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للمادة الخامسةةةن مظ ن ام عمل ل نن الخبراء  بناء على دعوة المدير العام لمكتب العمل العربي، وتنفيذا    :أوالا 

خالل الفترة   مهورين مصر العربين / القاهرةوالثالثيظ في  التاسعنالقانونييظ، عقدت الل نن دورتها 

، بهدف دراسةةةن التقارير التي تلتام الدول ااع ةةةاء بتقديمها تلى مكتب 2018ديسةةةمبر  17 – 16

ولى والثانين مظ المادة السةةادسةةن عمةةرة مظ ن ام اتفاتيات وتوصةةيات العمل العربي، وفقا  للفقرتيظ اا

 العمل العربين. 

ا  حضر ام لمنظمة العمل العربية وافتتح إجتماعات اللجنة معالي السيد/ فايز علي المطيري المدير الع :ثانيا

 أعضاء اللجنة السادة: من اجتماعات الدورة 

 الدكتورة/ إيمان خزعل .1

 األستاذ الدكتور/ عبد الغني الرويمض  .2

 األستاذة الدكتورة/ فاطمة الرزاز .3

 األستاذ/ محمد كشو .4

ا   عام . رئيسا  لها لمدة الدكتورة/ إيمان خزعل تنتخبت الل نن في بداين أعمالها -أ : ثالثا

 مثل من من العمل العربين في ت تماعات الل نن كل مظ :  -ب        

 ادارة الحماية اإلجتماعية وعالقات العمل  المشرف على   حمدي أحمد  / السيد .1

 رئيس وحدة التعاونيات / إدارة الحماية االجتماعية   السيدة / حنان قايد .2

 / إدارة الحماية االجتماعية والفئات الخاصةالمرأة رئيس وحدة   رانيا فاروق     /السيدة  .3

 إدارة الحماية اإلجتماعية     مروان الرايس / السيد .4

ا  تامت تدارة الحماين اال تماعين الخاصةةةةةةةن بمتابعن معايير العمل العربين، تطوير آلين العمل  رغبن في: رابعا

ن باإلتفاتيات الدول العربين الخاصةةةةةةةالتي يتم ترسةةةةةةةالها تلى المتابعن تقارير بتطوير نماذج وعالتات العمل 

تتفاتيات محددة تخصةةةةةي  ، و ديديظُمصةةةةةاده عليها، لتكوظ بمةةةةةكل وم ةةةةةموظ الغير الُمصةةةةةاده عليها و

  وفقا  لل دول التالي:و اءت الردود مظ الدول العربين ، لمتابعتها
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 = جاء الرد بعد إنعقاد إجتماع لجنة الخبراء القانونيين( = لم يتم الرد( )رمز  = تم الرد ( )رمز  )رمز 

 

 

 السابقة للجنةالمالحظات ردود على  غير مصادق عليهاإتفاقيات  مصادق عليهاإتفاقيات  الدولــة

  12 -- األردن
3  /5  /9   /11  /12  /13  /16    /  

17    /18  /19 

/   9  5   /7    /8   /9    /11   /16  19 اإلمارات
17 

  12  18 البحرين
5   /7   /8   /11   /13   /17   /

19 

    5  / 7  / 8  / 11  / 18   /19 17 -- ونست

  3   /16   /17  5 -- الجزائر

 --  9 -- جيبوتي

 --   9 -- السعودية

   12  4  / 5    /7   /8   /17  9 السودان

 -- -- -- سوريا

 --   9 -- الصومال

  -- 16    9 العراق

 --  12 -- سلطنة ُعمان

  -- 5   /18   /19  9 فلسطين

  3   /5   /7   /15   /17   /18  /19 12 -- قـطـر

 --  9 -- الكويت

 --  18 لبنان
3   /5  / 7   /12  / 16   /17   /

18   /19   

  5 / 11 / 17 / 18 / 19  12 -- لـيـبـيـا

   -- 5   /8   /11   /17   /18   /19 9 مـصـر

 --   12 -- المغرب

 --  5 -- موريتانيا

 --  12  9 الـيـمـن
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 ما يلي: ونييظ وثيقن مبدئين تحتوي علىعرض مكتب العمل العربي على ل نن الخبراء القانسا ا: ساد

  دراسةةةةةةةة التقارير السةةةةةةةنوية حول اتفاقيات العمل العربية محل المتابعة  األول:الجزء

 وهي:

 بمأظ المرأة العاملن. 1976( لسنن 5اإلتفاتين العربين رتم ) -1

 بمأظ التو يه والتدريب المهني. 1977( لسنن 9اإلتفاتين العربين رتم ) -2

 بمأظ العمال الاراعييظ. 1980( لسنن 12اإلتفاتين العربين رتم ) -3

 بمأظ تأهيل وتمغيل المعوتيظ. 1993( لسنن 17اإلتفاتين العربين رتم ) -4

 بمأظ عمل ااحداث. 1996( لسنن 18اإلتفاتين العربين رتم ) -5

 بمأظ تفتيش العمل. 1998( لسنن 19اإلتفاتين العربين رتم ) -6

عنين سةةةةةواء أرسةةةةةل مكتب العمل العربي نماذج تقارير حول اإلتفاتيات المذكورة تلى الدول العربين الم

 كانت دولن مصادتن أو غير مصادتن على هذه اإلتفاتيات.

دولة عربية  (15) حــــول اإلتفاقيات المذكورة من اا ( تقـــرير17إلى مكتب العمـــل العربي ) وصل

 :هي

 –الجمهورية التونسية  –مملكة البحرين  –دولة اإلمارات العربية المتحدة  –المملكة األردنية الهاشمية  )

سةةةةلطنة  –جمهورية العراق  –المملكة العربية السةةةةعودية  –الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشةةةةعبية 

جمهورية مصر  –دولة ليبيا  –الجمهورية اللبنانية  –دولة الكويت  –دولة قطر  –دولة فلسطين  –ُعمان 

 .( المملكة المغربية –العربية 

  على مالحظات لجنة الخبراء القانونيين ودمتابعة الرد الثاني:الجزء 

 أرسل مكتب العمل العربي المالح ات السابقن لل نن الخبراء القانونييظ تلى الدول العربين المعنين.

  ة عربية هم:دول (12) ( رداا على المالحظات من64وصل إلى مكتب العمل العربي )

الجمهورية  –مملكة البحرين  –دولة اإلمارات العربية المتحدة  –المملكة األردنية الهاشةةةةةةةمية  )

دولة  –جمهورية العراق   – جمهورية السودان –الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  –التونسية 

 (.جمهورية مصر العربية  –دولة ليبيا  –الجمهورية اللبنانية  –دولة قطر  –فلسطين 
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  بعد إنعقاد إجتماع اللجنة خالل العام السةةةةةةابق وردتدراسةةةةةةة تقارير  ث:لالثاالجزء - 

2017  

 : دول عربية هي (6)دورتها السابقة من ( تقريراا بعد إنعقاد اللجنة في 30تلقى مكتب العمل العربي )

سةةةلطنة  –جمهورية العراق  –المملكة العربية السةةةعودية  –) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشةةةعبية 

 .( المملكة المغربية –دولة الكويت  –ُعمان 

ا  درسةةةةةةةت الل نن الوثيقن المقدمن مظ تبل مكتب العمل العربي، وفي  ةةةةةةةوئها أعدت هذا التقرير  :سةةةةةةةابعا

 المعروض على م لس اإلدارة ومظ ثم على المؤتمر العام. 

ا  اسةةةتخلصةةةت الل نن مظ خالل المناتمةةةات التي دارت أثناء ا تماعاتها عدة مالح ات عامن، كما أكدت  :ثامنا

 على بعض مالح اتها السابقن، ت عها أمام م لس اإلدارة والمؤتمر العام اهميتها وهي كما يلي: 

ي تثمظ الل نن تفاعل الدول ااع ةةةةةةةاء مظ خالل عدد التقارير المرسةةةةةةةلن وال هود المبذولن ف .1

تعدادها وتأمل أظ يستمر هذا التفاعل ويتعاا لتحقيق ااهداف المنمودة مظ النماط المعياري 

 للمن من.

عدم عر ةةةةةةةها   بعض الدول ااع ةةةةةةةاء أمةةةةةةةارت في تقاريرها تلى أظ  الح ت الل نن أظ .2

اإلتفاتيات على السلطن المختصن بالتصديق، ير ع تلى و ود اختالفات بيظ تمريعها الوطني 

المبررات الممةةةةةةةار تليها ي ب أال   والنصةةةةةةةو  الواردة في هذه اإلتفاتيات. وترة الل نن أظ

تق تكوظ عائقا  دوظ تيام الدول ااع ةةةةةاء بالعرض الذي يمثل في حد ذاته تلتااما  يقع على عا

الدولن بمو ب ن ام تتفاتيات وتوصةةةةةيات العمل العربين وهو ال يعني و وب التصةةةةةديق على 

 اإلتفاتين.

من التمةةريع الوطني مع المعايير وتطويره، وهو ءالتصةةديق في حالن تتراره يسةةمل بمال  ثم تظ

د ما يؤدي تلى تحقيق أحد أهم االهداف التي تامت من من العمل العربين مظ أ لها وهو توحي

 وتقارب تمريعات العمل في الدول العربين. 

الح ت الل نن أظ بعض الدول أوردت في تقاريرها أظ عدم عرض اإلتفاتيات على السةةةةةةةلطن  .3

اإللتاام بالعرض   المختصةةن ير ع تلى صةةعوبات تتعلق بن امها الدسةةتوري. وترة الل نن أظ
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ولن، وبالتالي فإظ العرض أو ينبغي أظ يتم لدة السلطن المختصن بالتصديق وفقا لدستور كل د

الدراسةةن التي تقوم بها أي سةةلطن أخرة غير المختصةةن بالتصةةديق ال يمكظ اعتباره وفاء  بذل  

 االلتاام. 

تدعو الل نن الدول ااع ةةةةاء تلى ااخذ بمبدأ التصةةةةديق ال ائي المنصةةةةو  عليه في مع م  .4

باط اإلتفةاتيةات، ممةا يؤدي تلى تحقيق المايةد مظ التصةةةةةةةةديقةات على هةذ ه اإلتفةاتيةات واالرت

 التدري ي بالمعايير الواردة فيها حسب  روفها المحلين.

ة مظ مكتب العمل العربي، كما  تؤكد الل نن على  ةةةةةةةرورة الرد وفقا  لنماذج التقارير المعد .5

تؤكد على  رورة تدراج نصو  التمريع الوطني في التقارير المرسلن مظ الدول ااع اء 

االطالع عليها والتثبت مظ توفر التغطين التمةةةةةةريعين احكام اإلتفاتيات حتى تتمكظ الل نن مظ 

 محل المتابعن.  

توصةةةةةةي الل نن مكتب العمل العربي بإتخاذ اإل راءات الالامن لمرا عن اإلتفاتين العربين رتم  .6

 بمأظ التو يه والتدريب المهني.  1977( لسنن 9)

دولن بعرض تتفاتين على السلطن المختصن بالتصديق ال يحول دوظ كد الل نن على أظ تيام التؤ .7

لموافاته برأيها عما تم تتخاذه مظ تيام مكتب العمل العربي بإعادة مفاتحن الدولن كل سةةةةةةةنتيظ 

قا  لن  المادة الثانين عمرة مظ ن ام تتفاتيات وتوصيات العمل ت راءات بمأظ تل  اإلتفاتين وف

 العربين. 

ى  ةةةةةةةرورة اإللتاام بالمواعيد المحددة لتلقي تقارير المتابعن مظ تبل الدول تؤكد الل نن عل .8

ااع ةةةاء، حتى تتمكظ الل نن مظ دراسةةةتها وتبداء المالح ات بمةةةأنها ومظ ثم عر ةةةها على 

 المؤتمر العام. 

تثمظ الل نن ال هود المبذولن مظ مكتب العمل العربي )تدارة الحماين اإل تماعين( وتدعو تلى  .9

تكثيف أنمطته المتعلقن بتدريب الكوادر الفنين المعنين بمعايير العمل العربين، وتعايا 

التواصل مع اإلدارات المعنين بالمعايير في واارات العمل وتقديم الدعم الفني لها مظ أ ل 

بيظ هذه االدارات ومكتب العمل العربي ول نن الخبراء القانونييظ  التعاوظق المايد مظ تحقي

 مما يؤدي تلى تحقيق ااهداف المر وة مظ المعايير وايفاء الدول بالتااماتها في هذا المأظ.
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صةةةةةةةلب  مو ودة(كانت غير  )تظلدول المعنين إلحداث وحدة تدارين لتؤكد الل نن دعوتها . 10

ين،  بالكفاءات  وتاويدهاواارة العمل تخت  بالمسةةةةةةةائل المتعلقن بمعايير العمل العربين والدول

 المؤهلن الالامن.

لدول العربين إلمةةةةةةةرا  أحد المو فيظ المختصةةةةةةةيظ بمعايير العمل في لتؤكد الل نن دعوتها . 11

ح ور أمغال ل نن واارة العمل  مظ الوفد الحكومي في مختلف دورات مؤتمر العمل العربي ل

تطبيق اإلتفاتيات والتوصةةةةةةةيات وتأميظ الحوار والتواصةةةةةةةل بيظ هؤالء المو فيظ ول نن الخبراء 

الممثلن برئيسةةةةةةها في المؤتمر ومكتب العمل العربي لتحقيق التنفيذ الكامل والصةةةةةةحيل إللتاامات 

 الدول ااع اء بمأظ المعايير. 

ايير العمل العربين على أوسةةةةةةةع نطاه وبإعتماد للتعريف بمعالدول ااع ةةةةةةةاء تدعو الل نن . 12

أطراف اإلنتاج الثالثن مختلف الوسةةةةةةةائل وبااخ  اإلعالم والندوات والحلقات الدراسةةةةةةةين لدة 

، من مات الم تمع المدني ال امعن،ال هات ااخرة المعنين مثل الصةةةحافن، الق ةةةاء، المحاماة، و

 ذات الصلن. المؤسسات ال امعينمل في بحث تمكانين تدريس مادة معايير العكما تدعوها ل

 

ا  تشةةةةةكر اللجنة المدير العام لمنظمة العمل العربية والسةةةةةكرتارية الفنية للجنة على حسةةةةةن اإلعداد  :تاسةةةةةعا

 والتعاون التام إلنجاح عمل اللجنة.

 

 اللجنة ةرئيس                                                                              

 

 إيمان خزعل /الدكتورة                                                                               

 

 

*** 
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 الجزء األول

 حول اتفاقيات العمل العربية دراسة التقارير السنوية

 لتزامات التي تقع على الدول بموجب النظامأوالا: اإل

لدول األعضةةةةاء بعد إصةةةةدار التالية لاإللتزامات على  العربيةنظام اتفاقيات وتوصةةةةيات العمل ينص 

 :اإلتفاقية أو التوصية

 المختصن بالتصديق. نالعرض على السلط -1

دة  عموافاة الدول ااع ةةةاء مكتب العمل العربي بناء على طلبه بتقارير سةةةنوين وفقا  للنماذج المُ  -2

 :عظمظ تبله 

  والتطبيق العملي احكامها. الدول،اإلتفاتيات التي صادتت عليها  .أ

اال راءات المتخذة لتسةةةةةهيل التصةةةةةديق على اإلتفاتيات التي لم يتم التصةةةةةديق عليها، وبياظ  .ب

 الصعوبات التي تحول دوظ التصديق عليها.

 حكامها.أبأحكام التوصيات ومدة مراعاة  التدابير المتخذة لالسترماد .ج

 

ا   مالحظات اللجنة بشأن إلتزامات الدول األعضاء :ثانيا

لدولال .أ خه لم تعرض  حظت اللجنة ان بعض ا تاري طة المختصةةةةةةةةة ل يات على السةةةةةةةل فاق بعض اإلت

 يلي:بالتصديق وهي كما 

 (.19 / 18 / 16 / 13 / 12 / 5 / 3)المملكة األردنية الهاشمية: اإلتفاقيات ذات االرقام  .1

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

 / 15 / 14 / 8 / 5 / 4 / 3)مقراطية الشةةةعبية: اإلتفاقيات ذات االرقام يالجمهورية الجزائرية الد .3

16 / 18.) 

 14 / 13 / 12 / 11 / 10 / 9 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3)جمهورية جيبوتي: اإلتفاقيات ذات االرقام  .4

/ 15 / 16 / 17 / 18 / 19.) 

 (.8)جمهورية السودان: اإلتفاقية رقم  .5

  / 5 / 7 / 17 / 18 / 19). 3)دولة قطر: اإلتفاقيات ذات األرقام  .6

 .(16/  12/  57 / /  3)اإلتفاقيات ذات األرقام الجمهورية اللبنانية:  .7
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 (.19/  18/  17) : اإلتفاقيات ذات األرقامليبيادولة  .8

 12 / 11 / 10 / 9 / 8 / 7 / 5 / 4) اإلتفاقيات ذات االرقامالجمهورية اإلسةةةةالمية الموريتانية:  .9

/ 13 / 14 / 15 / 16 / 17.) 

يات ذات االرقام. 10 فاق ية: اإلت  / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 / 10 / 8 / 6 / 3) الجمهورية اليمن

18.) 

 

*** 

 

لدول لم تواف أالحظت اللجنة  .ب قاريرها حول بعض  مكتب العمل العربيتاريخه حتى ن بعض ا بت

 اإلتفاقيات، وهي كما يلي: 

 (.9: اإلتفاقية رقم )جمهورية جيبوتي .1

 (.9رقم ): اإلتفاقية الصومالجمهورية  .2

 (.12 / 9اإلتفاقيات ذات األرقام ): الجمهورية اليمنية .3

 

*** 

 

 :2018 دول وافت مكتب العمل العربي بتقاريرها بعد إنعقاد إجتماع اللجنة .ج

 (.12 / 9جمهورية السودان: اإلتفاقيات ذات األرقام ) .1

 (.5) رقم: اإلتفاقية الجمهورية اإلسالمية الموريتانية .2

 

 

*** 
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ا   2018 لعام حول اإلتفاقياتالعربية الدول المتابعة التي وردت من اسة تقارير : درثالثا

عام و دت الل نن  هذا ال قارير ل ية  )15) أظبفح  الردود على الت لتد دولة عرب قاريره تأرسةةةةةةة حول  ات

 كما يلي: ي، وهمصاده عليهاالغير أو المصاده عليهااإلتفاتيات 

 

 الدولة

 العمل العربية إتفاقيات

 مصادق عليهاال

 العمل العربية إتفاقيات

 مصادق عليهاالغير 

 المملكة األردنية الهاشمية -1

 

 1980( لعام 12االتفاقية العربية رقم ) --

 العمال الزراعيينبشأن 

( لعام 19االتفاقية العربية رقم ) دولة االمارات العربية المتحدة -2

 بشأن تفتيش العمل 1998

 1977( لعام 9االتفاقية العربية رقم )

 بشأن التوجيه والتدريب المهني

( لعام 18االتفاقية العربية رقم ) مملكة البحرين -3

 بشأن عمل األحداث 1996
 1980( لعام 12العربية رقم )االتفاقية 

 بشأن العمال الزراعيين

 الجمهورية التونسية -4

 1980( لعام 12االتفاقية العربية رقم ) --

 بشأن العمال الزراعيين

الجمهورية الجزائرية  -5

 الديمقراطية الشعبية

 

-- 

 

 1976 لسنة(  5)  رقم العربية اإلتفاقية

   العاملة المرأة بشأن

 العربية السعوديةالمملكة  -6

 

-- 

 

 1977( لعام 9االتفاقية العربية رقم )

 بشأن التوجيه والتدريب المهني

 جمهورية العراق -7

 1977( لعام 9االتفاقية العربية رقم )

 بشأن التوجيه والتدريب المهني

-- 

 سلطنة ُعمان -8

 1980( لعام 12االتفاقية العربية رقم ) --

 بشأن العمال الزراعيين

 دولة فلسطين -9

 1977( لعام 9االتفاقية العربية رقم )

 بشأن التوجيه والتدريب المهني

-- 

 دولة قطر -10

 1980( لعام 12االتفاقية العربية رقم ) --

 بشأن العمال الزراعيين
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 دولة الكويت   -11

 1977( لعام 9االتفاقية العربية رقم ) --           

 بشأن التوجيه والتدريب المهني

 الجمهورية اللبنانية -12

 

( لعام 18االتفاقية العربية رقم )

 بشأن عمل األحداث 1996

 

                         -- 

 دولة ليبيا -13

 1980( لعام 12االتفاقية العربية رقم ) --

 بشأن العمال الزراعيين

 جمهورية مصر العربية -14

 1977( لعام 9االتفاقية العربية رقم )

 التوجيه والتدريب المهنيبشأن 
                          -- 

 المملكة المغربية -15

 1980( لعام 12االتفاقية العربية رقم ) --

 بشأن العمال الزراعيين

 

 وهو ، ( تقريراا مطلوباَ هذا العام24من أصةةةل ) اا تقرير (17يكون مجموع التقارير الواردة ) وبذلك

( يصةةةبح مجموع التقارير 3أضةةةفنا التقارير الواردة بشةةةكل متأخر )ما  وإذا%  71 ما يمثل نسةةةبة

 %. 83 أي نسبة ( تقريراا 20المرسلة من الدول األعضاء )

  وتذ تثمظ الل نن هذا التفاعل اإلي ابي مظ الدول ااع اء والذي يفسر الح م الكبير لتقرير هذا العام

فإنها تعرب عظ أملها في المايد مظ الت اوب في ترسال التقارير حتى تكتمل الفائدة وتتحقق ااهداف 

 المنمودة مظ النماط المعياري للمن من. 

 وفقا  للنماذج المرسةةةلن مظ تبل مكتب العمل العربي تقارير المطلوبن كما تأمل الل نن أظ يتم ترسةةةال ال

 في اآل ال المحددة حتى يمكظ عر ها على ل نن الخبراء القانونييظ وتحصل الفائدة المر وة. و

 

*** 

 

 

 



15 

  
 

 2018 العمل العربية لعام إتفاقياتحول العربية تقارير الدول 

 

 المملكة األردنية الهاشمية .1     

 اإلتفاقيات غير الُمصادق عليها

 لعمال الزراعيينا بشأن 1980 ( لسنة 12 اإلتفاقية العربية رقم ) -

( لسنن  12 تقرير حول االتفاتين العربين رتم )مظ المملكن ااردنين الهاممين وصل مكتب العمل العربي 

  و اء في هذا الرد ما يلي: – 1980

( بمأظ العمال 12بخصو  اتفاتين العمل العربين رتم ) 15/5/2018تاريخ  1/524امارة لكتابكم رتم ح.أ/

 الاراعييظ والتي لم يصاده عليها االردظ .

 -ار و اظ ابيظ لمعاليكم ما يلي :

كفل تانوظ العمل االردني ممول العمال الاراعييظ باحكام تانوظ العمل وبمو ب ن ام سيصدر لهذه  -وال :أ

 الغاين .

الخا  بالعمال الاراعييظ وسوف يعرض على وتت الحالي بإعداد مسودة لهذا الن ام و تقوم الواارة في ال

 الل نن الثالثين لمؤوظ العمل .

عمل واالستراحن الوتد  اءت مسودة هذا الن ام لتت مظ  ميع المواد التي  اءت بها االتفاتين مظ حيث اوتات 

 حقوه العمال الاراعييظ .سبوعين واال ااات السنوين وما الى ذل  مظ االوالعطل 

تمكل في الواارة  -( منه على )أ43وبمو ب المادة )  2008( لسنن 48ن  تانوظ العمل المعدل رتم ) -ثانيا :

لواير وع وين ممثليظ عظ الواارة والعمال بالتساوي ا( برئاسن )الل نن الثالثين لمؤوظ العملل نن تسمى 

تها امتعلقن بكيفين تمكيل الل نن الثالثين وعملها ومهامها وعقد ا تماعفيما بينهم وتحدد ااحكام واإل راءات ال

 وتحديد عدد اع ائها وكيفين تعيينهم ومكافأتهم وسائر االمور المتعلقن بهم بمقت ى ن ام يصدر لهذه الغاين .

 افن الى المهام تتولى الل نن الثالثين المهام الموكولن اليها في هذا القانوظ واالن من الصادرة بمقت اه ا -ب

  -االستمارين التالين :

 ابداء الراي في المؤوظ الخاصن بمروط العمل و روفه . .1

 دراسن وتقييم المسائل المتعلقن بمعايير العمل العربين والدولين . .2

ين اال تماعين ما راء الدراسن حول مدة انس ام سياسات وتمريعات العمل مع احتيا ات التن .3

 العمل الدولين .واالتتصادين ومعايير 
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 مناتمن النااعات العمالين.  .4

لل نن الثالثين اظ تقوم بعد ا راء الدراسن المناسبن برفع توصين الى الواير بتوسيع نطاه اي عقد  -1 -ج

عمل  ماعي م ي على تنفيذه مدة ال تقل عظ مهريظ ليسري ب ميع مروطه على اصحاب العمل والعمال 

 في  ميع المناطق او في منطقن معينن .في تطاع معيظ او على فئن منهم 

 

( مظ هذه الفقرة 1ينمر القرار الذي يصدره الواير بالموافقن بماظ التوصين المنصو  عليها في البند ) -2

 في ال ريدة الرسمين .

وتد اصبل مظ مهام هذه الل نن دراسن اتفاتيات العمل العربين والدولين غير المصاده عليها وو ع 

 امن بمانها .التوصيات الال

 

ويسرنا اعالم معاليكم باظ الواارة ستقوم بعرض اتفاتين العمل العربين المذكورة اعاله على الل نن ، وسنعمل 

 على تاويدكم بالنتائج في التقارير الالحقن التي تصدر عظ الواارة بهذا المأظ .

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

الالزمة لعرض اإلتفاقية على السلطة  وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات بما جاء في الرد،  أخذ العلم -

 .المختصة بالتصديق

* * * 

 

 دولة االمارات العربية المتحدة .2    

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها

 تفتيش العملبشأن  1998( لسنة  19اإلتفاقية العربية رقم )  -

مظ دولن االمارات العربين  1998( لسنن  19وصل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم ) 

 و اء في هذا الرد ما يلي: –المتحدة 
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 نموذج التقرير

 القسم األول

 بيانات عامة

 

سنة 19رقم )يرجى بيان النص التشريعي الذي صدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقية العربية  - ( ل

 بشأن تفتيش العمل. 1998

( 19في مأظ التصديق على اتفاتين العمل العربين رتم ) 2004( لسنن 48مرسوم اتحادي رتم )

 .1998لسنن 

 

وكذلك بيان يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصةةةوص التشةةةريعية السةةةارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقية،  -

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

 في مأظ تن يم عالتات العمل. 1980( لسنن 8تفتيش العمل مظ القانوظ االتحادي رتم ) -
في مأظ رسوم الخدمات والغرامات اإلدارين  2017( لسنن 15ترار م لس الواراء رتم ) -

 في واارة الموارد البمرين والتوطيظ.
في مأظ الالئحن التنفيذين لتن يم أعمال التفتيش  1980لسنن  (44/1ترار وااري رتم ) -

 .1980( لسنن 8العمالي على المنمآت الخا عن احكام تانوظ العمل االتحادي رتم )
في مأظ تحديد أساليب وتدابير الوتاين لحماين العمال  1982( لسنن 32ترار وااري رتم ) -

 مظ مخاطر العمل.
 

الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصةةةادق عليها قوة النفاذ بمجرد التصةةةديق يرجى بيان النص التشةةةريعي  -

 عليها مع بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

ن  الممةةرع اإلماراتي على أنه بم رد التصةةديق على االتفاتين يصةةدر بها مرسةةوم وتكوظ االتفاتين 

 ( مظ دستور دولن اإلمارات العربين المتحدة.47وفقا لن  المادة ) بمثابن تانوظ داخلي في الدولن

 

دادكم لهذا التقرير؟  هل تم التنسةةةةةةيق مع منظمات أصةةةةةةحاب األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين أع -

ا مع أحكام المادة )  ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.17وذلك تمشيا

 نعم 

 يرجي ذكر المنظمات التي تم التنسيق معها. في حالة اإلجابة ب)نعم(،

 اتحاد غرف التجارة والصناعة           -     جمعية التنسيق بين الجمعيات المهنية -
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 القسم الثاني

 "التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية"

 

 المـــادة األولـــى 

واان من واللوائل والقرارات المنفذة لها ينبغى على كل دولن أظ تن م تفتيش العمل مظ خالل القوانيظ 

 فى  ميع تطاعات وأماكظ العمل.

وي وا للدولن عند ال ةةةرورة اسةةةتثناء بعض الفئات مظ العمال وأماكظ العمل، وذل  بمو ب بياظ يرفق 

 بوثيقن التصديق، ويمكظ للدولن التي تتقدم بهذا البياظ أظ تعدله أو تلغيه ببياظ الحق.

بمةةةةأظ عمال الخدمن المسةةةةاعدة  2017( بمةةةةأظ لسةةةةنن 10القانوظ االتحادي رتم )مظ 19المادة رتم  -

 والتي تن 

 يحدد الواير مظ يتولى مظ مأموري ال بط الق ائي القيام بالمهام التالين:

 مراتبن تنفيذ أحكام هذا القانوظ واللوائل والقرارات الصادرة تنفيذا  له. .1

 القانوظ واللوائل والقرارات الصادرة تنفيذا  له؟ بط كل ما يقع بالمخالفن احكام هذا  .2

 التفتيش على مكاتب االستقدام.  .3

 ( مظ هذا القانوظ.20التفتيش على أماكظ عمل وتتامن العمال، مع مراعاة أحكام المادة ) .4

 مظ ذات القانوظ والتي تن  20المادة رتم  -

ظ دخول أماكظ عمل واتامن العمال تال ( مظ هذا القانوظ، ال ي وا للمفتمةةةةةةي19مع مراعاة أحكام المادة )

 بإذظ مظ أصحابها، أو تذظ النيابن العامن، وذل  في الحالتيظ:

 و ود مكوة مظ العامل أو صاحب العمل. .1

 و ود دالئل معقولن على وتوع مخالفات احكام هذ القانوظ واللوائل والقرارات الصادرة تنفيذا  له. .2

 يرجى بيان ما يلي:

 قانوني لتفتيش العمل في جميع قطاعات وأماكن العمل؟هل يوجد تنظيم  -

 نعم 

 ال

 هل يستثني التشريع بعض الفئات من العمال أو أماكن العمل من التفتيش؟  -

 نعم

 ال 
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 المـــادة الثـانيــة

باإلدارة أو اإلدارات  كل كل دولن  هااا  أو أكثر لتفتيش العمل، ويرتبط هذا ال هاا أو اا هاة  تمةةةةةةة

 ذات الصلن بنماط التفتيش.المركاين 

ناتض  ها على نحو يحول دوظ الت ما بين بالتفتيش ي ب التنسةةةةةةةيق في عدد اا هاة التى تقوم  لن ت حا وفى 

 والتداخل بيظ أنمطتها.

 يرجى بيان ما يلي:

 لتفتيش العمل لديكم أم أكثر؟ واحد هل يوجد جهاز -

المخت  في عملين رتابن وتفتيش سوه العمل تطاع التفتيش في واارة الموارد البمرين والتوطيظ  –نعم 

 في الدولن.

 باإل افن الى أ هاة اخرة تتعاوظ الواارة معها مثل واارة الداخلين. -
 تسم المخالفيظ في هيئن االتحادين للهوين وال نسين -
 الهيئن العامن للمعامات والتأمينات اال تماعين -
 ابو بي -دائرة مؤوظ البلدين -
 االتتصاديندائرة التنمين  -

 هل يتم تنسيق العمل بينها في حالة تعددها؟ -

 نعم 

 ال

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

مظ تانوظ العمل: والتي تن  "يتولى تفتيش العمل مفتموظ مختصوظ يلحقوظ بواارة العمل  166المادة  -
 القانوظ.والمئوظ اال تماعين ويكوظ لهم الصالحيات واالختصاصات المنصو  عليها في هذا 

 2012بلدين مدينن أبو بي سنن  –مذكرة تعاوظ بيظ واارة العمل ودائرة مؤوظ البلدين  -
 2013مذكرة تفاهم بيظ واارة العمل والهيئن العامن للمعامات والتأمينات اال تماعين سنن  -
  2013أبو بي سنن  –اتفاتين تعاوظ بيظ واارة العمل ودائرة التنمين االتتصادين  -
 2013مذكرة تفاهم بيظ واارة العمل وصندوه معامات ومكافآت التقاعد إلمارة أبو بي سنن  -
 2013مذكرة تفاهم بيظ واارة العمل ومركن أبو بي العاملن في المناطق البحرين )أدما العاملن( سنن  -
 2014مذكرة تفاهم بيظ واارة الداخلين وواارة العمل سنن  -

 

 المــادة الثـالـثــة

 التفتيش مظ تبل  هاا يتولى التفتيش العام، أو أ هاة متخصصن يمارس كل منها نماطا تفتيميا محددا.يتم 

 يرجى بيان ما يلي:
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 هل توجد أجهزة تفتيش متخصصة؟ أم يتولى التفتيش جهاز عام؟ -

 نعم.

 في حالة التعدد ما هي هذه األجهزة؟ وما هي اختصاصاتها؟ 

تدارات منها تدارة التفتيش وهي المختصةةن في عملين رتابن سةةوه  ةينقسةةم تطاع التفتيش على عد

العمل وحماين العامل وتدارة الصحن والسالمن المهنين المختصن بالتفتيش على السكنات العمالين 

واصةةةةةةابات العمل وتدارة التو يه المختصةةةةةةن في تو يه العمال وأصةةةةةةحاب العمل عظ الحقوه 

لتفتيش المختصةةةةةةن بتطوير أن من التفتيش و ةةةةةةماظ تطبيقها والوا بات المتبادلن وادارة أن من ا

ويو د تسةةم مكافحن االت ار بالبمةةر المخت  باامةةراف والرتابن على عمليات مكافحن االت ار 

بالبمةةةةر وتسةةةةم حماين اال ور المخت  باامةةةةراف على عمليات حماين اال ور بمراكا سةةةةعادة 

 ر المعتمدة.المتعامليظ والتأكد مظ التاامها بتطبيق المعايي

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 بمأظ تن يم عالتات العمل على:  1980( لسنن 8القانوظ االتحادي رتم )مظ  167تن  المادة 

مراتبن تنفيذ أحكام تانوظ العمل على و ه سليم وخاصن ما يتعلق منها بمروط العمل  -
يتصل بصحن العمال  واا ور ووتاين العمال وحمايتهم أثناء تيامهم بالعمل وما

 وسالمتهم واستخدام ااحداث والنساء.
تاويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات واإلرمادات الفنين التي تمكنهم مظ اتباع  -

 أحسظ الوسائل لتنفيذ أحكام القانوظ.
تبالغ السلطات المختصن بأو ه النق  التي تقصر ااحكام القائمن عظ معال تها واتتراح ما  -

 لذل .يلام 
 بط الوتائع التي ترتكب بالمخالفن احكام تانوظ العمل واللوائل والقرارات الصادرة تطبيقا   -

 احكام هذا القانوظ.
 وارد البمرين والتوطيظ نرفق لكم كالتالي:مبناء  على الهيكل التن يمي ال ديد التابع لواارة ال -1

لهيكل التن يمي + اختصاصات االدارات االدارات والوحدات التابعن لقطاع التفتيش كما وردت في ا

 (1مرفق )والوحدات التابعن لقطاع التفتيش 

 

 المادة الرابعة

تن م كل دولن االتصاالت اافقين والرأسين فيما بيظ  هاا أو أ هاة التفتيش، بما يحقق سرعن ااداء 

 ون اعته وسهولته.

 يرجى بيان ما يلي:

  بين جهاز أو أجهزة التفتيش؟يوجد تنظيم لالتصاالت األفقية والرأسية هل 

 نعم 
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 في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان وسائل وسبل هذا التنظيم.

 الذكي تفتيشتطبيق ن ام ال

 ن ام الدعم المعلوماتي )تقييم(

 ن ام تفتيش السكنات

 ن ام حماين اال ور

 الباطظ.ن ام تس يل عقود المقاولن مظ          

 

 المادة الخامسة

 ت ع اإلدارة المركاين ذات الصلن بنماط تفتيش العمل السياسن العامن للتفتيش التي تعالج على ااخ :

 و ع الخطن العامن للتفتيش. -

 تحديد أولويات التفتيش. -

 متابعن التنفيذ. -

 توفير متطلبات  هاا التفتيش. -

 ااداء الو يفي والتدريب. -

 تقييم النتائج. -

 بيان ما يلي:يرجى 

 .النصوص التشريعية التي تتناول السياسة العامة للتفتيش والموضوعات التي تعالجها 

 بمأظ تن يم عالتات العمل على:  1980( لسنن 8مظ القانوظ االتحادي رتم ) 177تن  المادة 

يتعلق برتابن الواارة على ت ع واارة العمل والمئوظ اال تماعين تقريرا  سنويا  عظ التفتيش في الدولن يت مظ كل ما 

 تنفيذ تانوظ العمل وعلى ااخ  في اامور التالين:

 بيانا  بااحكام المن من للتفتيش. -

 بيانا  بالمو فيظ المختصيظ بالتفتيش. -

تحصائيات بالمنمآت الخا عن للتفتيش وعدد العمال فيها وعدد الايارات وال والت التفتيمين التي  -
 ات وال ااءات التي وتعت واصابات العمل وأمراض المهنن.تام بها المفتموظ والمخالف

 

 المادة السادسة

 يراعى فى تعييظ مفتش العمل أظ يكوظ مؤهال تأهيال علميا بما يالئم القيام بعمله.
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 المادة السابعة

 يراعى عند اختيار مفتش العمل أظ تتوافر فيه صفات الحياد والمو وعين.

 

 المادة الثامنة

العمل تبل مبامرة عمله بأداء اليميظ، وتن م التمريعات أداء اليميظ وم مونه، وال هن التي يقوم مفتش 

 يؤدة أمامها.

 المادة التاسعة

 ي ب على كل دولن تدريب مفتش العمل ن ريا وعمليا بما يؤهله اداء مهامه.

 

 يرجى بيان ما يلي:

 .شروط تعيين مفتش العمل 

 بمأظ تن يم عالتات العمل: 1980( لسنن 8رتم ) ( مظ القانوظ االتحادي179المادة )

"مع مراعاة ااولوين المقررة للمواطنيظ وباإل افن تلى المروط العامن المطلوبن في تعييظ 

 المو فيظ يمترط في مفتمي العمل:

 أظ يكونوا متصفيظ بالحياد التام. -
 ها.أال تكوظ لهم أين مصلحن مبامرة في المنمآت التي يقوموظ بالتفتيش علي -
 أظ ي تااوا فحصا  مسلكيا  خاصا  بعد ت ائهم فترة تمريظ ال تقل عظ ثالثن أمهر" -

  هل يؤدى مفتش العمل اليمين قبل مباشةةةةةةرة عمله؟ وما هو مضةةةةةةمونه؟ والجهة التي

 يؤدى أمامها؟

 بمأظ تن يم عالتات العمل 1980( لسنن 8( مظ القانوظ االتحادي رتم )168المادة )

بل مبامرتهم أعمال و ائفهم أمام واير العمل والمؤوظ اال تماعين يمينا  بأظ "يقسم مفتمو العمل ت

يحترموا القانوظ ويؤدوا أعمالهم بأمانن وتخال  وأال يفموا أي سر أو أي اختراع صناعي أو غير 

ذل  مظ ااسرار التي يطلعوظ عليها بحكم و ائفهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذه الو ائف وعليهم أظ 

المكاوة التي تصل تليهم بالسرين المطلقن وأال يبوحوا بأمرها لصاحب العمل أو مظ يقوم  يحيطوا

 مقامه".

 هل يتم تدريب مفتش العمل على مهام عمله؟ 

 نعم 
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 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 :بمأظ تن يم عالتات العمل 1980( لسنن 8( مظ القانوظ االتحادي رتم )180المادة )

تعقد دورات تدريبين خاصن ت ريها واارة العمل لمفتمي العمل ويراعى في هذه الدورات تدريب المفتميظ 

 :بصورة خاصن على ما يأتي

 .أصول تن يم الايارات التفتيمين واالتصال بأصحاب العمل والعمال -
 .أصول تدتيق الس الت والدفاتر -
وفوائد تطبيقها ومساعدتهم في هذا  أصول ترماد أصحاب العمل تلى تفسير النصو  القانونين -

 .التطبيق
 .مبادئ أساسين في التكنولو يا الصناعين ووسائل الوتاين مظ تصابات العمل واامراض المهنين -
مبادئ أساسين في الكفاين اإلنتا ين وصلتها بمدة تأميظ المروط الصالحن ل روف ممارسن  -

 العمل".

 المادة العاشرة

الكافي مظ المفتميظ بما يتالءم مع ح م المهمات ونوعيتها والتنسيق مع  تراعى كل دولن تعييظ العدد

 اإلدارات واا هاة المعنين فى الدولن لالستعانن باالختصاصييظ للمعاونن فى أعمال التفتيش.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يتوفر لجهاز التفتيش لديكم العدد الكافي من المفتشين؟ 

 نعم 

 ال

   هل يتم التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لالستعانة باالختصاصيين للمعاونة في أعمال

 التفتيش؟

 نعم 

 ال

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

    :بمأظ تن يم عالتات العمل 1980( لسنن 8القانوظ االتحادي رتم ) مظ (175تن  المادة )

  اإلدارين المختصن ومظ ر ال المرطن تقديم لمفتش العمل أظ يطلب عند االتت اء مظ السلطات
 المساعدة الالامن.

  وتذا كاظ التفتيش متعلقا بالنواحي الصحين للعمل و ب على المفتش أظ يصطحب معه بموافقن مدير
 دائرة العمل المختصن طبيبا مختصا مظ واارة الصحن أو مظ يعيظ لهذا الغرض مظ ااطباء.

 ( لسنن 44/1ترار وااري رتم )في مأظ الالئحن التنفيذين لتن يم أعمال التفتيش العمالي  1980
 .1980( لسنن 8على المنمآت الخا عن احكام تانوظ العمل االتحادي رتم )
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 المادة الحادية عشرة

تكفل تمريعات كل دولن الحماين الالامن لمفتش العمل، واستقراره الو يفي، بما ي عله يقوم بمهامه بحرين 

 وحياد واستقاللين.

 يرجى بيان ما يلي:

 -  نه من أداء لذي يمك ية الالزمة واالسةةةةةةةتقرار الوظيفي ا بالحما هل يتمتع مفتش العمل 

 عمله؟

 نعم 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 :بمأظ تن يم عالتات العمل 1980( لسنن 8القانوظ االتحادي رتم ) (181تن  المادة )

تانوظ آخر يعاتب بالحبس مدة وبالغرامن التي ال تقل  مع عدم اإلخالل بأين عقوبن أمد ين  عليها أي

 ( عمرة آالف درهم أو بإحدة هاتيظ العقوبتيظ:10،000عظ )

 كل مظ خالف أي ن  آمر مظ نصو  هذا القانوظ أو اللوائل أو القرارات المنفذة له. -

و القرارات المنفذة كل مظ عرتل أو منع أحد المو فيظ المكلفيظ بتنفيذ أحكام هذا القانوظ أو اللوائل أ -
 له أو حاول أو مرع في منعه مظ أداء و يفته سواء باستعمال القوة أو العنف أو التهديد باستعمالها.

كل مو ف مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانوظ أفمى سرا  مظ أسرار العمل أو أي اختراع صناعي أو  -
 اظ تد تر  العمل.غير ذل  مظ أساليب العمل يكوظ تد اطلع عليه بحكم و يفته ولو ك

في مأظ تحديد أساليب وتدابير الوتاين لحماين العمال مظ  1982( لسنن 32ترار وااري رتم ) -
 مخاطر العمل.

في مأظ رسوم الخدمات والغرامات  2017( لسنن 15( مظ ترار م لس الواراء رتم )3المادة ) -
 اإلدارين في واارة الموارد البمرين والتوطيظ:

 المحددة في ال دول أدناه الغرامات اإلدارين المو حن تااء كل منها: تفرض على المخالفات -
 

 

الغرامن  بياظ المخالفن م

 بالدرهم

عدم االلتاام بمروط و روف العمل الواردة في القانوظ االتحادي  18

الممار تليه، أو في القرارات الواارين  1980( لسنن 8رتم )

 الصادرة في هذا المأظ أو في عقد العمل.

(10,000 )

 عظ كل حالن

عدم االلتاام بمعايير الصحن والسالمن المهنين الواردة في  19

القرارات الواارين الصادرة في هذا المأظ أو عدم اتباع 

 اإل راءات المقررة لدرء خطر يداهم صحن وسالمن العمال.

(10,000 )

 عظ كل حالن
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الغرامن  بياظ المخالفن م

 بالدرهم

أو وفاة  عدم تبالغ الواارة عظ تصابات العمل أو المرض المهني 20

 1980( لسنن 8العامل، وفق أحكام القانوظ االتحادي رتم )

 الممار تليه.

 

(10,000 )

 عظ كل حالن

عدم تاالن مخالفن معايير السكظ وفق اإل راءات والمواعيد  21

 المحددة بمو ب القرارات الواارين الصادرة في هذا المأظ.

(10,000 )

 عظ كل حالن

 

بمأظ عمال الخدمن المساعدة  2017( لسنن 10القانوظ االتحادي رتم )مظ ( 29كما نصت المادة )

خالل بأين عقوبن أمد ين  عليها أي تانوظ أخر، يعاتب بالحبس االعلى العقوبات كالتالي: مع عدم 

مدة ال ت اوا ستن أمهر وبالغرامن التي ال تقل عظ عمرة آالف درهم وال ت اوا مائن ألف درهم او 

 وبتيظ:بإحدة هاتيظ العق

. كل مظ عرتل أو منع أحد المو فيظ المكلفيظ بتطبيق أحكام هذا القانوظ أو اللوائل أو 1              

 القرارات الصادرة تنفيذا له مظ اداء عمله أو سرع في ذل .

. كل مو ف مكلف بتنفيذ احكام هذا القانوظ أفمي سرأ مظ االسرار التي يكوظ تد اطلع عليها 2

 ولو بعد تر  العملبحكم و يفته 

. كل مظ سهل للعامل تر  العمل أو آواه، بغرض استغالله أو تمغيله بطريقن غير ممروعن، 3

 حكمن أظ تق ي باإلبعاد عند اإلدانن.مولل

 ( مظ ذات القانوظ كالتالي:30نصت المادة )

حكم مظ  . مع عدم االخالل بأين عقوبن أمد ين  عليها أي تانوظ آخر، يعاتب كل مظ يخالف أي1

( مظ هذا القانوظ بالغرامن التي ال تقل عظ خمسيظ ألف درهم وال 4و3و2و3/1أحكام المادة )

تت اوا مائن ألف درهم وت اعف العقوبن في حاله العود الرتكاب هذا العمل خالل سنن مظ تاريخ 

 الحكم عليه.

قدام الذي يخالف أي حكم ( مظ هذه المادة مكتب االست1. يعاتب بذات العقوبن المبينن في البند )2

 ( مظ هذا القانوظ.4مظ أحكام المادة )

 ( مظ ذات القانوظ كالتالي:31نصت المادة )

مع عدم االخالل بأين عقوبن أمد ين  عليها أي تانوظ آخر، يعاتب بالغرامن التي ال تت اوا عمرة 

 رات الصادرة تنفيذا  له.آالف درهم كل مظ خالف أي حكم مظ أحكام هذا القانوظ أو اللوائل أو القرا
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 المادة الثانية عشرة

تهيئ ال هن المختصن للمفتميظ مكاتب م هاة ت هياا مناسبا يسهل الوصول تليها مظ تبل ااطراف 

 المعنين، وتاود بوسائل اتصال حديثن ون م معلومات آلين تمكنهم مظ حف  واستر اع المعلومات بسهولن.

 يرجى بيان ما يلي:

  للمفتشين مكاتب مجهزة، ومزودة بوسائل اتصال حديثة ونظم معلومات؟هل يتوفر 

 نعم 

 ال

 المادة الثالثة عشرة

 توفر ال هن المختصن للمفتميظ وسائل أو تسهيالت نقل لألداء الفعال لوا باتهم.

 المادة الرابعة عشرة

 ملهم.تاود ال هن المختصن المفتميظ بالوثائق والتمريعات واا هاة ال رورين اداء ع

 المادة الخامسة عشرة

 تتحمل ال هن المختصن كافن النفقات المالين الالامن لممارسن المفتميظ لمهامهم.

 المادة السادسة عشرة

 يعتبر مفتش العمل أحد أفراد ال ابطن العدلين )الق ائين(، ويحمل بطاتن مهنين تثبت مخصيته وو يفته.

 يرجى بيان ما يلي:

 يلي:هل يتوفر للمفتشين ما 

   .وسائل أو تسهيالت نقل 

 نعم 

   .وثائق وتشريعات وأجهزة ضرورية ألداء عملهم 

 نعم 

    هل تتحمل الجهة المختصةةةةةةةة النفقات المالية الالزمة لممارسةةةةةةةة مفتشةةةةةةةي العمل

 لمهامهم؟

 نعم 

 ال
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   .بطاقة مهنية لشخصيته ووظيفته كأحد أفراد الضابطة القضائية 

 نعم 

 ال

 

  يتناول ذلك.النص التشريعي الذي 

مات رقم  خد نة  4خ/176/13قرار المجلس الوزاري لل عة عمل  2012لسةةةةةةة بدل طبي بشةةةةةةةةأن منح 

 للمفتشين العاملين في وزارة العمل.

 بمأظ تن يم عالتات العمل في الفقرة الثانين: 1980( لسنن 8القانوظ االتحادي رتم ) (166تن  المادة )

 تصدرها لهم واارة العمل والمؤوظ اال تماعين.يحمل مفتمو العمل بطاتات تثبت صفتهم 

 

 المادة السابعة عشرة

ال ي وا أظ توكل تلى ال هن المختصن بالتفتيش أو المفتميظ أين وا بات ت افين تؤثر سلبا على أدائهم 

 الفعال أو تخل بالسلطن أو الحياد الالاميظ للمفتميظ فى عالتتهم بأصحاب العمل والعمال.

 ي:يرجى بيان ما يل

 هل تسند إلى الجهة المختصة بالتفتيش أو المفتشين واجبات إضافية أخري؟ 

 نعم

 ال 

 المادة الثامنة عشرة

يمار   هاا التفتيش فى و ع امتراطات السالمن والصحن المهنين التى يتطلبها منل التراخي  بإتامن 

 المنمآت.

 

 يرجى بيان ما يلي:

  اشتراطات السالمة والصحة المهنية الالزمة لمنح هل يوجد دور لجهاز التفتيش فى وضع

 التراخيص بإقامة المنشآت؟

 نعم

 ال 
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 المادة التاسعة عشرة                                                

 يتم في كل دولن التنسيق والتكامل بيظ تفتيش العمل وتفتيش التأمينات اال تماعين كلما كاظ ذل   روريا.

 يلي:يرجى بيان ما 

  هل يوجد تنسيق وتكامل بين تفتيش العمل وتفتيش التأمينات االجتماعية؟ 

 نعم 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

، الخا  بتس يل المواطنيظ وابناء م لس التعاوظ في 2005( لسنن 1215القرار الوااري رتم )

 صندوه المعامات والتأمينات.

 

 المادة العشرون

يؤدة عمله بنااهن، ويح ر أظ تكوظ له أين مصلحن مخصين مبامرة أو غير ي ب على مفتش العمل أظ 

 مبامرة فى المنمآت التي يقوم بالتفتيش عليها.

 يرجى بيان ما يلي:

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 بمأظ تن يم عالتات العمل: 1980( لسنن 8( مظ القانوظ االتحادي رتم )168المادة )

مبامرتهم أعمال و ائفهم أمام واير العمل والمؤوظ اال تماعين يمينا  بأظ "يقسم مفتمو العمل تبل 

يحترموا القانوظ ويؤدوا أعمالهم بأمانن وتخال  وأال يفموا أي سر أو أي اختراع صناعي أو غير 

ذل  مظ ااسرار التي يطلعوظ عليها بحكم و ائفهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذه الو ائف وعليهم 

مكاوة التي تصل تليهم بالسرين المطلقن وأال يبوحوا بأمرها لصاحب العمل أو مظ أظ يحيطوا ال

 يقوم مقامه".

 بمأظ تن يم عالتات العمل: 1980( لسنن 8( مظ القانوظ االتحادي رتم )179المادة )

"مع مراعاة ااولوين المقررة للمواطنيظ وباإل افن تلى المروط العامن المطلوبن في تعييظ 

 يمترط في مفتمي العمل:المو فيظ 

 أظ يكونوا متصفيظ بالحياد التام. -
 أال تكوظ لهم أين مصلحن مبامرة في المنمآت التي يقوموظ بالتفتيش عليها. -
 ".أظ ي تااوا فحصا  مسلكيا  خاصا  بعد ت ائهم فترة تمريظ ال تقل عظ ثالثن أمهر -

 
 
 

 المادة الحادية والعشرون
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يح ر على مفتش العمل أظ يكمف أة سر مظ أسرار المهنن يطلع عليه خالل تيامه بمهمته أو أظ يبوح 

 بمصدر المكوة أو المعلومات التى أدت تلى القيام بالتفتيش. 

 يرجى بيان ما يلي:

  هل يحظر التشةةريع علي مفتش العمل الكشةةف عن أي سةةر من أسةةرار المهنة أثناء قيامه

 بالتفتيش؟

 نعم 

 ال

   هل يحظر على مفتش العمل أن يبوح بمصةةدر الشةةكوى أو المعلومات التى أدت إلى القيام

 بالتفتيش؟

 نعم 

 ال

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 بمأظ تن يم عالتات العمل: 1980( لسنن 8( مظ القانوظ االتحادي رتم )168المادة )

العمل والمؤوظ اال تماعين يمينا  بأظ يحترموا  "يقسم مفتمو العمل تبل مبامرتهم أعمال و ائفهم أمام واير

القانوظ ويؤدوا أعمالهم بأمانن وتخال  وأال يفموا أي سر أو أي اختراع صناعي أو غير ذل  مظ 

ااسرار التي يطلعوظ عليها بحكم و ائفهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذه الو ائف وعليهم أظ يحيطوا 

 لصاحب العمل أو مظ يقوم مقامه". طلقن وأال يبوحوا بأمرهاالمكاوة التي تصل تليهم بالسرين الم

 

 المادة الثانية والعشرون

يقوم مفتش العمةةل بمراتبةةن تطبيق التمةةةةةةةريعةةات ذات العالتةةن، بمةةا في ذلةة  القوانيظ والن م واللوائل 

واتفاتيات والقرارات الصةةةةةةادرة بمو بها، واتفاتيات العمل العربين والدولين المصةةةةةةده عليها مظ تبل دولته، 

 العمل ال ماعين.

 يرجى بيان ما يلي:

  ما هي التشريعات التي يقوم مفتش العمل بمراقبة تطبيقها؟ وهل تشمل اتفاقيات العمل العربية

 والدولية المصدق عليها من قبل دولتكم الموقرة، وأيضا اتفاقيات العمل الجماعية؟

المصادتن عليها حيث تعتبر هذه االتفاتيات  تممل اتفاتيات العمل العربين والدولين التي تمت، نعم

 بمثابن تانوظ داخلي بم رد التصديق عليها.

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 
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 بمأظ تن يم عالتات العمل: 1980( لسنن 8( مظ القانوظ االتحادي رتم )167المادة )

 "يخت  مفتش العمل بما يأتي:

و ه سليم وخاصن ما يتعلق منها بمروط العمل واا ور ووتاين مراتبن تنفيذ أحكام تانوظ العمل على  -أ 

 العمال وحمايتهم أثناء تيامهم بالعمل وما يتصل بصحن العمال وسالمتهم واستخدام ااحداث والنساء".

 

 المادة الثالثة والعشرون

ياود مفتش العمل أصةةةةةةةحاب العمل والعمال بالمعلومات واإلرمةةةةةةةادات التى تسةةةةةةةاعدهم فى تطبيق 

 تمريعات النافذة.ال

 يرجى بيان ما يلي:

  هل يوجد دور وقائي لمفتش العمل تجاه أصةةةةةحاب األعمال والعمال للمسةةةةةاعدة في تطبيق

 التشريعات النافذة؟

 نعم 

 ال

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 بمأظ تن يم عالتات العمل: 1980( لسنن 8( مظ القانوظ االتحادي رتم )167المادة )

 العمل بما يأتي:"يخت  مفتش 

بتاويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات واإلرمادات الفنين التي تمكنهم مظ اتباع أحسظ الوسائل   -ب 

 لتنفيذ أحكام القانوظ".

 المادة الرابعة والعشرون

ي ب على مفتش العمل أظ يبلغ السةةلطن المختصةةن بأو ه النق  والثغرات التى يكتمةةفها حيظ مراتبته 

 تمريعات العمل، بهدف اتخاذ اإل راءات الالامن لتالفيها.تطبيق 

 يرجى بيان ما يلي:

  هل يكلف مفتش العمل بأن يبلغ عن أوجه النقص والثغرات حين مراقبته تطبيق تشةةةةةةةريعات

 العمل؟ 

 نعم 

 ال

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 
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 عالتات العمل: بمأظ تن يم 1980( لسنن 8( مظ القانوظ االتحادي رتم )167المادة )

 "يخت  مفتش العمل بما يأتي:

تبالغ السلطات المختصن بأو ه النق  التي تقصر ااحكام القائمن عظ معال تها واتتراح ما   -ج 

 يلام لذل "

 المادة الخامسة والعشرون

 يساعد مفتش العمل طرفي اإلنتاج فى اتباع وسائل ومتطلبات السالمن والصحن المهنين

 يلي:يرجى بيان ما 

  هل يوجد دور لمفتش العمل للمسةةةةةاعدة فى اتباع وسةةةةةائل ومتطلبات السةةةةةالمة والصةةةةةحة

 المهنية؟

 نعم 

 ال

 المادة السادسة والعشرون

لمفتش العمل دخول أماكظ العمل اداء وا به بحرين تامن في كل ااوتات، نهارا أو ليال، دوظ تخطار 

 سابق.

 أماكظ العمل ذات الطبيعن الخاصن بما يتناسب مع طبيعتها.وي وا للتمريع الوطني أظ ين م التفتيش على 

 يرجى بيان ما يلي:

  هل يعطي التشةةةةةةةريع لمفتش العمل حق دخول أماكن العمل بحرية فى كل األوقات ودون

 أخطار سابق؟ 

 نعم 

 ال

 في حالة الرد ب)نعم(، هل يوجد استثناء من ذلك لبعض أماكن العمل؟ 

 بمأظ تن يم عالتات العمل: 1980( لسنن 8االتحادي رتم )( مظ القانوظ 170المادة )

 يحق لمفتش العمل اتخاذ أي مظ التدابير اآلتين:

دخول أين منمأة خا عن احكام هذا القانوظ في أي وتت مظ أوتات الليل أو النهار دوظ تخطار سابق  -1
 بمرط أظ يكوظ ذل  في مواعيد العمل.

 -ثاه مظ سالمن تنفيذ القانوظ وله على ااخ : القيام بأي فح  أو تحقيق الام لالستي -2
سؤال صاحب العمل أو العمال على انفراد أو في ح ور مهود عظ أي أمر مظ اامور المتعلقن بتنفيذ  -أ

 أحكام القانوظ.
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االطالع على  ميع المستندات الالام االحتفا  بها طبقا لقانوظ العمل والقرارات الصادرة  -ب
 ومستخر ات منها. تنفيذا له والحصول على صور

أخذ عينن أو عينات مظ المواد المستعملن أو المتداولن في العمليات الصناعين وغيرها مظ  -ت
ااعمال الخا عن للتفتيش مما ي ظ أظ لها أثرا  ارا على صحن العمال أو سالمتهم بقصد 
له تحليلها في المختبرات الرسمين ولمعرفن مدة هذا ااثر مع تخطار صاحب العمل أو ممث

 بالنتي ن واتخاذ اإل راءات المناسبن في هذا المأظ.
 التأكد مظ تعليق اإلعالنات والنمرات التي يو ب القانوظ تعليقها في محل العمل. -د             

 

بمأظ عمال الخدمن المساعدة والتي  2017( بمأظ لسنن 10( مظ القانوظ االتحادي رتم )19المادة رتم )    

 تن 

 مظ يتولى مظ مأموري ال بط الق ائي القيام بالمهام التالين:يحدد الواير 

 .  مراتبن تنفيذ أحكام هذا القانوظ واللوائل والقرارات الصادرة تنفيذا  له.1         

 .   بط كل ما يقع بالمخالفن احكام هذا القانوظ واللوائل والقرارات الصادرة تنفيذا  له؟2

 م. .  التفتيش على مكاتب االستقدا3

 ( مظ هذا القانوظ.20.  التفتيش على أماكظ عمل وتتامن العمال، مع مراعاة أحكام المادة )4

 

 ( مظ ذات القانوظ والتي تن :20المادة رتم ) -           

( مظ هذا القانوظ، ال ي وا للمفتمةةةةةةيظ دخول أماكظ عمل واتامن العمال تال 19مع مراعاة أحكام المادة )

 أو تذظ النيابن العامن، وذل  في الحالتيظ:بإذظ مظ أصحابها، 

 .  و ود مكوة مظ العامل أو صاحب العمل.1

 .  و ود دالئل معقولن على وتوع مخالفات احكام هذ القانوظ واللوائل والقرارات الصادرة تنفيذا  له.2

 

 المادة السابعة والعشرون

 للتفتيش، ما لم ير أظ ذل  تد ي ر بمهمته.يخطر مفتش العمل صاحب العمل بو وده داخل مكاظ العمل 

 يرجى بيان ما يلي:

  هل ينص التشريع على أخطار صاحب العمل بوجود مفتش العمل داخل مكان العمل؟ 

 نعم 

 ال

 

 .برجاء بيان االستثناءات إن وجدت 

 بمأظ تن يم عالتات العمل: 1980( لسنن 8( مظ القانوظ االتحادي رتم )172المادة )
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( على مظ يقوم بالتفتيش أظ يخطر صاحب العمل 169اإلخالل بما ن  عليه في المادة )"مع عدم 

 أو ممثله بح وره وذل  ما لم ير أظ المهمن التي يقوم بالتفتيش مظ أ لها تقت ي غير ذل ".

 

 المادة الثامنة والعشرون

العامليظ في المنمأة )على لمفتش العمل أثناء تأدين مهمته االستفسار مظ صاحب العمل، أو مظ يمثله، أو 

 انفراد، أو أمام مهود( عظ أين معلومات  رورين تتعلق بتطبيق تمريعات العمل.

 يرجى بيان ما يلي:

  هل يتيح التشريع لمفتش العمل في سبيل حصوله على معلومات ضرورية بشأن تطبيق تشريعات

 و العمال عن هذه المعلومات؟العمل اثناء تأدية مهمته أن يستفسر من صاحب العمل أو من يمثله أ

 نعم 

 ال 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 بمأظ تن يم عالتات العمل: 1980( لسنن 8( مظ القانوظ االتحادي رتم )170المادة )

 "يحق لمفتش العمل اتخاذ أي مظ التدابير اآلتين:

 على ااخ :القيام بأي فح  أو تحقيق الام الستيثاه مظ سالمن تنفيذ القانوظ وله  -2

المتعلقن بتنفيذ  سؤال صاحب العمل أو العمال على انفراد أو في ح ور مهود عظ أي أمر مظ اامور -أ

 أحكام القانوظ".

 المادة التاسعة والعشرون

ي وا لمفتش العمل استدعاء صاحب العمل أو مظ يمثله أو أة عامل فى المؤسسن التى يقوم بالتفتيش 

 و يه االستفسارات، تذا و د أظ ذل   روريا اداء وا به.عليها، تلى مكتبه، بهدف ت

 يرجى بيان ما يلي:

  هل يجوز لمفتش العمل أن يسةةتدعى صةةاحب العمل أو من يمثله أو أى عامل إلى مكتبه بهدف

 االستفسار عن بعض األمور المتعلقة بالتفتيش.

 نعم 

 ال 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 بمأظ تن يم عالتات العمل: 1980( لسنن 8القانوظ االتحادي رتم )( مظ 170تن  المادة )
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 "يحق لمفتش العمل اتخاذ أي مظ التدابير اآلتين:

دخول أين منمأة خا عن احكام هذا القانوظ في أي وتت مظ أوتات الليل أو النهار دوظ تخطار  -1
 سابق بمرط أظ يكوظ ذل  في مواعيد العمل.

 

 المادة الثالثون

لمفتش العمل أخذ عينات مظ المواد المستعملن أو المتداولن فى مكاظ العمل أو المنت ات، بغرض يسمل 

 التحليل واالطمئناظ على سالمن وصحن العمال وبيئن العمل، مع تخطار صاحب العمل بنتي ن التحليل.

 يرجى بيان ما يلي:

  المتداولة فى مكان العمل أو هل يسةةمح لمفتش العمل أخذ عينات من المواد المسةةتعملة أو
 المنتجات بغرض التحليل للحفاظ على سالمة وصحة العمال وبيئة العمل؟

 نعم 

 ال    

 هل يخطر صاحب العمل بنتيجة التحليل؟ 

 نعم 

 

 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

/)ت( يحق لمفتش العمةةل أخةةذ عينةةن أو عينةةات مظ المواد  2( 170البةةاب العةةامةةةةةةةر المةةادة )

 المستعملن أو المتداولن في العمليات الصناعين وغيرها مظ ااعمال الخا عن للتفتيش

اال راءات المناسةةةةبن في في نفس الفقرة تن : تخطار صةةةةاحب العمل أو ممثله بالنتي ن واتخاذ 

 .هذا المأظ

 

 المادة الحادية والثالثون

أخرة، وأخذ نسخ أو صور منها تذا و د لمفتش العمل أظ يطلع على الس الت أو الدفاتر، أو أين وثائق 

 أظ ذل   روري اداء مهمته.

 يرجى بيان ما يلي:

  هل يسمح لمفتش العمل باالطالع على السجالت أو أية وثائق أخرى في مكان العمل، وأن

 يأخذ نسخ أو صور منها فى حالة الضرورة؟
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 نعم 

 ال

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

)ب( يحق لمفتش العمةةل االطالع على  ميع /2( 170العمةةل المةةادة )البةةاب العةةامةةةةةةةر تفتيش 

صادرة ت والحصول على  نفيذا  لهالمستندات الالام االحتفا  بها طبقا  لقانوظ العمل والقرارات ال

 صور ومستخر ات منها.

 المادة الثانية والثالثون

دات المستعملن بهدف المحاف ن لمفتش العمل تصدار التعليمات إلاالن نواحي النق  فى اا هاة والمع

 على سالمن وصحن العمال.

وفى حالن و ود خطر ومي  يهدد سالمن العمال أو صحتهم له سلطن تصدار، أو استصدار ااوامر 

الالامن إلاالن المخالفن وفقا لألحكام واإل راءات التي يقررها التمريع الوطني، بما في ذل  الوتف الكلى أو 

 ال ائى للعمل.

 بيان ما يلي:يرجى 

 ما هي صالحيات مفتش العمل في حالة وجود خطر يهدد سالمة العمال وصحتهم؟ 

 .النصوص التشريعية التي تتناول ذلك 

 بمأظ تن يم عالتات العمل: 1980( لسنن 8( مظ القانوظ االتحادي رتم )173تن  المادة )

ااحكام الخاصن بصحن العمال لمفتش العمل أي يطلب مظ أصحاب العمل أو وكالئهم، ول ماظ تنفيذ 

وسالمتهم تدخال تعديالت في اا هاة والمعدات المستعملن لديهم وذل  في اآل ال التي يحددها وله 

كذل  في حالن و ود خطر داهم يهدد صحن العمال وسالمتهم أظ يطلب تنفيذ ما يراه الاما  مظ 

 ت راءات لدرء هذا الخطر فورا .

 

 المادة الثالثة والثالثون

يلتام صاحب العمل والعامل بالتعاوظ مع مفتش العمل وتسهيل تيامه بمهامه، ويحدد تمريع كل دولن 

 العقوبات التى تفرض على كل مظ يعرتل أعمال التفتيش، أو يمتنع عظ التعاوظ مع المفتش.

 يرجى بيان ما يلي:

 

 هل يلزم التشريع صاحب العمل والعامل بالتعاون مع مفتش العمل؟ 

 نعم 
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 ال

 

  نة على من يعرقل أعمال التفتيش أو هل يفرض التشةةةةةةةريع في دولتكم الموقرة عقوبات معي

 يمتنع عن التعاون مع المفتش؟

 نعم 

 ال

 .النصوص التشريعية التي تتناول ذلك 

 بمأظ تن يم عالتات العمل: 1980( لسنن 8( مظ القانوظ االتحادي رتم )181تن  المادة )     

بن أمد ين  عليها أي تانوظ آخر يعاتب بالحبس وبالغرامن التي ال تقل عظ "مع عدم االخالل بأين عقو

 ( عمر آالف درهم أو بإحدة هاتيظ العقوبتيظ:10,000)

 كل مظ خالف أي ن  آمر مظ نصو  هذا القانوظ أو اللوائل أو القرارات المنفذة له. -1

القانوظ أو اللوائل أو القرارات المنفذة كل مظ عرتل أو منع أحد المو فيظ المكلفيظ بتنفيذ أحكام هذا  -2

 له أو حاول أو مرع في منعه مظ أداء و يفته سواء باستعمال القوة أو العنف أو التهديد باستعمالهما".

في مأظ رسوم الخدمات والغرامات  2017( لسنن 15( مظ ترار م لس الواراء رتم )3المادة ) -

 طيظ:اإلدارين في واارة الموارد البمرين والتو

 تفرض على المخالفات المحددة في ال دول أدناه الغرامات اإلدارين المو حن تااء كل منها:

 

 

 

الغرامن  بياظ المخالفن م

 بالدرهم

عدم ت اوب المنمأة مع استدعاءات الواارة المتكررة، في  13

الحاالت التي يحددها الواير، ووفق اإل راءات التي يصدرها 

 بهذا المأظ.

(10,000 )

 عظ كل حالن

 المادة الرابعة والثالثون

 يحرر مفتش العمل تقريرا حول ايارته التفتيمين وفقا للنموذج الذي تعتمده ال هن المختصن بالتفتيش.

 يرجى بيان ما يلي:

 

 هل يوجد نموذج معتمد لتقارير التفتيش؟ 

 نعم 
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 ال

  وهل يقوم بتقديم تقرير ما هي المهام التي يقوم بها مفتش العمل بعد إتمام عملية التفتيش؟

 وفقا للنموذج المعتمد من جهة عمله؟

مرفق صور عن اعداد تقرير مفصل عظ المنمأة التي تم ايارتها وبياظ او ه الكمال والقصور، )

 (.تقرير التفتيش عبر نظام تطبيق التفتيش الذكي

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 بمأظ تن يم عالتات العمل: 1980( لسنن 8) ( مظ القانوظ االتحادي رتم178تن  المادة )

"ت ع واارة العمل والمؤوظ اال تماعين نماذج لمحا ر  بط المخالفات وس الت التفتيش     

والتنبيهات واإلنذارات كما ت ع ااحكام الالامن لكيفين حف ها واستعمالها وتقوم بتعميمها على دوائر 

 العمل في مختلف المناطق.

 والثالثونالمادة الخامسة 

 يتخذ مفتش العمل حيظ تيامه بمهامه اإل راء المناسب لدرء ومعال ن المخالفات مظ بيظ:

 تسداء النصل واإلرماد بمأظ كيفين تالفى المخالفن. .1

 تو يه تنبيه مفهي لتالفى المخالفن. .2

 تو يه تنذار كتابي لتدار  المخالفن خالل مدة معينن. .3

 تحرير مح ر بالمخالفن. .4

ت راءات التنفيذ الفوري لدرء خطر داهم يهدد سالمن العمال اتخاذ  .5
 أو صحتهم.

 يرجى بيان ما يلي:

  هةل ينص التشةةةةةةةريع على التةدرج فى اإلجراءات التى يتخةذهةا مفتش العمةل في حةالةة وجود

 مخالفات؟

 نعم 

 ال

 ما هي هذه اإلجراءات؟ 

 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 بمأظ تن يم عالتات العمل: 1980( لسنن 8االتحادي رتم )( مظ القانوظ 178المادة )



38 

  
 

"ت ع واارة العمل والمؤوظ اال تماعين نماذج لمحا ر  بط المخالفات وس الت التفتيش 

والتنبيهات واإلنذارات كما ت ع ااحكام الالامن لكيفين حف ها واستعمالها وتقوم بتعميمها على دوائر 

 العمل في مختلف المناطق".

 بمأظ تن يم عالتات العمل: 1980( لسنن 8( مظ القانوظ االتحادي رتم )186المادة ) -

"تراعي دائرة العمل عند تطبيق أحكام القانوظ واللوائل والقرارات التنفيذين له أال تل أ ما أمكظ تلى 

مخالفيظ طلب اتخاذ اال راءات ال اائين تال بعد تو يه النصل واإلرماد تلى أصحاب العمل والعمال ال

 وتنذارهم عند االتت اء كتابن  بتصحيل أو اعهم طبقا  للقانوظ وذل  تبل السير في تل  اإل راءات".

 المادة السادسة والثالثون

يراعى مفتش العمل حيظ تحريره مح ر المخالفن أظ يكوظ وفق النموذج الذي تعده ال هن المختصن 

 بالتفتيش.

 يرجى بيان ما يلي:

  لتحرير محضر مخالفة يلتزم به مفتش العمل؟هل يوجد نموذج 

 نعم 

 ال

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 بمأظ تن يم عالتات العمل: 1980( لسنن 8( مظ القانوظ االتحادي رتم )178المادة )

"ت ع واارة العمل والمؤوظ اال تماعين نمااج لمحا ر  بط المخالفات وس الت التفتيش 

كما ت ع ااحكام الالامن لكيفين حف ها واستعمالها وتقوم بتعميمها على دوائر والتنبيهات واإلنذارات 

 العمل في مختلف المناطق".

 المادة السابعة والثالثون

يرفع مح ر  بط المخالفن تلى السلطن الق ائين مبامرة، أو عظ طريق ال هن المختصن بالتفتيش التي 

 عليها التمريع الوطني. يتبعها المفتش، وذل  وفقا لإل راءات التى ين 

 يرجى بيان ما يلي:

 ما هو االجراء الذي يتبعه مفتش العمل بعد ضبط المخالفة؟ 

: تكوظ خطط سير مسبقن للايارات التفتيمين مو حا  بها تاريخ الايارة وأسماء المنمآت التي أوالا 

ليلين واسم المفتش القائم سيتم التفتيش عليها وعنواظ كل منها ووتت الايارة فيما تذا كانت صباحين أو 

 بالايارة والغرض منها.

ا  للبيانات المدونن بخط السير دوظ اخطار مسبق للمنمأة ويقوم المفتش باتخاذ ما  وفقا   : تتم الايارةثانيا

يراه مظ ت راءات للتأكد مظ تنفيذ أحكام تانوظ العمل مظ دخول اماكظ العمل أو فح  أو تحقيق أو 
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ستندات أو الحصول على صور أو مستخر ات منها أو التأكد مظ و ود تطالع على ملفات أو م

المعلقات التي يفرض القانوظ على صاحب العمل تعليقها في أماكظ العمل أو غير ذل  مظ اإل راءات 

 التي أ اا تانوظ العمل للمفتميظ اتخاذها اداء وا ب التفتيش.

ا  االتها و ب عليه اتخاذ الالام نحو اثباتها في مح ر : تذا تبيظ للمفتميظ و ود مخالفات ال يمكظ تثالثا

رسمي بعد سؤال صاحب العمل أو المدير المسؤول اظ و د أو مظ يراه مظ العمال المتوا ديظ في 

مكاظ العمل أثناء  بط المخالفن وأظ يوتع مظ يسأل على ما أبداه مظ أتوال في المح ر وعر ه 

 على مدير المكتب التخاذ الالام.

ا تبيظ و ود مخالفات يمكظ تاالتها و ب على المفتش توعين صاحب العمل أو المدير المسؤول أما تذ

أو مظ توا د مظ العمال بكيفين تاالتها وأظ يرسل للمنمأة تقريرا  بهذه المخالفات وانذارها ب رورة 

 تاالن هذه المخالفات خالل فترة يحددها في التقرير.

ا  موعد المحدد في التقرير الممار تليه في البند السابق بناء  على خط سير : تتم تعادة التفتيش في الرابعا

مسبق فإذا ما تأكد المفتش مظ تاالن المخالفن يتم حف  التقرير بعد عرض ترار الحف  على مدير 

التفتيش العتماده، أما تذا تبيظ عدم تاالتها كاظ عليه تثبات ذل  في مح ر رسمي طبقا  لما سبق ذكره 

 رة ااولى مظ البند ثالثا  ثم يعرض على مدير التفتيش إلبداء الرأي فيما يتم اتخاذه مظ ت راءات.في الفق

ا  : تذا ترر مدير التفتيش اتخاذ اإل راءات القانونين  د المنمأة المخالفن يقوم المفتش بتحرير خامسا

وظ التي تمت المخالفن المح ر الخا  بهذه المخالفن وي منه تاريخ  بط المخالفن وأرتام مواد القان

بمأنها وملخصا  لكل منها واسم المفتش الذي  بط المخالفن وملخصا  اتوال المخالف بمأظ المخالفن 

هيدا  ثم يحال للسلطن المختصن التخاذ الالام بمأنها بعد اعتماد مدير التفتيش للمح ر المذكور تم

 لتقديم المخالف للمحاكمن".

  ذلك.النص التشريعي الذي يتناول 

في مةةةةةةةأظ الالئحن التنفيذين لتن يم أعمال  1980( لسةةةةةةةنن 44/1( مظ القرار الوااري رتم )4المادة )

 .1980( لسنن 8التفتيش العمالي على المنمآت الخا عن احكام تانوظ العمل االتحادي رتم )

 المادة الثامنة والثالثون

 العكس.يكوظ لمح ر  بط المخالفن القوة الثبوتين تلى أظ يثبت 

 يرجى بيان ما يلي:

 

  ما هي حجية محضر المخالفة، هل يحوز القوة الثبوتية أمام القضاء؟ 

وتعديالته بمأظ اإلثبات في المعامالت المدنين  1992( لسنن 10( مظ القانوظ االتحادي رتم )7المادة )

 والت ارين:

عامن، ما تم على يديه أو ما المحررات الرسمين هي التي يثبت فيها مو ف عام أو مكلف بخدمن  -1

 تلقاه مظ ذوي المأظ وذل  طبقا  لألو اع القانونين وفي حدود سلطته واختصاصه.

وتعديالته بمأظ اإلثبات في المعامالت  1992( لسنن 10( مظ القانوظ االتحادي رتم )8المادة ) -

 المدنين والت ارين:
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"المحرر الرسمي ح ن على الكل بما دوظ فيه مظ أمور تام بها محرره في حدود مهمته أو وتعت مظ 

 ه بالطره المقررة تانونا ".رالمأظ في ح وره ما لم يتبيظ تاويذوي 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

المعامالت المدنين  وتعديالته بمأظ اإلثبات في 1992( لسنن 10( مظ القانوظ االتحادي رتم )7المادة )

 والت ارين.

وتعديالته بمأظ اإلثبات في المعامالت المدنين  1992( لسنن 10( مظ القانوظ االتحادي رتم )8المادة )

 والت ارين.

 المادة التاسعة والثالثون

يسعى  هاا التفتيش تلى ت راء التفتيش على المنمأة الواحدة مرة واحدة في السنن على ااتل، وتكوظ 

 ات التفتيش دورين، أو تتبعيه، أو انتقائين، أو بناء على مكوة.ايار

 يرجى بيان ما يلي:

 ما هي عدد مرات التفتيش على المنشأة الواحدة فى السنة؟ وكيف تنظم زيارات التفتيش؟ 

ت في السةةنن الميالدين بحسةةب ح م المنمةةأة على أظ ال تقل عظ آن الايارات على المنمةةتتم عملي

السةةةةنن، وتن م هذه الايارات بناء على القرارات والتوصةةةةيات الصةةةةادرة مظ تطاع ايارتيظ في 

 (مرفق بروشور آلية نظام التفتيش الذكيالتفتيش. )

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

م في شةةأن الالئحة التنفيذية لتنظيم أعمال التفتيش 1980( لسةةنة 44/1القرار الوزاري رقم )

م في 1980( لسةةةةةنة 8عة ألحكام قانون العمل االتحادي رقم )العمالي على المنشةةةةةآت الخاضةةةةة

ا على المنشةةآت الخاضةةعة ألحكام قانون العمل ويكون  3المادة  والتي تنص: يتم التفتيش دوريا

ا.  ذلك مرتين على االقل سنويا

 المادة األربعون

تعد ال هن المختصن بالتفتيش تقريرا سنويا مامال عظ نماطاتها خالل فترة ال تت اوا نهاين العام التالي، 

يتناول الفعاليات التي تام بها  هاا التفتيش، وترسل نسخن منه تلى مكتب العمل العربى خالل ثالثن أمهر مظ 

 تاريخ صدوره. 

 يرجى بيان ما يلي:

 مل عن نشاط الجهة المختصة بالتفتيش؟هل يتم إعداد تقرير سنوي شا 

 نعم 

  ال 
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 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 بمأظ تن يم عالتات العمل: 1980( لسنن 8( مظ القانوظ االتحادي رتم )177تن  المادة )

الواارة على ت ع واارة العمل والمئوظ اال تماعين تقريرا  سنويا  عظ التفتيش في الدولن يت مظ كل ما يتعلق برتابن 

 تنفيذ تانوظ العمل وعلى ااخ  في اامور التالين:

 بيانا  بااحكام المن من للتفتيش. -

 بيانا  بالمو فيظ المختصيظ بالتفتيش. -

تحصائيات بالمنمآت الخا عن للتفتيش وعدد العمال فيها وعدد الايارات وال والت التفتيمين التي تام  -
 التي وتعت واصابات العمل وأمراض المهنن.بها المفتموظ والمخالفات وال ااءات 

 هل يتم إرسال نسخة من تقرير التفتيش إلى مكتب العمل العربي؟ 

 نعم 

 ال

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 ( من اإلتفاقية.  29 / 18المواد )  م توفر التغطية التشريعية ألحكامعد -

ص التشةةةةةةريع نظراا لعدم إدراج ن( 19ة )ادحكم الملللجنة التأكد من وجود تغطية تشةةةةةةريعية   م يتسةةةةةةنل -

 واإلكتفاء باإلشارة إلى أرقامه.

 أحكام اإلتفاقية.لباقي التغطية التشريعية  -

 

* * * 

 

 اإلتفاقيات غير الُمصادق عليها

  المهنيالتوجيه والتدريب بشأن  1977 ( لسنة 9 اإلتفاقية العربية رقم ) -

دولن االمارات العربين مظ  1977 ( لسةةنن 9 وصةةل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )

 و اء في هذا الرد ما يلي: –المتحدة 
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 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ على هل تم عرض االتفاقية  -1

 نعم 

 ال                                 

 هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟من  -2

تم رفع نسةةةةةةخن مظ االتفاتين الى م لس الواراء إلبداء الرأي الفني بمةةةةةةأنها تبل احالتها الى الم لس ااعلى 

 لالتحاد، كونه السلطن المختصن بالتصديق على االتفاتيات والمعاهدات الدولين.

 

 ة؟ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلط -3

 التصديق                                 

 أخذ العلم 

 تر اء التصديق 

 عدم التصديق                                

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

 نعم 

 ال

 ير ى تحديد هذه الصعوبات. )نعم(، * في حالن اإل ابن ب

التصةةةةةديق على االتفاتين ن را لعدم توفر التغطين التمةةةةةريعين الالامن بمو ب نصةةةةةو  تو د صةةةةةعوبن في 

، على سةةبيل المثال ال يو د تمةةريع وطني في الدولن يحدد مصةةادر القانوظ الوطني لبعض نصةةو  االتفاتين

 صادر.ثابتن لتمويل أنمطن التدريب المهني في الدولن ويلام أصحاب االعمال بالمساهمن في تمويل هذه الم

هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن )سياسية، اقتصادية،  -5

 اجتماعية... الخ(؟ 

 نعم

 ال 
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هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سابقة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على االتفاقية  -6

 مستقبال؟ 

 نعم 

 ال

 تقديم هذه التصورات.ير ى )نعم(، * في حالن اإل ابن ب

دولن االمارات لتنفيذ الخطن االسةةتراتي ين لحكومن الدولن والتي تعتمد على رفع نسةةب العمالن تسةةعى 

الماهرة وكذا نسةةبن العامليظ في اتتصةةاد المعرفن وبالتالي سةةينعكس على االحتيا ات التدريبين ون م 

 عام. التدريب وربما تعادة الن ر في سياسن التدريب المهني بو ه

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟  -7

 نعم 

 ال

 ير ى تو يل هذه اإل راءات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 حيث تم عرض االتفاتين على ال هات المختصن.

 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ -8

 نعم 

 ال

 ير ى بياظ النصو  التي تم فيها االسترماد.)نعم(، اإل ابن ب* في حالن 

م في مةةةةةةأظ تن يم عالتات العمل، بدولن االمارات العربين 1980 ( لسةةةةةةنن8القانوظ االتحادي رتم )

المتحدة تد عرف في الفصةةةةةةةل الثاني، كيفين تن يم اال راء في التدريب المهني مظ حيث المةةةةةةةروط 

 لمتدرب وصاحب العمل تحت امراف دائرة العمل بالواارة.والمدة واال ر واال ااات بيظ ا

تامت الواارة باسةةةةتحداث مراكا خدمن تو يه التي تم انمةةةةاءها بالمةةةةراكن مع القطاع الخا  وذل  

لتقديم خدمات متكاملن للمتعامليظ )اصحاب العمل والعمال( المستهدفيظ في عمليات التو يه والتوعين 

 ارات الواارين المعمول بها في الواارة وفقا لما يدرج بالمادة التو يهين.بأحكام الن م القانونين والقر
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 تم إطالق مراكز توجيه في جميع امارات الدولة باإلضافة للمنطقة الغربية والعين.

 قدم 13000 مركزمساحة كل  .1

 مواصفات المركز حيث يحتوي المركز على: .2

 .منصن استقبال 

 كونتر كحد أدنى( 20 (عدد مظ الكونترات 

 ( 5تاعات تدريبين ماودة بمامن العرض )تاعات كحد أدنى 

 (مكاتب استقبال تو يه اصحاب العملVIP( )5 )مكاتب كحد أدنى 

نيبالي  -مالياالم  -ياباني  -هندي  -فرنسي  -هولندي  -بنقالي  -ان لياي  -اللغات المستخدمن )عربي  .3

 صيني( – أوردو –تركي  - فلبيني -سواحلي  -أسباني  -بمتو  -

بمةةةأظ انمةةةاء وترخي  مراكا تقديم خدمات  2017( لسةةةنن 818وااري رتم )التم اصةةةدار القرار 

 (التو يه ))مراكا تو يه(

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ه -9

 نعم

 ال 

األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشةةيا مع هل تم التنسةةيق مع منظمات أصةةحاب  -10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17ضيه المادة )تما تق

 نعم 

 ال

 ير ى بياظ رأي المن مات التي تم التنسيق معها.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

التقرير تلى كل مظ ممثلي من من أصةةةةةحاب عند تعداد تقارير الرد على االتفاتيات، يتم ترسةةةةةال نسةةةةةخن مظ 

االعمال )اتحاد غرف الت ارة والصةةناعن بدولن االمارات العربين المتحدة(، ومن من العمال ) معين التنسةةيق 

لل معيات المهنين العاملن في الدولن( مع طلب موافاتنا بمالح اتهم بمةةةةةةةأظ التقرير المرفق، وسةةةةةةةوف نوافي 

 بم رد استالمها. -تظ و دت–المن من بنسخن عظ مالح اتهم 

  :الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير 

 إدارة المنظمات الدولية / وزارة الموارد البشرية والتوطين.
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  :04/10/2018التاريخ 

 البريد اإللكتروني :IOD@mohre.gov.ae 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

عرض اإلتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق )المجلس اإلجراءات الالزمة لإستكمال مل اللجنة في تأ  -

 األعلى لإلتحاد(. 

 

* * * 

 مملكة البحرين .3    

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها

 عمل األحداثبشأن  1996( لسنة  18 اإلتفاقية العربية رقم ) -

 – مملكن البحريظمظ  1996 ( لسةةةةةةنن 18 وصةةةةةةل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )

 :و اء في هذا الرد ما يلي

 القسم األول
 بيانات عامة 

( 18يرجى بيان النص التشةةةةةةةريعي الذي صةةةةةةةدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقية العربية رقم ) -1
 بشأن عمل األحداث. 1996لسنة 

باالن مام تلى اتفاتين الخا   1998( لسنن 6ان مت مملكن البحريظ تلى االتفاتين بمو ب المرسوم رتم )
 بمأظ عمل ااحداث. 1996( لعام 18العمل العربين رتم )

 
يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصوص التشريعية السارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقية، وكذلك بيان  -2

 الخ(. –اللوائح  –ي لتلك النصوص التشريعية )القرارات الوزارية التطبيق العمل

 ( لسةةةةنن 36تانوظ رتم )الباب الرابع "تمةةةةغيل  -بإصةةةةدار تانوظ العمل في القطاع ااهلي الخا  2012
 (.1مرفق رقم ااحداث" )

 ( لسنن 37تانوظ رتم )(.2مرفق رقم بإصدار تانوظ الطفل ) الخا  2012 

  (.3مرفق رقم في مأظ ااحداث ) 1976( لسنن 17)مرسوم بقانوظ رتم 

  بمةةةأظ تحديد المةةةروط وااحوال وال روف ااخرة لتن يم تمةةةغيل ااحداث  2013لسةةةنن  23ترار رتم
وكذل  المهظ والصناعات وااعمال الماتن والخطرة التي يح ر تمغيلهم فيها أو التي ت ر بصحن الحدث 

 (.4المرفق رقم لمراحل السظ المختلفن )أو سالمته أو سلوكه ااخالتي تبعا  
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يرجى بيان النص التشةةريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصةةادق عليها قوة النفاذ بمجرد التصةةديق  -3

 عليها مع بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.
رام المعاهدات بمرسوم، وتكوظ للمعاهدة توة القانوظ ( مظ الدستور البحريني، للمل  حق تب37بمو ب المادة )

( لسنن 18بعد تبرامها والتصديق عليها ونمرها في ال ريدة الرسمين، وبذل  أخذت اتفاتين العمل العربين رتم )
( لسنن 6بمأظ تمغيل ااحداث التي صدتت عليها مملكن البحريظ بمو ب المرسوم بقانوظ رتم ) 1996
 بمو ب هذه المادة.م صفن القانوظ 1998

 
هل تم التنسةةةةيق مع منظمات أصةةةةحاب األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين إعدادكم لهذا التقرير؟  -4

ا مع أحكام المادة )  ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.17وذلك تمشيا
والعمال(، بصورة مستمرة مظ تتواصل واارة العمل والتنمين اال تماعين مع طرفي االنتاج )أصحاب العمل 

خالل اللقاءات الدورين واال تماعين الثالثين، ويتم خاللها مناتمن المو وعات المست دة في سوه العمل بما 
يخدم صالل طرفي العالتن، كما اظ الواارة تاود طرفي االنتاج بنسخن عظ التقارير التي تعدها بمأظ تطبيق 

 اتفاتيات العمل العربين.
 نيالقسم الثا

 "التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية"
 أوالا: نطاق التطبيق 

 المادة األولى 
يقصد بالحدث في م ال تطبيق احكام هذه االتفاتين المخ  الذي أتم الثالثن عمرة ولم يكمل الثامنن عمرة  -

 مظ عمره، سواء كاظ ذكرا  أو أنثى.
 عمره.يح ر عمل مظ لم يتم سظ الثالثن عمرة مظ  -
 تحدد ال هات المختصن في كل دولن اإل راءات الالامن للتحقق مظ سظ الحدث. -

 يرجى بيان ما يلي:

  الطفل" في التشريع.المقصود بالحدث" 
الحدث بأنه "كل مظ بلغ مظ العمر خمس عمرة سنن ولم يكمل  قانون العمل بالقطاع األهلييعرف  .1

 الثماني عمرة سنن".
منس ما  مع هذا التعريف تذ عرفه بأنه "كل مظ لم يت اوا  قانون الطفلرد في ويأتي تعريف الطفل الوا .2

 ثماني عمرة سنن ميالدين كاملن".
عرفه بـ"مظ اتم  2014لسنن  15الذي عدل تعريف الحدث بمو ب تانوظ رتم  قانون االحداثأما  .3

 السابعن مظ عمره ولم يت اوا سنن خمسن عمر سنن ميالدين كاملن".
 

  المسموح لصاحبه بالعمل عند بلوغه.السن 
 يح ر تانوظ العمل في القطاع ااهلي تمغيل كل مظ لم يبلغ مظ العمر خمس عمرة سنن.

 

 .اإلجراء المطلوب للتحقق من السن عند االلتحاق بالعمل 
يتو ب على صاحب العمل تبل تمغيل الحدث، اتخاذ م موعن مظ اال راءات منها ت راء الفح  الطبي 
للتحقق مظ لياتته الصحين ومااولن العمل، وتخطار واارة العمل والتنمين اال تماعين بكافن البيانات المتعلقن 

 (.20المادة  - مغيل ااحداثتبالحدث )الباب الرابع: 
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 التي تحدد سن الحدث "الطفل" فيما يتعلق بالعمل. النصوص التشريعية 
في القطاع ااهلي تمغيل كل مظ لم يبلغ مظ العمر خمس عمرة سنن. )الباب الرابع:  قانون العمليح ر  .1
 (.24المادة  - مغيل ااحداثت

، انه عند تمغيل الطفل البد مظ  رورة مراعاة عدم اال رار بسالمته وصحته قانون الطفلو اء في  .2
 (.7وحقوته، مع مراعاة احكام تانوظ العمل )المادة 

 
 المادة الثانية

 تطبق هذه االتفاتين على عمل ااحداث في  ميع اانمطن االتتصادين.  -
مع مراعاة الحد اادنى لسظ ااحداث ي وا استثناء ااعمال الاراعين غير الخطرة وغير ال ارة بالصحن  -

 مظ تطبيق عدد مظ أحكام هذه االتفاتين، وذل  وفق ال وابط التي تحددها السلطن المختصن في كل دولن. 
 يرجى بيان ما يلي:

  األطفال فيها وهل يوجد بعض االستثناءات في إطار هل يتم تحديد األنشطة االقتصادية التي يمنع عمل
 سن معين؟

تفاتين، بادرت مملكن البحريظ الى اصدار ترار لتأطير وتن يم عمل االحداث بصورة تتالءم مع متطلبات هذه اال
ظ مهنن وصناعن تحديدا  وا حا  يح ر تمغيل ااحداث فيها، حتى يمنع أي استغالل يوحدد القرار اربعن وثالث

للحدث في أي تطاع أو مهنن أو صناعن، تذ يمنع تانوظ العمل تمغيل ااحداث في ااعمال الماتن والخطرة 
ل القرار الوااري التي ت ر بصحن الحدث أو سالمته أو سلوكه ااخالتي، وتطبيقا  لذل  أصدر واير العم

وكذل  المهظ والصناعات  الذي حدد فيه المروط وااو اع لتن يم تمغيل ااحداث، 2012لسنن  23رتم 
 الماتن والخطرة التي يح ر تمغيلهم فيها.

وح ر هذا القرار تمغيل ااحداث في عدد مظ الصناعات كالعمل في المنا م وأفراظ الصهر والتعامل مع 
 المواد الكيميائين الخطرة وصنع الكحوليات وغيرها مظ الصناعات المذكورة في القرار. 

كيلو رام  7كيلو رام بالنسبن للذكور و 10ااحداث في حمل ااثقال التي تايد على كما يح ر القرار تمغيل 
بالنسبن لإلناث. ويلام القرار صاحب العمل بإحاطن الحدث بمخاطر المهنن وتوفير أدوات الوتاين المخصين 

 المالئمن لطبيعن العمل وذل  تبل مااولن الحدث للمهنن.
 

 الثة عشر للعمل في الزراعة؟ وما هي الشروط التي تحكم ذلك في حالة هل يوجد استثناء لألطفال بعد الث
 وجوده؟

مملكن البحريظ مظ الدول النفطين التي ال تتوفر فيها رتعن اراعين كبيرة، اذ ال يتعدة ت مالي القطاع الاراعي 
ستيراد لتلبين % مظ سوه العمل وبالتالي فإظ البحريظ تعتمد في هذا القطاع على اال2في مملكن البحريظ الـ

مع م احتيا اتها، وعدد المواطنيظ العامليظ في القطاع الاراعي تليل  دا ، ويتم االعتماد على العمالن الوافدة 
للمساعدة في هذه االعمال. وتظ توا دت  اهرة عمل ااطفال في هذا القطاع اال تنها ال تعتبر تمغيل تذ تد 

 ع أهاليهم خالل فترات اإل ااات الصيفين وغيرها.يعمل ااطفال في م ال البيع أو الاراعن م
ون را  لألسباب السابقن، لم ي ع الممرع البحريني مروطا  و وابط بمأظ تمغيل ااحداث في القطاع 
الاراعي بمكل خا ، تنما  اءت ال وابط عامن لكافن القطاعات، مع التأكيد على ح ر تمغيل مظ لم يبلغ 

 مظ العمر الخامسن عمرة سنن.
 

 ثانيا: سياسات عامة 
 المادة الثالثة 

ي ب أال يتعارض عمل الحدث مع التعليم اإللاامي المرسوم في برامج كل دولن مظ الدول ااع اء، 
 بحيث ال تقل سظ االلتحاه بالعمل عظ الحد اادنى لسظ تكمال مرحلن التعليم اإللاامي.
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 يرجى بيان ما يلي:

 اإللزامي. السن المفترض إلتمام مرحلة التعليم 
بمأظ التعليم السظ اإللاامي بـ"بلوغ السادسن مظ عمر الطفل حسب  2005( لسنن 27عرف تانوظ رتم )

 (.5المرفق رقم التاريخ الميالدي لوالدة الطفل، وينتهي اإللاام ببلوغه سظ الخامسن عمرة مظ عمرة". )
 

 تعليم اإللزامي.النص التشريعي الذي يحظر عمل األطفال قبل االنتهاء من مرحلة ال 
تانوظ التعليم على اظ "التعليم ااساسي حق لألطفال الذيظ يبلغوظ السادسن مظ عمرهم في بداين العام يؤكد 

الدراسي، وتلتام المملكن بتوفيره لهم، ويلام أولياء اامور بتنفيذه، وذل  على مدة تسع سنوات دراسين على 
 (.6ااتل" )المادة 

(، أي اظ 24تانوظ العمل الحد اادنى لتمغيل الحدث بخمسن عمرة سنن )المادة  وكما امرنا سابقا ، حدد
الممرع البحريني يمدد مظ خالل التمريعات الوطنين المختلفن على  رورة ا تياا الطفل مرحلن التعليم 

 ااساسي والتي يتم خاللها تاويده بالمهارات والكفايات ااساسين.
 

 المادة الرابعة
المختصن في كل دولن بإ راء الدراسات والبحوث اسباب عمل ااحداث فيها، وذل  تقوم اا هاة 

 للوصول تلى رسم أف ل السياسات التي تحد مظ  اهرة عمل ااحداث ومظ ثم تنهاؤها.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد جهات معينة مناط بها إعداد بحوث أو دراسات حول أسباب عمل األطفال؟ 
والتنمين اال تماعين بالتعاوظ مع ال هات البحثين المتخصصن في البحريظ، بإ راء الدراسات تعنى واارة العمل 

والبحوث للوتوف على واتع الطفل وااحداث ليس في م ال تمغيلهم، بل يتعداه الى  ميع الم االت التي مظ 
 مأنها الحفا  على حقوته وصوظ طفولته.

 

  األطفال في بلدكم الشقيق؟هل توجد إحصائيات رسمية حول حجم عمل 
نود التأكيد هنا على تظ  اهرة عمالن ااطفال غير مو ودة في البحريظ على اإلطاله، وتظ و دت هذه 
ال اهرة فإنها ال تدخل في م ال االستغالل تذ تد يعمل ااطفال في م ال البيع أو الاراعن مع أهاليهم خالل 

 فترات اإل ااات الصيفين وغيرها.
نتي ن لعدة أسباب مظ أهمهما السياسات التي تتبعها المملكن في توفير التعليم الم اني في المراحل  وير ع ذل 

ااساسين، ف ال  عظ التمريعات التي تح ر عمل ااطفال، تلى  انب توفر القوة العاملن الوطنين المؤهلن، 
مظ تبل الحكومن الموترة لألسر المتعففن وتيسير استقدام العمالن مظ الخارج، عالوة على الماايا والدعم المقدم 

 والمتمثل في المساعدات اال تماعين.
 

 المادة الخامسة 
تعمل اا هاة المختصن في كل دولن على نمر التوعين الواسعن والفعالن باا رار المحتملن لعمل 

 ااحداث. 
 يرجى بيان ما يلي:

 عمل األطفال لنشر التوعية بأضرار عمل  الوسائل والسبل التي تنتهجها األجهزة المعنية بمكافحة
 األطفال.
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كما أمرنا أعاله،  اهرة عمالن ااطفال غير مو ودة في البحريظ على اإلطاله، لذا لم تستحدث او تنفذ هذه 
 الواارة مثل هذه البرامج في السنوات الما ين.

وحدة ولكظ تتوفر لدة الواارة م موعن مظ البرامج والمماريع والمراكا التي تعنى بالطفولن وتنميتها، منها 
والتي تعنى بتنمين الحس اال تماعي وتحفيا عناصر التفكير العلمي والنقدي لدة االطفال والنامئن  الطفولة

والذي  دي شريفة العوضي لألطفال والناشئةوناوتوفير البيئن المالئمن لنمو مخصين االطفال وصقل مواهبهم، 
 والمركز العملي البحرينييقدم خدمات تنموين لتمكنهم مظ ادرا  كامل امكانياتهم وطاتاتهم كأفراد منت يظ، 

 الذي يقدم ت ربن تعلم مرحن تت اوا المناهج التعليمين.
 
 

 المادة السادسة 
والبحوث المتعلقن ب روف ومروط العمل في تقوم اا هاة المختصن في كل دولن بإ راء الدراسات 

 ااماكظ التي يعمل فيها ااحداث، بهدف اتباع الوسائل المناسبن لتحسيظ تل  ال روف والمروط. 
 يرجى بيان ما يلي:

  هل يوجد أجهزة مختصة بمراقبة عمل األطفال وإجراء البحوث المتعلقة بشروط وظروف العمل في
 األماكن التي يعمل بها أطفال.

كما امرنا في عر نا في المادتيظ الرابعن والخامسن، والتي أكدنا عدم و ود  اهرة عمل ااطفال في البحريظ، 
ولكظ تعمل واارة العمل والتنمين اال تماعين مع عدد مظ ال هات الرسمين والم تمع المدني ت ري الدراسات 

 والبحوث عظ و ع ااطفال واالحداث بمكل عام وليس تمغيلهم.
د االمارة هنا الى أ هاة التفتيش العمالي في واارة العمل والتنمين اال تماعين، وهيئن تن يم سوه العمل، ونو

وهما ال هتاظ المعنيتاظ بالتفتيش والرتابن للتأكد مظ مطابقن أصحاب العمل للقوانيظ واللوائل الخاصن بالتمغيل 
حداث، وتد اكدت التقارير السابقن عدم و ود والصحن والسالمن المهنين، ومظ بينها رصد حاالت تمغيل اا

 هذه ال اهرة في سوه العمل المحلي، سواء بيظ البحرينييظ او العمالن المتعاتدة.
 

 ثالثا: شروط وظروف عمل األحداث 
 المادة السابعة 

 ال ي وا تمغيل الحدث في ااعمال الصناعين تبل تتمامه سظ الخامسن عمرة. -
تحدد السلطن المختصن في كل دولن المقصود بااعمال الصناعين والخط الذي يفصلها عظ غيرها مظ  -

 ااعمال. 

 يرجى بيان ما يلي:

 .النصوص التشريعية التي تحدد سن العمل في األعمال الصناعية 
ااحداث، وحدد عمر الحدث كما أمرنا سابقا ، تانوظ العمل في القطاع ااهلي، تد أفرد بابا  كامال لتن يم تمغيل 

سنن. وتد ح ر القانوظ تمغيل االحداث، وو ع  وابط  18سنن ولم يكمل الـ 15كل مظ بلغ مظ العمر 
عاما  حيث ال يتم تبول استكمال  18ومروط لتمغيلهم، كما اظ سوه العمل يرفض تو يف مظ يقل سنه عظ 

 تماعي.ت راءات التو يف في واارة العمل أو مؤسسات التأميظ اال 
( 23( مظ تانوظ العمل بالقطاع ااهلي، صدر عظ واارة العمل القرار رتم )28وكما أسلفنا، تنفيذا  للمادة )

م بمأظ تحديد المروط وااحوال وال روف ااخرة لتن يم تمغيل ااحداث وكذل  المهظ 2013لسنن 
ت ر بصحن الحدث أو سالمته أو  والصناعات وااعمال الماتن والخطرة التي يح ر تمغيلهم فيها أو التي

(، والذي حدد عدد مظ المهظ والصناعات وااعمال 4سلوكه ااخالتي تبعا  لمراحل السظ المختلفن )المرفق رتم 
 سنن كاملن. 18التي يح ر تمغيل ااحداث الذيظ تقل سنهم عظ 
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 ال فيها قبل السن النصوص التشريعية التي تحدد المقصود باألعمال الصناعية المحظور عمل األطف
 المحدد لذلك. 

(، المهظ والصناعات التي يح ر 4مرفق رتم  -م2013لسنن  23يحدد القرار المذكور اعاله )القرار رتم 
 تمغيل ااحداث فيها. 

 
 المادة الثامنة 

على ي وا للحدث الذي يبلغ سظ الرابعن عمرة العمل في ااعمال الصناعين الخفيفن التي تتوالها أسرته،  -
 أظ يكوظ أحد أفرادها مسئوال عنه في العمل وبمكل ال يؤثر على دراسته أو صحته أو أخالته.

 تحدد السلطن المختصن في كل دولن المقصود بااعمال الصناعين الخفيفن.  -

 يرجى بيان ما يلي:

  تتوالها األسرة.النص التشريعي الذي يحدد إمكانية عمل األطفال في األعمال الصناعية الخفيفة التي 
ال يو د ن  تمريعي يسمل لصاحب العمل بتمغيل مظ هم دوظ الخامسن عمرة سنن، وبمكل خا  في المهظ 

 والصناعات الماتن لما تمكله مظ خطورة على صحتهم حتى ولو كاظ في محيط ااسرة. 
 

 .بيان المقصود باألعمال الصناعية الخفيفة من خالل التشريع والواقع العملي 
في  ااحداث فيها، ولم يأتالمهظ والصناعات وااعمال التي يح ر تمغيل  2013لسنن  23القرار رتم حدد 

 تمريعات العمل تعريف صريل للصناعات الخفيفن.
 

 المادة التاسعة 
استثناء مظ أحكام المادتيظ السابعن والثامنن مظ هذه االتفاتين واغراض التدريب، ي وا عمل ااحداث الذيظ  -

 أتموا سظ الثالثن عمرة في ااماكظ المعتمدة لذل  مظ السلطن المختصن في كل دولن. 
ناعين والمعاهد ي وا للسلطن المختصن في كل دولن تخفيض هذه السظ بالنسبن للتلمذة في المدارس الص -

 ومراكا التعليم المهني الخا عن إلمراف الدولن. 
وفي  ميع ااحوال ي ب أظ تتوافر ال مانات الكافين لمراتبن ااحداث وحمايتهم صحيا وأخالتيا ، وأظ 

 تثبت تدرتهم ولياتتهم الصحين المناسبن للحرفن المختارة، وأال يؤثر ذل  على تعليمهم اإللاامي. 

 ا يلي:يرجى بيان م

  السن المحدد لعمل األطفال ألغراض التدريب أو لاللتحاق بالمدارس الصناعية ومراكز التعليم المهني
 والنصوص التشريعية التي تحكم ذلك.

بمأظ  2014( لسنن 25ين م الباب الثاني مظ تانوظ العمل مو وع التلمذة المهنين، كما ي ع القرار رتم )
 (6مرفق رقم  وع. )وللتلمذة المهنين، ال وابط وااسس لهذا الماإل راءات والقواعد المن من 

سنن فما فوه( وفقا  التفاه  15ويلام القرار المذكور صاحب العمل بقبول التلميذ المهني في المرحلن العمرين )
 يبرم بيظ ولي أمر التلميذ أو الوصي وصاحب العمل لهذا الغرض.

 

 ا وأخالقيا وعدم التأثير على إتمام مرحلة التعليم اإللزامي اثناء الضمانات التي تكفل حماية األطفال صحي
 فترة التدريب.

يقوم  هاا التفتيش سواء لدة واارة العمل أو هيئن تن يم سوه العمل أو ال هات ااخرة مثل واارة الداخلين، 
رين، وغيرها مظ وواارة التنمين اال تماعين، بايارات تفتيمين لمختلف مواتع العمل )الصناعين، والت ا



51 

  
 

القطاعات على حد سواء(، وذل  للوتوف على أي مكل مظ امكال الت اواات التي تقع في نطاه تطبيق تانوظ 
العمل والقوانيظ االخرة، ويأتي مظ بينها الرتابن ورصد أي ت اواات بمأظ عمالن ااطفال. ولم ترصد هذه 

قوانيظ البحرينين السارين ذات العالتن بالطفولن وعمل ال هات أي ت اواات في تطبيق مواد هذه االتفاتين أو ال
 االطفال.

كما اظ تانوظ التعليم، فرض على والد الطفل او المتولي أمره غرامن مالين اذا تسبب في تخلف الطفل الذي 
ايام  10ن لمدة سبلغ سظ اإللاام عظ االلتحاه بالتعليم او انقطاعه دوظ عذر مقبول عظ الح ور الى المدر

 لن او منفصلن خالل السنن الدراسين.متص
 

 المادة العاشرة 
يح ر تمغيل الحدث تبل تتمام سظ الثامنن عمرة في الصناعات الخطرة أو ال ارة بالصحن أو ااخاله، 

 والتي تحددها التمريعات أو اللوائل أو القرارات الخاصن في كل دولن.

 يرجى بيان ما يلي:

 المسموح فيه بالعمل في الصناعات الخطرة أو الضارة. النصوص التشريعية التي تحدد السن 
ين م مروط وأحوال وال روف ااخرة لتمغيل ااحداث في المهظ والصناعات  2013لسنن  23القرار رتم 

 وااعمال الماتن والخطرة، ويحدد السظ اادنى لمااولتها ومروط التمغيل.
 

 المادة الحادية عشرة 
على ااحداث تبل التحاتهم بالعمل، للتأكد مظ مدة مالءمن تدرتهم ولياتتهم ي ب ت راء الفح  الطبي  -

 البدنين والصحين، وطبيعن العمل الذي سيلتحقوظ به.
 ي ب تعادة هذا الفح  بمكل دوري في مدة أتصاها سنن.  -
 

لحدث و ع تانوظ العمل م موعن مظ االمتراطات التي ي ب على صاحب العمل االلتاام بها تبل تمغيل ا
: 27ته الصحين لمااولن العمل )الباب الرابع: المادة تاومنها ت راء الفح  الطبي على الحدث للتحقق مظ لي

 (.2-أ
)المادة الثالثن(، أكد على  رورة ا راء الفح  الطبي تبل االلتحاه  2013لسنن  23كما اظ القرار رتم 

العمل الذي يسند تليهم، وي رة هذا الفح  على نفقن بالعمل للتأكد مظ سالمتهم ولياتتهم الصحين تبعا  لنوع 
 صاحب العمل.

 
 المادة الثانية عشرة 

 ي رة الفح  الطبي مظ تبل  هن طبين معتمدة، وتعطى مهادة طبين بنتي ن الفح  الذي أ رته.  -
 تحدد السلطن المختصن نوع الفح  الطبي والمروط الوا ب توافرها في المهادة الطبين.  -

 بيان ما يلي:يرجى 

 .النصوص التشريعية المتعلقة بضرورة إجراء الفحص الطبي بشكل دوري 
يتو ب على صاحب العمل بمو ب تانوظ العمل، ت راء فح  طبي دوري على الحدث للتحقق مظ استمرار 

 (.3-: ب27ته الصحين )الباب الرابع: المادة تالي
 

 .المدى الزمني المحدد إلعادة الفحص الطبي 
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)المادة الثالثن(،  رورة اتخاذ صاحب العمل ما يلام إل راء الكمف الطبي  2013لسنن  23القرار رتم حدد 
العمل  مرة كل عام على االتل، وكذل  عند انتهاء خدمته للتأكد مظ خلوه مظ االمراض المهنين او اصابات

  ته الحصن بصفن مستمرة.اتوالمحاف ن على لي
 

  الجهات الطبية المناط بها إجراء الفحص الطبي لألطفال والخاص بالتحاقهم بالعمل، والشروط الواجب
 توافرها في الشهادة الطبية التي تُمنح لهم. 

 ي رة هذا النوع مظ الفحوصات في المراكا الصحين الحكومين أو المستمفيات الخاصن المعتمدة.
 

 المادة الثالثة عشرة
طلب تعادة الفح  الطبي تبل مرور الفترة الدورين المقررة تذا تبيظ أظ مروط و روف لمفتش العمل أظ ي

 العمل أو تدرة ولياتن الحدث تقت ي ذل . 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يدخل التفتيش على عمل األطفال ضمن مهام جهاز تفتيش العمل؟ 
في مواتع العمل وفق التمريعات ق مظ مروط و روف تمغيل ااحداث ا تفتيش العمل التحقنعم، يتولى  ها

 المعتمدة.
 

 .النصوص التشريعية التي تعطي مفتشي العمل الحق في طلب إجراء فحص طبي للطفل أثناء العمل 
ال يو د ن  تمريعي مبامر في هذا الم ال، ولكظ مظ  مظ مهام تسم التفتيش العمالي بالواارة مراتبن 

والقرارات الصادرة تنفيذا  له والتأكد مظ التاام الخا عيظ للتفتيش  تطبيق أحكام تانوظ العمل في القطاع ااهلي
 بها، ويأتي مظ  منها رصد أي مخالفات بمأظ تمغيل االحداث.

 
 المادة الرابعة عشرة 

تحدد السلطن المختصن ال هن التي تتحمل تكاليف الفح  الطبي، وفي  ميع الحاالت ال يتحمل الحدث 
 .أين نفقن مالين لقاء الفح 

 يرجى بيان ما يلي:

 .الجهة التي تتحمل تكاليف الفحص الطبي 
 صاحب العمل هو الذي يتحمل تكاليف الفح  الطبي.

 .النص التشريعي الذي يحدد ذلك 
)المادة الثالثن(، يتكفل صاحب العمل بإ راء الفح  الطبي تبل التحاه  2013لسنن  23بمو ب القرار رتم 

ولياتته الصحين تبعا  لنوع العمل الذي يسند تليه، وي رة هذا الفح  على الحدث بالعمل للتأكد مظ سالمته 
 نفقن صاحب العمل.

 
 المادة الخامسة عشرة 

 يح ر تمغيل الحدث ليال، وي وا للتمريع الوطني أظ يستثنى بعض ااعمال لفترات محدودة.  -
 يحدد التمريع الوطني في كل دولن المقصود بالليل طبقا لما يتممى مع و ع و روف كل بلد.  -

 يرجى بيان ما يلي:

 .النص الذي يحظر عمل األطفال ليالا واالستثناءات الواردة عليه 
 ( تمغيل ااحداث ليال ، كما يح ر تمغيلهم في أيام الراحن26يح ر تانوظ العمل )الباب الرابع: المادة 

 ااسبوعين أو العطالت الرسمين.
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  إلى(. –المقصود بالليل في التشريع الوطني )يرجى بيان الفترة الزمنية من 
 يل بأنه "الفترة ما بيظ الساعن السابعن مساء  والساعن السابعن صباحا ".ليعرف تانوظ العمل في القطاع ااهلي ال

 
 المادة السادسة عشرة 

لألحداث الذيظ يعملوظ بمقت ى عقد التدريب الحصول على مكافأة مهرين مناسبن أثناء فترة تدريبهم، وفقا  -
 لل وابط التي تحددها السلطن المختصن. 

لألحداث الذيظ يعملوظ بمقت ى عقد عمل الحصول على أ ر ال يقل عظ الحد اادنى لأل ر المقرر في كل  -
 دولن، مع مراعاة احتساب ذل  وفق ساعات عملهم. 

 يرجى بيان ما يلي:

 .النصوص التشريعية المتعلقة بأجور األطفال في العمل سواء أثناء فترة التدريب أو بموجب عقد العمل 
نوظ العمل اظ يت مظ عقد التلمذة المهنين تحديد المكافأة او اا ر الممنوح في كل مرحلن بصورة يمترط تا

تصاعدين، ممترط اظ ال تقل المكافاة او اال ر في المرحلن ااخيرة عما يكوظ مقررا  لعمل مماثل في الحرفن 
 (.16او المهنن او الصناعن التي يتدرب فيها )الباب الثاني: المادة 

فيما يتعلق ب وابط اا ور للحدث العامل، فينطبق عليها المواد الواردة في الباب السادس مظ تانوظ العمل أما 
 )باب اا ور(.

 
 المادة السابعة عشرة 

ال ي وا أظ تايد ساعات العمل اليومي للحدث على ست ساعات، تتخللها فترة أو أكثر للراحن، ال تقل في  -
م موعها عظ ساعن، بحيث ال يعمل الحدث أكثر مظ أربع ساعات متوالين، وال يبقى في مكاظ العمل فترة 

 تايد على سبع ساعات. 
 ذه الفترة مظ  مظ ساعات عمله.تذا تخللت عمل الحدث فترة تأهيل أو تدريب تحتسب ه -

 يرجى بيان ما يلي:

  وبيان فترات الراحة أثناء العمل. –الساعات المحددة لعمل األطفال 
يح ر تانوظ العمل تمغيل ااحداث تمغيال  فعليا  مدة تايد على ست ساعات في اليوم الواحد، والي وا تبقاؤهم 

أظ تخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحن وتناول في أماكظ العمل أكثر مظ سبع ساعات متصلن، على 
الطعام ال تقل في م موعها عظ ساعن، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث اليعمل الحدث أكثر مظ أربع 

 (.25ساعات متصلن )الباب الرابع: المادة 
 (.26باب الرابع: المادة كما يح ر تمغيل الحدث ليال  أو أيام الراحن االسبوعين او في العطالت الرسمين )ال

 .هل يتم احتساب فترة التدريب ضمن ساعات العمل إن وجدت 
( مظ تانوظ العمل بالنسبن للساعات المحددة لبقاء الحدث في 25تطبق المروط المنصو  عليها في المادة )
 موتع العمل والتي ال تايد على ست ساعات.

 
 المادة الثامنة عشرة 

ي وا أظ يعمل الحدث لبعض الوتت بما هو دوظ ساعات العمل المحددة في هذه االتفاتين، وذل  وفقا 
 لل وابط التي تحددها السلطن المختصن. 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يسمح التشريع للطفل بالعمل لبعض الوقت؟ وهل يتم تحديد حد أقصي لساعات العمل في هذه الحالة؟ 
 عات العمل المحدد في تانوظ العمل في القطاع ااهلي والذي ال يت اوا ست ساعات.يطبق ااحد ااتصى لسا
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 المادة التاسعة عشرة 

 ال ي وا تكليف الحدث بأي عمل ت افي، أو تمغيله أيام الراحن ااسبوعين أو العطالت الرسمين. 

 يرجى بيان ما يلي:

 .النصوص التشريعية التي تغطي حكم هذه المادة 
أعاله، يح ر تانوظ العمل تمغيل ااحداث في أيام الراحن ااسبوعين أو العطالت الرسمين )الباب كما أمرنا 

 (.26الرابع: المادة 
 

 المادة العشرون 
 ( ساعن متصلن على ااتل. 24للعامل الحدث الحق في راحن أسبوعين تلاامين مدفوعن اا ر مدتها )

 يرجى بيان ما يلي:

  .النص الذي يعطي العامل الحدث الحق في راحة أسبوعية ومدتها 
،  والتي تحدد ساعات العمل وفترات الراحن ومواعيد 2012لسنن  36مظ تانوظ العمل رتم  27تطبق المادة 

 الراحن ااسبوعين.
 

 المادة الحادية والعشرون 
المستحقن لغيره مظ العامليظ، على أال تقل يستحق الحدث ت ااة سنوين مدفوعن اا ر تايد مدتها على المدة  -

 ( يوما.21في  ميع ااحوال عظ )
 ي ب أظ يتمتع الحدث بثلثي مدة اإل ااة دفعن واحدة على ااتل، ويتمتع بباتي المدة خالل العام نفسه. -

 يرجى بيان ما يلي:

 .النصوص التشريعية المتعلقة بإجازات العامل الحدث وشروطها 
، يتم تحديد  ميع مروط ت ااات العامل 2012لسنن  36مظ تانوظ العمل رتم  67تلى  59 وفقا  للمواد مظ

 وحقوته، و ميع أنواع اإل ااات المستحقن للعامل وعدد اإل ااات.
 
 
 

 المادة الثانية والعشرون 
 للعامل الحدث الحق في االستفادة مظ الخدمات اال تماعين العمالين التي تتالءم وعمره.

 ما يلي: يرجى بيان

 .الخدمات االجتماعية التي تقدم للعامل الحدث بموجب القانون أو التطبيق العملي 
بر الحدث عامال  في المنمأة وله الحق في الحصول على التأميظ اال تماعي واالستفادة مظ كافن الخدمات تيع

 المقدمن للعمال.
 
 

ا: التزامات صاحب العمل   رابعا
 المادة الثالثة والعشرون 

يلتام صاحب العمل تبل تمغيل الحدث أظ يحصل على موافقن كتابين ممظ له الوالين أو الوصاين على 
 الحدث. 
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 يرجى بيان ما يلي:

 .النص التشريعي الذي يغطي حكم هذه المادة 
مدد تانوظ العمل على  رورة تحقق صاحب العمل مظ موافقن ولي أمر الحدث او الوصي تبل تمغيله )الباب 

 (.1-أ-24المادة الرابع: 
 

 المادة الرابعة والعشرون 
يلتام صاحب العمل الممغل للعامل الحدث بالتأميظ عليه في صناديق التأمينات اال تماعين )ال ماظ 

 اال تماعي( وذل  وفقا للن م المعمول بها في كل دولن. 

 يرجى بيان ما يلي:

  يرجي بيان النص التشريعي.هل يوجد ما يلزم صاحب العمل بالتأمين على العامل الحدث؟ 
حر  الممرع البحريني اظ يممل  ميع فئات العمال تحت م لن التأمينات اال تماعين، تذ ين  مرسوم 

بإصدار تانوظ التأميظ اال تماعي على "تسري احكام هذا القانوظ الخا   1976( لسنن 24بقانوظ رتم )
او ال نسين او السظ، الذيظ يعملوظ بمو ب عقد عمل ا في ال نس، يتلااميا  على  ميع العامليظ دوظ أي تمي

لمصلحن صاحب عمل او اكثر او لمصلحن منمآت القطاع الخا  والقطاع التعاوني أو الممتر  وكذل  
العامليظ في المؤسسات والهيئات العامن ممظ لم يرد بمأنهم ن  خا ، وذل  كله مهما كانت مدة العقد أو 

 لغ أ ر العامل أو نوعه".طبيعته أو مكله ومهما كاظ مب
 

 المادة الخامسة والعشرون 
يلتام صاحب العمل بتقديم الرعاين الصحين والطبين لألحداث العامليظ لديه وفق الن م التي ت عها السلطن 

 المختصن في كل دولن. 

 يرجى بيان ما يلي:

  للعامل الحدث.النص التشريعي الذي يلزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية والطبية 
كما امرنا في معرض ردنا على المواد السابقن، يلام تانوظ العمل والقرارات الواارين المنفذة له صاحب 
-العمل بإ راء الفح  الطبي للحدث تبل مااولن العمل للتحقق مظ لياتته الصحين، وت راء الفح  الدوري 

صاحب العمل اي ا  ا راء الفح  الطبي عند انتهاء للتحقق مظ استمرار لياتته الصحين. وعلى  -مرة كل عام
 خدمن الحدث للتأكد مظ خلوه مظ االمراض المهنين واصابات العمل.

وفي حال وتوع تصابن عمل، يتو ب على صاحب العمل توفير العالج الالام للحدث العامل لديه مظ اصابات 
 العمل وامراض المهنن وفقا  احكام تانوظ التأميظ اال تماعي.

 
 المادة السادسة والعشرون 

ي ب على صاحب العمل تدريب ااحداث العامليظ لديه على كيفين استخدام وسائل السالمن والصحن 
 المهنين، وأظ يراتب تطبيقها، ويؤمظ استفادتهم مظ تل  الوسائل.

 يرجى بيان ما يلي:

 ائل السالمة والصحة المهنية مدي التزام صاحب العمل بتدريب األحداث العاملين لديه على استخدام وس
 وهل توجد برامج إلزامية لحماية صحة وسالمة العامل الحدث في المنشأة التي يعمل بها. 
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بمأظ تحديد المروط وااحوال وال روف ااخرة لتن يم  2013لسنن  12وفقا  للمادة السادسن مظ ترار رتم 
الخطرة التي يح ر تمغيلهم فيها أو التي ت ر تمغيل ااحداث وكذل  المهظ والصناعات وااعمال الماتن و

بصحن الحدث أو سالمته أو سلوكه ااخالتي تبعا  لمراحل السظ المختلفن، والتي ذكر فيها توفير أدوات الوتاين 
 المخصين والمالئمن لطبيعن العمل والسظ وتدريبه الحدث العامل على أستخدامها.

 المادة السابعة والعشرون 
على صاحب العمل تبالغ مظ له الوالين أو الوصاين على الحدث بأي مرض أو غياب أو تصرف يقوم به 

 الحدث خالل أوتات العمل يستدعى معرفته به. 

 يرجى بيان ما يلي:

  هل يوجد نص تشريعي يلزم صاحب العمل باإلبالغ عن أي مرض أو غياب، لمن له الوالية أو الوصاية
 لديه.على الحدث العامل 
تمريعين في هذا الم ال، ولكظ يتحمل صاحب العمل وولي أمر الحدث المسؤولين الكاملن  ال تو د نصو 

 عظ سالمن الحدث بدنيا  وذهنيا  وسلوكيا .
 

 المادة الثامنة والعشرون 
يلتام صاحب العمل الذي يعمل لديه أحداث بأظ تتوافر لديه س الت أو بيانات تت مظ المعلومات التي 

 تو بها طبيعن العمل ومصلحن الحدث، وعلى ااخ : تس
 أسماء ااحداث وأعمارهم وتاريخ التحاتهم بالعمل.  -
 ااعمال الموكلن تليهم وساعات عملهم وفترات الراحن المخصصن لهم وت اااتهم المستحقن.  -
 تاريخ الفحو  الطبين التي ت رة عليهم والمهادات الطبين المبينن لقدرتهم ولياتتهم الصحين للعمل.  -

 يرجى بيان ما يلي:

  النصوص التشريعية التي تلزم صاحب العمل بتوفير سجالت أو بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة
 بالعمال األطفال العاملين لديه.

الواارين المنفذة له، صاحب العمل بتحرير كمف يو ل فيه اسماء مظ يعمل يلام تانوظ العمل والقرارات 
( و 2-ب-27هم واالعمال المسندة اليهم وتاريخ تمغيلهم )الباب الرابع: المادة رالديه مظ االحداث، واعم

 (.7المادة  -2013لسنن  23)القرار رتم 
 
 
 

 المادة التاسعة والعشرون
 على كل صاحب عمل يعمل لديه أحداث:  -1

 )أ( أظ ي ع في مكاظ  اهر في موتع العمل ااحكام الخاصن بتمغيل ااحداث. 
)ب( أظ يبلغ ال هن المختصةةةةةن بأسةةةةةماء ااحداث الذيظ يعملوظ لديه وأعمارهم وتاريخ التحاتهم بالعمل، وأين 

 معلومات أخرة تتعلق بهم. 
 احكام المنفذة الواردة في الفقرتيظ السابقتيظ.تن م التمريعات الوطنين ا -2

 يرجى بيان ما يلي:

 .النصوص التشريعية التي تغطي حكم المادة السابقة 
 : تخطار واارة العمل والتنمين اال تماعين بكافن البيانات المتعلقن بالحدث.4-أ-27الباب الرابع: المادة  .1
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ي ع بمكل  اهر في اماكظ العمل نسخن  : على صاحب العمل اظ1-ب-27الباب الرابع: المادة  .2
تت مظ االحكام الخاصن بتمغيل االحداث المنصو  عليها في الباب الخا  بتمغيل االحداث، وبيانا  
معتمدا  مظ واارة العمل والتنمين اال تماعين بتحديد ساعات العمل وفترات الراحن ومواعيد الراحن 

 االسبوعين.
اظ يحرر كمفا  يو ل فيه اسماء مظ يعمل لديه مظ االحداث، : 2-ب-27المادة  -الباب الرابع .3

 واعمراهم واالعمال المسندة اليهم وتاريخ تمغيلهم.
: على صاحب العمل عند تمغيل الحدث تحرير كمفا  مبينا  به 7المادة  -2013لسنة  23القرار رقم  .4

ق نسخن مظ هذا الكمف في أسماء ااحداث وسنهم وااعمال المسندة تليهم وتاريخ تمغيلهم، واظ يعل
 مكاظ  اهر بالمنمأة.

 

 منظمات أصحاب العمل والعمال التي أرسل إليها التقرير:

 تم ترسال التقرير تلى كل مظ:

 المن من الممثلن اصحاب العمل. -  غرفن ت ارة وصناعن البحريظ. .1
 من من ممثلن للعمال. - االتحاد العام لنقابات عمال البحريظ. .2
 من من ممثلن للعمال. - نقابات عمال البحريظ.االتحاد الحر ل .3

 
 المرفقات

 بإصدار تانوظ العمل في القطاع ااهلي. 2012( لسنن 36تانوظ رتم ) .1
 بإصدار تانوظ الطفل 2012( لسنن 37تانوظ رتم ) .2
 في مأظ ااحداث 1976( لسنن 17مرسوم بقانوظ رتم ) .3
وال روف ااخرة لتن يم تمغيل ااحداث بمأظ تحديد المروط وااحوال  2013لسنن  23ترار رتم  .4

وكذل  المهظ والصناعات وااعمال الماتن والخطرة التي يح ر تمغيلهم فيها أو التي ت ر بصحن 
 الحدث أو سالمته أو سلوكه ااخالتي تبعا  لمراحل السظ المختلفن

 بمأظ التعليم. 2005( لسنن 27تانوظ رتم ) .5
  راءات والقواعد المن من للتلمذة المهنين.بمأظ اإل 2014( لسنن 25القرار رتم ) .6

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

  ( من اإلتفاقية. 27/  13)عدم توفر التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

( من اإلتفاقية نظراا لعدم توفر 21لحكم المادة )للجنة التأكد من وجود تغطية تشريعية   لم يتسن -

 المؤيدات والنقص في المعلومات المرسلة. 

 غطية التشريعية لبقية أحكام اإلتفاقية. تال -

* * * 
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 اإلتفاقيات غير الُمصادق عليها

  العمال الزراعيينبشأن  1980 ( لسنة  12 العربية رقم ) االتفاقية -

 – مملكن البحريظمظ  1980 ( لسنن 12 تقرير حول االتفاتين العربين رتم )وصل مكتب العمل العربي 

 و اء في هذا الرد ما يلي:

 
 هل تم عرض االتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ .1
 نعم
 
 من هي الجهة المختصة بالتصديق؟ .2

المستوة الوطني، فإظ م لس الواراء الموتر هو وفقا  لما يمير تليه دستور البالد والممارسات المتبعن على 
 السلطن المعنين بالتصديق تلى  انب م لسي المورة والنواب.

 
 ما هو االجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ .3

 تر اء التصديق.
 
 هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟ .4

 ال تو د أين صعوبات تمريعين.
 
وبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن )سياسية، اقتصادية، اجتماعية.. هل هناك صع .5

 الخ(؟
مملكن البحريظ مظ الدول النفطين التي ال تتوفر فيها رتعن اراعين كبيرة، واعداد الممتغليظ في هذا القطاع 

 هليل مقارنن بالقطاعات ااخرة.
 
ت سابقة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على االتفاقية هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبا .6

 مستقبالا؟
 ال يو د.

 هل تم اتخاذ اجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟ .7

بإصدار تانوظ العمل في القطاع  2012لسنن  36هتم الممرع البحريني عند صياغن مرسوم بقانوظ رتم ا
يمملهم القانوظ القديم، ومظ بينهم العامليظ في القطاع الاراعي، ااهلي، بأظ يممل فئات  ديدة مظ العمال لم 

 وبالتالي تن وي هذه الفئن اي ا  تحت م لن تانوظ النقابات العمالين.

 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ .8

ايير المعتمدة على المستوة العربي يحر  الممرع البحريني على االطالع على كافن اادوات القانونين والمع
واالتليمي والدولي في الم ال الذي يبحث فيه، وتد استرمد الممرع بما  اء بهذه االتفاتين عند صياغته القوانيظ 

 ذات العالتن بالقطاع الاراعي والماارعيظ.
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 قية؟هل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفا .9

تقدر مملكن البحريظ اتاحن المن من خبراتها ودعمها الفني لتعايا  هود الواارة لدة السلطن التمريعين المعنين 
 للتصديق على هذه االتفاتين، وسيتم طلب هذه المساندة حال الحا ن لها.

ا هل تم التنسيق مع منظمات اصحاب االعمال والعمال في بلدكم حين اعدادكم لهذا التقرير، ت .10 مشيا

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17مع ما تقضيه المادة )

تتواصل واارة العمل والتنمين اال تماعين مع طرفي االنتاج )أصحاب العمل والعمال(، بصورة مستمرة مظ 
مل بما الدورين واال تماعين الثالثين، ويتم خاللها مناتمن المو وعات المست دة في سوه الع اتخالل اللقاء

 يخدم صالل طرفي العالتن. 

 ظ تطبيق اتفاتيات العمل العربين.كما اظ الواارة تاود طرفي االنتاج بنسخن عظ التقارير التي تعدها بمأ

 تدارة االتصال الجهة االدارية التي تولت اعداد هذا التقرير:
 25/09/2018 التاريخ:

 ir@mlsd@gov.bh البريد االلكتروني:
 

 
 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

الالزمة  وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات رد مملكة البحرين بشأن اإلتفاقية، أخذ العلم بما جاء في  -

ا   للرد ال تثير أية صعوبات تشريعية أو غيرها. للتصديق على اإلتفاقية خاصة وأنها وفقا

* * * 

 

 الجمهورية التونسية   .4     

 

 الُمصادق عليها غير اإلتفاقيات

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

  ال مهورين التونسةةينمظ  1993 ( لسةةنن 17 وصةةل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )

 و اء في الرد ما يلي: –

mailto:ir@mlsd@gov.bh
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بمأظ تأهيل وتمغيل المعوتيظ على السلط المختصن  17تم عرض اتفاتين العمل العربين رتم  – 3و  2و  1

تعالم   . كما تم1988أوت  12بالتصديق )أي السلطن التمريعين التي هي م لس النواب( وذل  بتاريخ 

سبتمبر  5المؤرخ في  382المدير العام لمن من العمل العربين بهذا العرض بمقت ى المكتوب عدد 

1988. 

 وأخذت السلطن المختصن بالتصديق علما بهذه االتفاتين .

 تو د اختالفات بيظ التمريع التونسي وأحكام االتفاتين  وتتمثل بالخصو  في ما يلي : – 4

مظ هذه االتفاتين على أظ "تتخذ كل دولن اإل راءات التي تكفل تيام أصحاب ااعمال ،   7تن  المادة  -

باتخاذ التدابير الخاصن باامظ الصناعي والسالمن المهنين ، وكذل  التحويرات الالامن في معدات وأدوات 

 مظ أحكاما تلام أصحاب العمل باتخاذ اإلنتاج التي يعمل عليها المعوتيظ" . غير أظ التمريع التونسي ال يت

تدابير خاصن بالمعوتيظ في م ال الصحن والسالمن المهنين وبإدخال التحويرات الالامن في معدات وأدوات 

 اإلنتاج التي  يعمل عليها اامخا  حاملو اإلعاتن .  

تيظ لمغل بعض الو ائف مظ االتفاتين بأظ " يكفل تمريع كل دولن تعطاء ااولوين للمعو 14تو ب المادة  -

 ظ التمريع التونسي أحكاما مماثلن. ة  و غير الحكومن. في حيظ ال يت م والمهظ في اا هاة الحكومي

مظ االتفاتين بأظ تصدر كل دولن التمريعات الالامن لتسهيل حركن وتنقل المعوتيظ أثناء  21تو ب المادة  -

 راء التحويرات ال رورين على القائم منها، في حيظ ت مالعمل عند تتامن المنمآت ال ديدة  وتعمل على ت 

ين والمنمآت والمؤسسات  تعمل الدولن  وال ماعات المحل»على أظ   ظ التمريع التونسي أحكاما تن 

تنقل اامخا   يسيراإلعالم وتة على تهيئن المحيط  ومالءمن وسائل االتصال و العمومين والخا 

 15خ في  المؤر 2005لسنن  83مظ القانوظ التو يهي عدد  10المعوتيظ ووصولهم للخدمات )الفصل 

ه بتيسير   تيظ وحمايتهم( و لم  يت مظ أحكاما تتعل ه بالنهوض باامخا  المعو والمتعل 2005أوت 

 تنقل المعوتيظ أثناء العمل.

ق على هذه االتفاتين غير الصعوبات التمريعين المذكورة ال تو د صعوبات أخرة تحول دوظ التصدي – 5

 سابقا.

ها الراسخ بمبادئ حقوه االنساظ تولي تونس عناين خاصن باالمخا  المعاتيظ مظ منطلق ايمان – 6

  حرصها الدائم على تكريسها ال سيما مظ خالل  ماظ تكافؤ الفر  بيظ كافن المواطنيظ و مقاومن كلو

صاء وذل  مظ خالل  فتل  آفاه  ديدة أمام هذه الفئن لترتقي بها مظ طور المساعدة تلى امكال التمييا واإلت

تانوظ تو يهي للنهوض باامخا   المعوتيظ وحمايتهم   طور اإلدماج  و تد تم في هذا االطار سظ
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ر لمكونات ومساعدتهم على اإلندماج  في الحياة اال تماعين  واالتتصادين، هذا باإل افن تلى تعطاء دور أكب

 الم تمع المدني في اإلحاطن بالفئات ذات االحتيا ات  الخصوصين.

ه بالنهوض  المتعل 2005أوت  15خ في  المؤر 2005لسنن  83د القانوظ التو يهي عدد  وي س

باامخا  المعوتيظ وحمايتهم السياسات والخطط والبرامج واآلليات التي تعتمدها الدولن في م ال النهوض 

 المعوتيظ وحمايتهم.باامخا  

النهوض باامخا  المعوتيظ   د مظ خالله على أظ ل هذا القانوظ التااما ا تماعيا وسياسيا، يؤ  كما يمث

 ناته. ولن والم تمع المدني وكافن مكو الفرد وااسرة، والد  ة ، تهم وحمايتهم وتدما هم هي مسؤولين وطني

مبدأ تكافؤ الفر  في ممارسن الحقوه وحماين اامخا   د هذا القانوظ على  ماظ وفي نفس السياه  يؤ 

م االت الحياة   أمكال التهميش واإلتصاء، وعلى مبدأ عدم التمييا ومقاومن أمكاله في كل  المعوتيظ مظ كل

 اال تماعين منها واالتتصادين.

التو يهي  هذا ال انب القانوظ   واعتبارا اهمين الوتاين مظ اإلعاتن  ومكانتها في السياسن اال تماعين خ 

 بباب مستقل بذاته .

م تيسير تنقل اامخا  المعوتيظ بالتأكيد على االمتيااات الممنوحن  عند تنقلهم على وسائل النقل  كما دع

العمومي والعمل على توفير وسائل  نقل  ماعي مهيأة ، باإل افن تلى التأكيد  على أهمين تهيئن المحيط 

 وصول اامخا  المعوتيظ مظ خالل هذا القانوظ تلى الخدمات.ومالءمن وسائل االتصال و

تعايا المنافع الصحين لفائدة الفئات ال عيفن مظ اامخا  المعوتيظ ومايد تصويبها نحو   كما تم

مستحقيها،  مظ ذل  تمتيعهم بم انين  العالج واإلتامن بالهياكل الصحين  العمومين ودعم الرعاين اال تماعين 

ت  ديدة تتالءم مع خصوصيات هذه الفئن كإسداء منل خاصن واعتماد صيغن اإليداع ااسري بإترار خدما

 ة ......تلخ. واإليواء بمؤسسات مخت 

ظ  هذا القانوظ دعما  واعتبارا لما يكتسيه  التمغيل مظ أولوين في البرنامج المستقبلي لتونس الغد فقد ت م

لعمومين والخاصن وفتل آفاه  ديدة  لهم بالو يفن لفر  تمغيل اامخا  المعوتيظ في المؤسسات ا

ة. كما  % مظ االنتدابات السنوين بمختلف الواارات تسند لهم  بااولوي 1العمومين  وذل  بتخصي  نسبن 

 ر التمغيل المبامر. تترار مبدأ العمل ب ملن مظ البدائل عند تعذ  تم

ت مظ هذا القانوظ التو يهي  أحكاما تتيل حق  عمل فقد  ا كاظ اإلدماج  هو الغاين والهدف مظ كل ولم

فيها   التعليم والتكويظ في المن ومن العادين لفائدة  اامخا  المعوتيظ  تكريسا لمبدأ " مدرسن  لل ميع لكل

 ح " مع العمل على تطوير من ومن التربين المختصن والتأهيل لفائدتهم.
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ظ هذا القانوظ التو يهي أحكاما تتيل حق التعليم  فقد ت معمل   ا كاظ اإلدماج هو الغاين والهدف مظ كل ولم

والتكويظ في المن ومن العادين لفائدة اامخا  المعوتيظ تكريسا لمبدأ  " مدرسن لل ميع لكل فيها ح " مع 

 هم. العمل على تطوير من ومن التربين المختصن والتأهيل لفائدت

تتراره مظ   الثقافين والريا ين والترفيهين عالوة على ما تما فر  مساهمتهم في الحياة  وهو بذل  يعا

 تسهيالت لممارسن هذه اانمطن وتمكانين االنتفاع بم انيتها.

مروط وتراتيب تمغيل  2005نوفمبر  29خ في  المؤر 2005لسنن  3087ولقد  بط اامر عدد 

 اامخا  المعوتيظ.

 االتفاتين وفي هذا  الم ال نذكر خاصن:ة مواد مظ هذه  االسترماد بأحكام عد  لقد تم –7

بمأظ تأهيل وتمغيل المعوتيظ التي تو ب على  17ة رتم  مظ االتفاتين العربي 6تسترمادا بأحكام المادة -

ة لرعاين المعوتيظ وتأهيلهم وتمغيلهم بما يمكنهم مظ أداء دورهم في  دولن و ع سياسات خا   كل

على أظ تعمل الدولن على تدراج  2005لسنن  83تو يهي عدد مظ القانوظ ال 4الم تمع، أو ب الفصل 

محاور تتعلق باإلعاتن وخصوصيات اامخا  المعوتيظ ومتطلبات تدما هم   مظ برامج التعليم والتكويظ 

 في المعب واإلختصاصات ال امعين  والمهنين.

إصدار التمريعات المن من مظ االتفاتين  التي تو ب بأظ تقوم كل دولن ب 11استرمادا بأحكام المادة  -

 15خ في  المؤر 2005لسنن  83تصدار  القانوظ التو يهي عدد   لرعاين وتأهيل وتمغيل المعاتيظ، تم

ة نصو  تطبيقين لهذا  القانوظ تهدف  ه بالنهوض باامخا   المعوتيظ وكذل  عد المتعل 2005أوت 

 تلى حماين ورعاين وتأهيل وتمغيل المعاتيظ.

دولن  تمغيل عدد مظ   ه يكفل تمريع كل على أظ  مظ االتفاتين التي  تن  12حكام المادة استرمادا بأ -

دها  التمريع  المعوتيظ في المؤسسات الحكومين وغير الحكومين بالنسبن المئوين  والمروط التي يحد

 %  مظ 1مظ القانوظ التو يهي  سابق الذكر تخصي  نسبن ال تقل عظ  29المحلي، اتت ى الفصل 

ة لفائدة اامخا  المعوتيظ الذيظ يست يبوظ للمروط  اإلنتدابات السنوين بالو يفن العمومين تسند بااولوي

 المنصو  عليها  بهذا القانوظ ولهم المؤهالت للقيام بالعمل المطلوب. 

عامل فما  100ل عادة  ة تمغ مؤسسن عمومين أو خا   مظ نفس القانوظ على كل 30كما أو ب الفصل 

 % مظ مراكا العمل  لألمخا  المعوتيظ.  1  نسبن ال تقل عظ  أظ تخ  فوه

بمأظ تأهيل وتمغيل المعوتيظ التي تو ب على  17مظ االتفاتين العربين رتم  19استرمادا بأحكام المادة  -

دولن أظ تعمل على توفير المعينات التعوي ين، الحركين والسمعين والبصرين للمعوتيظ وتقديم   كل
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لسنن  83مظ القانوظ التو يهي  عدد  14الت الالامن لغير القادريظ  للحصول عليها، أو ب الفصل التسهي

ل هياكل ال ماظ اال تماعي طبقا للتراتيب ال اري بها العمل بمصاريف العالج  على أظ تتكف 2005

عوتيظ مظ رة لإلدماج وبنفقات التأهيل لفائدة اامخا  الم واإلتامن واا هاة التعوي ين والميس

مخا  المعوتيظ أولى بنفس المنافع لفائدة اا وتتكفل هياكل ال ماظ اال تماعي الم مونيظ اال تماعييظ

اال تماعي  ولقد  بط القرار الصادر  عظ واير الصحن العمومين وواير المالين المؤرخ  حق الم موظ

الصحين العمومين واا هاة ل مصاريف العالج واإلتامن  بالهياكل  ة تحم كيفي 2006أفريل  25في 

التعوي ين والتأهيل بالنسبن لألمخا  المعوتيظ الذيظ يست يبوظ لمروط االنتفاع بالعالج الم اني أو 

 بالتعريفن المنخف ن.

بمأظ تأهيل وتمغيل المعوتيظ التي تو ب على  17مظ اإلتفاتين العربين رتم  21تسترمادا بأحكام المادة  -

عات الالامن لتسهيل حركن وتنقل المعوتيظ أثناء العمل عند تتامن المنمآت ال ديدة، دولن تصدار التمري  كل

مظ القانوظ التو يهي عدد  10القائم منها، أو ب الفصل  على وتعمل على ت راء التحويرات ال رورين

لى ة ع ين والمنمآت  والمؤسسات العمومين والخا  ، أظ تعمل الدولن وال ماعات المحل 2005لسنن  83

تهيئن المحيط ومالءمن وسائل االتصال واإلعالم وتيسير تنقل اامخا  المعوتيظ ووصولهم للخدمات كما 

تهيئن المآوي   أة ومالءمن الستعمال  اامخا   المعوتيظ وتتم تعمل على توفير وسائل  نقل  ماعي مهي

لتوتف وسائل  أماكظر  موم بما يوفة المفتوحن للع الداخلين والخار ين التابعن للبناءات العمومين والخا 

 ة باامخا  المعوتيظ. النقل الخا 

تيظ التي تو ب بمأظ تأهيل وتمغيل المعو 17ة رتم  العربي مظ االتفاتين 24بأحكام بالمادة  استرمادا -

ة  د  في تمريعاتها اإل راءات الكفيلن بتمكيظ المعوه مظ استخدام المواصالت العامحدعلى كل دولن أظ ت

  على أظ 2009لسنن  83مظ القانوظ التو يهي عدد  11م انا، أو بأسعار منخف ن، أو ب الفصل 

 للمخ  المعوه  الحق في:

  صن بوسائل النقل ال ماعي العمومي والخا  استعمال أماكظ مخ  -

 م انين  التنقل أو النقل بالتعريفن المنخف ن للمعوه ولمرافقه عند اإلتت اء، -

ة بالمخ  المعوه بوسائل  النقل العمومي ال ماعي  المستغلن مظ  ي آللن  التنقل الخا نقل الم انال -

 طرف المنمآت العمومين.

ة باامخا  المعوتيظ  العمومين والخا  يوآصن بالم الوتتي وااماكظ المخ التوتف  أماكظاستعمال  -

 ومرافقيهم.
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ه نسخن مظ هذا  ت وتوصيات العمل العربين توجعمال بأحكام المادة السابعن عمرة مظ ن ام اتفاتيا – 8

 ال التالين:  التقرير تلى من مات أصحاب ااعمال والعم

 االتحاد التونسي للصناعن والت ارة والصناعات التقليدين،  -

 االتحاد التونسي للفالحن والصيد البحري،   -

 االتحاد العام التونسي للمغل.  -

 إلى ما يلي:* وبدراسة اللجنة للرد انتهت 

الالزمة للتغلب على  وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات أخذ العلم بما جاء في رد الجمهورية التونسةةةةةةةية،  -

 الصعوبات التشريعية التي تحول دون التصديق على اإلتفاقية. 

* * * 

 

  الشعبية الديمقراطيةالجمهورية الجزائرية   .5    

 

 الُمصادق عليها غير اإلتفاقيات

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

ال مهورين ال اائرين مظ  1976 ( لسةةةةنن 5 وصةةةةل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )

 و اء في الرد ما يلي: – المعبين الديمقراطين

 

 هل تم عرض االتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟  .1

 نعم □

 ال □

 الح ن : االتفاتين تيد الدراسن .م
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 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ .2

المادة السيد رئيس ال مهورين ال اائرين الديمقراطين المعبين ، وهذا حسب ما تن  عليه الفقرة التاسعن مظ 

، المت مظ التعديل  2016مارس  6المؤرخ في  01 – 16( مظ القانوظ رتم 91الواحد والتسعوظ )

 الدستوري حيث  اء فيها :

" يطلع رئيس ال مهورين باإل افن تلى السلطات التي تخولها تياه صراحن أحكام أخرة في الدستور ، 

 بالسلطات والصالحيات التالين :

، ......... 

 لمعاهدات الدولين ويصاده عليها ،يبرم ا -9

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

 

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ .3

 أخذ العلم □

 هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟ .4

 نعم □

 * في حالن اإل ابن ب)نعم(، ير ى تحديد هذه الصعوبات. 

 االتفاتين ال تتمامي مع ااحكام التمريعين لبالدنا مثال :بعض أحكام 

مظ االتفاتين تلام صاحب العمل بإنماء دار الح انن ابناء النساء العامالت في  8أحكام المادة  -

 منمأته وهذا االلتاام لم يرد في التمريع ال اائري .

ء وااوا هم في م ال العطل مظ االتفاتين تن  على حقوه خاصن للنسا 14و  13أحكام المواد  -

غير المدفوعن اا ر لمرافقن اآلخر في حالن انتقاله تلى مكاظ آخر واال ااة بدوظ أ ر  للتفرغ للتربين وهذه 

التسهيالت غير واردة في تمريع العمل الساري وتنما هي مظ اختصا  االتفاتات واالتفاتيات ال ماعين في 

 العمل .

ساري المفعول في عمل اتين تناولت نفس المبادئ التى يقوم عليه تمريع المظ االتف 15أحكام المادة  -

ال اائر وهي المساواة بيظ ال نسيظ ، الحماين الخاصن في م ال  روف العمل وحماين اامومن بالرغم مظ 
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أظ هذه االتفاتين تن  على ن ام خا  للتغطين الصحين للنساء خالل فترات العمل والو ع وهو مبدأ غير 

 رد في تمريع العمل الساري .وا

سنن مظ صدور هذه االتفاتين ،  42كما ير ى تعادة الن ر في أحكام االتفاتين مع العلم أنه مرت مدة  -

دوظ القيام بتعديلها ، مع العلم أظ هذه السنوات كافين لحدوث العديد مظ التغيرات في عدة مياديظ مثال : في 

واال تماعي . ولهذا نقترح تعادة تصدار اتفاتين  ديدة لعر ها على  ميداظ العمل وكذا الميداظ االتتصادي

 الدراسن . 

 

هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن )سياسية، اقتصادية،  .5

 اجتماعية... الخ(؟ 

 ال □

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

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

هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سابقة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على  .6

 االتفاقية مستقبال؟ 

 ال □

 * في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى تقديم هذه التصورات.

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

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟ 

 نعم □

 ال □

 * في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى توضيح هذه اإلجراءات.

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

 

 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ .7
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 نعم □

 * في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان النصوص التي تم فيها االسترشاد.

 والثالثن مظ االتفاتين :المادة ااولى والثانين  -

المؤرخ  01 – 16مظ القانوظ رتم  32* تظ مبدأ عدم التمييا بكل ابعاده ي د تفسيره مظ خالل أحكام المادة 

، يت مظ التعديل الدستورة ، حيث تن  هذه ااخيرة على : " كل المواطنيظ  2010مارس سنن  06في 

ييا يعود سببه تلى المولد أو العره ، أو ال نس ، أو الرأي بأي تم ام القانوظ ، وال يمكظ أظ يتذرعسواسين أم

 ، أو مرط أي مرط أو  رف آخر مخصي أو ا تماعي "

مظ الدستور الممار تليه أعاله على : " تعمل الدولن على ترتين الحقوه السياسين للمرأة  35* تن  المادة 

 " . المنتخبنبتوسيع ح و  تمثيلها في الم الس 

مظ الدستور على مايلي : " تعمل الدولن على ترتين التناصف بيظ الر ال والنساء في  36ادة * كما تن  الم

سوه التمغيل " . تم ع الدولن ترتين المرأة في مناصب المسئولين في الهيئات واإلدارات العمومين وعلى 

 مستوة المؤسسات " .

 1990ابريل سنن  21الموافق  1410رم اظ  26المؤرخ في  11 – 90مظ القانوظ رتم  17* المادة 

المت مظ عالتات العمل ، التي  اء نصها كما يلي : " تعد باطلن وعديمه ااثر كل ااحكام المنصو  

عليها في االتفاتيات أو االتفاتات ال ماعين أو عقد العمل التي مظ مأنها أظ تؤدة تلى تمييا بيظ العمال ، 

و  روف العمل ، على أساس السظ وال نس أو الو عين كيفما كاظ نوعه في م ال المغل واا رة أ

 اال تماعين ، أو النسبين ، والقرابن العائلين والقناعات السياسين واالنتماء تلى نقابن أوعدم االنتماء تليها " .

مظ نفس القانوظ فقد نصت في أحكامها على ما يلي : " ي ب على كل مستخدم  ماظ  84* المادة رتم 

 ا ور بيظ العمال لكل عمل مساوي القيمن بدوظ أي تمييا ".المساواة في ا

يوليو سنن  15الموافق  1427 ماد الثانين عام  19المؤرخ فى  03 – 06مظ اامر رتم  27* المادة رتم 

ي وا التمييا بيظ  ، المت مظ القانوظ ااساسي العام للو يفن العمومين ، والتي  اء في أحكامها " ال 2006

رأئهم أو  نسهم أو أصلهم أو بسبب أي  روف مظ  روفهم المخصين أو اال تماعين " . آالمو فيظ بسب 

مظ نفس اامر على : " المو ف الحق في التكويظ وتحسيظ المستوة  38كما تن  أحكام المادة رتم 

 والترتين في الرتبن خالل حياته المهنين " .

 -االتفاتين : المادة الرابعن مظ -
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المت مظ عالتات  1990ابريل  21هـ الموافق  1410رم اظ  26المؤرخ في  11 – 90* القانوظ 

العمل والتي تن  على " ي ب على مستخدم أظ يبامر أعماال تتعلق بالتكويظ وتحسيظ المستوة لصالل 

، في تطار التمريع  العمال ، حسب برنامج يعر ه على ل نن المماركن إلبداء الرأي ، كما ي ب عليه

المعمول به ، أظ ين م أعماال تتعلق بالمهتميظ لتمكيظ المباب مظ اكتساب معارف ن رين وتطبيقين  رورين 

 لممارسن مهنن ما " .

 المادة السادسن مظ االتفاتين : -

يوليو سنن  15الموافق  1427 ماد الثانين عام  19المؤرخ في  03 – 06مظ اامر  37* المادة رتم 

، المت مظ القانوظ ااساسي العام للو يفن العمومين ، والتي  اء فيها " للمو ف الحق في ممارسن  2006

 مهامه في  روف عمل ت مظ له الكرامن والصحن والسالمن البدنين والمعنوين " .

ر يناي 26الموافق  1408 مادي الثانين عام  7المؤرخ في  07 – 88مظ القانوظ رتم  11* المادة رتم 

، المتعلق بالوتاين الصحين واامظ وطب العمل ، والتى تن  على : " يتعيظ على المؤسسات  1988سنن 

عمال المعوتيظ ال تقت ي النساء والعمال القصر وال تلىالمستخدمن أظ تتحقق مظ أظ ااعمال الموكلن 

 وه طاتتهم مع مراعاة ااحكام التمريعين ال اري بها العمل " .فم هودا ي

المتعلق بحوادث العمل واامراض المهنين أي ا يؤمظ  1983يوليو  2المؤرخ في  13 -83لقانوظ رتم * ا

العامل على تصابات العمل واامراض المهنين الذي يتعرض لها العامل مهما كاظ تطاع النماط الذي ينتمي 

 . تليه وهذا ما يعني أظ التمريع ال اائري  اء ملما بهذا المو وع في كل  وانبه

المتعلق  1985فبراير سنن  16الموافق  1405 ماد ااولى عام  26المؤرخ في  05 – 85* القانوظ رتم 

 بحماين الصحن وترتيتها ، المعدل والمتمم .

المتعلق  1991يناير سنن  19الموافق  1411ر ب عام  3مؤرخ في  05 – 91* المرسوم التنفيذي رتم 

 على حف  الصحن واامظ في أماكظ العمل .   بالقواعد العامن للحماين التي تطبق

 

 المادة السابعن مظ االتفاتين : -

 1990ابريل  21هـ الموافق  1410رم اظ  26المؤرخ في  11 – 90مظ القانوظ  28* المادة رتم 

على : " ال ي وا تمغيل العمال مظ كال ال نسيظ الذيظ يقل عمرهم عظ تسع تن  المت مظ عالتات العمل 

 ( سنن كاملن في أي عمل ليلي " .19عمر )
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التى تقر  1990ابريل  21رم اظ هـ الموافق  26المؤرخ في  11 – 90مظ القانوظ  29* المادة رتم 

منل رخصا خاصن لعمل النساء ليال حيث  اء فيها : " يمنع المستخدم مظ تمغيل العامالت في أعمال ليلين . 

يا  أظ يمنل رخصا خاصن ، عندما تبرر ذل  طبيعن النماط غير أنه ، ي وا لمفتش العمل المخت  تتليم

 وخصوصيات منصب العمل " .

 المادة التاسعن مظ االتفاتين : -

 1426ربيع ااول عام  2المؤرخ في  117 – 05مظ المرسوم الرئاسي رتم  36* أحكام المادة رتم 

ؤينن ما يلي : " ي ب على عات الم، والمتعلق بتدابير الحماين مظ اإلمعا 2005ابريل سنن  11الموافق 

ل منصب عمل تحت اإلمعاعات المؤينن : " تعالم مستخدميها وطبيبها في العمل بحالن حملها غمامرأة ت

 بذل  " . علمهابم رد 

يتخذ المستخدم التدابير ال رورين مظ أ ل تحويلها ، عند االتت اء ، بناء على رأي طبيب العمل ، تلى 

للم غن أو لل نيظ االستفادة مظ نفس المستوة العام للحماين مظ   يتسظمنصب عمل مالئم أكثر حتى 

 االمعاعات المطلوب بالنسبن لألفراد مظ ال مهور .

مر عن أو ابقاؤها في منصب العمل في المنطقن الخا عن للرتابن التي تنطوي " وال ي وا تحويل المرأة ال

 على خطر التلوث الداخلي " . 

 8الموافق  1425ذي القعدة عام  27المؤرخ في  08 – 05مظ المرسوم التنفيذي رتم  12* المادة رتم 

اد أو المستح رات الخطرة ، والمتعلق بالقواعد الخاصن المطبقن على العناصر أو المو 2005يناير سنن 

في وسط العمل على أنه مظ بيظ القواعد الخاصن بالوتاين التي ي ب أظ تتخذها الهيئن المستخدمن ل ماظ 

حماين العمال ن د تعويض منصب العمل بحيث ال يعرض للعناصر أو المواد أو المستح رات الخطرة 

 المر عات . على صحن ال نيظ أو الر يع بالنسبن للعامالت الحوامل أو

 المادة العامرة مظ االتفاتين : -

ابريل  21هـ الموافق  1410رم اظ  26المؤرخ في  11 – 90مظ القانوظ رتم  55* أحكام المادة رتم 

، المذكور أعاله على : " تستفيد العامالت خالل فترات ما تبل الوالدة وما بعدها مظ عطلن اامومن  1990

ويمكنهم االستفادة أي ا مظ تسهيالت حسب المروط المحددة في الن ام الداخلي طبقا للتمريع المعمول به 

 للهيئن المستخدمن " .
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 15الموافق  1427 ماد الثاني عام  19المؤرخ في  03 – 06مظ اامر رتم  213* أحكام المادة رتم 

لمو فن ، خالل فترة ، والمذكور سالفا ، لتأكد ذل  حيث نصت على : " تستفيد المرأة ا 2006يوليو سنن 

 العمل والوالدة ، مظ عطلن أمومن وفقا للتمريع المعمول به " .

 المادة الثالثن عمرة والرابعن عمرة مظ االتفاتين : -

 15الموافق  1427 ماد الثانين عام  19المؤرخ في  03 – 06مظ اامر رتم  146* أحكام المادة رتم 

اسي العام للو يفن العمومين ، حيث  اء فيها أنه مظ بيظ الحاالت ، المت مظ القانوظ ااس 2006يوليو ستن 

 التي يكوظ فيها اإلحالن على االستيداع بقوة القانوظ ، ما يلي :

 السماح للاو ن المو فن بتربين طفل يقل عمره عظ خمس سنوات .● 

 السماح للمو ف بااللتحاه باو ن تذا ا طر تلى تغيير تتامته بحكم مهنته ،● 

لعلم أظ هذا المو ف يعاد تدما ه في رتبته ااصلين بقوة القانوظ بعد انق اء فترة تحالته على االستيداع مع ا

، كما يحتف  بالحقوه التي اكتسبها في رتبته عند تاريخ تحالته على االستيداع حسب ما تن  عليه المادتيظ 

  على التوالي مظ نفس اامر . 145و  152

 هل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟  .8

 نعم □

 * في حالة اإلجابة ب)نعم( يرجى تحديد نوع الدعم الفني المطلوب.

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

هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشيا   .9

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17مع ما تقضيه المادة )

 نعم □

 * في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان رأي المنظمات التي تم التنسيق معها 

 اد العام للعمال ال اائرييظ ، لم تبد أي رأي .االتح -

 النقابن الوطنين المستقلن لمستخدمي اإلدارة العمومين : -

صو  المادة ااولي : ي ب العمل على مساواة المرأة والر ل في كافن تمريعات العمل ، كما ي ب خ* ب

ن القطاعات بصفن عامن كما ي ب أظ تممل هذه التمريعات على ااحكام المن من لعمل المرأة وذل  فى كاف
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تلاام كل الدول بو ع تمريعات وتوانيظ وا حن فيما يخ  المرأة العاملن بالبيوت ) من فات أو مربيات 

 أطفال ( .

* أما فيما يخ  المادة التاسعن : في ب العمل على تخفيف ااعمال التي تكلف بها المرأة العاملن أثناء الفترة 

ر تمغيلها ساعات ا افين في الفترات المذكورة ، كما  ترة ااولى عقب الوالدة ويحى الفااخيرة للحمل وف

 ي ب تخفيف ساعات عمل المرأة العاملن أي ا بالنسبن للمتكلفن بأطفال معاتيظ .

أسبوع تبل وبعد  18* أما بخصو  المادة العامرة : فللمرأة الحق في الحصول على ت ااة بأ ر لمدة 

أسبوع بعد الو ع مع منل ااب ت ااة ال تقل عظ أسبوع كحد أدني مع  12على الو ع على أظ تقل 

  ديد . د نن لمولولحاستفادة مظ نفس الماايا للمرأة ااال

أما المادة الثامنن عمر : للمرأة العاملن الحق في الحصول على المنل العائلين وذل  في حالن تعالتها اوالدها 

 بطاال .ولاو ها تذا كاظ عا اا أو 

وفي ااخير وبخصو  المادة العمروظ ) أحكام عامن ( : تنماء هيئن مهمتها السهر على تنفيذ القوانيظ 

 رأة في هذه المهمن .عمل المرأة مع تلاامين تمرا  المالخا عن ب

 الكنفيدرالين العامن للمؤسسات ال اائرين ، لم تبد أي رأي . -

 العمل ، لم تبد أي رأي .الكنفيدرالين ال اائرين ارباب  -

 الكنفيدرالين الوطنين ارباب العمل ، لم تبد أي رأي . -

 الكنفيدرالين العامن ارباب العمل في م ال البناء واامغال العمومين لم تبد أي رأي . -

  :واارة العمل والتمغيل وال ماظ اال تماعيالجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير  

  :2018التاريخ . 

