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 الخبراء القانونيين لجنة

 والثالثين الثامنة عن نتائج أعمال دورتها

  اللبنانيةجمهورية ال ،بيروت
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 تقديــــم

مادالخ  مةادنظ دم نلا  لدا مانظ  مةنذع د  نناد لال لل خ  مدليع  مقا  مدكتي  مقدا  مقعنيه  تنفيً ل   :أوالً 

 2– 1 ةالا  مفتعخ نيع م ناماد  عيظ  ماننانيظ  م ال يم في   م ادنظ ملان نييمه لللم  ماانظ ل عت ا 

 مقدذذا ه ن ذذلد لع نذذظ  متلذذاعيع  متذذي تاتذذد   مذذل ا  بلقذذاد نتلذذليد ا لمذذل دكتذذي  2017لينذذدنع  

ل مافلعتيم  ب  مل   م انيظ دم  مدالخ  منالنظ لشعخ دم نلا   تفاقيذام  ت صذيام  مقدذا  مقعنيه  فلا

  مقعنيظ. 

 

 ً  حضر اجتماعات الدورة أعضاء اللجنة السادة:  :ثانيا

 ستاذ/ محمد كشواأل .1

 / عبد الغني عمرو الرويمض ستاذ الدكتوراأل .2

 / فاطمة الرزازستاذة الدكتورةاأل .3

 إيمان خزعل الدكتورة/ .4

  ستاذ الدكتور/ رزق بن مقبول الريساألالحضور عدم إعتذر عن و

 

 ً ل م ا مدلخ لا  ستاذة الدكتورة/ فاطمة الرزازاأل يظ ألدام انل  فيلنتةنم  ماانظ  -أ :ثالثا  . عئينا

 :  كا دم د ا دنلدظ  مقدا  مقعنيظ في لاتدالام  ماانظ -ي        

 وعالقات العمل  مدير ادارة الحماية اإلجتماعية  / حمدي أحمد  السيد .1

 رئيس القسم اإلدارى  السيد / شريف جمعه  .2

 رئيس وحدة التعاونيات / إدارة الحماية االجتماعية   السيدة / حنان قايد .3

 إدارة الحماية اإلجتماعية    / مروان الرايس السيد .4
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 ً  لالقذام  مقدذا ددذ الل لذم  واتداليذظ ظ / حدلي أحدذل دذليع  ل عخ  محدايذ  منيلنلأ  واتداع نكادظ  : رابعا

ه ظ عحذي في ذا نامنذالخ  لقذاد  ماانذظ/ فايد لاي  مدطيعي  مدليع  مقا  مدنلدظ  مقدذا  مقعنيذ نقالخ

لقاد  ماانذظ دكتي  مقدا  مقعني نقطاد  كفادخ ألعي لم  لتد د  نلا م   تحيام  مدليع  مقا   أ

م تط يع  مدقاييع ندا يتنانذي  معأي نش  مدقياعي  مقعني   نل د  ل عىا في تط يع  تفقيا  منشاط 

دذذا  مدتريذذع م   مدنذذتال مه كدذذا أشذذاع لمذذل ل ع  ماانذذظ فذذي  مت  صذذا دذذا مانذذظ تطنيذذ   إلتفاقيذذام 

   مت صيام  ت قيح عتيظ  ماانظ فيدا يتقا  ندقد م  متلعيع  مدلل  مادتتدع.

 

قادم لل عخ  محدايظ  واتداليذظ  مةاصظ ندتانقظ دقاييع  مقدا  مقعنيظه تط يع آميظ  مقدا  عغنظ فيخامساً : 

 متي يت  لعنام ا لمل  مل ا  مقعنيظ  مةاصظ ناإلتفاقيام  مُدصالق لاي ا   مريع  مدتانقظ تلاعيع نتط يع نداًج 

 تلعيذع.  يقتنذع ىذً   ملتفاقيذام دحذللخ مكذا ل مذظنتةصذي  ه  متك م نشكا  دقد م اليذلُدصالق لاي اه 

ل ماال ا  متامي: دعحاظ اليلخ دم  مدتانقظ    فلا

 مالحظات مصدقة غير مصدقة الدولــة

 3/5/18/19  9  /17 11/12/13/16 األردن

 5/7/9/17    18 /8 /11 /16  اإلمارات

 -- 5/8/11/19  7/13/17 البحرين

 -- 5/8/11/18/19  7  ونست

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

 -- 5/8/11/17/18/19 4  جيبوتي

 /5 /7 /17 /18  19  3 السعودية
-- 

 8/11/13/19  7/17  4/5/8/11/12/14/16/18/19 السودان

 -- -- -- سوريا

 -- 3/5/17/18/19 4  الصومال

 العراق
18  5/8/11/19 

16  
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 = جاء الرد بعد إنعقاد إجتماع لجنة الخبراء القانونيين( = لم يتم الرد( )رمز  = تم الرد ( )رمز  )رمز 

 

 ياي:دا   نييم   يلظ دنلئيظ تحت ي لال مقدا  مقعني لال مانظ  مةنع د  ملان لعض دكتيسا ً: ساد

 

  دراسززة التقززارير السززنوية حززول اتفاقيززات العمززل العربيززة محززل المتابعززة  األول:الجزززء

 وهي:

 نش م  مدنت ى  بلنل مات دينام  إلاتداليظ. 1971( مننظ 3 إلتفاقيظ  مقعنيظ عق  ) -1

 نش م تنلا  بيلى  مقاداظ " دقلمظ ". 1975( مننظ 4 مقعنيظ عق  )  إلتفاقيظ -2

 نش م  مدعأخ  مقاداظ. 1976( مننظ 5 إلتفاقيظ  مقعنيظ عق  ) -3

 نش م  منالدظ   مصحظ  مد نيظ. 1977( مننظ 7 إلتفاقيظ  مقعنيظ عق  ) -4

 نش م  محعيام   محل ق  منلانيظ. 1977( مننظ 8 إلتفاقيظ  مقعنيظ عق  ) -5

 نش م  مت اي    متلعيي  مد ني. 1977( مننظ 9فاقيظ  مقعنيظ عق  ) إلت -6

 نش م  مدفا قظ  ماداليظ. 1979( مننظ 11 إلتفاقيظ  مقعنيظ عق  ) -7

 -- 3/5/8/11/17  19 / 18 سلطنة ُعمان

 -- 5/18/19  --         فلسطين

 3/5/7/17/18/19  -- 15 16 /  قـطـر

 --  3/5/7/8  17/18/19 الكويت

 3/5/7  17/19  12/16/18   لبنان

 -- 17/18/19  5  /11 لـيـبـيـا

  5/8/11/18  17/19  4/16 مـصـر

 المغرب
3/5/8/17 18/19 

-- 

 7/8/11/17 18/19 موريتانيا
-- 

 -- 3/8/18 11/17/19 الـيـمـن
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 نش م  مقداا  مدع لييم. 1980( مننظ 12 إلتفاقيظ  مقعنيظ عق  ) -8

 نش م نيئظ  مقدا. 1981( مننظ 13 إلتفاقيظ  مقعنيظ عق  ) -9

ح   مقادا  مقعنذي فذي  مت دينذام  واتداليذظ لنذل تنلاذ   1981( مننظ 14 مقعنيظ عق  )  إلتفاقيظ -10

 ماقدا في أحل  بقطاع  مقعنيظ.

 .تحليل  حدايظ  با عنش م  1981( مننظ 15 إلتفاقيظ  مقعنيظ عق  ) -11

  مةلدام  واتداليظ  مقداميظ.نش م  1981( مننظ 16 إلتفاقيظ  مقعنيظ عق  ) -12

 نش م ت ىيا  تشريا  مدق قيم. 1993( مننظ 17عنيظ عق  ) إلتفاقيظ  مق -13

 نش م لدا  بحل ل. 1996( مننظ 18 إلتفاقيظ  مقعنيظ عق  ) -14

 نش م تفتيش  مقدا. 1998( مننظ 19 إلتفاقيظ  مقعنيظ عق  ) -15

 

 مدقنيذظ نذ  د   مذل ا  مقعنيذظأعنا دكتي  مقدا  مقعني نداًج تلاعيع ح ا  إلتفاقيذام  مدذًك عخ لمذل 

 كانم ل مظ دصالقظ أ  غيع دصالقظ لال ىًه  إلتفاقيام.

 ل مظ ى : 11 حــــ ا  إلتفاقيام  مدًك عخ دم  ل عيع( تلـــ55لمل دكتي  مقدـــا  مقعني )  صا

 –التونسية الجمهورية  – مملكة البحرين – االمارات العربية المتحدة دولة – األردنية الهاشمية لمملكة) 

 –دولزززة قطزززر  –دولزززة فلسزززطين  –جمهوريزززة السزززودان  –الجمهوريزززة الجزائريزززة الديمقراطيزززة الشزززعبية 

 .(العربيةجمهورية مصر  – دولة ليبيا –الجمهورية اللبنانية 

 

  لقانونيينمتابعة الرد على مالحظات لجنة الخبراء ا الثاني:الجزء 

 . مدقنيظ ماانظ  مةنع د  ملان نييم لمل  مل ا  مقعنيظ  منانلظ أعنا دكتي  مقدا  مقعني  مدالحلام

  :يىل ا  7( عل ل لال  مدالحلام دم 23 صا لمل دكتي  مقدا  مقعني )

 –جمهوريزة السزودان  –الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  – الهاشميةاألردنية  المملكة )

 .( جمهورية مصر العربية –الجمهورية اللبنانية  – دولة قطر –جمهورية العراق 
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  ذات عالقة بمعايير العمل العربيةدراسة موضوعات  الثالث:الجزء 

 نل   مقدا ندنلدظ  مقدا  مقعنيظ.  تط يع نش م منلع في قع ع دااس لل عخ دنلدظ  مقدا  مقعنيظ 

 ً لعنذذم  ماانذذظ  م  يلذذظ  مدللدذذظ دذذم قنذذا دكتذذي  مقدذذا  مقعنذذيه  فذذي قذذ ئ ا ألذذلم ىذذً   متلعيذذع  :سززابعا

  دم    لال  مدتتدع  مقا .   إلل عخ مدقع ض لال دااس 

 

 ً  نتةاصم  ماانظ دم ةالا  مدناقشام  متي ل عم أ ناد  اتدالات ا لذلخ دالحلذام لادذظه كدذا أكذلم  :ثامنا

  ياي:  مدتتدع  مقا  بىديت ا  ىي كدا  تقق ا أدا  دااس  إلل عخت ا  منانلظه لال نقض دالحلا

 

لل  لعقذ ا  إلتفاقيذام لاذل  شاعم في تلاعيعىا لمل أم  نقض  مل ا  بلقاد أ وحلم  ماانظ أم   .1

نامتصلي ه يعاا لمل  ا ل  ةتالفذام نذيم تشذعيق ا  مذ طني   منصذ    مذ  علخ  ةتصظ مناطظ  مد

ل ل م قيذا   مذل ا  أوياذي  لمي ذا مدنذعع م  مدشذاع  م  أ.  تذعى  ماانذظ في ىًه  إلتفاقيام تكذ م لائلذا

ل فذذي حذل ً تذذ  ا  مذًي يد  ذذ نذذامقعض بلقذاد  يلذذا لاذذل لذات   مل مذذظ ند اذي نلذذا  لتفاقيذذام  لمتد دذا

 . مقعنيظ  ى  و يقني  ا ي  متصلي  لال  إلتفاقيظ  ت صيام  مقدا

ه  ىذ  دذا  تطذ يعهدذظ  متشذعيا  مذ طني دذا  مدقذاييع دينذدح ندالمتصذلي  فذي حامذظ لقذع عه    لم   

يتلي لمل تحلي  أحل أى   وىل د  متي قادم دنلدظ  مقدا  مقعنيظ دذم أاا ذا  ىذ  ت حيذل  تلذاعي 

 تشعيقام  مقدا في  مل ا  مقعنيظ. 

 

لاذذل  منذذاطظ  قيذذاملذذل  لذذعض  إلتفا نقذذض  مذذل ا أ علم فذذي تلاعيعىذذا أم   وحلذذم  ماانذذظ أم   .2

يننرذي إلمتذد   نذامقعض   م  ل صق نام تتقا  ننلاد ا  ملنت عي.  تذعى  ماانذظ أيعاا لم  مدةتصظ

م  مقعض أ   ملع نظ  متي فإ امتاميه  نصظ نامتصلي   فلا ملنت ع كا ل مظ مناطظ  مدةت ملى أم يت 

 نامتصلي  و يدكم  لتناعه  فادل نًم   ومتد  .  ل   ن ا أي ناطظ أةعى غيع  مدةتصظت
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تذذلل   ماانذذظ  مذذل ا  بلقذذاد لمذذل  بةذذً ندنذذلأ  متصذذلي   مادئذذي  مدنصذذ   لايذذ  فذذي دقلذذ   .3

  وعتنذاط  متذلعياي   إلتفاقيامه ددا يتلي لمذل تحليذ   مدديذل دذم  متصذليلام لاذل ىذًه  إلتفاقيذام

 نامدقاييع  م  علخ في ا حني لع ف ا  مدحايظ.

 

لمذل تك يذد   تلل  ( إلاتداليظيظ  محدا لل عخ) ما  ل  مدنً مظ دم دكتي  مقدا  مقعني  ماانظ م ت د   .4

 مت  صذذا دذذا   تقديذذد  مقعنيذذظه مدتقالذذظ نتذذلعيي  مكذذ  لع  مفنيذذظ  مدقنيذذظ ندقذذاييع  مقدذذا  أنشذذطت 

 مدقنيظ نامدقذاييع فذي  د ع م  مقدذا  تلذلي   مذلل   مفنذي م ذا دذم أاذا تحليذ   مدديذل دذم  إلل ع م 

ملذان نييم ددذا يذتلي لمذل تحليذ   مت  صا نيم ىًه  ول ع م  دكتي  مقدذا  مقعنذي  مانذظ  مةنذع د  

     مش م.ىل د  مدعا خ دم  مدقاييع   يفاد  مل ا نامتد دات ا في ىً   ب

 

صاي  د عخ  مقدا  (د ا لخكانم غيع  لم)حل ل  حلخ لل عيظ إلل ا  مدقنيظ املل ت ا   ماانظ تتكل .5

 نامكفاد م  مدتىاظ  مالددظ.  تد يلىا ه  مل ميظتةت  نامدنائا  مدتقالظ ندقاييع  مقدا  مقعنيظ 

 

شع   أحل  مد لفيم  مدةتصيم ندقاييع  مقدا في  د عخ  مقدا ل ا  مقعنيظ إلاملل ت ا   ماانظ تتكل .6

 محكذذ دي فذذي دةتاذذد ل ع م دذذتتدع  مقدذذا  مقعنذذي محقذذ ع أشذذراا مانذذظ تطنيذذ  قذذدم  م فذذل 

 مةنذذع د  مدد اذذظ  فيم  مانذذظ إلتفاقيذذام   مت صذذيام  تذذ ديم  محذذ  ع   مت  صذذا نذذيم ىذذتود  مدذذ ل

ا يذذً  مكادذذا   مصذذحيح إلمتد دذذام  مذذل حليذذ   متنفنعئينذذ ا فذذي  مدذذتتدع  دكتذذي  مقدذذا  مقعنذذي مت

  نش م  مدقاييع. بلقاد 

 

اتقعيد ندقاييع  مقدا  مقعنيظ لال أ نا نطاق  نإلتدذال دةتاذد  م نذائا  نذابة  تلل   ماانظ م .7

د ذذا   مدقنيذظ ما ذام  بةذذعى أطذذع د  إلنتذاج  م ال ذذظ   إللذال    منذذل  م   محالذام  ملع نذذيظ مذلى 

 دنلدام  مداتدا  مدلني. ه ماادقظ حاداخهد مصحافظه  ملقاده  م

 



9 

  
 

 مذظ فذي للذل لىا  مدنًا ذ ل م ةذالا لذلل  متلذاعيع  مدعنذاظ   مد اانظ تفالا  مل ا  بلقادم  م د  ت .8

 . ت دا أم ينتدع ىً   متفالا  يتقدد متحلي   بىل د  مدنش لخ دم  منشاط  مدقياعي مادنلدظ

 

ل منداًج  متلاعيع  مدقل  لال قع عخ  معتتكل  ماانظ  .9 تتكذل لاذل دم دكتي  مقدا  مقعنيه كدا  خل  فلا

دذم  مذذل ا  بلقذاد حتذذل تذذتدكم ني فذي  متلذذاعيع  مدعنذذاظ  متشذعيا  مذذ طقذع عخ للع ج نصذذ   

  ماانظ دم  وطالع لاي ا   مت نم دم ت فع  مترطيظ  متشعيقيظ بحكا   إلتفاقيام دحا  مدتانقظ.   

 

 ً لل ل   متقا م كعتاعيظ  مفنيظ ماانظ لال حنم  إلتشكع  ماانظ  مدليع  مقا  مدنلدظ  مقدا  مقعنيظ   من :تاسعا

  متا  إلنااح لدا  ماانظ.

 

  

 رئيس اللجنة                                                                              

   فاطمة الرزاز /الدكتورة                             
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 الجزء األول

 حول اتفاقيات العمل العربية دراسة التقارير السنوية

 لتزامات التي تقع على الدول بموجب النظامأوالً: اإل

لزدول األعضزاء بعزد إصزدار التاليزة لاإللتزامزات علزى  العربيزةنظام اتفاقيات وتوصيات العمزل ينص 

 :أو التوصية اإلتفاقية

  مدةتصظ نامتصلي . ظ مقعض لال  مناط -1

ل ماندذاًج  مدُ  -2 لخ ق ذد  فاخ  مل ا  بلقاد دكتي  مقدا  مقعني نناد لال طانذ  نتلذاعيع نذن يظ  فلذا

 :لمدم قنا  

    متطني   مقداي بحكاد ا.  مل اه إلتفاقيام  متي صالقم لاي ا  .أ

 إلتفاقيذذام  متذي مذذ  يذذت   متصذذلي  لاي ذذاه  نيذذام  واذع د م  مدتةذذًخ متنذذ يا  متصذذلي  لاذذل  .ي

  مصق نام  متي تح ا ل م  متصلي  لاي ا.

 حكاد ا.أن حكا   مت صيام  دلى دع لاخ   متل نيع  مدتةًخ مالنتعشال .ج

 ً  مالحظات اللجنة بشأن إلتزامات الدول األعضاء :ثانيا

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

 يلي:بالتصديق وهي كما 

 – 18 – 16 – 13 – 12 – 5 – 3)المملكزززة األردنيزززة الهاشزززمية: اإلتفاقيزززات ذات االرقزززام  -1

19.) 

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

 14 – 8 – 5 – 4 – 3)اإلتفاقيزات ذات االرقزام مقراطية الشزعبية: يالجمهورية الجزائرية الد -3

– 15 – 16 – 18.) 

 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3)جمهورية جيبوتي: اإلتفاقيات ذات االرقام  -4

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

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

  / 5 / 7 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19). 3)ذات األرقام  دولة قطر: اإلتفاقيات -6
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 .(16/  12/  57 / /  3)اإلتفاقيات ذات األرقام الجمهورية اللبنانية:  -7         

 .(19/  18/  17)اإلتفاقيات ذات األرقام دولة ليبيا:  -8 

 .(18/  11/  8/  5)اإلتفاقيات ذات األرقام  :جمهورية مصر العربية -9 

 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8) الجمهوريززة اإلسززالمية الموريتانيززة: اإلتفاقيززات ذات االرقززام -10 

13 – 14 – 15 – 16 – 17.) 

 15 – 14 – 13 – 12 – 10 – 8 – 6 – 3) الجمهورية اليمنية: اإلتفاقيات ذات االرقزام -11 

– 16 – 18.) 

يرها حول بعض اإلتفاقيات، وهي كما المكتب بتقارلتاريخه الحظت اللجنة ان بعض الدول لم تواف  .ب

 يلي: 

 (19/  11/  9) : مقراطية الشعبيةيالجمهورية الجزائرية الد -1

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

 (19/  18/  17/  7/  5/  3)المملكة العربية السعودية :  -3

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

 (18) : جمهورية العراق -5

 (19)سلطنة ُعمان :  -6

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

 (19/  18/  17/  11/  8/  7) : الجمهورية االسالمية الموريتانية -8

 (.19/ 18/ 17/ 11/ 8/  3):  الجمهورية اليمنية -9

 إجتماع اللجنة: دول وافت مكتب العمل العربي بتقاريرها بعد إنعقاد 

 .(13): مقراطية الشعبيةيالجمهورية الجزائرية الد -1

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

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

 .(19/  18/  17/  8/  7/  5/  3)  دولة الكويت: -4
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دولزة  –األردنيزة الهاشزمية  المملكزة)  أمنفح   معل ل لال  متلذاعيع م ذً   مقذا   اذلم  ماانذظ  .ج

الجمهوريززززة  – التونسززززيةالجمهوريززززة  – مملكززززة البحززززرين – االمززززارات العربيززززة المتحززززدة

–دولززة قطززر  –دولززة فلسززطين  – جمهوريززة السززودان – مقراطيززة الشززعبيةيالجزائريززة الد

حذذ ا  اتلاعيعىذذ معنذذاأقذذل  ) جمهوريززة مصززر العربيززة – دولززة ليبيززا –الجمهوريززة اللبنانيززة 

 كدا ياي: يه  ىدصالق لاي ا مغيع    مدصالق لاي ا إلتفاقيام 

 

 الدولة

 إتفاقيات

 مصادق عليها

 إتفاقيات

 غير مصادق عليها

 

 

 

 

المملكة األردنية  -1

 الهاشمية

 

( لسنة 9اإلتفاقية العربية رقم ) -

بشأن التوجيه  1977

 والتدريب المهني.

 

( 17العربية رقم ) اإلتفاقية -

بشأن تأهيل  1993لسنة 

 وتشغيل المعوقين.

 

( لسنة 3اإلتفاقية العربية رقم ) -

بشأن المستوى األدنى  1971

 للتأمينات اإلجتماعية.

( لسنة 5اإلتفاقية العربية رقم ) -

 بشأن المرأة العاملة. 1976

( لسنة 18اإلتفاقية العربية رقم ) -

 بشأن عمل األحداث. 1996

( لسنة 19العربية رقم ) اإلتفاقية -

 بشأن تفتيش العمل. 1998

 

 

دولة االمارات  -2

 العربية المتحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

( لسنة 5اإلتفاقية العربية رقم ) -

 بشأن المرأة العاملة. 1976

( لسنة 7اإلتفاقية العربية رقم ) -

بشأن السالمة والصحة  1977

 المهنية.

( لسنة 9العربية رقم ) اإلتفاقية -

بشأن التوجيه والتدريب  1977

 المهني.

( لسنة 17اإلتفاقية العربية رقم ) -

 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين. 1993
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 مملكة البحرين -3

 

( لسنة 7اإلتفاقية العربية رقم ) -

بشأن السالمة والصحة  1977

 المهنية.

 

( 13العربية رقم ) اإلتفاقية -

 بشأن بيئة العمل. 1981لسنة 

 

( 17اإلتفاقية العربية رقم ) -

بشأن تأهيل  1993لسنة 

 وتشغيل المعوقين.

 

 

( لسنة 5اإلتفاقية العربية رقم ) -

 بشأن المرأة العاملة. 1976

( لسنة 8اإلتفاقية العربية رقم ) -

بشأن الحريات والحقوق  1977

 النقابية.

( لسنة 11العربية رقم ) اإلتفاقية -

 بشأن المفاوضة الجماعية. 1979

( لسنة 19اإلتفاقية العربية رقم ) -

 بشأن تفتيش العمل. 1998

 

 

 

الجمهورية  -4

 التونسية

 

 

 

( لسنة 7اإلتفاقية العربية رقم ) -

بشأن السالمة والصحة  1977

 المهنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( لسنة 5العربية رقم ) اإلتفاقية -

 بشأن المرأة العاملة. 1976

( لسنة 8اإلتفاقية العربية رقم ) -

بشأن الحريات والحقوق  1977

 النقابية.

( لسنة 11اإلتفاقية العربية رقم ) -

 بشأن المفاوضة الجماعية. 1979

( لسنة 18اإلتفاقية العربية رقم ) -

 بشأن عمل األحداث. 1996

( لسنة 19العربية رقم ) اإلتفاقية -

 بشأن تفتيش العمل. 1998
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الجمهورية  -5

الجزائرية 

 الديمقراطية الشعبية

 

( 17اإلتفاقية العربية رقم ) -

بشأن تأهيل  1993لسنة 

 وتشغيل المعوقين.

 

 

 

-- 

  

 

جمهورية  -6

 السودان

 

( لسنة 7اإلتفاقية العربية رقم ) -

بشأن السالمة والصحة  1977

 المهنية.

 

( 17اإلتفاقية العربية رقم ) -

بشأن تأهيل  1993لسنة 

 وتشغيل المعوقين.

 

( لسنة 8اإلتفاقية العربية رقم ) -

بشأن الحريات والحقوق  1977

 النقابية.

( لسنة 11اإلتفاقية العربية رقم ) -

 بشأن المفاوضة الجماعية. 1979

( لسنة 13اإلتفاقية العربية رقم ) -

 بشأن بيئة العمل. 1981

( لسنة 19اإلتفاقية العربية رقم ) -

 بشأن تفتيش العمل. 1998

  

 

 

 دولة فلسطين -7

 

( لسنة 5اإلتفاقية العربية رقم ) -

 بشأن المرأة العاملة. 1976

 

( 18اإلتفاقية العربية رقم ) -

بشأن عمل  1996لسنة 

 األحداث.

 

( 19اإلتفاقية العربية رقم ) -

بشأن تفتيش  1998لسنة 

 العمل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 
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 دولة قطر -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

( لسنة 3اإلتفاقية العربية رقم ) -

بشأن المستوى األدنى  1971

 للتأمينات اإلجتماعية.

( لسنة 5اإلتفاقية العربية رقم ) -

 بشأن المرأة العاملة. 1976

( لسنة 7اإلتفاقية العربية رقم ) -

بشأن السالمة والصحة  1977

 المهنية.

( لسنة 17العربية رقم ) اإلتفاقية -

بشأن تأهيل وتشغيل  1993

 المعوقين.

( لسنة 18اإلتفاقية العربية رقم ) -

 بشأن عمل األحداث. 1996

( لسنة 19اإلتفاقية العربية رقم ) -

 بشأن تفتيش العمل. 1998

 

 

  

الجمهورية  -9

 اللبنانية

 

( 17العربية رقم ) اإلتفاقية -

بشأن تأهيل  1993لسنة 

 وتشغيل المعوقين.

 

( 19اإلتفاقية العربية رقم ) -

بشأن تفتيش  1998لسنة 

 العمل.

 

 

 

( لسنة 3اإلتفاقية العربية رقم ) -

بشأن المستوى األدنى  1971

 للتأمينات اإلجتماعية.

 

( لسنة 5اإلتفاقية العربية رقم ) -

 بشأن المرأة العاملة. 1976

 

( لسنة 7اإلتفاقية العربية رقم ) -

بشأن السالمة والصحة  1977

 المهنية.
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 دولة ليبيا -10

 

( لسنة 5اإلتفاقية العربية رقم ) -

 بشأن المرأة العاملة. 1976

 

( 11اإلتفاقية العربية رقم ) -

بشأن المفاوضة  1979لسنة 

 الجماعية.

 

( لسنة 17العربية رقم ) اإلتفاقية -

بشأن تأهيل وتشغيل  1993

 المعوقين.

 

( لسنة 18اإلتفاقية العربية رقم ) -

 بشأن عمل األحداث. 1996

 

( لسنة 19اإلتفاقية العربية رقم ) -

 بشأن تفتيش العمل. 1998

  

 

جمهورية مصر  -11

 العربية

 

( 17العربية رقم ) اإلتفاقية -

بشأن تأهيل  1993لسنة 

 وتشغيل المعوقين.

 

( 19اإلتفاقية العربية رقم ) -

بشأن تفتيش  1998لسنة 

 العمل.

 

( لسنة 5اإلتفاقية العربية رقم ) -

 بشأن المرأة العاملة. 1976

( لسنة 8اإلتفاقية العربية رقم ) -

بشأن الحريات والحقوق  1977

 النقابية.

( لسنة 11العربية رقم ) اإلتفاقية -

 بشأن المفاوضة الجماعية. 1979

( لسنة 18اإلتفاقية العربية رقم ) -

 بشأن عمل األحداث. 1996

 ( 55 نًم  يك م داد ع  متلاعيع  م  علخ) لً  ه ( تلعيع ل دطا ناَ ىً   مقا 115دم أصا )  ل تلعيع 

 مدعناظ دذم  مذل ا  بلقذاد ( يصنح داد ع  متلاعيع 18دا أقفنا  متلاعيع  م  علخ نشكا دت ةع )

  .( تلعيع ل 73)

  محا   مكنيع متلعيع ىً   مقا   لً ت دم  ماانظ ىً   متفالا  إليااني دم  مل ا  بلقاد   مًي يفنع 

فإن ذذا تقذذعي لذذم أدا ذذا فذذي  مدديذذل دذذم  متاذذا ي فذذي لعنذذاا  متلذذاعيع حتذذل تكتدذذا  مفائذذلخ  تتحلذذ  

  بىل د  مدنش لخ دم  منشاط  مدقياعي مادنلدظ. 

  كدا ت دا  ماانظ أم يت  لعناا  متلاعيع  مدطا نظ في  آلااا  مدحللخ حتل يدكذم لعقذ ا لاذل مانذظ

  ملان نييم  تحصا  مفائلخ  مدعا خ.   مةنع د
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 اسة تقارير الدول حول اإلتفاقياتثالثاً: در

،  9 ، 8 ، 7،  5،  3)تالل دكتي  مقدا  مقعني تلاعيع ح ا  تفاقيذام  مقدذا  مقعنيذظ ً م  وعقذا  

11  ،13  ،17  ،18  ،19). 

 :منحيث وصل 

 .(19،  18،  17،  9 ، 5،  3) بعقا  ً م  تلاعيع ح ا  إلتفاقيامالمملكة األردنية الهاشمية  -

 (.71،  9،  7،  5)تلاعيع ح ا  إلتفاقيام ً م  بعقا   دولة االمارات العربية المتحدة -

 .(19،  17،  13،  11،  8،  7،  5)تلاعيع ح ا  إلتفاقيام ً م  بعقا   مملكة البحرين  -

 .(19،  18،  11،  8،  7،  5)ً م  بعقا   تلاعيع ح ا  إلتفاقيام الجمهورية التونسية -

 (.17)عق   ظتلعيع ح ا  إلتفاقي مقراطية الشعبيةيالجمهورية الجزائرية الد -

 (.19 ، 17 ، 13،  11،  8،  7)تلاعيع ح ا  إلتفاقيام ً م  بعقا   السودانجمهورية  -

 .(19،  18،  5)تلاعيع ح ا  إلتفاقيام ً م  بعقا   دولة فلسطين -

 (.19،  18،  17 ، 7،  5،  3)تلاعيع ح ا  إلتفاقيام ً م  بعقا   رقطدولة  -

 (.19،  17 ، 7،  5،  3)تلاعيع ح ا  إلتفاقيام ً م  بعقا   الجمهورية اللبنانية -

 (.19،  18،  17،  11،  5)تلاعيع ح ا  إلتفاقيام ً م  بعقا   دولة ليبيا -

 (.19،  18،  17،  11،  8،  5)ً م  بعقا   تلاعيع ح ا  إلتفاقيام جمهورية مصر العربية -

 

* * * 
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 المملكة األردنية الهاشمية .1     

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها

 بشأن التوجيه والتدريب المهني. 1977( لسنة 9اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

 مدداكذظ  بعلنيذظ دذم  1977 منذنظ (9 صا دكتي  مقدا  مقعنذي تلعيذع حذ ا  وتفاقيذظ  مقعنيذظ عقذ  )

 دا ياي:  معلىً   ااد في  – م اشديظ 

 القسم األول

 بيانات عامة

( لسزنة 9)ن علزى االتفاقيزة العربيزة رقزم يرجى بيزان الزنص التشزريعي الزذي صزدقت بموجبزه األرد .1

 بشأن التوجيه والتدريب المهني. 1977

 اإلجابة:

 حيل كانم  بعلم  مل مظ  مع نقظ في  مدصالقظ. 1980تدم  مدصالقظ لال  وتفاقيظ  ل م تحفل في لا   

 

يرجى إرفاق أرقزام وتزواريا النصزوص التشزريعية السزارية التزي لهزا عالقزة بأحكزام االتفاقيزة وإن  .2

 (.التعليمات وائح،الل الوزارية، )القراراتأمكن التعرض للتطبيق العملي لتلك النصوص التشريعية 

     :اإلجابة

 مفصذا  م امذل  متشذريا   مت ايذ   مد نذيه كدذا أم  مذ د عخ  1996منذنظ  8قان م  مقدا  بعلنذي عقذ   :أ ول 

 أ الم قن  ةا  نامت اي    متشريا  مد ني. 

ل  قذان م دتننذظ  متذلعيي  مد نذي ف ذي دقنيذظ  دنةعطذظ دنذً نشذ ت ا نتذ فيع ةذلدام  وعشذال   مت ايذ   : انيا

 مد ني دم ةالا كافظ أنشطت اه   نتحل م قندا مإلعشال   مت اي   مد ني  لدام لال ت فيع دعشل ل 

ل في كا دق ل دم دقاىلىا  متلعينيظ.   (1985 مننظ 11 متلعيي  مد ني عق  دتننظ  )قان مد نيا

ل    مذًي  قذا تصذنيد ماد ذم   مدنذت يام  مد نيذذظ  1999منذنظ  27قذان م تنلذي   مقدذا  مد نذي عقذ   : ام ذا

   مدحالم  مد نيظ  دقاييع لنشائ ا  دد  مت ا ماد نظ  ماقادايم  مد نييم.

ل    مدعكد  م طني متنديظ  مد  عل  منشعيظ. :ع نقا
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يرجززى بيززان الززنص التشززريعي الززذي يعطززي االتفاقيززات الدوليززة المصززادق عليهززا قززوة النفززاذ بمجززرد  .3

 الداخلية؟التصديق عليها مع بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات 

 : اإلجابة

 من  لال دنلأ ند   ملان م  مل مي لال  ملان م  مل ةاي دم للد  حيل  م  أغفا ملنت ع  وعلني قل  :أ ول 

ل م ى  ن   مدذالخ  من   م حيل  م  عل في  ملنت ع  مًي ينل   مقالقظ دا نيم  ملان م  وعلني   مدقاى

  "  مدقاىل م   وتفاقيام  متي يتعتذي لاي ذا تحديذا ةد نذظ  مل مذظ شذيئا دذم  منفلذام أ :( نل م ا33/2)

  ف  لاي ا دااذس  بدذظ  و ياذ د  لً دناس في حل ق  وعلنييم  مقادظ     مةاصظ و تك م نافًخ  و 

 في أي حاا أم تك م  مشع ط  منعيظ في دقاىلخ أ   تفاق دا دناققظ ماشع ط  مقانيظ ".

ل  نذتلع  وات ذال  ملقذائي   ن نذ : ملقاد  تفنيع  مل  نيم: فيدا  نتلع  وات ال  ملقائي مدحكدظ  متدييذد  : انيا

حتل  م  قا   متقاعض نين ا  نيم ق  لل  ملان م  م طني  يذلا ًمذ    مل ميهلال تطني  ق  لل  ملان م 

 ن ق ح لال  بةً نند   ملان م  مل مي  دم قدن ا  مدقاىل م لال  ملان م  مل ةاي .

نل دظ  ملان نيذظ  بعلنيذظه لو  نذت ناد فذي  مدشعع  بعلنيه م  ي م لال دعتنظ  مدقاىلخ  مل ميظ في  مد : ام ا

لً  شتعط د  فلذظ دااذس  بدذظ منفذاً  مدقاىذلخ  1952( دم  ملنت ع  بعلني مقا  2(  مننل )33 مدالخ )

 متي تدس حل ق  بعلنييم  مقادظ     مةاصظه كًم   متي تحدا ةدينظ  مل مظ نفلام اليلخ غيع دلعاظ 

د  بعلني د قفا   قحا في نيام دعتنظ  مدقاىلخ  مل ميظ فذي  مدنل دذظ في  مد  دنظ. نل عهه  تةً  ملقا

 ملان نيظ  بعلنيظه لً لأنم دحكدظ  متدييد  مد قعخ في أحكاد اه لال  بةً نقا يظ  مدقاىلخ  مل ميظ لال 

 ملذذان م  منافذذً فذذي حامذذظ  متقذذاعضه  مكذذم لاذذل  ماانذذي  بةذذعه ياذذي أم و نننذذل  م  منلذذا   ملذذان ني 

علني و ي ةً ندنلأ  من  ن   ملقائيظه لً تنتطيا  مدحكدظ  معا ع لدا حكدم ن  في ققيظ أةذعىه  ب

 متقاعض   وةتالد دا قان م ل ةاي بدع  مًي قل يتلي لمل لعنا  في تطني   مدقاىلخ  مل ميظ لنل  

إعززدادكم لهززذا لمززوقرة حززين هززل تززم التنسززيق مززع منظمززات أصززحاب األعمززال والعمززال فززي دولززتكم ا .4

  العربية.( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل 17؟ وذلك تمشياً مع أحكام المادة )التقرير

       نق   -

 في حالة اإلجابة بـ ) نعم ( يرجى ذكر المنظمات التي تم التنسيق معها.
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 منلانام  مقداميذظ ً م  مقالقذظ  –غعفظ تااعخ  بعلم  –صنالظ  بعلم  غعفظ -  تحال نلانام  مقداا -

ادقيذظ  – مدصذفاخ  -  مك عنذاد –  من تذاس –  مشذعكام   مدصذانا  مكنيذعخ )  مف نذفام –نلانظ  مدلذا ميم  –

 ....( -  مفنالق

 القسم الثاني

 التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية

 المادة األولى

 بيان ما يلي:يرجى 

 الموقرة؟أهداف التدريب المهني في دولتكم  •

نحني قان م دتننظ  متلعيي  مد ني  نحني  مةطط  ونتع تيايظ ماتقاي    متلعيي  مد ني   متلني فلذل تذ  

  قا لليل دم  بىل د  متي تنقل  مل مظ  بعلنيظ متحليل ا  تتد ا ندا ي تي: 

ل ل  ملذذ ى  مقاداذذظ  مفنيذذظ  عفذذا كفادت ذذا فذذي دةتاذذد تةصصذذام تذذ فيع فذذع   متذذلعيي  مد نذذي إللذذ –أ 

 : تن يا  متلعيي  مد ني ندا في ًم   مقدا لال   بكاليدي دنت يام  متلعيي  مد ني غيع 

 متذذلعيي  مدذذنل  ط يذذا  ودذذل  ًمذذ  دذذا دع لذذاخ   مانذذامريم مدداعنذذظ متادذذًخ  مد نيذذظ مصذذراع  منذذم  .1

  منافًخ. متشعيقام 

د  قذذا لدا ذذ  مرايذذام عفذذا  فذذي  مدتننذذام فذذي دع كذذد  متذذلعيي  مدتةصصذذظ  فذذي تذذلعيي  مقذذادايم .2

 .كفادت  

  مد م. متلعيي  مدك د   منعيا مدةتاد  .3

  مد نيظ. متلعيي في دااوم  منالدظ   مصحظ  .4

   . تط يع  مدتننام  مصريعخ   مدت نطظ إلنشادتللي  ةلدام  وعشال  مدنانلخ  –ي 

 ذلك؟لدالة على بيان النصوص التشريعية ا •

قذان م   دن ذا:ىنا   مقليل دم  منص    متشذعيقيظ  متذي غطذم أىذل د  متقاذي    متذلعيي   مت ايذ   مد نذي 

قذذان م صذذنل ق للذذ   –قذذان م تنلذذي   مقدذذا  مد نذذي  –قذذان م دتننذذظ  متذذلعيي  مد نذذي  – مقدذذا  بعلنذذي 

-2020-2015 مةطظ  ونذتع تيايظ مدتننذظ  متذلعيي  مد نذي  – متشريا   متلعيي  مد ني   متقاي   متلني 
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 غيعىذا  2025 -2016 مدذ  عل  منشذعيظ   نذتع تيايظ -  2016- 2011 م طنيذظ ماتشذريا   ونذتع تيايظ

  مك يع 

 المادة الثانية

 كفامظ حعيظ  مفعل في  ةتياع نشاط   متقايدي   مد ني قدم أىل د  مند   وقتصالي   واتدالي ماداتدا.

 المادة الثالثة

 ل محياتذ  لتاحظ  مفعصظ أدا   مفعل ماحص ا لال  مت اي    متذلعيي  مد نذي  مدنانذنيم مذ  طذ  ا فتذعخ  إللذل

  مقدايظ  نقلىا.

  يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك؟ •

لعيي  مد نذي  مدنانذنيم ىنا   مك يذع دذم  منصذ    متشذعيقيظ  منالدذظ محصذ ا  بفذع ل لاذل  مت ايذ    متذ

 –قذذان م تنلذذي   مقدذذا  مد نذذي  –دتننذذظ  متذذلعيي  مد نذذي  قذذان م –  بعلنذذي: قذذان م  مقدذذا  تتد ذذا فذذي

 ونذذتع تيايظ  م طنيذذظ ماتشذذريا  – 2025-2016 ونذذتع تيايظ  م طنيذذظ ماتقاذذي   تنديذذظ  مدذذ  عل  منشذذعيظ 

  غيعىا. –   متلعيي   متقاي   مد ني   متلني

 المواد من الرابعة إلى السابعة

 يرجى بيان ما يلي:

 الظروف المحلية؟ معمواءمتها أهداف سياسة التوجيه والتدريب المهني ومدى  •

تل   نيانظ  مت اي    متلعيي  مد ني لاذل دحا مذظ تحليذ  لليذل دذم  بىذل د  م طنيذظ   متذي تتقذدم  -1

ت فيع  مقدامظ  مكفتخ  مدتىاظ   مدلعنظه   محل دم  منطامظ   مقدا لال تن يا  متلعيي  لل   متعكذد فذي 

 تةصصام دحللخه  تانيظ  حتيااام ن ق  مقدا  مدحاي   وقايدذي نحنذي دتطاناتذ ه   مد  ئدذظ  د م

 في ن ق  مقدا دم د م. ت فعنيم قلع م  عغنام   دكانام  مفعل  نيم دا ي

تذذ   قذذا لذذلخ ةطذذط   نذذتع تيايام  طنيذذظ دذذم قذذدن ا  نذذتع تيايظ  متقاذذي   تنديذذظ  مدذذ  عل  منشذذعيظ  -2

  متلعيي   متقاي   مد ني   قذا ةطذظ  طنيذظ إلصذالح قطذاع  متقاذي    متذلعيي   نتع تيايظ  متشريا 

 مد ني   مفني   متلنيه  دع اقظ  تقليا  نتع تيايظ  وعشال   مت اي   مد ني   م ليفيه  كا ا ت ذلد 

 لمل  نتلع د  م  قا  مدحاي   قا  منيانام  مدالئدظ في دااا  مت اي    متلعيي  مد ني.
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 األكثر تمثيالً؟ العمالومنظمات العمل لتنسيق في هذا الصدد مع منظمات أصحاب هل يتم ا •

 نق          -

 المواد من الثامنة إلى الرابعة عشر

 يرجى بيان ما يلي:

النصوص التشريعية التي تحدد أهزداف السياسزة الخاصزة بالتوجيزه والتزدريب المهنزي التزي تغطزي  •

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

قادم  محك دظ ن قا  إلطاع  م طني مادتىالم   مًي يحلل  مكفايام  مفنيذظ   مدنذاكيظ   مدنذديام  طنيقذظ 

 متةصصذذام  ت حيذذلىا قذذدم لطذذاع اذذادا مادذذتىالمه كدذذا تلذذ    د عخ  مقدذذا   د عخ  متةطذذيط   مدعكذذد 

م  للل ل  متلذاعيع ندذا يتقاذ  نامنطامذظ  تعكدىذا  م طني متنديظ  مد  عل  منشعيظ نإاع د  مدن حام   ملع نا

 ننن ا   متةصصام  مدشنقظ   مع كلخ  أيظ دتريع م ً م لالقظه  ت فيع ىذًه  مدقا دذام أدذا   بفذع ل دذم 

 أاا  وةتياع  مد ني  مدالئ .

 المواد من الخامسة عشر إلى الثالثة والعشرين

 يرجى بيان ما يلي:

دد أهزداف السياسزة الخاصزة بالتوجيزه والتزدريب المهنزي التزي تغطزي النصوص التشريعية التي تح •

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

 ونتع تيايظ  م طنيظ مات اي   مد ني   م ليفي  قان م دتننظ  متلعيي  مد ني     قان م  د عخ  مقدايكفا 

ت فيع  متلعيي   مت اي   مد ني مكا ع غي في ه  تقا  مدتننظ أنس  ملن ا  دقاييع  ومتحاق في دةتاذد 

 ني نشكا نع دا ا  دقاىلىا نن ياه  تل    مدتننظ لنع دليعيظ  ملن ا نتللي  ةلدام  وعشال   مت اي   مد

دت  صا  دتط عه  تقا  مدتننظ نعناداا ل ئدا  دك فا متشايا  مع غنيم نامتلعيي   نتةل   كافظ  م نائا 

 متع يايظ   ولالديظ في ننيا  م ص ا لمل  كنع شعيحظ ددكنظ دم  مدنت لفيم ننع دا ا  متلعينيظه  يت فع 

 ت ديم قل  صانام  مقدا  دنح غامنيت   نلا مادتلعنيم أ ناد فتعخ  متلعيي ت ديم صحي  قدام  اتدالي 

د  صالم أ  دكاف خ ش عيظ أ  للفائ   دم نلا ةلدام  أا ع  متذلعييه كدذا يذت  ت قيذا للذ ل ماتذلعيي دذا 

أصحاي  مقدا   مدتلعنيم تنيم حل ق    انام  مدتلعي أ ناد تلعين  ملى صاحي  مقدا. ) قذان م  مقدذا ه 
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تقايدذذام نذذع دأ  متذذلعيي  مد نذذيه أنذذس   اذذع د م  ملنذذ ا فذذي  متذذلعيي قذذان م دتننذذظ  متذذلعيي  مد نذذيه 

 . مد ني(

 المادة الرابعة والعشرون

تتةً كا ل مظ لق   إلاع د م  متنليديظ  مكفياظ نقدام فالايظ تطني  أحكا   ملان م  مدشاع لمي  فذي  مدذالخ 

  مةادنظ لشع دم ىًه  وتفاقيظ.

 يرجى بيان ما يلي:

 الخاص بالتوجيه والتدريب المهني؟هل توجد إجراءات تنظيمية تكفل تطبيق أحكام القانون  •

 نق         -

 في حالة اإلجابة بـ ) نعم ( يرجى ذكر اإلجراءات المشار إليها؟ •

يكفا قان م دتننظ  متلعيي  مد ني  دا ينن   لن  دم أنلدظ  تقايدام تنفيً  متلعيي   مت ايذ   مد نذي دذم 

قن   وعشال   مت اي   مد ني   مدعشليم  مد نييم فذي دقاىذل  مدتننذظ  قذدم  مةطذط  منذن يظ م ذا. ةالا 

تفقيذذا  مةذذلدام  2016 - 2011 عشذذال  مد نذذي   مذذ ليفيكدذذا تكفذذا  ونذذتع تيايظ  م طنيذذظ مات ايذذ    و

   منع دأ   بنشطظ  مدللدظ قدم دف     مت اي   مد ني.

 مد  عل  منشعيظ يق   حل م ةاصظ نامت ايذ   مد نذي   متشذرياه لقذافظ لمذل  كدا أم  مدعكد  م طني متنديظ

 اذذ ل تشذذعيقام   حذذل م ةاصذذظ نامتشذذريا   مت ايذذ   مد نذذي فذذي  د عخ  مقدذذا   د عخ  متعنيذذظ   متقاذذي  

  دةتاد  ماادقام  معنديظ   مةاصظ.

 المادة الخامسة والعشرون

 في دااا نيانام  مت اي    متلعيي  مد ني.تقدا كا ل مظ لق  لال تحلي   متكادا  مقعني 

 يرجى بيان ما يلي:

مززدى تززرابط سياسززات التوجيززه والتززدريب المهنززي فززي بلززدكم مززع الجهززات األخززرى المعنيززة علززى  •

 المستوى العربي.

ىنا  تقا م   ي  دا لليل دم  مل ا  مقعنيظ في دااا  مت اي   مد ني دم حيل  مدشاعكظ في نلا  مةنع م 

  مدنتليام   مداتليام  مقعنيظ أ  دم ةالا  مدنالع م  م نائيظ.لنع 
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  دًكع م  متفاى   م نائيظ( ) وتفاقيام 

 المادة السادسة والعشرون

تقدا كا ل مظ لق  لال تنالا  مدقا دام ح ا نيانذام  مت ايذ    متذلعيي  مد نذي لذم  مطعيذ   م نذائيه 

  لم طعي  دنلدظ  مقدا  مقعنيظ.

 يلي: يرجى بيان ما

ما هي اإلجراءات المتبعة لتبزادل المعلومزات حزول سياسزات التوجيزه والتزدريب المهنزي مزع بعزض  •

 الدول العربية.

تتنا  محك دظ ن أ  مدشاعكظ في  مداتليام  مةاصظ ندنلدظ  مقدا  مل ميظ   مقعنيظ   اتدالام  دع د  مقدذا 

فاقيام  م نائيظ دا  مل ا  مقعنيظ فذي داذاا تنذالا  مقعي   مدتتدع م   منل  م  مةاصظه لقافظ لمل للل  وت

  مد ني. مدقا دام ح ا نيانام  مت اي  

ماتقذذا م دذذا  مذذل ا  مقعنيذذظ   أ علم  نذذتع تيايظ  متشذذريا   متذذلعيي   متقاذذي   مد نذذي   مفنذذي   متلنذذي أىذذل فا

 : تتقدم

فذي  مناذل م  مقعنيذظه   متقذا م تط يع  ودكانام  م طنيظ كدا  ن لا مالنتفالخ دم فع   مقدا  مدتاحذظ  .1

 دا دنلدظ  مقدا  مقعنيظ   مدنلدام  وقايديظ في ىً   مدااا.

لل   مت ا    متحع  نح  تكادا  وقتصال م  مقعنيظ  حعيظ حعكظ  مقدامذظ نين ذا   متقذا م دذا دنلدذظ  .2

  مقدا  مقعنيظ نامةص  .

 تقاي    متلعيي  مد ني نشكا ةا .تقديد  قا  بعلم كدعكد  قايدي ماد  عل  منشعيظ نقادظ  ما .3

 هل يوجد تعاون في مجال تبادل المعلومات في هذا المجال مع منظمة العمل العربية؟ •

 نق          -

 المادة السابعة والعشرون

تتةً كا ل مظ لق   إلاع د م  مدناننظ متحلي   ونتفالخ  ملص ى دم لدكانام  متلعيي  مدتاحذظ فذي  مذل ا 

 في ًم  تشايا لقادظ ل ع م تلعينيظ دشتعكظ دا  مل ا  مقعنيظ  بةعى. مقعنيظه ندا 

 يرجى بيان ما يلي:
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لتززدريب المهنززي علززى الصززعيد هزل يززتم تبززادل الخبززرات والتجزارب لتحقيززق االسززتفادة المتبادلززة فزي ا •

 ؟العربي

 نق          -

 التنظيم الذي يتناول هذه المادة.

 2019 - 2017 مةطظ  ونتع تيايظ م د عخ  مقدا  .1

  مةطظ  ونتع تيايظ مدتننظ  متلعيي  مد ني .2

 ةطظ  نتع تيايظ  متشريا   متقاي    متلعيي  مد ني   متلني  .3

دادذذا  وتفاقيذذام ماتقذذا م  تنذذالا  مةنذذع م فذذي داذذاا  متذذلعيي   مت ايذذ   مد نذذي دذذا لليذذل دذذم  مذذل ا  .4

ع  نذذ عيا   مقذذع ق   إلدذذاع م  مقعنيذذظ   مقامديذذظ  دن ذذا  منذذق ليظ  دصذذع   مذذيدم  تذذ نس   ماد ئذذ

   منحعيم   مك يم  قطع  لدام   من ل م  مينيا  فانطيم.

 المادة الثامنة والعشرون

تل   كا ل مظ لق  نحصذع  مد ذم   متةصصذام  دنذت يام  مد ذاعخ لاذل  مدنذت ى  ملطذعيه ندذا ينذالل 

 لال ت حيل دنت يام  متلعيي   مدنديام  مفنيظ.

 يرجى بيان ما يلي:

 يوجد لديكم تنظيم وحصر للمهن والتخصصات ومستويات المهارة؟هل  •

 نق          -

 النص التشريعي الذي ينظم ذلك.

  1999مننظ  27قان م تنلي   مقدا  مد ني عق   .1

 نلا   مةلدظ  مدلنيظ  تقليالت  .2

  متصنيد  مقعني ماد م .3

  2010لميا دقاييع  لتدال ألمظ  متصنيد   مت صيد  مد ني  بعلني مننظ  .4

 International Standard Classification of متصذذذنيد  مدقيذذذاعي  مذذذل مي ماد ذذذم  .5

Occupations (ISCO) 
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 International Standard Classification of متصذذذنيد  مدقيذذذاعي  مذذذل مي ماتقاذذذي   .6

Education (ISCED) 

 التاسعة والعشرونالمادة 

تقدا كا ل مظ لق  لال ت حيل  مدصطاحام  مفنيظ  مدنذتةلدظ فذي داذاا  مت ايذ    متذلعيي  مد نذي لاذل 

  مدنت ى  ملطعي.

 يرجى بيان ما يلي:

هل يوجد توحيد للمصطلحات الفنيزة المسزتخدمة فزي مجزال التوجيزه والتزدريب المهنزي فزي دولزتكم  •

 الموقرة؟

 نق          -

 ريعي الذي ينظم ذلك.النص التش

قا   مدعكذد  مذ طني متنديذظ  مدذ  عل  منشذعيظ ن قذا دنذعل شذادا مادصذطاحام  مفنيذظ  تقعيف ذا نشذكا  .1

  اع ئي.

  1999مننظ  27قان م تنلي   مقدا  مد ني عق   .2

 نلا   مةلدظ  مدلنيظ  تقليالت  .3

  متصنيد  مدقياعي  مقعني ماد م .4

  2010لميا دقاييع  لتدال ألمظ  متصنيد   مت صيد  مد ني  بعلني مننظ  .5

 المادة الثالثون

ه متدكين ذا اذاا تنفيذً  مدذ  ل  مذ الل  منذانلظت  في كا ل مظ لق  دنلدظ  مقدا  مقعنيظ ننتائأ ا  لىا فذي د

داذاا تينذيع تنلذا ه  فذي طاحام  مفنيذظ لاذل  مدنذت ى  مقعنذيدم  نتكداا ا  لىا في داذاا ت حيذل  مدصذ

 يلي  مقاداظ نيم  مل ا  مقعنيظ. ب

 يرجى بيان ما يلي:

البزرامج الخاصززة باالسزتفادة مززن إمكانيزات التززدريب والززدورات المشزتركة فززي مجزال التززدريب علززى  .1

 الصعيد العربي.
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أ  دتننذظ  متذلعيي ىنا   مقليل دم  وتفاقيام  م نائيظ  مد ققظ نذيم  د عخ  مقدذا أ   د عخ  متعنيذظ   متقاذي  

 دعف  ننخ دم  وتفاقيام(ظ في  متلعيي   مت اي   مد ني. ) مد ني   متي تقدا لال تنفيً ل ع م دشتعك

 المهن والتخصصات ومستويات المهارة التي تم حصرها. .2

تذذ   ولتدذذال لاذذل لميذذا دقذذاييع  لتدذذال ألمذذظ  متصذذنيد   مت صذذيد  بعلنذذي   متذذي حذذلل  مقذذائالم  مد نيذذظ 

ل     ملطالام  ونتاايظ  تصنيد  مد مه  قععم  مدنت يام  مد نيظ  مدقتدلخ لامديا

  وةتصاصي( – مفني  – مد ني  – مداىع  –) دحلل  مد اعخ 

 المصطلحات الفنية الموحدة في مجال التوجيه والتدريب المهني. .3

ي    متذلعيي  مد نذي  دن ذا  قذا قا   مدعكد  م طني متنديظ  مد  عل  منشذعيظ ن قذا ألمذظ لليذلخ تةذل   متقاذ

 لميا نامدصطاحام  مفنيظ   مد نيظ  ت حيل تقعيفات ا  مقاديظ.

 المادة الحادية والثالثون

تةص  كا ل مظ لق  ادد ل دم نع دأ  متقا م  مفني ن ذا مدقا نذظ  مذل ا  مصذليلظ  مع غنذظ فذي ًمذ ه فذي 

 دااا للل ل  تنديظ ق ت ا  منشعيظ.

 يرجى بيان ما يلي:

 مدى معاونة الدول الصديقة أو االستعانة بخبرتها في مجال إعداد وتنمية القوة البشرية. •

تلل   محك دظ  بعلنيظ  ملل    ونتشاع م  للل  مل ع م  مفنيذظ  تتنذالا  مةنذع م فذي داذاا تنديذظ  مدذ  عل 

ننذخ دذم  وتفاقيذام  )دعفذ  منشعيظ دا لليل دم  مذل ا  مقعنيذظ ند اذي دذًكع م تفذاى  أ   تفاقيذام  نائيذظ 

 . متفاى ( دًكع م 

 التنظيم الذي يتناول هذه المادة. •

  ونتع تيايظ  م طنيظ ماد  عل  منشعيظ -

  مةطظ  م طنيظ إلصالح قطاع  متقاي    متلعيي  مد ني   مفني   متلني -

  ونتع تيايظ  م طنيظ ماتشريا -

  ونتع تيايظ  م طنيظ ماتقاي    متلعيي  مد ني -

  نتع تيايظ  د عخ  مقدا -
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  نتع تيايظ دتننظ  متلعيي  مد ني -

 قان م  مقدا  بعلني -

 قان م دتننظ  متلعيي  مد ني -

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

نصزوص  تدرج في التقريرة حيث لم وجود تغطية تشريعية ألحكام اإلتفاقيمدى لم تتمكن اللجنة من معرفة 

 بشكٍل عام. إلشارة إلى التشريعات أكتفى باالتي تغطي تلك األحكام، ولكن  التشريعات

 

* * * 

 

 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين. 1993( لسنة 17اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

 مدداكظ  بعلنيظ دم  1993 ( مننظ17 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

 ىً   معل دا ياي: ااد في  – م اشديظ 

 نموذج التقرير

 القسم األول

 بيانات عامة 

( 17يرجى بيان النص التشريعي الذي صدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقية العربية رقم ) -1

 المعوقين. وتشغيل بشأن تأهيل 1993لسنة 

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

وكزذلك يرجى إرفاق أرقام وتواريا النصوص التشريعية السارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقيزة،  -2

 الا(. –اللوائح  –)القرارات الوزارية بيان التطبيق العملي لتلك النصوص التشريعية 

( منذنظ 20 قان م حل ق  بشةا  ً ي  إللاقظ عقذ  ) 1996( مننظ 8م قان م  مقدا عق  )د( 13 مدالخ )

2017 
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يرجززى بيززان الززنص التشززريعي الززذي يعطززي االتفاقيززات الدوليززة المصززادق عليهززا قززوة النفززاذ بمجززرد  -3

 المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية. التصديق عليها مع بيان مرتبة االتفاقيات

 ند اي أحكا  ققائيظ تقطي  وتفاقيظ دعتنظ ألال دم  متشعيقام  مل ةايظ

هززل تززم التنسززيق مززع منظمززات أصززحاب األعمززال والعمززال فززي دولززتكم المززوقرة حززين أع ززدادكم لهززذا  -4

 ات العمل العربية.( من نظام اتفاقيات وتوصي17التقرير؟ وذلك تمشياً مع أحكام المادة )

 نق  -

 القسم الثاني

 التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية

 المادة األولى

يقاني دم نل  في نقض قلع ت   مانليظ أ   محنيظ أ   مًىنيظ نتياظ دعض   مدق ق ى   مشة   مًي

ه  متعقيظأ  حالل أ  نني ةالي أ  لادا  ع  ي ألى مقاده كايا أ  ادئيا لم  مقداه أ   ونتدع ع ن  أ  

يا  محياخه  يحتاج لمل  معلايظ   مت ى  كًم  أققد قلعت  لال  مليا  نإحلى  م لائد  بنانيظ  بةعى في

 دم أاا لدا  أ  للالخ لدا  في  مداتدا.

 يرجى بيان ما يلي:

  هل تتضمن تشريعاتكم تعريفا للمعوق؟ 

 نق  -

 .يرجى بيان النص التشريعي المؤيد لذلك 

يقل شة  ً  للاقظ كا  :2017( مننظ 20/أ( دم قان م حل ق  بشةا  ً ي  إللاقظ عق  )3 مدالخ )

شة  ملي  قص ع ط يا  بدل في  م لائد  مانليظ     محنيظ أ   مًىنيظ     منفنيظ أ   مقصنيظ يح ا 

نشاطام  محياخ  معئينيظ  ن حلل م قيا   مشة  يح ا نتياظ تل ةا  دا  مق  ئ   مداليظ   مح  اد  منا كيظ 

 نانتلالا.    دداعنظ أحل  محل ق     حلى  محعيام  بنانيظ
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 المادة الثانية

ت ىيا  مدق قيم ى  لدايظ دنلدظ  دنتدعخ دننيظ لال أنس لاديظه ت لد لمل  ونتفالخ دم  مللع م 

 مدتاحظ ملى  مدق قه  يت  ت اي  ا  تنديت ا لنع نع دأ ت ىيايظ شاداظه تكفا تحلي  ألال دنت ى مللع ت  

  مطنيقيظ.  بل ئيظه ندا ينالله لال  ونلداج في نيئت 

 يرجى بيان ما يلي:

 .آلية تأهيل المعوقين وفق التشريعات النافذة 

تقديم نيانام   نتع تيايام  ةطط  نع دأ  مقدا   متلعيي   متقاي   مد ني   متلني   مدناىأ  -1

  إللاقظ.ً م  مصاظ  تل نيع تكفا  نتيقان ا مألشةا  ً ي 

 متلعيي  مد ني  ت فعىا نابشكاا  مدينعخ مألشةا  ت يئظ  مدناىأ   مةلدام  مدللدظ في نع دأ  -2

 20/ج/25ً ي  إللاقظ  /

 /ي26تةصي  نننظ دم  ملع ض  مدينعخ متد يا دشاعيا تشريايظ مألشةا  ً ي  إللاقظ  / -3

 المادة الثالثة

تشريا  مدق قيم ى  لدايظ  نتفالخ دم طاقات    مدتاحظه متدكين   دم  محص ا لال لدا يتناني دا 

 في .ظ قلع ت  ه   ونتدع ع ن    متعقي

 يرجى بيان ما يلي:

 كيفية تنظيم تشغيل المعوقين في دولتكم الموقرة؟ 

 /ىـ25دم ش  غعىا مألشةا  ً ي  إللاقظ  / %4مد    ملطاع  مقا    مةا  نتشريا دا نننت  ل -1

 ماناح يم.تنايا  مناح يم دم ً ي  إللاقظ لال  منلا   م طني متن يا  ص ا  مشعكام  -2

 لال دتننام  ملطاع  مةا . %4تفقيا  متفتيش لال تطني  نننظ  -3

  مدشاعكظ في  مدقاعض  م ليفيظ  مةاصظ نتشريا  بشةا  ً ي  إللاقظ. -4

 .لعناا  ما ام غيع  محك ديظ نيانام لمل  م د عخ تتقا  نتشريا  بشةا  ً ي  إللاقظ -5

 المادة الرابعة

 د اع م تناللى  لال  متكيد دا نيئت   ن كنع قلع ددكم دم  من  مظ. يلصل نإلداج  مدق قيم لكنان  
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 يرجى بيان ما يلي:

 إلدماج المعوقين وإكسابهم مهارات للتكيف مع البيئة؟ هل يتضمن تشريعكم الوطني برامج -1

 نق  -

 يرجى تزويدنا بنماذج لهذه البرامج وشروط االستفادة منها. -2

  إللاقظ: قان م حل ق  بشةا  ً ي  4 /

 لشع    بشةا  ً ي  إللاقظ  دنلدات   في عن   منيانام. -1

دم طنيقظ  متن ع شتل دناحي  محياخ نالتناعى  ادد لدأ  بشةا  ً ي  إللاقظ  قن م   في  -2

  منشعي.

 مقدا( ملدأ  بشةا  ً ي  إللاقظ في ن ق  مقدا )ت  ت قيا  وتفاقيظ دا  كامظ  )دلعيدشع ع  -3

 2019-2017شعكام  ادقيام(   مقا  دم  مةا  ) ملطاع   تق  ميانانيظ( اايكا 

 المادة الخامسة

 يصند  مدق ق م حني نني  إللاقظ كدا ياي: 

 )أ( المعوقون جسديا:

 حعكت    مطنيقيظ نتياظ ةاا أ  دعض أ  لاىظ. فيى   بشةا   مًيم ي  ا  م للاقظ 

 )ب( المعوقون حسياً: 

 ى   بشةا   مًيم نلصم قلع ت    محنيظ م ليفظ لق  أ  أك ع ملي  . 

 )ج( المعوقون ذهنياً:

ى   بشذةا   مذًيم يقذان م دذم نلذ  فذي قذلع ت    مًىنيذظه يذت ع لاذل لدايذام  إللع   أ   مذعنطه أ  

  ونتنتاج ملي  .

 يرجى بيان ما يلي:

 .هل تتضمن تشريعاتكم تعريف ألنواع اإلعاقة 

 نق  -
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 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.

 قص ع ط يا  بدل في  إللاقظ:/أ+ي( لعفم أن  ع 3 مدالخ )

لً  كذام و يت قذا د  ا  ملصذ ع  -5نفنذيظ أ  لصذنيظ  -4ًىنيذظ  -3حنيظ  -2 لائد انليظ  -1

 ش ع دم تاعيخ نلد  مقالج   مت ىيا. 24ةالا دلخ و تلا لم 

 المادة السادسة

ل مظ نامتقا م   متنني  دا أصحاي  مقدا   مقداا ن قا نيانام ةاصظ نعلايظ  مدق قيم تل   كا 

 ت ىيا    تشريا   ندا يدكن   دم أل د ل عى  في  مداتداه  تل   نتحليل  ما ظ  مدةتصظ نتنفيً ىًه 

  منيانام.

 يرجى بيان ما يلي:

( في دولتكم الموقرة في عمال، عملهل يوجد تعاون بين أطراف العمل الثالث )حكومة، أصحاب  -1

 مجال رسم السياسة الخاصة بالمعوقين.

 نق  -

ما شكل هذا التعاون واإلطار الذي يتم من خالله في كل حالة من الحاالت المذكورة أعاله / رعاية  -2

 / تأهيل / تشغيل؟

  م طنيظ مألشةا  ً ي  إللاقظ.  ونتع تيايظ مدشاعكظ في صياغظ  -1

 .2017( مننظ 20قان م حل ق  بشةا  ً ي  إللاقظ عق  )  مدشاعكظ في للل ل دن لخ -2

 

 هل يوجد جهة محددة مناط بها تنفيذ السياسات الخاصة برعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين؟ -3

 نق  -

 في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى تحديد هذه الجهات.

  د عخ  مقدا / دليعيظ  متشريا / قن  تشريا  بشةا  ً ي  إللاقظ. -1

  بشةا  ً ي  إللاقظ.  بلال مشت م مدااس  -2

  د عخ  متنديظ  واتداليظ – 4دتننظ  متلعيي  مد ني  -3
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 المادة السابعة

تتةً كا ل مظ  إلاع د م  متي تكفا قيا  أصحاي  بلداا ناتةاً  متل نيع  مةاصظ نابدم  مصنالي 

 إلنتاج  متي يقدا لاي ا  مدق ق مه   منالدظ  مد نيظه  كًم  لاع د  متح يع م  مالددظ في دقل م  أل  م 

 دايت  ه  ين ا لاي   أل د لدا  .ندا يتدم ح

 يرجى بيان ما يلي:

هل تحدد تشريعاتكم التدابير الواجب اتخاذها لتحقيق األمن الصناعي والسالمة المهنية بالنسبة  -1

 للمعوقين؟

 نق  -

الالزمة في معدات وأدوات هل يوجد نصوص تشريعية تلزم أصحاب األعمال بإجراء التحويرات  -2

اإلنتاج التي يعمل عليها المعوقون بالشكل الذي يؤمن حمايتهم من مخاطر إصابات العمل ويسهل 

 عليهم أداء العمل؟

 نق  -

 في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى موافاتنا بها. 

يح مألشةا  لال ا ام  مقدا  محك ديظ  غيع  محك ديظ ت فيع  متعتينام  متينيعيظ  مدقل مظ  متي تت

/ل )قان م حل ق  بشةا  25في دا  /   ونتدع ع   متعفياً ي  إللاقظ  مليا  ند ا   م ليفظ أ   مقدا 

 .(  مصحظ  مد نيظ ) منالدظدم قان م  مقدا  بعلني /  مفصا  متانا  78   /  إللاقظ(ً ي 

 المادة الثامنة

تل   كا ل مظه لنل لاع د  متقل ل  مقا  مانكامه نانتلصاد  مدقا دام  إلحصائيظ لم للل  مدق قيمه 

 فئات  ه  أنناي  أن  ع للاقت  ه  تنقل لمل لاع د  مدن حام   ملع نام متحليل حا  ىًه  ملاىعخه 

   متقعد لال أننان ا  ل  دا ا.

 يرجى بيان ما يلي:

 عدد المعوقين وفئاتهم وأنواع أعاقتهم في دولتكم الموقرة؟ هل يوجد إحصائيات رسمية عن -1

 نق  -
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قسم )منها يرجى تزويد مكتب العمل العربي بنسا  إن وجدت مثل هذه اإلحصائيات والبيانات، -2

 (انات سوق العمل / مجدي أبو السعنبي

 المادة التاسعة

 بنانيظ في علايظ  ت ىيا  مدق قيم  دح  أديت  ه  تقدا لال   مدنت ميظتت مل  مل مظ  فلا إلدكانيات ا 

 تشايا  لل   مدتننام غيع  محك ديظ  مقاداظ في ىً   مدااا.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يتضمن التشريع الوطني برامج رعاية وتأهيل المعوقين ومحو أميتهم؟ -1

 نق  -

رعاية وتأهيل المعوقين  هل يوجد مشاركة من المؤسسات غير الحكومية في تحمل مسئولية -2

 ومحو أميتهم؟

 نق  -

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

/أ قذان م 17يحلع  نتنقال  مشة  دذم أي دتننذظ تقايديذظ لاذل أنذاس  إللاقذظ أ  ننذنن ا  / -1

  إللاقظ.حل ق  بشةا  ً ي 

 /ي18 لدأ  بطفاا ً ي  إللاقظ في  مدتننام  متقايديظ  /   متقاي  قن الال  د عخ  متعنيظ  -2

 /د18ت فيع لدكانيظ  م ص ا في  مدتننام  متقايديظ  محك ديظ  غيع  محك ديظ  / -3

 المادة العاشرة

تتةً كا ل مظ  إلاع د م  متي تكفا للل ل  تلعيي  مقناصع  مفنيظ  مالددظ   مدتىاظ ماتقادا   متفالا 

 لاديظ نايدظ. دا  مدق قيم نطعيلظ

 يرجى بيان ما يلي:

 إعداد وتدريب العناصر الفنية المؤهلة للتعامل مع المعوقين  ىهل تتولى الحكومة أو جهات أخر

 بطرق علمية سليمة؟

 نق  -
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 المادة الحادية عشرة

 تل   كا ل مظ نإصل ع  متشعيقام  مدنلدظ معلايظ  ت ىيا  تشريا  مدق قيم.

 يرجى بيان ما يلي:

  تشريعات في دولتكم الموقرة تنظم رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين؟هل يوجد 

 نق  -

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.

 .6 ملنت ع  بعلني  / -1

 .13 /  1996( مننظ 8قان م  مقدا  بعلني عق  ) -2

 .2017( مننظ 20قان م حل ق  بشةا  ً ي  إللاقظ عق  ) -3

 المادة الثانية عشرة

يكفا تشعيا كا ل مظ تشريا للل دم  مدق قيم في  مدتننام  محك ديظ  غيع  محك دظه نامنننظ  مدئ يظ 

   مشع ط  متي يحللىا  متشعيا  مدحال. 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يلزم تشريعكم الوطني تشغيل المعوقين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومة؟ -1

 نق  -

 

 التي يحددها التشريع الوطني لتشغيل المعوقين؟ما هي النسبة المئوية والشروط  -2

تشريا شة   50 - 25تاتد   ما ام  محك ديظ  غيع  محك ديظ لً  كام للل  مقادايم في ا دم ) -

 /ىـ(.25  حل دم ً ي  إللاقظ ) /

( دم ش  غعىا مألشةا  %4( لادا أ  د لد تةص  نننظ تصا لمل )50لً  د ل  مقلل لم ) -

  مقدا. د عخ  هحللدا تً ي  إللاقظ حني 
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 المادة الثالثة عشرة

يحلل تشعيا كا ل مظ  مق  نط  مكفياظ نتطني  دنلأ تكافت  مفع  فل  مقدا نيم  مدق قيم  غيعى  لنل 

 تنا ى  مللع م   مدتىالمه كدا يكفا تطني  ىً   مدنلأ نيم  ماننيم دم  مدق قيم.

 يرجى بيان ما يلي:

تشريعية تحقق مبدأ تكافؤ الفرص في العمل بين المعوقين هل يتضمن تشريعكم الوطني ضوابط  -1

 وغيرهم عند تساوى القدرات والمؤهالت؟

 نق  -

هل يحقق تشريعكم الوطني مبدأ تكافؤ الفرص في العمل بين الجنسين من المعوقين عند تساوى  -2

 القدرات والمؤهالت؟

 نق  -

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 )تقعيد  مقادا( م  تفعق نيم  بشةا  ً ي  إللاقظ أ  غيع ً ي  إللاقظ. قان م  مقدا 2 /

 .كافئ  مفع  مألشةا  ً ي  إللاقظ(/ د ت4 /  مدق قيم:قان م حل ق  بشةا   4 /

 دتل كام دنت فيا ماشع ط. صحيا ماقدا/أ و تح ا  إللاقظ نً ت ا ل م  لتناع  مشة  وئلا ل 5 /

  مشة  دم  مقدا أ   متلعيي لال أناس  إللاقظ أ  ننن ا./أ و يا د  نتنقال 25 /

 المادة الرابعة عشرة

يكفا تشعيا كا ل مظ للطاد  ب م يظ مادق قيم مشرا نقض  م لائد   مد م في  با دخ  محك ديظ 

 تتالد  دا قلع ت    لدكانيات  .  متي  غيع  محك ديظه

 يرجى بيان ما يلي:

  إعطاء األولوية للمعوقين لشغل بعض الوظائف والمهن في األجهزة هل يتضمن تشريعكم الوطني

 الحكومية وغير الحكومية التي تتالءم مع قدراتهم وإمكانياتهم؟

 نق  -
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 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.

( لقذ  25تشكيا دااذس  بدنذاد( لذلل  بلقذاد ) إللاقظ )/أ دم قان م حل ق  بشةا  ً ي 11 /

( لال  بقا دم  بشةا  ً ي  إللاقظ يت  تقيين   نلع ع دم دااس  م دع د نناد لال تننيي 9دن   )

 عئيس  مدااس  بلال مألشةا   مدق قيم.

دم أل د لدذا   و يدنققان م  مقدا  بعلني )لً  أصيي لادا لصانظ نتأ لن ا لاد ل ئ  ادئي  14 /

لً   اذل د ذا  يناني حامت غيع لدا   مًي كام يل   ن   اي لال صاحي  مقدا تشريا  في لدا أةع 

 (....ىً   مقدا  ناباع  مدةص  مًم  

  إللاقظ(دم أصحاي  مةنعخ دم  بشةا  ً ي  ) ال ظ/  تشكيا مانظ تكافت  مفع  دم ألقائ ا 14 /

  إللاقظ.نامتدييد لال أناس دم د اد ا تالي  مشكا ى  مدتقالظ 

 المادة الخامسة عشرة

تنقل كا ل مظ إلقادظ  م عش  مدحديظ مادق قيم دم ً ي  إللاقظ  مشليلخه  غيع  ملالعيم لال  ونةع ط 

 في حعكظ  مقدا. 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد ورش عمل خاصة بالمعوقين من ذوي اإلعاقة الشديدة؟ 

 نق  -

 المادة السادسة عشرة

تقدا كا ل مظ لال تشايا  مدق قيم مت نيس ادقيام تقا نيظ لنتاايظ ةاصظ ن  ه  لال لل  ىًه 

  مادقيام ندةتاد  م نائا  مدتاحظ.

 يرجى بيان ما يلي:

هل يتضمن التشريع الوطني السماح بإقامة جمعيات تعاونية إنتاجية خاصة بالمعوقين في دولتكم  -1

 الموقرة؟

 نق  -
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 جمعيات المعوقين التعاونية اإلنتاجية؟هل تدعم الحكومة  -2

 نق  -

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

 نديظ  واتداليظ نشع ط.لل  دالي دم قنا  د عخ  مت

 المادة السابعة عشرة

تقدا كا ل مظ لال تشايا  مدق قيم إلقادظ دشاعيا لنتاايظ صريعخ يليع ن ا ن نفن   أ  نامدشاعكظ دا 

 مدشاعيا ندةتاد  م نائا  مدتاحظ. لال لل  ىًه  آةعيمه 

 يرجى بيان ما يلي:

هل تشجع الحكومة إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة للمعوقين يديرونها بأنفسهم أو بالمشاركة مع  -1

 آخرين؟

 نق  -

 ما هي أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة إلقامة وإنجاح هذه المشاريع؟ -2

  متشريا نامتنني  دا  مدااس  بلال مشت م  بشةا   مدق قيم / ي لال صنل ق  متنديظ 26 / -1

 تةصي  نننظ دم  ملع ض  مدينعخ متد يا دشاعيا تشريايظ مألشةا  ً ي  إللاقظ  أنعى .

تنلي  دقاعض مقعض دنتاام يل يظ مألشةا  ً ي  إللاقظ متن يل ا تنلد ا  د عخ  مقدا  -2

   إللاقظ.قايا نامدشاعكظ دا  مادقيام  مةاصظ  متي تقنل نل

 المادة الثامنة عشرة

 معن   تتةً كا ل مظ  إلاع د م  مالددظ إللفاد أل  م  إلنتاج  متي ينتةلد ا  مدق ق م في لدا   دم 

  مادعكيظ أ  دم ادد دن ا.

 يرجى بيان ما يلي:

ً تعفي أدوات اإلنتاج التي يستخدمها المعوقون في عملهم من  -1 هل يوجد في تشريعاتكم نصوصا

 رسوم الجمركية، وهل اإلعفاء شامل أم جزئي؟ال

 شادا -                           نق                        -
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 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

  2017( مننظ 20ً ي  إللاقظ عق  )دم قان م حل ق  بشةا   46.. /

 المادة التاسعة عشرة

مادق قيمه  تللي    متق يقيظه  محعكيظ   مندقيظ   منصعيظه تقدا كا ل مظ لال ت فيع  مدقينام

  متن يالم  مالددظ مريع  ملالعيم ماحص ا لاي ا. 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل توفر الحكومة المعينات التعويضية، الحركية والسمعية والبصرية للمعوقين؟ 

 نق  -

 المادة.يرجى بيان اإلجراءات والتسهيالت التي تغطي المطلوب في هذه 

يل    مدااس  بلال مألشةا  ً ي  إللاقظ نت فيع  مدقينام  مندقيظ   محعكيظ   منصعيظ مألشةا  

  مدق قيم ددم تنطن  لاي    مشع ط.

 المادة العشرون

 تقدا كا ل مظ لال تشايا صنالظ  مدقينام  متق يقيظ دحايا.

 يرجى بيان ما يلي:

  المحلية للمعينات التعويضية للمعوقين؟هل يوجد برامج وخطط لتشجيع الصناعة 

 نق  -

 المادة الحادية والعشرون

تصلع كا ل مظ  متشعيقام  مالددظ متن يا حعكظ  تنلا  مدق قيم أ ناد  مقدا لنل لقادظ  مدنشآم 

  ماليلخه  تقدا لال لاع د  متح يع م  مقع عيظ لال  ملائ  دن ا.

 يرجى بيان ما يلي:

  اإلجراءات الالزمة لتسهيل حركة وتنقل المعوقين أثناء العمل عند إقامة هل تتضمن تشريعاتكم

 المنشآت الجديدة؟



40 

  
 

 نق  -

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.

 صذ ا  م  متي ت اي ت فيع لدكانيذظ  1993دتطانام  منناد  مةا  نابشةا  ً ي  إللاقظ مقا   ك ل

 ً ي  إللاقظ في  بننيظ لنل  إلنشاد.  مدقل مظ مألشةا عتينام  متينيعيظ   مت

 المادة الثانية والعشرون

تتةً كا ل مظ  إلاع د م  مقع عيظ ماحيا مظ ل م ت ديش ل ع  مدق قيم في  مقداه  لتاحظ  مفعصظ م   

 ماتقنيع لم قلع ت  .

 يرجى بيان ما يلي:

 هل تتبنى الدولة خطط وبرامج للحد من تهميش دور المعوقين في العمل؟ -1

 نق  -

 هل يوجد دور للمعوقين في التعبير عن مشاكلهم وقدراتهم؟ -2

 نق  -

 المادة الثالثة والعشرون

يننرذذي لاذذل كذذا ل مذذظ تشذذايا دنلدذذام  مقدذذاا لاذذل تةصذذي   تكييذذد اذذدد دذذم أنشذذطت ا  مةلديذذظ 

   متقا نيظ   واتداليظ معلايظ ألقائ ا دم  مقداا  مدق قيمه ندا يتالد  دا لع د للاقت  . 

 بيان ما يلي:يرجى 

هل تشجع حكومة دولتكم الموقرة منظمات العمال على االهتمام بالمعوقين وإشراكهم في أنشزطتها  -1

 المتنوعة؟ وتخصيص جزء من أنشطتها لخدمة المعوقين؟

 نق  -

 يرجى بيان نوع الخدمات التي تقدمها النقابات للمعوقين، ومدى مالئمتها مع ظروف إعاقتهم. -2

دليعيظ لالقام  مقدا / تنلي   مقدا  منلاني  إلشع د لاذل ت نذيس  منلانذام  لدا ذا  شذع ط  ونتنذاي 

 في ا مدم تنطن  لاي   مشع ط ل م  متدييد نيم  بشةا  ً ي  مقاقظ  غيعى  
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 المادة الرابعة والعشرون

له أ  يحلل تشعيا كا ل مظ  إلاع د م  مكفياظ نتدكيم  مدق ق دم  نتةل     مد  صالم  مقادظ داانا

 ن نقاع دةفقظ.

 يرجى بيان ما يلي:

  هل تنص تشريعاتكم على إعفاء المعوقين من دفع أجور المواصالت العامة حين استخدامهم لها؟ 

 و -

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 المادة الخامسة والعشرون

يكفا تشعيا كا ل مظ للفاد  مدق ق انليا لنل  نتيع له نياعخ دح عخ ونتةل د   مشةصي دم لفا 

له  يدنح ىً   ودتياد نص عخ ل عيظ تحللىا  متشعيقام  مدحايظ.   عن د ا  مادعكيظ كايا أ  ادئيا

 يرجى بيان ما يلي:

رة محورة الستخدامه هل تنص تشريعاتكم على إعفاء جمركي خاص بالمعوق عند استيراده سيا -1

 الشخصي؟

 نق  -

 اإلعفاء كامل؟ أم جزئي؟ وما هي نسبته؟ -2

 كادا  -

  : نننت 

 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

تقفل كايا ل   نذطظ نلذا   حذلخ دةصصذظ ونذتقداا  مشذة  ًي  إللاقذظ دذم  معنذ    ىـ:/ 2/ 46  / 

 مادعكيذظ   مقذذعينيظ  مقادذظ لاذذل  مدنيقذام   مقذذعينظ  مةاصذظ  عنذذ   ط  نذا  مذذ  عل م  أي عنذذ   

 أةعى )قان م حل ق  بشةا  ً ي  إللاقظ(
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

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

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

 عدم التغطية التشريعية ألحكام: -2

بعض الوظائف والمهن في األجهززة غل ش  والتي تنص على إعطاء األولوية للمعوقين ( 14المادة ) -

تعطزي فيهزا األولويزة الحكومية وغير الحكومية، حيث لم يبين الرد وجود بعزض الوظزائف والمهزن 

 لألشخاص ذوي اإلعاقة بحكم التشريع الوطني. 

العمال لجزء من أنشطتها الخدمية لم يحدد الرد وجود نص يتعلق بتخصيص منظمات ( 23المادة ) -

 لرعاية أعضائها من العمال المعوقين.  والتعاونية واالجتماعية

 بإعفاء المعوقين من دفع أجور المواصالت العامة حين إستخدامهم لها. المتعلقة  (24المادة ) -

راج نصززوص نظززراً لعززدم إد 18 المززادة لحكززمللجنززة التأكززد مززن وجززود التغطيززة التشززريعية  لززم يتسززن   -3

 م ضمن التقرير.  الحك االتشريعات التي تغطي هذ

 

* * * 

 اإلتفاقيات غير الُمصادق عليها

 .االجتماعيةبشأن المستوى األدنى للتأمينات  1971( لسنة 3اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

  1971( مننظ 3تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )دم  مدداكظ  بعلنيظ  م اشديظ  صا دكتي  مقدا  مقعني 

   ااد في ىً   معل دا ياي: –

 بشأن المستوى االدنى للخدمات االجتماعية  1971( لسنة 3هل تم عرض االتفاقية العربية رقم ) -1

 ت  لعض  وتفاقيظ لال  د عخ  مقدا  

 ؟االجراء الذي اتخذته هذه السلطاتما هو  -2

 ت   ةً  مقا  ناوتفاقيظ  
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 تم اتخاذه بشأنها؟هل تم عرض االتفاقيات على السلطة المختصة بالتصديق؟ ما هو االجراء الذي  -3

 ه م  يت  لعق ا لال  مناطظ  مدةتصظ نامتصلي  و

ماهي هذه الصعوبات ان هل يوجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟   -4

  وجدت؟

و ت ال ترطيظ تشعيقيظ مقلل كنيع دم  حكا  تا    متصلي ه حيلنق  ي ال صق نام تشعيقيظ تح ا ل م 

  ني وعل مد  ل في قان م  مقدا 

 هل هناك صعوبات اخرى تحول دون التصديق على االتفاقية حتى االن؟ -5

 نق ه  ًم  نإاع د  متقليالم  مالددظ لال قان م  مقدا ميت  ف    حكا   وتفاقيظ  مدًك عخ في  مد  ل  منانلظ 

 لديكم للتغلب على الصعوبات سابقة الذكر بهدف تسهيل التصديق؟ هل هناك تصورات -6

 و 

( من 2الفقرة ) بأحكام؟ عمال ا ان تسهل التصديق على االتفاقيةهل تم اتخاذ اجراءات من شانه -7

 ؟ اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ( من نظام16المادة )

 االجراءات؟ما هي  -

 م  يت   تةاً  يظ  اع د م

 ؟ 1976التي صدرت بعد سنة الواردة في االتفاقية في تشريعاتكم  باألحكامما مدى االسترشاد  -8

ليالت    متي كام  تق 1996( مننظ 8دم قان م  مقدا عق  ) ن ا في كافظ ق  نيم  مقدا  نتل دل ملل ت  تقدي

 2010 ةعىا ننظ 

كم لهذا التقرير تماشيا مع اعدادهل تم التنسيق مع منظمات اصحاب االعمال والعمال في بلدكم حين  -9

 ؟ اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ( من نظام17به المادة ) ضيتقما 

 ما هي وجهة نظر كل منها حول هذا التقرير ان وجدت؟  -

حيل يت   متنني  نشكا ل عي  دنتدع نيم  ما ام  محك ديظ   صحاي  مقدا   مقداا لنل دناقشظ  ي  هنق 

تشعيا لدامي  ةاصظ دم ةالا  ماانظ  م ال يظ مشت م  مقدا  نامعغ  دم  مت  ف   مكنيع نيم  ودتياد م 

 ودتياد م  م  علخ في   مددن حظ في  وتفاقيظ  نيم دا ى  دنص   لاي  في  ملان م  ً  م ىنا  اداظ دم
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 نقض  مصق نام و  ن  و د مم ىنا    وتفاقيظهتف قا   دتياد  ددا نصم لاي   أك ع متشعيا  وعلني ىي 

  مع ىم. مفنيظ   متشعيقيظ   وقتصاليظ  متي تح ا ل م  مللعخ لال  متصلي  لال  وتفاقيظ في  م قم 

 

 الجهة االدارية التي تولت اعداد هذا التقرير  -

  د عخ  مقدا / مل ئعخ  ملان نيظ 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 1971( لسنة 3الخاص باإلتفاقية رقم )اللجنة علماً بما جاء في تقرير المملكة األردنية الهاشمية  أخذت

عرض اإلتفاقية على لاألدنى للتأمينات االجتماعية، وتأمل سرعة إتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن المستوى 

 السلطة المختصة بالتصديق. 

* * * 

 

 بشأن المرأة العاملة. 1976( لسنة 5اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

دم  مدداكظ  بعلنيظ  م اشديظ  1976 ( مننظ5 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

  ااد في ىً   معل دا ياي: –

  بشأن المرأة العاملة   1976( لسنة 5هل تم عرض االتفاقية العربية رقم ) -1

 ت  لعض  وتفاقيظ لال  د عخ  مقدا

 السلطات؟ما هو االجراء الذي اتخذته هذه  -2

 ت   ةً  مقا  ناوتفاقيظ  

 تم عرض االتفاقيات على السلطة المختصة بالتصديق؟ ما هو االجراء الذي تم اتخاذه بشأنها؟ هل -3

 م  يت  لعق ا لال  مناطظ  مدةتصظ نامتصلي   وه
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 صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟   وجدتهل  -4

  وجدت؟ماهي هذه الصعوبات ان 

  و ت ال ترطيظ تشعيقيظ مقلل كنيع دم  حكا  تا  متصلي ه حيلصق نام تشعيقيظ تح ا ل م وجد تنق  

 . بعلني مد  ل في قان م  مقدا 

 هل هناك صعوبات اخرى تحول دون التصديق على االتفاقية حتى االن؟ -5

 مدًك عخ في  مد  ل نق ه  ًم  نإاع د  متقليالم  مالددظ لال قان م  مقدا ميت  ف    حكا   وتفاقيظ 

  . منانلظ

 هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سابقة الذكر بهدف تسهيل التصديق؟ -6

 و 

( من المادة 2الفقرة ) بأحكامعمال  االتفاقية؟هل تم اتخاذ اجراءات من شانها ان تسهل التصديق على  -7

  العربية؟( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل 16)

 االجراءات؟ما هي  -

 م  يت   تةاً  يظ  اع د م

 ؟ 1976الواردة في االتفاقية في تشريعاتكم التي صدرت بعد سنة  باألحكامما مدى االسترشاد  -8

 تقليالت    متي كام  1996( مننظ 8ملل ت  تقدين ا في كافظ ق  نيم  مقدا  نتل د  دم قان م  مقدا عق  )

  2010 ةعىا ننظ 

تم التنسيق مع منظمات اصحاب االعمال والعمال في بلدكم حين اعدادكم لهذا التقرير تماشيا مع  هل -9

  العربية؟( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل 17ما تقتضي به المادة )

 ما هي وجهة نظر كل منها حول هذا التقرير ان وجدت؟  -

يت   متنني  نشكا ل عي  دنتدع نيم  ما ام  محك ديظ   صحاي  مقدا   مقداا لنل دناقشظ  ي  نق ه حيل

تشعيا لدامي  ةاصظ دم ةالا  ماانظ  م ال يظ مشت م  مقدا  نامعغ  دم  مت  ف   مكنيع نيم  ودتياد م 

دتياد م  م  علخ في  مددن حظ في  وتفاقيظ  نيم دا ى  دنص   لاي  في  ملان م  ً  م ىنا  اداظ دم  و

 نقض  مصق نام و  ن  و د مم ىنا    وتفاقيظه متشعيا  وعلني ىي  ك ع تف قا   دتياد  ددا نصم لاي  

  مفنيظ   متشعيقيظ   وقتصاليظ  متي تح ا ل م  مللعخ لال  متصلي  لال  وتفاقيظ في  م قم  مع ىم .
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 الجهة االدارية التي تولت اعداد هذا التقرير  -

  د عخ  مقدا / مل ئعخ  ملان نيظ 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 1976( لسنة 5)اللجنة علماً بما جاء في تقرير المملكة األردنية الهاشمية الخاص باإلتفاقية رقم  أخذت

على السلطة المختصة  عرض اإلتفاقيةل، وتأمل سرعة إتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن المرأة العاملة

 بالتصديق. 

* * * 

 

 بشأن عمل األحداث. 1996( لسنة 18اإلتفاقية العربية رقم ) -ج

دذذم  مدداكذذظ  بعلنيذذظ  1996( منذذنظ 18 صذذا دكتذذي  مقدذذا  مقعنذذي تلعيذذع حذذ ا  وتفاقيذذظ  مقعنيذذظ عقذذ  )

  ااد في ىً   معل دا ياي: – م اشديظ 

  بشأن عمل االحداث  1971( لسنة 18تم عرض االتفاقية العربية رقم ) هل -1

 ت  لعض  وتفاقيظ لال  د عخ  مقدا

 ما هو االجراء الذي اتخذته هذه السلطات ؟ -2

 ت   ةً  مقا  ناوتفاقيظ  

 هل تم عرض االتفاقيات على السلطة المختصة بالتصديق؟ ما هو االجراء الذي تم اتخاذه بشأنها؟ -3

 ه م  يت  لعق ا لال  مناطظ  مدةتصظ نامتصلي  و

 هل يوجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟   -4

  وجدت؟ماهي هذه الصعوبات ان 

و ت ال ترطيظ تشعيقيظ مقلل كنيع دم  حكا  تا    متصلي ه حيلنق  ي ال صق نام تشعيقيظ تح ا ل م 

  مد  ل في قان م  مقدا  وعلني 

 هل هناك صعوبات اخرى تحول دون التصديق على االتفاقية حتى االن؟ -5

 نق ه  ًم  نإاع د  متقليالم  مالددظ لال قان م  مقدا ميت  ف    حكا   وتفاقيظ  مدًك عخ في  مد  ل  منانلظ 

 تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سابقة الذكر بهدف تسهيل التصديق؟هل هناك  -6
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 و 

( من 2الفقرة ) بأحكامهل تم اتخاذ اجراءات من شانها ان تسهل التصديق على االتفاقية ؟ عمال  -7

  العربية؟( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل 16المادة )

 االجراءات؟ما هي  -

 لاع د مم  يت   تةاً  يظ 

 ؟ 1976الواردة في االتفاقية في تشريعاتكم التي صدرت بعد سنة  باألحكامما مدى االسترشاد  -8

 تقليالت    متي كام  1996( مننظ 8دم قان م  مقدا عق  ) ن ا في كافظ ق  نيم  مقدا  نتل دل ملل ت  تقدي

  2010 ةعىا ننظ 

حين اعدادكم لهذا التقرير تماشيا مع  هل تم التنسيق مع منظمات اصحاب االعمال والعمال في بلدكم -9

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟ 17ما تقتضي به المادة )

 ما هي وجهة نظر كل منها حول هذا التقرير ان وجدت؟  -

يت   متنني  نشكا ل عي  دنتدع نيم  ما ام  محك ديظ   صحاي  مقدا   مقداا لنل دناقشظ  ي  نق ه حيل

تشعيا لدامي  ةاصظ دم ةالا  ماانظ  م ال يظ مشت م  مقدا  نامعغ  دم  مت  ف   مكنيع نيم  ودتياد م 

دتياد م  م  علخ في  مددن حظ في  وتفاقيظ  نيم دا ى  دنص   لاي  في  ملان م  ً  م ىنا  اداظ دم  و

 نقض  مصق نام و  ن  و د مم ىنا    وتفاقيظهتف قا   دتياد  ددا نصم لاي   أك ع متشعيا  وعلني ىي 

  مع ىم. مفنيظ   متشعيقيظ   وقتصاليظ  متي تح ا ل م  مللعخ لال  متصلي  لال  وتفاقيظ في  م قم 

 الجهة االدارية التي تولت اعداد هذا التقرير  -

  د عخ  مقدا / مل ئعخ  ملان نيظ 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 1996( لسنة 18)اللجنة علماً بما جاء في تقرير المملكة األردنية الهاشمية الخاص باإلتفاقية رقم  أخذت

على السلطة المختصة  عرض اإلتفاقيةسرعة إتخاذ اإلجراءات الالزمة ل ، وتأملبشأن عمل األحداث

 بالتصديق. 

 

* * * 
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 بشأن تفتيش العمل. 1998( لسنة 19اإلتفاقية العربية رقم ) -د

دذذم  مدداكذذظ  بعلنيذذظ  1998( منذذنظ 19 صذذا دكتذذي  مقدذذا  مقعنذذي تلعيذذع حذذ ا  وتفاقيذذظ  مقعنيذذظ عقذذ  )

  ااد في ىً   معل دا ياي: – م اشديظ 

 بشأن التفتيش على العمل. 1998( لسنة 19)هل تم عرض االتفاقية العربية رقم  -1

 ت  لعض  وتفاقيظ لال  د عخ  مقدا

 السلطات؟ما هو االجراء الذي اتخذته هذه  -2

 ت   ةً  مقا  ناوتفاقيظ 

 هل تم عرض االتفاقيات على السلطة المختصة بالتصديق؟ ما هو االجراء الذي تم اتخاذه بشأنها؟ -3

 م  يت  لعق ا لال  مناطظ  مدةتصظ نامتصلي   وه

 هل يوجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟   -4

  وجدت؟ماهي هذه الصعوبات ان 

و ت ال ترطيظ تشعيقيظ مقلل كنيع دم  حكا  تا    متصلي ه حيلنق  ي ال صق نام تشعيقيظ تح ا ل م 

  مد  ل في قان م  مقدا  وعلني 

 هل هناك صعوبات اخرى تحول دون التصديق على االتفاقية حتى االن؟ -5

 نق ه  ًم  نإاع د  متقليالم  مالددظ لال قان م  مقدا ميت  ف    حكا   وتفاقيظ  مدًك عخ في  مد  ل  منانلظ 

 لديكم للتغلب على الصعوبات سابقة الذكر بهدف تسهيل التصديق؟ هل هناك تصورات -6

 و 

( من 2الفقرة ) بأحكامعمال  االتفاقية؟هل تم اتخاذ اجراءات من شانها ان تسهل التصديق على  -7

  العربية؟( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل 16المادة )

 االجراءات؟ما هي  -

 م  يت   تةاً  يظ  اع د م

 ؟ 1976الواردة في االتفاقية في تشريعاتكم التي صدرت بعد سنة  باألحكامما مدى االسترشاد  -8

 تقليالت    متي  1996( مننظ 8دم قان م  مقدا عق  ) ن ا في كافظ ق  نيم  مقدا  نتل دل ملل ت  تقدي

  2010كام  ةعىا ننظ 
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هل تم التنسيق مع منظمات اصحاب االعمال والعمال في بلدكم حين اعدادكم لهذا التقرير تماشيا مع  -9

  العربية؟( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل 17ما تقتضي به المادة )

 ما هي وجهة نظر كل منها حول هذا التقرير ان وجدت؟  -

ك ديظ   صحاي  مقدا   مقداا لنل دناقشظ  ي يت   متنني  نشكا ل عي  دنتدع نيم  ما ام  مح نق ه حيل

تشعيا لدامي  ةاصظ دم ةالا  ماانظ  م ال يظ مشت م  مقدا  نامعغ  دم  مت  ف   مكنيع نيم  ودتياد م 

 مددن حظ في  وتفاقيظ  نيم دا ى  دنص   لاي  في  ملان م  ً  م ىنا  اداظ دم  ودتياد م  م  علخ في 

 نقض  مصق نام و  ن  و د مم ىنا    وتفاقيظهتف قا   دتياد  ددا نصم لاي   أك ع متشعيا  وعلني ىي 

  مع ىم. مفنيظ   متشعيقيظ   وقتصاليظ  متي تح ا ل م  مللعخ لال  متصلي  لال  وتفاقيظ في  م قم 

 

 الجهة االدارية التي تولت اعداد هذا التقرير  -

  د عخ  مقدا / مل ئعخ  ملان نيظ 

 

 اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:* وبدراسة 

 1998( لسنة 19)اللجنة علماً بما جاء في تقرير المملكة األردنية الهاشمية الخاص باإلتفاقية رقم  أخذت

عرض اإلتفاقية على السلطة المختصة لبشأن تفتيش العمل، وتأمل سرعة إتخاذ اإلجراءات الالزمة 

 بالتصديق. 

 

* * * 
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 االمارات العربية المتحدةدولة  .2    

 اإلتفاقيات غير الُمصادق عليها

 .المرأة العاملةبشأن  1976( لسنة 5اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

ل مذظ  ودذاع م  مقعنيذظ دذم  1976( منذنظ 5 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عقذ  )

  ااد في ىً   معل دا ياي: –  مدتحلخ

( دذذم نلذذا   تفاقيذذام 16)مادذذالخ ألذذل ىذذً   متلعيذذع دذذم قنذذا حك دذذظ ل مذذظ  إلدذذاع م  مقعنيذذظ  مدتحذذلخ طنلذذا 

.  فيدا يتقا  ننيام  إلاع د م 30/8/2017 ت صيام  مقدا  مقعنيظ  ى  يرطي  مفتعخ  مددنيظ  مدنت يظ في 

لا ماند ًج  مدقل دم قنا دكتي  مقدذا  مدتةًخ متن يا  متصلي  لال  وتفاقيام  متي م  يت   متصلي  لاي ا  ف

  مقعني.

بشأن المرأة العاملة على السلطات المختصة؟ ما  1976( لسنة 5هل تم عرض االتفاقية العربية رقم ) .1

 هي هذه السلطات؟

نش م  مدعأخ  مقاداظ لال  مناطام  مدقنيظ في  مل مظه حيذل تذ   1976( مقا  5نق  ت  لعض  وتفاقيظ عق  )

لم  وتفاقيظ  مل  إلل عخ  مدقنيظ ندااس  م دع د إلنل د  معأي  مفني نش ن ا  دم  ذ   مت صذيظ لدذا عفا ننة  

نإعااد  متصلي  أ  نامد  فلظ لال  متصلي    حامت ا مادااس  ولال مالتحاله لدال ن حكا   منلا   ملنت عي 

  لاذل  وتفاقيذام   مدقاىذل م   مًي ين  لال أم  مدااس  ولال مالتحذال ىذ   منذاطظ  مدةتصذظ نامتصذلي

  مل ميظ.

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطات؟ .2

 أةً  مقا  ناوتفاقيظ دا  مت صيظ نإعااد  متصلي  لاي ا.

هززل يوجززد صززعوبات تشززريعية تحززول دون التصززديق علززى االتفاقيززة فززي الوقززت الحززالي؟ مززاهي هززذه  .3

تشززريع الززوطني لالطززالع عليهززا مززن قبززل لجنززة يرجززى ذكززر تعززارض أحكززام االتفاقيززة مززع اله الصززعوبات

 الخبراء القانونيين

 محدايظ  ملان نيظ مادعأخ  مقاداظ  تللي  كا ننا  ملل  م ا متدكين ذا  1980مقا   8ي فع  ملان م  وتحالي عق  

  مدشاعكظ  مفقامظ في ن ق  مقدا في  مل مظ

ل  متصلي  لال  وتفاقيظ م ا ل تقذاعض نذيم نقذض نصذ    ملذان م  دذ  ل ه نلع ل لو أن  دم  مصقي حاميا

  وتفاقيظ دحا  ملع نظه مقا دم أنعدىا:
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o  أم  ملان م يدنح  مدعأخ  مقاداظ لاادخ  م قا مدذلخ ةدنذظ   عنقذ م ي دذاه نيندذا تذن   وتفاقيذظ لاذل  م

 ( لشعخ أنانيا.10تك م لاادخ  م قا مدلخ )

 مدنلدظ مقدا  مدعأخ كافظ  ملطالام  وقتصاليظ فذي   م  وتفاقيظ تشيع لمل قع عخ أم تشدا  متشعيقام

 – مدنل  مقالقام  مقدا  1980مقا   8 مل مظه  لال  بة   ملطاع  مدع ليه   ملان م  وتحالي عق  

ينذت ني دذم نطذاق تطنيلذ  ماقذادايم فذي  –ش ن  في ًم  ش م  بغانيظ  مقلدل دم ق  نيم  مقدا  مقعنيذظ 

  ملطاع  مدع لي.

صعوبات عملية / اقتصادية / اجتماعية أو سياسية تحول دون التصديق على االتفاقيزة حتزى  هل يوجد .4

 ؟األن

 . قتصاليظ نق  ت ال صق نام

هل هناك تصزورات لزديكم للتغلزب علزى الصزعوبات التزي ذكزرتم بهزدف تسزهيل التصزديق علزى االتفاقيزة  .5

  مستقبال؟ ما هي هذه التصورات؟

تط يع تشعيقات ا ندا يتف  دا أحلل  مدقذاييع  مل ميذظ  نذيت   ونتعشذال ندذ  ل ل مظ  وداع م حعيصظ لال 

  وتفاقيظ لنل تط يع  متشعيقام في  مدنتلنا.

 التصديق على االتفاقية؟ ما هي هذه االجراءات؟تسهل  ل تم اتخاذ اجراءات من شأنها انه .6

 نق ه حيل ت  لعض  وتفاقيظ لال  ما ام  مدةتصظ.

 ؟ 1976اد باألحكام الواردة في االتفاقية في تشريعاتكم التي صدرت بعد عام ما مدى االسترش .7

في شذ م تنلذي  لالقذام  مقدذا فذي  مفصذا  م امذل دذم  منذاي  1980مقا   8ينل   ملان م  وتحالي عق  

  م اني دن ه تشريا  بحل ل   منناده  ًم  لال  منح   متامي: 

   ه في شذ م تنلذي   مقدذاه  مقادذا ن نذ  " كذا ًكذع أ  1980مقا   8لعد  ملان م  وتحالي عق

أن ل يقدا ملذاد أاذع د دذا كذام ن لذ  فذي ةلدذظ صذاحي  مقدذا  تحذم لل عتذ   لشذع ف  .... "    

( 32نيم  مدعأخ   معاا في تشذعيقام  مقدذاه كدذا أم نذ   مدذالخ ) قل حل   مدنا  خ ى  نًم  

ا  خ فذي  باذ ع نذيم  مدذعأخ   معاذا حيذل تذن   مدذالخ صذع حظ لاذل دذنح  مدذعأخ ي اي  مدنذ

  باع  مددا ا باع  معاا لً  كانم تل   نً م  مقدا. 
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 ( تشذذريا  مننذذاد فذذي  بلدذذاا  مةطذذعخ أ   مشذذاقظ أ  29يحلذذع  ملذذان م ند اذذي نذذ   مدذذالخ )

 بلدذاا  متذي و  1981مقا   6/1 مقاعخ نامصحظ أ   بةالقه كدا يحلل  ملع ع  م د عي عق  

 يا د تشريا  منناد في ا.

 ( تشريا  منناد ميالل دحلل ل  مدلص ل نكادظ  مايا ن ن ا دلخ 27يحلع  ملان م ند اي ن   مدالخ )

ل. لشعخو تلا لم لحلى   نالظ دتتاميظ تشدا  مفتعخ دم  مقاشعخ دنادل  حتل  منانقظ صناحا

  ( دم  ملان م  محصذ ا لاذل لاذادخ  قذا نذ اع 30 مدالخ ) تنتح   مدعأخ  مقاداظ ند اي ن

كاداه شعيطظ أو تلا دلخ ةلدت ا  مدنتدعخ ملى صاحي  مقدا لم نن ه نحيذل تكذ م لاادت ذا 

ننصد أاع لً  م  تكم قل أكدام  مدلخ  مدشاع  مي اه كدا أم م ا  مح  أم تنلطا لم  مقدا نل م 

طقظ لً  كام ىً   ونلطاع ننني دذعض و يدكن ذا دذم أاع مدلخ أقصاىا دائظ ي   دتصاظ أ  دتل

  مق لخ لمل لدا ا 

  مادعأخ  مقاداظ أيقا ند اي نص    ملان م فقالل لم فتعخ  مع حظ  مدلععخ  مح  في  محص ا

لال فتعتيم ماع حظ ي ديا مرعض  عقاع طفا اه لاذل أو تديذل كذا دن دذا لاذل نصذد نذالظه 

  باع. و يتعتي لال ًم   ي تةفيض في 

هل تم التنسيق مع منظمزات أصزحاب االعمزال والعمزال فزي بلزدكم حزين إعزدادكم لهزذا التقريزر؟ مزا هزي  .8

 وجهة نظر كال منهم حول هذا التقرير ان وجدت؟

ددذذ ال لذذم دنلدذذام أصذذحاي )   مصذذنالظ متلعيذذع  مذذل كذذا دذذم  تحذذال غذذعد  متاذذاعخ  دذذمتذذ   عنذذاا ننذذة  

 ادقيظ  متنني  ماادقيام  مد نيظ  مقاداظ في  مل مظ )دد ال لم دنلدام  مقداا( دا طاي د  فاتنا   ولداا(

 . مةص   ن د ن  في  مدنلدظ نننةظ لم أي دالحلام قل تعلنا في ىً   ندالحلات  ه

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

( لعززام 5رقززم )الخززاص باإلتفاقيززة  العربيززة المتحززدة دولززة اإلمززاراتاللجنززة علمززاً بمززا جززاء فززي تقريززر  أخززذت

عرض اإلتفاقيزة علزى السزلطة لإتخاذ اإلجراءات الالزمة  اإلستمرار في، وتأمل بشأن المرأة العاملة 1976

 المختصة بالتصديق. 

 

* * * 
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 بشأن السالمة والصحة المهنية. 1977( لسنة 7اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

ل مذظ  ودذاع م  مقعنيذظ دذم  1977( منذنظ 7 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عقذ  )

  ااد في ىً   معل دا ياي: –  مدتحلخ

( دذذم نلذذا   تفاقيذذام 16)مادذذالخ ألذذل ىذذً   متلعيذذع دذذم قنذذا حك دذذظ ل مذذظ  إلدذذاع م  مقعنيذذظ  مدتحذذلخ طنلذذا 

.  فيدا يتقا  ننيام  إلاع د م 30/8/2017 مفتعخ  مددنيظ  مدنت يظ في  ت صيام  مقدا  مقعنيظ  ى  يرطي 

 مدتةًخ متن يا  متصلي  لال  وتفاقيام  متي م  يت   متصلي  لاي ا  فلا ماند ًج  مدقل دم قنا دكتي  مقدذا 

  مقعني.

السزلطات علزى  السزالمة والصزحة المهنيزةبشزأن  1977( لسنة 7هل تم عرض االتفاقية العربية رقم ). 1

 المختصة؟ ما هي هذه السلطات؟

 منذاطام  مدقنيذظ فذي   منذالدظ   مصذحظ  مد نيذظ لاذلنشذ م  1977( منذنظ 7)عقذ  نق  تذ  لذعض  وتفاقيذظ 

 مل مظه حيل ت  عفا ننة  لم  وتفاقيظ  مل  إلل عخ  مدقنيظ ندااس  م دع د إلنل د  معأي  مفني نشذ ن ا  دذم 

أ  نامد  فلظ لال  متصلي    حامت ا مادااس  ولال مالتحذاله لدذال ن حكذا       مت صيظ لدا ن عااد  متصلي 

 منلذذا   ملنذذت عي   مذذًي يذذن  لاذذل أم  مدااذذس  ولاذذل مالتحذذال ىذذ   منذذاطظ  مدةتصذذظ نامتصذذلي  لاذذل 

  وتفاقيام   مدقاىل م  مل ميظ.

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطات؟. 2

  مت صيظ نإعااد  متصلي  لاي ا.أةً  مقا  ناوتفاقيظ دا 

وجززد صززعوبات تشززريعية تحززول دون التصززديق علززى االتفاقيززة فززي الوقززت الحززالي؟ مززاهي هززذه تهززل . 3

  ؟الصعوبات

ت ال صذق نظ فذي  متصذلي  لاذل  وتفاقيذظ نلذع  بم نقذض دذ  ل  وتفاقيذظ و تتذ فع م ذا  مترطيذظ  متشذعيقيظ 

دذم  وتفاقيذظ  15  14  13  12ل ننيا  مد اا  مدذ  ل عقذ   مالددظ ند اي نص    ملان م  م طنيه لا

 دحا  مدتانقظ.

وجد صعوبات عملية / اقتصادية / اجتماعية أو سياسية تحول دون التصزديق علزى االتفاقيزة حتزى تهل . 4

 ؟األن

 عندا تك م ىنا  نقض  مصق نام  وقتصاليظ  مكم و ت ال صق نام  اتداليظ    نيانيظ.
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تصزورات لزديكم للتغلزب علزى الصزعوبات التزي ذكزرتم بهزدف تسزهيل التصزديق علزى االتفاقيزة هل هنزاك . 5

  مستقبال؟ ما هي هذه التصورات؟

ل مظ  وداع م حعيصظ لال تط يع تشعيقات ا ندا يتف  دا أحلل  مدقذاييع  مل ميذظ  نذيت   ونتعشذال ندذ  ل 

 . وتفاقيظ لنل تط يع  متشعيقام في  مدنتلنا

 سهل التصديق على االتفاقية؟ ما هي هذه االجراءات؟تم اتخاذ اجراءات من شأنها ان ت هل. 6

 نق ه حيل ت  لعض  وتفاقيظ لال  ما ام  مدةتصظ.

 ؟1977ما مدى االسترشاد باألحكام الواردة في االتفاقية في تشريعاتكم التي صدرت بعد عام . 7

تط يع  متشعيقام ً م  مقالقظه  في ىًه  مصذلل نشذيع  مذل نق  ت   ةً نص    وتفاقيظ نقيم  ولتناع لنل 

ه يذنل  فذي  مفصذا  مةذادس دنذ  نذالدظ  مقدذاا   قذايت    علذايت   1980( مقذا  8 ملان م  وتحالي عقذ  )

فذي شذ م تحليذل أنذاميي  تذل نيع  1982( منذنظ 32 مصحيظ   واتداليظه لقافظ  مل  ملع ع  م د عي عق  )

ه 9ه 8ه 7ه 6ه 5ه 4ا دم دةاطع  مقداه تتف  نص ص دا دا دا ااد في  مدذ  ل عقذ  ) م قايظ محدايظ  مقدا

 ( دم  وتفاقيظ.13ه 12ه 10

( لاذل كذا صذاحي لدذا أم يذ فع  نذائا  م قايذظ  مدنانذنظ محدايذظ  مقدذاا دذم أةطذاع  إلصذانام 92دالخ )

 بةطذاع  متذي قذل تذنا  لذم   بدع ض  مد نيظ  متذي قذل تحذلل أ نذاد  مقدذا  كذًم  أةطذاع  محعيذ   نذائع 

 نتقداا  آلوم  غيعىا دم أل  م  مقدا كدا ياذي لايذ   تنذاع كافذظ أنذاميي  م قايذظ  بةذعى  متذي تلععىذا 

 د عخ  مقدا   مشت م  واتداليذظ  لاذل  مقادذا أم ينذتةل  أا ذدخ  م قايذظ   مدالنذس  متذي يذد ل ن ذا م ذً  

ي ت لد لمل حدايت  دم  بةطاع  أم يدتنا لم  مليا  ن ي  مرعض   م ينفً اديا تقايدام صاحي  مقدا  مت

 لدا دم ش ن  لعقاظ تنفيً تا   متقايدام.

لال كا صاحي لدا أم يقا  في دكام لذاىع دذم دكذام  مقدذا تقايدذام دفصذاظ نشذ م  نذائا  (92دالخ )

نامارذظ  مقعنيذظ  مرذظ  دنا  محعي   حدايظ  مقداا دم  بةطاع  متي قل يتقعق م م ا أ ناد ت ليظ لدا    ًم 

 أةعى يف د ا  مقادا لنل  وقتقاد.

ل أ  صنالي  مإلنقافام  مطنيظ دد لخ نابل يظ   بعنطذظ 93 مدالخ ) ( لال كا صاحي لدا أم يقل صنل قا

  مدط ذذع م  غيعىذذا دذذم  نذذائا  إلنذذقاد  متذذي تلععىذذا  د عخ  مقدذذا   مشذذت م  واتداليذذظ  يةصذذ  

 ي قا  مصنل ق في دكام لاىع  في دتنا ا يذل  مقدذاا  يق ذل نانذتقدام   صنل ق لنقاد مكا دائظ لادا

  .لمل دتةص  في تللي   إلنقافام  مطنيظ
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( دا لل   إلةذالا ن حكذا   ماذ  ئح   ملذع ع م  متذي تصذلعىا  منذاطام  محك ديذظ  مدةتصذظ ياذي 94دالخ )

دم أداكم  مقدا  أم يد ل ىًه  بدكنظ لال صاحي  مقدا أم ي فع أنناي  منلافظ   مت  يظ  متادظ مكا دكام 

 .ناإلقادخ  مدناننظ   مدياه  مصامحظ ماشعي  ل ع م  مدياه

( لال صاحي  مقدا أم يق ل لمل طنيذي أ  أك ذع فحذ  لدامذ   مدقعقذيم مةطذع  إلصذانظ ن حذل 95دالخ )

ل شادالل دعخ كا نتظ أش  ع لاذل  بك ذع نصذفظ أدع ض  مد نظ  مدحللخ في  مال ا  مداح  ن ً   ملان م فحصا

 ل عيظ  أم ي نم نتياظ ًم   مفح  في ناالت   كًم  في دافام أ مئ   مقداا.

لاذل  بطنذاد أم ينارذ   فذ ع ل صذاحي  مقدذا  ل ئذعخ  مقدذا لذم حذاوم  بدذع ض  مد نيذظ  متذي تل ذع نذيم 

ايذظ  مالددذظ  لاذل صذاحي  مقداا  حاوم  م فاخ  مناشئظ لن ا نقل  مت كل دن ا نإاع د  منح ل  مطنيظ   مدقد

  مقدا نل عخ أم يناغ ًم  مل ئعخ  مقدا.

 ماطنيي  مًي ياعي  مفح   مل عي أم يطاي للالخ فح  أي لادا تقذعض مدذعض د نذي نقذل دذلخ  قذا 

 دم  مفتعخ  مل عيظ  مدنص   لاي ا في  مفلعخ  ب مل دم ىًه  مدالخ لً   ال أم حامت  تنتللي ًم .

ا   مشذذت م  واتداليذذظ نقذذل  نذذتطالع عأي  د عخ  مصذذحظ أم يحذذلل نلذذع ع م دنذذ  ( مذذ ديع  مقدذذ97دذذالخ )

 متل نيع  مقادظ   م قايظ  مصذحيظ  متذي تطنذ  لاذل اديذا  مدنشذآم  متذي تنذتةل  لدذاو  و نذيدا فيدذا يتقاذ  

دذا يقكذع نتل نيع  منالدظ   إلناعخ   مت  يظ  غعد  مطقا   ت ديم  مدياه  مصامحظ ماشذعي  مانلافذظ  تصذفيظ 

  ما  دم غناع  لةام  تحليل  وحتياطام  م  اي  تةاًىا قل  محعي    متياع  مك عنائي.

