وكذلك األعمال التي تعرضــهن 

و البرودة أو الحرارة التي تجاوز الحدود المعقولــة للنســاء ( وىنالــك قــوائم بتلــك للمواد السامة أ

 األعمال .  

 -** المادة السابعة :

) اليجوز تشــغيل النســاء فيمــا بــين العاشــرة مســاء  20في المادة  1997ينا قانون العمل 

والمهنيــة والننيــة والساعة السادسة صباحا ويستثنى من ذلك تشغيل النساء في األعمال اإلداريــة 

 أو أي أعمال للخدمات االجتماعية والصحية ( .

 ** المادة الثامنة :

التشريعات ال تنا على وجود دور حضــانة رغــم أن بعــض المنشــعت خاصــة فــي القطــاع 

الخاا توفر تلك الدور إال إنه في ذات الوقت ىنالك لوائح وقوانين تنظم الحضــانات باعتبارىــا 

 قبل المدرسي . جزء من سلسلة التعليم

 ** المادة التاسعة :

 تنظم اللوائح معاملة المرأة أثناء العمل ويمارس ذلك على النطاق العملي .
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 : ** المادة العاشرة

 رعاية األمومة 

أســابيع ويمكــن أخــذىا أربعــة  8تمنح المرأة العاملة أجازة وضــع بــأجر كامــل وتبلــ  مــدتها 

 أسبوعين قبل وستة أسابيع بعد .أسابيع قبل وأربعة بعد أو 

 م على :1997( من قانون العمل 1ت46تنا المادة ) 

" تستح  المرأة العاملة بعد انقضاء ستة أشهر على تعيينها وفي كل سنة الحقة تقضــيها فــي 

 الخدمة أجازة وضع بأجر كامل تحسب على الوجه اآلتي :

الوضع على أن يثبت كل مــن التــاريل الــذي أربعة أسابيع قبل الوضع وأربعة أسابيع بعد  -أ

 يرجح حصول الوضع فيه والتاريل الذي يتم فيه الوضع فعال بشهادة من الطبيب .

يجوز السماح بننس المدة المنصوا عليها في النقرة ) اعاله ( اختيارا لتصبح أسبوعين  -ب

 أسابيع بعد الوضع . 6قبل الوضع و 

 ** المادة الحادية عشره :

المرأة العاملة أجازة مرضية خاصة فــي حالــة المــرض النــاجم عــن الحمــل أو الوضــع تمنح 

تج( مــن قــانون العمــل 1ت46وىــي أجــازة مســتقلة وغيــر محــددة بــزمن نصــت عليهــا المــادة ) 

م إذا تغيبت المرأة العاملة بعد انقضاء المــدة المســموح بهــا فــي النقــرتين )أ( )ب( أعــاله 1997

و الوضع مما يجعلها غير قادرة على استئناا العمل بشهادة مــن بسبب مرض نات  عن الحمل أ

 الطبيب تعتبر في أجازة مرضية .

 ** المادة الثانية عشرة :

يحظر فصل المرأة العاملــة أثنــاء الحمــل أو الوضــع أو األجــازة المرضــية بســبب الحمــل أو 

إلخــالل بأحكــام م على ذلك ) مع عدم ا1997( من قانون العمل 2ت46الوضع إذ نصت المادة )

( من ىذا القانون ال يجــوز فصــل المــرأة العاملــة أثنــاء فتــرة 50النقرتين )أ( و )ب( من المادة )

 الحمل أو الوضع ( .
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 ** المادة الثالثة عشرة : 

 األجازات الخاصة  

تنا تشريعات العمل على أجــازة لمرافقــة الــزوج وىــو حــ  مكنــول للــزوجين يصــل لمــدد 

( ) يســتح  113فــي المــادة ) 2007الئحة الخدمة المدنية القومية لســنة خمس سنوات إذ تنا 

العامل بعد اجتيازه فترة االختبــار بنجــاح أجــازة بــدون أجــر لمرافقــة الــزوج أو الزوجــة الموفــد 

أحدىما خارج القطر أوفي بعثة أو أجازة دراسية أو المعار أو المنقــول للخــارج أو الــذي يباشــر 

جاوز أجازة المرافقة مدة عمل الزوج أو الزوجة وبحد أقصــى خمــس عمال خاصا شريطة اال تت

 سنوات ( .

 أما في القطاع الخاا تنظم اللوائح األجازة بدون أجر وىي ممارسة عملية تصل لعامين .

 ** المادة الرابعة عشرة :

تنا تشريعات العمل على األجازة بدون أجر والتي نا عليها قانون الخدمة المدنيــة لســنة 

 -( حيث نصت على :46م في المادة )2007

يجوز منح أي عامل بطلب منه وألسباب مقنعة ومقبولة أجازة بــدون أجــر لمــدة أو لمــدد   -1

التتجاوز خمس سنوات على اال يتعارض ذلك مع مقتضيات العمل وعلى أال يــؤثر ذلــك 

 على األداء بالوحدة .

الوزير بناء على توصية بذلك تكون سلطة التصدي  على األجازات بدون أجر بقرار من   -2

 من الوزير المختا بالوحدات القومية .

 ال يجوز الجميع بين األجازة بدون أجر وأجازة مرافقة الزوج . -3

 يظل العامل شاغال  لوظينته طوال فترة األجازة بدون أجر . -4

تحدد اللوائح طرق وشروط منح األجازات بدون أجر ، أما في القطاع الخاا فاألجــازة  -5

أجر ممارسة عملية في القطاع الخاا للمرافقة أو التنرغ لألطنال وتصل من عام  بدون

 لعامين .
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 ** المادة الخامسة عشرة :

 التأمينات االجتماعية  

 لم يشمل الضمان االجتماعي بعد تأمين األمومة .

 ** المادة السادسة عشر ة:

وأجرىــا وبــين معاشــها عــن زوجهــا وكــذا تتمتع المرأة العاملة بالح  في الجمع بين معاشها 

( علــى 88م معــدل فــي المــادة )1990الزوج واألبناء ، ينا قانون التــأمين االجتمــاعي لســنة 

الجمع بين أكثر من معاش على أن ال يجوز الجمــع بــين أكثــر مــن معــاش فــي اي مــن الحــاالت 

 -اآلتية :

طبقا  ألحكام ىذا القــانون والمعــاش أوال  : المؤمن عليها بالنسبة إلى المعاش الذي يستح  لها 

الذي يســتح  لهــا مــن زوجهــا ، ويــؤدي إليهــا المعــاش األكبــر ، مضــافا  إليــه نصــا 

 المعاش األصغر الذي تستحقه .

ثانيا  : المؤمن عليه بالنسبة إلى معاشه والمعاش المستح  له عــن زوجتــه طبقــا  ألحكــام ىــذا 

 شريحة ) أوال  ( .القانون وفقا  للقاعدة المنصوا عليها في ال

األوالد والبنات بالنسبة إلى المعاشين المستحقين لهم عن والديهم ، الخاضعين ألحكام  -د

 ىذا القانون .

الوالدين أو أي منهما بالنسبة إلى معاشه الذي يستح  له طبقا  ألحكام ىذا القانون ،  -ىـ 

المعــاش األكبــر ، مضــافا والمعاش ، الذي يستح  له من إبنه أو إبنته ويؤدي إليــه 

 إليه نصا المعاش األصغر الذي يستحقه .

 ( من ذات القانون على الجمع بين المعاش واألجر :89كذك تنا المادة )

( )ب( ، يجــوز للمــؤمن عليــه الــذي بلــ  ســن الســتين 88مع مراعاة أحكام المادة ) -1

عجــز وللمؤمن عليها التي بلغت سن الخامسة والخمســين وكــذلك صــاحب معــاش ال

 عن إصابة العمل أن يجمع بين المعاش واألجر .

 ال يجوز الجمع بين أكثر من معاش وأجر . -2

يجوز للمؤمن عليها أن تجمع بين أجرىا ومعاشها من زوجها ، وال يجــوز لــألوالد  -3

 والبنات الجمع بين األجر والمعاش .
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 : ةبعة عشر** المادة السا

االستنادة من التأمين الصحى ىــى وأســرتها وقــد نــا قــانون تتمتع المرأة العاملة بالح  فى 

علــى شــمولة التــأمين الصــحى للعمــال (  ت أ1ت21 ) فــى المــادة 2001التــأمين الصــحى لســنة 

( من ذات القانون بأنه يقصد بها الزوج أو الزوجة 4وعوائلهم وقد تم تعريا العائلة فى المادة )

 ومن يعولهم والعمل لهم

 عشرة : ** المادة الثامنة

المنح العائلية مضمنة ضمن برنام  اإلسناد االجتماعي وتمارس عمليــا  لكنهــا غيــر مضــمنة 

 في القانون .

 ** المادة التاسعة عشرة :

تتمتع المرأة العاملة بالح  في الحصول على كامل حقوقها في حالة استقالتها بســبب الــزواج 

م معدل علــى تعــويض الدفعــة 1990التأمين االجتماعي ( مـــن قانون 67وقد نصت المــــادة )

 -الواحدة ) يؤدي تعويض من دفعة واحدة في أي من الحاالت اآلتية :

 استقالة المؤمن عليها بسبب الزواج . -أ

 كذلك تغطي اللوائح التننيذية بقية الحاالت المذكورة في المادة .

 -** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :

التشريعية لحكم المادة األولى من االتناقية المتعلــ  بمســاواة المــرأة والرجــل فــي التغطية  -

كافة تشريعات العمل ، وشمول ىذه التشريعات على األحكــام المنظمــة لعمــل المــرأة فــي 

 كافة القطاعات وعلى األخا قطاع الزراعة .

بتكــافؤ النــرا فــي االســتخدام التغطية التشريعية لحكم المادة الثانية من االتناقية المتعل   -

بين الرجل والمرأة في كافة مجاالت العمل ، عند تساوي المؤىالت والصــالحية ، وعــدم 

 التنرقة بينهما في الترقي الوظيني .

التغطية التشريعية لحكم المادة الثالثة من االتناقيــة المتعلــ  بمســاواة المــرأة والرجــل فــي  -

المرأة العاملــة األجــر المماثــل ألجــر الرجــل كافة شروط وظروا العمل ، وضمان منح 

 عن العمل المماثل .

التغطية التشريعية لحكم المادة الرابعة من االتناقية المتعل  بإتاحة النرا للمــرأة العاملــة  -
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 في كافة مراحل التعليم والتوجيه والتدريب المهني قبل وبعد االلتحاق بالعمل .

لخامســة مــن االتناقيــة المتعلقــة بضــمان إعــادة عدم وضوح الرد الوارد الخــاا بالمــادة ا -

تدريب المرأة العاملة بعد فتــرات انقطاعهــا المســموح بهــا عــن العمــل ، حيــث لــم تــتمكن 

 اللجنة من وجود نا يغطي ىذه المادة .

التغطية التشريعية لحكم المادة السادسة مــن االتناقيــة المتعلــ  بحظــر تشــغيل النســاء فــي  -

 ة أو الضارة بالصحة أو األخالق التي يحددىا التشريع .األعمال الخطرة أو الشاق

 .ل  بعدم جواز تشغيل النساء ليال  لحكم المادة السابعة من االتناقية المتعية  التغطية التشريع -

عدم التغطية التشريعية لحكم المادة الثامنة من االتناقية المتعل  بإلزام صاحب العمــل فــي  -

ئة دار للحضــانة بمنــرده ، أو باالشــتراك مــع منشــأة أو المنشعت التي تعمل فيها نساء تهي

 منشعت أخري .

عدم وضوح الرد الوارد الخاا بالمادة التاسعة مــن االتناقيــة المتعلقــة بتخنيــا األعمــال  -

، وفــي النتــرة األولــى عقــب التي تكلا بها المــرأة العاملــة أثنــاء النتــرة األخيــرة للحمــل 

، ويحظر تشغيلها ساعات إضافية في ىذه النتــرات ، حيــث لــم تــتمكن اللجنــة مــن الوالدة

 ادة .وجود نا يغطي ىذه الم

عدم التغطية التشريعية لحكم المادة العاشرة من االتناقية المتعل  بح  المــرأة العاملــة فــي  -

الحصول على أجازة بأجر كامل قبل وبعد الوضع ، لمدة ال تقل عن عشرة أسابيع ، على 

إال تقل مدة ىذه األجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع ، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء المــدة 

 أسابيع فقط . 8ة ، حيث أن القانون سمح بمدة قدرىا المذكور

التغطية التشريعية لحكم المادة الحادية عشرة مــن االتناقيــة المتعلــ  بمــنح المــرأة العاملــة  -

أجازة مرضية خاصة ، في حالة المرض الناجم عن الحمل أو الوضع ، مع مراعاة عــدم 

 ا عليها في القانون .احتساب ىذه األجازة من بين األجازات المرضية المنصو

التغطية التشريعية لحكم المادة الثانية عشــرة مــن االتناقيــة المتعلــ  بحظــر فصــل المــرأة  -

العاملة أثناء حملها أو قيامها بأجازة الوضع ، أو أثناء أجازتها المرضية بسبب الحمــل أو 

 الوضع .
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بح  الــزوجين العــاملين  التغطية التشريعية لحكم المادة الثالثة عشرة من االتناقية المتعل  -

في الحصول على أجازة بدون أجر ، لمرافقة اآلخر في حالة انتقاله إلى مكان آخــر غيــر 

 مكان العمل األصلي ، في داخل الدولة أو خارجها .

التغطية التشريعية لحكم المادة الرابعة عشرة من االتناقية المتعل  بح  المرأة العاملة فــي  -

جر للتنرغ لتربية أطنالها ، ويحتنظ للمرأة العاملــة بوظينتهــا الحصول على أجازة بدون أ

 خالل ىذه األجازة .

التغطية التشريعية لحكم المادة الخامسة عشــرة مــن االتناقيــة المتعلــ  بوجــوب أن يشــمل  -

 تشريع التأمينات االجتماعية ، تأمينا  خاصا لألمومة .

مــن االتناقيــة المتعلقــة بحــ  المــرأة عدم التغطية التشريعية ألحكام المادة السادسة عشــرة  -

العاملة وزوجها وأوالدىا الجمع بــين األجــر والمعــاش لكــال الــزوجين عــن اآلخــر وحــ  

األوالد الجمع بين معاشهم عن والدىم ومعاشهم عن والدتهم ، وذلــك بــدون حــد أقصــى ، 

،  حيث أن القانون قد وضع حد أقصي لكال الزوجين في الجمع بين معاشه ومعاش اآلخر

حيث يؤدي إليهما المعاش األكبر ، مضــافا  آليــة نصــا المعــاش األصــغر ، بينمــا المــادة 

اشترطت بدون حد أقصي ، كما ال يجوز ألوالد المرأة العاملــة الجمــع بــين معاشــهم عــن 

 والدىم ، ومعاشهم عن والدتهم .

دة األســرة مــن التغطية التشريعية لحكم المادة السابعة عشرة من االتناقيــة المتعلــ  باســتنا -

 التأمين الصحي الخاا بالمرأة العاملة .

عدم التغطية التشريعية لحكم المادة الثامنة عشرة من االتناقية المتعل  بح  المرأة العاملة  -

 في الحصول على المنح العائلية ، في حالة إعالتها ألوالدىا ولزوجها إذا  كان عاجزا  .

ة عشرة من االتناقية المتعل  بح  المرأة العاملة في التغطية التشريعية لحكم المادة التاسع -

 الحصول على كامل حقوقها ، في حالة استقالتها بسبب الزواج أو اإلنجاب .

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

عليها مكتب العمل العربى بأن عددا الحظت اللجنة، بعد إطالعها على الوثيقة التى عرضها  -1

( 15من الدول األعضاء الزالت لم تواا المكتب حتى اآلن بتقاريرىا حول االتناقيــة رقــم )

بشأن تحديد وحماية األجور ، تطبيقا للنقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من   1983لسنة  

 نظام اتناقيات وتوصيات العمل العربية والدول المعنية ىى :

 غير مصادقة على االتناقية جمهورية جيبوتي -

 غير مصادقة على االتناقية  الجمهورية العربية السورية

 غير مصادقة على االتناقية الجمهورية اإلسالمية الموريتانية -

لذا ترت اللجنة عرض ىذا األمر على المؤتمر العام التخاذ ما يراه مناسبا  بشأن تننيذ ىــذه 

التزاماتها المنصــوا عليهــا فــى نظــام اتناقيــات وتوصــيات العمــل العربيــة ، علمــا بــأن الدول 

 .1989االتناقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 

( بشأن تحديد وحمايــة 15وصل إلى مكتب العمل العربى تقرير حول االتناقية العربية رقم ) -2

 -األجور من دولة قطر ، وجاء في التقرير مايلي :

( : ما ىي السلطة المختصة بالتصدي  على االتناقية طبقا  للنظام 1السؤال رقم ) -

 الدستوري لبلدكم ؟ . 

 الرد : مجلس الوزراء الموقر . -

 : ىل تم عرض االتناقية على السلطة المختصة بالتصدي  في بلدكم ؟ (2السؤال رقم ) -

 الرد : لم يتم العرض .  -

ىل يوجد صعوبات تشريعية تحول دون التصدي  على االتناقية حتى   :(3السؤال رقم ) -

 اآلن؟ 

الرد : نعم ، بسبب غموض فكرة المساواة التي تتطلب وجود أنظمة وآليات إلجراء  -

التقييم الموضوعي على أساس العمل الذي يتعين إنجازه ، وىذه األنظمة واآلليات غير  

دولة قطر حر يخضع للعقد المبرم بين  موجودة في دولة قطر ، علما  بأن األجر في 

 الطرفين الذي يحدد قيمة األجر باالتناق والتراضي بينهما . 



23 

 

(: ىل يوجد صعوبات عملية تحول دون التصدي  على االتناقية حتى  4السؤال رقم ) -

 اآلن ؟ 

 ( . 3الرد : تمت اإلجابة في السؤال رقم ) -

 يل التصدي  على االتناقية ؟ (: ىل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسه5السؤال رقم ) -

 الرد : لم يتم اتخاذ إجراءات . -

(: ما مدت االسترشاد باألحكام الواردة في االتناقية ، في تشريعاتكم النافذة 6السؤال رقم ) -

 في بلدكم ؟ . 

 الرد : نعم تم االسترشاد باألحكام الواردة في االتناقية .  -

ب األعمال والعمــال فــي بلــدكم حــين : ىل تم التنسي  مع منظمات أصحا(7السؤال رقم ) -

اتناقيــات وتوصــيات العمــل  ( مــن نظــام17إعــدادكم لهــذا التقريــر ، تمشــيا  مــع المــادة )

 ؟العربية

الرد : درجت وزارة العمل على التنسي  مع منظمات أصحاب العمل والعمال عند إعداد   -

ناعة قطر (  التقارير وإرسال نسل من ىذه التقارير ألصحاب العمل ) غرفة تجارة وص 

 والعمال ) قطر للبترول ( .