  :البريد اإللكترونيmtess.drt@gmail.com 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول  وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات أخذ العلم بما جاء في الرد،  -

 دون عرض اإلتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق. 

 

 

* * * 

mailto:mtess.drt@gmail.com
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 المملكة العربية السعودية .6     

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها

 التوجيه التدريب المهني بشأن 1977( لسنة  9 اإلتفاقية العربية رقم ) -

المملكن العربين مظ  1977 ( لسةةةةةنن 9 االتفاتين العربين رتم )وصةةةةةل مكتب العمل العربي تقرير حول 

 ما يلي: و اء في هذا الرد – السعودين

 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ على هل تم عرض االتفاقية  -1

  نعم 

 ال □

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ -2

 م لس الواراء. 

 الذي اتخذته هذه السلطة؟ما هو اإلجراء  -3

 التصديق  □

 أخذ العلم □

 تر اء التصديق  

 عدم التصديق □

 

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

 نعم 

 ال 

 ير ى تحديد هذه الصعوبات. )نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 تظ أسباب عدم التصديق على االتفاتين ت ل متفاوتن مظ حيث:

عدم انس ام نصو  تل  االتفاتين مع نصو  ن ام العمل أو اان من الداخلين المعمول بها  .1

 أو التو هات الوطنين أو السياسين الوطنين. 
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تحر  حكومةةن المملكةةن على تحقيق العةةدالةةن اال تمةةاعيةةن مظ خالل بيئةةن العمةةل الوطنيةةن  .2

 والمتوافقن مع  وهر )روح( االتفاتيات التي لم نصاده عليها. 

هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن )سياسية، اقتصادية،  -5

 اجتماعية... الخ(؟ 

 نعم □

  ال 

 ير ى تحديد هذه الصعوبات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

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

 مستقبال؟ 

 نعم □

 ال 

 ير ى تقديم هذه التصورات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

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

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟  -7

 نعم 

 ال □

 ير ى تو يل هذه اإل راءات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

ين السةةةةةةةعودين على تطوير أن متها بما يتوافق مع اان من والقوانيظ تحر  حكومن المملكن العرب

 الدولين. 

 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ -8

 نعم 

 ال □

 ير ى بياظ النصو  التي تم فيها االسترماد.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب
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السةةعودين تن ر بصةةفن االهتمام تلى  ميع االتفاتيات العربين وال نود اإلمةةارة تلى أظ المملكن العربين 

يعني عدم التصةةةديق على بعض االتفاتيات أنها ال تأخذها بعيظ االعتبار بل تسةةةعى تدر اإلمكاظ على 

 ت أو التوصيات واالستفادة منها. العمل بروح تل  االتفاتيا

 عربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل اله -9

 نعم □

 ال 

 

 ير ى تحديد نوع الدعم الفني المطلوب.)نعم( * في حالن اإل ابن ب

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

 

األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشةةيا مع هل تم التنسةةيق مع منظمات أصةةحاب  -10

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

 نعم 

 ال □

 ير ى بياظ رأي المن مات التي تم التنسيق معها.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 تم ارسال نسخن مظ هذا التقرير تلى كل مظ: 

 م لس الغرف السعودين ممثل أصحاب ااعمال.  -

 ااستاذ/ ن ال بظ محمد ر واظ رئيس الل نن التأسيسين لل اظ العمالين. -

 ولم نتلقى مظ أصحاب ااعمال أو العمال أي مالح ات حتى تاريخ ترسال التقرير. 

  :الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير 

 تدارة المن مات الدولين 

  :هـ12/10/1439التاريخ 

 البريد اإللكتروني :imlsd@mlsd.gov.sa 
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول  وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات أخذ العلم بما جاء في التقرير،  -

 دون التصديق على اإلتفاقية. 

* * * 

 

 العراقجمهورية  .7     

 

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها

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

فاتين العربين رتم ) اتوصةةةةةةةل تلى مكتب العمل العربي رد على مالح  مظ  مهورين  (9الل نن حول اإلت

 :التاليو اء الرد على النحو  العراه،

 القسم االول .. بيانات عامة

 1977سنة ل( 9على االتفاقية العربية رقم ) يرجى بيان النص التشريعي الذي صدقت بموجبه دولتكم الموقرة -1

 بشان التوجيه والتدريب المهني.

( لسنا 55اشاا التع يج  التن يب الم ني  قم ) 1977لسنا  9ك قالعا تصني  اتفاقيا ال ما ال اايا  قم  الجواب

التي اقاها مؤتما ال ما ال ااي في د  تج السادسا امنينا السكنن يا ابم ع يا مصا ال اايا في اذا   1978

1977. 

لها عالقة باحكام االتفاقية وان امكن التعرض يرجى ارفاق ارقام وتورايخ النصوص التشريعية السارية التي  -2

 الخ(. –اللوائح  –للتطبيق العملي لتلك النصوص التشريعية ) القرارات الوزارية 

فاع الفصا التشغيا  التن يب الم ني ))الفصا الاااع كالفاع الثالي(  2015لسنا  37قالعا ال ما  قم  -ك  الجواب

 .(فاع التن يب الم ني –الثالي 

 الصاد ة امع قج. 1978لسنا  2الت ليماة  قم    -

يرجى بيان النص التشريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصادق عليها قوة النفاذ بمجرد التصديق عليها مع  -3

 بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

 2015( لسنا 35( مع قالعا ةنن الم اهناة  قم )27االمادة )حسب آليا التصني   النفاذ العا دة   -ك  الجواب

ماتق ا اعزا ة ا سال مشا ع الم اهنة الى مبلس شع ى الن لا ل لب ال ل: ةلى العزا ة ا  الب ا الغيا )ا

ست الع  أي الب اة الحكعميا ذاة الصلا اشأا ااااج الم اهنة العليا  ينعج مبلس شع ى الن لا اإالمشع ة الن

 اصنا  المشع ة النالعليا .ققا 

 سال النسخا الم تمنة مع ققلج مع مشا ع الم اهنة  المشع ة النالعليا الى المالا ثاليا: ينعج مبلس شع ى الن لا اإ

 ال اما لمبلس العز او  الب ا الحكعميا الم نيا.
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نة  المشع ة النالعليا العا دة مع ثالثا: تتعلى المالا ال اما لمبلس العز او اافع النص الم تمن مع مشا ع الم اه

 مبلس شع ى الن لا الى مبلس العز و للحصعل ةلى معافنتج ةلى التخعيا االتفا ض  التعقيع ةلى الم اهنة.

المالا ال اما لمبلس   سال ا الىالتفا ض  التعقيع ةلى الم اهنة  إ اا ا: تتعلى  زا ة الخا  يا اةناد  ثينا 

تخاذ هذه العثينا الى الب ا المختصا ل تاسا النسخا الصليا مع نا ةلى التعقيع ةلي ا صال المعافستحالعز او ل

 مايلزج.

 سال ا مع  ثينا التخعيا االتفا ض  التعقيع الى المالا ى الم اهنة تنعج الب ا الم نيا اإخامسا: ا ن التعقيع ةل

 لس النعاب لتن يم ةمليا المصادقا ةلي ا.ال اما لمبلس العز او ألستحصال معافنتج ةلي ا  ا سال ا الى مب

 سادسا: تنعج  ئاسا البم ع يا االمصادقا ةلى الم اهنة ا ن معافنا مبلس النعاب ةلي ا.

 ساا ا: تنعج  زا ة ال نل انشا الم اهنة  قالعا التصني  ةلي ا ا  اللضماج الي ا في الباينة الاسميا.

يلزج اشأا تقادل  ثائ  تصني  الم اهنة الثنائيا ا  المذنااة النالعماسيا تخاذ ماتنعج  زا ة الخا  يا اإ -ثامنا: أ

 اشأا اتماج ا ااو التصني  ةلي ا مع الن لا المعق ا ةلي ا.

يناع  ثينا التصني  ا  اللضماج لنى   ا اليناع حسب الحكاج الختاميا للم اهنة تنعج  زا ة الخا  يا اإ -ب

 المت ندة الطااف.

 تخاذ مايلزج لتحنين تا يع دخعل الم اهنة حيز النفاذ  ينشا ذلك في الباينة الاسميا(.ج  زا ة الخا  يا اإتاس ا: تنع

ةلى )ةنن ةنج   عد لص في هذا النالعا  2015( لسنا 37ثالثا( مع قالعا ال ما  قم )ك14لصت المادة ) -

 المصادق ةلي ا قالعلا(.يصا  الى ت قي  احكاج اتفاقياة ال ما ال اايا  الن ليا ذاة الصلا 

 

هل تم التنسيق مع منظمات اصحاب االعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين اعدادكم لهذا التقرير؟ وذلك تمشيا  -4

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية .17مع احكام المادة )

 ك ل م .  الجواب

التي لصت : تنعج العزا ة اتشكيا لبنا ثالثيا  2015لسنا  37( ا ل مع قالعا ال ما  قم 20استنادا لحكاج المادة )

الطااف تسمى لبنا التشا   الثالثي تتالف مع ممثليع ةع العزا ة  العزا اة الم نيا  ممثليع ةع من ماة ال مال 

  من ماة اصحاب ال ما النثا تمثيال.

 

 

 القسم الثاني

 التشريعات السارية التي تغطي احكام االتفاقية

 

 المادة االولى / يرجى بيان مايلي:

 اهداف التدريب المهني في دولتكم الموقرة؟ -

 ك ي نف التن يب الم ني الى ماياتي: الجواب

تن يب مع هم في سع ماققا التشغيا  تز ينهم االخقااة الفنيا لبميع العاع ال ما اغيا امناد ق اةاة ال ما  -1

 اختصاص.المختلفا اما تحتاج اليج مع م ا اة فنيا ذاة 

اةادة تن يب ال مال ال اطليع ةع ال ما لما ا ن التشغيا  الم اضيع للق الا لمختلف مستعياة المؤهالة  ت عيا  -2

 الم ا اة  اةادة تن يب ال مال لافع مستعى نفاوت م الم نيا  اللتا يا.

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. -
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  التي لصت ةلى2015لسنا  37قالعا ال ما  قم ا ل  ثاليا مع  ك25البعابك المادة 

 ياتي: ي نف التن يب الم ني الى ما -ا ل

تن يب مع هم في سع ماققا التشغيا  تز ينهم االخقااة الفنيا لبميع العاع ال ما اغيا امناد ق اةاة ال ما  -أ 

 المختلفا اما تحتاج اليج مع م ا اة فنيا ذاة اختصاص.

ال اطليع ةع ال ما لما ا ن التشغيا  الم اضيع للق الا لمختلف مستعياة المؤهالة اةادة تن يب ال مال  -ب

  ت عيا الم ا اة  اةادة تن يب ال مال لافع مستعى نفاوت م الم نيا  اللتا يا.

 تحند التفاقاة البماةيا حنعق   ا قاة ال مال  اصحاب ال ما فيما يت ل  االتن يب الم ني. -ثاليا

 ة والمادة الثالثة المادة الثاني

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. -

 التي لصت ةلى )للقاحثيع ةع ال ما اللتحاق  2015( لسنا 37مع قالعا ال ما )ك  اا ا  26البعاب ك المادة 

 اقاامج التن يب مبالا(.

 تع ال اما االحنعق التي: التي لصت ةلى )يتم 2015لسنا  37مع قالعا ال ما  قم   (كك ا ل  42 )المادة

 الستفادة مع ااامج التن يب الم ني.  - 

ساي احكاج هذا النالعا ةلى  ميع ال مال في  م ع يا ال ااق ا  مع هم احكم م ت)  التي لصت ةلىا ل 3المادة  

 مالم ينص القنن )ثاليا( مع هذه المادة ةلى خالف ذلك(

 الصاد ة امع قج. 2018لسنا  2ثاليا مع ت ليماة  قم ك10المادة  

 الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة يرجى بيان مايلي: المواد

 اهداف سياسة التوجيه والتدريب المهني ومدى مؤامتها مع الظروف المحلية. -

 المادة الرابعة من االتفاقية. بخصوص

 ثاليا مع قالعا ال ما  41ا ل  المادة  8ك  المادة  الجواب

  2018لسنا  2ا ل مع ت ليماة  قم  10ا ل  ثاليا  المادة  8 المادة الااا ا المادة 

 المادة الخامسا مع التفاقيا. بخصوص

 في ال ااق  ن يب  الت ليم الم ني  التننيتم اةناد استااتيبيا مؤسساة التالجواب / 

لنةم  ت عيا  عدة الت ليم في ال ااق االت ا ا مع المبلس الثنافي  مشا ع التحاد ال  اي –( 2023 – 2014) 

  تم اةناد مشا ع قالعا المبلس العطني للتن يب  الت ليم الم ني  التنني. القاي الي

 بخصوص المادة السادسة 

اهم الستااتيبياة التي مع  الماا  ا السنعيا مع خالل ا تماةاة سياسا التشغيا العطنيا التي ت تقا يتمالجواب / 

ا  التي ت نف الى التخفيف مع لسقا ال اطليع ةع ال ما  تم تحنيث أقاة لتحسيع  اقع التشغيا  استي اب الق الا 

 ايالاة  خيا اة التنخا لعزا ة ال ما  الشؤ ا ال تماةيا اب عد ذاتيا  ااسناد العزا اة الم نيا.

 بخصوص المادة السابعة 

تحند التفاقاة البماةيا حنعق / اوال وثانيا من قانون العمل التي نصت :  25اعاله المادة  الجواب / كما ذكر

   ا قاة ال مال  اصحاب ال ما فيما يت ل  االتن يب الم ني.

 هل يتم التنسيق في هذا الصدد مع منظمات اصحاب ومنظمات العمال االكثر تمثيال ؟  -

 ل مالجواب /  -
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يب المهني التي تغطي احكام درف السياسة الخاصة بالتوجيه والتالتشريعية التي تحدد اهدايرجى بيان النصوص 

 (14,13,12,11,10.9المواد )

ك هناك مشا يع اتفاقياة ثنائيا ) مذنااة تفاهم( مع السعداا  مصا في مبال تنميا  9الجواب/ بخصوص المادة 

 المعا د القشايا  التن يب الم ني.

 نما ذنا اةاله تم اةناد مشا ع قالعا المبلس العطني للتن يب  الت ليم الم ني  التنني. /10بخصوص المادة 

 ثاليا(.ك10  المادة  8 خاصا )المادة  2018لسنا  2مكفعل  ف  ت ليماة التن يب الم ني  قم  ك 11بخصوص المادة 

ن يب ال مال ال اطليع ةع ال ما لما ا ن التشغيا اةادة ت: كا ل الفناة ب 25لصت المادة  /12بخصوص المادة 

 الم اضيع للق الا لمختلف مستعياة المؤهالة  ت عيا الم ا اة  اةادة تن يب ال مال لافع مستعى نفاوت م 

 الم نيا  اللتا يا.

) تؤدي ثاليا مع قالعا ال ما التي لصت  ك26ب  المادة  –ا ل  25نما ذنا اةاله المادة /  13بخصوص المادة 

 الى ت يئا نفاواة م نيا. الم نيااامج التن يب التي تننم ا ماانز التن يب 

يح ا هذا النالعا اي مخالفا ا  تبا ز لمقنأ تكافؤ  مع قالعا ال ما ك ا ل 8لصت المادة /  14بخصوص المادة 

سعاو ناا ذلك تمييزا مقاشاا الفاص  المسا اة في الم املا ايا ناا السقب  ةلى   ج الخصعص التمييز ايع ال مال 

 ا  غيا مقاشا في نا مايت ل  االتن يب الم ني ا  التشغيا ا  اشا ط ال ما ا  ظا فج( .

 

يرجى بيان االحكام التشريعية التي تحدد اهداف السياسة الخاصة بالتوجيه والتدريب المهني التي تغطي احكام 

 (23,22,21,20,19,18,17,16المواد )

 2018لسنا  182مع خالل دائاة التن يب  التشغيا التي النمبت اناا  مبلس العز او  قم  /16بخصوص المادة 

تاا ا ل ا  التي تم فك ا تقاط ا  لنلت الى مبالس م ني  ماانز التن يب التي نالت  ساانا نالت دائاة التن يب ال

 .2008لسنا  21المحاف اة استنادا لنالعا المحاف اة غيا الماتق ا ااقليم  قم 

 التمعيا مانزي مع ققا  زا ة الماليا./  17بخصوص المادة 

ك ا ل التي لصت ) تن م ةالقا المتن ب في ااامج التن يب امع ب ةنن مكتعب  27المادة /  18بخصوص المادة 

يتضمع اهناف  مااحا  منة التن يب  حنعق   ا قاة نا مع المتن ب  الب ا التي قامت االتن يب  يشما ذلك 

 ن يب في معاقع ال ما (  الت

تم ت ايف ال اما في قالعا ال ما المادة ا ل القنن سادسا ك نا شخص طقي ي سعاو ناا ذناا  /19بخصوص المادة 

اج الثى ي ما اتع يج  اشااف صاحب ةما  تحت ادا تج سعاو اناا ي ما ا نن مكتعب اج شفعي صايح اج ضمني 

عج ا ما فكاي ا  انلي لناو ا ا ايا ناا لعةج امع ب هذا النالعا(  تم ا  ةلى سقيا التن يب ا  الختقا  ا ين

ت ايف ال اما ال نقي : نا شخص طقي ي ليحما البنسيا ال ااقيا ي ما ا  ياغب اال ما في ال ااق اصفا 

 ةاما اخالف ةما ليكعا لحسااج الخاص. 

مال في  م ع يا ال ااق ا  مع هم احكم م( ك ا ل : تساي احكاج هذا النالعا ةلى  ميع ال  3 لصت المادة 

  االتالي فاا فاص التن يب ت ق  ةلى ال اما ال ااقي  ال نقي ةلى حن سعاو.

 ك ليع ن لص تشاي ي. 20بخصوص المادة 

الخاص امكافئا  2008لسنا  38لنالعا  قم  2017لسنا  17ك لشيانم الى قالعا ت نيا  قم  21بخصوص المادة 

 المتن ايع .

كثاليا مع قالعا ال ما التي لصت ةلى : تكعا دائاة التن يب الم ني  27ك لشيانم الى المادة  22بخصوص المادة 

مسؤ لا ةع دفع الشتااناة المنا ة في قالعا التناةن  الضماا ال تماةي لل مال خالل فتاة التن يب ةلى اساس 

او التن يب ا  اسقب  ت ق  اح  المتن ب احكاج قالعا الحن الدلى لال ا في حالا اصااا المتن ب ا   فاتج اثن
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التناةن  الضماا ال تماةي لل مال. لص القنن ثالثا مع لفس المادة )ةلى ماانز التن يب الم ني التنين اشا ط 

 الصحا  السالما الم نيا  اخضاع المتن ب للفحص ال قي ققا المقاشاة االتن يب(.

 ك ثاليا مع قالعا ال ما. 25المادة نما ذنا اةاله  /23بخصوص المادة 

 يرجى بيان مايلي:

 هل توجد اجراءات تنظيمية تكفل تطبيق احكام القانون الخاص بالتوجيه والتدريب المهني؟

 الجواب / نعم 

نما ذنا ساانا مع خالل  قالعا ال ما فصا التشغيا  التن يب )فاع التن يب الم ني(  الت ليماة الصاد ة امع قج 

 2018سنا ل 2 قم 

 يرجى بيان مايلي:

 مدى ترابط سياسات التوجيه والتدريب المهني في بلدكم مع الجهات االخرى المعنية على المستوى العربي 

 ك مع خالل مؤتمااة ال ما ال اايا  النن اة  الن  اة التي تناج في هذا المبال. الجواب

 

 يرجى بيان مايلي:

 ومات حول سياسات التوجيه والتدريب المهني مع بعض الدول العربية.ماهي االجراءات المتبعة لتبادل المعل

ك هناك مشا يع اتفاقياة ثنائيا )مذنااة تفاهم( مع السعداا  مصا في مبال تنميا المعا د القشايا  التن يب  الجواب

 الم ني.

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

 جواب /ال

 يا ى اياا مايلي:

 ها يتم تقادل الخقااة  التبا ب لتحني  الستفادة المتقادلا في التن يب الم ني ةلى الص ين ال ااي. 

ل م هناك مشا يع اتفاقياة ثنائيا )مذنااة تفاهم( مع السعداا  مصا في مبال تنميا المعا د القشايا  التن يب 

 الم ني.

تحند التفاقاة / اوال وثانيا من قانون العمل التي نصت :  25كما ذكر اعاله المادة ادة ك التن يم الذي يتنا ل هذه الم

 البماةيا حنعق   ا قاة ال مال  اصحاب ال ما فيما يت ل  االتن يب الم ني.

 يا ى اياا مايلي:

 .هل يوجد لديكم تنظيم وحصر للمهن والتخصصات ومستويات المهارة -

 ل م  -

 ينظم ذلك .النص التشريعي الذي  -

تتعلى دائاة التن يب الم ني تن يب المشمعليع  ك1المادة   2018لسنا  2ك ت ليماة التن يب الم ني  قم  الجواب

 (  خالل المنة المحندة.4(   )3(  )2(  )1ا ذه الت ليماة  ف  الن  اة المثقتا في المالح  )

 يرجى بيان مايلي: -

 ة في مجال التوجيه والتدريب المهني في دولتكم الموقرة.هل يوجد توحيد للمصطلحات الفنية المستخدم

 ك ل م الجواب -

 النص التشريعي الذي ينظم ذلك. -

 القنن ثامع ةشا ك نا شخص في طع  الةناد  التن يب  التاهيا. 1ك تم ت ايف المتن ب في المادة  الجواب

 التن يب الم ني ا  الت ليمي ا  الايادي.  تم ت ايف ااامج التن يب في لفس المادة اةاله القنن تاسع ةشا : تشما
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 يرجى بيان مايلي:

 البرامج الخاصة باالستفادة من امكانيات التدريب والدورات المشتركة في مجال التدريب على الصعيد العربي.

 الجواب / 

 المهن والتخصصيات ومستويات المهارة التي تم حصرها.

تتعلى دائاة التن يب الم ني  ك1المادة   2018لسنا  2الم ني  قم  ت ليماة التن يب نما ذنا اةاله -1الجواب / 

 (  خالل المنة المحندة.4(   )3(  )2(  )1تن يب المشمعليع ا ذه الت ليماة  ف  الن  اة المثقتا في المالح  )

ب.  الفناة ج : يتم تنييم اللش ا ال مليا للمتن ب ةلى اساس نا لشاط ينبزه المتن  ك ا ل فناة ب 4المادة  -2

 مع لفس المادة التي لصت ةلى : يتم ا ااو اختقا  ل ائي 

 ) ل اي  ةملي ( في ل ايا نا د  ة تن يقيا.

:   فناة بالتي لصت ةلى : للمتن ب الذي ا تاز مستعى مؤها اةلى  لنفس الم نا .  -ك ا ل فناة أ 8المادة  -3

الشتااك في د  ة م نيا اخاى ةلى ضعو التغيااة يسمح للمتن ب الذي ا تاز د  ة م نيا في اختصاص م يع 

للمتن ب التن يب ةلى انثا مع مستعى ضمع  – فناة ج التي ت اأ ةلى سعق ال ما مع الم ع  الةمال. 

لخايج الن  اة الت ليميا  الاياديا المشا نا في الن  اة الم نيا.   - القنن ثاليا فناة أالمسا  الم ني العاحن. 

 الن  ة الم نيا المشا نا في الن  اة الت ليميا  الاياديا  الشاو مشا ةج الذاتي.  لخايج  فناة ب

 يرجى بيان مايلي:

 مدى معاونة الدول الصديقة او االستعانة بخبرتها في مجال اعداد وتنمية القوة البشرية.

ك نما ذنا اةاله ل م هناك مشا يع اتفاقياة ثنائيا )مذنااة تفاهم( مع السعداا  مصا في مبال تنميا  الجواب

 لمعا د القشايا  التن يب الم ني.ا

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 من اإلتفاقية. 26/  25/  22/  19/  12/  6/  4التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

توفر األجوبة المتعلقة للجنة التأكد من وجود تغطية تشريعية لبقية أحكام اإلتفاقية نظراا لعدم   يتسنلم  -

 بذلك. 

 من قبل مكتب العمل العربي. تؤكد اللجنة على ضرورة أن يكون الرد وفق نموذج تقرير المتابعة المرسل  -

 

* * * 
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 سلطنة ُعمان .8     

 ُمصادق عليهاغير الاإلتفاقيات 

 بشأن العمال الزراعيين 1980 ( لسنة12اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

 – سةةةلطنن ُعماظمظ  1980 ( لسةةةنن12وصةةةل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )

 ما يلي: و اء في هذا الرد

 

 االتفاقيات؟  ىالسلطة المختصة بالتصديق علعلى عرض االتفاقية هل تم  -1

 نعم □

 ؟المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة السلطة هيمن  -2

 تصده بمو ب مرسوم سلطاني

 ذته هذه السلطة؟اتخي الذ اإلجراءما هو  -3

 أخذ العلم □

 اآلن؟تحول دون التصديق على االتفاقية حتى  تشريعيةوجد صعوبات تهل  -4

 نعم 

  .هذه الصعوبات ير ى تحديد، )نعم(* في حالن اإل ابن ب

 بعض مواد هذه االتفاتين مع اان من والتمريعات الوطنين.عدم تطابق 

، سياسيةهل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن ) -5

  الخ(؟... اجتماعيةاقتصادية، 

 ال □

بهدف تسهيل التصديق  ،سابقة الذكرهل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات  -6

  بال؟مستقعلى االتفاقية 

 نعم □
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 لتصورات.هذه ا ير ى تقديم، )نعم(* في حالن اإل ابن ب

 ايادة الوعي باالتفاتين. -

دراسةةن التمةةريعات الوطنين مظ تبل ال هات المعنين لموائمتها مع مواد االتفاتين تمهيدا   -

 للتصديق.

  ؟االتفاقيةل التصديق على يهل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسه -7

 نعم □

 ير ى تو يل هذه اإل راءات.، )نعم(اإل ابن ب* في حالن 

 عرض االتفاتين على ال هات المعنين لدراستها. -

 

 المتعلقة بالموضوع؟تشريعاتكم  في االتفاقية االسترشاد بأحكام هل تم -8

 نعم □

 .بياظ النصو  التي تم فيها االسترمادير ى )نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 .35/2003السلطاني رتم  تانوظ العمل الصادر بالمرسوم -

بإصدار ن ام التأمينات اال تماعين على العمانييظ  44/2013المرسوم السلطاني رتم  -

م ، علما  بأظ  25/9/2013العامليظ لحسةةابهم الخا  ومظ في حكمهم الصةةادر بتاريخ 

 يد. عاملن مؤتتن تعمل بعقد لمدة سنتيظ تابلن للت د ي العاملن الوافدة للسلطنن هي توةالقو

ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسةةةةةةةهيل التصةةةةةةةديق على ه -9

 االتفاقية؟

 ال □

بلدكم حين إعدادكم لهذا  فيل تم التنسةةةةةةةيق مع منظمات أصةةةةةةةحاب األعمال والعمال ه -10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17المادة )ه يتمشيا مع ما تقض التقرير،

 نعم □

 .المن مات التي تم التنسيق معها رأي ير ى بياظ)نعم(، في حالن اإل ابن ب* 
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 ال تو د مالح ات -

 التقرير: الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا  -
 والعالتات الخار يندائرة المن مات الدولين 

 م2018التاريخ:  -
  maha.alalawi@manpower.gov.om :يالبريد اإللكترون -

 

 
 للرد انتهت إلى ما يلي: * وبدراسة اللجنة

الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول  وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات أخذ العلم بما جاء في الرد،  -

 دون التصديق على اإلتفاقية. 

* * * 

 

 

 دولة فلسطين .9     

 

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها

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

و اء  –مظ دولن فلسطيظ  1977 ( لسنن 9 وصل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )

 في الرد ما يلي:

 نموذج التقرير

 القسم األول

 بيانات عامة

( لسةةنة 9يرجى بيان النص التشةةريعي الذي صةةدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقية العربية رقم ) -1

 .المهني والتدريب التوجيهبشأن  1977
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 ال يو د 

يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصةةةوص التشةةةريعية السةةةارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقية، وأن أمكن  -2

 الخ(. –اللوائح  –التعرض للتطبيق العملي لتلك النصوص التشريعية )القرارات الوزارية 

 ال يو د 

النفاذ بمجرد التصةةديق يرجى بيان النص التشةةريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصةةادق عليها قوة  -3

 عليها مع بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

وطنين ل( مظ القانوظ االسةةةةةاسةةةةةي الفلسةةةةةطيني )) تعمل السةةةةةلطن ا10/2يو د ن  غير صةةةةةريل المادة )

 حقوه االنساظ((.الفلسطينين دوظ ابطاء على االن مام الى االتفاتيات والمواثيق الدولين التي تحمي 

دادكم لهذا التقرير؟  هل تم التنسةةةةيق مع منظمات أصةةةةحاب األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين أع -4

ا مع أحكام المادة )  ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.17وذلك تمشيا

 نعم 

 ال

 

 في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجي ذكر المنظمات التي تم التنسيق معها.

تم التنسيق مع االتحاد العام لعمال فلسطيظ واتحاد الغرف الت ارين والصناعين والاراعين ومن مات 

 أصحاب العمل

 القسم الثاني

 التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية

 المادة األولى

 ألغراض تنفيذ هذه االتفاقية:

تهدف تلى ترماد وتو يه الم تمع بفئاته المختلفن  التيالنماطات الرسمين  المهنييقصد بالتو يه  -1

تتناسب مع مهاراتهم وميولهم وتدراتهم النفسين  والتيلفر  العمل المتاحن أمام أفراده، 

 وال سمانين، ولتو يههم تلى فر  التدريب المتاحن إلعدادهم للعمل المناسب لهم.

تهدف تلى توفير احتيا ات  تيالالنماطات الرسمين وغير الرسمين  المهنييقصد بالتدريب  -2

خطط أو برامج التنمين اال تماعين واالتتصادين مظ العمال المدربيظ بفئاتهم المختلفن، وتتاحن 
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الفرصن أمام أفراد الم تمع الكتساب مهارات وتدرات  ديدة والرتى بها وتطويرها بصفن 

 مستمرة وفقا لحا اتهم المتغيرة.

تقوم بها اا هاة الحكومين، ويقصد بالنماطات غير  التيت ويقصد بالنماطات الرسمين النماطا

 تقوم بها هيئات غير حكومين. التيالرسمين 

 

 يرجى بيان ما يلي:

  أهداف التدريب المهني في دولتكم الموقرة؟ 

 .توفير احتيا ات برامج التنمين مظ العمالن الفنين والمدربن

 بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. يرجى

التي تن  على )) تقوم الواارة  2000( لسةةةةةةنن 7( مظ تانوظ العمل الفسةةةةةةطيني رتم )19المادة )

بو ةةةةةةع ومتابعن وتطبيق سةةةةةةياسةةةةةةات التدريب والتو يه المهني، بما يحقق التنسةةةةةةيق والتكامل مع 

الواارات والمؤسةةةةةةةسةةةةةةةات المعنين االخرة، وبما يوفر احتيا ات برامج التنمين مظ العمالن الفنين 

 بن.والمدر

 

 المادة الثانية

 واال تماعي االتتصادي،  مظ أهداف النمو والمهني التعليمياختيار نماطه  فيكفالن حرين الفرد 

 للم تمع.

 

 المادة الثالثة

المناسبيظ له طوال فترة اإلعداد  المهنيتتاحن الفرصن أمام الفرد للحصول على التو يه والتدريب 

 لحياته العملين وبعدها.

 بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. يرجى 

. يقصةةةةد بالتو يه المهني : النمةةةةاطات التي تهدف 1 ( مظ تانوظ العمل التي تن  على18.المادة )

 الى تو يه العمال لفر  العمل والتدريب المتاحن التي تتناسب مع مهاراتهم وميولهم وتدراتهم.

الى توفير احتيا ات التنمين مظ العمال المدربيظ، .يقصد بالتدريب المهني : النماطات التي تهدف 2

 وتمكينهم مظ اكتساب المهارات والقدرات الالامن وتطويرها بصفن مستمرة.

 المادة الرابعة
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 التدريب ورفع الكفاءة. فيتحقيق مبدأ تكافؤ الفر  

 

 المادة الخامسة

تهدف تلى حماين وتنمين الموارد البمرين وبصفن خاصن  التيالتنسيق الكامل مع السياسات ااخرة 

 سياسات التعليم وسياسات االستخدام.

 

 المادة السادسة

 وء المتغيرات القطرين والعربين االتتصادين منها  فيالمرا عن الدورين لتل  السياسات 

 واال تماعين.

 

 المادة السابعة

كل دولن ع و أهداف تتممى مع ال روف  في المهنيي ب أظ تحدد لسياسن التو يه والتدريب 

، كلما كاظ ذل  ممكنا، وذل  باالمترا  العربيالمحلين السائدة فيها، وال روف السائدة على المستوة 

 مع من مات أصحاب ااعمال ومن مات العمال ااكثر تمثيال .

 بيان ما يلي: يرجى

 ظروف المحلية؟أهداف سياسة التوجيه والتدريب المهني ومدي مواءمتها مع ال 

 demand drivenبسياسات العرض والطلب  نسياسات التو يه والتدريب المهني محكوم

اال انه ما االت نتائج التدريب ال تلبي احتيا ات سوه العمل بمكل  supply driven وليس

 .كامل واظ حصل تحسظ في السنوات االخيرة

  األكثر تمثيالا؟هل يتم التنسيق في هذا الصدد مع منظمات أصحاب ومنظمات العمال 

 نعم 

 ال

 

 المادة الثامنة

، مع مراعاة أظ تممل تل  المهنيتحدد الدول ااع اء أهدافا لسياستها الخاصن بالتو يه والتدريب 

 ااهداف ما تت منه المواد التالين.
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 المادة التاسعة

توفير احتيا ات خطط أو برامج التنمين مظ العمالن الفنين والمدربن، وتحقيق االستفادة المثلى مظ 

المناطق الريفين والبدوين، وذل  بتحقيق االستفادة القصوة  فيالطاتات البمرين المتاحن، وبصفن خاصن 

هيكل  فيتمثل اختناتا  تيالمظ اإلمكانات التدريبين المتاحن، وتحدد أولويات التدريب بالنسبن للفئات 

 العمالن.

 

 المادة العاشرة

 .المهنيفتل القنوات بيظ المراحل المختلفن للتعليم العام والتدريب 

 

 المادة الحادية عشرة

مظ المعلومات إلعطائه  الكافيالتأكيد على احتيا ات الفرد التدريبين والمهنين، وتاويده بالقدر 

تتناسب مع تدراته وخبراته واستعداداته  والتيلمتاحن، صورة واتعين عظ الفر  التدريبين ا

  وء فر  العمل المتاحن والمتوتعن. فيالفسيولو ين والنفسين 

 المادة الثانية عشرة

حماين العمال  د البطالن النا من عظ نق  الطلب على مهاراتهم أو أة أ رار تد تعود عليهم أو 

 على الدولن نتي ن نق  الطلب على مهاراتهم.

 المادة الثالثة عشرة

 ورفع مستوة تبداعهم وتنمين روح االبتكار لديهم. الذاتيتحقيق انطالتهم  فيمعاونن العمال 

 

 المادة الرابعة عشرة

 بالتاليوتعوه  والمهني الفنيتقلل مظ مأظ العمل  والتيالعمل على تغيير ن رة الم تمع التقليدين 

يمكظ أظ تلعبه  الذي، ودعم وعى الم تمع بالدور واالتتصادي التعليميحرين اختيار الفرد لنماطه 

 دفع ع لن التنمين، وبأهمين توفير فر  تدريبين متكافئن مع أترانها مظ الذكور. فيالمرأة العربين 

 بيان ما يلي: يرجى

  النصوص التشريعية التي تحدد أهداف السياسة الخاصة بالتوجيه والتدريب المهني التي

 .) 14، 13، 12، 11 ،10، 9المواد )تغطي أحكام 

 بن ام التو يه والتدريب المهني 2004( لسنن 169ترار م لس الواراء رتم ).
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بمأظ خطن تطبيق ن ام التعليم والتدريب المهني  2014( لسنن 145ترار م لس الواراء رتم )

مظ تبل واارة  2010والتقني استراتي ين التعليم والتدريب المهني والتقني المعتمدة مظ في العام 

 العمل وواارة التربين والتعليم العالي.

 المادة الخامسة عشرة

على كل دولن ع و القيام باتخاذ اإل راءات المناسبن إلصدار تانوظ خا  بمأظ التو يه والتدريب 

 .المهني

 المادة السادسة عشرة

، وتن يم عالتاته باا هاة المهنيتحديد ال هاا المعنى بو ع وتطبيق سياسات التو يه والتدريب 

 ااخرة المعنين بتنمين الموارد البمرين. 

 المادة السابعة عشرة

و ماظ مساهمن المؤسسات  المهنيتحديد مصادر ثابتن لتمويل نماطات التو يه والتدريب 

 تمويل تل  النماطات. فياالتتصادين الكبيرة والمتوسطن 

 المادة الثامنة عشرة

مواتع العمل وبصفن خاصن فيما يتعلق  فيتتم  التيكم وتن م برامج التدريب تح التيتحديد المروط 

 سي رة فيها التدريب. التيمواتع العمل  فيبمروط االلتحاه بتل  البرامج، والمروط الوا ب توافرها 

 المادة التاسعة عشرة

الفرصن لحصول  بيظ الفئات المختلفن للم تمع، وتتاحن المهنيكفالن تكافؤ فر  التو يه والتدريب 

 الوافديظ للعمل مظ دول عربين أخرة على فر  تدريبين متناسبن مع فر  عمال القطر ااصلييظ.

 المادة العشرون

 ماظ حصول العمال على ت ااات تدريبين مدفوعن اا ر تتناسب مع احتيا اتهم التدريبين، وبما 

 يعملوظ فيها. التيال ي ر بإنتاج المؤسسات أو اا هاة 

 المادة الحادية والعشرون

 ، بتقديم الحوافا المادين والمعنوين.المهنيتم يع تتبال اافراد على برامج التو يه والتدريب 

 المادة الثانية والعشرون

 أثناء فترة التدريب. اال تماعيالتأميظ  في ماظ حق المتدربيظ 

 المادة الثالثة والعشرون
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يحصل عليها المستفيدوظ مظ برامج التو يه والتدريب  ماظ عدم المساس بأين حقوه، أو ماايا 

 ، بمو ب اتفاتيات أو عقود  ماعين.المهني

 بيان ما يلي: يرجى

  األحكام التشريعية التي تحدد أهداف السياسة الخاصة بالتوجيه والتدريب المهني التي

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

بمأظ التو يه والتدريب المهني والتقني، واظ كاظ العمل  اري على اعداد ال يو د تانوظ خا  .

تانوظ بالخصو  ، اال أظ االمر  ائيا  من م بمو ب ترارات م لس الواراء الصادرة بالخصو  

 ( 14تعلق بالمادة )، اثناء اال ابن على السؤال الموالتي تم ذكرها سابقا  

 المادة الرابعة والعشرون

ع و اإل راءات التن يمين الكفيلن ب ماظ فاعلين تطبيق أحكام القانوظ الممار تليه  تتخذ كل دولن

 المادة الخامسن عمرة مظ هذه االتفاتين. في

 بيان ما يلي: يرجى

 الخاص بالتوجيه والتدريب  هل توجد إجراءات تنظيمية تكفل تطبيق أحكام القانون

 ؟ المهني

 نعم 

 ال 

 

  إليها.اإلجابة ب)نعم( يرجى ذكر اإلجراءات المشار  حالةفي 

 ( .23( و )14اال ابن هي نفسها الواردة في ال واب على المادة )

 

 المادة الخامسة والعشرون

 .المهنيم ال سياسات التو يه والتدريب  في العربيتعمل كل دولن ع و على تحقيق التكامل 

 بيان ما يلي: يرجى

  التوجيه والتدريب المهني في بلدكم مع الجهات األخرى المعنية على مدي ترابط سياسات

 المستوي العربي.

واارة العمل الفلسطينين ماركت وأعتمدت االستراتي ين العربين للتعليم والتدريب المهني المقرة .

( الذي تم .AOC.في دولن البحريظ باال افن الى اعتمادها للتصنيف والتوصيف المهني العربي)

 والمقر أي ا مظ م لس الواراء الفلسطيني 2008ره في المملكن االردنين الهاممين عام اترا
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 المادة السادسة والعشرون

عظ الطريق  المهنيتعمل كل دولن ع و على تبادل المعلومات حول سياسات التو يه والتدريب 

 ، وعظ طريق من من العمل العربين.الثنائي

 بيان ما يلي: يرجى

  اإلجراءات المتبعة لتبادل المعلومات حول سياسات التوجيه والتدريب المهني مع ما هي

 بعض الدول العربية.

يتم تبادل المعلومات في م ال التعليم والتدريب المهني مظ خالل المماركن في المؤتمرات ..

 والندوات وورش العمل المتخصصن في الم ال وتقديم أوراه العمل المتخصصن

 توتيع مذكرات تفاهم وتعاوظ ممتركن مع بعض الدول بالخصو .باال افن الى 

 

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

 نعم 

 ال 

 المادة السابعة والعشرون

تتخذ كل دولن ع و اإل راءات المناسبن لتحقيق االستفادة القصوة مظ تمكانات التدريب المتاحن 

 ذل  تم يع تتامن دورات تدريبين ممتركن مع الدول العربين ااخرة. فيالدول العربين، بما  في

 بيان ما يلي: يرجى

  هل يتم تبادل الخبرات والتجارب لتحقيق االستفادة المتبادلة في التدريب المهني على

 الصعيد العربي؟

 نعم 

 .التنظيم الذي يتناول هذه المادة 

 (26السابقن )كما تم ذكره في المادة 

 المادة الثامنة والعشرون

، بما القطريتقوم كل دولة عضو بحصر للمهن والتخصصات ومستويات المهارة على المستوى 

 يساعد على توحيد مستويات التدريب والمسميات الفنية.

 بيان ما يلي: يرجى

 هل يوجد لديكم تنظيم وحصر للمهن والتخصصات ومستويات المهارة؟ 

 نعم 
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 ال

  التشريعي الذي ينظم ذلك.النص 

ليم والتدريب عبمأظ خطن تطبيق ن ام الت 2004( لسنن 145ترار م لس الواراء رتم )...

 المهني 

بمأظ اعتماد التصنيف والتوصيف المهني العربي  2009ترار م لس الواراء لسنن 

(..AOC.) 

 

 المادة التاسعة والعشرون

 المهنيم ال التو يه والتدريب  فيتعمل كل دولن ع و على توحيد المصطلحات الفنين المستخدمن 

 .القطريعلى المستوة 

 

 بيان ما يلي: يرجى

  هل يوجد توحيد للمصطلحات الفنية المستخدمة في مجال التوجيه والتدريب المهني في

 دولتكم الموقرة؟

 نعم 

 .النص التشريعي الذي ينظم ذلك 

الذي تم بعمل ممتر   2007 رد لمصطلحات مناهج التعليم والتدريب المهني والتقني في العام تم ..

مظ خمس دول عربين ) فلسطيظ، االردظ، سوريا، لبناظ،مصر( بدعم مظ الحكومن االلمانين ومؤسسن 

 (GIZالتعاوظ الفني االلمانين )

 

 المادة الثالثون

م ال تنفيذ المواد الثالث السابقن،  فيتوافى كل دولن ع و من من العمل العربين بنتائج  هودها 

، وفى م ال العربيم ال توحيد المصطلحات الفنين على المستوة  فيلتمكينها مظ استكمال  هودها 

 العاملن بيظ الدول العربين. اايديتيسير تنقل 

 بيان ما يلي: يرجى

الستفادة من إمكانيات التدريب والدورات المشتركة في مجال التدريب على البرامج الخاصة با -1

 الصعيد العربي.

عايير المهنين، التدريب الفني مني والوالحوكمن، التصنيف والتوصيف المهسياسات التدريب المهني 

 المتخص ، ال ودة في م ال التدريب المهني.

 حصرها.المهن والتخصصات ومستويات المهارة التي تم  -2
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مع  2008المهظ والتخصصات المدر ن في التصنيف والتوصيف العربي المعياري للمهظ للعام 

 استثناء المهظ التي ال تتالئم مع الواتع الفلسطيني 

 مستويات المهارة خمس مستويات العامل محدود المهارات 

 العامل الماهر

 المهني

 الفني

 االختصاصي

 مجال التوجيه التدريب المهني.المصطلحات الفنية الموحدة في  -3

 (29ن الموحدة تم ذكره أعاله في اال ابن على المادة )بخصو  المصطلحات الفني

 

 المادة الحادية والثالثون

 فيبها لمعاونن الدول الصديقن الراغبن  الفنيتخص  كل دولن ع و  اءا مظ برامج التعاوظ 

 م ال تعداد وتنمين توتها البمرين. فيذل ، 

 بيان ما يلي: يرجى

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

كما تم ذكره سابقا يو د تعاوظ وتبادل للمعلومات والخبرات ما بيظ دولن فلسطيظ وبعض ...

والصديقن في ن قالدول العربين مظ خالل تبادل الايارات  واالطالع على ت ارب الدول المقي

 .هذا الم ال

 .التنظيم الذي يتناول هذه المادة 

 تم توتيع مذكرات تفاهم وتعاوظ ممتر  بالخصو .

 مذكرة تفاهم مع المملكن االردنين الهاممين

 مذكرة تفاهم مع المملكن المغربين

 مذكرة تفاهم مع تونس

 مذكرة تفاهم مع الوكالن االلمانين للتعاوظ الفني 

 .(BTCالوكالن البل يكين )مذكرة تفاهم مع 

 

 

 ة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:* وبدراس

لم تتمكن اللجنة من معرفة مدى وجود تغطية تشريعية ألحكام اإلتفاقية، حيث لم يتضمن الرد نصوص  -

 إلتفاقية أو إجابات كافية. أحكام ا أو إجابات كافية لتغطيةاألحكام التشريعية 

* * * 
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 دولة قطر .10    

 اإلتفاقيات غير الُمصادق عليها

 العمال الزراعيينبشأن  1980 ( لسنة 12 اإلتفاقية العربية رقم ) -

و اء في  –مظ دولن تطر 1980 ( لسنن 12 وصل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )

 الرد ما يلي:هذا 

 هل تم عرض االتفاتين على السلطن المختصن بالتصديق على االتفاتيات؟  .1

 نعم □

 

 مظ هي السلطن المختصن بالتصديق في دولتكم الموترة؟ .2

 م لس الواراء الموتر.

 ما هو اإل راء الذي اتخذته هذه السلطن؟ .3

 تر اء التصديق □

 

 االتفاتين حتى اآلظ؟هل تو د صعوبات تمريعين تحول دوظ التصديق على  .4

 نعم □

 * في حالن اإل ابن ب)نعم(، ير ى تحديد هذه الصعوبات. 

، يستثني العمال الذيظ يعملوظ في الاراعن مظ 2004( لسنن 14أظ تانوظ العمل الصادر بالقانوظ رتم )

بمأظ  2012( لسنن 17الخ وع لبعض أحكامه، وذل  بالرغم مظ صدور ترار م لس الواراء رتم )

 ع العمال الذي يعملوظ في الاراعن والرعي لبعض أحكام تانوظ العمل.تخ ا

 

هل هنا  صعوبات أخرة تحول دوظ التصديق على االتفاتيــن حــتى اآلظ )سياسين، اتتصادين،  .5

 ا تماعين... الخ(؟ 

 نعم □

 * في حالن اإل ابن ب)نعم(، ير ى تحديد هذه الصعوبات.

اعين، بالتالي فأنه ال تو د مماريع بالح م والكثافن التي تسمل باندماج أظ دولن تطر ليست مظ الدول الار

العمال الاراعييظ في أسواه العمل العادين، حيث يعد العمال الاراعييظ في دولن تطر أترب تلى العمال 

 المنالييظ، ويترتب على ذل  و ود صعوبات ا تماعين تتعلق بخصوصين التعامل مع تل  الفئن.

 

هل هنا  تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سابقن الذكر، بهدف تسهيل التصديق على االتفاتين  .6

 مستقبال؟ 

 نعم □

 * في حالن اإل ابن ب)نعم(، ير ى تقديم هذه التصورات.
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( لسنن 17بهدف ايادة الحماين القانونين الممنوحن للعمال الاراعييظ فقد أصدر م لس الواراء الموتر رتم )

بمأظ اخ اع العمال الذيظ يعملوظ في الاراعن والرعي لبعض أحكام تانوظ العمل الصادر بالقانوظ  2012

 .2004( لعام 14رتم )

 

 هل تم اتخاذ ت راءات مظ مأنها تسهيل التصديق على االتفاتين؟  .7

 نعم □

 * في حالن اإل ابن ب)نعم(، ير ى تو يل هذه اإل راءات.

ر تليه أعاله يعتبر مظ اإل راءات التي تسهل التصديق على االتفاتين كما تايد أظ ترار م لس الواراء المما

 مظ الحماين القانونين لهذه الفئن.

 

 هل تم االسترماد بأحكام االتفاتين في تمريعاتكم المتعلقن بالمو وع؟ .8

 نعم □

 * في حالن اإل ابن ب)نعم(، ير ى بياظ النصو  التي تم فيها االسترماد.

 الن ر في الحماين القانونين للعمال الاراعييظ تم استرمادا  بأحكام االتفاتين. أظ تعادة

 

 هل ترغبوظ في تقديم دعم فني مظ تبل من من العمل العربين لتسهيل التصديق على االتفاتين؟  .9

 ال □

 * في حالن اإل ابن ب)نعم( ير ى تحديد نوع الدعم الفني المطلوب.

من مات أصحاب ااعمال والعمال في بلدكم حيظ تعدادكم لهذا التقرير، تمميا مع هل تم التنسيق مع  .10

 ( مظ ن ام اتفاتيات وتوصيات العمل العربين؟17ما تق يه المادة )

 نعم □

 

 * في حالن اإل ابن ب)نعم(، ير ى بياظ رأي المن مات التي تم التنسيق معها.

 ) ممثلن العمال (.غرفن تطر ) ممثلن أصحاب العمل (، تطر للبترول 

 

  :ال هن اإلدارين التي تولت تعداد هذا التقرير 

 تدارة التعاوظ الدولى وتدارة العالتات العمالين الدولين

  :م15/7/2018التاريخ 

   :البريد اإللكترونيAdlsa@adlsa.gov.qa 

 

 يلي:* وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما 

الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول  وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات أخذ العلم بما جاء في الرد،  -

 . التصديق على اإلتفاقيةدون 

* * * 

mailto:Adlsa@adlsa.gov.qa
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 دولة الكويت  .11   

 

 الُمصادق عليها غير اإلتفاقيات

 التوجيه والتدريب المهنيبشأن  1977 لعام (9اإلتفاقية العربية رقم ) -

سنن9وصل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم ) و اء في  –دولن الكويت مظ  1977 ( ل

 الرد ما يلي:

 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ على هل تم عرض االتفاقية  -1

 نعم 

 ال       

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ -2

 )السلطن التمريعين(م لس اامن 

 ذته هذه السلطة؟اتخي الذ اإلجراءما هو  -3

 التصديق 

 أخذ العلم □

 قتر اء التصدي

 عدم التصديق

 اآلن؟وجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى تهل  -4

 نعم 

 ال        

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

نصةةةةو  القوانيظ والتمةةةةريعات ذات ن مع المواد وتلى المايد مظ الدراسةةةةن والمقارنتحتاج االتفاتين 

 العالتن.
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سياسية، اقتصادية، هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن ) -5

  الخ(؟... اجتماعية

 نعم        

 ال □

 .هذه الصعوبات ير ى تحديد)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

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

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

  مستقبال؟االتفاقية 

 نعم □

 ال        

 لتصورات.هذه ا ير ى تقديم)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 سيتم تعداد دراسن ماملن لمقارنن نصو  االتفاتين مع التمريعات الوطنين.  

  االتفاقية؟ل التصديق على يهل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسه -7

 نعم        

 ال □

 ير ى تو يل هذه اإل راءات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

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

 تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ في االتفاقية االسترشاد بأحكام هل تم -8

 نعم        

 ال □

 ير ى بياظ النصو  التي تم فيها االسترماد.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب
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 تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ل ترغبون في ه -9

 نعم        

 ال □

 ير ى تحديد نوع الدعم الفني المطلوب.)نعم( * في حالن اإل ابن ب

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

تمشيا  التقرير،بلدكم حين إعدادكم لهذا  فيل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال ه -10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17ه المادة )يمع ما تقض

 نعم □

 ال        

 في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان رأي المنظمات التي تم التنسيق معها.* 

 لعمال الكويت )ممثل العمال( يرة أظ يتم المصادتن على االتفاتين.االتحاد العام  -

غرفن ت ارة وصناعن الكويت )ممثل أصحاب العمل( يرة أظ يتم التريث لحيظ القيام بالمايد مظ  -

 الدراسن لالتفاتين والتأكد مظ مطابقتها التامن للقوانيظ المعمول بها في دولن الكويت.

 
  التقرير: الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا 

 الهيئة العامة للقوى العاملة
 البريد اإللكتروني :fr.pam.kw@gmail.com  

 
 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول  وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات أخذ العلم بما جاء في الرد،  -

 دون التصديق على اإلتفاقية. 

* * * 

 

 

mailto:fr.pam.kw@gmail.com
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 الجمهورية اللبنانية .12     

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها

 عمل األحداثبشأن  1996 ( لسنة 18 اإلتفاقية العربية رقم ) -

 – مظ ال مهورين اللبنانين 1996 ( لسنن 18 وصل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )

 و اء في الرد ما يلي:

 بيانات عامن

( لسنن 18ير ى بياظ الن  التمريعي الذي صدتت بمو به دولتكم الموترة على االتفاتين العربين رتم ) -1

 بمأظ عمل ااحداث. 1996

( 18ل العربين رتم )ا اا للحكومن االن مام الى اتفاتين العم 24/5/2000تاريخ  183اظ القانوظ رتم 

 .13/12/2008تاريخ  49ومظ ثم عدل بمو ب القانوظ رتم 

 

ير ى ترفاه أرتام وتواريخ النصو  التمريعين السارين التي لها عالتن بأحكام االتفاتين، وكذل  بياظ  -2

 الخ(. –اللوائل  –التطبيق العملي لتل  النصو  التمريعين )القرارات الواارين 

 

 الصكو  الدولين

 ومنها: 25/6/1977تاريخ  70اتفاتيات العمل الدولين المبرمن بمو ب المرسوم االمتراعي رتم  -

o  المتعلقن بالحد االدنى لسظ تمغيل االحداث في االعمال الصناعين،  59اتفاتين العمل الدولين رتم 

o  منها،  2سيما المادة المتعلقن بالفح  الطبي لالحداث )الصناعن( وال  77االتفاتيتيظ الدوليتيظ رتم

 منها، 3المتعلقن بالفح  الطبي لالحداث )المهظ غير الصناعين( وال سيما المادة  78ورتم 

)تح ير اسوأ امكال عمل االطفال( المبرمن بمو ب القانوظ رتم  182اتفاتين العمل الدولين رتم  -

 ،190والتوصين رتم  2/8/2001تاريخ  335

 400)الحد االدنى لسظ االستخدام( المبرمن بمو ب القانوظ رتم  138 اتفاتين العمل الدولين رتم -

 .5/6/2002تاريخ 

 التمريعات الوطنين
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 ( منه.30( و )24( ال سيما المادتاظ )1946تانوظ العمل اللبناني ) -

 ( مظ تانوظ العمل.23( و)22( و )21تعديل المواد ) 24/7/1996تاريخ  536تانوظ رتم  -

( مظ تانوظ العمل والمادة 23)الغاء الفقرة االخيرة مظ المادة ) 14/6/1999اريخ ت 91تانوظ رتم  -

 ( مظ القانوظ المذكور واالستعا ن عنهما بن   ديد(.25)

المتعلق بتن يم عقد التدريب في المؤسسات  1968تمريظ االول  7تاريخ  11019مرسوم رتم  -

 الت ارين او الصناعين او الحرفين او المهنين.

 بمأظ تقتيش العمل. 2000حايراظ  26تاريخ  3272مرسوم رتم  -

المتعلق بتن يم الحماين والوتاين والسالمن  2004كانوظ الثاني  30تاريخ  11802مرسوم رتم  -

 والصحن المهنين في كافن المؤسسات الخا عن لقانوظ العمل.

 ل االطفال( )تمكيل ل نن وطنين لمكافحن عم 2010 /1/10تاريخ  5137مرسوم رتم  -

)تح ير استخدام االحداث تبل بلوغهم سظ الثامنن عمرة في االعمال  25/9/2012تاريخ  8987مرسوم  -

 التي تمكل خطرا على صحتهم او سالمتهم او سلوكهم االخالتي(

  

 )ربطا نسخن عظ بعض هذه النصو  والبعض االخر مدرج في كتاب تانوظ العمل )ربطا((.

 

لتمريعي الذي يعطي االتفاتيات الدولين المصاده عليها توة النفاذ بم رد ير ى بياظ الن  ا -3

 التصديق عليها مع بياظ مرتبن االتفاتيات المصاده عليها بالنسبن للتمريعات الداخلين.

 عند تعارض احكام المعاهدات الدولين مع احكام القانوظ العادي تتقدم في م ال التطبيق االولى على الثانين.

 )وتعديالته(. 16/9/83( تاريخ 90اصول المحاكمات المدنين / المرسوم االمتراعي رتم )تانوظ  

 

دادكم لهذا  هل تم التنسيق مع من مات أصحاب ااعمال والعمال في دولتكم الموترة حيظ أع -4

 ( مظ ن ام اتفاتيات وتوصيات العمل العربين.17التقرير؟ وذل  تمميا  مع أحكام المادة )

 نعم

 حالن اإل ابن ب)نعم(، ير ي ذكر المن مات التي تم التنسيق معها.في 
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  معين الصناعييظ اللبنانييظ. -

 اتحاد غرف الت ارة والصناعن والاراعن في لبناظ. -

 االتحاد العمالي العام. -

 

 القسم الثاني

 "التمريعات السارين التي تغطي أحكام االتفاتين"

 

 أوال : نطاه التطبيق

 لىالمادة ااو

يقصد بالحدث في م ال تطبيق احكام هذه االتفاتين المخ  الذي أتم الثالثن عمرة ولم يكمل الثامنن  -1

 عمرة مظ عمره، سواء كاظ ذكرا  أو أنثى.

 يح ر عمل مظ لم يتم سظ الثالثن عمرة مظ عمره. -2

 تحدد ال هات المختصن في كل دولن اإل راءات الالامن للتحقق مظ سظ الحدث. -3

  ى بياظ ما يلي:ير

 المقصود بالحدث "الطفل" في التمريع. -

( اظ 1946مظ تانوظ العمل  21)تعديل المادة  24/7/1996تاريخ  536بمو ب احكام القانوظ رتم 

 الحدث هو مظ يقل سنه عظ الثامنن عمرة مظ العمر وال فره بيظ الذكر واالنثى.

 السظ المسموح لصاحبه بالعمل عند بلوغه. -

على انه يح ر بصورة مطلقن  536/1996( مظ تانوظ العمل المعدلن بالقانوظ رتم 22مادة )نصت ال

سنن( وانه ي ب اظ ال يستخدم الحدث تبل  14استخدام االحداث تبل اكمالهم سظ الثالثن عمرة )أي بداين الـ 

 ا راء فح  طبي للتأكد مظ لياتته للقيام باالعمال التي يستخدم الدائها. 

 المطلوب للتحقق مظ السظ عند االلتحاه بالعمل. اإل راء -

لين ارباب العمل اين كانت  اء في تانوظ العمل اظ التثبت مظ سظ "االوالد" واالحداث يحصل على مسؤو

التي ينتموظ اليها وعليهم اظ يطلبوا مظ كل ولد )ذكر او انثى( تذكرة  نسيته تبل استخدامه. كما  اء الفئن 
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سؤوال  اائيا عظ تنفيذ احكام الفصل المتعلق باستخدام "االوالد" واالحداث والنساء: فيه اي ا انه يكوظ م

اصحاب العمل وعمالؤهم، االهل واالوصياء الذيظ يكونوظ تد استخدموا او سمحوا باستخدام اوالدهم 

 واحداثهم او اولئ  في عهدتهم خالفا للقانوظ.

اين والسالمن لديها تقوم بمراتبن تطبيق االحكام الواردة اظ واارة العمل مظ خالل  هاا تفتيش العمل والوت

 اعاله كما سائر احكام تانوظ العمل.

 

 النصو  التمريعين التي تحدد سظ الحدث "الطفل" فيما يتعلق بالعمل. -

 .536/1996( مظ القانوظ رتم 22( و )21المادتاظ ) -

 ( مظ تانوظ العمل.30( و )24المادتاظ ) -

اظ ممروع تعديل تانوظ العمل الذي اعدته ل نن ثالثين االطراف مكلت بمو ب ترار واير ونمير أي ا الى 

ت مظ مادة تؤكد على و وب اظ يمس  صاحب العمل الذي  21/12/2000تاريخ  210/1العمل رتم 

 يعمل لديه احداث س الت او اظ تتوافر لديه بيانات او تيود تت مظ المعلومات التي تستو بها طبيعن العمل

 منه(. 23ومصلحن االحداث وعلى االخ  اسماء االحداث واعمارهم وتاريخ التحاتهم بالعمل...... )المادة 

 وي ري تطبيق االتفافات الدولين الواردة اعاله بالنسبن لسظ عمل االحداث  -

 المادة الثانين

 تطبق هذه االتفاتين على عمل ااحداث في  ميع اانمطن االتتصادين.  -1

راعاة الحد اادنى لسظ ااحداث ي وا استثناء ااعمال الاراعين غير الخطرة وغير ال ارة مع م -2

بالصحن مظ تطبيق عدد مظ أحكام هذه االتفاتين، وذل  وفق ال وابط التي تحددها السلطن المختصن في كل 

 دولن. 

 ير ى بياظ ما يلي:

ل فيها وهل يو د بعض االستثناءات في هل يتم تحديد اانمطن االتتصادين التي يمنع عمل ااطفا -

 تطار سظ معيظ؟

 نعم
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هل يو د استثناء لألطفال بعد الثالثن عمر للعمل في الاراعن؟ وما هي المروط التي تحكم ذل  في  -

 حالن و وده؟

 نعم

 في حالن اإل ابن ب)نعم(، ير ي بياظ تل  االستثناءات ومروطها. •

اطفال هي  ميع االنمطن التي يطبق عليها تانوظ العمل )ير ى اانمطن االتتصادين التي يعمل بها ا

 منه(.   /8و / /7مرا عن المادتاظ /

اظ الفئات المستثناة مظ احكام تانوظ العمل تممل المؤسسات الاراعين التي ال عالتن لها بالت ارة  -

 والصناعن. وسيو ع لها تمريع خا .

 د االعمال التي تح ر على االحداث القيام بها حد 29/9/2012تاريخ  8987اظ المرسوم رتم  -

 ثانيا: سياسات عامن 

 المادة الثالثن 

ي ب أال يتعارض عمل الحدث مع التعليم اإللاامي المرسوم في برامج كل دولن مظ الدول ااع اء، بحيث 

 ال تقل سظ االلتحاه بالعمل عظ الحد اادنى لسظ تكمال مرحلن التعليم اإللاامي.

 ظ ما يلي:ير ى بيا

 السظ المفترض إلتمام مرحلن التعليم اإللاامي. -

ال ديدة( على اظ التعليم م اني  49في المادة )  16/3/1998تاريخ  686ن  تانوظ رتم   -

 والاامي في المرحلن االبتدائين االولى، وهو حق لكل لبناني في سظ الدراسن االبتدائين.......

وفي الهيكلين ال ديدة للتعليم تمديد على اظ ال يتحول التلميذ اللبناني الى التعليم المهني الن امي تبل اكماله 

الثانين عمرة مظ عمره، وهي سظ االلاام، كخطوة اولى تليها خطوة ثانين ترفع تل  السظ الى الخامسن 

 عمرة. 

سنن باعتماد ممروع  15سنن والذي سيكوظ  14 والسظ المفترض إلتمام مرحلن التعليم اإللاامي هو االظ

الم لس االعلى  –تعديل تانوظ العمل( ...نفيدكم اظ الحكومن اللبنانين ممثلن بواارة المؤوظ اال تماعين 

سنن وارسلته الى  15في لبناظ اعدت ممروع تانوظ لرفع الحد االدنى لسظ التعليم االلاامي حتى  -للطفولن  

 .م لس الواراء لدراسته
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وحدد تانوظ العمل سظ االستخدام في بداين الرابعن عمر. فالفره بيظ نهاين مرحلن التعليم االبتدائي  -

 وسظ االلتحاه بالعمل يماْل بفترة تدريب.

 

 الن  التمريعي الذي يح ر عمل ااطفال تبل االنتهاء مظ مرحلن التعليم اإللاامي. -

وع تعديل تانوظ العمل. وي ري تطبيق االتفافيات ال يو د. نفيدكم اظ واارة العمل اعدت ممر -

 الدولين الواردة سابقا بالنسبن لسظ عمل االحداث.

 

 المادة الرابعن

تقوم اا هاة المختصن في كل دولن بإ راء الدراسات والبحوث اسباب عمل ااحداث فيها، وذل  للوصول 

 ثم تنهاؤها. تلى رسم أف ل السياسات التي تحد مظ  اهرة عمل ااحداث ومظ

 ير ى بياظ ما يلي:

 هل يو د  هات معينن مناط بها تعداد بحوث أو دراسات حول أسباب عمل ااطفال؟ -

 نعم

 في حالن اإل ابن ب)نعم(، ير ى بيانها: •

 وحدة مكافحن عمل االطفال في واارة العمل

 هل تو د تحصائيات رسمين حول ح م عمل ااطفال في بلدكم المقيق؟ -

 نعم

 ي حالن اإل ابن ب)نعم(، ير ى بيانها:ف •

تم اعداد دراسن "ااطفال  العاملوظ والمتوا دوظ في الموارع في لبناظ:  خصائ  وح م" في مباط 

2015 

http://www.unicef.org/lebanon/Final_Study_SBC_Ar.pdf 

 المادة الخامسن 

 لفعالن باا رار المحتملن لعمل ااحداث. تعمل اا هاة المختصن في كل دولن على نمر التوعين الواسعن وا

 ير ى بياظ ما يلي:



104 

  
 

الوسائل والسبل التي تنته ها اا هاة المعنين بمكافحن عمل ااطفال لنمر التوعين بأ رار عمل  -

 ااطفال.

تم اعداد استراتي ين التوعين الوطنين لمكافحن أسوأ أمكال عمل ااطفال في لبناظ. ت دوظ  -

 لى الرابط التالي:االستراتي ين ع

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-

beirut/documents/publication/wcms_443268.pdf 

 

 المادة السادسن 

تقوم اا هاة المختصن في كل دولن بإ راء الدراسات والبحوث المتعلقن ب روف ومروط العمل في 

 ااماكظ التي يعمل فيها ااحداث، بهدف اتباع الوسائل المناسبن لتحسيظ تل  ال روف والمروط. 

 ير ى بياظ ما يلي:

بمروط و روف العمل في  هل يو د أ هاة مختصن بمراتبن عمل ااطفال وت راء البحوث المتعلقن -

 ااماكظ التي يعمل بها أطفال. 

 نعم

 

 في حالن اإل ابن ب)نعم(، ير ى بيانها: •

الصادر عظ م لس  15959بمو ب المرسوم رتم 2005أنمئت الل نن الوطنين لمكافحن عمل ااطفال عام 

بحيث  عل  1/10/2010تاريخ  5137تم تعديله الحقا  بالمرسوم رتم 19/12/2005الواراء بتاريخ 

  على تمكيل ل نن وطنين لمكافحن عمل ااطفال  م لس الواراء مظ هذه الل نن ل نن عليا والذي ظ

مهمتها تعداد ومتابعن تنفيذ البرامج والخطط والمماريع الهادفن تلى الق اء على عمل ااطفال بالتنسيق 

المدني وبالتنسيق مع من من العمل والتعاوظ مع الواارات المعنين والعمال وأصحاب العمل والم تمع 

الدولين والبرنامج الدولي للق اء على عمل االطفال " آيب  " المعني بمكافحن عمل االطفال ومع سائر 

 المن مات الدولين والعربين المختصن والهيئات والل اظ ااهلين الوطنين. 

 -المؤوظ اال تماعين  -والبلديات  وت م الل نن ممثليظ عظ الواارات المعنين بعمل ااطفال ) الداخلين

الاراعن( باإل افن تلى أصحاب العمل والعمال والصندوه  –التربين والتعليم العالي  -الصحن العامن  -العدل
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الوطني لل ماظ اال تماعي والمؤسسن الوطنين لالستخدام وأع اء يمثلوظ الم تمع ااهلي في لبناظ 

  من العمل الدولين واليونيسيف واليونسكووممثليظ عظ وكاالت اامم المتحدة كمن

 

 ثالثا: مروط و روف عمل ااحداث 

 المادة السابعن 

 ال ي وا تمغيل الحدث في ااعمال الصناعين تبل تتمامه سظ الخامسن عمرة. -1

تحدد السلطن المختصن في كل دولن المقصود بااعمال الصناعين والخط الذي يفصلها عظ غيرها  -2

  مظ ااعمال.

 غير مصده عليها ولكظ نفيدكم

 ير ى بياظ ما يلي:

 النصو  التمريعين التي تحدد سظ العمل في ااعمال الصناعين. -

على ح ر استخدام  536/1996( مظ تانوظ العمل المعدلن بمو ب القانوظ رتم 23نصت المادة ) -

( و 1مبينن في ال دوليظ رتم )االحداث في المماريع الصناعين واالعمال المرهقن او الم رة بالصحن وال

( الملحقيظ بقانوظ العمل تبل اكمالهم سظ الخامسن عمرة وفي االعمال الخطرة بطبيعتها او التي تمكل 2)

خطرا على الحياة او الصحن او االخاله بسبب ال روف التي ت ري فيها تبل اكمالهم سظ السادسن عمرة. 

 (.23)ربطا ن  المادة 

لتي تحدد المقصود بااعمال الصناعين المح ور عمل ااطفال فيها تبل السظ النصو  التمريعين ا -

 المحدد لذل . 

استخدام االحداث تبل بلوغهم سظ الثامنن عمرة في  )ح ر 25/9/2012تاريخ  8987مرسوم  -

 .االعمال التي تمكل خطرا على صحتهم او سالمتهم او سلوكهم االخالتي(

 

 المادة الثامنن 

دث الذي يبلغ سظ الرابعن عمرة العمل في ااعمال الصناعين الخفيفن التي تتوالها أسرته، ي وا للح -1

 عنه في العمل وبمكل ال يؤثر على دراسته أو صحته أو أخالته. مسؤال  على أظ يكوظ أحد أفرادها 

 تحدد السلطن المختصن في كل دولن المقصود بااعمال الصناعين الخفيفن.  -2
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 ولكظ نفيدكمغير مصده عليها 

 

 ير ى بياظ ما يلي:

الن  التمريعي الذي يحدد تمكانين عمل ااطفال في ااعمال الصناعين الخفيفن التي تتوالها  -

 ااسرة.

 بياظ المقصود بااعمال الصناعين الخفيفن مظ خالل التمريع والواتع العملي. -

المعدلن" ح رت بصورة مطلقن استخدام مظ تانوظ العمل اللبناني " /22كما ذكر اعاله، اظ المادة / -

االحداث تبل اكمالهم سظ الثالثن عمرة. ولم تميا بيظ االعمال الصناعين: خفيفن او خالف ذل . اما المادة 

( )المعدلن( مظ تانوظ العمل فقد ح رت استخدام االحداث في المماريع الصناعين....... تبل اكمالهم سظ 23

 الخامسن عمرة.

يل تانوظ العمل الوارد ذكره اعاله  اء ن  صريل ب واا استخدام او عمل االحداث في وفي ممروع تعد

االعمال الخفيفن عند بلوغهم سظ الرابعن عمرة مرط اظ ال يعرض ذل  للخطر نمو وصحن او سالمن او 

 اخاله االحداث...... )الحد االدنى لالستخدام او العمل بمو ب ممروع القانوظ هو الخامسن عمرة(.

 المادة التاسعن 

استثناء مظ أحكام المادتيظ السابعن والثامنن مظ هذه االتفاتين واغراض التدريب، ي وا عمل  -1

 ااحداث الذيظ أتموا سظ الثالثن عمرة في ااماكظ المعتمدة لذل  مظ السلطن المختصن في كل دولن. 

تلمذة في المدارس الصناعين ي وا للسلطن المختصن في كل دولن تخفيض هذه السظ بالنسبن لل -2

 والمعاهد ومراكا التعليم المهني الخا عن إلمراف الدولن. 

وفي  ميع ااحوال ي ب أظ تتوافر ال مانات الكافين لمراتبن ااحداث وحمايتهم صحيا وأخالتيا ، وأظ تثبت 

 لاامي. تدرتهم ولياتتهم الصحين المناسبن للحرفن المختارة، وأال يؤثر ذل  على تعليمهم اإل

 ير ى بياظ ما يلي:

السظ المحدد لعمل ااطفال اغراض التدريب أو لاللتحاه بالمدارس الصناعين و مراكا التعليم  -

 المهني و النصو  التمريعين التي تحكم ذل .

اظ المركا الوطني للتدريب المهني في الدكوانن يدرب االحداث ابتداء مظ سظ الرابعن عمرة  -

 تاطراته ال والن في المناطق البعيدة. والحدث ومظ خالل
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)تن يم عقد التدريب في المؤسسات  1968تمريظ االول  7تاريخ  11019اما المرسوم رتم  -

الت ارين او الصناعين او الحرفين او المهنين( فعرف في المادة االولى عقد التدريب انه العقد الذي بمو به 

لصناعين او الحرفين او المهنين تأميظ اعطاء تدريب مهني كامل يلتام رب العمل في المؤسسن الت ارين او ا

 يتفق واصول المهنن الى مخ  اخر اتم الثانين عمرة مظ عمره على االتل......

ونمير مظ  هن اخرة الى اظ ممروع تعديل تانوظ العمل تطره الى مو وع عقد التدريب الذي  -

ناعين او حرفين او مهنين تأميظ تدريب مهني يلتام بمو به صاحب العمل في مؤسسن ت ارين او ص

مظ الممروع( كما ن  على و وب اظ يقوم  16كامل..... الى مخ  بلغ الرابعن عمرة........ )المادة 

صاحب العمل بتدريب االحداث العامليظ لديه على كيفين استخدام وسائل السالمن والصحن المهنين واظ 

 ( مظ الممروع(.25ل  الوسائل )المادة يراتب تطبيقها ويؤمظ استفادتهم مظ ت

 

ال مانات التي تكفل حماين ااطفال صحيا وأخالتيا وعدم التأثير على تتمام مرحلن التعليم اإللاامي  -

 اثناء فترة التدريب.

المتعلق بتن يم عقد التدريب في  7/10/1968تاريخ  11019مظ المرسوم رتم  /9اظ المادة / -

الصناعين او الحرفين او المهنين نصت على اظ يدرب رب العمل اال ير على اصول المؤسسات الت ارين او 

منه او بت على رب العمل اظ يسل  ت اه اال ير المتدرب سلو  االب  /10المهنن.... كما اظ المادة /

يه الصالل.... واظ ال يستخدم اال ير في عمل يخرج عظ نطاه المهنن التي يتدرب عليها. وعليه اظ ينبه ذو

 او ممثليه عظ مسلكه وعظ االخطاء والتصرفات المعيبن وعظ حالته الصحين.

 

 المادة العامرة 

يح ر تمغيل الحدث تبل تتمام سظ الثامنن عمرة في الصناعات الخطرة أو ال ارة بالصحن أو ااخاله، 

 والتي تحددها التمريعات أو اللوائل أو القرارات الخاصن في كل دولن.

 ا ولكظ نفيدكمغير مصده عليه

 

 ير ى بياظ ما يلي:

 النصو  التمريعين التي تحدد السظ المسموح فيه بالعمل في الصناعات الخطرة أو ال ارة. -
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)تح ير استخدام االحداث تبل بلوغهم سظ الثامنن عمرة في االعمال  25/9/2012تاريخ  8987مرسوم 

 االخالتي(التي تمكل خطرا على صحتهم او سالمتهم او سلوكهم 

 

 

 المادة الحادين عمرة 

ي ب ت راء الفح  الطبي على ااحداث تبل التحاتهم بالعمل، للتأكد مظ مدة مالءمن تدرتهم  -1

 ولياتتهم البدنين والصحين، وطبيعن العمل الذي سيلتحقوظ به.

 ي ب تعادة هذا الفح  بمكل دوري في مدة أتصاها سنن.  -2

 

 المادة الثانين عمرة 

 رة الفح  الطبي مظ تبل  هن طبين معتمدة، وتعطى مهادة طبين بنتي ن الفح  الذي أ رته. ي  -1

 تحدد السلطن المختصن نوع الفح  الطبي والمروط الوا ب توافرها في المهادة الطبين.  -2

 ير ى بياظ ما يلي:

 النصو  التمريعين المتعلقن ب رورة ت راء الفح  الطبي بمكل دوري. -

( المعدلن مظ تانوظ العمل على انه........ ي ب اال يستخدم الحدث تبل ا راء فح  طبي 22) نصت المادة

للتأكد مظ لياتته للقيام باالعمال التي يستخدم الدائها. تبل ا راء فح  طبي للتأكد مظ ليقاته للقيام باالعمال 

العامن وت دد سنويا حتى اكمال التي يستخدم الدائها. واظ المهادات الطبين تعطى م انا مظ واارة الصحن 

الحدث سظ الثامنن عمرة وانه يمكظ الغاؤها في أي وتت اذا ثبت بعد ذل  عدم لياتن الحدث للقيام بالعمل 

 الذي استخدم مظ ا له.

 

 المدي الامني المحدد إلعادة الفح  الطبي. -

ب مموله عند االتت اء مظ  هن اخرة اكد ممروع تعديل تانوظ العمل على الفح  الطبي فن  على و و

المعاينات السريرين والمخبرين والمعاعين........ وعلى انه ي ب اعادة الفح  الطبي او ا راؤه على 

فترات اكثر تقاربا، باال افن الى الفح  السنوي ل ماظ االمراف بفعالين على الحالن الصحين للحدث مظ 

اعادة الفحو  الطبين حتى بلوغ الحدث سظ الحادين حيث المخاطر التي ينطوي عليها عمله........ وامترط 
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و  21والعمريظ على االتل لتقرير لياتته للعمل في المهظ التي تنطوي على مخاطر صحين مديدة )المادتاظ 

 منه(. 22

ال هات الطبين المناط بها ت راء الفح  الطبي لألطفال والخا  بالتحاتهم بالعمل، والمروط  -

 مهادة الطبين التي تُمنل لهم. الوا ب توافرها في ال

ير ى مرا عن ما ورد اعاله حول المادة الحادين عمرة بالنسبن الى ال هن التي تعطى المهادة الصحين 

وانواع الفح  الطبي ومروط المهادة الطبين ون يف في هذا الم ال الى اظ ممروع تعديل تانوظ العمل 

، بناء على اتتراح واير العمل،  روف العمل الخاصن ن  على انه تحدد بمرسوم يتخذ في م لس الواراء

 (.22وفئات المهظ التي يمترط فيها اعادة الفح  الطبي او ا راؤه على فترات اكثر تقاربا..... المادة )

 

 

 المادة الثالثن عمرة

وف لمفتش العمل أظ يطلب تعادة الفح  الطبي تبل مرور الفترة الدورين المقررة تذا تبيظ أظ مروط و ر

 العمل أو تدرة ولياتن الحدث تقت ي ذل . 

 ير ى بياظ ما يلي:

 هل يدخل التفتيش على عمل ااطفال  مظ مهام  هاا تفتيش العمل؟ -

 نعم

 النصو  التمريعين التي تعطي مفتمي العمل الحق في طلب ت راء فح  طبي للطفل أثناء العمل. -

المعدلن مظ تانوظ العمل او بت  /22انما المادة / اظ التمريع اللبناني لم يمر الى هذا المو وع، -

. كما اظ المرسوم رتم /18الفحوصات تبل استخدام الحدث وت ديد المهادة الطبين سنويا حتى اكماله سظ /

المتعلق بتفتيش العمل عهد الى  اا تفتيش العمل والوتاين والسالمن في واارة  26/6/2000تاريخ  3272

ذ كافن القوانيظ والمراسيم واالن من المتعلقن ب روف ومروط العمل وحماين العمل االمراف على تنفي

اال راء...... وتقديم المعلومات التقنين الصحاب العمل واال راء المعنييظ في م ال تمريع العمل والمسائل 

 المتعلقن بالقواعد الصحين والسالمن.....

يحق له لفت ن ر صاحب العمل بو وب وهذا ما يفهم منه اظ مفتش العمل الفني )الطبيب(   -

 مظ المرسوم(. /2اعادة فح  ا ير لديه اذا تبيظ للمفتميظ اظ حالته الصحين تق ي ذل . )المادة /
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 المادة الرابعن عمرة 

تحدد السلطن المختصن ال هن التي تتحمل تكاليف الفح  الطبي، وفي  ميع الحاالت ال يتحمل الحدث أين 

 .نفقن مالين لقاء الفح 

 ير ى بياظ ما يلي:

 ال هن التي تتحمل تكاليف الفح  الطبي. -

 الن  التمريعي الذي يحدد ذل . -

( "المعدلن" مظ تانوظ 22في ما يتعلق بال هن التي تتحمل تكاليف الفح  الطبي نصت المادة ) -

طبين تعطى العمل كما سبقت االمارة على و وب ا راء فح  طبي للحدث تبل استخدامه واظ المهادات ال

 م انا مظ واارة الصحن العامن.

الوارد ذكره سابقا  اء انه يتم اخ اع  2004كانوظ الثاني  30تاريخ  11802وفي المرسوم رتم  -

( مظ المرسوم كمانصت المادة 38 ميع العامليظ في المؤسسن لفحوصات طبين  رة تحديدها في المادة )

رة االطباء لديهم وال يترتيب اين تكاليف على اال ير بسبب ( منه على اظ يقوم اصحاب العمل بدفع ا 37)

 المعاينات السريرين والفحوصات المخبرين والمعاعين.

 المادة الخامسن عمرة 

 يح ر تمغيل الحدث ليال، وي وا للتمريع الوطني أظ يستثنى بعض ااعمال لفترات محدودة.  -1

 يل طبقا لما يتممى مع و ع و روف كل بلد. يحدد التمريع الوطني في كل دولن المقصود بالل -2

 ير ى بياظ ما يلي:

 الن  الذي يح ر عمل ااطفال ليال  واالستثناءات الواردة عليه. -

( مظ تانوظ 23)الغاء الفقرة االخيرة مظ المادة ) 14/6/1999تاريخ  91 اء في  القانوظ رتم  -

 العمل واالستعا ن عنها بن   ديد(.

بيظ السابعن ليال والسابعن صباحا.... وكما تبيظ مظ هذا الن  فاظ الح ر هو مامل  ح ر لتمغيل الحدث

 ل ميع االعمال.

 تلى(. –المقصود بالليل في التمريع الوطني )ير ى بياظ الفترة الامنين مظ  -
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عدلن مظ تانوظ العمل الم /23اما في ما يتعلق بتحديد فترة "الليل" فالتمريع اللبناني ن  في المادة / -

على تح ير تمغيل االحداث في الفترة الممتدة بيظ الساعن  14/6/1999تاريخ  91بمو ب القانوظ رتم 

 السابعن ليال والساعن السابعن صباحا.

 المادة السادسن عمرة 

لألحداث الذيظ يعملوظ بمقت ى عقد التدريب الحصول على مكافأة مهرين مناسبن أثناء فترة  -1

 بط التي تحددها السلطن المختصن. تدريبهم، وفقا لل وا

لألحداث الذيظ يعملوظ بمقت ى عقد عمل الحصول على أ ر ال يقل عظ الحد اادنى لأل ر المقرر  -2

 في كل دولن، مع مراعاة احتساب ذل  وفق ساعات عملهم. 

 غير مصده عليها

 ير ى بياظ ما يلي:

 سواء أثناء فترة التدريب أو بمو ب عقد العمل.النصو  التمريعين المتعلقن بأ ور ااطفال في العمل  -

المتعلق بتن يم عقد التدريب مو ود  مظ كتاب  7/10/1968تاريخ  11019اظ المرسوم رتم  -

 تانوظ العمل. وفي هذا المرسوم وا بات وحقوه اال ير المتدرب.

 

 بياظ الحد اادنى لأل ور في بلدكم الموتر. -

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

 المادة السابعن عمرة 

ال ي وا أظ تايد ساعات العمل اليومي للحدث على ست ساعات، تتخللها فترة أو أكثر للراحن، ال  -1

قى في مكاظ العمل تقل في م موعها عظ ساعن، بحيث ال يعمل الحدث أكثر مظ أربع ساعات متوالين، وال يب

 فترة تايد على سبع ساعات. 

 تذا تخللت عمل الحدث فترة تأهيل أو تدريب تحتسب هذه الفترة مظ  مظ ساعات عمله. -2

 غير مصده عليها

 ير ى بياظ ما يلي:

 وبياظ فترات الراحن أثناء العمل. –الساعات المحددة لعمل ااطفال  -

................................................................................................ 
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 هل يتم احتساب فترة التدريب  مظ ساعات العمل تظ و دت. -

 نعم •

 ال •

 * ير ى بياظ الن  التمريعي.

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

 

 ة الثامنن عمرة الماد

ي وا أظ يعمل الحدث لبعض الوتت بما هو دوظ ساعات العمل المحددة في هذه االتفاتين، وذل  وفقا 

 لل وابط التي تحددها السلطن المختصن. غير مصده عليها

 ير ى بياظ ما يلي:

ذه هل يسمل التمريع للطفل بالعمل لبعض الوتت؟ وهل يتم تحديد حد أتصي لساعات العمل في ه -

 الحالن؟

 نعم •

 ال •

 

 المادة التاسعن عمرة 

 ال ي وا تكليف الحدث بأي عمل ت افي، أو تمغيله أيام الراحن ااسبوعين أو العطالت الرسمين. 

 ير ى بياظ ما يلي:

 النصو  التمريعين التي تغطي حكم هذه المادة. -

( مظ تانوظ العمل( انه 23مظ المادة ))تعديل الفقرة االخيرة  14/6/1996( تاريخ 91 اء في تانوظ رتم )

يح ر بصورة مطلقن تكليف )الحدث( بعمل ا افي او تمغيله خالل فترات الراحن اليومين واالسبوعين، او 

 خالل االعياد والمناسبات التي تعطلها المؤسسن. وهذا ما اكد عليه اي ا ممروع تعديل تانوظ العمل

 

 المادة العمروظ 
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 ( ساعن متصلن على ااتل. 24راحن أسبوعين تلاامين مدفوعن اا ر مدتها ) للعامل الحدث الحق في

 ير ى بياظ ما يلي:

 الن  الذي يعطي العامل الحدث الحق في راحن أسبوعين ومدتها.  -

( منه حيث  اء فيها 36( على فترة الراحن االسبوعين في المادة )1946ن  تانوظ العمل اللبناني )  

 ساعن بدوظ انقطاع...... 36يع اال راء راحن اسبوعين ال تقل عظ انه ي ب اظ يمنل  م

 كما يتبيظ مظ هذا الن  اظ الراحن االسبوعين يستفيد منها اي ا االحداث. 

 

 المادة الحادين والعمروظ 

يستحق الحدث ت ااة سنوين مدفوعن اا ر تايد مدتها على المدة المستحقن لغيره مظ العامليظ، على  -1

 ( يوما.21في  ميع ااحوال عظ )أال تقل 

ي ب أظ يتمتع الحدث بثلثي مدة اإل ااة دفعن واحدة على ااتل، ويتمتع بباتي المدة خالل العام  -2

 نفسه. غير مصده عليها

 ير ى بياظ ما يلي:

 النصو  التمريعين المتعلقن بإ ااات العامل الحدث ومروطها. -

نصت  14/6/1999تاريخ  /91لن بمو ب القانوظ رتم /مظ تانوظ العمل المعد /23اظ المادة / -

يوما مرط اظ يكوظ مستخدما في المؤسسن منذ  /21على حق الحدث با ااة سنوين مدفوعن اال ر لمدة /

 سنن على االتل.

وي ب اظ يستفيد الحدث بثلثي مدة اال ااة دفعن واحدة على االتل على اظ يستفيد بباتي المدة خالل  -

 السنن نفسها.

 

 المادة الثانين والعمروظ 

 للعامل الحدث الحق في االستفادة مظ الخدمات اال تماعين العمالين التي تتالءم وعمره.

 ير ى بياظ ما يلي:

 الخدمات اال تماعين التي تقدم للعامل الحدث بمو ب القانوظ أو التطبيق العملي. -
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انه ي وا اظ يصدر واير العمل، على  2004كانوظ الثاني  30تاريخ  11802ن  المرسوم رتم  -

بناء على اتتراح المدير العام، وبعد التماور مع صاحب العمل واال راء في المؤسسن ترارا يحدد فيه 

 مكتبن الخ.....(. –غرفن استراحن  –التدابير الالامن لرفاهين اال راء )امكنن تناول الطعام 

 

سن، مظ  هن اخرة نمير الى  ميع اال راء اظ هذا الن  يممل تطبيقه  ميع اال راء في المؤس -

الخا عيظ الحكام تانوظ ال ماظ اال تماعي يستفيدوظ مظ بدل نقل مظ والى مركا عملهم عظ كل يوم عمل 

 فعلي.

 رابعا : التاامات صاحب العمل 

 المادة الثالثن والعمروظ 

الوالين أو الوصاين على يلتام صاحب العمل تبل تمغيل الحدث أظ يحصل على موافقن كتابين ممظ له 

 الحدث. 

 ير ى بياظ ما يلي:

 الن  التمريعي الذي يغطي حكم هذه المادة. -

 ( هذا المو وع بمكل محدد.1946لم يتناول تانوظ العمل ) -

( منه على انه ال 6)تن يم عقد التدريب....( ن  في المادة ) 11019/1968اظ المرسوم رتم  -

مر مظ عمره اظ يتعاتد مبامرة مع رب عمل للتدريب وليس لرب عمل لم يبلغ ي وا لحدث لم يبلغ الثامنن ع

 مظ العمر. 16مظ عمره اظ يستخدم متدربيظ دوظ الـ  21

 اء في ممروع تعديل تانوظ العمل اظ على صاحب العمل تبل تمغيل الحدث اظ يحصل على  -

صاحب العمل او الولي مسؤوليظ حكما موافقن خطين ممظ له الوالين او الوصاين على الحدث، وانه يعتبر 

 عظ التثبت مظ سظ الحدث....

 المادة الرابعن والعمروظ 

يلتام صاحب العمل الممغل للعامل الحدث بالتأميظ عليه في صناديق التأمينات اال تماعين )ال ماظ 

 اال تماعي( وذل  وفقا للن م المعمول بها في كل دولن. 

 ير ى بياظ ما يلي:

 يلام صاحب العمل بالتأميظ على العامل الحدث؟ هل يو د ما -
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 نعم

 * ير ي بياظ الن  التمريعي.

اظ تانوظ ال ماظ اال تماعي يلام صاحب العمل اظ يدوظ في س ل خا  وفق نموذج ت عه ادارة  -

الصندوه تحت تصرفه ويبيظ فيه تاريخ كل تدويظ اسماء االمخا  الخا عيظ لل ماظ وتاريخ ومحل 

. المادة  رهم والتعوي ات اال افين التي يستفيدوظ منها وذل  تبل مبامرتهم العمل......أوالدتهم ومقدار 

 (.6( فقرة )77)

ن  ممروع تعديل تانوظ العمل بمكل صريل انه على صاحب العمل التصريل عظ الحدث  -

 للصندوه الوطني لل ماظ اال تماعي وفقا لقوانيظ وان من هذا الصندوه.

 المادة الخامسن والعمروظ 

يلتام صاحب العمل بتقديم الرعاين الصحين والطبين لألحداث العامليظ لديه وفق الن م التي ت عها السلطن 

 المختصن في كل دولن. 

 ير ى بياظ ما يلي:

 الن  التمريعي الذي يلام صاحب العمل بتقديم الرعاين الصحين والطبين للعامل الحدث.

)تن يم الوتاين والسالمن .....( احكاما ماملن  2004ثاني كانوظ ال 30تاريخ  11802تناول المرسوم رتم 

ومفصلن حول الرعاين الصحين والطبين. ون  صراحن على اخ اع  ميع العامليظ في المؤسسن 

 ذكر سابقا حول المو وع(.ما منه )ير ى اي ا مرا عن  38مادة للفحوصات الطبين التي حددها في ال

)تعييظ طبيب في كل مظ المصالل  30/6/1960تاريخ  4568كما نمير الى اظ المرسوم رتم  

العامن والمؤسسات التي تخ ع لقوانيظ العمل ال ل مراتبن حالن اال راء الصحين( ن  على انه يخ ع 

اال راء لفح  طبيب يقوم به )طبيب العمل( تبل انتسابهم للمؤسسن او بعد انتسابهم بمدة ال تت اوا العمرة 

تهم ال سمين والنفسين بالنسبن للعمل الذي سيقوموظ به وحالتهم الصحين وخلوهم مظ ايام وذل  لمعرفن. مقدر

 (.4االمراض الخطرة والمعدين..... )المادة 

( مظ المرسوم على اظ يخ ع اال راء لفح  طبي دوري وخصوصا اال راء 5كما نصت المادة ) 

ر والنساء الحامالت وامهات االوالد دوظ الذيظ يقوموظ بأعمال خطرة والذيظ هم دوظ الثامنن عمرة مظ العم

 الثانين مظ العمر والمموهيظ ويحدد طبيب العمل عدد وكيفين وامظ هذه الفحو .....

 المادة السادسن والعمروظ 
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ث العامليظ لديه على كيفين استخدام وسائل السالمن والصحن المهنين، اي ب على صاحب العمل تدريب ااحد

 مظ استفادتهم مظ تل  الوسائل.وأظ يراتب تطبيقها، ويؤ

 ير ى بياظ ما يلي:

التاام صاحب العمل بتدريب ااحداث العامليظ لديه على استخدام وسائل السالمن والصحن  ةمد -

 المهنين وهل تو د برامج تلاامين لحماين صحن وسالمن العامل الحدث في المنمأة التي يعمل بها. 

)المرفق ربطا( فصال يتعلق بالوتاين والسالمن  31/1/2004تاريخ  11802تناول المرسوم رتم  -

( المادة 45( المادة )42( المادة )24( المادة )6المادة ) –( 3بمكل مفصل وطره التدريب عليها: )المادة )

(....... الخ. وهذه المواد تطبق على  ميع العامليظ وهنا  مظ ناحين ثانين االحكام القانونين 59( و )58)

 بعمل االحداث والتي ترمي الى تأميظ الحماين والسالمن لهم.المتعلقن 

او ب على صاحب العمل تدريب االحداث  /25كما اظ ممروع تعديل تانوظ العمل في مادته / -

العامليظ لديه على كيفين استخدام وسائل السالمن والصحن المهنين، واظ يراتب تطبيقها ويؤمظ استفادتهم مظ 

 تل  الوسائل.

 السابعن والعمروظ المادة 

على صاحب العمل تبالغ مظ له الوالين أو الوصاين على الحدث بأي مرض أو غياب أو تصرف يقوم به 

 الحدث خالل أوتات العمل يستدعى معرفته به. 

 ده عليهااغير مص

 ير ى بياظ ما يلي:

الوالين أو هل يو د ن  تمريعي يلام صاحب العمل باإلبالغ عظ أي مرض أو غياب، لمظ له  -

 الوصاين على الحدث العامل لديه.

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

 المادة الثامنن والعمروظ 

يلتام صاحب العمل الذي يعمل لديه أحداث بأظ تتوافر لديه س الت أو بيانات تت مظ المعلومات التي 

 تستو بها طبيعن العمل ومصلحن الحدث، وعلى ااخ : 

 أسماء ااحداث وأعمارهم وتاريخ التحاتهم بالعمل.  -

 ااتهم المستحقن. ااعمال الموكلن تليهم وساعات عملهم وفترات الراحن المخصصن لهم وت ا -
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 تاريخ الفحو  الطبين التي ت رة عليهم والمهادات الطبين المبينن لقدرتهم ولياتتهم الصحين للعمل.  -

 ير ى بياظ ما يلي:

النصو  التمريعين التي تلام صاحب العمل بتوفير س الت أو بيانات تت مظ المعلومات المتعلقن  -

 بالعمال ااطفال العامليظ لديه.

( على اعطاء كل ا ير دفتر استخدام مظ واارة العمل يحتوي 1946نوظ العمل اللبناني )ن  تا -

على اسم المستخدم وصورة "هويته" وتعييظ اختصاصه، والمعاينات الصحين وتاريخ دخوله وخرو ه مظ 

 (.14كل مؤسسن...... )المادة 

 هذا الن  يسري على  ميع اال راء في المؤسسن.

( منه حيث 23يل تانوظ العمل ن  وا ل حول هذا المو وع في المادة )و اء في ممروع تعد -

 ورد:

على صاحب العمل الذي يعمل لديه احداث اظ تتوافر لديه س الت او بيانات او تيود تت مظ المعلومات 

 التي تستو بها طبيعن العمل ومصلحن الحدث وعلى االخ :

 .اسماء االحداث واعمارهم وتاريخ التحاتهم بالعمل -

 اسماء االحداث الذيظ يتلقوظ تو يها مهينا او تدريبا في مؤسسته. -

 االعمال الموكلن اليهم وساعات عملهم وفترات الراحن المخصصن لهم وا اااتهم المستحقن. -

 تاريخ الفحو  الطبين التي ت ري عليهم والمهادات الطبين المبينن لقدراتهم ولياتتهم الصحين للعمل. -

 ن والعمروظالمادة التاسع

 على كل صاحب عمل يعمل لديه أحداث:  -1

 )أ( أظ ي ع في مكاظ  اهر في موتع العمل ااحكام الخاصن بتمغيل ااحداث. 

)ب( أظ يبلغ ال هن المختصن بأسماء ااحداث الذيظ يعملوظ لديه وأعمارهم وتاريخ التحاتهم بالعمل، وأين 

 معلومات أخرة تتعلق بهم. 

 ت الوطنين ااحكام المنفذة الواردة في الفقرتيظ السابقتيظ.تن م التمريعا -2

 غير مصده عليها

 ير ى بياظ ما يلي:
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 النصو  التمريعين التي تغطي حكم المادة السابقن -

 

 ة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:* وبدراس

 .28/  13/  9/  3/  2عدم التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

نظراا لعدم من اإلتفاقية  27/  18/  17ألحكام المواد للجنة التأكد من وجود تغطية تشريعية لم يتسن  -

 توفر األجوبة المتعلقة بذلك.

 التغطية التشريعية لبقية أحكام اإلتفاقية. -

* * * 

 دولة ليبيا .13    

 الُمصادق عليهاغير اإلتفاقيات 

 العمال الزراعيينبشأن  1979( لسنة  12 اإلتفاقية العربية رقم ) -

و اء في  –دولن ليبيا مظ  1979 ( لسنن 12 وصل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )

 هذا الرد ما يلي:

 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ على هل تم عرض االتفاقيات  -1

 نعم 

 ال □

 الموقرة؟من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم  -2

 تم احالتها للم لس الرئاسي والسلطن المختصن بالتصديق ) البرلماظ (

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ -3

 التصديق  □

 أخذ العلم 

 تر اء التصديق □

 عدم التصديق □
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 هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟ -4

 نعم

 ال 

 ير ى تحديد هذه الصعوبات. )نعم(، * في حالن اإل ابن ب

هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن )سياسية، اقتصادية،  -5

 اجتماعية... الخ(؟ 

 نعم 

 ير ى تحديد هذه الصعوبات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

وعدم االسةةتقرار السةةياسةةي الذي تو د صةةعوبات سةةياسةةين آلت تلى انقسةةام السةةلطن التنفيذين مظ ناحين 

 حال دوظ اصدار القوانيظ والتصديق على االتفاتيات مظ ناحين أخرة .

 

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

 مستقبال؟ 

 نعم 

 ال

 ير ى تقديم هذه التصورات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 العمل على ربط  سر التواصل مع  القطاعات التنفيذين بغض الن ر عظ انقسام السلطن التنفيذين . 

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟  -7

 نعم 

 ال

 ير ى تو يل هذه اإل راءات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 بعض المهام ومظ بينها التصديق على االتفاتيات .التواصل مع ادارات السلطن الموااين في تنفيذ 
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 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ -8

 نعم 

 ال

 ير ى بياظ النصو  التي تم فيها االسترماد.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 . ممروع تانوظ العمل ال ديد 

 . ممروع تانوظ تن يم النقابات 

 

 ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ل ه -9

 نعم 

 ال

 ير ى تحديد نوع الدعم الفني المطلوب.)نعم( * في حالن اإل ابن ب

 مخاطبن السلطن التمريعين ) البرلماظ الليبي ( والاامهم بسرعن اصدار تانوني العمل والنقابات .

التنسةةيق مع منظمات أصةةحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشةةيا مع هل تم  -10

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

 نعم

 ال 

 المن مات التي تم التنسيق معها. ير ى بياظ رأي)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 
 التقرير:الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا 

  الل نن الفنين إلعداد الردود الالامن على مالح ات ل نتي الخبراء القانونييظ بمن متي العمل العربين
 والدولين .

 . ادارة التعاوظ الدولي بواارة العمل والتأهيل 

  :2018/ سبتمبر /  13التاريخ  

 البريد اإللكتروني :sulimangoima@gmail.com 

 

mailto:sulimangoima@gmail.com


121 

  
 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

قية أخذ العلم بما جاء في الرد، وتأمل اللجنة في التغلب على الصعوبات التي تحول دون عرض اإلتفا -

  على السلطة المختصة بالتصديق )البرلمان(.

* * * 

 

 جمهورية مصر العربية .14        

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها

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

 مهورين مصر العربين  مظ 1977 ( لسنن 9 وصل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )

 و اء في الرد ما يلي: –

 بيانات عامة

( لسةةنة 9يرجى بيان النص التشةةريعي الذي صةةدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقية العربية رقم ) -1

 .المهني والتدريب التوجيهبشأن  1977

على )تمثيل رئيس الدولن في عالتاتها  2014( مظ دسةةةتور  مهورين مصةةةر العربين لعام 101تن  المادة )

 ها بعد موافقن م لس النواب(.الخار ين وتبرام المعاهدات ويصده علي

يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصةةةوص التشةةةريعية السةةةارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقية، وأن أمكن  -2

 الخ(. –اللوائح  –التعرض للتطبيق العملي لتلك النصوص التشريعية )القرارات الوزارية 

 .2003لسنن  12تانوظ العمل رتم 

التشةةريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصةةادق عليها قوة النفاذ بمجرد التصةةديق يرجى بيان النص  -3

 عليها مع بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

على أظ )تلتام الدولن باالتفاتيات والعهود والمواثيق الدولين لحقوه  2014( مظ دستور 93تن  المادة )

 .ي تصده عليها مصر وتصبل لها توة القانوظ بعد نمرها وفقا لألو اع المقررةاالنساظ الت

دادكم لهذا التقرير؟  هل تم التنسةةةةيق مع منظمات أصةةةةحاب األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين أع -4

ا مع أحكام المادة )  ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.17وذلك تمشيا

 نعم 
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 ة ب)نعم(، يرجي ذكر المنظمات التي تم التنسيق معها.في حالة اإلجاب

 .يتم ترسال نسخن مظ التقرير تلى من مات أصحاب االعمال والعمال

 من مات أصحاب االعمال. -أوال : 

 اتحاد الصناعات المصرين. -

 االتحاد العام للغرف الت ارين. -

 ثانيا : من مات العمال.

 االتحاد العام لنقابات عمال مصر. -

 الثانيالقسم 

 التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية

 

 المادة األولى

 ألغراض تنفيذ هذه االتفاقية:

تهدف تلى ترماد وتو يه الم تمع بفئاته المختلفن  التيالنماطات الرسمين  المهنييقصد بالتو يه  -1

تتناسب مع مهاراتهم وميولهم وتدراتهم النفسين وال سمانين،  والتيلفر  العمل المتاحن أمام أفراده، 

 ولتو يههم تلى فر  التدريب المتاحن إلعدادهم للعمل المناسب لهم.

تهدف تلى توفير احتيا ات خطط  التيالنماطات الرسمين وغير الرسمين  المهنييقصد بالتدريب  -2

المدربيظ بفئاتهم المختلفن، وتتاحن الفرصن أمام أو برامج التنمين اال تماعين واالتتصادين مظ العمال 

أفراد الم تمع الكتساب مهارات وتدرات  ديدة والرتى بها وتطويرها بصفن مستمرة وفقا لحا اتهم 

 المتغيرة.

تقوم بها اا هاة الحكومين، ويقصد بالنماطات غير  التيويقصد بالنماطات الرسمين النماطات 

 غير حكومين. تقوم بها هيئات التيالرسمين 

 

 يرجى بيان ما يلي:

  أهداف التدريب المهني في دولتكم الموقرة؟ 

خلق توة عاملن تادرة على التميا في اإلنتاج والتكيف مع المست دات في وسائل وأساليب 

 اإلنتاج ال ديدة مما يؤدة تلى:
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 الحد مظ ممكلن البطالن.    -1

 الحد مظ  اهرة أطفال الموارع وعمالن ااطفال. -2

 ربط التدريب بالتمغيل وفر  العمل المطلوبن.  -3

 بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. يرجى 

 في المواد التالين: 2003( لسنن 12تانوظ العمل المصري رتم ) -1

بمةةةةةةةأظ  134 – 132مواد مظ  –بمةةةةةةةأظ تعريف )التو يه والتدريب المهني(  131مادة رتم 

( مااولن التدريب المهني بالمراكا الخاصةةةةةةةن، 138 – 135مواد مظ ) –تن يمات التدريب 

 ( بمأظ التدرج المهني.144 – 141المواد مظ )

 القرارات الواارين ذات الصلن التالين: -2

 بمأظ مروط وتواعد وت راءات منل الترخي  بمااولن التدريب. 1951لسنن  150ترار رتم 

 اللوائل: -3

 صادرة عظ اإلدارة المركاين للتدريب المهني.الئحن التعليمات التنفيذين وال وابط المالين ال

 

 المادة الثانية

 واال تماعي االتتصادي،  مظ أهداف النمو والمهني التعليمياختيار نماطه  فيكفالن حرين الفرد 

 للم تمع.

 

 

 المادة الثالثة

المناسبيظ له طوال فترة اإلعداد  المهنيتتاحن الفرصن أمام الفرد للحصول على التو يه والتدريب 

 لحياته العملين وبعدها.

 بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. يرجى 

 .2003لسنن  12( مظ تانوظ العمل المصري رتم 131مادة )

 

 المادة الرابعة

 التدريب ورفع الكفاءة. فيتحقيق مبدأ تكافؤ الفر  
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 المادة الخامسة

تهدف تلى حماين وتنمين الموارد البمرين وبصفن خاصن  التيالتنسيق الكامل مع السياسات ااخرة 

 سياسات التعليم وسياسات االستخدام.

 

 المادة السادسة

 وء المتغيرات القطرين والعربين االتتصادين منها  فيالمرا عن الدورين لتل  السياسات 

 واال تماعين.

 

 المادة السابعة

كل دولن ع و أهداف تتممى مع ال روف  في المهنيحدد لسياسن التو يه والتدريب ي ب أظ ت

، كلما كاظ ذل  ممكنا، وذل  باالمترا  العربيالمحلين السائدة فيها، وال روف السائدة على المستوة 

 مع من مات أصحاب ااعمال ومن مات العمال ااكثر تمثيال .

 

 بيان ما يلي: يرجى

  التوجيه والتدريب المهني ومدي مواءمتها مع الظروف المحلية؟أهداف سياسة 

مساعدة الفرد عظ طريق تو يهه الختيار المهنن التي تتالءم مع تدراته النفسين والبدنين والعقلين 

وال سدين وتحثه على اكتساب المهارات الالامن للمهظ والوتوف على فر  العمل والتو يف 

 واالندماج في سوه العمل.

 األكثر تمثيالا؟تم التنسيق في هذا الصدد مع منظمات أصحاب ومنظمات العمال هل ي 

 نعم 

 

 المادة الثامنة

، مع مراعاة أظ تممل تل  المهنيتحدد الدول ااع اء أهدافا لسياستها الخاصن بالتو يه والتدريب 

 ااهداف ما تت منه المواد التالين.

 

 المادة التاسعة

توفير احتيا ات خطط أو برامج التنمين مظ العمالن الفنين والمدربن، وتحقيق االستفادة المثلى مظ 

المناطق الريفين والبدوين، وذل  بتحقيق االستفادة القصوة  فيالطاتات البمرين المتاحن، وبصفن خاصن 
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هيكل  فيتمثل اختناتا  تيالمظ اإلمكانات التدريبين المتاحن، وتحدد أولويات التدريب بالنسبن للفئات 

 العمالن.

 

 

 المادة العاشرة

 .المهنيفتل القنوات بيظ المراحل المختلفن للتعليم العام والتدريب 

 

 المادة الحادية عشرة

مظ المعلومات إلعطائه  الكافيالتأكيد على احتيا ات الفرد التدريبين والمهنين، وتاويده بالقدر 

تتناسب مع تدراته وخبراته واستعداداته  والتيالمتاحن، صورة واتعين عظ الفر  التدريبين 

  وء فر  العمل المتاحن والمتوتعن. فيالفسيولو ين والنفسين 

 

 المادة الثانية عشرة

أ رار تد تعود عليهم أو  أيحماين العمال  د البطالن النا من عظ نق  الطلب على مهاراتهم أو 

 على الدولن نتي ن نق  الطلب على مهاراتهم.

 المادة الثالثة عشرة

 ورفع مستوة تبداعهم وتنمين روح االبتكار لديهم. الذاتيتحقيق انطالتهم  فيمعاونن العمال 

 

 المادة الرابعة عشرة

 بالتاليوتعوه  والمهني الفنيتقلل مظ مأظ العمل  والتيالعمل على تغيير ن رة الم تمع التقليدين 

يمكظ أظ تلعبه  الذي، ودعم وعى الم تمع بالدور واالتتصادي التعليميحرين اختيار الفرد لنماطه 

 دفع ع لن التنمين، وبأهمين توفير فر  تدريبين متكافئن مع أترانها مظ الذكور. فيالمرأة العربين 

 

 بيان ما يلي: يرجى

  أهداف السياسة الخاصة بالتوجيه والتدريب المهني التي النصوص التشريعية التي تحدد

 .) 14، 13، 12، 11 ،10، 9تغطي أحكام المواد )
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الفرصةةةن أمام الفتيات أي ةةةا  لاللتحاه بالبرامج  2003( لسةةةنن 12يتيل تانوظ العمل المصةةةري رتم )

بالمعارف والمهارات التدريبين على المهظ التي تتناسةةةةةةةب مع طبيعن المرأة والتي تؤدي تلى تاويدهم 

المطلوبن لسةةوه العمل طبقا  لمسةةتويات المهارة العالين حرصةةا  على الدور الذي تقوم به المرأة العاملن 

في تنفيذ خطط التنمين االتتصةةةةادين واال تماعين وتد بلغت ت مالي نسةةةةبن خري ي في مراكا التدريب 

تابعن للواارة حوالى  عام مع مراعاة % مظ ت مالي عدد الخري ي70المهني ال هذا ال ظ مظ المراكا ل

 .المهظ المح ور تدريب الفتيات عليها طبقا  لما هو وارد بقانوظ العمل

 

 المادة الخامسة عشرة

على كل دولن ع و القيام باتخاذ اإل راءات المناسبن إلصدار تانوظ خا  بمأظ التو يه والتدريب 

 .المهني

 

 المادة السادسة عشرة

، وتن يم عالتاته باا هاة المهنيتحديد ال هاا المعنى بو ع وتطبيق سياسات التو يه والتدريب 

 ااخرة المعنين بتنمين الموارد البمرين. 

 

 المادة السابعة عشرة

و ماظ مساهمن المؤسسات  المهنيتحديد مصادر ثابتن لتمويل نماطات التو يه والتدريب 

 تمويل تل  النماطات. فياالتتصادين الكبيرة والمتوسطن 

 المادة الثامنة عشرة

مواتع العمل وبصفن خاصن فيما يتعلق  فيتتم  التيتحكم وتن م برامج التدريب  التيتحديد المروط 

 سي رة فيها التدريب. التيمواتع العمل  فيبمروط االلتحاه بتل  البرامج، والمروط الوا ب توافرها 

 المادة التاسعة عشرة

بيظ الفئات المختلفن للم تمع، وتتاحن الفرصن لحصول  المهنيكفالن تكافؤ فر  التو يه والتدريب 

 الوافديظ للعمل مظ دول عربين أخرة على فر  تدريبين متناسبن مع فر  عمال القطر ااصلييظ.

 المادة العشرون

هم التدريبين، وبما  ماظ حصول العمال على ت ااات تدريبين مدفوعن اا ر تتناسب مع احتيا ات

 يعملوظ فيها. التيال ي ر بإنتاج المؤسسات أو اا هاة 

 المادة الحادية والعشرون
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 ، بتقديم الحوافا المادين والمعنوين.المهنيتم يع تتبال اافراد على برامج التو يه والتدريب 

 المادة الثانية والعشرون

 أثناء فترة التدريب. اال تماعيالتأميظ  في ماظ حق المتدربيظ 

 المادة الثالثة والعشرون

 ماظ عدم المساس بأين حقوه، أو ماايا يحصل عليها المستفيدوظ مظ برامج التو يه والتدريب 

 ، بمو ب اتفاتيات أو عقود  ماعين.المهني

 بيان ما يلي: يرجى

  المهني التي األحكام التشريعية التي تحدد أهداف السياسة الخاصة بالتوجيه والتدريب

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

 .2003( لسنن 12( مظ تانوظ العمل المصري رتم )131أحكام المادة رتم )

 المادة الرابعة والعشرون

تتخذ كل دولن ع و اإل راءات التن يمين الكفيلن ب ماظ فاعلين تطبيق أحكام القانوظ الممار تليه 

 المادة الخامسن عمرة مظ هذه االتفاتين. في

 بيان ما يلي: يرجى

 الخاص بالتوجيه والتدريب  هل توجد إجراءات تنظيمية تكفل تطبيق أحكام القانون

 ؟ المهني

 نعم 

  إليها.اإلجابة ب)نعم( يرجى ذكر اإلجراءات المشار  حالةفي 

اختيارات التو يه المهني على دليل ت راءات التو يه المهني الذي يت مظ مراحل تطبيق 

 .االفراد خاصن تبل بدء التدريب على المهظ

 المادة الخامسة والعشرون

 .المهنيم ال سياسات التو يه والتدريب  في العربيتعمل كل دولن ع و على تحقيق التكامل 

 بيان ما يلي: يرجى

 رى المعنية على مدي ترابط سياسات التوجيه والتدريب المهني في بلدكم مع الجهات األخ

 المستوي العربي.

العاملن بتنفيذ ت راءات التنسيق مع الدول العربين على التو يه المهني مع تخت  واارة القوة 

 . ميع ال هات ااخرة المعنين والمهتمن بالتو يه المهني لربط السياسات على المستوة القومي
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 المادة السادسة والعشرون

عظ الطريق  المهنيتعمل كل دولن ع و على تبادل المعلومات حول سياسات التو يه والتدريب 

 ، وعظ طريق من من العمل العربين.الثنائي

 بيان ما يلي: يرجى

  ما هي اإلجراءات المتبعة لتبادل المعلومات حول سياسات التوجيه والتدريب المهني مع

 بعض الدول العربية.

يتم المماركن في ورش العمل والندوات المتعلقن بالتو يه والتدريب المهني مثل )ورش عمل 

 .ااردظ( إلعداد دليل التصنيف المهني –لسوريا 

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

 نعم 

 ال 

 المادة السابعة والعشرون

تتخذ كل دولن ع و اإل راءات المناسبن لتحقيق االستفادة القصوة مظ تمكانات التدريب المتاحن 

 ذل  تم يع تتامن دورات تدريبين ممتركن مع الدول العربين ااخرة. فيالدول العربين، بما  في

 بيان ما يلي: يرجى

 ريب المهني على هل يتم تبادل الخبرات والتجارب لتحقيق االستفادة المتبادلة في التد

 الصعيد العربي؟

 نعم

 .التنظيم الذي يتناول هذه المادة 

 .مظ خالل المماركن في ورش العمل والندوات ذات الصلن

 المادة الثامنة والعشرون

، بما القطريتقوم كل دولة عضو بحصر للمهن والتخصصات ومستويات المهارة على المستوى 

 والمسميات الفنية.يساعد على توحيد مستويات التدريب 

 بيان ما يلي: يرجى

 هل يوجد لديكم تنظيم وحصر للمهن والتخصصات ومستويات المهارة؟ 

 نعم

 .النص التشريعي الذي ينظم ذلك 
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ترار واير القوي العاملن  2003لسنن  12( مظ تانوظ العمل المصري رتم 139مادة رتم )

 .المن من لقياس مستوة المهارةبمأظ القواعد واإل راءات  2003( لسنن 196رتم )

 المادة التاسعة والعشرون

 المهنيم ال التو يه والتدريب  فيتعمل كل دولن ع و على توحيد المصطلحات الفنين المستخدمن 

 .القطريعلى المستوة 

 بيان ما يلي: يرجى

  هل يوجد توحيد للمصطلحات الفنية المستخدمة في مجال التوجيه والتدريب المهني في

 دولتكم الموقرة؟

 نعم

 .النص التشريعي الذي ينظم ذلك 

 .2003لسنن  12( مظ تانوظ العمل المصري رتم 131مظ خالل ن  المادة رتم )

 المادة الثالثون

م ال تنفيذ المواد الثالث السابقن،  فيتوافى كل دولن ع و من من العمل العربين بنتائج  هودها 

، وفى م ال العربيم ال توحيد المصطلحات الفنين على المستوة  فيلتمكينها مظ استكمال  هودها 

 العاملن بيظ الدول العربين. اايديتيسير تنقل 

 

 بيان ما يلي: يرجى

البرامج الخاصة باالستفادة من إمكانيات التدريب والدورات المشتركة في مجال التدريب على  -1

 الصعيد العربي.

في م ال تعداد دليل التصنيف العربي المعياري للمهظ الصادر  التنسيق بيظ عدد مظ الدول العربين

 لتوحيد مستويات المهظ وتسهيل االنتقال لسوه العمل في هذه البلداظ. 2017

 المهن والتخصصات ومستويات المهارة التي تم حصرها. -2

( مهنه محددة بقرارات واارين لقياس مستويات المهارة )محدودة 451عدد المهظ التي تم حصرها )

 ماهر(. –المهارة 

 

 المصطلحات الفنية الموحدة في مجال التوجيه التدريب المهني. -3

 على سبيل المثال وليس الحصر.

 المفحو . –الفاح   –بطارين اختبارات 

 استمارة تحليل العمل.

 استمارة التو يه الفردي. –تحليل الفرد  استمارة

 

 المادة الحادية والثالثون
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 فيبها لمعاونن الدول الصديقن الراغبن  الفنيتخص  كل دولن ع و  اءا مظ برامج التعاوظ 

 م ال تعداد وتنمين توتها البمرين. فيذل ، 

 بيان ما يلي: يرجى

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

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

 

 .التنظيم الذي يتناول هذه المادة 

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

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 من اإلتفاقية. 30،  27،  26،  25،  24 ، 7،  6،  5،  4،  1التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

للجنة التأكد من وجود التغطية التشريعية ألحكام بقية المواد األخرى نظراا لعدم إدراج نصوص   يتسنلم  -

 مواد التشريع التي تغطي أحكام اإلتفاقية. 

* * * 

 

 المملكة المغربية  .15   

 الُمصادق عليهاغير اإلتفاقيات 

 العمال الزراعيين بشأن 1980لعام  (12اإلتفاقية العربية رقم ) -

 –المملكن المغربين مظ  1980 ( لسةةةةنن 12 مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم ) وصةةةةل

 و اء في الرد ما يلي:

، بشأن العمال الزراعيين 1980( لسنة 12الرد على نموذج التقرير الخاص باتفاقية العمل العربية رقم )

 2018غير المصادق عليها برسم سنة 

على السلطة المختصة  ، بشأن العمال الزراعيين1980( لسنة 12االتفاقية العربية رقم )عرض  هل تم -1

 بالتصديق على االتفاقيات؟ 

 نعم 
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 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ -2

: السلطن المخول لها حق التصديق على االتفاتيات طبقا احكام الدستور المغربي هي السلطن التنفيذين  الجواب

 والسلطن التمريعين .

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ -3

 التصديق 

 أخذ العلم 

 تر اء التصديق 

 دم التصديقع 

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

 ال 

 ير ي تحديد هذه الصعوبات. )نعم(، * في حالن اإل ابن ب

ة، سياسية، هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيـةةةةةةـةةةةةةة حـةةةةةةـةةةةةةتى اآلن )اجتماعي -5

 اقتصادية ... الخ(؟ 

 ال 

 ير ي تحديد هذه الصعوبات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

تصةةورات لديكم للتغلب على الصةةعوبات سةةابقة الذكر، بهدف تسةةهيل التصةةديق على االتفاقية  هناكهل  -6

 مستقبال؟ 

 نعم 

 ال 

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على االتفاقية؟  -7

 نعم 

 اإل راءات.ير ى تو يل هذه )نعم(، * في حالن اإل ابن ب
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سن هذه االتفاتين، تبيظ   الجواب : مغل واإلدماج المهني، وبعد درا ي در التذكير في هذا اإلطار، أظ واارة ال

التي ال يو د لها  16و 14، 6، 4لها أظ  ل مقت ةةةةةياتها  تتالءم مع التمةةةةةريع الوطني باسةةةةةتثناء المواد 

 مماثل في التمريع الوطني.

وباعتبار أظ تمكانين التصةةديق بمةةكل  ائي أ ااته هذه االتفاتين، فإظ السةةلطات المختصةةن بصةةدد تعداد  

 ممروع في المو وع، وسنوافيكم الحقا  باإل راءات التي سيتم اتخاذها في هذا المأظ.

 تم االسترشاد باألحكام الواردة فى االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع ؟ هل -8

 منع 

 ال 

 ير ي بياظ النصو  التي تم فيها االسترماد.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 بمثابن مدونن المغل و نصوصها التطبيقين ذات الصلن بمو وع االتفاتين. 65-99القانوظ رتم   الجواب :

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ه -9
 ال 

 ير ي تحديد نوع الدعم الفني المطلوب.)نعم( * في حالن اإل ابن ب

هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فى بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تماشيا مع  -10

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

 نعم 

 لقد تم تطالع المن مات المهنين للممغليظ والعمال ااكثر تمثيال على نموذج التقرير.  الجواب :

 مديرين المغل بواارة المغل واإلدماج المهنيالجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير : 

 2018يونيو  22:                       التاريخ 

 البريد اإللكتروني      :diretion2015travail@gmail.com 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 مواصلة اإلجراءات الهادفة للتصديق على اإلتفاقية. أخذ العلم بما جاء في الرد، وتأمل اللجنة في  -

* * * 
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 الجزء الثاني

 متابعة الردود على مالحظات لجنة الخبراء القانونيين

 

ا مطلوب اا رد (68)وذلك من أصةةةل  ( رداا على المالحظات السةةةابقة للجنة64) وصةةةل من الدول العربية هذا  ا

( يصبح مجموع 3الواردة بشكل متأخر ) الردودما أضفنا  وإذا%  94، والذي يحقق النسبة المئوية العام

 .% 99والذي يحقق النسبة المئوية رداا ( 67المرسلة من الدول األعضاء ) الردود

 على المالحظاتأوالا: دول ردت 

استعر ت الل نن ردود الدول التي تلقاها مكتب العمل العربي هذا العام على مالح اتها السابقن بمأظ بعض 

 يلي:، وهي كما اإلتفاتيات

/  18 / 16/  13/  12/  11/  5/  3 )اارتام اإلتفاتيات العربين ذات :  ة الهاشةةةةةةميةاألردنيالمملكة  -1

19 ) 

 ( 17/  16/  11/  9/  8/  7/  5) اارتام اإلتفاتيات العربين ذات دولة اإلمارات العربية المتحدة :  -2

 ( 19/  17/  13/  11/  8/  7/  5) اارتام اإلتفاتيات العربين ذات مملكة البحرين :  -3

 ( 19 / 18 /  11/  8/  7 / 5 )اارتام اإلتفاتيات العربين ذات الجمهورية التونسية:  -4

 )  17/  16/  3 إلتفاتيات العربين ذات اارتام ): ا الشعبية الديمقراطيةالجمهورية الجزائرية  -5

 ( 17/  8/  7 اارتام )اإلتفاتيات العربين ذات  : جمهورية السودان -6

 ( 16 اارتام )اإلتفاتيات العربين ذات  : جمهورية العراق -7

 ( 19/  18/  5اارتام ) اإلتفاتيات العربين ذات  :دولة فلسطين  -8

 ( 19/  18/  17/  16/  15/  7/  5/  3 اارتام )اإلتفاتيات العربين ذات  : دولة قطر -9

 ( 19/  18/  17/  16/  12/  7/  5/  3 اارتام )اإلتفاتيات العربين ذات  : الجمهورية اللبنانية -10

 (19/  18/  17/  11/  5اارتام )اإلتفاتيات العربين ذات  :دولة ليبيا  -11

 ( 19/  18/  11/  8/  5 اارتام )اإلتفاتيات العربين ذات  : جمهورية مصر العربية -12
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ا: دول لم ترد على مالحظات   اللجنةثانيا

 (. 9)  رقمالعربية  كة األردنية الهاشمية: اإلتفاقيةالممل -

* * * 

ا   :2018بعد إنعقاد إجتماع اللجنة بالرد على المالحظات دول وافت مكتب العمل العربي : ثالثا

 (. 17)  رقمالعربية ة األردنية الهاشمية: اإلتفاقية المملك -

 (. 5/  4) جمهورية السودان: اإلتفاقيات العربية ذات األرقام  -

* * * 

 

 على مالحظات لجنة الخبراء القانونيينردود الدول العربية 

 

 ة الهاشميةاألردنيالمملكة  -1    

 

 االجتماعية للتأميناتالمستوى األدنى بشأن  1971سنة ( ل 3 اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

ين رتم ) ين العرب فات تب العمل العربي رد على مالح ن الل نن حول اإلت كن (  3 وصةةةةةةةةل تلى مك مظ الممل

 :التاليو اء الرد على النحو  ااردنين الهاممين،

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

 نعم ، تم عرض االتفاتين على واارة العمل  

 ما هو االجراء الذي اتخذته هذه السلطات ؟ -2

 تم اخذ العلم باالتفاتين 

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

 ال ، لم يتم عر ها على السلطن المختصن بالتصديق 
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 هل يوجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟   -4

 

 ماهي هذه الصعوبات ان وجدت ؟ 

نعم ، يو د صعوبات تمريعين تحول دوظ التصديق ،حيث ال تو د تغطين تمريعين لعدد كبير مظ احكام تل  

 وتعديالته.  1996( لسنن 8المواد في تانوظ العمل االردني رتم )

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

 نعم، وذل  بإ راء التعديالت الالامن على تانوظ العمل ليتوافق واحكام االتفاتين المذكورة في المواد السابقن 

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

 ال 

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

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟ 16المادة )

 

 ما هي االجراءات ؟ -

 لم يتم اتخاذ اين ا راءات

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

وتعديالته والتي كاظ  1996( لسنن 8لقد تم ت مينها في كافن توانيظ العمل ابتداءا مظ تانوظ العمل رتم )

  2010اخرها سنن 

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

ما هي وجهة نظر كل منها حول هذا لعمل العربية ؟ ( من نظام اتفاقيات وتوصيات ا17تقتضي به المادة )

 التقرير ان وجدت؟ 

حيث يتم التنسيق بمكل دوري ومستمر بيظ ال هات الحكومين واصحاب العمل والعمال عند مناتمن اي  ،عمن

تمريع عمالي وخاصن مظ خالل الل نن الثالثين لمؤوظ العمل وبالرغم مظ التوافق الكبير بيظ االمتيااات 

نوحن في االتفاتين وبيظ ما هو منصو  عليه في القانوظ اذ اظ هنا   ملن مظ االمتيااات الواردة في المم

التمريع االردني هي اكثر تفوتا وامتيااا مما نصت عليه االتفاتين ، اال انه ال االت هنا  بعض  الصعوبات 

 ى االتفاتين في الوتت الراهظ .الفنين والتمريعين واالتتصادين التي تحول دوظ القدرة على التصديق عل
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 الجهة االدارية التي تولت اعداد هذا التقرير 

 واارة العمل /الدائرة القانونين 

  19/9/2018 التاريخ :

  Ghadeeromar1979@hotmail.com البريد االلكتروني:

 

 إلى ما يلي:* وبدراسة اللجنة للرد انتهت 

 تحولالصعوبات التي  الالزمة للتغلب على وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات أخذ العلم بما جاء في الرد،  -

 المختصة بالتصديق.  دون عرض اإلتفاقية على السلطة

* * * 

 

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

تب العمل العربي رد ين رتم ) وصةةةةةةةةل تلى مك ين العرب فات كن (  5 على مالح ن الل نن حول اإلت مظ الممل

 :التاليو اء الرد على النحو ااردنين الهاممين، 

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

 تم عرض االتفاتين على واارة العمل   

 

 ما هو االجراء الذي اتخذته هذه السلطات ؟ -2

 تم اخذ العلم باالتفاتين  

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

 ال ، لم يتم عر ها على السلطن المختصن بالتصديق 

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

 ماهي هذه الصعوبات ان وجدت ؟ 

عم يو د صعوبات تمريعين تحول دوظ التصديق ،حيث ال تو د تغطين تمريعين لعدد كبير مظ احكام تل  ن

 المواد في تانوظ العمل االردني 

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

mailto:Ghadeeromar1979@hotmail.com
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نعم، وذل  بإ راء التعديالت الالامن على تانوظ العمل ليتوافق واحكام االتفاتين المذكورة في المواد 

 السابقن 

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

 ال 

( من المادة 2فقرة )هل تم اتخاذ اجراءات من شانها ان تسهل التصديق على االتفاقية ؟ عمال باحكام ال -7

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟ 16)

 ما هي االجراءات ؟ -

 لم يتم اتخاذ اين ا راءات

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

وتعديالته والتي كاظ  1996( لسنن 8) لقد تم ت مينها في كافن توانيظ العمل ابتداءا مظ تانوظ العمل رتم

  2010اخرها سنن 

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

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

 

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

حيث يتم التنسيق بمكل دوري ومستمر بيظ ال هات الحكومين واصحاب العمل والعمال عند مناتمن اي  ،نعم

تمريع عمالي وخاصن مظ خالل الل نن الثالثين لمؤوظ العمل وبالرغم مظ التوافق الكبير بيظ االمتيااات 

 ملن مظ االمتيااات الواردة في الممنوحن في االتفاتين وبيظ ما هو منصو  عليه في القانوظ اذ اظ هنا  

التمريع االردني هي اكثر تفوتا وامتيااا مما نصت عليه االتفاتين ، اال انه ال االت هنا  بعض  الصعوبات 

 الفنين والتمريعين واالتتصادين التي تحول دوظ القدرة على التصديق على االتفاتين في الوتت الراهظ .

 

 هذا التقرير الجهة االدارية التي تولت اعداد 

 واارة العمل /الدائرة القانونين 

 

  19/9/2018 -التاريخ :

 -البريد االلكتروني:

 Ghadeeromar1979@hotmail.com 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 تحولالالزمة للتغلب على الصعوبات التي  وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات أخذ العلم بما جاء في الرد،  -

 المختصة بالتصديق.  دون عرض اإلتفاقية على السلطة

mailto:Ghadeeromar1979@hotmail.com
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* * * 

 

 المفاوضات الجماعية   بشأن  1979( لسنة  11 اإلتفاقية العربية رقم ) -ج

فاتين  مظ المملكن  ( 11 العربين رتم )وصةةةةةةةةل تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ن الل نن حول اإلت

 :التاليو اء الرد على النحو  ااردنين الهاممين،

  -( من االتفاقية على ما يلي :2نص البند ) اوالا:

) ين م تمريع كل دولن االطار القانوني للمفاو ن ال ماعين واال هاة واال راءات المتعلقن بها دوظ 

بمقت ى هذه االتفاتين( وتد حدد الفصل الثاني عمر مظ تانوظ  المساس بحرين المفاو ن ال ماعين المكفولن

 23 المادة اال راءات المتعلقن بالمفاو ات ال ماعين حيث ت منت 1996لسنن  8العمل االردني رتم 

منه مراحل النااعات العمالين ال ماعين مظ خالل مندوب التوفيق وم لس التوفيق والمحكمن العمالين 

  ومروط كل مرحلن مظ المراحل والمدد الامنين المحددة لكل مرحلن وبيظ واو ل بمكل  لي خصائ

 دور الواير 

وصالحياته ،مما يؤكد التاام االردظ بتوفير حرين المفاو ن ال ماعين وتحديد اطرها القانونين ،كما  اء  

ا  مظ تاريخ ( يوم21( مظ تانوظ العمل مرط  الاامين البدء بالمفاو ات خالل مدة )44في ن  المادة  )

تقديم الطلب الخا  بالمفاو ات ، كما يتو ب على صاحب العمل وممثلي العمال في المؤسسن التي 

تستخدم خمسن وعمريظ عامال  عقد ا تماعات دورين ال تقل عظ مرتيظ في السنن بهدف تحسيظ  روف 

 ومروط العمل .

ا:   -( من االتفاقية على ما يلي :11نصت المادة ) ثانيا

التمريع الوطني فترة امنين للدخول في التفاوض واالنتهاء منه، كما ين م اي ا حق اال راب وتفل يحدد )

مكاظ العمل اثناء سير التفاوض (  وتد ت مظ تانوظ العمل االردني الفترة الامنين التي تحدد النااعات العمالين 

ال راب واالغاله ، وبيظ اال راءات ال ماعين النامئن عظ المفاو ات ال ماعين وتد كفل تانوظ العمل حق ا

الوا ب اتباعها ،مظ حيث الين تقديم االمعار باال راب وغيرها مظ اال راءات المكلين مظ خالل الن ام رتم 

( 8( مظ تانوظ العمل االردني رتم )135( الخا  باال راب واالغاله والصادر بمو ب احكام المادة )8)

 .1996لسنن 

ا:  -( من االتفاقية على ما يلي :15) كما نصت المادة ثالثا

) يكفل تمريع كل دولن حرين االن مام التفاتيات العمل ال ماعين مظ  انب اي طرف مظ االطراف 

 المعنين التي لم تمار  في ابرامها ،وين م التمريع الوطني  وابط وا راءات هذا االن مام (

( لسنن 8( مظ تانوظ العمل االردني رتم )1د )( فقرة )ج( بن43حيث ي در التنويه هنا الى اظ  المادة )

تد حددت لل نن الثالثين اظ تقوم بعد ا راء الدراسن المناسبن برفع توصين الى الواير لتوسيع نطاه  1996
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اي عقد عمل  ماعي م ى على تنفيذه مدة ال تقل عظ مهريظ ليسري ب ميع مروطه على اصحاب 

 منهم في  ميع المناطق او في منطقن معينن . العمل والعمال في تطاع معيظ او على فئن

ا:  -( من االتفاقية :18اما بخصوص المادة ) -رابعا

الخاصن بسرياظ احكام اتفاتيات العمل ال ماعين المبرمن على المستوة الوطني على القطاعات وهي 

المنمات المنتمين لهذا االتتصادين والصناعين المختلفن وسرياظ االتفاتيات المبرمن على مستوة احد القطاعات 

 القطاع.

عقد العمل ال ماعي وتعديالته تعريف  1996( لسنن 8)( مظ تانوظ العمل رتم 2المادة )  اء في ن فقد 

)بانه اتفاه خطي تن م بمقت اه مروط العمل بيظ اصحاب العمل مظ  هن وم موعن عمال او النقابن مظ  هن 

نفس القانوظ لل نن الثالثين اظ تقوم بعد ا راء الدراسن المناسبن ( فقرة )ج( مظ 43اخرة ( كما منحت المادة )

برفع توصين الى الواير بتوسيع نطاه اي عقد  ماعي م ى على تنفيذه مدة ال تقل عظ مهريظ ليسري 

ب ميع مروطه على اصحاب العمل والعمال في تطاع معيظ او على فئن منهم في  ميع المناطق او في منطقن 

 معينه .

 

ا في ذات الوتت الى اظ الواارة ستعمل على االخذ بعيظ االعتبار مالح ات ل نتكم والواردة في كتابكم ممير

اعاله وطرحها على ممثلي المركاء اال تماعييظ للعمل بمو بها ، وسيتم تاويدكم باالحكام القانونين ليتم 

 اترارها دستوريا  بهذا الخصو  وذل  فور صدورها .

 االحترام وتفضلوا بقبول فائق

 وزير العمل                                                                                                                           

 سمير سعيد مراد

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

ا بما جاء في تقرير المملكة األردنية الهاشمية بشأن اإلتفاقية العربية رقم ) ( لسنة 11أخذت اللجنة علما

بشأن المفاوضة الجماعية، وتأمل أخذ مالحظاتها باإلعتبار في األحكام القانونية التي سيتم  1979

 إقراراها. 

* * * 

 

 العمال الزراعيينبشأن  1980 ( لسنة 12 اإلتفاقية العربية رقم ) -د

فاتين العربين رتم ) مظ المملكن (  12 وصةةةةةةةةل تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ن الل نن حول اإلت

 :التاليو اء الرد على النحو ااردنين الهاممين، 
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كفل تانوظ العمل االردني ممول العمال الاراعييظ باحكام تانوظ العمل وبمو ب ن ام  -اوال :

 الغاين .سيصدر لهذه 

في الوتت الحالي باعداد مسودة لهذا الن ام والخا  بالعمال الاراعييظ وسوف و تقوم الواارة 

 يعرض على الل نن الثالثين لمؤوظ العمل .

وتد  اءت مسودة هذا الن ام لتت مظ  ميع المواد التي  اءت بها االتفاتين مظ حيث اوتات 

اات السنوين وما الى ذل  مظ حقوه العمال سبوعين واال ااالعمل واالستراحن والعطل ال

 الاراعييظ .

تمكل في الواارة  -( منه على )أ43وبمو ب المادة )  2008( لسنن 48ن  تانوظ العمل المعدل رتم )  -ثانيا :

لواير وع وين ممثليظ عظ الواارة والعمال بالتساوي ال نن تسمى )الل نن الثالثين لمؤوظ العمل ( برئاسن 

م وتحدد ااحكام واإل راءات المتعلقن بكيفين تمكيل الل نن الثالثين وعملها ومهامها وعقد ا تماعتها فيما بينه

 وتحديد عدد اع ائها وكيفين تعيينهم ومكافأتهم وسائر االمور المتعلقن بهم بمقت ى ن ام يصدر لهذه الغاين .

ظ واالن من الصادرة بمقت اه تتولى الل نن الثالثين المهام الموكولن اليها في هذا القانو -ب

  -ا افن الى المهام االستمارين التالين :

 ي في المؤوظ الخاصن بمروط العمل و روفه .ابداء الرأ .1

 دراسن وتقييم المسائل المتعلقن بمعايير العمل العربين والدولين . .2

 التنمينا راء الدراسن حول مدة انس ام سياسات وتمريعات العمل مع احتيا ات  .3

 ماعين واالتتصادين ومعايير العمل الدولين .اال ت

 مناتمن النااعات العمالين.  .4

لل نن الثالثين اظ تقوم بعد ا راء الدراسن المناسبن برفع توصين الى الواير بتوسيع  -1 -ج

نطاه اي عقد عمل  ماعي م ي على تنفيذه مدة ال تقل عظ مهريظ ليسري ب ميع مروطه 

تطاع معيظ او على فئن منهم في  ميع المناطق او في منطقن على اصحاب العمل والعمال في 

 معينن .

( 1ينمر القرار الذي يصدره الواير بالموافقن بماظ التوصين المنصو  عليها في البند ) -2

 مظ هذه الفقرة في ال ريدة الرسمين .

ه عليها وو ع وتد اصبل مظ مهام هذه الل نن دراسن اتفاتيات العمل العربين والدولين غير المصاد

 التوصيات الالامن بمانها .
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ويسرنا اعالم معاليكم باظ الواارة ستقوم بعرض اتفاتين العمل العربين المذكورة اعاله على الل نن ، وسنعمل 

 على تاويدكم بالنتائج في التقارير الالحقن التي تصدر عظ الواارة بهذا المأظ .

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 وزير العمل                                                                                    

 سمير سعيد مراد                                                                                   

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

ا بما جاء في تقرير ا ( لسنة 12لمملكة األردنية الهاشمية بشأن اإلتفاقية العربية رقم )أخذت اللجنة علما

اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقية على السلطة المختصة وتأمل إتخاذبشأن العمال الزراعيين،  1980

 بالتصديق.  

* * * 

 

 بيئة العملبشأن  1981 ( لسنة 13 اإلتفاقية العربية رقم ) -ه

فاتين العربين رتم )وصةةةةةةةةل تلى مكتب العمل العربي  مظ المملكن (  13 رد على مالح ن الل نن حول اإلت

 :التاليو اء الرد على النحو ااردنين الهاممين، 

باظ تانوظ العمل االردني تد عمل على كفالن وحماين وتحسيظ بيئن العمل وذل  لمعاليكم  ابيظ ار و اظ ف

 التي تد صدرت لهذه الغاين . بمو ب عدد مظ االن من

 -مميرا  بهذا الماظ الى ما يلي:

تمكل في  -( منه على )أ43تد ن  بمو ب المادة ) 2008( لسنن 48اظ تانوظ العمل المعدل رتم ) -أ

الواارة ل نن تسمى )الل نن الثالثين لمؤوظ العمل ( برئاسن لواير وع وين ممثليظ عظ الواارة 

المتعلقن بكيفين تمكيل الل نن الثالثين وعملها والعمال بالتساوي فيما بينهم وتحدد ااحكام واإل راءات 

ومهامها وعقد ا تماعتها وتحديد عدد اع ائها وكيفين تعيينهم ومكافأتهم وسائر االمور المتعلقن بهم 

 بمقت ى ن ام يصدر لهذه الغاين .

تتولى الل نن الثالثين المهام الموكولن اليها في هذا القانوظ واالن من الصادرة بمقت اه  -ب

  -ا افن الى المهام االستمارين التالين :

 ابداء الراي في المؤوظ الخاصن بمروط العمل و روفه . -
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 دراسن وتقييم المسائل المتعلقن بمعايير العمل العربين والدولين . -

 التنمينا راء الدراسن حول مدة انس ام سياسات وتمريعات العمل مع احتيا ات  -

 اال تماعين واالتتصادين ومعايير العمل الدولين .

 مناتمن النااعات العمالين . -

لل نن الثالثين اظ تقوم بعد ا راء الدراسن المناسبن برفع توصين الى الواير بتوسيع نطاه  -1 -ج

اي عقد عمل  ماعي م ي على تنفيذه مدة ال تقل عظ مهريظ ليسري ب ميع مروطه على 

ال في تطاع معيظ او على فئن منهم في  ميع المناطق او في منطقن معينن اصحاب العمل والعم

. 

( 1ينمر القرار الذي يصدره الواير بالموافقن بماظ التوصين المنصو  عليها في البند ) -2

 مظ هذه الفقرة في ال ريدة الرسمين .

غير المصاده عليها وو ع  وتد اصبل اي ا مظ مهام هذه الل نن دراسن اتفاتيات العمل العربين والدولين

 التوصيات الالامن بمانها .

ويسرنا اعالم معاليكم باظ الواارة ستقوم بعرض اتفاتين العمل العربين المذكورة اعاله على الل نن في 

 ا تماعتها المقبلن ، وسنعمل على تاويدكم بالنتائج في التقارير الالحقن التي تصدر عظ الواارة بهذا الماظ .

 

 بقبول فائق االحتراموتفضلوا 

 وزير العمل                                                                                     

 سمير سعيد مراد                                                                                                          

 

 للرد انتهت إلى ما يلي:* وبدراسة اللجنة 

ا بما جاء في تقرير المملكة األردنية الهاشمية بشأن اإلتفاقية العربية رقم ) ( لسنة 13أخذت اللجنة علما

اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقية على السلطة المختصة وتأمل إتخاذبشأن بيئة العمل،  1981

  بالتصديق.  

* * * 

 

 الخدمات االجتماعية العماليةبشأن  1983( لسنة  16 اإلتفاقية العربية رقم ) -و



143 

  
 

فاتين العربين رتم ) مظ المملكن (  16 وصةةةةةةةةل تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ن الل نن حول اإلت

 :التاليو اء الرد على النحو ااردنين الهاممين، 

العمالين على  نبمأظ الخدمات اال تماعي 1983( لسنن 16م عرض االتفاتين العربين رتم )هل ت .1

 السلطات المختصن؟  مظ هي هذه السلطات؟ 

 تم عرض االتفاتين على واارة العمل . -

 ماهو اإل راء الذي اتخذته هذه السلطات؟ .2

 تم اخذ العلم باالتفاتين -

 هل تم عرض االتفاتيات على السلطن المختصن بالتصديق؟  .3

 ال لم يتم عر ها على السلطات المختصن بالتصديق  -

 هل يو د صعوبات تمريعين تحول دوظ التصديق على االتفاتين حتى اآلظ؟   .4

 ماهي هذه الصعوبات؟ 

نعم ، يو د صعوبات تمريعين تحول دوظ التصديق ،حيث ال تو د تغطيه تمريعين لعدد كبير  -

 مظ احكام مواد تانوظ العمل .

 هل يو د صعوبات عملين تحول دوظ التصديق على االتفاتين اآلظ؟    .5

عم ،وذل  با راء التعديالت الالامن على تانوظ العمل ليتوافق واحكام االتفاتين المذكورة في ن -

 المواد السابقن .

( مظ المادة 2هل تم اتخاذ ت راءات مظ مأنها أظ تسهل التصديق على االتفاتين؟ عمال بأحكام الفقرة ) .6

 ( مظ ن ام اتفاتيات وتوصيات العمل العربين؟  16)

 اين ا راءات. لم يتم اتخاذ -

 ؟ 1983ما مدة االسترماد بااحكام الواردة في االتفاتيات، في تمريعاتكم التى صدرت بعد سنن  .7

وتعديالته  1996( لسنن 8لقد تم ت مينها في كافن توانيظ العمل ابتداء مظ تانوظ العمل رتم ) -

 .  2010والتي كاظ اخرها سنن 

عمال في بلدكم حيظ تعدادكم لهذا التقرير، تمميا مع هل تم التنسيق مع من مات أصحاب ااعمال وال .8

 (  مظ ن ام اتفاتيات وتوصيات العمل العربين؟    17ما تق ى به المادة)

نعم ،حيث يتم التنسيق بمكل دوري ومستمر بيظ ال هات الحكومين واصحاب العمل والعمال عند  -

العمل وبالرغم مظ التوافق  مناتمن اي تمريع عمالي وخاصن مظ خالل الل نن الثالثين لمؤوظ

الكبير بيظ االمتيااات الممنوحن في االتفاتين وبيظ ما هو منصو  عليه في القانوظ اذا اظ هنا  

 ملن مظ االمتيااات الواردة في التمريع االردني هي اكثر تقوتا وامتيااا مما نصت عليه االتفاتين 

عين واالتتصادين التي تحول دوظ القدرة ،اال انه ال االت هنا  بعض الصعوبات الفنين والتمري

 على التصديق على االتفاتين في الوتت الراهظ .

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:
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أخذ العلم بما جاء في الرد، وتأمل اللجنة في التغلب على الصعوبات التي تحول دون عرض اإلتفاقية  -

 على السلطة المختصة بالتصديق. 

* * * 

 

 عمل االحداثبشأن  1996 ( لسنة 18 اإلتفاقية العربية رقم ) -ز

فاتين العربين رتم ) مظ المملكن (  18 وصةةةةةةةةل تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ن الل نن حول اإلت

  :التاليو اء الرد على النحو ااردنين الهاممين، 

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

 تم عرض االتفاتين على واارة العمل   

 

 ما هو االجراء الذي اتخذته هذه السلطات ؟ -2

 تم اخذ العلم باالتفاتين  

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

 ال ، لم يتم عر ها على السلطن المختصن بالتصديق 

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

 ماهي هذه الصعوبات ان وجدت ؟ 

نعم يو د صعوبات تمريعين تحول دوظ التصديق ،حيث ال تو د تغطين تمريعين لعدد كبير مظ احكام تل  

 ظ العمل االردني المواد في تانو

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

 نعم، وذل  بإ راء التعديالت الالامن على تانوظ العمل ليتوافق واحكام االتفاتين المذكورة في المواد السابقن 

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

 ال 

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

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟ 16المادة )
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 ما هي االجراءات ؟ -

 لم يتم اتخاذ اين ا راءات

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

وتعديالته والتي كاظ  1996( لسنن 8لقد تم ت مينها في كافن توانيظ العمل ابتداءا مظ تانوظ العمل رتم )

  2010اخرها سنن 

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

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

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

نعم ،حيث يتم التنسيق بمكل دوري ومستمر بيظ ال هات الحكومين واصحاب العمل والعمال عند مناتمن اي 

خاصن مظ خالل الل نن الثالثين لمؤوظ العمل وبالرغم مظ التوافق الكبير بيظ االمتيااات تمريع عمالي و

الممنوحن في االتفاتين وبيظ ما هو منصو  عليه في القانوظ اذ اظ هنا   ملن مظ االمتيااات الواردة في 

ت هنا  بعض  الصعوبات التمريع االردني هي اكثر تفوتا وامتيااا مما نصت عليه االتفاتين ، اال انه ال اال

 الفنين والتمريعين واالتتصادين التي تحول دوظ القدرة على التصديق على االتفاتين في الوتت الراهظ .

 الجهة االدارية التي تولت اعداد هذا التقرير 

 واارة العمل /الدائرة القانونين 

  19/9/2018 التاريخ :

 hotmail.com1979Ghadeeromar@   البريد االلكتروني:

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

أخذ العلم بما جاء في الرد، وتأمل اللجنة في التغلب على الصعوبات التي تحول دون عرض اإلتفاقية  -

 على السلطة المختصة بالتصديق. 

* * * 

 

 تفتيش العملبشأن  1998 ( لسنة 19 اإلتفاقية العربية رقم ) -ح

mailto:Ghadeeromar1979@hotmail.com
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فاتين العربين رتم ) مظ المملكن (  19 وصةةةةةةةةل تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ن الل نن حول اإلت

  :التاليو اء الرد على النحو ااردنين الهاممين، 

 

 ؟ على العملالتفتيش بشأن  1998( لسنة 19هل تم عرض االتفاقية العربية رقم ) -1

 تم عرض االتفاتين على واارة العمل   

 

 ما هو االجراء الذي اتخذته هذه السلطات ؟ -2

 تم اخذ العلم باالتفاتين  

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

 ال ، لم يتم عر ها على السلطن المختصن بالتصديق 

 

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

 ماهي هذه الصعوبات ان وجدت ؟ 

نعم يو د صعوبات تمريعين تحول دوظ التصديق ،حيث ال تو د تغطين تمريعين لعدد كبير مظ احكام تل  

 المواد في تانوظ العمل االردني 

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

نعم، وذل  بإ راء التعديالت الالامن على تانوظ العمل ليتوافق واحكام االتفاتين المذكورة في المواد 

 السابقن 

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

 ال 

( من المادة 2قية ؟ عمال باحكام الفقرة )هل تم اتخاذ اجراءات من شانها ان تسهل التصديق على االتفا -7

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟ 16)

 ما هي االجراءات ؟ -

 لم يتم اتخاذ اين ا راءات

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

وتعديالته والتي كاظ  1996( لسنن 8لقد تم ت مينها في كافن توانيظ العمل ابتداءا مظ تانوظ العمل رتم )

  2010اخرها سنن 

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

 ل العربية ؟ ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العم17تقتضي به المادة )

 ما هي وجهة نظر كل منها حول هذا التقرير ان وجدت؟  -
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نعم ،حيث يتم التنسيق بمكل دوري ومستمر بيظ ال هات الحكومين واصحاب العمل والعمال عند مناتمن اي 

تمريع عمالي وخاصن مظ خالل الل نن الثالثين لمؤوظ العمل وبالرغم مظ التوافق الكبير بيظ االمتيااات 

حن في االتفاتين وبيظ ما هو منصو  عليه في القانوظ اذ اظ هنا   ملن مظ االمتيااات الواردة في الممنو

التمريع االردني هي اكثر تفوتا وامتيااا مما نصت عليه االتفاتين ، اال انه ال االت هنا  بعض  الصعوبات 

 االتفاتين في الوتت الراهظ .الفنين والتمريعين واالتتصادين التي تحول دوظ القدرة على التصديق على 

 

 الجهة االدارية التي تولت اعداد هذا التقرير 

 واارة العمل /الدائرة القانونين 

 

  19/9/2018التاريخ : 

  Ghadeeromar1979@hotmail.com البريد االلكتروني:

  
 

 

 انتهت إلى ما يلي:* وبدراسة اللجنة للرد 

الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول  وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات أخذ العلم بما جاء في الرد،  -

 دون عرض اإلتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق. 

 

* * * 

 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة -2    

 

 لسنة(  7)  رقم العربية اإلتفاقية،  المرأة العاملةبشأن  1976 ( لسنة 5)  رقمالعربية  ةاإلتفاقي -أ

 التوجيه بشأن 1977 لسنة(  9)  رقم العربية اإلتفاقية،  المهنية والصحة السالمة بشأن 1977

 المعوقين وتشغيل تأهيل بشأن 1993 لسنة(  17)  رقم العربية اإلتفاقية،  المهني والتدريب

 9/  7/  5) ذات اارتام العربين  اتل نن حول اإلتفاتيال اتمكتب العمل العربي رد على مالح  وصةةةل تلى

 :و اء الرد على النحو التالي، دولن اإلمارات العربين المتحدة ( مظ  17 /

mailto:Ghadeeromar1979@hotmail.com
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نتمةةةرف بإحاطتكم علما بأظ دسةةةتور دولن اإلمارات العربين المتحدة ، وترار الم لس الوااري للخدمات 

 ديق في دولن اإلمارات ، لتكوظ علىتد ن ما ت راءات العرض على السةةلطن المختصةةن بالتصةة 2009لسةةنن 

 النحو التالي :

  الخطوة ااولى : العرض على السلطن التنفيذين المعنين بمو وع االتفاتين لموافاتنا برأيها الفني بمأظ

ريعات الوطنين ومع الواتع العملي تمكانين تطبيق االتفاتين مظ خالل مقارنن بنود االتفاتين مع التمةةةةةةة

للتطبيق والممارسةةن العملين ، ومظ ثم التوصةةين بمةةأظ تمكانين التصةةديق على االتفاتين أو االسةةترمةةاد 

 بنصو  التوصين عند تعديل التمريعات مظ عدمه .

 رد الخطوة الثانين : في حال ارتأت السةةةةةةةلطن التنفيذين المعنين تمكانين التصةةةةةةةديق ، تقوم واارة الموا

البمرين والتوطيظ برفع المو وع تلى م لس الواراء ممفوعا  برأي السلطن التنفيذين المعنين ووحدة 

 المعاهدات واالتفاتيات الدولين بواارة الخار ين والتعاوظ الدولي للن ر فيه واتخاذ ترار بمأنه .

 أو المعاهدة الدولين ، يتم  الخطوة الثالثن : في حال موافقن م لس الواراء على االن مام تلى االتفاتين

 عرض المو وع على الم لس الوطني االتحادي لدراسته وتبداء الرأي .

  الخطوة الرابعن : في حال موافقن الم لس الوطني على التصةةةةةةةديق على االتفاتين يتم رفع االتفاتين

 للم لس ااعلى لالتحاد ، أما في حال عدم الموافقن فيتم حف  المو وع .

 يرة : فتتمثل في عرض االتفاتين على الم لس ااعلى لالتحاد ممةةفوعا  بتوصةةين ال هات الخطوة ااخ

السةةةةابقن بالتصةةةةديق ، أي أظ اسةةةةتكمال العرض ليصةةةةل تلى العرض على الم لس ااعلى ممةةةةروط 

 بموافقن السلطن التنفيذين المعنين مبدئيا .

هات المعنين في السةةةةلطن التنفيذين ، والتى ون را  اظ  ميع االتفاتيات سةةةةالفن الذكر تد تم عر ةةةةها على ال 

ارتأت عدم تمكانين التصةةةةةةديق في الوتت الحالي ، فلم يتم رفع تل  االتفاتيات تلى م لس الواراء أو الم لس 

  الوطني االتحادي ليصل في النهاين تلى الم لس ااعلى .

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

ا بما جاء في الرد، وتأمل في إستكمال اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقية على السلطة  - أخذت اللجنة علما

 المختصة بالتصديق. 

* * * 

 الحريات والحقوق النقابيةبشأن  1977 ( لسنة 8اإلتفاقية العربية رقم )  -ب

مظ دولن اإلمارات (  8وصةةةل تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ن الل نن حول اإلتفاتين العربين رتم ) 

 و اء الرد على النحو التالي:، العربين المتحدة 
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 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ على هل تم عرض االتفاقية  -1

 نعم 

 ال

 دولتكم الموقرة؟من هي السلطة المختصة بالتصديق في  -2

تم رفع نسةةةةةخن مظ االتفاتين الى م لس الواراء إلبداء الرأي الفني بمةةةةةأنها تبل احالتها الى الم لس 

 ااعلى لالتحاد، كونه السلطن المختصن بالتصديق على االتفاتيات والمعاهدات الدولين.

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ -3

 التصديق                                

 أخذ العلم 

 تر اء التصديق 

 عدم التصديق                               

 

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

 نعم 

 ال

 ير ى تحديد هذه الصعوبات. )نعم(، * في حالن اإل ابن ب

التغطين التمةةةةةريعين الالامن بمو ب نصةةةةةو   يق على االتفاتين ن را لعدم توفرتو د صةةةةةعوبن في التصةةةةةد

وهو بمةةةةةةةأظ ال معيات ذات النفع العام  2008( لسةةةةةةةنن 2القانوظ الوطني، بحيث اظ القانوظ االتحادي رتم )

التمةةةةةةةريع الحاكم للتن يمات العمالين في دولن االمارات العربين المتحدة، ما اال لم يصةةةةةةةل الى المسةةةةةةةتوة 

 يما يتعلق بإ راءات تكويظ التن يم العمالي والبدء في ممارسن نماطه.المعياري الذي تحدده االتفاتين ف

هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن )سياسية، اقتصادية،  -5

 اجتماعية... الخ(؟ 

 نعم 
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 ال

 ير ى تحديد هذه الصعوبات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

سياسين أو ا تماعين تحول دوظ التطبيق ولكظ تو د بعض الصعوبات العملين ال تو د صعوبات اتتصادين أو 

التي تتطلب اي اد صةةةةةةيغ مناسةةةةةةبن تسةةةةةةاعد على الوصةةةةةةول الى المعايير العربين في تكويظ من مات العمال 

وتراعي في ذات الوتت االعتبارات المترتبن على التركيبن المتفردة لسوه العمل في الدولن مظ حيث االرتفاع 

 لملحو  لنسبن العامليظ اال انب في القطاع الخا .ا

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

 مستقبال؟ 

 نعم

 ال 

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟  -7

 نعم

 ال 

 االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟هل تم االسترشاد بأحكام  -8

 نعم 

 ال

 ير ى بياظ النصو  التي تم فيها االسترماد.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

، مبدأ حرين التن يم مسةةةترمةةةدة في ذل  باتفاتين العمل العربين  2008( لسةةةنن 2ن  القانوظ االتحادي رتم )

المةةعب للتعبير عظ آرائهم بمةةكل تانوني ومن م وبما محل الدراسةةن مظ حيث الن  على حق  ميع طوائف 

ال يتعارض مع المصةةلحن العامن مظ خالل تكويظ  معيات ذات نفع عام لتمثيلهم، وتكفل القانوظ بحيث تكوظ 

الع وين فيها مفتوحن لل ميع ، كم تكفل للمؤسسيظ الحرين الكاملن في و ع الن ام ااساسي وتحديد مروط 

 راءات تبولها وتسقاطها وحقوه ااع اء ووا باتهم ، وطريقن تكويظ م لس اإلدارة الع وين وأنواعها وت

 وتحديد اختصاصاته ون ام العمل فيه.

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ه -9
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 نعم

 ال 

بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشةةيا مع هل تم التنسةةيق مع منظمات أصةةحاب األعمال والعمال في  -10

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

 نعم 

 ال

 ير ى بياظ رأي المن مات التي تم التنسيق معها.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

ثلي من من أصةةةةةحاب عند تعداد تقارير الرد على االتفاتيات، يتم ترسةةةةةال نسةةةةةخن مظ التقرير تلى كل مظ مم

االعمال )اتحاد غرف الت ارة والصةةناعن بدولن االمارات العربين المتحدة(، ومن من العمال ) معين التنسةةيق 

لل معيات المهنين العاملن في الدولن( مع طلب موافاتنا بمالح اتهم بمةةةةةةةأظ التقرير المرفق وسةةةةةةةوف نوافي 

 مها.بم رد استال -تظ و دت–المن من بنسخن عظ مالح اتهم 

  :الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير 

 إدارة المنظمات الدولية / وزارة الموارد البشرية والتوطين.

  :04/10/2018التاريخ 

 البريد اإللكتروني :IOD@mohre.gov.ae 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

ا بما جاء في الرد، وتأمل في إستكمال اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقية على السلطة  - أخذت اللجنة علما

 المختصة بالتصديق. 

* * * 

 

 المفاوضة الجماعية    بشأن  1979 ( لسنة 11اإلتفاقية العربية رقم )  -ج

( مظ مظ دولن  11العربين رتم ) وصل تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ن الل نن حول اإلتفاتين 

 اإلمارات العربين المتحدة ، و اء الرد على النحو التالي:

 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ على هل تم عرض االتفاقية  -1
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 نعم 

 ال

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ -2

حالتها الى الم لس تتم رفع نسةةةةةةةخن مظ االتفاتين الى م لس الواراء إلبداء الرأي الفني بمةةةةةةةأنها تبل       

 ااعلى لالتحاد، كونه السلطن المختصن بالتصديق على االتفاتيات والمعاهدات الدولين.

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ -3

 التصديق                  

 أخذ العلم 

 تر اء التصديق 

 عدم التصديق                 

 

 

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

 نعم 

 ال

 ير ى تحديد هذه الصعوبات. )نعم(، * في حالن اإل ابن ب

تو د صةةةةعوبن في التصةةةةديق على االتفاتين ن را لعدم توفر التغطين التمةةةةريعين الالامن بمو ب نصةةةةو    

 القانوظ الوطني.

هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيـةةةةةةـةةةةةةة حـةةةةةةـةةةةةةتى اآلن )سياسية، اقتصادية،  -5

 اجتماعية... الخ(؟ 

 نعم 

 الصعوبات.ير ى تحديد هذه )نعم(، * في حالن اإل ابن ب
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هنا  صعوبات عملين وتمريعين تحول دوظ التصديق على اتفاتين العمل العربين بمأظ المفاو ن ال ماعين،   

فاوض ال ماعي  بإ راء الت ين  ين المعن مال مات الع ين  –حيث اظ التن ي فات قا لن  االت لن  –وف ها في دو تمثل

ن العاملن في نطاه الدولن والتي تم في ع ةةةويتها اامارات العربين المتحدة،  معين التنسةةةيق لل معيات المهني

كافن ال معيات المهنين بالدولن ومظ خاللها كافن المهنييظ، وال تمةةةةةةةمل العامليظ في كافن تطاعات النمةةةةةةةاط 

 االتتصادي بالدولن وفقا لن  المادة االولى مظ االتفاتين.

 

دف تسهيل التصديق على االتفاقية هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سابقة الذكر، به -6

 مستقبال؟ 

 نعم

 ال 

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟  -7

 نعم 

 ال

 

 

 ير ى تو يل هذه اإل راءات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

ين لدراسةةةةةةةةاتها   لدول ين وا فاتيات العرب تقوم واارة الموارد البمةةةةةةةرين والتوطيظ بمرا عن كافن االت

ومقارنتهـةةـةةـةةـةةـةةـةةـةةا بالتمريعات الوطنين، تمهيدا لرفع االتفاتيات التي يمكظ التصديق عليها بعد تطالع 

أو عدم بأسةةةةةةةباب اتتراح التصةةةةةةةديق م لس الواراء عليها الى الم لس االعلى لالتحاد ممةةةةةةةفوعن 

 التصديق.