( لاذل صذاحي  مقدذا أ  دذم ينذ ي لنذ  أم يقاذ   مقادذا لنذل  نذتةل د  ندةذاطع د نتذ    نذذائا 98دذالخ )

 ظ  مقدا. م قايظ  م  اي لاي   تةاًىا  لاي  أم ياص  تقايدام ةطيظ دفصاظ ن ً   مش م في أدكن

( لاذذل كذذا صذذاحي لدذذا ينذذتةل  لدذذاو فذذي دنذذاط  نقيذذلخ لذذم  مدذذلم  و تصذذا لمي ذذا  نذذائا 101دذذالخ )

 : مد  صالم  مقاليظ أم ي فع م    مةلدام  آلتيظ

 . نائا  ونتلاا  مدناننظ -  1

 . منكم  مدالئ  -  2

 . مدياه  مصامحظ ماشعي -  3

 . مد  ل  مرً ئيظ  مدناننظ -  4

 .ا  إلنقافام  مطنيظ نائ -  5

 . نائا  متعفي    منشاط  معياقي -  6
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 يحلل  ديع  مقدا   مشئ م  واتداليظ نلع ع دن   مدناط   متي ينطن  لاي ا حك  ىًه  مدالخ كا ا أ  نقق ا 

 فيدا لل   مدذ  ل  مرً ئيذظ تكذ م  مةذلدام  مدشذاع لمي ذا فذي ىذًه  مدذالخ لاذل نفلذظ صذاحي  مقدذا  و ياذ د 

ل دن . تحديا   مقادا شيئا

هل تم التنسزيق مزع منظمزات أصزحاب االعمزال والعمزال فزي بلزدكم حزين إعزدادكم لهزذا التقريزر؟ مزا هزي . 8

 وجهة نظر كال منهم حول هذا التقرير ان وجدت؟

لذم دنلدذذام أصذذحاي  )ددذذ ال   مصذنالظتذ   عنذذاا ننذة  لذذم  متلعيذع  مذذل كذا دذذم  تحذذال غذعد  متاذذاعخ 

 ادقيظ  متنني  ماادقيام  مد نيظ  مقاداظ في  مل مظ )دد ال لم دنلدام  مقداا( دا طاي د  فاتنا   ولداا(

 . مةص   ن د ن  في  مدنلدظ نننةظ لم أي دالحلام قل تعلنا في ىً   ندالحلات  ه

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

( لسزنة 7)رقزم الخزاص باإلتفاقيزة  العربيزة المتحزدة دولزة اإلمزاراتاللجنة علمزاً بمزا جزاء فزي تقريزر  أخذت

إتخزاذ اإلجزراءات الالزمزة لعزرض اإلتفاقيزة  اإلسزتمرار فزي، وتأمل السالمة والصحة المهنيةبشأن  1977

 على السلطة المختصة بالتصديق. 

 

* * * 

 

 .التوجيه والتدريب المهنيبشأن  1977( لسنة 9اإلتفاقية العربية رقم ) -ج

ل مذظ  ودذاع م  مقعنيذظ دذم  1977( منذنظ 9 مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عقذ  ) صا دكتي 

  ااد في ىً   معل دا ياي: –  مدتحلخ

( دذذم نلذذا   تفاقيذذام 16)مادذذالخ ألذذل ىذذً   متلعيذذع دذذم قنذذا حك دذذظ ل مذذظ  إلدذذاع م  مقعنيذذظ  مدتحذذلخ طنلذذا 

.  فيدا يتقا  ننيام  إلاع د م 30/8/2017 مددنيظ  مدنت يظ في  ت صيام  مقدا  مقعنيظ  ى  يرطي  مفتعخ 

 مدتةًخ متن يا  متصلي  لال  وتفاقيام  متي م  يت   متصلي  لاي ا  فلا ماند ًج  مدقل دم قنا دكتي  مقدذا 

  مقعني.
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علزى السزلطات  بشزأن التوجيزه والتزدريب المهنزي 1977( لعزام 9) رقزمهل تم عرض االتفاقية العربية . 1

 المختصة؟ ما هي هذه السلطات؟

نشذ م  مت ايذ    متذلعيي  مد نذي لاذل  منذاطام  مدقنيذظ فذي  1977( مقذا  9نق  تذ  لذعض  وتفاقيذظ عقذ  )

 حامت ذا لمذل  قنذام  وتفاقيذظ  مذل دااذس  مذ دع د إلنذل د  مذعأي  مفنذي نشذ ن ا دذ مل مظه حيذل تذ  عفذا ننذة  

  مناطظ  مدةتصظ نامتصلي  لال  وتفاقيام   مدقاىل م  مل ميظ. مدااس  ولال مالتحاله ك ن  

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطات؟. 2

 أةً  مقا  ناوتفاقيظ دا  مت صيظ نإعااد  متصلي  لاي ا.

هززل يوجززد صززعوبات تشززريعية تحززول دون التصززديق علززى االتفاقيززة فززي الوقززت الحززالي؟ مززاهي هززذه . 3

تعارض أحكام االتفاقية مع التشريع الوطني لالطزالع عليهزا مزن قبزل لجنزة الخبزراء  يرجى ذكره الصعوبات

 القانونيين

نق  ت ال صق نظ في  متصلي  لال  وتفاقيظ نلع  بم  غانيظ د  ل  وتفاقيظ و تت فع م ا  مترطيذظ  متشذعيقيظ 

  مالددظ ند اي نص    ملان م  م طني.

يوجد صعوبات عملية / اقتصادية / اجتماعية أو سياسية تحول دون التصزديق علزى االتفاقيزة حتزى  هل. 4

 ؟األن

نق  ت ال صق نام  قتصاليظ نلع  وم  منننظ  بكنع دم  مقدامظ ى  دم  مقداا  م  فليم  مذل  مل مذظ   ماذًيم 

ت داع فذي تلذلي  ةذلدام  متذلعيي قذل و يت   نتلل د    فلا منع دأ  متشريا  مدتقم  في ىذًه  محامذظ فذإم  ونذ

دلعنذظ نامفقذا يذت  صذلا د اع ت ذا دذم ةذالا  ظيك م داليا بصحاي  ولداا  ماًيم يفقذا م  نذتلل   لدامذ

نع دأ  متلعيي لال عأس  مقداه ل م  ماا د  مل  متلعيي في دع كد تلعيي ةاعايذظ تعفذا تكافذظ  متذلعيي 

 لال صاحي  مقدا.

يكم للتغلزب علزى الصزعوبات التزي ذكزرتم بهزدف تسزهيل التصزديق علزى االتفاقيزة هل هنزاك تصزورات لزد. 5

  مستقبال؟ ما هي هذه التصورات؟

تنقل ل مظ  وداع م متنفيً  مةطظ  ونتع تيايظ محك دظ  مل مظ   متي تقتدل لال عفا ننذي  مقدامذظ  مدذاىعخ 

ل  وحتيااذام  متلعينيذظ  نلذ   متذلعييه  كً  ننن   مقادايم في  قتصال  مدقعفذظ  نامتذامي نذينقكس ًمذ  لاذ

  عندا للالخ  منلع في نيانام  متلعيي  مد ني نشكا لا .

 



58 

  
 

 تسهل التصديق على االتفاقية؟ ما هي هذه االجراءات؟ل تم اتخاذ اجراءات من شأنها أن ه. 6

 نق ه حيل ت  لعض  وتفاقيظ لال  ما ام  مدةتصظ.

االعمزال والعمزال فزي بلزدكم حزين إعزدادكم لهزذا التقريزر؟ مزا هزي هل تم التنسزيق مزع منظمزات أصزحاب . 7

 وجهة نظر كال منهم حول هذا التقرير ان وجدت؟

تذ   عنذذاا ننذة  لذذم  متلعيذع  مذذل كذا دذذم  تحذذال غذعد  متاذذاعخ   مصذنالظ )ددذذ ال لذم دنلدذذام أصذذحاي 

دنلدام  مقداا( دا طاي د  فاتنا  ولداا(  ادقيظ  متنني  ماادقيام  مد نيظ  مقاداظ في  مل مظ )دد ال لم 

 .ندالحلات  ه  ن د ن  في  مدنلدظ نننةظ لم أي دالحلام قل تعلنا في ىً   مةص  

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

( لعززام 9رقززم )الخززاص باإلتفاقيززة  دولززة اإلمززارات العربيززة المتحززدةاللجنززة علمززاً بمززا جززاء فززي تقريززر  أخززذت

عزرض اإلتفاقيزة لإتخزاذ اإلجزراءات الالزمزة  اإلستمرار فزي، وتأمل التوجيه والتدريب المهنيبشأن  1977

 على السلطة المختصة بالتصديق. 

 

* * * 

 

 .تأهيل وتشغيل المعوقينبشأن  1993( لسنة 17اإلتفاقية العربية رقم ) -د

ل مظ  ودذاع م  مقعنيذظ دم  1993( مننظ 17 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

  ااد في ىً   معل دا ياي: –  مدتحلخ

  تفاقيذذام( دذذم نلذذا  16)مادذذالخ ألذذل ىذذً   متلعيذذع دذذم قنذذا حك دذذظ ل مذذظ  إلدذذاع م  مقعنيذذظ  مدتحذذلخ طنلذذا 

فيدا يتقا  ننيام  إلاذع د م   .30/8/2017يرطي  مفتعخ  مددنيظ  مدنت يظ في   مقعنيظ  ى  ت صيام  مقدا 

 مدقل دم قنا دكتي  مقدذا   فلا ماند ًجم  يت   متصلي  لاي ا   متيمتن يا  متصلي  لال  وتفاقيام   مدتةًخ

  مقعني.
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علززى السززلطات المعززوقين  وتشززغيل تأهيززل بشززأن 1993 لعززام 17هززل تززم عززرض االتفاقيززة العربيززة رقززم . 1

 المختصة؟ ما هي هذه السلطات؟

لال  مناطام  مدقنيظ في  مل مذظه  مدق قيم   تشريا ت ىيا نش م 1993 مقا  17نق  ت  لعض  وتفاقيظ عق  

حيل ت  عفذا ننذة  لذم  وتفاقيذظ  مذل  إلل عخ  مدقنيذظ ندااذس  مذ دع د إلنذل د  مذعأي  مفنذي نشذ ن ا  دذم  ذ  

كذا   مت صيظ لدا ن عااد  متصذلي  أ  نامد  فلذظ لاذل  متصذلي    حامت ذا مادااذس  ولاذل مالتحذاله لدذال ن ح

 منذذاطظ  مدةتصذذظ نامتصذذلي  لاذذل ىذذ   مالتحذذال مدااذذس  ولاذذل   مذذًي يذذن  لاذذل أم  منلذذا   ملنذذت عي 

  مل ميظ. وتفاقيام   مدقاىل م 

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطات؟. 2

 .دا  مت صيظ نإعااد  متصلي  لاي ا ناوتفاقيظأةً  مقا  

مززاهي هززذه  الحززالي؟هززل يوجززد صززعوبات تشززريعية تحززول دون التصززديق علززى االتفاقيززة فززي الوقززت . 3

يرجى ذكر تعارض أحكام االتفاقية مع التشريع الوطني لالطزالع عليهزا مزن قبزل لجنزة الخبزراء ه الصعوبات

 القانونيين

ت فع م ذا  مترطيذظ  متشذعيقيظ نق  ت ال صق نظ في  متصلي  لال  وتفاقيظ نلع  بم نقض د  ل  وتفاقيظ و ت

( دذذم  وتفاقيذظ نشذذ م لقادذذظ  مذذ عش 15 مالددذظ ند اذذي نصذذ    ملذان م  مذذ طني. د ذذاا لاذذل ًمذ   مدذذالخ )

( نشذ م تشذايا  مدقذ قيم مت نذيس ادقيذام تقا نيذظ 16 مدحديظ مادقاقيم دم ً ي  إللاقظ  مشليلخه   مدذالخ )

 لنتاايظ ةاصظ ن  .

ية تحول دون التصزديق علزى االتفاقيزة حتزى ساقتصادية / اجتماعية أو سيا هل يوجد صعوبات عملية /. 4

 ؟األن

 و ت ال صق نام  قتصاليظ     اتداليظ    نيانيظ تح ا ل م  متصلي  لال  وتفاقيظ.

هزل هنزاك تصزورات لزديكم للتغلزب علزى الصزعوبات التزي ذكزرتم بهزدف تسزهيل التصزديق علزى االتفاقيزة . 5

  التصورات؟ما هي هذه  مستقبال؟

ل مظ  وداع م حعيصظ لال تط يع تشعيقات ا ندا يتف  دا أحلل  مدقذاييع  مل ميذظ  نذيت   ونتعشذال ندذ  ل 

  وتفاقيظ لنل تط يع  متشعيقام في  مدنتلنا.

 االجراءات؟ما هي هذه  االتفاقية؟هل تم اتخاذ اجراءات من شأنها ان تسهل التصديق على . 6

 نق ه حيل ت  لعض  وتفاقيظ لال  ما ام  مدةتصظ. 
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  ؟1993 عام بعد صدرت التي تشريعاتكم في االتفاقية في الواردة باألحكام االسترشاد مدى ما. 7

فذذي شذذ م حلذذ ق ً ي  29 ملذذان م  وتحذذالي عقذذ   2006أقذذعم ل مذذظ  ودذذاع م  مقعنيذذظ  مدتحذذلخ فذذي لذذا  

 وحتيااام  مةاصــظ )دعف  ننةظ دم  ملان م(   مًي يقامأ للل دم  ملقايا  متذي تقذدنت ا  وتفاقيذظ لاذل 

 ننيا  مد اا: 

 وحتيااام ً ي غيع دم أد ام  نيم  نين   مدنا  خ في  مةاصظ وحتيااام  كفامظ  مل مظ مح  صاحي  

 دع لذاخ لقذافظ  مذل قذدان ا ه متشعيقام اديا في  مةاصظ  وحتيااام ننني  لل   متدييد  مةاصظ

  متدييذد مدنا  مدناننظ  متل نيع   تةاً ه  واتداليظ  وقتصاليظ  نع دأ  متنديظ نيانام اديا في ًم 

 . مةاصظ  وحتيااام أناس لال

  مقادظ   محصذ ا لاذل   م لائد شرا مً ي  وحتيااام  مةاصظ حل   في  مقدا  فييكفا  ملان م 

  .فع   متلعيي  مد ني

 دذذعل ل اذذل ى ً م دشذذاعيا إلنشذذاد  مدقذذاقيم  مدذذتىايم  للذذ  كدذذا ياذذد   ملذذان م  مل مذذظ نتشذذايا  

 لاي ا.  محص ا  ننا  مدتاحظ  مدينعخ   ملع ض  مدنح لم  مدقا دام  ت فيع  قتصاليه

  نفلذظ لاذل  مذلل   ةذلدام  مت ىيا  للالخ  مصحيظ  مةلدام دم  ونتفالخكًم  يكفا  ملان م مادقاق 

   ياد   مل مظ نت فيع  مدقينام  متلنيظ   با دخ  مدناللخ   متق يقيظ مادقاقيم   مل مظه

 مدقذاييع حليذلمت نين ذا فيدذا نامتننذي   مدقنيذظ لقافظ  مل دا  عل في  وتفاقيذظه ياذد   ملذان م  ما ذام  

ً ي  ونذتقداا  مدنشذآم نرذعض ت ىيذا  مقادذظه   مدع ف  نامدنشآم  مةاصظ  م نلنيظ   مد  صفام

 ىذً  أحكا  حيل تنعي ن   بًى لمحاق  لل  نالدت   دتطانام حاات   وحتيااام  مةاصظ  ت فيع

 في . ةا  نن  دن ا  نت نل دا لو   مةا ه  محك دي  ملطاليم لال  ملع ع

 اديذا دذم ونذتةل د   مدةصصذظ أةيع  يقدم  ملذان م مذً ي  وحتيااذام  مةاصذظ  لفذاد  مدعكنذظ 

ل  ةلدات ا في نقض  داع م  مل مظ  مقادظ  منلا  نائا   معن  ه كدا تلل   مقع ئي  ن نذقاع أ  داانا

 لاذل نامدئذظ 50 نننذنظ ةص  لال ماحص ا لمكتع نيظ ةص   مدقاقيمه  تدنح   نطاقام  مل عدديظ

  باعخ.  نياع م تقعفظ
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هزي  التقريزر؟ مزاهل تم التنسزيق مزع منظمزات أصزحاب االعمزال والعمزال فزي بلزدكم حزين إعزدادكم لهزذا . 8

 وجدت؟وجهة نظر كال منهم حول هذا التقرير ان 

لذم دنلدذذام أصذذحاي  )ددذذ ال   مصذنالظتذ   عنذذاا ننذة  لذذم  متلعيذع  مذذل كذا دذذم  تحذذال غذعد  متاذذاعخ 

 ادقيظ  متنني  ماادقيام  مد نيظ  مقاداظ في  مل مظ )دد ال لم دنلدام  مقداا( دا طاي د  فاتنا   ولداا(

 . مةص   ن د ن  في  مدنلدظ نننةظ لم أي دالحلام قل تعلنا في ىً   ندالحلات  ه

 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 1993 لعام 17رقم الخاص باإلتفاقية  اإلمارات العربية المتحدةدولة اللجنة علماً بما جاء في تقرير  أخذت

عززرض اإلتفاقيززة علززى لإتخززاذ اإلجززراءات الالزمززة  اإلسززتمرار فززي، وتأمززل المعززوقين وتشززغيل تأهيززل بشززأن

 السلطة المختصة بالتصديق. 

 

* * * 
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 مملكة البحرين .3    

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها

 بشأن السالمة والصحة المهنية. 1977( لسنة 7العربية رقم ) اإلتفاقية -أ

 اذاد  – دداكذظ  منحذعيمدم  1977( مننظ 7 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

 في ىً   معل دا ياي:

 األول القسم

 عامة بيانات

 ( لسزنة7) رقزم العربيزة االتفاقيزةعلزى  المزوقرة دولزتكم عليزه صزدقت الزذي التشزريعي الزنص بيزان يرجزى

 المهنية؟ والصحة بشأن السالمة 1977

 مننظ( 7) عق   مقعنيظ مقدا   تفاقيظ لال 1994 مننظ( 2) عق   مدعن   ند اي  منحعيم دداكظ صلقم

1977. 

 أمكزن وإن االتفاقيزة، عالقزة بأحكزام لهزا التزي السزارية التشزريعية النصزوص وتزواريا أرقزام إرفاق يرجى

 ؟)الا  ..اللوائح، الوزارية، القرارات (النصوص  لتلك العملي للتطبيق التعرض

  مةذادس نامنذاي نلد   مصحظ  مد نيظ  منالدظ دااا في  م طنيظ  متشعيقام دم  مقليل  منحعيم دداكظ تدتا 

  منذاي ىذً  يد ا حيل ه 2012 مننظ (36عق )  مصالع نامدعن    بىاي  ملطاع في  مقدا قان م دم لشع

 منذاي  ىذً  تنذا ا فلذل  مداذااه ىذً  فذي  مصذالعخ  بةذعى   آلميذام  م د عيظ مكافظ  ملع ع م  بنانيظ  مننيظ

 كدذا  مقدذاه د قا في   مصحظ  مد نيظ  منالدظ تنلي  ية  فيدا   مقادا  مقدا صاحي دم كا دنت ميام

 فذي  مذ  علخ  مقل نام  تةاً في  مح   للطائ ا  مقدا لال لع د  معقانظ في  مقدا  د عخ دنت ميظ تنا ا

  منحذ  لاذل  م د عيذظ  ملذع ع م دذم  مقليل صلعم  ملان م ىً  ق د  في . مقدا دم قان م (192 مدالخ )

 (1رقم  )مرفق متامي 

 

 الموضوع السنة رقم القرار

  مل يعخ  قم  مقدا حلع 2013 3

  مقدا  د  قا  مدنشآم في  محع ئ  أةطاع دم  مقداا حدايظ 2013 6

  مدنشآم في  مد نيظ   مصحظ  منالدظ تنلي  2013 8
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 الموضوع السنة رقم القرار

  مد نيظ   بدع ض  مقدا لصانام لم مإلنالغ  مالددظ  إلاع د م 2013 12

 بحذل ل  تشذريا متنلذي   بةذعى   ملذع د   بحذ  ا  مشذع ط تحليذل 2013 23

 تشذريا   عيحل  متي   مةطعخ  مشاقظ   بلداا   مصنالام  مد م  كًم 

ل  نذا ك   بةالقذي أ  نذالدت  أ   محذلل نصذحظ تقذع  متذي أ  في ذا  تنقذا

  مدةتافظ  منم مدع حا

  مقدا لصانام تق يض 2013 30

  مقدا  د  قا  مدنشآم في  مك عناد أةطاع دم  مقداا حدايظ 2013 31

 مننذاد  ألدذاا فذي  مقدذاا محدايذظ  مالددذظ   وحتياطذام  مشذع ط تحليذل 2014 4

  مدلنيظ   م نلنظ   إلنشاد م

 مقدذا  أةطذاع دذم  مقدذاا محدايذظ  مالددذظ   وحتياطذام  مشذع ط تحليذل 2014 5

  معفا ندقل م

  د  قا  مقدا  مدنشآم في  )) مفيديائيظ  مطنيقيظ  مدةاطع دم  مقداا  قايظ 2014 9

نذعيقظ    منذ  ئا   مرذاد م  مكيديائيذظ  مدذ  ل أةطذاع دذم  مقدذاا حدايذظ 2014 15

  مقدا  د  قا  مدنشآم في  وشتقاا

أةطذاع  دذم  مقدذاا محدايذظ  مالددذظ   وحتياطذام  مةذلدام  تنلذي  تحليذل 2014 28

  م   د  دنت للام  منةاع  أ ليظ غاليام

 مدةذذاطع  دذم  مقدذذاا محدايذذظ  مالددذذظ   وحتياطذذام  مشذع ط تحليذل 2014 38

  مقدا  نيئظ  مديكانيكيظ

  مدنشآم مقداا  بنانيظ  مصحيظ  معلايظ  تنلي  تحليل 2014 29

  مد نيظ   مصحظ  منالدظ دااس 2015 2
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 التصزديق بمجزرد النفزاذ قزوة المصزدق عليهزا الدوليزة االتفاقيزات يعطزي الزذي التشزريعي النص بيان يرجى

 الداخلية؟ للتشريعات بالنسبة عليها االتفاقيات المصادق مرتبة بيان مع عليها

  ملان م ق خ مادقاىلخ ندعن  ه  تك م  مدقاىل م لنع   ح   مدا   منحعيني  ملنت ع دم (37)  مدالخ تقطي

 منذنظ (7) عقذ   مقعنيذظ  وتفاقيذظ أةذًم  نذًم   ماعيذلخ  معنذديظه في  نشعىا لاي ا   متصلي  لنع د ا نقل

 ( مننظ2)  عق  نلان م  مدعن   ند اي  منحعيم لاي ا صلقم  متي  مد نيظ   مصحظ  منالدظ نش م 1977

 . مدالخ ىًه ند اي  ملان م صفظ 1994

 وذلك التقرير؟ لهذا اعدادكم حين دولتكم الموقرة في والعمال االعمال أصحاب منظمات مع التنسيق تم هل

 ً  العربية؟ العمل وتوصيات اتفاقيات نظام ( من17) المادة أحكام مع تمشيا

 دنذتدعخ نصذ عخ ه) مقدذا   مقدذاا  )أصحاي  ونتاج طعفي دا  واتداليظ   متنديظ  مقدا  د عخ تت  صا

 نذ ق فذي  مدنذتالخ  مد قذ لام دناقشذظ  يذت  ةالم ذا  م ال يذظه ام  واتدالذ  مل عيذظ  مالذاد م ةالا دم

 تقذلىا  متذي  متلذاعيع لذم نننةظ  ونتاج طعفي تد ل  م د عخ  م كدا طعفي  مقالقظه صامح يةل  ندا  مقدا

 . مقعنيظ  مقدا  تفاقيام تطني  نش م

 الثاني القسم

 االتفاقية أحكام تغطي التي السارية التشريعات

 األولى لمادةا

  مقدذا داذاوم فذي اديذا  مد نيذظ   مصذحظ نامنذالدظ  مةاصذظ  وحكذا   مقعنيذظ  متشذعيقام تشذدا  م ياي

ل  تشدا  م ياي كدا  قطالات ه  . مد نظ  أدع ض  مقدا ح  لل دم لال  مقداا نامت ديم ةاصظ أحكادا

 يلي: ما بيان يرجى

 العمل وقطاعاته؟ مجاالت جميع المهنية والصحة بالسالمة الخاصة االحكام تشمل هل

  بىاي  ملطاع في  مقدا يطن  قان م حيل ه مةا    مقا   ملطاليم في  مقادايم لال  وتفاقيظ أحكا  تطن 

  مدلنيظ  مةلدظ قان م يطن  ه نيندا(2 عق  )دعف  مةا    ملطاعفي   مقادايم لال 2012 مننظ( 36) عق 

 دذم قذان م (16)  مدذالخ (  تشذيع3 عقذ  دعف  ( محك دي  ملطاع في  مقادايم لال 2010 مننظ( 48) عق 

 ماعلايذظ نلذا   قذا لذم  محك ديذظ  بةذعى   ما ذام  مدلنيذظ  مةلدذظ ليذ  م دنذت ميظ لمل  مدلنيظ  مةلدظ

 . مد نيظ   منالدظ   مصحظ  مصحيظ

ً  تشريعاتكم تتضمن هل  المهنة؟ وأمراض حوادث العمل من العمال على بالتأمين خاصة أحكاما

 يفصذا لً (4 عقذ   واتدذالي )دعفذ   متذ ديم قذان م نإصذل ع 1976 مننظ( 24) عق  نلان م دعن   ينل 

  مطنيذظه   مقنايذظ  متد يذاه حيذل دذم . مقدا قل لصانام  مت ديم  شتع طام  ملان م ىً  دم  مةادس  مناي
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  م  اذي   واذع د م  مقدذاه لصذانظ حامذظ فذي   مدقذاش   متقذ يض حامذظ  وصذانظه فذي  مي ديذظ   منذلوم

 . مقدا  صانظ لم  تةاًىا ماتنايغ

 الثانية المادة

   حكذا   مد نيذظه  منذالدظ   مصذحظ  حكذا  تطنيذ  فذي  مذ طنييم نامقدذاا  مقذعي  مقدذاا اديا دنا  خ ياي

  مد ني.  مت ىيا  أحكا  أنلدظ  مد نظه  أدع ض  مقدا ح  لل دم  مت ديم

 :يلي ما بيان يرجى

 الموقرة دولتكم في يعملون الذين العرب العمال تشريعاتكم تساوي هل

  متاميظ:  وحكا  تطني  في  م طنييم نامقداا

  مد نيظ.   مصحظ  منالدظ -

   مد نظ.  أدع ض  مقدا ح  لل دم  مت ديم -

  مد ني.  مت ىيا أنلدظ -
 

 تحليذل ل م  مقدذاا ماديذا  شذادال الادذ  متقعيذد اذاد  مقاداه  بىاي  ملطاع في  مقدا قان م تقعيد لنل

 أ  لل عتذ   تحذم لدذا صذاحي ملى أاع ملاد طنيقي يقدا شة  كا“ن ن   تقعيف  ت  لً اننيظه أ  انس

  ."لشع ف 

ل   حكادذ  تنعي  واتدالي  مت ديم قان م  م كدا  أ   ماذنس فذي أي تدييذد ل م  مقذادايم اديذا لاذل لمد ديذا

 دم دنش خ مدصاحظ أ  أك ع أ  لدا صاحي لدا مدصاحظ للل ند اي يقدا م  مًيم دم  منمه أ   ماننيظ

 ددم   م يئام  مقادظ  مدتننام في  مقادايم  كًم   مدشتع ه أ   متقا ني  مةا    ملطاع  ملطاع دنشآم

 أ   مقادذا أاذع دناذغ كذام  د دذا أ  شكا  طنيقت  أ   مقلل دلخ لم  منلع نرض ةا ه ن  نش ن   يعل م 

ل   مقدا ألى ن  د ن ل ه   متكايذد كذام  نذ  د ةاعا ذا  مقدا صاحي مصامح ألى أ  ل ةا  منالل ماقلل طنلا

 .دحللخ غيع أ  مدلخ دحللخ نامةاعج نامقدا

 الثالثة المادة

   محدايظ  منالدظ  مالددظ مقدام  مفنيظ  بنس  مد نيظ   مصحظ نامنالدظ  مةاصظ  وحكا  تتقدم  م ياي

 :في

 . مدنش خ د قا  ةتياع -

 .  متشييل  ونشاد -

 . مقدا أةطاع اديا دم  م قايظ -
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 :يلي ما بيان يرجى

 .السابقة المادة احكام لمراعاة الالزمة الفنية االشتراطات -

 .ذلك على الدالة التشريعية النصوص بيان يرجى -

 

 الرابعة المادة

   مدحافلذظ  مداذا عخ  حدايذظ  منيئذظ  مقدذا نيئذظ ننذالدظ  مكفياذظ   م نائا  واع د م ل مظ كا تشعيا يحلل

 لاي ذا  مدتقذاعد  مصذحي  مدنت ى في   ما  ع نيئظ  مقدا تك م نحيل  مدد  اه  منشاط دةاطع دم لاي ا

ل   .لاديا

 :يلي ما بيان يرجى

 المطلوب؟ الصحي المستوى في تكون بحيث العمل بيئة سالمة يكفل ما تشريعاتكم تضمن هل -

  مد نذظ دذم أدذع ض  م قايذظ  نذائا تنلذي  نشذ م 1978 ( منذنظ3) عقذ   ملذع ع دذم (11)  مدذالخ تذن 

  مرفق  متامي:لال   مقدا أ ناد  مقداا محدايظ  مالددظ  مصحيظ   وحتياطام

 

 لد مظ أ  تلايا أ  مدنا  مصحظ  مقادظ لل عخ تحللىا  متي   مدناننظ  مقاديظ  م نائا  تةاً  مقدا صاحي لال

 ياي: دا  بة  دع لاخ  لال  مقدا أداكم في  مصحيظ  بةطاع

 .أ  نالدت    مقداا نصحظ قاعخ غيع  غيعىا  مصناليظ  مقدايام دد  مظ تك م أم -1

 حاذي دذا دع لذاخ  مصذناليظ  مقدايذام أ نذاد تت مذل   مذي نامصذحظ  مقذاعخ  مدذ  ل دذم  مذتةا  -2

 . مقدا لم  مةطعخ  إلشقالام

  مدنشآم ل ةا   مصحظ  مد نيظ  منالدظ تنلي  نش م 2013 ( مننظ8)  ملع ع دم( 5عق  )  مدالخ تن  كدا

 ()مرفق أم: لال

 دناشذع ل  ت ليذل ل  داادفذظ تشذكا أ  لذاىع ل  ةطع ل  يتقدم د ني نشاط أي ندداعنظ لادا أي تكايد يا د و

 : آلتيظ ملي   وشتع طام تت فع م  دا ماريعه أ  نالدت  أ  حيات  أ  مصحت 

 . منشاط ىً  مدتطانام  مدالئدظ   منفنيظ   مقلايظ  منلنيظ  مدللعخ -1

 آدنظ.نطعيلظ   منشاط نإنااد ماليا   مدتىاظ  مد نيظ   مةنعخ   متلعيي  مدقعفظ -2

 مقدا . مدحللخ   محدايظ  لاع د م ق  لل متطني   مكافي  م قائي   متلعيي  م لي -3
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 المستوى في تبقى المزاول بحيث النشاط اخطار من المجاورة البيئة حماية يكفل ما تشريعاتكم تضمن هل

 المطلوب؟ الصحي

 أم لدذا صذاحي لاذل كذا يت اذي أنذ  لاذل دعف  2013 ( مننظ8) عق   ملع ع ( دم6عق  )  مدالخ تن 

 د  قذا دذم نذاملعي أ   مقدذا ند  قذا  بشذةا   مدت  اذليم محدايذظ  مالددذظ   وحتياطام  إلاع د م يتةً

 . بةعى  مدنشآم  لداا لدا 

 الخامسة المادة

 طعي : لم ماقدا  آلدم  ننانيظ لع د  تحلي   مد نيظ   مصحظ  منالدظ ت فيع لال  مقدا ياي

 . مصحيظ  بقع ع دم  حدايت    آلومه  مقدا  ةطاع دم  مقادا حدايظ -أ

 . مقدا   نائا نيئظ متحنيم  مالددظ  وشتع طام  قا -ي

  مصذحيظ  منذ  حي ن  دذم  مدكافيم  بشةا   نيم  لع ف ه  مقدا ن ع نيم  متالت  تحلي  دع لاخ -ج

 .  مفنيظ

 لاذل  مقداا  مشةصيظ  تلعيي  م قايظ أل  م  ت فيع  منالدظ  نائا لال  مقادايم  تلعيي ت لي  -ل

 . نتةل د ا

ل   مقادا تصيي  قع ع دم ينش  قل دا تل ع  -ه ل     صحيا  دقامات ذا لاذل لداذ    مقدذا نتياذظ  اتدالا

 .لن ا يتةاد دا  دقاماظ

  مالددظ  وحكا  كا ل مظ تشعيا  يحلل .ًم   غيع  د  ل  آوم  نشاد م دم  ونتاج  نائا حدايظ - 

 . وحتياطام ىًه متنلي 

 يلي: ما بيان يرجى

ً  تشريعاتكم تتناول هل  علزى الدالزة التشزريعية بيان النصزوص يرجى المادة؟ هذه من الغرض تحقق احكاما

 .ذلك

 محدايذظ  مالددذظ ناتةذاً  وحتياطذام  مقدا صاحي مرفق 2013 مننظ (8) عق   ملع ع دم (3)  مدالخ تاد 

  منالدظ دااا في  ملان نيظ  مدتطانام اديا لاي   نتيفاد  يت اي  مقداه أ ناد  مقدا نيئظ دةاطع دم لدام 

 :ناآلتي  بة  لال كدا  تادد   مد نيظه   مصحظ

  صحظ  مقادايم نالدظ لال ةطع ل  تشكا و نحيل  صيانت ا آدنظ لدا دقل م ت فيع -1

 لاذل ةطذع ل  تشذكا نحيذل و  مدذ  ل أ   منقذائا تةذديم أ  نلذا أ  حدذا أ   نتقداا نالدظ قدام -2

 . مقادايم  صحظ نالدظ

ل   مقادا لحاطظ -3  دع لات ا لاي   م  اي  م قايظ   نائا د نت  ندةاطع لادا



68 

  
 

 .لدا  ية  فيدا كا ملي   مقادايم ماديا  مالد   متلعيي ت فيع  -4

 . مدنش خ تنفًىا  متي  مقدايام ماديا   مدالئ   مدناني  إلشع د ت فيع -5

 تكذ م أم لاذل مذ   متانقظ مقدا  د  قا في  مدت  اليم ماديا  مالددظ   إلعشال م  مدقا دام ت فيع -6

 نذالدت   لاذل  محفذال يقذدم ندذا  مقدذااه أةذعى يف د ذا مرذام لمذل لقذافظ  مقعنيذظ نامارذظ دكت نظ

 . صحت  

 . بةطاع  ةاميظ دم  مقدا مت ليظ آدنظ تك م نحيل  دنافًه  مقدا د قا نالدظ قدام -7

 .دالئدظ صحيظ  دع ف  آدنظ لدا نيئظ ت فيع -8

 . مقدا مطنيقظ دالئدظ شةصيظ  قايظ دقل م ت فيع -9

 في   مقاااظ  محاوم  مطاعئظ في  مطني   متلةا  ب مي  إلنقاد ةلدام دنتاددام ت فيع -10

 . مقدا د  قا

  مدنشآم ل ةا  مد نيظ  منالدظ   مصحظ تنلي  نش م 2013 مننظ (8)  ملع ع دم( 5) عق   مدالخ تن  كدا

 ت ليذل ل  تشذكا داادفظ أ  لاىع ل  ةطع ل  يتقدم د ني أي نشاط ندداعنظ لادا أي تكايد يا د و أن  لال

 مرفق : آلتيظ  وشتع طام ملي  تت فع م  دا ماريعه أ  نالدت  حيات  أ  أ  مصحت  دناشع ل 

 . منشاط ىً  مدتطانام  مدالئدظ   منفنيظ   مقلايظ  منلنيظ  مدللعخ -1

 .نطعيلظ آدنظ  منشاط نإنااد ماليا   مدتىاظ  مد نيظ   مةنعخ   متلعيي  مدقعفظ -2

 مقدا . مدحللخ   محدايظ  لاع د م ق  لل متطني   مكافي  م قائي   متلعيي  م لي -3

 السادسة المادة

 فيدذا  ًمذ  لشذعخه نم  مةادنذظ قنا  مصناليظه  ولداا في  ماننيم دم  بحل ل تشريا يا د و -1

 .دن   لل   مدتلعايم

     مةطذعخ فذي  مصذنالام لشذعخ  م ادنذظ نذم ناذ غ   قنذا  ماننذيم دذم  وحذل ل تشريا يا د و -2

 .ل مظ نكا  مةاصظ   ملع ع م   ما  ئح  متشعيقام تحللىا   متي نامصحظه  مقاعخ

 كا في  متشعيا  متي يحللىا نامصحظ  مقاعخ     مشاقظ     مةطعخ  ولداا في  منناد تشريا يحلع -3

 .ل مظ

 :يلي ما بيان يرجى

 .وفق تشريعاتكم الصناعية األعمال في الجنسين من األحداث لعمل األدنى السن

 ه"نذنظ لشذعخ يكدذا  دذاني  مذ  نذنظ لشذعخ ةدذس  مقدذع دذم ناذغ دذم كذا" ن ن  الحدث  مقدا قان م لعد

 .ننظ ةدنظ لشعخ  مقدع دم يناغ م  دم كا تشريا  ملان م  يحلع
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 .تشعيقاتك   ف  نامصحظ  مقاعخ     مةطعخ  مصنالام في ماقدا  بلنل  منم

 تشريا  وةعى متنلي    ملع د   وح  ا  مشع ط تحليل نش م 2013 مننظ (23) عق   ملع ع يحلع

 نصحظ تقع  متي أ  في ا تشريا    متي يحلع   مةطعخ  مشاقظ   بلداا   مصنالام  مد م  كًم   وحل ل

ل  نا ك  أ  نالدت  أ   محلل  لم نن   تلا  مًيم  وحل ل تشريا  مدةتافظه  منم مدع حا  وةالقي تنقا

 )مرفق(  مصنالام   مد م دم للل في كاداظ لشعخ ننظ  داني

 

 الضارة بالصحة؟ او الخطرة األعمال في النساء تشغيل تشريعاتكم تحظر هل

 همرفزق في ذا تشريا  منناد يحلع  متي  ولداا تحليل نش م 2013 ( مننظ32) عق   ملع ع حللىا  قل نق ه

   آلتيظ:  بلداا في  منناد تشريا  ملع ع يحلع لً

 . بعض نطح تحم تتلى  متي  بلداا .1

 . مدقالم ص ع أفع م أدا  كامقدا شليلخ محع عخ تقعق م  متي  بلداا .2

  ب لاا اع أ  حدا أ  ألداا  مقتامظ د ا دت  صا أ  كنيع انداني مدا  ل تقعق م  متي  بلداا .3

  .كا  65 21 دم بك ع

 فذي  متةذعي  لدايذام كا  د ا نامان  أ   مقايا نابطع د  مقاعخ ماًنًنام تقعق م  متي  مقدايام .4

 .ًم   غيع   مدناني   مطعق  مصة ع

 :د ا  معصا  دالخ تصنيق ا أ  تل  م ا في يلةا  متي  مقدايام

 . معصا  ص ع -أ

 طذالد لد مذظ أ  لدايذام  معصذا  أكنذيل لاذل  مدحت يذظ  معدذاا  ةتذد ا أ  دقاماذظ أ  تذل  ا -ي

 . معصا 

 %10 لال ندا يديل  معصا  لال  مدحت يظ  مننائ  أ   ماحا  د  ل صنالظ أ   ماحا  -ج

 . معصا  دعكنام صنالظ -ل

 . مك عنائيظ  منطاعيام لصالح أ  صنالظ في  معصا  ةاط لدايظ -ه

 . مًكع آنفظ  مقدايام تاعي حيل  مقدا أداكم تنليد - 

 : آلتيظ  بلداا في  مح  دا  منناد تشريا  يحلع كدا 

 عي  1.30 لال يديل لكس ندا أشقظ أ   من  يظ أ   مًعيظ مإلشقالام  متقعض تشدا  متي  بلداا -1

 . محدا فتعخ ةالا عي    حل  لال  مدعأخه ةص نظ فتعخ أ ناد أش ع  ال ظ كا
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 أ   مفينذ ا د ذا أحذل دشذتلات  أ   مننذديم ألةنذظ أ  بنةذعخ  متقذعض أ  تذل  ا ينذتللي لدذا أي -2

 . مت م يم

 )تع ت اينيظ(مألانظ  دانةظ مد  ل  متقعض يصحن ا  متي  بلداا -3

  محعيع صنالظ في كنعيت ع  مكعن م  اني أ   مصناغظه في مإلنيايم  متقعض تنتاد   متي  بلداا -4

 أ   مفنذف عه أ   مدئنذ ه أ   منتذع اه تكعيذع  م يلع كعن نيذظ فذي  مد  ل أ    منيا فامه  مصنالي

 . منيعياي   أ  أ   مكالني  ه  مدنانيده أ   منيتع نند اه

 السابعة المادة

 ل مذظه كذا تشذعيا  متذي يحذللىا  مدنشذآم فذي  مد نيظ   مصحظ  منالدظ ةلدام  ا دخ نإنشاد  وىتدا  ياي

 ي مصذح نذامت ليد   مليذا   مقدذاا  صذحظ لاذل نذالدظ تت ع  متي  مقدا لع د اديا لال مإلشع د  ًم 

   م قائيظ.   مت ليظ

 

 :يلي ما بيان يرجى 

 وجدت؟ ان االجهزة هذه دور هو ما الموقرة؟ في دولتكميُلزم التشريع وجود أجهزة  هل 

  منذالدظ تفتذيش ا ذاد" ا ذاد ينذدل لنشذاد  مقدذاه ملذان م تنفيذً   واتداليذظه   متنديذظ  مقدا  د عخ تت مل

 فذي  مد نيذظ   مصحظ  منالدظ تنلي  نش م 2013 مننظ (8عق  )  م د عي مالع ع  تنفيً ل  ه" مد نيظ   مصحظ

 دذم  مقدا  متد    صحاي دم  مت كل لال يقدا  مًي  ما اد م ً   ملان نيظ  بنس  قا ه ت مرفق  مدنشآم

 نامتامي:  ملن   يل    مقداه د  قا في  مد نيظ   منالدظ  مصحظ وشتع طام تنفيًى 

  بىاذي  ملطذاع  مقدذا فذي قذان م تطنيذ  نلصذل  بىايذظ  مدنشذآم لاذل  مذل عي  متفتذيش لاذع د -1

 .  منالدظ  مد نيظ  مصحظ دااا في م   مدنفًخ  م د عيظ   ملع ع م

  وقتصذاليظ دةتاذد  ملطالذام فذي  مد نيذظ   م فيذام  مانذيدظ   إلصذانام  محذ  لل فذي  متحليذ  -2

 .ش ن ا في  مفنيظ  متلاعيع  للل ل

  . مد نيظ  منالدظ  نامصحظ  مدتقالظ  مقداميظ   مدنادلام  مشكا ى في  متحلي  -3

  مقدذا قذان م لاذل تطنيذ  تقيذن    متذي   إلعشذال م نامدقا دذام   مقدذاا  بلدذاا أصذحاي تد يل -4

 . مد نيظ  منالدظ   مصحظ دااا في م   مدنفًخ  م د عيظ   ملع ع م

 لاذل  م قذ د مقدذام   نرذعض  بلدذاا أصذحاي يا دىذا  متذي  مقدذاا دنذاكم لمذل ندياع م  مليا  -5

 .في ا  مصحيظ   مد  صفام  وشتع طام
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   منيانام  مد نيظ نامنالدظ   مصحظ  مدتقالظ  مدنائا ح ا  مل مظ في  مدةتصظ  ما ام دا  متنني  -6

 . منيئيظ

 فذي  مذالد    تةذاً   مقعنيذظ   إلقايديذظ  مل ميذظ  مدنلدذام دم  م  علخ   ونتنيانام  متلاعيع لع نظ -7

 .ش ن ا

 . منالدظ  مد نيظ ش م في  مدعف لظ  ملقايا ش م في  مدحاك  في  إلفالخ -8

 الثامنة المادة

  مصذحيظ قلع تذ  دذا  مذًي يذتالد  نامقدذا  مقادذا إلمحذاق  ونتذل ئي  مطنذي  مفحذ   اع د  متقييم لنل ياي

 ميذاقت   لاذل مادحافلذظ  مقدذاا لاذل ي مذل ع  مفحذ   مطنذي لاذع د ياذي كدذا   منفنذيظه   مقلايذظ   منلنيذظ

 . ب مل دع حا ا في  مد نظ  دع ض دم يل ع قل دا دنتدعخه  وكتشاد نصفظ  مصحيظ

 

 :يلي ما بيان يرجى

 ؟قدراته مع الذي يتالءم بالعمل إللحاقه العامل تعيين عند الطبي الفحص إجراء يشترط هل -

  ونتذل ئي  مطنذي  اع د  مفح   مقدا صاحي  مقداه قان م دم (171)  مدالخ دم (1)  مفلعخ تاد  لً نق ه

ل    منفنذيظ   مقلايذظ   منلنيذظ  مصذحيظ نالدت   مياقت  دم ماتحل  نامقدا  متحاق  قنا  مقادا لال  مطنيقذظ  فلذا

 . ميظ يننل  مًي  مقدا

 الموقرة؟ دولتكم في دوري بشكل الطبي الفحص يجرى هل -

  مذل عي  مطنذي نإاع د  مفح   مقدا صاحي  مقداه قان م دم (171)  مدالخ دم (2) تاد   مفلعخ لً نق ه

 يل ذع قذل دذا   كتشذاد  مصذحيظ مياقت   دم  نتدع ع ماتحل   مد نيظ نابدع ض مإلصانظ  مدقعقيم ماقداا

  ب مل.دع حا ا  في  دع ض دم لاي  

 التاسعة المادة

 ن  د  مطنيظه  مةلدام ياي ت فيع كدا  مدنش خه ل ةا  مطاعئظ  محاوم  لالج  و ميظ  ونقافام تللي  ياي

   مدحافلظ  مطنيظ نامعلايظ ماليا  دنشآم للخ نيم كةلدظ دشتعكظ أ  دنتلاه كلن  ةاعا ا أ   مدنش خ ل ةا

 . مقداا صحظ لال

  :يلي ما بيان يرجى

 بيان يرجى .المنشأة في لها العمال يتعرض التي الطارئة الحاالت وعالج االولية االسعافات تتوفر هل -

 .ذلك على الدالة التشريعية النصوص
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  و ميظ ناإلنقافام نامليا  صاحي  مقدا  واتدالي  مت ديم قان م في  مةادس  مناي دم  م اني  مفصا ياد 

 لذلل  ولتنذاع نقذيم آةذً  ومتذد   ن ذً  ماليذا   تةاًىا  متل نيع  م  اي كا ًم  ننيا في يتةً  نام مادصاي

 ياتذد  كدذا  ملائدظ مليذ ه  ولداا دداعنظ لم نطنيقت ا تنا   متي  مد نيظ   وةطاع  مًيم ينتةلد    مقداا

 . وصانظ لنل  ق ع مًم   مدةصصظ  مقالج ا ظ  مل  مدصاي ننلا  مقدا صاحي

 العاشرة المادة

 كدذا ن اه  مدةتصظ  لةطاع  ما ام  مد نظ  أدع ض  مقدا ح  لل نتنايا  مليا   مقدا صاحي لال ياي

 كافذظ  تةذاً  مقدذا صذاحي  لاذل في ذاه  مد نيظ  مدشذتن   مدعقيظ ومانامح  مدةتصظ  ما ام  ةطاع ياي

 ل مذظ كذا تشعيا  يحلل .نًم   مةاصظ  إلحصاد م   قا  محاوم د ا ىًه  ق ع تكع ع مدنا  واع د م

 .ًم  نتحلي   م نائا  مكفياظ

 

 يلي: ما بيان يرجى

 يرجزى .بهزا المختصزة واخطزار الجهزات المهنزة وأمراض العمل حوادث بتسجيل العمل صاحب التزام مدى

 .ذلك على الدالة التشريعية النصوص بيان

   بدذع ض لصذانام  مقدذا لذم مإلنذالغ  مالددذظ  واذع د م مرفزق 2013 منذنظ( 12) عقذ   ملذع ع ينل 

 : متاميظ  واع د م  تةاً  مقدا صاحي لال يت اي لً  مد نيظ

 ينتأ لدا حالل  م د عخ ن ي لنالغ لدا د قا أ  م ا فعع أ  دنش خ ن يظ  مقدا صاحي لال ياي -1

 أ   مقداه د  قا أ   مدنش خ ل ةا  متي تلا  مدعكنام  ح  لل انيدظه لصانظ أ   مقاداه لن   فاخ

  حتناي لل  دا دت  صاظ لدا أيا  ننقظ مدلخ  مقدا  مقادا لم  نلطاع لن ا ينتأ لدا لصانظ أي

قذدم  تحتنذي فإن ا عنديظ لاادخ  إلصانظ ي   تنا  لً  مإلنالغه  مالددظ قدم  مدلخ  إلصانظ ي  

 .لمي ا  مدشاع  مدلخ

 ف ع ل  يل   أم ن ه أ  دعتنط  مقدا لم ناا  ندعض دعقاه أحل نإصانظ يقتلل طنيي كا لال ياي -2

  نذ   مذنالغ يتقذدم نحيل قناه دم ًم  ت  قل يكم م  دا  واتداليظه   متنديظ  مقدا  د عخ نإنالغ

 لداذ  ا ذظ  لنذ  م   نذ  نذ ه دصذاي أنذ  يقتلذل  مذًي  مكادا   مدعض  لن  ن   مدعيض  مقادا

 لدا   بةيع.  صاحي

  حذل دنشذ ت   مد نيذظ ل ةذا   بدذع ض  إلصذانام لذم مإلنذالغ نلذا  ن قا  مقدا صاحي ياتد  -3

  مت صذيام تقدذي  دذا م ذاه  متذي يتقعقذ م  مد نيذظ  إلصذانام اديذا لذم نذاإلنالغ مليذ   مقذادايم
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  مقدا د قا أ   مفعع أ  نامدنش خ  مقادايم لال   وحتياطام  مكفياظه نام نائا  مةاصظ   إلعشال م

 .تكع عىا دنتلنالل  متالفي

 دم  ب ا  معنا ةالا ند  فاخ  م د عخ لدا د قا أ  م ا فعع أ  دنش خ كا في  مقدا صاحي ياتد  -4

ل  ملي  ماقادايم   بدع ض  مد نيظ  مقدا لصانام لم نإحصائيظ لا  كا  قنذا دذم  مدقل ماند ًج  فلا

  م د عخ.

  مد نيذظ  إلصذانام   بدذع ض ندذاًج دذم ننذخ فيذ  يذ لع ةا  ناا نإنشاد  مقدا صاحي ياتد  -5

 لذم تلذا و ددنيذظ مفتذعخ  منداًج يحتفل ن ًه أم لال  ملع ع ىً  أحكا  ند اي لن ا  متنايغ ت   متي

 نن  م. ةدس

 عشرة الحادية المادة

  متي   با دخ  مد نيظه  منالدظ   مصحظ أنس  تطني   قا لمي ا ي كا  متي  با دخ ل مظ كا تشعيا يحلل

  ملائدظ  مدنشآم دنت ى لال   مل مظ دنت ى لال  ًم  ىً   مداااه في   متلعيي   متةطيط نامنح ل تل  

 .ن ا

 :يلي ما بيان يرجى

  .الموقرة في دولتكم المهنية والصحة السالمة اسس وتطبيق بوضع المختصة االجهزة

  منذالدظ تفتذيش ا ذاد"ينذدل  ا ذاد لنشذاد  مقدذاه ملذان م تنفيً   واتداليظه   متنديظ  مقدا  د عخ تت مل 

 فذي  مد نيذظ   مصحظ  منالدظ تنلي  نش م 2013مننظ  (8) عق   م د عي مالع ع  تنفيً ل  ه" مد نيظ   مصحظ

دذم   مقدذا  صذحاي  متذد   دم  مت كل لال يقدا  مًي  ما اد م ً   ملان نيظ  قا  بنس ت  دعف ه  مدنشآم

 . مقدا د  قا في  مد نيظ   منالدظ  مصحظ وشتع طام تنفيًى 

 

 المهنية؟ السالمة والصحة مجال في والتدريب والتخطيط بالبحوث تقوم اجهزة توجد هل

  منذالدظ داذاا فذي  منيانذظ  مقادذظ تنفيذً  دتانقذظ نعنذ  دقنذي  مد نيذظ   مصذحظ مانذالدظ دااذس تشذكيا ت 

   مصذحظ  منذالدظ دااذس نش م  2015 ( مننظ2) عق    ملع ع ند اي  مقدا نيئظ  ت ديم  مد نيظ   مصحظ

  متعنيذظ   د عخ  مصذحظه   د عخ  مل ةايذظه  د عخ :لذم دد اذيم  مقدذا  لقذ يظ  ديذع نعئانذظ  مد نيذظه

  مصذحظ   منذالدظ  ادقيذظ مانيئذظه  بلاذل   مدااذس  مدلنيذظه  مةلدذظ  ليذ  م   د عخ  وشذرااه   متقاذي ه

 منلانذام  محذع   وتحذال لدذاا  منحذعيمه منلانام  مقا    وتحال  منحعيمه  صنالظ تااعخ  غعفظ  منحعينيظه

   مصحظ مانالدظ دااس تشكيا لال تن   متي قان م  مقدا دم ( 175مادالخ ) تنفيً ل   ًم   منحعيمه لداا

 ىً  يت مل  . مقدا  نيئظ  مد نيظ   مصحظ  منالدظ دااا في  مقادظ  منيانظ تنفيً عن   دتانقظ يت مل  مد نيظ
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 ةذالا دذم  مقدا نيئظ  ت ديم  مد نيظ  منالدظ   مصحظ دااا في  مقادظ  منيانظ تنفيً  دتانقظ عن   مدااس

 أنعدىا:  مدااسه م ً  دنحم   وةتصاصام  متي  مد ا  دم داد لظ

 . مد نيظ   مصحظ مانالدظ  طني منلا   طنيظ نيانظ  قتع ح -

  مقداا  صحظ  حفل نالدظ نحدايظ  مةاصظ  م طنيظ   مدقاييع  متشعيقام تط يع  دع اقظ  قتع ح -

  متنديذظ ننذع دأ  مصذاظ ً م   مدنذتال م   متلذل   مقادذيه  مقدايذظ  مدتريع م ق د في  مقدا  نيئظ

  مصذحظ  نامنالدظ  مصاظ ً م لاي ا  مدصلق   مل ميظ  مقعنيظ   واتداليظه   وتفاقيام  وقتصاليظ

 . مقدا  نيئظ  مد نيظ

 . مقدا  نيئظ  مد نيظ  منالدظ   مصحظ دااا في  مقالقظ ً م  مدلتعحظ  متشعيقام في  معأي  نل د -

 . مقدا  نيئظ  مد نيظ   مصحظ نامنالدظ  مةاصظ   منح ل  ملع نام  اع د -

  مذعأي   نذل د   مصذحظ  مد نيذظ نامنذالدظ  مدتقالذظ   مل ميذظ  مقعنيذظ   مت صذيام  وتفاقيذام لع نذظ -

 .نش ن ا   مت صيام

 دااا في  مقاداظ   مااام   ما ام   مادقيام  مدنشآم دا  مةنع م تنالا دم  ونتفالخ لال  مقدا -

 . مقدا  نيئظ ظ مد ني   مصحظ  منالدظ

 داذاوم فذي  منشذعيظ  مدتةصصذظ  مكذ  لع  ت ىيذا  للذل ل نتذ فيع  مةاصذظ  مةطط   قتع ح  قا -

  مدطا نظ  مكفاد م  تحليل  مقدايظه  وحتيااام يت  ف  دا ندا  مقدا  نيئظ  مد نيظ   مصحظ  منالدظ

 .  منالدظ  مد نيظ  مصحظ مد م

  إللذال   نذائا دذم ةذالا  مقدذا  نيئذظ  مد نيذظ   مصذحظ  منذالدظ داذاا فذي  م قذائي  مذ لي تنديظ -

 نامتنني   ًم   مدتةصصظ   منل  م  مدقاعض   مدتتدع م  لقادظ   مدلع دخ   مدند لظ  مدعئيظ

 . مدلني  مداتدا  دتننام  مكنعى  محك ديظ   مشعكام  با دخ دا

   قذا   ماذ  ئح وقتذع ح  ملذ  نيم  مقالقذظ ً م  بةذعى  ما ذام دذا   متقذا م   متننذي   متشذا ع -

 . نيئظ  مقدا  مد نيظ   مصحظ نامنالدظ  مةاصظ  متعتينام

  ملذان م تنفيذً داذاا  مقدذا فذي نذ د عخ  مد نيذظ   مصذحظ  منالدظ تفتيش ا اد دا  مدناشع  متنني  -

 .  مصحظ  مد نيظ  منالدظ دااا في  م د عيظ   ملع ع م

   مصذحظ  منذالدظ ما ذاد تفتذيش  مد نيذظ   مصذحظ  منذالدظ داذاا فذي  ونتشذاعيظ  مةذلدام تلذلي  -

 . مقدا ن د عخ  مد نيظ
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 عشرة الثانية المادة

  مدتةصصظ نامك  لع ىً   ما اد يلل   م  ياي  مد نيظه   مصحظ نامنالدظ ةا  تفتيش ا اد لياال يحي

  مقذنطيظ نذاطظ  ما ذاد ىذً  للطذاد  ياذي ماليذا  نقداذ ه ياذد  ددذا ًمذ   غيذع  مليذاسه  دقذل م  ن ا دخ

 نإقادذظ ماتذعةي   مد نيذظ   مصذحظ  منذالدظ  شذتع طام  قذا فذي ىذً   ما ذاد  شذع    ياذي . ملقذائيظ

 . مدنشآم

 يلي: ما بيان يرجى

 كوادره؟ تخصص مدى وما المهنية؟ والصحة بالسالمة خاص تفتيش جهاز هناك هل

له أشعنا كدا  لاذل  وشذع د   متنديذظ  واتداليذظه  مقدذا نذ د عخ  مد نيذظ   مصذحظ  منالدظ قن  يت مل نانلا

 دفتشيم  مد دظ ىًه  يت مل . مقدا د  قا في  مد نيظ  مصحظ   منالدظ  شتع طام نتنفيً  مقدا صاحي  متد  

  وا ذدخ فذي ًمذ  ندذا ند ذاد  ه ماليذا   مالددذظ  مصذالحيام دذنح    تذ    مةنذعخه  مقداذي ً ي  مت ىيذا دم

  مداذاا ىذً  فذي نامدنذتال م دنذتدعخ متد يذلى  نصذ عخ تلعينيذ  ل ع م فذي  لدا ذ   مليذاسه  دقذل م

 . محي ي

 عشرة الثالثة المادة

 ةذا   طنذي دق ذل    نإنشاد دع كذد  ًم   مد نيظه   مصحظ  منالدظ دااوم في نامتلعيي  وىتدا  ياي

  تنلذي   م قايذظ  نذائا أحذلل  لذعض يإلاذع د  متاذاع لعنيذظ ل مذظ كذا فذي  مد نيذظ   مصذحظ نامنذالدظ

 . متلعينيظ  مل ع م

 

 يلي: ما بيان يرجى

 المهنية؟ والصحة وسائل السالمة على بالتدريب خاص معهد الموقرة دولتكم في يوجد هل

 داذاوم فذي  مدةتافذظ  منذع دأ  متلعينيذظ دذم لذلل  منحذعيم دداكذظ في  مقاداظ  مدةتافظ  متلعيي دقاىل ت فع

   ما ذام  مدقاىذل دذم للل قنا دم دقتدلخ تدنح ا  متي  منع دأ   مش ال م  ىًه  مد نيظه   منالدظ  مصحظ

 . منحعيم ةاعج  مدااا ىً   مدتةصصظ في

 عشرة الرابعة المادة

  فذي   متطنيليذظه  ملع نذام  منلعيذظ فذي  متقاذي  نع دأ قدم  مد نيظ   مصحظ  منالدظ دالخ تك م  م ياي

 .  مد ني  مفني  متلعيي دع كد  دقاىل

 :يلي ما بيان يرجى

 التعليم؟ برامج ضمن المهنية والصحة السالمة مادة تدريس يتم هل
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 طذالي  بةذ   لاذل   مصذحظ  مد نيذظ نامنالدظ ةاصظ دلعع ل   م ان يظ  مدع حا في  متقاي  دناىأ تتقدم

  مد نيذظ   مصذحظ نامنذالدظ ةاصذظ  حتياطذام  مفذعع ناتنذاع ىً  طالي ياد  كدا ه)  متلني ( مصنالي  مفعع

 .ماتلعيي  مدقلخ  م عش  مصناليظ في  متلعيي ملى

  مكيديائيذظ فذي  م نلنذظ س منكذام عي  كنعنذادأ  مداذاا ىذً  فذي  مدنذاىأ نقذض نذإلع ج  ماادقذام تلذ   كدذا

   بكاليديذظ  متلعينيذظ  منذع دأ دذم  مقليذل في  مذنالل  مدنتشعخ  متلعيي دقاىل تتقدم كدا  مدلنيظه   م نلنظ

 . مدنت يام دم  مك يع  تناني  مد نيظ نامنالدظ   مصحظ  مدةتصظ  مدةتافظ

 :التقرير إليها أرسل التي والعمال العمل أصحاب منظمات

 :من كل إلى التقرير إرسال تم

  . مقدا بصحاي  مدد اظ  مدنلدظ     منحعيم  صنالظ تااعخ غعفظ -1

  .ماقداا دد اظ دنلدظ     منحعيم لداا منلانام  مقا   وتحال  -2

  .ماقداا دد اظ دنلدظ     منحعيم لداا منلانام  محع  وتحال -3

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 (.14، 12، 11، 10، 9، 8، 6، 5، 4، 2، 1التغطية التشريعية ألحكام المواد: ) توفر -1

 التغطية التشريعية ألحكام: توفرعدم  -2

  طني خاص بالتدريب على السالمة والصحة المتعلقة بإنشاء معهد أو مركز وور عش الثالثةالمادة

 المهنية. 

 التالية:كد من وجود التغطية التشريعية ألحكام المواد للجنة التأ لم يتسن   -3

 .المادة الثالثة: لم يرد في الرد ما يفيد بوجود تغطية تشريعية من عدمه 

  المادة السابعة: الرد الوارد ال يفيد بوجود نص تشريعي يلزم وجود أجهزةخدمات الصحة

 والسالمة المهنية في المنشأة. 

 

* * * 
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 بشأن بيئة العمل. 1981( لسنة 13اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

 ااد  –  منحعيم دداكظدم  1981 ( مننظ13 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

 في ىً   معل دا ياي:

 

 األول  القسم

 عامة بيانات

 
 لسنة (13) رقم العربية على االتفاقية الموقرة دولتكم عليه صدقت الذي التشريعي النص بيان يرجى -1

 العمل؟ بيئة بشأن 1981

 منذنظ (13) عقذ   مقدا  مقعنيظ  تفاقيظ لال 1983 مننظ (7) عق   مدعن   ند اي  منحعيم دداكظ صلقم

1981 

 أمكزن وإن االتفاقية، عالقة بأحكام لها التي السارية التشريعية النصوص وتواريا أرقام إرفاق يرجى -2

 ؟)الا  ..اللوائح، الوزارية، القرارات ( النصوص لتلك العملي للتطبيق التعرض

  مةذادس نامنذاي نلد  مد نيظ  مصحظ   منالدظ دااا في  م طنيظ  متشعيقام دم  مقليل  منحعيم دداكظ تدتا 

  مناي ىً  يد ا حيل ه 2012 مننظ( 36) عق   مصالع نامدعن    بىاي  ملطاع في  مقدا قان م دم لشع

 . مدااا ىً  في  مصالعخ  بةعى   آلميام  م د عيظ مكافظ  ملع ع م  بنانيظ  مننيظ

 (1دعف  عق  )  متامي:  منح  لال  م د عيظ  ملع ع م دم  مقليل صلعم  ملان م ىً  ق د  في

 

 الموضوع السنة رقم القرار

  مقدا  د  قا  مدنشآم في  محع ئ  أةطاع دم  مقداا حدايظ نش م 2013 6

  مقدا  د  قا  مدنشآم في  مك عناد أةطاع دم  مقداا حدايظ نش م 2013 31

أةطذاع  دذم  مقدذاا محدايذظ  مالددذظ   وحتياطذام  مشذع ط تحليل نش م 2014 5

  معفا ندقل م ا مقد

ألدذاا  فذي  مقدذاا محدايذظ  مالددذظ   وحتياطذام  مشذع ط تحليذل نشذ م 2014 4

  مدلنيظ   م نلنظ   إلنشاد م  منناد

   منذ  ئا   مرذاد م  مكيديائيذظ  مدذ  ل أةطذاع دذم  مقدذاا حدايظ نش م 2014 15
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 الموضوع السنة رقم القرار

  مقدا  د  قا  مدنشآم في  وشتقاا نعيقظ

  د  قذا  مدنشذآم فذي)  مفيديائيذظ ( مطنيقيذظ  مدةذاطع دذم  مقداا  قايظ 2014 9

  مقدا

 دذم  مقدذاا محدايذظ  مالددظ   وحتياطام  مةلدام  تنلي  تحليل نش م 2014 28

  م   د  دنت للام  منةاع  أ ليظ غاليام أةطاع

  مدةاطع دم  مقداا محدايظ  مالددظ   وحتياطام  مشع ط تحليل نش م 2014 38

  مقدا  نيئظ  مديكانيكيظ

 

 التصزديق بمجرد النفاذ قوة المصدق عليها الدولية االتفاقيات يعطي الذي التشريعي النص بيان يرجى -3

 الداخلية؟ للتشريعات بالنسبة عليها االتفاقيات المصادق مرتبة انبي مع عليها

  ملان م ق خ مادقاىلخ ندعن  ه  تك م  مدقاىل م لنع   ح   مدا   منحعيني  ملنت ع دم (37)  مدالخ تقطي

 ( منذنظ13) عقذ   مقعنيذظ  وتفاقيذظ أةًم  نًم   ماعيلخ  معنديظه في  نشعىا لاي ا   متصلي  لنع د ا نقل

صذفظ  1983 ( منذنظ7) عقذ  نلذان م  مدعنذ   ند اذي  منحعيم لاي ا صلقم  مقدا  متي نيئظ نش م 1981

 . مدالخ ىًه ند اي  ملان م

 

 التقريزر؟ لهزذا اعزدادكم حين دولتكم الموقرة في والعمال االعمال أصحاب منظمات مع التنسيق تم هل -4

ً  وذلك  .العربية العمل وتوصيات اتفاقيات نظام من (17) المادة أحكام مع تمشيا

 دم دنتدعخ نص عخ ه( مقدا   مقداا )أصحاي ونتاج  طعفي دا  واتداليظ   متنديظ  مقدا  د عخ تت  صا

 ندذا  مقدذا نذ ق فذي  مدنذتالخ  مد قذ لام دناقشظ  يت  ةالم ا  م ال يظه   واتداليظ  مل عيظ  مالاد ةالا

 نش م تطني  تقلىا  متي  متلاعيع لم نننةظ  ونتاج طعفي تد ل  م د عخ  م كدا طعفي  مقالقظه صامح يةل 

 . مقعنيظ  مقدا  تفاقيام

 الثاني القسم

 االتفاقية أحكام تغطي التي السارية التشريعات

 األولى المادة

 : وتفاقيظ ىًه لال تصلق لعنيظ ل مظ كا تاتد 
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  ًمذ  ماقذادايمه مالذلع م  منشذعيظ  دالئدذظ لننذانيظ أك ع دحيطظ  اقا  مقدا نيئظ  تحنيم نحدايظ -أ

ل   . وتفاقيظ ىًه في لاي ا  مدنص   مألحكا   فلا

ًمذ   فذي  مقدذا دنذتقينظ نيئذظ فذي  مدذت عخ ماق  دذا  ملصذ ى ماحذل ل ن ذا ةاصذظ دقذاييع ن قذا -ي

 دكتي  مقدا  مقعني.نامةنع م   إلدكانيام  متي ي فعىا 

 

 :يلي ما بيان يرجى

 أجل من الموقرة دولتكم في أقرت التي االحكام ماهي

 .العمل بيئة وتحسين حماية -أ

 دذل داذاا فذي خ مدتديذد  لاذل نذدقت ا مادنذت دعيمه  قتصذاليظ ك ا ذظ دكانت ذا لال  منحعيم دداكظ متحافل

  مقالقذظ طعفي دصامح لال متحافل  متشعيقام نتط يع لمل  ىتداد ا للم أد ع كا ا ماقدااه  محدايظ دلاظ

 تدكم آدنظ  صحيظ لدا نيئظ لال  محفال  مدااوم ىًه نيم  دم ن  ده حل لال ) مقدا   مقداا أصحاي(

  مذل تذتلي نذايدظ  اذ  د فذي  نذتدع ع  مقدذا  نامتذامي  صذانامه ل م لاميذظ نكفذادخ د اد    ل د دم  مقداا

 . صانام    ةنائع داليظ  ل م  مدناني  م قم في  مقدا  نااد

 عق  )دعف   ملطاع  بىاي في  مقدا قان م نإصل ع 2012 ( مننظ36) عق  نلان م دــعنــ   ةــالا  دـم

   مقعنيذظ  مل ميذظ  مقدذا دقذاييع دذا يتنانذيندذا  صذياغت  تذ   مذًي  ملذان مه م ذً   مدنفذًخ (   ملذع ع م2

  محدايذظ تحلذ  دنانذنظ لدذا نيئذظ تذ فيع لاذل  متشذليل تذ   مقداميذظه داذاا  محلذ ق في  مقامديظ   مدنتال م

 . ننانيت  لال ماقادا  تحافل

ل   مقدا قان م في  منحعيني  مدشعع ةص   قل  ت  لً  مقداه  نيئظ   مصحظ  مد نيظ  منالدظ ينل  كادالل  نانا

 نحذ  لاذل  مقدذا  دذاكم فذي  مد نيذظ   مصذحظ  نائا  منذالدظ نت فيع ياتد  ن م  مقدا صاحي لال  متشليل

  محعيذ   دةذاطع   مكيديائيذظه  مديكانيكيذظه  مدةذاطع ةذا   نشذكا دةذاطع  مقدذاه دذم  م قايذظ يكفذا

 .أ   ونلاً  بدام  نائا ت فع لل  لم  مناشئظ  تا   مطنيقيظ  مدةاطع  كًم    مك عناد   إلقادخه

 نيئذظ  شتع طام تنل   بىاي   متي  ملطاع في  مقدا ملان م  مدنفًخ  م د عيظ  ملع ع م لمل ألاله أشعنا  قل

 عق  دعف (  منيئظ نش م 1996 مننظ (21عق ) دعن   نلان م د ا  بةعى  مل  نيم دم للل  م كدا . مقدا

تنذعي  نقذل   منيئذظ حدايذظ ن لد ن ا  متليل  مدشاعيا ياحأص تاد   متي دم  واع د م داد لظ ( يتقدم3

  محدايظ ننا ت فيع  كًم   مدند ح ن اه  محل ل في  و  مقدا دكام ل ةا  مدا  ظ   مق  دا  مد  ل  ننقال   

 . مد نيظ  مدةاطع  دنا ماقادايم  مالددظ
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 بخبرات االستفادة يتم العمل، وهل بيئة في المؤثرة للعوامل القصوى بالحدود تتعلق معايير وضع -ب

 .ذلك في العربي العمل مكتب

له أشعنا كدا  دم   متي  بىاي  ملطاع  مقدا في قان م  مل  مدنفًخ  م د عيظ  ملع ع م دم  مقليل صلعم نانلا

 لنذل  مدشذعع  نذتقام  قذل  مقدذاه نيئذظ  صذحظ لال نذالدظ ماحفال دقاييع  منحعيني  مدشعع  قا ةالم ا

 . دقاييع د  ل دم  مقعنيظ  مقدا  تفاقيام في  عل ندا  ول  م  متشعيقيظ ىًه صياغظ

 

 الثانية المادة

ل  لاي ا  مدنشآم إلقادظ دناننظ د  قا  ةتياع ياي  :قدانا

 . مقدا بداكم  مداا عخ  منيئظ  ةطاع دم  مدنشآم ىًه لداا محدايظ -أ

 . مدنشآم ىًه لم تنا   متي  بةطاع دم  مقادظ   منيئظ  ما  ع محدايظ -ي

 :يلي ما بيان يرجى

 تضمن بحيث المنشآت موقع اختيار اساسها على يتم قواعد توجد هل

 . مداا عخ  بةطاع دم  مقداا حدايظ -أ

 . مدنش خ  ةطاع دم  مقادظ   منيئظ  ما  ع حدايظ -ي

 المادة الثالثة

   بنذس  مشذع ط تذ فع دذم مات كذل  مدقنيذظ  وا ذدخ كافذظ نذيم  متننذي  اليذلخ دنشذآم لقادذظ لنذل يننرذي

 . مقدا نيئظ محدايظ  مقع عيظ

 :يلي ما بيان يرجى

 بيزان يرجزى العمزل؟ بيئزة بهزدف حمايزة المنشزأة إقامزة حزين بينهزا فيمزا التنسيق يتم التي الجهات هي من

 .ذلك على الدالة التشريعية النصوص

 الرابعة المادة

 نامق  دذا  متا ل دم  منلافظ   منالدظ حيل دم  ةاصظ  مصحيظه  مشع ط  مقدا مكا د في ت فعت  م ياي

 .  مطفيايام  مفطعيام)  مفيع نام ( مع شحظ محدام  كاماع  ي ه مألدع ضه  مدنننظ  محيظ

 :يلي ما بيان يرجى

 بيزان يرجزى الحيويزة؟ الملوثزات مزن لحمياتهزا العمزل امزاكن في هاتوفر يجب التي الصحية الشروط ماهي

 .ذلك على الدالة التشريعية النصوص



81 

  
 

  مكافيذظ  مت  يذظ م نذائا  مدرالظ دنذت فيظ  شن   مدرالظ  مقادظه  وداكم تك م  م همرفق  منيئظ قان م  شتعط

 حذع عخ نلعاذظ   حتفالذ   نلذاده  م ذ  د تاذلل يقذدم  مدكذام ندذا  دعتذالي  مقذادايم لذلل دذا يتنانذي ندذا

 ننقذال  أ  تنذعي نقذل   مالددذظ   متذل نيع  وحتياطذام ناتةذاً  مدشذع لام ياد  اديا كدا .دناننظ  لقادخ

  تاذد   منيئذظه ا ذاد   متي يحللىا ن اه  مدند ح  محل ل في لو  مقداه دكام ل ةا  مدا  ظ   مق  دا  مد  ل

   منذالدظ  مصذحظ مشذع ط تنفيذً ل   مد نيذظ  دنذا  مدةذاطع ماقادايم  مالددظ  محدايظ ننا نت فيع  مدشع لام

  . مد نيظ

 ناديذا  وحتياطذام  ومتذد    مةطذعخه  مدذ  ل تذل  ا أ   نتذاج لاذل  ملذائديم لاذل  ملذان م  يشذتعط 

  مدنشذ خ صذاحي  لاذل  قذع ع نامنيئذظه أيذظ حذل ل لل  يقدم ندا  منيئظ ا اد يحللىا  متي   وشتع طام

 . متةا  دن ا  كيفيظ  مدةامفام م ًه نناا  وحتفال

 الخامسة المادة

  داكم في  متاميظ ) مفيديائيظ( مطنيقيظ   مق  دا أم دم  مت كل لعنيظ ل مظ كا في  مدةتصظ  ما ام لال يننري

 :ن ا  مدند ح  محل ل  قدم دالئدظ  مقدا

 .  معط نظ  محع عخ لعاام -

 .  ما م  من ع -

 . مت  يظ -

 .)  مق قاد ( مقايأ -

 .ن ن  ل ا  وشقالام -

 .ن ن  ل ا  بد  ج -

  . وىتد د(( وعتااج  -

 . ما ي  مقرط -

 .ن ن  ل   مرناع -

 

 :يلي ما بيان يرجى

 ضزمن )الفيزيائيزة (الطبيعيزة عوامزل التلزوث لبقزاء المزوقرة دولزتكم في اتخاذها يتم التي االجراءات ماهي

 .ذلك على الدالة التشريعية النصوص بيان يرجى بيئة العمل؟ في بها المسموح الحدود

 عقذ   ملذع ع ةذالا دذم  د  قذا  مقدذا  مدنشذآم في ) مفيديائيظ(   مطنيقيظ  مدةاطع  منحعيني  مدشعع فصا

 لمذل نامقادذا  مدحيطذظ  محذع عخ لعاظ في  وعتفاع"ن ن ا   محع عخ لعد   مًي همرفق   2014 مننظ (9)

فذي   مد اذ لخ  مداد نةاع كديظ "ن ن ا  معط نظ   ه"نالدت  لال  يت ع مادةاطع  مصحيظ يقعق   مًي  محل

  مق قذاد   ه"نانةفاقذ ا   عتفال ذا نذالدت  لاذل  تذت ع  مصذحيظ مادةذاطع تقعقذ   متذي  مقادذا دحيط
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   إلشقالام ه"نالدت  لال  تت ع  مصحيظ تقعق  مادةاطع  متي  مقادا دحيط في   بص  م  مقايأ"ي

 تقعقذ    مقادذا انذ  تتةاذا أم يدكم صناليظ أ  طنيقيظ دصالع دم أ  انيدام أد  ج شكا لال طاقظ"

 أل ئذ  نتياذظ  مقادذا لاذل انذ   م  قذا  ماذ   لذا"  ماذ ي   مقرط ه"نالدت  لال  تت ع  مصحيظ ةاطعماد

ل  دقينذظه أدذاكم أ  أاذ  د فذي لداذ  مد ذا  ل ددذا  عتفالذا  لاذل  يذت ع  مصذحيظ مادةذاطع يقعقذ    نةفاقذا

 ."نالدت 

  لمذد د    حفل ذا  صذيانت ا  محدايذظ  نذائا  نذتةل   لاذل  مقدذاا نتذلعيي  مقدذا صذاحي  ملذع ع ياذد  

 نشذعط صذحت   لاذل  مطنيقيذظ  مدةاطع ن دع ض تت ع  مدصانيم  مقادايم لنقال لاي  ياي كدا نانتقدام اه

 . د عخ  مصحظ دم دقتدل طني تلعيع تللي 

  محدايذظ  نائا دم نإتناع للل  ًم   مفيديائيظ  مدةاطع ىًه دم لدام  نحدايظ  مقدا صاحي  ملع ع  ياتد 

 . ملع ع في فصاظ مد

ل    تحذم  مدكشذ فظ فذي  مد  قذا  مقذادايم  ةاصذظ  مقدذااه  صذحظ نالدظ لال  منحعيم حك دظ دم  حعصا

 2013 مننظ (3) عق  قع ع  صل ع ت   ونشاد مه في قطاع  مقادايم ةا   نشكا  مدناشعخه  مشدس  شقظ

تلتقذي   مذًيم  مقدذاا تشذريا يحلذع  ملذع ع ىً   ند اي ه) 4عق   دعف  ( مل يعخ قم   مقدا حلع نش م

 لشذعخ  م انيذظ  منذالظ نيم  مفتعخ دم ةالا  مدكش فظ  وداكم  في  مشدس  شقظ تحم  مت  ال لدا   طنيقظ

  .لا  كا دم ي مي   أغنطس ش عي ةالا لصع ل   مع نقظ  حتل ل عل 

 آدنذظ تكذ م دنافذً  مقدذا  تةصذي  د  قذا فذي  منذالدظ  شذتع طام ي فع أم  مقدا صاحي لال  يت اي 

  قايظ دقل م  ت فيع دالئدظه صحيظ  دع ف  آدنظ نيئظ لدا ت فيع  كًم   وةطاعه دم  ةاميظ  مقدا مت ليظ

 منذالدظ  تنلذي  نشذ م 2013 منذنظ (8) عقذ  قذع ع  وشذتع طام ىذًه  يذنل  مطنيقظ  مقداه دالئدظ شةصيظ

 (5عق   دعف ( مدنشآم  في  مد نيظ   مصحظ

 ألدذاا فذي  مقدذاا  مالددذظ محدايذظ   وحتياطذام  مشذع ط تحليل نش م 2014 مننظ (4) عق   ملع ع  يشلل

 على: ق(مرف )  مدلنيظ   م نلنظ   إلنشاد م  منناد

 حاا في  ان يظ  قادخ دع لام ت فيع دا  مقدا د  قا في   مكافيظ  مدناننظ  وقادخ ت فيع قع عخ .1

 . مقادا لال يت ع قل  وقادخ في لطا  ا ل

  نذ د  مطلذس حذاوم  قذطع ي فذي  مقدذاا م قايذظ  دنانذنظ كافيذظ ندلاذظ لدذا دنطلذظ كا تد يل .2

 فذي  مقدذا حذاا فذي  مصذ  ل  دذم أةطذاع  مالددذظ  وحتياطذام تذ فيع ياذي كدا  ما يظه  بح  ا

 ينذدح و ندذا  مقذناي أ   مرناع ننني  معتيظ  ق ح حامظ لل  في  مقدا  يدنا  مدعتفقظه  مدناني

 . مقدا نت ليظ
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 . مقدا أةطاع لم نقيل ل    ونتع حظ  مطقا  متنا ا دناني دكام للل ل ياي .3

  مقدذاا  صذ ا ين ا أداكم دناننظ في ماشعي  مصامح  مصحي  مداد دم دناننظ كديظ ت فيع ياي .4

 .لمي ا

 السادسة المادة

     مصانظ  مد  ل دم أكانم ن  د  تفالالت اه  مكيديائيظ  مد  ل  ةطاع دم  مقدا  نيئظ  مقادايم حدايظ ياي

 . مدند ح ماحل  مقدا في نيئظ تعكيدىا تاا د لل  دع لاخ دا  مراديظه     منائاظ

 :يلي ما بيان يرجى

 بيزان يرجزى بهزا؟ المسزموح الحزدود ضزمن العمل لبيئة الكيميائية الملوثات لبقاء المتبعة االجراءات ماهي

 .ذلك على الدالة التشريعية النصوص

   منذ  ئا  مكيديائيذظ   مرذاد م  مدذ  ل أةطذاع دذم  مقدذاا حدايظ نش م 2014 ( مننظ15) عق   ملع ع يشلل

 محدايظ  مالددظ  وحتياطام يتةً أم  مقدا لال صاحي همرفق  مقدا  د  قا  مدنشآم في  وشتقاا نعيقظ

 دذم  م قايذظ  نذائا م ذ  يذ فع  أم  مكيديائيذظه  بةطذاع دذم لداذ  فذي د قذا  مدت  اذليم أ  مليذ   مقذادايم

 دنشذ ت  فذي  مدةذاطع  مكيديائيذظ نتليذي   فقذااه دنانذي  نشذكا يلذ  ه أم  لايذ  . إلنلذاً دةاطعىا   نذائا

 لذم  ًمذ  دن ذا نذاملعي أ  في ذا  مدت  اذليم أ   بشذةا  لدامذ   صذحظ نذالدظ ت ذلل  متذي لداذ   د  قذا

 :طعي 

 .نن  م  الل كا  بقا لال   حلخ دعخ  متليي  لاع د .1

 .د ني حالل  ق ع حاا في  متليي  لاع د .2

 . مدنش خ لدايام في ترييع حل ل حاا في  متليي  لاع د .3

  مكيديائيظ  مدةاطع كفادخ نن ليظ ً م دقتدلخ دتةصصظ ا ظ لمل  مكيديائيظ  مدةاطع تليي  لننال يت  .4

 . مد ا لخ

  م  اذي  مكيديائيذظ  مقدذاا نذامد  ل تقادذا لنذل  مد نيذظ   مصحظ  منالدظ  شتع طام  مدًك ع  ملع ع  يفصا

   م نذائا ت فيعىذا دنذ  يتطاذي  دا  مكيديائيظه  ةطاع  مد  ل دم  مقداا محدايظ  تةاًىا  مقدا صاحي لال

أي  نلذا أ   نذتقداا أ  لنتذاج فيذ  ياذعي د قا أي في  محعي  دم   م قايظ نامنالدظ مانااخ   مدكف مظ  مكافيظ

 . وشتقاا نعيقظ ن  ئا أ  غاد م أ  كيديائيظ د  ل
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 السابعة المادة

 ةطذع ل   قا  ةعى   مقاعخ ند  ل  مةطعخ  مصناليظ  ب ميظ  مد  ل ونتنل ا  مالددظ  واع د م  تةاً ياي

 .ًم   كدم كادا قع ع   

 :يلي ما بيان يرجى

 .ذلك على الدالة التشريعية النصوص بيان يرجى المسألة؟ هذه يعالج تشريعي نص يوجد هل

   محدايذظ  م قايظ تطني   شتع طام  مقدا صاحي هدعف  2013 مننظ (8 ملع ع ) دم (8) عق   مدالخ تاد 

ل   : ب م يظ حيل دم  متامي ماتعتيي  فلا

 . مدةاطع لد مظ .1

 .ةط عخ أقا ن ةعى  مةطعخ  مد  ل أ   مقدايام  نتنل ا .2

 حذاا  فذي  متنليديذظه أ   متذل نيع  م نلنذيظ  مذتحك   نائا نانتةل    مدصلعه لنل نامدةاطع  متحك  .3

 . مدناننظ  مشةصيظ  م قايظ ت فيع دقل م يننري  مدتنليظه نامدةاطع  متحك  تقًع

 . إلل عيظ  متحك  تل نيع  متي تتقدم  آلدنظ  مقدا نل  تصدي  ن  نطظ حل ألنل لمل  مدةاطع تلايا .4

 الثامنة المادة

  دقل م آوم لال   منقي ماحص ا  إلعىاق دم   محل   آلمظ  وننام نيم  متالت  تحلي  لال  مقدا يننري

 ددكم ا ل ن قا دق ا  متقادا ين ا

 :يلي ما بيان يرجى

 الدالة التشريعية النصوص بيان يرجى عليها؟ يعمل التي واآللة لالعام قدرات بين التالؤم مراعاة مدى ما

 .ذلك على

  مدةاطع دم  مقداا  مالددظ محدايظ   وحتياطام  مشع ط تحليل نش م 2014 ( مننظ38) عق   ملع ع يشلل

  م قايذظ ن نذائا  مدا ذدخ غيذع  مقدذا دقذل م لذل   نذتقداا  مقادذا لاذل دعفذ ه  مقدذا  نيئذظ  مديكانيكيذظ

فذي  فنذي لطذا أ  ةاذا كذا لذم يناذغ  أم  م قايذظه مذ  يذ فع دذا ي قذد أ  أم يقطذا مذ  ياذ د  و  مالددذظه

 لاذل مادحافلظ   متقايدام  مد قحظ  متحًيعيظ  إلعشال م يتنا  أم ماةطعه يقعق  قل  آلوم أ   مدقل م

 . مقدا دةاطع دم   قايت  نالدت 

 :ياي دا دع لاخ في  مقدا ونتةل د ا دقل م أيظ ينت عل أ  يصنا أ  يصد  شة  أي لال ياي كدا

 أيذظ  نذل م  منالدظ نطعيلظ تكفا  دعكنظ دصددظ  مدقلخ تك م أم  دقل ا لداي نشكا يقدم أم .1

  . مد حلخ  مةايايظ  مليانيظ  مد  صفام تك م حني  أم  مدنانيه  ونتقداا  نتقدام ا لنل أةطاع
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  تدذم صذددم  ب اذ   متذي فذي  مدقذلخ  نذتقداا نطعيلذظ  مةاصذظ  مكافيذظ  مدقا دذام ي قذح أم .2

  تانذي  منالدظ قدام مكفامظ  للطاد  متقايدام مالددظ   م قائيظ  متل نيع   تةاً أاا ا دم تاعنت ا

 . ونتقداا لنل ةطع أي حل ل

  مدفتعقذظ  مدقذلخ مالنذتةل دام أل د حنذم دذم ماتحل   مالددظ   مفح صام  متااعي نكا يل   أم .3

 .دن ا

 مارذعض دالئدذظ  دنانذنظ تكذ م نحيذل  مقدذا يتطان ذا  متذي   با ذدخ   مدقذل م  آلوم تذ فيع .4

 .أاا ا دم صددم  متي  ونتةل    نيئظ م   مدةصصظ

 التاسعة المادة

 يت ع  و شعيطظ ًم ه كادا أدكم آميظ  لداا  مل   مدعىلظ  مدا لخ  ميل يظ  ولداا تح يا لال  مقدا يننري

  مقدامظ.  ق خ  ونتاج لال ًم 

 :يلي ما بيان يرجى

 الدالزة التشزريعية النصزوص بيزان يرجزى .آلية اعمال الى المرهقة اليدوية االعمال لتحويل السعي مدى ما

 .ذلك على

 العاشرة المادة

 :ةالا دم  منفني   واتدالي  ونتلع ع ماقادا تقدم  متي   م نائا  واع د م  تةاً ياي

  مع حظ نفتع م   متليل  مقدا  وقافيظه منالام  بقصل  محل  تحليل  مي ديظه  مقدا نالام تنلي  .1

 . منن يظ  ونن ليظ   وااد م  مي ديظ

 دقيشذظ دنذت ى  بفذع ل  نذعت  مذ   يقذدم   دكاناتذ ه ا ذله دذا يتنانذي لذالو  اذع   مقادا دنح .2

ل   .دناننا

  مدنذاط  فذي ةاصذظ ماقذادايم  لذائالت  ه  مقدا  داكم دم   ملعيي  مدناني  مصحي  منكم ت فيع .3

 . مقدا أدكام  لمل دم  منلا  مدناننظ  نائا  ت ديم  مقدع مه لم  منائيظ

 . مقدا  داكم في  مصحيظ  مترًيظ ت فيع .4

 لدذاا دم  مقدا في نيم  مددالد دا  مقالقام تحنيم لال   مقدا  واتدالي نامنشاط  مليا  تشايا .5

 . لداا   صحاي لدا  عتناد

  متقايديذظ  م نذائا نكافذظ  م قذائي مذلي    مذ لي  ديذالخ ماقذادايمه  م لذافي  مدنذت ى عفا لال  مقدا .6

 .  إليقاحيظ

 :يلي ما بيان يرجى
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 االمزور مراعزاة خزالل مزن واالجتمزاعي النفسزي االسزتقرار تضزمن التزي والوسزائل االجراءات تتخذون هل

 .ذلك على الدالة التشريعية بيان النصوص يرجى .المادة في اليها المشار

  متذي ماقادا  منفنيظ دع لاخ  مق  دا م ه  مدنفًخ  م د عيظ   ملع ع م  بىاي  ملطاع في  مقدا قان م يرفا م 

ل   ملان م ةص  لً  مقداه د  قا في   منالدظ  بدم  حتيااام ت فيع لم أىديظ تلا و  (مألاذ ع كذادالل  نانا

متنلي   ًم  تاا د نا  ولتياليظ  مقدا  منالام فلط ميس  مقادا نالام آةع متنلي   ناي ه)  منالس  مناي

 ( مد قذ لام دذم  نلطذاع  غيعىذا ل م في ذا  مقدا  نتدع ع يت اي  متي   مد م  وقافيظ  مقدا نالام

 .)  منانا  مناي ( وااد م تنلي   كًم  ه)  منانا  مناي

 دذم ياد  كدا  مقداه لمل دناط  دناننظ  نتلاا  نائا مقدام  ي فع  م  مقدا صاحي  مقدا قان م  ياد  كدا

 أ  دالئدذظ  دنذاكم دنانذنظ غً ئيذظ  انذام دذم دذا ياذد  م ذ  يذ فع نذ م  منقيذلخ  مدنذاط  فذي لداول  ينتةل 

 .نلول لن ا نللي دلانا يدنح  

 عشرة الحادية المادة

 . مقدا نيئظ لال ند ا   وشع د ل مظ كا في  مقادظ  مد نيظ   مصحظ  منالدظ  ا دخ لمل يق ل .1

 د ا  تت مل ةاصظ  ا دخ  حل ليننري   مد نيظ   مصحظ مانالدظ  ا دخ دقينظ ل مظ في ت فعت م  لً  .2

 . مقدا نيئظ لال  وشع د

 . مقدا نيئظ نحدايظ  مفنيظ  مدتةصصظ  مك  لع تك يم  لال  متةص ه تشايا لال  مقدا يننري .3

 

 :يلي ما بيان يرجى

 الموقرة؟ دولتكم في العمل بيئة على تشرف التي االجهزة ماهي

  محذ  لل فذي   متحليذ   متفتذيش  مد نذيه :أىد ذا  مد ذا  دذم لذلل تنفيذً  مد نيظ   مصحظ  منالدظ قن  يت مل

  تتد ذا . مقدذا   عش   منذل  م  مدذتتدع م تنلذي   مد نذي لنذع   وعشذال مات ليذظ نذع دأ  تنفيً  مد نيظه

 :في  ملن   ةتصاصام

 . مد نيظ  منالدظ دااا في  م د عخ نيانظ  دتانقظ تنفيً .1

  ملذان مه تطنيذ  نلصذل  مد نيذظ حكذا ألم  مةاقذقظ   مدنشذآم  مدصانا لال  مل عي  متفتيش لاع د .2

 دذم   متلايذا  مقدذا دةاطع تفالي لال تقين     إلعشال م  متي نامدقا دام  إلنتاج طعفي  تد يل

 .أ عىا

 . ةتصاص  دااا شكا ى في دم  ملن  لمل يحاا دا  نحل  مدنشآمه لال  مل عي  متفتيش .3



87 

  
 

 يتطانذ   دذا  مد نيظ دااا  منالدظ في  مقدا  أصحاي  مقداا نيم  م قائي  م لي تنديظ لال  مقدا .4

 .نامدنشآم ت فيعىا لال   إللال    مقدا  مت ليظ د  ل  تصدي  للل ل دم ًم 

  بةطذاع دذم أنذاميي  م قايذظ لمذل لعشذالى  ن ذلد  بلدذاا بصذحاي   واتدالذام  منل  م لقادظ .5

 .تنفيًىا  طعيلظ  مد نيظ

 نيانذظ متنفيذً   مالددذظ  متانقذظ مالنذ   م حذل م تتنق ذا  متذي  مفنيظ   متقايدام   منل   مل  لل  قا .6

 . مد نيظ  منالدظ دااا في  م د عخ

  متفتذيش ألدذاا  تذ اي     دع قنذظ مالنذ   متانقذظ  م حذل م فذي  مدفتشذيم ألدذاا لاذل  إلشذع د .7

 . نع دا  ةطط   دتانقظ  مصنالي

  متذي  وشذتع طام  مقدذا   قتذع ح حذ  لل أنناي ونتكشاد  مديل نيظ   ملع نام  مدقاينام لاع د .8

 . مد نيظ  منالدظ تكفا

  متذي   مد ذاع م نامدفذاىي   مدنشآم متد يلى  في  مد نيظ  منالدظ مدشعفي  متلعينيظ  مل ع م تنلي  .9

 .كفادخ ددكنظ ن لال ألدام   أل د دم تدكن  

 ماتحليذ   إلصذانظ دكام  قذ ع لمل   ونتلاا  مد نيظ   إلصانام نامح  لل  مةاصظ  منالغام تالي. 10

 .نش ن ا  مفنيظ  متلاعيع  للل ل   مدقاينظ   مكشد

  مد نيذظ   مصذحظ  مدتقالذظ نامنذالدظ  مدنذائا حذ ا  مل مذظ فذي  مدةتصذظ  ما ذام دذا  متننذي . 11     

 . منيئيظ   منيانام

 داذاا فذي نتطذ يع  مقدذا يتقاذ  فيدذا  مدةتصذظ  مةاعايذظ   ما ذام  مذ د عخ أقنذا  دذا  متننذي . 12     

 . مد نيظ  منالدظ

 داذاا فذي  مقادذظ تنفيذً  منيانذظ  دتانقذظ نعنذ  دقنذي  مد نيذظ   مصذحظ مانذالدظ دااذس تشذكيا تذ  كدا

  منذالدظ دااذس نش م 2015 ( مننظ2عق ) ند اي  ملع ع  مقدا نيئظ  ت ديم  مد نيظ   مصحظ  منالدظ

   د عخ  مل ةايذظه  د عخ :لذم دد اذيم  لقذ يظ  مقدذا  ديذع ( نعئانظ6 عق  دعف (  مد نيظ   مصحظ

  بلاذل مانيئذظه   مدااذس  مدلنيذظه  مةلدذظ  ليذ  م  وشذرااه   د عخ   متقاي ه   د عخ  متعنيظ  مصحظه

 لدذاا منلانذام   وتحذال  مقذا   منحذعيمه  صذنالظ تاذاعخ  غعفذظ  منحعينيذظه   منالدظ  مصحظ  ادقيظ

 تذن   متي  مقدا قان م دم (175تنفيً ل مادالخ )  ًم   منحعيمه لداا منلانام  محع   وتحال  منحعيمه

  منالدظ دااا في  مقادظ  منيانظ تنفيً  دتانقظ عن  يت مل   مصحظ  مد نيظ مانالدظ دااس تشكيا لال

 . مقدا  نيئظ   مصحظ  مد نيظ
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 نيئذظ  تذ ديم  مد نيذظ  منذالدظ   مصذحظ داذاا في  مقادظ  منيانظ تنفيً  دتانقظ عن   مدااس ىً  يت مل

 . مدااس م ً  دنحم   وةتصاصام  متي  مد ا  دم داد لظ ةالا دم  مقدا

  البيئة؟ حماية في للعاملين التخصص لتوفير السعي مدى ما

  تد يذلى  ا ذاد  متفتذيش  ل د  دنذت ى كفذادخ معفذا  دتةصصذظ ن ليذ  تلعينيظ  نع دأ ل ع م تنل 

 دذا نامتقذا م ًمذ   يذت   مد نيذظه  مصذحظ   منذالدظ دنذت يام أفقذا مقذدام  مالددذظ  مفنيذظ نذامةنع م

 .ن  د لال حل   مقعنيظ  مل ميظ  مقدا دنلدتي

 :التقرير إليها أرسل التي والعمال العمل أصحاب منظمات

 :من كل إلى التقرير إرسال تم

  . مقدا بصحاي  مدد اظ  مدنلدظ     منحعيم  صنالظ تااعخ غعفظ .1

  .ماقداا دد اظ دنلدظ     منحعيم لداا منلانام  مقا   وتحال .2

  .ماقداا دد اظ دنلدظ     منحعيم لداا منلانام  محع  وتحال .3

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 (.11، 8، 7، 6، 5، 4، 1التغطية التشريعية ألحكام المواد ) توفر -1

 التغطية التشريعية ألحكام: توفرعدم  -2

  الشروط واألُسس  توفركافة األجهزة المعنية للتأكد من  بينالمادة الثالثة المتعلقة بالتنسيق

 الضرورية لحماية بيئة العمل.

  أعمال آلية.  إلىالمادة التاسعة المتعلقة بتحويل األعمال اليدوية الُمرهقة 

  تغطية تشريعية ألحكامهما. لم يتضمن الرد ما يفيد وجود( 3، 2)المادة 

راج نصوص نظراً لعدم إد 10للجنة التأكد من وجود التغطية التشريعية لحكم المادة  لم يتسن   -3

 م ضمن التقرير.  التشريعات التي تغطي هذا الحك

 

 

* * * 
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 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين. 1993( لسنة 17اإلتفاقية العربية رقم ) -ج

 ااد  – دداكظ  منحعيمدم  1993 مننظ (17 مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  ) صا دكتي  مقدا 

 في ىً   معل دا ياي:

 األول  القسم

 عامة بيانات

 لسنة (17) رقم العربية على االتفاقية الموقرة دولتكم عليه صدقت الذي التشريعي النص بيان يرجى .1

 العمل؟ بيئة بشأن 1996

( 17) عقذ   مقعنيذظ . مقدذا  تفاقيذظ لاذل 1996 ( مننظ3) عق   مدعن   ند اي  منحعيم دداكظ صلقم

 .1993 مننظ

 أمكزن وإن االتفاقية، عالقة بأحكام لها التي السارية التشريعية النصوص وتواريا أرقام إرفاق يرجى .2

 ؟ )الا  ..اللوائح، القرارات الوزارية،( النصوص لتلك العملي للتطبيق التعرض

ل  ل   مدقاقيمه نفئظ  منحعيم حك دظ دم  ىتدادا   لفا  مداتدا تنديظ  منشعي في  مقنصع ن ىديظ دن ا  ليدانا

  مدناننظ  مةاصظ   معلايظ  وىتدا  لمل تحتاج دم  مد  طنيم  مفئظ ىًه  مك م  م طنيه  وقتصال لااظ

  مفع   مدناننظ م   ت فعم دا لً   متند يظ  مقدايظ في دن ا  ونتفالخ يدكم  ن   طاقام كدا  قق  ه دا

 . مدالئدظ  متلعينيظ   منع دأ

  متذي   ملذ  نيم نإصل ع  متشذعيقام  ًم   ولاقظ ً ي مألشةا   ملان نيظ  محدايظ لياال  بدع  تطاي

 نذاآلةعيم  نذ خ  مفئذظه م ذًه  مالددذظ متحليذ   مدكتنذنام  صذ ول   تفقيا ذا ن ذا  عل ندا  ومتد   يت اي

ل    ةذلدام   مطنيذظ   ونذكانيظ   مصذحيظ  متقايديذظ  مةذلدام لاذل  مفذع  ماحصذ ا تكذافت مدنذلأ تحليلا

 علايذظ نشذ م (2006 منذنظ (74) عقذ  قان م لصل ع ت  مً   مت ىياه  للالخ   مت ىا  مقدا  متنلا  ح 

 ( 1  عق  دعف (  مدقاقيم  تشريا  ت ىيا

 ( 2عق   دعف   متامي: )  منح  لال  م د عيظ  ملع ع م دم  مقليل صلعم  ملان م ىً  ق د  في

 الموضوع السنة رقم القرار

  مدقاقيم مةلدام  م طنيظ  مدتننظ نتنايا  متعةي  نش م 1992 10

معياقذظ   منحعينذي مالتحذال  ونانذي  منلذا   داةذ  قيذل نشذع نشذ م 2001 7

  مدقاقيم

  مدقاقيم  تشريا  ت ىيا علايظ نش م 2006 74
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 الموضوع السنة رقم القرار

  دقاىذل دع كذد  تشذريا نإنشذاد  متذعةي   لاذع د م شذع ط نشذ م 2007 9

 نامدقاقيم  مةاصظ   م عش   وي  د  معلايظ  مت ىيا  ل ع

  مدقاقيم شئ م معلايظ  مقايا  ماانظ تشكيا 2007 62

  ولاقظ دةص   نتحلاق دقاييع نش م 2008 24

  دقاىذل دع كذد  تشذريا نإنشذاد  متذعةي   لاذع د م شذع ط نشذ م 2008 26

 نامدقاقيم  مةاصظ   م عش   إلي  د  معلايظ ع مت ىيا  ل 

   إلي  د  معلايظ  ل ع  مت ىيا  دقاىل ندع كد  ملن ا شع ط نش م 2008 25

 نامدقاقيم  مةاصظ   م عش

 ) حل  منم ( مدقاقيم ةلدام دعكد نإنشاد 2008 39

  دقاىذل دع كذد  تشذريا نإنشذاد  متذعةي    اذع د م شذع ط نشذ م 2010 64

 ً ي نابشذةا   مةاصذظ   مذ عش   ويذ  د  معلايذظ  مت ىيذا  ل ع

  ولاقظ

  ولاقظ تليي  مانظ  تشكيا نإنشاد 2010 50

 متق يقذيظ   وا ذدخ صذعد طانذام فذي  منذم مانذظ  تشذكيا نإنشذاد 2011 25

  ولاقظ ً ي مألشةا 

ةلدام  دعكد لنشاد نش م 2006 مننظ 39  ملع ع  حكا  نقض نتقليا 2016 78

 ) حل  منم ( مدقاقيم

 

 

 التصزديق بمجرد النفاذ قوة المصدق عليها الدولية االتفاقيات يعطي الذي التشريعي النص بيان يرجى .3

 الداخلية؟ للتشريعات عليها بالنسبة المصادق االتفاقيات مرتبة بيان مع عليها

 قذ خ مادقاىذلخ ندعنذ  ه  تكذ م  مدقاىذل م لنذع   حذ   مداذ   منحعيني  ملنت ع ( دم37)  مدالخ تقطي

 عقذ   مل ميذظ  وتفاقيذظ أةذًم  نذًم   ماعيلخ  معنديظه في  نشعىا لاي ا   متصلي  لنع د ا نقل  ملان م

  مدعنذ   ند اذي  منحعيم دداكظ لاي ا صلقم  متي  مدق قيم ت ىيا  تشريا نش م 1993 مننظ (17)

 . مدالخ ىًه ند اي  ملان م صفظ   1993 ( مننظ3نلان م عق  )
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 التقريزر؟ لهزذا اعزدادكم حين دولتكم الموقرة في والعمال االعمال أصحاب منظمات مع التنسيق تم هل .4

ً  وذلك  العربية؟ العمل وتوصيات اتفاقيات نظام من (17) المادة أحكام مع تمشيا

 دنتدعخ نص عخ ه)  مقداا مقدا  أصحاي ( ونتاج طعفي دا  واتداليظ   متنديظ  مقدا  د عخ تت  صا

 نذ ق فذي  مدنذتالخ  مد قذ لام دناقشذظ  يذت  ةالم ذا  م ال يذظه   واتداليذظ  مل عيذظ  مالذاد ةالا دم

  متذي  متلذاعيع لذم نننذةظ  ونتذاج طعفذي تذد ل  مذ د عخ  م كدذا طعفي  مقالقظه صامح يةل  ندا  مقدا

 . مقعنيظ  مقدا  تفاقيام نش م تطني  تقلىا

 

 

 

 الثاني القسم

 االتفاقية أحكام تغطي التي السارية التشريعات

 األولى المادة

 دعض نتياظ أ   مًىنيظ أ   محنيظ  مانليظ قلع ت  نقض في نل  دم يقاني  مًي  مشة  ى   مدق ق

ل  مقاذده ألى  ع  ذي لادذا أ  ةالذي نذني أ  حذالل أ  ل  كايذا  أ  نذ   ونذتدع ع أ   مقدذاه لذم    ادئيذا

 لمل  يحتاج  محياخه في  بةعى  بنانيظ  م لائد  مليا  نإحلى لال قلعت  أققد  كًم  في ه  متعقي

 . مداتدا في لدا  للالخ أ  أاا لدا  دم   مت ىيا  معلايظ

 :يلي ما بيان يرجى

ً  تشريعاتكم تتضمن هل  ذلك؟ على التشريعية الدالة النصوص بيان يرجى للمعوق؟ تعريفا

 دذم يقذاني  مذًي  مشذة "ن ن    مدقاق  مدقاقيمه  تشريا  ت ىيا علايظ نش م( 74عق  ) قان م يقعد

 لادذا    ةالذي نذني    حذالل    دذعض نتياذظ     مًىنيذظ  محنيظ     مانليظ قلع ت  نقض في نل 

ل  مقاده  لى  ع  ي ل  كايا   مليذا  لاذل قلعت   أققد في ه  متعقي    ن   ونتدع ع     مقدا لم    ادئيا

  لذالخ لداذ      اذا دذم   مت ىيذا  معلايذظ  مذل  يحتذاج  محياخه في  وةعى  ونانيظ نإحلى  م لائد

  مداتدا " في لدا 
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 الثانية المادة

  ملذلع م دذم  ونذتفالخ لمذل ه ت ذلدلاديذظ  نس لال دننيظ  دنتدعخ دنلدظ ظى  لداي  مدق قيم ت ىيا

 دنذت ى  لاذل تحليذ  تكفذا شذاداظه ت ىيايذظ نذع دأ  تنديت ذا لنذع ت اي  ذا  يذت   مدقذ قه مذلى  مدتاحظ

 . مطنيقيظ نيئت  في  ونلداج ينالله لال ندا  بل ئيظه مللع ت 

 :يلي ما بيان يرجى

 .النافذة التشريعات وفق المعوقين تأهيل آلية -أ

 دذم  ونذتفالخ  مل لاديظه ت لد  نس لال  دنتدعخ دنلدظ لدايظ" ن ن   مشادا  مت ىيا  ملان م يقعد

 تكفذا شذاداظه ت ىيايذظ نذع دأ لنذع  ت اي  ذا  تنديت ذا  ولاقذظه ً ي  وشذةا  مذلى  مدتاحذظ  ملذلع م

 ." مداتدا في  ونلداج لال ينالله  ول ئيظه  ندا مللع ت  دنت ى  لال تحلي 

   مدعشذليم تشدا  وةصائييمه لليلخ أطع د ةالم ا دم تقدا دشتعكظ دنئ ميظ  مت ىيا لدايظ  تقتنع

  يقدا .  وطناد   مندا  منط   لةصائي  مت ىيا   متقاي  دااوم في   مفنييم   منفنييم  واتدالييمه

ل  ىتود   محيذاخ فذي مالنذلداج  تذ ىيا   دنذت يات    عفذا  ولاقذظ ً ي تدكذيم  وشذةا   اذا دم اديقا

 . مقدا  مقادظ  ن ق

  متي  مد ني دع كد  مت ىيا ةالا دم  ولاقظ ً ي ت ىيا لال  واتداليظ   متنديظ  مقدا  د عخ  تقدا

ل  د اع ت   نتنديظ تقنل   حذل يقتنذع  مذًي  مداتدذا لاذل  مدعتكد  كًم   مت ىيا لليلخه دااوم في د نيا

دحذيط    فذي  مفئذظ م ذًه  مت ىيايذظ  منذع دأ  تذ فيع  مداتدذا تنديذظ فذي نيانذظ تذلةا  متذي  ونتع تيايام

 ً ي دذا  تقدذا  وةتصاصذام تتفالذا دتقذللخ نشذعيظ كذ  لع  مت ىيذا ىً  متحلي   يتقا م  مداتدقيه

 . مقدايظ ىًه في  مناعد  مل ع م ا  متي   نعت   ولاقظ

 دصلع م  تك م لال د نظ  ولاقظ ً   مفعل يحصا  م دن ا ي لد  قتصاليظه دحا ع م ا  مت ىيا  لدايظ

 ً ي طاقذام تنذت دع آةع نقل  م ا  ونلداج  مناي ه متحلي   اتدالي دعل ل م ا  م قم ً م  في لةاه

 داتدقيظ  تنديظ صامحظ ت ليد دم  دكانيام ملي   ندا   ولتع د  ولاقظ

  متذي   ملذلع م مت ليذد  ودكانيذام دت  صاظ ناناظ في تنيع  مدتقللخ  منع دأ دم دنل دظ  مت ىيا  م

 . مداتدافي   مناي    ونلداج  مدناننظ  مقدا فعصظ م  تكفا

ل  د ذاع م  وشذةا  نتنديذظ تقنذل  متي  مت ىيا دع كد ةالا دم  مد ني  مت ىيا  يت   داذاوم فذي د نيذا

 تنديظ نيانظ في تلةا  متي  ونتع تيايام أحل  مًي يقتنع  مداتدا لال  مدعتكد  مت ىيا  كًم  لليلخه

ىذً   متحليذ   يتقذا م  مداتدقيه دحيط   في  ولاقظ ً ي مألشةا   منع دأ  مت ىيايظ  ت فيع  مداتدا
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 ناعد ل ع م ا يت م  ولاقظ   نعت  ً ي دا  تقدا تتفالا  وةتصاصام دتقللخ نشعيظ ك  لع  مت ىيا

 . مقدايظ ىًه في

 الثالثة المادة

 دذا يتنانذي لدذا لاذل دذم  محصذ ا متدكين    مدتاحظه طاقات   دم  نتفالخ لدايظ ى   مدق قيم تشريا

 .في    متعقي ن    ونتدع ع قلع ت  ه

 :يلي ما بيان يرجى

 .الموقرة دولتكم في المعوقين تشغيل تنظيم كيفية 

  مكع دذظ تلتقذي  كا دذ  طم لال   اي  مقدا"  م لال  منحعيم دداكظ لنت ع ( دم13)  مدالخ تن 

ل  ن ل   ةتياع  مقدا  في في  مح  د  طم  مكا  مقا ه  مةيع  ينت ان    تكفا .  آلل ي  مقا  مانلا   فلا

 ."شع ط   لل مظ  مقدا ماد  طنيم ت فيع  مل مظ

 عقذ  دعفذ  ( بىاي ملطاع  في  مقدا قان م نإصل ع 2012 مننظ( 36) عق  نلان م دعن   لعد  قل

  شع د.     ل عت   تحم صاحي  مقدا ملى  اع ملاد يقدا طنيقي شة  كا" ن ن   مقادا (3

  بنذ ياد يديذد نذيم و  منحعينذي  مدشذعع  م لاذل نتكذل  مذنالله لنذت ع فذي  عل  دذا  متقعيذد  ن ذً 

   مت ىيذا  متذلعيي فذي)   مدقذاقيمدذن     بنذ ياد ( مقادذا حلذ ق لاذل يتكذل نذا  مدقاقيمه   وشةا 

 . مقدا د  قا في  مد نيظ   منالدظ  آلدنظ  مقدا  ت فيع نيئظ   مت ديم   إلااد م  مع حظ لال  حص م 

 فذي  مقدذا   مدذلدايم نداذاوم  ولاقذظ ً ي ت ليذد داذاا فذي ع ئذلخ تاعنذظ  منحذعيم دداكذظ  مذلى

 ةذالا دذم  مدةتصذظ  ما ذام لدذا  متكادذا فذي نحذ  تاعنت ذا تتا  حيل   بىايه  محك دي  ملطاليم

  مدلنيذظه  مةلدظ  لي  م  مقداه ن ق تنلي   ىيئظ   متنديظ  واتداليظه  م د عخ نيم  مدت  صا  متقا م

 . بةعى   م د ع م  محك ديظ

ل  أدع ل  أصنح  مدقاقيم   بشةا   بن ياد نيم  مدنا  خ  دنلأ  ىذً   دم  مدحايظه في  مل  نيم ن  دقتعفا

 ناديذا تشريا   يت   مًيم  مدقاق م يتدتا  م  مدقاقيم لال قان م في  منحعيني  مدشعع حع   مدنطا 

 . بىاي  ملطاع في  مقدا قان م  ف  ن ا يقدا م تي م مقداا  مدنش خ  مدلععخ  محل ق

 ف ك عه لادالل  ةدنيم  مًيم ينتةلد م  مقدا أصحاي  مدقاقيمه  تشريا  ت ىيا علايظ قان م أمد   قل

 فذي  ًمذ  تذ ىيا  ه تذ   مذًيم قيل ناا   قا دم   متنديظ  واتداليظ  مقدا  د عخ تعشح   دم  نتةل  

  دا ًم  . مقداا للل داد ع دم  مدائظ في   نيم لم يلا و ندا  مقايا  ماانظ  متي تحللىا  منننظ حل ل

  يك م  م د عخه دم طعي   متعشيح غيع دم  مدقاقيم نانتةل    منننظ ىًه شرا  مقدا بصحاي يا د



94 

  
 

   مدنينذظ يتلي ا  م  مدقاق ينتطيا  متي  بةعى م ا   بلداا ت ىيا   ت   متي  مد م في  مدقاقيم تقييم

 . مليل ش الخ في

ل  ينتةل  دم كا لال  وح  ا اديا في  ياي  لايذ  د صذل ند اذي كتذاي نًم   م د عخ لةطاع دقاقا

 . مدقاق ماقدا  نتال  تاعيخ دم  يا  لشعخ ةالا  م ص ا نقا 

ل  تشريا   يت   مًيم  مدقاق م  يتدتا   مدنشذ خ مقداا  مدلععخ ناديا  محل ق (74) عق  قان م بحكا  طنلا

ل  تقذل أم  مدنشذآم  لاذل .في ا يقدا م  متي   منيانذام يتقذدم مذلي ا  مقذادايم  مدقذاقيم مليذل نذاالل ةاصذا

   ولدذاا  م لذائد للل ننيام ننظ كا  مقدا  د عخ  ةطاع لاي ا ياي  مت ىياه كدا ش الخ في  م  علخ

 .دن   كا يتلاقاه  مًي   واع  مدقاق م  متي يشرا ا

 ننني  مقادا  صانظ  مًي  ققم  مقدا صاحي لال ياي  مدقاقيمه ماقداا  مقدا نإصانام يتقا   فيدا

 .لاي  يحصا  مًي  منان   واع لم و يلا ن اع دناننظ  ةعى  ليفظ  مل نلا  ملي ه  مقدا

 الرابعة المادة

 . من  مظ دم ددكم ن كنع قلع نيئت   دا  متكيد لال تناللى  د اع م لكنان    مدق قيم نإلداج يلصل

 :ياي دا نيام يعال

 البيئة؟ مع للتكيف واكسابهم مهارات المعوقين إلدماج برامج الوطني تشريعكم يتضمن هل -1

ل   واتداليظ  مشعيحظ ىًه  ت مي نامدقاقيم  منحعيم دداكظ تقنل ل   ىتدادا  ليننذا تقذامي  دذم ةاصاه  نطالقا

 شع ئح نيم   واتداليظ  وننانيظ  مع  نط  تقدي    متقاقل  متع ح   مل تلل     متي  محنيد  ونالدي

  ماديذا نذيم   مت  صذا  متفالا  م لال متتكل  مداتدقي  مدحيط في ىًه  مفئظ نلدأ تقنل كدا  مداتداه

  م لذائد فذي تذ مي نذ  د  مدذ  طنيم  م" لاذل  ملنذت ع ن   قل  مداتداه  تط يع متنديظ ننيا نااح

ل   مقادظ  ." ملان م ىايلع  متي ماشع ط  فلا

 وحدك( لست (المعاقين خدمات مركز  

 ت  ه) 4 عق  دعف ( ) حل  منم(  مدقاقيم ةلدام دعكد نإنشاد 2008 مننظ (39) عق  مالع ع تنفيً ل 

   مت ىيايذظ  معلائيذظ  مةذلدام نتلذلي  أ اذ  يقنذي دعكذد  ى   ه 2007 ليندنع 12 في  مدعكد  فتتاح

 تاني  متي  مةلدام دم دةتافظ داد لظ  تللي  فئام للاقت  ه ندةتاد  إللاقظ ً ي مألشةا    مد نيظ

  مدنانذي م ذ   متذلعيي  ت فيع  لدكانيات   قلع ت   تناني  لائد كإياال  مي ديظ   مدقيشيظ  حتيااات  

  إللاقظ ً ي مألشةا   نتشاع م أنعيظ نت فيع يل   كدا   مدتننام   مشعكام  مدقاىل دا نامتنني 

  متق يقذيظ  با ذدخ صذعد لذم فقذالل  م ذا حاذ ا دنانذنظ لياذال لال   مقدا  مشكا ي  تالي  أنعى 

 . إللاقظ مألشةا  ً ي  متقعيفيظ   منطاقام
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 فكعتذ   تلذ   لاي ذا  مدعكذد يقتدل  مًي  مند ًايظ  منع دأ أنعد دم " م ليفي  متدكيم" نعنادأ  يقتنع

 قذلع ت    تنديذظ متطذ يع تذلعين   دذم ةذالا  إللاقذظه ً ي  بشذةا  ت ليذد لدايذام تذللي  لاذل

ل  29  دتذانقت    مدالئدذظه  مقدذا فع  لياال  دناللت   لال  مدةتافظ  مد اع م  لكنان    فذي أنذن لا

  ل نذام تحعيع طاقات   دم يدكن   ددا .تقتعق   قل  متي  مدشكالم حا لال  مقداه  دناللت     قا