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي :

( ،  15أخذت اللجنة علما  بما جاء في رد حكومة دولة قطر حول االتناقية العربية رقم ) -

وتأمل اللجنة عرض االتناقية على السلطة المختصة بالتصدي  وأتخاذ اإلجراءات 

 التصدي  عليها . المناسبة لتسهيل 

 *  *  * 

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

الحظت اللجنة، بعد إطالعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن عــددا  -1

( 11االتناقيــة رقــم )من الدول األعضاء الزالت لم تواا المكتب حتى اآلن بتقاريرىا حــول 

بشأن المناوضة الجماعية ، تطبيقا للنقرة الثانية من المــادة السادســة عشــرة مــن  1979لسنة 

 نظام اتناقيات وتوصيات العمل العربية والدول المعنية ىى :
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 غير مصادقة على االتناقية دولة اإلمارات العربية المتحدة

 االتناقيةغير مصادقة على  جمهورية جيبوتي -

 غير مصادقة على االتناقية  الجمهورية العربية السورية

 غير مصادقة على االتناقية الجمهورية اإلسالمية الموريتانية -

لذا ترت اللجنة عرض ىذا األمر على المؤتمر العام التخاذ ما يراه مناسبا  بشأن تننيذ تلــك 

اتناقيــات وتوصــيات العمــل العربيــة ، علمــا  بــأن الدول التزاماتها المنصــوا عليهــا فــي نظــام 

 . 1993االتناقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 

( مــن الــدولتين 11وصل إلى مكتب العمــل العربــي تقريــرين حــول االتناقيــة العربيــة رقــم )  -2

 التاليتين:

 مملكة البحرين . -

 جمهورية السودان . -

 ** دراسة التقارير :

 -وجاء في التقرير مايلي : –غير مصادقة على االتفاقية  –البحرين مملكة  –أ 

 السلطة المختصة بالتصدي  في مملكة البحرين تتمثل في مجلس الوزراء الموقر . -1

 تم عرض االتناقية على السلطة المختصة بالتصدي  . -2

 القرار الذي تم اتخاذه بشأنها ىو إرجاء التصدي  عليها . -3

دراسة إمكانية التصدي  على ىذه االتناقية ، إذ تتواف  بنود االتناقية مــع مــا يجري حاليا   -4

،  2002( لســنة 33جاء فــي قــانون النقابــات العماليــة الصــادر بمرســوم بقــانون رقــم )

 بإصدار قانون العمل في القطاع األىلي . 2012( لسنة 36وكذلك قانون رقم )

 االتناقية . ال توجد صعوبات عملية تحول دون التصدي  على -5

تقوم الوزارة بعمليــة مراجعــة دوريــة للتشــريعات الوطنيــة ودراســة مــدت موائمتهــا مــع  -6

مبادئ االتناقية ، واتخاذ العديد من المبادرات الرامية لتحقي  ىذا الهدا ، باإلضافة إلى 

 التنسي  مع الجهات المعنية للنظر في إمكانية الوفاء بااللتزامات الواردة فيها .
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عديل الذي قامت به مملكــة البحــرين علــى قــانون العمــل فــي القطــاع األىلــي رقــم بعد الت -7

جاءت المواد المتضمنة لحقوق العمــال والنقابــات متوافقــة مــع بنــود  2012( لسنة 36)

 االتناقية العربية حول المناوضة الجماعية ، وبننس أىدافها .

الحوار والمناقشــات التــي  ( في القانون المناوضات الجماعية بأنها137وعرفت المادة )

تجرت بــين منظمــة أو أكثــر مــن المنظمــات النقابيــة والعماليــة وبــين صــاحب العمــل أو 

 مجموعة من أصحاب األعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم بغرض : 

 تحسين شروط وظروا العمل وأحكام االستخدام . -

 واالقتصادية لعمال المنشأة .العمل على تحقي  التنمية االجتماعية  -

 تسوية منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين العمال وأصحاب األعمال .  -

 تنظيم العالقة بين العمال ومنظماتهم وبين أصحاب األعمال ومنظماتهم . -

( من قانون العمل على صــاحب العمــل اتخــاذ قــرارات أو إجــراءات 140وتحظر المادة )

التنــاوض أثنــاء المناوضــات الجماعيــة ، إال فــي حالــة الضــرورة  متعلقــة بالموضــوعات محــل

 واالستعجال بشرط أن تكون ىذه اإلجراءات أو القرارات مؤقتة .

( تنا على التالي : إذا نجحت المناوضات الجماعية أبرم عقد جماعي بما 141والمادة )

 ع عشر .تم التوصل إليه من اتناق طبقا  ألحكام النصل الثاني من الباب الراب

فإذا تعذر االتناق جاز ألي طرا أن يطلب من الوزارة عرض األمر على مجلس تســوية 

( مــن 158المنازعات الجماعية أو على ىيئة التحكيم ، بحسب األحوال ، طبقــا  ألحكــام المــادة )

 ىذا القانون . 

 تم إرسال ىذه التقرير إلى كل من : -8

 غرفة تجارة وصناعة البحرين . -أ

 لنقابات عمال البحرين . االتحاد العام -ب

 االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين .   -ج
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 -** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

( علــى الســلطة المختصــة بالتصــدي  ، 11أخذت اللجنة علما  بعرض االتناقية العربية رقم )

 وتأمل اللجنة اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتسهيل التصدي  عليها . 

 -وجاء في التقرير ما يلي : –غير مصادقة على االتفاقية  –جمهورية السودان  -ب

ومــن ثــم علــى ة االستشــارية لمعــايير العمــل تم عرض االتناقية أعاله على اللجنة القومي •

 السلطة المختصة .

 المجلس الوطني ىو السلطة المختصة بالبالد . •

 ال توجد أي صعوبات عملية تحول دون التصدي  على االتناقية . •

كل بنود االتناقية مضمنة بالتشريعات الوطنية وىنالك كثير مــن النمــاذج واآلليــات التــي  •

على ىذه االتناقية في مجال الحــوار االجتمــاعي والثالثــي مثــل تعزز إمكانيات التصدي  

المجلس األعلى لألجور ، واالتناقيات الثنائية في القطاع الخاا ، االتناقيــات الجماعيــة 

 واللجنة القومية االستشارية لمعايير العمل .على نطاق السودان في القطاع الخاا 

ن خــالل اللجنــة القوميــة االستشــارية تم التنسي  مع منظمات أصحاب العمل والعمــال مــ  •

 لمعايير العمل .

 مرف  وجهة نظر الطرفين مع التقرير . •

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :

أخذت اللجنة علما  بما جاء في رد حكومة جمهورية السودان حول االتناقيــة العربيــة رقــم  -

بالتصــدي  ، وموافاتهــا بمــا  ( وتأمل اللجنة عرض االتناقية علــى الســلطة المختصــة11)

 يتقرر في ىذا الشأن

 *  *  * 

 

 

 



27 

 

بشــأن حــع العامــل العربــى فــى التأمينــات  1981( لســنة 14ثامنا :  االتفاقيــة العربيــة رقــم )

 االجتماعية عند تنقله للعمل فى أحد األقطار العربية :

العمل العربى بــأن الحظت اللجنة، بعد إطالعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب  -1

عددا من الدول األعضاء الزالت لم تواا المكتب حتــى اآلن بتقاريرىــا حــول االتناقيــة 

بشأن ح  العامل العربى فى التأمينات االجتماعية عند  1981( لسنة 14العربية رقم )

تنقله للعمل فى أحد األقطار العربية، تطبيقا للنقرة الثانية من المادة السادسة عشــرة مــن 

 ظام اتناقيات وتوصيات العمل العربية، والدول المعنية ىى :ن

 غير مصادقة على االتناقية جمهورية جيبوتي -

 غير مصادقة على االتناقية  الجمهورية العربية السورية

 غير مصادقة على االتناقية الجمهورية اإلسالمية الموريتانية -

المؤتمر العام ألتخاذ مايراه مناسبا  بشأن تننيــذ ىــذه لذا ترت اللجنة عرض ىذا األمر على 

الدول التزاماتها المنصــوا عليهــا فــى نظــام اتناقيــات وتوصــيات العمــل العربيــة ، علمــا بــأن 

 .1993االتناقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 

تين ( مــن الــدول14وصل إلى مكتب العمل العربي تقريرين حول االتناقية العربية رقم ) -2

 التاليتين :

 مملكة البحرين -

 جمهورية السودان  -

 **دراسة التقارير

 وجاء في التقرير ما يلي : –غير مصادقة على االتناقية  –مملكة البحرين  -أ

 السلطة المختصة بالتصدي  في مملكة البحرين تتمثل في مجلس الوزراء الموقر. -1

 عرضت االتناقية على السلطة المختصة بالتصدي  . -2

إرجاء التصدي  على ىذه االتناقية نظرا  للظروا الخاصــة بســوق العمــل البحرينــي  -3

 وتزايد أعداد العمالة الوافدة .
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نظرا  للظــروا الخاصــة بســوق العمــل البحرينــي وتزايــد أعــداد العمالــة الوافــدة تــم  -4

بإيقاا العمل ) مؤقتا  ( بنــرع التــأمين  1977( لسنة 12إصدار مرسوم بقانون قم )

خوخة والعجــز والوفــاة بالنســبة لغيــر البحــرينيين ، علــى أن تمــد الحمايــة ضــد الشــي

 التأمينية من جديد بعد تصحيح أوضاع سوق العمل وتحقي  سياسات البحرنة .

 ال توجد صعوبات عملية تحول دون التصدي  على االتناقية . -5

ا مــع تقوم الوزارة بعملية مراجعة دورية للتشريعات الوطنية ودراسة مــدت موائمتهــ  -6

مبادئ االتناقية ، واتخاذ العديد من المبادرات الرامية لتحقي  ىذا الهدا ، باإلضــافة 

 إلى التنسي  مع الجهات المعنية للنظر في إمكانية الوفاء بااللتزامات الواردة فيها .

بإصدار قانون التأمين االجتماعي في  1976( لسنة 24ينا المرسوم بقانون رقم ) -7

ثانية على أن تسري قــوانين التــأمين بنروعهــا الثمانيــة المنصــوا مادتيه األولى وال

علها فيه " على جميع العاملين دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو الســن الــذين 

يعملون بموجب عقد عمل لمصــلحة صــاحب عمــل أو أكثــر أو لمصــلحة منشــأة مــن 

االجتمــاعي ، ( مــن قــانون التــأمين 2منشعت القطاع الخاا " ىكــذا نصــت المــادة )

والمملكــة تننــذ نصوصــه ، األمــر الــذي يبــين  1976ومنذ أن سن القانون في العــام 

حرا مملكة البحرين على التعامل بإنصاا وعــدل مــع جميــع العــاملين فــي ســوق 

 العمل المحلي دون تمييز يذكر .

تم إيقاا العمل ببعض أحكام  1977( لسنة 12غير أنه ووفقا  لمرسوم بقانون رقم )

ون التأمين االجتماعي بالنسبة لغير البحريني لألســباب المــذكورة آننــا  فــي النقــرة قان

(، إذ تم إيقاا العمل بأحكام التأمين ضد الشيخوخة والعجــز والوفــاة الــواردة فــي 4)

قانون التأمين االجتماعي أعاله ، وىذا التأمين الذي أوقا العمل به ىــو فــرع واحــد 

اري العمل بها ، لتأمين العامل االجنبي دون أن من ضمن ثمانية فروع مشروعة وس

 يتم تمييزه أن كان عربيا  أو غير عربي .

( لســنة 14وعليه فإن القانون المعمول به حاليــا ال يتعــارض مــع االتناقيــة العربيــة رقــم )

1981 . 
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 تم إرسال ىذه التقرير إلى كل من : -8

 غرفة تجارة وصناعة البحرين . -أ

 لنقابات عمال البحرين .االتحاد العام  -ب

 االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين .   -ج

 -** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

( علــى الســلطة المختصــة بالتصــدي  ، 14أخذت اللجنة علما  بعرض االتناقية العربية رقم )

 وتأمل اللجنة اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتسهيل التصدي  عليها . 

 -وجاء في التقرير ما يلي : –مصادقة على االتفاقية  –جمهورية السودان  -ب

 ** القسم األول :

( مــن دســتور 17جبه الدولة على االتناقية ىو المــادة )النا التشريعي الذي صدقت بمو -1

م والتي تناولــت السياســة الخارجيــة حيــث نصــت علــى " 2005السودان االنتقالي لسنة 

توظيا سياسة الســودان الخارجيــة لخدمــة المصــالح الوطنيــة وتــدار باســتقالل وشــنافية 

 -لخدمة األىداا التالية:

أســرة األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة ترقية التعاون الدولي ، خاصة في إطــار  -أ

واإلقليمية األخرت ، وذلك من أجل تعزيز السالم العالمي واحترام القــانون الــدولي 

 وااللتزامات التعاىدية .

تحقي  التكامــل االقتصــادي اإلفريقــي والعربــي ، كــل فــي إطــار الخطــط والمنــابر  -ب

والتعاون اإلفريقي العربــي كمــا  اإلقليمية القائمة وتعزيز الوحدة األفريقية والعربية

 ىو مرسوم في تلك الخطط .

 ترقية احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في المنابر اإلقليمية والدولية . -ج

تشجيع حــوار الحضــارات وبنــاء نظــام عــالمي قــائم علــى العــدل ووحــدة المصــير  -د

 اإلنساني .

م وقــانون التأمينــات 2005االنتقــالي لســنة النصوا التشــريعية ىــي دســتور الســودان  -2

 م .1990االجتماعية 
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 ** القسم الثاني : المادة األولى :

تسري أحكام ىذه االتناقية على كل العمال العرب وغيرىم ويطب  قانون التأمين االجتمــاعي 

عمليا  على كل عامل كما ورد تعريا العامل فــي قــانون العمــل وكمــا ىــو منصــوا عليــه فــي 

 ( من قانون التأمين االجتماعي .4) المادة

 المادة الثالثة :

 لم يشمل قانون التأمين بعد على الرعاية الطبية في حاالت الحمل والوالدة . •

لم يشتمل التشــريع بعــد علــى خــدمات التأىيــل المهنــي واألطــراا الصــناعية واألجهــزة  •
 التعويضية .

يان أحكــام تــأمين معاشــات ( مــن قــانون التــأمين االجتمــاعي علــى ســر42تنا المادة ) •
إصابات العمل علــى المــؤمن علــيهم الــذين تخلــا لــديهم ، نتيجــة إصــابة عمــل ، عجــز 

% فأكثر أو أدت اإلصابة إلــى وفــاتهم وينشــأ التــزام الصــندوق ، بعــد 15مستديم  نسبة 
 ثبوت العجز ، أو بعد الوفاة ويتمتع العمال العرب المتنقلين بننس الحقوق 

 صول على المعونة المالية في حاالت الحمل والوالدة بعد .لم يتم تأمين الح •

تسرت أحكام تأمين معاشات إصابات العمل على المؤمن عليه في حاالت العجز والوفــاة  •
الناتجة عن إصابات العمل والمرض المهني وحاالت الشيخوخة والوفاة وقد نا قــانون 

،  45،  44،  43،  42)  م معدل على ذلك في المــواد1990التأمين االجتماعي لسنة 
46  ،47  ،48  ،49  ،50  ،57  ،58  ،59  ،62  ،63 . ) 

 يتمتع العمال العرب المتنقلين بننس الحقوق . •

عن المادة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة لم تضمن بعد فــي التشــريع بــل تحكمهــا  •

 االتناقيات الثنائية بين الدول .

 انتهت إلى ما يلي :**وبدارسة اللجنة للرد 

* التغطية التشريعية ألحكام المادة األولــى مــن االتناقيــة المتعلقــة بســريان أحكــام االتناقيــة علــى 

العمال العرب الوافدين للعمــل إلــى قطــر عربــي مــن قطــر عربــي آخــر أو مــن دولــة أجنبيــة 

 والعمال النلسطينيون .

ة بعدم سريان أحكام االتناقية على من يســتثنيهم * التغطية لحكم المادة الثانية من االتناقية المتعلق

 التشريع الوطني أو المعاىدات واالتناقيات الدولية من الشمول بنظم التأمينات االجتماعية .

* عدم  التغطية التشريعية ألحكام المادة الثالثة من االتناقية المتعلقة بإستنادة العمــال العــرب مــن 
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المتنقــل إليــه ، وفــي إطــار الحقــوق التأمينيــة التــي يتمتــع بهــا  النظام التأميني النافذ فــي البلــد

، حيث أشار الرد إلى عدم شمول قانون التأمين االجتمــاعي علــى الرعايــة الطبيــة فــي لهاعما

حاالت الحمل والوالدة وخدمات التأىيل المهني واألطراا الصناعية واألجهزة التعويضــية ، 

المعونــة الماليــة فــي حــاالت العجــز المؤقــت والمــرض وأيضــا  عــدم شــمول الحصــول علــى 

 واإلصابة والحمل والوالدة والبطالة .

 * عدم التغطية التشريعية ألحكام المواد من الرابعة إلى السابعة من االتناقية .   

 *  *  * 

 بشان تأهيل وتشغيل المعوقين : 1993( لسنة 17تاسعا : االتفاقية العربية رقم )

بعد اطالعها على الوثيقة التــى عرضــها عليهــا مكتــب العمــل العربــى بــأن  الحظت اللجنة ،

عددا من الدول األعضاء الزالت لم تواا المكتب حتــى اآلن بتقاريرىــا حــول االتناقيــة العربيــة 

بشأن تأىيل وتشغيل المعوقين ، تطبيقا للنقرة الثانية من المادة السادســة  1993( لسنة 17رقم )

 ات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية ىى :عشرة من نظام اتناقي

 

 غير مصادقة على االتناقية جمهورية جيبوتي -

 غير مصادقة على االتناقية الجمهورية اإلسالمية الموريتانية -

لذا ترت اللجنة عرض ىذا األمر على المؤتمر التخاذ ما يراه مناسبا  بشأن تننيذ تلك الدول 

المنصوا عليها فى نظام اتناقيــات وتوصــيات العمــل العربيــة ، علمــا بــأن االتناقيــة التزاماتها 

 . 1995المشار إليها بدأت متابعتها من عام 

 *  *  * 

 بشان عـمـل األحـداث : 1996( لسنة 18عاشرا  : االتفاقية العربية رقم )

ل العربــى بــأن الحظت اللجنة ، بعد اطالعها على الوثيقة التــى عرضــها عليهــا مكتــب العمــ 

عددا من الدول األعضاء الزالت لم تواا المكتب حتــى اآلن بتقاريرىــا حــول االتناقيــة العربيــة 

بشأن عـمـل األحـداث ، تطبيقا للنقرة الثانية مــن المــادة السادســة عشــر  1996( لسنة 18رقم )

 من نظام اتناقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية ىى :
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 غير مصادقة على االتناقية جمهورية جيبوتي -

 غير مصادقة على االتناقية الجمهورية اإلسالمية الموريتانية -

لذلك ترت اللجنة عرض ىذا األمر على المؤتمر العام التخاذ ما يراه مناســبا  بشــأن  تننيــذ 

ة، علمــا بــأن تلك الدول التزاماتها المنصوا عليها فى نظام اتناقيات وتوصــيات العمــل العربيــ 

 . 2002االتناقية المشار إليها بدأت متابعتها من عام 

 *  *  * 

 بشان تفتيش العمل : 1998( لسنة 19حادى عشر  : االتفاقية العربية رقم )

الحظت اللجنة ، بعد اطالعها على الوثيقة التــى عرضــها عليهــا مكتــب العمــل العربــى بــأن 

مكتب حتــى اآلن بتقاريرىــا حــول االتناقيــة العربيــة عددا من الدول األعضاء الزالت لم تواا ال

بشأن تنتيش العمل ، تطبيقا للنقرة الثانية من المادة السادســة عشــر مــن  1998( لسنة 19رقم )

 نظام اتناقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية ىى :

 غير مصادقة على االتناقية جمهورية جيبوتي -

 غير مصادقة على االتناقية اإلسالمية الموريتانيةالجمهورية  -

لذلك ترت اللجنة عرض ىذا األمر على المؤتمر العام التخاذ ما يراه مناســبا  بشــأن تننيــذ 

تلك الدول التزاماتها المنصوا عليها فى نظام اتناقيات وتوصيات العمــل العربيــة، علمــا بــأن 

 . 2001م االتناقية المشار إليها بدأت متابعتها من عا

 *  *  * 

 بشان الحريات والحقوق النقابية : 1977( لسنة 8ثانى عشر  : االتفاقية العربية رقم )

الحظت اللجنة ، بعد اطالعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربــى بــأن  -1

االتناقيــة عددا من الدول األعضاء الزالت لم تــواا المكتــب حتــى اآلن بتقاريرىــا حــول 

بشأن الحريات والحقوق النقابية ، تطبيقا للنقرة الثانية مــن  1977( لسنة 8العربية رقم )

 المادة السادسة عشر من نظام اتناقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية ىى :
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 غير مصادقة على االتناقية دولة اإلمارات العربية المتحدة          

 غير مصادقة على االتناقية الجمهورية الجزائرية                    

 غير مصادقة على االتناقية جمهورية جيبوتي -

 غير مصادقة على االتناقية الجمهورية العربية السورية

 غير مصادقة على االتناقية الجمهورية اإلسالمية الموريتانية -

على المؤتمر العام التخاذ ما يــراه مناســبا بشــأن تننيــذ لذلك ترت اللجنة عرض ىذا األمر 

تلك الدول التزاماتها المنصوا عليها فى نظام اتناقيات وتوصــيات العمــل العربيــة، علمــا بــأن 

 . 2004االتناقية المشار إليها بدأت متابعتها من عام 

الــدولتين ( مــن 8وصل إلى مكتب العمل العربي تقريــرين حــول االتناقيــة العربيــة رقــم ) -2

 التاليتين:

 مملكة البحرين . -

 جمهورية السودان . -

 ** دراسة التقارير :

 -وجاء في التقرير ما يلي : –غير مصادقة على االتفاقية  –مملكة البحرين  -أ

الســلطة المختصــة بالتصــدي  فــي مملكــة البحــرين تتمثــل فــي مجلــس الــوزراء  -1

 الموقر.

