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 ديم ــــــــتق

 

في  ع يًألنوعة نتهذد  لمذدة  ًلاذدم ذذذذذا مع ن ذدن  مذخ لانذا ًلاونًي ًلعذدن نييعن  عذة  ًل انذا  لنص ًتنفيذاً    :  أولا 

مع االخ يع  ن كمد  عة  ًل انا ة نتهد ًلحدةيا  ًألنوع2019ةي مون    17  –  16مع    االخ ًلفتن ًلعدهن   

ن  الك لةنً ا ًلتعدنين ًلتي ت تزن ًلة خ 2020ةي مون    24 –  23مع  االخ ًلفتن   تعنيا ًلفيةي ك نفنًنس  

مع ن دن تتفدقيد     16ًأل ضذذذذذدي وتعذةيمهد تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي  فعد ل فعنتيع ًأل ل   ًلمدنيا مع ًلمدة  

  ت صيد  ًلعمخ ًلعنويا.

ا  لتعدنين    اةنً ذذذ  كخ منهمد  يتضذذذمع  41     40يع  ع نتدئج ًلة نتيع  ًلاونًي ًلعدن نييع تعنينأ ة  لانا  :    ثانيا

 نة ةهد     مالح دتهد ًل ذذذدوعان تضذذذدفا تل  ًلت صذذذيد   ح خ تتفدقيد  ًلعمخ ًلعنويا  ًلة خ ًأل ضذذذدي  

   .ًلعدما ل انا

ا  ا الـث     ما س تةًن  من مذا ًلعمذخ ًلعنويذا ف  ة نتذ     40ًلذة ن   تعنين  قذدن مكتذل ًلعمذخ ًلعنوي وعن   :    ـث

  : التالي والذي أصدر القرار"ن  2020" مدنس / آاًن ع ي ًلت ع ًلمدنيا

 أاذذذا ًلع ن ودلتعنين. -1

مع قوذخ لانذا تيويا ًفتفدقيد      ( لمؤتمن ًلعمذخ ًلعنو ن لمنذدق ذذذذذتذ47تل  ًلة ن  )  ينًلتعنتحدلا   -2

  ًلت صيد   فعد  ل ن نن مع ًلت صيا ودلمصدةقا   ي . 

ا  ما س تةًن  من ما ًلعمخ ًلعنويا ف  ة نت         41كمذد قدن مكتذل ًلعمخ ًلعنوي وعن  تعنين ًلة ن   :    رابـعا

  :اليالتر القرا"ن  وعة ًلمندق ا تتاا ما س ًفةًن   2021ع " مدنس / آاًن ي ًلت ع ًلنًوعا

 .أاذذذا ًلع ن ودلتعنين -1

( لمؤتمن ًلعمخ ًلعنو ن لمندق ذذت  مع قوخ لانا تيويا ًفتفدقيد   47تحدلا ًلتعنين تل  ًلة ن  ) -2

 . ًلت صيد   فعد  ل ن نن مع ًلت صيا ودلمصدةقا   ي 

ا.: األمر معروض على المؤتمر العام خامسا   الموقر للتفضل بالنظر والتوجيه بما يراه مناسبا

 

 فايز علي المطيري 

 المدير العام
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 لجنة الخبراء القانونيين  تقرير

 عن نتائج أعمال دورتها األربعين  

 2019ديسمبر / كانون األول  17 – 16 القاهرة،
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 مقدمة 

بناء على دعوة المدير العام لمكتب العمل العربي، وتنفيذاً للمادة الخامسة من نظام عمل لجنة الخبراء القانونيين،   ❖

، بهدف  2019ديسمبر   17– 16في القاهرة / جمهورية مصر العربية خالل الفترة   األربعينعقدت اللجنة دورتها 

إلى مكتب العمل العربي، وفقاً للفقرتين األولى والثانية من المادة  دراسة التقارير التي تلتزم الدول األعضاء بتقديمها  

 السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية. 

حضر إجتماعات  و  المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربيةمعالي السيد/ فايز علي   فتتح إجتماعات اللجنةإ ❖

 الدورة أعضاء اللجنة السادة: 

 المملكة األردنية الهاشمية   األستاذ / حمادة أبو نجمة                         .1

 مملكة البحرين   الدكتور / علي فيصل الصديقي                   .2

 الجمهورية التونسية    األستاذ / محمد كشو                               .3

 الجمهورية اللبنانية      / إيمان خزعل                            الدكتورة .4

 جمهورية مصر العربية  األستاذ / إيهاب عبد العاطي عليان              .5

 رئيساً لها لمدة عام . األستاذ/ محمد كشو  إنتخبت اللجنة في بداية أعمالها  ❖

  مثل منظمة العمل العربية في إجتماعات اللجنة كل من : ❖

 دارة الحماية اإلجتماعية وعالقات العمل إالمشرف على         د / حمدي أحمد  السي .1

 المستشار القانوني                     السيد/ إسالم سناء .2

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

رئيس وحدة المرأة والفئات الخاصة / إدارة الحماية االجتماعية وعالقات             السيدة / رانيا فاروق      .4

 العمل 

 ديوان المدير العام        السيد / مروان الرايس  .5

لعمل  رغبة في تطوير آلية العمل الخاصةة بمتابعة معايير العمل العربية، قامت إدارة المماية اججتماعية وعالقات ا ❖

بتطوير نماذج تقارير المتابعة التي يتم إرسةةةةالها إلى الدول العربية الخاصةةةةة با تفاقيات الميصةةةةاد  عليها وغير  

، وجاءت الردود من الميصةاد  عليها، لتكو  بشةكل ومضةمو  جديدين، وتخصةيا يمانية إتفاقيات ممددة لمتابعتها

 التالي:وفقاً للجدول  الدول العربية حيث تم توزيعها 
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 العربية   : ردود الدول 1جدول 

 

 

 

 

   

 ردود على المالحظات السابقة للجنة  إتفاقيات غير مصادق عليها  إتفاقيات مصادق عليها  الدولــة 

 األردن 
-- 8 ✓ 

3✓  /5✓  /9✓  /11✓  /12✓  /13   /

16✓  /18✓  /19✓ 

 اإلمارات 
-- ✓ 13 

5✓  /7✓  /8✓  /9✓  /11✓  /16✓   /

17✓  /19✓ 

 البحرين 
15 ✓ 16 ✓ 

5  /8  /11  /12   /13✓  /17✓  /

18✓  /19 

 16 7 -- تونس 

 ✓17/   ✓16/  ✓13/  ✓5/  ✓3 ✓ 18 -- الجزائر 

 --   9  /17 -- جيبوتي 

 ✓ 19 ✓ 13 -- السعودية 

 ✓17/  ✓8/  ✓7 -- 15 ✓ السودان 

 -- -- -- سوريا

 --   /13  9 -- الصومال 

  16 / ✓11 / ✓ 9 / ✓8 /✓5 / 19✓ -- ✓17 العراق 

سلطنة 

 ُعمان 
-- ✓ 13 

✓ 18 

 ✓19/  ✓18/  ✓9/  ✓5 -- ✓ 17 فلسطين 

✓ ✓ 13 -- قـطـر  19  /✓ 18 /✓ 17 /✓ 7 /✓ 5 /✓ 3 

 ✓18  /19/  ✓17 -- ✓13 الكويت 

 لبنان 
13 -- 

3  /5  /7  /12  /16  /17  /

18  /19 

 5 ✓/ 11 ✓/ 17 ✓/ 18 ✓/ 19✓ -- ✓ 13 لـيـبـيـا 

 9 ✓/ 17 ✓/ 19✓ -- ✓ 13 مـصـر

   ✓19/  ✓18 16 ✓ -- المغرب 

 -- ✓ 13 -- موريتانيا 

 --   ✓13/  ✓12 ✓ 9 الـيـمـن 

 = جاء الرد بعد إنعقاد إجتماع لجنة الخبراء القانونيين(  ✓= لم يتم الرد( )رمز   = تم الرد ( )رمز   ✓)رمز  
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 مكتب العمل العربي على لجنة الخبراء القانونيين وييقة مبدئية تمتوي على ما يلي:عرض  ❖

 الجزء األول: دراسة التقارير السنوية حول اتفاقيات العمل العربية محل المتابعة وهي:

 بشأ  المريات والمقو  النقابية  1977( لعام  8اجتفاقية العربية رقم ) •

 بشأ  التوجيه والتدريب المهني 1977( لسنة  9ا تفاقية العربية رقم )  •

 بشأ  العمال الزراعيين 1980( لسنة  12ا تفاقية العربية رقم ) •

 بشأ  بيئة العمل  1981( لعام 13ا تفاقية العربية رقم ) •

 األجور بشأ  تمديد وحماية  1983( لعام 15ا تفاقية العربية رقم ) •

 بشأ  الخدمات اججتماعية العمالية  1983( لعام 16ة رقم )ا تفاقية العربي •

 بشأ  تأهيل وتشغيل المعوقين 1993( لسنة  17ا تفاقية العربية رقم ) •

 بشأ  عمل األحداث 1996( لسنة  18ا تفاقية العربية رقم ) •

ة سةةةةواء كةانةت دولةة  أرسةةةةل مكتةب العمةل العربي نمةاذج تقةارير حول ا تفةاقيةات المةذكورة إلى الةدول العربيةة المعنية

 .مصادقة أو غير مصادقة على هذه ا تفاقيات

 ( دولة عربية هي:  14( تقـــريراً حــــول اإلتفاقيات المذكورة من )   17وصل إلى مكتب العمـــل العربي ) 

ــمـية   اـلديمقراطـية  الجمهورـية الجزائرـية    –مملـكة البحرين    –دوـلة اإلـمارات العربـية المتـحدة    –) المملـكة األردنـية الـهاشــ

  –دولة ليبيا    –دولة قطر   –دولة فلسـطين   –سـلطنة ُعمان    –جمهورية السـودان   –المملكة العربية السـعودية    –الشـعبية  

 (.  الجمهورية اليمنية –الجمهورية اإلسالمية الموريتانية   –المملكة المغربية   –جمهورية مصر العربية  

 

 مالحظات لجنة الخبراء القانونيينالجزء الثاني: متابعة الردود على   ❖

 أرسل مكتب العمل العربي مالحظات لجنة الخبراء القانونيين في تقريرها السابق إلى الدول العربية المعنية.

 :  هي( دولة عربية   14( رداً على المالحظات من )  55وصل إلى مكتب العمل العربي ) 

ــميـة    ) ة اإلمـارات العربيـة المتحـدة    –المملكـة األردنيـة الهـاشــ ة    –مملكـة البحرين    –دوـل ة الجزائرـي الجمهورـي

ــعبية   ــعودية   –الديمقراطية الشـ ــودان    –المملكة العربية السـ ــلطنة ُعمان    –ق  جمهورية العرا –جمهورية السـ دولة   –سـ

 (.المملكة المغربية   –جمهورية مصر العربية   –دولة ليبيا   –دولة الكويت   –دولة قطر  –فلسطين  

 

   2018 -الجزء الثالث: دراسة تقارير وردت بعد إنعقاد إجتماع اللجنة خالل العام السابق   ❖

 ( دول عربية هي:  3( تقارير بعد إنعقاد اللجنة في دورتها السابقة من )  5تلقى مكتب العمل العربي ) 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية (. –جمهورية السودان   –) المملكة األردنية الهاشمية  
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 الجزء الرابع: موضوعات تتعلق بمعايير العمل العربية   ❖

 حول " ريادة األعمال ".إصدار آداة قانونية جديدة   -1

 دراسة تعديل إتفاقية إنشاء منظمة العمل العربية ودستور منظمة العمل العربية. -2

درسةةت اللجنة الوييقة المقدمة من قبل مكتب العمل العربي، وفي ئةةوئها أعدت هذا التقرير المعروض على مجل   ســابعاً:  

 ا دارة ومن يم على المؤتمر العام.  

لجنة من خالل المناقشةةةةات التي دارت أيناء اجتماعاتها عدة مالحظات عامة، كما أكدت على بع   اسةةةةتخلصةةةةت ال  ثامناً:

 مالحظاتها السابقة، تضعها أمام مجل  ا دارة والمؤتمر العام ألهميتها وهي كما يلي: 

تثمن اللجنة توجه المنظمة بعودة النشةا  المعياري المتمثل في إصةدار اتفاقيات وتوصةيات عمل عربية ، خاصةة في  ل  .1

ما يشةةهده عالم العمل من متغيرات تسةةتدعي ئةةرورة مواكبتها من قبل المنظمة وإصةةدار معايير تغطي وتعال  هذه  

زمة وفقاً لنظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية جصدار آداة  المتغيرات ، وتأمل اللجنة اتخاذ ا جراءات النظامية الال

 قانونية حول " ريادة األعمال "  

بشةأ  التدريب والتوجيه    1977( لعام   9تأمل اللجنة اتخاذ ا جراءات الالزمة  لمراجعة وتمديث اجتفاقية العربية رقم )  .2

 ا يوجد بها من مالحظات في صياغة أحكامها.  المهني حتى تتواكب مع المتطلبات والمستجدات وتالفي م

تؤكد اللجنة على أ  المقصةةود بما ورد في المادة العاةةةرة من نظام اتفاقيات وتوصةةيات العمل العربية بعرض اجتفاقية   .3

على السةلطات المختصةة جتخاذ ماتراه مناسةباً لها من تصةديق أو غيره ، هو عرئةها على السةلطة التي تملة صةالحية  

خاذ مثل هذا القرار كما هو منصةةةول عليه في دسةةةتورها ، وهذا العرض جيعتبر متمققاً إج بعرض اجتفاقية على ات

أما خالف ذلة من إجراءات   –بغ  النظر على تسةميتها    –السةلطة التي تختا بالتصةديق على اجتفاقيات في الدولة  

 إدارية فانه جيعد عرئاً كما تنا عليه المادة المذكورة .  

تؤكةد اللجنةة دعوتهةا للةدول العربيةة  ةةةةةراو أحةد المو فين المختصةةةةين بمعةايير العمةل في وزارة العمةل ئةةةةمن الوفةد    .4

المكومي في مختلف دورات مؤتمر العمل العربي لمضةور أةةغال لجنة تطبيق اجتفاقيات والتوصةيات وتأمين الموار  

ممثلة برئيسةةةها في المؤتمر ومكتب العمل العربي لتمقيق  والتواصةةةل بين هؤجء المو فين ولجنة الخبراء القانونيين ال

 التنفيذ الكامل والصميح جلتزامات الدول األعضاء بشأ  المعايير .  

جحظةت اللجنةة أ  بع  الةدول األعضةةةةاء أةةةةةارت في تقةاريرهةا إلى أ  عةدم التصةةةةديق على اجتفةاقيةات يعود إمةا إلى    .5

ر الواردة في اجتفاقيات ، أو أ  هذه المعايير جتتفق مع التوجهات والسةياسةة  اختالفات بين تشةريعاتها الو نية والمعايي

اللجنة أ  المبررات المشةةةار إليها على الرغم من أهميتها يجب أ     وترىالو نية ذات الصةةةلة بمضةةةمو  المعايير . 

وانينها بما يتفق مع المعايير ،  جتكو  عائقاً دو  قيام الدول األعضاء بالتصديق على ا تفاقيات الذي يؤدي إلى تعديل ق

وهذا بدوره يسةاهم في تمقيق أحد األهداف التي تسةعى منظمة العمل العربية إلى الوصةول إليها وهو وجود مسةتويات  

 متمايلة في تشريعات عمل عربية .  
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وباألخا التي  ترى اللجنة أنه من الضةروري ا  يكو  هناو تواصةل مباةةر بين مكتب العمل العربي والدول اجعضةاء  .6

، وذلة من خالل حلقات نقاةةية أو دورات تدريبية    في عرض ا تفاقيات أو التصةديق عليها أو تطبيقهالديها صةعوبات 

 للعاملين في مجال المعايير . 

تؤكد اللجنة على ئرورة الرد وفقاً لنماذج التقارير المعدة من مكتب العمل العربي ، كما تؤكد على ئرورة إدراج نا   .7

التشةةريع الو ني الذي يغطي كل حكم من أحكام اجتفاقية في التقارير المرسةةلة من الدول األعضةةاء حتى تتمكن اللجنة  

 من اج الع عليها والتثبت من توفر التغطية التشريعية ألحكام اجتفاقيات ممل المتابعة . 

لمتابعة من قبل الدول األعضاء حتى تتمكن اللجنة من تؤكد اللجنة على ئرورة اجلتزام بالمواعيد الممددة لتلقي تقارير ا .8

 دراستها وإبداء المالحظات بشأنها ومن يم عرئها على المؤتمر العام . 

اللجنة تفاعل الدول اجعضةةاء من خالل عدد التقارير المرسةةلة والجهود المبذولة في إعدادها وتأمل أ  يسةةتمر هذا    تثمن .9

 المنشودة من النشا  المعياري للمنظمة . التفاعل ويتعزز لتمقيق األهداف  

تثمن اللجنة الجهود المبذولة من مكتب العمل العربي ) إدارة المماية اججتماعية ( وتدعو إلى تكثيف األنشةةطة المتعلقة    .10

العمةل   بةالمعةايير في وزارات العمةل وتقةديم الةدعم الفني لهةا من أجةل تمقيق المزيةد من التعةاو  بين هةذه اجدارات ومكتةب

العربي ولجنةة الخبراء القةانونيين ممةا يؤدي إلى تمقيق األهةداف المرجوة من المعةايير وإيفةاء الةدول بةالتزامةاتهةا في هةذا  

 الشأ  .

ــن  ــكرتارية الفنية للجنة على حس ــعادة المدير العام لمنظمة العمل العربية والس ــكر والتقدير لس ــعاً: تتقدم اللجنة بالش تاس

 تام إلنجاح عمل اللجنة.اإلعداد والتعاون ال

 

 رئيس اللجنة                                                                               

 

 األستاذ/ محمد كشو                                                                               

 

 *** 
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 الجزء األول

 2019حول اتفاقيات العمل العربية لعام  السنويةدراسة التقارير 

 أوالً: اإللتزامات التي تقع على الدول بموجب النظام

ينص نظام اتفاقيات وتوصــــيات العمل العربية على اإللتزامات التالية للدول األعضــــاء بعد إصــــدار اإلتفاقية أو  

 التوصية:

 العرض على السلطة المختصة بالتصديق. -1

عدة من قبله عن:موافاة الدول األع -2  ضاء مكتب العمل العربي بناء على  لبه بتقارير سنوية وفقاً للنماذج المي

 ا تفاقيات التي صادقت عليها الدول، والتطبيق العملي ألحكامها.  . أ

ا جراءات المتخذة لتسةةهيل التصةةديق على ا تفاقيات التي لم يتم التصةةديق عليها، وبيا  الصةةعوبات التي   .ب

 ق عليها.تمول دو  التصدي

 التدابير المتخذة لالسترةاد بأحكام التوصيات ومدى مراعاة أحكامها. .ج

 ثانياً: مالحظات اللجنة بشأن إلتزامات الدول األعضاء

 بعض اإلتفاقيات على السلطة المختصة بالتصديق وهي كما يلي:لتاريخه  الحظت اللجنة ان بعض الدول لم تعرض   . أ

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

 (.  17/  16 /  13 / 11/   9/  8/   7/  5)اإلتفاقيات ذات االرقام  دولة االمارات العربية المتحدة:   .2

 (.18/  15/   14/  8/   4)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: اإلتفاقيات ذات االرقام   .3

 17/   16/   15/  14/   13/   12/  11/   10/  9/   7/  6/   5/  4/   3)جمهورية جيبوتي: اإلتفاقيات ذات االرقام  .4

/ 18   /19.) 

 (.8/  4)جمهورية السودان: اإلتفاقيات ذات األرقام   .5

 (.19/  18/   17/  13/   7/  5/   3)دولة قطر: اإلتفاقيات ذات األرقام  .6

 .(16/   12/  57 / /   3)اإلتفاقيات ذات األرقام  الجمهورية اللبنانية:   .7

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

ــالمية الموريتانية: اإلتفاقيات ذات االرقام .9 /   16/  15/   14/  12/   11/   10 / 9/  8/   7 / 4)  الجمهورية اإلســ

17.) 

 (.18/  16/   15/   14/  13/   12/  10/   8/  6/   3) . الجمهورية اليمنية: اإلتفاقيات ذات االرقام10

ات .ب اقـي ا حول بعض اإلتـف اريرـه ل العربي بتـق ب العـم ه مكـت اريـخ دول لم تواف حتى ـت ة أن بعض اـل ل   الحـظت اللجـن مـح

 ، وهي كما يلي:  المتابعة

 (.  16)الجمهورية التونسية: اإلتفاقية رقم  .1
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ردود الدول  : 1 جدول

 العربية 

 (.17/   9): اإلتفاقيات ذات األرقام جمهورية جيبوتي .2

 (.13/   9ا تفاقيات ذات األرقام )جمهورية الصومال:   .3

 (.13ا تفاقية رقم )الجمهورية اللبنانية:   .4

 : 2019دول وافت مكتب العمل العربي بتقاريرها بعد إنعقاد إجتماع اللجنة  ج.

 (. 17ا تفاقية رقم )جمهورية العراق:  .1

 (. 13ا تفاقية رقم )دولة الكويت: . 2

 2019 المتابعة التي وردت من الدول العربية حول اإلتفاقيات لعاممحل تقارير الثالثاً: دراسة 

المصةةاد   أرسةةلت تقاريرها حول ا تفاقيات  قد دولة عربية   )14) بفما الردود على التقارير لهذا العام وجدت اللجنة أ 

 ، وهي كما يلي:غير المصاد  عليهاأو عليها

 

 2019  تقارير المتابعة التي وردت من الدول العربية حول اإلتفاقيات لعام: 2جدول 

 

 الدولة

 إتفاقيات العمل العربية 

 المصادق عليها 

 إتفاقيات العمل العربية 

 عليها غير المصادق 

 المملكة األردنية الهاشمية  -1

 

 

 -- 

 1977( لعام 8اإلتفاقية العربية رقم )

 بشأن الحريات والحقوق النقابية

  دولة االمارات العربية المتحدة -2

 -- 

 1981( لعام  13اإلتفاقية العربية رقم )

 بشأن 

 بيئة العمل 

  مملكة البحرين -3

 1983( لعام  15اإلتفاقية العربية رقم )

 بشأن تحديد وحماية األجور 

 1983( لعام  16اإلتفاقية العربية رقم )

 بشأن الخدمات االجتماعية العمالية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  -4

 الشعبية

 

 -- 

 1996( لعام  18اإلتفاقية العربية رقم )

 بشأن  

 عمل األحداث 

  المملكة العربية السعودية -5

 -- 

 

 1981( لعام  13العربية رقم )اإلتفاقية 

 بشأن 

 بيئة العمل 

  جمهورية السودان -6

 1983( لعام  15اإلتفاقية العربية رقم )

 بشأن 

 تحديد وحماية األجور 

 

 -- 

  سلطنة ُعمان  -7

 -- 

 

 1981( لعام  13اإلتفاقية العربية رقم )

 بشأن  

 بيئة العمل
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  دولة فلسطين  -8

 1993لعام  (  17اإلتفاقية العربية رقم )

 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين 

 

 -- 

  دولة قطر  -9

 -- 

 

 1981( لعام  13اإلتفاقية العربية رقم )

 بشأن  

 بيئة العمل

  دولة ليبيا  -10

 1981( لعام  13اإلتفاقية العربية رقم )

 بشأن بيئة العمل

 -- 

  جمهورية مصر العربية -11

 1981( لعام  13اإلتفاقية العربية رقم )

 بشأن بيئة العمل

 

 -- 

  المملكة المغربية  -12

 -- 

 

 1983( لعام  16اإلتفاقية العربية رقم )

 بشأن الخدمات االجتماعية العمالية

  الجمهورية اإلسالمية الموريتانية  -13

 -- 

 1981( لعام  13اإلتفاقية العربية رقم )

 بشأن 

 بيئة العمل 

  الجمهورية اليمنية -14

 1977( لعام 9العربية رقم )اإلتفاقية 

 بشأن التوجيه والتدريب المهني 

 1980( لعام 12اإلتفاقية العربية رقم ) -

 بشأن العمال الزراعيين 

 1981( لعام 13اإلتفاقية العربية رقم ) -

 بشأن بيئة العمل

 

( تقريراً مطلوـبا  ـهذا الـعام، وهو ـما يمـثل    25من أصــــل )    اً تقرير (  17وـبذـلي يكون مجموع التـقارير الواردة )   •

ــبة  ــكل متأخر )،  %   68نس ــفنا التقارير الواردة بش ــلة من الدول  2وإذا ما أض ــبم مجموع التقارير المرس ( يص

 %. 76( تقريراً أي نسبة  19األعضاء )

تعرب عن أملها في المزيد من التجاوب في إرسةةةةال  ووإذ تثمن اللجنةة هذا التفاعل ا يجابي من الدول األعضةةةةاء   •

 التقارير حتى تكتمل الفائدة وتتمقق األهداف المنشودة من النشا  المعياري للمنظمة. 

كتب العمل العربي وفي اآلجال  كما تأمل اللجنة أ  يتم إرسةةةةال التقارير المطلوبة وفقاً للنماذج المرسةةةةلة من قبل م •

 الممددة حتى يمكن عرئها على لجنة الخبراء القانونيين وتمصل الفائدة المرجوة.  

 *** 
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 2019 تقارير الدول العربية حول إتفاقيات العمل العربية لعام

 

 . المملكة األردنية الهاشمية 1      

 

 اإلتفاقيات غير الُمصادق عليها

 بشأن الحريات والحقوق النقابية  1977( لسنة  8العربية رقم )  اإلتفاقية  -

 ادي  – 1977( ل نا  8 صخ مكتل ًلعمخ ًلعنوي مع ًلمم كا ًألنةنيا ًلهد ميا تعنين ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن ) 

   في هاً ًلنة مد ي ي:

 السلطة المختصة بالتصديق على التفاقيات؟  على  هل تم عرض التفاقية   .1

 نعن ن تن  ن  ًالتفدقيا      زًن  ًلعمخ. ✓

 ال □

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟  .2

  زًن  ًلعمخ

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟  .3

 تن أاا ًلع ن 

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

 نعن  ✓

ي اة صذذع ود  ت ذذنيعيا تح خ ة ع ًلتصذذةيا ن حيج ال ت اة تشييا ت ذذنيعيا لعةة كوين مع ًحكدن ت ك ًلم ًة   

 (  تعةيالت .1996( ل نا )8في قدن ع ًلعمخ ًألنةني نقن )

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

 اجتماعية... الخ(؟  

 ال ✓

 

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

 مستقبال؟  

 نعن ✓

 ينا  تعةين هاه ًلتص نً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل
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مع ًحكدن ت ك ًلم ًة  ي اة صذع ود  ت ذنيعيا تح خ ة ع ًلتصذةيا ن حيج ال ت اة تشييا ت ذنيعيا لعةة كوين   -

 (  تعةيالت .1996( ل نا )8في قدن ع ًلعمخ ًألنةني نقن )

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على التفاقية؟   .7

 ال ✓

 ينا  ت ضيح هاه ًفانًيً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 بالموضوع؟ هل تم السترشاد بأحكام التفاقية في تشريعاتكم المتعلقة   .8

 نعن  ✓

 ينا  ويدع ًلنص ص ًلتي تن فيهد ًال تن دة.)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

(  تعذةيالتذ   ًلتي كذدع ًانهذد  ذذذذذنذا  1996( ل ذذذذذنذا )8لعذة تن تضذذذذذمينهذد في  ذةة م ًة قذدن ع ًلعمذخ نقن )  -  

(2019.) 

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

 ال ✓

لهذا التقرير، تمشــيا مم هل تم التنســيق مم منظمات أصــحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم   .10

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

 نعن ✓

حيج يتن ًلتن ذيا و ذكخ ة نو  م ذتمن ويع ًلاهد  ًلحك ميا  أصذحدل ًلعمخ  ًلعمدخ  نة مندق ذا ًي ت ذنيع   -

 منهد ًالتحدة ًلعدن لنعدود    مدل   ادصذذذذا مع االخ ًل انا ًلمالميا ل ذذذذؤ ع ًلعمخ  من مد  ًلماتمع ًلمةن   

 مدخ ًألنةع   ةة مع نعدود  أصذذحدل ًلعمخ ًلتي تؤية ًلمصذذدةقا     هاه ًالتفدقيا  ودلننن مع ًلت ًفا ًلكوين  

ويع ًالمتيذدزً  ًلممن حذا في ًالتفذدقيذا  ويع مذد ه  منصذذذذذ ص   يذ  في ًلعذدن ع ن ًال أنذ  ال زًلذ  هنذدك وع  

 ال قتصدةيا ًلتي تح خ ة ع ًلعةن      ًلتصةيا     ًالتفدقيا في ًل ق  ًلنًهع. ًلصع ود  ًلفنيا  ًلت نيعيا  ً

 الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير:   ❖

 وزارة العمل / مديرية عالقات العمل / الدائرة القانونية.  -

 .  2019/  8/  6التاريخ:  ❖

 ghadeeromar1979@hotmail.com :البريد اإللكتروني ❖

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

أخذ العلم بما جاء في الرد ، وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات الالزمة للعرض على السلطة المختصة بالتصديق  

 )البرلمان(. 

 * * * 

mailto:ghadeeromar1979@hotmail.com
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 لعربية المتحدة. دولة المارات ا2     

 

 اإلتفاقيات غير الُمصادق عليها

 بشأن بيئة العمل    1981( لسنة   13اإلتفاقية العربية رقم )   -

  –مع ة لا ًالمدنً  ًلعنويا ًلمتحة     1981( ل ذذذذنا  13 صذذذذخ مكتل ًلعمخ ًلعنوي تعنين ح خ ًالتفدقيا ًلعنويا نقن )

  ادي في هاً ًلنة مد ي ي:

 السلطة المختصة بالتصديق على التفاقيات؟  على  . هل تم عرض التفاقية  1

 نعن  ✓

 الموقرة؟ . من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم  2

تن نفع ن ذاا مع ًالتفدقيا ًل  ما س ًل زنًي فوةًي ًلنأو ًلفني و ذهنهد قوخ ًحدلتهد ًل  ًلما س ًأل    لالتحدة  

 ن ك ن  ًل  يا ًلماتصا ودلتصةيا     ًالتفدقيد   ًلمعدهةً  ًلة ليا.

 . ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ 3

 أاا ًلع ن  ✓

 تنادي ًلتصةيا ✓

 صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على التفاقية حتى اآلن؟  . هل توجد4

 نعن  ✓

 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .  )نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

ت اة صذذع وا في ًلتصذذةيا     ًالتفدقيا ن نً لعةن ت فن ًلتشييا ًلت ذذنيعيا ًلالزما وم ال نصذذ ص ًلعدن ع  

 ًل يني.

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

 الخ(؟  

 نعن □

 ال ✓

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

 مستقبال؟  

 نعن □

 ال ✓
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 . هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على التفاقية؟  7

 نعن ✓

 ال □
 ينا  ت ضيح هاه ًفانًيً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

تع ن  زًن  ًلم ًنة ًلو ذنيا  ًلت ييع ومنًاعا كدفا ًالتفدقيد  ًلعنويا  ًلة ليا لةنً ذتهد  معدننتهد ودلت ذنيعد   

قيد  ًلتي يمكع ًلتصذةيا   يهد وعة تيال  ما س ًل زنًي   يهد ًل  ًلما س ًأل    ًل ينيا ن تمهيةً لنفع ًالتفد

 لالتحدة م ف  ا وه ودل ًقتنًح ًلتصةيا أ   ةن ًلتصةيا.

 هل تم السترشاد بأحكام التفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ . 8

 نعن  ✓

 ال □

 فيهد ًال تن دة.ينا  ويدع ًلنص ص ًلتي تن  )نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

و ذذذهع  ذذذالما    1980( لعدن  8أ ال  : نعن ن ي اة ت ذذذنيع حيج نص ًلودل ًلادمس مع ًلعدن ع ًفتحدةو نقن )

 ًلعمدخ   قديتهن     مد ي ي :

 منفا نص ص ًلم ًة ًلمن  ا. -

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

 نعن □

 ال ✓

 ينا  تحةية ن   ًلة ن ًلفني ًلمي  ل. )نعم(  * في حدلا ًفادوا ل

. هل تم التنســيق مم منظمات أصــحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشــيا مم ما 10

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

 نعن ✓

 ال □
 ويدع نأو ًلمن مد  ًلتي تن ًلتن يا معهد. ينا )نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 نذة ت ذةًة تعذدنين ًلنة     ًالتفذدقيذد  ن يتن تن ذذذذذدخ ن ذذذذذاذا مع ًلتعنين تل  كذخ مع ممم ي من مذا أصذذذذذحذدل  

ًال مذدخ)ًتحذدة ننفذا ًلتاذدن   ًلصذذذذذنذد ذا وذة لذا ًالمذدنً  ًلعنويذا ًلمتحذة ( ن  من مذا ًلعمذدخ )امعيذا ًلتن ذذذذذيا  

ا في ًلة لا( مع ي ل م ًفدتند ومالح دتهن و ذهع ًلتعنين ًلمنفا ن   ذ ن ن ًفي ًلمن ما ل امعيد  ًلمهنيا ًلعدم 

 ومانة ً تالمهد. –تع  اة     –ون اا مع مالح دتهن 
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الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير: وزارة الموارد البشرية والتوطين / إدارة المنظمات   ❖

 الدولية 

 2019/ 09/   30التاريخ:  ❖

 IDO@mohre.gov.ae: البريد اإللكتروني ❖

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

أخذ العلم بما جاء في الرد ، وتأمل اللجنة إستكمال اإلجراءات الالزمة للعرض على السلطة المختصة بالتصديق  

 "المجلس العلى لإلتحاد".  

 

 * * * 

 

 . مملكة البحرين3 

 

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها 

 بشأن تحديد وحماية األجور 1983( لسنة   15اإلتفاقية العربية رقم )  -

 ادي في هاً   –مع مم كا ًلوحنيع    1983( ل ذذذذنا    15 صذذذذخ مكتل ًلعمخ ًلعنوي تعنين ح خ ًالتفدقيا ًلعنويا نقن ) 

 ًلنة مد ي ي:

 القسم األول

 بيانات عامة  

( لســـــنة  15يرجى بيان النص التشـــــريعي الذي صـــــدقت بموجبه دولتكم الموقرة على التفاقية العربية رقم ) -1

 وحماية األجور.بشأن تحديد   1983

ودلم ًفعا     ًالنضذمدن ًل     1984( ل ذنا  3صذةق  مم كا ًلوحنيع     ًالتفدقيا وم ال ًلمن ذ ن وعدن ع نقن ) -

 و هع تحةية  حمديا ًألا ن.  1983( ل نا  15ًالتفدقيا ًلعنويا نقن )

وكذلك بيان التطبيق  ية،  الـسارية التي لها عالقة بأحكام التفاقالتـشريعية  يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النـصوص   -2

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

 وإصةًن قدن ع ًلعمخ في ًلعيد  ًأله ي.  2012( ل نا  36قدن ع نقن ) -

 و هع ن دن حمديا ًألا ن.  2019( ل نا  68قنًن نقن ) -

ــريعي  يرجى بيان النص   -3 ــديق عليها  الذي يعطي التفاقيات  التش ــادق عليها قوة النفاذ بمجرد التص الدولية المص

 مم بيان مرتبة التفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

mailto:IDO@mohre.gov.ae
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( مع ة ذذت ن مم كا ًلوحنيع  ًلتي نصذذ      ت يدي ًلمعدهةً  ق   ًلعدن ع وعة تونًمهد  ًلتصذذةيا  37ًلمدة  ) -

   يهد.

ألعـمال والعـمال في دولتكم الموقرة حين أعـددادكم لـهذا التقرير؟ وذـلك  ـهل تم التنســـــيق مم منظـمات أصــــــحاب ا -4

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

 نعم ✓

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

 ًلممم ا ألصحدل ًلعمخ.ًلمن ما   -ننفا تادن   صند ا ًلوحنيع             .1

 من ما ممم ا ل عمدخ. -ًالتحدة ًلعدن لنعدود   مدخ ًلوحنيع         .2

 من ما ممم ا ل عمدخ. -ًالتحدة ًلحن لنعدود   مدخ ًلوحنيع        

 القسم الثاني 

 الباب األول

 التشريعات السارية التي تغطي أحكام التفاقية 

 المادة األولى 

يتعدضده ًلعدمخ معدوخ  م  ن ومد في  ًلعال ً   ًلمكدفآ   ًلمنح  ًلمزًيدن  نين الك مع متممد   يعصة ودألان كخ مد 

 ًألان. 

 يرجى بيان ما يلي:

 ما هو المقصود بأجر العامل حسب تشريعاتكم؟ -1

ل عدمخ وصفا  وهن  " ًلمعدوخ ًلمحةة في  عة ًلعمخ ًلاو يةفع  الجر األساسي  يعنن قدن ع ًلعمخ في ًلعيد  ًأله ي   -

 ة نيا مضدفد  تلي  ًلزيدةً  ًلتي تينأ   ي  تع  اة  ". 

 م   أيد  كدع ن   ن مدوتد  أ  متشينً  نعةً  أ   يند  ن    " كخ مد يحصخ   ي  ًلعدمخ لعدي  وهن األجر  كمد  نن ًلعدن ع   -

 لمزًيد ًألاني ". ًأل د ي  م حعدت  مع ًلعال ً   ًلوةال   ًلمنح  ًلمكدفآ   ًلعم ال   ً  ي مخ ًألان  

 ماهي متممات األجر التي يشملها؟ -2

 ي مخ الك ًلعال ً   ًلوةال   ًلمنح  ًلمكدفآ   ًلعم ال   أي مزًيد أاني.  -

 ما هو النص التشريعي الذي يبين المقصود بأجر العامل؟ وما يشمله من متممات؟ -3

ةة مع ًلمزًيد ًألاني ًلتي تمنح ل عدمخ ي مخ ًألان ًأل د ي ًلعال ً   ًلوةال   ًلمنح  ًلمكدفآ   ًلعم ال     -

 ح ل ًلن دن ًلادص لكخ مؤ  ا   نكا.

 يحةة ًلودل ًأل خ مع قدن ع ًلعمخ في ًلعيد  ًأله ي تعنيفد  ل مصي حد  ًل ًنة  في هاً ًلعدن ع ن  مع وينهد   -

)ًلعال ً  ن ًلمنحن  تعنين ًألان ًأل د ي  ًألان ن  يتضمع ًلتعنين ًف دن  ًل  مد ي م   ًالان مع متممد  

 ًلمكدفآ   نينهد(  ويند في معن  ًلنة أ اله هاه ًلتعنيفد 
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 الباب الثاني 

 حماية األجور

 المادة الثانية 

 يةفع ًألان ًلنعةو ودلعم ا ًلمح يان  يا ز ًالتفدق     نين الك في حة ة ًلت نيعد  ًلمعم خ وهد. 

 يرجى بيان ما يلي:

 بالعملة المحلية؟هل يدفم أجر العامل النقدي   -1

 نعن ✓

 ما مدى جواز دفعه بالعمالت األخرى وكيفية ذلك الدفم؟ •

 يرجي بيان النص التشريعي.  -2

ًألصخ ن تؤةي ًألا ن  نينهد مع مودلغ م تحعا )  ال ً   وةال   نينهد مع مودلغ م تحعا ل عدمخ ( ودلعم ا  -

ًلعمخ أةًي ًالان وعمال  أانويا متةً لا قدن ند   ًلمح يا ن تال أع قدن ع ًلعمخ في ًلعيد  ًأله ي قة أادز لصدحل  

  الك وندي     ًالتفدق ويع صدحل ًلعمخ  ًلعدمخ.

( م هلا ةفع ًألان وعم ا نين ًلةيندن  40 ين ن ًلودل ًل دةس مع قدن ع ًلعمخ م ض   ًألا ن ن  حةة  ًلمدة  ) -

 ًلوحنيني.

 المادة الثالثة 

 وهد ًلعدمخ ًلتعنن     تفدصيخ ح دل أانه  ًلتهكة مع ةقا هاً ًلح دل. ين ن ت نيع كخ ة لا ًلينيعا ًلتي يضمع  

 يرجى بيان ما يلي:

 هل تنظم تشريعاتكم مسألة تعريف العامل بتفاصيل حساب أجره؟  •

 نعن ✓

 ال 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

ًلويدند  ًأل ذذد ذذيا ًلتي يال أع يتضذذمنهد  عة ًلعمخ ن  ( مع قدن ع ًلعمخ في ًلعيد  ًأله ي ن 2حةة  ًلمدة  )

 مع وينهذد : ويذدنذد  ًالان ًلمتفا   يذ   ينيعذا  م  ذة أةًئذ  ن   ذذذذذدئن ًلمزًيذد ًلنعذةيذا  ًلعينيذا ًلمتفا   يهذد ويع  

 صدحل ًلعمخ  ًلعدمخ.

 المادة الرابعة 

ًالتفدقيد  ًلامد يا ) ع ة ًلعمخ ًلم تنكا( ازي ًألان ًلاو  يحةة في ت نيعد  ًلعمخ أ  في  عة ًلعمخ ًلفنةو أ   

 يمكع ةفع  ل عدمخ  يندن     أال يك ع مع ًلم ًة ًلمح  ن ً تاةًمهد قدن ند. 
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 يرجى بيان ما يلي:

 هل تجيز تشريعاتكم دفم جزء من األجر للعامل عينا؟   •

 نعن ✓

 ما هي الضوابط التي تنظم ذلك؟ •

 التشريعية الدالة على ذلك.يرجى بيان النصوص   •

في تعنين ًلم ذن  لجان ن أادز أع يك ع هاً ًألان نعةيد  أ   ينيد  ن  يك ع الك  فا ًالتفدق ويع صذدحل   -

 ًلعمخ  ًلعدمخ  ًلمحةة في  عة ًلعمخ.

 قة أ ذنند في معن  نةند أ اله ن تل  تعنين ًألان ًل ًنة في ًلودل ًأل خ مع قدن ع ًلعمخ  ه  " كخ مد  -

ا ، حصذذذخ   ي  ًلعدمخ لعدي  م   أيد  كدع ن    ن مدوتد  أ  متشينً   ي  ي ذذذمخ ًألان ًأل ذذذد ذذذي  ، نقداا أو عينيا

  م حعدت  مع ًلعال ً   ًلوةال   ًلمنح  ًلمكدفآ   ًلعم ال   ًلمزيد ًألاني ".

ن أمد ًلم ًة ًلعينيا     ن ة ًف ذدن  في هاً ًلمادخ تل  أع ًأل ذدس  ًلةًنف في  ذ ق ًلعمخ ن أةًي ًألا ن نعةً   -

فهي ًال ذتمدي  في حدال  ادصذا حيع يعةن صذدحل ًلعمخ ازيً  مع ًألان في صذ ن  مزًيد ن  يتن تحةيةهد  

 كالك في  عة ًلعمخ.

 المادة الخامسة

يحةة في ت نيعد  ًلعمخ أ  في  عة ًلعمخ ًلفنةو أ  في ًالتفدقيد  ًلامد يا ) ع ة ًلعمخ ًلم تنكا( م  ة ًل فدي  

 ان. ودأل

 يرجى بيان ما يلي:

 ما هي كيفية دفم األجور ومواعيد الوفاء بها؟ -1

- 

 ما هو النص التشريعي الذي يعالج موعد الوفاء باألجر؟ -2

وةأ   زًن  ًلعمخ  ًلتنميا ًالاتمد يا في مم كا ًلوحنيع تلزًن أصحدل ًلعمخ وتيويا منًحخ ن دن حمديا ًألا ن   -

 و ةًة أا ن ًلعدم يع مع االخ ًلون ك  ًلمصدنن ًلمناصا في ًلمم كا. ن  ًلاو ي زن وم او  كخ صدحل  مخ 

 فصخ ًلم ن  ًلوحنيني ضمع م ًة ًلودل ًل دةس )ًلادص ودألا ن( مع قدن ع ًلعمخ م ً ية أةًي ًألا ن ن   -

 ( مع ًلعدن ع الك     ًلنح  ًلتدلي: 40 ت نح ًلمدة  )

 قخ في ًل هن. تؤةي أا ن ًلعمدخ ًلمعينيع وهان  هنو من      ًأل -1

ًاً كدع ًألان يةفع  فعد  لإلنتدف  تي ل ًلعمخ مة  تزية     أ و  يع ن  ال أع يحصخ ًلعدمخ كخ أ و     -2

     ةفعا تح  ًلح دل تند ل مد أنتا  مع ًلعمخ ن  يؤةي ودقي ًألان االخ ًأل و   ًلتدلي.

 تؤةي ًألا ن من  كخ أ و       ًألكمن مدلن يتفا     نين الك.  -3
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 مادة السادسة ال

 يةفع ًألان في ي ن ًلعمخ  مكدن ن  يا ز ًالتفدق     االن الكن  نييا أال يتحمخ ًلعدمخ أو اهة أ  نفعا مدليا. 

 يرجى بيان ما يلي:

يرجى بيان طريقة دفم األجور وهل تدفم في يوم العمل ومكانه؟ وما هي الضوابط المعمول بها حين إجازة دفعة   -1

 ومكانه؟في غير يوم العمل 

 يرجى بيان النص التشريعي الدال على ذلك.  -2

كمد أ نند في معن  نةند     ًل ؤًخ ًل دوا ن تحنص مم كا ًلوحنيع     ص ع حع ق ًلعمدخ  تعمخ      -

تعزيز ًلمعا ويع أينًن ًفنتدف ن لاً تن مؤانً  تصةًن  ةة مع ًلعنًنً  لتي ين ن دن حمديا ًألا ن ل عدم يع في  

ودلوالة ن ي ةة وم اوهد أصحدل ًلعمخ أا ن ًلعدم يع لةيهن مع االخ ًلون ك  ًلمصدنن ًلمناص    ًلعيد  ًلادص

لهد مع مصنن ًلوحنيع ًلمنكزو ن  الك تح  ت نًن هيئا تن ين   ق ًلعمخ هاً  قة أن ئ  قد ة  ويدند   

ةيا  يحا ألي ينن ً تاةًمهد  ًلكتن نيا في ًلهيئا تكفخ ًلنقدوا     ًلتزًن صدحل ًلعمخ و ةًة أا ن ًلعدم يع ل 

 في ًلمندز د  ًلعضدئيا ح خ ةفع ًألا ن. 

و هع ن دن حمديا   2019( ل نا  68 ين ن هاه ًفانًيً  ًلاةية  قنًن  زين ًلعمخ  ًلتنميا ًالاتمد يا نقن ) -

 ًألا نن  ًلاو ي زن في  صدحل ًلعمخ و ةًة أا ن ًلعدم يع لةي   فا ن دن حمديا ًألا ن.

 ابعة المادة الس 

ي تحا ًلعدمخ أانه كدمال حت   تع لن يؤة  مال أل ودل ادناا  ع تنًةت ن     أع تحةة ًلت نيعد  ًل ينيا ت ك  

 ًأل ودل. 

 يرجى بيان ما يلي: 

 هل يستحق العامل أجره في حالة عدم تأديته للعمل ألسباب خارجة عن إرادته؟   -1

 نعن ✓

 األسباب؟في حالة اإلجابة ب)نعم(، ما هي تلك  •

 يرجى بيان النص التشريعي الدال على ذلك.  -2

( مع قدن ع ًلعمخ في ًلعيد  ًأله ي ن يحا ل عدمخ ًلحص خ     أانه كدمال  ًاً حضن  43وم ال ًلمدة  نقن ) -

تل  معن  م   في ًل ق  ًلمحةة ألةًي ًلعمخ  كدع م تعةً  لمزً لت  في هاه ًلفتن   حدل  ة ع الك أ ودل تناع  

 أمد تاً حضن ًلعدمخ  حدل  وين   ويع    واستحق أجره كامالا ًلعمخ ن حيج يعتون كهن  أةي  م   فعال     تل  صدحل 

 .  فيستحق نصف أجرهأةًي  م   أ ودل قهنيا ادناا  ع تنًة  صدحل ًلعمخ 

 المادة الثامنة 

 يتمتع وه    ةناد  ًالمتيدز     مد  ةًه  تعتون ًألا ن  ًلمودلغ ًلم تحعا ل عدمخ ًلند ئا  ع  عة ًلعمخ ةيند  ممتدزًن  

 مع ةي ع ومد فيهد ةي ع ًلة لان )    ًألم ًخ ًلمنع لا  نين ًلمنع لا لصدحل ًلعمخ(. 
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 يرجى بيان ما يلي: 

ما هي درجة الدين الناشئ عن أجر العامل ومستحقاته بين الديون المترتبة على صاحب العمل؟ وهل هناك دين   -1

 ؟أعلى درجة منها وما هو

 ما هو النص التشريعي الذي يحدد ترتيب دين أجر العامل ومستحقاته؟ -2

( مع قدن ع ًلعمخ في ًلعيد  ًأله ي ن يك ع لجا ن  ًلمودلغ ًلم تحعا ل عدمخ أ  ل م تحعيع  48وم ال ًلمدة  ) -

الك ًلةي ع   ن  ًمتيدز     اميع أم ًخ صدحل ًلعمخ ًلععدنيا  ًلمنع لا ن  ت ت ف  قوخ أو ةيع آان ومد في  

 ًلم تحعا ل ة لا.

 المادة التاسعة 

 يح ن     صدحل ًلعمخ أع يحة وهيا ينيعا كدن  مع حنيا ًلعدمخ في ًلتصنن في أانه كمد ي دي. 

 

 يرجى بيان ما يلي: 

 ما هي ضمانات العامل في التصرف في أجره؟ وهل له الحرية الكاملة في التصرف في ذلك؟ -1

 على ذلك.   يرجي بيان النص التشريعي الدال -2

ل عدمخ مي ا ًلحنيا في ًلتصنن في أانه ة ع أو قية أ   ني ن  كمد أ نند  دوعد   تعمخ مم كا ًلوحنيع متمم ا   -

في  زًن  ًلعمخ  ًلتنميا ًالاتمد يا     ً تحةًج أن ما اةية  لحمديا ًألا ن  ًلنقدوا     أةًئهد في م ً يةهد  

 ينفي ًلعالقا.  ح ل مد ًتفا   ي  في ًلععة ًلمونن ويع 

 المادة العاشرة 

تحةة ًلت نيعد  ًل ينيا ن دن ًلازًيً  ًلمدليا و كخ ال يؤمن     معي ا ًلعدمخ أ  معي ا أ نت ن     أع تحةة  

 صنن هاه ًلشنًمد  لمص حا ًلعمدخ.

 يرجى بيان ما يلي: 

المالية؟ وما تأثير ذلك على معيشة العامل أو  يرجى بيان النسبة التي تخصم من أجر العامل وفق نظام الجزاءات   -1

 معيشة أسرته؟ وما هو النص النافذ لديكم بهذا الخصوص؟

 

النص   -2 هو  وما  العمال؟  لمصلحة  تصرف  وهل  المالية؟  الجزاءات  نتيجة  المالية  الغرامات  مصير  بيان  يرجى 

 التشريعي الذي يحدد ذلك؟

ت نيعيا تعيي لصدحل ًلعمخ ًلحا وفن  ننًمد  مدليا     ًلعمدخ ال تتضمع ًلت نيعد  ًل ينيا نص ص   -

 ودلمن ه . 
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 المادة الحادية عشرة 

%  10ال يا ز لصدحل ًلعمخ أع يعتيع مع أان ًلعدمخ  فدي لمد يك ع قة أقنض  أ  لةيع م تحا ل  ون وا تزية      

 مع ًألان ًأل د ين مع  ةن ًحت دل ًيا ف ًئة     ت ك ًلةي ع.

 بيان ما يلي: يرجى 

 يرجى بيان النسبة التي يجوز اقتطاعها من أجر العامل وفاء لدين لصاحب العمل.  -1

% مع أان ًلعدمخ  الك  فدي لةيع لصدحل ًلعمخ  الك أمندي  10ال يا ز لصدحل ًلعمخ ً تعيد  أكمن مع   -

  نيدع ًلععة ًلمتفا   ي  مع ًلينفيع.

 جر اإلجمالي؟هل هذه النسبة تحسب على األجر األساسي أو األ -2

  ًألان ًأل د ي 

 ًألان ًفامدلي ✓

 هل تحسب فوائد على الديون المشار إليها؟ -3

 نعن 

 ال ✓

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  -4

( مع قدن ع ًلعمخ في ًلعيد  ًأله ي ن فهن  ال يا ز لصدحل ًلعمخ أع يعتيع مع أان ًلعدمخ 44وم ال ًلمدة  ) -

قة أقنض  مع مدخ أمندي  نيدع ًلععة أ  أع يتعدض  أيا فدئة   ع هاه ًلعن   ن  ي ني  % لمد يك ع  10أكمن مع  

 هاً ًلحكن     ًألا ن ًلمةف  ا معةمد .