 نامنعنذادأ  مدقنيذيم  مت ليذد  بةصذائييم  دذلعني يلذ   لً . مداذاوم دةتاذد فذي فالاذظ كل خ ً  ت  

   منحل  تلعين    إللاقظ ً ي  بشةا   قلع م دي ا   متليي  متحليل  متنايا دن ا  مد ا  دم نامقليل

  مقداه في   قا   مدتانقظ  مت ليد دلانالم إلاع د دع فلت   لم فقالل   لدكانيات   ش  غع تتناني لم

  مةطانذام  للذل ل  مشذعكام  مت ليذد  تكذعي  لفذال م نإصذل ع  مدتقالذظ  مد ا  دم  مقليل لمل ناإلقافظ

 نداذاا  مقالقذظ ً م   إلحصذاد م  متلذاعيع شذ  غعه  للذل ل لاذل ماحصذ ا   مدتننذام ماشذعكام

 . مت ليد

 ً ي مألشذةا  تلذلي  ةذلدام لمذل ت ذلد   متي  مدةتافظ   مدشاعيا  منع دأ للل ل في  مدعكد  يناى 

ل  متدكين   كفادخ ً م  إللاقظ ل   اتداليا ل  دم   قتصاليا  : مدشاعيا ىًه أنعد  نفنيا

 

 اإلعاقة: ذوي لألشخاص دانات -أ

   متنديظ  مقدا  د عخ لشنت ا  متي  مدنالع م أنعد دم "ً ي  إللاقظ مألشةا  ل نام" دشع ع يقتنع 

لنشذاد  فذي دتد اذظ  إللاقذظه ً ي مألشذةا   مصذريعخ  وقتصذاليظ  مدشذاعيا مذلل   علايذظ  واتداليذظ

 دذا نامتقذا م  ًمذ  دحافلذام  مدداكذظه دةتاذد فذي  محي يذظ   مد  قذا   مدنتدىذام  محذل ئ  في أكشا 

  ملذع ض دذم  ناونذتفالخ  مقدع نذيه  مناذليام   متةطذيط  شذئ م  بشذراا  د عخ ك كذاك وه شذعكظ

  معلايذظ ل ئذعخ دذم ن ذا   ونتلاا  مفئظ م ًه  مفالا  متند ي  مل ع ن لد نا عخ  بنعخه نن  دم  مدينعخ

   ونتكاع ل ئعخ  إلنتاج لمل

  :المكتبية اإلدارة ورشة -ب

 BNPننذ  دذا نامتقذا م  ه 2012 نذ كت نع   متنديذظ  واتداليذظ  مقدذا  د عخ لشذنت ا دنذالعخ  ىذي

Paribas    تلعينيذظ ل ع م ةذالا دذم  إللاقذظه ً ي  بشذةا  مت ىيذا  معنذدي مانعنذادأ مع لذي 

  مذل ع  متندذ ي ناذ عخ ن ذلد  مقدذا ننذ ق إلمحذاق    مالددذظ   مد ذاع م   ملذلع م إلكنان    مدقذاعد

 دذم دتذلعنيم للل ل ن لد . إلنتاج   ونتكاع ل ئعخ لمل  معلايظ ل ئعخ دم ن ا   ونتلاا  مفئظ م ًه  مفالا

 ندااا يتقا  دا في  مقدا ن ق دتطانام دا تناني نامد اع م  متي  تد يلى   إللاقظ ً ي  بشةا 

  مقدذا  إلل عيذظ ننيئذظ  مدعتنطذظ  بنانذيظ  مدفذاىي   منعنذادأ ىذً  م    ي فع   مةلدام  مدكتنيظه  إلل عخ



96 

  
 

   مدنذت ميام   مد ذا  دةتاذد  بنشذطظ لل عخ دذم متدكيذن    ب ميظ د اع ت    يصلا  يندي   مدكتنيظه

 . مداتدا في فالايم ميك ن   م    مدنتلنا طعي  عن  دم أاا   متنليديه  مدكتني  مدناع في  مد ا لخ

 فرص عمل على االعاقة ذوي حصول في تسهم التي والتدريب التأهيل برامج: 

 . مدكتنيظ  ول عخ لنا   -أ

 .  مدا ىع م  مًىي صياغظ لنا   -ي

 . محان ي في  مد نيظ  مش الخ -ج

 . منيا  نانيام نعنادأ -ل

 . مديل ني  متلعيي -ه

 .  مد ني  بكاليدي  مت ىيا دعكد  عش - 

 الخامسة المادة

 :يلي كما االعاقة سبب حسب المعوقون يصنف

 

    دذعض    ةاذا  مطنيقيذظ نتياذظ حذعكت   فذي للاقذظ ي  ا  م  مًي  وشةا  ى  جسدياُ: المعوقون

 .لاىظ

  .ملي       ك ع لق  م ليفظ  محنيظ قلعت   نلصم  مًيم  بشةا  ى  :حسيا ً المعوقون

ً  المعوقون   ولع   لدايذام لاذل  مًىنيظه يت ع قلعت   في نل  دم يقان م  مًي  بشةا  ى : ذهنيا

 .ملي    ونتنتاج     معنط   

 :يلي ما بيان يرجى

 ذلك؟ على الدالة النصوص التشريعية بيان يرجى اإلعاقة؟ ألنواع تعريف تشريعاتكم تتضمن هل

له أشعنا كدا   ىذً  يذ م  مذ  نشذكا لذا ه  مدقذاق لذعد  مدقذاقيم  تشريا  ت ىيا علايظ قان م ن م نانلا

  تفاقيذظ فذي  مذ  علخ  متقعيفام تقتنع  و  ن  . إللاقظ بن  ع تفصيا لال  وةعى  متشعيقام أ   ملان م

 لنع   ح   مدا  تقطي  متي  منحعيني  ملنت ع دم (37) ند اي  مدالخ  ملان م صفظ م ا  مقعنيظ  مقدا

 . مدقاىل م ندعن  

 السادسة المادة

  مدقذ قيم نعلايذظ نيانذام ةاصذظ ن قذا   مقداا  مقدا أصحاي دا   متنني  نامتقا م ل مظ كا تل  

 ىذًه نتنفيذً  مدةتصذظ  ما ذظ نتحليذل  تلذ   في  مداتدذاه ل عى   ل د دم يدكن   ندا  تشريا    ت ىيا  

 . منيانام
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 :يلي ما بيان يرجى

 المزوقرة دولتكم في )عمال عمل، أصحاب ،حكومة (الثالث العمل أطراف بين تعاون يوجد هل .1

 .بالمعوقين الخاصة السياسة رسم مجال في

 ه) 2عقذ   دعفذ ( 2007 ( منذنظ62) عقذ   ملذع ع ند اذي  مدقذاقيم شذئ م معلايذظ  مقايا  ماانظ شكام

 أصحاي لم دد ايم نين   دم  بىاي  ملطاع   محك دي  ملطاع لم دد ايم لق يت ا في  ماانظ  تق 

 محلذ ق  م طنيذظ  ونذتع تيايام صذياغظ في ل ع   مقداا بصحاي  مقدا يك م  نًم  .  مقداا  مقدا

 . مدقاقيم

 اعزاله الحزاالت المزذكورة مزن حالزة كزل فزي خاللزه مزن يزتم الزذي اإلطزار التعزاون هزذا شكل ما .2

 ؟ )تشغيل تأهيل، رعاية،(

  لال  تشريا    مدقاقيم  ت ىيا   معلايظ  مقادظ  منيانظ  للل ل نلع نظ ألالهه  مدًك عخ  ماانظ تةت 

 : بة 

 . تشريا  مدقاقيم  ت ىيا نعلايظ  مةاصظ  منع دأ  تنني  تةطيط لال  مقدا -أ

  شذع ط  تشذريا  مدقذاقيم  ت ىيا معلايظ  ونانيظ  وحتيااام نتحليل  مةاصظ  مل  لل  قا -ي

 . مت ىيا ندع كد قن م  

 قذان م فذي  مدنص   لاي ذا  م د عخ  متد دام نتنفيً  مدتقالظ  واع د م  تحليل  ما  ئح  قا -ج

 . مدقاقيم

  .صعف ا   ا   تحليل   م نام  ولانام قن ا -ل

 . تشريا  مدقاقيم  ت ىيا نعلايظ  مدتقالظ   ونلدظ  مل  نيم دشع لام  قتع ح -ه

 المعزوقين؟ وتأهيزل وتشزغيل برعايزة الخاصزة السياسات تنفيذ بها مناط محددة جهة يوجد هل .3

 الجهات؟ هذه تحديد يرجى

  ت ىيذا قذان م علايذظ تنفيذً لاذل  وشذع د د دذظ  واتداليذظ   متنديذظ  مقدذا مذ د عخ  ملذان م ل ذل 

 ً ي  ت ليذد ت ىيذا  م دنذت ميظ لو  مفئذظه ن ذًه  مةاصذظ   ونذتع تيايام  منذع دأ  تنفيذً  مدقذاقيمه

  بىايذظه   مدنلدذام  محك ديذظه  ما ذام ( م ال ذظ وطذع د  ن ذا تقذطاا دشذتعكظ دنذئ ميظ  ولاقذظ

 . بطع د ىًه نيم دنتدعخ ت  صا حالظ  ياال لال  تقدا  مدداكظ ه)  مةاصظ   مدتننام
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 السابعة المادة

  مصذنالي  مةاصذظ نذابدم  متذل نيع ناتةذاً  ولدذاا  صذحاي قيذا  تكفذا  متذي  واع د م ل مظ كا تتةً

 لاي ذا يقدذا  متذي  ونتذاج مدقذل م  أل   فذي  مالددذظ  متحذ يع م لاذع د  كذًم   مد نيذظه   منذالدظ

 .أل د لدا    ين ا حدايت   يتدم يدا  مدق ق مه

 :يلي ما بيان يرجى

 بالنسزبة المهنيزة الصزناعي والسزالمة األمزن لتحقيزق اتخاذها الواجب التدابير تشريعاتكم تحدد هل .1

 للمعوقين؟

له أشعنا كدا ل  ااد  مقدا قان م في  مقادا تقعيد  م نانلا  اديا في   مدقاقيم نيم  ون ياد يديد و لادا

 دن  ه  مدقاقيم في   ندم  مقداا اديا لال  بىاي في  ملطاع  مقدا قان م  يطن    مدكتننامه  محل ق

  ونذ ياد دذن    مقدذاا ماديذا ىذات فع دذم ونذل  مد نيذظ   مصذحظ  منذالدظ فذإم  شذتع طام  نامتذامي

 .  مدقاقيم

 وأدوات معزدات الالزمزة فزي التحويرات بإجراء االعمال اصحاب تلزم تشريعية نصوص توجد هل .2

 ويسهل العمل اصابات مخاطر من يؤمن حمايتهم الذي بالشكل المعوقون عليها يعمل التي االنتاج

 العمل؟ اداء عليهم

 مألشذةا   مقدذا  مدالئذ  ندذط يذعتنط لً قذلع ت    مدقذاقيمه ت ليذد لنذل  ولتنذاع فذي  مذ د عخ ت ةذً

  دذم ددل اذظه    نصذعيظ    انذليظ نذدقيظ       ًىنيذظ كانذم ن  د ملي    ولاقظ ناةتالد  مدقاقيم

 دنذتلاظه حياخ تنييع لال  قلعت  مإللاقظ ف د  ندلى  مقدا يعتنط تنفيً لال  مشة  قلعخ  م  م  قح

 مدقذاقيم  مألشذةا   متشذريا ةذلدام داذاا فذي   ودكانيذام  ملذلع م تذللي   محااذظ  مذل تذ تي م ذً 

  مد ذاعخ نتطذ يع ىذً   وىتدذا   يتقاذ   مقدذا ن ق في  مدالئدظ   ولداا  مفع   ياال في  دناللى 

 لاذل نذامتعكيد  ًمذ   مد نذيه  مت ىيا  مدقنيظ  دع كد  م دع م في  متشريا بةصائي  مد نيظ   مكفادخ

 مألشذةا    مدتانقذظ  مت ليد   اع د م  مد نيظ   وةتناع م تحليل  ولداا دااوم في  مكفادخ عفا

 .لدا لم  مدقاقيم  مناح يم

  دقاىل دع كد في  منعنادأ  مت ىياي  نتكدام  نقل  مدقاق دنح لمل  مدقاقيم  ت ىيا علايظ قان م   شاع

  ملذان م  ياذد  دد  مت اه يدكن   متي  تا  ىادل آ ينتطيا متي    ولداا  مد نظ في ا ينيم ش الخ  مت ىيا

 في ش الخ   مدنينظ يتلي ا  م ينتطيا  متي  وةعى   ولداا م ا ت ىيا  ت  يًم   مد م في  مدقاق تقييم

 . مليل
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 الثامنة المادة

  مدقذ قيمه لذلل  وحصذائيظ لذم  مدقا دذام نانتلصذاد مانذكامه  مقا   متقل ل لاع د لنل ل مظه كا تل  

  ملذاىعخه ىًه حا  متحليل   ملع نام  اع د  مدن حام  مل  تنقل  لاقت  ه   ن  ع   نناي  فئات  ه

 . ننان ا  ل  دا ا لال   متقعد

 :يلي ما بيان يرجى

 الموقرة؟ دولتكم اعاقتهم في وانواع وفئاتهم المعوقين عدد عن رسمية احصائيات يوجد هل .1

 في  مصائنظ  ملع ع م   ملقيلظ وتةاً  مشاداظ  مدقا دام ت فيع ند دظ مادقا دام  مدعكدي  ما اد يقنل

  إلحصذاد م لاذع د اانذي لمذل  منحذعيمه  مقذا  منذكام  متقذل ل نذإاع د  ما اد يل   لً  مدنانيه  م قم

 د ما ذا  ينفذً  . مل ديذظ   محنذانام  وقتصذاليظه   واتداليذظه   إلحصذاد م   منيئيذظ  مليد غع فيذظ

  مدقا دام ي فع لً  مل مظه  د ع م مصامح  مدشاعيا دم داد لظ

   ما ام ىًه نيم حاات اه  دم لال نناد تحللىا دااوم في طان ا لال نناد  مالددظ  ملع نام  ياعي

  مدشذاعيا نذيم  دذم  واتداليذظه  مقدذا   متنديذظ  د عخ مادقا دذامه  مدعكذدي  ما اد دا تتقا م  متي

  ولاقذظ  نذ ع  مدقذاقيم  لذل ل نشذ م  دقا دذام ) مارع فذي مدقا دذام  نلذا  ( ماذاننيم نذيم  مدنفذًخ

 . مفئظ م ًه  م د عخ تللد ا  متي  مةلدام تحنيم  مارع فيه ن لد  ت ديق ا

 دذم  ولاقذظ  غيعىذا   نذ  ع  فئذات    مدقذ قيم لذلل لذم دقا دذام قالذلخ  مذ د عخ مذلى يتذ فع كدذا

  مدنذالل م لل عخ فذي كشذ فام  مدقذاقيم قنذا دذم  مدناشذع  متنذايا طعيذ  لذم  ًمذ   مدقا دذامه

 .نام د عخ  واتداليظ

 

 .منها بنسا العمل العربي مكتب تزويد يرجى والبيانات، االحصائيات هذه مثل وجدت ان .2

 دداكظ في مإللاقظ  إلادامي  مدقلا

  منحعيم

 )   إلنال ماًك ع ( إلادامي  مدقلا مإلنال ماًك ع

6479 4527 11006 

 سبب االعاقة 3-1 نوع االعاقة 2 – 1 

سززمع /  بصرية حركية النسبة

 نطق

ذهنيززززززززة/ 

 إدراك

غيززززر 

 ذلك

نزاعات/ 

 طوارئ

متعلزززززق  وراثة مرض حادث الشيخوخة

 بالوالدة

غير 

 ذلك

 0 0 359 3041 3079 0 0 380 2529 944 702 1924 للذكور

 0 0 242 2035 2250 0 0 305 1591 844 504 1283 لإلناث

 0 0 601 5076 5329 0 0 685 4120 1788 1206 3207 المجموع
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 إحصائيات فيما يتعلق "ببرنامج التمكين الوظيفي بمركز خدمات المعاقين "لست وحدك"

 ( 2017يوليو  – 2015)

2017يوليو  2016 2015 األداء /مؤشر القياس النشاط  

 ذوي األشخاص عدد اإلعاقة ذوي األشخاص توظيف

 توظيفهم تم الذين اإلعاقة

76 65 61 

 من الجديدة الحاالت وتقييم تسجيل

 الوظائف طالبي

 لطلب الجدد المتقدمين عدد

 الوظائف

91 72 30 

 لطلب للشركات ميدانية زيارات

 وظائف على الحصول

 25 59 37 الميدانية الزيارات عدد

 لطلب للشركات خطابات إعداد

 اإلعاقة ذوي توظيف

 تم التي الخطابات عدد

 للشركات إرسالها

70 - - 

 ذوي توظيف إفادات إصدار

 اإلعاقة

 تم التي اإلفادات عدد

 إصدارها

66 56 

 

19 

 للشركات استطالعية زيارات

 العمل بيئة على للتعرف

 12 22 25 االستطالعية الزيارات عدد

 توظيفها تم التي الحاالت متابعة

 ) الوظيفي التمكين(

 لألشخاص المتابعات عدد

 توظيفهم تم الذين

103 73 55 

 ذوي من المتميزين العاملين تكريم

 اإلعاقة

 تم الذين العاملين عدد

 تكريمهم

34 30 13 

 في المتعاونة الشركات تكريم

 اإلعاقة ذوي توظيف

 تم التي الشركات عدد

 تكريمها

3 8 4 
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 المساندة لذوي اإلعاقة بمركز خدمات المعاقين "لست وحدك"إنجازات المركز فيما يتعلق "بالخدمات 

 (2017يوليو  – 2015)

 

 2017 2016 2015 األداء /مؤشر القياس النشاط

 التعويضية األجهزة صرف

 اإلعاقة ذوي لألشخاص

 من المستفيدين عدد

 التعويضية األجهزة

98 122 39 

 التعريفية البطاقة إصدار

 اإلعاقة ذوي لألشخاص

 من المستفيدين عدد

 التعريفية البطاقات

606 603 438 

 االستشارات وتقديم المشكالت حل

 اإلعاقة لذوي

 التي المشكالت تقارير عدد

 إعدادها تم

21 30 15 

 

 

 إنجازات المركز فيما يتعلق "بالخدمات المساندة لذوي اإلعاقة بمركز خدمات المعاقين "لست وحدك"

 (2017يوليو  – 2015)

 2017 2016 2015 األداء /مؤشر القياس النشاط

 قضايا في توعوية محاضرات تقديم

 عاقةاإل

 تم التي المحاضرات عدد

 تنفيذها
3 3 2 

 والفعاليات بالمعارض المشاركة

 باإلعاقة المتعلقة

 في المركز مشاركات عدد

 والفعاليات المعارض
5 3 4 

 بمناسبة وفعاليات برامج تنفيذ

 لإلعاقة العالمي اليوم

 تم التي الفعاليات عدد

 تنفيذها
1 4 - 

نشر أنشطة المركز في الصحف 
 االجتماعي ومواقع التواصل

 5 7 1 نشرها تم التي األخبار عدد

 للبطاقة الداعمة الشركات تكريم

 اإلعاقة لذوي التعريفية

 تم التي الشركات عدد

 تكريمها
4 2 - 

عمل لقاءات ألصحاب الشركات 
اإلعاقة  لتدريب وتوظيف ذوي

 ودعم البطاقة التعريفية

 70 135 191 واالجتماعات اللقاءات عدد

 

 التاسعة المادة

ل   مل مظ تت مل  لال  تقدا  ديت  ه  مدق قيم  دح   ت ىيا علايظ في  بنانيظ  مدنت ميظ إلدكانيات ا  فلا

 . مدااا في ىً   مقاداظ  محك ديظ غيع  مدتننام  لل  تشايا
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 :يلي ما بيان يرجى

 النصزوص بيان يرجى .ومحو أميتهم المعوقين وتأهيل رعاية برامج الوطني التشريع يتضمن هل .1

 .ذلك على الدالة التشريعية

له أشعنا كدا   م أي   مدقاقيمه  مد  طنيم  ون ياد نيم تديد و لادظه اادم  م طنيظ  متشعيقام  م نانلا

  مذنالل لنذت ع كفذا لً  مذ الله دع حا  في تدييد ن  د  ل م حل لال  ماديا  دا  دتاح  مدااني  متقاي 

 .ماد  طنيم  متقايديظ   م لافيظ  مةلدام في  مح 

  م لال  ملان م تتكل د  ل لً ه) 1عق   دعف  ( متقاي  نش م 2005 مننظ (27) عق  قان م ًم   يقدد

  مذل  ملذان م  ناط ذا  متذي  بنانذيظ نذيم  مدنذت ميام  دذم . مدذ  طنيم ماديذا  مدداكذظ تكفا  ح   متقاي 

ً تذ   متحلي   د اع ت   قلع ت   نتقل ل ت  متنديظ فعل مكا  متقايديظ لتاحظ  مفع    متقاي ه  متعنيظ  د عخ

 ةنذع ت  ه   مدتفذ قيم  ل ذع د م مد ىذ ني  مطانذظ نعلايظ  م د عخ تقنل  د ادا . داتدق  حيات   تط يع

ل  نامدت ةعيم ت ت   دذن    ملالعيم  لدأ تللد   ةالا دتانقظ دم  ًم   مةاصظ  وحتيااام  ً ي لع نيا

 . متقاي  في

  وحتيااام  مطانظ ً ي علايظ دشع ع   متقاي ه  متعنيظ  د عخ ملى  متط يعيظ  مدشع لام قدم  دم

 مكفامظ  ىتدا  دم ت مي  مدا  م د عخ قدم نيانظ  مدشع ع ىً  ي تي لً  محك ديظه  مدل عس في  مةاصظ

  مةاصذظه  حتيااذات    ولتنذاع لذيم فذي آةذًخ  متقاذي  لاذل في  محص ا  مةاصظ  وحتيااام ً ي ح 

  مةاصذظه  تقدذا  وحتيااذام ً ي  مطانذظ  ل د متحنذيم  مدذتىايم   مدلعنذيم نتذ فيع  مدنذاىأ  ًمذ 

  مقادي   متحصيا  ومتحاق   مدشاعكظ لدايام تحنيم لال تعتكد  متي  منيانام تط يع لال  م د عخ

 تتنانذي   عشذاليظ  لالايذظ ل ع ديذ  أكاليديذظ نذع دأ  تذ فيع  مةاصذظه  وحتيااذام ً ي ماطانذظ

 ً ي  مطانذظ  حتيااذام تانيذظ ًمذ  دذم  مذ د عخ  ت ذلد . وحتيااذام  مةاصذظ ً ي  مطانذظ   حتيااذام

  ملذانايم دذن    لمحذاق   واتداليذظه   منفنذيظ  مقلايذظ  منذ  حي دذم فئات    مةاصظ ندةتاد  وحتيااام

 . محك ديظ  مدل عس في ماتقاي 

 د دذظ تتذ مل   متقاذي ه   متذي  متعنيذظ نذ د عخ  مةاصذظ  متعنيذظ  ل عخ  مدشذع ع ىذً  تنفيذً لال  تشعد

  محك ديظ  مدل عس في  مةاصظ ً ي  وحتيااام لال   وشع د  م د عخ ندل عس  ولاقظ حاوم تحليل

 فصذ ا  محك ديذظ  مدذل عس نقذض فذي تتذ فع كدذا  منحذعيمه جةاع  مةاصظ نامدقاىل  ملع نيم   مطانظ

 . مدتةصصظ   مدع كد  مدقاىل  مل  تح يا ا  مةاصظ ً ي  وحتيااام ماطانظ لالايظ
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 لدذأ يذت  حيذل  مفصذ ا  ولتياليذظه فذي  محك ديذظ  مدذل عس فذي  مدقذاقيم لدذأ ققذيظ  م د عخ  تتننل 

ل   مدقاقيم  مطانظ ل  انليا   نذ خ مادقذاقيم  ملع نذي  متحصذيا يت  حيل  مصف د  ملع نيظ في كايا  نصعيا

 . مفص ا في ً م  ون ياد نابشةا 

 المعزوقين وتأهيزل مسزئولية رعايزة تحمزل فزي الحكوميزة غيزر المؤسسزات مزن مشزاركة يوجد هل .2

 .ذلك على التشريعية الدالة النصوص بيان يرجى اميتهم؟ ومحو

ل  ل ع ل   وىايذظ  مدتننذام تذتلي ل  دح عيذا ل دذم  مدقذاقيم  ت ىيذا علايذظ فذي  ىادذا  دنذت ميت ا  نطالقذا

 ندتطانات ذا ما فاد   مداليظ  منشعيظ م ا  ودكانيام  نةعم  مفئظ ن ًه  أىتدم لاي اه  مدالاخ  واتداليظ

  متاذاعي  ملطذاع ينذ   كدا  مدقاقيمه  ت ىيا علايظ دع كد  ل عخ  تشريا ةالا دم  ًم    حتيااات اه

  مدذامي دن ذا  مذلل  لذلخ  شذكاا  مذلل  ىذً   ي ةً   مت ىيا  معلايظ دتننام لل  في   مدامي   مةيعي

  شع د  مقاداظه  مل ى تلعيي نفلام  ترطيظ   مت  يله مانناد

 .مادقاقيم   مدقينام  متا يد م

  مدتننذام دذم   مدقذاقيم لذلل  ولاقذظ شذت م داذاا فذي  مقاداذظ  مدذلني  مداتدذا دنلدذام تتنذا كدذا

 قذان م فذي  مذ  علخ   ب قذاع  مشذع ط داد لظ دذم لدا ا ينل    متي   مت ىيايظه   معلائيظ  متقايديظ

 .م   مدنفًخ  م د عيظ  مدقاقيم   ملع ع م  تشريا  ت ىيا علايظ

 العاشرة المادة

   متفالذا ماتقادذا   مدتىاذظ  مالددذظ  مفنيظ  مقناصع  تلعيي  لل ل تكفا  متي  واع د م ل مظ كا تتةً

 .نايدظ لاديظ نطعيلظ  مدق قيم دا

 :يلي ما بيان يرجى

 بطرق المعوقين مع المؤهلة للتعامل الفنية العناصر وتدريب اعداد اخرى جهات او الحكومة تتولى هل

 سليمة؟ علمية

ل    متقاي   متعنيظ  د عخ تل    في  مل عنيم دم للل ن ا ياتح   متي  ملع نيظ  منق ام دم للل نت فيع نن يا

ل   منكام عي سه        مداانتيع  مقايا  ملع نام لنا   منيا  مةاصظ  متعنيظ دااوم   مذ د عخ دم  ىتدادا

  ولاقذظ ً ي دذا تتقادذا  متذي   بكذاليدي  متعنذ ي  مداذاميم  مقاداذظ فذي  منشذعيظ  مكذ  لع نتطذ يع

 لاميذظ متحليذ  ناذ لخ ماقدذا  م ادذظ  بنانذيام نذيم دذم  مد ق ع ىً  يقتنع لً   وحتيااام  مةاصظه

 .م    منايدظ   متعنيظ  متنشئظ

  معلايذظ   مت ىيذا ندع كذد  مقذادايم كفذادخ ديذالخ لاذل  واتداليذظ   متنديذظ  مقدذا  د عخ تقدذا كدذا

  مةايأ اادقظ تنفًه نعنادأ دم ةالا  مةا   متعنيظ في تةص  لنا   منيا  مدااا نإتاحظ  واتدالي
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   م د عخ  وىايظه  مادقيام    ما د عخ  متانقظ في  مدع كد ن  د   مدةتصيم  مدقاديم نإشع    مقعنيه

 . مةاصظ   متعنيظ  مدقاقيم تقاي  دااا في  مدتةصصظ  مش ال م دقادي ا منيا  نتقال في دنتدعخ

 لاذل)   متنديظ  واتداليذظ  مقدا   د عخ  مصحظه  د عخ   متقاي ه  متعنيظ  د عخ( م د ع م  تقدا كدا

     م د ع مه ً م دم تنفً  متي تلعينيظ ن  د نل ع م  ولاقظ دااا في  مقاداظ  منشعيظ ك  لعىا  محاق

 . ةاعا ا  مدداكظ ل ةا  متي تنفً  مدةتافظ  متلعينيظ  منع دأ ةالا دم

 عشرة الحادية المادة

 . مدق قيم  تشريا  ت ىيا معلايظ  مدنلدظ  متشعيقام نإصل ع ل مظ كا تل  

 :يلي ما بيان يرجى

 النصزوص بيزان يرجى وتشغيل المعوقين؟ وتأهيل رعاية تنظم الموقرة دولتكم في تشريعات يوجد هل

 .ذلك على الدالة التشريعية

  مدقذاقيم  ت ىيا  تشريا علايظ نش م 2006 مننظ (74) عق  قان م صل ع  مل ىً  تلعيعنا في أشعنا

 فذي للدذاا    تنلذي   مدقذاقيم نحلذ ق  مذًي ي ذت   مدحاذي  متشعيا  ى  م ه  مدنفًخ  م د عيظ   ملع ع م

 . مقدا  ن ق  منحعيني  مداتدا

 دصذامح يعلل  مًي  ملطاع  بىايه في  مقدا قان م نإصل ع 2012 ( مننظ36) عق   ملان م نرفا  و

ل  كام ن  د  مقليلخه     مليم        مارظ  وصا     مانس لم  منلع نرض  مقداا اديا ل  أ  نايدا  .دقاقا

  مقل نامه قان م د ا فئظ  مدقاقيمه تةاطي  متي  مد  ل دم  مقليل  م طنيظ  متشعيقام دم للل في  يعل

 . غيعىا  متقاي ه  قان م

 عشرة الثانية المادة

  مدئ يظ  محك ديظه نامنننظ غيع   محك ديظ  مدتننام في  مدق قيم دم للل تشريا ل مظ كا تشعيا يكفا

 . مدحاي  متشعيا يحللىا  متي   مشع ط

 :يلي ما بيان يرجى

 الحكومية؟ وغير المؤسسات الحكومية في المعوقين تشغيل الوطني تشريعكم يلزم هل -1

 ن  د ف ك ع لادالل  ينتةلد م ةدنيم  مًيم  مقدا أصحاي  مدقاقيم  تشريا  ت ىيا علايظ قان م ياد 

   متنديذظ  مقدذا  د عخ تعشذح   دذم دتفعقذظ  نذتةل   أدذاكم فذي أ    حذل دكذام فذي يشذترا م كذان  

 . مت ىيا  دقاىل دع كد في ت ىيا    مًيم ت  قيل ناا   قا دم  واتداليظ
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 لتشغيل المعوقين؟ الوطني التشريع يحددها التي والشروط المئوية النسبة ماهي -2

 للل داد ع دم في  مدائظ   نيم لم يلا و ندا نامشعكام  مدقاقيم ت ليد نننظ  منحعيني  مدشعع حلل

 . مقداا

 عشرة الثالثة المادة

 لنذل  غيعى  نيم  مدق قيم  مقدا في  مفع  تكافت دنلأ نتطني   مكفياظ  مق  نط ل مظ كا تشعيا يحلل

 . مدق قيم دم  ماننيم  مدنلأ نيم ىً  تطني  يكفا كدا   مدتىالمه  مللع م تنا ي

 :يلي ما بيان يرجى

 المعزوقين بزين العمزل الفرص في تكافؤ مبدأ تحقق تشريعيه ضوابط الوطني تشريعكم يتضمن هل .1

 والمؤهالت؟ القدرات تساوي عند وغيرهم

 تسزاوي عنزد المعوقين الجنسين من بين العمل في الفرص تكافؤ مبدأ الوطني تشريعكم يحقق هل .2

 والمؤهالت؟ القدرات

 .ذلك على الدالة التشريعية النصوص بيان يرجى

 دةتاد في   ملع ع م  م د عيظ  مل  نيم ناديا دع ع ل   مدداكظ نلنت ع نلدل   منحعينيظه  متشعيقام اديا

 في نين   تدييد و  مقادظه   م  انام  وننانيظ   محل ق  مكع دظ في  مناس ن  نيظ لال تتكل  مدااومه

ل   ملنذت ع  يتكذل  مقليلخه     مليم        مارظ  وصا     مانس ننني ًم     اذي  مقدذا  م لاذل  يقذا

 .شع ط   لل مظ  مقدا فع  ت فيع  مل ا  تكفا كا د  طمه لال

  محل ق ناديا تشريا    مًيم يت   مدقاقيم تدتا لال  مدقاقيم  تشريا  ت ىيا علايظ قان م د  ل  أكلم

   متنديذظ  مقدذا  د عخ  ةطذاع  مدنشذآم لاذل يت اذي  في ذاه يقداذ م  متذي  مدنشذ خ مقدذاا  مدلذععخ

 .دن   كا يتلاقاه  مًي   واع  مدقاق م يشرا ا  متي   ولداا نقلل  م لائد ننيام ننظ كا  واتداليظ

  مشذكا ى قنذ   كذًم  تلذاعيع  متفتذيش قنذ  لذم  مصذالعخ  منذن يظ  متلذاعيع ةذالا  دذم  نذ  مكذ   نتكل

 . بةعى   مدكتننام  محل ق أ   واع  مت ليد    في تدييد حامظ  ي عصل يت  م  نام د عخه  مقداميظ

 

 عشرة الرابعة المادة

  محك ديذظ  با ذدخ   مد ذم فذي  م لذائد نقذض مشذرا مادقذ قيم  ب م يظ للطاد ل مظ كا تشعيا يكفا

 . لدكانيات   قلع ت   دا تتالد   متي  محك ديظه  غيع

 :يلي ما بيان يرجى
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 األجهززة فزي والمهزن بعزض الوظزائف لشزغل للمعزوقين األولويزة إعطزاء الوطني تشريعكم يتضمن هل

 الدالة التشريعية النصوص بيان يرجى وإمكانياتهم؟ مع قدراتهم تتالءم التي الحكومية وغير الحكومية

 .ذلك على

 متحليذل قذع ع حذ  لصذل ع  واتداليذظ   متنديذظ  مقدا  ديع  مدقاقيم  تشريا  ت ىيا علايظ قان م دنح

  مقادذظه   مدتننذام   م يئذام ناملطذاع  محكذ دي  م لذائد شذرا في  ولاقظ ً ي  بشةا  أ م يام

 . مةلدظ  مدلنيظ لي  م عئيس دا  نامتنني 

 عشرة الخامسة المادة

 لاذل  ملذالعيم  مشذليلخه  غيذع  ولاقذظ ً ي دذم مادقذ قيم  مدحديذظ  مذ عش إلقادذظ ل مذظ كذا تنذقل

 . مقدا حعكظ في  ونةع ط

 :يلي ما بيان يرجى

 الشديدة؟ االعاقة ذوي من بالمعوقين خاصة عمل ورش يوجد هل

 و  مذًيم ً ي  ولاقذظ تنذالل  متذي  مدحديذظ  مذ عش دذم لذلل  واتداليذظ   متنديظ  مقدا  د عخ أنش م

 ةعياذي تح يذا  يذت   مدحديذظه فذي  مذ عش  مقدذا لاذل  مدفتذ ح  مقدذا نذ ق فذي  ونلداج ينتطيق م

  مد نيذظ  مذ عش فذي ماتذلعيي  مشذادا ماتةاطذي شذيةام  مفاعنذي  دعكذد   مد نذي  بكذاليدي  مت ىيذا

 . محك ديظ   مدل عس ماتلعيي  منحعيم  دق ل  مت ىيا  مد ني ندعكد   مدحديظ

 ةذلدام  مذل دكتذي فيح مذ م  مك يذمه  منحذعيم ننذ   دعكذد  وكذاليديه  مت ىيذا دعكذد ةعياذ   دذا 

 .م    مقدا فع   ًم  مت فيع  مت ىيا فتعخ  نت اد نقل نام د عخ  ) حل  منم( مدقاقيم 

 عشرة السادسة المادة

 ىذًه للذ   لاذل ةاصذظ ن ذ ه لنتاايذظ تقا نيذظ ادقيذام مت نذيس  مدقذ قيم تشذايا لاذل ل مظ كا تقدا

 . مدتاحظ  م نائا ندةتاد  مادقيام

 :يلي ما بيان يرجى

 دولتكم في بالمعوقين إنتاجية خاصة تعاونية جمعيات بإقامة السماح الوطني التشريع يتضمن هل .1

 الموقرة؟

 اإلنتاجية؟ التعاونية المعوقين جمعيات الحكومة تدعم هل .2

   متنديذظ  مقدذا لشذنت ا  د عخ  متذي  مدنذالع م أنذعد دذم " إللاقظ ً ي مألشةا  ل نام" دشع ع يقل

 لنشذاد فذي دتد اذظ  إللاقذظه ً ي مألشذةا   مصذريعخ  وقتصذاليظ  مدشذاعيا  علايذظ مذلل   واتداليذظ

 للل دا نامتقا م  ًم   مدداكظه دحافلام دةتاد في  محي يظ   مدنتدىام   مد  قا  محل ئ  في أكشا 
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 ن ذلد ننذ   بنذعخه دذم  مدينذعخ  ملذع ض دذم  ناونتفالخ   مدع لظه  مناليام   د عخ دم  مشعكامه

 .  ونتكاع  إلنتاج ل ئعخ لمل ل ئعخ  معلايظ دم ن ا   ونتلاا  مفئظ م ًه  مفالا  متند ي  مل ع نا عخ

  بشذةا  فئذظ  مقنذام إلنذل لام يطاذ   منحذعيم دداكذظ فذي   مفعيلخ  مع ئلخ  مدشع لام دم "ل نام" 

ل   مدشذع ع  يقذل . مفئذظ م ًه  م د عخ  مل لدظ دشاعيا شاعخ  داع دم  دعخ  يقتنع  إللاقظ ً ي  ند ًاذا

 نذ م    نام  مداتدا في  إللاقظ ً ي  بشةا  مينلدأ   بىاي   مةا   معندي  ملطاع نيم ماتقا م

  قتصذاليظ تاتذًي دشذاعيا لل عخ ةذالا دذم داتدق ذاه فذي دديذدخ ننصدظ  إلن ا  قالعخ لال  مفئظه ىًه

 .  منناد لال  مقطاد  مفئام كافظ دم  مدداكظ أنناد نللعخ  منائح  ىتدا   ت يع  مد  عه

 عشرة السابعة المادة

 دا نامدشاعكظ    يليع ن ا ن نفن   صريعخ  نتاايظ دشاعيا إلقادظ  مدق قيم تشايا لال ل مظ كا تقدا

 . م نائا  مدتاحظ ندةتاد  مدشاعيا ىًه لل   لال آةعيمه

 :يلي ما بيان يرجى

 مزع بالمشزاركة أو يديرونها بأنفسزهم للمعوقين صغيرة انتاجية مشاريع إقامة الحكومة تشجع هل .1

 آخرين؟

 هذه المشاريع؟ وانجاح إلقامة الحكومة تقدمها التي الدعم اشكال هي ما .2

 تااعيذظ دشذاعيا  ل عخ  تشريا م   تتيح تااعيظ تع ةي   مدقاقيم ندنح   مصنالظ  متااعخ  د عخ تل  

  مذ د عخ تلذ   كدذا دقيشذت  ه  تذ فيع دنذتاددام حيذات   فذي يقيذن   لةذا دصذلع  تكذ م ن ذ  ةاصذظ

 لاذل  مدشذعفيم    لاذي    ملذائديم ن  نذطظ  مدقذاقيم    معلايذظ مادقذاقيم تااعيذظ نذاالم نانذتةع ج

 .علايت  

 عشرة الثامنة المادة

  معن   دم لدا    مدق ق م في ينتةلد ا  متي  ونتاج  ل  م إللفاد  مالددظ  واع د م ل مظ كا تتةً

 .دن ا ادد دم     مادعكيظ

 

 

 :يلي ما بيان يرجى

ً  تشريعاتكم في يوجد هل  الرسوم من عملهم في يستخدمها المعوقون التي االنتاج أدوات تعفي نصوصا

 جزئي؟ ام شامل االعفاء وهل الجمركية،
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 .ذلك على الدالة التشريعية النصوص بيان يرجى

   متق يقذيظ   متلنيذظ   مطنيذظ   متقايديذظ  مت ىيايذظ  بل  م  مدقذاقيم  تشذرا  ت ىيا علايظ قان م يقفي

 نامتقذا م لاي ذا حصذ م   تينذيع لال  م د عخ ن ن  ل اه  تقدا   مقع ئي  معن   دم مادقاق  مالددظ

 . مداميظ  د عخ دا

 عشرة التاسعة المادة

  تلذلي    منصذعيظه مادقذ قيمه   منذدقيظ  محعكيذظ  متق يقذيظه  مدقينذام تذ فيع لاذل ل مذظ كذا تقدذا

 .لاي ا ماحص ا  ملالعيم مريع  مالددظ  متن يالم

 :يلي ما بيان يرجى

 بيزان يرجزى والبصزرية للمعزوقين؟ والسزمعية الحركيزة التعويضزية، المعنيزات الحكومزة تزوفر هزل

 .هذه المادة في المطلوب تغطي التي والتسهيالت االجراءات

 ً ي  بشةا  دم مدنتحلي ا  مت ىيايظ   معلائيظ  مةلدام أ ا  نتللي   واتداليظ  مةلدام لل عخ تقنل

  لاع د  مةلدام طامني تنايا في  مدتد اظ دةتاد  إلاع د م  تةاً نقل للاقت   فئام ندةتاد  إللاقظ

  وقتصذاليظ  ب قذاع لاذل   متقذعد  محااذظ دذلى  تلذليع  وحتيااذام  حصذع  واتداليذظ  منحذ ل

 . غيعىا   واتداليظ   منفنيظ

   إللاقذظ  إللاقذظ  منذدقيظ  مانذليظه  إللاقظ بصحاي  م حلخ ىًه ت فعىا  متي  مةلدام حصع  يدكم

 :نامتامي  مددل اظه

  مدتحعكذظه  تشذدا  مكع نذي  مةاصذظ  وحتيااذام ً ي مدنذاللخ  مت ىيايذظ  متا يذد م تذ فيع -أ

  إللاقذظ ً ي نابطفذاا   با ذدخ  مةاصذظ  بطفذاا  لعنذام  مقكذاد مه  مطنيذظه  منذدالام

 . غيعىا

 نطاقذام  كذًم  صذعد  مةاذيأ طيذع م شذعكظ دذا نامتننذي  اذ    منذفع تً كع تةفيض عة  -ي

 . مقا   منلا عك ي أاعخ للفاد

 عةذ  لاذل مألفذع ل  محاصذايم   بت داتيكيذظ  ميل يذظ  منذياع م قيذالخ لاذل  مداذاني  متذلعيي -ج

 ىذًه تذ فيع  يلتصذع  مل ةايذظ   متذعةي  نذ د عخ مادع ع  مقادظ  إلل عخ دم  مصالعخ  متلعيي

ل  ً ي  بشةا  لال  مةلدظ  . مندقيظ  إللاقظ  ً ي  إللاقظ انليا

 .للاقت   ن ع شةصيت  تنعد  إللاقظ ً ي  مشة  تقعيفيظ نطاقام صعد -ل
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 العشرون المادة

ل   متق يقيظ امنيق مدُ  صنالظ تشايا لال ل مظ كا تقدا  .دحايا

 :يلي ما بيان يرجى

 التعويضية للمعوقين؟ للمعنيات المحلية الصناعة لتشجيع وخطط برامج يوجد هل

 والعشرون الحادية المادة

  مدنشذآم لنذل  قادذظ  مقدذا   نذاد  مدقذ قيم  تنلذا حعكذظ متنذ يا  مالددذظ  متشذعيقام ل مذظ كذا تصذلع

 .دن ا  ملائ  لال  مقع عيظ  متح يع م  اع د لال  تقدا  ماليلخه

 :يلي ما بيان يرجى

 اقامزة عنزد العمزل المعزوقين اثنزاء وتنقزل حركزة لتسزهيل الالزمزة اإلجزراءات تشزريعاتكم تتضزمن هزل

 .ذلك الدالة على التشريعية النصوص بيان يرجى الجديدة؟ المنشآت

 د ذا  متنلذا لاذل  مداانيظ  مدنذاللخ   مدقينام  وا دخ  واتداليظ   متنديظ  مقدا  د عخ تدنح -أ

 . غيعىا  مطنيظ  مندالام    مقكاد مه  مدتحعكظه  مكع ني

ل   مدقاقيم في ا ينلدأ  متي  مدلعنيظ  منيئظ لال تقليالم  اع د -ي ل  ندقيا ل    مدتةافذيم حعكيا  ًىنيذا

 .تنلا  مدقاقيم لدايظ  تن ا  ولاقظ تناني نحيل

  نامداذامه  بت داتيكيذظ منذياقظ  لاذل  مدقذاقيم نتذلعيي  واتداليذظ   متنديظ  مقدا  د عخ تل   -ج

 . منياقظ متقاي  دلعنيم ت فع حيل

  متااعيذظ  مذ د ع م   مدادقذام دةتاذد فذي  مدقذاقيم منذياع م ةاصذظ د  قذد تةصذي  -ل

  مةلدذظ تالذي لاذل  دنذاللت   مدقذاق لدايذظ تنلذا متنذ يا   مةاصظ  مقادظ   وداكم   محل ئ 

 .نن  مظ

  مدقذاقيم تنلذا  لدايظ نتن يا ت ليظ حدالم نقدا  وىايظ   ما ام  محك ديظ  مدتننام تل   -ه

 . ود ع دم  غيعىا دنحلع م  قادظ طعي  لم

 نننذنظ  مدقذاقيم  دذع فلي   متنلذا  تةفذيض تنذ يالم  واتداليذظ   متنديذظ  مقدذا  د عخ تدذنح - 

  متنلذا لاذل شذادا   لفذاد  مةاذيأ شذعكظ طيذع م دا نامتقا م  ما ي  منلا  نائا لال 50%

 . مل ةاي

 . مدداكظ ش  عع في نقض  ًم  مادقاقيم  مدشاخ مقن ع  مق ئيظ  وشاعخ في نردام  لةاا ت  -ز
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 والعشرون الثانية المادة

 م    مفعصظ   تاحظ في  مقداه  مدق قيم ل ع ت ديش ل م ماحيا مظ  مقع عيظ  واع د م ل مظ كا تتةً

 .قلع ت   لم ماتقنيع

 :يلي ما بيان يرجى

 في العمل؟ المعوقين دور تهميش من للحد وبرامج خطط الدولة تتبنى هل .1

 وقدراتهم؟ مشاكلهم عن التعبير في للمعوقين دور يوجد هل 2.

  مصذحيظ  معلايذظ  مدقذاقيمه نتذ فيع شذئ م نعلايذظ  منحعيم دداكظ حك دظ  ىتدا  لمل تلعيعنا في أشعنا

  مدةتافذظ  متشذعيقام لذم ناىيذ   مقدذاه  متقايدذظ  د  قذا  مفصذ ا فذي إللداا    ما  ل  نًا   منفنيظ

ت ىيا ا  يدكم طاقظ دم ن  تتدتا دا  ف   مداتدا نناد في   شعي  حل ق  ه نالتناعى  نص م تقنل   متي

  وشذةا    قذا  مةطذط متحنذيم دذم  مقليذل  مدقنيذظ  ما ذام تقا كدا  متنديظه في مادشاعكظ  تلعين ا

 أم نامداتدا  م ادظ  مفئظ م ًه يتيح ندا  ولاقظ ً ي

 . آلةعيم دا  مدنا  خ قل  لال يك ن  

 حلذ ق   كافذظ  مداتدا  دذنح   في  مدقاقيم للداج دااا في  منحعيم دداكظ ا  ل نااح لال   مدتشع

  يتااذل  مدنذت يامه نذ لال   مدتىاذظ ن ا  مذنالل تدةع  متي  م طنيظ  مكفاد م  بن ياده نإة  ن   أن خ

 أكاليدي تط ع دم تحلل   دا دتقللخه دااوم في دتللدظ دع تي  مفئظ دم ىًه تحصله دا ةالا دم ًم 

 في حل   دم دداعنظ  إللاقظ ً ي دم  مشناي تدكيم لال تقدا  متي   مت ىيا  متلعيي  ت ىياي ندع كد

 تحليذ  لاذل تتكذل   م لافذظه نذع دأ  متعفيذ  فذي   مدشذاعكظ  معياقذظ  دداعنذظ أنذعخ  تكذ يم  مذد  ج

 فذي  ننذات    ننذائ   لدذأ لاذل  بنذع قذلعخ دذم  مشذادا  تقذدد  واتدذالي  متدكذيم مدف ذ    منحذعيم

 . مداتدا

  مذل ىذً  ً ي  ولاقذظه دذم ألقذائ  قذدم قذ  قذل ي منحعينذ  مش عى دااس  م  مل  إلشاعخ ن ل كدا

 .  مقعنيظ  مل ميظ  مدحافا في أصحاي  ولاقظ دم  معياقي م يحلل ا  متي  معياقيظ  ونااد م ااني

 نتةصذي   علذاهه حفلذظ ه  مدفلىه  منالل لاىا االمظ أدع  مًي  مشادا  ولاقظ دادا دننل  يقتنع

 تةصيصذ ا ت   متي  مدناني دم للل نيم دناني  يق  ىكتاع مه  الل قلعىا دناحظ لال مادادا  عض

ليذالخ  دن ذا  متةصصذيظ  مقيال م دم  مقليل  يق   ولاقظه  تليي  دم تشةي   مدةتافظ  مةلدام متللي 

 ً ي  مصذحي مألشذةا   منذالي اانذي لمذل  غيعىذاه  مطنيقذي  مقذالج    متشذةي  ليذالخ    بنذنام

  بنشذطظ مدد  مذظ  إللاقذظ  بشذةا  ً ي ماديذا أن  نذ  يفذتح عياقذي  اتدذالي نذال  ىذ   إللاقذظه
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 عياقظ دداعنظ في  إللاقظ ً ي  بشةا  فع غ ةالم  أ قام دم ينت دع  كًم   معياقيظه   متداعيم

 . اتدالي   متلاد نايدظ

 والعشرون الثالثة المادة

   متقا نيظ  نشطت ا  مةلديظ دم ادد  تكييد تةصي  لال  مقداا دنلدام تشايا  مل مظ لال يننري

 . لاقت   لع د يتالد  دا ندا  مدق قيمه  مقداا دم  لقائ ا معلايظ   واتداليظ

 :يلي ما بيان يرجى

 انشطتها في واشراكهم االهتمام بالمعوقين على العمال منظمات الموقرة دولتكم حكومة تشجع هل .1

 .المعوقين انشطتها لخدمة من جزء وتخصيص المتنوعة؟

 .اعاقتهم ظروف مع ومدى مالءمتها للمعوقين، النقابات تقدمها التي الخدمات نوع بيان يرجى  .2

ل  دداكذظ  منحذعيم نذدقظ يةذل  ندا  مقدا نيئظ متحنيم  م ال ظ  ونتاج أطع د ا  ل تت حل له ل ميذا   لعنيذا

 كافذظ دذم  ونتفالخ لال  مقدا  ما  ل ىًه  دم نيم نامنالله  وقتصاليظ  متنديظ في  وياانيظ   مدناىدظ

 . ولاقظ ً ي  دم دن    منالل  بن ياد في  مقاداظ  مل ى

  مقق  يك م  م مقق يظ  منلانظ  مقداميظ  منلانام نش م 2002 مننظ (33) عق  نلان م دعن     شتعط

 دذم كذام نذ  د لادذا مكذا  مح   لطل  ملان مه  نًم  ىً  أحكا  نش ن   تنعي  مًيم  مقادايم نيم دم

 .لمي ا ينتدي  متي  مقداميظ مانلانظ  مح  مالنقدا   مصحظ كادا     ولاقظ ً ي

 لاذل حعصذ ا نفئذظ  مدقذاقيمه  مذنالل فذي  مقاداذظ  مقداميذظ   منلانذام  وتحذال م  ىتدذا    اذ  نذيم  دذم

 لال  م د عخ  تحع  كدا  مقامديه  مقداا ندناننظ  مي   تليد ا  متي  منن يظ  وحتفاوم قدم تكعيد  

 االمذظ دذم نذاديظ علايذظ تحذم  م د عخ تليد   مًي  محفا ةالا ً ي  ولاقظ دم  مقداا دم للل تكعي 

 . مقامدي  مقداا  مي   ندناننظ  منالل  مدفلى دا 

 والعشرون الرابعة المادة

له  مد  صذالم  مقادذظ  نذتةل   دذم  مدقذ ق نتدكذيم  مكفياذظ  واذع د م ل مذظ كذا تشذعيا يحلل     داانذا

 .دةفقظ ن نقاع

 

 :يلي ما بيان يرجى

 لهزا؟ اسزتخدامهم حزين المواصزالت العامزة اجزور دفزع مزن المعزوقين اعفزاء علزى تشريعاتكم تنص هل

 .ذلك على الدالة التشريعية النصوص بيان يرجى
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له أشعنا كدا   دذع فلي   متنلذا  مدقذاقيم  تةفذيض تن يالم  واتداليظ   متنديظ  مقدا  د عخ تدنح نانلا

  متنلذا لاذل شذادا   لفذاد  مةاذيأ شذعكظ طيذع م دذا نامتقذا م  ماذ ي  منلذا  نذائا لال %50 ننننظ

 . مل ةاي

 

 والعشرون الخامسة المادة

ل   مدق ق  لفاد ل مظ كا تشعيا يكفا  لفذا دذم ونذتةل د   مشةصذي هدحذ ع نذياعخ  نتيع له لنل انليا

ل   مادعكيظ عن د ا له    كايا  . مدحايظ  متشعيقام تحللىا نص عخ ل عيظ  ودتياد ىً   يدنح ادئيا

 :يلي ما بيان يرجى

 السزتخدامه محزور اسزتيراده سزيارة عنزد بالمعوق خاص جمركي اعفاء على تشريعاتكم تنص هل .1

 الشخصي؟

 نسبته؟ هي وما جزئي؟ ام كامل االعفاء هل .2

 

 :التقرير إليها أرسل التي والعمال العمل أصحاب منظمات

 :من كل إلى التقرير إرسال تم

  . مقدا بصحاي  مدد اظ  مدنلدظ     منحعيم  صنالظ تااعخ غعفظ .1

  .ماقداا دد اظ دنلدظ     منحعيم لداا منلانام  مقا   وتحال .2

 .ماقداا دد اظ دنلدظ     منحعيم لداا منلانام  محع  وتحال

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

، 17، 15، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 6، 5، 4، 3، 2، 1التغطية التشريعية ألحكام المواد ) توفر -1

19 ،21 ،22 ،24.) 

 تشريعية ألحكام:تغطية  توفرعدم  -2

 الالزمة باألمنتكفل قيام أصحاب العمل بإتخاذ التدابير  السابعة المتعلقة بإتخاذ اإلجراءات التيالمادة  -

معدات وأدوات اإلنتاج التي يعمل عليها الصناعي والسالمة المهنية وإجراء التحويرات الالزمة في 

 المعاقون. 
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 ض الوظائف والمهن. بإعطاء األولوية للمعاقين لشغل بعالمتعلقة  ةالمادة الرابعة عشر -

 إنتاجية خاصة بالمعاقين.المتعلقة بتأسيس جمعيات تعاونية  ةالمادة السادسة عشر -

المتعلقة بإعفاء أدوات اإلنتاج التي يستخدمها المعاقون في عملهم من الرسوم  ةالمادة الثامنة عشر -

 الجمركية أو جزء منها. 

على تخصيص وتكييف جزء من أنشطتها المادة الثالثة والعشرون المتعلقة بتشجيع منظمات العمال  -

 الخدمية والتعاونية واإلجتماعية لرعاية أعضائها من العمال المعاقين. 

نظراً لعدم إدراج  25 و 20 المادتينللجنة التأكد من وجود التغطية التشريعية ألحكام  لم يتسن   -3

 نصوص التشريعات التي تغطي هذه األحكام ضمن التقرير.  

 

* * * 

 اإلتفاقيات غير الُمصادق عليها

 بشأن المرأة العاملة. 1976( لسنة 5العربية رقم ) االتفاقية -أ

 ااد  – دداكظ  منحعيمدم  1976( مننظ 5 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

 في ىً   معل دا ياي:

 االتفاقيات؟ على بالتصديق المختصة السلطة على االتفاقية عرض تم هل .1

 نق 

 بالتصديق؟ المختصة الجهة هي من .2

ل   ى   مد قع  م دع د دااس فإم  م طنيه  مدنت ى لال  مدتنقظ   مدداعنام  منالل لنت ع لمي  يشيع مدا  فلا

 .  من  ي  مش عى دااني ااني لمل نامتصلي   مدقنيظ  مناطظ

 السلطة؟ هذه اتخذته الذي االجراء هو ما .3

  متصلي  لعااد
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 حتى اآلن؟ االتفاقية على التصديق دون تحول تشريعية صعوبات توجد هل .4

 .تشعيقيظ صق نام أيظ ت ال و

 اقتصزادية، سياسزية، (اآلن  حتزى االتفاقيزة علزى التصزديق دون تحزول أخزرى صزعوبات هنزاك هزل .5

 ؟)الا  ..اجتماعية

 .ت ال و

 االتفاقيزة علزى التصزديق بهدف تسزهيل الذكر، سابقة الصعوبات على للتغلب لديكم تصورات هناك هل .6

 مستقبالً 

 االتفاقية؟ على التصديق تسهيل شأنها من اجراءات اتخاذ تم هل .7

  وقايديذظ  مدنذتال م متت  كي دا  م طنيظ  متشعيقام تط يع لال دنتدعخ نص عخ  منحعيني  مدشعع يقدا

 . مدااوم كافظ في   مل ميظ

 تدنح  م لال  منحعيني ي ت   مدشعع لً  مدتط عخه  متشعيقام دم نامدعأخه  مدقنيظ  متشعيقام  لتناع  يدكم

  إلةذالا ل م  وقتصذاليظه  متنديذظ لااذظ لفذا فذي تذتلي ل عىذا نحيذل   محلذ ق  مدد يذا دذم  مدديذل  مدعأخ

لاذل  تقدذا   متذي  مداذاا ىذً  فذي مادذعأخ  بلاذل  مدااذس دنذالي لغفذاا  و يدكذم .أنذعت ا نحذ  نذل عىا

  متقاذي ه  داانيذظ  مشذاداظه  لمد ديذظ  مصذحيظ  معلايذظ تذ فيع ةالا دم  مداتدا في  مدعأخ ش م دم  إللالد

 .ماعاا دنا يظ  حل ق ندد يا مادعأخ لدا فع   ةا 

 بالموضوع؟ المتعلقة تشريعاتكم في االتفاقية بأحكام االسترشاد تم هل .8

 االتفاقية؟ على التصديق العربية لتسهيل العمل منظمة قبل من فني دعم تقديم في ترغبون هل .9

  متشذعيقيظ مذلى  منذاطظ  مذ د عخ ا ذ ل متقديذد  مفنذي  للد ذا ةنع ت ذا  مدنلدذظ  تاحظ  منحعيم دداكظ تللع

 .م ا  محااظ حاا ىًه  مدنانلخ طاي  نيت   وتفاقيظه ىًه لال ماتصلي   مدقنيظ

ً  التقريزر، لهذا حين اعدادكم بلدكم في والعمال االعمال اصحاب منظمات مع التنسيق تم هل .10  تمشزيا

 العربية؟ العمل وتوصيات نظام اتفاقيات من (17) المادة تقضيه ما مع

 دنتدعخ نص عخ ه)   مقداا مقدا  أصحاي ( ونتاج طعفي دا  واتداليظ   متنديظ  مقدا  د عخ تت  صا

 ن ق في  مدنتالخ  مد ق لام دناقشظ  يت  ةالم ا  م ال يظهام   واتدال  مل عيظ  م مالاد ةالا دم

 .طعفي  مقالقظ صامح يةل  ندا  مقدا
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 . مقعنيظ  مقدا تطني   تفاقيام نش م تقلىا  متي  متلاعيع لم نننةظ  ونتاج طعفي تد ل  م د عخ  م كدا

 

 انتهت إلى ما يلي:* وبدراسة اللجنة للرد 

المرأة بشأن  1976( لسنة 5رقم )الخاص باإلتفاقية  مملكة البحريناللجنة علماً بما جاء في تقرير  أخذت

التصديق على اإلتفاقية مستقبالً خاصة في ظل التشريعات جراءات إتخاذ إ إستمرار في، وتأمل العاملة

  المتطورة المعنية بالمرأة.

* * * 

 

 بشأن الحريات والحقوق النقابية. 1977( لسنة 8العربية رقم ) اإلتفاقية -ب

 ااد  –  منحعيم دم دداكظ  1977( مننظ8 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

 في ىً   معل دا ياي:

 االتفاقيات؟على  بالتصديق المختصة السلطة على االتفاقية عرض تم هل .1

 نق 

 بالتصديق؟ المختصة الجهة هي من .2

ل   ى   مد قع  م دع د دااس  م طنيه فإم  مدنت ى لال  مدتنقظ   مدداعنام  منالل لنت ع لمي  يشيع مدا  فلا

 .  من  ي دااني  مش عى ااني لمل نامتصلي   مدقنيظ  مناطظ

 السلطة؟ هذه اتخذته الذي االجراء هو ما .3

  متصلي  لعااد

 

 حتى اآلن؟ االتفاقية على التصديق دون تحول تشريعية صعوبات توجد هل .4

 .تشعيقيظ صق نام أيظ ت ال و

 اقتصزادية، ،)سياسزيةاآلن  حتزى االتفاقيزة علزى التصزديق دون تحزول أخزرى صزعوبات هنزاك هزل .5

 ؟)الا  ..اجتماعية

 .ت ال و
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 االتفاقيزة علزى التصزديق بهدف تسزهيل الذكر، سابقة الصعوبات على للتغلب لديكم تصورات هناك هل .6

 مستقباًل؟

 االتفاقية؟ على التصديق تسهيل شأنها من اجراءات اتخاذ تم هل .7

  وقايديذظ  مدنذتال م متت  كي دا  م طنيظ  متشعيقام تط يع لال دنتدعخ نص عخ  منحعيني  مدشعع يقدا

 . مدااوم كافظ في   مل ميظ

  متذي  حذل  واذع د م  مقداميذظه  منلانذام نشذ م   2002 ( منذنظ 33) عقذ  نلذان م دعنذ    لتنذاع  يدكذم

  متشذعيقام مد  ئدذظ نل يذظ ىذ   ملذان م  ً  م  وتفاقيذظه ىذًه لاذل ماتصذلي  دنالي ا قدم  منحعيم  تةًت ا

 . مقداميظ  منلانام تنلي  دااا في ونيدا  مقدا  مقعنيظ دقاييع دا متت  ف   م طنيظ

 المتعلقة بالموضوع؟ تشريعاتكم في االتفاقية بأحكام االسترشاد تم هل .8

 . ملان م م ً  لنل صياغت   وتفاقيظ ىًه في  م  علخ  مد  ل دم نامك يع  نتعشل  منحعيني  مدشعع

 االتفاقية؟ على التصديق العربية لتسهيل العمل منظمة قبل من فني دعم تقديم في ترغبون هل .9

  متشذعيقيظ مذلى  منذاطظ  مذ د عخ ا ذ ل متقديذد  مفنذي  للد ذا ةنع ت ذا  مدنلدذظ  تاحظ  منحعيم دداكظ تللع

 .م ا  محااظ حاا ىًه  مدنانلخ طاي  نيت   وتفاقيظه ىًه لال ماتصلي   مدقنيظ

ً  التقريزر، لهذا حين اعدادكم بلدكم في والعمال االعمال اصحاب منظمات مع التنسيق تم هل .10  تمشزيا

 العربية؟ العمل وتوصيات نظام اتفاقيات من( 17) المادة تقضيه ما مع

 دنذتدعخ نصذ عخ ه)   مقدذاا مقدذا  أصحاي ( ونتاج طعفي دا  واتداليظ   متنديظ  مقدا  د عخ تت  صا

 ندا  مقدا ن ق في  مدنتالخ  مد ق لام دناقشظ  يت  ةالم ا  م ال يظه   واتداليظ  مل عيظ  مالاد ةالا دم

 .طعفي  مقالقظ صامح يةل 

 

 إلى ما يلي:* وبدراسة اللجنة للرد انتهت 

بشأن  1977 ( لسنة8رقم )الخاص باإلتفاقية  مملكة البحريناللجنة علماً بما جاء في تقرير  أخذت

إتخاذ إجراءات التصديق على اإلتفاقية مستقبالً خاصة في إستمرار ، وتأمل في الحريات والحقوق النقابية

 عدم وجود صعوبات تحول دون التصديق.ظل 

* * * 
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 بشأن المفاوضة الجماعية. 1979( لسنة 11العربية رقم ) اإلتفاقية -ج

 ااد  – منحعيم دداكظ دم  1979مننظ ( 11 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

 في ىً   معل دا ياي:

 االتفاقيات؟على  بالتصديق المختصة السلطة على االتفاقية عرض تم هل

 نق 

 بالتصديق؟ المختصة الجهة هي من .1

ل   ى   مد قع  م دع د دااس  م طنيه فإم  مدنت ى لال  مدتنقظ   مدداعنام  منالل لنت ع لمي  يشيع مدا  فلا

 .  من  ي دااني  مش عى ااني لمل نامتصلي   مدقنيظ  مناطظ

 السلطة؟ هذه اتخذته الذي االجراء هو ما .2

  متصلي  لعااد

 حتى اآلن؟ االتفاقية على التصديق دون تحول تشريعية صعوبات توجد هل .3

 .تشعيقيظ صق نام أيظ ت ال و

 اقتصزادية، ،)سياسزيةاآلن  حتزى االتفاقيزة علزى التصزديق دون تحزول أخزرى صزعوبات هنزاك هزل .4

 ؟)الا  ..اجتماعية

 .ت ال و

 االتفاقيزة علزى التصزديق بهدف تسزهيل الذكر، سابقة الصعوبات على للتغلب لديكم تصورات هناك هل .5

 مستقباًل؟

 االتفاقية؟ على التصديق تسهيل شأنها من اجراءات اتخاذ تم هل .6

  وقايديذظ  مدنذتال م متت  كي دا  م طنيظ  متشعيقام تط يع لال دنتدعخ نص عخ  منحعيني  مدشعع يقدا

 . مدااوم كافظ في   مل ميظ

  مقدذا قذان م نإصذل ع 2012( منذنظ 36) عق  قان م دم لشع  مع نا  مناي دم  ب ا  مفصا ةص   قل

  متشذعيقام ىيذ  قذل  منحعينذي  مدشذعع يكذ م  ماداليذظه  نذًم   مدفا قذظ لدايظ متنلي   بىايه  ملطاع في

 .لاي ا نامتصلي  قع ع صلع دا دتل د  ل  وتفاقيظ دا متتالد   م طنيظ

 المتعلقة بالموضوع؟ تشريعاتكم في االتفاقية بأحكام االسترشاد تم هل .7

 ندا   ونتعشال  منحله نامد ق ع دحا  مقالقظ ً م  متشعيقيظ  ول  م كافظ لال  منحعيني  مدشعع يطاا

 نإصذل ع 2102 ( منذنظ36عق  ) نلان م دعن   في ل  م  علخ مد   دا  وتفاقيظ د  ل دلاعنظ  لنل تتقدن ه
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 نذ م  مدشذعع يتنذيم  ماداليذظه  مدفا قظ د ق ع تتنا ا  متي تا   ةاصظ  بىاي في  ملطاع  مقدا قان م

 . وتفاقيظ ىًه في  عل ندا  نت نس قل  منحعيني

 االتفاقية؟ على التصديق العربية لتسهيل العمل منظمة قبل من فني دعم تقديم في ترغبون هل .8

  متشذعيقيظ مذلى  منذاطظ  مذ د عخ ا ذ ل متقديذد  مفنذي  للد ذا ةنع ت ذا  مدنلدذظ  تاحظ  منحعيم دداكظ تللع

 .م ا  محااظ حاا ىًه  مدنانلخ طاي  نيت   وتفاقيظه ىًه لال ماتصلي   مدقنيظ

ً  التقريزر، لهذا حين اعدادكم بلدكم في والعمال االعمال اصحاب منظمات مع التنسيق تم هل .9  مزع تمشزيا

 العربية؟ العمل وتوصيات نظام اتفاقيات من( 17) المادة تقضيه ما

 دنذتدعخ نصذ عخ  مقدذا   مقدذاا( ه )أصحاي  ونتاج طعفي دا  واتداليظ   متنديظ  مقدا  د عخ تت  صا

 ندا  مقدا ن ق في  مدنتالخ  مد ق لام دناقشظ  يت  ةالم ا  م ال يظه   واتداليظ  مل عيظ  مالاد ةالا دم

 .طعفي  مقالقظ صامح يةل 

 . مقعنيظ  مقدا تطني   تفاقيام نش م تقلىا  متي  متلاعيع لم نننةظ  ونتاج طعفي تد ل  م د عخ  م كدا

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

بشأن  1979لسنة ( 11رقم )الخاص باإلتفاقية  مملكة البحريناللجنة علماً بما جاء في تقرير  أخذت

مستقبالً خاصة في ظل  إتخاذ إجراءات التصديق على اإلتفاقيةإستمرار ، وتأمل في المفاوضة الجماعية

 عدم وجود صعوبات تحول دون التصديق.

* * * 

 بشأن تفتيش العمل. 1998( لسنة 19اإلتفاقية العربية رقم ) -د

  ااد – دداكظ  منحعيمدم  1998 ( مننظ19 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

 في ىً   معل دا ياي:

 االتفاقيات؟على  بالتصديق المختصة السلطة على االتفاقية عرض تم هل .1

 نق 

 بالتصديق؟ المختصة الجهة هي من .2

ل   ى   مد قع  م دع د دااس  م طنيه فإم  مدنت ى لال  مدتنقظ   مدداعنام  منالل لنت ع لمي  يشيع مدا  فلا

 .  من  ي دااني  مش عى ااني لمل نامتصلي   مدقنيظ  مناطظ
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 السلطة؟ هذه اتخذته الذي االجراء هو ما .3

  متصلي  لعااد

 حتى اآلن؟ االتفاقية على التصديق دون تحول تشريعية صعوبات توجد هل .4

 .تشعيقيظ صق نام أيظ ت ال و

 اقتصزادية، ،)سياسزيةاآلن  حتزى االتفاقيزة علزى التصزديق دون تحزول أخزرى صزعوبات هنزاك هزل .5

 ؟)الا  ..اجتماعية

 .ت ال و

 االتفاقيزة علزى التصزديق بهدف تسزهيل الذكر، سابقة الصعوبات على للتغلب لديكم تصورات هناك هل .6

 مستقباًل؟

 االتفاقية؟ على التصديق تسهيل شأنها من اجراءات اتخاذ تم هل .7

  وقايديذظ  مدنذتال م متت  كي دا  م طنيظ  متشعيقام تط يع لال دنتدعخ نص عخ  منحعيني  مدشعع يقدا

 . مدااوم كافظ في   مل ميظ

  بىاذيه  ملطذاع فذي  مقدذا قذان م نإصذل ع 2012( منذنظ 36عقذ  ) قذان م فذي  مذ  علخ  مد  ل لع نظ  لنل

  مقدذا تفتذيش  مقدذا نشذ م نذ ق تنلذي  نشذ م 2006 منذنظ( 19) عقذ  قذان م فذي  مذ  علخ  مدذ  ل  كذًم 

  متشذعيقام ىيذئ قذل  منحعينذي  مدشذعع نذ م يتنذيم م دذاه  مدنفذًخ   ملذع ع م  م د عيذظ  ملقذائيظ   مقذنطيظ

 .لاي ا نامتصلي  دعن   صلع دا دتل  وتفاقيظ د  ل دا  م طنيظ متتالد 

 المتعلقة بالموضوع؟ تشريعاتكم في االتفاقية بأحكام االسترشاد تم هل .8

 ندا   ونتعشال  منحله نامد ق ع دحا  مقالقظ ً م  متشعيقيظ  ول  م كافظ لال  منحعيني  مدشعع يطاا

 نذ م يتنذيم  وتفاقيذظه ند قذ ع لالقذظ م ا  متي  متشعيقام  م طنيظ دا  وتفاقيظ د  ل دلاعنظ  لنل تتقدن ه

 لدا  آميام د  ل دم  وتفاقيظ ىًه في  عل ندا قل  نت نس  منحعيني  مدشعع

 االتفاقية؟ على التصديق العربية لتسهيل العمل منظمة قبل من فني دعم تقديم في ترغبون هل .9

  متشذعيقيظ مذلى  منذاطظ  مذ د عخ ا ذ ل متقديذد  مفنذي  للد ذا ةنع ت ذا  مدنلدذظ  تاحظ  منحعيم دداكظ تللع

 .م ا  محااظ حاا ىًه  مدنانلخ طاي  نيت   وتفاقيظه ىًه لال ماتصلي   مدقنيظ
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ً  التقريزر، لهذا حين اعدادكم بلدكم في والعمال االعمال اصحاب منظمات مع التنسيق تم هل .10  تمشزيا

 العربية؟ العمل وتوصيات نظام اتفاقيات من( 17) المادة تقضيه ما مع

 دم دنتدعخ نص عخ ه  مقداا( مقدا  )أصحاي  ونتاج طعفي دا  واتداليظ   متنديظ  مقدا  د عخ تت  صا

 ندذا  مقدذا نذ ق فذي  مدنذتالخ  مد قذ لام دناقشظ  يت  ةالم ا  م ال يظه   واتداليظ  مل عيظ  مالاد ةالا

 .طعفي  مقالقظ صامح يةل 

 . مقعنيظ  مقدا تطني   تفاقيام نش م تقلىا  متي  متلاعيع لم نننةظ  ونتاج طعفي تد ل  م د عخ  م كدا

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

بشزأن  1998( لسزنة 19رقزم )الخزاص باإلتفاقيزة  مملكزة البحزريناللجنة علمزاً بمزا جزاء فزي تقريزر  أخذت

، وتأمززل فززي إتخززاذ إجززراءات التصززديق علززى اإلتفاقيززة مسززتقبالً خاصززة فززي ظززل عززدم وجززود تفتززيش العمززل

 صعوبات تحول دون التصديق.

* * * 

 

 الجمهورية التونسية   .4     

 

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها

 بشأن السالمة والصحة المهنية. 1977( لسنة 7اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

          ماد  عيذظ  مت ننذذيظدذم  1977 ( منذنظ7تلعيذع حذ ا  وتفاقيذذظ  مقعنيذظ عقذ  ) صذا دكتذي  مقدذا  مقعنذي 

  ااد في  معل دا ياي: –

 القسم االول

 بيانات عامة

يرجى بيان النص التشريعي الذي صادقت بموجبه دولتكم المزوقرة علزى االتفاقيزة العربيزة رقزم  -1

 بشأن السالمة والصحة المهنية. 1977( لسنة 7)
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نشذ م  مصذحظ   منذالدظ  مد نيذظ ندلتقذل  ملذان م  7صالقم ت نس لال  تفاقيظ  مقدا  مقعنيذظ عقذ   

 1987ا يايظ  06 مدتعخ في  31للل 

يرجى إرفاق أرقام وتواريا النصوص التشزريعية السزارية التزي لهزا عالقزة بأحكزام االتفاقيزة،  -2

 الا(.-اللوائح  –)القرارات الوزارية  وأن أمكن التعرض للتطبيق العملي لتلك النصوص التشريعية

 مدتقاذ  ننلذا  انذع  بقذع ع  مناتاذظ  1994فيفذعي  21 مدتعخ في  1994مننظ  28قان م للل  -

 لم ح  لل  مشرا   بدع ض  مد نيظ 

  مدتقاذ  نامنلذا   مةذا  نذامتق يض  1995اذ  م  28 مدتعخ فذي  1995مننظ  56 ملان م للل  -

 لل  مشرا   بدع ض  مد نيظ في  ملطاع  مقد دي لم  بقع ع  مناادظ لم ح  

منذنظ  29ناملذان م لذلل  اكدا ت   تنليح ذ 1966أفعيا  30 مدتعخ في  1966مننظ  27قان م للل  -

 1996ا يايذذظ  15 مدذتعخ فذذي  1996منذذنظ  62فيفذعي  ناملذذان م لذلل  21 مدذتعخ فذذي  1994

 يتقا  نإصل ع دااظ  مشرا

 يتقا  نتنلي   نترالا  مدلاطا 1989فيفعي  22 مدتعخ في  1989مننظ  20قان م للل  -

يتقاذذ  نإحذذل ل دق ذذل  مصذذحظ   منذذالدظ  1990أ م  7 مدذذتعخ فذذي  1990منذذنظ  77قذذان م لذذلل  -

 1996اانفي  6 مدتعخ في  1996مننظ  9 مد نيظ كدا ت   تنليح  ناملان م للل 

قذذنط شذذع ط صذذنا  مدذذ  ل يتقاذذ  ن 1996ا يايذذظ  15 مدذذتعخ فذذي  1996منذذنظ  63قذذان م لذذلل  -

  مدتفاعخ  مدةصصظ بغع ض دلنيظ  تصليعىا  نلا ا  ةدن ا   نتقدام ا   وتااع في ا

 يتقا  ننلا  مد  ل  مةطعخ لنع  مطعقام  1997ا  م  2 مدتعخ في  1997مننظ  37قان م للل  -

 قايذظ يتقا  نإصذل ع دااذظ  منذالدظ   م 2009داعس  02 مدتعخ في  2009مننظ  11قان م للل  -

 دم أةطاع  محعي    إلنفااع   مفدع نامننايام

 1964منذنظ  422 دذنلح نذابدع لذلل  1962أفعيذا  18دذتعخ فذي  1962مننظ  129أدع للل  -

 يتقا  ند انام  بدم في صنالظ  منناد

يتقاذ  نحفذل صذحظ  مدذعأخ   بطفذاا  1967نذ فدنع  06 مدذتعخ فذي  1967مننظ  391أدع للل  -

منذنظ  240لذلل    مدذنلح نذابدعامدتننام  متااعيظ   مصذناليظ   مد ذم  محذعخ  ن دن    تشريا   ن

 1975أفعيا  24 مدتعخ في  1975
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يتقاذذ  نقذذنط  مل  لذذل  مقادذذظ محفذذل  1968أكتذذ نع  22 مدذذتعخ فذذي  1968منذذنظ  328أدذذع لذذلل  -

  مصحظ  مدنطنلظ نامدقادا  مةاققظ مدااظ  مشرا

يتقا  نتنلي  تع تيي حدايظ  مقداا فذي  1975 يايظ ا 28 مدتعخ في  1975مننظ  503أدع للل  -

  مدتننام  متي تنتةل   متياع م  مك عنائيظ 

يتقاذ  نقذنط قائدذظ أصذناد  مقداذظ  1985نذنتدنع  24 مدتعخ في  1985مننظ  1177أدع للل  -

  مًيم يل د م ن لداا دن كظ  دةاظ نامصحظ

قاذ  نقذنط قائدذظ  بلذ  م  مذًيم يت 1985نذنتدنع  24 مدتعخ فذي  1985مننظ  1178أدع للل  -

 يداعن م  لائد دعىلظ

 يتقا  نلع نظ  مدت ع م لال  مدحيط 1991داعس  13 مدتعخ في  1991مننظ  362أدع للل  -

يتقا  نتعكينظ  نذيع لدذا  ماانذظ  ونتشذاعيظ مادتننذظ  1995اانفي  9 مدتعخ في  30أدع للل  -

  نطعق  نتةاي ن  ي  مقداظ  دداعنت   مد اد   

يتقاذذذ  نتنلذذذي   د عخ  مشذذذت م  1996فيفذذذعي  14 مدذذذتعخ فذذذي  1996منذذذنظ  269ع لذذذلل أدذذذ -

  مد نيظ(لل عخ تفلل طي  مشرا   منالدظ  )تنلي  واتداليظ 

 2002منذنظ  583دذنلح نذابدع لذلل  1996اذ  م  3 مدذتعخ فذي  1996منذنظ  1050أدع للل  -

 يتقاذ  نتد يذا  2009م أ  12 مدذتعخ فذي  2344 نابدع للل  2002داعس  12 مدتعخ في 

 دشاعيا  مصحظ   منالدظ  مد نيظ دم قنا  مصنل ق  مل دي ماقدام  واتدالي

يتقا  نقنط شع ط  لاع د م لنذنال  2000ا  م  27 مدتعخ في  2000مننظ  1443أدع للل  -

تعةي  بشةا  دقن ييم أ  طنيقييم ماليا  نامكا أ  نامنقض دم لدايذام صذنا  مدذ  ل  مدتفاذعخ 

  مدةصصظ بغع ض دلنيظ  تصليعىا  ت عيلىا  نلا ا  ةدن ا   نتقدام ا   إلتااع في ا

يتقاذ  نتنلذي   نذيع دصذامح طذي  2000نذنتدنع  12 مدذتعخ فذي  2000منذنظ  1985أدع لذلل  -

  مشرا 

دنذت ا لذم  منذالدظ    مدتقا  نتقييم 2000ننتدنع  12 مدتعخ في 2000مننظ  1989أدع للل -

 م  اي ت فعىا في  مد نيظ   مشع ط  

يقذنط  مل  لذل  مفنيذظ  مدتقالذظ نتا يذد  2002نذنتدنع  4 مدتعخ في 2002مننظ  2015أدع للل  -

  ت يئظ  مقعنام  مدنتقداظ منلا  مد  ل  مةطعخ غنع  مطعقام
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يقذنط  مل  لذل  مفنيذظ متا يذد  ت يئذظ  2002نذنتدنع  4 مدتعخ فذي  2002مننظ  2016أدع للل  -

 را نراد  منتع ا  مدنيا. مقعنام ً م دحع  يشت

مجزرد بدوليزة المصزادق عليهزا قزوة النفزاذ يرجى بيان النص التشزريعي الزذي يعطزي االتفاقيزات ال -3

 التصديق عليها مع بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

دذم قنذا  مدااذس  منيذاني  مذًي يذن  لاذل أم " مدقاىذل م  مد  فذ  لاي ذا  20*  ملنت ع في فصا   

   مدصالق لاي اه ألال دم  مل  نيم  ألنل دم  ملنت ع".

 ) مفلعخ  م انيظ(. 1987ا يايظ  06 مدتعخ في  1987مننظ  31*  ملان م للل  

هل تم التنسيق مع منظمات أصزحاب األعمزال والعمزال فزي دولزتكم المزوقرة حزين إعزدادكم لهزذا  -4

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.17م المادة )التقرير؟ وذلك تمشيا مع أحكا

   نق 

  و 

 المنظمات التي تم التنسيق معها. في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى ذكر 

  وتحال  مقا   مت نني ماشرا -

  إلتحال  مت نني ماصنالظ   متااعخ   مصنالام  متلايليظ -

  إلتحال  مت نني مافالحظ   مصيل  منحعي  -

 القسم الثاني

 التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية

 المادة األولى

ياي أم تشدا  متشذعيقام  مقعنيذظ  بحكذا   مةاصذظ نامنذالدظ   مصذحظ  مد نيذظ فذي اديذا داذاوم  

  مقدا  قطالات ه كدا ياي أم تشدا أحكادا ةاصظ نامت ديم لال  مقداا دم ح  لل  مقدا  أدع ض  مد نظ.

 :بيان ما يلييرجى  

 هل تشمل األحكام الخاصة بالسالمة والصحة المهنية جميع مجاالت العمل وقطاعاته؟ 

  .)نق  )دا للى  م ليفظ  مقد ديظ 

  و 
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 هل تتضمن تشريعاتكم أحكاما خاصة بالتأمين على العمال من حوادث العمل وأمراض المهنة؟ 

   نق 

  و 

 الدالة على ذلك.يرجى بيان النصوص التشريعية  

 دم دااظ  مشرا. 2-152  152*  مفص ا  ب ا   مفصا  

 مدتقاذ  نذامتق يض لذم  بقذع ع  1994فيفذعي  21 مدتعخ فذي  1994مننظ  28*  ملان م للل  

  محاصاظ ننني ح  لل  مشرا   بدع ض  مد نيظ

 مةذا  ماتقذ يض  مدتقاذ  نامنلذا   1995اذ  م  28 مدتعخ فذي  1995مننظ  56*  ملان م للل  

 لم  بقع ع  محاصاظ ننني ح  لل  مشرا   بدع ض  مد نيظ في  ملطاع  مقد دي

 المادة الثانية

ياي دنذا  خ اديذا  مقدذاا  مقذعي نامقدذاا  مذ طنييم فذي تطنيذ  أحكذا   منذالدظ   مصذحظ  مد نيذظه  

 ني. أحكا   مت ديم دم ح  لل  مقدا  أدع ض  مد نظه  أحكا  أنلدظ  مت ىيا  مد 

  

 يرجى بيان ما يلي:

هل تساوي تشريعاتكم العمال العرب الذين يعملون في دولتكم الموقرة بالعمال الوطنيين في تطبيق  

 األحكام التالية:

  منالدظ   مصحظ  مد نيظ - 

  مت ديم دم ح  لل  مقدا  أدع ض  مد نظ - 

 أنلدظ  مت ىيا  مد ني. - 

   نق 

  و 

 التشريعية الدالة على ذلك:يرجى بيان النصوص  

دم دااظ  مشرا حيل يةقذا كذا  مقدذاا  مقذادايم نذامتع ي  مت ننذي مذنفس  بحكذا   263*  مفصا  

  مدتقالظ نامصحظ   منالدظ  مد نيظ   مت ديم قل ح  لل  مشرا   بدع ض  مد نيظ  أنلدظ  مت ىيا  مد ني.
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 المادة الثالثة

نامنالدظ   مصحظ  مد نيظ  بنس  مفنيذظ  مالددذظ مقذدام  منذالدظ ياي أم تتقدم  بحكا   مةاصظ  

   محدايظ في:

  ةتياع د قا  مدنش خ - 

  إلنشاد   متشييل - 

  م قايظ دم اديا أةطاع  مقدا. - 

 :يرجى بيان ما يلي 

 االشتراطات الفنية الالزمة لمراعاة أحكام المادة السابقة: 

دذم دااذظ  مشذرا كذا دذتاع ناتةذاً  متذل نيع  2-152 مفصذا ياد   ملان م  مت نني نامةص   فذي  

  مالددظ   مدناننظ محدايظ  مقداا   قايت   دم  مدةاطع  مد نيظ.  

يةقا لنشاد   نترالا دنش خ لمل لذلخ تذع ةي  حنذي طنيقذظ  منشذاط   فذ  تع تيذي دقتدذلخ فذي  مرذعض 

 خ حني نتذائأ لع نذظ  مدةذاطع  مدت ققذظ حيل تت مل لل عخ  منالدظ ن د عخ  مصحظ  منلع في تصنيد  مدنش

مات نذم دذم دذلى دطانلت ذا ماتع تيذي  مدتقالذظ نحدايذظ  داد  مدنشذ خفي  كدا تت مل  كامظ حدايظ  مدحيط  منلع

  مدحيط.  

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك: 

 مدتقاذذذ  نذذذإاع د م فذذذتح  2006أكتذذذ نع  09 مدذذذتعخ فذذذي  2006منذذذنظ  2687*  بدذذذع لذذذلل  

  مدتننام  مةطعخ أ   مدةاظ نامصحظ أ   مددلاظ   نترالم ا.

يتقاذذ  نقذذنط  مل  لذذل  مقادذذظ  مدتقالذذظ  2012نذذنتدنع  6* قذذع ع دذذم  ديذذع  مصذذنالظ دذذتعخ فذذي  

 .م ا مددلاظ دم  مصند  م امل   نترال  نشع ط ت يئظ  مدتننام  مةطعخ أ   مدةاظ نامصحظ أ

 دم دااظ  مشرا. 2-152*  مفصا  

 مدتقاذ  نذامتق يض لذم  بقذع ع  1994فيفذعي  21 مدتعخ فذي  1994مننظ  28*  ملان م للل  

 (.85 محاصاظ ننني ح  لل  مشرا   بدع ض  مد نيظ ) مفصا 

 مدتقا  ند انام  بدم في صنالظ  1962 أفعيا 18 مدتعخ في  1962مننظ  129*  بدع للل  

  منناد.

http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-num-2006-2687-du-09-10-2006-jort-2006-083__2006083026873?shorten=cwVU
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-num-2006-2687-du-09-10-2006-jort-2006-083__2006083026873?shorten=cwVU
http://www.legislation.tn/detailtexte/Arr%C3%AAt%C3%A9-num-2012-1147-du-06-09-2012-jort-2012-076__2012076011474?shorten=lWg7
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 مدتقاذذ  نل  لذذل حفذذل  مصذذحظ  1968أكتذذ نع  22 مدذذتعخ فذذي  1968منذذنظ  328*  بدذذع لذذلل  

   بدم  مدنطنلظ نامدقادا  مةاققظ مدااظ  مشرا.

 مدتقاذذ  نإصذذل ع دااذذظ  منذذالدظ  2009دذذاعس  2 مدذذتعخ فذذي  2009منذذنظ  11*  ملذذان م لذذلل  

 م أةطاع  محعي    ونفااع   مفدع نامننايام.   م قايظ د

 المادة الرابعة

يحذذلل تشذذعيا كذذا ل مذذظ  إلاذذع د م   م نذذائا  مكفياذذظ ننذذالدظ نيئذذظ  مقدذذا  حدايذذظ  منيئذذظ  مداذذا عخ  

ه نحيذذل تكذذ م نيئذذظ  مقدذذا   ماذذ  ع فذذي  مدنذذت ى  مصذذحي طع  منشذذاط  مدذذد  ا  مدحافلذذظ لاي ذذا دذذم دةذذا

   مدتقاعد لاي ا لاديا.

 يرجى بيان ما يلي: 

 هل تضمن تشريعاتكم ما يكفل بيئة العمل بحيث تكون في المستوى الصحي المطلوب؟  

   نق 

  و 

هل تضمن تشريعاتكم ما يكفل حماية البيئة المجاورة من أخطزار النشزاط المززاول بحيزث تبقزى فزي  

 المستوى الصحي المطلوب؟

   نق 

  و 

 التشريعية الدالة على ذلك:يرجى بيان النصوص  

 دم دااظ  مشرا. 2-152 مفصا *  

  مدتقا  نن ليظ  م   د. 2007ا  م  4 مدتعخ في  2007مننظ  34*  ملان م للل  

يتقا  نل  لذل حفذل  مصذحظ   بدذم  1968 ا يايظ 13دتعخ في  1968مننظ  228*  بدع للل  

  مدنطنلظ لال  مدنتةلديم   مدحالم   مدقل م ندقادا  مدصن ع م  مرً ئيظ.

 مدتقاذذ  نل  لذذل حفذذل  مصذذحظ  1968أكتذذ نع  22 مدذذتعخ فذذي  1968منذذنظ  328*  بدذذع لذذلل  

   بدم  مدنطنلظ نامدقادا  مةاققظ مدااظ  مشرا.

 مدتقاذذ  نقذنط قائدذذظ  منفايذذام  2000أكتذ نع  10مدذذتعخ فذذي   2000منذنظ  2339*  بدذع لذذلل 

  مةطعخ.
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لاذل  مدتقاذ  نلع نذظ  مدذت ع م  2005ا يايذظ  11 مدتعخ في  2005مننظ  1991دع للل *  ب 

 مدحيط  نقنط أصذناد  م حذل م  مةاقذقظ ملع نذظ  مدذت ع م لاذل  مدحذيط  أصذناد  م حذل م  مةاقذقظ 

 .مكع نام  مشع ط

 مدتقاذذذ  نذذذإاع د م فذذذتح  2006أكتذذذ نع  09 مدذذذتعخ فذذذي  2006منذذذنظ  2687 بدذذذع لذذذلل *  

   مدتننام  مةطعخ أ   مدةاظ نامصحظ أ   مددلاظ   نترالم ا.

  مدتقاذ  نقذنط شذع ط طذعق  2008ا يايذظ  28 مدذتعخ فذي  2008منذنظ  2745*  بدع للل 

  متصعد في نفايام  بنشطظ  مصحيظ.

 مدتقاذ  نامدصذالقظ لاذل  مد  صذفظ  مت ننذيظ  1997أفعيذا  3* قع ع  ديع  مصذنالظ  مدذتعخ فذي 

  مةاصظ ناملي   محليظ منل  مد  ل  مدا  ظ دم دصانا  إلندنم.

 مدتقا  نامدصالقظ لاذل  مد  صذفظ  1994 ليندنع 28* قع ع  ديع  وقتصال  م طني  مدتعخ في 

  مت ننيظ  مةاصظ ناملي   ملص ى   ملي   مت اي يظ نامنننظ لمل نقض  مدا  ام نام   د.

يتقاذذ  نقذذنط  مل  لذذل  مقادذذظ  مدتقالذذظ  2012نذذنتدنع  6* قذذع ع دذذم  ديذذع  مصذذنالظ دذذتعخ فذذي  

 . مددلاظ دم  مصند  م امل   نترالم ا  نشع ط ت يئظ  مدتننام  مةطعخ أ   مدةاظ نامصحظ أ

 المادة الخامسة

 دم لم طعي :ياي  مقدا لال ت فيع  منالدظ   مصحظ  مد نيظ  تحلي  لع د لننانيظ ماقدا  آل 

 )أ( حدايظ  مقادا دم أةطاع  مقدا   آلومه /  حدايت  دم  بقع ع  مصحيظ 

 )ي(  قا  وشتع طام  مالددظ متحنيم نيئظ   نائا  مقدا. 

)ج( دع لذذاخ تحليذذ   مذذتالت  نذذيم نذذ ع  مقدذذا  لع فذذ ه  نذذيم  بشذذةا   مدكافذذيم نذذ  دذذم  منذذ  حي  

  مصحيظ   مفنيظ.

 مقادايم لال  نذائا  منذالدظ  تذ فيع أل  م  م قايذظ  مشةصذيظ  تذلعيي  مقدذا )ل( ت ليظ  تلعيي  

 لال  نتةل د ا.

)ىذـ( تذذل ع  دذا قذذل ينشذذ  دذم أقذذع ع تصذيي  مقادذذا صذذحيا أ   اتداليذا نتياذذظ لداذ    مقدذذا لاذذل  

 دقامات ا  دقاماظ دا يتةاد لن ا.

 ًم .) ( حدايظ  نائا  إلنتاج دم لنشاد م  آوم  د  له  غيع  

  يحلل تشعيا كا ل مظ  بحكا   مالددظ متنلي  ىًه  وحتياطام.  

javascript:_PAGE_.A4.value=1;javascript:%7b_JSL(_PAGE_,'A17','_blank','','')%7d
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http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-num-2006-2687-du-09-10-2006-jort-2006-083__2006083026873?shorten=cwVU
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-num-2006-2687-du-09-10-2006-jort-2006-083__2006083026873?shorten=cwVU
http://www.legislation.tn/detailtexte/Arr%C3%AAt%C3%A9-num-2012-1147-du-06-09-2012-jort-2012-076__2012076011474?shorten=lWg7
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 :يرجى بيان ما يلي 

 هل تتناول تشريعاتكم أحكاما تحقق الغرض من هذه المادة؟ 

   نق 

  و 

 )لال ننيا  مًكع و  محصع(:يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك  

 (.40*  ملنت ع  مت نني ) مفصا  

 دم دااظ  مشرا. 2-152  152 مفص ا للل *  

 مدتقاذ  نذامتق يض لذم  بقذع ع  1994فيفذعي  21 مدتعخ فذي  1994مننظ  28*  ملان م للل  

  محاصاظ ننني ح  لل  مشرا   بدع ض  مد نيظ.

 مدتقاذ  نامنلذا   مةذا  ماتقذ يض  1995اذ  م  28 مدتعخ فذي  1995مننظ  56 ملان م للل  - 

 صاظ ننني ح  لل  مشرا   بدع ض  مد نيظ في  ملطاع  مقد دي.لم  بقع ع  محا

 مدتقاذذ  نتحليذذل  آلوم  أاذذد د  1987اذذ  م  12قذذع ع  ديذذع  مشذذت م  واتداليذذظ  مدذذتعخ فذذي  - 

  آلوم  متي و يدكم  نتقدام ا أ  لعق ا مانيا أ  نيق ا أ  كع تىا نل م أا دخ   قيظ.

 مدتقا  نامحدايظ قل أةطاع  بشقظ  1981ا  م  18في   مدتعخ 1981مننظ  51 ملان م للل  - 

  مدتينظ.

يتقاذذ  ننلذذا  مدذذ  ل  مةطذذعخ لنذذع  1997اذذ  م  2دذذتعخ فذذي  1997منذذنظ  37 ملذذان م لذذلل  - 

  مطعقام

يتقا  نإصل ع دااظ  منالدظ   م قايظ  2009داعس  02 مدتعخ في  2009مننظ  11قان م للل  - 

 مفدع نامننايامدم أةطاع  محعي    إلنفااع   

 1964منذنظ  422 دنلح نذابدع لذلل  1962أفعيا  18دتعخ في  1962مننظ  129أدع للل  - 

 يتقا  ند انام  بدم في صنالظ  منناد

يتقاذ  نقذنط  مل  لذل  مقادذظ محفذذل  1968أكتذذ نع  22دذتعخ فذي  1968منذنظ  328أدذع لذلل  - 

  مصحظ  مدنطنلظ نامدقادا  مةاققظ مدااظ  مشرا

يتقاذ  نقذنط قائدذظ أصذناد  مقداذظ  1985ننتدنع  24دتعخ في  1985مننظ  1177دع للل أ - 

  مًيم يل د م ن لداا دن كظ  دةاظ نامصحظ
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 2002منذنظ  583دذنلح نذابدع لذلل  1996اذ  م  3دتعخ فذي  1996مننظ  1050أدع للل  - 

  منالدظ  مد نيظ دم قنا  يتقا  نتد يا دشاعيا  مصحظ  2009أ م  12 مدتعخ في  2344 نابدع للل 

  مصنل ق  مل دي ماقدام  واتدالي

يتقاذ  نتنلذي   نذيع دصذامح طذي  2000نذنتدنع  12دذتعخ فذي  2000مننظ  1985أدع للل  - 

  مشرا

يتقاذذ  نقذذنط  منلذذا   بنانذذي  2000نذذنتدنع  12دذذتعخ فذذي  2000منذذنظ  1986أدذذع لذذلل  - 

  مند ًاي مداادا طي  مشرا 

يتقا  نقذنط دنذاىدام  مدتننذام  2000ننتدنع  12دتعخ في  2000مننظ  1987أدع للل  - 

  مدنةعطظ نداادا طي  مشرا 

 مدتقا  نتنلي  تع تيي حدايظ  مقداا  1975ا يايظ  28 مدتعخ في  1975مننظ  503أدع للل  -  

 في  مدتننام  متي تنتةل   متياع م  مك عنائيظ.

  مدتقا  نامحدايظ دم  بشقظ  مدتينظ. 1986داعس  28 مدتعخ في  1986مننظ  433أدع للل  -  

 2007فيفذعي  14قع ع  ديع  مشت م  واتداليظ   متقادم   مت ننذييم نامةذاعج  مدذتعخ فذي  -  

  مدتقا  نحدايظ  مقداا  مدكافيم نامنلا  ميل ي ماحد وم. 

 

 المادة السادسة

 بحل ل دم  ماننيم في  بلداا  مصناليظه قنا نم  مةادنظ لشعخ  ًم  فيدذا  و يا د تشريا-1 

 لل   مدتلعايم دن  .

و يا د تشريا  بحل ل دم  ماننيم قنا نا غ   نذم  م ادنذظ لشذعخ فذي  مصذنالام  مةطذعخ أ  -2 

  مقاعخ نامصحظه   متي تحللىا  متشعيقام   ملع ع م   ما  ئح  مةاصظ نكا ل مظ.

ع تشريا  منناده في  بلداا  مةطعخ أ   مشذاقظ أ   مقذاعخ نامصذحظه  متذي يحذللىا  متشذعيا يحل-3 

 في كا ل مظ.

 :يرجى بيان ما يلي 

 السن األدنى لعمل األحداث من الجنسين في األعمال الصناعية وفق تشريعاتكم. 
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ماليذا  نذ  ) مفصذالم ننظ لً  أ نم  مفحذ   مطنذي أىايتذ   16ننظ  يدكم  متةفيض في  لمل  18نم  

 دم دااظ  مشرا(. 61  53

 السن األدنى للعمل في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة وفق تشريعاتكم. 

نذذنظ نقذذل  مليذذا  نفحذذ  طنذذي ي نذذم أىايتذذ  ماليذذا  نذذ   18نذذنظ  يدكذذم  متةفذذيض فيذذ  لمذذل  21نذذم  

 دم دااظ  مشرا( 63  58) مفصالم 

 

 ء في األعمال الخطرة أو الضارة بالصحة؟هل تحظر تشريعاتكم تشغيل النسا 

   نق 

  و 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. 

 دم دااظ  مشرا. 68  66  63  61  58  53 مفص ا *  

 مدتقاذذ  نحفذذل صذذحظ  مننذذ خ  1967نذذ فدنع  06 مدذذتعخ فذذي  1967منذذنظ  391*  بدذذع لذذلل  

منذنظ  240  بطفاا  ن دن    تشريا   نامدتننام  متااعيظ   مصناليظ   مد ذم  محذعخ  مدذنلح نذابدع لذلل 

 .1975أفعيا  24 مدتعخ في  1975

 

 

 المادة السابعة

 منالدظ   مصحظ  مد نيظ في  مدنشآم  متذي يحذللىا تشذعيا كذا ياي  وىتدا  نإنشاد أا دخ ةلدام  

ل مذظه  ًمذ  مإلشذذع د لاذل اديذذا لذع د  مقدذا  متذذي تذت ع لاذذل نذالدظ  صذحظ  مقدذذاا   مليذا  نذذامت ليد 

  مصحي   مت ليظ  م قائيظ.

 :يرجى بيان ما يلي 

 الموقرة؟هل توجد أجهزة خدمات للسالمة والصحة المهنية في المنشآت في دولتكم  

   نق 

  و 
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 ما هو دور هذه األجهزة إن وجدت؟ 

 / دصاحظ طي  مشرا:1 

فح   دتانقظ صحظ  مقداظ   نتقل لى   منلني ماليـا  نابلدـاا  مدطا نظ دذن   نذ  د لنذل  ونتذل ي  

 أ  أ ناد  ونتةل    كًم  نحدايت   دم  بةطاع  متي يدكم أم تنت لد م ا صحت   ننني د نت  .

 /  مدنت ا لم  منالدظ  مد نيظ:2 

  من ع لال تطني   بحكا   ملان نيظ   متعتينيظ   متقاقليظ  مدتقالظ نامنالدظ  مد نيظ. - 

 . إلشع د لال تنفيً نع دأ  منالدظ  مد نيظ - 

دع قنظ أداكم  مقدذا مكشذد دذ  طم  مةطذع   إلنذالغ لن ذا متانذي  قذ ع  مدةذـاطع   مت كذـل دذـم  - 

 .نائا  م قايظ نتقداا  

تشةي  دنننام حذ  لل  مشذرا  تلذلي   مدلتعحذام  م الفذظ لمذل تانن ذا  تذـ ديم نذـالدظ  مقدذـاا  - 

 .نامدتننظ

 .تلعيي  مقداا لال  نتةل   دقل م  م قايظ -  

 نشع  م لي   م لافظ  م قائيظ نيم  مقداا. -  

 / مانظ  مصحظ   منالدظ  مد نيظ:3 

  .متقايدام  مدتقالظ نامصحظ   منالدظ  مد نيظ ل ةا  مدتننظللل ل دشاعيا  منل     - 

  . مليا  نابلداا  مدتقالظ ناإللال    مت ليظ   متك يم في دااا  مصحظ   منالدظ  مد نيظ  - 

  . قتع ح نع دأ  م قايظ دم  بةطاع  مد نيظ ل ةا  مدتننظ  دتانقظ لنااد  منع دأ  مدقتدلخ - 

اننظ كا حالل شرا ةطيع أ  دعض د ني   قتع ح  متل نيع  مالددظ مانيطعخ لاع د  بنحال ندن  - 

 .لال أننان 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. 

 * النصوص التشريعية الدالة على ذلك: 

 دم دااظ  مشرا. 161 154  153 مفص ا  - 

نتنلذي   نذيع دصذامح طذي يتقاذ   2000نذنتدنع  12دذتعخ فذي  2000مننظ  1985أدع للل  - 

  مشرا
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يتقاذذ  نقذذنط  منلذذا   بنانذذي  2000نذذنتدنع  12دذذتعخ فذذي  2000منذذنظ  1986أدذذع لذذلل  - 

  مند ًاي مداادا طي  مشرا 

يتقا  نقذنط دنذاىدام  مدتننذام  2000ننتدنع  12دتعخ في  2000مننظ  1987أدع للل  - 

  مدنةعطظ نداادا طي  مشرا

يتقاذ  نقذنط أصذناد  مدتننذام  2000نذنتدنع  12دذتعخ فذي  2000مننظ  1989أدع للل  - 

  مدطامنظ نتقييم دنت ا لم  منالدظ  مد نيظ   مشع ط  م  اي ت فعىا في .

 المادة الثامنة

ياذي لنذل  متقيذذيم لاذع د  مفحذذ   مطنذي  ونتذذل ئي إلمحذاق  مقادذا نامقدذذا  مذًي يذذتالد  دذا قلع تذذ   

ا ياذي لاذع د  مفحذ   مطنذي  مذل عي لاذل  مقدذااه مادحافلذظ لاذل  مصحيظ  منلنيذظ   مقلايذظ   منفنذيظه كدذ

 مياقت    مصحيظ نصفظ دنتدعخه  وكتشاد دا قل يل ع دم أدع ض  مد نظ في دع حا ا  ب مل.

 يرجى بيان ما يلي: 

 عند تعيين العامل إللحاقه بالعمل الذي يتالءم مع قدراته؟ الطبيهل يشترط اجراء الفحص  

   نق 

  و 

 هل يجري الفحص الطبي على العمال بشكل دوري في دولتكم الموقرة؟ 

   نق 

  و 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. 

 دم دااظ  مشرا. 2-153*  مفصا  

  مدتقا  نتنلي   نيع لدا دصامح طي  مشرا. 2000-1985*  بدع للل  

 المادة التاسعة

 لذالج  محذاوم  مطاعئذظ ل ةذا  مدنشذ خه كدذا ياذي تذ فيع  مةذلدام ياذي تلذلي   إلنذقافام  ب ميذظ  

 مطنيظه ن  د ل ةا  مدنشذ خ أ  ةاعا ذا كلنذ  دنذتلاه أ  كةلدذظ دشذتعكظ نذيم لذلخ دنشذآم ماليذا  نامعلايذظ 

  مطنيظ   مدحافلظ لال صحظ  مقداا.

 :يرجى بيان ما يلي 
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 تي يتعرض لها العمال في المنشأة؟اإلسعافات األولية وعالج الحاالت الطارئة ال توفرهل ت 

   نق 

  و 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. 

  مدتقا  نتنلي   نيع لدا دصامح طي  مشرا. 2000-1985*  بدع للل  

 إلنقافام  ب ميظ(. *  وتفاقيام  مدشتعكظ  ملطاليظ ) ا ي ت فيع صنل ق أل يظ م 

 مدتقا  ند ا  ددذعض  1970ن فدنع  7 مدتعخ في  1668 مقد ديظ للل * دنش ع  ديع  مصحظ  

  مشرا.

 المادة العاشرة

ياي لال صاحي  مقدا  مليا  نتنايا حذ  لل  مقدذا  أدذع ض  مد نذظ  لةنذاع  ما ذام  مدةتصذظ  

ةذاً ن اه كدا ياي لةناع  ما ام  مدةتصظ نامحاوم  مدعقيظ  مد نيظ  مدشتن  في اه  لال صذاحي  مقدذا  ت

 كافظ  إلاع د م مدنا تكع ع  ق ع د ا ىًه  محاوم   قا  إلحصاد م  مةاصظ نًم .

  يحلل تشعيا كا ل مظ  م نائا  مكفياظ نتحلي  ًم . 

 :يرجى بيان ما يلي

 مدى إلزام صاحب العمل بتسجيل حوادث العمل وأمراض المهنة وإخبار الجهات المختصة بها. 

دطامي نامتصعيح نكا ح  لل  مشرا   بدع ض  مد نيذظ د دذا كانذم *  مدتاع في  ملطاع  مةا   

 ةط عت ا ملى  مصنل ق  م طني مات ديم لال  مدعض.

*  مدتاع في  ملطاع  مقد دي دطامي نامتصعيح نكا ح  لل  مشرا   بدع ض  مد نيظ د دا كانذم  

 حك دظ.ةط عت ا ملى  ماانظ  م طنيظ مح  لل  مشرا   بدع ض  مد نيظ نعئانظ  م

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك: 

 مدتقاذ  نذامتق يض لذم  بقذع ع  1994فيفذعي  21 مدتعخ فذي  1994مننظ  28*  ملان م للل  

 (.94  63 محاصاظ ننني ح  لل  مشرا   بدع ض  مد نيظ ) مفص ا 

 مةذا  ماتقذ يض   مدتقاذ  نامنلذا  1995اذ  م  28 مدتعخ فذي  1995مننظ  56*  ملان م للل  

 (.42  33لم  بقع ع  محاصاظ ننني ح  لل  مشرا   بدع ض  مد نيظ في  ملطاع  مقد دي ) مفص ا 
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 المادة الحادية عشرة

يحذذلل تشذذعيا كذذا ل مذذظ  با ذذدخ  متذذي ي كذذا لمي ذذا  قذذا  تطنيذذ  أنذذس  منذذالدظ   مصذذحظ  مد نيذذظه  

ىً   مداااه  ًم  لال دنت ى  مل مظه  لال دنت ى   با دخ  متي تل   نامنح ل   متةطيط   متلعيي في 

  مدنشآم  ملائدظ ن ا.

 :يرجى بيان ما يلي 

 األجهزة المختصة بوضع وتطبيق أسس السالمة والصحة المهنية في دولتكم الموقرة.

 في:دق ل  مصحظ   منالدظ  مد نيظ  تتد ا د اد   -1

  مدناللخ  مفنيظ في دااا  م قايظ دم  بةطاع  مد نيظ  تحنيم لع د  مقدا  -   

  منح ل   ملع نام في دااا  مصحظ   منالدظ  مد نيظ -   

  إللال    متحنيس   متك يم مادتلةايم في دااا  م قايظ دم  بةطاع  مد نيظ  -   

  مصنل ق  م طني مات ديم لال  مدعض: -2  

يت م ل  مصنل ق في لطاع  متصعد في نلا  انع  بقع ع  مناادظ لم ح  لل  مشرا   بدع ض    

  مد نيظ  مليا  نـ:

 للل ل نع دأ لدا تلةا  مصنل ق في دااا  م قايظ دم  بةطاع  مد نيظ -  

لنااد كافظ  منح ل ح ا ح  لل  مشرا   بدع ض  مد نيظ  ح ا لذع د  مصذحظ   منذالدظ  - 

 ل ةا  مدتننام  مدنةعطظ مد نيظ 

دنذذاللخ  مدذذتاعيم وتةذذاً كافذذظ  متذذل نيع ما قايذذظ دذذم  بةطذذاع  مد نيذذظ  للذذ ت   وحتذذع    - 

 مدلتقيام  مقادظ  مدتقالظ نام قايظ دم ةالا  مدياع م  مديل نيذظ  مي ديذظ  متذي يلذ   ن ذا د نلنذ  

  م قايظ نامصنل ق

  مشرا   بدع ض  مد نيظللل ل  إلحصائيام  م طنيظ  مدتقالظ نح  لل  - 

 قتع ح  متعفيا أ   متةفيض في نني  وشتع كام حني دذا يذ فعه صذاحي  مقدذا دذم أنذناي  - 

  م قايظ نامدتننظ أ  تنقا مدا ينش  لم لىدام  أ  عفق  تطني   إلاع د م  م قائيظ

ام فذي لطذاع  مليا  ناملع نام  مفنيظ  مدتقالظ نإنذنال  ملذع ض  دذنح  ونذت داع مفائذلخ  مدتننذ - 

 تد يا دشاعيا  مصحظ   منالدظ  مد نيظ  دتانقظ تنفيًىا

  مدناىدظ في للل ل  دع اقظ  منص    ملان نيظ  مدتقالظ نام قايظ دم  بةطاع  مد نيظ  - 
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 مدشذذاعكظ فذذي تنلذذي  نذذل  م  طنيذذظ  ل ميذذظ مإللذذال    متكذذ يم فذذي داذذاا  من ذذ ض نامصذذحظ  - 

   منالدظ  مد نيظ

 ي  مشرا   منالدظ  مد نيظ  تقني ةاصظ نـ:لل عخ تفلل ط -3 

  مدناىدظ في تط يع  متشعيا   متع تيي  مدتقالظ نامصةظ   منالدظ  مد نيظ - 

 تفلل لع د حفل  مصحظ   منالدظ  مد نيظ - 

 دع قنظ دصامح  داادا طي  مشرا - 

  مدع قنظ  مطنيظ في دااا  مت ىيا  مد نيظ مفائلخ دتقععي ح  لل  مشرا   بدع ض  مد نيظ  - 

  إلل عخ  مقادظ متفلليظ  مشرا   مدصامحظ -4 

 لل عخ  منالدظ ن د عخ  مصنالظ -5 

  مدق ل  م طني ماد  صفام   مداكيظ  مصناليظ -6 

 ل عخ تفلل طي  مشرا   منالدظ  مد نيظ(. د عخ  مشت م  واتداليظ ) إلل عخ  مقادظ ماشرا  ل -7 

 هل توجد أجهزة تقوم بالبحوث والتخطيط والتدريب في مجال السالمة والصحة المهنية. 

    نق 

   و 

يتذذ م ل دق ذذل  مصذذحظ   منذذالدظ  مد نيذذظ  مليذذا  نذذامنح ل   متذذلعيي فذذي داذذاا  منذذالدظ   مصذذحظ  

  مد نيظ 

 *  منص    متشعيقيظ  مل مظ لال ًم : 

يتقا  نإحل ل دق ل  مصحظ   منذالدظ  1990أ م  7دتعخ في  1990مننظ  77قان م للل  - 

 1996اانفي  6 مدتعخ في  1996مننظ  9 مد نيظ كدا ت   تنليح  ناملان م للل 

يتقاذذ  نتنلذذي   د عخ  مشذذت م  1996فيفذذعي  14دذذتعخ فذذي  1996منذذنظ  269أدذذع لذذلل  - 

  واتداليظ.

 حوث والتخطيط والتدريب في مجال السالمة والصحة المهنية.هل توجد أجهزة تقوم بالب 

   نق 

  و 
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 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. 

 مدتقا  نإحل ل دق ل  مصحظ   منالدظ  1990أ م  7 مدتعخ في  1990مننظ  77*  ملان م للل  

 .1996داعس  6 مدتعخ في  1996مننظ  9 مد نيظ  مدنلح ناملان م للل 

 مدتقاذ  نقذنط دشذد وم  د عخ  2005نذ فدنع  8 مدتعخ فذي  2005مننظ  2978*  بدع للل  

  مشت م  واتداليظ   متقادم   مت ننييم نامةاعج.

 مدتقاذ  نقذنط  منلذا   بنانذي  2014نذ فدنع  27 مدتعخ في  2014مننظ  4238*  بدع للل 

  مةا  ننا   متفلل  مطني ماشرا.

 

 الثانية عشرةالمادة 

ياي لياال ا ذاد تفتذيش ةذا  نامنذالدظ   مصذحظ  مد نيذظه  ياذي أم يذلل  ىذً   ما ذاد نذامك  لع  

 مدتةصصظ  ن ا دخ  دقل م  ملياسه  غيع ًم  ددذا ياذد  ماليذا  نقداذ ه  ياذي للطذاد ىذً   ما ذاد نذاطظ 

  مقنطيظ  ملقائيظ.

 صحظ  مد نيظ ماتعةي  نإقادظ  مدنشآم. ياي لشع   ىً   ما اد في  قا  شتع طام  منالدظ   م 

 :يرجى بيان ما يلي 

 هل هناك جهاز تفتيش خاص بالسالمة والصحة المهنية؟ وما مدى تخصص كوادره؟ 

   نق 

  و  

 تةص   بطناد  مدتفلليم ماشرا في دااا طي  مشرا.-دلى  متةص : 

 تةص   مد نلنيم   مفنييم  مناديم في دااا حفل  مصحظ   منالدظ  مد نيظ. -                            

أطنذذاد  فنيذذيم تذذانقيم إلل عخ تفلذذل طذذي  مشذذرا   منذذالدظ  مد نيذذظ دتةصصذذيم فذذي  - 

 دااا  مصحظ   منالدظ  مد نيظ 

د نلني  م قايظ نامصنل ق  م طني مات ديم لال  مدعض )دحاف م( دةتصذيم فذي  - 

 دن ا يدةاطع  مد نيظ  كيفيظ  مت قي   مدااا تشة
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دتفلذذلي شذذرا تذذانقيم مذذإلل عخ  مقادذذظ متفلليذذظ  مشذذرا   مدصذذامحظ   ىذذ  دكافذذ م   - 

   متعتينيذذظ    متقاقليذذظ  مدنلدذذظ ماقالقذذام   بحكذذا   متشذذعيقيظ لاذذل تطنيذذ نامنذذ ع 

  مقدا. مشرايظ   شع ط   لع د 

والصززحة المهنيززة المطلوبززة إلقامززة  هززل يشززارك جهززاز التفتززيش فززي وضززع مواصززفات السززالمة 

 المنشآت؟

   نق 

  و 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  

 مدتقاذذ  نتنلذذي   د عخ  مشذذت م  1996فيفذذعي  14 مدذذتعخ فذذي  1996منذذنظ  269*  بدذذع لذذلل  

  واتداليظ.

 منلذا   بنانذي  مدتقاذ  نقذنط  2014نذ فدنع  27 مدتعخ في  2014مننظ  4238*  بدع للل 

  مةا  ننا  تفلل طي  مشرا.

 المادة الثالثة عشرة

ياي  وىتدا  نامتلعيي في دااوم  منالدظ   مصحظ  مد نيظه  ًم  نإنشاد دع كذد أ  دق ذل  طنذي  

 قايظ  تنلذي  ةا  نامنالدظ   مصحظ  مد نيظ في كا ل مظ لعنيظ إلاع د  متااعي  لعض أحلل  نائا  م

 ظ. مل ع م  متلعيني

 :يرجى بيان ما يلي

 هل يوجد في دولتكم الموقرة معهد خاص بالتدريب على وسائل السالمة والصحة المهنية؟ 

   نق 

  و 

يشعد دق ل  مصحظ   منالدظ  مد نيظ لال  متلعيي في دااا  مصحظ   منالدظ  مد نيظ حيل يت م ل  

  مليا  نـ: مدق ل في دااا  من  ض نامنالدظ  مد نيظ ل ةا  مدتننام 

ت فيع دناللخ فنيظ فذي ديذل م  منذالدظ  مد نيذظ مادتننذام  وقتصذاليظ  مدةتاذد  مدتذلةايم فذي  -

 دااا  م قايظ دم  بةطاع  مد نيظ
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 مليا  نليس لناصذع نيئذظ  مقدذا  تحايا ذا  ًمذ  ن ذلد عفذا دنذت ى  منذالدظ  تحنذيم لذع د  -

  مقدا

 منالدظ  مد نيظ مليا  نلع نام  نح ل تطنيليظ  دقدلظ في دااا   -

 مليا  نلع نام ح ا ح  لل  مشرا ماتقذعد لاذل أنذنان ا  تحاي ذا   قتذع ح  إلاذع د م  م قايذظ  -

  مدالئدظ

 تك يم نن  مادقا دام  مفنيظ  مدتقالظ نامتصعد في  بةطاع  مد نيظ نامدتننظ. -

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. 