 بالتصدي  . تم عرض االتناقية على السلطة المختصة -2

 القرار الذي تم اتخاذه بشأنها ىو إرجاء التصدي  عليها . -3

 ال توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصدي  على االتناقية . -4

 ال توجد صعوبات عملية تحول دون التصدي  على االتناقية . -5

تقوم الوزارة بعملية مراجعة دورية للتشريعات الوطنية ودراســة مــدت موائمتهــا  -6



34 

 

االتناقية ، واتخاذ العديد من المبادرات الراميــة لتحقيــ  ىــذا الهــدا ، مع مبادئ 

باإلضافة إلى التنسي  مع الجهات المعنية للنظر في إمكانيــة الوفــاء بااللتزامــات 

 الواردة فيها .

تحرا مملكة البحرين علــى االلتــزام بمعــايير منظمــة العمــل العربيــة ومنظمــة  -7

زيــز الحريــات والحقــوق النقابيــة فــي العمــل الدوليــة وىــي فــي عمــل دؤوب لتع

المملكة ، فمنــذ تدشــين المشــروع اإلصــالحي لجاللــة الملــك المنــدي ، والمملكــة 

تشهد الكثير من مظاىر الحريات وباألخا الحريات العماليــة ، فقــد تــم تحــديث 

التشريعات الوطنية وتعديل القوانين بما يضمن ممارســة المزيــد مــن الحريــات ، 

 2012( لســنة 36ينا قانون العمل في القطاع األىلي رقم ) فعلي سبيل المثال

على أنه يعتبر إنهاء صــاحب العمــل لعقــد العمــل فصــال تعســنيا  للعامــل إذا كــان 

اإلنهاء بسبب انتماء العامل إلى نقابة عمالية أو مشاركته المشروعة فــي أي مــن 

تنظــيم نقــابي أو  أنشطتها وفقا  لما تقرره القوانين واللــوائح . وتمثيــل العمــال فــي

 سب  له ممارسة ىذه الصنة أو السعي إلى تمثيل العمال .

بحريــة تشــكيل النقابــات العماليــة  2002( لســنة 33ويسمح قانون النقابات العمالية رقــم )

وحرية االنضمام إليها ، كما ينظم العمل النقابي ويحمي الناشطين في ىــذا المجــال ، كمــا يتكنــل 

 المنظمات العمالية الشخصية االعتبارية المستقلة وف  ما جاء في نصوصه .بإعطاء 

( لســنة 35وقد اتاح التعديل األخير لقانون النقابات العمالية ، وف  مرســوم بقــانون رقــم  )

( لســنة 33بتعديل بعض احكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرســوم بقــانون رقــم ) 2011

د نقابي لكل نقابتين أو أكثر مــن النقابــات العماليــة المشــابهة علــى أن ، جواز إنشاء اتحا 2002

يكون إنشاء االتحاد واالنضمام إليه بعد موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابات العمالية 

، والتعديل األخير انما يتيح المزيد من الحريات وتوفير آليات متعددة للمطالبة بالحقوق العماليــة 

 تقتضيه ممارسة العمل بحسب بيئة  العمل ونوع العمل الذي تنتمي إليه النقابة العمالية . وف  ما

 تم إرسال ىذه التقرير إلى كل من : -8

 غرفة تجارة وصناعة البحرين . -أ

 االتحاد العام لنقابات عمال البحرين . -ب

 االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين . -ج
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 -مايلى :** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى 

( على الســلطة المختصــة بالتصــدي  ، 8أخذت اللجنة علما  بعرض االتناقية العربية رقم )

 وتأمل اللجنة اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتسهيل التصدي  عليها . 

 وجاء في التقرير ما يلي : –غير مصادقة على االتفاقية  –جمهورية السودان  -ب

اللجنة القومية االستشــارية لمعــايير العمــل ومــن ثــم علــى تم عرض االتناقية أعاله على  •

 السلطة المختصة .

 المجلس الوطني ىو السلطة المختصة بالبالد . •

 ال توجد أي صعوبات تشريعية تحول دون التصدي  على االتناقية حتى اآلن . •

 ال توجد أي صعوبات عملية تحول دون التصدي  على االتناقية حتى اآلن . •

 م .1977تناقية مضمنة في القوانين الوطنية التي صدرت بعد معظم بنود اال •

تم التنسي  بين منظمات أصحاب العمل والعمال مــن خــالل اللجنــة القوميــة االستشــارية  •

 لمعايير العمل .

 مرف  وجهة نظر الطرفين مع التقرير . •

 -** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :

د حكومة جمهوريــة الســودان حــول االتناقيــة العربيــة أخذت اللجنة علما  بما جاء في ر -

( ، وتأمل اللجنة عرض االتناقية على السلطة المختصة بالتصدي  ، وموافاتها 8رقم )

 بما يتقرر في ىذا الشأن .

 *  *  * 

 بشان العمال الزراعيين : 1980( لسنة 12ثالث عشر  : االتفاقية العربية رقم )

اطالعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بــأن الحظت اللجنة ، بعد  -1

عددا من الدول األعضاء الزالت لم تواا المكتــب حتــى اآلن بتقاريرىــا حــول االتناقيــة 

بشأن العمال الزراعيين ، تطبيقا للنقرة الثانية من المادة  1980( لسنة 12العربية رقم )

 :العمل العربية ، والدول المعنية ىىالسادسة عشر من نظام اتناقيات وتوصيات 
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 غير مصادقة على االتناقية جمهورية جيبوتي -

 غير مصادقة على االتناقية الجمهورية العربية السورية

 غير مصادقة على االتناقية الجمهورية اإلسالمية الموريتانية -

مناسبا  بشأن تننيذ تلــك لذا ترت اللجنة عرض ىذا األمر على المؤتمر العام التخاذ ما يراه 

الــدول التزاماتهــا المنصــوا عليهــا فــى نظــام اتناقيــات وتوصــيات العمــل العربيــة، علمــا بــأن 

 . 2010االتناقية المشار إليها بدأت متابعتها من عام 

( من دولة قطــر ، 12وصل إلى مكتب العمل العربى تقرير حول االتناقية العربية رقم ) -2

 وجاء في التقرير ما يلي :

 بقا  للنظام الدستوري في بلدكم ؟ما ىي السلطة المختصة بالتصدي  على االتناقية ط -1

 الرد : مجلس الوزراء الموقر . -

 ىل تم عرض االتناقية على السلطة المختصة بالتصدي  في بلدكم ؟  -2

 الرد : نعم تم العرض على السلطة المختصة .  -

 المختصة بالتصدي  ؟ ما ىو اإلجراء المتخذ بشأنها من قبل السلطة  -3

 الرد : إرجاء التصدي   -

ما  –ىل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصدي  على االتناقية حتى اآلن  -4

يرجى ذكر تعارض أحكام االتناقية مع التشريع   –ىي الصعوبات إن وجدت  

 الوطني لإلطالع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونين  ؟ 

،   2004( لسنة 14الصادر بالقانون رقم )الرد نعم ، حيث أن قانون العمل  -

يستثني العمال الزراعيين من الخضوع لبعض أحكامه ، وذلك بالرغم من  

بشأن إخضاع العمال ،  2012( لسنة 17صدور قرار مجلس الوزراء رقم )

 الذين يعملون في الزراعة والرعي ) لبعض ( أحكام قانون العمل . 

 التصدي  على االتناقية حتى اآلن : ىل يوجد صعوبات عملية تحول دون  -5
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الرد : نعم فكما ىو معلوم أن دولة قطر ليست من الدول الزراعية ، وبالتالي   -

فإنه ال توجد مشاريع زراعية بالحجم والكثافة التي تسمح باندماج العمالة  

الزراعية في سوق العمل العادي ، حيث يعد العمال الزراعيين في الدولة أقرب 

وبات اجتماعية تتعلع وجود صعإلى العمال المنزليين ، ويترتب على ذلك 

 بخصوصة التعامل مع تلك الفئة . 

ىل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصدي  على االتناقية عمال  بأحكام  -6

ما ىي   –( من نظام اتناقيات وتوصيات العمل العربية 16( من المادة )2النقرة )

 ىذه اإلجراءات  ؟ . 

، بشأن   2012( لسنة 17رقم )الرد : أصدر مجلس الوزراء بدولة قطر القرار  -

إخضاع العمال الذين يعملون في الزراعة والرعي لبعض أحكام قانون العمل  

، وذلك لزيادة الحماية القانونية    2004( لسنة  14الصادر بالقانون رقم )

 الممنوحة لهذه النئة من العمال  . 

 لنافذة في بلدكم ؟ما مدت االسترشاد باألحكام الواردة في االتناقية ، في تشريعاتكم ا -7

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

واالستنادة بكل ما ىو متاح في سبيل تحقي  ذلك ، ولهذا فإنها تقدر ما جاء في  

معايير العمل العربية من أحكام كما نضعها في اعتبارنا عند إعداد التشريعات  

 العمل .  واألدوات القانونية الخاصة بمجال

ىل تم التنسي  مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا  -8

توصيات العمل  ( من نظام اتناقيات و17التقرير ، تمشيا  مع تقضي به المادة )

 ؟. العربية  

الرد : نعم لقد تم إرسال نسخة من االستبيان الخاا بهذه االتناقية إلــى كــل مــن  -

ر ) ممثل أصحاب العمل ( ، وقطــر للبتــرول ) ممثــل غرفة تجارة وصناعة قط

العمــال( ، وفــي حــال وصــول أي ردود أو تعليقــات أو مالحظــات حولــه ســيتم 

 رفعها إلى مكتب العمل العربي .

-  
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 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلي : 

( ، 12العربيــة رقــم )أخذت اللجنة علما  بما جاء في تقرير حكومة دولة قطر حــول االتناقيــة  -

وبعــرض  االتناقيــة علــى الســلطة المختصــة بالتصــدي  ، وتأمــل  اللجنــة اتخــاذ اإلجــراءات 

 المناسبة لتسهيل التصدي  عليها .

 *  *  * 

 بشان الخدمات االجتماعية العمالية : 1983( لسنة 16رابع عشر  : االتفاقية العربية رقم )

يقة التى عرضها عليهــا مكتــب العمــل العربــى بــأن الحظت اللجنة ، بعد اطالعها على الوث  -1

عددا من الــدول األعضــاء الزالــت لــم تــواا المكتــب حتــى اآلن بتقاريرىــا حــول االتناقيــة 

بشأن الخدمات االجتماعية العماليــة ، تطبيقــا للنقــرة الثانيــة  1983( لسنة 16العربية رقم )

 العربية ، والدول المعنية ىى : من المادة السادسة عشر من نظام اتناقيات وتوصيات العمل

 غير مصادقة على االتناقية - المملكة األردنية الهاشمية -

 غير مصادقة على االتناقية - دولة اإلمارات العربية المتحدة                    -

 غير مصادقة على االتناقية - الجمهورية الجزائرية                      -

 غير مصادقة على االتناقية - جمهورية جيبوتي                           -

 غير مصادقة على االتناقية - الجمهورية العربية السورية -

 غير مصادقة على االتناقية - دولة قطر                                    -

 غير مصادقة على االتناقية - يتانية                                   رالجمهورية اإلسالمية المو -

 غير مصادقة على االتناقية - الجمهورية اليمنية                         -

لذلك ترت اللجنة عرض ىذا األمر على المؤتمر العام التخاذ ما يراه مناسبا  بشــأن تننيــذ 

نظام اتناقيات وتوصــيات العمــل العربيــة، علمــا بــأن تلك الدول التزاماتها المنصوا عليها فى 

 . 2013االتناقية المشار إليها بدأت متابعتها من عام 

 ( من الدول التالية :16وصل إلى مكتب العمل العربي تقارير حول االتناقية العربية رقم ) -2

 جمهورية السودان . -

 سلطنة ٌعمان . -

 الجمهورية اللبنانية . -

 العربية .جمهورية مصر  -
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 المملكة المغربية . -

 ** دراسة التقارير :

 -وجاء في التقرير ما يلي : –غير مصادقة على االتفاقية  –جمهورية السودان  -أ

*  تم عرض االتناقية على اللجنة القومية االستشــارية لمعــايير العمــل توطئــه لعرضــها   

 على السلطة المختصة .

 *  السلطة المختصة ىي المجلس الوطني . 

* ليست ىناك تشريعات بعينها تخا الخدمات العمالــة وإنمــا يمكــن االســتهداء بهــا فــي  

 االتفاقيات الثنائية .

 لكبيرة والمنشأة الصغيرة يخل  بعض المشاكل عند التطبي  .* عدم التعريا للمنشأة ا 

* الوضع االقتصادي الحالي ال يسمح بالدخول في االلتزام بكــل أحكــام االتناقيــة ويمكــن  

 اإلىتداء بها في االتناقيات الثنائية حسب وضع كل منشأة .

الستشــارية * تم التنسي  مع منظمات أصحاب العمل والعمال من خالل اللجنــة القوميــة ا 

 لمعايير العمل ومرف  وجهة نظر كل منهم  .

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :

أخذت اللجنة علما  بما جاء في رد حكومة جمهوريــة الســودان حــول االتناقيــة العربيــة  -

( ، وتأمل اللجنة عرض االتناقية على الســلطة المختصــة بالتصــدي  واتخــاذ 16رقم )

 اإلجراءات المناسبة لتسهيل التصدي  عليها .

 وجاء في التقرير ما يلي : –غير مصادقة على االتفاقية  –سلطنة ٌعمان  -ب

بشــأن الخــدمات االجتماعيــة  1983( لســنة 16ىل تــم عــرض االتناقيــة العربيــة رقــم ) -1

 العمالية على السلطات المختصة ؟ من ىي ىذه السلطات ؟ .

االتناقية المذكورة أعاله على السلطات المختصة في السلطنة وتم إبالغ نعم تم عرض  -

( 2002ت  5مكتب العمل العربي بذلك بموجب خطاب الوزارة رقم ) و ق ع ت م و ت 

 م . 2002ت6ت27بتاريل 
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والسلطة المختصة بالتصدي  على االتناقية طبقا  للنظام الدســتوري فــي ســلطنة ُعمــان  -

ــد أ ــوزراء بع ــس ال ــ  ىــو مجل ــل وف ــات المختصــة ك ــات الجه خــذ مالحظــات ومرئي

اختصاصه ، وزارة الشئون القانونية ، بعض الوزارات المعنية ، والمجالس المختصة 

 مثل مجلس ُعمان ) مجلس الدولة ومجلس الشوري ( .

 ما ىو اإلجراء الذي اتخذته ىذه السلطات ؟ . -2

 أخذ العلم باالتناقية . -

ون التصدي  على االتناقية حتى اآلن ؟ ما ىي ىــذه ىل توجد صعوبات تشريعية تحول د -3

الصــعوبات إن وجــدت ؟ يرجــى ذكــر تعــارض أحكــام االتناقيــة مــع التشــريع الــوطني 

 لإلطالع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين .

نعم توجد صعوبات تشــريعية تحــول دون التصــدي  علــى االتناقيــة المــذكورة وتســعى  -

( 2003ت  35نون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ) السلطنة حاليا  لدراسة  قا

 ألجراء التعديالت عليه بما يتناسب مع المعايير الدولية والعربية .

ىــل يوجــد صــعوبات عمليــة تحــول دون التصــدي  علــى االتناقيــة حتــى اآلن ؟ مــاىي  -4

ك الصعوبات إن وجدت ؟ لإلطالع عليهــا مــن قبــل لجنــة الخبــراء القــانونيين ؟ ىــل ىنــا

صعوبات اقتصادية تحول دون التصدي  على االتناقية حتــى اآلن ؟ مــاىي أن وجــدت ؟ 

ىل ىناك صعوبات أخري تحول دون التصدي  على االتناقية حتى اآلن ؟ ) اجتماعيــة ، 

سياسية ... الل ( ما ىي إن وجدت ؟ ىل ىناك تصورات لديكم للتغلب علــى الصــعوبات 

 .مستقبال ؟ ما ىي ىذه التصورات ؟ على االتناقية التي ذكرتم ، بهدا تسهيل التصدي  

نعــم توجــد صــعوبات عمليــة واقتصــادية تحــول دون التوقيــع علــى االتناقيــة ، وتؤكــد  -

السلطنة على استمرارىا باالسترشــاد باالتناقيــة العربيــة عنــد إجــراء التعــديالت علــى 

 قانون العمل والقرارات المننذة له .

ا أن تسهل التصدي  على االتناقية ؟ عمال  بأحكــام النقــرة ىل تم اتخاذ إجراءات من شأنه -5

ــا ىــي ىــذه 16( مــن المــادة )2) ــة ؟ م ــات وتوصــيات العمــل العربي ( مــن نظــام اتناقي

 اإلجراءات ؟ .
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 الجهات المعنية .تم عرض االتناقية على  -

 ما مدت االسترشاد باألحكام الواردة في االتناقية ، في تشريعاتكم النافذة في بلدكم ؟ -6

تم االسترشاد باالتناقية عند إعداد قانون العمل العُمــاني الصــادر بالمرســوم الســلطاني  -

( وتعديالته وذلك في الباب الرابع الخــاا بــاألجور واإلجــازات  2003ت  35رقم ) 

 وساعات العمل .

ىل تم التنسي  مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم عند إعداد ىذا التقرير ،  -7

 ( من نظام اتناقيات وتوصيات العمل العربية ؟ .17ع ما تقضي به المادة )تمشيا  م

نعم تقوم الوزارة بالتنسي  مــع منظمــات أصــحاب األعمــال ) غرفــة تجــارة وصــناعة  -

 ُعمان واالتحاد العام لعمال السلطنة ( عند إعداد ىذه التقارير .

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :

اللجنة علمــا  بعــرض االتناقيــة علــى الســلطة المختصــة بالتصــدي  ، وتأمــل اللجنــة أخذت 

 التغلب على الصعوبات التي تحول دون التصدي  على االتناقية .