 المادة الثانية عشرة 

تحةة ًلت نيعد  ًل ينيا ًلن وا ًلتي يا ز ًلحاز   يهد أ  ًلتندزخ  نهد مع أان ًلعدمخ ًلم تحا  فدي ل ةي ع ًلمتنتوا  

 ل يتهدن مع منً د  كفديا مد يوع  ل عدمخ مع أان ل ةًة حدادت   حداد  أ نت  ًأل د يا.   ي   أ 

 يرجى بيان ما يلي: 

 يرجى بيان النسبة من أجر العامل التي يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها نتيجة الديون المستحقة عليه؟   -1

 ما هي النصوص التشريعية المتعلقة بالحجز أو التنازل عن جزء من األجر؟ -2

ًالان ًلم تحا  ( مع قدن ع ًلعمخ في ًلعيد  ًأله ي ن فإن  ال يا ز لصدحل ًلعمخ ًلحاز      45 فعد  ل مدة  نقن ) -

 % في حدلا ةيع ًلنفعا. 50% مع هاً ًألان  يا ز نفع هاه ًلن وا ًل  25ل عدمخ ًال في حة ة 

 المادة الثالثة عشرة 

 تمنح ًلمنأ  ًلعدم ا ًألان ًلممدمخ ألان ًلناخ  الك  نة تمدمخ ًلعمخ. 
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 يرجى بيان ما يلي: 

 ند تماثل العمل؟  هل تمنح المرأة العاملة األجر المماثل ألجر العامل ع -1

 نعن ✓

 ال 

 يرجى بيان النص التشريعي الدال على ذلك.  -2

تح ن اميع ًلع ًنيع ًل ينيا م دلا ًلتمييز ويع ًلمنأ   ًلناخ في اميع أم ن ًلحيد  ًلعدما ن  مع وينهد ًالان   -

 ًلتي ت ين تل  ح ن  ( مع قدن ع ًلعمخ في ًلعيد  ًأله ي ن  39متي مد تمدم   يويعا ًلعمخ ن  تؤكة الك ًلمدة  )

 ًلتمييز في ًألا ن لمانة ًاتالن ًلانس أ  ًألصخ أ  ًل شا أ  ًلةيع أ  ًلععية . 

 المادة الرابعة عشرة 

 تكفخ ًلت نيعد  ًل ينيا  تن ن حا ًلعدمخ في تح يخ أانه مع ًلو ة ًلعنوي ًلاو يعمخ في  تل  ًلو ة ًلعنوي ًلعدةن من .

 يرجى بيان ما يلي: 

 يعاتكم حق العامل العربي في تحويل أجره إلى البلد العربي القادم منه؟هل تكفل تشر -1

 نعن 

 ال 

 يرجى بيان النص التشريعي الدال على ذلك.  -2

ال ي اة نص ت نيعي صنيح في ًلع ًنيع ًلمح يا يمنع ًلعدمخ أ  ًلمعين في مم كا ًلوحنيع مع حنيا ًلتصنن ومد  -

لتصنن  لةي  مع أم ًخ   ًي ودلح ًال    لادصا  حنياً  لم كياً  لوالة ص عً  ًلمدليا أ  ًال تممدن ن تا يكفخ ة ت نً 

 فيهد في حة ة ًلعدن ع. 

 المادة الخامسة عشرة 

 ي ال ًلت نيع ًل يني ةفع م تحعد  ًلعدمخ ومانة ًنتهدي  القا ًلعمخ.

 يرجى بيان ما يلي: 

 تشريعاتكم دفم مستحقاته في هذه الحالة؟ كيف يدفم أجر العامل في حالة انتهاء عالقة عمله؟ وهل توجب -1

 

 يرجى بيان النص التشريعي الدال على ذلك.  -2

مع قدن ع ًلعمخ في ًلعيد  ًأله ي آليا أةًي صدحل ًلعمخ أان ًلعدمخ في حدخ   40مع ًلمدة     4فص   ًلفعن    -

 تنك ًلعمخ     ًلنح  ًلتدلي: 

أان ًلعدمخ كدمال   كدفا ًلمودلغ ًلم تحعا ل  ف ن  يت ال     صدحل ًلعمخ ةفع  إنتهاء مدة عقد العمل :   - أ

 ًنتهدي ًلعالقا.
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    صدحل ًلعمخ أةًي أان ًلعدمخ  اميع م تحعدت  االخ مة  ال تتاد ز    ترك العامل العمل من تلقاء نفسه : -ل

  وعا أيدن مع تدنيخ تنك ًلعمخ.

 الباب الثالث 

 الحد األدنى لألجور

 المادة السادسة عشرة

ل عدمخ  أ نت ن  يعصة   ًلضن نيا  ًلمعةن لجان ليك ع كدفي د ف ود  ًلحداد   ًلعدن لجا ن: ًلم ت ي  ودلحة ًألةن  

 كدلم وس  ًلتشايا  ًل كعن ل عيش وم ت ي تن دني الئا. 

 يرجى بيان ما يلي: 

 ما هو المقصود بالحد األدنى لألجر حسب تشريعاتكم؟ -1

 نيعد  ًل ينيا. ال ي اة تعنين ل حة ًألةن  لجان في ًلت  -

 هل يراعي حين احتساب الحد األدنى لألجر اشباع الحاجات الضرورية للعامل؟   -2

 نعن ✓

 ما هي النصوص التشريعية التي تنظم احتساب الحد األدنى لألجر واألمور التي يؤخذ بعين العتبار.  -3

ن   - لالان  ًألةن   ًلحة  ًلوحنيني  ًلم ن   في   يعنن  ت نيعي صنيح  لنص  مودةنً   ال  ا ة  هندلك   ودلمعدوخ 

 م دنيع تنفاهد مم كا ًلوحنيع وص ن  ةًئما في مادخ نفع أا ن ًلعدم يع في ًلعيد  ًلادص ن  الك حنصد   

     ت ويا ًلحداد  ًلضن نيا ل عدمخ  ومد يتند ل مع ًلمتشينً  ًالقتصدةيا. 

 المادة السابعة عشرة 

لجا نن وحيج ال يا ز أع يعخ أان ًلعدمخ  ن ن  ي مخ في تيويع  يا ز أع تهاا ًلة خ ًأل ضدي ون دن ًلحة ًألةن  

 اميع ًلفئد  ًلعمدليا. 

 يرجى بيان ما يلي: 

 ما مدى تطبيق نظام الحد األدنى لألجور في دولتكم الموقرة؟ وما هي حدوده؟ -1

 ال ي اة ن دن ممدمخ.  -

-  

 ت المستثناة أن وجدت؟هل يشمل نظام الحد األدنى لألجور جميم الفئات العمالية؟ وما هي الفا  -2

 نعن 

 ال 

 في حالة الجابة ب)نعم(، يرجى بيان الفئات المستثناة.  •

 ما هي النصوص التشريعية التي تتناول الحد األدنى لألجر؟ والفئات التي يطبق عليهم؟ -3
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 المادة الثامنة عشرة 

ًأل مدخ  ًلعمدخ تك ع مهمتهد تحةية  ت كخ كخ ة لا مع ًلة خ ًأل ضدي لانا أ  لادند يممخ فيهد ًلحك مان  أصحدل  

ًلحة ًألةن  لجا نن  تن ن ًلت نيعد  ًل ينيا ًفةًن   ًلاها ًلما لا ًلتي يصةن  نهد قنًن تحةية ًألا ن ًلمتاا مع 

 قوخ ًل انا أ  ًل ادع ًلماك ن .

 يرجى بيان ما يلي: 

 ؟هل تسمح التشريعات الوطنية بتشكيل لجنة لتحديد الحد األدنى لألجور -1

 نعن 

 ال 

 كيف تشكل هذه اللجنة؟ ومن هم أعضائها؟  -2

 ما هي الجهة التي تصدر قرار بالحد األدنى لألجر؟ -3

 ما هي النصوص التشريعية التي تنظم تشكيل لجنة الحد األدنى لألجر؟ وإصدار القرار التي توصلت إليه؟ -4

 

 المادة التاسعة عشرة 

تحةيةهد لجا ن حنكا ًأل عدنن  كيفيا ًلت ًزع وينهمدن  معنفا م ت ي  تنً   لانا أ  لادع ًلحة ًألةن  لجا ن  نة  

 تكدلين ًلمعي ان  لهد أع ت تعيع في الك وهاهز  متاصصا فن يا أ  قيد يا تز ةهد ودلمع  مد  ًلالزما.

 يرجى بيان ما يلي: 

 بمهمتها؟ما هي العوامل التي تعتمد عليها لجنة تحديد الحد األدنى لألجور حين قيامها  -1

 هل تراعي حركة األسعار ومستوى المعيشة والتوازن بينهما وبين األجور؟ •

 نعن ✓

 ال 

 ؟الدالة على ذلك ما هي النصوص التشريعية  -2

 ال ي اة نص ص ت نيعيا تتند خ هاً ًلمادخ. -

 المادة العشرون 

ًألا ن لت ًكل  تزية  ع  نان  الك  ال  لفتنً   ة ني د  لجا ن  ًألةن   ًلحة  ًل انا  تكدلين    تنًاع  م ت ي  ًلحعيعيا 

 ًلمعي ا. 

 يرجى بيان ما يلي: 

 هل يؤخذ تشريعكم الوطني بدورية المراجعة للحد األدنى لألجور؟   -1

 نعن 

 ال 
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 ريم للمراجعة.شيرجى بيان المدة التي يحددها الت •

 ما هو النص التشريعي الذي يبين المدة الفاصلة بين مراجعة الحد األدنى لألجر؟ -2

 العمل والتنمية الجتماعية على مواد الباب الثالث )الحد األدنى لألجور(.تعليق وزارة 

 ًألةن  و ذذهع ًلحة ًلتدليا ًلنعدي ن ًل  ًلعدن نييع ًلاونًي لانا  نديا لف  ًالاتمد يا  ًلتنميا ًلعمخ  زًن   ت ة -

 :لجا ن

 ًف ذدن   ًل ذدةس في ًلودل ًلعمخ قدن ع في  نة  لكع ن  لجا ن ًألةن  ل حة ً  صذنيحدد   تعنيف ًلوحنيني ًلم ذن  يضذع لن 

 في ًلمهنا لعنن يوعد   ًألان قةن  تال  اة أان ًلممخ ًع ًلعدمخ ً ذتحا نقيًل مع وهو ًالان يحةة لن  "  حدخ في ًن  ًل 

 يك ع  والك ًلعمخ " فيهد يؤةو ًلتي ًلاها

 .  ي  ًلتعدنن ةنف مد ه  ًلوحنيني ًلعمخ   ق في و  ًلمعم خ لجا ن ًألةن  ًلحة

  ًلتنميا ًلعمخ  زًن   لجا ن تال أع ًألةن  ًلحة  منًاعا ةنً ذا مهمتهد لانا ت ذكيخ تل  ًلعدن ع في ًف ذدن   يتن  لن  كمد

 وص ن   ًألا ن  منًاعا ةنً ا     ة نيا وص ن   تعمخ ًالاتمد يا

 الحتيداد  تشييا هاه ًألا ن مع  ًلتهكة ًلوالة في ًالقتصذذدةو ًل ضذذع مع متند ذذوا ًألا ن هاه  لتك ع  الك ة نيا

 . ً نت  ًلعدمخ

 ًلتي ًلم ذدنيع مع "  تمكيع " مام  ا ًلعمخ صذنة ق منهن   ذنكدئهد مع ودلتعد ع ًالاتمد يا  ًلتنميا ًلعمخ  زًن    تنفا

 :هاه ًلم دنيع ويع  مع ًلادص د يًلع في ًلعدم يع أا ن تح يع ًل  تهةن

 . مخ  ع ًلاداويا ًلمي  وا ل ودحميع لتحعيا ًلادص ودلعيد  ًل  يفيا  ًلمزًيد ًألا ن لتح يع ونًمج ت فين -1

 في ًلاةة ًلم  فيع مدلي ألا ن ة ن  تعةين      ًلونندمج هاً  يعمخ   :الخاص القطاع في العاملين أجور دعم  -2

 ًلوكدل ني س فحم ا .ًلمؤهخ وداتالن ًلة ن  مة   ًلنًتل  تات ن مع ازي وةفع ًل زًن   وتكفخ  الك ًلعمخ  ذ ق

 .فعي  ًحة    نا ًلة ن  مة   فتك ع  ًلمدن و  ًلةو  ن  تل  ودلن وا لمة   نتيع أمد ًلة ن  مة   تك ع

      ًلعمخ ًلم  فيع ًأل خ تةنيل ًلمدةو ًلة ن  مع ن  دع ًلونندمج هاً  فن  :األجور ودعم التدريب برنامج -3

     ًلمن ذئد  ي ذد ة ممد ًلم  فيع أا ن أ  زيدة   ة ن   ًلمدني  .ًفنتدايا معديين أ    ليحعع ً كفديًتهن  تح ذيع

 .ًلمن ه   أ مدخ تنميا في ي دهن الك    ن تكدلين ًلت  ين اف 

 :التقرير إليها لسأر التي والعمال العمل أصحاب منظمات

 :مع كخ تل  ًلتعنين  ع ن اا تن دخ تن 

 .ًلعمخ ألصحدل ًلممم ا ًلمن ما .             - ًلوحنيع  صند ا تادن   ننفا -1

 مدخ. عل ممم ا من ما  -     .ًلوحنيع  مدخ لنعدود  ًلعدن  ًالتحدة -2

 ل عمدخ. ممم ا من ما  -     .ًلوحنيع  مدخ لنعدود  ًلحن ًالتحدة -3
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 20،   19، 17،   16،  15،   13،   12،   9،   8،  7،  6،  5،  3،  2،  1التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

 ، حيث لم يرد في النص ما يبين عدم تحميل العامل أية فوائد على ديونه لدى صاحب العمل 11التغطية الجزئية للمادة  -

   18،  14،   4عدم التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

 10لم يتسن للجنة التأكد من وجود تغطية تشريعية لحكم المادة  -

 * * * 

 اإلتفاقيات غير الُمصادق عليها

 بشأن الخدمات الجتماعية العمالية  1983( لسنة   16التفاقية العربية رقم )  -

 ادي في هاً   –مع مم كا ًلوحنيع  1983( ل نا  16 صخ مكتل ًلعمخ ًلعنوي تعنين ح خ ًالتفدقيا ًلعنويا نقن ) 

 ًلنة مد ي ي: 

 التفاقيات؟  على بالتصديق المختصة السلطة على التفاقية عرض تم هل -1

 نعن         

 بالتصديق؟  المختصة الجهة هي من  -2

 ه  ًلم قن فإع ما س ًل زنًي ًل يني ن ًلم ذت ي     ًلمتوعا  ًلممدن ذد  ًلوالة ة ذت ن تلي  ي ذين لمد  فعد   -

 .ًل  ني  ًلن ًل ما  ي ادنل تل  ودلتصةيا ًلمعنيا ًل  يا

 السلطة؟  هذه اتخذته الذي الجراء هو ما -3

 .ًلتصةيا تنادي -

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

 ًالاتمد يا هاه ًلاةمد  ممخ ت فين     ًلعمخ صذدحل ي زن  مد تتضذمع ال ًل ينيا ًلت ذنيعد  أع حيج نعن ن -

 .ًالتفدقيا في ًل ًنة  

 ..اجتماعية سـياسـية ، اقتصـادية، ( اآلن حتى التفاقية على التصـديق دون تحول أخرى صـعوبات هناك هل  -5

 ؟ )الخ

 ًلمن ذذآ  مع ًلتي يت قع ًلصذذع ود  مع ًلعةية   ي  يتنتل ًلاةمد  ن هاه  وت فين ًلعمخ أصذذحدل اميع تلزًن  -

 :ًلممدخ  ويخ     منهد م ًاهتهد

 ودل زيدة   االخ ل من ذذذذآ  مع ًلمدلي ًل ضذذذذع     م ذذذذتعوال   تؤمن ًع منهد يت قع وإدارية مالية تكاليف .أ        

 ًلم ذته ك  ذيتحمخ ًالاتمد يا ًألن ذيا هاه  نفعد   لتشييا  . ًلصذشين   ًلمت  ذيا ًلمن ذآ  لةي ادصذا ًلمصذن فد  ن

 .ًلاةمد  أ    ع مع ًلنهدئي ًلمنتج أ عدن نفع مع االخ ًلتكدلين هاه 

 ًألن ذذيا هاه  لإل ذذنًن     تنفيا ماتص كدةن ت فين االخ مع أاني تنتيود  يتي ل ًألن ذذيا هاه  تنفيا .ل        

 . ًلم دنكا فيهد منهد ل عمدخ ًال تفدة   يمكع وحيج ًلعمخ تن ين   كالك  متدوعتهد ن
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؟  على التفاقية تسهيل التصديق بهدف الذكر ، سابقة الصعوبات على للتغلب لديكم تصورات هناك هل  -6     مستقبالا

 لةيهد ن ل عدم يع ًالاتمد يا هاه ًلاةمد  ممخ تعةن  ًلوحنيع مم كا في ًلعدم ا ًلكوني ًل ذنكد  ًع ًل   نديتكن  لف  ن ة

 يعةمهد ًلتي ًلاه ة اميع ًلوحنيع مم كا أاني ن  تة ن   ع فيهد مؤ ذذ ذذا تتميز  ةية   أاني اةمد  ًل  ودفضذذدفا

  :ًلتدلي ن نة ًلاه ة هاه  ويع  مع لةيهن ن ًلادص ل عدم يع ًلعيد 

 ًال ذتفدة   وعضذهد  أتدح   ًل ذنكد  كوني مع لعةة ًلتدوعا ًلمعدفيا  ًلمنًكز  ًلنيدضذيا ًلصذحيا ًلن ًةو تن ذدي -1

 ندةو ًلوحنيع ن ألمني ن   ذذنكا ندةو ًلوحنيع ن  ذذنكا نفي ندةو أمم تهد  مع ًلندس ن لعدما ًلمنًكز هاه  مع

 .ًلا يج يينًع  نكا ًلكيمد يا ن  ندةو ل صند د  ًلا يج  نكا

 .هاً ًلمادخ في مالئما ت هيال   قةم  ًلكوني ن ًل نكد  في ًليويا ًلعيدةً  تن دي -2

 م  فيهد اةمد  تع يميا ألوندي منهد ن فنةيا  ومودةن   ن  ًلادص ًلعيد  في ًل ذذذنكد  كوني مع ًلعةية تعةن  -3

 . ًلادمعد  ًلمعدهة في ًلتع ين  مع تكدلين ازي  ع تحمخ فضال   ًلتع يميا  ًألة ً  ًلمةن يا ًلحعيوا كت فين

 فن      حك ما مم كا ًلوحنيع تعمخ ل عدم يع ن مميز   صذذذحيا اةمد  تعةين  ًل  ًلنًميا ًلاه ة ضذذذمع -4

 .ًلمتعدقة   ً  ًلوحنينيا ًلعمدلا مع ًلادص ن   ًي في ًلعيد  ًلعدم يع اميع     ًاللزًمي ًلصحي ًلتهميع

 التفاقية؟  على التصديق تسهيل شأنها من اجراءات اتخاذ تم هل -7

 في  ًلة ليا مع ًلم ذتاةً  ًالق يميا لتت ًكل ًل ينيا ًلت ذنيعد  تي ين     م ذتمن   وصذ ن   ًلوحنيني ًلم ذن  يعمخ

 هاً تن ن  ت ذنيعيا أةً   وإصذةًن ًل ذن   في حدخ ًالتفدقيا في مع مودةئ  نة ومد ًال ذتن ذدة ًلممكع  مع ًلمادال  ن كدفا

 .ًلم ض  

 بالموضوع؟  المتعلقة تشريعاتكم في التفاقية بأحكام السترشاد تم هل -8

 ًأله ي ًلعيد  في قدن ع ًلعمخ وإصذذةًن 2012 ل ذذنا (36) نقن  قدن ع مع (11) نقن  (  ًلمدة  10) نقن  ًلمدة   تند ل 

 كدع تاً مالئما  م ذذدكع ناًئيا  اود  لعمدل  ن  تلزًم  وت فين ًلمند ذذوا ًالنتعدخ   ذذدئخ وت فين ًلعمخ صذذدحل تلزًن 

 .ًلعمنًع وعية   ع منديا في  مدال ي تاةن 

 على التفاقية؟  لتسهيل التصديق العربية العمل منظمة قبل من فني دعم تقديم في ترغبون هل -9

 ًلت ذنيعيا ًلمعنيا لةي ًل ذ يا ًل زًن   اه ة لتعزيز ًلفني  ة مهد اونًتهد ًلمن ما ًتدحا ًلوحنيع مم كا تعةن -

 .لهد ًلم دنة  حدخ ًلحداا هاه  ي ل   يتن  ًالتفدقيا ن هاه      ل تصةيا

ــيق تم هل  -10 ا  اعدادكم لهذا التقرير، حين بلدكم في والعمال العمال اصــحاب منظمات مم التنس ــيا  ما مم تمش

 العمل العربية؟  وتوصيات اتفاقيات نظام ( من17) المادة تقضيه

 مع م ذتمن   ن وصذ ن  )  ًلعمدخ ًلعمخ أصذحدل (ًالنتدف ينفي مع ًالاتمد يا  ًلتنميا ًلعمخ  زًن   تت ًصذخ -

 ومد ًلعمخ  ذ ق في ًلم ذتاة   مندق ذا ًلم ضذ  د  االلهد  يتن  ًلمالميا ن  ًالاتمد يا ًلة نيا ًل عديً  االخ

 .ًلعالقا ينفي صدلح ياةن 

 .ًلعنويا ًتفدقيد  ًلعمخ تيويا و هع تعةهد ًلتي ًلتعدنين  ع ون اا ًالنتدف ينفي تز ة ًل زًن   ًع كمد -
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 ًالتصدخ تةًن    :التقرير هذا اعداد تولت التي الدارية الجهة

 2019 / 09 / 12  :التاريخ

 ir@mlsd@gov.bh  :اللكتروني البريد

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

أخذ العلم بما جاء في الرد ، وتأمل اللجنة اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول دون التصديق  

 على التفاقية .  

 * * * 

 

 . الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  4     

 

 اإلتفاقيات غير الُمصادق عليها

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

مع ًلامه نيا ًلازًئنيا ًلةيمعنًييا   1996  ( ل ذنا  18  صذخ مكتل ًلعمخ ًلعنوي تعنين ح خ ًالتفدقيا ًلعنويا نقن )

   ادي في ًلنة مد ي ي: –ًل عويا  

 . هل تم عرض التفاقية على السلطة المختصة بالتصديق على التفاقيات؟ 1

 نعن 

 ال

 ًفتفدقيا قية ًلةنً ا

 هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ . من  2

( مع ًلمدة   09ًل ذية نئيس ًلامه نيا ًلازًئنيا ًلةيمعنًييا ًل ذعويان  هاً ح ذل مد تنص   ي  أحكدن ًلفعن  ًلتد ذعا )

ن ًلمتضذمع ًلتعةيخ ًلة ذت نون حيج  2016مدنس  ذنا   6ًلمؤنخ في   01-16( مع ًلعدن ع نقن 91ًل ًحة  ًلت ذع ع )

 ي فيهد:اد

"يضذذي ع نئيس ًلامه نيان ودفضذذدفا تل  ًل ذذ يد  ًلتي تا لهد تيده صذذنًحا أحكدن أاني في ًلة ذذت نن ودل ذذ يد   

  ًلصالحيد  ًلتدليا:

 يونن ًلمعدهةً  ًلة ليا  يصدةق   يهدن

 . ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ 3

 ًلتصةيا   □

 أاا ًلع ن  □

 تنادي ًلتصةيا □

mailto:ir@mlsd@gov.bh
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 ا ةن ًلتصةي □

 ًفتفدقيا قية ًلةنً ا

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

 نعن 

 * في حدلا ًفادوا ل)نعن(ن ينا  تحةية هاه ًلصع ود .

 نف  هاه ًفتفدقيا في مدةتهد ًأل ل  ًلحةج وهن  "ًل ذذذاص ًلاو أتن ًلمدلما   ذذذن   لن يكمخ ًلمدمنا   ذذذن  مع  منهن  

(  ذنا كدم ا 18ي كدع اكنً أ  أنم "ن نين أع ًلت ذنيع ًل يني  نن ًليفخ وهن  "كخ  ذاص لن يو غ ًلمدمنا   ذن ) ذ ً

ن ًلمتع ا  2015ي لي   ذذذذذنا    15ًلمؤنخ في    12-15مع ًلعدن ع نقن   2نفس ًلمعن " )ًلمدة     -حةج– يفية مصذذذذذي ح  

 وحمديا ًليفخ(.

( مع ًفتفدقيا تنصذذذدع     ا ًز ت ذذذشيخ ًلحةج ًلاو يو غ  ذذذع ًلمدلما  08ا )(  ًلمدمن02كمد أع أحكدن ًلمدةتيع ًلمدنيا )

(  ذنا في ًأل مدخ ًلزنً يا نين ًلاين   نين ًلضذدن  ودلصذحان  ا ًز ت ذشيخ ًلحةج ًلاو يو غ  ذع ًلنًوعا  13  ذن  )

م ذذؤ ال  ن  في ًلعمخ  (  ذذنا في ًأل مدخ ًلصذذند يا ًلافيفا ًلتي تت اله أ ذذنت ن     أع يك ع أحة أفنًةهد  14  ذذن )

مع ًلة ذذت ن ًلتي نصذذ      أع   69 و ذذكخ ال يؤمن     ةنً ذذت  أ  صذذحت  أ  أاالق "ن ال تتيدوعدع مع أحكدن ًلمدة   

  نا يعدقل   ي  ًلعدن ع'.  16"ت شيخ ًأليفدخ ة ع  ع 

  15ن في مدةت  ًلمتع ا وعالقد  ًلعمخ  1991أونيخ  ذذذذنا   21ًلمؤنخ في   11-90ضذذذذن     الكن ينص ًلعدن ع نقن  

(  ذذنا تال في ًلحدال   16    أن : "ال يمكعن في أو حدخ مع ًألح ًخن أع يعخ ًلعمن ًألةن  ل ت  ين  ع  ذذتا   ذذن  )

 ًلتي تةاخ في تيدن  ع ة ًلتمهيعن ًلتي تعة  فعد ل ت نيع  ًلتن ين ًلمعم خ وهمد".

 تى اآلن )سياسية،اقتصادية، اجتماعية... الخ(؟ . هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على التفاقيــة حــ5

 نعن  □

 ال □

 * في حدلا ًفادوا ل)نعن(ن ينا  تحةية هاه ًلصع ود .

 اإلتفاقية قيد الدراسة

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

 نعن 

 ل)نعن(ن ينا  تعةين هاه ًلتص نً .* في حدلا ًفادوا 

ياذل منًاعذا أحكذدن ًفتفذدقيذا حت  تتمذد ذذذذذ  مع ًلع ًنيع ًلذة ليذا ًلتي تعن  وهذاً ًل ذذذذذهعن  كذاً حت  يتن تفذدةو ًلتنذدق   

 (.06(  ًل دة ا )04ًلم ا ة ويع وع  أحكدن ًفتفدقيا ممخ الك ًلم ا ة     م ت ي ًلمدةتيع ًلنًوعا )
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 إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على التفاقية؟ . هل تم اتخاذ  7

 نعن  □

 ال □

 * في حدلا ًفادوا ل)نعن(ن ينا  ت ضيح هاه ًفانًيً .

 اإلتفاقية قيد الدراسة

 . هل تم السترشاد بأحكام التفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ 8

 نعن  □

 ال □

 ي تن فيهد ًال تن دة.* في حدلا ًفادوا ل)نعن(ن ينا  ويدع ًلنص ص ًلت

تهتمذ  ًلازًئن و ذذذذذنيحذا ًأليفذدخ  أةناذ  في قذدن نهذد ًلذةًا ي ًلعذةيذة مع ًلموذدةئ  ًألحكذدن ًلتي تضذذذذذمع ل يفذخ حمذديذا 

قدن نيا ادصذذا في اميع ا ًنل حيدت ن كمد أع ًلازًئن كدن  مع أ ًئخ ًلة خ ًلتي صذذدةق      ًفتفدقيا ًلة ليا لحع ق  

 .19/12/1992ًليفخ وتدنيخ  

منا ًلمصذدةقا     هاه ًفتفدقيا  كف  ًلازًئن     منًاعا ًلنصذ ص ًلعدن نيا   ضذع  ذ  ذ ا مع ًلتةًوين لتحعيا ًلنفده  

  نة ًليفخن  حمديا  تنقيا حع ق .

 ًلتن يمي مع أاخ تكييف  مع ًلمودةئ ًلة ليا ًلمصذدةق   يهد مع قوخ والةند    ًلت ذنيعيم ذ  هاه ًلتةًوين منًاعا ًفيدن 

هاً ًلمادخن ومد يضذذمع تا ذذية ًلحمديا ًلفع يا لحع ق ًليفخ  مصذذ حت  ًلفضذذ   مع اهان  مع اها أاني تي ين   في

ًلتةًوين ًفاتمد يا  ًل ذذذيك ل ايا  ًلتنو يا ًلعدئما مع أاخ ضذذذمدع ًلتيويا ًألممخ ل ع ًنيع  تحتنًن حع ق ًليفخ مهمد 

 كدن   ضعيت .

-15ا ًليف لان ممن  ًلازًئن تنادزًتهد وإ ةًة  تصذذذةًن قدن ع حمديا ًليفخ نقن   م ًصذذذ ا لماه ةًتهد ًلحميما في حمدي

لا وم ال ًلمن ذذذ ن ًلتنفياو نقن  ًلاو ت ذذذتحةج ًلهيئا ًل ينيا لحمديا  تنقيا ًليف   2015ا ي يا   15ًلمؤنخ في   12

ًلمتع عا ودلم ذذذدس    ن  ًلتي هي ميدلوا ودل ق ن     ةنً ذذذا اميع ًلحدال 2016ةي ذذذمون   19ًلمؤنخ في   16-334

  تنتهدك حع ق ًليفخ أيع مد كدع في محيي  ًلعدئ ين ًلمةن ين ًلمؤ  دتي أ  ًلعم مي.

ن  2017مدنس  21 ياةن ًلتن ي  أع  مال ت ذدنكيد قيد يد يت ًصذخ وفضذخ ن ذديد  لانا ًلتن ذيا ًلةًئما ًلمنصذوا ي ن  

 مف   ًل يني لحمديا ًليف لا.لةنً ا ًلم دئخ ًلمتع عا وحع ق ًليفخ ًلتي يعنضهد   يهد ًل

( قيد د  زًنيدن  ممم يع  ع ًلمةينيا ًلعدما لجمع ًل يني  قيدة  ًلةنك  17تتضذذذمع ًل انا ممم يع  ع  ذذذوعا   ذذذن  )

ًل يني  كاً ممم يع  ع فعدليد  ًلماتمع ًلمةنين  ًلتي تاتمع من  في ًل ذهن     ًألقخ.  توعد ل مهدن ًلم ك ا تل  ًلهيئا  

 حمديا  تنقيا ًليف لان فعة تن تنادز مد ي ي:ًل ينيا ل

 ل تو يغ  ع كخ تنتهدكد  لحع ق ًليفخن  1111تيالق ًلنقن ًألاضن ًلمادني   -1

 www.onppe.dzتن دي ًلم قع ًفلكتن ني   -2
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 تك يع م  في ا يا ت عي ًفايدنً  ل هيئا ًل ينيا لحمديا ًليف لان -3

امعيذان مع تيالق    100ًلمذةني في ماذدخ حمذديذا  تنقيذا حع ق ًليفذخ  ًلتي و غ  ذةةهذد  تك يع فعذدليذد  ًلماتمع   -4

  وكا ًلماتمع ًلمةني لتنقيا  حمديا حع ق ًليفخن

 تك يع ًلصحدفا ًلعم ميا  ًلادصا  تيالق  وكا ًف المييع ًلازًئنييع لتعزيز حع ق ًليفخن -5

يدضذييع لتنقيا حع ق ًليفخ  كاً  ذوكا ًلفندنيع لتعزيز حع ق  تك يع ًلنيدضذييع  ًلفندنييعن مع تيالق  ذوكا ًلن -6

 ًليفخن

 تك يع قضد  ًألحةًجن -7

 تيدن(ن  200تك يع نؤ دي  أفنًة فنق حمديا ًلفئد  ًله ا ًلتدوعيع ل مةينيا ًلعدما لجمع ًل يني ) -8

 ضدمع ًل ينينم  ن(ن ًلتدوعيع ل زًن  ًلت  100وعةة    SMOتك يع م  في مصدلح ًل  ي ًلمفت ح ) -9

قيد   زًنون  ممم ي قيدة  ًلةنك ًل يني  ًألمع   17تك يع أ ضذدي لانا ًلتن ذيا ًلةًئمان ًلم ذك ا مع ممم ي  -10

 ًل يني  فعدليد  ًلماتمع ًل ينين

 تك يع ًلعدة  ًلك فييع  تيالق فنق منوي ًألحيدين -11

 حع قهدنتن ين م تعيد  ادصا وحمديا ًليف لا  تنقيا   -12

تن ين حمال  تح ذذي ذذيا  ًلم ذذدنكا في تن ذذيي أيدن ت الميا في مادخ حمديا ًأليفدخ مع اميع أ ذذكدخ ًلاين   -13

 ادصا ًف تشالخ  ًلانًئن ًفلكتن نيا.

 . هل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على التفاقية؟ 9

 ال

 (ينا  تحةية ن   ًلة ن ًلفني ًلمي  ل.* في حدلا ًفادوا ل)نعن 

ــيه  10 ــيا مم ما تقض ــحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمش ــيق مم منظمات أص . هل تم التنس

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟ 17المادة )

 نعن 

  يا معهد.* في حدلا ًفادوا ل)نعن(ن ينا  ويدع نأيدلمن مد  ًلتي تن ًلتن

  نة ت ةًة هاً ًلتعنين تن ت ت دن  ًلمن مد  ًلنعدويا ًلتدليا أ مديهن:

 ًفتحدة ًلعدن ل عمدخ ًلازًئنييعن -

 ًلكنفةنًليا ًلعدما ل مؤ  د  ًلازًئنيان -

 ًلكنفةنًليا ًل ينيا ألنودل ًلعمخ ًلازًئنييعن -

 ًلنعدوا ًل ينيا ًلم تع ا لم تاةمي ًفةًن  ًلعم ميان -

 ًلكنفةنًليا ًلازًئنيا ألنودل ًلعمخ. -

  لعة ادي نأو هاه ًلمن مد  كمد ي ي:
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ًلمدة  ًأل ل : كدع ياةن تحةية  ذع ًلحةج وةقا حت  ال يعع أو لوس مع حيج ًلتيويان فمع ًلمع  ن أع تعنين ًلحةج هن  

تفدقيا هن ًألكمن  نضذذذا ل عمخ  صذذذشدن ًل ذذذع     ًلعم نن  مع ًلمع  ن كالك أع ًأليفدخ ًألقخ مع ًل ذذذع ًلمحةة في ًف

 ًف ذذذتشالخ في ًألفالن  ًلتن يج ل وضذذذدئع  ًل ذذذ عن  نحع نني أع حضذذذن  مخ هاه ًلفئا لع يحخ ًلم ذذذك ا وخ كدع مع 

ًأل اذل تعنيع ًل ذدهن   فا  ذذذذذن ي  آليذد  محذةة  ل محذدف ذا     صذذذذذحذا ًليفذخ في مات ن ًلا ًنذل  مع مات ن  

 ًألمنً .

دي ًأل مذدخ ًلزنً يذا )نين ًلايين (  نحع نع ن أع مع ن ًلزنً د  ًلحذةيمذا ت ذذذذذتعمذخ ًلمويذةً   : ال نفهن ت ذذذذذتمنذ2ًلمذدة   

 ًلح نيا  هي اين      ًلصحا ًلعدما أ د د  ًأليفدخ أكمن  نضا لإلصدوا في هاه ًلحدال .

تصذذذذدةو  ًفاتمد ي  :تع ك ما "تنهدي" في هاه ًلمدة  نين مند ذذذذوا حيج أع ًل دهن  م ذذذذتمن   فعد ل تي ن ًفق4ًلمدة   

 ًل ذذيد ذذين  من  نني أع تعنيع ًلعم يا   ضذذع حمديا أكون لجحةًج  ذذيعيي فعدليا أكمن ل تع يخ مع ت ذذتشاللهن     

 ًلعمخ     تنهدي ًلعم يا  ًلتي قة تك ع م تحي ا لةي وع  ًلماتمعد .

  ًلتي تنص     أع ًلحذةج مع و غ ًلمذدلمذا  : نالح  تعذدن  ويع أحكذدن هذاه ًلمذدة   تعنين ًلحذةج في ًلمذدة  ًأل ل7ًلمذدة   

   ن   لن يتاد ز ًلمدمنا   ن ن تع كمن  ًف تمنديً  تزية مع ًلتاد زً .

: في وع  ًألحيذدع يك ع ًل لي ه  مع يعمذخ     ت ذذذذذتشالخ ًلحذةج لذاً ياذل ت فين ينن مذدلذج في حذدلذا  23ًلمذدة   

 ا  نة ًلضن ن  حت  ال ت تشخ مع ينن ًلشين.ت تنً  ًلحةج      م  ن كمد يال حمديا مةًاي   ًلمدلي

: يال ًلحنص     ًلمنًقوا ًلصذذذذدنما ألمدكع ًلعمخ   ةن ت ذذذذتشالخ ًألحةًج في ًلتادن  ًلان ذذذذيا       31ًلمدة   

 ًلاص ص ًألحةًج ًلعدم يع ةًاخ ًلوي  .

 ًلاها ًفةًنيا ًلتي ت ل  ت ةًة هاً ًلتعنين:

 مةينيا  القد  ًلعمخ

 2019مون   وت  22ًلتدنيخ:

 rabahmekhazni@yahoo.frًلونية ًفلكتن ني:  

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 أخذ العلم بما جاء في الرد ، وتأمل اللجنة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق . 

 * * * 

 

 

 

 

 

 

mailto:rabahmekhazni@yahoo.fr


37 
 

 . المملكة العربية السعودية5      

 

 اإلتفاقيات غير الُمصادق عليها

 بشأن بيئة العمل 1981 ( لسنة 13اإلتفاقية العربية رقم )   -

 ادي   –مع ًلمم كا ًلعنويا ًل ذع ةيا   1981 ( ل ذنا 13 ًلعمخ ًلعنوي تعنين ح خ ًالتفدقيا ًلعنويا نقن ) صذخ مكتل 

 في هاً ًلنة مد ي ي:

 . هل تم عرض التفاقية على السلطة المختصة بالتصديق على التفاقيات؟  1

 نعن 

 . من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟2

 ما س ًل زنًين  مع ويع ًفانًيً  ًلتي يتن ًتاداهد  ن  ت ك ًالتفدقيا     ما س ًل  ني.  

 . ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟3

 تنادي ًلتصةيا  

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

 نعن 

 * في حدلا ًفادوا ل)نعن(ن ينا  تحةية هاه ًلصع ود .  

 تع أ ودل  ةن ًلتصةيا     ًالتفدقيا ت خ متفد تا مع حيج:

.  ةن ًن ادن نص ص ت ك ًالتفدقيا مع نص ص ن دن ًلعمخ أ  ًألن ما ًلةًا يا ًلمعم خ وهد أ  ًلت اهد  ًل ينيا أ  1

 ًل يد يا ًل ينيا.  

   تحعيا ًلعةًلا ًالاتمد يا مع االخ ويئا ًلعمخ ًل ينيا  ًلمت ًفعا مع ا هن )ن ح(  . تحنص حك ما ًلمم كا  2

 ًالتفدقيد  ًلتي لن نصدةق   يهد.

 . هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على التفاقيــة حــتى اآلن )سياسية، اقتصادية، اجتماعية... الخ(؟  5

 ال  

 ى الصعوبات سابقة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على التفاقية مستقبال؟  . هل هناك تصورات لديكم للتغلب عل6

 ال  

 . هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على التفاقية؟  7

 نعن 

 * في حدلا ًفادوا ل)نعن(ن ينا  ت ضيح هاه ًفانًيً . 

 ومد يت ًئن مع ًالتفدقيد  ًلعنويا  ًلة ليا. تحنص حك ما ًلمم كا ًلعنويا ًل ع ةيا     تي ين أن متهد  ل ًئحهد 
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 . هل تم السترشاد بأحكام التفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟8

 نعن 

 * في حدلا ًفادوا ل)نعن(ن ينا  ويدع ًلنص ص ًلتي تن فيهد ًال تن دة. 

ا  تحنص     ًال تفدة  مع م ًةهد  نة ً ةًة  تن ن ًلمم كا ًلعنويا ًل ع ةيا وصفا ًالهتمدن تل  اميع ًالتفدقيد  ًلعنوي

 ًن متهد  ل ًئحهد  ت ع  قةن ًفمكدع     ًلعمخ ون ح ت ك ًالتفدقيد  أ  ًلت صيد   ًال تفدة  منهد. 

 . هل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على التفاقية؟9

 ال 

 ا  تحةية ن   ًلة ن ًلفني ًلمي  ل. * في حدلا ًفادوا ل)نعن( ين 

. هل تم التنسيق مم منظمات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشيا مم ما تقضيه  10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟17المادة )

 نعن 

 ًلتن يا معهد.* في حدلا ًفادوا ل)نعن(ن ينا  ويدع نأو ًلمن مد  ًلتي تن 

 تن ًن دخ ن اا مع هاً ًلتعنين تل  كخ مع: 

 ما س ًلشنن ًل ع ةيا مممخ أصحدل ًأل مدخ.   -

 ًل انا ًل ينيا ل ادع ًلعمدليا مممخ ًلعمدخ  -

  لن نت ع  مع أصحدل ًأل مدخ أ  ًلعمدخ أو مالح د  حت  تدنيخ تن دخ ًلتعنين.  

 ًلاها ًفةًنيا ًلتي ت ل  ت ةًة هاً ًلتعنين:  كدلا ًل ؤ ع ًلة ليا +  كدلا ًلتفتيش  تي ين ويئا ًلعمخ

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

خاذ اإلجراءات الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول دون التصديق  أخذ العلم بما جاء في الرد ، وتأمل اللجنة ات

  على التفاقية . 

 

 جمهورية السودان. 6      

 

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها

  بشأن تحديد وحماية األجور 1983 ( لسنة 15 اإلتفاقية العربية رقم ) -

 ادي ًلنة     ًلنح   ( مع امه نيا ًل ذذذ ةًعن   15 ًلعنويا نقن ) صذذذخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي تعنين ح خ ًفتفدقيا  

 ًلتدلي:
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 القسم األول

 بيانات عامة 

  1983( لسنة 15يرجى بيان النص التشريعي الذي صدقت بموجبه دولتكم الموقرة على التفاقية العربية رقم ) -1

 بشأن تحديد وحماية األجور. 

/أونيخ  18( مع ة ن  ًفنععدة ًلمدلج وتدنيخ 2ن في ًلا  ا نقن )2011/مدي  /8قنًن نئيس ًلما س ًل يني وتدنيخ 

 ن . 2011/

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

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

 ن . 1997ن ًلفصخ ًل دةس مع قدن ع ًلعمخ ل نا 1997( مع قدن ع ًلعمخ  ل نا 4دة   نقن ) ًلم

يرجى بيان النص التشريعي الذي يعطي التفاقيات الدولية المصادق عليها قوة النفاذ بمجرد التصديق عليها مم   -3

 الداخلية. بيان مرتبة التفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات 

ن  ميعا ًلحع ق  ًلحنيد   ًفتفدقيد   ًلعه ة  ًلم ًميا  2005( مع ة ت ن ًل  ةًع ًفنتعدلي ل نا 3)27ًلمدة  

  ًلحع ق ًفن دنيا ًلمصدةق   يهد مع قوخ امه نيا ًل  ةًع ازي ال يتازأ. 

ا مم هل تم التنسيق مم منظمات أصحاب األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين أعد  -4 دادكم لهذا التقرير؟ وذلك تمشيا

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.17أحكام المادة ) 

 نعم ✓

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

 / ًفتحدة ًلعدن فصحدل ًلعمخ ًل  ةًني 1

 / تتحدة  دن نعدود   مدخ ًل  ةًع  2

 القسم الثاني 

 الباب األول

 التشريعات السارية التي تغطي أحكام التفاقية 

 المادة األولى 

يعصة ودألان كخ مد يتعدضده ًلعدمخ معدوخ  م  ن ومد في  ًلعال ً   ًلمكدفآ   ًلمنح  ًلمزًيدن  نين الك مع متممد  

 ًألان. 

 يرجى بيان ما يلي: 

 ما هو المقصود بأجر العامل حسب تشريعاتكم؟ -1

 يعصة و  مام   ًلمنتل ًال د ي  اميع ًلمكدفآ  ًألاني ًلتي تةفع ل عدمخ و ً يا صدحل ًلعمخ . 97قدن ع 
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 ماهي متممات األجر التي يشملها؟ -2

 اميع ًلمكدفآ   تتممخ فيمد يعةم  صدحل ًلعمخ مع يعدن   ق ة   كع  ًو أان تضدفي أ  ًو  ال ً  أاني. 

 التشريعي الذي يبين المقصود بأجر العامل؟ وما يشمله من متممات؟ما هو النص   -3

ًالان  يعصة و  مام   ًلمنتل ًال د ي  اميع ًلمكدفآ   ًألانو ًلتي تةفع و ً يا   97مع قدن ع  4ًلمدة  

صدحل ًلعمخ  ت مخ قيما مد يعةم  صدحل ًلعمخ ل عدمخ مع يعدن  ً   ق ة  ً   كع ً  ًو ًان يةفع  ع ًلعمخ  

ًفضدفي ً  ًو مكدفآ  ادصا تةفع ن ين ًةًي ًو  مخ   ًو  ال ً  ًانو   ي ًال ي مخ ًو مودلغ  تةفع كمنحا ً   

هوا أ  وةخ مدم نيا ً  تمتيدز ً  ًو تكتتدل يع ن صدحل ًلعمخ وةفع  نيدوا  ع ًلعدمخ في ًو م ن   ل ضمدع  

 مصن فد  ادصا يةفعهد صدحل ًلعمخ ل عدمخ .     ًفاتمد ي كف ًئة مدوعة ًلاةما أ  ًلتهميع    ي ًلحيد  أ 

 الباب الثاني 

 حماية األجور

 المادة الثانية 

 يةفع ًألان ًلنعةو ودلعم ا ًلمح يان  يا ز ًالتفدق     نين الك في حة ة ًلت نيعد  ًلمعم خ وهد. 

 

 يرجى بيان ما يلي: 

 هل يدفم أجر العامل النقدي بالعملة المحلية؟ -1

 نعن 

 ال

   مدى جواز دفعه بالعمالت األخرى وكيفية ذلك الدفم؟ ما  •

 يرجي بيان النص التشريعي.  -2

( يةفع ًالان ًلنعةو ودلعم ا ًلمح يا  يحت و ًفتفدق   ي نين الك في حة ة   ًلت نيعد   2( ًلمدة  )15ًفتفدقيا )

 ًلمعم خ وهد.

 المادة الثالثة 

 دمخ ًلتعنن     تفدصيخ ح دل أانه  ًلتهكة مع ةقا هاً ًلح دل. ين ن ت نيع كخ ة لا ًلينيعا ًلتي يضمع وهد ًلع

 

 يرجى بيان ما يلي: 

 هل تنظم تشريعاتكم مسألة تعريف العامل بتفاصيل حساب أجره؟  •

 نعن 

 ال
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 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

 ( .     35قدن ع ًلعمخ ًلمدة  )

 المادة الرابعة 

ًلعمخ أ  في  عة ًلعمخ ًلفنةو أ  ًالتفدقيد  ًلامد يا ) ع ة ًلعمخ ًلم تنكا( ازي ًألان ًلاو  يحةة في ت نيعد   

 يمكع ةفع  ل عدمخ  يندن     أال يك ع مع ًلم ًة ًلمح  ن ً تاةًمهد قدن ند. 

 يرجى بيان ما يلي: 

 هل تجيز تشريعاتكم دفم جزء من األجر للعامل عينا؟ •

 نعن 

 ال

 تنظم ذلك؟ما هي الضوابط التي  •

ن يال ةفع أان ًلعدمخ نعةً   يا ز أع ي تمني مع الك  مد يةاخ في ًفا ن  1977(  قدن ع ًلعمخ  ل نا 35ًلمدة  )

 مع مة ًلعدمخ ودليعدن أ  ًل ق ة أ  ًلتنحيخ أ  ًلم وس . 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

ا ز أع ي تمني مع  الك مديةاخ في ًألا ن مع مة ًلعدمخ ( يال أع يةفع أان ًلعدمخ نعةً  أ  ي35ًلمدة  )

 ودليعدن ً  ًل ق ة ً  ًل كع أ  ًلتنحيخ ً  ًلم وس .  

 المادة الخامسة

يحةة في ت نيعد  ًلعمخ أ  في  عة ًلعمخ ًلفنةو أ  في ًالتفدقيد  ًلامد يا ) ع ة ًلعمخ ًلم تنكا( م  ة ًل فدي 

 ودألان. 

 يرجى بيان ما يلي: 

 هي كيفية دفم األجور ومواعيد الوفاء بها؟ما  -1

 ( كيفيا ةفع ًالا ن  م ً ية ًل فدي وهد .  35تن ن ًلمدة  ) 

 ما هو النص التشريعي الذي يعالج موعد الوفاءباألجر؟ -2

( يال ًع يةفع أان ًلعدمخ نعةآ   ي تمني مع الك مد يةاخ  في ًالان  1ًلفعن  ) 97( مع قدن ع ًلعمخ  35ًلمدة  )

 ة ًلعدمخ ودليعدن  ًل ق ة  ًل كع   ًلتنحيخ   ًل وس . مع م

 يتفا   ي  .  د( يا ز أع يةفع ًألان ي ميد  ً  ً و  يد  ً  ًع يةفع  هنيد   ح ل م2( ونة )  35ًلمدة  ) 

 المادة السادسة 

 اهة أ  نفعا مدليا. يةفع ًألان في ي ن ًلعمخ  مكدن ن  يا ز ًالتفدق     االن الكن  نييا أال يتحمخ ًلعدمخ أو 
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 يرجى بيان ما يلي: 

يرجى بيان طريقة دفم األجور وهل تدفم في يوم العمل ومكانه؟ وما هي الضوابط المعمول بها حين إجازة دفعة في   -1

 غير يوم العمل ومكانه؟

هندك تتفدق ويع  صدحل  ( يال ةفع أا ن ًلعدم يع ي ميد   ي ً دس ًالان ًلي مي ًال تاً  كدع 5( ونة )35ًلمدة  )

 ًلعمخ  ًلعدمخ   ي االن الك  يةفع  ًالان في نهديا ي ن ًلعمخ  في مكدع ًلعمخ ًمندي  د دت .

( ي تحا ًألان في نهديا ًف و   ً  ًل هن وح ل ًلحدخ  يةفع  5( فيمد  ةً مدنص   ي  ًلونة )6( ونة )35ًلمدة  )

 في مكدع ًلعمخ ًلخ.... 

 شريعي الدال على ذلك. يرجى بيان النص الت -2

 (  6( ونة نقن )35ًلمدة  )

 المادة السابعة 

ي تحا ًلعدمخ أانه كدمال حت   تع لن يؤة  مال أل ودل ادناا  ع تنًةت ن     أع تحةة ًلت نيعد  ًل ينيا ت ك  

 ًأل ودل. 

 يرجى بيان ما يلي: 

 رادته؟هل يستحق العامل أجره في حالة عدم تأديته للعمل ألسباب خارجة عن إ -1

 نعن 

 في حالة اإلجابة ب)نعم(، ما هي تلك األسباب؟ •

 / تنعيد    ي ا ًلم ًصال  ًلعدةيا  1

 /  ق   ك ًنج يويعيا أ  ح ًةج تمنع  مع ًلحض ن ل عمخ 2

 / ًف تة دي و ً يا محكما ً  ًو   يا  دما ًانو  3

 /  فد  ًلز اا أ  ًلز ف  أ  أن  ًالوندي أ  ًالو يع ً  ًالا ًع ً  ًالا ً   4

 /  ًو  ول يعو   صدحل ًلعمخ 5

 ذلك.  على الدال التشريعي النص بيان  يرجى -2

 ن . 1997( قدن ع ًلعمخ ل نا 36ًلمدة  )

 المادة الثامنة 

ًلعمخ ةيند  ممتدزًن  يتمتع وه    ةناد  ًالمتيدز     مد  ةًه  تعتون ًألا ن  ًلمودلغ ًلم تحعا ل عدمخ ًلند ئا  ع  عة  

 مع ةي ع ومد فيهد ةي ع ًلة لان )    ًألم ًخ ًلمنع لا  نين ًلمنع لا لصدحل ًلعمخ(. 
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 يرجى بيان ما يلي: 

هناك دين  ما هي درجة الدين الناشئ عن أجر العامل ومستحقاته بين الديون المترتبة على صاحب العمل؟ وهل  -1

 أعلى درجة منها وما هو؟

ةناا ًلةيع ًلند ئ  ع أان ًلعدمخ  م تحعدتهد تك ع لهد ًال وعيا   ي اميع ًلةي ع ًالاني مود ن  وعة ةفع  

 ًلن  ن ًلعضدئيا ودلن وا لصدحل ًلعمخ. 

 ما هو النص التشريعي الذي يحدد ترتيب دين أجر العامل ومستحقاته؟ -2

ن . تك ع ًلمودلغ ًلم تحعا  وم ال ًحكدن هاً ًلعدن ع ل عدم يع أ  لمع ي تحع ع  1997خ ( قدن ع ًلعم71ًلمدة  )

  نهن ً وعيا     اميع ًلةي ع ًالاني وعة ًلمصدنين ًلعضدئيا . 

 المادة التاسعة 

 يح ن     صدحل ًلعمخ أع يحة وهيا ينيعا كدن  مع حنيا ًلعدمخ في ًلتصنن في أانه كمد ي دي. 