 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ -8

 نعم 

 ال

، تد عرف في الباب التاسةةةةةةةع منه منااعات العمل  1980( لعام 8حيث اظ تانوظ العمل رتم )

نن 48/1ال ماعين و حدد ت راءات  وخطوات معال تها ،كما اظ القرار الوااري رتم ) ( لسةةةةةةة
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في مةةأظ تمةةكيل ل اظ التوفيق لتسةةوين المنااعات ال ماعين تد أتر باظ يتم في كل دائرة  1980

عمل تمةةكيل ل نن توفيق تخت  بتسةةوين المنااعات ال ماعين وديا طبقا لإل راءات المنصةةو  

( مظ القانوظ ، كما اظ الواارة تد اتخذت عدد مظ المبادرات 154،155،156عليها في المواد )

مال ت راء التفاوض فيما يتعلق بمنااعات العمل الفردين أو ال ماعين، خاصن فيما تؤمظ للع ىالت

 .عالتات العمليتعلق باا ر و السكظ المناسب و وسائل االنتقال وتنهاء 

 

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ه -9

 نعم

 ال 

مع منظمات أصةةحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشةةيا مع هل تم التنسةةيق  -10

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

 نعم 

 ال

 

 المن مات التي تم التنسيق معها. ير ى بياظ رأي)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

يتم ترسةةةةةال نسةةةةةخن مظ التقرير تلى كل مظ ممثلي من من أصةةةةةحاب عند تعداد تقارير الرد على االتفاتيات، 

االعمال )اتحاد غرف الت ارة والصةةناعن بدولن االمارات العربين المتحدة(، ومن من العمال ) معين التنسةةيق 

لل معيات المهنين العاملن في الدولن( مع طلب موافاتنا بمالح اتهم بمةةةةةةةأظ التقرير المرفق وسةةةةةةةوف نوافي 

 بم رد استالمها. -تظ و دت–سخن عظ مالح اتهم المن من بن

 :الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير 

  .إدارة المنظمات الدولية / وزارة الموارد البشرية والتوطين 

  :04/10/2018التاريخ 

 البريد اإللكتروني :IOD@mohre.gov.ae 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:
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ا بما جاء في الرد، وتأمل في إستكمال اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقية على السلطة  - أخذت اللجنة علما

 المختصة بالتصديق. 

* * * 

 

 الخدمات االجتماعية العماليةبشأن  1983( لسنة  16اإلتفاقية العربية رقم )  -د

( مظ مظ دولن  16وصل تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ن الل نن حول اإلتفاتين العربين رتم ) 

 اإلمارات العربين المتحدة ، و اء الرد على النحو التالي:

 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ على هل تم عرض االتفاقية  -1

 نعم □

 

 دولتكم الموقرة؟من هي السلطة المختصة بالتصديق في  -2

تم رفع نسةةةةةةخن مظ االتفاتين الى م لس الواراء إلبداء الرأي الفني بمةةةةةةأنها تبل احالتها الى الم لس ااعلى 

 لالتحاد، كونه السلطن المختصن بالتصديق على االتفاتيات والمعاهدات الدولين.

 

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ -3

 أخذ العلم □

 لمزيد الدراسةإرجاء التصديق  □

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

 ال 

 

هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن )سياسية، اقتصادية،  -5

 اجتماعية... الخ(؟ 

 ال □
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سية وال عملية سيا تحول دوظ التصديق على االتفاتين، كوظ  ال توجد صعوبات اقتصادية وال اجتماعية وال 

دولن االمارات عند تصدارها اي تمريع تعمل على االطالع واالستعانن بأحكام اتفاتيات العمل العربين كوظ 

هذه االحكام تعد مسةةةةةتويات عمل مظ ال ةةةةةرورة تطبيقها وتعمالها واتعيا  وعمليا  لتحقيق االهداف المنمةةةةةودة 

 منها.

 

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

 مستقبال؟ 

 نعم □

 ير ى تقديم هذه التصورات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

أظ واارة الموارد البمةةرين والتوطيظ دائما ما تقوم بمرا عن كافن االتفاتيات والمواثيق العربين ومنها 

اتفاتيات العمل العربين، وذل  بمةةةةةكل دوري لالسةةةةةتفادة مظ تو هاتها في تطار تطوير التمةةةةةريعات 

 المتعلق بالخدمات اال تماعينالوطنين 

 

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟  -7

 نعم □

 ير ى تو يل هذه اإل راءات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 حيث تم عرض االتفاتين على ال هات المختصن.      

 

 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ -8

 نعم □

 ير ى بياظ النصو  التي تم فيها االسترماد.)نعم(، ب* في حالن اإل ابن 

كل ما مظ مأنه الخدمات اال تماعين العمالين فتن  المادة  1980( لسنن 8ين م القانوظ االتحادي رتم )

 :على أنه ( مظ الباب الخامس المتعلق بسالمن العمال ووتايتهم ورعايتهم الصحين واال تماعين،101)
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عماال في مناطق بعيدة عظ المدظ وال تصل اليها وسائل المواصالت العادين،  على كل صاحب عمل يستخدم

 أظ يوفر لهم الخدمات اآلتين:

  :وسائل االنتقال المناسبة -
ومريحن  نمنآائل نقل ل ميع العمال، حيث تكوظ تو د في دولن اإلمارات العربين المتحدة عدة وس 

 ومكيفن وتكوظ ممياة بلوظ معيظ.

نقل في الدولن ومنها: الباصات التابعن للمركات، السيارات الخاصن، أ رة التاكسي،  هنا  عدة وسائل

 المترو.

م في مأظ تحديد المناطق واالماكظ البعيدة عظ 1981( لسنن 27/1وبناء على القرار الوااري )

بناء م، فقد حدد القرار 1980( لسنن 8العمراظ والممار تليها في تانوظ تن يم عالتات العمل رتم )

مظ القانوظ بعض المناطق البعيدة عظ المدظ التي ال تصل اليها وسائل  101على مفهوم المادة 

المواصالت العادين، حيث افاد تو د بعض المناطق ال تستطيع المواصالت العامن الوصول اليها 

ل مثل السيارات والباصات وانما عظ طريق ال و مثل الطائرة المروحين أو عظ طريق البحر مث

 السفظ.

وأفاد القرار اي ا  في المادة االولى الفقرة الثانين: وتعتبر مظ المناطق البعيدة كذل  كل منطقن عمل تبعد 

 عظ أترب مدينن أو ترين بخمسن وعمريظ كيلومتر وال تصل تليها وسائل المواصالت العامن.

  :السكن المالئم -
 متراطات وفقا  لمعايير مظ اال ا  اعتمدت واارة الموارد البمرين والتوطيظ عدد

العمل الدولين والتي ي ب على كل صاحب عمل توفيرها في السكنات العمالين 
 )مرفق امتراطات السكظ العمالي(

 ( لسنن 212مرفق القرار الوااري رتم )في مأظ اعتماد دليل المعايير  2014
 عامل.لمخص  الستيعاب أتل مظ خمسمائن العامن للسكظ العمالي ال ماعي ا

 رفق دليل معايير السكظ العمالي والخدمات الملحقن به المخصصن الستيعاب م
 اتل مظ خمسمائن عامل.

 

كما تامت الواارة بإطاله مبادرة وهي عبارة عظ مسابقن )أسعد سكظ عمالي( ويتم منحها للمنمآت التي 

تحرا أعلى مؤمرات في نتائج التقييم على كافن معايير ال ائاة ويتم منل الفائايظ درع الواارة للسعادة 

 وشهادة تقدير.

ات االساسين ووسائل الراحن" ويممل توفير االحتيا “وتت مظ معايير المسابقن معياريظ أولهما معيار  

غرفن للتطبيب، وو ود متخص ، وتوفير برادات اامظ في السكظ واستحداث مركا صحي أو عيادة أو 

 مياه مرب كافين، وتوايع العمال بمساحات أكبر مظ الن ام المتبع في الواارة.

لمقرر في ن ام الواارة وتوفير   كما يت مظ المعيار ااول توفير أعداد مظ الحمامات أكثر مظ ا  

عامال وايادة عدد خاائظ المالبس للعمال  15مطابخ وصاالت طعام بمعدل مطبخ وصالن واحدة لكل 

 .وتوفير صندوه للمقترحات في  ميع السكنات
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، حيث يت مظ توفير خدمن اإلنترنت في الغرف «الرفاهين واسعاد العامل»أما المعيار الثاني، فهو 

كظ، وتنسيق فعاليات م تمعين وعمل دوري لكرة القدم أو كريكت. كما يممل المعيار الثاني، ومرافق الس

توفير مرافق ترفيهين وريا ين، بما يتناسب مع ح م السكظ وتمكاناته، وو ع صندوه اامنيات في كل 

 .سكظ، وتلبين أمنين لعامل واحد كل ثالثن أمهر

مسابقن »يظ المساعد لمؤوظ التفتيش، أظ االمترا  في وأو ل وكيل واارة الموارد البمرين والتوط

 عامل فأكثر. 5000، هو اختياري للمركات التي لديها «حافلن السعادة

 م في المادة الثانين:1981( لسنن 27/1امار القرار الوااري رتم )

دة كلها ويحدد واير العمل والمؤوظ اال تماعين بقرار منه المناطق التي ينطبق عليها حكم هذه الما

أو بع ها وفيما عدا المواد الغذائين تكوظ الخدمات الممار اليها في هذه المادة على نفقن صاحب 

 مرفق القرار( (العمل وال ي وا تحميل العامل ميئا منها. 

 

  :المياه الصالحة للشرب -
الواارة حيث مراف مظ إمرب وباردة للعامل اثناء العمل بيقوم صاحب المركن بتوفير مياه صالحن لل

تقوم الواارة بايارات ميدانين الى مواتع العمل لإلمراف على ذل  واخذ المالح ات والمقترحات مظ 

 العمال.

 : المواد الغذائية المناسبة -
 للعمال أثناء العمل في المواتع. يقوم صاحب العمل بتوفير و بات افطار وو بات منتصف النهار

  :وسائل االسعافات الطبية -

  صاحب عمل أظ يعد صندوتا  أو صناديق لإلسعافات الطبين ماودة باادوين وااربطن على كل
والمطهرات وغيرها مظ وسائل اإلسعاف التي تقررها الواارة. ويخص  صندوه تسعاف لكل 

مئن عامل، ويو ع الصندوه في مكاظ  اهر، وفي متناول يد العامل، ويعهد باستعماله الى 
  الطبين. متخص  في تقديم االسعافات

  على صاحب العمل التقيد بتدابير الصحن والسالمن، واإلنارة والتهوين وغرف الطعام وتأميظ المياه
يعكر ال و مظ غبار ودخاظ، وتحديد االحتياطات الوا ب  الصالحن للمرب، والن افن وتصفين ما

 اتخاذها  د الحريق، والتيار الكهربائي.

 هر مظ مكاظ العمل تعليمات مفصلن بمأظ وسائل منع على كل صاحب عمل أظ يعلق في مكاظ  ا
الحريق، وحماين العمال مظ ااخطار التي تد يتعر وظ لها أثناء تأدين عملهم، وذل  باللغن العربين 

 وعند اللاوم بلغن أخرة يفهمها العامل.

   على صاحب العمل تكليف طبيب أو أكثر لفح  عماله المعر يظ لخطر اإلصابن بأحد
المهنين المحددة مظ تبل الواارة، وذل  بمكل دوري، مرة على ااتل كل ستن أمهر، اامراض 

 وكذل  في ملفات أولئ  العمال. وأظ يثبت نتي ن ذل  الفح  في س الته،

  على كل صاحب عمل أظ يوفر وسائل الوتاين المناسبن لحماين العمال مظ أخطار اإلصابات
لعمل، وكذل  أخطار الحريق، وسائر ااخطار التي تد واامراض المهنين التي تد تحدث أثناء ا

تن م عظ استخدام اآلالت وغيرها مظ أدوات العمل، كما ي ب عليه اتباع كافن أساليب الوتاين 
 ااخرة التي تقررها الواارة.
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 تقوم الواارة بو ع امتراطات للصحن والسالمن المهنين وتلام المركات بالمو وعات التالين:     

 و ود أهداف وا حن ومحددة للصحن والسالمن المهنين مع تياس تحقيقها.  -1

 و ود سياسن وا حن للصحن والسالمن المهنين متاحن لكافن العمال باللغن التي يفهمونها. -2

 و ود ا تماعات دورين للصحن والسالمن المهنين بيظ العمال واإلدارة. -3

 صحن والسالمن المهنين.االلتاام بتدريب العمال على القواعد ااساسين لل -4

 و ود تدريب دوري على خطن تخالء الطوارئ الخاصن بالموتع. -5

 و ود ن ام لتقييم المخاطر. -6

 و ود س الت صيانن دورين للمعدات / اا هاة الميكانيكين الخطرة. -7

 و ود آلين للتبليغ وتس يل ومتابعن الحوادث واإلصابات. -8

 و ود س ل للحوادث. -9

 ساعن. 24عظ طريق تنوات الواارة الرسمين خالل  اإلبالغ عظ اصابات العمل -10

 أمهر. 3تقديم احصائين اصابات العمل تلى الواارة كل  -11

 و ود ملفا  طبيا  لكل عامل يحتوي على نتائج الفح  الطبي والعالج واامعن والفترة التي يتغي -12

 ب فيها العامل بسبب المرض.

 يفهمها العمال(. و ود لوحن ارمادات السالمن باللغتيظ )عربين، ولغن -13

 االلتاام بتوفير وسائل اإلسعافات ااولين. -14

 و ود حوا ا على الساللم مظ كال ال انبيظ ومصممن بطريقن تقلل مظ مخاطر السقوط. -15

االلتاام بتوفير المالبس ومعدات الوتاين المخصين الالامن لحماين العمال م انا والتي تتناسب  -16

 وطبيعن وخطورة العمل.

 

 

 :ه والنشاط الرياضيوسائل الترفي -
اليوم »تن م واارة الموارد البمرين والتوطيظ في كل عام م موعن مظ الفعاليات االحتفالين بمناسبن 

وذل  على مستوة الدولن « عمالنا نبض أعمالنا»تم اختيار معار  2018وفي عام « العالمي للعمال

  .2018مايو  5مايو وحتى  1خالل الفترة مظ 

العوبد وكيل الواارة المساعد لمؤوظ التفتيش أظ احتفال الواارة بيوم العمال العالمي وأكد ماهر حمد 

يأتي في تطار حرصها واهتمامها ب ميع فئات العمال باعتبارهم طرفا  رئيسيا  في عملين اإلنتاج ومريكا  

ستقرار سوه في التنمين التي تمهدها الدولن، بالتوااي مع  ماظ مصالل أصحاب العمل بما يؤدي تلى ا

 .العمل

وأو ل أظ الفعاليات تستهدف التأكيد على أهمين ثقافن المسؤولين الم تمعين وترسيخ مبادئ احترام تيمن 

 العمل والتوعين بالقيم اإلنسانين ااصيلن. 

وأمادت الواارة بالدور الم تمعي الفاعل الذي يقوم به مركاء الواارة االستراتي يوظ مظ ال هات 

خاصن في االحتفال بهذه المناسبن المهمن التي ستمهد تن يم فعاليات عدة بإمارات الدولن الحكومين وال

 .المختلفن تت مظ م موعن مظ اانمطن التثقيفين والترفيهين والريا ين للعمال
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باإل افن تلى تكريم  2018-2017تامت الواارة بتن يم حفال  أطلقت خالله تقرير حقوه العمال 

 .سعادة العمالالمعنييظ ببرنامج 

وكرم معالي ناصر بظ ثاني الهاملي خالل الحفل مركاء الواارة االستراتي ييظ الفائايظ بمسابقات فئات 

 ."برنامج سعادة العمال" الذي تنفذه الواارة بالتعاوظ مع البرنامج الوطني للسعادة واالي ابين

وذل  انس اما  مع البرنامج الوطني  أطلق الواارة مبادرة إلسعاد العمال تتمثل في )حافلن السعادة(،

للسعادة واالي ابين والذي يهدف للوصول تلى كافن فئات العمالن في الدولن وللتعرف على ما يسعدهم في 

 طبيعن العمل في دولن اإلمارات العربن المتحدة. 

 

 اقية؟هل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتف -9

 ال □

 

هل تم التنسةةيق مع منظمات أصةةحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشةةيا مع  10

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

 نعم □

 

 

 ير ى بياظ رأي المن مات التي تم التنسيق معها.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

تقارير الرد على االتفاتيات، يتم التنسيق مع ممثلي من من أصحاب االعمال )اتحاد غرف الت ارة عند تعداد 

والصةةةةناعن بدولن االمارات العربين المتحدة(، ومن من العمال ) معين التنسةةةةيق لل معيات المهنين العاملن في 

 ف اإلنتاج الثالث.الدولن( في مأظ نصو  الردود بحيث يكوظ الرد مراعي مظ و هن ن ر كافن أطرا

  :الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير 

 إدارة المنظمات الدولية / وزارة الموارد البشرية والتوطين.

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

ا بما جاء في الرد، وتأمل في إستكمال اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقية على السلطة  - أخذت اللجنة علما

 المختصة بالتصديق. 

* * * 
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 مملكة البحرين -3    

 

 المرأة العاملةبشأن  1976 سنة( ل 5 اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

، مملكن البحريظ مظ(  5 حول اإلتفاتين العربين رتم )وصل تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ن الل نن 

 :التاليو اء الرد على النحو 

 هل تم عرض االتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ -1
 نعم

 من هي الجهة المختصة بالتصديق؟ -2
فإظ م لس الواراء الموتر هو وفقا  لما يمير تليه دستور البالد والممارسات المتبعن على المستوة الوطني، 

 السلطن المعنين بالتصديق تلى  انب م لسي المورة والنواب.
 ما هو االجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ -3

 تر اء التصديق
 هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟ -4

 ال تو د أين صعوبات تمريعين.
 
تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن )سياسية، اقتصادية، اجتماعية.. هل هناك صعوبات أخرى  -5

 الخ(؟
 ال تو د.

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

 

 هل تم اتخاذ اجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟ -7
الممرع البحريني بصورة مستمرة على تطوير التمريعات الوطنين لتتواكب مع المست دات االتليمين يعمل 

 والدولين في كافن الم االت.

وتعتبر التمريعات البحرينين المعنين بالمرأة، مظ التمريعات المتطورة، تذ يهتم الممرع البحريني على اظ 
تؤدي دورها في دفع ع لن التنمين االتتصادين، دوظ اإلخالل تمنل المرأة المايد مظ الماايا والحقوه بحيث 

بدورها نحو أسرتها. وال يمكظ تغفال مساعي الم لس ااعلى للمرأة في هذا الم ال، والتي تعمل على اإلعالء 
مظ مأظ المرأة في الم تمع مظ خالل توفير الرعاين الصحين الماملن، وتلاامين وم انين التعليم، وخلق فر  

 للمرأة بماايا وحقوه مساوين للر ل.عمل 

 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ -8
استرمدت مملكن البحريظ بالعديد مظ أحكام االتفاتين عند صياغتها لقانوظ العمل في القطاع ااهلي، ومنها 

 على سبيل المثال ال الحصر:
تمغيل العمال على النساء العامالت دوظ تمييا بينهم متى ما تماثلت سرياظ كافن ااحكام التي تن م  .1

 أو اع عملهم، وتعبر هذا تصريل مبامر لح ر التمييا بيظ ال نسيظ.
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 تمتع المرأة بكافن الحماين واالمتيااات التي ن  عليها تانوظ العمل. .2
 تتمتع المرأة بامتيااات ت افين تممل: .3

  ليال  واالستثناء عدم تمغيلهظ ليال  في بعض المهظ، وذل  تمميا  مع السماح بتمغيل النساء نهارا  أو
 معايير العمل العربين التي تح ر التفرتن بيظ الر ل والمرأة في هذا الم ال.

  رفع مقدار ت ااة الو ع تلى ستيظ يوما  مدفوعن اا ر بدال  مظ خمسن وأربعيظ يوما  في القانوظ
 السابق.     

 ملن بالحصول على ت ااة بدوظ أ ر لرعاين طفلها الذي لم يت اوا ست سنوات السماح للمرأة العا
بحد أتصى ستن أمهر في المرة الواحدة ثالث مرات طوال مدة خدمتها ، وهذه اإل ااة مستحدثن لم 

 تكظ مو ودة في القانوظ السابق.

 صم مظ رصيد الن  على ت ااة عدة الوفاة لتكوظ مهر بأ ر كامل وثالثن أمهر وعمرة أيام تخ
اإل ااات السنوين للعاملن أو بدوظ راتب تذا لم يكظ لها رصيد مظ هذه اإل ااات، وهذه اإل ااة 

 مستحدثن بهدف تحقيق المساواة بيظ العامالت في القطاع الحكومي والقطاع الخا .
ها أو ال حر  الممرع البحريني على حماين المرأة العاملن مظ بعض أمكال العمل التي ال تليق بكرامت .4

تتالءم مع تدراتها و طبيعن تكوينها ذل  تلى  انب بعض ااعراف أو العادات المستمدة مظ الديظ اإلسالمي 
 2013( لسنن 32التي ال تسمل بعمل المرأة في بعض المهظ. وفي هذا الم ال، صدر ترار واير العمل رتم )

ا القرار تمغيل النساء في ااعمال المذكورة بمأظ تحديد ااعمال التي يح ر تمغيل النساء فيها. ويح ر هذ
( وتممل العمل في ااماكظ ذات الحرارة المرتفعن أو ااعمال التي تتطلب  هدا   سمانيا  1في المادة رتم )

( مظ القرار عددا  مظ 2كبيرا ، وكذل  التعامل مع المواد الكيميائين الخطيرة كالرصا . بينما تناولت المادة )
يح ر تمغيل النساء الحوامل فيها، كااعمال التي تتطلب التعرض لإلمعاعات ال ارة أو التعامل  ااعمال التي

 مع المواد الكيميائين والتي تؤثر بمكل مبامر على صحن المرأة وال نيظ.
 
 
 هل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ -9

البحريظ اتاحن المن من خبراتها ودعمها الفني لتعايا  هود الواارة لدة السلطن التمريعين المعنين مملكن  تقدر
 للتصديق على هذه االتفاتين، وسيتم طلب هذه المساندة حال الحا ن لها.

ا مع  -10 هل تم التنسيق مع منظمات اصحاب االعمال والعمال في بلدكم حين اعدادكم لهذا التقرير، تمشيا
 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17تقضيه المادة )ما 

تتواصل واارة العمل والتنمين اال تماعين مع طرفي االنتاج )أصحاب العمل والعمال(، بصورة مستمرة مظ 
خالل اللقاءات الدورين واال تماعين الثالثين، ويتم خاللها مناتمن المو وعات المست دة في سوه العمل بما 

 صالل طرفي العالتن. يخدم 
 كما اظ الواارة تاود طرفي االنتاج بنسخن عظ التقارير التي تعدها بمأظ تطبيق اتفاتيات العمل العربين.

 
 الجهة االدارية التي تولت اعداد هذا التقرير:

 تدارة االتصال

 25/09/2018 التاريخ:
 ir@mlsd@gov.bh البريد االلكتروني:

 

 

mailto:ir@mlsd@gov.bh
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

ا بما جاء في الرد، وتأمل  - إتخاذ اإلجراءات الالزمة للتصديق على اإلتفاقية، خاصة أخذت اللجنة علما

ا للرد ال تثير أية صعوبات تشريعية أو غيرها.    وهي وفقا

 

* * * 

 

 السالمة والصحة المهنيةبشأن  1976 سنة( ل 7 اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

، مملكن البحريظ مظ(  7 وصل تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ن الل نن حول اإلتفاتين العربين رتم )

 :التاليو اء الرد على النحو 

( لسنة 7االتفاقية العربية رقم )يرجى بيان النص التشريعي الذي صدقت عليه دولتكم الموقرة على  -1

 بشأن السالمة والصحة المهنية؟ 1977

( لسنن 7على اتفاتين العمل العربين رتم ) 1994( لسنن 2صدتت مملكن البحريظ بمو ب المرسوم رتم )

1977. 

يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصوص التشريعية السارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقية، وإن أمكن  -2

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

تمتل  مملكن البحريظ العديد مظ التمريعات الوطنين في م ال السالمن والصحن المهنين بدء بالباب الخامس 

اب ، حيث يمثل هذا الب2012( لسنن 36عمر مظ تانوظ العمل في القطاع ااهلي الصادر بالمرسوم رتم )

البنين ااساسين لكافن القرارات الواارين واآلليات ااخرة الصادرة في هذا الم ال، فقد تناول هذا الباب 

مسؤوليات كل مظ صاحب العمل والعامل فيما يخ  تن يم السالمن والصحن المهنين في موتع العمل، كما 

حق في اتخاذ العقوبات الواردة في تناول مسؤولين واارة العمل في الرتابن على  روف العمل وتعطائها ال

( مظ تانوظ العمل. وفي  وء هذا القانوظ صدرت العديد مظ القرارات الواارين على النحو 192المادة )

 (1)مرفق رقم التالي: 

 المــوضــــــــوع السنـة رقم القرار

 ح ر العمل وتت ال هيرة 2013 3

 المنمآت ومواتع العملحماين العمال مظ أخطار الحرائق في  2013 6

 تن يم السالمن والصحن المهنين في المنمآت 2013 8

 اإل راءات الالامن لإلبالغ عظ تصابات العمل واامراض المهنين 2013 12

تحديد المروط وااحوال وال روف ااخرة لتن يم تمغيل ااحداث وكذل  المهظ  2013 23
يح ر تمغيلهم فيها أو التي ت ر والصناعات وااعمال الماتن والخطرة التي 

 بصحن الحدث أو سالمته أو سلوكه ااخالتي تبعا  لمراحل السظ المختلفن
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 المــوضــــــــوع السنـة رقم القرار

 تعويض تصابات العمل 2013 30

 حماين العمال مظ أخطار الكهرباء في المنمآت ومواتع العمل 2013 31

اء واإلنماءات تحديد المروط واالحتياطات الالامن لحماين العمال في أعمال البن 2014 4
 والهندسن المدنين

 تحديد المروط واالحتياطات الالامن لحماين العمال مظ أخطار العمل بمعدات الرفع 2014 5

 وتاين العمال مظ المخاطر الطبيعين )الفيايائين( في المنمآت ومواتع العمل 2014 9

والسوائل سريعن االمتعال في حماين العمال مظ أخطار المواد الكيميائين والغااات  2014 15
 المنمآت ومواتع العمل

تحديد وتن يم الخدمات واالحتياطات الالامن لحماين العمال مظ أخطار غاليات  2014 28
 وأوعين البخار ومستودعات الهواء

تحديد المروط واالحتياطات الالامن لحماين العمال مظ المخاطر الميكانيكين وبيئن  2014 38
 العمل

 تحديد وتن يم الرعاين الصحين ااساسين لعمال المنمآت 2014 29

 م لس السالمن والصحن المهنين 2015 2

 

يرجى بيان النص التشريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصدق عليها قوة النفاذ بمجرد التصديق  -3
 الداخلية؟عليها مع بينان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات 

( مظ الدستور البحريني المل  حق تبرام المعاهدات بمرسوم، وتكوظ للمعاهدة توة القانوظ 37تعطي المادة )

( لسنن 7بعد تبرامها والتصديق عليها ونمرها في ال ريدة الرسمين، وبذل  أخذت االتفاتين العربين رتم )

( لسنن 2ريظ بمو ب المرسوم بقانوظ رتم )بمأظ السالمن والصحن المهنين التي صدتت عليها البح 1977

 صفن القانوظ بمو ب هذه المادة. 1994

 

هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب االعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين اعدادكم لهذا التقرير؟  -4
ا مع أحكام المادة )  ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.17وذلك تمشيا

العمل والتنمين اال تماعين مع طرفي االنتاج )أصحاب العمل والعمال(، بصورة مستمرة مظ تتواصل واارة 

خالل اللقاءات الدورين واال تماعين الثالثين، ويتم خاللها مناتمن المو وعات المست دة في سوه العمل بما 

ظ تطبيق لتي تعدها بمأيخدم صالل طرفي العالتن، كما اظ الواارة تاود طرفي االنتاج بنسخن عظ التقارير ا

 اتفاتيات العمل العربين.

 القسم الثاني

 التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية

 

 المادة األولى
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ي ب اظ تممل التمريعات العربين االحكام الخاصن بالسالمن والصحن المهنين في  ميع م االت العمل 
 على العمال مظ حوادث العمل وأمراض المهنن.وتطاعاته، كما ي ب اظ تممل أحكاما  خاصن بالتأميظ 

 يرجى بيان ما يلي:

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

تطبق أحكام االتفاتين على العامليظ في القطاعيظ العام و الخا ، حيث يطبق تانوظ العمل في القطاع ااهلي 

بينما يطبق تانوظ الخدمن المدنين  (،2)مرفق رقم العامليظ في القطاع الخا  على  2012( لسنن 36رتم )

( مظ تانوظ 16وتمير المادة ) (.3)مرفق رقم على العامليظ في القطاع الحكومي  2010( لسنن 48رتم )

صحين الخدمن المدنين تلى مسؤولين ديواظ الخدمن المدنين وال هات الحكومين ااخرة عظ و ع ن ام للرعاين ال

 والصحن والسالمن المهنين.

 

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

(، تذ يفصل 4مرفق رقم بإصدار تانوظ التأميظ اال تماعي ) 1976( لسنن 24ين م مرسوم بقانوظ رتم )

ت العمل. مظ حيث التمويل، والعناين الطبين، الباب الخامس مظ هذا القانوظ امتراطات التأميظ  د تصابا

والبدالت اليومين في حالن االصابن، والتعويض والمعاش في حالن تصابن العمل، واال راءات الوا ب اتخاذها 

 للتبليغ عظ اصابن العمل.

 

 المادة الثانية

المهنين، واحكام التأميظ ي ب مساواة  ميع العمال العرب بالعمال الوطنييظ في تطبيق احكام السالمن والصحن 
 مظ حوادث العمل وأمراض المهنن، وأحكام أن من التأهيل المهني.

 

 يرجى بيان ما يلي:

  هل تساوي تشريعاتكم العمال العرب الذين يعملون في دولتكم الموقرة بالعمال الوطنيين في تطبيق
 االحكام التالية:

o .السالمة والصحة المهنية 
o أمراض المهنة.التأمين من حوادث العمل و 
o .أنظمة التأهيل المهني 

عند تعريف تانوظ العمل في القطاع ااهلي العامل،  اء التعريف عام ومامل ل ميع العمال دوظ تحديد  نس 

 أو  نسين، تذ تم تعريفه بأنه "كل مخ  طبيعي يعمل لقاء أ ر لدة صاحب عمل وتحت تدارته أو تمرافه".
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تسري احكامه تلااميا  على  ميع العامليظ دوظ أي تمييا في ال نس أو كما اظ تانوظ التأميظ اال تماعي 

ال نسين أو السظ، مظ الذيظ يعملوظ بمو ب عقد عمل لمصلحن صاحب عمل أو أكثر أو لمصلحن منمأة مظ 

منمآت القطاع الخا  والقطاع التعاوني أو الممتر ، وكذل  العامليظ في المؤسسات والهيئات العامن ممظ 

بمأنهم ن  خا ، بغض الن ر عظ مدة العقد أو طبيعته أو مكله ومهما كاظ مبلغ أ ر العامل أو لم يرد 

نوعه، سواء أدة العمل طبقا  للعقد داخل البالد أو أدة لصالل صاحب العمل خار ها وسواء كاظ التكليف 

 بالعمل بالخارج لمدة محددة أو غير محددة.

 المادة الثالثة:

الخاصن بالسالمن والصحن المهنين ااسس الفنين الالامن ل ماظ السالمن والحماين ي ب اظ تت مظ االحكام 
 في:

 .اختيار موتع المنمأة 
 .االنماء والتمييد 
  .الوتاين مظ  ميع أخطار العمل 

 يرجى بيان ما يلي:

 .االشتراطات الفنية الالزمة لمراعاة احكام المادة السابقة 

  على ذلك.يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة 

( بمأظ السالمن والصحن المهنين في 5مرفق رقم ) 2013( لسنن 8( مظ القرار الوااري رتم )3تلام مادة )

صاحب العمل باتخاذ االحتياطات الالامن لحماين عماله مظ مخاطر بيئن العمل أثناء العمل، واستيفاء  المنمآت

 :ين، ويلتام على ااخ  باآلتي ميع المتطلبات القانونين في م ال السالمن والصحن المهن

 .توفير معدات عمل آمنن وصيانتها بحيث ال تمكل خطرا  على سالمن وصحن العامليظ .1
 ماظ سالمن استعمال أو حمل أو نقل أو تخايظ الب ائع أو المواد بحيث ال تمكل خطرا  على سالمن  .2

 .و صحن العامليظ
 .لوا ب عليه مراعاتهاتحاطن العامل علما  بمخاطر مهنته ووسائل الوتاين ا .3
 .توفير التدريب الالام ل ميع العامليظ لديه كل فيما يخ  عمله .4
 .توفير اإلمراف المناسب والمالئم ل ميع العمليات التي تنفذها المنمأة .5
توفير المعلومات واإلرمادات الالامن ل ميع المتوا ديظ في مواتع العمل التابعن له على أظ تكوظ  .6

 .العربين ت افن تلى لغات أخرة يفهمها العمال، بما ي مظ الحفا  على سالمتهم وصحتهممكتوبن باللغن 
 . ماظ سالمن موتع العمل ومنافذه بحيث تكوظ آمنن لتأدين العمل وخالين مظ ااخطار .7
 .توفير بيئن عمل آمنن ومرافق صحين مالئمن .8
 .توفير معدات وتاين مخصين مالئمن لطبيعن العمل .9

خدمات اإلسعاف ااولي والتدخل الطبي في الحاالت الطارئن والعا لن في مواتع توفير مستلامات  .10
 العمل.
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 المادة الرابعة

يحدد تمريع كل دولن اال راءات والوسائل الكفيلن بسالمن بيئن العمل وحماين البيئن الم اورة والمحاف ن عليها 
 المستوة الصحي المتعارف عليها علميا .مظ مخاطر النماط المااول، بحيث تكوظ بيئن العمل وال وار في 

 يرجى بيان ما يلي:

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

بمأظ تن يم وسائل الوتاين مظ أمراض المهنن واالحتياطات  1978( لسنن 3( مظ القرار رتم )11تن  المادة )

 مرفقالصحين الالامن لحماين العمال أثناء العمل على التالي: 

على صاحب العمل اتخاذ الوسائل العلمين والمناسبن التي تحددها تدارة الصحن العامن لمنع أو تقليل أو تاالن 

 ااخطار الصحين في أماكظ العمل وعلى ااخ  مراعاة ما يلي:

 أظ تكوظ مااولن العمليات الصناعين وغيرها غير  ارة بصحن العمال أو سالمتهم. .1
التخل  مظ المواد ال ارة بالصحن والي تتولد أثناء العمليات الصناعين مع مراعاة ح ب اإلمعاعات  .2

 الخطرة عظ العمل.

بمأظ تن يم السالمن والصحن المهنين داخل المنمآت  2013( لسنن 8( مظ القرار )5كما تن  المادة رتم )

 مرفقعلى أظ: 

ال ي وا تكليف أي عامل بممارسن أي نماط مهني يت مظ خطرا   اهرا  أو م اافن تمكل تهديدا  مبامرا  

 :لصحته أو حياته أو سالمته أو للغير، ما لم تتوفر لديه االمتراطات اآلتين

 .رة البدنين والعقلين والنفسين المالئمن لمتطلبات هذا النماطالمقد .1
 المعرفن والتدريب والخبرة المهنين المؤهلن للقيام بإن اا النماط بطريقن آمنن. .2
 الوعي والتدريب الوتائي الكافي لتطبيق تواعد وت راءات الحماين المحددة لعمله. .3

من اخطار النشاط المزاول بحيث تبقى في المستوى  هل تضمن تشريعاتكم ما يكفل حماية البيئة المجاورة

 الصحي المطلوب؟

على أنه يتو ب على كل صاحب عمل أظ يتخذ  مرفق 2013( لسنن 8( مظ القرار رتم )6تن  المادة رتم )

اإل راءات واالحتياطات الالامن لحماين اامخا  المتوا ديظ بمواتع العمل أو بالقرب مظ مواتع عمله 

 ت ااخرة.وعمال المنمآ

 المادة الخامسة

 ي ب العمل على توفير السالمن والصحن المهنين وتحقيق  روف انسانين للعمل اآلمظ عظ طريق:

 حماين العامل مظ اخطار العمل واآلالت، وحمايته مظ اا رار الصحين. .أ
 و ع االمتراطات الالامن لتحسيظ بيئن ووسائل العمل. .ب
 و روفه، وبيظ اامخا  المكلفيظ به مظ النواحي الصحين والفنين. مراعاة تحقيق التالؤم بيظ نوع العمل .ج
توعيه وتدريب العامليظ على وسائل السالمن وتوفير أدوات الوتاين المخصين وتدريب العمال على  .د

 استخدامها.
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تدار  ما تد ينمأ مظ ا رار تصيب العامل صحيا  او ا تماعا  نتي ن عمله والعمل على معال تها ومعال ن  .ه
 يتخلف عنها. ما
حماين وسائل االنتاج مظ انماءات وآالت ومواد وغير ذل . ويحدد تمريع كل دولن االحكام الالامن لتن يم  .و

 هذه االحتياطات.
 يرجى بيان ما يلي:

  ا تحقق الغرض من هذه المادة؟ يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة هل تتناول تشريعاتكم احكاما
 على ذلك.

 ( مظ القرار رتم 3تلام المادة )صاحب العمل باتخاذ االحتياطات الالامن لحماين  مرفق 2013لسنن  8
عماله مظ مخاطر بيئن العمل أثناء العمل، ويتو ب عليه استيفاء  ميع المتطلبات القانونين في م ال السالمن 

 :والصحن المهنين، كما وتلامه على ااخ  باآلتي
  وصيانتها بحيث ال تمكل خطرا  على سالمن وصحن العامليظ. توفير معدات عمل آمنن .1
 ماظ سالمن استعمال أو حمل أو نقل أو تخايظ الب ائع أو المواد بحيث ال تمكل خطرا  على سالمن  .2

 .و صحن العامليظ
  .تحاطن العامل علما  بمخاطر مهنته ووسائل الوتاين الوا ب عليه مراعاتها .3
  .العامليظ لديه كل فيما يخ  عمله توفير التدريب الالام ل ميع .4
 .توفير اإلمراف المناسب والمالئم ل ميع العمليات التي تنفذها المنمأة .5
توفير المعلومات واإلرمادات الالامن ل ميع المتوا ديظ في مواتع العمل التابعن له على أظ تكوظ  .6

الحفا  على سالمتهم  مكتوبن باللغن العربين ت افن تلى لغات أخرة يفهمها العمال، بما ي مظ
 .وصحتهم

 . ماظ سالمن موتع العمل ومنافذه بحيث تكوظ آمنن لتأدين العمل وخالين مظ ااخطار .7
  .توفير بيئن عمل آمنن ومرافق صحين مالئمن .8
  .توفير معدات وتاين مخصين مالئمن لطبيعن العمل .9

ارئن والعا لن في مواتع توفير مستلامات خدمات اإلسعاف ااولي والتدخل الطبي في الحاالت الط .10
 العمل.

 

 ( لسنن 8( مظ القرار )5كما تن  المادة رتم )بمأظ تن يم السالمن والصحن المهنين داخل  2013
المنمآت على أنه ال ي وا تكليف أي عامل بممارسن أي نماط مهني يت مظ خطرا   اهرا  أو م اافن تمكل 

 مرفق :غير، ما لم تتوفر لديه االمتراطات اآلتينتهديدا  مبامرا  لصحته أو حياته أو سالمته أو لل
 .المقدرة البدنين والعقلين والنفسين المالئمن لمتطلبات هذا النماط .1
 المعرفن والتدريب والخبرة المهنين المؤهلن للقيام بإن اا النماط بطريقن آمنن. .2
 لعمله.الوعي والتدريب الوتائي الكافي لتطبيق تواعد وت راءات الحماين المحددة  .3

 

 المادة السادسة

ال ي وا تمغيل ااحداث مظ ال نسيظ في االعمال الصناعين، تبل سظ الخامسن عمرة، وذل  فيما عدا  .1
 المتدر يظ منهم.

ال ي وا تمغيل االحداث مظ ال نسيظ تبل بلوغهم سظ الثامنن عمرة في الصناعات الخطرة او ال ارة  .2
 والقرارات واللوائل الخاصن بكل دولن.بالصحن، والتي تحددها التمريعات 
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يح ر تمغيل النساء في االعمال الخطرة او الماتن او ال ارة بالصحن التي يحددها التمريع في كل  .3
 دولن.

 يرجى بيان ما يلي:

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

غ مظ العمر خمس عمرة سنن ولم يكمل ثماني عمرة سنن"، ويح ر بأنه "كل مظ بل الحدثعرف تانوظ العمل 

 القانوظ تمغيل كل مظ لم يبلغ مظ العمر خمسن عمرة سنن.

 .السن األدنى للعمل في الصناعات الخطرة او الضارة بالصحة وفق تشريعاتكم 

تمغيل  بمأظ تحديد المروط واالحوال وال روف االخرة لتن يم 2013( لسنن 23يح ر القرار رتم )

االحداث وكذل  المهظ والصناعات وااعمال الماتن والخطرة التي يح ر تمغيلهم فيها أو التي ت ر بصحن 

الحدث أو سالمته أو سلوكه االخالتي تبعا  لمراحل السظ المختلفن، تمغيل االحداث الذيظ تقل سنهم عظ ثماني 

 مرفق عمرة سنن كاملن في عدد مظ المهظ والصناعات.

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

، تذ يح ر مرفقبمأظ تحديد االعمال التي يح ر تمغيل النساء فيها  2013( لسنن 32نعم، وتد حددها رتم )

 القرار تمغيل النساء في ااعمال اآلتين:

 ااعمال التي تؤدة تحت سطل اارض. .1
 مديدة كالعمل أمام أفراظ صهر المعادظ.ااعمال التي تعر هظ لحرارة  .2
ااعمال التي تعر هظ لم هود  سماني كبير أو متواصل مثل أعمال العتالن أو حمل أو  ر ااثقال  .3

 ك م . 20-15اكثر مظ 
العمليات التي تعر هظ للذبذبات ال ارة بااطراف العليا أو بال سم كله مثل عمليات التخريم في  .4

 ي وغير ذل .الصخور والطره والمبان
 العمليات التي يدخل في تداولها أو تصنيعها مادة الرصا  مثل: .5

 صهر الرصا . .أ
تداول أو معال ن أو اختاال الرمال المحتوين على أكسيد الرصا  أو عمليات تاالن طالء  .ب

 الرصا .
 %.10اللحام أو صناعن مواد اللحام أو السبائ  المحتوين على الرصا  بما يايد على  .ج
 مركبات الرصا . صناعن .د
 عملين خلط الرصا  في صناعن أو تصالح البطاريات الكهربائين. .ه
 تن يف أماكظ العمل حيث ت ري العمليات آنفن الذكر. .و

 

 كما ويح ر تمغيل النساء الحوامل في ااعمال اآلتين:

ريم  1ر30ااعمال التي تممل التعرض لإلمعاعات الذرين أو النووين أو أمعن تكس بما يايد على  .1
 كل ثالثن أمهر أثناء فترة خصوبن المرأة، وعلى ريم واحد خالل فترة الحمل.

 أي عمل يستدعي تداول أو التعرض ابخرة أو أدخنن البنايظ أو أحد ممتقاته مثل الفينول أو التولويظ. .2
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 ااعمال التي يصحبها التعرض لمواد ماسخن لأل نن )تراتو ينين(. .3
لإلنيليظ في الصباغن، أو ثاني كبريتور الكربوظ في صناعن الحرير ااعمال التي تستلام التعرض  .4

الصناعي والسيلوفاظ، أو المواد الهيدروكربونين في تكرير البترول، أو الائبق، أو الفسفور، أو 
 النيتروبناول، أو المن نيا، أو الكادسيوم، أو البيريليوم.

 

 المادة السابعة

السالمن والصحن المهنين في المنمآت التي يحددها تمريع كل دولن، وذل  ي ب االهتمام بإنماء ا هاة خدمات 

لإلمراف على  ميع  روف العمل التي تؤثر على سالمن وصحن العمال والقيام بالتثقيف الصحن والتوعين 
 الوتائين.

 يرجى بيان ما يلي:

  الموقرة؟ ما هو دور هذه هل توجد اجهزة خدمات للسالمة والصحة المهنية في المنشآت في دولتكم
 االجهزة ان وجدت؟

تتولى واارة العمل والتنمين اال تماعين، تنفيذا لقانوظ العمل، تنماء  هاا يسمى " هاا تفتيش السالمن 

بمأظ تن يم السالمن والصحن المهنين في  2013( لسنن 8والصحن المهنين"، وتنفيذا  للقرار الوااري رتم )

سس القانونين لهذا ال هاا الذي يعمل على التأكد مظ التاام اصحاب العمل مظ ، تم و ع اامرفقالمنمآت 

( مظ القرار الوااري رتم 22تنفيذهم المتراطات الصحن والسالمن المهنين في مواتع العمل، وتحدد المادة  )

والصحن الذي يخت   هاا السالمن   بمأظ تن يم السالمن والصحن المهنين في المنمآت 2013( لسنن 8)

 :المهنين القيام باالتي

تبداء الرأي مع تدارة المنمأة والمختصيظ في التصميم الخا  باإلنماءات، والمعدات واا هاة الخاصن  .1
باإلنتاج والخدمات، واا هاة والمعدات الخاصن بالتحكم في المخاطر والملوثات ، وبيئن العمل والتوسعات 

 .التي تطرأ عليها
 .ديد خدمات السالمن والصحن المهنين، وتأميظ بيئن العمل بالمنمأةاتتراح السياسات وتح .2
التعرف على  ميع اانمطن بالمنمأة، و ميع العمليات اإلنتا ين ال ارين فيها، وكذا المواد والنفايات  .3

 .الخطرة، واتخاذ االحتياطات الوتائين مظ المخاطر المحتملن خاصن بالحرائق واالنف ارات
ر في بيئن العمل والتي تؤثر على صحن وسالمن العامليظ مظ حيث خصائصها التعرف على المخاط .4

 .ومصادرها وطره تعرض العامليظ لها
 .تياس وتقييم الملوثات والمخاطر، والتعرف على ن م التحكم والسيطرة عليها .5
امات تحليل وتقويم المخاطر والكوارث والحوادث الصناعين المحتملن، وتعداد خطط موا هن الطوارئ واا .6

 .وتدريب العامليظ عليها وت راء الت ارب الميدانين على تنفيذها
عرض وتحليل نتائج البيانات الخاصن بحوادث وتصابات العمل، واامراض المهنين والحوادث ال سيمن  .7

 .واستخال  التوصيات الالامن لمنعها
العمل بمعدات وأ هاة الصحن و ع المواصفات والمعايير الفنين للسالمن والصحن المهنين، وتأميظ بيئن  .8

 .والسالمن المهنين طبقا  للمواصفات، والتأكد مظ فاعليتها وكفاءتها ومالءمتها لبيئن العمل
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توعين وتثقيف العامليظ بالمنمأة بأساليب السالمن والصحن المهنين كتن يم الندوات وورش العمل والحمالت  .9
واللوحات اإلرمادين وأ هاة اإلعالم المسموعن  اإلعالمين في أتسام العمل، وكذا عظ طريق الملصقات

 .والمرئين والمقروءة وتعداد النمرات والكتيبات
تخطيط البرامج التدريبين لفنيي وأخصائي السالمن والصحن المهنين وأع اء الل اظ ذات العالتن بم ال  .10

 .السالمن والصحن المهنين و ميع العامليظ بالمنمأة
 .بتنفيذ برامج السالمن والصحن المهنين تعداد الخطن السنوين الخاصن .11
التفتيش الدوري على أماكظ العمل للتأكد مظ توافر االحتياطات الالامن لحماين العامليظ مظ مخاطر  .12

 .العمل، والتاامهم بتنفيذ التعليمات واالمتراطات الخاصن بذل 
أدة تليها، وتعداد التقارير التحقيق في حوادث العمل واامراض المهنين للتعرف على أو ه القصور الذي  .13

 .الفنين الخاصن بأسبابها وطره منعها أو الحد منها
 .تعداد س ل خا  بإدارة خدمات وسياسات السالمن والصحن المهنين .14
تعداد ن ام لتراخي  العمل تبل البدء في ت راء أي عمليات للصيانن واإلصالح أو أي عمليات أخرة  .15

ن وصحن العامليظ، كما ي ب التأكد مظ تلقي العامليظ التدريب مظ المحتمل أظ تسبب خطورة على سالم
 .المناسب على استخدام هذا الن ام وعمل تفتيش دوري للتأكد مظ كفاءته

متابعن وت راء الصيانن الدورين والوتائين لوسائل الوتاين مظ الحريق واالنف ارات، مع توفير المعدات  .16
 .يتها بصفن مستمرة عظ طريق تعداد س الت خاصن بالصياننالالامن لوسائل اإلنقاذ، والتأكد مظ صالح

في  ميع ااحوال ي ب على  هاا السالمن والصحن المهنين أظ يخطر صاحب العمل أو المدير المسئول  .17
 وال هات المختصن فور اكتماف أين أخطار لتالفيها فورا .

 

 

 المادة الثامنة 

إللحاه العامل بالعمل الذي يتالءم مع تدراته الصحين والبدنين ي ب عند التعييظ ا راء الفح  الطبي االبتدائي 
على العمال للمحاف ن على لياتتهم الصحين بصفن  يوالعقلين والنفسين، كما ي ب ت راء الفح  الطبي الدور

 مستمرة، والكتماف ما تد ي هر مظ امراض المهنن في مراحلها ااولى.

 يرجى بيان ما يلي:

 الطبي عند تعيين العامل إللحاقه بالعمل الذي يتالءم مع قدارته؟ هل يشترط إجراء الفحص 
( مظ تانوظ العمل، صاحب العمل ا راء الفح  الطبي االبتدائي 171( مظ المادة )1نعم، تذ تلام الفقرة )

عن العمل على العامل تبل التحاته بالعمل للتحقق مظ سالمته ولياتته الصحين والبدنين والعقلين والنفسين وفقا  لطبي

 الذي يسند الين.

 هل يجرى الفحص الطبي بشكل دوري في دولتكم الموقرة؟ 
( مظ تانوظ العمل، صاحب العمل بإ راء الفح  الطبي الدوري 171( مظ المادة )2نعم، تذ تلام الفقرة )

ي هر للعمال المعر يظ لإلصابن باامراض المهنين للتحقق مظ استمرار لياتتهم الصحين واكتماف ما تد 

 عليهم مظ امراض في مراحلها ااولى.
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 المادة التاسعة

ي ب تقديم االسعافات االولين وعالج الحاالت الطارئن داخل المنمأة، كما ي ب توفير الخدمات الطبين، سواء 

داخل المنمأة أو خار ها كقسم مستقل، أو كخدمن ممتركن بيظ عدة منمآت للقيام بالرعاين الطبين والمحاف ن 
 حن العمال.على ص

 يرجى بيان ما يلي:

 ؟ تي يتعرض لها العمال في المنشأةهل تتوفر االسعافات االولية وعالج الحاالت الطارئة ال 
 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.

يلام الفصل الثاني مظ الباب الخامس في تانوظ التأميظ اال تماعي صاحب العمل بالقيام باإلسعافات االولين 

للمصاب وباظ يتخذ في سبيل ذل  كل التدابير الوا ب اتخاذها للقيام بهذا االلتاام آخذ بعيظ االعتبار عدد 

العمال الذيظ يستخدمهم واالخطار المهنين التي تن م بطبيعتها عظ ممارسن االعمال القائمن لديه، كما يلتام 

 وع االصابن.صاحب العمل بنقل المصاب الى  هن العالج المخصصن لذل  عند وت

 المادة العاشرة

ي ب على صاحب العمل القيام بتس يل حوادث العمل وأمراض المهنن وتخطار ال هات المختصن بها، كما 

المر ين المهنين الممتبه فيها، وعلى صاحب العمل اتخاذ كافن  بالحاالتي ب اخطار ال هات المختصن 

اال راءات لمنع تكرار وتوع مثل هذه الحاالت وو ع اإلحصاءات الخاصن بذل . ويحدد تمريع كل دولن 
 الوسائل الكفيلن بتحقيق ذلل .

 

 يرجى بيان ما يلي:

 ر الجهات المختصة بها. مدى التزام صاحب العمل بتسجيل حوادث العمل وأمراض المهنة واخطا
 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.

‘ اال راءات الالامن لإلبالغ عظ تصابات العمل واامراض المهنين مرفق 2013( لسنن 12ين م القرار رتم )

 تذ يتو ب على صاحب العمل اتخاذ اال راءات التالين: 

موتع عمل تبالغ الواارة بأي حادث عمل ينتج ي ب على صاحب العمل بأين منمأة أو فرع لها أو  .1
عنه:  وفاة العامل، أو تصابن  سيمن، وحوادث المركبات التي تقع داخل المنمأة أو مواتع العمل، أو أي 
تصابن عمل ينتج عنها انقطاع العامل عظ العمل لمدة سبعن أيام عمل متواصلن مع عدم احتساب يوم اإلصابن 

 غ، وتذا تبع يوم اإلصابن ت ااة رسمين فإنها تحتسب  مظ المدة الممار تليها. مظ المدة الالامن لإلبال
ي ب على كل طبيب يعتقد بإصابن أحد مر اه بمرض نا م عظ العمل أو مرتبط به، أظ يقوم فورا   .2

بإبالغ واارة العمل والتنمين اال تماعين، ما لم يكظ تد تم ذل  مظ تبل، بحيث يت مظ البالغ اسم العامل 
مريض وعنوانه الكامل والمرض الذي يعتقد أنه مصاب به، واسم وعنواظ  هن عمله وصاحب عمله ال

 ااخير.
يلتام صاحب العمل بو ع ن ام لإلبالغ عظ اإلصابات واامراض المهنين داخل منمأته وحث  .3

اإلرمادات العامليظ لديه باإلبالغ عظ  ميع اإلصابات المهنين التي يتعر وظ لها، مع تعميم التوصيات و
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الخاصن بالوسائل واالحتياطات الكفيلن، على العامليظ بالمنمأة أو الفرع أو موتع العمل لتالفي تكرارها 
 مستقبال .

يلتام صاحب العمل في كل منمأة أو فرع لها أو موتع عمل بموافاة الواارة خالل الربع ااول مظ  .4
 .عامليظ لديه وفقا  للنموذج المعد مظ تبل الواارةكل عام بإحصائين عظ تصابات العمل واامراض المهنين لل

يلتام صاحب العمل بإنماء س ل خا  يودع فيه نسخ مظ نماذج اإلصابات واامراض المهنين التي  .5
 .تم التبليغ عنها بمو ب أحكام هذا القرار على أظ يحتف  بهذه النماذج لفترة امنين ال تقل عظ خمس سنوات

 

 المادة الحادية عشرة

تمريع كل دولن اا هاة التي يوكل تليها و ع وتطبيق أسس السالمن والصحن المهنين، واا هاة التي  يحدد

تقوم بالبحوث والتخطيط والتدريب في هذا الم ال، وذل  على مستوة الدولن على مستوة المنمآت القائمن 
 بها.

 

 يرجى بيان ما يلي:

 المهنية في دولتكم الموقرة. االجهزة المختصة بوضع وتطبيق اسس السالمة والصحة 
تتولى واارة العمل والتنمين اال تماعين، تنفيذا لقانوظ العمل، تنماء  هاا يسمى " هاا تفتيش السالمن والصحن 

بمأظ تن يم السالمن والصحن المهنين في المنمآت  2013( لسنن 8المهنين"، وتنفيذا  للقرار الوااري رتم )

لهذا ال هاا الذي يعمل على التأكد مظ التاام اصحاب العمل مظ تنفيذهم  ، تم و ع ااسس القانونينمرفق

 المتراطات الصحن والسالمن المهنين في مواتع العمل.

 هل توجد اجهزة تقوم بالبحوث والتخطيط والتدريب في مجال السالمة والصحة المهنية؟ 
سياسن العامن في م ال السالمن والصحن تم تمكيل م لس للسالمن والصحن المهنين معني برسم ومتابعن تنفيذ ال

بمأظ م لس السالمن والصحن المهنين، برئاسن  2015( لسنن 2المهنين وتأميظ بيئن العمل بمو ب القرار رتم )

واير العمل وع وين ممثليظ عظ: واارة الداخلين، وواارة الصحن، وواارة التربين والتعليم، وواارة 

والم لس ااعلى للبيئن، و معين الصحن والسالمن البحرينين، وغرفن ت ارة  االمغال، وديواظ الخدمن المدنين،

وصناعن البحريظ، واالتحاد العام لنقابات عمال البحريظ، واالتحاد الحر لنقابات عمال البحريظ، وذل  تنفيذا  

ومتابعن ( مظ تانوظ العمل التي تن  على تمكيل م لس للسالمن والصحن المهنين يتولى رسم 175للمادة )

 تنفيذ السياسن العامن في م ال السالمن والصحن المهنين وبيئن العمل.

يتولى هذا الم لس رسم ومتابعن تنفيذ السياسن العامن في م ال السالمن والصحن المهنين وتأميظ بيئن العمل 

 مظ خالل م موعن مظ المهام واالختصاصات التي منحت لهذا الم لس، أبراها:

 ين لن ام وطني للسالمن والصحن المهنين.اتتراح سياسن وطن 
  اتتراح ومرا عن تطوير التمريعات والمعايير الوطنين الخاصن بحماين وحف  سالمن وصحن العمال

وبيئن العمل في  وء المتغيرات العملين والتقدم العلمي، والمست دات ذات الصلن ببرامج التنمين 
والدولين المصده عليها ذات الصلن بالسالمن والصحن  االتتصادين واال تماعين، واالتفاتيات العربين

 المهنين وبيئن العمل.
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 .ابداء الرأي في التمريعات المقترحن ذات العالتن في م ال السالمن والصحن المهنين وبيئن العمل 
 .ا راء الدراسات والبحوث الخاصن بالسالمن والصحن المهنين وبيئن العمل 
  العربين والدولين المتعلقن بالسالمن والصحن المهنين وابداء الرأي دراسن االتفاتيات والتوصيات

 والتوصيات بمأنها.
  العمل على االستفادة مظ تبادل الخبرات مع المنمآت وال معيات والل اظ وال هات العاملن في م ال

 السالمن والصحن المهنين وبيئن العمل.
 وادر البمرين المتخصصن في م االت و ع واتتراح الخطط الخاصن بتوفير وتعداد وتأهيل الك

السالمن والصحن المهنين وبيئن العمل بما يتوافق مع االحتيا ات العملين، وتحديد الكفاءات المطلوبن 
 لمهظ الصحن والسالمن المهنين.

  تنمين الوعي الوتائي في م ال السالمن والصحن المهنين وبيئن العمل مظ خالل وسائل اإلعالم المرئين
ن والمقروءة وتتامن المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصن وذل  بالتنسيق مع والمسموع

 اا هاة الحكومين والمركات الكبرة ومؤسسات الم تمع المدني.
  التماور والتنسيق والتعاوظ مع ال هات ااخرة ذات العالتن التتراح القوانيظ واللوائل وو ع

 وبيئن العمل. الترتيبات الخاصن بالسالمن والصحن المهنين
  التنسيق المبامر مع  هاا تفتيش السالمن والصحن المهنين بواارة العمل في م ال تنفيذ القانوظ

 والقرارات الواارين في م ال السالمن والصحن المهنين.
  تقديم الخدمات االستمارين في م ال السالمن والصحن المهنين ل هاا تفتيش السالمن والصحن المهنين

 .بواارة العمل
 

 المادة الثانية عشرة
يحب تي اد  هاا تفتيش خا  بالسالمن والصحن المهنين، وي ب اظ يدعم هذا ال هاا بالكوادر المتخصصن 

وبأ هاة ومعدات القياس، وغير ذل  مما يلام للقيام بعمله، وي ب تعطاء هذا ال هاا سلطن ال بطين الق ائين. 
 السالمن والصحن المهنين للترخي  بإتامن المنمآت.وي ب امرا  هذا ال هاا في و ع امتراطات 

 يرجى بيان ما يلي:

 

 هل هناك جهاز تفتيش خاص بالسالمة والصحة المهنية؟ وما مدى تخصص كوادره؟ 
كما امرنا سابقا ، يتولى تسم السالمن والصحن المهنين بواارة العمل والتنمين اال تماعين، االمراف على التاام 

امتراطات الصحن والسالمن المهنين في مواتع العمل. ويتولى هذه المهمن مفتميظ مظ  صاحب العمل بتنفيذ

ذوي التأهيل العملي والخبرة، وتم منحهم الصالحيات الالامن للقيام بمهامهم، بما في ذل  اال هاة ومعدات 

 حيوي.القياس، ودم هم في دورات تدريبيه بصورة مستمرة لتاويدهم بالمست دات في هذا الم ال ال

 المادة الثالثة عشرة

ي ب االهتمام بالتدريب في م االت السالمن والصحن المهنين، وذل  بإنماء مراكا او معهد وطني خا  
وعرض احدث وسائل الوتاين وتن يم  سبإل راء الت ار الصحن المهنين في كل دولن عربين بالسالمن و

 الدورات التدريبين.

 يرجى بيان ما يلي:
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  دولتكم الموقرة معهد خاص بالتدريب على وسائل السالمة والصحة المهنية؟هل يوجد في 
نعم، يو د العديد مظ المعاهد الخاصن المرخصن مظ تبل واارة العمل والتنمين اال تماعين للقيام بدورات 

بالواارة متخصصن في السالمن والصحن المهنين، وتخ ع هذه المعاهد للرتابن مظ تبل مؤوظ المعاهد المهنين 

والتي تعنى باإلمراف على المؤسسات التدريبين الخاصن لتقويم الخدمن التدريبين والتحقق مظ مستوي أدائها 

وفح  وترخي  برام ها التدريبين والتدتيق والتفتيش عليها مظ خالل ايارات ميدانين. وين م علمها تانوظ رتم 

 (6مرفق رقم ين المنفذة له. )بمأظ التدريب المهني والقرارات الواار 2007لسنن  17

 المادة الرابعة عشرة

ي ب اظ تكوظ مادة السالمن والصحن المهنين  مظ برامج التعليم في الدراسات الن رين والتطبيقين، وفي معاهد 
 مراكا التدريب الفني والمهني.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يتم تدريس مادة السالمة والصحة المهنية ضمن برامج التعليم؟ 

تت مظ مناهج التعليم في المراحل الثانوين مقررا  خاصن بالسالمن والصحن المهنين وعلى ااخ  طالب 

الفرع الصناعي )التقني(، كما يلام طالب هذا الفرع باتباع احتياطات خاصن بالسالمن والصحن المهنين لدة 

 التدريب في الورش الصناعين المعدة للتدريب.

بعض المناهج في هذا الم ال كبرنامج البكالوريوس في الهندسن الكيميائين والهندسن كما تقوم ال امعات بإدراج 

المدنين، كما تت مظ معاهد التدريب المنتمرة في البالد العديد مظ البرامج التدريبين وااكاديمين المختلفن 

 المختصن بالسالمن والصحن المهنين وتناسب الكثير مظ المستويات.

 والعمال التي أرسل إليها التقرير: منظمات أصحاب العمل

 تم ترسال التقرير تلى كل مظ:

 المن من الممثلن اصحاب العمل. -  غرفن ت ارة وصناعن البحريظ. .4
 من من ممثلن للعمال. - االتحاد العام لنقابات عمال البحريظ. .5
 من من ممثلن للعمال. - االتحاد الحر لنقابات عمال البحريظ. .6

 

 المرفقات

بإصدار تانوظ العمل  2012( لسنن 36القرارات الواارين الصادرة بمأظ تنفيذ تانوظ رتم ) -1مرفق رقم 

 بالقطاع ااهلي، في م ال الصحن والسالمن المهنين.

 بإصدار تانوظ العمل في القطاع ااهلي. 2012لسنن  36تانوظ رتم  -2مرفق رقم 

 انوظ الخدمن المدنين.بإصدار ت 2010( لسنن 48مرسوم بقانوظ رتم ) -3مرفق رقم 
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 بإصدار تانوظ التأميظ اال تماعي. 1976( لسنن 24مرسوم بقانوظ رتم ) -4مرفق رقم 

 بمأظ تن يم السالمن والصحن المهنين في المنمآت 2013( لسنن 8ترار رتم ) -5مرفق رقم 

 بمأظ التدريب المهني. 2007لسنن  17تانوظ رتم  -6مرفق رقم 

 

 انتهت إلى ما يلي:* وبدراسة اللجنة للرد 

 شريعية ألحكام اإلتفاقية. غطية التالت -

* * * 

 

 الحريات والحقوق النقابيةبشأن  1976 سنة( ل 8 اإلتفاقية العربية رقم ) -ج

، مملكن البحريظ مظ(  8 وصل تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ن الل نن حول اإلتفاتين العربين رتم )

 :التاليو اء الرد على النحو 

 

 هل تم عرض االتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ -1

 نعم

 

 من هي الجهة المختصة بالتصديق؟ -2

وفقا  لما يمير تليه دستور البالد والممارسات المتبعن على المستوة الوطني، فإظ م لس الواراء الموتر هو 

 المورة والنواب.السلطن المعنين بالتصديق تلى  انب م لسي 

 

 ما هو االجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ -3

 تر اء التصديق

 

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

 ال تو د أين صعوبات تمريعين.
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عية.. هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن )سياسية، اقتصادية، اجتما -5

 الخ(؟

 ال تو د.

 

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

 مستقبالا؟

 هل تم اتخاذ اجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟ -7

المست دات االتليمين يعمل الممرع البحريني بصورة مستمرة على تطوير التمريعات الوطنين لتتواكب مع 

 والدولين في كافن الم االت ومظ بينها الحريات النقابين.

ويكفل الدستور البحريني على "حرين تكويظ ال معيات والنقابات، على أسس وطنين واهداف ممروعن 

لن ام وبوسائل سلمين، مكفولن وفقا  للمروط وااو اع التي يبينها القانوظ، بمرط عدم المساس بأسس الديظ وا

 العام، وال ي وا ت بار أحد على االن مام تلى أي  معين أو نقابن أو االستمرار فيها"

م بمأظ النقابات العمالين، احد اال راءات التي اتخذتها مملكن 2002( لسنن 33ويعتبر مرسوم بقانوظ رتم )

ائمن التمريعات الوطنين البحريظ  مظ مساعيها للتصديق على هذه االتفاتين، اذ اظ القانوظ هو بداين لمو

 ي م ال تن يم النقابات العمالين.لتتوافق مع معايير العمل العربين السيما ف

 

 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ -8

استرمد الممرع البحريني بالكثير مظ المواد الواردة في هذه االتفاتين في التمريعات الوطنين وكذل  عند 

 نقابات العمالين، ومنها ما يلي:البمأظ  2002( لسنن 33صياغته لمرسوم بقانوظ رتم )

بسبب العمل  تح ر مواد القانوظ التمييا في االستخدام أو التأثير على العمال على أي و ه مظ الو وه .1
 النقابي. 

ا ااة تكويظ اتحادا  نقابيا  بيظ النقابات )نقابتيظ أو أكثر( ويكوظ تنماء هذا االتحاد النقابي واالن مام تليه  .2
 بعد موافقن أغلبين أع اء ال معين العمومين للنقابات العمالين.

لنقابات العمالين ااهداف التي مظ تانوظ ا -البنياظ النقابي وأهدافه–( في الباب الثاني 7حددت المادة ) .3
تعمل النقابات على تحقيقها، منها الفقرة )هـ( بالمماركن في المحافل العمالين العربين والدولين. كما أعطت 

( مظ الفصل ااول في تانوظ النقابات العمالين للعمال تمكانين تمثيل مملكن البحريظ 8( مظ المادة )3الفقرة )
( للنقابات العمالين أع اء االتحاد باالن مام 9تصرح الفقرة )و( مظ المادة ) في المحافل الدولين، كما

 لالتحادات والمن مات العمالين العربين والدولين على أظ تخطر واارة العمل بذل .
تمتع المن مات النقابين العمالين بالمخصين االعتبارين المستقلن، وذل  مظ تاريخ تيداع أوراه تكوينها  .4

لعمل، وبذل  يتحقق لها االستقاللين في و ع اانمطن وتن يم الفعاليات، مع مراعاة ال وابط لدة واارة ا
 التي ين مها.
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وتعمل واارة العمل على تقوين وتعايا النقابات العمالين وكذل  االتحادات العمالين القائمن، دوظ التمييا  .5
تن مها الواارة أو تمار  فيها مملكن البحريظ بينهم، وذل  مظ خالل البرامج التدريبين وورش العمل التي 

 ممثلن في أطراف اإلنتاج الثالثن.
 
 هل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ -9

ن المعنين تقدر مملكن البحريظ اتاحن المن من خبراتها ودعمها الفني لتعايا  هود الواارة لدة السلطن التمريعي

 لب هذه المساندة حال الحا ن لها.للتصديق على هذه االتفاتين، وسيتم ط

ا مع  -10 هل تم التنسيق مع منظمات اصحاب االعمال والعمال في بلدكم حين اعدادكم لهذا التقرير، تمشيا

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

مين اال تماعين مع طرفي االنتاج )أصحاب العمل والعمال(، بصورة مستمرة مظ تتواصل واارة العمل والتن

خالل اللقاء الدورين واال تماعين الثالثين، ويتم خاللها مناتمن المو وعات المست دة في سوه العمل بما يخدم 

 صالل طرفي العالتن. 

 بيق اتفاتيات العمل العربين.أظ تطكما اظ الواارة تاود طرفي االنتاج بنسخن عظ التقارير التي تعدها بم

 تدارة االتصال الجهة االدارية التي تولت اعداد هذا التقرير:
 25/09/2018 التاريخ:

 ir@mlsd@gov.bh البريد االلكتروني:

 

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية          

 انتهت إلى ما يلي:ة اللجنة للرد * وبدراس

ا بما جاء في الرد، وتأمل إتخاذ اإلجراءات الالزمة للتصديق على اإلتفاقية، خاصة  - أخذت اللجنة علما

ا للرد ال تثير أية صعوبات تشريعية أو غيرها.    وهي وفقا

* * * 

 

 المفاوضة الجماعيةبشأن  1979 سنة( ل 11 اإلتفاقية العربية رقم ) -د

ين رتم )وصةةةةةةةةل تلى مكتب  ين العرب فات كن  مظ(  11 العمل العربي رد على مالح ن الل نن حول اإلت ممل

 :التاليو اء الرد على النحو ، البحريظ

 هل تم عرض االتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ -1
 نعم

mailto:ir@mlsd@gov.bh
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 من هي الجهة المختصة بالتصديق؟ -2
والممارسات المتبعن على المستوة الوطني، فإظ م لس الواراء الموتر هو وفقا  لما يمير تليه دستور البالد 

 السلطن المعنين بالتصديق تلى  انب م لسي المورة والنواب.

 ما هو االجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ -3
 تر اء التصديق.

 هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟ -4
 صعوبات تمريعين.ال تو د أين 

هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن )سياسية، اقتصادية، اجتماعية..  -5
 الخ(؟

 ال تو د.

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

 

 تسهيل التصديق على االتفاقية؟ هل تم اتخاذ اجراءات من شأنها -7

يعمل الممرع البحريني بصورة مستمرة على تطوير التمريعات الوطنين لتتواكب مع المست دات االتليمين 

 والدولين في كافن الم االت.

بإصدار تانوظ العمل في  2012( لسنن 36وتد خص  الفصل ااول مظ الباب الرابع عمر مظ تانوظ رتم )

تن يم عملين المفاو ن ال ماعين، وبذل  يكوظ الممرع البحريني تد هيأ التمريعات الوطنين القطاع ااهلي، ل

 لتتالءم مع مواد االتفاتين متى ما صدر ترار بالتصديق عليها.

 

 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ -8
ن ذات العالتن بالمو وع محل البحث، واالسترماد بما يطلع الممرع البحريني على كافن االدوات التمريعي

بإصدار  2012( لسنن 36تت منه، وعند مقارنن مواد االتفاتين مع المواد الواردة في مرسوم بقانوظ رتم )

تانوظ العمل في القطاع ااهلي وخاصن تل  التي تتناول مو وع المفاو ن ال ماعين، يتبيظ بأظ الممرع 

 بما ورد في هذه االتفاتين.البحريني تد استأنس 

 هل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ -9
تقدر مملكن البحريظ اتاحن المن من خبراتها ودعمها الفني لتعايا  هود الواارة لدة السلطن التمريعين المعنين 

 المساندة حال الحا ن لها. للتصديق على هذه االتفاتين، وسيتم طلب هذه
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ا مع  -10 هل تم التنسيق مع منظمات اصحاب االعمال والعمال في بلدكم حين اعدادكم لهذا التقرير، تمشيا
 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17ما تقضيه المادة )

ل(، بصورة مستمرة مظ تتواصل واارة العمل والتنمين اال تماعين مع طرفي االنتاج )أصحاب العمل والعما

خالل اللقاء الدورين واال تماعين الثالثين، ويتم خاللها مناتمن المو وعات المست دة في سوه العمل بما يخدم 

 صالل طرفي العالتن. 

 كما اظ الواارة تاود طرفي االنتاج بنسخن عظ التقارير التي تعدها بمأظ تطبيق اتفاتيات العمل العربين.

 تدارة االتصال التي تولت اعداد هذا التقرير:الجهة االدارية 
 23/07/2018 التاريخ:

 ir@mlsd@gov.bh البريد االلكتروني:

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية                                                                       

 

 اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:* وبدراسة 

ا بما جاء في الرد، وتأمل إتخاذ اإلجراءات الالزمة للتصديق على اإلتفاقية، خاصة  - أخذت اللجنة علما

ا للرد ال تثير أية صعوبات تشريعية أو غيرها.    وهي وفقا

* * * 

 

 بيئة العمــــــلبشأن  1981 سنة( ل 13 اإلتفاقية العربية رقم ) -ه

ين رتم )وصةةةةةةةةل  ين العرب فات كن  مظ(  13 تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ن الل نن حول اإلت ممل

 :التاليو اء الرد على النحو ، البحريظ

 1983صدتت في 

 

لعمل العربين  على يتناول التقرير تعليقات مملكن البحريظ على مالح ات لحنن تطبيق اتفاتيات وتوصيات ا

 النحو التالي:

 لتشريعية ألحكام المواد التالية:توفر التغطية ا أوالا: عدم

 المادة الثانية

 ي ب اختيار مواتع مناسبن إلتامن المنمآت عليها  مانا :

 لحماين عمال هذه المنمآت مظ اخطار البيئن الم اورة اماكظ العمل. .أ
 لحماين ال وار والبيئن العامن مظ ااخطار التي تن م عظ هذه المنمآت. .ب

mailto:ir@mlsd@gov.bh
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 يلي: يرجى بيان ما

 :هل توجد قواعد يتم على اساسها اختيار موقع المنشآت بحيث تضمن 
 حماية العمال من األخطار المجاورة. .أ

 حماية الجوار والبيئة العامة من اخطار المنشأة. .ب
 

بمأظ البيئن، حماين البيئن مظ المصادر والعوامل الملوثن ووتف  1996( لسنن 21ين م مرسوم بقانوظ رتم )

بو ع الخطط والسياسات الالامن للمحاف ن عليها مظ اآلثار ال ارة النا من عظ اانمطن تدهورها وذل  

التي تؤدي الى تلحاه ال رر بالصحن البمرين وتنفيذ الخطط والسياسات واتخاذ اإل راءات والتدابير المناسبن 

 (1مرفق للحد مظ هذه االخطار. )

االمخا  باإل رار بالبيئن او يساهم في تدهورها وكذل  ويمدد القانوظ على عدم  واا تيام الممروعات او 

بالموارد الطبيعين او الكائنات الحين. ويلام القانوظ الممروعات المختلفن في ممارستها انمطتها بعدم انبعاث 

او تسرب المواد والعوامل الملوثن للبيئن بما ي اوا الحدود المسموح بها ، والحال كذل  عند استخدام اآلالت 

المركبات التي تنبعث منها مواد ملوثن، وح ر رمد واستخدام المبيدات والمركبات الكيميائين اال بمراعاة و

، 13، 11، 10، 9، 8، 7، 6عدد مظ المروط، وغيرها مظ االمتراطات التي يت منها تانوظ البيئن )المواد: 

 ، وغيرها(.14

بينها التأكيد على التاام الممروعات باتخاذ االحتياطات كما راعى القانوظ حماين العمال مظ هذه الملوثات، ومظ 

والتدابير ل ماظ عدم تسرب او انبعاث المواد والعوامل الملوثن داخل مكاظ العمل، و رورة توفير المنمآت 

سبل الحماين الالامن للعامليظ ومنع المخاطر المهنين تنفيذا  لمروط الصحن والسالمن المهنين، وامتراط استيفاء 

، 12المغلقن ومبه المغلقن وسائل التهوين الكافين يما يتناسب وعدد العامليظ ومرتادي المكاظ )المواد:  ماكظاال

15 ،16.) 

كما يعمل تسم السالمن المهنين بواارة العمل والتنمين اال تماعين بالتفتيش الدوري على المنمآت الصناعين 

ظ، كما يلام القانوظ المنمآت بإ راء تقييم وتحليل للمخاطر للتأكد مظ التاامها باالمتراطات المحددة بالقانو

والكوارث الصناعين والطبيعين المتوتعن واعداد خطن طوارئ لحماين هذه المنمآت والعامليظ فيها عند وتوع 

 (.167أين كارثن )تانوظ العمل في القطاع ااهلي: الباب الخامس عمر: المادة 

بمأظ تن يم السالمن والصحن المهنين  2013( لسنن 8 تماعين القرار رتم )وتد اصدر واير العمل والتنمين اال

في المنمآت، وتد مدد القرار على  رورة تيام صاحب العمل أظ يقوم بمكل مناسب وفعال بتقييم المخاطر 

التي تهدد سالمن وصحن عماله أو اامخا  المتوا ديظ بموتع العمل أو بالقرب منه، وي ب مرا عن أي 

 (2مرفق م تم ت راؤه مسبقا  بمكل منت م. )تقيي

 

 المادة الثالثة

ينبغي عند تتامن منمآت  ديدة التنسيق بيظ كافن اال هاة المعنين للتأكد مظ توافر المروط وااسس ال رورين 
 لحماين بيئن العمل.
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 يرجى بيان ما يلي:

 حماية بيئة العمل؟ يرجى بيان  من هي الجهات التي يتم التنسيق فيما بينها حين إقامة المنشأة بهدف

 النصوص التشريعية الدالة على ذلك.

ال هن المعنين بإصدار التراخي  هي واارة الت ارة والصناعن، وين م عمل تصدار هذه التراخي  القرار 

بإصدار الالئحن التنفيذين لقانوظ )ن ام( التن يم الصناعي الموحد لدول م لس التعاوظ  2009( لسنن 11رتم )

، ويت مظ م موعن مظ االمتراطات الوا ب 2006( لسنن 81ول الخليج العربين الصادر بالقانوظ رتم )لد

على صاحب الطلب الصناعي االلتاام بها عند التقدم بالطلب مظ بينها  التاام الممروع الصناعي بإتباع 

ا المأظ بمملكن البحريظ المواصفات والمقاييس التي تحددها القوانيظ واان من والقرارات الصادرة في هذ

 (.3مرفق )

 

 المادة التاسعة

ر ينبغي العمل على تحويل االعمال اليدوين الم هدة والمرهقن الى اعمال آلين كلما امكظ ذل ، مريطن اال يؤث
 ذل  على االنتاج وتوة العمالن.

 

 يرجى بيان ما يلي:

  آلية. يرجى بيان النصوص التشريعية ما مدى السعي لتحويل االعمال اليدوية المرهقة الى اعمال
 الدالة على ذلك.

 

تدعم مملكن البحريظ القطاع الصناعي العامل في المملكن، وذل  مظ خالل تقديم م موعن مظ الخدمات 

والتسهيالت الصناعين والت ارين، كما تم ع على االبتكار واستخدام التكنولو يا المتطورة بما يخدم القطاع 

 الصناعي بالبالد.

وحاليا ، ال تت مظ التمريعات الوطنين االمارة بصورة صريحن التحول مظ العمل اليدوي الى اآللي، وفي هذا 

 الم ال نود االمارة الى التالي:

( مظ الدستور البحريني المل  حق تبرام المعاهدات بمرسوم، وتكوظ للمعاهدة توة 37تعطي المادة ) .1
رها في ال ريدة الرسمين، وبذل  أخذت االتفاتين العربين رتم القانوظ بعد تبرامها والتصديق عليها ونم

( 7بمأظ بيئن العمل التي صدتت عليها البحريظ بمو ب المرسوم بقانوظ رتم ) 1981( لسنن 13)
 صفن القانوظ بمو ب هذه المادة. 1983لسنن 

و وع مع ال هات ستأخذ الواارة بمالح ن الل نن، وستعمل خالل الفترة القادمن على مناتمن هذا الم .2
 ذات العالتن واتتراح تي اد أداة تانونين في هذا الم ال. 

 

ا: عدم وجود التغطية التشريعية ألحكام المادة العاشرة:  ثانيا
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(، بأظ الممرع البحريني راعى ال انب النفسي للعامل، ولم 2017 اء في معرض ردنا في التقرير السابق ) 

لعديد مظ مواد تانوظ العمل راعت هذا ال انب المهم والتي ال تقل تأت النصو  صريحن ومبامرة، ولكظ ا

 اهمين عظ توافر امتراطات السالمن المهنين وبيئن العمل.

ونورد هذه النصو  الوارد في تانوظ العمل والقرارات الواارين المنفذة له، بمايد مظ التفصيل على النحو 

 التالي:

 عقد العمل الفردي:  -الباب الثالث .1
تانوظ العمل على  رورة اظ يكوظ عقد العمل ثابتا  ومحررا ، ويكوظ لدة طرفي العالتن نسخن عظ هذا  يمدد

العقد، و رورة اظ يت مظ هذا العقد م موعن مظ البيانات مظ بينها اا ر وطبيعن العمل، ومدة العقد اذا كاظ 

 محدد المدة.

حقوته، وبالتالي يحقق له االستقرار النفسي  وهذا العقد ي م حقوه طرفي العالتن، ويمعر العامل ب ماظ

 بسبب  ماظ استمراريته في العمل.

 األجور:  -الباب السادس .2
يعتبر اا ر العامل ااساسي والمهم في عالتن العمل، والباب السادس مظ تانوظ العمل يعمل على  ماظ 

صوله على اال ر في مواعيد حصول العامل على اال ر العادل دوظ تمييا متى ما تماثلت  روف العمل، وح

محددة مع الحوافا والعالوات حسب طبيعن و روف العمل، يساهم بصورة فعالن على استمرارين العامل في 

 و فته واستمرار اا ر.

 

 ساعات العمل وفترات الراحة: -الباب السابع .3
عدها مظ مواصلن يحق للعامل الحصول على فترات راحن اسبوعين وكذل  خالل ساعات العمل ليتمكظ مظ ب

العمل بذات الهمن والنماط، وكذل  يحقق له االستقرار االسري واال تماعي. ويمدد الممرع البحريني على 

منل العامل فترات راحن حتى في الحاالت او الو ائف التي يتو ب استمرار العمل فيها، والعاملوظ بن ام 

 االت وفق طبيعن العمل.النوبات، ومنل العامليظ العالوات المناسبن في بعض الح

 االجازات: -الباب الثامن .4
يستحق العامل الذي ام ى في خدمن صاحب العمل مدة سنن واحدة على االتل ا ااة سنوين ال تقل عظ ثالثيظ 

يوما  مدفوعن اال ر، وبمنل العامل مثل هذه اال ااة يحقق للعامل الراحن ال سدين والنفسين. وين م تانوظ 

ل العامل العديد مظ اال ااات منها: المر ين، الوفاة، واداء فري ن الحج، واالمومن، العمل امتراطات من

بمأظ اال ااات الرسمين في القطاع  2013( لسنن 1وغيرها التي حددها القانوظ والقرار الوااري رتم )

 (.4مرفق ااهلي )

 السالمة والصحة المهنية وبيئة العمل: -الباب الخامس عشر .5
لعمل االمتراطات التي حددها القانوظ بمأظ توفير بيئن عمل آمنن مظ خالل توفير أدوات بتحقيق صاحب ا

 السالمن والتدريب المناسب الستخدامها، يساهم في اداء العامل لمهام عمله آمنا  على نفسه مظ مخاطر العمل.
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مل، كما يلام مظ يلام تانوظ العمل صاحب العمل اظ يوفر لعماله وسائل انتقال مناسبن تلى مناطق الع .6
يستخدم عماال  في المناطق البعيدة بأظ يوفر لهم ما يلام مظ و بات غذائين مناسبن ومساكظ مالئمن أو يمنحهم 

 مقابل نقدي بدال  عنها.
ويت مظ تانوظ العمل في القطاع ااهلي والقرارات الواارين المنفذة له وكذل  التمريعات الوطنين  .7

–لتي تحف  للعامل حقوته وت مظ سالمته في مواتع العمل، و ميع هذه المواد االخرة، الكثير مظ المواد ا
تحقق للعامل االستقرار النفسي، تد ال يكوظ الن  صريحا ، ولكظ  -التي ال يسع الم ال لذكرها بالتفصيل هنا

 التفسير المتعمق لها يؤكد على ذل .

 

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 2018سبتمبر  25

 

 

 منظمات أصحاب العمل والعمال التي أرسل إليها التقرير:

 تم إرسال التقرير إلى كل من:

 المن من الممثلن اصحاب العمل. -  غرفن ت ارة وصناعن البحريظ. .7
 من من ممثلن للعمال. - االتحاد العام لنقابات عمال البحريظ. .8
 من من ممثلن للعمال. - االتحاد الحر لنقابات عمال البحريظ. .9

 

 المرفقات

 بمأظ البيئن. 1996( لسنن 21مرسوم بقانوظ رتم ) -1مرفق رقم 

 بمأظ تن يم السالمن والصحن المهنين في المنمآت. 2013( لسنن 8القرار رتم ) -2مرفق رقم 

بإصدار الالئحن التنفيذين لقانوظ )ن ام( التن يم الصناعي الموحد  2009( لسنن 11القرار رتم ) -3مرفق رقم 

 2006( لسنن 81لس التعاوظ لدول الخليج العربين الصادر بالقانوظ رتم )لدول م 

 بمأظ اال ااات الرسمين في القطاع ااهلي. 2013( لسنن 1القرار رتم ) -4مرفق رقم 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 من اإلتفاقية.  10،  3،  2التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

 مالحظة اللجنة السابقة بشأنها. شريعية لحكم المادة التاسعة مع التأكيد على تالتغطية العدم  -

* * * 
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 تأهيل وتشغيل المعوقينبشأن  1976 سنة( ل 17 اإلتفاقية العربية رقم ) -و

ين رتم ) ين العرب فات كن  مظ(  17 وصةةةةةةةةل تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ن الل نن حول اإلت ممل

 :التاليو اء الرد على النحو ، البحريظ

 1996صدتت في 

يت مظ التقرير تعليقات مملكن البحريظ على مالح ات ل نن تطبيق اتفاتيات وتوصيات العمل العربين بعدم 

 توفر التغطين التمريعين احكام المواد التالين:

 

 المادة السابعة

باتخاذ التدابير الخاصة باألمن الصناعي والسالمة تتخذ كل دولة اإلجراءات التي تكفل قيام أصحاب األعمال 

المهنية، وكذلك إجراء التحويرات الالزمة في معدات وأدوات االنتاج التي يعمل عليها األشخاص ذوي 

 اإلعاقة، بما يؤمن حمايتهم ويسهل أداء عملهم.

اطر العمل، وعدم ذكر هذه عاتيظ مظ مخماتخذت مملكن البحريظ العديد مظ التدابير لحماين العمال مظ فئن ال

مظ تبل الممرع البحريني او  الفئن صراحن في مواد تانوظ العمل أو القوانيظ الوطنين ااخرة، ال يعتبر تغفاال

 في فرض الحماين القانونين على هذه الفئن مظ العمال. اتقصير

مل بأنه "كل مخ  بإصدار تانوظ العمل في القطاع ااهلي العا 2012( لسنن 36فقد عرف تانوظ رتم )

طبيعي أو اعتيادي يعمل لقاء ا ر لدة صاحب عمل وتحت تدارته أو تمرافه"، وبذل  يممل تانوظ العمل 

 ميع فئات العمال الممتغليظ في القطاع الخا ، مظ بينهم فئن المعاتيظ )أصحاب الهمم(، كما اظ تانوظ رتم 

اإلعاتن، ين  صراحن بتمتع المعاه الذي  بمأظ رعاين وتأهيل وتمغيل اامخا  ذوي 2006( لسنن 74)

 (1مرفق رقم يتم تو يفه ب ميع الحقوه المقررة لعمال المنمأة التي يعمل فيها. )

وبذل  تنطبق على العامليظ أصحاب االعاتن  ميع مواد تانوظ العمل في القطاع ااهلي، بما فيها امتراطات 

الواارين المنفذة لهذا الباب. وفي هذا الم ال يمترط تانوظ السالمن والصحن المهنين وبيئن العمل، والقرارات 

العمل تبل تو يف العامل احاطته بمخاطر العمل ووسائل الوتاين الوا ب عليه مراعاتها وتوفير وسائل الوتاين 

 المخصين وتدريبه على استخدامها.

للتحقق مظ سالمته ولياتته الصحين ت افن الى ت راء الفح  الطبي االبتدائي على العامل تبل التحاته بالعمل  

ه، اي انه ال يتم تمغيل هذه الفئن مظ العمال في يوالبدنين والعقلين والنفسين وفقا  لطبيعن العمل الذي يسند تل

 و ائف ال تتناسب مع تعاتتهم او تعر هم للخطر.

عاهدات بمرسوم، وتكوظ ( مظ الدستور البحريني التي تعطي للمل  حق تبرام الم37كما انه وبمو ب المادة )

للمعاهدة توة القانوظ بعد تبرامها والتصديق عليها ونمرها في ال ريدة الرسمين، وبذل  أخذت اتفاتين العمل 

بمأظ تأهيل وتمغيل المعوتيظ التي صدتت عليها مملكن البحريظ بمو ب  1993( لسنن 17العربين رتم )

 بمو ب هذه المادة. م صفن القانوظ1993( لسنن 3المرسوم بقانوظ رتم )
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 المادة الرابعة عشرة

يكفل تشريع كل دولة إعطاء األولوية للمعوقين لشغل بعض الوظائف والمهن في األجهزة الحكومية وغير 

 الحكومية، التي تتالءم مع قدراتهم وإمكانياتهم.

نود التأكيد على اظ مسؤولين تو يف المعاتيظ، مسؤولين ممتركن ت طلع بها االطراف الثالثن، وتد ن م تانوظ 

رعاين وتأهيل وتمغيل المعاتيظ، التن يم القانوني لتأهيل وتو يف ذوي االعاتن في م االت مناسبن وتدراتهم 

عمال التي يستطيع القيام بها مظ اامهظ والي وتعاتتهم. وتبذل الحكومن ال هود مظ أ ل اعادة تأهيل المعاه ف

خالل مراكا ومعاهد التأهيل المعتمدة، ويتسلم مهادة تو ل االعمال والمهظ التي تم تأهيله لمغلها واالعمال 

 التي يمكنه مااولتها ليتم بعدها تس يله في س الت واارة العمل والتنمين اال تماعين.

خمسيظ عامال  فأكثر سواء كانوا يمتغلوظ في مكاظ واحد أو في أماكظ  وألام الممرع المؤسسات التي تستخدم

متفرتن استخدام عدد مظ اامخا  ذوي اإلعاتن ممظ ترمحهم واارة العمل والتنمين اال تماعين مظ واتع 

س ل تيد الذيظ تم تأهيلهم أو مظ غير طريق الواارة، وذل  بما ال يقل عظ اثنيظ في المائن مظ م موع عدد 

في المهظ التي تم تأهيلهم لها وااعمال ااخرة التي  عمال في المنمأة. على أظ يكوظ تعييظ ذوي اإلعاتنال

 .يستطيع المعاه أظ يؤديها والمبينن في مهادة القيد

( مظ هذا القانوظ، وذل  بإصدار ترارا  12وتعمل الواارة حاليا ، بالتنسيق مع ال هات المعنين لتفعيل المادة )

المؤهليظ أولوين التعييظ فيها، وسوف نوافي   ه الو ائف وااعمال الحكومين التي يكوظ للمعاتيظيحدد في

 المن من بنسخن عظ هذا القرار عند صدوره.

 

  

 المادة السادسة عشرة

تعمل كل دولة على تشجيع المعوقين لتأسيس جمعيات تعاونية إنتاجية خاصة بهم، وعلى دعم هذه الجمعيات 

 .الوسائل المتاحةبمختلف 

 يرجى بيان ما يلي:

هل يتضمن التشريع الوطني السماح بإقامة جمعيات تعاونية إنتاجية خاصة بالمعوقين في دولتكم  .1
 الموقرة؟

بمأظ تصدار تانوظ ال معيات التعاونين على كافن  2000 ( لسنن24) رتم تسري أحكام المرسوم بقانوظ

ويكفل القانوظ بمكل عام لل ميع بما فيهم ذوي اإلعاتن الحق في تأسيس التعاونين باختالف أنواعها،  ال معيات

 (2مرفق رقم ال معيات التعاونين متى توافرت المروط المنصو  عليها تانونا .  )

 هل تدعم الحكومة جمعيات المعوقين التعاونية اإلنتاجية؟ .2

تها واارة العمل والتنمين اال تماعين " مظ أبرا المبادرات التي دمندانات لألشخاص ذوي اإلعاقةيعد ممروع "

لدعم ورعاين المماريع االتتصادين الصغيرة لألمخا  ذوي اإلعاتن، متمثلن في تنماء أكما  في الحدائق 

والمنتاهات والمواتع الحيوين في مختلف محاف ات المملكن، وذل  بالتعاوظ مع عدد مظ المركات، وواارة 
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ظ القروض الميسرة مظ بن  ااسرة، بهدف بلورة الدور التنموي الفاعل لهذه البلديات والاراعن، وباالستفادة م

 الفئن واالنتقال بها مظ دائرة الرعاين تلى دائرة اإلنتاج واالبتكار.

ويعد الممروع نموذ ا  للتعاوظ بيظ القطاع الرسمي وااهلي والخا  ليندمج اامخا  ذوي اإلعاتن في 

تادرة على اإلسهام ببصمن ممياة في م تمعها، مظ خالل تدارة مماريع  الم تمع وتثبات بأظ هذه الفئن،

 اتتصادين ت تذب الاوار، وتثير اهتمام السائل بقدرة أبناء المملكن مظ كافن الفئات على العطاء والبناء. 

 

 المادة الثامنة عشر

المعوقون في عملهم من الرسوم تتخذ كل دولة االجراءات الالزمة إلعفاء أدوات االنتاج التي يستخدمها 

 الجمركية أو من جزء منها.

( مظ تانوظ رعاين وتأهيل وتمغيل اامخا  ذوي اإلعاتن، اادوات واا هاة التأهيلين والطبين 8تعفي المادة )

ن والتعليمين والتقنين والتعوي ين الالامن للمعاتيظ مظ الرسوم وال رائب بأنواعها، وتعمل واارة العمل والتنمي

اال تماعين على تيسير حصولهم عليها. وال يخفى تظ توفير هذه اا هاة يسهم بمكل كبيرة في تمكيظ 

 اامخا  ذوي االعاتن مظ ممارسن عملهم.

 

 

 المادة العشرون

ا.ينل كل دولة على تشجيع صناعة المعتعم  ات التعويضية محليا

محليا ، حيث  هرت اآلظ عدد مظ المؤسسات التي ال يو د ما يمنع ال هات مظ صناعن اا هاة التعوي ين 

مظ تانوظ رعاين  8بدأت في تصنيع وصيانن بعض اا هاة والمعينات لألمخا  ذوي اإلعاتن، وتعفي المادة 

وتأهيل وتمغيل المعاتيظ االدوات واال هاة التأهيلين والطبين والتعليمين والتقنين والتعوي ين الالامن للمعاتيظ 

مركين وال رائب، اامر الذي يحفا مركات ومؤسسات القطاع الخا  التو ه تدري يا للعمل مظ الرسوم ال 

 في هذه الم االت، مثال على تل  المؤسسات )مؤسسن البحريظ لخدمات ذوي اإلعاتن(.

 

 

 المادة الثالثة والعشرون

الخدمية والتعاونية ينبغي على الدولة تشجيع منظمات العمال على تخصيص وتكييف جزء من انشطتها 

 واالجتماعية لرعاية اعضائها من العمال المعوقين، بما يتالءم مع ظروف اعاقتهم.
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تتوحد  هود أطراف االنتاج الثالثن لتحسيظ بيئن العمل بما يخدم سمعن مملكن البحريظ دوليا  وعربيا ، والمساهمن 

ود العمل على االستفادة مظ كافن القوة العاملن في االي ابين في التنمين االتتصادين بالبالد، ومظ بيظ هذه ال ه

 .البالد ااسوياء منهم ومظ ذوي االعاتن

بمأظ النقابات العمالين لع وين النقابن اظ يكوظ الع و مظ  2002( لسنن 33وامترط مرسوم بقانوظ رتم )

سواء كاظ مظ ذوي االعاتن بيظ العامليظ الذيظ تسري بمأنهم أحكام هذا القانوظ، وبذل  اعطى الحق لكل عامل 

 .او كامل الصحن الحق لالن مام للنقابن العمالين التي ينتمي تليها

ومظ بيظ او ه اهتمام االتحادات والنقابات العمالين العاملن في البالد بفئن المعاتيظ، حرصها على تكريمهم 

وتحر  الواارة على تكريم عدد ، كما للعمال  مظ االحتفاالت السنوين التي تقيمها بمناسبن اليوم العالمي

مظ العمال مظ ذوي االعاتن خالل الحفل الذي تقيمه الواارة تحت رعاين سامين مظ  اللن مل  البالد المفدة 

 بمناسبن اليوم العمال العالمي.

 

 المادة الخامسة والعشرون

ا عند استيراده سيارة محور الستخدامه ال شخصي من دفع رسومها يكفل تشريع كل دولة اعفاء المعوق جسديا

ا، ويمنح هذا االمتياز بصورة دورية تحددها التشريعات المحلية. ا او جزئيا  الجمركية كليا

، 2006لسنن  74مظ القانوظ رتم  8كما أمرنا في ردنا على مالح ن الل نن على المادة العمروظ، المادة 

والطبين والتعليمين والتقنين والتعوي ين مظ الرسوم وال رائب بأنواعها اادوات واا هاة التأهيلين  يعفى

الالامن للمعاتيظ وتعمل واارة العمل والتنمين اال تماعين على تيسير حصولهم عليها، ويممل ذل  االعفاء 

مظ الرسوم ال مركين بمكل كلي وهو امتياا دائم حسب التمريع الصادر بقانوظ والذي يسري على المخ  

 عمل على استيراد اا هاة والمعينات بكافن أنواعها.ذات اإلعاتن او المؤسسن التي ت

 منظمات أصحاب العمل والعمال التي أرسل إليها التقرير:

 تم ترسال نسخن عظ التقرير تلى كل مظ:

 المن من الممثلن اصحاب العمل. -  غرفن ت ارة وصناعن البحريظ. .10
 من من ممثلن للعمال. - االتحاد العام لنقابات عمال البحريظ. .11
 من من ممثلن للعمال. - االتحاد الحر لنقابات عمال البحريظ. .12

 

 المرفقات:

 بمأظ رعاين وتأهيل وتمغيل اامخا  ذوي اإلعاتن. 2006( لسنن 74تانوظ رتم ) .1
 بمأظ تصدار تانوظ ال معيات التعاونين. 2000 ( لسنن24) رتم المرسوم بقانوظ .2

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:
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كيد على مع التأ 25،  23 ، 20،  18،  16 ، 14،  7التغطية التشريعية ألحكام المواد  عدم -

 بشأنهم.  المالحظات السابقة للجنة

* * * 

 

 تفتيش العملبشأن  1998 سنة( ل 19 اإلتفاقية العربية رقم ) -ز

ين رتم ) ين العرب فات كن  مظ(  19 وصةةةةةةةةل تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ن الل نن حول اإلت ممل

 :التاليو اء الرد على النحو ، البحريظ

 غير مصدق عليها

 هل تم عرض االتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ -1

  نعم

 من هي الجهة المختصة بالتصديق؟ -2

الواراء الموتر هو وفقا  لما يمير تليه دستور البالد والممارسات المتبعن على المستوة الوطني، فإظ م لس 

 السلطن المعنين بالتصديق تلى  انب م لسي المورة والنواب.

 ما هو االجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ -3

 تر اء التصديق.

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

 ال تو د أين صعوبات تمريعين.

التصديق على االتفاقية حتى اآلن )سياسية، اقتصادية، اجتماعية.. هل هناك صعوبات أخرى تحول دون  -5
 الخ(؟

 ال تو د.

هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سابقة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على االتفاقية  -6
 مستقبالا؟
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 هل تم اتخاذ اجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟ -7

البحريني بصورة مستمرة على تطوير التمريعات الوطنين لتتواكب مع المست دات االتليمين يعمل الممرع 

 والدولين في كافن الم االت.

بإصدار تانوظ العمل في القطاع ااهلي، وكذل   2012( لسنن 36وعند دراسن المواد الواردة في تانوظ رتم )

تن يم سوه العمل، بمأظ تفتيش العمل وال بطين بمأظ  2006( لسنن 19المواد الواردة في تانوظ رتم )

الق ائين والقرارات الواارين المنفذة لهما، يتبيظ بأظ الممرع البحريني تد هيئ التمريعات الوطنين لتتالءم مع 

 مواد االتفاتين متى ما صدر مرسوم بالتصديق عليها.

 موضوع؟هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بال -8

يطلع الممرع البحريني على كافن االدوات التمريعين ذات العالتن بالمو وع محل البحث، واالسترماد بما 

تت منه. وعند مقارنن مواد االتفاتين مع التمريعات الوطنين التي لها عالتن بمو وع االتفاتين، يتبيظ بأظ 

 واد وآليات عمل.الممرع البحريني تد استأنس بما ورد في هذه االتفاتين مظ م

 هل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ -9

تقدر مملكن البحريظ اتاحن المن من خبراتها ودعمها الفني لتعايا  هود الواارة لدة السلطن التمريعين المعنين 

 حال الحا ن لها.للتصديق على هذه االتفاتين، وسيتم طلب هذه المساندة 

ا مع  -10 هل تم التنسيق مع منظمات اصحاب االعمال والعمال في بلدكم حين اعدادكم لهذا التقرير، تمشيا
 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17ما تقضيه المادة )

مستمرة مظ تتواصل واارة العمل والتنمين اال تماعين مع طرفي االنتاج )أصحاب العمل والعمال(، بصورة 

خالل اللقاء الدورين واال تماعين الثالثين، ويتم خاللها مناتمن المو وعات المست دة في سوه العمل بما يخدم 

 صالل طرفي العالتن. 

 كما اظ الواارة تاود طرفي االنتاج بنسخن عظ التقارير التي تعدها بمأظ تطبيق اتفاتيات العمل العربين.

 

 تدارة االتصال عداد هذا التقرير:الجهة االدارية التي تولت ا
 23/07/2018 التاريخ:

 ir@mlsd@gov.bh البريد االلكتروني:
 

 

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

mailto:ir@mlsd@gov.bh
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

ا بما جاء في الرد، وتأمل إتخاذ اإلجراءات الالزمة للتصديق على اإلتفاقية، خاصة  - أخذت اللجنة علما

ا للرد ال تثير أية صعوبات تشريعية أو غيرها.    وهي وفقا

 

* * * 

 

 الجمهورية التونسية -4    

 

 السالمة والصحة المهنية بشأن 1977 سنة( ل7  اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

ين رتم ) ين العرب فات ال مهورين مظ ( 7وصةةةةةةةةل تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ن الل نن حول اإلت

 :التاليو اء الرد على النحو ،  التونسين

 القسم االول

 بيانات عامة

( لسنة 7يرجى بيان النص التشريعي الذي صادقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقية العربية رقم ) -1

 بشأن السالمة والصحة المهنية. 1977

اشأا الصحا  السالما الم نيا امنتضى النالعا ةند  7صادقت تعلس ةلى اتفاقيا ال ما ال اايا  قم  

 1987 عيليا  06المؤ خ في  31

يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصوص التشريعية السارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقية، وأن أمكن  -2

 الخ(.-اللوائح  –ق العملي لتلك النصوص التشريعية )القرارات الوزارية التعرض للتطبي

المت ل  ان اج  قا األضاا  الناتبا ةع  1994فيفاي  21في  مؤ خ 1994لسنا  28قالعا ةند - 

 حعادث الشغا  األمااض الم نيا 

 المت ل  االن اج الخاص االت عيض ةع األضاا   1995 عاا  28في  مؤ خ 1995لسنا  56النالعا ةند 

 النا ما ةع حعادث الشغا  األمااض الم نيا في الن اع ال معمي 

 1994لسنا  29تننيحج االنالعا ةند   نما تم 1966أفايا  30في  مؤ خ 1966لسنا  27قالعا ةند - 

 يت ل  اإصنا  مبلا الشغا 1996 عيليا  15في  مؤ خ 1996لسنا  62فيفاي  االنالعا ةند  21في  مؤ خ

 يت ل  اتن يم استغالل المناطع 1989فيفاي  22في  مؤ خ 1989لسنا  20قالعا ةند     -

يت ل  اإحناث م  ن الصحا  السالما الم نيا  1990أ ة  7في  مؤ خ 1990لسنا  77قالعا ةند - 

 1996 الفي  6في  مؤ خ 1996لسنا  9تننيحج االنالعا ةند   نما تم



192 

  
 

يت ل  اضقط شا ط صنع المعاد المتفباة  1996 عيليا  15في  مؤ خ 1996لسنا  63قالعا ةند - 

 المخصصا ألغااض منليا  تصنياها  لنل ا  خزل ا  است مال ا  التبا  في ا

 يت ل  اننا المعاد الخ اة ةقا ال اقاة  1997 عاا  2في  مؤ خ 1997لسنا  37قالعا ةند - 

يت ل  اإصنا  مبلا السالما  العقايا مع  2009ما س  02في  مؤ خ 2009لسنا  11ند قالعا ة- 

 أخ ا  الحاي   اإللفبا   الفزع االقناياة

يت ل   1964لسنا  422 مننح ااألما ةند  1962أفايا  18مؤ خ في  1962لسنا  129أما ةند - 

 امع قاة األمع في صناةا القناو

يت ل  احفظ صحا الماأة  األطفال  اأمن م  1967لعفمقا  06في  مؤ خ 1967لسنا  391أما ةند - 

 24في  مؤ خ 1975لسنا  240 تشغيل م االمؤسساة التبا يا  الصناةيا  الم ع الحاة   المننح ااألما ةند 

 1975أفايا 

يت ل  اضقط النعاةن ال اما لحفظ الصحا  1968أنتعاا  22في  مؤ خ 1968لسنا  328أما ةند - 

 ا االم اما الخاض ا لمبلا الشغاالمن قن

يت ل  اتن يم تااتيب حمايا ال مال في  1975 عيليا  28في  مؤ خ 1975لسنا  503أما ةند - 

 المؤسساة التي تستخنج التيا اة الك ااائيا 

يت ل  اضقط قائما أصناف ال ملا الذيع  1985سقتمقا  24في  مؤ خ 1985لسنا  1177أما ةند - 

  كا  مخلا االصحاينعمعا اأةمال من

يت ل  اضقط قائما األةعاا الذيع يما سعا  1985سقتمقا  24في  مؤ خ 1985لسنا  1178أما ةند - 

  ظائف ماهنا

 يت ل  ان اسا المؤثااة ةلى المحيط 1991ما س  13في  مؤ خ 1991لسنا  362أما ةند - 

ا الستشا يا للمؤسسا  ا اق يت ل  اتانيقا  سيا ةما اللبن 1995 الفي  9في  مؤ خ 30أما ةند - 

 التخاب لعاب ال ملا  مما ست م لم ام م 

يت ل  اتن يم  زا ة الشؤ ا ال تماةيا )  1996فيفاي  14في  مؤ خ 1996لسنا  269أما ةند - 

 تن يم إدا ة تفنن طب الشغا  السالما الم نيا (

في  مؤ خ 2002لسنا  583مننح ااألما ةند  1996 عاا  3في  مؤ خ 1996لسنا  1050أما ةند  -

 يت ل  اتمعيا مشا يع الصحا  السالما  2009أ ة  12في  مؤ خ 2344 ااألما ةند  2002ما س  12

 الم نيا مع ققا الصنن ق النعمي للضماا ال تماةي

يت ل  اضقط شا ط  إ ااواة إسناد  2000 عاا  27في  مؤ خ 2000لسنا  1443أما ةند  

قي ييع للنياج االكا أ  االق ض مع ةملياة صنع المعاد المتفباة المخصصا تاخيص ألشخاص م نعييع أ  ط

 ألغااض منليا  تصنياها  تع ينها  لنل ا  خزل ا  است مال ا  اإلتبا  في ا

 يت ل  اتن يم  سيا مصالح طب الشغا  2000سقتمقا  12في  مؤ خ 2000لسنا  1985أما ةند  -

  المت ل  ات ييع مسؤ ل ةع السالما الم نيا  2000سقتمقا  12في  مؤ خ2000لسنا  1989أما ةند -

  الشا ط العا ب تعفاها فيج

يضقط النعاةن الفنيا المت لنا اتب يز  ت يئا  2002سقتمقا  4في  مؤ خ2002لسنا  2015أما ةند -

 ال اااة المست ملا لننا المعاد الخ اة غقا ال اقاة
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يضقط النعاةن الفنيا لتب يز  ت يئا ال اااة  2002سقتمقا  4في  مؤ خ 2002لسنا  2016أما ةند  -

 ذاة محاك يشتغا اغاز القتا ل المسيا.

 

يرجى بيان النص التشريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصادق عليها قوة النفاذ يمجرد التصديق  -3

 الداخلية.عليها مع بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات 

الذي ينص ةلى أا "الم اهناة المعاف  ةلي ا مع ققا المبلس النيااي  20* النستع  في فصلج  

  المصادق ةلي اا أةلى مع النعاليع  أدلى مع النستع ".

 )الفناة الثاليا(. 1987 عيليا  06في  مؤ خ 1987لسنا  31* النالعا ةند  

والعمال في دولتكم الموقرة حين إعدادكم لهذا التقرير؟ وذلك  هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال -4

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.17تمشيا مع أحكام المادة )

  ل م 

  ل 

 المن ماة التي تم التنسي  م  ا. في حالا اإل ااا اـ )ل م(ا يا ى ذنا 

 التحاد ال اج التعلسي للشغا -

  التبا ة  الصناةاة التنلينيا اإلتحاد التعلسي للصناةا -

 اإلتحاد التعلسي للفالحا  الصين القحاي  -

 

 القسم الثاني

 التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية

 المادة األولى

يبب أا تشما التشاي اة ال اايا األحكاج الخاصا االسالما  الصحا الم نيا في  ميع مبالة ال ما  

 تشما أحكاما خاصا االتأميع ةلى ال مال مع حعادث ال ما  أمااض الم نا. ق اةاتجا نما يبب أا 

 :يا ى اياا ما يلي 

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

  .)ل م )ما ةنى العظيفا ال معميا 

  ل 

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

  ل م 

  ل 
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 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. 

 مع مبلا الشغا. 2-152  152* الفصعل األ ل  الفصا  

المت ل  االت عيض ةع األضاا  الحاصلا  1994فيفاي  21في  مؤ خ 1994لسنا  28* النالعا ةند  

 اسقب حعادث الشغا  األمااض الم نيا

المت ل  االن اج الخاص للت عيض ةع  1995 عاا  28في  مؤ خ 1995لسنا  56* النالعا ةند  

 األضاا  الحاصلا اسقب حعادث الشغا  األمااض الم نيا في الن اع ال معمي

 المادة الثانية

 يبب مسا اة  ميع ال مال ال اب اال مال العطنييع في ت قي  أحكاج السالما  الصحا الم نياا  أحكاج 

 التأميع مع حعادث ال ما  أمااض الم ناا  أحكاج أل ما التأهيا الم ني.

 يا ى اياا ما يلي: 

هل تساوي تشريعاتكم العمال العرب الذين يعملون في دولتكم الموقرة بالعمال الوطنيين في تطبيق  

 األحكام التالية:

 السالما  الصحا الم نيا - 

 الم ناالتأميع مع حعادث ال ما  أمااض  - 

 أل ما التأهيا الم ني. - 

  ل م 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك: 

مع مبلا الشغا حيث يخضع نا ال مال ال امليع االتااب التعلسي لنفس األحكاج المت لنا  263* الفصا  

 الم ني.االصحا  السالما الم نيا  التأميع ضن حعادث الشغا  األمااض الم نيا  أل ما التأهيا 

 المادة الثالثة

يبب أا تتضمع األحكاج الخاصا االسالما  الصحا الم نيا األسس الفنيا الالزما لضماا السالما  

  الحمايا في:

 اختيا  معقع المنشأة - 

 اإللشاو  التشيين - 

 العقايا مع  ميع أخ ا  ال ما. - 

 :يا ى اياا ما يلي 

 أحكام المادة السابقة:االشتراطات الفنية الالزمة لمراعاة  

مع مبلا الشغا نا مؤ ا ااتخاذ التناايا الالزما  2-152يلزج النالعا التعلسي االخصعص في الفصا  

  المناسقا لحمايا ال مال   قايت م مع المخاطا الم نيا.  
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ث يخضع إلشاو  استغالل منشأة إلى ةنة تااخيص حسب طقي ا النشاط   ف  تااتيب م تمنة في الغاض حي

تتعلى إدا ة السالما اعزا ة الصحا الن ا في تصنيف المنشأة حسب لتائج د اسا المخاطا المتعق ا نما تتعلى 

  نالا حمايا المحيط الن افي ملف  المنشأة للتثقت مع منى م اانت ا للتااتيب المت لنا احمايا المحيط.  

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك: 

المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات  2006أكتوبر  09في  مؤرخ 2006لسنة  2687* األمر عدد  

 واستغاللها.الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة 

يتعلق بضبط القواعد العامة المتعلقة بشروط  2012سبتمبر  6* قرار من وزير الصناعة مؤرخ في  

 .والمزعجة من الصنف الثالث واستغاللهاتهيئة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أ

 مع مبلا الشغا. 2-152* الفصا  

المت ل  االت عيض ةع األضاا  الحاصلا  1994فيفاي  21في  مؤ خ 1994لسنا  28* النالعا ةند  

 (.85اسقب حعادث الشغا  األمااض الم نيا )الفصا 

 المت ل  امع قاة األمع في صناةا القناو. 1962أفايا  18ي ف مؤ خ 1962لسنا  129* األما ةند  

المت ل  انعاةن حفظ الصحا  األمع  1968أنتعاا  22في  مؤ خ 1968لسنا  328* األما ةند  

 المن قنا االم اما الخاض ا لمبلا الشغا.

قايا مع المت ل  اإصنا  مبلا السالما  الع 2009ما س  2في  مؤ خ 2009لسنا  11* النالعا ةند  

 أخ ا  الحاي   اللفبا   الفزع االقناياة. 

 

 المادة الرابعة

يحند تشايع نا د لا اإل ااواة  العسائا الكفيلا اسالما ايئا ال ما  حمايا القيئا المبا  ة  المحاف ا  

 في المستعى الصحي  المت ا ف ةليجا احيث تكعا ايئا ال ما  البعا  المزا لةلي ا مع مخاطا النشاط 

 ةلميا.

 يا ى اياا ما يلي: 

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

  ل م 

  ل 

 

هل تضمن تشريعاتكم ما يكفل حماية البيئة المجاورة من أخطار النشاط المزاول بحيث تبقى في  

 المستوى الصحي المطلوب؟

  ل م 

  ل 

http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-num-2006-2687-du-09-10-2006-jort-2006-083__2006083026873?shorten=cwVU
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-num-2006-2687-du-09-10-2006-jort-2006-083__2006083026873?shorten=cwVU
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-num-2006-2687-du-09-10-2006-jort-2006-083__2006083026873?shorten=cwVU
http://www.legislation.tn/detailtexte/Arr%C3%AAt%C3%A9-num-2012-1147-du-06-09-2012-jort-2012-076__2012076011474?shorten=lWg7
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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 التشريعية الدالة على ذلك:يرجى بيان النصوص  

 مع مبلا الشغا. 2-152* الفصا  

 المتعلق بنوعية الهواء. 2007جوان  4في  مؤرخ 2007لسنة  34* القانون عدد  

يت ل  انعاةن حفظ الصحا  األمع المن قنا  1968 عيليا  13مؤ خ في  1968لسنا  228* األما ةند  

  اة الغذائيا. المصبةلى المستخنميع  المحالة  الم ناة ام اما 

المت ل  انعاةن حفظ الصحا  األمع  1968أنتعاا  22في  مؤ خ 1968لسنا  328* األما ةند  

 المن قنا االم اما الخاض ا لمبلا الشغا.

 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة. 2000أكتوبر  10في  مؤرخ 2000لسنة  2339* األمر عدد 

المت ل  ان اسا المؤثااة ةلى المحيط  2005 عيليا  11في  مؤ خ 2005لسنا  1991ما ةند * األ 

اف العحناة الخاض ا لكااساة  اضقط أصناف العحناة الخاض ا لن اسا المؤثااة ةلى المحيط  أصن

 .الشا ط

المت ل  اإ ااواة فتح المؤسساة  2006أنتعاا  09في  مؤ خ 2006لسنا  2687األما ةند *  

  اة أ  المخلا االصحا أ  المزةبا  استغالل ا.الخ 

والمتعلق بضبط شروط طرق التصرف  2008جويلية  28في  مؤرخ 2008لسنة  2745* األمر عدد 

 في نفايات األنشطة الصحية.

 

المتعلق بالمصادقة على المواصفة التونسية الخاصة  1997أفريل  3في  مؤرخ* قرار وزير الصناعة 

 بالقيم الحدية لبث المواد الملوثة من مصانع اإلسمنت.

المتعلق بالمصادقة على المواصفة  1994ديسمبر  28في  مؤرخ* قرار وزير االقتصاد الوطني 

 بعض الملوثات بالهواء.التونسية الخاصة بالقيم القصوى والقيم التوجيهية بالنسبة إلى 

يتعلق بضبط القواعد العامة المتعلقة بشروط  2012سبتمبر  6* قرار من وزير الصناعة مؤرخ في  

 .والمزعجة من الصنف الثالث واستغاللهاتهيئة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أ

   

 المادة الخامسة

 يبب ال ما ةلى تعفيا السالما  الصحا الم نيا  تحني  ظا ف إلساليا لل ما المع ةع طاي : 

 )أ( حمايا ال اما مع أخ ا  ال ما  اآللةا ك  حمايتج مع األضاا  الصحيا 

 الشتااطاة الالزما لتحسيع ايئا   سائا ال ما.)ب(  ضع  

)ج( مااةاة تحني  التالؤج ايع لعع ال ما  ظا فجا  ايع األشخاص المكلفيع اج مع النعاحي الصحيا  

  الفنيا.

)د( تعةيا  تن يب ال امليع ةلى  سائا السالما  تعفيا أد اة العقايا الشخصيا  تن يب ال ما ةلى  

 استخنام ا.
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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
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 ك ما قن ينشأ مع أضاا  تصيب ال اما صحيا أ  ا تماةيا لتيبا ةملج  ال ما ةلى م البت ا )هـ( تنا 

  م البا ما يتخلف ةن ا.

 ) ( حمايا  سائا اإللتاج مع إلشاواة  آلة  معادا  غيا ذلك. 

  يحند تشايع نا د لا األحكاج الالزما لتن يم هذه الحتياطاة.  

 :يا ى اياا ما يلي 

 تشريعاتكم أحكاما تحقق الغرض من هذه المادة؟هل تتناول  

  ل م 

  ل 

 )ةلى سقيا الذنا ل الحصا(:يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك  

 (.40* النستع  التعلسي )الفصا  

 مع مبلا الشغا. 2-152  152* الفصعل ةند  

المت ل  االت عيض ةع األضاا  الحاصلا  1994فيفاي  21في  مؤ خ 1994لسنا  28* النالعا ةند  

 اسقب حعادث الشغا  األمااض الم نيا.

المت ل  االن اج الخاص للت عيض ةع  1995 عاا  28في  مؤ خ 1995لسنا  56النالعا ةند  - 

 األضاا  الحاصلا اسقب حعادث الشغا  األمااض الم نيا في الن اع ال معمي.

المت ل  اتحنين اآللة  أ زاو اآللة  1987 عاا  12في  مؤ خؤ ا ال تماةيا قاا   زيا الش - 

 التي ل يمكع است مال ا أ  ةاض ا للقيع أ  اي  ا أ  نااؤها ان ا أ  زة  اقيا.

 المت ل  االحمايا ضن أخ ا  األش ا المؤينا. 1981 عاا  18في  مؤ خ 1981لسنا  51النالعا ةند  - 

 يت ل  اننا المعاد الخ اة ةقا ال اقاة 1997 عاا  2مؤ خ في  1997لسنا  37النالعا ةند  - 

يت ل  اإصنا  مبلا السالما  العقايا مع  2009ما س  02في  مؤ خ 2009لسنا  11قالعا ةند  - 

 أخ ا  الحاي   اإللفبا   الفزع االقناياة

يت ل   1964لسنا  422 مننح ااألما ةند  1962أفايا  18مؤ خ في  1962لسنا  129أما ةند  - 

 امع قاة األمع في صناةا القناو

يت ل  اضقط النعاةن ال اما لحفظ الصحا  1968أنتعاا  22مؤ خ في  1968لسنا  328أما ةند  - 

 المن قنا االم اما الخاض ا لمبلا الشغا

الذيع يت ل  اضقط قائما أصناف ال ملا  1985سقتمقا  24مؤ خ في  1985لسنا  1177أما ةند  - 

 ينعمعا اأةمال من كا  مخلا االصحا
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 ااألما  2002لسنا  583مننح ااألما ةند  1996 عاا  3مؤ خ في  1996لسنا  1050أما ةند  - 

 يت ل  اتمعيا مشا يع الصحا  السالما الم نيا مع ققا الصنن ق  2009أ ة  12في  مؤ خ 2344ةند 

 النعمي للضماا ال تماةي

 يت ل  اتن يم  سيا مصالح طب الشغا 2000سقتمقا  12مؤ خ في  2000لسنا  1985أما ةند  - 

يت ل  اضقط الن اج األساسي النمعذ ي  2000سقتمقا  12مؤ خ في  2000لسنا  1986أما ةند  - 

 لمبامع طب الشغا 

يت ل  اضقط مساهماة المؤسساة  2000سقتمقا  12مؤ خ في  2000لسنا  1987أما ةند  - 

 ب الشغا المنخاطا امبامع ط

المت ل  اتن يم تااتيب حمايا ال مال في  1975 عيليا  28في  مؤ خ 1975لسنا  503أما ةند  -  

 المؤسساة التي تستخنج التيا اة الك ااائيا.

 المت ل  االحمايا مع األش ا المؤينا. 1986ما س  28في  مؤ خ 1986لسنا  433أما ةند  -  

المت ل   2007فيفاي  14في  مؤ خقاا   زيا الشؤ ا ال تماةيا  التضامع  التعلسييع االخا ج  -  

 لمكلفيع االننا الين ي للحمعلة.احمايا ال مال ا

 

 المادة السادسة

ل يبعز تشغيا األحناث مع البنسيع في األةمال الصناةياا ققا سع الخامسا ةشاة  ذلك فيما ةنا -1 

 من م.المتن  يع 

ل يبعز تشغيا األحناث مع البنسيع ققا العغ م سع الثامنا ةشاة في الصناةاة الخ اة أ  -2 

 الضا ة االصحاا  التي تحندها التشاي اة  الناا اة  اللعائح الخاصا اكا د لا.

يح ا تشغيا النساوا في الةمال الخ اة أ  الشاقا أ  الضا ة االصحاا التي يحندها التشايع في -3 

 نا د لا.

 :يا ى اياا ما يلي 

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

 53سنا إذا أثقت الفحص ال قي أهليتج للنياج اج )الفصالا  16سنا  يمكع التخفيض فيج إلى  18سع  

 مع مبلا الشغا(. 61 

 ة بالصحة وفق تشريعاتكم.السن األدنى للعمل في الصناعات الخطرة أو الضار 

سنا ا ن النياج افحص طقي يثقت أهليتج للنياج اج )الفصالا  18سنا  يمكع التخفيض فيج إلى  21سع  

 مع مبلا الشغا( 63  58
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 هل تحظر تشريعاتكم تشغيل النساء في األعمال الخطرة أو الضارة بالصحة؟ 

  ل م 

  ل 

 على ذلك.يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة  

 مع مبلا الشغا. 68  66  63  61  58  53الفصعل *  

المت ل  احفظ صحا النسعة  األطفال  1967لعفمقا  06في  مؤ خ 1967لسنا  391* األما ةند  

 مؤ خ 1975ا لسن 240 اأمن م  تشغيل م االمؤسساة التبا يا  الصناةيا  الم ع الحاة المننح ااألما ةند 

 .1975أفايا  24في 

 المادة السابعة

يبب الهتماج اإلشاو أ  زة خنماة السالما  الصحا الم نيا في المنشآة التي يحندها تشايع نا  

 يحا ال مال  النياج االتثنيف الصحد لاا  ذلك لإلشااف ةلى  ميع ظا ف ال ما التي تؤثا ةلى سالما  ص

  التعةيا العقائيا.

 :يا ى اياا ما يلي 

 للسالمة والصحة المهنية في المنشآت في دولتكم الموقرة؟هل توجد أجهزة خدمات  

  ل م 

 ما هو دور هذه األجهزة أن وجدت؟ 

 مصلحا طب الشغا: ك1 

فحص  متاا ا صحا ال ملا  است نادهم القنلي للنيـاج ااألةمـال الم لعاا من م سعاو ةنن اللتناب أ   

 كع أا تست نف ل ا صحت م اسقب م نت م.أثناو الستخناج  نذلك احمايت م مع األخ ا  التي يم

 المسؤ ل ةع السالما الم نيا: ك2 

 الس ا ةلى ت قي  األحكاج النالعليا  التاتيقيا  الت اقنيا المت لنا االسالما الم نيا. - 

 .اإلشااف ةلى تنفيذ ااامج السالما الم نيا - 

 قعع المخـاطا  التأنـن مـع است مال  مااققا أمانع ال ما لكشف معاطع الخ ا  اإلاالغ ةن ا لتبنب - 

 . سائا العقايا

تشخيص مسققاة حعادث الشغا  تننيم المنتاحاة ال ادفا إلى تبنق ا  تـأميع سـالما ال مـال  - 

 .االمؤسسا

 .تن يب ال مال ةلى استخناج م ناة العقايا -  

 لشا العةي  الثنافا العقائيا ايع ال مال. -  

 ما الم نيا:لبنا الصحا  السال ك3 

  .إةناد مشا يع الن م  الت ليماة المت لنا االصحا  السالما الم نيا داخا المؤسسا - 

  .النياج ااألةمال المت لنا ااإلةالج  التعةيا  التكعيع في مبال الصحا  السالما الم نيا  - 

  .القاامج الم تمنةاقتااح ااامج العقايا مع األخ ا  الم نيا داخا المؤسسا  متاا ا إلباز  - 
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إ ااو األاحاث امناسقا نا حادث شغا خ يا أ  ماض م ني  اقتااح التناايا الالزما للسي اة   - 

 .ةلى أسقااج

  

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. 

 * النصوص التشريعية الدالة على ذلك: 

 مع مبلا الشغا. 161 154  153الفصعل  - 

 يت ل  اتن يم  سيا مصالح طب الشغا 2000سقتمقا  12مؤ خ في  2000لسنا  1985أما ةند  - 

يت ل  اضقط الن اج األساسي النمعذ ي  2000سقتمقا  12مؤ خ في  2000لسنا  1986أما ةند  - 

 لمبامع طب الشغا 

يت ل  اضقط مساهماة المؤسساة  2000سقتمقا  12مؤ خ في  2000لسنا  1987أما ةند  - 

 امع طب الشغاالمنخاطا امب

يت ل  اضقط أصناف المؤسساة الم القا  2000سقتمقا  12مؤ خ في  2000لسنا  1989أما ةند  - 

  نيا  الشا ط العا ب تعفاها فيج.ات ييع مسؤ ل ةع السالما الم

 

 المادة الثامنة

قن اتج الصحيا يبب ةنن الت ييع إ ااو الفحص ال قي الاتنائي إللحاق ال اما اال ما الذي يتالوج مع  

القنليا  ال نليا  النفسياا نما يبب إ ااو الفحص ال قي الن  ي ةلى ال مالا للمحاف ا ةلى لياقت م الصحيا 

 اصفا مستماةا  لنتشاف ما قن ي  ا مع أمااض الم نا في مااحل ا األ لى.

 يا ى اياا ما يلي: 

 

 بالعمل الذي يتالءم مع قدراته؟هل يشترط اجراء الفحص الطبى عند تعيين العامل إللحاقه  

  ل م 

  ل 

 هل يجري الفحص الطبي على العمال بشكل دوري في دولتكم الموقرة؟ 

  ل م 

  ل 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. 

 مع مبلا الشغا. 2-153* الفصا  

 المت ل  اتن يم  سيا ةما مصالح طب الشغا. 2000-1985* األما ةند  
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 المادة التاسعة

يبب تننيم اإلس افاة األ ليا  ةالج الحالة ال ا ئا داخا المنشأةا نما يبب تعفيا الخنماة ال قياا  

سعاو داخا المنشأة أ  خا   ا ننسم مستناا أ  نخنما مشتانا ايع ةنة منشآة للنياج االاةايا ال قيا 

  المحاف ا ةلى صحا ال مال.

 :يا ى اياا ما يلي 

 تتوافر اإلسعافات األولية وعالج الحاالت الطارئة التي يتعرض لها العمال في المنشأة؟هل  

  ل م 

  ل 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. 

 المت ل  اتن يم  سيا ةما مصالح طب الشغا. 2000-1985* األما ةند  

 إلس افاة األ ليا(. ل * التفاقياة المشتانا الن اةيا )  عب تعفيا صنن ق أد يا 

 المت ل  ام اج مماض الشغا. 1970لعفمقا  7في  مؤ خ 1668* منشع   زيا الصحا ال معميا ةند  

 المادة العاشرة

يبب ةلى صاحب ال ما النياج اتسبيا حعادث ال ما  أمااض الم نا  إخقا  الب اة المختصا ا اا  

الم نيا المشتقج في اا  ةلى صاحب ال ما اتخاذ نافا نما يبب إخقا  الب اة المختصا االحالة الماضيا 

 اإل ااواة لمنع تكاا   قعع مثا هذه الحالة   ضع اإلحصاواة الخاصا اذلك.

  يحند تشايع نا د لا العسائا الكفيلا اتحني  ذلك. 

  

 :يا ى اياا ما يلي

 المختصة بها. مدى إلزام صاحب العمل بتسجيل حوادث العمل وأمراض المهنة وإخبار الجهات 

* المؤ ا في الن اع الخاص م الب االتصايح اكا حعادث الشغا  األمااض الم نيا م ما نالت  

 خ ع ت ا لنى الصنن ق العطني للتأميع ةلى الماض.

* المؤ ا في الن اع ال معمي م الب االتصايح اكا حعادث الشغا  األمااض الم نيا م ما نالت  

 لحعادث الشغا  األمااض الم نيا اائاسا الحكعما. خ ع ت ا لنى اللبنا العطنيا

 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك: 

المت ل  االت عيض ةع األضاا  الحاصلا  1994فيفاي  21في  مؤ خ 1994لسنا  28* النالعا ةند  

 (.94  63اسقب حعادث الشغا  األمااض الم نيا )الفصعل 

المت ل  االن اج الخاص للت عيض ةع  1995 عاا  28في  مؤ خ 1995لسنا  56* النالعا ةند  

 (.42  33األضاا  الحاصلا اسقب حعادث الشغا  األمااض الم نيا في الن اع ال معمي )الفصعل 
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 المادة الحادية عشرة

يحند تشايع نا د لا األ  زة التي يعنا إلي ا  ضع  ت قي  أسس السالما  الصحا الم نياا  األ  زة  

تنعج االقحعث  التخ يط  التن يب في هذا المبالا  ذلك ةلى مستعى الن لاا  ةلى مستعى المنشآة  التي

 النائما ا ا.

 :يا ى اياا ما يلي 

  

 األجهزة المختصة بوضع وتطبيق أسس السالمة والصحة المهنية في دولتكم الموقرة.

 م  ن الصحا  السالما الم نيا  تتمثا م امج في : -1

 المساةنة الفنيا في مبال العقايا مع األخ ا  الم نيا  تحسيع ظا ف ال ما  -   

 القحعث  الن اساة في مبال الصحا  السالما الم نيا -   

 اإلةالج  التحسيس  التكعيع للمتنخليع في مبال العقايا مع األخ ا  الم نيا  -   

 الصنن ق العطني للتأميع ةلى الماض: -2  

نن ق في إطا  التصاف في ل اج  قا األضاا  النا ما ةع حعادث الشغا  األمااض ى الص يتعل   

 الم نيا النياج اـ:

 إةناد ااامج ةما تنخا الصنن ق في مبال العقايا مع األخ ا  الم نيا -  

إلباز نافا القحعث حعل حعادث الشغا  األمااض الم نيا  حعل ظا ف الصحا  السالما  - 

 ة المنخاطاالم نيا داخا المؤسسا

مساةنة المؤ ايع لتخاذ نافا التناايا للعقايا مع األخ ا  الم نيا  دةعت م لحتااج المنتضياة  - 

 ال اما المت لنا االعقايا مع خالل الزيا اة الميناليا اليعميا التي ينعج ا ا م ننسع العقايا االصنن ق

 اض الم نياإةناد اإلحصائياة العطنيا المت لنا احعادث الشغا  األما - 

اقتااح التافيع أ  التخفيض في لسب الشتااناة حسب ما يعفاه صاحب ال ما مع أسقاب  - 

 العقايا االمؤسسا أ  تق ا لما ينشأ ةع إهمالج أ   فضج ت قي  اإل ااواة العقائيا

معيا النياج االن اساة الفنيا المت لنا اإسناد النا ض  منح الستثما  لفائنة المؤسساة في إطا  ت - 

 مشا يع الصحا  السالما الم نيا  متاا ا تنفيذها

 المساهما في إةناد  ماا  ا النصعص النالعليا المت لنا االعقايا مع األخ ا  الم نيا  - 

المشا نا في تن يم لن اة  طنيا  د ليا لإلةالج  التكعيع في مبال الن عض االصحا  السالما  - 

 الم نيا

  السالما الم نيا  ت ني خاصا اـ:إدا ة تفنن طب الشغا  -3 

 ا  السالما الم نياحالتشايع  التااتيب المت لنا االصالمساهما في ت عيا  - 

 تفنن ظا ف حفظ الصحا  السالما الم نيا - 

 مااققا مصالح  مبامع طب الشغا - 

 ا المااققا ال قيا في مبال التأهيا الم نيا لفائنة متضا ي حعادث الشغا  األمااض الم ني - 

 اإلدا ة ال اما لتفننيا الشغا  المصالحا -4 
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 إدا ة السالما اعزا ة الصناةا -5 

 الم  ن العطني للمعاصفاة  الملكيا الصناةيا -6 

  زا ة الشؤ ا ال تماةيا )اإلدا ة ال اما للشغا  إدا ة تفنن طب الشغا  السالما الم نيا(. -7 

  

 في مجال السالمة والصحة المهنية. هل توجد أجهزة تقوم بالبحوث والتخطيط والتدريب 

   ل م 

   ل 

  

 يتعلى م  ن الصحا  السالما الم نيا النياج االقحعث  التن يب في مبال السالما  الصحا الم نيا  

 * النصعص التشاي يا النالا ةلى ذلك: 

يت ل  اإحناث م  ن الصحا  السالما  1990أ ة  7مؤ خ في  1990لسنا  77قالعا ةند  - 

 1996 الفي  6في  مؤ خ 1996لسنا  9تننيحج االنالعا ةند   نما تم الم نيا

 يت ل  اتن يم  زا ة الشؤ ا ال تماةيا. 1996فيفاي  14مؤ خ في  1996لسنا  269أما ةند  - 

 

 هل توجد أجهزة تقوم بالبحوث والتخطيط والتدريب في مجال السالمة والصحة المهنية. 

  ل م 

  ل 

 التشريعية الدالة على ذلك.يرجى بيان النصوص  

المت ل  اإحناث م  ن الصحا  السالما  1990أ ة  7في  مؤ خ 1990لسنا  77* النالعا ةند  

 .1996ما س  6في  مؤ خ 1996لسنا  9الم نيا المننح االنالعا ةند 

المت ل  اضقط مشمعلة  زا ة الشؤ ا  2005لعفمقا  8في  مؤ خ 2005لسنا  2978* األما ةند  

  تماةيا  التضامع  التعلسييع االخا ج.ال

الخاص  المت ل  اضقط الن اج األساسي 2014لعفمقا  27في  مؤ خ 2014لسنا  4238* األما ةند 

 اسلك التفنن ال قي للشغا.

 المادة الثانية عشرة

  

يبب إيباد   از تفتيش خاص االسالما  الصحا الم نياا  يبب أا ينةم هذا الب از االكعاد   

المتخصصا  اأ  زة  م ناة النياسا  غيا ذلك مما يلزج للنياج ا ملجا  يبب إة او هذا الب از سل ا 

 الضق يا النضائيا.

  يبب إشااك هذا الب از في  ضع اشتااطاة السالما  الصحا الم نيا للتاخيص اإقاما المنشآة. 
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 :يا ى اياا ما يلي 

 المهنية؟ وما مدى تخصص كوادره؟هل هناك جهاز تفتيش خاص بالسالمة والصحة  

  ل م 

  ل  

 تخصص األطقاو المتفننيع للشغا في مبال طب الشغا. -منى التخصص: 

 تخصص الم ننسيع  الفنييع الساميع في مبال حفظ الصحا  السالما الم نيا. -                      

أطقاو  فنييع تاا يع إلدا ة تفنن طب الشغا  السالما الم نيا متخصصيع  - 

 في مبال الصحا  السالما الم نيا 

م ننسي العقايا االصنن ق العطني للتأميع ةلى الماض )محلفعا(  - 

 مختصيع في مبال تشخيص المخاطا الم نيا  نيفيا التعقي من ا

فننيا الشغا  المصالحا   هم مكلفعا متفنني شغا تاا يع لإلدا ة ال اما لت  - 

االس ا ةلى  ت قي  األحكاج  التشاي يا   التاتيقيا   الت اقنيا المن ما 

 لل القاة الشغليا   شا ط   ظا ف ال ما..

 هل يشارك جهاز التفتيش في وضع مواصفات السالمة والصحة المهنية المطلوبة إلقامة المنشآت؟ 

  ل م 

  ل 

 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  

 المت ل  اتن يم  زا ة الشؤ ا ال تماةيا. 1996فيفاي  14في  مؤ خ 1996لسنا  269* األما ةند  

ساسي الخاص المت ل  اضقط الن اج األ 2014لعفمقا  27في  مؤ خ 2014لسنا  4238* األما ةند 

 اسلك تفنن طب الشغا.

 المادة الثالثة عشرة

يبب الهتماج االتن يب في مبالة السالما  الصحا الم نياا  ذلك اإلشاو ماانز أ  م  ن  طني  

عقايا  تن يم خاص االسالما  الصحا الم نيا في نا د لا ةاايا إل ااو التبا ب  ةاض أحنث  سائا ال

 الن  اة التن يقيا.

 :يا ى اياا ما يلي

 بالتدريب على وسائل السالمة والصحة المهنية؟هل يوجد في دولتكم الموقرة معهد خاص  

  ل م 

  ل 
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ى  يشاف م  ن الصحا  السالما الم نيا ةلى التن يب في مبال الصحا  السالما الم نيا حيث يتعل 

 الم  ن في مبال الن عض االسالما الم نيا داخا المؤسساة النياج اـ:

للمؤسساة القتصاديا  لمختلف المتنخليع في مبال تعفيا مساةنة فنيا في ميناا السالما الم نيا  -

 العقايا مع األخ ا  الم نيا

 س ةناصا ايئا ال ما  تحليل ا  ذلك ا نف  فع مستعى السالما  تحسيع ظا ف ال مااالنياج اني -

 النياج ان اساة  احعث ت قينيا  م منا في مبال السالما الم نيا -

 ا  اقتااح اإل ااواة العقايا لةلى أسقاا ا  تحليالنياج ان اساة حعل حعادث الشغا للت اف  -

 المالئما

 تكعيع انك للم لعماة الفنيا المت لنا االتصاف في األخ ا  الم نيا االمؤسسا. -

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. 

المت ل  اإحناث م  ن الصحا  السالما  1990أ ة  7في  مؤ خ 1990لسنا  77* النالعا ةند  

 .1996ما س  6في  مؤ خ 1996لسنا  9الم نيا المننح االنالعا ةند 

 

 المادة الرابعة عشرة

يبب أا تكعا مادة السالما  الصحا الم نيا ضمع ااامج الت ليم في الن اساة الن ايا  الت قينياا  

 لم ني. في م اهن  ماانز التن يب الفني  ا

 :يا ى اياا ما يلي 

 هل يتم تدريس مادة السالمة والصحة المهنية ضمن برامج التعليم؟ 

   .)ل م )ام اهن  ماانز التن يب الفني  الم ني نمادة مع ايع معاد الن اسا 

  ل 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. 

مؤسساة  ام يا   مع ايع هذه المعاد اإل ازة  يتم تن يس مادة الصحا   السالما الم نيا في ةنة 

 الت قينيا في حفظ الصحا  السالما الم نيا ام  ن الشغا  الن اساة ال تماةيا.

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 من اإلتفاقية.  14،  13،  12،  11،  9،  7،  6،  3،  2،  1المواد  التغطية التشريعية ألحكام -

من اإلتفاقية وذلك نظراا  10،  8،  5،  4كام المواد حالتأكد من وجود تغطية تشريعية ألللجنة   يتسنلم  -

 التي تغطي هذه األحكام. التشريعلعدم إدراج نصوص 

*** 
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 المرأة العاملة بشأن 1976 سنة( ل 5 اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

ين رتم ) وصةةةةةةةةل تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ن الل نن حول ين العرب فات ال مهورين مظ ( 5اإلت

 :التاليو اء الرد على النحو ،  التونسين

بمةةةةةةأظ المرأة العاملن على السةةةةةةلط المختصةةةةةةن  5تم عرض اتفاتين العمل العربين رتم  – 3و  2و  1
تعالم   . كما تم1988أوت  12بالتصةةةةةديق )أي السةةةةةلطن التمةةةةةريعين التي هي م لس النواب( وذل  بتاريخ 

 .1988سبتمبر  5في  مؤرخ 382المدير العام لمن من العمل العربين بهذا العرض بمقت ى المكتوب عدد 
 ة بالتصديق علما بهذه االتفاتين  أخذت السلطن المخت وتد 

 تو د اختالفات بيظ التمريع التونسي وأحكام االتفاتين  وتتمثل بالخصو  في ما يلي : - 4
مظ االتفاتين على و وب  ماظ توفير تسهيالت تعادة تدريب المرأة العاملن  تن  المادة الخامسن -

 التمريع التونسي ال يت مظ أحكاما تقر مثل هذه التسهيالت .  بعد فترات انقطاعها عظ م ال العمل. غير أظ
تو ب المادة الثامنن مظ االتفاتين على صةةةاحب العمل في المنمةةةات التي تعمل فيها نسةةةاء ، تهيئن  -

و  مماثلندار للح انن بمفرده أو باالمترا  مع منماْة أو منمآت غير أظ التمريع التونسي ال يت مظ أحكاما 
تنما يت ةةمظ أحكاما تو ب على صةةاحب العمل توفير غرفن خاصةةن لإلر ةةاع في كل مؤسةةسةةن تمةةغل على 

 ااتل خمسيظ امرأة .  
ف بها المرأة العاملن أثناء  ااعمال التي تكلتو ب المادة التاسعن مظ االتفاتين العمل على تخفيف  -

ح ر تعييظ المرأة يما  وتظ مماثلنيت ةةةمظ أحكاما ال التمةةةريع التونسةةةي   الفترة ااولى عقب الوالدة، غير أظ
في النقل اليدوي لرفع الحموالت أثناء فترة الحمل وتذا ماراة طبيب المةةغل أظ هذا العمل مظ مةةانه أظ ي ةةر 

سييظ بالخارج مؤرخ في  ولودهامو بصحن أبصحتها  مؤوظ اال تماعين والت امظ والتون  14)ترار واير ال
 يتعلق بحماين العمال المكلفيظ بالنقل اليدوي للحموالت.    2009فيفري 

المادة العامةةةرة مظ االتفاتين تخول للمرأة العاملن الحق في الحصةةةول على ت ااة بكامل اا ر تبل  -
عظ عمةةرة أسةةابيع على أظ ال تقل ت ااة بعد الو ةةع عظ سةةتن أسةةابيع، في حيظ أنه وبعد الو ةةع لمدة ال تقل 

وفق التمةةةةريع التونسةةةةي تختلف مدة ت ااة الوالدة حسةةةةب ما تذا كاظ اامر يتعلق بالقطاع الخا  أو بالقطاع 
 العام.

ت ااة تبل  يسةةند التمةةريع التونسةةي ت ااة للمرأة العاملن بعد الوالدة وال ين  على القطاع الخاص ففي
يوما تابلن  30ة عطلن الوالدة بـةةةةةةة  مظ م لن المغل( مد 64الوالدة. ومظ ناحين أخرة حدد التمريع )الفصل 

يوما تذا ما وتع تبرير ذل  بمةةةةةةةهادة طبين. وفي الممارسةةةةةةةن العملين تمنل فترة  15ة بما تدره  للتمديد كل مر
ع في حيظ تعتبر فترات التمديد الموالين عطل مرض التمديد ااولى بصةةفن آلين وتعتبر داخلن في ت ااة الو ةة

نفس الن ام ينطبق على " منحن الو ع " المسندة   يوما خالل السنن، علما وأظ 180  يمكظ أظ تصل تلى حد
 بمناسبن الوالدة وكذل  على "منحن المرض " ) ثلثي اا ر اليومي المتوسط (.

بالقطاع العام كذل  على تسناد ت ااة تبل الو ع، وتنما ال ين  التمريع المتعلق ا في القطاع العام  أم
ين  على ت ااة ما بعد الو ةةةةع حددت بمةةةةهريظ بكامل اا ر مع تمكانين الحصةةةةول بطلب مظ المرأة على 

ستحقاه نصف اا ر ) الفصل  مهر مع ا مرة بعد عطلن الوالدة وتصل  تلى أربعن أ  48"عطلن أمومن " مبا
ديسةةةمبر المتعلق ب ةةةبط الن ام ااسةةةاسةةةي العام اعواظ  12في  مؤرخ 1983لسةةةنن  112مظ القانوظ عدد 

المتعلق ب ةةبط  1985أوت  5في  مؤرخ 1985لسةةنن  78مظ القانوظ عدد  47الو يفن العمومين والفصةةل 
 الن ام ااساسي العام اعواظ المنمآت العمومين(. 

ن ت ااة مر ين خاصن ، في حالن المرض ل المادة الحادين عمرة مظ االتفاتين منل المرأة العامل تخو -
النا م عظ الحمل أو الو ةةةةةةةع وذل  مع مراعاة عدم احتسةةةةةةةاب هذه اإل ااة مظ بيظ اإل ااات المر ةةةةةةةين 
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منل المرأة في حالن المرض النا م عظ   التمةةةةريع التونسةةةةي يقر  المنصةةةةو  عليها في القانوظ. في حيظ أظ
 الحمل ت ااة مرض عادين وليست ت ااة خاصن.

أظ للمرأة العاملن الحق في الحصةةةةول على ت ااة بدوظ على تن  المادة الرابعن عمةةةةرة مظ االتفاتين  -
 ر للتفرغ لتربين أطفالها وذل  طبقا للمةةةةةةروط وللمدة التي يحددها التمةةةةةةريع في كل دولن ، ويحتف  للمرأة أ

العاملن بو يفتها خالل  هذه اإل ااة بينما ين  التمةةةريع التونسةةةي في القطاع الخا  على أظ يمنل المؤ ر 
يوما في العام  90الرخصةةةةةةةن رخصةةةةةةةن بدوظ أ رة لكل عامل يقدم طلبا في ذل  وال يمكظ أظ تت اوا هذه 

أظ  2006لسةةةنن  58( أما في القطاع العام فقد ن  القانوظ عدد  36)االتفاتين الممةةةتركن اإلطارين الفصةةةل 
بالن ام الخا  للعمل نصةةةةةةةف الوتت مع اسةةةةةةةتحقاه ثلثي اا ر بطلب منهظ  فاع  لألمهات الحق في االنت

اإلمراف اإلداري تااء ااعواظ المعنييظ وحددت وبمقت ى ترار مظ الواير الذي يمارس سلطن التسلسل أو 
مدة االنتفاع بن ام العمل نصةةةةف الوتت بثالث سةةةةنوات  ويمكظ ت ديد هذه المدة مرتيظ خالل طيلن المسةةةةار 
المهني و تحتف  اامهات المنتفعات بالن ام الخا  للعمل نصةةةةف الوتت بحقوتهظ كاملن في التدرج والترتين 

 عين .     والعطل والتغطين اال تما
ال تو د صةةةةةعوبات أخرة تحول دوظ التصةةةةةديق على هذه االتفاتين غير الصةةةةةعوبات التمةةةةةريعين  - 5

 المذكورة سابقا.
تولي الحكومن التونسةةةين أهمين بالغن لمو ةةةوع عمل المرأة. وتد تعددت اإل راءات والتمةةةريعات  – 6

ساواة بينها وبيظ الر ل في م ال العمل الهادفن للنهوض بعمل المرأة وحماين المرأة العاملن وتحقيق الم
 ونذكر في هذا الصدد ما يلي :

صةةةادتت ال مهورين التونسةةةين على العديد مظ اتفاتيات العمل الدولين التي تتعلق بالمرأة العاملن ونذكر 
 منها بالخصو  :

 مختلف أنواعها،بمأظ استخدام النساء تحت سطل اارض في المنا م ب 45اتفاتين العمل الدولين رتم  -    
 بمأظ العمل الليلي للنساء ،  89اتفاتين العمل الدولين رتم   -
 بمأظ العمل الليلي للنساء ،  89لالتفاتين رتم  1990بروتوكول   -
 بمأظ تساوي أ ورالعمال والعامالت عند تساوي العمل ، 100اتفاتين العمل الدولين رتم   -
 ا فيما يخ  اإلستخدام والمهنن.بمأظ التميي 111اتفاتين العمل الدولين رتم   -
 على اتفاتين اامم المتحدة بمأظ منع كل أمكال التمييا ت اه المرأة.  1985وصادتت سنن  

بمأظ السالمن والصحن المهنين والمت منن  7على اتفاتين العمل العربين رتم  1987كما صادتت سنن 
 أو ال ارة بالصحن.احكام تح ر تمغيل النساء في ااعمال الخطرة أو الماتن 

وتلى  انب ااحكام الممةةتركن التي تنطبق على الر ل والمرأة بدوظ ميا، يت ةةمظ التمةةريع التونسةةي 
العديد مظ ااحكام الخاصن التي تن م عمل المرأة وتهدف تلى حماين المرأة العاملن بصفتها المادو ن كامرأة 

 وكأم. ومظ هذه ااحكام نذكر بالخصو  :
 قطاع الخاص : ( في ال1     

 ( : 1966أفريل  30في  مؤرخ 1966لسنن  27* م لن المغل ) الصادرة بمقت ى القانوظ عدد 
مكرر) عدم التمييا بيظ الر ل والمرأة في تطبيق أحكام م لن المةةةةةةةغل والنصةةةةةةةو   5الفصةةةةةةةل  -

 التطبيقين لها(،
 ،) حماين اامومن: عطلن اامومن وراحن الر اعن وغرفن الر اعن( 64الفصل  -
 ) تمغيل النساء ليال(، 71تلى  66الفصول   -
) تمةةةةةغيل النسةةةةةاء في أعمال تحت اارض والمتعلقن باسةةةةةتر اع المعادظ  78و  77الفصةةةةةالظ   -

 القديمن(،
 ) المحاف ن على ااخاله بالمؤسسات التي تمتغل بها النساء( ، 378و  76الفصالظ   -
 ) تمغيل النساء في أعمال فالحين خطرة(. 375الفصل   -
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المتعلق بتن يم أن من ال ةةةةةةةماظ  1960ديسةةةةةةةمبر  14في  مؤرخ 1960لسةةةةةةةنن  30* القانوظ عدد        
  ديد ) منحن الو ع( . 82و  81و  80 ديد و  79 ديد و  78اال تماعي :الفصول 

* ااوامر ال ابطن لأل ر اادنى الم موظ لمختلف المهظ واا ر اادنى الفالحي الم موظ : تن      
 وامر صراحن على انطباه اا ور الدنيا على العمال مظ ال نسيظ بدوظ أي تمييا.هذه اا
المتعلق بن ام  رايات المةةةةةةةيخوخن  1974أفريل  27في  مؤرخ 1974لسةةةةةةةنن  499اامر عدد   *

مكرر ) الحق  15والع ا والباتيظ بعد وفاة المنتفع ب راين في الميداظ غير الفالحي :الفقرة )د( مظ الفصةةةةل 
تقاعد مع تر اء التمتع بال راين عند بلوغ سةةةةظ الخمسةةةةيظ بالنسةةةةبن للنسةةةةاء اا يرات الالتي هظ أمهات في ال

 لثالثن أطفال (
والمنطبقن على  ميع اانمةةةةةطن غير  1973مارس  20االتفاتين الممةةةةةتركن اإلطارين ) المبرمن في * 

 الفالحين الخا عن لم لن المغل( :
المرأة في فر  العمل والترسةةيم واا ر( ونفس ااحكام مو ودة ) المسةةاواة بيظ الر ل و 11الفصةةل 

 تطاعا. 51في كافن االتفاتيات الممتركن القطاعين وهي تممل حاليا 
 :  ( في القطاع العام2    
 12في  مؤرخ 1983لسةةةةنن  112* الن ام ااسةةةةاسةةةةي العام اعواظ الو يفن العمومين ) القانوظ عدد       

 ( :  1983ديسمبر 
 ) مبدأ عدم التمييا( ، 11الفصل  -
 ) عطلن الوالدة وعطلن اامومن ( ،  48الفصل  -
 20في  مؤرخ 83مكرر ) راحن الر ةةةةاعن ( : أ ةةةةيف هذا الفصةةةةل بالقانوظ عدد  48الفصةةةةل  -

المتعلق ب ةةةبط  1983ديسةةةمبر  12في  مؤرخ 112المتعلق بتنقيل القانوظ عدد  1997ديسةةةمبر 
 الو يفن العمومين .الن ام ااساسي العام اعواظ 

 
أوت  5في  مؤرخ 1985لسةةنن  78* الن ام ااسةةاسةةي العام اعواظ المنمةةآت العمومين ) القانوظ عدد 

1985 : ) 
 ) مبدأ عدم التمييا (  4الفصل  -
 ) عطلن الوالدة وعطلن اامومن( 47الفصل  -

لمدنين والعسةةكرين ا ال راياتالمتعلق بن ام  1985ماي  5في  مؤرخ 1985لسةةنن  12* القانوظ عدد 
للتقاعد والباتيظ على تيد الحياة في القطاع العمومي المنقل والمتمم بنصةةةةةةو  الحقن وبااخ  القانوظ عدد 

)  ديد( الذي خول الحق في اكتسةةةةةاب  راين  5: الفصةةةةةل  1988 واظ  27في  مؤرخ 1988لسةةةةةنن  71
 سنن أو ابظ معوه تعاتن عميقن. 20اوا سنهم التقاعد المبكر بالنسبن لألمهات الالتي لهظ ثالثن أبناء لم يت 

را ملحو ا في السةةةةنوات ااخيرة وتد تم  ه بعمل المرأة تطو عرف التمةةةةريع التونسةةةةي المتعل – 7
 الخاصن بالمو وع ونذكر في ما يلي بعض اامثلن: العربيناالسترماد بمعايير العمل 

التي تو ب العمل على  ةةةةةماظ تكافؤ  5اسةةةةةترمةةةةةادا بأحكام المادة الثانين مظ االتفاتين العربين رتم  -
الفر  في االستخدام بيظ الر ل والمرأة في كافن م االت العمل، تم تبعا لمصادتن ال مهورين التونسين على 

ء مالئمن أحكام م لن المةةةةغل مع بمةةةةأظ العمل الليلي للنسةةةةا 89التفاتين العمل الدولين رتم  1990بروتوكول 
أحكام هذا البروتوكول الذي يتوسةةةةةع في الحاالت التي يمكظ فيها رفع تح ير تمةةةةةغيل النسةةةةةاء ليال مع توفير 

في  مؤرخ 62 ةةمانات لحماين المرأة. وتهدف ااحكام ال ديدة الم ةةافن لم لن المةةغل بمقت ةةى القانوظ عدد 
لمرأة بالر ل بإعطائها أكثر مظ تبل فر  العمل ليال دوظ تلى مايد تكريس مسةةةةةةةاواة ا 1996 ويلين  15

 التخلي عظ هدف حماين المرأة العاملن وذل  بإترار بعض ال مانات لفائدتها.
تلتام الدولن بحماين الحقوه المكتسبن للمرأة وتعمل على دعمها » منه على أظ 46الفصل   كما ن -

ل مختلف المسةةةةةةؤوليات وفي  ميع   ل والمرأة في تحموتطويرها , وت ةةةةةةمظ الدولن  تكافؤ الفر  بيظ الر
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الحاالت. تسةةةةعى الدولن تلى تحقيق التناصةةةةف بيظ المرأة والر ل في الم الس المنتخبن. وتتخذ الدولن التدابير 
 «المرأة  الكفيلن بالق اء على العنف  د

المواطنوظ  »منه على أظ 21د الدسةةةةةةتور ال ديد لل مهورين التونسةةةةةةين مظ خالل الفصةةةةةةل  كما أ -
سواء أمام القانوظ مظ غير تمييا ت مظ الدولن للمواطنيظ  ساووظ في الحقوه والوا بات وهم  والمواطنات مت

 «.والمواطنات الحقوه والحريات الفردين والعامن وتهيء لهم أسباب العيش الكريم
ن التدابير مواطظ ومواطنن وتتخذ الدول  العمل حق لكل»  على أظ  40ه مظ خالل الفصةةةةةةل  كما أظ

مواطظ ومواطنن الحق في العمل في  روف الئقن   ال رورين  ل مانه على أساس الكفاءة واإلنصاف ولكل
 وبأ ر عادل.
استرمادا بأحكام المادة الثالثن مظ االتفاتين التي تن  على منل المرأة العاملن اا ر المماثل ا ر  -

ت ةةافن الفصةةل  1993 ويلين  5في  مؤرخ 66بمقت ةةى القانوظ عدد   الر ل وذل  عظ العمل المماثل ، تم
ه ال يمكظ التمييا بيظ الر ل والمرأة في تطبيق  مكرر  ةةةةةمظ أحكام م لن المةةةةةغل الذي يقر صةةةةةراحن أظ 5

أحكام م لن المةةةةةةغل ) التي تغطي كافن  وانب المةةةةةةغل كاالنتداب والتأ ير و روف العمل والتكويظ المهني 
ت االتفاتين الممةةتركن اإلطارين  صةةراحن على  ( والنصةةو  التطبيقين لها.  وتد ن  …وفسةةخ عقد المةةغل

 اتفاتين  . 14مبدأ التمييا في اا ر وترميد االتفاتيات الممتركن القطاعين وعددها 
هذه   كما تن  ااوامر المتعلقن ب ةةةةةبط اا ور الدنيا في القطاعيظ  الصةةةةةناعي والفالحي على أظ

 ال مظ ال نسيظ. العماا ور تنطبق على 
على أظ ي ب  العمل على  ةةةةماظ   اسةةةةترمةةةةادا بأحكام المادة الرابعن مظ هذه االتفاتين التي تن  -

تتاحن الفر  للمرأة العاملن على تدم المساواة مع الر ل في كافن مراحل التعليم وكذل  في التو يه والتدريب 
فيفري ينطبق على  17في  مؤرختو يهي للتكويظ المهني القانوظ ال  المهني. تبل وبعد اإللتحاه بالعمل فإظ

قبالت على اإلختصاصات التي كانت حكرا على مال نسيظ بدوظ تمييا وهو ما ساهم في تاايد عدد الفتيات ال
 الذكور مثل الميكاني  والكهرباء والعلوم التقنين.

ااساسين الخاصن واإلتفاتين الممتركن أما في ما يتعلق بالمساواة في الترتين المهنين  بطت اان من 
اإلطارين، وكذل  االتفاتيات الممتركن القطاعين المقاييس التي تعتمد في الترتين المهنين، وتتمثل هذه المقاييس 
بالخصو  في القيمن المهنين بالر وع تلى بعض العناصر أهمها مدة الممارسن العملين في المهنن والتكويظ 

وهي مقاييس مو وعين ال تأخذ باإلعتبار هذا ال نس أو ذا ، وكذل  المأظ بالنسبن  والمؤهالت المهنين ،
ترتين المو ف مظ رتبن تلى رتبن   للو يفن العمومين ، حيث اتت ى الن ام ااساسي العام اعواظ الدولن أظ

تم الترتين تثر أعلى مبامرة يكوظ طبقا لمقاييس مو وعين مثل توفر مرط ااتدمين في الرتبن وال دارة، وت
ر عدد النساء الالتي يمغلظ خططا  منا رة داخلين أو امتحاظ مهني أو مرحلن تكويظ وهو ما ساهم في تطو

 و يفين سواء في القطاع الخا  أو العام.
ه ال ي وا  ت م لن المغل على أظ استرمادا بأحكام المادة السادسن التي تمنع تمغيل النساء ن  -

كانت سةةنهم بأعمال تحت اارض في المنا م والمقاطع وفي ح ةةائر اسةةتر اع المعادظ تمةةغيل النسةةاء مهما 
 مظ م لن المغل( . 78و  77القديمن أو تحويلها أو تيداعها )الفصل 

على و وب توفير كراسةةةي مسةةةاو لعدد النسةةةوة العامالت في المحالت التي  71الفصةةةل   كما ن 
 على العموم . تتولى فيها النساء مبامرة الب ائع أو عر ها

على رؤسةاء المؤسةسةات أظ يحاف وا على ااخاله الحميدة ومراعاة اآلداب  76كما أو ب الفصةل 
سةةةنن . ولحماين الفتيات 18ة بالمحالت التي يعمل بها النسةةةاء وااطفال البالغوظ مظ العمر دوظ  العامن خا 

  تتصةةةةةادي مظ خالل الترفيع في السةةةةةظر واإلسةةةةةتغالل اال الالتي يعملظ كمعينات منالين مظ التمةةةةةغيل  المب 
 مؤرخ 2005لسةةنن  32سةةنن بمقت ةةى القانوظ عدد  16سةةنن تلى  14اادنى للقبول  في العمل المنالي  مظ 

المتعلق بحالن عملن المناال ،  1965 ويلين   في أو مؤرخ 25ح للقانوظ عدد  المنق 2005أفريل  4في 
د  اادنى للقبول في العمل المحد  بمةةةةأظ السةةةةظ 138ولين رتم وذل  تمامةةةةيا مع مقت ةةةةيات اتفاتين العمل الد
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 2002لسنن  80سنن طبقا للقانوظ التو يهي عدد  16سنن وكذل  مع تلاامين التعليم ااساسي  تلى  16بـةةةـةةةـةةة
 المتعلق بالتربين والتعليم. 2002 ويلين  23في  مؤرخ

العمل على تخفيف ااعمال التي تكلف اسةةةترمةةةادا بأحكام المادة التاسةةةعن مظ االتفاتين التي تو ب  -
 14في  مؤرخبها المرأة العاملن أثناء الفترة ااخيرة مظ الحمل فقد ح ر ترار واير المةةةةةةةؤوظ اال تماعين 

(     12والمتعلق بتحديد الواظ ااتصةةةةةى للمحموالت التي يسةةةةةمل لعامل واحد بنقلها ) الفصةةةةةل  2009فيفري 
للحموالت أثناء فترة الحمل المعاينن طبيا تذا ما رأة طبيب المةةةةةةةغل أظ هذا  تعييظ  أين امرأة في النقل اليدوي

 بصحتها أو بصحن مولدها.  العمل مظ مأنه أظ ي ر
كما منع الممةةةرع التونسةةةي مظ خالل القانوظ ااسةةةاسةةةي المتعلق بالق ةةةاء على العنف  ةةةد المرأة 

فعل  أو امتناع عظ فعل  مظ مةةةأنه اسةةةتغالل المرأة  أو حرمانها مظ   اإلسةةةتغالل االتتصةةةادي للمرأة وهو كل
كالحرمان من األموال أو األجر أو المداخيل والتحكم في األجور أو الموارد االتتصةةةادين مهما كاظ مصةةةدرها 
 المداخيل وحضر العمل أو اإلجبار عليه.

المتعلق  1986س مار 28في  مؤرخ 1986لسةةةةةنن  433مظ اامر عدد  15كما اتت ةةةةةى الفصةةةةةل 
تلى  هظ  ه " بالنسبن للنساء الالتي في سظ اإلن اب ي ب أظ يقع توايع تعر بالحماين مظ اامعن المؤينن أظ

اامةةةةةةةعن بمراعاة أكثر ما يمكظ مظ المواانن في الامظ . وال يمكظ اين امرأة ثبت حملها أظ تمةةةةةةةتغل في 
السنوين تلى اامعن في ال روف العادين للعمل   روف العمل "أي" وهي التي " يمكظ أظ تت اواالتعر ات

 مظ نفس اامر(. 32الثالثن أعمار مظ تحديدات معادل الكمين " ) الفصل 
تطبيق  1996 ويلين  15في  مؤرخ 62الم ةةةةاف بمقت ةةةةى القانوظ عدد  3– 68ر الفصةةةةل  وحج

نساء ليال(على المرأة العاملن مظ م لن المغل ) المتعلقن بإمكانين رفع تح ير تمغيل ال 2– 68أحكام الفصل 
 لمدة ستن عمر أسبوعا على ااتل تبل التاريخ المتوتع للو ع. 