 *  *  * 

 وجاء في التقرير ما يلي : –غير مصادقة على االتفاقية  –الجمهورية اللبنانية  -جـ 

، بشأن نموذج التقرير  2013ت8ت1( تاريل  902ت  16باإلطالع على كتابكم رقم )ح . أ ت 

، التي لم تحظ بمصــادقة الحكومــة اللبنانيــة لغايــة  1983( لعام 16حول االتناقية العربية رقم )

 تاريخه ،

ننيدكم أن ىذه االتناقية ىي اآلن قيــد الــدرس والبحــث مــع شــركاء العمــل ) أصــحاب العمــل 

فرصــة ممكنــة إلــى مجلــس الــوزراء ، التخــاذ  والعمال(  والجهات المعنية ، لرفعهــا فــي أقــرب

 اإلجراء المناسب بشأنها .

 للتنضل باإلطالع على أن نوافيكم بالنتيجة فور االنتهاء من مناقشتها وبأقرب أجل ممكن.

 **و بدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :

أخذت اللجنة علما بما جاء في رد حكومة الجمهورية اللبنانية ، حول االتناقية العربية رقم 
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( ، وتأمل اللجنة عرض االتناقية على الســلطة المختصــة بالتصــدي  ، واتخــاذ اإلجــراءات 16)

 المناسبة لتسهيل التصدي  عليها .

 تقرير ما يلي :وجاء في ال –مصادقة على االتفاقية  –جمهورية مصر العربية  -د

 ** القسم األول : بيانات عامة :

 تم وضع ىذا التقرير ثالثي بالتواف  مع النموذج المعد من قبل منظمة العمل العربية .

 يتم تطبي  االتناقية من خالل التشريعات التالية : -1

 . 2014الدستور المصري  -

 . 2003( لسنة 12قانون العمل رقم ) -

 . 1976( لسنة 35العمالية رقم )قانون النقابات  -

 . 1975( لسنة 79قانون التأمينات االجتماعية رقم ) -

 . 2002( لسنة 84قانون الجمعيات األىلية رقم ) -

بــأن اختصاصــات وزارة القــوت  1996( لســنة 165قرار رئــيس الجمهوريــة رقــم ) -

 العاملة والهجرة .

 وكشا القدرات . بشأن الكشا الطبي 2003( لسنة 153القرار الوزراء رقم ) -

بشــأن تنظــيم أعمــال المجلــس االستشــاري  2003( لســنة 154القرار الوزاري رقم ) -

 األعلى للسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .

بشــأن اشــتراطات ومواصــنات مســاكن  2003( لســنة 200القــرار الــوزاري رقــم ) -

 العمال وأصناا الطعام .

بشــأن صــندوق الخــدمات االجتماعيــة  2003( لســنة  214القــرار الــوزاري رقــم )  -

 والصحية والثقافية .

بشــأن الحــد األدنــى للخــدمات االجتماعيــة  2003( لســنة 215القرار الوزاري رقــم ) -

 والثقافية .

تشكيل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القــوت  2003( لسنة 1184قرار وزاري رقم )  -

 العاملة في الداخل والخارج .

بشــأن الالئحــة الماليــة واإلداريــة لصــندوق  2003( لسنة 216القرار الوزاري رقم ) -
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 الخدمات االجتماعية والصحية والثقافية .

بشــأن الخــدمات االجتماعيــة والصــحية  2003( لســنة 217القــرار الــوزاري رقــم ) -

 والثقافية على المستوي القومي .

( من نظــام اتناقيــات 17التي تم التنسي  معها عند إعداد التقرير تننيذا للمادة )المنظمات  -2

 وتوصيات العمل العربية ىي :

 منظمات أصحاب األعمال : ( أ)

 االتحاد المصري لغرا التجارية . •

 اتحاد الصناعات المصرية . •

 منظمات العمال : ( ب)

 االتحاد العام لنقابات عمال مصر . •

 للنقابات المستقلةاالتحاد المصري  •

 االتحاد القومي لعمال مصر . •

 اتحاد النقابات العمالية المصرية . •

 اتحاد عمال مصر الديمقراطي . •

 اتحاد عمال مصر الحر . •

( 93النا التشريعي الذي يعطي االتناقية قوة النناذ بمجرد التصدي  عليهــا ىــو " المــادة رقــم )

 "2014من دستور جمهورية مصر العربية لعام 

النا التشريعي الذي يحدد مرتبة االتناقية المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية ىو "  -2

 " 2014( من دستور جمهورية مصر العربية لعام 93المادة رقم )

 ** القسم الثاني : النصوص التشريعية السارية التي تغطي أحكام االتفاقية .

أحكــام االتناقيــة والــرد علــى االستنســارات ذات النصوا التشــريعية الســارية التــي تغطــي 

 الصلة بالتطبي  .

 ( 1المادة )

المقصود بالخدمات االجتماعية العمالية في التشريع المصري ما يقدم إلى العمال من خدمات 

 تتعل  بالجوانب الصحية والثقافية واالجتماعية .
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 وتشمل الخدمات االجتماعية الموضوعات التالية :

( لســنة 12( مــن قــانون العمــل رقــم )221ة ، وفقا  ألحكام المادة رقم ) خدمات التغذي -

ــام )  2003 ـــواد أرقــ ـ ــرار  20،  19،  18،  17،  16،  15، والمـــ ــن القــ ( مــ

، والمــادة )رقــم  2003( لسنة 200الوزاري ) وزارة القوت العاملة والهجرة ( رقم )

 .2003( لسنة 215( رقم ) ة والهجرة( من القرار الوزاري ) وزارة القوت العامل2)

( 12( من قانون العمــل رقــم )221خدمات اإلسكان والتنقل وفقا  ألحكام المادة رقم )  -

 12،  11،  10،  9،  8،  7،  6،  5،  4،  3،  2، والمواد أرقام )  2003لسنة 

( لسنة 200( من القرار الوزاري ) وزارة القوت العاملة والهجرة ( رقم ) 14  13، 

( من القرار الوزاري ) وزارة القوت العاملــة والهجــرة ( رقــم 2المادة رقم )و 2003

 . 2003( لسنة 215)

( مــن القــرار الــوزاري ) وزارة القــوت 2خدمات ترفيهية ، وفقا  ألحكام المــادة رقــم ) -

 . 2003( لسنة 215العاملة والهجرة ( رقم )

الــوزاري ) وزارة القــوت  ( مــن القــرار2بــرام  تثقينيــة ، وفقــا  ألحكــام المــادة رقــم ) -

 . 2003( لسنة 215العاملة والهجرة ( رقم )

( لســنة 12( مــن قــانون العمــل رقــم )96دور الحضــانة ، وفقــا  ألحكــام المــادة رقــم ) -

2003. 

( مــن قــانون العمــل رقــم  222،  221التعاونيــات ، وفقــا  ألحكــام المــادتين رقمــي )  -

من القرار الوزاري ) وزارة القوت (  2،  1، والمادتين رقمي )  2003( لسنة 12)

 . 2003( لسنة 214العاملة والهجرة ( رقم )

 220،  219،  218،  217،  216الخدمات الصحية ، وفقا  ألحكام المواد أرقام )  -

( مــن القــرار  3،  2، والمادتين رقمــي )  2003( لسنة 12( من قانون العمل رقم )

 . 2003( لسنة 153( رقم )الوزاري ) وزارة القوت العاملة والهجرة 

الخدمات األخرت : وتشمل الخدمات الرياضــية والمســابقات والنــدوات ، وفقــا  ألحكــام  -

( من القرار الوزاري ) وزارة القوت العاملة والهجرة ( رقــم  2،  1المادتين رقمي ) 

 . 2003( لسنة 217)
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 ( 2المادة )

 االجتماعية والفئات المستثناه منها :الفئات التي تسري عليها الخدمات 

( لســنة  12تطب  الخدمات االجتماعية على كافة العاملين الذين تنطب  عليهم أحكام القانون )

( من مــواد اإلصــدار مــن 3ويستثني من استثناىم ذات القانون وفقا  ألحكام المادة رقم )  2003

 القانون سالا الذكر .

 لعمل الجديدة :مدى ارتباط االتفاقية بأنماط ا

 تستوعب أحكام التشريع الوطني تطبي  مواد االتناقية على أنماط العمل المختلنة .

 ( 3المادة )

 مدى االلتزام بتوفير الخدمات االجتماعية العمالية : 

تلتزم المنشعت بتقديم الخدمات االجتماعية العمالية وفقــا  ألحكــام التشــريع الســالا ذكــره فــي 

 القسم األول من ىذا التقرير .( من 1البند )

الوضع االقتصادي وقت إصدار االتناقية والتصدي  عليها كان مواتيا  لتطبي  أحكامها كاملــة 

إال أنه فــي ظــل التطــورات السياســية وتأثيراتهــا علــى األوضــاع االقتصــادية فــي مصــر يجعــل 

 ن يكون تدريجيا  .التطبي  حاليا  أقل مما كان عليه سلنا  ويؤدي إلى أن التطبي  ينضل أ

( مــن القســم األول مــن 1النصوا التشريعية التي تتناول ذلك ىي ما سب  ذكره في البنــد )

 ىذا التقرير .

 ( 4المادة )

 -الخدمات االجتماعية التي تنظمها قوانين مستقلة :

ال توجد قوانين خاصة لتنظيم الخدمات االجتماعية العمالية بخالا ما ســب  ذكــره فــي البنــد 

 من القسم األول من ىذا التقرير .( 1)

 ( 5المادة )

 وضع الخدمات االجتماعية التي وردت باالتفاقية بالنسبة لما ورد بالتشريع المصري :

( مــن القســم األول مــن 1النصوا التشريعية التي تناولت ذلك ىي ما سب  ذكره في البنــد )
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 ىذا التقرير .

 ية متوافقا  تماما  مع أحكام االتناقية .يعتبر التشريع المصري المننذ ألحكام االتناق

 ( 6المادة )

 -تطبيع االتفاقية على العمال العرب :

 ال ينرق التشريع المصري المننذ ألحكام االتناقية بين العمال من حيث الجنسية .

 المساواة  بين العمال العرب والعمال الوطنيين :

الوطنيين عن غيرىم في الخدمات االجتماعية ال يوجد نا في التشريع الوطني يميز العمال 

 العمالية .

 ( 7المادة )

 دور الدولة في التطبيع :

تقوم الدولة بسن التشريعات المننذة ألحكام االتناقية ومراقبة تننيذىا واتخاذ اإلجــراءات التــي 

 تكنل تطبي  المواد القانونية على من يخالا ذلك .

 الجهات المشرفة على التطبي  :

وزارة القــوت العاملــة والهجــرة بالتعــاون مــع الجهــات ذات الصــلة ) وزارة الصــحة ، تقــوم 

ووزارة التضامن االجتماعي ، الشركاء االجتماعيين من ممثلي أصــحاب األعمــال ومــن ممثلــي 

العمال ( في األشراا على تطبي  االتناقية ، إال أن الجهة الوحيدة المنوط بها اتخاذ اإلجــراءات 

   والمعاقبة على المخالنات ىي وزارة القوت العاملة والهجرة ووزارة العدل .لكنالة التطبي

( مــن القســم األول مــن 1النصوا التشريعية التي تتناول ذلك ىي ما سب  ذكره في البنــد )

 ىذا التقرير  .

 ( 8المادة )

 معيار وصف المنشأة بأنها كبيرة والجهة التي تحدد ذلك :

لمعيار المتن  عليه في التشريع المصــري لتحديــد حجــم المنشــعت عدد العاملين بالمنشأة ىو ا

 . 2003( لسنة 12ويتحدد ذلك وفقا  ألحكام القانون رقم )



47 

 

 الخدمات التي تقدمها المنشآت الكبيرة :

 ( من االتناقية ( .8من المادة ) 4،  3،  2،  1تشمل ما تنا عليه النقرات ) 

 المنشعت الكبيرة .الخدمات األخرت التي تقدمها  -

 الخدمات الصحية . -

النصوا التشريعية التي تتناول ذلك ىي : التشريعات التي تطب  االتناقية وفقا  لما ذكر فــي 

 ( من القسم األول من ىذا التقرير .1البند )

 ( 9المادة )

 االلتزام بإيجاد قسم للخدمات االجتماعية العمالية داخل المنشآت الكبيرة :

شريع المصري ما يلزم المنشعت الكبيرة بإيجاد ذلك القسم ، ومــع عــدم اإلخــالل ال يوجد بالت

بتطبي  أحكام التشريع فيما يخا مــواد االتناقيــة فقــد تــراك للتنظــيم الــداخلي للمنشــعت الســلطة 

لتحديد وإنشاء وتبعية القسم الذي يقدم ىذه الخدمات وفقا  لما تراه كل منشأة من تنظيم خاا بهــا 

 ها .يحق  أىداف

 (    11،   10المادتان ) 

 تشكيل اللجان الخاصة بالخدمات االجتماعية العمالية :

مع عدم اإلخالل بتطبي  أحكام التشريع فيما يخا مواد االتناقية فقد ترك عقــد االجتماعــات 

 للمسئولين عن ىذه الخدمات واختصاصاتهم وننقات تشغيلهم وفقا لظروا كل منشأة .

 الخدمات االجتماعية العمالية : تحميل العاملين بنفقات

( من القسم األول مــن التقريــر ، ال يجــوز 1وفقا للتشريع المصري والسالا ذكره في البند )

 تحميل العاملين ننقات ىذه الخدمات .

 ( 13،  12المادتان )

 الجهة التي تحدد مناطع التجمع الصناعي أو التجاري أو الخدمي :

، ختصاا ) وزارة التجارة والصناعة التعاون مع جهات االوزارة القوت العاملة والهجرة ب

 ووزارة التخطيط العمراني ، ووزارة االستثمار ( .



48 

 

 المساهمات في مصاريف إنشاء هذه المنشآت :

 يمكن قبول التبرعات التي تساىم في تقديم ىذه الخدمات .

 صندوق الخدمات العمالية .

والقــراران الوزاريــان  2003( لســنة 12( مــن القــانون )223)وفقـــــا  ألحكـــــام المــــادة 

 قرارات وزير الصناعة . 2003( لسنة  216، 214رقمي ) 

 الخدمات التي يوفرىا صندوق الخدمات العمالية .

 ( من االتناقية .15( من لمادة ) 3،  2،  1ىي ما ورد في النقرات ) 

 ( 15،  14المادتان )

 الصندوق :الهيئة التي تدير 

 وزارة القوت العاملة والهجرة .

 الجهات التي تمول الصندوق :

 . 2003( لسنة 316( من القرار الوزاري رقم )2ما ورد بالمادة رقم )

 نسب المساهمة في الصندوق :

 . 2003( لسنة 12( من القانون رقم )223ما ورد بالمادة رقم )

 :اإلعانات التي تقدمها السلطة العامة للصندوق 

 . 2003( لسنة 216( من القرار الوزاري رقم )2ما ورد بالمادة )

 . 2002لسنة  156صندوق إعانات الطوارئ الذي تم إنشاءه وفقا للقانون رقم 

 اإلعانات األخرى التي يقبلها الصندوق :

 . 2003( لسنة 214( من القرار الوزاري رقم )3ما ورد بالمادة )

 ( 16المادة )

 اطع البعيدة والنائية :معايير تحديد المن

باالتنــاق  2003لســنة  200يحددىا القرار الوزاري ) وزارة القوت العاملة والهجرة ( رقم 
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 مع الجهات المنصوا عليها في المادة األولى من ذات القرار .

 ما تنطبع عليه المادة من مناجم ومحاجر ومراكز تنقيب :

 في حكمها في محل تطبي  المادة . كل منطقة واردة بالقرار المشار إليه سلنا وما

 الخدمات المقدمة في هذه المناطع :

 ( من االتناقية .16( من المادة ) 3،  2،  1القرار السالا اإلشارة إليه يغطي النقرات ) 

 ( 17المادة )

 اإلدارة والتمويل الخاصة بالمناطع البعيدة والنائية :

لم يخصا لهــذه  2003لسنة  200والهجرة ( رقم القرار الوزاري ) وزارة القوت العاملة 

( من االتناقية وعليه  11،  10،  9المناط  طرق للتمويل تختلا عن التي وردت في المواد ) 

 فأن تكاليا االنتقال واإلعاشة واإلقامة في المناط  النائية والبعيدة تتحملها المنشأة .

 ( 18المادة )

 ددها :معايير تحديد المنشآت الصغيرة ومن يح

عدد العاملين بالمنشأة ىو المعيار المتن  عليه في التشريع المصري لتحديد حجم المنشــعت ، 

 . 2003( لسنة 12ويتحدد ذلك وفقا  ألحكام القانون رقم )

وطبقا   2003( لسنة 12( من القانون )222االستثناء من تقديم الخدمات : طبقا  للمادة رقم )

بشأن تحديد الحــد األدنــي للخــدمات  2003( لسنة 215زاري رقم )للمادة األولى من القرار الو

عــن االجتماعية والثقافيــة علــى مســتوت المنشــأة ، فــأن المنشــعت التــي يقــل فيهــا عــدد العــاملين 

ال يمنع ذلك من أن تقــدمها طوعــا تشريعيا بتقديم ىذه الخدمات و خمسين عامال هي غير ملزمة

 إلى الربح ( حناظا منها على مواردىا البشرية . بدون مقابل أو بمقابل رمزي ال يهدا)

 السكن والتغذية والخدمات التي تستثنى :

بشــأن تحديــد الحــد األدنــى  2003( لسنة 215طبقا للمادة األولى من القرار الوزاري رقم )

للخدمات االجتماعية والثقافية على مستوت المنشأة ، فأن المنشعت التي يقــل فيهــا عــدد العــاملين 

 مسين عامال ال تجبر على تقديم أيا من الخدمات المحددة بالقرار سالا الذكر .عن خ
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 ( 19المادة )

 التنظيمات العمالية :

يوجد في المجتمع المصــري العديــد مــن التنظيمــات العماليــة ، منهــا مــا يعمــل وفقــا ألحكــام 

عــالن العــالمي لإلبشأن التنظيم النقابي ، ومنهــا مــا يعمــل وفقــا  1976( لسنة 35القانون رقم )

النقابية الصادر عن وزارة القوت العاملــة والهجــرة مــع منظمــة العمــل الدوليــة مــارس  للحريات

 ومنها ما يعمل كمنظمات مجتمع مدني . )النقابات المستقلة ( ،  2011

 الخدمات التي توفرها التنظيمات النقابية :

تور المنظمــة أو الالئحــة عنــد تعمل ىذه التنظيمات على توفير احتياجات أعضائها طبقا لدســ 

 ( .98،  78تأسيس كل منظمة وبما يسمح به مواردىا في ضوء االتناقية ) 

 (  22،  21،   20المواد ) 

 المساهمات التي يمكن تقديمها للمنظمات العمالية :

ينظم المساىمات المالية التــي تقــدمها الدولــة  1975( لسنة 35قانون النقابات العمالية رقم )

ات العمالية الخاضعة ألحكام ىذا القانون ، أما المنظمات األخــرت المســتقلة فــأن الئحتهــا للمنظم

 التنظيمية توضح وتنظم ىذه الجزئية كل على حدة .

 الجهة التي تدير أنشطة النقابة :

 المجلس التننيذي ىو المسئول عن إدارة أنشطتها .

 توجيه اإليرادات لتمويل الخدمات :

 لالئحة التنظيمية للمنظمة العمالية .وفقا  

 ( 23المادة )

 المجلس األعلى للخدمات العمالية :

ال يوجد في التشريع المصري ما يشير إلــى وجــود ىــذا المجلــس ولكــن يوجــد فــي التشــريع 

المصري اللجنة العليا لتخطيط واستخدام القــوت العاملــة فــي الــداخل والخــارج المنشــأة بموجــب 

ومن ضمن اختصاصاتها رسم السياسة  2003( لسنة 1184قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )
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المصــرية داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة ومــن ىــذه االختصاصــات  العامــة الســتخدام العمالــة

االختصاا الخاا بالخدمات العمالية كح  المجلــس فــي إبــداء المقترحــات لالســتخدام األمثــل 

 وتخطيط القوت العاملة التي تحتوي على الخدمات العمالية .