 ي: يرجى بيان ما يل 

 ما هي ضمانات العامل في التصرف في أجره؟ وهل له الحرية الكاملة في التصرف في ذلك؟ -1

 ن وهع يح ن تنفيا أو   عة يتندزخ في  ًلعدمخ لصدحل  ًلعمخ  ع أانه .  1997ضمدند  وم ال قدن ع ًلعمخ 

  يح ن   ي ًلمحدكن تنفيا هاه ًلعع ة. 

 ك. يرجي بيان النص التشريعي الدال على ذل -2

ن  يعتون وديال  ويالند  مي عد  أو  عة يتعهة وم او  ًلعدمخ ودع يتندزخ ًلي  1997( مع قدن ع ًلعمخ  67ًلمدة  )

صدحل ًلعمخ  ع كخ ً  وع  ًلمودلغ ًل ًال   ي صدحل ًلعمخ ةفعهد ً  ًتفا   ي ةفعهد فيمد يتع ا وإ تحةًن  

 الك ًلعدمخ   ال يا ز ل محدكن ًالمن وتنفياه. 

 العاشرة  المادة

 تحةة ًلت نيعد  ًل ينيا ن دن ًلازًيً  ًلمدليا و كخ ال يؤمن     معي ا ًلعدمخ أ  معي ا أ نت ن 

     أع تحةة صنن هاه ًلشنًمد  لمص حا ًلعمدخ.

 يرجى بيان ما يلي: 

معيشــة العامل  يرجى بيان النســبة التي تخصــم من أجر العامل وفق نظام الجزاءات المالية؟ وما تأثير ذلك على   -1

 أو معيشة أسرته؟ وما هو النص النافذ لديكم بهذا الخصوص؟ 

( ل  زين وعة ًلت ذذد ن مع ًفتحدة ًلعدن ألصذذحدل ًلعمخ   ًتحدة نعدود  ًلعمدخ وهع يضذذع   3( ونة ) 64تن ن ًلمدة  ) 

 نمداف ل  ًئح ًلازًيً  ح ل يويعا كخ  مخ . 

جزاءات المالية؟ وهل تصرف لمصلحة العمال؟ وما هو النص  يرجى بيان مصير الغرامات المالية نتيجة ال -2

 التشريعي الذي يحدد ذلك؟
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( : ) يك ع ًلتصذنن في أم ًخ ًلشنًمد  لصذدلح ًلعمدخ ودل ذن ي   ًأل ضذد  ًلتي يصذةن   4" ونة نقن )    64ًلمدة  "

 مدخ  (  وهد قنًن مع ًل زين   الك وعة ًلت د ن مع ًفتحدة ًلعدن ألصحدل ًلعمخ   تتحدة ًلع

 المادة الحادية عشرة 

ال يا ز لصدحل ًلعمخ أع يعتيع مع أان ًلعدمخ  فدي لمد يك ع قة أقنض  أ  لةيع م تحا ل  ون وا تزية      

 % مع ًألان ًأل د ين مع  ةن ًحت دل ًيا ف ًئة     ت ك ًلةي ع. 10

 يرجى بيان ما يلي: 

 مل وفاء لدين لصاحب العمل. يرجى بيان النسبة التي يجوز اقتطاعها من أجر العا -1

% مع ًلنًتل ًأل د ي وم ال أحكدن قدن ع ًلعمخ ل نا  15ال تزية ًف تعديد د  ًلة نيا ل ةًة ًل  فيد   ع  -5

 ( ونة نقن ) ل ( .   30ن ًلمدة  ) 1997

 هل هذه النسبة تحسب على األجر األساسي أو األجر اإلجمالي؟ -2

  ًألان ًأل د ي 

 ًألان ًفامدلي

 تحسب فوائد على الديون المشار إليها؟هل  -3

 نعن

 ال 

 ذلك.  على الدالة التشريعية النصوص بيان  يرجى -4

( ًلفعن  أ يا ز لصدحل ًلعمخ تع يمنح   فيد  ل عمدخ و ني أع تك ع وة ع  1( ) 37ن ًلمدة  )  1977قدن ع ًلعمخ 

 فدئة      ًل  فيا ًلممن حا ل عدمخ . 

 المادة الثانية عشرة 

 نيعد  ًل ينيا ًلن وا ًلتي يا ز ًلحاز   يهد أ  ًلتندزخ  نهد مع أان ًلعدمخ ًلم تحا  فدي ل ةي ع ًلمتنتوا  تحةة ًلت

   ي   أ ل يتهدن مع منً د  كفديا مد يوع  ل عدمخ مع أان ل ةًة حدادت   حداد  أ نت  ًأل د يا. 

 يرجى بيان ما يلي: 

 لحجز عليها أو التنازل عنها نتيجة الديون المستحقة عليه؟يرجى بيان النسبة من أجر العامل التي يجوز ا -1

 % مع ًلمنتل ًأل د ي  15ًال تزية ًف تعيد د  ًلة نيا ل ةًة ًل  فيد   ع   

 ما هي النصوص التشريعية المتعلقة بالحجز أو التنازل عن جزء من األجر؟ -2

ن الك يعتون وديال  ويالع مي ا كخ تونًي أ  ن ) مدلن ينص هاً ًلعدن ع     اال1997( قدن ع ًلعمخ  41ًلمدة  )

 مصدلحا أ  تندزخ ودلن وا تل  ًلحع ق ًلمعنن وم ال هاً ًلعدن ع .

 المادة الثالثة عشرة 

 تمنح ًلمنأ  ًلعدم ا ًألان ًلممدمخ ألان ًلناخ  الك  نة تمدمخ ًلعمخ. 
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 يرجى بيان ما يلي: 

 ألجر العامل عند تماثل العمل؟هل تمنح المرأة العاملة األجر المماثل  -1

 ال

 ذلك.  على الدال التشريعي النص بيان  يرجى -2

( تيوا أحكدن هاً ًلعدن ع     اميع  1( ًلفعن  )ل( ًلونة )3ًلمدة  )  1992في قدن ع ًلحة ًألةن  لجا ن ) تعةيخ (  

 في أو من ه  . ًلعدم يع مع ًلنادخ   ًلن دي ًلايع ال تعخ أ مدنهن  ع  تا   ن  دمد    يعم  ع 

 المادة الرابعة عشرة 

تكفخ ًلت نيعد  ًل ينيا  تن ن حا ًلعدمخ في تح يخ أانه مع ًلو ة ًلعنوي ًلاو يعمخ في  تل  ًلو ة ًلعنوي ًلعدةن  

 من .

 يرجى بيان ما يلي: 

 هل تكفل تشريعاتكم حق العامل العربي في تحويل أجره إلى البلد العربي القادم منه؟ -1

 نعن 

 ال

 ذلك.  على الدال التشريعي النص بيان  يرجى -2

 

 المادة الخامسة عشرة 

 ي ال ًلت نيع ًل يني ةفع م تحعد  ًلعدمخ ومانة ًنتهدي  القا ًلعمخ.

 يرجى بيان ما يلي: 

   كيف يدفم أجر العامل في حالة انتهاء عالقة عمله؟ وهل توجب تشريعاتكم دفم مستحقاته في هذه الحالة؟ -1

ن  في حدلا تنتهدي ًلععة تةفع اميع ت تحعدقد  ًلعدمخ ومد فيهد ًألان  1997( في قدن  ع ًلعمخ 7ًلفعن  )(  35ًلمدة  )

 االخ ً و   مع تدنيخ تنتهدي ًلععة 

 ذلك.  على الدال التشريعي النص بيان  يرجى -2

ن في حدلا تنتهدي  عة ًلعمخ تةفع اميع ت تحعدقد  ًلعدمخ االخ أ و   مع تدنيخ  1997( قدن ع 7( ونة )35ًلمدة  )

 ًفنتهدي    .                                                                                           

 الباب الثالث 

 الحد األدنى لألجور

 عشرةالمادة السادسة  

يعصة ودلحة ًألةن  ًلعدن لجا ن: ًلم ت ي ًلمعةن لجان ليك ع كدفي د ف ود  ًلحداد  ًلضن نيا ل عدمخ  أ نت ن  

 كدلم وس  ًلتشايا  ًل كعن ل عيش وم ت ي تن دني الئا. 
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 يرجى بيان ما يلي: 

 ما هو المقصود بالحد األدنى لألجر حسب تشريعاتكم؟ -1

 يعصة و  ًلمنتل ًأل د ي ودفضدفا لعال   نالي ًلمعي ا زًئةً  وةخ ًلتنحيخ.                  

 هل يراعي حين احتساب الحد األدنى لألجر اشباع الحاجات الضرورية للعامل؟ -2

 نعن ✓

 ال 

 عتبار. ما هي النصوص التشريعية التي تنظم احتساب الحد األدنى لألجر واألمور التي تؤخذ بعين ال -3

 ن .                     1992ن تعةيخ 1974( مع قدن ع ًلحة ًألةني لإلا ن ل نا 5ًلمدة  )

 المادة السابعة عشرة 

يا ز أع تهاا ًلة خ ًأل ضدي ون دن ًلحة ًألةن  لجا نن وحيج ال يا ز أع يعخ أان ًلعدمخ  ن ن  ي مخ في تيويع   

 اميع ًلفئد  ًلعمدليا. 

 يلي: يرجى بيان ما 

 ما مدى تطبيق نظام الحد األدنى لألجور في دولتكم الموقرة؟ وما هي حدوده؟ -1

 ًلحة ًألةن  )ألن  ام مدئا اني  في ًل هن (                              

 هل يشمل نظام الحد األدنى لألجور جميم الفئات العمالية؟ وما هي الفات المستثناة أن وجدت؟ -2

 نعن ✓

 ال         

 حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان الفئات المستثناة. في  •

( مع قدن ع ًلحة ًألةني لجا ن ن ًلعدم  ع ودلحك ما ًلع ميا  ًل الئيا  ًلحكن ًلمح ي  ًلهيئد   ًلمؤ  د   2ًلمدة  )

ًلعمدخ  ًلعدما  ًل نكد  ًلعدما  ًأل ادص  ًلادضع ع لعدن ع ًلتةنيل ًلمهني   ًلفئد  ًلتي تحكمهد أ ًمن ادصا ن

 ًلزنً ي ع ن أفنًة أ ن  صدحل ًلعمخ ن اةن ًلمندزخ.                          

 ما هي النصوص التشريعية التي تتناول الحد األدنى لألجر؟ والفئات التي يطبق عليهم؟ -3

 ( مع قدن ع ًلحة ًألةن  لجا ن .                             4ًلمدة  )

 المادة الثامنة عشرة 

ت ذكخ كخ ة لا مع ًلة خ ًأل ضذدي لانا أ  لادند يممخ فيهد ًلحك مان  أصذحدل ًأل مدخ  ًلعمدخ تك ع مهمتهد تحةية  

 ًلاها ًلما لا ًلتي يصذذةن  نهد قنًن تحةية ًألا ن ًلمتاا مع ًلحة ًألةن  لجا نن  تن ن ًلت ذذنيعد  ًل ينيا ًفةًن   

 قوخ ًل انا أ  ًل ادع ًلماك ن .
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 يرجى بيان ما يلي: 

 هل تسمح التشريعات الوطنية بتشكيل لجنة لتحديد الحد األدنى لألجور؟ -1

 نعن ✓

 ال    

 كيف تشكل هذه اللجنة؟ ومن هم أعضائها؟ -2

لانا مع ًفتحدة ًلعدن ألصحدل ًلعمخ   تتحدة  دن  مدخ ًل  ةًع   زًن  ًلعمخ  ( يا ز ل  زين ت كيخ5ًلمدة  )

                                                                                                                   ًو أ ادص آانيع مع ا و ًلاون    ًفاتصدص ل ن ن في ًألمدن  ًلمتنتوا   ي ًلحة ًألةن  لجا ن .                                  

 ما هي الجهة التي تصدر قراراا بالحد األدنى لألجر؟ -3

  زين ًلمدليا وت صيا مع ًلما س ًأل  ي لجا ن  .                                

 ار القرار التي توصلت إليه؟ما هي النصوص التشريعية التي تنظم تشكيل لجنة الحد األدنى لألجر؟ وإصد  -4

 ن.                                                       1974( مع قدن ع ًلحة ًألةني لجا ن ل نا 5ًلمدة  )

 المادة التاسعة عشرة 

 معنفا  تنً   لانا أ  لادع ًلحة ًألةن  لجا ن  نة تحةيةهد لجا ن حنكا ًأل عدنن  كيفيا ًلت ًزع وينهمدن 

 م ت ي تكدلين ًلمعي ان  لهد أع ت تعيع في الك وهاهز  متاصصا فن يا أ  قيد يا تز ةهد ودلمع  مد  ًلالزما. 

 يرجى بيان ما يلي: 

 ما هي العوامل التي تعتمد عليها لجنة تحديد الحد األدنى لألجور حين قيامها بمهمتها؟ -1

 معدلاا ًأل ضد  ًلند ئا  ع تنتفد   ًأل عدن.                                                    

 هل تراعي حركة األسعار ومستوى المعيشة والتوازن بينهما وبين األجور؟ •

 نعن ✓

 ال

 ؟الدالة على ذلك ما هي النصوص التشريعية  -2

عدن ألصحدل  ًلعمخ  تتحدة ًلعمدخ   زًن  ًلعمخ  ًلاةما ًلعدما ( يا ز ل  زين ت كيخ لانا مع ًفتحدة ًل5ًلمدة )

 تنميا ًلم ًنة ًلو نيا  ًو أ ادص ًانيع  مع ا و ًفاتصدص ل ن ن في ًالمدن ًلمتنتوا   ي ًلحة ًالةن   

                                                                                                                  لجا ن   ي م ت يد  ًفا ن ًال     ًلعمخ   ي معدلاا ًال ضد  ًلند ئا  ع الك  نفع  ت صيا ل  زين .     

 المادة العشرون 

تنًاع ًل انا ًلحة ًألةن  لجا ن ة ني د لفتنً  ال تزية  ع  نان  الك لت ًكل ًألا ن ًلحعيعيا م ت ي تكدلين  

 ًلمعي ا. 
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 ما يلي: يرجى بيان 

 هل يؤخذ تشريعكم الوطني بدورية المراجعة للحد األدنى لألجور؟ -1

 نعن ✓

 ريم للمراجعة.شيرجى بيان المدة التي يحددها الت •

 .   1992ن تعةيخ 1974( مع قدن ع ًلحة ًألةن  لجا ن ل نا  5ًلمدة  )

 األدنى لألجر؟ما هو النص التشريعي الذي يبين المدة الفاصلة بين مراجعة الحد   -2

( يا ز ل  زين ت كيخ لانا مع ًفتحدة ًلعدن ألصحدل  ًلعمخ  تتحدة ًلعمدخ   زًن  ًلعمخ  ًلاةما  5ًلمدة )

ًلعدما  تنميا ًلم ًنة ًلو نيا  ًو أ ادص ًانيع  مع ا و ًفاتصدص ل ن ن في ًالمدن ًلمتنتوا   ي ًلحة  

  ي معدلاا ًال ضد  ًلند ئا  ع الك  نفع ت صيا   ًالةن  لإلا ن   ي م ت يد  ًفا ن ًال     ًلعمخ

 ل  زين .        

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

   18،  15،   13،   9،   8،   7،   6،   5،   4،  1التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

 17/  11/   10التغطية الجزئية للمواد   -

 20،  19،   3،   2المواد ألحكام التشريعية عدم التغطية  -

 لعدم بيان النص التشريعي   16/   14/  12لم يتسن التأكد من وجود تغطية تشريعية ألحكام المواد  -

*** 

 

 . سلطنة ُعمان 7      

 

 اإلتفاقيات غير الُمصادق عليها

 بشأن بيئة العمل  1981( لسنة  13اإلتفاقية العربية رقم )

 ادي في هاً   –مع  ذذ ينا  امدع  1981 ( ل ذذنا13ح خ ًالتفدقيا ًلعنويا نقن ) صذذخ مكتل ًلعمخ ًلعنوي تعنين  

 ًلنة مد ي ي:

 السلطة المختصة بالتصديق على التفاقيات؟  على  . هل تم عرض التفاقية  1

 نعن  ✓

 . من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ 2

  زًن  ًلع ي ًلعدم ا..
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 الذي اتخذته هذه السلطة؟ . ما هو اإلجراء 3

 ًلتصةيا   □

 أاا ًلع ن  ✓

 تنادي ًلتصةيا □

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

 نعن  ✓

 ال □
 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .  )نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

  ةن تيدوا وع  م ًة هاه ًالتفدقيا مع ًألن ما  ًلت نيعد  ًل ينيا.

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

 الخ(؟  

 نعن □

 ال ✓

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

 مستقبال؟  

 نعن ✓

 ال □

 ينا  تعةين هاه ًلتص نً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 زيدة  ًل  ي ودالتفدقيد   ًلت صيد  ًلعنويا اً  ًلعالقا. -

 لمعنيا لم ًيمتهد مع م ًة ًالتفدقيا.ةنً ا ًلت نيعد  ًل ينيا مع قوخ ًلاهد  ً -

 . هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على التفاقية؟  7

 نعن ✓

 ال □
 ينا  ت ضيح هاه ًفانًيً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

  ن  ًالتفدقيا     ًلاهد  ًلمعنيا لةنً تهد. -
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معذديين ًلعمذخ ًلعنويذا  ًلذة ليذا ن  يتن الذك وذدلتعذد ع مع مات ن  ًلتذةنيذل مع االخ ًل نش  ًلذة نً  ًلتذةنيويذا  فا    -

 ًلاهد  ومد فيهد من ما ًلعمخ ًلعنويا.

 . هل تم السترشاد بأحكام التفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ 8

 نعن  ✓

 ال □

 ينا  ويدع ًلنص ص ًلتي تن فيهد ًال تن دة.)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 .2003/  35 تعةيالت  ًلصدةن ودلمن  ن ًل  يدني نقن  قدن ع ًلعمخ   -

 (2008/   286ًلالئحا ًلتن يميا ل  الما  ًلصحا ًلمهنيا  تعةيالتهد نقن ) -

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على التفاقية؟ . ه9

 نعن □

 ال ✓

 ن   ًلة ن ًلفني ًلمي  ل. ينا  تحةية )نعم(  * في حدلا ًفادوا ل

. هل تم التنســيق مم منظمات أصــحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشــيا مم ما 10

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

 نعن ✓

 ال □
 .ينا  ويدع نأو ًلمن مد  ًلتي تن ًلتن يا معهد)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 ال ت اة مالح د .

 الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير:  ❖

 ةًئن  ًلمن مد   ًلعالقد  ًلادنايا

 2019/ 09/   30التاريخ:  ❖

 maha.alalawi@manpower.gov.om: البريد اإللكتروني ❖

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 أخذ العلم بما جاء في الرد، وتأمل اللجنة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض التفاقية على السلطة المختصة بالتصديق.  
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 . دولة فلسطين8      

 

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها 

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

 ادي في ًلنة     – ف  ييع مع ة لا 1993 ( ل نا  17 تعنين ح خ ًالتفدقيا ًلعنويا نقن ) صخ مكتل ًلعمخ ًلعنوي 

 مد ي ي:

 القسم األول

 بيانات عامة  

ــدقت بموجبه دولتكم الموقرة على التفاقية العربية رقم ) -1 ــريعي الذي صـ ــنة 17يرجى بيان النص التشـ   1993( لسـ

 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين.

  تعةيالت ن  ًلتي نص     :  2003( مع ًلعدن ع ًأل د ي ًلمعةخ ل نا  10ًلمدة  )

تعمخ ًل ذذ يا ًل ينيا ًلف  ذذيينيا ة ع تويدي       -2 حنيدت  ًأل ذذد ذذيا م زما   ًاوا ًالحتنًن.   حع ق ًفن ذذدع  -1" 

 . ًلم ًميا ًفق يميا  ًلة ليا ًلتي تحمي حع ق ًفن دع" ًالنضمدن تل  ًف الند   

وكذلك بيان التطبيق  الســـارية التي لها عالقة بأحكام التفاقية،  التشـــريعية  يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصـــوص   -2

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

 2004( ل نا  40ن  الئحت  ًلتنفيايا نقن )1999( ل نا  4قدن ع حع ق ًلمع قيع نقن ) -

 .منفا يي  ًلعدن ع  الئحت  ًلتنفيايا

ي تزن صذذذدحل ًلعمخ وت ذذذشيخ  ةة مع ًلعمدخ  ( "13: ًلمدة  )2000( ل ذذذنا  7قدن ع ًلعمخ ًلف  ذذذييني نقن ) -

 %( مع حان ًلع ي ًلعدم ا في ًلمن ه ".5ًلمع قيع ًلمؤه يع وه مدخ تتالين مع ت دقتهن  الك ون وا ال تعخ  ع )

 ًلمعةخ:  2004( ل نا  7)  قدن ع ًليفخ ًلف  ييني نقن  -

(: "تتاا ًلة لا ًفانًيً   ًلتةًوين ًلمند ذوا لضذمدع تمتع ًأليفدخ ا و ًالحتيداد  ًلادصذا ودلن ديا  8ًلمدة  )

ًلالزما في ًلمادال  كدفا  وادصذذذذا ًلتع ين  ًلصذذذذحا  ًلتههيخ ًلمهني لتعزيز ً تمدةهن     ًلنفس  ضذذذذمدع  

 م دنكتهن ًلفد  ا في ًلماتمع.

. ل يفذخ او ًالحتيذداذد  ًلاذدصذذذذذا ًلحا في ًلتع ين  ًلتذةنيذل ونفس ًلمذةًنس  ًلمنًكز ًلمعذة   1( : "41  )ًلمذدة

 ل تالميا.

. في حدال  ًف دقا ًال ذذتمندئيا ت تزن ًلة لا وتهميع ًلتع ين  ًلتةنيل في فصذذ خ أ  مةًنس أ  منًكز ادصذذا  2 

مذا لحذداذد  ًليفذخ. ل. تك ع قنيوذا مع مكذدع تقذدمتذ    ذذذذذنييذا أع: أ. تك ع منتويذا ون ذدن ًلتع ين ًلعذدةو  مالئ

  ذذهال ًل صذذ خ تليهد. ف. ت فن ًلتع ين وهن ً    م ذذت يدت  ح ذذل ًحتيدادتهن. ة. ت فن ًلمؤه يع تنو يد لتع يمهن  

  تةنيوهن ح ل ت دقتهن.



52 
 

ــريعييرجى بيان النص   -3 ــادق عليها قوة النفاذ بمج  التشـ ــديق عليها مم الذي يعطي التفاقيات الدولية المصـ رد التصـ

 بيان مرتبة التفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

( مع ًلعدن ع ًأل د ي  دلفا ًلاكن  ًلتي  10ال ي اة ممخ ت ك ًلنص ص ًلت نيعيا لةيند في ًل ق  ًلنًهع   ي نص ًلمدة  )

ًالحتنًنن  تعمخ ًلة لا ة ع ًويدي  مخ ًالنضمدن ًل  ًف الند   مفدةهد أع "حع ق ًالن دع  حنيدت  ًأل د يا م زما   ًاوا  

  ًلم ًميا ًفق يميا  ًلة ليا ًلتي تحمي حع ق ًفن دع. 

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

ا مم هل تم التنـسيق مم منظمات أـصحاب األ -4 عمال والعمال في دولتكم الموقرة حين أعددادكم لهذا التقرير؟ وذلك تمـشيا

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.17أحكام المادة )

 نعم ✓

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

لعمدخ ف  ييعن ًتحدة ًلشنن ًلتادنيا  ًلصند يا  مؤ  د  ًلماتمع  ن ًالتحدة ًلعدن عًالتحدة ًلعدن لنعدود   مدخ ف  يي

 ًلمةني ًلمعنيا اً  ًلعالقا.

 القسم الثاني 

 التشريعات السارية التي تغطي أحكام التفاقية 

 المادة األولى 

   ًلمع ق ه  ًل اص ًلاو يعدني مع نعص في وع  قةنًت  ًلا ةيا أ  ًلح يا أ  ًلاهنيا نتياا من  أ  حدةج أ

 ول ا عي أ   دمخ  نًمي أةي لعازه ك يد أ  ازئيد  ع ًلعمخن أ  ًال تمنًن و  أ  ًلتنقي في ن  كالك أضعن قةنت  

    ًلعيدن وإحةي ًل  دئن ًأل د يا ًألاني في ًلحيد ن  يحتدف تل  ًلن ديا  ًلتههيخ مع أاخ ةما  أ  ت دة  ةما  في 

 ًلماتمع. 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل تتضمن تشريعاتكم تعريفا للمعوق؟   •

 نعن 

 ال 

 يرجى بيان النص التشريعي المؤيد لذلك.  •

( مع قدن ع حع ق ًلمع قيع: ".ًلمع ق: ًل اص ًلمصدل وعاز ك ي أ  ازئي ا عي أ  نين ا عي  و كخ م تعن 1ًلمدة  )

يحة مع تمكدنيا ت ويا متي ود  حيدت  ًلعدةيا في في أو مع ح ً   أ  قةنًت  ًلا ةيا أ  ًلنف يا أ  ًلعع يا تل  ًلمةي ًلاو  

  ن ن أممدل  مع نين ًلمع قيع"
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( مع قدن ع ًلعمخ " ًلمع ق: ه  ًل اص ًلاو يعدني مع  از في وع  قةنًت  ًلا ةيا أ  ًلح يا أ  ًلاهنيان  1ًلمدة  )

نت   ع ًلعيدن وإحةي ًل  دئن  نتياا من  أ  حدةج أ   ول ا عي أ   دمخ  نًمين أةي لعازه  ع ًلعمخ أ  أضعن قة

 ًأل د يا ًألاني في ًلحيد   يحتدف تل  ًلن ديا  ًلتههيخ مع أاخ ةما  أ  ت دة  ةما  في ًلماتمع". 

 تانو حدليد منًاعا ل عدن نيعن  ًلمعتنحد  في  هع ًلتعنين تمد م ًئمتهد مع وعضهد ًلوع  في كال ًلعدن نيعن   -

ودف دن  تل  مد  نة مع تعنين في قدن ع حع ق ًلمع ق ألن  ًلعدن ع ا     أ  ً توةًخ ًلتعنين في قدن ع ًلعمخ

 ًلعالقا ًلمود ن  في ًل هعن  مد زًخ ًالمن قية ًلنعدش. 

 المادة الثانية 

لةي   ًلمتدحا  ًلعةنً   مع  ًال تفدة   تل   تهةن  مونيا     أ س   ميان  من ما  م تمن   ه   م يا  ًلمع قيع  تههيخ 

ًألةًئيان ومد ي د ةه       ًلمع قن  يتن ت ايههد لعةنًت   تههي يا  دم ان تكفخ تحعيا أ    م ت ي   تنميتهد  ون ونًمج 

 ًالنةمدف في ويئت  ًليويعيا. 

   يرجى بيان ما يلي:

 آلية تأهيل المعوقين وفق التشريعات النافذة.  •

وه كدل  ًلمات فا ل مع ق  فا مد تعتضي   .    ًلة لا تعةين ًلتههيخ  1: "( مع قدن ع حع ق ًلمع قيع5ًلمدة  ) -

 % مع ًلتك فا. 25يويعا ت دقت   وم دهما من  ال تزية     

 . يعف  ًلمع ق ع و ول معد ما ًالحتالخ مع هاه ًلم دهما." 2

:" تت ل  ًل زًن  م ؤ ليا ًلتن يا مع اميع ًلاهد  ًلمعنيا ل عمخ      ( مع قدن ع حع ق ًلمع قيع10ًلمدة  )  -    

 ن ديا  تههيخ ًلمع قيع في ًلمادال  ًآلتيا: 

. في ًلمادخ ًالاتمد ي. أ.تحةة يويعا ًف دقا  ويدع ةناتهد  مةي تهمينهد     أ ن  ًلمع ق  تعةين ًلم د ة   1

 ًلمند وا. 

ج ًلتنميا ل. تعةين ًلاةمد  ًلادصا ودلمع قيع في مادخ ًلن ديا  ًفندما  ًلتةنيل  ًلتمعين  ت يدئ  ًأل ل يا في ونًم

 ًأل نيا. 

 ف. ت فين اةمد  ًلن ديا ًالاتمد يا ًفي ًئيا ل ةيةو ًف دقا  ًلايع ليس لهن مع يع لهن.  

 ة.ة ن ونًمج ًلم دنخ ًلمحميا.

 ه. تصةًن ويدقا ًلمع ق.

 . في ًلمادخ ًلصحي: 2

 أ. ت ايص  تصنين ةناا ًف دقا لةي ًلمع ق.

 هميع ًلصحي ًلحك مي مادند  ل مع ق  أل نت .ل. ضمدع ًلاةمد  ًلصحيا ًلم م لا في ًلت

 ف. تعةين  تي ين اةمد  ًالكت دن ًلموكن لإل دقد . 

 ( مع هاً ًلعدن ع. 5ة. ت فين ًألة ً   ًألاهز  ًليويا ًلالزما لم د ة  ًلمع ق  فعد  ل مدة  )
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 ًلماتمع. ه.تعةين ًلاةمد  ًل قدئيا  ًلعالايا ًلتي تهةن تل  تع يخ ن وا ًف دقا في 

 . في مادخ ًلتع ين: 3

أ. ضمدع حا ًلمع قيع في ًلحص خ     فنص متكدفئا لاللتحدق ودلمنًفا ًلتنو يا  ًلتع يميا  في ًلادمعد  ضمع 

 تيدن ًلمندهج ًلمعم خ وهد في هاه ًلمنًفا. 

 ل. ت فين ًلت ايص ًلتنو و ًلالزن لتحةية يويعا ًف دقا  ويدع ةناتهد.  

 ًل  دئخ ًلتنو يا  ًلتع يميا  ًلت هيال  ًلمند وا. ف.ت فين ًلمندهج  

 ة. ت فين ًلتع ين وهن ً    م ت يدت  ًلمات فا ل مع قيع وح ل ًحتيدادتهن. 

 ه. ت ةًة ًلمؤه يع تنو يد  لتع ين ًلمع قيع كخ ح ل ت دقت .  

 .في مادخ ًلتههيخ  ًلت شيخ: 4

 قيع. أ. ت ةًة ك ًةن فنيا مؤه ا ل عمخ مع مات ن فئد  ًلمع 

ل. ضمدع حا ًاللتحدق في منًفا ًلتههيخ  ًلتةنيل ًلمهني ح ل ًلع ًنيع  ًل  ًئح ًلمعم خ وهد      أ دس موةأ تكدفؤ 

 ًلفنص  ت فين ونًمج ًلتةنيل ًلمهني ل مع قيع. 

يتند ل  % مع  ةة ًلعدم يع وهد 5ف. تلزًن ًلمؤ  د  ًلحك ميا  نين ًلحك ميا ود تيعدل  ةة مع ًلمع قيع ال يعخ  ع  

 مع يويعا ًلعمخ في ت ك ًلمؤ  د  مع اعخ أمدكع ًلعمخ مند وا ال تاةًمهن. 

ة. ت ايع ت شيخ ًلمع قيع في ًلمؤ  د  ًلادصا مع االخ اصن ن وا مع منتودتهن مع ضنيوا ًلةاخ لت ك ًلمؤ  د . 

 . في مادخ ًلتن يح  ًلنيدضا:5

ا ًلمال ل  ًلعد د   ًلمايمد   ًلن ًةو  منًفعهد لحدلا  أ.ت فين فنص ًلنيدضا  ًلتن يح ل مع قيع  الك وم ًيم

 ًلمع ق  تز يةهد ودألة ً   ًلم ت زمد  ًلضن نيا. 

 ل. ة ن م دنكا ًلمع قيع في ونًمج نيدضيا  ينيا  ة ليا.

 %. 50ف. تافي  ن  ن ةا خ ًلمع قيع تل  ًألمدكع ًلمعدفيا  ًلتنفيهيا  ًألمنيا ًلحك ميا ون وا 

 ًلت  يا ًلامدهينيا:. في مادخ 6

 أ. ًلعيدن وحمال  ت  يا ًلامدهين ح خ ًف دقد  واميع ا ًنوهد مع م وود   نتدئج  حداد .

 ل. ن ن ًلمع  مد   ًلويدند  ًلمتع عا ودل قديا وهةن تع يخ ن وا ًف دقا في ًلماتمع.

 ف. ن ن ًفن دةً  ًلعدما  ًل  ي وهةن تع ين ًلماتمع ل مع ق  ةما .

 ةًن لشا ًف دن  في ًلت فزي ع.  ة. ً تا

ًلتههيخ:  ودلالئحا ًلتنفيايا لعدن ع حع ق ًلمع قيع: " 2004( ل نا 40( مع قنًن ما س ًل زنًي نقن )4 ًلمدة  ) -

مام  ا ًلاةمد   ًألن يا  ًلم د ةً  ًالاتمد يا  ًلنف يا  ًليويا  ًلتنو يا  ًلتع يميا  ًلمهنيا  ًالقتصدةيا ًلتي 

 قيع مع ممدن ا حيدتهن ود تعالليا  كنًما مع االخ:تمكع ًلمع 
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. قيدن  زًن  ًل ئ ع ًالاتمد يا ودلتن يا مع ًل زًنً  ًلمعنيا  ًلاهد  ًأله يا و ضع ونًمج تههي يا   يفيا لاميع  1 

حدةًتهن  فئد  ًلمع قيع مع حيج ًف دقا  ًأل مدن  ًلم ت ي ًفق يمي لتعةين ًلاةما  لج ادص ًلمع قيع  أ نهن  ًت

  مؤ  دتهن حا ًلم دنكا في  ضع ًل يد د  ًلعدما ل تههيخ  ت تنًتيايدت .

. قيدن  زًن  ًل ئ ع ًالاتمد يا وةنً ا ف  فا ًلةمج في  م يا ًلتع ين ًلادمع  مةي ت ًفعهد مع ًالحتيداد  ًلعدما 2 

 . لعمن ًأل ادص ًلمع قيع   ًي في نيد  ًأليفدخ أ  في ًلمنًحخ ًلةنيد ل تع ن 

. قيدن  زًن  ًلتنويا  ًلتع ين ودالهتمدن ودأل ادص ًلمع قيع  ًحتيدادتهن ًلتنو يا  ًلتع يميا  ت فين ًلونًمج ًلتع يميا  3 

 تل  ًلمؤ  د   ًلمنًكز ًلادصا ودأل ادص ًلمع قيع  ع يدن أ  وييي ًلتع ن. 

ع قيع يمكنهد  نًي هاه ًلاةمد  مع ًلمؤ  د  .  في حدلا  ةن تمكع ًل زًن  مع تهميع ًلاةمد  ًلتع يميا ل يالل ًلم4 

 ًأله يا أ  ًلعيد  ًلادص. 

. قيدن كدفا ًلمؤ  د  ًلماتصا ًلمعنيا ن ميا  نين ن ميا ودلمحدف ا     ًلم ت ي ًل  يفي ل مع ق  تتدحا فنص 5 

ًلتةنيل   -كز ادصا. ًلتع ينن نيد  ًأليفدخن مةًنسن ادمعد ن منً -ًلم د ً   ًلةمج ًالاتمد ي ًل دمخ مع االخ: 

ًلت هيال  ًلويئيا  ًالاتمد يا مع ينقن   ًن ن مودني ادصا أ   دمان ة ن  ودة ن م دنحن    -ًلمهني  ًل  يفي. 

قد د ن ًلم د ة  في حص خ ًأل ادص ًلمع قيع     ًألة ً  ممخ: كن ي متحنكن ن دن ن معينا  معيان  كدزً ن  

ةيع  ًلعةميع  ًل دقيع    ي ا م ًصال  ادصا  أو أة ً  ت د ة  م د ة  ق ن أينًن صند يا ل يةيع  ًل د  

 ًل اص ًلمع ق".  

 المادة الثالثة 

قةنًتهنن   مع  يتند ل  ًلحص خ      مخ  مع  لتمكينهن  ًلمتدحان  يدقدتهن  مع  ً تفدة   ه   م يا  ًلمع قيع  ت شيخ 

  ًال تمنًن و   ًلتنقي في .  

   يرجى بيان ما يلي:

 كيفية تنظيم تشغيل المعوقين في دولتكم الموقرة؟   •

  ًلت شيخ: في مادخ ًلتههيخ " ( مع قدن ع حع ق ًلمع قيع:4/ 10ًلمدة  ) -

 ت ةًة ك ًةن فنيا مؤه ا ل عمخ مع مات ن فئد  ًلمع قيع. . أ

ضمدع حا ًاللتحدق في منًفا ًلتههيخ  ًلتةنيل ًلمهني ح ل ًلع ًنيع  ًل  ًئح ًلمعم خ وهد      أ دس    .ل

 موةأ تكدفؤ ًلفنص  ت فين ونًمج ًلتةنيل ًلمهني ل مع قيع. 

% مع  ةة ًلعدم يع  5يعدل  ةة مع ًلمع قيع ال يعخ  ع  تلزًن ًلمؤ  د  ًلحك ميا  نين ًلحك ميا ود ت   . 

 وهد يتند ل مع يويعا ًلعمخ في ت ك ًلمؤ  د  مع اعخ أمدكع ًلعمخ مند وا ال تاةًمهن. 

ت ايع ت شيخ ًلمع قيع في ًلمؤ  د  ًلادصا مع االخ اصن ن وا مع منتودتهن مع ضنيوا ًلةاخ لت ك    .ج

 ًلمؤ  د " 
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ودلالئحا ًلتنفيايا ل عدن ع: "     زًن  ًل ئ ع   2004( ل نا 40ًل زنًي نقن )( مع قنًن ما س 11 ًلمدة  ) -

ًالاتمد يا ت هيخ معدمال  ًلعيد  ًلادص  ًلامعيد  ًأله يا  ًل نكد  ًلتي تع ن وت شيخ ًلمع قيع  ت فين  

لادص ًلامعيا   وخ ًألمدع  ًلحنكا  ًلحنيا لهن  ً تودن ًالمتيدزً  ًلتي حص     يهد ًلمؤ  ا أ  ًلعيد  ً

 " .ًأله يا هي أصال مع االخ حع ق ًلمع ق في ًلحيد   ًلعمخ  ًفنتدف

: في مادخ ًلتههيخ  رابعا ودلالئحا ًلتنفيايا ل عدن ع: "  2004( ل نا 40( مع قنًن ما س ًل زنًي نقن )12) -

% مع 5ًلمع قيع ال يعخ  ع .     اميع ًلمؤ  د  ًلحك ميا  نين ًلحك ميا ً تيعدل  ةة مع 1 ًلت شيخ: 

  ةة ًلعدم يع وهد يتند ل مع يويعا ًلعمخ في ت ك ًلمؤ  د .

أل ادص  2  لمةنويع  متدوعا  تحصديً  لمع قيعً  لعمخ لج ادصً  لمعنيا ت فين مادال ً  لعمخ  ًلاهد ً  .      زًن ً 

 ًلمع قيع ًلايع أنه ً ًلتههيخ  ًلتةنيل. 

 ًلتةنيل ًلمهني ًلهدةفا لتههيخ ًلعمخ  فا ًحتيداد  ًأل ادص ًلمع قيع..      زًن  ًلعمخ تي ين ونًمج 3 

.      زًن  ًل ئ ع ًالاتمد يا ودلتن يا مع ًلماتمع ًلمح ي ت ايع أصحدل ًلعمخ  ًلمع قيع     فتح آفدق ًلعمخ 4 

فعدليا أ  ويي يؤةو   أمدمهن لتفدةو ًلا ن مع  ةن معنفا كيفيا ًلتعدمخ مع ًل اص ًلمع ق  لتفدةو ًلا ن مع  ةن 

ًلت  يا  تل  تةني ًفنتدف  لتفدةو ًلا ن مع تكدلين يمكع أع تينأ )منضيان نيدلن ح ًةج( كخ الك مع االخ 

ألصحدل ًلعمخ  ًأل ادص ًلمع قيع  أ نهن     أهميا  مخ ًأل ادص ًلمع قيع  تافين حة  ًلتا ن مع  م يا  

 ت شي هن. 

ل نا   4( مع ًلعدن ع نقن  10مع ًلمدة  )   4صد مع قيع  فعد ل ونة ف مع ًلفعن   . كخ  نكا أ  مؤ  ا ال ت  ن أ اد 5 

و هع حع ق ًلمع قيع ةفع وةخ نًتل ًلمع ق ح ل ًلحة ًألةن  تل  صنة ق ادص ل مع قيع ين ه وعنًن مع    1999

  زين ًل ئ ع ًالاتمد يا في ًل زًن  ياصص لصنن ًلم د ةً  من  لصدلح ًلمع قيع نين ًلعدم يع" 

( مع قدن ع ًلعمخ: "ي تزن صدحل ًلعمخ وت شيخ  ةة مع ًلعمدخ ًلمع قيع ًلمؤه يع وه مدخ تتالين مع  13ًلمدة  )  -

 .%( مع حان ًلع ي ًلعدم ا في ًلمن ه  5ت دقتهن  الك ون وا ال تعخ  ع )

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

 المادة الرابعة 

 يعصة وإةمدف ًلمع قيع تك دوهن مهدنً  ت د ةهن     ًلتكين مع ويئتهن وهكون قةن ممكع مع ًل ه لا.  

   يرجى بيان ما يلي:

 

 هل يتضمن تشريعكم الوطني برامج إلدماج المعوقين واكسابهم مهارات للتكيف مم البيئة؟ -1

 نعن 

    ل  زًن  ًلماتصا ال   ت اة ايي   يد د 

 يرجى تزويدنا بنماذج لهذه البرامج وشروط الستفادة منها.  -2

 



57 
 

 ال ي اة نمدافن  تنمد ي اة لعديً  مفت حان  محدضنً    نش ت  يا تلخ. 

 المادة الخامسة

 يصنن ًلمع ق ع ح ل  ول ًف دقا كمد ي ي: 

 )أ( المعوقون جسديا:  

 حنكتهن ًليويعيا نتياا ا خ أ  من  أ   دها.هن ًأل ادص ًلايع ي ًاه ع ت دقا ف  

ا:    )ب( المعوقون حسيا

 هن ًأل ادص ًلايع نعص  قةنًتهن ًلح يا ل  يفا  ض  أ  أكمن لةيهن.  

ا:    )ج( المعوقون ذهنيا

 هن ًأل ادص ًلايع يعدن ع مع نعص في قةنًتهن ًلاهنيان يؤمن      م يد  ًفةنًك أ  ًلنوين أ  ًال تنتدف لةيهن.  

   يرجى بيان ما يلي:

 

 هل تتضمن تشريعاتكم تعريف ألنواع اإلعاقة.   •

  نعن 

 ال 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

. في ًلمادخ ًلصذذحي: أ.ت ذذايص  تصذذنين ةناا ًف دقا لةي  2: "ًلمع قيع/أ( مع قدن ع حع ق  10/2ًلمدة  )

 ًلمع ق".

 ودلالئحا ًلتنفيايا ل عدن ع:  2004( ل نا  40( مع قنًن ما س ًل زنًي نقن )2(  )1 ًلمدةتيع )

  (1) مدة  

  يفي في ًأل صدل أ  ًلعضال  ًف دقا ًلحنكيا: هي ًف دقا ًلندتاا  ع ا خ   .1 :نصنن ًف دقد      ًلنح  ًلتدلي

 أ  ًلع ن أ  ًلمفدصخ تحة أ  تفعة ًلعةن  ًلحنكيا ل ا ن

ًف دقا ًلح يا: هي ًف دقا ًلندتاا  ع تصدوا أ  ت ن في ًأل ضدي ًلح يا  ينتج  نهد ت دقا وصنيا أ   معيا أ   .2 .

  .(1)نيعيا يوعد لن ه   ًنة في ًلم حا نقن 

لاهنيا: هيً 3 ف دقاً  لع يد ل ةمدغ كدلتنكيز  ًلعة  ًلاًكن   ينتج  نهد ت دقا تع يميا .ً  لندتاا  ع ا خ في ًل  دئنً  ف دقاً 

 أ  صع وا تع ن أ  ا خ في ًلتصنفد   ًل   ك ل  اص 

 ًف دقا ًلعع يا: هي ًف دقا ًلندتاا  ع أمنً  نف يا أ   نًميا أ  أانويا أ  كخ مد يعيا ًلععخ  ع ًلعيدن و  دئف   .4 .

 ًلمعن فا

 ًف دقا ًلمزة اا: هي  ودن   ع  ا ة ت دقتيع لةي  اص  ًحة  .5 .
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لةي  اص  ًحة .6 . ًلمات فا  ًف دقد   مع  مام  ا  هي  ودن   ع  ا ة  ًلمنكوا:  ًلتعدنين   .ًف دقا  تل   تضدفا 

  (2) ًلم حا نقن  ًلماك ن  يتن ًاللتزًن ودلمفدهين  ًلمصي حد  ًل ًنة  في ت صيد  ًألمن ًلمتحة  ًل ًنة  في

  (2) مدة  

( ًلمنفا  هي ًلتي يك ع فيهد ًل اص ًلمع ق قة تةن  أ  1. تصنين ةناد  ًف دقا ح ل ن  هد  فعد ل م حا نقن ) 1

 ًنعةم  قةنًت      ممدن ا ن دي حيدتي ي مي هدن أ  أكمن  مع هاه ًألن يا 

 أ. تهميع م ت زمد  حيدت  ًل اصيا ومفنةه

  ديد  ًالاتمد يا     قةن ًلم د ً  مع ًآلانيع ل. ًلم دنكا في ًلن

    . . ًالتصدخ مع ًلماتمع  ًالنةمدف في 

 ج. ضمدع حيد   اصيا أ  ًاتمد يا كنيما وح ل معديين ماتمع  ًل دئة 

ن أ د د لتصنين ًف دقد  1997. يعتمة ًلتصنين ًلة لي لإل دقد  ًلصدةن  ع من ما ًلصحا ًلعدلميا ًلمعةخ  دن  2

قد مع هاً ًلتصنين تعتمة ن وا ًلعاز ًل ًنة  في ًل  ًئح ًلتنفيايا ًلمعم خ وهد في  زًن  ًلصحا ًلف  يينيا أ د د  ًنيال

ل تصنين  تع ن  زًن  ًل ؤ ع ًالاتمد يا   زًن  ًلصحا  ًلاهد  ًلماتصا وتحةية ن وا ًلعاز فيمد لن ينة اكنه في 

  .هاه ًلالئحا

 المادة السادسة 

تع ن كخ ة لا ودلتعد ع  ًلتن يا مع أصحدل ًلعمخ  ًلعمدخ و ضع  يد د  ادصا ون ديا ًلمع قيع  تههي هن  ت شي هن  

 ومد يمكنهن مع أةًي ة نهن في ًلماتمعن  تع ن وتحةية ًلاها ًلماتصا وتنفيا هاه ًل يد د . 

   يرجى بيان ما يلي:

هل يوجد تعاون بين أطراف العمل الثالث )حكومة، أصحاب عمل، عمال( في دولتكم الموقرة في مجال رسم   -1

 السياسة الخاصة بالمعوقين. 

 نعن 

 ال 

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

 تشغيل؟

 . ًلتن يا ًلمت ًصخ مع ًلاهد  ًلماك ن ن 1

 . ت كيخ لادع م تنكا     م ت ي ًل ينين أ      ًلم ت ي ًلمحدف د ن 2

 ًاتمد د  ة نيان     م ت ي مندئي أ  مالمي أ  أكمن مع الكن   .3

 . ًلت نيع:  4

ا
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مع قدن ع حع ق ًلمع قيع: "تتكفخ ًلة لا وحمديا حع ق ًلمع ق  ت هيخ حص ل    يهد  تع ن ًل زًن    (3) ًلمدة   -

 ك ًلحع ق ًلمنص ص  ودلتن يا مع ًلاهد  ًلمعنيا وإ ةًة ونًمج ًلت  يا ل   أل نت   لويئت  في كخ مد يتع ا وت

  .  يهد في هاً ًلعدن ع

  " ." فعد  ألحكدن ًلعدن ع ل مع قيع ًلحا في تك يع من مد   امعيد  ادصا وهن  (4) ًلمدة   -

 ودلالئحا ًلتنفيايا ل عدن ع:   2004( ل نا 40مع قنًن ما س ًل زنًي نقن ) (3) ًلمدة   -

ًلاةمد  ًلصحيا  ًلةمج ًالاتمد ي  ًلمهني  ًلتع يمي  ت دة   ويدقا ًلمع ق: تعةن  زًن  ًل ؤ ع ًالاتمد يا نزما مع  

ًلتههيخ  اةمد  ًلة ن  فا ن   ًف دقا  ةنادتهد  الك مع االخ ويدقا ًلمع ق ًلتي تصةنهد  زًن  ًل ئ ع ًالاتمد يا 

د  ًألانويا  ًلة ليا  يتن مع االلهد تعةين اةمد  ل مع قيع ودلتن يا مع ًل زًنً   ًلاهد  ًلن ميا  ًأله يا  مع ًلهيئ

  .اً  ًلعالقا في هاً ًلمادخ

 (7)  ًلمدة  

"تع ن  زًن  ًل ئ ع ًالاتمد يا وصفتهد ًلم ئ لا أمدن ما س ًل زنًي ودلتن يا  ًلمتدوعا مع اميع ًلاهد  ًلمعنيا لحمديا 

ق  أل نت   ويئت  ًلمح يا  حع ق ًلمع قيع )ًلعدما  ًلادصا(  ضمدع ت هيخ ًلحص خ   يهد  ت ةًة ونًمج ًلت  يا ل مع 

ضمدع تيويا قدن ع حع ق ًلمع قيع لاميع فئد   .1 :فيمد يتع ا وحع ق  ًلتي ك فهد ل   تتممخ وع  ونًمج ًلت  يا في

ودلت  يا  .2 .ًلمع قيع  ًلمؤ  د   ًألفنًة اً  ًلعالقا ً تاةًن ًل  دئخ ًف الميا ًلمات فا )منئيان  معيان معن ي ( 

لماتصا  .3 .ق    حع ق ًلمع    ضع ً تنًتيايا  دم ا ل ت  يا ًلحع قيا ل مع قيع في ف  ييع ت تنك فيهد اميع ًلاهد ً 

  (8)   ًلمدة 

و هع حع ق ًلمع قيع يحا ل مع قيع تك يع امعيد   من مد   ًتحدةً  ادصا وهن    1999( ل نا  4" فعد ل عدن ع نقن )

 .3 .ًتحدة ًلنيدضا ل مع قيع .2 .ًتحدة  دن ًلمع قيع .1 :تيدادتهن منهد فعد ل نًئحهن ًلمات فا تاةن مصدلحهن  ت وي ًح

امعيد  ت الميا  .6 .امعيد  ًلتع ين  ًلتع ين ًلادص  ًلةمج .5 .من ما تن دة  تههيخ ًلمع ق .4 .من ما حع ق ًلمع ق

  امعيا ًأل لمويد  ًلادصا" .7 . ت اي  ل مع ق

 

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

 نعن 

 ال 

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

 قدن ع حع ق ًلمع قيع: 

(: " في تيويا أحكدن هاً ًلعدن ع يك ع ل ك مد   ًلعودنً  ًلتدليا ًلمعدني ًلماصصا لهد أةنده مد لن تةخ ًلعنينا  1ًلمدة  )

 ". زين ًل ؤ ع ًالاتمد يا :ًل زين .ًالاتمد يا زًن  ًل ؤ ع   :ًل زًن   .    االن الك

ا
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مع قدن ع حع ق ًلمع قيع: "تتكفخ ًلة لا وحمديا حع ق ًلمع ق  ت هيخ حص ل    يهد  تع ن ًل زًن  ودلتن يا  (3) ًلمدة  

في ًلمنص ص   يهد  ًلحع ق  وت ك  يتع ا  مد  كخ  في  ل   أل نت   لويئت   ًلت  يا  ونًمج  وإ ةًة  ًلمعنيا  ًلاهد   هاً   مع 

  .ًلعدن ع

  (7) ًلمدة  

  .وندي     ي ل مع ًل زًن  تعةن ًلمؤ  د  ًلحك ميا اييهد  تعدنينهد ًل ن يا ًلمتع عا واةمدتهد ل مع قيع

  (8) ًلمدة  

ًلعدن ع  ودلتن يا مع ًل زًن  تت ل  ًل زًن  ًلماتصا منح  تصةًن ًلتنًايص ًلفنيا ًلالزما لمزً لا   فعد  ألحكدن هاً 

  .   ًلونًمج  ًألن يا ًلتي يعةمهد ًلعيد  نين ًلحك مي ل مع قيعن  كالك ًف نًن   يهدًلاةمد

 المادة السابعة 

تتاا كخ ة لا ًفانًيً  ًلتي تكفخ قيدن أصحدل ًأل مدخ ودتادا ًلتةًوين ًلادصا ودألمع ًلصند ي  ًل الما ًلمهنيان  

 أة ً  ًفنتدف ًلتي يعمخ   يهد ًلمع ق عن ومد يؤمع حمديتهنن  ي هخ   يهن   كالك تانًي ًلتح ينً  ًلالزما في معةً  

 أةًي  م هن. 