 مدتقا  نإحل ل دق ل  مصحظ   منالدظ  1990أ م  7تعخ في  مد 1990مننظ  77*  ملان م للل  

 .1996داعس  6 مدتعخ في  1996مننظ  9 مد نيظ  مدنلح ناملان م للل 

 المادة الرابعة عشرة

ياي أم تك م دالخ  منالدظ   مصحظ  مد نيظ قدم نع دأ  متقاي  في  ملع نام  منلعيظ   متطنيليظه  

 ي   مد ني. في دقاىل  دع كد  متلعيي  مفن

 :يرجى بيان ما يلي 

 هل يتم تدريس مادة السالمة والصحة المهنية ضمن برامج التعليم؟ 

   .)نق  )ندقاىل  دع كد  متلعيي  مفني   مد ني كدالخ دم نيم د  ل  ملع نظ 

  و 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. 

ىذًه  مدذ  ل  إلاذادخ   دذم نذيمفي لذلخ دتننذام اادقيذظ    منالدظ  مد نيظيت  تلعيس دالخ  مصحظ  

  متطنيليظ في حفل  مصحظ   منالدظ  مد نيظ ندق ل  مشرا   ملع نام  واتداليظ.

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

، نظزراً لعزدم إدراج نصزوص التشزريعات اإلتفاقيةللجنة التأكد من وجود التغطية التشريعية ألحكام  لم يتسن  

 ضمن التقرير.  التي تغطي هذه األحكام

* * * 
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 اإلتفاقيات غير الُمصادق عليها

 بشأن المرأة العاملة. 1976( لسنة 5اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

         دذم  ماد  عيذظ  مت ننذذيظ 1976 ( منذنظ5 صذا دكتذي  مقدذا  مقعنذي تلعيذع حذ ا  وتفاقيذذظ  مقعنيذظ عقذ  )

  ااد في  معل دا ياي: –

نشذذ م  مدذذعأخ  مقاداذذظ لاذذل  منذذاط  مدةتصذذظ  5لذذعض  تفاقيذذظ  مقدذذا  مقعنيذذظ عقذذ   تذذ    – 3و  2و  1

. كدذا تذ   للذال  1988أ م  12نامتصلي  )أي  منذاطظ  متشذعيقيظ  متذي ىذي دااذس  منذ  ي(  ًمذ  نتذاعيخ 

نذذنتدنع  5 مدذذتعخ فذذي  382 مدذذليع  مقذذا  مدنلدذذظ  مقدذذا  مقعنيذذظ ن ذذً   مقذذعض ندلتقذذل  مدكتذذ ي لذذلل 

1988. 

ظ نامتصلي  لادا ن ًه  وتفاقيظ  أةًمل  ق   مناطظ  مدةتص 

 ت ال  ةتالفام نيم  متشعيا  مت نني  أحكا   وتفاقيظ   تتد ا نامةص   في دا ياي : - 4

تن   مدالخ  مةادنظ دم  وتفاقيظ لال  ا ي قذدام تذ فيع تنذ يالم للذالخ تذلعيي  مدذعأخ  مقاداذظ  -

  متن يالم.ا. غيع أم   متشعيا  مت نني و يتقدم أحكادا تلع د ا ىًه نقل فتع م  نلطال ا لم دااا  مقد

ت اي  مدالخ  م ادنظ دم  وتفاقيظ لال صاحي  مقدا فذي  مدنشذام  متذي تقدذا في ذا ننذاده ت يئذظ ل ع  -

  لندذا ددا اظماحقانظ ندفعله أ  ناوشتع   دا دنشاْخ أ  دنشآم غيع أم  متشعيا  مت نني و يتقدم أحكادا 

أحكادا ت اي لال صاحي  مقدا ت فيع غعفظ ةاصظ مإلعقاع فذي كذا دتننذظ تشذرا لاذل  بقذا  يتقدم

  دعأخ.ةدنيم 

ت اي  مدالخ  متانقظ دم  وتفاقيذظ  مقدذا لاذل تةفيذد  بلدذاا  متذي تكا ذد ن ذا  مدذعأخ  مقاداذظ أ نذاد  -

حاذع تقيذيم  مدذعأخ فذي يدذا  لن   ددا اذظ  مفتعخ  ب مل للي  م ولخه غيع أم   متشعيا  مت نني يتقذدم أحكادذا

 منلا  ميل ي معفا  محد وم أ ناد فتعخ  محدا  لً  دذا عأى طنيذي  مشذرا أم ىذً   مقدذا دذم شذان  أم يقذع 

 14  نصحظ د مل ىا )قع ع  ديع  مشت م  واتداليظ   متقادم   مت ننييم نامةاعج دتعخ فذي أنصحت ا 

 كافيم نامنلا  ميل ي ماحد وم(.  يتقا  نحدايظ  مقداا  مد 2009فيفعي 

 مدالخ  مقاشعخ دم  وتفاقيظ تةذ ا مادذعأخ  مقاداذظ  محذ  فذي  محصذ ا لاذل لاذادخ نكادذا  باذع قنذا  -

 نقل  م قا مدلخ و تلا لم لشعخ أنانيا لال أو تلا لاادخ نقل  م قا لم نتظ أنانياه في حيم أن   ف  

 لخ حني دا لً  كام  بدع يتقا  ناملطاع  مةا  أ  ناملطاع  مقا . متشعيا  مت نني تةتاد دلخ لاادخ  م و
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يننل  متشعيا  مت نني لاادخ مادعأخ  مقاداظ نقل  م ولخ  و ين  لاذل لاذادخ قنذا  القطاع الخاص ففي

ي دذا قاناذظ  30خ لطاذظ  مذ ولخ نذـ دم دااظ  مشرا( دذل   64 م ولخ.  دم ناحيظ أةعى حلل  متشعيا ) مفصا 

ي دذا لً  دذا  قذا تنعيذع ًمذ  نشذ الخ طنيذظ.  فذي  مدداعنذظ  مقدايذظ تدذنح فتذعخ  15خ ندا قلعه ليل كا دع  ماتد

 متدليل  ب مل نصفظ آميظ  تقتنع ل ةاظ في لاادخ  م قا في حيم تقتنع فتع م  متدليل  مد  ميظ لطا دعض 

ن  لال " دنحظ  م قا "  مدنذنلخ ي دا ةالا  مننظه لادا  أم  نفس  منلا  ينط 180 يدكم أم تصا لمل حل  

 . مدت نط( باع  مي دي  ) ا يندناننظ  م ولخ  كًم  لال "دنحظ  مدعض " 

ا في القطاع العام  و ين   متشعيا  مدتقا  ناملطاع  مقا  كًم  لال لننال لاادخ قنا  م قاه  لندذا أم 

 محصذ ا نطاذي دذم  مدذعأخ لاذل  ين  لال لاادخ دا نقل  م قا حللم نش عيم نكادا  باذع دذا لدكانيذظ

 48"لطاظ أد دظ " دناشعخ نقل لطاظ  م ولخ  تصا  لمل أعنقظ أش ع دا  نتحلاق نصد  باذع )  مفصذا 

ليندنع  مدتقاذ  نقذنط  منلذا   بنانذي  مقذا  بلذ  م  12 مدتعخ في  1983مننظ  112دم  ملان م للل 

 مدتقا  نقنط  1985أ م  5 مدتعخ في  1985ظ منن 78دم  ملان م للل  47 م ليفظ  مقد ديظ   مفصا 

  منلا   بناني  مقا  بل  م  مدنشآم  مقد ديظ(. 

ا  مدالخ  محاليظ لشعخ دم  وتفاقيظ دنح  مدعأخ  مقاداظ لاادخ دعقيظ ةاصظه فذي حامذظ  مدذعض  - تة  

 إلاذذاد م  مدعقذذيظ  منذذاا  لذذم  محدذذا أ   م قذذا  ًمذذ  دذذا دع لذذاخ لذذل   حتنذذاي ىذذًه  إلاذذادخ دذذم نذذيم 

 مدنص   لاي ا في  ملان م. في حذيم أم   متشذعيا  مت ننذي يلذع  دذنح  مدذعأخ فذي حامذظ  مدذعض  منذاا  لذم 

  محدا لاادخ دعض لاليظ  مينم لاادخ ةاصظ.

 

اذع أتن   مدالخ  مع نقظ لشعخ دم  وتفاقيظ أم مادعأخ  مقاداظ  مح  في  محصذ ا لاذل لاذادخ نذل م  -

ماتفعغ متعنيظ أطفام ا  ًم  طنلا ماشع ط  مادلخ  متي يحللىا  متشعيا في كا ل مظ ه  يحذتفل مادذعأخ  مقاداذظ 

ن ليفت ا ةالا  ىًه  إلاادخ نيندا ين   متشعيا  مت نني في  ملطاع  مةا  لال أم يدنح  مدذتاع عةصذظ 

ي دذا فذي  مقذا  ) وتفاقيذظ  90 معةصذظ نل م أاعخ مكا لادا يلل  طانذا فذي ًمذ   و يدكذم أم تتاذا د ىذًه 

أم مألد ذام  2006منذنظ  58( أدا في  ملطاع  مقذا  فلذل نذ   ملذان م لذلل  36 مدشتعكظ  إلطاعيظ  مفصا 

 مح  في  ونتفاع نامنلا   مةا  ماقدا نصد  م قم دا  نتحلاق  ا ي  باع نطاي دذن م  ندلتقذل قذع ع 

 إلشذع د  إلل عي لد د  بلذ  م  مدقنيذيم  حذللم دذلخ  ونتفذاع دم  م ديع  مًي يداعس ناطظ  متنانذا أ  

ننلا   مقدا نصد  م قم ن الل نن  م   يدكم تاليل ىًه  مدلخ دعتيم ةالا طياظ  مدناع  مد ني   تحتفل 
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 بد ام  مدنتفقام نامنلا   مةا  ماقدا نصد  م قم نحل ق م كاداظ في  متلعج   متعقيظ   مقطا   مترطيظ 

 ليظ .  واتدا

و ت اذذل صذذق نام أةذذعى تحذذ ا ل م  متصذذلي  لاذذل ىذذًه  وتفاقيذذظ غيذذع  مصذذق نام  متشذذعيقيظ  - 5

  مدًك عخ نانلا.

ت مي  محك دظ  مت ننيظ أىديظ نامرظ مد ق ع لدا  مدذعأخ.  قذل تقذللم  إلاذع د م   متشذعيقام  – 6

 مقدا خ نين ا  نيم  معاا في دااا  م الفظ مان  ض نقدا  مدعأخ  حدايظ  مدعأخ  مقاداظ  تحلي   مدنا  

 : نًكع في ىً   مصلل دا ياي

دعأخ  مقاداذظ  نذًكع صالقم  ماد  عيظ  مت ننيظ لال  مقليل دم  تفاقيام  مقدا  مل ميظ  متي تتقا  نذام

 :دن ا نامةص  

 أن  ل اهنش م  نتةل    منناد تحم نطح  بعض في  مدناا  ندةتاد  45 تفاقيظ  مقدا  مل ميظ عق   -    

  ماننادهنش م  مقدا  ماياي  89 تفاقيظ  مقدا  مل ميظ عق    -

  ماننادهنش م  مقدا  ماياي  89مالتفاقيظ عق   1990نع ت ك ا   -

  مقداه  مقادالم لنل تنا ي  اأا ع  مقدانش م تنا ي  100 تفاقيظ  مقدا  مل ميظ عق    -

 نش م  متدييد فيدا ية   ونتةل     مد نظ. 111 تفاقيظ  مقدا  مل ميظ عق    -

 لال  تفاقيظ  بد   مدتحلخ نش م دنا كا أشكاا  متدييد تااه  مدعأخ.  1985 صالقم ننظ  

نش م  منالدظ   مصحظ  مد نيظ   مدتقذدنظ  7لال  تفاقيظ  مقدا  مقعنيظ عق   1987كدا صالقم ننظ 

 تشريا  منناد في  بلداا  مةطعخ أ   مشاقظ أ   مقاعخ نامصحظ.بحكا  تحاع 

 لمل ااني  بحكا   مدشتعكظ  متي تنطن  لال  معاا   مدعأخ نل م ديذده يتقذدم  متشذعيا  مت ننذي 

 مقليل دم  بحكا   مةاصظ  متي تنل  لدا  مدعأخ  ت لد لمل حدايظ  مدعأخ  مقاداظ نصفت ا  مددل اظ كادعأخ 

 نامةص  :.  دم ىًه  بحكا  نًكع  ك  

  الخاص:( في القطاع 1     

 ( : 1966أفعيا  30 مدتعخ في  1966مننظ  27ندلتقل  ملان م للل  ) مصالعخ* دااظ  مشرا 

 متدييذذد نذذيم  معاذذا   مدذذعأخ فذذي تطنيذذ  أحكذذا  دااذذظ  مشذذرا   منصذذ    دكعع)لذذل  5 مفصذذا  -

  متطنيليظ م ا(ه

  بد دظ: لطاظ  بد دظ  ع حظ  معقالظ  غعفظ  معقالظ(ه )حدايظ 64 مفصا  -
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  منناد ميال(ه )تشريا 71لمل  66 مفص ا   -

 مننذذذاد فذذذي ألدذذذاا تحذذذم  بعض   مدتقالذذذظ نانذذذتعااع  مدقذذذالم  )تشذذذريا 78   77 مفصذذذالم   -

  ملليدظ(ه

 لال  بةالق نامدتننام  متي تشترا ن ا  منناد( ه ) مدحافلظ 378   76 مفصالم   -

  منناد في ألداا فالحيظ ةطعخ(. )تشريا 375مفصا    -

 مدتقاذذ  نتنلذذي  أنلدذذظ  مقذذدام  1960لينذذدنع  14 مدذذتعخ فذذي  1960منذذنظ  30*  ملذذان م لذذلل        

  م قا( . )دنحظاليل  82   81   80اليل    79اليل    78 واتدالي:  مفص ا 

تذن    مدقذد م:د م   باع  بلنل  مفالحذي *  ب  دع  مقانطظ مألاع  بلنل  مدقد م مدةتاد  م    

 ىًه  ب  دع صع حظ لال  نطناق  با ع  ملنيا لال  مقداا دم  ماننيم نل م أي تدييد.

 مدتقاذذ  ننلذذا  اع يذذام  مشذذية ةظ  1974أفعيذذا  27 مدذذتعخ فذذي  1974منذذنظ  499لذذلل   بدذذع *

دكذعع )  محذ   15 مفلعخ )ل( دم  مفصا  : مفالحيا ناع يظ في  مديل م غيع   مقاد   مناقيم نقل  فاخ  مدنتف

في  متلالل دا لعااد  متدتا ناماع يظ لنذل ناذ غ نذم  مةدنذيم نامننذنظ ماننذاد  بايذع م  مالتذي ىذم أد ذام 

 م ال ظ أطفاا (

  مدنطنلذظ لاذل اديذا  بنشذطظ غيذع  1973دذاعس  20فذي  ) مدنعدذظ وتفاقيظ  مدشتعكظ  إلطاعيظ * 

 :مةاققظ مدااظ  مشرا( مفالحيظ  

نيم  معاا   مدعأخ في فع   مقدا   متعنذي    باذع(  نفذس  بحكذا  د اذ لخ  ) مدنا  خ 11 مفصا 

 قطالا. 54في كافظ  وتفاقيام  مدشتعكظ  ملطاليظ  ىي تشدا حاميا 

 2017أ م  11 مدذتعخ فذي  2017منذنظ  58دم  ملان م  بناني  ماليل للل  4 قل  لتنع  مفصا 

 مقنذذد قذذل   مدذذعأخ شذذكال دذذم أشذذكاا  متدييذذد   نت اكذذا محلذذ ق   مدذذعأخه  مدتقا ذذ  ناملقذذاد لاذذل  مقنذذد قذذل  

  إلننام.

لال كذا  مدداعنذام  متدييديذظ دن  لال أن   تتةً  مل مظ كا   متل نيع  مالددظ مالقاد  6 قل أك ل  مفصا 

قل  مدعأخ ةاصظ لال دنت ى  باع   مترطيظ  واتداليظ في اديا  ملطالام  دنا  ونترالا  وقتصالي 

خ نصحت ا  نالدت ا  كع دت ا.  مادعأخ  تشريا ا في لع د قانيظ أ  د نيظ أ  دقع 

  :العام( في القطاع 2    
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 12 مدذتعخ فذي  1983ظ منذن 112م ليفذظ  مقد ديذظ ) ملذان م لذلل *  منلا   بناني  مقا  بلذ  م        

 (: 1983ليندنع 

 )دنلأ لل   متدييد(ه 11 مفصا  -

 )لطاظ  م ولخ  لطاظ  بد دظ(ه  48 مفصا  -

 20 مدذذتعخ فذذي  83دكذذعع )ع حذذظ  معقذذالظ(: أقذذيد ىذذً   مفصذذا ناملذذان م لذذلل  48 مفصذذا  -

 مدتقا  نقذنط  1983ليندنع  12 مدتعخ في  112 مدتقا  نتنليح  ملان م للل  1997ليندنع 

 .ي  مقا  بل  م  م ليفظ  مقد ديظ منلا   بنان

أ م  5 مدذتعخ فذي  1985مننظ  78*  منلا   بناني  مقا  بل  م  مدنشآم  مقد ديظ ) ملان م للل 

1985: ) 

 )دنلأ لل   متدييد(  4 مفصا  -

 )لطاظ  م ولخ  لطاظ  بد دظ( 47 مفصا  -

 مدتقاذذذ  ننلذذذا   مااعيذذذام  مدلنيذذذظ  1985دذذذاي  5 مدذذذتعخ فذذذي  1985منذذذنظ  12 ملذذذان م لذذذلل * 

  مقنكعيظ ماتلالل   مناقيم لال قيل  محياخ في  ملطاع  مقدذ دي  مدذنلح   مدذتد  ننصذ   وحلذظ  نذابة  

(  مذذًي ةذذ ا  محذذ  فذذي )اليذذل 5:  مفصذذا 1988اذذ  م  27 مدذذتعخ فذذي  1988نذذنظ م 71 ملذذان م لذذلل 

ننظ أ  لنم دق ق  20ناي اع يظ  متلالل  مدنكع نامنننظ مألد ام  مالتي م م  ال ظ أنناد م  يتاا د نن    كت

 للاقظ لديلظ.

ع  داح لذذا فذذي  منذذن  م  بةيذذعخ  قذذل تذذ  نقدذذا  مدذذعأخ تطذذ      مدتقاذذلذذعد  متشذذعيا  مت ننذذي  – 7

 ياي نقض  بد اظ: فيدا مةاصظ نامد ق ع  نًكع   مقعنيظ ونتعشال ندقاييع  مقدا 

 متذي ت اذي  مقدذا لاذل قذدام تكذافت  5 نتعشال  ن حكذا   مدذالخ  م انيذظ دذم  وتفاقيذظ  مقعنيذظ عقذ   -

 مفع  في  ونتةل   نيم  معاا   مدعأخ في كافظ دااوم  مقداه ت  تنقا مدصالقظ  ماد  عيظ  مت ننيظ لال 

 مقدا  ماياذي ماننذاد دالئدذظ أحكذا  دااذظ  مشذرا دذا نش م  89وتفاقيظ  مقدا  مل ميظ عق   1990نع ت ك ا 

أحكا  ىً   منع ت ك ا  مًي يت نا في  محاوم  متذي يدكذم في ذا عفذا تحايذع تشذريا  مننذاد مذيال دذا تذ فيع 

 15 مدذتعخ فذي  62قدانام محدايظ  مدعأخ.  ت لد  بحكا   مدقافظ مدااظ  مشذرا ندلتقذل  ملذان م لذلل 

عيس دنا  خ  مدعأخ نامعاا نإلطائ ا أك ع دم قنا فع   مقدا ميال ل م  متةاي لمل دديل تك 1996ا يايظ 

 لم ىلد حدايظ  مدعأخ  مقاداظ  ًم  نإقع ع نقض  مقدانام مفائلت ا.
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 مل مظ نحدايظ  محل ق  مدكتنذنظ مادذعأخ  تاتد » أمدم  منع ت ك ا  مدًك ع لال  46كدا ن    مفصا 

ذذا دةتاذذد   تقذذدمه  تقدذذا لاذذل للد ذذا  تط يعىذذا  مل مذذظ  تكذذافت  مفذذع  نذذيم  معاذذا   مدذذعأخ فذذي تحد 

 مدنذذت ميام  فذذي اديذذا  محذذاوم. تنذذقل  مل مذذظ لمذذل تحليذذ   متناصذذد نذذيم  مدذذعأخ   معاذذا فذذي  مداذذامس 

 «. مدنتةنظ.  تتةً  مل مظ  متل نيع  مكفياظ ناملقاد لال  مقند قل   مدعأخ

  مدذذ  طنيم» أم  دنذذ  لاذذل  21دذذم ةذذالا  مفصذذا الدسززتور الجديززد للجمهوريززة التونسززية كدذذا أك ذذل 

  مد  طنام دتنا  م في  محل ق   م  انام  ى  ن  د أدا   ملان م دم غيع تدييد تقدم  مل مظ ماد  طنيم 

 «.م   أنناي  مقيش  مكعي   ت يئ  مد  طنام  محل ق   محعيام  مفعليظ   مقادظ 

حذ  مكذا  دذ  طم  د  طنذظ  تتةذً   مقدذا» م دم  ملنذت ع لاذل أ 40كدا أن   ن   دم ةالا  مفصا 

 مل مظ  متل نيع  مقع عيظ  مقدان  لال أناس  مكفادخ   إلنصاد  مكا  د  طم  د  طنظ  مح  في  مقدا في 

 لع د وئلظ  ن اع لالا.

 نتعشال  ن حكا   مدالخ  م ام ظ دم  وتفاقيظ  متي تن  لال دنح  مدذعأخ  مقاداذظ  باذع  مددا ذا باذع  -

لقذافظ  مفصذا  1993ا يايذظ  5 مدتعخ فذي  66ندلتقل  ملان م للل   معاا  ًم  لم  مقدا  مددا اه ت   

دكعع قدم أحكا  دااظ  مشذرا  مذًي يلذع صذع حظ أن ذ  و يدكذم  متدييذد نذيم  معاذا   مدذعأخ فذي تطنيذ   5

ا   متكذ يم  مد نذي ترطذي كافذظ ا  نذي  مشذرا كاونتذل ي   متذ ايع  لذع د  مقدذ ) متيأحكا  دااظ  مشرا 

(   منص    متطنيليظ م ا.   قل نص م  وتفاقيظ  مدشتعكظ  إلطاعيظ  يقض  وتفاقيذام  … فنخ للل  مشرا

  باع.لال دنلأ لل   متدييد في   تفاقيظ( صع حظ 14 مدشتعكظ  ملطاليظ )

ل أم  ىًه  با ع كدا تن   ب  دع  مدتقالظ نقنط  با ع  ملنيا في  ملطاليم  مصنالي   مفالحي لا

اا دم  ماننيم.  تنطن  لال  مقد 

لاذل قذدام لتاحذظ  ياذي  مقدذا  نتعشال  ن حكا   مدالخ  مع نقظ دم ىًه  وتفاقيظ  متي تن   لال أن   

 مفع  مادعأخ  مقاداظ لال قل   مدنذا  خ دذا  معاذا فذي كافذظ دع حذا  متقاذي   كذًم  فذي  مت ايذ    متذلعيي 

خ في   ومتحاق مد ني قنا  نقل  فيفعي ينطن  لال  17نامقداه فإم   ملان م  مت اي ي ماتك يم  مد ني  مدتع 

 ماننيم نل م تدييد  ى  دا ناى  في تد يل للل  مفتيام  مدلنالم لال  وةتصاصام  متي كانم حكع  لال 

  مًك ع د ا  مديكاني    مك عناد   مقا    متلنيظ.

 متعقيظ  مد نيظ قنطم  بنلدظ  بنانيظ  مةاصذظ   وتفاقيذظ  مدشذتعكظ أدا في دا يتقا  نامدنا  خ في 

 إلطاعيذذظه  كذذًم   وتفاقيذذام  مدشذذتعكظ  ملطاليذذظ  مدلذذاييس  متذذي تقتدذذل فذذي  متعقيذذظ  مد نيذذظه  تتد ذذا ىذذًه 

  مدلاييس نامةص   في  مليدظ  مد نيظ نامعا ع لمل نقض  مقناصع أىد ا دلخ  مدداعنظ  مقدايظ فذي  مد نذظ
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  متك يم   مدتىالم  مد نيظ ه  ىي دلاييس د ق ليظ و ت ةً ناولتناع ىً   مانس أ  ً  ه  كًم   مشذ م 

نامنننظ ما ليفظ  مقد ديظ ه حيل  قتقل  منلا   بناني  مقذا  بلذ  م  مل مذظ أم  تعقيذظ  مد لذد دذم عتنذظ 

قلديذظ فذي  معتنذظ   ماذل عخه  تذت  لمل عتنظ ألال دناشعخ يك م طنلا مدلاييس د ق ليظ د ا تذ فع شذعط  ب

ع لذلل  مننذاد  مالتذي   متعقيظ ل ع دنالعخ ل ةايظ أ   دتحذام د نذي أ  دعحاذظ تكذ يم  ىذ  دذا نذاى  فذي تطذ  

 يشرام ةططا  ليفيظ ن  د في  ملطاع  مةا  أ   مقا .

شرا لاذل أن ذ  و   نتعشال  ن حكا   مدالخ  منالنظ دم  وتفاقيظ  متي تدنا تشريا  منناد نص م دااظ  م

يا د تشريا  منناد د دا كانم نذن   ن لدذاا تحذم  بعض فذي  مدنذاا    مدلذاطا  فذي حقذائع  نذتعااع 

 .دم دااظ  مشرا( 78   77 مدقالم  ملليدظ أ  تح يا ا أ  ليل ل ا ) مفصا 

مل لال  ا ي ت فيع كع ني دنا  مقلل  منن خ  مقادالم في  مدحالم  متذي تتذ  71كدا ن    مفصا 

 .لعق ا لال  مقد  في ا  منناد دناشعخ  منقائا أ  

لاذل عتنذاد  مدتننذام أم يحذافل   لاذل  بةذالق  محديذلخ  دع لذاخ  آلل ي  76كدا أ اي  مفصذا 

ظ نامدحالم  متي يقدا ن ا  منناد   بطفاا  منامر م دذم  مقدذع ل م   محدايذظ  مفتيذام  نذنظ. 18 مقادظ ةاص 

 مالتي يقدام كدقينام دندميظ دم  متشريا   مدنك ع   إلنترالا  وقتصالي دم ةالا  متعفيا في  منم   بلنل 

 4 مدتعخ فذي  2005مننظ  32ننظ ندلتقل  ملان م للل  16ننظ لمل  14مالن ا  في  مقدا  مدندمي  دم 

 مدتقاذ  نحامذظ لداذظ  مدنذادا ه  ًمذ   1965ا يايذظ   مدذتعخ فذي أ    25 مدنل ح مالان م للل  2005أفعيا 

نذنظ  16نش م  منم   بلنل مالن ا في  مقدا  مدحل ل نــذـ 138تداشيا دا دلتقيام  تفاقيظ  مقدا  مل ميظ عق  

 مدذتعخ فذي  2002منذنظ  80ننظ طنلا مالان م  مت اي ي للل  16 كًم  دا لمد ديظ  متقاي   بناني  لمل 

  مدتقا  نامتعنيظ   متقاي . 2002ا يايظ  23

  نتعشال  ن حكا   مدالخ  متانقظ دم  وتفاقيظ  متي ت اي  مقدا لال تةفيد  بلدذاا  متذي تكاذد ن ذا 

 14 مدعأخ  مقاداظ أ نذاد  مفتذعخ  بةيذعخ دذم  محدذا فلذل حاذع قذع ع  ديذع  مشذت م  واتداليذظ  مدذتعخ فذي 

(     12 ) مفصذذاادحدذذ وم  متذي ينذذدح مقادذذا   حذل ننلا ذذا   مدتقاذذ  نتحليذذل  مذ دم  بقصذذل م 2009فيفذعي 

تقييم  أيظ  دعأخ في  منلا  ميل ي ماحد وم أ ناد فتعخ  محدا  مدقاينظ طنيا لً  دا عأى طنيذي  مشذرا أم ىذً  

 نصحت ا أ  نصحظ د ملىا.  مقدا دم ش ن  أم يقع  

أ م  11 مدذتعخ فذي  2017ظ منذن 58كدا دنا  مدشذعع  مت ننذي دذم ةذالا  ملذان م  بنانذي لذلل 

 دتنذاع لذم  فقذا أ   مدتقا  ناملقاد لال  مقند قل  مدعأخ  ونترالا  وقتصالي مادعأخ  ى  كذا   2017
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كالحرمززان مززن فقذذا  دذذم شذذ ن   نذذترالا  مدذذعأخ  أ  حعدان ذذا دذذم  مدذذ  عل  وقتصذذاليظ د دذذا كذذام دصذذلعىا 

 و المداخيل وحضر العمل أو اإلجبار عليه.األموال أو األجر أو المداخيل والتحكم في األجور أ

 مدتقاذ   1986دذاعس  28 مدذتعخ فذي  1986منذنظ  433دذم  بدذع لذلل  15كدا  قتقل  مفصا 

لمذل   مقذ  " نامنننظ مانناد  مالتي في نم  إلنااي ياذي أم يلذا ت ديذا تقع  نامحدايظ دم  بشقظ  مدتينظ أن  

 و يدكم بيظ  دعأخ  نم حدا ا أم تشترا في لع د   مددم.ي  بشقظ ندع لاخ أك ع دا يدكم دم  مد  دنظ ف

 مقدا "أي"  ىي  متي " يدكم أم تتاا د متقعقام  منن يظ لمل  بشقظ في  ملع د  مقاليذظ ماقدذا  م ال ذظ 

 دم نفس  بدع(. 32 ) مفصاألشاع دم تحليل م دقالا  مكديظ " 

ع  مفصا  تطنيذ   1996ا يايذظ  15 مدذتعخ فذي  62 مدقاد ندلتقذل  ملذان م لذلل  3– 68 حا 

 مدعأخ  مقاداظ  لميال( لانإدكانيظ عفا تحايع تشريا  منناد  ) مدتقالظدم دااظ  مشرا  2– 68أحكا   مفصا 

 مدلخ نتظ لشع أنن لا لال  بقا قنا  متاعيخ  مدت قا ما قا. 

دذم  وتفاقيذظ  متذي تحلذع فصذا  مدذعأخ  مقاداذظ أ نذاد حدا ذا أ   مدذالخ  م انيذظ لشذعخ    نتعشال  ن حكا 

دذم دااذظ  4– 68 مفصذا  نذ    هقياد ا نإاادخ  م قا أ  أ ناد لاادت ا  مدعقذيظ ننذني  محدذا أ   م قذا

( لال أن  و يدكم أم يك م تطني  أحكا  1996ا يايظ  15 مدتعخ في  62ناملان م للل  ) مدقاد مشرا 

 نعفا تحايع تشريا  منناد ميال في فتعخ قنا  نقل  م قا( نننا ملطا للل  مشرا. ) مدتقا  3-68 مفصا 

لدال ن حكا   مدالخ  منانقظ لشعخ دم نلذا   تفاقيذام  ت صذيام  مقدذا  مقعنيذظ ت اذ  ننذةظ دذم  – 8

اا    متاميظ:ىً   متلعيع لمل دنلدام أصحاي  بلداا   مقد 

 عخ   مصنالام  متلايليظ  وتحال  مت نني ماصنالظ   متاا -

  وتحال  مت نني مافالحظ   مصيل  منحعي   -

  وتحال  مقا   مت نني ماشرا.  -

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

بشزأن  1976 ( لسزنة5اللجنة علماً بما جاء في تقرير الجمهورية التونسية الخاص باإلتفاقية رقم ) أخذت

صززعوبات التززي تحززول دون التصززديق إتخززاذ اإلجززراءات الالزمززة للتغلززب علززى الل فززي المززرأة العاملززة، وتأمزز

 ها.علي

 

* * * 
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 بشأن الحريات والحقوق النقابية. 1977( لسنة 8اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

         دذم  ماد  عيذظ  مت ننذذيظ 1977( منذنظ 8 صذا دكتذي  مقدذا  مقعنذي تلعيذع حذ ا  وتفاقيذذظ  مقعنيذظ عقذ  )

 في  معل دا ياي: ااد  –

نش م  محعيام   محل ق  منلانيظ لال  منذاطظ  مدةتصذظ  8ت   لعض  تفاقيظ  مقدا  مقعنيظ عق   – 3و 2و 1

  قا للال   مدليع  مقا  مدنلدذظ  1988أ م  12نتاعيخ  361نامتصلي  أي دااس  من   ي نامدكت ي للل 

 . 1988ننتدنع  5 مدتعخ في  382 مقدا  مقعنيظ ن ً   مقعض نامدكت ي للل 

ظ نامتصلي  لادا ن ًه  وتفاقيظ.  أةًم قل   مناطظ  مدةتص 

  ياي:ت ال  ةتالفام نيم  متشعيا  مت نني  أحكا   وتفاقيظ تتد ا نامةص   في دا  – 4

ذاا  مقذعي   مقدذاا  مذ طنييم فذي  -            تن   وتفاقيظ في دالت ا  م انيظ لال  ا ي  مدنا  خ نيم  مقد 

اا  فذي  متدتذا نكافذظ  محلذ ق  منلانيذظ غيذع أم   متشذعيا  مت ننذي  ونتداد لمل لق يظ دنلدام  مق  ) مفصذاد 

دم دااظ  مشرا( يشتعط  ماننيظ  مت ننيظ نامنننظ بلقاد  منلانام  مد نيظ  مدكافذيم نذإل عخ  منلانذظ أ   251

اا  بااني ندا في   لداا  منال م  مقعنيظ نإل عخ أ  تنييع  منلانظ  و يندحتنييعىا  لو نصذفظ  نذت نائيظ  ماقد 

 لً  دا تحصا   لال د  فلظ  ديع  مشت م  واتداليظ   متقادم  متي تقطل نقل أةً عأي  م دع د  مدقنييم.

تاد   وتفاقيظ في دالت ا  مقاشعخ ن م يكفا تشعيا كا ل مذظ مدنلدذام  مقدذاا  دنلدذام أصذحاي  -          

دم  ما ظ  إلل عيظ أ  غيعىا في حيم أم  متشذعيا  مت ننذي  مقدا حعيظ  واتداع ل م حااظ لمل لًم دنن  

 مدشتعكظ نامةص  ( يشتعط نامنننظ مالاتدالام  منلانيظ  متي تلا ل ةذا  مدتننذظ أ  فذي  بدذاكم  ) مقل ل

  مقادظ  محص ا لال لًم دنن  دم عئيس  مدتننظ أ  دم  مناط  مقد ديظ.

  مدًك عخ نانلا.و ت ال صق نام غيع  مصق نام  متشعيقيظ  – 5

 21يقدم لنت ع  ماد  عيظ  مت ننيظ  محعيام  مفعليظ   مقادظ لال قل   مدنا  خ حيذل نذ    مفصذا  – 6

 مد  طن م   مد  طنذام دتنذا  م فذي  محلذ ق   م  انذام  ىذ  نذ  د أدذا   ملذان م دذم غيذع »دن  لال أم  

ذظ  م ذ  أنذناي  مقذيش  يذئ ت تدييد  تقدم  مل مظ ماد  طنيم   مد  طنام  محلذ ق   محعيذام  مفعليذظ   مقاد 

 مح   منلذاني ندذا فذي ًمذ  »لال أم   35كدا أم   مح   منلاني دقد م دم ةالا  متنصي  نفصا  «  مكعي 

نشذذ م  محعيذذظ  منلانيذذظ  87كدذذا صذذالقم تذذ نس لاذذل  تفاقيذذظ  مقدذذا  مل ميذذظ عقذذ  «. حذذ   إلقذذع ي دقذذد م

 م حذ   متنلذي    مدفا قذظ  ماداليذظ  لاذل نشذ 98 تفاقيذظ  مقدذا  مل ميذظ عقذ    منلذاني  لاذل حدايظ  مح  

 نش م دد اي  مقداا. 135 تفاقيظ  مقدا  مل ميظ عق  
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 144  مل ميذظ عقذ  ملل ت   دتةع  تللي   مح   منلاني دم ةذالا دصذالقظ ناللنذا لاذل  تفاقيذظ  مقدذا  

يذذظ   إلتفاقيذظ عقذذ  نشذذ م لالقذام  مقدذذا فذي  م ليفذظ  مقد د 151  وتفاقيذظ عقذ    مدشذا ع م  م ال يذذظنشذ م 

 1 مدتعخ فذي  2013مننظ  7نش م تنديظ  مدفا قام  ماداليظ  ًم  ندلتقل  ملان م  بناني للل  154

  .2013أفعيا 

 قل ااد  متشعيا  مت نني  مدتقا  نامنلانام دكعنا مادنذال   مذ  علخ ندقذاييع  مقدذا  مل ميذظ   مقعنيذظ         

حعيظ دداعنظ  منلانام منشاط ا  للل ل أنلدت ا. تدكيم    وننحايهدا  حعيظ  ونق  منلانامه)حعيظ تك يم 

  منلانام دم  متن يالم  مالددظ مدداعنظ د اد اه حدايظ  مدد ايم  منلانييم(.

كدا يلع   متشعيا  مت نني ح  أصحاي  مقدذا   مقدذاا فذي تكذ يم  مدنلدذام  متذي يةتاع ن ذا حيذل  قتقذل 

  يدكذذم أم تت ن ذذس نكذذا حعيذذظ نلانذذام أ  ادقيذذام د نيذذظ تقذذ  أشةاصذذا دذذم ىذذًه  مدااذذظ أن ذذ 242 مفصذذا 

أ  د نا دعتنطظ نقق ا ننقض تنذالل لاذل تكذ يم دنت اذام دقينذظ  دشان ظهيتقاط م نفس  مد نظ أ  حعفظ 

 أ  نفس  مد نظ  محعخ.

و يشذتعط  و يةقا تك يم  منلانام لمل أي تذعةي  دنذن  دذم قنذا  منذاط  مقد ديذظه فامتشذعيا  مت ننذي 

دم دااظ  مشذرا  250ن ى لاع د م ت لد لمل للال   مناط  مقد ديظ نتك يم  منلانظ. فطنلا بحكا   مفصا 

فإم  مدتننيم مكا نلانظ د نيظ يتقيم لاي   فلط ليل ع  ملان م  بناني  قائدظ  بشذةا   مدكافذيم نإل عت ذا 

 تدذاعس دنلدذام  مقدذاا  دنلدذام أصذحاي  مقدذا لمل دعكد  م ويظ أ   مدقتدليذظ  متذي ن ذا دلذع  منلانذظ. 

 نشاط ا نداعل ليل ع  م  ائ   مدًك عخ.

يظ تك يم »أم    ماد  عيظ  مت ننيظدم لنت ع  35ىً   إلطاع لمل أن    قتقل  مفصا   إلشاعخ في تالع  حع 

 بنانذيظ  فذي  بحد ي   منلانام   مادقيام دقد نظ  تاتد   بحد ي   منلانذام   مادقيذام فذي أنلدت ذا 

 «.أنشطت ا ن حكا   ملنت ع   ملان م  نامشفافيظ  مداميظ  ننً  مقند

يقدم  متشعيا  مت نني دذم ا ذظ أةذعى حعيذظ دداعنذظ  منلانذام بنشذطت ا حيذل مذ  تتقذدم دااذظ  مشذرا 

دكافيم أحكادا تتقا  نطعق تنييع  مشت م  إلل عيظ   مداميظ مانلانام  و كًم  لاع د م  نتةاي  بشةا   م

 نإل عت ا ف ًه  مدنائا تنلد ا  مدنلدام  منلانيظ نكا حعيظ في ق  نين ا  بنانيظ  أنلدت ا  مل ةايظ.

 ة ا  متشعيا  مت نني مانلانام  دكانيظ تك يم  تحال م  اادقام  ًمذ   فذ  نفذس ق  لذل تكذ يم  منلانذام  

يظ  أنلدت ذا  مل ةايذظ  كذًم  نحعيذظ  نتةذاي  تتدتا ىًه  إلتحال م   ماادقام نحعيظ للل ل ق  نين ذا  بنانذ

 دد اي ا  تنلي  أناميي تنييعىا  قنط نع دأ لدا ا.
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دذم  5 ) مفصذا قدم  متشعيا  مت نني حعيظ  مقداا في  إلنةع ط ن ي دنلدظ نلانيظ دك نظ نصذفظ قان نيذظ 

ا مكا  لق  في نلانظ د نيظ   مفصا كا  قم دم  منلانظ ) وننحاي في  وتفاقيظ  مدشتعكظ  إلطاعيظ( كدا ية  

 دم دااظ  مشرا(.   254

 ياي: متينيع لدا  منلانامه أقع  متشعيا  مت نني اداظ دم  محل ق تتد ا نامةص   فيدا 

 دم دااظ  مشرا(  244 ) مفصادنح  منلانام  مشةصيظ  مدلنيظ  -        

دم  247 ) مفصالدكانيظ لنع   لل ل أ   تفاقيام دا اديا  منلانام  بةعى أ   مادقيام أ   مدتننام  -   

 دااظ  مشرا(.

  مشرا( دااظ 244 ) مفصاح   مليا  نامللا ى ملى  مدحاك   -  

 244 ) مفصذاح   كتناي  بدال   مدنل مذظ  غيذع  مدنل مذظ نذ  د كذام ًمذ  ندلانذا أ  نل نذ   -             

 دااظ  مشرا(.

 دااظ  مشرا( 245لل  قانايظ  مقلاع م   ب ال  مالددظ منشاط  منلانام ماحاد ) مفصا  -            

 دااظ  مشرا(. دم 256 ) مفصاىً    قتقل  متشعيا  مت نني أم يك م حا   منلانظ  مد نيظ نلع ع ققائـي 

ذذم  وتفاقيذذام  مدشذذت  دذذم ا ذذظ          تفاقيذذظ دشذذتعكظ  54   مدشذذتعكظ  إلطاعيذذظ ) وتفاقيذذظعكظ أةذذعىه نص 

 ياي: قطاليظ( لال اداظ دم  متن يالم مدداعنظ  منشاط  منلاني ل ةا  مدتننظ تتد ا نامةص   فيدا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               لتع د صاحي  مقدا نامنلانظ  مدك نظ نصفظ قان نيظ                                                     -             

  مشذ ع  كادذا  قتقذل  مدلاناذظ أدذع ان    ًم  دذعخ فذيقن ا صاحي  مقدا مان  ي  منلانييم نط -             

 أكيل .

دذذنح  منذذ  ي  منلذذانييم  م قذذم  مقذذع عي مدداعنذذظ  لذذائف     مدشذذاعكظ فذذي ل ع م تك ينيذذظ  -             

  منلانيظ.تنلد ا  مدنلدظ 

 لدكانيظ للل  منلانظ  اتدالام نامقداا ندكام  مقدا  ةاعج أ قام  مقدا. -           

لدكانيظ  قا  منائي  منلاني  مًي  قا تكايف  ماليا  ند ا  نلانيظ أ   نتةانذ  لقذ   قذاع  ننلانذظ   -             

دذا صذاحي  مقدذاه لاذل ًدذظ  مقدذا   تفذاق مدتننظ  متي ينتدي لمي ذا أ  ميكذ م داحلذا ندنلدذظ نلانيذظ  نقذل 

  منلاني.

 منلانيظ   ماادقام   تحال  ماادقام  مل ميظ. مدشاعكظ في  مدتتدع م  مد نيظ    -            
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دم  وتفاقيظ  مدشتعكظ  إلطاعيذظ أم   مقداذظ أحذع ع فذي  ونةذع ط  5 محدايظ  مدد ايم  منلانييم أ اي  مفصا 

ع  تةاً أي  قع ع لد د  مقادذا ندذا فذي ًمذ   مطذعل أ   قان نيظ.نص عخ  دتك نظندنل دظ نلانيظ   و يدكم مادتا 

اذ   منلاظ ننني  نلانيذظ أ  دداعنذت  محل قذ   منلانيذظ  فذ   ملذ  نيم   متع تيذي  مدنذت ميظ نتدائ   منلذاني أ  تحد 

دظ  مدتننظه كدا ياي أم و دع لاخ حع  ًم  دا مدقتعد ن ا قان ناه   منلانيظ مدقد ا ن ا في لطاع  م ياكا 

فام   محل ق فيلم دداعنظ ىًه تنتأ  تك م   مطعفيم نامدتننظدم أحل أي حاا دم  بح  ا ألداا أ  تصع 

 دةامفظ مال  نيم.

نظ نص عخ قان نيظ  مدد اظ في ن   ن ا  . كدا يحتع   مشعلييم نامدتننظيقتعد  مدتاع نامدنلدظ  منلانيظ  مدتك  

 م ياكذذا  ملان نيذذظ   حتذذع   صذذالحيام مصذذالحيام  ملان نيذذظ   مشذذعليظ مانلانذذظ  متذذي تدذذاعس د اد  ذذا فذذي لذذا  

 داظ ل ةا  مدتننظ. مدد اظ ماق

ع أ  دم ين ن  نصفظ قان نيظ  من  ي  منلانييم  مشعلييم نامدتننظ دم في كا  شذ ع حنذي  طاذن   يلنا  مدتا 

ع فذيللم  محااذظ لمذل ًمذ .  يكذ م طاذي  مدلاناذظ كتانيذا  يايذي لنذ    كا دا لذعد  دذام  أعنقذيم   مدذتا 

ع فذذي اديذذا  مدلذذانالم نذذالظ.  فذذي  محذذاوم  مدت كذذلخ  متذذي يت فذذ  لاي ذذا  مطعفذذا مه تذذت    مدلاناذذظ فذذ ع .  يحذذع 

 دم  مطعفيم ف ع  نت اد  ماانظ.  تقتنع  مدلاناظ دل خ لدا فقاي. يدقيدحقع 

ع لاليحع   دذا  لتنذاع  مذًم هتةصي  دكتي دت  ل منلانظ  مدتننذظ لً  تذ ف عم مليذ   إلدكانيذام   مدتا 

 حاايام  دصامح  مدتننظ.

ف ا م حام أ   ن ا  مدقا لام  منلانيظه  ت قا نابداكم  متي يةتاد لمي ا  نن  ع م تاص كدا يقا تحم تصع 

  مقداا  يدع  م ن ا أك ع دم غيعىا.

  متك ينيظ  متينامدتننظ  م قم  مقع عي ماليا  ن لائف    مادشاعكظ في  مل ع م  مادنت ميم  منلانييميدنح 

مادتننذام  نذالظ نذن يا 30يتاا د  م قم  مددن ح مادنذت ميم  منلذانييم دشذتعكيم  أوتنل د ا  منلانظه لال 

نذيم دائذظ  دذائتي  تشذر ا دذانالظ طياظ  مننظ نامنننظ مادتننام  متذي  60لادا   99  50 متي تشر ا نيم 

 لامىًه  منذادم دائتي لادا.  تك م  تشر ا أك عنالام طياظ  مننظ نامنننظ مادتننام  متي  110لادا  

ع  نلانظ  مدتننظ.  ياي لال  مدنتفقيم ن ذًه  كيفيظ  نتقدام ا يت   قنط   باع.ةامصظ  ناوتفاق نيم  مدتا 

ه  مذل ع م  متك ينيذظفذي  دطا نذظ مادشذاعكظ لً  كانم  منذالام   متري ي. منالام للال   مدتننظ دننلا قنا 

  متنفيذًي مادعكديذظلذم  مدكتذي  تكذ م صذالعخنذ  ع ق  ونذتللاد لاذل أم   مدنتفقيم  ونتل اعيتقي م لال 

  مد نيظ  مدقنيظ.  مقا  مااادقظ منلانيظ أ   مكاتي  مقا  مالتحال  ما  ي ماشرا  مدقني أ   مكاتي 
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ع لللكدا يدكم منلانظ  مدتننظ نقل   اتدالذام لادذظ نذاباع د ندكذام  مقدذا فذي  مدحذا  مذًي  د  فلظ  مدتا 

 دالام ةاعج أ قام  مقدا دا م  يت ف   مطعفام لال دا يةامد ًم .يناني  مطعفيم.  تاتئ   وات

اا  مدتننظفي ص عخ  نتةاي أحل  باع د نائنا نلانيا قاع  نإحلى  منلانام  مدنةعط ن ا  ه فإم  ىً   منائي لد 

ع فذي  قذقيظ لمحذاقه دذا تدت قذ  نذاباع أ   تفذاق دذاي قا نطاي دم  مدنلدظ  متانا م ذا دذا نذان     مدذتا 

 ققيظ لل   مدناشعخ نل م أاع.  فإم   مدنلدظ   ا له في.  مكم في ص عخ ًم  فنل م لم تقً ع  نادد دن 

ع.ياد  لفق  ددا ى  دحد ا لال  نلفا دا منلانيظ تل    في  متعقيذظ   منيانظ نحل ق دل خ ىًه  يحتفل طياظ  مدتا 

م  كام دناشع ه  ينلل طياظ دل خ  إلمحاق ل ةايا دنتةنا متقييم كا   مددن حظ كدا  بقلديظ  اديا  ودتياد م 

اا.  دنل ي ين ي  مقد 

يقذي م فذي دعكذد لدذا آةذع دطذان   شذاغع  أ  يلا لعااع  منائي  منلاني لمل دعكد لداذ   بصذاي لم كذام 

 م يذظ ميقذي م معتنت  في صنف  ننفس  مدتننظ.  في ص عخ دا لً  أصنح دعكده  بصاي شاغع ه تك م م   ب

 في .

 ن حكا  ىًه  وتفاقيظ ت  دا ياي:  نتعشال  -7

 نتعشذذال  ن حكذذا   مدذذالخ  منالنذذظ لشذذعخ دذذم  وتفاقيذذظ  متذذي ت اذذي نذذ م يكفذذا  ملذذان م  متنذذ يالم  مالددذذظ 

مادنت ميم  منلانييم مدداعنظ د اد   ةالا د  ليل  مقدا ن  د كانذم ىذًه  مد ذا  نامدنشذآم أ  ةاعا ذاه تذ   

ه  متعفيذا فذي  منذالام (2008نذنظ ناننظ  مدفا قام  ماداليظ مدع اقذظ  وتفاقيذام  مدشذتعكظ  ملطاليذظ ند

 مدة مظ مان  ي  منلانييم مدداعنظ  لائف     مدشاعكظ في ل ع م تك ينيظ تنلد ذا  مدنلدذظ  منلانيذظ  تةتاذد 

 ىًه  منالام حني حا   مدتننظ.

  نتعشال  ن حكا   مدالخ  م ادنظ لشعخ دم  وتفاقيظ  متي تحلع نلا أ   قد أ  فصذا أ   إلقذع ع نامققذ   

خ في  2007مننظ  19 منلاني ننني  نتدائ  أ  دداعنت  منشاط   منلانيه كدا ت   ندلتقل  ملان م للل   مدتع 

دذذم  مدااذذظ  مشذذرا  166 مفصذذا   مدتقا ذذ  نتنلذذيح نقذذض أحكذذا  داا ذذظ  مشذذرا نذذحي أحكذذا  2007أفعيذذا  2

كدذا   منلانييم.  مدتقا   نحدايظ ألقاد  مااام  ونتشاعيظ مادتننام  ن  ي  مقداظ دم  مطعل لال  مدد  ايم 

كان   ألقاد  ماانذظ  إلنتشذاعيظ مادتننذظ أ  ن  نذا   مقداظ ن  دتقطل  ب م يظ في  إلنلاد في  مقدا مدد اي 

 166  في حامظ  مطعل أ   إليلاد لم  مقدا بنناي لقتصاليظ أ  فنيظ ) مفصا ماقداظ أ  دد ايم نلانييم  ًم

ع دم دااظ  مشرا(.  دكع 

لدال ن حكا   مدالخ  منانقظ لشعخ دم نلا   تفاقيذام  ت صذيام  مقدذا  مقعني ذظ  ا  ذم ننذةظ دذم ىذً    –8

           متلعيع لمل دنلدام أصحاي  مقدا   مقداا  متاميظ:                      
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  وتحال  مت نني ماصنالظ   متااعخ   مصنالام  متلايليظه -               

  منحعيه وتحال  مت نني مافالحظ   مصيل   -                  

  وتحال  مقا   مت نني ماشرا.    -                  

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

بشزأن  1977( لسزنة 8اللجنة علماً بما جاء في تقرير الجمهورية التونسية الخاص باإلتفاقية رقم ) أخذت

ات التزي تحزول دون الحريات والحقوق النقابية، وتأمل فزي إتخزاذ اإلجزراءات الالزمزة للتغلزب علزى الصزعوب

 التصديق عليها.

 

* * * 

 

 وضة الجماعية.بشأن المفا 1979( لسنة 11اإلتفاقية العربية رقم ) -ج

دذذم  ماد  عيذذظ  1979 ( منذذنظ11 صذذا دكتذذي  مقدذذا  مقعنذذي تلعيذذع حذذ ا  وتفاقيذذظ  مقعنيذذظ عقذذ  )

  ااد في  معل دا ياي: –          مت ننيظ

نش م  مدفا قظ  ماداليظ لال  مناطظ  مدةتصظ  11ت   لعض  تفاقيظ  مقدا  مقعنيظ عق   – 3و 2و 1

. 1992نذنتدنع  30نتاعيخ  275تصلي  )أي  مناطظ  متشعيقيظ  متي ىي دااس  من  ي( نامدع ناظ للل نام

أكتذذ نع  12نتذذاعيخ  469كدذذا تذذ   للذذال   مدذذليع  مقذذا  مدنلدذذظ  مقدذذا  مقعنيذذظ ن ذذً   مقذذعض نامدع نذذاظ لذذلل 

1993. 

  مناطظ  مدةتصظ نامتصلي  لادا ن ًه  وتفاقيظ. أةًم قل 

 ياي: ت ال  ةتالفام نيم  متشعيا  مت نني  أحكا  ىًه  وتفاقيظ.  تتد  ا نامةص   في دا – 4

ليظ لشع لال  متشعيا  مذ طني تحليذل فتذعخ ددنيذظ ماذلة ا فذي  متفذا ض   ونت ذاد ت اي  مدالخ  محا -

م أحكادذا تتقا ذ  ن ذًه  مدنذ مظ  تلتصذع  وتفاقيذام  مدشذتعكظ  دن  في حيم أم  دااظ  مشرا  مت ننذيظ و تتقذد 

اعيخ نل يذظ  مدنعدظ محل   آلم لال قنط آااا  لاع د م  مدع اقظ فحنيه غيع أن ذ  فذي  م  قذا يذت  تحليذل تذ

ذاا قنذا    نت اد  مدفا قام في  وتفاقام  إلطاعيظ  متذي تنعد ذا  مدنلدذام  مدعكديذظ بصذحاي  مقدذا   مقد 

  مشع ع في  مدفا قام  ملطاليظ.
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ت اي  مدالخ  محاليظ لشع نانلظ  مًكع لال تشعيا كا ل مظ تنلي  ح   إلقع ي أ   مصل  لم  مقدا  -

م د ا ىًه  بحكا . ا  متشعيا  مت نني فال يتقد   أ ناد نيع  متفا ض. أد 

 و ت ال صق نام أةعى غيع  مصق نام  متشعيقيظ  مدًك عخ نانلا. – 5

محك دظ  مت ننيظ أىديظ نامرظ مادفا قظ  ماداليظ نالتناعىا  نياظ فقايظ ماح  ع  واتدذالي ت مي   – 6

 أل خ د ال متشعي  أطع د  إلنتاج في تحليل  مقالقام  ملائدظ نين ذا  قذنط شذع ط  لذع د  مقدذا  نلذع  

 تفاقيذظ  مقدذا نامدصالقظ لاذل  1957مدناىدت ا في تط يع تشعيا  مشرا نصفظ لادظ. مًم  نالعم دنً ننظ

يظ  منلاني ذظ حدايذظ  محذ   منلذاني  لاذل  تفاقيذظ  مقدذا  مل ميذظ عقذ   87 مل ميظ عق   نشذ م حذ   98نش م  محع 

نشذ م دد اذي  135لاذل  تفاقيذظ  مقدذا  مل ميذظ عقذ   2007 متنلي    مدفا قظ  ماداليظ. كدا صالقم نذنظ 

ااه كدا ت   ندلتقل  ملان م للل  تنليح نقض  ْحكا  دااظ  2007 ْفعيا  2دتعخ في  م 2007مننظ  19 مقد 

 ام ذذا(  تدذذم  169دكذذعع  169دكذذععه 166(  لقذذافظ فصذذ ا أةذذعى )166  165 مشذذرا ) مفصذذايم 

 دالددت ا دا أحكا  ىًه  وتفاقيظ.   

خ فذذي  1966منذذنظ  27 ةص صذذم دااذذظ  مشذذراه  مصذذالعخ ندلتقذذل  ملذذان م لذذلل  أفعيذذا  30 مدذذتع 

 (.52لمل  31ه  مقن  م  م امل دم  مكتاي  ب ا مد ق ع لنع    وتفاقيام  مدشتعكظ ) مفص ا دم 1966

  مل ميذظ عقذ  ملل ت   دذتةع  تذللي   مدفا قذظ  ماداليذظ دذم ةذالا دصذالقظ ناللنذا لاذل  تفاقيذظ  مقدذا 

نش م لالقذام  مقدذا فذي  م ليفذظ  مقد ديذظ   وتفاقيذظ  151نش م  مدشا ع م  م ال يظ   وتفاقيظ عق   144

 مدذتعخ  2013نذنظ م 7نش م تنديظ  مدفا قام  ماداليظ  ًم  ندلتقل  ملان م  بناني لذلل  154عق  

 . 2013أفعيا  1في 

اا  أصحاي  مقدذا فذي  متفذا ض  مادذالي  ًمذ   س  متشعيا  مت نني ح    مدنلدام  مد نيظ ماقد   يكع 

دم دااظ  مشرا أم تنع   38 دم ةالا تحليل  بطع د  مدتى اظ إلنع    تفاقيام دشتعكظ حيل أ اي  مفصا

اا  بك ع تد يال.   وتفاقيظ  مدشتعكظ نيم  مدنلدام  منلانيظ بصحاي  مقدا   مقد 

 مئم  قتصع  متشعيا  مت نني لال تلنيم نتاج  مدفا قظ  ماداليظ أي  وتفاقيذام  مدشذتعكظه فانذ  تذع  

تنلي   مدفا قظ  ماداليظ مألطع د  مدقنيظ. فاوتفاقام  إلطاعيظ مفتح  مدفا قام  ماداليظ  متي تنذع  لاذل 

لمذل اانذي صذنرت ا  –عكديذظ بصذحاي  مقدذا دنت ى دعكدي نيم  مدنلدظ  مدعكديظ ماقدذاا   مدنلدذظ  مد

ف ذذي تتقذذدم أحكادذذا تذذنل    مدفا قذذظ  ماداليذظ لاذذل  مدنذذت ى  ملطذذالي  تتقاذذ  نامةصذذ    – مت اي يذظ 

نتاعيخ  ملة ا   ونت اد دم  متفا ض  نااام  متفا ض  تعكينت ذا  نطعيلذظ فذض   مدنذائا  متذي تنلذل دحذا 

م لالخ ألنيام ةالد نيم طعفي  متفا ض. كدا أم  دحقع   ماانظ  ب مل ماانظ  مدعكديظ مادفا قام يتقد 
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 دن ايظ  متفا ضه  ىي اداظ دم  مدنال    مل  لل  متي ت لد نامةص   لمذل قذدام حنذم نذيع ألدذاا 

  ما اام  ملطاليظ ماتفا ض.

 تطعقذذم  وتفاقيذذظ  مدشذذتعكظ  إلطاعيذذظ  مدنعدذذظ نذذيم  وتحذذال  مقذذا   مت ننذذي ماشذذرا   وتحذذال  مت ننذذي 

شذتعكظ لمذل لاذع د م دع اقذظ  وتفاقيذام  مد 1973داعس  20ماصنالظ   متااعخ   مصنالام  متلايليظ في 

(  كًم  طعيلظ فض   مةالفام  متي يدكم أم تنش  ندناننظ تفنيع أ  ت  يا  بحكذا  3  متع اا في ا ) مفصا 

(.  قل ت   نحي ىًه  إلاع د م   بحكا  لال كافظ  وتفاقيذام  مدشذتعكظ  ملطاليذظ  متذي 4 متقاقليظ ) مفصا 

  تفاقيظ دشتعكظ قطاليظ. 54يناغ لللىا حاميا 

 ملذذل حذذل ل  متشذذعيا  مت ننذذي قذذدنيا دنذذت ى  متفذذا ض دذذم ةذذالا تنليدذذ  إلاذذع د م لنذذع    وتفاقيذذام 

 دنت ى  ملطالي  لال صقيل  مدتننظ. مدشتعكظ لال  م

ض  متشذعيا  مت ننذي مادفا قذظ  ماداليذظ لاذل  مصذقيل  مذ طنيه فذإم ىذً   مدنذت ى دذم   مئم م  يتقع 

 متفا ض نال م  تكعينا في  مدداعنظ  مقدايظ  ًم  دم ةالا لنع    دع اقذظ  وتفاقيذظ  مدشذتعكظ  إلطاعيذظه 

  كًم   وتفاقام  إلطاعيظ  متي تنن  فتح  مدفا قام  ماداليظ مدع اقظ  وتفاقيام  مدشتعكظ  ملطاليظ.

 تاعى  مدفا قام  ملطاليظ نصفظ دناشعخ صاي ماذام قطاليذظ تقذ   لذلل  دتنذا يا دذم دد اذيم لذم 

اا  دد ايم لم أصحاي  مقدا يلا تقيين   ذاا   مدنلدذظ   مقد  نكذا حعيذظ دذم طذعد  مدنلدذظ  مدعكديذظ ماقد 

ذاا.   مدتننذظ نذيم لاذل صذقيل مدعكديظ بصحاي  مقدذا.  تاذعى  مدفا قذام  لل عخ  مدتننذظ  نلانذظ  مقد 

تقذذلياي مالتفاقيذذظ لً  كانذذم  مدفا قذذام تتقاذذ  ندع اقذذظ   تفقذذي لذذالخ لمذذل لنذذع    تفاقيذذظ دشذذتعكظ أ  داحذذ 

  وتفاقيظ  مدشتعكظ.  

ا ا مدل خ غيع دقينذظ أ  مدذل خ دقينذظ لاذل   قل ة    أو متشعيا  مت نني لدكانيظ لنع    وتفاقيظ  مدشتعكظ لد 

نن  م  لً  ت  صا  مقدذا ناوتفاقيذظ  مدشذتعكظ نقذل  نت ذاد دذلت اه فإن ذا تتحذ ا دنذلئيا لمذل  5تتاا د دلت ا 

دذم دااذظ  32فنذ ا ) مفصذا  تفاقيظ ً م دل خ غيع دقينظ لو لً  كام ىنا  شذعط دةذامد مذًم  فذي  وتفاقيذظ ن

  مشرا(.

ا  متشعيا  مت نني لدكانيظ  قا حل  مالتفاقيظ  مدشتعكظ ً  م  مدل خ غيع  مدقنيظ نعغنذظ دذم أحذل كدا ة  

 بطع د  نامنننظ م  فلط  يشتعط لايذ  أم يقاذ  اديذا أطذع د  وتفاقيذظ نقددذ  ىذً   ًمذ  قنذا شذ ع لاذل 

 دم دااظ  مشرا(. 33 بقا  ) مفصا 
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اا  متانقيم مألنشذطظ  مل ةاذظ فذي داذاا تطنيذ    تفعض أحكا   وتفاقيظ لال اديا أصحاي  مقدا   مقد 

 دم دااظ  مشرا(  ًم  نلطا  منلع لذم  نتدذائ   أ  لذل   نتدذائ   مانلانذظ  متذي أنعدذم 31 وتفاقيظ ) مفصا 

  وتفاقيظ.

قالقذام  مدت مذلخ كدا أن   في كا  دتننظ ل ةاظ في دااا تطني   وتفاقيظه تفعض أحكا   وتفاقيذظ لاذل  م

ذذاا دذذم شذذع ط  وتفاقيذذظ  لذذم  مقلذذ ل  مفعليذذظ أ   ماداليذذظ لو  لً  كانذذم شذذع ط تاذذ   مقلذذ ل أك ذذع نفقذذا ماقد 

 دم دااظ  مشرا(. 31 مدشتعكظ ) مفصا 

تذاعيخ لنذع    وتفاقيذظ  مدشذتعكظ  1973ىً   تالع  إلشاعخ لمذل أن ذ  دنذً لقذع ع  منيانذظ  متقاقليذظ نذنظ 

ع ميصذا حاميذا لمذل   تفاقيذظ دشذتعكظ قطاليذظ  51 إلطاعيظ دا  نف   للل  وتفاقيذام  مدشذتعكظ  ملطاليذظ يتطذ  

 بنشطظ  وقتصاليظ غيع  مفالحيظ  مةاققظ مدااظ  مشرا. كدا ت   لنع   لذلل كنيذع دذم  وتفاقيذام  ترطي اا  

  مدشتعكظ  مةاصظ نامدتننام.

ندلتقذل  مداحذ   1984 دع اقذامه دع اقذظ أ مذل نذنظ  إلطاعيظ  الل قل ش لم  وتفاقيظ  مدشتعكظ 

قل  مداح   متقذلياي ندلت 1992 دع اقظ  انيظ ننظ  ه1984ن فدنع  17 مددقل نتاعيخ  1 متقلياي للل 

 ًم  ندلتقل  مداح   متقلياي للل  2004 دع اقظ  ام ظ ننظ  1992أكت نع  15 مددقل نتاعيخ  2للل 

 .2004داي  14 مددقل نتاعيخ  3

لاذل  ماانذي  مدذامي أي  باذ ع  بنانذيظ  أصنحم  مدفا قام  ماداليذظ دلتصذعخ ه2011 دنً ننظ 

ذلخ فذي اديذا  ملطالذام ندلتقذل    مدنحه  ًم  لال  مدنت ى  مدعكدي.  قل تذ   لقذع ع ديذال م نننذنظ د ح 

 تفاقام أنعدم نيم  وتحال  مقا   مت نني ماشرا   وتحال  مت ننذي ماصذنالظ   متاذاعخ   مصذنالام  متلايليذظ 

 .2014  2012  2011نقن  م نن  م 

تذذ    وتفذذاق نذذيم  وتحذذال  مقذذا   مت ننذذي ماشذذرا   وتحذذال  مت ننذذي ماصذذنالظ  ه2015 نةصذذ   نذذنظ 

لاذل ديذالخ فذي  باذ ع  بنانذيظ دذا  متعفيذا فذي  2016اانفي  28  متااعخ   مصنالام  متلايليظ نتاعيخ 

  دنحظ  محق ع.دنحظ  منلا 

نان   مًكع ت   2016اانفي  28ه  تانيدا مإلتفاق  مددقل ي   2017 – 2016 نةص   ننتي 

  .2017داعس  10 نتاعيخ 2017  2016 إلتفاق لال  مديال م في  با ع   مدنح مننتي 

طذذع د  واتداليذذظ حذذ ا فذذتح ا مذذظ اليذذلخ دذذم  مدفا قذذام  ماداليذذظ مدع اقذذظ كدذذا تذذ    وتفذذاق دذذا  ب

 . 2018داعس  دم ش ع إلتفاقيام  مدشتعكظ  ملطاليظ في اانني ا  متعتيني   مدامي نل يظ 
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 نتعشال  ن حكا   مدالخ  منانقظ دم  وتفاقيظ  متي ت اي لال  ما ام  مدةتصظ  مقدا لاذل تذللي   – 7

 ينذعد ًمذ    مدفا قظ  ماداليظه فإم   محك دظ  مت ننيظ دا  نفكم تقدا لال  من ذ ض نامدفا قذظ  ماداليذظ

ع للل  وتفاقيام  مدشتعكظ  ملطاليظ  متي ت   لنع د ا   مًي ناغ لمل حل   آلم )  54نامةص   دم ةالا تط  

تذت    1990 تفاقيظ( ترطي ح  مي داي م  نصذد لادذا  كذًم  تتذامي  مدع اقذام   متذي أصذنحم دنذً نذنظ 

قذظ  ماداليذظ فذي  ملطذاع  مقدذ دي نصفظ ل عيظ كذا  ذالل نذن  م. كدذا لداذم  مل مذظ لاذل تشذايا  مدفا 

نفعلي   م ليفظ  مقد ديظ   مدتننام   مدنشذآم  مقد ديذظ حيذل أصذنحم  مدفا قذام فذي ىذً   ملطذاع تذت   

 أيقا نصفظ دنتلدظ كا  الل نن  م لال غع ع  مدفا قام في  ملطاع  مةا .

 لدام  مل مظ دم ا ظ أةعى لاذل تنديذظ قذلع م  دذتىالم  مدتفا قذيم دذم ةذالا تنلذي   مقليذل دذم 

ي  مقدذذا  مذذل مي أ   منذذل  م   مداتليذذام حذذ ا  مدفا قذذظ  ماداليذذظ  تلنيات ذذا  ًمذذ  نامتقذذا م نذذ  د دذذا دكتذذ

 مدعكذذد  مقعنذذي إلل عخ  مقدذذا   متشذذريا.  قذذل تذذ   تشذذعي  دد اذذيم لذذم  مدنلدذذام  منلانيذذظ بصذذحاي  مقدذذا 

اا في ىًه  منل  م   مداتليام.    مقد 

  نتعشال  ن حكا   مدالخ  م ادنظ دم ىًه  وتفاقيظ  متي ت اي لال كا ل مظ لق  لنشاد أا دخ ماتحكذي  

تت مل لنل  وحتكا  لمي ا ناتفاق  مطعفيم تن يظ دا قل ينش  دم ةالد ننذني فشذا  مدفا قذظ  ماداليذظه يلذع  

إلطذذاعي  مدنذذع  قنذذا كذذا ا مذذظ دذذم  مدفا قذذام  ماداليذذظ نذذيم دنلدذذظ أصذذحاي  مقدذذا )  وتحذذال  وتفذذاق  

 مت نني ماصنالظ   متااعخ   مصنالام  متلايليظ (  دنلدذظ  مقدذاا ) وتحذال  مقذا   مت ننذي ماشذرا ( تكذ يم 

قذافظ لمذل دد اذي مانظ دعكديظ مادفا قام تتعكي دم  ال ظ ألقاد لم كا دذم  مدعكذديتيم  منلذانيتيم ناإل

 د عخ  مشت م  واتداليظ تت مل ىًه  ماانظ دناللخ  بطع د  مدتفا قظ لال تاا د  مصق نام  متي تنشذا 

 ندناننظ  مدفا قام  ماداليظ قصل  مت صا لمل  تفاق . 

 فذي حامذذظ لذذل  فذض  مدنذذائا  متذذي تنلذذل دحذا ةذذالد نذذيم  بطذذع د  مدتفا قذظ لاذذل دنذذت ى  ماانذذظ 

 مدعكديظ مادف قام فإم  ىًه  مدنائا تعفا لمل  ماانظ  م ال يظ مادفا قام  متذي تتعك ذي دذم  ديذع  مشذت م 

يذظ  عئذذيس  وتحذذال  مت ننذذي ماصذذنالظ   متاذذاعخ   مصذذنالام  متلايليذذظ   بدذذيم  مقذذا  مالتحذذال  مقذذا   واتدال

  مت نني ماشرا  ًم  قصل  منم في ا ن ائيا.

ذ  ننذةظ دذم  – 8 لدال ن حكا   مدالخ  منانقظ لشعخ دم نلا   تفاقيام  ت صذيام  مقدذا  مقعنيذظ ت ا 

اا  متاميظ: ىً    متلعيع لمل دنلدام أصحاي  بلداا   مقد 

 الام  متلايليظه وتحال  مت نني ماصنالظ   متااعخ   مصن -

  وتحال  مت نني مافالحظ   مصيل  منحعيه -
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  وتحال  مقا   مت نني ماشرا. -

 

 جنة للرد انتهت إلى ما يلي:* وبدراسة الل

 1979( لسززنة 11اللجنزة علمزاً بمززا جزاء فزي تقريززر الجمهوريزة التونسزية الخززاص باإلتفاقيزة رقزم ) أخزذت

ات التزي تحزول دون ، وتأمل فزي إتخزاذ اإلجزراءات الالزمزة للتغلزب علزى الصزعوبالمفاوضة الجماعيةبشأن 

 التصديق عليها.

 

* * * 

 

 بشأن عمل األحداث. 1996( لسنة 18العربية رقم ) اإلتفاقية -د

دذذم  ماد  عيذذظ  1996منذذنظ ( 18 صذذا دكتذذي  مقدذذا  مقعنذذي تلعيذذع حذذ ا  وتفاقيذذظ  مقعنيذذظ عقذذ  )

  ااد في  معل دا ياي: – مت ننيظ 

 مدةتصذظ  ظنش م لدا  بحل ل لاذل  منذاط 18ت  لعض  تفاقيظ  مقدا  مقعنيظ عق   – 3و  2و  1   

كدذا  1996أ م  28 مدتعخ في  304 مناطظ  متشعيقيظ  متي ىي دااس  من  ي  ًم  نامدكت ي للل  )أي

أ م  31 مدتعخ في  315ت  للال   مدليع  مقا  مدنلدظ  مقدا  مقعنيظ ن ً   مقعض ندلتقل  مدكت ي للل 

1996.) 

  وتفاقيظ. مناطظ  مدةتصظ نامتصلي  لادا ن ًه  أةًم قل  

 ياي: نامةص   فيدات ال  ةتالفام نيم  متشعيا  مت نني  أحكا   وتفاقيظ  تتد ا  – 4

 وتفاقيظ أم يحصا  بحل ل  مًيم يقدا م ندلتقذل للذل لدذا لاذل  لشعخ دمت اي  مدالخ  منالنظ  -

أاع و يلا لم  محل  بلنل مألاع  مدلعع في كا ل مظ دا دع لاخ  حتناي ًم   ف  نالام لدا   في حيم 

ت اي  ب  دع  مقانطظ مألاع  بلنل  مدقد م مدةتاد  مد م غيع  مفالحيذظ فذي  متشذعيا  مت ننذي نذ م و 

 دم  باع  بلنل  مدقد م. % 85ننظ لم  18مقداا ل م يلا أاع  

تلع  مدالخ  مقشع م دم  وتفاقيظ ح   مقادا  محلل في ع حظ أنن ليظ لمد ديذظ دلف لذظ  باذع دذلت ا  -

نالظ دتصاظ لال  بقا في حذيم أم  متشذعيا  مت ننذي و ي اذي أم تكذ م  مع حذظ  بنذن ليظ دلف لذظ  24

 ل ل أ  مريعى . باع ن  د نامنننظ مألح
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ت اي  مدالخ  محاليظ   مقشع م أم يتدتا  محلل ن ا ي دلخ  إلاادخ لفقظ   حلخ لال  بقا  أم يتدتذا  -

 ن ا في  مدلخ ةالا نفس  مقا  في حيم و يتقدم  متشعيا  مت نني أحكادا في ىً   مش م.

ايم مليذذ  لاذذل كيفيذذظ ت اذذي  مدذذالخ  منالنذذظ   مقشذذع م لاذذل صذذاحي  مقدذذا تذذلعيي  بحذذل ل  مقذذاد -

 نتةل    نائا  منالدظ   مصحظ  مد نيظ  أم يع قي تطنيل ا  يتدم  نتفالت   دم تاذ   م نذائا فذي حذيم و 

 ي ال د ا ىً   ومتد   نامتشعيا  مت نني.

تاد   مدالخ  متانقظ   مقشع م لال كا صاحي لدا يقدا ملي  أحل ل أم يقا في دكذام لذاىع فذي  -

كا   مةاصظ نتشريا  بحل ل  أم يناغ  ما ظ  مدةتصظ ن نداد  بحل ل  مذًيم يقداذ م مليذ  د قا  مقدا  بح

 ألداعى   تاعيخ  متحاق   نامقدا في حيم و يتقدم  متشعيا  مت نني أحكادذا تاذد  صذاحي  مقدذا نتقايذ  

  بحكا   مةاصظ نتشريا  بحل ل  إلنالغ  ما ظ  مدةتصظ نابحل ل  مًيم يقدا م ملي . 

 و ت ال صق نام غيع  مصق نام  متشعيقيظ  مدًك عخ نانلا.  – 5

نل   متشعيا  مت نني لدا  بطفاا في  تااه حدايت   دم  متشريا  مدنكذع مدذا مذ  دذم تذ  يع نذاني  – 6

 لال  ملع نظ.  لال د  لنت  لال صحت    ند ى   منلني   مقلاي 

عنذذ ا دقذذاييع  مقدذذا  مل ميذذظ   مقعنيذذظ ًمذذ  نحكذذ   يلذذ    متشذذعيا  مت ننذذي لاذذل نفذذس  مدنذذال   متذذي تك

دصالقظ ت نس لال  مقليل دم  تفاقيام  مقدا  مل ميظ  مةاصظ ن ً   مدااا  دم أىد ذا  تفاقيذظ  مقدذا  مل ميذظ 

نشذ م أنذ أ أشذكاا لدذا  182نش م  منذم  بلنذل مالنذ ا فذي  مقدذا   تفاقيذظ  مقدذا  مل ميذظ عقذ   138عق  

 ياي: فيدا مدنال    تتد ا ىًه بطفاا. 

 تحليل  منم  بلنل ملن ا  بطفاا في  مقداه  -

 لاناعيظ لاع د  مفح   مطني مت ىيا  بطفاا ماقداه  -

 تحليل نالام  مقدا  مي ديظه -

 تحايع  مقدا  ماياي مألطفااه -

  مقاداه  نالدظ  مطفا محفال لال صحظ  -

  منن يظ   دم  مع حظلقع ع ح   مطفا  مقادا في حل ألنل دم  باع  -

 ةامصظ  باعه     

 لقع ع لل نام مادةامفيم مألحكا   مدنلدظ مقدا  بطفاا. -

 * تحليل  منم  بلنل مالن ا في  مقدا
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حل ل  متشعيا  مت نني  منم  بلنل مالن ا في  مقدا في دةتاذد  بنشذطظ  وقتصذاليظ  مةاقذقظ مدااذظ  

م  مًي تنت ي فيذ  لاناعيذظ  متقاذي   بنانذي  فلذا مالذان م  متذ اي ي ننظ كلاللخ لادظ  ى   من 16 مشرا نـ 

  مدتقاذذ  نامتعنيذظ   متقاذي   مدلعنذذي   مذًي يلذذع لاناعيذظ  متقاذذي   2002ا يايذظ  23 مدذتعخ فذذي  80لذلل 

ا يايذظ  29 مدذتعخ فذي  65ننظ )لادا  أم ىً   ملان م  مت اي ي أمرل  ملان م لذلل  16 بناني لمل نم 

 .(16دتقا  نامنلا   متعن ي  مًي كام ين  أيقا لال لاناعيظ  متقاي   بناني لمل نم  م 1991

 ن ذذلد حدايذذظ  مفئذذام  مةص صذذيظ دذذم  متشذذريا  مدنكذذع   ونذذترالا  وقتصذذالي تذذ   متعفيذذا فذذي  منذذم 

قذنط ننظ  ًم  تداشيا دا أحكا  دااذظ  مشذرا  متذي ت 16ننظ لمل  14 بلنل مالن ا في  مقدا  مدندمي دم 

 ننظ. 16مالن ا في  مقدا  كًم  دا لمد ديظ  متقاي   بناني لمل  16 منم  بلنل نـ

 بلنل دن ا دا ى  في  تااه  متعفيا في ىً   منم ةاصظ في   نت ناد م مانم يتقدم  متشعيا  مت نني 

لً  تقاذ    بلداا  متي تد ا ةطع  لال صحظ  نذالدظ  أةذالق  بطفذاا  دن ذا دذا ىذ  فذي  تاذاه  متةفذيض

 بدع نابشراا  مفالحيظ  مةفيفظ   بلداا  مةفيفظ في  بنشذطظ غيذع  مصذناليظ  غيذع  مفالحيذظ أ  كذًم  فذي 

 تااه  ونت ناد  مكاي دم تطني   بحكا   مقانطظ مانم  بلنل ةاصظ في  مقدذا  مذًي يلذ   نذ   بطفذاا فذي 

 دل عس  متقاي    متك يم  مد ني   مدتننام  مقائايظ.

 لاناعيظ لاع د  مفح   مطني مت ىيا  بطفاا ماقدا. *

(  63لمذل  61دذم  ) مفصذ اأقعم دااظ  مشرا لاناعيظ  مفح   مطني  مدااني مت ىيا  بطفاا ماقدا 

ننظ لو نقذل ةقذ ل   مفحذ  طنذي دقدذ  ي نذم أىايذت    18لً   قتقم أن  و يا د تشريا  بطفاا ل م 

 ماليا  نامقدا  مًي ني كا م  .

 ننظ. 18 ياي  م يك م ت ىيا  بطفاا ماقدا  مًي يناشع ن  د ق ع دع قنظ طنيظ دنتدعخ لمل نا غ 

 6دم ا ظ أةعى لنلاد  مطفا في لدا  لو نقذل تاليذل  مفحذ   مطنذي فذي فتذع م و تتاذا د   و يدكم

 أش ع. 

  مطني.كدا يدكم متفلليظ  مشرا  متفلليظ طي  مشرا أم تطانا تاليل م ةاصظ مافح  

أدا نامنننظ مألشراا  متي في ا أةطاع لال صذحظ  مطفذا فذإم  مفحذ   مطنذي مات ىيذا ماقدذا  تاليل تذ   

 ننظ لال  بقا.  21تت  صا لمل نا غ 

 18كدا ة ا متفلليظ طي  مشرا دناشعخ أ  نطاي دم تفلليظ  مشرا لاع د فحذ  طنذي مألطفذاا ل م  

دا لً  كام  مقدا  مدكاف م ن  يف ق طاقات  .  دك ذم تفلليذظ  مشذرا دذم   ًم  مدقعفظننظ  مدلن ميم في  مقدا 
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 60 ) مفصذايف ق طاقات    مد ك ا لمي  مح  في طاي ت قيد  مطفا لم  مقدا نامدتننظ لً  تني م أم   مقدا 

 اليل دم دااظ  مشرا(

 * تحليل نالام  مقدا  مي ديظ نابلداا  مةفيفظ

 مي ديظ  متي يا د في ا تشريا  بطفاا ن لداا ةفيفظ في  بنشطظ غيذع  حل ل  متشعيا  م طني  منالام 

يفذ ق  أوننظ لاذل  16 مصناليظ  غيع  مفالحيظ ننالتيم في  مي   نامنننظ مألطفاا  مًيم تلا  ألداعى  لم 

 نالام في  مي  . 7داد ع  منالام  مدةصصظ مالع نظ   بلداا  مةفيفظ 

 ا  مةفيفظ أ ناد أيا   مع حظ  بنن ليظ. يحاع تشريا  بطفاا نابلدا

 * تحايع  مقدا  ماياي مألطفاا 

تل   لال دنلأ تحايذع تشذريا  ي مألطفاا في  ملطاع غيع  مفالحيلم   بحكا   مدتقالظ نتنلي   مقدا  مايا

دم دااظ  مشرا أن  و يدكم تشريا  بطفاا  منامريم دم  مقدع أقا دم  65 بطفاا ميال حيل  قتقل  مفصا 

نالظ دتتاميظ تلةا في ا  مدلخ دا نيم  منالظ  م ادنظ مذيال   منذالظ  م ادنذظ  14ننظ ةالا دلخ و تلا لم  14

ننظ و يدكذم تشذريا   فذي  مايذا ةذالا  18ننظ  تلا لم  14ألداعى   صناحا. كدا أم  بطفاا  مًيم تف ق

 66نالظ دتتاميظ تشدا  مفتعخ  مددنيظ دذا نذيم  مقاشذعخ مذيال   منالنذظ صذناحا ) مفصذا  12فتعخ و تلا لم 

 . مشرا(دم دااظ 

ا  منذامريم دم دااظ  مشذرا تشذريا  بطفذا 67  نت ناد  مدنلأ تحايع  مقدا  ماياي مألطفاا أااد  مفصا 

نذنظ مذيال  ًمذ  فذي صذ عخ  ملذ خ  ملذاىعخ  نامننذنظ مألطفذاا  مدتذلعنيم  18ننظ كاداذظ  ل م  16دم  مقدع 

 نامدةاند  في  بشراا  متي يك م في ا  مقدا دت  صال.

دذم دااذظ  مشذرا ( أم يتدتذا  بطفذاا  74أدا في  منشاط  مفالحي فلل أ اي  متشذعيا  مذ طني ) مفصذا 

نالام  10ننظ  لم  16نالظ دتتاميظ نامنننظ مألطفاا ل م  12فتعخ ع حظ ميايظ و تلا لم ننظ ن 18ل م 

ننظ نشعط  محص ا لال ع حذظ تق يقذيظ ةذالا  18  16دتتاميظ نامنننظ مألطفاا  مدتع  حظ ألداعى  نيم 

  من اع.

 حا. م  مقاشعخ ميال   مةادنظ صناننظ ن ي لدا كام ني 18 و يدكم تشريا  بطفاا ل م 

 * حدايظ  مطفا دم  بلداا   مد  ل  مةطعخ  دم  بلداا  مشاقظ 

تقدم  متشعيا  مت نني أحكادا ت لد لمل حدايظ  مطفا  مقادذا دذم نقذض  مدذ  ل  مةطذعخ كامعصذا  

 بنيض   بشقظ  مدتينظ  لال تةفيد ليد  مقدا لاي   ًم  نامةص   نتحايع تكايد  مطفذا  مذًي يلذا 
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قص ى ماحد وم أقا ددذا ىذ  دحذلل   نتحليل أ د م  ولتياليظنالام د ئلخ لم  مدلخ ننظ ن 18لدعه لم 

خ في  )قع عماك  ا   (.2007فيفعي  14 ديع  مشت م  واتداليظ   متقادم   مت ننييم نامةاعج  مدتع 

ع في ا تشريا  بطفاا ل م  ننظ  ىي  بلداا  18كدا حل ل  متشعيا  مت نني  بلداا  مةطعخ  متي يحا 

 متي تد ا ةطع  لال صحظ  نالدظ  بطفاا د ا  بلداا تحم نطح  بعض في  مدناا    مدلاطا   مقدا 

  ا ذظ  مننذاد م  مشذاىلظ في قن  م صعد  مدياه   مقدا في  بفع م  مدقلخ  مص ع  نن   مدقالم   مقدذا ن

 في صنالظ  مدتفاع م  نلا ا  صنالظ دنيذل م  محشذع م  كذًم   بلدذاا  مدةاذظ نذ ةالق   كابلدذاا فذي 

صذذنالظ  تاذذاعخ  مدشذذع نام  مكح ميذذظ   مقدذذا نذذامن  لي   مدالىذذي  مايايذذظ   محانذذام )قذذع ع  ديذذع  مشذذت م 

 ( . 2000اانفي  19 واتداليظ  مدتعخ في 

أةعى  متشعيا  مت نني شع ط دنح عة   مقدا  مفعلي متدكيم  بطفاا دم  مل  ع   قنط دم ا ظ

في  محفالم  مقد ديظ أ   مدشاعكظ كدد ايم أ  دد ايم  ان ييم )قع ع  ديع  مشت م  واتداليذظ  مدذتعخ فذي 

 ( في  بلداا  منيندائيظ.2000في اان 19

 * ح   مطفا  مقادا في  باع   مع حظ

 مت نني  با ع  ملنيا م ً   مصند دم  مقداا حيل  قتقذم  ب  دذع  مقذانطظ مألاذع  حل ل  متشعيا 

نذنظ أاذع  يلذا   18 بلنل  مدقد م في دةتاد  مد م غيع  مفالحيذظ أنذ  و يدكذم أم يتلاقذل  مشذنام ل م 

 نامدائظ دم  باع  مًي يتلاقاه  مقادا  مك ا. 85لم 

( دم دااظ  مشرا 113م طني ) مفصا  باع دك م  متشعيا   في دا يتقا  ناإلاادخ  منن يظ ةامصظ  

مظ ماك  ا ) ىي   بطفاا  مدشترايم نابنشطظ غيع  مفالحيظ دم عةصظ نن يظ ةامصظ  باع تف ق تا   مدة  

ي دذا دذم أيذا   مقدذا(.  قذل  12ي دذا ل ةذا في ذا  15 معةصذظ  مادايذظ  أم تتاذا دي   لم كا شذ ع نذل م 

كذا شذ ع ل م أم تتاذا د  مدذل خ  مادايذظ  نيذ ديم لذمنذنظ  18مننذنظ مألطفذاا ل م قنطم ىًه  معةصذظ نا

ي دا دم أيا   مقدا  ني    نصد لم كا ش ع دم  مقدا  مفقاذي ل م أم  24ي دا ل ةا في ا  30ماعةصظ 

  ح ي دا دم أيذا   مقدذا  ًمذ  نامننذنظ ماقدذاا  مدتذع 18ي دا ل ةا في ا  22تتاا د  مدل خ  مادايظ ماعةصظ 

 ننظ.  20  18 ألداعى  نيم

 * دع قنظ تطني   بحكا   مدنلدظ مقدا  بطفاا  

مقدام دع قنظ نااقظ متشعيا  مشرا ندا في ًم   بحكا   مدنلدظ مقدا  بطفاا كاد  متشذعيا  مت ننذي 

 مشذذرا  ألذذ  م تفلذذل  مشذذرا نامنذذ ع لاذذل تطنيذذ   بحكذذا   ملان نيذذظ   متعتينيذذظ   متقاقليذذظ  مقذذانطظ مقالقذذام

 دم دااظ  مشرا(. 170  مناتاظ لن ا  ًم  في اديا دياليم  منشاط  مةاققظ مدااظ  مشرا ) مفصا 
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كدا يت مل  بطناد دتفلل   مشرا  من ع لال تطنيذ   متشذعيا  مدتقاذ  نامصذحظ   منذالدظ  مد نيذظ  ًمذ  

 دم نفس  مدااظ(. 29نامتنني  دا دتفللي  مشرا ) مفصا 

نني لال صاحي  مقدا دن  لفتع يتقدم أنذداد  تذ  عيخ  ولخ كذا  بشذةا   أ اي  متشعيا  مت 

 مدشذذترايم مليذذ    مذذًيم يلذذا نذذن   لذذم  دانيذذظ لشذذع لادذذا  طنيقذذظ نشذذاط    لذذلل نذذالام لدا ذذ   فتذذع م 

 يلذل   ىذً   مذلفتع لمذل ألذ  م تفلذل  تحتذ ي لاذل نيانذام طنيذظ. أو نتع حت     مش الخ  مد نتظ بىايت   لال 

 دم دااظ  مشرا(. 59 مشرا  أل  م تفلل طي  مشرا  دد اي  مقداظ لنل طان   ) مفصا 

 24 معلع  مدةامفيم مألحكا   مدنلدظ مقدا  بطفاا أقع  متشعيا  مت نني دقافت   نةطيذظ تتذع  ح نذيم 

دم دااذظ  مشذرا(  تطنذ   مةطيذظ لذم كذا لادذا دنذتةل  فذي لذع د دةامفذظ  234ليناع  ) مفصا  60  

حكا   ملان نيظ أ   متعتينيذظ أ   متقاقليذظ لاذل أم و تفذ ق اداذظ  مةطايذا ةدنذظ آود لينذاع.  فذي صذ عخ مأل

 دااظ  مشرا(. دم 237  236 مق ل يقالد  مقلاي ) مفصالم 

ض  مطفذا مالنذترالا  وقتصذالي ) مدقذعد نامفصذا  دذم دااذظ حدايذظ  26 تالع  إلشاعخ لمذل أم تقذع 

في لع د دةامفظ مالان م أ  تكايف  نقدا دم ش ن  أم يق قذ  لذم تقايدذ  أ  يكذ م   مطفا ن ن  تشريا  مطفا

قاع  نصحت  أ  نالدت   منلنيظ أ   مدقن يظ( ى  دم نيم  محاوم  مصقنظ  متي ت لل صحظ  مطفا أ  نالدت  

نذل ي حدايذظ دم دااظ حدايظ  مطفا   متذي يدكذم أم يتذلةا في ذا د 20 منلنيظ أ   مدقن يظ  مدًك عخ نامفصا 

  مطف مظ.

 *تعزيز حقوق الطفل في المجاالت األخرى  

مذ  تلذذد  مقنايذذظ نابطفذاا لنذذل تنلذذي  لدا ذ  نذذا شذذدام داذاوم أةذذعى دذذم ةذالا نانذذاظ دتكاداذذظ دذذم 

 إلاع د م  أقعت ا  مل مظ  مفائلت   حعصا دن ا لال تقديد  حل ق   في دةتاذد  مداذاوم  ت يئذت   متحدذا 

الل في أفقا  ملع د  نًكع  دم ىًه  إلاع د م لحل ل دااس ألال ماطف مذظ   لقذع ع دنت ميظ شت م  من

ننظ   مدصالقظ لال  تفاقيظ  بد   مدتحلخ  مدتقالظ نحل ق  مطفا  دتانقذظ  16 متقاي   بناني  إلاناعي لمل 

حدايذظ  تط ع حل ق  مطفا نصفظ دنتدعخ دم ةالا للل ل تلعيع نن ي ح ا  قذا  مطف مذظ  لصذل ع دااذظ

 مطفذذا   متذذي تقذذدم حذذ   مطفذذا فذذي  متدتذذا ندةتاذذد  متذذل نيع  م قائيذذظ ً م  مصذذنرظ  واتداليذذظ   متقايديذذظ 

  مصحيظ  نريعىا دم  بحكا    إلاع د م  مع ديظ لمل حدايت  دم كافظ أشكاا  مقند أ   مقعع أ   إلنادخ 

 تت ا لمل لنادخ  مدقاداظ أ   ونترالا .    منلنيظ أ   مدقن يظ أ   ماننيظ أ   إلىداا أ   متلصيع  متي 
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لال أم  حل ق  مطفا لال أن ي   لال  مل مذظ قذدام  مكع دذظ  47 قل أك ل  ملنت ع  مت نني في فصا  

  مصحظ   معلايظ   متعنيظ   متقاذي  لاذل  مل مذظ تذ فيع اديذا أنذ  ع  محدايذظ مكذا   بطفذاا ل م تدييذد  فذ  

  مدصامح  مفقال ماطفا.

دم حدايظ  بحل ل دم ةالا  ملان م  بناني  ماليل لذلل   11 مدذتعخ فذي  2017منذنظ  58 قل تقد 

  مدتقاذذ  ناملقذذاد لاذذل  مقنذذد قذذل  مدذذعأخ.   لتنذذع  مدذذعأخ   بطفذذاا  مدليدذذيم دق ذذا   مذذًيم  2017أ م 

 حلذ ق   حعيذات   دقن ي أ  للاي أ  نفني أ   قتصالي أ  ت   حعدان   دم  متدتا ن نلني أ أصين   نقعع 

(. 3طعي  أفقاا أ  أق  ا أ  حاوم لىداا تشك ا  نت اكا مالذ  نيم  ماذاعي ن ذا  مقدذاه قذحيظ ) مفصذا  لم

ش    ام ا(. 226 مفصا ) مانني  يك م  مقلاي دقالفا لً  كام  مطفا قحيظ ماتحع 

 نتعشال  ن حكا   مدالتيم  م ام ظ   منانقظ دم  وتفاقيظ  متي ت اي أم و يتقاعض لدا  محلل دذا  - 7

 متقاي   إلمد دي  مدقن ط في نع دأ كا ل مظ دم  مذل ا  بلقذاد ب نحيذل أم و تلذا نذم  ومتحذاق نامقدذا 

ظ  مشرا  مدنلح ناملذان م لذلل دم داا 53لم  محل  بلنل منم لتدا  دعحاظ  متقاي   إلمد دي ب قنط  مفصا 

 منم  بلنل مالن ا في  مقدا في اديا  بنشطظ  مةاقذقظ م ذًه  مدااذظ  1996ا يايظ  15 مدتعخ في  62

نذنظ  ىذ  نفذس  منذم  مذًي تنت ذي فيذ  لاناعيذظ  متقاذي   بنانذي كدذا ىذ  دنصذ   لايذ  ناملذذان م  16  نذـ

   مدتقا  نامتعنيظ   متقاي   مدلعني . 2002ا يايظ نل ح  23 مدتعخ في  80 مت اي ي للل 

 نتعشال  ن حكا   مدالخ  مقاشذعخ دذم  وتفاقيذظ  متذي ت اذي لاذل كذا ل مذظ تحليذل  بلدذاا  مةطذعخ أ   -

ذذع في ذذا تشذذريا  محذذلل قنذذا نذذم  م ادنذذظ لشذذعه قذذنط قذذع ع  ديذذع   مقذذاعخ نامصذذحظ أ   بةذذالق   متذذي يحا 

 ىًه  بلداا. 2000اانفي  19 مشت م  واتداليظ  مدتعخ في 

لدال ن حكا   مدالخ  منانقظ لشعخ دم نلا   تفاقيام  ت صيام  مقدا  مقعني ت ا  ننةظ دم ىً   – 8

   متاميظ: متلعيع لمل دنلدام أصحاي  بلداا   مقداا 

  .لظ   متااعخ   مصنالام  متلايليظ إلتحال  مت نني ماصنا -

  .ل  مت نني مافالحظ   مصيل  منحعي إلتحا -

    ماشرا. إلتحال  مقا   مت نني  -
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 1996( لسززنة 18اللجنزة علمزاً بمززا جزاء فزي تقريززر الجمهوريزة التونسزية الخززاص باإلتفاقيزة رقزم ) أخزذت

اإلجراءات الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحزول دون التصزديق  بشأن عمل األحداث، وتأمل في إتخاذ

 .عليها

* * * 

 

 بشأن تفتيش العمل. 1998( لسنة 19اإلتفاقية العربية رقم ) -ه

دذذم  ماد  عيذذظ  1998 ( منذذنظ19 صذذا دكتذذي  مقدذذا  مقعنذذي تلعيذذع حذذ ا  وتفاقيذذظ  مقعنيذذظ عقذذ  )

  ااد في  معل دا ياي: – مت ننيظ 

نش م تفتيش  مقدذا لاذل  منذاط  مدةتصذظ )أي  19ت   لعض  تفاقيظ  مقدا  مقعنيظ عق   – 3و  2و  1

. 2001فيفذعي  23 مدذتعخ فذي  38151 مناطظ  متشعيقيظ  متي ىي دااس  من  ي(  ًم  نذامدكت ي لذلل 

 9 مدذتعخ فذي  38166 ت   للال   مدليع  مقا  مدنلدظ  مقدا  مقعنيظ ن ً   مقعض ندلتقذل  مدكتذ ي لذلل 

 .  2001داعس 

  مناطظ  مدةتصظ نامتصلي  لادا ن ًه  وتفاقيظ. أةًم قل 

 ت ال  ةتالفام نيم  متشعيا  مت نني  أحكا   وتفاقيظ  تتد ا ةاصظ في دا ياي:  – 4    

ت اي  مدالخ  ب مل دم  وتفاقيذظ لاذل كذا ل مذظ أم تذنل   تفتذيش لدذا دذم ةذالا  ملذ  نيم   بنلدذظ  -

خ م ا في اديا قطالام  أداكم  مقدذا فذي حذيم أم   متشذعيا  مت ننذي نل ذ  تفتذيش   ما  ئح   ملع  ع م  مدنفً 

 مقدذذا فذذي اديذذا  بنشذذطظ  مةاقذذقظ مدااذذظ  مشذذرا   متذذي  و تشذذدا قطذذاع  م ليفذذظ  مقد ديذذظ. لادذذا  أم  

 منلذا   مدتقا  نقذنط  1983 12 مدتعخ في  112 مد لفيم  مقد دييم يةقق م لمل أحكا   ملان م للل 

 .1997ليندنع  20 مدتعخ في  83 بناني  مقا  بل  م  م ليفظ  مقد ديظ كدا  قا تنليح  ناملان م للل 

ت اي  مدالخ  منانقظ لشع دم  وتفاقيظ أم و ت كا لمذل  ما ذظ  مدةتصذظ نذامتفتيش أ  نامدفتشذيم أيذظ   -

 محيذذال  مالددذذيم مادفتشذيم فذذي لالقذذت      انذام لقذذافيظ تذت ع نذذانا لاذذل أل ئ ذ   مفقذذاا أ  تةذذا نامنذاطظ أ 

ذاا فذي حذيم أم دفتشذي  مقدذا فذي تذ نس لمذل اانذي د ذاد    بنانذيظ  مدتد اذظ فذي  ن صحاي  مقدذا  ْ   مقد 

 منذذ ع لاذذل تطنيذذ   بحكذذا   ملان نيذذظ   متعتينيذذظ   متقاقليذذظ  مقذذانطظ مقالقذذام  مشذذرا أ   مناتاذذظ لن ذذا فذذام 
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د دظ  مدصامحظ في ند لام  مشرا  ماداليظ  كًم  دتانقذظ ىياكذا  محذ  ع   متشعيا  مت نني أ كا م   أيقا

 نامدتننام.

ت اي  مدالخ  م ادنذظ لشذعخ دذم  وتفاقيذظ نذ م يشذاع  ا ذاد  متفتذيش فذي  قذا  شذتع طام  منذالدظ   -

  مصذذحظ  مد نيذذظ  متذذي يتطان ذذا دذذنح  متذذع ةي  إلقادذذظ  مدنشذذآم فذذي حذذيم أم  متشذذعيا  مت ننذذي و يتقذذدم 

 أحكادا في ىً   مش م.

ت اي  مدالخ  مةادنظ   مقشع م دم  وتفاقيظ ن م ينالل دفتش  مقدا طعفي  إلنتاج في لتناع  نائا   -

 دتطانام  منالدظ   مصحظ  مد نيظ في حيم أم  ىًه  مد دظ تلةا قدنيا في لطاع  مل ع  مًي أ كا   متشعيا 

 مقدذا   مقدذاا نامدقا دذام   وعشذال م  متذي تنذاللى    مت نني مدفت ش  مقدذا  مدتد ذا فذي تد يذل أصذحاي

 لال تطني  تشعيا  مشرا ندا في ًم   مدلتقيام   متقايدام  مدتقالظ نامصحظ   منالدظ  مد نيظ 

دذا دفذتش  مقدذا  تنذ يا  تاد   مدالخ  م ام ظ   م ال  م دم  وتفاقيظ صذاحي  مقدذا   مقادذا نامتقذا م -

 د ا ىًه  بحكا . مو يتقدقياد  ند اد  في حيم أم  متشعيا  مت نني 

 و ت ال صق نام لدايظ تح ا ل م  متصلي  لال ىًه  وتفاقيظ  – 5

نحكذ  دصذالقت ا  1957 نةعطم ت نس في دقاييع  مقدا  مل ميظ  مدنلدظ متفتيش  مقدا دنً نذنظ  – 6

 مةاصذظ نامد قذ ع. مذًم  اذاد  متشذعيا  مت ننذي  مدذنل  متفتذيش  مقدذا  81 مل ميظ عق  لال  تفاقيظ  مقدا 

 دنت حل في أغان  دم دقاييع  مقدا  مل ميظ.

 ملل أ كا  متشعيا  مت نني لمل د لفيم تانقيم م د عخ  مشذت م  واتداليذظ   متقذادم د دذظ  منذ ع   

 يظ  مقانطظلال تطني   بحكا   ملان نيظ   متعتينيظ   متقاقل

 171  170 ) مفصالميا  بنشطظ  مةاققظ مدااظ  مشرا مقالقام  مشرا أ   مناتاظ لن ا  ًم  في اد

 دااظ  مشرا(. دم

 نلع  بىديظ دنائا  مصحظ   منالدظ  مد نيظ  صنرت ا  مفنيظ يل   نامتفلل  مطني ماشرا أطناد د لف م 

 ننييم نامةاعج  مذًيم يك نذ م نذا   متفلذل  مطنذي ماشذرا تانق م م د عخ  مشت م  واتداليظ   متقادم   مت

دم دااظ  مشرا(.  يةقق م لمل نلا  أناني ةا  نامنا   مًي ينتد م لمي  دقن ط ن دع  289) مفصا 

 دم دااظ  مشرا(.     290) مفصا 

لذذا   يةقذذا ألذذ  م تفلذذل  مشذذرا لمذذل  منلذذا   بنانذذي  مقذذا  بلذذ  م  م ليفذذظ  مقد ديذذظ  كذذًم  لمذذل  من

  مدذذنلح  1990دذذاي  30 مدذذتعخ فذذي  891 بنانذذي  مةذذا  نذذ ل  م تفلذذل  مشذذرا  مدقذذن ط نذذابدع لذذلل 

.  يقنط ىً   بدع نامةص   دةتاد  معتذي  متذي يشذدا ا 1997اانفي  20 مدتعخ في  96للل  نابدع
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(   دذلخ دتفلذل شذرا هدتفلذل دعكذدي ماشذرا  ماشذراهدتفلل عئيس  ماشراهنا  أل  م تفلل  مشرا )دتفلل لا  

  متعن    مد ا   مد ك مظ مكا عتنظ  كًم  شع ط  ونتل ي . 

 طنلا مألدع نان   مًكع يلا  نتل ي دتفللي  مشرا ندلتقل قع ع دم  ديع  مشت م  واتداليظ  ًمذ   

  متاميظ:حني  مشع ط 

ا لم طعي   متنديظ  مدناشعخ دم نيم ةعياي دلعنظ تك يم دحل  -           ظ أ  دصالق لاي ا دم لد 

 طعد  إلل عخ م ً   مرعض   مًيم  لتنعم لع نت   دعقيظ طنلا مانلا   بناني م ًه  مدلعنظه

أ  لم طعي  دنالعخ ةاعايظ نامد  ل دفت حظ مادتعشحيم  مدتحصايم لال  إلاادخ في  محل ق أ   -  

اليظ أ  لاذ   دتصذاظ نديذل م  مشذرا أ   مقا    وقتصاليظ أ  لال ش الخ دقالمظ ً م صنرظ قان نيذظ أ   قتصذ

 ( ننظ لال  بك ع لنل تاعيخ لاع د  مدنالعخ.35 منامريم دم  مقدع ةدنظ   ال يم )

 نصذذفظ لادذذظه فذذإم دتفلذذلي  مشذذرا يلذذا  نتذذل ن   دذذم نذذيم ةعياذذي  مدق ذذل  مذذ طني ماشذذرا   ملع نذذام 

متكذ يم  مدةذت   ىذي تةقذا مإلشذع د  واتداليظ  ى  دتننظ لد ديظ ماتقاي   مقامي   منحذل  مقادذي   

 إلل عي مذذ د عخ  مشذذت م  واتداليذذظ فذذي حذذيم أم   إلشذذع د  مقادذذي   منيذذل غ اي تداعنذذ  نصذذفظ دشذذتعكظ 

  د عخ  مشت م  واتداليظ   د عخ  متقاي   مقامي   منحل  مقادي. 

 2861قذل  بدذع لذلل نإحل ل  م يئظ  مقادظ متفلل  مشذرا  ًمذ  ندلت  مشراىً   قل تلل   نا  دتفللي 

  مدتقا  نقنط  منلا   بناني  مةا  ن لقاد  م يئظ  مقادظ  2014ا يايظ  15 مدتعخ في  2014مننظ 

متفلذذل  مشذذرا  لل عخ ند لذذام  مقدذذا نذذ د عخ  مشذذت م  واتداليذذظ  يد ذذا ألقذذاد  م يئذذظ  مقادذذظ متفلذذل  مشذذرا 

  بدذعهدذم ىذً   4 مدنص   لاي ا نامفصا   لل عخ ند لام  مقدا ناكا ةص صيا ينتدا لال كافظ  معتي

  يكا ف م ةاصظ:

خ  - نامن ع لاذل تطنيذ   بحكذا   متشذعيقيظ   متعتينيذظ   متقاقليذظ  مقذانطظ مقالقذام  مشذرا أ   مدناذع 

 لن ا في كا  دااوم  منشاط  مةاققظ مافصا  ب ا دم دااظ  مشرا نصفت   أل  م قانطظ للميظ.

عيم   مقداذظ ناإل - عشذال م   منصذائح  مفنيذظ حذ ا أناذا  م نذائا متطنيذ  تشذعيقام  مشذرا ندل  مدتا 

  مااعي ن ا  مقدا.

 نإلال   مناط ً م  منلع نكا  نل  م  تتقعض م  نصفظ ةص صيظ أحكا  تا   متشعيقام. -

 نامن  ض نامح  ع  واتدالي -
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دتذي  متفلذل  لل عخ  لال خ لاذل ًمذ  لل عخ ند لذام  مقدذاه غيذع أنذ  و يدكذم مدتفلذل  مشذرا  متق ذل ند 

 ند لام  مقدا في نفس  م قم.

ذذام أةذذعى مذذلى  إلل ع م  مقد ديذذظ  مدعكديذذظ أ   ما  يذذظ أ   مدحايذذظ  فلذذا  كدذذا يدكذذم تكاذذيف   نذذ ي د د 

 مألحكا   متشعيقيظ   متعتينيظ  مااعي ن ا  مقدا.

 يتلي  بل  م  مدكاف م نتفلل  مشرا قنا دناشعخ لدا ذ   ميدذيم  فلذا ماتشذعيا  ماذاعي نذ   مقدذا. كدذا 

يتل م  ميديم لال أم و يفش    م  نقل  نلطال   لم  مقدا أنع ع  مصنالظ  نصفظ لادظ أنذاميي  بشذراا 

 . مشرا( دم دااظ 173 متي يدكم أم يطاق   لاي ا أ ناد دناشعت   م ليفت   ) مفصا 

 أ كذذا  متشذذعيا  مت ننذذي بلذذ  م تفلذذل  مشذذرا د ادذذا دتقذذللخ لمذذل اانذذي د دذذت    معئينذذيظ  مدتد اذذظ فذذي 

دم دااظ  مشرا  170 ) مفصادع قنظ تطني   بحكا   ملان نيظ   متعتينيظ   متقاقليظ  مقانطظ مقالقام  مقدا 

 نـ:(.  تتقا   مد ا   بةعى نامةص   

دل   مدتاعيم   مقداظ ناإلعشذال م   منصذائح  مفنيذظ حذ ا أناذا  م نذائا متطنيذ  تشذعيا  مشذرا ) مفصذا  -

 ه مشرا(دم دااظ  170

للال   مناط ً م  منلع نكا نل  أ  تاا د م  تتقعض م  نصفظ ةص صذيظ  بحكذا   ملان نيذظ  مدقدذ ا  -

 دم دااظ  مشرا(ه 170ن ا ) مفصا 

 ةذذتالد أن  ل ذذا فيدذذا يتقاذذ  نلذذع د  مقدذذا   متشذذريا فذذي فذذع ع  منشذذاط تحعيذذع  إلحصذذائيام لاذذل  -

 دم دااظ  مشرا(ه 179 وقتصالي  مةاقا مدع قنت   ) مفصا 

 مت نم دم  مشع ط  متي تتقدن ا  مصفلام  متذي تقلذلىا  مل مذظ   مادالذام  مقد ديذظ دذم حيذل لالقذام  -

 مشرا(هدم دااظ   180 مشرا   نتةل    ميل  مقاداظ ) مفصا 

 دم دااظ  مشرا(. 172دناللخ  من الخ  م وخ في د دظ  مدصامحظ  مدناطظ نق لت   ) مفصا  -

 لال خ لال ًم  يداعس دتفلل   مشرا د ادا لقافيظ تتد ا في دقاماذظ  مند لذام  مفعليذظ   مدصذامحظ 

نظ  ًم  ن ذلد  مقدذا نيم أطع د  إلنتاج في نطاق  إلحاطظ  دتانقظ ىياكا  مح  ع  واتدالي ل ةا  مدتن

لال تاا د  مصق نام  متي تقتعض أطع د  إلنتاج.  ىي د ا  أ نتم  متاعنظ  مقداي ظ لمل حذل   آلم أن ذا مذ  

تت ع نانا لال د ا  دتفللي  مشرا  م  تةا نحياله لد د لالقات  دا  مدذتاعيم أ   مقدذااه نذا أ ذعم لياانذا 

  مدتننظ ناانني ا  وقتصالي   واتدالي. لال  نتتناي  منا   واتداليظ  لال دعل ليظ
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 متدكيم  بلذ  م  مدكافذيم نتفلذل  مشذرا دذم  وقذطالع ند ذاد   لاذل  م اذ   بكدذاه دك ذن    متشذعيا 

 : ياي فيدالخ صالحيام تتد ا دم ل  مشرا(دم دااظ  174  مت نني ) مفصا

نذً ع فذي كذا نذالظ دذم نذالام * لة ا كا دتننظ ةاققظ مدع قنظ  متفلليظ نكا حعيظ  نل م نان  ل

  ماياه من اع أ  

*  ملة ا ن اع  لمل اديا  مدحالم  متي يكذ م م ذ  نذني دنطلذي فذي  فتذع ض ك ن ذا ةاقذقظ          

             متفلليظهمدع قنظ 

ا ن ا دم طعد أصحاي  مدتننامه  ا ندنادم   أشراو ل ل م  * لة ا  مدحالم  متي يتقاطل في ا لد 

لال أن   لنلدا يلا  مليذا  ن شذراا فذي دحذالم دنذك نظ و ياذ د مأللذ  م  مدكافذيم نتفلذل  مشذرا لةذ ا ىذًه 

  مدحالم لو نقل أم ي ًم م   نًم  شاغا ىا.

م  بحكذا   ملان نيذظ أ   متعتينيذظ  ققذ دم أمماتحلي  نحل يع ن  وددا  * لاع د كا فح  أ  عقانظ أ 

 دع لات ا فقايا  ةاصظ: 

 نذذتا  ي صذذاحي  مقدذذا أ  لدذذاا  مدتننذذظه لدذذا فذذع لى أ  ندحقذذع شذذ  ل لذذم اديذذا  مدذذ  ل  مدتقالذذظ  -

 نتطني   بحكا   ملان نيظ أ   متعتينيظ أ   متقاقليظ.    و تقتنع أا نظ  مقداا دم قنيا لفشاد  منع  مد نيه

 م  ذائ   م  اذي دنذك ا أ   إلحتفذال ن ذا ندلتقذل تشذعيا طاي  وطالع لاذل اديذا  منذاالم   مذلفاتع   -

 مشرا  ًم  قصل  مت نم دم دلى دطانلت ا مألحكذا   ملان نيذظ أ   متعتينيذظ  أةذً ننذخ أ  دقذاديم دن ذا. 

 إلاع د  بنحال  مقادظ أ   مةاصظ  متي قل يكاف م ن اه فإم  م    مصفظ  ملان نيظ مدطامنظ أصحاي  مقدذا 

  ائ   مد نتظ ماتصاعيح  متي حعع ىا  ةاصظ  متي م ا صنرظ داميظ  تة   متصذعد فذي نتللي  اديا  م

  مدتننامه

  قق اه مدطامنظ نتقاي   إللالنام  متي تن    بحكا   ملان نيظ أ   متعتينيظ لال  -

لاذل لاذ  أةً لينام دم  مد  ل  مدنتقادظ أ   مدتل  مظ نريظ تحايا ا لال أم يك م صاحي  مقدذا أ  نائنذ   -

دم أم  مدتفلليم أةً   دق   د  ل م ذًه  مرايذظه  يدكذم أةذً ىذًه  مقينذام دذم  مرذاد م   بنةذعخ  اديذا 

 في ا  أداكم  مقداه  بةعى  مدنتشعخ مد  ل 

  مقداهدقاينظ  إلقع ي أ   مصل لم  -

أ  أناميي  مقدذا يدكذم   إلًم ناتةاً تل نيع دم ش ن ا أم تديا  مةاا  مًي تلا دقاينت  في ا اد أ  تعكيي -

أم يكذذ م م ذذ  نذذني دقلذذ ا فذذي  لتناعىذذا د ذذللخ مصذذحظ  مقداذذظ أ  منذذالدت  .  م ذذً   مرذذعض يدكذذن   أم 
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ينًع   صاحي  مقدا ن م يلةا لال  با دخ  مترييع م  مالددظ متطني   بحكا   ملان نيظ أ   متعتينيذظ أ  

 .دم دااظ  مشرا( 175كدا ) مفصا دح متقاقليظ  مدتقالظ نصحظ  مقداا  نالدت   تطنيلا 

 من مجلة الشغل خاصة بما يلي: 291أما األطباء متفقدو الشغل فهم مكلفون وفقا ألحكام الفصل 

  من ع لال تطني   متشعيا  مدتقا  نامصحظ   منالدظ  مد نيظ  ًم  نامتنني  دا دتفللي  مشراه -

 مفنيذظ حذ ا أناذا  م نذائا متطنيذ   متشذعيا  مدتقاذ  لدل ل أصحاي  مقدا   مقداا ناإلعشذال م   منصذائح  -

نامصذذحظ   منذذالدظ  مد نيذذظ  للذذال   منذذاط  مدةتصذذظ نامنلذذائ  أ   متاذذا د م  متذذي يالحل ن ذذا فذذي ىذذً  

  مداااه

 ادا  إلحصائيام   نترالم ا متحنيم حدايظ صحظ  مشراميم  نالدت  ه -

 حالم  مدةصصظ م اهدع قنظ دصامح  داادا طي  مشرا   مدصالقظ لال  مد -

  مدناىدظ في للل ل داد لظ نطاقام مقنط  بدع ض  مطنيقيظ  متي تصيي  ميل  مقاداظه -

  مفصا في  مند لام  مدتقالظ نامفح    مطنيظ ماشراميمه -

 دع قنظ  مقالج  مدنلى لمل  مدصانيم نح  لل  مشرا   بدع ض  مد نيظ. -

 مل  بطنذاد دتفلذل   مشذرا فحذ   مشذراميم  أةذً اديذا  مقينذام  نذقيا ما قايذظ دذم  بدذع ض  مد نيذظ يتذ -

 دم دااظ  مشرا(. 292ةاصظ  مد  ل   مدنتاام  مدنتقداظ قصل تحايا ا ) مفصا 

 يتدتا  بطناد دتفلل   مشرا ننفس  مصالحيام  ننفس  محدايظ في ص عخ دذنق   دذم دداعنذظ د ذاد   

 دم دااظ  مشرا(. 292   متي أ كا ا  متشعيا مدتفللي  مشرا ) مفصا

 مدع قنذذظ تطنيذذ  تشذذعيا  مشذذرا يلذذ   ألذذ  م تفلذذل  مشذذرا نقذذلخ أنذذ  ع دذذم ديذذاع م  متفلذذل نذذًكع دن ذذا 

 مدتانقذظ  متذي ت ذلد لمذل  متحلذ  دذم دذلى  دننلاه  دياعخنامةص    مدياعخ  مل عيظ  ىي دياعخ دنعداظ 

خ  مفائيذذظ  متذذي تذذ تي لاذذل ل ذذع شذذكايظ يكذذ م لد مذذظ  مدةامفذذام  متذذي تدذذم دقاينت ذذا فذذي ديذذاعخ نذذانلظ   مديذذاع

 نلانت  . أ دصلعىا لالخ  مقداا 

أم يك ن   حادايم م  يلظ ت نم  ليفت   ) مفصا   مشراه لنل قياد   ندياعخ تفلل يتقيم لال أل  م تفلل 

ع يقذ ك ذً  قذلدم دااظ  مشذرا(  أم يقادذ   صذاحي  مقدذا أ  نائنذ  نلذل د   دذا مذ  يذع   أم  للالدذا  174

 دم دااظ  مشرا(. 174نناالظ  معقانظ ) مفصا 
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كذذا شذذكايظ يلذذا في ذذا مفذذم أنلذذاعى  لمذذل  اذذ ل ليذذي فذذي أا ذذدخ  يقتنذذع   دصذذلعكدذذا يتقذذيم لاذذي   أم 

 مدتننذظ أ  دةامفذظ مألحكذا   ملان نيذظ أ   متعتينيذظ دذذم  بنذع ع  منحتذظ  ياذي لاذي   أم و يقادذ   صذذاحي 

 دم دااظ  مشرا(. 173 اي شكايظ ) مفصا  مقدا أ  نائن  ن ن  أاعى تفلل ند

دذذم دااذذظ  مشذذرا(  مذذًم  ف ذذ  يقذذاين م  174 بلذذ  م تفلذذل  مشذذرا صذذفظ  مقذذانطظ  مقلميذذظ ) مفصذذا 

 مدةامفام  يحعع م فذي شذ ن ا دحاقذع يقتدذل لاي ذا دذا مذ  ي نذم دذا يةامف ذا  تحذاا  مدحاقذع دذم طذعد 

  عيذظ قصذل  متتنذاه  يلذا تحعيعىذا طنلذا مدلتقذيام عتناد تفلليام  مشرا  مدةتصظ تع نيا لمذل  كيذا  ماد

 دم دااظ  مشرا(. 177دااظ  إلاع د م  ماد ئيظ ) مفصا 

 يدكذذم بلذذ  م تفلذذل  مشذذرا  ونذذتقانظ نذذامل خ  مقادذذظ لنذذل قيذذاد   ند ذذاد   كادذذا عأ   قذذع عخ فذذي ًمذذ  

 دم دااظ  مشرا(. 174) مفصا 

دذم دااذظ  مشذرا  240ت   مد اد  ه  قتقل  مفصذا  مقدام حدايظ ةاصظ مدتفللي  مشرا أ ناد دناشع

ليناع  ًم  نلطا  720لمل  144أم  كا دم دنا ل نا دكافا نتفلل  مشرا دم  مليا  ند اد  يقاقي نةطيظ دم 

 منلع لم  مقل نام  مدنص   لاي ا نامدااظ  مانائيظ   مدتقالظ نحامظ ىق  حعدظ د لد لد دي في حاا 

  مق ل تقالد  مقل نظ.دناشعت  م ليفظ  في ص عخ 

 ي اي  متشعيا  مت نني لال دتفللي  مشرا أم يلذلد   كذا  ال ذظ أشذ ع تلذاعيع دفصذاظ لذم  بنشذطظ 

 دم دااظ  مشرا(. 180 متي قاد   ن ا ) مفصا 

 تتذذ مل  إلل عخ  مقادذذظ متفلليذذظ  مشذذرا   مدصذذامحظ فذذي آةذذع كذذا نذذنظ للذذل ل تلعيذذع لذذا  حذذ ا أنشذذطظ 

 م دااظ  مشرا(.د 181دصامح ا ) مفصا 

 مدتقاذذ  نتنلذذي   د عخ  مشذذت م  واتداليذذظ  1996فيفذذعي  14 مدذذتعخ فذذي  296 قذذنط  بدذذع لذذلل 

دشذذد وم دةتاذذد ىياكذذا  إلل عخ  مقادذذظ متفلليذذظ  مشذذرا   مدصذذامحظ  متذذي تشذذتدا نامةصذذ   لاذذل  ذذالل 

  واتدالي  لل عخ  مدصامحظ.لل ع م دعكديظ  ىي لل عخ دع قنظ تشعيا  مشرا  لل عخ  من  ض نامح  ع 

 مدتقاذذ  نقذذنط تنلذذي   دشذذد وم  إلل ع م  1989أ م  4 مدذذتعخ فذذي  1123  فلذذا مألدذذع لذذلل 

دذذاعس  13 مدذذتعخ فذذي  428 ما  يذذظ ماشذذت م  واتداليذذظ   منصذذ    متذذي نلحتذذ   ةاصذذظ  بدذذع لذذلل 

اداليذذظ لاذذل  مصذذقيل ينذذ ع لاذذل دع قنذذظ تشذذعيا  مشذذرا   مقذذدام  واتدذذالي  فذذض  مند لذذام  م ه1995

كدا ت ال  حل م دحايظ متفلليظ   متصامحه ما  ي قن  تفلليظ  مشرا  مًي يحت ي لال  حلخ  مدع قنظ   حلخ 

  مشرا في  مدناط  ً م  مك افظ  مصناليظ.
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  لتناع  مال ع  م ا   مد ك ا متفلليذظ  مشذرا فذي  م قايذظ دذم ند لذام  مشذرا  نامتذامي قذدام  نذتلع ع 

مد نيظه فإم   مل مظ دا  نفكم تقدا لال تحنيم لع د لدا دتفللي  مشرا  ًم  دم ةالا تذ فيع  مقالقام  

 مدحالم   مدكاتي  مدالئدظ متدكين   دم دداعنظ د اد   في أحنم  ملذع د   قذا نذياع م لل عيذظ لاذل 

 تدنح م   داانا. ًدت   ماليا  ندةتاد دياع م  مدع قنظ كدا تقا لال ًدظ دتفللي  مشرا نطاقام نلا نن يظ

  متقصيع لدا تفلليام  مشرا  ما  يظ   مدحايظ ت  تا يدىا نح  نيي.