 ( 24المادة )

 إدارة الخدمات االجتماعية بوزارة القوى العاملة والهجرة :

( لســنة 120المعــدل للقــرار ) 1996( لســنة 165بناء على قرار رئيس الجمهوريــة رقــم )

بشأن تحديــد اختصاصــات أجهــزة وزارة القــوت العاملــة والهجــرة ، الــذي يتبــع اإلدارة  1996

المركزية لرعاية وحماية القوت العاملة وتــأمين بيئــة العمــل إدارة عامــة بــوزارة القــوت العاملــة 

دارات فرعية على مستوت المحافظات تختا بأعمــال النقــرات ) أ ، ب ، ج ، والهجرة يتبعها إ

بتعديل القــرار  2005( لسنة  265د ، ىـ ، و ( من ىذه االتناقية ومنها القرار الوزاري رقم ) 

 بتحديد اختصاصات أجهزة وزارة القوت العاملة والهجرة . 1996لسنة  120الوزاري رقم )

 ( 25المادة )

 لتأمينات االجتماعية :دور مؤسسات ا

، تقوم ىذه الجمعيات بدور في تــوفير  2002( لسنة 84وفقا لقانون الجمعيات األىلية رقم )

 الضمان االجتماعي وتحسين مستويات الخدمات االجتماعية العمالية وزيادة عدد المنتنعين .

 ( 27المادة )

 دعم الجمعيات الخاصة التي تؤدي خدمات اجتماعية :

، يــتم دعــم ىــذه الجمعيــات وتســهيل  2002( لســنة 84ون الجمعيات األىلية رقــم )وفقا  لقان

 إجراءات تسيير أعمالها .

 ( 28المادة )

 الدور اإلرشادي والرقابي للجهات التي تقوم بتقديم خدمات اجتماعية :

بشأن اختصاصات وزارة القــوت  1996( لسنة120بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم )

جرة يتبع اإلدارة  المركزية لرعاية وحماية القوت العاملــة وتــأمين بيئــة العمــل إدارة العاملة واله

عامة بوزارة القوت العملة والهجرة تشرا علــى اإلدارات الخاصــة بالمحافظــات علــى مســتوت 
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 الدولة وتختا بأعمال اإلرشاد والرقابة على الجهات التي تقوم بتقديم خدمات اجتماعية .

 ( 29المادة )

 ويض في تقديم بعض الخدمات االجتماعية :التف

، يمكــن التنــويض فــي أعمــال  2003( لســنة 12( من القانون رقم )97وفقا  ألحكام المادة )

 –الملــبس  –التغذيــة  –دار الحضانة ويتحمل صاحب العمل الننقات وكذا تكــاليا المواصــالت 

 السكن.

 ( 30المادة )

 الخدمات االجتماعية : مشاركة العمال أو منظماتهم في مجال هيئات

جميــع القــرارات الوزاريــة المشــار إليهــا فــي القســم األول تراعــى تمثيــل ممثلــي المنظمــات 

العمالية في اتخــاذ القــرارات بشــأن الخــدمات االجتماعيــة العماليــة ، كمــا أن المنظمــات النقابيــة 

لتــي تقــدم يســاىم أعضــائها فــي مجــالس إدارتهــا وىــم مــن يحــدد نوعيــة الخــدمات االجتماعيــة ا

 لألعضاء .

 (  32 – 31المادتان ) 

 التعاون مع الدول األعضاء لنشر ودعم الخدمات االجتماعية :

قامت مصر بإبرام عدد من االتناقيات الثنائية بينها وبين العديد من البلدان العربية لتنظيم كل 

بينهــا نشــر ودعــم ما يخا الخدمات العمالية المتبادلة مع الدول األعضــاء بيــنهم الــبعض ومــن 

الخدمات االجتماعية ، إلى جانب توقيع جمهورية مصر العربية معظم االتناقيــات الخاصــة ذات 

( 16الصلة بدعم الخدمات االجتماعية ومن أىمهــا اتناقيــة الخــدمات االجتماعيــة العماليــة رقــم )

ين علــى ويمكن توحيد الرقم التأميني للعامل 1991والتي صدقت عليها مصر سنة  1983لسنة 

مستوت األقطــار العربيــة لتســهيل تنقــل االيــدت العاملــة مــع تســهيل تقــديم الخــدمات االجتماعيــة 

 والضمان االجتماعي لهم .

 وفيما يلي عرض ألهم الخدمات االجتماعية والصحية التي يتمتع بها العامل :
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 أوال  : الخدمات الطبية :

المنشأة من ناحية توفير الرعاية الطبيــة والتــزام نظم المشرع في ىذا الصدد التزامات  -

صاحب العمل بأن يــوفر للعــاملين بمنشــأته وســائل اإلســعاا الطبيــة مهمــا كــان عــدد 

العاملين بالمنشأة ، وإذا زاد عدد العاملين فــي مكــان واحــد أو بلــد واحــد أو فــي دائــرة 

أة أن نصا قطرىا خمسة عشــر كيلــو متــر علــى خمســين عــامال فينبغــي علــى المنشــ 

تستخدم ممرضا ملما بوسائل اإلسعاا الطبية مخصا للقيام بها وأن تعهد إلى طبيب 

بعالجهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض وأن تقدم لهم األدوية الالزمة للعالج بدون 

ــؤدت إدارة  ــة وت ــة واإلقام ــالج واألدوي ــات الع ــل بننق ــزم صــاحب العم ــل ، ويلت مقاب

ي مستشني حكومي أو خيري ومهما كانت طريقة العالج المستشني إذا عول  العامل ف

فال يتحمل العامل أي جــزء مــن ننقــات العــالج ، أو أثمــان األدويــة ويتبــع فــي ننقــات 

 العالج واألدوية واإلقامة التي يلتزم بها صاحب العمل وفي إجراء العالج .

 على صاحب العمل أن يعد لكل عامل ملنا طبيا  . -

 ة والسكن :ثانيا  : خدمات اإلقام

فــي شــأن تحديــد  2003( لســنة 200صدر قرار وزيــر القــوت العاملــة والهجــرة رقــم ) •

المناط  البعيدة عن العمران واشتراطات ومواصــنات مســاكن العمــال وتعيــين أصــناا 

 الطعام التي تقدم  منها لكل عامل والتي تمنح العاملين المزايا اآلتية :

العمران أماكن العمل التي تبعد خمسة عشر كيلو مترا علــى تعتبر المناط  البعيد عن  -1

 األقل عن أقرب حدود مدنية أو قرية والتي ال تصل إليها وسائل المواصالت العادية .

يجب أن يحدد موقع المساكن بالنســبة إلــى المنشــعت الصــناعية المجــاورة أو األعمــال  -2

والغبــار وغيــر ذلــك مــن  التي ينت  عنها مواد تســبب تلــوث الجــو كــاألبخرة والــدخان

المخلنات السائلة أو الصلبة بحيث ال تتعرض منطقة المساكن أو المجاري أو خزانات 

 المياه الموجود للتلوث عن طري  مدير مديرية القوت العاملة بالمحافظة المختصة . 

 تزود المساكن بالمراحيض والحمامات وغيرىا من المراف  الالزمة . -3

د المساكن بمورد مياه صحي تواف  عليــه مديريــة الصــحة على صاحب العمل أن يزو -4

المختصة كما يجب عليه تهيئة الوســائل الصــحية الالزمــة لصــرا مخلنــات المســاكن 

كالخزانات وأبار الصرا بالمجارت وغيرىا كما يجب عليــه تهيئــة الوســائل الالزمــة  
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افقــة للتخلا مــن القمامــة والنضــالت بطريقــة صــحية وفــي جميــع األحــوال يلــزم مو

مديرية الصحة المختصة على ىذه الوسائل طبقا للقــوانين واللــوائح المنظمــة فــي ىــذا 

 الشأن والكود المصري . 

يجب أن يزود كل مســكن بالمعــدات الالزمــة للنــوم وحنــظ المالبــس وذلــك بمــا يكنــي  -5

بالنسبة لعدد العمــال وأفــراد عــائالتهم إضــافة إلــى تــوفير الوســائل المناســبة والكافيــة 

 ية من الحري  .للوقا

يجب أن تكون أصناا الطعام وكمية ما يقدم منها لكل عامل في الوجبة الواحدة طبقــا  -6

لما ىو وارد في الجدول والتعليمات المرفقة لهذا القرار على األقل ما لم يكن بالمنشــأة 

 نظام غذائي أفضل .

ابــل لهــذه ( مــن قــانون العمــل بمق221ال يجوز تحميل العامــل المنتنــع بحكــم المــادة ) -7

 الوجبات وتعتبر جزء من أجر العامل .

يقدم للعامل ثالث وجبــات غذائيــة فــي اليــوم فــي مطــاعم يعــدىا صــاحب العمــل لهــذا  -8

 الغرض وتكون نظينة مستوفية للشروط الصحية .

في حالة تقديم الوجبات للعامل داخل أماكن العمل يجب الحصول على موافقة مديريــة  -9

ذلك ويجب أن تقدم الوجبات مغلنة تغلينا صحيا أو معبأة  القوت العاملة المختصة على

 أو في أواني محكمة الغطاء .

 ال يجوز التنازل عن تقديم الوجبات الغذائية مقابل أي بدل مالي . -10

يكون صاحب العمل مسئوال عن توفير الشروط الصحية والنظافة العامــة فــي أمــاكن   -11

والمشــروبات وطبقــا للقــانون رقــم تخزين وتجهيز وطهي وتــداول وتقــديم المــأكوالت 

في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرىا من المحال المقلقة  1954( لسنة 453)

للراحة والمضرة بالصــحة والخطــرة والقــرارات المننــذة ألحكامــه وكــذا القــانون رقــم 

 في شأن المحال العامة والقرارات المننذة ألحكامه . 1956( لسنة 371)

 لمادتين التزامين على صاحب العمل في اآلتي :وتتضمن هاتيين ا

على صاحب العمل الذي يستخدم عماال في مناط  ال تصــل إليهــا المواصــالت العاديــة  األول :

 أن يوفر لهم وسائل انتقال مناسبة .
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على صاحب العمل الذي يستخدم عماال في المناط  البعيدة عن العمــران أن يــوفر لهــم  الثاني :

وجبات غذائية بأسعار رمزية تتحمل المنشأة الجزء األكبر من ننقاتها كما تخصا لهم 

 المساكن المالئمة تضمن للعمال المتزوجين نصيب من ىذه المساكن .

ئيــة جــواز األخــذ بنظــام توافــ  عليــه إدارة كما تضمن النا بالنســبة لتنظــيم الوجبــات الغذا

المنشأة والمنظمة النقابية بشرط اعتماد ىذا النظام مــن الجهــة اإلداريــة المختصــة وىــي مديريــة 

 القوت العاملة وإال يتضمن النظام المقترح تنازال عن الوجبات لقاء بدل نقدي .

 ثالثا  : الخدمات االجتماعية والثقافية :

بشــأن تحديــد الحــد  2003( لســنة 215ت العاملة والهجرة رقــم )صدر قرار وزير القو •

األدني للخدمات االجتماعية والثقافية على مســتوت المنشــأة ، وطبقــا  لهــذا القــرار يتمثــل 

 -الحد األدني للخدمات االجتماعية والثقافية فيما يلي :

 توفير وسائل تيسير انتقال العمال من وإلى أماكن العمل . -

 افية وعلمية تناسب المستويات الوظينية بالمنشأة .إنشاء مكتبة ثق -

 توفير وجبات غذائية بأسعار معتدلة . -

ــية  - ــوفير االحتياجــات المعيش ــهيل إجــراءات ت ــي تس ــة ف ــة النقابي ــع المنظم ــاون م التع

 والترفيهية المناسبة للعاملين بالمنشأة .

 رابعا  : الخدمات االجتماعية والصحية والثقافية  :

بتحديــد الخــدمات  2003( لسنة 217وت العاملة والهجرة  القرار رقم )أصدر وزير الق •

 االجتماعية والصحية والثقافية على مستوت القومي على النحو التالي :

 ** الخدمات الصحية :

ــة  ــواع الخــدمات الطبي ــي تحــدد أن ــا  لمــا تحــدده الالئحــة الت ــة طبق ــات العالجي دعــم الننق

واللجان المختصة بتقرير العالج والجهــات التــي تتــولي تننيــذ والمنتنعين بالخدمة الطبية 

 الخدمات الصحية .

 ** الخدمات الثقافية وتتمثل فيما يلي : 

بالكتــب والمراجــع المهنيــة فــي مجــال  –إن وجــدت  –تــدعيم مكتبــات المنشــعت  ( أ)

 تخصا المنشأة .



56 

 

 عقد الندوات الثقافية . ( ب)

 ت المعنية .)ج( إعداد برام  محو أمية بالتعاون مع الجها

 )د( تدعيم األنشطة الرياضية بالمنشأة .

 )ىـ( إقامة المسابقات لتنمية مهارات العاملين فنيا  وثقافيا  ورياضيا .

 ** الخدمات االجتماعية :

 وىي إعداد برام  للرحالت الترفيهية والمصايا مراعى فيها إمكانية العمال .  -

 ولمجلس إدارة الصندوق إضافة ما يري إضافته من خدمات حسب األحوال . -

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :

ــة بالمقصــود بالخــدمات  - ــة المتعلق ــى باالتناقي ــادة األول ــام الم ــة التشــريعية ألحك التغطي

 الجتماعية العمالية .ا

 التغطية التشريعية لحكم المادة الثانية من االتناقية المتعل  بمن تسرت عليهم االتناقية. -

ــدمات  - ــوفير الخ ــة بت ــة المتعلق ــن االتناقي ــة م ــادة الثالث ــام الم ــريعية ألحك ــة التش التغطي

 االجتماعية العمالية والتدرج في تطبيقها .

الرابعة من االتناقية المتعل  بعــدم شــمول ىــذه االتناقيــة للخــدمات التغطية لحكم المادة  -

 العمالية التي تنظمها قوانين قائمة بذاتها وقواعد مستقلة خاصة بها .

التغطية لحكم المادة الخامسة من االتناقية المتعل  باعتبار المستويات الواردة باالتناقية  -

الدول من تطبيــ  مســتويات أعلــى ، أو  بمثابة حد أدنى ، وال يؤثر فيما تقوم به إحدت

 تحول دون إصدار قوانين تتضمن مستويات أفضل .

التغطية التشريعية لحكم المادة السادســة مــن االتناقيــة المتعلــ  بمســاواة جميــع العمــال  -

 العرب بالعمال الوطنيين في تطبي  األحكام الواردة باالتناقية . 

من االتناقية المتعل  بإشراا جهــة متخصصــة التغطية التشريعية لحكم المادة السابعة  -

على تطبي  أحكام االتناقية للوصول إلــى رفــع مســتوت العمــال الصــحي واالجتمــاعي 

 والثقافي .

التغطية التشريعية ألحكام المادة الثامنة مــن االتناقيــة المتعلقــة بالخــدمات التــي تقــدمها  -

 المنشعت الكبيرة .
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ة التاسعة من االتناقية المتعلقــة بــالتزام كــل منشــأة عدم التغطية التشريعية ألحكام الماد -

 كبيرة بإيجاد قسم للخدمات االجتماعية العمالية يتبع إدارة المنشأة مباشرة .,

عدم وضوح التغطية التشريعية لحكم المادة العاشرة من االتناقية المتعل  بتكوين لجنــة  -

 للخدمات االجتماعية العمالية في كل منشأة كبيرة .

ية التشريعية لحكم المــادة الحاديــة عشــرة مــن االتناقيــة المتعلــ  بتحمــل المنشــأة التغط -

 مصاريا إقامة المنشعت الخاصة بالخدمات االجتماعية العمالية وننقات تشغيلها .

التغطية التشريعية لحكم المادة الثانية عشرة من االتناقية المتعل  بتحديد مناط  التجمع  -

دمي بهدا إنشاء صندوق أو أكثــر للخــدمات االجتماعيــة الصناعي أو التجاري أو الخ

 العمالية ، تشترك فيه جميع المنشعت الصغيرة بالمنطقة .

التغطية التشريعية ألحكام المادة الثالثة عشرة من االتناقية المتعلقة بمجاالت الخــدمات  -

 التي يوفرىا الصندوق لعمال المنشعت الصغيرة المشتركة فيه .

ية لحكم المادة الرابعــة عشــرة مــن االتناقيــة المتعلــ  بــإدارة صــندوق التغطية التشريع -

 الخدمات االجتماعية العمالية .

التغطية التشريعية  لحكم المادة الخامسة عشرة من االتناقية المتعلــ  بتمويــل صــندوق  -

 الخدمات االجتماعية العمالية .

ة المتعلقــة بالخــدمات التــي التغطية التشريعية ألحكام المادة السادسة عشرة من االتناقي -

توفرىا المنشعت في المناط  البعيدة عن العمران والنائية ، والمناجم والمقالع ومراكز 

 التنقيب عن البترول .

التغطية التشريعية لحكم المــادة الســابعة عشــرة مــن االتناقيــة المتعلــ  بــإدارة وتمويــل  -

 ئية .المنشعت القائمة في المناط  البعيدة عن العمران والنا

التغطية التشريعية الجزئيــة لحكــم المــادة الثامنــة عشــرة مــن االتناقيــة المتعلــ  بجــواز  -

( 16استثناء المنشعت الصغيرة من توفير الخدمات االجتماعية المــذكورة فــي المــادة )

ما عدا السكن والتغذية شريطة أداء بدل نقدي عنهما للعمال ، حيــث أن الــرد أشــار أن 

نشعت ىو عدد العاملين بها وتعتبر منشأة صــغيرة مــن يقــل عــدد معيار تحديد حجم الم

العاملين بها عن خمسين عامال  ، وىي في ىذه الحالة غير ملزمة تشريعيا بتقــديم ىــذه 

الخدمات ، حيث أن المادة أجازة استثناء ىذه المنشعت من توفير الخدمات المذكورة ما 
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للعمــال ، وبــذلك لــم يراعــى القــانون عدا السكن والتغذية بشرط أداء بدل نقدي عنهمــا 

االستثناء المعل  على شرط وسمح لهذه المنشعت بأن تتحلل  مــن تقــديم ىــذه الخــدمات 

 دون أي التزام آخر.

التغطية التشريعية ألحكام المادة التاسعة عشرة مــن االتناقيــة المتعلقــة بالخــدمات التــي  -

 توفرىا التنظيمات العمالية . 

ــة  - ــدول التغطي ــ  بمســاىمة ال ــة المتعل ــن االتناقي ــادة العشــرون م ــم الم التشــريعية لحك

وأصحاب األعمال في الدعم المالي لنشاط النقابة فــي المجــاالت المــذكورة فــي المــادة 

 السابقة .

التغطية التشريعية لحكم المادة الحادية والعشرون المتعلــ  بــأن تقــوم النقابــة بتكــوين    -

 رة األنشطة المذكورة بالمادة التاسعة عشرة من االتناقية .لجنة من بين أعضائها إلدا

التغطية التشــريعية لحكــم المــادة الثانيــة والعشــرون مــن االتناقيــة المتعلــ  بتخصــيا  -

 النقابة نسبة كافية من إيراداتها  لتمويل الخدمات االجتماعية التي تقوم بها .

ــن  - ــرين م ــة والعش ــادة الثالث ــام الم ــة ألحك ــدمات التغطي ــة بتنظــيم الخ ــة المتعلق االتناقي

 االجتماعية العمالية واإلشراا عليها على المستوت القطري .