 

   يرجى بيان ما يلي:

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

 نعن 

 ال 

 

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

 يعمل عليها المعوقون بالشكل الذي يؤمن حمايتهم من مخاطر إصابات العمل ويسهل عليهم أداء العمل؟

 نعن 

 ال 

 في حالة الجابة ب)نعم(، يرجى موافاتنا بها.   •

قدن ع حع ق ًلمع قيع تحةج  ع موةأ  دن وهاً ًلاص ص  لن يتحةج ودل ض ح  ًلتحةية ًل ًنة في ًالتفدقيا:   -

 زًن  ًلحكن ًلمح ي م ؤ ليا تلزًن ًلاهد  ًلحك ميا  ًلادصا ودلتن يا مع ًلاهد  ًلمعنيا تت ل    (15) "ًلمدة  

ودل ن ي  ًلم ًصفد  ًلفنيا  ًلهنة يا  ًلمعمدنيا ًل ًال ت ًفنهد في ًلمودني  ًلمنًفا ًلعدما ًلعةيما  ًلاةية   

    .لاةما ًلمع قيع

مع  ةة   %5ال يعخ  ع  تلزًن ًلمؤ  د  ًلحك ميا  نين ًلحك ميا ود تيعدل  ةة مع ًلمع قيع    (10ًلمدة  )

 ًلعدم يع وهد يتند ل مع يويعا ًلعمخ في ت ك ًلمؤ  د  مع اعخ أمدكع ًلعمخ مند وا ال تاةًمهن

ا

ا
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ًلمدة " - ًلاص ص:  أ   ًل ض ح  وهاً  يتحةج  لن  ًلاو  ًلعمخن  قدن ع  في  ًألمن  في   (16)  كالك  ًلتمييز  يح ن 

   ن ن   ن ي ًلعمخ ويع ًلعدم يع في ف  ييع"

لمهنيا نقن )لكع تن   - ل الما  ًلصحاً   :2019( ل نا  3تقنًن قدن ع اةية وصيشا قنًن وعدن ع و هع لادع  م نفيً 

 يهةن هاً ًلعنًن وعدن ع تل : (: "2مادة )

 تعزيز ًلنقدوا ًلةًا يا في ًلمن آ   م ًقع ًلعمخن لت فين ويئا  مخ صحيا  آمنا.  .1

 ي قدن ع ًلعمخ ًلندفا. ت فين ً تنًيد  ًل الما  ًلصحا ًلمهنيا ًل ًنة  ف .2

 ًلحة مع ح ًةج  تصدود  ًلعمخ  أمنً  ًلمهنا.    .3

 ياتص ًلم نن ودلمهدن ًآلتيا: (: "13مادة )

ًلعيدن وا ال  ًلنقدوا ًلة نيا     مكدع ًلعمخن  ًلمن ه   منًفعهدن  ًلتهكة مع   دئخ ًل قديا ًلفنةيا  ًلامد يا في  .1

  ًلعمدخ ودلتع يمد  اً  ًلعالقا.ويئا ًلعمخن  ًلتزًن أصحدل ًلعمخ 

 ًلتحعا مع ح ًةج  تصدود  ًلعمخن   ضع ايي ًل الما  ًلصحا ًلمهنيا ًلالزمان  ت ةًة ًلتعدنين ًلادصا والك.  .2

ت ةًة تعدنين ة نيا وويدند  ح ًةج  تصدود  ًلعمخن  ًألمنً  ًلمهنيان االخ ًلنصن ًأل خ مع  هنو كدن ع ًلمدني   .3

  حزينًع. 

 ين ًلفنيا لصدحل ًلعمخ ودلمعةً   ًلم ًة ًلم تاةما في أمدكع ًلعمخن  ت الن ًل زًن  اييد  وهد.نفع ًلتعدن .4

ت ةًة ًلتع يمد   ًفن دةً  ًلتحاينيا ح خ ًل الما  ًلصحا ًلمهنيان   ضعهد في مكدع ًلعمخن ومد ينً ي ًحتيداد    .5

 ًلعمدخ  ًلعمدخ ا و ًف دقا.

ما  ًلصحا ًلمهنيا ل عمدخن  أل ضدي ًل انا في ًلمن ه ن     أع ينً ي ًحتيداد   تن ين ونًمج تةنيويا ادصا ودل ال .6

 ًلعمدخ ا و ًف دقا. 

 ًاللتزًن وتع يمد  ًلمفتش ًلمتع عا وتةًوين  ً تنًيد  ًل الما  ًلصحا ًلمهنيا.  .7

 . ع  اة نفع تعدنين ودلمهدن  ًأل مدخ ًلتي يؤةيهد ل مفتشن  أصحدل ًلعمخن أ  مع يمم هنن  ل انان ت .8

 توالغ ًل زًن  وهو معيعد  ت ًاه  أمندي  م  ."   .9

 المادة الثامنة 

تع ن كخ ة لان  نة تانًي ًلتعةًة ًلعدن ل  كدعن ود تعصدي ًلمع  مد  ًفحصدئيا  ع  ةة ًلمع قيعن  فئدتهنن  أ ودل  

  أن ً  ت دقتهنن  ت ع  تل  تانًي ًلم  حد   ًلةنً د  لتحةية حان هاه ًل دهن ن  ًلتعنن     أ ودوهد    ًم هد.  
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   يرجى بيان ما يلي:

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

 نعن 

 ال 

 إن وجدت مثل هذه اإلحصائيات والبيانات، يرجى تزويد مكتب العمل العربي بنسخ منها.  -2

 مرفق طيه

 المادة التاسعة 

تت ل  ًلة لا  فعد فمكدنيدتهد ًلم ئ ليا ًأل د يا في ن ديا  تههيخ ًلمع قيع  مح  أميتهنن  تعمخ     ت ايع  ة ن  

 ًلحك ميا ًلعدم ا في هاً ًلمادخ. ًلمؤ  د  نين  

   يرجى بيان ما يلي:

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

 نعن 

      ال 

 

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

 نعن 

 ال 

 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

ًل ذئ ع ًالاتمد يا وصذفتهد ًلم ذئ لا  : "تع ن  زًن   2004( ل ذنا  40( مع قنًن ما س ًل زنًي نقن )7ًلمدة  )

أمدن ما س ًل زنًي ودلتن ذذذذيا  ًلمتدوعا مع اميع ًلاهد  ًلمعنيا لحمديا حع ق ًلمع قيع )ًلعدما  ًلادصذذذذا(  

 ضذذمدع ت ذذهيخ ًلحصذذ خ   يهد  ت ةًة ونًمج ًلت  يا ل مع ق  أل ذذنت   ويئت  ًلمح يا فيمد يتع ا وحع ق  ًلتي  

 ًلت  يا في  كف هد ل   تتممخ وع  ونًمج

 ضمدع تيويا قدن ع حع ق ًلمع قيع لاميع فئد  ًلمع قيع  ًلمؤ  د   ًألفنًة اً  ًلعالقا .1

 ً تاةًن ًل  دئخ ًف الميا ًلمات فا )منئيان  معيان معن ي ( ودلت  يا     حع ق ًلمع ق .2

 يهد اميع ًلاهد  ًلماتصا" ضع ً تنًتيايا  دم ا ل ت  يا ًلحع قيا ل مع قيع في ف  ييع ت تنك ف3 .      

و ذهع حع ق    1999( ل ذنا  4: "  فعد ل عدن ع نقن )2004( ل ذنا  40( مع قنًن ما س ًل زنًي نقن )8 ًلمدة  )    

ــالحهم  ًلمع قيع يحا ل مع قيع تك يع امعيد   من مد   ًتحدةً  ادصذذذا وهن  فعد ل ذذذنًئحهن ًلمات فا   تخدم مصـ

 وتلبي احتياجاتهم منها".

ا

ا

ا
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 اشرة المادة الع

ًلتي تكفخ ت ةًة  تةنيل ًلعندصن ًلفنيا ًلالزما  ًلمؤه ا ل تعدمخ  ًلتفد خ مع ًلمع قيع  تتاا كخ ة لا ًفانًيً  

 وينيعا   ميا   يما.

   يرجى بيان ما يلي:

هل تتولى الحكومة أو جهات أخري إعداد وتدريب العناصر الفنية المؤهلة للتعامل مم المعوقين بطرق علمية   •

 سليمة؟

 نعن 

 المادة الحادية عشرة 

 وإصةًن ًلت نيعد  ًلمن ما لن ديا  تههيخ  ت شيخ ًلمع قيع. تع ن كخ ة لا 

   يرجى بيان ما يلي:

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

 نعن 

 ال 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

ًلمع قيع في  :" تت ل  ًل زًن  م ؤ ليا ًلتن يا مع اميع ًلاهد  ًلمعنيا ل عمخ     ن ديا  تههيخ (: "10ًلمدة  )

 ًلمادال  ًآلتيا: 

. في ًلمادخ ًالاتمد ي. أ.تحةة يويعا ًف دقا  ويدع ةناتهد  مةي تهمينهد     أ ن  ًلمع ق  تعةين ًلم د ة   1

 ًلمند وا. 

ل. تعةين ًلاةمد  ًلادصا ودلمع قيع في مادخ ًلن ديا  ًفندما  ًلتةنيل  ًلتمعين  ت يدئ  ًأل ل يا في ونًمج ًلتنميا 

  نيا. ًأل

 ف. ت فين اةمد  ًلن ديا ًالاتمد يا ًفي ًئيا ل ةيةو ًف دقا  ًلايع ليس لهن مع يع لهن.  

 ة.ة ن ونًمج ًلم دنخ ًلمحميا.

 ه. تصةًن ويدقا ًلمع ق.

 . في ًلمادخ ًلصحي: 2

 أ. ت ايص  تصنين ةناا ًف دقا لةي ًلمع ق.

 حك مي مادند  ل مع ق  أل نت .ل. ضمدع ًلاةمد  ًلصحيا ًلم م لا في ًلتهميع ًلصحي ًل 

 ف. تعةين  تي ين اةمد  ًالكت دن ًلموكن لإل دقد . 

 ( مع هاً ًلعدن ع. 5ة. ت فين ًألة ً   ًألاهز  ًليويا ًلالزما لم د ة  ًلمع ق  فعد  ل مدة  )

 ه.تعةين ًلاةمد  ًل قدئيا  ًلعالايا ًلتي تهةن تل  تع يخ ن وا ًف دقا في ًلماتمع. 

ا

ا
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 خ ًلتع ين: . في ماد3

أ. ضمدع حا ًلمع قيع في ًلحص خ     فنص متكدفئا لاللتحدق ودلمنًفا ًلتنو يا  ًلتع يميا  في ًلادمعد  ضمع 

 تيدن ًلمندهج ًلمعم خ وهد في هاه ًلمنًفا. 

 ل. ت فين ًلت ايص ًلتنو و ًلالزن لتحةية يويعا ًف دقا  ويدع ةناتهد.  

 ًلتع يميا  ًلت هيال  ًلمند وا. ف.ت فين ًلمندهج  ًل  دئخ ًلتنو يا  

 ة. ت فين ًلتع ين وهن ً    م ت يدت  ًلمات فا ل مع قيع وح ل ًحتيدادتهن. 

 ه. ت ةًة ًلمؤه يع تنو يد  لتع ين ًلمع قيع كخ ح ل ت دقت .  

 .في مادخ ًلتههيخ  ًلت شيخ: 4

 أ. ت ةًة ك ًةن فنيا مؤه ا ل عمخ مع مات ن فئد  ًلمع قيع. 

ًاللتحدق في منًفا ًلتههيخ  ًلتةنيل ًلمهني ح ل ًلع ًنيع  ًل  ًئح ًلمعم خ وهد      أ دس موةأ تكدفؤ ل. ضمدع حا  

 ًلفنص  ت فين ونًمج ًلتةنيل ًلمهني ل مع قيع. 

% مع  ةة ًلعدم يع وهد يتند ل  5ف. تلزًن ًلمؤ  د  ًلحك ميا  نين ًلحك ميا ود تيعدل  ةة مع ًلمع قيع ال يعخ  ع  

 ًلعمخ في ت ك ًلمؤ  د  مع اعخ أمدكع ًلعمخ مند وا ال تاةًمهن. مع يويعا 

ة. ت ايع ت شيخ ًلمع قيع في ًلمؤ  د  ًلادصا مع االخ اصن ن وا مع منتودتهن مع ضنيوا ًلةاخ لت ك ًلمؤ  د . 

 . في مادخ ًلتن يح  ًلنيدضا:5

د   ًلمايمد   ًلن ًةو  منًفعهد لحدلا  أ.ت فين فنص ًلنيدضا  ًلتن يح ل مع قيع  الك وم ًيما ًلمال ل  ًلعد 

 ًلمع ق  تز يةهد ودألة ً   ًلم ت زمد  ًلضن نيا. 

 ل. ة ن م دنكا ًلمع قيع في ونًمج نيدضيا  ينيا  ة ليا.

 %. 50ف. تافي  ن  ن ةا خ ًلمع قيع تل  ًألمدكع ًلمعدفيا  ًلتنفيهيا  ًألمنيا ًلحك ميا ون وا 

 . في مادخ ًلت  يا ًلامدهينيا:6

 أ. ًلعيدن وحمال  ت  يا ًلامدهين ح خ ًف دقد  واميع ا ًنوهد مع م وود   نتدئج  حداد .

 ل. ن ن ًلمع  مد   ًلويدند  ًلمتع عا ودل قديا وهةن تع يخ ن وا ًف دقا في ًلماتمع.

 ف. ن ن ًفن دةً  ًلعدما  ًل  ي وهةن تع ين ًلماتمع ل مع ق  ةما .

 " ًلت فزي ع. ة. ً تاةًن لشا ًف دن  في  

ودلالئحا ًلتنفيايا ل عدن ع: "     زًن  ًل ئ ع   2004( ل نا 40( مع قنًن ما س ًل زنًي نقن )11 ًلمدة  ) -

ًالاتمد يا ت هيخ معدمال  ًلعيد  ًلادص  ًلامعيد  ًأله يا  ًل نكد  ًلتي تع ن وت شيخ ًلمع قيع  ت فين  

ًالمتيدزً  ًلتي حص     يهد ًلمؤ  ا أ  ًلعيد  ًلادص ًلامعيا   وخ ًألمدع  ًلحنكا  ًلحنيا لهن  ً تودن 

 " .ًأله يا هي أصال مع االخ حع ق ًلمع ق في ًلحيد   ًلعمخ  ًفنتدف
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: في مادخ ًلتههيخ  رابعا ودلالئحا ًلتنفيايا ل عدن ع: "  2004( ل نا 40( مع قنًن ما س ًل زنًي نقن )12) -

% مع 5ميا  نين ًلحك ميا ً تيعدل  ةة مع ًلمع قيع ال يعخ  ع .     اميع ًلمؤ  د  ًلحك 1 ًلت شيخ: 

  ةة ًلعدم يع وهد يتند ل مع يويعا ًلعمخ في ت ك ًلمؤ  د .

أل ادص  2  لمةنويع  متدوعا  تحصديً  لمع قيعً  لعمخ لج ادصً  لمعنيا ت فين مادال ً  لعمخ  ًلاهد ً  .      زًن ً 

 ًلمع قيع ًلايع أنه ً ًلتههيخ  ًلتةنيل. 

 .      زًن  ًلعمخ تي ين ونًمج ًلتةنيل ًلمهني ًلهدةفا لتههيخ ًلعمخ  فا ًحتيداد  ًأل ادص ًلمع قيع.3 

.      زًن  ًل ئ ع ًالاتمد يا ودلتن يا مع ًلماتمع ًلمح ي ت ايع أصحدل ًلعمخ  ًلمع قيع     فتح آفدق ًلعمخ 4 

ًل اص ًلمع ق  لتفدةو ًلا ن مع  ةن فعدليا أ  ويي يؤةو  أمدمهن لتفدةو ًلا ن مع  ةن معنفا كيفيا ًلتعدمخ مع 

ًلت  يا  تل  تةني ًفنتدف  لتفدةو ًلا ن مع تكدلين يمكع أع تينأ )منضيان نيدلن ح ًةج( كخ الك مع االخ 

ألصحدل ًلعمخ  ًأل ادص ًلمع قيع  أ نهن     أهميا  مخ ًأل ادص ًلمع قيع  تافين حة  ًلتا ن مع  م يا  

 ت شي هن. 

ل نا   4( مع ًلعدن ع نقن  10مع ًلمدة  )   4. كخ  نكا أ  مؤ  ا ال ت  ن أ ادصد مع قيع  فعد ل ونة ف مع ًلفعن   5 

و هع حع ق ًلمع قيع ةفع وةخ نًتل ًلمع ق ح ل ًلحة ًألةن  تل  صنة ق ادص ل مع قيع ين ه وعنًن مع    1999

 من  لصدلح ًلمع قيع نين ًلعدم يع"  زين ًل ئ ع ًالاتمد يا في ًل زًن  ياصص لصنن ًلم د ةً  

( مع قدن ع ًلعمخ: "ي تزن صدحل ًلعمخ وت شيخ  ةة مع ًلعمدخ ًلمع قيع ًلمؤه يع وه مدخ تتالين مع 13ًلمدة  )  -  -

 %( مع حان ًلع ي ًلعدم ا في ًلمن ه 5ت دقتهن  الك ون وا ال تعخ  ع )

 المادة الثانية عشرة 

يكفخ ت نيع كخ ة لا ت شيخ  ةة مع ًلمع قيع في ًلمؤ  د  ًلحك ميا  نين ًلحك مان ودلن وا ًلمئ يا  ًل ن ي ًلتي  

 يحةةهد ًلت نيع ًلمح  .  

   يرجى بيان ما يلي:

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

 نعن 

 ال 

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

 في مادخ ًلتههيخ  ًلت شيخ: "  /ف( مع قدن ع حع ق ًلمع قيع:4/ 10ًلمدة  ) -

% مع  ةة ًلعدم يع  5تلزًن ًلمؤ  د  ًلحك ميا  نين ًلحك ميا ود تيعدل  ةة مع ًلمع قيع ال يعخ  ع  .ف

 ال تاةًمهن. وهد يتند ل مع يويعا ًلعمخ في ت ك ًلمؤ  د  مع اعخ أمدكع ًلعمخ مند وا 

ا
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: في مادخ ًلتههيخ  رابعا ودلالئحا ًلتنفيايا ل عدن ع: " 2004( ل نا 40( مع قنًن ما س ًل زنًي نقن )12)  -

% مع 5.     اميع ًلمؤ  د  ًلحك ميا  نين ًلحك ميا ً تيعدل  ةة مع ًلمع قيع ال يعخ  ع 1 ًلت شيخ: 

 د . ةة ًلعدم يع وهد يتند ل مع يويعا ًلعمخ في ت ك ًلمؤ  

ل نا    4( مع ًلعدن ع نقن  10مع ًلمدة  )   4. كخ  نكا أ  مؤ  ا ال ت  ن أ ادصد مع قيع  فعد ل ونة ف مع ًلفعن   5

و هع حع ق ًلمع قيع ةفع وةخ نًتل ًلمع ق ح ل ًلحة ًألةن  تل  صنة ق ادص ل مع قيع ين ه وعنًن مع    1999

 ً  من  لصدلح ًلمع قيع نين ًلعدم يع"  زين ًل ئ ع ًالاتمد يا في ًل زًن  ياصص لصنن ًلم د ة

( مع قدن ع ًلعمخ: "ي تزن صدحل ًلعمخ وت شيخ  ةة مع ًلعمدخ ًلمع قيع ًلمؤه يع وه مدخ تتالين مع  13ًلمدة  )  -

 .%( مع حان ًلع ي ًلعدم ا في ًلمن ه  5ت دقتهن  الك ون وا ال تعخ  ع )

 المادة الثالثة عشرة 

كفي ا وتيويا موةأ تكدفؤ ًلفنص ف  ًلعمخ ويع ًلمع قيع  نينهن  نة ت د ي ًلعةنً   يحةة ت نيع كخ ة لا ًلض ًوي ًل

  ًلمؤهال ن كمد يكفخ تيويا هاً ًلموةأ ويع ًلان يع مع ًلمع قيع.

   يرجى بيان ما يلي:

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

 تساوى القدرات والمؤهالت؟

 نعن 

 ال 

 

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

 والمؤهالت؟

 نعن 

 ال 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

ال ي اة نص ص صنيحا وهاً ًل هعن تضع ًلض ًوي أ  تحةة آليد   نة ًلت د ون  ًلنص ص ًلعدن نيا تحةم   ع موةأ  

ل مع ق حا ًلتمتع ودلحيد  ًلحن   ًلعيش ًلكنين   (2) "ًلمدة  دن وهاً ًلاص ص يح ن ًلتمييز: قدن ع حع ق ًلمع قيع:  

 ًلاةمد  ًلمات فا  هن   هع نينه مع ًلم ًينيع ل  نفس ًلحع ق    ي   ًاود  في حة ة مد ت مح و  قةنًت   تمكدندت ن  

  ". ال يا ز أع تك ع ًف دقا  وود  يح خ ة ع تمكع ًلمع ق مع ًلحص خ     ت ك ًلحع ق

"    ًلة لا  ضع ًألن ما  ًلض ًوي ًلتي تضمع ل مع ق ًلحمديا مع اميع أ كدخ ًلعنن  ًال تشالخ     (9) مدة  ًل        

 "  . ًلتمييز

 :ودلالئحا ًلتنفيايا ل عدن ع  2004( ل نا  40قنًن ما س ًل زنًي نقن )

ا

ا
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ًألن ما  ًلضذ ًوي  ًلمعديين ًلتي  (: "ضذع  زًن  ًل ذئ ع ًالاتمد يا ودلتن ذيا مع ًلاهد  ًلماتصذا  10ًلمدة  )

تت ل   زًن  ًل ذذئ ع   .1 :تضذذمع ل مع قيع ًلحمديا مع اميع أ ذذكدخ ًلعنن  ًال ذذتشالخ  ًلتمييز  لتحعيا الك

ًالاتمد يا حمديا ًلمع قيع ًلمهنيا  ذ ًي كدن ً يعم  ع في مؤ ذ ذا حك ميا أ  نين حك ميا أ  في قيد  ادص  

تع ن  زًن  ًل ذذئ ع ًالاتمد يا و ف  ن ن كخ صذذدحل  مخ أ  م ذذئ خ في  .2 .حيج ييوا   يهن قدن ع ًلعمخ

مؤ  ا حك ميا يع ن ود تشالخ ًل اص ًلمع ق  يتن ًتادا ًفانًيً  ًلعدن نيا ًلالزما وحع  تاً تكنن من  نفس  

يع  تع ن  زًن  ًل ذذذئ ع ًالاتمد يا و ضذذذع ًلضذذذ ًوي  ًلمعديين ًلالزما لمنع تعن  ًلمع قيع لام .3 .ًلعمخ

أ كدخ ًلعنن ًلا ةو  ًل ف ي  ًلنف ي لاميع ًلمؤ  د  ًلتي تن   ًف دقد  ًلمات فا  ل  زًن  في  ويخ الك  

 .أع تن ئ ق مد ادصد وهد لت عي ت  مد    كد و ًلمع قيع

 المادة الرابعة عشرة 

 ميا  نين ًلحك ميان  يكفخ ت نيع كخ ة لا ت يدي ًأل ل يا ل مع قيع ل شخ وع  ًل  دئن  ًلمهع في ًألاهز  ًلحك

 ًلتي تتالين مع قةنًتهن  تمكدنيدتهن. 

   يرجى بيان ما يلي:

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

 الحكومية التي تتالءم مم قدراتهم وإمكانياتهم؟

 نعن 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

  يد د  حك ميا في هاً ًل هع.ال ي اة نص ص  تنمد  

 المادة الخامسة عشرة 

ت ع  كخ ة لا فقدما ًل نش ًلمحميا ل مع قيع مع ا و ًف دقا ًل ةية ن  نين ًلعدةنيع     ًالنانًي في حنكا 

 ًلعمخ. 

   يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد ورش عمل خاصة بالمعوقين من ذوي اإلعاقة الشديدة؟ •

  في نز   نعن 

 ال 

 المادة السادسة عشرة

تعمخ كخ ة لا     ت ايع ًلمع قيع لته يس امعيد  تعد نيا تنتدايا ادصا وهنن      ة ن هاه ًلامعيد  ومات ن  

 ًل  دئخ ًلمتدحا.  

   يرجى بيان ما يلي:

 هل يتضمن التشريم الوطني السماح بإقامة جمعيات تعاونية إنتاجية خاصة بالمعوقين في دولتكم الموقرة؟ -1

ا

ا
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 نعن 

 دلامعيد  و كخ  دن. ال ال ي اة نص ص صنيحا ادصا ودلامعيد  ًلتعد نيان  تنمد نص ص ادصا و 

 هل تدعم الحكومة جمعيات المعوقين التعاونية اإلنتاجية؟   -2

 نعن 

 ال 

 في حالة اإلجابة ب)نعم(، ما هو نوع هذا الدعم؟ •

 .قن   لج ادص ا و ًف دقا 1

 . منح لم دنيع صشين  )تمكيع ًقتصدةو( قن  م تنة ون ل صشين  اةً. 2

 . ة ن  نًئي ل منتاد  ًلتي يصنع نهد.3

 المادة السابعة عشرة 

ًلمع قيع فقدما م دنيع تنتدايا صشين  يةين نهد وهنف هن أ  ودلم دنكا مع آانيعن      تعمخ كخ ة لا     ت ايع  

 ة ن هاه ًلم دنيع ومات ن ًل  دئخ ًلمتدحا. 

   يرجى بيان ما يلي:

 هل تشجم الحكومة إقامة مشاريم إنتاجية صغيرة للمعوقين يديرونها بأنفسهم أو بالمشاركة مم آخرين؟ -1

 نعن 

 ال 

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

 مع االخ منح  ًلحا في تندوا تةًن  ًلم ن   ألحة أقدنو   يك ع نيع  ل معدق

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

 المادة الثامنة عشرة 

في  م هن مع ًلن  ن ًلامنكيا أ     تتاا كخ ة لا ًفانًيً  ًلالزما ف فدي أة ً  ًفنتدف ًلتي ي تاةمهد ًلمع ق ع

 مع ازي منهد.

   يرجى بيان ما يلي:

ا تعفي أدوات اإلنتاج التي يستخدمها المعوقون في عملهم من الرسوم الجمركية،   -1 هل يوجد في تشريعاتكم نصوصا

 وهل اإلعفاء شامل أم جزئي؟

  نعن                                                   دمخ 

  ال                                                    ازئي 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 تانًيً   يد دتيا: تع يمد  ًفقنً  ًلصدةن   ع  زًن  ًلتنميا ًالاتمد يا. •

ا

ا

ا

ا
ا
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أ ف  ًلعدن ع اميع ًألة ً  ًلتع يميا  ًلصذذذحيا  ًل ذذذاصذذذيان  لن يه  ونص صذذذنيح واصذذذ ص أة ً    •

 :" فعد  ألحكدن ًلعدن ع تعف  مع ًلن ذ ن  ًلامدنك  ًلضذنًئل (6) ًفنتدف. قدن ع حع ق ًلمع قيع: "ًلمدة  

يع ًلم ًة ًلتع يميا  ًليويا  ًل  ذذدئخ ًلم ذذد ة     ذذدئي ًلنعخ ًلالزما لمةًنس  مؤ ذذ ذذد  ًلمع قيع .ام1

  .  دئخ ًلنعخ ًل اصيا ال تعمدخ ًألفنًة ًلمع قيع .2.ًلمناصا

 :ودلالئحا ًلتنفيايا ل عدن ع  2004( ل نا  40مع قنًن ما س ًل زنًي نقن )  (9)ًلمدة    •

 .2 .اميع ًألاهز   ًل  ذذدئخ ًلتع يميا ًلادصذذا لاةما ًلمع قيع .1 :تعف  مع ًلن ذذ ن  ًلامدنك  ًلضذذنًئل

اميع ًألاهز  ًليويذا  ًألة يذا  ًل  ذذذذذدئذخ ًلم ذذذذذد ذة  مع كنًس متحنكذا   كذدزً ن ن ذدنً  يويذان معينذد  

معيان م ذد ة  ق نن أينًن صذند يان أاهز   الف   يفي  كخ مد يتع ا وهم ن أاني تاةن ًلادنل ًليوي   ذ

  ذذدئخ ًلنعخ ًل ذذاصذذيا ًلالزما ال ذذتعمدخ ًألفنًة ًلمع قيع ًل ذذاصذذيا  الك مع االخ ويدقا  .3 .ل مع قيع

زًن  ًل ذذذئ ع ًالاتمد يا  ًلمع ق  تك ع ال ذذذتاةًم  ًل ذذذاصذذذي أ  مع يا ل  ن   يتن الك ودلتعد ع مد ويع  

  . ًلصحا  ًلمدليا  ًلم ًصال 

و ذذذهع ت فدي  ذذذيدنً  ادصذذذا ودلمع قيع    2006( ل ذذذنا  24قنًن ما س ًل زنًي نقن )منفا يي :  •

 ال تعمدلهن ًل اصي مع ًلن  ن ًلامنكيا  ًلضنًئل

حا ًلتنفيايا و ذهع  ن ودلالئحا ًلتنفيايا ًلمعةلا لالئ2010( لعدن  7قنًن ما س ًل زنًي نقن )منفا يي :  •

(  24ت فدي  ذيدنً  ادصذا ودلمع قيع ال ذتعمدلهن ًل ذاصذي مع ًلن ذ ن ًلامنكيا  ًلضذنًئل نقن )

   2006ل نا  

 المادة التاسعة عشرة 

تعمخ كخ ة لا     ت فين ًلمعيند  ًلتع يضيان ًلحنكيا  ًل معيا  ًلوصنيان ل مع قيعن  تعةين ًلت هيال  ًلالزما 

 لشين ًلعدةنيع ل حص خ   يهد. 

   يرجى بيان ما يلي:

 هل توفر الحكومة المعينات التعويضية، الحركية والسمعية والبصرية للمعوقين؟   •

 نعن 

 يرجى بيان اإلجراءات والتسهيالت التي تغطي المطلوب في هذه المادة.   •

 . مع االخ  نًي اةما     م ًزنا  زًن  ًلتنميا ًالاتمد يا1

 .  نًي اةمد  تي ًيي      م ًزنا  زًن  ًلتنميا ًالاتمد يا2

 .  نًي اةما مع أ ادص أ  ًلمؤ  د  3

 . قن   ًلتمكيع ًالقتصدةو.4

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

ا
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 المادة العشرون 

 تعمخ كخ ة لا     ت ايع صند ا ًلمعيند  ًلتع يضيا مح يد. 

   يرجى بيان ما يلي:

 

 هل يوجد برامج وخطط لتشجيم الصناعة المحلية للمعينات التعويضية للمعوقين؟ •

 نعن 

 ال 

 المادة الحادية والعشرون 

ًلمن آ  ًلاةية ن  تعمخ     تصةن كخ ة لا ًلت نيعد  ًلالزما لت هيخ حنكا  تنعخ ًلمع قيع أمندي ًلعمخ  نة تقدما 

 تانًي ًلتح ينً  ًلضن نيا     ًلعدئن منهد.

   يرجى بيان ما يلي:

 هل تتضمن تشريعاتكم اإلجراءات الالزمة لتسهيل حركة وتنقل المعوقين أثناء العمل عند إقامة المنشآت الجديدة؟ •

 نعن 

  ال  ي اة نص ص  دما  ليس ودلتحةية ًل ًنة في  ؤًلكن ح خ ًلمن آ  ًلاةية 

 الدالة على ذلك.يرجى بيان النصوص التشريعية   •

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

 المادة الثانية والعشرون 

تتاا كخ ة لا ًفانًيً  ًلضن نيا ل حي لا ة ع تهميش ة ن ًلمع قيع في ًلعمخن  تتدحا ًلفنصا لهن ل تعوين  ع 

 قةنًتهن.  

   يرجى بيان ما يلي:

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

 نعن 

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

 نعن 

 ال 

 المادة الثالثة والعشرون 

ينوشي     كخ ة لا ت ايع من مد  ًلعمدخ     تاصيص  تكيين ازي مع أن يتهد ًلاةميا  ًلتعد نيا  ًالاتمد يا  

 لن ديا أ ضدئهد مع ًلعمدخ ًلمع قيعن ومد يتالين مع  ن ن ت دقتهن.  

 

ا

ا

ا

ا
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 يرجى بيان ما يلي:

بالمعوقين وإشــراكهم في أنشــطتها المتنوعة؟  هل تشــجم حكومة دولتكم الموقرة منظمات العمال على الهتمام   -1

 وتخصيص جزء من أنشطتها لخدمة المعوقين؟ 

  نعن 

 ال 

 

 يرجى بيان نوع الخدمات التي تقدمها النقابات للمعوقين، ومدى مالءمتها مم ظروف إعاقتهم. -2

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

 والعشرون المادة الرابعة 

 يحةة ت نيع كخ ة لا ًفانًيً  ًلكفي ا وتمكيع ًلمع ق مع ً تاةًن ًلم ًصال  ًلعدما مادند ن أ  وه عدن مافضا. 

 يرجى بيان ما يلي:

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

 نعن 

 ال 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

"تعمخ  زًن  ًلم ًصال      تهيئا ًلويئا ًلمند وا لت هيخ حنكا ًلمع قيع   (16) قدن ع حع ق ًلمعدقيع :ًلمدة  

  تضدفا تل  منح تافيضد  ادصا في   دئخ ًلنعخ ًلعدما لهن  لمنًفعيهن"

( "تعمخ  زًن  ًلم ًصذذذال  ودلتن ذذذيا مع  زًن  ًل ذذذئ ع ًالاتمد يا     تهيئا ًلويئا ًلمند ذذذوا  17/4ًلمدة  )

     زًن  ًلم ًصذذذذال  منح تافيضذذذذد      أممدع ًلتاًكن ومد فيهد  .4 .  ًلنح  ًلتدلي:لحنكا ًلمع قيع   

 .% مع قيما ًلتاًكن"25تاًكن ًليينًع ًلف  ييني ل مع قيع وحيج ال تزية م دهما ًلمع ق     

 المادة الخامسة والعشرون 

اةًم  ًل اصي مع ةفع ن  مهد ًلامنكيا يكفخ ت نيع كخ ة لا ت فدي ًلمع ق ا ةيد  نة ً تينًةه  يدن  مح ن  ال ت

 ك يد أ  ازئيد ن  يمنح هاً ًالمتيدز وص ن  ة نيا تحةةهد ًلت نيعد  ًلمح يا.  

 يرجى بيان ما يلي:

 

 هل تنص تشريعاتكم على إعفاء جمركي خاص بالمعوق عند استيراده سيارة محورة لستخدامه الشخصي؟ -1

 نعن 

 ال 

 

ا

ا

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

   كدمخ 

  ازئي 

 ن وت :   ❖

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

  ".  دئخ ًلنعخ ًل اصيا ال تعمدخ ًألفنًة ًلمع قيع .مع قدن ع حع ق ًلمعدقيع:" ( 6/2)ًلمدة   •

  .3 .: "تعف  مع ًلن  ن  ًلامدنك  ًلضنًئل2004( ل نا  40( مع قنًن ما س ًل زنًي نقن ) 9/3ًلمدة  ) •

ًلمع ق  تك ع  ويدقا  االخ  مع  ًل اصيا  الك  ًلمع قيع  ًألفنًة  ال تعمدخ  ًلالزما  ًل اصيا  ًلنعخ    دئخ 

ال تاةًم  ًل اصي أ  مع ين ل  ن   يتن الك ودلتعد ع مد ويع  زًنً  ًل ئ ع ًالاتمد يا  ًلصحا  ًلمدليا 

  ًلم ًصال  

ت فدي  ذيدنً  ادصذا ودلمع قيع ال ذتعمدلهن  و ذهع    2006( ل ذنا  24قنًن ما س ًل زنًي نقن )منفا يي :  •

 ًل اصي مع ًلن  ن ًلامنكيا  ًلضنًئل

ن وذدلالئحذا ًلتنفيذايذا ًلمعذةلذا لالئحذا ًلتنفيذايذا و ذذذذذهع  2010( لعذدن  7قنًن ما س ًل زنًي نقن )منفا ييذ :   •

ا  ( ل ذن24ت فدي  ذيدنً  ادصذا ودلمع قيع ال ذتعمدلهن ًل ذاصذي مع ًلن ذ ن ًلامنكيا  ًلضذنًئل نقن )

2006   

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 25/  24/   22/  17/  15/  12/  11/  10/  8/   6/  5/  3/   2/  1التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

 ( 13/  7التغطية الجزئية للمواد )  -

 23/   21/  20/  19/  18/  16/  14/  9/  4عدم التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

 * * * 

 

 . دولة قطر9     

 

 اإلتفاقيات غير الُمصادق عليها

 بشأن بيئة العمل 1981 ( لسنة 13 اإلتفاقية العربية رقم ) -

   – مع ة لا قين 1981 ( ل نا 13  صخ مكتل ًلعمخ ًلعنوي تعنين ح خ ًالتفدقيا ًلعنويا نقن )

  ادي في هاً ًلنة مد ي ي:

 

ا
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 السلطة المختصة بالتصديق على التفاقيات؟  على  . هل تم عرض التفاقية  1

 نعن  □

 ال ✓

 . من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ 2

 ما س ًل زنًي ًلم قن

 . ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ 3

 ًلتصةيا   □

 أاا ًلع ن  □

 تنادي ًلتصةيا □

  ةن ًلتصةيا □

 ًلعن ًلنة : لن يتن  

 

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

 نعن  ✓

 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .  )نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

نصذذذذذ  ًلمذدة  ًأل ل  مع ًالتفذدقيذا أ اله وحمذديا  تح ذذذذذيع ويئذا ًلعمخ ل عدم يع وة ع تحةية فئدتهن  لكع قدن ع  -

 ( مع ًلعدن ع  هاً يتعدن  مع ًالتفدقيا.3ًلفئد  وم ال ًلمدة  نقن )ًلعمخ ًلعينو ً تمن  وع  

 . هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على التفاقيــة حــتى اآلن )سياسية، اقتصادية، اجتماعية... الخ(؟  5

 نعن □

 ال ✓

 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

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

 ال ✓

 ينا  تعةين هاه ًلتص نً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 . هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على التفاقية؟  7

 نعن □
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 ال ✓

 ضيح هاه ًفانًيً .ينا  ت )نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 . هل تم السترشاد بأحكام التفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ 8

 نعن  ✓

 ال □

 ينا  ويدع ًلنص ص ًلتي تن فيهد ًال تن دة.)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

مع ن تن ًال ذذتن ذذدة ومع ن م ًة هاه ًالتفدقيا في قدن ع ًلعمخ ًلعينو  ادصذذا في ًلفصذذخ ًلعد ذذن من   ف    -

 ( 20  – 19  – 18  – 17  – 16 -  15 –  13ًلعنًنً  ًل زًنيا  ادصا ًلعذنًنً  نقذن )

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

 نعن □

 ال ✓

 ينا  تحةية ن   ًلة ن ًلفني ًلمي  ل. )نعم(  * في حدلا ًفادوا ل

ــيق مم 10 ــيه  . هل تم التنس ــيا مم ما تقض ــحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمش منظمات أص

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟ 17المادة )

 نعن ✓

 ينا  ويدع نأو ًلمن مد  ًلتي تن ًلتن يا معهد.)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

  قين ل وتن خ ) ممم ا ًلعمدخ( .تن ًلتن يا مع ننفا قين ) ممم ا أصحدل ًلعمخ ( ن  

 

 الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير:   ❖

 إدارة التعاون الدولى 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

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

 

 * * * 
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 . دولة ليبيا10     

 

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها 

 بشأن بيئة العمل  1981( لسنة  13 اإلتفاقية العربية رقم ) -

 ادي في هاً ًلنة مد  –مع ة لا ليويد   1981 ( ل ذذنا 13 ح خ ًالتفدقيا ًلعنويا نقن ) صذذخ مكتل ًلعمخ ًلعنوي تعنين  

  ي ي:

 القسم األول

 بيانات عامة 

ــدقت بموجبه دولتكم الموقرة على التفاقية العربية رقم ) -1 ــريعي الذي صـ ــنة 13يرجى بيان النص التشـ   1981( لسـ

 بشأن بيئة العمل.

 ًلونلمدع (قنًن مؤتمن ًل عل ًلعدن ) 

ــارية التي لها عالقة بأحكام التفاقية، وأن أمكن التعرض   -2 ــريعية الســ ــوص التشــ يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصــ

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

  ًلمؤينا ًف عد د  ً تعمدخ تن ين   هع في 1982 ل نا 2 نقن  قدن ع -

 في  هع حمديا  تح يع ًلويئا .  2003ل نا   15قن  قدن ع ن -

 في  هع حمديا  تح يع ًلويئا .  2003ل نا    15ًلالئحا ًلتنفيايا ل عدن ع نقن   -

 و هع ًالمع ًلصند ي  ًل الما ًلعمدليا .  1976ل نا    93ًلعدن ع نقن  -

  و دع ًلعدن ع ًلصحي  1973ل نا    106ًلعدن ع نقن  -

 القد  ًلعمخ  الئحت  ًلتنفياياو دع    2010ل نا   12قدن ع نقن   -

 و هع ما س ًل الما  ًلصحا ًلمهنيا    2017ل نا   92قنًن  زين ًلعمخ نقن   -

ــديق عليها مم  -3 ــادق عليها قوة النفاذ بمجرد التصـ ــريعي الذي يعطي التفاقيات الدولية المصـ يرجى بيان النص التشـ

 لداخلية.بيان مرتبة التفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات ا

 تع  ا ة م ًة ًالتفدقيا ودلت نيعد  ًل يويا هي ندفا  ومانة صة ن ًلعدن ع .

ا مم  -4 هل تم التنـسيق مم منظمات أـصحاب األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين أعددادكم لهذا التقرير؟ وذلك تمـشيا

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.17أحكام المادة )

 نعم 

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

(   81تن منً  ا ًلنعدود   ًالتحدةً  ًلعمدليا وكتدل ًل ية مةين ًةًن  ًلتعد ع ًلة لي و زًن  ًلعمخ نقن ) ن   ن . 

  تن ًلنة مع وع  ًلنعدود   ًالتحدةً  .  2019/   8/  18وتدنيخ 
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 القسم الثاني 

 لسارية التي تغطي أحكام التفاقية التشريعات ا

   األوليالمـــادة  

 ت تزن كخ ة لا  نويا تصةق     هاه ًالتفدقيا: 

وحمديا  تح يع ويئا ًلعمخ  اعخ محيي  أكمن تن دنيا  ماليما ل عةنً  ًلو نيا ل عدم يعن  الك  فعد لجحكدن ًلعدما  ( أ)

 ًلمنص ص   يهد في هاه ًالتفدقيا.

وهد ل حة ة ًلعص ي ل ع ًمخ ًلمؤمن  في ويئا ًلعمخ م تعينا في الك ودلاونً   ًفمكدنيد   و ضع معديين ادصا   ( ب)

 ًلتي ي فنهد مكتل ًلعمخ ًلعنوي.

 يرجى بيان ما يلي:

 -ما هي األحكام التي أقرت في دولتكم الموقرة من أجل:  -

 حمديا  تح يع ويئا ًلعمخ. - أ

ًلمؤمن  في ويئا ًلعمخن  هخ يتن ًال ذذذتفدة  واونً  مكتل  ضذذذع معديين تتع ا ودلحة ة ًلعصذذذ ي ل ع ًمخ  -ل

 ًلعمخ ًلعنوي في الك؟ 

  ًلمؤينا ًف عد د  ً تعمدخ تن ين   هع في 1982 ل نا 2 نقن  قدن ع -

 في  هع حمديا  تح يع ًلويئا .  2003ل نا   15قدن ع نقن   -

 ًلويئا .في  هع حمديا  تح يع    2003ل نا    15ًلالئحا ًلتنفيايا ل عدن ع نقن   -

 و هع ًالمع ًلصند ي  ًل الما ًلعمدليا .  1976ل نا    93ًلعدن ع نقن  -

 و دع ًلعدن ع ًلصحي  1973ل نا    106ًلعدن ع نقن  -

 و دع  القد  ًلعمخ  الئحت  ًلتنفيايا .  2010ل نا   12قدن ع نقن   -

 المادة الثانية 

 يال ًاتيدن م ًقع مند وا فقدما ًلمن آ    يهد ضمدند: 

  مدخ هاه ًلمن آ  مع أايدن ًلويئا ًلماد ن  ألمدكع ًلعمخ.لحمديا  ( أ)

 لحمديا ًلا ًن  ًلويئا ًلعدما مع ًألايدن ًلتي تنان  ع هاه ًلمن آ .  (ل)

 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد قواعد يتم على اساسها اختيار موقم المنشآت بحيث تضمن: -1

 حمديا ًلعمدخ مع ًالايدن ًلماد ن . - أ

  ًلويئا ًلعدما مع أايدن ًلمن ه .حمديا ًلا ًن   -ل
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و هع حمديا  تح يع ويئا   2003ل نا    15مع ًلالئحا ًلتنفيايا ل عدن ع نقن    4ت اة ق ً ة منص ص   يهد ودلمدة  نقن  

 : 2003ل نا  15( مع ًلعدن ع نقن  51ل مدة  )   24ن   23ًلعمخ  ًلفعنتدع 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 بشأن حماية وتحسين بيئة العمل :  2003لسنة   15( من القانون رقم   51المادة  ) 

"     كذدفذا ًلاهذد  ًلماتصذذذذذا منً ذد  ًال توذدنً  ًلويئيذا  نذة  ضذذذذذع ماييذد  ًلم ذذذذذن  ذد  ًلمات فذا ومذد في الذك  

 ذآ  ًألاني  الك  م ذن  د  ًال ذكدع  ًلمنًفا  ًلم ًصذال   ًليدقا  ًلصذند ا  ًلزنً ا  ًل ذيدحا  نينهد مع ًلمن

 ودلعيدن ومد ي ي :

 ً ةًة ةنً د  ًلتدمين ًلويئي ل م ن  د  قوخ ًن دئهد  تعةيمهد لال تمدة . –أ  

منً د  ًلم ًصذفد   ًلمعديين ًلعيد ذيا ًلمعتمة   نة تصذمين  تنفيا  ت ذشيخ  صذيدنا ًلم ذن  د   ًلمن ذآ   مد في   –ل 

 حكمهد .

ايا ًلمتع عا ودلت  ج ًلاو قة يحةج  نة منًحخ تنفيا  ت ذيين ًلم ذن  د   ًلمن ذآ   ًتادا ًفانًيً  ًل قدئيا  ًلعال –ف 

 ًلمات فا .

 ً ةًة ونًمج ًلنصة  ًلنقدوا ًلويئيا  ً تمدةهد مع ًلهيئا . –ة  

يمهد تل   ً ةًة تعدنين ودل ضع ًلويئي ل م ن   أ  ًلمن ه   مةي ًاللتزًن ودلم ًصفد   ًلمعديين ًلعيد يا ًلويئيا  تعة -هذذذذذ 

 ًلهيئا منتيع في ًل نا .

 ً تحةًج مكتل م ئ خ  ع حمديا ًلويئا  ًايدن ًلهيئا والك     ًع يك ع هاً ًلمكتل ادضعد ال نًفهد مود ن  . –  

 : 2003لسنة  15( من القانون رقم  51للمادة )    24،   23والفقرتان  

 مع  نينهد ًلمصدنع ٕ ًقدما ًلمةع ًل كدنيا ٕ ًن دي ًلعمنًنين  ًلتاييي ودلتي ين ًلمتع عا ًلماييد  ةنً ا  -  23

 . ًلويئيا ًلصحيا ل ماييد  ًلالزما ل  ن ي ٕ ًتود هد ًلماييد  هاه  مع  الما ل تهكة   الك ًلمات فان ًلمن آ 

 يًألنًض ال تعمدال  ًلكدمخ يكفخ ًلت ضيح ومد ًلو ةيد  ومات ن ًلا و ًلم ح ينيا  ع ًلانًئي  ضع24 - 

 ةليال  لممدن ا لتك ع ًل كدنيا  ًلتامعد  ًلشدود   ًلزنً ا  ًألنًضي ًلن ي منديا ممخ لهد ًلمك نا ًلمنديا  تحةية

                          ن دي أو

 المادة الثالثة 

ًلضن نيا لحمديا  ينوشي  نة تقدما من آ  اةية  ًلتن يا ويع كدفا ًألاهز  ًلمعنيا ل تهكة مع ت ًفن ًل ن ي  ًأل س  

 ويئا ًلعمخ.

 يرجى بيان ما يلي:

 من هي الجهات التي يتم التنسيق فيما بينها حين إقامة المنشأة بهدف حماية بيئة العمل؟

 ًلاهد  ًلتي يتن ًلتن يا فيمد وينهد حيع تقدما ًلمن ه  وهةن حمديا ويئا ًلعمخ هي :
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ًلتاييي    – ًلصند ا   زًن     – زًن  ًالقتصدة    – زًن  ًلعمخ   ًلعدما ل ويئا    - زًن  ًلزنً ا    – زًن     – ًلهيئا 

 هيئا ًل الما ًل ينيا .   – زًن  ًلصحا  –ًلتاييي ًلعمنًني   –مص حا ًلم دحا 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 و هع حمديا  تح يع ويئا ًلعمخ . 2003ل نا  15مع ًلعدن ع نقن    51ًلمدة   −

 و هع ًالمع ًلصند ي .  93ل عدن ع نقن  15ًلمدة  نقن   −

 المادة الرابعة 

يال أع تت ًفن في أمدكع ًلعمخ ًل ن ي ًلصحيان ادصا مع حيج ًلن دفا  ًل الما مع ًلت  ج ودلع ًمخ ًلحيا ًلم ووا  

 لجمنً ن كدلانًمينن ًلحمد  ًلنً حا )ًلفين  د ( ًلفينيد   ًليفي يد . 

 يرجى بيان ما يلي:

 ما هي الشروط الصحية التي يجب توافرها في أماكن العمل لحمايته من الملوثات الحيوية؟

يتن   م ًصفد   معديين  هندك  ل ويئا  كالك  ًلعدما  ًلهيئا  قوخ  مع  ً ةًةهد  يتن  ًلحي يا  ل م  مد   ً تنًيد  ادصا  ت اة 

 وم ن   ًلالئحا ًال تن دةيا مع  زًن  ًلعمخ . تحةيةهد مع قوخ منكز ًلم ًصفد   ًلمعديين  تن  ضع ً تنًيد  

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 و هع حمديا  تح يع ويئا ًلعمخ .  2003ل نا    15( لالئحا ًلتنفيايا ل عدن ع نقن   3ًلمدة  )  −

 .  1976ل نا    74الئحا ًل الما نقن   −

 المادة الخامسة

ة لا  نويا ًلتهكة مع أع ًلع ًمخ ًليويعيا )ًلفيزيدئيا( ًلتدليا في أمدكع ًلعمخ ينوشي     ًلاهد  ًلماتصا في كخ  

 مالئما  ضمع ًلحة ة ًلم م ح وهد:

 ةناا ًلحنًن   ًلني وا ًلن ويا. -1

 ًلن ن  ًل  ع.  -2

 ًلته يا.  -3

 ًلضايج )ًلض ضدي(. -4

 ًف عد د  وهن ً هد. -5

 ًألم ًف وهن ً هد.  -6

 ًالنتادف )ًالهتزًز(.  -7

 ًلا و. ًلضشي  -8

 ًلشودن وهن ً  .  -9
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 يرجى بيان ما يلي:

ما هي اإلجراءات التــــــــي يتــــــــم اتخاذها في دولتكم الموقرة لبقاء عوامل التلوث الطبيعية )الفيزيائية( ضمن الحدود  

 المسموح بها في بيئة العمل؟ 

 ًلمعديين ًلعيد ذيا في ً ةًة ًلم ًصذفد   ًلمعديين  تت ل  ًلهيئا ًلعدما ل ويئا ًلتن ذيا مع ًلمنكز ًل يني ل م ًصذفد   

ًلعيد ذذذذيا في مادال  حمديا  تح ذذذذيع ًلويئا ن  تحةيمهد      ًألاص ًلم ًصذذذذفد  ًلمتع عا ودله ًي  ًلمدي  ًلتنوا  

  ًلض ضدي  ًال عد   ًلشاًي  تن ًلعمخ     ً ةًة الئحا ً تن دةيا مةنف فيهد ًلحة ة ًلم م ح وهد .

 بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.يرجى  •

و ذهع حمديا    2003ل ذنا    15لالئحا ًلتنفيايا ل عدن ع نقن   12 -  11 –  10 –  9 – 8  – 7 –  6ًلمدة  نقن  −

  تح يع ويئا ًلعمخ . 

 الئحا ًل الما  صحا ًلعمدخ .  1974ل نا   8قنًن  زين ًلعمخ نقن   −

الئحا والئحا ً ذتن دةيا مع قوخ ما س ًل الما  ًلصحا   يتن تحةيج ًل  1976ل ذنا   74الئحا ًل ذالما نقن   −

 ًلمهنيا .

 المادة السادسة 

يال حمديا ًلعدم يع  ويئا ًلعمخ مع أايدن ًلم ًة ًلكيميدئيا  تفد التهدن   ًي أكدن  مع ًلم ًة ًلص وا أ  ًل دئ ا أ   

 ًلشدزيان مع منً د   ةن تاد ز تنكيزهد ف  ويئا ًلعمخ ل حة ًلم م ح و . 

 يرجى بيان ما يلي:

 ما هي اإلجراءات المتبعة لبقاء الملوثات الكيميائية لبيئة العمل ضمن الحدود المسموح بها؟

تعمخ ًلهيئا ًلعدما ل ويئا  ًةًن  ًلتفتيش و زًن  ًلعمخ     ً ةًة فنق  مخ لمتدوعا كدفا ًال تنًيد  لوعدي ًلم  مد   

 وهد .  ًلكيميدئيا لويئا ًلعمخ ضمع ًلحة ة ًلم م ح

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 .  2010ل نا   34قنًن نئيس ًلهيئا ًلعدما ل ويئا نقن  -

مع ًلمفت ييع   582و هع ت ميا  ةة  2019( ل نا 20صةن ًلما س ًلنئد ي لحك ما ًل فدق ًل يني ًلعنًن نقن )  -

 ًلعمدلييع ًلتدوعيع ل زًن  ًلعمخ  ًلتههيخ. 