 متطذذ يع د ذذاع م دتفلذذلي  مشذذرا  اقا ذذ  ي  كنذذ م تطذذ ع  متشذذعيا  واتدذذالي لاذذل  مصذذقيل  مذذ طني 

  لال  مدنت ييم  مل مي   إلقايديه تنل  مفائذلت   لع س  تعنصذام  نذل  م  داتليذام  أيذا  لع نذظ  ًمذ 

ةاصذذظ دذذم طذذعد  مدق ذذل  مذذ طني ماشذذرا   ملع نذذام  واتداليذذظ   مدلعنذذظ  م طنيذذظ مذذإلل عخ   مادقيذذظ 

 مت ننذذذيظ مدتفلذذذلي  مشذذذرا   مادقيذذذظ  مت ننذذذيظ مالذذذان م  واتدذذذالي  كذذذًم   مدعكذذذد  مقعنذذذي إلل عخ  مقدذذذا 

 م.  متشرياه كدا يشاعك م في حالام تك ينيظ في لطاع  متقا م  م نائي دا نقض  منال 

 يشعد  مدق ل  م طني ماشذرا   ملع نذام  واتداليذظ لاذل  متكذ يم  مدنذتدع   معنذكاظ مفائذلخ ألذ  م 

 مدتقا  نقذنط دشذد وم   متنلذي   1993ا يايظ  5 مدتعخ في  1473تفلل  مشرا  ًم  طنلا مألدع للل 

  إلل عي   مدامي م ً   مدق ل.

تفاقيظ  متي ت اي لال  ما ظ  مدةتصذظ نذامتفتيش للذل ل  نتعشال  ن حكا   مدالخ  بعنقيم دم ىًه  و -7

تلعيذذع نذذن ي شذذادا لذذم أنشذذطت ا ةذذالا فتذذعخ و تتاذذا د  ال ذذظ أشذذ عه تتذذ مل  إلل عخ  مقادذذظ متفلليذذظ  مشذذرا 

  مدصامحظ نن يا للل ل تلعيذع يتقذدم نيانذام  دقطيذام لحصذائيظ تنذعد دةتاذد  بنشذطظ  متذي قادذم ن ذا 

ا  مننظ  مدقنيظ ه  ت ا   ىًه  متلاعيع نن يا لمل دكتي  مقدا  مل مي تطنيلا بحكا  دصامح تفلليظ  مشرا ةال

 نش م تفتيش  مقدا  متي صالقم لاي ا ت نس. 81دم  تفاقيظ  مقدا  مل ميظ عق   20 مفصا 

ذ  ننذةظ دذم ىذً   لدال -8 ن حكا   مدالخ  منانقظ لشعخ دم نلا   تفاقيام  ت صيام  مقدا  مقعنيظ ت ا 

  متلعيع لمل دنلدام أصحاي  بلداا   مقداا  متاميظ:

  وتحال  مت نني ماصنالظ   متااعخ   مصنالام  متلايليظه -

  وتحال  مت نني مافالحظ   مصيل  منحعيه -

 ماشرا. وتحال  مقا   مت نني  -
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 1998( لسززنة 19اللجنزة علمزاً بمززا جزاء فزي تقريززر الجمهوريزة التونسزية الخززاص باإلتفاقيزة رقزم ) أخزذت

، وتأمل في إتخاذ اإلجراءات الالزمة للتغلب على الصعوبات التزي تحزول دون التصزديق تفتيش العملبشأن 

 عليها.

* * * 

 

 

  الشعبية الديمقراطيةالجمهورية الجزائرية   .5    

 

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها

 .تأهيل وتشغيل المعوقينبشأن  1993لسنة ( 17اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

 ماد  عيذظ  ماد ئعيذظ دذم  1993( منذنظ 17 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

 في  معل دا ياي: ااد  –  مشقنيظ  مليدلع طيظ

 القسم األول

 بيانات عامة

 

( لسززنة 17بيزان الزنص التشزريعي الزذي صزدقت بموجبزه دولززتكم المزوقرة علزى االتفاقيزة العربيزة رقزم ) -1

 المعوقين:بشأن تأهيل وتشغيل  1993

 2005ننظ  -

لهززا عالقززة بأحكززام االتفاقيززة وكززذلك بيززان التطبيززق  التززي أرقززام وتززواريا النصززوص التشززريعية السززارية -2

 الا(. ....اللوائح  –الوزارية  )القراراتالعملي لتلك النصوص التشريعية 

 ه2016لنت ع  -

  تعقيت  ه مدتقا  نحدايظ  بشةا   مدق قيم  2002داي   08 مدتعخ في  09 – 02 ملان م عق   -
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 مذذًي يقذذنط  مكيفيذذام  مدتقالذذظ  ه2014ي ميذذ   30فذذي  مدذذتعخ  214 – 14 مدعنذذ    متنفيذذًي عقذذ   -

لصذذل  تا يذذد دناصذذي  مقدذذا م مدذذامي  دذذنح  إللانذذام   وشذذتع  نتةصذذي  دناصذذي  مقدذذا  تحليذذل 

  مدق قيمهمألشةا  

كيفيذام تنذ يا  صذ ا  ليحذل مذًي  2006لينذدنع  11 مدتعخ في  455 – 06 مدعن    متنفيًي عق   -

   م لافيه بشةا   مدق قيم لمل  مدحيط  مدالي   واتدالي   وقتصالي 

يتقاذ  نامدلذاييس  متلنيذظ متنذ يا  صذ ا  مذًي  2011دذاعس  06 ملع ع  م د عي  مدشذتع  دذتعخ فذي  -

 همااد  عمدنني   متا يد م  مدفت حظ   بشةا   مدق قيم لمل  مدحيط  

دذم  67أحكذا   مدذالخ  ظ تطنيذ  مذًي يحذلل كيفيذ 2000نذنظ  11فذي  مدشذتع   مدذتعخ ملع ع  مذ د عي   -

 مدتقالذذظ نإلفذذاد  منذذياع م  ماليذذلخ  مدا ذذدخ ةصيصذذا   مد ا ذذظ مألشذذةا   1989قذذان م  مداميذذظ منذذنظ 

يكذم   د دذاد نصذمحائديم لاذل عةصذظ نذياقظ دذم  مدصانيم نصفظ دعقيظ مكناح أ  ننتع عاايم أ   

   معن  هدم  محل ق   مدق قظهاد  مقق  أ   بلق

و نذيدا  2016 مدتقذدم قذان م  مداميذظ منذنظ  2015لينذدنع  30 مدذتعخ فذي  18 – 15 ملان م عقذ   -

 دن ه 69 مدالخ 

يتقاذ   مذًي   2012ينذايع نذنظ  12 مد  فذ   1433صفع لا   18 مدتعخ في  06 – 12 ملان م عق   -

 نامادقيامه

-08مادعنذ    متنفيذًي عقذ    مدقذلا 2016ن فدنع  09 مدتعخ في  293 – 16 مدعن    متنفيًي عق   -

 مذذًي يحذذلل شذذع ط لنشذذاد دتننذذام  مدنذذاللخ لذذم طعيذذ   مقدذذا  2008ينذذايع  02  مدذذتعخ فذذي  02

  نيعىاه تنليد ا 

 ه2003نع نذنظ أكتذ  8 مد  ف   1424شقنام لا   12 مدتعخ في  333 – 03ق  ع مدعن    متنفيًي  -

  مد ني.  مدتقا  ناماانظ  م وئيظ ماتعنيظ  مةاصظ   مت اي  

بيان النص التشريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصادق عليها قوة النفاذ بمجزرد التصزديق عليهزا  -3

 مع بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية:

 2016لنت ع  -
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تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في دولزتكم المزوقرة حزين إعزدادكم لهزذا التقريزر؟  هل -4

 العربية:( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل 17وذلك تماشيا مع أحكام المادة )

 نق  -

 الثانيالقسم 

 (17التفاقية رقم )التشريعات السارية التي تغطي أحكام ا

 المادة األولي

 للمعوق؟هل تتضمن تشريعاتكم تعريفاً  -1

 نق   -

 

 بيان النص التشريعي المؤيد لذلك: -2

 مدتقا  نحدايظ  2002داي   8 مدتعخ في  09 – 02 من   متشعيقي  مدتيل مًم  ى   ملان م عق   -

  دن . 2 بشةا   مدق قيم  تعقيت   و نيدا  مدالخ 

 المادة الثانية

 النافذة:بيان آلية تأهيل المعوقين وفق التشريعات 

لم طعي  ت فيع ةلدام  نع دأ شاداظ مات ىيا  للذالخ  مت ىيذا   منافًخ:آميظ ت ىيا  مدق قيم  ف   متشعيقام 

 تقديدىا في كا  مدااوم  تتد ا في  ونتفالخ دم كذا  متا يذد م  مةاصذظ   متكذ يم  مد نذي  مدتةصذ  

 ق قيم. مدمفائلخ  بشةا  

 المادة الثالثة

 الموقرة.بيان كيفية تنظيم تشغيل المعوقين في دولتنا 

 مدذتعخ  214 – 14ينل  تشريا  بشةا   مدق قيم في  ماد ئع  فلا مدا ااد فذي  مدعنذ    متنفيذًي عقذ  

 مذًي يقذنط  مكيفيذام  مدتقالذظ نتةصذي  دناصذي  مقدذا  تحليذل  وشذتع    مدذامي  ه2014ي ميذ   30في 

 ح  إللانام قصل ت يئظ  تا يد دناصي  مقدا مألشةا   مدق قيم. دن
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 المادة الرابعة

 ما يلي:بيان 

 تكيف مع البيئة.دماج المعوقين وإكسابهم مهارات الهل يتضمن تشريعكم الوطني برامج إ -1

 نق   -

 منها:البرامج وشروط االستفادة لهذه نماذج  -2

  مدحذللخهنامنننظ مألشةا   مًيم و يدكم للداا   د نيا في  م نط  مقالي ننني قلع ت    مًىنيظ   مانليظ 

فيذت  تذذ اي    لمذذل دتننذذام  مدنذذاللخ لذذم طعيذذ   مقدذا  مدتد اذذظ فذذي دع كذذد  مدنذذاللخ لذذم طعيذذ   مقدذذا 

نذذ فدنع  9 مدذذتعخ فذذي  293 – 16  مدذذد عع  منيل غ ايذذظ  ًمذذ  تطنيلذذا بحكذذا   مدعنذذ    متنفيذذًي عقذذ  

دتننذام   مذًي يحذلل شذع ط لنشذاد 2008 مدذتعخ فذي ينذايع  2-8 مدقلا مادعنذ    متنفيذًي عقذ   2016

 مدناللخ لم طعي   مقدا  تنليد ا  نيعىا لً تل   ىًه  مدتننذام ندذنح  بشذةا   مدقذاقيم حذ   متدتذا 

  متاميظ:ناودتياد م 

  واتداليظهح   ونتفالخ دم  محدايظ  -

  قايظ   بدم في  مدحيط  مد نيهدم  مترطيظ  مصحيظ   م  ونتفالخح   -

 هاح  تلاقي أاعخ دلانا لدا دنً  -

ه  ونذذلداج  اتداليذذا  د نيذذا   قتصذذاليا  نامتذذامي قذذدام ن ا  منذذداح ماشذذة   مدقذذاقىذذًه  محلذذ ق دذذم شذذ 

   مداتدا. نتلالميت   دشاعكت   مفقامظ في 

 المادة الخامسة

 يلي:يصنف المعاقون حسب اإلعاقة كما  -1

 ل. دق ق م  انليا

  ندقيا(. )نصعيادق ق م حنيا  

  ل.دق ق م  ًىنيا

ً تشريعاتكم تعريف هل تتضمن -2  ألنواع اإلعاقة؟  ا

 نق   -

 



176 

  
 

 بيان النص التشريعي المؤيد لذلك: -3

 مدتقاذذ  نحدايذذظ  2002دذذاي   8 مدذذتعخ فذذي  09 – 02 مذذن   متشذذعيقي  مدتيذذل مذذًم  ىذذ   ملذذان م عقذذ  

 دن . 2 و نيدا  مدالخ   تعقيت  ه بشةا   مدق قيم 

 المادة السادسة

، أصحاب أعمزال ، عمزال( فزي دولزتكم المزوقرة  )حكومةالعمل الثالث  هل يوجد تعاون بين أطراف -1

 في مجال رسم السياسة الخاصة بالمعوقين ؟

 نق   -

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

 تأهيل / تشغيل؟

لم طعي  لنع    تفاقيام لطاع دذا دةتاذد  ملطالذام  م د عيذظ  كذً   تفاقيذام ةاصذظ دذا ىيئذام أصذحاي 

كذً  تنلذي  نذل  م  داتليذام تحنينذيظ   مدقذ قيمه مقدا  متي م ا لالقذظ نعلايذظ  ت ىيذا  تشذريا  بشذةا  

 .ق قيمد للالديظ  طنيظ دتقالظ نعلايظ  ت ىيا  تشريا  بشةا   م

 

 هة محددة مناط بها تنفيذ السياسات الخاصة برعاية وتأهيل األشخاص المعوقين؟هل يوجد ج -3

 نق  -

 :تحديد هذه الجهات -4

  م د ع م  -

 دقيام  مناشطظ في ديل م  إللاقظ  ما -

  ع م  مقد ديظ   مدتننام  مةاصظ  مدتننام   إلل -

 المادة السابعة

تحززدد تشززريعاتكم التززدابير الواجززب اتخاذهززا لتحقيززق االمززن الصززناعي والسززالمة المهنيززة بالنسززبة  -1

 للمعوقين؟

 نق  -
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هل يوجزد نصزوص تشزريعية تلززم أصزحاب العمزل بزإجراء التحزويرات الالزمزة فزي معزدات وأدوات  -2

العمزل ويسزهل علزيهم  اإلنتاج التي يعمل عليها المعوقون بالشكل الذي يؤمن حمايتهم مزن مخزاطر إصزابات

 أدائهم؟

 نق   -

 هي:النصوص التشريعية  -3

 مًي يقنط  مكيفيام  مدتقالظ نتةصي  دناصي  ه2014ي مي   30في  214 – 14 مدعن    متنفيًي عق  

  مدق قيم. مقدا  تحليل  وشتع    مدامي  دنح  إللانام قصل ت يئظ  تا يد دناصي  مقدا مألشةا  

إم  ملل   مدامي يتقا  نامنفلام  محليليظ   مدطا نظ   متي  نتم قع عت ا مت يئظ  تا يذد  فلا م ً   مدعن   ف

  مدق قيم.دناصي  مقدا مفائلخ  بشةا  

م ىًه  مليدظ  مداميظ  مددن حظ ترطي  مفاعق نيم تكافظ دنصذي  مقدذا  مدكيذد  تكافذظ دنصذي إف  م  قاه في 

  متاميظ:تدس نصفظ أنانيظ  مدياليم ف م ىًه  إللانام   نامتاميه مقدا  مقالي 

 أشكام :ت يئظ دحيط  مقدا متن يا  م ص ا لمل  مقدا نكا  -أ

تنذذ يا  م صذذ ا مدةتاذذد  مةذذلدام  مةاصذذظ نامدتننذذظ ندذذا في ذذا  مدطقذذ   قالذذام  مقذذالج  ل ع م  -

  مخ. مدياه .. 

 تكييد دناصي  مقدا -ي

 يغقدا   منلا   متفعتةفيد  مدا  ل م  مةاصظ نام -

 ت فيع دلالل دكيفظ  -

 م  مةلدظ  مدةصصظ ماقادا  مدق ق ت يئظ نياع  -

 : قا تا يد م اليلخ دتةصصظ  -ج 

 )نذذع دأد ذذا  محاذذ ا  مدقا داتيذذظ   منصذذعهشذذع د لتذذال ةذذا  نامقذذادايم  مذذًيم يقذذان م دذذم قذذقد  -

 ه دكنع  محع د ...  مخ ( . منع ي

 .إلشاع م  مدنن ظ  مق ئيظ ...  مخندقيظ د ا   قا أا دخ ةاصظ ماقداا  مًيم ملي   لاىظ  -

 : متك يم  مدتةص  -ل

  متلنيظ.تك يم ح ا  نتقداا  مدنالل م  -

   مدكيد.تك يم ةا  نإلالخ  متصنيد   مت ىيا  مد ني  -
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 المادة الثامنة

 الموقرة؟المعوقين وفئاتهم وأنواع إعاقتهم في دولتنا  ديات رسمية عن عدهل يوجد إحصائ -1

 نق  -

 طيه.نسخة من اإلحصائيات مرفقة  -2

 نق   -

 

 المادة التاسعة

 أميتهم؟هل يتضمن التشريع الوطني برامج رعاية وتأهيل المعوقين ومحو  -1

 نق  -

هل يوجد مشاركة من المؤسسات غير الحكومية في تحمل مسؤولية رعاية وتأهيل المعوقين  -2

 أميتهم؟حو مو

 نق   -

 الدال على ذلك: بيان النص التشريعي -3

 نق    -

 المادة العاشرة

تعامل مع المعوقين لهل تتولى الحكومة أو جهات أخرى إعداد وتدريب العناصر الفنية المؤهلة ل -1

 ة؟سليمبطرق 

 نق  -

 المادة الحادية عشر

 المعوقين؟هل يوجد تشريعات في دولتكم الموقرة تنظم رعاية وتأهيل وتشغيل  -1

 نق  -

 لذلك:بيان النص التشريعي المؤيد  -2

 2016لنت ع  -

 هحدايظ  بشةا   مدق قيم  تعقيت   مدتقا  ن 2002داي   8 مدتعخ في  09 – 02 ملان م عق   -
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  مدق قيمه وتفاقيظ  مل ميظ محدايظ  بشةا   -

 مذذًي يقذذنط  مكيفيذذام  مدتقالذذظ  ه2014ي ميذذ   30 مدذذتعخ فذذي  214 – 14 مدعنذذ    متنفيذذًي عقذذ   -

نتةصذذي  دناصذذي  مقدذذا  تحليذذل  وشذذتع    مدذذامي  دذذنح  إللانذذام قصذذل  تا يذذد دناصذذي  مقدذذا 

  مدق قيم.مألشةا  

 المادة الثانية عشر

 الحكومية؟تشغيل المعوقين في المؤسسات الحكومية وغير بهل يلتزم تشريعكم الوطني  -1

 نق   -

 المعوقين؟لشروط التي يحددها التشريع الوطني لتشغيل ماهي النسبة المئوية وا -2

ىذا متشذريا ىذتود  بشذةا  ت فعأدذا  مشذع ط  م  اذي   مدقذ قيمهمتشذريا  بشذةا   %1 منننظ  مدئ يذظ 

يتدتا نصفظ  مقادا  مدق ق  ىً   نط  مقدا  مقالي  مددن حظ م  دم طعد  ماانظ  م وئيظ ماتعنيذظ  مةاصذظ 

   مد ني.  مت اي  

 المادة الثالثة عشر

تضمن تشريعكم الوطني ضوابط تشريعية تحقق مبدأ تكافؤ الفرص في العمل بين المعوقين يهل  -1

 والمؤهالت؟وغيرهم عند تساوي القدرات 

 نق  -

هل يحقق تشريعكم الوطني مبدأ تكافؤ الفرص في العمل بين الجنسيين من المعوقين عند تساوي  -2

 والمؤهالت؟القدرات 

   نق -

 :بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك -3

  2016لنت ع  -

ل مالان م  - ه و  تعقيذات    مدتقا  نحدايظ  بشةا    مدقذ قيم 2002داي   8 مدتعخ في  09 – 02طنلا

 دن . 29   28   27نيدا أحكا   مد  ل 

 المادة الرابعة عشر

هل يتضمن تشريعكم الوطني إعطاء األولوية للمعوقين لشغل بعض الوظائف والمهن في األجهزة  -1

 وإمكانياتهم؟الحكومية وغير الحكومية التي تتالءم مع قدراتهم 
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 نق  -

 :بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك -2

  2016لنت ع  -

 المادة الخامسة عشرة

 ؟من ذوي اإلعاقة الشديدة معوقينهل يوجد ورش عمل خاصة بال -1

 نق  -

 المادة السادسة عشرة

هل يتضمن التشريع الوطني السماح بإقامة جمعيات تعاونية إنتاجية خاصة بالمعوقين في دولتكم  -1

 الموقرة؟

 نق  -

 هل تدعم الحكومة جمعيات المعوقين التعاونية اإلنتاجية؟  -2

 نق   -

 نوع هذا الدعم؟ -3

  مداميظهيتد ا في  إللانام   مدالي: ملل   -

دع فلظ  مادقيام في لنااد  مدشاعيا  إلنتاايظ  ًم  لم طعي  نعداظ  ل ع م تك ينيظ مفائذلخ دذتطعي  -

  مادقيام.

 المادة السابعة عشرة

بأنفسهم أو بالمشاركة ذوي اإلعاقة هل تشجع الحكومة إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة يديرونها  -1

 مع اآلخرين؟

 نق  -

  المشاريع؟ما هي أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة إلقامة وإنجاح هذه  -2

 لم طعي   ملل   مدامي  مد ا  لمل  مادقيام في شكا للانام داميظ -

 م كامذذظ  م طنيذذظ متنذذييع  ملذذعض  مدصذذرع إلنشذذاد  ي ملذذع ض  مصذذريعخ  مددن حذذظ دذذم طعفذذ لذذم طعيذذ  -

 م. مدق قيدشاعيا لنتاايظ مفائلخ  بشةا  
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  مشناي.لم طعي   مدنالل م  مداميظ  مدللدظ دم طعد  م كامظ  م طنيظ ملل  تشريا  -

  منطامظ.لم طعي   مدنالل م  مداميظ  مدللدظ دم طعد  مصنل ق  م طني مات ديم لم  -

 

 المادة الثامنة عشرة

وجد في تشريعاتكم نصوصا تعفي أدوات اإلنتاج التي يستخدمها المعوقون في عملهم من تهل  -1

 وهل اإلعفاء شامل أم جزئي؟ الجمركية،الرسوم 

 ادئي.نق   -

   التشريعي:بيان النص  -

 المادة التاسعة عشرة

 للمعوقين؟الحركية والسمعية والبصرية  المعينات،هل توفر الحكومة  -1

 نق  -

 المادة:بيان اإلجراءات والتسهيالت التي تغطي المطلوب في هذه  -2

 .(CNASام  متق يقيظ دقد دظ دم طعد  مصنل ق  م طني مات دينام  واتداليظ )ين مدق -

 المادة العشرون

 للمعوقين؟هل يوجد برامج وخطط لتشجيع الصناعة المحلية للمعينات التعويضية  -1

 نق  -

 المادة الحادية والعشرون

هل تتضمن تشريعاتكم اإلجراءات الالزمة لتسهيل حركة وتنقل المعوقين أثناء العمل عند إقامة  -1

 المنشئات الجديدة؟ 

 نق  -

 بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك: -2

يحل كيفيام تن يا  ص ا  بشةا   مدق قيم  2006ليندنع  11 مدتعخ في  09 – 02 فلا مالان م  -

 .30يدا  مدالخ  تعقيت   و ن
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يحذذذل كيفيذذذام تنذذذ يا  صذذذ ا  2006لينذذذدنع  11 مدذذذتعخ فذذذي  455 – 06 مدعنذذذ    متنفيذذذًي عقذذذ   -

   م لافي. بشةا   مدق قيم لمل  مدحيط  مدالي   واتدالي   وقتصالي 

يتقاذ  نامدلذاييس  متلنيذظ متنذ يا  صذ ا  بشذةا   2011دذاعس  6قع ع  د عي دشذتع  دذتعخ فذي  -

 مااد  ع. مدحيط  مدنني   متا يد م  مدفت حظ  \    مدق قيم لمل

 المادة الثانية والعشرون

 العمل؟هل تبني الدولــة خطط برامج للحد من تهميش دور المعوقين في  -1

 نق  -

  وقدراتهم؟هل يوجد دور للمعوقين في التعبير عن مشاكلهم  -2

 نق    -

 المادة الثالثة والعشرون

هل تشجع حكومة دولتكم الموقرة منظمات العمال على االهتمام بالمعوقين وإشراكهم في أنشطتها  -1

 المعوقين؟وتخصيص جزء من أنشطتها لخدمة  المتنوعة؟

 نق  -

 بيان نوع الخدمات التي تقدمها النقابات للمعوقين، ومدى مالءمتها مع ظروف إعاقتهم: -2

 ماقدااه و م يظ في  منلا  مةا    -

  مد نيظه متعقيظ في  محياخ  -

 هأ م يظ ت يئظ أ قام  مقدا -

 هونتفالخ دم  منشاطام  متعفي يظأ م يظ   -

 المادة الرابعة والعشرون

  لها؟هل تنص تشريعاتكم على إعفاء المعوقين من دفع أجور المواصالت العامة حين استخدامهم  -1

 نق  -

 ك:بيان النصوص التشريعية الدالة على ذل -2

 تعقيذات   و   مدتقالذظ نحدايذظ  بشذةا   مدقذ قيم 2002دذاي   8 مدذتعخ فذي  09 – 02 فلا مالذان م  -

 .دن  8نيدا  مدالخ 
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 نعيا يحلل كيفيام  نتفالخ  بشةا   مدقذ قيم دذم  26 مدتعخ في  144 – 06 مدعن    متنفيًي عق   -

 تنقيعت .داانيظ  منلا   متةفيض في 

 والعشرون ةالمادة الخامس

هل تنص تشريعاتكم على إعفاء جمركي خاص بالمعوقين عند استيراده سيارة محورة الستخدامه  -1

 الشخصي

 نق  -

 نسبته؟وما  جزائي؟أم  كامل؟هل اإلعفاء  -2

 كادا -

 ذلك:بيان النصوص التشريعية الدالة على  -3

دذم  67 مذًي يحذلل كيفيذام أحكذا   مدذالخ  2000ي ميذ  نذنظ  11 ملع ع  م د عي  مدشتع   مدذتعخ فذي  -

 مدتقالذذظ نإلفذذاد  منذذياع م  منذذياحيظ  ماليذذلخ  مدا ذذد ةصيصذذا   مد ا ذذظ  1989قذذان م  مداميذذظ منذذنظ 

  محذائديم لاذل عةصذظ نذياقظ دذم صذندمألشةا   مدصانيم نصفظ دعقيظ مكناح أ  نيتذع عااذيم أ  

 .دم  محل ق   معن    مدق قظه مقق  أ   بلقاد  يكم  

و نذيدا  2016 مدتقذدم قذان م  مداميذظ منذنظ  2015لينذدنع  30 مدذتعخ فذي  18 – 15 ملان م عقذ   -

 دن . 69 مدالخ 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

، نظزراً لعزدم إدراج نصزوص التشزريعات اإلتفاقيةللجنة التأكد من وجود التغطية التشريعية ألحكام  لم يتسن  

 . ولكن تم اإلشارة إلى أرقام القوانين بشكٍل عام التي تغطي هذه األحكام ضمن التقرير

 

 

* * * 
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 . جمهورية السودان6     

 

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها

 بشأن السالمة والصحة المهنية. 1977( لسنة 7اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

 –اد  عيذظ  منذ ل م دذم  1977 ( منذنظ7 صا دكتي  مقدا  مقعنذي تلعيذع حذ ا  وتفاقيذظ  مقعنيذظ عقذ  )

  ااد في  معل دا ياي:
 نموذج التقرير

 القسم األول

 بيانات عامة

( لسزنة 7يرجى بيان النص التشريعي الذي صدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقية العربية رقم ) -1

 السالمة والصحة المهنية.بشأن 1977

 م امذذل نتذذاعيخ   ونقلذذالدذذم ل ع 12فذذي  ماانذذظ عقذذ  2011/دذذاي /8قذذع ع عئذذيس  مدااذذس  مذذ طني نتذذاعيخ 

 .2011/ نعيا /18

إرفاق أرقام وتواريا النصوص التشريعية السارية التي لها عالقزة بأحكزام االتفاقيزة، وأن أمكزن  يرجى -2

 الا(. –اللوائح  –التعرض للتطبيق العملي لتلك النصوص التشريعية )القرارات الوزارية 

 (   مفصا  م اني لشع4 مدالخ ) 1997/ قان م  مقدا 1

  . 1981/ وئحظ  مدصانا 2

 .81نام  مقدا / قان م إلصا3

يرجى بيان النص التشريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصادق عليها قوة النفاذ بمجزرد التصزديق  -3

 عليها مع بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

   وتفاقيذذام)تقتنذذع كذذا  محلذذ ق   محعيذذام 27/3 مدذذالخ 2005منذذنظ   ونتلذذاميلنذذت ع  منذذ ل م  -

 أو يتاد  مق  ل   مد      مل ميظ  حل ق  إلننام  مدصالق لاي ا دم قنا اد  عيظ  من ل م ادد 

 دم ىًه  م  يلظ. 
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هززل تززم التنسززيق مززع منظمززات أصززحاب األعمززال والعمززال فززي دولززتكم المززوقرة حززين أع ززدادكم لهززذا  -4

 اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.( من نظام 17التقرير؟ وذلك تمشياً مع أحكام المادة )

 نعم 

 ال

 في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجي ذكر المنظمات التي تم التنسيق معها. 

 لتحال لا  نلانام لداا  من ل م  –لتحال لا  أصحاي  مقدا 

 القسم الثاني

 التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية

 المادة األولى

نيظ  بحكا   مةاصظ نامنالدظ   مصحظ  مد نيظ فل اديا دااوم  مقدا ياي أم تشدا  متشعيقام  مقع

  قطالات ه كدا ياي أم تشدا أحكادا ةاصظ نامت ديم لال  مقداا دم ح  لل  مقدا  أدع ض  مد نظ.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل تشمل االحكام الخاصة بالسالمة والصحة المهنية جميع مجاالت العمل وقطاعاته؟ 

  نق 

 و

  تتضمن تشريعاتكم أحكاما خاصة بالتأمين على العمال من حوادث العمل وأمراض المهنة؟هل 

  نق 

 و    

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 نذع  صذاحي  مقدذا للذل تذاديم دذا لحذلى شذعكام  )لً   1981دم قذان م لصذانام  مقدذا  26 مدالخ 

حامظ لفالن  كدذا  فيماقادا   متد د ند اي ىً   ملان م فتنتلا لمل شعكظ  مت ديم   متد دات  متاديم نش م 

 .3ه 2صاحنظ  مقدا +  مفلعخ  ىيم  كانم 

  مقدا.إلصانام  %2تةصي   لال  واتداليكًم  ن  قان م 
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 المادة الثانية

ظ  مد نيظه  أحكا  تطني  أحكا   منالدظ   مصح فيياي دنا  خ اديا  مقداا  مقعي نامقداا  م طنييم 

  مت ديم دم ح  لل  مقدا  أدع ض  مد نظه  أحكا  أنلدظ  مت ىيا  مد ني.

 يرجى بيان ما يلي:

  هل تساوي تشريعاتكم العمال العرب الذين يعملون في دولتكم الموقرة بالعمال الوطنيين في تطبيق

 األحكام التالية:

 ظ  مد نيظ.ح منالدظ   مص 

  أدع ض  مد نظ. مت ديم دم ح  لل  مقدا  

 .أنلدظ  مت ىيا  مد ني 

  نق 

 و     

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

  تن   متشعيقام  م طنيظ لال مفل  مقادا ل م تدييد.

 المادة الثالثة

ياي أم تتقدم  بحكا   مةاصظ نامنالدظ   مصحظ  مد نيظ  بنس  مفنيظ  مالددظ مقدام  منالدظ 

   محدايظ في:

 .ةتياع د قا  مدنش خ  

 .إلنشاد   متشييل  

 .م قايظ دم اديا أةطاع  مقدا  

 يرجى بيان ما يلي:

 .االشتراطات الفنية الالزمة لمراعاة أحكام المادة السابقة 

   مةع ئط   معن     منيانام  مةاصظ 1977دم قان م  مقدا  80تعف  ماناطظ  مدةتصظ  فلا" مادالخ 

 تصديدام  مدنانل  كافظ  و ع ق   نتقدام اناآلوم  مدع ل تعكين ا  د  قق ا   مد  ل  و ميظ  مدع ل 

ل إلحكا  ىً   ملان م   ى ل ما  ئح   ملع ع م طنلا  قان م آةع .   مدنتنل م  مالددظ  فلا
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 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

  .1997دم قان م  مقدا  85 - 79 – 78 مد  ل

 المادة الرابعة

يحلل تشعيا كا ل مظ  إلاع د م   م نائا  مكفياظ ننالدظ نيئظ  مقدا  حدايظ  منيئظ  مداا عخ   مدحافلظ 

مقدا   ما  ع فل  مدنت ى  مصحي  مدتقاعد لاي ا لاي ا دم دةاطع  منشاط  مدد  اه نحيل تك م نيئظ  

 لاديا.

 يرجى بيان ما يلي:

  هل تضمن تشريعاتكم ما يكفل سالمة بيئة العمل بحيث تكون في المستوى الصحي المطلوب؟ 

  نق 

 و     

  هل تضمن تشريعاتكم ما يكفل حماية البيئة المجاورة من أخطار النشاط المزاول بحيث تبقي في

 المستوى الصحي المطلوب؟ 

  نق 

 و    

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

  .1997دم قان م  مقدا  78  مدالخ

لقادذظ  ي نشذاط    دنشذ خ دع ليذظ أ   دو ياذ )تذن    متذي  2009 دم قان م صحظ  منيئظ مننظ 13 مدالخ 

صناليظ    ي دشع ع تند ي ن  د في  ملطذاع  مقذا  أ   مةذا  لو نقذل لاذع د لع نذظ متليذي   آل ذاع  منيئيذظ 

 مدشع ع لم طعيذ  مانذظ حك ديذظ دذم  ما ذام ً م   مدنشاخ أ  قيا  ًم   منشاط أ  لال  مصحيظ  مدتعتنظ 

 (. مصاظ

  مصذاظ( دم ً م  ملان م )يا د ما ديع نت صيظ دم  إلل عخ  نامتشذا ع دذا  ما ذام ً م 15 تن   مدالخ )

أم ىذًه  مدتننذظ تد ذا  مدذا  نذليلاد أي دتنن  ق ديظ تنتأ نفايام صذحيظ ةطذعخ أ  ليلذاد نشذاط ا دتذي 

ل    مد  طنيم(. لالةطع ل صحيا
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 المادة الخامسة

 دم لم طعي :لننانيظ ماقدا  آل   مصحظ  مد نيظ  تحلي  لع دياي  مقدا لال ت فيع  منالدظ 

 حدايظ  مقادا دم أةطاع  مقدا   آلومه  حدايت  دم  بقع ع  مصحيظ. (أ)

  قا  وشتع طام  مالددظ متحنيم نيئظ   نائا  مقدا. (ي)

  مصحيظ  من  حيدع لاخ تحلي   متالت  نيم ن ع  مقدا  لع ف ه  نيم  بشةا   مدكافيم ن  دم  (ج)

   مفنيظ.

ت ليظ  تلعيي  مقادايم لال  نائا  منالدظ  ت فيع أل  م  م قايظ  مشةصيظ  تلعيي  مقداا لال  (ل)

  نتةل د ا.

تل ع  دا قل ينش  دم أقع ع تصيي  مقادا صحيا أ   اتداليا نتياظ لدا    مقدا لال دقامات ا  (ه)

  دقاماظ دا يتةاد لن ا.

  له  غيع ًم . حدايظ  نائا  إلنتاج دم لنشاد م  آوم  د  ( )

  يحلل تشعيا كا ل مظ  بحكا   مالددظ متنلي  ىًه  وحتياطام.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل تتناول تشريعاتكم أحكاما تحقق الغرض من هذه المادة؟ 

  نق 

 و     

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

   .1997دم قان م  مقدا   98ه ه97 96ه  95ه  94 مدالخ 

 المادة السادسة

و يا د تشريا  بحل ل دم  ماننيم في  بلداا  مصناليظه قنا نم  مةادنظ لشعخه  ًم  فيدا لل  -1

  مدتلعايم دن  .

و يا د تشريا  بحل ل دم  ماننيم قنا نا غ   نم  م ادنظ لشعخ في  مصنالام  مةطعخ أ   مقاعخ  -1

   ما  ئح  مةاصظ نكا ل مظ.نامصحظه   متي تحللىا  متشعيقام   ملع ع م 

يحلع تشريا  منناده في  بلداا  مةطعخ أ   مشاقظ أ   مقاعخ نامصحظه  متي يحللىا  متشعيا في كا  -2
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 ل مظ.

 يرجى بيان ما يلي:

 .السن األدنى لعمل األحداث من الجنسيين في األعمال الصناعية وفق تشريعاتكم 

ل 12 منم  بلني مقدا  بحل ل ىي     1997دم قان م  مقدا  21/4الخ ماد نن   فلا

 .السن األدنى للعمل في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة وفق تشريعاتكم 

ل مادالخ 15 منم  بلنل ماقدا في  مصنالام  مةطعخ ىي  دم قان م  مقدا  21/2نن   فلا

1997.  

 هل تحظر تشريعاتكم تشغيل النساء في األعمال الخطرة أو الضارة بالصحة؟ 

  نق 

 و

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

   .1997دم قان م  مقدا  21/6-4/ 21-19 مد  ل   

 المادة السابعة

ياي  وىتدا  نإنشاد أا دخ ةلدام  منالدظ   مصحظ  مد نيظ في  مدنشآم  متي يحللىا تشعيا كا ل مظه 

  مليا  نامت ليد  مصحي  احظ  مقدا ص ًم  مإلشع د لال اديا لع د  مقدا  متي تت ع لال نالدظ 

   مت ليظ  م قائيظ.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل توجد أجهزة خدمات للسالمة والصحة المهنية في المنشآت في دولتكم الموقرة؟ 

  نق 

 و

  ما هو دور هذه األجهزة أن وجدت؟ 

  مصناليظ.تناشع  مناطظ  مدةتصظ  معقانظ لال اديا  مدصانا   مقدايام 

  بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.يرجى 

   .1997دم قان م  مقدا  97 مدالخ 
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 المادة الثامنة

ياي لنل  متقييم لاع د  مفح   مطني  ونتل ئي إلمحاق  مقادا نامقدا  مًي يتالد  دا قلع ت   مصحيظ 

لال  مقدااه مادحافلظ لال مياقت    ي مطني  مل ع منلنيظ   مقلايظ   منفنيظه كدا ياي لاع د  مفح  

  مصحيظ نصفظ دنتدعخه  وكتشاد دا قل يل ع دم أدع ض  مد نظ في دع حا ا  ب مل.

 يرجى بيان ما يلي:

  هل يشترط إجراء الفحص الطبي عند تعيين العامل إللحاقه بالعمل الذي يتالءم مع قدراته؟ 

  نق 

 و

  دوري في دولتكم الموقرة؟هل يجري الفحص الطبي على العمال بشكل 

 نعم

 ال 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

   .1997دم قان م  مقدا  22 مدالخ 

 المادة التاسعة

ياي تللي   إلنقافام  ب ميظ  لالج  محاوم  مطاعئظ ل ةا  مدنش خه كدا ياي ت فيع  مةلدام  مطنيظه 

أ  كةلدظ دشتعكظ نيم للخ دنشآم ماليا  نامعلايظ  مطنيظ ن  د ل ةا  مدنش خ أ  ةاعا ا كلن  دنتلاه 

   مدحافلظ لال صحظ  مقداا.

 يرجى بيان ما يلي:

 االسعافات األولية وعالج الحاالت الطارئة التي يتعرض لها العمال في المنشأة؟ توفرهل ت 

  نق 

 و

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

   .1997 دم قان م  مقدا 93/1 مدالخ 
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 المادة العاشرة

ياي لال صاحي  مقدا  مليا  نتنايا ح  لل  مقدا  أدع ض  مد نظ  لةطاع  ما ام  مدةتصظ ن اه 

كدا ياي لةطاع  ما ام  مدةتصظ نامحاوم  مدعقيظ  مد نيظ  مدشتن  في اه  لال صاحي  مقدا  تةاً كافظ 

  إلحصاد م  مةاصظ نًم . إلاع د م مدنا تكع ع  ق ع د ا ىًه  محاوم   قا 

  يحلل تشعيا كا ل مظ  م نائا  مكفياظ نتحلي  ًم .

 يرجى بيان ما يلي:

  بها. ةالجهات المختصمدي إلزام صاحب العمل بتسجيل حوادث العمل وأمراض المهنة وإخطار 

  ا ي لمد   صاحي  مقدا نًم .

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

  .1997قان م  مقدا دم  92 مدالخ 

 .1981دم قان م لصانام  مقدا مننظ  6  مدالخ

لنذ  ن نذعع  قذم ددكذم  مذل  نيانذظتحذلل مذ   صذان  لدذا    يذت   متنايذغ   مذًي)يناغ  مقادذا  ( تن 1)

 قا في ا   متي  ملع د   إلصانظتا   فييك م نننا   مًيف ع  ق ع  محالل   مشعطظصاحي  مقدا    

 ًم   محالل(.

لادذا  تقذ ق ًمذ   بي صذان  لدذا تحذلل  نذاينذإنالغ  مدذليع   مشذعطظ)يل   صاحي  مقدذا     (2) 

   ينذتأ لن ذا لاذد    ًمذ  ةذالا دذلخ و تتاذا د  ميذ    أك ذع يذا       ال ظ مقادا لم كني  اعه مدلخ 

  م امل م ق ع  محالل(.

لدذا فياذي لايذ   م يناذغ ًمذ   إلصذانظ نتياذظناغ صاحي  مقدا    ندا  مل لاد   فاخ لادا  لً ) (3) 

كذام يقدذا في ذا   متذي  مدنطلذظ فذييلذا  ماشعطظقن   أقعين نعع  قم ددكم  مل  مقانط  مدنئ ا لم 

 كانم دقع ف  ملي (. لً   م فاخ منالغ لع د  في مدت فل كدا يل   نإنالغ ًم   مل  مدليع د قحا 

فعل  أي ةطاعنإ( 3 مننل) فيف ع تالي   منالغ  مدشاع  مي    مشعطظ)يل    مقانط  مدنئ ا لم قن   (4) 

تاذ   فذيفذاً  مذ  يكذم دليدذا  نام فاخيلا في ا  ملن    متي  مدنطلظ فيدم  نعخ  مقادا  مدت فل يك م دليدا 

  متذي  مدنطلذظ فذي ماشذعطظقنذ   أقذعيفعل دم  نعخ ًم   مقادا يل    مقانط  مدنئ ا لذم  أي  مدنطلظ

 (.نابةطاع  مةاصظدم  فع ل  نعخ ًم   مقادا يلي  في ا وتةاً  واع د م  أيايقتلل  م 
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 المادة الحادية عشرة

يحلل تشعيا كا ل مظ  با دخ  متي ي كا لمي ا  قا  تطني  أنس  منالدظ   مصحظ  مد نيظه   با دخ 

 لال دنت ى  مدنشآم  متي تل   نامنح ل   متةطيط   متلعيي في ىً   مداااه  ًم  لال دنت ى  مل مظه 

  ملائدظ ن ا.

 يرجى بيان ما يلي:

 األجهزة المختصة بوضع وتطبيق أسس السالمة والصحة المهنية في دولتكم الموقرة. 

  مقدا. إلل عخ  مقادظ مانالدظ   مصحظ  مد نيظ ن د عخ  -

  ودم  مصنالي. مشت م  ونتشاعيظ ماانظ  -

  هل توجد أجهزة تقوم بالبحوث والتخطيط والتدريب في مجال السالمة والصحة المهنية؟ 

  نق 

 و

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

  .1997دم قان م  مقدا  90ه 89ه  87  مد  ل

 المادة الثانية عشرة

 ما اد نامك  لع ياي لياال ا اد تفتيش ةا  نامنالدظ   مصحظ  مد نيظه  ياي أم يلل  ىً  

 مدتةصصظ  ن ا دخ  دقل م  ملياسه  غيع ًم  ددا ياد  ماليا  نقدا ه  ياي للطاد ىً   ما اد ناطظ 

  مقنطيظ  ملقائيظ.

  ياي لشع   ىً   ما اد في  قا  شتع طام  منالدظ   مصحظ  مد نيظ ماتعةي  نإقادظ  مدنشآم.

 يرجى بيان ما يلي:

 مة والصحة المهنية؟ وما مدى تخصص كوادره؟هل هناك جهاز تفتيش خاص بالسال 

 نق 

 و 

 .................................................................................... التخصص:مدي 
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  هل يشارك جهاز التفتيش في وضع مواصفات السالمة والصحة المهنية المطلوبة إلقامة

 المنشآت؟

 نق 

 و 

  التشريعية الدالة على ذلك.يرجى بيان النصوص 

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

 المادة الثالثة عشرة

ياي  وىتدا  نامتلعيي في دااوم  منالدظ   مصحظ  مد نيظه  ًم  نإنشاد دع كد أ  دق ل  طني 

  مصحظ  مد نيظ في كا ل مظ لعنيظ إلاع د  متااعي  لعض أحلل  نائا  م قايظ  تنلي   ةا  نامنالدظ

  مل ع م  متلعينيظ.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد في دولتكم الموقرة معهد خاص بالتدريب على وسائل السالمة والصحة المهنية؟ 

 نق 

 و 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 الرابعة عشرةالمادة 

ياي أم تك م دالخ  منالدظ   مصحظ  مد نيظ قدم نع دأ  متقاي  في  ملع نام  منلعيظ   متطنيليظه 

 .ي مفني   مد ن فل دقاىل  دع كد  متلعيي 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يتم تدريس مادة السالمة والصحة المهنية ضمن برامج التعليم؟ 

  نق 

 و

  الدالة على ذلك.يرجى بيان النصوص التشريعية 

  ف  ق  نين ا:   مةاصظ  محك ديظناماادقام   مد نيظ   مصحظ  منالدظتلعس داله 



194 

  
 

 الحكوميةاوال: الجامعات 

  منيئيظ  مصحظكايظ -اادقظ  مةعط    .1

   منيئظكايظ ىنلن   مدياه -اادقظ  من ل م .2

   منيئيظ  مصحيظكايظ  مقا    -عخ  مادياادقظ  .3

  منيئيظ متلان    مقا   كايظ  - اادق   منيايم .4

  مصحيظكايظ  مقا    .5

 الخاصة تثانيا: الجامعا

  منيئيظكايظ  ملع نام  –.اادقظ  معناط 1

  مقا    مصحي  دلعن  -  وحفالاادق    

   واتداليظ  مطنيظكاي   مقا    - اادق   وىاي 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 .14، 11، 10 ،4، 3، 2، 1ألحكام المواد: يعية التغطية التشر -1

 عدم وجود تغطية تشريعية ألحكام المواد: -2

 ( الخاصة بتحديد السن األدنى لعمل األحداث من الجنسين، والسن األدنى للعمل في 6المادة )

سنة بالنسبة لعمل األحداث،  15ب والتي حددتها اإلتفاقية الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة 

 سنة بالنسبة للعمل في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة. 18

 ( 12المادة)  .الخاصة بوجوب وجود جهاز تفتيش خاص بالسالمة والصحة المهنية 

 ( الخاصة بوجوب وجود مركز أو معهد وطني خاص بالتدريب على السالمة والصحة 13المادة )

 المهنية.

نظراً لعدم إدراج  9،  8 ، 7 ، 5التأكد من وجود التغطية التشريعية ألحكام المواد  للجنة لم يتسن   -3

  نصوص التشريعات التي تغطي هذه األحكام ضمن التقرير. 

 

*** 
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 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين. 1993( لسنة 17اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

 –اد  عيظ  من ل م دم  1993 ( مننظ17 مقعنيظ عق  ) صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ 

  ااد في  معل دا ياي:
 نموذج التقرير

 القسم األول

 بيانات عامة 

( 17يرجى بيزان الزنص التشزريعي الزذي صزدقت بموجبزه دولزتكم المزوقرة علزى االتفاقيزة العربيزة رقزم ) -1

 وتشغيل المعوقين. بشأن تأهيل 1993لسنة 

/دذذم ل عه  ونقلذذال  م امذذل نتذذاعيخ 2عقذذ    ماانذذظ فذذي  2011/دذذاي /8نتذذاعيخ  مذذ طنيقذذع ع عئذذيس  مدااذذس 

   .  2011/ نعيا/18

وكزذلك بيزان يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصوص التشريعية السارية التي لها عالقة بأحكاام االتفاقياة   -2

 الا(. –اللوائح  –التطبيق العملي لتلك النصوص التشريعية )القرارات الوزارية 

 م . 2017احكام قانون المعاقين لسنة 

 مرفق نسخة من القانون

يرجى بيان النص التشريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصادق عليها قوة النفزاذ بمجزرد التصزديق  -3

 عليها مع بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

تقتنذذع كذذا  محلذذ ق     يلذذظ  محلذذ ق   متذذي تذذن  ) 2005دذذم لنذذت ع  منذذ ل م  ونتلذذامي منذذنظ  27/3 مدذذالخ 

 إلننذذانيظ  مدصذذالق لاي ذذا دذذم قنذذا اد  عيذذظ   مل ميذذظ   محلذذ ق  محعيذذام   إلتفاقيذذام   مق ذذ ل   مد   يذذ  

   م  يلظ(. من ل م ادد و يتادأ دم ىًه 

تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فزي دولزتكم المزوقرة حزين أع زدادكم لهزذا التقريزر؟  هل -4

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.17وذلك تمشياً مع أحكام المادة )

 نعم 

 ال        
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 القسم الثاني

 التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية

 المادة األولى

نقض قلع ت   مانليظ أ   محنيظ أ   مًىنيظ نتياظ دعض  فيدم نل    مًي يقاني مدق ق ى   مشة  

 متعقي أ   ونتدع ع ن  أ    مقداهألى مقاده كايا أ  ادئيا لم   ع  يأ  لادا  ةاليأ  حالل أ  نني 

 يحتاج لمل  معلايظ  في  محياخه كًم  أققد قلعت  لال  مليا  نإحلى  م لائد  بنانيظ  بةعى  في ه

 في  مداتدا.  مت ىيا دم أاا لدا  أ  للالخ لدا  

 يرجى بيان ما يلي:

  هل تتضمن تشريعاتكم تعريفا للمعوق؟ 

  نق 

 .يرجى بيان النص التشريعي المؤيد لذلك 

 إللاقظ يلصل  ًيتن  لال  مشة     متي 3   مدالخ 2017مننظ   مل دي إللاقظ  ً يقان م  وشةا  

ن   ي شة   مل    أصيي نلص ع   ع لال قلعت   مانليظ     مقلايظ     محنيظ كايا"    ادئيا" نصفظ 

  كاداظ.ل ئدظ قل تدنق  دم  متقادا دا دةتاد  مح  اد نص عخ 

 المادة الثانية

م  مللع م ت لد لمل  ونتفالخ د لاديظهت ىيا  مدق قيم ى  لدايظ دنلدظ  دنتدعخ دننيظ لال أنس 

تكفا تحلي  ألال دنت ى مللع ت   شاداظه يت  ت اي  ا  تنديت ا لنع نع دأ ت ىيايظ   مدق قه مدتاحظ ملى 

 نيئت   مطنيقيظ. فيندا ينالله لال  ونلداج   بل ئيظه

 يرجى بيان ما يلي:

 .آلية تأهيل المعوقين وفق التشريعات النافذة 

تتقدم تشعيقام  نيانام   اع د م   نإاادت اق ديظ مت ىيا  حفل حل ق  مدقاق   نتع تيايظىنام  

 .  محعفي  مد نيدع كد  متلعيي  في  إللاقظ ً ي نع دأ تقدم  لداج  وشةا  

 المادة الثالثة

تشريا  مدق قيم ى  لدايظ  نتفالخ دم طاقات    مدتاحظه متدكين   دم  محص ا لال لدا يتناني دا 

 في .   متعقي  ونتدع ع ن   قلع ت  ه
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 يرجى بيان ما يلي:

 كيفية تنظيم تشغيل المعوقين في دولتكم الموقرة؟ 

دم  لائد  مل مظ مادقاقيم  يت   متنافس لال نليظ  مفع  كدا يقدا  ملطاع  %2ت  تةصي  نننظ 

  مةا  لال تشايا تشريا  مدق قيم.

 المادة الرابعة

  من  مظ.دم  قلع ددكميلصل نإلداج  مدق قيم لكنان   د اع م تناللى  لال  متكيد دا نيئت   ن كنع 

 يرجى بيان ما يلي:

 المعوقين واكسابهم مهارات للتكيف مع البيئة؟ جبرامج إلدماهل يتضمن تشريعكم الوطني  -1

 و 

 يرجى تزويدنا بنماذج لهذه البرامج وشروط االستفادة منها. -2

 المادة الخامسة

 : ياييصند  مدق ق م حني نني  إللاقظ كدا 

 جسديا:)أ( المعوقون 

 حعكت    مطنيقيظ نتياظ ةاا أ  دعض أ  لاىظ. فيى   بشةا   مًيم ي  ا  م للاقظ 

 )ب( المعوقون حسياً: 

 ى   بشةا   مًيم نلصم قلع ت    محنيظ م ليفظ لق  أ  أك ع ملي  . 

 ذهنياً:)ج( المعوقون 

أ    مذعنطهيذت ع لاذل لدايذام  إللع   أ    مًىنيذظهقذلع ت    فذيى   بشذةا   مذًيم يقذان م دذم نلذ  

 . ونتنتاج ملي  

 يرجى بيان ما يلي:

 ألنواع اإلعاقة. اهل تتضمن تشريعاتكم تعريف 

  نق 
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 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.

 إللاقذظ  ً يتذن  لاذل  مشذة     متي 3   مدالخ 2017مننظ   مل دي إللاقظ  ً يقان م  وشةا  

يلصذذل نذذ   ي شذذة   مذذل    أصذذيي نلصذذ ع   ذذع لاذذل قلعتذذ   مانذذليظ     مقلايذذظ     محنذذيظ كايذذا"    

 كاداظ.ادئيا" نصفظ ل ئدظ قل تدنق  دم  متقادا دا دةتاد  مح  اد نص عخ 

 المادة السادسة

صحاي  مقدا   مقداا ن قا نيانام ةاصظ نعلايظ  مدق قيم تل   كا ل مظ نامتقا م   متنني  دا أ

 مداتداه  تل   نتحليل  ما ظ  مدةتصظ نتنفيً ىًه  في ت ىيا    تشريا   ندا يدكن   دم أل د ل عى  

  منيانام.

 يرجى بيان ما يلي:

في مجال عمال( في دولتكم الموقرة  هل يوجد تعاون بين أطراف العمل الثالث )حكومة، أصحاب عمل، -1

 رسم السياسة الخاصة بالمعوقين.

  نق 

ما شكل هذا التعاون واإلطار الذي يتم من خالله في كل حالة من الحاالت المذكورة أعاله / رعاية /  -2

 تأهيل / تشغيل؟

 2021-2017  إللاقظ ً ي مألشةا   مقدا  مالئ    وقتصالي متدكيم   نتع تيايظت   قا 

 ً يتتقدم  لداج  وشةا    متيام   منيانام   واع د م   منع دأ تنتكدا  متشعيق  نإاادت ا

 في تحنيم فعص      محعفي  مد ني فل دع كد  متلعيي   مدةتافظقطالام  ونتةل    في  إللاقظ

 .ن ق  مقدا

 هل يوجد جهة محددة مناط بها تنفيذ السياسات الخاصة برعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين؟

  نق 

  ب)نعم(، يرجى تحديد هذه الجهات. اإلجابةفي حالة 

 مادقاقيم  مل دي مدااس 

   واتدالي د عخ  معلايظ   مقدام 

  إلل عي د عخ  مقدا   وصالح 
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 المادة السابعة

  مصناليتكفا قيا  أصحاي  بلداا ناتةاً  متل نيع  مةاصظ نابدم   متيتتةً كا ل مظ  إلاع د م 

  مدق ق مهيقدا لاي ا   متيدقل م  أل  م  إلنتاج  في كًم  لاع د  متح يع م  مالددظ   مد نيظه  منالدظ 

 لدا  . ين ا لاي   أل د  حدايت  هندا يتدم 

 يرجى بيان ما يلي:

هل تحدد تشريعاتكم التدابير الواجب اتخاذها لتحقيق األمن الصناعي والسالمة المهنية بالنسبة  -1

 للمعوقين؟

  نق 

يوجد نصوص تشريعية تلزم أصحاب األعمال بإجراء التحويرات الالزمة في معدات وأدوات  هل -2

اإلنتاج التي يعمل عليها المعوقون بالشكل الذي يؤمن حمايتهم من مخاطر إصابات العمل ويسهل 

 عليهم أداء العمل؟

 و 

  ب)نعم(، يرجى موافاتنا بها.  اإلجابةفي حالة 

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

 

 

 المادة الثامنة

تل   كا ل مظه لنل لاع د  متقل ل  مقا  مانكامه نانتلصاد  مدقا دام  إلحصائيظ لم للل  مدق قيمه 

  ملاىعخه  ملع نام متحليل حا  ىًه   مدن حام  فئات  ه  أنناي  أن  ع للاقت  ه  تنقل لمل لاع د

  ل  دا ا.  متقعد لال أننان ا 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد إحصائيات رسمية عن عدد المعوقين وفئاتهم وأنواع أعاقتهم في دولتكم الموقرة؟ -1

  نق 

 تزويد مكتب العمل العربي بنسا منها. والبيانات، يرجىإن وجدت مثل هذه اإلحصائيات  -2

 دعف   مننةظ        
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 المادة التاسعة

علايظ  ت ىيا  مدق قيم  دح  أديت  ه  تقدا لال  في بنانيظ   مدنت ميظتت مل  مل مظ  فلا إلدكانيات ا 

 ىً   مدااا. فيتشايا  لل   مدتننام غيع  محك ديظ  مقاداظ 

 يرجى بيان ما يلي:

 يتضمن التشريع الوطني برامج رعاية وتأهيل المعوقين ومحو أميتهم؟ هل -1

  نق 

وجد مشاركة من المؤسسات غير الحكومية في تحمل مسئولية رعاية وتأهيل المعوقين ومحو تهل  -2

 أميتهم؟

  نق 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

تذذن  لاذذي لدذذأ  مطذذالي دذذم    متذذي   مفلذذعخ )ل( 2017  إللاقذذظ ً يدذذم قذذان م  وشذذةا   4 مدذذالخ 

 متقاي   مدةتافظ  تنفيًىا  دناحي في إللاقظ  ً يدا  قع ن   دم غيع  وشةا    إللاقظ ً ي وشةا  

 تقاذي   مكنذاع   متقاذي    مد ني دقاىل  متلعيي   مقادي  منحل    مقاميدم ةالا دتننام  متقاي   مقا  

 .تدال نع دأ دننطظ مًم  لدلى  محياخ لم طعي  

 المادة العاشرة

تكفا للل ل  تلعيي  مقناصع  مفنيظ  مالددظ   مدتىاظ ماتقادا   متفالا   متيتتةً كا ل مظ  إلاع د م 

 دا  مدق قيم نطعيلظ لاديظ نايدظ.

 يرجى بيان ما يلي:

 مع المعوقين  هل تتولى الحكومة أو جهات أخري إعداد وتدريب العناصر الفنية المؤهلة للتعامل

 بطرق علمية سليمة؟

  نق 

 المادة الحادية عشرة

  مدق قيم.تل   كا ل مظ نإصل ع  متشعيقام  مدنلدظ معلايظ  ت ىيا  تشريا 
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 يرجى بيان ما يلي:

 وجد تشريعات في دولتكم الموقرة تنظم رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين؟هل ت 

  نق 

  ذلك.يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على 

   2017 إللاقظ  ً يقان م  وشةا  

    2007قان م  مةلدظ  مدلنيظ 

   متق يقيظ مألا دخقان م  م يئظ  مل ديظ 

 ً ي  إللاقظ.   بشةات ال نص   ناملنت ع ل لدظ محل ق 

 المادة الثانية عشرة

نامنننظ  مدئ يظ   محك دظه مدتننام  محك ديظ  غيع  فييكفا تشعيا كا ل مظ تشريا للل دم  مدق قيم 

 يحللىا  متشعيا  مدحال.   متي  مشع ط 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يلزم تشريعكم الوطني تشغيل المعوقين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومة؟ -1

  نق 

 ما هي النسبة المئوية والشروط التي يحددها التشريع الوطني لتشغيل المعوقين؟ -2

  مفع . فلا" ملان م  مةلدظ  مدلنيظ  يت   متنافس لال نليظ  ألنيكحل  2%

 المادة الثالثة عشرة

 مقدا نيم  مدق قيم  غيعى  لنل  فييحلل تشعيا كا ل مظ  مق  نط  مكفياظ نتطني  دنلأ تكافت  مفع  

 كدا يكفا تطني  ىً   مدنلأ نيم  ماننيم دم  مدق قيم.   مدتىالمهتنا ى  مللع م 

 ما يلي:يرجى بيان 

هل يتضمن تشريعكم الوطني ضوابط تشريعية تحقق مبدأ تكافؤ الفرص في العمل بين المعوقين  -1

 وغيرهم عند تساوى القدرات والمؤهالت؟

  نق 
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هل يحقق تشريعكم الوطني مبدأ تكافؤ الفرص في العمل بين الجنسين من المعوقين عند تساوى  -2

 القدرات والمؤهالت؟

  نق 

  النصوص التشريعية الدالة على ذلك.يرجى بيان 

شذذذة  دتىذذذا دذذذم  أييحذذذع   )و تذذذن  12/2   مدذذذالخ 2005  ونتلذذذامي/ لنذذذت ع  منذذذ ل م 1

 وحتيااذذذام  مةاصذذذظ  ً يد نذذذظ    لدذذذا ننذذذني  إللاقذذذظ  ماديذذذا  وشذذذةا   نذذذاي  ومتحذذذاق

   متعفي يظ.  مد نيظ   إلنل ليظ   واتداليظ مدناشط  في مدشاعكظ  في  مدننيم  مح  

كذذا  محلذذ ق   مةاصذذظ محااذذام  ً ي مألشذذةا   مل مذذظتكفذذا ) ملنذذت ع دذذم  45/1/  مدذذالخ 2

  تاحذظ  متقاذي    إلننذانيظىً   ملنت ع  نةاص   حتع   كع دت    في  محعيام  مدنص   لاي ا 

  مداتدا(. في  مكاداظ  مقدا  مدناننيم م    كفامظ دشاعكت   

 المادة الرابعة عشرة

 با دخ  محك ديظ  فييكفا تشعيا كا ل مظ للطاد  ب م يظ مادق قيم مشرا نقض  م لائد   مد م 

  لدكانيات  .تتالد  دا قلع ت     محك ديظ  متي غيع 

 يرجى بيان ما يلي:

  هل يتضمن تشريعكم الوطني إعطاء األولوية للمعوقين لشغل بعض الوظائف والمهن في األجهزة

 الحكومية التي تتالءم مع قدراتهم وإمكانياتهم؟الحكومية وغير 

 و 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

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

 

 

 المادة الخامسة عشرة

 غيع  ملالعيم لال  ونةع ط   مشليلخه إللاقظ  ً يتنقل كا ل مظ إلقادظ  م عش  مدحديظ مادق قيم دم 

 حعكظ  مقدا.  في
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 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد ورش عمل خاصة بالمعوقين من ذوي اإلعاقة الشديدة؟ 

 و 

 المادة السادسة عشرة

تقدا كا ل مظ لال تشايا  مدق قيم مت نيس ادقيام تقا نيظ لنتاايظ ةاصظ ن  ه  لال لل  ىًه 

  مدتاحظ. مادقيام ندةتاد  م نائا 

 يرجى بيان ما يلي:

هل يتضمن التشريع الوطني السماح بإقامة جمعيات تعاونية إنتاجية خاصة بالمعوقين في دولتكم  -1

 الموقرة؟

  نق 

 تدعم الحكومة جمعيات المعوقين التعاونية اإلنتاجية؟ هل -2

  نق 

  ،)نوع هذا الدعم؟ وما هفي حالة اإلجابة ب)نعم 

 تد يا دشع لام 

 المادة السابعة عشرة

تقدا كا ل مظ لال تشايا  مدق قيم إلقادظ دشاعيا لنتاايظ صريعخ يليع ن ا ن نفن   أ  نامدشاعكظ دا 

  لال لل  ىًه  مدشاعيا ندةتاد  م نائا  مدتاحظ. آةعيمه

 يرجى بيان ما يلي:

هل تشجع الحكومة إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة للمعوقين يديرونها بأنفسهم أو بالمشاركة مع  -1

 آخرين؟

  نق 

 ما هي أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة إلقامة وإنجاح هذه المشاريع؟ -2

  إللاقظ. ً يي  م  مدكاخ مافلع د دم / تد يا غيع دنتعل دم ل1

 / تد يا  ملعض  محنم.2
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نن   –/  متد يا  وصرع لنع دتننام  متد يا  وصرع   مدصاعد  إلاتداليظ )دصعد  إللةاع 3

 . ونعخ(

 المادة الثامنة عشرة

لدا   دم  معن    فيينتةلد ا  مدق ق م   متيتتةً كا ل مظ  إلاع د م  مالددظ إللفاد أل  م  إلنتاج 

  مادعكيظ أ  دم ادد دن ا.

 يرجى بيان ما يلي:

ً تعفي أدوات اإلنتاج التي يستخدمها المعوقون في عملهم من  -1 هل يوجد في تشريعاتكم نصوصا

 الرسوم الجمركية، وهل اإلعفاء شامل أم جزئي؟

 نق                                                   شادا 

       يادئ                                             و 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

  ) لفذذاد  وا ذذدخ  متق يقذذيظ  دقينذذام  مقدذذا 2017 إللاقذذظ  ً ي/خ دذذم قذذان م  وشذذةا  4 مدذذالخ 

 إللاقظ دم  مقع ئي   معن    وةعى   معن    مادعكيذظ  ً ي نابشةا   محعكظ   متقاي   مةاصظ 

 ( وقتصاليند  فلظ  ديع  مداميظ   متةطيط 

 المادة التاسعة عشرة

 تللي   ه  منصعيظ مادق قيم محعكيظ   مندقيظ   متق يقيظهتقدا كا ل مظ لال ت فيع  مدقينام 

  متن يالم  مالددظ مريع  ملالعيم ماحص ا لاي ا. 

 ما يلي:يرجى بيان 

 هل توفر الحكومة المعينات التعويضية، الحركية والسمعية والبصرية للمعوقين؟ 

  نق 

 .يرجى بيان اإلجراءات والتسهيالت التي تغطي المطلوب في هذه المادة 

ينفً ن  نطظ لي  م  مدكاخ مت فيع دقينام  إللاقظ داانا" مريع  ملالعيم دم ً ي  نن يي ال دشع ع 

  إللاقظ.
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 العشرونالمادة 

 دحايا.تقدا كا ل مظ لال تشايا صنالظ  مدقينام  متق يقيظ 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد برامج وخطط لتشجيع الصناعة المحلية للمعينات التعويضية للمعوقين؟ 

  نق 

 المادة الحادية والعشرون

تصلع كا ل مظ  متشعيقام  مالددظ متن يا حعكظ  تنلا  مدق قيم أ ناد  مقدا لنل لقادظ  مدنشآم 

 دن ا. تقدا لال لاع د  متح يع م  مقع عيظ لال  ملائ    ماليلخه

 يرجى بيان ما يلي:

  هل تتضمن تشريعاتكم االجراءات الالزمة لتسهيل حركة وتنقل المعوقين أثناء العمل عند إقامة

 نشآت الجديدة؟الم

  نق 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

  متي م نائا  متينيعيظ  مدقتلمظ  )ت فيع  2017 إللاقظ مننظ  ً يدم قان م  وشةا  /ا  4 مدالخ 

 متذذل نيع  ) تةذذاً/  4 مدذذالخ   مقدذذاه دذذاكم  فذذي إللاقذذظ  مدةتافذذظ  ً يتالئذذ    قذذاع  وشذذةا  

  مطذعق   نذائا  منلذا   مدع فذ   مادنذاني إللاقذظ  ً ي مالددذظ متنذ يا لدكانيذظ حصذع  وشذةا  

 . إللاقظ( مً يي ال ك ل مانناد نامد  صفام   مقادظ.

 المادة الثانية والعشرون

 مقداه  لتاحظ  مفعصظ م    فيتتةً كا ل مظ  إلاع د م  مقع عيظ ماحي مظ ل م ت ديش ل ع  مدق قيم 

 قلع ت  . مماتقنيع ل

 يرجى بيان ما يلي:

 هل تتبنى الدولة خطط وبرامج للحد من تهميش دور المعوقين في العمل؟ -1

  نق 
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 هل يوجد دور للمعوقين في التعبير عن مشاكلهم وقدراتهم؟ -2

  نق 

 المادة الثالثة والعشرون

لاذذل كذذا ل مذذظ تشذذايا دنلدذذام  مقدذذاا لاذذل تةصذذي   تكييذذد اذذدد دذذم أنشذذطت ا  مةلديذذظ  يننرذذي

 ندا يتالد  دا لع د للاقت  .   مدق قيمه  متقا نيظ   واتداليظ معلايظ ألقائ ا دم  مقداا 

 يرجى بيان ما يلي:

تشجع حكومة دولتكم الموقرة منظمات العمال على االهتمام بالمعوقين وإشراكهم فزي أنشزطتها  هل -1

 المتنوعة؟ وتخصيص جزء من أنشطتها لخدمة المعوقين؟

  نق 

 يرجى بيان نوع الخدمات التي تقدمها النقابات للمعوقين، ومدى مالءمتها مع ظروف إعاقتهم. -2

  منعمدام في  إللاقظ  يً ااده قان م  وشةا   في  مدنانلخ .1

نذذع دأ  متد يذذا  وصذذرع دذذم ةذذالا  مدتننذذام  فذذي  إللاقذذظ ً يمدشذذع لام  وشذذةا    مدنذذانلخ .2

 نامتد يا  مدقنيظ

 تنفيً نع دا   في  إللاقظ ً يدا   مدناشعخ  مدشاعكظ .3

   إللاقظ ً يدم  مألفع ل  مدالي ملل   .4

 المادة الرابعة والعشرون

لهيحلل تشعيا كا ل مظ  إلاع د م  مكفياظ نتدكيم  مدق ق دم  نتةل    مد  صالم  مقادظ  أ   داانا

 دةفقظ.ن نقاع 

 يرجى بيان ما يلي:

  هل تنص تشريعاتكم على إعفاء المعوقين من دفع أجور المواصالت العامة حين استخدامهم لها؟ 

 و 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

.............................................................................................................. 
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 المادة الخامسة والعشرون

دم لفا   مشةصيكفا تشعيا كا ل مظ للفاد  مدق ق انليا لنل  نتيع له نياعخ دح عخ ونتةل د  ي

له  يدنح ىً   ودتياد نص عخ ل عيظ تحللىا  متشعيقام  مدحايظ.   عن د ا  مادعكيظ كايا أ  ادئيا

 يرجى بيان ما يلي:

هل تنص تشريعاتكم على إعفاء جمركي خاص بالمعوق عند استيراده سيارة محورة الستخدامه  -1

 الشخصي؟

  نق 

 هل اإلعفاء كامل؟ أم جزئي؟ وما هي نسبته؟ -2

 كادا 

  ادئي

  : نننت 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

  ) لفذاد  وا ذدخ  متق يقذيظ  دقينذام  مقدذا   محعكذظ   متقاذي  2017 إللاقظ  ً ي/خ دم قان م 4 مدالخ 

 إللاقظ دم  مقع ئي   معن    وةعى   معن    مادعكيظ ند  فلذظ  ديذع  مداميذظ  ً ي نابشةا  مةاصظ 

 . وقتصالي(  متةطيط 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

، 21، 20، 19، 17، 16، 13، 12، 11، 10 ،8، 5،  3،  2، 1التغطية التشريعية ألحكام المواد:  -1

22 ،23 ،25. 

 التغطية التشريعية ألحكام المواد: عدم -2

 ( الخاصة بإدماج المعوقين وإكسابهم مهارات تساعدهم على التكيف مع بيئتهم.4المادة ) 

 ( الخاصة بإلزام 7المادة ) صاحب العمل بإجراء التحويرات الالزمة في معدات وأدوات اإلنتاج التي

 يتهم.يعمل عليها المعوقون بما يؤمن حما

 ( الخاصة بإعطاء األولوية للمعوقين في شغل بعض الوظائف والمهن التي تتالئم مع 14المادة )

 قدراتهم.

 ( الخاصة بإقامة الورش المحمية لألشخاص ذوي اإلعاقة 15المادة ) .الشديدة 
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 ( الخاصة بإعفاء أدوات اإلنتاج التي يستخدمها المعوقون من الرسوم الجمركية.18المادة ) 

 ( الخاصة باإلجراءات 24المادة ) الكفيلة بتمكين المعوق من إستخدام المواصالت العامة مجاناً أو

 بأسعار مخفضة. 

نظراً لعدم إدراج (  9،  6 ) المادتينللجنة التأكد من وجود التغطية التشريعية ألحكام  لم يتسن   -3

 نصوص التشريعات التي تغطي هذه األحكام ضمن التقرير.  

 

*** 

 

 اإلتفاقيات غير الُمصادق عليها

 .النقابيةوالحقوق الحريات  بشأن 1977 ( لسنة8اإلتفاقية العربية رقم )  -أ

 – اد  عيظ  من ل م دم 1977 ( مننظ8 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

  ااد في  معل دا ياي:

 االتفاقيات؟ بالتصديق علىالسلطة المختصة على هل تم عرض االتفاقية  .1

 و 

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ .2

  م طني مدااس 

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ .3

  متصلي 

 أةً  مقا 

  عااد  متصلي 

 لل   متصلي 

 هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟ .4

 و

 يعال تحليل ىًه  مصق نام.)نعم(،  إلاانظ ي* في حامظ 
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 هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن )سياسية، .5

 اقتصادية، اجتماعية... الا(؟

 و

 يعال تحليل ىًه  مصق نام.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

تسهيل التصديق هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سابقة الذكر، بهدف  .6

 على االتفاقية مستقبال؟

 و

 يعال تللي  ىًه  متص ع م.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟ .7

 نق 

 يعال ت قيح ىًه  إلاع د م.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

  مدلناظ. مادعحاظتد يل   لييم واتداتت  لع نظ  وتفاقيظ ن  نطظ  محك دظ   مشعكاد 

 في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية .8

 نق 

 يعال نيام  منص    متي ت  في ا  ونتعشال.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

  .2010 مننظ  من ل نيقان م نلانام  مقداا  فيدقدم   وتفاقيظاا نن ل 

 فنززي مززن قبزل منظمززة العمززل العربيزة لتسززهيل التصززديق علززىل ترغبززون فززي تقزديم دعززم هز .9

 االتفاقية؟

 و

 يعال تحليل ن ع  ملل   مفني  مدطا ي. )نعم(* في حامظ  إلاانظ ي

هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير،  .10

 وتوصيات العمل العربية؟( من نظام اتفاقيات 17تمشيا مع ما تقضيه المادة )

 نق 

 يعال نيام عأي  مدنلدام  متي ت   متنني  دق ا.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي
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 نلانام لداا  من ل م   تحال لا  تحال لا   صحاي  مقدا 

  :الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير 

 مدقاييع  مقدا.  ونتشاعيظ ماانظ 

  :م8/11/2017التاريا 

 

 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:* 

، وتأمل في إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقية على السلطة اللجنة علماً بما جاء في التقرير أخذت

 المختصة بالتصديق.

 

*** 

 ن المفاوضة الجماعيةبشأ 1979 لسنة (11اإلتفاقية العربية رقم )  -ب

 – اد  عيظ  من ل م دم 1979 ( مننظ11 وتفاقيظ  مقعنيظ عق  ) صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا 

  ااد في  معل دا ياي:

 االتفاقيات؟ السلطة المختصة بالتصديق علىعلى هل تم عرض االتفاقية  -1

  نق 

 و       

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ -2

  م طني مدااس              

 هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ ما -3

  متصلي 

  أةً  مقا 

  عااد  متصلي 

 لل   متصلي 
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 هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟ -4

 نق        

 و 
 يعال تحليل ىًه  مصق نام.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

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

 

اقتصادية،  هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن )سياسية، -5

 اجتماعية... الا(؟

 و

 يعال تحليل ىًه  مصق نام.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

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

 

هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سابقة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على االتفاقية  -6

 مستقبال؟

 و

 متص ع م.يعال تللي  ىًه  )نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

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

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟ -7

  نق 

 و       

 يعال ت قيح ىًه  إلاع د م.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

  مدلناظ. مادعحاظتد يل     مشعكاد  واتدالييمتدم لع نظ  وتفاقيظ ن  نطظ  محك دظ 
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 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ -8

  نق 

 و         

 يعال نيام  منص    متي ت  في ا  ونتعشال.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

  .1997 مع نا لشع دم قان م  مقدا مناي  م امل لشع   في  وتفاقيظقدنم  حكا  

 االتفاقية؟ ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق علىه -9

 نق        

 و 

يعاذذذذذذذذل تحليذذذذذذذذل نذذذذذذذذ ع  مذذذذذذذذلل   مفنذذذذذذذذي  مدطاذذذذذذذذ ي. )نعززززززززم(* فذذذذذذذذي حامذذذذذذذذظ  إلاانذذذذذذذذظ ي

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

هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشيا مزع  -10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17ما تقضيه المادة )

  نق 

 و       

 ب)نعم(، يرجى بيان رأي المنظمات التي تم التنسيق معها.* في حالة اإلجابة 

 نلانام لداا  من ل م   تحال لا  تحال لا   صحاي  مقدا 

 :تم اعداد التقرير 

 ن  نطظ  ماانظ  ونتشاعيظ مدقاييع  مقدا

  :2017نوفمبر 12التاريا 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 على السلطة المختصة بالتصديق.  11رقم  للجنة علماً بما جاء في التقرير بشأن عرض اإلتفاقيةا أخذت

*** 
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 بيئة العملن بشأ 1981 لسنة (13اإلتفاقية العربية رقم )  -ج

 – اد  عيظ  من ل م دم 1981 ( مننظ13 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

 ياي: ااد في  معل دا 

 االتفاقيات؟ السلطة المختصة بالتصديق علىعلى هل تم عرض االتفاقية  -1

  نق 

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ -2

  م طني مدااس              

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ -3

  متصلي 

  أةً  مقا 

  عااد  متصلي 

 لل   متصلي 

  ؟ناآلتوجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى  هل -4

 و 

 يعال تحليل ىًه  مصق نام.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

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

اقتصادية،  هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن )سياسية، هل -5

 اجتماعية... الا(؟

 و □

 يعال تحليل ىًه  مصق نام.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

.............................................................................................................. 
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هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سابقة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على االتفاقية  -6

 مستقبال؟

 و □

 يعال تللي  ىًه  متص ع م.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

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

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟ -7

 نق 

 * في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى توضيح هذه اإلجراءات.

  مدلناظ. مادعحاظتد يل    واتدالييم  مشعكاد  محك دظن  نطظ  تدم لع نظ  وتفاقيظ 

 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ -8

 نق 

 يعال نيام  منص    متي ت  في ا  ونتعشال.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

  .1997قان م  مقدا ( دم مصناليلشع ) ودم   م اني مفصا  في  وتفاقيظقدنم  حكا  

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق علىاالتفاقية؟ه -9

 و

يعاذذذذذذذذل تحليذذذذذذذذل نذذذذذذذذ ع  مذذذذذذذذلل   مفنذذذذذذذذي  مدطاذذذذذذذذ ي. )نعززززززززم(* فذذذذذذذذي حامذذذذذذذذظ  إلاانذذذذذذذذظ ي

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

هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشيا مزع  -10

 العربية؟ ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل17ما تقضيه المادة )

 نق 

 * في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان رأي المنظمات التي تم التنسيق معها.

 لا  نلانام لداا  من ل م   تحال  تحال لا   صحاي  مقدا 

 

 



215 

  
 

  :الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير 

  ماانظ  ونتشاعيظ مدقاييع  مقدا

  :م8/11/2017التاريا 

 

 للرد انتهت إلى ما يلي:* وبدراسة اللجنة 

 على السلطة المختصة بالتصديق.  13رقم  اللجنة علماً بما جاء في التقرير بشأن عرض اإلتفاقية أخذت

 

*** 

 العمل تفتيشن بشأ 1998 لسنة (19اإلتفاقية العربية رقم )  -د

 – اد  عيظ  من ل م دم 1998 ( مننظ19 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

  ااد في  معل دا ياي:

 االتفاقيات؟ السلطة المختصة بالتصديق علىعلى هل تم عرض االتفاقية  -1

  نق 

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ -2

  م طني مدااس              

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ -3

  متصلي 

  أةً  مقا 

  متصلي  عااد 

 لل   متصلي 

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

 نق        

 و 
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هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن )سياسية،اقتصادية،  -5

      اجتماعية... الا(؟

 و □

هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سابقة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على االتفاقية  هل -6

 مستقبال؟

 و □

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟ -7

  نق 

 و       

 يعال ت قيح ىًه  إلاع د م.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

  مدلناظ. مادعحاظتد يل    واتدالييم  مشعكاد   محك دظن  نطظ تدم لع نظ  وتفاقيظ 

 في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية -8

  نق 

 و         

 يعال نيام  منص    متي ت  في ا  ونتعشال.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

  .1997قان م  مقدا  في  وتفاقيظقدنم  حكا  

 االتفاقية؟ ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على له -9

 نق        

 و 

يعاذذذذذذذذل تحليذذذذذذذذل نذذذذذذذذ ع  مذذذذذذذذلل   مفنذذذذذذذذي  مدطاذذذذذذذذ ي. )نعززززززززم(* فذذذذذذذذي حامذذذذذذذذظ  إلاانذذذذذذذذظ ي

.............................................................................................................. 
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هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشيا مزع  -10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17ما تقضيه المادة )

  نق 

 و       

 * في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان رأي المنظمات التي تم التنسيق معها.

 نلانام لداا  من ل م   تحال لا  تحال لا   صحاي  مقدا 

  :الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير 

 مدقاييع  مقدا  ونتشاعيظ ماانظ 

  :م8/11/2017التاريا 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 على السلطة المختصة بالتصديق.  19رقم  اللجنة علماً بما جاء في التقرير بشأن عرض اإلتفاقية أخذت

 

*** 

 

 دولة فلسطين  .7     

 

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها

 بشأن المرأة العاملة. 1976( لسنة 5اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

 ااد في  –دم ل مظ فانطيم  1976( مننظ 5 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

  معل دا ياي:

 نموذج التقرير

 القسم األول
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 بيانات عامة 

( لسزنة 5يرجى بيان النص التشريعي الذي صدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقية العربية رقم ) -1

 بشأن المرأة العاملة. 1976

 .2003( دم  ملان م  بناني  مدقلا مننظ 10 مدالخ )

ارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقية، وكذلك بيان يرجى إرفاق أرقام وتواريا النصوص التشريعية الس -2

 الا(. –اللوائح  –التطبيق العملي لتلك النصوص التشريعية )القرارات الوزارية 

خ    ع مةطذ نابلدذاا 2004( منذنظ 2قان م  مقدا  مفانذطيني  مدقدذ ا نذ ه  قذع ع  ديذع  مقدذا عقذ  )

 ( ننلا  لدا  منناد ميالل.14 م دع د عق  )  مشاقظ  متي يحلع تشريا  منناد في اه قع ع دااس

يرجى بيان النص التشريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصادق عليها قوة النفاذ بمجرد التصديق  -3

 عليها مع بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

حلذ ق  وننذام  حعياتذ   بنانذيظ داددذظ  2003 ( دم  ملذان م  بنانذي  مدقدذ ا نذ  منذنظ10 مدالخ )

 يذ   إلقايديذظ   مل ميذظ  ونقدا   مذل  إللالنذام   مد   لاحتع  ه  تقدا  مل مظ ل م  نطاد ل   انظ  و

 حل ق  وننام.  متي تحدي

 بيان النص التشريعي الذي يحدد مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية. يرجى -4

 و ي ال.

 

هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في دولزتكم المزوقرة حزين أعزدادكم لهزذا التقريزر؟  -5

 العربية.( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل 17وذلك تمشياً مع أحكام المادة )

  نق 

 في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجي ذكر المنظمات التي تم التنسيق معها.

  وتحال  مقا  منلانام لداا فانطيمه  وتحال  مقا  مقداا فانطيمه   تحال  مرعد  متااعيظ  مصناليظ.

 القسم الثاني

 التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية 

  األوليالمـــادة 

 التطبيق "" نطاق 
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ياي  مقدا لال دنا  خ  مدعأخ   معاا في كافظ تشعيقام  مقداه كدا ياذي أم تشذتدا ىذًه  متشذعيقام 

لاذل  بحكذذا   مدنلدذذظ مقدذا  مدذذعأخه  ًمذذ  فذي كافذذظ  ملطالذذام نصذفظ لادذذظ  لاذذل  بةذ  فذذي قطذذاع 

  مدع لظ.

 يرجى بيان ما يلي:

 ا خاصة بعمل المرأة؟هل تتضمن تشريعات العمل في دولتكم الموقرة احكام -1

  نق 

 هل تشمل االحكام الُمنِظمة لعمل المرأة كافة قطاعات العمل؟ -2

  نق 

 هل تنص تشريعات العمل في دولتكم الموقرة على المساواة بين المرأة والرجل؟ -3

  نق 

 في حالة اإلجابة ب)ال(، يرجي بيان القطاعات المستثناة.

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

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على حكم هذه المادة 

 .2000( مننظ 7( دم قان م  مقدا عق  )100 مدالخ )

 

 الثانيةالمـــادة 

 " االستخدام واألجور"

ياي  مقدا لال قدام تكافت  مفع  في  ونتةل   نيم  معاا   مدعأخه في كافظ دااوم  مقداه 

 لنل تنا ى  مدتىالم   مصالحيظه كدا ياي دع لاخ لل   متفعقظ نين دا في  متعقي  م ليفي.

 يرجى بيان ما يلي:

 النصوص التي تضمن تكافؤ الفرص في االستخدام بين الرجل والمرأة؟ -1

 ( دم قان م  مقدا " ن  لا  يشدا كال  ماننيم.2) مدالخ 

 ما هي النصوص التي تتضمن عدم التفرقة في الترقي الوظيفي؟  -2

 ( دم قان م  مقدا.100ه2 مدالخ )
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 الثالثةالمــادة 

ياي  مقدا لال قدام دنا  خ  مدعأخ   معاذا فذي كافذظ شذع ط  لذع د  مقدذاه  قذدام دذنح 

 اع  معااه  ًم  لم  مقدا  مددا ا. مدعأخ  مقاداظ  باع  مددا ا ب

 يرجى بيان ما يلي:

 اإلجراءات المتخذة لضمان مساواة المرأة والرجل في كافة شروط وظروف العمل؟ -1

ا   مدذعأخ ىذي ً م  إلاذع د م  متذي يتنق ذا ا ذاد  متفتذيش فذي عامقدام دنا  خ  م  مدتةًخ إلاع د م 

 دع قنظ تطني   حكا  قان م  مقدا.

 الضمانات لمنح المرأة العاملة األجر المماثل ألجر الرجل عند تماثل العمل.  -2

 ( دم قان م  مقدا.100حك  لا   نتنال ل مادالخ )

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

  متي تحلع  متدييد نيم  معاا   مدعأخ. مقدا ( دم قان م 100 مدالخ )

 الرابعةالمادة 

 والتوجيه والتدريب "" التعليم 

ياذي  مقدذا لاذذل قذدام لتاحذذظ  مفذع  مادذعأخ  مقاداذذظ لاذل قذذل   مدنذا  خ دذا  معاذذاه فذي كافذذظ 

 دع حا  متقاي ه  كًم  في  مت اي    متلعيي  مد نيه قنا  نقل  ومتحاق نامقدا.

 يرجى بيان ما يلي:

 يم.ضمانات تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في كافة مراحل التعل -1

 .2003 ملان م  بناني  مدقلا مننظ 

 ضمانات المساواة بين المرأة والرجل في التوجيه و التدريب المهني قبل وبعد االلتحاق بالعمل. -2

  مفصا  م اني دم  مناي  م اني دم قان م  مقدا. بحكا و ي ال ن  ةا  نامدعأخ  تةقا 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

  ملان م  بناني  قان م  مقدا.

 الخامسةالمادة 

-ياذذي  مقدذذا لاذذل قذذدام تذذ فيع تنذذ يالم للذذالخ تذذلعيي  مدذذعأخ  مقاداذذظ نقذذل فتذذع م  نلطال ذذا
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 لم دااا  مقدا.- مدند ح ن ا

 يرجى بيان ما يلي:

  يرجي بيان التسهيالت المقدمة للمرأة العاملة إلعادة تدريبها بعزد فتزرات انقطاعهزا المسزموح بهزا عزن

 مجال العمل؟ 

 و ي ال.

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

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

 السادسةالمادة 

 " ظروف العمل وحماية المرأة "

يحلع تشريا  منناد في  بلداا  مةطعخ أ   مشاقظ أ   مقذاعخ نامصذحظ أ   بةذالق  متذي يحذللىا 

 كا ل مظ.  متشعيا في

 يرجى بيان ما يلي:

  الضزارة بالصزحة أو / الشزاقة/هل ينص تشريع العمل علزى حظزر تشزغيل النسزاء فزي األعمزال )الخطزرة

 .) األخالق

  نق 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 (.2/2004( دم قان م  مقدا  قع ع  ديع  مقدا عق  )101 مدال )

 السابعةالمادة 

تشذذريا  مننذاد مذذياله  تحذلل  ما ذذام  مدةتصذذظ فذي كذذا ل مذظه  مدلصذذ ل نامايذا طنلذذا مدذذا و ياذ د 

 يتدشل دا ا   د قا  تلاميل كا ناله  تنت نل دم ًم   بلداا  متي يحللىا  متشعيا في كا ل مظ.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل ينص تشريع العمل في دولتكم الموقرة على حظر تشغيل النساء ليالً؟ -1

  نق 

 ساعات الليل المحددة في التشريع التي يحظر تشغيل النساء خاللها؟ ماهي -2
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ل.   م ادنظ دناد ل  مل  منالنظ صناحا

 ماهي االعمال التي يستثنيها التشريع من حظر تشغيل النساء ليالً؟ -3

 مفنذذالق   مدطذذال    مدنذذاعح   مدلذذاىي  صذذاوم  مد نذذيلله قطذذاع  مصذذحظه  نذذائا  ولذذال ه علايذذظ 

مدطذذاع مه   بطفذذاا   ويتذذا ه   مدحذذاا  متااعيذذظ فذذي  بليذذاله  ماذذعل  منذذن ي   مد  دنذذامه   مدنذذنيم 

 ناعخ دحللظه حاوم  مط  ع .ةشعكام  مطيع مه كتالفي 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 ( ننلا  لدا  منناد ميالل.14/2003( دم قع ع دااس  م دع د عق  )1 مدالخ )

 امنةالثالمادة 

ياذذي لاذذل صذذاحي  مقدذذا فذذي  مدنشذذآم  متذذي تقدذذا في ذذا ننذذاده ت يئذذظ ل ع ماحقذذانظ ندفذذعلهه أ  

 ناوشتع   دا دنش خه أ  دنشآم أةعى.

  يحلل تشعيا كا ل مظ شع ط لنشاد  د  صفام  نلا  ل ع  محقانظ.

 يرجى بيان ما يلي:

 دار للحضانة؟ على إلزام المنشآت التي تعمل فيها نساء بتهيئةهل ينص التشريع  -1

 و 

 هل يحدد التشريع شروط إنشاء دور الحضانة ومواصفاتها ونظامها؟ -2

 و 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

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

 التاسعةالمادة 

 مقدا لال تةفيد  بلداا  متي تكاد ن ا  مدعأخ  مقاداظ أ نذاد  مفتذعخ  بةيذعخ ماحدذاه  فذل ياي 

  مفتعخ  ب مل للي  م ولخه  يحلع تشريا ا نالام لقافيظ في  مفتع م  مدًك عخ.

 يرجى بيان ما يلي:

خيرة للحمل؟ وفى هل ينص التشريع على تخفيف األعمال التي تكلف بها المرأة العاملة اثناء الفترة األ -1

 الفترة األولى عقب الوالدة؟
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  نق 

 في حالة اإلجابة ب)نعم(، ما هي الفترات المذكورة في التشريع؟

 .ما ولخنالام لدا لقافيظ   ناد  محداه   منتظ  ش ع  متاميظ   

 هل ينص التشريع على حظر تشغيل المرأة في الفترات المذكورة في هذه المادة ساعات عمل اضافية؟ -2

  نق 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 ( دم قان م  مقدا  مفانطيني.2/101 مدالخ )

 العاشرةالمادة 

 " رعاية األمومة "

مادعأخ  مقاداظ  مح  في  محص ا لال لاادخ ن اع كادا قنا  نقل  م قاه مدلخ و تلا لم لشعخ 

نذتظ أنذانياه  يحلذع تشذريا ا قنذا  نلقذاد  مدذلخ أنانياه لال أو تلا دلخ ىًه  إلاادخ نقل  م قا لذم 

  مدًك عخ.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل ينص التشريع على حق المرأة العاملة في إجازة بأجر كامل قبل وبعد الوضع؟ -1

  نق 

 ما هي مدة االجازة؟ قبل وبعد الوضع؟ -2

 لشعخ أنانيا دن ا نتظ أنانيا لال  بقا نقل  م ولخ.

 تشغيل المرأة قبل انقضاء مدة اجازة الوضع؟هل ينص التشريع على حظر  -3

 و 

 المادة الحادية عشرة

تدنح  مدعأخ  مقاداظ لاادخ دعقيظ ةاصظه في حامظ  مدعض  مناا  لم  محدا أ   م قا طنلا مدا 

يحلله  متشعيا في كا ل مظه  ًم  دا دع لاخ لذل   حتنذاي ىذًه  إلاذادخ دذم نذيم  إلاذاد م  مدعقذيظ 

 ملان م. مدنص   لاي ا في  

 يرجى بيان ما يلي:
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هل ينص التشريع على منح المرأة العاملة اجازة مرضية خاصة في حالة المرض الناجم عن الحمل أو  -1

 الوضع؟

 و 

هل ينص التشريع على احتساب هذه اإلجازة الخاصة بين اإلجازات المرضية المنصوص عليها في  -2       

 القانون؟

  نق 

 الدالة على ذلك. يرجى بيان النصوص التشريعية 

  مدعقيظ. ناإلااد م( دم قان م  مقدا  مةاصظ 79 مدالخ )

 الثانية عشرةالمادة 

يحلع فصا  مدعأخ  مقاداظ أ ناد حدا ا أ  قياد ا نإاادخ  م قاه أ  أ ناد لاادت ا  مدعقيظ ننني 

  محدا أ   م قا.

 يرجى بيان ما يلي:

اثناء الحمل، وكزذلك اثنزاء اجزازة الوضزع واإلجزازات هل ينص التشريع على حظر فصل المرأة العاملة  -

 المرضية بسبب الحمل أو الوضع؟

 .نق  حدايظ قل  مفصا   ناد لاادخ  م قا 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 ( دم قان م  مقدا.2/103 مدالخ )

 الثالثة عشرةالمادة 

 " اإلجازات الخاصة "

في  محص ا لال لاادخ نل م أاعه مدع فلظ  آلةع في حامذظ  نتلامذ  مكال  مد ايم  مقادايمه  مح  

لمل دكذام آةذع غيذع دكذام  مقدذا  بصذايه فذي ل ةذا  مل مذظ أ  ةاعا ذاه  يتذع  تحليذل  محذل  بقصذل 

  مدصعح ن  متشعيا كا ل مظ.

 يرجى بيان ما يلي:

بدون أجر لمرافقة اآلخزر هل ينص التشريع على الحق لكال الزوجين العاملين في الحصول على إجازة  -1
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 في حالة انتقاله إلى مكان آخر غير مكان العمل األصلي؟ 

  نق 

هل يقتصر الحق في اإلجازة على انتقال مكان العمل داخل الدولة أم يشمل كزذلك االنتقزال للعمزل خزارج  -2

 الدولة؟ 

 ن  لا  نل م تحليل.

 هل يحدد التشريع المدة القصوى لإلجازة؟  -3

 و 

 اإلجابة ب)نعم(، ما هي هذه المدة؟في حالة 

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

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 ( دم قان م  مقدا.105 مدالخ )

 الرابعة عشرةالمادة 

 محصذذ ا لاذذل لاذذادخ نذذل م أاذذع ماتفذذعغ متعنيذذظ أطفام ذذاه  ًمذذ  طنلذذا مادذذعأخ  مقاداذذظ  محذذ  فذذي 

 ماشع ط   مدلخ  متي يحللىا  متشعيا في كا ل مظه  يحتفل مادعأخ  مقاداظ ن ليفت ا ةالا ىًه  إلاادخ.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل ينص التشريع على حق المرأة العاملة في اجازة بدون اجر للتفرغ لتربية اطفالها؟ -1

  نق 

 هي مدة هذه اإلجازة وشروط الحصول عليها؟ ما -2

 و ي ال دل نشعط دصاحظ  مقدا.

 هل تحتفظ المرأة العاملة بوظيفتها خالل هذه االجازة؟ -3

  نق 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 و ي ال.

 الخامسة عشرةالمادة 
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 " الضمانات االجتماعية "

ل مألد دظ.ياي أم يشدا تشعيا  مت دينام    واتداليظ  مةا  نكا ل مظه ت دينا ةاصا

 يرجى بيان ما يلي:

 هل ينص تشريع التأمينات االجتماعية على تأمين خاص لألمومة؟ -

  نق 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 .2016( مننظ 19( قان م  مقدام  واتدالي عق  )91ه90 مدالخ )

 السادسة عشرةالمادة 

 مادعأخ  مقاداظ  مح  في  مادا نيم أاعىا أ  دقاش اه  نيم دقاش ا لم د ا ا نل م حل أقصل. -أ   

 مد ج  مدعأخ  مقاداظ  مح  في  مادا نيم أاعه أ  دقاش ه  نيم دقاش  لم د ات  نل م حل أقصل. -ي   

 مدعأخ  مقاداظ  مح  في  مادا نيم دقاش   لم   ملى ه  دقاش   لم   ملت   نذل م  متليذل نحذل  ب ول -ج   

 أقصل.

 يرجى بيان ما يلي:

هل يضمن تشريع التأمينات االجتماعية للمزرأة العاملزة الحزق فزي الجمزع بزين اجرهزا أو معاشزها وبزين  -1

 معاشها عن زوجها دون حد أقصي؟

  نق 

 كذلك؟ هل هذا الحق مضمون للزوج -2

  نق 

 هل لألوالد حق الجمع بين معاشهم عن والدهم ومعاشهم عن والدتهم؟ وبدون التقيد بحد اقصى؟ -3

  نق 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.

 .2016مننظ  19( دم قان م  مقدام عق  97 مدالخ )

 المادة السابعة عشرة

مألنذذعخ أم تنذذتفيل دذذم  متذذ ديم  مصذذحي  مةذذا  نذذامدعأخ  مقاداذذظه  يحذذلل  متشذذعيا فذذي كذذا ل مذذظ 
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  مدلص ل نابنعخ.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل ينص التشريع على حق األسرة في االستفادة من التأمين الصحي الخاص بالمرأة العاملة؟ -1

  نق 

 هل يحدد التشريع المقصود باألسرة؟ -2

  نق 

 ب)نعم(، يرجي بيان المقصود باألسرة.في حالة اإلجابة 

 يةقا تقعيد  ونعخ ملان م  بح  ا  مشةصيظ.

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 نلا   مت ديم  مصحي مكا دتننظ.

 

 المادة الثامنة عشرة

 مد ا ا لً  مادعأخ  مقاداظ  مح  في  محص ا لال  مدنح  مقائايظه  ًم  في حامظ للامت ا ب ولىا 

 كام لااد .

 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل ينص التشريع على حق المرأة العاملة في الحصول على المنح العائلية؟ -1

 و 

 ما هي شروط حصول المرأة العاملة على المنح العائلية؟ -2

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

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

................................................................................................................... 
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 المادة التاسعة عشرة

 " استحقاقات المرأة العاملة في حالة االستقالة "

ن ايذظ  مةلدذظ أ   مدقذاش أ  أيذظ  مادعأخ  مقاداظ  مح  في  محصذ ا لاذل كادذا حل ق ذا فذي دكافذآخ

 نتحلاقام أةعىه في حامظ  نتلامت ا ننني  مد  ج أ   إلناايه لال أم تنلى عغنت ا في  ونتلامظه في 

 ةالا  مدلخ  متي حللىا  متشعيا في كا ل مظ.

 يرجى بيان ما يلي:

ينص التشريع على حق المرأة العاملة في الحصول علزى حقوقهزا فزي مكافزأة نهايزة الخدمزة أو  هل -1

 المعاش أو أية مستحقات أخرى في حالة استقالتها بسبب الزواج أو اإلنجاب؟

  مقادظ في  ملان م. مألحكا نق  تةقا  

 هل يحدد التشريع مدة معينة لتقديم المرأة استقالتها؟ -2

 و 

 اإلجابة ب)نعم(، ما هي هذه المدة؟في حالة 

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

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

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

 

 ة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:* وبدراس

  ُفلسطين في المتابعة وإرسال التقاريربل دولة قدر اللجنة الجهود المبذولة من قِ ت. 

  التي نص المادة وجود التغطية التشريعية حيث أن الرد لم يذكر مدى لم تتمكن اللجنة من معرفة

 إلى أرقام األحكام والقوانين دون ذكرها. اكتفى باإلشارة ي كل حكم من أحكام اإلتفاقية وتغط

  

* * * 
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 بشأن عمل األحداث. 1996( لسنة 18اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

 ااد  – فانطيم دم ل مظ 1996 ( مننظ18 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

  معل دا ياي: في

 نموذج التقرير

 القسم األول

 بيانات عامة 

( 18يرجى بيان الزنص التشزريعي الزذي صزدقت بموجبزه دولزتكم المزوقرة علزى االتفاقيزة العربيزة رقزم ) -1

 بشأن عمل األحداث. 1996لسنة 

 2003( دم  ملان م  وناني  مدقلا مننظ 15 مدالخ )

وكذلك بيان إرفاق أرقام وتواريا النصوص التشريعية السارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقية،  يرجى -2

 الا(. –اللوائح  –التطبيق العملي لتلك النصوص التشريعية )القرارات الوزارية 

  . 2000( مننظ 7قان م  مقدا عق  ) .1

  وحل ل.ننلا  لدا  مةا   2004( مننظ 167قع ع دااس  م دع د عق  ) .2

يرجى بيان النص التشريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصادق عليها قوة النفاذ بمجزرد التصزديق  -3

 عليها مع بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

  . 2003( دم  ملان م  وناني  مدقلا مننظ 15 مدالخ )

صحاب األعمال والعمال في دولزتكم المزوقرة حزين أع زدادكم لهزذا التقريزر؟ هل تم التنسيق مع منظمات أ -4

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.17وذلك تمشياً مع أحكام المادة )

   نق 

 في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجي ذكر المنظمات التي تم التنسيق معها.

 مقداا فانطيمه  تحال  مرعد  متااعيظ.  وتحال  مقا  منلانام لداا فانطيمه  وتحال  مقا 

 القسم الثاني

 "التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية"
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 أوالً: نطاق التطبيق 

 المادة األولى 

يلصل نامحلل في دااا تطني   حكا  ىًه  وتفاقيظ  مشة   مًي أت   م ام ظ لشعخ  م  يكدا  م ادنظ  -1

 أن ل.لشعخ دم لدعهه ن  د كام ًكع ل أ  

 يحلع لدا دم م  يت  نم  م ام ظ لشعخ دم لدعه. -2

 تحلل  ما ام  مدةتصظ في كا ل مظ  إلاع د م  مالددظ ماتحل  دم نم  محلل. -3

 يرجى بيان ما يلي:

 "الطفل" في التشريع.المقصود بالحدث  -

 لشع.  م ادنظد ناغ  مةادنظ لشع دم لدعه  م  يات(  محلل ى : كا دم 1قان م  مقدا  مدالخ عق  )

 السن المسموح لصاحبه بالعمل عند بلوغه. -

 (: يحلع تشريا  وطفاا قنا نا غ   نم  مةادنظ لشع.93قان م  مقدا  مدالخ )

 اإلجراء المطلوب للتحقق من السن عند االلتحاق بالعمل. -

( لال صاحي  مقدا قنا تشريا  محلل  محص ا لال  مدنتنل م  متاميظ: 3نلا  لدا  وحل ل  مدالخ )

 ص عخ دصلقظ لم ش الخ ديالل  محلل.

 النصوص التشريعية التي تحدد سن الحدث "الطفل" فيما يتعلق بالعمل. -

 ( دم نلا  لدا  وحل ل.1دم قان م  مقداه  مدالخ ) 93ه 1 مد  ل 

 المادة الثانية

 تطن  ىًه  وتفاقيظ لال لدا  بحل ل في اديا  بنشطظ  وقتصاليظ.  -1

دا دع لاخ  محل  بلنل منم  بحل ل يا د  نت ناد  بلداا  مدع ليظ غيع  مةطعخ  غيع  مقاعخ  -2

نامصحظ دم تطني  للل دم أحكا  ىًه  وتفاقيظه  ًم   ف   مق  نط  متي تحللىا  مناطظ  مدةتصظ 

 في كا ل مظ. 

 يرجى بيان ما يلي:

فال فيها وهل يوجد بعض االستثناءات في إطار هل يتم تحديد األنشطة االقتصادية التي يمنع عمل األط -

 سن معين؟
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  نق   

نابلداا   مصنالام  مةطعخ أ   مقاعخ  متي و يا د تشريا  2004( مننظ 1" قع ع  ديع  مقدا عق  )

 " بحل ل في ا. 

هل يوجد استثناء لألطفال بعد الثالثة عشر للعمل في الزراعة؟ وما هي الشروط التي تحكم ذلك في  -

 ة وجوده؟حال

 و 

 .في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجي بيان تلك االستثناءات وشروطها 

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

 ثانيا: سياسات عامة 

 المادة الثالثة 

في نع دأ كا ل مظ دم  مل ا  بلقاده  ياي أو يتقاعض لدا  محلل دا  متقاي   إلمد دي  مدعن  

 نحيل و تلا نم  ومتحاق نامقدا لم  محل  بلنل منم لكداا دعحاظ  متقاي   إلمد دي.

 يرجى بيان ما يلي:

 السن المفترض إلتمام مرحلة التعليم اإللزامي. -

 نتظ لشع ننظ.

 اإللزامي. النص التشريعي الذي يحظر عمل األطفال قبل االنتهاء من مرحلة التعليم -

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

 المادة الرابعة

تل    با دخ  مدةتصظ في كا ل مظ نإاع د  ملع نام   منح ل بنناي لدا  بحل ل في اه  ًم  

 دم لاىعخ لدا  بحل ل  دم    لن اتىا.ما ص ا لمل عن  أفقا  منيانام  متي تحل 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد جهات معينة مناط بها إعداد بحوث أو دراسات حول أسباب عمل األطفال؟ -

  نق 

 :في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيانها 
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  ماانظ  م طنيظ مقدا  وطفاا.

 هل توجد إحصائيات رسمية حول حجم عمل األطفال في بلدكم الشقيق؟ -

  نق 

 :في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيانها 

 ننظ. 17_10لشع   م ادنظل م ننظ  3.4%

 المادة الخامسة 

تقدا  با دخ  مدةتصظ في كا ل مظ لال نشع  مت ليظ  م  نقظ   مفقامظ نابقع ع  مدحتداظ مقدا 

  بحل ل. 

 يرجى بيان ما يلي:

بمكافحة عمل األطفال لنشر التوعية بأضرار عمل الوسائل والسبل التي تنتهجها األجهزة المعنية  -

 األطفال.

 مل شنكام حدايظ  مطف مظ  متانقظ  ناإلقافظت ليظ دم ةالا  ول عخ  مقادظ ماتفتيش في  د عخ  مقدا  م

 م د عخ  متنديظ  واتداليظ.

 المادة السادسة 

تل    با دخ  مدةتصظ في كا ل مظ نإاع د  ملع نام   منح ل  مدتقالظ نلع د  شع ط  مقدا في 

  بداكم  متي يقدا في ا  بحل له ن لد  تناع  م نائا  مدناننظ متحنيم تا   ملع د   مشع ط. 

 يرجى بيان ما يلي:

شروط وظروف العمل في هل يوجد أجهزة مختصة بمراقبة عمل األطفال وإجراء البحوث المتعلقة ب -

 األماكن التي يعمل بها أطفال. 

  نق 

 :في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيانها 

  ول عخ  مقادظ ماتفتيش  حدايظ  مقدا في  د عخ  مقدا.
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 ثالثا: شروط وظروف عمل األحداث 

 المادة السابعة 

 لشعخ.و يا د تشريا  محلل في  بلداا  مصناليظ قنا لتداد  نم  مةادنظ  -1

تحلل  مناطظ  مدةتصظ في كا ل مظ  مدلص ل نابلداا  مصناليظ   مةط  مًي يفصا ا لم غيعىا دم  -2

  بلداا. 

 يرجى بيان ما يلي:

 النصوص التشريعية التي تحدد سن العمل في األعمال الصناعية. -

  مصنالام  مةطعخ     مقاعخ  نابلداا 2004( مننظ 1( قع ع  ديع  مقدا عق  )95قان م  مقدا  مدالخ )

  متي و يا د تشريا  وحل ل في ا.

النصوص التشريعية التي تحدد المقصود باألعمال الصناعية المحظور عمل األطفال فيها قبل السن  -

 المحدد لذلك. 

 .2004 عق  مننظقع ع  ديع  مقدا 

 

 المادة الثامنة 

 بلداا  مصناليظ  مةفيفظ  متي تت وىا أنعت ه يا د ماحلل  مًي يناغ نم  مع نقظ لشعخ  مقدا في  -1

 لال أم يك م أحل أفع لىا دنئ و لن  في  مقدا  نشكا و يت ع لال لع نت  أ  صحت  أ  أةالق .

 تحلل  مناطظ  مدةتصظ في كا ل مظ  مدلص ل نابلداا  مصناليظ  مةفيفظ.  -2

 يرجى بيان ما يلي:

 األطفال في األعمال الصناعية الخفيفة التي تتوالها األسرة.النص التشريعي الذي يحدد إمكانية عمل  -

  قاعن   دم( دم قان م  مقدا تن  لال " ينت نل دم  حكا  ىً   مناي  وحل ل  مًيم يقدا م ملى 99  )

  ملعاظ  و مل  تحم  شع ف  .

 بيان المقصود باألعمال الصناعية الخفيفة من خالل التشريع والواقع العملي. -

لال  ولداا   مصنالام  مةطعخ     مقاعخ نامصحظ  متي و  2004( مننظ 1ع  ديع  مقدا عق  )ن  قع 

 يا د تشريا  وحل ل في ا نشكا دطا   دا لل  ًم  و ي ال دحل ع م.
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 المادة التاسعة 

 نت ناد دم أحكا   مدالتيم  منانقظ   م ادنظ دم ىًه  وتفاقيظ  بغع ض  متلعييه يا د لدا  بحل ل  -1

  مًيم أتد   نم  م ام ظ لشعخ في  بداكم  مدقتدلخ مًم  دم  مناطظ  مدةتصظ في كا ل مظ. 

ليظ   مدقاىل يا د ماناطظ  مدةتصظ في كا ل مظ تةفيض ىًه  منم نامنننظ ماتادًخ في  مدل عس  مصنا -2

  دع كد  متقاي   مد ني  مةاققظ إلشع د  مل مظ. 

له  أم  ت فع في اديا  بح  ا ياي أم ت  مقدانام  مكافيظ مدع قنظ  بحل ل  حدايت   صحيا  أةالقيا

 ت نم قلعت    مياقت    مصحيظ  مدناننظ ماحعفظ  مدةتاعخه  أو يت ع ًم  لال تقايد    إلمد دي. 

 لي:يرجى بيان ما ي

التعليم المهني ومراكز السن المحدد لعمل األطفال ألغراض التدريب أو لاللتحاق بالمدارس الصناعية  -

 التي تحكم ذلك. والنصوص التشريعية

ل ملان م  مقدا  2004مننظ  161دم قع ع دااس  م دع د عق   2/1   نلا   مت اي    متلعيي  مد ني طنلا

 ننظ دم  ومتحاق نامتلعيي. 15ا  د دم يلا لم   متي تن  لال لل  2000( مننظ 7عق  )

الضمانات التي تكفل حماية األطفال صحيا وأخالقيا وعدم التأثير على إتمام مرحلة التعليم اإللزامي  -

 اثناء فترة التدريب.

 و ي ال.

 المادة العاشرة 

امصحظ أ  يحلع تشريا  محلل قنا لتدا  نم  م ادنظ لشعخ في  مصنالام  مةطعخ أ   مقاعخ ن

  بةالقه   متي تحللىا  متشعيقام أ   ما  ئح أ   ملع ع م  مةاصظ في كا ل مظ.

 يرجى بيان ما يلي:

 النصوص التشريعية التي تحدد السن المسموح فيه بالعمل في الصناعات الخطرة أو الضارة. -

 حلع تشريا  وحل ل في  مصنالام  مةطعخ   مقاعخ  نقل  18_  15حلل قان م  مقدا نم  محلل     

ىً   منم يصنح ةاقا مشع ط  منالدظ   مصحظ  مد نيظ  مدنص   لاي ا في  ملان م   ما  ئح  مصالعخ 

 ند ان .
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 المادة الحادية عشرة 

نامقداه مات كل دم دلى دالددظ قلعت    مياقت   ياي لاع د  مفح   مطني لال  بحل ل قنا  متحاق    -1

  منلنيظ   مصحيظه  طنيقظ  مقدا  مًي نياتحل م ن .

 ياي للالخ ىً   مفح  نشكا ل عي في دلخ أقصاىا ننظ.  -2

 المادة الثانية عشرة 

 ياعى  مفح   مطني دم قنا ا ظ طنيظ دقتدلخه  تقطل ش الخ طنيظ ننتياظ  مفح   مًي أاعت .  -1

 ىا في  مش الخ  مطنيظ. ت فعاطظ  مدةتصظ ن ع  مفح   مطني   مشع ط  م  اي تحلل  من -2

 يرجى بيان ما يلي:

 النصوص التشريعية المتعلقة بضرورة إجراء الفحص الطبي بشكل دوري. -

قنا  متحاق   نامقدا  كا  مألحل ل( دم قان م  مقدا  متي تن  لال  ا ي  اع د فح  طني 94 مدالخ )

 .2004( مننظ 67/ي دم قع ع دااس  م دع د عق  )3 مدالخ ه أش عنتظ 

 المدي الزمني المحدد إلعادة الفحص الطبي. -

 ( دم قان م  مقدا.94  ) أش عفح  ل عي كا نتظ 

الجهات الطبية المناط بها إجراء الفحص الطبي لألطفال والخاص بالتحاقهم بالعمل، والشروط الواجب  -

 ها في الشهادة الطبية التي تُمنح لهم. توفر

 ( دم قان م  مقدا.1 مدالخ ) ماانظ  مطنيظ  مدقتدلخ دم  ديع  مصحظ 

 المادة الثالثة عشرة

مدفتش  مقدا أم يطاي للالخ  مفح   مطني قنا دع ع  مفتعخ  مل عيظ  مدلععخ لً  تنيم أم شع ط 

  لع د  مقدا أ  قلعخ  مياقظ  محلل تلتقي ًم . 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يدخل التفتيش على عمل األطفال ضمن مهام جهاز تفتيش العمل؟ -

  نق 

 النصوص التشريعية التي تعطي مفتشي العمل الحق في طلب إجراء فحص طبي للطفل أثناء العمل. -
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 مكشد  مطني قنا  متحاق  وحل ل نامقداه  نإاع دصاحي  مقدا  أمددم( دم قان م  مقدا 94 مدالخ )

 ( دم قان م  مقدا ألطم  مصالحيظ مدفتش  مقدا تطني  تشعيقام  مقدا.115 مدالخ )

 المادة الرابعة عشرة 

تحلل  مناطظ  مدةتصظ  ما ظ  متي تتحدا تكاميد  مفح   مطنيه  في اديا  محاوم و يتحدا  محلل 

 أيظ نفلظ داميظ ملاد  مفح .