التغطية التشريعية ألحكام المادة الرابعة والعشرين من االتناقيــة المتعلقــة بإنشــاء إدارة  -

مركزية للخدمات االجتماعية العمالية في وزارة العمل ، وإنشاء فروع لها في مختلا 

 ط  الالزمة واختصاا ىذه اإلدارة .المنا

ــة  - ــة المتعلق ــة التشــريعية ألحكــام المــادة الخامســة والعشــرين مــن االتناقي عــدم التغطي

بمساىمة مؤسسة التأمينات االجتماعيــة أو الضــمان االجتمــاعي فــي تطــوير وتحســين 

ها مستويات الخدمات االجتماعية العمالية لمختلا فئات العمال وزيادة عدد المنتنعين ب

، حيث أن الرد أشار إلــى الجمعيــات األىليــة بينمــا المــادة خصــت مؤسســة التأمينــات 

 االجتماعية أو الضمان االجتماعي .

 لم يتضمن الرد إجابة على المادة السادسة والعشرين . -

التغطية التشريعية لحكم المادة السابعة والعشرين من االتناقية المتعلــ  بتشــجيع ودعــم  -

 لتي تؤدت خدمات اجتماعية للعمال ، بمنحها صنة الننع العام .الجمعيات الخاصة ا

التغطية التشريعية لحكم المادة الثامنة والعشرين من االتناقية المتعلــ  بــالتزام الجهــات  -
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المسئولة عن توفير الخدمات االجتماعية العمالية أن تقــوم بــالجهود الالزمــة للتعريــا 

الستنادة منها ، والعمل على تقييم ىذه الخدمات بهذه الخدمات وتوعية العاملين بكينية ا

 بصنة دورية .

التغطيــة التشــريعية لحكــم المــادة التاســعة والعشــرين مــن االتناقيــة المتعلــ  بــالجواز  -

لصنادي  الخدمات االجتماعية العمالية أو المنشعت الكبيــرة أو المنشــعت التــي تقــع فــي 

االتنــاق مــع مؤسســات حكوميــة أو مناط  بعيدة عــن العمــران أو المنظمــات العماليــة 

خاصة تؤدت خدمات اجتماعية عامــة علــى تقــديم خــدماتها للعمــال مقابــل مبــال  يتنــ  

 عليها .

التغطية التشريعية لحكم المادة الثالثون من االتناقية المتعل  بإسهام ومشــاركة العمــال  -

 في مجالس وىيئات الخدمات االجتماعية العمالية .

الحادية والثالثين من االتناقية المتعل  بتعاون الدول األعضاء فــي التغطية لحكم المادة  -

منظمة العمل العربية فيما بينها في نشر ودعم الخدمات االجتماعيــة العماليــة بمعاونــة 

 مكتب العمل العربي .

التغطية لحكم المادة الثانيــة والثالثــين مــن االتناقيــة المتعلــ  بموافــاة كــل دولــة عضــو  -

بي بإحصاءات سنوية عــن الخــدمات االجتماعيــة العماليــة المتــوافرة مكتب العمل العر

 لديها طبقا  للنماذج التي يعدىا المكتب لهذا الغرض .

 *** 

 -وجاء في التقرير ما يلي : –غير مصادقة على االتفاقية   –المملكة المغربية  -هـ 

ماعية  بشأن الخدمات االجت  1983( لسنة  16ىل تم عرض االتناقية العربية رقم )  -1

 العمالية على السلطات المختصة ؟ ومن ىي ىذه السلطات ؟ . 

ابريــل  24ات المختصــة بتــاريل الــرد : نعــم لقــد تــم عــرض االتناقيــة علــى الســلط -

1984. 

 ما ىو اإلجراء الذي اتخذته ىذه السلطات ؟  -2

تتماشي  الرد : لم تأخذ السلطة المختصة أي إجراء ألن أحكام بعض مواد االتناقية ال   -

 مع التشريع والممارسة الوطنية ذات الصلة بالموضوع . 

 ىل تم عرض االتناقية على السلطة المختصة بالتصدي  ؟ .  -3
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 الرد : لم تعرض ىذه االتناقية على السلطة المختصة بالتصدي  .  -

 ىل توجد صعوبات تشريعية ؟  -4

( ال  19و   12و  9الرد : نعم توجد صعوبات تشريعية ، نظرا لكون المواد )  -

 يوجد ما يقابلها في التشريع الوطني الجاري به العمل .

قية حتى اآلن ؟ وما ىي إن  ىل توجد صعوبات عملية تحول دون التصدي  على االتنا -5

 .؟ وجدت

 الرد : ال توجد أية صعوبات عملية .  -

ىل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصدي  على االتناقية ؟ عمال  بأحكام  -6

 ( من نظام اتناقيات وتوصيات العمل العربية ؟ 16( من المادة )2النقرة )

الرد : سيتم اتخاذ اإلجراءات المناسبة في ىذا الشأن بمجرد توفر الشروط  -

 القانونية والعملية لذلك . 

ما مدت االسترشاد باألحكام الواردة في االتناقية في تشريعاتكم التي صدرت بعد سنة  -7

 ؟ .   1983

رشاد بأحكام االتناقية عند إعداد قانون أو الئحة تخا الخدمات الرد : سيتم االست -

 االجتماعية العمالية . 

ىل تم التنسي  مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا  -8

اتناقيات وتوصيات العمل  ( من نظام17التقرير ، تمشيا مع ما تقضي به المادة ) 

 ؟ . العربية

لتنسي  مع منظمات أصحاب األعمال والعمال عند إعداد ىذا الرد : نعم لقد تم ا -

 التقرير. 

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :

أخذت اللجنة علما  بما جاء في رد حكومة المملكة المغربية حول االتناقية العربية رقم 

واتخاذ اإلجراءات  ( ، وتأمل اللجنة عرض االتناقية على السلطة المختصة بالتصدي  16)

 المناسبة لتسهيل التصدي  عليها . 

 ◙  ◙  ◙ 
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 الجزء  الثاني

 متابعة الردود على

 مالحظات لجنة الخبراء القانونيين
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 بشأن مستويات العمل : 1966(  لسنة 1أوال  : االتفاقية العربية رقم )

 ** الحظت اللجنة  أن :  

 االتناقية :مصادقة على  –دولة ليبيا  -

( ،  1لم ترد على مالحظات اللجنة بشأن تقرير ىذه الدولة الخاا باالتناقية العربية رقم )

 تلك المالحظات المتعلقة بما يلي : 

تطلب اللجنة من حكومة دولة ليبيا موافاتهــا بقــانون العمــل الجديــد حــين إصــداره والــذت  •

قيــة، كمــا يجــب أن يحــدد القــانون ( من االتنا46، 39يحق  التغطية التشريعية للمادتين )

حدا لتخنيض ساعات العمل اليومى بســاعة واحــدة فــى األعمــال المرىقــة أو الخطــرة أو 

( منه بجــواز تخنــيض ســاعات العمــل 162الضارة ، حيث أن المشروع جاء فى المادة )

( من االتناقية بســاعة واحــدة ، وجــاء نــا 46ولم يحدد مدة حصرا كما جاء فى المادة )

 ة بصيغة الجواز ، بينما جاء نا االتناقية بصيغة االلتزام .الماد

( من االتناقيــة المتعلقــة بجــواز تشــغيل العمــال 48عدم التغطية التشريعية ألحكام المادة ) •

ســاعات عمــل إضــافية، أو أثنــاء الراحــة األســبوعية ، علــى أال تتجــاوز ســاعات العمــل 

ستين ساعة فى األســبوع ، حيــث أن اليومى فى مجموعها عن عشر ساعات فى اليوم أو 

بشأن عالقات العمل قد حــددت ســاعات  2010( لسنة 12( من القانون رقم )16المادة )

( منــه حــددت ســاعات العمــل 13العمل اإلضافية بثالث ساعات فى اليوم ، بينما المادة )

 ( ساعة فى األسبوع ، كما ال يجوز أن تتجاوز عشر ساعات48بأال يجوز أن تزيد عن )

(، حيــث ســيكون المجمــوع فــى حالــة ســاعات 16فى اليوم ، وىذا به تناقض مع المادة )

( ســاعة فــى اليــوم ، وىــو مــا يكــون مخــالا ألحكــام االتناقيــة فــى 11العمل اإلضــافية )

( من االتناقية قد حددت ساعات العمل اليومى بثمانى 45مجموعها حيث أن حكم المادة )

ين ساعة فى األسبوع ، وبــذلك يكــون مــا حــدده القــانون ساعات فى اليوم أو ثمانية وأربع

بأن تكون ساعات العمل اإلضافية ثالث ساعات فــى اليــوم يكــون قــد تجــاوز الحــد الــذت 

 قررته االتناقية وىو عشر ساعات فى اليوم .

لذلك تؤكد اللجنة على مالحظاتها السابقة ، وتري عرض األمر على المؤتمر العام  التخاذ 

 مناسبا  ما يراه 
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 بشأن المستوى األدنى للتأمينات االجتماعية : 1971( لسنة 3ثانيا : االتفاقية العربية رقم )

 ** الحظت اللجنة أن : 

 جمهورية السـودان :  مصادقة على االتفاقية :

( تلك  3لم ترد على مالحظة اللجنة بشأن تقرير ىذه الدولة الخاا باالتناقية العربية رقم )

علقة بأن تسعى الحكومة إلى تطبي  معاملة المنقود داخل السودان ، مثلما يعامل  المالحظة المت

 المتوفى بالنسبة لقانون التأمين للسودانيين العاملين بالخارج .

لذلك تؤكد اللجنة على مالحظتها السابقة ، وتري عرض األمر على المؤتمر العام التخاذ 

 ما يراه مناسبا  

 بشأن تنقل االيدي العاملة " معدلة " : 1975( لسنة 4ة رقم )ثالثا  : االتفاقية العربي

 ** الحظت اللجنة أن : 

 جمهورية السودان : غير مصادقة على االتفاقية : •

( تلــك 4لم ترد على مالحظة اللجنة بشأن تقرير ىذه الدولة الخاا باالتناقية العربية رقــم )

المختصــة بالتصــدي  وموافــاة اللجنــة بمــا المالحظة المتعلقة بعرض االتناقية علــى الســلطة 

 يتقرر فى ىذا الشأن .

 الجمهورية اليمنية :  مصادقة على االتفاقية : •

( ، تلك  4لم ترد على مالحظات اللجنة بشأن تقرير ىذه الدولة الخاا باالتناقية العربية رقم 

 المالحظات المتعلقة بما يلي : 

المادة األولى من االتناقية ، المتعل  بسريان أحكام عدم وضوح التغطية التشريعية لحكم  •

( مــن قــانون العمــل 2االتناقية على جميع العمال العرب الوافدين، حيث أن المادة رقم )

المشار إليها فى الرد تتعل  بتعريا العامل ولم تتطرق إلى شمول العمال العرب بحرية 

 التنقل للعمل داخل الدولة.

بشأن تطبي  مبدأ إعطــاء األولويــة فــى التشــغيل للعمــال العــرب عدم التغطية التشريعية  •

 الوافدين.



64 

 

 ( من االتناقية .2عدم التغطية التشريعية لبعض األحكام الواردة فى المادة ) •

 ( من االتناقية.4، 3عدم التغطية التشريعية ألحكام المادتين ) •

المــؤتمر العــام التخــاذ لذلك تؤكد اللجنة على مالحظاتها السابقة ، وتري عرض األمر على 

 ما يراه مناسبا  .

 دراسة الرد على مالحظات اللجنة : 

( مــن 4وصل إلى مكتب العمل العربي رد على مالحظة اللجنة حول االتناقية العربية رقــم )

 حكومة جمهورية مصر العربية ، وجاء في الرد ما يلي :

 2014جمهورية مصر العربيــة لعــام أن التشريع الوطني المننذ لالتناقية ىو دستور  -1

والذي يحكم عالقات العمــل فــي القطــاع  2003( لسنة 12وكذلك قانون العمل رقم )

الخاا الذي يمتلك حرية تعيين العاملين به وفقا لمعاييره ، وىو القطاع األكثر تأثيرا 

في االقتصاد المصري حيث يعتمد علــى رؤوس األمــوال الخارجيــة والداخليــة إال أن 

حكومة المصــرية تمــنح األفضــلية للمســتثمرين العــرب ، والقــانون يمــنح المســتثمر ال

كصاحب عمل حرية تعيين العاملين من أيه جنسيات تحقــ  لــه أىــداا اســتثماره مــع 

 . 2003لسنة  12مراعاة أحكام القانون 

أنه تسهيال على أصحاب األعمال وتشجيعا لهم الستخدام العمالة العربيــة  فقــد قامــت  -2

) مرف  ( ليمنح العمالة العربية ما  2010( لسنة 292الوزارة بإصدار القرار رقم )

لم يمنحه لغيرىا ، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل ، ودون الخروج على ما تلتزم به 

 مصر في دستورىا من احترام لالتناقيات الدولية التي صدقت عليها .

لعمالة العربيــة دون غيرىــا فــي مصــر ، أن التشريع المصري يمنح مزايا تتمتع بها ا -3

وىذه المزايا لم يحققها تشريع أي دولة عربية للعمالة الوافدة لديها سواء من مصر أو 

من أي دولة عربية أخرت . وتأمل الحكومة المصرية أن تحق  تشريعات العمــل فــي 

للعمالة كثير من الدول العربية للعمالة المصرية والعربية ما يحققه التشريع المصري 

 العربية .
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 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :

التأكيد على مالحظاتها السابقة والمتعلقة بعدم التغطية التشريعية لحكم البند الثاني من المــادة 

( الخــاا بإعطــاء األولويــة فــي التشــغيل للعمــال العــرب 4الثانيــة مــن االتناقيــة العربيــة رقــم )

يوضــح إجــراءات  2003( لســنة 12( مــن القــانون رقــم )28المــادة )الوافدين ، حيث أن نا 

العمل لألجانب بالحصول على التراخيا مــن الــوزارة المختصــة ، وىــو مــا ينطبــ  علــى كــل 

األجانب بما فيهم العرب ، ولم تعط المادة األولوية للعمال العرب ، كما أن القرار الوزاري رقــم 

ــم يشــمل كــل العمــال ا 2010( لســنة 292) لعــرب ، حيــث خــا الســودانيين والنلســطينيين ل

 واللبنانيين ، كما أنه لم يحدد حتى أولوية لهم ، بل فقط اإلعناء من رسوم التراخيا .

 *  *  * 

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

 **الحظت اللجنة أن :   

 : مصادقة على االتفاقيةالمملكة األردنية الهاشمية :  غير 

( ،  13لم ترد على مالحظة اللجنة بشأن تقرير ىذه الدولة الخاا باالتناقية العربية رقم )

تلك المالحظة المتعلقة بعرض االتناقية على السلطة المختصة بالتصدي ، وأن يكون الرد وف   

 نموذج التقرير حول ىذه االتناقية. 

مالحظتها السابقة وترى عرض األمر على المؤتمر العام التخاذ ما لذا تؤكد اللجنة على 

 يراه مناسبا .

 *  *  * 

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

 ** الحظت اللجنة أن  . 

 الجمهورية اليمنية : مصادقة على االتفاقية : -

( ،  5دولة الخاا باالتناقية العربية رقم )لم ترد على مالحظات اللجنة بشأن تقرير ىذه ال

 والمتعلقة بما يلي : 
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عدم التغطية التشريعية لحكم المــادة الرابعــة عشــرة مــن االتناقيــة المتعلــ  بحــ  المــرأة  •

العاملة فى الحصــول علــى إجــازة بــدون أجــر للتنــرغ لتربيــة أطنالهــا، ويحــتنظ للمــرأة 

 العاملة بوظينتها خالل ىذه اإلجازة .

التغطية التشريعية لحكم المادة السابعة عشرة من االتناقية المتعل  باستنادة األســرة عدم  •

 من التأمين الصحى الخاا بالمرأة العاملة.

عدم التغطية التشريعية لحكــم المــادة الثامنــة عشــرة مــن االتناقيــة المتعلــ  بحــ  المــرأة  •

ها ألوالدىــا ولزوجهــا إذا العاملة فى الحصول على المنح العائلية ، وذلك فى حالة إعالت

 كان عاجزا.

لذا تؤكد اللجنة على مالحظاتها السابقة وترى عرض األمر على المؤتمر العام التخاذ ما 

 يراه مناسبا .

 *  *  * 

 بشأن المفاوضة الجماعية : 1979( لسنة 11سادسا  : االتفاقية العربية رقم )

 **  الحظت اللجنة أن :  

 الهاشمية :  مصادقة على االتفاقية :المملكة األردنية  -

(  11لم ترد على مالحظات اللجنة بشأن تقرير ىذه الدولة الخاا باالتناقية العربية رقم )

 ، تلك المالحظات المتعلقة بالتالى : 

ــادة ) • ــم الم ــة التشــريعية لحك ــانونى 2عــدم التغطي ــة الخــاا باإلطــار الق ــن االتناقي ( م

جراءات المتعلقة بها، حيث أن مــا جــاء بــالرد يشــير للمناوضة الجماعية واألجهزة واإل

 إلى حل المنازعات الجماعية ومراحلها ولم يتطرق إلى المناوضة الجماعية.

( من االتناقية الخاا بالنترة الزمنيــة للــدخول 11عدم التغطية التشريعية لحكم المادة ) •

قــانون العمــل ( مــن 134فى التنــاوض واالنتهــاء منــه ، حيــث أن مــا تضــمنته المــادة )

ىوتســوية النــزاع ســواء عــن طريــ  منــدوب التوفيــ  أو مجلــس التوفيــ  أو المحكمــة 

 العمالية .

 



67 

 

( من االتناقيــة الخــاا بتنظــيم حــ  11عدم التغطية التشريعية لحكم من أحكام المادة ) •

اإلضراب واإلغالق أثناء المناوضة الجماعية ، حيث أن ما تحدث عنه القانون ىوحــ  

 غل  عموما ، ولم يشر إلى تنظيمهما أثناء المناوضة الجماعية .اإلضراب وال

( مــن االتناقيــة الخــاا بحريــة االنضــمام 15عــدم التغطيــة التشــريعية لحكــم المــادة ) •

إلتناقيات العمل الجماعية من جانب أت طرا من األطراا المعنية التى لم تشارك فى 

القــانون ال تعطــى أت حريــة ألت ( مــن 43إبرامها ، حيث أن ما تحــدثت عنــه المــادة )

طــرا لالنضــمام إلتناقيــات العمــل الجماعيــة ، والمنــروض ىوحريــة االنضــمام إلــى 

 االتناقية بقوة القانون بقرار إرادت من األطراا المنضمة .

( من االتناقية والخاا بسريان أحكام اتناقيات 18عدم التغطية التشريعية لحكم المادة ) •

على المستوت الوطنى على القطاعات االقتصــادية والصــناعية  العمل الجماعية المبرمة

المختلنــة ، وســريان االتناقيــات المبرمــة علــى مســتوت أحــد القطاعــات علــى المنشــعت 

 المنتمية لهذا القطاع .

لذا تؤكد اللجنة على مالحظاتها السابقة ، وتري عرض األمر على المؤتمر العام التخاذ ما 

 يراه مناسبا  

 *  *  * 

 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين : 1993( لسنة 17سابعا  : االتفاقية العربية رقم )

 **  الحظت اللجنة أن :  

 مصادقة على االتناقية : الجمهورية الجزائرية : 

(،  17على مالحظة اللجنة بشأن تقرير ىذه الدولة الخاصة باالتناقية العربية رقم )لم ترد  

تلك المالحظة المتعلقة بعدم التغطية التشريعية لحكم المادة الثامنة عشرة من االتناقية المتعل   

باتخاذ الدولة اإلجراءات الالزمة إلعناء أدوات اإلنتاج التى يستخدمها المعوقين فى عملهم من  

لرسوم الجمركية أو من جزء منها، حيث أن ما أورده الرد خاا بأجهزة االستخدام الشخصى ا

للمعوق ، سواء كانت سيارة أو دراجة أو كرسى ، ولم يشر إلى أدوات اإلنتاج التى يستخدمها  

 المعوقين والمذكورة حصرا فى ىذه المادة.
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األمر على المؤتمر العام التخاذ ما لذا تؤكد اللجنة على مالحظتها السابقة ، وتري عرض 

 يراه مناسبا  

 *  *  * 

 بشأن عمل األحداث : 1996( لسنة 18ثامنا  : االتفاقية العربية رقم )

 الحظت اللجنة أن :   -1

 جمهورية السـودان :  غير مصادقة على االتفاقية:  (أ

( ، تلك  18االتناقية العربية رقم )لم ترد على مالحظة اللجنة بشأن تقرير ىذه الدولة حول 

المالحظة المتعلقة بعرض االتناقية على السلطة المختصة بالتصدي  وموافاة اللجنة بما يتقرر  

 فى ىذا الشأن . 