 السابعة المادة 

يال ًتادا ًفانًيً  ًلالزما ال توةًخ ًلم ًة ًأل ليا ًلصند يا ًلاين   ًلضدن  وم ًة أاني أقخ اينً  ضننً  

 ك مد أمكع الك. 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد نص تشريعي يعالج هذه المسألة؟  -

   نعن 
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 ال ✓

 يرجى بيان النص التشريعي الدال على ذلك.في حالة اإلجابة ب)نعم(،   •

و ذهع حمديا  تح ذيع ويئا ًلعمخ     ًلحة مع   2003ل ذنا   15مع لالئحا ًلتنفيايا ل عدن ع نقن   2نصذ  ًلمدة    −

 ً تعمدخ ًلم ًة ًال ليا ًلصند يا ًلاين   ًلضدن   ًلم دنكا في  ضع ًلايي ل حة مع آمدنهد .

 و دع ًالمع ًلصند ي .  93ل عدن ع نقن  72ًلمدة    −

 المادة الثامنة 

مخ     تحعيا ًلتالؤن ويع ًفن دع  ًآللا  ًلحة مع ًفنهدق  ًل عي ل حص خ     آال   معةً  ي هخ ينوشي ًلع

 ًلتعدمخ معهد وهقخ اهة ممكع.

 يرجى بيان ما يلي:

 ما مدى مراعاة التالؤم بين قدرات العامل واأللة التي يعمل عليها؟

ًلتعدقة مع  مع ًاخ ًلعمخ  هخ ه  مالئن لمهنت  ً  ال يوعد لن     ا ة ًلك ن ًليوي ًالوتةًئي ل عدمخ  كخ مع يتن  

 ًلعمخ ًلاو يزً ل  . 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 و دع  القد  ًلعمخ .  2010ل نا    12ل عدن ع نقن  37ًلمدة    −

 و دع ًالمع ًلصند ي .  93ل عدن ع نقن  8ًلمدة    −

 المادة التاسعة 

    تح يخ ًأل مدخ ًلية يا ًلماهة   ًلمنهعا تل  أ مدخ آليا ك مد أمكع الكن  نيي  أال يؤمن الك     ينوشي ًلعمخ 

 ًفنتدف  ق   ًلعمدلا. 

 يرجى بيان ما يلي:

 ما مدى السعي لتحويل األعمال اليدوية المرهقة إلى اعمال آلية؟   -1

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 المادة العاشرة 

 ال ًتادا ًفانًيً   ًل  دئخ ًلتي تضمع ل عدمخ ًال تعنًن ًلنف ي  ًالاتمد ي مع االخ:ي

لي ميا  ًفادزً    -1 لنًحاً  فضدفيان  ًلتعية وفتنً ً  لعمخً  ألقص  ل د د ً  لحةً  لي ميان  تحةيةً  لعمخً  تن ين  د د ً 

 ًأل و  يا  ًل ن يا. 

  ن  يضمع ل   ألفنًة أ نت  م ت ي معي ا مند ود. منح ًلعدمخ أانً  دةال يتند ل مع اهةه  تمكدندت -2

ت فين ًل كع ًلصحي ًلمند ل  ًلعنيل مع أمدكع ًلعمخ ل عدم يع   دئالتهنن ادصا في ًلمنديا ًلندئيا  ع ًلعمنًعن   -3

  تهميع   دئخ ًلنعخ ًلمند وا مع  تل  أمدكع ًلعمخ. 
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 ت فين ًلتشايا ًلصحيا في أمدكع ًلعمخ. -4

ي ًالاتمد ي  ًلعمخ     تح يع ًلعالقد  مد ويع ًلزمالي في ًلعمخ مع  مدخ  نؤ دي  مخ  ت ايع ًلعيدن ودلن د -5

  أصحدل أ مدخ.

 ًلعمخ     نفع ًلم ت ي ًلمعدفي ل عدم يعن  زيدة  ًل  ي ًل قدئي لةيهن وكدفا ًل  دئخ ًلتع يميا  ًفيضدحيا.  -6

 يرجى بيان ما يلي:

تضـمن السـتقرار النفسـي والجتماعي من خالل مراعاة المور المشـار إليها في  هل تتخذون اإلجراءات والوسـائل التي  

 المادة؟ 

   نعن 

 ال 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 ( . 13و دع  القد  ًلعمخ ًلمدة  نقن )   2010ل نا    12ًلعدن ع نقن  −

 ( . 30)و دع ًلضمدع ًالاتمد ي ًلمدة  نقن    1980ل نا    13ًلعدن ع نقن  −

 المادة الحادية عشرة 

 يعهة تل  أاهز  ًل الما  ًلصحا ًلمهنيا ًلعدما في كخ ة لا ومهدن ًف نًن     ويئا ًلعمخ. -1

تاً لن تت ًفن في ة لا معينا أاهز  ل  الما  ًلصحا ًلمهنيا ينوشي تحةًج أاهز  ادصا تت ل  مهدن ًف نًن       -2

 ويئا ًلعمخ.

 صن      تك يع ًلك ًةن ًلفنيا ًلمتاصصا وحمديا ويئا ًلعمخ.ينوشي ًلعمخ     ت ايع ًلتاص -3

 يرجى بيان ما يلي:

 ما هي الجهزة التي تشرف على بيئة العمل في دولتكم الموقرة؟  -1

  زًن  ًلعمخ / ًةًن  تفتيش ًلعمخ  ًل الما ًلمهنيا   −

 مكدتل ًالصحدح ًلويئي ومادلس ًلو ةيد  . −

 اهدز هيئا ًل الما ًل ينيا . −

 ًلهيئا ًلعدما ل ويئا / ًةًن  ًالصحدح ًلويئي / ًةًن  ًلتفتيش . −

 

 ما مدى السعي لتوفر التخصص للعاملين في حماية البيئة؟  -2

 ًلمعهة ًلعدلي ل  الما  ًلصحا ًلمهنيا / ق ن ًالصحدح ًلويئي  

 يمنح ًلمعهة ةو  ن تاصصي في مادخ ًالصحدح ًلويئي  

 صحدح ًلويئي  يمنح ًلمعهة ةو  ن  دلي في مادخ ًال •
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يتن تنفيا ة نً  تاصذذصذذيا في مادخ ًل ذذالما ًلمهنيا  كالك ويئا ًلعمخ مع االخ ًلاهد  ًلتدوعا ل زًن  ًلعمخ   •

  ًةًن  ًلتةنيل ودل زًن  .

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 و دع  القد  ًلعمخ .  2010ل نا    12ل عدن ع نقن  39ًلمدة    −

 و دع  القد  ًلعمخ .  2010ل نا    12ل عدن ع نقن  46ًلمدة    −

 قنًن ًن دي ًلمعهة ًلعدلي ل  الما  ًلصحا ًلمهنيا   −

 و دع حمديا  تح يع ويئا ًلعمخ / ًلفصخ ًل دةس    15ل عدن ع نقن  51ًلمدة   

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

   11/   2/  1التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

   9عدم التغطية التشريعية لحكم المادة  -

نظراا لعدم بيان النص   10/  8/   7/  6/  5/   4/  3لم يتسن للجنة التأكد من وجود تغطية تشريعية ألحكام المواد  -

 التشريعي المتعلق بالمواد المذكورة. 

 * * * 

 

 ية. جمهورية مصر العرب11

 

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها 

 بشأن بيئة العمل 1981( لسنة  13 اإلتفاقية العربية رقم ) -

 ادي  – مع امه نيا مصن ًلعنويا  1981 ( ل نا 13  صخ مكتل ًلعمخ ًلعنوي تعنين ح خ ًالتفدقيا ًلعنويا نقن )

 في ًلنة مد ي ي: 

 القسم األول

 بيانات عامة 

( لســـــنة  13التشـــــريعي الذي صـــــدقت بموجبه دولتكم الموقرة على التفاقية العربية رقم )يرجى بيان النص   -1

 بشأن بيئة العمل.  1981

ًلتي تنص     أع " ت تزن ًلة لا ودالتفدقيد   ًلعه ة  ًلم ًميا    2014مع ًلة ذذذت ن ًلمصذذذنو لعدن   93ًلمدة    -

 ًلعدن ع وعة ن نهد  فعد  لج ضد  ًلمعنن  ".ًلة ليا لحع ق ًالن دع ًلتي تصةق   يهد مصن  تصوح لهد ق   
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يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصـوص التشـريعية السـارية التي لها عالقة بأحكام التفاقية، وأن أمكن التعرض   -2

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

ل ذذذذذنذا    211ن قنًن نقن    231حتي مذدة     202دمس مع مذدة   ًلكتذدل ًلاذ  2003ل ذذذذذنذا    12قذدن ع ًلعمذخ نقن   -

و ذهع حة ة ًألمدع  ًال ذتنًيد   ًالحتيديد  ًلالزما لةني ًلمادين ًلفيزيدئيا  ًلميكدنيكيا  ًلوي ل ايا    2003

  ًلكيميدئيا  تهميع ويئا ًلعمخ.

ــادق عليها قوة ال -3 ــريعي الذي يعطي التفاقيات الدولية المص ــديق عليها  يرجى بيان النص التش نفاذ بمجرد التص

 مم بيان مرتبة التفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

 مع ًلة ت ن ًلمصنو  وا ًف دن  ًليهد . 93ًلمدة    -

ـهل تم التنســـــيق مم منظـمات أصــــــحاب األعـمال والعـمال في دولتكم الموقرة حين أعـددادكم لـهذا التقرير؟ وذـلك   -4

ا مم أحكام الما  ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.17دة )تمشيا

 نعم ✓

 ل ✓

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

 من مد  ًلعمدخ  -

 ًالتحدة ًلعدن لنعدود   مدخ مصن 

 من مد  أصحدل ًلعمخ -

 ًتحدة ًلصند د  ًلمصنيا

 ًالتحدة ًلعدن ل شنن ًلتادنيا 

 القسم الثاني 

 التشريعات السارية التي تغطي أحكام التفاقية 

 األولي  المـــادة  

 ت تزن كخ ة لا  نويا تصةق     هاه ًالتفدقيا: 

وحمديا  تح يع ويئا ًلعمخ  اعخ محيي  أكمن تن دنيا  ماليما ل عةنً  ًلو نيا ل عدم يعن  الك  فعد لجحكدن ًلعدما  ( أ)

 ًلمنص ص   يهد في هاه ًالتفدقيا.

معديين ادصا وهد ل حة ة ًلعص ي ل ع ًمخ ًلمؤمن  في ويئا ًلعمخ م تعينا في الك ودلاونً   ًفمكدنيد   و ضع   ( ب)

 ًلتي ي فنهد مكتل ًلعمخ ًلعنوي.

 يرجى بيان ما يلي:

 -ما هي األحكام التي أقرت في دولتكم الموقرة من أجل:  -

 حمديا  تح يع ويئا ًلعمخ. - أ
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ًلعصذذذ ي ل ع ًمخ ًلمؤمن  في ويئا ًلعمخن  هخ يتن ًال ذذذتفدة  واونً  مكتل  ضذذذع معديين تتع ا ودلحة ة   -ل

 ًلعمخ ًلعنوي في الك؟ 

فيمد يتع ا وحمديا  تح ذيع ويئا ًلعمخ ًالحكدن ًلتي أقن  مع قوخ ًلة لا لحمديا  تح ذيع ويئا ًلعمخ قدن ع  - أ

 ًلكتدل ًلادمس ًلودل ًلمدلج و هع تهميع ويئا ًلعمخ.  2003( ل نا  12)

و ذذذهع حة ة    2003ل ذذذنا    211د يتع ا و ضذذذع معديين ل ع ًمخ ًلمؤمن      ويئا ًلعمخ ًلعنًن نقن  فيم -ل

ًألمدع  ًال ذذذذتنًيد   ًالحتيديد  ًلالزما لةني ًلمادين ل فيزيدئيا  ًلميكدنيكيا  ًلوي ل ايا  ًلكيميدئيا  

  ًل  ويا  تهميع ويئا ًلعمخ.

 المادة الثانية 

 دما ًلمن آ    يهد ضمدند: يال ًاتيدن م ًقع مند وا فق

 لحمديا  مدخ هاه ًلمن آ  مع أايدن ًلويئا ًلماد ن  ألمدكع ًلعمخ. ( أ)

 لحمديا ًلا ًن  ًلويئا ًلعدما مع ًألايدن ًلتي تنان  ع هاه ًلمن آ .  (ل)

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد قواعد يتم على اساسها اختيار موقم المنشآت بحيث تضمن: -1

 ًالايدن ًلماد ن .حمديا ًلعمدخ مع  - 

 حمديا ًلا ًن  ًلويئا ًلعدما مع أايدن ًلمن ه . -ج

تحنص ًلذة لذا     تذهميع ويئذا ًلعمذخ مع االخ حمذديذا ًلعمذدخ مع ًلتعن  ل مهع ًلاين   كذالذك حمذديذا ًلا ًن   -

يا ًلعصذذ ي   ًلويئا ًلعدما  ت فين   ذذدئخ ًل ذذالما  ًلصذذحا ًلمهنيا  تدميع ويئا ًلعمخ في أمدكع ًلعمخ لت فين ًلحمد

 ل عمدخ.

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 212 -  211 –  210 –  209  – 208  –  204ًلم ًة أنقدن  

 المادة الثالثة 

ينوشي  نة تقدما من آ  اةية  ًلتن يا ويع كدفا ًألاهز  ًلمعنيا ل تهكة مع ت ًفن ًل ن ي  ًأل س ًلضن نيا لحمديا  

 ويئا ًلعمخ.

 يلي:يرجى بيان ما  

 من هي الجهات التي يتم التنسيق فيما بينها حين إقامة المنشأة بهدف حماية بيئة العمل؟  -

ًلاهد  ًلتي يتن ًلتن يا ويع كدفا ًألاهز  ًلمعنيا ل تهكة مع ت ًفن ًل ن ي  ًأل س ًلضن نيا لحمديا ويئا ًلعمخ   -

ًلمهنيا / ًلكهنودي / ًف كدع /  وع  ًلاهد  اً    هي ًلصحا / ًلحمديا ًلمةنيا و زًن  ًلةًا يا / ًل الما  ًلصحا  

 ًلص ا ودلن دي نف  . 
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 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

ًلتي تنص     أع " ت ذكخ لانا مح يا     م ذت ي كخ مع   2003ل ذنا    12مع قدن ع ًلعمخ نقن   207ًلمدة    -

ًلعدئما   ي  ذئ ع ًف ذكدع  ًلع ي ًلعدم ا  ًلهان   ًلصذحا  ًلمنكز  ًلمةينا  ًلحي  الك مع ممم ي ًألاهز   

  ًلكهنودي  ًلويئا ودل حةً  ًلمح يا " .

 المادة الرابعة 

يال أع تت ًفن في أمدكع ًلعمخ ًل ن ي ًلصحيان ادصا مع حيج ًلن دفا  ًل الما مع ًلت  ج ودلع ًمخ ًلحيا ًلم ووا  

   د ( ًلفينيد   ًليفي يد . لجمنً ن كدلانًمينن ًلحمد  ًلنً حا )ًلفين

 يرجى بيان ما يلي:

 ما هي الشروط الصحية التي يجب توافرها في أماكن العمل لحمايته من الملوثات الحيوية؟ -

 يال ت ًفن  ةة مع ًل ن ي ًلصحيا في أمدكع ًلعمخ لحمديتهد مع ًلم  مد  ًلحي يا أهمهد مد ي ي :

 ًلعمخ الكت دن ًلمادين ًلمهنيا  ًل قديا منهد. ًلتفتيش ًلة نو ًلي مي في أمدكع  -

 قيدن يويل ًلمن ه  وفحص  كد و ًلعمدخ ًلمنضيا  معنفا  القتهد ون   ًلعمخ. -

  ضع ن دن ادص ل تيهين  ًلتععين  معدلاا ًلما فد   ًلنفديد  ًلوي ل ايا.  -

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 عمخ.مع قدن ع ًل  219 –  210ًلمدة   

و ذذذذهع حة ة ًألمدع  ًال ذذذذتنًيد   ًالحتيديد  ًالزما لةني    2003ل ذذذذنا    211مع ًلعنًن نقن  33ًلمدة   

 ًلمادين ًلفيزيدئيا  ًلميكدنيكيا  ًلوي ل ايا  ًلكيميدئيا  تدميع ويئا ًلعمخ.

 المادة الخامسة

ًليويعيا )ًلفيزيدئيا( ًلتدليا في أمدكع ًلعمخ ينوشي     ًلاهد  ًلماتصا في كخ ة لا  نويا ًلتهكة مع أع ًلع ًمخ  

 مالئما  ضمع ًلحة ة ًلم م ح وهد:

 ةناا ًلحنًن   ًلني وا ًلن ويا. -1

 ًلن ن  ًل  ع.  -2

 ًلته يا.  -3

 ًلضايج )ًلض ضدي(. -4

 ًف عد د  وهن ً هد. -5

 ًألم ًف وهن ً هد.  -6

 ًالنتادف )ًالهتزًز(.  -7

 ًلضشي ًلا و.  -8

 ًلشودن وهن ً  .  -9
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 يلي:يرجى بيان ما  

ما هي اإلجراءات التــــــــــــي يتــــــــــــم اتخاذها في دولتكم الموقرة لبقاء عوامل التلوث الطبيعية )الفيزيائية( ضمن   -

 الحدود المسموح بها في بيئة العمل؟ 

تع ن ًلة لا ودتادا ًفانًيً  ًالزما لوعدي   ًمخ ًلت  ج ًليويعيا )ًلفيزيدئيا( ضذذذمع ًلحة ة ًلم ذذذم ح وهد في ويئا  

مخ مع االخ ًلزًن ًلمن ذه  و ا ة اهدز ًل ذالما  ًلصذحا ًلمهنيا   مخ قيد ذد  ن ًلتفتيش ًلحك مي ًلة نو     ًلع

 ًلمن ه   ًتادا ًفانًيً  ًلعدن نيا  ًل قدئيا ًلالزما.

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

و ذذهع تحةية ًلمن ذذه  ًلتي ت تزن وإن ذذدي أاهز     2003ل ذذنا    134مع قدن ع ًلعمخ  ًلعنًن نقن   227ن   219مدة   

  يفيا  لادع ل  ذذالما  ًلصذذحا ًلمهنيا  تهميع ويئا ًلعمخ  ًلاهد  ًلتي تت لي ًلتةنيل  ًلع ً ة ًلتي تتوع في هاً  

 ًل هع.

 المادة السادسة 

أكدن  مع ًلم ًة ًلص وا أ  ًل دئ ا أ   يال حمديا ًلعدم يع  ويئا ًلعمخ مع أايدن ًلم ًة ًلكيميدئيا  تفد التهدن   ًي  

 ًلشدزيان مع منً د   ةن تاد ز تنكيزهد ف  ويئا ًلعمخ ل حة ًلم م ح و . 

 يرجى بيان ما يلي:

 ما هي اإلجراءات المتبعة لبقاء الملوثات الكيميائية لبيئة العمل ضمن الحدود المسموح بها؟ -1

 مادين ًلم  مد  ًلكيميدئيا لويئا ًلعمخ  الك مع االخ : تتاا ًلة لا ًفانًيً  ًلالزما ل حة مع 

متدوعا ًال تنًيد  ًلفنيا ًلادصا وإةًن  ًلم ًة ًلاين   ًلتي ت تاةن في ًلعم يد  ًفنتدايا  ت ةًة ويدند  ًل الما  -

 ًلادصا وهد. 

 ًلمزمنا  تتادا  وحج  ن ن ًلعمخ  ًأل ودل ًلتي تؤةو ًل  ح ًةج ا يما  تصدود  ًلعمخ  ًالمنً  ًلمهنيا   -

 ًفانًيً   ًلت صيد  ًلالزما كمنعهد أ  ًلحة مع تكنًنهد. 

ت فين أاهز  قيدس ًلمادين  ًلم  مد  في ويئا ًلعمخ  ادصا ًلفيزيدئيا  ًلكيميدئيا  ًلوي ل ايا  ًلميكدنيكيا ل تهكة مع   -

 ميدوعا ًلمن آ  ل م ت يد   ًلمعديين ًألمنا.  

 لدالة على ذلك.يرجى بيان النصوص التشريعية ا •

ًل ذذذدوا    2003ل ذذذنا   211 ًلعنًن    2003ل ذذذنا    134مع قدن ع ًلعمخ  ًلعنًن    227ن    219ن   211مدة   

 ًف دن  تليهمد.

 المادة السابعة 

يال ًتادا ًفانًيً  ًلالزما ال توةًخ ًلم ًة ًأل ليا ًلصند يا ًلاين   ًلضدن  وم ًة أاني أقخ اينً  ضننً  

 ك مد أمكع الك. 
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 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد نص تشريعي يعالج هذه المسألة؟  -

 نعن  ✓

 ال 

 يرجى بيان النص التشريعي الدال على ذلك.في حالة اإلجابة ب)نعم(،   •

 مع قدن ع ًلعمخ  215 –  211مدة   

 المادة الثامنة 

آال   معةً  ي هخ ينوشي ًلعمخ     تحعيا ًلتالؤن ويع ًفن دع  ًآللا  ًلحة مع ًفنهدق  ًل عي ل حص خ      

 ًلتعدمخ معهد وهقخ اهة ممكع.

 يرجى بيان ما يلي:

 ما مدى مراعاة التالؤم بين قدرات العامل واأللة التي يعمل عليها؟ -1

تحنص ًلحك ما      ضع  يد ا ل تةنيل تعمخ     تةنيل ًلعمدخ     أحةج ًآلال  في ًلمهع ًلمات فا  الك  

 ًلما س ًأل    لتنميا ًلم ًنة ًلو نيا.  فعد  ل  يد د  ًلتي يضعهد 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

    أع " ي ذكخ ًلما س ًأل    لتنميا ًلم ًنة ًلو ذنيا  يصذةن وتحةية ًاتصذدصذدت   ن دن ًلعمخ   132نصذ  ًلمدة   

ا   ضذذع ونندمج ق مي لتنميتهد  و  قنًن مع نئيس ًلامه نيا  يت ل  ن ذذن ًل ذذيد ذذا ًلع ميا لتاييي ًلتنميا ًلو ذذني

  ً تاةًمهد ًال تاةًن ًألممخ ودلتن يا مع ًل زًنً   ًلاهد  ًلماتصا.

 المادة التاسعة 

ينوشي ًلعمخ     تح يخ ًأل مدخ ًلية يا ًلماهة   ًلمنهعا تل  أ مدخ آليا ك مد أمكع الكن  نيي  أال يؤمن الك     

 ًفنتدف  ق   ًلعمدلا. 

 يلي:يرجى بيان ما  

 ما مدى السعي لتحويل األعمال اليدوية المرهقة إلى اعمال آلية؟   -1

 يتن  ضع  يد د  ًلتةنيل لت مخ تةنيل ًلعمدخ ودأل مدخ ًلية يا ًلماهة      ًآلال  لضمدع أفضخ تنتدايا ل عمدلا. 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

    أع " ي ذذكخ ًلما س ًأل    لتنميا ًلم ًنة ًلو ذذنيا  يصذذةن وتحةية ًاتصذذدصذذدت    132نصذذ  ًلمدة    •

ًن مع نئيس ًلامه نيا  يت ل  ن ذذن ًل ذذيد ذذا ًلع ميا لتاييي ًلتنميا ًلو ذذنيا   ضذذع  ن دن ًلعمخ و  قن

 ونندمج ق مي لتنحيتهد  ً تاةًمهد ًال تاةًن ًألممخ ودلتن يا مع ًل زًنً   ًلاهد  ًلماتصا.

 

 



88 
 

 المادة العاشرة 

  ًالاتمد ي مع االخ:يال ًتادا ًفانًيً   ًل  دئخ ًلتي تضمع ل عدمخ ًال تعنًن ًلنف ي 

لي ميا  ًفادزً    -1 لنًحاً  فضدفيان  ًلتعية وفتنً ً  لعمخً  ألقص  ل د د ً  لحةً  لي ميان  تحةيةً  لعمخً  تن ين  د د ً 

 ًأل و  يا  ًل ن يا. 

 منح ًلعدمخ أانً  دةال يتند ل مع اهةه  تمكدندت ن  يضمع ل   ألفنًة أ نت  م ت ي معي ا مند ود.  -2

ي ًلمند ل  ًلعنيل مع أمدكع ًلعمخ ل عدم يع   دئالتهنن ادصا في ًلمنديا ًلندئيا  ع ًلعمنًعن  ت فين ًل كع ًلصح -3

  تهميع   دئخ ًلنعخ ًلمند وا مع  تل  أمدكع ًلعمخ. 

 ت فين ًلتشايا ًلصحيا في أمدكع ًلعمخ. -4

مع  مدخ  نؤ دي  مخ  ت ايع ًلعيدن ودلن دي ًالاتمد ي  ًلعمخ     تح يع ًلعالقد  مد ويع ًلزمالي في ًلعمخ   -5

  أصحدل أ مدخ.

 ًلعمخ     نفع ًلم ت ي ًلمعدفي ل عدم يعن  زيدة  ًل  ي ًل قدئي لةيهن وكدفا ًل  دئخ ًلتع يميا  ًفيضدحيا.  -6

 يرجى بيان ما يلي:

هل تتخذون اإلجراءات والوســـائل التي تضـــمن الســـتقرار النفســـي والجتماعي من خالل مراعاة المور  -1

 إليها في المادة؟ المشار  

 نعن  ✓

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 مع قدن ع ًلعمخ.  222 –  221  – 220م ًة أنقدن  

و ذذذذذهع تحذةيذة ًلمنذديا ًلوعيذة   ع ًلعمنًع  ت ذذذذذتنًيذد     2003ل ذذذذذنذا    200قنًن  زين ًلع ي ًلعذدم ذا نقن  

و ذذهع تحةية ًلحة    2003ل ذذنا    215 ًلعنًن نقن  م ًصذذفد  م ذذدكع ًلعمدخ  تعييع أصذذندن ًليعدن ل عمدخ 

 ًألةني ل اةمد  ًالاتمد يا  ًلمعدفيا     م ت ي ًلمن ه .

 و هع تن ين ًلن ديا ًليويا ل عمدخ.  2003ل نا    180 ًلعنًن نقن 

 المادة الحادية عشرة 

 ويئا ًلعمخ.يعهة تل  أاهز  ًل الما  ًلصحا ًلمهنيا ًلعدما في كخ ة لا ومهدن ًف نًن      -1

تاً لن تت ًفن في ة لا معينا أاهز  ل  الما  ًلصحا ًلمهنيا ينوشي تحةًج أاهز  ادصا تت ل  مهدن ًف نًن       -2

 ويئا ًلعمخ.

 ينوشي ًلعمخ     ت ايع ًلتاصصن      تك يع ًلك ًةن ًلفنيا ًلمتاصصا وحمديا ويئا ًلعمخ. -3

 يرجى بيان ما يلي:

 ويئا ًلعمخ في ة لتكن ًلم قن ؟  مد هي ًالاهز  ًلتي ت نن     -1
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ًألاهز  ًلتي ت ذذذذنن     ويئا ًلعمخ  زًن  ًلع ي ًلعدم ا ممم ا في ًفةًن  ًلمنكزيا ل  ذذذذالما  ًلصذذذذحا ًلمهنيا  

  تهميع ويئا ًلعمخ.

 مد مةي ًل عي لت فن ًلتاصص ل عدم يع في حمديا ًلويئا؟  -2

    أع يت ًفن و  مفت ذي ًلعمخ  ًلمؤهال  ًلع ميا    تحنص ًلة لا     ت ةًة اهدز متاصذص ل تفتيش في كخ من ذه  

 ًلاونً  ًلع ميا ًلالزما في مادال  ًليل  ًلهنة ا  ًلع  ن  نينهد كمد تحنص     ت يديهن ًلة نً  ًلتةنيويا  

 لنفع كفدي  مفت ي ًلعمخ في ًلمن آ .

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 لعمخ.مع قدن ع ً  225 –  224ًلمدة   

و ذهع تحةية ًلمن ذآ  ًلتي ت تزن وإن ذدي أاهز    يفيا  لادع    2003ل ذنا    134قنًن  زين ًلع ي ًلعدم ا نقن  

 ل  الما  ًلصحا ًلمهنيا  تهميع ويئا ًلعمخ  ًلاهد  ًلتي تت لي ًلتةنيل  ًلع ً ة ًلتي تتوع في هاً ًل هع.

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

   3/  1التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

 .  8عدم التغطية التشريعية لحكم المادة  -

من التفاقية نظراا   11/  10/  9/   7/  6/  5/   4/  2لم يتسن للجنة التأكد من وجود تغطية تشريعية ألحكام المواد  -

 لعدم ادراج نصوص الحكام الدالة على ذلك.  

 * * * 

 

 ربية.  المملكة المغ12

 

 اإلتفاقيات غير الُمصادق عليها

 بشأن الخدمات الجتماعية العمالية  1983 ( لعام 16 اإلتفاقية العربية رقم ) -

 ادي في ًلنة   –مع ًلمم كا ًلمشنويا   1983 ( ل ذنا   16  صذخ مكتل ًلعمخ ًلعنوي تعنين ح خ ًالتفدقيا ًلعنويا نقن )

 مد ي ي:

 على السلطة المختصة بالتصديق على التفاقيات؟    هل تم عرض التفاقية -1

  نعن 

 ال 

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟  -2
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: ًل  يا ًلما خ لهد حا ًلتصةيا     ًالتفدقيد  يوعد ألحكدن ًلة ت ن ًلمشنوي هي ًل  يا ًلتنفيايا  ًل  يا   الجواب

 ًلت نيعيا. 

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟  -3

  أاا ًلع ن 

 ًلتصةيا 

 تنادي ًلتصةيا 

  ةن ًلتصةيا 

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

  نعن 

   في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجي تحديد هذه الصعوبات:* 

ال ي اة مد يعدو هد في  ًلت ذذذنيع ًل يني    19    12     9وعة ةنً ذذذا تمكدنيا ًلتصذذذةيا     هاه ًالتفدقيان تويع أع ًلم ًة  

ودألحكدن ًلتي تفن      ًلمعد ال  تيادة ق ذن ل اةمد  ًالاتمد يا ل عمدخن  تن ذدي صذنة ق    ًلادنو و  ًلعمخن  ًلمتع عا

 لهاً ًلشن ن  ت فين ًل كعن  ًلنعخن  ًلن ديا ًليويان  وندي ًلمةًنسن  م ت صن.

 . الخ(؟  هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على التفاقيــة حــتى اآلن )اجتماعية، سياسية، اقتصادية .. -5

  نعن 

 ال 

 يناي تحةية هاه ًلصع ود .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 يصعل في ًل ق  ًلنًهع ًيادة ًلونيد  ًلتحتيا ًلمنص ص   يهد في أحكدن ًالتفدقيا .

 تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سابقة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على التفاقية مستقبال؟    هناكهل  -6

  نعن 

 ال 

 يناي تعةين هاه ًلتص نً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على التفاقية؟   -7

 ال 

 ح هاه ًفانًيً .يناي ت ضي)نعم(،  ل اإلجابة* في حدلا  

 يتم السترشاد باألحكام الواردة فى التفاقية، عند تعديل تشريعاتكم المتعلقة بموضوع التفاقية؟  هل -8

  نعن 

 ال 



91 
 

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

  نعن 

 ال 

 يناي تحةية ن   ًلة ن ًلفني ًلمي  ل.)نعم(  * في حدلا ًفادوا ل

هل تم التنســيق مم منظمات أصــحاب األعمال والعمال فى بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تماشــيا مم ما تقتضــيه    -10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟ 17المادة )

 نعن 

 ًألكمن تمميال     نم اف ًلتعنين.لعة تن تيال  ًلمن مد  ًلمهنيا ل م ش يع  ًلعمدخ   الجواب : 

 مةينيا ًل شخ و زًن  ًل شخ  ًفةمدف ًلمهنيالجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير:   ❖

 2019 : التاريخ ❖

 dt@emploi.gov.ma:   ًلونية ًفلكتن ني ❖

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 اللجنة التغلب على الصعوبات التي تحول دون التصديق على التفاقية . أخذ العلم بما جاء في الرد، وتأمل 

  

 * * * 

 

 .  الجمهورية اإلسالمية الموريتانية13 

 

 اإلتفاقيات غير الُمصادق عليها

 بشأن بيئة العمل 1981 ( لعام 13 اإلتفاقية العربية رقم ) -

مع ًلامه نيا ًف ذالميا ًلم نيتدنيا   1981 ( ل ذنا   13  صذخ مكتل ًلعمخ ًلعنوي تعنين ح خ ًالتفدقيا ًلعنويا نقن )

  ادي في ًلنة مد ي ي: –

 نعن تن ًلعن    ي ًل  يا ًلماتصا   -1

 ًل  يا ًلماتصا هي ًلونلمدع   -2

 ًفانًيً  ًلمتاا   هي أاا ًلع ن  -3

 ال ت اة صع ود  تح خ ة ع ًلتصةيا   ي ًالتفدقيا   -4

 ًلصع ود  ًلتي تح خ ة ع ًلمصدةقا   ي هاه ًالتفدقيا : -5
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مع ًهن ًلصذذذذذع وذد  ًلتي تح خ ة ع ًلمصذذذذذدةقذا   ي هذاه ًالتفذدقيذا هي : ي خ ًفانًيً  ًالةًنيذا  ًلعذدن نيذا  

 ًلمتوع ةًاخ ًلو ة.

ًلتش ل   ي هاه ًلصذذذذع ود  هي  محد لا ت ذذذذهيخ ينيعا ًلتصذذذذةيا أو ًلتصذذذذ نً  ًلتي لةيند مع ًاخ  -6

 ًفانًيً  ًلمتاا  مع ًاخ ًلتصةيا   ي  تتفدقيد  ًلعمخ ًلعنويا .

 نعن تن ًالاا وإانًيً  ًلالزما مع ًاخ ت هيخ ًلتصةيا   ي هاه ًالتفدقيا . -7

ًاا ًلع ن  ً ال ودالتفدقيا كمنح ا ً لي   حيج تن  ن   هاه ًالتفدقيا   ي ًل ذ يا ًلماتصذا ودلتصذةيا مع ًاخ 

دن نيذا مع ًلفنقذدي  كمذد ًع ًالةًن  ًلماتصذذذذذا وذدلمعذديين تعكن   ي ةنً ذذذذذا هذاه ًالتفذدقيذا  ةنً ذذذذذا معمعذا  قذ

 .  ًالاتمد ييع

 هخ تن ًال تن دة وهحكدن ًالتفدقيا في ت نيعدتكن ًلمتع عا ودلم ض  ؟  -8

 نيعند ًل يني ًلمتع ا وم ض   ًالتفدقيا.تن ًال تن دة وهحكدن ًالتفدقيا في ت   نعن  □

ًلمصذدةق    62و ذدع ويئا ًلعمخ  ودالتفدقيا  ًلة ليا ل  ذشخ نقن   13لعة تن ًال ذتن ذدة وهحكدن ًالتفدقيا  ًلعنويا نقن  

 3ًلمتع عا وهحكدن ًل ذذالما في قيد  ًلصذذند ا  ًلوندي ن حيج نصذذ  هاه ًالتفدقيا في ًلمدة     1963  يهد   ذذنا 

 ًع يال ًحتنًن تيويعد  ًل الما في ويئا ًلعمخ اص صد ًلتي تتع ا و الما ًلعمدخ في  قيد  ًلوندي . منهد   ي

ًلمتضذمع مة نا ًل ذشخ ًلاو يحيخ ًلي   2004ي لي    06صذدةن وتدنيخ    017-2004كمد ًال ذتن ذدة قدن ع نقن  

ع  قيد  ًلصذذذةية  قيد   وع  ًلمعننً  ًلميوعا لهاه ًلمة نا واصذذذ ص ًلصذذذحا  ًل ذذذالما في قيد  ًلمعدة

 2وتذدنيخ    10.300ًلمعذةخ وذدلمعنن نقن    1954ي لي     19وتذدنخ    5253ًلونذدي ..... حيذج نص ًلمعنن نقن  

 ًلمت ا ودالانًي  ًلعدما  ل صحا  ًل الما ًلمهنيا في اميع ًن ً  ًلمؤ  د .  1955يندين  

ادصذا في مد يتع ا ودلن دفا   ذالما مع  حيج ينص هاً ًلمعنن   ي  وع   ًفانًيً  ًلالزما في ويئا ًلعمخ  

 ًلت  ج ًلويئي ًلمحيي ودلعمدخ   ًلته يا   ًلضايج  ًلشودن..... ادصا في قيد  ًلمعدةع  ًلوندي .

  425ًلمتضذمع مة نا ًل ذشخ يحيخ في  ًلمدة     2004ي لي    06ًلصذدةن وتدنيخ    017-2004كمد ًلعدن ع نقن  

 يا ل صحا   ًل الما.  في ًلفصخ ًلمدني    ي ًن دي لانا فن

نعن نننذل في ة ن فني مع قوذخ من مذا ًلعمذخ ًلعنويذا مع ًاذخ تعزيز قذةنً  ًلفنقذدي ًالاتمذد ييع في ميذةًع    -9 

 ًلصحا  ًل الما ًلمهنيا في ويئا ًلعمخ مع االخ تن ين  ن د  تةنيويا في هاً ًلمادخ .

عمذخ ًلعنويذا وذدفةًن  ًلعذدمذا ل عمذخ  في ًلعذدهن  مع قوذخ تك يع ًين ًةنً  ًلمعذديين ًلذة ليذا  ًلعنويذا   ي معذديين ًل

 اونًي مع من ما ًلعمخ ًلعنوي .

تن  ًلت ذد ن مع ًلمنكزيد  ًلنعدويا ل عمدخ  ًصذحدل ًلعمخ واصذ ص هاه ًالتفدقيا  حيج  تم  مالح تهن    -10

نو لةنً ذا هاه ًالتفدقيا    ي ًع كخ ً  اخ ًالتفدقيا م ا ة  في ت ذنيعند ًل يني لاً يال ً يدي ًل ق  ًلضذن 

 ةنً ا م ض  يا مع ًاخ ًلمصدةقا   يهد ً   ي ًالقخ ًلمصدةقا   ي ازي منهد .
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 ًلاها ًفةًنيا ًلتي ت ل  ت ةًة هاً ًلتعنين:   ❖

 ًةنً  ت نيعد  ًلعمخ  ًلح ًن ًالاتمد ي ودالةًن  ًلعدما ل عمخ  ❖

 2019 .09 .10ًلتدنيخ: ................... ❖

 mustaph1992@hotmail.com: ًلونية ًفلكتن ني

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

أخذ العلم بما جاء في الرد ، وتأمل اللجنة اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول دون التصديق  

 على التفاقية .  

 * * * 

 

 .  الجمهورية اليمنية14   

 

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها 

 المهني بشأن التوجيه والتدريب  1977 ( لعام 9 اإلتفاقية العربية رقم ) -

 ادي في ًلنة   –مع ًلامه نيا ًليمنيا   1977 ( ل ذذنا 9  صذذخ مكتل ًلعمخ ًلعنوي تعنين ح خ ًالتفدقيا ًلعنويا نقن )

 مد ي ي:

 ًلع ن ًأل خ 

 ويدند   دما 

  1977( ل ذذذنا  9ينا  ويدع ًلنص ًلت ذذذنيعي ًلاو صذذذةق  وم او  ة لتكن ًلم قن      ًالتفدقيا ًلعنويا نقن ) -1

 ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني.و هع  

 ن . 1988تن ًلمصدةقا     ًالتفدقيا ة ع تحف  في ًلعدن   

ينا  تنفدق أنقدن  ت ًنيخ ًلنصذذذ ص ًلت ذذذنيعيا ًل ذذذدنيا ًلتي لهد  القا وهحكدن ًالتفدقيان  أع أمكع ًلتعن    -2

 ًلخ(.  –ًل  ًئح   –ل تيويا ًلعم ي لت ك ًلنص ص ًلت نيعيا )ًلعنًنً  ًل زًنيا  

  ًلادص ودلتع ين ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني.  2006ل عدن    23ًلعدن ع نقن  

 ( لعدن  360ًلعنًن ًلامه نو نقن )ن و دع ًلالئحا ًلتن يميا ل زًن  ًلتع ين ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني.2002 

 ( لعدن 29ًلعنًن ًلامه نو نقن )ن و دع قدن ع صنة ق تنميا ًلمهدنً .2009 

 ن و دع ك يد  ًلماتمع.1996( لعدن 5ن )ًلعنًن ًلامه نو نق 

ينا  ويدع ًلنص ًلت ذذنيعي ًلاو يعيي ًالتفدقيد  ًلة ليا ًلمصذذدةق   يهد ق   ًلنفدا ومانة ًلتصذذةيا   يهد مع  -3

 ويدع منتوا ًالتفدقيد  ًلمصدةق   يهد ودلن وا ل ت نيعد  ًلةًا يا.

mailto:mustaph1992@hotmail.com
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 ( ة ذذذذت ن ًلامه نيا ًليمنيا حيج نصذذذذ 92ًلمدة )  س ًلن ًل     ًلمعدهةً   ًالتفدقيد   يصذذذذدةق ما 

ًل ذذيد ذذيا  ًالقتصذذدةيا ًلة ليا اً  ًليدوع ًلعدن أيد  كدع  ذذك هد أ  م ذذت ًهد ادصذذا ت ك ًلمتع عا ودلةفد  أ   

ًلتحدلن أ  ًلصذذذ ح  ًل ذذذ ن أ  تعةيخ ًلحة ة أ  ًلتي يتنتل   يهد ًلتزًمد  مدليا     ًلة لا أ  ًلتي يحتدف  

 دن ع. تنفياهد تل  تصةًن ق

 ( مع ة ذذذت ن ًلامه نيا ًليمنيا حيج تصذذذ  مع ضذذذمع ًاتصذذذدصذذذد   12( ًلفعن  )119ًلمدة )  نئيس

 ًلامه نيا "تصةًن قنًن ًلمصدةقا     ًلمعدهةً   ًالتفدقيد  ًلتي ي ًفا   يهد ما س ًلن ًل".  

 (  مع ة ذت ن ًلامه نيا ًليمنيا حيج تضذمن   13( ًلفعن  )119ًلمدة )  يت ل  نئيس ًلامه نيا مع ضذمع

وعة م ًفعا ما س ًل زنًي  ًاتصدصدت  " ًلمصدةقا     ًالتفدقيد  ًلتي ال تحتدف تل  تصةيا ما س ًلن ًل  

." 

هخ تن ًلتن ذيا مع من مد  أصذحدل ًأل مدخ  ًلعمدخ في ة لتكن ًلم قن  حيع أ اةًةكن لهاً ًلتعنين؟  الك تم ذيد    -4

 ( مع ن دن ًتفدقيد   ت صيد  ًلعمخ ًلعنويا.17مع أحكدن ًلمدة  )

 نعن  ✓

 معهد.في حدلا ًفادوا ل)نعن(ن يناي اكن ًلمن مد  ًلتي تن ًلتن يا  

 ًتحدة ًلشنن ًلتادنيا  ًلصند يا .  

 ًلع ن ًلمدني 

 ًلت نيعد  ًل دنيا ًلتي تشيي أحكدن ًالتفدقيا

 ًلمدة  ًأل ل  

 ينا  ويدع مد ي ي:

 أهةًن ًلتةنيل ًلمهني في ة لتكن ًلم قن ؟   •

 يهةن ًلتع ين ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني في ًلامه نيا ًليمنيا ًل :

 ت وي متي ود   م يا ًلتنميا ًل دم ا  ًحتيداد    ق ًلعمخ مع ًلعمدلا ًل ينيا.ت ةًة ك ًةن فنيا   -1

ًالنتعذدي وذدلكفذدي  ًلفنيذا  ًلمهنيذا ل عمذدلذا ًليمنيذا في ًلتعذدمذخ مع ًلتعنيذد  ًلحذةيمذا وهذةن زيذدة  ًلعذةنً  ًفنتذدايذا    -2

 قتصدة ًل يني. ًلاةميا ل من آ  ال يمد ًلصشين   ًألصشن منهد  ًف هدن في ًلنه   ودال

تن يخ موةأ م دنكا ًلعيد د  ًالقتصدةيا ) دنن ادصن مات ي(  ًلماتمع ًلمةني في تاييي  تم يخ  تةًن    -3

  تي ين  تنفيا ونًمج ًلتع ين ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني.

تع ين  ت  ذيع  ذوكا مؤ ذ ذد  ًلتع ين ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني     ًلم ذت ي ًل يني  تن يع مادال   أنمدي ًل -4

ًلفني  ًلتذةنيذل ًلمهني ومذد ينفع مع كفذدي  ًلع ي ًلعذدم ذا ًليمنيذا  يعزز مع فنص ًلت ذذذذذشيذخ  يحذة مع ًلويذدلذا  

  ًلفعن.
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تن ذذيخ قين ًلعمخ  ًل  ي وداللتزًن وع ً ة ًلصذذحا  ًل ذذالما ًلمهنيا  ًلمحدف ا     ًلونيا في ًلمؤ ذذ ذذد    -5

 ًلتع يميا  ًلتةنيويا  م ًقع ًلعمخ  ًفنتدف.

ًلعمخ     تعزيز ًلعالقا ويع ًلمؤ  د  ًلتع يميا  ًلتةنيويا  م ًقع ًلعمخ  ًفنتدف ومد ياةن تهيئا ماناد    -6

 ًلتع ين ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني ل حيد  ًلعم يا  يعزز مع فنص حص لهن     ًلعمخ.

 ي لموةأ ًلتع ن مةي ًلحيد  في تي ين ًلتع ين ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني في مات ن ًلمادال  ًلمهنيا  تن ذيخ ًل  -7

 أ  دي مات ن  نًئح ًلع ي ًلعدم ا.

 تفعيخ ة ن ًلعيد  ًلادص  ًأله ي في مادخ ًلتع ين ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني. -8

 ت فين ًلتع ين ًلفني  فنص ًلتةنيل ًلمهني ل منأ   ومد يتند ل  قةنًتهد  ي هن في تنميا مهدنًتهد. -9

 يا ًلةًلا     الك.ينا  ويدع ًلنص ص ًلت نيع •

   ( ًلتي تضذذذذذمنذ  ًهذةًن ًلتع ين  4 ًلاذدص وذدلتع ين ًلفني  ًلتذةنيذل ًلمهني مذدة  )  2006ل عذدن    23ًلعذدن ع نقن

 ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني ودلامه نيا ًليمنيا.

   تي ين  ًلاو وهةن ًل  تنفيا  ذذذذيد ذذذذا  ت اهد  ًلامه نيا ًليمنيا في 2001ل عدن    46ًلعنًن ًلامه نو نقن

  تعزيز ًلتع ين ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني  ًلاو وم او  تن ًن دي  زًن  ًلتع ين ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني.

  ( لعدن 5( مع قدن ع ك يد  ًلماتمع نقن )4ًلمدة  نقن )ن  ًلتي نصذذذ      " تهةن ك يد  ًلماتمع تل   1996

 تحعيا مد ي ي :

 مع ًلع ي ًلو نيا اً  ًلكفديً  ًلتعنيا  ًلفنيا  ًلمهنيا. ت ةًة ك ًةن مت  يا لتهميع متي ود  ًلتنميا  -1

 تن يخ موةأ م دنكا ًلماتمع في ن ن ًلتع ين.  -2

 تن دي ن دن تع يمي يتميز ودلمن نا  ًلتكين مع ًلتعنيد  ًلحةيما  مؤ نً    ق ًلعمخ. -3

 ًف هدن في تن يي ًلتةنيل  ًلتههيخ لالنتفد  ودلم ت ي ًلع مي  ًلمهدنو". -4

  ن2014يايا ًل ينيا ل تع ين ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني ًال تنًت 

  فونًين   27-23ًلمنععة في صنعدي االخ ًلفتن  ماناد  ًلمؤتمن ًل يني ًلعدن  ل تع ين ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني

1999 . 

 ًلمدة  ًلمدنيا

  ي ل ماتمع.كفدلا حنيا ًلفنة في ًاتيدن ن دي  ًلتع يمي  ًلمهنين ضمع أهةًن ًلنم  ًالقتصدةو  ًالاتمد

 ًلمدة  ًلمدلما

تتدحا ًلفنصذا أمدن ًلفنة ل حصذ خ     ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني ًلمند ذويع ل  ي ًخ فتن  ًف ةًة لحيدت  ًلعم يا  

  وعةهد.

 ينا  ويدع ًلنص ص ًلت نيعيا ًلةًلا     الك. •
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   ًلفنة ل حصذذذ خ     ًلت اي   ًلتةنيل  هندك ًلكمين مع ًلنصذذذ ص ًلت ذذذنيعيا ًلتي تؤكة     ًتدحا ًلفنصذذذا ًمدن

ن  الئحتذ  ًلتنفيذايذا  ًلذاو اذدي في 2006( ل ذذذذذنذا  23ًلمهني تتممذخ في قذدن ع ًلتع ين ًلفني  ًلتذةنيذل ًلمهني نقن )

 ن  ًلتي نص     :2006( ل نا  23( مع ًلعدن ع نقن )4( مع ًلمدة )9ن8ن7ن6ن4ن3ن2ًلفعنً  )

لفنيذا  ًلمهنيذا ل عمذدلذا ًليمنيذا في ًلتعذدمذخ مع ًلتعنيذد  ًلحذةيمذا وهذةن زيذدة   ( : ًالنتعذدي وذدلكفذدي  2ًًلفعن  نقن )

 ًلعةنً  ًفنتدايا  ًلاةميا ل من آ  ال يمد ًلصشين   ًألصشن منهد  ًف هدن في ًلنه   ودالقتصدة ًل يني.

لمةني في تاييي  ( : تن ذيخ موةأ م ذدنكا ًلعيد د  ًالقتصذدةيا ) دنن ادصن مات ي(  ًلماتمع 3ًًلفعن  نقن )

  تم يخ  تةًن   تي ين  تنفيا ونًمج ًلتع ين ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني.

( : ت  ذذيع  ذذوكا مؤ ذذ ذذد  ًلتع ين ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني     ًلم ذذت ي ًل يني  تن يع مادال   4ًلفعن  نقن )

عزز مع فنص ًلت ذذذذذشيذخ  يحذة   أنمذدي ًلتع ين ًلفني  ًلتذةنيذل ًلمهني ومذد ينفع مع كفذدي  ًلع ي ًلعذدم ذا ًلمنيذا  ي

 مع ًلويدلا  ًلفعن.

( : ًلعمخ     تعزيز ًلعالقا ويع ًلمؤ ذذ ذذد  ًلتع يميا  ًلتةنيويا  م ًقع ًلعمخ  ًفنتدف ومد ياةن  6ًلفعن  نقن )

 تهيئا ماناد  ًلتع ين ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني ل حيد  ًلعم يا  يعزز مع فنص حص لهن     ًلعمخ.

تي ين ًلتع ين ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني في مات ن ًلمادال  ًلمهنيا  تن ذذذيخ ًل  ي لموةأ ًلتع ن  ( : 7ًلفعن  نقن )

 مةي ًلحيد  في أ  دي مات ن  نًئح ًلع ي ًلعدم ا.

 ( : تفعيخ ة ن ًلعيد  ًلادص  ًأله ي في مادخ ًلتع ين ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني.8ًلفعن  نقن )

ني  فنص ًلتذةنيذل ًلمهني ل منأ   ومذد يتنذد ذذذذذل  قذةنًتهذد  ي ذذذذذهن في تنميذا  ( : ت فين ًلتع ين ًلف9ًلفعن  نقن )

 مهدنًتهد.

 (  ل ذذذنا  23( مع ًلعدن ع نقن )11مدة )ن  ًلتي حةة  م ذذذت يد  ًلتع ين ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني ًلتي تعةمهد  2006

 ًلمؤ  د  ًلتع يميا  ًلتةنيويا     ًلنح  ًلتدلي:

 ًلم ت ي ًلفني.  -ًلم ت ي ًلمهني. -ًلمدهن.  ًلم ت ي   -م ت ي محة ة ًلمهدن   

 (  ل ذذذنا  23( مع ًلعدن ع نقن )17مدة )ن ًلتي نصذذذ      " تتك ع أنمدي ًلتع ين ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني مع 2006

 ًلتع ين نين ًلن دمي". -ًآلتي: ًلتع ين ًلن دمي.  

ن  ًلتي نصذذ      " تع ن  2006( ل ذذنا 23( مع ًلودل ًلمدمع ًالحكدن ًلعدما  ًلاتدميا ل عدن ع نقن)43مدة  )

ًل زًن  ودلتن ذيا مع ًلاهد  اً  ًلعالقا ودلت اي   ًفن ذدة ًلمهني ل ت  يا وههميا هاً ًلن   مع ًلتع ين  تهمينه  

 .في ًلحيد  ًلعدما  نفع مكدنا ًلم تحعيع و  مع أوندي ًلماتمع"

   ًلتدوعا ل زًن  ًلتع ين ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني.الئحا ًلعو خ  ًلت ايخ في ًلمؤ  د  ًلتةنيويا 

   ةليخ ًلاةمد  ًلتةنيويا 

   تمدنً  تحةية ًلمي خ ًلمهنيا ً 
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   ايي ًالن دة ًلمهني  ًلتةنيل ًلمهني  ًلم دنكا ًلماتمعيا   ًلادصا ودلنز خ ًل  مةًنس ًلتع ين ًأل د ي

  ًلمدن و. 