 بيان ما يلي: يرجى

 الجهة التي تتحمل تكاليف الفحص الطبي. -

 صاحي  مقدا.

 النص التشريعي الذي يحدد ذلك. -

( 10ننلا   مفح   مطني  ونتل ئيه  مدالخ ) 2003( مننظ 22( دم قع ع دااس  م دع د عق  )6 مدالخ )

 . مطني  مل عيننلا   مفح   2003( مننظ 24دم قع ع دااس  م دع د عق  )

 المادة الخامسة عشرة 

 يحلع تشريا  محلل مياله  يا د ماتشعيا  م طني أم ينت نل نقض  بلداا مفتع م دحل لخ.  -1

 يحلل  متشعيا  م طني في كا ل مظ  مدلص ل نامايا طنلا مدا يتدشل دا  قا  لع د كا نال.  -2

 يرجى بيان ما يلي:

 الواردة عليه.النص الذي يحظر عمل األطفال ليالً واالستثناءات  -

 ظ.ي مايا  بلداا( دم قان م  مقدا  مفانطيني تحلع تشريا  وحل ل في 95 مدالخ )

 إلى(. –المقصود بالليل في التشريع الوطني )يرجى بيان الفترة الزمنية من  -

ل. مألحل لنامنننظ   يدتل  مايا دم  منالنظ دناد ل  مل  منالنظ صناحا

 المادة السادسة عشرة 

مألحل ل  مًيم يقدا م ندلتقل للل  متلعيي  محص ا لال دكاف خ ش عيظ دناننظ أ ناد فتعخ تلعين  ه  -1

  فلا ماق  نط  متي تحللىا  مناطظ  مدةتصظ. 

مألحل ل  مًيم يقدا م ندلتقل للل لدا  محص ا لال أاع و يلا لم  محل  بلنل مألاع  مدلعع في  -2

 نالام لدا  . كا ل مظه دا دع لاخ  حتناي ًم   ف  
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 يرجى بيان ما يلي:

 النصوص التشريعية المتعلقة بأجور األطفال في العمل سواء أثناء فترة التدريب أو بموجب عقد العمل. -

حللم  محل  بلنل مألا ع  2012/ . /س.ق( مقا  1/20/14( دم قع ع دااس  م دع د عق  )1 مدالخ )

يت  ف   ناد فتعخ  متلعييأدا  هدن  نرض  منلع لم نم  مقادا ن قا ى   محل  مًي و يا د تشريا  مقداا 

 نناد  لال تنني  دنن  دا  م د عخ.تحليل  مدلانا  مدالي 

 بيان الحد األدنى لألجور في بلدكم الموقر. -

ل   ل وع أدعيكي. 410تلعينا

 المادة السابعة عشرة 

و يا د أم تديل نالام  مقدا  مي دي ماحلل لال نم نالامه تتةاا ا فتعخ أ  أك ع ماع حظه و تلا  -1

في داد ل ا لم نالظه نحيل و يقدا  محلل أك ع دم أعنا نالام دت  ميظه  و ينلل في دكام 

  مقدا فتعخ تديل لال ننا نالام. 

  مفتعخ دم قدم نالام لدا . لً  تةاام لدا  محلل فتعخ ت ىيا أ  تلعيي تحتني ىًه -2

 يرجى بيان ما يلي:

 وبيان فترات الراحة أثناء العمل. –الساعات المحددة لعمل األطفال  -

( دم قع ع 1( دم قان م  مقداه  مدالخ )90ه  مدالخ )7.5=  مداد ع  ع حظ( نالظ + نالظ 6.5) -

  بحل ل. ننلا  لدا 2004( مننظ 167دااس  م دع د عق  )

 احتساب فترة التدريب ضمن ساعات العمل إن وجدت.هل يتم  -

  نق 

 .* يرجى بيان النص التشريعي

 و ي ال ن    قح.

 المادة الثامنة عشرة 

يا د أم يقدا  محلل منقض  م قم ندا ى  ل م نالام  مقدا  مدحللخ في ىًه  وتفاقيظه  ًم   فلا 

 ماق  نط  متي تحللىا  مناطظ  مدةتصظ. 

 يلي:يرجى بيان ما 
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هل يسمح التشريع للطفل بالعمل لبعض الوقت؟ وهل يتم تحديد حد أقصي لساعات العمل في هذه  -

 الحالة؟

  و ي ال تنلي  ةا  نامقدا  مادئي نشكا لا .، نق 

 المادة التاسعة عشرة 

 و يا د تكايد  محلل ن ي لدا لقافيه أ  تشريا  أيا   مع حظ  بنن ليظ أ   مقطالم  معنديظ. 

 بيان ما يلي: يرجى

 النصوص التشريعية التي تغطي حكم هذه المادة. -

( دم قان م  مقدا  متي تحلع تشريا  وحل ل في  بليال  معنديظ     ملينيظ    أيا   مقدا 95 مدالخ )

  معنديظه نالام لدا لقافيظ    لال أناس  حلخ  إلنتاج.

 المادة العشرون 

 ( نالظ دتصاظ لال  بقا. 24ماقادا  محلل  مح  في ع حظ أنن ليظ لمد ديظ دلف لظ  باع دلت ا )

 يرجى بيان ما يلي:

 النص الذي يعطي العامل الحدث الحق في راحة أسبوعية ومدتها.  -

( دم قان م  مقدا دنح  مقادا نرض  منلع لم ننظ ع حظ أنن ليظ دلف لظ  واع و تلا لم 72 مدالخ )

 نالظ دتتاميظ. 24

 المادة الحادية والعشرون 

ينتح   محلل لاادخ نن يظ دلف لظ  باع تديل دلت ا لال  مدلخ  مدنتحلظ مريعه دم  مقادايمه لال أو  -1

 ( ي دا.21تلا في اديا  بح  ا لم )

 ا  نفن .ياي أم يتدتا  محلل ن ا ي دلخ  إلاادخ لفقظ   حلخ لال  بقاه  يتدتا نناقي  مدلخ ةالا  مق -2

 يرجى بيان ما يلي:

 النصوص التشريعية المتعلقة بإجازات العامل الحدث وشروطها. -

ا اه  م  ينل  ( أنانيا  و يا د ت اي3لاادخ نن يظ دلت ا ) مألحل ل( دم قان م  مقدا دنحم 97 مدالخ )

 ظ  واادخ.ئ ملان م د ق ع تاد
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 المادة الثانية والعشرون 

  ونتفالخ دم  مةلدام  واتداليظ  مقداميظ  متي تتالد   لدعه.ماقادا  محلل  مح  في 

 يرجى بيان ما يلي:

 الخدمات االجتماعية التي تقدم للعامل الحدث بموجب القانون أو التطبيق العملي. -

 م  ين  قان م  مقدا لال أي دم  مةلدام  واتداليظ  متي ينتفيل دن ا  مقادا  محلل. 

 رابعاً: التزامات صاحب العمل 

 المادة الثالثة والعشرون 

ياتد  صاحي  مقدا قنا تشريا  محلل أم يحصا لال د  فلظ كتانيظ ددم م   م ويظ أ   م صايظ لال 

  محلل. 

 يرجى بيان ما يلي:

 النص التشريعي الذي يغطي حكم هذه المادة. -

ننلذا  لدذا  وحذل ل  متذي تذن   2004نذنظ ( م167( دم قذع ع دااذس  مذ دع د عقذ  )3/2/2 مدالخ )

  دع  محلل لال  مقدا.  ميلال تنلي  ناا ةا  نكا حلل يشدا د  فلظ 

 

 المادة الرابعة والعشرون 

ياتد  صاحي  مقدا  مدشرا ماقادا  محلل نامت ديم لاي  في صنالي   مت دينام  واتداليظ ) مقدام 

  واتدالي(  ًم   فلا مانل   مدقد ا ن ا في كا ل مظ. 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد ما يلزم صاحب العمل بالتأمين على العامل الحدث؟ -

  نق 

 * يرجي بيان النص التشريعي.

نش م  مقدام  واتدالي  مًي ينطن  لال  مقداا  2016( مننظ 19( دم قع ع قان م عق  )4ه7 مدالخ )

 ننظ. 15 وحل ل دم نم    مدتلعنيم
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 المادة الخامسة والعشرون 

ياتد  صاحي  مقدا نتللي   معلايظ  مصحيظ   مطنيظ مألحل ل  مقادايم ملي   ف   منل   متي تقق ا 

  مناطظ  مدةتصظ في كا ل مظ. 

 يرجى بيان ما يلي:

 النص التشريعي الذي يلزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية والطبية للعامل الحدث.

 مقداا   مدتلعنيم  وحل ل يت  ترطيت    ف  قان م  مت ديم و ي ال ن  دلانا في قان م  مقدا  مكم 

  مصحي  محك دي.

 المادة السادسة والعشرون 

ل  مقادايم ملي  لال كيفيظ  نتةل    نائا  منالدظ   مصحظ  ياي لال صاحي  مقدا تلعيي  بحل

  مد نيظه  أم يع قي تطنيل اه  يتدم  نتفالت   دم تا   م نائا.

 لي:يرجى بيان ما ي

مدي التزام صاحب العمل بتدريب األحداث العاملين لديه على استخدام وسائل السالمة والصحة  -

 المهنية وهل توجد برامج إلزامية لحماية صحة وسالمة العامل الحدث في المنشأة التي يعمل بها. 

 ننا  م قايظ دةاطع  مد نيظ امو ي ال ن  ةا  ن لداا  بحل له  ياد  صاحي  مقدا نإحاطظ لدام  ن

نالئحظ  م قايظ ماقادايم دم أةطاع  مقدا  2004( مننظ 49( دم قع ع دااس  م دع د عق  )1دن ا  مدالخ )

  أدع ض  مد نظ.

 المادة السابعة والعشرون 

لال صاحي  مقدا لنالغ دم م   م ويظ أ   م صايظ لال  محلل ن ي دعض أ  غياي أ  تصعد يل   

 دا ينتللل دقعفت  ن . ن   محلل ةالا أ قام  مق

 يرجى بيان ما يلي:

هل يوجد نص تشريعي يلزم صاحب العمل باإلبالغ عن أي مرض أو غياب، لمن له الوالية أو  -

 الوصاية على الحدث العامل لديه.

 و ي ال ن .
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 المادة الثامنة والعشرون 

ملي  ناالم أ  نيانام تتقدم  مدقا دام  متي  ت فعياتد  صاحي  مقدا  مًي يقدا ملي  أحل ل ن م ت

 طنيقظ  مقدا  دصاحظ  محلله  لال  بة :  تنتا ن ا

 أنداد  بحل ل  ألداعى   تاعيخ  متحاق   نامقدا.  -

  بلداا  مد كاظ لمي    نالام لدا    فتع م  مع حظ  مدةصصظ م    لااد ت    مدنتحلظ.  -

 تاعيخ  مفح    مطنيظ  متي تاعى لاي     مش ال م  مطنيظ  مدنينظ مللعت    مياقت    مصحيظ ماقدا.  -

 يرجى بيان ما يلي:

النصوص التشريعية التي تلزم صاحب العمل بتوفير سجالت أو بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة  -

 بالعمال األطفال العاملين لديه.

ننلا  لدا  وحل ل ياد  صاحي  مقدا  2004( مننظ 167 م دع د عق  ) /( دم قع ع دااس3/2 مدالخ )

 نتنلي  ناا ةا  نكا حلل.

 المادة التاسعة والعشرون

 لال كا صاحي لدا يقدا ملي  أحل ل:  -1

 )أ( أم يقا في دكام لاىع في د قا  مقدا  بحكا   مةاصظ نتشريا  بحل ل. 

)ي( أم يناغ  ما ظ  مدةتصظ ن نذداد  بحذل ل  مذًيم يقداذ م مليذ   ألدذاعى   تذاعيخ  متحذاق   نامقدذاه 

  أيظ دقا دام أةعى تتقا  ن  . 

 تنل   متشعيقام  م طنيظ  بحكا   مدنفًخ  م  علخ في  مفلعتيم  منانلتيم. -2

 يرجى بيان ما يلي:

 قة.النصوص التشريعية التي تغطي حكم المادة الساب -

أداكم  مقدا. في بحكا   مةاصظ نابحل ل  نتقاي تاد   2000( دم قان م  مقدا مننظ 98 مدالخ )  

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 6، 5، 4، 2، 1التغطية التشريعية ألحكام المواد:  توفر -1

18 ،19 ،20 ،21 ،23 ،24 ،28 ،29. 

 مواد التالية:للالتغطية التشريعية  توفرعدم  -2
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 نتهاء من التعليم اإللزامي.الخاصة بحظر عمل األطفال قبل اإل (3)المادة  - 

 ( في األعمال الصناعية. 15( الخاصة بعدم تشغيل الحدث قبل سن )7) المادة -

الخفيفة التي تتوالها ( في األعمال الصناعية 14( الخاصة بحظر تشغيل الحدث قبل سن )8) المادة -

 األسرة.

 ( ساعات في اليوم.6( الخاصة بتحديد ساعات عمل الحدث بما اليزيد عن )17) المادة -

 ( الخاصة بحق العامل الحدث في اإلستفادة من الخدمات االجتماعية العمالية.22) المادة -

 ية لألحداث العاملين لديه.( الخاصة بإلزام صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية والطب25) المادة -

( الخاصة بإلزام صاحب العمل بتدريب األحداث العاملين لديه على كيفية استخدام وسائل 26) المادة -

 السالمة والصحة المهنية.

( الخاصة بإلزام صاحب العمل بإبالغ ولي العامل الحدث بأي مرض أو غياب أو تصرف يقوم 27) المادة -

 عمل.به الحدث خالل أوقات ال

 

* * * 

 بشأن تفتيش العمل. 1998( لسنة 19اإلتفاقية العربية رقم ) -ج

 ااد  –ل مظ فانطيم دم  1998( مننظ 19 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

 في  معل دا ياي:

 نموذج التقرير

 القسم األول

 بيانات عامة

( 19بيان الزنص التشزريعي الزذي صزدقت بموجبزه دولزتكم المزوقرة علزى االتفاقيزة العربيزة رقزم ) يرجى -1

 بشأن تفتيش العمل. 1998لسنة 

 .2003( دم  ملان م  بناني  مدقلا مننظ 10 مدالخ )

 وكذلك بيانيرجى إرفاق أرقام وتواريا النصوص التشريعية السارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقية،  -2

 الا(. –اللوائح  –التطبيق العملي لتلك النصوص التشريعية )القرارات الوزارية 
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  م  ئح   متنفيًيظ. 2000( مننظ 7قان م  مقدا  مفانطيني عق  )

بيان النص التشريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصادق عليها قوة النفاذ بمجزرد التصزديق  يرجى -3

 عليها مع بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

 .2003( دم  ملان م  بناني  مدقلا مننظ 10 مدالخ )

ال في دولزتكم المزوقرة حزين أع زدادكم لهزذا التقريزر؟ هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعم -4

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.17وذلك تمشياً مع أحكام المادة )

 نعم 

 في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجي ذكر المنظمات التي تم التنسيق معها.

 حال  مرعد  متااعيظ   مصناليظ. وتحال  مقا  منلانام لداا فانطيمه   وتحال  مقا  مقداا فانطيمه   ت

 

 القسم الثاني

 "التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية"

 المـــادة األولـــى 

لال كا ل مظ أم تنل  تفتيش  مقدا دم ةالا  مل  نيم   بنلدظ   ماذ  ئح   ملذع ع م  مدنفذًخ م ذا  يننري

 اديا قطالام  أداكم  مقدا. في

 مقع عخ  نت ناد نقض  مفئام دم  مقداا  أداكم  مقداه  ًم  ند اذي نيذام يعفذ   يا د مال مظ لنل 

 ن  يلظ  متصلي ه  يدكم مال مظ  متي تتلل  ن ً   منيام أم تقلم  أ  تاري  ننيام وح .

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد تنظيم قانوني لتفتيش العمل في جميع قطاعات وأماكن العمل؟ 

  نق 

  هل يستثني التشريع بعض الفئات من العمال أو أماكن العمل من التفتيش؟ 

  نق 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 .2000( مننظ 7( دم قان م  مقدا عق  )3 مدالخ )
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 المـــادة الثـانيــة

نذذاإلل عخ أ   إلل ع م تشذذكا كذذا ل مذذظ ا ذذاد ل أ  أك ذذع متفتذذيش  مقدذذاه  يذذعتنط ىذذً   ما ذذاد أ   با ذذدخ 

  مدعكديظ ً م  مصاظ ننشاط  متفتيش.

تلذ   نذامتفتيش ياذي  متننذي  فيدذا نين ذا لاذل نحذ  يحذ ا ل م  متنذاقض   متذي فذل حامذظ تقذلل  با ذدخ 

   متل ةا نيم أنشطت ا.

 يرجى بيان ما يلي:

  لتفتيش العمل لديكم أم أكثر؟واحداً هل يوجد جهازا 

 ا اد   حل فلط.

  تنسيق العمل بينها في حالة تعددها؟هل يتم 

 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

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

 المــادة الثـالـثــة

يت   متفتيش دم قنا ا اد يت مل  متفتيش  مقا ه أ  أا دخ دتةصصظ يداعس كا دن ا نشاطا تفتيشيا 

 دحلل .

 يرجى بيان ما يلي:

 هل توجد أجهزة تفتيش متخصصة؟ أم يتولى التفتيش جهاز عام؟ 

 يت مل  متفتيش ا اد لا  يتنا  د عخ  مقدا.

  اختصاصاتها؟في حالة التعدد ما هي هذه األجهزة؟ وما هي 

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

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

.............................................................................................. 
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 المادة الرابعة

تنل  كا ل مظ  وتصاوم  بفليظ   معأنيظ فيدا نيم ا اد أ  أا دخ  متفتيشه ندا يحل  نعلظ  بل د 

  ناالت   ن  مت .

 يرجى بيان ما يلي:

  بين جهاز أو أجهزة التفتيش؟يوجد تنظيم لالتصاالت األفقية والرأسية هل 

  نق 

  التنظيم.في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان وسائل وسبل هذا 

  ف   م يكا  متنليدي  مدقتدل   مًي يشدا  إلل عخ  مدعكديظ  فع ل ا في  مدليعيام.

 المادة الخامسة

 تقا  إلل عخ  مدعكديظ ً م  مصاظ ننشاط تفتيش  مقدا  منيانظ  مقادظ ماتفتيش  متي تقامأ لال  بة :

  قا  مةطظ  مقادظ ماتفتيش. -

 تحليل أ م يام  متفتيش. -

  متنفيً.دتانقظ  -

 ت فيع دتطانام ا اد  متفتيش. -

  بل د  م ليفي   متلعيي. -

 تليي   منتائأ. -

 يرجى بيان ما يلي:

 .النصوص التشريعية التي تتناول السياسة العامة للتفتيش والموضوعات التي تعالجها 

 تت مل  إلل عخ  مقادظ ) مدعكديظ( ماتفتيش  متةطيط  عن   منيانام   مدتانقظ.

 السادسةالمادة 

 تقييم دفتش  مقدا أم يك م دتىال ت ىيال لاديا ندا يالئ   مليا  نقدا . فييع لل 

 المادة السابعة

 في  صفام  محيال   مد ق ليظ. ت فعيع لل لنل  ةتياع دفتش  مقدا أم ت
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 المادة الثامنة

  دقد ن ه   ما ظ  متييل   دفتش  مقدا قنا دناشعخ لدا  ن ل د  ميديمه  تنل   متشعيقام أل د  ميديم 

 يتلى أداد ا.

 المادة التاسعة

 ياي لال كا ل مظ تلعيي دفتش  مقدا نلعيا  لدايا ندا يتىا  بل د د اد .

 يرجى بيان ما يلي:

 .شروط تعيين مفتش العمل 

ل.107 مدالخ ) ل  د نيا  ( دتىايم  كاليديا

  والجهة التي يؤدى أمامها؟هل يؤدى مفتش العمل اليمين قبل مباشرة عمله؟ وما هو مضمونه؟ 

 لةذال   و يفشذي  ونذع ع  متذي  ن دانذظنق ه يتلي  ميدذيم  دذا   مذ ديعه  دقذد ن  ) م يذتلي لداذ  

 ( دم قان م  مقدا.108يطاا لاي ا نحك   ليفت ه  مدالخ )

 هل يتم تدريب مفتش العمل على مهام عمله؟ 

  نق 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 تت مل  إلل عخ  مدعكديظ  قا  وحتيااام  متلعينيظ  تنفيًىا مادفتشيم.

 المادة العاشرة

تع لل كا ل مظ تقييم  مقلل  مكافي دم  مدفتشيم ندا يتالد  دا حا   مد دام  ن ليت ا   متنني  دا 

 يش. مل مظ مالنتقانظ ناوةتصاصييم مادقا نظ فل ألداا  متفت في إلل ع م   با دخ  مدقنيظ 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يتوفر لجهاز التفتيش لديكم العدد الكافي من المفتشين؟ 

 و 

  هزل يززتم التنسززيق مززع أجهزززة الدولززة المختلفززة لالسززتعانة باالختصاصززيين للمعاونززة فززي أعمززال

 التفتيش؟

  نق 
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 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

  مدةتافظ.ناونتنال  مل دًكع م تفاى  نيم أا دخ  مل مظ 

 المادة الحادية عشرة

تكفا تشعيقام كا ل مظ  محدايظ  مالددظ مدفتش  مقداه   نتلع عه  م ليفيه ندا ياقا  يل   ند اد  

 نحعيظ  حيال   نتلالميظ.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يتمتع مفتش العمل بالحماية الالزمة واالستقرار الوظيفي الذي يمكنه من أداء عمله؟ 

  نق 

  التشريعي الذي يتناول ذلك.النص 

يةقا ماحدايظ  مقادذظ ماد لذد  مقذا  ) محكذ دي(  نذتنال ل ملذان م  مةلدذظ  مدلنيذظ  مدقذلا  مدقدذ ا نذ ه 

 م  مقدا لال حدايظ ةاصظ نامدفتش. قان م  مقل نام  مدقد ا ن ه  م  ين  قان 

 المادة الثانية عشرة

  دنانذنا ينذ ا  م صذ ا لمي ذا دذم قنذا  بطذع د ت يئ  ما ظ  مدةتصظ مادفتشيم دكاتي دا دخ تا يذد

  مدقنيظه  تد ل ن نائا  تصاا حلي ظ  نل  دقا دام آميظ تدكن   دم حفل   نتعااع  مدقا دام نن  مظ.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يتوفر للمفتشين مكاتب مجهزة، ومزودة بوسائل اتصال حديثة ونظم معلومات؟ 

  نق 

 المادة الثالثة عشرة

  ما ظ  مدةتصظ مادفتشيم  نائا أ  تن يالم نلا مألل د  مفقاا م  انات  .ت فع 

 المادة الرابعة عشرة

 تد ل  ما ظ  مدةتصظ  مدفتشيم نام  ائ    متشعيقام   با دخ  مقع عيظ بل د لدا  .

 المادة الخامسة عشرة

 مد اد  .تتحدا  ما ظ  مدةتصظ كافظ  منفلام  مداميظ  مالددظ مدداعنظ  مدفتشيم 

 لمادة السادسة عشرةا



248 

  
 

يقتنع دفتش  مقدا أحل أفع ل  مقانطظ  مقلميظ ) ملقائيظ(ه  يحدا نطاقظ د نيظ ت نم شةصيت  

   ليفت .

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يتوفر للمفتشين ما يلي: -

 .وسائل أو تسهيالت نقل 

  نق 

 .وثائق وتشريعات وأجهزة ضرورية ألداء عملهم 

  نق 

 

  المختصة النفقات المالية الالزمة لممارسة مفتشي العمل لمهامهم؟هل تتحمل الجهة 

  نق 

 

 .بطاقة مهنية لشخصيته ووظيفته كأحد أفراد الضابطة القضائية 

  نق 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 قان م  مةلدظ  مدلنيظ  مدقد ا ن . بحكا يةقا  مدفتش 

 المادة السابعة عشرة

و يا د أم ت كا لمل  ما ظ  مدةتصظ نامتفتيش أ   مدفتشيم أيظ   انام لقافيظ تت ع نانا لال أل ئ   

 لالقت   ن صحاي  مقدا   مقداا. في مفقاا أ  تةا نامناطظ أ   محيال  مالدديم مادفتشيم 

 يرجى بيان ما يلي:

  أخري؟هل تسند إلى الجهة المختصة بالتفتيش أو المفتشين واجبات إضافية 

  ل  أحيانا

 .في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

............................................................................................ 
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 المادة الثامنة عشرة

يتطان ا دنح  متع ةي  نإقادظ   متي قا  شتع طام  منالدظ   مصحظ  مد نيظ  فييشاع  ا اد  متفتيش 

  مدنشآم.

 يرجى بيان ما يلي:

  وضزع اشزتراطات السزالمة والصزحة المهنيزة الالزمزة لمزنح  فزيهل يوجد دور لجهاز التفتيش

 التراخيص بإقامة المنشآت؟

  نق 

 :في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

  متفاى  دا  ما ام  مدةتصظ.فلط ناونتنال  مل دًكع م  .1

 تعةي  دكاتي  متشريا  متي تةقا مدع قنظ  د عخ  مقدا. .2

 ( دم  ملان م.111( دم  ملان م   مدالخ )110دع قنظ تطني   ملان م   ما  ئح   بنلدظه  مدالخ ) .3

 المادة التاسعة عشرة

اتداليظ كادا كام ًم  كا ل مظ  متنني    متكادا نيم تفتيش  مقدا  تفتيش  مت دينام  و فييت  

 قع عيا.

 يرجى بيان ما يلي:

  هل يوجد تنسيق وتكامل بين تفتيش العمل وتفتيش التأمينات االجتماعية؟ 

 .نق      دتننظ  مقدام  واتدالي قيل  ونشاد 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

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

 المادة العشرون

ياي لال دفتش  مقدا أم يتلى لدا  نند ىظه  يحلع أم تك م م  أيظ دصاحظ شةصيظ دناشعخ أ  

  مدنشآم  متي يل   نامتفتيش لاي ا. فيغيع دناشعخ 

 يان ما يلي:يرجى ب

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 
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 (.109 مدالخ )

 المادة الحادية والعشرون

نع دم أنع ع  مد نظ يطاا لاي  ةالا قياد  ند دت  أ  أم ين ح  أييحلع لال دفتش  مقدا أم يكشد 

 ألم لمل  مليا  نامتفتيش.   متيندصلع  مشك ى أ   مدقا دام 

 يرجى بيان ما يلي:

  التشريع علي مفتش العمل الكشف عن أي سر من أسرار المهنة أثناء قيامه بالتفتيش؟هل يحظر 

  نق 

 هل يحظر على مفتش العمل أن يبوح بمصدر الشكوى أو المعلومات التى أدت إلى القيام بالتفتيش؟ 

  نق 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 (.108 مدالخ )

 المادة الثانية والعشرون

ندع قنذذظ تطنيذذ   متشذذعيقام ً م  مقالقذذظه ندذذا فذذي ًمذذ   ملذذ  نيم   مذذنل    ماذذ  ئح يلذذ   دفذذتش  مقدذذا 

  ملع ع م  مصالعخ ند ان اه   تفاقيذام  مقدذا  مقعنيذظ   مل ميذظ  مدصذلق لاي ذا دذم قنذا ل متذ ه   تفاقيذام 

  مقدا  ماداليظ.

 يرجى بيان ما يلي:

 ؟ وهززل تشززمل اتفاقيززات العمززل العربيززة مززا هززي التشززريعات التززي يقززوم مفززتش العمززل بمراقبززة تطبيقهززا

 والدولية المصدق عليها من قبل دولتكم الموقرة، وأيضا اتفاقيات العمل الجماعية؟

فلذذط قذذان م  مقدذذا   ماذذ  ئح  متنفيًيذذظ  مصذذالعخ ندلتقذذاه )شذذع ط  لذذع د  مقدذذاه   منذذالدظ   مصذذحظ 

  مد نيظ(ه   تفاقيام  مقدا  مدحايظ.

 ذلك. النص التشريعي الذي يتناول 

 ( دم  ملان م.110 مدالخ )
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 المادة الثالثة والعشرون

يذذد ل دفذذتش  مقدذذا أصذذحاي  مقدذذا   مقدذذاا نامدقا دذذام   إلعشذذال م  متذذل تنذذاللى  فذذل تطنيذذ  

  متشعيقام  منافًخ.

 يرجى بيان ما يلي:

  التشزريعات هل يوجد دور وقزائي لمفزتش العمزل تجزاه أصزحاب األعمزال والعمزال للمسزاعدة فزي تطبيزق

 النافذة؟

  نق 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 ( دم قان م  مقدا.2/110 مدالخ )

 المادة الرابعة والعشرون

ياي لال دفتش  مقدا أم يناغ  مناطظ  مدةتصظ ن  ا   منل    م رع م  متذل يكتشذف ا حذيم دع قنتذ  

 تطني  تشعيقام  مقداه ن لد  تةاً  إلاع د م  مالددظ متالفي ا.

 

 يرجى بيان ما يلي:

  هل يكلف مفتش العمل بأن يبلغ عن أوجه النقص والثغرات حين مراقبته تطبيق تشريعات العمل؟ 

  نق 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 ( دم قان م  مقدا.3/110 مدالخ )

 المادة الخامسة والعشرون

  تناع  نائا  دتطانام  منالدظ   مصحظ  مد نيظ فيينالل دفتش  مقدا طعفي  إلنتاج 

 يرجى بيان ما يلي:

  اتباع وسائل ومتطلبات السالمة والصحة المهنية؟ فيهل يوجد دور لمفتش العمل للمساعدة 

  نق 
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 المادة السادسة والعشرون

ل م لةطاع مدفتش  مقدا لة ا أداكم  مقدا بل د   ان  نحعيظ تادظ في كا  ب قامه ن اع  أ  مياله 

 نان .

 يا د ماتشعيا  م طني أم ينل   متفتيش لال أداكم  مقدا ً م  مطنيقظ  مةاصظ ندا يتناني دا 

 طنيقت ا.

 يرجى بيان ما يلي:

  هل يعطي التشريع لمفتش العمل حق دخول أماكن العمل بحرية فى كل األوقات ودون أخطار سابق؟ 

  نق 

  من ذلك لبعض أماكن العمل؟في حالة الرد ب)نعم(، هل يوجد استثناء 

 و ي ال أي  نت ناد.

 المادة السابعة والعشرون

 يةطع دفتش  مقدا صاحي  مقدا ن ا له ل ةا دكام  مقدا ماتفتيشه دا م  يع أم ًم  قل يقع ند دت .

 يرجى بيان ما يلي:

  هل ينص التشريع على أخطار صاحب العمل بوجود مفتش العمل داخل مكان العمل؟ 

  نق 

 .برجاء بيان االستثناءات إن وجدت 

 و ي ال  نت ناد م.

 المادة الثامنة والعشرون

مدفتش  مقدا أ ناد ت ليظ د دت   ونتفناع دم صاحي  مقداه أ  دم يد ا ه أ   مقادايم في  مدنش خ )لال 

  نفع له أ  أدا  ش  ل( لم أيظ دقا دام قع عيظ تتقا  نتطني  تشعيقام  مقدا.

 يلي:يرجى بيان ما 

  هل يتيح التشريع لمفتش العمل في سبيل حصوله على معلومات ضرورية بشأن تطبيق تشريعات

 العمل اثناء تأدية مهمته أن يستفسر من صاحب العمل أو من يمثله أو العمال عن هذه المعلومات؟

  نق 
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 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 ( دم قان م  مقدا.2/111 مدالخ )

 والعشرونالمادة التاسعة 

يا د مدفتش  مقدا  نتللاد صاحي  مقدا أ  دم يد ا  أ  أى لادا فل  مدتننظ  متل يل   نامتفتيش 

 لاي اه لمل دكتن ه ن لد ت اي   ونتفناع مه لً   ال أم ًم  قع عيا بل د   ان .

 يرجى بيان ما يلي:

 إلززى مكتبززه بهززدف  هززل يجززوز لمفززتش العمززل أن يسززتدعى صززاحب العمززل أو مززن يمثلززه أو أى عامززل

 االستفسار عن بعض األمور المتعلقة بالتفتيش.

  نق 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 ( دم قان م  مقدا.112 مدالخ )

 المادة الثالثون

دكام  مقدا أ   مدنتاامه نرعض  يندح مدفتش  مقدا أةً لينام دم  مد  ل  مدنتقداظ أ   مدتل  مظ فل

  متحايا   وطدئنام لال نالدظ  صحظ  مقداا  نيئظ  مقداه دا لةطاع صاحي  مقدا ننتياظ  متحايا.

 يرجى بيان ما يلي:

  هل يسمح لمفتش العمل أخذ عينات مزن المزواد المسزتعملة أو المتداولزة فزى مكزان العمزل أو المنتجزات

 وصحة العمال وبيئة العمل؟ بغرض التحليل للحفاظ على سالمة

  نق 

 هل يخطر صاحب العمل بنتيجة التحليل؟ 

  نق 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 ( دم قان م  مقدا.4/111 مدالخ )
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 المادة الحادية والثالثون

مدفتش  مقدا أم يطاا لال  مناالم أ   ملفاتعه أ  أيظ   ائ  أةعىه  أةً ننخ أ  ص ع دن ا لً   ال 

 قع عي بل د د دت . أم ًم 

 يرجى بيان ما يلي:

  هل يسمح لمفتش العمل باالطالع على السجالت أو أية وثائق أخرى في مكزان العمزل، وأن يأخزذ نسزا

 حالة الضرورة؟ فيأو صور منها 

  نق 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 ( دم قان م  مقدا.3/111 مدالخ )

 المادة الثانية والثالثون

مدفتش  مقدا لصل ع  متقايدام إلد مظ ن  حي  منل  فل  با دخ   مدقل م  مدنتقداظ ن لد  مدحافلظ 

 لال نالدظ  صحظ  مقداا.

 فل حامظ  ا ل ةطع  شي  ي لل نالدظ  مقداا أ  صحت   م  ناطظ لصل عه أ   نتصل ع  ب  دع 

ا  متشعيا  م طنيه ندا في ًم   م قد  مكال أ   مالددظ إلد مظ  مدةامفظ  فلا مألحكا    إلاع د م  متي يلععى

 ماقدا.  مادئي

 يرجى بيان ما يلي:

 ما هي صالحيات مفتش العمل في حالة وجود خطر يهدد سالمة العمال وصحتهم؟ 

( دم  ملذان م:  صذل ع  ب  دذع   متقايدذام إلد مذظ أ اذ   مذنل  فذي  با ذدخ   مدقذل م 5/111 مدالخ )

ل     إلد مذ  مدنتقداظ      مقذعع لذم  نذتةل د ا لاذل صذحظ  نذالدظ  مد نيذظ  مذ   م يطاذي  متنفيذً كايذا

ل     ف   يظ آميظ.  ادئيا

 .النصوص التشريعية التي تتناول ذلك 

 ( دم  ملان م.133(   مدالخ )5/111 مدالخ )
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 المادة الثالثة والثالثون

ياتد  صاحي  مقدا   مقادا نامتقا م دا دفتش  مقدا  تن يا قياد  ند اد ه  يحلل تشعيا كا ل مظ 

 تفعض لال كا دم يقعقا ألداا  متفتيشه أ  يدتنا لم  متقا م دا  مدفتش.  متي مقل نام 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يلزم التشريع صاحب العمل والعامل بالتعاون مع مفتش العمل؟ 

  نق 

  يفرض التشريع في دولتكم الموقرة عقوبات معينة على مزن يعرقزل أعمزال التفتزيش أو يمتنزع عزن هل

 التعاون مع المفتش؟

  نق 

 .النصوص التشريعية التي تتناول ذلك 

 ( دم قان م  مقدا.135(   مدالخ )112 مدالخ )

 المادة الرابعة والثالثون

 ماند ًج  مًي تقتدله  ما ظ  مدةتصظ نامتفتيش. يحعع دفتش  مقدا تلعيع  ح ا دياعت   متفتيشيظ  فلا

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد نموذج معتمد لتقارير التفتيش؟ 

  نق 

  ما هي المهام التي يقزوم بهزا مفزتش العمزل بعزد إتمزام عمليزة التفتزيش؟ وهزل يقزوم بتقزديم تقريزر وفقزا

 للنموذج المعتمد من جهة عمله؟

.  إلحامذظ  مذل  ملقذاد. 4. ناإلنذً ع.  مت اي  3. ت اي   متنني  شف يه 2 مت ليظ   إلعشال   نل د  منصحه  .1

 .ناإلغالق.  متننيي 5

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 ( دم قان م  مقدا.135( دم قان م  مقداه  مدالخ )113 مدالخ )

 المادة الخامسة والثالثون

 د  ند اد   إلاع د  مدناني ملعد  دقاماظ  مدةامفام دم نيم:يتةً دفتش  مقدا حيم قيا
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 لنل د  منصح   إلعشال نش م كيفيظ تالفل  مدةامفظ. -

 ت اي  تنني  شف ي متالفل  مدةامفظ. -

 ت اي  لنً ع كتاني متل ع   مدةامفظ ةالا دلخ دقينظ. -

 تحعيع دحقع نامدةامفظ. -

 ي لل نالدظ  مقداا أ  صحت  . تةاً لاع د م  متنفيً  مف عي ملعد ةطع ل ى   -

 يرجى بيان ما يلي:

  يتخذها مفتش العمل في حالة وجود مخالفات؟ التياإلجراءات  فيهل ينص التشريع على التدرج 

  نق 

 ما هي هذه اإلجراءات؟ 

.  إلحامظ  مل  ملقاد. 4. ناإلنً ع.  مت اي  3. ت اي   متنني  شف يه 2 مت ليظ   إلعشال   نل د  منصحه  .1

 .ناإلغالق.  متننيي 5

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 ( دم قان م  مقدا.135( دم قان م  مقداه   مدالخ )113 مدالخ )

 المادة السادسة والثالثون

يع لل دفتش  مقدا حيم تحعيعه دحقع  مدةامفظ أم يك م  ف   مند ًج  مًي تقله  ما ظ  مدةتصظ 

 نامتفتيش.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد نموذج لتحرير محضر مخالفة يلتزم به مفتش العمل؟ 

  نق 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 ( دم قان م  مقدا.114 مدالخ )

 المادة السابعة والثالثون

يعفا دحقع قنط  مدةامفظ لمل  مناطظ  ملقائيظ دناشعخه أ  لم طعي   ما ظ  مدةتصظ نامتفتيش  متي 

 ين  لاي ا  متشعيا  م طني.  متييتنق ا  مدفتشه  ًم   فلا مإلاع د م 
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 يرجى بيان ما يلي:

 ما هو االجراء الذي يتبعه مفتش العمل بعد ضبط المخالفة؟ 

  اد  منيانظ  مقادظ  ف   منداًج  مدةصصظ   مدقلخ مًم . إلحامظ  مل  ملقاد دم ةالا ا

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 .2001( مننظ 3قان م أص ا  مدحاكدام  ماد ئيظ  مفانطينيظ  مدقلا عق  )

 المادة الثامنة والثالثون

 يك م مدحقع قنط  مدةامفظ  مل خ  م ن تيظ لمل أم ي نم  مقكس.

 يرجى بيان ما يلي:

  ما هي حجية محضر المخالفة، هل يحوز القوة الثبوتية أمام القضاء؟ 

ع  متذذي ينلد ذذا دذذ د ع  مقذذنط حاقذذام  ماد ئيذذظ " تقتنذذع  مد( دذذم قذذان م أصذذ ا  مدحاكدذذ212 مدذذالخ )

 .نيم حاظ نامنننظ ما قائا  مد نتظ ملقائي في  مانح   مدةامفام  مدكاف م ناتنال ا ند اي  حكا   مل  

  التشريعي الذي يتناول ذلك.النص 

 ( دم قان م أص ا  مدحاكدام.212 مدالخ )

 المادة التاسعة والثالثون

ينقل ا اد  متفتيش لمل لاع د  متفتيش لال  مدنش خ  م  حلخ دعخ   حلخ في  مننظ لال  بقاه  تك م 

 دياع م  متفتيش ل عيظه أ  تتنقي ه أ   نتلائيظه أ  نناد لال شك ى.

 ا يلي:يرجى بيان م

 ما هي عدد مرات التفتيش على المنشأة الواحدة فى السنة؟ وكيف تنظم زيارات التفتيش؟ 

حني  مةطط   منع دأ  مدعكديظ  متي تتصذد  بل  م  مدعكديذظ ىذي ندقذلا ديذاعتيم لاذل  بقذا مكذا 

ل.  دنش خ نن يا

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

  و ي ال.
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 المادة األربعون

تقل  ما ظ  مدةتصظ نامتفتيش تلعيع  نن يا شادال لم نشاطات ا ةالا فتعخ و تتاا د ن ايظ  مقا   متاميه 

ةالا  ال ظ أش ع   مقعنييتنا ا  مفقاميام  متي قا  ن ا ا اد  متفتيشه  تعنا ننةظ دن  لمل دكتي  مقدا 

 دم تاعيخ صل عه. 

 يرجى بيان ما يلي:

 مل عن نشاط الجهة المختصة بالتفتيش؟هل يتم إعداد تقرير سنوي شا 

  نق 

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. -

 ( دم قان م  مقدا.114 مدالخ )

 هل يتم إرسال نسخة من تقرير التفتيش إلى مكتب العمل العربي؟ 

 و 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

، 16، 15، 14، 13، 12، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1التغطيززة التشززريعية ألحكززام المززواد:  تززوفر -1

18 ،25 ،26 ،27 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 . 

 

 لمواد التالية:حكام األ التغطية التشريعيةتوفرعدم  -2

 الخاصة بوجود العدد الكافي من المفتشين. (10)لمادة ا 

 الوظيفي.  واستقراره( الخاصة بتوفير الحماية الالزمة لمفتشي العمل 11)لمادة ا 

 العمزل القيزام بأعمزال إضزافية تزؤثر سزلباً علزى  يمفتشزلعزدم جزواز أن يوكزل ( الخاصة ب17)لمادة ا

 ل لمهام التفتيش. اآدائهم الفع

 تفتيش التأمينات االجتماعية. تنسيق والتكامل بين تفتيش العمل و( الخاصة بال19)لمادة ا 

، 30، 29، 28، 24، 23، 22، 21، 20التأكزد مزن وجزود تغطيزة تشزريعية ألحكزام المزواد:  لم يتسن   -3

 لتشريعية التي تغطيها ضمن الرد. ، نظراً لعدم إدراج األحكام ا34، 33، 32، 31

* * * 
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 دولة قطر .8    

 

 اإلتفاقيات غير الُمصادق عليها

 بشأن المستوى األدنى للتأمينات اإلجتماعية. 1971( لسنة 3اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

ىً   ااد في  –دم ل مظ قطع 1971( مننظ 3 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

  معل دا ياي:

 هل تم عرض االتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟  (1)

 

 نعم      

 

    ال 

 

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة  (2)

 دااس  م دع د  مد قع

 

 

 

 السلطة؟ ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه   (3)

 

 التصديق    

 

 أخذ العلم    

 

       عدم التصديق   نعم      لم يتم العرض 

 

 هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟  (4)

 

       نعم 

 

 ال   

 في حالة اإلجابة بـ )نعم( يرجى تحديد هذه الصعوبات. 



260 

  
 

نصم  مدالخ  منالنظ دم  وتفاقيظ لل   متفعقظ نيم  معلايا  مقعي   م طنييم   بااني في  -

 مترطيظ  مت دينيظ نشعط  مدقاداظ نامد اه يتقاعض ىً  دا  متشعيا  م طني  ملطعي  مًي 

( مننظ 24( دم  ملان م عق  )2يلتصع  مترطيظ لال  مد  طنيم  ًم  دا نصم  مدالخ )

 لل   مدقاشام.  نش م  متلا 2002

 

اقتصادية  –هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن )سياسية   (5)

 اجتماعية......الا(؟ –

 

       نعم 

 

 ال   

 في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى تحديد هذه الصعوبات.

 م  يقيم  متشعيا  م طني حل ألنل مادقاش مدلاناظ  محل  بلنل منفلام  مدقيشظ.  -

 

هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سالفة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على   (6)

 االتفاقية مستقبالً؟

 

       نعم 

 

 ال   

 في حالة اإلجابة بـ )نعم( يرجى تحديد هذه التصورات. 

تل    م د عخ نلع نظ  وتفاقيام  مقعنيظ مدقعفظ دلى لدكانيظ  متصلي  لاي ا لال ق د  -

 متشعيقام  م طنيظ  مناعيظه  ل مظ قطع نصلل لع نظ  قتع ح نتحليل  محل  بلنل مألا ع 

 يت  ف  دا تكاميد  مدقيشظ. 

 

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟  (7)

 

       نعم 

 

 ال   

 في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى توضيح هذه اإلجراءات. 

ل لال ىًه  وتفاقيظ  - ىنام  دنالي االخ متحليل  محل  بلنل مألا ع  ن د ينقكس ًم   ياانا

 نش م  مدنت ى  بلنل مات دينام  واتداليظ.
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 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟  (8)

 

       نعم 

 

 ال   

 

 في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى بيان النصوص التي تم االسترشاد بها. 

 لتالم ل مظ قطع لنل  لل ل  متشعيقام   بل  م  ملان نيظ  م طنيظ أم تنتعشل ناوتفاقيام  -

  مل ميظ   مقعنيظ في دااا  مقدا. 

 

 هل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟  (9)

 

 نعم      

 

    ال 

 

 في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى تحديد نوع الدعم الفني المطلوب. 

 

هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير،   (10)

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17تمشياً مع ما تقضيه المادة )

 

       نعم 

 

 ال   

 في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى بيان رأي المنظمات التي تم التنسيق معها. 

ت   عناا ننةظ دم ند ًج ىً   متلعيع لمل غعفظ قطع )دد اظ أصحاي  مقدا(  قطع مانتع ا  -

)دد اظ  مقداا(ه  في حاا  ص ا أي تقايلام  دالحلام نيت  عفق ا لمل دكتي  مقدا 

  مقعني ف ع ل. 

 

  :الجهة التي تولت إعداد هذا التقرير 

 . د عخ  متنديظ  إلل عيظ   مقدا   مشت م  واتداليظ –لل عخ  متقا م  مل مي 
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

على السلطة إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقية اللجنة علماً بما جاء في رد دولة قطر، وتأمل  أخذت

 بالتصديق. المختصة

* * * 

 

 بشأن المرأة العاملة. 1976( لسنة 5اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

ىً   ااد في  –دم ل مظ قطع 1976 ( مننظ5 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

  معل دا ياي:

 هل تم عرض االتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟  (1)

 

 نعم      

 

    ال 

 

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة (2) 

 دااس  م دع د  مد قع

 

 

 

 السلطة؟ ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه   (3)

 

 التصديق    

 

 أخذ العلم    

 

       عدم التصديق   نعم      لم يتم العرض 

 

 التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون  (4) 

 

       نعم 

 

 ال   

 في حالة اإلجابة بـ )نعم( يرجى تحديد هذه الصعوبات. 
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( لاادخ  م قا 96في  مدالخ ) 2004( مننظ 14يدنح قان م  مقدا  مصالع ناملان م عق  ) -

ل نيندا تحللىا  وتفاقيظ نقشعخ أنانيا  ىً  يتقاعض دا  متشعيا  م طني.     نةدنيم ي دا

-  

 

اقتصادية  –هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن )سياسية   (5)

 اجتماعية......الا(؟ –

 

       نعم 

 

 ال   

 في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى تحديد هذه الصعوبات.

 وتفاقيذذظ تشذذيع لمذذل قذذع عخ أم تشذذدا  متشذذعيقام  مدنلدذذظ ماقدذذاه لدذذا  مدذذعأخ فذذي كافذذظ  -

 ملطالذذام  وقتصذذاليظ فذذي  مل مذذظه نيندذذا تنذذت نل  مدذذالخ  م ام ذذظ دذذم قذذان م  مقدذذا  مدشذذاع لميذذ  

 ألالهه نقض  ملطالام دم نعيام ىً   ملان م.

هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سالفة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على   (6)

 االتفاقية مستقبالً؟

 

       نعم 

 

 ال   

 في حالة اإلجابة بـ )نعم( يرجى تحديد هذه التصورات. 

تل    م د عخ نلع نظ  وتفاقيام  مقعنيظ مدقعفظ دلى لدكانيظ  متصلي  لاي ا لال ق د  -

  متشعيقام  م طنيظ  محاميظ. 

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟  (7)

 

       نعم 

 

 ال   

 

 في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى توضيح هذه اإلجراءات. 

 (  منان . 6ملل تدم  إلاانظ لال ًم  في  منت ا عق  ) -
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 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟  (8)

 

       نعم 

 

 ال   

 

 في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى بيان النصوص التي تم االسترشاد بها. 

ملل ت   ونتعشال ندقل   مد  ل  مدًك عخ في  وتفاقيظه  ةاصظ نش م  مدنا  خ نيم  معاا  -

 .    مدعأخ  لع د  مقدا  حدايظ  مدعأخه لل  تشريا  منناد ميالل  في  متقاي    متلعيي  غيع ًم 

 

 هل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟  (9)

 

 نعم      

 

    ال 

 

 في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى تحديد نوع الدعم الفني المطلوب.

 

 

 

  

 

هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير،   (10)

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17تمشياً مع ما تقضيه المادة )

 

       نعم 

 

 ال   

 في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى بيان رأي المنظمات التي تم التنسيق معها. 

ت   عناا ننةظ دم ند ًج ىً   متلعيع لمل غعفظ قطع )دد اظ أصحاي  مقدا(  قطع مانتع ا  -

)دد اظ  مقداا(ه  في حاا  ص ا أي تقايلام  دالحلام نيت  عفق ا لمل دكتي  مقدا 

  مقعني ف ع ل. 

 

  :الجهة التي تولت إعداد هذا التقرير 
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 . د عخ  متنديظ  إلل عيظ   مقدا   مشت م  واتداليظ –لل عخ  متقا م  مل مي                      

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

على السلطة إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقية اللجنة علماً بما جاء في رد دولة قطر، وتأمل  أخذت

 المختصة بالتصديق. 

 

* * * 

 

 

 بشأن السالمة والصحة المهنية. 1977( لسنة 7العربية رقم ) اإلتفاقية -ج

ىً   ااد في  –دم ل مظ قطع 1977( مننظ 7 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

  معل دا ياي:

 

 هل تم عرض االتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟  (1)

 

 نعم      

 

    ال 

 

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة  (2)

 دااس  م دع د  مد قع

 

 السلطة؟ ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه   (3)

 

 التصديق    

 

 أخذ العلم    

 

       عدم التصديق   نعم      لم يتم العرض 

 

 

 حتى اآلن؟هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية  (4) 

 

       نعم 



266 

  
 

 

 في حالة اإلجابة بـ )نعم( يرجى تحديد هذه الصعوبات. 

نصم  مدالخ  ب مل دم  وتفاقيظ لال أم تشدا  متشعيقام  مقعنيظ  بحكا   مةاصظ نامنالدظ  -

  مصحظ  مد نيظ في اديا دااوم  مقدا  قطالات   قان م  مقدا  ملطعي ينعي لال 

  ملطاع  مةا  فلط. 

 

 

اقتصادية  –هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن )سياسية   (5)

 اجتماعية......الا(؟ –

 

       نعم 

 

 ال   

 في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى تحديد هذه الصعوبات.

نصم  مدالخ  مع نقظ لشع لال أن  ياي أم تك م دالخ  منالدظ   مصحظ  مد نيظ قدم نع دأ  -

  متقاي  في  ملع نام  منلعيظ   متطنيليظ  ىً  م  ين  لاي   متشعيا  م طني. 

 

 

 

 

 

هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سالفة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على   (6)

 االتفاقية مستقبالً؟

 

       نعم 

 

 ال   

 في حالة اإلجابة بـ )نعم( يرجى تحديد هذه التصورات. 

تل    م د عخ نلع نظ  وتفاقيام  مقعنيظ مدقعفظ دلى لدكانيظ  متصلي  لاي ا لال ق د  -

  متشعيقام  م طنيظ  محاميظ. 
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 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟  (7)

 

       نعم 

 

 في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى توضيح هذه اإلجراءات. 

 (  منان .6 إلاانظ لال ًم  في  منت ا عق  )ملل تدم  -

  

 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟  (8)

 

       نعم 

 

 ال   

 في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى بيان النصوص التي تم االسترشاد بها. 

 ملل ت   ونتعشال ندقل  د  ل  وتفاقيظ في  متشعيا  م طني.    -

 

 هل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟  (9)

 

 نعم      

 

    ال 

 في حامظ  إلاانظ نـ )نق (ه يعال تحليل ن ع  ملل   مفني  مدطا ي. 

 

هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير،   (10)

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17تمشياً مع ما تقضيه المادة )

 

       نعم 

 

 ال   

 في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى بيان رأي المنظمات التي تم التنسيق معها. 

ت   عناا ننةظ دم ند ًج ىً   متلعيع لمل غعفظ قطع )دد اظ أصحاي  مقدا(  قطع مانتع ا  -

)دد اظ  مقداا(ه  في حاا  ص ا أي تقايلام  دالحلام نيت  عفق ا لمل دكتي  مقدا 

  مقعني ف ع ل. 
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  :الجهة التي تولت إعداد هذا التقرير 

  د عخ  متنديظ  إلل عيظ   مقدا   مشت م  واتداليظ –لل عخ  متقا م  مل مي                 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

على السلطة إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقية اللجنة علماً بما جاء في رد دولة قطر، وتأمل  أخذت

 المختصة بالتصديق. 

 

* * * 

 

 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين. 1993( لسنة 17العربية رقم ) اإلتفاقية -د

 ااد في  –دم ل مظ قطع 1993( مننظ 17 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

  معل دا ياي:ىً  

 هل تم عرض االتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟  (1)

 

 نعم      

 

    ال 

 

 

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة  (2)

 دااس  م دع د  مد قع

 

 

 السلطة؟ ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه   (3)

 

 التصديق    

 

 أخذ العلم    

 

       عدم التصديق   نعم      لم يتم العرض 

 

 حتى اآلن؟هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية  (4) 

 

       نعم 
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 في حالة اإلجابة بـ )نعم( يرجى تحديد هذه الصعوبات. 

نش م ً ي  2004( مننظ 2 متشعيا  ملطعي  مدنل  مشت م ً ي  إللاقظ ى   ملان م عق  ) -

 وحتيااام  مةاصظه  تتةً  إلاع د م  متشعيقيظ  وم ونتصل ع قان م اليل نش م 

 بشةا  ً ي  إللاقظه ميت  ف  دا  وحكا   م  علخ في  تفاقيظ حل ق  بشةا  ً ي 

 م  علخ في  تفاقيظ حل ق  بشةا  ً ي  إللاقظ  مصالعخ لم   إللاقظه ميت  ف  دا  وحكا 

  بد   مدتحلخ. 

نش م ت ىيا  تشريا  1993( مننظ 17ىنا  صق نظ أةعى تتد ا في أم  وتفاقيظ عق  ) -

 مدقاقيمه م  يت  تحلي  ا متت  ف  دا  وتفاقيظ  بدديظ نش م  بشةا  ً ي  إللاقظه دن ا 

حام دا  وتفاقيظ  بدديظ ددا قل يشكا ل  ئ  قان نيظ ك يعخ حاا  ةتالد  متقعيفام   مدصطا

  متصلي  لال  وتفاقيظ. 

 

اقتصادية  –هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن )سياسية   (5)

 اجتماعية......الا(؟ –

 

 نعم      

 

    ال 

 الصعوبات.في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى تحديد هذه 

 

 

 

هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سالفة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على   (6)

 االتفاقية مستقبالً؟

 

       نعم 

 

 ال   

 في حالة اإلجابة بـ )نعم( يرجى تحديد هذه التصورات. 

تل    د عخ  متنديظ  إلل عيظ   مقدا   مشت م  واتداليظه نلع نظ  وتفاقيام  مقعنيظ مدقعفظ  -

 دلى لدكانيظ  متصلي  لاي ا لال ق د  متشعيقام  م طنيظ. 

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟  (7)

 

       نعم 
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 في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى توضيح هذه اإلجراءات. 

 (. 6ت  ًكع ًم  في  منت ا عق  ) -

 

 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟  (8)

 

       نعم 

 

 ال   

 في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى بيان النصوص التي تم االسترشاد بها. 

ملل ت   ونتعشال ندقل   منص    م  علخ في  وتفاقيظه في  ملان م  مةا  نً ي  إللاقظ  -

  مدشاع لمي   لاله.   

 هل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟  (9)

 

 نعم      

 

    ال 

 الدعم الفني المطلوب. في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى تحديد نوع

 

 

  

هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير،   (10)

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17تمشياً مع ما تقضيه المادة )

 

       نعم 

 

 ال   

 في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى بيان رأي المنظمات التي تم التنسيق معها. 

ت   عناا ننةظ دم ند ًج ىً   متلعيع لمل غعفظ قطع )دد اظ أصحاي  مقدا(  قطع مانتع ا  -

)دد اظ  مقداا(ه  في حاا  ص ا أي تقايلام  دالحلام نيت  عفق ا لمل دكتي  مقدا 

  مقعني ف ع ل. 

 

  :الجهة التي تولت إعداد هذا التقرير 

  د عخ  متنديظ  إلل عيظ   مقدا   مشت م  واتداليظ –لل عخ  متقا م  مل مي                 
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

على السلطة إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقية اللجنة علماً بما جاء في رد دولة قطر، وتأمل  أخذت

 المختصة بالتصديق. 

 

* * * 

 

 بشأن عمل األحداث. 1996( لسنة 18اإلتفاقية العربية رقم ) -ه

 ااد في  –دم ل مظ قطع 1996 ( مننظ18 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

  معل دا ياي:ىً  

 هل تم عرض االتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟  (1)

 

 نعم      

 

    ال 

 

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة  (2)

 دااس  م دع د  مد قع

 

 

 

 السلطة؟ ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه   (3)

 

 التصديق    

 

 أخذ العلم    

 

       عدم التصديق   نعم      لم يتم العرض 

 

 هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟  (4) 

 

       نعم 

 

 ال   

 في حالة اإلجابة بـ )نعم( يرجى تحديد هذه الصعوبات. 
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يا د تشريا     محامي ن ن  ) و2004( مننظ 14( دم قان م  مقدا عق  )86نصم  مدالخ ) -

دم م  يناغ  منالنظ لشعخ دم  مقدع في أي لدا دم  ولداا   وتفاقيظ تحلع لدا دم م  

(  في  مدالخ  م ادنظ دم  وتفاقيظ يا د ماحلل 1/2يت  نم  م ام ظ لشعخ دم لدعه في  مدالخ )

تشعيا  مًي يناغ نم  مع نقظ لشعخ  مقدا في  ولداا  مصناليظ  مةفيفظه ىً  يتقاعض دا  م

  م طني  مناعي.  

اقتصادية  –هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن )سياسية   (5)

 اجتماعية......الا(؟ –

 

       نعم 

 

 ال   

 في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى تحديد هذه الصعوبات.

 ه ينعي لال  ملطاع  مةا  فلط   وتفاقيظ تنعي  2004( مننظ 14قان م  مقدا عق  ) -

 لال اديا  بنشطظ  وقتصاليظ  ىًه صق نظ أةعى. 

هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سالفة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على   (6)

 االتفاقية مستقبالً؟

 

       نعم 

 

 ال   

 في حالة اإلجابة بـ )نعم( يرجى تحديد هذه التصورات. 

تل    م د عخ نلع نظ  وتفاقيام  مقعنيظ مدقعفظ دلى لدكانيظ  متصلي  لاي ا لال ق د  -

  متشعيقام  م طنيظ  مناعيظ. 

 

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟  (7)

 

       نعم 

 

 ال   

 في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى توضيح هذه اإلجراءات. 

 (. 6تدم  إلاانظ في  منت ا  منان  عق  ) -
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 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟  (8)

 

       نعم 

 

 ال   

 

 في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى بيان النصوص التي تم االسترشاد بها. 

 قيظ في  متشعيا  م طني.  ملل ت   ونتعشال ندقل  د  ل  وتفا -

 

 هل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟  (9)

 

 نعم      

 

    ال 

 

 في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى تحديد نوع الدعم الفني المطلوب. 

 

هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير،   (10)

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17تمشياً مع ما تقضيه المادة )

 

       نعم 

 

 ال   

 في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى بيان رأي المنظمات التي تم التنسيق معها. 

ت   عناا ننةظ دم ند ًج ىً   متلعيع لمل غعفظ قطع )دد اظ أصحاي  مقدا(  قطع مانتع ا  -

)دد اظ  مقداا(ه  في حاا  ص ا أي تقايلام  دالحلام نيت  عفق ا لمل دكتي  مقدا 

  مقعني ف ع ل. 

 

 

  :الجهة التي تولت إعداد هذا التقرير 

  متنديظ  إلل عيظ   مقدا   مشت م  واتداليظ د عخ  –لل عخ  متقا م  مل مي                  
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

على السلطة إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقية اللجنة علماً بما جاء في رد دولة قطر، وتأمل  أخذت

 المختصة بالتصديق. 

 

 

 

* * * 

 

 

 بشأن تفتيش العمل. 1998( لسنة 19العربية رقم ) اإلتفاقية -و

 ااد في  –دم ل مظ قطع 1998 ( مننظ19 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

  معل دا ياي:ىً  

 هل تم عرض االتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟  (1)

 

 نعم      

 

    ال 

 

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة  (2)

 دااس  م دع د  مد قع

 

 

 

 

 السلطة؟ ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه   (3)

 

 التصديق    

 

 أخذ العلم    

 

       عدم التصديق   نعم      لم يتم العرض 

 

 اآلن؟ هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى (4) 
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       نعم 

 

 ال   

 في حالة اإلجابة بـ )نعم( يرجى تحديد هذه الصعوبات. 

تل    د عخ  متنديظ  إلل عيظ   مقدا   مشت م  واتداليظه نلع نظ  وتفاقيام  مقعنيظ مدقعفظ  -

 دلى لدكانيظ  متصلي  لاي ا لال ق د  متشعيقام  م طنيظ. 

 

اقتصادية  –هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن )سياسية   (5)

 اجتماعية......الا(؟ –

 

       نعم 

 

 ال   

 في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى تحديد هذه الصعوبات.

تل    د عخ  متنديظ  إلل عيظ   مقدا   مشت م  واتداليظه نلع نظ  وتفاقيام  مقعنيظ مدقعفظ  -

 دلى لدكانيظ  متصلي  لاي ا لال ق د  متشعيقام  م طنيظ. 

 

هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سالفة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على   (6)

 االتفاقية مستقبالً؟

 

       نعم 

 

 ال   

 

 في حالة اإلجابة بـ )نعم( يرجى تحديد هذه التصورات. 

ل.  -  ت  ًكع ًم  في  بنئاظ نانلا

 

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟  (7)

 

       نعم 

 

 ال   

 في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى توضيح هذه اإلجراءات. 

ل.  -  ت  ًكع ًم  في  بنئاظ نانلا
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 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟  (8)

 

       نعم 

 

 ال   

 في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى بيان النصوص التي تم االسترشاد بها. 

   ملل ت   ونتعشال ندقل  د  ل  وتفاقيظ في  متشعيا  م طني  مناعي. -

 

 

 هل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟  (9)

 

 نعم      

 

    ال 

 في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى تحديد نوع الدعم الفني المطلوب. 

 

هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير،   (10)

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17تمشياً مع ما تقضيه المادة )

 

       نعم 

 

 ال   

 

 في حالة اإلجابة بـ )نعم(، يرجى بيان رأي المنظمات التي تم التنسيق معها. 

ت   عناا ننةظ دم ند ًج ىً   متلعيع لمل غعفظ قطع )دد اظ أصحاي  مقدا(  قطع مانتع ا  -

)دد اظ  مقداا(ه  في حاا  ص ا أي تقايلام  دالحلام نيت  عفق ا لمل دكتي  مقدا 

  مقعني ف ع ل. 

 

  :الجهة التي تولت إعداد هذا التقرير 

 ل عيظ   مقدا   مشت م  واتداليظ متنديظ  إل د عخ  –لل عخ  متقا م  مل مي                 
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

على السلطة إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقية اللجنة علماً بما جاء في رد دولة قطر، وتأمل  أخذت

 المختصة بالتصديق. 

 

 

* * * 

 

 الجمهورية اللبنانية .9     

 الُمصادق عليها اإلتفاقيات

 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين. 1993( لسنة 17اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

 –  ماد  عيظ  ماننانيظدم  1993 ( مننظ17 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

  ااد في  معل دا ياي:

 نموذج التقرير

 القسم األول

 بيانات عامة 

( لسزنة 17يرجى بيان النص التشريعي الذي صدقت بموجبه دولتكم المزوقرة علزى االتفاقيزة العربيزة رقزم )

 المعوقين. وتشغيل تأهيلبشأن  1993

 24/5/2000( نتاعيخ 183قان م عق  ) -

وكزذلك بيزان يرجى إرفااق أرقاام وتاواريخ النصاوص التشاريعية الساارية التاي لهاا عالقاة بأحكاام االتفاقياة  

 الا(. –اللوائح  –بيق العملي لتلك النصوص التشريعية )القرارات الوزارية التط

 حل ق  وشةا   مدق قيم  2000/  220قان م عق   -

 تشكيا مانظ تفقيا حل ق  مدق قيم نامقدا 7603دعن   عق   -

  مدق قيم  مألشةا  منطامظ  نتق يض 7784دعن   عق    -

   معياقظ.ع ني  أةعى دتقالظ نامتعنيظ   ونكام د -
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يرجى بيان النص التشزريعي الزذي يعطزي االتفاقيزات الدوليزة المصزادق عليهزا قزوة النفزاذ بمجزرد التصزديق 

 عليها مع بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

  16/9/1973 فيصالع  90عق    دعن   -

  مدحاكدام  مدلنيظدم قان م  ص ا  2 مدالخ  -

 

التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين أع دادكم لهذا التقرير؟ وذلزك هل تم 

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.17تمشياً مع أحكام المادة )

 و 

 القسم الثاني

 التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية

 المادة األولى

نقض قلع ت   مانليظ أ   محنيظ أ   مًىنيظ نتياظ دعض  فيدم نل   يقاني  مًي مدق ق ى   مشة  

  متعقيأ   ونتدع ع ن  أ    مقداهألى مقاده كايا أ  ادئيا لم   ع  يأ  لادا  ةاليأ  حالل أ  نني 

 يحتاج لمل  معلايظ   محياخه في كًم  أققد قلعت  لال  مليا  نإحلى  م لائد  بنانيظ  بةعى  في ه

  مداتدا. فيت ىيا دم أاا لدا  أ  للالخ لدا    م

 يرجى بيان ما يلي:

  هل تتضمن تشريعاتكم تعريفا للمعوق؟ 

  نق 

 .يرجى بيان النص التشريعي المؤيد لذلك 

 ه  حل أ  أك عقلعت  لال دداعنظ نشاط حي ي ىا    نقلدمنم أ  تل مدق ق ى   مشة   مًي  -

 2000/  220دم قان م عق   2 مدالخ 
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 المادة الثانية

ت لد لمل  ونتفالخ دم  مللع م  لاديظهت ىيا  مدق قيم ى  لدايظ دنلدظ  دنتدعخ دننيظ لال أنس 

تكفا تحلي  ألال دنت ى مللع ت   شاداظه يت  ت اي  ا  تنديت ا لنع نع دأ ت ىيايظ   مدق قه مدتاحظ ملى 

 نيئت   مطنيقيظ. فيندا ينالله لال  ونلداج   بل ئيظه

  جى بيان ما يلي:ير

 .آلية تأهيل المعوقين وفق التشريعات النافذة 

ةا  ت ىيا  نشكا نامتقا م دا  د عخ  متقاي   مد ني   متلني مالنتةل  تت مل  مدتننظ  م طنيظ  -

 أ  لمل دشاغا دحديظ.     لمل ن ق  مقدا  مقاليظ يننظ  ت ا 18 يم مدق قيم  منامر

 2000/  220دم قان م  70 مدالخ  -

 المادة الثالثة

تشريا  مدق قيم ى  لدايظ  نتفالخ دم طاقات    مدتاحظه متدكين   دم  محص ا لال لدا يتناني دا 

  في .   متعقي  ونتدع ع ن   قلع ت  ه

  يرجى بيان ما يلي:

  كيفية تنظيم تشغيل المعوقين في دولتكم الموقرة؟ 

 .دم  ملان م نفن  74   73ه  72 ل   مد  2000/  220دم  ملان م  70 مدالخ  م بةيعخ د مفلعخ 

 المادة الرابعة

   من  مظ.دم  قلع ددكميلصل نإلداج  مدق قيم لكنان   د اع م تناللى  لال  متكيد دا نيئت   ن كنع 

  يرجى بيان ما يلي:

 مهارات للتكيف مع البيئة؟هل يتضمن تشريعكم الوطني برامج إلدماج المعوقين واكسابهم 

  نق 

 و 

 يرجى تزويدنا بنماذج لهذه البرامج وشروط االستفادة منها.

  د عخ  مشت م -
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 المادة الخامسة

 : ياييصند  مدق ق م حني نني  إللاقظ كدا 

  جسديا:)أ( المعوقون 

 ى   بشةا   مًيم ي  ا  م للاقظ فل حعكت    مطنيقيظ نتياظ ةاا أ  دعض أ  لاىظ.

 )ب( المعوقون حسياً: 

 ى   بشةا   مًيم نلصم قلع ت    محنيظ م ليفظ لق  أ  أك ع ملي  . 

  ذهنياً:)ج( المعوقون 

أ    مذعنطهيذت ع لاذل لدايذام  إللع   أ    مًىنيذظهقذلع ت    فذيى   بشذةا   مذًيم يقذان م دذم نلذ  

  . ونتنتاج ملي  

  يرجى بيان ما يلي:

  .هل تتضمن تشريعاتكم تعريف ألنواع اإلعاقة 

  نق 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 2000/  220دم  ملان م عق   3 مدالخ 

 المادة السادسة

تل   كا ل مظ نامتقا م   متنني  دا أصحاي  مقدا   مقداا ن قا نيانام ةاصظ نعلايظ  مدق قيم 

 مداتداه  تل   نتحليل  ما ظ  مدةتصظ نتنفيً ىًه  في ت ىيا    تشريا   ندا يدكن   دم أل د ل عى  

   منيانام.

  يرجى بيان ما يلي:

يوجد تعاون بين أطراف العمل الثالث )حكومة، أصحاب عمل، عمال( في دولتكم الموقرة في  هل -1

 مجال رسم السياسة الخاصة بالمعوقين.

  نق 

/ ة أعاله / رعايةما شكل هذا التعاون واإلطار الذي يتم من خالله في كل حالة من الحاالت المذكور -2

 تأهيل / تشغيل؟
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 مقدذذا مانذذظ  ال يذذظ  بطذذع د تذذ  تشذذكيا ا ند اذذي  مدعنذذ    فذذيمانذذظ تفقيذذا حلذذ ق  مدقذذ قيم  -

763/2002 

 هل يوجد جهة محددة مناط بها تنفيذ السياسات الخاصة برعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين؟ -3

  نق 

  ب)نعم(، يرجى تحديد هذه الجهات. اإلجابةفي حالة 

 مدتننذذظ  م طنيذذظ مالنذذتةل    – د عخ  متعنيذذظ   متقاذذي   مقذذامي  – د عخ  مشذذت م  واتداليذذظ  -

  بىايظ.  مادقيام 

 

 

 المادة السابعة

  مصناليتكفا قيا  أصحاي  بلداا ناتةاً  متل نيع  مةاصظ نابدم   متيتتةً كا ل مظ  إلاع د م 

  مدق ق مهيقدا لاي ا   متيدقل م  أل  م  إلنتاج  في كًم  لاع د  متح يع م  مالددظ   مد نيظه  منالدظ 

 لدا  . ين ا لاي   أل د  حدايت  هتدم ندا ي

  يرجى بيان ما يلي:

هل تحدد تشريعاتكم التدابير الواجب اتخاذها لتحقيق األمن الصناعي والسالمة المهنية بالنسبة  -1

 للمعوقين؟

  نق 

يوجد نصوص تشريعية تلزم أصحاب األعمال بإجراء التحويرات الالزمة في معدات وأدوات  هل -2

اإلنتاج التي يعمل عليها المعوقون بالشكل الذي يؤمن حمايتهم من مخاطر إصابات العمل ويسهل 

 عليهم أداء العمل؟

  نق 

  ب)نعم(، يرجى موافاتنا بها.  اإلجابةفي حالة 

 دن . 34  مدالخ  2000/  220دم  ملان م عق   37   36 مدالخ 
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 المادة الثامنة

تل   كا ل مظه لنل لاع د  متقل ل  مقا  مانكامه نانتلصاد  مدقا دام  إلحصائيظ لم للل  مدق قيمه 

  ملاىعخه مدن حام   ملع نام متحليل حا  ىًه   فئات  ه  أنناي  أن  ع للاقت  ه  تنقل لمل لاع د

   ل  دا ا.  متقعد لال أننان ا 

  يرجى بيان ما يلي:

هل يوجد إحصائيات رسمية عن عدد المعوقين وفئاتهم وأنواع أعاقتهم في دولتكم الموقرة؟    -1

  د عخ  مشت م

  نق 

 و 

 إن وجدت مثل هذه اإلحصائيات والبيانات، يرجى تزويد مكتب العمل العربي بنسا منها. -2

 

 المادة التاسعة

علايظ  ت ىيا  مدق قيم  دح  أديت  ه  تقدا لال  في بنانيظ   مدنت ميظتت مل  مل مظ  فلا إلدكانيات ا 

 ىً   مدااا. فيتشايا  لل   مدتننام غيع  محك ديظ  مقاداظ 

  يرجى بيان ما يلي:

 هل يتضمن التشريع الوطني برامج رعاية وتأهيل المعوقين ومحو أميتهم؟

  نق 

من المؤسسات غير الحكومية في تحمل مسئولية رعاية وتأهيل المعوقين ومحو هل يوجد مشاركة 

 أميتهم؟

  نق 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 2000/  220دم  ملان م  51 مدالخ  -

 2000/  220دم  ملان م  67لمل  مدالخ  59دم  مدالخ  -
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 المادة العاشرة

تكفا للل ل  تلعيي  مقناصع  مفنيظ  مالددظ   مدتىاظ ماتقادا   متفالا   متيتتةً كا ل مظ  إلاع د م 

 دا  مدق قيم نطعيلظ لاديظ نايدظ.

  يرجى بيان ما يلي:

  هل تتولى الحكومة أو جهات أخري إعداد وتدريب العناصر الفنية المؤهلة للتعامل مع المعوقين

 بطرق علمية سليمة؟

 و 

 المادة الحادية عشرة

  مدق قيم.تل   كا ل مظ نإصل ع  متشعيقام  مدنلدظ معلايظ  ت ىيا  تشريا 

  يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد تشريعات في دولتكم الموقرة تنظم رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين؟ 

  نق 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 .م   مقائلخ ظ متطنيلي  مدع ني   2000/  220قان م عق  

 المادة الثانية عشرة

نامنننظ  مدئ يظ   محك دظه مدتننام  محك ديظ  غيع  فييكفا تشعيا كا ل مظ تشريا للل دم  مدق قيم 

 يحللىا  متشعيا  مدحال.   متي  مشع ط 

  يرجى بيان ما يلي:

 هل يلزم تشريعكم الوطني تشغيل المعوقين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومة؟ -1

  نق 

 هي النسبة المئوية والشروط التي يحددها التشريع الوطني لتشغيل المعوقين؟ ما -2

  .دق ق   حل أايع ل يشرا 60لمل  30دم  -

  مكنع لمل  بلال.  يل ع %3ننظ  دا ف ق تطن  ن 60دم  -
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 المادة الثالثة عشرة

 مقدا نيم  مدق قيم  غيعى  لنل  فييحلل تشعيا كا ل مظ  مق  نط  مكفياظ نتطني  دنلأ تكافت  مفع  

 كدا يكفا تطني  ىً   مدنلأ نيم  ماننيم دم  مدق قيم.   مدتىالمهتنا ى  مللع م 

  يرجى بيان ما يلي:

هل يتضمن تشريعكم الوطني ضوابط تشريعية تحقق مبدأ تكافؤ الفرص في العمل بين المعوقين  -1

 وغيرهم عند تساوى القدرات والمؤهالت؟

  نق 

يحقق تشريعكم الوطني مبدأ تكافؤ الفرص في العمل بين الجنسين من المعوقين عند تساوى  هل -2

 القدرات والمؤهالت؟

  نق 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

   مدتقالظ نشع ط  مت ليد. 2000/  220دم  ملان م  69 مدالخ  -

 

 المادة الرابعة عشرة

 با دخ  محك ديظ  فييكفا تشعيا كا ل مظ للطاد  ب م يظ مادق قيم مشرا نقض  م لائد   مد م 

   لدكانيات  .تتالد  دا قلع ت     متي  محك ديظه غيع 

  يرجى بيان ما يلي:

  هل يتضمن تشريعكم الوطني إعطاء األولوية للمعوقين لشغل بعض الوظائف والمهن في األجهزة

 الحكومية التي تتالءم مع قدراتهم وإمكانياتهم؟الحكومية وغير 

 و 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

.............................................................................................................. 
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 المادة الخامسة عشرة

 غيع  ملالعيم لال  ونةع ط   مشليلخه إللاقظ  ً يتنقل كا ل مظ إلقادظ  م عش  مدحديظ مادق قيم دم 

 حعكظ  مقدا.  في

  يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد ورش عمل خاصة بالمعوقين من ذوي اإلعاقة الشديدة؟ 

 و 

 المادة السادسة عشرة

تقدا كا ل مظ لال تشايا  مدق قيم مت نيس ادقيام تقا نيظ لنتاايظ ةاصظ ن  ه  لال لل  ىًه 

   مدتاحظ. مادقيام ندةتاد  م نائا 

  يرجى بيان ما يلي:

هل يتضمن التشريع الوطني السماح بإقامة جمعيات تعاونية إنتاجية خاصة بالمعوقين في دولتكم  -1

 الموقرة؟

  نق 

 تدعم الحكومة جمعيات المعوقين التعاونية اإلنتاجية؟  هل -2

  نق 

  ،)الدعم؟ هذا نوع هو مافي حالة اإلجابة ب)نعم 

 داليظ ند اي لل ل( )دناللخدناللخ  مدشاغا  مدحديظ  -

 المادة السابعة عشرة

تقدا كا ل مظ لال تشايا  مدق قيم إلقادظ دشاعيا لنتاايظ صريعخ يليع ن ا ن نفن   أ  نامدشاعكظ دا 

  لال لل  ىًه  مدشاعيا ندةتاد  م نائا  مدتاحظ. آةعيمه

  يرجى بيان ما يلي:

هل تشجع الحكومة إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة للمعوقين يديرونها بأنفسهم أو بالمشاركة مع 

 آخرين؟

 و 
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 ما هي أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة إلقامة وإنجاح هذه المشاريع؟

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

 المادة الثامنة عشرة

لدا   دم  معن    فيينتةلد ا  مدق ق م   متيتتةً كا ل مظ  إلاع د م  مالددظ إللفاد أل  م  إلنتاج 

  مادعكيظ أ  دم ادد دن ا.

  يرجى بيان ما يلي:

ً تعفي أدوات اإلنتاج التي يستخدمها المعوقون في عملهم من  - هل يوجد في تشريعاتكم نصوصا

 الرسوم الجمركية، وهل اإلعفاء شامل أم جزئي؟

  ادئي 

  ذلك.يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على 

  2000/  220دم  ملان م  94لمل  91 مد  ل دم  -

   مت ايعيظليدظ  معن     مطانا  منعيليه -

 قعينظ عةصظ  منناد  بدال   مدننيظه  -

  معن    مادعكيظ مانياع م -

 

 المادة التاسعة عشرة

 تللي   مادق قيمه   منصعيظه محعكيظ   مندقيظ   متق يقيظهتقدا كا ل مظ لال ت فيع  مدقينام 

  متن يالم  مالددظ مريع  ملالعيم ماحص ا لاي ا. 

  يرجى بيان ما يلي:

  هل توفر الحكومة المعينات التعويضية، الحركية والسمعية والبصرية للمعوقين؟ 

  نق 

  .يرجى بيان اإلجراءات والتسهيالت التي تغطي المطلوب في هذه المادة 

  واتداليظ  د عخ  مشت م
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 المادة العشرون

  دحايا.تقدا كا ل مظ لال تشايا صنالظ  مدقينام  متق يقيظ 

  يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد برامج وخطط لتشجيع الصناعة المحلية للمعينات التعويضية للمعوقين؟ 

  نق 

 و 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 التقرير.عدم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال حين إعداد  -

 .16، 12، 11، 6، 2، 1التغطية التشريعية ألحكام المواد:  توفر -

، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 15، 14، 10التغطية التشريعية ألحكام المواد:  توفر عدم -

 من اإلتفاقية.  25، 24

 .13، 9، 8، 7، 5، 4، 3لم تتمكن اللجنة من التأكد من وجود تغطية تشريعية ألحكام المواد:  -

* * * 

 بشأن تفتيش العمل. 1998( لسنة 19اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

 –  ماد  عيظ  ماننانيظدم  1998( مننظ 19 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

  ااد في  معل دا ياي:

 نموذج التقرير

 القسم األول

 بيانات عامة

 

( 19بيان النص التشريعي الذي صدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقية العربيزة رقزم ) يرجى -1

 بشأن تفتيش العمل. 1998لسنة 

 20/11/2004صالع نتاعيخ  586قان م عق  
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وكزذلك يرجى إرفاق أرقام وتواريا النصوص التشريعية السارية التي لها عالقة بأحكزام االتفاقيزة،  -2

 الا(. –اللوائح  –بيان التطبيق العملي لتلك النصوص التشريعية )القرارات الوزارية 

  2000ننظ  3273دعن   تفتيش  مقدا عق   -

 . 2004تنلي   محدايظ   م قايظ   منالدظ  مد نيظ ننظ  11802عق  دعن    -

بيززان الززنص التشززريعي الززذي يعطززي االتفاقيززات الدوليززة المصززادق عليهززا قززوة النفززاذ بمجززرد  يرجززى -3

 التصديق عليها مع بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

 . 16/9/1983 فيصالع  90عق    شتع ليدعن     مدحاكدام  مدلنيظهقان م أص ا 

تززم التنسززيق مززع منظمززات أصززحاب األعمززال والعمززال فززي دولززتكم المززوقرة حززين أع ززدادكم لهززذا  هززل -4

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.17التقرير؟ وذلك تمشياً مع أحكام المادة )

  دم نلا   تفاقيام  مقدا  مقعنيظ و تن  لال ًم  19 مدالخ 

 و 

 المنظمات التي تم التنسيق معها.في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجي ذكر 

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

 

 الثانيالقسم 

 "التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية"

 المـــادة األولـــى 

لال كا ل مظ أم تنل  تفتيش  مقدا دم ةالا  مل  نيم   بنلدظ   ماذ  ئح   ملذع ع م  مدنفذًخ م ذا  يننرل

  مقدا.فل اديا قطالام  أداكم 

 ًم  ند اذي نيذام يعفذ    مقداه يا د مال مظ لنل  مقع عخ  نت ناد نقض  مفئام دم  مقداا  أداكم 

 وح .يام أم تقلم  أ  تاري  ننيام تتلل  ن ً   من  متي يدكم مال مظ   متصلي هن  يلظ 

 يرجى بيان ما يلي:

  قطاعات وأماكن العمل؟ يوجد تنظيم قانوني لتفتيش العمل في جميعهل 

  نق 
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  أماكن العمل من التفتيش؟ أو بعض الفئات من العمال  يستثني التشريعهل 

  نق 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

نذام  مدع ليذظ  متذي و لالقذظ م ذا  منلا  مدنذاداهدم قان م  مقدا  متي تنذت نل لدذاا  7تن   مدالخ 

  مقائاظ.  مصنالظ   مدتننام  متي و يشترا في ا لو  لقاد  نامتااعخ

 المـــادة الثـانيــة

 يذذعتنط ىذذً   ما ذذاد أ   با ذذدخ نذذاإلل عخ أ   إلل ع م   مقدذذاهأ  أك ذذع متفتذذيش  تشذذكا كذذا ل مذذظ ا ذذاد ل 

  متفتيش. مدعكديظ ً م  مصاظ ننشاط 

تلذ   نذامتفتيش ياذي  متننذي  فيدذا نين ذا لاذل نحذ  يحذ ا ل م  متنذاقض   متذي فذل حامذظ تقذلل  با ذدخ 

 أنشطت ا.  متل ةا نيم 

 يرجى بيان ما يلي:

  أكثر؟ لديكم أملتفتيش العمل واحداً هل يوجد جهازا 

 ا اد تفتيش فني  –ا اد تفتيش لل عي 

  تعددها؟حالة  فيهل يتم تنسيق العمل بينها 

  نق 

  يتناول ذلك. الذي التشريعيالنص 

 تنليدي.  و ي ال ن  تشعيقي  ندا ى  ن 

 المــادة الثـالـثــة

يت   متفتيش دم قنا ا اد يت مل  متفتيش  مقا ه أ  أا دخ دتةصصظ يداعس كا دن ا نشاطا تفتيشيا 

 دحلل .

 يرجى بيان ما يلي:

  عام؟أم يتولى التفتيش جهاز  متخصصة؟هل توجد أجهزة تفتيش 

 ا اد تفتيش لل عي  فني دتةص   طناد  د نلنيم 

 اختصاصاتها؟األجهزة؟ وما هي هذه  هيحالة التعدد ما  في 
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 .  بنلدظ  متي تعلل لالقام  مقدا متفتيش  إلل عي يةت  نامت كيل دم تطني   مل  نيم 

  مالددظ. متفتيش  مفني يت مل  مت كيل دم ت فع شع ط  م قايظ 

  يتناول ذلك. الذي التشريعيالنص 

 مًي يت مل تنلي   محدايظ   م قايظ  11802دعن   عق   ه3273دعن   تفتيش  مقدا عق  

  مةا .  منالدظ في دتننام  ملطاع 

 المادة الرابعة

ندا يحل  نعلظ  بل د   متفتيشهتنل  كا ل مظ  وتصاوم  بفليظ   معأنيظ فيدا نيم ا اد أ  أا دخ 

  ن  مت . ناالت  

 يرجى بيان ما يلي:

  ؟أجهزة التفتيشبين جهاز أو يوجد تنظيم لالتصاالت األفقية والرأسية هل 

  نق 

 .في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان وسائل وسبل هذا التنظيم 

ل يت مل عئيس كا  حلخ ت ايذ  ا ذاد تفتذيش  متذانا مذ  نذ  د كذام فنيذ ل أ  لل عيذ ا ًمذ  نإشذع د    يذت ا

  مقا . مدليع 

 المادة الخامسة

  بة :تقامأ لال   متيتقا  إلل عخ  مدعكديظ ً م  مصاظ ننشاط تفتيش  مقدا  منيانظ  مقادظ ماتفتيش 

 ماتفتيش. قا  مةطظ  مقادظ  -

  متفتيش.تحليل أ م يام  -

  متنفيً.دتانقظ  -

  متفتيش.ت فيع دتطانام ا اد  -

   متلعيي.  م ليفي بل د  -

  منتائأ.تليي   -

 يرجى بيان ما يلي:

  السياسة العامة للتفتيش والموضوعات التي تعالجها تتناول التيالنصوص التشريعية. 
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  مقدا. حكا  قان م  -

 شا ذذاد  متفتذذيصذذالحيام  د ذذا   فتذذيش  مقدذذا   ماذذًيم يحذذلل مدعنذذ   ت -

  كيفيظ تنلي   متلاعيع   مدتانقظ. 

 المادة السادسة

 نقدا .تقييم دفتش  مقدا أم يك م دتىال ت ىيال لاديا ندا يالئ   مليا   فييع لل 

 المادة السابعة

   مد ق ليظ.في  صفام  محيال  ت فعيع لل لنل  ةتياع دفتش  مقدا أم ت

 المادة الثامنة

  متي  ما ظ   دقد ن ه تنل   متشعيقام أل د  ميديم   ميديمهيل   دفتش  مقدا قنا دناشعخ لدا  ن ل د 

 يتلى أداد ا.

 المادة التاسعة

 د اد .ياي لال كا ل مظ تلعيي دفتش  مقدا نلعيا  لدايا ندا يتىا  بل د 

 

 

 يرجى بيان ما يلي:

 شروط تعيين مفتش العمل. 

  ماادقيظ.ياي أم يك م دم حداظ  وااد م  -

  ملان نيظ.حاد  ميديم  -

 دنتدعخ. مةق ع مل ع م ت ىيا  تلعيي  -

  يزؤدى  التزيوالجهزة  مضزمونه؟ومزا هزو  عملزه؟هل يزؤدى مفزتش العمزل اليمزين قبزل مباشزرة

 أمامها؟

أق   ن  اي  ليفتي  ن نني"  قن  ناهلل  ظمنل ئي  مدحكدظ  أ  عئيسيتلي  ميديم  دا   ملقاد  مدةت  

أنذذ ح ن نذذع ع  مصذذنالظ أ  نطذذعق  ونذذت داع  متذذي أطاذذا لاي ذذا نحكذذ   ةذذال   أم ونكذذا أدانذذظ  ل

  ليفتي "
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  عمله؟هل يتم تدريب مفتش العمل على مهام 

  نق 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 نلاديظ.و ت ال نص   تشعيقيظ  ندا ىي نص   

 المادة العاشرة

دم  مدفتشيم ندا يتالد  دا حا   مد دام  ن ليت ا   متنني  دا   مكافيتع لل كا ل مظ تقييم  مقلل 

  متفتيش. مل مظ مالنتقانظ ناوةتصاصييم مادقا نظ فل ألداا  في إلل ع م   با دخ  مدقنيظ 

 يرجى بيان ما يلي:

  المفتشين؟من  الكافيهل يتوفر لجهاز التفتيش لديكم العدد 

  نق 

  أعمززال  فززيهزل يززتم التنسززيق مززع أجهزززة الدولززة المختلفززة لالسززتعانة باالختصاصززيين للمعاونززة

 التفتيش؟

 و 

 

  ذلك.يتناول  الذيالنص التشريعي 

 و ي ال

 المادة الحادية عشرة

ندا ياقا  يل   ند اد    م ليفيه  نتلع عه   مقداهتكفا تشعيقام كا ل مظ  محدايظ  مالددظ مدفتش 

   نتلالميظ.نحعيظ  حيال 

 يرجى بيان ما يلي:

 عمله؟مكنه من أداء ي واالستقرار الوظيفي الذي هل يتمتع مفتش العمل بالحماية الالزمة 

  نق 

  ذلك.يتناول  الذيالنص التشريعي 

  محدايظ.  مًي يقطي  مد لد  مقا   1959/  112عق    وشتع لي حكا   مدعن   
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 المادة الثانية عشرة

ت يئ  ما ظ  مدةتصظ مادفتشيم دكاتي دا دخ تا يد  دناننا ين ا  م ص ا لمي ا دم قنا  بطع د 

 نن  مظ. تد ل ن نائا  تصاا حلي ظ  نل  دقا دام آميظ تدكن   دم حفل   نتعااع  مدقا دام   مدقنيظه

 يرجى بيان ما يلي:

  معلومات؟ومزودة بوسائل اتصال حديثة ونظم  مجهزة،هل يتوفر للمفتشين مكاتب 

  نق 

 المادة الثالثة عشرة

 م  انات  .ت فع  ما ظ  مدةتصظ مادفتشيم  نائا أ  تن يالم نلا مألل د  مفقاا 

 المادة الرابعة عشرة

 لدا  .تد ل  ما ظ  مدةتصظ  مدفتشيم نام  ائ    متشعيقام   با دخ  مقع عيظ بل د 

 عشرةالمادة الخامسة 

 مد اد  .تتحدا  ما ظ  مدةتصظ كافظ  منفلام  مداميظ  مالددظ مدداعنظ  مدفتشيم 

 

 

 المادة السادسة عشرة

 يحدا نطاقظ د نيظ ت نم شةصيت   ) ملقائيظ(هيقتنع دفتش  مقدا أحل أفع ل  مقانطظ  مقلميظ 

   ليفت .

 يرجى بيان ما يلي:

 يلي:هل يتوفر للمفتشين ما  -

  نقل.وسائل أو تسهيالت 

 و 

  عملهم.وثائق وتشريعات وأجهزة ضرورية ألداء 

  نق 

 مفتشي العمل لمهامهم؟ النفقات المالية الالزمة لممارسة هل تتحمل الجهة المختصة 
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  نق 

  القضائية.بطاقة مهنية لشخصيته ووظيفته كأحد أفراد الضابطة 

  نق 

  ذلك.يتناول  الذيالنص التشريعي 

دذذم  11ا   مدذالخ كذذح أ  مدعنذ    مدتقاذذ  ندذنح  مدفذذتش نذلا تفتذذيش   حكذا  قذان م نذذا  منلذا أحكذا 

  2000/  3273دعن    م

 المادة السابعة عشرة

و يا د أم ت كا لمل  ما ظ  مدةتصظ نامتفتيش أ   مدفتشيم أيظ   انام لقافيظ تت ع نانا لال أل ئ   

   مقداا.لالقت   ن صحاي  مقدا  في مفقاا أ  تةا نامناطظ أ   محيال  مالدديم مادفتشيم 

 يرجى بيان ما يلي:

  ؟خريأهل تسند إلى الجهة المختصة بالتفتيش أو المفتشين واجبات إضافية 

 و 

 

 

 المادة الثامنة عشرة

يتطان ا دنح  متع ةي  نإقادظ   متي قا  شتع طام  منالدظ   مصحظ  مد نيظ  فييشاع  ا اد  متفتيش 

  مدنشآم.

 يرجى بيان ما يلي:

  لمزنح الالزمزة هل يوجد دور لجهاز التفتيش فزى وضزع اشزتراطات السزالمة والصزحة المهنيزة

 المنشآت؟التراخيص بإقامة 

  نق 

 و 

  ذلك.يتناول  الذيالنص التشريعي في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان 
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 دذا  نذتقداا  مداكينذام  ماليذلخ ن  نذطظ  ملذ خ  مديكانيكيذظ  2004/ 11802دم  مدعن    4 مدالخ 

  مد نلس.يع ي قح  دفتش  مقدا للت د عخ  مقدا نناد لال  دنن  دمتةقا متعةي  

 المادة التاسعة عشرة

كا ل مظ  متنني    متكادا نيم تفتيش  مقدا  تفتيش  مت دينام  واتداليظ كادا كام ًم   فييت  

 قع عيا.

 يرجى بيان ما يلي:

  االجتماعية؟هل يوجد تنسيق وتكامل بين تفتيش العمل وتفتيش التأمينات  

 و 

 المادة العشرون

 يحلع أم تك م م  أيظ دصاحظ شةصيظ دناشعخ أ   نند ىظهياي لال دفتش  مقدا أم يتلى لدا  

 لاي ا.يل   نامتفتيش   متي مدنشآم  فيغيع دناشعخ 

 يرجى بيان ما يلي:

  ذلك.يتناول  الذي التشريعيالنص 

  مقدا.  مدتقا  نتفتيش  2000حديع م  26نتاعيخ  3273دم  مدعن   عق   8 مدالخ 

 

 المادة الحادية والعشرون

نع دم أنع ع  مد نظ يطاا لاي  ةالا قياد  ند دت  أ  أم ين ح  أييحلع لال دفتش  مقدا أم يكشد 

  نامتفتيش.ألم لمل  مليا    متيندصلع  مشك ى أ   مدقا دام 

 يرجى بيان ما يلي:

  أثنززاء قيامززه  المهنززةسززر مززن أسززرار  أي الكشززف عززنمفززتش العمززل  يحظززر التشززريع علززيهززل

 بالتفتيش؟

  نق 

  هززل يحظززر علززى مفززتش العمززل أن يبززوح بمصززدر الشززكوى أو المعلومززات التززى أدت إلززى القيززام

 بالتفتيش؟
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  نق 

  ذلك.يتناول  الذي التشريعيالنص 

  مقدا.  مدتقا  نتفتيش  2000حديع م  26نتاعيخ  3273دم  مدعن   عق   8 مدالخ 

 المادة الثانية والعشرون

ًمذذ   ملذذ  نيم   مذذنل    ماذذ  ئح  فذذيندذذا   مقالقذذظهيلذذ   دفذذتش  مقدذذا ندع قنذذظ تطنيذذ   متشذذعيقام ً م 

  تفاقيذام  ل متذ ه  تفاقيذام  مقدذا  مقعنيذظ   مل ميذظ  مدصذلق لاي ذا دذم قنذا  ند ان اه  ملع ع م  مصالعخ 

  ماداليظ. مقدا 

 يرجى بيان ما يلي:

  بمراقبزة تطبيقهزا؟ وهزل تشزمل اتفاقيزات العمزل العربيزة  يقوم مفزتش العمزل التيالتشريعات  هيما

 الجماعية؟وأيضا اتفاقيات العمل  الموقرة، والدولية المصدق عليها من قبل دولتكم

ل دذذتذذت   معقانذذظ لاذذل نذذ ع  مق قذذان م  مقدذذا  للذذ ل  مقدذذا  مفعليذذظ  بحكذذا ا  لالقذذام  مقدذذا  فلذذا

امقدا ندذا  واع د   ناد قياد   ن  حدايظ  مقدا ًم   مل  نيم  مدتقالظ نلع د  شع ط    ماداليظه

 .في ًم   تفاقيام  مقدا

  ذلك.يتناول  الذي التشريعيالنص 

  2000/  6/  26نتاعيخ  3273عق   دم  مدعن   2 مدالخ 

 المادة الثالثة والعشرون

يذذد ل دفذذتش  مقدذذا أصذذحاي  مقدذذا   مقدذذاا نامدقا دذذام   إلعشذذال م  متذذل تنذذاللى  فذذل تطنيذذ  

  منافًخ. متشعيقام 

 يرجى بيان ما يلي:

 تطبيززق  فززيلمفززتش العمززل تجززاه أصززحاب األعمززال والعمززال للمسززاعدة  وقززائي هززل يوجززد دور

 النافذة؟التشريعات 

  نق 

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

 دن ا.  مننل "ل"   2000/  3273ن   عق  دعدم  6 مدالخ 
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 المادة الرابعة والعشرون

يكتشذف ا حذيم دع قنتذ    متذيياي لال دفتش  مقدا أم يناغ  مناطظ  مدةتصظ ن  ا   منل    م رع م 

 متالفي ا.ن لد  تةاً  إلاع د م  مالددظ   مقداهتطني  تشعيقام 

 يرجى بيان ما يلي:

  مفتش العمل بأن يبلغ عن أوجه النقص والثغرات حين مراقبته تطبيق تشريعات العمل؟ يكلف هل 

  نق 

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

 نالغ  مناطظ  مدةتصظ فذي  ىتوديت اي لال  2000/  3273دم  مدعن    6 مفلعخ " ل " دم  مدالخ 

  مددنيظ. نتصل ع  ب  دع  مدتقالظ نإلةاا  متقليالم لال  وا دخ   متعكينام قدم  مفتعخ 

 المادة الخامسة والعشرون

  تناع  نائا  دتطانام  منالدظ   مصحظ  مد نيظ في إلنتاج  طعفيينالل دفتش  مقدا 

 يرجى بيان ما يلي:

  اتباع وسائل ومتطلبات السالمة والصحة المهنية؟ فيهل يوجد دور لمفتش العمل للمساعدة 

  نق 

 

 المادة السادسة والعشرون

ل م لةطاع  ميالهن اع  أ    ب قامهكا  فيمدفتش  مقدا لة ا أداكم  مقدا بل د   ان  نحعيظ تادظ 

 نان .

أم ينل   متفتيش لال أداكم  مقدا ً م  مطنيقظ  مةاصظ ندا يتناني دا   م طني يا د ماتشعيا 

 طنيقت ا.

 يرجى بيان ما يلي:

 أماكن العمل بحرية فى كزل األوقزات ودون أخطزار حق دخول لمفتش العمل  يعطي التشريع هل

  سابق؟

  نق 
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  ،)هل يوجد استثناء من ذلك لبعض أماكن العمل؟في حالة الرد ب)نعم 

  مدنادا  مقائلخ مألفع ل 

 المادة السابعة والعشرون

 ند دت .دا م  يع أم ًم  قل يقع  ماتفتيشهيةطع دفتش  مقدا صاحي  مقدا ن ا له ل ةا دكام  مقدا 

 يرجى بيان ما يلي:

  هل ينص التشريع على أخطار صاحب العمل بوجود مفتش العمل داخل مكان العمل؟ 

  نق 

 إن وجدت.ستثناءات برجاء بيان اال 

 ن ل ئ   م ىً   وةطاع قل يقع  لةطاع نان  دا م  يع   ش  مقدا  ملة ا نحعيظ  ل مية ا دفت

 (3273دم  مدعن    6 ) مدالخم  انات   

 المادة الثامنة والعشرون

 )لال مدنش خ  فيأ   مقادايم  يد ا هأ  دم   مقداهمدفتش  مقدا أ ناد ت ليظ د دت   ونتفناع دم صاحي 

 لم أيظ دقا دام قع عيظ تتقا  نتطني  تشعيقام  مقدا. ش  ل(أ  أدا    نفع له

 

 

 يرجى بيان ما يلي:

  سبيل حصوله على معلومات ضرورية بشأن تطبيق تشريعات  فيلمفتش العمل يتيح التشريع هل

 المعلومات؟العمل اثناء تأدية مهمته أن يستفسر من صاحب العمل أو من يمثله أو العمال عن هذه 

  نق 

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

أم يللد   لمذل دفذتش  مقدذا اديذا لال أصحاي  مقدا أ  دم يد ا    3273دم  مدعن    7 مدالخ 

  مدقا دام  متي يطان ا دن     متي دم ش ن ا تن يا د دت  .
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 المادة التاسعة والعشرون

يا د مدفتش  مقدا  نتللاد صاحي  مقدا أ  دم يد ا  أ  أى لادا فل  مدتننظ  متل يل   نامتفتيش 

   ان .لً   ال أم ًم  قع عيا بل د   ونتفناع مهن لد ت اي   دكتن هلمل  لاي اه

 يرجى بيان ما يلي:

  عامل إلى مكتبه بهزدف  أيهل يجوز لمفتش العمل أن يستدعى صاحب العمل أو من يمثله أو

 عن بعض األمور المتعلقة بالتفتيش. راالستفسا

  نق 

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

" يا د مدفتش  مقدذا  نذتللاد صذاحي  مقدذا أ  دد اذ   3273 مدعن    دم 7 مدالخ   مفلعخ  م انيظ دم

ًمذذ   ونتفنذذاع لً   اذذل  فذذي  مدتننذذظ  متذذي يلذذ   نذذامتفتيش لاي ذذا لمذذل دكتنذذ  ن ذذلد ت ايذذ  أحذذلأ  أي 

ل   .قع عيا

 المادة الثالثون

نرعض   مدنتاامهدكام  مقدا أ   فييندح مدفتش  مقدا أةً لينام دم  مد  ل  مدنتقداظ أ   مدتل  مظ 

  متحايا.دا لةطاع صاحي  مقدا ننتياظ   مقداه متحايا   وطدئنام لال نالدظ  صحظ  مقداا  نيئظ 

 يرجى بيان ما يلي:

 لمفتش العمل أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة فى مكان العمل أو المنتجات  يسمح هل

 العمل؟بغرض التحليل للحفاظ على سالمة وصحة العمال وبيئة 

  نق 

  التحليل؟هل يخطر صاحب العمل بنتيجة 

  نق 

 و 

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

طذذاع لينذذام دذذم  مدذذ  ل   مدنتاذذام  ةذذً     قت 2000/  3273 مدعنذذ   دذذم  6 مفلذذعخ "ج" دذذم  مدذذالخ 

 .أ   قتطقم أةًمم أ   مد  ل  متي شعط لنالغ صاحي  مقدا أ  دد ا  نامقينا  متحايانرعض 
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 المادة الحادية والثالثون

 أةً ننخ أ  ص ع دن ا لً   ال  أةعىهأ  أيظ   ائ    ملفاتعهمدفتش  مقدا أم يطاا لال  مناالم أ  

 بل د د دت . قع عيأم ًم  

 يرجى بيان ما يلي:

  وأن يأخزذ  العمزل،مكزان  فزيهل يسمح لمفتش العمل باالطالع على السزجالت أو أيزة وثزائق أخزرى

 الضرورة؟حالة  فينسا أو صور منها 

  نق 

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

 متي تلععىا  مل  نيم   بنلدظ لال أي لفاتع أ  ناالم أ    ائ  أةعى ترطي  نامطعيلظطاي  وطالع 

تحل  دم ت  فل ا دا  وحكا   ملان نيظ  أةً ص ع أ  دنتةعاام دم ىًه  م  ذائ  " ام ن حكاد ا مل  نيم 

 .2000/  3273دم  مدعن   عق   6لخ  مفلعخ ي دم  مدا

 المادة الثانية والثالثون

 با دخ   مدقل م  مدنتقداظ ن لد  مدحافلظ  في منل   ن  حيمدفتش  مقدا لصل ع  متقايدام إلد مظ 

  مقداا.لال نالدظ  صحظ 

أ   نتصل ع  ب  دع  لصل عه فل حامظ  ا ل ةطع  شي  ي لل نالدظ  مقداا أ  صحت   م  ناطظ 

ًم   م قد  مكال أ   فيندا   م طنيها  متشعيا يلععى  متي مالددظ إلد مظ  مدةامفظ  فلا مألحكا    إلاع د م 

 ماقدا.  مادئي

 

 يرجى بيان ما يلي:

 ما هي صالحيات مفتش العمل في حالة وجود خطر يهدد سالمة العمال وصحتهم؟ 

يدكذذم مادفذذتش أم يطاذذي  صذذل ع  ب  دذذع نطاذذي للةذذاا  متقذذليالم  مالددذذظ مقذذدام  ومتذذد   نابحكذذا  

 مالي  مقااذا لنذل  تنفيً نالدظ  واد د أ   مطاي دم  مناطظ  تةاً  متل نيع  م ملان نيظ  مةاصظ نصحظ 

  نالدت  .صحت    لةطع لاحل ل 

  ذلك.تتناول  التيالنصوص التشريعية 

 .26/6/2000نتاعيخ  3273دم  مدعن    6 مفلعخ "ل" دم  مدالخ 



301 

  
 

 المادة الثالثة والثالثون

 يحلل تشعيا كا ل مظ  ند اد هياتد  صاحي  مقدا   مقادا نامتقا م دا دفتش  مقدا  تن يا قياد  

  مدفتش.أ  يدتنا لم  متقا م دا   متفتيشهتفعض لال كا دم يقعقا ألداا   متي مقل نام 

 يرجى بيان ما يلي:

  العمل؟هل يلزم التشريع صاحب العمل والعامل بالتعاون مع مفتش 

  نق 

  عقوبات معينزة علزى مزن يعرقزل أعمزال التفتزيش أو يمتنزع  دولتكم الموقرة فيهل يفرض التشريع

 المفتش؟عن التعاون مع 

  نق 

  ذلك.تتناول  التيالنصوص التشريعية 

ي  دحقذع قذنط تنلذميتقعض دم يةامد  وحكا   ملان نيظ  مدناط تنفيًىا دفتش  مقدا أ  يرفا تطنيل ذا 

 نحل  ل م نان  لنً ع.

 المادة الرابعة والثالثون

 نامتفتيش.تقتدله  ما ظ  مدةتصظ   مًييحعع دفتش  مقدا تلعيع  ح ا دياعت   متفتيشيظ  فلا ماند ًج 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد نموذج معتمد لتقارير التفتيش؟ 

 ال 

  وهل يقوم بتقزديم تقريزر وفقزا  التفتيش؟مفتش العمل بعد إتمام عملية ما هي المهام التي يقوم بها

 ؟من جهة عمله للنموذج المعتمد

  محااظ.ألدام    تلاعيع ةاصظ كادا للم  ننتياظلال دفتش  مقدا تللي  تلاعيع نن يظ 

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

 2000/  3273دم  مدعن    3دم  مدالخ  2 مفلعخ 

 المادة الخامسة والثالثون

 قياد  ند اد   إلاع د  مدناني ملعد  دقاماظ  مدةامفام دم نيم:يتةً دفتش  مقدا حيم 
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  مدةامفظ.لنل د  منصح   إلعشال نش م كيفيظ تالفل  -

  مدةامفظ.متالفل  شف يت اي  تنني   -

 متل ع   مدةامفظ ةالا دلخ دقينظ. كتانيت اي  لنً ع  -

 نامدةامفظ.تحعيع دحقع  -

 صحت  .ملعد ةطع ل ى  ي لل نالدظ  مقداا أ    مف عي تةاً لاع د م  متنفيً  -

 يرجى بيان ما يلي:

  مخالفات؟حالة وجود  فييتخذها مفتش العمل  التياإلجراءات  فيهل ينص التشريع على التدرج 

  نق 

  هذه اإلجراءات؟ هيما 

  قائيظ. ن ا ي تنفيً تل نيع لالايظ ت اي  لنً ع  -

 تنلي  دحاقع قنط لال  الل ننخ.  -

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

 2000/  3273دم  مدعن    9 مدالخ 

 المادة السادسة والثالثون

تقله  ما ظ  مدةتصظ   مًييع لل دفتش  مقدا حيم تحعيعه دحقع  مدةامفظ أم يك م  ف   مند ًج 

 نامتفتيش.

 

 يرجى بيان ما يلي:

  يلتزم به مفتش العمل؟محضر مخالفة  يوجد نموذج لتحريرهل 

  نق 

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

  مقدا.دم قان م  109 مدالخ 
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 المادة السابعة والثالثون

  متيأ  لم طعي   ما ظ  مدةتصظ نامتفتيش  دناشعخهيعفا دحقع قنط  مدةامفظ لمل  مناطظ  ملقائيظ 

  م طني.ين  لاي ا  متشعيا   متي ًم   فلا مإلاع د م   مدفتشهيتنق ا 

 يلي:يرجى بيان ما 

 ما هو االجراء الذي يتبعه مفتش العمل بعد ضبط المخالفة؟ 

ل ن  نذطظ  15دحقع  مقنط لمل  ملقاد  مدةت  فذي حامذظ مذ  تذت   متنذ يظ قذدم د اذظ يت  لحامظ  ي دذا

  إلل عي. متنانا 

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

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

 

 

 المادة الثامنة والثالثون

 .يك م مدحقع قنط  مدةامفظ  مل خ  م ن تيظ لمل أم ي نم  مقكس

 يرجى بيان ما يلي:

  أمام القضاء؟الثبوتية حجية محضر المخالفة، هل يحوز القوة  هيما  

 نيظ.يك م مادحاقع  مدنلدظ  مل خ  م ن تيظ لمل أم ي نم  مقكس  ًم  ننني أل د  ميديم  ملان 

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

 .2000حديع م  26نتاعيخ  3273عن   دم  مد 9دم  مدالخ  خ مفلعخ  بةيع

 

 المادة التاسعة والثالثون

 مننظ لال  بقاه  تك م  فيينقل ا اد  متفتيش لمل لاع د  متفتيش لال  مدنش خ  م  حلخ دعخ   حلخ 

 شك ى.أ  نناد لال   نتلائيظهأ   تتنقي هأ   ل عيظهدياع م  متفتيش 

 يرجى بيان ما يلي:

  التفتيش؟السنة؟ وكيف تنظم زيارات  فيعدد مرات التفتيش على المنشأة الواحدة  هوما 
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ل تتاا د دياعخ  و  ل ماتفتذيش  مذل عي لاذل أنذ  يدكذم متفتيش لال  مدنش خ  مدعخ  م  حلخ نن يا ه  ًم   فلذا

 مادتانقظ.حاا  ا ل دةامفام  ًم   في تتاا د  مدياع م ىً   مقلل

 المادة األربعون

ه  متاميتقل  ما ظ  مدةتصظ نامتفتيش تلعيع  نن يا شادال لم نشاطات ا ةالا فتعخ و تتاا د ن ايظ  مقا  

ةالا  ال ظ أش ع   مقعنيقا  ن ا ا اد  متفتيشه  تعنا ننةظ دن  لمل دكتي  مقدا   متييتنا ا  مفقاميام 

  صل عه.دم تاعيخ 

 يرجى بيان ما يلي:

  ؟شامل عن نشاط الجهة المختصة بالتفتيش سنويهل يتم إعداد تقرير 

  نق 

 .يتناول ذلك الذي التشريعيالنص  -

 .3273دم  مدعن    3نيظ دم  مدالخ  مفلعخ  م ا

  العربي؟هل يتم إرسال نسخة من تقرير التفتيش إلى مكتب العمل 

  نق 

 و 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 التنسيق مع منظمات أصحاب العمل والعمال عند إعداد التقرير. عدم -1

، 16، 15، 14، 12، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1التغطية التشريعية ألحكام المواد:  توفر -2

17 ،18 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،33، 37 ،39 . 

 التشريعية ألحكام المواد:  التغطية توفر عدم -3

 (11 ) .الخاصة بتوفير الحماية الالزمة لمفتشي العمل 

  (13 .الخاصة بتوفير وسائل أو تسهيالت نقل للمفتشين ) 

  (19 .الخاصة بالتنسيق بين تفتيش العمل وتفتيش التأمينات االجتماعية ) 

  (34.الخاصة بوجود نموذج معتمد لتقرير الزيارة التفتيشية ) 
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، 38، 36، 34 ،32 ،24، 23، 22، 21، 20التأكد من وجود تغطية تشريعية ألحكام المواد:  عدم -4

 نظراً لعدم تضمين الرد لنصوص التشريعات التي تغطي هذه األحكام. 40

 

* * * 

 

 اإلتفاقيات غير الُمصادق عليها

 اإلجتماعية.بشأن المستوى األدنى للتأمينات  1971( لسنة 3اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

 –  ماد  عيظ  ماننانيظدم  1971( مننظ 3 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

  ااد في  معل دا ياي:

بشززأن الحززد األدنززى للتأمينززات االجتماعيززة علززى  1971( لسززنة 3هززل تززم عززرض االتفاقيززة العربيززة رقززم )-1

 ؟السلطات المختصة

 و  -

 تصة بالتصديق؟ هي السلطة المخ من -2

  مناطظ  متشعيقيظ

 شأنها؟بما هو اإلجراء الذي تم اتخاذه  -3

  وتفاقيظ متصلي  لال  

  ًمقا أة  

  متصلي  عااد  

   متصلي لل  

 

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

   مقدااع ي دنلدام أصحاي  مقدا  نانتلاعو ت ال صق نام  -

 اآلن؟هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقية حتى  -5

 ألاله مصق نام ىي كدا ًكع  -
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التصزديق علزى االتفاقيزة  هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات السزابقة الزذكر بهزدف تسزهيل -6

 ؟مستقبالً 

  مقداعشام يدكم تن يا  مصق نام لنع  مح  ع    -

 ؟ا أن تسهل التصديق على االتفاقيةهل تم اتخاذ إجراءات من شأنه -7

 و -

 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع ؟ -8

 .1971قنا  قع ع  وتفاقيظ ننظ  1963قان م  مقدام  واتدالي في مننام صلع ننظ  -

 ؟ية لتسهيل التصديق على االتفاقيةظمة العمل العربهل ترغبون في تقديم فني من قبل من -9

  وتفاقيظ.و يحتاج  بدع مك م  ملان م  مانناني دتلل  لال  -

ن إعدادكم لهذا التقرير ، تمشياً مع صحاب األعمال والعمال في بلدكم حيهل تم التنسيق مع منظمات أ -10

 العربية ؟( من نظام اتفاقيات توصيات العمل 17ما تقضيه المادة )

ي  مصذذنل ق  مذذ طني لعيذذع  عأعأي ادقيذذظ  مصذذنالييم  ماننذذانييم  مدعفذذ  ن ذذً   مت  نذذتادناملذذل  -

  واتدالي.

 التقرير:الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا  -

 حقعخ عئيس دااس  إلل عخ  مدحتع  

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

عرض اإلتفاقية على السلطة ل إتخاذ اإلجراءات الالزمةاللجنة علماً بما جاء في التقرير، وتأمل  أخذت

 المختصة بالتصديق. 

* * * 

 بشأن المرأة العاملة. 1976( لسنة 5اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

 – ماننانيظ  ماد  عيظ دم  1976 ( مننظ5 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

  ااد في  معل دا ياي:
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 ؟على السلطات المختصةبشأن المرأة العاملة  1976( لسنة 5هل تم عرض االتفاقية العربية رقم ) -1

ل نق   -  دشع ع  ملان م(  )عنطا

 ؟ ديقمن هي السلطة المختصة بالتص -2

  مناطظ  متنفيًيظ  نقلىا  مناطظ  متشعيقيظ

 بشأنها؟هو اإلجراء الذي تم اتخاذه  ما -3

  وتفاقيظ. متصلي  لال  

  ًمقا .أة  

  متصلي . عااد  

   متصلي .لل  

  مدناقشظ.حتل تاعية  م  يتةً أي لاع د ندا ًكع ألاله  ندا ىي قيل  -

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

 صق نام.و ت ال  -

 اآلن؟هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقية حتى  هـــل -5

  متشعيقيظ.نعلظ  منم ملى  مناطظ  -

هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات السابقة الزذكر بهزدف تسزهيل التصزديق علزى االتفاقيزة  -6

 مستقبالً ؟

 ألدام ا. مد   قيا   مناطظ  متشعيقيظ ن قق ا لال ال ا  -

 ؟ا أن تسهل التصديق على االتفاقيةتخاذ إجراءات من شأنههل تم ا -7

 دشاكا. و ت ال أيظ  -

 ؟في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية -8

  بد دظ.دا يتقا  نقدا  منناد  لاادخ ا ن حكا  دشع ع قان م  مقدا نك -

 ترغبون في تقديم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية ؟ هل -9

  بدع.و يحتاج  -
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هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في بلزدكم حسزن إعزدادكم لهزذا التقريزر ، تمشزياً  -10

 ( من نظام اتفاقيات توصيات العمل العربية ؟17مع ما تقضيه المادة )

  ماننانييم. نتادنا عأي ادقيظ  مصنالييم ملل  -

 التقرير:الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا  -

  مقدا.دليع لا   د عخ 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 . موافاتها برأي السلطة المختصة بالتصديق حين صدورهاللجنة علماً بما جاء في التقرير، وتأمل  أخذت

 

* * * 

 

 بشأن السالمة والصحة المهنية. 1977( لسنة 7اإلتفاقية العربية رقم ) -ج

 – ماننانيظ  ماد  عيظ دم  1977 ( مننظ7 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

  ااد في  معل دا ياي:

ة علزى السزلطات بشزأن السزالمة والصزحة المهنيز 1977( لسزنة 7هل تم عرض االتفاقية العربية رقزم ) -1

 المختصة؟

 و  -

 ؟ من هي السلطة المختصة بالتصديق -2

  متشعيقيظ مناطظ 

 بشأنها؟ما هو اإلجراء الذي تم اتخاذه  -3

  وتفاقيظ. متصلي  لال  

  ًمقا .أة  

  عااد  متصلي . 