 الجمهورية العربية السورية : مصادقة على االتفاقية :  (ب

( ، تلك  18العربية رقم )لم ترد على مالحظة اللجنة بشأن تقرير ىذه الدولة حول االتناقية 

المالحظة المتعلقة بعدم التغطية التشريعية لحكم المادة الحادية والعشرين من االتناقية المتعل   

،  لمدة المستحقة لغيره من العاملينباستحقاق الحدث أجازة سنوية مدفوعة األجر تزيد مدتها عن ا

ث بثلثى مدة األجازة دفعة واحدة ، ( يوما ، ويتمتع الحد21على أال تقل فى جميع األحوال عن )

 والتمتع بباقى المدة خالل العام ننسه . 

لذا تؤكد اللجنة على مالحظاتها السابقة ، وتري عرض األمر على المؤتمر العام التخاذ ما 

 يراه مناسبا  .

 دراسة الرد على مالحظات اللجنة : 

(  18التفاقية العربية رقم )وصل إلى مكتب العمل العربى ردين على مالحظة اللجنة حول ا

 من كل من  : 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  . -أ

 مملكة البحرين . -ب
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)أ( دولة اإلمارات العربية المتحدة ، وهي دولة مصادقة على االتفاقية ، وجاء في الرد ما  

 يلي:

لجنة  م بشأن طلب الرد على مالحظات  2014يونيو    26باإلشارة إلى كتابكم المؤرخ في 

  -  24  –2ت 21– 2ت17مواد رقم ) الخبراء القانونيين ، المتعلقة بعدم التغطية التشريعية لل

م بشأن تشغيل األحداث ، والتي   1996( لسنة 18( من اتناقية العمل العربية رقم ) 29 –27

 .   2004صادقت عليها دولة اإلمارات العربية المتحدة عام  

ر تعزيز الدولة لآلليات الوطنية الخاصة بحماية حقوق  نتشرا بإحاطتكم علما  بأنه في إطا

األطنال ، وإنعكاسا  للتطور الذي تشهده المنظومة التشريعية في دولة اإلمارات ، فقد أصدر  

م والمعدل للقرار الوزاري رقم 2012( لسنة 803معالي وزير العمل القرار الوزاري رقم )

صاريح عمل األحداث ) مرف  نسخة من  م بشأن ضوابط وشروط منح ت 2010( لسنة 1189)

القرارين(، والذي تمت صياغتهما على نحو يلبي متطلبات تصدي  الدولة على المعايير العربية  

والدولية المعنية بحقوق الطنل ويوفر التغطية التشريعية لكافة نصوا االتناقية محل الدراسة 

 أضطرتهم ظروفهم للعمل .وينسجم معها في إسباغة الحماية الكاملة لألحداث الذين 

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :

( من االتناقية المتعل  باحتساب 2التغطية التشريعية لحكم المادة السابعة عشرة فقرة ) •

 فترة التأىيل أو التدريب من ضمن ساعات عمل الحدث .

( من االتناقية المتعل   2)عدم التغطية التشريعية لحكم المادة الحادية والعشرين فقرة  •

 بتمتع الحدث بثلثى مدة األجازة دفعة واحدة ، ويتمتع بباقي المدة خالل العام ننسه .

التغطية التشريعية لحكم المادة الرابعة والعشرين من االتناقية المتعل  بالتزام صاحب  •

 العمل بالتأمين على الحدث في صنادي  التأمينات االجتماعية . 

ريعية لحكم المادة السابعة والعشرين من االتناقية المتعل  بإبالغ صاحب التغطية التش •

العمل من له الوالية أو الوصاية على الحدث بأي مرض أو غياب أو تصرا يقوم به  

 الحدث خالل أوقات العمل يستدعى معرفته به . 
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التزام كل التغطية التشريعية ألحكام المادة التاسعة والعشرين من االتناقية المتعلقة ب  •

 صاحب عمل يعمل لديه أحداث بــ : 

 أن يضع في مكان ظاىر في موقع العمل األحكام الخاصة بتشغيل األحداث .  -أ

أن يبل  الجهة المختصة بأسماء األحداث الذين يعملون لديه وأعمارىم وتاريل التحاقهم  -ب

 بالعمل ، وأية معلومات أخرت تتعل  بهم . 

 -دقة على االتفاقية ، وجاء في الرد ما يلي :)ب( مملكة البحرين وهي دولة مصا

من االتفاقية والمتعلقة بتحديد  7/2أوال  : مالحظة اللجنة بشأن عدم التغطية التشريعية للمادة 

السلطة المختصة المقصود باألعمال الصناعية والخط الذي يفصلها عن غيرها من  

 األعمال : 

لتأطير وتنظيم عمل األحداث بصورة تتالئم مع  بادرت مملكة البحرين إلى إصدار قرار 

متطلبات االتناقية ، وحدد القرار أربعة وثالثون مهنة وصناعة تحديدا  واضحا  يحظر تشغيل  

 األحداث فيها ، ومنع أي استغالل للحدث في أي قطاع أو مهنة أو صناعة . 

حوال والظروا  " بشأن تحديد الشروط واأل 2013( لسنة 23وساىم القرار الوزاري رقم )

األخرت لتنظيم تشغيل األحداث وكذلك المهن والصناعات واألعمال الشاقة والخطرة التي يحظر  

تشغيلهم فيها أو التي تضر بصحة الحدث أو سالمته أو سلوكه األخالقي تبعا  لمراحل السن 

 المختلنة في صون حقوق األحداث بسوق العمل . 

ألعمال الصناعية ، ومنها حظر العمل تحت سطح  إذ حظر القرار العمل في العديد من ا

األرض والمناجم ، العمل في أفران الصهر والمواد المعدنية ، صناعة المنرقعات ، صهر  

الزجاج  كافة أنواع اللحامة ، صنع الكحوليات ، الدىانات التي يدخل في تركيبها المذيبات  

عجن في صناعة وإصالح العضوية ومواد خطرة ، صنع القصدير ، عمليات المزج وال

البطاريات الكهربائية تنظيا الورش ، إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة ، إجراء عمليات  

الصيانة وتنظيا وإصالح الماكينات ، صنع اإلسنلت ومشتقاته ، التعرض للبترول أو أحد  

ري  البر  منتجاته ، العمل في مستودعات السماد ، سلل وتقطيع الحيوانات ، نقل الركاب بط

وسكك الحديد ، شحن وتنري  البضائع، استخدام المواد الالصقة ، صناعة النحم من عظام  

الحيوانات ، العمل مضينين في مالىي، العمل في مجال بيع وتقديم الكحوليات ، العمل أمام  
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األفران ، معامل تكرير البترول والكيماويات ، صناعة األسمنت والحراريات ، أعمال التبريد  

والتجميد ، صناعة عصر الزيوت ، العمل في معامل ملء االسطوانات بالغاز ، عمليات تبيض  

 وصباغة المنسوجات . 

( من االتفاقية والمتعلقة بأن  2/ 8ثانيا  : مالحظة اللجنة بشأن عدم التغطية التشريعية للمادة )

 تحدد السلطة المختصة المقصود باألعمال الصناعية الخفيفة . 

ة البحرين إلى إصدار قرار لتأطير وتنظيم عمل األحداث بصورة تتالئم مع  بادرت مملك

متطلبات االتناقية ، وحدد القرار أربعة وثالثون مهنة وصناعة تحديدا  واضحا  يحظر تشغيل  

األحداث فيها ، حتى يمنع أي استغالل للحدث  فى أت قطاع أو مهنة أو صناعة ، وحدد القرار  

مهنة وصناعة    30ر ونظم عمليات تشغيل األحداث وحدد أكثر من ( وأط  23الوزارت رقم )

قائمة في سوق العمل البحريني يحظر عمل األحداث فيها ، ويهدا ذلك إلى توضيح نوعية  

األعمال الضارة بدل أن يتم " تعويم " المعني في تعرينات قد ال تكون كافية ، ومن تلك  

اللحامة ، صنع الكحوليات ، الدىانات التي  الصناعات : صناعة المنرقعات  صهر الزجاج ، 

يدخل في تركيبها المذبيات العضوية ومواد خطرة ، صنع القصدير ، صنع اإلسنلت ومشتقاته،  

التعرض للبترول أو احد منتجاته ،صناعة الكاوتش  صناعة النحم من عظام الحيوانات ، معامل 

ت ، صناعة عصر الزيوت ، العمل  تكرير البترول والكيماويات، صناعة األسمنت والحراريا

 في معامل ملء األسطوانات بالغاز ، عمليات تبيض وصباغة المنسوجات . 

( من االتفاقية والمتعلقة بحظر 10ثالثا  : مالحظة اللجنة بشأن عدم التغطية التشريعية للمادة )

 تشغيل الحدث قبل اتمام سن الثامنة عشرة في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة

 أو األخالق .  

أصدرت مملكة البحرين عددا  من القوانين والتشريعات والقرارات التنظيمية التي تصب في  

مصلحة الطنل وكانت عملية تشغيل األحداث من صلب اىتمامها ، لذا أفرد قانون العمل في 

  بابا كامال بعنوان " تشغيل الحدث " ويحظر القانون 2012( لسنة 36القطاع األىلي رقم )

الكثير من الممارسات في ح  تشغيل الحدث وذلك لتوفر له حماية قانونية تغطيها الدولة  

 الحريصة على إعطاء المواطنين بكافة فئاتهم حقوقهم المشروعة .

( تشغيل األحداث تشغيال فعليا مدة تزيد على ست ساعات في اليوم  24وتحظر المادة ) 
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أكثر من سبع ساعات متصلة ويجب أن تتخلل  الواحد، وال يجوز إبقاؤىم في أمكان العمل 

ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام ال تقل في مجموعها عن ساعة ، وتحدد ىذه  

 النترة أو النترات بحيث ال يعمل أكثر من أربع ساعات متصلة . 

واألحوال " بشأن تحديد الشروط  2013( لسنة  23كما وفر القرار الوزاري رقم )

والظروا االخرت لتنظيم تشغيل األحداث وكذلك المهن والصناعات واألعمال الشاقة والخطرة 

التي يحظر تشغلهـــم فيها أو التي تضر بصحة الحدث أو سالمته أو سلوكه األخالقي تبعا   

 لمراحل السن المختلنة " ، بيئة أكثر أمانا  للحدث في سوق العمل المحلي . 

ت مملكة البحرين بصون حقوق المواطنين وكان للطنل االىتمام الخاا  ىذا وقد التزم

وجزء ملحوظ من تلك الحقوق ، لذا كانت على وعي تام بتجنب استغالل عمل الحدث دون 

الثامنة عشرة  ووفرت له الخدمات والرعاية األساسية والتي من أىمها التعليم إذ كنلت له الدولة  

 حتى سن الخامسة عشر . ح  التعليم اإللزامي والمجاني

وال يعتبر تشغيل األحداث أو األطنال ظاىرة في مملكة البحرين نظرا  لعدم حاجة االقتصاد  

 الوطني إلى ذلك وكناية التشريعات النافذة . 

 ** وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي :

تعلــ  بتحديــد ( مــن االتناقيــة الم2عدم التغطيــة التشــريعية لحكــم المــادة الســابعة فقــرة ) •

السلطة المختصة المقصود باألعمال الصــناعية والخــط الــذي ينصــلها عــن غيرىــا مــن 

األعمال ، حيث أشار الرد إلى تحديد مهن وصناعات يحظر تشغيل األحداث فيها ، كما 

وحدد الرد أيضا  الشروط واألحوال والظروا األخرت لتنظيم تشغيل األحداث ، وكذلك 

مال الشاقة والخطرة التي يحظر تشغيل األحداث فيها ، أما مــا المهن والصناعات واألع

تحدثت عنه االتناقية ىو تحديد المقصود باألعمال الصناعية والخط الــذي بنصــلها عــن 

 غيرىا من األعمال .

( مــن االتناقيــة المتعلــ  بــأن تحــدد 2عدم التغطية التشريعية لحكم المادة الثامنــة فقــرة ) •

 باألعمال الصناعية الخنينة .السلطة المختصة المقصود 

التغطية التشريعية لحكم المادة العاشرة من االتناقية المتعل  بحظــر تشــغيل الحــدث قبــل  •

 إتمام سن الثامنة عشرة في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة أو األخالق .     
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 بشأن تفتيش العمل : 1998( لسنة 19تاسعا  : االتفاقية العربية رقم )

 للجنة أن : الحظت ا

 جمهورية السـودان :  غير مصادقة على االتفاقية: -

( ،  19لم ترد على مالحظة اللجنة بشأن تقرير ىذه الدولة الخاا باالتناقية العربية رقم )

تلك المالحظة المتعلقة بعرض االتناقية على السلطة المختصة بالتصدي ، وموافاة اللجنة بما  

 يتقرر فى ىذا الشأن . 

تؤكد اللجنة على مالحظتها السابقة ، وترى عرض األمر على المؤتمر العام التخاذ لذلك 

 ما يراه مناسبا  . 

 *  *  * 

 بشأن العمال الزراعيين : 1980( لسنة 12عاشرا  : االتفاقية العربية رقم )

 الحظت اللجنة أن :  

 المملكة األردنية الهاشمية :  غير مصادقة على االتفاقية:  -أ

( ،  12على مالحظة اللجنة بشأن تقرير ىذه الدولة الخاا باالتناقية العربية رقم )لم ترد 

تلك المالحظة المتعلقة بعرض االتناقية على السلطة المختصة بالتصدي ، وأن يكون الرد وف   

 نموذج التقرير حول ىذه االتناقية . 

 جمهورية السـودان :  غير مصادقة على االتفاقية:  -ب

( ،  12مالحظة اللجنة بشأن تقرير ىذه الدولة الخاا باالتناقية العربية رقم )لم ترد على 

تلك المالحظة المتعلقة بعرض االتناقية على السلطة المختصة بالتصدي ، وموافاة اللجنة بما  

 يتقرر فى ىذا الشأن . 

 الجمهورية اللبنانية : غير مصادقة على االتفاقية : -ج

( ، 12تقرير ىذه الدولة الخــاا باالتناقيــة العربيــة رقــم ) لم ترد على مالحظة اللجنة بشأن

تلك المالحظة المتعلقة بعرض االتناقية على السلطة المختصة بالتصدي  ، وموافاتها بمــا يتقــرر 

 في ىذا الشأن .

لذا تؤكد اللجنة على مالحظاتها السابقة ، وتري عرض األمر على المؤتمر العام التخاذ ما 

 يراه مناسبا  
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 بشأن الخدمات االجتماعية العمالية  : 1983( لسنة 16ي عشر : االتفاقية العربية رقم )حاد

مصادقة على االتناقية على مالحظات اللجنة   –وصل رد من حكومة جمهورية العراق  

 ( ، وجاء في الرد ما يلي : 16السابقة بشأن االتناقية العربية رقم ) 

نود إعالمكم أن أجابتنا حول ما ورد من مالحظات أوردىا الخبراء القانونيين حول االتناقية  

 ىي ما يلي :  

 ( 1المادة )

( من االتناقية كانت موجودة في 1أن أغلب الخدمات االجتماعية المذكورة في المادة ) 

والضمان االجتماعي للعمال رقم  مشاريع القطاع العام والذي كان خاضعا ألحكام قانون التقاعد 

( لسنة  150المعدل النافذ قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ) 1971( لسنة 39)

والذي حول العمال في القطاع العام إلى موظنين .. واقتصر قانون الضمان النافذ على   1987

 القطاعات )الخاا والمختلط والتعاوني ( . 

 ( 2المادة )

قية على جميع العاملين في القطاع الخاا والتعاوني والمختلط والذي يسري  تسري االتنا

عليهم أحكام قانوني العمل والتقاعد والضمان االجتماعي للعمال ، ومسودة مشروع قانون  

 الضمان االجتماعي الجديد وفيه أنماط عمل جديدة سيتم مناقشتها . 

 ( 3المادة )

اردة في االتناقية في الوقت الحاضر حيث أن الوضع  ال يمكن توفير الخدمات االجتماعية الو

االقتصادي والسياسي واالجتماعي غير المستقر أثر على قدرة دائرة التقاعد والضمان  

 االجتماعي للعمال بتوفير تلك الخدمات . 

 ( 4المادة )

 الخدمات العمالية التي تنظمها قوانين قائمة بذاتها ت ال توجد . 

 ( 5المادة )

االجتماعية الواردة في االتناقية جاءت متنقة مع تشريعنا القانوني حيث يسري  أن الخدمات 

 قانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال على جميع العاملين في جمهورية العراق . 
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 ( 12المادة )

صعوبة تحديد مناط  التجمع الصناعي والخدمي بسبب األوضاع غير المستقرة بالبلد والتى  

 عمل وبالتالي تغيير مناط  تلك التجمعات .تؤثر على سوق ال

 ( 13المادة )

( عدم القدرة على توفير تلك الخدمات وىذه األسباب مؤقتة  12لألسباب الواردة في المادة )

 أي قابلة للزوال وبالتالي إمكانية تطبي  بنود االتناقية عند تحسن الظروا . 

 ( 14المادة )

( لســنة 8وزارة العمــل والشــئون االجتماعيــة رقــم )( مــن قــانون 14استنادا  ألحكام المــادة )

يقوم بإدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة وكيل الوزارة الذي يختــاره الــوزير والمــدير  2006

العام لــدائرة التقاعــد والضــمان االجتمــاعي للعمــال ت عضــو " ومقــررا  " والمــدير العــام لــدائرة 

ة رعاية القاصرين فــي وزارة العــدل والمــدير العــام التقاعد في وزارة المالية والمدير العام لدائر

لدائرة العمــل والتــدريب المهنــي وممثــل عــن االتحــاد العــام لنقابــات العمــال وممثــل عــن اتحــاد 

ــرة  ــان مــن ذوي الخب ــة واثن ــة العراقي ــل عــن اتحــاد الغــرا التجاري ــي وممث الصــناعات العراق

 واالختصاا يختارىما الوزير .

 ( 15المادة )

( لســنة 39( مــن القــانون رقــم )84لخدمات من قبل ميزانية خاصة وفقا  للمــادة )يتم تمويل ا

بدعم مالي مــن قبــل الــدائرة حيــث أن الخــدمات العامــة شــاملة لكــل الطبقــة العاملــة فــي  1971

 جمهورية العراق ومن ضمنها المناط  البعيدة عن العمران والنائية .

 ( 16المادة )

دة توفير مساكن ومدارس كل ىــذا تمــت تغطيتــة التشــريعية التزام المنشعت في المناط  البعي

في قانون التقاعــد والضــمان االجتمــاعي للعمــال إال أن األوضــاع األمنيــة وعــدم تــوفر المــوارد 

ــة وال ــد المتابع ــذىا والموضــوع قي ــة تحــول دون تنني ــة الالزم ــباب المالي ــال زوال األس ــذ ح تنني

 .المذكورة
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 ( 17المادة )

الخدمات االجتماعية يشمل جميع الطبقة العاملة في عموم  البلد ويعمل على أن نطاق تطبي  

توفير الخدمات المبينة في مواد االتناقية المــذكورة إال أن تطبيقهــا متوقــا علــى زوال األســباب 

 المذكورة آننا " .