 ًلم ًة مع ًلمدة  ًلنًوعا ًل  ًلمدة  ًل دوعا 

   ويدع مد ي ي:ينا

 أهةًن  يد ا ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني  مةو م ًيمتهد مع ًل ن ن ًلمح يا؟  •

تع ن  ذيد ذا ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني     ًل ذعي لتحعيا ًلعةية مع ًألهةًن ًل ينيا ل امه نيا ًليمنيا  ًلتي   -

   تن يع ًلتةنيل  ت ويا ًحتيداد   تتضذذذذمع ت فين ًلعمدلا ًلمؤه ا  ًلمةنوا  ًل ذذذذعي ل حة مع ًلويدلا  ًلعمخ  

لادنل ممخ   ذذذ ق ًلعمخ ًلمح ي  ًفق يمي   فعد  لهاً فاميع ًلايي  ًال ذذذتنًتيايد  ًل ينيا نصذذذ  في هاً ً

 ًال تنًتيايا ًل ينيا  

  ل تع ين ًلفني  ًلتةنيل  ًيضذد  ًلايي ًل ذن يا ل زًن  ًلتع ين ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني  اميعهد تهةن ًل  ً ذتعنًي 

 ًل ًقع ًلمح ي   ضع ًل يد د  ًلمالئما ل ت اي   ًلتةنيل ًلمهني.

 هخ يتن ًلتن يا في هاً ًلصةة مع من مد  أصحدل  من مد  ًلعمدخ ًألكمن تمميال ؟  •

 نعن √

 ًلم ًة مع ًلمدة  ًلمدمنا ًل  ًلمدة  ًلنًوعا   ن  

 ينا  ويدع مد ي ي:

ن  9ًل ذيد ذا ًلادصذا ودلت اي   ًلتةنيل ًلمهني ًلتي تشيي أحكدن ًلم ًة )ًلنصذ ص ًلت ذنيعيا ًلتي تحةة أهةًن   •

 .) 14ن  13ن  12ن  11 ن10

 (  ل ذذنا  23( مع قدن ع نقن)4ًلمدة )ن  ًلتي تضذذمن  ًالهةًن ًلعدما ل تع ين ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني في 2006

 ًلامه نيا ًليمنيا.

 (  ل ذذذذنا  23( مع ًلعدن ع نقن)12( ًلفعن  )6ًلمدة )ن  ًلتي وين  ًلمهدن ًلتي تت ل  ًل زًن  ممدن ذذذذتهد 2006

( " ًلتن ذذذيا مع ًلاهد  ًلمعنيا ودلعيد  ًلتنو و مع االخ تنميا ًلم ًنة ًلو ذذذنيا ومد 12حيج ادي في ًلفعن  )

يكفذخ تعزيز ًلتنًوي ويع ن ذدن ًلتع ين ًلفني  ًلتذةنيل ًلمهني مع اهذا  ويع ًلتع ين ًلعذدن  ًلاذدمعي مع اهذا أاني  

 .فيادة ًلت ًزع  ًلتكدمخ ًلمي  ل  فعد  الحتيداد  ًلتنميا"

ن  ًلتي نصذ      : تت ل  ًلمادلس ًال ذت ذدنيا تعةين ًال ذت ذدنً   2006( ل ذنا  23( مع ًلعدن ع نقن)9ًلمدة  ) •

 ًالاتصذذذدصذذذد    ًالقتنًحد  ًلادصذذذا و ذذذيد ذذذا ًلتع ين ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني  تحةة ًلالئحا ًلتنفيايا ًلمهدن  

 ًلتفصي يا ًلتي تع ن وهد.

ن و ذذدع ًلالئحا ًلتن يميا ل زًن  ًلتع ين ًلفني ًلتي  2002( ل ذذنا  360( مع ًلعنًن ًلامه نو نقن )24ًلمدة  ) •

  ة ن  أهميا ومادال   ًلتعنين ًل  ي ن ذذن تل  ًلمهني "تهةن ل ت اي  ًلعدما تضذذمن      ًن ذذدي ًفةًن  
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 ويع  الك لهدن ًلتنميا ًل ذذذدم ا ةيم ما  ضذذذمدع ًلماتمعد   تي ين تنميا في ًلمهني ًلفني  ًلتةنيل ًلتع ين 

 ًلعنًنن  صذذذدنعي ًلحك ميا  ًلاهد  ًلعمخ ًلعدن  أصذذذحدل ًلتع ين  منًحخ  يالل ًلماتمع  فئد  أ  ذذذدي

 ًلاصذذذذ ص ًلمهدن   ا       تت ل  ًلم ذذذذتهةفيعن ويع تلي   ًالنتمدي ًلمهني مفدهين ًلعمخ  تعزيز  ننس

 -:ًلتدليا  ًالاتصدصد 

 لكدفا تنفياهد  متدوعا ًلمهنيا ًلمهني  ًلتنويا  ًفن ذذذدة ًلت اي  ألن ذذذيا ًلتنفيايا  ًلونًمج ًلايي ت ةًة 1-

 ًلعنًنن صند  ًلعمخن أصحدل ًأل ن ن  ًلمدن ون ًأل د ي ًلتع ين  مع يالل ًلم تهةفا  ًلفئد  ًلاهد 

 -:     ت مخ  وحيج ًألاني ًل زًن   ًلمؤ  د  ومؤ  د   ًلم تحعيع ًلتحدقهد ًلمت قع ًلعمنيا ًلفئد 

  ًلتةنيل ًلفني ًلتع ين  أهميا مفدهين   ًلت ذنيعيا لتعزيز ًلحك ميا ًلاهد  في ًلعنًن لصذدنعي تمعيفيا ونًمج - أ

 .ًلتنميا ًل دم ا في ًلمهني

  ًلتةنيل ًلفني ًلتع ين  في ًال ذذتممدن أهميا  مزًيد تويع ًلادص  ًلعيد  ًلعمخ ألصذذحدل تمعيفيا ونًمج - ل

 .هاً ًلمادخ في ًلعمخ   ق أن يا  ع ًف الميا  ًلن نً   ت ةًة ًلة نيد  ًلمهنين

 و ذذهنهد ًلتعييميا ًلتعدنين  نفع  ًفن ذذدة ًلمهني ًلت اي  أن ذذيا  تنفيا تاييي في ًل زًن   مكدتل متدوعا 2-

 .تقنًنهد وعة تنفياهد  متدوعا  ًلتص نً  وتي ينهد ًلمعتنحد   ت ةًة

 ًلتنفيايا  ًلونًمج ًلايي ل انيايعن  ت ةًة ًلمتدحا ًلت ذذشيخ  فنص م ًقع  ع ًلت ضذذيحيا ًألةلا ت ةًة 3-

 .ًلاًتي ًلت شيخ  م دنيع ًلصشين   ًلم دنيع ًلادصا وتنفيا  ًلمهدنً  ًلمعدنن فك دوهن 

 .تقنًنهد ًلمهنيا  متدوعا  ًلتنويا  ًفن دة ل ت اي  ًلمن ما  ًل  ًئح ًلت نيعد  ًقتنًح 4-

  ًفن ذدةً  ًلتع يميا م ًةهد ًلمهنيا  ت ةًة  ًلتنويا ًلمهني ودلت اي  ًلادصذا ًلمندهج  تي ين ت ةًة متدوعا 5-

 .ًلعالقا ً ا ًلحك ميا ًلاهد  مع ودلتن يا تقنًنهد وعة     تنفياهد  ًف نًن لهد ًلالزما  ًألةلا

 في م ذذدنكتهن  وههميا ًلادص ًلعمخ  ًلعيد  أصذذحدل تعنين تل  ًلهدةفا  ًلت اي  ًلت  يا ونًمج ت ةًة 6-

 .ًلعالقا اً  ًلعدما ًفةًنً  مع ودلتن يا ًلتع يميا  ًلتةنيويا ًلعم يا منًحخ مات ن

 ًلفني ًلتع ين  ماناد  مع ً ذتمنًن ًلت ًصذخ لضذمدع ًلالزما ًآلليد   ت ةًة ويدند  قد ة    تي ين تن ذدي 7-

 .ةًا يد   ادنايد   ًلعمخ   ق في تي نهن   منًحخ  م هن   م ًقع لهن  قد ة  ويدند   تن دي ًلمهني  ًلتةنيل

  كاً ًلعدن  ًلتع ين  مندهج في ًلمهنيا  تةمداهد ًلتنويا مندهج  تي ين ف ةًة ًلتنفيايا  ًلونًمج ًلايي ًقتنًح 8-

  زًن   ودلتن ذيا مع  تعييمهد تنفياهد  متدوعا ًأل ذد ذي ًلتع ين  مع ًلنهدئيا ليالل ًلمنًحخ ًلمهني ًلت اي  ونًمج

 . ًلتع ين  ًلتنويا

  ًلم ذدنيع ًلت ذشيخ  فنص  ع م ًقع ويدند  ق ً ة  تي ين  تن ذدي ًلمحدف د  في ًل زًن   مكدتل متدوعا 9-

  ًفةًنً  ًلعدما ًلاهد  مع ودلتن ذيا  نهد ًلت ضذيحيا ن ذدةً  ًف  ت ةًة ًألةلا ًلاًتي  ًلت ذشيخ ًلصذشين  

 .و هنهد ًلة نيا ًلتعدنين  نفع ًلعالقا اً 



99 
 

 ًلت اي  ونًمج أمدن  تعيين  و ذذذهع تي ينهد ًلمعتنحد   نفع  تعييمهد ًلمهنيا ًلتنويا ونًمج تنفيا متدوعا 10-

 .ًلعالقا اً  ًلعدما ًفةًنً  مع ودلتن يا تقنًنهد وعة تنفياهد تي ينهد  متدوعا  ًقتنًح ًلعدما ًلمهني

 قوخ مع وهد تك ن ًلتي أ   ًلعنًنً  ًلندفا   ًلع ًنيع ومعتضذ  أ    يفتهد يويعا تعتضذيهد أاني مهدن  أو 11-

 .ًل زًن   قيدة  

 ( لعذدن  5( مع قذدن ع ك يذد  ًلماتمع نقن )4ًلمذدة  نقن )لك يذد   ن  ًلتي نصذذذذذ      ًالهذةًن ًلعذدمذا  1996

 ًلماتمع.

كمد تع ن ًلحك ما و ضذع ًاليدن ًل يني ل مؤهال   ًلاو يحةة ًلكفديد  ًلفنيا  ًلم ذميد   يويعا ًلتاصذصذد    -

 ت حيذةهذد كمذد تع ن  زًن  ًلاذةمذا ًلمذةنيذا  زًن  ًل ذذذذذئ ع ًالاتمذد يذا  ًلعمذخ  كذاً   زًن  ًلتاييي  ًلتعذد ع  

ي  ًلشنن ًلتادنيا وإانًي ًلم ذذ حد   ًلةنً ذذد   ً ةًة ًلتعدنين  ًلة لي   زًن  ًلتع ين ًلفني   ًلتةنيل ًلمهن

ومد يتع ا ودلويدلا  تنكزهد  ن ذذذوتهد  كاً ًلتاصذذذصذذذد  ًلتي أصذذذوح  نًكةه  ةنً ذذذا ًلمتشينً  لت فين هاه  

 ًلمع  مد  ًمدن ًالفنًة مع ًاخ تحةية م دنهن ًلمهني .

  تعزيز     ًلماتمع وذدلذة ن ًلذاو يمكع أع ت عوذ  ًلمنأ   كمذد ًع  زًن  ًلتع ين ًلفني  ًلتذةنيذل ًلمهني ت ذذذذذعي ًل -

ًليمنيا  في ةفع  ا ا ًلتنميان  وههميا ت فين فنص تةنيويا متكدفئا مع أقنًنهد مع ًلاك ن.  الك مع االخ ًن ذذدي  

ًلعذدمذا    قيذد  اذدص وتع ين  تذةنيذل  ًلفتذد  مك ع مع ًةًنتيع  ذدمتيع ًفةًن  ًلعذدمذا  تع ين  تذةنيذل ًلفتذد   ًفةًن  

 ل م دنكا ًلماتمعيا  كاً ًن دي ًفةًن  ًلعدما ل ت اي   ًفن دة ًلمهني تدوع  لعيد    ق ًلعمخ.  

 (ل ذذنا23( ن ًلودل ًلمدني مع قدن ع نقن)13( ًلفعن  )6ًلمدة  نقن )ن  ًلتي نصذذ      : تت ل  ًل زًن   2006

دالت   تاصذصذدت   م ذت يدت   تي ين مةاالت   ن ذن  تاييي  تةًن  ًلتع ين ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني ومات ن ما

 مانادت  ومد ي وي ًحتيداد   متي ود  ًلتنميا ًل ذذدم ا   ذذ ق ًلعمخ مح يد   ادنايد  مع ًلم ًنة ًلو ذذنيا  ومد 

يت ًفا مع ًل ذيد ذد  ًلعدما ل ة لا  تت ل       ا  ًلاصذ ص ممدن ذا ًلمهدن منهد: ًلتن ذيا مع ًلاهد  ًلمعنيا  

و و مع االخ تنميا ًلم ًنة ًلو ذنيا ومد يكفخ تعزيز ًلتنًوي ويع ن دن ًلتع ين ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني  ودلعيد  ًلتن

 مع اها  ويع ًلتع ين ًلعدن  ًلادمعي مع اها أاني فيادة ًلت ًزع  ًلتكدمخ ًلمي  ل  فعد  الحتيداد  ًلتنميا.

 عًلم ًة مع ًلمدة  ًلادم ا   ن  ًل  ًلمدة  ًلمدلما  ًلع ن 

 ينا  ويدع مد ي ي: 

ن  16ًألحكدن ًلت نيعيا ًلتي تحةة أهةًن ًل يد ا ًلادصا ودلت اي   ًلتةنيل ًلمهني ًلتي تشيي أحكدن ًلم ًة )  •

 (. 23ن 22ن 21ن 20ن  19ن  18 ن17

 (ل نا 46ًلعنًن ًلامه نو نقن )ن ًلاو تضمع ًلت كيخ ًل زًنو  ًلاو نص     أع تن ه  زًن   2001

ًلتع ين ًلهني  ًلتةنيل ًلمهني تنفا  يد ا  ت اهد  ًلة لا في تي ين ًلتع ين ًلفني  ًلتةنيل  ت م   زًن   

 ًلمهني. 
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 ( ل نا  23قدن ع نقن)ن و دع ًلتع ين ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني مد  نة في  يشيي مد ادي أ اله في  ًلم ًة  2006

 (7ن6ن5)

 ( ل ذنا  29( مع قدن ع نقن)4( ًلفعن  )5ًلمدة  نقن )ن و ذدع صذنة ق تنميا ًلمهدنً   ًلتي نصذ  مع 2009

 ًلم دنكا ًلفد  ا في تم يخ مهدنً  ًلع ي ًلعدم ا ًليمنيا " ضمع مهدن صنة ق تنميا ًلمهدنً      "

 ( لعذدن  5( مع قذدن ع ك يذد  ًلماتمع نقن )4ًلمذدة  نقن )ن  ًلتي نصذذذذذ      ًالهذةًن ًلعذدمذا لك يذد   1996

 ًلماتمع.

ي ًلامه نيا ًليمنيا  ق ًنيع  زًن  ًلتع ين ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني  ًال ذذتنًتيايا ًل ينيا ل تع ين   تكفخ ًلع ًنيع ف -

ًلفني  ًلتذةنيذل ًلمهني ت فين ًلتذةنيذل  ًلت ايذ  ًلمهني لكذخ نًنذل فيذ   تضذذذذذع  زًن  ًلتع ين ًلفني  ًلتذةنيذل  

هنيا  ًلتعنيا  ك يد  ًلماتمع  ذذن يد  تع ن  ًلمهني أ ذذس  معديين ًلعو خ لاللتحدق وكدفا ًلمؤ ذذ ذذد  ًلتةنيويا ًلم

 ًل زًن  وتعةين اةمد  ًالن دة  ًلت اي  ًلمهني و كخ م تمن ود تاةًن  

ًلنز خ ًلميةًني ًل  ًلمةًنس  كاً ًلماتمع ً   ع ينيا ًل  ذذذدئخ ًف الميا  ًلتن يايا ل  صذذذ خ ًل  ًكون  ةة ممكع 

تةنيل ًلمهني وع  مع ًالمتيذدزً  منهذد ت فين ًل ذذذذذكع ًلةًا ي  ًلتشذايا  مع ًلم ذذذذذتهذةفيع  ت فن  زًن  ًلتع ين ًلفني  ًل

لجفنًة ًلعدةميع ل تةنيل مع محدف د  وعيةه كمد يتن ت قيع ًلعع ة مع أصحدل ًلعمخ ودلن وا لونًمج ًلت ما  ًلمهنيا  وع  

 ًلونًمج ًلتةنيويا ًلعصين  ً  ونًمج ًلتةنيل ًلتعد ني .

 عًلمدة  ًلنًوعا  ًلع ن 

تتاا كخ ة لا  ضذذذذ  ًفانًيً  ًلتن يميا ًلكفي ا وضذذذذمدع فد  يا تيويا أحكدن ًلعدن ع ًلم ذذذذدن تلي  في ًلمدة   

 ًلادم ا   ن  مع هاه ًالتفدقيا.

 ينا  ويدع مد ي ي:

 هخ ت اة تانًيً  تن يميا تكفخ تيويا أحكدن ًلعدن ع ًلادص ودلت اي   ًلتةنيل ًلمهني؟   •

 نعن √ 

 في حدلا ًفادوا ل)نعن( ينا  اكن ًفانًيً  ًلم دن تليهد. •

    يكفخ قدن ع ًلتع ين ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني  الئحت  ًلتنفيايا  مد ينوما  نهمد مع ًن ما  تع يمد   ًيضذد

 يميذا ل زًن  ًلتع ين ًلفني في ًليمع تنفيذا ًلتذةنيذل  ًلت ايذ  ًلمهني مع االخ مؤ ذذذذذ ذذذذذد   ًلالئحذا ًلتن

 مكدتل ًل زًن  ودلمحدف د   ق ذن ًالن ذدة  ًلت اي  فيهد  ًلمن ذةيع ًلمهنييع في معدهة ًل زًن  ضذمع  

 ًلايي ًل ن يا لهد.

 ود  ًلتنميا مع ًلع ي ًلو ذذنيا  قدن ع ك يد  ًلماتمع ًلاو يهةن ًل  ً ةًة ك ًةن مت  ذذيا لتدميع متي 

 اً  ًلكفديً  ًلتعنيا  ًلفنيا  ًلمهنيا.
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 ًلمدة  ًلادم ا  ًلع ن ع

 تعمخ كخ ة لا  ض      تحعيا ًلتكدمخ ًلعنوي في مادخ  يد د  ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني.

 ينا  ويدع مد ي ي:

 ألاني ًلمعنيا     ًلم ت و ًلعنوي.مةو تنًوي  يد د  ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني في و ةكن مع ًلاهد  ً •

تنوي ًليمع  القذد  مع ًلعذةيذة مع ًلذة خ ًلعنويذا في ماذدخ ًلت ايذ   ًلتذةنيذل ًلمهني مع االخ توذدةخ ًلاونً   

 ًلم تنكا  م دنكتهد في ًلعةية مع ًلمنتةيد   ًلم تعيد  ًلعنويا ً  مع االخ ًلمودةنً  ًلمندئيا.

 ًالتفدقيد   ًلونًمج ًلتنفيايا مع  ةة مع ًلاهد  ًلمند ن  في ًلة خ ًلعنويا. يتن تعزيز الك وت قيع  ةة مع 

 ًلمدة  ًل دة ا  ًلع ن ع

تعمخ كخ ة لا  ضذذ      تودةخ ًلمع  مد  ح خ  ذذيد ذذد  ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني  ع ًلينيا ًلمندئين   ع 

 ينيا من ما ًلعمخ ًلعنويا.

 ينا  ويدع مد ي ي:

توعذا لتوذدةخ ًلمع  مذد  ح خ  ذذذذذيذد ذذذذذد  ًلت ايذ   ًلتذةنيذل ًلمهني مع وع  ًلذة خ  مذد هي ًفانًيً  ًلم •

 ًلعنويا.

تتوع ًلحك ما ًليمنيا  ذذيد ذذا ًلم ذذدنكد  في ًلمنتةيد  ًلادصذذا ومن ما ًلعمخ ًلعنويا  ًلة ليا   ت ذذدنك في 

ت ذع   ون  زًن  ًلتع ين  ًاتمد د   زنًي ًلتع ين ًلفني  ًلتةنيل ًلمهني   زنًي ًلعمخ ًلعنل كمد ًع ًلحك ما 

ًلفني  ًلتذةنيذل ًلمهني  ًل زًنً  اً  ًلعالقذا ًل   عذة ًالتفذدقيذد  ًلمنذدئيذا مع ًلذة خ ًلعنويذا في ماذدخ توذدةخ  

ًلمع  مذد  ح خ مذد ياص ًلت ايذ   ًلتذةنيذل ًلمهني وذدفضذذذذذدفذا ًل  ًلعيذدن وذدلعذةيذة مع ًلونًمج ًلتنفيذايذا ًلتي مع 

 خ ًلمع  مدتي و دع تي ين  يد د  ًلتع ين  ًلتةنيل ًلمهني. دنهد ًلعمخ     تعزيز ًلتودة

 هخ ي اة تعد ع في مادخ تودةخ ًلمع  مد  في هاً ًلمادخ مع من ما ًلعمخ ًلعنويا؟  •

 نعن.√ 

نعن هنذدك تعذد ع  ميا مع ًلعذةيذة مع ًلذة خ ًلعنويذا في ماذدخ ًلت ايذ   ًلتذةنيذل ًلمهني مع االخ ًلمؤتمنً   

 ًلمودةنً  ًلمندئيا ) ًالتفدقيد    ماكنً  ًلتفدهن ًلمندئيا( . ًلمنتةيد  ًلعنويا  

 

 ًلمدة  ًل دوعا  ًلع ن ع

تتاا كخ ة لا  ض  ًفانًيً  ًلمند وا لتحعيا ًال تفدة  ًلعص ي مع تمكدند  ًلتةنيل ًلمتدحا في ًلة خ  

 ًلعنويا ًألاني. ًلعنويان ومد في الك ت ايع تقدما ة نً  تةنيويا م تنكا مع ًلة خ 

 ينا  ويدع مد ي ي: 

 هخ يتن تودةخ ًلاونً   ًلتادنل لتحعيا ًال تفدة  ًلمتودةلا في ًلتةنيل ًلمهني     ًلصعية ًلعنوي؟ •

 ن . 2010نعن ن االخ ًلفتن  مد قوخ ًلعدن √
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 ًلتن ين ًلاو يتند خ هاه ًلمدة . •

ًفانًيً  ًلتن يميذا  قذدمذ   زًن  ًلتع ين ًلفني  ًلتذةنيذل ًلمهني وعذةة مع   .1

( مع 15منهد: ًن ذذذذدي ًالةًن  ًلعدما لتههيخ  تةنيل ًلكدةن  فا ًلمدة  نقن )

 ًالةًن  ًلعذدمذا ل تاييي  ًلتعذد ع    2002( ل ذذذذذنذا  360ًلعنًن ًلامه نو )

( مع اً  ًلعذدن ع  ًالةًن  ًلعذدمذا ل وعمذد  ًلتي تعمذخ 25ًلذة لي  فا ًلمذدة )

 اونً   ًلتادنل لةي ًلة خ ًلعنويا.    ًال تفدة  ًلمتودةلا مع ًل

 م دنكا ًلعةية مع ًلك ًةن ًليمنيا في  نش  مؤتمنً   نويا منهد: .2

 

 ًلح عد  ًلتي ين مهد ًالتحدة ًلعنوي ل تع ين ًلفني.  -

 مؤتمنً  ًل زنًي ًلعنل .  -

 ًلمؤتمنً   ًلنة ً   ًل عديً  ًلم تنكا  ًلتعد ع مع ًلمن مد  ًلعنويا  ًلة ليا.  -

 ًلتعد ع ًلمندئي مع ًلة خ ًلعنويا .  -

 ًلمدة  ًلمدمنا  ًلع ن ع

تع ن كخ ة لا  ضذ  وحصذن ل مهع  ًلتاصذصذد   م ذت يد  ًلمهدن      ًلم ذت ي ًلعينون ومد ي ذد ة      

 ت حية م ت يد  ًلتةنيل  ًلم ميد  ًلفنيا.

 ينا  ويدع مد ي ي:

 ًلمهدن ؟   هخ ي اة لةيكن تن ين  حصن ل مهع  ًلتاصصد   م ت يد  •

 نعن √

 ًلنص ًلت نيعي ًلاو ين ن الك. •

   ن و هع ًلتصنين ًلمهني في ًلامه نيا ًليمنيا  ًلاو ادي في :  1994لعدن  3قنًن ما س ًل زنًي نقن 

ي ًفا ما س ًل زنًي     ًلتصذذذذذنين ًلمهني في ًلامه نيا ًليمنيذا  يعن ًلعمذخ و  تح  ً ذذذذذنًن  زًن  ًلتهميند    ▪

 ًالاتمد يا  ًلعمخ ًل ئ ع  

    اميع  حةً  ًلاهدز ًفةًنو ل ة لا  مؤ ذذذ ذذذد  ًلعيد  ًلعدن  ًلمات ي  ًلادص ًلتعد ع  تيويا ًلتصذذذنين   ▪

ًلمهني في ًلامه نيذا ًليمنيذا في ًلعم يذد  ًلمتع عذا وتاييي  ت ذذذذذشيذخ  تذةنيذل  مع  مذد  لع ي ًلعذدم ذا نينهذد مع 

مهني  يعتون هاً ًلتصذذذنين ًحة ًألة ً  ًلنئي ذذذيا في ًلم ذذذ حد   ًلعم يد  ًألاني  فعد ال ذذذتاةًن ًلتصذذذنين ًل

  ًلتعةًةً  ًل كدنيا.  

    اميع ًلمؤ ذذ ذذد  ًلتع يميا  ًلتةنيويا ًال ذذتفدة  مع ًلتصذذنين ًلمهني في تاييي  تي ين ًلعم يا ًلتةنيويا  فعد   ▪

  م ت يدت  ًلمات فا ألننً  ًلتنميا   الحتيداد    ق ًلعمخ  كاً في تحةيج  تي ين ن دن ًلتع ين  ًلتةنيل وه كدل 
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   و ذذذذذدع ًلالئحذا ًلتن يميذا ل زًن  ًلتع ين ًلفني  ًلتذةنيذل ًلمهني  في   2002ل ذذذذذنذا    360ًلعنًن ًلامه نو نقن

ًلامه نيا ًليمنيا  ًلاو مع ضذذمع مد تند خ مهدن ًفةًن  ًلعدما ل معديين  ًلتصذذنين  ًلت صذذين ًلمهني  ًلاو حةة  

  ًلعدما  ضذع  ت حية م ذميد  ًال مدخ  ًلمهني  ت صذيفهد  تحةية م ذت ي ًلمهدن  ًلمي  وا  مع ضذمع مهدن ًفةًن

 (.  17مع ًلمدة    5لهد وص ن  ةقيعا ) ًلفعن   

 (  ل ذذنا  23( مع ًلعدن ع نقن )7( ًلفعن  )6ًلمدة )ن  ًلتي نصذذ      " تي ين ن دن ًلتصذذنين  ًلت صذذين  2006

 ."ل مهع في ض ي متشينً    ق ًلعمخ  ًف نًن     تنفياه   ًلمهني  ت ةًة ن دن ًلمعديين ًل ينيا

  ن و ذهع ًلتصذنين ًلمهني في   1994لعدن   3ةليخ ًلتصذنين ًلمهني في ًلامه نيا ًليمنيا )قنًن ما س ًل زنًي نقن

 ًلامه نيا ًليمنيا(.

   2008ًلتصنين ًلمعيدنو ًلعنوي ل مهع ل عدن  . 

 ًلمدة  ًلتد عا  ًلع ن ع

ضذذذذذ      ت حيذة ًلمصذذذذذي حذد  ًلفنيذا ًلم ذذذذذتاذةما في ماذدخ ًلت ايذ   ًلتذةنيل ًلمهني      تعمذخ كخ ة لا  

 ًلم ت ي ًلعينو.

 ينا  ويدع مد ي ي:

 هخ ي اة ت حية ل مصي حد  ًلفنيا ًلم تاةما في مادخ ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني في ة لتكن ًلم قن ؟  •

 ال√ 

 ًلمدة  ًلمالم ع 

ًلعمخ ًلعنويا ونتدئج اه ةهد في مادخ تنفيا ًلم ًة ًلمالج ًل ذذذذدوعان لتمكينهد مع ت ًف  كخ ة لا  ضذذذذ  من ما  

ً ذذذتكمدخ اه ةهد في مادخ ت حية ًلمصذذذي حد  ًلفنيا     ًلم ذذذت ي ًلعنوين  ف  مادخ تي ذذذين تنعخ ًأليةو  

 ًلعدم ا ويع ًلة خ ًلعنويا.

 ينا  ويدع مد ي ي:

 تمكدنيد  ًلتةنيل  ًلة نً  ًلم تنكا في مادخ ًلتةنيل     ًلصعية ًلعنوي.ًلونًمج ًلادصا ودال تفدة  مع  -1

هنذدك ًلعذةيذة مع مع ًالتفذدقيذد   مذاكنً  ًلتفذدهن ًلم قعذا ويع  زًن  ًلتع ين ًلفني  ًلتذةنيذل ًلمهني  ًلاهذد    ▪

 ًلمند ن  في ًلة خ ًلعنويا .

في ًلذة خ ًلعنويذا ل  ذذذذذوذدل  ًلك ًةن ًليمنيذا  ونًمج ًلتوذدةخ ًلمعذدفي  ونًمج ًلتذةنيذل  ًلتذههيذخ ًلذاو ينفذا    ▪

  ًل نش  ًلمنتةيد  ًلتي تععة في ًليمع وم دنكا ك ًةن مع ًلة خ ًلعنويا .

تن ًلت قيع      ذةة مع ًلونًمج ًلتنفيذايذا  مذاكنً  ًلتفذدهن مع كذخ مع ) لونذدعن ت نسن ًلازًئنن ًلمشنل(.مذد  ▪

 ن.2014قوخ ًلعدن  

عذدفي فعذة قذدمذ  ًل زًن  وتنفيذا  ذةة مع ًلذة نً  ًلتذةنيويذا  توذدةخ ًلاونً   تعذةين  في مذد يتع ا ومنح ًلتوذدةخ ًلم ▪

 ًال ت دنً  في مادخ ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني.  
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 ًلمهع  ًلتاصصد   م ت يد  ًلمهدن  ًلتي تن حصنهد. -2

ًلاو حةة ًلعدئال      2008ن   كاً ًلتصذذذذنين ًلمعيدنو ل مهع ل عدن  1994تن ًال تمدة     ًلتصذذذذنين ًلمهني ل ذذذذنا   

ًلمهنيذا  ًلعيذد ذد  ًفنتذدايذا  تصذذذذذنين ًلمهع  حذةة  فيذ  ًلم ذذذذذت يذد  ًلمهنيذا ًلمعتمذة   ذدلميذد  ًلذاو يعكس في  ذذذذذ ن  

 ًلمهدنً  )محة ة ًلمهدن ن ًلمدهن. ًلمهنين ًلفنين ًالاتصدصي (. 

 ًلمصي حد  ًلفنيا ًلم حة  في مادخ ًلت اي  ًلتةنيل ًلمهني. -3

 ال ي اة ▪

 ًلمدة  ًلحدةيا  ًلمالم ع 

تاصذذص كخ ة لا  ضذذ  ازيً مع ونًمج ًلتعد ع ًلفني وهد لمعد نا ًلة خ ًلصذذةيعا ًلنًنوا في الكن في مادخ 

 ت ةًة  تنميا ق تهد ًلو نيا.

 ينا  ويدع مد ي ي:

 مةو معد نا ًلة خ ًلصةيعا أ  ًال تعدنا واونتهد في مادخ ت ةًة  تنميا ًلع   ًلو نيا. •

امه نيا ًليمنيا ًلة ن  ًال ذت ذدنً  في مادخ تنميا ًلم ًنة ًلو ذنيا مع حيج ًلة نً  ًلتةنيويا  تودةخ  تت ع  ًل

 ًلاونً  مع ًلعةية مع ًلة خ ًل عيعا  ًلصةوعا وم ال ماكنً  تفدهن ً  ًتفدقيد  مندئيا.  

 ًلتن ين ًلاو يتند خ هاه ًلمدة . •

ة مع ًفانًيً  ًلتن يميذا منهذد: ًن ذذذذذدي ًالةًن  ًلعذدمذا قذدمذ   زًن  ًلتع ين ًلفني  ًلتذةنيذل ًلمهني وعذة .1

 ًالةًن  ًلعدما  2002( ل نا  360( مع ًلعنًن ًلامه نو )15لتههيخ  تةنيل ًلكدةن  فا ًلمدة  نقن )

( مع اً  ًلعذدن ع  ًالةًن  ًلعذدمذا ل وعمذد  ًلتي تعمذخ في هذاً  25ل تاييي  ًلتعذد ع ًلذة لي  فا ًلمذدة )

 ًاليدن.

ًلازًئنن  تن   .2 لونذذدعن ت نسن  ًلتفذذدهن مع كال مع )  ًلتنفيذذايذذا  مذذاكنً   ًلونًمج  ًلت قيع      ذذةة مع 

  ًلمشنل(.

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 أاا ًلع ن ومد ادي في ًلنة.

 * * * 
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 اإلتفاقيات غير الُمصادق عليها

 العمال الزراعيين بشأن   1980 ( لعام  12 اإلتفاقية العربية رقم ) -1

 ادي في   –مع ًلامه نيا ًليمنيا   1980 ( ل ذذذنا   12  صذذذخ مكتل ًلعمخ ًلعنوي تعنين ح خ ًالتفدقيا ًلعنويا نقن )

 ًلنة مد ي ي:

 السلطة المختصة بالتصديق على التفاقيات؟  على  هل تم عرض التفاقية   -1

 نعن  □

 ال ×

 دولتكم الموقرة؟ من هي السلطة المختصة بالتصديق في   -2

 ما س ًلن ًل

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟  -3

 ًلتصةيا   □

 أاا ًلع ن  ×

 تنادي ًلتصةيا □

  ةن ًلتصةيا □

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

 نعن  ×

 ال    

 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .  )نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 تعييخ  مخ ما س ًلن ًل و ول ًلحنل

 هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على التفاقيــة حــتى اآلن )سياسية، اقتصادية، اجتماعية... الخ(؟   -5

 نعن×

 ال □

 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 ًأل ضد  ًالقتصدةيا  ًالاتمد يا  ًل يد يا ال ت مح ودلتصةيا     ًالتفدقيد  في ًل ق  ًلحدلي  

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

 نعن □
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 ال×

 ينا  تعةين هاه ًلتص نً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

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

 نعن □

 ال×

   ت ضيح هاه ًفانًيً .ينا)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 هل تم السترشاد بأحكام التفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟  -8

 نعن ×

 ال □

 ينا  ويدع ًلنص ص ًلتي تن فيهد ًال تن دة.)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

ًلعذدن ع ومذد يت ًفا مع  قذدن ع ًلعمذخ ًلنذدفذا تن  ضذذذذذعذ  ومذد يت ًفا مع ًتفذدقيذد  من مذا ًلعمذخ ًلعنويذا كمذد تن تعذةيذخ  

معديين ًلعمخ ًلة ليا  لكع لن يتن تقنًن م ذن   ًلعدن ع و ذول تعييخ ً مدخ ما س ًلن ًل و ذول ًلحنل ًلةًئن   

 في ًليمع

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

 نعن □

 ال×

 تحةية ن   ًلة ن ًلفني ًلمي  ل.  ينا )نعم(  * في حدلا ًفادوا ل

ــيا مم ما تقضــيه    -10 ــيق مم منظمات أصــحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمش هل تم التنس

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟ 17المادة )

 نعن×

 ًلتن يا معهد.ينا  ويدع نأو ًلمن مد  ًلتي تن  )نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 ًلم ًفعا     ًلتعنين

 الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير:   ❖

 مستشار الوزير

 2019/ 7/  29التاريخ:  ❖

 ghazi.abdullah2020@gmil.com: البريداإللكتروني  ❖
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

أخذ العلم بـما جاء في الرد، وتأمل اللجـنة التغـلب على الصـــــعوبات التي تحول دون العرض على الســـــلـطة المختصـــــة  

 بالتصديق . 

 * * * 

 بشأن بيئة العمل 1981 ( لعام  13 اإلتفاقية العربية رقم ) -2

 ادي في   –مع ًلامه نيا ًليمنيا   1983 ( ل ذذذنا   13  صذذذخ مكتل ًلعمخ ًلعنوي تعنين ح خ ًالتفدقيا ًلعنويا نقن )

 ًلنة مد ي ي:

 السلطة المختصة بالتصديق على التفاقيات؟  على  هل تم عرض التفاقية   -1

 ال ×

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟  -2

 ما س ًلن ًل

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟  -3

 أاا ًلع ن  ×

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

 نعن  ×

 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .  )نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 تعييخ  مخ ما س ًلن ًل و ول ًلحنل

 هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على التفاقيــة حــتى اآلن )سياسية، اقتصادية، اجتماعية... الخ(؟   -5

 نعن×

 ال □

 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 ًأل ضد  ًالقتصدةيا  ًالاتمد يا  ًل يد يا ال ت مح ودلتصةيا     ًالتفدقيد  في ًل ق  ًلحدلي  

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

 نعن □

 ال×

 ينا  تعةين هاه ًلتص نً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على التفاقية؟   -7
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 نعن □

 ال×

 ينا  ت ضيح هاه ًفانًيً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 هل تم السترشاد بأحكام التفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟  -8

 نعن ×

 ال □

 ينا  ويدع ًلنص ص ًلتي تن فيهد ًال تن دة.)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

تعذةيذخ ًلعذدن ع ومذد يت ًفا مع معذديين قذدن ع ًلعمذخ ًلنذدفذا تن  ضذذذذذعذ  ومذد يت ًفا مع ًتفذدقيذد  من مذا ًلعمذخ ًلعنويذا كمذد تن  

 ًلعمخ ًلة ليا  لكع لن يتن تقنًن م ن   ًلعدن ع و ول تعييخ ً مدخ ما س و ول ًلحنل ًلةًئن  في ًليمع

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

 ال×

 تحةية ن   ًلة ن ًلفني ًلمي  ل.ينا   )نعم(  * في حدلا ًفادوا ل

ــيا مم ما تقضــيه    -10 ــيق مم منظمات أصــحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمش هل تم التنس

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟ 17المادة )

 نعن×

 ال □
 يا معهد.ينا  ويدع نأو ًلمن مد  ًلتي تن ًلتن )نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 ًلم ًفعا     ًلتعنين

 الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير:   ❖

 مستشار الوزير

 2019/ 7/  29التاريخ:  ❖

 ghazi.abdullah2020@gmil.com: البريداإللكتروني  ❖

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

على السلطة المختصة   الصعوبات التي تحول دون العرضأخذ العلم بما جاء في الرد ، وتأمل اللجنة التغلب على  

 بالتصديق .  

*** 
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 الجزء الثاني 

 متابعة الردود على مالحظات لجنة الخبراء القانونيين

 

ا هذا العام، وهو  73 ( رداا على المالحظات السـابقة للجنة وذلك من أصـل ) 55 وصـل من الدول العربية ) ( رداا مطلوبا

 % . 75النسبة المئوية  ما يمثل  

 أولا: دول ردت على المالحظات

،  ً ذتعنضذ  ًل انا نة ة ًلة خ ًلتي ت عدهد مكتل ًلعمخ ًلعنوي هاً ًلعدن     مالح دتهد ًل ذدوعا و ذهع وع  ًفتفدقيد  

 وهي كما يلي:

 (19/   18/  16/   12/   11/   9/  5/   3ًفتفدقيد  ًلعنويا اً  ًألنقدن ) المملكة األردنية الهاشمية :  -1

 (19/   17/   16/   11/  9/   8/  7/   5ًفتفدقيد  ًلعنويا اً  ًألنقدن ) دولة اإلمارات العربية المتحدة :  -2

 (  18/  17/   13ًفتفدقيد  ًلعنويا اً  ًألنقدن ) مملكة البحرين :   -3

 )   17/  16/   13/   5 / 3فتفدقيد  ًلعنويا اً  ًألنقدن )  الديمقراطية الشعبية : االجمهورية الجزائرية   -4

 ( 19)   ًفتفدقيا ًلعنويا نقن المملكة العربية السعودية :   -5

 (  17/  8/   7ًفتفدقيد  ًلعنويا اً  ًألنقدن ) جمهورية السودان :  -6

 ( 19/   11/   8/  5ًفتفدقيد  ًلعنويا اً  ًألنقدن ) جمهورية العراق :  -7

 ( 18ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )   سلطنة عمان : -8

 (  19/   18/  9/   5ًفتفدقيد  ًلعنويا اً  ًألنقدن ) دولة فلسطين :  -9

 ( 19/   18/   17/   7/  5/   3ًفتفدقيد  ًلعنويا اً  ًألنقدن ) دولة قطر :   -10

 (  19/   17ًفتفدقيد  ًلعنويا اً  ًألنقدن ) دولة الكويت :   -11

 (19/   18/   17/   11/  5ًفتفدقيد  ًلعنويا اً  ًألنقدن ) دولة ليبيا :  -12

 (  19/  17/   9ًفتفدقيد  ًلعنويا اً  ًألنقدن )  جمهورية مصر العربية :  -13

 ( 19/   18ًفتفدقيد  ًلعنويا اً  ًألنقدن ) المملكة المغربية :   -14

 * * * 

ا: دول لم ترد على مالحظات   اللجنة ثانيا

 (. 13ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )  المملكة األردنية الهاشمية:  -1

 (.   19 / 12/  11/   8/  5ًفتفدقيد  ًلعنويا اً  ًألنقدن )  مملكة البحرين: -2

 (.  7ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )    الجمهورية التونسية: -3

 (.   16عنويا نقن ) ًفتفدقيا ًلجمهورية العراق:  -4
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 (.  18ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )   دولة الكويت: -5

 (.  19/  18/  17/  16/  12/   7/  5/  3ًفتفدقيد  ًلعنويا اً  ًألنقدن )   الجمهورية اللبنانية:  -6

 * * * 

ا:   :2019دول وافت مكتب العمل العربي بالرد على المالحظات بعد إنعقاد إجتماع اللجنة ثالثا

 (.  9ًفتفدقيا ًلعنويا نقن ) مهورية العراق: ج -

 * * * 

 

 ردود الدول العربية على مالحظات لجنة الخبراء القانونيين 

 

 المملكة األردنية الهاشمية -1     

 

 بشأن المستوى األدنى للتأمينات الجتماعية  1971( لعام 3التفاقية العربية رقم ) -أ

مع ًلمم كا ًألنةنيا   1971 ل نا ( 3 صخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح ا ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي:ًلهد ميان 

 السلطة المختصة بالتصديق على التفاقيات؟  على  هل تم عرض التفاقية   -1

 نعن  ✓

 ال     □

 بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ من هي السلطة المختصة   -2

 ًل  يا ًلتنفيايا        

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟  -3

 تنادي ًلتصةيا ✓

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

 نعن    □

 ال ✓
 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .  )نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل
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هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على التفاقيــة حــتى اآلن )سياسية، اقتصادية، اجتماعية...   -5

 الخ(؟  

 نعن □

 ال ✓

 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

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

 

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

 مستقبال؟  

 نعن □

 ال □

 ينا  تعةين هاه ًلتص نً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 

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

 نعن ✓

 ال □
 ينا  ت ضيح هاه ًفانًيً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 تن تقنًن ًلع ًنيع ًلمتع عا ودلتهميند  ًالاتمد يا ًلتي ًحت     يهد ًالتفدقيا  -    

 المتعلقة بالموضوع؟ هل تم السترشاد بأحكام التفاقية في تشريعاتكم   -8

 نعن  ✓

 ال □

 ينا  ويدع ًلنص ص ًلتي تن فيهد ًال تن دة.)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

  دة د  مع ًلازي ًلمدلج مع ًفتفدقيا . –ادم د    –نًوعد    –(   16/2مدلمد  )ن   –ًلون ة أ ال    - 
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 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على التفاقية؟ ه -9

 نعن □

 ال ✓

 ًلمي  ل. ينا  تحةية ن   ًلة ن ًلفني )نعم(  * في حدلا ًفادوا ل

 

هل تم التنســيق مم منظمات أصــحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشــيا مم ما   -10

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

 نعن ✓

 ال □
 ينا  ويدع نأو ًلمن مد  ًلتي تن ًلتن يا معهد.)نعم(،  *  في حدلا ًفادوا ل

 تهكية أع ًلع ًنيع ًلحدليا مت ًئما مع ون ة ًفتفدقيا. -  

 الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير:   ❖

 ًلمؤ  ا ًلعدما ل ضمدع ًالاتمد ي.  -

       ghadeeromar1979@hotmail.com :البريد اإللكتروني ❖

   khetam.abutahoun@mol.gov.jo 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:    

أخذ العلم بما جاء في الرد وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق  

 )البرلمان(.  

*** 

 بشأن المرأة العاملة  1976( لعام 5التفاقية العربية رقم ) -ب

مع ًلمم كا ًألنةنيا  1976 ل نا( 5 صخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح ا ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي:ًلهد ميان 

 السلطة المختصة بالتصديق على التفاقيات؟  على  هل تم عرض التفاقية   -1

 نعن  ✓

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟  -2

  زًن  ًلعمخ -

 

mailto:ghadeeromar1979@hotmail.com
mailto:khetam.abutahoun@mol.gov.jo
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 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟  -3

 ًلتصةيا   □

 أاا ًلع ن     ✓

 تنادي ًلتصةيا □

  ةن ًلتصةيا □

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

 نعن  ✓

 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .  )نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

ًحكدن ت ك  ي اة صذذع ود  ت ذذنيعيا تح خ ة ع ًلتصذذةيا ن حيج ال ي اة تشييا ت ذذنيعيا لعةة كوين مع   -

 ًلم ًة في قدن ع ًلعمخ ًألنةني.

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

 الخ(؟  

 نعن ✓

 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 ليت ًفا  ًحكدن ًالتفدقيا ًلماك ن  في ًلم ًة ًل دوعا.الك وإانًي ًلتعةيال  ًلالزما     قدن ع ًلعمخ   -

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

 مستقبال؟  

 نعن □

 ال ✓

 ينا  تعةين هاه ًلتص نً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

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

 نعن □

 ال ✓

 ينا  ت ضيح هاه ًفانًيً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 هل تم السترشاد بأحكام التفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟  -8

 نعن  ✓
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 ال □

 ينا  ويدع ًلنص ص ًلتي تن فيهد ًال تن دة.)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 تعةيالت   ًلتي كدع   1996( ل ذذنا  8ًلعمخ ًوتةًي  مع قدن ع ًلعمخ نقن )لعة تن تضذذمينهد في كدفا ق ًنيع   -

 .2019ًانهد  

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

 نعن ✓

 ينا  تحةية ن   ًلة ن ًلفني ًلمي  ل. )نعم(  * في حدلا ًفادوا ل

  نً  ألصحدل ًالاتصدص في ًلتصةيا     ًالتفدقيا.  الك مع االخ تنععدة ًلة -

 

هل تم التنســيق مم منظمات أصــحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشــيا مم ما   -10

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

 نعن ✓

 ال □
 د  ًلتي تن ًلتن يا معهد.ينا  ويدع نأو ًلمن م)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

حيج تن ًلتن ذيا و ذكخ ة نو  م ذتمن ويع ًلاهد  ًلحك ميا  أصذحدل ًلعمخ  ًلعمدخ  نة مندق ذا أو  -

ت ذذذذذنيع  مذدلي  اذدصذذذذذا مع االخ ًل انذا ًلمالميذا ل ذذذذذؤ ع ًلعمذخ  وذدلننن مع ًلت ًفا ًلكوين ويع ًالمتيذدزً   

في ًلعذدن ع تا أع هنذدك ام ذا مع ًالمتيذدزً  ًل ًنة  في ًلممن حذا في ًالتفذدقيذا  ويع مذد ه  منصذذذذذ ص   يذ   

ًلت ذنيع ًألنةني هي ًكمن تف قد   ًمتيدزً  ممد نصذ    ي  ًالتفدقيا ن ًال ًن  ال زًل  هندك وع  ًلصذع ود  ًلفنيا  

  ًالقتصدةيا ًلتي تح خ ة ع ًلعةن      ًلتصةيا     ًالتفدقيا في ًل ق  ًلنًهع.  ًلت نيعيا 

 الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير:   ❖

 وزارة العمل / الدائرة القانونية -

 2019/  9/  9التاريخ:  ❖

       ghadeeromar1979@hotmail.com : البريد اإللكتروني ❖

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

أخذ العلم بما جاء في الرد وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض التفاقية على السلطة المختصة بالتصديق  

 )البرلمان(.  

*** 

mailto:ghadeeromar1979@hotmail.com
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 بشأن التوجيه والتدريب المهني   1977( لعام 9التفاقية العربية رقم ) -ج

مع ًلمم كا ًألنةنيا  1977 ل نا( 9 صخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح ا ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي:ًلهد ميان 

 القسم األول

 بيانات عامة 

بـشأن    1977( لـسنة  9)يرجى بيان النص التـشريعي الذي ـصدقت بموجبه دولتكم الموقرة على التفاقية العربية رقم  -1

 التوجيه والتدريب المهني.

 مع ًلة ت ن ًألنةني. 45ًلمدة    -

 

ــارية التي لها عالقة بأحكام التفاقية، وأن أمكن التعرض   -2 ــريعية الســ ــوص التشــ يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصــ

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

 ( مع ة ت ن ًلمم كا ًألنةنيا ًلهد ميا. 23ن    45ن   46ن   47ن   48ًة )ًلم   -

ــديق عليها مم  -3 ــادق عليها قوة النفاذ بمجرد التصـ ــريعي الذي يعطي التفاقيات الدولية المصـ يرجى بيان النص التشـ

 بيان مرتبة التفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

 

 لمم كا ًألنةنيا ًلهد ميا .( مع ة ت ن 33ًًلمدة  ) -

قنًنً  محكما ًلتمييز ًألنةنيا ت ذذذين ًل   ذذذم  ًالتفدقيد   ًلمعدهةً      ًلعدن ع ًلةًا   ) قنًن تمييز نقن   -

 (.  2004/   2/  29ن تدنيخ    2003/  3965ن قنًن تمييز نقن    1993/   11/  13ن تدنيخ    1993/  936

ا مم هل تم التنـسيق مم منظمات أـصحاب األعمال   -4 والعمال في دولتكم الموقرة حين أعددادكم لهذا التقرير؟ وذلك تمـشيا

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.17أحكام المادة )

 نعم ✓

 ل ✓

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

 التفاقية التشريعات السارية التي تغطي أحكام 

 

 المادة األولى 

 ألغراض تنفيذ هذه التفاقية: 

ودلت اي  ًلمهني ًلن ديد  ًلن ميا ًلتي تهةن تل  تن دة  ت اي  ًلماتمع وفئدت  ًلمات فا لفنص ًلعمخ   -1 يعصة 

تل  فنص   ًلنف يا  ًلا مدنيان  لت ايههن  مهدنًتهن  مي لهن  قةنًتهن  مع  تتند ل  أفنًةهن  ًلتي  أمدن  ًلمتدحا 

 تةنيل ًلمتدحا ف ةًةهن ل عمخ ًلمند ل لهن. ًل

يعصة ودلتةنيل ًلمهني ًلن ديد  ًلن ميا  نين ًلن ميا ًلتي تهةن تل  ت فين ًحتيداد  ايي أ  ونًمج ًلتنميا   -2

لماتمع الكت دل مهدنً    لفنصا أمدن أفنًةً  لمات فان  تتدحاً  لمةنويع وفئدتهنً  ًالاتمد يا  ًالقتصدةيا مع ًلعمدخً 

   اةية   ًلنق  وهد  تي ينهد وصفا م تمن   فعد لحدادتهن ًلمتشين .  قةنً

ًلتي تع ن وهد  يعصة ودلن ديد  ًلن ميا ًلن ديد  ًلتي تع ن وهد ًألاهز  ًلحك ميان  يعصة ودلن ديد  نين ًلن ميا 

 هيئد  نين حك ميا.

 يرجى بيان ما يلي: 

 أهداف التدريب المهني في دولتكم الموقرة؟   •

ت فين فنص ًلتةنيل ًلمهني ل  ودل  نفع كفديتهن في مات ن تاصصد   م ت يد  ًلتةنيل ًلمهني نين   -1

 ًالكدةيمي.

ًلعمخ     تن يع ًلتةنيل ًلمهني ومد في الك ًلت ما  ًلمهنيا لصشدن ًل ع  ل ودلشيع لممدن ا ًلتةنيل ًلمن ن   -2

 ًألمة  الك مع منً د  ًلت نيعد  ًلندفا   ًلتةنيل ًلمكمن  ًل نيع لمات ن ًلمهع.ي يخ 

 ًلتةنيل في مادال  ًل الما  ًلصحا ًلمهنيا. -3

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 ( مع قدن ع مؤ  ا ًلتةنيل ًلمهني.4ًلمدة  ) -

 لتعنيا.( مع قدن ع تنميا  تي ين ًلمهدنً  ًلمهنيا  3ًًلمدة  ) -

 المادة الثانية 

 كفدلا حنيا ًلفنة في ًاتيدن ن دي  ًلتع يمي  ًلمهنين ضمع أهةًن ًلنم  ًالقتصدةو  ًالاتمد ي ل ماتمع.