اسةةترمةةادا بأحكام المادة الثانين عمةةرة التي تح ر فصةةل المرأة العاملن أثناء حملها أو تيامها بإ ااة  –
لن المةةةةغل ) مظ م  4– 68الفصةةةةل   ن  ،الو ةةةةع أو أثناء ت ااتها المر ةةةةين بسةةةةبب الحمل أو الو ةةةةع

( على أنه ال يمكظ أظ يكوظ تطبيق أحكام الفصةةةل 1996 ويلين  15في  مؤرخ 62الم ةةةاف بالقانوظ عدد 
 ) المتعلق برفع تح ير تمغيل النساء ليال في فترة تبل وبعد الو ع( سببا لقطع عقد المغل. 68-3
 

عمال بأحكام المادة السابعن عمرة مظ ن ام اتفاتيات وتوصيات العمل العربين تو ه نسخن مظ هذا  – 8
 ال التالين : التقرير تلى من مات أصحاب ااعمال والعم

 االتحاد التونسي للصناعن والت ارة والصناعات التقليدين  -
 االتحاد التونسي للفالحن والصيد البحري   -
 ي للمغل.االتحاد العام التونس  -

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 أخذ العلم بما جاء في الرد.  -

 تأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول دون التصديق على اإلتفاقية.  -

 

*** 
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 الحريات والحقوق النقابية بشأن 1977 سنة( ل 8 اإلتفاقية العربية رقم ) -ج

ين رتم ) وصةةةةةةةةل ين العرب فات ال مهورين مظ ( 8تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ن الل نن حول اإلت

 :التاليو اء الرد على النحو ،  التونسين

بمأظ الحريات والحقوه النقابين على السلطن المختصن  8عرض اتفاتين العمل العربين رتم   تم – 3و 2و 1

ووتع تعالم المدير العام لمن من  1988أوت  12بتاريخ  361اب بالمكتوب عدد  بالتصديق أي م لس النو

 . 1988سبتمبر  5في  مؤرخ 382العمل العربين بهذا العرض بالمكتوب عدد 

 ة بالتصديق علما بهذه االتفاتين. وتد أخذت السلطن المخت 

 تو د اختالفات بيظ التمريع التونسي وأحكام االتفاتين تتمثل بالخصو  في ما يلي :  – 4

ال العرب والعمال الوطنييظ في  تن  االتفاتين في مادتها الثانين على و وب المساواة بيظ العم -           

التمريع التونسي ) الفصل   ال وفي التمتع بكافن الحقوه النقابين غير أظ االنتماء تلى ع وين من مات العم

مظ م لن المغل( يمترط ال نسين التونسين بالنسبن اع اء النقابات المهنين المكلفيظ بإدارة النقابن أو  251

ال اا انب بما فيهم عمال البلداظ العربين بإدارة أو تسيير النقابن تال بصفن استثنائين  تسييرها و ال يسمل للعم

واير المؤوظ اال تماعين والت امظ التي تعطى بعد أخذ رأي  مسبقن مظ نتذا ما تحصلوا على موافق

 الواراء المعنييظ.

تلام االتفاتين في مادتها العامرة بأظ يكفل تمريع كل دولن لمن مات العمال ومن مات أصحاب  -          

العمل حرين اال تماع دوظ حا ن تلى تذظ مسبق مظ ال هن اإلدارين أو غيرها في حيظ أظ التمريع التونسي 

ي تقع داخل المؤسسن أو في ااماكظ ) العقود الممتركن بالخصو ( يمترط بالنسبن لال تماعات النقابين الت

 العامن الحصول على تذظ مسبق مظ رئيس المؤسسن أو مظ السلط العمومين.

 ال تو د صعوبات غير الصعوبات التمريعين المذكورة سابقا. – 5

ي مظ دستور ال مهورين التونسين الحق النقابي مظ خالل التنصي  بفصله الثامظ على اظ " الحق  – 6

بمأظ الحرين النقابين وحماين الحق  87النقابي م موظ ". كما صادتت تونس على اتفاتين العمل الدولين رتم 

 ماعين وعلى اتفاتين العمل بمأظ حق التن يم والمفاو ن ال 98النقابي  وعلى اتفاتين العمل الدولين رتم 

 بماظ ممثلي العمال. 135الدولين رتم 

بمأظ  151على اتفاتين العمل الدولين رتم  تونسمؤخرا تدعيم الحق النقابي مظ خالل مصادتن   ولقد تم

بمأظ تنمين المفو ات ال ماعين وذل  بمقت ى  154عالتات العمل في الو يفن العمومين واإلتفاتين رتم 

 .  2013أفريل  1في  مؤرخ 2013لسنن  7اساسي عدد القانوظ ا
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وتد  اء التمريع التونسي المتعلق بالنقابات مكرسا للمبادئ الواردة بمعايير العمل الدولين والعربين )حرين 

تكويظ النقابات ، حرين االن مام واالنسحاب ، حرين ممارسن النقابات لنماطها وتعداد أن متها. تمكيظ 

 تسهيالت الالامن لممارسن مهامها، حماين الممثليظ النقابييظ(.النقابات مظ ال

التمريع التونسي حق أصحاب العمل والعمال في تكويظ المن مات التي يختارونها حيث اتت ى الفصل   يقر

س بكل حرين نقابات أو  معيات مهنين ت م أمخاصا يتعاطوظ  ه يمكظ أظ تتأس أظ م لن المغلمظ  242

رفن ممابهن ، أو مهنا مرتبطن بع ها ببعض تساعد على تكويظ منتو ات معينن أو نفس نفس المهنن أو ح

 المهنن الحرة.

العمومين، فالتمريع التونسي ال يمترط  نوال يخ ع تكويظ النقابات تلى أي ترخي  مسبق مظ تبل السلط

مظ م لن المغل  250صل سوة ت راءات تهدف تلى تعالم السلط العمومين بتكويظ النقابن. فطبقا احكام الف

فإظ المؤسسيظ لكل نقابن مهنين يتعيظ عليهم فقط تيداع القانوظ ااساسي وتائمن اامخا  المكلفيظ بإدارتها 

تلى مركا الوالين أو المعتمدين التي بها مقر النقابن. وتمارس من مات العمال ومن مات أصحاب العمل 

 نماطها بم رد تيداع الوثائق المذكورة.

التمريع التونسي مظ  هن أخرة حرين ممارسن النقابات انمطتها حيث لم تت مظ م لن المغل  وي مظ

أحكاما تتعلق بطره تسيير المؤوظ اإلدارين والمالين للنقابات وال كذل  ت راءات انتخاب اامخا  المكلفيظ 

 ين وأن متها الداخلين.بإدارتها فهذه المسائل تن مها المن مات النقابين بكل حرين في توانينها ااساس

وخول التمريع التونسي للنقابات امكانين تكويظ اتحادات و امعات وذل  وفق نفس تواعد تكويظ النقابات  

وتتمتع هذه اإلتحادات وال امعات بحرين تعداد توانينها ااساسين وأن متها الداخلين وكذل  بحرين انتخاب 

 عملها.ممثليها وتن يم أساليب تسييرها و بط برامج 

مظ  5و مظ التمريع التونسي حرين العمال في اإلنخراط بأي من من نقابين مكونن بصفن تانونين ) الفصل 

ع و في نقابن مهنين االنسحاب في كل وتت مظ النقابن )   ل كل االتفاتين الممتركن اإلطارين( كما يخو

 مظ م لن المغل(   254الفصل 

 التونسي  ملن مظ الحقوه تتمثل بالخصو  فيما يلي :ولتيسير عمل النقابات، أتر التمريع 

 مظ م لن المغل(  244منل النقابات المخصين المدنين ) الفصل  -

مظ  247تمكانين تبرام عقود أو اتفاتيات مع  ميع النقابات ااخرة أو ال معيات أو المؤسسات. ) الفصل  -

 م لن المغل(.

 م لن المغل(  244ل حق القيام بالدعاوة لدة المحاكم ) الفص -
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 م لن المغل(. 244حق اكتساب اامال  المنقولن وغير المنقولن سواء كاظ ذل  بمقابل أو بدونه ) الفصل  -

 م لن المغل( 245)الفصل  العقارات وااثاث الالام لنماط النقاباتح ا عدم تابلين  -

مظ م لن   256) الفصل ت ائـي لنقابن المهنين بقرار ا  هذا واتت ى التمريع التونسي أظ يكوظ حل

 المغل(.

اتفاتين ممتركن  54ت االتفاتيات الممتركن ) االتفاتين اإلطارين الممتركن  و و مظ  هن أخرة، ن 

 تطاعين( على  ملن مظ التسهيالت لممارسن النماط النقابي داخل المؤسسن تتمثل بالخصو  فيمايلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            تانونين                                                                                                                       اعتراف صاحب العمل بالنقابن المكونن بصفن -

 .ر وكلما اتت ى المقابلن أمر أكيد  تبول صاحب العمل للنواب النقابييظ بطلبهم وذل  مرة في المه -

منل النواب النقابييظ الوتت ال روري لممارسن و ائفهم والمماركن في دورات تكوينين تن مها المن من  -

 النقابين ، 

 العمل وخارج أوتات العمل.تمكانين عقد النقابن ا تماعات بالعمال بمكاظ  -

تمكانين و ع النائب النقابي الذي وتع تكليفه للقيام بمهام نقابين أو انتخابه ع وا تارا بنقابن المؤسسن التي   -

 ينتمي تليها أو ليكوظ ملحقا بمن من نقابين وبعد تتفاه مع صاحب العمل، على ذمن العمل النقابي .

 النقابين وال امعات واتحاد ال امعات الدولين.المماركن في المؤتمرات المهنين و -

العملن أحرار في االنخراط   مظ االتفاتين الممتركن اإلطارين أظ 5ولحماين الممثليظ النقابييظ أو ب الفصل 

ترار تااء العامل بما في ذل  الطرد أو النقلن   بمن من نقابين بصورة تانونين . وال يمكظ للمؤ ر اتخاذ أي

ول له لمسوؤلين نقابين أو ممارسته لحقوته النقابين وفق القوانيظ والتراتيب المعم النقابي أو تحم بسبب انتمائه

المعترف بها تانونا، وذل   مع مراعاة حرمن المؤسسن، كما ي ب أظ ال تنتج  ن بها في تطار الهياكل النقابي

حد الطرفيظ  بالمؤسسن تكوظ فات مظ أ عظ ممارسن هذه الحقوه  في أي حال مظ ااحوال أعمال أو تصر

 مخالفن للقوانيظ.

ابها المرعييظ  بالمؤسسن. كما  نن بصورة تانونين الممثلن في نو يعترف المؤ ر بالمن من النقابين المتكو

احترام  صالحيات الهياكل   ها في  ل القانونين والمرعين للنقابن التي تمارس مهام الصالحياتيحترم 

 لن داخل المؤسسن.القانونين الممثلن للعم

مهر حسب طلبهم    في كل رةب النقابييظ المرعييظ بالمؤسسن ميقبل المؤ ر أو مظ ينوبه بصفن تانونين النوا

في  رف ثماظ وأربعيظ  رما دعت الحا ن تلى ذل . ويكوظ طلب المقابلن كتابيا وي يب عنه المؤ  وكل
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ر في  ميع المقابالت  المقابلن فورا. ويحر  الطرفاظ، تتمفق عليها  كدة التي يت ساعن. وفي الحاالت المت

 ة عمل فعلي. مح ر يم ى مظ الطرفيظ فور انتهاء ال لسن. وتعتبر المقابلن مد

رت لديه اإلمكانيات لذل  ، مع  ث لنقابن المؤسسن تذا توف ر  على تخصي  مكتب مؤث يحر  المؤج

 اعتبار حا يات ومصالل المؤسسن.

تات النقابين، وتو ع بااماكظ التي  ورات  تلصق بها المعل فها لوحات أو سب ركما ي ع تحت تص

 وظ بها أكثر مظ غيرها. يختلف تليها العمال ويمر

يمنل للمسؤوليظ  النقابييظ بالمؤسسن الوتت ال روري للقيام بو ائفهم وللمماركن في الدورات التكوينين  

ساعن  سنويا  30لوتت الممنوح للمسؤوليظ النقابييظ ممتركيظ مها النقابن، على أظ ال يت اوا ا التي تن 

ل  ما بيظ  ساعن طيلن السنن بالنسبن للمؤسسات التي تمغ 60عامل و 99و 50ل بيظ  للمؤسسات التي تمغ

ل  أكثر مظ مائتي عامل. وتكوظ  ساعات طيلن السنن بالنسبن للمؤسسات التي تمغ 110مائن ومائتي عامل و

ر ونقابن المؤسسن. وي ب   بط كيفين  استعمالها باالتفاه بيظ المؤج  الصن اا ر . ويتمهذه  الساعات خ

ب . وتذا كانت الساعات مطلوبن  للمماركن  على المنتفعيظ بهذه الساعات تعالم المؤسسن مسبقا تبل التغي

تكوظ  صادرة عظ  ظ على المنتفعيظ  االست هار بأوراه االستدعاء على أظ في الدورات  التكوينين، يتعي

المكتب التنفيذي  للمركاين النقابين أو الكاتب العام لالتحاد ال هوي للمغل المعنى أو الكاتب العام  لل امعن 

 المهنين المعنين.

ر  عقد ا تماعات عامن باا راء بمكاظ العمل في المحل الذي  يمكظ لنقابن المؤسسن بعد موافقن  المؤج

 فق الطرفاظ على ما يخالف ذل . اال تماعات خارج أوتات العمل ما لم يتيناسب الطرفيظ. وتلتئم 

هذا   ال  المؤسسن، فإظ في صورة انتخاب أحد اا راء نائبا نقابيا تارا بإحدة النقابات المنخرط بها عم

عه  ر في و عين تلحاه، مع تمت النائب يو ع بطلب مظ المن من التابع لها مع سابق اتفاه  مع المؤج

ر ذل   فبدوظ. ولكظ في صورة و وده  في و عين عدم المبامرة بدوظ  ا ر أو ب اء  منه وتظ تعذبا

ة هذه  ر . يحتف   طيلن مد المن من النقابين تقوم بدفع  ما يلام دفعه مما هو محمول على المؤج  أ ر.  فإظ

ة  ه يبقى طيلن مد و كاظ مبامرا، فإظالنيابن  بحقوته في الترفين وااتدمين و ميع االمتيااات الممنوحن  كما ل

 ال. اإللحقا داخليا ومنتخبا لتعييظ كل مندوب ينوب العم

ظ في مركا عمل آخر مطابق  ويقع تر اع النائب النقابي تلى مركا عمله ااصلي تظ كاظ ماغرا  أو يعي

ه ااولوين ليعيظ لرتبته في صنفه بنفس المؤسسن. وفي صورة ما تذا اصبل مركاه ااصلي ماغرا. تكوظ ل

 فيه.
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 استرمادا بأحكام هذه االتفاتين تم ما يلي: –7 

استرمادا بأحكام المادة السادسن عمرة مظ االتفاتين التي تو ب بأظ يكفل القانوظ التسهيالت الالامن 

  ثم للمسؤوليظ النقابييظ لممارسن مهامهم خالل مواعيد العمل سواء كانت هذه المهام بالمنمآت أو خار ها،

(، الترفيع في  2008بمناسبن ال ولن ااخيرة مظ المفاو ات لمرا عن االتفاتيات الممتركن القطاعين ) 

الساعات المخولن للنواب النقابييظ لممارسن و ائفهم والمماركن في دورات تكوينين تن مها المن من النقابين 

 وتختلف هذه الساعات حسب ح م المؤسسن.

المادة الثامنن عمرة مظ االتفاتين التي تح ر نقل أو وتف أو فصل أو اإل رار استرمادا بأحكام  -   

بمناسبن ال ولن ااخيرة مظ المفاو ات   بالع و النقابي بسبب انتمائه أو ممارسته لنماطه النقابي ، تم

 2 في مؤرخ 2007لسنن  19بمقت ى القانوظ عدد   ( ،تم2008لمرا عن االتفاتيات الممتركن القطاعين )

مظ الم لن المغل  166ة المغل سحب أحكام الفصل  ه بتنقيل بعض أحكام م ل المتعل 2007افريل 

ليظ النقابييظ .  ه بحماين أع اء الل اظ االستمارين للمؤسسات ونواب العملن مظ الطرد على الممث والمتعل

الل نن اإلستمارين للمؤسسن أو كما تعطى ااولوين في اإلبقاء في العمل لممثلي العملن  سواء كانوا أع اء 

نوابا للعملن أو ممثليظ نقابييظ وذل  في حالن الطرد أو اإليقاف عظ العمل اسباب تتتصادين أو فنين )الفصل 

 ر مظ م لن المغل(. مكر 166

هت نسخن مظ هذا  ة وج عمال بأحكام المادة السابعن عمرة مظ ن ام اتفاتيات وتوصيات العمل العربي  –8

 ر تلى من مات أصحاب العمل والعمال التالين:                               التقري

 االتحاد التونسي للصناعن والت ارة والصناعات التقليدين، -               

 االتحاد التونسي للفالحن والصيد البحري ،  -                  

 االتحاد العام التونسي للمغل.      -                  

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 أخذ العلم بما جاء في الرد.  -

 تأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول دون التصديق على اإلتفاقية.  -
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*** 

 المفاوضة الجماعية بشأن 1979 سنة( ل 11 اإلتفاقية العربية رقم ) -د

ال مهورين مظ ( 11وصةةةةةةةل تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ن الل نن حول اإلتفاتين العربين رتم )

 :التاليو اء الرد على النحو ،  التونسين

بمأظ المفاو ن ال ماعين على السلطن المختصن  11عرض اتفاتين العمل العربين رتم   تم – 3و 2و 1

. 1992سبتمبر  30بتاريخ  275بالتصديق )أي السلطن التمريعين التي هي م لس النواب( بالمراسلن عدد 

كتوبر أ 12بتاريخ  469تعالم المدير العام لمن من العمل العربين بهذا العرض بالمراسلن عدد   كما تم

1993. 

 وتد أخذت السلطن المختصن بالتصديق علما بهذه االتفاتين.

 ل بالخصو  في ما يلي : تو د اختالفات بيظ التمريع التونسي وأحكام هذه االتفاتين. وتتمث – 4

تو ب المادة الحادين عمر على التمريع الوطني تحديد فترة امنين للدخول في التفاوض واالنتهاء منه في  -

ه بهذه المسألن وتقتصر االتفاتيات الممتركن المبرمن   ظ أحكاما تتعل م لن المغل التونسين ال تت م  أظحيظ 

ه في الواتع يتم تحديد تاريخ بداين وانتهاء  اآلظ على  بط آ ال وت راءات المرا عن فحسب، غير أظ  لحد

ال تبل المروع  صحاب العمل والعمالمفاو ات في االتفاتات اإلطارين التي تبرمها المن مات المركاين ا

 في المفاو ات القطاعين.

عظ العمل   تو ب المادة الحادين عمر سابقن الذكر على تمريع كل دولن تن يم حق اإل راب أو الصد -

 ظ مثل هذه ااحكام. ا التمريع التونسي فال يت م أثناء سير التفاوض. أم

 يعين المذكورة سابقا.ال تو د صعوبات أخرة غير الصعوبات التمر – 5

تولي الحكومن التونسين أهمين بالغن للمفاو ن ال ماعين باعتبارها وسيلن فعلين للحوار اال تماعي وأداة  – 6

مثلى لتمري  أطراف اإلنتاج في تحديد العالتات القائمن بينها و بط مروط و روف العمل ون را 

بالمصادتن على اتفاتين العمل  1957ادرت منذ سننلمساهمتها في تطوير تمريع المغل بصفن عامن. لذل  ب

بمأظ حق  98ة حماين الحق النقابي وعلى اتفاتين العمل الدولين رتم  ين النقابي بمأظ الحر 87الدولين رتم 

 بمأظ ممثلي العم 135على اتفاتين العمل الدولين رتم  2007صادتت  سنن والتن يم والمفاو ن ال ماعين. 

تنقيل بعض اْحكام م لن  2007اْفريل  2في  مؤرخ 2007لسنن  19ى القانوظ عدد بمقت   ال، كما تم
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ثالثا ( وتمت  169مكرر و169مكرر، 166( وت افن فصول أخرة ) 166و 165المغل )الفصليظ 

 مالءمتها مع أحكام هذه االتفاتين .     

، 1966أفريل  30في  مؤرخ 1966لسنن  27صت م لن المغل، الصادرة بمقت ى القانوظ عدد  وخ 

 (.52تلى  31العنواظ الثالث مظ الكتاب ااول لمو وع تبرام االتفاتيات الممتركن )الفصول مظ 

ال وأصحاب العمل في التفاوض ال ماعي وذل  مظ  المن مات المهنين للعم  س التمريع التونسي حق ويكر

مظ م لن المغل أظ تبرم  38ب الفصل لن إلبرام اتفاتيات ممتركن حيث أو  خالل تحديد ااطراف المؤه

 ال. االتفاتين الممتركن بيظ المن مات النقابين اصحاب العمل والعم

ولئظ اتتصر التمريع التونسي على تقنيظ نتاج المفاو ن ال ماعين أي االتفاتيات الممتركن، فانه تر  تن يم 

المفاو ات ال ماعين التي تبرم على المفاو ن ال ماعين لألطراف المعنين. فاالتفاتات اإلطارين لفتل 

تلى  انب صبغتها  –مستوة مركاي بيظ المن من المركاين للعمال والمن من المركاين اصحاب العمل 

م المفاو ن ال ماعين على المستوة القطاعي وتتعلق بالخصو   فهي تت مظ أحكاما تن  –التو يهين 

المسائل التي تبقى محل   اوض وتركيبتها وبطريقن فضبتاريخ الدخول واالنتهاء مظ التفاوض وبل اظ التف

ظ عادة  مح ر ال لسن ااولى لل نن المركاين للمفاو ات يت م  خالف بيظ طرفي التفاوض. كما أظ

أدبيات ومنه ين التفاوض، وهي  ملن مظ المبادئ والقواعد التي تهدف بالخصو  تلى  ماظ حسظ سير 

  اظ القطاعين للتفاوض. أعمال الل

تطرتت االتفاتين الممتركن اإلطارين المبرمن بيظ االتحاد العام التونسي للمغل واالتحاد التونسي للصناعن و

تلى ت راءات مرا عن االتفاتيات الممتركن والترا ع  1973مارس  20والت ارة والصناعات التقليدين في 

ن تفسير أو تأويل ااحكام التعاتدين الخالفات التي يمكظ أظ تنمأ بمناسب  ( وكذل  طريقن فض3فيها )الفصل 

سحب هذه اإل راءات وااحكام على كافن االتفاتيات الممتركن القطاعين التي يبلغ   (. وتد تم4)الفصل 

 اتفاتين ممتركن تطاعين. 51عددها حاليا 

ممتركن د التمريع التونسي  منيا مستوة التفاوض مظ خالل تن يمه إل راءات تبرام االتفاتيات ال ولقد حد

 على المستوة القطاعي وعلى صعيد المؤسسن.

ض التمريع التونسي للمفاو ن ال ماعين على الصعيد الوطني، فإظ هذا المستوة مظ  ولئظ لم يتعر

التفاوض ن د له تكريسا في الممارسن العملين وذل  مظ خالل  تبرام ومرا عن االتفاتين الممتركن اإلطارين ، 

 ن التي تسبق فتل المفاو ات ال ماعين لمرا عن االتفاتيات الممتركن  القطاعين.وكذل  االتفاتات اإلطاري
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ال  عددا متساويا مظ ممثليظ عظ العم  وت رة المفاو ات القطاعين بصفن مبامرة صلب ل اظ تطاعين ت م

اين ال والمن من المرك وممثليظ عظ أصحاب العمل يقع تعيينهم بكل حرين مظ طرف المن من المركاين للعم

ال. وتف ي  اصحاب العمل. وت رة المفاو ات على  صعيد المؤسسن  بيظ تدارة المؤسسن ونقابن العم

عادة تلى تبرام اتفاتين ممتركن أو ملحق تعديلي لالتفاتين تذا كانت المفاو ات تتعلق بمرا عن االتفاتين 

 الممتركن.  

ة معينن على أظ ال  ة غير معينن أو لمد ا لمد تركن تمو تد خول التمريع التونسي تمكانين تبرام االتفاتين المم

سنوات وتذا تواصل العمل باالتفاتين الممتركن بعد انتهاء مدتها، فإنها تتحول مبدئيا تلى  5تت اوا مدتها 

مظ م لن  32ة غير معينن تال تذا كاظ هنا  مرط مخالف لذل  في االتفاتين نفسها )الفصل  اتفاتين ذات مد

 المغل(.

ة غير المعنين برغبن مظ أحد  لالتفاتين الممتركن ذات المد  كما خول التمريع التونسي تمكانين و ع حد

ااطراف وبالنسبن له فقط ويمترط عليه أظ يعلم  ميع أطراف االتفاتين بعامه هذا وذل  تبل مهر على 

 مظ م لن المغل(. 33)الفصل   ااتل

العمل والعمال التابعيظ لألنمطن الداخلن في م ال تطبيق  وتفرض أحكام االتفاتين على  ميع أصحاب

مظ م لن المغل( وذل  بقطع الن ر عظ انتمائهم أو عدم انتمائهم للنقابن التي أبرمت  38االتفاتين )الفصل 

 االتفاتين.

دة عظ مؤسسن داخلن في م ال تطبيق االتفاتين، تفرض أحكام االتفاتين على العالتات المتول  كما أنه في كل 

ال مظ مروط االتفاتين الممتركن  تذا كانت مروط تل  العقود أكثر نفعا للعم  العقود الفردين أو ال ماعين تال

 مظ م لن المغل(. 31)الفصل 

تاريخ تبرام االتفاتين الممتركن  1973ه منذ تترار السياسن التعاتدين سنن  هذا وت در اإلمارة تلى أظ

اتفاتين ممتركن تطاعين  51ر ليصل حاليا تلى  اتيات الممتركن القطاعين يتطوعدد االتف  اإلطارين ما انف 

تبرام عدد كبير مظ االتفاتيات   اانمطن االتتصادين غير الفالحين الخا عن لم لن المغل. كما تم  تغطي  ل

 الممتركن الخاصن بالمؤسسات.

بمقت ى الملحق  1984أولى سنن وتد مهدت االتفاتين الممتركن اإلطارين  ثالث مرا عات، مرا عن 

بمقت ى الملحق التعديلي  1992، ومرا عن ثانين سنن  1984نوفمبر  17المم ى بتاريخ  1التعديلي عدد 

وذل  بمقت ى الملحق التعديلي عدد  2004ومرا عن ثالثن سنن  1992أكتوبر  15المم ى بتاريخ  2عدد 

 .2004ماي  14المم ى بتاريخ  3
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صبحت المفاو ات ال ماعين مقتصرة على ال انب المالي أي اا ور ااساسين ، أ 2011ومنذ سنن 

تترار ايادات بنسبن موحدة في  ميع القطاعات بمقت ى   والمنل، وذل  على المستوة المركاي. وتد تم

ين اتفاتات أبرمت بيظ االتحاد العام التونسي للمغل واالتحاد التونسي للصناعن والت ارة والصناعات التقليد

 .2014و 2012و 2011بعنواظ سنوات 

االتفاه بيظ االتحاد العام التونسي للمغل واالتحاد التونسي للصناعن   ، تم 2015 تيوبخصو  سن

% مع  6على ايادة في اا ور ااساسين بنسبن  2016 انفي  28والت ارة والصناعات التقليدين بتاريخ 

تلى   دنانير في المهر. وفي هذا الصدد ، تم 3الح ور بــــ دنانير ومنحن   10الترفيع في منحن النقل بـ 

 ملحقا تعديليا بالرائد الرسمي لل مهورين  التونسين. 39اآلظ تصدار   حد

بيظ االتحاد العام  2016 انفي  28، وت سيما لإلتفاه المم ى يوم  2017 – 2016 يوبخصو  سنت

التونسي للمغل واالتحاد التونسي للصناعن والت ارة والصناعات التقليدين  تم اإلم اء على االتفاه ااول 

وتم اإلم اء على  2017مارس  10بتاريخ  2017و  2016نتي سحول الايادات في اا ور والمنل ل

و  2016%  بعنواظ سنتي  6للايادة في اا ور ااساسين بنسبن  2017ماي  23االتفاه التكميلي يوم 

 ملحقا تعديليا بالرائد الرسمي لل مهورين التونسين. 23اآلظ تصدار   تلى حد  . وفي هذا الصدد تم 2017

ن منها ال تاال برئاسن الحكومن تم اء ملحقاتها التعديلين م موع  وبالنسبن للقطاعات المتبقين التي لم يتم

مظ طرف رئيس الحكومن واإلذظ بنمرها بالرائد الرسمي لل مهورين التونسين والم موعن  اللتأمير عليه

الثانين بصدد اإلم اء على ملحقاتها مظ ااطراف اال تماعين المعنين والم موعن الثالثن تتمثل في القطاعات 

ظ الترفيع في اا ور والمنل لعدة مناسبات مثل تطاع رياض بصعوبات تتتصادين حالت دو  التي تمر

الواارة عقدت عدة ا تماعات مع ااطراف اال تماعين  ااطفال ومؤسسات الحراسن والسينما. فإظ

 والواارات المعنين تصد تي اد الحلول المالئمن.

دة مظ المفاو ات ال ماعين االتفاه مع ااطراف اال تماعين حول فتل  ولن  دي وت در اإلمارة تلى أنه تم

. وذل  2018والمالي تبل موفى مهر مارس  لمرا عن اإلتفاتيات الممتركن القطاعين في  انبيها الترتيبي

 . 2017مارس  10وفقا لإلتفاه المم ى بتاريخ 

استرمادا بأحكام المادة السابعن مظ االتفاتين التي تو ب على ال هات المختصن العمل على تدعيم  – 7

الحكومن التونسين ما انفكت تعمل على النهوض بالمفاو ن ال ماعين  ويبرا ذل   مفاو ن ال ماعين، فإظال

اآلظ   تبرامها والذي بلغ  تلى حد  ر عدد االتفاتيات الممتركن القطاعين التي تم بالخصو  مظ خالل تطو

 1990ي أصبحت منذ سنن اتفاتين( تغطي حوالي مليوظ ونصف عامل وكذل   تتالي المرا عات والت 51)
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بصفن دورين كل ثالث سنوات. كما عملت الدولن على تم يع المفاو ن ال ماعين في القطاع العمومي   تتم

  بفرعيه الو يفن العمومين والمؤسسات والمنمآت العمومين حيث أصبحت المفاو ات في هذا القطاع تتم

 ي القطاع الخا .أي ا بصفن منت من كل ثالث سنوات على غرار المفاو ات ف

وعملت الدولن مظ  هن أخرة على تنمين تدرات ومؤهالت المتفاو يظ مظ خالل تن يم العديد مظ الندوات 

والملتقيات حول المفاو ن ال ماعين وتقنياتها وذل  بالتعاوظ سواء مع مكتب العمل الدولي أو  المركا 

ال في  تمري  ممثليظ عظ المن مات النقابين اصحاب العمل والعم  العربي إلدارة العمل والتمغيل . وتد تم

 هذه الندوات والملتقيات.

استرمادا بأحكام المادة الثامنن مظ هذه االتفاتين التي تو ب على كل دولن ع و تنماء أ هاة للتحكيم  -

  مفاو ن ال ماعين، يقرتتولى عند االحتكام تليها باتفاه الطرفيظ تسوين ما تد ينمأ مظ خالف بسبب فمل ال

االتفاه اإلطاري المبرم تبل كل  ولن مظ المفاو ات ال ماعين بيظ من من أصحاب العمل ) االتحاد 

التونسي للصناعن والت ارة والصناعات التقليدين ( ومن من العمال )االتحاد العام التونسي للمغل ( تكويظ 

ل مظ المركايتيظ النقابيتيظ باإل افن تلى ممثلي ل نن مركاين للمفاو ات تتركب مظ ثالثن أع اء عظ ك

واارة المؤوظ اال تماعين والت امظ والتونسييظ بالخارج تتولى هذه الل نن مساعدة ااطراف  المتفاو ن 

 على ت اوا الصعوبات التي تنما بمناسبن المفاو ات ال ماعين تصد التوصل تلى اتفاه . 

حل خالف بيظ ااطراف المتفاو ن على مستوة الل نن المركاين وفي حالن عدم فض المسائل التي تبقى م

ب مظ واير المؤوظ  هذه المسائل ترفع تلى الل نن الثالثين للمفاو ات التي تتر   للمفو ات فإظ

اال تماعين والت امظ والتونسييظ بالخارج ورئيس االتحاد التونسي للصناعن و الت ارة والصناعات التقليدين 

 لالتحاد العام التونسي للمغل وذل  تصد البت فيها نهائيا .  وااميظ العام

ه نسخن مظ هذا  عمال بأحكام المادة السابعن عمرة مظ ن ام اتفاتيات وتوصيات العمل العربين توج – 8

 ال التالين : التقرير تلى من مات أصحاب ااعمال والعم

 التقليدين،االتحاد التونسي للصناعن والت ارة والصناعات  -

 االتحاد التونسي للفالحن والصيد البحري، -

 االتحاد العام التونسي للمغل. -
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 أخذ العلم بما جاء في الرد.  -

 تأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول دون التصديق على اإلتفاقية.  -

*** 

 

 عمل األحداث بشأن 1996 سنة( ل 18 اإلتفاقية العربية رقم ) -ه

ال مهورين مظ ( 18وصةةةةةةةل تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ن الل نن حول اإلتفاتين العربين رتم )

 و اء الرد على النحو التالي:التونسين ، 

بمأظ عمل ااحداث على السلط المختصن ) أي  18تم عرض اتفاتين العمل العربين رتم  – 3و  2و  1   

كما تم  1996أوت  28في  مؤرخ 304السلطن التمريعين التي هي م لس النواب وذل  بالمكتوب عدد 

أوت  31في  مؤرخ 315تعالم المدير العام لمن من العمل العربين بهذا العرض بمقت ى المكتوب عدد 

1996.) 

 وتد أخذت السلطن المختصن بالتصديق علما بهذه االتفاتين . 

 تو د اختالفات بيظ التمريع التونسي وأحكام االتفاتين وتتمثل بالخصو   في ما يلي: - 4

تو ب المادة السادسن عمرة  مظ االتفاتين أظ يحصل ااحداث الذيظ يعملوظ بمقت ى عقد عمل على أ ر  -

ظ الحد اادنى لأل ر المقرر في كل دولن مع مراعاة احتساب ذل  وفق ساعات عملهم في حيظ ال يقل ع

تو ب ااوامر ال ابطن لأل ر اادنى الم موظ لمختلف المهظ غير الفالحين في التمريع التونسي بأظ ال 

 % مظ اا ر اادنى الم موظ. 85سنن عظ  18يقل أ ر العمال دوظ 

 24مظ االتفاتين حق العامل الحدث في راحن أسبوعين تلاامين مدفوعن اا ر مدتها تقر المادة العمروظ  -

ساعن متصلن على ااتل في حيظ أظ التمريع التونسي ال يو ب أظ تكوظ الراحن ااسبوعين مدفوعن اا ر 

 سواء بالنسبن لألحداث أو لغيرهم.

اإل ااة دفعن واحدة على ااتل وأظ يتمتع تو ب المادة الحادين والعمروظ أظ يتمتع الحدث بثلثي مدة  -

 المدة خالل نفس العام في حيظ ال يت مظ التمريع التونسي أحكاما في هذا الماظ. بباتي
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تو ب المادة السادسن والعمروظ على صاحب العمل تدريب ااحداث العامليظ لديه على كيفين استخدام  -

تطبيقها ويؤمظ استفادتهم مظ تل  الوسائل في حيظ ال يو د مثل وسائل السالمن والصحن المهنين وأظ يراتب 

 هذا االلتاام بالتمريع التونسي.

تلام المادة التاسعن والعمروظ على كل صاحب عمل يعمل لديه أحداث أظ ي ع في مكاظ  اهر في موتع  -

ذيظ يعملوظ لديه العمل ااحكام الخاصن بتمغيل ااحداث وأظ يبلغ ال هن المختصن بأسماء ااحداث ال

وأعمارهم وتاريخ التحاتهم بالعمل في حيظ ال يت مظ التمريع التونسي أحكاما تلام صاحب العمل بتعليق 

 ااحكام الخاصن بتمغيل ااحداث وإلبالغ ال هن المختصن بااحداث الذيظ يعملوظ لديه. 

 ال تو د صعوبات غير الصعوبات التمريعين المذكورة سابقا.  – 5

م التمريع التونسي عمل ااطفال في ات اه حمايتهم مظ التمغيل المبكر لما له مظ تأثير سلبي على ن  – 6

 صحتهم ونموهم البدني والعقلي و على موا بتهم على الدراسن.

ويقوم التمريع التونسي على نفس المبادئ التي تكرسها معايير العمل الدولين والعربين ذل  بحكم مصادتن  

 138يد مظ اتفاتيات العمل الدولين الخاصن بهذا الم ال ومظ أهمها اتفاتين العمل الدولين رتم تونس على العد

 مأظ أسوأ أمكال عمل ااطفال. ب 182بمأظ السظ اادنى للقبول في العمل واتفاتين العمل الدولين رتم 

 تتمثل هذه المبادئ في ما يلي :و

  تحديد السظ اادنى لقبول ااطفال في العمل، -

 ت بارين ت راء الفح  الطبي لتأهيل ااطفال للعمل،  -

 تحديد ساعات العمل اليومين، -

 تح ير العمل الليلي لألطفال، -

 الحفا  على صحن و سالمن الطفل العامل، -

 .خالصن اا ر ى مظ اا ر و مظ الراحن السنوينتترار حق الطفل العامل في حد أدن -

 حكام المن من لعمل ااطفال.تترار عقوبات للمخالفيظ لأل -

 * تحديد السظ اادنى للقبول في العمل

د التمريع التونسي السظ اادنى للقبول في العمل في مختلف اانمطن االتتصادين الخا عن لم لن المغل  حد

 80سنن كقاعدة عامن وهو السظ الذي تنتهي فيه ت بارين التعليم ااساسي وفقا للقانوظ التو يهي عدد  16بـ 

يقر ت بارين التعليم ااساسي تلى  والمتعلق بالتربين والتعليم المدرسي والذي 2002 ويلين  23في  مؤرخ
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المتعلق  1991 ويلين  29في  مؤرخ 65)علما واظ هذا القانوظ التو يهي ألغى القانوظ عدد  سنن. 16سظ 

 ( 16بالن ام التربوي الذي كاظ ين  أي ا على ت بارين التعليم ااساسي تلى سظ 

االتتصادي تم الترفيع في السظ اادنى  وبهدف حماين الفئات الخصوصين مظ التمغيل المبكر واالستغالل

سنن وذل  تماميا مع أحكام م لن المغل التي ت بط السظ  16سنن تلى  14للقبول في العمل المنالي مظ 

 سنن . 16للقبول في العمل وكذل  مع تلاامين التعليم ااساسي تلى  16اادنى بـ

هو في ات اه الترفيع في هذا السظ خاصن في  ويت مظ التمريع التونسي استثناءات  للسظ اادنى منها ما

ااعمال التي تمثل خطرا على صحن وسالمن وأخاله ااطفال ومنها ما هو في ات اه التخفيض تذا تعلق 

اامر باامغال الفالحين الخفيفن وااعمال الخفيفن في اانمطن غير الصناعين وغير الفالحين أو كذل  في 

طبيق ااحكام ال ابطن للسظ اادنى خاصن في العمل الذي يقوم به ااطفال في ات اه االستثناء الكلي مظ ت

 مدارس التعليم والتكويظ المهني والمؤسسات العائلين.

 * ت بارين ت راء الفح  الطبي لتأهيل ااطفال للعمل.

 ( تذ 63تلى  61عمل ) الفصول مظ أترت م لن المغل ت بارين الفح  الطبي الم اني لتأهيل ااطفال لل

سنن تال بعد خ وعهم لفح  طبي معمق يثبت أهليتهم للقيام  18اتت ت أنه ال ي وا تمغيل ااطفال دوظ 

 بالعمل الذي سيوكل لهم.

 سنن. 18وي ب اظ يكوظ تأهيل ااطفال للعمل الذي يبامرونه مو وع مراتبن طبين مستمرة تلى بلوغ 

 أمهر.  6بعد ت ديد الفح  الطبي في فترات ال تت اوا  و ال يمكظ مظ  هن أخرة تبقاء الطفل في عمله تال

 كما يمكظ لتفقدين المغل ولتفقدين طب المغل أظ تطلبا ت ديدات خاصن للفح  الطبي.

أما بالنسبن لألمغال التي فيها أخطار على صحن الطفل فإظ الفح  الطبي للتأهيل للعمل وت ديداته  

 سنن على ااتل.  21تتواصل تلى بلوغ 

سنن  18ا خول لتفقدين طب المغل مبامرة أو بطلب مظ تفقدين المغل ت راء فح  طبي لألطفال دوظ كم 

ظ تفقدين المغل مظ  المقبوليظ في العمل و ذل  لمعرفن ما تذا كاظ العمل المكلفوظ به يفوه طاتاتهم. وم 

العمل الموكول  تليه يفوه طاتاته ) الفصل   ظ أظ الحق في طلب توتيف الطفل عظ العمل بالمؤسسن تذا تبي

  ديد مظ م لن المغل(. 60
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 * تحديد ساعات العمل اليومين بااعمال الخفيفن

حدد التمريع الوطني الساعات اليومين التي ي وا فيها تمغيل ااطفال بأعمال خفيفن في اانمطن غير  

سنن على أظ ال  16أعمارهم عظ   طفال الذيظ تقلالصناعين وغير الفالحين بساعتيظ في اليوم بالنسبن لأل

 ساعات في اليوم. 7يفوه م موع الساعات المخصصن للدراسن وااعمال الخفيفن 

 ويح ر تمغيل ااطفال بااعمال الخفيفن أثناء أيام الراحن ااسبوعين.

 * تح ير العمل الليلي لألطفال 

تقوم على مبدأ تح ير تمغيل  ال في القطاع غير الفالحيااحكام المتعلقن بتن يم العمل الليلي لألطف  تظ

مظ م لن المغل أنه ال يمكظ تمغيل ااطفال البالغيظ مظ العمر أتل مظ  65ااطفال ليال حيث اتت ى الفصل 

ساعن متتالين تدخل فيها المدة ما بيظ الساعن الثامنن ليال والساعن الثامنن  14سنن خالل مدة ال تقل عظ  14

سنن ال يمكظ تمغيلهم في الليل خالل  18سنن وتقل عظ  14كما أظ ااطفال الذيظ تفوه أعمارهم صباحا. 

 66ساعن متتالين تممل الفترة الامنين ما بيظ العامرة ليال والسادسن صباحا )الفصل  12فترة ال تقل عظ 

 مظ م لن المغل (.

مظ م لن المغل تمغيل ااطفال البالغيظ مظ  67واستثناءا لمبدأ تح ير العمل الليلي لألطفال أ اا الفصل 

سنن ليال وذل  في صورة القوة القاهرة وبالنسبن لألطفال المتدربيظ بالمخابا  18سنن كاملن ودوظ  16العمر 

 وفي اامغال التي يكوظ فيها العمل متواصال.

يتمتع ااطفال دوظ مظ م لن المغل ( أظ  74أما في النماط الفالحي فقد أو ب التمريع الوطني )الفصل 

ساعات  10سنن وعظ  16ساعن متتالين بالنسبن لألطفال دوظ  12سنن بفترة راحن ليلين ال تقل عظ  18

سنن بمرط الحصول على راحن تعوي ين خالل  18و 16متتالين بالنسبن لألطفال المتراوحن أعمارهم بيظ 

 النهار.

 العامرة ليال والخامسن صباحا.  سنن بأي عمل كاظ بيظ 18وال يمكظ تمغيل ااطفال دوظ 

 * حماين الطفل مظ ااعمال والمواد الخطرة ومظ ااعمال الماتن 

تهدف تلى حماين الطفل العامل مظ بعض المواد الخطرة كالرصا   ات مظ التمريع التونسي أحكام

الذي يقل  اابيض واامعن المؤينن وعلى تخفيف عبء العمل عليه وذل  بالخصو  بتح ير تكليف الطفل

أتل مما هو محدد  سنن بساعات اائدة عظ المدة اإلعتيادين و بتحديد أوااظ تصوة للحموالت 18عمره عظ 

 (.2007فيفري  14) ترار واير المؤوظ اال تماعين والت امظ والتونسييظ بالخارج في  للكهول. 
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سنن وهي ااعمال  18ل دوظ ر فيها تمغيل ااطفا كما حدد التمريع التونسي ااعمال الخطرة التي يحج

التي تمثل خطرا على صحن وسالمن ااطفال مثل ااعمال تحت سطل اارض في المنا م والمقاطع والعمل 

في تنوات صرف المياه والعمل في اافراظ المعدة  لصهر وسب  المعادظ والعمل بوا هن البناءات الماهقن 

رات وكذل  ااعمال المخلن بأخالتهم كااعمال في وفي صناعن المتف رات ونقلها وصناعن مبيدات الحم

صناعن وت ارة الممروبات الكحولين والعمل بالنوادي والمالهي الليلين والحانات )ترار واير المؤوظ 

 ( . 2000 انفي  19في  مؤرخاال تماعين 

و بط مظ  هن أخرة التمريع التونسي مروط منل رخ  العمل الفردي لتمكيظ ااطفال مظ ال هور في 

 19في  مؤرخالحفالت العمومين أو المماركن كممثليظ أو ممثليظ ثانوييظ )ترار واير المؤوظ اال تماعين 

 ( في ااعمال السينمائين.2000 انفي 

 * حق الطفل العامل في اا ر و الراحن

حدد التمريع التونسي اا ور الدنيا لهذا الصنف مظ العمال حيث اتت ت ااوامر ال ابطن لأل ر  

  سنن أ را يقل 18اادنى الم موظ في مختلف المهظ غير الفالحين أنه ال يمكظ أظ يتقا ى المباظ دوظ 

 بالمائن مظ اا ر الذي يتقا اه العامل الكهل. 85عظ 

مظ م لن  113طني )الفصل ظ التمريع الو نوين خالصن اا ر م وفي ما يتعلق باإل ااة الس 

لن  ( ااطفال الممتغليظ باانمطن غير الفالحين مظ رخصن سنوين خالصن اا ر تفوه تل  المخوالمغل

يوما مظ أيام  12يوما داخل فيها  15للكهول )وهي يوم عظ كل مهر بدوظ أظ  تت اوا الرخصن ال ملين 

 سنن بيوميظ  عظ كل مهر دوظ أظ تت اوا المد 18ذه الرخصن بالنسبن لألطفال دوظ العمل(. وتد  بطت ه

يوما مظ أيام العمل وبيوم ونصف عظ كل مهر مظ العمل الفعلي  24يوما داخل فيها  30ة ال ملين للرخصن 

للعمال  يوما مظ أيام العمل وذل  بالنسبن 18يوما داخل فيها  22ة ال ملين للرخصن  دوظ أظ تت اوا المد

 سنن.  20و 18المتراوح أعمارهم  بيظ 

 * مراتبن تطبيق ااحكام المن من لعمل ااطفال  

ل ماظ مراتبن نا عن لتمريع المغل بما في ذل  ااحكام المن من لعمل ااطفال كلف التمريع التونسي 

ل ابطن لعالتات المغل أعواظ تفقد المغل بالسهر على تطبيق ااحكام القانونين والترتيبين والتعاتدين ا

 مظ م لن المغل(. 170والنات ن عنها وذل  في  ميع مياديظ النماط الخا عن لم لن المغل )الفصل 

كما يتولى ااطباء متفقدو المغل السهر على تطبيق التمريع المتعلق بالصحن والسالمن المهنين وذل  

 مظ نفس الم لن(. 291بالتنسيق مع متفقدي المغل )الفصل 
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 ب التمريع التونسي على صاحب العمل مس  دفتر يت مظ أسماء وتواريخ والدة كل اامخا  وأو

الممتغليظ لديه والذيظ يقل سنهم عظ ثمانين عمر عاما وطبيعن نماطهم وعدد ساعات عملهم وفترات 

ى أعواظ تفقد م هذا الدفتر تل استراحتهم والمهادة المثبتن اهليتهم على أظ ال تحتوي على بيانات طبين.ويقد

 مظ م لن المغل(. 59المغل وأعواظ تفقد طب المغل وممثلي العملن عند طلبهم )الفصل 

و  24بخطين تتراوح بيظ  معاتبتهمولردع المخالفيظ لألحكام المن من لعمل ااطفال أتر التمريع التونسي 

 روف مخالفن مظ م لن المغل( وتطبق الخطين عظ كل عامل مستخدم في  234دينارا )الفصل  60

لألحكام القانونين أو الترتيبين  أو التعاتدين  على أظ ال تفوه  ملن الخطايا خمسن آالف دينار. وفي صورة 

 مظ م لن المغل(. 237و  236العود ي اعف العقاب )الفصالظ 

 مظ م لن حماين الطفل 26وت در اإلمارة تلى أظ تعريض الطفل لالستغالل االتتصادي )المعرف بالفصل 

بأنه تمغيل الطفل  في  روف مخالفن للقانوظ أو تكليفه بعمل مظ مأنه أظ يعوته عظ تعليمه أو يكوظ  ارا 

بصحته أو سالمته البدنين أو المعنوين ( هو مظ بيظ الحاالت الصعبن التي تهدد صحن الطفل أو سالمته 

مكظ أظ يتدخل فيها مندوب حماين مظ م لن حماين الطفل والتي ي 20البدنين أو المعنوين المذكورة بالفصل 

 الطفولن .

 *تعايا حقوه الطفل في الم االت ااخرة  

لم تقف العناين بااطفال عند تن يم عملهم بل مملت م االت أخرة مظ خالل سلسلن متكاملن مظ اإل راءات  

حمل مسؤولين أترتها الدولن  لفائدتهم حرصا منها على تعايا  حقوتهم في مختلف الم االت وتهيئتهم لت

مؤوظ البالد في أف ل ال روف ونذكر  مظ هذه اإل راءات تحداث م لس أعلى للطفولن  وتترار التعليم 

سنن والمصادتن على اتفاتين اامم المتحدة المتعلقن بحقوه الطفل ومتابعن تطور  16ااساسي اإل باري تلى 

الطفولن وتصدار م لن حماين الطفل   حقوه الطفل بصفن مستمرة مظ خالل تعداد تقرير سنوي حول و ع

التي ت مظ حق الطفل في التمتع بمختلف التدابير الوتائين ذات الصبغن اال تماعين والتعليمين والصحين 

وبغيرها مظ ااحكام واإل راءات الرامين تلى حمايته مظ كافن أمكال العنف أو ال رر أو اإلساءة البدنين أو 

 مال أو التقصير التي تؤول تلى تساءة المعاملن أو االستغالل .   المعنوين أو ال نسين أو اإله

استرمادا بأحكام المادتيظ الثالثن والسابعن مظ االتفاتين التي تو ب أظ ال يتعارض عمل الحدث  - 7 

مع التعليم اإللاامي الم بوط في برامج كل دولن مظ الدول ااع اء , بحيث أظ ال تقل سظ االلتحاه 

مظ م لن المغل المنقل  53الحد اادنى لسظ تتمام مرحلن التعليم اإللاامي ,  بط الفصل بالعمل عظ 

السظ اادنى للقبول في العمل في  ميع اانمطن الخا عن  1996 ويلين  15في  مؤرخ 62بالقانوظ عدد 
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صو  عليه سنن وهو نفس السظ الذي تنتهي فيه ت بارين التعليم ااساسي كما هو من 16لهذه الم لن و بـ

 والمتعلق بالتربين والتعليم المدرسي . 2002ح   ويلين نق 23في  مؤرخ 80بالقانوظ التو يهي عدد 

استرمادا بأحكام المادة العامرة مظ االتفاتين التي تو ب على كل دولن تحديد ااعمال الخطرة أو ال ارة  -  

ر فيها تمغيل الحدث تبل سظ الثامنن عمر،  بط ترار واير المؤوظ  بالصحن أو ااخاله والتي يحج

 هذه ااعمال. 2000 انفي  19في  مؤرخاال تماعين 

عمال بأحكام المادة السابعن عمرة مظ ن ام اتفاتيات وتوصيات العمل العربي تو ه نسخن مظ هذا  – 8

 التقرير تلى من مات أصحاب ااعمال والعمال التالين : 

 اد التونسي للصناعن والت ارة والصناعات التقليدين , اإلتح -

 اإلتحاد التونسي للفالحن والصيد البحري ,  -

 اإلتحاد العام التونسي للمغل .      -

 ة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:* وبدراس

 أخذ العلم بما جاء في الرد.  -

 تأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول دون التصديق على اإلتفاقية.  -

*** 

 

 تفتيش العمل بشأن 1998 سنة( ل 19 اإلتفاقية العربية رقم ) -و

ال مهورين مظ ( 19وصةةةةةةةل تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ن الل نن حول اإلتفاتين العربين رتم )

 و اء الرد على النحو التالي:التونسين ، 

بمأظ تفتيش العمل على السلط المختصن ) أي  19عرض اتفاتين العمل العربين رتم   تم 3و  2و  1

تعالم   تمو. 2001فيفري  23في  مؤرخ 38151السلطن التمريعين التي هي م لس النواب( وذل  بالمكتوب عدد 

. وتد 2001مارس  9في  مؤرخ 38166بهذا العرض بمقت ى المكتوب عدد المدير العام لمن من العمل العربين 

 أخذت السلطن المختصن بالتصديق علما بهذه االتفاتين.
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 :  وتتمثل خاصن في ما يلي تو د اختالفات بيظ التمريع التونسي وأحكام االتفاتين – 4    

عمل مظ خالل القوانيظ واان من م تفتيش  تو ب المادة ااولى مظ االتفاتين على كل دولن أظ تن  -

م تفتيش  التمريع التونسي ن   ذة لها في  ميع تطاعات وأماكظ العمل في حيظ أظ واللوائل والقرارات المنف

المو فيظ   ظأالعمل في  ميع اانمطن الخا عن لم لن المغل و التي ال تممل تطاع الو يفن العمومين. علما و

المتعلق ب بط الن ام  1983 ديسمبر 12في  مؤرخ 112قانوظ عدد العمومييظ يخ عوظ تلى أحكام ال

 . 1997ديسمبر  20في  مؤرخ 83ااساسي العام اعواظ الو يفن العمومين كما وتع تنقيحه بالقانوظ عدد 

تو ب المادة السابعن عمر مظ االتفاتين أظ ال توكل تلى ال هن المختصن بالتفتيش أو بالمفتميظ أين   -

فين تؤثر سلبا على أدائهم الفعال أو تخل بالسلطن أو الحياد الالاميظ للمفتميظ في عالتتهم بأصحاب وا بات ت ا

ال في حيظ أظ مفتمي العمل في تونس تلى  انب مهامهم ااساسين المتمثلن في السهر على  العمل اْو العم

أو النات ن عنها فاظ التمريع التونسي تطبيق ااحكام القانونين والترتيبين والتعاتدين ال ابطن لعالتات المغل 

 أوكل لهم أي ا مهمن المصالحن في نااعات المغل ال ماعين وكذل  متابعن هياكل الحوار بالمؤسسات .

تو ب المادة الثامنن عمرة مظ االتفاتين بأظ يمار   هاا التفتيش في و ع امتراطات السالمن   -

إلتامن المنمآت في حيظ أظ التمريع التونسي ال يت مظ أحكاما والصحن المهنين التي يتطلبها منل التراخي  

 في هذا المأظ .

طرفي اإلنتاج في تتباع وسائل  ظ يساعد مفتش العملأتو ب المادة الخامسن والعمروظ مظ االتفاتين ب-     

له التمريع تدخل  منيا في تطار الدور الذي أوكهذه المهمن   ومتطلبات السالمن والصحن المهنين في حيظ أظ

دات التي تساعدهم اش العمل المتمثل في تاويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات واالرم التونسي لمفت

 على تطبيق تمريع المغل بما في ذل  المقت يات والتعليمات المتعلقن بالصحن والسالمن المهنين 

مع مفتش العمل وتسهيل تيامه عامل بالتعاوظ حب العمل والتلام المادة الثالثن والثالثوظ مظ االتفاتين صا -     

 بمهامه في حيظ أظ التمريع التونسي اليت مظ مثل هذه ااحكام.

 ال تو د صعوبات عملين تحول دوظ التصديق على هذه االتفاتين              – 5

بحكم مصادتتها على  1957انخرطت تونس في معايير العمل الدولين المن من لتفتيش العمل منذ سنن   – 6

الخاصن بالمو وع . لذل   اء التمريع التونسي المن م لتفتيش العمل مستوحى  81اتفاتين العمل الدولين رتم 

 في أغلبه مظ معايير العمل الدولين .

مو فيظ تابعيظ لواارة المؤوظ اال تماعين والت امظ مهمن السهر لقد أوكل التمريع التونسي تلى و  

على تطبيق ااحكام القانونين والترتيبين والتعاتدين ال ابطن لعالتات المغل أو النات ن عنها وذل  في  ميع 

 مظ م لن المغل(. 171و  170اانمطن الخا عن لم لن المغل ) الفصالظ 

لسالمن المهنين وصبغتها الفنين يقوم بالتفقد الطبي للمغل أطباء مو فوظ ون را اهمين مسائل الصحن وا     

تابعوظ لواارة المؤوظ اال تماعين والت امظ والتونسييظ بالخارج الذيظ يكونوظ سل  التفقد الطبي للمغل ) 

مظ م لن المغل (. ويخ عوظ تلى ن ام أساسي خا  بالسل  الذي ينتموظ تليه م بوط بأمر  289الفصل 

 مظ م لن المغل (.     290الفصل  )

ويخ ع أعواظ تفقد المغل تلى الن ام ااساسي العام اعواظ الو يفن العمومين وكذل  تلى الن ام 

والمنقل باامر  1990ماي  30في  مؤرخ 891ااساسي الخا  بأعواظ تفقد المغل الم بوط باامر عدد 

ر بالخصو  مختلف الرتب التي يمملها سل  . وي بط هذا اام 1997 انفي  20في  مؤرخ 96عدد 
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أعواظ تفقد المغل )متفقد عام للمغل , متفقد رئيس للمغل , متفقد مركاي للمغل , متفقد مغل ( و مدة الترب  

 والمهام الموكولن لكل رتبن وكذل  مروط االنتداب . 

لمؤوظ اال تماعين وطبقا لألمر سابق الذكر يقع انتداب متفقدي المغل بمقت ى ترار مظ واير ا 

 والت امظ وذل  حسب المروط التالين :

تما عظ طريق التسمين المبامرة مظ بيظ خري ي مدرسن تكويظ محدثن أو مصاده عليها مظ طرف  -          

 اإلدارة لهذا الغرض والذيظ اعتبرت دراستهم مر ين طبقا للن ام ااساسي لهذه المدرسن،

بالمواد مفتوحن للمترمحيظ المتحصليظ على اإل ااة في الحقوه أو أو عظ طريق منا رة خار ين  -  

العلوم االتتصادين أو على مهادة معادلن  ذات صبغن  تانونين أو اتتصادين  أو علوم متصلن بميداظ المغل أو 

 ( سنن على ااكثر عند تاريخ ت راء المنا رة .35البالغيظ مظ العمر خمسن وثالثيظ )

فقدي المغل يقع انتدابهم مظ بيظ خري ي المعهد الوطني للمغل والدراسات وبصفن عامن، فإظ مت

خ ع لإلمراف ي والبحث العلمي والتكويظ المخت  وهاال تماعين وهو مؤسسن عمومين للتعليم العالي و

اإلمراف العلمي والبيداغو ي   اإلداري لواارة المؤوظ اال تماعين والت امظ والتونسييظ بالخارج في حيظ أظ

تمارسه بصفن ممتركن واارة المؤوظ اال تماعين الت امظ والتونسييظ بالخارج وواارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي والتكنولو يا. 

امن لتفقد المغل وذل  بمقت ى اامر عدد غل بإحداث الهيأة العمم سل  متفقدي الهذا وتد تدع

والمتعلق ب بط الن ام ااساسي الخا  بأع اء الهيئن  2014 ويلين  15 في مؤرخ 2014لسنن  2861

 ماعين ويمثل :ااعات العمل بواارة المؤوظ اإل تندارة العامن لتفقد المغل وت

تمل مدارة نااعات العمل سلكا خصوصيا ييمثل أع اء الهيئن العامن لتفقد المغل وت : 2الفصل 

 فوظ خاصن: مظ هذا اامر ، ويكل 4بالفصل على كافن الرتب المنصو  عليها 

على تطبيق ااحكام التمريعين والترتيبين والتعاتدين ال ابطن لعالتات المغل أو المن رة  . بالسهر

 م االت النماط الخا عن للفصل ااول مظ م لن المغل بصفتهم أعواظ  ابطن عدلين.  عنها في كل

صائل الفنين حول أن ع الوسائل لتطبيق تمريعات المغل ريظ والعملن باإلرمادات والن . بمد المؤج

 ال اري بها العمل.

 نق  لم تتعرض له بصفن خصوصين أحكام تل  التمريعات.  بإعالم  السلط ذات الن ر بكل .

 بالنهوض بالحوار اال تماعي

التفقد وتدارة وعالوة على ذل  تدارة نااعات العمل غير أنه ال يمكظ لمتفقد  المغل التعهد بمهمتي 

 نااعات العمل في نفس الوتت.

ات أخرة لدة اإلدارات العمومين المركاين أو ال هوين أو المحلين  كما يمكظ تكليفهم بأي مهم

 وفقا لألحكام التمريعين والترتيبين ال اري بها العمل.
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ي به العمل. كما ويؤدي ااعواظ المكلفوظ بتفقد المغل تبل مبامرة عملهم اليميظ وفقا للتمريع ال ار

يؤدوظ اليميظ على أظ ال يفموا ولو بعد انقطاعهم عظ العمل أسرار الصناعن وبصفن عامن أساليب 

 مظ م لن المغل (. 173يطلعوا عليها أثناء مبامرتهم لو يفتهم )الفصل أظ اامغال التي يمكظ 

م الرئيسين المتمثلن في مراتبن وأوكل التمريع التونسي اعواظ تفقد المغل مهاما متعددة تلى  انب مهمته

مظ م لن المغل (.  170تطبيق ااحكام القانونين والترتيبين والتعاتدين ال ابطن لعالتات العمل ) الفصل 

 وتتعلق المهام ااخرة بالخصو  بـ :

المؤ ريظ والعملن باإلرمادات والنصائل الفنين حول أن ع الوسائل لتطبيق تمريع المغل )الفصل   مد -
 مظ م لن المغل ( ، 170

تعالم السلط ذات الن ر بكل نق  أو ت اوا لم تتعرض له بصفن خصوصين ااحكام القانونين المعمول  -
 مظ م لن المغل(، 170بها )الفصل 

تحرير اإلحصائيات على اختالف أنواعها فيما يتعلق ب روف العمل والتمغيل في فروع النماط  -
 مظ م لن المغل (، 179االتتصادي الخا ع لمراتبتهم )الفصل 

التثبت مظ المروط التي تت منها الصفقات التي تعقدها الدولن وال ماعات العمومين مظ حيث عالتات  -
 مظ م لن المغل (، 180المغل واستخدام اليد العاملن ) الفصل 

 مظ م لن المغل ( . 172مساعدة الوالة في مهمن المصالحن المناطن بعهدتهم ) الفصل  -
ذل  يمارس متفقدو المغل مهاما ت افين تتمثل في معال ن النااعات الفردين وعالوة على 

والمصالحن بيظ أطراف اإلنتاج في نطاه اإلحاطن ومتابعن هياكل الحوار اال تماعي داخل المؤسسن وذل  

  ة تلى حد بهدف العمل على ت اوا الصعوبات التي تعترض أطراف اإلنتاج .وهي مهام أثبتت الت ربن العملي

اآلظ أنها لم تؤثر سلبا على مهام متفقدي المغل ولم تخل بحياده تااء عالتاته مع المؤ ريظ أو العمال، بل 

 أثرت تي ابا على استتباب السلم اال تماعين وعلى مردودين المؤسسن ب انبيها االتتصادي واال تماعي.

نهم  لو ه ااكمل، م ولتمكيظ ااعواظ المكلفوظ بتفقد المغل مظ اال طالع بمهامهم على ا

 مظ م لن المغل ( مظ عدة صالحيات تتمثل في ما يلي :  174) الفصل  التمريع التونسي

* دخةةةول كةةةل مؤسسةةةن خا ةةةعن لمراتبةةةن التفقديةةةن بكةةةل حريةةةن وبةةةدوظ سةةةابق تنةةةذار فةةةي كةةةل سةةةاعن مةةةظ 

 ساعات النهار أو الليل ،

* الةةةدخول نهةةةارا تلةةةى  ميةةةع المحةةةالت التةةةي يكةةةوظ لهةةةم سةةةبب منطقةةةي فةةةي افتةةةراض كونهةةةا خا ةةةعن          

 لمراتبن التفقدين ،           
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ال بمنةةةاالهم أمةةةغاال عهةةةد لهةةةم  بهةةةا مةةةظ طةةةرف أصةةةحاب  * دخةةةول المحةةةالت التةةةي يتعةةةاطى فيهةةةا عةةةم

ال ي ةةةةوا لألعةةةةواظ ه عنةةةةدما يقةةةةع القيةةةةام بأمةةةةغال فةةةةي محةةةةالت مسةةةةكونن  المؤسسةةةةات، علةةةةى أظ

 المكلفيظ بتفقد المغل دخول هذه المحالت تال بعد  أظ يأذظ لهم بذل  ماغلوها.

* ت ةةةراء كةةةل فحةةة  أو رتابةةةن أوبحةةةث يرونةةةه الامةةةا للتحقيةةةق مةةةظ أظ   ااحكةةةام القانونيةةةن أو 

 الترتيبين  وتعت مراعاتها  فعليا وخاصن : 

أو بمح ةةةةر مةةةةهود عةةةةظ  ميةةةةع  اسةةةت واب صةةةةاحب العمةةةةل أو عمةةةةال المؤسسةةةةن، تمةةةةا فةةةةرادة -

المةةةواد المتعلقةةةن بتطبيةةةق ااحكةةةام القانونيةةةن أو الترتيبيةةةن أو التعاتديةةةن.   وال تعتبةةةر أ وبةةةن العمةةةال مةةةظ 

 تبيل تفماء السر المهني ،

طلةةةب االطةةةالع علةةةى  ميةةةع السةةة الت والةةةدفاتر والوثةةةائق الوا ةةةب مسةةةكها أو اإلحتفةةةا  بهةةةا  -

مةةةظ مةةةدة مطابقتهةةةا لألحكةةةام القانونيةةةن أو الترتيبيةةةن وأخةةةذ  بمقت ةةةى تمةةةريع المةةةغل وذلةةة  تصةةةد التثبةةةت

لهةةم الصةةةفن   نسةةخ أو م ةةاميظ منهةةةا. وإل ةةراء اابحةةاث العامةةةن أو الخاصةةن التةةي تةةةد يكلفةةوظ بهةةا، فةةةإظ

القانونيةةةن لمطالبةةةن أصةةةحاب العمةةةل بتقةةةديم  ميةةةع الوثةةةائق المثبتةةةن للتصةةةاريل التةةةي حرروهةةةا و خاصةةةن 

 التي لها صبغن مالين وتخ  التصرف في المؤسسات،

 ااحكام القانونين أو الترتيبين على و عها ،  المطالبن بتعليق اإلعالنات التي تن  -

و المتداولةةةن بغيةةةن تحليلهةةةا علةةةى أظ يكةةةوظ صةةةاحب العمةةةل أخةةةذ عينةةةات مةةةظ المةةةواد المسةةةتعلمن أ -

أو نائبةةةه علةةةى علةةةم مةةةظ أظ المتفقةةةديظ أخةةةذوا معهةةةم مةةةواد لهةةةذه الغايةةةن، ويمكةةةظ أخةةةذ هةةةذه العينةةةات مةةةظ 

 الغااات واابخرة و ميع المواد ااخرة  المنتمرة في  و أماكظ العمل،

 معاينن اإل راب أو الصد عظ العمل ، -

ير مةةةظ مةةةأنها أظ تايةةةل الخلةةةل الةةةذي تقةةةع معاينتةةةه فةةةي  هةةةاا أو تركيةةةب أو اإلذظ باتخةةةاذ تةةةداب -

أسةةةاليب العمةةةل يمكةةةظ أظ يكةةةوظ لهةةةم سةةةبب معقةةةول فةةةي اعتبارهةةةا مهةةةددة لصةةةحن العملةةةن أو لسةةةالمتهم. 

ولهةةةةذا الغةةةةرض يمكةةةةنهم أظ ينةةةةذروا صةةةةاحب العمةةةةل بةةةةأظ يةةةةدخل علةةةةى اا هةةةةاة التغييةةةةرات الالامةةةةن 

رتيبيةةةن أو التعاتديةةةن المتعلقةةةن بصةةةحن العمةةةال وسةةةالمتهم تطبيقةةةا محكمةةةا لتطبيةةةق ااحكةةةام القانونيةةةن أو الت

 مظ م لن المغل ( . 175)الفصل 

مةةةةظ م لةةةةن المةةةةغل  291أمةةةةا ااطبةةةةاء متفقةةةةدو المةةةةغل فهةةةةم مكلفةةةةوظ وفقةةةةا احكةةةةام الفصةةةةل 

 خاصن بما يلي:
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متفقدي السهر على تطبيق التمريع المتعلق بالصحن والسالمن المهنين وذل  بالتنسيق مع  -
 المغل،

تمةةةةداد أصةةةةحاب العمةةةةل والعمةةةةةال باإلرمةةةةادات والنصةةةةائل الفنيةةةةةن حةةةةول أن ةةةةع الوسةةةةةائل  -

لتطبيةةةةةق التمةةةةةريع المتعلةةةةةق بالصةةةةةحن والسةةةةةالمن المهنيةةةةةن وتعةةةةةالم السةةةةةلط المختصةةةةةن بالنقةةةةةائ  أو 

 الت اواات التي يالح ونها في هذا الم ال،

 ظ وسالمتهم، مع اإلحصائيات واستغاللها لتحسيظ حماين صحن المغالي -
 مراتبن مصالل وم امع طب المغل والمصادتن على المحالت المخصصن لها، -
 المساهمن في تعداد م موعن بطاتات ل بط اامراض الطبيعين التي تصيب اليد العاملن، -
 الفصل في النااعات المتعلقن بالفحو  الطبين للمغاليظ، -
 مراض المهنين.مراتبن العالج المسدة تلى المصابيظ بحوادث المغل واا -

وسةةةعيا للوتايةةةن مةةةظ اامةةةراض المهنيةةةن يتةةةولى ااطبةةةاء متفقةةةدو المةةةغل فحةةة  المةةةغاليظ وأخةةةذ  ميةةةع  - 

 مظ م لن المغل(. 292العينات خاصن المواد والمنت ات المستعملن تصد تحليلها )الفصل 

ممارسةةةن  ويتمتةةةع ااطبةةةاء متفقةةةدو المةةةغل بةةةنفس الصةةةالحيات وبةةةنفس الحمايةةةن فةةةي صةةةورة مةةةنعهم مةةةظ 

 مظ م لن المغل(. 292مهامهم والتي أوكلها التمريع لمتفقدي المغل )الفصل 

ولمراتبةةةن تطبيةةةق تمةةةريع المةةةغل يقةةةوم أعةةةواظ تفقةةةد المةةةغل بعةةةدة أنةةةواع مةةةظ ايةةةارات التفقةةةد 

نةةةذكر منهةةةا بالخصةةةو  الايةةةارة الدوريةةةن وهةةةي ايةةةارة مبرم ةةةن مسةةةبقا،  وايةةةارة المتابعةةةن التةةةي تهةةةدف 

تاالةةةن المخالفةةةات التةةةي تمةةةت معاينتهةةةا فةةةي ايةةةارة سةةةابقن والايةةةارة الف ئيةةةن التةةةي  تلةةةى التحقةةةق مةةةظ مةةةدة

 تأتي على تثر مكاين يكوظ مصدرها عادة العمال أونقابتهم .

وعنةةةد تيةةةامهم بايةةةارة تفقةةةد يتعةةةيظ علةةةى أعةةةواظ تفقةةةد المةةةغل ، أظ يكونةةةوا حةةةامليظ لوثيقةةةن 

حب العمةةةل أو نائبةةةه بقةةةدومهم مةةةا لةةةم مةةةظ م لةةةن المةةةغل( وأظ يعلمةةةوا صةةةا 174تثبةةةت و يفةةةتهم )الفصةةةل 

 مظ م لن المغل(. 174تعالما كهذا  تد ي ر بن اعن الرتابن )الفصل   يروا أظ

كمةةةا يتعةةةيظ علةةةيهم أظ يعتبةةةروا  مصةةةدر كةةةل مةةةكاين يقةةةع فيهةةةا لفةةةت أن ةةةارهم تلةةةى و ةةةود 

ي ةةب علةةيهم عيةةب فةةي أ هةةاة المؤسسةةن أو مخالفةةن لألحكةةام القانونيةةن أو الترتيبيةةن مةةظ ااسةةرار البحتةةن و

مةةةةظ م لةةةةن  173أظ ال يعلمةةةةوا صةةةةاحب العمةةةةل أو نائبةةةةه بأنةةةةه أ ةةةةرة تفقةةةةد بمو ةةةةب مةةةةكاين )الفصةةةةل 

 المغل(.

مةةةظ م لةةةن المةةةغل( ولةةةذل   174واعةةةواظ تفقةةةد المةةةغل صةةةفن ال ةةةابطن العدليةةةن )الفصةةةل 

فهةةةم يعةةةاينوظ المخالفةةةات ويحةةةرروظ فةةةي مةةةأنها محا ةةةر يعتمةةةد عليهةةةا مةةةا لةةةم يثبةةةت مةةةا يخالفهةةةا وتحةةةال 
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حا ةةةر مةةةظ طةةةرف رؤسةةةاء تفقةةةديات المةةةغل المختصةةةن ترابيةةةا تلةةةى وكيةةةل ال مهوريةةةن تصةةةد التتبةةةع، الم

 مظ م لن المغل(. 177ويقع تحريرها طبقا لمقت يات م لن اإل راءات ال اائين )الفصل 

ويمكةةةةظ اعةةةةواظ تفقةةةةد المةةةةغل االسةةةةتعانن بةةةةالقوة العامةةةةن عنةةةةد تيةةةةامهم بمهةةةةامهم كلمةةةةا رأوا 

 مظ م لن المغل(. 174 رورة في ذل  )الفصل 

 240ول ةةةماظ حمايةةةن خاصةةةن لمتفقةةةدي المةةةغل أثنةةةاء مبامةةةرتهم لمهةةةامهم، اتت ةةةى الفصةةةل 

 144كةةل مةةظ منةةع عونةةا مكلفةةا بتفقةةد المةةغل مةةظ القيةةام بمهامةةه يعاتةةب بخطيةةن مةةظ   مةةظ م لةةن المةةغل أظ

دينةةار وذلةة  بقطةةع الن ةةر عةةظ العقوبةةات المنصةةو  عليهةةا بالم لةةن ال نائيةةن والمتعلقةةن بحالةةن  720تلةةى 

 ه م حرمن مو ف عمومي في حال مبامرته لو يفن وفي صورة العود ت اعف العقوبن .

ى متفقةةةةدي المةةةةغل أظ يقةةةةدموا كةةةةل ثالثةةةةن أمةةةةهر تقةةةةارير ويو ةةةةب التمةةةةريع التونسةةةةي علةةةة

 مظ م لن المغل(. 180مفصلن عظ اانمطن التي تاموا بها )الفصل 

وتتةةةولى اإلدارة العامةةةن لتفقديةةةن المةةةغل والمصةةةالحن فةةةي آخةةةر كةةةل سةةةنن تعةةةداد تقريةةةر عةةةام 

 مظ م لن المغل(. 181حول أنمطن مصالحها )الفصل 

المتعلةةةةةةق بتن ةةةةةةيم واارة  1996فيفةةةةةةري  14فةةةةةةي  مةةةةةةؤرخ 296و ةةةةةةبط اامةةةةةةر عةةةةةةدد 

المةةةؤوظ اال تماعيةةةن ممةةةموالت مختلةةةف هياكةةةل اإلدارة العامةةةن لتفقديةةةن المةةةغل والمصةةةالحن التةةةي تمةةةتمل 

بالخصةةةو  علةةةى ثةةةالث تدارات مركايةةةن وهةةةي تدارة مراتبةةةن تمةةةريع المةةةغل وتدارة النهةةةوض بةةةالحوار 

 اال تماعي وتدارة المصالحن.

المتعلةةةق ب ةةةبط تن ةةةيم وممةةةموالت  1989أوت  4فةةةي  مةةةؤرخ 1123ووفقةةةا لألمةةةر عةةةدد 

فةةةي  مةةةؤرخ 428اإلدارات ال هويةةةن للمةةةؤوظ اال تماعيةةةن والنصةةةو  التةةةي نقحتةةةه وخاصةةةن اامةةةر عةةةدد 

، يسةةةةهر علةةةةى مراتبةةةةن تمةةةةريع المةةةةغل وال ةةةةماظ اال تمةةةةاعي وفةةةةض النااعةةةةات  1995مةةةةارس  13

وي علةةى وحةةدة المراتبةةن ووحةةدة التصةةالل ال ماعيةةن علةةى الصةةعيد ال هةةوي تسةةم تفقديةةن المةةغل الةةذي يحتةة

 ، كما تو د وحدات محلين لتفقدين المغل في المناطق ذات الكثافن الصناعين.

واعتبةةةةارا للةةةةدور الهةةةةام الموكةةةةول لتفقديةةةةن المةةةةغل فةةةةي الوتايةةةةن مةةةةظ نااعةةةةات المةةةةغل وبالتةةةةالي 

عمةةةل متفقةةةدي الدولةةةن مةةةا انفكةةةت تعمةةةل علةةةى تحسةةةيظ  ةةةروف    ةةةماظ اسةةةتقرار العالتةةةات المهنيةةةن، فةةةإظ

المةةةغل وذلةةة  مةةةظ خةةةالل تةةةوفير المحةةةالت والمكاتةةةب المالئمةةةن لتمكيةةةنهم مةةةظ ممارسةةةن مهةةةامهم فةةةي أحسةةةظ 
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ال ةةةروف وو ةةةع سةةةيارات تداريةةةن علةةةى ذمةةةتهم للقيةةةام بمختلةةةف ايةةةارات المراتبةةةن كمةةةا ت ةةةع علةةةى ذمةةةن 

 متفقدي المغل بطاتات نقل سنوين تمنل لهم م انا.

 ن والمحلين تم ت هياها بحواسيب.ولتعصير عمل تفقديات المغل ال هوي

ولتطةةةوير مهةةةارات متفقةةةدي المةةةغل و علهةةةم يواكبةةةوظ تطةةةور التمةةةريع اال تمةةةاعي علةةةى الصةةةعيد الةةةوطني وعلةةةى 

المسةةةتوييظ الةةةدولي واإلتليمةةةي، تةةةن م لفائةةةدتهم دروس وتربصةةةات ونةةةدوات وملتقيةةةات وأيةةةام دراسةةةن وذلةةة  

اعيةةةةةن والمدرسةةةةةن الوطنيةةةةةن لةةةةةإلدارة خاصةةةةةن مةةةةةظ طةةةةةرف المعهةةةةةد الةةةةةوطني للمةةةةةغل والدراسةةةةةات اال تم

وال معيةةةن التونسةةةةين لمتفقةةةةدي المةةةةغل وال معيةةةةن التونسةةةين للقةةةةانوظ اال تمةةةةاعي وكةةةةذل  المركةةةةا العربةةةةي 

لتعةةةاوظ  الثنةةةائي مةةةع بعةةةض إلدارة العمةةةل والتمةةةغيل، كمةةةا يمةةةاركوظ فةةةي حلقةةةات تكوينيةةةن فةةةي تطةةةار ا

ن علةةةةى التكةةةةويظ المسةةةةتمر والرسةةةةكلن ويمةةةةرف المعهةةةةد الةةةةوطني للمةةةةغل والدراسةةةةات اال تماعيةةةة البلةةةةداظ.

المتعلةةةةق  1993 ويليةةةةن  5فةةةةي  مةةةةؤرخ 1473لفائةةةةدة أعةةةةواظ تفقةةةةد المةةةةغل وذلةةةة  طبقةةةةا لألمةةةةر عةةةةدد 

 ب بط ممموالت والتن يم اإلداري والمالي لهذا المعهد .

استرمةةةةةادا بأحكةةةةةام المةةةةةادة ااربعةةةةةوظ مةةةةةظ هةةةةةذه االتفاتيةةةةةن التةةةةةي تو ةةةةةب علةةةةةى ال هةةةةةن  – 7

المختصةةن بةةالتفتيش تعةةداد تقريةةر سةةنوي مةةامل عةةظ أنمةةطتها خةةالل فتةةرة ال تت ةةاوا ثالثةةن أمةةهر، تتةةولى 

اإلدارة العامةةةةن لتفقديةةةةن المةةةةغل والمصةةةةالحن سةةةةنويا تعةةةةداد تقريةةةةر يت ةةةةمظ بيانةةةةات ومعطيةةةةات تحصةةةةائين 

ه هةةةذه  انمةةةطن التةةةي تامةةةت بهةةةا مصةةةالل تفقديةةةن المةةةغل خةةةالل السةةةنن المعنيةةةن ، وتةةةوجتبةةةرا مختلةةةف ا

مةةةظ اتفاتيةةةن العمةةةل الدوليةةةن رتةةةم  20التقةةةارير سةةةنويا تلةةةى مكتةةةب العمةةةل الةةةدولي تطبيقةةةا احكةةةام الفصةةةل 

 بمأظ تفتيش العمل التي صادتت عليها تونس. 81

 ت وتوصةةةيات العمةةةل العربيةةةن تةةةوجعمةةةال بأحكةةةام المةةةادة السةةةابعن عمةةةرة مةةةظ ن ةةةام اتفاتيةةةا  – 8

 ه نسخن مظ هذا التقرير تلى من مات أصحاب ااعمال والعمال التالين:

 االتحاد التونسي للصناعن والت ارة والصناعات التقليدين، -
 االتحاد التونسي للفالحن والصيد البحري، -
 االتحاد العام التونسي للمغل. -

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

ا  ت اللجنةأخذ - تأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات الالزمة للتغلب على الصعوبات التي و ،بما جاء في الرد علما

 تحول دون التصديق على اإلتفاقية. 

*** 
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 الشعبية الديمقراطيةالجمهورية الجزائرية  -5    

 

  االجتماعيةالمستوى األدني للتأمينات  بشأن 1971 ( لسنة 3 اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

ال مهورين مظ (  3 الل نن حول اإلتفاتين العربين رتم ) اتمكتب العمل العربي رد على مالح  وصةةةةةةةل تلى

 :التاليو اء الرد على النحو ، المعبين الديمقراطينال اائرين 

 االتفاقيات؟  ىالسلطة المختصة بالتصديق علعلى عرض االتفاقية هل تم  -1

 نعم □

 ال □

 االتفاتين تيد الدراسن . مالحظة :

 

 ؟المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة السلطة من هي -2

السةةيد رئيس ال مهورين ال اائرين الديمقراطين المةةعبين ، وهذا حسةةب ما تن  عليه الفقرة 

مارس  6في  مؤرخ 01 – 16( مظ القانوظ رتم 91التاسةةةةةةعن مظ المادة الواحد والتسةةةةةةعوظ )

 ، المت مظ التعديل الدستوري حيث  اء فيها : 2016

" يطلع رئيس ال مهورين باإل افن تلى السلطات التي تخولها تياه صراحن أحكام أخرة في 

 الدستور ، بالسلطات والصالحيات التالين :

 يبرم المعاهدات الدولين ويصاده عليها ، -9

 طة؟ذته هذه السلاتخي الذ اإلجراءما هو  -3

 أخذ العلم □

 اآلن؟تحول دون التصديق على االتفاقية حتى  تشريعيةوجد صعوبات تهل  -4

 نعم 

 ال 
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 مالحظة :

 ** االتفاقية قيد الدراسة .

  .هذه الصعوبات ير ى تحديد، )نعم(* في حالن اإل ابن ب

، سياسيةهل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن ) -5

  الخ(؟... اجتماعيةاقتصادية، 

 نعم □

 ال □

 .هذه الصعوبات ير ى تحديد، )نعم(* في حالن اإل ابن ب

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

 مالحظة :

 ** االتفاقية قيد الدراسة .

بهدف تسهيل التصديق  ،سابقة الذكرهل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات  -6

  مستقبال؟على االتفاقية 

 نعم □

 ال □

 لتصورات.هذه ا ير ى تقديم، )نعم(* في حالن اإل ابن ب

 مالح ن :

  العمل على تعادة صةةةياغن اتفاتين  ديدة تتمامةةةي أحكامها مع مختلف التغيرات االتتصةةةادين

واال تماعين التي مهدتها وتمهدها المنطقن العربين وكذا التغيرات التي يعرفها ميداظ العمل 

سةةةةةةةنن مظ صةةةةةةةدور هذه االتفاتين دوظ القيام  47في هذه الدول ، مع العلم أنه تد مرت مدة 

مع العلم أظ هذه السنوات كافين لحدوث العديد مظ التغيرات في عدة مياديظ مثال : بتعديلها ، 

في ميداظ العمل وكذا الميداظ االتتصةةةةادي واال تماعي . ولهذا نقترح تعادة تصةةةةدار اتفاتين 

  ديدة لعر ها على الدراسن . 
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  ؟االتفاقيةل التصديق على يهل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسه -7

 نعم □

 ال □

 ير ى تو يل هذه اإل راءات.، )نعم(* في حالن اإل ابن ب

 

 المتعلقة بالموضوع؟تشريعاتكم  في االتفاقية االسترشاد بأحكام هل تم -8

 نعم □

 ال □

 .بياظ النصو  التي تم فيها االسترمادير ى )نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 مالح ن:

 اكبير ابالدنا تعرف تطورتظ المن ومن التمريعين لقطاع ال ماظ اال تماعي في  -

مقارنن بالدول العربين ااخرة فقد عملت ال اائر على أي سةةد تانوني تد يمةةهده 

ماعين تمس  ميع الفروع  فإظ التغطين اال ت هذا ااسةةةةةةةةاس  هذا الميداظ وعلى 

( 09المندر ن  ةةةةةمظ الن م الحديثن لل ةةةةةماظ اال تماعي أي الفروع التسةةةةةع )

 ن وهي كااتي :( لمن من العمل الدولي102المحدد  مظ االتفاتين ر تم )

  ، التةةأميظ على المرض ، التةةأميظ على الع ا ، التةةأميظ على اامومةةن

التةةأميظ على الوفةاة ، حوادث العمةةل ، اامراض المهنيةةن ، التةةأميظ على 

 البطالن ، التقاعد ، ااداء العائلين .

كما ن د م موعن مظ توانيظ ونصةةو  تطبيقين وتمةةريعين تن م سةةير التأمينات 

 الدنا وهي كالتالي :بن في اال تماعي

المتعلق بالتأمينات اال تماعين  1983يوليو  2في  مؤرخ11 – 38القانوظ رتم  -

 ، المعدل والمتمم .

 يوليو المتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم . 2في  مؤرخ 12 – 83القانوظ رتم  -

المتعلق بحوادث العمةةل  1983يوليو  2في  مؤرخو 13 – 83القةةانوظ رتم  -

 ض المهنين ، المعدل والمتمم .واامرا
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المتعلق في بالتاامات المكلفيظ  1983يوليو  2في  مؤرخ 14-83القانوظ رتم  -

 في م ال ال ماظ اال تماعي ، المعدل والمتمم .

المتعلق بالمنااعات في م ال  1938يوليو  2في  مؤرخ 15-83القانوظ رتم  -

 ال ماظ اال تماعي ، المعدل والمتمم . 

فبراير  9الموافق 1405 ماد ااول عام  19في  مؤرخ 33-85 المرسةةةوم رتم -

يحدد تائمن العمال الممبهيظ باا راء في م ال ال ماظ اال تماعي  1985سنن 

 ، المعدل والمتمم .

 9الموافق  1405 ماد ااول عام  19في  مؤرخ 34 – 85المرسةةةةةةةوم رتم  -

يحدد امةةتراكات ال ةةماظ اال تماعي اصةةناف خاصةةن مظ  1985فبراير سةةنن 

 المؤمظ لهم ا تماعيا  .

الموافق  1414مةةةوال عام  30في  مؤرخ 04 – 94المرسةةةوم التمةةةريعي رتم  -

يوليو سةةةنن  2في  مؤرخ 11 – 83، يعدل القانوظ رتم  1994ابريل سةةةنن  11

 لمتعلق بالتأمينات اال تماعين .وا 1983

 1414ذي الح ن عام  15في  مؤرخ 12 – 94المرسةةةةةةةوم التمةةةةةةةريعي رتم  -

الذي يحدد نسبن االمترا  في ال ماظ اال تماعي  1994مايو سنن  26الموافق 

 ، المعدل والمتمم .

عام  23في  مؤرخ 07 – 59اامر رتم  - باظ  ناير  25الموافق  1415مةةةةةةةع ي

 والمتعلق بالتأمينات ، المعدل والمتمم . 1995

ابريل  21الموافق  1410رم ةةةاظ عام  26مؤرخ في  11 – 90القانوظ رتم  -

 والمتعلق بعالتات العمل ، المعدل والمتمم . 1990سنن 

سةةةةةةةهيل التصةةةةةةةديق على ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لته -9

 االتفاقية؟

 نعم □

 ير ى تحديد نوع الدعم الفني المطلوب. )نعم(* في حالن اإل ابن ب
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بلدكم حين إعدادكم لهذا  فيل تم التنسةةةةةةةيق مع منظمات أصةةةةةةةحاب األعمال والعمال ه -10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17المادة )ه يتمشيا مع ما تقض التقرير،

 نعم □

 ال □

 المن مات التي تم التنسيق معها  رأي ير ى بياظ)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 مالح ن :

 ** االتفاتين تيد الدراسن .

  وزارة العمل والتشغيل والضمان التقرير: الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا

 االجتماعي .
  :2018التاريخ . 
 البريد اإللكتروني :mtess.drt@gmail.com 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

ا بما جاء في الرد، وتأمل في إستكمال اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاق - ية على السلطة أخذت اللجنة علما

 .المختصة بالتصديق

* * * 

 

 الخدمات االجتماعية العماليةبشأن  1983 لسنة ( 16 اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

ال مهورين مظ ( 16وصةةةةةةةل تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ن الل نن حول اإلتفاتين العربين رتم )

 :التاليو اء الرد على النحو  ،المعبين الديمقراطينال اائرين 

 االتفاقيات؟  ىالسلطة المختصة بالتصديق علعلى عرض االتفاقية هل تم  -1

 نعم □

 ال □

 االتفاتين تيد الدراسن. مالحظة :

mailto:mtess.drt@gmail.com
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 ؟المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة السلطة من هي -2

السةةيد رئيس ال مهورين ال اائرين الديمقراطين المةةعبين ، وهذا حسةةب ما تن  عليه الفقرة 

مارس  6في  مؤرخ 01 – 16( مظ القانوظ رتم 91التاسةةةةةةعن مظ المادة الواحد والتسةةةةةةعوظ )

 ، المت مظ التعديل الدستوري حيث  اء فيها : 2016

" يطلع رئيس ال مهورين باإل افن تلى السلطات التي تخولها تياه صراحن أحكام أخرة في 

 الدستور ، بالسلطات والصالحيات التالين :

 يبرم المعاهدات الدولين ويصاده عليها ، -9

 

 لطة؟ذته هذه الساتخي الذ اإلجراءما هو  -3

 أخذ العلم □

 

 اآلن؟تحول دون التصديق على االتفاقية حتى  تشريعيةوجد صعوبات تهل  -4

 نعم 

 ال 

  .هذه الصعوبات ير ى تحديد، )نعم(* في حالن اإل ابن ب

يو د اختالفات عديدة بيظ التمةةةةةةةريع ال اائري وبعض أحكام هذه االتفاتين والمتمثل ال 

 سيما في :

تلام االتفاتين في أحكامها المؤسةةسةةات الكبيرة الح م والمؤسةةسةةات الواتعن في المناطق  -

( بةةالقيةةام ب ملةةن مظ الخةةدمةةات 16و 8البعيةةدة عظ الت معةةات السةةةةةةةكةةانيةةن ) المةةادتيظ 

اال تماعين لصالل العمال ، في حيظ تخ ع الخدمات اال تماعين في ال اائر تلى مبدأ 

عليه القانوظ الداخلي للمؤسةةةسةةةن ، مع اإلمةةةارة تلى  التفاوض ال ماعي ، وتلى ما ين 

أظ الخدمات اال تماعين تعتبر مظ الحقوه التي يتمتع بها العامل ال اائري وهذا حسب 

 21في  مؤرخ 11 – 90( مظ القانوظ رتم 06ما تن  عليه أحكام المادة السةةةادسةةةن )

 والمتعلق بعالتات العمل . 1990ابريل سنن 
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( مظ االتفاتين ملامن في أحكامها 16الثن مظ المادة السادسن عمرة )لقد  اءت الفقرة الث -

ها الخدمات  ةللمنمةةةةةةةةآت المتوا دة في المناطق البعيد عظ العمراظ والتي ال تتوافر ب

هذه المنمةةآت ، وهو ما  عمالالتعليمين بإنمةةاء مدارس تبتدائين م انين تخصةة  ابناء 

ماء المؤسسات التعليمين هو مو ود في التمريع الوطني ما يتعارض مع  ، حيث أظ تن

 يخ ع لمن ومن تمريعين وتن يمين خاصن .

( مظ االتفاتين والخاصةةةةن بمسةةةةاهمن المن مات 19فيما يخ  المادة التاسةةةةعن عمةةةةرة ) -

مةةةير صةةةالل العمال المنتسةةةبيظ تليها ، فيالنقابين العمالين في تقديم الخدمات اال تماعين ل

يرها مظ طرف الممةةةةرع ال اائري عظ طريق أحكام هنا تلى أظ هذه المن مات تم تأط

، والمتعلق بكيفيات ممارسةةةةةةن  1990يونيو سةةةةةةنن  2في  مؤرخ 14-90القانوظ رتم 

الحق النقابي وتتمثل مهامها في الدفاع عظ حقوه ومصةةةةةالل العمال ، وهذا حسةةةةةب ما 

ثانين ) قانوظ سةةةةةةةةالف الذكر ، بمعنى أظ المن م02 اء في أحكام المادة ال ات ( مظ ال

النقابين ليس مظ مهامها تقديم الخدمات اال تماعين لصةةةةةةةالل العمال وتنما تتمثل مهمتها 

في الدفاع عظ حقوه العمال في االسةةةةةةةتفادة مظ هذه الخدمات عظ طريق المفاو ةةةةةةةن 

 ال ماعين والتي تتر م تلى ما يعرف باتفاتيات ال ماعين .

بين العمالين وال معيات وذل  على بيظ مهام المن مات النقا تكما نالح  أظ هنا  تداخال

مسةةةةةةةتوة أحكام الفقرة الثانين مظ هذه المادة ، وهو ما يتنافى مع ما هو مو ود في التمةةةةةةةريع 

هما بنصةةةةةو  تانونين خير بيظ هذيظ التن يميظ والذي خصةةةةةال اائري ، حيث يفصةةةةةل هذا اا

 سيرهما .يمستقلن تو ل كيفيات تن يمها وت

لمن مةات النقةابيةن العمةاليةن القيةام بمهةام التو يف ، حيةث ليس مظ مهةام ا مظ  هةن أخرة،

تامن عالتن بيظ طالبي العمل  لن الوطنين للتمةةةةةةةغيل التي تعمل على ت تتكفل بهذه المهمن الوكا

والمسةةتخدميظ لتمكينهم مظ تبرام عقود العمل ، وهذا حسةةب ما تن  عليه أحكام المادة السةةابعن 

المتعلق بتنصيب العمال  2004ديسمبر سنن  25ي ف مؤرخ 19 – 04( مظ القانوظ رتم 07)

 ومراتبن التمغيل .

يث هنا  الخامسةةةةن والسةةةةادسةةةةن مظ هذه المادة حوهي نفس المالح ات الخاصةةةةن بالفقرتيظ 

أن من تائمن بذاتها تسهر على تقديم الخدمات الخاصن بتكويظ العمال مهنيا  . وكذا تقديم خدمات 

 العالج افراد أسر العمال . 
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، سياسيةهل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن ) -5

  الخ(؟... اجتماعيةاقتصادية، 

 ال □

 .هذه الصعوبات ير ى تحديد، )نعم(* في حالن اإل ابن ب

 

بهدف تسهيل التصديق  ،سابقة الذكرهل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات  -6

  مستقبال؟على االتفاقية 

 نعم □

 لتصورات.هذه ا ير ى تقديم، )نعم(* في حالن اإل ابن ب

  عني بالخدمات اال تماعين ، فاالتفاتين سةةةةةارين تالعمل على تعادة صةةةةةياغن اتفاتين  ديدة

المفعول تد مرت عليها مدة خمسن وثالثوظ سنن منذ صدورها ، دوظ القيام بمرا عتها ، 

لحدوث العديد مظ التغيرات في ميداظ العمل مع االمةةةةةةةارة تلى أظ هذه المدة كانت كافين 

وكذا في الميداظ االتتصةةةةةةةادي واال تماعي في الدول العربين وخاصةةةةةةةن ما تعلق منها 

 بكيفيات تن يم الخدمات اال تماعين وتسييرها .

 

  ؟االتفاقيةل التصديق على يهل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسه -7

 نعم □

 ال □

 ير ى تو يل هذه اإل راءات.، )نعم(* في حالن اإل ابن ب

 ** االتفاتين تيد الدراسن .

 

 المتعلقة بالموضوع؟تشريعاتكم  في االتفاقية االسترشاد بأحكام هل تم -8

 نعم □

 ال □
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 .بياظ النصو  التي تم فيها االسترمادير ى )نعم(، * في حالن اإل ابن ب

ال وانب المتعلقن بالخدمات الناحين القانونين ،عمل الممرع ال اائري على تغطين  ميع مظ 

 -اال تماعين ، ال سيما ما تعلق منها :

تحديد الم االت التي تمةةةةةملها الخدمات اال تماعين ، وهذا مظ خالل أحكام المادة الثالثن  -

والذي يحدد  1982مايو سةةنن  15 مؤرخ 179  -82( مظ المرسةةوم التنفيذي رتم 03)

, حيث  اء فيها أنه يمكظ القيام بالخدمات محتوة الخدمات اال تماعين وكيفين تمويلها 

 اال تماعين في الم االت اآلتين :

 . المساعدة اال تماعين 

 . الخدمات الصحين 

 . دور اامومن و رياض ااطفال 

 . الريا ن ال ماهيرين 

 . أنمطن الثقافن والتسلين 

 ومراكا   اانمطن الرامين تلى تنمين السياحن المعبين مثل ال والت ومراكا االست مام

 العائلين . ناالصطياف ، ومراكا االستراح

 .  تعاونيات االستهال 

  اانمةةةطن ذات الطابع اإلداري الرامين تلى تسةةةهيل تنمةةةاء التعاونيات العقارين في تطار

 التمريع والتن يم المعمول بهما . 

هذه كما أظ المادة الرابعن مظ نفس المرسةةةةةةةوم ، حددت في أحكامها الفئن المنتفعن مظ  -

الخةةدمةةات ، وهي تن  على أنةةه " ينتفع بةةالخةةدمةةات اال تمةةاعيةةن التي توفرهةةا الهيئةةن 

وظ بها " ، وهذا ما ن ده في أحكام لفل والمتقاعدوظ ، وااسر التي يتكالمستخدمن ، العما

 المادة الثانين مظ االتفاتين .

ل الهيئن ( مظ نفس المرسوم على تكف06مظ  هن أخرة ، نصت أحكام المادة السادسن ) -

المسةةةتخدمن ، بالمنمةةةآت ااسةةةاسةةةين الالامن إلنمةةةاء الخدمات وتطويرها ، وت هيا ذل  

 وت ديده .

كما تم تنماء الصندوه الوطني لمعادلن الخدمات اال تماعين ، بمو ب المرسوم التنفيذي  -

 ، وهو يهدف تلى : 1983يوليو سنن  2في  مؤرخ 16 – 83رتم 
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 ره في م ال الخدمات اال تماعين بتنفيذ السياسن المساهمن في الق اء على الفوا

 اال تماعين والثقافين المحددة والهادفن تلى توايع عادل للخدمات اال تماعين .

 كافن تطاعات النمةةةةةةاط لهذا تتامن ت ةةةةةةامظ مةةةةةةامل بيظ  ميع العمال بالنسةةةةةةبن ل

 الغرض.

 

التصةةةةةةةديق على  ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسةةةةةةةهيله -9

 االتفاقية؟

 ال □

 ير ى تحديد نوع الدعم الفني المطلوب. )نعم(* في حالن اإل ابن ب

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

 

بلدكم حين إعدادكم لهذا  فيل تم التنسةةةةةةةيق مع منظمات أصةةةةةةةحاب األعمال والعمال ه -10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17المادة )ه يتمشيا مع ما تقض التقرير،

 نعم □

 المن مات التي تم التنسيق معها  رأي ير ى بياظ)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

اال تماعين ، تظ التمةةريع ال اائري يفره في أحكامه بيظ مهام المن مات النقابين والخدمات 

فليس مظ مهام هذه المن مات تقديم الخدمات اال تماعين لصةةةةةةةالل العمال ، وتنما تتمثل مهامها 

في الدفاع عظ حقوتهم في االسةةةتفادة مظ هذه الخدمات عظ طريق المفاو ةةةات ال ماعين ، وهو 

 ما تم االمارة تليه سابقا .
 

  مان  وزارةالتقرير: الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا العمل والتشةةةةةةةغيل والضةةةةةةة

 االجتماعي ) مديرية عالقات العمل (  .
  :2018التاريخ . 
 البريد اإللكتروني :mtess.drt@gmail.com 

 

mailto:mtess.drt@gmail.com
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

ا بما جاء في الرد، وتأمل في إستكمال  - اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقية على السلطة أخذت اللجنة علما

 المختصة بالتصديق.

* * * 

 

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

ال مهورين مظ ( 17وصةةةةةةةل تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ن الل نن حول اإلتفاتين العربين رتم )

 :التاليو اء الرد على النحو ، المعبين الديمقراطينال اائرين 

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

 المعوقين. وتشغيل تأهيلبشأن  1993

،  2005غمةةةت سةةةنن  14الموافق  1426ر ب عام  9في  مؤرخ 282 – 05المرسةةةوم الرئاسةةةي رتم 

( بمةةةةأظ تأهيل وتمةةةةغيل المعوتيظ ، المعتمدة بعماظ في 17المت ةةةةمظ التصةةةةديق على االتفاتين العربين رتم )

 . 1993ابريل سنن 

وكذلك بيان يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصوووص التشووريعية السووارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقية،  -2
 الخ(. –اللوائح  –طبيق العملي لتلك النصوص التشريعية )القرارات الوزارية الت

المت ل  احمايا  2002مايع سةةةةنا  8المعاف   1423صةةةةفا ةاج  25في  مؤ خ 09 – 02النالعا  قم  -

 األشخاص الم عقيع  تاقيت م .

يج  30في  مؤ خ 214 – 14الماسةةةةةةعج التنفيذي  قم  - نا  2014يعل ياة المت ل لذي يضةةةةةةقط الكيف ا ا

اتخصيص مناصب ال ما  تحنين الشتااك المالي  منح اإلةالاة قصن ت يئا  تب يز مناصب ال ما 

 لألشخاص الم عقيع .

يحن نيفياة تسةةةةةة يا  صةةةةةةعل  2006ديسةةةةةةمقا  11في  مؤ خ 455 – 06الماسةةةةةةعج التنفيذي  قم  -

 لمادي  ال تماةي  القتصادي  الثنافي .األشخاص الم عقيع إلى المحيط ا

ا يضةةةةةةقط الكيفياة المت لنا  2014يعليع سةةةةةةنا  30في  مؤ خ 214 – 14الماسةةةةةةعج التنفيذي  قم  -

اتخصيص مناصب ال ما  تحنين الشتااك المالي  منح اإلةالاة قصن ت يئا  تب يز مناصب ال ما 

 لألشخاص الم عقيع .

ا المحند لإلةاقاة حسةةةةةةب  2014يعليع سةةةةةةنا  15في  ؤ خم 2014 – 14الماسةةةةةةعج التنفيذي  قم  -

 طقي ت ا  د  ات ا .

يحند شا ط إلشاو مؤسساة المساةنة  2008ينايا سنا  2مؤ خ في  02 – 08ماسعج تنفيذي  قم  -

 ةع طاي  ال ما  تن يم ا  سياها .

لم عقيع يحند نيفياة اسةةتفادة األشةةخاص ا 2006ااايا سةةنا  26في  144 – 06ماسةةعج تنفيذي  قم  -

 مع مباليا الننا  التخفيض في تس يااتج .

يت ل  االمناييس التننيا لتسةةةةةة يا  صةةةةةةعل  2001ما س  09في  مؤ خالناا  العزا ي المشةةةةةةتاك  -

 األشخاص الم عقيع إلى المحيط المقنى  التب يزاة المفتعحا للبم ع  .
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( مع 67الذي يحند نيفياة أحكاج المادة ) 2000يعيع سةةةةنا  11في  مؤ خالناا  العزا ي المشةةةةتاك  -

المت ل  اإةفاو السةةةيا اة السةةةياحيا البنينة المب زة خصةةةيصةةةا  المع  ا  1989قالعا الماليا لسةةةنا 

لألشخاص المصاايع اصفا ماضيا لكساح أ  اقتا   ليع أ  الحائزيع ةلى  خصا سياقا مع صنف 

 ةضاو الم عقا  مع الحنعق  الاسعج ."   " م ما يكع ال ضع أ  األ

ل سةةةيما  2016ا المتضةةةمع قالعا الماليا لسةةةن 2015ديسةةةمقا  30في  مؤ خ 18 – 15النالعا  قم  -

 ا( منج69المادة )

ا يحند م اج  نيفياة تن يم  سةةةةةةيا  2016يعليع سةةةةةةنا  22مؤ خ في  184 – 16الماسةةةةةةعج التنفيذ  -

  يع لألشخاص الم عقيع  سنيا .مالماانز المتخصصا في التكعيع الم ني  الت

المت ل  اتشةةةغيا الم عقيع  إةادة تأهيل م  1982مايع سةةةنا  15في  مؤ خ 180 – 82الماسةةةعج  قم  -

 الم ني .

ا يحند م اج  نيفياة تن يم  سيا  2016يعليع سنا  22مؤ خ في  184 – 82الماسعج التنفيذي  قم  -

 شخاص الم عقيع  سنيا  .الماانز المتخصصا في التكعيع الم ني  التم يع لأل

المت ل  اتشةةغيا الم عقيع  إةادة  1982مايع سةةنا  15في   مؤ خ 180 – 08الماسةةعج التنفيذي  قم  -

 تأهيل م الم ني .

ا يحند شةةةا ط إلشةةةاو مؤسةةةسةةةاة  2008ما س سةةةنا  4في  مؤ خ 83 – 08الماسةةةعج التنفيذي  قم  -

 ال ما المحمي  تن يم ا  سياها .

 – 08الم نل للماسةةعج التنفيذي  قم  2016لعفمقا  09في  مؤ خ 293 – 16الماسةةعج التنفيذي  قم  -

الذي يحند شةةا ط إلشةةاو مؤسةةسةةاة المسةةاةنة ةع طاي  ال ما  تن يم ا  2008 الفي  02في  02

  سياها .

ا  2003أنتعاا سةةةةةنا  8المعاف   1424شةةةةة قاا ةاج  12 مؤ خ 333 – 03الماسةةةةةعج التنفيذي  قم  -

  المت ل  االلبنا العلئيا للتاايا الخاصا  التع يج الم ني .

 

يرجى بيان النص التشةةريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصةةادق عليها قوة النفاذ بمجرد التصةةديق  -3

 لتشريعات الداخلية.عليها مع بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة ل
مظ خالل  2016مارس سةةةةنن  6الموافق  1437 ماد ااول  26مؤرخ في  16 – 01ين  القانوظ رتم 

منه على أظ " المعاهدات التي يصاده عليها رئيس ال مهورين حسب المروط المنصو   150أحكام المادة 

 عليها في الدستور ، تسمو القانوظ " .

 

أصةةةةةحاب األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين أعدادكم لهذا التقرير؟  هل تم التنسةةةةةيق مع منظمات -4

ا مع أحكام المادة )  ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.17وذلك تمشيا
 نعم 

 في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى ذكر المنظمات التي تم التنسيق معها.

 االتحاد العام للعمال ال اائرييظ . -

 الوطنين المستقلن لمستخدمي اإلدارة العمومين .النقابن  -
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 التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية

 المادة األولى

بعض تدراته ال سدين أو الحسين أو الذهنين نتي ن مرض  فيمظ نق   يعاني الذيالمعوه هو المخ  

 فيه، الترتيأو االستمرار به أو  العمل،أدة لع اه كليا أو  ائيا عظ  وراثيأو عامل  خلقيأو حادث أو سبب 

ويحتاج تلى الرعاين والتأهيل  الحياة، فيوكذل  أ عف تدرته على القيام بإحدة الو ائف ااساسين ااخرة 

 الم تمع. فيمظ أ ل دم ه أو تعادة دم ه 

 يرجى بيان ما يلي:

  هل تتضمن تشريعاتكم تعريفا للمعوق؟ 

 نعم 

 ال

 المؤيد لذلك. يرجى بيان النص التشريعي 

، يتعلق بحماين  2002مايو سنن  8الموافق  1423صفر عام  25في  مؤرخ 09 – 02القانوظ رتم 

( منه على أنه " تممل حماين اامخا  02اامخا  المعوتيظ وترتيتهم ، والذي تن  المادة الثانين )

يعاني مظ تعاتن أو أكثر ، وراثين كاظ سنه و نسه المعوتيظ وترتيتهم في مفهوم هذا القانوظ ، كل مخ  مهما 

أو خلقين أو مكتسبن ، تحد مظ تدرته على ممارسن نماط أو عدة نماطات أولين في حياته اليومين المخصين 

 الحسين " . –وين ذهنين و / أو الحركين و / أو الع واال تماعين ، نتي ن إلصابات و ائفه ال

 المادة الثانية

تهدف تلى االستفادة مظ القدرات  علمين،ن ومستمرة مبنين على أسس تأهيل المعوتيظ هو عملين من م

تكفل تحقيق أعلى مستوة لقدراته  ماملن،ويتم تو يهها وتنميتها عبر برامج تأهيلين  المعوه،المتاحن لدة 

 بيئته الطبيعين. فيبما يساعده على االندماج  اادائين،

  يرجى بيان ما يلي:

  التشريعات النافذة.آلية تأهيل المعوقين وفق 
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ي مظ التمريع الوطني التكفل المدرسي بفئن المعوتيظ بغض الن ر عظ مدة التمدرس أوالسظ ، طالما 

( مظ القانوظ 14بقيت حالن المخ  المعوه تبرر ذل  ، وهذا حسب ما تن  عليه أحكام المادة الرابعن عمر )

 امخا  المعوتيظ وترتيتهم .المتعلق بحماين ا 2002مايو سنن  8في  مؤرخ 09 – 02رتم 

القانوظ على أظ ااطفال والمراهقيظ ( مظ نفس 15ومظ هذا المنطلق نصت أحكام المادة الخامسن عمرة )

ظ يخ عوظ تلى التمدرس اال باري في مؤسسات التعليم والتكويظ المهني ، وفي هذا اإلطار تهيأ عند المعوتي

 سيما في الوسط المدرسي والمهني واالستمفائي . الحا ن ، أتسام وفروع خاصن لهذا الغرض  ال

كما أعطي الممرع الوطني الحق في التمهيظ لفئن المعوتيظ بدنيا والمعترف بهم طبيا، وهذا حسب ما تن  

المتعلق  1981يونيو سنن  27ي ف مؤرخ 07 – 81( مظ القانوظ رتم 15عليه أحكام المادة الخامسن عمرة )

 هيظ .متبال

اامخا  المعوتيظ  سديا  مظ اإلعفاء مظ مروط السظ القصوة المحددة لاللتحاه بالتكويظ حيث ، يستفيد 

 9في  مؤرخ 09 – 14عظ طريق التمهيظ ، وهذا حسب ما تن  عليه أحكام المادة الثانين مظ القانوظ رتم 

في  مؤرخ 07 – 81( مظ القانوظ رتم 12، المعدلن والمتمن احكام المادة الثانين عمرة ) 2014غمت سنن 

 والمتعلق بالتمهيظ . 1981يونيو سنن  27

مع اإلمارة تلى أنه تد تم تبل ذل  استثناء هذه الفئن مظ تطبيق الحد ااتصى للسظ الذي يسمل بتوتيع عقد 

( مظ  القانوظ 6عاما ، وهذا حسب ما نصت عليه أحكام المادة السادسن ) 15التمهيظ والمتمثل في بلوغ السظ 

( مظ 12، والتي  اءت لتعدل أحكام المادة الثانين عمرة ) 1990ديسمبر سنن  25في  مؤرخ 34 – 90رتم 

 سالف الذكر . 1981يونيو سنن  27في  مؤرخ 07 – 81القانوظ رتم 

يظ القائميظ بو ائف التعليم والتربين والمساعدة يالدولن ال اائرين أهمين لتكويظ االختصاص كما تولي

واهم وت ديد معارفهم في مؤسسات المعوتيظ، ومظ أ ل القيام بهذه المهام تم تنماء اال تماعين وتحسيظ مست

 257 – 87مركا وطني لتكويظ المو فيظ االختصاصييظ في مؤسسات المعوتيظ مظ خالل المرسوم رتم 

 . 1987في ااول ديسمبر سنن  مؤرخ

ومظ  هن أخرة ، تسهر على عملين تبول اامخا  المعوتيظ في مؤسسات التعليم والتكويظ المهني 

والمؤسسات المتخصصن وتو يههم حسب الحا ات المعبر عنها وطبيعن اإلعاتن ودر تها الل نن الوالئين 

 02مظ القانوظ رتم ( 18للتربين الخاصن والتو يه المهني المنصو  عليها في أحكام المادة الثامنن عمرة )

 المتعلق بحماين اامخا  المعوتيظ وترتيتهم .     2002مايو سنن  8في  مؤرخ 09 –
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 المادة الثالثة

تمغيل المعوتيظ هو عملين استفادة مظ طاتاتهم المتاحن، لتمكينهم مظ الحصول على عمل يتناسب مع 

  فيه. والترتيواالستمرار به  تدراتهم،

  يرجى بيان ما يلي:

  كيفية تنظيم تشغيل المعوقين في دولتكم الموقرة؟ 

ين م تمغيل العمال مظ ذوي اإلعاتن بنفس الطريقن التي ين م بها تمغيل العمال الطبيعييظ ، حيث يتمتعوظ 

في ابريل  مؤرخ 11 – 90بنفس الحقوه ويخ عوظ لنفس الوا بات التي نصت عليها أحكام القانوظ رتم 

 09 – 02( مظ القانوظ رتم 25عمل . كما أظ أحكام المادة الخامسن والعمروظ )المتعلق بعالتات ال 1990

المتعلق بحماين اامخا  المعوتيظ وترتيتهم ، وتد نصت على أنه " يتم ترسيم  2002مايو سنن  8في  مؤرخ

 " . أو تثبيت العمال المعوتيظ  مظ نفس المروط المطبقن على العمال اآلخريظ طبقا للتمريع المعمول به

 المادة الرابعة

  السهولن.مظ  تدر ممكظيقصد بإدماج المعوتيظ تكسابهم مهارات تساعدهم على التكيف مع بيئتهم بأكبر 

  يرجى بيان ما يلي:

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

 نعم 

 ال 

 البرامج وشروط االستفادة منها.يرجى تزويدنا بنماذج لهذه  -2

معال ن مسألن اإلدماج واإلندماج اال تماعي لفئن المعوتيظ عظ طريق الفصل الرابع مظ القانوظ  تلقد تم

، المذكور في ااعلى، حيث  اء في أحكام المادة الثالثن  2002مايو سنن  8في  مؤرخ 09 – 02رتم 

( منه أنه " يتم تدماج اامخا  المعوتيظ وتندما هم ال سيما مظ خالل ممارسن نماط مهني 23والعمروظ )

 يتناسب أو مكيف يسمل لهم ب ماظ استقاللين بدنين واتتصادين " .

( مظ نفس الفصل في أحكامها على أنه " يتعيظ على المستخدم 26وظ )كما نصت المادة السادسن والعمر

تعادة تصنيف أي عامل أو مو ف أصيب بإعاتن مهما كاظ سببها ، بعد فترة تعادة التدريب ، مظ أ ل تولى 

 منصب عمل آخر لديه " .
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وتدراتهم الذهنين   ف تلى ذل  فقد استفادت الفئن مظ أمكال تن يم عمل مكيفن مع طبيعن تعاتتهم ودر اتها

البدنين ، ال سيما عبر الورمات المحمين ومراكا توايع العمل في المنال أو مراكا المساعدة عظ طريق 

العمل ، وكل هذا مظ أ ل ترتين تمغيل اامخا  المعوتيظ وتم يع تدما هم وتندما هم اال تماعي والمهني 

 ( مظ نفس القانوظ .29) ، وهذا حسب ما  اء في أحكام المادة التاسعن والعمروظ

 المادة الخامسة

 : يلييصنف المعوتوظ حسب سبب اإلعاتن كما 

  جسديا:)أ( المعوقون 

 هم اامخا  الذيظ يوا هوظ تعاتن فى حركتهم الطبيعين نتي ن خلل أو مرض أو عاهن.

ا:   )ب( المعوقون حسيا

 هم اامخا  الذيظ نقصت تدراتهم الحسين لو يفن ع و أو أكثر لديهم. 

ا:)ج( المعوقون    ذهنيا

لذيظ يعانوظ مظ نق   لذهنين،تدراتهم  فيهم اامةةةةةةةخا  ا يات اإلدرا  أو  ا أو  الربط،يؤثر على عمل

  .االستنتاج لديهم

  يرجى بيان ما يلي:

  .هل تتضمن تشريعاتكم تعريف ألنواع اإلعاقة 

 نعم 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

( مظ المرسوم التنفيذي 03تم تصنيف نوع اإلعاتن في التمريع ال اائري مظ خالل أحكام المادة الثالثن )

الذي يحدد اإلعاتات حسةةب طبيعتها ودر تها ، حيث تم  2014يوليو سةةنن  15في  مؤرخ 204 – 14رتم 

 تصنيف اإلعاتات تلى : تعاتن حركين وتعاتن بصرين وتعاتن سمعين وتعاتن ذهنين .

مظ نفس المرسةةةةوم التنفيذي ،  7و  6و  5و  4 المواد وتم تعريف وتحديد هذه اإلعاتات مظ خالل أحكام

 وذل  كما يلي :

( : الحركين أو 3( : تن م اإلعاتن الحركين عظ تصابن في تحدة الو ائف ااساسين الثالث )4ادة )** الم

 % .50المس  أو النماط البدني ، التي تسبب نسبن ع ا تساوي أو تقوي 

سم بفقداظ كلي للبصر أو نق  تكوظ فيه حدة البصر 5** المادة ) ( تن م اإلعاتن البصرين عظ تصابن تت

 " . 20/  1ينيظ معا أتل مظ المصححن للع
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ديسةةيبال مع بكم أو  80( : تن م اإلعاتن السةةمعين عظ تصةةابن تتسةةم ثنائي مرفوه أو يسةةاوي 6** المادة )

 بدنين ، يقلل بالتالي مظ القدرة على االتصال " .

اتن الذهنين عظ تصةةةةابن عقلين تطورين ذات أصةةةةل ذهني و / أو نفسةةةةي يتسةةةةم ( " تن م اإلع7** المادة )

% في 50بإصةةابن في ال هاا العصةةبي مصةةحوبن با ةةطراب عقلي ثابت أو بدونه سةةبب ع اا ال يقل عظ 

 القيام بالنماطات ااولين في الحياة اليومين " .  

 المادة السادسة

تقوم كل دولن بالتعاوظ والتنسيق مع أصحاب العمل والعمال بو ع سياسات خاصن برعاين المعوتيظ 

  السياسات.الم تمع، وتقوم بتحديد ال هن المختصن بتنفيذ هذه  فييمكنهم مظ أداء دورهم  وتأهيلهم وتمغيلهم بما

  يرجى بيان ما يلي:

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

 رسم السياسة الخاصة بالمعوقين.

 نعم 

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

 تأهيل / تشغيل؟

يتم هذا التعاوظ مظ خالل لقاءات الثالثين التي تنعقد بيظ الحكومن وممثلي العمال وكذا المسةةةةةةةتخدميظ ، 

يات  ماعين ، وهذا مظ ولقاءات الثنائين التي تنعقد بيظ ممثلي العمال والمسةةةةةةتخدميظ ، والتى تتر م تلى اتفات

 خالل عقود العمل المبرمن بيظ العمال المعوتيظ والمستخدميظ .

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

 نعم 

 

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

 سيق مع :واارة الت امظ وااسرة وت ايا المرأة ، بالتن -

 واارة التكويظ والتعليم المهنييظ . -

 واارة العمل والتمغيل وال ماظ اال تماعي . -

 ال معيات النامطن في ميداظ اإلعاتن . -
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 الم لس الوطني لألمخا  المعوتيظ . -

 ن ولواحقها لألمخا  المعوتيظ .يالديواظ الوطني لألع اء اإلصطناع -

 المادة السابعة

 الصناعيتكفل تيام أصحاب ااعمال باتخاذ التدابير الخاصن باامظ  التيتتخذ كل دولن اإل راءات 

 المعوتوظ،يعمل عليها  التيمعدات وأدوات اإلنتاج  فيوكذل  ت راء التحويرات الالامن  المهنين،والسالمن 

 عملهم.ويسهل عليهم أداء  حمايتهم،بما يؤمظ 

  يرجى بيان ما يلي:

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

 نعم 

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

 العمل؟التي يعمل عليها المعوقون بالشكل الذي يؤمن حمايتهم من مخاطر إصابات العمل ويسهل عليهم أداء 

 نعم 

  ب)نعم(، يرجى موافاتنا بها.  االجابةفي حالة 

تتبع الدولن ال اائرين في تطار توفير مناصةةةةةةةب عمل مع ما يرفقها مظ  روف اداء العمل لفئن ذوي 

( مظ 28وب التحفيا ، وهذا ما يت ةةةل مظ خالل أحكام المادة الثامنن والعمةةةروظ )لاالحتيا ات الخاصةةةن أسةةة

، المتعلق بحماين اامةةةةةةخا  المعوتيظ وترتيتهم ،  2002مايو سةةةةةةنن  8في  مؤرخ 09 – 02القانوظ رتم 

موظ بتهيئن وت هيا مناصب عمل لألمخا  المعوتيظ وحيث نصت على أنه " يستفيد المستخدموظ الذيظ يق

 بما في ذل  الت هياات ، مظ تدابير تحفياين حسب الحالن طبقا للتمريع المعمول به .

لمسةةةةةةةتخدموظ تعانات في تطار االتفاتيات التي تبرمها الدولن وال ماعات اإلتليمين كما يمكظ أظ يتلقى ا

 وهيئات ال ماظ اال تماعي .

 وتد تم تخصي  منل هذه اإلعانات للمستخدميظ الذيظ يقوموظ بـ :

 تهيئن محيط العمل لتسهيل الوصول للعمل بكل أمكاله . -

 تكييف مناصب العمل . -

 و ع ت هياات  ديدة خاصن . -
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 لتكويظ الخا  .ا -

في  مؤرخ 2014-14( مظ المرسةةوم التنفيذي رتم 08وهذا حسةةب ما نصةةت عليه أحكام المادة الثامنن )

، والذي ي بط الكيفيات المتعلقن بتخصي  مناصب العمل وتحديد االمترا  المالي  2014يوليو سنن  30

 ومنل اإلعانات تصد تهيئن وت هيا مناصب العمل لألمخا  المعوتيظ .

مع اإلمةةارة تلى أظ الممةةرع الوطني أكد على  ةةرورة أظ تكوظ تهيئن وت هيا مناصةةب العمل المو هن 

لتو يف اامةةخا  المعوتيظ ، منتسةةبن مع تعاتن العامل ومن اة بالتنسةةيق مع طبيب العمل ، وهذا حسةةب ما 

،  2014سةةةةةنن  في يوليو مؤرخ 214 – 14تن  عليه أحكام المادة التاسةةةةةعن مظ المرسةةةةةوم التنفيذي رتم 

 سالف الذكر .   

 المادة الثامنة

تقوم كل دولن، عند ت راء التعداد العام للسكاظ، باستقصاء المعلومات اإلحصائين عظ عدد المعوتيظ، 

 ال اهرة،المسوحات والدراسات لتحديد ح م هذه  وفئاتهم، وأسباب وأنواع تعاتتهم، وتسعى تلى ت راء

  وعواملها.والتعرف على أسبابها 

  يرجى بيان ما يلي:

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

 نعم 

 إن وجدت مثل هذه اإلحصائيات والبيانات، يرجى تزويد مكتب العمل العربي بنسخ منها. -2

مخصا معوتا وهذا تلى  937497تدر العدد اإل مالي لألمخا  المعوتيظ مظ حاملي بطاتات اإلعاتن 

، وهذا حسب تحصائيات واارة الت امظ الوطني وااسرة وت ايا المرأة ، وهم  2017ديسمبر  31غاين 

 مواعيظ على النحو التالي :

عدد األشخاص المعوقين حسب 

 طبيعة اإلعاقة

 عدد األشخاص المعوقين حسب الجنس %

 ذكور % 39 مخصا معوتا ذهنيا 369215

 تناث

219620 

149589 

 ذكور %37 مخصا معوتا حركيا 342469

 تناث

194593 

147876 
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 ذكور %7 مخصا معوتا سمعيا 65384

 تناث

58792 

56059 

 ذكور %12 مخصا معوتا بصريا 114551

 تناث

34925 

30459 

 ذكور %5 مخصا متعدد اإلعاتات 45578

 تناث

24595 

20983 

 حسب طبيعة اإلعاقة والجنس .: توزيع عدد األشخاص المعوقين  01جدول رقم 

عدد األشخاص  الفئة العمرية

 المعوقين

عدد األشخاص المعوقين حسب 

 الجنس

 ذكور 26900 سنوات 3تلى  0مظ 

 تناث

15030 

11870 

 ذكور 44298 سنوات 5سنوات تلى  3مظ 

 تناث

23905 

20393 

 ذكور 136579 سنن 18سنوات تلى  5مظ 

 تناث

75250 

61329 

 ذكور 234817 سنن 35تلى سنن  18مظ 

 تناث

139362 

95455 

 ذكور 314116 سنن 60سنن تلى  35مظ 

 تناث

182837 

131297 

 ذكور 180787 سنن وما فوه 60

 تناث

96147 

84640 

 : توزيع عدد األشخاص المعوقين حسب الفئة العمرية والجنس 02جدول رقم 

اإلحتيا ات الخاصن ، والصادرة عظ الديواظ الوطني أما اإلحصائيات الخاصن بالعمال مظ فئن ذوي 

 ، فقد  اءت على النحو التالي : 2018لإلحصائيات خالل ابريل 

 معدل النماط االتتصادي

 

 

 الم موع % تناث % ذكور% 

 43.2 17.2 68.6 بدوظ تعاتن

 13.4 5.3 22.2 مع تعاتن
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 الم مــــــــــــــوع

 66.7 16.6  

 السكانيننسبن العمالن 

 

 

 

 الم مــــــــــــــوع

 الم موع % تناث % ذكور% 

 38.4 1308 62.5 بدوظ تعاتن

 11.7 4.8 19.3 مع تعاتن

 60.7 13.4 37.2 

 معدل البطالن

 

 

 

 الم مــــــــــــــوع

 الم موع % تناث % ذكور% 

 11.1 19.6 9.0 بدوظ تعاتن

 12.6 9.9 13.2 مع تعاتن

 9.0 19.5 11.1 

 

 

 : نسبة التفاوت في الوصول إلى سوق العمل بسبب اإلعاقة . 03جدول رقم 

صعوبن كبيرة في واحدة على ااتل لهم صائيات تممل فئن ذوي اإلحتيا ات الخاصن ، الذيظ تظ هذه اإلح

الممةةةةي ، تسةةةةلق السةةةةاللم ، التذكير ، التركيا ، الرعاين  ، مظ القدرات الو يفين التالين ) البصةةةةر ، السةةةةمع

 . (washington Group )المخصين ، التواصل ( ، وفقا للتعريف الدولي لم موعن وامنطظ 

مةةخ  ،  12426000ولقد تم حسةةاب هذه النسةةب تنطالتا  مظ عدد السةةكاظ النامةةطيظ والذي تدر بـةةةةةةةة 

 ( . 2018إلحصاء ) ابريل ل الوطني حسب التحقيق المن ا مظ تبل الديواظ

 المادة التاسعة
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رعاين وتأهيل المعوتيظ ومحو أميتهم، وتعمل على  فيتتولى الدولن وفقا إلمكانياتها المسئولين ااساسين 

 هذا الم ال. فيتم يع ودعم المؤسسات غير الحكومين العاملن 

  يرجى بيان ما يلي:

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

 نعم 

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

 أميتهم؟

 نعم 

 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

يرافق الدولن ال اائرين في رعاين وتأهيل فئن ذوي اامةةخا  المعوتيظ مختلف ال معيات والمؤسةةسةةات 

المعتمدة ذات الطابع اإلنسةةةةاني واال تماعي التي تتكفل برعاين المعوتيظ وتعليمهم وتكوينهم وتعادة تأهيلهم ، 

 2002مايو سةةنن  8في  خمؤر 09-02( مظ تانوظ رتم 17وهذا حسةةب ما  اء في أحكام السةةابعن عمةةرة )

 المتعلق بحماين اامخا  المعوتيظ وترتيتهم .

مع اإلمارة تلى أنه تد تم تحديد مروط وكيفيات تأسيس ال معيات وتن يمها وسيرها وم ال تطبيقها مظ 

 والمتعلق بال معيات .   2012يناير سنن  12في  مؤرخ 06 – 12خالل أحكام القانوظ رتم 

 

 

 المادة العاشرة

تكفل تعداد وتدريب العناصر الفنين الالامن والمؤهلن للتعامل والتفاعل مع  التيتتخذ كل دولن اإل راءات 

 المعوتيظ بطريقن علمين سليمن.

  يرجى بيان ما يلي:

  هل تتولى الحكومة أو جهات أخري إعداد وتدريب العناصر الفنية المؤهلة للتعامل مع المعوقين

 بطرق علمية سليمة؟

 نعم 
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 المادة الحادية عشرة

 المعوتيظ.تقوم كل دولن بإصدار التمريعات المن من لرعاين وتأهيل وتمغيل 

  يرجى بيان ما يلي:

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

 نعم 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

يتعلق بتمغيل  1982مايو سنن  15الموافق 1402ر ب عام  21في  مؤرخ 180 – 82المرسوم رتم 

المعوتيظ وتعادة تأهيلهم المهني ، حيث  اء في أحكام مادته ااولى على أظ هذا المرسةةةةةةةوم يحدد القواعد 

 المتعلقن بتمغيل اامخا  المعوتيظ وتكوينهم وتدما هم وتعادة تدرا هم في الحياة اال تماعين والمهنين .

المتعلق بحماين اامةةخا  المعوتيظ وترتيتهم ) المواد  2002مايو  8في  مؤرخ 09 – 02ظ رتم القانو

 ( . 29تلى  14مظ 

يذي رتم  قن  2014يوليو  30في  مؤرخ 214 – 14المرسةةةةةةةوم التنف يات المتعل لذي ي ةةةةةةةبط الكيف ، ا

مناصةةةةب العمل بتخصةةةةي  مناصةةةةب العمل وتحديد اإلمةةةةترا  المالي ومنل اإلعانات تصةةةةد تهيئن وت هيا 

 لألمخا  المعوتيظ .

 المادة الثانية عشرة

بالنسبن المئوين  الحكومن،المؤسسات الحكومين وغير  فييكفل تمريع كل دولن تمغيل عدد مظ المعوتيظ 

 يحددها التمريع المحلى.  التيوالمروط 

  يرجى بيان ما يلي:

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

 نعم 

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

 1435مةةوال عام  3في  مؤرخ 214 – 14( مظ المرسةةوم التنفيذي رتم 02تن  أحكام المادة الثانين )

اصب العمل وتحديد االمترا  ، والذي ي بط الكيفيات المتعلقن بتخصي  من 2014يوليو ستن  30الموافق 

المالين ومنل اإلعانات تصةةةد تهيئن وت هيا مناصةةةب العمل لألمةةةخا  المعوتيظ ، على أنه " ي ب على كل 

لهم بصفن  المعترف% على ااتل مظ مناصب العمل لديه لألمخا  المعوتيظ 1مستخدم أظ يخص  نسبن 
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مايو  8الموافق  1423صةةةةةةةفر عام  25في  مؤرخ 09 – 02القانوظ رتم  27عامل ، طبقا احكام المادة 

2002 . " 

، حيث ي لتبيظ كيفين تحديد هذه المناصةةب( مظ نفس المرسةةوم التنفيذ03ولقد  اءت أحكام المادة الثالثن )

ساس العدد اإل مالي  نصت على " يحدد مناصب العمل التي يخصصها كل مستخدم للعمال المعوتيظ على أ

% وتحسةةب 1ديسةةمبر مظ السةةنن المنصةةرمن والذي تطبق عليه نسةةبن  31في  لألمةةخا  المأ وريظ المحدد

 حسب الوحدة الدنيا " .

ومظ  هن أخرة ، يتعيظ على المسةةتخدم الذي لم يخصةة  مناصةةب عمل لصةةالل اامةةخا  المعوتيظ ، 

 دفع امترا  مالي سنوي تساوي تيمته حاصل عدد مناصب العمل المخصصن ، والمحدد طبقا احكام المادة

 ، والسالف الذكر . 2014يوليو سنن  30في  مؤرخ 214 – 14( مظ المرسوم التنفيذي رتم 03الثالثن )

( ويقل عظ المائن 20)غير أنه ، يتعيظ على المسةةةةةةةتخدم الذي يفوه عدد عمالن اإل مالي العمةةةةةةةروظ 

 الم موظ . ( المبلغ السنوي لأل ر الوطني اادنى3/2، دفع امترا  مالي سنوي يساوي ثلثي ) (100)

 المادة الثالثة عشرة

يحدد تمريع كل دولن ال وابط الكفيلن بتطبيق مبدأ تكافؤ الفر  فى العمل بيظ المعوتيظ وغيرهم عند 

 كما يكفل تطبيق هذا المبدأ بيظ ال نسيظ مظ المعوتيظ. والمؤهالت،تساوة القدرات 

  يرجى بيان ما يلي:

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

 عند تساوى القدرات والمؤهالت؟

 نعم 

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

 والمؤهالت؟

 نعم 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

تعتبر الحق في الحماين مظ أي تميا لمغل منصب عمل غير ذل  القائم على ااهلين واالستحقاه حق مظ 

 26في  مؤرخ 11 – 90( مظ القانوظ رتم 06حقوه العمال ، وهذا حسةةب ما تن  عليه المادة السةةادسةةن )
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نن  21وافق الم 1410رم ةةةةةةةةاظ عام  عالتات العمل ، كما أظ المادة الرابعن المتعلق ب 1990ابريل سةةةةةةة

، المت ةةمظ القانوظ ااسةةاسةةي  2006يوليو سةةنن  15في  مؤرخ 03 – 06( مظ اامر رتم 74والسةةبعوظ )

العام للو يفن العمومين ، نصةةةةةةةت في أحكامها على أظ التو يف يخ ةةةةةةةع تلى مبدأ المسةةةةةةةاواة في االلتحاه 

 بالو ائف العمومين .

،  2002مايو سةةنن  8في  مؤرخ 09 – 02( مظ القانوظ رتم 24والعمةةروظ )كم نصةةت المادة الرابعن 

المتعلق بحماين اامةةةةخا  المعوتيظ وترتيتهم ، في أحكامها على أنه ال ي وا تتصةةةةاء أي مترمةةةةل بسةةةةبب 

تعاتته مظ مسةةةةةةةابقن أو اختيار أو امتحاظ مهني يتيل االلتحاه بو يفن عمومين أو غيرها ، تذا أترت الل نن 

صةةن عدم تتنافي تعاتته مع هذه الو يفن ، وهذا يكرس حق المعوه ، مهما كاظ  نسةةه ، القادر على المتخصةة

 العمل في نيل و يفن تمكنه مظ المماركن في الحياة االتتصادين .

 المادة الرابعة عشرة

ير اا هاة الحكومين وغ فييكفل تمريع كل دولن تعطاء ااولوين للمعوتيظ لمغل بعض الو ائف والمهظ 

  وتمكانياتهم.تتالءم مع تدراتهم  التي الحكومين،

  يرجى بيان ما يلي:

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

 الحكومية وغير الحكومية التي تتالءم مع قدراتهم وإمكانياتهم؟

 ال 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

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

 المادة الخامسة عشرة

وغير القادريظ على االنخراط  المديدة،اإلعاتن  ذويتسعى كل دولن إلتامن الورش المحمين للمعوتيظ مظ 

 حركن العمل.  في

  يلي:يرجى بيان ما 

 هل يوجد ورش عمل خاصة بالمعوقين من ذوي اإلعاقة الشديدة؟ 

 نعم 

 

 المادة السادسة عشرة
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تعمل كل دولن على تم يع المعوتيظ لتأسيس  معيات تعاونين تنتا ين خاصن بهم، وعلى دعم هذه ال معيات 

  المتاحن.بمختلف الوسائل 

  يرجى بيان ما يلي:

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

 الموقرة؟

 نعم 

 هل تدعم الحكومة جمعيات المعوقين التعاونية اإلنتاجية؟  -2

 نعم 

  ،)الدعم؟ هذا نوع هو مافي حالة اإلجابة ب)نعم 

مظ أ ل ترتين تمةةةةغيلهم وتمةةةة يع تدما هم وتندما هم اال تماعي والمهني ، حرصةةةةت الدولن ال اائرين 

على تنماء أمكال تن يم عمل لفائدة اامخا  المعوتيظ تكوظ مكيفين مع طبيعن تعاتتهم ودر اتها وتدراتهم 

نال أو مراكا المسةةةاعدة عظ الذهنين والبدنين ، السةةةيما عبر الورمةةةات المحمين ومراكا توايع العمل في الم

 09 – 02( مظ القانوظ رتم 29طريق العمل ، وهذا حسب ما نصت عليه أحكام المادة التاسعن والعمروظ )

 ، المتعلق بحماين اامخا  المعوتيظ وترتيتهم . 2002مايو سنن  8في  مؤرخ

( مظ 14بعن عمةةر )وتتمثل مهمن مؤسةةسةةات العمل عظ طريق العمل حسةةب ما  اء في أحكام المادة الرا

والذي يحدد مةةةروط تنمةةةاء مؤسةةةسةةةات  2008يناير سةةةنن  2في  مؤرخ 02 – 08المرسةةةوم التنفيذي رتم 

 .ماعين والمهنين لألمخا  المعوتيظالمساعدة عظ طريق العمل وتن يمها وسيرها في ترتين اإلستقاللين اال ت

 المؤسسات تلى : ولقد تم تصنيف هذه

اامةةةةخا  المعوتيظ  بإسةةةةتقبالمركا المسةةةةاعدة عظ طريق العمل : هو مؤسةةةةسةةةةن عمل محمي ، تكلف 

بالعمل في وسةةةةط عادي أو  ممهنيا  وال تسةةةةمل لهم تدراته ا  على ااتل ، الذيظ تابعوا تكوين سةةةةنن 18البالغيظ 

وم التنفيذي رتم مظ المرسةةة 15مؤسةةةسةةةن مكيفن والذيظ هم في حا ن تلى دعم طبي ا تماعي وتربوي )المادة 

 ، السالف الذكر ( . 2008يناير سنن  2في  مؤرخ 02 – 08

سنن  18المارعن البيداغو ين : وهي مؤسسن عمل محمي ، تكلف باستقبال اامخا  المعوتيظ البالغيظ 

على ااتل ، الذيظ ال يمكنهم االلتحاه بمنصةةب مهني مكيف وغير القادريظ على ممارسةةن عمل هياكل العمل 
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، السالف الذكر  /2008يناير سنن  2في  مؤرخ 02 – 08مظ المرسوم التنفيذي رتم  16يف . ) المادة المك

. ) 

ومظ  هن أخرة ، فإظ مؤسةةةةسةةةةات العمل المحمي تتمثل مهمتها في اإلدماج اال تماعي والترتين المهنين 

ة ممارسةةةةن نمةةةةاط مهني للعمال المعوتيظ ، حيث تتيل هذه المؤسةةةةسةةةةات لهؤالء العمال ذوي الحركن المحدود

في  مؤرخ 83 – 08مظ المرسوم التنفيذي رتم  15مـأ ور  مظ مروط مكيفن حسب تمكانياتهم . ) المادة 

 والذي يحدد مروط تنماء مؤسسات العمل المحمي وتن يمها وسيرها ( . 2008مارس سنن  4

 المؤسسات على : هذهولقد تم تصنيف 

حمي تكلف بنماطات تنتاج السلع والخدمات والمقولن مظ الباطظ الورمن المحمين : هي مؤسسن العمل الم

مظ  16وتمةةغل عماال معوتيظ  ةةمظ مةةروط خاصةةن للعمل كتهيئن المنصةةب وتكييف وتيرة العمل . ) المادة 

 ، سالف الذكر . 2008مارس سنن  4في  مؤرخ 83 – 08المرسوم التنفيذي رتم 

مركا توايع العمل في المنال : هو مؤسةةةةةسةةةةةن عمل محمي يسةةةةةمل بممارسةةةةةن نمةةةةةاط مهني في المنال 

لألمخا  المعوتيظ غير القادريظ على ممارسن هذا النماط ال في ورمن محمين وال في وسط عادي اسباب 

مغاالت ذات طبيعن مرتبطن ب روفهم البدنين أو المادين / أو المحيطين ، توفر هذه المؤسسن للعمال المعوتيظ أ

مظ المرسةةةةةوم التنفيذي  17يدوين أو فكرين وذل  ب مع طلبات العمل وتوايعها على هؤالء العمال , ) المادة 

 .    ، سالف الذكر ( 2008مارسي سنن  4في  مؤرخ 83 – 08رتم 

 المادة السابعة عشرة

تعمل كل دولن على تم يع المعوتيظ إلتامن مماريع تنتا ين صغيرة يديرونها بأنفسهم أو بالمماركن مع 

 وعلى دعم هذه المماريع بمختلف الوسائل المتاحن. آخريظ،

  يرجى بيان ما يلي:

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

 نعم 

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

مظ خالل الدعم المالي المو ه تلى ال معيات التي تنمةةةةط لصةةةةالل فئن ذوي االحتيا ات الخاصةةةةن ،  -

 والمقدم مظ طرف الدولن في مكل تعانات مالين .
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الوطنين لتسيير القروض المصغرة إلنماء مظ خالل القروض المصغرة الممنوحن عظ طريق الوكالن  -

 مماريع تنتا ين لفائدة اامخا  المعوتيظ .

 مظ خالل المرافقن والتمويل للمماريع الممنوحن عظ طريق الوكالن الوطنين لدعم تمغيل المباب . -

 مظ خالل المرافقن والتمويل للمماريع الممنوحن عظ طريق الصندوه الوطني للتأميظ على البطالن . -

 المادة الثامنة عشرة

عملهم مظ الرسوم  فييستخدمها المعوتوظ  التيتتخذ كل دولن اإل راءات الالامن إلعفاء أدوات اإلنتاج 

 ال مركين أو مظ  اء منها.

  يرجى بيان ما يلي:

ا تعفي أدوات اإلنتاج التي يستخدمها المعوقون في عملهم من الرسوم  هل يوجد في تشريعاتكم نصوصا

 وهل اإلعفاء شامل أم جزئي؟ الجمركية،

 نعم                                                  مامل 

 ال                                                     ائي 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

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

 المادة التاسعة عشرة

وتقديم التسهيالت  للمعوتيظ، والبصرين،الحركين والسمعين  التعوي ين،تعمل كل دولن على توفير المعينات 

 الالامن لغير القادريظ للحصول عليها. 

  يرجى بيان ما يلي:

  هل توفر الحكومة المعينات التعويضية، الحركية والسمعية والبصرية للمعوقين؟ 

 نعم 

  .يرجى بيان اإلجراءات والتسهيالت التي تغطي المطلوب في هذه المادة 

مظ بيظ التدابير المتخذة مظ أ ل تمةةةةةةة يع تدماج وتندماج اامةةةةةةةخا  المعوتيظ في الحياة اال تماعين 

سهيل تنقلهم ، حيث أحكام المادة الثالثوظ ) في  مؤرخ 09 – 02( مظ القانوظ رتم 02( الفقرة الثانين )30وت
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ن ولواحقها والمساعدات ، سالف الذكر ، على تسهيل الحصول على اا هاة اإلصطناعي 2002مايو سنن  8

 التقنين التي تمكظ اإلستقاللين البدنين وتسهيل واستبدالها .

ويقوم بمهمن توفير المعينات التعوي ةةةةةين ، الحركين والسةةةةةمعين والبصةةةةةرين للمعوتيظ ، الديواظ الوطني 

 اع ةةةاء المعوتيظ اإلصةةةطناعين ولواحقها ، حيث يكلف بترتين صةةةنع واسةةةتيراد وتوايع و ةةةماظ صةةةيانن

سمعين والمساعدات التقنين  ت هياات ااع اء اإلصطناعين والمساعدات التقنين على الممي والمساعدات ال

الصةةحين وكذل  على المنتو ات الخاصةةن باامةةخا  المعوتيظ ولواحقها ، وهذا حسةةب ما تن  عليه أحكام 

، المعدل  2014سةةةنن سةةةبتمبر  29في  مؤرخ 273 – 14( مظ المرسةةةوم التنفيذي رتم 04المادة الرابعن )

والمت ةةةةةةمظ تنمةةةةةةاء الديواظ الوطني  1988فبراير سةةةةةةنن  9في  مؤرخ 27 – 88والمتمم للمرسةةةةةةوم رتم 

 اع اء المعوتيظ االصطناعين ولواحقها .

 ويتبع الديواظ مظ أ ل القيام بمهامه اإل راءات التالين :

 27 – 88مظ المرسةةةةةةوم رتم  6دة ابرام العقود واالتفاتيات المطابقن للتمةةةةةةريع المعمول به ، ) الما -

 والمذكور في ااعلى ( . 1988فبراير سنن  9في  مؤرخ

 تتامن مراكات اتتصادين مع هيئات وطنين وأ نبين ذات نفس الطابع . -

ماطات التي لها عالتن بصنع  - ماء فروع لها صلن بالهدف اال تماعي للديواظ بغرض ترتين كل الن تن

واسةةةةتيراد وتوايع وصةةةةيانن ت هياات ااع ةةةةاء االصةةةةطناعين والمسةةةةاعدات التقنين على الممةةةةي 

والمساعدات التقنين الصحين وكذل  كل المنت ات الخاصن  باامخا  المعوتيظ ولواحقها . ) المادة 

، المتممن احكام  2014سةةةةةبتمبر سةةةةةنن  29في  مؤرخ 273 – 14مظ المرسةةةةةوم التنفيذي رتم  6

 والمذكور أعاله ( .     1988فبراير سنن  9في  مؤرخ 27 – 88مظ المرسوم رتم  6المادة 

 المادة العشرون

  محليا.تعمل كل دولن على تم يع صناعن المعينات التعوي ين 

  يرجى بيان ما يلي:

  يوجد برامج وخطط لتشجيع الصناعة المحلية للمعينات التعويضية للمعوقين؟هل 

 نعم 

 المادة الحادية والعشرون
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 ال ديدة،تصدر كل دولن التمريعات الالامن لتسهيل حركن وتنقل المعوتيظ أثناء العمل عند تتامن المنمآت 

 منها.وتعمل على ت راء التحويرات ال رورين على القائم 

 ا يلي:يرجى بيان م

  

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

 المنشآت الجديدة؟

 نعم 

 ال 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

اليومين لقد اتخذت الدولن ال اائرين العديد مظ التدابير في تطار الق ةةةةةةاء على الحوا ا التي تعيق الحياة 

لفئن ذوي االحتيا ات الخاصةةةةةةن ، والتي مظ بينها التقييس المعماري وتهيئن المحالت السةةةةةةكنين والمدرسةةةةةةين 

ظ المخصةةصةةن للنمةةاطات الثقافين والريا ةةين والترفيهين . ) اكوال ماعين والتكوينين والدينين والعال ين واام

 سالف الذكر ( .،  2002مايو سنن  8في  مؤرخ 09 – 02مظ القانوظ رتم  30المادة 

مبر ديسةةةةةةة 11في  مؤرخ 455 – 06( مظ المرسةةةةةةةوم التنفيذي رتم 02ولقد أكدت أحكام المادة الثانين )

دد لكيفيات تسةةهيل وصةةول اامةةخا  المعوتيظ تلى المحيط المادي واال تماعي واالتتصةةادي ، المح 2006

وااماكظ العمومين تلى مقاييس تقنين  والثقافي ، على و وب خ ةةةةةةةوع الترتيبات الهندسةةةةةةةين وتهيئن البنايات

 ت علها سهلن الوصول بالنسبن لألمخا  المعوتيظ .

 المادة الثانية والعشرون

العمل، وتتاحن الفرصن لهم  فيتتخذ كل دولن اإل راءات ال رورين للحيولن دوظ تهميش دور المعوتيظ 

  تدراتهم. ظللتعبير ع

  يرجى بيان ما يلي:

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

 نعم 

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

 نعم 
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 المادة الثالثة والعشرون

على كل دولن تمةةةةةةة يع من مات العمال على تخصةةةةةةةي  وتكييف  اء مظ أنمةةةةةةةطتها الخدمين  ينبغي

 بما يتالءم مع  روف تعاتتهم.  المعوتيظ،والتعاونين واال تماعين لرعاين أع ائها مظ العمال 

 يرجى بيان ما يلي:

في أنشةةةةةطتها هل تشةةةةةجع حكومة دولتكم الموقرة منظمات العمال على االهتمام بالمعوقين وإشةةةةةراكهم  -1

 المتنوعة؟ وتخصيص جزء من أنشطتها لخدمة المعوقين؟

 نعم 

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

عظ طريق المفاو ن ال ماعين التي تنم بيظ النقابات العمالين مظ  هن وأرباب العمل مظ  هن أخرة وما 

ينتج عنها اتفاتيات  ماعين ، حيث تعمل النقابات على الدفاع عظ الخدمات الخاصةةةةةةةن وما ينتج عنها مظ 

تيظ و ةةةةرورة تحديدها مظ اتفاتيات  ماعين ، حيث تعمل النقابات على الدفاع عظ الخدمات الخاصةةةةن بالمعو

 خالل مالئماتها مع  روف تتامتهم كتخصي  مناصب عمل مهيأة .  

 المادة الرابعة والعشرون

أو بأسعار  م انا ،يحدد تمريع كل دولن اإل راءات الكفيلن بتمكيظ المعوه مظ استخدام المواصالت العامن 

 مخف ن.

 يرجى بيان ما يلي:

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

 نعم 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

ظ ، حسةةةب الحالن ، مظ م انين النقل أو التخفيض في تسةةةعيرات النقل البري يسةةةتفيد اامةةةخا  المعوتو

 الداخلي .

% تخفي ةةا  في تسةةعيرات النقل ال وي العمومي 100بنسةةبن ع ا تدرها ظ ويسةةتفيد اامةةخا  المعوتو

 الداخلي .
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ظ المنصةةو  عليهم أعاله ، بمعدل مرافق واحد رافقوظ لألمةةخا  المعوتيكما يسةةتفيد بنفس التدابير الم

لكل مةةةةةةةخ  معوه . وتتكفل الدولن بالتبعات النا من عظ م انين النقل أو التخفيض في تسةةةةةةةعيراته ، وهذا 

 1423صفر عام  25في  مؤرخ 09 – 02( مظ القانوظ رتم 08ما تن  عليه أحكام المادة الثامنن ) حسب

 ، المتعلق بحماين اامخا  المعوتيظ وترتيتهم . 2002مايو سنن  8الموافق 

، الموافق  1427ربيع ااول عام  27مؤرخ في  144 – 06ولقد  اءت أحكام المرسةةةوم التنفيذي رتم 

م انين النقل والتخفيض في تسعيراته مظ ، ليحدد كيفيات استفادة اامخا  المعوتيظ  2006ابريل سنن  26

 . والذي ن  على العديد مظ ااحكام التي تصب تي صالل فئن المعوتيظ ، ال سيما منها :

ا  وحركيا وبصريا واامخا  ذو العاهات والمر ى بداء يستفيد اامخا  المعوتيظ سمعيا وذهني -

% 50ع ال ، المصابوظ بمرض مامظ ومع ا مظ م انين النقل الح ري و / أو تخفيض بنسبن 

 مظ تسعيرات النقل بالسك  الحديدين والنقل البري والنقل ال وي الداخلي .

مةةةةةخا  ذوو العاهات تسةةةةةتفيد فئات اامةةةةةخا  المعوتيظ سةةةةةمعيا وذهنيا وحركيا وبصةةةةةريا واا -

 والمر ى بداء ع ال ، المصابوظ بمرض مامظ ومع ا مظ م انين النقل على المبكن الح رين .

تسةةةةةتفيد فئات اامةةةةةخا  المعوتيظ سةةةةةمعيا وذهنيا وحركيا وبصةةةةةريا واامةةةةةخا  ذوو العاهات  -

% مظ 80والمر ةةى بداء ع ةةال ، المصةةابوظ بمرض مامظ ومع ا والتي تكوظ تعادل أو تفوه 

 انين النقل على مبكات الطرتات والسك  الحديدين .م 

تسةةةةةتفيد فئات اامةةةةةخا  المعوتيظ سةةةةةمعيا وذهنيا وحركيا وبصةةةةةريا واامةةةةةخا  ذوو العاهات  -

% وتقل 50والمر ةةى بداء ع ةةال ، المصةةابوظ بمرض مامظ ومع ا والتي تفوه نسةةبن ع اها 

على مةةةةبكات الطرتات  % منظ تسةةةةعيرات المسةةةةافريظ العادييظ50% مظ تخفيض بنسةةةةبن 80عظ 

 والسك  الحديدين .

تسةةةةةتفيد فئات اامةةةةةخا  المعوتيظ سةةةةةمعيا وذهنيا وحركيا وبصةةةةةريا واامةةةةةخا  ذوو العاهات  -

%  100والمر ةةةى بداء ع ةةةال ، المصةةةابوظ بمرض مامظ ومع ا والتي تسةةةاوي نسةةةبن ع اها 

 مي الداخلي .% مظ تسعيرات المسافريظ العادييظ على  النقل ال وي العمو50تخفيض نسبن  

 %.100كما يستفيد أي ا مظ نفس التدابير المخ  الذي يرافق المخ  المعوه بنسن  -
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 المادة الخامسة والعشرون

مظ دفع  المخصيكفل تمريع كل دولن تعفاء المعوه  سديا عند استيراده سيارة محورة الستخدامه ي

 رسومها ال مركين كليا أو  ائيا ، ويمنل هذا االمتياا بصورة دورين تحددها التمريعات المحلين. 

 يرجى بيان ما يلي:

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

 الشخصي؟

 نعم 

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

 مل كا 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 2015ديسمبر سنن  30في  مؤرخ 18 – 15( مظ القانوظ رتم 69لقد  اءت المادة التاسعن والستوظ )

( مظ القانوظ 59أحكام المادة التاسةةعن والخمسةةوظ ) يم، لتعدل وتتم 2016، والمت ةةمظ تانوظ المالين لسةةنن 

، المعدلن والمتممن  1979والمت مظ تانوظ المالين لسنن  1978ديسمبر سنن  31في  مؤرخ 13 – 78رتم 

 1988ديسةةةةةمبر سةةةةةنن  31في  مؤرخ 33 – 88( مظ القانوظ رتم 67بمو ب المادة السةةةةةابعن والسةةةةةتوظ )

 27في  مؤرخ 02 – 2000( مظ القانوظ رتم 05والمادة الخامسةن ) 1989والمت ةمظ تانوظ المالين لسةنن 

 ، ونصت أحكامها على : 2000والمت مظ تانوظ المالين التكميلي لسنن  2000نن يونيو س

: يجوز لألشخاص المصابين بإعاقة حركية في إطار مدني ، إقتناء سيارة سياحية جديدة  59" المادة 

قل أو تسةةةاوي ( سةةةنوات ، ت5اسةةةتيرادها ، كل خمس )تتوافق مع إعاقتهم من المسةةةتودعات الجمركية أو 

بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس متناوب وإيقاد بشرارات ) بنزين ( أو 3سم  2000أسطواناتها سعة 

 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبي وإيقاد عن طريق الضغط ) الديازال ( . 3سم  2500

من تتم جمركه هذه السيارات مع االعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف واإلعفاء 

    الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة .
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

، 19،  17،  13،  12،  11،  9،  8،  7،  6،  5،  4،  3،  2،  1التغطية التشةةريعية ألحكام المواد  -

 من اإلتفاقية.  25،  24،  21

 من اإلتفاقية.  18،  16،  14عدم التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

من اإلتفاقية  23،  22،  20،  15،  10للجنة التأكد من وجود تغطية تشريعية ألحكام المواد   لم يتسن -

 .عدم وجود إجابات كافيةأو  التي تغطي هذه األحكام التشريعوذلك نظراا لعدم إدراج نصوص 

* * * 

 

 جمهورية السودان -6      

 

 السالمة والصحة المهنيةبشأن  1977 ( لعام 7 اإلتفاقية العربية رقــــم ) -أ

مظ  مهورين (  7 الل نن حول اإلتفاتين العربين رتم )ات مكتب العمل العربي رد على مالح وصةةةةةةةل تلى 

 :التاليو اء الرد على النحو السوداظ، 

 

في  المادة
 اإلتفاتين

 مالح ات التمريعين في القوانيظالتغطين 

 ( تن  على:4(البند )21المادة ) -م1997تانوظ العمل  (6)

 ( ال ي وا تمغيل ااحداث دوظ الثانين عمر ويستثنى مظ ذل 1)

 )أ( مدارس الدولن للتدريب
 )ب(ورش التدريب لغير أغراض الربل

 )ج(أفراد عائلن صاحب العمل الذيظ يعملوظ تحت تمرافه
 )د(العاملوظ بمو ب عقود التلمذة الصناعين

( ي وا للواير او مظ يفو ه بعد التماور مع 5( البند )21المادة )

الل نن أظ يمنع تمغيل ااحداث دوظ الخامسن عمر في الصناعات 
 والمنمآت التي تحدد بقرار منه. 

( ال ي وا تمغيل حدث دوظ الخامسن عمر تال تذا 6( البند )21المادة )

 معه ولي أمر يقيم معه في منطقن العمل. 
م الي وا تمغيل النساء في 1997( مظ تانوظ العمل للعام 19المادة )

ااعمال الم رة بالصحن كحمل ااثقال وااعمال التي تؤدي تحت 
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رض للمواد السامن أو البروده باطظ اارض والماء وكذل  ااعمال تع
 أو الحرارة التي 

 .تت اوا الحد المعقول لتحمل النساء

( تعيظ السلطن المختصن 1رة )( الفق87المادة ) -م1997تانوظ العمل    (12)

يظ لألمظ الصناعي وتبامر السلطن المختصن الرتابن على  ميع مفتم
 المصانع والعمليات الصناعين

( يكوظ لمفتش اامظ 2( الفقرة )87المادة ) -م1997تانوظ العمل 

الصناعي سلطن الدخول في أماكظ العمل أثناء ساعات العمل نهارا  أو 
ليال  وذل  للقيام بالتفتيش ، أو التحقيق في الحوادث أو فح  اآلالت 
والمواد وأخذ عينات منها أو التأكد مظ أي معلومات يراها  رورين 

مفتش اامظ  أو مظ ينوب عنه تلىالمصنع أو وكيله ويقدم صاحب 
 الصناعي كل البيانات والمعلومات التي طلبها.

 

( ي ب على صاحب المصنع أظ ال 95المادة  ) -م 1997تانوظ العمل  (13)

 يوكل أي عمل لعامل تبل تدريبه تدريبا  كافيا  

 

 

 

 -فندرج لسيادتكم النصو  اآلتين: 5،7،8،9أما بالنسبن للمواد 

المادة مظ 
 اإلتفاتين

 مالح ات التغطين التمريعين والقوانيظ

( ي ب على 97(،)96(،)95(،)94المواد ) –م 1997تانوظ العمل  (5)

ل مظ مأنه ي عله كل عامل يستخدم في كل مصنع أظ ال يقوم بأي عم
للخطر وي ب عليه أظ ينتفع بكل طره الوتاين  هو واآلخريظ عر ن

تساءة تستعمال المواد واآلالت  الممنوحن له وأظ ال يقوم بإتالف أو
 والماكينات وممتلكات المصنع.

( على تيقاف المصانع والعمليات الصناعين بواسطن 97وتن  المادة )

 السلطن المختصن:
رأت أي  اء في الممرات أو أعمال الماكينات أو اآلالت   )أ( اذا 

ا المستعملن في المصنع بحالن أو تركيب أو و ع اليمكظ مظ تستعماله
دوظ التعرض الي خطر يؤدي الى أذة  سماني أو  رر بصحن 

 العامليظ مالم يتم تصالحها أوتغيرها
)ب( عملين صناعين في طور اإلن اا أو مئ ي ري فيه العمل في 
المصنع بحالن تد يتسبب فيها ااذة ال سماني أو  رر بصحن 
الن العامليظ... وذل  حتى يتخذ صاحب العمل اإل راءات الكفيلن بإا

 الخطر .
)ج( ي وا للسلطن المختصن منع تصنيع أو تعديل أو تن اا أي ماكينن 
أو آله أو أي مئ آخر يصنع أو يعدل أو ين ا كليا  ويخمى أظ يؤدي 

 الى أذة  سماني أو  رر بصحن العامليظ.
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(... يكوظ  ابط اامظ 2( و)1( البند)90المادة )1997تانوظ العمل  (7)

عامال (  150-30متفرغ تذا كاظ عدد العامليظ مابيظ )الصناعي غير 

 ( يكوظ متفرغا .150ولو ااد عدد العامليظ مظ )

( عامل يكوظ هنال  500( لو كاظ عدد العامليظ أكثر مظ )91المادة)

ل نن أمظ صناعي برئاسن مدير المصنع وع وين رؤساء ااتسام 
 وممثليظ تثنيظ لنقابن العمال.

ى صاحب المصنع التبليغ عظ الحوادث التي ( ي ب عل92المادة )

 تحدث بالمصنع أثناء ساعات العمل أو بسببه.

 

م على أظ يكوظ 2007ين  تانوظ الخدمن المدنين القومين للعام  - (8)

 العامل الئقا  طبيا  لمغل الو يفن.

م ت راء فح  1997( مظ تانوظ العمل للعام 22يتم حسب المادة ) -

تمغيله وفي دورات دورين تحدده السلطن دوري طبي للحدث تبل 
 المختصن.

 م على الكمف الطبي1981كما نصت الئحن المصانع للعام 

(ي ب على كل صاحب مصنع أظ يعمل على ت راء الكمف الطبي 1)

الدوري للعمال الذيظ يعملوظ في المهظ اآلتين: وذل  في الفترات 
 المحددة أمام كل مهنن

 لغال والنسيج كل سنن.)أ( عمال المحالج وصناعن ا 
)ب( عمال الصناعات والعمليات التي يدخل فيها الكروم والسيانيد  

 والارنيخ والائبق والبنايظ العطري كل ستن مهور.
)ج( عمل الصناعات والعمليات التي تدخل فيها المواد الممعن  

 واإلمعاعات المؤينن كل ستن مهور. 
)د( عمال الصناعات  التي تنبعث منها ااغبره اآلتي بيانها كل سنن  

غبار  –غبار تصب السكر  –وااغبره هي : غبار السيلكاب 
 االستيبتوس.

)ه( العمال الذيظ يعملوظ في مواد أوعمليات أخري ويرة المدير  
 رورة ت راء الكمف الدوري عليهم بمو ب أمر يصدره مظ وتت 

 آلخر.
لى كل عامل يستخدم في أي عمليات الرصا  أظ يقدم ( ي ب ع2)

نفسه للطبيب المخت  وذل  للكمف عليه في الميعاد الذي يحدده 
 صاحب المصنع أو مكاظ العمل أو يحدده اإلختصاصي.