   متصلي لل . 
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 ألاله.حتل تاعية  م  يتةً أي لاع د ندا ًكع ألاله  ندا ًكع  -

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

   مقداا.و ت ال صق نام نانتلاع ع ي دنلدام أصحاي  مقدا  -

 ؟التصديق على االتفاقية حتى اآلن هـــل هناك صعوبات أخرى تحول دون -5

 مصق نام ىي كدا ًكع ألاله.  -

لسزابقة الزذكر بهزدف تسزهيل التصزديق علزى االتفاقيزة هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات ا -6

 مستقبالً؟

  مقدا.يدكم تن يا  مصق نام لنع  مح  ع   عشام  -

 االتفاقية؟هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على  -7

 و  -

 بالموضوع؟هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة  -8 

لنذذع  مدع نذذي   متطنيليذذظ ملذذان م  مقدذذا  و نذذيدا  مدعنذذ    مدتقاذذ  نامصذذحظ   منذذالدظ  مد نيذذظ  -

 .2004/  11802 مدنت يظ  منناد 

 االتفاقية؟هل ترغبون في تقديم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على  -9

  مدنلدظ.و  ف  لدكانيام  -

تمشياً مع  التقرير،تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم حسن إعدادكم لهذا  هل -10

 العربية؟( من نظام اتفاقيات توصيات العمل 17ما تقضيه المادة )

  با نظ.م  تصا  تاعية  حتل -

 التقرير:الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا 

  مقدا.دليع لا   د عخ  -

 اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:* وبدراسة 

قية على السلطة اإلتفالعرض وتأمل إتخاذ اإلجراءات الالزمة اللجنة علماً بما جاء في التقرير،  أخذت

 المختصة بالتصديق.  

* * * 
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 دولة ليبيا .10    

 

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها

 بشأن المرأة العاملة. 1976( لسنة 5اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

 اذاد فذي  –ل مذظ مينيذا دذم  1976 ( منذنظ5 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيذظ عقذ  )

 ىً   معل دا ياي:

 

 نموذج التقرير

 القسم األول

 بيانات عامة 

( لسزنة 5بيان النص التشريعي الذي صدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقية العربية رقم ) يرجى -1

 بشأن المرأة العاملة. 1976

 قع ع دتتدع  مشقي  مقا 

إرفاق أرقام وتواريا النصوص التشريعية السارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقية، وكذلك بيان  يرجى -2

 الا(. –اللوائح  –التطبيق العملي لتلك النصوص التشريعية )القرارات الوزارية 

يق يرجى بيان النص التشريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصادق عليها قوة النفاذ بمجرد التصد -3

 عليها مع بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

  ملان م  مدلني  مدالخ

 يرجى بيان النص التشريعي الذي يحدد مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية. -4

 .نعأي  وتفاقيظ  مل ميظيتةً يظ ل ميظ  معأي نيم  متشعيا  مايني   تفاق فيلً  حلل ةالد 

هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في دولزتكم المزوقرة حزين أعزدادكم لهزذا التقريزر؟  -5

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.17وذلك تمشياً مع أحكام المادة )

 ال 
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 .في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجي ذكر المنظمات التي تم التنسيق معها

شذعق  مذنالل  غعن ذا  ان ن ذا  نذقم  د عخ  فذيلم دنلدام أصحاي  مقدا  دنلدام  مقدذاا دتقذللخ 

ل  ه عنيظ   مل ميذظ  مدصذالق لاي ذا تفاقيام  مقدا  مق لمل للل ل دشع ع قان م لدا اليل ينل   منلانام دع ليا

( منذنظ 87 مقدذا  مل ميذظ عقذ  )نش م  محعيام   محل ق  منلاني  كذًم   تفذاقيتي  1976( مقا  8 ىي عق  )

نشذ م حذ   متنلذذي   1949( منذنظ 89نشذ م  محعيذام  منلانيذظ  حدايذذظ حذ   متنلذي    وتفاقيذظ عقذذ  ) 1984

 مقداميذذظ  دنلدذذام أصذذحاي  مقدذذا    مدفا قذظ  ماداليذذظ  نذذن  أم لذذعض ىذذً   مدشذذع ع لاذل  مدنلدذذام

ظ  متي عأم ت ايا لصذل عه لمذل حذيم صذل ع  لال دم يقين   ىً   ملان م كدا لعض لال  مناطظ  مدةتص

 .اليل ملنت ع  للالخ  نتةاي نعمدام 

 القسم الثاني

 التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية 

  األوليالمـــادة 

 " نطاق التطبيق "

ياي  مقدا لال دنا  خ  مدعأخ   معاا في كافظ تشعيقام  مقداه كدا ياي أم تشتدا ىًه  متشعيقام 

 لال  بحكا   مدنلدظ مقدا  مدعأخه  ًم  في كافظ  ملطالام نصفظ لادظ  لال  بة  في قطاع  مدع لظ.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل تتضمن تشريعات العمل في دولتكم الموقرة احكاما خاصة بعمل المرأة؟ -1

  نق 

 هل تشمل االحكام الُمنِظمة لعمل المرأة كافة قطاعات العمل؟ -2

  نق 

 

 تنص تشريعات العمل في دولتكم الموقرة على المساواة بين المرأة والرجل؟ هل -3

  نق 

 في حامظ  إلاانظ ي)و(ه يعاي نيام  ملطالام  مدنت ناخ.

لالقام  مقدا تشريا  مننذاد   وحذل ل  نصذم  نش م 2010( مننظ 12ااد  مفقا  م امل دم قان م عق  )

و يا د تدييد  معاذاا لاذل  مننذاد فذي  مدقاداذظ   ونذتةل    فذل ) ياي:(  منطع  م اني لال دا 24 مدالخ )
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  مدتنا يظ. مدلانا ) باع( لم  مقدا ًي  مليدظ 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على حكم هذه المادة 

 الثانيةالمـــادة 

 " االستخدام واألجور"

  مدذعأخه فذي كافذظ داذاوم  مقدذاه ياي  مقدا لال قدام تكافت  مفع  فذي  ونذتةل   نذيم  معاذا 

 لنل تنا ى  مدتىالم   مصالحيظه كدا ياي دع لاخ لل   متفعقظ نين دا في  متعقي  م ليفي.

 يرجى بيان ما يلي:

 النصوص التي تضمن تكافؤ الفرص في االستخدام بين الرجل والمرأة؟ -1

 :ي تيلال دا  2010( مننظ 12 م )( دم  مناي  متد يلي ملان3)  مدالخنصم 

يكذذ م شذذرا  م لذذائد   مد ذذم نكافذذظ د  قذذا  مقدذذا   ونتذذاج أنذذاس دنذذلأ  مكفذذادخ   ماذذل عخ   مدلذذلعخ 

   ونتحلاق  يقتدل  وةتياع نيم  مدعشحيم لال  مند ىظ   مشفافيظ   مقل مظ.

 ما هي النصوص التي تتضمن عدم التفرقة في الترقي الوظيفي؟ 

 -يـ تي: ( نصم لال دا 12م  مناي  متد يلي ملان م )د 2 مدالخ 

ل    اي لاي   يل   ندنلأ  مدنا  خ في  ونذتةل     مقدا في مينيا ح  مكا د  طنيم ن  د ًك ع أ  لنا ا

ل  مانع   منةعخ  دلاىع  ل ناتا فيدا نين    نيم غيعى  دم  وااني  مدليديم لقادظ قان نيظ  يحع  تحعيدا

   ونتةل  . ملا  

 الثالثةالمــادة 

ياي  مقدا لال قدام دنا  خ  مدعأخ   معاا في كافظ شع ط  لع د  مقداه  قدام دذنح  مدذعأخ 

  مقاداظ  باع  مددا ا باع  معااه  ًم  لم  مقدا  مددا ا.

 يرجى بيان ما يلي:

 المتخذة لضمان مساواة المرأة والرجل في كافة شروط وظروف العمل؟ اإلجراءات -1

 منص    ملان نيظ  م  علخ في  متشعيقام  م طنيظ  دن ا  مدالخ  م ام ظ  مدشذاع  ىي واع د م  مدتةًخ 

نشذ م  1958( منذنظ 111لمي ا أنفذا  لم مينيذا قذل صذلقم لاذل  تفاقيذام دنلدذظ  مقدذا  مل ميذظ دن ذا )

نتةل     مد نظ   تفاقيظ  منيل    مصالعخ لم دنلدظ  بد   مدتحلخ نش م دحاعنظ  متدييد إل  متدييد في 

 أشكام .ناديا 
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 الضمانات لمنح المرأة العاملة األجر المماثل ألجر الرجل عند تماثل العمل.  -2

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

  وحذل ل  قذل   مننادنن   إلشاعخ لمي    متي تقدنم تشريا  2010( مننظ 2( دم قان م عق  )24 مدالخ )

ل ةاصظ نقل   متدييد في  باع نيم  معاا   مدعأخ في  مقدا  فل  مليدظ  مدتنا يظ  و يا د  نلدم نص صا

ل  متدييد في  مدقاداظ     ونتةل  .أيقا

 الرابعةالمادة 

 توجيه والتدريب "" التعليم وال

ياي  مقدا لال قدام لتاحظ  مفع  مادعأخ  مقاداظ لال قل   مدنذا  خ دذا  معاذاه فذي كافذظ دع حذا 

  متقاي ه  كًم  في  مت اي    متلعيي  مد نيه قنا  نقل  ومتحاق نامقدا.

 يرجى بيان ما يلي:

 ضمانات تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في كافة مراحل التعليم. -1

 ضمانات المساواة بين المرأة والرجل في التوجيه و التدريب المهني قبل وبعد االلتحاق بالعمل. -2

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

ل عقذ  ) 2010( مننظ 12قان م  مقدا عق  ) ( منذنظ 18ف   دطن  لال  منناد   معااا  قان م  متقاذي  أيقذا

2010. 

 الخامسةالمادة 

 مدنذد ح -لال قدام ت فيع تن يالم للالخ تذلعيي  مدذعأخ  مقاداذظ نقذل فتذع م  نلطال ذا ياي  مقدا

 لم دااا  مقدا.-ن ا

 يرجى بيان ما يلي:

  يرجي بيان التسهيالت المقدمة للمرأة العاملة إلعزادة تزدريبها بعزد فتزرات انقطاعهزا المسزموح بهزا

 عن مجال العمل؟ 

نش م تشذريا  مدذعأخ  1988مننظ  164دظ دااس  م دع د عق   مشقنيظ  مقا ظت  لصل ع قع ع دم  ماان

 ( لال نعيان  لال اديا  منناد  ملالع م لال  مقدا نانت ناد  مننذاد1 مقعنيظ  ماينيظ  نصم  مدالخ )

 ةاصظ.نعي لاي   ق  نيم ت مقادالم نامشعطظ   ماداع  حيل 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 
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ل   مدالخ  م انيظ دم ىً   ملع ع لال دا  1988( مننظ 164عق  )  م دع دقعع دااس   ي تي:  مدشاع لمي  نافا

 مقدا   اي لال  مدعأخ  ملالعخ لاي  تااه  مداتدا  مادذعأخ  محذ  فذي دد  مذظ  بلدذاا   م لذائد ندةتاذد 

ظ فذذع   متذذلعيي  مد نذذي كدذذا م ذذا  محذذ  فذذي  متدتذذا نكافذذ  مداتدذذاه منشذذاطام  وقتصذذاليظ   واتداليذذظ فذذي 

   م لائد. متي تتطان ا دد  مظ ىًه  بلداا  ي  م ليف

 السادسةالمادة 

 " ظروف العمل وحماية المرأة "

يحلذذع تشذذريا  مننذذاد فذذي  بلدذذاا  مةطذذعخ أ   مشذذاقظ أ   مقذذاعخ نامصذذحظ أ   بةذذالق  متذذي يحذذللىا 

  متشعيا في كا ل مظ.

 يرجى بيان ما يلي:

  الضارة بالصحة أو / الشاقة/هل ينص تشريع العمل على حظر تشغيل النساء في األعمال )الخطرة

 .األخالق

  نق 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 -ي تي: نصم لال دا  2010( مننظ 12( دم قان م )24 مدالخ )

و يا د تشريا  منناد في  بلداا  متي و تتناني  طنيقظ  مدذعأخ   متذي يصذلع نتحليذلىا قذع ع دذم دااذس 

 مذ دع د  و ياذذ د تدييذذد  معاذذاا لذذم  مننذذاد فذذي  مدقاداذذظ   ونذذتةل    فذذل  مدلانذذا لذذم  مقدذذا ًي  مليدذذظ 

 متذذي يحذذللىا دااذذس  مدتنذذا يظ  ياذذ د تةفذذيض نذذالام  مقدذذا نامننذذنظ م ذذم فذذي نقذذض  مد ذذم   بلدذذاا 

  م دع د.

 السابعةالمادة 

و يا د تشريا  منناد مياله  تحلل  ما ام  مدةتصظ في كا ل مذظه  مدلصذ ل نامايذا طنلذا مدذا يتدشذل 

 دا ا   د قا  تلاميل كا ناله  تنت نل دم ًم   بلداا  متي يحللىا  متشعيا في كا ل مظ.

 يرجى بيان ما يلي:

 ينص تشريع العمل في دولتكم الموقرة على حظر تشغيل النساء ليالً؟ هل -1

  نق 
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 ماهي ساعات الليل المحددة في التشريع التي يحظر تشغيل النساء خاللها؟ -2

  شع ق ا.ى   مًي ينفً دا نيم غع ي  مشدس  ي مايام  مقدا  ماليل أم  مقدا   عل في دشع ع قان

 االعمال التي يستثنيها التشريع من حظر تشغيل النساء ليالً؟ ماهي -3

 مقدا  ماليل نصم لال لل  ا  د تشريا  منناد ميالل لو في  بح  ا   م( دم دشع ع قان78 مدالخ )

يحلل  إلنذت ناد م د ذا  مدنتشذفيام أ    بلداا  متي يصلع ن ا قع ع دم  ديع  مقدا   مت ىيا  مًي 

  لائد لشع فيظ أ  غيعىا.   مقادالم في

 الثامنةالمادة 

ياي لال صاحي  مقدا في  مدنشآم  متي تقدا في ا نناده ت يئظ ل ع ماحقانظ ندفعلهه أ  ناوشتع   

 دا دنش خه أ  دنشآم أةعى.

  يحلل تشعيا كا ل مظ شع ط لنشاد  د  صفام  نلا  ل ع  محقانظ.

 يرجى بيان ما يلي:

 إلزام المنشآت التي تعمل فيها نساء بتهيئة دار للحضانة؟على هل ينص التشريع  -1

  نق 

 هل يحدد التشريع شروط إنشاء دور الحضانة ومواصفاتها ونظامها؟ -2

  نق 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

( أ انم لاذل ا ذام  مقدذا  متذي تلذ   نتشذريا ننذاد ً  م أطفذاا أم تةصذ  أدذاكم محقذانظ 26 مدالخ )

تةصذذي  أدذذاكم محقذذانظ أطفذذام م  لعفذذم  مالئحذذظ فذذي اذذ د أم تشذذتع  أك ذذع دذذم ا ذذظ   حذذلخ أطفذذاا  ي

  منناد. متنفيًيظ  مشع ط   مق  نط  مدتقالظ نتنلي  تشريا 

 

 التاسعةالمادة 

ياي  مقدا لال تةفيد  بلداا  متي تكاد ن ا  مدعأخ  مقاداظ أ ناد  مفتعخ  بةيعخ ماحداه  فل  مفتعخ 

  ب مل للي  م ولخه  يحلع تشريا ا نالام لقافيظ في  مفتع م  مدًك عخ.

 يرجى بيان ما يلي:
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هل ينص التشريع على تخفيف األعمال التي تكلف بها المرأة العاملة اثناء الفترة األخيرة للحمل؟ وفزى  -1

 الفترة األولى عقب الوالدة؟

  نق 

 

  مدًك عخ في  متشعيا؟في حامظ  إلاانظ ي)نق (ه دا ىي  مفتع م 

 نفن ا.تحليل  مفتع م دتع كظ مادعأخ 

 هل ينص التشريع على حظر تشغيل المرأة في الفترات المذكورة في هذه المادة ساعات عمل اضافية؟ -2

  نق 

 و 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

( أ انذم 17(   مدذالخ )16دحلل و يتاا د  الل نالام مد  ا ذظ قذرط  مقدذا دذالخ )  إلقافيلم  مقدا 

 .ع حظ و تديل في داد ل ا لم نالظ م تتةاا نالام  مقدا فتعخ أ  أك ع ماصالخ  تنا ا  مطقا    م

 العاشرةالمادة 

 " رعاية األمومة "

 م قذاه مدذلخ و تلذا لذم لشذعخ  مادعأخ  مقاداظ  مح  في  محص ا لال لاادخ نذ اع كادذا قنذا  نقذل

أنذذانياه لاذذل أو تلذذا دذذلخ ىذذًه  إلاذذادخ نقذذل  م قذذا لذذم نذذتظ أنذذانياه  يحلذذع تشذذريا ا قنذذا  نلقذذاد  مدذذلخ 

  مدًك عخ.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل ينص التشريع على حق المرأة العاملة في إجازة بأجر كامل قبل وبعد الوضع؟ -1

  نق 

 هي مدة االجازة؟ قبل وبعد الوضع؟ ما -2

ل تتقدم فتعخ لمد ديظ نقل  م قا و ت14لاادخ  م قا )  كادا.( أنانيا  ن اع 6ا لم )ل( أنن لا

 هل ينص التشريع على حظر تشغيل المرأة قبل انقضاء مدة اجازة الوضع؟ -3

  نق 
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لشع ش ع   متاميظ   م دانيظكدا يك م مادعأخ  مقاداظ في ةالا  2010مننظ  12( دم  ملان م 25دالخ )

متذاعيخ  م قذذا  محذذ  فذي  متدتذذا نفتذذعخ أ  فتذذع م ت قذد لذذم  مقدذذا ةذذالا نذالام  مقدذذا و تلذذا فذذي 

 .تقتنع نالام لدا دلف لظ  مدلانا داد ل ا لم نالظ   حلخ دم أاا لعقاع  طفام ا لال أم

 المادة الحادية عشرة

تدنح  مدعأخ  مقاداظ لاادخ دعقيظ ةاصذظه فذي حامذظ  مدذعض  منذاا  لذم  محدذا أ   م قذا طنلذا مدذا 

يحذذلله  متشذذعيا فذذي كذذا ل مذذظه  ًمذذ  دذذا دع لذذاخ لذذل   حتنذذاي ىذذًه  إلاذذادخ دذذم نذذيم  إلاذذاد م  مدعقذذيظ 

  مدنص   لاي ا في  ملان م.

 يرجى بيان ما يلي:

ينص التشريع على منح المرأة العاملة اجازة مرضية خاصة في حالة المرض الناجم عن الحمل أو  هل -1

 الوضع؟

  ن اع كادا   إلاادخنق  تدنح 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

  مًكع.(  منان  12( دم قان م )25دالخ )

 الثانية عشرةالمادة 

حدا ذا أ  قياد ذا نإاذادخ  م قذاه أ  أ نذاد لاادت ذا  مدعقذيظ ننذني يحلع فصا  مدعأخ  مقاداذظ أ نذاد 

  محدا أ   م قا.

 يرجى بيان ما يلي:

هل ينص التشريع على حظر فصل المرأة العاملة اثناء الحمزل، وكزذلك اثنزاء اجزازة الوضزع واإلجزازات  -1

 المرضية بسبب الحمل أو الوضع؟

  نق 

 ذلك. يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على 

 مدعأخ   نذاد حدا ذا أ    نذاد  لداو يا د لن اد  2010( مننظ 12( دم قان م )25 مفلعخ  م انيظ دم  مدالخ )

 . إلعقاعترين ا لاادخ  د دظ لو بنناي دنععخ و تدم نصاظ لمل  محدا أ   م ولخ  دقالفات ا أ  
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 الثالثة عشرةالمادة 

 " اإلجازات الخاصة "

 مقادايمه  مح  في  محص ا لال لاادخ نل م أاعه مدع فلظ  آلةع في حامظ  نتلامذ  لمذل مكال  مد ايم 

دكام آةع غيع دكام  مقدا  بصايه في ل ةا  مل مظ أ  ةاعا اه  يتع  تحليل  محذل  بقصذل  مدصذعح نذ  

 متشعيا كا ل مظ.

 يرجى بيان ما يلي:

الحصول على إجازة بدون أجر لمرافقزة اآلخزر  هل ينص التشريع على الحق لكال الزوجين العاملين في -1

 في حالة انتقاله إلى مكان آخر غير مكان العمل األصلي؟ 

  نق 

هل يقتصر الحق في اإلجازة على انتقال مكان العمل داخل الدولة أم يشزمل كزذلك االنتقزال للعمزل خزارج  -2

 الدولة؟ 

 هل يحدد التشريع المدة القصوى لإلجازة؟  -3

  نق 

  إلاانظ ي)نق (ه دا ىي ىًه  مدلخ؟ *في حامظ

 - متنفيًيظ:   مالئحظ( دم 19لم  واادخ نل م دعتي دتن لظ  ىي في  مدالخ )

 ن ا.نامنفع ماةاعج نشعط أو تتاا د  مدلخ  مدعة   بحلىداماد ج أ   مد اظ لً  عة   -1

بنناي أةعى ينذلي ا  مقادذا أ   مد لذد  قذلعىا ا ذظ  مقدذا  ياذي أو تلذا ىذًه  إلاذادخ فذي  -2

 محامظ لم ش عيم  و تديل لال ننظ لو لً  كانم ددن حظ مرعض  ملع نظ أ   مقدا ف ذي قاناذظ 

 ماتاليل.

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 .2010( مننظ 12متنفيًيظ ملان م )( دم  مالئحظ  19 مدالخ )  متشعيقي من  

 الرابعة عشرةالمادة 

مادعأخ  مقاداظ  مح  في  محص ا لال لاادخ نذل م أاذع ماتفذعغ متعنيذظ أطفام ذاه  ًمذ  طنلذا ماشذع ط 

   مدلخ  متي يحللىا  متشعيا في كا ل مظه  يحتفل مادعأخ  مقاداظ ن ليفت ا ةالا ىًه  إلاادخ.

 يرجى بيان ما يلي:
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 ينص التشريع على حق المرأة العاملة في اجازة بدون اجر للتفرغ لتربية اطفالها؟ هل -1

  نق 

 ما هي مدة هذه اإلجازة وشروط الحصول عليها؟ -2

 نن   ت  ليقاح  في  مدالخ  منانلظ 

 هل تحتفظ المرأة العاملة بوظيفتها خالل هذه االجازة؟ -3

  نق 

  ذلك.يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على 

( كًم   وحتفال ن ليفظ دكف ا 104  مدالخ ) 2010( مننظ 12( دم  مالئحظ  متنفيًيظ ملان م )103 مدالخ )

  معاا.ن  د مادعأخ أ  

 الخامسة عشرةالمادة 

 " الضمانات االجتماعية "

ل مألد دظ.  ياي أم يشدا تشعيا  مت دينام  واتداليظ  مةا  نكا ل مظه ت دينا ةاصا

 ما يلي:يرجى بيان 

 هل ينص تشريع التأمينات االجتماعية على تأمين خاص لألمومة؟ -1

  نق 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

ننلذذا   معلايذذظ  م  مدنتفقذذ نشذذ م صذذنل ق  معلايذذظ  واتداليذذظ  تقليالتذذ   1428( منذذنظ 20 ملذذان م عقذذ  )

 م ذ هدذم و  مذي   مدقذاق مه  مكنيعخه واتداليظ فئام لليلخ  مينم دلص عخ لال  بد دظ فلط دن    بنع 

 لمي .( دم  ملان م  مدشاع 3 غيعى  ددا نصم لاي   مدالخ )

 

 السادسة عشرةالمادة 

 د ا ا نل م حل أقصل.مادعأخ  مقاداظ  مح  في  مادا نيم أاعىا أ  دقاش اه  نيم دقاش ا لم  -أ

مد ج  مدعأخ  مقاداظ  محذ  فذي  مادذا نذيم أاذعه أ  دقاشذ ه  نذيم دقاشذ  لذم د اتذ  نذل م حذل  -ي

 أقصل.
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ب ول  مدعأخ  مقاداظ  مح  في  مادا نيم دقاش   لم   ملى ه  دقاش   لم   مذلت   نذل م  متليذل  -ج

 نحل أقصل.

 يرجى بيان ما يلي:

يضمن تشريع التأمينات االجتماعيزة للمزرأة العاملزة الحزق فزي الجمزع بزين اجرهزا أو معاشزها وبزين  هل -1

 معاشها عن زوجها دون حد أقصي؟

  نق 

 هل هذا الحق مضمون للزوج كذلك؟ -2

  نق 

 هل لألوالد حق الجمع بين معاشهم عن والدهم ومعاشهم عن والدتهم؟ وبدون التقيد بحد اقصى؟ -3

  نق 

 و 

 بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.يرجى 

  مشذقنيظ( ) ماانظ( دم وئحظ دقاشام  مقدام  واتدالي  مصالعخ ند اي نلع ع 134(   )133 مدالتام )

 .1981مننظ  669عق  

 المادة السابعة عشرة

 مدلصذ ل مألنعخ أم تنتفيل دم  مت ديم  مصحي  مةا  نامدعأخ  مقاداظه  يحلل  متشعيا فذي كذا ل مذظ 

 نابنعخ.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل ينص التشريع على حق األسرة في االستفادة من التأمين الصحي الخاص بالمرأة العاملة؟ -1

  نق 

 هل يحدد التشريع المقصود باألسرة؟ -2

  نق 

 في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجي بيان المقصود باألسرة.

  مد ج   مد اظ   ونناد 
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  التشريعية الدالة على ذلك.يرجى بيان النصوص 

 ( 24 مدالخ ) 1980( مننظ 13قان م  مقدام  واتدالي عق  )

 المادة الثامنة عشرة

مادعأخ  مقاداظ  مح  في  محص ا لال  مدنح  مقائايظه  ًم  في حامظ للامت ا ب ولىا  مد ا ا لً  كام 

 لااد .

 يرجى بيان ما يلي:

 ينص التشريع على حق المرأة العاملة في الحصول على المنح العائلية؟ هل -1

  تدنح ماد ج أ   مد اظ  ميس مال نيم   مقائايظ مدنحظ 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

  واتدالي.نش م  مقدام  1980مننظ  13( دم قان م عق  24 مدالخ )

 المادة التاسعة عشرة

 المرأة العاملة في حالة االستقالة "" استحقاقات 

ن ايذذظ  مةلدذذظ أ   مدقذذاش أ  أيذذظ  دكافذذ خمادذذعأخ  مقاداذذظ  محذذ  فذذي  محصذذ ا لاذذل كادذذا حل ق ذذا فذذي 

 نتحلاقام أةعىه في حامظ  نذتلامت ا ننذني  مذد  ج أ   إلناذايه لاذل أم تنذلى عغنت ذا فذي  ونذتلامظه فذي 

 ةالا  مدلخ  متي حللىا  متشعيا في كا ل مظ.

 يرجى بيان ما يلي:

هززل يززنص التشززريع علززى حززق المززرأة العاملززة فززي الحصززول علززى حقوقهززا فززي مكافززأة نهايززة الخدمززة أو  -1

 المعاش أو أية مستحقات أخرى في حالة استقالتها بسبب الزواج أو اإلنجاب؟

  نق 

 هل يحدد التشريع مدة معينة لتقديم المرأة استقالتها؟ -2

 و 

  التشريعية الدالة على ذلك.يرجى بيان النصوص 

نشذذ م لصذذل ع قذذان م لالقذذام  مقدذذا  و ي اذذل دذذلخ دقينذذظ ف ذذي  2010( منذذنظ 12لم  متشذذعيا ىذذ  قذذان م )

 تع ه.تنتطيا أم تلل   نتلامت ا في أي  قم 
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 .13، 12، 10، 8، 6، 4، 3، 2، 1ة ألحكام المواد: تشريعيتغطية  توفر -1

 ريعية ألحكام المواد:تغطية تش توفرعدم  -2

 ( 5المادة) إعادة تدريب المرأة العاملة بعد فترة إنقطاعها المسموح بها.رورة الخاصة بض 

 ( الخاصة بحظر تشغيل المرأة العامل ساعات إضافية أثناء الفنرة األخيرة من الحمل. 9المادة ) 

 ( الخاصة بوجوب وجود تأمين لألمومة. 15المادة ) 

،  18،  17،  16 ، 14،  11 ، 7للجنة التأكد من وجود التغطية التشريعية ألحكام المواد  لم يتسن   -3

 نظراً لعدم إدراج نصوص التشريعات التي تغطي هذه األحكام ضمن التقرير.   19

 

* * * 

 

 بشأن المفاوضة الجماعية. 1979( لسنة 11العربية رقم ) اإلتفاقية -ب

 ااد في  – ل مظ مينيادم  1979( مننظ 11 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

  معل دا ياي:ىً  

 

 القسم األول

 بيانات عامة 

( 11بيزان الزنص التشزريعي الزذي صزدقت بموجبزه دولزتكم المزوقرة علزى االتفاقيزة العربيزة رقزم ) يرجى -1

 .الجماعية لمفاوضةبشأن ا 1979لسنة 

  .  2003 .ع  مد  ف   1371 ظ( منن18صلقم مينيا ند اي  ملان م عق  )

االتفاقيزة، وأن أمكزن  يرجى إرفاق أرقام وتواريا النصوص التشريعية السارية التي لهزا عالقزة بأحكزام -2

 الا(. –اللوائح  –التعرض للتطبيق العملي لتلك النصوص التشريعية )القرارات الوزارية 

 نش م لالقام  مقدا  وئحت   متنفيًيظ. 2010( مننظ 12قان م عق  )
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بيان النص التشريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصادق عليها قوة النفزاذ بمجزرد التصزديق  يرجى -3

 عليها مع بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

  مدلني.( دم  ملان م 24  23) مدالتام 

المزوقرة حزين أع زدادكم لهزذا التقريزر؟  هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فزي دولزتكم -4

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.17وذلك تمشياً مع أحكام المادة )

 ت  للل ل دشع ع قان م اليل مانلانامه  نيت    مقداهنلع ل متقلل  مدنلدام ماقداا  أصحاي  وه

  ملنت ع.لعق  لال  مناطظ  مدةتصظ نقل صل ع 

 

 القسم الثاني

 التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية

 

 المادة األولى

 مدفا قظ  ماداليظ ناديا أشكام ا  ملان نيظ ح  مكا دنلدام  مقداا  أصحاي  بلداا أ  دنلدات   

 في كافظ قطالام  منشاط  وقتصالي  مقادظ أ   مةاصظ ل م تلةا دم أيظ ا ظ كانم.

 يرجى بيان ما يلي:

 الجماعية. تعريف المفاوضة -1

امح  ع   منلاش   متشا ع  مًي ياعي نيم نقظ  ماداليظ ا د دشع ع قان م  مقدا  ماليل  مدفلع

 دنلدات  . منلانام  مقداا أ   تحالت ا  نيم أصحاي  مقدا أ  

النصوص التشريعية التي تكفل حق منظمات العمال وأصحاب األعمال أو منظماتهم في  -2

 المفاوضة الجماعية.

لً   قا ند ع نيم  ي تي:نش م لالقام  مقدا دا  2010( مننظ 12( دم قان م )102نصم  مدالخ )

ل لم طعي   مدفا قظ   من   )دعف لادا  ا ظ لدا  يت مل د لد  متلقي   متانا مدكتي  متشريا  ليا

 كادالل(

يرجى بيان النص التشريعي الذي يضمن حرية طرفي اإلنتاج في المفاوضة الجماعية،  -3

 ويؤكد على عدم تدخل أي جهة في هذه المفاوضة.

ياي أم تاعى  مدفا قظ  ي تي:لال دا  ي ن ً مقدا  ماليل  م( دم دشع ع قان م 110 مدالخ )

  ماداليظ نص عخ دناشعخ  نحعيظ تادظ ل م  متلةا أ   مقرط أ   مت  يع دم أي ا ظ 
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 المادة الثانية

مادفا قظ  ماداليظ   با دخ   إلاع د م  مدتقالظ ن اه ل م ينل  تشعيا كا ل مظ  إلطاع  ملان ني 

  مدناس نحعيظ  مدفا قظ  ماداليظ  مدكف مظ ندلتقل ىًه  وتفاقيظ.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد تنظيم قانوني للمفاوضة الجماعية واألجهزة واإلجراءات المتعلقة بها؟ 

  نق 

 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 مفصا  م اني دم  مناي  م امل دم دشع ع قان م  مقدا نذ  لاذل  مدفا قذظ  ماداليذظ فذل  مدذ  ل 

 (138)( لمل 108)

 المادة الثالثة

يقيم كتانظ كا طعد في  مدفا قظ  ماداليظ دم يد ا ه  و يا د ماطعد  آلةع  ولتع ض لال ىً  

  متد يا  مكا طعد أم ينتقيم ندم يشاد دم  مدنتشاعيم.

 يرجى بيان ما يلي:

عدم وجود قيود على تمثيل كل طراف في المفاوضة  تضمن ما إذا كانت تشريعات العمل -1

 الجماعية؟ 

  نق 

 هل يحق لكل طرف االستعانة بمستشارين إذا تطلب ذلك؟ -2

  نق 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

م كذذا طذذعد فذذل  مدفا قذذظ يقذذي تلذذ ا )( دذذم دشذذع ع قذذان م  مقدذذا حيذذل اذذادم 113) مدذذالخ 

ل ه  و يا د ماطعد  بةع  بلتذع ض لاذل ىذً   متد يذا ه  مكذا طذعد   ماداليظ دم يد ا  عنديا

اُ فذل لاذع د  متفذا ض نذ يقتنع دد ا  كا طعد دف قذيم قان  ونتقانظ ندم يشاد دم  مدنتشاعيم 

  لنع   دا ينفع لن  دم  تفاق .

 المادة الرابعة

 دنلدات   أم يللد   مدد اي  مقداا  مدقا دام   منيانام  متي يطان ن ا   متي  لال أصحاي  بلداا

 تناللى  لال دناشعخ  مدفا قظ  ماداليظ.

 يرجى بيان ما يلي:



325 

  
 

  إذا كانت تشريعات العمل تلزم أصحاب األعمال بتقديم المعلومات والبيانات لممثلي العمال

 الجماعية؟والتي تساعدهم على مباشرة المفاوضة 

  نق 

 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 -ياي: ( دم دشع ع قان م  مقدا نصم لال دا 114 مدالخ )

لم  خقا دام دحللدد  بةع )  مدفا ض ( دم نيانام  صاحي  مقدا نتللي  دا يطان   مطع )ياتد 

دام ك م ىًه  منيانام   مدقا تيتقا  ند ق ع  متفا ض ه لال أم   م قا  وقتصالي   واتدالي

 ( ا ىعيظ  وددظ منيع  مدفا قظ

 المادة الخامسة

تتدم  ما ام  معنديظ مدنلدام  مقداا  أصحاي  بلداا أ  دنلدات  ه  محص ا لال كافظ 

 إلحصاد م   منيانام  وقتصاليظ   واتداليظ   مفنيظ  غيعىا متينيع لاع د  مدفا قظ  ماداليظ لال أنس 

 نايدظ.

  يرجى بيان ما يلي:

  هل تسهل الدولة وتؤمن حصول منظمات العمال وأصحاب األعمال على كافة اإلحصاءات

 والبيانات الالزمة أثناء المفاوضة الجماعية؟ 

  نق 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

قدذا   مذـت ىيا ( دم دشع ع قان م  مقدا  ماليل لال  بتي : تذتدم  د عخ  م 117نصم  مدالخ ) 

مطعفذذي  مدفا قذذظ  ماداليذذظ  إلحصذذاد م   منيانذذام   مدقا دذذام  وقتصذذاليظ   واتداليذذظ   مفنيذذظ 

  غيعىا ددا تقني ن   م د عخ متنيع لاع د  مدف قظ  ماداليظ لال أنس نايدظ .

 المادة السادسة

أ  دنلدات   لال تاعى  مدفا قظ  ماداليظ نص عخ دناشعخ نيم دنلدام  مقداا  أصحاي  بلداا 

  مدنت يام  متاميظ:

دنت ى  مدنش خ نيم نلانظ لداا  مدنش خ أ   منلانظ  مقادظ في حامظ لل   ا لىا  صاحي  مقدا أ   (أ)

 لل عخ  مدنش خ.

 دنت ى  منشاط  وقتصالي نيم  منلانظ  مقادظ  من ليظ  دنلدظ أصحاي  بلداا في  منشاط  مدلانا. (ي)

  مقا  مانلانام   تحال أصحاي  بلداا  مدةت ه لال ىً   مدنت ى. مدنت ى  م طني نيم  وتحال  (ج)

  يرجى بيان ما يلي:
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  .مستويات المفاوضة الجماعية في التشريع 

تك م  مدفا قظ  ماداليظ لال اديا  مدنت يام نلد  دم  مدشع ع أ   مدصنا أ   مدنش خ  م  حلخ لمل 

دنت يام  ملطاع أ   مدنت ى  م طني  تت مل دنت ى  منشاط أ   مد نظ أ   مصنالظ  م  حلخ لمل 

  مدالخ. متفا ض لم  مقداا نلانت   أ   منلانظ  مقادظ أ   وتحال نحني  بح  ا ............ لمل أةع 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

دشذع ع  مقدذا  أصذنحم  مدذالخ  نظ ن حكا   وتفاقيظ   قذقم  مدذالخ  منالنذظ حعفيذاُ فذلات   ونتق

 ( في  112)

 المادة السابعة

 ياي لال  ما ام  مدةتصظ  مقدا لال تللي   مدفا قظ  ماداليظ  ن ا  ةا  لم طعي :

تشايا أا دخ  م لافظ  مقداميظ ملل   تك يم  مليال م  مدتةصصظ  متي تت مل  مدفا قظ  (أ)

  ماداليظ.

مي  مقالقام  مصناليظ ن اه  ًم  نتنلي  ت  دنتنديظ قلع م دليعي  مدشع لام  مقدا لال  (ي)

 نع دأ متشايا  مدفا قام  ماداليظ  لنع    تفاقيام  مقدا  ماداليظ.

  يرجى بيان ما يلي:

 النص التشريعي الذي يلزم الجهات المختصة بتدعيم المفاوضة الجماعية. -1

 مدفا قظ  متلل ( دم دشع ع قان م  مقدا  متي نصم لال لل   د عخ  مقدا 118 مدالخ )

  ماداليظ 

 ما هي وسائل التدعيم المنصوص عليها؟ -2

اًيم يت م م مف خ اكد متللي  دم ةالا  م لافظ  مقداميظ  مةاصظ نتك يم  مليال م  منلانيظ   قا 

لع م  إلل عخ  متنفيًيظ بصحاي  بلداا   مدنئ ميم في ا  مدفا قظ  ماداليظ  كًم  تنديظ ق

  مش م.  نع دأ ةاصظ ن ً  تنلي 

 منن يظ دم نل  م   قنا  د عخ  مقدا لنل تنفيً نع دايت  لل  دق ل  م لافظ  مقداميظ دم 

 ن ن  ل ا. ل ع م ت ليفيظ مانلانام 

 

 المادة الثامنة

مكا ل مظ دم  مل ا  بلقاد أم تنشئ أا دخ مات في    متحكي  تت مل لنل  وحتكا  لمي ا ناتفاق 

دم ةالد ننني فشا  مدفا قظ  ماداليظ  ينل  تشعيا كا ل مظ شكا ىًه   مطعفيمه تن يظ دا قل ينش 

  با دخ.
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  يرجى بيان ما يلي:

 هل تنص تشريعاتكم على إنشاء أجهزة للتوفيق والتحكيم؟ -1

  نق 

 ما هي اختصاصات هذه األجهزة؟ -2

في  مفصا  مع نا دم  مناي  م امل نش م  مقالقام  متقــاقليظ  مةا   2010( مننظ 12تقدم قان م )

(  مًي يشكا في  مت في  )دااسنامدنادلام  مقدا  ماداليظ   مت في    متحكي   ىي ل  ئع ققائيظ 

 لنتناد.ظ دكتحك   متي تشكا في ل ئعخ كا دحيظ  ىيئظ  مئل ئعخ  ةتصا  كا دحكدظ  نتل 

( دم 105(   )104ت مل ىً م  ما اد م تن يظ  مدنادلام  ماداليظ  لةتصاصات دا في  مد  ل )ي 

 لمي . ملاد    مدشاع 

 

 المادة التاسعة

تك م مدحاقع  مصاح  متي تت  لم طعي  ماام  مت في  ق خ  بحكا   ملقائيظ كدا تك م ملع ع م ىيئام 

  من ائيظ. متحكي  ق خ  بحكا   ملقائيظ 

  يرجى بيان ما يلي:

قوة محاضر الصلح التي تتوصل إليها لجان التحكيم، مع بيان النص التشريعي الذي  -1

 يتناول ذلك.

لم ( نصم لال ت مل دااس  مت في   منحل )ي مفلعخ  2010( مننظ 12( دم قان م )104 مدالخ )

 يك م ىً  حعع دحقع ُ ندا ت   وتفاق لاي   .تدكم دم تن يظ  مدطامي مأنناي  مند ع ما ص ا لمل 

  من ائيظ. مدحقع ق خ  بحكا  

 قوة قرارات هيئات التحكيم، مع بيان النص التشريعي الذي يتناول ذلك. -2

دنادلام  مقدا  متي تحاا لمي ا دم دااس  مت في   نل م دصع فام في   تةت  ىيئظ  متحكي  نامفصا

أ  عن    يا د حق ع دحا  أدا  ىيئظ  متحكي  دا أي دم طعد  مند ع  يك م قع ع ىيئظ  متحيك  

  ونتئناد.دادداُ  م  ق خ  بحكا   مصالعخ دم دحاك  

 

 المادة العاشرة

ئ   ملى ىيئام  مت في    متحكي ه  ياي لل   وقع ع ياي حدايظ دد اي  مقداا  مًيم ين ن م لم ددال

 ن   أ  لعقاظ د اد  .

  يرجى بيان ما يلي:

 هل تنص تشريعات العمل على حماية ممثلي العمال لدى هيئات التوفيق والتحكيم؟  -1

  نق 
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 ماهي النصوص التي تكفل عدم اإلضرار بممثلي العمال وتيسر مهامهم؟ -2

نش م لالقام  مقدا نصم لال لل   2010( مننظ 12 متنفيًيظ ملان م عق  )( دم  مالئحظ 49 مدالخ )

تريع شع ط  متشريا  متي كانم ناعيظ قنا  منيع في لاع د م  مت في  ندا ياح    م ا  د ما ظ  مقدا

( دم دشع ع قان م  مقدا  ماليل نصم لال 116كدا نصم  مدالخ ) أحلى ه مقعع ماقادايم أ  فصا 

ي  مقداا أ  ألقاد نلانت    مدشاعكيم في نإلقع ع ندنل يا د وصحاي  ولداا   ي تي: ودا 

 مدفا قظ  ماداليظ أ  ت قيا أي ن ع دم أن  ع  إلااد م ننني  قق   أ  د قف   أ  نشاط   في 

  ماداليظ. مدفا قظ 

 المادة الحادية عشرة

د دن ه كدا ينل  أيقا ح   وقع ي يحلل  متشعيا  م طني فتعخ ددنيظ مالة ا في  متفا ض   ونت ا

  قفا دكام  مقدا أ ناد نيع  متفا ض.

  يرجى بيان ما يلي:

هل تتضمن تشريعات العمل تحديد فترة زمنية للدخول في التفاوض واالنتهاء منه؟ وما  -1

 هو هذا النص؟

  نق 

ي ا   مطعد  مًي يعغي في  ي تي:لان م  ماليل نصم لال دا  م( دم دشع ع 119 مدالخ )النص: 

ل لمل  مطعد  بةع  مًي ياي لاي  أم يناغ د قف  لمل  مطعد  مع غي ةالا أنن ع   متفا ض لةطاع ل كتانيا

  وةطاع.دم تاعيخ تالي  

 يرجى بيان النص التشريعي الذي ينظم حق االضراب واالغالق أثناء سير العمل. -2

ع انصم لال ح   وقع ي  منادي ماقداا  نلانات   مالف ( دم دشع ع قان م  مقدا  ماليل152 مدالخ )

 خدع لالم حل ق    دصامح    وقتصاليظ   واتداليظ   مدقن يظ نقل  نتنفاً طعق  متفا ض دا 

  إلاع د م  ملان نيظ.

 الثانيالباب 

 اتفاقيات العمل الجماعية 

 المادة الثانية عشرة

لنع    تفاقيام  مقدا  فييكفا تشعيا كا ل مظ ح  دنلدام  مقداا  أصحاي  بلداا أ  دنلدات   

 تلةا دم أيظ ا ظ كانم. ماداليظ ل م 

  يرجى بيان ما يلي:
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  النص التشريعي الذي يكفل حق منظمات العمال وأصحاب األعمال أو منظماتهم في إبرام اتفاقيات

 أي جهة.العمل الجماعية دون التدخل من 

( دم دشع ع قان م  مقدا نصم لال أم  وتفاقيام  ماداليظ للل  اتدالي ينع  نيم 122 مدالخ )

داد لظ دم  مقداا تد ا    منلانظ  متي ينتد م لمي ا أ  ين ي لن   دنل نيم دةتاع م دم قنا   يت م م 

مًيم يقدا م ملي   أ  نلانات     متفا ض لن   دا صاحي  مقدا أ  داد لظ دم أصحاي  بلداا 

  مدفا قظ. مدد اظ م    تنلي   وتفاقيظ  ماداليظ دا ت   مت صا لمي  ةالا 

 المادة الثالثة عشرة

 تفاقيام  مقدا  ماداليظه ينل   متشعيا دلخ نعيام  نطاق تطني   فيدا لل   إلةالا نابحكا   م  علخ 

 تفاقيام  مقدا  ماداليظه  كيفيظ فض  مدنادلام  مناشئظ لم تفنيعىاه كدا ينل  كيفيظ تقليا ا أ  تدليلىا أ  

 تاليلىا أ   نلقائ ا.

  يرجى بيان ما يلي:

 من حيث:النصوص التشريعية التي تتناول اتفاقيات العمل الجماعية 

 نطاق تطبيقها 

 -يلي: ( من مشروع قانون العمل الجديد على ما 130) نصت المادة

لال اديا  مقداا ً ي  مقالقظ نل م تدييد دم أي ن ع ن  د كان    دايظحتطن   وتفاقيظ  م

ل في ن م في لقاد أ  غيع ألقاد    وتفاقيظ.لانظ  متي تك م طعفا

  تمديدها 

 مده سريانها 

 -يلي: ( من مشروع قانون العمل الجديد على ما 133نصت المادة)

 نع    وتفاقيظ  ماداليظ مدلخ غيع دحل لخ أ  مدلخ  نااد دشع ع دقيم كدا يا د  )يا د

 نلقم ىًه  مدلخ ل م  ن ائ ا   لً  نن  مه نع د ا مدلخ دحل لخ لال أو تديل لال ةدس 

 (ل مدلخ غيع دحل ل مقدا ن ا  لتنعم  وتفاقيظ دال في  نتدع  مطعفام 
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  انقضائها 

 -يلي: ( من مشروع قانون العمل الجديد على ما 135نصت المادة)

مقداا نامدد يا  مدكتننظ    طع ف ا لال  ن ائ اه  حتفل  تفل ماداليظ أ   ظ وتفاقيلً  حا أاا 

ل ا وتف ند اي ل ين قيظ دام  ينع   تفاق اليل فعليا  لال دد يا أك ع فائل ماقداا.  اداليا

 تعديلها، تجديدها 

 ناتفاق  مطعفيم  -

 المادة الرابعة عشرة

ن ع كام ن  د كان    أي مقالقظ نل م تدييد دم  ً يتطن   تفاقيام  مقدا  ماداليظ لال اديا  مقداا 

  وتفاقيظ. فيتك م طعفا   متي منلانظ  فيألقاد أ  غيع ألقاد 

 ( دن .130 مع نقظ لشعخ قل ت  لقافت ا لمل دشع ع فان م  مقدا  ماليل ) م  مدالخ 

 المادة الخامسة عشرة

طعد دم  بطع د  أييكفا تشعيا كا ل مظ حعيظ  ونقدا  وتفاقيام  مقدا  ماداليظ دم ااني 

 ق  نط  لاع د م ىً   ونقدا .  م طنيلنع د اه  ينل   متشعيا  فيم  تشاع    متي مدقنيظ 

  يرجى بيان ما يلي:

تشريعات العمل التي تكفل حرية االنضمام التفاقيات العمل الجماعية من جانب أي طرف من  -1

 األطراف المعنية التي لم تشارك في إبرامها.

مالتفاقيظ  ماداليظ نناد لال  تفاق طعفي  مقدا طامني   ونقدا  مدتقاقليم مريع  (132م  مدالخ )ل

  وصاييم.ااظ لمل د  فلظ  مدتقاقليم  مح م ونقدا  ل 

 ضوابط وإجراءات االنضمام إلى اتفاقيات العمل الجماعية. -2

 المادة السادسة عشرة

 ينل  تشعيا كا ل مظ لاع د م ت قيا  ليل ع  تفاقيام  مقدا  ماداليظ.

  يرجى بيان ما يلي:

 الجماعية.النصوص التشريعية التي تنظم إجراءات توقيع وإيداع اتفاقيات العمل 

 -ياي: ( لال دا 131نصم  مدالخ )
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 وداكم  ملاىعخ  متي يناشع  يي  بلداا  مًيم يشدا   تطني   وتفاقيظ  ماداليظ للالن ا فاأصحلال  )ياي

 (.م د عخ  مقدا   مت ىيا ققيم لاي ا  تاعيخ ليل ل ا دفي ا  مقدا دتقدنظ  حكاد ا   م

 المادة السابعة عشرة

تنايا ا   لتدالىا  ت ميمملى  د عخ  مقدا   مـت ىيا  ظ وتفاقي( لال  ا ي ليل ع 124نصم  مدالخ )

 لن  .متصنح داددظ ماد ققيم لاي ا   مًيم لللم نامنيانظ  اى  ش اع

ين  تشعيا كا ل مظ لال شع ط تطني  كا أ  نقض أحكا   تفاقيام  مقدا  ماداليظ لال اديا 

 . إلقايديأ    مد نيأصحاي  بلداا   مقداا  مًيم يشدا   ديل م  متطني  

  يرجى بيان ما يلي:

 .النصوص التشريعية التي توضح شروط تطبيق كل أو بعض أحكام اتفاقيات العمل الجماعية 

ىًه  وتفاقيظ حيد  متنفيً نقل  نن ع دم تاعيخ  )تلةا لال: مقدا نصم  مقان ( دم 125 مدالخ )

 (.  مت ىياليل ل ا ملى  د عخ  مقدا 

 المادة الثامنة عشرة

لال  ملطالام  وقتصاليظ   م طنيأحكا   تفاقيام  مقدا  ماداليظ  مدنعدظ لال  مدنت ى  تنعي

 وتفاقيام  مدنعدظ لال دنت ى أحل  ملطالام لال  مدنشآم  مدنتديظ م ً    تنعي  مصناليظ  مدةتافظه 

  ملطاع.

تتقدم   متيأحكا   وتفاقيظ  تنعي فل حامظ تقاعض أحكا   تفاقيتيم ت  لنع د دا لال دنت ييم دةتافيم 

 دد يا أفقا ماقداا.

  يرجى بيان ما يلي:

المستوي الوطني، وكذلك أحكام سريان االتفاقيات أحكام سريان اتفاقيات العمل الجماعية على  -1

 المبرمة على مستوى أحد القطاعات.

 -ياي: دا لال دا ق( دم دشع ع قان م  م129 مدالخ )

 . تفالي كا دا يةا نتنفيًىا انعيان ياي لا أطع د  وتفاقيظ  ماداليظ  متليل ن حكاد ا طياظ دلخ 

ا أفضل للعمال في حالة تعارض أحكام اتفاقيتين تم هل تسري أحكام االتفاقية التي تتضمن مزاي -2

 إبرامهما على مستويين مختلفين؟

 و
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 ذلك:النص التشريعي الذي يكفل 

 -ياي: ( دم دشع ع قان م  مقدا لال دا 122محدايظ  مقداا نصم  مدالخ )

ل دم  وحكا   مةاصظ نقلل  مقدا  مفعلي دا م    واتداليظ وتفاقيظ  فيكا شعط   ل ناطال )يلا يةامد حكدا

نيم  مقل ل  مفعليظ  مدنعدظ  في يلا ناطالل كا شعط دةامد مالتفاقيظ  ماداليظ يعل  مقدااه ع فائلخ كيكم أ

 م  (م  يكم ىً   مشعط أك ع فائلخ  مدعتنطيم ن ًه  وتفاقيظ   م قدالداا  ا ام  م

 

 انتهت إلى ما يلي:* وبدراسة اللجنة للرد 

( بشأن المفاوضة الجماعية، وتأمل 11اللجنة علماً بما جاء في رد دولة ليبيا حول اإلتفاقية رقم ) أخذت

متابعة التغطية التشريعية ألحكام اإلتفاقية  حتى تتمكن من عمل الجديد عند إصدارهبموافاتها بقانون ال

 .القانونهذا بموجب 

 

 * ** 

 

 غير الُمصادق عليها اإلتفاقيات

 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين. 1993( لسنة 17اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

 ااد في  – ل مظ مينيادم  1993( مننظ 17 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

  معل دا ياي:ىً  

 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ على هل تم عرض االتفاقية  -1

ظ  مدق قيم  أصذحاي  مقدذا طت  لعض  وتفاقيظ لال  ملطالام  مدقنيظ ندا في ا  منلانام  مقداميظ  ع ن هنعم

ك دذظ ح مناطظ  مدةتصظ نقل صل ع  ملنت ع   اع د  نتةذاي  منعمدذام  تشذكيا  ل ىي ااىدخ ماقعض لا

 اليلخ.

 هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ من -2

  منعمدام.

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ -3

  ملنت ع.لمل حيم صل ع  التصديق،إرجاء 
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 هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟ -4

 و

 يعال تحليل ىًه  مصق نام. )نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

    مدحلل نذنقض  1981( مننظ 3و ت ال صق نام تشعيقيظ حيل  م ىنا  قان م ةا  نامدقاقيم عق  )

  . 1987( مننظ 5 وحكا  ند اي  ملان م عق  )

هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن )سياسية، اقتصادية،  -5

 اجتماعية... الا(؟ 

 و

هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سابقة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على االتفاقية  هل -6

 مستقبال؟ 

 و

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟  -7

 نق 

 يعال ت قيح ىًه  إلاع د م.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

 ن ا  متي أنلم د  فلت ا لال أحكاد ا.ت  لعض  وتفاقيظ لال  ملطالام  مدقنيظ 

 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ -8

ظ  متنفيًيذظ ح( دم  مالئ87  نش م لالقام  مقدا نصم  مدالخ ) 2010( مننظ 12نق  حيل أم  ملان م عق  )

 -ي تي: مالان م  مقدا لال دا 

 يعال نيام  منص    متي ت  في ا  ونتعشال.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

  نش م  مدقاقيم تاتد  ا ذام  مقدذا نتشذريا كذا  1987( مننظ 5دا دع لاخ  بحكا   م  علخ ناملان م عق  )

 م ليفيذظ متشذريا  مدقذاقيم  دالكات ذا فذيندذا يتنانذي دذا آميذظ دذا تةصذي  ننذنظ    ت ىيادم  كتدا تلعين  

  دتحام.( دم داد ع  مقادايم  نل م %5ننننظ )
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 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ه -9

 نق 

 يعال تحليل ن ع  ملل   مفني  مدطا ي.)نعم( * في حامظ  إلاانظ ي

 يم.نامدقاقلقادظ نل  م   عش لدا ةاصظ 

هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشيا مزع  -10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17ما تقضيه المادة )

 نق 

 يعال نيام عأي  مدنلدام  متي ت   متنني  دق ا.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

ل ترطذذي  وتفا 1987( منذذنظ 5 ملذذان م عقذذ  )مذذ  يكذذم م ذذ  عأي بم  قيذذظ  دنلدذذام  مقدذذاا   تقذذدم أحكادذذا

 أللم  م د عخ دشع ع قان م اليل ينل   منلانام  لعض فذل أعنذا  عش لدذا ةاصذظ  ه أصحاي  مقدا

 ت   وةً ننقق ا  دالحلامهقدا  منلاني  أنليم م  مدحاديم  كا دم م  لالقظ نا الدانامنلانام  عااا  ب

  ملنت ع.قعض لال  مناطظ  مدةتصظ نامتصلي  نقل صل ع ا  ااىد م ى

 الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير:

  ماانظ  مفنيظ  متانقظ م د عخ  مقدا   مـت ىيا -

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

بشأن تأهيل  1993( لسنة 17رقم ) الخاص باإلتفاقية دولة ليبيااللجنة علماً بما جاء في رد  أخذت

 وتشغيل المعوقين، وتأمل إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق.

 

* * * 

 بشأن عمل األحداث. 1996( لسنة 18اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

 اذاد فذي  – ل مظ مينيذادم  1996( مننظ 18 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

  معل دا ياي:ىً  

 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ على هل تم عرض االتفاقية . 1

 و.
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 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟. 2

  منعمدام.

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟. 3

 نت ع.أةً  مقا  لمل حيم صل ع  مل

 توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟هل . 4

 و.

هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن )سياسية، اقتصادية، . 5

 اجتماعية... الا(؟ 

 نق .

 يعال تحليل ىًه  مصق نام.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

  منياني.نام  مناتاظ لم لل   مت  ف    مصق

هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سابقة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على . 6

 االتفاقية مستقبال؟ 

 نق .

 يعال تللي  ىًه  متص ع م.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

  مدتحلخ.ىنا  دنالع م مات  ف  تعلاىا  بد  

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟ . 7

 نق .

 

 يعال ت قيح ىًه  إلاع د م.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

مالع نذظ  دذلى د  ددت ذا  حكاد ذا لمل  ملطالذام  متذي تقين ذا لحامظ  وتفاقيظ  يى مًة م  واع د م  متي  ت

 . متصلي  دم للد دم حيل  دا  متشعيا  م طني   نل د  معأي

 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟. 8

 و.
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 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ه . 9

 نق .

 يعال تحليل ن ع  ملل   مفني  مدطا ي.)نعم( * في حامظ  إلاانظ ي

 فيتنلي  نل  م   عش لدا ةاصظ ننناد  مللع م  لع نظ ن ق  مقدا  مايني  ل ع م تلعينيظ 

   مل ميظ.دقاييع  مقدا  مقعنيظ 

هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشيا  . 10

 عمل العربية؟( من نظام اتفاقيات وتوصيات ال17مع ما تقضيه المادة )

 نق .

 يعال نيام عأي  مدنلدام  متي ت   متنني  دق ا.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

 دالحلام.م لمل  تحال لداا مينيا  دااس عااا  بلداا  ميس ملي   أي اي ح

 الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير:

  ماانظ  مفنيظ ن د عخ  مقدا   مت ىيا -

نشذ م أنذ أ أشذكاا   199( منذنظ 182أم مينيا دصلق لال  وتفاقيظ  مقدذا  مل ميذظ عقذ  ) :مالحظة

 لدا  وطفاا 

 

 ة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:* وبدراس

عمل بشأن  1996( لسنة 18الخاص باإلتفاقية رقم ) دولة ليبيااللجنة علماً بما جاء في رد  أخذت

 ، وتأمل تجاوز الصعوبات التي تحول دون العرض على السلطة المختصة بالتصديق. األحداث

 

* * * 

 

 بشأن تفتيش العمل. 1998( لسنة 19اإلتفاقية العربية رقم ) -ج

 ااد في  – ل مظ مينيادم  1998( مننظ 19 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

  معل دا ياي:ىً  
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 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ على . هل تم عرض االتفاقية 1

 .و

 

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟. 2

 . منعمدام

 

 ذته هذه السلطة؟اتخي الذ اإلجراءما هو . 3

ل أةً  مقا    .حاميا

 

 اآلن؟وجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى تهل . 4

 .و

  .ىًه  مصق نام يعال تحليل)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

 .1947( مننظ 81و ت ال صق نام تشعيقيظ  أم مينيا دصلقظ لال  تفاقيظ  مقدا  مل ميظ عق  )

 

سياسية، اقتصادية، االتفاقيــة حــتى اآلن )هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على . 5

  الا(؟... اجتماعية

 .نق 

 .ىًه  مصق نام يعال تحليل)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

  منياني.لل   مت  ف   -

 

بهززدف تسززهيل التصززديق علززى  سززابقة الززذكر،هززل هنززاك تصززورات لززديكم للتغلززب علززى الصززعوبات . 6

  مستقبال؟االتفاقية 

 .نق 

 متص ع م.ىًه   يعال تللي )نعم(،  إلاانظ ي* في حامظ 
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  مدتحلخ. ىنا  دنالع م مات  ف  تعلاىا  بد  

 

  االتفاقية؟ل التصديق على يهل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسه. 7

 .نق 

 يعال ت قيح ىًه  إلاع د م.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

 للد .ت  لحامظ  وتفاقيظ لمل  ملطالام  مدقنيظ ملع نت ا   نل د  معأي دم حيل  متصلي  دم 

 

 تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ في االتفاقية االسترشاد بأحكام هل تم. 8

 .و

 

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ه. 9

 .نق  -

 يعال تحليل ن ع  ملل   مفني  مدطا ي.)نعم( حامظ  إلاانظ ي * في

ل ع م تلعينيظ لال دقاييع  مقدذا  مقعنيذظ   مل ميذظ  لع نذظ نذ ق  مقدذا  ماينذي   عش لدذا ةاصذظ ننذاد 

  مللع م.

 

 التقريزر،بلزدكم حزين إعزدادكم لهزذا  فيل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال ه . 10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17ه المادة )يتمشيا مع ما تقض

 .و

 

 يعال نيام عأي  مدنلدام  متي ت   متنني  دق ا.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

م  يكم تنني  متقلل ىًه  مدنلدام  تنلي عأي ا دذم ةذالا  عش  مقدذا  متذي تنلد ذا  مذ د عخ  يذت  

   في  واتداع.لل ت     نل د دالحلات 
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قل ت   لل ل دشع ع قان م اليل ينل   منلانام  ن د يحاا لمل  مناطظ  مدةتصظ نامتصلي  نداعل 

 صل ع  ملنت ع.

 التقرير:الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا 
 ماانظ  مفنيظ إللل ل  معل ل لال دالحلام مانتي  مةنع د  ملان ني ندنلدتي  مقدذا  مقعنيذظ  -

 . متانقظ  د عخ  مقدا   مت ىيا  ملميظ 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

تفتززيش بشزأن  1998( لسززنة 19الخزاص باإلتفاقيززة رقزم ) دولززة ليبيزااللجنزة علمززاً بمزا جززاء فزي رد  أخزذت

 وتأمل تجاوز الصعوبات التي تحول دون العرض على السلطة المختصة بالتصديق.، العمل

* * * 

 

 جمهورية مصر العربية .11       

 

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها

 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين. 1993( لسنة 17اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

اد  عيظ دصع  مقعنيظ  دم 1993( مننظ 17 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

  ااد في  معل دا ياي: –

 القسم األول

 بيانات عامة 

( 17يرجى بيزان الزنص التشزريعي الزذي صزدقت بموجبزه دولزتكم المزوقرة علزى االتفاقيزة العربيزة رقزم ) -1

 المعوقين. وتشغيل تأهيلبشأن  1993لسنة 

لاذذل أم يد ذذا عئذذيس  ماد  عيذذظ  مل مذذظ فذذي  2014( دذذم  ملنذذت ع  محذذامي  مصذذالع 151نصذذم  مدذذالخ )

 .لق لاي ا نقل د  فلظ دااس  من  ي مدقاىل م  يصلالقات ا  مةاعايظ  ينع  
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وكزذلك بيزان يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصوص التشريعية السارية التي لها عالقة بأحكاام االتفاقياة   -2

 الا(. –اللوائح  –التطبيق العملي لتلك النصوص التشريعية )القرارات الوزارية 

 .2003( لسنة 12قانون العمل رقم ) -

 .1957( مننظ 39قان م ت ىيا  مدقاقيم عق  ) -

 .1975( مننظ 79قان م  مت ديم  واتدالي عق  ) -

يرجى بيان النص التشريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصادق عليها قوة النفزاذ بمجزرد التصزديق  -3

 عليها مع بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

لاي ذا ( دم  ملنت ع لال أم تاتد   مل مظ ناوتفاقيام   مق  ل   مت  ي   مل ميظ  متي تصلق 93نصم  مدالخ )

 .دصع  تصنح م ا ق خ  ملان م

 

هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فزي دولزتكم المزوقرة حزين أع زدادكم لهزذا التقريزر؟  -4

 من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.( 17وذلك تمشياً مع أحكام المادة )

 نق 

 القسم الثاني

 التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية

 المادة األولى

نقض قلع ت   مانليظ أ   محنيظ أ   مًىنيظ نتياظ دعض  فيدم نل   يقاني  مًي مدق ق ى   مشة  

  متعقيأ   ونتدع ع ن  أ    مقداهألى مقاده كايا أ  ادئيا لم   ع  يأ  لادا  ةاليأ  حالل أ  نني 

 يحتاج لمل  معلايظ   محياخه في كًم  أققد قلعت  لال  مليا  نإحلى  م لائد  بنانيظ  بةعى  في ه

  مداتدا. في  مت ىيا دم أاا لدا  أ  للالخ لدا  

 يرجى بيان ما يلي:

  هل تتضمن تشريعاتكم تعريفا للمعوق؟ 

 نق 

 .يرجى بيان النص التشريعي المؤيد لذلك 
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نش م ت ىيا  مدقاقيم لال أم  مدق ق ى  كا  1975( مننظ 39نصم  مدالخ  م انيظ دم  ملان م عق  )

قالع لال  ولتدال لال نفن  في دد  مظ لدا أ   مليا  نقدا آةع   ونتلع ع في   عشة  أصنح غي

 .نتياظ لاد ةالي دنً م ولخ أ  أ  للاي لق ي نلصم قلعت  لال ًم  نتياظ ملص ع 

 المادة الثانية

ت لد لمل  ونتفالخ دم  مللع م  لاديظهت ىيا  مدق قيم ى  لدايظ دنلدظ  دنتدعخ دننيظ لال أنس 

تكفا تحلي  ألال دنت ى مللع ت   شاداظه يت  ت اي  ا  تنديت ا لنع نع دأ ت ىيايظ   مدق قه مدتاحظ ملى 

 نيئت   مطنيقيظ. فيندا ينالله لال  ونلداج   بل ئيظه

  يرجى بيان ما يلي:

 .آلية تأهيل المعوقين وفق التشريعات النافذة 

ن  قان م ت ىيا  مدقاقيم نامد  مًكع لال أم يشكا دااس ألال مت ىيا  مدقاقيم يةت  نلع نظ 

 تنني   منع دأ  مةاصظ معلايت    للل ل  منيانظ  مقادظ معلايظ فئام  مدق قيم ناماد  عيظ  تةطيط 

 ت ىيا    تنشئ  د عخ  متقادم  واتدالي  مدقاىل   م يئام  مالددظ مت فيع ةلدام  مت ىيا م    تنا  

 .أم ي قح ن ا  مد نظ  مدناننظ م  ىًه  ما ام ش الخ مكا دقاق ت  ت ىيا  ن ا  ياي

 المادة الثالثة

ات    مدتاحظه متدكين   دم  محص ا لال لدا يتناني دا تشريا  مدق قيم ى  لدايظ  نتفالخ دم طاق

  في .   متعقي  ونتدع ع ن   قلع ت  ه

  يرجى بيان ما يلي:

  كيفية تنظيم تشغيل المعوقين في دولتكم الموقرة؟ 

 .تنا  ش الخ  مت ىيا دم دكتي  مل ى  مقاداذظ  مذًي يلذا فذي ل ئعتذ  دحذا لقادتذ   هيت  قيل  ن  كا دق ق

مدق قيم  مدليليم ملي ا في  ومتحذاق نام لذائد  متذي تتفذ  دذا ألدذاعى    تاد  دكتي  مل ى  مقاداظ ندقا نظ 

 تنانن  . كفايت     مد م  متي 

 المادة الرابعة

   من  مظ.دم  قلع ددكميلصل نإلداج  مدق قيم لكنان   د اع م تناللى  لال  متكيد دا نيئت   ن كنع 

  يرجى بيان ما يلي:

 هل يتضمن تشريعكم الوطني برامج إلدماج المعوقين واكسابهم مهارات للتكيف مع البيئة؟ -1
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 نق 

 يرجى تزويدنا بنماذج لهذه البرامج وشروط االستفادة منها. -2

مكا دق ق ح   مت ىيا  تتلى  مل مظ  مقليل دم ةلدام  مت ىيا كامقالج  مطنيقي أ   با دخ  متق يقيظ 

 .  مندالام  مطنيظ منلاع م  مطنيظ  

 المادة الخامسة

 : ياييصند  مدق ق م حني نني  إللاقظ كدا 

  جسديا:)أ( المعوقون 

 ى   بشةا   مًيم ي  ا  م للاقظ فل حعكت    مطنيقيظ نتياظ ةاا أ  دعض أ  لاىظ.

 )ب( المعوقون حسياً: 

 ى   بشةا   مًيم نلصم قلع ت    محنيظ م ليفظ لق  أ  أك ع ملي  . 

  ذهنياً:)ج( المعوقون 

أ    مذعنطهيذت ع لاذل لدايذام  إللع   أ    مًىنيذظهقذلع ت    فذيى   بشذةا   مذًيم يقذان م دذم نلذ  

  . ونتنتاج ملي  

  يرجى بيان ما يلي:

  .هل تتضمن تشريعاتكم تعريف ألنواع اإلعاقة 

 نق 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

ملل نينم  مدالخ  م انيظ دم قان م ت ىيا  مدقذاقيم نذامد  مذًكع أنذ  ع  إللاقذظ  ىذي  إللاقذظ  مناتاذظ لاذل 

 . م ولخقص ع لقاي أ  للاي أ  حني أ  نتياظ لاد ةالي دنً 

 المادة السادسة

تل   كا ل مظ نامتقا م   متنني  دا أصحاي  مقدا   مقداا ن قا نيانام ةاصظ نعلايظ  مدق قيم 

 مداتداه  تل   نتحليل  ما ظ  مدةتصظ نتنفيً ىًه  في ت ىيا    تشريا   ندا يدكن   دم أل د ل عى  

   منيانام.

  يرجى بيان ما يلي:
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، أصحاب عمل، عمال( في دولتكم الموقرة في مجال هل يوجد تعاون بين أطراف العمل الثالث )حكومة -1

 رسم السياسة الخاصة بالمعوقين.

 نق 

ما شكل هذا التعاون واإلطار الذي يتم من خالله في كل حالة من الحاالت المذكورة أعاله / رعاية /  -2

 تأهيل / تشغيل؟

ي  ى  مقاداذذظ نعلذذايت   فذذتلذذ    د عخ  متقذذادم  واتدذذالي نعلايذذظ  ت ىيذذا  مدقذذاقيم  تلذذ    د عخ  ملذذ

دذاا ه  ًم  نامتقا م دا  منلانام  مقداميظ   مدنلدام  مدد اذظ بصذحاي  بلم   ظ مدنانن ومتحاق نام لائد 

 . د ا  تحال  مصنالام  مدصعيظ

 هل يوجد جهة محددة مناط بها تنفيذ السياسات الخاصة برعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين؟ -3

 نق 

  ب)نعم(، يرجى تحديد هذه الجهات. اإلجابةفي حالة 

ا دذيل    مدااس  مل دي مشت م  إللاقظ ن قا  منيانام  مةاصظ نعلايظ  ت ىيا  تشريا  مدق قيم  يق

 لال تنفيًىا نامتقا م دا  م دع م   با دخ  مدقنيظ نامحك دظ.

 المادة السابعة

  مصناليتكفا قيا  أصحاي  بلداا ناتةاً  متل نيع  مةاصظ نابدم   متيتتةً كا ل مظ  إلاع د م 

  مدق ق مهيقدا لاي ا   متيدقل م  أل  م  إلنتاج  في كًم  لاع د  متح يع م  مالددظ   مد نيظه  منالدظ 

 لدا  . ين ا لاي   أل د  حدايت  هندا يتدم 

  يرجى بيان ما يلي:

جب اتخاذها لتحقيق األمن الصناعي والسالمة المهنية بالنسبة هل تحدد تشريعاتكم التدابير الوا -1

 للمعوقين؟

 نق 

يوجد نصوص تشريعية تلزم أصحاب األعمال بإجراء التحويرات الالزمة في معدات وأدوات  هل -2

اإلنتاج التي يعمل عليها المعوقون بالشكل الذي يؤمن حمايتهم من مخاطر إصابات العمل ويسهل عليهم 

 أداء العمل؟

 نق 
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  ب)نعم(، يرجى موافاتنا بها.  اإلجابةفي حالة 

قان م  مقدا لاذل أصذحاي  بلدذاا   تةذاً اديذا  وحتياطذام  ا نقلىا دم(  د208 انم  مدالخ )ملل أ

  متل نيع  مالددظ متذ فيع  نذائا  منذالدظ   مصذحظ  مد نيذظ  تذ ديم نيئذظ  مقدذا فذي  مدنشذ خ ما قايذظ دذم كافذظ 

  مدةاطع.أن  ع 

 المادة الثامنة

 مدقا دام  إلحصائيظ لم للل  مدق قيمه تل   كا ل مظه لنل لاع د  متقل ل  مقا  مانكامه نانتلصاد 

  ملاىعخه مدن حام   ملع نام متحليل حا  ىًه   فئات  ه  أنناي  أن  ع للاقت  ه  تنقل لمل لاع د

   ل  دا ا.  متقعد لال أننان ا 

  يرجى بيان ما يلي:

 

 موقرة؟هل يوجد إحصائيات رسمية عن عدد المعوقين وفئاتهم وأنواع أعاقتهم في دولتكم ال -1

 نق 

 إن وجدت مثل هذه اإلحصائيات والبيانات، يرجى تزويد مكتب العمل العربي بنسا منها. -2

 المادة التاسعة

علايظ  ت ىيا  مدق قيم  دح  أديت  ه  تقدا لال  في بنانيظ   مدنت ميظتت مل  مل مظ  فلا إلدكانيات ا 

 ىً   مدااا. فيتشايا  لل   مدتننام غيع  محك ديظ  مقاداظ 

  يرجى بيان ما يلي:

 هل يتضمن التشريع الوطني برامج رعاية وتأهيل المعوقين ومحو أميتهم؟ -1

 نق 

هل يوجد مشاركة من المؤسسات غير الحكومية في تحمل مسئولية رعاية وتأهيل المعوقين ومحو  -2

 أميتهم؟

 نق 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

.............................................................................................................. 
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 المادة العاشرة

تكفا للل ل  تلعيي  مقناصع  مفنيظ  مالددظ   مدتىاظ ماتقادا   متفالا   متيتتةً كا ل مظ  إلاع د م 

 دا  مدق قيم نطعيلظ لاديظ نايدظ.

  يرجى بيان ما يلي:

  هل تتولى الحكومة أو جهات أخري إعداد وتدريب العناصر الفنية المؤهلة للتعامل مع المعوقين

 بطرق علمية سليمة؟

 نق 

 المادة الحادية عشرة

  مدق قيم.تل   كا ل مظ نإصل ع  متشعيقام  مدنلدظ معلايظ  ت ىيا  تشريا 

  يرجى بيان ما يلي:

  دولتكم الموقرة تنظم رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين؟هل يوجد تشريعات في 

 نق 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 . 1975( مننظ 39(  دا نقلىا دم قان م ت ىيا  مدقاقيم عق  )3 مدالخ ) -

 . 2003( مننظ 12( دم قان م  مقدا عق  )14( م   مدالخ )12 مدالخ ) -

 المادة الثانية عشرة

نامنننظ  مدئ يظ   محك دظه مدتننام  محك ديظ  غيع  فييكفا تشعيا كا ل مظ تشريا للل دم  مدق قيم 

 يحللىا  متشعيا  مدحال.   متي  مشع ط 

  يرجى بيان ما يلي:

 هل يلزم تشريعكم الوطني تشغيل المعوقين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومة؟ -1

 نق 

 روط التي يحددها التشريع الوطني لتشغيل المعوقين؟ما هي النسبة المئوية والش -2

لتشغيل المعزاقين الحاصزلين علزى شزهادات التأهيزل الزواردة بالقزانون فزي كافزة  %5حدد القانون نسبة 

 الجهات .
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 المادة الثالثة عشرة

 مقدا نيم  مدق قيم  غيعى  لنل  يحلل تشعيا كا ل مظ  مق  نط  مكفياظ نتطني  دنلأ تكافت  مفع  فل

 كدا يكفا تطني  ىً   مدنلأ نيم  ماننيم دم  مدق قيم.   مدتىالمهتنا ى  مللع م 

  يرجى بيان ما يلي:

هل يتضمن تشريعكم الوطني ضوابط تشريعية تحقق مبدأ تكافؤ الفرص في العمل بين المعوقين  -1

 وغيرهم عند تساوى القدرات والمؤهالت؟

 نق 

يحقق تشريعكم الوطني مبدأ تكافؤ الفرص في العمل بين الجنسين من المعوقين عند تساوى  هل -2

 القدرات والمؤهالت؟

 نق 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

متشذريا  مدقذ قيم  محاصذايم لاذل شذ ال م  مت ىيذا مكافذظ  ما ذذام ل م  %5ملذل ةصذ   ملذان م ننذنظ 

  مدق قيم.نيم  ماننيم  تدييد

 المادة الرابعة عشرة

 با دخ  محك ديظ  فييكفا تشعيا كا ل مظ للطاد  ب م يظ مادق قيم مشرا نقض  م لائد   مد م 

   لدكانيات  .تتالد  دا قلع ت     متي  محك ديظه غيع 

  يرجى بيان ما يلي:

  والمهن في األجهزة هل يتضمن تشريعكم الوطني إعطاء األولوية للمعوقين لشغل بعض الوظائف

 الحكومية وغير الحكومية التي تتالءم مع قدراتهم وإمكانياتهم؟

 نق 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

دذم دادذ ع لذلل  مقذادايم نكذا ا ذظ دذم  مد ذم  مدالئدذظ ملذلع ت    %5ق قيم ننذنظ دملل حلل  ملان م ما

  لدكانيات  .
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 المادة الخامسة عشرة

 غيع  ملالعيم لال  ونةع ط   مشليلخه إللاقظ  ً يتنقل كا ل مظ إلقادظ  م عش  مدحديظ مادق قيم دم 

 حعكظ  مقدا.  في

  يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد ورش عمل خاصة بالمعوقين من ذوي اإلعاقة الشديدة؟ 

 نق 

 المادة السادسة عشرة

ا نيظ لنتاايظ ةاصظ ن  ه  لال لل  ىًه تقدا كا ل مظ لال تشايا  مدق قيم مت نيس ادقيام تق

   مدتاحظ. مادقيام ندةتاد  م نائا 

  يرجى بيان ما يلي:

هل يتضمن التشريع الوطني السماح بإقامة جمعيات تعاونية إنتاجية خاصة بالمعوقين في دولتكم  -1

 الموقرة؟

 نق 

 هل تدعم الحكومة جمعيات المعوقين التعاونية اإلنتاجية؟  -2

 نق 

  ،)الدعم؟ هذا نوع هو مافي حالة اإلجابة ب)نعم 

يندح  ملان م نت نيس ادقيام تقا نيظ لنتاايظ ةاصظ نامدق قيم  تقدا مل مظ لاذل للذ  ىذًه  مادقيذام 

 قذذل ألذذلم  د عخ  متقذذادم  واتدذذالي ةطذذظ لدذذا مذذلل   مادقيذذام  متقا نيذذظ   مدتاحذذظ.ندةتاذذد  م نذذائا 

 إلنتذذاج بنذذ  ق  مدعكديذذظ مقذذعض  مدنتاذذام  مةاصذذظ نامدقذذاقيم  تشذذايا  إلنتاايذذظ مادقذذاقيم ماتننذذي  دذذا  

 .  متنني  م تود  بشةا 

 المادة السابعة عشرة

تقدا كا ل مظ لال تشايا  مدق قيم إلقادظ دشاعيا لنتاايظ صريعخ يليع ن ا ن نفن   أ  نامدشاعكظ دا 

  لال لل  ىًه  مدشاعيا ندةتاد  م نائا  مدتاحظ. آةعيمه

  يرجى بيان ما يلي:
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هل تشجع الحكومة إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة للمعوقين يديرونها بأنفسهم أو بالمشاركة مع  -1

 آخرين؟

 نق 

 ما هي أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة إلقامة وإنجاح هذه المشاريع؟ -2

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

 المادة الثامنة عشرة

 معن   لدا   دم  فيينتةلد ا  مدق ق م   متيتتةً كا ل مظ  إلاع د م  مالددظ إللفاد أل  م  إلنتاج 

  مادعكيظ أ  دم ادد دن ا.

  ن ما يلي:يرجى بيا

هل يوجد في تشريعاتكم نصوصاً تعفي أدوات اإلنتاج التي يستخدمها المعوقون في عملهم من الرسوم  -1

 الجمركية، وهل اإلعفاء شامل أم جزئي؟

                                                            نق 

 ادئي 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

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

 المادة التاسعة عشرة

 تللي   مادق قيمه   منصعيظه محعكيظ   مندقيظ   متق يقيظهتقدا كا ل مظ لال ت فيع  مدقينام 

  متن يالم  مالددظ مريع  ملالعيم ماحص ا لاي ا. 

  يرجى بيان ما يلي:

  هل توفر الحكومة المعينات التعويضية، الحركية والسمعية والبصرية للمعوقين؟ 

 نق 

  .يرجى بيان اإلجراءات والتسهيالت التي تغطي المطلوب في هذه المادة 

م   مدقينام   با دخ  متق يقيظ  تصعد م    منلاع م  تتلى  مل مظ ةلدام  مت ىيا مكا دق ق  ت فع

 .  صفام   نتيفائ ا ماشع ط  مطنيظ مطنيظ   مندالام  مطنيظ  يت  تنايد   ىًه  بشياد نقل دطانلت ا ماد
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 المادة العشرون

  دحايا.تقدا كا ل مظ لال تشايا صنالظ  مدقينام  متق يقيظ 

  يرجى بيان ما يلي:

  وخطط لتشجيع الصناعة المحلية للمعينات التعويضية للمعوقين؟هل يوجد برامج 

 نق 

 المادة الحادية والعشرون

تصلع كا ل مظ  متشعيقام  مالددظ متن يا حعكظ  تنلا  مدق قيم أ ناد  مقدا لنل لقادظ  مدنشآم 

 دن ا. تقدا لال لاع د  متح يع م  مقع عيظ لال  ملائ    ماليلخه

  يرجى بيان ما يلي:

  تتضمن تشريعاتكم االجراءات الالزمة لتسهيل حركة وتنقل المعوقين أثناء العمل عند إقامة هل

 المنشآت الجديدة؟

 نق 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

.  يذت  نلا ذ  دذا مقدا لنل لقادذظ  مدنشذآم  ماليذلخملل أ اي  مدشعع تن يا حعكظ  تنلا  مدقاقيم أ ناد  

  مل مظ دم دكام لقادت   لمل  ما ام  متي ياتحل م نامقدا ن ا. أنعى  لال نفلظ

 المادة الثانية والعشرون

 مقداه  لتاحظ  مفعصظ م    فيت ديش ل ع  مدق قيم  ماحي ا ل مل مظ  إلاع د م  مقع عيظ  تتةً كا

  قلع ت  . لم ماتقنيع

  يرجى بيان ما يلي:

 تتبنى الدولة خطط وبرامج للحد من تهميش دور المعوقين في العمل؟ هل -1

 نق 

 هل يوجد دور للمعوقين في التعبير عن مشاكلهم وقدراتهم؟ -2

 نق 

 



350 

  
 

 المادة الثالثة والعشرون

لاذذل كذذا ل مذذظ تشذذايا دنلدذذام  مقدذذاا لاذذل تةصذذي   تكييذذد اذذدد دذذم أنشذذطت ا  مةلديذذظ  يننرذذي

 ندا يتالد  دا لع د للاقت  .   مدق قيمه  متقا نيظ   واتداليظ معلايظ ألقائ ا دم  مقداا 

 يرجى بيان ما يلي:

فزي أنشزطتها هل تشزجع حكومزة دولزتكم المزوقرة منظمزات العمزال علزى االهتمزام بزالمعوقين وإشزراكهم  -1

 المتنوعة؟ وتخصيص جزء من أنشطتها لخدمة المعوقين؟

 نق 

 يرجى بيان نوع الخدمات التي تقدمها النقابات للمعوقين، ومدى مالءمتها مع ظروف إعاقتهم. -2

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

 المادة الرابعة والعشرون

لهيحلل تشعيا كا ل مظ  إلاع د م  مكفياظ نتدكيم  مدق ق دم  نتةل    مد  صالم  مقادظ  أ   داانا

 دةفقظ.ن نقاع 

 يرجى بيان ما يلي:

  هل تنص تشريعاتكم على إعفاء المعوقين من دفع أجور المواصالت العامة حين استخدامهم لها؟ 

 نق 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 مةذا  ننذفع  مدقذاقيم  2005( منذنظ 18أصلع  ديع  منلا تقايدذام نشذ م تنفيذً أحكذا   ملذان م عقذ  )

  منفع.دم أا ع  %75 نتةفيض محليليظ   دكف د  منصع  دع فلي   نلطاع م  منك 

   مدلم.كدا صلعم تقايدام أةعى نامنداح م   ناونتلاا  مدااني لال ةط ط ىيئظ  منلا  مقا  ل ةا 

 المادة الخامسة والعشرون

دم لفا   مشةصيكفا تشعيا كا ل مظ للفاد  مدق ق انليا لنل  نتيع له نياعخ دح عخ ونتةل د  ي

له  يدنح ىً   ودتياد نص عخ ل عيظ تحللىا  متشعيقام  مدحايظ.   عن د ا  مادعكيظ كايا أ  ادئيا

 يرجى بيان ما يلي:
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هل تنص تشريعاتكم على إعفاء جمركي خاص بالمعوق عند استيراده سيارة محورة الستخدامه  -1

 الشخصي؟

 نق 

  هل اإلعفاء كامل؟ أم جزئي؟ وما هي نسبته؟ -2

 ادئي

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

نش م  إللفاد م  مادعكيظ  تقليالت   من  لال أم تقفي دذم  1986( مننظ 186تقديم  ملان م عق  )

 .يع ل نياعخ دح عخ ونتةل    مقاق مقع ئي  مادعكيظ  نت

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

، 16، 15، 13، 12، 11، 10، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1المواد: التغطية التشريعية ألحكام  توفر -1

19 ،20 ،21 ،22، 24 ،25. 

 التغطية التشريعية ألحكام المواد: توفر عدم -2

 ( 14المادة)  الخاصة بإعطاء األولوية للمعوقين لشغل بعض الوظائف والمهن التي تتالءم مع

 قدراتهم وإمكانياتهم.

  ( الخاصة بإعفاء أدوات اإلنتاج التي يستخدمها المعوقون في عملهم من الرسوم 18)المادة

 الجمركية أو جزء منها. 

نظراً لعدم إدراج  23،  18،  17،  9للجنة التأكد من وجود التغطية التشريعية ألحكام المواد  لم يتسن   -3

 نصوص التشريعات التي تغطي هذه األحكام ضمن التقرير.  

 

* * * 

 

 بشأن تفتيش العمل. 1998( لسنة 19اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

 اد  عيظ دصع  مقعنيظدم  1998 ( مننظ19 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

  ااد في  معل دا ياي: –
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 القسم األول

 بيانات عامة

( 19بيزان الزنص التشزريعي الزذي صزدقت بموجبزه دولزتكم المزوقرة علزى االتفاقيزة العربيزة رقزم ) يرجى -1

 بشأن تفتيش العمل. 1998لسنة 

( دذذم  ملنذذت ع  مدصذذعي لاذذل أم يد ذذا عئذذيس  ماد  عيذذظ  مل مذذظ فذذي لالقات ذذا 101نصذذم  مدذذالخ )

  مةاعايظ  ينع   مدقاىل م  يصلق لاي ا نقل د  فلظ دااس  من  ي.

وكذلك بيزان يرجى إرفاق أرقام وتواريا النصوص التشريعية السارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقية،  -2

 الا(. –اللوائح  –التطبيق العملي لتلك النصوص التشريعية )القرارات الوزارية 

   ملع ع م  م د عيظ  مدنفًخ م . 2003( مننظ 12قان م  مقدا عق  )

بيان النص التشريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصادق عليها قوة النفزاذ بمجزرد التصزديق  يرجى -3

 عليها مع بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

( دم  ملنت ع لال أم تاتد   مل مظ ناوتفاقيام   مق  ل   مد   ي   مل ميظ  متذي تصذلق 93نصم  مدالخ )

 نشعىا.لاي ا دصع  تصنح م ا ق خ  ملان م نقل 

هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فزي دولزتكم المزوقرة حزين أع زدادكم لهزذا التقريزر؟  -4

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.17وذلك تمشياً مع أحكام المادة )

 نق 

 التي تم التنسيق معها.في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجي ذكر المنظمات 

 . تحال  مصنالام  مدصعيظ -

 . تحال  مرعد  متااعيظ -

 . وتحال  مقا  منلانام لداا دصع -

 الثانيالقسم 

 "التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية"

 المـــادة األولـــى 
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لال كا ل مظ أم تنل  تفتيش  مقدا دم ةالا  مل  نيم   بنلدظ   ماذ  ئح   ملذع ع م  مدنفذًخ م ذا  يننرل

  مقدا.فل اديا قطالام  أداكم 

 ًم  ند اذي نيذام يعفذ    مقداه يا د مال مظ لنل  مقع عخ  نت ناد نقض  مفئام دم  مقداا  أداكم 

 وح .يام أم تقلم  أ  تاري  ننيام تتلل  ن ً   من  متي يدكم مال مظ   متصلي هن  يلظ 

 يرجى بيان ما يلي:

  قطاعات وأماكن العمل؟ يوجد تنظيم قانوني لتفتيش العمل في جميعهل 

 نق 

  أماكن العمل من التفتيش؟ أو بعض الفئات من العمال  يستثني التشريعهل 

 نق               

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

ىذً   ملذان م  نذعياملاذل لذل   2003( منذنظ 12نصم  مدالخ  مع نقظ دذم قذان م  مقدذا عقذ  )

 لاي: 

 ....... -أ

 اا  مةلدظ  مدندميظ  دم في حكد   .دل -ي

 صاحي  مقدا  مًيم يق م   فقالل .أفع ل أنعخ  -ج

 المـــادة الثـانيــة

 يذذعتنط ىذذً   ما ذذاد أ   با ذذدخ نذذاإلل عخ أ   إلل ع م   مقدذذاهأ  أك ذذع متفتذذيش  تشذذكا كذذا ل مذذظ ا ذذاد ل 

  متفتيش. مدعكديظ ً م  مصاظ ننشاط 

تلذ   نذامتفتيش ياذي  متننذي  فيدذا نين ذا لاذل نحذ  يحذ ا ل م  متنذاقض   متذي فذل حامذظ تقذلل  با ذدخ 

 أنشطت ا.  متل ةا نيم 

 يرجى بيان ما يلي:

  أكثر؟ لديكم أملتفتيش العمل واحداً هل يوجد جهازا 

 ي ال ا اد لا  متفتيش  مقدا 

  مد نيظ. ي ال ا اد ماتفتيش في دااا  منالدظ   مصحظ 
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  تعددها؟حالة  فيهل يتم تنسيق العمل بينها 

 نق 

  يتناول ذلك. الذي التشريعيالنص 

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

 

 المــادة الثـالـثــة

ل   يت   متفتيش دم قنا ا اد يت مل  متفتيش  مقا ه أ  أا دخ دتةصصظ يداعس كا دن ا نشاطا تفتيشيا

 دحلل .

 يرجى بيان ما يلي:

  عام؟أم يتولى التفتيش جهاز  متخصصة؟هل توجد أجهزة تفتيش 

تل    د عخ  مل ى  مقاداظ ند  فلظ تنفيً أحكا  قذان م  مقدذا   ملذ  نيم ً م  مصذاظ دذم ةذالا ا ذاد لذا  

  مد نيظ.متفتيش  مقدا  ا اد ماتفتيش في دااا  مصحظ   منالدظ 

 األجهزة؟ وما هي اختصاصاتها؟هذه  هيحالة التعدد ما  في 

  مقدا.تفتيش ا اد  -

   مد نيظ.ا اد  متفتيش في دااا  منالدظ   مصحظ  -

  يتناول ذلك. الذي التشريعيالنص 

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

 المادة الرابعة

ندا يحل  نعلظ  بل د   متفتيشهتنل  كا ل مظ  وتصاوم  بفليظ   معأنيظ فيدا نيم ا اد أ  أا دخ 

  ن  مت . ناالت  

 يرجى بيان ما يلي:

  ؟أجهزة التفتيشبين جهاز أو يوجد تنظيم لالتصاالت األفقية والرأسية هل 

 نق 
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 .في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان وسائل وسبل هذا التنظيم 

ي ال لل عخ دعكديظ يتنق ا  متفتيش ن د عخ  مل ى  مقاداظ  يتنا ا اد  متفتذيش  مقذا  نذام د عخ  مقليذل دذم 

 حافلام.دناملل ع م  متفتيش ندليعيام  مل ى  مقاداظ  دكاتي  مقدا 

 المادة الخامسة

  بة :تقامأ لال   متيتقا  إلل عخ  مدعكديظ ً م  مصاظ ننشاط تفتيش  مقدا  منيانظ  مقادظ ماتفتيش 

 ماتفتيش. قا  مةطظ  مقادظ  -

  متفتيش.تحليل أ م يام  -

  متنفيً.دتانقظ  -

  متفتيش.ت فيع دتطانام ا اد  -

   متلعيي.  م ليفي بل د  -

  منتائأ.تليي   -

 يرجى بيان ما يلي:

  السياسة العامة للتفتيش والموضوعات التي تعالجها تتناول التيالنصوص التشريعية. 

 قذل أ قذح لميذا لاذع د م  236حتذل  232قان م  مقدا أحكا  تفتيش  مقدا فذي  مدذ  ل دذم ملل تنا ا 

 مد قذ لام  متذي  مقدا في دااا  متفتيش  مصالع ناملع ع  م د عي نامد  مًكع  منيانذظ  مقادذظ ماتفتذيش  

 . تقاما ا نامتفصيا

 المادة السادسة

 نقدا .يا ندا يالئ   مليا  تقييم دفتش  مقدا أم يك م دتىال ت ىيال لاد فييع لل 

 المادة السابعة

   مد ق ليظ.في  صفام  محيال  ت فعيع لل لنل  ةتياع دفتش  مقدا أم ت

 المادة الثامنة

  متي  ما ظ   دقد ن ه تنل   متشعيقام أل د  ميديم   ميديمهيل   دفتش  مقدا قنا دناشعخ لدا  ن ل د 

 يتلى أداد ا.
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 المادة التاسعة

 د اد .ياي لال كا ل مظ تلعيي دفتش  مقدا نلعيا  لدايا ندا يتىا  بل د 

 يرجى بيان ما يلي:

 شروط تعيين مفتش العمل. 

 .أم يتن  ناماياقظ  حنم  مندا  أم يك م لال لعاظ دم  مةنعخ   مكفادخ -1

 .ا دناني يتف   طنيقظ لدا  متفتيشأم يك م حاصالل لال دتىا لا -2

 .ظيحاد  ميديم  ملان نيظ أدا   ديع  مل ى  مقادا أم -3

ل نامل  ن -4  .يم ً م  مصاظ نامل  نيم  مقداميظأم يك م دادا

 

  يزؤدى  التزيوالجهزة  مضزمونه؟ومزا هزو  عملزه؟هل يزؤدى مفزتش العمزل اليمزين قبزل مباشزرة

 أمامها؟

ل ى  مقاداظ  دقد ن  ياي أم يتلي دفتش  مقدا  ميديم  ملان نيظ قنا دناشعخ لدا  أدا  ديع  م

 متي يطاا  م وةتع لاأم يل   ن ل د لدا  نابدانظ   وةال    و يفشي نع ل دم أنع ع  مقدا أ  

 .نحك   ليفت  حتل نقل تعك   مقدا لاي ا

  عمله؟هل يتم تدريب مفتش العمل على مهام 

 نق 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

ل ملميا  إلاع د م نامد  مًكع فإن  ياي أم يدقي  مدفتش فتعخ تلعينيظ لدايظ قنا دد  مذظ  متفتذيش   فلا

ل ياذي ل  تلذا    مقدا  مديل ني و تلا في دحت ىا لم ش ع  و نديل لم  ال ظ ش  ع  نامنننظ مادقنييم حلي ا

 .ن ًه  مد دظتكل صالحيات  ماليا  ش  ع يقل لن  تلعيع في ن ايت ا ندا ي 6لم 

 المادة العاشرة

دم  مدفتشيم ندا يتالد  دا حا   مد دام  ن ليت ا   متنني  دا   مكافيتع لل كا ل مظ تقييم  مقلل 

  متفتيش.ألداا  في مل مظ مالنتقانظ ناوةتصاصييم مادقا نظ  في إلل ع م   با دخ  مدقنيظ 

 يرجى بيان ما يلي:
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  المفتشين؟من  الكافيهل يتوفر لجهاز التفتيش لديكم العدد 

 نق 

  أعمززال  فززيهزل يززتم التنسززيق مززع أجهزززة الدولززة المختلفززة لالسززتعانة باالختصاصززيين للمعاونززة

 التفتيش؟

 نق 

 

  ذلك.يتناول  الذيالنص التشريعي 

يذت   عنذاا نيذام نذًم  لمذل  ا ف ن  يفي حامظ  ا ل لدامظ غيع دتدم لاي ا نامدنشآم  متي يت   متفتيش لا

دكتذذي  مت دينذذام  مدةذذت  وتةذذاً  مذذالد   كذذًم  فذذي حامذذظ  اذذ ل دةامفذذظ تتقاذذ  نامنذذالدظ   مصذذحظ  مد نيذذظ 

 .طاع دكتي  منالدظ   مصحظ  مد نيظماقداا فإن  يت  لة

 

 المادة الحادية عشرة

ندا ياقا  يل   ند اد    م ليفيه  نتلع عه   مقداهتكفا تشعيقام كا ل مظ  محدايظ  مالددظ مدفتش 

   نتلالميظ.نحعيظ  حيال 

 يرجى بيان ما يلي:

 عمله؟مكنه من أداء ي واالستقرار الوظيفي الذي هل يتمتع مفتش العمل بالحماية الالزمة 

 نق 

  ذلك.يتناول  الذيالنص التشريعي 

صفظ د د عي  مقنط  ملقائي نامنننظ مااع ئ   متي تلذا  مقدا   قان م  مقدا دفتش  232دنحم  مدالخ 

لال أصذحاي  مقدذا أم ينذ ا    243في ل  ئع  ةتصاص    تك م دتقالظ ن لداا  لائف    أ انم  مدالخ 

 ًم .دم ً م  ملان م  مقلاي لال دةامفظ  257د دت    فعقم  مدالخ 

 المادة الثانية عشرة

دا دخ تا يد  دناننا ين ا  م ص ا لمي ا دم قنا  بطع د ت يئ  ما ظ  مدةتصظ مادفتشيم دكاتي 

 نن  مظ. تد ل ن نائا  تصاا حلي ظ  نل  دقا دام آميظ تدكن   دم حفل   نتعااع  مدقا دام   مدقنيظه
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 يرجى بيان ما يلي:

  معلومات؟ومزودة بوسائل اتصال حديثة ونظم  مجهزة،هل يتوفر للمفتشين مكاتب 

 نق 

 عشرةالمادة الثالثة 

 م  انات  .ت فع  ما ظ  مدةتصظ مادفتشيم  نائا أ  تن يالم نلا مألل د  مفقاا 

 

 المادة الرابعة عشرة

 لدا  .تد ل  ما ظ  مدةتصظ  مدفتشيم نام  ائ    متشعيقام   با دخ  مقع عيظ بل د 

 المادة الخامسة عشرة

 مد اد  .تتحدا  ما ظ  مدةتصظ كافظ  منفلام  مداميظ  مالددظ مدداعنظ  مدفتشيم 

 المادة السادسة عشرة

 يحدا نطاقظ د نيظ ت نم شةصيت   ) ملقائيظ(هيقتنع دفتش  مقدا أحل أفع ل  مقانطظ  مقلميظ 

   ليفت .

 يرجى بيان ما يلي:

 يلي:هل يتوفر للمفتشين ما  -

  نقل.وسائل أو تسهيالت 

 نق 

  عملهم.وثائق وتشريعات وأجهزة ضرورية ألداء 

 نق 

 مفتشي العمل لمهامهم؟ النفقات المالية الالزمة لممارسة هل تتحمل الجهة المختصة 

 نق 

  القضائية.بطاقة مهنية لشخصيته ووظيفته كأحد أفراد الضابطة 

 نق 
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  ذلك.يتناول  الذيالنص التشريعي 

دذذنح دفذذتش  مقدذذا صذذفظ دذذ د عي  مقذذنط  ملقذذائي نامننذذنظ  دذذم قذذان م  مقدذذا لاذذل 232نصذذم  مدذذالخ 

دذم ً م  233. كدذا نصذم  مدذالخ صذ    تكذ م دتقالذظ ن لدذاا  لذائف  في ل  ئذع  ةتصا امااع ئ   متي تل

 . ملقائيظ نطاقظ ت نم ىًه  مصفظ ملان م لال أم يحا  مدفتش  مًي صفظ  مقنطيظ 

 المادة السابعة عشرة

و يا د أم ت كا لمل  ما ظ  مدةتصظ نامتفتيش أ   مدفتشيم أيظ   انام لقافيظ تت ع نانا لال أل ئ   

   مقداا. مفقاا أ  تةا نامناطظ أ   محيال  مالدديم مادفتشيم فل لالقت   ن صحاي  مقدا 

 يرجى بيان ما يلي:

  ؟خريأهل تسند إلى الجهة المختصة بالتفتيش أو المفتشين واجبات إضافية 

 نق 

  ذلك.يتناول  الذيالنص التشريعي في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان 

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

 المادة الثامنة عشرة

 قا  شتع طام  منالدظ   مصحظ  مد نيظ  متل يتطان ا دنح  متع ةي  نإقادظ  يشاع  ا اد  متفتيش فل

  مدنشآم.

 يرجى بيان ما يلي:

  لمزنح الالزمزة هل يوجد دور لجهاز التفتيش فزى وضزع اشزتراطات السزالمة والصزحة المهنيزة

 المنشآت؟التراخيص بإقامة 

 نق 

  ذلك.يتناول  الذيالنص التشريعي في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان 

ي ال ا اد دتةص  ماتفتيش في دااا  منالدظ   مصحظ  مد نيظ  شاع  في  قا  شتع طام  منالدظ 

 .ن ا دنح  متع ةي  نإقادظ  مدنشآم  مصحظ  مد نيظ  متي يتطا
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 المادة التاسعة عشرة

كا ل مظ  متنني    متكادا نيم تفتيش  مقدا  تفتيش  مت دينام  واتداليظ كادا كام ًم   فييت  

 قع عيا.

 يرجى بيان ما يلي:

  االجتماعية؟هل يوجد تنسيق وتكامل بين تفتيش العمل وتفتيش التأمينات  

 نق 

  ذلك.يتناول  الذي التشريعيالنص 

ل ملميا  إلاع د م نامد  منيام ف ن  في حامظ  ا ل  مدفتش مقدام  غيذع دذتدم لاي ذا نامدنشذآم  متذي  طنلا

 . مت دينام  مدةتصظ وتةاً  مالد يت   متفتيش لاي ا فإن  يت  لعناا نيام ن ا لمل دكتي 

 المادة العشرون

 يحلع أم تك م م  أيظ دصاحظ شةصيظ دناشعخ أ   نند ىظهياي لال دفتش  مقدا أم يتلى لدا  

 لاي ا.يل   نامتفتيش   متيغيع دناشعخ فل  مدنشآم 

 يرجى بيان ما يلي:

  ذلك.يتناول  الذي التشريعيالنص 

ىا في دفذتش  مقدذا دن ذا ت فعن   ملع ع  مصالع نلميا  إلاع د م نامد  مًكع لال للخ شع ط ياي 

 .ماعقانظ نل ئعخ  ةتصاص أو يك م م  دصاحظ دناشعخ أ  غيع دناشعخ نامدنشآم  مةاققظ 

 المادة الحادية والعشرون

نع دم أنع ع  مد نظ يطاا لاي  ةالا قياد  ند دت  أ  أم ين ح  أييحلع لال دفتش  مقدا أم يكشد 

  نامتفتيش.ألم لمل  مليا    متيندصلع  مشك ى أ   مدقا دام 

 يرجى بيان ما يلي:

  أثنززاء قيامززه  المهنززةسززر مززن أسززرار  أي الكشززف عززنمفززتش العمززل  يحظززر التشززريع علززيهززل

 بالتفتيش؟

 نق 
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  هززل يحظززر علززى مفززتش العمززل أن يبززوح بمصززدر الشززكوى أو المعلومززات التززى أدت إلززى القيززام

 بالتفتيش؟

 نق 

  ذلك.يتناول  الذي التشريعيالنص 

أ اذذي لميذذا  إلاذذع د م نذذامد  مذذًكع لاذذل دفذذتش  مقدذذا دع لذذاخ  متذذد    منذذعيظ  متادذذظ نامننذذنظ منحذذل 

 .ةاصظ أنداد دللدي  مشكا ي  مشكا ى

 المادة الثانية والعشرون

ًمذذ   ملذذ  نيم   مذذنل    ماذذ  ئح  فذذيندذذا   مقالقذذظهيلذذ   دفذذتش  مقدذذا ندع قنذذظ تطنيذذ   متشذذعيقام ً م 

  تفاقيذام  ل متذ ه  تفاقيذام  مقدذا  مقعنيذظ   مل ميذظ  مدصذلق لاي ذا دذم قنذا  ند ان اه  ملع ع م  مصالعخ 

  ماداليظ. مقدا 

 يرجى بيان ما يلي:

  يقوم مفزتش العمزل بمراقبزة تطبيقهزا؟ وهزل تشزمل اتفاقيزات العمزل العربيزة  التيالتشريعات  هيما

 الجماعية؟ات العمل وأيضا اتفاقي الموقرة، والدولية المصدق عليها من قبل دولتكم

يل   دفتش  مقدا ندع قنظ تنفيً أحكا  قان م  مقدا ندا يكفا  محدايظ  مالددظ مطعفي  إلنتاج  ندذا يت  فذ  

  ماداليظ.دا  وتفاقيام  مل ميظ   مقعنيظ في ىً   مش م  كًم   تفاقيام  مقدا 

  ذلك.يتناول  الذي التشريعيالنص 

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

 المادة الثالثة والعشرون

يذذد ل دفذذتش  مقدذذا أصذذحاي  مقدذذا   مقدذذاا نامدقا دذذام   إلعشذذال م  متذذل تنذذاللى  فذذل تطنيذذ  

  منافًخ. متشعيقام 

 يرجى بيان ما يلي:

 تطبيززق  فززيلمفززتش العمززل تجززاه أصززحاب األعمززال والعمززال للمسززاعدة  وقززائي هززل يوجززد دور

 النافذة؟التشريعات 

 نق 
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  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

ل ملميا  إلاع د م نامد  مًكع فإن  يتقيم لال  مدفتش أ ناد  مديذاعخ  متفتيشذيظ ت ليذظ طذعد  إلنتذاج   فلا

إلد مذذظ  مقداميذذظ  دنذذاللت  لاذذل لد مذذظ  مدةامفذذام  ملاناذذظ م لعشذذال صذذاحي  مقدذذا لمذذل كيفيذذظ تنفيذذً  ملذذ  نيم 

 . مف عيظ

 المادة الرابعة والعشرون

ياي لال دفتش  مقدا أم يناغ  مناطظ  مدةتصظ ن  ا   منل    م رع م  متذل يكتشذف ا حذيم دع قنتذ  

 متالفي ا.ن لد  تةاً  إلاع د م  مالددظ   مقداهتطني  تشعيقام 

 يرجى بيان ما يلي:

  مفتش العمل بأن يبلزغ عزن أوجزه الزنقص والثغزرات حزين مراقبتزه تطبيزق تشزريعات يكلف هل

 العمل؟ 

 نق 

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

ل مذذلميا  إلاذذع د م نذذامد  ف نذذ  لً  تكشذذد مادفذذتش أ نذذاد  متفتذذيش أيذذظ دالحلذذام أ  لذذ  ىع   مذذًكعه فلذذا

تقذليا  متشذعيا أ  لصذل ع تشذعيا اليذل ياذي أم يناذغ عئانذت  مد  فذاخ  إلل عخ  مدةتصذظ  يتطايتنتللي أ  

 .  مقدا لال  تةاً  ملع ع  مدنانينًم  إلاع د  ملع نام  مالددظ 

 المادة الخامسة والعشرون

 . تناع  نائا  دتطانام  منالدظ   مصحظ  مد نيظ في إلنتاج  طعفيينالل دفتش  مقدا 

 لي:يرجى بيان ما ي

 هل يوجد دور لمفتش العمل للمساعدة فى اتباع وسائل ومتطلبات السالمة والصحة المهنية؟ 

 نق 

 المادة السادسة والعشرون

ل م لةطاع  ميالهن اع  أ    ب قامهكا  فيمدفتش  مقدا لة ا أداكم  مقدا بل د   ان  نحعيظ تادظ 

 نان .

أم ينل   متفتيش لال أداكم  مقدا ً م  مطنيقظ  مةاصظ ندا يتناني دا   م طني يا د ماتشعيا 

 طنيقت ا.
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 يرجى بيان ما يلي:

 أماكن العمل بحرية فى كزل األوقزات ودون أخطزار حق دخول لمفتش العمل  يعطي التشريع هل

  سابق؟

 نق 

  ،)هل يوجد استثناء من ذلك لبعض أماكن العمل؟في حالة الرد ب)نعم 

 نذذت ناد نامننذذنظ ماشذذعكام   مدنشذذآم  متذذي تذذد  ا نشذذاط ا ل ةذذا  مدنطلذذظ  محذذعخ  مقادذذظ حيذذل يذذت  ي اذذل 

 لةطاع  مدنطلظ  مقادظ مالنت داع   مدناط   محعخ ند  ليل لاع د  متفتيش.

 المادة السابعة والعشرون

 ند دت .يقع دا م  يع أم ًم  قل  ماتفتيشهيةطع دفتش  مقدا صاحي  مقدا ن ا له ل ةا دكام  مقدا 

 

 يرجى بيان ما يلي:

  هل ينص التشريع على أخطار صاحب العمل بوجود مفتش العمل داخل مكان العمل؟ 

 نق 

 إن وجدت.ستثناءات برجاء بيان اال 

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

 

 الثامنة والعشرونالمادة 

 )لال مدنش خ  فيأ   مقادايم  يد ا هأ  دم   مقداهمدفتش  مقدا أ ناد ت ليظ د دت   ونتفناع دم صاحي 

 لم أيظ دقا دام قع عيظ تتقا  نتطني  تشعيقام  مقدا. ش  ل(أ  أدا    نفع له

 يرجى بيان ما يلي:

  سبيل حصوله على معلومات ضرورية بشأن تطبيق تشريعات  فيلمفتش العمل يتيح التشريع هل

 المعلومات؟العمل اثناء تأدية مهمته أن يستفسر من صاحب العمل أو من يمثله أو العمال عن هذه 

 نق 
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  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

لاي   أ اي لميا  إلاع د م لال  مدفتش نت ا صاحي  مقدا أ   مقداا مالنتفناع لدا يعغي  م ق د

 دل نيانام أ  دقا دام تفيل  متفتيش.

 

 المادة التاسعة والعشرون

يا د مدفتش  مقدا  نتللاد صاحي  مقدا أ  دم يد ا  أ  أى لادا فل  مدتننظ  متل يل   نامتفتيش 

   ان .لً   ال أم ًم  قع عيا بل د   ونتفناع مهن لد ت اي   دكتن هلمل  لاي اه

 يرجى بيان ما يلي:

  هل يجوز لمفتش العمل أن يستدعى صاحب العمل أو من يمثله أو أى عامل إلى مكتبه بهزدف

 عن بعض األمور المتعلقة بالتفتيش. راالستفسا

 نق 

 

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

دم قذان م  مقدذا ن نذ  ياذي لاذل أصذحاي  بلدذاا أ  دذم ينذ ي لذن    ونذتاانظ  235 نصم  مدالخ 

 م  .مطانات   نامحق ع  ًم  في  مد  ليل  متي يحللىا دفتش  مقدا 

 المادة الثالثون

نرعض   مدنتاامهدكام  مقدا أ   فييندح مدفتش  مقدا أةً لينام دم  مد  ل  مدنتقداظ أ   مدتل  مظ 

  متحايا.دا لةطاع صاحي  مقدا ننتياظ   مقداهتحايا   وطدئنام لال نالدظ  صحظ  مقداا  نيئظ  م

 يرجى بيان ما يلي:

 لمفزتش العمزل أخزذ عينزات مزن المزواد المسزتعملة أو المتداولزة فزى مكزان العمزل أو  يسزمح هل

 العمل؟المنتجات بغرض التحليل للحفاظ على سالمة وصحة العمال وبيئة 

 نق 

  التحليل؟هل يخطر صاحب العمل بنتيجة 

 نق 
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  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

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

 

 

 المادة الحادية والثالثون

 أةً ننخ أ  ص ع دن ا لً   ال  أةعىهأ  أيظ   ائ    ملفاتعهمدفتش  مقدا أم يطاا لال  مناالم أ  

 بل د د دت . قع عيأم ًم  

 يرجى بيان ما يلي:

  وأن  العمزل،مكزان  فزيهل يسمح لمفتش العمل بزاالطالع علزى السزجالت أو أيزة وثزائق أخزرى

 الضرورة؟يأخذ نسا أو صور منها فى حالة 

 نق 

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

دم قان م  مقدا لاذل أصذحاي  مقدذا أ  دذم ينذ ي لذن   أم ينذ ا   د دذظ دفتشذي  234 أ انم  مدالخ

 .  منيانام  مالددظ بل د د دت    مقدا  أم يللد   م    مدنتنل م

 المادة الثانية والثالثون

 با دخ   مدقل م  مدنتقداظ ن لد  مدحافلظ  في منل   ن  حيمدفتش  مقدا لصل ع  متقايدام إلد مظ 

  مقداا.لال نالدظ  صحظ 

أ   نتصل ع  ب  دع  لصل عه فل حامظ  ا ل ةطع  شي  ي لل نالدظ  مقداا أ  صحت   م  ناطظ 

ًم   م قد  مكال أ   فيندا   م طنيهيلععىا  متشعيا   متي مالددظ إلد مظ  مدةامفظ  فلا مألحكا    إلاع د م 

 ماقدا. ي مادئ

 يرجى بيان ما يلي:

 ما هي صالحيات مفتش العمل في حالة وجود خطر يهدد سالمة العمال وصحتهم؟ 

فذي حامذذظ  اذ ل ةطذذع ي ذذلل نذالدظ  مقدذذاا  صذحت   فإنذذ  يذذت   ةطذاع دكتذذي  منذالدظ   مصذذحظ  مد نيذذظ 

  مش م. مدةت  وتةاً  مالد  في ىً  



366 

  
 

  ذلك.تتناول  التيالنصوص التشريعية 

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

 المادة الثالثة والثالثون

 يحلل تشعيا كا ل مظ  ند اد هياتد  صاحي  مقدا   مقادا نامتقا م دا دفتش  مقدا  تن يا قياد  

  مدفتش.أ  يدتنا لم  متقا م دا   متفتيشهتفعض لال كا دم يقعقا ألداا   متي مقل نام 

 يرجى بيان ما يلي:

  العمل؟هل يلزم التشريع صاحب العمل والعامل بالتعاون مع مفتش 

 نق 

  عقوبزات معينزة علزى مزن يعرقزل أعمزال التفتزيش أو  دولزتكم المزوقرة فزيهل يفرض التشزريع

 المفتش؟يمتنع عن التعاون مع 

 نق 

  ذلك.تتناول  التيالنصوص التشريعية 

دذم قذان م  مقدذا دقاقنذظ طذا دذم يقعقذا ألدذاا  متفتذيش أ  يدنذا لذم  متقذا م دذا  257أ انم  مدالخ 

  مدفتش.