 المادة الثالثة 

لعم يا  وعةهد. ف ةًة لحيدت ً  لمند ويع ل  ي ًخ فتن ً  لمهنيً  لت اي   ًلتةنيلً  لفنة ل حص خ    ً  لفنصا أمدنً   تتدحاً 

 بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.يرجى  •



117 
 

)) تت ل  ًل زًن  وذدلتن ذذذذذيا  ًلتعذد ع مع    1996( ل ذذذذذنذا  8( مع قذدن ع ًلعمذخ ًألنةني نقن )10ًلمذدة  ) -

 ًلاهد  ًلماتصا مهدن تن ين   ق ًلعمخ  ًلت اي  ًلمهني  ت فين فنص ًلعمخ  ًلت شيخ ((.

 المادة الرابعة 

 نيل  نفع ًلكفدي . تحعيا موةأ تكدفؤ ًلفنص في ًلتة

 المادة الخامسة

ًلتن يا ًلكدمخ مع ًل يد د  ًألاني ًلتي تهةن تل  حمديا  تنميا ًلم ًنة ًلو نيا  وصفا ادصا  يد د  ًلتع ين  

   يد د  ًال تاةًن. 

 المادة السادسة 

 تمد يا. ًلمنًاعا ًلة نيا لت ك ًل يد د  في ض ي ًلمتشينً  ًلعينيا  ًلعنويا ًالقتصدةيا منهد  ًالا

 المادة السابعة 

يال أع تحةة ل يد ا ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني في كخ ة لا  ض  أهةًن تتم   مع ًل ن ن ًلمح يا ًل دئة  فيهدن  

 ًل ن ن ًل دئة      ًلم ت ي ًلعنوين ك مد كدع الك ممكندن  الك ودال تنًك مع من مد  أصحدل ًأل مدخ  من مد  

 ًلعمدخ ًألكمن تمميال . 

 بيان ما يلي: يرجى 

 أهداف سياسة التوجيه والتدريب المهني ومدي مواءمتها مم الظروف المحلية؟ •

 ًال تادوا لمتي ود    ق ًلعمخ  ًلماتمع وا ة  مضم نا  م تةًما. -1

 تي ين ن دن تةنيل مهني يتصن ودال تادوا  ًالنتودييا  ًلكفدي   ًلفعدليا  ًلم ديلا  ًال تةًما  ضوي ًلا ة .  -2

 فنص ًلتةنيل لتحعيا م دنكا أكون ل منأ  في   ق ًلعمخ.ضمدع  -3

 هل يتم التنسيق في هذا الصدد مم منظمات أصحاب العمال ومنظمات العمال األكثر تمثيالا؟ •

 نعن ✓

 ال •

 المادة الثامنة 

د تتضمن  تحةة ًلة خ ًأل ضدي أهةًفد ل يد تهد ًلادصا ودلت اي   ًلتةنيل ًلمهنين مع منً د  أع ت مخ ت ك ًألهةًن م

 ًلم ًة ًلتدليا.

 المادة التاسعة 

ًلو نيا   ًليدقد   ًلمم   مع  ًلفنيا  ًلمةنوان  تحعيا ًال تفدة   ًلعمدلا  ًلتنميا مع  ونًمج  أ   ًحتيداد  ايي  ت فين 

ًلمنديا ًلنيفيا  ًلوة يان  الك وتحعيا ًال تفدة  ًلعص ي مع ًفمكدند  ًلتةنيويا   ًلمتدحان ًلمتدحان  وصفا ادصا في 

  تحةة أ ل يد  ًلتةنيل ودلن وا ل فئد  ًلتي تممخ ًاتندقد في هيكخ ًلعمدلا.
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 المادة العاشرة 

 فتح ًلعن ً  ويع ًلمنًحخ ًلمات فا ل تع ين ًلعدن  ًلتةنيل ًلمهني.

 المادة الحادية عشرة 

ًلم مع  ًلكدفي  ودلعةن  ًلتةنيويا  ًلمهنيان  تز يةه  ًلفنة  ًحتيداد   ع  مد  ف يدئ  ص ن   ًقعيا  ع  ًلتهكية     

ًلعمخ  في ض ي فنص  ًلف ي ل ايا  ًلنف يا  قةنًت   اونًت   ً تعةًةًت   مع  تتند ل  ًلمتدحان  ًلتي  ًلتةنيويا  ًلفنص 

 ًلمتدحا  ًلمت قعا.

 المادة الثانية عشرة 

هن أ      ًلة لا نتياا  حمديا ًلعمدخ ضة ًلويدلا ًلنداما  ع نعص ًلي ل     مهدنًتهن أ  أي أضنًن قة تع ة   ي

 نعص ًلي ل     مهدنًتهن. 

 المادة الثالثة عشرة 

 معد نا ًلعمدخ في تحعيا ًنيالقهن ًلاًتي  نفع م ت ي توةً هن  تنميا ن ح ًالوتكدن لةيهن. 

 المادة الرابعة عشرة 

دلتدلي حنيا ًاتيدن ًلفنة  ًلعمخ     تشيين ن ن  ًلماتمع ًلتع يةيا  ًلتي تع خ مع  هع ًلعمخ ًلفني  ًلمهني  تع ق و

لن دي  ًلتع يمي  ًالقتصدةون  ة ن     ًلماتمع ودلة ن ًلاو يمكع أع ت عو  ًلمنأ  ًلعنويا في ةفع  ا ا ًلتنميان  وههميا 

 ت فين فنص تةنيويا متكدفئا مع أقنًنهد مع ًلاك ن. 

 يرجى بيان ما يلي: 

الخاصة بالتوجيه والتدريب المهني التي تغطي أحكام المواد  النصوص التشريعية التي تحدد أهداف السياسة  •

(9 ،10، 11  ،12  ،13 ،14 (. 

 ( مع قدن ع مؤ  ا ًلتةنيل ًلمهني. 4ن7ًلمدة  ) -

 . 2019ل نا  9ن ًلفعن  ف وكدفا ًلون ة ( قدن ع تنميا  تي ين ًلمهدنً  ًلمهنيا  ًلتعنيا نقن    4ًلمدة  ) -

 المادة الخامسة عشرة 

 ة لا  ض  ًلعيدن ودتادا ًفانًيً  ًلمند وا فصةًن قدن ع ادص و هع ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني.     كخ 

 المادة السادسة عشرة

ًلمعنيا  ًلمهنين  تن ين  القدت  ودألاهز  ًألاني  ًلت اي   ًلتةنيل  ًلاهدز ًلمعن  و ضع  تيويا  يد د   تحةية 

 وتنميا ًلم ًنة ًلو نيا.  

 المادة السابعة عشرة 

ًلكوين    ًالقتصدةيا  ًلمؤ  د   م دهما  ًلمهني  ضمدع  ًلت اي   ًلتةنيل  ن ديد   لتم يخ  مدوتا  مصدةن  تحةية 

 ي تم يخ ت ك ًلن ديد . ًلمت  يا ف
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 المادة الثامنة عشرة 

تحةية ًل ن ي ًلتي تحكن  تن ن ونًمج ًلتةنيل ًلتي تتن في م ًقع ًلعمخ  وصفا ادصا فيمد يتع ا و ن ي ًاللتحدق  

 ًلعمخ ًلتي  ياني فيهد ًلتةنيل.  وت ك ًلونًمجن  ًل ن ي ًل ًال ت ًفنهد في م ًقع

 المادة التاسعة عشرة 

فنص ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني ويع ًلفئد  ًلمات فا ل ماتمعن  تتدحا ًلفنصا لحص خ ًل ًفةيع ل عمخ مع كفدلا تكدفؤ 

  وا مع فنص  مدخ ًلعين ًألص ييع. ة خ  نويا أاني     فنص تةنيويا متند

 المادة العشرون 

ًلتةنيويا ًحتيدادتهن  مع  تتند ل  ًألان  مةف  ا  تةنيويا  تادزً   ًلعمدخ      وإنتدف  ضمدع حص خ  ن  ومد ال يضن 

 د  أ  ًألاهز  ًلتي يعم  ع فيهد.ًلمؤ  

 المادة الحادية والعشرون 

 عةين ًلح ًفز ًلمدةيا  ًلمعن يا.ت ايع تقودخ ًألفنًة     ونًمج ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهنين وت

 المادة الثانية والعشرون 

 ع ًالاتمد ي أمندي فتن  ًلتةنيل. ضمدع حا ًلمتةنويع في ًلتهمي

 لمادة الثالثة والعشرون ا

ًلمهنين وم ال   ًلت اي   ًلتةنيل  ونًمج  ًلم تفية ع مع  أ  مزًيد يحصخ   يهد  وهيا حع قن  ًلم دس  ضمدع  ةن 

 ًتفدقيد  أ   ع ة امد يا.

 يرجى بيان ما يلي: 

أحكام المواد  األحكام التشريعية التي تحدد أهداف السياسة الخاصة بالتوجيه والتدريب المهني التي تغطي  •

(16 ،17، 18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 .) 

 ( مع قدن ع تنميا  تي ين ًلمهدنً . 5ن6( ًلفعن  )ف(  ًلمدةتيع )4ًلمدة  ) -

 المادة الرابعة والعشرون 

تتاا كخ ة لا  ض  ًفانًيً  ًلتن يميا ًلكفي ا وضمدع فد  يا تيويا أحكدن ًلعدن ع ًلم دن تلي  في ًلمدة  ًلادم ا  

   ن  مع هاه ًالتفدقيا. 

 يرجى بيان ما يلي: 

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

 نعن ✓

 ال 

 في حالة اإلجابة ب)نعم( يرجى ذكر اإلجراءات المشار إليها. •

 تن دي مؤ  ا ًلتةنيل ًلمهني. -1
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 تن دي هيئا تنميا  تي ين ًلمهدنً .  -2

 (. 2020 –  2016ًلايا ًال تنًتيايا ل تةنيل ًلمهني ) -3

 المادة الخامسة والعشرون 

 تعمخ كخ ة لا  ض      تحعيا ًلتكدمخ ًلعنوي في مادخ  يد د  ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني.

 يرجى بيان ما يلي: 

 توي العربي. مدي ترابط سياسات التوجيه والتدريب المهني في بلدكم مم الجهات األخرى المعنية على المس •

  عة ًتفدقيا مع ة لا ًلمشنل ًل عيا فن دي معهة تةنيوي متاصص.  -1

تفعيخ ًلونًمج ًلتنفيايا في ًالتفدقيد   ماكنً  ًلتفدهن ًلم قعا مع )ًلازًئنن ًلك ي  ن ت نس ن مصن ن ًل  ةًع ن   -2

 ودلتةنيل ًلمهني.  امدعن ف  ييع ن لوندع ( ل تعد ع في ت ةًة ًل يد د   ًلايي ًلمتع عا 

 المادة السادسة والعشرون 

تعمخ كخ ة لا  ض      تودةخ ًلمع  مد  ح خ  يد د  ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني  ع ًلينيا ًلمندئين   ع ينيا  

 من ما ًلعمخ ًلعنويا. 

 يرجى بيان ما يلي: 

 مم بعض الدول العربية. ما هي اإلجراءات المتبعة لتبادل المعلومات حول سياسات التوجيه والتدريب المهني   •

 ًالاتمد د  ًلة نيا مع ًل ادع ًلفنيا ًلم تنكا. -1

  عة ًل نش ًلتةنيويا       ويخ ًلممدخ مع ة لا ف  ييع.  -2

 تودةخ.  -3

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

 نعن 

 ال ✓

 المادة السابعة والعشرون 

ًفانًيً  ًلمند وا لتحعيا ًال تفدة  ًلعص ي مع تمكدند  ًلتةنيل ًلمتدحا في ًلة خ ًلعنويان  تتاا كخ ة لا  ض   

 ومد في الك ت ايع تقدما ة نً  تةنيويا م تنكا مع ًلة خ ًلعنويا ًألاني. 

 يرجى بيان ما يلي: 

 الصعيد العربي؟هل يتم تبادل الخبرات والتجارب لتحقيق الستفادة المتبادلة في التدريب المهني على  •

 نعن ✓

 ال •
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 التنظيم الذي يتناول هذه المادة. •

 ًلون ت ك ال   ًالتفدقيد  ًلم تنكا. -

 المادة الثامنة والعشرون 

تقوم كل دولة عضو بحصر للمهن والتخصصات ومستويات المهارة على المستوى القطري، بما يساعد على توحيد  

 مستويات التدريب والمسميات الفنية. 

 ما يلي: يرجى بيان 

 هل يوجد لديكم تنظيم وحصر للمهن والتخصصات ومستويات المهارة؟ •

 نعن ✓

 النص التشريعي الذي ينظم ذلك.  •

 ( مع قدن ع تن ين ًلعمخ ًلمهني.7ًلمدة  ) -

 ( مع ن دن ًاليدن ًل يني ل مؤهال . 5ًلمدة  ) -

 المادة التاسعة والعشرون 

ةنيل ًلمهني     ًلم ت ي  ًلم تاةما في مادخ ًلت اي   ًلت تعمخ كخ ة لا  ض      ت حية ًلمصي حد  ًلفنيا  

 ًلعينو. 

 يرجى بيان ما يلي: 

 هل يوجد توحيد للمصطلحات الفنية المستخدمة في مجال التوجيه والتدريب المهني في دولتكم الموقرة؟ •

 نعن •

 ال ✓

 النص التشريعي الذي ينظم ذلك.  •

 ل مهع.يتن ًال تمدة     ًلتصنين ًلعنوي ًلمعيدنو  -

 ةليخ ًالن دة  ًلت اي  ًلمهني. -

 ةليخ ًلمةنويع ًلمهنييع.  -

 المادة الثالثون 

ت ًف  كخ ة لا  ض  من ما ًلعمخ ًلعنويا ونتدئج اه ةهد في مادخ تنفيا ًلم ًة ًلمالج ًل دوعان لتمكينهد مع ً تكمدخ  

لعنوين  ف  مادخ   لمصي حد  ًلفنيا     ًلم ت يً  ألاه ةهد في مادخ ت حيةً  لعنويا. تي ين تنعخً   يةو ًلعدم ا ويع ًلة خً 

 يرجى بيان ما يلي: 

 البرامج الخاصة بالستفادة من إمكانيات التدريب والدورات المشتركة في مجال التدريب على الصعيد العربي.  -1

 ال ت اة ونًمج ادصا     ًلصعية ًلعنوي.  -
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 المهن والتخصصات ومستويات المهارة التي تم حصرها.  -2

 . ال ت اة -

 

 المصطلحات الفنية الموحدة في مجال التوجيه التدريب المهني.  -3

 ال ت اة.  -

 المادة الحادية والثالثون 

تاصص كخ ة لا  ض  ازيً مع ونًمج ًلتعد ع ًلفني وهد لمعد نا ًلة خ ًلصةيعا ًلنًنوا في الكن في مادخ ت ةًة  

  تنميا ق تهد ًلو نيا.

 يرجى بيان ما يلي: 

 الصديقة أو الستعانة بخبرتها في مجال إعداد وتنمية القوة البشرية. مدي معاونة الدول  •

 ًيال   فة   ةًني     ًلتانوا ًألنةنيا في مادخ ًلتةنيل ًلمهني.  -1

  عة ة نً  تةنيويا ل ف ة مع ًلة خ ًلعنويا ًالتيا ) ف  ييع ن ًل ع ةيا ن  مدع ن ًليمع (. -2

 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 لع ن ومد ادي في ًلنة. أاا ً

*** 

 بشأن المفاوضة الجماعية   1979( لعام 11التفاقية العربية رقم ) -د

مع ًلمم كا  1979 ل نا(  11 صخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح ا ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي: ًألنةنيا ًلهد ميان 

يتع ا وذدلونذة ًلمذدني مع ًالتفذدقيذا ًلاذدص وذدفيذدن ًلعذدن ني ل مفذد ضذذذذذا ًلامذد يذا  ًألاهز   ًفانًيً   فيمذد    -أول :

( في ًلفصذذذخ ًل ذذذدةس من  ًل   عة ًلعمخ  1996( ل ذذذنا )8ًلمتع عا وهد ن حيج أ ذذذدن قدن ع ًلعمخ ًألنةني نقن )

( مع اً  ًلفصذخ ًل  آليا ًلتفد   ن كمد 44)ًلامد ي  تن يم   مةت   نيدق   تاةيةه  ًلزًميت  كمد أ ذدن  ًلمدة   

أفنة اً  ًلعدن ع ًلفصذذخ ًلحدةو   ذذن ًلادص ودلنعدود  ًلعمدليا  أحكدمهد ن  أ ذذدن ًلعدن ع كالك في ًلفصذذخ ًلمدني  

   ن من  ًل  ت  يا ًلنزً د  ًلعمدليا ًلامد يا  ينقهد.

ا : ةة ًلت ذذذذذنيع ًل يني فتن  زمنيا ل ةا خ في ًلتفد    ) يح  -( مع ًالتفدقيا     مد ي ي :11نصذذذذذ  ًلمدة  ) -ثانـيا

 ًالنتهدي من  ن كمد ين ن أيضذذد حا ًفضذذنًل  تنالق مكدع ًلعمخ أمندي  ذذين ًلتفد  ( حيج تضذذمع قدن ع ًلعمخ  

ًألنةني ًلفتن  ًلزمنيذا ًلتي تحذةة ًلنزً د  ًلعمذدليذا ًلامذد يذا ًلنذد ذذذذذئذا  ع ًلمفذد ضذذذذذد  ًلامذد يذا ن  قة كفذخ قدن ع  

خ حا ًالضذنًل  ًفنالق  ويع ًفانًيً  ًل ًال ًتود هد مع حيج آليا تعةين ًال ذعدن ودفضذنًل  نينهد مع ًلعم
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(  135( ًلادص ودفضذذنًل  ًالنالق  ًلصذذدةن وم ال ًحكدن ًلمدة  )8ًفانًيً  ًل ذذك يا مع االخ ًلن دن نقن )

 .1996( ل نا  8مع قدن ع ًلعمخ ًألنةني نقن )

ا : ) يكفخ ت ذذنيع كخ ة لا حنيا ًالنضذذمدن التفدقيد  ًلعمخ   -( مع ًالتفدقيا     مد ي ي :15لمدة  )كمد نصذذ  ً -ثالثا

ًلامد يا مع ادنل أو ينن مع ًألينًن ًلمعنيا ًلتي لن ت ذذذدنك في ًونًمهد ن  ين ن ًلت ذذذنيع ًل يني ضذذذ ًوي  

النضذمدن ًليهد  ً ذتانًف صذ ن  نهد   تانًيً  هاً ًالنضذمدن ( لعة أ ذدن  تع يمد  ت ذايخ  ع ة ًلعمخ ًلامد يا  ً

( أ . )    أو مع أصذذذحدل ًلعمخ أ  ًلعمدخ ًلنًنويع في ًالنضذذذمدن ًل  أو  عة  مخ 4( في ًلمدة  )2002ل ذذذنا )

امذد ي تعذةين ي ذل ايي ًل  ًل زًن  يويع فيذ  ننوتذ  في ًالنضذذذذذمذدن ًليذ   موننً  ًلي ذل . ل. )ي ذذذذذاذخ ي ذل  

 من  ن في ًلانية  ًلن ميا و هن  في  اخ ًلعع ة(.ًالنضمدن  ص ن   ع قنًن ًل زين ًل

ا : ( ل ذذذذذنذا  8( مع قذدن ع ًلعمذخ نقن )2فعذة اذدي في نص ًلمذدة  )  -( مع ًالتفذدقيذا :18أمذد واصذذذذذ ص ًلمذدة  )  -رابـعا

(  تعةيالت  تعنين ًلععة ًلعمخ ًلامد ي )ودن  ًتفدق ايي تن ن ومعتضذذده  ذذن ي ًلعمخ ويع أصذذحدل ًلعمخ  1996)

( فعن  )ف( مع نفس ًلعدن ع ل انا ًلمالميا  43ام  ا  مدخ ً  ًلنعدوا مع اها أاني(. كمد منح  ًلمدة  )مع اها  م

ًع تع ن وعة ًانًي ًلةنً ذا ًلمند ذوا ونفع ت صذيا ًل  ًل زين وت  ذيع نيدق أو  عة امد ي مضذ      تنفياه مة  ال  

ي قيد  معيع ً      فئا منهن في اميع  تعخ  ع  ذذذهنيع لي ذذذنو واميع  ذذذن ي      أصذذذحدل ًلعمخ  ًلعمدخ ف

( أز )ال تؤمن ًحكذدن هذاً ًلعذدن ع     أو حا مع ًلحع ق ًلتي  4ًلمنذديا ً  في منيعذا معينذ  كمذد نصذذذذذ  ًلمذدة  )

يمنحهذد ل عذدمخ أو قدن ع آان ً   عذة  مذخ ً  ًتفذدق ً  قنًن تاً كدع أو منهذد ينتل ل عدمخ حع قد أفضذذذذذخ مع ًلحع ق  

 ًحكدن هاً ًلعدن ع.  ًلمعنن  ل  وم ال

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

   15/   2ت فن ًلتشييا ًلت نيعيا ألحكدن ًلم ًة  -

 18 ةن ت فن ًلتشييا ًلت نيعيا لحكن ًلمدة   -

   11ًلتشييا ًلازئيا ل مدة   -

*** 

 بشأن العمال الزراعيين    1980( لعام 12التفاقية العربية رقم ) -ه

مع ًلمم كا  1980 ل نا(  12 صخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح ا ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي: ًألنةنيا ًلهد ميان 

 السلطة المختصة بالتصديق على التفاقيات؟  على  . هل تم عرض التفاقية  1

 ًلعمخ.نعن تن  ن  ًالتفدقيا      زًن   ✓

 ال □
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 . من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ 2

  زًن  ًلعمخ -

 . ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ 3

 ًلتصةيا   □

 أاا ًلع ن  ✓

 تنادي ًلتصةيا □

  ةن ًلتصةيا □

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

 نعن  ✓

 ال □
 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .  )نعم(،  ًفادوا ل* في حدلا  

ي اة صذع ود  ت ذنيعيا تح خ ة ع ًلتصذةيا ن حيج ال ت اة تشييا ت ذنيعيا لعةة كوين مع ًحكدن ت ك ًلم ًة   -

 في قدن ع ًلعمخ.

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

 (؟  الخ

 نعن ✓

 ال □

 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

صذذع ود  ت ذذنيعيا ن  الك ودانًي ًلتعةيال  ًلالزما     قدن ع ًلعمخ ليت ًفا  ًحكدن ًالتفدقيا ًلماك ن  في  -

 ًلم ًة ًل دوعا.

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

 مستقبال؟  

 نعن □

 ال ✓

 ينا  تعةين هاه ًلتص نً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل
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 . هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على التفاقية؟  7

 نعن □

 ال ✓

 ينا  ت ضيح هاه ًفانًيً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ . هل تم السترشاد بأحكام التفاقية في  8

 نعن  ✓

 ال □

 ينا  ويدع ًلنص ص ًلتي تن فيهد ًال تن دة.)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 تعةيالت   ًلتي كدع أانهد   1996( ل نا  8لعة تن تضمينهد في كدفا ق ًنيع ًلعمخ ًوتةًي  مع قدن ع ًلعمخ نقن ) -

 .2019 نا  

 نظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على التفاقية؟ ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل مه. 9

 نعن ✓

 ال □

 ينا  تحةية ن   ًلة ن ًلفني ًلمي  ل. )نعم(  * في حدلا ًفادوا ل

  الك مع االخ ًنععدة ًلة نً  ألصحدل ًالاتصدص في ًلتصةيا     ًالتفدقيا.  -

إعدادكم لهذا التقرير، تمشــيا مم ما . هل تم التنســيق مم منظمات أصــحاب األعمال والعمال في بلدكم حين  10

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

 نعن ✓

 ال □
 ينا  ويدع نأو ًلمن مد  ًلتي تن ًلتن يا معهد.)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

أو ت ذنيع  حيج تن ًلتن ذيا و ذكخ ة نو  م ذتمن ويع ًلاهد  ًلحك ميا  أصذحدل ًلعمخ  ًلعمدخ  نة مندق ذا  -

 مدلي  ادصذذا مع االخ ًل انا ًلمالميا ل ذذؤ ع ًلعمخ  ودلننن مع ًلت ًفا ًلكوين ويع ًالمتيدزً  ًلممن حا في 

ًالتفدقيا  ويع مد ه  منصذذذ ص   ي  في ًلعدن ع ًا ًع هندك ام ا مع ًالمتيدزً  ًل ًنة  في ًلت ذذذنيع ًألنةني  

ا ن ًال ًن  ال زًل  هندك وع  ًلصذذذع ود  ًلفنيا  ًلت ذذذنيعيا  هي ًكمن تف قد   ًمتيدزً  ممد نصذذذ    ي  ًالتفدقي

  ًالقتصدةيا ًلتي تح خ ة ع ًلعةن      ًلتصةيا     ًالتفدقيا في ًل ق  ًلنًهع.  

 الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير:   ❖

 وزارة العمل / مديرية الشؤون القانونية.  -
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 8/2019/ 20التاريخ:  ❖

      ghadeeromar1979@hotmail.com : اإللكترونيالبريد  ❖

   khetam.abutahoun@mol.gov.jo 

 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:  ❖

أخذ العلم بما جاء في الرد، وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض التفاقية على السلطة المختصة  

 بالتصديق )البرلمان(.  

*** 

 بشأن الخدمات الجتماعية العمالية  1983( لعام  16التفاقية العربية رقم ) -ه  

مع ًلمم كا  1983 ل نا(  16 صخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح ا ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي: ًألنةنيا ًلهد ميان 

 السلطة المختصة بالتصديق على التفاقيات؟  على  . هل تم عرض التفاقية  1

 نعن  ✓

 ال □

 بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ . من هي السلطة المختصة  2

  زًن  ًلعمخ      

 . ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ 3

 ًلتصةيا   □

 أاا ًلع ن     ✓

 تنادي ًلتصةيا □

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

 نعن  ✓

 ال □
 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .  )نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

ي اة صذع ود  ت ذنيعيا تح خ ة ع ًلتصذةيا ن حيج ال ي اة تشييا ت ذنيعيا لعةة كوين مع ًحكدن ت ك ًلم ًة   -

 في قدن ع ًلعمخ ًألنةني.
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. هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على التفاقيــة حــتى اآلن )سياسية، اقتصادية، اجتماعية...  5

 الخ(؟  

 نعن ✓

 ال □

 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

  دوعا.الك وإانًي ًلتعةيال  ًلالزما     قدن ع ًلعمخ ليت ًفا  أحكدن ًالتفدقيا ًلماك ن  في ًلم ًة ًل -

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

 مستقبال؟  

 نعن □

 ال ✓

 ينا  تعةين هاه ًلتص نً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 . هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على التفاقية؟  7

 نعن □

 ال ✓

 ينا  ت ضيح هاه ًفانًيً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 

 . هل تم السترشاد بأحكام التفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ 8

 نعن  ✓

 ال □

 ًال تن دة.ينا  ويدع ًلنص ص ًلتي تن فيهد  )نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 تعةيالت   ًلتي كدع أانهد   1996( ل نا  8لعة تن تضمينهد في كدفا ق ًنيع ًلعمخ ًوتةًي  مع قدن ع ًلعمخ نقن ) -

2019. 

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

 نعن ✓

 ال □

 ًلة ن ًلفني ًلمي  ل. ينا  تحةية ن   )نعم(  * في حدلا ًفادوا ل
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  الك مع االخ ًنععدة ًلة نً  الصحدل ًالاتصدص في ًلتصةيا     ًالتفدقيا.   -

. هل تم التنســيق مم منظمات أصــحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشــيا مم ما 10

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

 نعن ✓

 ال □
 ينا  ويدع نأو ًلمن مد  ًلتي تن ًلتن يا معهد.)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

حيج تن ًلتن ذيا و ذكخ ة نو  م ذتمن ويع ًلاهد  ًلحك ميا  أصذحدل ًلعمخ  ًلعمدخ  نة مندق ذا أو ت ذنيع   -

لممن حا في  مدل   ادصذذا مع االخ ًل انا ًلمالميا ل ذذؤ ع ًلعمخ  ودلننن مع ًلت ًفا ًلكوين ويع ًالمتيدزً  ً

ًالتفدقيا  ويع مد ه  منصذذذ ص   ي  في ًلعدن ع ًا ًع هندك ام ا مع ًالمتيدزً  ًل ًنة  في ًلت ذذذنيع ًألنةني  

هي ًكمن تف قد   ًمتيدزً  ممد نصذذذ    ي  ًالتفدقيا ن ًال ًن  ال زًل  هندك وع  ًلصذذذع ود  ًلفنيا  ًلت ذذذنيعيا  

 ا     ًالتفدقيا في ًل ق  ًلنًهع. ًالقتصدةيا ًلتي تح خ ة ع ًلعةن      ًلتصةي

 الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير:   ❖

 وزارة العمل /  الدائرة القانونية.

 2019/ 9/9التاريخ:  ❖

 :  البريد اإللكتروني ❖

 ghadeeromar1979@hotmail.com

khetam.abutahoun@mol.gov.jo 

 

 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:  ❖

أخذ العلم بما جاء في الرد، وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض التفاقية على السلطة المختصة  

 بالتصديق )البرلمان(.  

*** 

 بشأن عمل الحداث 1996( لعام  18التفاقية العربية رقم ) -و  

مع ًلمم كا  1996 ل نا(  18) صخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح ا ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن 

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي: ًألنةنيا ًلهد ميان 

 السلطة المختصة بالتصديق على التفاقيات؟  على  . هل تم عرض التفاقية  1

 نعن تن  ن  ًالتفدقيا      زًن  ًلعمخ ✓

 ال □

mailto:ghadeeromar1979@hotmail.com
mailto:khetam.abutahoun@mol.gov.jo
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 . من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ 2

  زًن  ًلعمخ      

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ . 3

 أاا ًلع ن     ✓

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

 نعن  ✓

 ال □
 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .  )نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

ًلعمذخ ليت ًفا  ًحكذدن ًالتفذدقيذا ًلمذاك ن  في ًلم ًة   الذك مع االخ تانًي ًلتعذةيال  ًلالزمذا     قذدن ع    -

 ًل دوعا.

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

 الخ(؟  

 نعن ✓

 ال □

 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 صع ود  ت نيعيا -

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

 مستقبال؟  

 نعن □

 ال ✓

 ينا  تعةين هاه ًلتص نً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على التفاقية؟  . 7

 نعن □

 ال ✓

  ضيح هاه ًفانًيً .ينا  ت)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل
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 هل تم السترشاد بأحكام التفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ . 8

 نعن  ✓

 ال □

 ينا  ويدع ًلنص ص ًلتي تن فيهد ًال تن دة.)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 تعةيالت   ًلتي كدع ًانهد   1996( ل نا  8لعة تن تضمينهد في كدفا ق ًنيع ًلعمخ ًوتةًي  مع قدن ع ًلعمخ نقن ) -

 .2019 نا  

 

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

 نعن ✓

 ال □

 ينا  تحةية ن   ًلة ن ًلفني ًلمي  ل. )نعم(  * في حدلا ًفادوا ل

 تفدقيا.  الك مع االخ ًنععدة ًلة نً  ألصحدل ًالاتصدص في ًلتصةيا     ًال -

هل تم التنسيق مم منظمات أصحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشيا مم ما  . 10

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

 نعن ✓

 ال □
 ينا  ويدع نأو ًلمن مد  ًلتي تن ًلتن يا معهد.)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

ًلتن ذيا و ذكخ ة نو  م ذتمن ويع ًلاهد  ًلحك ميا  أصذحدل ًلعمخ  ًلعمدخ  نة مندق ذا ًي ت ذنيع  حيج تن   -

 مدلي  ادصذذا مع االخ ًل انا ًلمالميا ل ذذؤ ع ًلعمخ  ودلننن مع ًلت ًفا ًلكوين ويع ًالمتيدزً  ًلممن حا في 

صذذذدةيا ًلتي تح خ ة ع ًلعةن      ًالتفدقيان ًال ًن  ال زًل  هندك وع  ًلصذذذع ود  ًلفنيا  ًلت ذذذنيعيا  ًالقت

 ًلتصةيا     ًالتفدقيا في ًل ق  ًلنًهع.

 الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير:    ❖

 وزارة العمل / مديرية الشؤون القانونية. 

 2019/ 8/   20التاريخ:  ❖

 :  البريد اإللكتروني ❖

khetam.abutahoun@ghadeeromar1979@hotmail.com

mol.gov.jo 

mailto:khetam.abutahoun@mol.gov.jo
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 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:  ❖

أخذ العلم بما جاء في الرد، وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض التفاقية على السلطة المختصة  

 بالتصديق )البرلمان(.  

*** 

 بشأن تفتيش العمل  1998( لعام  19التفاقية العربية رقم ) -ز  

مع ًلمم كا  1998 ل نا(  19 صخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح ا ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي: ًألنةنيا ًلهد ميان 

 السلطة المختصة بالتصديق على التفاقيات؟  على هل تم عرض التفاقية   -1

 نعن تن  ن  ًالتفدقيا      زًن  ًلعمخ ✓

 ال □

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟  -2

  زًن  ًلعمخ        

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟  -3

 ًلتصةيا   □

 أاا ًلع ن     ✓

 تنادي ًلتصةيا □

  ةن ًلتصةيا □

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

 نعن  ✓

 ال □
 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .  )نعم(،  ًفادوا ل* في حدلا  

ي اة صذع ود  ت ذنيعيا تح خ ة ع ًلتصذةيا ن حيج ال ت اة تشييا ت ذنيعيا لعةة كوين مع ًحكدن ت ك ًلم ًة   -

 في قدن ع ًلعمخ.
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هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على التفاقيــة حــتى اآلن )سياسية، اقتصادية، اجتماعية...   -5

 الخ(؟  

 نعن ✓

 ال □

 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 صع ود  ت نيعيا. -

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

 مستقبال؟  

 نعن □

 ال ✓

 ينا  تعةين هاه ًلتص نً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

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

 نعن □

 ال ✓

  ضيح هاه ًفانًيً .ينا  ت)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 هل تم السترشاد بأحكام التفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟  -8

 نعن  ✓

 ينا  ويدع ًلنص ص ًلتي تن فيهد ًال تن دة.)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 تعذةيالتذ   ًلتي كذدع    1996( ل ذذذذذنذا  8لعذة تن تضذذذذذمينهذد في كذدفذا ق ًنيع ًلعمذخ ًوتذةًي  مع قذدن ع ًلعمذخ نقن )  - 

 .2019ًانهد  نا 

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

 نعن ✓

 ال □

 ًلفني ًلمي  ل. ينا  تحةية ن   ًلة ن  )نعم(  * في حدلا ًفادوا ل

  الك مع االخ ًنععدة ًلة نً  ألصحدل ًالاتصدص في ًلتصةيا     ًالتفدقيا.  -
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هل تم التنســيق مم منظمات أصــحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشــيا مم ما   -10

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

 نعن ✓

 ال □
 ينا  ويدع نأو ًلمن مد  ًلتي تن ًلتن يا معهد.)نعم(،  دلا ًفادوا ل* في ح

حيج تن ًلتن ذيا و ذكخ ة نو  م ذتمن ويع ًلاهد  ًلحك ميا  أصذحدل ًلعمخ  ًلعمدخ  نة مندق ذا أو ت ذنيع   -

ا في  مدلي  ادصذذا مع االخ ًل انا ًلمالميا ل ذذؤ ع ًلعمخ  ودلننن مع ًلت ًفا ًلكوين ويع ًالمتيدزً  ًلممن ح

ًالتفدقيا  ويع مد ه  منصذذذ ص   ي  في ًلعدن ع ًا ًع هندك ام ا مع ًالمتيدزً  ًل ًنة  في ًلت ذذذنيع ًألنةني  

هي ًكمن تف قد   ًمتيدزً  ممد نصذذذ    ي  ًالتفدقيا ن ًال ًن  ال زًل  هندك وع  ًلصذذذع ود  ًلفنيا  ًلت ذذذنيعيا  

 ًالتفدقيا في ًل ق  ًلنًهع.       ًالقتصدةيا ًلتي تح خ ة ع ًلعةن      ًلتصةيا

 الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير:   ❖

 وزارة العمل / الدائرة القانونية.

 8/2019/ 20التاريخ:  ❖

 :  البريد اإللكتروني ❖

khetam.abutahoun@mol.gov.jo ghadeeromar1979@hotmail.com 

 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:  ❖

أخذ العلم بما جاء في الرد، وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض التفاقية على السلطة المختصة  

 بالتصديق )البرلمان(.  

 * * * 

 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة -2     

 

  تفتيش العمل  بشأن 1998 لسنة  (19)اإلتفاقية العربية رقم -أ

( مع ة لذا ًفمذدنً  ًلعنويذا  19 صذذذذذخ تل  مكتذل ًلعمذخ ًلعنوي نة     مالح ذد  ًل انذا ح خ ًفتفذدقيذا ًلعنويذا نقن )

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي:ًلمتحة  ن 

 المادة التاسعة عشرة 

 ضن نيد. يتن ف  كخ ة لا ًلتن يا  ًلتكدمخ ويع تفتيش ًلعمخ  تفتيش ًلتهميند  ًالاتمد يا ك مد كدع الك  

 يرجى بيان ما يلي: 

mailto:khetam.abutahoun@mol.gov.jo
mailto:ghadeeromar1979@hotmail.com
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 هل يوجد تنسيق وتكامل بين تفتيش العمل وتفتيش التأمينات الجتماعية؟   •

 نعن 

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. •

نفية وهع ًلحصذ خ      ميعا تهميع صذحي لاميع ًلعدم يع في ًلة لا ن وش  ًلن ن  ع ًلانس أ  ًلان ذيا أ  ًلعيد   

ًال ذتنًيد  ًأل ذد ذيا فصذةًن تصذنيح ًلعمخ ن حيج يال     اميع أصذحدل ًأل مدخ ن تعةين  ًالقتصذدةو ن أصذوح مع 

مد يفية ت فين اةمد  / و ليصذا ًلتهميع ًلصذحي ل عدمخ ن  ي ذمخ الك ًلعدم يع في ًلعيد  ًلادص أ  في ًلعمخ ًلمنزلي ن  

 كازي مع ًل مدئا ًلالزما ل م ًفعا     تصةًن تصنيح ًلعمخ .

الك ن ت تزن اميع اهد  ًلعمخ في ًلعيد يع ًلحك مي  ًلادص ًلادضذذذعا ألحكدن ًلعدن ع ًالتحدةو نقن  تضذذذدفا تل   

في  ذذهع ًلمعد ذذد   ًلتهميند  ًالاتمد يا وم ال ًلعدن ع وت ذذايخ ًلم ًينيع  م ًيني ة خ ما س    2005لعدن    1251

د يت ل  قيد  ًلتفتيش ًلعمدلي و زًن  ًلم ًنة ًلو ذذنيا  ًلتعد ع ًلعدم يع لةيهن  ةفع ًال ذذتنًكد  ًلمعنن   فعد ل عدن ع ن كم

 ًلت ييع ن متدوعا ًلتزًن ًلمن ذذذآ  وت ذذذايخ ًلعدم يع ًلادضذذذعيع ألحكدن ًلعدن ع ًلم ذذذدن تلي  أ اله لةي هيئا ًلتهميند   

  ًلمعد د  .

م ًيني ما س  ن ًلادص وت ذذذايخ    2005( ل ذذذنا  1215وندي     ي ل ًل انا ن ننفا نص ًلعنًن ًل زًنو نقن ) 

 ًلتعد ع ًلعدم يع في ًلعيد  ًلادص في صنة ق ًلمعد د   ًلتهميند  ن حيج نص ًلعنًن     مد ي ي :

 المادة األولى 

انًيً       اميع ًلمن ذذآ  ًلتي ت ذذتاةن أ  تننل في ً ذذتاةًن م ًيني ة خ ما س ًلتعد ع أع ت تزن ودلع ً ة  ًف

 ًل ًنة  في هاً ًلعنًن .

 الثانية المادة 

    ًلمن ذآ  ًلتي يعمخ فيهد م ًين ع مع ة خ ما س ًلتعد ع أع تع ن حدخ صذة ن هاً ًلعنًن وإ دة  ت ذاي هن  فعد  

 ل ع ً ة  ًفانًيً  ًلمنص ص   يهد في  .

 المادة الثالثة 

يني ة خ يتن ت ذذايخ م ًيني ة خ ما س ًلتعد ع  ع ينيا يود ا ويدند  نمداف  عة ًلعمخ  ي ل ويدقا  مخ لم ً

ًفلكتن ني   ًلم قع  في  ًال ذذذذذتنًك  موذذد ذذذذذن   ع ينيا  أ   ًلمعذذدمال   مكذذدتذذل تا يص  ًلتعذذد ع  ع ينيا  ما س 

WWW.uaesmartforms.com   

 المادة الرابعة 

في حدخ ًلعع ة ًلاةية  ن تع ن ًفةًن  ًلماتصذذذا ودل زًن  ود ذذذتالن ويدقا ًلعمخ   عة ًلعمخ ًلاةية وعة ت قيع ًلعدمخ 

خ ن تضذدفا تل  صذ ن  ف ت ننًفيا ل عدمخ حيج يتن فتح م ن ود ذم  في ن دن ًل زًن  .      ًلمن ذه  ً تالن   صذدحل ًلعم

 ن خ مصةقا مع ًلععة . 3ًيصدخ يحمخ نقن ويدقا ًلعمخ تضدفا تل   
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 المادة الخامسة

  ًلتهميند  ًالاتمد يا .    ًلمن ه  ت  ين تيصدخ نقن ًلويدقا   ع ة ًلعمخ ل هيئا ًلعدما ل معد د  

 المادة السادسة 

    ًل زًن  في حدلا ًلعع ة  ًلويدقد  ًل ذذذذدنيا أع تع ن حدخ ً ذذذذتالمهد لي ل ويدقا ًلعمخ   عة ًلعمخ ودلصذذذذيشا  

ًلاةية  ود ذذذتوةًخ ويدقا ًلعمخ   عة ًلعمخ ودلصذذذيدنا ًلاةية  ود ذذذتوةًخ ويدقا ًلعمخ  وتفنيغ  ذذذن ي ًلععة ًل ذذذدنو في 

 ععة ًلاةية  ت تكمخ ًفانًيً  ًألاني وم ال هاً ًلعنًن .نم اف ًل

 المادة السابعة 

ًلم قع ل هيئا ًلعدما ل معد ذذد   ًلتهميند  ًالاتمد يا حا ًلةا خ  ًاليال       عة ًلعمخ  ًلي ود  ًلمتع عا و  في 

 .  WWW.uaesmartforms.comًفلكتن ني  

 المادة الثامنة 

   ًلتهميند  ًالاتمد يا  فعد  لالاتصذذدصذذد   ًلصذذالحيد  ًلما لا لهد وم ال ن دن مة تع ن ًلهيئا ًلعدما ل معد ذذد

ًلحمديا  ًلع ًنيع ًلادصذذذا وهد ونوي نقن ً ذذذتنًك صذذذدحل  مخ ل من ذذذآ  ًلتي يعمخ وهد م ًين ع ة خ ما س ًلتعد ع  

  وتفعيخ ً تمدة ويدقا ًلعدمخ .

 المادة التاسعة  

 ًلتهميند  ًالاتمد يا نقن ً ذذذتنًك صذذذدحل  مخ  فعد  لمد  نة في ًلمدة  ًلمدمنا أ  وعة نوي ًلهيئا ًلعدما ل معد ذذذد   

 . اله  ً تمدةهد لتفعيخ ًلويدقا تع ن ًل زًن  ويود ا ًلويدقا  ًن  هد ودلونية تل  ًلمن ه   

 المادة العاشرة 

     عذة ًلعمذخ مع ً ذذذذذتاذةًن نفس  تايوا ًلاي ً   ًفانًيً  ًل ًنة  في ًلم ًة أ اله في حذدلذا تانًي أو تعذةيذخ  

 ًألنقدن ًلمنو يا ال تنًك صدحل ًلعمخ .

 المادة الحادية عشرة 

ل هيئا ًلعدما ل معد ذذد   ًلتهميند  ًالاتمد يا تيعدن م ن ًلمن ذذه  مؤقتد      ًل ذذوكا وإةادخ نقن ًال ذذتنًك  الك في 

لعمخ  حصذذا ًلمؤمع   ي   يال ت دة  تن ذذيي  حدلا  ةن ًلمن ذذه  وت نية ًال ذذتنًكد  ًلم ذذتحعا  ذذدم ا حصذذا صذذدحل ً

 ًلم ن في حدلا ت  يا ًال تنًكد .

 المادة الثانية عشرة 

    ًلمن ذذآ  ً ذذتكمدخ تانًيً  ت  ين م ًيني ة خ ما س ًلتعد ع ًلمنصذذ ص   يهد في هاً ًلعنًن  ًلحصذذ خ  

     ويدقا ًلعمخ  فعد  ل عنًنً   ًل  ًئح ًلتنفيايا ًلمن يا .

 لثة عشرة المادة الثا 

( مع ًلاة خ في 16( تل  )6تاعفي ويدقد   مخ م ًيني ة خ ما س ًلتعد ع مع ًلمن ذذذذ ن ًل ًنة  في ًلااليد مع )

 ًلم دن تلي  .  2005( ل نا  19ًلمدة  ًأل ل  مع قنًن ما س ًل زنًي نقن )
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 المادة الرابعة عشرة 

( مع ًلاة خ في ًلمدة  ًأل ل  مع 23(   )22  )(  12تايوا ًلن ذ ن في حدلا ًلتهاين ًلمنصذ ص   يهد في ًلااليد )

 ًلم دن تلي  .  2005( ل نا  19قنًن ما س ًل زنًي نقن )

 المادة الخامسة عشرة 

 ييوا هاً ًلعنًن مع تدنيخ صة نه  يان ن في ًلانية  ًلن ميا .  

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 ة موافاتها برد السلطة المختصة بالتصديق في أقرب وقت ممكن. اخذ العلم بما جاء في الرد، وتأمل اللجن -

من اإلتفاقية والتي تتطلب وجود تنسيق وتكامل بين تفتيش العمل   19عدم وجود تغطية تشريعية لحكم المادة  -

 وتفتيش التامينات اإلجتماعية.

*** 

 ( 17/  16/  11/  9/  8/   7/  5اإلتفاقيات العربية ذات األرقام ) -ب

  صخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح د  ًل انا ح خ ًفتفدقيد  ًلعنويا اً  ًألنقدن 

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي:مع ة لا ًفمدنً  ًلعنويا ًلمتحة  ن    (17/   16/   11/  9/   8/  7/   5)

إنت دن نة ًلاها والك  تع ًل زًن  قدم  وماديوا ًلاها ًلماتصا ودلتصةيا في ًلة لا  ع ينيا ن دلا ن ميا  و

    ن ن ًفي ًلمن ما و كخ  داخ  نةمد يت فن ًلنة. 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 أخذ العلم بما جاء في الرد، وتأمل اللجنة موافاتها برأي السلطة المختصة بالتصديق في أقرب وقت ممكن.   -

 

 * * * 

 

 مملكة البحرين  -3     

 

  بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين   1993 ( لسنة17اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

 ادي ًلنة  ( مع مم كا ًلوحنيعن  17 صذخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح د  ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )

     ًلنح  ًلتدلي:

 ة: السابع المادة لحكم التشريعية التغطية عدم .1

 ل ذنا(  74)  نقن  ًلعدن ع ًلمادخ  هاً في صذةن  قة ًلادصذان ًالحتيداد   ا و ًلمعدقيع وفئا ًلوحنيع مم كا تهتن  •

 ًلفئا لهاه  تضذذمع ًلتي ًلم ًة مع ًلعةية ًلعدن ع هاً ًلمعدقيع ن  يضذذمع  ت ذذشيخ  تههيخ ن ديا و ذذهع 2016
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نص   ًلعمخن تا في ًلحا فيهد ومد حع قهن  اميع     حصذذ لهن  يضذذمع كمد حيدتهن وصذذ ن  يويعيان ممدن ذذا

 .يعمخ فيهد ًلمن ه  ًلتي لعمدخ ًلمعنن   ًلحع ق واميع ت  يف  يتن  ًلاو ًلمعدق وتمتع صنًحا  

 ادنل  مع ًلمعدقيعن  القا وت شيخ لهد ًلتي ًلم ًة مع مام  ا ًلمعدقيع  ت شيخ  تههيخ ن ديا قدن ع  يتضمع •

 أ ذ    ًأله ين ًلعيد  في ًلعمخ قدن ع وإصذةًن  2012ل ذنا   (36) نقن  ًلعدن ع م ًة اميع   يهن  تنيوا آان

  ًلعنًنً  ًل زًنيا ًلعمخن  ويئا ًلمهنيا  ًلصذحا ً ذتنًيد  ًل ذالما فيهد ًلعمدخ ًأل ذ يدي ن ومد مع وزمالئهن 

 .ًلودل ًلمنفا  لهاً

   ي  ًل ًال قدياًلعمخ    ذذدئخ ًل  ومادين ًحديت  ًلعدمخ ت  ين قوخ ًلعمخ قدن ع ي ذذتني ًلمادخ هاً  في •

 ًالوتةًئي ًليوي ًلفحص تانًي ًل      ً ذتاةًمهدن تضذدفا  تةنيو  ًل ذاصذيا ًل قديا   ذدئخ  ت فين منً دتهد

 ًلعمخ  فعد  ليويعا  ًلنف ذيا  ًلعع يا  ًلوةنيا ًلصذحيا  ذالمت   ليدقت  مع ًلتحدق  ودلعمخ لتحعا قوخ ًلعدمخ    

 .ل اين تعنضهن  ت دقتهن ً  مع تتند ل ال في   دئن ًلعمدخ مع ًلفئا هاه  يتن ت شيخ ال  ودلتدلي تلي ن ًلاو ي نة

  )ًلعمخ  ويئا ًل ذذالما  ًلصذذحا ًلمهنيا(  ذذن  ًلادمس ل ودل ًلمنفا   ًل زًنيا ًلعنًنً  تضذذمنت  مد ًنفدخ ة ع •

 ًألمع  تحعيا ًلعمخ مادين ل عمدخ في م ًقع ًلعمخ لتانل ًل قدئيا ًفانًيً  مع ًلعةية     تحت و  ًلتي

 .ل عمدخ  ًل الما

 :عشرة الرابعة للمادة  التشريعية التغطية عدم .2

 فهكمن  دمال   ًلتي ت ذذتاةن ام ذذيع ًلمؤ ذذ ذذد  ًلمعدقيعن  ت ذذشيخ  تههيخ ن ديا قدن ع مع (11)ًلمدة    ت زن   •

 ممع ًف دقا ا و ًأل ذذذادص ً ذذذتاةًن  ةة مع أمدكع متفنقا في أ   ًحة مكدع في ي ذذذتش  ع كدن ً  ذذذ ًي

 في  ع ًمنيع يعخ ال ومد  الك ن تههي هن  تن   ذذاخ قية ًلايع مع  ًقع ًالاتمد يا ًلعمخ  ًلتنميا  زًن   تن ذذحهن 

 .ًلمن ه   في  ةة ًلعمدخ مام   مع ًلمدئا

  ًأل مدخ يحةة ًل  دئن تن يمي قنًن تصذذذذةًن     ًلمعنيان ًلاهد  مع ودلتن ذذذذيا حدليد ن ًل زًن    تعمخ •

  تههيخ ن ديا قدن ع مع (12) فيهدن  الك تفعيال  ل مدة   ًلتعييع أ ل يا ًلمؤه يع ل معدقيع يك ع ًلتي ًلحك ميا

 .صة نه   نة ًلعنًن  ع هاً ًلمن ما ون اا    ن ن ًفي ًلمعدقيعن  ت شيخ

 :عشرة السادسة للمادة  التشريعية التغطية عدم .3

 قدن ع و ذذهع تصذذةًن  2000ل ذذنا   (24) نقن  ًلعدن ع أع تا ًلتعد نيد ن تن ذذدي في ودلحا ًف دقا ا و يتمتع •

 ًلم ًينيع مع مام  ا معصذذ ن      ًلعضذذ يا فيهد تك ع تعد نيا امعيد  ًن ذذدي يكفخ ًلتعد نيا ًلامعيد 

 أه يا امعيا لته ذيس ًلعدن ع هاً مع ًال ذتفدة   ا و ًف دقا مع أو مام  ا  وإمكدع .م ذتنكا  ن ن تامعهن 

 .وهن  ادصا أ  تعد نيا تك ع
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 :عشرة الثامنة للمادة  التشريعية التغطية عدم .4

  ًليويا ًلتههي يا ًألة ً   ًألاهز   ًف دقان ا و ًأل ذادص  ت ذشيخ  تههيخ ن ديا قدن ع مع (8) ًلمدة   تعفي  •

  ًلتنميا ًلعمخ  زًن    تعمخ وهن ً هدن ًلضذنًئلمع ًلن ذ ن   ل معدقيع ًلالزما  ًلتع يضذيا  ًلتعنيا  ًلتع يميا

 .تي ين حص لهن   يهد     ًالاتمد يا

 :العشرون للمادة  التشريعية التغطية عدم .5

 كمد مح يد ن صذند ا ًألاهز  ًلتع يضذيا مع ًلوحنيع مم كا في اها أو يمنع مد ًلمح يا ًلت ذنيعد  في ي اة ال  •

 ًلعمخ  ذذ ق  أع ادصذذا ًلمادخن في هاً ًألم ًخ لال ذذتممدن نؤ س أصذذحدل ي ا  ت ذذنيعي نص ال ي اة

ًلتي   ًلمؤ ذ ذد  مع  ةة حدليد    ي اة  ًلصذند يان ًلمادال  ًالقتصذدةيا في مات ن لال ذتممدن مفت ح ًلوحنيني

ًلاصذ ص   هاً  ينيوا   يهد في ًف دقان ا و لج ذادص  ًلمعيند  ًألاهز    صذيدنا وع  تصذنيع وةأ  في

 .ًلوحنيع مم كا في ًل دنيا ًلع ًنيع

 والعشرون  الثالثة للمادة التشريعية  التغطية  عدم  .6

  ًلم دهما   نويد ن مم كا ًلوحنيع ة ليد    معا ياةن  ومد ًلعمخ ويئا لتح يع ًلمالما ًالنتدف أينًن اه ة تت حة  •

 في ًلعدم ا ًلع ي كدفا مع ًال ذذتفدة       ًلعمخًلاه ة   ويع هاه   مع ودلوالةن ًالقتصذذدةيا ًلتنميا في ًاليادويا

 .ا و ًال دقا فيهن  ومد ًلوالة

 ويع مع ًلعضذ  يك ع لعضذ يا ًلنعدوا أع ًلعمدليا ًلنعدود  و ذهع 2002 ل ذنا (33) نقن  وعدن ع ًلمن ذ ن  ً ذتني •

 في ًلحا ًال دقان ا و فيهن  ومد  دمخن لكخ أ ي  ًلحا ًلعدن عن  والك هاً أحكدن  و ذهنهن  ت ذنو ًلايع ًلعدم يع

 .ًلنعدود  هاه  تعةمهد ًلتي  لاةمد  ًلونًمج مع ل نعدود  ًلعمدليان  ًال تفدة   ًالنضمدن 

 تكنيمهن      وفئا ًلمعدقيعن حنصذذذذهد ًلوالة في ًلعدم ا ًلعمدليا  ًلنعدود  ًالتحدةً  ًهتمدن  ً ا  ويع  مع  •

 مع  ةة تكنين      ًل زًن    تحنص كمد ًلعمدخ ًلعدلمين ومند ذوا ًلي ن  تعيمهد ًلتي ًل ذن يا ًالحتفدال  ضذمع

ومند ذوا   ًلمفةي  ًلوالة م ك االلا مع  ذدميا ن ديا تح  ًل زًن   تعيم  ًلاو االخ ًلحفخ ا و ًال دقا مع ًلعمدخ

 .ًلعدلمي ًلعمدخ ًلي ن 

 والعشرون  الخامسة للمادة  التشريعية التغطية عدم .7

 74 نقن  ًلعدن ع مع  8فإع ًلمدة    ًالتفدقيان ( مع20نقن ) ًلمدة       ًل انا مالح ا     نةند في أ ذنند كمد •

  ًلتعنيا  ًلتع يميا  ًليويا ألاهز   ًلتههي يا ً  وهن ً هد ًألة ً   ًلضذذنًئل ًلن ذذ ن  مع تعف  ن 2006 ل ذذنا

 الك   يهدن  ي ذمخ حصذ لهن  تي ذين     ًالاتمد يا  ًلتنميا ًلعمخ  تعمخ  زًن   ًلالزما ل معدقيع  ًلتع يضذيا

      ًلاو ي ذذنو وعدن ع ًلصذذدةن ح ذذل ًلت ذذنيع ةًئن  ًمتيدز ك ي  ه  و ذذكخ ًلامنكيا مع ًلن ذذ ن  ًال فدي

 .أن ً هد وكدفا ًألاهز   ًلمعيند  ً تينًة     ًلتي تعمخ ً  ًلمؤ  ا ًف دقا اً  ًل اص
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 رسل إليها التقرير : منظمات أصحاب العمل والعمال التي أ

 تم إرسال نسخه عن التقرير إلى كل من : 

 ًلمن ما ًلممم ا ألصحدل ًلعمخ.  -ننفا تادن   صند ا ًلوحنيع             .1

 من ما ممم ا ل عمدخ. -ًالتحدة ًلعدن لنعدود   مدخ ًلوحنيع         .2

 ل عمدخ.من ما ممم ا  -ًالتحدة ًلحن لنعدود   مدخ ًلوحنيع         .3

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

والتي تتطلب وجود نص تشــريعي يتعلق بإجراء التحويرات الالزمة في معدات   7عدم التغطية التشــريعية لحكم المادة   -

 وأدوات اإلنتاج التي يعمل عليها المعوقون بما يؤمن حمايتهم ويسهل عليهم آداء عملهم.