( ال ي وا تستخدام أي عامل أنهى عمله لمدة مظ الامظ في أي مظ 3)

 عمليات الرصا  تال بمهادة مظ الطبيب المخت 

 

( الفقرة 97( مظ تانوظ العمل للعام )93المادة ) –الم معات الصحين  (9)

( ي وا للوالي أو مظ يفو ه التماور مع واير الصحن بالوالين 1)

أظ يأمر بإنماء م معات صحين بالمناطق الصناعين لعالج العامليظ 
 بالمصانع واإلمراف الصحي عليهم. 
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 –تنماء الم معات الصحين ( يحدد اامر الممار تليه نفقات 2الفقرة )

مهامها وتمويل خدماتها.. كما ي وا أظ يت مظ ال وابط التي تكفل 
 لل معيات القيام بأعبائها بفاعلين.

 م.1981كما أكدت ذل  الئحن المصانع )الصحن المهنين( لسنن

  

 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:* 

 من اإلتفاقية.  13،  9،  8،  7،  6،  5لتغطية التشريعية ألحكام المواد عدم ا -

* * * 

 

 الحريات والحقوق النقابيةبشأن  1977 ( لعام 8 اإلتفاقية العربية رقم ) - ب

مظ  مهورين (  8 الل نن حول اإلتفاتين العربين رتم ) اتمكتب العمل العربي رد على مالح  وصةةةةةةةل تلى

 :التاليو اء الرد على النحو السوداظ، 

  م1977( لسنة 8اإلتفاقية رقم ) الموضوع/
برتم الصادر   15/5/2018 بتاريخ مدير عام من من العمل العربين الى خطاب ةتمار   

وترار مؤتمر العمل العربي بمأظ تقرير ل نن تطبيق تتفاتيات وتوصيات العمل  425.ح/8ح.أ/ 

العربين حول دراسن التقارير السنوين حول تتفاتيات العمل العربين محل المتابعن وبخصو  

لمختصن ( على السلطن ا8التوصين بموافاة المن من باإل راءات المتخذة  لعرض اإلتفاتين رتم )

بالتصديق ، نفيد سيادتكم بأظ اإلتفاتين  تيد الدراسن وسوف يتم رفعها لم لس الواارء ومظ ثم 

 يتم موافاة المن من بما تم حال تكتمال اإل راءات. 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

ا بما جاء في الرد، وتأمل في إستكمال اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقية على السلطة  - أخذت اللجنة علما

 المختصة بالتصديق. 

* * * 

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

مظ  مهورين (  17 الل نن حول اإلتفاتين العربين رتم ) اتمكتب العمل العربي رد على مالح  وصةةةةةةل تلى

 :التاليو اء الرد على النحو السوداظ، 
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-1، برتم الصادر ح.أ/  15/5/2018تمارة تلى خطاب مدير عام من من العمل العربين  بتاريخ 

ل المتابعن العمل العربين محسن التقارير السنوين حول تتفاتيات والذة ت مظ رأي الل نن حول درا 3/425

 -نورد اإلفادة اآلتين: 6،9والمواد  4،7،14،15،18،24وبخصو  عدم التغطين التمريعين احكام المواد 

تكسابهم مهارات تساعدهم على التكيف مع بيئتهم بأكبر تين: )يقصد بإدماج المعوتيظ، ( مظ اإلتفا4*المادة )

عنواظ )حقوه اامخا  ذوة اإلعاتن وتمتياااتهم  تدر ممكظ مظ السهولن( ورد الرد عليها بالفصل الثانى تحت

 -وتسهيالتهم وتعفاءاتهم وتنفيذها( في النصو  التالين:

)يكوظ لألمخا  ذوة اإلعاتن الحقوه  2017مظ تانوظ اامخا  ذوي اإلعاتن لسنن  (4المادة )

يها السوداظ ، وتلتام كافن واإلمتيااات واإلعفاءات بما يتفق مع المعاهدات واإلتفاتات الدولين التي صاده عل

أ هاة الدولن بتنفيذها ، ومع عدم اإلخالل بعموم ذل  يكوظ لهم الحقوه واإلمتيااات والتسهيالت واإلعفاءات 

 -علي النحو التالي :

او التخصصات العلمين بما يتناسب مع نوع اإلعاتن بما يحقق مقاصد  أ/التعليم دوظ تمييا بالمسار

 الدمج (.

الطالب مظ اامخا  ذوي اإلعاتن مع أترانهم مظ غير اامخا  ذوي اإلعاتن في مناحي د/ دمج 

التعليم المختلفن وتنفيذها مظ خالل مؤسسات التعليم العام والعالي والبحث العلمي ومعاهد ومراكا التدريب 

 المهني وتعليم الكبار والتعليم مدي الحياة ، عظ طريق تعتماد برامج مخصصن(.

النصو  فإظ دمج اامخا  ذوي اإلعاتن ملام بحكم القانوظ بدءا  بمنع تميياهم في تلقي وفي هذه 

التعليم حسب رغباتهم بما يتناسب مع نوع اإلعاتن  بكل مؤسسات التعليم ااكاديمي والفني والمهني للمستويات 

 المختلفن مع حقهم في التسهيالت واإلمتيااات.

كل دولن اإل راءات التي تكفل  تيام أصحاب ااعمال بإتخاذ التدابير (مظ اإلتفاتين : )تتحذ 7*المادة )

الخاصن باامظ الصناعي والسالمن المهنين ، وكذل  ت راء التحويرات الالامن في معدات وأدوات اإلنتاج 

 .(بما يؤمظ حمايتهم  ، ويسهل عليهم أداء عملهم المعوتوظالتي يعمل عليها 

اني  الخا  )بحقوه اامخا  ذوي اإلعاتن وتمتياااتهم وتسهيالتهم ورد الرد عليها في الفصل الث

وتعفاءاتهم وتنفيذها( بالن  علي الوسائل التيسيرين التي تسهل علي اامخا  ذوي اإلعاتن أداء عملهم كما 

 -يلي :

 

 

 ( مظ القانوظ : تعريف الوسائل التيسيرين:3المادة )

اتن علي ممارسن حياتهم علي تدم المساواة مع اآلخريظ يقصد بها أي وسيلن تعيظ اامحا  ذوي اإلع

 ويممل ذل  كافن اا هاة الفنين والتعوي ين واإللكترونين.

 (/ل/و/خ/ذ/ مظ القانوظ :4المادة )

 

توفير الوسائل التيسيرين المعقولن التي تالئم أو اع اامخا  ذوة اإلعاتن المختلفن في أماكظ  -

 العمل.

التعو ين الطبين الحركين والسمعين والبصرين والذهنين وتم يع القطاع الخا  توفير اا هاة  -

 على توفير هذه المعينات وتوطينها.
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تتخاذ التدابير الالامن لتسهيل تمكانين وصول اامخا  ذوة اإلعاتن للمبانى والطره ووسائل  -

 النقل والمرافق ااخرة.

 

دولن تعطاء ااولوين للمعاتيظ لمغل بعض الو ائف  ( مظ اإلتفاتين: )يكفل تمريع كل14*المادة )

والمهظ فى اا هاة الحكومين وغير الحكومينالتي تتالئم مع تدراتهم وتمكانياتهم(ورد الرد عليها في تانوظ 

% مظ الو ائف بالخدمن المدنين لألمخا  ذوة اإلعاتن 2م على تخصي  نسبن 2007الخدمن المدنين لسنن 

 -كما يلى:

م )تخص  الوحدات نسبن التقل عظ 2007( مظ تانوظ الخدمن المدنين القومين لسنن 24/7المادة )

%( تثنيظ بالمائن مظ الو ائف المصدتن إلستيعاب المعاتيظ مع مراعاة طبيعن ومتطلبات العمل وطبيعن 2)

 اإلعاتن(.

وه هـ على حف  حق/4م في المادة 2017كما ن  تانوظ اامخا  ذوة اإلعاتن القومى لسنن 

المختلفن   اامخا  ذوة اإلعاتن في التعييظ )حف  حقوه اامخا  ذوة اإلعاتن في التعييظ في أ هاة الدولن

وفي القطاع الخا  بما في ذل  الممروعات اإلنتا ين والتعاونين واإلستخدام الذاتى وتمغيل الخري يظ في 

 برامج تخفيف حدة الفقر وغيرها (.

مخا  ذوة اإلعاتن الحق في مغل الو ائف والمهظ في اا هاة بذل  فإظ التمريع تد كفل لأل

 الحكومين وغير الحكومين بما يالئم تدراتهم وتمكانيتهم.

 

( مظ اإلتفاتين )تسعى كل دولن إلتامن الورش المحمين للمعاتيظ مظ ذوة اإلعاتن المديدة، 15*المادة )

ب مظ تانوظ اامخا  ذوة اإلعاتن /4ها بالمادة وغير القادريظ على اإلنخراط فى حركن العمل(ورد الرد علي

م في النصو  التالين يكوظ لألمخا  ذوة اإلعاتن الحقوه واإلمتيااات والتسهيالت 2017القومى لسنن 

 واإلعفاءات على النحو اآلتى:

التأهيل وتنمين تدرات ذوة اإلعاتن المديدة أو المادو ن متى تتت ت مصلحتهم ذل  عظ طريق تنماء 

ات خاصن ، وهذا الن  يكفل لألمخا  ذوة اإلعاتن الحق في أظ تنمئ لهم الدولن مؤسسات خاصن مؤسس

 .ايتهم تحت م لن ال ماظ اإل تماعيوحم

ات اإلنتاج التى يستخدمها ( مظ اإلتفاتين ) تتخذ كل دولن اإل راءات الالامن إلعفاء أدو18*المادة )

 ء منها(.ظ في عملهم مظ الرسوم ال مركين أو  االمعاتو

 خ/ذ/4م في المادة 2017ورد الرد عليها  في  تانوظ اامخا  ذوة اإلعاتن القومى لسنن 

تعفاء اا هاة التعوي ين الطبين واإللكترونين ومعينات العمل والحركن والتعليم الخاصن باامخا  -

 ن والتخطيط اإلتتصادة.ذوة اإلعاتن مظ ال رائب والرسوم ااخرة والرسوم ال مركين، بموافقن واير المالي

تعفاء الصناعات الوطنين الخاصن بالوسائل التيسيرين مظ كافن رسوم اإلنتاج وأة  رائب أو رسوم -

 أخرة مفرو ن عليها وذل  بناء على توصين الم لس.

 

( مظ اإلتفاتين )يحدد تمريع كل دولن اإل راءات الكفيلن بتمكيظ المعاه مظ تستخدام 24*المادة )

 العامن م انا  أو بأسعار مخف ن(. المواصالت
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م ) يكوظ لألمخا  2017( مظ تانوظ اامخا  ذوة اإلعاتن القومى لسنن 4ورد الرد عليها بالمادة )

ذوة اإلعاتن الحقوه واإلمتيااات والتسهيالت واإلعفاءات بما يتفق مع المعاهدات واإلتفاتيات الدولين التى 

  هاة الدولن بتنفيذها، و............الخ(. صاده عليها السوداظ ، وتلتام كافن أ

( ملام ووا ب التنفيذ حسب ن  المادة الممار تليها 17هذا يعنى أظ كل ما ورد باإلتفاتين رتم )

 بالقانوظ.

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 من اإلتفاقية.  24،  18،  14،  7 عدم التغطية التشريعية ألحكام المواد -

 من اإلتفاقية. 9،  6والخاصة بالمواد  المالحظات السابقة للجنةالتأكيد على  -

* * * 

 جمهورية العراق -7      

 

 الخدمات االجتماعية العماليةبشأن  1983 ( لسنة 16 اإلتفاقية العربية رقم ) -

مظ  مهورين  (16الل نن حول اإلتفاتين العربين رتم ) اتمكتب العمل العربي رد على مالح  وصةةةةةةةل تلى

 :التاليو اء الرد على النحو  ،العراه

بماظ الخدمات  1983لسنن  16تم تصديق اتفاتين العمل العربين رتم توصية اللجنة/ 

اال تماعين العمالين التي اترها مؤتمر العمل العربي في دورته الحادين عمر بمو ب تانوظ 

  1985لسنن  99رتم 

ات ل نن الخبراء حول االتفاتين اعاله والمتعلقن  على مالحه نود اظ نبيظ ا اباتنا وبصدد

 – 29 – 27 – 26 – 25 – 20 – 18 – 15 –13- 12 – 3 – 1بالمواد ذات االرتام ) 

30 – 31 – 32 ) 

 

  1المادة 

المقصود بالخدمات اال تماعين العمالين تخطيط وتنفيذ مماريع الخدمات اال تماعين العامن التي 

( مظ تانوظ 80ى الطبقن العاملن باسرها في  مهورين العراه مغطاة في المادة  )تعود بالنفع عل

 1971لسنن  39ال ماظ اال تماعي للعمال رتم 

 3المادة 
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مغطاة مظ الناحين التمريعين ولكظ يصعب تطبيقها بسبب الو ع السياسي الى  انب الو ع 

وباالمكاظ تطبيقها حال تحسظ االو اع االتتصادي حال دوظ تطبيق هذه المادة مظ االتفاتين 

 في البلد.

 13و  12المادة 

يو د صندوه في دائرة التقاعد وال ماظ اال تماعي يسمى صندوه التامينات اال تماعين 

ويوفر هذا الصندوه تاميظ الخدمات اال تماعين والثقافين ل ميع العامليظ في  مهورين العراه 

 2006لسنن  8رة رتم مظ تانوظ الواا 13مغطاة في الماد 

 سادسا 13اوال و  6وتم تغطين المادتيظ في ممروع التامينات اال تماعين في المواد 

% في صندوه ال ماظ للخدمات اال تماعين فيما يخ  مساهمن صاحب 4تم تخصي  نسبن  -1

 2/ 27% استنادا م25العمل 

% 22صاحب العمل  % صندوه ال ماظ للخدمات اال تماعين فيما يخ  مساهمن2ونسبن  -2

 3/  27المادة 

 اما في ممروع التامينات اال تماعين 

% في صندوه ال ماظ للخدمات اال تماعين فيما يخ  مساهمن 2تم تخصي  نسبن   -1

 /سادسا في ممروع التامينات اال تماعين. 13% م25صاحب العمل 

/  6% م12العمل  % في صندوه التامينات اال تماعين فيما يخ  نسبن صاحب0,5ونسبن  -2

 اوال في ممروع التامينات اال تماعين

 

 15المادة 

 27في مايخ  النسب المادة  1971لسنن  39مغطاة في احكام ال ماظ اال تماعي رتم  -1

 % مظ صاحب العمل 12% ونسبن 5يستقطع مظ العامل 

ى  ميع مظ تانوظ العمل يسري عل 3اما في مايخ  المنمات الصغيرة مغطاة في المادة  -2

العمال في  مهورين العراه وكل مايسري في تانوظ العمل يسري على تانوظ التقاعد 

 وال ماظ.

 18المادة 

 مظ مسودة  تانوظ التامينات اال تماعين  96تم تغطين باحكام المادة 
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 20المادة 

 التساهم الدولن في الدعم المالي -1

ماعدا  منه 13امينات اال تماعين في المادة وتم تغطين احكام هذه المادة في مسودة تانوظ الت -2

 1ماورد في الفقرة 

 23المادة 

ات لتقديم فروع لل ماظ في المحاف تلى ا بالنسبن يتولى م لس ادارة الصندوه هذه المهمن ام

وفي  1971لسنن  39فقرة ج مظ تانوظ  7الخدمات اال تماعين العمالين  مغطاة باحكام المادة 

 مظ ممروع تانوظ التامينات اال تماعين 10المادة 

 24المادة 

اظ الخدمات اال تماعين التي تقدم وفق احكام تانوظ ال ماظ اال تماعي تقدم للعمال 

الم مونييظ وليس للكل المواطنيظ في العراه النها خدمات للطبقن العاملن المممول بقانوظ 

اعد وال ماظ اال تماعي مسؤولن عظ تقديم الخدمات ودائرة التقالعمل وال ماظ اال تماعي 

 اال تماعين

 1971لسنن  39( مظ تانوظ 84و 83و 82و  81مغطاة باحكام المواد ) 

 25المادة 

 1971لسنن  39مظ تانوظ ال ماظ اال تماعي رتم  81مغطاة باحكام المادة 

  26المادة 

لخدمات اال تماعين التي تقدمها  ريبن الدخل والتستوفى ا ور االتخ ع ا ور العمال تلى 

 الدائرة 

 1971لسنن  39مظ تانوظ  41مغطاة باحكام المادة 

 27المادة 

  1971لسنن  39مظ تانوظ ال ماظ اال تماعي رتم  85مغطاة بمو ب احكام المادة  -1

 متوتف العمل بها بسبب الو ع االمني والسياسي في البالد -2
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 29المادة 

 1971لسنن  39التقاعد وال ماظ اال تماعي مظ تانوظ  جفقرة  82مغطاة باحكام المادة 

  30المادة 

م لس ادارة الصندوه يمثل الهيئن لدعم الخدمات اال تماعين وتم ايادة اسهام ممثليظ  -1

 العمال في  لسات ادارة الصندوه

 / اوال ي 9 تم تغطين في ممروع التامينات اال تماعين في المادة -2

 31المادة 

 سيتم االخذ بذل  مستقبال بعقد اتفاتات مع الدول.

 32المادة 

 ات السنويناءسيتم تاويد مكتب العمل العربي باالحص

و هن ن رنا انه باالمكاظ تطبيق بنود االتفاتين مستقبال حال تحسظ ال روف االمنين 

لتامينات مغطاة في مسودة تانوظ االغير ئمن  وت ميظ المواد االتفاتين واالتتصادين المال

 اال تماعين .

ومرفقه  10/6/2018( في 10142كتاب قسم العالقات العربية والدولية ذي العدد ) :الرابعالموضوع 

( 9ومرفقه االتفاقية رقم ) 15/5/2018( في 11/562أ/2منظمة العمل العربية ذي العدد)كتاب 

 .2018والمطلوب االجابة خالل مدة التتجاوز نهاية شهر ايلول  1977لسنة 

( 11/562أ/2نرافق ربطا اال ابن بمأظ كتاب من من العمل العربين ذي العدد) -توصية اللجنة:

 (.3. ملحق رتم )1977( لسنن 9حول االتفاتين رتم ) 15/5/2018في 

( االعانات والخطط والسياسات لتقديم دخل الضمان االساسي لكبار السن من عمر 2جدول رقم )اما بشأن 

(15-65.) 

نات االعا
 ,الخطط,السياسات

اعانات للفئات  البطالن
 ال عيفن والمت ررة

اعانات ذوي 
 االحتيا ات الخاصن

سياسن التمغيل 
:الو ائف العامن ,دعم 

التمغيل ,التدريب 
 المهني 

سياسن التمغيل 
 الوطنين 

  

السياسات االتتصادين 
: المؤسسات 

استيراتي ين التخفيف 
مظ الفقر /برنامج 

برنامج التأهيل 
 الم تمعي 

برنامج التأهيل 
 الم تمعي
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المتوسطن والصغيرة 
,القروض الصغيرة 

 مين ,الخ,التنمين االتلي

صندوه دعم 
 المماريع الصغيرة

 اسم االعانن /ال ماظ-1

 .برنامج التأهيل الم تمعي -أ
 2009ولغاين  2007برنامج القروض الصغيرة للفترة مظ سنن -ب

 للتخفيف مظ الفقربرنامج االستيراتي ين الوطنين  -ج

 برنامج صندوه دعم المماريع الصغيرة المدرة للدخل -د

 فئن االفراد الممموليظ بالحماين ونوعين النماط -2

النساء  /50اوال: برنامج التأهيل الم تمعي /مملت الفئات )المعوتيظ الذيظ التقل نسبن العوه لديهم عظ 

 ولن براتب الرعاين اال تماعين.المعيالت اسرهظ )االرملن والمطلقن ( غير الممم

 ثانيا:برنامج صندوه دعم المماريع الصغيرة المدرة للدخل /وممل الفئات:

 العاطلوظ عظ العمل المس ليظ في تاعدة البيانات الخاصن بدائرة التمغيل والقروض-

 المه روظ. -

 المممولوظ بالتأهيل الم تمعي. -

 .2012لسنن 10تانوظ دعم المماريع رتم  اصحاب المماريع القائمن المممولن بأحكام -

 برنامج االستيراتي ين الوطنين للتخفيف ظ الفقر/اهم الفئات المممولن هم : -ثالثا:

 العاطلوظ عظ العمل المس لوظ وغير المس ليظ.-

 % فصاعدا.50المعاتوظ ونسبن عوتهم  -

 المه روظ العائدوظ الى محل سكناهم. -

 ت السرهظ.االرامل والمطلقات المعيال -

 المت رروظ مظ العمليات االرهابين والمطلق سراحهم. -

 معيلو االسر غير المستقرة والذيظ يعيموظ في مناطق الطمر الصحي. -

 2009ولغاين  2007رابعا/برنامج القروض الصغيرة للفترة مظ سنن 

ين واصحاب المحال ومملت فئات العاطليظ الخري يظ الذيظ انقطعت عنهم اعانن مبكن الحماين اال تماع
)العوائل المت ررة مظ 2008المت ررة المه ريظ العائديظ الى محل سكناهم( وا يف لهم فيما بعد سنن 

  راء االعمال االرهابين مظ فقدوا معيال لهم المعاتيظ االرامل والمطلقات(.

مظ االفراد الممموليظ ادنى مبلغ او مبالغ  ماظ لالعانن النقدين او كم االعانن حسب النوع ) لكل فئن  -3

 بالحماين(.
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 مالييظ.5-3برنامج التأهيل الم تمعي مابيظ  -اوال:

 مليوظ.20-8برنامج صندوه دعم المماريع الصغيرة مابيظ  -ثانيا:

 .10-8برنامج استيراتي ين التخفيف مظ الفقر مابيظ  -ثالثا:

معدل عدد االفراد الفعلي الذيظ يتقا وظ ادنى مبالغ او مبلغ اعانن )عدد المعامالت المن اة مظ  -4

 (.    27052لبغداد والمحاف ات ) 31/3/2018ولغاين  24/11/2013

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 . المالحظات السابقة للجنةالتأكيد على  -

 ن يكون الرد وفق نموذج تقرير المتابعة المرسل من قبل مكتب العمل العربي. تؤكد اللجنة على ضرورة أ -

* * * 

 

 دولة فلسطين -8    

 

 المرأة العاملةبشأن  1976 سنة( ل 5 اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

، دولن فلسطيظمظ (  5 الل نن حول اإلتفاتين العربين رتم ) اتمكتب العمل العربي رد على مالح  وصل تلى

 :التاليو اء الرد على النحو 

 القسم األول

 بيانات عامة 

 1976( لسنة 5يرجى بيان النص التشريعي الذي صدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقية العربية رقم ) -1

 بشأن المرأة العاملة.

اإلنسةةاظ وحرياته ااسةةاسةةين حقوه  -1وتعديالته، والتي ن  " 2003( مظ القانوظ ااسةةاسةةي المعدل لسةةنن 10المادة )

تعمل السةةةةةةلطن الوطنين الفلسةةةةةةطينين دوظ تبطاء على االن ةةةةةةمام تلى اإلعالنات والمواثيق  -2ملامن ووا بن االحترام. 

 .اإلتليمين والدولين التي تحمي حقوه اإلنساظ"

ة، وكذلك بيان التطبيق يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصةةةوص التشةةةريعية السةةةارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقي -2

 الخ(. –اللوائح  –العملي لتلك النصوص التشريعية )القرارات الوزارية 

 



280 

  
 

المعمول به وال سةةةيما أحكام الباب السةةةابع منه، وترار واير العمل رتم  2000( لسةةةنن 7تانوظ العمل الفلسةةةطيني رتم )

( لسةةنن 14فيها، وترار م لس الواراء رتم ) بااعمال الخطرة او المةةاتن التي يح ر تمةةغيل النسةةاء 2004( لسةةنن 2)

 : بن ام عمل النساء ليال . مرفق طيه الن اميظ، ونورد أحكام الباب السابع 2003

 ( وفقا  احكام هذا القانوظ واان من الصادرة بمقت اه يح ر التمييا بيظ الر ل والمرأة. 100المادة )

 ( 101المادة )

ساعات عمل ت افين أثناء  -2ل الخطرة أو الماتن التي يحددها الواير. ااعما -1يح ر تمغيل النساء في: 

 ساعات الليل فيما عدا ااعمال التي يحددها م لس الواراء.  -3الحمل والستن أمهر التالين للوالدة. 

 ( على المنمأة توفير وسائل راحن خاصن بالعامالت. 102المادة )

 ( 103المادة )

أم ت في العمل تبل كل والدة مدة مائن وثمانيظ يوما  الحق في ت ااة و ع لمدة للمرأة العاملن التي  -1

ال ي وا فصل المرأة العاملن بسبب  -2عمرة أسابيع مدفوعن اا ر منها ستن أسابيع على ااتل بعد الوالدة. 

 ( أعاله تال تذا ثبت أنها امتغلت بعمل آخر خاللها.1اإل ااة المذكورة في الفقرة )

 ( 104) المادة

للمرأة المر ع الحق بفترة أو فترات ر اعن أثناء العمل ال تقل في م موعها عظ ساعن يوميا  لمدة سنن  -1

 ( أعاله مظ ساعات العمل اليومين. 1تحتسب ساعن الر اعن المذكورة في الفقرة ) -2مظ تاريخ الو ع. 

( وفقا  لمصلحن العمل ي وا للمرأة العاملن الحصول على ت ااة بدوظ أ ر لرعاين طفلها أو 105المادة )

 لمرافقن او ها. 

 ( على المنمأة أظ تعلق في مكاظ العمل ااحكام الخاصن بتمغيل النساء. 106المادة )

ا قوة النفاذ بمجرد التصديق يرجى بيان النص التشريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصادق عليه -3

 عليها مع بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

( مظ القانوظ ااساسي سالفن الذكر 10ال يو د مثل تل  النصو  التمريعين لدينا في الوتت الراهظ سوة ن  المادة )

ن ووا بن االحترام، وتعمل الدولن دوظ ابطاء عمل االن ةةمام والتي مفادها أظ "حقوه االنسةةاظ وحرياته ااسةةاسةةين ملام

 والدولين التي تحمل حقوه اإلنساظالى اإلعالنات والمواثيق اإلتليمين 

 يرجى بيان النص التشريعي الذي يحدد مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية. -4

 ال يو د.

 هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين أعدادكم لهذا التقرير؟ وذلك  -5

ا مع أحكام المادة )  ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.17تمشيا

 نعم 
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 في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجي ذكر المنظمات التي تم التنسيق معها.

 

 واتحاد الغرف الت ارين الصناعين.االتحاد العام لنقابات عمال فلسطيظ، االتحاد العام لعمال فلسطيظ، 

 القسم الثاني

 ارية التي تغطي أحكام االتفاقية التشريعات الس

  األوليالمـــادة 

 " نطاق التطبيق "

تمةةةةتمل هذه التمةةةةريعات على  ي ب العمل على مسةةةةاواة المرأة والر ل في كافن تمةةةةريعات العمل، كما ي ب أظ

 ااحكام المن من لعمل المرأة، وذل  في كافن القطاعات بصفن عامن وعلى ااخ  في تطاع الاراعن.

 

 بيان ما يلي: يرجى

 هل تتضمن تشريعات العمل في دولتكم الموقرة احكاما خاصة بعمل المرأة؟ -1

 نعم

 

 قطاعات العمل؟هل تشمل االحكام الُمنِظمة لعمل المرأة كافة  -2

 نعم

 هل تنص تشريعات العمل في دولتكم الموقرة على المساواة بين المرأة والرجل؟ -3

 نعم 

 

 في حالن اإل ابن ب)ال(، ير ي بياظ القطاعات المستثناة.

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

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على حكم هذه المادة 

وفقا  احكام هذا القانوظ واان من الصادرة بمقت اه  والتي ن  " 2000( لسنن 7( مظ تانوظ العمل رتم )100المادة )

 يح ر التمييا بيظ الر ل والمرأة". 
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 الثانيةالمـــادة 

 " االستخدام واألجور"

ي ب العمل على  ةةةماظ تكافؤ الفر  في االسةةةتخدام بيظ الر ل والمرأة، في كافن م االت العمل، عند تسةةةاوة 

 عدم التفرتن بينهما في الترتي الو يفي.المؤهالت والصالحين، كما ي ب مراعاة 

 

 بيان ما يلي: يرجى

 التي تضمن تكافؤ الفرص في االستخدام بين الرجل والمرأة؟ النصوص -1

العمل حق لكل مواطظ تادر عليه، تعمل السةةةلطن  ( مظ تانوظ العمل وهي عامن تمةةةمل كال ال نسةةةيظ ونصةةةها "2المادة )

 .الوطنين على توفيره على أساس تكافؤ الفر  ودوظ أي نوع مظ أنواع التمييا"

 ما هي النصوص التي تتضمن عدم التفرقة في الترقي الوظيفي؟  -2

اسةةةلفنا يو د نصةةةو  ال يو د نصةةةو  تانونين تتناول هذه المسةةةألن بالمةةةكل الصةةةريل الذي تتسةةةاءلوظ عنه وتنما وكما 

 .(  مظ تانوظ العمل100( و )2تح ر التمييا والتي ذكرت في المواد )

 

 الثالثةالمــادة 

ي ب العمل على  ةةةةماظ مسةةةةاواة المرأة والر ل في كافن مةةةةروط و روف العمل، و ةةةةماظ منل المرأة العاملن 

 اا ر المماثل ا ر الر ل، وذل  عظ العمل المماثل.

 بيان ما يلي: يرجى

 في كافة شروط وظروف العمل؟ اإلجراءات المتخذة لضمان مساواة المرأة والرجل -1       

اإل راءات المتخذه ل ةةةةةةةماظ مسةةةةةةةاواة الدخل والمرأة هي ذات اإل راءات التي يتبعها  هاا التفتيش في مراتبن تطبيق 

 .احكام تانوظ العمل بم مله

 

 الضمانات لمنح المرأة العاملة األجر المماثل ألجر الرجل عند تماثل العمل.  -2

 ( مظ تانوظ العمل .100فقط حكم عام استنادا  للمادة )

 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 وفقا  احكام هذا القانوظ واان من الصادرة بمقت اه يح ر التمييا بيظ الر ل والمرأة". ( ونصها "100المادة )
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 الرابعةالمادة 

 " التعليم والتوجيه والتدريب "

ي ب العمل على  ةةةةةةةماظ تتاحن الفر  للمرأة العاملن على تدم المسةةةةةةةاواة مع الر ل، في كافن مراحل التعليم، 

 المهني، تبل وبعد االلتحاه بالعمل.وكذل  في التو يه والتدريب 

 يرجى بيان ما يلي:

 

 ضمانات تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في كافة مراحل التعليم. -1

بمأظ التعليم العالي،  2018( لسنن 6وتعديالته، والقرار بقانوظ رتم ) 2003القانوظ ااساسي المعدل لسنن 
  التربين والتعليم العام م بمأظ2017( لسنن 8و القرار بقانوظ رتم )

 

 ضمانات المساواة بين المرأة والرجل في التوجيه والتدريب المهني قبل وبعد االلتحاق بالعمل. -2

 .ال يو د ن  خا  بالمرأة وتخ ع لألحكام العامن في الفصل الثاني مظ الباب الثاني مظ تانوظ العمل

 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

"التعليم حق لكل مواطظ، وتلاامي حتى نهاين المرحلن ااسةةةةةاسةةةةةين على ااتل  ( منه24/1القانوظ ااسةةةةةاسةةةةةي: المادة )

 وم اني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامن".

يقصةةةد بالتو يه المهني النمةةةاطات التي تهدف تلى  -1لغرض تطبيق أحكام هذا الفصةةةل: ( منه 18تانوظ العمل: المادة )

يقصةةد بالتدريب المهني  -2تو يه العمال لفر  العمل والتدريب المتاحن التي تتناسةةب مع مهاراتهم وميولهم وتدراتهم. 

مظ اكتسةةةةةةةاب المهارات والقدرات  النمةةةةةةةاطات التي تهدف تلى توفير احتيا ات التنمين مظ العمال المدربيظ. وتمكينهم

 الالامن وتطويرها بصفن مستمرة. 

تتولى الواارة دمج التعليم المهني والتقني في تطار البرنامج  ( منه "9/3م: المادة )2017( لسةةةنن 8القرار بقانوظ رتم )

 لالامن".الدراسي مظ الصف السادس للصف التاسع، بما ي مظ تكساب الطلبن الخبرات والمهارات التقنين ا

التعليم العام حق لكل فرد متى اسةةةةتوفى مةةةةروط االلتحاه التي " ( منه2: المادة ) 2018( لسةةةةنن 6بقانوظ رتم )القرار 

 رسن حق الفرد في التعليم العالي"تحددها الواارة والمؤسسن بما ال يقف حائال امام مما

 

 الخامسةالمادة 

عظ م ال -المسموح بها-المرأة العاملن بعد فترات انقطاعهاي ب العمل على  ماظ توفير تسهيالت تعادة تدريب 

 العمل.
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 يرجى بيان ما يلي:

  يرجي بيان التسهيالت المقدمة للمرأة العاملة إلعادة تدريبها بعد فترات انقطاعها المسموح بها عن مجال العمل؟ 

 .ال يو د مثل هذه النصو  القانونين

  ذلك.يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على 

 ال يو د

 

 السادسةالمادة 

 " ظروف العمل وحماية المرأة "

مريع في كل  ماتن أو ال ارة بالصحن أو ااخاله التي يحددها الت ساء في ااعمال الخطرة أو ال مغيل الن يح ر ت

 دولن.

 

 يرجى بيان ما يلي:

  الضارة بالصحة أو األخالق /الشاقة/هل ينص تشريع العمل على حظر تشغيل النساء في األعمال )الخطرة( . 

 نعم 

 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

ااعمال الخطرة أو المةةةةةاتن التي يحددها  -1يح ر تمةةةةةغيل النسةةةةةاء في:  ( مظ تانوظ العمل ونصةةةةةها "101/1المادة )

 الواير".

 المرفق مع هذه االستمارة كما اسلفنا. 2004( لسنن 2ترار واير العمل رتم )

 

 السابعةالمادة 

ال ي وا تمغيل النساء ليال، وتحدد ال هات المختصن في كل دولن، المقصود بالليل طبقا لما يتممى مع  و وموتع 

 وتقاليد كل بلد، وتستثنى مظ ذل  ااعمال التي يحددها التمريع في كل دولن.

 يرجى بيان ما يلي:

 تشغيل النساء ليالا؟هل ينص تشريع العمل في دولتكم الموقرة على حظر  -1

 نعم 
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 ماهي ساعات الليل المحددة في التشريع التي يحظر تشغيل النساء خاللها؟ -2

 .مظ الثامنن مساءا  الى السادسن صباحا  

 ماهي االعمال التي يستثنيها التشريع من حظر تشغيل النساء ليالا؟ -3

الصحن، وسائل االعالم، ورعاين المسنيظ وااطفال الفناده والمطاعم والمسارح والمقاهي وصاالت الموسيقى، وتطاع 

وااليتام، والمحال الت ارين في ااعياد، وال رد السةةنوي والمواانات، والمطارات، ومةةركات الطيراظ، ولتالفي خسةةارة 

 .محققن، وحاالت الطوارئ

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

سةةةاعات الليل فيما عدا ااعمال التي يحددها  -3يح ر تمةةةغيل النسةةةاء في  ( مظ تانوظ العمل ونصةةةها :"101/3المادة )

 م لس الواراء"

 بن ام عمل النساء ليال  المرفق مع هذه االستمارة. 2003( لسنن 14مظ ترار م لس الواراء رتم )( 1المادة )

 

 الثامنةالمادة 

للح انن بمفرده، أو باالمترا  مع منمأة، ي ب على صاحب العمل في المنمآت التي تعمل فيها نساء، تهيئن دار 

 أو منمآت أخرة.

 ويحدد تمريع كل دولن مروط تنماء ومواصفات ون ام دور الح انن.

 يرجى بيان ما يلي:

 على إلزام المنشآت التي تعمل فيها نساء بتهيئة دار للحضانة؟التشريع هل ينص  -1

 ال 

 

 ومواصفاتها ونظامها؟هل يحدد التشريع شروط إنشاء دور الحضانة  -2

 ال 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 ال يو د

 

 التاسعةالمادة 

ناء الفترة ااخيرة للحمل، وفى الفترة ااولى  لن أث عام ها المرأة ال ي ب العمل على تخفيف ااعمال التي تكلف ب

 عقب الوالدة، ويح ر تمغيلها ساعات ت افين في الفترات المذكورة.
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 يرجى بيان ما يلي:

ناء الفترة األخيرة للحمل؟ وفى  -1 هل ينص التشةةةةةةةريع على تخفيف األعمال التي تكلف بها المرأة العاملة اث

 الفترة األولى عقب الوالدة؟

 ال 

 في حالن اإل ابن ب)نعم(، ما هي الفترات المذكورة في التمريع؟

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

 

 هل ينص التشريع على حظر تشغيل المرأة في الفترات المذكورة في هذه المادة ساعات عمل اضافية؟ -2

 نعم 

 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

الحمل والستن أمهر ساعات عمل ت افين أثناء  -2 يح ر تمغيل النساء في( مظ تانوظ العمل ونصها "101/2المادة )

 .التالين للوالدة"

 

 العاشرةالمادة 

 " رعاية األمومة "

للمرأة العاملن الحق في الحصةةول على ت ااة بأ ر كامل تبل وبعد الو ةةع، لمدة ال تقل عظ عمةةرة أسةةابيع، على 

 المذكورة.أال تقل مدة هذه اإل ااة بعد الو ع عظ ستن أسابيع، ويح ر تمغيلها تبل انق اء المدة 

 

 يرجى بيان ما يلي:

 ينص التشريع على حق المرأة العاملة في إجازة بأجر كامل قبل وبعد الوضع؟ هل -1

 نعم 

 

 ما هي مدة االجازة؟ قبل وبعد الوضع؟ -2

 .عمرة أسابيع منها ستن أسابيع على ااتل بعد الوالدة
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 اجازة الوضع؟هل ينص التشريع على حظر تشغيل المرأة قبل انقضاء مدة  -3

 ال 

 المادة الحادية عشرة

تمنل المرأة العاملن ت ااة مر ين خاصن، في حالن المرض النا م عظ الحمل أو الو ع طبقا لما يحدده التمريع 

 في كل دولن، وذل  مع مراعاة عدم احتساب هذه اإل ااة مظ بيظ اإل ااات المر ين المنصو  عليها في القانوظ.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل ينص التشريع على منح المرأة العاملة اجازة مرضية خاصة في حالة المرض الناجم عن الحمل أو الوضع؟ -1

 ال 

 هل ينص التشريع على احتساب هذه اإلجازة الخاصة بين اإلجازات المرضية المنصوص عليها في القانون؟ -2       

 ال 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 ال يو د

 الثانية عشرةالمادة 

يح ر فصةةةةل المرأة العاملن أثناء حملها أو تيامها بإ ااة الو ةةةةع، أو أثناء ت ااتها المر ةةةةين بسةةةةبب الحمل أو 

 الو ع.

 

 يرجى بيان ما يلي:

هل ينص التشريع على حظر فصل المرأة العاملة اثناء الحمل، وكذلك اثناء اجازة الوضع واإلجازات المرضية بسبب  -

 الوضع؟ الحمل أو

 .نعم ولكظ الحماين  د الفصل اثناء ت ااة الو ع فقط 

 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

( 1ال ي وا فصةةةةل المرأة العاملن بسةةةةبب اإل ااة المذكورة في الفقرة ) -2( مظ تانوظ العمل ونصةةةةها "103/2المادة )

 .أعاله تال تذا ثبت أنها امتغلت بعمل آخر خاللها"
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 الثالثة عشرةالمادة 

 " اإلجازات الخاصة "

لكال الاو يظ العامليظ، الحق في الحصةةةةةةول على ت ااة بدوظ أ ر، لمرافقن اآلخر في حالن انتقاله تلى مكاظ آخر 

 غير مكاظ العمل ااصلي، في داخل الدولن أو خار ها، ويتر  تحديد الحد ااتصى المصرح به لتمريع كل دولن.

 

 يلي:يرجى بيان ما 

هل ينص التشةةةةةريع على الحق لكال الزوجين العاملين في الحصةةةةةول على إجازة بدون أجر لمرافقة اآلخر في حالة  -1

 انتقاله إلى مكان آخر غير مكان العمل األصلي؟ 

 .نعم ولكظ الحق مكفول للاو ن فقط دوظ الاوج 

 هل يقتصر الحق في اإلجازة على العمل داخل الدولة أم يشمل كذلك االنتقال للعمل خارج الدولة؟  -2

 .ن  عام بدوظ تحديد

 التشريع المدة القصوى لإلجازة؟  هل يحدد -3

 ال 

 في حالن اإل ابن ب)نعم(، ما هي هذه المدة؟

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

 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

وفقا  لمصةةةةةةلحن العمل ي وا للمرأة العاملن الحصةةةةةةول على ت ااة بدوظ أ ر ( مظ تانوظ العمل ونصةةةةةةها "105المادة )

 .لها أو لمرافقن او ها"لرعاين طف

 

 الرابعة عشرةالمادة 

للمرأة العاملن الحق في الحصةةةةةول على ت ااة بدوظ أ ر للتفرغ لتربين أطفالها، وذل  طبقا للمةةةةةروط والمدة التي 

 يحددها التمريع في كل دولن، ويحتف  للمرأة العاملن بو يفتها خالل هذه اإل ااة.

 يرجى بيان ما يلي:

 

 التشريع على حق المرأة العاملة في اجازة بدون اجر للتفرغ لتربية اطفالها؟هل ينص  -1

 نعم 
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 ما هي مدة هذه اإلجازة وشروط الحصول عليها؟ -2

 ال يو د مدة لإل ااة،

 .وممترطن بمصلحن العمل

 هل تحتفظ المرأة العاملة بوظيفتها خالل هذه االجازة؟ -3

 نعم 

  على ذلك.يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة 

وفقا  لمصةةةةةةلحن العمل ي وا للمرأة العاملن الحصةةةةةةول على ت ااة بدوظ أ ر ( مظ تانوظ العمل ونصةةةةةةها "105المادة )

 .لرعاين طفلها أو لمرافقن او ها"

 الخامسة عشرةالمادة 

 " الضمانات االجتماعية "

 لألمومن.ي ب أظ يممل تمريع التأمينات اال تماعين الخا  بكل دولن، تأمينا خاصا  

 يرجى بيان ما يلي:

 هل ينص تشريع التأمينات االجتماعية على تأمين خاص لألمومة؟ -

 نعم 

 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 :2016( لسنن 19ترار بقانوظ بمأظ ال ماظ اال تماعي رتم )

القرار  هذا احكام وفقا   أسبوعا   عمر اثني لمدة أمومن ت ااة على الحصول عليها للمؤمظ يحق . 1( ونصها"90المادة )

 مسددة تكوظ مريطن أظ عليها، المؤمظ لوالدة المتوتع التاريخ يحدد الذي الطبي المر ع تقرير على بناء   بقانوظ،

 المادة، هذه مظ (1للفقرة) وفقا   اامومن ت ااة تممل . 2. .اامومن إل ااة السابقن السنن خالل أمهر ثالثن المتراكات

 .الوالدة" بعد أسابيع سبعن عظ تقل وال الوالدة، تبل أسابيع متصلن خمسن على مدتها تايد ال ت ااة فترة

( 90) المادة في الواردة لألسباب اامومن ت ااة في عملها عظ تغيبت التي عليها للمؤمظ يحق( ونصها "91المادة )

 هذا مظ

 تم فيها التي ااخيرة أمهر للثالثن وفقا   المهري الراتب متوسط يعادل مهري براتب االنتفاع بقانوظ القرار

 .اامومن" ت ااة تبل االمتراكات تسديد
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 السادسة عشرةالمادة 

 للمرأة العاملن الحق في ال مع بيظ أ رها أو معامها، وبيظ معامها عظ او ها بدوظ حد أتصى. -أ

 معامه عظ او ته بدوظ حد أتصى.لاوج المرأة العاملن الحق في ال مع بيظ أ ره أو معامه، وبيظ  -ب

 اوالد المرأة العاملن الحق في ال مع بيظ معامهم عظ والدهم، ومعامهم عظ والدتهم بدوظ التقيد بحد أتصى. -ج

 

 يرجى بيان ما يلي:

هل يضةةةمن تشةةةريع التأمينات االجتماعية للمرأة العاملة الحق في الجمع بين اجرها أو معاشةةةها وبين معاشةةةها عن  -1

 ون حد أقصي؟زوجها د

 نعم 

 

 هل هذا الحق مضمون للزوج كذلك؟ -2

 نعم 

 هل لألوالد حق الجمع بين معاشهم عن والدهم ومعاشهم عن والدتهم؟ وبدون التقيد بحد اقصى؟ -3

 نعم 

 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.

 : " 2016( لسنن 19( مظ القرار بقانوظ بمأظ ال ماظ اال تماعي رتم )97المادة )

 وأين بقانوظ، القرار هذا أحكام بمو ب عليها المنصةةةةةو  الوفاة أو الع ا أو التقاعد رواتب بيظ ال مع ي وا .1

 .أخرة تمريعات أين توفرها الوفاة أو الع ا أو للميخوخن تقاعدين رواتب

 بقانوظ، القرار أحكام هذا بمو ب بينهما ال مع الع ا وراتب التقاعدي الراتب مظ المسةةةةةتفيد عليه للمؤمظ يحق .2

 وفي بقانوظ، القرار هذا أحكام التقاعد بمو ب لراتب اادنى الحد  ةةةعف اإل مالي الم موع يت اوا أال مةةةريطن

 أيهما له، يدفع بقانوظ القرار هذا في عليه المنصةةو  التقاعدي للراتب اادنى الحد  ةةعف منهما أي ت اوا حال

 .أعلى

 عظ الوفاة النات ن راتب في ونصيبهما الع ا راتب أو /و التقاعدي الراتب بيظ ال مع لألرملن أو لألرمل يحق .3
 .عليه المؤمظ العامل وفاة

 مظ تليهم التي  تؤول الع ا راتب أو /و التقاعد راتب مظ أنصبتهم بيظ ال مع المستحقيظ والبنات لألوالد يحق .4
 .المتوفييظ والديهما

 راتب الع ا أو /و التقاعد راتب أو مهنته مظ الدخل أو عمل مظ اا ر بيظ ال مع الوالديظ مظ اي يحق .5
 .المتوفييظ ابنته أو /و ابنه مظ تليه يؤول الذي الوفاة راتب مظ ونصيبه له، المخص 

 .المتوفييظ وابنته ابنه وفاة راتب مظ نصيبه بيظ ال مع الوالديظ مظ اي يحق .6
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  مع حاالت وت افن المادة، هذه في الواردة القيمن ايادة الم لس تنسيب على بناء   الواراء لم لس يحق .7
 .بقانوظ القرار هذا في عليها المنصو  للرواتب  ديدة
 

 المادة السابعة عشرة

 كل دولن المقصود بااسرة. لألسرة أظ تستفيد مظ التأميظ الصحي الخا  بالمرأة العاملن، ويحدد التمريع في

 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل ينص التشريع على حق األسرة في االستفادة من التأمين الصحي الخاص بالمرأة العاملة؟ -1

 نعم 

 

 هل يحدد التشريع المقصود باألسرة؟ -2

 نعم 

 

 في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجي بيان المقصود باألسرة.

 .ااحوال المخصينيخ ع تعريف االسرة لقانوظ 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 .ن ام التأميظ الصحي لكل مؤسسن على حدة بما ي منه مظ مروط

 

 المادة الثامنة عشرة

 للمرأة العاملن الحق في الحصول على المنل العائلين، وذل  في حالن تعالتها اوالدها ولاو ها تذا كاظ عا اا.

 يلي:يرجى بيان ما 

 هل ينص التشريع على حق المرأة العاملة في الحصول على المنح العائلية؟ -1

 ال 

 ما هي شروط حصول المرأة العاملة على المنح العائلية؟ -2

 ال يو د.

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 ال يو د
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 المادة التاسعة عشرة

 " " استحقاقات المرأة العاملة في حالة االستقالة

للمرأة العاملن الحق في الحصةةول على كامل حقوتها في مكافآة نهاين الخدمن أو المعاش أو أين اسةةتحقاتات أخرة، 

التي حددها التمريع في  في حالن استقالتها بسبب الاواج أو اإلن اب، على أظ تبدة رغبتها في االستقالن، في خالل المدة

 كل دولن.

 يرجى بيان ما يلي:

التشةةةةريع على حق المرأة العاملة في الحصةةةةول على حقوقها في مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش أو أية هل ينص  -1

 مستحقات أخرى في حالة استقالتها بسبب الزواج أو اإلنجاب؟

 .نعم  تخ ع لألحكام العامن في القانوظ وليس مرتبطا بأسباب كالاواج او االن اب وتنما برغبتها في االستقالن مظ العمل 

 هل يحدد التشريع مدة معينة لتقديم المرأة استقالتها؟ -2

 نعم 

 في حالن اإل ابن ب)نعم(، ما هي هذه المدة؟

 ( يوما لمظ يتقا ى أ ره مهريا ، واسبوع لمظ يتقا ى أ ره اسبوعيا .30فترة االمعار هي )

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

ينتهي عقد العمل الفردي في أي مظ الحاالت اآلتين: بناء  على رغبن العامل، ونصةةةةةها: "( مظ تانوظ العمل 35/4المادة )

بأسبوع تذا كاظ  -بمهر تذا كاظ يتقا ى أ ره على أساس مهري. ب -مريطن تخطار صاحب العمل خطيا  تبل التر : أ

 يتقا ى أ ره على أساس يومي أو أسبوعي أو بالقطعن أو بالعمولن".

ي وا للعامل تر  العمل بعد تمةةةةةعار صةةةةةاحب العمل مع احتفا ه بحقوته  -1تانوظ العمل ونصةةةةةها: " ( مظ 42المادة )

تمةةةةةةةغيله في عمل  -القانونين بما فيها مكافأة نهاين الخدمن وما يترتب له مظ حقوه، وذل  في أي مظ الحاالت اآلتين: أ

مقت ةةةى عقد العمل، تال تذا دعت ال ةةةرورة تلى ذل  يختلف في نوعه أو در ته اختالفا  بينا  عظ العمل الذي اتفق عليه ب

الثبوت  -تمةةةغيله بصةةةورة تدعو تلى تغيير مكاظ تتامته. ج -ولمدة مؤتتن منعا  لوتوع حادث أو في حالن القوة القاهرة. ب

اعتداء صةةاحب العمل أو مظ  -بتقرير طبي صةةادر عظ الل نن الطبين تظ اسةةتمراره في عمله يمةةكل خطرا  على حياته. د

عدم وفاء صاحب العمل بالتااماته ت اه العامل رغم  -يمثله على العامل أثناء العمل أو بسببه بال رب أو التحقير. هـةةةةةةة

 مطالبته بها كتابيا .

( أعاله يحق للعامل تذا اسةةةةتقال مظ عمله خالل السةةةةنوات الخمس ااولى ثلث مكافأة 1اسةةةةتثناء مما ورد في البند ) -2 

كافأة نهاين الخدمن تذا كانت االسةةةةتقالن خالل السةةةةنوات الخمس التالين، ويسةةةةتحق المكافأة كاملن تذا نهاين الخدمن، وثلثي م

 أم ى عمر سنوات أو أكثر في العمل". 

"للعامل الذي أم ةةةةى سةةةةنن مظ العمل الحق في مكافأة نهاين خدمن مقدارها أ ر  ( مظ تانوظ العمل ونصةةةةها:45المادة )

مل على أساس آخر أ ر تقا اه دوظ احتساب ساعات العمل اإل افين، وتحتسب لهذا مهر عظ كل سنن ت اها في الع

 الغرض كسور السنن". 
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ي وا اي مظ طرفي عقد العمل غير محدد المدة تنهاؤه بمقت ةةةةى تمةةةةعار  -1 ( مظ تانوظ العمل ونصةةةةها: "46المادة )

يحق للعامل الذي تلقى تمعارا  مظ صاحب العمل  -2يرسل بعلم الوصول تلى الطرف اآلخر تبل مهر مظ تنهاء العمل. 

يعتبر  -3ليا  في المنمأة. بإنهاء عقد العمل التغيب عظ العمل طيلن النصف الثاني مظ أ ل اإلمعار ويعتبر تغيبه عمال  فع

 تعسفيا  تنهاء عقد العمل دوظ و ود أسباب مو بن لذل ".

 ة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:* وبدراس

 19،  16،  13،  10،  7،  6،  1المواد التغطية التشريعية ألحكام  -

   18،  17،  15،  14،  12،  11،  9،  8،  5،  4،  3،  2عدم التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

* * * 

 عمل األحداثبشأن  1996 سنة( ل 18 اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

، دولن فلسطيظمظ (  18 وصل تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ن الل نن حول اإلتفاتين العربين رتم )

 :التاليو اء الرد على النحو 

 القسم األول

 بيانات عامة 

بيان النص التشةةةةةريعي الذي صةةةةةدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقية العربية رقم يرجى  -1

 بشأن عمل األحداث. 1996( لسنة 18)

      حقوه اإلنساظ  -1وتعديالته، والتي ن  " 2003( مظ القانوظ ااساسي المعدل لسنن 10المادة )     

تعمل السةةلطن الوطنين الفلسةةطينين دوظ تبطاء على االن ةةمام  -2وحرياته ااسةةاسةةين ملامن ووا بن االحترام. 

 .والمواثيق اإلتليمين والدولين التي تحمي حقوه اإلنساظ"    تلى اإلعالنات 

يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصةةةةوص التشةةةةريعية السةةةةارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقية،  -2

 الخ(. –اللوائح  –كذلك بيان التطبيق العملي لتلك النصوص التشريعية )القرارات الوزارية و

 منه. السادسولوائحه التنفيذين وال سيما أحكام الباب  2000( لسنن 7تانوظ العمل الفلسطيني رتم )
 بن ام عمل االحداث. 2004( لسنن 167وترار م لس الواراء رتم )

بالعمال والصةةةناعات الخطرة او ال ةةةارة بالصةةةحن التي ال ي وا  2004( لسةةةنن 1)وترار واير العمل رتم 
 مرفق طيه الن اميظ، ونورد أحكام الباب السادس: تمغيل االحداث فيها.

 ( يح ر تمغيل ااطفال تبل بلوغهم سظ الخامسن عمر. 93المادة )
مل للتأكد مظ مالءمتهم الصحين له ( ي ب ت راء الكمف الطبي على ااحداث تبل التحاتهم بالع94المادة )

 على أظ يعاد الكمف كل ستن أمهر. 
الصناعات الخطرة أو ال ارة بالصحن التي يحددها الواير.  -1( ال ي وا تمغيل ااحداث في: 95المادة )

 ساعات عمل ت افين أو على -3ااعمال الليلين أو ااعياد الرسمين أو الدينين أو أيام العطل الرسمين.  -2
 ااماكظ النائين أو البعيدة عظ العمراظ.  -4أساس وحدة اإلنتاج. 
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تتخلل  -2تخفض ساعات العمل اليومي لألحداث بما ال يقل عظ ساعن عمل واحدة يوميا .  -1( 96المادة )
ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر للراحن ال تقل في م ملها عظ ساعن بحيث ال يعمل الحدث أكثر مظ أربع 

 ت متواصلن. ساعا
 ( تكوظ اإل ااة السنوين لألحداث ثالثن أسابيع سنويا  وال ي وا تأ يلها. 97المادة )
( على المنمأة أظ تعلق في أماكظ العمل ااحكام الخاصن بتمغيل ااحداث، وين م صاحب العمل 98المادة )

 س ال  بكل ما يتعلق بهم. 
ث الذيظ يعملوظ لدة أتاربهم مظ الدر ن ااولى وتحت ( يستثنى مظ أحكام هذا الباب ااحدا99المادة )

تمرافهم، عل أظ يتم العمل في  ميع ااحوال وفق مروط صحين وا تماعين مالئمن بما ال يؤثر سلبا  على 
 نموهم العقلي وال سدي وعلى تعليمهم. 

 
نفاذ بمجرد يرجى بيان النص التشةةةةريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصةةةةادق عليها قوة ال -3

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

 

( مظ القانوظ ااساسي 10ال يو د مثل تل  النصو  التمريعين لدينا في الوتت الراهظ سوة ن  المادة )
ووا بن االحترام، وتعمل الدولن دوظ سالفن الذكر والتي مفادها أظ "حقوه االنساظ وحرياته ااساسين ملامن 

 ابطاء عمل االن مام الى اإلعالنات والمواثيق اإلتليمين والدولين التي تحمل حقوه اإلنساظ
 

 

دادكم لهذا  هل تم التنسةةةةيق مع منظمات أصةةةةحاب األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين أع -4

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

  نعم 

 في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجي ذكر المنظمات التي تم التنسيق معها.

االتحاد العام لنقابات عمال فلسطي، االتحاد العام لعمال فلسطيظ، اتحاد الغرف الت ارين والصناعين 

 .ومؤسسات الم تمع المدني المعنين وذات العالتن

 القسم الثاني

 "التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية"

 أوالا: نطاق التطبيق 

 المادة األولى 

يقصد بالحدث في م ال تطبيق احكام هذه االتفاتين المخ  الذي أتم الثالثن عمرة ولم يكمل الثامنن عمرة  -

 مظ عمره، سواء كاظ ذكرا  أو أنثى.

 عمره.ح ر عمل مظ لم يتم سظ الثالثن عمرة مظ  -
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 تحدد ال هات المختصن في كل دولن اإل راءات الالامن للتحقق مظ سظ الحدث. -

 يرجى بيان ما يلي:

 "الطفل" في التشريع.المقصود بالحدث  -

 الحدث )الطفل المسموح له بالعمل( هو: كل مظ بلغ الخامسن عمر مظ عمره ولم ي اوا الثامنن عمر.

 السن المسموح لصاحبه بالعمل عند بلوغه. -

 بلوغ سظ الخامسن عمر عاما .

 اإلجراء المطلوب للتحقق من السن عند االلتحاق بالعمل. -

 صورة مصدتن عظ مهادة ميالد الحدث. 

 النصوص التشريعية التي تحدد سن الحدث "الطفل" فيما يتعلق بالعمل. -

 يت اوا الثامنن عمرة".( مظ تانوظ العمل ونصها " الحدث: كل مظ بلغ الخامسن عمرة مظ عمره ولم 1المادة )

 ( مظ تانوظ العمل ونصها " يح ر تمغيل ااطفال تبل بلوغهم سظ الخامسن عمر".93المادة )

 

 المادة الثانية

 تطبق هذه االتفاتين على عمل ااحداث في  ميع اانمطن االتتصادين.  -

مع مراعاة الحد اادنى لسظ ااحداث ي وا استثناء ااعمال الاراعين غير الخطرة وغير ال ارة بالصحن  -

 مظ تطبيق عدد مظ أحكام هذه االتفاتين، وذل  وفق ال وابط التي تحددها السلطن المختصن في كل دولن. 

 يرجى بيان ما يلي:

فال فيها وهل يوجد بعض االستثناءات في إطار هل يتم تحديد األنشطة االقتصادية التي يمنع عمل األط -

 سن معين؟

 نعم 

 

هل يوجد استثناء لألطفال بعد الثالثة عشر للعمل في الزراعة؟ وما هي الشروط التي تحكم ذلك في حالة  -

 وجوده؟

 ال 

 .في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجي بيان تلك االستثناءات وشروطها 
الصناعات الخطرة أو ال ارة بالصحن التي  -1تمغيل ااحداث في: ( مظ تانوظ العمل /95استثنت المادة )
 يحددها الواير.
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بالعمال والصناعات الخطرة او ال ارة بالصحن التي ال  2004( لسنن 1وحددت في ترار واير العمل رتم )

 مرفق طيه مع هذه االستمارة. ي وا تمغيل االحداث فيها.

 ثانيا: سياسات عامة 

 المادة الثالثة 

ي ب أال يتعارض عمل الحدث مع التعليم اإللاامي المرسوم في برامج كل دولن مظ الدول ااع اء، 

 بحيث ال تقل سظ االلتحاه بالعمل عظ الحد اادنى لسظ تكمال مرحلن التعليم اإللاامي.

 يرجى بيان ما يلي:

 السن المفترض إلتمام مرحلة التعليم اإللزامي. -

 تقريبا  ستن عمر سنن.

 التشريعي الذي يحظر عمل األطفال قبل االنتهاء من مرحلة التعليم اإللزامي.النص  -

ال يو د مثل هذا الن  وتنما فقط ح ر التمغيل مرتبط بالعمر وليس بالتعليم في تانوظ العمل أو اين توانيظ 

 أخرة.

( 10( و)6المواد )م بمأظ التربين والتعليم العام وال سيما 2017( لسنن 8نمير تلى القرار بقانوظ رتم )
 ونصها:

. رياض ااطفال، لمدة ال تايد على سنتيظ تبل 1( يتكوظ ن ام التعليم العام مظ المراحل اآلتين: 6مادة )
 . التعليم الثانوي، ومدته ثالث سنوات. 3. التعليم ااساسي، ومدته تسع سنوات. 2مرحلن التعليم ااساسي. 

ول ااساسي تذا أتم خمس سنوات وسبعن أمهر مظ عمره في . يقبل الطالب في الصف اا1( 10مادة )
 نهاين مهر آب مظ العام الذي سيلتحق فيه بالمدرسن

 المادة الرابعة

تقوم اا هاة المختصن في كل دولن بإ راء الدراسات والبحوث اسباب عمل ااحداث فيها، وذل  

 ث ومظ ثم تنهاؤها.للوصول تلى رسم أف ل السياسات التي تحد مظ  اهرة عمل ااحدا

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد جهات معينة مناط بها إعداد بحوث أو دراسات حول أسباب عمل األطفال؟ -

 نعم 

 :في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيانها 

 .الل نن الوطنين لعمل االطفال

 مبكن حماين الطفولن.



297 

  
 

 الم لس االعلى للطفولن.

 الحركن العالمين للدفاع عظ االطفال.

 هل توجد إحصائيات رسمية حول حجم عمل األطفال في بلدكم الشقيق؟ -

 نعم 

 

 

 :في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيانها 
% 3.4حوالي : 5/4/2018حسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في بيانه في يوم الطفل الفلسطيني 

-10عدد ااطفال في الفئن العمرين ) مظ ت ماليفي فلسطيظ سواء بأ ر أو بدوظ أ ر نسبن ااطفال العامليظ 
% أطفال 6.6% في تطاع غاة )1.7% في ال فن الغربين و4.6، وذل  بواتع 2017( سنن خالل 17

 % مظ ااطفال تناث(.0.1ذكور مقارنن بـ 
 

% في 0.7% في ال فن الغربين و1.6% بواتع 1.2كما بلغت نسبن ااطفال الملتحقيظ بالمدارس ويعملوظ 
 .2017% لإلناث خالل العام 0.1% للذكور مقابل 2.4وعلى مستوة ال نس بلغت النسبن تطاع غاة، 

 المادة الخامسة 

تعمل اا هاة المختصن في كل دولن على نمر التوعين الواسعن والفعالن باا رار المحتملن لعمل 

 ااحداث. 

 يرجى بيان ما يلي:

بمكافحة عمل األطفال لنشر التوعية بأضرار عمل الوسائل والسبل التي تنتهجها األجهزة المعنية  -

 األطفال.

التحاور والورمات والمحا رات في المدارس او مراكا التدريب المهني او في المواتع المخصصن اليواء 

االطفال او مع االطفال العامليظ انفسهم في مواتع العمل مظ خالل مفتمي االدارة العامن للتفتيش في واارة 

فن الى مبكات حماين الطفولن التابعن لواارة التنمين اال تماعين ول نن عمل االطفال التابعن العمل باال ا

 للحركن العالمين للدفاع عظ االطفال.

 المادة السادسة 

تقوم اا هاة المختصن في كل دولن بإ راء الدراسات والبحوث المتعلقن ب روف ومروط العمل في 

 بهدف اتباع الوسائل المناسبن لتحسيظ تل  ال روف والمروط. ااماكظ التي يعمل فيها ااحداث، 

 يرجى بيان ما يلي:
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هل يوجد أجهزة مختصة بمراقبة عمل األطفال وإجراء البحوث المتعلقة بشروط وظروف العمل في  -

 األماكن التي يعمل بها أطفال. 

 نعم 

 

 :في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيانها 

 .للتفتيش وحماين العمل في واارة العملمفتمي عمل االدارة العامن 

 مرمدو حماين الطفولن في واارة التنمين اال تماعين.

 

 ثالثا: شروط وظروف عمل األحداث 

 المادة السابعة 

 ال ي وا تمغيل الحدث في ااعمال الصناعين تبل تتمامه سظ الخامسن عمرة. -

تحدد السلطن المختصن في كل دولن المقصود بااعمال الصناعين والخط الذي يفصلها عظ غيرها مظ  -

 ااعمال. 

 يرجى بيان ما يلي:

 النصوص التشريعية التي تحدد سن العمل في األعمال الصناعية. -

اعات وهو ال يو د في تانوظ العمل الفلسطيني سظ محددة لكل تطاع عمل وتنما التحديد عام ول ميع القط

 ( سنن.15ح ر التمغيل تبل بلوغ سظ )

النصوص التشريعية التي تحدد المقصود باألعمال الصناعية المحظور عمل األطفال فيها قبل السن المحدد  

 لذلك. 

 .والمرفق مع هذه االستمارة 2004( لسنن 1ترار واير العمل رتم )

 

 المادة الثامنة 

عمرة العمل في ااعمال الصناعين الخفيفن التي تتوالها أسرته، على ي وا للحدث الذي يبلغ سظ الرابعن  -

 أظ يكوظ أحد أفرادها مسئوال عنه في العمل وبمكل ال يؤثر على دراسته أو صحته أو أخالته.

 تحدد السلطن المختصن في كل دولن المقصود بااعمال الصناعين الخفيفن.  -
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 يرجى بيان ما يلي:

 د إمكانية عمل األطفال في األعمال الصناعية الخفيفة التي تتوالها األسرة.النص التشريعي الذي يحد -

ال يو د مثل تل  النصو  في تانوظ العمل الفلسطيني، وانما أفرد استثناء  عاما  مظ أحكام الباب السادس 

 ( منه99حداث )االطفال( الذيظ يعملوظ لدة اتاربهم مظ الدر ن االولى في المادة )ألل

ونصها: "يح ر تمغيل ( 14/2المعدل وفي المادة ) 2004( لسنن 7بخالف تانوظ الطفل الفلسطيني رتم )

ااطفال أو استخدامهم أو تكليفهم بأين أعمال أو مهظ خطرة أو غيرها مظ ااعمال والمهظ التي تحددها واارة 

بدنين أو النفسين بما في ذل  العمل العمل ومظ مأنها تعاتن تعليمهم أو تلحاه ال رر بسالمتهم أو بصحتهم ال

 لدة ااتارب مظ الدر ن ااولى.

 بيان المقصود باألعمال الصناعية الخفيفة من خالل التشريع والواقع العملي. -

 ال يو د.

 المادة التاسعة 

استثناء مظ أحكام المادتيظ السابعن والثامنن مظ هذه االتفاتين واغراض التدريب، ي وا عمل ااحداث  -

 الذيظ أتموا سظ الثالثن عمرة في ااماكظ المعتمدة لذل  مظ السلطن المختصن في كل دولن. 

ي وا للسلطن المختصن في كل دولن تخفيض هذه السظ بالنسبن للتلمذة في المدارس الصناعين والمعاهد  -

 ومراكا التعليم المهني الخا عن إلمراف الدولن. 

وفي  ميع ااحوال ي ب أظ تتوافر ال مانات الكافين لمراتبن ااحداث وحمايتهم صحيا وأخالتيا ، وأظ 

 ن المناسبن للحرفن المختارة، وأال يؤثر ذل  على تعليمهم اإللاامي. تثبت تدرتهم ولياتتهم الصحي

 يرجى بيان ما يلي:

السن المحدد لعمل األطفال ألغراض التدريب أو لاللتحاق بالمدارس الصناعية و مراكز التعليم المهني  -

 و النصوص التشريعية التي تحكم ذلك.

ن ام التو يه والتدريب المهني ونصها:  2004 لسنن 161( مظ ترار م لس الواراء رتم 2/1المادة )

. أظ ال يقل عمره عظ خمس عمرة سنن 1يمترط لقبول العامل المتدرب في أي برنامج تدريبي ما يلي: "

 ميالدين".

 

الضمانات التي تكفل حماية األطفال صحيا وأخالقيا وعدم التأثير على إتمام مرحلة التعليم اإللزامي اثناء  -

 فترة التدريب.
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ال يو د نصو  تانونين صريحن بهذا المأظ، وتنما االستراتي يات والخطط التي ت عها واارة العمل وواارة 

 التربين والتعليم العالي.

 

 المادة العاشرة 

يح ر تمغيل الحدث تبل تتمام سظ الثامنن عمرة في الصناعات الخطرة أو ال ارة بالصحن أو ااخاله، 

 اللوائل أو القرارات الخاصن في كل دولن.والتي تحددها التمريعات أو 

 يرجى بيان ما يلي:

 النصوص التشريعية التي تحدد السن المسموح فيه بالعمل في الصناعات الخطرة أو الضارة. -

( تمغيل الحدث في االعمال الخطرة 95/1ال يو د نصو  بهذا المعنى ولكظ ح ر تانوظ العمل في المادة )

 ا الواير.وال ارة بالصحن التي يحدده

 

 المادة الحادية عشرة 

ي ب ت راء الفح  الطبي على ااحداث تبل التحاتهم بالعمل، للتأكد مظ مدة مالءمن تدرتهم ولياتتهم  -

 البدنين والصحين، وطبيعن العمل الذي سيلتحقوظ به.

 ي ب تعادة هذا الفح  بمكل دوري في مدة أتصاها سنن.  -

 المادة الثانية عشرة 

 ي رة الفح  الطبي مظ تبل  هن طبين معتمدة، وتعطى مهادة طبين بنتي ن الفح  الذي أ رته.  -

 تحدد السلطن المختصن نوع الفح  الطبي والمروط الوا ب توافرها في المهادة الطبين.  -

 يرجى بيان ما يلي:

 النصوص التشريعية المتعلقة بضرورة إجراء الفحص الطبي بشكل دوري. -

ي ب ت راء الكمف الطبي على ااحداث تبل التحاتهم بالعمل للتأكد مظ تانوظ العمل ونصها " ( مظ94الماة )

 مالءمتهم الصحين له على أظ يعاد الكمف كل ستن أمهر"

 المدي الزمني المحدد إلعادة الفحص الطبي. -

 فح  دوري كل ستن امهر 
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لتحاقهم بالعمل، والشروط الواجب الجهات الطبية المناط بها إجراء الفحص الطبي لألطفال والخاص با -

 توافرها في الشهادة الطبية التي تُمنح لهم. 

 الل نن الطبين المعتمدة مظ واير الصحن.

 

 المادة الثالثة عشرة

لمفتش العمل أظ يطلب تعادة الفح  الطبي تبل مرور الفترة الدورين المقررة تذا تبيظ أظ مروط و روف 

 العمل أو تدرة ولياتن الحدث تقت ي ذل . 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يدخل التفتيش على عمل األطفال ضمن مهام جهاز تفتيش العمل؟ -

 نعم 

 

 

 الحق في طلب إجراء فحص طبي للطفل أثناء العمل.النصوص التشريعية التي تعطي مفتشي العمل  -

ال يو د نصو  خاصن متعلقن باالحداث، ويخ عوظ لما ورد مظ نصو  عامن في تانوظ العمل والسيما 

( منه ونصها: 11بن ام الفح  الطبي الدوري وفي المادة ) 2003( لسنن 24في ترار م لس الواراء رتم )

م مظ فحوصات او بحوث طبين او مخبرين للتأكد مظ خلو العامل مظ اي "للمفتش الحق في طلب ا راء ما يلا

 امراض مهنين".

 المادة الرابعة عشرة 

تحدد السلطن المختصن ال هن التي تتحمل تكاليف الفح  الطبي، وفي  ميع الحاالت ال يتحمل الحدث 

 أين نفقن مالين لقاء الفح .

 

 يرجى بيان ما يلي:

 الفحص الطبي.الجهة التي تتحمل تكاليف  -

 .صاحب العمل

 النص التشريعي الذي يحدد ذلك. -
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( لسنن 22ال يو د ن  خا  باالحداث )االطفال( وتنما نصو  عامن وردت ترار م لس الواراء رتم )

بن ام الفح  الطبي   2003( لسنن 24بن ام الفح  الطبي االبتدائي، وترار م لس الواراء رتم ) 2003

 الدوري.

ونصها "يتحمل صاحب العمل التكاليف المترتبن على ا راء  2003( لسنن 22القرار رتم )( مظ 5المادة )

 الفحوصات الطبين االبتدائين.

 ونصها: "يتحمل صاحب العمل  ميع نفقات الفح  الطبي الدوري" 2003( لسنن 24( مظ القرار )10المدة )

 المادة الخامسة عشرة 

 يح ر تمغيل الحدث ليال، وي وا للتمريع الوطني أظ يستثنى بعض ااعمال لفترات محدودة.  -

 يحدد التمريع الوطني في كل دولن المقصود بالليل طبقا لما يتممى مع و ع و روف كل بلد.  -

 يرجى بيان ما يلي:

 النص الذي يحظر عمل األطفال ليالا واالستثناءات الواردة عليه. -

ااعمال الليلين أو ااعياد الرسمين أو الدينين أو أيام العطل الرسمين" مظ تانوظ العمل ونصها: " (95/2المادة )

 وال يو د استثناءات.

 إلى(. –المقصود بالليل في التشريع الوطني )يرجى بيان الفترة الزمنية من  -

بيظ الثامنن مساء  حتى السادسن هو " فتر ة اثنتي عمرة ساعن متتالين تممل و وبا  ما الليل في تانوظ العمل 

 صباحا "

 ن مساء والساعن السادسن صباحا ".بينما الفترة الليلين التي يح ر تمغيل الحدث فيها فهي "ما بيظ الساعن السادس

 المادة السادسة عشرة 

لألحداث الذيظ يعملوظ بمقت ى عقد التدريب الحصول على مكافأة مهرين مناسبن أثناء فترة تدريبهم،  -

 وفقا لل وابط التي تحددها السلطن المختصن. 

لألحداث الذيظ يعملوظ بمقت ى عقد عمل الحصول على أ ر ال يقل عظ الحد اادنى لأل ر المقرر في  -

 ساعات عملهم. كل دولن، مع مراعاة احتساب ذل  وفق 

 يرجى بيان ما يلي:

 النصوص التشريعية المتعلقة بأجور األطفال في العمل سواء أثناء فترة التدريب أو بموجب عقد العمل. -

ال يو د نصو  خاصن وبهذا المعنى، ويخ ع االحداث لذات االحكام العامن في القانوظ مظ حيث العقود 

 واا ور.
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 بلدكم الموقر.بيان الحد األدنى لألجور في  -
. يكوظ 1م يكوظ االحد االدنى كما يلي: "2012( لسنن 11( مظ ترار م لس الواراء رتم )1بمو ب المادة )

الحد اادنى لأل ر المهري في  ميع مناطق السلطن الوطنين الفلسطينين وفي  ميع القطاعات مبلغا  وتدره 
يكوظ الحد اادنى ا ور عمال المياومن وخاصن . 2ميقل( ألف وأربعمائن وخمسوظ ميقال  مهريا .  1450)

ميقل( خمسن وستوظ ميقال   65العامليظ بمكل يومي غير منت م، ت افن تلى العمال الموسمييظ مبلغا  وتدره )
أعاله مبلغا  وتدره ” 2“. يكوظ الحد اادنى ا ر ساعن العمل الواحدة للعمال الممموليظ في الفقرة 3يوميا . 

 انين مواتل ونصف الميقل للساعن الواحدة.ميقل( ثم 8.5)

 المادة السابعة عشرة 

ال ي وا أظ تايد ساعات العمل اليومي للحدث على ست ساعات، تتخللها فترة أو أكثر للراحن، ال تقل في  -

م موعها عظ ساعن، بحيث ال يعمل الحدث أكثر مظ أربع ساعات متوالين، وال يبقى في مكاظ العمل فترة 

 بع ساعات. تايد على س

 تذا تخللت عمل الحدث فترة تأهيل أو تدريب تحتسب هذه الفترة مظ  مظ ساعات عمله. -

 يرجى بيان ما يلي:

 وبيان فترات الراحة أثناء العمل. –الساعات المحددة لعمل األطفال  -

 يح ر تمغيله أكثر مظ ست ساعات ونصف يوميا ، -

 ساعات ونصف،يح ر توا د الحدث في مكاظ العمل اكثر مظ سبع  -

 وي ب اظ يحصل على راحن ال تقل في م ملها عظ ساعن، -

 ال ي وا اظ يعمل اكثر مظ اربع ساعات متواصن -

 تفض ساعات العمل اليومي لالحداث بما الي يقل عظ ساعن واحدة يوميا. -

 هل يتم احتساب فترة التدريب ضمن ساعات العمل إن وجدت. -

 نعم 

 .* يرجى بيان النص التشريعي

 يتعلق بالتدريب فال يو د ن  بهذا المأظ.فيما 

تخفض ساعات العمل اليومي لألحداث بما  -1( مظ تانوظ العمل على "96أما ساعات العمل فنصت المادة)

تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر للراحن ال تقل في م ملها  -2ال يقل عظ ساعن عمل واحدة يوميا . 

 كثر مظ أربع ساعات متواصلن".عظ ساعن بحيث ال يعمل الحدث أ

ونصها "يح ر تمغل الحدث أكثر مظ ست  2004( لسنن 167( مظ ترار م لس الواراء رتم )1والمادة )
 ساعات ونصف يوميا، كما يح ر توا ده في مكاظ العمل أكثر مظ سبع ساعات ونصف. 
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 المادة الثامنة عشرة 

ي وا أظ يعمل الحدث لبعض الوتت بما هو دوظ ساعات العمل المحددة في هذه االتفاتين، وذل  وفقا 

 لل وابط التي تحددها السلطن المختصن. 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يسمح التشريع للطفل بالعمل لبعض الوقت؟ وهل يتم تحديد حد أقصي لساعات العمل في هذه الحالة؟ -

   ال يو د تن يم خا  بالعمل ال ائي بمكل عام.       ال 

 المادة التاسعة عشرة 

 ال ي وا تكليف الحدث بأي عمل ت افي، أو تمغيله أيام الراحن ااسبوعين أو العطالت الرسمين. 

 يرجى بيان ما يلي:

 النصوص التشريعية التي تغطي حكم هذه المادة. -

ااعمال الليلين أو ااعياد الرسمين أو الدينين أو أيام العطل  -2( مظ القانوظ ونصها "3و95/2المادة )

 .ساعات عمل ت افين أو على أساس وحدة اإلنتاج" -3الرسمين. 

 المادة العشرون 

 ( ساعن متصلن على ااتل. 24للعامل الحدث الحق في راحن أسبوعين تلاامين مدفوعن اا ر مدتها )

 يرجى بيان ما يلي:

 النص الذي يعطي العامل الحدث الحق في راحة أسبوعية ومدتها.  -

 ال يو د ن  خا  باالحداث ويخ ع لألحكام العامن في تانوظ العمل. 

ساعن  24للعامل الحق في راحن أسبوعين مدفوعن اا ر ال تقل عظ  -1( مظ تانوظ العمل ونصها 72المادة  )

تحتسب الراحن ااسبوعين  -2اج ت ميعها مرة واحدة في المهر. متتالين، وي وا بناء على اتفاه طرفي اإلنت

ام التي تغيبها العامل عظ مدفوعن اا ر تذا عمل العامل ستن أيام متصلن تبلها، ويحسم مظ ذل  نسبن ااي

 العمل"

 المادة الحادية والعشرون 

لغيره مظ العامليظ، على أال يستحق الحدث ت ااة سنوين مدفوعن اا ر تايد مدتها على المدة المستحقن  -

 ( يوما.21تقل في  ميع ااحوال عظ )

 ي ب أظ يتمتع الحدث بثلثي مدة اإل ااة دفعن واحدة على ااتل، ويتمتع بباتي المدة خالل العام نفسه. -
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 يرجى بيان ما يلي:

 النصوص التشريعية المتعلقة بإجازات العامل الحدث وشروطها. -

 "تكوظ اإل ااة السنوين لألحداث ثالثن أسابيع سنويا  وال ي وا تأ يلها". :( مظ تانوظ العمل ونصها 97المادة )

 المادة الثانية والعشرون 

 للعامل الحدث الحق في االستفادة مظ الخدمات اال تماعين العمالين التي تتالءم وعمره.

 يرجى بيان ما يلي:

 للعامل الحدث بموجب القانون أو التطبيق العملي. الخدمات االجتماعية التي تقدم -

 .لم ين  تانوظ العمل على أي مظ الخدمات اال تماعين التي يستفيد منها العامل الحدث 

ا: التزامات صاحب العمل   رابعا

 المادة الثالثة والعشرون 

يلتام صاحب العمل تبل تمغيل الحدث أظ يحصل على موافقن كتابين ممظ له الوالين أو الوصاين على 

 الحدث. 

 يرجى بيان ما يلي:

 النص التشريعي الذي يغطي حكم هذه المادة. -

 2004( لسةةةنن 167ال يو د ن  بهذا المةةةأظ في تانوظ العمل، وال ن  صةةةريل في ترار م لس الواراء رتم )
( مظ 3/2موافقن ولي االمر  مظ الس ل الذي ي ب اظ ين مه صاحب العمل للحدث. نصت المادة ) وتنما وردت

على صاحب العمل تن يم س ل خا  بكل حدث، يدرج فيه البيانات التالين: أ. مكاظ تتامته. القرار على ما يلي: "
ت العمل وفترات الراحن. و. مؤهلن ب. تاريخ استخدامه. ج. طبيعن العمل المناط به. د. أ رة وت اااته. هـ. ساعا

 العلمي. ا. تاريخ ميالده. ح. موافقن ولي أمره. ط. نتي ن الفح  الطبي االبتدائي. ي. نتائج الفحو  الطبين."

 المادة الرابعة والعشرون 

يلتام صاحب العمل الممغل للعامل الحدث بالتأميظ عليه في صناديق التأمينات اال تماعين )ال ماظ 

 عي( وذل  وفقا للن م المعمول بها في كل دولن. اال تما

 يرجى بيان ما يلي:

 

 هل يوجد ما يلزم صاحب العمل بالتأمين على العامل الحدث؟ -

 نعم 
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 * يرجي بيان النص التشريعي.

 هذا أحكام تسريبمأظ ال ماظ اال تماعي ونصها " 2016( لسنن 19( مظ القرار تانوظ رتم )4/1المادة )

 .به" المعمول العمل تانوظ بأحكام الممموليظ العمال 1. :اآلتين الفئات على بقانوظ القرار

 

 المادة الخامسة والعشرون 

يلتام صاحب العمل بتقديم الرعاين الصحين والطبين لألحداث العامليظ لديه وفق الن م التي ت عها السلطن 

 المختصن في كل دولن. 

 يرجى بيان ما يلي:

 صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية والطبية للعامل الحدث. النص التشريعي الذي يلزم

 ال يو د ن  بهذا الخصو  في تانوظ العمل.

 

 المادة السادسة والعشرون 

ث العامليظ لديه على كيفين استخدام وسائل السالمن والصحن اي ب على صاحب العمل تدريب ااحد

 تل  الوسائل.المهنين، وأظ يراتب تطبيقها، ويؤمظ استفادتهم مظ 

 يرجى بيان ما يلي:

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. 

 لألحكام العامن في القانوظ والمتعلقن بالعمال.ال يو د ن  خا  بااحداث في تانوظ العمل ويخ ع الحدث 

 

 المادة السابعة والعشرون 

على صاحب العمل تبالغ مظ له الوالين أو الوصاين على الحدث بأي مرض أو غياب أو تصرف يقوم به 

 الحدث خالل أوتات العمل يستدعى معرفته به. 

 يرجى بيان ما يلي:

باإلبالغ عن أي مرض أو غياب، لمن له الوالية أو الوصاية هل يوجد نص تشريعي يلزم صاحب العمل  -

 على الحدث العامل لديه.
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 .ال يو د ن  في تانوظ العمل بهذا الخصو 

 

 المادة الثامنة والعشرون 

يلتام صاحب العمل الذي يعمل لديه أحداث بأظ تتوافر لديه س الت أو بيانات تت مظ المعلومات التي 

 صلحن الحدث، وعلى ااخ : تستو بها طبيعن العمل وم

 أسماء ااحداث وأعمارهم وتاريخ التحاتهم بالعمل.  -

 ااعمال الموكلن تليهم وساعات عملهم وفترات الراحن المخصصن لهم وت اااتهم المستحقن.  -

 تاريخ الفحو  الطبين التي ت رة عليهم والمهادات الطبين المبينن لقدرتهم ولياتتهم الصحين للعمل.  -

 بيان ما يلي:يرجى 

النصوص التشريعية التي تلزم صاحب العمل بتوفير سجالت أو بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة  -

 بالعمال األطفال العاملين لديه.

. على صاحب العمل تن يم ونصها: " 2004( لسنن 167( مظ ترار م لس الواراء رتم )3/2المادة )

التالين: أ. مكاظ تتامته. ب. تاريخ استخدامه. ج. طبيعن العمل س ل خا  بكل حدث، يدرج فيه البيانات 

المناط به. د. أ رة وت اااته. هـ. ساعات العمل وفترات الراحن. و. مؤهلن العلمي. ا. تاريخ ميالده. ح. 

 موافقن ولي أمره. ط. نتي ن الفح  الطبي االبتدائي. ي. نتائج الفحو  الطبين.

 

 المادة التاسعة والعشرون

 على كل صاحب عمل يعمل لديه أحداث:  -1

 )أ( أظ ي ع في مكاظ  اهر في موتع العمل ااحكام الخاصن بتمغيل ااحداث. 

)ب( أظ يبلغ ال هن المختصةةةةةةن بأسةةةةةةماء ااحداث الذيظ يعملوظ لديه وأعمارهم وتاريخ التحاتهم بالعمل، 

 وأين معلومات أخرة تتعلق بهم. 

 حكام المنفذة الواردة في الفقرتيظ السابقتيظ.تن م التمريعات الوطنين اا -2

 يرجى بيان ما يلي:

 النصوص التشريعية التي تغطي حكم المادة السابقة. -
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المادة )98( مظ تانوظ العمل ونصها: "على المنمأة أظ تعلق في أماكظ العمل ااحكام الخاصن بتمغيل 
 ااحداث، وين م صاحب العمل س ال  بكل ما يتعلق بهم".

يو د ن  خا  باالحداث فيما يتعلق بتبليغ ال هات المختصن عظ عملهم واين معلومات أخرة ويخ ع ال 
( منه ونصها: "على كل صاحب عمل أظ 12االحداث لالحكام العامن في تانوظ العمل وما ورد في المادة )

فهم وسنهم و نسهم يوافي مكتب العمل الواتع في دائرة عمله ببياظ مهري عظ أسماء العمال وعددهم وو ائ
 لو ائف الماغرة لديه.ومؤهالتهم وأ ورهم وتاريخ التحاتهم بالعمل وا

 ة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:* وبدراس

، 14،  13،  12،  11،  10،  9،  8،  7،  6،  5،  4،  3،  2،  1التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

 من اإلتفاقية.  29،  28 ، 24 ، 23،  21،  20،  19،  18،  15

 من اإلتفاقية.  27،  26،  25،  22،  17 ، 16 عدم التغطية التشريعية ألحكام المواد -

* * * 

 تفتيش العملبشأن  1998 سنة( ل 19 اإلتفاقية العربية رقم ) -ج

، دولن فلسطيظمظ (  19 وصل تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ن الل نن حول اإلتفاتين العربين رتم )

 :التاليو اء الرد على النحو 

 القسم األول

 بيانات عامة

 

( 19يرجى بيان النص التشةةةةةةةريعي الذي صةةةةةةةدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقية العربية رقم ) -1

 بشأن تفتيش العمل. 1998لسنة 

حقوه اإلنسةةةةةاظ  -1وتعديالته، والتي ن  " 2003( مظ القانوظ ااسةةةةةاسةةةةةي المعدل لسةةةةةنن 10المادة )

تعمل السةةةةةلطن الوطنين الفلسةةةةةطينين دوظ تبطاء على  -2وحرياته ااسةةةةةاسةةةةةين ملامن ووا بن االحترام. 

 .االن مام تلى اإلعالنات والمواثيق اإلتليمين والدولين التي تحمي حقوه اإلنساظ"

 

وكذلك بيان تفاقية، يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصوص التشريعية السارية التي لها عالقة بأحكام اال -2

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

 ولوائحه التنفيذين وال سيما أحكام الباب الثامظ منه: 2000( لسنن 7تانوظ العمل الفلسطيني رتم )
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بمقت ى هذا القانوظ يمكل الواير هيئن تسمى هيئن تفتيش العمل مظ عدد مالئم مظ  -1( 107المادة )

يتمتع  -2المفتميظ والمؤهليظ أكاديميا  ومهنيا  لمتابعن تطبيق أحكام هذا القانوظ واان من الصادرة بمقت اه. 

 ق ائين. أع اء هيئن تفتيش العمل في ممارستهم لمهامهم بصالحيات ال بطين ال

( يقسم كل مفتش عمل تبل مبامرة عمله اليميظ أمام الواير على أظ يؤدي عمله بأمانن 108المادة )

 وتخال  وأال يفمي ااسرار التي يطلع عليها بحكم و يفته. 

( يراعى عند اختيار مفتش العمل للقيام بمهمن تفتيش أال تكوظ له مصلحن مبامرة أو غير 109المادة )

 لمنمأة الخا عن لتفتيمه.مبامرة في ا

 ( 110المادة )

متابعن تطبيق تمريعات العمل خاصن ما يتعلق بمروط و روف العمل  -1يخت  مفتش العمل بما يلي: 

تاويد أصحاب العمل والعمال  -2بكافن الوسائل الممروعن بما في ذل  استقبال المكاوة والبالغات. 

تبالغ ال هات المختصن بأو ه  -3ي تنفيذ أحكام هذا القانوظ. بالمعلومات واإلرمادات الفنين التي تساعد ف

 النق  والمخالفات التي يكتمفها أثناء عمله. 

 ( 111المادة )

دخول أماكظ العمل الخا عن للتفتيش بحرين تامن أثناء العمل دوظ سابق تنذار  -1يحق لمفتش العمل ما يلي: 

االستفسار مظ صاحب العمل أو مظ  -2لمنمأة. مع و وب تمعار صاحب العمل أو ممثله عند دخول ا

اإلطالع على  -3العمال م تمعيظ أو منفرديظ أو بح ور مهود بمأظ تطبيق أحكام وتمريعات العمل. 

أخذ عينات  -4الس الت والدفاتر وأين وثائق أخرة تتعلق بمروط العمل وأخذ صور أو مستخر ات منها. 

أكد مظ مدة مالءمتها لسالمن وصحن العمال مع تمعار صاحب العمل مظ المواد المستعملن لغرض التحليل للت

تصدار ااوامر والتعليمات إلاالن أو ه  -5أو ممثله بذل  ويكوظ ذل  وفقا  ان من خاصن ت عها الواارة. 

النق  في اا هاة والمعدات المستعملن أو إلاالن ال رر الناتج عظ استخدامها على صحن وسالمن العمال 

 يطلب التنفيذ الفوري لإل راءات التي يراها الامن لدرء خطر محقق.  وله أظ

( على أصحاب العمل أو مظ ينوبوظ عنهم تقديم  ميع المعلومات التي يطلبها مفتش العمل في 112المادة )

 مهمن التفتيش. 

 ( 113المادة )

مظ اإل راءات التالين بحق على مفتش العمل أظ ين م مح را  بالمخالفن التي ي بطها وله أظ يتخذ أيا  

تو يه تنبيه  -2تسداء النصل واإلرماد.  -1المخالف وذل  بما يتالءم وطبيعن المخالفن ومدة خطورتها: 

 التوصين لهيئن تفتيش العمل بتو يه تنذار خطي بمأظ المخالفن.  -3مفهي إلاالن المخالفن خالل مدة محددة. 

 ( 114المادة )

هيئن تفتيش العمل تقارير دورين مهرين وسنوين عظ نتائج نماطاتهم في التفتيش يقدم مفتمو العمل تلى  -1

 تقوم الواارة بنمر تقرير عام دوري عظ أعمال هيئن تفتيش العمل.  -2وفق نماذج تقرها الواارة. 

 ( 115المادة )
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حكام القانونين تصدر الواارة التعليمات الالامن لتن يم عمل مفتش العمل واإل راءات الالامن لتنفيذ اا

 الخاصن بهذا القانوظ. 

 

 

يرجى بيان النص التشةةريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصةةادق عليها قوة النفاذ بمجرد التصةةديق  -3

 عليها مع بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

( مظ القانوظ ااسةةاسةةي 10الراهظ سةةوة ن  المادة )ال يو د مثل تل  النصةةو  التمةةريعين لدينا في الوتت 

سةةالفن الذكر والتي مفادها أظ "حقوه االنسةةاظ وحرياته ااسةةاسةةين ملامن ووا بن االحترام، وتعمل الدولن دوظ 

 ابطاء عمل االن مام الى اإلعالنات والمواثيق اإلتليمين والدولين التي تحمل حقوه اإلنساظ

 

دادكم لهذا  أصةةةةةةةحاب األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين أع هل تم التنسةةةةةةةيق مع منظمات -4

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

 نعم 

 في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجي ذكر المنظمات التي تم التنسيق معها.

 .العام لعمال فلسطيظ، واتحاد الغرف الت ارين والصناعيناالتحاد العام لنقابات عمال فلسطيظ، واالتحاد 

 

 القسم الثاني

 "التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية"

 

 المـــادة األولـــى 

ينبغى على كل دولن أظ تن م تفتيش العمل مظ خالل القوانيظ واان من واللوائل والقرارات المنفذة لها 

 العمل.فى  ميع تطاعات وأماكظ 

وي وا للدولن عند ال ةةةرورة اسةةةتثناء بعض الفئات مظ العمال وأماكظ العمل، وذل  بمو ب بياظ يرفق 

 بوثيقن التصديق، ويمكظ للدولن التي تتقدم بهذا البياظ أظ تعدله أو تلغيه ببياظ الحق.

 يرجى بيان ما يلي:

 العمل؟هل يوجد تنظيم قانوني لتفتيش العمل في جميع قطاعات وأماكن  -

 نعم 
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  هل يستثني التشريع بعض الفئات من العمال أو أماكن العمل من التفتيش؟ 

  ال يو د استثناء مظ الخ وع للتفتيش وتنما االستثناء مظ الخ وع لتطبيق القانوظ 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

تسري أحكام هذا القانوظ على  ميع العمال وأصحاب العمل في  ( مظ تانوظ العمل ونصها: "3المادة )

 -2مو في الحكومن والهيئات المحلين مع كفالن حقهم في تكويظ نقابات خاصن بهم.  -1فلسطيظ باستثناء: 

أفراد أسرة صاحب العمل مظ  -3خدم المناال ومظ في حكمهم على أظ يصدر الواير ن اما  خاصا  بهم. 

 الدر ن ااولى. 

 المـــادة الثـانيــة

باإلدارة أو اإلدارات  كل كل دولن  هااا  أو أكثر لتفتيش العمل، ويرتبط هذا ال هاا أو اا هاة  تمةةةةةةة

 المركاين ذات الصلن بنماط التفتيش.

ناتض  ها على نحو يحول دوظ الت ما بين بالتفتيش ي ب التنسةةةةةةةيق في عدد اا هاة التى تقوم  لن ت حا وفى 

 .والتداخل بيظ أنمطتها

 يرجى بيان ما يلي:

 لتفتيش العمل لديكم أم أكثر؟ واحد هل يوجد جهاز 

 . هاا واحد فقط

 هل يتم تنسيق العمل بينها في حالة تعددها؟ 

 نعم 

 ال 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

بمقت ى هذا القانوظ يمكل الواير هيئن تسمى هيئن تفتيش  ( مظ تانوظ العمل ونصها: "107/1المادة )

العمل مظ عدد مالئم مظ المفتميظ والمؤهليظ أكاديميا  ومهنيا  لمتابعن تطبيق أحكام هذا القانوظ واان من 

 الصادرة بمقت اه"

 

 المــادة الثـالـثــة

 يمارس كل منها نماطا تفتيميا محددا.يتم التفتيش مظ تبل  هاا يتولى التفتيش العام، أو أ هاة متخصصن 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل توجد أجهزة تفتيش متخصصة؟ أم يتولى التفتيش جهاز عام؟ 
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 .يتولى التفتيش  هاا عام يتبع واارة العمل

 

 في حالة التعدد ما هي هذه األجهزة؟ وما هي اختصاصاتها؟ 

 ال يو د انه  هاا عام

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

بمقت ى هذا القانوظ يمكل الواير هيئن تسمى هيئن تفتيش  ( مظ تانوظ العمل ونصها: "107/1المادة )

العمل مظ عدد مالئم مظ المفتميظ والمؤهليظ أكاديميا  ومهنيا  لمتابعن تطبيق أحكام هذا القانوظ واان من 

 الصادرة بمقت اه".

 

 المادة الرابعة

والرأسين فيما بيظ  هاا أو أ هاة التفتيش، بما يحقق سرعن ااداء تن م كل دولن االتصاالت اافقين 

 ون اعته وسهولته.

 يرجى بيان ما يلي:

  بين جهاز أو أجهزة التفتيش؟يوجد تنظيم لالتصاالت األفقية والرأسية هل 

 نعم 

 .في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان وسائل وسبل هذا التنظيم 

لةةدة واارة العمةةل فةةإظ اإلدارة المركايةةن )االدارة العةةامةةن للتفتيش وفق الهيكةةل التن يمي المعتمةةد 

وحماين العمل( هي مركا االتصال بينها وبيظ فروعها )دوائرها المختصن( في المديريات المواعن 

 .على محاف ات الوطظ

 

 المادة الخامسة

 لتي تعالج على ااخ :ت ع اإلدارة المركاين ذات الصلن بنماط تفتيش العمل السياسن العامن للتفتيش ا

 و ع الخطن العامن للتفتيش. -

 تحديد أولويات التفتيش. -

 متابعن التنفيذ. -

 توفير متطلبات  هاا التفتيش. -
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 ااداء الو يفي والتدريب. -

 تقييم النتائج. -

 يرجى بيان ما يلي:

 .النصوص التشريعية التي تتناول السياسة العامة للتفتيش والموضوعات التي تعالجها 

ن ام خا  للتفتيش في تانوظ العمل، وتخ ع المسائل المذكورة اعاله تلى التخطيط ورسم  ال يو د

السةةةةةةةياسةةةةةةةات واالسةةةةةةةتراتي يات والمتابعن مظ تبل االدارة العامن للتفتيش وحماين العمل )االدارة 

متابعن  -1( مظ القانوظ ونصها: "110المركاين( ولغايات اعمال اختصاصاتها الواردة في المادة )

بيق تمةةريعات العمل خاصةةن ما يتعلق بمةةروط و روف العمل بكافن الوسةةائل الممةةروعن بما في تط

تاويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات واإلرمادات الفنين  -2ذل  استقبال المكاوة والبالغات. 

لتي تبالغ ال هات المختصةةن بأو ه النق  والمخالفات ا -3التي تسةةاعد في تنفيذ أحكام هذا القانوظ. 

 يكتمفها أثناء عمله".

 المادة السادسة

 يراعى فى تعييظ مفتش العمل أظ يكوظ مؤهال تأهيال علميا بما يالئم القيام بعمله.

 المادة السابعة

 يراعى عند اختيار مفتش العمل أظ تتوافر فيه صفات الحياد والمو وعين.

 

 المادة الثامنة

اليميظ، وتن م التمريعات أداء اليميظ وم مونه، وال هن التي يقوم مفتش العمل تبل مبامرة عمله بأداء 

 يؤدة أمامها.

 

 المادة التاسعة

 ي ب على كل دولن تدريب مفتش العمل ن ريا وعمليا بما يؤهله اداء مهامه.

 يرجى بيان ما يلي:

 .شروط تعيين مفتش العمل 

 مؤهل اكاديميا  -

ا  -  مؤهل مهنيا

 الحياد والموضوعية. -
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 االسرار.عدم افشاء  -

  هل يؤدى مفتش العمل اليمين قبل مباشةةةةةةةرة عمله؟ وما هو مضةةةةةةةمونه؟ والجهة التي يؤدى

 أمامها؟

وتخال  وال يفمي االسرار  نل، وم مونها )اظ يؤدي عمله باماننعم، يؤدي اليميظ امام واير العم

 .التي يطلع عليها بحكم و يفته

 

 

 هل يتم تدريب مفتش العمل على مهام عمله؟ 

     تتولى اإلدارة المركايةةن )االدارة العةةامةةن للتفتيش( و ةةةةةةةع االحتيةةا ةةات التةةدريبيةةن  نعم

 وتنفيذها للمفتميظ.

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 .كما سبق وذكرنا ال يو د ن ام خا  بالتفتيش.1

هيئن تسةةةةمى هيئن بمقت ةةةةى هذا القانوظ يمةةةةكل الواير ( مظ القانوظ ونصةةةةها:" 107/1.المادة )2
هذا  عن تطبيق أحكام  تاب يا  لم يا  ومهن كاديم تفتيش العمل مظ عدد مالئم مظ المفتمةةةةةةةيظ والمؤهليظ أ

 القانوظ واان من الصادرة بمقت اه"

يقسم كل مفتش عمل تبل مبامرة عمله اليميظ أمام الواير ( مظ القانوظ ونصها: " 108. المادة )3
 وأال يفمي ااسرار التي يطلع عليها بحكم و يفته." على أظ يؤدي عمله بأمانن وتخال 

يراعى عند اختيار مفتش العمل للقيام بمهمن تفتيش أال  ( مظ القانوظ ونصةةةةةةةها: "109. المادة )4
 تكوظ له مصلحن مبامرة أو غير مبامرة في المنمأة الخا عن لتفتيمه."

 

 المادة العاشرة

المفتميظ بما يتالءم مع ح م المهمات ونوعيتها والتنسيق مع تراعى كل دولن تعييظ العدد الكافي مظ 

 اإلدارات واا هاة المعنين فى الدولن لالستعانن باالختصاصييظ للمعاونن فى أعمال التفتيش.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يتوفر لجهاز التفتيش لديكم العدد الكافي من المفتشين؟ 

 ال 
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  المختلفة لالسةةةةتعانة باالختصةةةةاصةةةةيين للمعاونة في أعمال هل يتم التنسةةةةيق مع أجهزة الدولة

 التفتيش؟

 نعم 

 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

تبالغ ال هات المختصةةةةةةةن بأو ه  ( مظ القانوظ ونصةةةةةةةها:"110/3المادة ) -

 النق  والمخالفات التي يكتمفها أثناء عمله".

 .باالستناد الى مذكرات تفاهم بيظ أ هاة الدولن المختلفن -

 

 المادة الحادية عشرة

تكفل تمريعات كل دولن الحماين الالامن لمفتش العمل، واستقراره الو يفي، بما ي عله يقوم بمهامه بحرين 

 وحياد واستقاللين.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يتمتع مفتش العمل بالحماية الالزمة واالستقرار الوظيفي الذي يمكنه من أداء عمله؟ 

 نعم 

 

  الذي يتناول ذلك.النص التشريعي 

لم ين  تانوظ العمل على أين حماين خاصةةةةةةن بالمفتش. ولكظ او ب القانوظ على صةةةةةةاحب  -

( مظ 135العمل االمتثال للمفتش وتال اعتبر معيقا  له ويخ ةةةةةةةع للتغريم باالسةةةةةةةتناد للمادة )

كل مظ يمانع أو يعارض أو يعيق أعمال مفتش العمل أو هيئن التفتيش تانوظ العمل ونصها:" 

 ( دينار."500( دينار وال تايد على )200يعاتب بإاالن المخالفن وبغرامن ال تقل عظ )

المعدل المعمول به ونصها:  1960( لسنن 16( تانوظ العقوبات االردني رتم )185المادة ) -

 أو بها المعمول اان من أو القوانيظ تنفيذ على يعمل مو فا   بالعنف تاوم أو ها م مظ.1"

 صةةادر أمر أي أو ت ةةائي أمر أو حكم تنفيذ أو تانونا   ال ةةرائب المقررة أو  باين الرسةةوم

 مظ وبالحبس مسلحا   كاظ تذا أمهر ستن مظ أتل ال بالحبس يعاتب صالحين سلطن ذات مظ

 الفاعلوظ كاظ تذا العقوبن .وت ةةةاعف2 .السةةةالح مظ أعال كاظ تذا سةةةنن تلى أمةةةهر ثالثن

 .فأكثر ثالثن

 



316 

  
 

 المادة الثانية عشرة

تهيئ ال هن المختصن للمفتميظ مكاتب م هاة ت هياا مناسبا يسهل الوصول تليها مظ تبل ااطراف المعنين، وتاود بوسائل 

 اتصال حديثن ون م معلومات آلين تمكنهم مظ حف  واستر اع المعلومات بسهولن.

 يرجى بيان ما يلي:

  ونظم معلومات؟هل يتوفر للمفتشين مكاتب مجهزة، ومزودة بوسائل اتصال حديثة 

 نعم 

 

 المادة الثالثة عشرة

 توفر ال هن المختصن للمفتميظ وسائل أو تسهيالت نقل لألداء الفعال لوا باتهم.

 المادة الرابعة عشرة

 تاود ال هن المختصن المفتميظ بالوثائق والتمريعات واا هاة ال رورين اداء عملهم.

 المادة الخامسة عشرة

 النفقات المالين الالامن لممارسن المفتميظ لمهامهم. تتحمل ال هن المختصن كافن

 لمادة السادسة عشرةا

 يعتبر مفتش العمل أحد أفراد ال ابطن العدلين )الق ائين(، ويحمل بطاتن مهنين تثبت مخصيته وو يفته.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يتوفر للمفتشين ما يلي: -

 .وسائل أو تسهيالت نقل 

 نعم 

 

  وأجهزة ضرورية ألداء عملهم.وثائق وتشريعات 

 نعم 

 

 هل تتحمل الجهة المختصة النفقات المالية الالزمة لممارسة مفتشي العمل لمهامهم؟ 

 نعم 



317 

  
 

 

 .بطاقة مهنية لشخصيته ووظيفته كأحد أفراد الضابطة القضائية 

 نعم 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

تانوظ الخدمن المدنين المعمول يخ ةةةع المفتش احكام ويو د نصةةةو  صةةةريحن بهذا المةةةأظ  ال

 به.

 المادة السابعة عشرة

ال ي وا أظ توكل تلى ال هن المختصن بالتفتيش أو المفتميظ أين وا بات ت افين تؤثر سلبا على أدائهم 

 الفعال أو تخل بالسلطن أو الحياد الالاميظ للمفتميظ فى عالتتهم بأصحاب العمل والعمال.

 يرجى بيان ما يلي:

  إلى الجهة المختصة بالتفتيش أو المفتشين واجبات إضافية أخري؟هل تسند 

 نعم 

 

 .في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 ال يو د

 المادة الثامنة عشرة

يمار   هاا التفتيش فى و ع امتراطات السالمن والصحن المهنين التى يتطلبها منل التراخي  بإتامن 

 المنمآت.

 يرجى بيان ما يلي:

  هل يوجد دور لجهاز التفتيش فى وضةةةع اشةةةتراطات السةةةالمة والصةةةحة المهنية الالزمة لمنح

 التراخيص بإقامة المنشآت؟

 نعم 

 

 :في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 .فقط باالستناد الى مذكرات التفاهم مع ال هات المختصن .1

 .ترخي  مكاتب التمغيل التي تخ ع لمراتبن واارة العمل بمو ب ترار واير العملالمماركن في  .2
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 .المماركن في ترخي  مركا التدريب المهني بمو ب ترار واير العمل .3

 

 المادة التاسعة عشرة

 يتم فى كل دولن التنسيق والتكامل بيظ تفتيش العمل وتفتيش التأمينات اال تماعين كلما كاظ ذل   روريا.

 بيان ما يلي: يرجى

  هل يوجد تنسيق وتكامل بين تفتيش العمل وتفتيش التأمينات االجتماعية؟ 

      نعم 

 ال 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

مؤسسن ال ماظ حديثن النمأة وتعمل حاليا  على تو يف الكوادر المهنين الالامن، وو ع االن من الخاصن 

لالامن لتنفيذه ولم تت ل بعد كيفين التنسيق بيظ تفتيش ابقانوظ ال ماظ اال تماعي والتعليمات والقرارات 

 العمل وتفتيش التأمينات.

 المادة العشرون

ة عمله بنااهن، ويح ر أظ تكوظ له أين مصلحن مخصين مبامرة أو غير ي ب على مفتش العمل أظ يؤد

 مبامرة فى المنمآت التي يقوم بالتفتيش عليها.

 يرجى بيان ما يلي:

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

يراعى عند اختيار مفتش العمل للقيام بمهمن تفتيش أال ( مظ تانوظ العمل ونصةةةةةةةها: "109المادة )

 مبامرة أو غير مبامرة في المنمأة الخا عن لتفتيمه".تكوظ له مصلحن 

 

 المادة الحادية والعشرون

يح ر على مفتش العمل أظ يكمف أة سر مظ أسرار المهنن يطلع عليه خالل تيامه بمهمته أو أظ يبوح بمصدر 

 المكوة أو المعلومات التى أدت تلى القيام بالتفتيش. 

 يرجى بيان ما يلي:

 لي مفتش العمل الكشف عن أي سر من أسرار المهنة أثناء قيامه بالتفتيش؟هل يحظر التشريع ع 

 نعم 
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 هل يحظر على مفتش العمل أن يبوح بمصدر الشكوى أو المعلومات التى أدت إلى القيام بالتفتيش؟ 

 نعم 

 

 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

يقسم كل مفتش عمل  ( مظ تانوظ العمل ونصها: "108ح ر الكمف عظ االسرار: المادة ) -

تبل مبامةةةةةةةرة عمله اليميظ أمام الواير على أظ يؤدي عمله بأمانن وتخال  وأال يفمةةةةةةةي 

 .ااسرار التي يطلع عليها بحكم و يفته"

فيما يتعلق بالمةةةةكاوة فهي تعليمات االدارة العامن للتفتيش وحماين العمل باالسةةةةتناد للمعايير  -

 هذا المأظ في تانوظ العمل.العربين والدولين وال يو د ن  صريل في 

 

 المادة الثانية والعشرون

يقوم مفتش العمل بمراتبن تطبيق التمةةةةةةةريعات ذات العالتن، بما في ذل  القوانيظ والن م واللوائل والقرارات 

 الصادرة بمو بها، واتفاتيات العمل العربين والدولين المصده عليها مظ تبل دولته، واتفاتيات العمل ال ماعين.

 يرجى بيان ما يلي:

  ما هي التشةةةريعات التي يقوم مفتش العمل بمراقبة تطبيقها؟ وهل تشةةةمل اتفاقيات العمل العربية والدولية المصةةةدق

 عليها من قبل دولتكم الموقرة، وأيضا اتفاقيات العمل الجماعية؟

مظ حيث التمةةةةةريعات فقط تانوظ العمل وان مته الصةةةةةادرة بمقت ةةةةةاه، واتفاتيات العمل ال ماعين، واان من الداخلين 

 .)االدارين( للمؤسسات 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

متابعن تطبيق تمريعات العمل  -1يخت  مفتش العمل بما يلي:  ( مظ تانوظ العمل ونصها: "110/1المادة )

 يتعلق بمروط و روف العمل بكافن الوسائل الممروعن بما في ذل  استقبال المكاوة والبالغات"  خاصن ما

 

 المادة الثالثة والعشرون

ياود مفتش العمل أصةةةةحاب العمل والعمال بالمعلومات واإلرمةةةةادات التى تسةةةةاعدهم فى تطبيق التمةةةةريعات 

 النافذة.

 يرجى بيان ما يلي:
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  العمل تجاه أصحاب األعمال والعمال للمساعدة في تطبيق التشريعات النافذة؟هل يوجد دور وقائي لمفتش 

 نعم 

 

 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

تاويد أصةةةةةحاب العمل والعمال بالمعلومات واإلرمةةةةةادات الفنين التي  ( مظ تانوظ العمل ونصةةةةةها: "110/2المادة )

 .تساعد في تنفيذ أحكام هذا القانوظ

 

 والعشرونالمادة الرابعة 

ي ب على مفتش العمل أظ يبلغ السةةةلطن المختصةةةن بأو ه النق  والثغرات التى يكتمةةةفها حيظ مراتبته تطبيق 

 تمريعات العمل، بهدف اتخاذ اإل راءات الالامن لتالفيها.

 يرجى بيان ما يلي:

 ل؟ هل يكلف مفتش العمل بأن يبلغ عن أوجه النقص والثغرات حين مراقبته تطبيق تشريعات العم 

 نعم 

 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

تبالغ ال هات المختصةةةن بأو ه النق  والمخالفات التي يكتمةةةفها أثناء  ( مظ تانوظ العمل ونصةةةها: "110/3المادة )

 .عمله"

 

 المادة الخامسة والعشرون

 يساعد مفتش العمل طرفي اإلنتاج فى اتباع وسائل ومتطلبات السالمن والصحن المهنين

 بيان ما يلي:يرجى 

 هل يوجد دور لمفتش العمل للمساعدة فى اتباع وسائل ومتطلبات السالمة والصحة المهنية؟ 

 نعم 
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 المادة السادسة والعشرون

 لمفتش العمل دخول أماكظ العمل اداء وا به بحرين تامن في كل ااوتات، نهارا أو ليال، دوظ تخطار سابق.

 التفتيش على أماكظ العمل ذات الطبيعن الخاصن بما يتناسب مع طبيعتها.وي وا للتمريع الوطني أظ ين م 

 يرجى بيان ما يلي:

  هل يعطي التشريع لمفتش العمل حق دخول أماكن العمل بحرية فى كل األوقات ودون أخطار سابق؟ 

 نعم 

 

 في حالة الرد ب)نعم(، هل يوجد استثناء من ذلك لبعض أماكن العمل؟ 

 .استثناءاتال يو د أين 

 

 

 المادة السابعة والعشرون

 يخطر مفتش العمل صاحب العمل بو وده داخل مكاظ العمل للتفتيش، ما لم ير أظ ذل  تد ي ر بمهمته.

 يرجى بيان ما يلي:

  هل ينص التشريع على أخطار صاحب العمل بوجود مفتش العمل داخل مكان العمل؟ 

 نعم 

 

 .برجاء بيان االستثناءات إن وجدت 

 .يو د أين استثناءاتال 

 

 المادة الثامنة والعشرون

لمفتش العمل أثناء تأدين مهمته االستفسار مظ صاحب العمل، أو مظ يمثله، أو العامليظ في المنمأة )على انفراد، 

 أو أمام مهود( عظ أين معلومات  رورين تتعلق بتطبيق تمريعات العمل.

 يرجى بيان ما يلي:
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  العمل في سبيل حصوله على معلومات ضرورية بشأن تطبيق تشريعات العمل اثناء تأدية هل يتيح التشريع لمفتش

 مهمته أن يستفسر من صاحب العمل أو من يمثله أو العمال عن هذه المعلومات؟

 نعم 

 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

االسةةةتفسةةةار مظ صةةةاحب العمل أو مظ العمال م تمعيظ أو منفرديظ أو  ( مظ تانوظ العمل ونصةةةها: "111/2المادة )

 ".بح ور مهود بمأظ تطبيق أحكام وتمريعات العمل

 المادة التاسعة والعشرون

ي وا لمفتش العمل استدعاء صاحب العمل أو مظ يمثله أو أة عامل فى المؤسسن التى يقوم بالتفتيش عليها، تلى 

 االستفسارات، تذا و د أظ ذل   روريا اداء وا به.مكتبه، بهدف تو يه 

 يرجى بيان ما يلي:

  هل يجوز لمفتش العمل أن يستدعى صاحب العمل أو من يمثله أو أى عامل إلى مكتبه بهدف االستفسار عن بعض

 األمور المتعلقة بالتفتيش.

 نعم 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

على أصةةةةةةةحاب العمل أو مظ ينوبوظ عنهم تقديم  ميع المعلومات التي  ونصةةةةةةةها: "( مظ تانوظ العمل 112المادة )

 .يطلبها مفتش العمل في مهمن التفتيش"

 

 المادة الثالثون

يسمل لمفتش العمل أخذ عينات مظ المواد المستعملن أو المتداولن فى مكاظ العمل أو المنت ات، بغرض التحليل 

 بيئن العمل، مع تخطار صاحب العمل بنتي ن التحليل.واالطمئناظ على سالمن وصحن العمال و

 يرجى بيان ما يلي:

  هل يسمح لمفتش العمل أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة فى مكان العمل أو المنتجات بغرض التحليل
 للحفاظ على سالمة وصحة العمال وبيئة العمل؟

 نعم 

 هل يخطر صاحب العمل بنتيجة التحليل؟ 

 نعم 
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 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

أخذ عينات مظ المواد المستعملن لغرض التحليل للتأكد مظ مدة مالءمتها  ( مظ تانوظ العمل ونصها: "111/4المادة )

لسةةةالمن وصةةةحن العمال مع تمةةةعار صةةةاحب العمل أو ممثله بذل  ويكوظ ذل  وفقا  ان من خاصةةةن ت ةةةعها الواارة" 

 صن بذل  مظ الواارة حتى االظ.ولكظ لم يتم و ع ان من خا

 

 المادة الحادية والثالثون

لمفتش العمل أظ يطلع على الس الت أو الدفاتر، أو أين وثائق أخرة، وأخذ نسخ أو صور منها تذا و د أظ ذل  

  روري اداء مهمته.

 يرجى بيان ما يلي:

  مكان العمل، وأن يأخذ نسخ أو صور منها هل يسمح لمفتش العمل باالطالع على السجالت أو أية وثائق أخرى في

 فى حالة الضرورة؟

 نعم 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

اإلطالع على الس الت والدفاتر وأين وثائق أخرة تتعلق بمروط العمل  ( مظ تانوظ العمل ونصها: "111/3المادة )

 .وأخذ صور أو مستخر ات منها"

 

 المادة الثانية والثالثون

تصدار التعليمات إلاالن نواحي النق  فى اا هاة والمعدات المستعملن بهدف المحاف ن على سالمن  لمفتش العمل

 وصحن العمال.

وفى حالن و ود خطر ومي  يهدد سالمن العمال أو صحتهم له سلطن تصدار، أو استصدار ااوامر الالامن إلاالن 

 لوطني، بما في ذل  الوتف الكلى أو ال ائى للعمل.المخالفن وفقا لألحكام واإل راءات التي يقررها التمريع ا

 يرجى بيان ما يلي:

 ما هي صالحيات مفتش العمل في حالة وجود خطر يهدد سالمة العمال وصحتهم؟ 

 اصدار ااوامر والتعليمات إلاالن أو ه النق  في اا هاة والمعدات المستعملن-

 هنين او الااله ال رر عظ استخدامها على صحن وسالمن الم -

 التنفيذ الفوري لإل راءات التي يراها الامن لدرء خطر محقق

 التنسيب للواير لإلغاله كليا  او  ائيا  او وفق اين آلين. -
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 .النصوص التشريعية التي تتناول ذلك 

تصدار ااوامر والتعليمات إلاالن أو ه النق  في اا هاة والمعدات  "( مظ تانوظ العمل ونصها: 111/5المادة ) -

المستعملن أو إلاالن ال رر الناتج عظ استخدامها على صحن وسالمن العمال وله أظ يطلب التنفيذ الفوري لإل راءات 

 التي يراها الامن لدرء خطر محقق.

تذا خالف صةاحب العمل أي حكم مظ أحكام الفصةل الرابع مظ الباب الخامس واان من  ( ونصةها: "133والمادة ) - 

( تغاله المنمةةأة كليا  أو  ائيا  أو 131الصةةادرة بمقت ةةاه، فللواير ف ةةال  عظ العقوبن المنصةةو  عليها في المادة )

 تيقاف أين آلن فيها وذل  تلى أظ يايل صاحب العمل المخالفن".

 والثالثونالمادة الثالثة 

يلتام صاحب العمل والعامل بالتعاوظ مع مفتش العمل وتسهيل تيامه بمهامه، ويحدد تمريع كل دولن العقوبات 

 التى تفرض على كل مظ يعرتل أعمال التفتيش، أو يمتنع عظ التعاوظ مع المفتش.

 يرجى بيان ما يلي:

 

  العمل؟هل يلزم التشريع صاحب العمل والعامل بالتعاون مع مفتش 

 نعم 

 

  هل يفرض التشةةةةةةةريع في دولتكم الموقرة عقوبات معينة على من يعرقل أعمال التفتيش أو يمتنع عن التعاون مع

 المفتش؟

 نعم 

 

 .النصوص التشريعية التي تتناول ذلك 

على أصةةةةةةةحاب العمل أو مظ ينوبوظ عنهم تقديم  ميع المعلومات التي  ( مظ تانوظ العمل ونصةةةةةةةها: "112المادة )-

 يطلبها مفتش العمل في مهمن التفتيش".

ها:135والمادة )  ئن التفتيش يعاتب بإاالن  ( ونصةةةةةةة "كل مظ يمانع أو يعارض أو يعيق أعمال مفتش العمل أو هي

 .ار"( دين500( دينار وال تايد على )200المخالفن وبغرامن ال تقل عظ )

 

 المادة الرابعة والثالثون

 يحرر مفتش العمل تقريرا حول ايارته التفتيمين وفقا للنموذج الذي تعتمده ال هن المختصن بالتفتيش.
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 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد نموذج معتمد لتقارير التفتيش؟ 

 نعم 

 

  بتقديم تقرير وفقا للنموذج المعتمد ما هي المهام التي يقوم بها مفتش العمل بعد إتمام عملية التفتيش؟ وهل يقوم

 من جهة عمله؟

 كتابن تقرير الايارة على النموذج المعد حسب نوع الايارة،-

 اتخاذ اال راءات الالامن،-

 ارمفن الايارات في الملفات الخاصن بها وفي ملفات المنمأة المحددة،-

 للتفتيش.رفع التقارير الالامن والتقارير الدورين لالدارة العامن -

 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

يقدم مفتمو العمل تلى هيئن تفتيش العمل تقارير دورين مهرين وسنوين عظ نتائج  ( مظ القانوظ ونصها: "114/1المادة )

 نماطاتهم في التفتيش وفق نماذج تقرها الواارة".

 

 المادة الخامسة والثالثون

 اإل راء المناسب لدرء ومعال ن المخالفات مظ بيظ:يتخذ مفتش العمل حيظ تيامه بمهامه 

 تسداء النصل واإلرماد بمأظ كيفين تالفى المخالفن. -

 تو يه تنبيه مفهي لتالفى المخالفن. -

 تو يه تنذار كتابي لتدار  المخالفن خالل مدة معينن. -

 تحرير مح ر بالمخالفن. -

 العمال أو صحتهم.اتخاذ ت راءات التنفيذ الفوري لدرء خطر داهم يهدد سالمن  -

 يرجى بيان ما يلي:

 هل ينص التشريع على التدرج فى اإلجراءات التى يتخذها مفتش العمل في حالة وجود مخالفات؟ 

 ال 

 ما هي هذه اإلجراءات؟ 
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التنسيب . 5. اإلحالن الى الق اء. 4. التوصين باالنذار. 3. تو يه التنبيه مفهي، 2، التوعين واإلرماد واسداء النصل .1

 .للواير باالغاله الكلي/ ال ائي/وتف عمل آلن

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

على مفتش العمل أظ ين م مح را  بالمخالفن التي ي بطها وله  ( مظ تانوظ العمل ونصها: "113المادة )-

 -1أظ يتخذ أيا  مظ اإل راءات التالين بحق المخالف وذل  بما يتالءم وطبيعن المخالفن ومدة خطورتها: 

التوصين لهيئن تفتيش  -3تو يه تنبيه مفهي إلاالن المخالفن خالل مدة محددة.  -2تسداء النصل واإلرماد. 

 تو يه تنذار خطي بمأظ المخالفن". العمل ب

تذا خالف صةةاحب العمل أي حكم مظ أحكام الفصةةل الرابع مظ الباب الخامس واان من  ( ونصةةها: "133والمادة )- 

( تغاله المنمةةأة كليا  أو  ائيا  أو 131الصةةادرة بمقت ةةاه، فللواير ف ةةال  عظ العقوبن المنصةةو  عليها في المادة )

 تيقاف أين آلن فيها وذل  تلى أظ يايل صاحب العمل المخالفن".

 المواد بأحكام اإلخالل عدم "مع المعدل 2000( لسنن 3انوظ اال راءات ال اائين رتم )( مظ ت23المادة ) -

 المحا ر الخا  االختصا  ذوو الق ائي ال بط مأمورو يحيل القانوظ، هذا مظ 18 ، 17 ، 16

 .أمامها" ويتابعونها المحكمن المختصن تلى بها يختصوظ التي بالمخالفات المتعلقن والم بوطات

 السادسة والثالثونالمادة 

 يراعى مفتش العمل حيظ تحريره مح ر المخالفن أظ يكوظ وفق النموذج الذي تعده ال هن المختصن بالتفتيش.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد نموذج لتحرير محضر مخالفة يلتزم به مفتش العمل؟ 

 نعم 

 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 ال يو د ن  في تانوظ العمل.

 

 السابعة والثالثون المادة

يرفع مح ر  بط المخالفن تلى السلطن الق ائين مبامرة، أو عظ طريق ال هن المختصن بالتفتيش التي يتبعها 

 المفتش، وذل  وفقا لإل راءات التى ين  عليها التمريع الوطني.

 يرجى بيان ما يلي:

 ما هو االجراء الذي يتبعه مفتش العمل بعد ضبط المخالفة؟ 

 .الى الق اء مظ خالل  هاا النيابن العامن وفق النماذج المخصصن والمعدة لذل  مسبقا  اإلحالن 
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 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 ، 16 المواد بأحكام اإلخالل عدم "مع المعدل 2000( لسةةةةنن 3( مظ تانوظ اال راءات ال اائين رتم )23المادة ) 

 والم ةةةبوطات المحا ةةةر الخا  االختصةةةا  ذوو الق ةةةائي ال ةةةبط مأمورو يحيل القانوظ، هذا مظ 18 ، 17

 .أمامها" ويتابعونها المحكمن المختصن تلى بها يختصوظ التي بالمخالفات المتعلقن

 المادة الثامنة والثالثون

 يكوظ لمح ر  بط المخالفن القوة الثبوتين تلى أظ يثبت العكس.

 يرجى بيان ما يلي:

 

  ما هي حجية محضر المخالفة، هل يحوز القوة الثبوتية أمام القضاء؟ 

 نعم يحوا القوة الثبوتين، وح ن بالنسبن للوتائع المثبتن فيه.

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

المعدل " تعتبر المحا ةةةةر التي ين مها مأمور  2000( لسةةةةنن 3( مظ تانوظ اال راءات ال اائين رتم )212المادة )

 تلىال ةةبط الق ةةائي في ال نل والمخالفات المكلفوظ بإثباتها بمو ب احكام القوانيظ ح ن بالنسةةبن للوتائع المثبتن فيها 

 ‘.أظ يثبت ما ينفيها

 

 المادة التاسعة والثالثون

يسعى  هاا التفتيش تلى ت راء التفتيش على المنمأة الواحدة مرة واحدة في السنن على ااتل، وتكوظ ايارات 

 التفتيش دورين، أو تتبعيه، أو انتقائين، أو بناء على مكوة.

 يرجى بيان ما يلي:

 ما هي عدد مرات التفتيش على المنشأة الواحدة فى السنة؟ وكيف تنظم زيارات التفتيش؟ 

الخطط والبرامج االدارة المركاين )االدارة العامن للتفتيش وحماين العمل( هي بمعدل ايارتيظ على ااتل لكل  حسةةةب

 .منمأة سنويا  

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

ال يو د ن ام خا  بالتفتيش سةةةةةةةوة الخطط السةةةةةةةنوين المعدة مظ االدارة العامن للتفتيش وحماين العمل والتعليمات 

 .الصادرة بهذا الخصو الدورين 
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 المادة األربعون

تعد ال هن المختصن بالتفتيش تقريرا سنويا مامال عظ نماطاتها خالل فترة ال تت اوا نهاين العام التالي، يتناول 

 الفعاليات التي تام بها  هاا التفتيش، وترسل نسخن منه تلى مكتب العمل العربى خالل ثالثن أمهر مظ تاريخ صدوره. 

 بيان ما يلي:يرجى 

 هل يتم إعداد تقرير سنوي شامل عن نشاط الجهة المختصة بالتفتيش؟ 

 نعم 

 

 

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. -

يقدم مفتمو العمل تلى هيئن تفتيش العمل تقارير دورين مهرين وسنوين  -1 ( مظ تانوظ العمل ونصها: "114المادة )

تقوم الواارة بنمةةر تقرير عام دوري عظ أعمال هيئن  -2عظ نتائج نمةةاطاتهم في التفتيش وفق نماذج تقرها الواارة. 

 .تفتيش العمل"

 

 هل يتم إرسال نسخة من تقرير التفتيش إلى مكتب العمل العربي؟ 

 ال 

 

 ة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:وبدراس* 

 20،  15،  14،  13،  12،  9،  8،  7،  6،  5،  4،  3،  2،  1التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

 ،21  ،22 ، 23  ،24  ،25  ،26  ،27  ،28  ،30  ،31  ،32 ، 33 ، 34  ،35 ، 36 ، 37  ،

 من اإلتفاقية. 40،  39،  38

 من اإلتفاقية. 29،  19،  18،  17 ، 16،  11 ، 10التشريعية ألحكام المواد عدم التغطية  -

* * * 
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 دولة قطر -9     

 

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

 مظ دولن تطر، (3)تم الل نن حول اإلتفاتين العربين ر اتمكتب العمل العربي رد على مالح  وصةةةةةةةل تلى

 :التاليو اء الرد على النحو 

 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ على هل تم عرض االتفاقية  -1

 ال

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ -2

 م لس الواراء الموتر . 

 

 ذته هذه السلطة؟اتخي الذ اإلجراءما هو  -3

 لم يتم العرض . الرد :

 

 اآلن؟وجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى تهل  -4

 نعم 

  .هذه الصعوبات ير ى تحديد)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

( مظ االتفاتين أعاله بأنه ) ي ب عند تغطين أين فئن عدم التفرتن بيظ الرعايا 6نصةةةةةةةت المادة )

ل .وهذا يتعارض مع التمةةةريع الوطني القطري العرب والوطنييظ واا انب ، بمةةةرط المعاملن بالمث

بمةةةةأظ  2002( لسةةةةنن 24( مظ القانوظ رتم )2الذي يقصةةةةر ذل  على المواطنيظ وفقا  لن  المادة )

 التقاعد والمعامات 

 

سياسية، اقتصادية، هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن ) -5

  الخ(؟... اجتماعية
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 نعم

 .هذه الصعوبات ير ى تحديد)نعم(، في حالن اإل ابن ب* 

 نعم تو د صعوبات وتد تم ذكرها عند الرد على سؤال الرابع أعاله .

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

  مستقبال؟

 نعم □

 

 لتصورات.هذه ا ير ى تقديم)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

ربما عند ت راء أي تعديل القانوظ بمأظ التقاعد والمعامات تتم دراسن االتفاتيات الدولين 

والعربين بهدف تمكانين التصديق على هذه االتفاتين على  وء التمريعات الوطنين السارين 

 ال ارين .

 

  االتفاقية؟ل التصديق على يهل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسه -7

 ال □

 

 تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ في االتفاقية االسترشاد بأحكام هل تم -8

 نعم □

 ير ى بياظ النصو  التي تم فيها االسترماد.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

أظ دولن تطر ت ةةةةع فى اعتبارها عند تعداد التمةةةةريعات واادوات القانونين الوطنين ما  اء في 

 ونصو  .معايير العمل العربين مظ أحكام 

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ه -9

 ال □
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تمشيا  التقرير،بلدكم حين إعدادكم لهذا  فيل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال ه -10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17ه المادة )يمع ما تقض

 نعم □

 ير ى بياظ رأي المن مات التي تم التنسيق معها.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 غرفن تطر ) ممثلن أصحاب العمل ( ، تطر للبترول ) ممثلن العمال ( .

 

 . تدارة التعاوظ الدولي وتدارة العالتات العمالين الدولين 
  :م , 15/7/2018التاريخ 
 البريد اإللكتروني :Adiss@adlsa.gov.qa 

 

 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: *

الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول  وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات  أخذ العلم بما جاء في الرد، -

 دون عرض اإلتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق. 

* * * 

 

 المرأة العاملةبشأن  1976 ( لسنة 5 اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

 مظ دولن تطر، (5تم )الل نن حول اإلتفاتين العربين ر اتمكتب العمل العربي رد على مالح  تلىوصةةةةةةةل 

 :التاليو اء الرد على النحو 

 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ على هل تم عرض االتفاقية  -1

 ال □

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ -2

 الموتر.م لس الواراء 
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 ذته هذه السلطة؟اتخي الذ اإلجراءما هو  -3

 التصديق  □

 أخذ العلم □

 قتر اء التصدي □

 عدم التصديق □

 الرد : لم يتم العرض

 اآلن؟وجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى تهل  -4

 نعم 

  .هذه الصعوبات ير ى تحديد)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

الذي يمنل  2004( لسنن 14تتعارض هذه االتفاتين مع تانوظ العمل القطري الصادر بالقانوظ رتم )

( مدتها خمسةةةةةوظ يوما  وتد حددتها االتفاتين أعاله في المادة 96المرأة ت ااة و ةةةةةع في مادته رتم )

 عظ عمرة أسابيع. العامرة بأظ ال تقل 

سياسية، اقتصادية، على االتفاقيــة حــتى اآلن )هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق  -5

  الخ(؟... اجتماعية

 نعم □

 .هذه الصعوبات ير ى تحديد)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

نصت المادة ااولى مظ االتفاتين )بمأظ نطاه التطبيق( على مساواة المرأة في كافن القطاعات بصفن 

المادة الثالثن مظ تانوظ العمل القطري بعض  عامن وعلى ااخ  في تطاع الاراعن، بينما تسةةةةةةتثني

القطاعات مظ سةةةةةرياظ هذا القانوظ وعلى ااخ  القطاع الاراعي لذل  يو د تعارض بيظ االتفاتين 

 وتانوظ العمل القطري.

 

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

  مستقبال؟

 نعم □
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 لتصورات.هذه ا ير ى تقديم)نعم(، في حالن اإل ابن ب* 

سةةةةوف تقوم الواارة بدراسةةةةن االتفاتيات الدولين والعربين لمعرفن مدي تمكانين التصةةةةديق عليها وفقا  

 للتمريعات الوطنين النافذة.

  االتفاقية؟ل التصديق على يهل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسه -7

 ال □

 ير ى تو يل هذه اإل راءات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ في االتفاقية االسترشاد بأحكام هل تم -8

 نعم □

 ير ى بياظ النصو  التي تم فيها االسترماد.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

مساويا  ا ر ( مظ تانوظ العمل القطري بمنل المرأة أ را  93تم االسترماد باالتفاتين في المادة رتم )

 ( مظ تانوظ العمل القطري يح ر تمغيل النساء في ااعمال الخطرة.94الر ل، وفي المادة رتم )

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ه -9

 ال □

 ير ى تحديد نوع الدعم الفني المطلوب.)نعم( * في حالن اإل ابن ب

تمشةةيا مع  التقرير،بلدكم حين إعدادكم لهذا  فيل تم التنسةةيق مع منظمات أصةةحاب األعمال والعمال ه -10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17ه المادة )يما تقض

 نعم □

 ير ى بياظ رأي المن مات التي تم التنسيق معها.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 تطر للبترول ) ممثلن العمال (.غرفن تطر )ممثلن أصحاب العمل(، 

  التقرير: الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا 
 تدارة التعاوظ الدولي وتدارة العالتات العمالين الدولين 

  :م15/7/2018التاريخ 
 البريد اإللكتروني :Adlsa@adlsa.gov.qa 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:
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الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول  وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات أخذ العلم بما جاء في الرد،  -

 دون عرض اإلتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق. 

* * * 

 

 السالمة والصحة المهنيةبشأن  1976 ( لسنة 7 اإلتفاقية العربية رقم ) -ج

 مظ دولن تطر، (7تم )الل نن حول اإلتفاتين العربين ر اتمكتب العمل العربي رد على مالح  وصةةةةةةةل تلى

 :التاليو اء الرد على النحو 

 

 هل تم عرض االتفاتين على السلطن المختصن بالتصديق على االتفاتيات؟  .1

 ال □

 مظ هي السلطن المختصن بالتصديق في دولتكم الموترة؟ .2

 الموتر.م لس الواراء 

 ما هو اإل راء الذي اتخذته هذه السلطن؟ .3

 التصديق  □

 أخذ العلم □

 تر اء التصديق □

 عدم التصديق □

 الرد :  لم يتم العرض.

 هل تو د صعوبات تمريعين تحول دوظ التصديق على االتفاتين حتى اآلظ؟ .4

 نعم □

 * في حالن اإل ابن ب)نعم(، ير ى تحديد هذه الصعوبات. 

نصت المادة ااولى مظ االتفاتين أعاله بأظ تممل التمريعات، احكام ونصو  السالمن والصحن المهنين، 

 في  ميع م االت العمل وتطاعاته 
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هل هنا  صعوبات أخرة تحول دوظ التصديق على االتفاتيــن حــتى اآلظ )سياسين، اتتصادين،  .5

 ا تماعين... الخ(؟ 

 ال □

 نعم(، ير ى تحديد هذه الصعوبات.* في حالن اإل ابن ب)

 

هل هنا  تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سابقن الذكر، بهدف تسهيل التصديق على االتفاتين  .6

 مستقبال؟ 

 نعم □

 * في حالن اإل ابن ب)نعم(، ير ى تقديم هذه التصورات.

ين علي  وء التمريعات الوطنين لدة الواارة الن رة المستقبلين لدراسن  ميع االتفاتيات العربين والدول

 النافذة.

 

 هل تم اتخاذ ت راءات مظ مأنها تسهيل التصديق على االتفاتين؟  .7

 ال □

 * في حالن اإل ابن ب)نعم(، ير ى تو يل هذه اإل راءات.

 

 هل تم االسترماد بأحكام االتفاتين في تمريعاتكم المتعلقن بالمو وع؟ .8

 نعم □

 (، ير ى بياظ النصو  التي تم فيها االسترماد.* في حالن اإل ابن ب)نعم

 تم االسترماد بمع م مواد هذه االتفاتين مظ المادة ااولى تلى المادة الخامسن عمرة.

 هل ترغبوظ في تقديم دعم فني مظ تبل من من العمل العربين لتسهيل التصديق على االتفاتين؟  .9

 ال □

 الدعم الفني المطلوب. * في حالن اإل ابن ب)نعم( ير ى تحديد نوع
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هل تم التنسيق مع من مات أصحاب ااعمال والعمال في بلدكم حيظ تعدادكم لهذا التقرير، تمميا مع  .10

 ( مظ ن ام اتفاتيات وتوصيات العمل العربين؟17ما تق يه المادة )

 نعم □

 

 * في حالن اإل ابن ب)نعم(، ير ى بياظ رأي المن مات التي تم التنسيق معها.

 غرفن تطر ) ممثلن أصحاب العمل (، تطر للبترول ) ممثلن العمال (.

 

 ال هن اإلدارين التي تولت تعداد هذا التقرير: 

 تدارة التعاوظ الدولى وتدارة العالتات العمالين الدولين

 م15/7/2018التاريخ: 

 Adlsa@adlsa.gov.qaالبريد اإللكتروني:  

 

 يلي: * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما

الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول  وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات أخذ العلم بما جاء في الرد،  -

 دون عرض اإلتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق. 

* * * 

 تحديد وحماية األجوربشأن  1983 ( لسنة 15 اإلتفاقية العربية رقم ) -د

 مظ دولن تطر، (15تم )الل نن حول اإلتفاتين العربين ر اتمكتب العمل العربي رد على مالح  وصةةةةةةةل تلى

 :التاليو اء الرد على النحو 

 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ على هل تم عرض االتفاقية  -1

 نعم □

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ -2

 الموتر.م لس الواراء 
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 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ -3

 تر اء التصديق □

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

 نعم 

 ير ى تحديد هذه الصعوبات. )نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 العمل.تم حاليا دراسن و ع حد ادني لأل ور  مظ ممروع التعاوظ الفني مع من من 

 

هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن )سياسية، اقتصادية،  -5

 اجتماعية... الخ(؟ 

 ال □

 ير ى تحديد هذه الصعوبات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

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

 مستقبال؟ 

 نعم □

 ير ى تقديم هذه التصورات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 تظ دولن تطر بصدد تحديد أدني لأل ور بالدولن وهو اآلظ تحت اإل راءات التمريعين.

 

 شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟ هل تم اتخاذ إجراءات من  -7

 نعم □

 ير ى تو يل هذه اإل راءات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

تانوظ لتحديد اادنى لأل ور بالدولن تحت اإل راءات التمةةريعين وعند صةةدوره سةةوف يسةةهل عملين 

 التصديق على االتفاتين.
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 المتعلقة بالموضوع؟هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم  -8

 نعم □

 ير ى بياظ النصو  التي تم فيها االسترماد.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 ني لأل ور استرمادا  باالتفاتين.تسعي دولن تطر إلصدار تانوظ الحد ااد

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ه -9

 ال □

 ير ى تحديد نوع الدعم الفني المطلوب.)نعم( حالن اإل ابن ب* في 

 

هل تم التنسةةيق مع منظمات أصةةحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشةةيا مع  -10

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

 نعم □

 المن مات التي تم التنسيق معها.ير ى بياظ رأي )نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 ، تطر للبترول ) ممثلن العمال (.غرفن تطر ) ممثلن أصحاب العمل (

 

  :الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير 

 تدارة التعاوظ الدولي وتدارة العالتات العمالين الدولين

  :م15/7/2018التاريخ 

 البريد اإللكتروني  :Adlsa@adlsa.gov.qa 

 

 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:* 

الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول  وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات أخذ العلم بما جاء في الرد،  -

 دون التصديق على اإلتفاقية.  

* * * 
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 الخدمات االجتماعيةبشأن  1983 ( لسنة 16 اإلتفاقية العربية رقم ) -ه

( مظ دولن تطر، 16العربي رد على مالح ات الل نن حول اإلتفاتين العربين رتم )وصةةةةةةةل تلى مكتب العمل 

 و اء الرد على النحو التالي:

 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ على هل تم عرض االتفاقية  -1

 نعم

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ -2

 م لس الواراء الموتر . 

 

 هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ما  -3

 أخذ العلم

 

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

 نعم 

 ير ى تحديد هذه الصعوبات. )نعم(، * في حالن اإل ابن ب

نصةةةةةت االتفاتين بالتاامات على الدولن المصةةةةةدتن ، مكلفن وتايد مظ ااعباء المالين اصةةةةةحاب 

العمل والدولن مثل بناء دور الح ةةةةةةةانن ونوادي للعمال وكذل  تلام الدولن بمسةةةةةةةاواة  ميع العمال  

 العرب بالعمال الوطنييظ وهذا يتعارض مع القوانيظ والتمريعات الوطنين النافذة .

 

هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن )سياسية، اقتصادية،  -5

 عية... الخ(؟ اجتما

 نعم

 ير ى تحديد هذه الصعوبات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 تمت اإل ابن على ذل  الفقرة الرابعن أعاله . 
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هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سابقة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على االتفاقية  -6

 مستقبال؟ 

 نعم □

 هذه التصورات.ير ى تقديم )نعم(، * في حالن اإل ابن ب

لدة دولن تطر ن رة مسةةةةةتقبلين لدراسةةةةةن االتفاتيات العربين والدولين على  ةةةةةوء التمةةةةةريعات  

 والقوانيظ الوطنين النافذة .

 

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟  -7

 ال □

 

 بالموضوع؟هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة  -8

 نعم □

 

 ير ى بياظ النصو  التي تم فيها االسترماد.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

يو د تطبيق عملي في دولن تطر لألحكام الواردة في االتفاتين ، فقد ن  تانوظ العمل الصةةةةةةادر 

وتعديالته في الفصل الثالث عمر بمأظ الل اظ الممتركن والتفاوض  2004( لسنن 14بالقانوظ رتم )

 ال ماعي واالتفاتيات الممتركن ، ما يلي :

 في المنمأة .تطوير مستوة الخدمات اال تماعين 

 للعمال . 2004( لسنن 14كما أظ تم تصدار ترارات واارين تنفيذا  احكام تانوظ رتم )

 ( بمأظ تن يم الرعاين الطبين للعمال بالمنمأة .16ترار رتم ) -1

 مواصفات السكظ المناسب للعمال .( بمأظ تحديد امتراطات و17ترار رتم ) -2

3-  

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ه -9

 ال □
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هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشيا مع  -10

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

 نعم □

 ير ى بياظ رأي المن مات التي تم التنسيق معها.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 غرفن تطر ) ممثلن أصحاب العمل ( ، تطر للبترول ) ممثلن العمال ( .

 . تدارة التعاوظ الدولي وتدارة العالتات العمالين الدولين 

  :م , 15/7/2018التاريخ 

  اإللكترونيالبريد :Adiss@adlsa.gov.qa 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول  وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات أخذ العلم بما جاء في الرد،  -

  التصديق على اإلتفاقية. دون 

* * * 

 

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

( مظ دولن تطر، 17وصةةةةةةةل تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ات الل نن حول اإلتفاتين العربين رتم )

 و اء الرد على النحو التالي:

 

 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ على هل تم عرض االتفاقية  -1

 ال

 

 

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ -2

 م لس الواراء الموتر . 

mailto:Adiss@adlsa.gov.qa
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 ذته هذه السلطة؟اتخي الذ اإلجراءما هو  -3

 الرد : لم يتم العرض

 اآلن؟وجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى تهل  -4

 ال 

سياسية، اقتصادية، االتفاقيــة حــتى اآلن )هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على  -5

  الخ(؟... اجتماعية

 ال

بهدف تسةةةهيل التصةةةديق على  سةةةابقة الذكر،هل هناك تصةةةورات لديكم للتغلب على الصةةةعوبات  -6

  مستقبال؟االتفاقية 

 ال □

  االتفاقية؟ل التصديق على يهل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسه -7

 ال □

 تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ في االتفاقية االسترشاد بأحكام هل تم -8

 نعم □

 ير ى بياظ النصو  التي تم فيها االسترماد.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 تم االسترماد ب ميع نصو  االتفاتين .

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ه -9

 ال □

 التقرير،بلدكم حين إعدادكم لهذا  فيل تم التنسةةةةيق مع منظمات أصةةةةحاب األعمال والعمال ه -10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17ه المادة )يتمشيا مع ما تقض

 نعم □

 ير ى بياظ رأي المن مات التي تم التنسيق معها.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 العمل ( ، تطر للبترول ) ممثلن العمال ( .غرفن تطر ) ممثلن أصحاب 
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 . تدارة التعاوظ الدولي وتدارة العالتات العمالين الدولين 
  :م , 15/7/2018التاريخ 
 البريد اإللكتروني :Adiss@adlsa.gov.qa 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

أخذ العلم بما جاء في الرد، وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول  -

 دون عرض اإلتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق.  

* * * 

 

 عمل األحداثبشأن  1996 ( لسنة 18 اإلتفاقية العربية رقم ) -ز

( مظ دولن تطر، 18الل نن حول اإلتفاتين العربين رتم )وصةةةةةةةل تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ات 

 و اء الرد على النحو التالي:

 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ على هل تم عرض االتفاقية  -1

 ال

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ -2

 م لس الواراء الموتر . 

 

 هذه السلطة؟ذته اتخي الذ اإلجراءما هو  -3

 لم يتم العرض . الرد :

 

 اآلن؟وجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى تهل  -4

 نعم 
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  .هذه الصعوبات ير ى تحديد)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

بأظ الحدث هو كل مخ   2004( لسنن 14يعرف تانوظ العمل القطري الصادر بالقانوظ رتم )

سادسن سادسن  طبيعي ، بلغ ال مغيل مظ لم يبلغ ال عمر مظ عمره ولم يبلغ الثامنن عمرة وال ي وا ت

 عمر بينما تعرف االتفاتين بأظ الحدث هو الذي أتم الثالثن عمر ولم يكمل الثامنن عمرة .

 وتح ر عمل مظ لم يتم سظ الثالثن عمرة وهذا تعارض بيظ االتفاتين والقانوظ القطري . 

 

سياسية، اقتصادية، تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن )هل هناك صعوبات أخرى  -5

  الخ(؟... اجتماعية

 نعم

 .هذه الصعوبات ير ى تحديد)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

نصت االتفاتين على أظ تطبق وفقا  للمادة الثانين منها ، على  ميع اانمطن االتتصادين علما  بأظ 

 الاراعن ال يسرة عليهم تانوظ العمل القطري .العمال الذيظ يعملوظ في 

 

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

  مستقبال؟

 نعم □

 لتصورات.هذه ا ير ى تقديم)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

الن رة المسةةةةتقبلين للواارة هي بأظ سةةةةوه يتم دراسةةةةن االتفاتيات الدولين والعربين على  ةةةةوء  

 التمريعات الوطنين .

 

 

  االتفاقية؟ل التصديق على يهل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسه -7

 ال □
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 تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ في االتفاقية االسترشاد بأحكام هل تم -8

 نعم □

 ير ى بياظ النصو  التي تم فيها االسترماد.)نعم(، اإل ابن ب* في حالن 

 أظ  الفصل الثامظ بمأظ تمغيل ااحداث مظ تانوظ العمل النافذ تد استرمد باالتفاتين أعاله .

 

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ه -9

 ال □

 

تمشةةيا مع  التقرير،بلدكم حين إعدادكم لهذا  فيل تم التنسةةيق مع منظمات أصةةحاب األعمال والعمال ه -10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17ه المادة )يما تقض

 نعم □

 ير ى بياظ رأي المن مات التي تم التنسيق معها.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 ، تطر للبترول ) ممثلن العمال ( .غرفن تطر ) ممثلن أصحاب العمل ( 

 . تدارة التعاوظ الدولي وتدارة العالتات العمالين الدولين 
  :م , 15/7/2018التاريخ 
 البريد اإللكتروني :Adiss@adlsa.gov.qa 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول  وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءاتأخذ العلم بما جاء في الرد،  -

 دون عرض اإلتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق.  

* * * 

 تفتيش العملبشأن  1998 ( لسنة 19 اإلتفاقية العربية رقم ) -ح

( مظ دولن تطر، 19الل نن حول اإلتفاتين العربين رتم )وصةةةةةةةل تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ات 

 و اء الرد على النحو التالي:

mailto:Adiss@adlsa.gov.qa
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 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ على هل تم عرض االتفاقية  -1

 ال

 

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ -2

 م لس الواراء الموتر . 

 

 هذه السلطة؟ذته اتخي الذ اإلجراءما هو  -3

 لم يتم العرض . الرد :

 

 اآلن؟وجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى تهل  -4

 نعم 

  .هذه الصعوبات ير ى تحديد)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

نصةةةةةةةت المادة ااولى مظ االتفاتين أظ يتم تن يم تفتيش العمل في  ميع تطاعات وأماكظ العمل 

، عليه في دولن تطر 2004( لسنن 14)ولكظ العمالن الاراعين مستثني مظ تطبيق تانوظ العمل رتم 

 لذل  يو د تعارض بيظ االتفاتين وتانوظ العمل القطرة اللنافذ .

 

سياسية، اقتصادية، حول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن )هل هناك صعوبات أخرى ت -5

  الخ(؟... اجتماعية

 نعم

 .هذه الصعوبات ير ى تحديد)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

نصةةةت المادة السةةةابعن والعمةةةروظ بأظ يح ر مفتمةةةي العمل صةةةاحب العمل بو وده داخل مكاظ 

( 13العمل للتفتيش ، ما لم ير أظ هنا  تد ي ةةةةةةةر بمهمته وهذا يتعارض مع القرار الوااري رتم )
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في المادة السةةةةابعن منه التي نصةةةةت بأنه ال ي وا اإلخطار المسةةةةبق عظ الايارة مهما  2005لسةةةةنن 

 سباب .كانت اا

 

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

  مستقبال؟

 نعم □

 لتصورات.هذه ا ير ى تقديم)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

( مظ القرار الوااري تحت اإل راءات التمةةةةريعين وتذا صةةةةدر هذا التعديل 7تعديل المادة رتم ) 

 التغلب على بعض الصعوبات التي تحول دوظ التصديق على االتفاتين .سوف يتم 

 

 

  االتفاقية؟ل التصديق على يهل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسه -7

 نعم □

 * في حالن اإل ابن ب )نعم( ، ير ي تو يل هذه اإل راءات

يسهل التصديق على ( تحت اإل راءات التمريعين وتذا تم تصدار هذا التعديل 7تعديل المادة رتم )

 االتفاتين .

 

 تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ في االتفاقية االسترشاد بأحكام هل تم -8

 نعم □

 ير ى بياظ النصو  التي تم فيها االسترماد.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

مأظ تعداد تقرير  تم االسترماد ب ميع نصو  االتفاتين مظ المادة ااولى تلى المادة ااربعوظ ب

 عظ تفتيش العمل .سنوي 
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 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ه -9

 ال □

 

تمشةةيا مع  التقرير،بلدكم حين إعدادكم لهذا  فيل تم التنسةةيق مع منظمات أصةةحاب األعمال والعمال ه -10

 من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟( 17ه المادة )يما تقض

 نعم □

 ير ى بياظ رأي المن مات التي تم التنسيق معها.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 غرفن تطر ) ممثلن أصحاب العمل ( ، تطر للبترول ) ممثلن العمال ( .

 . تدارة التعاوظ الدولي وتدارة العالتات العمالين الدولين 
  :م  15/7/2018التاريخ, 
 البريد اإللكتروني :Adiss@adlsa.gov.qa 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول  وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات أخذ العلم بما جاء في الرد،  -

 دون عرض اإلتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق.  

* * * 

 

 

 اللبنانيةالجمهورية  -10      

 

اإلتفاقية /   المستوى األدنى للتأمينات االجتماعيةبشأن  1971 ( لسنة 3 ) اإلتفاقية العربية ذات الرقم -أ

( لسنة  7 ) اإلتفاقية العربية ذات الرقم/  المرأة العاملة بشأن  1976 ( لسنة 5 ) العربية ذات الرقم

  السالمة والصحة المهنية بشأن 1977

/  5/  3 ) ذات اارتامالعربين  ود على مالح ات الل نن حول اإلتفاتياتالعمل العربي ردوصةةةةل تلى مكتب 

 و اء الرد على النحو التالي:، اللبنانينال مهورين ( مظ  7



349 

  
 

 

  "بماظ "المستوة االدنى للتأمينات اال تماعين 1971( لعام 3اتفاتين العمل العربين رتم ) -
 نفيدكم اظ تانوظ ال ماظ اال تماعي  اء اممل مظ االتفاتين لذل  ال نرة مو با لالن مام اليها. 

 
 

 بماظ "المرأة العاملن" 1976( لعام 5اتفاتين العمل العربين رتم ) -
نفيدكم انه سنعيد ارسال نسخن عظ ممروع مرسوم "احالن ممروع تانوظ الى م لس النواب يرمي 

)بماظ المرأة العاملن( واتفاتين  1976لعام  5االن مام الى اتفاتين العمل العربين رتم  الى اال ااة للحكومن
 )بماظ المفاو ن ال ماعين(" الى م لس الواراء ال ديد لدراستها. 1979لعام  11رتم  العمل العربين
 

 " بمأظ " السالمن والصحن المهنين 1977( لسنن 7اتفاتين العمل العربين رتم ) -
 نا بانت ار راي من مات اصحاب العمل والعمال.نفيدكم ان

 
( مظ ن ام اتفاتيات وتوصيات العمل العربين، اظ واارة العمل تد احالت 17وعمال بالمادة ) 

 نسخن عظ التقرير ال وابي المعد مظ تبلنا، نرفق ربطا الكتب المو هن الى كل مظ ال هات التالين:

  معين الصناعييظ اللبنانييظ -

 لت ارة والصناعن والاراعن في لبناظاتحاد غرف ا -

 االتحاد العمالي العام. -
 

 )مرفق ربطا(. 24/9/2018في 2018 /134لقد وردنا مظ االتحاد العمالي العام كتاب رتم 
في  452/2014رتم  لكظ ال دير بالذكر انه تد وردنا كتاب مظ  معين الصناعييظ اللبنانييظ

 (."5( و)3لالتفاتيتيظ ارتام )وتد ابدوا رأيهم بالنسبن  11/8/2014

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 بضرورة العرض على السلطة المختصة بالتصديق. المالحظات السابقة للجنةد على التأكي -

 اا حيث تعتبر أحكام اإلتفاقية حدن اإلتفاقية ال يحول دون التصديق، اإلشارة إلى أن وجود تشريع أشمل م -

 أدنى لما ينبغي أن يكون عليه التشريع. 

* * * 

(  16 اإلتفاقية العربية رقم )/  العمال الزراعيين بشأن 1980( لسنة  12 اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

 الخدمات االجتماعية العمالية بشأن 1983لسنة 

/  12 م )ارتذات ااالعربين  اتل نن حول اإلتفاتيال اتعلى مالح  ودوصل تلى مكتب العمل العربي رد

 :التاليو اء الرد على النحو ، اللبنانينال مهورين مظ (  16
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في اطار متابعة  لجنة الخبراء القانونيين في منظمة العمل العربية اتفاقيات العمل العربية التي لم يصدق 

 عليها لبنان وهي التالية: 

 الزراعيين" بشأن "العمال 1980( لعام 12اتفاقية العمل العربية رقم ) -

نفيدكم اننا سنبذل جهدنا باعادة ارسال نسخة عن مشروع مرسوم "احالة مشروع قانون الى مجلس 

بشأن  1980( لعام 12النواب يرمي الى االجازة للحكومة االنضمام الى اتفاقية العمل العربية رقم )

 لها دراستها.  يتسن"العمال الزراعيين" للحكومة الجديدة ل

 بشأن "الخدمات االجتماعية العمالية" 1983( لعام 16العمل العربية رقم )اتفاقية  -

رغبة باالنضمام الى هذه االتفاقية  عية الصناعيين اللبنانيين لم تبدنفيدكم ان احد اطراف االنتاج وهو جم

 تفاقية "لذلك وانطالقا من مبدأ التشاور لثالثي فانه يتعذر على الحكومة اللبنانية االنضمام الى هذه اال

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 . عرض على السلطة المختصة بالتصديقبضرورة الللجنة السابقة المالحظة التأكيد على  -

*** 

 

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

ال مهورين مظ (  17 اإلتفاتين العربين رتم )وصل تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ن الل نن حول 

 :التاليو اء الرد على النحو ، اللبنانين

بشأن "تأهيل وتشغيل المعوقين"،  1993( لسنة 17لقد تم اعداد التقرير من قبلنا حول متابعة االتفاقية رقم )
 على الشكل التالي:

 
"في اطار متابعة لجنة الخبراء القانونيين في منظمة العمل العربية، اتفاقيات العمل العربية التي 

 صدق عليها لبنان ومنها: 

 " بشأن "تأهيل وتشغيل المعوقين 1993لسنة  17اتفاقية العمل العربية رقم  -
 

ارة العمل قد احالت نسخة عن ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، ان وز17: عمال بالمادة )اوالا 
 التقرير الجوابي المعد من قبلنا، نرفق ربطا الكتب الموجهة الى كل من الجهات التالية:

 جمعية الصناعيين اللبنانيين -

 اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان -

 االتحاد العمالي العام. -
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 بالنسبة للتغطية التشريعية الحكام:  : تفيدكم وزارة العملثانيا
 

من االتفاقية، لقد تحفظت الحكومة اللبنانية في الموافقة عليها لذلك يتعذر  14 ،7، 5، 4، 3المواد  -أ 
  .3/12/2008تاريخ  49االجابة عليها وفق القانون 

 
لنسبة لالشخاص ، اما با1932 من االتفاقية، ان آخر احصاء سكاني في لبنان حصل عام 8المادة  -ب 

المعوقين فان احصاءهم وفق فئاتهم تتم من خالل وزارة الشؤون االجتماعية عبر بطاقات االشخاص 
   .المعوقين

 
في فقرتها االولى "أ" تعنى  220/2000من االتفاقية، وفقا للمادة السادسة من القانون رقم  9المادة  -ج 

واالجتماعية بالتعاون بين  علمية والمهنية والصحيةالدولة بشؤون المعوقين بجميع المجاالت ومنها ال
االدارات العامة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية". ولهذا انشأت الدولة الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين 

 .220/2000من القانون  60ومركزها في وزارة الشؤون االجتماعية. وكما توازيها المادة 
 

 .220/2000قانون رقم المن  70و 65ن امن االتفاقية، توازيها المادت 10المادة  -د 
 

  .220/2000من القانون رقم  69و 68ن امن االتفاقية، يقابلها المادت 13المادة  -هـ 
  

 .لم يتطرق الى االعاقة الشديدة 220/2000من االتفاقية، ان قانون  15المادة  -و 
  

من االتفاقية، تعمل الدولة على تشجيع وتسهيل انشاء جمعيات اهلية ومؤسسات تعمل على  17المادة  -ز 
 .تمويل المعوقين القامة مشاريع انتاجية صغيرة يديرونها  بانفسهم او بالمشاركة مع االخرين

  
 220/2000من القانون  84وباالخص المادة  94ولغاية  83من االتفاقية، ان المواد  18المادة  -ح 

 تضمن االعفاءات من الرسوم والضرائب على االشخاص المعوقين. 
 

من االتفاقية، ان بطاقة المعوق الشخصية تخوله دخول اي مستشفى وتقوم وزارة الشؤون  19المادة  -ط 
االجتماعية بتغطية كافة النفقات، وتقوم الجمعيات المختصة بالمعوقين بتوفير جميع المستلزمات لهم 

 المشاغل المحمية بموجب عقود مع الجمعيات.  والحكومة تدعم
 

من القانون  32من االتفاقية، لقد تمت االشارة الى المشاغل المحمية سابقا وان المادة  20المادة  -ي 
 حددت وسائل الدعم.  220/2000

 
ا  ا( الجابتنا على عدد من االسئلة التي تدخل ثالثا : لقد ارسلنا كتاب الى وزارة الشؤون االجتماعية )مرفق ربطا

 ضمن نطاق مهامها، ولكن لم يردنا اي جواب حتى تاريخه. 
 

ا   ."220/2000: نودعكم ربطا نسخة عن القانون رقم رابعا
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 التشريعللجنة التأكد من وجود التغطية التشريعية ألحكام اإلتفاقية، نظراا لعدم إدراج نصوص   يتسنلم  -

 .اواإلكتفاء باإلشارة إلى أرقامه

ا لنموذج تقرير المتابعة المرسل من قبل مكتب العمل العربي.  -  التأكيد على أن يكون الرد وفقا

 * ** 

 

 عمل االحداثبشأن  1996 ( لسنة 18 اإلتفاقية العربية رقم ) -د

ال مهورين مظ (  18 ) رتمالعربين  نل نن حول اإلتفاتيال نعلى مالح  ردوصل تلى مكتب العمل العربي 

 :التاليو اء الرد على النحو ، اللبنانين

، بشأن "عمل االحداث" 1996لسنة  (18)رقم متابعة االتفاقية حول التقرير من قبلنا لقد تم اعداد 
 التالي:على الشكل 

 
في اطار متابعة لجنة الخبراء القانونيين في منظمة العمل العربية، اتفاقيات العمل العربية التي صددددددد  

 عليها لبنان ومنها: 
  بشأن عمل االحداث 1996لسنة  18العربية رقم العمل تفاقية ا -

 .االتفاقيةمن قبل وزارة العمل بشأن هذه  ير المعدر ذج التقو نم نودعكم ربطا نسخة عن
( من نظام اتفاقيات وتوصدددديات العمل العربية، ان وزارة العمل قد احالت نسددددخة 17وعمال بالمادة )

 عن التقرير الجوابي المعد من قبلنا، نرفق ربطا الكتب الموجهة الى كل من الجهات التالية:
 جمعية الصناعيين اللبنانيين  -
 اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان -
 االتحاد العمالي العام. -

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 بشأن اإلتفاقية.  جنةللالسابقة مالحظات الالتأكيد على  -

 * ** 
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 تفتيش العملبشأن  1998 ( لسنة 19 اإلتفاقية العربية رقم ) -ه

ال مهورين مظ (  19 ) رتمالعربين  نل نن حول اإلتفاتيال نعلى مالح  ردوصل تلى مكتب العمل العربي 

 :التاليو اء الرد على النحو ، اللبنانين

بشأن "تفتيش العمل"،  1998( لسنة 19لقد تم اعداد التقرير من قبلنا حول متابعة االتفاقية رقم )
 على الشكل التالي:

 
في اطار متابعة لجنة الخبراء القانونيين في منظمة العمل العربية، اتفاقيات العمل العربية التي  

 صدق عليها لبنان ومنها: 
 "بشأن "تفتيش العمل 1998لسنة  19اتفاقية العمل العربية رقم  -

 
احالت نسةةخة عن  ( من نظام اتفاقيات وتوصةةيات العمل العربية، ان وزارة العمل قد17: عمال بالمادة )اوالا 

 التقرير الجوابي المعد من قبلنا، نرفق ربطا الكتب الموجهة الى كل من الجهات التالية:
 جمعية الصناعيين اللبنانيين  -
 اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان -
 االتحاد العمالي العام. -

ا   بالنسبة للتغطية التشريعية الحكام:  :  تفيدكم وزارة العملثانيا
من  108و 107من االتفاقية الخاصة بتوفر الحماية الالزمة لمفتشي العمل، ان المادتين  11لمادة ا -أ 

الى التغطية التشريعية بالنسبة  اقد اشارت 17/9/1962قانون العمل المعدلتين بموجب القانون تاريخ 

 ثبات العكس.لعدم التعرض للمفتش واهمية تقريره وان لمحضر المفتش القوة الثبوتية حتى ا

من االتفاقية المتعلقة بتوفير وسائل او تسهيالت نقل للمفتشين، ان امكانيات الدولة في  13المادة  -ب 

الوقت الحالي ال تسمح بتوفير وسائل النقل للمفتشين وانما امنت بدل نقل للمفتشين ولكنه ال يفي 

عمل العربية لتامين حاجات المفتشين بالحاجات المطلوبة، وانه اذا كان هناك من وسيلة لدى منظمة ال

من وسائل نقل ومن اجهزة تتعلق بالكشف على نسبة الضوضاء واالنارة وتلوث الهواء، ال يوجد اي 

 مانع لدى وزارة العمل من تقبل اي هبة من اي منظمة او دولة تتعلق بحسن اداء التفتيش.