 المادة الرابعة والثالثون

 نامتفتيش.تقتدله  ما ظ  مدةتصظ   مًييحعع دفتش  مقدا تلعيع  ح ا دياعت   متفتيشيظ  فلا ماند ًج 

 بيان ما يلي:يرجى 

 هل يوجد نموذج معتمد لتقارير التفتيش؟ 

 نق      

  وهزل يقزوم بتقزديم تقريزر  التفتزيش؟مفتش العمل بعد إتمام عملية ما هي المهام التي يقوم بها

 ؟من جهة عمله وفقا للنموذج المعتمد

( تفتيش دم أصي 7)يل    مدفتش ن  نام نتياظ  متفتيش في لفتع ةا  ننيظ لد مظ  مدةامفام ند ًج عق  

 +  مدصلع
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  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

  مًكع.لميا  إلاع د م نامد 

 المادة الخامسة والثالثون

 يتةً دفتش  مقدا حيم قياد  ند اد   إلاع د  مدناني ملعد  دقاماظ  مدةامفام دم نيم:

  مدةامفظ.لنل د  منصح   إلعشال نش م كيفيظ تالفل  -

  مدةامفظ.متالفل  شف يت اي  تنني   -

 متل ع   مدةامفظ ةالا دلخ دقينظ. كتانيت اي  لنً ع  -

 نامدةامفظ.تحعيع دحقع  -

 صحت  .ملعد ةطع ل ى  ي لل نالدظ  مقداا أ    مف عي تةاً لاع د م  متنفيً  -

 يرجى بيان ما يلي:

  حالززة وجززود  فززيهززل يززنص التشززريع علززى التززدرج فززى اإلجززراءات التززى يتخززذها مفززتش العمززل

 مخالفات؟

 نق 

  هذه اإلجراءات؟ هيما 

 .لد مت  يت  تحعيع دحقع ف عي ن ا لً  كانم  مدةامفام دم  من ع  مًي و يدكم

أدا لً  كانم دم  من ع  مًي يدكم لد مت  فإن  يت  دنح  مدنش خ لنً ع ل مدلخ   حلخ يتقدم د اذظ شذ ع  يذت  

  ملان نيظ.ةً قله  إلاع د م متنني  لال صاحن ا نإد مت ا ةالا ىًه  مد اظ  لو يت

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

 لميا  إلاع د م نامد  مًكع

 المادة السادسة والثالثون

تقله  ما ظ  مدةتصظ   مًييع لل دفتش  مقدا حيم تحعيعه دحقع  مدةامفظ أم يك م  ف   مند ًج 

 نامتفتيش.
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 يرجى بيان ما يلي:

  يلتزم به مفتش العمل؟محضر مخالفة  يوجد نموذج لتحريرهل 

 نق 

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

ل ملميا  إلاع د م فإن  ياي أم ينت في دحعع  مدحقع اديا  منيانام  مدل نظ نند ًج    مدحقع. فلا

 المادة السابعة والثالثون

  متيأ  لم طعي   ما ظ  مدةتصظ نامتفتيش  دناشعخهيعفا دحقع قنط  مدةامفظ لمل  مناطظ  ملقائيظ 

  م طني.ين  لاي ا  متشعيا   متي ًم   فلا مإلاع د م   مدفتشهيتنق ا 

 يرجى بيان ما يلي:

 ما هو االجراء الذي يتبعه مفتش العمل بعد ضبط المخالفة؟ 

يل    مدفتش نتحعيع دحقذع نامدةامفذام  متذي ي نذم  عتكان ذا  ينذت د اديذا  منيانذام  مدل نذظ نندذ ًج 

 . مي    متامي متحعيعه لال  بك ع مدحقع  يت  لعناا  مدحقع لمل قن   مشعطظ  مدةت  في 

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

  مًكع.لميا  إلاع د م نامد 

 المادة الثامنة والثالثون

 .يك م مدحقع قنط  مدةامفظ  مل خ  م ن تيظ لمل أم ي نم  مقكس

 

 يرجى بيان ما يلي:

  الثبوتية أمام القضاء؟حجية محضر المخالفة، هل يحوز القوة  هيما  

  ملقاد.دحقع  مدةامفظ يا د  محايظ أدا  

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

  مقدا.قان م 
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 المادة التاسعة والثالثون

 مننظ لال  بقاه  تك م  فيينقل ا اد  متفتيش لمل لاع د  متفتيش لال  مدنش خ  م  حلخ دعخ   حلخ 

 شك ى.أ  نناد لال   نتلائيظهأ   تتنقي هأ   ل عيظهدياع م  متفتيش 

 يرجى بيان ما يلي:

  التفتيش؟عدد مرات التفتيش على المنشأة الواحدة فى السنة؟ وكيف تنظم زيارات  هوما 

ل ماةطذظ  منذن يظ   مشذ عيظ  يلذ    ياعي  مدفتش لال  مدنش خ  م  حذلخ دذعتيم لاذل  بك ذع كذا لذا   فلذا

  منان .نإلالخ  متفتيش مدتانقظ نتائأ  متفتيش 

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

  مًكع.لميا  إلاع د م نامد 

 

 المادة األربعون

ه  متاميلم نشاطات ا ةالا فتعخ و تتاا د ن ايظ  مقا   تقل  ما ظ  مدةتصظ نامتفتيش تلعيع  نن يا شادال

قا  ن ا ا اد  متفتيشه  تعنا ننةظ دن  لمل دكتي  مقدا  مقعنل ةالا  ال ظ أش ع   متييتنا ا  مفقاميام 

  صل عه.دم تاعيخ 

 يرجى بيان ما يلي:

  ؟شامل عن نشاط الجهة المختصة بالتفتيش سنويهل يتم إعداد تقرير 

 نق 

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

ل ملميا  إلاع د م فإن  يت  للل ل تلعيع نن ي شادا لم نشاط    متفتيش. فلا

 

  العربي؟هل يتم إرسال نسخة من تقرير التفتيش إلى مكتب العمل 

 نق 
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

، 20، 19، 18، 16، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 1التشريعية ألحكام المواد:  التغطية توفر -1

23 ،24 ،25 ،26 ،28 ،29 ،31 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40. 

 ر وسائل أو تسهيالت نقل للمفتشين.بتوفيالخاصة  (13المادة )التشريعية ألحكام التغطية  توفر عدم -2

، 21، 17، 15، 14، 13، 3، 2للجنة التأكد من وجود التغطية التشريعية ألحكام المواد  لم يتسن   -3

 نظراً لعدم إدراج نصوص التشريعات التي تغطي هذه األحكام ضمن التقرير.   32، 30، 29، 27، 22

 

* * * 

 اإلتفاقيات غير الُمصادق عليها

 بشأن المرأة العاملة. 1976( لسنة 5العربية رقم ) اإلتفاقية  -أ

 اد  عيذظ دصذع  مقعنيذظ دم 1976 ( مننظ5 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

  ااد في  معل دا ياي: –

 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ على هل تم عرض االتفاقية  -1

 نق 

 هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ من -2

 د عخ  مل ى  مقاداظ ىي  مناطظ  مدةتصظ نامتصلي  لال  وتفاقيظ  ًم  نقذل لع نذت ا دذا  ما ذام ً م 

  إلقع عه. مصاظ    لعق ا لال دااس  من  ي 

 ذته هذه السلطة؟اتخي الذ اإلجراءما هو  -3

  لعااد  متصلي

 اآلن؟وجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى تهل  -4

 نق 

  .ىًه  مصق نام يعال تحليل)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

حتذذل  2003( منذذنظ 12تاذذعى  د عخ  ملذذ ى  مقاداذذظ حاميذذا نقذذض  متقذذليالم لاذذل قذذان م  مقدذذا عقذذ  )

 ني  أحكا   وتفاقيظ.قعنيظ   مل ميظ  و يتقاعض دا تط  دا دقاييع  مقدا  ميت  د
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سياسية، اقتصادية، هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن ) -5

  الا(؟... اجتماعية

 و □

 .ىًه  مصق نام يعال تحليل)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

على االتفاقية بهدف تسهيل التصديق  سابقة الذكر،هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات  -6

  مستقبال؟

 و □

  االتفاقية؟ل التصديق على يهل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسه -7

 نق 

 يعال ت قيح ىًه  إلاع د م.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

 مقعض لال  ما ام  مدقنيظ ملع نظ  وتفاقيظ  لنل د  معأي نشذ م  متصذلي  دذم للدذ   ذ   مقذعض لاذل 

 دااس  من  ي

 تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ في االتفاقية االسترشاد بأحكام هل تم -8

 نق 

 يعال نيام  منص    متي ت  في ا  ونتعشال.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

ندذا يتذ  ئ   2003( منذنظ 12ت   قا أحكا   وتفاقيظ في  ولتناع حيم أةعى تقليا قان م  مقدا عق  )

 دا دقاييع  مقدا  مقعنيظ   مل ميظ.

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ه -9

 نق 

 يعال تحليل ن ع  ملل   مفني  مدطا ي.)نعم( * في حامظ  إلاانظ ي

نشذذ م  مدذذعأخ  مقاداذذظ  1976( منذذنظ 5لدذذا نذذل  م  ل ع م تلعينيذذظ مشذذعح  ت قذذيح أحكذذا   وتفاقيذذظ )

ا ندذذا يتذذ  ئ  دذذا أحكذذا   مقاداذذظ   ملذذائديم لاذذل  متفتذذيش لاذذل  مدذذعأخ  عقانذذظ تنفيذذً قذذان م  مقدذذ ًمذذ  مادذذعأخ 

 . وتفاقيظ
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تمشيا مزع  التقرير،بلدكم حين إعدادكم لهذا  فيل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال ه -10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17ه المادة )يما تقض

 نق 

 يعال نيام عأي  مدنلدام  متي ت   متنني  دق ا.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

ت  لعناا ننةظ دم  متلعيع لمل دنلدذام أصذحاي  بلدذاا   مقدذاا  نذ د نذ  فيك  نذ ي تقايلذام تذعل 

 لمينا.

  التقرير: الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا 
  مقاداظ.ل ى  إلل عخ  مقادظ مادتتدع م   وتفاقيام ن د عخ  م

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

ل في إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقية على السلطة ة علماً بما جاء في التقرير، وتأماللجن أخذت

 المختصة بالتصديق وهي البرلمان. 

 

* * * 

 

 بشأن الحريات والحقوق النقابية. 1977( لسنة 8العربية رقم ) اإلتفاقية -ب

 اد  عيظ دصع  مقعنيظدم  1977 ( مننظ8 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

  ااد في  معل دا ياي: –

 هل تم عرض االتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟  -1

 نق 

 هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ من -2

 د عخ  مل ى  مقاداظ ىي  مناطظ  مدةتصظ نامتصلي  لال  وتفاقيظ  ًم  نقل لع نت ا دا  ما ام ً م 

  من  ي. مصاظ    لعق ا لال دااس 

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ -3

 لعااد  متصلي 
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 دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟ هل توجد صعوبات تشريعية تحول -4

 نق 

 * في حامظ  إلاانظ ي)نق (ه يعال تحليل ىًه  مصق نام. 

 قان م  2003( مننظ 12تاعى  د عخ  مل ى  مقاداظ حاميا نقض  متقليالم لال قان م  مقدا عق  )

دا دقاييع  مقدا  مقعنيظ   مل ميظ  و يتقاعض دا  ندا يت  ئ  1976( مننظ 35 منلانام  مقداميظ عق  )

  وتفاقيظ.تطني  أحكا  

هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن )سياسية، اقتصادية،  -5

 اجتماعية... الا(؟ 

 و

 * في حامظ  إلاانظ ي)نق (ه يعال تحليل ىًه  مصق نام.

تغلب على الصعوبات سابقة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على االتفاقية هل هناك تصورات لديكم لل -6

 مستقبال؟ 

 و

 * في حامظ  إلاانظ ي)نق (ه يعال تللي  ىًه  متص ع م.

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟  -7

 نق 

 * في حامظ  إلاانظ ي)نق (ه يعال ت قيح ىًه  إلاع د م.

ت   مقعض لال  ما ام  مدقنيظ ملع نظ  وتفاقيظ  لنل د  معأي نش م  متصلي  دم للد      مقعض لال 

  من  ي.دااس 

 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ -8

 نق 

 * في حامظ  إلاانظ ي)نق (ه يعال نيام  منص    متي ت  في ا  ونتعشال.

ت   قا أحكا   وتفاقيظ في  ولتناع حيم أةعى تقليا لال  مل  نيم نامفظ  مًكع ندا يت  ئ  دا دقاييع  مقدا 

   مل ميظ. مقعنيظ 
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 هل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ -9

 نق 

  مفني  مدطا ي. * في حامظ  إلاانظ ي)نق ( يعال تحليل ن ع  ملل 

نشذ م  محعيذام   محلذ ق  1977( منذنظ 8لدا نل  م  ل ع م تلعينيذظ مشذعح  ت قذيح أحكذا   وتفاقيذظ )

  م طنيظ . منلانيظ   ملائديم لال  متفتيش لال  مدعأخ  عقانظ تنفيً قان م  مقدا ندا يت  ئ  دا  متشعيقام 

ي بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشيا مع هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال ف -10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17ما تقضيه المادة )

 نق 

 * في حامظ  إلاانظ ي)نق (ه يعال نيام عأي  مدنلدام  متي ت   متنني  دق ا.

 لمينا.ت  لعناا ننةظ دم  متلعيع لمل دنلدام أصحاي  بلداا   مقداا  ن د ن  فيك  ن ي تقايلام تعل 

  :الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير 

  مقاداظ. إلل عخ  مقادظ مادتتدع م   وتفاقيام ن د عخ  مل ى 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

اللجنة علماً بما جاء في التقرير، وتأمل في إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقية على السلطة  أخذت

 المختصة بالتصديق وهي البرلمان. 

 

* * * 

 بشأن المفاوضة الجماعية. 1979( لسنة 11اإلتفاقية العربية رقم ) -ج

              اد  عيظ دصع  مقعنيظ دم 1979 مننظ( 11 وتفاقيظ  مقعنيظ عق  ) صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا 

  ااد في  معل دا ياي: –

 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ على هل تم عرض االتفاقية  -1

 نق 
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 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ -2

 د عخ  مل ى  مقاداظ ىي  مناطظ  مدةتصظ نامتصلي  لال  وتفاقيظ  ًم  نقذل لع نذت ا دذا  ما ذام ً م 

  من  ي. مصاظ    لعق ا لال دااس 

 ذته هذه السلطة؟اتخي الذ اإلجراءما هو  -3

  لعااد  متصلي

 اآلن؟وجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى تهل  -4

 نق 

  .ىًه  مصق نام يعال تحليل)نعم(، حامظ  إلاانظ ي* في 

 قذان م  2003( منذنظ 12تاعى  د عخ  مل ى  مقاداظ حاميا نقذض  متقذليالم لاذل قذان م  مقدذا عقذ  )

ندذذا يتذذ  ئ  دذذا دقذذاييع  مقدذذا  مقعنيذذظ   مل ميذذظ  و يتقذذاعض دذذا  1976( منذذنظ 35 منلانذام  مقداميذذظ عقذذ  )

  وتفاقيظ.تطني  أحكا  

سياسية، اقتصادية، هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن ) -5

  الا(؟... اجتماعية

 و

 .ىًه  مصق نام يعال تحليل)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

بهدف تسهيل التصديق على االتفاقية  سابقة الذكر،هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات  -6

  مستقبال؟

 و

 متص ع م.ىًه   يعال تللي )نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

  االتفاقية؟ل التصديق على يهل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسه -7

 نق 

 يعال ت قيح ىًه  إلاع د م.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

ت   مقعض لال  ما ام  مدقنيظ ملع نظ  وتفاقيظ  لنل د  معأي نش م  متصلي  دم للد      مقعض لال 

  من  ي.دااس 
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 تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ في االتفاقية االسترشاد بأحكام هل تم -8

 نق 

 يعال نيام  منص    متي ت  في ا  ونتعشال.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

ت   قا أحكا   وتفاقيظ في  ولتناع حيم أةعى تقليا لال  مل  نيم نامفظ  مًكع ندذا يتذ  ئ  دذا دقذاييع 

   مل ميظ. مقدا  مقعنيظ 

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ه -9

 نق 

  مفني  مدطا ي. يعال تحليل ن ع  ملل )نعم( * في حامظ  إلاانظ ي

نشذذ م  مدفا قذذظ  1979( منذذنظ 11لدذذا نذذل  م  ل ع م تلعينيذذظ مشذذعح  ت قذذيح أحكذذا   وتفاقيذذظ )

  ماداليظ   ملائديم لال  متفتيش لال  مدعأخ  عقانظ تنفيً قان م  مقدا ندا يت  ئ  دا  متشعيقام  م طنيظ  .

تمشيا مزع  التقرير،كم حين إعدادكم لهذا بلد فيل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال ه -10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17ه المادة )يما تقض

 نق 

 يعال نيام عأي  مدنلدام  متي ت   متنني  دق ا.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

تذعل ت  لعناا ننةظ دم  متلعيع لمل دنلدذام أصذحاي  بلدذاا   مقدذاا  نذ د نذ  فيك  نذ ي تقايلذام 

 .لمينا

  التقرير: الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا 
  مقاداظ. إلل عخ  مقادظ مادتتدع م   وتفاقيام ن د عخ  مل ى 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

اللجنة علماً بما جاء في التقرير، وتأمل في إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقية على السلطة  أخذت

 المختصة بالتصديق وهي البرلمان. 

 

* * * 
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 بشأن عمل األحداث. 1996( لسنة 18اإلتفاقية العربية رقم ) -د

             اد  عيظ دصع  مقعنيظدم  1996 ( مننظ18 صا دكتي  مقدا  مقعني تلعيع ح ا  وتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

  ااد في  معل دا ياي: –

 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ على هل تم عرض االتفاقية  -1

 نق 

 

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ -2

 د عخ  مل ى  مقاداظ ىي  مناطظ  مدةتصظ نامتصلي  لال  وتفاقيظ  ًم  نقذل لع نذت ا دذا  ما ذام ً م 

  من  ي. مصاظ    لعق ا لال دااس 

 ذته هذه السلطة؟اتخي الذ اإلجراءما هو  -3

  لعااد  متصلي

 اآلن؟وجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى تهل  -4

 نق 

  .ىًه  مصق نام يعال تحليل)نعم(، حامظ  إلاانظ ي* في 

 قذان م  2003( منذنظ 12تاعى  د عخ  مل ى  مقاداظ حاميا نقذض  متقذليالم لاذل قذان م  مقدذا عقذ  )

ندذذا يتذذ  ئ  دذذا دقذذاييع  مقدذذا  مقعنيذذظ   مل ميذذظ  و يتقذذاعض دذذا  1976( منذذنظ 35 منلانذام  مقداميذذظ عقذذ  )

  وتفاقيظ.تطني  أحكا  

سياسية، اقتصادية، ل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن )ه -5

  الا(؟... اجتماعية

 و

 .ىًه  مصق نام يعال تحليل)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

بهدف تسهيل التصديق على االتفاقية  سابقة الذكر،هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات  -6

  مستقبال؟

 و
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 متص ع م.ىًه   يعال تللي )نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

  االتفاقية؟ل التصديق على يهل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسه -7

 نق 

 يعال ت قيح ىًه  إلاع د م.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

ت   مقعض لال  ما ام  مدقنيظ ملع نظ  وتفاقيظ  لنل د  معأي نش م  متصلي  دم للد      مقعض لال 

  من  ي.دااس 

 تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ في االتفاقية االسترشاد بأحكام هل تم -8

 نق 

 يعال نيام  منص    متي ت  في ا  ونتعشال.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

ت   قا أحكا   وتفاقيظ في  ولتناع حيم أةعى تقليا لال  مل  نيم نامفظ  مًكع ندذا يتذ  ئ  دذا دقذاييع 

   مل ميظ. مقدا  مقعنيظ 

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ه -9

 نق 

  مفني  مدطا ي. يعال تحليل ن ع  ملل )نعم( * في حامظ  إلاانظ ي

نشذ م لدذا  بحذل ل  1996( منذنظ 18لدا نل  م  ل ع م تلعينيظ مشعح  ت قيح أحكذا   وتفاقيذظ )

  م طنيظ.  ملائديم لال  متفتيش لال  مدعأخ  عقانظ تنفيً قان م  مقدا ندا يت  ئ  دا  متشعيقام 

تمشيا مزع  التقرير،بلدكم حين إعدادكم لهذا  فيل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال ه -10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17ه المادة )يما تقض

 نق 

 يعال نيام عأي  مدنلدام  متي ت   متنني  دق ا.)نعم(، * في حامظ  إلاانظ ي

تذعل ت  لعناا ننةظ دم  متلعيع لمل دنلدذام أصذحاي  بلدذاا   مقدذاا  نذ د نذ  فيك  نذ ي تقايلذام 

 .لمينا

  التقرير: الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا 
  مقاداظ. إلل عخ  مقادظ مادتتدع م   وتفاقيام ن د عخ  مل ى 
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 ما يلي:* وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى 

اللجنة علماً بما جاء في التقرير، وتأمل في إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقية على السلطة  أخذت

 المختصة بالتصديق وهي البرلمان. 

* * * 

 

 الجزء الثاني

 متابعة الردود على مالحظات لجنة الخبراء القانونيين

 

ل دطا نذ  ل عل (28)عل ل لال  مدالحلام  منانلظ ماانذظه  ًمذ  دذم أصذا  (23) صا دم  مل ا  مقعنيظ  ىذً   ا

للل ل دم  معل ل مذ  في  مادد  ب ا دم ىً   متلعيعه ن م  لمي مًم  تتكل  ماانظ لال دا نن   أشاعم   مقا .

 ددا ينني ةاال في  مدتانقظ ينتأ لن  لل  تدكم  ماانظ دم د  صاظ  مح  ع دا ىًه هدم  مل ا  بلقادتعل 

  ا. مصق نام  متي تقتعق متاا د  م ص ا لمل ف   دشتع    مل ا ح ا  مدالحلام  متي تقني ا

 

 أوالً: دول ردت على المالحظات

 نتقعقم  ماانظ عل ل  مل ا  متي تالاىا دكتي  مقدا  مقعني ىً   مقا  لال دالحلات ا  منانلظ نش م نقض 

 يلي:، وهي كما  إلتفاقيام

 (16 / 13 / 12 / 11) بعقا   إلتفاقيام  مقعنيظ ً م :  ة الهاشميةاألردنيالمملكة  -1

 )16  /3 مقعنيظ ً م  بعقا  ) إلتفاقيام: ا الشعبية الديمقراطيةالجمهورية الجزائرية  -2

 (19/  18/  16/  14/  12/  11/  8 / 5 / 4 بعقا  ) إلتفاقيام  مقعنيظ ً م  : جمهورية السودان -3

 (16 بعقا  ) إلتفاقيام  مقعنيظ ً م  : جمهورية العراق -4

 (16/  15 بعقا  ) إلتفاقيام  مقعنيظ ً م  : دولة قطر -5

 (18/  16/  12 بعقا  ) إلتفاقيام  مقعنيظ ً م  : الجمهورية اللبنانية -6

 (16/  4 بعقا  ) إلتفاقيام  مقعنيظ ً م  : جمهورية مصر العربية -7
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 ردود الدول على مالحظات اللجنة دراسة 

 

 ة الهاشميةاألردنيالمملكة  -1    

 

  بشأن المفاوضة الجماعية 1979سنة ( ل11اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

دذذم  مدداكذذظ ( 11 صذذا لمذذل دكتذذي  مقدذذا  مقعنذذي عل لاذذل دالحلذذظ  ماانذذظ حذذ ا  إلتفاقيذذظ  مقعنيذذظ عقذذ  )

 : متامي ااد  معل لال  منح    بعلنيظ  م اشديظه

 -يلي: ( من االتفاقية على ما 2نص البند ) -

ادفا قذذظ  ماداليذذظ   وا ذذدخ   إلاذذع د م  مدتقالذذظ ن ذذا ل م إلطذذاع  ملذذان ني ميذذنل  تشذذعيا كذذا ل مذذظ  ) 

 . وتفاقيظ( مدناس نحعيظ  مدفا قظ  ماداليظ  مدكف مظ ندلتقل ىًه 

 واذع د م  مدتقالذظ نامدفا قذام  1996( منذنظ 8ل  مفصا  م اني لشع دم قذان م  مقدذا  وعلنذي عقذ  )لح

 مقداميذذظ  ماداليذذظ دذذم ةذذالا دنذذل ي  مت فيذذ   ( دذذالخ دنذذ  دع حذذا  مند لذذام23 ماداليذذظ حيذذل تقذذدنم )

كا دعحاذظ دذم  مدع حذا   مدذلل   مقداميظ  أ قح نشكا ااي ةصائ   لع د دااس  مت في    مدحكدظ 

 وعلم نت فيع حعيظ  مدفا قذظ   متد   مددنيظ  مدحللخ مكا دعحاظ  نيم ل ع  م ديع  صالحيات  ه ددا يتكل 

( دذذم قذذان م  مقدذذا شذذعط  مد ديذذظ  منذذلد 44نذذ   مدذذالخ ) فذذيه كدذذا اذذاد   ماداليذذظ  تاليذذل أطعىذذا  ملان نيذذظ

ل دم تاعيخ تللي   مطاي  مةا  نامدفا قام  ماداليظ ه كدا يت اي لال 21نامدفا قام ةالا دلخ ) ( ي دا

ةدنظ  لشعيم لادالل للل  اتدالام ل عيظ و تلا   تنتةل مدتننظ  متي  فيصاحي  مقدا  دد اي  مقداا 

 .ننظ ن لد تحنيم لع د  شع ط  مقدام فل  ملم دعتي

 -يلي: ( من االتفاقية على ما 11نصت المادة ) -

فذا دكذام كدا ينل  ح   وقع ي  ق دن ه متفا ض   ونت اد  في متشعيا  م طني فتعخ ددنيظ مالة ا  )يحلل

 ( مقدا   ناد نيع  متفا ض

تقدم قان م  مقدا  وعلني  مفتعخ  مددنيظ  متي تحلل  مند لذام  مقداميذظ  ماداليذظ  مناشذئظ لذم  مدفا قذام 

 قل كفا قان م  مقدا ح   وقع ي   وغذالق  نذيم  واذع د م  م  اذي  تنال ذا دذم حيذل آميذظ   ماداليظه

 ناإلقذع ي(  مةذا  8عقذ  )تللي   وشذقاع ناإلقذع ي  غيعىذا دذم  واذع د م  مشذكايظ دذم ةذالا  منلذا  

 .1996( مننظ 8( دم قان م  مقدا  وعلني عق  )135  وغالق   مصالع ند اي أحكا   مدالخ )
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 - :( من االتفاقية على ما يلي15دة )كما نصت الما -

تشعيا كا ل مظ حعيظ  ونقدا  وتفاقيام  مقدا  ماداليظ دم ااني  ي طعد دم  وطذع د  مدقنيذظ  )يكفا

  ونقدا ( ينل   متشعيا  م طني ق  نط   اع د م ىً    نع د اه فيشاع   متي م  ت

 1996( مننظ 8( دم قان م  مقدا  وعلني عق  )1( فلعخ )ج( ننل )43 متن ي  ىنا لمل أم  مدالخ ) يايحيل 

قل حللم ماانظ  م ال يظ أم تل   نقل  اع د  ملع نظ  مدناننظ نعفا ت صيظ لمل  م ديع مت نيا نطذاق أي للذل 

 مقدذذا  أصذذحايلدذذا ادذذالي دقذذل لاذذل تنفيذذًه دذذلخ وم قذذا لذذم شذذ عيم مينذذعي ناديذذا شذذع ط  لاذذل 

 دقينظ.اديا  مدناط  أ  دنطلظ  فيقطاع دقيم أ  لال فئظ دن    فيداا   مق

 ( من االتفاقية:18خصوص المادة )أما ب -

 ىذذي ةاصذذظ ننذذعيام  حكذذا   وتفاقيذذظ  مقدذذا  ماداليذذظ  مدنعدذذظ لاذذل  مدنذذت ى  مذذ طني لاذذل  ملطالذذام 

 مدنشذ م  مدنتديذظ   ملطالذام  أحذلدذظ لاذل دنذت ى  وقتصاليظ   مصناليظ  مدةتافظ  نعيام  وتفاقيذظ  مدنع

  ملطاع.م ً  

 نانذ  تقذليالم  مقلذل  مقدذا  مادذالي ) 1996( منذنظ 8 مقدذا عقذ  ) قذان م( دذم 2ن   مدالخ عق  )قل ااد 

ظ  تفاق ةطي تنل  ندلتقاه شع ط  مقدا نيم أصحاي  مقدذا دذم ا ذظ  داد لذظ لدذاا أ   منلانذظ دذم ا ذ

عخ )ج( دم نفس  ملان م ماانظ  م ال يظ أم تل   نقل  اع د  ملع نظ  مدناننظ ( فل43 مدالخ )أةعى( كدا دنحم 

نعفا ت صيظ لمل  م ديع نت نيا نطاق أي للل ادالي دقذل لاذل تنفيذًه دذلخ و تلذا لذم شذ عيم مينذعي 

دنطلذظ  يفذقطاع دقيم أ  لال فئظ دن   اديذا  مدنذاط  أ   فيناديا شع ط  لال أصحاي  مقدا   مقداا 

 دقينظ.

كتذانك   فيمانتك   م  علخ  دالحلامً م  م قم لمل أم  م د عخ نتقدا لال  بةً نقيم  ولتناع  فيدشيع ل 

 ملان نيظ  متي يذت   نابحكا  نيت  تد يلك   ند ان اه لاله  طعح ا لال دد اي  مشعكاد  واتدالييم ماقدا 

ل ف ع   صل عىا. قع عىا لنت عيا

 اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:* وبدراسة 

ً بما جاء في تقرير المملكة األردنية الهاشمية أخذت ( لسنة 11اإلتفاقية العربية رقم )بشأن  اللجنة علما

أخذ مالحظاتها باإلعتبار في األحكام القانونية التي سيتم وتأمل  ،بشأن المفاوضة الجماعية 1979

 إقراراها. 

* * * 
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 بشأن العمال الزراعيين 1980( لسنة 12العربية رقم ) اإلتفاقية -ب

دذذم  مدداكذذظ ( 12 صذذا لمذذل دكتذذي  مقدذذا  مقعنذذي عل لاذذل دالحلذذظ  ماانذذظ حذذ ا  إلتفاقيذذظ  مقعنيذذظ عقذذ  )

 : متامي ااد  معل لال  منح   بعلنيظ  م اشديظه 

م  مقدذذا  وعلنذذي كفذذا شذذد ا  مقدذذاا  مذذدع لييم ن حكذذا  قذذان م  مقدذذا ند اذذي نلذذا  نيصذذلع م ذذًه  قذذانلم 

  مرايظ.

د يقذعض لا    مةا  نامقداا  مذدع لييم  نذ دن لخ م ً   من نإلل ل يفي  م قم  محامحيل تل    م د عخ 

  مقدا.لال  ماانظ  م ال يظ مشت م 

 ً اادم دن لخ  منلا  متتقدم اديا  مد  ل  متي اذادم ن ذا  وتفاقيذظ دذم حيذل أ قذام  مقدذا   ونذتع حظ 

  مدع لييم.نن ليظ   وااد م  منن يظ  دا لمل ًم  دم حل ق  مقداا  و  مقطا 

 -لال: ( دن  43قل ن  ند اي  مدالخ ) 2008( مننظ 48كدا  م قان م  مقدا  مدقلا عق  )

( نعئانذظ  مذ ديع  لقذ يظ دد اذيم لذم ) ماانذظ  م ال يذظ مشذت م  مقدذا مذ د عخ تنذدل  فذيمانظ  تشكا –أ  

يدا نين    تحلل  وحكا    واع د م  مدتقالظ نكيفيذظ تشذكيا مانذظ  م ال يذظ ف م د عخ   مقداا نامتنا ي 

نذذائع  ودذذ ع  تحليذذل لذذلل  لقذذائ ا  كيفيذذظ تقييذذن    دكافذذ ت     ا اتدالات ذذ لدا ذذا  د اد ذذا  للذذل 

  مرايظ. مدتقالظ ندلتقل نلا  يصلع م ًه 

ملان م   ونلدظ  مصالعخ ندلتقاه لقافظ لمل  مد ذا   ىً   فيلمي ا   مد كاظتت مل  ماانظ  م ال يظ  مد ا   –ب 

 - متاميظ:  ونتشاعيظ 

  لع ف . مشت م  مةاصظ نشع ط  مقدا  في نل د  معأي  -1

   مل ميظ.لع نظ  تليي   مدنائا  مدتقالظ ندقاييع  مقدا  مقعنيظ  -2

 اع د  ملع نظ ح ا دلى  نناا  نيانام  تشذعيقام  مقدذا دذا  حتيااذام  متنديذظ  واتداليذظ  -3

  مل ميظ.  وقتصاليظ  دقاييع  مقدا 

  مقداميظ.دناقشظ  مند لام  -4

دنانذنظ نعفذا ت صذيظ لمذل  مذ ديع نت نذيا نطذاق أي  اع د  ملع نظ  م ماانظ  م ال يظ أم تل   نقل – 1 –ج 

للذذل لدذذا ادذذالي دقذذل لاذذل تنفيذذًه دذذلخ و تلذذا لذذم شذذ عيم مينذذعي ناديذذا شذذع ط  لاذذل 

 مدنطلذظ  فذيقطذاع دقذيم أ  لاذل فئذظ دذن   فذل اديذا  مدنذاط  أ   فذيأصحاي  مقدا   مقداا 

 دقينظ.
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( دم ىًه 1 مننل ) فيينشع  ملع ع  مًي يصلعه  م ديع نامد  فلظ نش م  مت صيظ  مدنص   لاي ا  – 2     

  معنديظ. ماعيلخ  في مفلعخ 

حيل أصنح دم د ا   ماانظ لع نظ  تفاقيام  مقدا  مقعنيظ   مل ميظ غيع  مدصالق لاي ذا   قذا  مت صذيام 

 نش ن ا. مالددظ 

( دذم قذان م 43صذالع ندلتقذل  مدذالخ ) 2010( منذنظ 21 م  مقدا عق  )لً صلع نلا   ماانظ  م ال يظ مشت

نتل    م د عخ نقعض  تفاقيذظ  مقدذا  مقعنيذظ  مدذًك عخ ألذاله لاذل  ماانذظه  نذنقدا لاذل تد يذلك   مقدا  

 نامنتائأ في  متلاعيع  مالحلظ.

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

( لسنة 12العربية رقم ) اإلتفاقيةبشأن قرير المملكة األردنية الهاشمية اللجنة علماً بما جاء في ت أخذت

وتأمل إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقية على السلطة المختصة ، بشأن العمال الزراعيين 1980

 بالتصديق.  

 

* * * 

 

 بشأن بيئة العمل 1981( لسنة 13اإلتفاقية العربية رقم ) -ج

دذذم  مدداكذذظ  (13 صذذا لمذذل دكتذذي  مقدذذا  مقعنذذي عل لاذذل دالحلذذظ  ماانذذظ حذذ ا  إلتفاقيذذظ  مقعنيذذظ عقذذ  )

 : متامي ااد  معل لال  منح    بعلنيظ  م اشديظه

 حدايذظ  تحنذيم نيئذظ  مقدذا  ًمذ  ند اذي لذلل دذم  ونلدذظ  ظمذاكفلاذل  قان م  مقدا  وعلني قل لدا لم

   متي قل صلعم م ًه  مرايظ.

 ( دن  لال: 43قل ن  ند اي  مدالخ ) 2008( مننظ 48دشيع ل ن ً   مش م كدا  م قان م  مقدا  مدقلا عق  )

اذيم لذم ( نعئانذظ  مذ ديع  لقذ يظ دد  مذ د عخ تنذدل ) ماانذظ  م ال يذظ مشذت م  مقدذا فذيتشكا مانظ  –أ  

اانظ  م ال يظ  ملظ نكيفيظ تشكيا  م د عخ   مقداا نامتنا ي قيدا نين    تحلل  وحكا    واع د م  مدتقا

 تحليذذل لذذلل  لقذذائ ا  كيفيذذظ تقييذذن    دكافذذ ت    نذذائع  ودذذ ع  ا لدا ذذا  د اد ذذا  للذذل  اتدالات ذذ

  مدتقالظ ندلتقل نلا  يصلع م ًه  مرايظ.
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مد ذا  تت مل  ماانظ  م ال يظ  مد ا   مد كاظ لمي ا في ىً  ملان م   ونلدظ  مصالعخ ندلتقاه لقافظ لمذل   –ب 

  ونتشاعيظ  متاميظ: 

  نل د  معأي في  مشت م  مةاصظ نشع ط  مقدا  لع ف . -1

 لع نظ  تليي   مدنائا  مدتقالظ ندقاييع  مقدا  مقعنيظ   مل ميظ. -2

 اع د  ملع نظ ح ا دلى  نناا  نيانام  تشذعيقام  مقدذا دذا  حتيااذام  متنديذظ  واتداليذظ  -3

   وقتصاليظ  دقاييع  مقدا  مل ميظ.

 ناقشظ  مند لام  مقداميظ.د -4

 اع د  ملع نظ  مدنانذنظ نعفذا ت صذيظ لمذل  مذ ديع نت نذيا نطذاق أي  ماانظ  م ال يظ أم تل   نقل – 1 –ج 

للذذل لدذذا ادذذالي دقذذل لاذذل تنفيذذًه دذذلخ و تلذذا لذذم شذذ عيم مينذذعي ناديذذا شذذع ط  لاذذل 

 مدنطلذظ  فذيأ  قطذاع دقذيم أ  لاذل فئذظ دذن   فذل اديذا  مدنذاط   فذيأصحاي  مقدا   مقداا 

 دقينظ.

( دم ىًه 1 مننل ) فيينشع  ملع ع  مًي يصلعه  م ديع نامد  فلظ نش م  مت صيظ  مدنص   لاي ا  – 2     

  معنديظ. مفلعخ في  ماعيلخ 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

ً بما جاء في تقرير المملكة األردنية الهاشمية بشأن  أخذت ( لسنة 13اإلتفاقية العربية رقم )اللجنة علما

، وتأمل إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقية على السلطة المختصة بشأن بيئة العمل 1981

 بالتصديق.  

 

* * * 
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 بشأن الخدمات اإلجتماعية العمالية 1983( لسنة 16اإلتفاقية العربية رقم ) -د

دذذم  مدداكذذظ ( 16 صذذا لمذذل دكتذذي  مقدذذا  مقعنذذي عل لاذذل دالحلذذظ  ماانذذظ حذذ ا  إلتفاقيذذظ  مقعنيذذظ عقذذ  )

 : متامي ااد  معل لال  منح   بعلنيظ  م اشديظه 

بشززأن الخززدمات االجتماعيززة العماليززة علززى  1983( لعززام 16تززم عززرض االتفاقيززة العربيززة رقززم ) هززل -1

 السلطات المختصة؟ وما هي هذه السلطة؟

  مقدا.ت  لعض  وتفاقيظ لال  د عخ  -

 السلطات؟ما هو االجراء الذي اتخذته هذه  -2

 ناوتفاقيظ.ت  أةً  مقا   -

 بشأنها؟وما هو االجراء الذي تم اتخاذه  بالتصديق؟ ةالمختصهل تم عرض االتفاقيات على السلطة  -3

 نامتصلي .و م  يت  لعق ا لال  مناطظ  مدةتصظ  -

ما هي هذه الصعوبات إن  األن؟هل يوجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق غلى االتفاقية حتى  -4

عليهزا مزن قبزل لجنزة  لالطزالعتفاقية مع التشريع الوطني وذلك إلوجدت، يرجى ذكر تعارض احكام با

 القانونيين؟الخبراء 

يقيظ مقلل كنيع دم ه حيل و ت ال ترطيظ تشعتح ا ل م  متصلي نق  ي ال صق نام تشعيقيظ  -

  وعلني.قان م  مقدا  في حكا  تا   مد   

 وما هي ان وجدت؟ األن؟هل يوجد صعوبات عملية تحول دون تصديق على االتفاقية حتى  -5

اقيظ  مدًك عخ فل  مد  ل اع د  متقليالم  مالددظ لال قان م  مقدا ميت  ف    حكا   وتفنق ه  ًم  نإ -

 . منانلظ

( مزن 2عمزال بأحكزام الفقزرة ) االتفاقيزة؟هل تزم اتخزاذ إجزراءات مزن شزأنها أن تسزهل التصزديق علزى  -6

 االجراءات؟ما هي  العربية؟( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل 16المادة )

  اع د م.م  يت   تةاً أيظ  -

 ؟1976نة تشريعاتكم التي صدرت بعد س في االتفاقية فيالواردة  باألحكاماد شما مدى االستر -7

 تقليالتذ    متذي  1996( مننظ 8دم قان م  مقدا عق  ) في كافظ ق  نيم  مقدا  نتل دل ملل ت  تقدين ا  -

 .2010كام أةعىا ننظ 
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بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير تماشزياً مزع  فيالتنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال  هل تم -8

كزل منهزا مزا هزي وجهزة نظزر  العربية؟ت العمل ا( من نظام اتفاقيات وتوصي17ما تقتضي به المادة )

 ؟حول هذا التقرير ان وجدت

حيل يت   متنني  نشكا ل عي  دنتدع نذيم  ما ذام  محك ديذظ  أصذحاي  مقدذا   مقدذاا لنذل  نق ه -

امي  ةاصظ دم ةالا  ماانظ  م ال يظ مشت م  مقدا  نامعغ  دم  مت  ف   مكنيع دناقشظ  ي تشعيا لد

ا  اداذظ دذم  ملان م لً أم ىن تفاقيظ  نيم دا ى  دنص   لاي  في و فينيم  ودتياد م  مددن حظ 

و ه لو أنذ   دتياد ل ددا نصم لاي   وتفاقيظأك ع تل قاُ   ىي متشعيا  وعلني   ودتياد م  م  علخ في

تحذ ا ل م  ملذلعخ لاذل  متصذلي    متيد مم ىنا  نقض  مصق نام  مفنيظ   متشعيقيظ   وقتصاليظ 

  مع ىم.لال  وتفاقيظ في  م قم 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

( 16العربيزة رقزم ) اإلتفاقيزةاللجنة علماً بمزا جزاء فزي رد حكومزة المملكزة األردنيزة الهاشزمية حزول  أخذت

اإلتفاقيزة علزى  لعزرض، وتأمل بإتخاذ اإلجزراءات الالزمزة بشأن الخدمات اإلجتماعية العمالية 1983لسنة 

 ة المختصة بالتصديق. السلط

 

* * * 

 

 الشعبية الديمقراطيةالجمهورية الجزائرية  -2     

 

 للتأمينات االجتماعيةالمستوى األدنى بشأن  1971( لسنة 3اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

 ماد  عيذظ دذم ( 3 ماانذظ حذ ا  إلتفاقيذظ  مقعنيذظ عقذ  ) امدكتي  مقدا  مقعني عل لاذل دالحلذ  صا لمل

 : متامي ااد  معل لال  منح  ه  مشقنيظ  مليدلع طيظ ماد ئعيظ 

 االتفاقية:المادة الرابعة من  •

تاذذلع  إلشذذاعخ أم دنل دذذظ  مقذذدام  واتدذذالي  ماد ئذذعي تشذذدا كذذا  مفذذع ع  مدنصذذ   لاي ذذا ند اذذي 

  مشقي. تقدم ىًه  مدنل دظ  مترطيظ  واتداليظ مدقل  فئام  فع ع.( 09 وتفاقيام  مل ميظ  لللىا )
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ل ماتشعيا  ماد ئعي ف م  مت دينام  واتداليظ  متي تشذدا  متذ ديم لاذل  مدذعض   متذ ديم لاذل  مذ ولخ   طنلا

  مت ديم لال  مقاد   مت ديم لال  م فاخ ينتفيل دن ا كا  مقداا نذ  د كذان   لاذع د أ  داحلذيم نذاباع د أيذا 

 لمي .ينتد م   مًيكام  منشاط 

 نةاصيامد ندف     ملان م  ماد ئعي  بشةا   مًيم يداعن م نشاطا يتديد م ناباع ي دشن مقداا  م يقل 

دةتافظ لم لع د  مقدا  مةاصذظ نامقدذاا  باذع د لاذل نذنيا  مد ذاا دذلخ  مقدذا   باذع  مددنذ ح  ننذنظ 

  مقدا. وشتع    يقعد ىً   منلا  لال أن  نلا  ن لي مقالقام 

 االتفاقية:المادة الخامسة من  •

 مدتقا  نامت دينام  1983ي مي  ننظ  2 مدتعخ في  11 – 83ع  ماد ئعي تطعق في  ملان م عق   مدشعأم 

  واتداليظ لمل كافظ  مفئام  مدنتفيلخ دم أل د  مت دينام  واتداليظ   متي تشدا:

  باع ده مقداا  -1

 ه دناباع مقداا  مدشن يم  -2

  مةا ها محنان    مقداا غيع  باع د  مًيم يداعن م نشاط -3

نذظ   مدقذ قيم   مدتد نذيم  مذًيم يتلاقذ م أاذع  يلذا ااصظ  متي و تداعس أي نشاط كامط مفئام  مة -4

   مدق دخ. مدقد م   مدنتفيل دم لل   مل مظ مفائلخ  مفئام  مدحع دظ   بلنللم نصد  باع  م طني 

 ا ذظه نلع  مالةتالد  من لي نيم نلا   مقداا غيع  باع د  نلا   مقداا  مدتشن يم نامقداا  باع د دذم 

كام دم  مقع عي  قا نص   تنليديظ ةاصظ ن ذاتيم  أةعىهشع ط نلا   مقداا  باع د دم ا ظ  اد

واتداليذذظ  نذذ ع ىذذًه  مفئتذذيم تحذذلل  مشذذع ط  مدطا نذذظ متةذذ ا  محذذ  فذذي  ونذذتفالخ دذذم أل د م  مت دينذذام  

  بل د م.

 المهنية:المادة الثامنة من االتفاقية المتعلقة باألمراض  •

يت  تحليل ىًه  بدع ض نامعا ع لمل  مدصلع  مد ني  مدحتدا   بةً نقيم  ولتناع قائدظ  بشراا  متي دم 

يذلىا لذم طعيذ   متنلذي  أدذا قائدذظ  بدذع ض فيذت  تحل مادةذاطع. كذً  دذلخ  متقذعض  في ذاهشان ا أم تنذني 

 ماةطذع.د ني  ىً  نقل  معا ع في كا دعخ من ع  بشراا  دذلخ  متقذعض  ( دعض84 حاميا يت  تصنيد )

يح نامحذالل ماتصع  بلنلح  لل  مقدا   بدع ض  مد نيظ حلل  مدلخ أم  متشعيا  مدقد ا ن  في دااا كدا 

يتننل ماانذظ  مطنيذظ  مت كيذل دذم حتل ( أش ع  ىً  03( ي دا   مدلخ  ملص ى ماتصعيح نامحالل نـ )15) ي

 مادعض. مطانا  مد ني 
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 م امذل دذم  ) ماذددد  مةذا  نامت دينذام  واتداليذظ نحذ  لل  مقدذا   متذ ديم لاذل  بدذع ض  مد نيذظ  ماذد

  (4  3 مدالخ  متانقظ  مفلعخ  – وتفاقيظ 

خ دم دنحظ  معنا في  متشعيا  ماد ئعي ىي ح  ماقادا  مًي تقعض محالل لدذا أ  دذعض د نذي  ونتفال

 ىذً   مقاذد يتكذله  مطنيذي  مدتىذا  فذ    مقدذاهنني م  لاد ل ئ  يدنق  لم  مقدا أ  قاا دم قلعت  لذم 

  اذذل  ا  مدلذذاييس  مدحذذللخ لذذم طعيذذ   متنلذذي   ىنذذا   ةذذتالد فذذي طعيلذذظ حنذذاي  معنذذا حنذذي  مننذذي أ

ن ا حو تندح مصذا %10دم  افي حيم أم نننظ  مقاد  متي تك م أق  ماع ح.حص ا حالل اليل أ  تفاق  

  متنلي . معنا حيل ينتفيل ىً   مدصاي دم عأس داا تد ياي  ف  ال ا يحلل لم طعي   ناونتفالخ دم

لم كيفيظ حناي  معنا في  متشعيا  ماد ئعي تك م لال أناس  باع  مدت نط  مةاقا وشتع كام  مقدام 

( ش ع  12 واتدالي  مدتلاقي دم قنا  مقحيظ ملى دنتةل    حل أ  للخ دنتةلديم ةالا  و ني لشع )

ً  م  ليل  باعخ في حامظ دا  متنلي  أيقا ميحلل طعيلظ تحل  محالل  ي تي متي تنن   مت قد لم  مقدا نتياظ 

 . ش ع   متي تنن   إلصانظ 12ةالا  يقدا  مدصاي

 :لمعاش الشيخوخة األدنىنسبة للحد المادة السابعة والعشرون من االتفاقية بال •

كدذذا أم   مدقذذد مه  بلنذذلدذذم  باذذع  مذذ طني  %75  بلنذذل ماتلالذذل ي محذذل أم  متشذذعيا  ماد ئذذعي حذذلل 

  مل مظ.يك م لفا  مفاعق لال لات    بلنل محل ق  مناتاظ لم  منن  م  مدقتدلخ لً  م  تصا لمل  محل 

ل أنذ  ياذ د ليلذاد أ  ( دذم  وتفاقيذظ  متذي تذن  لاذ29)  مادد  مةادس   مةا  نتذ ديم  مشذية ةظ  مدذالخ

 . ن  لال ىًه  مدنال  ماد ئعي و ي  متشعيا ألادك  أم  متشعياهتي يلععىا متةفيض  مدقاش في  محل ل  

 

 االتفاقية:ء السابع الخاص بالتأمين عن البطالة في المادة الثالثة واألربعون والرابعة واألربعين من الجز

كذذ  أم  متشذذعيا  ماد ئذذعي أنذذس ادأل %45ظ  متذذي و يدكذذم أم تلذذا لذذم   متذذي تذذن  لاذذل  مدق نذذظ  مداميذذ

 ملطذاع  وقتصذالي فلذط  ىذً  فذي  ي مًيم يفلل م لدا   نصذفظ و لع ليذظ  فذتق يض  منطامظ مفائلخ  باع د 

حامظ  متلاي  دم للل  مقداا أ  لن اد نشاط  مدنتةل   ىنا  للخ شع ط ين  لاي ا  متنلي  ياي أم تت فع 

 في  وايع مكل ينتفيل دم أل د م  متذ ديم لذم  منطامذظ دحذللخ لذم طعيذ   متنلذي   أم يذلفا  مدنذتةل  لنذ 

دناىدظ تندي تة يا  محل ق تحني حني أقلديظ  بايع  ىً  نناد ل لال  تفاقيظ تنع  نيم  مدنتةل    م يئظ 

  مدكافظ نامت ديم لم  منطامظ دم أاا تد يا  منلا  . 

   منطامظ.كدا أم كا  مقداا يشاعك م نلنط دم  شتع كات   في تد يا نلا   مت ديم لم 
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 مقداا  مًيم فلل   لدا   و لع ليا  تدكيذن   دذم  ونذتفالخ دذم  مترطيذظ  واتداليذظ  دم أاا  متكفا ن تود 

فتذعخ  مفتعخ  متكفا   منننظ مكذا  لكتحليقا   مدشعع ناتةاً لاع د م محدايت    هلمل حيم حص م   لال لدا

 نطامظ. مكدا  قا  مدشعع للخ شع ط متة يا  مح  في أل د م  مت ديم لال  ن ا. مدةصصظ ماتكفا 

 والخمسين:فيما يخص المنافع العائلية والمذكورة في الجزء الثامن من االتفاقية في مادتها الثانية 

أم  مدنذذافا  مقائايذذظ يذذلفق ا صذذاحي  مقدذذا  يتذذ مل  مصذذنل ق  مذذ طني مات دينذذام  واتداليذذظ   متذذًكيعهياذذلع 

   اتداليا.ماقداا  باع د نلفق ا مادتدم م  

نذنظ كاداذظ ناإلقذافظ لمذل عفق ذا  17 يمدنافا  مقائايظ فلل ت  تحليلىا  ونتفالخ دم ىًه  أدا فيدا ية  نم 

كً  نامنننظ ماددت نيم  مذًيم يتلاقذ م ىلع نت     في ميد  م  ننظ نامنننظ مألشةا   مًيم دا 21لمل نم 

 مدقد م  أم تدليل نم  ونتفالخ دم ىًه  مدنافا غايت   متقادم   بلنلأاع يلا لم نصد  باع  م طني 

  مألاع. وطفاا لم طعي  ديالخ لقافيظ   تك يم  مدناللخ في تعنيظ 

نامننذذنظ لمذذل شذذع ط  كيفيذذام  ونذذتفالخ دذذم  مدذذنح  مقائايذذظ فلذذل تذذ  تحليذذلىا  فذذ   متنلذذي   ماذذاعي نذذ   مقدذذا 

 (.1991 واتدالي مننظ  نيم  مقدام  مقا  متطني  ق  ) مدنش ع

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

، وتأمزل إتخزاذ اإلجزراءات الشزعبية الديمقراطيزةالجمهوريزة الجزائريزة علماً بمزا جزاء فزي رد اللجنة  أخذت

 الالزمة لتجاوز الصعوبات التي تحول دون التصديق على اإلتفاقية.

 

* * * 

 

 بشأن الخدمات اإلجتماعية العمالية 1983( لسنة 16العربية رقم ) اإلتفاقية -ب

 ماد  عيذظ دذم ( 16 صا لمل دكتي  مقدا  مقعني عل لاذل دالحلذظ  ماانذظ حذ ا  إلتفاقيذظ  مقعنيذظ عقذ  )

 : متامي ااد  معل لال  منح   ه مشقنيظ  مليدلع طيظ ماد ئعيظ 

 القسم األول: 

نش م "  مةلدام  واتداليظ  مقداميظ " م  يت   متصلي  لاي ذا  1983مننظ  16لم  تفاقيظ  مقدا  مقعنيظ عق  

 دم طعد  ماد  عيظ  ماد ئعيظ.
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 القسم الثاني: 

 1المالحظة رقم 

 مًي يحلل دحت ي  مةذلدام  ه1982داي  ننظ  15 مدتعخ في  179 – 82ملل ااد في أحكا   مدعن   ق  

 مدتد  أم  مةلدام  واتداليذظ ىذي اديذا  متذل نيع ً م  مطذانا  واتدذالي  متذي  تد يا اه واتداليظ  كيفيظ 

 .يا  محياخ  مي ديظ ماقادا   نعت تنت لد تن 

خزدمات والتزي جزاءت علزى النحزو وم المجاالت التزي تشزملها هزذه ال( من نفس المرس3ولقد حددت المادة )

 التالي:

 .ظ مدناللخ  واتدالي -

 . مةلدام  مصحيظ -

 . بد دظ  عياض  بطفاال ع  -

 . معياقظ  ماداىيعيظ -

 .أنشطظ  م لافظ   متنايظ -

ه  وصذطياد دع كد   ونتادا  دعكد   ما ومهد ا   مشقنيظه بنشطظ  مع ديظ لمل تنديظ  منياحظ  -

 . ونتع حظ  مقائايظ دع كد 

 . ونت ال تقا نيام  -

كدا تناى   مةلدام  واتداليظ  متانقظ ما يئظ  مدنتةلدظ فذي لطذاع  متشذعيا  مدقدذ ا نذ  فذي تد يذا  -

 06 مدذتعخ فذذي  186 – 94حنذذي دذا نذ  لايذ   مدعنذذ    متنفيذًي عقذ  \نلذا   متلالذل  مدنذن   

   مًكع. منامد  1994ي مي  

 مت كيل لاي ا في دالحلذام مانذظ   فيدا ية   مةلدام  مدتقالظ ناإلطقا    نائا  منلا   متي ت أم  -

ملذان م  مذل ةاي ما يئذظ  مةنع د  ملان نييم ف ي تةقا مدنلأ  مدفا قظ  ماداليظ  كً  دا ين  لايذ   

 . مدنتةلدظ

 ىذي أدا فيدا يتقا  ندح ع  وديظ فاماد ئع تت فع لال ىيئام دنتلاظ مذيس م ذا صذاظ نداذاا  مقدذا  -

 .مألشةا   مدحتاايم لمي ا ةلدظ متي تن ع لال ت فيع ىًه  م
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  02المالحظة رقم: 

 مت طيعههداد  مةلدام  واتداليظ ناىتدا   مناطام  مقد ديظ  متي  تةًم للخ تل نيع  يحللدم حيل  مدنلأ 

ىذذً   بةيذذع يعتكذذد لاذذل لذذلخ دحذذا ع دذذم نين ذذا دحذذ ع  مدنل دذذظ  متشذذعيقيظ   متنليديذذظ  كذذً  ندذذط  متنلذذي  

 لاذذل  بنذذاس نذذالعم  مل مذذظ نإنشذذاد  مصذذنل ق   مل مذذظه لاذذل ىذذً   بنذذاس نذذالعم   مل مذذظه  متنذذييع فذذي 

عدقذام  125 مدذتعخ فذي  16 – 83 م طني مدقالمظ  مةلدام  واتداليظ ند اي  مدعن    متنفيًي عقذ  

 :  مًي ي لد لمل ه1983ي مي   02  مد  ف  1403

داليذذظ نتنفيذذً  منيانذذظ  واتداليذذظ  مدنذذاىدظ فذذي  ملقذذاد لاذذل  مفذذ  عق فذذي داذذاا  مةذذلدام  وات -

  واتداليظ.  م لافيظ  مدحللخ   م الفظ لمل ت ديا لالا ماةلدام 

ف ذ  دكاذد لاذل   مرذعضهلقادظ تقادم شادا نيم اديا  مقداا نامنننظ مكافظ قطالام  منشاط م ذً   -

 ياي: ا   مةص   ندا 

   مدكافذظ نامةذلدام  واتداليذظ  فلذا لع نظ  تحليل   قا كيفيام ت ديا د  عله نيم دةتاد  مااام

 نانلا.وحتيااام  مدحصاخ 

  واتداليذذظه إلنذذ ا  فذذي تد يذذا  مدشذذاعيا  متذذي تلذذ   ن ذذا  م يئذذام   مدتننذذام  مدكافذذظ نامةذذلدام  

 تد يا ا.يناى  في   متي  مت كيل لال  ونااد  مفقاي مادشاعيا 

  قدام لنشاد ةلدام  اتداليظ في  م ويام  مدفتلعخ لمي ا طنلا مأل م يام  مدتحذلخ فذي لطذاع نيانذظ

  ملطالامه مت  دم  ما  ي  دا نيم 

  مليذذا  ناملع نذذام   بنحذذال  متذذي تنذذت لد  متطذذ ع  مدننذذا  ماةذذلدام  واتداليذذظ ناوتصذذاا دذذا 

    واتداليظ. مدتننام   م يئام  مدكافظ نامةلدام 

 ىذ  يتذ فع لاذل ىياكذا   واتدذاليه ي ال ىً   مصنل ق تحم  صذايظ  د عخ  مقدذا   متشذريا   مقذدام 

 11 مدذذتعخ فذذي  264 – 15 ىذذً  حنذذي دذذا اذذاد فذذي  مدعنذذ    متنفيذذًي عقذذ     وئيذذظهدعكديذذظ  ا  يذذظ 

 1996فنع يذع نذنظ  3 مدذتعخ فذي  75-96 مًي يقذلا  يذتد   مدعنذ    متنفيذًي عقذ   ه2015 كت نع ننظ 

  نيعه.  مدتقا  نكيفيام تنلي   مصنل ق  م طني مدقالمظ  مةلدام  واتداليظ 

  03المالحظة رقم: 

لينذدنع نذنظ  25 مدذتعخ فذي  19 – 04ملل ت  تنلي  قطاع  متنلي  في  ماد ئع ةالا لصذل ع  ملذان م عقذ  

  مذذًي اذذاد فذذي لطذذاع نيانذذظ تنديذذظ  متشذذريا   متذذ  دم   متشذذرياه مدتقاذذ  نتنصذذيي  مقدذذاا  دع قنذذظ  2004
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( لاذل لنشذاد  م كامذظ  م طنيذظ 7حيل ن  ىً   بةيذع فذي أحكذا  دالتذ   منذانقظ )  منطامظه ما  ي مدكافحظ 

ه  ىذًه لديم متدكيذن   دذم لنذع   للذ ل لدذا متي تقدا لال لقادظ لالقظ نيم طاني  مقدا   مدنذتة ماتشرياه

 .  نت نادديا  مد  طنيم  مًيم ى  في نم  مقدا ل م  مةلدظ د ا ظ لمل ا

 ه1990ي نيذ   02 مدذتعخ فذي  14 – 90ن حكا   ملان م عق   دتطعخأدا فيدا ية  دنلدام  مقداا ف ي 

. دا  إلشاعخ لمل أم ىًه  مدنلدام ملي ا قان م أناني ةا  ن ا يت  قا  نكيفيام دداعنظ  مح   منلاني  مدت

مداليذذظ   مدقن يذذظ  ىذذي ت ذذلد لمذذل  مذذلفاع لذذم  مدصذذامح   ألقذذائ اهدذذم ةالمذذ  تحليذذل حلذذ ق    انذذام 

 .مادنةعطيم في ا

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

، وتأمزل إتخزاذ اإلجزراءات الشزعبية الديمقراطيزةالجمهوريزة الجزائريزة علماً بمزا جزاء فزي رد اللجنة  أخذت

 الالزمة لتجاوز الصعوبات التي تحول دون التصديق على اإلتفاقية. 

* * * 

 

 جمهورية السودان -3      

 

 بشأن تنقــــل األيـــدي العاملة " معدلة " 1975( لعام 4اإلتفاقية العربية رقــــم ) -أ

دذذم اد  عيذذظ ( 4 صذذا لمذذل دكتذذي  مقدذذا  مقعنذذي عل لاذذل دالحلذذظ  ماانذذظ حذذ ا  إلتفاقيذذظ  مقعنيذذظ عقذذ  )

 : متامي ااد  معل لال  منح   من ل مه 

 المالحظة:

(  ًمذذذذ  نقذذذذعض ىذذذذًه 4لذذذذل   مذذذذعل لاذذذذل دالحلذذذذام مانذذذذظ  مةنذذذذع د  ملذذذذان نييم حذذذذ ا  وتفاقيذذذذظ عقذذذذ  )

   فاخ  ماانظ ندا تلعع في ىً   مش م. وتفاقيظ لال  مناطظ  مدةتصظ نامتصلي   د

 الرد

 مدةتصذذظ عئانذذظ دااذذس  مذذ دع د( معفق ذذا  مذذل  منذذاطظ  متنفيًيذذظ ) مذذل  منذذاطظلقذذل تذذ  لع نذذت ا  عفق ذذا 

  مدصالقظ.) مدااس  م طني( نرعض   متشعيقيظ
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

بشأن  1975( لسنة 4اللجنة علماً بما جاء في رد جمهورية السودان حول اإلتفاقية العربية رقم ) أخذت

السلطة المختصة إستكمال اإلجراءات الالزمة لعرضها على  في لوتأم "،تنقل األيدي العاملة "معدلة

 بالتصديق. 

* * * 

 بشأن المرأة العاملة 1976( لعام 5اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

دذم اد  عيذظ ( 5 ماانذظ حذ ا  إلتفاقيذظ  مقعنيذظ عقذ  ) امدكتذي  مقدذا  مقعنذي عل لاذل دالحلذ  صا لمل

 : متامي ااد  معل لال  منح   من ل مه 

  يلي:مالحظات اللجنة حول هذه اإلتفاقية ما 

 :المالحظة -1

 مدتقالذذظ نقذذدام للذذالخ  متذذلعيي مادذذعأخ  لذذل   قذذ ح  مذذعل  مذذ  عل  مةذذا  نامدذذالخ  مةادنذذظ دذذم  إلتفاقيذذظ   

  مدالخ.ن  يرطي ىًه  دم  ا ل مقاداظ نقل  إلنلطاع لم  مقدا  مدند ح ن  حيل م  تت كل  ماانظ 

 الرد 

  )يا د مصاحي  مقدا أم يل   نتذلعيي  مقدذاا  مذًيم 1997( دم قان م  مقدا مننظ 16نصم  مدالخ )    

ل مدتطانام  مقدا   حتياا ( فامن   دقينظ  ًم ياتحل م نةلدت  لال تقا  د نظ أ  لدا دقيم ةالا دلخ   فلا

 تقعيذد:  مقادذا( 4 مدذالخ )تقعيذد  مقادذا فذي   ىذً  يللدذ يشدا اديا  مقداا ل م  نذت ناد حنذي  منذ ع 

 لذع د  دتطانذام  م ليفذظ  حنذي شذع طن  كا شة  ًكع أ  أن ل(  ًم  متلعيي ح  ماقادالم  )يلصل

  دلخ  إلنلطاع   متريع م  متي قل تطعأ لال دنئ ميام  م ليفظ فابدع يتع  ما  ئح كدا ى    عل نامن .

 :المالحظة-2

( دم  إلتفاقيظ  مدتقالظ نإمد   صاحي  مقدا  نشاد ل ع ماحقانظ 8لل   مترطيظ  متشعيقيظ بحكا   مدالخ )     

 في  مدنشآم  متي تقدا ن ا نناد ن  د صاحي  مقدا ندفعله أ  ناوشتع   دا دنش خ أ  دنشآم أةعى.

  الرد:

 مت قيا لاي ا )دعف  أد اظ إلتفاقيام تلل  ًم (  تقل  وتفاقيام دم دصالع  متشعيا في نالنا  داددظ لنل     

حيذذل أم ىذذًه  مدذذالخ ترطي ذذا تاذذ   وتفاقيذذام فذذام  قا  مقداذذي أم ىنذذا  ل ع حقذذانظ دشذذتعكظ  أةذذعى دفذذعلخ 
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 مقادالم  ًم  حني   مدنش خ  لللمصاحي لدا   حل فابدع يت قد لال  مناحيظ  إلقتصاليظ مادشع ع أ  

 نيم  مدنشآم.    مدتقللخ  بطع دش خ  م  حلخ   م نائيظ  إلتفاقيام  ماداليظ مادن

 : المالحظة -3

لل   ق ح  معل  م  عل  مةا  نامدالخ  متانقظ دم  إلتفاقيظ  مدتقالظ نتةفيد  بلداا مادعأخ  مقاداظ أ ناد     

  مفتع م.  مفتعخ  ب مل للي  م ولخ  يحلع تشريا ا نالام لقافيظ في ىًه  ماحداه مفتعخ  بةيعخ 

 الرد:

أ/ ناإلشذاعخ لمذذل  مدالحلذظ متةفيذذد  بلنذذاد مادذعأخ  مقاداذذظ أ نذذاد  مفتذعخ  بةيذذعخ ماحدذذا نذيعل نذذن  فذذي     

 ملان م  مقدا  ماليل  مًي نيت   لتداله. ظ مالئح

 ي اديذا  مدنشذ م بلناد ماقادالم متاك   مفتعخ فذ  قحظ تةفيد  تقكس نص عخحيل أم  مدداعنظ  مقدايظ  

   مةا (.   ) مقا  مالطاليم

( 2(  مفلذعخ )43ي/ نامنننظ محلع تشريا  منناد نالام لقافيظ مفتذع م  مدذًك عخ نامدذالخ نصذم  مدذالخ )  

ل م ذً   ماننذاد(  ةتياعيذااديذا  بحذ  ا يكذ م  مقدذا  إلقذافي  )في  1997دم قان م  مقدا مننظ  لايذ   فلذا

ل حتل ل م ىًه  مفتع م أًم  فإم  مدعأخ دنت ناخ دم  مقدا  إلقافي فذي   من  و يا د تشريا ا لدالل لقافيا

ل   .ناةتياعىا و اديا فتع م لدا ا . فال ي كا م ا لدال لقافيا

 :المالحظة -4

 مدتقالظ نعلايذظ  بد دذظ مادذعأخ  مقاداذظ  محذ   لل   مترطيظ  متشعيقيظ بحكا   مدالخ  مقاشعخ دم  إلتفاقيظ    

تلا دلخ ىذًه  وم تلا لم لشعخ أنانيا لال   مدلخ وفي  محص ا لال لاادخ ن اع كادا قنا  نقل  م قا 

 مدلخ  مدًك عخ حيل أم  ملان م ندح ن دام   نلقاد واادخ نقل  م قا لم نتظ أنانيا  يحلع تشريا ا قنا 

 أنانيا فلط.

 الرد:

  قذل أفذعلم 2007منذنظ   مدلنيذظ  مل ديذظ ظوئحذظ  مةلدذنعلايظ  بد دظ مادذعأخ  مقاداذظ فذام  يةت  فيدا    

ل تقطذذي  مدذذعأخ  مقاداذظ أك ذذع ددذذا تقذذدنت   إلتفاقيذظ حيذذل نصذذم  مدذالخ ) تنذذتح   مدذذعأخ  ( دنذذ 102نص صذا

 أنانيا ناباع  مكاي لال أن  يا د تادئظ تا  نناد لال طاي  مقاداظ. ا  داني مقاداظ لاادخ  ق
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أم تدذنح  )ياذ دلاذادخ  بد دذظ    لاذل2007( دم وئحظ  مةلدظ  مدلنيظ منذنظ 103كدا أقافم  مدالخ )   

( بك ع دم تاذ   مفتذعخ 102 مدنص   لاي ا في  مدالخ )  م قا مد اظ  مقاداظ  متي تعغي في تدليل فتعخ 

  متامي:عض  مقنايظ نطفا ا  معقيا لاادخ لال  منح  نر

 لا .أ/ لاادخ ن اع أناني مدلخ 

 ي/ لاادخ نل م أاع مدلخ لاديم ط  ا فتعخ ةلدت ا  يا د تادئت ا بك ع دم دلخ.

ل كادالل ن اع معلايظ  بد دظ أك ع ددا   ل من   مدالخ ألاله يت  دنح ا لادا  ن تتقدلًم فام  مدعأخ  مقاداظ  فلا

  إلتفاقيظ.

 في  ملطاع  مةا  فامن  لال لشعخ أنانيا )لاادخ  قا( نيت  تقدين ا في قان م  مقدا لنل لاادت .   

 : المالحظة -5

لل   مترطيظ  متشعيقيظ بحكا   مدالخ  منالنظ لشذع دذم  إلتفاقيذظ  مدتقالذظ نذ م تادذا  مدذعأخ  مقاداذظ نذيم     

 نيم دقاش ا لم د ا ا نل م حل أقصل  كً   محاا مد ج  مدعأخ  مقاداذظ  كذًم  ب ول  دقاش اهأاعىا أ  

 أقصل. دقاش   لم   ملت   نل م  متليل نحل    ملى ه مدعأخ  مقاداظ  مح  في  مادا نيم دقاش   لم 

 الرد:

لاله أن  ياذ د  مادذا نذيم  2016مننظ  ( دم قان م  مدقاشام   مت دينام  إلاتداليظ98 مدالخ ) نصم -1

 -أك ع دم دقاش في أي دم  محاوم  آلتيظ:

ل بحكا  ىً   ملذان م   مدقذاش  مذًي ينذتح  م ذا  )ج(  مدتدم لاي ا نامنننظ  مل  مدقاش  مًي ينتح  م ا  فلا

ل لم   م ً   من  يا د مادعأخ  مقاداظ  مادا نيم أاعىا  دقاش د ا ا. د ا ا.  فلا

 د ات .دم لاي  نامنننظ  مل دقاش    مدقاش  مدنتح  م  لم )ل(  مدت

 )ىـ(  ب ول   مننام نامنننظ  مل  مدقاشيم  مدنتحليم م   لم   ملي    مةاققيم بحكا  ىً   ملان م(.

ل من  ىًه  مدالخ )    ( فام  مترطيظ  متشعيقيظ شدام اديا  مدالحلام  متي أ اعت ا  ماانظ.            98 فلا

    لاذل أنذ  2016( دم قذان م  مدقاشذام   مت دينذام  إلاتداليذظ منذنظ 2(  مفلعخ )100دا نصم  مدالخ )ك

د ا ذا. مادتدم لاي  أم يادا نيم أاذعه  دقاشذ  دذم د اتذ  أ   )يا د   باع.يا د  مادا نيم  مدقاش 

ل م ً   ملً عأخ  مقاداظ ل م تلييذل )دعفذ   مادا نيم  مدقاش   باع مادعأخ  مقاداظ  مد ج  مد  من  يا د فلا

  (.2016ننةظ دم قان م  مدقاشام   مت دينام  واتداليظ مننظ 
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  : المالحظة -6

 مدتقالظ نح   مدعأخ  مقاداظ  محص ا   وتفاقيظلل   مترطيظ  متشعيقيظ بحكا   مدالخ  م ادنظ لشعخ دم     

 لااد ل.كام  لً  مد ا ا لال  مدنح  مقائايظ في حامظ للامت ا ب ولىا 

 الرد:

  1994مًي ت  لقع عه دنً    واتدالي محص ا لال  مدنح  مقائايظ يت  لم طعي  حددظ  إلننال        

 )دعف (.

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 للمواد التالية: التغطية التشريعية توفر -1

 ( 8المادة) .من اإلتفاقية 

 ( من اإلتفاقية.16لمادة )ا 

 ( من اإلتفاقية.18لمادة )ا 

  :التغطية التشريعية توفر عدم -2

 المسزموح بهزا  –( حيث يتعلق النص بإعادة تدريب المرأة العاملة بعد فتزرة انقطاعهزا 5لمادة )ا– 

عن مجال العمل، في حين أن الرد يتحدث عن تدريب العامل على تعلم مهنزة أو عمزل عنزد التحاقزه 

 بالعمل.  

 ( 9المادة )حظر تشغيل النساء ساعات عمزل إضزافية خزالل الفتزرة األخيزرة للحمزل والفتزرة والتي ت

 الوالدة.  باألولى عق

 ( 15المادة )تقل إجازة الوضع عن عشرة أسابيع بأجر كلي.  أالتطلب والتي ت 

 

* * * 
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اإلجتماعية عنزد تنقلزه بشأن حق العامل العربي في التأمينات  1981( لسنة 14اإلتفاقية العربية رقم ) -ج

 للعمل في أحد األقطار العربية

دذم اد  عيذظ ( 14 ماانذظ حذ ا  إلتفاقيذظ  مقعنيذظ عقذ  ) امدكتي  مقدا  مقعني عل لال دالحلذ  صا لمل

 : متامي ااد  معل لال  منح   من ل مه 

  المالحظة: -1

نانتفالخ  مقداا  مقعي دم  منلا    مدتقالظ لل   مترطيظ  متشعيقيظ بحكا   مدالخ  م ام ظ دم  إلتفاقيظ       

 مذعل  حيذل أشذاع لدام ذاه مت ديني  منافً في  منال  مدتنلا  مي ه  في لطاع  محل ق  مت دينيظ  متي يتدتا ن ا 

 مل لل  شد ا قذان م  متذ ديم  واتدذالي لاذل  معلايذظ  مطنيذظ فذي حذاوم  محدذا أ   مذ ولخ  ةذلدام 

ل لذل  شذد ا  محصذ ا لاذل  مدق نذظ   مت ىيا  مد ني   بطع د  مصذناليظ   با ذدخ  متق يقذيظ  أيقذا

  مداميظ في حاوم  مقاد  مدتقم   مدعض   إلصانظ   محدا   م ولخ   منطامظ. 

 الرد:

دذذم قذذان م  مدقاشذذام   مت دينذذام  إلتفاقيذذظ تذذ  ترطيت ذذا نذذن  صذذعيح  دذذم  مدذذالخ  م ام ذذظ أم أحكذذا أ/  

 لال:نصم لال تطن  أحكا  ىً   ملان م  ( حيل1(  مفلعخ )4 مدالخ ) في  2016 إلاتداليظ مننظ 

دع لذذاخ أحكذذا   إلتفاقيذذام  مل ميذذظ   ماننذذيام( دذذاغيذذع  منذذ ل ني دذذم كآفذذظ  ىذذ ) باننذذي )ىذذـ(  مقادذذا 

   م نائيظ.  إلقايديظ 

ل ملذان م  متذ ديم  مصذحي منذنظ     ًم ىنذا  2001ي/ نفيلك  أم  محص ا لال  معلايذظ  مطنيذظ يذت   فلذا

  من ل نييم.ةلدام  معلايظ  مطنيظ د ا  متي يتدتا ن ا  مقداا  مكافظترطيظ 

ج/ أم  مترطيظ  مت دينيظ في قان م  مت دينام تشدا اديا  مقادايم ل م تدييد نيم  من ل ني   وانني  ندا 

 أن  ميس ىنا  ترطيظ مانطامظ فن د تشدا اديا  مقادايم.

 مت دينذام ( دم قذان م  مدقاشذام  62) في  مدالخظ مادق نظ  مداميظ ت   من  لاي ا ل / أم  مترطيظ  مت ديني

أدا حاوم  مقاد  مدتقم يذت   مذلفا في ذا )حنذي تلعيذع  اديا  مقادايم  فتشدا 2016 إلاتداليظ مننظ 

  ملدني م  مطني( لال  ما ظ  مدةلدظ )حك دظ أ  قطاع ةا (.

 : المالحظة -2

 لل   مترطيظ  متشعيقيظ بحكا   مد  ل دم  مع نقظ  مل  منانقظ دم  إلتفاقيظ.
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 الرد:    

 المادة الرابعة من اإلتفاقية المتعلقة بتحويل المعاش الى الخارج. 

(  مفلعخ 112يكفا  متشعيا تح يا  مدقاش  مل نال  مدنتفيل في حامظ  ا ل لتفاقيظ مادقاداظ نامد ا  مدالخ ) -1

  . 2016مننظ    مت دينام  واتداليظقان م  مدقاشام  مد(. 2)

تذذذ ديم  مشذذذية ةظ   مقاذذذد   م فذذذاخ كنذذذانل  فذذذي حامذذذظ  اذذذ ل لتفاقيذذذظ  نائيذذذظ   شذذذتع كامتح يذذذا  م كذذذً -2

 .نا  ترطيظ تشعيقيظ ند اي  ملان ملًم ى (.112 مدالخ)

 مدة المؤمن خارج الوطن ضمن خدماته في وطنه األصلي.  باحتسابالمادة الخامسة من اإلتفاقية المتعلقة 

دلخ  مدتدم ةاعج  م طم قدم ةلدات   مدتدم لاي ا في  طن   بصاي  كً   محاا نامنننظ   حتناي * يكفا

ل مانلا   مت ديني مالطع  مًي أنتلذا  ميذ  أ   نت ذم ةلدتذ  فيذ  أ  نلذا   إلةتياع لحتناي  مدقاش  مدنتح   فلا

دلخ لدا  مقادا  مقعني في أي قطع ميس ن  نلا  ت ديني أن ا دلخ ةلدظ ت دينيظ في ناله أ    لتناعناله كًم  

  ملطع  مًي  نتلا  مي    نت م ةلدت  في  )مرعض  حتناي  مدقاش نشعط تنليله  شتع كات  لم  مدلخ(.

 الرد:

ت اذل ترطيذظ تشذعيقيظ ند اذي  ملً (.نامد ذا ) مدقاداذظ  م نائيذظاديا ىذًه  محذاوم يطنذ  نشذ ن ا  وتفاقيذام 

 .2016  مت دينام  واتداليظ مننظ ( دم قان م  مدقاشام 112 مدالخ )

الدول العربية االجراءات التشريعية والتنظيمية التي تكفل عدم تحمل العامزل العربزي  السادسة: تتخذالمادة 

 أدائها.االشتراكات عن نفس مدة الخدمة منعاً من االزدواجية في 

 الرد: 

( دذذم قذذان م 112يذذت  لذذم طعيذذ   متننذذي  نقلذذل  وتفاقيذذام  م نائيذذظ نذذيم  مذذل ا  ًمذذ  حنذذي نذذ   مدذذالخ ) 

   لًم ت ال ترطيظ تشعيقيظ ند اي  مدالخ  مدًك عخ.2016 مدقاشام   مت دينام  واتداليظ مننظ 

 التالية:المادة السابعة: المتعلقة بأن تعقد الدول العربية فيما بينها اتفاقيات لتنظيم األمور 

 / تح يا  وحتياطام   مدقاشام   وشتع كام   مدنائا  مدتقالظ ن ا.1

   منيانام./  متنني  في  واع د م  ول عيظ  تنالا  مدنتنل م   مدقا دام 2

 / تصفيظ أي حل ق دكتننظ.3
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 :  الرد

ترطل لنع  وتفاقيام  م نائيظ   متي تقتنع قان نا   اي  متطنيذ  حيذل  علم  مترطيذظ  مكاداذظ فذي نذ       

  )دعف (.2016( دم قان م  مدقاشام   مت دينام  واتداليظ مننظ 112 مدالخ )

 اإلتفاقية.من  7 / 6 / 5 / 4 / 3 دواللمتغطية تشريعية  توفرللرد انتهت إلى * وبدراسة اللجنة 

 

* * * 

 

 ( 19 – 18 – 16 – 12 – 11 – 8ذات االرقام )  اتاإلتفاقي -د

 – 11 – 8)  اعقذً م  ب مقعنيظ  ام ماانظ ح ا  إلتفاقي املال دالحل  صا لمل دكتي  مقدا  مقعني عل

 : متامي ااد  معل لال  منح  دم اد  عيظ  من ل مه  (19 – 18 – 16 – 12

 

 الرد: 

قذذل تذذ   مدصذذالقظ لاي ذذا دذذم  منذذاطظ م بشززأن تحديززد سززن الحززدث 1996( لسززنة 18االتفاقيززة رقززم )أم  أ ول 

ه 1437عدقذام  /8فذي ل عخ  ونقلذال  م امذل نتذ عيخ  (23) ) مدااس  مذ طني( فذي اانذت ا عقذ   مدةتصظ

    قل ت  لنالغك  نًم .2016ي ني   13 مد  ف  

اانذظ قل ت  عفق ا  مل  مناطظ  مدةتصظ  نذ د نذ  في  م( 19 – 16 – 12 – 11) باألرقاماالتفاقيات أدا  

     .ف ي قيل  ملع نظ (8اإلتفاقية بالرقم )م  أدا دتل دا ت  ً اندا تلعع نش ن 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

اإلتفاقية إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض  اللجنة علماً بما جاء في تقرير جمهورية السودان، وتأمل أخذت

( على السلطة المختصة بالتصديق، وموافاة مكتب العمل العربي بما تقرره السلطة المختصة 8رقم )

 . 19، 16، 12،  11م تصديق بشأن اإلتفاقيات ذات األرقابال

 

* * * 
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 جمهورية العراق -4      

 

 العمالية بشأن الخدمات اإلجتماعية 1983( لسنة 16اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

دذم اد  عيذظ  (16 ماانذظ حذ ا  إلتفاقيذظ  مقعنيذظ عقذ  ) امدكتي  مقدا  مقعني عل لال دالحلذ  صا لمل

 : متامي ااد  معل لال  منح   ه مقع ق

ش م  مةلدام  واتداليظ  مقداميظ  متذي أقعىذا ن 1983مننظ  16 مقدا  مقعنيظ عق  ت  تصلي   تفاقيظ 

 .1985مننظ  99شع ند اي قان م عق  ل عت   محاليظ ل فيدتتدع  مقدا  مقعني 

 نصلله ن ل أم ننيم  ااناتنا لال دالحلام مانظ  مةنع د ح ا  وتفاقيظ ألاله   مدتقالظ نامد  ل ً م 

 – 31 – 30 – 29 – 27 – 26 – 25 – 20 – 18 – 15 – 13 – 12 – 3 – 1 بعقذذذذا  ) 

32 .) 

 ( 1المادة )

تداليظ  مقداميظ تةطيط  تنفيً دشاعيا  مةلدام  واتداليظ  مقادظ  متذي تقذ ل  مدلص ل نامةلدام  وا

( دذم قذان م  مقذدام 80 مدذالخ ) فذياد  عيذظ  مقذع ق درطذاخ  فذينامنفا لال  مطنلظ  مقاداظ ن شعىا 

 نذيت   وةذً ندحذا ع  مدذالخ ندشذع ع قذان م  مت دينذام  ه1971( منذنظ 39 واتدالي ماقدذاا عقذ  )

 . واتداليظ

 ( 3المادة )

دذذم  مناحيذذظ  متشذذعيقيظ  مكذذم يصذذقي تطنيل ذذا ننذذني  م قذذا  منيانذذي لمذذل اانذذي  م قذذا  درطذذاخ

 .نيل ا حاا تحنم  ب قاع في  منال وقتصالي حاا ل م تطني  ىًه  مدالخ دم  وتفاقيظ  ناإلدكام تط

 (13و )( 12المادة )

ل ئعخ  متلالل   مقدام  واتدالي يندل صنل ق  مت دينام  واتداليظ  ي فع ىذً   فيي ال صنل ق 

 مدذالخ  فذي درطذاخاد  عيظ  مقع ق  في مصنل ق ت ديم  مةلدام  واتداليظ   م لافيظ ماديا  مقادايم 

 .2006مننظ  8( دم قان م  م د عخ عق  13)

ل 13أ ول   ) (6 مد  ل ) يفدشع ع  مت دينام  واتداليظ  في  مدالتيم ت  ترطيظ   ( نالنا
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صذنل ق  مقذدام  واتدذالي فيدذذا يةذ  دنذاىدظ صذذاحي  فذذي %4تذ  تةصذي  ننذنظ  -1

 .2/  27 نتنال ل    %25 مقدا 

صذذنل ق  مقذذدام ماةذلدام  واتداليذذظ فيدذذا يةذ  دنذذاىدظ صذذاحي  مقدذذا  %2 ننذنظ  -2

 .3/  27 مدالخ  22%

 مشروع التأمينات االجتماعية  فيأما 

صذنل ق  مقذدام ماةذلدام  واتداليذظ فيدذا يةذ  دنذاىدظ  فذي %2ت  تةصي  نننظ  -1

ل  13   %25صاحي  مقدا    واتداليظ.دشع ع  مت دينام  في/ نالنا

   %12صـــنل ق  مت دينام  واتداليذظ فيدذا يةذ  صذاحي  مقدذا  في %0.5 ننــنظ  -2

  واتداليظ./ أ ول دشع ع  مت دينام  6

 ( 15المادة )

دذا يةذ   مننذي  مدذالخ  فذي 1971منذنظ  39أحكا   مقدام  واتدذالي عقذ   في درطاخ -1

  مقدا.دم صاحي  %12 نننظ  %5( ينتلطا دم  مقادا 27)

ي لاذذل قذان م  مقدذذا ينذذع( دذذم 3 مدذذالخ ) فذييةذذ   مدنشذ م  مصذذريعخ درطذذاه  فيدذذاأدذا  -2

قذذان م  مقدذذا ينذذعي لاذذل قذذان م  فذذياد  عيذذظ  مقذذع ق  كذذا دذذا يذذعي  فذذياديذذا  مقدذذاا 

   مقدام. متلالل 

 (18)المادة 

  واتداليظ.( دم دن لخ قان م  مت دينام 96 مدالخ ) ن حكا ت  ترطيظ 

 (20)المادة 

  مدامي. ملل   فيو تناى   مل مظ  -1

( دنذ  13 مدذالخ ) فذيدن لخ قذان م  مت دينذام  واتداليذظ  في ت  ترطيظ أحكا  ىًه  مدالخ  -2

 .(1 مفلعخ ) فيدا لل  دا  عل 
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 (23)المادة 

يت مل دااس لل عخ  مصنل ق ىًه  مد دظ أدا نامننذنظ فذع ع ماقذدام فذل  مدحافلذام متلذلي   مةذلدام 

 فذذل  مدذذالخ  1971( منذذنظ 39( فلذذعخ )ج( دذذم قذذان م )7 مدذذالخ ) ن حكذذا  درطذذاخ واتداليذظ  مقداميذذظ 

  واتداليظ.( دم دشع ع قان م  مت دينام 10)

 (24)المادة 

 م  مةلدام  واتداليذظ  متذي تلذل   فذ  أحكذا  قذان م  مقذدام  واتدذالي تلذل  ماقدذاا  مدقذد نييم 

مدشذذد ا نلذذان م  مقدذذا   مقذذدام نلذذظ  مقاداذذظ  بن ذذا ةذذلدام ماط مقذذع ق  فذذي مذذيس ماكذذا  مدذذ  طنيم 

  واتداليظ. واتدالي  ل ئعخ  متلالل   مقدام  واتدالي دنت مظ لم تللي   مةلدام 

 .1971( مننظ 39( دم قان م )84   83   82   81ن حكا   مد  ل ) درطاخ

 (25)المادة 

 .1971( مننظ 39( دم قان م  مقدام  واتدالي دم قان م )81 مدالخ ) ن حكا  درطاخ

 (26)المادة 

و تةقذذا أاذذ ع  مقدذذاا لمذذل  مقذذعينظ  مذذلةا  و تنذذت فل أاذذ ع  مةذذلدام  واتداليذذظ  متذذي تلذذلد ا 

  مل ئعخ.

 .1971( مننظ 39( دم قان م )41 مدالخ ) ن حكا  درطاخ

 (27)المادة 

 .1971( مننظ 39 مقدام  واتدالي عق  )( دم قان م 85 حكا   مدالخ )د اي ن درطاخ -1

  منالل. في بدني   منياني   م قادت قد  مقدا ن ا ننني  -2

 (29)المادة 

 .1971( مننظ 39( فلعخ )ج( دم قان م  متلالل   مقدام  واتدالي )82 مدالخ ) ن حكا  درطاخ

 (30)المادة 

دااس لل عخ  مصذنل ق يد ذا  م يئذظ  مقادذظ مذلل   مةذلدام  واتداليذظ  تذ  ديذالخ لنذ ا    -1

  مصنل ق.اانام لل عخ  فيدد ايم  مقداا 
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 / أ ول ) ي (  9 مدالخ  فيت  ترطيظ دشع ع  مت دينام  واتداليظ  -2

 (31المادة )

  مل ا.نيت   وةً نًم  دنتلنالل نقل  تفاقام دا 

 (31المادة )

  منن يظ.نيت  تد يل دكتي  مقدا  مقعني ناإلحصاد م 

 ا ظ نلعنا أنذ  ناإلدكذام تطنيذ  ننذ ل  وتفاقيذظ دنذتلنالل حذاا تحنذم  ملذع د  بدنيذظ   وقتصذاليظ 

  واتداليظ.دن لخ قان م  مت دينام  في درطاخ وتفاقيظ  مريع   تقديم د  ل مدالئدظ 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

هزي و(، 16م )بخصوص اإلتفاقيزة رقزعلى مالحظاتها اللجنة علماً بما جاء في رد جمهورية العراق  أخذت

حتى تتمكن من التعرف على وجود تغطية تشريعية مزن ضمن الرد المذكورة  التشريعنصوص  إدراجتأمل 

 عدمه. 

 

* * * 

 

 دولة قطر -5     

 

 تحديد وحماية األجور بشأن 1983( لسنة 15اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

 بشأن الخدمات اإلجتماعية العمالية 1983( لسنة 16اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

 ااد  هل مظ قطعدم  (16ه  15)  وتفاقيتيم ماانظ ح ا  امدكتي  مقدا  مقعني عل لال دالحل  صا لمل

 : متامي معل لال  منح  

 مذكرة 

 للعرض على األمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر 

 الموضوع 
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 بشأن تحديد االجور 1983( لعام 15االتفاقية العربية رقم )

 ( بشأن الخدمات االجتماعية العمالية16واالتفاقية العربية رقم )

ماذ د عخ يطيذي  ألالههنش م  مد ق ع  31/5/2016 نتاعيخ (188أ . ع /  ) .ناإلشاعخ لمل  مدًكعخ عق  

 - نابتي: إلفالخ 

   ولقاد:أ ول دصالقظ  مل ا 

 منحذعيم شــ م تحــليل حدايظ  با ع ىي )( ن15 مــل ا  مدصالقظ لال  وتفــاقيظ  مقعنيظ عق  ) -

 (2003مننام  – 1983فانطيم  – 1988 مقع ق  – 2011 من ل م  ه1984

( نشـذـ م  مةذلدام  واتداليذظ  مقداميذظ ىذي 16 مــل ا  مدصالقظ لاذل  وتفـذـاقيظ  مقعنيذظ عقذ  ) -

 (1991دصع  – 1983فانطيم  – 1984) مقع ق 

 دذذا نشذذ م  مذذل ا  متذذي  ننذذحنم دن ذذا فاذذ  تذذعل لمينذذا لحصذذائيظ لذذم  مذذل ا  مدننذذحنظ دذذم ىذذاتيم  -

  وتفاقيتيم.

ل: نشذذ م طاذذي  مدنذذتال م  متشذذعيقيظ   مقدايذذظ ً م  مقالقذذظ ند قذذ ع  وتفاقيذذظ لاذذل  مصذذقيليم  مذذل مي   انيذذا

 ت  يعىا لال أحكا   وتفاقيظ ن ل  إلفالخ ندذا   نقكان ا حتل  بم  دلى  1983  مل ةاي دم ً لا  

 - ياي:

 لال  مصقيل  مل مي  -

أصلعم دنلدظ  مقدا  مل ميظ  تفاقيظ نش م تحليل  محل  بلنل مألا ع دا لشاعخ ةاصذظ ماناذل م 

 ت ذذلد لمذذل حدايذذظ  مداد لذذام  مدتقذذععخ دذذم  1970( مقذذا  131 مناديذذظ  ىذذي  وتفاقيذذظ عقذذ  )

( 131شذني ظ ناوتفاقيذظ عقذ  ) 1983( مقذا  15 مقادايم ناباع مذًم  اذادم  وتفاقيذظ  مقعنيذظ عقذ  )

 (.ننةظ )دعف  مدشاع لمي ا ألاله 

 لال  مدنت ى  مل ةاي  -

نتقذليا نقذذض أحكذا  قذذان م  مقدذا  مصذذالع ناملذان م عقذذ   2015( منذذنظ 1صذلع  ملذذان م عقذ  )

حيل قعع  مدشعع لمد   صاحي  مقدا نتح يا  باع لمل حناي  مقادا ناحلى  ه2004( مننظ 14)

نش م ق  نط نلا  حدايظ  2015( مننظ 4د عي عق  )(    صلع  ملع ع  م ) منن  دتننام  مداميظ 

  . 2004( مننظ 14أا ع  مقداا  مةاققيم ملان م  مقداا  مةاققيم ملان م  مقدا عق  )
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   تقليالتذ   2004( نننظ 14( فلل نل  قان م  مقدا  مصالع ناملان م عق  )16 دا نش م  وتفاقيظ عق  )

 لصذانام   واتداليذظها   مصذحظ   منذالدظ  مد نيذظ   معلايذظ  مفصايم  مقاشذع   محذالي لشذع دنذ  أحكذ في

ل  ملذذع ع  مذذ د عي عقذذ  ) لن ذذاه مقدذذا   متقذذ يض    نشذذ م تحليذذل  شذذتع طام 2014( منذذنظ 18 صذذلع أيقذذا

 ماقداا. د  صفام  منكم  مدناني 

ل:   م اشذديظهدلينظ لدام نامدداكظ  وعلنيذظ  فيل عت   محاليظ لشع  فيدعف  قع ع دتتدع  مقدا  مقعني   ام ا

 نامد  فلظ.ش ع داعس / آً ع  في

ل: فذإم   مقعنيظه  مًي ألله دكتي  مقدا  مقعني مدنلــدظ  مقـدا  ألالهه ممالتفاقيتي فلا مند ًج  متلعيع  ع نقا

لعاذاد  –أةذً  مقاذ  ن ذا  –لاذل  وتفاقيذظ  ) متصذلي   متذامي: إلاع د  مدتةً نيك م أحل  واع د م 

 لل   متصلي ( – متصلي  

 -  متاميظ:مًم  تعى  م د عخ أةً  مقا  ن اتيم  وتفاقيتيم مألنناي 

حيل يحلل  باع  نامل مظه ًم  مقل   ا ل حل ألنل مألا ع  (ه15نش م  وتفاقيظ عق  ) -1

ل متفالالم ق ى  مقعض   مطاي   .ن ق  مقدا في فلا

دكافذظ  تديذل دذم   مدصذلقظهلال  مل مذظ   متد دامفإم ىنام   (ه16نش م  وتفاقيظ عق  ) -2

 كذًم   اقدذااهم بلناد  مداميظ بصحاي  مقدا   مل مظ دم نناد ل ع ماحقذانظ  نذ  لي 

 متحليذ  ًمذ  ياذي تقذليا   مذ طنييمه خ اديا  مقداا  مقعي نامقدذاا تاد   مل مظ ندنا 

 قطع.ل مظ   مل  نيم   متشعيقام  مناعيظ في

 لمي دذاهمً  يعال  متكع  نقعض  بدع لال دااس  مذ دع د  مدذ قع ماتفقذا ن ةذً  مقاذ  ناوتفذاقيتيم  مدشذاع 

 (.)دعف  نًم  يك م قل ت   م فاد ننلا   تفاقيام  ت صيام  مقدا  مقعنيظ  مدالخ  مقاشعخ دن  

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

ً بما جاء في رد دولة قطر بخصوص اإلتفا أخذت وتأمل في  ،(15/16)ذات األرقام قيتين اللجنة علما

 طة المختصة بالتصديق. عرضهما على السلاإلستمرار باإلجراءات الالزمة ل

 

* * * 
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 الجمهورية اللبنانية -6      

 

 العمال الزراعيينبشأن  1980( لسنة 12اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

 ماد  عيذظ دذم ( 12 صا لمل دكتي  مقدا  مقعني عل لاذل دالحلذظ  ماانذظ حذ ا  إلتفاقيذظ  مقعنيذظ عقذ  )

 : متامي ااد  معل لال  منح  ه  ماننانيظ

بشزأن العمزال الززراعيين علزى السزلطات  1980( لسزنة 12هل تزم عزرض االتفاقيزة العربيزة رقزم ) -1

  ؟اتالسلطهذه من هي  المختصة؟

 . متشعيقيظ مناطظ  متنفيًيظ إلحامت ا لمل  مناطظ 

 بالتصديق؟هل تم تعرض االتفاقية على السلطة المختصة  -2

  .حتل تاعية  م  تقعض

 بشأنها:ما هو اإلجراء الذي تم اتخاذه 

  وتفاقيظ. متصلي  لال  

  أةً  مقا. 

  متصلي . عااد  

  لل   متصلي.  

 ألاله.حتل تاعية  م  يتةً أي لاع د ندا ًكع  -

مزاهي الصزعوبات أن  اآلن؟هل توجد صعوبات تشريعية تحزول دون التصزديق علزى االتفاقيزة حتزى  -3

 وجدت؟

 و ت ال صذق نام حتذل تاعيةذ  ةاصذظ  لنذ  تذ  للذل ل دشذع ع قذان م ماقدذاا  مذدع لييم نذنل  لدا ذ   و

 تتقاعض دا أحكا  ىًه  وتفاقيظ.

 يوجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟ هل -4

  م قم. مصق نام ىي في لدايظ  مد  فلظ لاي ا دم قنا  محك دظ  دااس  من  ي  تتطاي  مك يع دم 

 ؟ ا أن تسهل التصديق على االتفاقيةهل تم اتخاذ إجراءات من شأنه -5

  مقعنيظ.( دم نلا   ت صيام  مقدا 16( دم  مدالخ )2نامفلعخ )
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  اإلجراءات؟ما هي هذه 

  وتفاقيظ. متشا ع  د  فلظ نلانام أصحاي  مقدا   مقداا لال ىًه 

 الواردة في االتفاقية، في تشريعاتكم التي صدرت؟ما مدى االسترشاد باإلحكام  -6

 للل ل دشع ع قان م  مدع لييم.نل ملل ت   ونتعشال ن ًه  وتفاقيظ ل

، تمشزيا بلدكم حين إعدادكم لهذا التقريزر هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب العمل والعمال في -7

 1/  91ننذاد لاذل  ملذع ع عقذ  ( من نظام اتفاقيات وتوصزيات العمزل العربيزة ؟ 17مع المادة )

( تذذ   مذذدع لييماذذع د مانذذظ  طنيذذظ إللذذل ل دشذذع ع قذذان م مأل )تشذذكيا 27/5/2009تذذاعيخ 

 . متشا ع دا أصحاي  مقدا   مقداا

 وجد؟ ما هي وجهة نظر كل منهما في هذا التقرير أن 

  . وتفاقيظلال نقض  مد  ل دم  لل   متصلي  العمل:راي أصحاب  -

  . مد  فلظ العمال: رأي -

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

ً بما جاء في تقرير الجمهورية اللبنانية بخصوص  أخذت ( بشأن العمال 12اإلتفاقية رقم )اللجنة علما

 لعرضها على السلطة المختصة بالتصديق. وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات الالزمة الزراعيين، 

 

* * * 

 بشأن الخدمات اإلجتماعية العمالية 1983( لسنة 16اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

 ماد  عيظ دم ( 16 صا لمل دكتي  مقدا  مقعني عل لال دالحلظ  ماانظ ح ا  إلتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

 : متامي ااد  معل لال  منح  ه  ماننانيظ

 

بشززأن الخززدمات االجتماعيززة العماليززة علززى  1983( لسززنة 16هززل تززم عززرض االتفاقيززة العربيززة رقززم ) -1

 السلطات المختصة؟ من هي هذه السلطة؟ 

  مناطظ  متنفيًيظ إلحامت ا لمل  مناطظ  متشعيقيظ  -
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 هل تم تعرض االتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق؟ حتى تاريخه لم تعرض  -2

  وتفاقيظ. متصلي  لال  

  ًمقا .أة  

  عااد  متصلي . 

  لل   متصلي. 

 .لاع د ندا ًكع ألاله ن ى  متعيل حتل تاعية  م  يتةً أي -

 توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن ؟ هل -3

 وجدت؟ماهي الصعوبات أن 

 .نابدعو ت ال صق نام حتل تاعية   مكم لل  د  فلظ ادقيظ  مصنالييم ت   متعيل 

 هل يوجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟ -4

  م قم. مصق نام ىي في لدايظ  مد  فلظ لاي ا دم قنا  محك دظ  دااس  من  ي  تتطاي  مك يع دم 

( مزن 16( مزن المزادة )2بزالفقرة ) االتفاقيزة؟هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على  -5

 ؟نظام وتوصيات العمل العربية

  اإلجراءات؟ما هي هذه 

  وتفاقيظ. متشا ع  د  فلظ نلانام أصحاي  مقدا   مقداا لال ىًه 

 د باإلحكام الواردة في االتفاقية، في تشريعاتكم التي صدرت؟ما مدى االسترشا -6

 . مت ديم من ميصظملل ت   ونتعشال ن ًه  وتفاقيظ لنل  قا ند ًج  

تم التنسيق مع منظمات أصحاب العمل والعمزال فزي بلزدكم حزين إعزدادكم لهزذا التقريزر ، تمشزيا مزع  هل -7

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟17المادة )

  واتدالي.ت   متشا ع دا أصحاي  مقدا   مقداا   مصنل ق  م طني ماقدام 

 وجد؟ ن رير إما هي وجهة نظر كل منهما في هذا التق -8

 لال نقض  مد  ل دم  وتفاقيظ. لل   متصلي  العمل:ي أصحاب أر -

  مد  فلظ. العمال:رأي  -
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

الخدمات ( بشأن 16اللجنة علماً بما جاء في تقرير الجمهورية اللبنانية بخصوص اإلتفاقية رقم ) أخذت

 ها على السلطة المختصة بالتصديق.لعرضاإلجراءات الالزمة  إتخاذهي تأمل و، االجتماعية العمالية

*** 

 عمل األحداثبشأن  1996( لسنة 18اإلتفاقية العربية رقم ) -ج

 ماد  عيظ دم ( 18 صا لمل دكتي  مقدا  مقعني عل لال دالحلظ  ماانظ ح ا  إلتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

 : متامي ااد  معل لال  منح  ه  ماننانيظ

  مدليع  مقا  مدنلدظ  مقدا  مقعنيظااني 

  منيل / فايد لاي  مدطيعي

( منذذنظ 18 مةنذذع د  ملذذان نيم فذذي دنلدذذظ  مقدذذا  مقعنيذذظ حذذ ا  وتفاقيذذظ عقذذ  ) ظدالحلذذام مانذذ :الموضززوع

  بحل ل.نش م لدا  1996

 9/5/2017تاعيخ  p/ ج  392/16كتانك  عق   :المراجع

 27/9/2009تاعيخ  91/14 ملع ع عق   -

 ألالههلشاعخ لمل  مد ق ع   مدعاا 

فذ م  د عخ   لذالههلاذل دالحلذام مانذظ  مةنذع د  ملذان نييم حذ ا  وتفاقيذظ  مدشذاع لمي ذا   وطذالع نقل 

  متامي: مقدا تنلي 

( 7 مدذذالخ )لم  مترطيذذظ  متشذذعيقيظ  متذذي تطان ذذا مانذذظ  مةنذذع د  ملذذان نيم بحكذذا   مفلذذعخ  م انيذذظ دذذم  أ ول:

مذذ   13/8/2008( تذذاعيخ 49ف نذذ  ىذذًه  مدذذ  ل  فذذ   ملذذان م عقذذ  ) (ه18( )17( )16( )10)( 8  مدذذ  ل )

 (.)عنطاي مً  يتقًع لاينا  ما    وتفاقيظهتلةا قدم نطاق تطني  

دذم  وتفاقيذظ ف ننذا نذ للك   (29  28  27  24  23نامنننظ ماترطيظ  متشعيقيظ بحكذا   مدذ  ل )  انيا:

 عنطا.

) تنلذذذي  للذذذل  متذذذلعيي فذذذي  مدتننذذذام  متااعيذذذظ   7/10/2021تذذذاعيخ  11019عقذذذ    مدعنذذذ   -أ

   مصناليظ أ   محعفيظ أ   مد نيظ ( .

) تحلع  نتةل    بحل ل قنا نا غ   نم  م ادنظ لشعخ  29/6/2012تاعيخ  8987عق    مدعن   -ي

 في  بلداا  متي تشكا ةطع  لال صحت   أ  نالدت   أ  نا ك    بةالقي ( .
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أم دشع ع قان م  مقدا  فذ  اذل ا  مدلاعنذظ  مدعفذ  تطذعق لمذل  مترطيذظ  متشذعيقيظ م ذًه  وتفاقيذظ  -ج

انيظ مدم م   م ويظ   م صايظ لاذل  محذلل ه  كذًم  لنذالغ دذم مذ   م ويذظ   م صذايظ نةص    مد  فلظ  مكت

ن ي دعض أ  غياي أ  تصعد يل   ن   محلل ه دا  منيانام   مناالم  متي يدنك ا صاحي  مقدا نامنننظ 

  مألحل ل ه  كًم   مت دينام  واتداليظ ه   قا صاحي  مقدذا فذي دكذام لذاىع دذم دكذام  مقدذا  بحكذا

 مةاصظ نتشريا  بحل ل ه لمل لنالغ  د عخ  مقا ن نداد  نيانام  مقدا ) عنطا ننذةظ لذم  مفصذا  مدتقاذ  

 نابحل ل دم دشع ع قان م  مقدا ( .

 ن دا أم نك م قل قدنا نترطيظ دا تطان  مانظ  مةنع د  ملان نييم في دنلدظ  مقدا  مقعنيظ.

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

ً بما جاء في تقرير الجمهورية اللبنانية حول اإلتفاقية رقم ) أخذت ألحداث، ا( بشأن عمل 18اللجنة علما

ً لنموذج التقرير الخاص باإلتفاقية حتى  من وجود التغطية  يتسنى التأكدوتأمل اللجنة أن يكون الرد وفقا

 التشريعية ألحكام اإلتفاقية. 

 * ** 

 جمهورية مصر العربية -7     

 

 العاملة " معدلة " األيديتنقل بشأن  1975( لسنة 4اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

اد  عيظ دصع دم ( 4 صا لمل دكتي  مقدا  مقعني عل لال دالحلظ  ماانظ ح ا  إلتفاقيظ  مقعنيظ عق  )

 : متامي ااد  معل لال  منح  ه  مقعنيظ

( 4قذ  )ع مقعنيذظ  ظدذم  مدذالخ  م انيذظ دذم  وتفاقيذ ًكعم  ماانظ لل   مترطيظ  متشعيقيظ محك   مننذل  م ذاني

لطاد  ب م يظ في  متشريا ماقداا  م  فليم  ن ا  ةذا   بيلي  مقاداظ   مةا  نإ نش م تنلا 1975ظ منن

  مقداا  مفانطينييم. 

 الرد

ل مالتفاقيذام  م نائيذظ  دذا  مقليذل دذم يدنح  متشعيا  مدصعي  مك يع دم  مدد يا ماقداا  مقعي  م  فليم  فلذا

  مل ا  مقعنيظ.
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نشذ م شذع ط  لاذع د م  متذعةي  نامقدذا  2003منذنظ  136 قل نصم  مدالخ  م انيظ دم  ملذع ع عقذ  

لاذل أم ينذت ني دذم  محصذ ا لاذل  متذعةي  ندد  مذظ  2010ننذنظ  292 نذاملع ع عقذ مألااني   مدقلا 

  مقدا ....

ل من  صعيح في  تفاقيام ل ميظ ت -1 ل في ذا  فذي حذل ل  مدقفي م طنلا ك م اد  عيظ دصع  مقعنيظ طعفا

 تا   وتفاقيام دا دع لاخ شع ط  مدقاداظ نامد ا ..

كدا نصذم  مدذالخ  منالنذظ دذم ىذً   ملذع ع لاذل للفذاد نقذض  مفئذام دذم عنذ   تذع ةي   مقدذا دن تذا 

ل   مقعنيذظهناد  عيذظ دصذع   مةذا علايظ اد  عيظ  من ل م  مليدلع طيظ  مقادا م ندنشذآم  ملطذاع   أيقذا

  مفانذطينيظه مفانطيني م  محاصا م لاذل   ذائ  نذفع صذالعخ دذم اد  عيذظ دصذع  مقعنيذظ أ  دذم  منذاطظ 

ل مشع ط  مدقاداظ  كًم  علايا  ماد  عيظ  ماننانيظ  مقادايم نامنال   نامد ا.ل طنلا

 صم لال أم  و م يذظ فذينش م تنلا  بيلي  مقاداظ ن 1975( مننظ 4 اليع نامتن ي  أم  وتفاقيظ عق  )

ا   مقداا  مفانطينييم  ًم  ندا يتف   حااام كا ل مظ  دفال ىً   من   متشريا ماقداا  م  فليم  ن ا  ة

 أم حااظ  مل مظ دم  مقدامظ  م  فلخ  ن لي ا ىي  مدق ا  معئيني في ىً   مصلل.

 

 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: *

 األيديتنقل بشأن ( 4جمهورية مصر العربية بشأن اإلتفاقية رقم )اللجنة علماً بما جاء في تقرير  أخذت

 .العاملة " معدلة "

 * ** 

 

 بشأن الخدمات اإلجتماعية العمالية 1983( لسنة 16اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

اد  عيظ دم ( 16 مقعنيظ عق  )  صا لمل دكتي  مقدا  مقعني عل لال دالحلظ  ماانظ ح ا  إلتفاقيظ

 : متامي ااد  معل لال  منح  ه دصع  مقعنيظ

 مقاشذعخ دذم  وتفاقيذظ  مدتقاذ  نتكذ يم مانذظ مادذالخ  مترطيذظ  متشذعيقيظ  ح لذل   قذًكعم  ماانذظ  أوالً:

 كنيعخ. مةلدام  واتداليظ  مقداميظ في كا دنش خ 
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 :رد الحكومة

يناذغ لذلل   متذي مدنشذ خ  )تاتذد لاذل  م  2003( منذنظ 12دم قان م  مقدا عق  ) 222ملل نصم  مدالخ 

 ًمذذ  ناوشذذتع   دذذا  ماانذذظ  مقدام ذذاهلدام ذذا ةدنذذيم لذذادالل نتلذذلي   مةذذلدام  واتداليذذظ   م لافيذذظ  مالددذذظ 

  مدةتصظ.ظ  مقادظ دا دد ايم ماقداا تةتاعى   منلانأ   –لم  الم  – منلانيظ 

  بلنذل يصلع قع ع دم  م ديع  مدةت  نقل د  فلظ  وتحال  مقا  منلانام لداا دصع نتحليل  محذل دذم 

  . مةلدام(م ًه 

ل  مذن  لاذل  محذل  2003منذنظ  215 تنفيً ل م ًه  مدالخ صذلع قذع ع  ديذع  ملذ ى  مقاداذظ عقذ   دتقذدنا

 ماقداا. ماةلدام  واتداليظ   م لافيظ  م  اي تلليد ا  بلنل

 مدةتصظ صنل ق ماةذلدام  واتداليذظ  نام د عخ )ينش دم قان م  مقدا لال أم  223كدا نصم  مدالخ 

  مصحيظ لال  مدنت ي  مل دي ...  يصلع  م ديع  مدةت  قع ع ل نتحليل  مةلدام  مدشاع لمي ا ..(  تنفيً ل 

تقدنا  من  في دالت   ب مل لاذل أم د 2003مننظ  216م ًه  مدالخ صلع قع ع  ديع  مل ى  مقاداظ عق  

 مرعض دم لنشاد صنل ق  مةلدام ى  تللي   مةلدام  واتداليظ   مصحيظ   م لافيظ لاذل  مدنذت ى قذ دي 

ماقداا مان  ض نامدنذت ى  واتدذالي   مصذحي   م لذافي م ذ  كذًم  صذلع قذع ع  ديذع  ملذ ى  مقاداذظ عقذ  

  مل دي.نت ى نتحليل ىًه  مةلدام لال  مد 2003مننظ  217

نش م  منلانام  مقداميظ  1976مننظ  35 اليع ناإلشاعخ في ىً   مصلل أم  مدالخ  م ادنظ دم  ملان م عق  

تنذذت لد  مدنلدذذام  منلانيذذظ حدايذذظ  محلذذ ق  مدشذذع لظ بلقذذائ ا   مذذلفاع لذذم دصذذامح    )أمتذذن  لاذذل 

تيذظ ... )ل( عفذا  مدنذت ى  تحنيم شذع ط  مقدذا  تقدذا لاذل  اذ   مةصذ   لاذل تحليذ   بغذع ض  آل

  لائالت  . مصحي   وقتصالي   واتدالي مأللقاد 

 مااام  منلانيظ دناشعخ  وةتصاصذام  آلتيذظ فذي  )تت مل( دم ً م  ملان م لال أم 12كدا تن   مدالخ )

 . مقداا(أ ا   منشاط  واتدالي  متي يشاع  في ا  دظ فيناىد... ) (   م م ا: منطاق  مدحلل 

 مقاشعخ دم  وتفاقيظ  أم ىً   متقاي  كفيذا نإيقذاح دذا شذاي مادالخ  ددا نن  تتقح  مترطيظ  متشعيقيظ 

  معل  منان  دنظ غد ض.

 

( دم  وتفاقيظ  مدتقا  نا  د  نذت ناد  مدنشذآم 18)مادالخ تشيع  ماانظ لمل لل   مترطيظ  متشعيقيظ ثانياً: 

( دا لل   منكم   مترًيظ شعيطظ  ل د نللي 16مدًك عخ في  مدالخ ) مصريعخ دم ت فيع  مةلدام  واتداليظ  

 ماقداا.لن دا 
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 رد الحكومة:

ل من   مدالخ ) ( دم  وتفاقيظ يا د  نت ناد  مدنشآم  مصريعخ  متي يحلل حاد ا نلع ع دم  م ديع 18 فلا

 ( دم  وتفاقيظ.16 مدةت  دم ت فيع  مةلدام  واتداليظ  مدًك عخ في  مدالخ )

دذم قذان م  مقدذا نصذم لاذل أم ينشذ   223 قل تقدم عل  محك دظ لال  مدالحلام  منانلظ أم  مدالخ 

نذذام د عخ  مدةتصذذظ صذذنل ق ماةذذلدام  واتداليذذظ   مصذذحيظ   م لافيذذظ لاذذل  مدنذذت ى  ملذذ دي  أم  ملذذع ع 

ةلدام لال قل أ قح  مرعض دم لنشاد ىً   مصنل ق  ى  تللي  ىًه  م 2003( مننظ 216 م د عي عق  )

 م  . مدنت ى  مل دي ماديا  مقداا مان  ض نامدنت ى  واتدالي   مصحي   م لافي 

مذًكع  نامتذامي فإنذ  قذل  دفال ًم  أم  مدشع ع م  ينت ني  مدنشآم  مصريعخ دذم تذ فيع  مةذلدام نذامفظ  

  ا حدايظ أشدا دم تا   م  علخ في  وتفاقيظ. فع مقدام

( دذذم  وتفاقيذذظ   مةذذا  ندنذذاىدظ دتننذذظ 25)مادذذالخ ًكذذعم  ماانذذظ لذذل   مترطيذذظ  متشذذعيقيظ  ثالثززاً:

  مت دينام  واتداليظ   مقدام  واتدالي في تط يع  تحنيم  مةلدام  مقداميظ.

 رد الحكومة:

م لال أم يشدا نلذا   متذ دي 1975( مننظ 79تن   مدالخ  ب مل دم قان م  مت دينام  واتداليظ عق  )

  آلتيظ: واتدالي  مت دينام 

 . ديم قل  مشية ةظ   مقاد   م فاخت -

 .ت ديم لصانام  مقدا -

 .ت ديم قل  مدعض -

 .ت ديم  منطامظ -

 .صحاي  مدقاشامت ديم  معلايظ  واتداليظ ب -

( دذذم ً م  ملذذان م لاذذل أم )تاتذذد  كذذا دذذم  م يئتذذيم  مدةتصذذتيم نذذ م تتةذذً 100كدذذا نصذذم  مدذذالخ )

 متنفيًيظ  مالددظ ... في لنشذاد ل ع معلايذظ أصذحاي  مدقاشذام  مدنتفقذيم ن حكذا  ىذً   ملذان م ...  مةط  م 

 متللي   معلايظ  واتداليظ   مدقيشيظ ...  تشدا  معلايظ  واتداليظ دا ياي:

  إلقادظ  مكاداظ ندا في ا دم دنكم  د كا  دشعي . -1

 ننقض  نائا  متنايظ  مدناننظ مادنتفقيم . ت فيع  مدكتنام  م لافيظ   من  لي  مدد لخ -2
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في   صفام ةاصظ تتالد   لع د  ت فعت فيع  مةنع د   مدشعفيم  مالدديم إلل عخ ىًه  مل ع ددم ت -3

  مدنتفقيم .

شذاتي ت فيع  م نذائا  متعفي يذظ كذامعحالم  دشذاىلخ لذع ض  مدنذاعح   إلقادذظ فذي  مدصذايد   مد -4

 . ديالخ  محل ئ   مقادظ..(

ظ  مدتقالذذظ ندذذنح نقذذض ( دذذم  وتفاقيذذ26لالذذم  ماانذذظ نقذذل   مترطيذذظ  متشذذعيقيظ بحكذذا   مدذذالخ ) رابعززا:

م قع ئي  بعناح  متااعيظ   مصناليظ مادنشآم  متي تل   نصفظ  ةتياعيظ أ  ندلتقي  تفاقيام  ولفاد م د

 .نقض  مةلدام  واتداليظ  مقداميظ مقدا  ماداليظ نت فيع 

 رد الحكومة:

نش م  2005( مننظ 91( دم  ملان م عق  )13ملل تقدم عل  محك دظ  منان  لال ىًه  مدالحلظ أم  مدالخ )

 مقعينظ لال  ملةا قل نصم لال أنذ  )دذا لذل   إلةذالا ناإللفذاد م  مقذعينيظ  بةذعى  مدلذععخ نلذ  نيم 

ل مالذان م(. ددذا يتنذيم أم ةاصظ يقفل دم  مقعينظ ... )حصظ  مقادايم دم  بعناح  متي يتلعع ت ديق ا ط نلا

 مدشع ع قل ألفل حصظ  مقادايم دم  بعناح  متااعيظ   مصذناليظ دذم  مةقذ ع ماقذعينظ  نامتذامي تتقذح 

 ( دم  وتفاقيظ. 26 مترطيظ  متشعيقيظ بحكا   مدالخ )

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

الخدمات بشأن ( 16اللجنة علماً بما جاء في تقرير جمهورية مصر العربية بشأن اإلتفاقية رقم ) أخذت

 االجتماعية العمالية. 

 * ** 

 

 اللجنةثانياً: دول لم ترد على مالحظات 

 يلي:وهي كما وحلم  ماانظ أم للل ل دم  مل ا م  تعل لال دالحلات ا  منانلظ نش م نقض  إلتفاقيامه 

 .(18/  16/  11/  8 بعقا  ) إلتفاقيام ً م  :اإلمارات العربية المتحدة دولة -1

 (.8)  إلتفاقيظ عق  :الشعبية الديمقراطيةالجمهورية الجزائرية  -2

 

 * ** 
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 الجزء الثالث

 موضوعات ذات عالقة بمعايير العمل العربيةدراسة 

 

 نظم العمل بمنظمة العمل العربية: دراسة الوثيقة المتعلقة بتطوير 

 

بشأن من قبل مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته العادية السابعة والثمانين المحال القرار أوالً: 

 يلي:  والذي ينص على ماتطوير نظم العمل بمنظمة العمل العربية والمقترحات حول تعديل الدستور، 

  أةً  مقا 

  تكايد دكتي  مقدا  مقعني نإنتطالع أع د أطع د  إلنتاج  م ال ظ ح ا تقليا لنت ع دنلدظ  مقدا

قليالم لال مانظ   إلاتدالي  لعض ىًه  مت مقعنيظه في لطاع قع ع م  مدااس  وقتصالي 

  مةنع د  ملان نييم ملع نت ا  للل ل تلعيع نش ن ا.

  عخ نقل قعنيظ لمل ل عخ قالدظ مدااس  إلل  مقدا  مت ايا  منلع في   يلظ تقليا لنت ع دنلدظ

 مةنع د  ملان نييم ن ً   إلنتاج  م ال ظ  للل ل تلعيع مانظلعناا  متقدي   لنتكداا عل ل أطع د  

  مش م. 

 

 :لس اإلدارة، أصدرت التوصية التاليةدراسة اللجنة لقرار مجمناقشة وبعد ثانياً: 

 ل ندا ااد في قع ع دااس  إلل عخ  مدتقا  نتط يع نل   مقدا ندنلدظ  مقدا  أةًم  ماانظ لادا

 ح ا ىً   مد ق ع.  فات ا نآع د أطع د  إلنتاج  م ال ظ ه  ت دا  ماانظ د  مقعنيظ

 

 

 

 

 

* * * 
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 جدول تصديقات الدول العربية

 

 

* * * 