 ( 18المادة )

 الخدمات .سيتم تحديد المنشعت الصغيرة حال تحسن الظروا وتكون شاملة في توفير 

 ( 19المادة )

توجد تنظيمات عمالية مستحدثة بدأت حاليا تنشط في مجال المطالبة بحقوق العمال حسب 

 اإلمكانيات المتوفرة وتحسن الوضع األمني . 

 ( 20المادة )

ساىمت الدولة في الدعم المالي عندما كانت تعمل بالتمويل المركزي وانقطعت المساىمة 

 يل الدائرة للتمويل الذاتي . لتحو 2014ت1ت1اعتبارا من  

 ( 21المادة )

 من اختصاا االتحاد العام لنقابات العمال . 

 ( 22المادة )

 من اختصاا االتحاد العام لنقابات العمال . 

 ( 23المادة )

ال يوجد مجلس أعلى للخدمات االجتماعية العمالية فــي الوقــت الحاضــر وســيتم إنشــائه حــال 

 ة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال.تحسن الوضع األمني والمالي لدائر

 ( 24المادة )

 ال يوجد لوزارة العمل إدارة مركزية للخدمات االجتماعية العمالية . 
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 ( 25المادة )

تساىم دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال في تطــوير وتحســين الخــدمات االجتماعيــة 

 . 1971( لسنة 39انون قم )( من الق81العمالية لمختلا فئات العمال وفقا للمادة )

 ( 26المادة )

ال توجد إعناءات ضريبية أو تسهيالت مالية لعدم تطبيــ  بنــود االتناقيــة ونصــوا القــانون 

 الخاصة بالخدمات االجتماعية كما بيناه من أسباب تتعل  بالوضع اآلمني للدولة .

 ( 27المادة )

المعــدل فــأن الــدائرة تقــوم  1971لســنة ( 39( من القــانون رقــم )84استنادا  ألحكام المادة )

بتخصيا مبل  مالي لدعم المنظمات والجمعيــات والنقابــات إال أن ذلــك متوقــا كليــا  لألســباب 

 المذكورة آننا .

 ( 28المادة )

تقوم الجهات اإلعالمية في الــدائرة بإعــداد بوســترات توضــح الخــدمات االجتماعيــة المقدمــة 

ــة االســتنادة منهــا مــن قبــل الع ــة المنظمــات وكيني ــدائرة بمراقب مــال وأمــاكن تواجــدىا وتقــوم ال

والجمعيات ومدت فاعليتها في تقديم الخدمات االجتماعية على أن تعود على الجهة المسئولة عن 

المشروع بطلب التعويض عن الضرر ومالحقة المسئولين عن التبديد أو إساءة االســتعمال وفقــا 

 المعدل . 1971( لسنة 39ت جـ ( من القانون رقم ) 84للمادة ) 

 ( 29المادة )  

لم يتم العمل بها لألسباب المذكورة أعاله والمتابعة مستمرة للعمل بموجبهــا حــال زوال تلــك 

 األسباب .

 ( 30المادة )

 سيتم مساىمة العمال في مجالس وىيئات الخدمات االجتماعية عند تشكيلها .

 ( 31المادة )

من الصعب تطبيقها في الوقت الحاضــر بســبب مــا تــم  نود إعالمكم بأن أغلب مواد االتناقية
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 بيانه والمتابعة مستمرة للتننيذ حال تحسن األوضاع األمنية واستقرارىا .

 ** وبدراسة اللجنة انتهت إلى ما يلي :

عدم التغطية التشريعية ألحكام المادة األولى من االتناقية المتعلقة بالمقصود بالخدمات  •

العمالية والتي حددتها بخدمات التغذية واإلســكان واالنتقــال وتــنظم أوقــات االجتماعية 

 النراغ والتثقيا ودور الحضانة والتعاونيات والخدمات الصحية وغيرىا .

التغطية التشريعية لحكم المادة الثانية من االتناقية المتعل  بسريان االتناقية على جميع  •

 نات االجتماعية ) الضمان االجتماعي ( .العمال الخاضعين لقوانين العمل والتأمي

عدم التغطية التشريعية لحكم المادة الثالثة من االتناقية المتعل  بتوفير الدولة الخــدمات  •

االجتماعية العمالية الواردة بها ، ويجوز التدرج في التطبي  بمــا يتمشــي مــع التطــور 

 االقتصادي وتوافر اإلمكانات الالزمة لقيام الخدمات .

التغطية لحكم المادة الرابعة من االتناقية المتعل  بعــدم شــمول ىــذه االتناقيــة الخــدمات  •

العماليــة التــي تنظمهــا قــوانين قائمــة بــذاتها وقواعــد مســتقلة خاصــة بهــا كالتأمينــات 

 االجتماعية واألمن الصناعي والتدريب .

ــار المســتو • ــ  باعتب ــة المتعل ــة لحكــم المــادة الخامســة مــن االتناقي ــة التغطي يات المتعلق

 بالخدمات االجتماعية العمالية الواردة في االتناقية بمثابة حد أدنى .

عدم التغطية التشريعية لحكم المادة الثانية عشرة من االتناقية المتعلــ  بتحديــد منــاط   •

التجمــع الصــناعي أو التجــاري أو الخــدمي بهــدا إنشــاء صــندوق أو أكثــر للخــدمات 

 ك فيه جميع المنشعت الصغيرة بالمنطقة .االجتماعية العمالية ، تشتر

عدم التغطية التشريعية ألحكــام المــادة الثالثــة عشــرة مــن االتناقيــة المتعلقــة بمجــاالت  •

 الخدمات التي يوفرىا صندوق المنشعت الصغيرة للعمال وأفراد أسرىم .

ق التغطية التشريعية لحكم المادة الرابعــة عشــرة مــن االتناقيــة المتعلــ  بــإدارة صــندو •

 الخدمات االجتماعية العمالية .

التغطية التشريعية الجزئية ألحكام المادة الخامسة عشرة من االتناقية المتعلقــة بتمويــل  •

صندوق الخدمات االجتماعية العمالية ، حيث أن الرد أفاد بتمويل السلطة العامة بنسبة 
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دتــه ىــذه ول الصــندوق كمــا حدمن إيراداتها ، دون توضــيح بــاقي األطــراا التــي تمــ 

 .المادة

التغطية التشريعية ألحكام المادة السادسة عشرة من االتناقية المتعلقة بــالتزام المنشــعت  •

البعيدة عن العمران والنائية ، والمناجم والمقالع ومراكز التنقيب عــن البتــرول بتــوفير 

 الخدمات التي حددتها ىذه المادة .

مــن االتناقيــة المتعلــ  بســريان األحكــام التغطية التشريعية لحكم المادة السابعة عشــرة  •

الخاصة باإلدارة والتمويل الواردة بالقسم األول من الباب الثاني على المنشعت القائمــة 

 في المناط  البعيدة عن العمران والنائية .

عدم التغطية التشريعية لحكم المادة الثامنة عشرة من االتناقية المتعل  بجــواز اســتثناء  •

( مــا عــدا 16من توفير الخدمات االجتماعية المذكورة فــي المــادة ) المنشعت الصغيرة

 السكن والتغذية شريطة أداء بدل نقدي عنها لعمال ىذه المنشعت .

عدم التغطية التشريعية ألحكام المادة التاسعة عشــرة مــن االتناقيــة المتعلقــة بالخــدمات  •

 التي تقدمها منظمات العمال ، كما حددته ىذه المادة . 

التغطية التشريعية لحكم المادة العشــرون مــن االتناقيــة المتعلــ  بمســاىمة الدولــة عدم  •

وأصحاب األعمال في الدعم المالي لنشاط النقابة فــي المجــاالت المــذكورة فــي المــادة 

 السابقة .

التغطية التشريعية لحكم المادة الحادية والعشرين من االتناقية المتعلــ  بتكــوين النقابــة  •

 ها إلدارة األنشطة السابقة .لجنة من أعضائ

التغطية التشريعية لحكم المادة الثانية والعشرين من االتناقية المتعل  بتخصيا النقابة  •

 نسبة كافية من إيراداتها لتمويل الخدمات االجتماعية التي تقوم بها .

اء عدم التغطية التشريعية ألحكام المادة الثالثــة والعشــرين مــن االتناقيــة المتعلقــة بإنشــ  •

مجلس أعلى ومجالس فرعية للخدمات االجتماعية العمالية ، حيث أن ما أوضحه الرد 

 وجود مجالس فرعية فقط .

عدم التغطية التشريعية لحكم المــادة الرابعــة والعشــرين مــن االتناقيــة المتعلــ  بإنشــاء  •
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إدارة مركزية للخدمات االجتماعية العمالية في وزارة العمل وأيضا إنشــاء فــروع لهــا 

 في مختلا المناط  الالزمة .

ــة  • ــة المتعلق ــة التشــريعية ألحكــام المــادة الخامســة والعشــرين مــن االتناقي عــدم التغطي

ــة فــي تطــوير وتحســين مســتويات الخــدمات  ــات االجتماعي بمســاىمة مؤسســة التأمين

االجتماعية العمالية لمختلــا فئــات العمــال وزيــادة عــدد المنتنعــين بهــا ، فــي منــاط  

( من قــانون الضــمان 81ناعية والتجارية والخدمية ، حيث أن المادة ) التجمعات الص

ــة  ــيس الخــدمات االجتماعي ــة العامــة ول االجتمــاعي تتحــدث عــن الخــدمات االجتماعي

 العمالية .

عدم التغطية التشريعية ألحكام المادة السادسة والعشــرين مــن االتناقيــة المتعلقــة بمــنح  •

تجارية والصناعية للمنشعت التي تقــوم بصــنة بعض االعناءات من ضرائب األرباح ال

اختيارية ، أو بمقتضي اتناقيات العمل الجماعيــة بتــوفير بعــض الخــدمات االجتماعيــة 

 للعمال .

عدم التغطية التشريعية ألحكام المادة السابعة والعشرين من االتناقية المتعلقــة بتشــجيع  •

ال ، بمنحهــا صــنة الننــع ودعم الجمعيات الخاصة التي تؤدي خــدمات اجتماعيــة للعمــ 

 العام بقرار من السلطة المختصة .

التغطية التشريعية ألحكام المادة الثامنة والعشرين من االتناقية المتعلقة بــالجهود التــي  •

تقوم بها جميع الجهات المسئولة عن توفير الخــدمات االجتماعيــة العماليــة ، للتعريــا 

 نادة منها .بهذه الخدمات وتوعية العاملين بكينية االست

عدم التغطية التشريعية ألحكام المادة التاسعة والعشرين من االتناقية المتعلقة بــالجواز  •

للجهات المســئولة عــن تقــديم الخــدمات االجتماعيــة العماليــة ، االتنــاق مــع مؤسســات 

حكومية أو خاصة تؤدي خدمات اجتماعيــة عامــة علــى تقــديم خــدماتها للعمــال مقابــل 

 . مبال  يتن  عليها 

عــدم التغطيــة التشــريعية لحكــم المــادة الثالثــون مــن االتناقيــة المتعلــ  بزيــادة إســهام  •

 ومشاركة العمال في مجالس وىيئات الخدمات االجتماعية العمالية .
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ــدول  • عــدم التغطيــة لحكــم المــادة الحاديــة والثالثــين مــن االتناقيــة المتعلــ  بتعــاون ال

عم الخدمات االجتماعية العماليــة بمعاونــة األعضاء في المنظمة فيما بينها في نشر ود

 مكتب العمل العربي .

عدم التغطية لحكم المادة الثانية والثالثين من االتناقية المتعل  بموافاة كل دولــة مكتــب  •

 العمل العربي بإحصاءات سنوية عن الخدمات االجتماعية العمالية المتوافرة لديها. 

 

 

 ◘ ◘ ◘ 
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 الثالثالجزء  

 بمعايير  دراسة موضوعات ذات عالقة

 العمل العربية 
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 وجهة النظر القانونية 

 النقابية من خالل معايير العمل حول التعددية

 

أثارت قضية التعدديــة النقابيــة فــي اآلونــة االخيــرة جــدال  واســعا  فــي صــنوا المهتمــين 

بالشأن النقابي والحركة العمالية ، والمتابع لحالة النقابــات العماليــة فــي معظــم االقطــار العربيــة 

يجدىا في حالة صراع نقابي من نوع جديد ، فالنقابات العمالية إما انقسمت على ننسها أو شكلت 

يانات نقابية عماليــة جديــدة تحــت منهــوم التعدديــة النقابيــة ، فــي حــين يطالــب الــبعض اآلخــر ك

 بضرورة التمسك بالوحدة النقابية . 

وفي اطار الدور المنوط بمنظمة العمل العربيــة ومــا تستشــعره مــن خطــر قــد يهــدد مســتقبل 

ى مــن خــالل اجهزتهــا العمل النقابي ومصالح العمال في المرحلــة القادمــة ، فــان المنظمــة تســع

المعنية بمناقشة ىذا االمر والخروج برؤية حول العمل النقابي في ظل المتغيرات وكينية الحناظ 

 على مكتسبات الطبقة العاملة وتحقي  مصالحها . 

 -وبعد دراسة اللجنة لهذ الموضوع توصلت لما يلي :

الل معايير العمل العربيــة تم تكليا رئيس اللجنة بإعداد بحث حول التعددية النقابية من خ

والدولية بالتعاون مع أعضاء اللجنة ، وموافاة مكتب العمل العربي بــه لدراســته وعرضــه علــى 

األجهزة الدستورية لمنظمة العمل العربية  ، بهدا الوصول إلى رؤية تشريعية وعملية للتعامل 

، والحناظ علــى مكتســبات مع ىذه القضية وتعزيز الحقوق والحريات النقابية في الوطن العربي 

 الطبقة العاملة .

 

 ◘ ◘ ◘ 
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 القسم الثانى

على  معلومات عن عرض األدوات القانونية العربية

 السلطات المختصة فى الدول األعضاء

 وفقا لنظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية
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 م :ــديـقـت**  

( من نظام اتناقيات وتوصيات العمل العربية على ما يلى  12،  11،  10تنا المواد )   : أوال  

: 

يوافى مكتــب العمــل العربــى الــدول األعضــاء بــنا االتناقيــة كمــا أقرىــا  المادة العاشرة :

المــؤتمر خــالل ثالثــة أشــهر مــن تــاريل إقرارىــا لعرضــها علــى الســلطات 

 ي  أوغيره .المختصة التخاذ ما تراه مناسبا من تصد

يوافى مكتب العمــل العربــى الــدول األعضــاء بــنا التوصــية كمــا المادة الحادية عشرة : 

أقرىا المؤتمر خالل ثالثة أشهر من تاريل إقرارىا ، وتقوم الدول األعضاء 

 بموافاة مكتب العمل العربى بما تم اتخاذه بشأنها .

دة مناتحــة الــدول العربيــة بعــد كــل يقوم مكتــب العمــل العربــى بإعــاالمادة الثانية عشرة :  

دورتين للمؤتمر لموافاته برأيها عما تم اتخاذه من إجــراءات بشــأن االتناقيــة 

 أوالتوصية وعرض ذلك على المؤتمر .

بناء على ما تقدم فإن اتناقيات العمــل العربيــة التــى تنطبــ  عليهــا شــروط العــرض علــى  : ثانيا  

 السلطات المختصة ىى :

 بشأن مستويات العمل . 1966( لسنة 1ية رقم )االتناقية العرب -1

 بشأن تنقل األيدت العاملة . 1967( لسنة 2االتناقية العربية رقم ) -2

 .توت األدنى للتأمينات االجتماعيةبشأن المس 1971( لسنة 3االتناقية العربية رقم ) -3

 بشأن تنقل األيدت العاملة » معدلة « . 1975( لسنة 4االتناقية العربية رقم ) -4

 بشأن المرأة العاملة . 1976( لسنة 5االتناقية العربية رقم ) -5

 بشأن مستويات العمل " معدلة " . 1976( لسنة 6االتناقية العربية رقم ) -6

 بشأن السالمة والصحة المهنية . 1977( لسنة 7االتناقية العربية رقم ) -7

 ة .بشأن الحريات والحقوق النقابي 1977( لسنة 8االتناقية العربية رقم ) -8

 بشأن المناوضة الجماعية . 1979( لسنة 11االتناقية العربية رقم ) -9
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 بشأن العمال الزراعيين 1980( لسنة 12االتناقية العربية رقم ) -10

 بشأن بيئة العمل . 1981( لسنة 13االتناقية العربية رقم ) -11

التأمينــات بشــأن حــ  العامــل العربــى فــى  1981( لسنة 14االتناقية العربية رقم ) -12

 االجتماعية عند تنقله للعمل فى أحد األقطار العربية .

 بشأن تحديد وحماية األجور . 1983( لسنة 15االتناقية العربية رقم ) -13

 بشأن الخدمات االجتماعية العمالية . 1983( لسنة 16االتناقية العربية رقم ) -14

 عوقين .بشأن تأىيل وتشغيل الم 1993( لسنة 17االتناقية العربية رقم ) -15

 بشأن عمل األحداث . 1996( لسنة 18االتناقية العربية رقم ) -16

 بشأن تنتيش العمل . 1998( لسنة 19االتناقية العربية رقم ) -17

وجــه مكتــب العمــل العربــى مــذكرات إلــى الــدول األعضــاء بقصــد موافاتــه بالمعلومــات  : ثالثا

ط العــرض علــى الخاصــة بعــرض األدوات القانونيــة العربيــة التــى تتــوفر فيهــا شــرو

 السلطات المختصة .

عــرض مكتــب العمــل العربــى فــى ىــذه الوثيقــة موقــا كــل دولــة علــى حــدة مــن تننيــذ  : رابعا

( من نظام اتناقيــات وتوصــيات  12،  11،  10االلتزامات الواردة فى أحكام المواد ) 

 العمل العربية.

 : النظر فى المعلومات الخاصة بعرض اتفاقيات العمل العربية على السلطات المختصة: خامسا

مل العربــى بعــد إطالعــه علــى موقــا حكومــات الــدول األعضــاء مــن تننيــذ الحظ مكتب الع

( مــن نظــام اتناقيــات وتوصــيات العمــل  12،  11،  10التزاماتها الواردة فى أحكــام المــواد ) 

العربية ، أن حكومات الدول التالية لم تعرض بعد اتناقيات العمل العربية التالية علــى الســلطات 

 المختصة ، وىى :

 ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :الجمه -1

 (. 18 – 15 - 14 - 5 - 4اتناقيات العمل العربية ذات األرقام : )  -
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 جمهورية جيبوتى : -2

ــام )  - ــة ذات األرق ــل العربي ــات العم  - 11 - 10 - 9 – 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3اتناقي

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

 دولــة لـيـبـيـا : -3

 ( .18 - 17 - 16 -- 14 - 12 - 4اتناقيات العمل العربية ذات األرقام :  )  -

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية :  -4

 - 15 - 14 - 13 -  12  -  11  -  10 -  9  –  8اقيات العمل العربية ذات األرقام : ) اتن  -

16 -17 - 18 - 19 . ) 

 الجمهورية اليمنية : -5

 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 10 - 8 -6 -3اتناقيــات العمــل العربيــة ذات األرقــام : ) -

18) 

 

بــالنظر فــى تنفيــذ الــدول األعضــاء اللتزاماتهــا  علــى المــؤتمر المــوقر: األمر معروض  سادسا

( مــن نظــام اتفاقيــات وتوصــيات العمــل  12،  11،  10الــواردة فــى أحكــام المــواد ) 

 العربية .

 

 

 أحـمـد محمـد لـقـمـان 

 المدير العام

 

 

 

 جاويش
 + عبد المنعم طـ ت عبد المنعم