لعمل وتفتيش التأمينات االجتماعية، فإن من االتفاقية الخاصة بالتنسيق بين تفتيش ا 19المادة  -ج 

 التنسيق قائم من خالل الربط االلكتروني بين وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان االجتماعي.

من االتفاقية، بوجود نموذج معتمد لتقرير الزيارة التفتيشية، يوجد استمارة تفتيش لكل  34المادة  -د 
 .(زيارة تفتيشية )ربطا نسخة عنها

 
 /26/6تاريخ  3273من المرسوم رقم  8من االتفاقية، جرت تغطيتهما بالمادة  21و 20لمادتين ا - هـ

 "تفتيش العمل". 2000
  

"االجازة للحكومة  20/11/2004تاريخ  586من االتفاقية، وفق القانون رقم  32و 22المادتين  -و 
تفتيش العمل"  استثنيت من اجازة  بشان 1998( لسنة 19االنضمام الى اتفاقية العمل العربية رقم )

 االنضمام.
 
 .3273/2000من االتفاقية، جرت تغطيتها بالفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم  23المادة  -ز 
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 .3273/2000من المرسوم  3من االتفاقية، مغطاة بالمادة  24لمادة ا -ح 
 
 .34من االتفاقية، اشير اليها سابقا عند الكالم عن التغطية التشريعية للمادة  38و 36و 34المواد  -ط 
 

من االتفاقية، سيعمل على تزويد منظمة العمل العربية بنسخة عن التقرير السنوي لدائرة  40المادة  -ي 
 التفتيش في وزارة العمل عند توفره ووفق احكام هذه المادة.

 
ا   ."  20/11/2004تاريخ  586ون رقم والقان 3273/2000المرسوم رقم : نودعكم ربطا نسخة عن ثالثا

 

  * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

نظراا  بصددها مالحظات تالتي ورد حكام اإلتفاقيةأل التأكد من وجود تغطية تشريعيةللجنة   يتسنلم  -

 .وعدم وجود إجابات كافية لعدم إدراج نصوص المواد التي تغطي هذه األحكام

ا لنموذج تقرير المتابعة المرسلالتأكيد على ضرورة أن يكون الرد وفق -  مكتب العمل العربي. قبل من  ا

 * ** 

 

 دولة ليبيا -11    

 

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

، دولن ليبيامظ (  5 الل نن حول اإلتفاتين العربين رتم ) اتمكتب العمل العربي رد على مالح  وصل تلى

 :التاليو اء الرد على النحو 

 : الخاصن ب رورة تعادة تدريب المرأة العاملن بعد فترة انقطاعها المسموح بها (  5المادة )  -

ال نسيظ  تظ التدريب يح ى بإهتمام كبير مظ تبل واارة العمل والتأهيل فهو أساس التنمين البمرين مظ

بمأظ تدريب وتأهيل المرأة  1985( لسنن  258وتن مه عدة تمريعات منها ترار م لس الواراء رتم ) 

 للعمل في الم االت المختلفن .

( على التدريب لغرض  83،  82،  81في مواده )  2010( لسنن  12نهى تانوظ عالتات العمل رتم ) 

( في الفصل السابع مظ  99تلى  88ت المواد ) مظ  العمل وهذا يسرة على المرأة والر ل ، كما نص

 وابط التدريب بالداخل والخارج  2010( لسنن  12الالئحن التنفيذين لقانوظ عالتات العمل رتم ) 

 وت راءاته .
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باصدار الئحن التدريب فإظ كل  هات  2008( لسنن  77ووفقا  لقرار الل نن المعبين العامن ) سابقا  ( رتم ) 

امن والخاصن تعد خطن للتدريب سنويا  للر ال والنساء ووفقا  ل وابط محددة دوظ تمييا ، وأكدت العمل الع

 التي نصت على ما يلي : 2010( لسنن  12(  مظ الالئحن التنفيذين لقانوظ عالتات العمل رتم )  3المادة ) 

العمال والو ائف ، كما لها الحق " العمل حق للمرأة القادرة عليه ت اه الم تمع ولها الحق في مااولن كافن ا

 في التمتع لكافن فر  التدريب التي تتطلبها مااولن هذه االعمال والو ائف .

 (  : الخاصن بح ر تمغيل المرأة العاملن ساعات ا افين أثناء الفترة ااخيرة مظ الحمل .  9المادة )  -

ث ساعات ويتم الل وء تلى ساعات عمل تظ العمل اال افي محدد بقرار مظ م لس الواراء وال يت اوا ثال

( لسنن  12( مظ تانوظ عالتات العمل رتم )  17ا افين لموا هن  غط العمل ، وأو بت المادة رتم ) 

" على أظ تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للصالة وتناول الطعام والراحن ال تايد في م موعها  2010

 عظ ساعن " . 

يرة مظ الحمل يحق لها ت ااة مر ين مدفوعن المقابل ) المرتب أو اا ر ( لمدة ال والمرأة أثناء الفترة ااخ

( مظ  3تايد على خمسن وأربعيظ يوما  متصلن أو ستيظ يوما  متقطعن خالل السنن الواحدة وذل  وفقا  للمادة ) 

 . 2010( لسنن  12تانوظ عالتات العمل رتم ) 

 تأميظ لألمومن . (  : الخاصن بو وب و ود  15المادة )  -

على حق المرأة في ت ااة  2010( لسنن  12( مظ تانوظ عالتات العمل رتم )  25نصت المادة رتم ) 

أمومن بمقابل مدتها أربعن عمر أسبوعا  عند تقديمها مهادة طبين تبيظ التاريخ المحتمل للوالدة وتت مظ هذه 

، وتمتد ت ااة اامومن تلى ستن عمر أسبوعا  تذا  اال ااة فترة الاامين بعد الو ع ال تقل عظ ستن أسابيع

أن بت أكثر مظ طفل ، كما نصت هذه المادة على حماين المرأة بعدم  واا انهاء عمل المرأة أثناء حملها أو 

 أثناء تغيبها في ت ااة أمومن تال اسباب مبررة ال تمت بصلن الحمل أو الوالدة وم اعفاتها أو االر اع .

 على ما يلي : 2010( لسنن  12( مظ تانوظ عالتات العمل رتم )  38رتم )  وألامت المادة

" على  هات العمل ت راء التأميظ الالام على العامليظ أو المو فيظ ) ر االَ ونساء (  د أمراض وأخطار 

خالل المهنن وأظ توفر الرعاين الصحين والحماين اال تماعين الالامن لهم وافراد أسرهم وذل  مع عدم اال

 بأي ن ام تانوني آخر " .

 (  : الخاصن بعدم تمغيل النساء ليال  . 7المادة )  -
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المقصود بالعمل الليلي على أنه  2010( لسنن  12( مظ تانوظ عالتات العمل رتم )  5حددت المادة رتم ) 

حن التنفيذين ( لالئ 6العمل الذي يتم خالل الفترة ما بيظ غروب الممس ومروتها ، ونصت المادة رتم ) 

على أظ يكوظ تمغيل المرأة لبعض الوتت لمدة أربعن   2010( لسنن  12لقانوظ عالتات العمل رتم ) 

ساعات يوميا  أو بما ال يايد على أربع وعمريظ ساعن في االسبوع مريطن اظ تقع  مظ ساعات الدوام 

يتعلق بتوتيت العمل على أال يكوظ  الرسمين ، ول هن العمل التنسيق مع النساء العامالت لبعض الوتت فيما

 ذل  خالل الفترة الليلين تال في ااحوال وااعمال ال ائاة تانونا  .

 (  : الخاصن بمنل ت ااة مر ين عظ الحمل أو الو ع . 11المادة )   -

باصدار تانوظ عالتات  2010لسنن  12( مظ تانوظ  33تظ التغطين التمريعين  اءت بها المادة رتم )  

عمل حيث حق العامل أو المو ف مظ ال نسيظ ت ااة مر ين مدفوعن المقابل أو المرتب لمدة ال تايد على ال

 خمسن واربعيظ يوما  متصلن أو ستيظ يوما  متقطعن خالل السنن الواحدة 

 (  : الخاصن بحق المرأة في الحصول على ت ااة بدوظ أ ر لتربين أطفالها . 14المادة )    -

باصدار تانوظ عالتات  2010لسنن  12( مظ تانوظ  35لتمريعين  اءت بها المادة رتم ) تظ التغطين ا

 العمل والتي نصت على ما يلي :

" ي وا بقرار مظ  هن العمل منل العامل أو المو ف ت ااة خاصن بدوظ مرتب في الحاالت وبالمروط 

 التي تحددها الالئحن التنفيذين " 

 لالئحن التنفيذين الحاالت ومروط اال ااة بدوظ مرتب لما يلي :( مظ ا 19وحددت المادة رتم ) 

 للواج أو الاو ن تذا رخ  احدهما بالسفر للخارج بمرط أال يت اوا المدة المرخ  بها . .1

 أو الوالديظ . اابناءاغراض العالج للاوج أو الاو ن أو  .2

 هن العمل ، وي ب أال تقل اال ااة في و المو ف وتقدرها أباب ااخرة التي يبديها العامل لألس .3

 هذه الحالن عظ مهريظ وال تايد على سنن تال تذا كانت ممنوحن لغرض الدراسن أو العمل فهي تابلن للت ديد .

 ذه ااحكام على الر ال والنساء .وتسرة ه

 و ها .معامها وبيظ معامها عظ اأ رها أو (  : الخاصن بحق المرأة في ال مع بيظ  16المادة )  -

( مظ الئحن معامات ال ماظ اال تماعي على  واا  80التغطين التمريعين  اءت في ن  المادة ) 

الممتر  مظ ال نسيظ أظ ي مع بيظ معاش الع ا ال ائي إلصابن العمل أو مرض المهنن وبيظ أي مرتب أو 

 أ ر أو دخل يكوظ مستحقا  له عظ عمله أو خدمته لدة أي  هن كانت .
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( مظ الئحن معامات ال ماظ اال تماعي الصادرة بمو ب ترار م لس  134،  113ادتيظ ) كما أظ الم

أ اات ال مع بيظ المعامات بالنسبن  1981( لسنن  669الواراء ) الل نن المعبين العامن سابقا  رتم ) 

 ( الحالتيظ اآلتيتيظ : 132لألوالد واارامل ، واستثنت مظ احكام المادة ) 

والديظ توفى كل منهما  ممع بيظ معاميظ مستحقيظ لهأظ ي  -ذكورا  وتناثا   -مظ االوالد ي وا اي  -أ 

 بعد أظ كاظ ممتركا  أو صاحب معاش ، ويكوظ ال مع بيظ المعاميظ في هذه الحالن بدوظ حد أتصى .

حق ي وا لألرملن ال مع بيظ المعاش المستحق لها عظ او ها المتوفى ، وبيظ أي معاش آخر يست -ب 

لها بصفتها ممتركن وفقا  لقانوظ ال ماظ اال تماعي بسبب الميخوخن أو الع ا الكلي ، ويمترط في هذه 

 الحالن أال ي اوا ما تستحقه اارملن نتي ن ال مع بيظ المعاميظ أعلى القيمتيظ اآلتيتيظ :

 الكلي  الحد ااتصى للمعاش ال ماني الذي سوة لها سواء كاظ سببه الميخوخن أو الع ا -1 

 توفى أو لصاحب المعاش المتوفى . الحد ااتصى للمعاش الذي سوة للممتر  الم -2 

 الخا  بالمرأة العاملن. التأميظ الصحي مظ في االستفادة  ااسرة(  : الخاصن بحق  17المادة )   

ت راء باصدار تانوظ عالتات العمل أو بت  هات العمل  2010لسنن  12( مظ تانوظ  38اظ المادة ) 

التأميظ الالام على العامليظ أو المو فيظ بها ) مظ ال نسيظ (  د أمراض وأخطار المهنن وأظ نوفر 

الرعاين الصحين والحماين اال تماعين الالامن لهم وافراد أسرهم وذل  مع عدم االخالل بأي ن ام تانوني 

 ميظ الصحي .بمأظ ن ام التأ 2010( لسنن  20آخر وتد تم اصدار تانوظ خا  رتم ) 

وتنفيذا  لهذه التمريعات أبرمت  هات العمل عقودا  مع مركات التأميظ الصحي وبالنسبن للمرأة تستفيد منها 

أفراد ااسرة بما فيها الوالديظ واابناء بدوظ حد أتصى ، أما ااسرة يقصد بها الاوج والاو ن واابناء 

 ذكورا  وتناثا  . 

 المرأة في الحصول على المنل العائلين  . (  : الخاصن بحق 18المادة )   

بمأظ المعاش ااساسي التي  1985( لسنن  16التمريع الذي يغطي أحكام هذه المادة هو القانوظ رتم ) 

 نصت على ما يلي :

" المعاش ااساسي منفعن نقدين يكفلها ن ام ال ماظ اال تماعي دوظ أداء امتراكات تقابلها مظ المستحقيظ 

 بالمروط وااو اع المقررة بهذا القانوظ " .وذل  

 أو حت المادة السابعن مظ القانوظ فئات المستحقيظ للمعاش ااساسي وهم : اكم

 الميوخ . -1 
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 الع اة . -2 

 اارامل مظ النساء . -3 

 اايتام . -4 

 مظ انقطعت بهم أو  اتت عليهم سبل العيش . -5 

 ة وهي :وأ افت المادة الثانين عمر حالت أخر

 المطلقات التي انق ت عدتهظ . -1 

 أسرة المريض نايل المستمفى لمدة تت اوا المهريظ . -2 

أسرة المح وا أو المحبوس احتياطيا  أو تنفيذا  لحكم ت ائي متى ت اوات مدة االح اا أو الحبس  -3 

 مهريظ .

 أسرة المفقود أو الغائب أو ااسير . -4 

 مدة العقوبن المحكوم بها وتلى حيظ التحاته بعمل . ءاالمفرج عنه بعد انق  -5 

 بسبب الاواج أو اإلن اب. مرأة العاملن في حالن االستقالن (  : الخاصن بإستحقاتات ال 19المادة )   

باصدار تانوظ عالتات العمل  2010( لسنن  12( مظ تانوظ )  173التغطين التمريعين  اءت بالمادة ) 

 التي نصت على ما يلي :

فيها مظ الوحدة  تالب ال نسيظ اظ يقدم استقالته مظ و يفته وتكوظ االستقالن مكتوبن وي ب " للمو ف مظ كال

 االدارين خالل ستيظ يوما  مظ تاريخ تقديمها واال اعتبرت مقبولن .

ستقالن فإذا كانت االستقالن معلقن على مرط أو مقرونن بقيد ، فال تنتهي خدمن المو ف ما لم تت مظ تبول اال

 ت ابته تلى طلبه.

وي وا خالل المدة المذكورة أظ تصدر الوحدة اإلدارين ترارا  بقبول االستقالن مع تر اء تنفيذه لمدة ال  

 تت اوا ستن أمهر اسباب تتعلق بمصلحن العمل ، مع تخطار المو ف بذل  .

ن الخدمن أو ا ااات متراكمن لم تتمتع واظ استحقاتات المرأة العاملن في حالن استقالتها تتمثل في مكافأة نهاي

 بها ومحفو ن لها فتصرف لها نقدا  وفقا  للقانوظ .
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 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: *

 من اإلتفاقية. 17لحكم المادة التغطية التشريعية  -

 من اإلتفاقية.  19،  18،  16،  15،  14،  11،  9،  7،  5  عدم التغطية التشريعية ألحكام المواد -

ا لنموذج تقرير المتابعة المرسل من قبل مكتب العمل العربي.  -  التأكيد على ضرورة أن يكون الرد وفقا

* * * 

 

 المفاوضة الجماعيةبشأن  1979( لسنة  11 اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

، دولن ليبيامظ (  11 رتم )وصل تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ن الل نن حول اإلتفاتين العربين 

 :التاليو اء الرد على النحو 

 

التغطين التمريعين احكام االتفاتين  اءت بقانوظ العمل ال ديد كما سلف ذكره بتقريرنا السابق " 

 " . ، ونتي ن للصعوبات السياسين لم يتم تصدار تانوظ العمل ال ديد

 

 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: *

 بشأن اإلتفاقية.  المالحظات السابقة للجنةالتأكيد على  -

* * * 

 

 (18)اإلتفاقية العربية رقم  /تأهيل وتشغيل المعوقين بشأن  1993( لسنة 17اإلتفاقية العربية رقم ) -ج

 تفتيش العملبشأن  1998( لسنة 19اإلتفاقية العربية رقم )/  عمل األحداثبشأن  1996لسنة 

 )ذات اارتام العربين  تتفاتيات العملالل نن حول  اتعلى مالح  ودتلى مكتب العمل العربي رد توصل

 :التاليعلى النحو  ودالرد تو اء، دولن ليبيامظ (  19/  18/  17

 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ على هل تم عرض االتفاقيات  -1

□  ل م 

 ل □
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 بالتصديق في دولتكم الموقرة؟من هي السلطة المختصة  -2

 ا المختصا االتصني  ) القالماا (تم احالت ا للمبلس الائاسي  السل 

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ -3

 التصني   □

 أخذ ال لم 

 إ  او التصني  □

 ةنج التصني  □

 

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

 ل م

 ل 

 يا ى تحنين هذه الص عااة. )نعم(، * في حالا اإل ااا ب

هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن )سياسية، اقتصادية،  -5

 اجتماعية... الخ(؟ 

 ل م 

 ل □

 يا ى تحنين هذه الص عااة.)نعم(، * في حالا اإل ااا ب

السل ا التنفيذيا مع لاحيا  ةنج الستناا  السياسي الذي حال تع ن ص عااة سياسيا آلت إلى النساج 

 د ا اصنا  النعاليع  التصني  ةلى التفاقياة مع لاحيا أخاى .

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

 مستقبال؟ 

 ل م 

 ل □
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 تننيم هذه التصع اة. يا ى)نعم(، * في حالا اإل ااا ب

 ال ما ةلى  اط  سا التعاصا مع  الن اةاة التنفيذيا اغض الن ا ةع النساج السل ا التنفيذيا . 

 

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟  -7

 ل م 

 ل □

 يا ى تعضيح هذه اإل ااواة.)نعم(، * في حالا اإل ااا ب

 السل ا المعازيا في تنفيذ ا ض الم اج  مع اين ا التصني  ةلى التفاقياة .التعاصا مع ادا اة 

 

 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ -8

 ل م 

 ل □

 يا ى اياا النصعص التي تم في ا الستاشاد.)نعم(، * في حالا اإل ااا ب

 . مشا ع قالعا ال ما البنين 

  تن يم النناااة .مشا ع قالعا 

 

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ه -9

 ل م 

 ل □

 يا ى تحنين لعع النةم الفني الم لعب.)نعم( * في حالا اإل ااا ب

  النناااة .مخاطقا السل ا التشاي يا ) القالماا الليقي (  الزام م اساةا اصنا  قالعلي ال ما 
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هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشيا مع ما  -10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17تقضيه المادة )

 ل م □

 ل 

 يا ى اياا  أي المن ماة التي تم التنسي  م  ا.)نعم(، * في حالا اإل ااا ب

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

 

 الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير: 

  اللبنا الفنيا إلةناد الاد د الالزما ةلى مالح اة لبنتي الخقااو النالعلييع امن متي ال ما ال اايا

  الن ليا .

  الت ا ا الن لي اعزا ة ال ما  التأهيا .ادا ة 

  :2018/ سبتمبر /  13التاريخ  

 البريد اإللكتروني :sulimangoima@gmail.com 

 

 

 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: *

على السلطة المختصة بالتصديق وهي  ضرورة عرض اإلتفاقيات اللجنة بشأن التأكيد على مالحظات -

 البرلمان. 

* * * 

 

 جمهورية مصر العربية -12     

 

   ( لسنة  8 اإلتفاقية العربية رقم )/  المرأة العاملةبشأن 1976 ( لسنة  5 اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

المفاوضة بشأن 1979 ( لسنة  11 اإلتفاقية العربية رقم ) /الحريات والحقوق النقابية بشأن  1977

  عمل األحداثبشأن 1996 ( لسنة  18 اإلتفاقية العربية رقم ) /الجماعية 
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 5 )ذات اارتام العربين  تتفاتيات العملالل نن حول  اتعلى مالح  ودتلى مكتب العمل العربي رد توصل

 :التاليعلى النحو  ودالرد تو اء،  مهورين مصر العربينمظ (  18/  11/  8 /

 السيد / مدير مكتب ااميظ العام لم لس الواراء 

 وبعد ،،،تحين طيبن 

ب وفق المواد الثامنن والتاسعن والعامرة مظ التوصيات العربين على م لس المع الحاتا  لكتابنا بمأظ عرض

 ن ام اتفاتيات وتوصيات العمل العربين .

لذا نتمرف بأظ نرسل لسيادتكم وفق خطابنا هذا نصو  االتفاتيات العربين اآلتين ورأي اإلدارة بعد ت راء 

ماعات والمماورات المتعددة بمأنها والتي ترة اإلدارة أر اء التصديق عليها حيث تو د الدراسات واال ت

 بعض المواد ال توافق تمريعاتنا ولكظ يمكظ و عها في االعتبار عند و ع أو تعديل التمريعات الوطنين .

 بمأظ المرأة العاملن  . 1976لسنن  5االتفاتين العربين رتم  -1

 بمأظ السالمن والصحن المهنين . 1977لسنن  7رتم االتفاتين العربين  -2

 بمأظ الحقوه والحريات النقابين . 1977لسنن  8االتفاتين العربين رتم  -3

 بمأظ المفاو ن ال ماعين . 1979لسنن  11االتفاتين العربين رتم  -4

 تماعين عظ تنقله بمأظ أ ور العامل العربي في التأمينات اال 1981لسنن  14االتفاتين العربين رتم  -5

 للعمل في أحد ااتطار العربين .

 السيد / مدير عام مكتب العمل العربي

 تحين طيبن وبعد ،

بمأظ موافاتكم بالمعلومات الخاصن  13/11/1989في  مؤرخ 3388باإلمارة تلى كتاب سيادتكم رتم 

 بعرض اتفاتيات وتوصيات العمل العربين على السلطات المختصن .

،  5االتفاتيات أرتم  –طن أنه تم ارسال االتفاتيات والتوصيات اآلتين تلى السلطات المختصن نتمرف باإلحا

،  وفق المواد الثامنن  4،  3  2،  1، والتوصيات أرتام  16،  15،  14،  13،  12،  11،  9،  8،  7

 والتاسعن والعامرة مظ ن ام اتفاتيات وتوصيات العمل العربين 

-- 

 اظالسيد / سامي مهر

 أميظ عام م لس المعب       
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 تحين طيبن وبعد ،

ن في مؤرخ( و 4384و  4371و  4364م ) اأتمرف بأظ أرسل لسيادتكم رفق هذا صورة الكتب أرت  

والواردة تلينا مظ السيد / مدير عام اإلدارة العامن للعالتات العمالين الدولين بواارة  23/11/1989 – 22

 -وكذا االتفاتيات والتوصيات العربين المرفقن معها وهي :القوة العاملن والتدريب 

 بمأظ المرأة العاملن . 1976( لعام 5االتفاتين العربين رتم ) -1

 بمأظ السالمن والصحن المهنين . 1977( لعام 7االتفاتين العربين رتم ) -2

 بمأظ الحريات والحقوه النقابين . 1977( لعام 8االتفاتين العربين رتم ) -3

 ( بمأظ التو يه والتدريب المهني .9االتفاتين العربين رتم ) -4

 بمأظ اا ااة الدراسن مدفوعن اا ر , 1979( لعام 10االتفاتين العربين رتم ) -5

 بمأظ المفاو ن ال ماعين . 1979( لعام 11االتفاتين العربين رتم ) -6

 اعييظ .بمأظ العمال الار 1980( لعام 12االتفاتين العربين رتم ) -7

 بمأظ بيئن العمل . 1981( لعام 13االتفاتين العربين رتم ) -8

بمأظ حق العامل العربي فى التأمينات اال تماعين عند تنقله  1981( لعام 14االتفاتين العربين رتم ) -9

 للعمل في أحد ااتطار العربين .

 اال تماعين العمالين .بمأظ الخدمات  1983( لعام 16االتفاتين العربين رتم ) -10

 بمأظ السالمن والصحن المهنين . 1977( لعام 1التوصين العربين رتم ) -11

 بمأظ التو يه والتدريب المهني . 1977( لعام 2التوصين العربين  رتم ) -12

 بمأظ اا ااة الدارسين مدفوعن اا ر . 1979( لعام 3التوصين  العربين رتم ) -13

 بمأظ تنمين وحماين القوة العاملن في القطاع الاراعي . 1980( لعام 4رتم )التوصين العربين  -14

 بمأظ الخدمات اال تماعين العمالين . 1983( لعام 6التوصين العربين رتم ) -15

ر اء التكرم بالن ر والتف ل بالتنبيه تلى اتخاذ ما يلام بمأنها وفق المواد الثامنن والتاسعن والعامرة مظ 

 ت وتوصيات العمل العربين .ن ام اتفاتيا

-- 
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 السيد / مدير عام من من العمل العربين

 تحين طيبن وبعد ،

أتمرف باإلحاطن ، أنه وفقا للمادة العامرة مظ ن ام اتفاتيات وتوصيات العمل العربين الذة أتره مؤتمر 

تراه مناسبا  مظ  تخاذ ماالتفاتيات على السلطن المختصن إلالعمل العربي هذا العام بمأظ و وب عرض ا

 تصديق أو غيره .

بمأظ عمل ااحداث التي أترها مؤتمر  1996( لسنن 18نحيط سيادتكم علما بأنه تم عرض االتفاتين رتم )

على السلطن التمريعين المختصن ) م لس المعب (  1996( لسنن 23العمــل العربي في دورته رتم )

و ع السياسات اال تماعين أو تعديل التمريعات  بغرض مراعاة ما  اء بها عند 2/11/1996بتاريخ 

 الوطنين .

-- 

 السيد / مدير عام من من العمل العربين

 تحين طيبن وبعد ،،

باإلمارة تلى ما ورد بتقرير ل نن تطبيق االتفاتيات الخاصن البند الخامس مظ  دول أعمال مؤتمر العمل 

( على السلطن  15،  11عرض االتفاتيتيظ رتمي ) بمأظ  1997العربي في دورته الرابعن والعمروظ عام 

 المختصن ,

بمأظ  27/11/1989في  مؤرخ( 4404طابنا المو ه للمكتب برتم ) خأتمرف بأظ أرفق لسيادتكم طيه 

 ه .الالمو وع أع

 بر اء التف ل باإلحاطن والتنبيه باتخاذ الالام .

-- 

 السيد / ااستاذ سامي مهراظ

 أميظ عام م لس المعب               

 تحين طيبن وبعد ،،

بمأظ عمل ااحداث التي أترها مؤتمر  1996( لسنن 18أرسل لسيادتكم رفق هذا نسخن مظ االتفاتين رتم )

 والواردة مظ واارة القوة العاملن والتدريب . 1996( لسنن 23العمل العربي في دورته رتم )
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تلى اتخاذ ما يلام بمأنها وفقا لن  المادة الثامنن مظ ن ام اتفاتيات و  ر اء التكرم بالن ر والتف ل

 توصيات العمل العربين .

-- 

 السيد ااستاذ / ااميظ المساعد للمؤوظ التمريعين

 باامانن العامن لم لس الواراء           

 تحين طيبن وبعد ،،

بمأظ عمل ااحداث التي أترها  1996ن ( لسن18أتمرف بأظ ارسل لسيادكم طيه نصو  االتفاتين رتم )

ون را لما تق ي به المادة الثامنن مظ ن ام اتفاتيات  1996( لسنن 23مؤتمر العمل العربي في دروته )

وتوصيات العمل العربين وو وب عرض االتفاتيات على السلطن المختصن بالتصديق وموافاة مكتب العمل 

 العربي بالرأي في التصديق مظ عدمه .

تروظ سيادتكم عرض هذه االتفاتين المذكورة على م لس المعب لألحاطن ومراعاة ما  اء بها مظ  وتد

 أحكام عند وصع السياسات اال تماعين أو تعديل تعديل التمريعات الوطنين

 الر اء مظ سيادتكم التف ل بالتنبيه نحو موافاتنا بما يفيد العرض حتى يتسني لإلدارة اتخاذ الالام .

-- 

 ااستاذ / تبراهيم تويدر السيد

 مدير عام من من العمل العربين                  

 تحين طيبن وبعد ،،

بمأظ طلب موافاتكم بما تم اتخاذه نحو  9/6/1999في  مؤرخ( 993كتاب سيادتكم رتم ) تلىباإلمارة 

 الخاصن بعمل ااحداث على السلطن المختصن. 1996( لعام 18عرض االتفاتين رتم )

ف باإلحاطن أنه تم عرض االتفاتين المذكورة على السلطن التمريعين المختصن ) م لس المعب ( أتمر

بغرض مراعاة ما  اء بها مظ أحكام عند و ع السياسات اال تماعين أو تعديل  2/11/1996بتاريخ 

تصديق على التمريعات الوطنين ، و اري حاليا  التماور مع من متي أصحاب العمل والعمال نحو تمكانين ال

 هذه االتفاتين وذل  على  وء ممروع تانوظ العمل ال ديد .

 الر ا مظ معاليكم التف ل باإلحاطن والتكرم بالتنبيه نحو اتخاذ ما ترونه مناسبا  في هذا المأظ.
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 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: *

 أخذ العلم بما جاء في التقرير. -

 أن يكون الرد وفق نموذج تقرير المتابعة المرسل من مكتب العمل العربي. ضرورةالتأكيد على  -

اإلجراءات الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول  وتأمل إتخاذمالحظاتها السابقة  ؤكد اللجنة علىت -

 .دون التصديق على هذه اإلتفاقيات

 * ** 

 

 وتشغيل المعوقينتأهيل  بشأن 1993 ( لسنة 17 اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

 مهورين مظ (  17 وصل تلى مكتب العمل العربي رد على مالح ن الل نن حول اإلتفاتين العربين رتم )

 :التاليو اء الرد على النحو ، مصر العربين

   

 تاسعةالمـــادة ال

وتعمل على تتولى الدولن وفقا  إلمكانياتها المسةةةةةةئولين ااسةةةةةةاسةةةةةةين في رعاين وتأهيل المعوتيظ ومحو أميتهم 

 تم يع ودعم المؤسسات غير الحكومين العاملن في هذا الم ال.

 ير ي بياظ النصو  التمريعين الدالن على ذل . -

 

 رد الحكومة

بمةةأظ )حقوه اامةةخا  ذوي اإلعاتن( المعدل للقانوظ  2018لسةةنن  10ن  القانوظ رتم 

في التعليم( المواد  بمةةةةةأظ )تأهيل المعوتيظ( في الباب الثالث )الحق 1975لسةةةةةنن  39رتم 

( على  رورة اتخاذ التدابير الالامن لحصول اامخا  ذوي 13، 12، 11، 10أرتام )

هد والمؤسةةةةةةةسةةةةةةةةات التعليمين  مدارس وال امعات والمعا تن على فر  التعليم في ال اإلعا

تامتهم في  ةةةةةةةوء ونوع  بن مظ محال ت الحكومين وغير الحكومين المتاحن لالخريظ والقري

أظ يتوافر فيها معايير السةةةةةالمن وااماظ والحماين وي ب اال تقل نسةةةةةبن القبول اإلعاتن على 

%( مظ اامةةةةخا  ذوي اإلعاتن في كل المؤسةةةةسةةةةات وتحدد الالئحن التنفيذين لهذا 5عظ )

 القانوظ مروط وتواعد ذل .

 بمأظ حقوه اامخا  ذوي اإلعاتن(. 2018لسنن  10) مرفق نسخن مظ القانوظ رتم 
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 (:14)المــادة 

ير ي بياظ النصو  التمريعين الدالن على تعطاء ااولوين للمعوتيظ لمغل بعض الو ائف والمهظ في 

 اا هاة الحكومين وغير الحكومين التي تتالئم مع تدراتهم وتمكانياتهم.

 رد الحكومة:

بمةةأظ  2018لسةةنن  10كفل القانوظ ال ديد الحق في العمل لألمةةخا  ذوي اإلعاتن حيث ن  القانوظ رتم 

الفصةةةةةةةل )حقوه اامةةةةةةةخا  ذوي اإلعاتن( في الباب الرابع ) االعداد المهني والتدريب والحق في العمل ( 

 الثاني: )الحق في العمل(.

حكومين وغير الحكومين وكل صةةةةةةةاحب عمل ممظ ( منه علي ) تلتام ال هات ال22وذل  في المادة رتم )

وأماكظ متفرتن وأيا كانت طبيعن عملهم أيسةةةةتخدم عمةةةةريظ عامال  فأكثر سةةةةواء كانوا يعملوظ في مكاظ واحد 

%( مظ عدد العامليظ على ااتل مظ اامخا  ذوي اإلعاتن الذيظ ترمحهم الواارة والمعنين 5بتعييظ نسبن )

( ويقوم الم لس 21التابعن لها مظ واتع الس ل المنصو  عليها في المادة ) بمئوظ العمل وال هات اإلدارين

بالتنسةةةيق مع الواارة المختصةةةن بمتابعن هذه ال هات للتأكد مظ االلتاام بتمةةةغيل النسةةةبن المقررة لألمةةةخا  

ذوة اإلعاتن و روف العمل الخاصةةةةةةةن بهم وفر  تمةةةةةةةغيلهم و ميع االلتاامات ااخرة التي ين مها هذا 

 انوظ في مأظ تمغيلهم.الق

على أظ يصةةةةدر بالقواعد والمةةةةروط في هذه الحالن ترار مظ رئيس م لس الواراء بناء علي عرض الواير 

 المخت  بعد التنسيق مع الواراء المعنييظ في حدود النسبن المقررة لهذه الفئن.

تدراتهم وتمكانياتهم ودر ن وأكد القانوظ علي مراعاة حق العمل لألمةةةةةةةخا  ذوي اإلعاتن بما يتالئم مع 

( مظ القانوظ علي تخفيض سةةةةةةةاعات العمل في  ميع ال هات الحكومين 24اإلعاتن حيث أمةةةةةةةار في المادة )

وغير الحكومين وتوفير أن من مرنن للتمةةةةةةغيل وفقا  ل روف هؤالء اامةةةةةةخا  وتحدد الالئحن التنفيذين لهذا 

 القانوظ هذه اان من.

 سابعة عشر:المادة ال

ل كل دولن علي تم يع المعوتيظ إلتامن مماريع تنتا ين يديرونها بأنفسهم أو بالمماركن مع آخريظ، ) تعم

 (. وعلي دعم هذه المماريع بمختلف الوسائل المتاحن

 يرجى بيان ما يلي:

هل تم يع الحكومن تتامن مماريع تنتا ين صغيرة للمعوتيظ يديرونها بأنفسهم أو بالمماركن مع  -1

 آخريظ؟

 اإل ابن : نعم

 ما هي أمكال الدعم التي تقدمها الحكومن إلتامن وتن اح هذه المماريع؟ -2

 رد الحكومة:
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بمأظ )حقوه اامخا  ذوة اإلعاتن( في الفصل الثاني )الحق في  2018لسنن  10ن  القانوظ رتم 

ر  العمل الخاصن ( منه ) والسعي لفتل أسواه العمل لهم في الداخل والخارج وتعايا ف20العمل( المادة )

بهم مظ خالل مبامرة العمل الحر عظ طريق أنمطن التنمين الماملن وممروعاتها في  وء السياسات 

 اال تماعين للدولن(.

كما تلتام الدولن بتوفير سبل السالمن المالئمن والترتيبات التيسيرين لألمخا  ذوي اإلعاتن في أماكظ 

 العمل. 

 

 عشر: المادة الثامنة

دولن اإل راءات الالامن إلعفاء أدوات اإلنتاج التي يسةةةةةةةتخدمها المعوتيظ في عملهم مظ الرسةةةةةةةوم تتخذ كل 

 ال مركين أو مظ  اء منها:

ير ي بياظ النصةةو  التمةةريعين التي تعفي أدوات اإلنتاج التي يسةةتخدمها المعوتوظ في عملهم مظ الرسةةوم 

 ال مركين؟

 رد الحكومة:

ي الباب الخامس ) المعاملن الم تمعين والحماين القانونين وال نائين لألمخا  ف ن  القانوظ الممار تليه عاليه

 الفصل الثاني: ) الحق في االتاحة والتيسير (ذوي اإلعاتن ( 

( علي تعفاء الت هياات والمعدات واادوات الخاصن واا هاة التعوي ين الخاصن 4، 3( فقرة )31المادة )

ال مركين أيا كاظ نوعها وكذل  السيارات ووسائل النقل الفردين الُمعدة  باامخا  ذوة اإلعاتن مظ ال ريبن

مادة ( مظ هذه ال3لالستخدام مظ  ريبن القيمن الم افن المقررة عليها وذل  بالمروط المقررة في البند رتم )

وظ تواعد وي اإلعاتن أيا كانت تعاتته وتحدد الالئحن التنفيذين لهذا القانعلي أظ يكوظ االعفاء للمةةةةةةةخ  ذ

 وت راءات منل االعفاء في كل حالن مظ الحاالت السابقن.

 (:23المادة )

 ير ى بياظ نوع الخدمات التي تقدمها النقابات للمعوتيظ ومدة مالءمتها مع  روف تعاتتهم.

( 40بمةةةأظ ) حقوه اامةةةخا  ذوة اإلعاتن ( في المادة ) 2018لسةةةنن  10أمةةةار القانوظ رتم 

مةةةخا  ذوة اإلعاتن في تنمةةةاء المن مات أو االن ةةةمام تليها وتتاحن منه الى  ةةةماظ حرين اا

 وتيسير وتم يع مماركتهم بمكل فعال في كافن الم االت الترفيهين والريا ين والثقافين.

بمةةأظ )المن مات النقابين العمالين وحماين حق التن يم  2017لسةةنن  213وتد أمةةار القانوظ رتم 

على أظ تسةةةةةةةتهدف المن مات النقابين حماين الحقوه الممةةةةةةةروعن ( منه 14النقابي( في المادة )

اع ةائها والدفاع عظ مصةالحهم وتحسةيظ  روف ومةروط العمل والقيام باانمةطن اال تماعين 

والريا ةةةةين والصةةةةحين وكذل  العمل على رفع الوعي الثقافي لألع ةةةةاء مظ اامةةةةخا  ذوة 
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، ورفع المسةةةةةةتوة الصةةةةةةحي واال تماعي اإلعاتن والمهني عظ طريق تقديم دورات تدريبين لهم

 والريا ي لألع اء وعائالتهم، والمماركن في مناتمن ممروعات خطط التنمين.

 

 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: *

 من اإلتفاقية. 17،  9طية التشريعية ألحكام المواد التغ -

 من اإلتفاقية. 18،  14التشريعية ألحكام المواد عدم التغطية  -

ورود من اإلتفاقية وذلك نظراا لعدم  23 ةادالم لحكمللجنة التأكد من وجود تغطية تشريعية  لم يتسن -

 النص بشكل واضح. 

* * * 

 

  تفتيش العمل بشأن 1998 ( لسنة 19 اإلتفاقية العربية رقم ) -ج

 مهورين مظ (  19 الل نن حول اإلتفاتين العربين رتم ) اتعلى مالح  وصل تلى مكتب العمل العربي رد

 :التاليو اء الرد على النحو ، مصر العربين

 :( من االتفاقية13المادة ) لحكمبشأن التغطية التشريعية  :أوالا 

أو تسةةةهيالت نقل لألداء الفعال  المفتمةةةيظ بوسةةةائلحيث نصةةةت المادة على أظ : " تاود ال هن المختصةةةن 

 لوا باتهم " .

 رد الحكومة 

والخا  بمنل المو ف صفن ال بطين الق ائين  2003( لسنن 12مظ تانوظ رتم )( 233تنفيذا  للمادة )

والتي نصةةةةت في الفقرة الثانين منها على أظ " يحدد الواير المخت  بقرار منه تواعد التكليف بتفتيش أماكظ 

، " صةةةةدر العمل ليال  وفي غير أوتات العمل الرسةةةةمين للقائميظ به والمكافآت التي تسةةةةتحق لهم ، وبناء عليه 

بمةةأظ تواعد التكليف بتفتيش أماكظ العمل ليال  وفي غير  2003( لسةةنن 111ترار واير القوة العاملن رتم )

موظ الذيظ يكلفوظ بأعمال  أوتات العمل الرسمين حيث ن  صراحن في مادته الخامسن على أظ " يمنل المفت

 من تنفيذ ااحكام عظ مخالفات أحكاابعالتفتيش ... مكافآت مالين ت ةةةع مةةةروطها ومةةةروط اسةةةتحقاتها ل نن مت

 تانوظ العمل " .

مكافآت مالين للمفتمةةيظ  ف) واارة القوة العاملن ( تقوم بصةةةرمما يو ةةةل أظ ال هن اإلدارين المختصةةةن 

لتيسةةةةةير ت راءات التفتيش ، هذا بخالف البدالت التي يتم صةةةةةرفها وفقا  للوائل الداخلين للقائميظ على نمةةةةةاط 

 التفتيش .
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ا    :( من االتفاقية2ية لحكم المادة )عدم تأكد اللجنة من وجود تغطية تشريعبشأن  :ثانيا

 رد الحكومة 

الخا  بتحديد مسةةةةةةئوليات وتن يم واارة  1996( لسةةةةةةنن 165بناء على ترار رئيس ال مهورين رتم )

( لسةةةةنن 47والمعدل بالقرار رتم ) 1996( لسةةةةنن 120القوة العاملن واله رة صةةةةدر القرار الوااري رتم )

نه ) اإلدارات بمأظ تحديد اختصاصات أ هاة واارة القوة العاملن والذي ت مظ في المادة الثانين م 2017

حيث ذكرت المادة ( اإلدارة العامن لتفتيش العمل  –ثانيا  اإلدارة المركاين لرعاين القوة العاملن  –التنفيذين 

أظ : " تخت  بدراسن وسائل  ماظ توفير  روف العمل المالئمن ومروطه العادلن بما يكفل تحقيق الحماين 

 بااعمال اآلتين :ط العمل وتقوم الالامن واالستقرار في محي

 اتتراح السياسات العامن لخطط التفتيش على المنمآت المخالفن لمديريات القوة العاملن . -

ت راء التو يه الفني على مكاتب تفتيش العمل التابعن للمديريات وت راء الميداني للتأكد مظ اتفاتها  -

 معنين ... الخ".مع أحكام تانوظ العمل والقرارات الواارين وبالتنسيق مع ال هات ال

فى المادة على أظ : " يكوظ للعامليظ القائميظ على تنفيذ على  2003( لسةةةةةنن 12كما ن  تانوظ العمل )

 مأموري ال بط الق ائي بالنسبن لل رائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكوظ متعلقن بأعمال و ائفهم " .

اارة والمديريات المواعن على محاف ات ويت ل مظ النصو  السابقن و ود أ هاة لتفتيش العمل بالو

 ال مهورين وكلها تتبع تدارة مركاين لذا فال يو د ثمن تعارض بينها أو تدخل في اانمطن .

ا   : ( من أحكام االتفاقية3عدم توافر التغطية التشريعية لحكم المادة )بشأن  :ثالثا

 

 رد الحكومة 

يقوماظ بالتفتيش : تطاع السةةةةةةالمن والصةةةةةةحن المهنين ظ ار الوااري سةةةةةةالف الذكر يو د تطاعاوفقا  للقر

سالمن والصحن المهنين ، تأميظ بيئن العمل ( ، أما القطاع الثاني فهو  وتأميظ بيئن العمل ويت مظ تدارتي ) ال

تطاع رعاين القوة العاملن وي طلع بعدة مهام مظ خـةـةـةالل عـةـةـةـةدة تدارات هـةـةـةي ) عالتات العمل ، فض 

ال ماعين ، مةةةئوظ المن مات النقابين ، تفتيش العمل ، مةةةئوظ المرأة و الطفل والتي تت ةةةمظ منااعات العمل 

 تدارة فرعين للتفتيش على م االت العمل التي تتطلب ذل  .

( على أظ " مع مراعاة ااحكام الواردة 224ن  في المادة ) 2003( لسةةةةةةةنن 12كما أظ القانوظ رتم )

  هن اإلدارين المختصن بما يأتي :تلتام البالكتاب السادس مظ هذا القانوظ ، 

تعداد  هاا متخصةةةةة  للتفتيش على المنمةةةةةآت يمةةةةةكل مظ أع ةةةةةاء تتوافر فيهم المؤهالت العلمين  -

 والخبرة الالامن في م االت الطب والهندسن والعلوم وغيرها .

ا   : ( من أحكام االتفاقية 13بشأن عدم توافر التغطية التشريعية لحكم المادة ) :رابعا
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 رد الحكومة 

 سبق الرد على هذه المادة سلفا  في ردود الحكومن تعليقا  على ذات المادة مدعمن بالسند القانوني.

 

ا   : ن أحكام االتفاقية( م14ية التشريعية لحكم المادة )بشأن عدم توافر التغط :خامسا

 رد الحكومة 

" يحمل العامل الذي له صفن ال بطين على أظ :  2003( لينن 12( مظ القانوظ رتم )232نصت المادة )

 الق ائين بطاتن تثبيت هذه الصفن ، وله حق دحول  ميع أماكظ العمل وتفتيمها " .

ا   : ( من االتفاقية 15بشأن عدم توافر التغطية التشريعية لحكم المادة ) :سادسا

 رد الحكومة 

 (.13عليه تعليقا  على المادة ) سبق الرد على هذه المادة سلفا  في ردود الحكومن السابق اإلمارة

ا    : ( من االتفاقية 17بشأن عدم توافر التغطية التشريعية لحكم المادة ) :سابعا

 رد الحكومة 

صةةةدر دليل اإل راءات الخاصةةةن بتفتيش العمل المن م لعمليات التفتيش والمو ةةةل إل راءات العمل في 

، حيث  اء القسةةةةم  2006( لسةةةةنن 130املن رتم )م ال التفتيش والصةةةةادر بناء على ترار واير القوة الع

ااول منه ) القواعد العامن ( ثانيا  : بالنسةةةةةةةبن لعمليات التفتيش " ي ب أال يسةةةةةةةند للمفتش أين أعمال أخرة 

تتعارض مع عمله ااصةةةةةةةلي ويراعي عند توايع العمل على المفتمةةةةةةةيظ االلتاام ب ةةةةةةةرورة تبادل مناطق 

أال تتعدي فترة تيام المفتش بالتفتيش على منطقن واحدة أكثر مظ سنتيظ االختصا  بينهم بصفن دورين على 

توعين طرفي اإلنتاج ارة التفتيمةةةةةةين ي ب على المفتش أثناء الاييظ " ، كما ورد به الن  على أظ "متصةةةةةةلت

لمخالفات القابلن إلاالن وترمةةةةةةةاد صةةةةةةةاحب العمل تلى كيفين تنفيذ القوانيظ العمالين ومسةةةةةةةاعدته على تاالن ا

 " .الفروين

ا    : ( من االتفاقية 21بشأن عدم توافر التغطية التشريعية لحكم المادة ) :ثامنا

 رد الحكومة 

في الكتاب السةةةةةادس " تفتيش العمل وال ةةةةةبطين الق ةةةةةائين  2003( لسةةةةةنن 12ن  تانوظ العمل رتم )

قائميظ على 232والعقوبات " في المادة ) يات التفتيش أظ : " ( حيث امةةةةةةةترط فيما يخ  المو فيظ ال عمل

ويحلف كل منهم تبل مبامةةةةرة عمله يمينا  أمام الواير المخت  بأظ يقوم بأداء عمله باامانن واإلخال  وأال 

 يفمي سرا  مظ أسرار العمل أو االختراعات التي يطلع عليها بحكم و يفته حتى بعد تركه العمل " .
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ا يخ  التفتيش بناء على مكوة أو تخطار ، أظ يتم كما ن  دليل اإل راءات في م ال تفتيش العمل فيم

بحث المةةةةكوة بناء على البنود الواردة بها فقط ... " أو اإلخطارات الواردة مظ ال هات ااخرة مع مراعاة 

 التاام السرين التامن بالنسبن لبحث المكاوة خاصن اسم أو أسماء مقدمي المكوة " .

ا    :( من أحكام االتفاقية 22ريعية لحكم المادة )بشأن عدم توافر التغطية التش :تاسعا

 رد الحكومة 

على أظ " يكوظ للعامليظ القائميظ ، على تنفيذ  2003( لسةةةةةةةنن 12( مظ تانوظ رتم )232تن  المادة )

 العدل .. " . الذيظ يصدر بتحديدهم ترار مظ وايرأحكام هذا القانوظ والقرارات الصادرة تنفيذا  له و

( لسةةةةةةنن 12على تيام المو فيظ القائميظ على عمليات التفتيش بتنفيذ أحكام القانوظ رتم )وهذا الن  يدل 

 والقرارات الصادرة تنفيذا  له . 2003

( مظ ذات القانوظ على أظ " يحمل العامل الذي له صفن ال بطين الق ائين بطاتن 233كما تن  المادة )

فتيمةةةةةها للتحقق مظ تطبيق أحكام القانوظ والقرارات تثبيت هذه الصةةةةةفن وله حق دخول  ميع أماكظ العمل وت

 المنفذة له .

 : ( من أحكام االتفاقية 27بشأن عدم توافر التغطية التشريعية لحكم المادة ) :عاشراا 

 رد الحكومة 

سنن ( 12( مظ تانوظ العمل رتم )233تن  المادة ) .... وله حق دخول  ميع أماكظ  على أظ : 2003ل

لدفاتر وااوراه  له ، وفح  ا فذة  قانوظ والقرارات المن ها للتحقيق مظ تطبيق أحكام هذا ال العمل وتفتيمةةةةةةة

 المتعلقن بذل  ، وطلب المستندات والبيانات الالامن مظ أصحاب ااعمال أو مظ ينوب عنهم " .

تال بمعرفن صةةةةاحب العمل فال يمكظ للمفتش طلب  ويفهم مظ الن  السةةةةابق أظ دخول مكاظ العمل ال يتم

 ال مظ خالل صاحب العمل وبعلمه .و الدفاتر المتعلقن بمكاظ العمل تااوراه أ

 ( من االتفاقية: 29بشأن مالحظات اللجنة عن عدم التغطية التشريعية لحكم المادة ) :إحدى عشر

 رد الحكومة 

الح ةةور التي يو ه تليهم مظ مفتمةةي العمل حيث ن  ألام الممةةرع صةةاحب العمل باالسةةت ابن لطلبات 

( على أظ " على أصةةحاب ااعمال أو مظ ينوب عنهم 235في المادة ) 2003( لسةةنن 12تانوظ العمل رتم )

( مظ هذا القانوظ 232االسةةةةةت ابن لطلبات الح ةةةةةور التي تو ه تليهم مظ العامليظ الممةةةةةار تليهم في المادة )

 دونها " .وذل  في المواعيد التي يحد

رد ( من االتفاقية: 30بشةةةةةةأن مالحظات اللجنة عن عدم التغطية التشةةةةةةريعية لحكم المادة ) :إثني عشةةةةةةر 

 الحكومة 
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على أظ يكوظ لمفتمي السالمن والصحن المهنين سلطات  2003( لينن 12ن  الممرع في القانوظ رتم )

لى أظ : "يكوظ افراد  هةةاا تفتيش ع 225تخول لهم أداء عملهم بفةةاعليةةن منهةةا مةةا ن  عليةةه في المةةادة 

 السالمن والصحن المهنين وبيئن العمل في سبيل أداء عملهم :

 ....... -أ

أخذ عينات مظ المواد المسةةةةةةتعملن أو المتداولن في العمليات الصةةةةةةناعين والتي تد يكوظ لها تأثير  -ب

ر النات ن عظ  ار على سالمن العمال أو بيئن العمل ، وذل  بغرض تحليلها والتعرف على اآلثا

 استخدامها وتداولها وتخطار المنمأة بذل  التخاذ ما يلام في هذا المأظ :

 ( من أحكام االتفاقية :32بشأن عدم توافر التغطية التشريعية لحكم المادة ) :ثالث عشر 

 رد الحكومة  

أكد مظ حر  الممةةرع المصةةري على تعطاء الصةةالحيات الكافين لمفتمةةي السةةالمن والصةةحن المهنين للت

( 225في المادة ) 2003( لسةةةنن 12سةةةالمن وصةةةالحين بيئن العمل وصةةةحن العمال حيث ن  القانوظ رتم )

 منه على أظ : " يكوظ افراد تفتيش السالمن والصحن المهنين وبيئن العمل في سبيل عملهم .

بالمن -أ ين الالامن على العمال  ين والمعمل من  روت راء الفحو  الطب كد مظ مالئ تأ ف مةةةةةةةةآت لل

 .العمل

أخذ عينات مظ المواد المسةةةةةةتعلمن أو المتداولن في العمليات الصةةةةةةناعين والتي تد يموظ لها تأثير  -ب

 ةةةةار على سةةةةالمن وصةةةةحن العمال أو بيئن العمل ، وذل  بغرض تحليلها والتعرف على اآلثار 

 المأظ .النات ن عظ استخدامها وتداولها ، واخطار المنمأة بذل  التخاذها ما يلام في هذا 

 االطالع على خطن الطورائ وتحليل المخاطر الخاصن بالمنمأة . -ج

ويكوظ لل هن اإلدارين المختصةةةةةن بناء على تقرير  هاا تفتيش السةةةةةالمن والصةةةةةحن المهنين وبيئن العمل 

أة اامر بإغاله المنمأة كليا  أو  ائيا  أو تيقاف آلن أو أكثر وذل  في حالن و ود خطر داهم يهدد سالمن المنم

 أو صحن العمال وسالمن بيئن العمل حتى تاول أسباب الخطر " .

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 من اإلتفاقية. 32،  30،  29،  21،  17،  3،  2التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

  من اإلتفاقية.  27،  22،  15،  14،  13 عدم التغطية التشريعية ألحكام المواد -

ا لنموذج تقرير المتابعة المرسل من قبل مكتب العمل العربي. -  التأكيد على ضرورة أن يكون الرد وفقا

 * ** 
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 الجزء الثالث

 2017 - دراسة تقارير وردت بعد إنعقاد إجتماع اللجنة خالل العام السابق

وبالتالي لم تتمكظ الل نن  ،مظ التقارير بعد تنعقاد الل نن في دورتها السةةةةةةةابقن ا  تلقى مكتب العمل العربي عدد

وفي تطار الحر  على دراسن كافن التقارير المرسلن مظ الدول  ،في حينه مظ دراستها وابداء الرأي بمأنها

 لتالي:ااع اء تم ت ميظ هذه التقارير ودراستها في دورة اإلنعقاد الحالين لل نن وهي على النحو ا

 

  الشعبية الديمقراطيةالجمهورية الجزائرية   .1    

 

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها

 بشأن بيئة العمل 1981 لعام ( 13 اإلتفاقية العربية رقم ) -

سنن 13 وصل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم ) ال مهورين ال اائرين مظ  1981 ( ل

 و اء في الرد ما يلي: – المعبين الديمقراطين

( 13ير ى بياظ الن  التمريعي الذي صدتت بمو به دولتكم الموترة على االتفاتين العربين رتم ) -1

   بمأظ بيئن العمل. 1981لسنن 

غمت سنن  14الموافق  1426ر ب عام  9في  مؤرخ 281 – 05المرسوم الرئاسي رتم  -

2005 . 

التمريعين السارين التي لها عالتن بأحكام االتفاتين، وأظ أمكظ  ير ى ترفاه أرتام وتواريخ النصو  -2

 الخ(. –اللوائل  –التعرض للتطبيق العملي لتل  النصو  التمريعين )القرارات الواارين 

، يتعلق بحماين البيئن في تطار التنمين  2003يوليو سنن  19مؤرخ في 10 – 03تانوظ رتم  -

 المستدامن.

 يتعلق بالوتاين الصحين واامظ وطب العمل. 1988يناير سنن  26مؤرخ في  07 – 88تانوظ رتم  -

، يتعلق بالقواعد العامن للحماين التي  1991يناير سنن  19في  مؤرخ 05 – 91مرسوم تنفيذ رتم  -

 تطبق على حف  الصحن واامظ في أمكاظ العمل
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اده عليها توة النفاذ بم رد ير ى بياظ الن  التمريعي الذي يعطي االتفاتيات الدولين المص -3

 التصديق عليها مع بياظ مرتبن االتفاتيات المصاده عليها بالنسبن للتمريعات الداخلين.

مارس سنن  6الموافق  1437 مادي ااولى عام  26مؤرخ في  16 – 01ين  القانوظ رتم  -

رئيس ال مهورين ، حسب منه على أظ " المعاهدات التي يصاده عليها  150مظ خالل احكام المادة  2016

 المروط المنصو  عليها في الدستور تسمو على القانوظ ".

دادكم لهذا  هل تم التنسيق مع من مات أصحاب ااعمال والعمال في دولتكم الموترة حيظ أع -4

 ( مظ ن ام اتفاتيات وتوصيات العمل العربين.17التقرير؟ وذل  تمميا  مع أحكام المادة )

 نعم •

  ابن ب)نعم(، ير ى ذكر المن مات التي تم التنسيق معها.في حالن اإل

 االتحاد العام للعمال ال اائرييظ. -

 الكنفدرالين العامن للمؤسسات للمؤسسات ال اائرين. -

 الكنفدرالين ال اائرين ارباب العمل. -

 الكنفدرالين الوطنين ارباب العمل. -

 لبناء واامغال العمومين والري.الكنفدرالين العامن ارباب العمل في م ال ا -

 القسم الثاني

 التمريعات السارين التي تغطي أحكام االتفاتين

 المـــادة ااولي 

 تلتام كل دولن عربين تصده على هذه االتفاتين:

بحماين وتحسيظ بيئن العمل و عل محيطه أكثر تنسانين ومالءمن للقدرات البمرين للعامليظ، وذل   ()أ

 العامن المنصو  عليها في هذه االتفاتين.وفقا لألحكام 

بو ع معايير خاصن بها للحدود القصوة للعوامل المؤثرة في بيئن العمل مستعينن في ذل   ()ب

 بالخبرات واإلمكانيات التي يوفرها مكتب العمل العربي.

 ير ى بياظ ما يلي:

 -ما هي ااحكام التي أترت في دولتكم الموترة مظ أ ل:  -



377 

  
 

 ن وتحسيظ بيئن العمل.حماي -أ

الموافق  1402في  ماد الثانين عام  مؤرخ 07- 88( مظ القانوظ رتم 04لقد  اءت أحكام المادة ) -

، يتعلق بالوتاين الصحين واامظ وطب العمل ، لتؤكد و وبا على اظ تكوظ محالت  1988يناير سنن  26

ت هياات ، ن يفن بصورة مستمر ، واظ تتوافر وأماكظ العمل ومحيطها وتوابعها ، وبما في ذل  كل أنواع ال

 فيها مروط الوتاين الصحين ال رورين لصحن العمل.

كما أكدت على اظ يكوظ  و العمل مست يبا تلى مروط الراحن والوتاين الصحين، وعلى و ه الخصو  

ااخرة وتصريف التكعيب والتهوين وت ددها والتممس واال اءة والتدفئن والحماين مظ الغبار واا رار 

 المياه القذرة والف الت.

( مظ نفس القانوظ فقد أكدت على أظ يكوظ تصميم وتهيئن وصيانن المؤسسات 05اما احكام المادة )

 والمحالت والمخصصن للعمل وملحقاتها وتوابعها بصفن ت مظ أمظ العمال.

وهل يتم االستفادة بخبرات  و ع معايير تتعلق بالحدود القصوة للعوامل المؤثرة في بيئن العمل، -ب

 مكتب العمل العربي في ذل ؟

أظ التمريع ال اائري حر  دوما  على و ع معايير تتعلق بالحدود القصوة للعوامل المؤثرة في  -

 1411ر ب  3في  مؤرخ 05 – 91بيئن العمل، ويمكظ التطره تلى بعض أحكام المرسوم التنفيذي رتم 

علق بالقواعد العامن للحماين التي تطبق على حف  واامظ أماكظ العمل المت 1991يناير سنن  19الموافق 

 -كمثال على ذل  :

( : ي ب اظ ت اء ااماكظ ومواتع العمل، ومناطق المرور، والمحظ والتفريغ والمنمآت 13المادة ) -

ت ااخرة، ا اءة ت مظ راحن البصر، وال تتسبب في أين تصابن للعيوظ، كما ي ب اظ تكوظ مستويا

اإل اءة مدة ح ور العمال، مقيسن في مستوة العمل أو في مستوة اار ين، بحيث تساوي القيم المبنين 

 -في ال دول ااتي:

 القيم الدنيا لإل اءة ااماكظ المخصصن للعمل وملحقاتها

 لوكس 40 طره المرور الداخلي 

 لوكس 60 االدراج والمستودعات 

 لوكس 120 الصحين أماكظ العمل وغرف المالبس والمرافق 

 لوكس 200 ااماكظ الم لن المخصصن للعمل الدائم
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( : ي ب أظ يكوظ عرض الممرات التي تمر فيها اآلالت وعربات المحظ والتفريغ كافين 27المادة ) -

 الحتساب اخطار االصطدام والتحطيم.

العربات المستعملن أو  ( سنتيمترا على ااتل عرض اآلليات أو60كما ي ب اظ يت اوا هذا العرض بستيظ )

 الحموالت اذا كاظ عرض الحموالت ال يت اوا عرض اآلليات أو العربات المستعملن.

وعندما يكوظ مرور في االت اهيظ ي ب أظ يساوي عرض الممرات مرتيظ على ااتل عرض المركبات أو 

 الحموالت مع ايادة تسعيظ سنتيمترا.

ذ الخروج التي يستعملها العمال خالين مظ أي عائق وال ( ي ب اظ تبقى الممرات ومناف29المادة ) -

 سم مهما يكظ استعمالها. 0.80يمكظ مطلقا  أظ يقل عر ها 

( ي ب اظ تكوظ در ات الساللم صلبن وثابتن ومحكمن التثبيت ، ويمنع اظ تنتقل أمياء 36المادة ) -

  مها  خم.حكلغ أو أمياء  50وانها أكثر مظ 

 المادة الثانين

 تيار مواتع مناسبن إلتامن المنمآت عليها  مانا:ي ب اخ

 لحماين عمال هذه المنمآت مظ أخطار البيئن الم اورة اماكظ العمل. ()أ

 التي تن م عظ هذه المنمأت. خطار ااحماين ال وار والبيئن العامن مظ  ()ب

 ير ى بياظ ما يلي:

 بحيث ت مظ:هل يو د تواعد يتم على اساسها اختيار موتع المنمآت  -1

 حماين العمال مظ االخطار الم اورة. -أ

 25الموافق  1425ذي القعدة عام  13في  مؤرخ 20 – 04مظ القانوظ رتم  19تن  المادة  -

، والمتعلق بالوتاين مظ ااخطار الكبرة وتسيير الكوارث في تطار التنمين المستدامن 2004ديسمبر سنن 

مريعين المعمول بها في م ال البناء والتهيئن والتعمير، يمنع البناء منعا  على أنه ودوظ االخالل بااحكام الت

 -باتا  بسبب الخطر الكبير، ال سيما في المناطق ذات الخطورة ااتين:

 المناطق ذات الصدع الالاالي الذي يعتبر نميطا، -

 اارا ي ذات الخطر ال يولو ي، -

والمناطق الواتعن أسفل السدود دوظ مستوة تابلين االرا ي المعر ن للفي اظ وم اري ااودين  -

 اإلغراه بالفي اظ،
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مساحات حماين المناطق الصناعين ، والوحدات الصناعين ذات الخطورة، أو كل منمأة صناعين أو  -

 طاتوين تنطوي على خطر كبير،

أو تطعها خطر التي تد ين ر عظ تتالفها  الطاتنأرا ي امتداد تنوات المحروتات أو الماس أو  لب  -

 كبير.

 حماين ال وار والبيئن العامن مظ أخطار المنمأة. -ب

اظ مماريع التنمين والهياكل والمنمئات الثابتن والمصانع وااعمال الفنين ااخرة، وكل ااعمال وبرامج 

ى اانواع البناء والتهيئن، التي تؤثر بصفن مبامرة أو غير مبامرة فورا أو الحقا، على البيئن، ال سيما عل

والموارد وااوساط والف اءات الطبيعين والتواانات االيكولو ين وكذل  على تطار ونوعين المعيمن، 

تخ ع مسبقا وحسب الحالن لدراسن التأثير أو لمو ا التأثير على البيئن. وهذا حسب ما تن  عليه المادة 

يوليو سنن  19الموافق  1424 مادي ااولى عام  19في  مؤرخ 10 – 03( مظ القانوظ رتم 15)

 ، يتعلق بحماين البيئن في تطار التنمين المستدامن.2003

 ( مظ نفس القانوظ، على ااتل ما يأتي :16دراسن التأثير حسب ما  اء في المادة )ويت مظ محتوة 

 تقديم عرض عظ النماط المامع القيام به. -

فعل النماط المامع القيام به ، والحلول وصف الحالن اآلنين للموتع وبيئته وعلى صحن االنساظ ب -

 البديلن المقترحن.

تقديم عرض عظ آثار النماط المامع القيام به على التراث الثقافي، وكذا تأثيراته ال روف  -

 االتتصادين، –اال تماعين 

ئن تقديم عرض عظ تدابير التخفيف التي تسمل الحد أو بإاالن واذا أمكظ تعويض، االثار الم ر بالبي -

 والصحن،

كما انه يتم منل المصانع والورمات والمماغل ومقالع الح ارة والمنا م ، بصفن عامن المنمآت التي 

يستغلها أو يملكها كل مخ  طبيعي أو معنوي ، عمومي أو خا  والتي تد تتسبب في أخطاء على الصحن 

عين والمواتع والمعالم والمناطق العمومين والن افن واامظ والفالحن واان من البيئين والموارد الطبي

السياحين، أو تد تسبب في المساس براحن ال وار، ترخيصا  مظ الواير المكلف بالبيئن والواير المعني عندما 

 تكوظ هذه الرخصن منصو  عليها في التمريع المعمول به مظ الوالي أو رئيس الم لس المعبي البلدي.
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لتأثير أو مو ا التأثير، سالف الذكر ، وتحقيق عمومي ودراسن ويسبق تسليم هذه الرخصن تقديم دراسن ا

 تتعلق بااخطار واالنعكاسات المحتملن، وعند االتت اء اخذ رأي الوارات وال ماعات المحلين المعنين.

 14الموافق  1425مؤرخ في  مادي الثانين عام  05 – 04اما المادة الرابعن مظ القانوظ رتم  -

السالف الذكر فقد نصت في احكامها على أنه ال  29 – 90ويتمم القانوظ رتم  ، يعدل 2004غمت سنن 

 تكوظ تابلن للبناء اال القطع االر ين التي :

 تراعي االتتصاد الح ري عندما تكوظ هذه القطع داخل اا ااء المعمرة للبلدين، -

وظ مو ودة على أراض تكوظ في الحدود المتالئمن مع القابلين لالستغالالت الفالحين عندما تك -

 فالحين.

تكوظ في الحدود المتالئمن مع اهداف المحاف ن على التواانات البيئين عندما تكوظ مو ودة في  -

 مواتع طبيعين،

 تكوظ في الحدود المتالئمن مع  رورة حماين المعالم ااثرين والثقافين، -

 ن والتكنولو ين.تكوظ غير معر ن مبامرة لألخطار النات ن عظ الكوارث الطبيعي -

( مظ نفس القانوظ فقد نصت على انه تحدد أدوات التهيئن والتعمير 11كما أظ المادة الحادين عمرة )

بالتو يهات ااساسين لتهيئن اارا ي المعنين كما ت بط توتعات التعمير وتواعده وتحدد، على و ه 

المحاف ن على النمطات الفالحين الخصو ، المروط التي تسمل، مظ  هن، بترميد استعمال المساحات و

وحماين المساحات الحساسن والمواتع والمنا ر، ومظ  هن أخرة، تعييظ اارا ي المخصصن للنماطات 

ااتتصادين واذت المنفعن العامن والبنايات المو هن لالحتيا ات الحالين والمستقبلين في م ال الت هياات 

دد، أي ا ، مروط التهيئن والبناء للوتاين مظ ااخطار الطبيعين ال ماعين والخدمات والنماطات والمساكظ وتح

 والتكنولو ين.

وفي هذا اإلطار، تحدد اارا ي المعر ن لألخطار النات ن عظ الكوارث الطبيعين أو تل  المعر ن 

عظ  لالنااله عند تعداد أدوات التهيئن والتعمير، وتخ ع إل راءات تحديد أو منع البناء اليت يتم تحديدها

 طريق التن يم.

تعرف المناطق المعر ن لألخطار التكنولو ين عظ طريق أدوات التهيئن والتعمير التي تحدد محيطات 

 الحماين المتعلقن بها طبقا  احكام التمريع والتن يم المعمول بهما.

 النصو  التمريعين الدالن على ذل . •
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، 2004ديسمبر سنن  25الموافق  1425ذي القعدة عام  13مؤرخ في  20 – 04تانوظ رتم  -

 يتعلق بالوتاين مظ ااخطار الكبرة وتسيير الكوارث في تطار التنمين المستدامن.

، 2003يوليو سنن  19الموافق  1424 مادي ااولى عام  19في  مؤرخ 10 – 03القانوظ رتم  -

 يتعلق بحماين البيئن في تطار التنمين المستدامن.

، يحدد م ال تطبيق ومحتوة 2007مايو  19مؤرخ في  145 – 07المرسوم التنفيذي رتم  -

 وكيفيات المصادتن على دراسن ومو ا التأثير على البيئن.

يتعلق  1984مايو سنن  12الموافق  1404معباظ عام  11مؤرخ في  105 – 84مرسوم رتم  -

 بتأسيس محيط لحماين المنمأت والهياكل ااساسين.

 2004غمت سنن  14الموافق  1411 مادي ااولى عام  14في  مؤرخ 29 – 90القانوظ رتم  -

 يتعلق بالتهيئن التعمير.

، 2004غمت سنن  14الموافق  1425 مادي الثانين عام  27مؤرخ في  05 – 04القانوظ رتم  -

 سالف الذكر.  29 – 90يعدل ويتمم القانوظ رتم 

أبريل سنن  19الموافق  1427عام ربيع ااول  20مؤرخ في  06 – 141مرسوم تنفيذي رتم  -

 ، ي بط القيم القصوة للمصبات الصناعين السائلن .2006

ابريل نيساظ ،  15الموافق  1427ربيع ااول عام  16مؤرخ في  06 – 138مرسوم تنفيذي رتم  -

يها ين م انبعاث الغاا والدخاظ والبخار وال ايئات السائلن أو الصلبن في ال و كذا المروط التي تتم ف

 مراتبتها.

، 2006يناير سنن  7الموافق  1426ذي الح ن عام  7مؤرخ في  06 – 02مرسوم تنفيذي رتم  -

 ي بط القيم القصوة ومستويات اإلنذار وأهداف نوعين الهواء في حالن تلوث  وي.

، يتعلق 1999يونيو سنن 15الموافق  1420ترار وااري ممتر  مرخ في أول ربيع ااول عام  -

 عد التقنين التي ي ب اظ تحترمها المؤسسات التي تقوم بنماطات عال وناع مادة االمينات.بالقوا

 2006ابريل سنن  15الموافق  1427ربيع اأول عام  16مؤرخ  138 – 06مرسوم تنفيذي رتم  -

يها ، ين م انبعاث الغاا والدخاظ والبخار وال ايئات السائلن أو الصلبن في ال و كذا المروط التي تتم ف

 مراتبتها.
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 المادة الثالثن

ينبغي عند تتامن منمآت  ديدة التنسيق بيظ كافن اا هاة المعنين للتأكد مظ توافر المروط وااسس 

 ال رورين لحماين بيئن العمل.

 ير ى بياظ ما يلي:

 ال هات التي يتم التنسيق فيما بينها حيظ تتامن المنمأة بهدف حماين بيئن العمل -1

عظ استغاللها، لترخي   رسب أهميتها وحسب االخطار أو الم ار التي تن ات المصنفن، حتخ ع المنام

مظ الواير المكلف بالبيئن والواير المعني عندما تكوظ هذه الرخصن منصو  عليها في التمريع المعمول 

 به ، ومظ الوالي او رئيس الم لس المعبي البلدي.

لدي المعني ، المنمآت التي ال تتطلب اتامتها دراسن تأثير وتخ ع لتصريل لدة رئيس الم لس المعبي الب

 وال مو ا التأثير.

 النصو  التمريعين الدالن على ذل . -2

 1990الموافق أول ديسمبر سنن  1411 مادي ااولى عام  14في  مؤرخ 29 – 90القانوظ رتم  -

 يتعلق بالتهيئن والتعمير.

، يتعلق بحماين البيئن في تطار التنمين  2003 يوليو سنن 19مؤرخ في 10 – 03تانوظ رتم  -

 المستدامن.

مايو سنن  31الموافق  1427 مادي ااولى  4مؤرخ في  198 – 06مرسوم تنفيذي رتم  -

 ، ي بط التن يم المطبق على المؤسسات المصنفن لحماين البيئن.2006

 المادة الرابعن

مظ حيث الن افن والسالمن مظ التلوث بالعوامل  ي ب أظ تتوافر في أماكظ العمل المروط الصحين، خاصن

 الحين المسببن لألمراض، كال راثيم، الحمات الرامحن )الفيروسات( الفطريات والطفيليات.

 ير ى بياظ ما يلي:

 المروط الصحين التي ي ب توافرها في أماكظ العمل لحمايته مظ الملوثات الحيوين -1

أصحابها للمخاطر العفنين والطفيلين مظ خالل ترار وااري ممتر   ضلقد تم تحديد تائمن االمغال التي تعر

 .1997يونيو سنن  9الموافق  1418صفر عام  4مؤرخ في 
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، على  2001أكتوبر سنن  16الموافق  1422ر ب عام  28في  مؤرخكما نصت المادة الثانين مظ القرار 

بمدة لالخطار المهنين مع توفير ممرض عامال  معر ا   1730لكامل الوتت  ديوفر على ااتل طبيب واح

 2000فاه عدد العمال  وتذاعامل  2000تلى  800( لكل 02عامل فأكثر وممر اظ ) 200واحد لكل 

 عامل. 1000عامل يتم توفير ممرض ت افي لكل مريحن 

 بياظ النصو  التمريعين الدالن على ذل . -2

، يحدد تائمن 1997يونيو سنن  9 الموافق 1418صفر عام  4ترار وااري ممتر  مؤرخ في  -

 االمغال التي يكوظ العمال فيها معر يظ بمدة اخطار المهنين.

، يحدد المقاييس في ميداظ 2001أكتوبر سنن  16الموافق  1422ر ب عام  28ترار مرخ في  -

 الوسائل البمرين والمحال والت هياات في مصالل طب العمل.

 المادة الخامسن

لمختصن في كل دولن عربين التأكد مظ أظ العوامل الطبيعين )الفيايائين( التالين في أماكظ ينبغي على ال هات ا

 العمل مالئمن و مظ الحدود المسموح بها:

 در ن الحرارة والرطوبن النسبين. -1

 النور واللوظ. -2

 التهوين. -3

 ال  يج )ال و اء(. -4

 اإلمعاعات بأنواعها. -5

 اامواج بأنواعها. -6

 رت اج )االهتااا(.اال -7

 ال غط ال وي. -8

 الغبار بأنواعه. -9

 ير ى بياظ ما يلي:

اال ــــراءات التــــي يتــــم اتخاذها في دولتكم الموترة لبقاء عوامل التلوث الطبيعين )الفيايائين(  -1

  مظ الحدود المسموح بها في بيئن العمل
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كوظ محالت وأماكظ العمل ومحيطها وملحقاتها لقد ن  التمريع ال اائري في احكامه على و وب اظ ت

وتوابعها، بما في ذل  كل أنواع الت هياات، ن يفن بصورة مستمرة، واظ تتوافر فيها مروط الوتاين الصحين 

 ال رورين لصحن العمل.

ي ب اظ يست يب  و العمل تلى مروط الراحن والوتاين الصحين، وعلى و ه الخصو  التكعيب والتهوين 

والتممس واال اءة والتدفئن والحماين مظ الغبار واال رار ااخرة وتصريف المياه القذرة  وت ديدها

 والف الت.

ي ب تصميم وتهيئن وصيانن المؤسسات والمحالت المخصصن للعمل وملحقاتها وتوابعها، بصفن ت مظ أمظ 

 العمال.

 ي ب أظ تست يب خاصن للمقت يات التالين:

الدخاظ واابخرة الخطيرة والغااات السامن وال  يج وكل اال رار  ماظ حماين العمال  مظ  -

 ااخرة.

 ت نب االادحام واالكت ا . -

 ماظ أمظ العمال اثناء تنقلهم وكذا اثناء تمغيل اآلالت ووسائل الرفع والنقل واستعمال المواد  -

 والمنت ات والب ائع وكل اللواام ااخرة. والمعدات

الكفيلن باتقاء كل أسباب الحرائق واالنف ارات وكذا مكافحن الحرائق   ماظ المروط ال رورين -

 بصفن سريعن ونا عن.

و ع العمال في مأمظ مظ الخطر أو ابعادهم عظ ااماكظ الخطيرة أو فصلهم بواسطن حوا ا ذات  -

 فعالين معترف بها.

  ماظ اإل الء السريع للعمال في حالن ومي  أو حادث. -

 التمريعين الدالن على ذل .النصو   -2

يتعلق  1988يناير سنن  26الموافق  1408 مادي الثانين عام  7مؤرخ في  88 – 07تانوظ رتم  -

 بالوتاين الصحين واامظ وطب العمل.

 1991يناير سنن  19الموافق  1411ر ب عام  3مؤرخ في  05 – 91مرسوم تنفيذي رتم  -

 تطبق على حف  الصحن واامظ في أماكظ العمل.يتعلق بالقواعد العامن للحماين التي 
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ابريل سنن  11الموافق  1426ربيع ااول عام  2مؤرخ في  117 – 05مرسوم رئاسي رتم  -

صفر  7مؤرخ في  184 – 93يتعلق بتدابير الحماين مظ االمعاعات المؤينن .مرسوم تنفيذي رتم  2005

 ل  يج.، ين م اثار ا1993يوليو سنن  27الموافق  1414عام 

، يتعلق بالرتاة الطبين للعمال 2015نوفمبر سنن  10الموافق  1437محرم  27ترار مؤرخ في  -

 المعر يظ لإلمعاعات المؤينن.

يت مظ تن يم اا هاة الخاصن  1990غمت سنن  18مؤرخ في  246 – 90مرسوم تنفيذي رتم  -

 ب غط البخار.

يتعلق  2003لموافق أول أكتوبر سنن ا 1424معباظ عام  5ترار وااري ممتر  مؤرخ في  -

 بحماين العمال مظ اخطار استنماه غبار االمينات.

 المادة السادسن

ي ب حماين العامليظ وبيئن العمل مظ أخطار المواد الكيميائين وتفاعالتها، سواء أكانت مظ المواد الصلبن أو 

 للحد المسموح به. السائلن أو الغااين، مع مراعاة عدم ت اوا تركياها فى بيئن العمل

 ير ى بياظ ما يلي:

 اإل راءات المتبعن لبقاء الملوثات الكيميائين لبيئن العمل  مظ الحدود المسموح بها -1

لقد ن  الممروع ال اائري على انه يمنع التناال عظ المواد والمنتو ات الكيميائين الخطرة أو بيعها أو 

ناة أو المستعملن اغراض صناعين أو اغراض البحث أو تعادة بيعها على حالتها، المصنوعن، أو المقت

 الدراسن أو التحليل أو غيرها باستثناء نماطات التسويق المعتمدة تانونا.

وفي حالن سحب االعتماد أو التوتف عظ النماط الي غرض كاظ، ال يمكظ التناال أو البيع أو تعادة البيع تال 

 لفائدة مقتظ مرخ  له تانونا.

 تكوظ رام العناصر أو المواد أو المستح رات الخطرة متينن وكتيمن ومالئمن. كما ي ب أظ

دوظ االخالل باالحكام التمريعين والتن يمين المعمول بها ي ب أظ تعنوظ كل العناصر أو المواد 

اء المعلومات ااساسين حول ما طتحمل وسما يتيل التعرف عليها وتعالمستح رات الخطرة ببطاتات، وأظ 

 يأتي:

 اسمها الكيميائي. -

 تعيينها أو اسمها الت اري. -
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 تصنيفها. -

 رما التعره عليها. -

 االخطار التي تمكلها. -

 ارمادات االحتياط الوا ب اتباعها في م ال االمظ. -

وي ب أظ يحاط التخايظ باحتياطات خاصن تهدف تلى المحاف ن على العمال والممتلكات والبيئن مظ 

 ه.االخطار المرتبطن ب

ت دد كمين العناصر أو المواد أو المستح رات الخطرة المستعملن لحا ات اإلنتاج في أماكظ العمل 

 بالكميات اليومين ال رورين.

 تتمثل القواعد الخاصن بالوتاين التي ي ب أظ تتخذها الهيئن المستخدمن ل ماظ حماين العمال فيما يأتي :

 ر أو المواد أو المستح رات الخطرة.المراتبن الطبين للعمال المعر يظ للعناص -

 ت راء الفحو  الطبين عند التو يف والفحو  الطبين الدورين ت باريا . -

تعويض منصب العمل بحيث ال يعرض للعناصر أو المواد أو المستح رات الخطرة على صحن  -

 ال نيظ أو الر يع بالنسبن للعامالت الحوامل أو المر عات.

 الخاصن بالنسبن للمتمهنيظ طبقا  للتمريع والتن يم المعمول بهما.المراتبن الطبين  -

تعالم العمال وتكوينهم حول االخطار المرتبطن باستعمال العناصر أو المواد أو المستح رات  -

 الخطرة، والتدابير الوا ب اتخاذها للحماين منها.

 في متناول العمال.و ع أن من الحماين ال ماعين ووسائل الحماين الفردين المناسبن  -

في هذا  للمقاييسالمراتبن الدورين للعناصر السامن في  و العمل واحترام الحدود المسموح بها، طبقا  -

 الم ال.

ن العناصر أو المواد أو المستح رات صحين واالمظ وطب العمل وكذا بطاتمس  س ل الوتاين ال -

 مكاظ العمل وتحيينهما.ي الخطرة المستعملن ف

 اا للعالج االستع الي ونقل العمال تلى الهياكل الصحين.و ع  ه -

 ير ى بياظ النصو  التمريعين الدالن على ذل . -2
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الموافق أول ديسمبر سنن  1424موال عام  7في  مؤرخ 451 -  03المرسوم التنفيذي رتم  -

لكيميائين الخطرة الذي يحدد تواعد االمظ التي تطبق على النماطات المتصلن بالمواد والمنت ات ا 2003

 وأوعين الغاا الم غوطن.

، يعدل 2010يناير سنن  12الموافق  1431محرم عام  26مؤرخ  10 – 19مرسوم تنفيذي رتم  -

 2003الموافق أول ديسمبر سنن  1424موال عام  7في  مؤرخ 03 – 451ويتمم المرسوم التنفيذي رتم 

خطرة وأوعين المواد والمنتو ات الكيميائين المتصلن بالذي يحدد تواعد االمظ التي تطبق على النماطات ال

 الغاا الم غوط.

، 2005يناير سنن  8الموافق  1425ذي القعدة عام  27مؤرخ في  05 – 08مرسوم تنفيذي رتم  -

 يتعلق بالقواعد الخاصن المطبقن على العناصر أو المواد أو المستح رات الخطرة في وسط العمل.

يتعلق  1999ابريل سنن  19الموافق  1420محرم عام  3مؤرخ في  95- 99مرسوم تنفيذي رتم  -

 بالوتاين مظ االخطار المتصلن بمادة االمينات.

 المادة السابعن

ي ب اتخاذ اإل راءات الالامن الستبدال المواد ااولين الصناعين الخطرة وال ارة بمواد أخرة أتل خطرا 

 و ررا كلما أمكظ ذل .

 ير ى بياظ ما يلي:

 هل يو د ن  تمريعي يعالج هذه المسألن؟ -

 نعم

 بياظ الن  التمريعي الدال على ذل . •

يتعلق  2004ديسمبر سنن  25الموافق  1425ذي القعدة عام  13مؤرخ  20 – 04تانوظ رتم  -

 بالوتاين مظ االخطار الكبرة وتسيير الكوارث في تطار التنمين المستدامن.

 1987غمت سنن  18الموافق  1407ذي الح ن عام  23مؤرخ في  87 – 183مرسوم رتم  -

المنتوج والمواد  لىت هياات الكهربائين التي تحتوي عيتعلق بالايوت ذات ااساس المتعدد الكلوروبيفيل وال

 الملوث به. 
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 المادة الثامنن

آالت ومعدات  ينبغي العمل على تحقيق التالؤم بيظ اإلنساظ واآللن والحد مظ اإلرهاه والسعي للحصول على

 يسهل التعامل معها بأتل  هد ممكظ.

 ير ى بياظ ما يلي:

 ما مدة مراعاة التالؤم بيظ تدرات العامل واالن التي يعمل عليها؟ -1

لقد  اء في التمريع ال اائري على  رورة أظ تراعي المؤسسن المستخدمن أمظ العمال في اختيار التقنيات 

 العمل.والتكنولو يا وكذا في تن يم 

وي ب أظ تكوظ الت هياات واآلالت واآلليات واا هاة واادوات وكل وسائل العمل مناسبن لألمغال 

 الوا ب تن ااها ول رورة االحتياط مظ االخطار التي تد يتعرض لها العمال.

كما ي ب أظ تكوظ مو وع رتابن دورين وصيانن مظ مأنها الحفا  على حسظ سيرها وذل  مظ أ ل  ماظ 

 مظ في وسط العمل.اا

 1988يناير سنن  26المرخ في  88- 07مظ القانوظ رتم  12ولقد نصت الفقرة الرابعن مظ المادة 

والمتعلق بالوتاين الصحين واالمظ وطب العمل على  رورة تعييظ وتبقاء العمال في عمل يتمامي وتدراتهم 

 ظ مع مهمته.الفيايولو ين والنفسين وكذا تكييف العمل مع االنساظ وكل تنسا

 النصو  التمريعين الدالن على ذل . -2

يتعلق بالوتاين  1988يناير سنن  26الموافق  1408في  مادي الثانين عام  88 – 07تانوظ رتم  -

 الصحين واامظ وطب العمل.

أكتوبر سنن  28الموافق  1422معباظ عام  11مؤرخ في  01 – 341مرسوم تنفيذي رتم  -

 نن الوطنين للمصادتن على مقاييس فعالين المنت ات واا هاة وآالت الحماين ، يحدد تمكيل الل2001

 وصالحياتها وتسييرها.

 المادة التاسعن

أال يؤثر  نأعمال آلين كلما أمكظ ذل ، مريط ينبغي العمل على تحويل ااعمال اليدوين الم هدة والمرهقن تلى

 ذل  على اإلنتاج وتوة العمالن.

 ير ى بياظ ما يلي:

 ما مدة السعي لتحويل ااعمال اليدوين المرهقن تلى اعمال آلين؟  -1
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 ال تو د أي احكام تن  على هذا اامر.

 النصو  التمريعين الدالن على ذل . -2

 المادة العامرة

 ي ب اتخاذ اإل راءات والوسائل التي ت مظ للعامل االستقرار النفسي واال تماعي مظ خالل:

ليومين، وتحديد الحد ااتصى لساعات العمل اإل افين، والتقيد بفترات الراحن تن يم ساعات العمل ا -1

 اليومين واإل ااات ااسبوعين والسنوين.

منل العامل أ را عادال يتناسب مع  هده وتمكاناته، وي مظ له وافراد أسرته مستوة معيمن  -2

 مناسبا.

للعامليظ وعائالتهم، خاصن في المناطق توفير السكظ الصحي المناسب والقريب مظ أماكظ العمل  -3

 النائين عظ العمراظ، وتأميظ وسائل النقل المناسبن مظ وتلى أماكظ العمل.

 توفير التغذين الصحين في أماكظ العمل. -4

تم يع القيام بالنماط اال تماعي والعمل على تحسيظ العالتات ما بيظ الامالء في العمل مظ عمال  -5

 عمال.ورؤساء عمل وأصحاب أ

العمل على رفع المستوة الثقافي للعامليظ، وايادة الوعي الوتائي لديهم بكافن الوسائل التعليمين  -6

 واإلي احين.

 ير ى بياظ ما يلي:

هل تتخذوظ اإل راءات والوسائل التي ت مظ االستقرار النفسي واال تماعي مظ خالل مراعاة  -1

 االمور الممار تليها في المادة؟

 نعم •

  ى بياظ النصو  التمريعين الدالن على ذل .ير •

 المتعلقن بعالتات العمل. 1990ابريل  24في  مؤرخ 11 – 90القانوظ رتم  -

، يحدد المدة 1997يناير  11الموافق  1417رم اظ عام  2في  مؤرخ 97 – 03أمر رتم  -

 القانونين للعمل.

، المتعلق 1981يونيو سنن  27الموافق  1401معباظ عام  24في  مؤرخ 81 – 08القانوظ رتم  -

 بالعطل السنوين.
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، الذي يحدد محتوة الخدمات 1982مايو سنن  15في  مؤرخ 179 – 82المرسوم رتم  -

 اال تماعين وكيفين تمويلها، المتمم.

يناير سنن  26الموافق  1408 مادي الثانين عام  7في  مؤرخ 74 – 96المرسوم التنفيذي رتم  -

 يتعلق بالوتاين الصحين واامظ وطب العمل. 1988

 المادة الحادين عمرة

 يعهد تلى أ هاة السالمن والصحن المهنين العامن في كل دولن بمهام اإلمراف على بيئن العمل. -1

م تذا لم تتوافر في دولن معينن أ هاة للسالمن والصحن المهنين ينبغي تحداث أ هاة خاصن تتولى مها -2

 اإلمراف على بيئن العمل.

 ينبغي العمل على تم يع التخص ، وعلى تكويظ الكوادر الفنين المتخصصن بحماين بيئن العمل. -3

 ير ى بياظ ما يلي:

 ما هي اال هاة التي تمرف على بيئن العمل في دولتكم الموترة؟ -1

 واارة العمل والتمغيل وال ماظ اال تماعي. -

 وتصالح المستمفيات.كاظ سواارة الصحن وال -

 لبيئن والطاتن المت ددة.اواارة  -

 واارة الصناعن والمنا م. -

 واارة الداخلين وال ماعات المحلين. -

 البلدين. -

 الوالين. -

 مفتش العمل. -

الل نن الوطنين للمصادتن على مقاييس فعالين المنت ات واا هاة واآلت الحماين وصالحياتها و  -

 تن يمها وتسييرها.

 الهيئن الوطنين المختصن في م ال الوتاين الصحين واالمظ. -

هيئن الوتاين مظ االخطار المهنين في نماطات البناء واالمغال العمومين والري وصالحيتها وتن يمها  -

 وسيرها.
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 مصلحن الوتاين الصحين واالمظ في وسط العمل. -

 مظ.الل اظ المتساوين ااع اء ومندوبي الوتاين الصحين واال -

 ل نن ما بيظ المؤسسات للوتاين الصحين واالمظ وطب العمل. -

 محاف ن الطاتن الذرين بالنسبن، فيما يخ  استعمال المواد الممعن. -

 المندوبين الوطنين للمخاطر الكبرة. -

 ما مدة السعي لتوفر التخص  للعامليظ في حماين البيئن؟ -2

الذكر على اظ تدرج التربين البيئين  مظ برامج سالف  20 – 04مظ القانوظ  79تن  المادة  -

 التعليم.

 ير ى بياظ النصو  التمريعين الدالن على ذل . •

يتعلق  2004ديسمبر سنن  25الموافق  1425ذي القعدة عام  13مؤرخ في  20- 04تانوظ رتم  -

 بالوتاين مظ االخطار الكبرة وتسيير الكوارث في اطار التنمين المستدامن.

 

 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:* 

 من اإلتفاقية.  11،  8،  6،  5،  4،  3،  2،  1المواد  التغطية التشريعية ألحكام -

العمل على تحويل األعمال اليدوية ب( من اإلتفاقية والتي تقضي 9عدم التغطية التشريعية لحكم المادة ) -

 . يؤثر ذلك على اإلنتاج وقوة العمالة أال ةذلك، شريط المجهدة والمرهقة إلى أعمال آلية كلما أمكن

نظراا لعدم من اإلتفاقية وذلك  10،  7واد م المحكاالتأكد من وجود تغطية تشريعية أل للجنة  لم يتسن -

 .اواإلكتفاء باإلشارة إلى أرقامهفي الرد  إدراج نصوص التشريع 

 

* * * 
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  المملكة العربية السعودية  .2    

 

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها

 تفتيش العملبشأن  1998 لعام ( 19 اإلتفاقية العربية رقم ) -

المملكن العربين مظ  1998 ( لسةةةةةةةنن 19 وصةةةةةةةل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )

 و اء في الرد ما يلي: – السعودين

 القسم األول

 بيانات عامة

 

( 19التشةةةةةةةريعي الذي صةةةةةةةدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقية العربية رقم )يرجى بيان النص  -1

 بشأن تفتيش العمل. 1998لسنة 

هـ المنمور القا ي بالموافقن على 13/6/1421( وتاريخ 124ترار م لس الواراء الموتر رتم ) -
لكي الكريم رتم م بمأظ تفتيش العمل والصادر بالمرسوم الم1998لعام  19االتفاتين العربين رتم 

 هـ بالموافقن على ذل .19/6/1421وتاريخ  27م/
 

وكذلك بيان يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصوص التشريعية السارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقية،  -2

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

المعدل  هـ، 1426 /8/  23( وتاريخ 51بالمرسوم الملكي رتم )م/  ن ام العمل السعودي الصادر -
 هـ 1436 /6 /5( وتاريخ 46بالمرسوم الملكي رتم )م/ 

 الالئحن التنفيذين ل بط اعمال التفتيش وتن يمها -
 هـ28/6/1437وتاريخ  1982الالئحن التنفيذين لن ام العمل، القرار الوااري  -

يعطي االتفاقيات الدولية المصةةادق عليها قوة النفاذ بمجرد التصةةديق يرجى بيان النص التشةةريعي الذي  -3

 عليها مع بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

 المملكن العربين السعودين  ملتامن بتنفيذ كافن االتفاتيات الدوليه عند المصادتن عليها. 

دادكم لهذا  ال والعمال في دولتكم الموقرة حين أعهل تم التنسةةةةةةةيق مع منظمات أصةةةةةةةحاب األعم

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

 نعم 

 ال 
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 في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجي ذكر المنظمات التي تم التنسيق معها.

 م لس الغرف السعودين  -1

 الل نن التأسيسين العمالين  -2

 الثانيالقسم 

 "التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية"

 

 المـــادة األولـــى 

ينبغى على كل دولن أظ تن م تفتيش العمل مظ خالل القوانيظ واان من واللوائل والقرارات المنفذة لها 

 فى  ميع تطاعات وأماكظ العمل.

وأماكظ العمل، وذل  بمو ب بياظ يرفق وي وا للدولن عند ال ةةةرورة اسةةةتثناء بعض الفئات مظ العمال 

 بوثيقن التصديق، ويمكظ للدولن التي تتقدم بهذا البياظ أظ تعدله أو تلغيه ببياظ الحق.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد تنظيم قانوني لتفتيش العمل في جميع قطاعات وأماكن العمل؟ -

 نعم 

 ال 

  هل يستثني التشريع بعض الفئات من العمال أو أماكن العمل من التفتيش؟ 

 نعم 

 ال 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 المادة السابعن مظ ن ام العمل في المملكن العربين السعودين:

 يستثنى مظ تطبيق أحكام هذا الن ام كل مظ: - 1

وأصوله وفروعه الذيظ يعملوظ في المنمأة التي ال ت م أفراد أسرة صاحب العمل، وهم او ه  - أ

 سواهم.

 العبو ااندين واالتحادات الريا ين ومدربوها. -ب 

 العمالن المنالين ومظ في حكمهم. -ج 
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 عمال الاراعن والرعاة الخاصوظ ومظ في حكمهم. -د 

 عمال البحر الذيظ يعملوظ في سفظ تقل حمولتها عظ خمسمائن طظ. -ه 

 والعاملوظ غير السعودييظ القادموظ اداء مهمن محددة ولمدة ال تايد على مهريظ

 الئحن أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات-بالتنسيق مع ال هات المختصن -يصدر الواير  -2

( مظ هذه المادة؛ تمتمل على الحقوه والوا بات وااحكام 1)أ(و)ج(و)د(و)هـ(و)و(مظ الفقرة)

 ذات الصلن بكل فئن.الخاصن ااخرة 

 

 المـــادة الثـانيــة

باإلدارة أو اإلدارات  كل كل دولن  هااا  أو أكثر لتفتيش العمل، ويرتبط هذا ال هاا أو اا هاة  تمةةةةةةة

 المركاين ذات الصلن بنماط التفتيش.

ناتض  ها على نحو يحول دوظ الت ما بين بالتفتيش ي ب التنسةةةةةةةيق في عدد اا هاة التى تقوم  لن ت حا وفى 

 والتداخل بيظ أنمطتها.

 يرجى بيان ما يلي:

  لتفتيش العمل لديكم أم أكثر؟واحداا هل يوجد جهازا 

 يو د  هاا واحد

 هل يتم تنسيق العمل بينها في حالة تعددها؟ 

 نعم 

 ال 

 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 ما ورد بالمادة الثانين مظ الالئحن التنفيذين ل بط اعمال التفتيش وتن يمها:

)يتألف  هاا تفتيش العمل مظ تدارة مركاين في وكالن الواارة للمؤوظ العمالين ومظ ا هاه فرعين في مكاتب 

 العمل(

 وتتمثل اإلدارة المركاين حاليا في )وكالن التفتيش وتطوير بيئن العمل بواارة العمل والتنمين اال تماعين(

 المــادة الثـالـثــة

 التفتيش العام، أو أ هاة متخصصن يمارس كل منها نماطا تفتيميا محددا. يتم التفتيش مظ تبل  هاا يتولى
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 يرجى بيان ما يلي:

 هل توجد أجهزة تفتيش متخصصة؟ أم يتولى التفتيش جهاز عام؟ 

 يتولى التفتيش حاليا  هاا عام

 

 في حالة التعدد ما هي هذه األجهزة؟ وما هي اختصاصاتها؟ 

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

 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 ما ورد بالمادة الثانين مظ الالئحن التنفيذين ل بط اعمال التفتيش وتن يمها:

وكالن الواارة للمؤوظ العمالين ومظ ا هاه فرعين في مكاتب )يتألف  هاا تفتيش العمل مظ تدارة مركاين في 

 العمل(

 

 المادة الرابعة

تن م كل دولن االتصاالت اافقين والرأسين فيما بيظ  هاا أو أ هاة التفتيش، بما يحقق سرعن ااداء 

 ون اعته وسهولته.

 يرجى بيان ما يلي:

 

  أو أجهزة التفتيش؟ بين جهازيوجد تنظيم لالتصاالت األفقية والرأسية هل 

 نعم 

 ال 

 .في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان وسائل وسبل هذا التنظيم 

يعتبر الهيكل التن يمي ل هاا التفتيش هو والذي يحدد خطوط السلطن والمسؤولين فيه، وبالتالي تنسيق   

وتطوير بيئن العمل وهي ل بمكل رئيسي في وكالن التفتيش  العمليات التي تتم بيظ اانمطن المختلفن، وتتمث

تحدة وكاالت واارة العمل والتنمين اال تماعين. وتتبع لهذه الوكالن ثالثن تدارات عامن وتتبع لكل منهما عدة 

 تدارات فرعين والتي تمرف على أ هاة التفتيش بمكاتب العمل.

 وتأخذ االتصاالت داخل هذا الهيكل ثالثن ات اهات أساسين هي: ـ 
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 االتصاالت اافقين-3ـ االتصاالت الصاعدة    2االن ـ االتصاالت الن1

 وتنساب  ميع تل  اانواع مظ االتصاالت عبر االتصاالت االلكترونين والكتابين واللف ين.

 

 المادة الخامسة

 ت ع اإلدارة المركاين ذات الصلن بنماط تفتيش العمل السياسن العامن للتفتيش التي تعالج على ااخ :

 العامن للتفتيش.و ع الخطن  -

 تحديد أولويات التفتيش. -

 متابعن التنفيذ. -

 توفير متطلبات  هاا التفتيش. -

 ااداء الو يفي والتدريب. -

 تقييم النتائج. -

 

 يرجى بيان ما يلي:

 .النصوص التشريعية التي تتناول السياسة العامة للتفتيش والموضوعات التي تعالجها 

 ن ام العمل بالمملكن العربين السعودين على:نصت المادة السادسن بعد المائتيظ مظ 

يقدم وكيل الواارة للمؤوظ العمالين تقريرا  سنويا  مامال  عظ تفتيش العمل في المملكن، وذل  خالل 

مدة ال تت اوا مائن وثمانيظ يوما  مظ نهاين العام، يتناول كل ما يتعلق برتابن الواارة على تنفيذ أحكام 

 ن ام العمل.

 رير على ااخ  ما يأتي:ويممل التق

 بيانا  بااحكام المن من للتفتيش.- 1

 بيانا  بالمو فيظ المختصيظ بالتفتيش.- 2

 تحصائيات بالمنمآت الخا عن للتفتيش وعدد العمال فيها.- 3

 تحصائيات عظ ايارات المفتميظ و والتهم.- 4

 تحصائيات عظ المخالفات التي وتعت، وال ااءات التي حكم بها.- 5

 تحصائيات عظ تصابات العمل.- 6

 تحصائيات عظ أمراض المهظ.- 7
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 كما نصت المادة السادسن مظ الالئحن التنفيذين ل بط اعمال التفتيش وتن يمها على ما يلي:

 تتولى اإلدارة المركاين لتفتيش العمل المهمات اآلتين:

 االمراف على اعمال المفتميظ في مكاتب العمل وتو يههم، ومراتبن اعمال .1

 التفتيش ومتابعن خططه وبرام ه

االهتمام بصحن العمال وسالمتهم ووتايتهم مظ اخطار اآلالت ومظ االمراض  .2

المهنين واصابات العمل، ونمر الوعي الصحي والوتائي ب ميع الوسائل 

 الممكنن 

 و ع مماريع القرارات والتعليمات المتعلقن بتفتيش العمل ووفق الن ام  .3

عظ من اات تفتيش العمل في المملكن العربين اعداد تقرير سنوي عام  .4

 السعودين 

اعداد نماذج التقارير والبيانات واالستمارات والس الت المتعلقن بتفتيش  .5

 العمل، وتاويد دوائر تفتيش العمل في المكاتب بها

دراسن التقارير المهرين التي تعدها دوائر تفتيش العمل وتدتيقها وبياظ  .6

 الملحو ات عليها 

او المماركن في تن يم دورات تدريبين لمفتمي العمل لتأهيلهم للقيام تن يم  .7

 بوا باتهم وتطوير مهاراتهم في م ال أعمالهم 

القيام ب والت تو يهين لتفقد سير العمل في دوائر التفتيش في المكاتب والتأكد  .8

 مظ تيامهم بالمهمات الموكلن اليها بمو ب هذه الالئحن ون ام العمل 

 ذل  مظ المهمات التي تدخل في نطاه تفتيش العمل.ممارسن غير  .9

 المادة السادسة

 يراعى فى تعييظ مفتش العمل أظ يكوظ مؤهال تأهيال علميا بما يالئم القيام بعمله.

 

 المادة السابعة

 يراعى عند اختيار مفتش العمل أظ تتوافر فيه صفات الحياد والمو وعين.

 المادة الثامنة

 مونه، وال هن التي مبامرة عمله بأداء اليميظ، وتن م التمريعات أداء اليميظ وميقوم مفتش العمل تبل 

 يؤدة أمامها.

 المادة التاسعة
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 ي ب على كل دولن تدريب مفتش العمل ن ريا وعمليا بما يؤهله اداء مهامه.

 

 يرجى بيان ما يلي:

 .شروط تعيين مفتش العمل 

-المو فيظ تعييظ في العامن المروط تلى باإل افن- لعمله ممارسته عند العمل مفتش في يمترط

 :يأتي ما

 .التام بالحياد متصفا   يكوظ أظ -1

 .بتفتيمها يقوم التي بالمنمآت مبامرة، غير أو مبامرة، صلن أي له أال تكوظ -2

  .يوما   تسعيظ عظ تقل ال تدريب فترة ت ائه بعد مسلكيا   فحصا   ا تاا تد يكوظ أظ -3

قبل مباشةةةرة عمله؟ وما هو مضةةةمونه؟ والجهة التي يؤدى  هل يؤدى مفتش العمل اليمين -4

 أمامها؟

 نصت المادة السابعن والتسعوظ بعد المائن مظ ن ام العمل السعودي على ما يلي:

بتوتيع تعهد وفق النموذج الذي تُعده الواارة،  –تبل مبامرتهم لمهماتهم -يلتام مفتمو العمل 

اختراعٍ صناعي، أو   أي  تخال ، وأال يفموا سريت مظ التاامهم بأداء عملهم بكل أمانن و

غير ذل  مظ ااسرار التي يطلعوظ عليها بحكم عملهم. ويحمل مفتش العمل بطاتن مظ الواارة 

 تثبت صفته.

 هل يتم تدريب مفتش العمل على مهام عمله؟ 

 نعم 

 ال 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

المادة الخامسن والتسعوظ بعد المائن مظ ن ام العمل  اء في الفقرة الثالثن مظ  -

 السعودي ما يلي:

باإل افن تلى المروط العامن في تعييظ -يمترط في مفتش العمل عند ممارسته لعمله 

 ما يأتي:-المو فيظ

 أظ يكوظ تد ا تاا فحصا  مسلكيا  بعد ت ائه فترة تدريب ال تقل عظ تسعيظ يوما .- 3

 نن بعد المائتيظ مظ ن ام العمل السعودي على ما يلي:كما نصت المادة الثام -

 -ين م تدريب مفتمي العمل في دورات تدريبين تمتمل بصورة خاصن على اامور اآلتين: 

 أصول تن يم الايارات التفتيمين، واالتصال بأصحاب العمل والعمال. -1
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التفتيش أصول تدتيق الس الت والدفاتر والحاسب اآللي وأصول تن يم محا ر  -2

 واست واب اامخا .

أصول ترماد أصحاب العمل تلى مستلامات النصو  الن امين وفوائد تطبيقها،  -3

 ومساعدتهم في هذا

 التطبيق.

مبادئ أساسين في التقنين الصناعين، ووسائل الوتاين مظ تصابات العمل واامراض  -4

 المهنين.

دة تأميظ المروط الصالحن ل و ممارسن مبادئ أساسين في الكفاين اإلنتا ين، وصلتها بم -5

 العمل.

 المادة العاشرة

تراعى كل دولن تعييظ العدد الكافي مظ المفتميظ بما يتالءم مع ح م المهمات ونوعيتها والتنسيق مع 

 اإلدارات واا هاة المعنين فى الدولن لالستعانن باالختصاصييظ للمعاونن فى أعمال التفتيش.

 يرجى بيان ما يلي:

  يتوفر لجهاز التفتيش لديكم العدد الكافي من المفتشين؟هل 

 نعم 

 ال 

  هل يتم التنسةةةةيق مع أجهزة الدولة المختلفة لالسةةةةتعانة باالختصةةةةاصةةةةيين للمعاونة في أعمال

 التفتيش؟

 نعم 

 ال 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 نصت المادة الرابعن بعد المائتيظ مظ ن ام العمل السعودي على ما يلي:

يمتر  في التفتيش كلما دعت الحا ن أطباء ومهندسوظ وكيميائيوظ واختصاصيوظ في السالمن 

والصحن المهنين. ولمدير مكتب العمل وللمفتميظ أظ يطلبوا عند ال رورة مظ ال هات التنفيذين 

 المختصن تقديم ما يلام مظ مساعدة.

 نفيذين لتن يم اعمال التفتيش ما يلي:كما ورد بالفقرة )ب( مظ المادة الثامنن عمر مظ الالئحن الت

تذا لم يكظ هنا  مفتموظ مختصوظ بنواحي الصحن والسالمن في مكتب العمل، في وا لمكتب 

العمل االستعانن بخبرة المختصيظ في الواارات ااخرة او فروعها في المناطق، وكذل  طلب 

 تاويدهم باإلرمادات الالامن مظ واارة العمل.
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 عشرةالمادة الحادية 

تكفل تمريعات كل دولن الحماين الالامن لمفتش العمل، واستقراره الو يفي، بما ي عله يقوم بمهامه بحرين 

 وحياد واستقاللين.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يتمتع مفتش العمل بالحماية الالزمة واالستقرار الوظيفي الذي يمكنه من أداء عمله؟ 

 نعم 

 ال 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 نصت المادة الرابعن والتسعوظ بعد المائن مظ ن ام العمل على ما يلي:

يتولى تفتيش العمل مفتموظ مظ مو في الواارة، أو مظ غيرهم مظ السعودييظ، يحددهم الواير أو مظ يفو ه، 

 وتكوظ لهم الصالحيات واالختصاصات المنصو  عليها في هذا الن ام.

 عد المائن مظ ن ام العمل السعودي على ما يلي:كما نصت المادة الثامنن والتسعوظ ب

 يحق لمفتمي العمل:

 دخول أي منمأة خا عن احكام ن ام العمل في أي وتت مظ أوتات النهار أو الليل، دوظ تمعار سابق.- 1

 القيام بأي فح  أو تحقيق الام للتحقق مظ سالمن تنفيذ الن ام. ولهم على ااخ  ما يأتي:- 2

عمل أو مظ يمثله، أو العمال، على انفراد أو في ح ور مهود، عظ أي أمر مظ اامور سؤال صاحب ال-أ 

  المتعلقن بتنفيذ أحكام الن ام.

االطالع على  ميع الدفاتر والس الت والوثائق ااخرة الالام االحتفا  بها طبقا  احكام هذا الن ام -ب 

 منها. والقرارات الصادرة بمقت اه، والحصول على صور ومستخر ات

أخذ عينن أو عينات مظ المواد المستعملن أو المتداولن في العمليات الصناعين وغيرها الخا عن للتفتيش، -ج 

مما ي ظ أظ لها أثرا   ارا  على صحن العمال، أو سالمتهم، وذل  لغرض تحليلها في المختبرات الحكومين، 

 ل .ولمعرفن مدة هذا ااثر، مع تبالغ صاحب العمل أو ممثله بذ

 ونصت المادة التاسعن والتسعوظ بعد المائن مظ ن ام العمل السعودي على ما يلي:

على أصحاب العمل ووكالئهم أظ يقدموا للمفتميظ، والمو فيظ المكلفيظ بتفتيش العمل، التسهيالت الالامن 

ست يبوا لطلبات المثول للقيام بأداء وا بهم، وأظ يقدموا لهم ما يطلبونه مظ بيانات تتعلق بطبيعن عملهم، وأظ ي

 أمامهم، وأظ يوفدوا مندوبا  عنهم، تذا ما طلب منهم ذل .
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 المادة الثانية عشرة

تهيئ ال هن المختصن للمفتميظ مكاتب م هاة ت هياا مناسبا يسهل الوصول تليها مظ تبل ااطراف 

 واستر اع المعلومات بسهولن.المعنين، وتاود بوسائل اتصال حديثن ون م معلومات آلين تمكنهم مظ حف  

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يتوفر للمفتشين مكاتب مجهزة، ومزودة بوسائل اتصال حديثة ونظم معلومات؟ 

 نعم 

 ال 

 

 المادة الثالثة عشرة

 توفر ال هن المختصن للمفتميظ وسائل أو تسهيالت نقل لألداء الفعال لوا باتهم.

 

 المادة الرابعة عشرة

 المختصن المفتميظ بالوثائق والتمريعات واا هاة ال رورين اداء عملهم.تاود ال هن 

 المادة الخامسة عشرة

 تتحمل ال هن المختصن كافن النفقات المالين الالامن لممارسن المفتميظ لمهامهم.

 المادة السادسة عشرة

 تثبت مخصيته وو يفته.يعتبر مفتش العمل أحد أفراد ال ابطن العدلين )الق ائين(، ويحمل بطاتن مهنين 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يتوفر للمفتشين ما يلي: -

 .وسائل أو تسهيالت نقل 

 نعم 

 .وثائق وتشريعات وأجهزة ضرورية ألداء عملهم 

 نعم 

 ال 
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 هل تتحمل الجهة المختصة النفقات المالية الالزمة لممارسة مفتشي العمل لمهامهم؟ 

 نعم 

 ال 

  أفراد الضابطة القضائية.بطاقة مهنية لشخصيته ووظيفته كأحد 

 نعم 

 ال 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 ورد بالمادة الخامسن مظ الالئحن التنفيذين لتن يم اعمال التفتيش ما يلي:

يحمل مفتش العمل بطاتن تحمل صورته ومختومن بالختم الرسمي للواارة، وذل  إلثبات صفته الرسمين عند 

 المفتش تعادة هذه البطاتن عند تركه لعمله في التفتيش.تيامه بمهمات تفتيش العمل، وعلى 

 

 المادة السابعة عشرة

ال ي وا أظ توكل تلى ال هن المختصن بالتفتيش أو المفتميظ أين وا بات ت افين تؤثر سلبا على أدائهم 

 الفعال أو تخل بالسلطن أو الحياد الالاميظ للمفتميظ فى عالتتهم بأصحاب العمل والعمال.

 بيان ما يلي:يرجى 

 هل تسند إلى الجهة المختصة بالتفتيش أو المفتشين واجبات إضافية أخري؟ 

 نعم 

 ال 

 .في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 ورد بالمادة الثالثن مظ الالئحن التنفيذين لتن يم اعمال التفتيش ما يلي:

 تعيينهم، او تكليفهم بوا بات ت افين اال وفقا للمروط االتين:ال ي وا تبديل مفتمي العمل بعد 

 اظ ال يكوظ التبديل بقرار مظ واير العمل .1

 اال تتعارض الوا بات اإل افين مع وا بات المفتميظ الرئيسين  .2

اال يخل ذل  بحال مظ ااحوال بالصالحين والحيدة التي ي ب اظ تتوافر  .3

 للمفتميظ بمو ب الن ام 
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 الثامنة عشرةالمادة 

يمار   هاا التفتيش فى و ع امتراطات السالمن والصحن المهنين التى يتطلبها منل التراخي  بإتامن 

 المنمآت.

 يرجى بيان ما يلي:

  هل يوجد دور لجهاز التفتيش فى وضةةةع اشةةةتراطات السةةةالمة والصةةةحة المهنية الالزمة لمنح

 التراخيص بإقامة المنشآت؟

 نعم 

 ال 

 ب)نعم(، يرجى بيان النص التشريعي الذي يتناول ذلك. في حالة اإلجابة 

امتراطات السالمن والصحن المهنين الالامن لمنل التراخي  ال يمار   هاا التفتيش في و ع 

بإتامن المنمآت، ولكظ يقوم  هاا التفتيش بمراتبن وتنفيذ أحكام ن ام العمل ولوائحه وتراراته المتعلقن 

 بالسالمن والصحن المهنين.

 

 المادة التاسعة عشرة

 يتم فى كل دولن التنسيق والتكامل بيظ تفتيش العمل وتفتيش التأمينات اال تماعين كلما كاظ ذل   روريا.

 يرجى بيان ما يلي:

  هل يوجد تنسيق وتكامل بين تفتيش العمل وتفتيش التأمينات االجتماعية؟ 

 نعم 

 ال 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 ادناه مظ ن ام العمل السعودي:ورد ذل  بالمواد 

 المادة الثانية والثالثون بعد المائة:

 ال تسري أحكام هذا الفصل على المنمآت التي تخ ع لفرع ااخطار المهنين مظ ن ام التأمينات اال تماعين.

 المادة الرابعة والثالثون بعد المائة:

مينات اال تماعين. وتُعد اامراض المهنين تُعد اإلصابن تصابن عمل وفق ما هو منصو  عليه في ن ام التأ

 في حكم تصابات العمل، كما يعد تاريخ أول مماهدة طبين للمرض في حكم تاريخ اإلصابن.
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 المادة السادسة والثالثون بعد المائة:

تحدد اامراض المهنين وفق  دول اامراض المهنين المنصو  عليه في ن ام التأمينات اال تماعين وتحدد 

 الع ا الدائم الكلي أو ال ائي وفق  دول دليل نسب الع ا المنصو  عليه في الن ام المذكور.در ات 

 المادة الثالثة واألربعون بعد المائة:

على كل صاحب عمل أظ يعهد تلى طبيب أو أكثر بفح  عماله المعر يظ الحتمال اإلصابن بأحد اامراض 

فحصا  مامال  -المنصو  عليها في ن ام التأمينات اال تماعين -المهنين المحددة في  داول اامراض المهنين 

 مرة كل سنن على ااتل، وأظ يثبت نتي ن ذل  الفح  في س الته، وكذل  في ملفات أولئ  العمال.

 المادة الثانية والتسعون:

اآلتين ال ي وا حسم أي مبلغ مظ أ ور العامل لقاء حقوه خاصن دوظ موافقن خطين منه، تال في الحاالت 

 )وورد منها(

 امتراكات التأمينات اال تماعين، وأي امتراكات أخرة مستحقن على العامل ومقررة ن اما .- 2

 المادة العشرون

ي ب على مفتش العمل أظ يؤدة عمله بنااهن، ويح ر أظ تكوظ له أين مصلحن مخصين مبامرة أو غير 

 مبامرة فى المنمآت التي يقوم بالتفتيش عليها.

 يان ما يلي:يرجى ب

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 ورد ذل  المادة الخامسن والتسعوظ بعد المائن مظ ن ام العمل السعودي:

ما -باإل افن تلى المروط العامن في تعييظ المو فيظ-يمترط في مفتش العمل عند ممارسته لعمله 

 يأتي:

 أظ يكوظ متصفا  بالحياد التام. -1

 مبامرة، أو غير مبامرة، بالمنمآت التي يقوم بتفتيمها.أال تكوظ له أي صلن  -2

 أظ يكوظ تد ا تاا فحصا  مسلكيا  بعد ت ائه فترة تدريب ال تقل عظ تسعيظ يوما . -3

 

 المادة الحادية والعشرون

يح ر على مفتش العمل أظ يكمف أة سر مظ أسرار المهنن يطلع عليه خالل تيامه بمهمته أو أظ يبوح 

 المعلومات التى أدت تلى القيام بالتفتيش.  بمصدر المكوة أو

 يرجى بيان ما يلي:
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  هل يحظر التشةةةةةريع علي مفتش العمل الكشةةةةةف عن أي سةةةةةر من أسةةةةةرار المهنة أثناء قيامه

 بالتفتيش؟

 نعم 

 ال 

  هل يحظر على مفتش العمل أن يبوح بمصةةةةةةةدر الشةةةةةةةكوى أو المعلومات التى أدت إلى القيام

 بالتفتيش؟

 نعم 

 ال 

  التشريعي الذي يتناول ذلك.النص 

 ورد ذل  بالمادة الثانين بعد المائتيظ مظ ن ام العمل السعودي:

على مفتش العمل أظ يحيط بالسرين المطلقن المكاوة التي تصل تليه بمأظ أي نق  في اا هاة أو أي مخالفن 

 احكام الن ام، وأال يبوح لصاحب العمل أو مظ يقوم مقامه بو ود هذه المكاوة.

 

 المادة الثانية والعشرون

يقوم مفتش العمةةل بمراتبةةن تطبيق التمةةةةةةةريعةةات ذات العالتةةن، بمةةا في ذلةة  القوانيظ والن م واللوائل 

والقرارات الصةةةةةةادرة بمو بها، واتفاتيات العمل العربين والدولين المصةةةةةةده عليها مظ تبل دولته، واتفاتيات 

 العمل ال ماعين.

 يرجى بيان ما يلي:

 يعات التي يقوم مفتش العمل بمراقبة تطبيقها؟ وهل تشمل اتفاقيات العمل العربية ما هي التشر

 والدولية المصدق عليها من قبل دولتكم الموقرة، وأيضا اتفاقيات العمل الجماعية؟

يخت  مفتمو العمل بمراتبن تنفيذ أحكام هذا الن ام والالئحن والقرارات الصادرة تنفيذا  له. 

لعمل السعودي ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذا له  مظ احكامها ما ورد وتت مظ مواد ن ام ا

 بتل  االتفاتيات.

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك.

 نصت المادة السادسن والتسعوظ بعد المائن مظ ن ام العمل على ما يلي:

 يخت  مفتمو العمل بما يأتي )و اء منها( 

 والالئحن والقرارات الصادرة تنفيذا  له.مراتبن تنفيذ أحكام هذا الن ام  -1
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 المادة الثالثة والعشرون

ياود مفتش العمل أصةةةةةةةحاب العمل والعمال بالمعلومات واإلرمةةةةةةةادات التى تسةةةةةةةاعدهم فى تطبيق 

 التمريعات النافذة.

 

 يرجى بيان ما يلي:

  هل يوجد دور وقائي لمفتش العمل تجاه أصةةةةةةةحاب األعمال والعمال للمسةةةةةةةاعدة في تطبيق

 التشريعات النافذة؟

 نعم 

 ال 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 نصت المادة السادسن والتسعوظ بعد المائن مظ ن ام العمل على ما يلي:

 يخت  مفتمو العمل بما يأتي )و اء منها( 

 تاويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات واإلرمادات الفنين التي تمكنهم مظ اتباع أحسظ الوسائل لتنفيذ

 أحكام هذا الن ام.

 

 المادة الرابعة والعشرون

ي ب على مفتش العمل أظ يبلغ السةةلطن المختصةةن بأو ه النق  والثغرات التى يكتمةةفها حيظ مراتبته 

 تطبيق تمريعات العمل، بهدف اتخاذ اإل راءات الالامن لتالفيها.

 يرجى بيان ما يلي:

  هل يكلف مفتش العمل بأن يبلغ عن أوجه النقص والثغرات حين مراقبته تطبيق تشةةةةةةةريعات

 العمل؟ 

 نعم 

 ال 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 نصت المادة السادسن والتسعوظ بعد المائن مظ ن ام العمل على ما يلي:

 يخت  مفتمو العمل بما يأتي )و اء منها( 
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 نق  التي تقصر ااحكام القائمن عظ معال تها، واتتراح ما يلام لذل .تبالغ ال هات المختصن بأو ه ال

 المادة الخامسة والعشرون

 يساعد مفتش العمل طرفي اإلنتاج فى اتباع وسائل ومتطلبات السالمن والصحن المهنين

 يرجى بيان ما يلي:

  المهنية؟هل يوجد دور لمفتش العمل للمساعدة فى اتباع وسائل ومتطلبات السالمة والصحة 

 نعم 

 ال 

 

 المادة السادسة والعشرون

لمفتش العمل دخول أماكظ العمل اداء وا به بحرين تامن في كل ااوتات، نهارا أو ليال، دوظ تخطار 

 سابق.

 وي وا للتمريع الوطني أظ ين م التفتيش على أماكظ العمل ذات الطبيعن الخاصن بما يتناسب مع طبيعتها.

 

 يرجى بيان ما يلي:

  هل يعطي التشةةةةةريع لمفتش العمل حق دخول أماكن العمل بحرية فى كل األوقات ودون أخطار

 سابق؟ 

 نعم 

 ال 

 في حالة الرد ب)نعم(، هل يوجد استثناء من ذلك لبعض أماكن العمل؟ 

 نصت المادة مئتاظ مظ ن ام العمل على ما يلي:

وذل  ما لم ير أظ المهمن التي يقوم مظ على مظ يقوم بالتفتيش أظ يبلغ بح وره صاحب العمل أو ممثله، 

 أ لها بالتفتيش تقت ي غير ذل .

 

 

 المادة السابعة والعشرون

 يخطر مفتش العمل صاحب العمل بو وده داخل مكاظ العمل للتفتيش، ما لم ير أظ ذل  تد ي ر بمهمته.
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 يرجى بيان ما يلي:

  هل ينص التشريع على أخطار صاحب العمل بوجود مفتش العمل داخل مكان العمل؟ 

 نعم 

 ال 

 .برجاء بيان االستثناءات إن وجدت 

 نصت المادة مئتاظ مظ ن ام العمل على ما يلي:

على مظ يقوم بالتفتيش أظ يبلغ بح وره صاحب العمل أو ممثله، وذل  ما لم ير أظ المهمن التي يقوم مظ 

 بالتفتيش تقت ي غير ذل .أ لها 

 المادة الثامنة والعشرون

لمفتش العمل أثناء تأدين مهمته االستفسار مظ صاحب العمل، أو مظ يمثله، أو العامليظ في المنمأة )على 

 انفراد، أو أمام مهود( عظ أين معلومات  رورين تتعلق بتطبيق تمريعات العمل.

 يرجى بيان ما يلي:

  العمل في سبيل حصوله على معلومات ضرورية بشأن تطبيق تشريعات هل يتيح التشريع لمفتش

 العمل اثناء تأدية مهمته أن يستفسر من صاحب العمل أو من يمثله أو العمال عن هذه المعلومات؟

 نعم 

 ال 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 ورد بالمادة الثامنن والتسعوظ بعد المائن مظ ن ام العمل السعودي ما يلي:

 ق لمفتمي العمل )وورد منها(يح

 القيام بأي فح  أو تحقيق الام للتحقق مظ سالمن تنفيذ الن ام. ولهم على ااخ  ما يأتي:- 2

سؤال صاحب العمل أو مظ يمثله، أو العمال، على انفراد أو في ح ور مهود، عظ أي أمر مظ -أ 

 اامور المتعلقن بتنفيذ أحكام الن ام.

 

 

 والعشرونالمادة التاسعة 
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ي وا لمفتش العمل استدعاء صاحب العمل أو مظ يمثله أو أة عامل فى المؤسسن التى يقوم بالتفتيش 

 عليها، تلى مكتبه، بهدف تو يه االستفسارات، تذا و د أظ ذل   روريا اداء وا به.

 يرجى بيان ما يلي:

 إلى مكتبه بهدف  هل يجوز لمفتش العمل أن يسةةتدعى صةةاحب العمل أو من يمثله أو أى عامل

 االستفسار عن بعض األمور المتعلقة بالتفتيش.

 نعم 

 ال 

 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 المادة التاسعن والتسعوظ بعد المائن مظ ن ام العمل السعودي:

على أصحاب العمل ووكالئهم أظ يقدموا للمفتميظ، والمو فيظ المكلفيظ بتفتيش العمل، التسهيالت الالامن 

للقيام بأداء وا بهم، وأظ يقدموا لهم ما يطلبونه مظ بيانات تتعلق بطبيعن عملهم، وأظ يست يبوا لطلبات المثول 

 وبا  عنهم، تذا ما طلب منهم ذل .أمامهم، وأظ يوفدوا مند

 

 

 المادة الثالثون

المنت ات، بغرض يسمل لمفتش العمل أخذ عينات مظ المواد المستعملن أو المتداولن فى مكاظ العمل أو 

 التحليل واالطمئناظ على سالمن وصحن العمال وبيئن العمل، مع تخطار صاحب العمل بنتي ن التحليل.

 يرجى بيان ما يلي:

  هل يسةةةةةةةمح لمفتش العمل أخذ عينات من المواد المسةةةةةةةتعملة أو المتداولة فى مكان العمل أو
 يئة العمل؟المنتجات بغرض التحليل للحفاظ على سالمة وصحة العمال وب

 نعم 

 ال 

 هل يخطر صاحب العمل بنتيجة التحليل؟ 

 نعم 

 ال 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 
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 ورد بالمادة الثامنن والتسعوظ بعد المائن مظ ن ام العمل السعودي ما يلي:

 يحق لمفتمي العمل )وورد منها(

الصناعين وغيرها الخا عن للتفتيش أخذ عينن أو عينات مظ المواد المستعملن أو المتداولن في العمليات -ج 

مما ي ظ أظ لها أثرا   ارا  على صحن العمال، أو سالمتهم، وذل  لغرض تحليلها في المختبرات الحكومين 

 ولمعرفن مدة هذا ااثر، مع تبالغ صاحب العمل أو ممثله بذل .

 المادة الحادية والثالثون

أين وثائق أخرة، وأخذ نسخ أو صور منها تذا و د  لمفتش العمل أظ يطلع على الس الت أو الدفاتر، أو

 أظ ذل   روري اداء مهمته.

 يرجى بيان ما يلي:

  هل يسةةةةةةمح لمفتش العمل باالطالع على السةةةةةةجالت أو أية وثائق أخرى في مكان العمل، وأن

 يأخذ نسخ أو صور منها فى حالة الضرورة؟

 نعم 

 ال 

 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 الثامنن والتسعوظ بعد المائن مظ ن ام العمل السعودي ما يلي: ورد بالمادة

 يحق لمفتمي العمل )وورد منها(

االطالع على  ميع الدفاتر والس الت والوثائق ااخرة الالام االحتفا  بها طبقا  احكام هذا -ب 

 الن ام

 والقرارات الصادرة بمقت اه، والحصول على صور ومستخر ات منها.

 

 نية والثالثونالمادة الثا

لمفتش العمل تصدار التعليمات إلاالن نواحي النق  فى اا هاة والمعدات المستعملن بهدف المحاف ن 

 على سالمن وصحن العمال.

وفى حالن و ود خطر ومي  يهدد سالمن العمال أو صحتهم له سلطن تصدار، أو استصدار ااوامر 

ءات التي يقررها التمريع الوطني، بما في ذل  الوتف الكلى أو الالامن إلاالن المخالفن وفقا لألحكام واإل را

 ال ائى للعمل.
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 يرجى بيان ما يلي:

 ما هي صالحيات مفتش العمل في حالة وجود خطر يهدد سالمة العمال وصحتهم؟ 

للمفتش في حالن و ود خطر يهدد صحن العمال وسالمتهم أظ يطلب تنفيذ ما يراه الاما  مظ 

 الخطر فورا.ت راءات لدرء هذا 

 النصوص التشريعية التي تتناول ذلك.

 نصت المادة ااولى بعد المائتيظ مظ ن ام العمل السعودي على ما يلي:

لمفتش العمل الحق في تصدار التعليمات تلى أصحاب العمل بإدخال التعديالت على تواعد العمل في اا هاة 

مراعاة ااحكام الخاصن بصحن العمال وسالمتهم. كما والمعدات لديهم في اآل ال التي يحددها، وذل  ل ماظ 

له في حالن و ود خطر يهدد صحن العمال وسالمتهم أظ يطلب تنفيذ ما يراه الاما  مظ ت راءات لدرء هذا 

 الخطر فورا .

 

 المادة الثالثة والثالثون

تمريع كل دولن يلتام صاحب العمل والعامل بالتعاوظ مع مفتش العمل وتسهيل تيامه بمهامه، ويحدد 

 العقوبات التى تفرض على كل مظ يعرتل أعمال التفتيش، أو يمتنع عظ التعاوظ مع المفتش.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يلزم التشريع صاحب العمل والعامل بالتعاون مع مفتش العمل؟ 

 نعم 

 ال 

 

 

  نة على من يعرقل أعمال التفتيش أو هل يفرض التشةةةةةةةريع في دولتكم الموقرة عقوبات معي

 يمتنع عن التعاون مع المفتش؟

 نعم 

 ال 

 .النصوص التشريعية التي تتناول ذلك 

 المادة التاسعن والتسعوظ بعد المائن مظ ن ام العمل السعودي :
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على أصحاب العمل ووكالئهم أظ يقدموا للمفتميظ، والمو فيظ المكلفيظ بتفتيش العمل، التسهيالت الالامن 

يقدموا لهم ما يطلبونه مظ بيانات تتعلق بطبيعن عملهم، وأظ يست يبوا لطلبات المثول للقيام بأداء وا بهم، وأظ 

 أمامهم، وأظ يوفدوا مندوبا  عنهم، تذا ما طلب منهم ذل .

 

 

 المادة الرابعة والثالثون

 يحرر مفتش العمل تقريرا حول ايارته التفتيمين وفقا للنموذج الذي تعتمده ال هن المختصن بالتفتيش.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد نموذج معتمد لتقارير التفتيش؟ 

 نعم 

 ال 

  ما هي المهام التي يقوم بها مفتش العمل بعد إتمام عملية التفتيش؟ وهل يقوم بتقديم تقرير

 وفقا للنموذج المعتمد من جهة عمله؟

القرارات الصادرة تذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش و ود مخالفن احكام هذا الن ام أو الالئحن أو 

 تنفيذا  له، فعليه تحرير مح ر  بط بالمخالفن ورفعه تلى الواير؛ إلصدار ترار بذل .

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك.

 ورد بالمادة الثالثن بعد المائتيظ مظ ن ام العمل السعودي ما يلي:

الالئحن أو القرارات الصادرة تنفيذا  له, تذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش و ود مخالفن احكام هذا الن ام أو 

فعليه تحرير مح ر  بط بالمخالفن وفقا  لألحكام الواردة في الالئحن التنفيذين ل بط أعمال التفتيش وتن يمها 

 ورفعه تلى الواير؛ إلصدار ترار بذل  .

 

 المادة الخامسة والثالثون

 رء ومعال ن المخالفات مظ بيظ:يتخذ مفتش العمل حيظ تيامه بمهامه اإل راء المناسب لد

 تسداء النصل واإلرماد بمأظ كيفين تالفى المخالفن. -

 تو يه تنبيه مفهي لتالفى المخالفن. -

 تو يه تنذار كتابي لتدار  المخالفن خالل مدة معينن. -

 تحرير مح ر بالمخالفن. -
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 اتخاذ ت راءات التنفيذ الفوري لدرء خطر داهم يهدد سالمن العمال أو صحتهم. -

 يرجى بيان ما يلي:

  هةل ينص التشةةةةةةةريع على التةدرج فى اإلجراءات التى يتخةذهةا مفتش العمةل في حةالةة وجود

 مخالفات؟

 نعم 

 ال 

 ما هي هذه اإلجراءات؟ 

 ي وا للمفتش اتخاذ أحد التدابير التالين:

 اسداء النصل واإلرماد لصاحب العمل  .1

 تو يه تنبيه مفهي .2

 تو يه انذار كتابي لصاحب العمل لتدار  المخالفن خالل مده معينه  .3

 تحرير مح ر  بط المخالفن  .4

 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 ورد بالمادة الثانين عمرة مظ الالئحن التنفيذين ل بط اعمال التفتيش ما يلي:

ن وغيرها، تنفيذا احكام ن ام لمفتمي العمل عند تيامهم بتفتيش العمل في أي منمأة صناعين او ت اري

العمل واللوائل والقرارات الصادرة تطبيقا له، اظ يتخذوا بحق مخالفي احكام الن ام _ وذل  بحسب 

 أحد التدابير التالين: –أهمين المخالفن وال روف المحيطين بها والتي يعود تقديرها للمفتش 

 اسداء النصل واإلرماد لصاحب العمل  -أ

 يه مفهيتو يه تنب -ب

 تو يه انذار كتابي لصاحب العمل لتدار  المخالفن خالل مده معينه  -ت

 تحرير مح ر  بط المخالفن -ث

 

 

 المادة السادسة والثالثون
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يراعى مفتش العمل حيظ تحريره مح ر المخالفن أظ يكوظ وفق النموذج الذي تعده ال هن المختصن 

 بالتفتيش.

 يرجى بيان ما يلي:

 لتحرير محضر مخالفة يلتزم به مفتش العمل؟ هل يوجد نموذج 

 نعم 

 ال 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 ورد بالمادة السابعن بعد المائتيظ مظ ن ام العمل السعودي:

ت ع الواارة نماذج محا ر  بط المخالفات، وس الت التفتيش والتنبيهات واإلنذارات، كما ت ع 

 واستعمالها، وتعميمها على مكاتب العملااحكام الالامن لكيفين حف ها 

 

 المادة السابعة والثالثون

يرفع مح ر  بط المخالفن تلى السلطن الق ائين مبامرة، أو عظ طريق ال هن المختصن بالتفتيش التي 

 يتبعها المفتش، وذل  وفقا لإل راءات التى ين  عليها التمريع الوطني.

 يرجى بيان ما يلي:

  يتبعه مفتش العمل بعد ضبط المخالفة؟ما هو االجراء الذي 

 يقوم المفتش برفع المح ر الى ادارته إلصدار ترار اداري بإيقاع المخالفن.

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 ورد بالمادة الثالثن بعد المائتيظ مظ ن ام العمل السعودي ما يلي:

الن ام أو الالئحن أو القرارات الصةةةةةةةادرة تنفيذا  تذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش و ود مخالفن احكام هذا 

له، فعليه تحرير مح ر  بط بالمخالفن وفقا  لألحكام الواردة في الالئحن التنفيذين ل بط أعمال التفتيش 

 وتن يمها ورفعه تلى الواير؛ إلصدار ترار بذل .

 المادة الثامنة والثالثون

 أظ يثبت العكس.يكوظ لمح ر  بط المخالفن القوة الثبوتين تلى 

 يرجى بيان ما يلي:

  ما هي حجية محضر المخالفة، هل يحوز القوة الثبوتية أمام القضاء؟ 
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 لمح ر  بط المخالفن الذي يقوم المفتش بتحريره القوة الثبوتين تلى أظ يثبت العكس 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 السعودي ما يلي:ورد بالمادة الثالثن بعد المائتيظ مظ ن ام العمل 

تذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش و ود مخالفن احكام هذا الن ام أو الالئحن أو القرارات الصةةةةةةةادرة تنفيذا  

له، فعليه تحرير مح ر  بط بالمخالفن وفقا  لألحكام الواردة في الالئحن التنفيذين ل بط أعمال التفتيش 

 وتن يمها ورفعه تلى الواير؛ إلصدار ترار بذل .

 

 المادة التاسعة والثالثون

يسعى  هاا التفتيش تلى ت راء التفتيش على المنمأة الواحدة مرة واحدة في السنن على ااتل، وتكوظ 

 ايارات التفتيش دورين، أو تتبعيه، أو انتقائين، أو بناء على مكوة.

 يرجى بيان ما يلي:

  وكيف تنظم زيارات التفتيش؟ما هي عدد مرات التفتيش على المنشأة الواحدة فى السنة؟ 

في تن يم اعمال التفتيش وحف ها وتحديد عدد الايارات على  نتقني ناد حاليا على ان ميتم االعتم

 المنمأه، ومظ تل  اان من: 

 التفتيش المو ه: -1

يعمل برنامج التفتيش المو ه على تحديد المنمآت المتوتع مخالفتها لن ام العمل باستخدام تقنين  

مفتميظ( وفق الصالحيات المعطاة مظ الوصول  –ذكاء المعلومات، ويمكظ المستخدميظ )تدارييظ 

ى تلى توائم التفتيش واستعرا ها وطباعن بيانات المنمآت، باإل افن تلى تمكانين الحصول عل

بعض اإلحصائيات، وتعداد ال داول وتحديد العدد المناسب مظ الايارات، باإل افن تلى تركيا 

 الايارات على المنمآت المتوتع مخالفتها عو ا  عظ الايارات العموائين.

 تطبيق تفتيش: -2

تطبيق تلكتروني يعمل على أ هاة ال وال الذكين مظ خالله يستطيع مفتمو العمل تن اا      

وتدخال نتائج الايارات التفتيمين أثناء توا ده بالمنمأة دوظ الحا ن للر وع تلى مقر مهامهم 

العمل، كما يوفر لإلدارة تاعدة بيانات تستطيع مظ خاللها متابعن ااداء واستخراج مؤمرات لتقييم 

 راء وتقويم العمليات الميدانين، باإل افن تلى ذل  تستطيع اإلدارة والمفتش التأكد مظ اتخاذ اإل

المناسب حيال المخالفات المرصودة. ليتم تنهاء  ميع هذه اإل راءات تلكترونيا  ويغني عظ 

 استخدام التقارير اليدوين.

 برنامج حماين اا ور:
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هو برنامج تلكتروني لرصد عمليات دفع أ ور  ميع العامليظ والعامالت في منمآت القطاع     

الخا  الخا عن لن ام العمل سواء  السعودييظ أو غير السعودييظ عظ طريق المصارف. ويهدف 

، هذا البرنامج تلى تياس مدة التاام المنمآت بدفع أ ور العامليظ في الوتت وبالقيمن المتفق عليها

وكذل  الحد مظ الخالفات التي تنمأ بيظ المنمآت وعامليها بسبب اا ور، باإل افن تلى ذل  فإنه 

 نات محدثن عظ عمليات دفع اا ور.يوفر تاعدة بيا

 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 ورد بالمادة الثالثن عمرة مظ الالئحن التنفيذين لتن يم اعمال التفتيش ما يلي:

تيش العمل في كل مكتب ايارات التفتيش ال ارين اثناء ساعات الدوام الرسمي بمو ب ين م رئيس تف

 برامج أسبوعين مسبقن يصاده عليها مدير المكتب المسؤول، وتعد وفقا لألسس اآلتين 

تواع المنمآت الخا عن للتفتيش، ويراعى في التوايع عدد المنمآت الخا عن للتفتيش الواتعن  -أ

المكتب وطبيعتها وح مها، وعدد العمال المستخدميظ فيها وفئاتهم،  مظ دائرة االختصا  

وتنوع االحكام الن امين التي يتعيظ مراتبن تطبيقها، ووسائل التنفيذ المادين المو وعن تحت 

 تصرف المفتميظ.

ويكوظ التوايع بمو ب أوامر تدارين يصاده عليها مدير المكتب المسؤول وتبلغ الى المفتميظ. 

يلها بحسب مقت يات العمل و روفه، على اظ تبلغ صورة منها الى وكالن الواارة وي وا تبد

 للمؤوظ العمالين عند صدورها 

 ين م برنامج مسبق للايارات التي يتعيظ القيام بها خالل ااسبوع على اظ يحدد فيها ما يلي  -ب

 اسم المفتش المكلف بالايارة  -

يش العمل فيها في كل يوم مظ المنمآت التي يتعيظ على كل مفتش القيام بتفت -

 أيام ااسبوع

 تاريخ وموعد الايارة  -

نوع الايارة، بحيث يميا بيظ الايارات ال ارين اغراض التفتيش العام التي  -

تفح  فيها  روف العمل في النمأة ومروطه مظ  ميع النواحي، وبيظ 

الايارات الخاصن كإعادة التفتيش وايارات فح  المكاوة والحوادث 

 ض المهنن.وامرا

يراعى في تحديد ايارات التفتيش االختيار المناسب للامظ بحيث تكوظ بحيث تكوظ -ج

ايارة المنمآت اثناء ممارسن النماط الكامل لها، مع مالح ن توايع أوتات العمل في 

المنمأة، وعلى مفتمي العمل اظ يخص   اءا مظ دوامه في مكتب العمل لألعمال 
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اظ ال يؤثر ذل  على الوتت الالام لقيامه بمهماته ااساس في اإلدارين والكتابين، على 

 التفتيش.

 

 المادة األربعون

تعد ال هن المختصن بالتفتيش تقريرا سنويا مامال عظ نماطاتها خالل فترة ال تت اوا نهاين العام التالي، 

يتناول الفعاليات التي تام بها  هاا التفتيش، وترسل نسخن منه تلى مكتب العمل العربى خالل ثالثن أمهر مظ 

 تاريخ صدوره. 

 يرجى بيان ما يلي:

 مل عن نشاط الجهة المختصة بالتفتيش؟هل يتم إعداد تقرير سنوي شا 

 نعم 

  ال 

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. -

 المادة السادسن بعد المائتيظ مظ ن ام العمل السعودي 

 مل في المملكن، وذل  خالل مدة اليقدم وكيل الواارة للمؤوظ العمالين تقريرا  سنويا  مامال  عظ تفتيش الع

نهاين العام، يتناول كل ما يتعلق برتابن الواارة على تنفيذ أحكام ن ام تت اوا مائن وثمانيظ يوما  مظ 

 العمل.

 ويممل التقرير على ااخ  ما يأتي:

 بيانا  بااحكام المن من للتفتيش.- 1

 بيانا  بالمو فيظ المختصيظ بالتفتيش.- 2

 تحصائيات بالمنمآت الخا عن للتفتيش وعدد العمال فيها.- 3

 ايارات المفتميظ و والتهم.تحصائيات عظ - 4

 تحصائيات عظ المخالفات التي وتعت، وال ااءات التي حكم بها.- 5

 تحصائيات عظ تصابات العمل.- 6

 تحصائيات عظ أمراض المهظ.- 7

 هل يتم إرسال نسخة من تقرير التفتيش إلى مكتب العمل العربي؟ 

 نعم 
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 من اإلتفاقية.  38،  19،  18،  16،  8عدم التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

 .أحكام اإلتفاقيةلباقي التغطية التشريعية  -

* * * 

 

 الُمصادق عليها غير اإلتفاقيات

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

فاتين العربين رتم )وصةةةةةةةةل مكتب العمل  نن 3 العربي تقرير حول االت المملكن العربين مظ  1971 ( لسةةةةةةة

 و اء في الرد ما يلي: – السعودين

 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ على هل تم عرض االتفاقية . 1

 نعم 

 ال

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟. 2

م لس الواراء، ومظ بيظ اإل راءات التي يتم اتخةةاذهةةا عرض تلةة  االتفةةاتيةةن على م لس 

 المورة. 

 

 ذته هذه السلطة؟اتخي الذ اإلجراءما هو . 3

 التصديق 

 أخذ العلم

 قتر اء التصدي  

 عدم التصديق
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 اآلن؟وجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى تهل . 4

 نعم 

 ال

  .هذه الصعوبات ير ى تحديد)نعم(، حالن اإل ابن ب* في 

 تظ أسباب عدم التصديق على االتفاتين ت ل متفاوتن مظ حيث:

عدم انسةةة ام نصةةةو  تل  االتفاتين مع نصةةةو  ن ام العمل أو اان من الداخلين المعمول بها أو  -

 التو هات الوطنين أو السياسين الوطنين. 

تحر  حكومن المملكن على تحقيق العدالن اال تماعين مظ خالل بيئن العمل الوطنين والمتوافقن مع  -

  وهر )روح( االتفاتيات التي لم نصاده عليها. 

 

سياسية، اقتصادية، هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن ). 5

  الخ(؟... اجتماعية

 نعم □

  ال 

 .هذه الصعوبات ير ى تحديد)نعم(، اإل ابن ب * في حالن

 

 

بهدف تسهيل التصديق على  سابقة الذكر،هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات . 6

  مستقبال؟االتفاقية 

 نعم □

 ال 

 لتصورات.هذه ا ير ى تقديم)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

.............................................................................................................. 
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  االتفاقية؟ل التصديق على يهل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسه. 7

 نعم 

 ال

 ير ى تو يل هذه اإل راءات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

ين السةةةةةةةعودين على تطوير أن متها بما يتوافق مع اان من والقوانيظ تحر  حكومن المملكن العرب

 الدولين. 

 

 تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ في االتفاقية االسترشاد بأحكام هل تم. 8

 نعم 

 ال

 ير ى بياظ النصو  التي تم فيها االسترماد.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

نود اإلمةةارة تلى أظ المملكن العربين السةةعودين تن ر بصةةفن االهتمام تلى  ميع االتفاتيات العربين وال 

يعني عدم التصةةةديق على بعض االتفاتيات أنها ال تأخذها بعيظ االعتبار بل تسةةةعى تدر اإلمكاظ على 

 العمل بروح تل  االتفاتيات أو التوصيات واالستفادة منها. 

 

 

 ي تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ل ترغبون فه. 9

 نعم

 ال 

 ير ى تحديد نوع الدعم الفني المطلوب.)نعم( * في حالن اإل ابن ب

.............................................................................................................. 
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 التقرير،بلدكم حين إعدادكم لهذا  فيل تم التنسةةةةةيق مع منظمات أصةةةةةحاب األعمال والعمال ه. 10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17ه المادة )يتمشيا مع ما تقض

 نعم 

 ال

 ير ى بياظ رأي المن مات التي تم التنسيق معها.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 تم ارسال نسخن مظ هذا التقرير تلى كل مظ: 

 م لس الغرف السعودين ممثل أصحاب ااعمال.  -

 ااستاذ/ ن ال بظ محمد ر واظ رئيس الل نن التأسيسين لل اظ العمالين. -

 ولم نتلقى مظ أصحاب ااعمال أو العمال أي مالح ات حتى تاريخ ترسال التقرير. 

 

  التقرير: الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا

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

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

ا بما جاء في رد المملكة العربية السعودية،  - اإلجراءات الالزمة للتغلب  وتأمل إتخاذأخذت اللجنة علما

 على الصعوبات التي تحول دون التصديق على االتفاقية. 

* * * 

 المرأة العاملةبشأن  1976 لعام ( 5 اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

فاتين العربين رتم ) نن 5 وصةةةةةةةةل مكتب العمل العربي تقرير حول االت المملكن العربين مظ  1976 ( لسةةةةةةة

 ما يلي: و اء في الرد – السعودين

 

 هل تم عرض االتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟     .1

  نعم 

 ال
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 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟    .2

 م لس الواراء، ومظ بيظ اإل راءات التي يتم اتخاذها عرض تل  االتفاتين على م لس المورة. 

 اتخذته هذه السلطة؟ما هو اإلجراء الذي     .3

 التصديق 

 أخذ العلم

  إرجاء التصديق 

 عدم التصديق

 

 هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟    .4

 نعم 

 ال

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

 إن أسباب عدم التصديق على االتفاقية تظل متفاوتة من حيث:

عدم انس ام نصو  تل  االتفاتين مع نصو  ن ام العمل أو اان من الداخلين المعمول بها أو  .1

 التو هات الوطنين أو السياسين الوطنين. 

تحر  حكومن المملكن على تحقيق العدالن اال تماعين مظ خالل بيئن العمل الوطنين والمتوافقن مع  .2

 .  وهر )روح( االتفاتيات التي لم نصاده عليها

 

هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن )سياسية، اقتصادية،     .5

 اجتماعية... الخ(؟ 

 نعم

  ال 

 * في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى تحديد هذه الصعوبات.
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هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سابقة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على االتفاقية     .6

 مستقبال؟ 

 نعم

 ال 

 * في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى تقديم هذه التصورات.

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

 

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟     .7

 نعم 

 ال

 * في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى توضيح هذه اإلجراءات.

 تحرص حكومة المملكة العربية السعودية على تطوير أنظمتها بما يتوافق مع األنظمة والقوانين الدولية. 

 

 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟    .8

 نعم 

 ال

 * في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان النصوص التي تم فيها االسترشاد.

ى أظ المملكن العربين السعودين تن ر بصفن االهتمام تلى  ميع االتفاتيات العربين وال يعني نود اإلمارة تل

عدم التصديق على بعض االتفاتيات أنها ال تأخذها بعيظ االعتبار بل تسعى تدر اإلمكاظ على العمل بروح 

 تل  االتفاتيات أو التوصيات واالستفادة منها. 

 

 فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟هل ترغبون في تقديم دعم     .9

 نعم

 ال 
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 * في حالة اإلجابة ب)نعم( يرجى تحديد نوع الدعم الفني المطلوب.

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

  

هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشيا     .10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17مع ما تقضيه المادة )

 نعم 

 ال

 * في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان رأي المنظمات التي تم التنسيق معها.

 تم ارسال نسخن مظ هذا التقرير تلى كل مظ: 

 م لس الغرف السعودين ممثل أصحاب ااعمال.  -

 ااستاذ/ ن ال بظ محمد ر واظ رئيس الل نن التأسيسين لل اظ العمالين. -

 ولم نتلقى مظ أصحاب ااعمال أو العمال أي مالح ات حتى تاريخ ترسال التقرير. 

 

د هذا التقرير: الجهة اإلدارية التي تولت إعدا

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

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

ا بما جاء في رد المملكة العربية السعودية،  - اإلجراءات الالزمة للتغلب  وتأمل إتخاذأخذت اللجنة علما

 على الصعوبات التي تحول دون التصديق على االتفاقية. 

* * * 

 

 السالمة والصحة المهنيةبشأن  1977 لعام ( 7 اإلتفاقية العربية رقم ) -ج

فاتين العربين رتم ) نن 7 وصةةةةةةةةل مكتب العمل العربي تقرير حول االت المملكن العربين مظ  1977 ( لسةةةةةةة

 و اء في الرد ما يلي: – السعودين
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 هل تم عرض االتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟  .1

  نعم 

 ال

 

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ .2

 م لس الواراء، ومظ بيظ اإل راءات التي يتم اتخاذها عرض تل  االتفاتين على م لس المورة. 

 

 الذي اتخذته هذه السلطة؟ما هو اإلجراء  .3

 التصديق 

 أخذ العلم

  إرجاء التصديق 

 عدم التصديق

 

 هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟ .4

 نعم 

 ال

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

 تظ أسباب عدم التصديق على االتفاتين ت ل متفاوتن مظ حيث:

عدم انس ام نصو  تل  االتفاتين مع نصو  ن ام العمل أو اان من الداخلين المعمول بها أو  .1

 التو هات الوطنين أو السياسين الوطنين. 

تحر  حكومن المملكن على تحقيق العدالن اال تماعين مظ خالل بيئن العمل الوطنين والمتوافقن مع  .2

 .  وهر )روح( االتفاتيات التي لم نصاده عليها
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هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن )سياسية، اقتصادية،  .5

 اجتماعية... الخ(؟ 

 نعم

  ال 

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

 

هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سابقة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على  .6

 االتفاقية مستقبال؟ 

 نعم

 ال 

 * في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى تقديم هذه التصورات.

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟  .7

 نعم 

 ال

 توضيح هذه اإلجراءات.* في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى 

 تحرص حكومة المملكة العربية السعودية على تطوير أنظمتها بما يتوافق مع األنظمة والقوانين الدولية. 

 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ .8

 نعم 

 ال

 د.* في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان النصوص التي تم فيها االسترشا

نود اإلشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تنظر بصفة االهتمام إلى جميع االتفاقيات العربية وال يعني 

عدم التصديق على بعض االتفاقيات أنها ال تأخذها بعين االعتبار بل تسعى قدر اإلمكان على العمل بروح 

 تلك االتفاقيات أو التوصيات واالستفادة منها. 
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 ن في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟هل ترغبو  .9

 نعم

 ال 

 * في حالة اإلجابة ب)نعم( يرجى تحديد نوع الدعم الفني المطلوب.

هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشيا   .10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17مع ما تقضيه المادة )

 نعم 

 ال

 * في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان رأي المنظمات التي تم التنسيق معها.

 تم ارسال نسخن مظ هذا التقرير تلى كل مظ: 

 م لس الغرف السعودين ممثل أصحاب ااعمال.  -

 التأسيسين لل اظ العمالين.ااستاذ/ ن ال بظ محمد ر واظ رئيس الل نن  -

 ولم نتلقى مظ أصحاب ااعمال أو العمال أي مالح ات حتى تاريخ ترسال التقرير.

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

ا بما جاء في رد المملكة العربية السعودية،  - اإلجراءات الالزمة للتغلب  وتأمل إتخاذأخذت اللجنة علما

 على الصعوبات التي تحول دون التصديق على االتفاقية. 

* * * 

 

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

المملكن العربين مظ  1993 ( لسةةةةةةةنن 17 وصةةةةةةةل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )

 و اء في الرد ما يلي: – السعودين

 هل تم عرض االتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟  .1

  نعم 

 ال
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 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ .2

 مجلس الوزراء، ومن بين اإلجراءات التي يتم اتخاذها عرض تلك االتفاقية على مجلس الشورى. 

 

 اتخذته هذه السلطة؟ ما هو اإلجراء الذي .3

 التصديق 

 أخذ العلم

  إرجاء التصديق 

 عدم التصديق

 

 هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟ .4

 نعم 

 ال

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

 إن أسباب عدم التصديق على االتفاقية تظل متفاوتة من حيث:

عدم انس ام نصو  تل  االتفاتين مع نصو  ن ام العمل أو اان من الداخلين المعمول بها أو  .1

 التو هات الوطنين أو السياسين الوطنين. 

تحر  حكومن المملكن على تحقيق العدالن اال تماعين مظ خالل بيئن العمل الوطنين والمتوافقن مع  .2

 .  وهر )روح( االتفاتيات التي لم نصاده عليها

 

هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن )سياسية، اقتصادية،  .5

 اجتماعية... الخ(؟ 

 نعم

  ال 

 * في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى تحديد هذه الصعوبات.
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هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سابقة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على  .6

 ة مستقبال؟ االتفاقي

 نعم

 ال 

 * في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى تقديم هذه التصورات.

 

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟  .7

 نعم 

 ال

 * في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى توضيح هذه اإلجراءات.

 تحرص حكومة المملكة العربية السعودية على تطوير أنظمتها بما يتوافق مع األنظمة والقوانين الدولية. 

 

 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ .8

 نعم 

 ال

 * في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان النصوص التي تم فيها االسترشاد.

ظ المملكن العربين السعودين تن ر بصفن االهتمام تلى  ميع االتفاتيات العربين وال يعني نود اإلمارة تلى أ

عدم التصديق على بعض االتفاتيات أنها ال تأخذها بعيظ االعتبار بل تسعى تدر اإلمكاظ على العمل بروح 

 تل  االتفاتيات أو التوصيات واالستفادة منها. 

 

 هل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟  .9

 نعم

 ال 

 * في حالة اإلجابة ب)نعم( يرجى تحديد نوع الدعم الفني المطلوب.
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هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشيا   .10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17المادة ) مع ما تقضيه

 نعم 

 ال

 * في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان رأي المنظمات التي تم التنسيق معها.

 تم ارسال نسخن مظ هذا التقرير تلى كل مظ: 

 م لس الغرف السعودين ممثل أصحاب ااعمال.  -

 التأسيسين لل اظ العمالين. ااستاذ/ ن ال بظ محمد ر واظ رئيس الل نن -

 ولم نتلقى مظ أصحاب ااعمال أو العمال أي مالح ات حتى تاريخ ترسال التقرير.

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

ا بما جاء في رد المملكة العربية السعودية،  - اإلجراءات الالزمة للتغلب  وتأمل إتخاذأخذت اللجنة علما

 تحول دون التصديق على االتفاقية. على الصعوبات التي 

* * * 

 

 عمل األحداثبشأن  1996 لعام ( 18 اإلتفاقية العربية رقم ) -ه

المملكن العربين مظ  1996 ( لسةةةةةةةنن 18 وصةةةةةةةل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )

 و اء في الرد ما يلي: – السعودين

 هل تم عرض االتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟  .1

  نعم 

 ال

 

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ .2

 مجلس الوزراء، ومن بين اإلجراءات التي يتم اتخاذها عرض تلك االتفاقية على مجلس الشورى. 
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 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ .3

 التصديق 

 أخذ العلم

  إرجاء التصديق 

 عدم التصديق

 

 

 هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟ .4

 نعم 

 ال

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

 تظ أسباب عدم التصديق على االتفاتين ت ل متفاوتن مظ حيث:

عدم انس ام نصو  تل  االتفاتين مع نصو  ن ام العمل أو اان من الداخلين المعمول بها أو  .1

 التو هات الوطنين أو السياسين الوطنين. 

تحر  حكومن المملكن على تحقيق العدالن اال تماعين مظ خالل بيئن العمل الوطنين والمتوافقن مع  .2

 .  وهر )روح( االتفاتيات التي لم نصاده عليها

 

هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن )سياسية، اقتصادية،  .5

 اجتماعية... الخ(؟ 

 نعم

  ال 

 * في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى تحديد هذه الصعوبات.
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هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سابقة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على االتفاقية  .6

 مستقبال؟ 

 نعم

 ال 

 * في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى تقديم هذه التصورات.

 

 

 

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟  .7

 نعم 

 ال

 يرجى توضيح هذه اإلجراءات.* في حالة اإلجابة ب)نعم(، 

 تحرص حكومة المملكة العربية السعودية على تطوير أنظمتها بما يتوافق مع األنظمة والقوانين الدولية. 

 

 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ .8

 نعم 

 ال

 سترشاد.* في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان النصوص التي تم فيها اال

نود اإلمارة تلى أظ المملكن العربين السعودين تن ر بصفن االهتمام تلى  ميع االتفاتيات العربين وال يعني 

عدم التصديق على بعض االتفاتيات أنها ال تأخذها بعيظ االعتبار بل تسعى تدر اإلمكاظ على العمل بروح 

 تل  االتفاتيات أو التوصيات واالستفادة منها. 

 ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟هل   .9

 نعم

 ال 
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 * في حالة اإلجابة ب)نعم( يرجى تحديد نوع الدعم الفني المطلوب.

 

هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشيا   .10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17مع ما تقضيه المادة )

 نعم 

 ال

 

 * في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان رأي المنظمات التي تم التنسيق معها.

 تم ارسال نسخن مظ هذا التقرير تلى كل مظ: 

 م لس الغرف السعودين ممثل أصحاب ااعمال.  -

 ااستاذ/ ن ال بظ محمد ر واظ رئيس الل نن التأسيسين لل اظ العمالين. -

 ولم نتلقى مظ أصحاب ااعمال أو العمال أي مالح ات حتى تاريخ ترسال التقرير.

 

 إلى ما يلي:* وبدراسة اللجنة للرد انتهت 

ا بما جاء في رد المملكة العربية السعودية،  - اإلجراءات الالزمة للتغلب  وتأمل إتخاذأخذت اللجنة علما

 على الصعوبات التي تحول دون التصديق على االتفاقية. 

* * * 

 

 جمهورية العراق  .3    

 

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها

 المرأة العاملةبشأن  1976 لعام ( 5 اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

 – مهورين العراه مظ  1976 ( لسةةةةةنن 5 وصةةةةةل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )

 و اء في الرد ما يلي:
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 القسم األول

 بيانات عامة 

 

( 5يرجى بيان النص التشةةةريعي الذي صةةةدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقية العربية رقم ) -1

 بشأن المرأة العاملة. 1976لسنة 

 27/3/1978تاريخ التمريع  – 1987( لسنن 53رتم التمريع )

 

يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصةةوص التشةةريعية السةةارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقية، وكذلك  -2

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

 -لنصو  التمريعين للتمريعات االتين :تم ارفاه ا

 االدستور العراتي . -1
 . 2015( لسنن 37تانوظ العمل رتم ) -2
 التعليمات الصادرة بصدد الو وع . -3
 . 1971( لسنن 39تانوظ التقاعد وال ماظ اال تماعي رتم ) -4

 

بمجرد يرجى بيان النص التشريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصادق عليها قوة النفاذ  -3
 التصديق عليها مع بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

 ( ينمر هذا القانوظ فى ال ريدة الرسمين ويتولى الواراء المختصوظ تنفيذه .2القانوظ التمريع م ) -1
 تاتي االتفاتين المصاده عليها بمرتبن القانوظ . -2
 

 

الذي يحدد مرتبة االتفاقيات المصةةةةادق عليها بالنسةةةةبة للتشةةةةريعات يرجى بيان النص التشةةةةريعي 4 - 

 الداخلية.

) عند عدم و ود ن  فى هذا  2015( لسةةةةةنن 37/ ثالثا  ( مظ تانوظ العمل النافذ رتم ) 14المادة )  -
 القانوظ يصار تلى تطبيق احكام االتفاتيات العمل العربين والدولين ذات الصلن المصاده عليها ( .

 

تم التنسةةةةةةةيق مع منظمات أصةةةةةةةحاب األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين أعدادكم لهذا هل 5 -

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

 نعم 
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 في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجي ذكر المنظمات التي تم التنسيق معها.

 العمال فى العراه .االتحاد العام لنقابات  -

 اتحاد الصناعات العراتي . -

 الثانيالقسم 

 التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية 

 

  األوليالمـــادة 

 " نطاق التطبيق "

ي ب العمل على مساواة المرأة والر ل في كافن تمريعات العمل، كما ي ب أظ تمتمل هذه التمريعات 

 المرأة، وذل  في كافن القطاعات بصفن عامن وعلى ااخ  في تطاع الاراعن.على ااحكام المن من لعمل 

 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل تتضمن تشريعات العمل في دولتكم الموقرة احكاما خاصة بعمل المرأة؟ -1

 نعم 

 هل تشمل االحكام الُمنِظمة لعمل المرأة كافة قطاعات العمل؟ -2

 نعم 

 على المساواة بين المرأة والرجل؟ هل تنص تشريعات العمل في دولتكم الموقرة -3

 نعم 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على حكم هذه المادة 

 الفصل العامر حماين المرأة العاملن . 2015( لسنن 37تانوظ العمل رتم ) -1

 / أوال   ( يسري على كافن العمال " مرأة ور ل " 3المادة )  -2

 الثانيةالمـــادة 

 "االستخدام واألجور" 

كافن م االت العمل، عند  فياالستخدام بيظ الر ل والمرأة،  فيي ب العمل على  ماظ تكافؤ الفر  

 .الو يفي الترتي فيتساوة المؤهالت والصالحين، كما ي ب مراعاة عدم التفرتن بينهما 
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 يرجى بيان ما يلي:

 لفرص في االستخدام بين الرجل والمرأة؟النصوص التي تضمن تكافؤ ا -1

 ( مظ الدستور العراتي .16 المادة ) -

 . 2015( لسنن 37/ ثانيا  / ظ ( مظ تانوظ العمل رتم ) 41المادة )  -

 / أوال  / ج ( مظ القانوظ أعاله . 41المادة )  -

 / خامسا  ( مظ القانوظ اعاله . 53المادة )  -

 ؟ في الترقي الوظيفي عدم التفرقة ما هي النصوص التي تتضمن -2

 . 2015( لسنن 37مظ تانوظ العمل رتم )/ خامسا  (  53المادة ) 

 

 الثالثةالمــادة 

ي ب العمل على  ماظ مساواة المرأة والر ل في كافن مروط و روف العمل، و ماظ منل 

 المرأة العاملن اا ر المماثل ا ر الر ل، وذل  عظ العمل المماثل.

 بيان ما يلي: يرجى

 في كافة شروط وظروف العمل؟ اإلجراءات المتخذة لضمان مساواة المرأة والرجل -1

صدر تانوظ العمل متواءم مع االتفاتين وو ع أحكام المساواة عظ طريق ل اظ تفتيش ل ماظ  -

/ أوال ( حيث يلتام صةةةاحب  61انفاذ القانوظ ومظ  ةةةمنها المواد اعاله حسةةةب ن  المادة ) 

عمل في العمل بمسةةة  سةةة الت باا ور وسةةةاعات العمل ويخ ةةةع تلى رتابن وتدتيق مفتش ال

 الواارة .

في حالن مخالفن صةةةةةةةاحب العمل احكام القانوظ يتم تحالته تلى محكمن العمل حسةةةةةةةب تقرير  -

 التفتيش .

 الضمانات لمنح المرأة العاملة األجر المماثل ألجر الرجل عند تماثل العمل.  -2

ن )محكمن / أوال  ( المساواة يحال تلى المحكمن المختص 53ما ورد وفق تانوظ العمل في المادة )

 العمل( باعتباره مخالف للقانوظ .

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 . 2015( لسنن 37( مظ تانوظ العمل النافذ رتم )64المادة ) -
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 الرابعةالمادة 

 " التعليم والتوجيه والتدريب" 

الر ل، في كافن ي ب العمل على  ةةةةةماظ تتاحن الفر  للمرأة العاملن على تدم المسةةةةةاواة مع 

 مراحل التعليم، وكذل  في التو يه والتدريب المهني، تبل وبعد االلتحاه بالعمل.

 بيان ما يلي: يرجى

 ضمانات تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في كافة مراحل التعليم. -1

تانوظ العمل النافذ يسةةةةةري على كافن العمال في  مهورين العراه سةةةةةواء " مرأة أو ر ل " في 

 كافن احكامه ومنها التو ين والتدريب المهني .

ضةةةةمانات المسةةةةاواة بين المرأة والرجل في التوجيه و التدريب المهني قبل وبعد االلتحاق  -2

 بالعمل.

تانوظ العمل النافذ يسةةةةري على كافن العمال في  مهورين العراه سةةةةواء " مرأة أو ر ل "  -3

 .في كافن احكامه ومنها التو ين والتدريب المهني 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 / أوال  ( . 3المادة ) -

 . 2015( لسنن 37/ أوال  / أ ، ب ( مظ تانوظ العمل النافذ رتم ) 25المادة )  -

 

 الخامسةالمادة 

-ي ب العمل على  ةةةةةةةماظ توفير تسةةةةةةةهيالت تعادة تدريب المرأة العاملن بعد فترات انقطاعها

 العمل.عظ م ال -المسموح بها

 

 بيان ما يلي: يرجى

 ها المسموح نقطاعابعد فترات إلعادة تدريبها لمرأة العاملة يرجي بيان التسهيالت المقدمة ل

 ؟ بها عن مجال العمل

 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 
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 السادسةالمادة 

 " ظروف العمل وحماية المرأة" 

أو الماتن أو ال ارة بالصحن أو ااخاله التي يحددها يح ر تمغيل النساء في ااعمال الخطرة 

 التمريع في كل دولن.

 

 بيان ما يلي: يرجى

 الضةةةارة / الشةةةاقة/الخطرة األعمال ) هل ينص تشةةةريع العمل على حظر تشةةةغيل النسةةةاء في

 . )بالصحة أو األخالق

 نعم 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 . 2015( لسنن 37مظ تانوظ العمل رتم )/ ثانيا  (  85المادة ) 

 

 السابعةالمادة 

ال ي وا تمةةةغيل النسةةةاء ليال، وتحدد ال هات المختصةةةن في كل دولن، المقصةةةود بالليل طبقا لما 

 يتممى مع  و وموتع وتقاليد كل بلد، وتستثنى مظ ذل  ااعمال التي يحددها التمريع في كل دولن.

 بيان ما يلي: يرجى

 ؟العمل في دولتكم الموقرة على حظر تشغيل النساء ليالا هل ينص تشريع  -1

 نعم 

 ماهي ساعات الليل المحددة في التشريع التي يحظر تشغيل النساء خاللها؟ -2

ساعات مظ الفترة الليلين الواتعن بيظ الساعن التاسع ليال  والساعو السادسن صباحا  حسب ن   7

 ( مظ تانوظ العمل .86المادة )

 ؟من حظر تشغيل النساء ليالا  تشريعالتي يستثنيها الماهي االعمال  -3

 تذا كاظ العمل  روري . -1

 بسبب توة تاهرة . -2

 المحاف ن على موادة أولين أو من ات سريعن التلف . -3

تذا كاظ هنا  توة تاهرة ادت تلى توتف العمل في الممةةروع توتفا  لم يكظ متوتعا  على أظ ال  -4

 يتم تكرار ذل  .
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  التشريعية الدالة على ذلك.يرجى بيان النصوص 

 . 2015( لسنن 37/ أوال  / ثالثا  ( مظ تانوظ العمل رتم ) 86المادة ) 

 الثامنةالمادة 

ي ب على صةةةاحب العمل في المنمةةةآت التي تعمل فيها نسةةةاء، تهيئن دار للح ةةةانن بمفرده، أو 

 باالمترا  مع منمأة، أو منمآت أخرة.

 واصفات ون ام دور الح انن.ويحدد تمريع كل دولن مروط تنماء وم

 بيان ما يلي: يرجى

 على إلزام المنشآت التي تعمل فيها نساء بتهيئة دار للحضانة؟هل ينص التشريع  -1

 نعم 

 ؟شروط إنشاء دور الحضانة ومواصفاتها ونظامهاهل يحدد التشريع  -2

 نعم 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 / ثالثا  ( 92المادة )  -

 ) المرفقن طيه ( 2017( لسنن  1تعليمات رتم )  -

 التاسعةالمادة 

ي ب العمل على تخفيف ااعمال التي تكلف بها المرأة العاملن أثناء الفترة ااخيرة للحمل، وفى 

 الفترة ااولى عقب الوالدة، ويح ر تمغيلها ساعات ت افين في الفترات المذكورة.

 بيان ما يلي: يرجى

على تخفيف األعمال التي تكلف بها المرأة العاملة اثناء الفترة األخيرة هل ينص التشةةريع  -1

 للحمل؟ وفى الفترة األولى عقب الوالدة؟

 نعم 

 في حالن اإل ابن ب)نعم(، ما هي الفترات المذكورة في التمريع؟

 ع ./ أوال  ( بصورة عامن على المرأة الحامل والمر  85لم يتم تحديد فترات معينن ، وتنما نصت ) 

 

سةةاعات الفترات المذكورة في هذه المادة هل ينص التشةةريع على حظر تشةةغيل المرأة في  -2

 عمل اضافية؟
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 نعم 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 . 2015( لسنن 37/ أوال  ( مظ تانوظ العمل رتم ) 85المادة ) 

 العاشرةالمادة 

 " رعاية األمومة" 

الحصةةةةةةول على ت ااة بأ ر كامل تبل وبعد الو ةةةةةةع، لمدة ال تقل عظ للمرأة العاملن الحق في 

عمرة أسابيع، على أال تقل مدة هذه اإل ااة بعد الو ع عظ ستن أسابيع، ويح ر تمغيلها تبل انق اء 

 المدة المذكورة.

 بيان ما يلي: يرجى

 هل ينص التشريع على حق المرأة العاملة في إجازة بأجر كامل قبل وبعد الوضع؟ -1

 نعم 

 ما هي مدة االجازة؟ قبل وبعد الوضع؟ -2

 أسابيع مظ التاريخ المتوتع للو ع بمهادة طبيبن صادرة مظ ال هن الطبين المختصن . 8 -

تستمر العاملن الحامل بعد الو ع بالتمتع تلى ما بعد الو ع بما تبقى مظ هذه اا ااة على أظ  -

 ( اسابيع بعد الو ع .6ال تقل عظ )

 حظر تشغيل المرأة قبل انقضاء مدة اجازة الوضع؟ هل ينص التشريع على -3

 نعم 

 المادة الحادية عشرة

تمنل المرأة العاملن ت ااة مر ةةين خاصةةن، في حالن المرض النا م عظ الحمل أو الو ةةع طبقا 

لما يحدده التمةةةةةةةريع في كل دولن، وذل  مع مراعاة عدم احتسةةةةةةةاب هذه اإل ااة مظ بيظ اإل ااات 

 عليها في القانوظ.المر ين المنصو  

 

 بيان ما يلي: يرجى

هل ينص التشةةريع على منح المرأة العاملة اجازة مرضةةية خاصةةة في حالة المرض الناجم  -1

 عن الحمل أو الوضع؟

 نعم 
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هل ينص التشريع على احتساب هذه اإلجازة الخاصة بين اإلجازات المرضية المنصوص  -2       

 عليها في القانون؟

 ال 

 

  النصوص التشريعية الدالة على ذلك.يرجى بيان 

( أمةةةهر وتعتبر ا ااة م ةةةمونن تطبق 9/ خامسةةةا  (  عل اال ااة ال تايد على ) 87نصةةةت المادة )

 . 1971( بسنن 39عليها احكام تانوظ التقاعد وال ماظ اال تماعي للعمال رتم )

 الثانية عشرةالمادة 

بإ ااة الو ةةةةع، أو أثناء ت ااتها المر ةةةةين يح ر فصةةةةل المرأة العاملن أثناء حملها أو تيامها 

 بسبب الحمل أو الو ع.

 بيان ما يلي: يرجى

على حظر فصل المرأة العاملة اثناء الحمل، وكذلك اثناء اجازة الوضع  هل ينص التشريع -

 واإلجازات المرضية بسبب الحمل أو الوضع؟

 نعم 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 . 2015( لسنن 37سادسا  ( مظ تانوظ العمل رتم ) / 87المادة )  -

 

 

 الثالثة عشرةالمادة 

 " اإلجازات الخاصة" 

لن  قن اآلخر في حا بدوظ أ ر، لمراف عامليظ، الحق في الحصةةةةةةةول على ت ااة  لكال الاو يظ ال

انتقاله تلى مكاظ آخر غير مكاظ العمل ااصةةةةةةةلي، في داخل الدولن أو خار ها، ويتر  تحديد الحد 

 ااتصى المصرح به لتمريع كل دولن.

 بيان ما يلي: يرجى

الحق لكال الزوجين العاملين في الحصةةةةول على إجازة بدون أجر على  ينص التشةةةةريعهل  -1

 لمرافقة اآلخر في حالة انتقاله إلى مكان آخر غير مكان العمل األصلي؟ 



442 

  
 

 ال 

يشةةةمل كذلك االنتقال هل يقتصةةةر الحق في اإلجازة على انتقال مكان العمل داخل الدولة أم  -2

 للعمل خارج الدولة؟ 

 

 هل يحدد التشريع المدة القصوى لإلجازة؟  -3

 نعم 

 ال 

 ؟هذه المدةفي حالن اإل ابن ب)نعم(، ما هي 

 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

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

 الرابعة عشرةالمادة 

ين أطفالها، وذل  طبقا  للمرأة العاملن الحق في الحصةةةةةةةول على ت ااة بدوظ أ ر للتفرغ لترب

  للمرأة العاملن بو يفتها خالل هذه للمةةةةةةةروط والمدة التي يحددها التمةةةةةةةريع في كل دولن، ويحتف

 اإل ااة.

 

 

 بيان ما يلي: يرجى

 على حق المرأة العاملة في اجازة بدون اجر للتفرغ لتربية اطفالها؟ينص التشريع هل  -1

 نعم 

 ما هي مدة هذه اإلجازة وشروط الحصول عليها؟ -2

الواحدة مظ مدة ال تايد عظ سةةةةنن واحدة بمةةةةرط نصةةةةرف لرعاين طفلها اذا لم يكمل السةةةةنن  -

 عمره .

 هذه االجازة؟لمرأة العاملة بوظيفتها خالل هل تحتفظ ا -3

 نعم 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 
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 / سادسا  ( مظ تانوظ العمل . 87المادة )

 

 

 الخامسة عشرةالمادة 

 " الضمانات االجتماعية" 

 لألمومن. تأمينا خاصا  ي ب أظ يممل تمريع التأمينات اال تماعين الخا  بكل دولن، 

 بيان ما يلي: يرجى

 ألمومة؟خاص لتأمين  ينص تشريع التأمينات االجتماعية علىهل  -

 نعم 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 . 1971( سنن 39( مظ تانوظ التعاوظ وال ماظ اال تماعي للعمال رتم ) 50 – 48المواد مظ )

 السادسة عشرةالمادة 

العاملن الحق في ال مع بيظ أ رها أو معامةةةةها، وبيظ معامةةةةها عظ او ها بدوظ حد للمرأة  -د

 أتصى.

لاوج المرأة العاملن الحق في ال مع بيظ أ ره أو معامةةةةه، وبيظ معامةةةةه عظ او ته بدوظ  -ه

 حد أتصى.

اوالد المرأة العاملن الحق في ال مع بيظ معامةةهم عظ والدهم، ومعامةةهم عظ والدتهم بدوظ  -و

 د أتصى.التقيد بح

 بيان ما يلي: يرجى

للمرأة العاملة الحق في الجمع بين اجرها أو يضةةةةةةةمن تشةةةةةةةريع التأمينات االجتماعية هل  -1

 معاشها وبين معاشها عن زوجها دون حد أقصي؟

 نعم 

 هل هذا الحق مضمون للزوج كذلك؟ -2

 نعم 

بحد هل لألوالد حق الجمع بين معاشةةهم عن والدهم ومعاشةةهم عن والدتهم؟ وبدون التقيد  -3

 اقصى؟
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 نعم 

 ال 

 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.

 / ب ( مظ تانوظ التقاعد وال ماظ اال تماعي للعمال . 76المادة )  -

/ م ( مظ القانوظ أعاله خا  باالوالد ومقيد بحد أدنى للراتب التقاعدي الكامل  76المادة )  -

. 

 

 السابعة عشرةالمادة 

التأميظ الصةةةةحي الخا  بالمرأة العاملن، ويحدد التمةةةةريع في كل دولن لألسةةةةرة أظ تسةةةةتفيد مظ 

 المقصود بااسرة.

 

 بيان ما يلي: يرجى

الخاص بالمرأة  في االسةةةةتفادة من التأمين الصةةةةحي على حق األسةةةةرةهل ينص التشةةةةريع  -1

 ؟العاملة

 و ( للمرأة وااطفال فقط ؟ 48: المادة )  ال / 

 باألسرة؟هل يحدد التشريع المقصود  -2

 ال 

 في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجي بيان المقصود باألسرة.

 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 

 الثامنة عشرةالمادة 

للمرأة العاملن الحق في الحصةةةةول على المنل العائلين، وذل  في حالن تعالتها اوالدها ولاو ها 

 .تذا كاظ عا اا
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 بيان ما يلي: يرجى

 على المنح العائلية؟ التشريع على حق المرأة العاملة في الحصول ينصهل  -1

 نعم 

 ال 

 على المنح العائلية؟المرأة العاملة حصول شروط  ما هي -2

/  85وردت المنع العائلين بصورة عامن لميع العمال الم مونييظ في حالت معينن في المادة ) 

 . 1971( لسنن  39رتم ) ثالثا  ( مظ تانوظ التقاعد وال ماظ اال تماعي للعمال 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 / ثالثا   (  أعاله . 85المادة ) 

 

 التاسعة عشرةالمادة 

 " استحقاقات المرأة العاملة في حالة االستقالة" 

نهاين الخدمن أو المعاش أو أين  مكافآة للمرأة العاملن الحق في الحصةةةةةةول على كامل حقوتها في

سبب الاواج أو اإلن اب، على أظ تبدة رغبتها في االستقالن،  ستقالتها ب ستحقاتات أخرة، في حالن ا ا

 في خالل المدة التي حددها التمريع في كل دولن.

 بيان ما يلي: يرجى

نهاية الخدمة أو في مكافأة على حق المرأة العاملة في الحصول على حقوقها  ينص التشريعهل  -1

 ؟المعاش أو أية مستحقات أخرى في حالة استقالتها بسبب الزواج أو اإلنجاب

 نعم 

 لتقديم المرأة استقالتها؟هل يحدد التشريع مدة معينة  -2

 نعم 

 ؟هذه المدةفي حالن اإل ابن ب)نعم(، ما هي 

 مهر واحد . -

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

 د ( مظ تانوظ التقاعد وال ماظ اال تماعي للعمال ./  78المادة )  -

 . 2015لسنن  37( مظ تانوظ العمل رتم  2/ أوال  /  43المادة )  -
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

الرد باإلشارة إلى أرقام أكتفى للجنة التأكد من وجود تغطية تشريعية ألحكام اإلتفاقية حيث   يتسنلم  -

  نصها. المواد دون بيان 

تؤكد اللجنة على مالحظاتها السابقة المتعلقة بضرورة أن يتضمن الرد نصوص المواد التي تغطي أحكام  -

  بذكر أرقامها. وعدم اإلكتفاء اإلتفاقية 

* * * 

 

 النقابيةالحريات والحقوق بشأن  1998 لعام ( 8 اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

 –  مهورين العراه مظ  1998 ( لسةةةةنن 8 وصةةةةل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )

 و اء في الرد ما يلي:

 القسم األول

 بيانات عامة

 

( لسنة 8رقم )يرجى بيان النص التشريعي الذي صدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقية العربية 

 .والحقوق النقابيةبشأن الحريات  1977

 1/1/1979بتاريخ  1979( لسنن 8التمريع رتم )

 

يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصةةوص التشةةريعية السةةارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقية، وأن أمكن 

 الخ(. –اللوائح  –التعرض للتطبيق العملي لتلك النصوص التشريعية )القرارات الوزارية 

 / ثالثا  ( . 22لمادة ) الدستور الفرتي في ا -1

 . 2015( لسنن 37تانوظ العمل رتم ) -2

 . 1987( لسنن 52تانوظ التن يم النقابي رتم ) -3
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شريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصادق عليها قوة النفاذ بمجرد التصديق  يرجى بيان النص الت

 شريعات الداخلية.عليها مع بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للت

( ينمةةةر هذا القانوظ في ال ريدة الرسةةةمين ويتولى الواراء المختصةةةوظ 2مظ نفس تانوظ التمةةةريع م ) -1

 تنفيذه .

 تأتي االتفاتيات المصاده عليها بمرتبن القانوظ . -2

 

التقرير؟ دادكم لهذا  هل تم التنسةةةيق مع منظمات أصةةةحاب األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين أع

ا مع أحكام المادة )  ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.17وذلك تمشيا

 نعم

 في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى ذكر المنظمات التي تم التنسيق معها.

 االتحاد العام لنقابات العمال 

 اتحاد الصناعات العراتي .

 

 الثانيالقسم 

 االتفاقيةالتشريعات السارية التي تغطي أحكام 

 

 المـــادة األولـــى 

دوظ تذظ  ،نوا أظ يَكو ،يعملوظ فيه الذيأيا كاظ القطاع  ،لكل مظ العمال وأصةةةةةةةحاب ااعمال

وتدافع عظ حقوتهم وتعمل على  ،لترعى مصةةةةةالحهم ،أو ين ةةةةةموا تليها ،فيما بينهم من مات ،مسةةةةةبق

 ،رفع الكفاين اإلنتا ين فيوتسةةهم  ،وتمثلهم أمام ال هات المختلفن ،تحسةةيظ حالتهم المادين واال تماعين

 واال تماعي.وفى تحقيق الخطط التى تهدف تلى التقدم االتتصادة 

 

 يرجى بيان ما يلي:

م أو االنضةةمانوا منظمات نقابية  قطاع أن يَكو أي في وأصةةحاب األعمال هل يحق للعمال -

 إليها؟
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 نعم للعمال فقط

 .المنظماتتكوين هذه القانونية لالشروط  -

في الممروع االتتصادي تذا بلغ عدد عمال الممروع خمسوظ عامال  فأكثر وت مظ 

بعد تقدم طلبا  1987( لسةةةةةنن 52( مظ تانوظ التن يم النقابي رتظ )5بمو ب المادة )

على واارة العمل مظ تبل الهيئن التأسةةةةةيسةةةةةين والمةةةةةروط القانونين لتكويظ المن مات 

 ة أي ا في الن ام الداخلي الموحد للتن يمات النقابين العمالين في العراه .مذكور

 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. -

 . 1987( لسنن 52( مظ تانوظ التن يم النقابي رتم ) 17،  11،  7،  5المواد ) 

 

 المـــادة الثـانيــة

ينتموظ تليهةةا  التيغير تلةة   -ب الةةذيظ يعملوظ فى دولةةن عربيةةن ي ةةب مسةةةةةةةةاواة العمةةال العر

بالعمال الوطنييظ فى االنتماء تلى ع ةةةةةةةوين من مات العمال وتمتعهم بكافن الحقوه   -ب نسةةةةةةةياتهم 

 النقابين .

 يرجى بيان ما يلي:

هل يتم مسةةةةةةةاواة العمال العرب بالعمال الوطنيين فى االنتماء إلى عضةةةةةةةوية المنظمات  -

 النقابية؟

 نعم

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. -

أوال ( مظ تانوظ العمل / يسةةةةةةةرة تانوظ العمل على كافن العمال في العره  3المادة ) 

 /   ( للعمال الحق في تأسيس النقابات واالنتماء غليها . 42المادة )

 

 المــادة الثـالـثــة

على تيداع أوراه تكوينها  ،من من أصةةحاب ااعمال تقتصةةر ت راءات تكويظ من من العمال أو

 معوتات.ظ أين ال يت مبما  ،وطريقن اإليداع ،ويحدد القانوظ ال هن المختصن ،لدة ال هن المختصن
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 يرجى بيان ما يلي:

 اإلجراءات الخاصة بتكوين منظمات العمال أو أصحاب األعمال. -

الممةةةةروع الذيظ يايد عددهم على خمسةةةةيظ تقديم طلب مظ تبل الهيئن التأسةةةةيسةةةةين للعمال 

عامال  تلى واارة العمل وبمو ب المصادتن عليها خالل عمرة ايام وبعدها يعتبر مصاده 

 عليها حتما .

 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. -

( مظ 3وكذل  المادة ) 1987( لسةةةةةةنن 52( مظ تانوظ التن يم النقابي رتم )5المادة )

 اخلي الموحد للتن يمات النقابين العالين في العراه .الن ام الد

 

 المادة الرابعة

 تكوينها.تمارس من مات العمال ومن مات أصحاب ااعمال نماطها بم رد تيداع أوراه 

 يرجى بيان ما يلي:

 الشروط المتعلقة ببدء ممارسة منظمات العمال وأصحاب األعمال لنشاطها. -

ل نن تح ةةةةةيرين إل راء االنتخابات بإمةةةةةراف م لس عند المصةةةةةادتن عليها يتم تمةةةةةكيل 

 الق اء ااعلى يماسوظ عملهم .

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. -

 

 المادة الخامسة

ولكل مظ االتحاد العام لمن مات العمال أو من مات أصةةةةةةةحاب  ،لل هن اإلدارين المختصةةةةةةةةن

صةةةةةحن تكويظ من مات العمال أو من مات أصةةةةةحاب  فيحق الطعظ  ،تطار من مته فيكل  ،ااعمال

 ااساسي للمن من.وذل  لمخالفن القانوظ أو الن ام  ،ااعمال

ويخت  الق ةةةةةةةاء وحده بالفصةةةةةةةل فى الطعظ دوظ أظ يؤثر ذل  فى تيام المن من أو مبامةةةةةةةرة 

 الطعظ.هذا  فيوذل  لحيظ الفصل نهائيا  ،نماطها
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 يرجى بيان ما يلي:

 األعمال؟الجهة التى تملك حق الطعن فى صحة تكوين منظمات العمال وأصحاب  -

 ال يو د طعظ

 الطعون؟ فيالجهة المختصة بالفصل  -

 

 نشاطها؟هل يؤثر تقديم الطعون على قيام المنظمة النقابية أو مباشرة  -

 نعم 

 ال 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. -

 

 المادة السادسة

يت مظ على  الذيعمال المؤسسيظ للمن من ن امها ااساسى العمال وأصحاب ااي ع كل مظ 

دوظ تدخل أو  ،وكذل  أ هاتها وطره تمويلها وتدارتها ،و ه الخصةةةةةو  اهدافها ووسةةةةةائل تحقيقها

 كانت.تأثير مظ أين  هن 

 

وال ي وا تلاام من مات العمال أو من مات أصةةةةةةةحاب ااعمال بأين لوائل أو أن من خاصةةةةةةةن 

وي وا و ع نماذج غير تلاامين لهذه اللوائل  ،بتن يم العمل بها وممارستها لنماطها ت عها أين  هن

 لالسترماد.أو اان من 

 يرجى بيان ما يلي:

يملك وضع النظام األساسى للمنظمة النقابية سواء بالنسبة للعمال أو أصحاب  الذيمن  -

 األعمال؟

 العام لنقابات العمال في العراه .فقط العمال ) الهيئن العامن لالتحاد 

فرض على المنظمة النقابية لوائح أو أنظمة خاصةةةة بتنظيم العمل بها وممارسةةةتها هل تُ  -

 لنشاطها؟

 نعم
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 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. -

والن ام الداخلي الموحد  1987( لسةةنن 52ن  على ذل  تانوظ التن يم النقابي رتم )

 لين في العراه . للتن يمات العما

 

 المادة السابعة

يح ر و ةةةةةةةع تيود على تمل  من مات العمال أو من مات أصةةةةةةةحاب ااعمال لألموال الثابتن 

 أهدافها.بمرط أظ يكوظ ذل  فى نطاه  ،الماليوكذل  ممارسن النماط  ،والمنقولــن

 يرجى بيان ما يلي:

هل يحق لمنظمات العمال أو أصةةحاب األعمال تملك األموال الثابتة والمنقولة وممارسةةة  -

 المالي؟النشاط 

 نعم

 

 الحق؟وهل توجد قيود معينة على هذا  -

 نعم

 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. -

استقالل تن  على أظ للنقابن  1987( لسنن 52( مظ تانوظ التن يم النقابي رتم )9الماد )

مالي وكذل  ن  الن ام الداخلي الموحد للتن يمات النقابين العمالين في العراه في المادة 

 م ثالثا ( منه . 9)

 المادة الثامنة

عمال الحق فى أظ تكوظ فيما بينها وفى م ال لكل مظ من مات العمال ومن مات أصةةةةةةةحاب اا

تكويظ اتحاد عام واحد على المسةةتوة  فيولها الحق  ،عملها نقابات عامن أو اتحادات نوعين أو فرعين

 القطري.

على هذه االتحادات فى تكوينها نفس اإل راءات التى تخ ةةةةةةةع لها من مات العمال  وتسةةةةةةةري

 ااعمال.ومن مات أصحاب 
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 فيولالتحاد العام الحق فى االن مام لالتحادات أو المن مات العربين أو االمترا  فى تأسيسها 

وكذل  له الحق فى االن ةةةةةةةمام أو االمةةةةةةةترا  فى تأسةةةةةةةيس االتحادات اإلتليمين  ،هاحالن عدم و ود

 العام.كما يكوظ لالتحادات النوعين وللنقابات العامن نفس الحقوه بعد موافقن االتحاد  ،والدولين

 يرجى بيان ما يلي:

عامة أو اتحادات نوعية أو  هل يحق لمنظمات العمال وأصةةةةةةحاب األعمال تكوين نقابات -

 ؟فرعية

 نعم

 

 القطري؟هل لهذه المنظمات حق تكوين اتحاد عام واحد على المستوى  -

 نعم

 

 العام؟إجراءات تكوين النقابات العامة أو االتحاد  هيما  -

( لكل نقابييظ مظ نقابات العمال المهنين الواحدة في المحاف ات ومكاتب 015وفق المادة 

 لعمال المهنن نفسها تمكل فيما بينها نقابن عامن للمهنن .الل اظ النقابين 

 ( مظ الن ام الداخلي الموحد للتن يمات النقابين العمالين في العراه .42ووفق المادة )

 

هل يحق لالتحاد العام االنضةةةةةةةمام لالتحادات والمنظمات العربية واالتحادات اإلقليمية  -

 تأسيسها؟ فيوالدولية أو االشتراك 

 نعم

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. -

 / سادسا  ( مظ الن ام الداخلي الموحد للتن يمات النقابين العمالين في العراه . 43المادة )

 المادة التاسعة

تكفل الدولن تيام من مات العمال ومن مات أصةةةةةةةحاب ااعمال بعملها وممارسةةةةةةةن كافن أو ه 

 كاملن.حرين  فينماطها 

ن حماين من مات العمال ومن مات أصةةةحاب ااعمال مظ التدخل فى مةةةئونها أو وت ةةةمظ الدول

 عليها.التأثير 
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 يرجى بيان ما يلي:

حرية  فيالقيام بعملها  وأصةةحاب األعماللمنظمات العمال يوجد نص تشةةريعي يكفل  هل -

 ودون التدخل في شؤونها؟ تامة؟

 نعم

 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. -

 / ثالثا ( . 22وحسب ن  المادة )  2005الدستور العراتي لسنن  -1

 . 1987( لسنن 52تانوظ التن يم النقابي رتم ) -2

 م ظ( منه . 42في المادة )  2015( لسنن 37تانوظ العمل رتم ) -3

 

 المادة العاشرة

يكفل تمريع كل دولن لمن مات العمال ومن مات أصحاب ااعمال حرين اال تماع دوظ الحا ن 

 غيرها.تلى تذظ مسبق مظ ال هن اإلدارين أو 

 

 يرجى بيان ما يلي:

 االجتماع؟منظمات العمال وأصحاب األعمال حرية لهي يكفل التشريع  -

 نعم

 

 االجتماع؟هل يتم أخذ إذن مسبق من الجهة اإلدارية أو غيرها، قبل  -

 نعم

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. -

 . 1987( لسنن 52تانوظ التن يم النقابي رتم )

 الن ام الداخلي .

 . 2015( لسنن 37تانوظ العمل رتم )
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 المادة الحادية عشرة

يكفل تمةةريع كل دولن حق المفاو ةةن ال ماعين وتبرام عقود العمل الممةةتركن وتن يم ت راءاتها 

 وآثارها.ونطاتها 

 يرجى بيان ما يلي:

وإبرام عقود العمل  الجماعية،هل يتضةةةةةةمن التشةةةةةةريع فى بلدكم على حق المفاوضةةةةةةة  -

 المشتركة؟

 نعم

 

هل يتضةةةمن التشةةةريع تنظيم إجراءات ونطاق وآثار المفاوضةةةة الجماعية وعقود العمل  -

 المشتركة؟

 نعم

 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. -

وفق الفصةةةةةةةل الخامس عمةةةةةةةر ) االتفاتيات  2015( لسةةةةةةةنن 37تانوظ العمل رتم )

 والمفاو ات ال ماعين ( .

 

 المادة الثانية عشرة

للعمال حق اإل راب للدفاع عظ مصالحهم االتتصادين واال تماعين بعد استنفاذ طره التفاوض 

 المصالل.القانونين لتحقيق هذه 

 يرجى بيان ما يلي:

 اإلضراب؟هل ينص التشريع فى بلدكم على حق العمال فى  -

 نعم

 الحق؟ة هذا ممارسل شروطهل توجد  -

 نعم

 على ذلك.يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة  -
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 ( منه . 163/164خامسا /  /162وفق المادة )  2015( لسنن 37تانوظ العمل رتم )

 

 المادة الثالثة عشرة

 فييكفل تمةةةةةةريع كل دولن حرين العامل فى االن ةةةةةةمام أو عدم االن ةةةةةةمام تلى النقابن وحريته 

 منها.االنسحاب 

 يرجى بيان ما يلي:

 ؟النقابة أو االنسحاب منهاهل توجد قيود على حرية العامل فى االنضمام إلى  -

 نعم

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. -

/ ثانيا ( تكفل الدولن حق تأسةةةةيس النقابات واالتحادات  22الدسةةةةتور العراتي في المادة ) 

 المهنين واالن مام تليها .

  ( منه ./42المادة ) 2015( لسنن 37تانوظ العمل رتم )

 ( منه . 38/5المادة )  1987( لسنن 52تانوظ التن يم النقابي رتم )

 

 المادة الرابعة عشرة

 النقابييظ.يكفل تمريع كل دولن عدم التدخل فى ترميل وانتخابات ااع اء 

 يرجى بيان ما يلي:

 ذلك؟هل يكفل التشريع حرية الترشيح واالنتخاب أم يوجد قيود على  -

 نعم

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. -

 / ثانيا ( منه . 7في المادة ) 1987( لسنن 52تانوظ التن يم النقابي رتم )

 المادة الخامسة عشرة

دوظ تدخل مظ صاحب العمل أو  النقابييكفل تمريع كل دولن حرين ممارسن كل ع و لنماطه 

  هن.أين 

 يرجى بيان ما يلي:
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دون تدخل من صاحب العمل أو أية جهة  النقابيهل يكفل التشريع حرية ممارسة العمل  -

 أخرى؟

 نعم

 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. -

 . 2015( لسنن 37( مظ تانوظ العمل رتم )8 ( و )/42/ أوال ( و ) 6المواد ) 

 المادة السادسة عشرة

اع اء الم الس التنفيذين للتمكيالت النقابين لممارسن مهامهم يكفل القانوظ التسهيالت الالامن 

 خار ها.سواء كانت هذه المهام بالمنمأة أو  ،النقابين خالل مواعيد العمل

 يرجى بيان ما يلي:

هل يمنح القانون ألعضةةةةةةةاء المجالس التنفيذية للتشةةةةةةةكيالت النقابية تسةةةةةةةهيالت معينة  -

 العمل؟ لممارسة مهامهم النقابية أثناء مواعيد

 نعم

 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. -

 ( منه . 2حسب ن  المادة ) 2015( لسنن 37تانوظ العمل رتم )

 الن ام الداخلي الموحد للتن يمات النقابين .

 

 المادة السابعة عشرة

كما  ،كافن مسةةةتويات التمةةةكيل في النقابييكفل القانوظ للقادة النقابييظ التفرغ لممارسةةةن نمةةةاطهم 

 النقابن.بمرط أظ يتم ذل  فى حدود احتيا ات  ،يكفل لهم أ ورهم وكافن حقوتهم

 يرجى بيان ما يلي:

 النقابي؟النقابيين التفرغ  القانون للقادةهل يكفل  -

 نعم
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 حقوقه؟أجره وكافة  النقابيهل يستحق من يتمتع بالتفرغ  -

 نعم

 

 الدالة على ذلك.يرجى بيان النصوص التشريعية  -

 . 1987لسنن  52/ سابعا ( مظ تانوظ التن يم النقابي رتم  27المادة ) 

 / ثانيا ( مظ القانوظ أعاله . 41المادة ) 

 المادة الثامنة عشرة

أو ممارسةةةته  انتمائهبسةةةبب  النقابييح ر القانوظ نقل أو وتف أو فصةةةل أو اإل ةةةرار بالع ةةةو 

 النقابي.لنماطه 

 

 يلي:يرجى بيان ما 

بالحصانة ضد النقل أو الوقف أو الفصل أو اإلضرار به بسبب  النقابيهل يتمتع العضو  -

 النقابي؟للنقابة أو ممارسته لنشاطه  انتمائه

 نعم

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. -

 . 2015( لسنن 37/ أوال ( مظ تانوظ العمل النافذ رتم ) 48المادة ) 

 المادة التاسعة عشرة

يح ر القانوظ تعليق اسةةةةةتخدام العامل أو اسةةةةةتمراره فى عمله على مةةةةةرط ان ةةةةةمامه أو عدم 

 منها.أو على مرط االنسحاب  ،ان مامه تلى النقابن

 يرجى بيان ما يلي:

 انضةةمامهوبين عمله  فيهل يكفل القانون عدم الربط بين اسةةتخدام العامل أو اسةةتمراره  -

 منها؟أو عدم انضمامه إلى النقابة، أو على شرط االنسحاب 

 نعم

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. -

 / ثانيا  ( مظ تانوظ العمل النافذ . 8المادة ) 
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 المادة العشرون

القواعد الخاصةةن بأسةةباب  ،عماليحدد الن ام ااسةةاسةةى لمن مات العمال ومن مات أصةةحاب اا

 اختياريا.وطره وتفها أو حلها 

 

 يرجى بيان ما يلي:

 النقابة؟هل يتدخل القانون بالنسبة لوقف أو حل  -

 نعم

 

يحدد القواعد  الذيلمنظمات العمال وأصةةةةحاب األعمال هو وحده  األسةةةةاسةةةةيهل النظام  -

 المنظمات؟الخاصة لوقف أو حل هذه 

 نعم

 التشريعية الدالة على ذلك.يرجى بيان النصوص  -

 . 1987( لسنن 52خامسا ( مظ تانوظ التن يم النقابي رتم ) /15المادة )

 

 المادة الحادية والعشرون

أو تحدة  ،ال ي وا لل هن اإلدارين وتف أو حل من من العمال أو من من أصةةةةةةةحاب ااعمال

 للمن من. ااساسيوذل  لمخالفن القانوظ أو الن ام  ،ت ائيتمكيالتها التنفيذين تال بحكم 

ويكوظ مظ حق من من العمال ومن من أصحاب ااعمال ممارسن نماطها تلى حيظ صدور حكم 

 نهائين.الق اء بصفن 

 يرجى بيان ما يلي:

وقف أو حل منظمة العمال أو منظمة أصةةةحاب العمال الحق في هل تملك الجهة اإلدارية  -

 الحل؟يجوز فيها الوقف أو  التيالحاالت  هيوما  التنفيذية؟ أو أحد تشكيالتها

 نعم

 الحاالت:

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. -
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 المادة الثانية والعشرون

 ميع  فيااحكام الخاصةةن بالحريات والحقوه النقابين  ،ي ب أظ تمةةمل تمةةريعات الدول العربين

 والخدمات.وعلى ااخ  تطاعات الصناعن والاراعن والت ارة  ،القطاعات

 يرجى بيان ما يلي:

 ؟الدولة فيليشمل جميع القطاعات  النقابيهل يمتد التنظيم  -

 نعم

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. -

حيث  2015( لسةةةةةةةنن 37 ( مظ تانوظ العمل رتم )/42/ أوال ( و ) 6المادة )  -1

 الحرين النقابين وحرين تأسيس النقابات واالن مام تليها .ورد فيه 

( مظ تانوظ التن يم النقابي رتـةةةـةةةـةةةم 2فيهما يخ  التن يم النقابي ورد في المادة ) -2

 يسرة هذا القانوظ على القطاعات )الخا  والمختلط والتعاوني( 1987( لسنن 52)

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

رقام للجنة التأكد من وجود التغطية التشريعية ألحكام اإلتفاقية، حيث أكتفى الرد باإلشارة إلى أ  يتسنلم  -

 ها. المواد دون بيان نص

* * * 

 

 المفاوضة الجماعيةبشأن  1979 لعام ( 11 اإلتفاقية العربية رقم ) -ج

 – مهورين العراه مظ  1979 ( لسةةةنن 11 وصةةةل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )

 و اء في الرد ما يلي:

 القسم األول

 بيانات عامة 

 

( 11يرجى بيان النص التشةةريعي الذي صةةدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقية العربية رقم ) -1

 .الجماعية لمفاوضةبشأن ا 1979لسنة 

 . 1980( لسنن 168رتم التمريع )  -
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 .28/9/1980تاريخ التمريع  -

 

يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصةةةةوص التشةةةةريعية السةةةةارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقية، وأن  -2

 الخ(. –اللوائح  –أمكن التعرض للتطبيق العملي لتلك النصوص التشريعية )القرارات الوزارية 

 . 2015( لسنن 37تانوظ العمل رتم )

 

لية المصةةةةةةةادق عليها قوة النفاذ بمجرد يرجى بيان النص التشةةةةةةةريعي الذي يعطي االتفاقيات الدو -3

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

( ينمر هذا القانوظ فى ال ريدة الرسمين ويتولى الواراء المختصوظ 2مظ نفس تانوظ العمل المادة ) -1

 تنفيذه .

 نوظ .تأتي االتفاتيات المصاده عليها بمرتبن القا -2

 

دادكم لهذا  هل تم التنسةةةةةةةيق مع منظمات أصةةةةةةةحاب األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين أع -4

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

 نعم 

 في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى ذكر المنظمات التي تم التنسيق معها.

 لنقابات العمال .االتحاد العام  -

 االتحاد الصناعات العراتي . -

 

 القسم الثاني

 التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية

 

 المادة األولى

المفاو ن ال ماعين ب ميع أمكالها القانونين حق لكل من مات العمال وأصحاب ااعمال أو 

 العامن أو الخاصن دوظ تدخل مظ أين  هن كانت. االتتصاديكافن تطاعات النماط  فيمن ماتهم 

 بيان ما يلي: يرجى

 تعريف المفاوضة الجماعية. -1
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المفاوم ات التي ت ري بيظ صاحب العمل أو م موعن مظ أصحاب العمل أو واحدة أو أكثر مظ 

من ماتهم مظ  هن ومن من عمال أو أكثر أو ممثلي العمال المنتخبيظ وفق أحكام هذا القانوظ في 

حال غياب من مات العمال مظ  هن أخرة لتحديد عالتات العمل أو مروطه وتن مه العالتات بيظ 

 هذه االطراف ومن ماتهم .

النصوص التشريعية التي تكفل حق منظمات العمال وأصحاب األعمال أو منظماتهم في  -2

 المفاوضة الجماعية.

 2015( لسنن 37/ سادس عمر ( مظ تانوظ العمل رتم ) 1المادة )  -

بيان النص التشريعي الذي يضمن حرية طرفي اإلنتاج في المفاوضة الجماعية، ويؤكد  يرجى -3

 دم تدخل أي جهة في هذه المفاوضة.على ع

 2015( لسنن 37مظ تانوظ العمل رتم )( 149و )( أوال  /  2المادة )  -

 

 المادة الثانية

للمفاو ن ال ماعين واا هاة واإل راءات المتعلقن بها، دوظ  القانونيين م تمريع كل دولن اإلطار 

 المساس بحرين المفاو ن ال ماعين المكفولن بمقت ى هذه االتفاتين.

 بيان ما يلي: يرجى

  بها؟هل يوجد تنظيم قانوني للمفاوضة الجماعية واألجهزة واإلجراءات المتعلقة 

 نعم 

 ذلك.يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ال 

 2015( لسنن 37مظ تانوظ العمل رتم ) الفصل الخامس عمر  -

 

 المادة الثالثة

اآلخر االعتراض على  المفاو ن ال ماعين مظ يمثله، وال ي وا للطرف فييعيظ كتابن كل طرف 

 ولكل طرف أظ يستعيظ بمظ يماء مظ المستماريظ. هذا التمثيل

 

 بيان ما يلي: يرجى

عدم وجود قيود على تمثيل كل طراف في المفاوضة  تضمن ما إذا كانت تشريعات العمل -1

 الجماعية؟ 

 نعم 

 هل يحق لكل طرف االستعانة بمستشارين إذا تطلب ذلك؟ال -2
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 ال 

 بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. يرجى 

 .2015( لسنن 37مظ تانوظ العمل رتم )( 149( و)148/ ثانيا  ( و) 147المواد )  -

 المادة الرابعة

يطلبونها  التيالعمال المعلومات والبيانات  لممثليعلى أصحاب ااعمال ومن ماتهم أظ يقدموا 

 تساعدهم على مبامرة المفاو ن ال ماعين. والتي

 بيان ما يلي: يرجى

  إذا كانت تشريعات العمل تلزم أصحاب األعمال بتقديم المعلومات والبيانات لممثلي العمال

 المفاوضة الجماعية؟والتي تساعدهم على مباشرة 

 نعم 

 بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. يرجى 

 ( مظ تانوظ العمل .149المادة ) -

 المادة الخامسة

تؤمظ ال هات الرسمين لمن مات العمال وأصحاب ااعمال أو من ماتهم، الحصول على كافن 

ت راء المفاو ن ال ماعين على اإلحصاءات والبيانات االتتصادين واال تماعين والفنين وغيرها لتيسير 

 أسس سليمن.

  بيان ما يلي: يرجى

  هل تسهل الدولة وتؤمن حصول منظمات العمال وأصحاب األعمال على كافة اإلحصاءات

 والبيانات الالزمة أثناء المفاوضة الجماعية؟ 

 ال 

 

 بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. يرجى 

 طلب هذه البيانات كال مظ من مته .

 المادة السادسة

ت رة المفاو ن ال ماعين بصورة مبامرة بيظ من مات العمال وأصحاب ااعمال أو من ماتهم 

 على المستويات التالين:

حالن عدم و ودها وصاحب العمل  فيمستوة المنمأة بيظ نقابن عمال المنمأة أو النقابن العامن  (أ)

 أو تدارة المنمأة.
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النماط  فين العامن النوعين ومن من أصحاب ااعمال بيظ النقاب االتتصاديمستوة النماط  (ب)

 المقابل.

بيظ االتحاد العام للنقابات واتحاد أصحاب ااعمال المخت ، على هذا  الوطنيالمستوة  (ج)

 المستوة.

 

  بيان ما يلي: يرجى

  .مستويات المفاوضة الجماعية في التشريع 

تطاع أو  اء منه أو مستوة  مختلف المستويات ل اظ تكوظ على مستوة الممروع أو مستوة

 اإلتليمي أو محاف ن أو مستوة وطني .

 بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. يرجى 

 . 2015( لسنن 37( مظ تانوظ العمل النافذ رتم )153/ ثانيا  ( و ) 147المادة ) 

 المادة السابعة

 خا  عظ طريق: ي ب على ال هات المختصن العمل على تدعيم المفاو ن ال ماعين وبو ه

تتولى المفاو ن  التيتم يع أ هاة الثقافن العمالين لدعم وتكويظ القيادات المتخصصن  (أ)

 ال ماعين.

العالتات الصناعين بها، وذل   ومسئوليالممروعات  مديريالعمل على تنمين تدرات  (ب)

 بتن يم برامج لتم يع المفاو ات ال ماعين وتبرام اتفاتيات العمل ال ماعين.

  بيان ما يلي: يرجى

 النص التشريعي الذي يلزم الجهات المختصة بتدعيم المفاوضة الجماعية. -1

 / ثانيا  ( مظ تانوظ العمل النافذ . 150/ أوال ( و )  153/ ثانيا  ( و )  148المواد )  -

 ما هي وسائل التدعيم المنصوص عليها؟ -2

 

 المادة الثامنة

لكل دولن مظ الدول ااع اء أظ تنمئ أ هاة للتوفيق والتحكيم تتولى عند االحتكام تليها باتفاه 

وين م تمريع كل دولن مكل  خالف بسبب فمل المفاو ن ال ماعينالطرفيظ، تسوين ما تد ينمأ مظ 

 هذه اا هاة.
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  بيان ما يلي: يرجى

 والتحكيم؟هل تنص تشريعاتكم على إنشاء أجهزة للتوفيق  -1

 نعم 

 ما هي اختصاصات هذه األجهزة؟ -2

تم تمكيل هيئن التحكيم للن ر في نااعات المصالل المستقبلين بمو ب اامر الوااري .... العدد ) 

 ) مرفق طيا  ( . 10/11/2016( في 17304

 المادة التاسعة

تتم عظ طريق ل اظ التوفيق توة ااحكام الق ائين كما تكوظ لقرارات  التيتكوظ لمحا ر الصلل 

 هيئات التحكيم توة ااحكام الق ائين النهائين.

  بيان ما يلي: يرجى

قوة محاضر الصلح التي تتوصل إليها لجان التحكيم، مع بيان النص التشريعي الذي يتناول  -1

 ذلك.

 يله في الدائرة ويتم تنفيذه بعد اكتساب الدر ن يكوظ ترار هيئن التحكيم ملام للطرفيظ بعد تس -

 / ثانيا  ( مظ تانوظ العمل . 160القطعين حسب المادة ) 

 

 

 قوة قرارات هيئات التحكيم، مع بيان النص التشريعي الذي يتناول ذلك. -2

 .توة القانوظ ي وا الطعظ بها أمام محكمن العمل  -

ما يخ  تمكيل هيئات التحكيم وأليات عملها تطبق أحكام القانوظ المرافقات العراتي في كل  -

 / سابعا  / تاسعا  ( مظ تانوظ العمل النافذ . 160وتتخاذ القرارات حسب المادة ) 

 

 المادة العاشرة

العمال الذيظ ينوبوظ عظ امالئهم لدة هيئات التوفيق والتحكيم، وي ب عدم  ممثليي ب حماين 

 اال رار بهم أو عرتلن مهامهم.

 

  ما يلي: بيان يرجى

 هل تنص تشريعات العمل على حماية ممثلي العمال لدى هيئات التوفيق والتحكيم؟  -1

 ال 
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 ماهي النصوص التي تكفل عدم اإلضرار بممثلي العمال وتيسر مهامهم؟ -2

 

 المادة الحادية عشرة

التفاوض واالنتهاء منه، كما ين م أي ا حق اال راب  فيفترة امنين للدخول  الوطنييحدد التمريع 

 وتفل مكاظ العمل أثناء سير التفاوض.

 

  بيان ما يلي: يرجى

هل تتضمن تشريعات العمل تحديد فترة زمنية للدخول في التفاوض واالنتهاء منه؟ وما هو  -1

 هذا النص؟

 نعم 

 / أوال  / ثانيا   / ثالثا  ( 149المادة ) النص: 

 ر العمل.سي بيان النص التشريعي الذي ينظم حق االضراب واالغالق أثناء يرجى -2

 . 2015( لسنن 37مظ اتنوظ العمل النافذ رتم ) ( 164/  163/  162المادة )  -

 

 الثانيالباب 

 اتفاقيات العمل الجماعية 

 

 المادة الثانية عشرة

من ماتهم فى تبرام اتفاتيات العمل يكفل تمريع كل دولن حق من مات العمال وأصحاب ااعمال أو 

 ال ماعين دوظ تدخل مظ أين  هن كانت.

  بيان ما يلي: يرجى

  النص التشريعي الذي يكفل حق منظمات العمال وأصحاب األعمال أو منظماتهم في إبرام

 اتفاقيات العمل الجماعية دون التدخل من أي جهة.

 ( مظ تانوظ العمل .149المادة ) -
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 عشرة المادة الثالثة

اتفاتيات العمل ال ماعين، ين م التمريع مدة سرياظ ونطاه  فيمع عدم اإلخالل بااحكام الواردة 

تطبيق اتفاتيات العمل ال ماعين، وكيفين فض المنااعات النامئن عظ تفسيرها، كما ين م كيفين تعديلها 

 أو تمديدها أو ت ديدها أو انق ائها.

  بيان ما يلي: يرجى

 التشريعية التي تتناول اتفاقيات العمل الجماعية من حيث:النصوص 

 طاق تطبيقهان 

 ( من قانون العمل .153( و )152( و )151المواد )

  تمديدها 

 / أوالا ( من قانون أعاله 154المادة )

 سريانها مده 

 ( من قانون أعاله/ أوال  154المادة )

  انقضائها 

 ( من قانون أعاله156المادة )

 تعديلها 

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

 تجديدها 

ا  150 المادة )  ( من قانون أعاله/ ثالثا

 المادة الرابعة عشرة

نوع كاظ سواء  أيالعالتن بدوظ تمييا مظ  ذويتطبق اتفاتيات العمل ال ماعين على  ميع العمال 

 االتفاتين. فيتكوظ طرفا  التيالنقابن  فيكانوا أع اء أو غير أع اء 

  بيان ما يلي: يرجى

مدى الزامية تطبيق اتفاقيات العمل الجماعية على جميع العمال ذوي العالقة بدون تمييز، 

 سواء كانوا أعضاء أو غير أعضاء في النقابة التي تكون طرفا في االتفاقية؟

 . 2015( لسنن 37( مظ تانوظ العمل رتم )151المادة ) -
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 المادة الخامسة عشرة

طرف مظ ااطراف  أييكفل تمريع كل دولن حرين االن مام التفاتيات العمل ال ماعين مظ  انب 

  وابط وت راءات هذا االن مام. الوطنيتبرامها، وين م التمريع  فيلم تمار   التيالمعنين 

 

  بيان ما يلي: يرجى

تشريعات العمل التي تكفل حرية االنضمام التفاقيات العمل الجماعية من جانب أي طرف من  -1

 إبرامها.األطراف المعنية التي لم تشارك في 

 / ثالثا  / رابعا  ( مظ تانوظ العمل . 152المادة )  -

 ضوابط وإجراءات االنضمام إلى اتفاقيات العمل الجماعية. -2

 

 المادة السادسة عشرة

 ع كل دولن ت راءات توتيع وتيداع اتفاتيات العمل ال ماعين.ين م تمري

 

  بيان ما يلي: يرجى

 النصوص التشريعية التي تنظم إجراءات توقيع وإيداع اتفاقيات العمل الجماعية.

 . 2015( لسنن 37( مظ تانوظ العمل النافذ رتم ) 155المادة )  -

 المادة السابعة عشرة

ين  تمريع كل دولن على مروط تطبيق كل أو بعض أحكام اتفاتيات العمل ال ماعين على  ميع 

 .اإلتليميأو  المهنيأصحاب ااعمال والعمال الذيظ يمملهم ميداظ التطبيق 

  بيان ما يلي: يرجى

 .النصوص التشريعية التي توضح شروط تطبيق كل أو بعض أحكام اتفاقيات العمل الجماعية 

 الخام  عمر مظ تانوظ العمل النافذ .الفصل 

 

 المادة الثامنة عشرة

على القطاعات االتتصادين  الوطنيأحكام اتفاتيات العمل ال ماعين المبرمن على المستوة  تسري

االتفاتيات المبرمن على مستوة أحد القطاعات على المنمآت المنتمين  وتسريوالصناعين المختلفن، 

 لهذا القطاع.
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 التيأحكام االتفاتين  تسريوفى حالن تعارض أحكام اتفاتيتيظ تم تبرامهما على مستوييظ مختلفيظ 

 تت مظ ماايا أف ل للعمال.

  بيان ما يلي: يرجى

أحكام سريان اتفاقيات العمل الجماعية على المستوي الوطني، وكذلك أحكام سريان االتفاقيات  -1

 المبرمة على مستوى أحد القطاعات.

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

 

هل تسري أحكام االتفاقية التي تتضمن مزايا أفضل للعمال في حالة تعارض أحكام اتفاقيتين  -2

 تم إبرامهما على مستويين مختلفين؟

 نعم 

 .ذلكالنص التشريعي الذي يكفل 

 / ثالثا  / رابعا  ( مظ تانوظ العمل . 154المادة )

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

أرقام للجنة التأكد من وجود التغطية التشريعية ألحكام اإلتفاقية حيث أكتفى الرد باإلشارة إلى   يتسنلم  -

 المواد دون بيان نصها. 

* * * 

 

 تفتيش العملبشأن  1998 لعام ( 19 اإلتفاقية العربية رقم ) -د

 – مهورين العراه مظ  1998 ( لسةةةنن 19 وصةةةل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )

 و اء في الرد ما يلي:

 القسم األول

 بيانات عامة

 

( 19بيان النص التشةةريعي الذي صةةدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقية العربية رقم ) يرجى -1

 .تفتيش العملبشأن  1998 لسنة

 . 1/1/2001تاريخ التمريع   2001( لسنن 15رتم التمريع )
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وكذلك ، التي لها عالقة بأحكام االتفاقيةإرفاق أرقام وتواريخ النصةةوص التشةةريعية السةةارية  يرجى -2

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

 . 2015( لسنن 37النافذ رتم ) تانوظ العمل

 

يرجى بيان النص التشةةةةةةةريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصةةةةةةةادق عليها قوة النفاذ بمجرد  -3

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

 في ال ريدة الرسمين ( .( مظ القانوظ أعاله ) ينفذ هذا القانوظ مظ تاريخ نمره 2المادة )

 واالتفاتيات المصاده عليها مرتبتها مرتبن القانوظ

دادكم لهذا  هل تم التنسةةةةةةةيق مع منظمات أصةةةةةةةحاب األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين أع -4

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

 نعم

 

 ب)نعم(، يرجي ذكر المنظمات التي تم التنسيق معها.في حالة اإلجابة 

 االتحاد العام لنقابات العمال في العراه .

 اتحاد الصناعات العراتي .

 الثانيالقسم 

 "التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية"

 

 المـــادة األولـــى 

ينبغى على كةةل دولةةن أظ تن م تفتيش العمةةل مظ خالل القوانيظ واان مةةن واللوائل والقرارات 

 العمل.المنفذة لها فى  ميع تطاعات وأماكظ 

وذل  بمو ب بياظ  العمل،الفئات مظ العمال وأماكظ  وي وا للدولن عند ال ةةرورة اسةةتثناء بعض

 الحق.تتقدم بهذا البياظ أظ تعدله أو تلغيه ببياظ  التيويمكظ للدولن  التصديق،يرفق بوثيقن 

 يرجى بيان ما يلي:
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 قطاعات وأماكن العمل؟ يوجد تنظيم قانوني لتفتيش العمل في جميعهل  -

 نعم

  أماكن العمل من التفتيش؟ أو بعض الفئات من العمال  يستثني التشريعهل 

 نعم

 بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. يرجى 

 ( مظ تانوظ العمل .126)  المادة

 المـــادة الثـانيــة

ويرتبط هذا ال هاا أو اا هاة باإلدارة أو اإلدارات  العمل،أو أكثر لتفتيش  تمكل كل دولن  هااا  

 التفتيش.المركاين ذات الصلن بنماط 

ناتض وفى حالن تعدد اا هاة التى تقوم بالتفتيش ي ب التنسيق فيما بينها على نحو يحول دوظ الت

 أنمطتها.والتداخل بيظ 

 يرجى بيان ما يلي:

  لديكم أم أكثر؟لتفتيش العمل واحداا هل يوجد جهازا 

  هاا تفتيش العمل واحد بمستوة تسم وله فروع في المحاف ات بمستوة معبه.

  تعددها؟حالة  فيهل يتم تنسيق العمل بينها 

 نعم

  يتناول ذلك. الذي التشريعيالنص 

 تانوظ العمل .( مظ 127المادة )

 . 2014( لسنن 2تعليمات رتم )

 تعليمات هيكلين دائرة التنقيل والقروض .

 المــادة الثـالـثــة

ارس كل منها نماطا تفتيميا أو أ هاة متخصصن يم مظ تبل  هاا يتولى التفتيش العام،يتم التفتيش 

 .محددا

 يرجى بيان ما يلي:
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  عام؟أم يتولى التفتيش جهاز  متخصصة؟هل توجد أجهزة تفتيش 

 يتولى التفتيش  هاا عام .

 وما هي اختصاصاتها؟ األجهزة؟هذه  هيحالة التعدد ما  في 

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

  يتناول ذلك. الذي التشريعيالنص 

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

 

 المادة الرابعة

بما يحقق سرعن  التفتيش،تن م كل دولن االتصاالت اافقين والرأسين فيما بيظ  هاا أو أ هاة 

 وسهولته.ااداء ون اعته 

 يرجى بيان ما يلي:

  ؟أجهزة التفتيشجهاز أو  بينيوجد تنظيم لالتصاالت األفقية والرأسية هل 

 نعم

  ،)سائل وسبل هذا التنظيم.وبيان  يرجىفي حالة اإلجابة ب)نعم 

 التنسيق عظ طريق :

 الهواتف المحمولن . -1

 البريد اإللكتروني . -2

 البريد العادي . -3

 

 المادة الخامسة

تعالج على  التيت ع اإلدارة المركاين ذات الصلن بنماط تفتيش العمل السياسن العامن للتفتيش 

 ااخ :

 للتفتيش.و ع الخطن العامن  -

 التفتيش.تحديد أولويات  -
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 التنفيذ.متابعن  -

 التفتيش.توفير متطلبات  هاا  -

 والتدريب. الو يفيااداء  -

 النتائج.تقييم  -

 يرجى بيان ما يلي:

  السياسة العامة للتفتيش والموضوعات التي تعالجها تتناول التيالنصوص التشريعية. 

 ( مظ تانوظ العمل .129( والمادة )128( والمادة )127المادة )

 المادة السادسة

 بعمله.يراعى فى تعييظ مفتش العمل أظ يكوظ مؤهال تأهيال علميا بما يالئم القيام 

 المادة السابعة

 والمو وعين.يراعى عند اختيار مفتش العمل أظ تتوافر فيه صفات الحياد 

 المادة الثامنة

وال هن  وم مونه،وتن م التمريعات أداء اليميظ  اليميظ،يقوم مفتش العمل تبل مبامرة عمله بأداء 

 .يؤدة أمامها التي

 المادة التاسعة

 مهامه.هله اداء ي ب على كل دولن تدريب مفتش العمل ن ريا وعمليا بما يؤ

 

 يرجى بيان ما يلي:

 شروط تعيين مفتش العمل. 

 أظ يكوظ حاصل على مهادة  امعين أولين في ااتل ذات اختصا  . -1

 نا ل في دورة تدريبين تعدها الواارة لهذا الغرض . -2

  يؤدى  التيوالجهة  مضمونه؟وما هو  عمله؟هل يؤدى مفتش العمل اليمين قبل مباشرة

 أمامها؟

  -يؤدي مفتش العمل اليميظ القانونين امام الواير وكااتي :
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) أتسةةةم بال الع يم أظ أتوم بوا بي بأمانن وحياء وتظ ال فمةةةي سةةةرا  مظ أسةةةرار المهنن التي 

 اطلع عليها بحكم و يفتي هذه حتى بعد تركها ( .

  عمله؟هل يتم تدريب مفتش العمل على مهام 

 نعم

 بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. يرجى 

 / ثالثا  ( مظ تانوظ العمل . 128/ ثانيا ( و ) 128المواد )

 المادة العاشرة

مظ المفتميظ بما يتالءم مع ح م المهمات ونوعيتها والتنسيق  الكافيتراعى كل دولن تعييظ العدد 

 التفتيش.مع اإلدارات واا هاة المعنين فى الدولن لالستعانن باالختصاصييظ للمعاونن فى أعمال 

 يرجى بيان ما يلي:

  المفتشين؟من  الكافيهل يتوفر لجهاز التفتيش لديكم العدد 

 نعم

  فيهل يتم التنسةةةةيق مع أجهزة الدولة المختلفة لالسةةةةتعانة باالختصةةةةاصةةةةيين للمعاونة 

 التفتيش؟أعمال 

 نعم

  ذلك.يتناول  الذيالنص التشريعي 

 / اوال / رابعا ( مظ تانوظ العمل . 128المادة ) 

 

 المادة الحادية عشرة

بما ي عله يقوم بمهامه  الو يفي،واستقراره  العمل،تكفل تمريعات كل دولن الحماين الالامن لمفتش 

 واستقاللين.بحرين وحياد 

 يرجى بيان ما يلي:

 ية الالزمة بالحما لذي هل يتمتع مفتش العمل  مكنه من أداء ي واالسةةةةةةةتقرار الوظيفي ا

 عمله؟

 نعم
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  ذلك.يتناول  الذيالنص التشريعي 

  ( مظ تانوظ العمل . 130المادة )اوال / 

 المادة الثانية عشرة

تهيئ ال هن المختصن للمفتميظ مكاتب م هاة ت هياا مناسبا يسهل الوصول تليها مظ تبل ااطراف 

وتاود بوسائل اتصال حديثن ون م معلومات آلين تمكنهم مظ حف  واستر اع المعلومات  المعنين،

 بسهولن.

 يرجى بيان ما يلي:

  معلومات؟ومزودة بوسائل اتصال حديثة ونظم  مجهزة،هل يتوفر للمفتشين مكاتب 

 نعم

 

 المادة الثالثة عشرة

 لوا باتهم.توفر ال هن المختصن للمفتميظ وسائل أو تسهيالت نقل لألداء الفعال 

 المادة الرابعة عشرة

 عملهم.تاود ال هن المختصن المفتميظ بالوثائق والتمريعات واا هاة ال رورين اداء 

 عشرةالمادة الخامسة 

 لمهامهم.تتحمل ال هن المختصن كافن النفقات المالين الالامن لممارسن المفتميظ 

 المادة السادسة عشرة

ويحمل بطاتن مهنين تثبت مخصيته  )الق ائين(،يعتبر مفتش العمل أحد أفراد ال ابطن العدلين 

 وو يفته.

 يرجى بيان ما يلي:

 يلي:هل يتوفر للمفتشين ما  -

  نقل.وسائل أو تسهيالت 

 نعم

  عملهم.وثائق وتشريعات وأجهزة ضرورية ألداء 

 نعم
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 مفتشةةةةةةةي العمل  النفقات المالية الالزمة لممارسةةةةةةةة هل تتحمل الجهة المختصةةةةةةةة

 لمهامهم؟

 نعم

  القضائية.بطاقة مهنية لشخصيته ووظيفته كأحد أفراد الضابطة 

 نعم

 

  ذلك.يتناول  الذيالنص التشريعي 

 تانوظ العمل ./ ثانيا( مظ  130المادة ) 

 

 المادة السابعة عشرة

ال ي وا أظ توكل تلى ال هن المختصن بالتفتيش أو المفتميظ أين وا بات ت افين تؤثر سلبا على 

 والعمال.أدائهم الفعال أو تخل بالسلطن أو الحياد الالاميظ للمفتميظ فى عالتتهم بأصحاب العمل 

 يرجى بيان ما يلي:

  ؟خريبالتفتيش أو المفتشين واجبات إضافية أهل تسند إلى الجهة المختصة 

 نعم

  ذلك.يتناول  الذيالنص التشريعي في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان 

 / ثانيا /( مظ تانوظ العمل . 127المادة ) 

 

 المادة الثامنة عشرة

يمار   هاا التفتيش فى و ع امتراطات السالمن والصحن المهنين التى يتطلبها منل التراخي  

 المنمآت.بإتامن 

 يرجى بيان ما يلي:

  الالزمة هل يوجد دور لجهاز التفتيش فى وضةةةع اشةةةتراطات السةةةالمة والصةةةحة المهنية

 المنشآت؟لمنح التراخيص بإقامة 

 نعم
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  ذلك.يتناول  الذيالنص التشريعي في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان 

 ( مظ تانوظ العمل .120د ( و ) /129/ أوال ( و ) 128المادة ) 

 

 المادة التاسعة عشرة

يتم فى كل دولن التنسيق والتكامل بيظ تفتيش العمل وتفتيش التأمينات اال تماعين كلما كاظ ذل  

  روريا.

 يلي:يرجى بيان ما 

  االجتماعية؟هل يوجد تنسيق وتكامل بين تفتيش العمل وتفتيش التأمينات  

 نعم

 

  ذلك.يتناول  الذي التشريعيالنص 

 .1971( لسنن 39/ ب /  ـ ( مظ تانوظ التقاعد وال ماظ اال تماعي للعمال رتم ) 1المادة )

 

 المادة العشرون

ويح ر أظ تكوظ له أين مصلحن مخصين مبامرة  بنااهن،ي ب على مفتش العمل أظ يؤدة عمله 

 عليها.يقوم بالتفتيش  التيأو غير مبامرة فى المنمآت 

 يرجى بيان ما يلي:

  ذلك.يتناول  الذي التشريعيالنص 

 ( مظ تانوظ العمل .131المادة )

 

 المادة الحادية والعشرون

يح ر على مفتش العمل أظ يكمف أة سر مظ أسرار المهنن يطلع عليه خالل تيامه بمهمته أو أظ 

  بالتفتيش.يبوح بمصدر المكوة أو المعلومات التى أدت تلى القيام 

 يرجى بيان ما يلي:



477 

  
 

  أثناء قيامه  المهنةسر من أسرار  أي الكشف عنمفتش العمل  يحظر التشريع عليهل

 بالتفتيش؟

 نعم

  هل يحظر على مفتش العمل أن يبوح بمصدر الشكوى أو المعلومات التى أدت إلى القيام

 بالتفتيش؟

 نعم

 

  ذلك.يتناول  الذي التشريعيالنص 

 ( مظ تانوظ العمل .132/ ثانيا ( و ) 131المواد ) 

 المادة الثانية والعشرون

ذل  القوانيظ والن م واللوائل  فيبما  العالتن،يقوم مفتش العمل بمراتبن تطبيق التمةةةريعات ذات 

 دولته،واتفاتيات العمل العربين والدولين المصةةةةةةةده عليها مظ تبل  بمو بها،والقرارات الصةةةةةةةادرة 

 ال ماعين.واتفاتيات العمل 

 يرجى بيان ما يلي:

  يقوم مفتش العمل بمراقبة تطبيقها؟ وهل تشةةةمل اتفاقيات العمل  التيالتشةةةريعات  هيما

وأيضةةةةةةةةا اتفاقيات العمل  الموقرة، المصةةةةةةةةدق عليها من قبل دولتكمالعربية والدولية 

 الجماعية؟

والتعليمات الصادرة بمو به  2015( لسنن 37انفاذ تانوظ العمل رتم ) -

. 

 تقديم المعلومات واالرمادات بماظ تطبيق ااحكام القانونين . -

  ذلك.يتناول  الذي التشريعيالنص 

 / أوال / أ / ب ( . 127المادة ) 

 / ثانيا ( . 129المادة )

 المادة الثالثة والعشرون

ياود مفتش العمل أصةةةحاب العمل والعمال بالمعلومات واإلرمةةةادات التى تسةةةاعدهم فى تطبيق 

 النافذة.التمريعات 
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 يرجى بيان ما يلي:

 تطبيق  فيلمفتش العمل تجاه أصةةحاب األعمال والعمال للمسةةاعدة  وقائي هل يوجد دور

 النافذة؟التشريعات 

 نعم

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

 / أوال / أ / ب ( . 127المادة ) 

 (129المادة )

 المادة الرابعة والعشرون

ي ب على مفتش العمل أظ يبلغ السةةةلطن المختصةةةن بأو ه النق  والثغرات التى يكتمةةةفها حيظ 

 لتالفيها.بهدف اتخاذ اإل راءات الالامن  العمل،مراتبته تطبيق تمريعات 

 

 يرجى بيان ما يلي:

  مفتش العمةةةل بةةةأن يبلغ عن أوجةةةه النقص والثغرات حين مراقبتةةةه تطبيق يكلف هةةةل

 تشريعات العمل؟ 

 نعم

 

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

 / أوال /  ـ ( . 127المادة ) 

 

 المادة الخامسة والعشرون

 اإلنتاج فى اتباع وسائل ومتطلبات السالمن والصحن المهنين طرفييساعد مفتش العمل 

 يرجى بيان ما يلي:

  هل يوجد دور لمفتش العمل للمسةةةاعدة فى اتباع وسةةةائل ومتطلبات السةةةالمة والصةةةحة

 المهنية؟

 نعم
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 المادة السادسة والعشرون

دوظ  ليال،نهارا أو  ااوتات،كل  فيلمفتش العمل دخول أماكظ العمل اداء وا به بحرين تامن 

 .تخطار سابق

أظ ين م التفتيش على أماكظ العمل ذات الطبيعن الخاصن بما يتناسب مع  الوطنيوي وا للتمريع 

 طبيعتها.

 يرجى بيان ما يلي:

 أماكن العمل بحرية فى كل األوقات ودون حق دخول لمفتش العمل  عطي التشةةةةةةةريعي هل

  سابق؟أخطار 

 نعم

  ،)هل يوجد استثناء من ذلك لبعض أماكن العمل؟في حالة الرد ب)نعم 

 / أوال ( . 129المادة )

 ال يو د استثناء

 المادة السابعة والعشرون

ما لم ير أظ ذل  تد ي ر  للتفتيش،يخطر مفتش العمل صاحب العمل بو وده داخل مكاظ العمل 

 بمهمته.

 يرجى بيان ما يلي:

  هل ينص التشريع على أخطار صاحب العمل بوجود مفتش العمل داخل مكان العمل؟ 

 نعم

 إن وجدت.ستثناءات برجاء بيان اال 

 تذا اعتبر هذا اإلبالغ تد يؤثر على تيامهم بأعمالهم .

 المادة الثامنة والعشرون

المنمأة  فيأو العامليظ  يمثله،أو مظ  العمل،لمفتش العمل أثناء تأدين مهمته االستفسار مظ صاحب 

 عظ أين معلومات  رورين تتعلق بتطبيق تمريعات العمل. مهود(أو أمام  انفراد، )على

 يرجى بيان ما يلي:
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  سبيل حصوله على معلومات ضرورية بشأن تطبيق  فيلمفتش العمل يتيح التشريع هل

تشريعات العمل اثناء تأدية مهمته أن يستفسر من صاحب العمل أو من يمثله أو العمال عن 

 المعلومات؟هذه 

 نعم

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

 / ب ( مظ تانوظ العمل . 129المادة ) 

 

 المادة التاسعة والعشرون

ي وا لمفتش العمل استدعاء صاحب العمل أو مظ يمثله أو أة عامل فى المؤسسن التى يقوم 

 وا به.تذا و د أظ ذل   روريا اداء  االستفسارات،بهدف تو يه  مكتبه،تلى  عليها،بالتفتيش 

 يرجى بيان ما يلي:

 ه هل يجوز لمفتش العمل أن يسةةةتدعى صةةةاحب العمل أو من يمثله أو أى عامل إلى مكتب

 عن بعض األمور المتعلقة بالتفتيش. راالستفسابهدف 

 ال

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

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

 المادة الثالثون

 المنت ات،يسمل لمفتش العمل أخذ عينات مظ المواد المستعملن أو المتداولن فى مكاظ العمل أو 

مع تخطار صاحب العمل بنتي ن  العمل،بغرض التحليل واالطمئناظ على سالمن وصحن العمال وبيئن 

 التحليل.

 يرجى بيان ما يلي:

 تداولة فى مكان العمل لمفتش العمل أخذ عينات من المواد المسةةةتعملة أو الم يسةةةمح هل
 العمل؟أو المنتجات بغرض التحليل للحفاظ على سالمة وصحة العمال وبيئة 

 نعم

  التحليل؟هل يخطر صاحب العمل بنتيجة 

 نعم
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  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

 / ـ / د ( مظ تانوظ العمل . 3/  129المادة ) 

 المادة الحادية والثالثون

وأخذ نسخ أو صور منها تذا  أخرة،أو أين وثائق  الدفاتر،لمفتش العمل أظ يطلع على الس الت أو 

 .اداء مهمته  روريو د أظ ذل  

 يرجى بيان ما يلي:

  العمل،مكان  فيهل يسةةةةمح لمفتش العمل باالطالع على السةةةةجالت أو أية وثائق أخرى 

 الضرورة؟وأن يأخذ نسخ أو صور منها فى حالة 

 نعم

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

 ( مظ تانوظ العمل .2/ ب / 129المادة )

 المادة الثانية والثالثون

النق  فى اا هاة والمعدات المستعملن بهدف  نواحيلمفتش العمل تصدار التعليمات إلاالن 

 العمال.المحاف ن على سالمن وصحن 

أو استصدار ااوامر  تصدار،وفى حالن و ود خطر ومي  يهدد سالمن العمال أو صحتهم له سلطن 

ذل  الوتف  فيبما  الوطني،يقررها التمريع  التيالالامن إلاالن المخالفن وفقا لألحكام واإل راءات 

 للعمل.الكلى أو ال ائى 

 يرجى بيان ما يلي:

  خطر يهدد سالمة العمال وصحتهم؟ما هي صالحيات مفتش العمل في حالة وجود 

الطالب مظ صةةةةاحب العمل اتخاذ اإل راءات والتدابير العا لن في حالن الخطر الومةةةةي  وبما 

 في ذل  توفيق العمل كليا  أو  ائيا أو اخالء مكاتب العمل .

  ذلك.تتناول  التيالنصوص التشريعية 

 . ( و )ثانيا( مظ تانوظ العمل 2/ أوال / د /  129المادة ) 
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 المادة الثالثة والثالثون 

ويحدد تمريع كل  بمهامه،يلتام صاحب العمل والعامل بالتعاوظ مع مفتش العمل وتسهيل تيامه 

 المفتش.أو يمتنع عظ التعاوظ مع  التفتيش،دولن العقوبات التى تفرض على كل مظ يعرتل أعمال 

 يرجى بيان ما يلي:

  العمل؟هل يلزم التشريع صاحب العمل والعامل بالتعاون مع مفتش 

 نعم

  عقوبات معينة على من يعرقل أعمال التفتيش  دولتكم الموقرة فيهل يفرض التشةةةةةةريع

 المفتش؟أو يمتنع عن التعاون مع 

 نعم

 

  ذلك.تتناول  التيالنصوص التشريعية 

 ( مظ تانوظ العمل .135المادة )

 

 والثالثونالمادة الرابعة 

تعتمده ال هن المختصن  الذييحرر مفتش العمل تقريرا حول ايارته التفتيمين وفقا للنموذج 

 بالتفتيش.

 يرجى بيان ما يلي:

 ؟هل يوجد نموذج معتمد لتقارير التفتيش 

 نعم

 وهل يقوم بتقديم  التفتيش؟مفتش العمل بعد إتمام عملية ي المهام التي يقوم بها ما ه

 ؟من جهة عمله تقرير وفقا للنموذج المعتمد

 تعداد تقرير مفصل بعد كل ايارة تفتيمين تت مظ خالصن مظ المخالفات .

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

 / ثالثا( مظ تانوظ العمل . 129المادة ) 
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 المادة الخامسة والثالثون

 اإل راء المناسب لدرء ومعال ن المخالفات مظ بيظ:يتخذ مفتش العمل حيظ تيامه بمهامه 

 المخالفن.تسداء النصل واإلرماد بمأظ كيفين تالفى  -

 المخالفن.لتالفى  مفهيتو يه تنبيه  -

 .لتدار  المخالفن خالل مدة معينن كتابيتو يه تنذار  -

 بالمخالفن.تحرير مح ر  -

 صحتهم.لدرء خطر داهم يهدد سالمن العمال أو  الفورياتخاذ ت راءات التنفيذ  -

 يرجى بيان ما يلي:

  حالة وجود  فيهل ينص التشةةةريع على التدرج فى اإلجراءات التى يتخذها مفتش العمل

 مخالفات؟

 نعم

  هذه اإلجراءات؟ هيما 

 للواير تو هيه انذار تلى صاحب العمل المخالف تبل تحالته تلى المحكمن .

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

 / اوال / ثانيا ( مظ تانوظ العمل . 134المادة ) 

 

 المادة السادسة والثالثون

تعده ال هن المختصن  الذييراعى مفتش العمل حيظ تحريره مح ر المخالفن أظ يكوظ وفق النموذج 

 بالتفتيش.

 يرجى بيان ما يلي:

  يلتزم به مفتش العمل؟محضر مخالفة  يوجد نموذج لتحريرهل 

 نعم

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

....................................................................................................... 
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 المادة السابعة والثالثون

أو عظ طريق ال هن المختصن بالتفتيش  مبامرة،يرفع مح ر  بط المخالفن تلى السلطن الق ائين 

 الوطني.وذل  وفقا لإل راءات التى ين  عليها التمريع  المفتش،يتبعها  التي

 يرجى بيان ما يلي:

 ما هو االجراء الذي يتبعه مفتش العمل بعد ضبط المخالفة؟ 

 تعداد تقرير مفصل بالمخالفن .

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

 / ثالثا ( مظ تانوظ العمل . 129المادة ) 

 والثالثونالمادة الثامنة 

 .يكوظ لمح ر  بط المخالفن القوة الثبوتين تلى أظ يثبت العكس

 يرجى بيان ما يلي:

  الثبوتية أمام القضاء؟حجية محضر المخالفة، هل يحوز القوة  هيما  

يعد تقرير الل نن التفتيمةةةةين مع مةةةةهادة المفتش دليال  تتخذه المحكمن عند تصةةةةدار ترارها مالم 

 يثبت لها خالف ذل  

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

 ( ثالثا  مظ تانوظ العمل .134المادة )

 المادة التاسعة والثالثون

 السنن على ااتل، فيدة مرة واحدة يسعى  هاا التفتيش تلى ت راء التفتيش على المنمأة الواح

 مكوة.أو بناء على  انتقائين،أو  تتبعيه،أو  دورين،وتكوظ ايارات التفتيش 

 بيان ما يلي:يرجى 

  نة؟ وكيف تنظم زيارات  هيما عدد مرات التفتيش على المنشةةةةةةةةأة الواحدة فى السةةةةةةة

 التفتيش؟

 ( يوما  .90كل )

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

 / أوال( مظ تانوظ العمل 133المادة ) 
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 المادة األربعون

تعد ال هن المختصن بالتفتيش تقريرا سنويا مامال عظ نماطاتها خالل فترة ال تت اوا نهاين العام 

وترسل نسخن منه تلى مكتب العمل العربى خالل  تام بها  هاا التفتيش، التييتناول الفعاليات  ،التالي

  صدوره.ثالثن أمهر مظ تاريخ 

 يرجى بيان ما يلي:

  ؟شامل عن نشاط الجهة المختصة بالتفتيش سنويهل يتم إعداد تقرير 

 نعم

 .يتناول ذلك الذي التشريعيالنص  -

 / ثالثا  ( . 133المادة ) 

 

  العربي؟هل يتم إرسال نسخة من تقرير التفتيش إلى مكتب العمل 

 نعم 

 ال 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

ى أرقام الرد باإلشارة إل ألحكام اإلتفاقية حيث أكتفىريعية للجنة التأكد من وجود تغطية تش  يتسنلم  -

 . المواد دون بيان نصها

 

* * * 
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 سلطنة ُعمان  .4    

 

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها

 عمل األحداثبشأن  1996 لعام ( 18 اإلتفاقية العربية رقم ) -

و اء  – سلطنن ُعماظمظ  1996 لسنن(  18 وصل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )

 في الرد ما يلي:

 القسم األول، بيانات عامة: 

( لسنن 18ير ى بياظ الن  التمريعي الذي صدتت بمو به دولتكم الموترة على االتفاتين العربين رتم ) -1

 بمأظ عمل ااحداث. 1996

االتفاقية العربية رقم بالتصديق على بعض أحكام م 10/5/2006بتاريخ  47/2006مرسوم سلطاني رقم 

 96/  18بشةةةأن عمل األحداث حيث نص على اآلتي: )التصةةةديق على أحكام االتفاقية العربية رقم  18/96

 (.٢٣، ٢١، ٢٠، ١٦، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٣بشأن عمل األحداث فيما عدا المواد أرقام      

وكذل  بياظ التطبيق حكام االتفاتين، ير ى ترفاه أرتام وتواريخ النصو  التمريعين السارين التي لها عالتن بأ -2

 العملي لتل  النصو  التمريعين )القرارات الواارين، اللوائل، ..... الخ(.

بشةةةةأن نظام تشةةةةغيل األحداث واألعمال م 4/7/2016الصةةةةادر بتاريخ  217/2016القرار الوزاري رقم  -

 يجوز لألحداث العمل فيها(.)مرفق به قائمة باألعمال والمهن التي والمهن التي يجوز تشغيلهم فيها 

 م.19/5/2014( بتاريخ 22/2014قانون الطفل الصادر بالمرسوم سلطاني رقم ) -

الباب الخامس الفصةل م 26/4/2003بتاريخ  35/2003قانون العمل الصةةادر بالمرسةةوم السةةلطاني رقم  -

 األول بشأن تشغيل األحداث. 

الدولين المصةةةاده عليها توة النفاذ بم رد التصةةةديق عليها ير ى بياظ الن  التمةةةريعي الذي يعطي االتفاتيات  -3

 مع بياظ مرتبن االتفاتيات المصاده عليها بالنسبن للتمريعات الداخلين.

م بشأن إصدار النظام األساسي للدولة نصت 6/11/1996الصادر بتاريخ  101/96المرسوم السلطاني رقم 

ت به سةةةلطنة عمان مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية ( )ال يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبط72)المادة 

 من معاهدات واتفاقيات(.

ال يجوز ألية جهة في الدولة إصةةةةةدار أنظمة أو لوائح أو على )من ذات المرسةةةةةوم ( 80)كما نصةةةةةت المادة 

سيم النافذة أو المعاهدات واالتفاقيات الدولية  التي هي جزء قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمرا

 من قانون البالد(.

دادكم لهذا التقرير؟ وذل   هل تم التنسةةةةيق مع من مات أصةةةةحاب ااعمال والعمال في دولتكم الموترة حيظ أع -4

 ( مظ ن ام اتفاتيات وتوصيات العمل العربين.17تمميا  مع أحكام المادة )

   نعم 
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 التنسيق معها.في حالن اإل ابن ب)نعم(، ير ي ذكر المن مات التي تم 

 غرفة تجارة وصناعة عمان. -

 االتحاد العام لعمال سلطنة عمان. -

 القسم الثاني، التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية:

 أوالا: نطاق التطبيق 

 المادة األولى

 "الطفل" في التمريع.المقصود بالحدث  -

)هو كل  م26/4/2003بتاريخ  35/2003قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم عرف الحدث في  

 شخص طبيعي بلغ سن الخامسة عشر ولم يبلغ الثامنة عشر(.

بتاريخ  126/2008وعرف الحدث في قانون مكافحة االتجار بالبشةةةةر الصةةةةادر بالمرسةةةةوم السةةةةلطاني رقم 

ا للتقويم  م23/11/2008 )هو كل ذكر أو أنثى لم يبلغ الثامنة عشةةةةةةةرة من العمر، وتحسةةةةةةةب السةةةةةةةن وفقا

 الميالدي(.

طاني رقم ) بالمرسةةةةةةةوم سةةةةةةةل قانون الطفل الصةةةةةةةةادر  ما تم تعريف الطفل حسةةةةةةةةب  تاريخ 22/2014ك ( ب

 م )هو كل إنسان لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالتقويم الميالدي(.19/5/2014

 حبه بالعمل عند بلوغه.السظ المسموح لصا -

 الثامنة عشر.    

 اإل راء المطلوب للتحقق مظ السظ عند االلتحاه بالعمل. -

 تاريخ الميالد المدون في البطاقة الشخصية، أو جواز السفر، أو شهادة الميالد.    

 النصو  التمريعين التي تحدد سظ الحدث "الطفل" فيما يتعلق بالعمل. -

م )الباب الخامس الفصةةةةل 26/4/2003بتاريخ  35/2003بالمرسةةةةوم السةةةةلطاني رقم قانون العمل الصةةةةادر 

 .األول(

 م بشأن إصدار قانون الطفل.19/5/2014بتاريخ  22/2014المرسوم السلطاني رقم 

 م بشأن إصدار قانون مكافحة االتجار بالبشر.23/11/2008بتاريخ  126/2008المرسوم السلطاني رقم 

بشأن نظام تشغيل األحداث واألعمال والمهن م 4/7/2016الصادر بتاريخ  217/2016القرار الوزاري رقم 

 التي يجوز تشغيلهم فيها.

 المادة الثانية

هل يتم تحديد اانمةةةةطن االتتصةةةةادين التي يمنع عمل ااطفال فيها وهل يو د بعض االسةةةةتثناءات في تطار سةةةةظ  -

 معيظ؟

    نعم 
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لألطفال بعد الثالثن عمةةةةةةةر للعمل في الاراعن؟ وما هي المةةةةةةةروط التي تحكم ذل  في حالن  هل يو د اسةةةةةةةتثناء -

 و وده؟

 نعم □

    ال 

 ثانيا: سياسات عامة 

 المادة الثالثة

 السظ المفترض إلتمام مرحلن التعليم اإللاامي. -

 السادسة عشر.

 اإللاامي.الن  التمريعي الذي يح ر عمل ااطفال تبل االنتهاء مظ مرحلن التعليم  -

م 19/5/2014بتاريخ  22/2014( من قانون الطفل الصةةةةادر بالمرسةةةةوم السةةةةلطاني رقم 36نصةةةةت المادة )

على: )للطفل الحق في التعليم المجاني في المدارس الحكومية حتى إتمام مرحلة التعليم األسةةاسةةي، ويقع على 

دون تسةةربه منها." وقد ألزم القانون ولي األمر مسةةؤولية تسةةجيل الطفل، وانتظامه في المدرسةةة، والحيلولة 

 التعليم للطفل حتى إتمام مرحلة التعليم األساسي.

%( 98كما أن إحصةةةائيات وزارة التربية والتعليم تؤكد أن أكثر من )يقدم التعليم في السةةةلطنة بشةةةكل مجاني، 

تثبت بأنه قد أتم من األطفال في سةةةةن التعليم في المدارس، وان أصةةةةحاب العمل يطلبون من كل عامل شةةةةهادة 

التعليم األساسي إلى الصف العاشر، ولكون التعليم األساسي يبدأ في سن السادسة، فان هذا يعني بأن العمال 

في معظم الحاالت سةةيكونون قد بلغوا السةةادسةةة عشةةر على األقل عندما يبدءون العمل، وهذا يتماشةةى مع الحد 

 األدنى لسن العمل في قانون العمل.

 عةالمادة الراب

 هل يو د  هات معينن مناط بها تعداد بحوث أو دراسات حول أسباب عمل ااطفال؟ -

    نعم 

 ال 

 :في حالن اإل ابن ب)نعم(، ير ى بيانها 

 وزارة التنمية االجتماعية.

 هل تو د تحصائيات رسمين حول ح م عمل ااطفال في بلدكم المقيق؟ -

    نعم 

 ال □
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  بيانها:في حالن اإل ابن ب)نعم(، ير ى 

 م :2017سنن حتى نهاين أكتوبر   17تلى  15القوة العاملن الوطنين للفئن العمرين مظ 

 

 

 المادة الخامسة

 الوسائل والسبل التي تنته ها اا هاة المعنين بمكافحن عمل ااطفال لنمر التوعين بأ رار عمل ااطفال. -

 عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة )المقروءة والمسموعة والمرئية(. 

 المادة السادسة

هل يو د أ هاة مختصةةةةن بمراتبن عمل ااطفال وت راء البحوث المتعلقن بمةةةةروط و روف العمل في ااماكظ  -

 التي يعمل بها أطفال. 

   نعم 

 ال 

 :في حالن اإل ابن ب)نعم(، ير ى بيانها 

 العاملة، وزارة التنمية االجتماعية، وشرطة عمان السلطانية()وزارة القوى 

 ثالثا: شروط وظروف عمل األحداث 

 المادة السابعة

 النصو  التمريعين التي تحدد سظ العمل في ااعمال الصناعين. -

بشأن نظام تشغيل األحداث م 4/7/2016الصادر بتاريخ  217/2016القرار الوزاري رقم ال توجد بناءاا على 

 مرفق به قائمة باألعمال والمهن التي يجوز لألحداث العمل فيها.واألعمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فيها 

 

النصةةةو  التمةةةريعين التي تحدد المقصةةةود بااعمال الصةةةناعين المح ور عمل ااطفال فيها تبل السةةةظ المحدد  -

 لذل . 

بشأن نظام تشغيل األحداث واألعمال والمهن م 4/7/2016الصادر بتاريخ  217/2016القرار الوزاري رقم 

 مرفق به قائمة باألعمال والمهن التي يجوز لألحداث العمل فيها.التي يجوز تشغيلهم فيها 

 المادة الثامنة

 الن  التمريعي الذي يحدد تمكانين عمل ااطفال في ااعمال الصناعين الخفيفن التي تتوالها ااسرة. -

مادة )ا مادة )45ل تاريخ 22/2014( من قانون الطفل الصةةةةةةةةادر بالمرسةةةةةةةوم السةةةةةةةلطاني رقم )46( وال ( ب

 م.19/5/2014

 إناث ذكور الفئة العمرية

 5 4 17إلى  15
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بشأن نظام تشغيل األحداث واألعمال والمهن م 4/7/2016الصادر بتاريخ  217/2016القرار الوزاري رقم 

 داث العمل فيها.مرفق به قائمة باألعمال والمهن التي يجوز لألحالتي يجوز تشغيلهم فيها 

 بياظ المقصود بااعمال الصناعين الخفيفن مظ خالل التمريع والواتع العملي. -

بشأن نظام تشغيل األحداث واألعمال والمهن م 4/7/2016الصادر بتاريخ  217/2016القرار الوزاري رقم 

 فيها.مرفق به قائمة باألعمال والمهن التي يجوز لألحداث العمل التي يجوز تشغيلهم فيها 

 المادة التاسعة

ناعين ومراكا التعليم المهني  - مدارس الصةةةةةةة بال حاه  تدريب أو لاللت السةةةةةةةظ المحدد لعمل ااطفال اغراض ال

 والنصو  التمريعين التي تحكم ذل .

 .م26/4/2003بتاريخ  35/2003قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

بشأن نظام تشغيل األحداث واألعمال والمهن م 4/7/2016الصادر بتاريخ  217/2016القرار الوزاري رقم 

 التي يجوز تشغيلهم فيها.

 م.19/5/2014( بتاريخ 22/2014قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )

ال ةةةمانات التي تكفل حماين ااطفال صةةةحيا وأخالتيا وعدم التأثير على تتمام مرحلن التعليم اإللاامي أثناء فترة  -

 التدريب.

م 19/5/2014بتاريخ  22/2014( من قانون الطفل الصةةةةادر بالمرسةةةةوم السةةةةلطاني رقم 36نصةةةةت المادة )

على: )للطفل الحق في التعليم المجاني في المدارس الحكومية حتى إتمام مرحلة التعليم األسةةاسةةي، ويقع على 

منها." وقد ألزم القانون  ولي األمر مسةةؤولية تسةةجيل الطفل، وانتظامه في المدرسةةة، والحيلولة دون تسةةربه

 التعليم للطفل حتى إتمام مرحلة التعليم األساسي.

 المادة العاشرة

 النصو  التمريعين التي تحدد السظ المسموح فيه بالعمل في الصناعات الخطرة أو ال ارة. -

بشأن نظام تشغيل األحداث واألعمال والمهن م 4/7/2016الصادر بتاريخ  217/2016القرار الوزاري رقم 

 مرفق به قائمة باألعمال والمهن التي يجوز لألحداث العمل فيها.التي يجوز تشغيلهم فيها 

 المادة الثانية عشرة

 النصو  التمريعين المتعلقن ب رورة ت راء الفح  الطبي بمكل دوري. -

بشأن نظام تشغيل األحداث واألعمال والمهن م 4/7/2016الصادر بتاريخ  217/2016القرار الوزاري رقم 

التي يجوز تشغيلهم فيها في المادة الثالثة والتي نصت )على صاحب العمل وعلى نفقته إجراء الفحص الطبي 

ن ( أشهر خالل مدة خدمته وعند انتهاء خدمته، وذلك للتأكد م6للحدث قبل التحاقه بالعمل وبصفة دورية كل )

لياقته الصةةحية للعمل الذي يشةةغله، وخلوه من األمراض وإصةةابات العمل. ويثبت الفحص الطبي بشةةهادة طبية 

 معتمدة من الجهة الصحية(.

 المدة الامني المحدد إلعادة الفح  الطبي. -
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 كل ستة أشهر.    

لمةةةةروط الوا ب توافرها ال هات الطبين المناط بها ت راء الفح  الطبي لألطفال والخا  بالتحاتهم بالعمل، وا -

 في المهادة الطبين التي تُمنل لهم. 

 وزارة الصحة.

 المادة الثالثة عشرة

 هل يدخل التفتيش على عمل ااطفال  مظ مهام  هاا تفتيش العمل؟ -

   نعم 

 ال 

 النصو  التمريعين التي تعطي مفتمي العمل الحق في طلب ت راء فح  طبي للطفل أثناء العمل. -

 ال يوجد.

 

 المادة الرابعة عشرة

 ال هن التي تتحمل تكاليف الفح  الطبي. -

بشةةةةأن نظام تشةةةةغيل األحداث واألعمال م 4/7/2016الصةةةةادر بتاريخ  217/2016الوزاري رقم  نص القرار

( أشةةهر 6على ضةةرورة أن يقوم صةةاحب العمل بإجراء الفحص الطبي كل ) والمهن التي يجوز تشةةغيلهم فيها

الحدث, ويثبت الفحص الطبي بشهادة طبية معتمدة من الجهة الصحية المختصة النص خالل مدة خدمة العامل 

 التشريعي الذي يحدد ذلك.

 المادة الخامسة عشرة

 الن  الذي يح ر عمل ااطفال ليال  واالستثناءات الواردة عليه. -

عن ثمان عشةةةرة ( من قانون العمل، والتي نصةةةت على ال يجوز تشةةةغيل األحداث الذي تقل سةةةنهم 76المادة )

ا مدة تزيد على ست ساعات  ا وال تشغيلهم تشغيالا فعليا سنة فيما بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا

 في اليوم الواحد.

 تلى(. -المقصود بالليل في التمريع الوطني )ير ى بياظ الفترة الامنين مظ  -

ا والتي   يكون فيها العامل تحت تصرف صاحب العمل.الوقت مابين الساعة التاسعة مساءا والخامسة صباحا

 المادة السادسة عشرة

 النصو  التمريعين المتعلقن بأ ور ااطفال في العمل سواء أثناء فترة التدريب أو بمو ب عقد العمل.  -
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بشةةةةأن نظام تشةةةةغيل األحداث واألعمال م 4/7/2016الصةةةةادر بتاريخ  217/2016الوزاري رقم  نص القرار

في المادة الرابعة على ) تمنح للعامل الحدث األجور واإلجازات ، وفق ما  وز تشةةةةةةةغيلهم فيهاوالمهن التي يج

 نصت عليه أحكام قانون العمل(.

 بياظ الحد اادنى لأل ور في بلدكم الموتر. -

عاملين في القطاع الخاص   222/2013القرار الوزاري رقم  مانيين ال حد األدنى ألجور الع بشةةةةةةةةأن تحديد ال

ثالثمائة وخمسة  (325على  أن يكون الحد األدنى ألجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص ) والذي ينص

ا.  وعشرين رياال عمانيا

 

 المادة السابعة عشرة

 وبياظ فترات الراحن أثناء العمل. -الساعات المحددة لعمل ااطفال  -

األحداث الذي تقل سةةةنهم عن ثمانية عشةةةر ( من قانون العمل والتي نصةةةت على )ال يجوز تشةةةغيل 76المادة )

ا مدة تزيد على ست ساعات  ا وال تشغيلهم تشغيالا فعليا سنة فيما بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا

في اليوم الواحد،........... ويجب ان يتخلل سةةةةةةةاعات العمل فترة أو أكثر للراحة ولتناول الطعام ال تقل في 

 مجموعها عن ساعة(.

( ست 6( من قانون الطفل والتي نصت على )ال يجوز أن تزيد ساعات العمل اليومي للطفل على )49ة )الماد

( سةةةةاعة، ويحظر تشةةةةغيل الطفل 1سةةةةاعات ويجب أن تتخللها فترة أو أكثر للراحة ال تقل في مجموعها عن )

 بع ساعات(. ( س7( أربع ساعات متتالية، أو إبقاؤها في مكان العمل فترة تزيد على )4أكثر من )

 هل يتم احتساب فترة التدريب  مظ ساعات العمل تظ و دت. -

   نعم 

 ال 

 .* ير ى بياظ الن  التمريعي

 ال يوجد.

 المادة الثامنة عشرة

 هل يسمل التمريع للطفل بالعمل لبعض الوتت؟ وهل يتم تحديد حد أتصي لساعات العمل في هذه الحالن؟ -

   نعم 

 ال 

 المادة التاسعة عشرة

 النصو  التمريعين التي تغطي حكم هذه المادة. -
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: ال يجوز تشةةغيل األحداث الذين تقل سةةنهم عن ثمانية عشةةر من قانون العمل، والتي تنص على (76المادة  )

ا مدة تزيد على ست ساعات  ا وال تشغيلهم تشغيالا فعليا سنة فيما بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا

 يجوز إبقاؤهم في مكان العمل أكثر من سةةةبع سةةةاعات متصةةةلة ويجب أن يتخلل سةةةاعات في اليوم الواحد . وال

العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام ال تقل في مجموعها عن سةةةاعة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث 

 ال يشتغلون أكثر من أربع ساعات متصلة.

حوال تكليف األحداث بالعمل ساعات إضافية أو بقائهم في ( من ذات القانون: ال يجوز في جميع األ77المادة )

 مكان العمل بعد المواعيد المقررة لهم ، كما ال يجوز تشغيلهم في أيام الراحة أو العطالت الرسمية.

 المادة العشرون

 الن  الذي يعطي العامل الحدث الحق في راحن أسبوعين ومدتها.  -

بشأن نظام تشغيل األحداث واألعمال والمهن م 4/7/2016الصادر بتاريخ  217/2016الوزاري رقم  القرار

التي يجوز تشةةةةغيلهم فيها نصةةةةت المادة الرابعة على )تمنح للعامل الحدث األجور واإلجازات، وفق ما نصةةةةت 

 عليه أحكام قانون العمل(.

 المادة الحادية والعشرون

 ومروطها.النصو  التمريعين المتعلقن بإ ااات العامل الحدث  -

بشأن نظام تشغيل األحداث واألعمال والمهن م 4/7/2016الصادر بتاريخ  217/2016الوزاري رقم  القرار

التي يجوز تشةةةةغيلهم فيها نصةةةةت المادة الرابعة على )تمنح للعامل الحدث األجور واإلجازات، وفق ما نصةةةةت 

 عليه أحكام قانون العمل(.

 

 المادة الثانية والعشرون

 الحدث الحق في االستفادة مظ الخدمات اال تماعين العمالين التي تتالءم وعمره.للعامل 

 ير ى بياظ ما يلي:

  الخدمات اال تماعين التي تقدم للعامل الحدث بمو ب القانوظ أو التطبيق العملي. -

والمهن بشأن نظام تشغيل األحداث واألعمال م 4/7/2016الصادر بتاريخ  217/2016الوزاري رقم  القرار

 التي يجوز تشغيلهم فيها.

ا: التزامات صاحب العمل   رابعا

 المادة الثالثة والعشرون

 يلتام صاحب العمل تبل تمغيل الحدث أظ يحصل على موافقن كتابين ممظ له الوالين أو الوصاين على الحدث.

 ير ى بياظ ما يلي:

 الن  التمريعي الذي يغطي حكم هذه المادة. -

بشأن نظام تشغيل األحداث واألعمال والمهن م 4/7/2016الصادر بتاريخ  217/2016الوزاري رقم  القرار

التي يجوز تشةةغيلهم فيها نصةةت المادة األولى على )ال يجوز لصةةاحب العمل تشةةغيل الحدث قبل الحصةةول على 
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ات المنوط بها تقديم موافقة كتابية من الشخص المسئول عن رعاية وتربيه ونموه كالوالي أو الوصي أو الجه

 الرعاية البديلة(.

 المادة الرابعة والعشرون

 هل يو د ما يلام صاحب العمل بالتأميظ على العامل الحدث؟ -

   نعم 

 ال 

 * ير ي بياظ الن  التمريعي.

بشأن نظام تشغيل األحداث واألعمال والمهن م 4/7/2016الصادر بتاريخ  217/2016الوزاري رقم  القرار

تشةةةةةةةغيلهم فيها نصةةةةةةةت المادة الثانية على تسةةةةةةةجيل العامل الحدث لدى الهيئة العامة للتأمينات التي يجوز 

 االجتماعية، وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

 المادة الخامسة والعشرون

 الن  التمريعي الذي يلام صاحب العمل بتقديم الرعاين الصحين والطبين للعامل الحدث.

بشةةةةأن نظام تشةةةةغيل األحداث واألعمال والمهن م 4/7/2016الصةةةةادر بتاريخ  217/2016وزاري رقم ال القرار

التي يجوز تشةةةةغيلهم فيها نصةةةةت المادة الثالثة على صةةةةاحب العمل وعلى نفقته إجراء الفحص الطبي للحدث قبل 

للتأكد من لياقته الصحية  ( أشهر خالل مدة خدمته وعند انتهاء خدمته، وذلك6التحاقه بالعمل وبصفة دورية كل )

للعمل الذي يشغله ، وخلوه من األمراض وإصابات العمل. ويثبت الفحص الطبي بشهادة طبية معتمدة من الجهة 

 الصحية.

 

 المادة السادسة والعشرون

مدي التاام صةةاحب العمل بتدريب ااحداث العامليظ لديه على اسةةتخدام وسةةائل السةةالمن والصةةحن المهنين وهل  -

 برامج تلاامين لحماين صحن وسالمن العامل الحدث في المنمأة التي يعمل بها. تو د 

ا بتدريب العامل الحدث على كيفية اسةةتخدام وسةةائل السةةالمة والصةةحة المهنية، كما  يكون صةةاحب العمل ملزما

 انه يجب مراقبة تطبيق العامل الحدث لوسائل السالمة والصحة المهنية وتأمين استفادتهم منها.

 

 المادة السابعة والعشرون

هل يو د ن  تمةةةريعي يلام صةةةاحب العمل باإلبالغ عظ أي مرض أو غياب،لمظ له الوالين أو الوصةةةاين على  -

 الحدث العامل لديه.

يوليو  2بتاريخ  72/91( من قانون التأمينات االجتماعية الصةةةةةةادر بالمرسةةةةةةوم السةةةةةةلطاني رقم 47المادة )

 التأمينات مكتب أو دائرة من كالا  يبلغ أن المسةةةئول المشةةةرف أو العمل صةةةاحب م نصةةةت على )على1991
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 وأن بوقوعها علمه من ساعة وعشرين أربع خالل ُعماله بين تقع عمل إصابة عن كل والشرطة االجتماعية

 وعنوانه العامل اسةةم اإلخطار يتضةةمن أن ويجب .اإلخطار هذا من صةةورة أو لمرافقه المصةةاب للعامل يسةةلم

 وعناوين أسةةماء وكذلك للعالج المصةةاب إليها التي نقل والجهة اإلصةةابة ونوع وظروفه الحادث عن وموجز

ا  اإلخطار ويكون الحادث وقوع يوم في وأجره المعروفين أقاربه من أي  لهذا الهيئة تعده الذي للنموذج وفقا

 .الغرض

 

 المادة الثامنة والعشرون

بتوفير سةةة الت أو بيانات تت ةةةمظ المعلومات المتعلقن بالعمال النصةةةو  التمةةةريعين التي تلام صةةةاحب العمل   -

 ااطفال العامليظ لديه.

( على صةةةاحب العمل في حالة 78نصةةةت المادة ) 35/2003قانون العمل الصةةةادر بالمرسةةةوم السةةةلطاني رقم 

 تشغيله لحدث أو أكثر أن:

يها في هذا الفصةةل والتي يضةةع في محل العمل نسةةخة من األحكام الخاصةةة بتشةةغيل األحداث المنصةةوص عل -

 يصدر بها قرار من الوزير.

ا به أسماء األحداث وسنهم وتاريخ تشغيلهم. - ا مبينا  يحرر أوالا بأول كشفا

ا به سةةةةاعات العمل وفترات الراحة ومواعيد الراحة  - ا موضةةةةحا يضةةةةع في مكان العمل وبشةةةةكل ظاهر كشةةةةفا

 األسبوعية.

ا الدائرة المختصة بأسماء األحداث  -  قبل تشغيلهم واألشخاص الذي يستخدمهم لمراقبة عملهم.يبلغ مقدما

 

 المادة التاسعة والعشرون

 النصو  التمريعين التي تغطي حكم المادة السابقن. -

( على صةةةاحب العمل في حالة 78نصةةةت المادة ) 35/2003قانون العمل الصةةةادر بالمرسةةةوم السةةةلطاني رقم 

 تشغيله لحدث أو أكثر أن:

من األحكام الخاصةةة بتشةةغيل األحداث المنصةةوص عليها في هذا الفصةةل والتي يضةةع في محل العمل نسةةخة  -

 يصدر بها قرار من الوزير.

ا به أسماء األحداث وسنهم وتاريخ تشغيلهم. - ا مبينا  يحرر أوالا بأول كشفا

ا به سةةةةاعات العمل وفترات الراحة ومواعيد الراحة  - ا موضةةةةحا يضةةةةع في مكان العمل وبشةةةةكل ظاهر كشةةةةفا

  األسبوعية.

ا الدائرة المختصة بأسماء األحداث قبل تشغيلهم واألشخاص الذي يستخدمهم لمراقبة عملهم. -  يبلغ مقدما

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 حكام المصادق عليها من اإلتفاقية. األبقية التغطية التشريعية ل -
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النص  أن من اإلتفاقية، وذلك نظراا  27ية لحكم المادة لم يتسن للجنة التأكد من وجود تغطية تشريع -

الخاصة بعمل االت اإلصابة أثناء العمل وليس حاالت المرض أو الغياب حب الوارد في التقرير يتعلق

   األطفال. 

* * * 

 الُمصادق عليها غير اإلتفاقيات

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

و اء  – سةةلطنن ُعماظمظ  1971 ( لسةةنن 3 وصةةل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )

 في الرد ما يلي:

 

 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟على هل تم عرض االتفاقية  .1

   نعم 

 ل □

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ .2

 سلطاني.تصدق بموجب مرسوم 

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ .3

o   التصني 

 أخذ العلم 

o  إ  او التصني 

o  ةنج التصني 

 هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟ .4

    نعم 

 ل □

 يا ى تحنين هذه الص عااة. )نعم(، * في حالا اإل ااا ب
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 األنظمة والتشريعات الوطنية.عدم تطابق بعض مواد هذه االتفاقية مع 

هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيـووووـووووة حـووووـووووتى اآلن )سياسية،اقتصادية،  .5

 اجتماعية... الخ(؟

 ل م □

    ال 

 

هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سابقة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على االتفاقية  .6

 مستقبال؟

    نعم 

 ل □

 يا ى تننيم هذه التصع اة.)نعم(، حالا اإل ااا ب* في 

 زيادة الوعي باالتفاقية. -

 دراسة التشريعات الوطنية من قبل الجهات المعنية لموائمتها مع مواد االتفاقية تمهيداً للتصديق. -

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟ .7

    نعم 

 ل □

 يا ى تعضيح هذه اإل ااواة.)نعم(، * في حالا اإل ااا ب

 عرض االتفاقية على الجهات المعنية لدراستها.   

 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ .8

    نعم 

 ل □
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 يا ى اياا النصعص التي تم في ا الستاشاد.)نعم(، * في حالا اإل ااا ب

بإصوووودار نظام التأمينات االجتماعية على العمانيين العاملين  44/2013المرسوووووم السوووولطاني رقم 

 م.25/9/2013لحسابهم الخاص ومن في حكمهم الصادر بتاريخ 

 

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ه .9

 ل م □

    ال 

 

هل تم التنسووويق مع منظمات أصوووحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشووويا   .10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17مع ما تقضيه المادة )

    نعم 

 ل □

 يا ى اياا  أي المن ماة التي تم التنسي  م  ا.)نعم(، * في حالا اإل ااا ب

 ال توجد مالحظات.

 

 .الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير: دائرة المنظمات الدولية والعالقات الخارجية 

  :م2017التاريخ 

 البريد اإللكتروني  :maha.alalawi@manpower.gov.om 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول  وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات أخذ العلم بما جاء في التقرير، 

 دون التصديق على اإلتفاقية. 

 

* * * 
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 بشأن المرأة العاملة 1976( لعام  5اإلتفاقية العربية رقم )  -ب

و اء  –مظ سةةلطنن ُعماظ  1976( لسةةنن  5وصةةل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم ) 

 في الرد ما يلي:

 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟على هل تم عرض االتفاقية  .1

 نعم 

 ال 

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ .2

 تصدق بموجب مرسوم سلطاني.

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ .3

o  التصديق 

 أخذ العلم 

o تر اء التصديق 

o عدم التصديق 

 

 دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟ هل توجد صعوبات تشريعية تحول .4

 نعم 

 ال 

 ير ى تحديد هذه الصعوبات. )نعم(، في حالن اإل ابن ب 

 عدم تطابق بعض مواد هذه االتفاقية مع األنظمة والتشريعات الوطنية.

 

هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيـةةةـةةةة حـةةةـةةةتى اآلن )سياسية،اقتصادية،  .5

 الخ(؟اجتماعية... 

 نعم 

 ال 
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هل هناك تصةةةةورات لديكم للتغلب على الصةةةةعوبات سةةةةابقة الذكر، بهدف تسةةةةهيل التصةةةةديق على  .6

 االتفاقية مستقبال؟

 نعم 

 ال

 ير ى تقديم هذه التصورات.)نعم(، في حالن اإل ابن ب

 .زيادة الوعي باالتفاقية 

  االتفاقية تمهيداا للتصديق.دراسة التشريعات الوطنية من قبل الجهات المعنية لموائمتها مع مواد 

 

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟ .7

 نعم 

 ال

 ير ى تو يل هذه اإل راءات.)نعم(، في حالن اإل ابن ب

 عرض االتفاقية على الجهات المعنية لدراستها.

 

 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ .8

 نعم 

 ال 

 ير ى بياظ النصو  التي تم فيها االسترماد.)نعم(، في حالن اإل ابن ب

  35/2003الباب الخامس الفصل الثاني من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم. 

 ( بشأن األحول واألعمال والمناسبات التي يجوز تشغيل النساء 656/2011القرار الوزاري رقم )

 فيها ليال وشروط التشغيل.
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 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ه .9

 نعم 

 ال 

التقرير،تمشةةيا مع  . هل تم التنسةةيق مع منظمات أصةةحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا10

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

 نعم 

 ال

 .الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير: دائرة المنظمات الدولية والعالقات الخارجية 

  :م2017التاريخ 

 البريد اإللكتروني:  maha.alalawi@manpower.gov.om 
 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول  وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات أخذ العلم بما جاء في التقرير، 

 دون التصديق على اإلتفاقية. 

* * * 

 

 الحريات والحقوق النقابيةبشأن  1977 لعام ( 8 اإلتفاقية العربية رقم ) -ج

و اء  – سةةلطنن ُعماظمظ  1977 ( لسةةنن 8 وصةةل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )

 في الرد ما يلي:

 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟على هل تم عرض االتفاقية  .1

 نعم 

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ .2

 تصدق بموجب مرسوم سلطاني.
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 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ .3

 التصديق   □

 أخذ العلم 

 تر اء التصديق  □

 عدم التصديق  □

 تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟هل توجد صعوبات تشريعية  .4

 نعم 

 ال □

 ير ى تحديد هذه الصعوبات. )نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 عدم تطابق بعض مواد هذه االتفاقية مع األنظمة والتشريعات الوطنية.

 

 

هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيـةةةـةةةة حـةةةـةةةتى اآلن )سياسية،اقتصادية،  .5

 اجتماعية... الخ(؟

 نعم □

 ال 

 

هل هناك تصةةةةورات لديكم للتغلب على الصةةةةعوبات سةةةةابقة الذكر، بهدف تسةةةةهيل التصةةةةديق على  .6

 االتفاقية مستقبال؟

  نعم 

 ال □

 ير ى تقديم هذه التصورات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 زيادة الوعي باالتفاقية. -

 لموائمتها مع مواد االتفاقية تمهيداا للتصديق.دراسة التشريعات الوطنية من قبل الجهات المعنية  -
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 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟ .7

 نعم 

 ال □

 ير ى تو يل هذه اإل راءات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 عرض االتفاقية على الجهات المعنية لدراستها.   

 

 المتعلقة بالموضوع؟ هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم .8

 نعم 

 ال □

 

 ير ى بياظ النصو  التي تم فيها االسترماد.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 .35/2003الباب التاسع من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  -

بشةةةأن نظام تشةةةكيل وعمل وتسةةةجيل النقابات العمالية واالتحادات  570/2012قرار الوزاري إصةةةدار ال -

العمالية واالتحاد العام لعمال سةةلطنة عمان، حيث شةةمل على تعاريف وقوانين وصةةالحيات االتحاد العام 

 للعمال.

 

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ه .9

 نعم □

 ال 

 

إعدادكم لهذا التقرير، تمشيا مع هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم حين  .10

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

 نعم 
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 ير ى بياظ رأي المن مات التي تم التنسيق معها.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 حظات.ال توجد مال

  والعالقات الخارجية.الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير: دائرة المنظمات الدولية 

  :م2017التاريخ 

 البريد اإللكتروني  :maha.alalawi@manpower.gov.om 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول  وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات أخذ العلم بما جاء في التقرير، 

 دون التصديق على اإلتفاقية. 

* * * 

 المفاوضة الجماعيةبشأن  1979 لعام ( 11 اإلتفاقية العربية رقم ) -د

و اء  – سلطنن ُعماظمظ  1979 ( لسنن 11 وصل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )

 في الرد ما يلي:

 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ على هل تم عرض االتفاقية  .1

  نعم 

 ال □

 

 السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟من هي  .2

 تصدق بموجب مرسوم سلطاني.

 

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ .3

 التصديق  □

   أخذ العلم 

 تر اء التصديق □

 عدم التصديق □
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 هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟ .4

  نعم 

 ال □

 ير ى تحديد هذه الصعوبات. )نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 عدم تطابق بعض مواد هذه االتفاقية مع األنظمة والتشريعات الوطنية

 

 

هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيـةةةـةةةة حـةةةـةةةتى اآلن )سياسية، اقتصادية،  .5

 اجتماعية... الخ(؟ 

 نعم □

   ال 

هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سابقة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على  .6

 االتفاقية مستقبال؟ 

  نعم 

 ال □

 ير ى تقديم هذه التصورات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 زيادة الوعي باالتفاقية. -

 تمهيداا للتصديق.دراسة التشريعات الوطنية من قبل الجهات المعنية لموائمتها مع مواد االتفاقية  -

 

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟  .7

  نعم 

 ال □
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 ير ى تو يل هذه اإل راءات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 عرض االتفاقية على الجهات المعنية لدراستها. -

 

 

 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ .8

  نعم 

 ال □

 ير ى بياظ النصو  التي تم فيها االسترماد.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 .35/2003مكرراا من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  107إضافة المادة  -

بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية واإلضراب السلمي واإلغالق  294/2006إصدار القرار الوزاري رقم  -

ورقم  17/2007ورقم   380/2006أحكةةةامةةةه بةةةالقرارات الوزاريةةةة: رقم والةةةذي تم تعةةةديةةةل بعض 

 575/2013وآخرها رقم  189/2013

 

 

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ه .9

 نعم □

  ال 

 

التقرير، تمشةةيا  هل تم التنسةةيق مع منظمات أصةةحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا .10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17مع ما تقضيه المادة )

 نعم 

 ال □

 ير ى بياظ رأي المن مات التي تم التنسيق معها.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب
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 ال توجد مالحظات.

 

  الخارجية.الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير: دائرة المنظمات الدولية والعالقات 

  :م2017التاريخ 

 البريد اإللكتروني  :maha.alalawi@manpower.gov.om 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول  وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات أخذ العلم بما جاء في التقرير، 

 دون التصديق على اإلتفاقية. 

* * * 

 تأهيل وتشغيل المعوقينبشأن  1993 لعام ( 17 اإلتفاقية العربية رقم ) -ه

و اء  – سلطنن ُعماظمظ  1993 ( لسنن 17 وصل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )

 في الرد ما يلي:

 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ على هل تم عرض االتفاقية  .1

    نعم 

 ال □

 هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟من  .2

 تصدق بموجب مرسوم سلطاني.

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ .3

 التصديق  □

    أخذ العلم 

 تر اء التصديق □

 عدم التصديق □

 هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟ .4
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   نعم 

 ال □

 ير ى تحديد هذه الصعوبات. )نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 عدم تطابق بعض مواد هذه االتفاقية مع األنظمة والتشريعات الوطنية.

 

هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيـةةةـةةةة حـةةةـةةةتى اآلن )سياسية، اقتصادية،  .5

 اجتماعية... الخ(؟ 

 نعم □

   ال 

ة الذكر، بهدف تسةةةةهيل التصةةةةديق على هل هناك تصةةةةورات لديكم للتغلب على الصةةةةعوبات سةةةةابق .6

 االتفاقية مستقبال؟ 

  نعم 

 ال □

 ير ى تقديم هذه التصورات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 زيادة الوعي باالتفاقية. -

دراسةةةةةةةة التشةةةةةةةريعات الوطنية من قبل الجهات المعنية لموائمتها مع مواد االتفاقية تمهيداا  -

 للتصديق.

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على االتفاقية؟  .7

  نعم 

 ال □

 ير ى تو يل هذه اإل راءات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 عرض االتفاقية على الجهات المعنية لدراستها. -

 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ .8
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  نعم 

 ال □

 ير ى بياظ النصو  التي تم فيها االسترماد.)نعم(، ب * في حالن اإل ابن

سلطاني رقم من 17المادة  - صادر بالمرسوم ال والذي يلزم صاحب  2003 /35قانون العمل ال
العمل الذي يستخدم خمسين عامال فأكثر تعيين من ترشحه الدائرة المختصة من ذوي اإلعاقة 

 هم.المؤهلين مهنيا في األعمال التي تتناسب مع حاالت
% من إجمالي القوى 2والذي نص علي تشةةةةةةغيل  نسةةةةةةبة  125/2005 القرار الوزاري رقم -

 العاملة من أي مؤسسه أو شركه مسجله في القطاع الخاص تشغل خمسين عامال فأكثر.
والخاص بتشةةةةةجيع تشةةةةةغيل األشةةةةةخاص ذوي اإلعاقة حيث يتم  2006/ 362إصةةةةةدار القرار  -

 .غير معاقين في تشغيل العمانيين احتساب تشغيل شخص معاق واحد عن شخصين
 

 م.2008/  63إصدار قانون رعاية وتأهيل المعاقين بالمرسوم السلطاني رقم -
 بتشكيل اللجنة الوطنية لرعاية المعوقين. 1/2009إصدار القرار الوزاري رقم  -
بتشةةةةةةةكيل فريق عمل يختص بمراجعة بيانات األشةةةةةةةخاص  229/2013القرار الوزاري رقم  -

 المسجلين كباحثين عن عمل في سجالت الهيئة العامة لسجل القوى العاملة.المعاقين 
إنشاء فريق مشترك مع وزارة التنمية يعمل على استقبال الباحثين عن عمل من ذوي اإلعاقة  -

  وعرض فرص العمل عليهم وتوجيههم.

 تفاقية؟ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االه .9

 نعم  □

   ال 

هل تم التنسةةيق مع منظمات أصةةحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشةةيا  .10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17مع ما تقضيه المادة )

  نعم 

 ال □

 ير ى بياظ رأي المن مات التي تم التنسيق معها.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 توجد مالحظات.ال 

 .الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير: دائرة المنظمات الدولية والعالقات الخارجية 

  :م2017التاريخ 

 البريد اإللكتروني  :maha.alalawi@manpower.gov.om 
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول  وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات أخذ العلم بما جاء في التقرير، 

 دون التصديق على اإلتفاقية. 

* * * 

 

 دولة الكويت  .5   

 

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها

 تأهيل وتشغيل المعوقينبشأن  1993 لعام (17اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

و اء  – دولن الكويتمظ  1993 ( لسةةةةنن17االتفاتين العربين رتم )وصةةةةل مكتب العمل العربي تقرير حول 

 في الرد ما يلي:

 القسم األول

 بيانات عامة 

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

 المعوقين. وتشغيل تأهيلبشأن  1993لسنة 

 .2013لسنن  65القانوظ رتم 

يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصوص التشريعية السارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقية،  -2

 –اللوائح  –وكذلك بيان التطبيق العملي لتلك النصةةةةةوص التشةةةةةريعية )القرارات الوزارية 
 الخ(.

في شةةةأا حنعق األشةةةخاص ذ ي اإلةاقا  لئحتج التن يميا الصةةةاد ة  2010لسةةةنا  8النالعا  قم      

 .2017ك7ك9اتا يع  2017لسنا  210االناا   قم 

 

يرجى بيان النص التشةةةةةةةريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصةةةةةةةادق عليها قوة النفاذ  -3
بمجرد التصةةةةديق عليها مع بيان مرتبة االتفاقيات المصةةةةادق عليها بالنسةةةةبة للتشةةةةريعات 

 الداخلية.
المعاهدات بمرسةةةةةةوم ويبلغها م لس اامن فورا، مظ الدسةةةةةةتور الكويتي )يبرم اامير  70المادة      

 وتكوظ للمعاهدة توة القانوظ بعد ابرامها والتصديق عليها ونمرها في ال ريدة الرسمين(.
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دادكم  هل تم التنسةةةةيق مع منظمات أصةةةةحاب األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين أع -4
ا مع أحكام المادة ) اتفاقيات وتوصةةةةةةةيات العمل  ( من نظام17لهذا التقرير؟ وذلك تمشةةةةةةةيا

 العربية.
 نعم 

 ال

 في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى ذكر المنظمات التي تم التنسيق معها.

 .غرفن ت ارة وصناعن الكويت ممثال اصحاب العمل -

  .االتحاد العام لعمال الكويت ممثال للعمال -

 

 القسم الثاني

 التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية

 األولىالمادة 

بعض تدراته ال سدين أو الحسين أو الذهنين نتي ن  فيمظ نق   يعاني الذيالمعوه هو المخ  

أو االستمرار به  العمل،أدة لع اه كليا أو  ائيا عظ  وراثيأو عامل  خلقيمرض أو حادث أو سبب 

ويحتاج  حياة،ال فيوكذل  أ عف تدرته على القيام بإحدة الو ائف ااساسين ااخرة  فيه، الترتيأو 

 الم تمع. فيتلى الرعاين والتأهيل مظ أ ل دم ه أو تعادة دم ه 

 يرجى بيان ما يلي:

  هل تتضمن تشريعاتكم تعريفا للمعوق؟ 

 نعم 

 ال

 .يرجى بيان النص التشريعي المؤيد لذلك 

في مأظ حقوه اامخا  ذوي اإلعاتن،  2010لسنن  8( مظ القانوظ رتم 1المادة )     

اإلعاتن: كل مظ يعاني اعتالالت دائمن كلين أو  ائين تؤدي تلى تصور في تدراته المخ  ذو 

البدنين أو العقلين أو الحسين تد تمنعه مظ تأميظ مستلامات حياته أو المماركن بصورة كاملن 

 وفعالن في الم تمع على تدر المساواة مع اآلخريظ.
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 المادة الثانية

تهدف تلى االستفادة مظ  علمين،مرة مبنين على أسس تأهيل المعوتيظ هو عملين من من ومست

تكفل تحقيق  ماملن،ويتم تو يهها وتنميتها عبر برامج تأهيلين  المعوه،القدرات المتاحن لدة 

 بيئته الطبيعين. فيبما يساعده على االندماج  اادائين،أعلى مستوة لقدراته 

  يرجى بيان ما يلي:

  التشريعات النافذة.آلية تأهيل المعوقين وفق 

في مأظ حقوه اامخا  ذوي اإلعاتن  2010لسنن  8( مظ القانوظ رتم 12المادة )     

( مظ القانوظ ذاته )مرفق( لدة الهيئن مؤسسات تأهيلين تابعن لها 17-13باإل افن تلى المواد )

ى تدارة تقدم خدمات تأهيلين لذوي اإلعاتن المديدة بمو ب ترخي  مظ الهيئن، باإل افن تل

 التأهيل المهني التي تمرف على اتتراح وتنفيذ خطن التدريب واإلعداد المهني لذوي اإلعاتن.

 المادة الثالثة

تمغيل المعوتيظ هو عملين استفادة مظ طاتاتهم المتاحن، لتمكينهم مظ الحصول على عمل يتناسب 

  فيه. والترتيواالستمرار به  تدراتهم،مع 

  يرجى بيان ما يلي:

  كيفية تنظيم تشغيل المعوقين في دولتكم الموقرة؟ 

حقوه اامخا  ذوي اإلعاتن  في مأظ 2010لسنن  8( مظ القانوظ.. رتم 17-13المواد )     

)مرفق(، في القطاع الحكومي تم تقديم الطلب عظ طريق ديواظ الخدمن المدنين الذي يعطي 

الدراسي أما في القطاع الخا  تم التقديم ااولوين في تمغيل المعاتيظ كل حسب تعاتته ومؤهله 

 عظ طريق هيكلن القوة العاملن وتم المقابلن والتو يف حسب نوع ودر ن اإلعاتن.

 المادة الرابعة

مظ  تدر ممكظيقصد بإدماج المعوتيظ تكسابهم مهارات تساعدهم على التكيف مع بيئتهم بأكبر 

  السهولن.

  يرجى بيان ما يلي:
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 الوطني برامج إلدماج المعوقين واكسابهم مهارات للتكيف مع البيئة؟هل يتضمن تشريعكم  -1

 نعم 

 ال

 

 ذه البرامج وشروط االستفادة منها.يرجى تزويدنا بنماذج له -2

ممروع الدمج الم تمعي: و ع مفهوم ا رائي وا ل لعملين دمج ذوي اإلعاتن في      

المختلفن والصعوبات التي توا ه الم تمع وتو يل كيفين دمج اإلعاتن م تمعيا في الم االت 

عملين الدمج وأي ا و ع تصور ا رائي لمراحل دمج ذوي اإلعاتن ومسئولين ال هات 

 الحكومين عظ التنفيذ.

دمج الطالب مظ ذوي اإلعاتن مع الطلبن ااسوياء، الدمج الو يفي لذوي اإلعاتن تما بإدارة 

 التأهيل أو بالدورات التدريبين.

 المادة الخامسة

 : يلييصنف المعوتوظ حسب سبب اإلعاتن كما 

  جسديا:)أ( المعوقون 

 هم اامخا  الذيظ يوا هوظ تعاتن فى حركتهم الطبيعين نتي ن خلل أو مرض أو عاهن.

ا:   )ب( المعوقون حسيا

 هم اامخا  الذيظ نقصت تدراتهم الحسين لو يفن ع و أو أكثر لديهم. 

ا:)ج( المعوقون    ذهنيا

 الربط،أو  يؤثر على عمليات اإلدرا  الذهنين،تدراتهم  فيخا  الذيظ يعانوظ مظ نق  هم اامةة     

  .أو االستنتاج لديهم

  يرجى بيان ما يلي:

  .هل تتضمن تشريعاتكم تعريف ألنواع اإلعاقة 

 نعم
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 ال 

 بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. يرجى 

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

 

 المادة السادسة

تقوم كل دولن بالتعاوظ والتنسيق مع أصحاب العمل والعمال بو ع سياسات خاصن برعاين المعوتيظ 

  السياسات.الم تمع، وتقوم بتحديد ال هن المختصن بتنفيذ هذه  في وتأهيلهم وتمغيلهم بما يمكنهم مظ أداء دورهم

  يرجى بيان ما يلي:

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

 في مجال رسم السياسة الخاصة بالمعوقين.

 نعم 

 ال

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

 رعاية / تأهيل / تشغيل؟

ممروع التنسيق وبناء القدرات لمؤسسات الم تمع المدني العاملن في م ال اإلعاتن      

والتنسيق بيظ  هود مؤسسات الم تمع المدني ومساندتها لبناء تدراتها المهنين والتن يمين، حيث 

المعنين المراحل التدريبين والتكفيلين، تلتام ال هات الحكومين تحدد الهيئن باإلتفاه مع ال هن 

% مظ 4عامال كويتيا على ااتل باستخدام نسبن  50وااهلين والقطاع النفطي التي تستخدم 

 اامخا  ذوي اإلعاتن المؤهليظ مهنيا.

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

 نعم 

 ال

  ،)تحديد هذه الجهات. يرجىفي حالة الجابة ب)نعم 

 الهيئن العامن لمئوظ ذوي اإلعاتن. -
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 ديواظ الخدمن المدنين. -

 برنامج تعادة هيكلن القوة العاملن وال هاا التنفيذي للدولن. -

 المادة السابعة

تكفل تيام أصحاب ااعمال باتخاذ التدابير الخاصن باامظ  التيتتخذ كل دولن اإل راءات 

 التيمعدات وأدوات اإلنتاج  فيوكذل  ت راء التحويرات الالامن  المهنين،والسالمن  الصناعي

 عملهم.ويسهل عليهم أداء  حمايتهم،بما يؤمظ  المعوتوظ،يعمل عليها 

  يرجى بيان ما يلي:

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

 النسبة للمعوقين؟ب

 نعم 

 ال

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

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

 العمل ويسهل عليهم أداء العمل؟

 نعم 

 ال

  ،)موافاتنا بها.  يرجىفي حالة الجابة ب)نعم 

ين  على  2010لسنن  8( مظ تانوظ حقوه اامخا  ذوي اإلعاتن رتم 15المادة )     

"تلتام  هات العمل المختلفن بتحديد المهظ والو ائف الماغرة لألمخا  ذوي اإلعاتن وفقا 

لديواظ الخدمن المدنين والهيئن وبنامج تعادة لتخصصاتهم وتقديم بيانا دوريا بذل  كل ستن أمهر 

الهيكلن للقوة العاملن وال هاا التنفيذي للدولن، وي ب على  هن العمل اتخاذ كافن الترتيبات 

 .التيسيرين وت هيا بيئن العمل المناسبن لتمكينهم مظ االندماج في بيئن العمل )مرفق(

 المادة الثامنة
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العام للسكاظ، باستقصاء المعلومات اإلحصائين عظ عدد  تقوم كل دولن، عند ت راء التعداد

المسوحات والدراسات لتحديد  المعوتيظ، وفئاتهم، وأسباب وأنواع تعاتتهم، وتسعى تلى ت راء

  وعواملها.والتعرف على أسبابها  ال اهرة،ح م هذه 

  يرجى بيان ما يلي:

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

 نعم 

 ال

 تزويد مكتب العمل العربي بنسخ منها. يرجىإن وجدت مثل هذه اإلحصائيات والبيانات،  -2

 )مرفق اإلحصائية(.

 المادة التاسعة

رعاين وتأهيل المعوتيظ ومحو أميتهم،  فيتتولى الدولن وفقا إلمكانياتها المسئولين ااساسين 

 هذا الم ال. فيوتعمل على تم يع ودعم المؤسسات غير الحكومين العاملن 

  يرجى بيان ما يلي:

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

 نعم 

 ال

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

 أميتهم؟ومحو 

 نعم 

 ال

 بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. يرجى 

تن  على "تلتام الحكومةةن بتقةةديم الخةةدمةةات التعليميةةن  2010لسةةةةةةةنةةن  8( مظ القةةانوظ رتم 9المةةادة )

ولفئتي بطيئي التعلم وصةةةعوبات التعلم على تدم والتربوين والوسةةةائل التعليمين لألمةةةخا  ذوي اإلعاتن 

والترتيبات المسةةةةةةةاواة مع اآلخريظ في التعليم، مع مراعاة االحتيا ات الخاصةةةةةةةن مظ االتصةةةةةةةال واللغن 
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التيسةةةةيرين الالامن، وتوفير الكوادر التربوين والمهنين المتخصةةةةصةةةةن لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافا 

بارات االعتماد التي تقدمها  .المادين والمعنوين ين أو اخت بارات التعليمين والمهن ويراعى في كافن االخت

صةةةةةةةعوبات التعلم وبطئي التعلم، وتلتام ال هات الحكومين أو ااهلين حقوه واحتيا ات ذوي اإلعاتن و

الحكومن بتوفير الوسةةةائل السةةةمعين والمرئين الالامن وال ةةةمانات الكافين لخلق مناخ مقبول لمسةةةاعدتهم 

وتقوم واارة التربيةةن بتوفير دورات تةةدريبيةةن لكةةافةةن المعلميظ في المةةدارس  .على اسةةةةةةةتكمةةال تعليمهم

ء التعلم وكيفين التعامل معها حسةةةةةب احتيا ات كل الحكومين الكتمةةةةةاف حاالت صةةةةةعوبات التعلم وبطي

كما تتكفل الهيئن بتكاليف االختبارات الخاصن بتقييم بطيئي التعلم وصعوبات التعلم، على أظ تلتام  .منها

 .واارة التربين بتوفير المراكا المتخصصن بهذه االختبارات مظ تاريخ العمل بهذا القانوظ

 القانوظ:مظ ذات  15-14-13والمواد 

  13المادة رقم 
تحدد الهيئن باالتفاه مع ال هن المعنين المراحل التدريبين والتأهيلين ومروط تبول اامخا  ذوي  

كما  .اإلعاتن بمراكا التأهيل والتدريب والحاالت التي ي وا فيها اإلعفاء مظ بعض هذه المروط
المدنين وبرامج تعادة هيكلن القوة  تقوم باعتماد مهادات التأهيل المهني وتقيد بديواظ الخدمن

العاملن وال هاا التنفيذي، تعطي لهم أولوين التعييظ في الو ائف والمهظ على أظ يراعى في ذل  
 .  تواعـد تحديد در ن التعييظ ومروط مغل الو ائف المقررة تانونا

 
 

 14المادة رقم 
تستخدم خمسيظ عامال  كويتيا  على ااتل تلتام ال هات الحكومين وااهلين والقطاع النفطي التي  

% مظ العامليظ الكويتييظ 4باستخدام نسبن مظ اامخا  ذوي اإلعاتن المؤهليظ مهنيا  ال تقل عظ 
وال ي وا اي مظ هذه ال هات رفض تعييظ المرمحيظ مظ اامخا  ذوي اإلعاتن للعمل  .لديها

رامج تحفياين ل هات العمل التي تو ف ما وتوفر الدولن ب .لديها دوظ سبب مقبول خالف اإلعاتن
يايد عظ النسب المحددة مظ ذوي اإلعاتن، وي وا للحكومن تقديم الدعم المادي لل هات التي 
 .تت اوا هذه النسب، ويصدر بمروط الدعم ترار مظ السلطن المختصن بناء على عرض الهيئن

 
 

  15المادة رقم 
والو ائف الماغرة لألمخا  ذوي اإلعاتن وفقا   تلتام  هات العمل المختلفن بتحديد المهظ

لتخصصاتهم وتقدم بيانا  دوريا  بذل  كل ستن أمهر لديواظ الخدمن المدنين والهيئن وبرنامج تعادة 
وي ب على  هن العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرين وت هيا  .هيكلن القوة العاملن وال هاا التنفيذي

 .االندماج في بيئن العمل بيئن العمل المناسبن لتمكينهم مظ
في مأ،  وابط ومروط الحصول على موافقن الهيئن لفتل ح انات ومدارس  146القرار تم 
  ديدة.

 المادة العاشرة



518 

  
 

تكفل تعداد وتدريب العناصر الفنين الالامن والمؤهلن للتعامل  التيتتخذ كل دولن اإل راءات 

 .مع المعوتيظ بطريقن علمين سليمن والتفاعل

 

 

  يرجى بيان ما يلي:

  هل تتولى الحكومة أو جهات أخري إعداد وتدريب العناصر الفنية المؤهلة للتعامل مع

 علمية سليمة؟ المعوقين بطرق

 نعم 

 ال

 المادة الحادية عشرة

 المعوتيظ.تقوم كل دولن بإصدار التمريعات المن من لرعاين وتأهيل وتمغيل 

  يرجى بيان ما يلي:

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

 نعم 

 ال

 بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. يرجى 

بمةةةةةأ، حقوه اامةةةةةخا  ذوي اإلعاتن  2010لسةةةةةنن  8( مظ القانوظ رتم 17-13المواد مظ )

 )مرفق(.

 المادة الثانية عشرة

بالنسبن  الحكومن،المؤسسات الحكومين وغير  فييكفل تمريع كل دولن تمغيل عدد مظ المعوتيظ 

 يحددها التمريع المحلى.  التيالمئوين والمروط 

  يرجى بيان ما يلي:

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

 ال

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

  14المادة رقم 

تلتام ال هات الحكومين وااهلين والقطاع النفطي التي تستخدم خمسيظ عامال  كويتيا  على ااتل      

% مظ العامليظ الكويتييظ 4باستخدام نسبن مظ اامخا  ذوي اإلعاتن المؤهليظ مهنيا  ال تقل عظ 

المرمحيظ مظ اامخا  ذوي اإلعاتن للعمل لديها وال ي وا اي مظ هذه ال هات رفض تعييظ  .لديها

وتوفر الدولن برامج تحفياين ل هات العمل التي تو ف ما يايد عظ  .دوظ سبب مقبول خالف اإلعاتن

النسب المحددة مظ ذوي اإلعاتن، وي وا للحكومن تقديم الدعم المادي لل هات التي تت اوا هذه النسب، 

 .ن المختصن بناء على عرض الهيئنويصدر بمروط الدعم ترار مظ السلط

 المادة الثالثة عشرة

يحدد تمريع كل دولن ال وابط الكفيلن بتطبيق مبدأ تكافؤ الفر  فى العمل بيظ المعوتيظ 

 كما يكفل تطبيق هذا المبدأ بيظ ال نسيظ مظ المعوتيظ. والمؤهالت،وغيرهم عند تساوة القدرات 

  يرجى بيان ما يلي:

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

 المعوقين وغيرهم عند تساوى القدرات والمؤهالت؟

 نعم 

 ال

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

 تساوى القدرات والمؤهالت؟

 نعم 

 ال

 لك.بيان النصوص التشريعية الدالة على ذ يرجى 

 بمأظ حقوه اامخا  ذوي اإلعاتن. 2010لسنن  8( مظ القانوظ رتم 15-14المادتيظ )
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  14المادة رقم 
تلتام ال هات الحكومين وااهلين والقطاع النفطي التي تستخدم خمسيظ عامال  كويتيا  على ااتل  

العامليظ الكويتييظ % مظ 4باستخدام نسبن مظ اامخا  ذوي اإلعاتن المؤهليظ مهنيا  ال تقل عظ 
وال ي وا اي مظ هذه ال هات رفض تعييظ المرمحيظ مظ اامخا  ذوي اإلعاتن للعمل  .لديها

وتوفر الدولن برامج تحفياين ل هات العمل التي تو ف ما  .لديها دوظ سبب مقبول خالف اإلعاتن
ي لل هات التي يايد عظ النسب المحددة مظ ذوي اإلعاتن، وي وا للحكومن تقديم الدعم الماد

 .تت اوا هذه النسب، ويصدر بمروط الدعم ترار مظ السلطن المختصن بناء على عرض الهيئن

 
  15المادة رقم 

تلتام  هات العمل المختلفن بتحديد المهظ والو ائف الماغرة لألمخا  ذوي اإلعاتن وفقا   

المدنين والهيئن وبرنامج لتخصصاتهم وتقدم بيانا  دوريا  بذل  كل ستن أمهر لديواظ الخدمن 

وي ب على  هن العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرين  .تعادة هيكلن القوة العاملن وال هاا التنفيذي

 .وت هيا بيئن العمل المناسبن لتمكينهم مظ االندماج في بيئن العمل

 المادة الرابعة عشرة

اا هاة  فيوالمهظ يكفل تمريع كل دولن تعطاء ااولوين للمعوتيظ لمغل بعض الو ائف 

  وتمكانياتهم.تتالءم مع تدراتهم  التي الحكومين،الحكومين وغير 

  يرجى بيان ما يلي:

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

 األجهزة الحكومية وغير الحكومية التي تتالءم مع قدراتهم وإمكانياتهم؟

 نعم 

 ال

 بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. يرجى 

 بمأظ حقوه اامخا  ذوي اإلعاتن. 2010لسنن  8( مظ القانوظ رتم 15-14-13المادتيظ )

  13المادة رقم 
تحدد الهيئن باالتفاه مع ال هن المعنين المراحل التدريبين والتأهيلين ومروط تبول اامخا  ذوي      

كما تقوم  .والتدريب والحاالت التي ي وا فيها اإلعفاء مظ بعض هذه المروطاإلعاتن بمراكا التأهيل 
باعتماد مهادات التأهيل المهني وتقيد بديواظ الخدمن المدنين وبرامج تعادة هيكلن القوة العاملن وال هاا 
ن التنفيذي، تعطي لهم أولوين التعييظ في الو ائف والمهظ على أظ يراعى في ذل  تواعـد تحديد در 

 .  التعييظ ومروط مغل الو ائف المقررة تانونا

  14المادة رقم 
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تلتام ال هات الحكومين وااهلين والقطاع النفطي التي تستخدم خمسيظ عامال  كويتيا  على ااتل  
% مظ العامليظ الكويتييظ 4باستخدام نسبن مظ اامخا  ذوي اإلعاتن المؤهليظ مهنيا  ال تقل عظ 

اي مظ هذه ال هات رفض تعييظ المرمحيظ مظ اامخا  ذوي اإلعاتن للعمل وال ي وا  .لديها
وتوفر الدولن برامج تحفياين ل هات العمل التي تو ف ما  .لديها دوظ سبب مقبول خالف اإلعاتن

يايد عظ النسب المحددة مظ ذوي اإلعاتن، وي وا للحكومن تقديم الدعم المادي لل هات التي 
 .در بمروط الدعم ترار مظ السلطن المختصن بناء على عرض الهيئنتت اوا هذه النسب، ويص

  15المادة رقم 

تلتام  هات العمل المختلفن بتحديد المهظ والو ائف الماغرة لألمخا  ذوي اإلعاتن وفقا   

لتخصصاتهم وتقدم بيانا  دوريا  بذل  كل ستن أمهر لديواظ الخدمن المدنين والهيئن وبرنامج 

وي ب على  هن العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرين  .القوة العاملن وال هاا التنفيذيتعادة هيكلن 

 .وت هيا بيئن العمل المناسبن لتمكينهم مظ االندماج في بيئن العمل

 المادة الخامسة عشرة

وغير القادريظ على  المديدة،اإلعاتن  ذويتسعى كل دولن إلتامن الورش المحمين للمعوتيظ مظ 

 . حركن العمل فياالنخراط 

  يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد ورش عمل خاصة بالمعوقين من ذوي اإلعاقة الشديدة؟ 

 نعم

 ال 

 المادة السادسة عشرة

، وعلى دعم هذه  معيات تعاونين تنتا ين خاصن بهمتعمل كل دولن على تم يع المعوتيظ لتأسيس 

  المتاحن.ال معيات بمختلف الوسائل 

  يرجى بيان ما يلي:

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

 دولتكم الموقرة؟

 نعم

 ال 

  هل تدعم الحكومة جمعيات المعوقين التعاونية اإلنتاجية؟ -2
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 نعم

 ال 

  ،)الدعم؟ هذا نوع هو مافي حالة اإلجابة ب)نعم 

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

 المادة السابعة عشرة

تعمل كل دولن على تم يع المعوتيظ إلتامن مماريع تنتا ين صغيرة يديرونها بأنفسهم أو 

 مختلف الوسائل المتاحن.وعلى دعم هذه المماريع ب آخريظ،بالمماركن مع 

  يرجى بيان ما يلي:

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

 مع آخرين؟

 نعم 

 ال

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

ممغل للتأهيل المهني والحرفي إلتاحن ( لذوي اإلحتيا ات الخاصن وهو 21افتتاح مركا )     

الفرصن لهذه الفئن إلثبات الذات وتحقيق الر ا النفسي عظ طريق العمل في الحرف اليدوين 

 والمهنين وهو ااول في المره ااوسط.

 المادة الثامنة عشرة

عملهم  فييستخدمها المعوتوظ  التيتتخذ كل دولن اإل راءات الالامن إلعفاء أدوات اإلنتاج 

 مظ الرسوم ال مركين أو مظ  اء منها.

  يرجى بيان ما يلي:

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

 من الرسوم الجمركية، وهل اإلعفاء شامل أم جزئي؟

 مامل                                                  نعم 
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 ائي                                                    ال  

 النصوص التشريعية الدالة على ذلك.بيان  يرجى 

 المادة التاسعة عشرة

وتقديم  للمعوتيظ، والبصرين،الحركين والسمعين  التعوي ين،تعمل كل دولن على توفير المعينات 

 التسهيالت الالامن لغير القادريظ للحصول عليها. 

  يرجى بيان ما يلي:

  هل توفر الحكومة المعينات التعويضية، الحركية والسمعية والبصرية للمعوقين؟ 

 نعم 

 ال

 بيان اإلجراءات والتسهيالت التي تغطي المطلوب في هذه المادة.  يرجى 

تعفى مظ الرسوم وال رائب بأنواعها اادوات واا هاة التأهيلين والتعوي ين ومركبات      

الم هاة إلستخدام اامخا  ذوي اإلعاتن، كما تاود الهيئن اامخا  ذوي اإلعاتن اافراد 

 باا هاة التعوي ين الالامن م انا وفقا لتقرير الل نن الفنين المختصن.

 المادة العشرون

  محليا.تعمل كل دولن على تم يع صناعن المعينات التعوي ين 

  يرجى بيان ما يلي:

  لتشجيع الصناعة المحلية للمعينات التعويضية للمعوقين؟هل يوجد برامج وخطط 

 نعم

 ال 

 المادة الحادية والعشرون

تصدر كل دولن التمريعات الالامن لتسهيل حركن وتنقل المعوتيظ أثناء العمل عند تتامن المنمآت 

 منها.وتعمل على ت راء التحويرات ال رورين على القائم  ال ديدة،
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  يرجى بيان ما يلي:

 تتضمن تشريعاتكم االجراءات الالزمة لتسهيل حركة وتنقل المعوقين أثناء العمل عند  هل

 إقامة المنشآت الجديدة؟

 نعم 

 ال

 بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. يرجى 

   2010لسنة  8من القانون رقم  20المادة رقم 

عامن االسةةةتخدام التقيد بالتصةةةميم تلتام ال هات الحكومين وااهلين في تنمةةةاء المرافق والمباني      

 .( مظ هذا القانوظ1العام الممار تليه في المادة )

 المادة الثانية والعشرون

العمل، وتتاحن الفرصن  فيتتخذ كل دولن اإل راءات ال رورين للحيولن دوظ تهميش دور المعوتيظ 

  تدراتهم. ظعللتعبير لهم 

  يرجى بيان ما يلي:

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

 نعم 

 ال

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

 نعم 

 ال

 المادة الثالثة والعشرون
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على كل دولن تمةةةةةةة يع من مات العمال على تخصةةةةةةةي  وتكييف  اء مظ أنمةةةةةةةطتها  ينبغي

بما يتالءم مع  روف  المعوتيظ،الخدمين والتعاونين واال تماعين لرعاين أع ةةةائها مظ العمال 

 تعاتتهم. 

 يرجى بيان ما يلي:

هل تشةةةةةجع حكومة دولتكم الموقرة منظمات العمال على االهتمام بالمعوقين وإشةةةةةراكهم في  -1

 أنشطتها المتنوعة؟ وتخصيص جزء من أنشطتها لخدمة المعوقين؟

 نعم 

 ال

يرجى بيةةان نوع الخةةدمةةات التي تقةةدمهةةا النقةةابةةات للمعوقين، ومةةدى مالءمتهةةا مع ظروف  -2

 إعاقتهم.

تساهم النقابات في تدماج المعاه في الم تمع وذل  مظ خالل اانمطن الريا ين والثقافين      

تماعين المتخصةةةصةةةن لفئن المعاتيظ حيث تقوم بصةةةقل وتنمين مهارات والرعاين النفسةةةين واإل 

المعاه مظ خالل الممةةةةةاركن في اانمةةةةةطن الدينين والفنين والثقافين واإل تماعين والريا ةةةةةين، 

باإل ةةافن تلى تنمين مواهب ااع ةةاء المعاتيظ وتمةة يع روح القيادة مظ خالل توفير  روف 

 مالئمن لهم.

 والعشرونالمادة الرابعة 

 م انا ،يحدد تمريع كل دولن اإل راءات الكفيلن بتمكيظ المعوه مظ استخدام المواصالت العامن 

 مخف ن.أو بأسعار 

 يرجى بيان ما يلي:

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

 لها؟ 

 نعم 

 ال

 بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. يرجى 
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  2010لسنة  8من القانون رقم  37المادة رقم 
 يعفى المخ  ذو اإلعاتن مظ دفع الرسوم الحكومين مقابل الخدمات العامن.

 

 

 المادة الخامسة والعشرون

 المخصيكفل تمريع كل دولن تعفاء المعوه  سديا عند استيراده سيارة محورة الستخدامه ي

مظ دفع رسومها ال مركين كليا أو  ائيا ، ويمنل هذا االمتياا بصورة دورين تحددها التمريعات 

 المحلين. 

 يرجى بيان ما يلي:

هل تنص تشريعاتكم على إعفاء جمركي خاص بالمعوق عند استيراده سيارة محورة  -1

 الستخدامه الشخصي؟

 نعم 

 ال

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

  كامل 

  ائي

  :نسبته 

 بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. يرجى 

   2010لسنة  8من القانون رقم  44المادة رقم 
تعفى مظ الرسوم وال رائب بأنواعها اادوات واا هاة التأهيلين والتعوي ين ومركبات اافراد  

اامخا  ذوي اإلعاتن كما تعمل الحكومن على تاويد  .الم هاة الستخدام اامخا  ذوي اإلعاتن
 .باا هاة التعوي ين الالامن لهم م انا وفقا  لتقرير الل نن الفنين المختصن

 

 ة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:* وبدراس

 من اإلتفاقية.  20،  18،  16،  15 ، 6،  5 التغطية التشريعية ألحكام الموادعدم  -

 . اإلتفاقيةالتغطية التشريعية لبقية أحكام  -

* * * 
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 عمل األحداثبشأن  1996 لعام (18اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

و اء  – دولن الكويتمظ  1996 ( لسةةةةنن18وصةةةةل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )

 في الرد ما يلي:

 القسم األول

 بيانات عامة 

( 18على االتفاقية العربية رقم )يرجى بيان النص التشووووريعي الذي صوووودقت بموجبه دولتكم الموقرة  -1

 .عمل األحداثبشأن  1996لسنة 

بمأظ عمل ااحداث  18بالموافقن على االتفاتين العربين رتم  1999لسنن  129المرسوم رتم 

 )مرفق(.

وكذلك بيان يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصوووص التشووريعية السووارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقية،  -2

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

 م في مأظ حقوه الطفل )مرفق(2015لسنن  21تانوظ رتم 

 م بإصدار تانوظ ااحداث )مرفق(2015لسنن  111تانوظ رتم 

ااهلي والنفطي. م في مةةةةةةةأظ تن يم العمل في القطاعيظ 2015ه لسةةةةةةةنن /839القرار االداري رتم 

 .)مرفق(

 م بمأظ العمل في القطاع ااهلي )مرفق(2010لسنن  6القانوظ رتم 

 

يرجى بيان النص التشةةةةةةةريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصةةةةةةةادق عليها قوة النفاذ بمجرد  -3

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

 ( مظ دستور دولن الكويت )مرفق(70) المادة

دادكم لهذا  هل تم التنسةةةةةةةيق مع منظمات أصةةةةةةةحاب األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين أع -4

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

 نعم 

 ال

 التنسيق معها.في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجي ذكر المنظمات التي تم 
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 غرفن ت ارة وصناعن الكويت ممثال  اصحاب ااعمال االتحاد العام لعمال الكويتي ممثال  للعمال.

 

 القسم الثاني

 "التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية"

 أوالا: نطاق التطبيق 

 المادة األولى 

أتم الثالثن عمرة ولم يكمل الثامنن  يقصد بالحدث في م ال تطبيق احكام هذه االتفاتين المخ  الذي -1

 عمرة مظ عمره، سواء كاظ ذكرا  أو أنثى.

 يح ر عمل مظ لم يتم سظ الثالثن عمرة مظ عمره. -2

 تحدد ال هات المختصن في كل دولن اإل راءات الالامن للتحقق مظ سظ الحدث. -3

 يرجى بيان ما يلي:

 "الطفل" في التشريع.المقصود بالحدث  -

 بلغ الرابعن عمرة مظ عمرة ولم يت اوا الثامنن عمر.كل ذكر أو أنثى 

 السن المسموح لصاحبه بالعمل عند بلوغه. -

م تن  على يح ر تمغيل مظ يقل سنهم عظ خمس عمرة 2010لسنن  6( مظ تانوظ العمل رتم 19المادة )

 سنن ميالدي )مرفق(.

 اإلجراء المطلوب للتحقق من السن عند االلتحاق بالعمل. -

يعتد في تحديد سظ الحدث بمهادة الميالد الرسمين أو أي  2015لسنن  111تانوظ ااحداث رتم  مظ 3المادة 

 اثبات مخصي رسمي آخر... )مرفق(.

 النصوص التشريعية التي تحدد سن الحدث "الطفل" فيما يتعلق بالعمل. -

تن  على "خمس عمرة سنن حتى ثماني عمرة سنن يسمل لهم بالعمل  – 4( مظ تانوظ الطفل رتم 2المادة )

 وفق تانوظ العمل بمروط و وابط.

تن  على "يح ر تمغيل مظ يقل سنهم عظ خمس عمرة سنن  2010لسنن  6( مظ تانوظ العمل رتم 6المادة )

 ميالدين )مرفق(.
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 المادة الثانية

 نمطن االتتصادين. تطبق هذه االتفاتين على عمل ااحداث في  ميع اا -1

مع مراعاة الحد اادنى لسظ ااحداث ي وا استثناء ااعمال الاراعين غير الخطرة وغير ال ارة  -2

بالصحن مظ تطبيق عدد مظ أحكام هذه االتفاتين، وذل  وفق ال وابط التي تحددها السلطن المختصن في 

 كل دولن. 

 يرجى بيان ما يلي:

التي يمنع عمل األطفال فيها وهل يوجد بعض االستثناءات في إطار هل يتم تحديد األنشطة االقتصادية  -

 سن معين؟

 نعم 

 ال

هل يوجد استثناء لألطفال بعد الثالثة عشر للعمل في الزراعة؟ وما هي الشروط التي تحكم ذلك في حالة  -

 وجوده؟

 نعم

 ال 

 .في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجي بيان تلك االستثناءات وشروطها 

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

 المادة الثالثة 

ي ب أال يتعارض عمل الحدث مع التعليم اإللاامي المرسوم في برامج كل دولن مظ الدول ااع اء، 

 مرحلن التعليم اإللاامي. بحيث ال تقل سظ االلتحاه بالعمل عظ الحد اادنى لسظ تكمال

 يرجى بيان ما يلي:

 السن المفترض إلتمام مرحلة التعليم اإللزامي. -

 التعليم يعد تلااميا  حتى تنهاء المرحلن الثانوين.

 النص التشريعي الذي يحظر عمل األطفال قبل االنتهاء من مرحلة التعليم اإللزامي. -

ا  م2015لسنن  21( مظ تانوظ الطفل رتم 48المادة ) وفي  ميع ااحوال ي ب أال يسبب العمل آالما  أو أ رار 

 بدنين أو نفسين للطفل أو يحرمن مظ فرصتن في التعليم والترويل وتنمين تدراته أو مواهبن...)مرفق(.
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 المادة الرابعة

تقوم اا هاة المختصن في كل دولن بإ راء الدراسات والبحوث اسباب عمل ااحداث فيها، وذل  

 تلى رسم أف ل السياسات التي تحد مظ  اهرة عمل ااحداث ومظ ثم تنهاؤها.للوصول 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد جهات معينة مناط بها إعداد بحوث أو دراسات حول أسباب عمل األطفال؟ -

 نعم 

 ال

 

 :في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيانها 

 واارة المئوظ اال تماعين والعمل.

 

 رسمية حول حجم عمل األطفال في بلدكم الشقيق؟هل توجد إحصائيات  -

 نعم

 ال 

 

 :في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيانها 

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

 

 

 المادة الخامسة 

تعمل اا هاة المختصن في كل دولن على نمر التوعين الواسعن والفعالن باا رار المحتملن لعمل 

 ااحداث. 

 يرجى بيان ما يلي:

الوسائل والسبل التي تنتهجها األجهزة المعنية بمكافحة عمل األطفال لنشر التوعية بأضرار عمل  -

 األطفال.
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لم يسبق أظ تم عمل برامج توعيه في هذا المأظ ن را  لعدم و ود  اهرة عمل ااطفال، حيث أظ الهيئن العامن 

 تس ل أي طلب الصدار أذظ عمل لحدث.للقوة العاملن لم 

 المادة السادسة

تقوم اا هاة المختصن في كل دولن بإ راء الدراسات والبحوث المتعلقن ب روف ومروط العمل في 

 ظ التي يعمل فيها ااحداث، بهدف اتباع الوسائل المناسبن لتحسيظ تل  ال روف والمروط. ااماك

 يرجى بيان ما يلي:

هل يوجد أجهزة مختصة بمراقبة عمل األطفال وإجراء البحوث المتعلقة بشروط وظروف العمل في  -

 األماكن التي يعمل بها أطفال. 

 نعم

 ال 

 

  بيانها:في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى 

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

 

 ثالثا: شروط وظروف عمل األحداث 

 المادة السابعة 

 ال ي وا تمغيل الحدث في ااعمال الصناعين تبل تتمامه سظ الخامسن عمرة. -1

صود بااعمال الصناعين والخط الذي يفصلها عظ غيرها مظ تحدد السلطن المختصن في كل دولن المق -2

 ااعمال. 

 يرجى بيان ما يلي:

 النصوص التشريعية التي تحدد سن العمل في األعمال الصناعية. -

ين  على "ي وا بإذظ مظ الواارة تمغيل ااحداث ممظ  2010لسنن  6( مظ تانوظ العمل رتم 20المادة )

 يبلغوا الثامنن عمر )مرفق(.بلغوا الخامسن عمرة ولم 

النصوص التشريعية التي تحدد المقصود باألعمال الصناعية المحظور عمل األطفال فيها قبل السن  -

 المحدد لذلك. 
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أظ يكوظ تمغيلهم في غير الصناعات والمهظ  -ين  على أ 2010لسنن  6( مظ تانوظ العمل رتم 20المادة )

 ها ترار مظ الواير )مرفق(.الخطرة أو الم رة بالصحن التي يصدر ب

 .2015ه لسنن /839( مظ القرار االداري رتم 15المادة )

 

 المادة الثامنة 

ي وا للحدث الذي يبلغ سظ الرابعن عمرة العمل في ااعمال الصناعين الخفيفن التي تتوالها أسرته، على  -1

 صحته أو أخالته. أظ يكوظ أحد أفرادها مسئوال عنه في العمل وبمكل ال يؤثر على دراسته أو

 تحدد السلطن المختصن في كل دولن المقصود بااعمال الصناعين الخفيفن.  -2

 يرجى بيان ما يلي:

 النص التشريعي الذي يحدد إمكانية عمل األطفال في األعمال الصناعية الخفيفة التي تتوالها األسرة. -

توتيع الكمف الطبي عليهم تبل تلحاتهم بالعمل  –الفقرة ب  2010لسنن  6( مظ تانوظ العمل رتم 20المادة )

ا بتحديد هذه الصناعات والمهظ واال راءات  بعد ذل  في فترات دورين ال تت اوا ستن أمهر. ويصدر ترار 

ه لسنن /839( مظ القرار االداري المن م لذل  رتم 15المادة ) –والمواعيد المن من للكمف الطبي الدوري 

 )مرفق(. 2015

 صود باألعمال الصناعية الخفيفة من خالل التشريع والواقع العملي.بيان المق -

ا بتحديد هذه الصناعات  –م الفقرة ب 2010لسنن  6( مظ تانوظ العمل رتم 20المادة ) يصدر الواير ترار 

لسنن  839والمهظ واال راءات والمواعيد المن من للكمف الطبي الدوري، باال افن للقرار االداري رتم 

 ( )مرفق(.15مادة )ال 2015

 

 المادة التاسعة 

استثناء مظ أحكام المادتيظ السابعن والثامنن مظ هذه االتفاتين واغراض التدريب، ي وا عمل ااحداث  -1

 الذيظ أتموا سظ الثالثن عمرة في ااماكظ المعتمدة لذل  مظ السلطن المختصن في كل دولن. 

سظ بالنسبن للتلمذة في المدارس الصناعين والمعاهد ي وا للسلطن المختصن في كل دولن تخفيض هذه ال -2

 ومراكا التعليم المهني الخا عن إلمراف الدولن. 
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وفي  ميع ااحوال ي ب أظ تتوافر ال مانات الكافين لمراتبن ااحداث وحمايتهم صحيا وأخالتيا ، وأظ 

 لى تعليمهم اإللاامي. تثبت تدرتهم ولياتتهم الصحين المناسبن للحرفن المختارة، وأال يؤثر ذل  ع

 يرجى بيان ما يلي:

السن المحدد لعمل األطفال ألغراض التدريب أو لاللتحاق بالمدارس الصناعية و مراكز التعليم المهني  -

 و النصوص التشريعية التي تحكم ذلك.

عمرة مظ م تن  يعتبر تلميذ ا مهنيا  كل مخ  أتم الخامسن 2010لسنن  6( مظ تانوظ العمل رتم 12المادة )

عمره يتعاتد مع المنمأة بقصد تعلم مهنن خالل مدة محددة وفقا للمروط والقواعد التي يتفق عليها وفيما لم يرد 

فيه ن  خا  في هذا الباب تسري على عقد التلمذة المهنين ااحكام الخاصن بتمغيل االحداث الواردة في 

 هذا القانوظ.

 

وأخالقيا وعدم التأثير على إتمام مرحلة التعليم اإللزامي اثناء  الضمانات التي تكفل حماية األطفال صحيا -

 فترة التدريب.

أظ يكوظ تمغيلهم في غير الصناعات والمهظ  -م مظ فقرة أ2010لسنن  6( مظ تانوظ العمل رتم 20المادة )

 الخطرة أو الم رة بالصحن التي يصدر بها ترار مظ الواير.

 م )مرفق(.2015ه لسنن /839م ( مظ القرار االداري رت15المادة )

 المادة العاشرة 

يح ر تمغيل الحدث تبل تتمام سظ الثامنن عمرة في الصناعات الخطرة أو ال ارة بالصحن أو ااخاله، 

 والتي تحددها التمريعات أو اللوائل أو القرارات الخاصن في كل دولن.

 يرجى بيان ما يلي:

 فيه بالعمل في الصناعات الخطرة أو الضارة. النصوص التشريعية التي تحدد السن المسموح -

 . م )مرفق(2015ه لسنن /839( مظ القرار االداري رتم 15المادة )

 المادة الحادية عشرة 

ي ب ت راء الفح  الطبي على ااحداث تبل التحاتهم بالعمل، للتأكد مظ مدة مالءمن تدرتهم ولياتتهم  -1

 سيلتحقوظ به.البدنين والصحين، وطبيعن العمل الذي 

 ي ب تعادة هذا الفح  بمكل دوري في مدة أتصاها سنن.  -2
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 المادة الثانية عشرة 

 ي رة الفح  الطبي مظ تبل  هن طبين معتمدة، وتعطى مهادة طبين بنتي ن الفح  الذي أ رته.  -1

 تحدد السلطن المختصن نوع الفح  الطبي والمروط الوا ب توافرها في المهادة الطبين.  -2

 ما يلي: يرجى بيان

 النصوص التشريعية المتعلقة بضرورة إجراء الفحص الطبي بشكل دوري. -

م تن  على ي رة الفح  الطبي للطفل تبل الحاته بالعمل 2015لسنن  28( مظ تانوظ الطفل رتم 48المادة )

وذل  على  –للتأكد مظ أهليته الصحين للعمل الذي يلحق به. ويعاد الفح  دوريا  مرة على ااتل كل سنن 

 النحو الذي تبينه الالئحن التنفيذين.

توتيع الكمف الطبي عليهم تبل تلحاتهم بالعمل  –الفقرة ب  2010لسنن  6( مظ تانوظ العمل رتم 20المادة )

ا بتحديد هذه المهظ واال راءات والمواعيد  بعد ذل  في فترات دورين ال ت اوا ستن أمهر. ويصدرالواير ترار 

 الطبي الدوري )مرفق(.المن من للكمف 

 المدي الزمني المحدد إلعادة الفحص الطبي. -

توتيع الكمف الطبي عليهم تبل تلحاتهم بالعمل  –م الفقرة ب 2010لسنن  6( مظ تانوظ العمل رتم 20المادة )

 بعد ذل  في فترات دورين ال تت اوا ستن أمهر.

الجهات الطبية المناط بها إجراء الفحص الطبي لألطفال والخاص بالتحاقهم بالعمل، والشروط الواجب  -

 توافرها في الشهادة الطبية التي تُمنح لهم. 

 العيادات والمستمفيات الحكومين.

 المادة الثالثة عشرة

ذا تبيظ أظ مروط و روف لمفتش العمل أظ يطلب تعادة الفح  الطبي تبل مرور الفترة الدورين المقررة ت

 العمل أو تدرة ولياتن الحدث تقت ي ذل . 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يدخل التفتيش على عمل األطفال ضمن مهام جهاز تفتيش العمل؟ -

 نعم 

 ال
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 النصوص التشريعية التي تعطي مفتشي العمل الحق في طلب إجراء فحص طبي للطفل أثناء العمل. -

م يكوظ للمو فيظ المختصيظ الذيظ يحددهم الواير، بقرار 2010لسنن  6رتم  ( مظ القانوظ123ن  المادة )

يصدر صفن ال بطين الق ائين لمراتبن تنفيذ هذا القانوظ واللوائل والقرارات المنفذة له، ويتعيظ على هؤالء 

تي يطلعوظ المو فيظ أداء أعمالهم بأمانن ونااهن وحياد. وااللتاام بعدم أفماء أسرار مهظ أصحاب العمل ال

 عليها بحكم عملهم. )مرفق(

 

 المادة الرابعة عشرة 

الحدث  لتحدد السلطن المختصن ال هن التي تتحمل تكاليف الفح  الطبي، وفي  ميع الحاالت ال يتحم

 أين نفقن مالين لقاء الفح .

 يرجى بيان ما يلي:

 الجهة التي تتحمل تكاليف الفحص الطبي. -

 الحكومين.العيادات والمستمفيات 

 النص التشريعي الذي يحدد ذلك. -

 ال يو د.

 المادة الخامسة عشرة 

 يح ر تمغيل الحدث ليال، وي وا للتمريع الوطني أظ يستثنى بعض ااعمال لفترات محدودة.  -1

 يحدد التمريع الوطني في كل دولن المقصود بالليل طبقا لما يتممى مع و ع و روف كل بلد.  -2

 يرجى بيان ما يلي:

 الذي يحظر عمل األطفال ليالا واالستثناءات الواردة عليه. النص -

وفي  ميع ااحوال ال ي وا تمغيل ااطفال فيما بيظ  – 2015لسنن  21( مظ تانوظ الطفل رتم 49المادة )

ا والسادسن صباحا . )مرفق(  الساعن السادسن مساء 

 إلى(. –ن المقصود بالليل في التشريع الوطني )يرجى بيان الفترة الزمنية م -

ا والسادسن صباحا . - 2015لسنن  21( مظ تانوظ الطفل رتم 49المادة )  بيظ الساعن السادسن مساء 
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م ويح ر تمغيلهم ساعات عمل ا افين أو أيام الراحن 2010لسنن  6( مظ تانوظ العمل الرتم 21المادة )

 الساعن السادسن صباحا . )مرفق(االسبوعين وأيام العطل الرسمين أو مظ الساعن السابعن مساء  حتى 

 المادة السادسة عشرة 

لألحداث الذيظ يعملوظ بمقت ى عقد التدريب الحصول على مكافأة مهرين مناسبن أثناء فترة تدريبهم،  -2

 وفقا لل وابط التي تحددها السلطن المختصن. 

لأل ر المقرر في  لألحداث الذيظ يعملوظ بمقت ى عقد عمل الحصول على أ ر ال يقل عظ الحد اادنى -3

 كل دولن، مع مراعاة احتساب ذل  وفق ساعات عملهم. 

 يرجى بيان ما يلي:

 النصوص التشريعية المتعلقة بأجور األطفال في العمل سواء أثناء فترة التدريب أو بموجب عقد العمل. -

ا مظ ثالث نسخ، ي ب أظ يكوظ عقد التلمذة مكتوبا   2010لسنن  6( مظ تانوظ العمل رتم 13المادة ) ومحرر 

 واحد لكل مظ طرفيه وتو ع نسخن بال هن المختصه بالواارة خالل اسبوع للتصديق عليهما ويحدد...)مرفق(.

 بيان الحد األدنى لألجور في بلدكم الموقر. -

ا كل خمس سنوات  2010لسنن  6( مظ تانوظ العمل رتم 63المادة ) تن ، ي ب على الواير أظ يصدر ترار 

يحدد فيه الحد اادنى لأل ور وفقا  لطبيعن المهظ والصناعات، مستهديا  مظ ذل  بنسب الت خم  كحد أتصى

التي تمهدها البالد، وذل  بعد التماور مع الل نن االستمارين لمئوظ العمل والمن مات المختصن، )مرفق( 

 )مرفق(. 2017لسنن  14باال افن تلى القرار الوااري 

 

 

 المادة السابعة عشرة 

 ي وا أظ تايد ساعات العمل اليومي للحدث على ست ساعات، تتخللها فترة أو أكثر للراحن، ال تقل ال -1

في م موعها عظ ساعن، بحيث ال يعمل الحدث أكثر مظ أربع ساعات متوالين، وال يبقى في مكاظ العمل 

 فترة تايد على سبع ساعات. 

 الفترة مظ  مظ ساعات عمله.تذا تخللت عمل الحدث فترة تأهيل أو تدريب تحتسب هذه  -2

 يرجى بيان ما يلي:

 وبيان فترات الراحة أثناء العمل. –الساعات المحددة لعمل األطفال  -
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الحد ااتصى لساعات العمل لألحداث ست ساعات يوميا   –م 2010لسنن  6( مظ تانوظ العمل رتم 21المادة )

 بمرط عدم تمغيلهم أكثر مظ أربع ساعات متوالين تتلوها فترة راحن ال تقل عظ ساعن.

ويح ر تمغيلهم ساعات عمل ا افين أو في أيام الراحن االسبوعين وأيام العطل الرسمين أو مظ الساعن السابعن 

 ا. )مرفق(.مساء  حتى الساعن السادسن صباح  

 هل يتم احتساب فترة التدريب ضمن ساعات العمل إن وجدت. -

 نعم

 ال 

 

 .* يرجى بيان النص التشريعي

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

 المادة الثامنة عشرة 

ي وا أظ يعمل الحدث لبعض الوتت بما هو دوظ ساعات العمل المحددة في هذه االتفاتين، وذل  وفقا 

 لل وابط التي تحددها السلطن المختصن. 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يسمح التشريع للطفل بالعمل لبعض الوقت؟ وهل يتم تحديد حد أقصي لساعات العمل في هذه الحالة؟ -

 نعم 

 ال

 

 المادة التاسعة عشرة 

 ال ي وا تكليف الحدث بأي عمل ت افي، أو تمغيله أيام الراحن ااسبوعين أو العطالت الرسمين. 

 يرجى بيان ما يلي:

 النصوص التشريعية التي تغطي حكم هذه المادة. -

ن أو في أيام الفقرة الثانين يح ر تمغيلهم ساعات عمل ا افي 2010لسنن  6( مظ تانوظ العمل رتم 21المادة )

 الراحن االسبوعين وأيام العطل الرسمين أو مظ الساعن السابعن مساء  حتى الساعن السادسن صباحا . )مرفق(.

الفقرة ااخيرة. وتاداد ا ااة الطفل العامل السنوين عظ  2015لسنن  21( مظ تانوظ الطفل رتم 48المادة )

 أو حرمانه منها اي سبب. ا ااة العامل البالغ سبعن أيام. وال ي وا تأ يلها



538 

  
 

الفقرة الثانين يح ر تمغيل ااطفال ساعات عمل ا افين  2015لسنن  21( مظ تانوظ الطفل رتم 49المادة )

 أو تمغيلهم في أيام الراحن ااسبوعين والعطالت الرسمين. )مرفق(.

 

 المادة العشرون 

 ( ساعن متصلن على ااتل. 24للعامل الحدث الحق في راحن أسبوعين تلاامين مدفوعن اا ر مدتها )

 يرجى بيان ما يلي:

 النص الذي يعطي العامل الحدث الحق في راحة أسبوعية ومدتها.  -

 .2010لسنن  6( مظ تانوظ العمل رتم 64والمادة ) 2010لسنن  6( مظ تانوظ العمل رتم 21المادة )

 . )مرفق(.2015لسنن  21( مظ تانوظ الطفل رتم 49ادة )الم

 

 المادة الحادية والعشرون 

يستحق الحدث ت ااة سنوين مدفوعن اا ر تايد مدتها على المدة المستحقن لغيره مظ العامليظ، على أال  -1

 ( يوما.21تقل في  ميع ااحوال عظ )

 ااتل، ويتمتع بباتي المدة خالل العام نفسه.ي ب أظ يتمتع الحدث بثلثي مدة اإل ااة دفعن واحدة على  -2

 يرجى بيان ما يلي:

 النصوص التشريعية المتعلقة بإجازات العامل الحدث وشروطها. -

المواد مظ  –الفصل الثالث  2010ينطبق على الحدث القواعد العامن المنصو  عليها في تانوظ العمل لسنن 

 ( )مرفق(.79 – 70)

 المادة الثانية والعشرون 

 للعامل الحدث الحق في االستفادة مظ الخدمات اال تماعين العمالين التي تتالءم وعمره.

 يرجى بيان ما يلي:

 التي تقدم للعامل الحدث بموجب القانون أو التطبيق العملي. ةالخدمات االجتماعي -

 ال يو د.
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ا: التزامات صاحب العمل   رابعا

 المادة الثالثة والعشرون 

يلتام صاحب العمل تبل تمغيل الحدث أظ يحصل على موافقن كتابين ممظ له الوالين أو الوصاين على 

 الحدث. 

 يرجى بيان ما يلي:

 النص التشريعي الذي يغطي حكم هذه المادة. -

ما يفيد موافقن ولي أمر الحدث على التحاته  – 5رتم  2015لسنن  839( مظ ترار االداري رتم 12المادة )

( مظ القرار االداري الممار تليه اعاله ي ب أظ يت مظ االذظ بالعمل للحدث البيانات 13بالعمل، والمادة )

 التالين: اسم ولي اامر وموافقتن وتاريخه )مرفق(.

 المادة الرابعة والعشرون 

يلتام صاحب العمل الممغل للعامل الحدث بالتأميظ عليه في صناديق التأمينات اال تماعين )ال ماظ 

 اال تماعي( وذل  وفقا للن م المعمول بها في كل دولن. 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد ما يلزم صاحب العمل بالتأمين على العامل الحدث؟ -

 نعم 

 ال

 

 * يرجي بيان النص التشريعي.

م ين  على، مع مراعاة تانوظ التأمينات اال تماعين يلام 2010لسنن  6( مظ تانوظ العمل رتم 88)المادة 

 صاحب العمل بالتأميظ على عماله لدة مركن التأميظ  د اصابات العمل وأمراض المهنن. )مرفق(.

 المادة الخامسة والعشرون 

عامليظ لديه وفق الن م التي ت عها السلطن يلتام صاحب العمل بتقديم الرعاين الصحين والطبين لألحداث ال

 المختصن في كل دولن. 

 يرجى بيان ما يلي:

 النص التشريعي الذي يلزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية والطبية للعامل الحدث.
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 م )مرفق(.2010لسنن  6( مظ تانوظ العمل رتم 91المادة )

 المادة السادسة والعشرون 

تدريب ااحدث العامليظ لديه على كيفين استخدام وسائل السالمن والصحن ي ب على صاحب العمل 

 المهنين، وأظ يراتب تطبيقها، ويؤمظ استفادتهم مظ تل  الوسائل.

 يرجى بيان ما يلي:

مدي التزام صاحب العمل بتدريب األحداث العاملين لديه على استخدام وسائل السالمة والصحة المهنية  -

 ية لحماية صحة وسالمة العامل الحدث في المنشأة التي يعمل بها. وهل توجد برامج إلزام

أظ يوفر  ميع احتياطات الصحن والسالمن المهنين  – 6رتم  2015لسنن  21( مظ تانوظ الطفل رتم 50المادة )

 اظ يدرب ااطفال العامليظ على استخدامها )مرفق(.

 المادة السابعة والعشرون 

الوالين أو الوصاين على الحدث بأي مرض أو غياب أو تصرف يقوم به  على صاحب العمل تبالغ مظ له

 الحدث خالل أوتات العمل يستدعى معرفته به. 

 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.

تن  على" ي ب على كل صاحب عمل أظ يوافي الواارة  2010لسنن  6عمل رتم ( مظ تانوظ ال92المادة )

المختصن بإحصائين عظ حوادث اصابات العمل وأمراض المهنن التي وتعت بمنمأته بمكل دوري. ويصدر 

ا بالمواعيد المحددة. )مرفق(.  الواير المخت  ترار 

 المادة الثامنة والعشرون 

يلتام صاحب العمل الذي يعمل لديه أحداث بأظ تتوافر لديه س الت أو بيانات تت مظ المعلومات التي 

 تستو بها طبيعن العمل ومصلحن الحدث، وعلى ااخ : 

 أسماء ااحداث وأعمارهم وتاريخ التحاتهم بالعمل.  -

 ااعمال الموكلن تليهم وساعات عملهم وفترات الراحن المخصصن لهم وت اااتهم المستحقن.  -

 تاريخ الفحو  الطبين التي ت رة عليهم والمهادات الطبين المبينن لقدرتهم ولياتتهم الصحين للعمل.  -

 يرجى بيان ما يلي:
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تتضمن المعلومات المتعلقة النصوص التشريعية التي تلزم صاحب العمل بتوفير سجالت أو بيانات  -

 بالعمال األطفال العاملين لديه.

 م. )مرفق(.2010لسنن  6( مظ تانوظ العمل رتم 80المادة )

 . )مرفق(.2015لسنن  21( مظ تانوظ الطفل رتم 50المادة )

 . )مرفق(.2015ه لسنن /839( مظ القرار االداري رتم 14المادة )

 المادة التاسعة والعشرون

 احب عمل يعمل لديه أحداث: على كل ص -1

 )أ( أظ ي ع في مكاظ  اهر في موتع العمل ااحكام الخاصن بتمغيل ااحداث. 

)ب( أظ يبلغ ال هن المختصةةةةةةن بأسةةةةةةماء ااحداث الذيظ يعملوظ لديه وأعمارهم وتاريخ التحاتهم بالعمل، 

 وأين معلومات أخرة تتعلق بهم. 

 المنفذة الواردة في الفقرتيظ السابقتيظ.تن م التمريعات الوطنين ااحكام  -2

 يرجى بيان ما يلي:

 النصوص التشريعية التي تغطي حكم المادة السابقة. -

م ي ب على صاحب العمل الذي يستخدم أحداث 2015ه لسنن /839( مظ القرار االداري رتم 14المادة )

 مراعاة التالي:

i.  استخدامهم. ونوع العمل الذي تحرير كمف بأسماء ااحداث وسظ كل منهم وتاريخ
 يقوموظ به وتاريخ الكمف الطبي الدولي.

ii.  أظ يعلق في أماكظ العمل وبمكل  اهر كمفا  مو حا  به ساعات العمل لألحداث
 العامليظ لديه وفترات الراحن المقررة لهم وفقا  للقانوظ. )مرفق(.

 . )مرفق(.2015( مظ تانوظ الطفل لسنن 50المادة )

 جنة للرد انتهت إلى ما يلي:* وبدراسة الل

،  16،  15،  13،  12،  11،  10،  9،  8،  7،  5،  3،  2،  1التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

 من اإلتفاقية. 29،  28،  26،  25،  24،  23،  21،  20،  19،  18،  17

 من اإلتفاقية.  27،  22 ، 14 ، 6،  4عدم التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

* * * 
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 تفتيش العملبشأن  1998 لعام (19اإلتفاقية العربية رقم ) -ج

و اء  – دولن الكويتمظ  1998 ( لسةةةةنن19وصةةةةل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )

                في الرد ما يلي:

 القسم األول

 بيانات عامة

( 19التشةةريعي الذي صةةدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقية العربية رقم )يرجى بيان النص  -1

 بشأن تفتيش العمل. 1998لسنة 

 بمأظ تفتيش العمل )مرفق(. 19بالموافقن على االتفاتين العربين رتم  1999لسنن  128المرسوم رتم  -

 

وكذلك قة بأحكام االتفاقية، يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصةةوص التشةةريعية السةةارية التي لها عال -2

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

 بمأظ العمل في القطاع ااهلي )مرفق(. 2010لسنن  6( مظ القانوظ رتم 136-133المواد مظ ) -

مراتبن تنفيذ توانيظ م بمةةةأظ تعييظ الو يفي المختصةةةيظ ب2011ع( لسةةةنن /203القرار الوااري رتم ) -

 العمل والقرارات واللوائل المنفذة لها )مرفق(.

م بمةةةةأظ اعادة تمةةةةكيل الل نن الدائمه لتنسةةةةيق العمل بيظ 2015ع( لسةةةةنن /843القرار االداري رتم ) -

 الهيئن العامن للقوة العاملن وبعض ال هات )مرفق(.
 

المصةةةةةةةادق عليها قوة النفاذ بمجرد  يرجى بيان النص التشةةةةةةةريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية -3

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

 ( مظ دستور دولن الكويت )مرفق نسخن(.70المادة ) -

دادكم لهذا  هل تم التنسةةةةةةةيق مع منظمات أصةةةةةةةحاب األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين أع -3

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

 نعم 

 ال

 في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجي ذكر المنظمات التي تم التنسيق معها.

 غرفن ت ارة وصناعن الكويت )ممثال  أصحاب ااعمال(.   -

 االتحاد العام لعمال الكويت )ممثال  للعمال( -
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 الثانيالقسم 

 "التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية"

 المـــادة األولـــى 

ينبغى على كل دولن أظ تن م تفتيش العمل مظ خالل القوانيظ واان من واللوائل والقرارات المنفذة لها 

 العمل.فى  ميع تطاعات وأماكظ 

وذل  بمو ب بياظ يرفق  العمل،وي وا للدولن عند ال ةةةرورة اسةةةتثناء بعض الفئات مظ العمال وأماكظ 

 الحق.تتقدم بهذا البياظ أظ تعدله أو تلغيه ببياظ  التيويمكظ للدولن  التصديق،بوثيقن 

 يرجى بيان ما يلي:

 قطاعات وأماكن العمل؟ يوجد تنظيم قانوني لتفتيش العمل في جميعهل  -

 نعم 

 ال

  أماكن العمل من التفتيش؟ أو بعض الفئات من العمال  يستثني التشريعهل 

 نعم 

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

تن  على  –م في بمةةةةةأظ العمل في القطاع ااهلي 2010لسةةةةةنن  6( مظ القانوظ رتم 5المادة ) -

"يسةةتثنى مظ تطبيق أحكام هذا القانوظ: العمال الذيظ تسةةرة عليهم توانيظ أخرة وفي ما نصةةت 

العمالن المنالين ويصدر الواير المخت  بمؤونهم ترار بالقواعد التي تن م  -عليه هذه القوانيظ 

 العالتن بينهم وبيظ أصحاب العمل )مرفق(.

 المـــادة الثـانيــة

كل كل دولن  ه باإلدارة أو اإلدارات  العمل،أو أكثر لتفتيش  ااا  تمةةةةةةة ويرتبط هذا ال هاا أو اا هاة 

 التفتيش.المركاين ذات الصلن بنماط 

ناتض  ها على نحو يحول دوظ الت ما بين بالتفتيش ي ب التنسةةةةةةةيق في عدد اا هاة التى تقوم  لن ت حا وفى 

 أنمطتها.والتداخل بيظ 

 

 يرجى بيان ما يلي:

  لديكم أم أكثر؟لتفتيش العمل واحداا هل يوجد جهازا 
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يو د  هاايظ للتفتيش: ادارة تفتيش العمل والسةةةةالمن المهنين والرعاين العمالين في الهيئن العامن 

 وادارة الصحن المهنين في واارة الصحن. –للقوة العاملن 

  تعددها؟حالة  فيهل يتم تنسيق العمل بينها 

 نعم 

 ال

  يتناول ذلك. الذي التشريعيالنص 

بمةةأظ اعادة تمةةكيل الل نن الدائمن لتنسةةيق العمل بيظ  2015ع لسةةنن /843القرار االداري رتم 

الهيئن العامن للقوة العاملن وبعض ال هات ذات العالتن في م ال السةةةةةةةالمن والصةةةةةةةحن المهنين 

 وتعديالته )مرفق(. 133/2010وبيئن العمل الممكلن بمو ب القرار الوااري رتم 

 

 المــادة الثـالـثــة

 يتم التفتيش مظ تبل  هاا يتولى التفتيش العام، أو أ هاة متخصصن يمارس كل منها نماطا تفتيميا محددا.

 يرجى بيان ما يلي:

  عام؟أم يتولى التفتيش جهاز  متخصصة؟هل توجد أجهزة تفتيش 

 نعم تو د أ هاة تفتيش متخصصن.

 هي اختصاصاتها؟ األجهزة؟ وماهذه  هيحالة التعدد ما  في 

ين  - ين والرعا لن لتفتيش العمل والسةةةةةةةالمن المهن عام من للقوة ال عا ئن ال بالهي ادارة تفتيش العمل 

 العمالين.

 ادارة الصحن المهنين بواارة الصحن العامن لتفتيش الصحن المهنين. -

  يتناول ذلك. الذي التشريعيالنص 

 م )مرفق(.2015ع لسنن /843القرار االداري رتم 

 

 

 المادة الرابعة

بما يحقق سرعن ااداء  التفتيش،تن م كل دولن االتصاالت اافقين والرأسين فيما بيظ  هاا أو أ هاة 

 وسهولته.ون اعته 
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 يرجى بيان ما يلي:

  ؟أجهزة التفتيشبين جهاز أو يوجد تنظيم لالتصاالت األفقية والرأسية هل 

 نعم 

 ال

  وسائل وسبل هذا التنظيم.في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان 

ا تماعات الل نن الدائمن لتنسةةةةيق العمل بينهم )الهيئن العامن للقوة العاملن وال هات ذات العالتن 

في م ال السةةةةةالمن والصةةةةةحن المهنين وبيئن العمل( والتي تمةةةةةكلت بمو ب القرار االداري رتم 

 . )مرفق(.2015ع لسنن /843

 المادة الخامسة

 ااخ :تعالج على  التين ذات الصلن بنماط تفتيش العمل السياسن العامن للتفتيش ت ع اإلدارة المركاي

 للتفتيش.و ع الخطن العامن  -

 التفتيش.تحديد أولويات  -

 التنفيذ.متابعن  -

 التفتيش.توفير متطلبات  هاا  -

 والتدريب. الو يفيااداء  -

 النتائج.تقييم  -

 يرجى بيان ما يلي:

  السياسة العامة للتفتيش والموضوعات التي تعالجها تتناول التيالنصوص التشريعية. 

قانوظ رتم  136 – 133المواد مظ  - نن  6مظ ال  –م بمةةةةةةةةأظ العمل في القطاع ااهلي 2010لسةةةةةةة

 )مرفق(.

م بمةةةةأظ تعييظ المو فيظ المختصةةةةيظ بمراتبن وتنفيذ توانيظ 2011لسةةةةنن  203القرار االداري رتم  -

 )مرفق(.العمل والقرارات واللوائل المنفذة له 

 

 

 المادة السادسة

 بعمله.يراعى فى تعييظ مفتش العمل أظ يكوظ مؤهال تأهيال علميا بما يالئم القيام 
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 المادة السابعة

 والمو وعين.يراعى عند اختيار مفتش العمل أظ تتوافر فيه صفات الحياد 

 المادة الثامنة

 التيوال هن  وم مونه،وتن م التمريعات أداء اليميظ  اليميظ،يقوم مفتش العمل تبل مبامرة عمله بأداء 

 يؤدة أمامها.

 المادة التاسعة

 مهامه.ي ب على كل دولن تدريب مفتش العمل ن ريا وعمليا بما يؤهله اداء 

 يرجى بيان ما يلي:

 شروط تعيين مفتش العمل. 

تفتيش العمل مدة  مروط مغل الو ائف بديواظ الخدمن المدنين ي اف لها حصول المفتش على دورة

 سنتيظ دراسيتيظ بالهيئن العامن للتعليم التطبيقي والتدريب.

  يؤدى  التيوالجهة  مضةةةةةةةمونه؟وما هو  عمله؟هل يؤدى مفتش العمل اليمين قبل مباشةةةةةةةرة

 أمامها؟

م يؤدي المفتش القسةةم  2010لسةةنن  6مظ تانوظ العمل في القطاع ااهلي رتم  133وفقا  للمادة 

 لمنحن صفن ال بطين الق ائين )مرفق صورة(.أمام الواير 

  عمله؟هل يتم تدريب مفتش العمل على مهام 

 نعم 

 ال

 .يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك 

يكوظ التدريب بمةةةةةةةكل عملي بعد العمل مبامةةةةةةةرة مظ خالل مرافقن مفتش ذو خبرة في مهمن 

 مهارات العمل. إلكتسابالتفتيش ولفترة مناسبن 

 

 

 المادة العاشرة

مظ المفتميظ بما يتالءم مع ح م المهمات ونوعيتها والتنسيق مع  الكافيتراعى كل دولن تعييظ العدد 

 التفتيش.اإلدارات واا هاة المعنين فى الدولن لالستعانن باالختصاصييظ للمعاونن فى أعمال 
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 يرجى بيان ما يلي:

  المفتشين؟من  الكافيهل يتوفر لجهاز التفتيش لديكم العدد 

 نعم 

 ال

  أعمال  فيهل يتم التنسةةةةيق مع أجهزة الدولة المختلفة لالسةةةةتعانة باالختصةةةةاصةةةةيين للمعاونة

 التفتيش؟

 نعم 

 ال

  ذلك.يتناول  الذيالنص التشريعي 

بمةةأظ اعادة تمةةكيل الل نن الدائمن لتنسةةيق العمل بيظ  2015ع لسةةنن /843القرار اإلداري رتم 

ذات العالتات في م ال السةةةةةةةالمن والصةةةةةةةحن المهنين وبيئن العمل الهيئن العامن وبعض ال هات 

 م وتعديالته. )مرفق( 2010لسنن /133الممكلو بمو ب القرار الوااري رتم 

 

 المادة الحادية عشرة

بما ي عله يقوم بمهامه بحرين  الو يفي،واستقراره  العمل،تكفل تمريعات كل دولن الحماين الالامن لمفتش 

 ن.واستقالليوحياد 

 يرجى بيان ما يلي:

 عمله؟مكنه من أداء ي واالستقرار الوظيفي الذي هل يتمتع مفتش العمل بالحماية الالزمة 

 نعم 

 ال

  ذلك.يتناول  الذيالنص التشريعي 

للتقاعد وتنهاء الخدمن ل ميع مو في  –ين م تانوظ الخدمن المدنين  ةةةةةةةوابط التعييظ واإلحالن 

 القطاع الحكومي ويممل كافن ال مانات المالئمن لتحقيق االستقرار الو يفي.

 

 المادة الثانية عشرة

تهيئ ال هن المختصن للمفتميظ مكاتب م هاة ت هياا مناسبا يسهل الوصول تليها مظ تبل ااطراف 

 بسهولن.وتاود بوسائل اتصال حديثن ون م معلومات آلين تمكنهم مظ حف  واستر اع المعلومات  المعنين،
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 يرجى بيان ما يلي:

  معلومات؟ومزودة بوسائل اتصال حديثة ونظم  مجهزة،هل يتوفر للمفتشين مكاتب 

 نعم 

 ال

 المادة الثالثة عشرة

 لوا باتهم.توفر ال هن المختصن للمفتميظ وسائل أو تسهيالت نقل لألداء الفعال 

 المادة الرابعة عشرة

 عملهم.تاود ال هن المختصن المفتميظ بالوثائق والتمريعات واا هاة ال رورين اداء 

 المادة الخامسة عشرة

 لمهامهم.يظ تتحمل ال هن المختصن كافن النفقات المالين الالامن لممارسن المفتم

 

 المادة السادسة عشرة

 وو يفته.ويحمل بطاتن مهنين تثبت مخصيته  )الق ائين(،يعتبر مفتش العمل أحد أفراد ال ابطن العدلين 

 يرجى بيان ما يلي:

 يلي:هل يتوفر للمفتشين ما  -

  نقل.وسائل أو تسهيالت 

 نعم 

 ال

  عملهم.وثائق وتشريعات وأجهزة ضرورية ألداء 

 نعم 

 ال

 

  مفتشي العمل لمهامهم؟ النفقات المالية الالزمة لممارسة تتحمل الجهة المختصةهل 

 نعم 

 ال
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  القضائية.بطاقة مهنية لشخصيته ووظيفته كأحد أفراد الضابطة 

 نعم 

 ال

  ذلك.يتناول  الذيالنص التشريعي 

 لوائل ون م تانوظ الخدمن المدنين وترارات ديواظ الخدمن المدنين.         

 

 السابعة عشرةالمادة 

ال ي وا أظ توكل تلى ال هن المختصن بالتفتيش أو المفتميظ أين وا بات ت افين تؤثر سلبا على أدائهم 

 والعمال.الفعال أو تخل بالسلطن أو الحياد الالاميظ للمفتميظ فى عالتتهم بأصحاب العمل 

 يرجى بيان ما يلي:

 ؟خرياجبات إضافية أهل تسند إلى الجهة المختصة بالتفتيش أو المفتشين و 

 نعم

 ال 

  ذلك.يتناول  الذيالنص التشريعي في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان 

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

 

 المادة الثامنة عشرة

يمار   هاا التفتيش فى و ع امتراطات السالمن والصحن المهنين التى يتطلبها منل التراخي  بإتامن 

 المنمآت.

 يرجى بيان ما يلي:

  لمنح الالزمة هل يوجد دور لجهاز التفتيش فى وضةةةع اشةةةتراطات السةةةالمة والصةةةحة المهنية

 المنشآت؟التراخيص بإقامة 

 نعم 

 ال

 

  ذلك.يتناول  الذيالنص التشريعي في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان 
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م بمةةةأظ تعييظ المو فيظ المختصةةةيظ بمراتبن  2011لسةةةنن  203القرار الوااري رتم 

تنفيذ توانيظ العمل والقرارات واللوائل المنفذة لها واختصاصاتهم والمخوليظ منهم صفن 

 .ال بطين الق ائين )مرفق(

 

 التاسعة عشرةالمادة 

  روريا.يتم فى كل دولن التنسيق والتكامل بيظ تفتيش العمل وتفتيش التأمينات اال تماعين كلما كاظ ذل  

 يرجى بيان ما يلي:

  االجتماعية؟هل يوجد تنسيق وتكامل بين تفتيش العمل وتفتيش التأمينات  

 نعم

  ذلك.يتناول  الذي التشريعيالنص 

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

     

 المادة العشرون

ويح ر أظ تكوظ له أين مصلحن مخصين مبامرة أو غير  بنااهن،ي ب على مفتش العمل أظ يؤدة عمله 

 عليها.يقوم بالتفتيش  التيمبامرة فى المنمآت 

 يرجى بيان ما يلي:

  ذلك.يتناول  الذي التشريعيالنص 

سنن  6( مظ تانوظ العمل في القطاع ااهلي رتم 133المادة ) م تن  صفن ال بطين الق ائين  2010ل

للمو فيظ الةةذي يحةةددهم الواير بقرار، يصةةةةةةةةدره والةةذيظ يختصةةةةةةةوظ بمراتبةةن تنفيةةذ القةةانوظ واللوائل 

أظ يحلف هؤالء المو فيظ اليميظ القةةانونيةةن، وألامهم الن  بةةأداء عملهم والقرارات المنفةةذة لةةه، على 

بأمانن ونااهن وحياد وعدم تفمةةةةاء أسةةةةرار مهظ أصةةةةحاب ااعمال التي تد يطلعوظ عليها بحكم عملهم. 

 )مرفق صورة(.

 

 المادة الحادية والعشرون

يح ر على مفتش العمل أظ يكمف أة سر مظ أسرار المهنن يطلع عليه خالل تيامه بمهمته أو أظ يبوح 

  بالتفتيش.بمصدر المكوة أو المعلومات التى أدت تلى القيام 

 يرجى بيان ما يلي:
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  أثناء قيامه  المهنةسةةةةةر من أسةةةةةرار  أي الكشةةةةةف عنمفتش العمل  يحظر التشةةةةةريع عليهل

 بالتفتيش؟

 نعم 

 ال

  هل يحظر على مفتش العمل أن يبوح بمصةةةةةةةدر الشةةةةةةةكوى أو المعلومات التى أدت إلى القيام

 بالتفتيش؟

 نعم 

 ال

  ذلك.يتناول  الذي التشريعيالنص 

 )مرفق(. 2010لسنن  6( مظ تانوظ العمل في القطاع ااهلي رتم 133المادة )

 المادة الثانية والعشرون

ذلةة  القوانيظ والن م واللوائل  فيبمةةا  العالتةةن،يقوم مفتش العمةةل بمراتبةةن تطبيق التمةةةةةةةريعةةات ذات 

واتفاتيات  دولته،واتفاتيات العمل العربين والدولين المصةةةةةةده عليها مظ تبل  بمو بها،والقرارات الصةةةةةةادرة 

 ال ماعين.العمل 

 يرجى بيان ما يلي:

  يقوم مفتش العمل بمراقبة تطبيقها؟ وهل تشمل اتفاقيات العمل العربية  التيالتشريعات  هيما

 الجماعية؟وأيضا اتفاقيات العمل  الموقرة، والدولية المصدق عليها من قبل دولتكم

نن  6تانوظ العمل في القطاع ااهلي رتم  والقرارات الواارين واالدارين  2010لسةةةةةةة

 والقرارات الواارين المنفذة له. 28/69تم المنفذة له، تانوظ العمل بالقطاع النفطي ر

  ذلك.يتناول  الذي التشريعيالنص 

م  2010لسةةةةةةنن  6( مظ تانوظ العمل في القطاع ااهلي رتم 5 – 4 – 3 – 2المواد )

 بمأظ تطبيق أحكام القانوظ.

 المادة الثالثة والعشرون

ياود مفتش العمل أصةةةةةةةحاب العمل والعمال بالمعلومات واإلرمةةةةةةةادات التى تسةةةةةةةاعدهم فى تطبيق 

 النافذة.التمريعات 
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 يرجى بيان ما يلي:

 تطبيق  فيلمفتش العمل تجاه أصةةةةةةةحاب األعمال والعمال للمسةةةةةةةاعدة  وقائي هل يوجد دور

 النافذة؟التشريعات 

 نعم 

 ال

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

 م )مرفق(.2010لسنن  6( مظ تانوظ العمل في القطاع ااهلي رتم 141المادة رتم )

م والتي تن  على تو يه وترمةةةةةةةاد 2011ع لسةةةةةةةنن /203في القرار رتم  3مظ المادة  5رتم 

 أصحاب ااعمال تلى االسلوب اامثل لتطبيق ااحكام القانونين المقررة )مرفق(.

 المادة الرابعة والعشرون

مفتش العمل أظ يبلغ السةةلطن المختصةةن بأو ه النق  والثغرات التى يكتمةةفها حيظ مراتبته ي ب على 

 لتالفيها.بهدف اتخاذ اإل راءات الالامن  العمل،تطبيق تمريعات 

 يرجى بيان ما يلي:

  مفتش العمل بأن يبلغ عن أوجه النقص والثغرات حين مراقبته تطبيق تشةةةةةةةريعات يكلف هل

 العمل؟ 

 نعم 

 ال

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

ال يو د ن  تمريعي لذل ، تال أنه يتم تكليف المفتش  بذل  بمكل مفوي مظ تبل مدير االدارة 

 أو المسئول المبامر.

 المادة الخامسة والعشرون

 .اإلنتاج فى اتباع وسائل ومتطلبات السالمن والصحن المهنين طرفييساعد مفتش العمل 

 يرجى بيان ما يلي:

  يوجد دور لمفتش العمل للمساعدة فى اتباع وسائل ومتطلبات السالمة والصحة المهنية؟هل 

 نعم 
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 المادة السادسة والعشرون

دوظ تخطار  ليال،نهارا أو  ااوتات،كل  فيلمفتش العمل دخول أماكظ العمل اداء وا به بحرين تامن 

 سابق.

 طبيعتها.ذات الطبيعن الخاصن بما يتناسب مع  أظ ين م التفتيش على أماكظ العمل الوطنيوي وا للتمريع 

 يرجى بيان ما يلي:

 

 أماكن العمل بحرية فى كل األوقات ودون أخطار حق دخول لمفتش العمل  يعطي التشةةةةةريع هل

  سابق؟

 نعم 

 ال

  ،)هل يوجد استثناء من ذلك لبعض أماكن العمل؟في حالة الرد ب)نعم 

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

 

 المادة السابعة والعشرون

 بمهمته.ما لم ير أظ ذل  تد ي ر  للتفتيش،يخطر مفتش العمل صاحب العمل بو وده داخل مكاظ العمل 

 يرجى بيان ما يلي:

  هل ينص التشريع على أخطار صاحب العمل بوجود مفتش العمل داخل مكان العمل؟ 

 نعم 

 ال

 إن وجدت.ستثناءات برجاء بيان اال 

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

 

 

 المادة الثامنة والعشرون

 )علىالمنمأة  فيأو العامليظ  يمثله،أو مظ  العمل،لمفتش العمل أثناء تأدين مهمته االستفسار مظ صاحب 

 عظ أين معلومات  رورين تتعلق بتطبيق تمريعات العمل. مهود(أو أمام  انفراد،
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 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 

 نعم 

 ال

 

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

 م )مرفق(.  2010لسنن  6( مظ تانوظ العمل بالقطاع ااهلي رتم 134المادة )

 تاسعة والعشرونالمادة ال

ي وا لمفتش العمل استدعاء صاحب العمل أو مظ يمثله أو أة عامل فى المؤسسن التى يقوم بالتفتيش 

 وا به.تذا و د أظ ذل   روريا اداء  االستفسارات،بهدف تو يه  مكتبه،تلى  عليها،

 يرجى بيان ما يلي:

  هل يجوز لمفتش العمل أن يسةةتدعى صةةاحب العمل أو من يمثله أو أى عامل إلى مكتبه بهدف

 عن بعض األمور المتعلقة بالتفتيش. راالستفسا

 نعم

 ال 

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

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

 المادة الثالثون

بغرض  المنت ات،يسمل لمفتش العمل أخذ عينات مظ المواد المستعملن أو المتداولن فى مكاظ العمل أو 

 التحليل.مع تخطار صاحب العمل بنتي ن  العمل،التحليل واالطمئناظ على سالمن وصحن العمال وبيئن 

 يرجى بيان ما يلي:

 لمفتش العمل أخذ عينات من المواد المسةةةةةةةتعملة أو المتداولة فى مكان العمل أو  يسةةةةةةةمح هل
 ؟العملالمنتجات بغرض التحليل للحفاظ على سالمة وصحة العمال وبيئة 

 نعم 

 ال
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  التحليل؟هل يخطر صاحب العمل بنتيجة 

 نعم

 ال 

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

بالقطاع ااهلي رتم 134المادة ) نن  6( مظ تانوظ العمل  ( مظ 2م )مرفق( والفقرة ) 2010لسةةةةةةة

 م )مرفق(. 2011ع لسنن /2.3مظ القرار االداري رتم  7المادة 

 

 

 المادة الحادية والثالثون

وأخذ نسخ أو صور منها تذا و د  أخرة،أو أين وثائق  الدفاتر،لمفتش العمل أظ يطلع على الس الت أو 

 اداء مهمته.  روريأظ ذل  

 يرجى بيان ما يلي:

  وأن  العمل،مكان  فيهل يسةةةةةةمح لمفتش العمل باالطالع على السةةةةةةجالت أو أية وثائق أخرى

 الضرورة؟يأخذ نسخ أو صور منها فى حالة 

 نعم 

 ال

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

 .. )مرفق(2010لسنن  6( مظ تانوظ العمل رتم 134المادة رتم )

 المادة الثانية والثالثون

النق  فى اا هاة والمعدات المستعملن بهدف المحاف ن  نواحيلمفتش العمل تصدار التعليمات إلاالن 

 العمال.على سالمن وصحن 

أو استصدار ااوامر  تصدار،وفى حالن و ود خطر ومي  يهدد سالمن العمال أو صحتهم له سلطن 

ذل  الوتف الكلى أو  فيبما  الوطني،يقررها التمريع  التيالالامن إلاالن المخالفن وفقا لألحكام واإل راءات 

 للعمل.ال ائى 

 يرجى بيان ما يلي:
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  وجود خطر يهدد سالمة العمال وصحتهم؟ما هي صالحيات مفتش العمل في حالة 

يقوم المفتش بتحرير مح ةةر بالمخالفن يرفعن للواير المخت  الذي له أظ يصةةدر ترار بغلق المحل 

 كليا  أو  ائيا  أو وتف استعمال آله أو آالت معينن.

  ذلك.تتناول  التيالنصوص التشريعية 

 . )مرفق(.2010( لسنن 6م )( مظ تانوظ العمل في القطاع ااهلي رت135المادة رتم )

 

 المادة الثالثة والثالثون

ويحدد تمريع كل دولن  بمهامه،يلتام صاحب العمل والعامل بالتعاوظ مع مفتش العمل وتسهيل تيامه 

 المفتش.أو يمتنع عظ التعاوظ مع  التفتيش،العقوبات التى تفرض على كل مظ يعرتل أعمال 

 يرجى بيان ما يلي:

  العمل؟هل يلزم التشريع صاحب العمل والعامل بالتعاون مع مفتش 

 نعم 

 ال

  نة على من يعرقل أعمال التفتيش أو  دولتكم الموقرة فيهل يفرض التشةةةةةةةريع عقوبات معي

 المفتش؟يمتنع عن التعاون مع 

 نعم 

 ال

  ذلك.تتناول  التيالنصوص التشريعية 

 م )مرفق(. 2010لسنن  6ااهلي رتم ( مظ تانوظ العمل في القطاع 140المادة رتم )

 المادة الرابعة والثالثون

 بالتفتيش.تعتمده ال هن المختصن  الذييحرر مفتش العمل تقريرا حول ايارته التفتيمين وفقا للنموذج 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد نموذج معتمد لتقارير التفتيش؟ 

 نعم 

 ال
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  وهل يقوم بتقديم تقرير  التفتيش؟مفتش العمل بعد إتمام عملية ما هي المهام التي يقوم بها

 ؟من جهة عمله وفقا للنموذج المعتمد

يتم تحالن تقارير التفتيش أو اخطارات المخالفات تلى رئيس القسةةةةةم المخت  السةةةةةتكمال اال راءات 

 المقررة بمأنها وفق نماذج معدة لذل  مظ تبل االدارة.

  ذلكيتناول  الذي التشريعيالنص. 

 –م بمةةةةأظ العمل في القطاع ااهلي في الفقرة ااخيرة  2010لسةةةةنن  6مظ تانوظ رتم  134المادة 

مظ ذات القرار  10م والمادة  2011ع لسةةةنن /203في القرار االداري رتم  8مظ المادة  4والفقرة 

 )مرفق(.

 المادة الخامسة والثالثون

 اسب لدرء ومعال ن المخالفات مظ بيظ:يتخذ مفتش العمل حيظ تيامه بمهامه اإل راء المن

 المخالفن.تسداء النصل واإلرماد بمأظ كيفين تالفى  -

 المخالفن.لتالفى  مفهيتو يه تنبيه  -

 لتدار  المخالفن خالل مدة معينن. كتابيتو يه تنذار  -

 بالمخالفن.تحرير مح ر  -

 صحتهم.لدرء خطر داهم يهدد سالمن العمال أو  الفورياتخاذ ت راءات التنفيذ  -

 يرجى بيان ما يلي:

  حةالةة وجود  فيهةل ينص التشةةةةةةةريع على التةدرج فى اإلجراءات التى يتخةذهةا مفتش العمةل

 مخالفات؟

 نعم 

 ال

  هذه اإلجراءات؟ هيما 

تو يه اخطار كتابي بو وب تالفي المخالفن خالل مدة محددة ومظ ثم يتم اعادة التفتيش بعد انتهاء 

 اذا لم يتم تالفيها.المهلن وتحرير اخطار مخالفن 

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

 م )مرفق(. 2010لسنن  6( مظ تانوظ العمل في القطاع ااهلي رتم 141المادة رتم )
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 المادة السادسة والثالثون

تعده ال هن المختصن  الذييراعى مفتش العمل حيظ تحريره مح ر المخالفن أظ يكوظ وفق النموذج 

 بالتفتيش.

 بيان ما يلي:يرجى 

  يلتزم به مفتش العمل؟محضر مخالفة  يوجد نموذج لتحريرهل 

 نعم 

 ال

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

م ين  على تصةةدر  ميع االخطارات التي  2011ع لسةةنن /203مظ القرار االداري رتم  9المادة 

المعدة لهذا الغرض ( مظ هذا القرار على ااوراه 7و  1يحررها المو فوظ المذكوروظ بالمواد )

بواارة المةةئوظ اال تماعين والعمل ويحف  لدة ادارة تفتيش العمل بالواارة صةةور مظ هذه ااوراه 

 )مرفق(.

 المادة السابعة والثالثون

 التيأو عظ طريق ال هن المختصن بالتفتيش  مبامرة،يرفع مح ر  بط المخالفن تلى السلطن الق ائين 

 الوطني.وذل  وفقا لإل راءات التى ين  عليها التمريع  المفتش،يتبعها 

 يرجى بيان ما يلي:

 ما هو االجراء الذي يتبعه مفتش العمل بعد ضبط المخالفة؟ 

يتم احالن نماذج المخالفات المحررة مظ المفتش تلى رئيس القسةةةةةةم المخت  السةةةةةةتكمال اال راءات 

المتمثلن في االدارة العامن للتحقيقات باعتبارها  االدارين المتبعن إلحالن المخالفن ل هات االختصةةةا 

 هن االختصا  المتمثلن في االدارة العامن للتحقيقات باعتبارها  هن االختصا  بتحري  الدعوة 

م بمةةأظ  2010لسةةنن  6ال اائين أمام الق ةةاء ومظ ثم توتيع العقوبات المقررة بمو ب القانوظ رتم 

 .العمل في القطاع ااهلي

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

تن  على ترسل  ميع محا ر المخالفات  2011ع لسنن /203مظ القرار االداري رتم  10المادة 

ها والمحررة بمعرفن المو فيظ المحدديظ  فذة ل قن بتطبيق أحكام توانيظ العمل والقرارات المن المتعل

ادارة تفتيش العمل بواارة المةةةةةةئوظ ( مظ هذا القرار تلى واارة الداخلين عظ طريق 7و  1بالمواد )

 اال تماعين والعمل وتحف  لديها صورة مظ هذه المحا ر )مرفق(.
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 المادة الثامنة والثالثون

 .يكوظ لمح ر  بط المخالفن القوة الثبوتين تلى أظ يثبت العكس

 يرجى بيان ما يلي:

 

  الثبوتية أمام القضاء؟حجية محضر المخالفة، هل يحوز القوة  هيما  

اخطارات المخالفات المحررة بمعرفن مفتش االدارة لها توة ثبوتين أمام الق ةةةةاء تلى أظ يثبت عكس 

 ما ت منتن.

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

م بمةةةأظ منع صةةةفن ال ةةةبطين  2010لسةةةنن  6مظ تانوظ العمل في القطاع ااهلي رتم  133المادة 

 ئل والقرارات المنفذة لها. )مرفق(.الق ائين لمراتبن تنفيذ أحكام القانوظ واللوا

 المادة التاسعة والثالثون

السنن على ااتل، وتكوظ  فييسعى  هاا التفتيش تلى ت راء التفتيش على المنمأة الواحدة مرة واحدة 

 مكوة.أو بناء على  انتقائين،أو  تتبعيه،أو  دورين،ايارات التفتيش 

 يرجى بيان ما يلي:

  التفتيش؟عدد مرات التفتيش على المنشأة الواحدة فى السنة؟ وكيف تنظم زيارات  هيما 

 يتم التفتيش بصفن دورين لل هات الخا عن للتفتيش.

  يتناول ذلك الذي التشريعيالنص. 

م. تن  على التفتيش  2011ع لسةةةةةةةنةةن /203مظ القرار االداري رتم  3( مظ المةةادة 1الفقرة )

عن للتفتيش مظ التاام أصةةةةةحاب العمل بتطبيق أحكام توانيظ العمل الدوري على المنمةةةةةآت الخا ةةةةة

 .والقرارات واللوائل المنفذة لها فيما يخت  بمروط العمل )مرفق(

 المادة األربعون

، التاليتعد ال هن المختصن بالتفتيش تقريرا سنويا مامال عظ نماطاتها خالل فترة ال تت اوا نهاين العام 

تام بها  هاا التفتيش، وترسل نسخن منه تلى مكتب العمل العربى خالل ثالثن أمهر مظ  التييتناول الفعاليات 

  صدوره.تاريخ 

 يرجى بيان ما يلي:
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  ؟شامل عن نشاط الجهة المختصة بالتفتيش سنويهل يتم إعداد تقرير 

 نعم 

 ال 

 .يتناول ذلك الذي التشريعيالنص  -

 ال يو د.

 

  العربي؟هل يتم إرسال نسخة من تقرير التفتيش إلى مكتب العمل 

 نعم 

 ال 

 )في حال طلب مكتب العمل العربين نسخن مظ التقرير يتم ارسالن(.       

 

 اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:* وبدراسة 

، 26،  25،  20،  11،  10،  9،  8،  7،  6،  5،  4،  3،  2،  1التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

27 ،35  ،36  ،37  ،38  ،39 

 من اإلتفاقية.  29،  24عدم التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

،  17،  16،  15،  14،  13،  12للجنة التأكد من وجود تغطية تشريعية ألحكام المواد   يتسنلم  -

ج نصوص األحكام نظراا لعدم إدرا 34،  33،  32،  31،  30،  28،  23،  22،  21،  19، 18

 أرقامها. التشريعية التي تغطي هذه المواد واإلكتفاء بذكر 

* * * 

 

 الُمصادق عليهاغير اإلتفاقيات 

 المستوى األدنى للتأمينات اإلجتماعيةبشأن  1971 لعام (3اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

سنن3وصل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم ) و اء في  – دولن الكويتمظ  1971 ( ل

 الرد ما يلي:
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 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ على هل تم عرض االتفاقية  -1

 نعم 

 ال              

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ -2

 م لس اامن )السلطن التمريعين(

 

 ذته هذه السلطة؟اتخي الذ اإلجراءما هو  -3

 التصديق 

 أخذ العلم □

 قتر اء التصدي

 عدم التصديق

 اآلن؟وجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى تهل  -4

 نعم   □

 ال             

  .هذه الصعوبات ير ى تحديد)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

والتمةةةريعات ذات تحتاج االتفاتين تلى المايد مظ الدراسةةةن والمقارنن مع المواد والنصةةةو  القوانيظ 

 العالتن.

سياسية، اقتصادية، هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن ) -5

  الخ(؟... اجتماعية

 نعم        

 ال □

 .هذه الصعوبات ير ى تحديد)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

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

  مستقبال؟االتفاقية 

 نعم □

 ال        

 لتصورات.هذه ا ير ى تقديم)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 مع التمريعات الوطنين.سيتم تعداد دراسن ماملن لمقارنن نصو  االتفاتين 

  االتفاقية؟ل التصديق على يهل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسه -7

 نعم        

 ال □

 ير ى تو يل هذه اإل راءات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 

 تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ في االتفاقية االسترشاد بأحكام هل تم -8

 نعم        

 ال □

 ير ى بياظ النصو  التي تم فيها االسترماد.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

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

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ه  -9

 نعم        

 ال □

 .يرجى تحديد نوع الدعم الفني المطلوبفي حالة اإلجابة ب)نعم( * 
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تمشةةيا  التقرير،بلدكم حين إعدادكم لهذا  فيل تم التنسةةيق مع منظمات أصةةحاب األعمال والعمال ه -10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17ه المادة )يمع ما تقض

 نعم □

 ال        

 التي تم التنسيق معها.في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان رأي المنظمات * 

 االتحاد العام لعمال الكويت )ممثل العمال( يرة أظ يتم المصادتن على االتفاتين. -

غرفن ت ارة وصناعن الكويت )ممثل أصحاب العمل( يرة أظ يتم التريث لحيظ القيام بالمايد مظ  -

 دولن الكويت.الدراسن لالتفاتين والتأكد مظ مطابقتها التامن للقوانيظ المعمول بها في 

  التقرير:الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا 
  العاملة ىالهيئة العامة للقو 

 ..................... :التاريخ 
 fr.pam.kw@gmail.com: البريد اإللكتروني

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

لب على الصعوبات التي تحول دون التصديق على اء في الرد، وتأمل اللجنة في التغجأخذ العلم بما  -

 اإلتفاقية.

* * * 

 

 المرأة العاملةبشأن  1976 لعام (5اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

سنن5وصل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم ) و اء في  – دولن الكويتمظ  1976 ( ل

 يلي:الرد ما 

 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ على هل تم عرض االتفاقية  -1

 نعم 

 ال        

mailto:fr.pam.kw@gmail.com
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 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ -2

 م لس اامن )السلطن التمريعين(

 ذته هذه السلطة؟اتخي الذ اإلجراءما هو  -3

 التصديق 

 أخذ العلم □

 قتر اء التصدي

 عدم التصديق

 اآلن؟وجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى تهل  -4

 نعم 

  .هذه الصعوبات ير ى تحديد)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

تحتاج االتفاتين تلى المايد مظ الدراسةةن والمقارنن مع المواد والنصةةو  القوانيظ والتمةةريعات ذات  

  العالتن .

سياسية، اقتصادية، على االتفاقيـةةةـةةةة حـةةةـةةةتى اآلن )هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق 

  الخ(؟... اجتماعية

 ال

 .هذه الصعوبات ير ى تحديد)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

بهدف تسهيل التصديق على  سابقة الذكر،هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات  -5

  مستقبال؟االتفاقية 

 ال 

 لتصورات.هذه ا ير ى تقديم)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

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

  االتفاقية؟ل التصديق على يهل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسه -6

 نعم
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 ير ى تو يل هذه اإل راءات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 سيتم تعداد دراسن ماملن لمقارنن نصو  االتفاتين مع التمريعات الوطنين.   

 تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ في االتفاقية االسترشاد بأحكام هل تم -7

 ال

 ير ى بياظ النصو  التي تم فيها االسترماد.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

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

 

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ه  -8

 ال

 ير ى تحديد نوع الدعم الفني المطلوب.)نعم( * في حالن اإل ابن ب

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

تمشيا  التقرير،بلدكم حين إعدادكم لهذا  فيل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال ه  -9

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17ه المادة )يمع ما تقض

 نعم

 بياظ رأي المن مات التي تم التنسيق معها. ير ى)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 االتحاد العام لعمال الكويت )ممثل العمال( يرة أظ يتم المصادتن على االتفاتين.

غرفن ت ارة وصناعن الكويت )ممثل أصحاب العمل( يرة أظ يتم التريث لحيظ القيام بالمايد مظ  -

 ظ المعمول بها في دولن الكويت.الدراسن لالتفاتين والتأكد مظ مطابقتها التامن للقواني

 

 التقرير:الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا 
  الهيئة العامة للقوى العاملة 
 ..................... :التاريخ 
 البريد اإللكتروني :fr.pam.kw@gmail.com  

mailto:fr.pam.kw@gmail.com
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 يلي:* وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما 

أخذ العلم بما جاء في الرد، وتأمل اللجنة في التغلب على الصعوبات التي تحول دون التصديق على  -

 اإلتفاقية.

* * * 

 

 السالمة والصحة المهنيةبشأن  1977 لعام (7اإلتفاقية العربية رقم ) -ج

سنن7وصل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم ) و اء في  – الكويت دولنمظ  1977 ( ل

 الرد ما يلي:

 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ على هل تم عرض االتفاقية  -1

 نعم 

 ال               

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ -2

 م لس اامن )السلطن التمريعين(

 

 ذته هذه السلطة؟اتخي الذ اإلجراءما هو  -3

 التصديق 

 العلمأخذ  □

 قتر اء التصدي

 عدم التصديق

 اآلن؟وجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى تهل  -4

 نعم 

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

تحتاج االتفاتين تلى المايد مظ الدراسن والمقارنن مع المواد والنصو  القوانيظ والتمريعات ذات 

 العالتن .
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سياسية، اقتصادية، هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن )هل  -5

  الخ(؟... اجتماعية

 ال

 .هذه الصعوبات ير ى تحديد)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

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

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

  مستقبال؟االتفاقية 

 نعم

 لتصورات.هذه ا ير ى تقديم)نعم(، * في حالن اإل ابن ب       

 سيتم تعداد دراسن ماملن لمقارنن نصو  االتفاتين مع التمريعات الوطنين.   

  االتفاقية؟ل التصديق على يشأنها تسههل تم اتخاذ إجراءات من  -7

 ال

 ير ى تو يل هذه اإل راءات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ في االتفاقية االسترشاد بأحكام هل تم -8

 ال

 ير ى بياظ النصو  التي تم فيها االسترماد.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

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

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ه  -9

 ال

 ير ى تحديد نوع الدعم الفني المطلوب.)نعم( * في حالن اإل ابن ب

تمشيا  التقرير،بلدكم حين إعدادكم لهذا  فيل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال ه  -10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17ه المادة )يمع ما تقض

 نعم
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 في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان رأي المنظمات التي تم التنسيق معها.* 

 ممثل العمال( يرة أظ يتم المصادتن على االتفاتين.االتحاد العام لعمال الكويت )  -

غرفن ت ارة وصناعن الكويت )ممثل أصحاب العمل( يرة أظ يتم التريث لحيظ القيام بالمايد مظ  -

 الدراسن لالتفاتين والتأكد مظ مطابقتها التامن للقوانيظ المعمول بها في دولن الكويت.

 
  التقرير:الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا 
  الهيئة العامة للقوى العاملة 
 ..................... :التاريخ 
 البريد اإللكتروني :fr.pam.kw@gmail.com  

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول  وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات أخذ العلم بما جاء في الرد،  -

 دون التصديق على اإلتفاقية.

* * * 

 

 بشأن الحريات والحقوق النقابية 1977 لعام (8اإلتفاقية العربية رقم ) -د

سنن8وصل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم ) و اء في  –دولن الكويت مظ  1977 ( ل

 الرد ما يلي:

 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ على هل تم عرض االتفاقية  -1

 نعم 

   ال                

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ -2

 م لس اامن )السلطن التمريعين(

 

mailto:fr.pam.kw@gmail.com
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 ذته هذه السلطة؟اتخي الذ اإلجراءما هو  -3

 التصديق 

 أخذ العلم □

 قتر اء التصدي

 عدم التصديق

 

 اآلن؟وجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى تهل  -4

 نعم 

 ال        

  .هذه الصعوبات ير ى تحديد)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

تحتاج االتفاتين تلى المايد مظ الدراسةةةن والمقارنن مع المواد والنصةةةو  القوانيظ والتمةةةريعات ذات 

 العالتن.

سياسية، اقتصادية، دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن )هل هناك صعوبات أخرى تحول  -5

  الخ(؟... اجتماعية

 نعم        

 ال □

 .هذه الصعوبات ير ى تحديد)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

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

 

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

  مستقبال؟االتفاقية 

 نعم □

 ال        
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 لتصورات.هذه ا ير ى تقديم)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 سيتم تعداد دراسن ماملن لمقارنن نصو  االتفاتين مع التمريعات الوطنين.   

  االتفاقية؟ل التصديق على يمن شأنها تسههل تم اتخاذ إجراءات  -7

 نعم        

 ال □

 ير ى تو يل هذه اإل راءات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ في االتفاقية االسترشاد بأحكام هل تم -8

 نعم        

 ال □

 ير ى بياظ النصو  التي تم فيها االسترماد.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ له  -9

 نعم        

 ال □

 ير ى تحديد نوع الدعم الفني المطلوب.)نعم( * في حالن اإل ابن ب

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

تمشيا  التقرير،بلدكم حين إعدادكم لهذا  فيل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال ه  -10

 عربية؟( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل ال17ه المادة )يمع ما تقض

 نعم □

 ال        

 ير ى بياظ رأي المن مات التي تم التنسيق معها.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 االتحاد العام لعمال الكويت )ممثل العمال( يرة أظ يتم المصادتن على االتفاتين. -
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مظ غرفن ت ارة وصناعن الكويت )ممثل أصحاب العمل( يرة أظ يتم التريث لحيظ القيام بالمايد  -

 الدراسن لالتفاتين والتأكد مظ مطابقتها التامن للقوانيظ المعمول بها في دولن الكويت.

 
  التقرير: الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا 
 الهيئة العامة للقوى العاملة 
 ..................... :التاريخ 
 البريد اإللكتروني :fr.pam.kw@gmail.com  

 

 

 ة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:* وبدراس

الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول  وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات أخذ العلم بما جاء في الرد،  -

 دون التصديق على اإلتفاقية.

* * * 

 

 المملكة المغربية  .6    

 

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها

 عمل األحداث بشأن 1996لعام  (18اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

 –المملكن المغربين مظ  1996 ( لسةةةةنن 18 وصةةةةل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )

  و اء في الرد ما يلي:

 القسم األول

 "بيانات عامة  "

 

mailto:fr.pam.kw@gmail.com
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( 18على االتفاقية العربية رقم ) يرجى بيان النص التشةةريعي الذي صةةدقت بموجبه دولتكم الموقرة -1

 بشأن عمل األحداث. 1996لسنة 

  مريف رتم مر اتفاتين 2014مارس  6) 1435 مادة ااولى  4صادر في   1.09.126 هير  (  بن
بمةةةةةأظ عمل ااحداث المعتمدة مظ تبل مؤتمر العمل العربي المنعقد  1996لعام  18العمل العربين رتم 

 .1996مارس  27الى  17بالقاهرة خالل الفترة مظ  في دورته الثالثن والعمريظ

يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصةةةةةةةوص التشةةةةةةةريعية السةةةةةةةارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقية  -2

 –المذكورة، وأن أمكن التعرض للتطبيق العملي لتلك النصةةةةوص التشةةةةريعية )القرارات الوزارية 

 الخ(. –اللوائح 

  ( الصةةةةةةادر بتنفيذ 2003د نبر  11) 1424ر ب  14في صةةةةةةادر  1.03.194 هير مةةةةةةريف رتم
الصادر  1-10-183بمثابن مدونن المغل ونصو  التطبيقين وال سيما المرسوم  65-99القانوظ رتم 

 المتعلق بالئحن ااعمال التي بمنع فيها تمغيل بعض الفئات مظ اامخا ؛ 2010نونبر  16بتاريخ 

  ( بتنفيذ القانوظ 2016أغسةةطس  10) 1437لقعدة ذي ا 6صةةادر في  1.16.121 هير مةةريف رتم
 بتحديد مروط المغل والتمغيل المتعلقن بالعامالت والعمال المنالييظ ونصوصه التطبيقين؛ 19.12

  ( حول 1963نوفمبر  13) 1383مظ  مادة اآلخرة  25صةةةادر في  1.63.071 هير مةةةريف رتم
 تلاامين التعليم ااساسي كما تم تغييره وتتميمه؛

 ( بتنفيذ القانوظ رتم 2000ماي  19) 1421مظ صفر  15صادر في  1-00-200ر مريف رتم  هي
)  1383مظ  مادة اآلخرة  25الصادر في  1-63-071بتغيير وتتميم ال هير المريف رتم   04.00
 ( حول تلاامين التعليم ااساسي؛1963نوفمبر 

 ( بتنفيذ القانوظ رتم 2000ماي  19) 1421مظ صفر  15صادر في  1-00-202مريف رتم   هير
 بمثابن الن ام ااساسي للتعليم المدرسي الخصوصي؛ 06.00

  ( بتنفيذ القانوظ رتم 2000ماي  19) 1421مظ صفر  15صادر في  1.00.206 هير مريف رتم
 بمأظ التدرج المهني . 12.00

لنفاذ بمجرد التصةةديق يرجي بيان النص التشةةريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصةةادق عليها قوة ا -3

 عليها.

  ( بتنفيذ ن  2011يوليو  29) 1432مظ مةةةةةةةعباظ  27صةةةةةةةادر في  1.11.91 هير مةةةةةةةريف رتم
 (.2011الدستور  )دستور فاتل يوليوا 

 يرجى بيان النص التشريعي الذي يحدد مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية. -4

  ( بتنفيذ ن  2011يوليو  29) 1432مظ مةةةةةةةعباظ  27ي صةةةةةةةادر ف 1.11.91 هير مةةةةةةةريف رتم
 (.2011الدستور  )دستور فاتل يوليوا 

هل تم التنسةةةةةيق مع منظمات أصةةةةةحاب األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين إعدادكم لهذا التقرير؟  -5

ا مع أحكام المادة )  ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.17وذلك تمشيا

 نعم 

 ال 
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 القسم الثاني

 

 "التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية"

 

 أوالا: نطاق التطبيق 

 المادة األولى 

يقصد بالحدث في م ال تطبيق أحكام هذه االتفاتين المخ  الذي أتم الثالثن عمرة ولم يكمل الثامنن عمرة  -
 مظ عمره، سواء كاظ ذكرا  أو أنثى.

 الثالثن عمرة مظ عمره.يح ر عمل مظ لم يتم سظ  -
 تحدد ال هات المختصن في كل دولن اإل راءات الالامن للتحقق مظ سظ الحدث. -

 يرجى بيان ما يلي:

 "الطفل" في التمريع.بالحدث  المقصود -

 سنن. 18و 16وفق التمريع اال تماعي الوطني فإظ الحدث هو كل مخ  تتراوح سنه ما بيظ 

 بلوغه.السظ المسموح لصاحبه بالعمل عند  -

على أنه :" ال يمكظ تمغيل ااحداث، وال تبولهم في المقاوالت أو لدة  143تن  مدونن المغل في مادتها 

 الممغليظ، تبل بلوغهم سظ خمس عمرة سنن كاملن" . 

بتحديد مروط المغل والتمغيل المتعلقن بالعامالت والعمال المنالييظ فقد منع تمغيل  19.12أما القانوظ 

خالل  18و 16سنن  مع السماح بإمكانين تمغيل اامخا  المتراوحن أعمارهم ما بيظ  18 ااحداث دوظ

 سنوات تحتسب مظ تاريخ دخول هذا القانوظ حيا التنفيذ. 5فترة انتقالين  مدتها  

 اإل راء المطلوب للتحقق مظ السظ عند االلتحاه بالعمل. -

( أو ت راء 148أو بطاتن التعريف الوطنين )المادة تن  مدونن المغل على  رورة التوفر على عقد االادياد 

 ( .327فح  طبي )بمقت ى المادة 

 النصو  التمريعين التي تحدد سظ الحدث "الطفل" فيما يتعلق بالعمل. -

  مظ مدونن المغل التي تن  على أنه : "ال يمكظ تمغيل ااحداث، وال تبولهم في المقاوالت  143المادة
 وغهم سظ خمس عمرة سنن كاملن" . أو لدة الممغليظ، تبل بل

  بتحديد مروط المغل والتمغيل المتعلقن بالعامالت والعمال المنالييظ التي  19.12القانوظ مظ  6المادة
سنن مع السماح بإمكانين تمغيل اامخا  المتراوحن أعمارهم ما بيظ  18تمنع تمغيل ااحداث دوظ 

 حتسب مظ تاريخ دخول هذا القانوظ حيا التنفيذ.سنوات ت 5خالل فترة انتقالين مدتها   18و 16

 المادة الثانية
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 تطبق هذه االتفاتين على عمل ااحداث في  ميع اانمطن االتتصادين.  -

مع مراعاة الحد اادنى لسظ ااحداث ي وا استثناء ااعمال الاراعين غير الخطرة وغير ال ارة بالصحن  -

 مظ تطبيق عدد مظ أحكام هذه االتفاتين، وذل  وفق ال وابط التي تحددها السلطن المختصن في كل دولن. 

 يرجى بيان ما يلي:

فال فيها وهل يو د بعض االستثناءات في تطار اانمطن االتتصادين التي يمنع عمل ااط تحديدهل يتم  -

 سظ معيظ؟

 نعم 

 ال 

هل يو د استثناء لألطفال بعد الثالثن عمر للعمل في الاراعن؟ وما هي المروط التي تحكم ذل  في حالن  -

 و وده؟

  نعم 

 ال    

 في حالن اإل ابن ب)نعم( -

 

 

 ثانيا: سياسات عامة 

 المادة الثالثة 

عمل الحدث مع التعليم اإللاامي المرسوم في برامج كل دولن مظ الدول ااع اء، بحيث ي ب أال يتعارض 

 ال تقل سظ اإللتحاه بالعمل عظ الحد اادنى لسظ تكمال مرحلن التعليم اإللاامي.

 يرجى بيان ما يلي:

 السظ المفترض إلتمام مرحلن التعليم اإللاامي. -

 بالتعليم اإل باري ااساسي ين  على أظ :المتعلق  04-00الفصل ااول مظ القانوظ رتم 

  سنوات. 6التعليم ااساسي حق ووا ب ل ميع ااطفال المغاربن ذكورا وتناثا البالغيظ 

  تلتام الدولن بتوفيره لهم م انا في أترب مؤسسن تعليمين عمومين لمكاظ تتامتهم ويلتام اآلباء وااولياء

 عمرة مظ عمرهم.تمام الخامسن  بتنفيذه تلى غاين بلوغهم

 الن  التمريعي الذي يح ر عمل ااطفال تبل اإلنتهاء مظ مرحلن التعليم اإللاامي. -

  ؛143مدونن المغل في ما دتها 
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  المتعلق بإلاامين التعليم ااساسي؛ 04-00مظ القانوظ رتم  6الفصل 
  ت والعمال المنالييظ؛بتحديد مروط المغل والتمغيل المتعلقن بالعامال 19.12مظ القانوظ رتم  6المادة 
  بمأظ التدرج المهني. 12.00مظ القانوظ رتم  6المادة 

 

 المادة الرابعة:

تقوم اا هاة المختصن في كل دولن بإ راء الدراسات والبحوث اسباب عمل ااحداث فيها، وذل  للوصول 

 تلى رسم أف ل السياسات التي تحد مظ  اهرة عمل ااحداث ومظ ثم تنهاؤها.

 بيان ما يلي:يرجى 

 هل يو د  هات معينن مناط بها تعداد بحوث أو دراسات حول أسباب عمل ااطفال؟ -

 نعم 

 ال 

 في حالن اإل ابن ب)نعم(، ير ي بيانها: -

 السامين للتخطيط تقوم بإ راء بحث وطني سنوي حول التمغيل.   المندوبين 

 

 المقيق؟هل تو د تحصائيات رسمين حول ح م عمل ااطفال في بلدكم  -

 نعم 

 ال 

 في حالن اإل ابن ب)نعم(، ير ي بيانها: -
 أفادت المندوبين السامين للتخطيط، مظ خالل المعطيات المتعلقن بالبحث الوطني السنوي حول التمغيل، أظ

 57.000،بلغ 2015سنن الممتغليظ برسم سنن  15و أتل مظ  7عدد ااطفال المتراوح أعمارهم ما بيظ 

 طفال. 

سنن  % 9.7مظ م موع  ااطفال الذيظ ينتموظ لهذه الفئن العمرين بعد ما كاظ يمكل   %1.2يمكل هذا العدد 

1999. 

 المادة الخامسة: 

 تعمل اا هاة المختصن في كل دولن على نمر التوعين الواسعن والفعالن باا رار المحتملن لعمل ااحداث. 

 يرجى بيان ما يلي:

 تنت ها اا هاة المعنين بمكافحن عمل ااطفال ونمر التوعين بأ رار عمل ااطفال.الوسائل والسبل التي  -

 تتمثل الوسائل والسبل التي تعتمدها اا هاة المعنين في محاربن تمغيل ااطفال ونمر التوعين في اآلتي:

   تصدار منمورات و ملصقات توعوين ؛ 

 برامج تذاعين و تلفاين ؛ 
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 لمو وع؛ندوات وطنين و محلين حول ا 

  اتفاتيات مراكن بيظ الدولن و معيات الم تمع المدني العاملن في م ال حماين الطفولن.تبرام 

 المادة السادسة: 

تقوم اا هاة المختصن في كل دولن بإ راء الدراسات والبحوث المتعلقن ب روف ومروط العمل في ااماكظ 

 التي يعمل فيها ااحداث، بهدف اتباع الوسائل المناسبن لتحسيظ تل  ال روف والمروط. 

 يرجى بيان ما يلي:

مروط و روف العمل في هل يو د أ هاة مختصن بمراتبن عمل ااطفال وت راء البحوث المتعلقن ب -

 ااماكظ التي يعمل بها أطفال بهدف التأكد مظ عدم مخالفن ااحكام التمريعين التي تن م ذل . 

 نعم 

 ال 

 في حالن اإل ابن ب)نعم(، ير ي بيانها: -

تظ مظ مهام  هاا تفتيش المغل الحر  على مراتبن مقت يات تمريع المغل، وخاصن تل  المتعلقن بتمغيل 

نقطن ارتكاا مظ بيظ مفتمي المغل لدة المديريات اإلتليمين للمغل  54وفي هذا اإلطار، تم تعييظ  ااطفال.

 واإلدماج المهني انيطت بهم مهمن تنسيق وتتبع ملف محاربن تمغيل ااطفال.

 

 ثالثا: شروط وظروف عمل األحداث 

 المادة السابعة: 

 تتمامه سظ الخامسن عمرة.ال ي وا تمغيل الحدث في ااعمال الصناعين تبل  -

تحدد السلطن المختصن في كل دولن المقصود بااعمال الصناعين والخط الذي يفصلها عظ غيرها مظ  -

 ااعمال. 

 يرجى بيان ما يلي:

 النصو  التمريعين التي تحدد سظ العمل في ااعمال الصناعين: -

  على أنه ال يمكظ تمغيل ااحداث، وال تبولهم في المقاوالت بما في  143تن  مدونن المغل في مادتها
 ذل  المقاوالت الصناعين أو لدة الممغليظ، تبل بلوغهم سظ خمس عمرة سنن كاملن. 

محدد النصو  التمريعين التي تحدد المقصود بااعمال الصناعين المح ور عمل ااطفال فيها تبل السظ ال -
 :  لذل 
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 المحدد لألمغال التي يمنع فيها تمغيل بعض الفئات مظ اامخا  الصادر  2-10-183رتم  المرسوم
 . 2010نونبر  16بتاريخ 

 

 المادة الثامنة: 

ي وا للحدث الذي يبلغ سظ الرابعن عمرة العمل في ااعمال الصناعين الخفيفن التي تتوالها أسرته، على  -

 مسئوال عنه في العمل وبمكل ال يؤثر على دراسته أو صحته أو أخالته. أظ يكوظ أحد أفرادها

 تحدد السلطن المختصن في كل دولن المقصود بااعمال الصناعين الخفيفن.  -

 يرجى بيان ما يلي:

 الن  التمريعي الذي يحدد تمكانين عمل ااطفال في ااعمال الصناعين الخفيفن التي تتوالها ااسرة: -

   تانوني صريل في المو وع، ولكظ يمكظ اعتبار، بمفهوم المخالفن،  ميع اامغال التي ال يو د ن
مظ مدونن المغل، وأحكام المرسوم التطبيقي  181و 180و 179و 147ال تندرج  مظ أحكام المواد 

بمثابن  2.17.356ومرسمه التطبيقي رتم  19.12مظ القانوظ  6ومقت يات المادة  2.10.183رتم 
 ن.أمغال خفيف

 بااعمال الصناعين الخفيفن مظ خالل التمريع والواتع العملي. المقصود بياظ -

 .)ال يو د ن  تانوني  صريل في المو وع )نفس ال واب أعاله 

 :المادة التاسعة 

استثناء مظ أحكام المادتيظ السابعن والثامنن مظ هذه االتفاتين واغراض التدريب، ي وا عمل ااحداث الذيظ  -

 أتموا سظ الثالثن عمرة في ااماكظ المعتمدة لذل  مظ السلطن المختصن في كل دولن. 

ناعين والمعاهد ي وا للسلطن المختصن في كل دولن تخفيض هذه السظ بالنسبن للتلمذة في المدارس الص -

 ومراكا التعليم المهني الخا عن إلمراف الدولن. 

وفي  ميع ااحوال ي ب أظ تتوفر ال مانات الكافين لمراتبن ااحداث وحمايتهم صحيا وأخالتيا ، وأظ تثبت 

 تدرتهم ولياتتهم الصحين المناسبن للحرفن المختارة، وأال يؤثر ذل  على تعليمهم اإللاامي. 

 يلي: يرجى بيان ما

مروط عمل ااطفال اغراض التدريب أو المدارس الصناعين ومراكا التعليم المهني والنصو   -

 التمريعين التي تحكم ذل :

بمأظ تحداث وتن يم التدرج المهني تبول صفن متدرج لكل  12.00مظ القانوظ  6لقد حددت أحكام المادة 

تبرام عقد التدرج المهني، ما لم ترخ  السلطن  سنن كاملن على ااتل، عند تاريخ 15مخ  يبلغ مظ العمر 

 الحكومين المكلفن بالتكويظ المهني صراحن بخالف ذل .
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ال مانات التي تكفل حماين ااطفال صحيا وأخالتيا وعدم التأثير على تتمام مرحلن التعليم اإللاامي أثناء  -
 فترة التدريب :

 :في م ال حماين ااطفال صحيا   -أ

 المتعلق بالتعويض عظ حوادث المغل الذي مدد مقت ياته الى  المستفيديظ مظ برامج  18.12رتم  القانوظ
 منه(. 8التدرج المهني أو مظ تدريب مظ أ ل اإلدماج المهني) المادة 

 التدرج المهني التي ألامت مراكا التكويظ مظ تحداث وتن يم بمأظ  12.00القانوظ رتم  مظ 19 المادة
 خالل مدة تدر هم داخل المقاولن عظ حوادث المغل واامراض المهنين. تأميظ المتدر يظ

 :عدم التأثير على تتمام مرحلن التعليم اإللاامي لألطفال  -ب

 بمثابن الن ام ااساسي للتعليم المدرسي الخصوصي التي ألامت  06-00 رتم مظ القانوظ  10 المادة
التالميذ المتمدرسيظ عظ الحوادث المدرسين التي تد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بتأميظ  ميع 

تحت المراتبن الفعلين للعامليظ بها. وي ب  يتعر وظ لها داخل مؤسساتهم، أو في الوتت الذي يكونوظ فيه
 العقدة. تطالع أولياء التالميذ على بنود تل 

  نوفمبر  13) 1383مظ  مادة اآلخرة  25صادر في  1.63.071الفصل ااول مظ  هير مريف رتم
( حول تلاامين التعليم ااساسي كما وتع تغييره وتتميمه، والذي ين  على أظ تعمل الدولن على 1963

توفير التعليم ااساسي م انا في أترب مؤسسن تعليمين عمومين لمكاظ تتامتهم، ويلتام اآلباء وااولياء 
 .تمام الخامسن عمرة مظ عمرهم بتنفيذه تلى غاين بلوغهم

 العاشرة : المادة

يح ر تمغيل الحدث تبل تتمام سظ الثامنن عمرة في الصناعات الخطرة أو ال ارة بالصحن أو ااخاله، 

 والتي تحددها التمريعات أو اللوائل أو القرارات الخاصن في كل دولن.

 يرجى بيان ما يلي:

 ال ارة. أوالنصو  التمريعين التي تحدد السظ المسموح فيه بالعمل في الصناعات الخطرة  -

سنن، وذل  في المواد  18لقد حددت مدونن المغل السظ المسموح به في الصناعات الخطرة أو ال ارة في 

 التالين :

  مظ مدونن المغل التي تن  على منع تمغيل ااحداث دوظ الثامنن عمرة، والنساء، واا راء  179المادة
 تؤدة في أغوار المنا م.المعاتيظ،  في المقالع، وفي اامغال ال وفين التي 

  مظ مدونن المغل التي تمنع  تمغيل ااحداث دوظ الثامنن عمرة في أمغال تد تعيق نموهم،أو  180المادة
 تساهم في تفاتم تعاتتهم تذا كانوا معاتيظ، سواء كانت هذه اامغال على سطل اارض أو في  وفها.

  دوظ الثامنن عمرة ، والنساء واا راء المعاتيظ  مظ مدونن المغل التي تمنع تمغيل ااحداث 181المادة
 في اامغال التي تمكل مخاطر بالغن عليهم، أو تفوه طاتتهم، أو تد يترتب عنها ما تد يخل باآلداب العامن.

( الئحن اامغال التي يمنع أظ 2010نونبر  16) 2.10.183كما حدد المرسوم التطبيقي لمدونن المغل رتم 

 ئات مظ اامخا  مظ بينهم ااحداث.يمغل فيها بعض الف
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بتحديد مروط المغل والتمغيل المتعلقن بالعامالت  19.12مظ القانوظ رتم  6وفي نفس اإلطار، حددت المادة 

والعمال المنالييظ، والمرسوم الصادر بتطبيقها م موعن مظ اامغال الممنوعن على ااحداث المتراوحن 

 الفترة اإلنتقالين.سنن خالل  18و 16أعمارهم ما بيظ 

 

 المادة الحادية عشرة : 

ي ب ت راء الفح  الطبي على ااحداث تبل التحاتهم بالعمل، للتأكد مظ مدة مالءمن تدرتهم ولياتتهم  -

 البدنين والصحين، وطبيعن العمل الذي سيلتحقوظ به.

 ي ب تعادة هذا الفح  بمكل دوري في مدة أتصاها سنن.  -

 : المادة الثانية عشرة

 ي رة الفح  الطبي مظ تبل  هن طبين معتمدة، وتعطى مهادة طبين بنتي ن الفح  الذي أ رته.  -

 تحدد السلطن المختصن نوع الفح  الطبي والمروط الوا ب توافرها في المهادة الطبين.  -

 مظ االتفاتين( 12والمادة  11المادة يرجى بيان ما يلي: )

 ت راء الفح  الطبي بمكل دوري: النصو  التمريعين المتعلقن ب رورة -

  مظ مدونن المغل التي تن  على أنه بالنسبن للمؤسسات المتوفرة على طبيب مغل، يخ ع  318المادة
 الحدث بصفته أ يرا للفح  تبل االلتحاه بالعمل و الفحوصات الدورين.

  عرض  ميع  المغل، صالحين أظ يطلب في أي وتت، مظ مدونن المغل التي ت يا لمفتش 144المادة
اا راء ااحداث الذيظ تقل سنهم عظ ثمانين عمرة سنن ، و  ميع اا راء المعاتيظ ،  على طبيب 
بمستمفى تابع للواارة المكلفن بالصحن العمومين ، تصد  التحقق مظ أظ المغل الذي يعهد به تليهم، ال 

 يفوه طاتتهم ، أو ال يتناسب مع تعاتتهم.

 ادة الفح  الطبي:المدة الامنين المحددة إلع -
 ( ترار واير الدورين المحددة مظ طرف طبيب المغل بالنسبن للمقاوالت المتوفرة على طبيب مغل

مظ مدونن المغل  327بتحديد كيفيات تطبيق مقت يات المادة  2625.12التمغيل والتكويظ المهني رتم 
 المتعلقن بالفحوصات الطبين(؛

 مظ مدونن المغل(؛  535و 144المغل)المادتاظ  فح  تحت الطلب مظ العوظ المكلف بتفتيش 
 المتعلق بالعمل المنالي التي حددت دورين عرض العامالت والعمال  19.12مظ القانوظ  6 المادة

 .أمهر 6سنن على فح  طبي كل  18و 16المنالييظ المتراوحن أعمارهم ما بليظ 

بالتحاتهم بالعمل، والمروط الوا ب  ال هات الطبين المناط بها ت راء الفح  الطبي لألطفال والخا  -

 توافرها في المهادة الطبين التي تُمنل لهم.

 فيما يخ  ال هات المناط بها ت راء الفح  الطبي لألطفال ن د كل مظ:  
 طبيب المغل؛ 
 طبيب بمستمفى تابع للواارة المكلفن بالصحن العمومين؛ 
 البدنين للقيام بالعمل المسند تليه: عامن تحدد تدرة الحدث الشهادة الطبية  مواصفات. 
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 المادة الثالثة عشرة:

لمفتش العمل أظ يطلب تعادة الفح  الطبي تبل مرور الفترة الدورين المقررة تذا تبيظ أظ مروط و روف 

 العمل أو تدرة ولياتن الحدث تقت ي ذل . 

 يرجى بيان ما يلي:

 تفتيش العمل؟هل يدخل التفتيش على عمل ااطفال  مظ مهمن  هاا  -

 نعم 

 ال 

 النصو  التمريعين التي تعطي مفتمي العمل الحق في طلب ت راء فح  طبي للطفل أثناء العمل: -

 مظ مدونن المغل. 535و  144المادتاظ 

 المادة الرابعة عشرة :

أين تحدد السلطن المختصن ال هن التي تتحمل تكاليف الفح  الطبي، وفي  ميع الحاالت ال يتحمل الحدث 

 نفقن مالين لقاء الفح .

 يرجى بيان ما يلي:

 ال هن التي تتحمل تكاليف الفح  الطبي. -
 الممغل نفقن الفح  الطبي. يتحمل 

 الن  التمريعي الذي يحدد ذل : -

  مظ مدونن المغل.  327و 318و 308المواد 
  بتحديد مروط المغل والتمغيل المتعلقن بالعامالت والعمال المنالييظ.  19.12مظ القانوظ  6المادة 
  بتحديد كيفيات تطبيق مقت يات المادة  2625.12أحكام ترار واير التمغيل والتكويظ المهني رتم

 مظ مدونن المغل. 327
 

 المادة الخامسة عشرة :

 يح ر تمغيل الحدث ليال، وي وا للتمريع الوطني أظ يستثنى بعض ااعمال لفترات محدودة.  -

 يحدد التمريع الوطني في كل دولن المقصود بالليل طبقا لما يتمامى مع و ع و روف كل بلد.  -

 يرجى بيان ما يلي:

 :الن  الذي يح ر عمل ااطفال ليال  واالستثناءات الواردة عليه -
  مع مراعاة  مظ مدونن المغل تمنع تمغيل ااحداث دوظ سظ السادسن عمرة في أي مغل ليلي 172المادة

 .مظ مدونن المغل 176 و 175 أحكام المادتيظ
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  مظ هذه  172مظ مدونن المغل ت يا للممغل، أظ يخالف مؤتتا أحكام الفقرة الثالثن مظ المادة   176المادة
السادســــن عمرة، عندما يقت ي اامر تتقاء حوادث وميكن الوتوع، المدونن، فيما يخ  ااحداث دوظ 

 أو تن يم عمليات ن دة، أو تصالح خسائر لم تكظ متوتعن.

 تلى( –المقصود بالليل في التمريع الوطني )ير ي بياظ الفترة الامنين مظ  -

  فيما بيظ  غل يؤدةمظ مدونن المغل تعتبر مغال ليليا في النماطات غير الفالحين، كل م 172المادة
 الساعن التاسعن ليال والسادسن صباحا . 

 فيما بيظ الساعن الثامنن ليال والخامسن صباحا. مغال ليليا في النماطات الفالحين، كل  مغل يؤدة وتعتبر

 

 المادة السادسة عشرة :

لألحداث الذيظ يعملوظ بمقت ى عقد التدريب الحصول على مكافأة مهرين مناسبن أثناء فترة تدريبهم، وفقا  -

 لل وابط التي تحددها السلطن المختصن. 

لألحداث الذيظ يعملوظ بمقت ى عقد عمل الحصول على أ ر ال يقل عظ الحد اادنى لأل ر المقرر في كل  -

 دولن، مع مراعاة احتساب ذل  وفق ساعات عملهم. 

 يرجى بيان ما يلي:
 النصو  التمريعين المتعلقن بأ ور ااطفال في العمل سواء أثناء فترة التدريب أو بمو ب عقد العمل. -

  ال يمكظ أظ يقل الحد اادنى القانوني  لأل ر، في النماطات   مظ مدونن المغل تن  على أنه 356المادة
الفالحين وغير الفالحين، عظ المبالغ التي تحدد بن  تن يمي، بعد استمارة المن مات المهنين للممغليظ 

 .والمن مات النقابين لأل راء ااكثر تمثيال
  المتعلق بالعمل المنالي تن  على أنه ال يمكظ أظ يقل مبلغ اا ر النقدي  19.12مظ القانوظ  19المادة

 مظ الحد اادنى القانوني  لأل ر، المطبق في تطاعات الصناعن والت ارة والمهظ الحرة.  %60عظ 
 بمأظ تحداث و تن يم التدرج المهني تن  على أظ صاحب المقاولن  12.00مظ القانوظ  8 المادة

يصرف للمتدرج منحن مهرين  يتم تحديدها باتفاه معه أو مع ولي أمره. ويمكظ أظ تقل هذه المنحن 
دة على الحد اادنى لأل ر المعمول به في القطاع الذي يتكوظ فيه المتدرج كما يمكظ مرا عتها خالل م

 التدرج المهني.

 بياظ الحد اادنى لأل ور في بلدكم الموتر. -

  درهما للساعن  13.46الحد اادنى القانوني لأل ر في تطاعات الصناعن والت ارة والخدمات. 
  درهم. 69.73أما بالنسبن للقطاع الفالحي والغابوي وتوابعه فتحدد اا رة اليومين الدنيا في 

 

 المادة السابعة عشرة : 
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ال ي وا أظ تايد ساعات العمل اليومي للحدث على ست ساعات، تتخللها فترة أو أكثر للراحن، ال تقل في  -

م موعها عظ ساعن، بحيث ال يعمل الحدث أكثر مظ أربع ساعات متوالين، وال يبقى في مكاظ العمل فترة 

 تايد على سبع ساعات. 

 هذه الفترة مظ  مظ ساعات عمله.تذا تخللت عمل الحدث فترة تأهيل أو تدريب تحتسب  -

 

 يرجى بيان ما يلي:

 الساعات المحددة لعمل ااطفال وبياظ فترات الراحن أثناء العمل. -

  تحدد في النماطات غير الفالحين مدة المغل العادين المقررة مظ مدونن المغل التي  184المادة
ساعن في السنن بالنسبن  2496ساعن في ااسبوع، وفي  44ساعن في السنن أو  2288لأل راء  في 

 للنماطات الفالحين. 
  ساعن بالنسبن للعامالت  48التي حددت مدة المغل االسبوعين في  19.12مظ القانوظ  13المادة

ساعن بالنسبن للعامالت والعمال المنالييظ  40سنن، وفي  18منالييظ الذيظ تفوه أعمارهم والعمال ال
 سنن خالل الفترة االتنقالين. 18و 16الذيظ تتراوح أعمارهم بيظ 

 هل يتم احتساب فترة التدريب  مظ ساعات العمل تظ و دت. ير ي بياظ الن  التمريعي. -

 نعم 

 ال 

 الن  التمريعي -

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

 
 المادة الثامنة عشرة 

ي وا أظ يعمل الحدث لبعض الوتت بما هو دوظ ساعات العمل المحددة في هذه االتفاتين، وذل  وفقا لل وابط 

 التي تحددها السلطن المختصن. 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يسمل التمريع للطفل بالعمل لبعض الوتت؟ وهل يتم تحديد حد أتصي لساعات العمل في هذه الحالن؟ -

 نعم 

  ال 

 المادة التاسعة عشرة :

 ال ي وا تكليف الحدث بأي عمل ت افي، أو تمغيله أيام الراحن ااسبوعين أو العطالت الرسمين. 

 يرجى بيان ما يلي:
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 التمريعين التي تغطي حكم هذه المادة. النصو  -
  مظ مدونن المغل التي تحدد اإلستثناءات  المتعلقن بت اوا مدة المغل العادين، في اا راء  191المادة

الذيظ يفوه سنهم ثماني عمرة سنن. غير أنه يمكظ أظ تقرر استثناءات أخرة تطبق على ااحداث  البالغيظ 
للممتغليظ بالمصلحن الطبين، وتاعن الر اعن، وغيرها مظ المصالل المحدثن ست عمرة سنن، بالنسبن 

لفائدة أ راء المؤسسن وعائالتهم، والممتغليظ  بالمخااظ، ومراتبي الح ور، وسعاة المكاتب، ومن في  
 أماكظ المغل، ومظ تليهم مظ ااعواظ.

 الراحن ااسبوعين على ااحداث  ال يطبق ن ام وتف مظ مدونن المغل التي تن  على أنه  214لمادة ا
دوظ سظ  الثامنن عمرة، وال على النساء دوظ العمريظ،  وال على اا راء المعاتيظ ، وذل  في ااحوال 

 المحددة بن  تن يمي.
 المادة العشرون: 

 ( ساعن متصلن على ااتل. 24للعامل الحدث الحق في راحن أسبوعين تلاامين مدفوعن اا ر مدتها )

 بيان ما يلي:يرجى 

 ومدتها.  نلعامل الحدث الحق في راحن أسبوعيالن  الذي يعطي ا -

  براحن أسبوعين تلاامين تستغره مدة أدناها أربع  مظ مدونن المغل تلام تمتيع اا راء 205المادة
 .وعمروظ ساعن، تحسب مظ منتصف الليل تلى منتصف الليل

 المادة الحادية والعشرون: 

سنوين مدفوعن اا ر تايد مدتها على المدة المستحقن لغيره مظ العامليظ، على أال تقل  يستحق الحدث ت ااة -

 ( يوما.21في  ميع ااحوال عظ )

 ي ب أظ يتمتع الحدث بثلثي مدة اإل ااة دفعن واحدة على ااتل، ويتمتع بباتي المدة خالل العام نفسه. -

 يرجى بيان ما يلي:

 بإ ااات العامل الحدث ومروطها.النصو  التمريعين المتعلقن  -

  المغل تمنل لكل أ ير ت ى ستن أمهر متصلن مظ المغل، عطلن سنوين مؤدة  مدوننمظ  231المادة
عنها تحدد مدتها يوماظ مظ أيام المغل الفعلي عظ كل مهر فيما يتعلق باا راء الذيظ ال يت اوا سنهم 

 الثامنن عمرة.

  ائن العطلن السنوين المؤدة عنها، أو ال مع بيظ أ ااء مظ تمظ مدونن المغل تسمل ب 240المادة 
مددها، على مدة سنتيظ متتاليتيظ، تذا تم ذل  باتفاه بيظ اا ير والممغل. وتتم اإلمارة تلى ذل  في 

غير أنه   مظ مدونن المغل.  246س ل العطل السنوين المؤدة عنها، المنصو  عليه في المادة 
لن السنوين المؤدة عنها تلى تخفيض مدة العطلن، التي يق يها اا ير يمنع أظ تؤدي ت ائن العط

 .سنويا، تلى أتل مظ تثني عمر يوم مغل ، يتخللها يوماظ مظ أيام الراحن ااسبوعين

 المادة الثانية والعشرون: 

 للعامل الحدث الحق في االستفادة مظ الخدمات اال تماعين العمالين التي تتالءم وعمره.
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 بيان ما يلي:يرجى 

 الخدمات اال تماعين التي تقدم للعامل الحدث بمو ب القانوظ أو التطبيق العملي. -

 .بصفته أ يرا، يستفيد الحدث مظ الخدمات اال تماعين التي يمكظ أظ يوفرها الممغل لكافن اا راء 

ا: التزامات صاحب العمل   رابعا

 المادة الثالثة والعشرون: 

 يلتام صاحب العمل تبل تمغيل الحدث أظ يحصل على موافقن كتابين ممظ له الوالين أو الوصاين على الحدث. 

 يرجى بيان ما يلي:

 الن  التمريعي الذي يغطي حكم هذه المادة. -
  مظ مدونن المغل التي تمنع تمغيل أي حدث، دوظ الثامنن عمرة ممثال، أو ممخصا في  145المادة

المقدمـن مظ تبل المقــاوالت التي تحدد الئحتهـــا بن  تن يمي، دوظ تذظ مكتــــــوب  العروض العمومين
يسلمه مسبقا العوظ المكلـــف بتفتيش المغل، بخصو  كل حدث على حدة ، و ذل  بعد استمارة ولي 

 أمره .
  على تذظ التي تن  على  رورة حصول العاملن أو العامل المنالي  19.12مظ القانوظ رتم  6المادة

 مكتوب مظ ولي اامر إلبرام عقد المغل.

 المادة الرابعة والعشرون :

يلتام صاحب العمل الممغل للعامل الحدث بالتأميظ عليه في صناديق التأمينات اال تماعين )ال ماظ 

 اال تماعي( وذل  وفقا للن م المعمول بها في كل دولن. 

 يرجى بيان ما يلي:

 العمل بالتأميظ على العامل الحدث؟هل يو د ما يلام صاحب 

 نعم 

 ال  

 الن  التمريعي: -

  بصفته أ يرا، تسري عليه  ميع القوانيظ المتعلقن بالحماين اال تماعين، ويتعلق اامر بالقانوظ المتعلق

 المتعلق بالتعويض عظ حوادث المغل. 18.12بال ماظ اال تماعي، والقانوظ رتم 

 المادة الخامسة والعشرون: 

يلتام صاحب العمل بتقديم الرعاين الصحين والطبين لألحداث العامليظ لديه وفق الن م التي ت عها السلطن 

 المختصن في كل دولن. 

 يرجى بيان ما يلي:
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 الن  التمريعي الذي يلام صاحب العمل بتقديم الرعاين الصحين والطبين للعامل الحدث. -

  بصفته أ يرا، يستفيد الحدث مظ خدمات التغطين الصحين التي يمرف عليها الصندوه الوطني لل ماظ

اال تماعي، وكذا مظ التأميظ عظ حوادث المغل واامراض المهنين باإل افن الى الاام الممغل بتوفير 

سالمن  روف صحين مالئمن وفق ما تتطلبه مقت يات مدونن المغل والنصو  المن من للصحن وال

 المهنين في العمل.  

 المادة السادسة والعشرون: 

ي ب على صاحب العمل تدريب ااحداث العامليظ لديه على كيفين استخدام وسائل السالمن والصحن المهنين، 

 وأظ يراتب تطبيقها، ويؤمظ استفادتهم مظ تل  الوسائل.

 

 يرجى بيان ما يلي:

مدي التاام صاحب العمل بتدريب ااحداث العامليظ لديه على استخدام وسائل السالمن والصحن المهنين  -

 وهل تو د برامج تلاامين لحماين صحن وسالمن العامل الحدث في المنمأة التي يعمل بها. 

 عام يهم كافن اا راء بما فيهم ااحداث. ت راء 

 بصفن عامن، أظ يتخذ  ميع التدابير الالامن لحماين سالمن مظ مدونن المغل تلام الممغل،  24 المادة

اا راء وصحتهم، وكرامتهم، لدة تيامهم باامغال التي ين اونها تحت تمرته، وأظ يسهر على مراعاة 

 حسظ السلو  وااخاله الحميدة، و على استتباب اآلداب العامن داخل المقاولن .

مغيلهم، على المقت يات المتعلقن بالموا يع التالين، وعلى كل كتابن، لدة ت كما تلامه بإطالع اا راء 

 تغيير يطرأ عليها:

 اتفاتين المغل ال ماعين وم مونها عند و ودها ؛ -

 الن ام الداخلي ؛ -

 مواتيت المغل ؛ -

 أساليب تطبيق الراحن ااسبوعين؛ -

 ظ خطر اآلالت ؛المقت يات القانونين والتدابير المتعلقن بحف  الصحن والسالمـن، وبالوتاين م -

 تواريخ أداء اا ر، ومواتيته ومكاظ أدائه ؛ -

 رتم التس يل بالصندوه الوطني لل ماظ اال تماعي؛ -

 الهيئن  المؤمنن  د حوادث المغل و اامراض المهنين. -

 المادة السابعة والعشرون :



586 

  
 

على صاحب العمل تبالغ مظ له الوالين أو الوصاين على الحدث بأي مرض أو غياب أو تصرف يقوم به 

 الحدث خالل أوتات العمل يستدعى معرفته به. 

 

 يرجى بيان ما يلي:

مدي التاام صاحب العمل باإلبالغ عظ أي مرض أو غياب لمظ له الوالين أو الوصاين على الحدث العامل  -

 لديه.

 ن  ملام غير أنه عمليا يتم تخبار أهل أي أ ير بما فيهم ااحداث في مثل هذه الحاالتال يو د 

 المادة الثامنة والعشرون :

يلتام صاحب العمل الذي يعمل لديه أحداث بأظ تتوافر لديه س الت أو بيانات تت مظ المعلومات التي تستو ها 

 طبيعن العمل ومصلحن الحدث، وعلى ااخ : 

 أسماء ااحداث وأعمارهم وتاريخ التحاتهم بالعمل.  -

 ااعمال الموكلن تليهم وساعات عملهم وفترات الراحن المخصصن لهم وت اااتهم المستحقن.  -

 تاريخ الفحو  الطبين التي ت رة عليهم والمهادات الطبين المبينن لقدرتهم ولياتتهم الصحين للعمل.  -

 يرجى بيان ما يلي:

التمريعين التي تلام صاحب العمل بتوفير س الت أو بيانات تت مظ المعلومات المتعلقن بالعمال النصو   -

 ااطفال العامليظ لديه:

  مظ مدونن المغل ؛ 440و 371و 148و 136و 135و 23المواد 

 

 

 المادة التاسعة والعشرون:

 على كل صاحب عمل يعمل لديه أحداث :  -1

 )أ( أظ ي ع في مكاظ  اهر في موتع العمل ااحكام الخاصن بتمغيل ااحداث. 

)ب( أظ يبلغ ال هن المختصةةةةةةن بأسةةةةةةماء ااحداث الذيظ يعملوظ لديه وأعمارهم وتاريخ التحاتهم بالعمل، 

 وأين معلومات أخرة تتعلق بهم. 

 سابقتيظ.تن م التمريعات الوطنين ااحكام المنفذة الواردة في الفقرتيظ ال -2



587 

  
 

 

 يرجى بيان ما يلي:

 النصو  التمريعين التي تغطي حكم المادة السابقن. -

طبقا لمقت يات مدونن المغل يتو ب على الممغل التصريل ب ميع اا راء الذيظ يقوم بتمغيلهم، كما يتو ب 

عليه مس  الس الت، وتعداد اللوائل االنتخابين وتو يهها الى مفتش المغل، واالحتفا  بعقود ااياد ااحداث 

 مظ مدونن المغل.  148بالنسبن للمقاوالت وفق المادة 

 

 اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:* وبدراسة 

،  15،  14،  12،  11،  10،  9،  8،  7،  6،  5،  4،  2،  1التغطية التشريعية ألحكام المواد:  -

 من اإلتفاقية.  27،  26،  25،  24،  23،  22،  20،  19،  18،  16

 من اإلتفاقية.  17عدم التغطية التشريعية لحكم المادة  -

من  29،  28،  21،  13،  3لتشريعية ألحكام المواد التأكد من وجود التغطية اللجنة  يتسنلم  -

نظراا لعدم إدراج نصوص األحكام التشريعية التي تغطي هذه المواد واإلكتفاء بذكر أرقام المواد ة اإلتفاقي

 فقط.

* * * 

 

 تفتيش العمل بشأن 1998لعام  (19اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

 –المملكن المغربين مظ  1998 ( لسةةةةنن 19 العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )وصةةةةل مكتب العمل 

 و اء في الرد ما يلي:

 القسم األول
 "بيانات عامة " 

 

( 19بيان النص التشةةةةةةةريعي الذي صةةةةةةةدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقية العربية رقم ) يرجى -1
 بشأن تفتيش العمل. 1998لسنة 

  (  بنمةةةر اتفاتين 2014مارس  6) 1435 مادة ااولى  4صةةةادر في   1.09.127رتم  هير مةةةريف
مأظ تفتيش المغل 1998لعام  19العمل العربين رتم  المعتمدة مظ تبل مؤتمر العمل العربي المنعقد في  ب

 .1998مارس  9الى  2دورته الخامسن والعمريظ بااتصر خالل الفترة مظ 
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نصةةوص التشةةريعية السةةارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقية المذكورة، إرفاق أرقام وتواريخ ال يرجى -2
 الخ(. –اللوائح  –وأن أمكن التعرض للتطبيق العملي لتلك النصوص التشريعية )القرارات الوزارية 

 بالنسبن ل هاا تفتيش المغل التابع لواارة المغل واالدماج المهني:

  ( الصادر بتنفيذ القانوظ 2003د نبر  11) 1424ر ب  14صادر في  1.03.194 هير مريف رتم
 بمثابن مدونن المغل ال سيما مواد  الباب ااول مظ الكتاب الخامس منها؛ 65-99رتم 

  المتعلق بالن ام ااسةةةةةةاسةةةةةةي الخا  بهيئن تفتيش  2008يوليوا  09بتاريخ  2-08-69المرسةةةةةةوم رتم
 المغل.

  ( المحدد 2014يونيو  18) 1435عباظ مةةةةةةة 20صةةةةةةةادر في  2. 14. 280المرسةةةةةةةوم التن يمي رتم
 الختصاصات وتن يم واارة التمغيل والمؤوظ اال تماعين.

  بتحديد مةةةةكليات  2009ماي  21الصةةةةادر بتاريخ  2.08.702المرسةةةةوم التطبيقي لمدونن المةةةةغل رتم
 تو يه التنبيهات والمالح ات تلى الممغل.

  والمحدد 2005فبراير  09ادر بتاريخ الصةةةةةةة 351.  05ترار واير التمةةةةةةةغيل والتكويظ المهني رتم ،
 لنموذج تقرير الايارة المن اة مظ طرف ااعواظ المكلفيظ بتفتيش المغل.

بيان النص التشةةريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصةةادق عليها قوة النفاذ بمجرد التصةةديق  يرجى -3
 عليها.

  ( بتنفيذ ن  الدستور  2011يوليو  29) 1432مظ معباظ  27صادر في  1.11.91 هير مريف رتم
 (.2011)دستور فاتل يوليوا 

 بيان النص التشريعي الذي يحدد مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية. يرجى -4
  ( بتنفيذ ن  الدستور  2011يوليو  29) 1432مظ معباظ  27صادر في  1.11.91 هير مريف رتم

 (.2011)دستور فاتل يوليوا 

هل تم التنسةةةةةيق مع منظمات أصةةةةةحاب األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين إعدادكم لهذا التقرير؟  -5
ا مع أحكام المادة )  ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.17وذلك تماشيا

نعم 

 ال 

 القسم الثاني
 "التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية"

 
 المـــادة األولـــى: 

ها فى  فذة ل ينبغى على كل دولن أظ تن م تفتيش العمل مظ خالل القوانيظ واان من واللوائل والقرارات المن
  ميع تطاعات وأماكظ العمل.

وي وا للدولن عند ال رورة استثناء بعض الفئات مظ العمال وأماكظ العمل، وذل  بمو ب بياظ يرفق بوثيقن 
 للدولن التي تتقدم بهذا البياظ أظ تعدله أو تلغيه ببياظ الحق. التصديق، ويمكظ

 يرجى بيان ما يلي:
 هل يوجد تنظيم قانوني لتفتيش العمل في جميع قطاعات وأماكن العمل؟ -

نعم 

 ال 
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 هل يستثني التشريع بعض الفئات من العمال أو أماكن العمل من التفتيش؟  -

نعم 

 ال 

 الدالة على ذلك.يرجي بيان النصوص التشريعية  -
  منه. 4المتعلق بمدونن المغل والسيما الفقرة الرابعن مظ المادة  65- 99القانوظ رتم 

 :المـــادة الثـانيــة
تمكل كل دولن  هااا أو أكثر لتفتيش العمل، ويرتبط هذا ال هاا أو اا هاة باإلدارة أو اإلدارات المركاين 

 ذات الصلن بنماط التفتيش.
اا هاة التى تقوم بالتفتيش ي ب التنسةةةةةيق فيما بينها على نحو يحول دوظ التناتض والتداخل  وفى حالن تعدد
 بيظ أنمطتها.

 يرجى بيان ما يلي:
 لتفتيش العمل لديكم أم أكثر؟واحد هل يوجد جهاز  -

يتكوظ ن ام تفتيش المةةةغل بالمغرب مظ  هاا تابع للواارة المكلفن بالمةةةغل، ويتكوظ مظ مفتمةةةي المةةةغل في 
والمهندسةةةةةيظ  تطاعات الصةةةةةناعن و الت ارة والخدمات، ومفتمةةةةةي القوانيظ اال تماعين في الفالحن، وااطباء

 بتفتيش المغل ) كل في نطاه اختصاصاته(.  المكلفيظ

 كما ي م ن ام تفتيش المغل أ هاة أخرة للتفتيش تابعن لقطاعات واارين أخرة خصوصا:
 بالمعادظ؛ااعواظ التابعيظ لإلدارة المكلفن  -
 ااعواظ التابعيظ للمالحن الت ارين؛ -
ااعواظ المكلفيظ بنفس المهمن في م ال الصحن والسالمن المهنين مظ طرف باتي اإلدارات. ويتعلق  -

 اامر على و ه الخصو  ب:
o  أطر المركا الوطني للحماين مظ اإلمعاع التابع لواارة الصحن؛ 
o  منمآت المصنفن؛بخصو  ال الت هياالمفتمين التابعن لقطاع 
o  ةةةةةةةباط الوتاين المدنين التابعن إلدارة الوتاين المدنين بواارة الداخلين، والذيظ مظ مهامهم 

 الرئيسين تعايا الوتاين مظ المخاطر ومكافحن الكوارث، خاصن الحرائق.

فق لإلمةةةةةةارة، ال يو د أي تداخل بيظ هذه اا هاة ، وذل  بالن ر لكوظ كل  هاا يعمل في تطاع مخالف  و
 تخص  معيظ.

 هل يتم تنسيق العمل بينها في حالة تعددها؟ 

نعم 

 ال 

 .النص التشريعي الذي يتناول ذلك 

 :المــادة الثـالـثــة

 يتم التفتيش مظ تبل  هاا يتولى التفتيش العام، أو أ هاة متخصصن يمارس كل منها نماطا تفتيميا محددا.

 يرجى بيان ما يلي:
 أجهزة تفتيش متخصصة؟ أم يتولى التفتيش جهاز عام؟ توجدهل  -

 يتكوظ  هاا تفتيش المغل التابع لواارة المغل واإلدماج المهني مظ ثالث فئات :
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 مفتمي المغل في تطاعات الصناعن و الت ارة والخدمات؛ 
 مفتمي القوانيظ اال تماعين في الفالحن؛ 
 في نطاه اختصاصاته(.بتفتيش المغل ) كل  والمهندسيظ المكلفيظ ااطباء 

 التعدد ما هي هذه األجهزة؟ وما هي اختصصاتها؟ حالةفي   -
بالنسبن ل هاا تفتيش المغل التابع لواارة المغل واإلدماج المهني، فإظ مفتمي المغل في تطاعات الصناعن 

هم مظ و الت ارة والخدمات، ومفتمةةةةةي القوانيظ اال تماعين في الفالحن يتوفروظ على اختصةةةةةا  عام، يمكن
مراتبن مدة احترام تطبيق مختلف ااحكام التمةةةةةةةريعين والتن يمين المتعلقن بالمةةةةةةةغل في القطاعات التي 
يمةةةةرفوظ عليها، في حيظ يتولى ااطباء المكلفوظ بتفتيش المةةةةغل مراتبن احترام المقت ةةةةيات القانونين ذات 

والخدمات والفالحن، أما الصةةةةةةةلن بم ال الصةةةةةةةحن داخل أماكظ العمل في تطاعات الصةةةةةةةناعن و الت ارة 
المهندسةوظ المكلفوظ بتفتيش المةغل، فقد أنيطت بهم مهمن السةهر على تطبيق المقت ةيات القانونين المرتبطن 

 بالسالمن المهنين في القطاعات المذكورة.

 

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. -
 . 535و  532المتعلق بمدونن المغل، وال سيما المادتيظ   65.99القانوظ رتم 

 :المادة الرابعة

تن م كل دولن االتصاالت اافقين والرأسين فيما بيظ  هاا أو أ هاة التفتيش، بما يحقق سرعن ااداء ون اعته 
 وسهولته.

 يرجى بيان ما يلي:
 بين جهاز أو أجهزة التفتيش؟تنظيم لالتصاالت األفقية والرأسية  يوجدهل  -

 نعم 

 ال 

 سائل وسبل هذا التنظيم.و يرجي بيانحالة اإلجابة ب)نعم(، في  -
باإل افن الى التنسيق بيظ مكونات  هاا تفتيش المغل التابع لواارة المغل واإلدماج المهني فإظ هذه ااخيرة 
تد أبرمت اتفاتين للتعاوظ والتنسةةةيق مع الصةةةندوه الوطني لل ةةةماظ اال تماعي مظ أ ل تعايا التنسةةةيق بيظ 

 التابع لها ومفتمي ومراتبي الصندوه المذكور.مكونات  هاا تفتيش المغل 

 :المادة الخامسة

 ت ع اإلدارة المركاين ذات الصلن بنماط تفتيش العمل السياسن العامن للتفتيش التي تعالج على ااخ :
 و ع الخطن العامن للتفتيش. -
 تحديد أولويات التفتيش. -
 متابعن التنفيذ. -
 توفير متطلبات  هاا التفتيش. -
 الو يفي والتدريب.ااداء  -
 تقييم النتائج. -

 يرجى بيان ما يلي:
 التشريعية التي تتناول السياسة العامة للتفتيش والموضوعات التي تعالجها. النصوص -
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بالنسبن ل هاا تفتيش المغل التابع لواارة المغل واإلدماج المهني، النصو  التمريعين ذات الصلن تتلخ  
 على و ه الخصو  في اآلتي:

  المتعلق بمدونن المغل؛  65.99القانوظ رتم 
  المتعلق بن ام ال ماظ اال تماعي؛ 1.72.184ال هير المريف رتم 
  المتعلق بالتعويض عظ حوادث المغل واامراض المهنين؛  18.12القانوظ رتم 
  بتحديد مروط المغل والتمغيل المتعلقن بالعمال والعامالت المنالييظ؛ 19.12القانوظ 
  ( المحدد 2014يونيو  18) 1435معباظ  20صادر في  2. 14. 280التن يمي رتم المرسوم

 الختصاصات وتن يم واارة التمغيل والمؤوظ اال تماعين.

 :المادة السادسة

 يراعى فى تعييظ مفتش العمل أظ يكوظ مؤهال تأهيال علميا بما يالئم القيام بعمله.

 :المادة السابعة

 أظ تتوافر فيه صفات الحياد والمو وعين. يراعى عند اختيار مفتش العمل

 :المادة الثامنة

يقوم مفتش العمل تبل مبامرة عمله بأداء اليميظ، وتن م التمريعات أداء اليميظ وم مونه، وال هن التي يؤدة 
 أمامها.

 :المادة التاسعة

 ي ب على كل دولن تدريب مفتش العمل ن ريا وعمليا بما يؤهله اداء مهامه.

 ن ما يلي:يرجى بيا
 تعيين مفتش العمل. شروط -

  التوفر على مؤهالت ومواهد علمين )على ااتل اإل ااة في العلوم القانونين أو االتتصادين أو التدبيرين
 بالو يفن العمومين(؛ 10أو اال تماعين بالنسبن للتو يف في الدر ن الموااين للسلم 

  المرمحيظ النا حيظ في المباراة الكتابين للوتوف على ا تياا امتحاظ كتابي مع ت راء مقابلن مفوين مع
 مؤهالتهم وكفاءتهم العلمين ومدة تناسبها واست ابتها للمروط المتطلبن لمغل هذا المنصب.

 مفتش العمل اليمين قبل مباشرة عمله؟ وما هو مضمونه؟ والجهة التي يؤدى أمامها؟ يؤديهل  -
يش اليمينيظ القانونيتيظ المنصو  عليهما في كل مظ ال هير يؤدي ااعواظ المرمحوظ للقيام بمهام التفت

المريف المتعلق باليميظ الوا ب أداؤها على المو فيظ المنصبيظ لتحرير محا ر ال بط، الصادر في فاتل 
بمثابن الن ام ااساسي العام  1958فبراير  24بتاريخ  1-58-008وال هير المريف رتم  1914ماي 

 وتع تغييره وتتميمه، فيما يتعلق بحف  السر المهني. للو يفن العمومين كما

 هل يتم تدريب مفتش العمل على مهام عمله؟ -

 نعم 

 ال 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. -
  بمثابن الن ام ااساسي العام للو يفن  1958فبراير  24الصادر بتاريخ  1-58-008ال هير المريف رتم

تغييره وتتميمه المحدد لو عين المو ف، بحيث يخ ع لفترة تمريظ خالل السنن العمومين كما وتع 
ااولى مظ التو يف تابلن للتمديد مرة واحدة، وفي حالن عدم كفاين مردوديته يحذف مظ أسال  الو يفن 

 العمومين.
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 :المادة العاشرة

كافي مظ المفتمةةةةةةةيظ بما يتالءم مع ح م المهمات  والتنسةةةةةةةيق مع  ونوعيتهاتراعي كل دولن تعييظ العدد ال
 اإلدارات واا هاة المعنين فى الدولن لالستعانن باالختصاصييظ للمعاونن فى أعمال التفتيش.

 يرجى بيان ما يلي:
 هل يتوفر لجهاز التفتيش لديكم العدد الكافي من المفتشين؟ -

 نعم 

 ال 

 التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لالستعانة باالختصاصيين للمعاونة في أعمال التفتيش؟ يتمهل  -

 نعم  

 ال 
 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. -

  منه  144والمادة  533المتعلق بمدونن المغل السيما المادة  65.99القانوظ 

 :المادة الحادية عشرة

الحماين الالامن لمفتش العمل، واستقراره الو يفي، بما ي عله يقوم بمهامه بحرين تكفل تمريعات كل دولن 
 وحياد واستقاللين.

 

 يرجى بيان ما يلي:
 مفتش العمل بالحماية الالزمة واالستقرار الوظيفي الذي يمكنه من أداء عمله؟ يتمتعهل  -

 نعم 

 ال 

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. -
  ( بمثابن الن ام ااساسي 1958فبراير  24) 1377معباظ 4الصادر في  1.58.008 هير مريف رتم

 العام للو يفن العمومين؛
  ( بالمصادتن 1962نونبر  26) 1382 مادة الثانين  28صادر في  1.59.413 هير مريف رتم

 على م موعن القانوظ ال نائي؛
  المتعلق بمدونن المغل؛ 65-99القانوظ رتم 
  المتعلق بالن ام ااساسي الخا  بهيئن تفتيش المغل والصادر بال ريدة الرسمين  2-08-69المرسوم رتم

  (.2008يوليو 21) 1429ر ب  17ن في مؤرخ 5649عدد 
 

 :المادة الثانية عشرة

، تهيئ ال هن المختصن للمفتميظ مكاتب م هاة ت هياا مناسبا يسهل الوصول تليها مظ تبل ااطراف المعنين
 وتاود بوسائل اتصال حديثن ون م معلومات آلين تمكنهم مظ حف  واستر اع المعلومات بسهولن.

 يرجى بيان ما يلي:
 للمفتشين مكاتب مجهزة، ومزودة بوسائل اتصال حديثة ونظم معلومات؟ يتوفرهل  -

 نعم 
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 ال 

 :المادة الثالثة عشرة

 لألداء الفعال لوا باتهم.توفر ال هن المختصن للمفتميظ وسائل أو تسهيالت نقل 

 :المادة الرابعة عشرة

 تاود ال هن المختصن المفتميظ بالوثائق والتمريعات واا هاة ال رورين اداء عملهم.

 :المادة الخامسة عشرة

 تتحمل ال هن المختصن كافن النفقات المالين الالامن لممارسن المفتميظ لمهامهم.

 :المادة السادسة عشرة

 العمل أحد أفراد ال ابطن العدلين )الق ائين(، ويحمل بطاتن مهنين تثبت مخصيته وو يفته.يعتبر مفتش 

 يرجى بيان ما يلي:
 هل يتوفر للمفتشين ما يلي: -

 .وسائل أو تسهيالت نقل 

نعم 

ال 

 

 .وثائق وتشريعات وأجهزة ضرورية ألداء عملهم 

نعم 

ال 

 لممارسة مفتشي العمل لمهامهم؟ هل تتحمل الجهة المختصة النفقات المالية الالزمة 

 نعم 

 .بطاقة مهنية لشخصيته ووظيفته كأحد أفراد الضابطة القضائية 

 المتعلق  22.01مظ القانوظ رتم  27)مفتش المغل يمارس مهام المرطن الق ائين وفق المادة  نعم

 بالمسطرة ال نائين كما تم تعديله(.

 ال 

 التشريعي الذي يتناول ذلك. النص -
  مظ مدونن المغل تربطاظ الترخي  لمفتمي المغل للقيام بمهام التفتيش والمراتبن  537و 533المادتيظ

ب رورة التوفر وحمل الوثائق التي تثبت المهام الموكولن تليهم في تمارة تلى البطاتن المهنين. وفي هذا 
ام بمهام التفتيش ببطاتات الصدد، اودت واارة المغل واإلدماج المهني  ميع المفتميظ المؤهليظ للقي

 مهنين.
  المتعلق بالمسطرة ال نائين كما تم تعديله. 22.01مظ القانوظ رتم  27المادة 

 :المادة السابعة عشرة
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ال ي وا أظ توكل تلى ال هن المختصن بالتفتيش أو المفتميظ أين وا بات ت افين تؤثر سلبا على أدائهم الفعال 
 ميظ للمفتميظ فى عالتتهم بأصحاب العمل والعمال.أو تخل بالسلطن أو الحياد الالا

 يرجى بيان ما يلي:
 هل تسند إلى الجهة المختصة بالتفتيش أو المفتشين واجبات إضافية أخري؟ -

نعم 

ال 

 اإلجابة ب)نعم(، يرجي بيان النص التشريعي الذي يتناول ذلك. حالةفي  -
 مظ مدونن المغل(؛ 532مظ المادة  4)الفقرة  ت راء محاوالت التصالل في م ال نااعات المغل الفردين  -
مظ مدونن  552ت راء محاوالت التصةةةالل في م ال نااعات المةةةغل ال ماعين )الفقرة ااخيرة مظ المادة  -

 المغل(.

 :المادة الثامنة عشرة

يمار   هاا التفتيش فى و ع امتراطات السالمن والصحن المهنين التى يتطلبها منل التراخي  بإتامن 
 المنمآت.

 

 يرجى بيان ما يلي:
هل يوجد دور لجهاز التفتيش فى وضةةع اشةةتراطات السةةالمة والصةةحة المهنية الالزمة لمنح التراخيص  -

 بإقامة المنشآت؟

 نعم 

 ال 

 في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجي بيان النص التشريعي الذي يتناول ذلك.

 المادة التاسعة عشرة:

 والتكامل بيظ تفتيش العمل وتفتيش التأمينات اال تماعين كلما كاظ ذل   روريا.يتم فى كل دولن التنسيق 

 يرجى بيان ما يلي:
 وتكامل بين تفتيش العمل وتفتيش التأمينات االجتماعية؟  تنسيقهل يوجد  -

نعم 

ال 

 التشريعي الذي يتناول ذلك. النص -
  بمثابن ن ام ال ماظ اال نماعي؛  1.72.184مظ ال هير المريف رتم  16المادة 

باإل ةةةةةافن الى التنسةةةةةيق بيظ مكونات  هاا تفتيش المةةةةةغل التابع لواارة المةةةةةغل واإلدماج المهني، فإظ هذه 
لتنسيق ااخيرة تد أبرمت اتفاتين للتعاوظ والتنسيق مع الصندوه الوطني لل ماظ اال تماعي مظ أ ل تعايا ا

 بيظ مكونات  هاا تفتيش المغل التابع لها ومفتمي ومراتبي الصندوه المذكور. 

 المادة العشرون: 

ي ب على مفتش العمل أظ يؤدي عمله بنااهن، ويح ر أظ تكوظ له أين مصلحن مخصين مبامرة أو غير 
 مبامرة فى المنمآت التي يقوم بالتفتيش عليها.
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 يرجى بيان ما يلي:
 التشريعي الذي يتناول ذلك. النص -

 منه. 256الى  248الرابع مظ م موعن القانوظ ال نائي الفصول مظ  الفصل 
  دليل منه ين ايارة تفتيش المغل الذي تم ت مينه م موعن مظ ااخالتيات المفروض اظ يتحلى بها أعواظ

 تفتيش المغل.
 
 

 المادة الحادية والعشرون:

يح ر على مفتش العمل أظ يكمف أة سر مظ أسرار المهنن يطلع عليه خالل تيامه بمهمته أو أظ يبوح بمصدر 
 المكوة أو المعلومات التى أدت تلى القيام بالتفتيش. 

 يرجى بيان ما يلي:
 على مفتش العمل الكشف عن أي سر من أسرار التشريع أثناء قيامه بالتفتيش؟ التشريعهل يحظر  -

 نعم 

 ال 

 

 على مفتش العمل أن يبوح بمصدر الشكوى أو المعلومات التى أدت إلى القيام بالتفتيش؟ يحظرهل  -

 نعم 

 ال 

 التشريعي الذي يتناول ذلك. النص -
  ( بمثابن الن ام 1958فبراير  24) 1377معباظ  4الصادر في  1.58.008ال هير المريف رتم

 وتتميمه خاصن ما يتعلق بحف  السر المهني.ااساسي للو يفن العمومين كما تم تغييره 

 المادة الثانية والعشرون:

يقوم مفتش العمل بمراتبن تطبيق التمةةةةةةةريعات ذات العالتن، بما في ذل  القوانيظ والن م واللوائل والقرارات 
 الصةةةةةةةادرة بمو بها، واتفاتيات العمل العربين والدولين المصةةةةةةةده عليها مظ تبل دولته، واتفاتيات العمل

 ال ماعين.

 يرجى بيان ما يلي:
التي يقوم مفتش العمل بمراقبة تطبيقها؟ وهل تشمل اتفاقيات العمل العربية والدولية  التشريعاتما هي  -

 المصدق عليها من قبل دولتكم الموقرة، وأيضا اتفاقيات العمل الجماعية؟

والمقاوالت الخا ةةةعن لمدونن المةةةغل يقوم مفتش المةةةغل مظ خالل آلين ايارة المراتبن المن اة للمؤسةةةسةةةات 
بمراتبن مدة التاامها باحترام تطبيق المقت ةةةةةيات القانونين والتن يمين المن من لعالتات المةةةةةغل بما في ذل  

 مراتبن تطبيق مقت يات اتفاتيات المغل ال ماعين.

 الذي يتناول ذلك. التشريعيالنص  -

 نن المغل.مظ مدو  128والمادة   532الفقرة ااولى مظ المادة 

 المادة الثالثة والعشرون:
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ياود مفتش العمل أصةةةحاب العمل والعمال بالمعلومات واإلرمةةةادات التى تسةةةاعدهم فى تطبيق التمةةةريعات 
 النافذة.

 يرجي بيان ما يلي:
هل يوجد دور وقائي لمفتش العمل تجاه أصةةةةةحاب األعمال والعمال للمسةةةةةاعدة في تطبيق التشةةةةةريعات  -

 النافذة؟

نعم 

 التشريعي الذي يتناول ذلك. النص -
  مظ مدونن المغل 532الفقرة الثانين مظ المادة 
  تمكانين تو يه التنبيهات والمالح ات تبل تحرير محا ةةةةةةر المخالفات طبقا لمقت ةةةةةةيات المادة

 مظ مدونن المغل. 539

 المادة الرابعة والعشرون:

والثغرات التى يكتمةةفها حيظ مراتبته تطبيق ي ب على مفتش العمل أظ يبلغ السةةلطن المختصةةن بأو ه النق  
 تمريعات العمل، بهدف اتخاذ اإل راءات الالامن لتالفيها.

 يرجى بيان ما يلي:
 مفتش العمل بأن يبلغ عن أوجه النقص والثغرات حين مراقبته تطبيق تشريعات العمل؟  يكلفهل  -

نعم 

ال 

 التشريعي الذي يتناول ذلك. النص -

 مظ مدونن المغل. 532المادة الفقرة الثالثن مظ 

 

 المادة الخامسة والعشرون:

 يساعد مفتش العمل طرفي اإلنتاج فى اتباع وسائل ومتطلبات السالمن والصحن المهنين

 يرجى بيان ما يلي:
 دور لمفتش العمل للمساعدة فى اتباع وسائل ومتطلبات السالمة والصحة المهنية؟ يوجدهل  -

نعم 

ال 

 والعشرون:المادة السادسة 

 لمفتش العمل دخول أماكظ العمل اداء وا به بحرين تامن في كل ااوتات، نهارا أو ليال، دوظ تخطار سابق.
 وي وا للتمريع الوطني أظ ين م التفتيش على أماكظ العمل ذات الطبيعن الخاصن بما يتناسب مع طبيعتها.

 يرجى بيان ما يلي:
كل األوقات ودون أخطار  ياعطيهل  - ماكن العمل بحرية فى  التشةةةةةةةريع لمفتش العمل حق دخول أ

 سابق؟ 

نعم 
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ال 

 في حالة الرد ب)نعم(، هل يوجد استثناء من ذلك لبعض أماكن العمل؟ -

المتعلق بمروط المغل و التمغيل الخاصن بالعمال المنالييظ لم يعط لمفتمي المغل  19-12القانوظ رتم 
 متغال العامالت والعمال المنالييظ داخل البيوت، وذل  لحرمتها  مراتبن  روف ا

 

 المادة السابعة والعشرون:

 يخطر مفتش العمل صاحب العمل بو وده داخل مكاظ العمل للتفتيش، ما لم ير أظ ذل  تد ي ر بمهمته.
 
 

 يرجى بيان ما يلي:
 هل ينص التشريع على إخطار صاحب العمل بوجود مفتش العمل داخل مكان العمل؟  -

نعم 

ال 

 إن وجدت. االستثناءاتبرجاء بيان 
  كل مؤسةةسةةن ودوظ سةةابق تعالممظ مدونن المةةغل تسةةمل لمفتمةةي المةةغل أظ يدخلوا بحرين،  533المادة ،

 تخ ع لمراتبن مفتمين المغل، في أي وتت مظ ليل أو نهار.
  مظ مدونن المغل تلام مفتمي المغل، حيظ تيامهم بايارة المراتبن، أظ يخبروا الممغل أو مظ  534المادة

 ما لم يعتبروا أظ هذا اإلمعار تد ي ر بفعالين المراتبن.ينوب عنه بو ودهم في مكاظ العمل، 

 المادة الثامنة والعشرون:

عمل، أو مظ يمثله، أو العامليظ في المنمأة )على لمفتش العمل أثناء تأدين مهمته االستفسار مظ صاحب ال
 انفراد، أو أمام مهود( عظ أين معلومات  رورين تتعلق بتطبيق تمريعات العمل.

 يرجى بيان ما يلي:
لمفتش العمل في سبيل حصوله على معلومات ضرورية بشأن تطبيق تشريعات العمل  التشريعهل يتيح  -

 أثناء تأدية مهمته أن يستفسر من صاحب العمل أو من يمثله أو العمال عن هذه المعلومات؟

 نعم 

 ال 

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. -
  مظ مدونن المغل. 533الفقرة الثالثن مظ المادة 

 والعشرون:المادة التاسعة 

ي وا لمفتش العمل استدعاء صاحب العمل أو مظ يمثله أو أة عامل فى المؤسسن التى يقوم بالتفتيش عليها، 
 تلى مكتبه، بهدف تو يه االستفسارات، تذا و د أظ ذل   روريا اداء وا به.

 يرجى بيان ما يلي:
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ل إلى مكتبه بهدف االستفسار هل يجوز لمفتش العمل أن يستدعى صاحب العمل أو من يمثله أو أى عام -
 عن بعض األمور المتعلقة بالتفتيش.

 نعم 

 ال 

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. -
 مظ مدونن المغل. 533"مظ المادة  -الفقرة الثالثن البند " أ 

 

 المادة الثالثون:

المنت ات، بغرض التحليل يسمل لمفتش العمل أخذ عينات مظ المواد المستعملن أو المتداولن فى مكاظ العمل أو 
 واالطمئناظ على سالمن وصحن العمال وبيئن العمل، مع تخطار صاحب العمل بنتي ن التحليل.

 
 

 يرجى بيان ما يلي:
يسةةةةةةةمح لمفتش العمل أخذ عينات من المواد المسةةةةةةةتعملة أو المتداولة فى مكان العمل أو المنتجات  هل -

 وبيئة العمل؟بغرض التحليل للحفاظ على سالمة وصحة العمال 

 نعم 

 ال 

 هل يخطر صاحب العمل بنتيجة التحليل؟ -

نعم 

ال 

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. -
  مظ مدونن المغل؛  533الفقرة ما تبل ااخيرة مظ المادة 
  المتعلق بمدونن المغل. 65-99مظ القانوظ  535الفقرة الثانين والفقرة ااخيرة مظ المادة 

 والثالثون:المادة الحادية 

لمفتش العمل أظ يطلع على الس الت أو الدفاتر، أو أين وثائق أخرة، وأخذ نسخ أو صور منها تذا و د أظ 
 ذل   روري اداء مهمته.

 يرجى بيان ما يلي:
يسمح لمفتش العمل باالطالع على السجالت أو أية وثائق أخرى في مكان العمل، وأن يأخذ نسخ أو  هل -

 ضرورة؟صور منها فى حالة ال

 نعم 

 ال 

 التشريعي الذي يتناول ذلك. النص -
 مظ مدونن المغل. 533البند "ب" مظ الفقرة الثالثن مظ المادة 

 المادة الثانية والثالثون:



599 

  
 

لمفتش العمل تصدار التعليمات إلاالن نواحي النق  فى اا هاة والمعدات المستعملن بهدف المحاف ن على 
 سالمن وصحن العمال.

و ود خطر ومي  يهدد سالمن العمال أو صحتهم له سلطن تصدار، أو استصدار ااوامر الالامن وفى حالن 
إلاالن المخالفن وفقا لألحكام واإل راءات التي يقررها التمريع الوطني، بما في ذل  الوتف الكلى أو ال ائى 

 للعمل.
 
 

 يرجى بيان ما يلي:
 مفتش العمل في حالة وجود خطر يهدد سالمة العمال وصحتهم؟ صالحياتما هي  -

والذي تد يعرض صحن  اإلخالل بااحكام التمريعين أو التن يمين المتعلقن بحف  الصحن والسالمنفي حالن 
 يقوم مفتش المغل ب: لخطر غير حالوسالمن اا راء 

لمخالفن المس لن. وي ب أظ يكوظ تو يه تنبيه بأ ل للممغل في مكل تمعار مكتوب يبيظ فيه بو وح ا -
 اإلمعار مؤرخا وموتعا عليه مظ تبل مفتش المغل والذي يحدد فيه أ ال لتنفيذ محتوة التنبيه ؛

في حالن عدم االمتثال لم ةةةموظ التنبيه السةةةالف الذكر بعد انصةةةرام اا ل المحدد للممةةةغل، ي ب على   -
محكمن المختصةةن مظ تبل المدير ال هوي مفتش المةةغل أظ يحرر مح ةةر  ةةبط وتو يهه مبامةةرة تلى ال

 أو اإلتليمي المكلف بالمغل.

وفي حالن اإلخالل بالمقت يات التمريعين أو التن يمين المتعلقن بحف  الصحن وبالسالمن والذي تد يعرض 
 يقوم مفتش المغل ب: لخطر حالصحن وسالمن اا راء 

تلى الممغل يدا بيد تذا كاظ حا را، وفي  تو يه تنبيه بدوظ أ ل للممغل ي مظ في تمعار مكتوب يسلم -
حالن غيابه لممثله القانوني، باتخاذ  ميع التدابير الالامن فورا. وي ب على مفتش المةةةةةةةغل أظ يبيظ في 
 التنبيه التدابير التي يتعيظ على الممغل اتخادها إلاالن الخطر الحال الذي يهدد صحن وسالمن اا راء.

مظ يمثله االمتثال لألوامر المو هن تليه في التنبيه، فإظ مفتش المةةةغل،  تذا رفض، أو أهمل، الممةةةغل أو -
 يحرر مح را يثبت فيه امتناع الممغل عظ االمتثال لم موظ التنبيه.

يو ه مفتش المغل اامر فورا تلى رئيس المحكمن االبتدائين بصفته تا يا لألمور المستع لن بمقت ى   -
ه. يأمر رئيس المحكمن االبتدائين بكل التدابير التي يراها مالئمن مقال مرفوه بالمح ر الممار تليه أعال

إليقاف الخطر الحال. وله أظ يمنل الممةةةةغل أ ال لهذه الغاين، كما له أظ يأمر باإلغاله عند االتت ةةةةاء، 
 مع تحديد المدة ال رورين لذل  اإلغاله.

مةةغل لما أمر به، فإظ مفتش المةةغل، تذا اسةةتنفذت  ميع اإل راءات السةةالفن الذكر، دوظ أظ يسةةت يب الم -
 يحرر مح را  ديدا يو هه تلى وكيل المل .

 النصوص التشريعية التي تتناول ذلك. -
في حالن اإلخالل بااحكام التمةريعين أو التن يمين المتعلقن السةالمن وحف  الصةحن تد يعرض صةحن وسةالمن 

 :لخطر غير حالاا راء 
 المتعلق بمدونن المغل. 65-99مظ القانوظ رتم  540و 539 المواد 
 بتحديد مةةةةةةكليات تو يه التنبيهات  2009ماي  21الصةةةةةةادر بتاريخ  2.08.702رتم  المرسةةةةةةوم

 والمالح ات تلى الممغل.
في حالن اإلخالل بالمقت ةةيات التمةةريعين أو التن يمين المتعلقن بالسةةالمن وحف  الصةةحن و تد يعرض صةةحن 

 :لخطر حال راء وسالمن اا
 المتعلق بمدونن المغل. 65-99مظ القانوظ رتم  545و 543و 542و 540و 539 المواد 
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 تاريخ  2.08.702رتم  المرسةةةةةةةوم يات تو يه التنبيهات  2009ماي  21الصةةةةةةةةادر ب يد مةةةةةةةكل بتحد
 والمالح ات تلى الممغل. 

 

 المادة الثالثة والثالثون:

مفتش العمل وتسهيل تيامه بمهامه، ويحدد تمريع كل دولن العقوبات يلتام صاحب العمل والعامل بالتعاوظ مع 
 التى تفرض على كل مظ يعرتل أعمال التفتيش، أو يمتنع عظ التعاوظ مع المفتش.

 

 يرجى بيان ما يلي:
 هل يلزم التشريع صاحب العمل والعامل بالتعاون مع مفتش العمل؟ -

 نعم 

 ال 

 

عقوبات معينة على من يعرقل أعمال التفتيش أو يمتنع عن  هل يفرض التشةةةةةةةريع في دولتكم الموقرة -
 التعاون مع المفتش؟

 نعم 

 ال 

 

 النصوص التشريعية التي تتناول ذلك. -
 مظ مدونن المغل. 546المادة 

 المادة الرابعة والثالثون:

 بالتفتيش.يحرر مفتش العمل تقريرا حول ايارته التفتيمين وفقا للنموذج الذي تعتمده ال هن المختصن 

 يرجى بيان ما يلي:
مةةا هي المهةةام التي يقوم بهةةا مفتش العمةةل بعةةد إتمةةام عمليةةة التفتيش؟ وهةةل يقوم بتقةةديم تقرير وفقةةا  -

 للنموذج المعتمد من جهة عمله؟
بعد تتمام عملين التفتيش يقوم مفتش المغل بتحرير تقرير عظ كل ايارة تفتيش، وفقا لنمودج معتمد مظ 

 لفن بالمغل.طرف الواارة المك

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. -
  والمحدد 2005فبراير  09الصةةادر بتاريخ  351.05ترار واير التمةةغيل والتكويظ المهني رتم ،

 لنموذج تقرير الايارة المن اة مظ طرف ااعواظ المكلفوظ بتفتيش المغل.

 المادة الخامسة والثالثون:

 اإل راء المناسب لدرء ومعال ن المخالفات مظ بيظ:يتخذ مفتش العمل حيظ تيامه بمهامه 
 تسداء النصل واإلرماد بمأظ كيفين تالفى المخالفن. -

 تو يه تنبيه مفهي لتالفى المخالفن. -

 تو يه تنذار كتابي لتدار  المخالفن خالل مدة معينن. -



601 

  
 

 تحرير مح ر بالمخالفن. -

 لعمال أو صحتهم.اتخاذ ت راءات التنفيذ الفوري لدرء خطر داهم يهدد سالمن ا -

 يرجي بيان ما يلي:
 هل ينص التشريع على التدرج فى اإلجراءات التى يتخذها مفتش العمل في حالة وجود مخالفات؟ -

نعم 

ال 

 ما هي هذه اإلجراءات؟ -
o تن اا ايارة التفتيش؛ 
o تو يه المالح ات أو التنبيهات ؛ 
o تحرير مح ر بالمخالفات أو ال نل ؛ 

 يتناول ذلك.النص التشريعي الذي  -
  مظ مدونن المغل؛ 534الفقرة الثانين مظ المادة 
  مظ مدونن المغل. 540و 539المادتاظ 

 المادة السادسة والثالثون:

 يراع مفتش العمل حيظ تحريره مح ر المخالفن أظ يكوظ وفق النموذج الذي تعده ال هن المختصن بالتفتيش.
 
 

 يرجى بيان ما يلي:
 محضر مخالفة يلتزم به مفتش العمل؟هل يوجد نموذج لتحرير  -

 نعم 

 ال 
 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. -

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

 المادة السابعة والثالثون:

الق ائين مبامرة، أو عظ طريق ال هن المختصن بالتفتيش التي يتبعها يرفع مح ر  بط المخالفن تلى السلطن 
 المفتش، وذل  وفقا لإل راءات التى ين  عليها التمريع الوطني.

 يرجى بيان ما يلي:
 ما هو االجراء الذي يتبعه مفتش العمل بعد ضبط المخالفة؟ -
طرف المدير ال هوي أو اإلتليمي تحرير مح ر في ثالث ن ائر،يو ه أحدها تلى المحكمن المختصن مظ  -

 للواارة، ويرسل الثاني تلى االدارة المركاين فيما يتم االحتفا  بالن ير الثالث بملف المؤسسن.

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. -
  مظ مدونن المغل. 539المادة 

 المادة الثامنة والثالثون:

 العكس.يكوظ لمح ر  بط المخالفن القوة الثبوتين تلى أظ يثبت 
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 يرجى بيان ما يلي:
 ما هي حجية محضر المخالفة، هل يحوز القوة الثبوتية أمام القضاء؟  -

تماعي توة يكوظ للمح ر المحرر مظ تبل مفتش المغل بمناسبن معاينن و بط مخالفات أحكام التمريع اال 
 .أظ يثبت عكس ما فيها ، تلىثبوتين يوثق بم مونها

 ذلك.النص التشريعي الذي يتناول  -
  مظ مدونن المغل. 539المادة 

 المادة التاسعة والثالثون:

يسعى  هاا التفتيش تلى ت راء التفتيش على المنمأة الواحدة مرة واحدة في السنن على ااتل، وتكوظ ايارات 
 التفتيش دورين، أو تتبعيه، أو انتقائين، أو بناء على مكوة.

 يرجى بيان ما يلي:
 على المنشأة الواحدة فى السنة؟ وكيف تنظم زيارات التفتيش؟ما هي عدد مرات التفتيش  -

الحد اادنى المهري لايارات  1999أبريل  2بتاريخ  2556تحدد دورين للسيد الواير المكلف بالمغل رتم 
 التفتيش الوا ب ان ااها مظ طرف مفتش المغل.

 يتم برم ن وتن يم ايارات التفتيش وفق اآلتي :
: يقوم رئيس دائرة المةةغل في تطاعات الصةةناعن والت ارة والخدمات أو في تيش اليومينبالنسةةبن لايارات التف

القطاع الفالحي بتحديد برنامج يومي لايارات التفتيش ونطاتها الترابي لكل مفتش تابع لدائرته، وذل  بتنسيق 
 مع المدير ال هوي أو اإلتليمي للواارة وتحت تمرافه.

: تتم البرم ن مظ تبل المصةةةةةةةالل المركاين حسةةةةةةةب ااولويات الوطنين  للتفتيشبالنسةةةةةةةبن للمخطط الوطني 
وال هوين والمحلين، وذل  باسةةتمةةارة مع المسةةؤوليظ على مسةةتوة المصةةالل غير الممركاة، والذيظ يمةةرفوظ 
على تنفيذه، على أظ تتم موافاة المصةةةةةةةالل المركاين للواارة بتقرير عظ تعمال هذا البرنامج وفق ال دولن 

 .الامنين المحددة

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. -
 ........................................................................................................................ 

 

 المادة األربعون:

تعد ال هن المختصن بالتفتيش تقريرا سنويا مامال عظ نماطاتها خالل فترة ال تت اوا نهاين العام التالي، يتناول 
الفعاليات التي تام بها  هاا التفتيش، وترسل نسخن منه تلى مكتب العمل العربى خالل ثالثن أمهر مظ تاريخ 

 صدوره. 

 يرجى بيان ما يلي:
 شامل عن نشاط الجهة المختصة بالتفتيش؟هل يتم إعداد تقرير سنوي  -

 نعم 

 ال 

 هل يتم إرسال نسخة من تقرير التفتيش إلى مكتب العمل العربي؟ -

 نعم 
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 ال 

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. -
................................................................................................................... 

 
 
 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

،  19،  16،  15،  14،  13،  12،  9،  8،  7،  6،  4،  2،  1التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

 من اإلتفاقية.  40،  38،  37،  35،  34،  32،  27،  26،  25،  23،  22

 من اإلتفاقية.  36،  18،  17،  10عدم التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

،  28،  24،  21،  20،  11،  5 ، 3 للجنة التأكد من وجود تغطية تشريعية ألحكام المواد  لم يتسن -

 من اإلتفاقية نظراا لعدم إدراج نصوص المواد التي تغطي هذه األحكام. 39،  33،  31 ، 30 ، 29

* * * 

 الُمصادق عليهاغير اإلتفاقيات 

 المستوى األدنى للتأمينات االجتماعية بشأن 1971لعام  (3اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

 –المملكن المغربين مظ  1971 ( لسةةةةةةنن 3 وصةةةةةةل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )

 و اء في الرد ما يلي:

، بشأن المستوي األدنى 1971( لسنة 3الرد على نموذج التقرير الخاص باتفاقية العمل العربية رقم )

 2017االجتماعية غير المصادق عليها برسم سنة للتأمينات 

 ، بشةةةةأن المسةةةةتوي األدنى للتأمينات االجتماعية1971( لسةةةةنة 3عرض االتفاقية العربية رقم ) هل تم -1

 على السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ 

 نعم 

 ال 

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ -2
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: السةةةةةلطن المخول لها حق التصةةةةةديق على االتفاتيات طبقا احكام الدسةةةةةتور المغربي هي السةةةةةلطن  الجواب

 التنفيذين والسلطن التمريعين .

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ -3

 أخذ العلم 

 التصديق 

 تر اء التصديق 

 دم التصديقع 

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

 نعم 

 ال 

 ير ي تحديد هذه الصعوبات. )نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 صعوبات عملية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟ توجدهل  -5

 نعم 

 ال 

 ير ي تحديد هذه الصعوبات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيـةةةةةةـةةةةةةة حـةةةةةةـةةةةةةتى اآلن )اجتماعية، سياسية،  -6

 اقتصادية ... الخ(؟ 

 نعم 

 ال 

 ير ي تحديد هذه الصعوبات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

تصةةةةورات لديكم للتغلب على الصةةةةعوبات التى ذكرتم، بهدف تسةةةةهيل التصةةةةديق على االتفاقية  هناكهل  -7

 مستقبال؟ 

 نعم 
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 ال 

 ير ي تقديم هذه التصورات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

( من المادة 2بأحكام الفقرة )هل تم اتخاذ إجراءات من شةةأنها أن تسةةهل التصةةديق على االتفاقية؟ عمال  -8

 اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟ من نظام( 16)

 نعم 

 ال 

 ير ي تو يل هذه اإل راءات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

ي در التذكير في هذا المةةةأظ بأظ واارة المةةةغل واإلدماج المهني، بعد دراسةةةن هذه االتفاتين، تبيظ لها أظ  ل 

مريع الوطني، وبالتالي ال يو د مانع مظ تمكانين التصديق عليها. ومظ تم فقد تقرر  مقت ياتها  تتالءم مع الت

 و عها في تنوات التصديق، وسنوافيكم الحقا  باإل راءات التي سيتم اتخاذها.

 

 يتم االسترشاد باألحكام الواردة فى االتفاقية، عند تعديل تشريعاتكم المتعلقة بموضوع االتفاقية؟ هل -9

 نعم 

 ال 

هل تم التنسةةيق مع منظمات أصةةحاب األعمال والعمال فى بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تماشةةيا مع  -10

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

 نعم 

 ال 

 لقد تم تطالع المن مات المهنين للممغليظ والعمال ااكثر تمثيال على نموذج التقرير.  الجواب :

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ه. 11

 نعم □

 ال 

 ير ي تحديد نوع الدعم الفني المطلوب.)نعم( * في حالن اإل ابن ب
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 للتصديق على اإلتفاقية.  الالزمةاإلجراءات مواصلة أخذ العلم بما جاء في الرد، وتأمل اللجنة في  -

* * * 

 

 

 

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

 –المملكن المغربين مظ  1976 ( لسةةةةةةنن 5 وصةةةةةةل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )

 و اء في الرد ما يلي:

" المرأة العاملة" غير  بشأن 1976( لسنة  5اتفاقية العمل العربية رقم )الرد على نموذج التقرير حول 

 2017المصادق عليها برسم سنة 

على السلطة  " المرأة العاملة" بشأن 1976( لسنة  05االتفاقية العربية رقم ) هل تم عرض -1

 المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ 

 نعم 

 ال 

 بالتصديق في دولتكم الموقرة؟من هي السلطة المختصة  -2

 .هي السلطن التنفيذين والسلطن التمريعينالسلطن المخول لها حق التصديق على االتفاتيات 

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ -3

 أخذ العلم 

 التصديق 

 تر اء التصديق 

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

 نعم 

  ال 

 ير ي تحديد هذه الصعوبات. )نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 مظ االتفاتين :  16و  13: عدم و ود في التمريع الوطني ما يقابل  المادتيظ الجواب

  لمرافقن  إجازة بدون أجرالعامليظ الحق في الحصةةةةةةةول على " لكل الزوجين مظ اإلتفاتين:   13المادة

اآلخر في حالن انتقاله تلى مكاظ آخر غير مكاظ العمل ااصلي في داخل الدولن وخار ها، ويتر  تحديد 

  الحد ااتصى المصرح به لتمريع كل دولن".

  مظ االتفاتين:   16المادة 

مها عظ او ها بيظ أ رها  الجمعالحق في  للمرأة العاملة") أ(   مها، وبيظ معا  بدون حد أقصىأو معا

 ؛ "

بدون حد بيظ أ ره أو معامةةةةةةه، وبيظ معامةةةةةةه عظ او ته  الجمعالحق في  (" لزوج المرأة العاملة)ب

 ؛ " أقصى

مهم عظ والدتهم بدوظ التقيد   الجمعالحق في  المرأة العاملة )ج(" اوالد مهم عظ والدهم ، ومعا بيظ معا

  ".بحد أقصى

 

 

 هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟ -5

 نعم 

 ال 

 ير ي تحديد هذه الصعوبات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 مظ االتفاتين المذكورتيظ ال يو د ما يقابلها في التمريع الوطني. 16و 13تظ أحكام المادتيظ : الجواب

هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيـةةةةةـةةةةةة حـةةةةةـةةةةةتى اآلن )اجتماعية، سياسية،   -6

 اقتصادية ... الخ(؟ 
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 نعم 

 .ال تو د صعوبن مظ هذا القبيل 

 ير ي تحديد هذه الصعوبات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 

 

هل هناك تصةةةورات لديكم للتغلب على الصةةةعوبات التى ذكرتم، بهدف تسةةةهيل التصةةةديق على االتفاقية  -7

 مستقبال؟ 

 نعم 

 ال 

 ير ي تقديم هذه التصورات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

( من المادة 2بأحكام الفقرة )هل تم اتخاذ إجراءات من شةةأنها أن تسةةهل التصةةديق على االتفاقية؟ عمال  -8

 من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟( 16)

 نعم 

 ال 

 ير ي تو يل هذه اإل راءات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

لهذه االتفاتين وتبيظ مظ خاللها عدم تمكانين التصديق  بإنجاز دراسةلقد تامت واارة المغل واإلدماج المهني 

 عليها.

 

 االسترشاد باألحكام الواردة فى االتفاقية، عند تعديل تشريعاتكم المتعلقة بموضوع االتفاقية؟هل يتم  -9

 نعم 

 ال 
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المتعلق بمدونن  65.99لقد تم االسةةةترمةةةاد  بااحكام الواردة في هذه  االتفاتين عند و ةةةع القانوظ  الجواب :

المقت ةةةيات الهادفن تلى  ةةةماظ حماين على  ملن مظ المةةةغل، وكذا نصةةةوصةةةه التطبيقين، وذل  بالتنصةةةي  

حقوه المرأة العاملن، بمةةكل ي علها في منآة عظ المخاطر المهنين وكل الممارسةةات التي مظ مةةأنها المسةةاس 

بحقوتها ال سةةةةةةيما ما تعلق منها بالمسةةةةةةاواة في التمةةةةةةغيل، والترتين، والتكويظ، واا ور، وحماين اامومن، 

 . لين داخل المقاولنوالمماركن في  ميع الهيئات التمثي

 

هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب األعمال والعمال فى بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تماشيا مع  -10

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

 نعم 

 ال 

لقد تم اطالع المن مات المهنين للممغليظ والعمال ااكثر تمثيال على نموذج التقرير، وتلى حيظ   الجواب :

 تعداده لم نتوصل بأي رد في هذا المأظ.

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ه  -11

 نعم 

 ال 

 تحديد نوع الدعم الفني المطلوب.ير ي )نعم( * في حالن اإل ابن ب

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

للتغلب على الصعوبات التي تحول  إتخاذ اإلجراءات الالزمةأخذ العلم بما جاء في الرد، وتأمل اللجنة في  -

  .دون التصديق على اإلتفاقية

* * * 
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 الحريات والحقوق النقابية بشأن 1976لعام  (8اإلتفاقية العربية رقم ) -ج

 –المملكن المغربين مظ  1976 ( لسةةةةةةنن 8 وصةةةةةةل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )

 و اء في الرد ما يلي:

" الحريات والحقوق  بشأن 1977( لسنة 08الرد على نموذج التقرير حول اتفاقية العمل العربية رقم )

 2017برسم سنة  النقابية "غير المصادق عليها

"على  بشةةةةةةةأن " الحريات والحقوق النقابية 1977( لسةةةةةةةنة 08االتفاقية العربية رقم ) هل تم عرض -1

 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ 

 نعم 

 ال 

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ -2

: السةةةةةلطن المخول لها حق التصةةةةةديق على االتفاتيات طبقا احكام الدسةةةةةتور المغربي هي السةةةةةلطن  الجواب

 التنفيذين والسلطن التمريعين .

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟  -3

 أخذ العلم 

 التصديق 

 تر اء التصديق 

 عدم التصديق 

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

 نعم 

 ال 

 ير ي تحديد هذه الصعوبات. )نعم(، * في حالن اإل ابن ب
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 هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟ -5

 نعم 

 ال 

 ير ي تحديد هذه الصعوبات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 

هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيـةةةـةةةة حـةةةـةةةتى اآلن )اجتماعية، سياسية،  -6

 اقتصادية ... الخ(؟ 

 نعم 

 ال 

 ير ي تحديد هذه الصعوبات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

هل هناك تصةةةةورات لديكم للتغلب على الصةةةةعوبات التى ذكرتم، بهدف تسةةةةهيل التصةةةةديق على االتفاقية  -7

 مستقبال؟ 

 نعم 

 ال 

 ير ي تقديم هذه التصورات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

( من المادة 2بأحكام الفقرة )هل تم اتخاذ إجراءات من شةةأنها أن تسةةهل التصةةديق على االتفاقية؟ عمال  -8

 من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟( 16)

 نعم 

 ال 

 ير ي تو يل هذه اإل راءات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

ي در التذكير في هذا المةةأظ بأظ واارة المةةغل واإلدماج المهني، بعد دراسةةن هذه االتفاتين، تبيظ لها أظ  ل 

مانع مظ تمكانين التصةةةةةديق عليها. ومظ تم فقد مقت ةةةةةياتها  تتالءم مع التمةةةةةريع الوطني، وبالتالي ال يو د 

 تقرر و عها في تنوات التصديق على أظ نوافيكم الحقا  باإل راءات التي سيتم اتخاذها.
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 هل يتم االسترشاد باألحكام الواردة فى االتفاقية، عند تعديل تشريعاتكم المتعلقة بموضوع االتفاقية؟ -9

 نعم 

 ال 

المتعلق   65.99: لقد تم االسترماد بااحكام الواردة في هذه االتفاتين عند و ع القانوظ رتم  الجـةةةةةـةةةةةـةةةةةواب

بمدونن المغل، وذل  بالتنصي  على كل ااحكام التي تكفل صيانن الحريات والحقوه النقابين ، و تترار حق 

ل  من مات العمال وأصةةةحاب النقابات العمالين في حماين العمال والتفاوض ال ماعي باسةةةمهم ، وكذا حق تم

ااعمال لألموال الثابتن والمنقولن، وو ةةةةةةع ال ةةةةةةمانات القانونين المرتبطن  بحل التن يمات النقابين، كما تم 

 االسترماد بهذه ااحكام عند و ع ممروع القانوظ المتعلق بالنقابات المهنين.

عدادكم لهذا التقرير، تماشةةيا مع هل تم التنسةةيق مع منظمات أصةةحاب األعمال والعمال فى بلدكم حين إ -10

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

 نعم 

 ال 

 لقد تم تطالع المن مات المهنين للممغليظ والعمال ااكثر تمثيال على نموذج التقرير.  الجواب :

 التصديق على االتفاقية؟ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل ه -11

 نعم □

 ال 

 ير ي تحديد نوع الدعم الفني المطلوب.)نعم( * في حالن اإل ابن ب

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 أخذ العلم بما جاء في الرد، وتأمل اللجنة مواصلة اإلجراءات الالزمة للتصديق على اإلتفاقية. -

* * * 
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 تأهيل وتشغيل المعوقين بشأن 1993لعام  (17رقم )اإلتفاقية العربية  -د

 –المملكن المغربين مظ  1993 ( لسةةةةنن 17 وصةةةةل مكتب العمل العربي تقرير حول االتفاتين العربين رتم )

 و اء في الرد ما يلي:

"تأهيل وتشغيل  بشأن 1993( لسنة 17الرد على نموذج التقرير حول اتفاقية العمل العربية رقم )

 2017" غير المصادق عليها برسم سنة المعوقين 

 

على  " تأهيل وتشةةةةةةغيل المعوقين" بشةةةةةةأن 1993( لسةةةةةةنة  17االتفاقية العربية رقم ) هل تم عرض -1

 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟ 

 نعم 

 ال 

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ -2

: السةةةةةلطن المخول لها حق التصةةةةةديق على االتفاتيات طبقا احكام الدسةةةةةتور المغربي هي السةةةةةلطن  الجواب

 التنفيذين والسلطن التمريعين .

 

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ -3

 أخذ العلم 

 التصديق 

 تر اء التصديق 

 عدم التصديق 

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

 نعم 

 ال 

 ير ي تحديد هذه الصعوبات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب
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 هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن؟ -5

 نعم 

 ال 

 ير ي تحديد هذه الصعوبات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيـةةةةةـةةةةةة حـةةةةةـةةةةةتى اآلن )اجتماعية، سياسية،  -6

 اقتصادية ... الخ(؟ 

 نعم 

 ال 

 ير ي تحديد هذه الصعوبات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 

هل هناك تصةةةةورات لديكم للتغلب على الصةةةةعوبات التى ذكرتم، بهدف تسةةةةهيل التصةةةةديق على االتفاقية  -7

 بال؟ مستق

 نعم 

 ال 

 ير ي تقديم هذه التصورات.)نعم(، * في حالن اإل ابن ب

 

( من المادة 2بأحكام الفقرة )هل تم اتخاذ إجراءات من شةةأنها أن تسةةهل التصةةديق على االتفاقية؟ عمال  -8

 من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟( 16)

 نعم 

 ال 

 هذه اإل راءات.ير ي تو يل )نعم(، * في حالن اإل ابن ب
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ي در التذكير في هذا المةةأظ بأظ واارة المةةغل واإلدماج المهني، بعد دراسةةن هذه االتفاتين، تبيظ لها أظ  ل 

مقت ةةةةةياتها  تتالءم مع التمةةةةةريع الوطني، وبالتالي ال يو د مانع مظ تمكانين التصةةةةةديق عليها. ومظ تم فقد 

 قا  باإل راءات التي سيتم اتخاذها.تقرر و عها في تنوات التصديق على أظ نوافيكم الح

 هل يتم االسترشاد باألحكام الواردة فى االتفاقية، عند تعديل تشريعاتكم المتعلقة بموضوع االتفاقية؟ -9

 نعم 

 ال 

هل تم التنسةةيق مع منظمات أصةةحاب األعمال والعمال فى بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تماشةةيا مع  -10

 نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟ ( من17المادة )ما تقضى به 

 نعم 

 ال 

 لقد تم تطالع المن مات المهنين للممغليظ والعمال ااكثر تمثيال على نموذج التقرير.  الجواب :

 

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ه  -11

  نعم 

 ال 

 ير ي تحديد نوع الدعم الفني المطلوب.)نعم( * في حالن اإل ابن ب

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ه

 نعم □

 ال 

 ير ي تحديد نوع الدعم الفني المطلوب.)نعم( * في حالن اإل ابن ب

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 . في الرد، وتأمل اللجنة مواصلة اإلجراءات الالزمة للتصديق على اإلتفاقيةأخذ العلم بما جاء  -

* * * 
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 جدول تصديقات الدول العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 