والتي تتطلب إعطاء األولوية للمعوقين لشــــغل بعض الوظائف والمهن في    14ة لحكم المادة  عدم التغطية التشــــريعي -

 األجهزة الحكومية وغير الحكومية.

 والتي تتطلب تشجيم المعوقين لتأسيس جمعيات تعاونية إنتاجية خاصة بهم.   16عدم التغطية التشريعية لحكم المادة   -

والتي تتطلب إعفاء "أدوات اإلنتاج" التي يستخدمها المعوقون في عملهم من   18  عدم التغطية التشريعية لحكم المادة -

 الرسوم الجمركية أو جزء منها.

ا.  20عدم التغطية التشريعية لحكم المادة   -  والتي تتطلب تشجيم صناعة المعينات التعويضية محليا

والتي تتطـلب تشـــــجيم منظـمات العـمال على تخصـــــيص وتكييف جزء من    23عدم التغطـية التشـــــريعـية لحكم الـمادة   -

 أنشطتها لرعاية أعضائها من العمال المعوقين.  

والتي تتطلب وجود إعفاء جمركي كلي أو جزئي للمعاق عند إسـتيراد سـيارة   25عدم التغطية التشـريعية لحكم المادة   -

 امه الشخصي.  محورة إلستخد

*** 

  بشأن عمل األحداث    1996 ( لسنة18اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

 ادي ًلنة  ( مع مم كا ًلوحنيعن  18 صذخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح د  ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )

     ًلنح  ًلتدلي:

 عمل بشــأن 1996 ( لســنة18) رقم العربية التفاقية من (27/   13) للمواد التشــريعية األحكام بيان يرجى -1

 :األحداث

 (:13)للمادة   التشريعي الحكم  •

 نقن  قدن ع مع(  174)  ًلمدة   في  نة مد وينهد مع ًلمهدن  مع مام  ا ًلعمخ لمفتش ًلوحنيني ًلم ذذن  ً ذذنة -

 ًلفح ص تانًي  "     ًال ل  ًلفعن   تا نصذذ  ن  ًأله ي ًلعيد  في ًلعمخ قدن ع وإصذذةًن 2012 ل ذذنا (36)

  ًل قدئي ًلصذذذحي ًلم ذذذت ي     تهمينهد  مةي ًلعمخ  ن ن  مع ماليما ل تحعا ًلالزما  ًلمعم يا ًليويا

 ."ل عمدخ
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 مع ًلعمدخ كالك ت ذمخ لاً فإنهد ًلعمخن قدن ع م  ا تح  ًلمنضذ يع ً ذتمندي ة ع ًلعمدخ كدفا ًلمدة   هاه   تشيي -

 .ًالحةًج

 (27)  -: للمادة التشريعي الحكم

 مع ًلحةجن أمن ًلعمخ توالغ  لي صذدحل ي زن  ًل ينيا ًلت ذنيعد  في صذنيح نص ال ي اة ًلحدلين ًل ق  في -

 .ألمنً  لي معنفا  ي تة ي أ قد  ًلعمخ و  االخ يع ن  تصنن أ  لنيد أ  من  وهو لةي  ن ًلعدم يع

هذاً   مذد  وذهنذ  ن  تنفيذاً  لت ايهذد  ما س ًل زنًي ًلم قن ن تانو حذدليذد  منًاعذا لاميع ًلت ذذذذذنيعذد  ًلمتع عذا   -

 في هاه   نة ومد ًلمعنيا ًلاهد  ت ذذعدن ًلادصذذا وت ذذشيخ ًألحةًج ن   ذذ ن يتن ودليفخ  مع وينهد ًلت ذذنيعد   

 .ًلت نيعد  تحةيج هاه   نة منً دت  ليتن  ًالتفدقيا مع ًلمدة  

بشـــــأن عمل    1996( لســـــنة  18( من التفاقية العربية رقم )21يرجى بيان التغطية التشـــــريعية ألحكام المادة )  – 2

 األحداث.

ًلعمخ     اميع ًلعدم يع في ًلعيد  ًلادص ة ع ً ذتمندي ن لاً تيوا اميع ًلم ًة ًل ًنة  في ت ذنو م ًة قدن ع  -

ًلودل ًلمدمع مع قدن ع ًلعمخ     كدفا فئد  ًلعدم يع ومد فيهن ًألحةًج ن  ي ذذذذتحا ًلعدمخ )ح ذذذذل مد  نة في 

 ( ًالادزً  ًلتدليا:58ًلمدة   

 ي مد  مةف  ا ًألان.  30 ن يا ال تعخ  ع   ي تحا ًلعدمخ تادز   بعد مضي سنة من الخدمة : ( أ

 ي تحا تادز  ون وا ًلمة  ًلتي قضدهد ودلعمخ ومعةخ ي ميع  نصن  ع كخ  هن.  خدمة أقل من سنة: (ل

 لن ي ذذتمني ًلم ذذن   ًلوحنيني ًألحةًج مع  ةة ًأليدن ودلزيدة  أ  ًلنعصذذدع ن  ودلمعدوخ  ذذةة      ةن ًلا ًز   -

                                                مع قدن ع ًلعمخ(. 60 ن يا ل حةج أ  ضمهد أ  قيعهد )ًلمدة   لصدحل ًلعمخ تازئا ًفادز  ًل

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 من اإلتفاقية  27/  21/  13عدم وجود تغطية تشريعية ألحكام المواد   -

*** 

 

  بشأن بيئة العمل    1981 ( لسنة13اإلتفاقية العربية رقم ) -ج

 ادي ًلنة  ( مع مم كا ًلوحنيعن  13 صذذذذخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح ا ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )

     ًلنح  ًلتدلي:

 عدم وجود التغطية التشريعية لحكم المادة التاسعة:   -

تل  أع ًلت ذذذنيعد  ًلوحنينيا ال تحت و     نص صذذذنيح    ن ة ًحديا لانا ًلاونًي ًلعدن نييع في من ما ًلعمخ ًلعنويا

و ذهع تح يخ ًأل مدخ ًلية يا تل  أ مدخ آليا.  في ًلمعدوخ ت اة مام  ا مع ًلت ذنيعد  ًلتي يهتي محت ًهد من ذامد  مع  

ن قدن ع وإصةً  2012( ل نا  36هاه ًلمدة  مع ًالتفدقيا  ادصا مد يتند ل  ًلودل ًلادمس   ن مع من  ن وعدن ع نقن )

 ًلعمخ في ًلعيد  ًأله ي  ًلعنًنً  ًل زًنيا ًلمنفا  لهاً ًلودلن منهد مد ي ي:
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 بشأن تنظيم السالمة والصحة المهنية في المنشآت:  2013( لسنة  8قرار رقم ). 1

لعمذخ  ع  تا ت زن م ًة هذاً ًلعنًن صذذذذذدحذل ًلعمذخ وذدتاذدا ًالحتيذديذد  ًلالزمذا لحمذديذا  مذدلذ  مع ماذدين ويئذا ًلعمذخ أمنذدي ً

 ينيا ت فين معةً   مخ آمنا  صيدنتهد وحيج ال ت كخ اينً      الما  صحا ًلعدم يع

( مع ًلعنًن ًلماك ن أ الهن تفن      صذذذذدحل ًلعمخ "ًلعيدن و ذذذذكخ ة نو وتعيين ًلمادين ًلتي  7. كمد أع ًلمدة  )2 

لصذحا  ًل ذالما ًلمهنيا ودل زًن  يتن ًقتنًح وةًئخ  تهةة  ذالما  صذحا  مدل "ن  ودلتدلي  نتياا لهاً ًلتعيين  متدوعا ق ذن ً

 ًلضمدع  الما ًلعمدخن  يهتي مع ضمنهد ًلتح خ مع ًلعمخ ًلية و تل  ًاللي.

 بشأن مجلس السالمة والصحة المهنية:    2015( لسنة  2. قرار رقم )3 

ا ًلادصذا وحمديا  حف   ذالما   مع أهن ًاتصذدصذد  هاً ًلما س "ًقتنًح  منًاعا تي ين ًلت ذنيعد   ًلمعديين ًل يني

 صذذذحا ًلعمدخ  ويئا ًلعمخ في ضذذذ ي ًلمتشينً  ًلعم يا  ًلتعةن ًلع مي"ن   ذذذتعمخ ًل زًن      نعخ هاه ًلمالح ا تل   

ًل انا في أقنل ًاتمد  لهد ل ن ن فيهدن تا أع ًلم ذذذن  ًلوحنيني يعمخ وصذذذ ن  ةًئما     تي ين ت ذذذنيعدت  ًلعدئما ومد  

 ينً  ًلعدلمان  ومد يحعا مص حا ًل  ق ًلعمخ  يضمع ل عدمخ  المت   حع ق .يت ًفا مع ًلمتش

 :التقرير إليها لسأر  التي والعمال العمل أصحاب منظمات

 :مع كخ تل  ًلتعنين  ع ن اا تن دخ تن 

 .ًلعمخ ألصحدل ًلممم ا ًلمن ما .         - ًلوحنيع  صند ا تادن   ننفا -1

 مدخ. عل ممم ا من ما  -     .ًلوحنيع  مدخ لنعدود  ًلعدن  ًالتحدة -2

 ل عمدخ. ممم ا من ما  -     .ًلوحنيع  مدخ لنعدود  ًلحن ًالتحدة -3

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 من اإلتفاقية.   9التغطية التشريعية لحكم المادة 

 

 * * * 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -4

 

 بشأن بيئة العمل   1981( لسنة 13اإلتفاقية العربية رقم )  -أ

ًلامه نيذا ًلازًئنيذا  ( مع  13 صذذذذذخ تل  مكتذل ًلعمذخ ًلعنوي نة     مالح ذد  ًل انذا ح خ ًفتفذدقيذا ًلعنويذا نقن )

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي:ن  ًلةيمعنًييا ًل عويا

ًتفدقيد   ت صيد  ًلعمخ ًلعنويا فيمد يتع ا ودلتعنين ًلاو تن ت ةًةه  لعة ت ع  ًلحك ما وصةن نحل مالح د  لانا تيويا  

 و هع ويئا ًلعمخن  تاة ع يي  مع  مد  تكمي يا تاص هاه ًفتفدقيا. 1981ل نا  13ح خ ًفتفدقيا نقن 



142 
 

عمال اليدوية ( من اإلتفاقية والتي تقضي بالعمل على تحويل األ9عدم التغطية التشريعية لحكم المادة ):  السؤال األول

 المجهدة والمرهقة إلى أعمال آلية كلما أمكن ذلك، شريطة أل يؤثر ذلك على اإلنتاج وقوة العمالة. 

:  تع ًلتح خ في  م يد  ًالنتدف  ًلمكننا هي م هلا ةًا يا تاص ًلمؤ  ا ًالقتصدةيا في تيدن ًلمفد ضا ًلامد يا الرد

  ًلةً ما لتحةيج  م يد  ًالنتدف  ًلتك يع ال يمد ًلم اها ل مؤ  د  مع ًل نيك ًالاتمد ي.  وش  ًلن ن  ع ًل يد د

 ًلصشين   ًلمت  يا فدع ًلت نيع ًلحدلي ال ي زن  ًلمؤ  د  ومود ن   ًلتح خ  في   دئخ ًالنتدف. 

 من اإلتفاقية.  10و 7إعادة إرسال النصوص التشريعية الخاصة بالمادتين  : السؤال الثاني

"يجب إتخاذ اإلجراءات الالزمة إلستبدال المواد األولية الصناعية الخطرة ًلمدة  ًل دوعا     أن   : تنص  7المادة  :  أول

 والضارة بمواد أخرى أقل خطرا وضررا كلما أمكن ذلك". 

لن يتينق ًلم ن  ًل يني ونص صنيح تل  أحكدن هاه ًلمدة  تال أن  حنص     تةًنف ًلعةية مع ًلنص ص ًلت نيعيا 

عمدخ  ًلويئا مع أايدن ًلم ًة ًلكيميدئيا ًلايين   منع ت تعمدلهد تع تي ل ًألمن الك. تاةن ًف دن  هند تل  ًلتي تحمي ًل

 2أع لكخ مدة  أ  منت ف كيميدئي ايين نقم  ًلنمزو  صنن اينه ًلنئي ي ح ل تصنين من ما ًألمن ًلمتحة  )ًلمدة  

ن ًلاو يحةة قدئما ًلم ًة  ًلمنت اد  ًلكيميدئيا ًلاين   2015  ن فمون  نا  25مع ًلعنًن ًل زًنو ًلم تنك ًلمؤنخ في  

  تصنيفهد(. 

ًلي ميا  ودلكميد   ًلعمخ  أمدكع  ًفنتدف في  ًلم تعم ا لحداد   ًلاين   ًلم تحضنً   أ   ًلم ًة  أ   ًلعندصن   تحةة كميا 

ًلتنفياو نقن    11ًلضن نيا )ًلمدة    ًلادصا ن 2005ًيندين  نا    8ًلمؤنخ في    08-05مع ًلمن  ن  ودلع ً ة  لمتع ا 

ًلميوعا     ًلعندصن أ  ًلم ًة أ  ًلم تحضنً  ًلاين  في   ي ًلعمخ(ن كمد حنص ًلم ن  ًل يني مع االخ أحكدن  

( مع نفس ًلمن  ن ًلتنفياو     تحةية ًلع ً ة ًلادصا ودل قديا ًلتي يال أع تتااهد ًلهيئا ًلم تاةما لضمدع 02ًلمدة  )

ل عندصن أ  ًلم ًة ً  ًلم تحضنً  ًلاين ن تانًي   حمديا ًلعمدخن  ًلتي  ل عمدخ ًلمعنضيع  مع أهمهد ًلمنًقوا ًليويا 

ًلت  ين  ًلفح ص ًليويا ًلة نيا تاودنيدن تع ي  منصل ًلعمخ وحيج ال يعن  ل عندصن أ    ًلفح ص ًليويا  نة 

ًلح ًمخ أ  ًلمنضعد ن ًلمنًقوا ًليويا    ًلم ًة أ  ًلم تحضنً  ًلاين      صحا ًلانيع أ  ًلنضيع ودلن وا ل عدمال 

ًلادصا ودلن وا ل متمهنيعن ت الن ًلعمدخ  تك ينهن ح خ ًألايدن ًلمنتويا وإ تعمدخ ًلعندصن أ  ًلم ًة أ  ًلم تحضنً  

متند خ   ًلاين ن  ًلتةًوين ًل ًال تتاداهد ل حمديا منهدن  ضع أن ما ًلحمديا ًلامد يا    دئخ ًلحمديا ًلفنةيا ًلمند وا في 

ًلعمدخن ًلمنًقوا ًلة نيا ل عندصن ًل دما في ا  ًلعمخ  تحتنًن ًلحة ة ًلم م ح وهدن يوعد ل معدييس في هاً ًلمادخن م ك 

 اخ ًل قديا ًلصحيا  ًألمع  يل ًلعمخ  كاً ويدقا ًلعندصن أ  ًلم ًة أ  ًلم تحضنً  ًلاين  ًلم تعم ا في مكدع 

 ًف تعادلي  نعخ ًلعمدخ تل  ًلهيدكخ ًلصحيا. ًلعمخ  تحيينهدن  ضع اهدز ل عالف

كمد تاضع ممدن ا ن دي مهني تصخ أ د د ودلم ًة  ًلمنت اد  ًلكيميدئيا ًلاين  تل  ت تمدة م وان  يال أع تت فن في 

ال يمد في ًلمتعدمخ )ًلمعتمة( ًلكفديً  ًلمهنيا ًلالزما ل ن ديد  ًل ًال ممدن تهدن  كاً ت فن ًل ن ي ًلمدةيا ًلمي  وان  

ن  2003ةي مون  نا    1ًلمؤنخ في    451-03مع ًلمن  ن ًلتنفياو نقن    4مادخ يدقا ًلتازيع  ًألمع ًلصند ي )ًلمدة   

 يحةة ق ً ة ًألمع ًلتي تيوا     ًلن ديد  ًلمتص ا ودلم ًة  ًلمنت اد  ًلكيميدئيا ًلاين   أ  يا ًلشدز ًلمضش يا(.



143 
 

ح ن تنتدف  ت  يا وع  ًلم ًة اً  ًلاي ن  ًلعدليا وم ال قنًن م تنك ويع    لعة نص ًلت نيع ًل يني     تمكدنيا

ًلمك فيع ودلصند ا  ًليدقا  ًلمندان وندي     تقتنًح مع ًل انا ًلتعنيا ل م ًة  ًلمنت اد  ًلكيميدئيا ًلايين    ًل زينيع 

 ًل دلن ًلاكن(. ن 2003ةي مون  نا  1ًلمؤنخ في  451-03مع ًلمن  ن ًلتنفياو نقن   16)ًلمدة  

 في هاً ًفيدن تن منع صنع  ت تنًة  ت زيعن   ًي كدع الك ومعدوخ أ  مادندن كخ منت ف ت تهالكي يحت و     مدة  أ   

ي لي   نا    8ًلمؤنخ في    254  - 97مع ًلمن  ن ًلتنفياو نقن    4أكمن مع ًلم ًة ًلكيميدئيا ًلمح  ن ت تعمدلهد )ًلمدة   

 وعا فنتدف ًلم ًة ًل دما أ  ًلتي ت كخ اينً مع ن   ادص  ت تينًةهد(.ن ًلمتع ا ودلناص ًلم 1997

أليدن   ل ويئا  ًفن دع ممخ منع تصنيع  ت تينًة  ت  يا كخ أن ً   ًلمضن   ًلم ًة ًلايين   كمد تن منع ت تعمدخ وع  

ن  2009أكت ون  نا    8ي  ًلمؤنخ ف  321-09مع ًلمن  ن ًلتنفياو نقن    3ًألميند   ًلم ًة ًلتي تحت و   يهد )ًلمدة   

نقن   ًلتنفياو  ًلمن  ن  في    05-99يعةخ  ومدة     1999أونيخ  نا    19ًلمؤنخ  ًلمتص ا  ًألايدن  مع  ودل قديا  ًلمتع ا 

 ًألميند (. 

 : تنص هاه ًلمدة      أن : (10ثانيا: المادة العاشرة )

 ماعي من خالل:'يجب اتخاذ اإلجراءات والوسائل التي تضمن للعامل الستقرار النفسي والجت

تنظيم ساعات العمل اليومية، وتحديد الحد األقصى لساعات العمل الضافية، والتقيد بفترات الراحة اليومية والجازات   -1

 األسبوعية والسنوية. 

 منح العامل أجرا عادل يتناسب مم جهده وإمكاناته، ويضمن له وألفراد أسرته مستوى معيشة مناسبا.  -2

ا  -3 النائية، وتأمين  توفير السكن  العمل للعاملين وعائالتهم، خاصة في المناطق  لصحي المناسب والقريب من أماكن 

 وسائل النقل المناسبة من وإلى أماكن العمل. 

 توفير التغذية الصحية في أماكن العمل. -4

عمال ورؤساء عمل   تشجيم القيام بالنشاط اإلجتماعي والعمل على تحسين العالقات ما بين الزمالء في العمل من  -5

 وأصحاب أعمال. 

 العمل على رفم المستوى الثقافي للعاملين، وزيادة الوعي الوقائي لديهم بكافة الوسائل التعليمية واليضاحية'.  -6

الراحة  الحد األقصى لساعات العمل الضافية، والتقيد بفترات  أول: فيما يخص تنظيم ساعات العمل اليومية، وتحديد 

 جازات األسبوعية والسنوية. اليومية وال

 : تن ين  د د  ًلعمخ ًلي ميا  ًلتعية وفتنً  ًلنًحا ًلي ميا

(  د ا في  ن ن ًلعمخ ًلعدةيان ت ز  هاه ًلمة      40يحةة ًلت نيع ًل يني ًلمة  ًلعدن نيا ًأل و  يا ل عمخ وهنوعيع )

ن يحةة ًلمة  ًلعدن نيا 1997يندين  نا    11ًلمؤنخ في    03-97مع ًألمن نقن    2( أيدن  مخ     ًألقخ )ًلمدة   05ام ا )

 ل عمخ(.
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( مع نفس ًألمن تل  تن  "تاً كدن   د د  ًلعمخ مؤةً  ح ل ن دن ًلة ًن  06 لعة تن ًف دن  في أحكدن ًلمدة  ًل دة ا )

 تعتون نصن  د ا منهد (  01ًلم تمنن يتعيع     ًلم تاةن تاصيص  ق  لإل تنًحا ال يمكع أع يتاد ز  د ا  ًحة  )

 ك ق   مخ لتحةية مة  ًلعمخ ًلفع ي". 

 أمد في قيد  ًلمؤ  د   ًفةًنً  ًلعم ميا فيحةة "تن ين  د د  ًلعمخ مع ي ن ًألحة تل  ي ن ًلاميس مةناد كمد يهتي: 

 صودحد: مع ًل د ا ًلمدمنا تل  ًل د ا ًلمدنيا   ن ن  -

 ( تل  ًل د ا ًلنًوعا  ًلنصن. 13م دي: مع ًل د ا ًل ًحة  وعة ًلز ًخ ) د  -

 ( لإل تنًحا ويع ًل د ا ًلمدنيا   ن   ًل د ا ًل ًحة  وعة ًلز ًخ.1تاصص  د ا  ًحة  )

نين أع تن ين  د د  ًلعمخ في  اليد  أةنًن  تدمنشد    تليزو  تنة ن  و دن   نق ا  ننةًيا  ًألن ًي  و كن   

 وتمون مع ي ن ًألحة تل  ي ن    30يحةة ل فتن  ًلممتة  مع أ خ ي ني  تل      ًل ًةو )هي  اليد  تعع في ًلان ل ًلازًئنو(ن

 ًلاميس مةناد كمد يهتي: 

 مع ًل د ا ًل دوعا تل  ًل د ا ًلمدنيا   نن  -

 مع ًل د ا ًلمدنيا   ن  ًلنصن تل  ًل د ا ًلمدلما وعة ًلز ًخ. -

  ن  ًلنصن  تعتون كفتن   مخ لتحةية مة     تاصص نصن  د ا لإل تنًحا ويع ًل د ا ًلمدنيا   ن  ًل د ا ًلمدنيا

لمن  ن ًلتنفياو نقن   لمدلما معً  لفع ي" )ًلمدة ً  لتنفياو  2009ي لي   نا    22ًلمؤنخ في    244- 09ًلعمخً  لمن  نً  ن يعةخً 

 ًلاو يحةة تن ين  د د  ًلعم  ت زيعهد في قيد  ًلمؤ  د   ًفةًنً    1997مدنس  نا    9ًلمؤنخ في    59-97نقن  

  ميا(.ًلعم

 :تحةية ًلحة ًألقص  ل د د  ًلعمخ ًفضدفيا

% مع 20يا ز ل م تاةن أع يي ل مع أو  دمخ أةًي  د د  تضدفيان زيدة      ًلمة  ًلعدن نيا ل عمخن ة ع أع تتعةي  

ن  ال ًلمتع ا وعالقد  ًلعمخ(  1990أونيخ  نا    21ًلمؤنخ في    11- 90مع ًلعدن ع    31ًلمة  ًلعدن نيا ًلماك ن  )ًلمدة   

 03-97مع ًألمن نقن    7(  د ا )ًلمدة   12تتاد ز مة  ًلعمخ ًلي مي ًلفع ين في أو حدخ مع ًألح ًخن تمنتي   ن  ) 

 ن ًل دلن ًلاكن(. 1997يندين  نا  11ًلمؤنخ في 

تمن ن يعةخ  ي1996ي لي   نا    9ًلمؤنخ في    21-96( مع ًألمن نقن  05 لعة تمم  أحكدن هاه ًلمدة  ودلمدة  ًلادم ا )

نقن   في    11-90ًلعدن ع  ًلحة ة  1990أونيخ    21ًلمؤنخ  مادلفا  يا ز  أن   "نين  فيهد:  ادي  حيج  ًلاكنن  ًل دلن  ن 

مع هاه ًلمدة  في ًلحدال  ًلماك ن  صنًحا أةنده  ضمع ًل ن ي ًلمحةة  في ًفتفدقيد    2ًلمنص ص   يهد في ًلفعن   

  ًفتفدقد  ًلامد يان  هي:

   يكا ًل ق   أ  تصالح ًألضنًن ًلنداما  ع ًلح ًةجن ًل قديا مع ًلح ًةج ًل -

 تنهدي ًأل شدخ ًلتي يمكع أع ت ول ت قفهدن وحكن يويعتهدن في أضنًن.  -

 ي ت دن  ا ود في هاه ًلحدال  ممم   ًلعمدخ  يع ن تلزًمد مفتش ًلعمخ ًلماتص تق يميد". 
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 : ًفادزً  ًأل و  يا

ي ن كدمخ في ًأل و  ن حيج يعتون ي ن ًلنًحا ًأل و  ي ي ن نًحا قدن نيا   منح ًلم ن  ًل يني ًلعدمخ ًلحا في ًلنًحا

 ن ًل دلن ًلاكن(. 1990أونيخ   21ًلمؤنخ   11-90مع ًلعدن ع  35  33)ًلمدةتيع 

نين أن  يمكع تهايخ ًلنًحا ًأل و  يا أ  ًلتمتع وهد في ي ن آان تاً ت تة   الك ًلضن نً  ًفقتصدةيا أ  ضن نً  

تدفن كمد يمكع ل هيئد   ًلمؤ  د  ًألاني أع تاعخ ًلنًحا ًأل و  يا تند ويان تاً كدع ًلت قن  ع ًلعمخ فيهد تن ين ًفن 

لعم ن. )ًلمدة    لمؤ  ا أ  يضنً  لهيئا أ ً  أل و  يا يتعدن  مع يويعا ن ديً  لعي اً  لعدن ع    37ي نً  ًلمؤنخ   11-90معً 

 ن ًل دلن ًلاكن(. 1990أونيخ  21في 

  يا: ًلعي ا ًل ن

لكخ  دمخ ًلحا في  ي ا  ن يا مةف  ا ًألانن يمنحهد تيده ًلم تاةن.  كخ تندزخ مع ًلعدمخ  ع  ي ت  أ   ع وعضهد 

يعة وديال   ةين ًألمنن  يعتمة ًلحا في ًلعي ا ًل ن يا     أ دس ًلعمخ ًلمتمن االخ فتن   ن يا مناعيا تمتة مع أ خ 

ي ني  مع  نا ًلعي ان حيج يتن هند ح دل ًلعي ا ًلمةف  ا ًألان     أ دس   30ي لي  ل  نا ًل دوعا ل عي ا تل  نديا  

( ي مد تع يميد  ع  نا ًلعمخ ًل ًحة .  30ي ميع  نصن ي ن في كخ  هن  مخن ة ع أع تتعةي ًلمة  ًفامدليا مالميع )

 (. ًل دلن ًلاكن 1990أونيخ  21ًلمؤنخ في  11-90مع ًلعدن ع نقن   41تل   39)ًلم ًة مع 

( ًلعدن ع  وين  أحكدن هاً  ًل ) 11-90 لعة  مدةت   ًلايع يؤة ع 45( في  ًلعمدخ  لفدئة   ًلنئي يا  ًلعي ا  تمةية  أن  يا ز   )

اص صدن أ شدال  دقا أ  ايين  أ  أ شدال تت ول في متد ل وةنيا أ   صويان حيج تحةة كيفيد  تيويا هاه ًلمدة   ع 

 ينيا ًفتفدقيد   ًفتفدقد  ًلامد يا.

 فيما يخص منح العامل أجرا عادل يتناسب مم جهده وإمكاناته، ويضمن له وألفراد أسرته مستوى معيشة مناسبا.  -ثانيا      

يعتون ًلةفع ًلمنت ن لجان ًلم تحا أحة ًلحع ق ًلتي يتمتع وهد ًلعدمخ في تيدن  القا ًلعمخن ف  عدمخ ًلحا في أان معدوخ 

 ن ًل دلن ًلاكن(.1990أونيخ    21ًلمؤنخ في    11-90مع ًلعدن ع    80   6 نتدئج ًلعمخ )ًلمدةتيع  ًلعمخ ًلمؤةين يتند ل  

فيما يخص توفير السكن الصحي المناسب والقريب من أماكن العمل للعاملين وعائالتهم، خاصة في المناطق النائية،    -ثالثا

 التغذية الصحية في أماكن العمل. وتأمين وسائل النقل المناسبة من والى أماكن العمل، وكذا توفير 

تعمخ ًل  يد  ًلعم ميا في والةند     ًلم دهما في ًأل مدخ ًلنًميا تل  تنقيا ًل كع ًفاتمد ي لصدلح ًلعمدخ ًألانًي 

-82ن ًلمتمن ل من  ن نقن  1996فونًين  نا    3ًلمؤنخ في    74-96ح ل مد تنص   ي  أحكدن ًلمن  ن ًلتنفياو نقن  

 ن ًلاو يحةة محت ي ًلاةمد  ًفاتمد يا  كيفيا تم ي هد.1982مدي   نا  15ًلمؤنخ في  179

أمد فيمد ياص ًلعيد  ًفقتصدةون فتاضع هاه ًلاةما لموةأ ًلمفد ضا ًلامد يا  كاً مد ينص   ي  ًلعدن ع ًلةًا ي ل هيئا 

 ًلم تاةما.  ي تمخ هاً ًألمن ًلاةمد  ًلمتع عا ودفيعدن  ت فين   دئخ ًلنعخ. 

فيما يخص تشجيم القيام بالنشاط اإلجتماعي والعمل على تحسين العالقات ما بين الزمالء في العمل من    -رابعا         

عمال ورؤساء عمل وأصحاب أعمال، وكذا العمل على رفم المستوى الثقافي للعاملين، وزيادة الوعي لديهم بكافة الوسائل 

 التعليمية واإليضاحية. 
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لم لمن  ن نقن  02دة  ًلمدنيا )تويع لند أحكدنً  لاكنن أع ًلحك ما  1982مدي   نا    15ًلمؤنخ في    179- 82( معً  ل دلنً  نً 

ًلازًئنيا تحنص     اميع ًأل مدخ ًلنًميا تل  ًلم دهما في تح يع معي ا ًلعمدخ مدةيد  معن يد  ع ينيا تكم ا ألان 

لصحا  ًل كع  ًلت  يا  وصفا   لتي ت تهةن  ًلعمخ في  كخ اةمد ن في مادخً  فاتمد يً  ليدوعً   دما اميع ًلتةًوين اً ً 

 خ ًلحيد  ًلي ميا ل عدمخ  أ نت . ت هي

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 من اإلتفاقية.   10/  9/  7وجود تغطية تشريعية ألحكام المواد  -

*** 

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

ًلامه نيذا ًلازًئنيذا  ( مع  17 صذذذذذخ تل  مكتذل ًلعمذخ ًلعنوي نة     مالح ذد  ًل انذا ح خ ًفتفذدقيذا ًلعنويذا نقن )

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي:ن  ًلةيمعنًييا ًل عويا

ًلادص  ودلتعنين  يتع ا  فيمد  ًلعنويا  ًلعمخ  ًتفدقيد   ت صيد   تيويا  لانا  مالح د   نحل  وصةن  ًلحك ما  ت ع   لعة 

و هع تههيخ  ت شيخ ًلمع قيعن  تؤكة     أع ت ةًة هاً ًلتعنين تن ح ل ًأل ئ ا ًل ًنة     1993ل نا    17ودفتفدقيا نقن  

 ح خ هاه ًفتفدقيا. في ن   تاة ع يي  تكم ا لنة ًلحك ما ًلازًئنيا

 . 18و 16و 14عدم التغطية التشريعية ألحكام المواد السؤال األول:

: 'يكفل تشريم كل دولة إعطاء األولوية للمعوقين لشغل بعض الوظائف والمهن في األجهزة الحكومية وغير 14المادة  

 الحكومية، التي تتالءم مم قدراتهم وإمكانياتهم'. 

ن ًلمتع ا وحمديا  تنقيا ًأل ادص ًلمع قيع     حا هاه ًلفئا في 2002مدي     8ًلمؤنخ في    09  -  02نص ًلعدن ع نقن  

 .ممدن ا ن دي مهني يتند ل مع قةنًتهنن  ًلاو ي مح وضمدع ً تعالليتهن ًلوةنيا  ًالقتصدةيا

ا ي يا  30خ في ًلمؤن 214-14ففيمد ياص ًأل ادص ًلعدةنيع     ممدن ا ن دي مهنين فإع ًلمن  ن ًلتنفياو نقن   

ن  ًلمتع عتيع وإلزًن  2002مدي     8ًلمؤنخ في    09  -   02مع ًلعدن ع نقن    28   27ن ادي تيويعد ألحكدن ًلمدةتيع  2014

لمع قيع أ  ةفعً  تنًك مدلي في ح دل 1ًلم تاةميع وتاصيص ن وا   %     ًألقخ مع مندصل ًلعمخ لصدلح ًأل ادصً 

كيفيد  ةفع ت دنا لفدئة  ًلم تاةميع ًلايع يع م ع وتهيئا  تاهيز مندصل ًلعمخ ًلصنة ق ًلادص ل تضدمع ًل ينين  كاً  

 لفدئة  ًلمعدقيع. 

 :كمد تن ت ةًة نصيع تيويعيع يتممالع في

مشروع قرار وزاري مشترك، يحدد تشكيلة وكيفيات دراسة الملف التقني المالي لإلستفادة من اإلعانات الممنوحة    -

 .ن بتهيئة وتجهيز مناصب عمل لفائدة األشخاص المعوقين وهو قيد المضاءللمستخدمين الذين يقومو

لتوظيف   - بتخصيص مناصب شغل  المتعلقة  التنظيمية  األحكام  كيفيات تطبيق  يتضمن  مشروع قرار وزاري مشترك، 

الهيئات واإلدارات العمومية ) الوظائف الحكومية( والمؤسسات العمومية والخاص ة وهو قيد  األشخاص المعوقين في 

 الدراسة على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،  



147 
 

: 'تعمل كل دولة على تشجيم المعوقين لتأسيس جمعيات تعاونية إنتاجية خاصة بهم، وعلى دعم هذه الجمعيات  16المادة  

 بمختلف الوسائل المتاحة'. 

 ًلتضدمني وهةن ة ن ن ديد  هيئد  ًلماتمع ًلمةني و كخ نئي ي ت ع   ًلحك ما ًل   تهيين  ًالقتصدة ًالاتمد ي  

لتح يع  ن فهن   ًلادصا…(  ًالحتيداد   ًل ودلن ًأل ادص ا و  )ًلن دين ًأليفدخن  ًل كدع  ًلضعيفا مع  ًلفئد   تاده 

ل  شخ لفئا ًلمعي يا  الك مع االخ ً ةًة مايي تنميا ًالقتصدة ًالاتمد ي ًلتضدمني  لهيك ا هاً ًلعيد  ًحةًج مندص

 ًلمع قيع   الك ودلتعد ع مع منة ويا ًالتحدة ًأل ن وي ودلازًئن  في ًيدن ونندمج ة ن ًل ودل   ًلت شيخ . 

 

: 'تتخذ كل دولة اإلجراءات الالزمة إلعفاء أدوات اإلنتاج التي يستخدمها المعوقين في عملهم من الرسوم 18المادة  

 الجمركية، أو من جزء منها'. 

 في تيدن ًلونًمج ًالاتمد يا لفدئة  ًأل ادص ًلمع قيع  تن ًتادا ًفانًيً  ًلتدليا:  

● اإلعفاء من الحقوق والرسوم على المركبات المكيفة خصيصا لألشخاص المعوقين، المستوردة أو التي يتم اقتناءها  

ع  بالعطب  أو  بالكساح  المصابين  األشخاص  لصالح  وهذا  المعتمدة،  الوكالت  وكذا  لدى  السفلية  األطراف  مستوى  لى 

 (. 1989)قانون المالية لسنة   Fاألشخاص المعوقين حركيا والحاملين لبطاقة السياقة صنف"و" 

هبة من  ● ًف فدي مع ًلحع ق  ًلن  ن ًلامنكيا  كاً ًلن ن     ًلعيما ًلمضدفا ًلميوا     ًل  ع ًلم ت نة  وصفا 

 (.1993حيث تم تحديد القائمة في إطار تنظيمي )قانون المالية لسنة   نساني،طرف الجمعيات والخدمات ذات الطابم اإل

وقين  المطبق على المواد والتجهيزات الضرورية لألشخاص المع TVA ● تخفـيض الـرسـم على القيمة المضافة  

 (. 2002)قانون المالية لسنة  

من اإلتفاقية   23و  22و  20و  15و  10تشريعية ألحكام المواد  : لم يتسن للجنة التأكد من وجود تغطية  السؤال الثاني

 وذلك نظرا لعدم إدراج نصوص التشريم التي تغطي هذه األحكام أو عدم وجود إجابات كافية. 

: "تتخذ كل دولة اإلجراءات التي تكفل إعداد وتدريب العناصر الفنية الالزمة والمؤهلة للتعامل والتفاعل مم 10المادة  

 طريقة علمية سليمة".المعوقين ب

تعيي ًلة لا ًلازًئنيا أهميا كوين  لتك يع ًلعندصن ًلفنيا ًلمعنيا ودلتكفخ ودأل ادص ًلمع قيع  في هاً ًفيدن تن تن دي 

نقن   ًلمن  ن  وم ال  ًلمع قيع  مؤ  د   في  ًفاتصدصييع  ًلم  فيع  لتك يع  في    257- 87منكز  يني    1ًلمؤنخ 

 هما ًلمنكز في: ن حيج تتممخ م1987ةي مون  نا 

ضمدع تك يع ًفاتصدصييع ًلعدئميع و  دئن ًلتع ين  ًلتنويا  ت دة  ًلتنويا  ًلم د ة  ًفاتمد يان  تح يع م ت ًهن   -

  تاةية معدنفهن في مؤ  د  ًلمع قيعن  

 نن تن ين تةنيل لتح يع م ت ي ًلمؤينيع ًلتعنييع  ًفةًنييع ًلتدوعيع ل مؤ  د  ًلمعنيا  تاةية معدنفه -

ًلم دنكا في ت ةًة ًلونًمج  ًلينق ًلتك ينيان  كاً ًل  دئخ ًلتع يميا ًلالزما ل تن يي  لحصص ًلتنويا ًلميوعا في   -

 ًلمؤ  د   ضمدع يوع ًلونًمج ًلمعنن  ن نهدن 
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 ًلم دنكا في تعيين ًلونًمج  ينق ًلتن يي  ًلتنويان  ت دة  ًلتنويا قصة اع هد مالئما  حةيما ود تمنًن.  -

: 'تسعى كل دولة إلقامة الورش المحمية للمعوقين من ذوي اإلعاقة الشديدة، وغير القادرين على اإلنخراط 15لمادة  ا

 في حركة العمل". 

مع أاخ تنقيا ت شي هن  ت ايع تةمداهن  تنةمداهن ًفاتمد ي  ًلمهنين حنص  ًلة لا ًلازًئنيا     تن دي أ كدخ تن ين  

ع تك ع مكيفا مع يويعا ت دقتهن  ةناتهد  قةنًتهن ًلاهنيا  ًلوةنيان ال يمد  ون ًل ن د   مخ لفدئة  ًأل ادص ًلمع قي

ًلمحميا  منًكز ت زيع ًلعمخ في ًلمنزخ أ  منًكز ًلم د ة   ع ينيا ًلعمخن  هاً ح ل مدنص    ي  أحكدن ًلمدة   

مديا ًأل ادص ًلمع قيع ًلمتع ا وح  ن2002مدي   نا    8ًلمؤنخ في    09-02( مع ًلعدن ع نقن  29ًلتد عا  ًلع ن ع )

  تنقيتهن. 

( مع ًلمن  ن ًلتنفياو 14 تتممخ مهما مؤ  د  ًلعمخ  ع ينيا ًلعمخن ح ل مد ادي في أحكدن ًلمدة  ًلنًوعا   ن  )

 ًلاو يحةة  ن ي تن دي مؤ  د  ًلم د ة   ع ينيا ًلعمخ  تن يمهد   2008يندين  نا    2ًلمؤنخ في    02- 08نقن  

 تنقيا ًف تعالليا ًفاتمد يا  ًلمهنيا لج ادص ًلمع قيع.     ينهدن في

  لعة تن تصنين هاه ًلمؤ  د  تل : 

 نا       18: ه  مؤ  ا  مخ محمين تك ن ود تعودخ ًأل ادص ًلمع قيع ًلودلشيع  مركز المساعدة عن طريق العمل

 دةو أ  مؤ  ا مكيفا  ًلايع هن في حداا تل    ًألقخن ًلايع تدوع ً تك يند مهنيد  ال ت مح لهن قةنًتهن ودلعمخ في   ي 

)ًلمدة    ًلتنفياو نقن    15ة ن يوي تاتمد ي  تنو و  ن ًل دلن  2008يندين  نا    2ًلمؤنخ في    02- 08مع ًلمن  ن 

 ًلاكن(. 

 نا     ًألقخ ا و   18:  هي مؤ  ا  مخ محمين تك ن ود تعودخ ًأل ادص ًلمع قيع ًلودلشيع  المزرعة البيداغوجية

تعالليا ًلمحة ة ن ًلايع ال يمكنهن ًفلتحدق ومنصل مهني مكين  نين ًلعدةنيع     ممدن ا  مخ في هيدكخ ًلعمخ ًف 

 ن ًل دلن ًلاكن(. 2008يندين  نا  2ًلمؤنخ في   02-08مع ًلمن  ن ًلتنفياو نقن  16ًلمكين. )ًلمدة  

ًفاتمد ي  ًلتنقيا ًلمهنيا ل عمدخ ًلمع قيعن حيج    مع اها أانين فإع مؤ  د  ًلعمخ ًلمحمي تتممخ مهمتهد في ًفةمدف

لمحة ة  ممدن ا ن دي مهني مها ن ضمع  ن ي مكيفا ح ل تمكدنيدتهن.  لحنكاً  لعمدخ ا وً  لمؤ  د  لهؤاليً  تتيح هاهً 

 ًلعمخ   ًلاو يحةة  ن ي تن دي مؤ  د   2008مدنس  نا    4ًلمؤنخ في    83- 08مع ًلمن  ن ًلتنفياو نقن    15)ًلمدة   

 ًلمحمي  تن يمهد   ينهد(. 

  لعة تن تصنين هاه ًلمؤ  د  تل : 

: هي مؤ  ا ًلعمخ ًلمحمي تك ن ون ديد  تنتدف ًل  ع  ًلاةمد   ًلمعد لا مع ًلوديع  ت شخ  مدال الورشة المحمية

 83-08ن  مع ًلمن  ن ًلتنفياو نق   16مع قيع ضمع  ن ي ادصا ل عمخ كتهيئا ًلمنصل  تكيين  تين  ًلعمخ. )ًلمدة   

 ن ًل دلن ًلاكن(. 2008مدنس  نا  4ًلمؤنخ في 

 



149 
 

: ه  مؤ  ا  مخ محمي ي مح وممدن ا ن دي مهني في ًلمنزخ لج ادص ًلمع قيع نين مركز توزيم العمل في المنزل 

ًلعدةنيع     ممدن ا هاً ًلن دي ال في  ن ا محميا  ال في   ي  دةو أل ودل منتويا و ن فهن ًلوةنيا أ  ًلمدةيا  /أ  

يا  الك وامع ي ود  ًلعمخ  ت زيعهد     ًلمحيييان ت فن هاه ًلمؤ  ا ل عمدخ ًلمع قيع أ شدال اً  يويعا ية يا أ  فكن

 ن ًل دلن ًلاكن(. 2008مدنس  نا  4ًلمؤنخ في  83- 08مع ًلمن  ن ًلتنفياو نقن  17هؤالي ًلعمدخ. )ًلمدة  

 : "تعمل كل دولة على تشجيم صناعة المعينات التعويضية محليا". 20المادة 

لصدلح فئا ا و ًفحتيداد  ًلادصان تن تن دي ًلةي ًع ًل يني أل ضدي في تيدن تنقيا  م يا صند ا ًلمعيند  ًلصند يا 

ن حيج يك ن هاً ًلةي ًع 1988فونًين  نا    9ًلمؤنخ في    27  -88ًلمع قيع ًفصيند يا  ل ًحعهد وم ال ًلمن  ن نقن  

لتعنيا     فصيند يا  ًلم د ةً ً  أل ضديً  ًلم ي  ًلم د ةً     وتنقيا صنع  ت تينًة  ت زيع  ضمدع صيدنا تاهيزً ً 

مع ًلمن  ن    3ًل معيا  ًلم د ةً  ًلتعنيا ًلصحيا  كالك كخ ًلمنت اد  ًلادصا ودأل ادص ًلمع قيع  ل ًحعهد. )ًلمدة   

فونًين   9ًلمؤنخ في   27-88ن ًلمعةخ  ًلمتمن ل من  ن نقن 2014 وتمون  نا    29ًلمؤنخ في   273- 14ًلتنفياو نقن 

 ن ًل دلن ًلاكن(. 1988 نا 

: "تتخذ كل دولة اإلجراءات الضرورية للحيلولة دون تهميش دور المعوقين في العمل، وإتاحة الفرصة لهم 22مادة  ال

 للتعبير عن قدراتهم". 

يتمتع ًل اص ًلمعدق ًلحدئز     صفا  دمخ ونفس ًلحع ق ًلتي يتمتع وهد ًلعدمخ ًل  ينن  ًلتي مع وينهد ًلت شيخ ًلفع ي 

ن ًل دلن ًلاكن(  هاً يةاخ في تيدن  يد ا 1990أونيخ  21ًلمؤنخ في   11-90مع ًلعدن ع  6 في أمدكع ًلعمخ )ًلمدة  

  ةن ًلتمييز ًلتي يع ن   يهد ت نيع ًلعمخ ًل يني ًلم تمة مع معديين ًلعمخ ًلة ليا. 

تعاونية : "ينبغي على كل دولة تشجيم منظمات العمال على تخصيص وتكييف جزء من أنشطتها الخدمية وال23المادة  

 واإلجتماعية لرعاية أعضائها من العمال المعوقين، بما يتالءم مم ظروف إعاقتهم". 

ًأل د يا  أ  يامكع ل من مد  ًلنعدويا أع تةنف اةمد  ًاتمد يا  تعد نيا لفدئة  أ ضدئهد ًلمع قيوع  الك في ًيدن ق ًنينهد  

 في ونًمج ن ديهد .  

 ي: * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يل 

 من اإلتفاقية.   22/  20/  15/   10التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

من اإلتفاقية التي تتطلب إعطاء أولوية للمعوقين لشغل بعض الوظائف  14عدم وجود تغطية تشريعية  لحكم المادة  -

 والمهن في األجهزة الحكومية وغير الحكومية.  

من اإلتفاقية والمتعلقة بتشجيم المعوقين لتأسيس جمعيات تعاونية   16عدم وجود تغطية تشريعية  لحكم المادة  -

 إنتاجية خاصة بهم.  

من اإلتفاقية والمتعلقة بإعفاء أدوات اإلنتاج التي يستخدمها المعوقون   18عدم وجود تغطية تشريعية  لحكم المادة  -

 في عملهم من الرسوم الجمركية أو جزء منها.  
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من اإلتفاقية والتي تتطلب تشجيم منظمات العمال على تخصيص وتكييف   23لحكم المادة   عدم وجود تغطية تشريعية  -

 جزء من أنشطتها لرعاية أعضائها من العمال المعوقين.  

*** 

 

 ( 16/   5/   3اإلتفاقيات العربية ذات األرقام )  -ج

( مع 16/    5/    3 صذذذذذخ تل  مكتذل ًلعمذخ ًلعنوي نة     مالح ذد  ًل انذا ح خ ًفتفذدقيذد  ًلعنويذا اً  ًألنقذدن )

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي:ن  ًلامه نيا ًلازًئنيا ًلةيمعنًييا ًل عويا

  .ًلعنويا ًلعمخ ومعديين ًلت نيعيا ًلهيئا تو يغ ن/ و :ًلم ض  

 16 (1983) . 5 (1976)    3  (1971)  نقن   ًفتفدقيد مع ن اا :المرفقات

)ًلونلمدع(   ًلماتصذاالتـشريعية   ًل ذ يد       ن  ًأل ضذدي ًلة خ ًلعنويا ًلعمخ  ت صذيد  تتفدقيد  ن دن  أحكدن  ت زن 

  .كخ  نا مع أونيخ  هن في ة نًت  يععة ًلاو ًلعنوي ًلعمخ مؤتمن أقنهد ًلتي ًفتفدقيد 

 لم ًفدت  ل مؤتمن ة نتيع كخ وعة ًأل ضذدي ًلة خ مفدتحا وإ دة   ًلعنوي ًلعمخ مكتل قيدن      ًألحكدن  هاه  تنص كمد

 ًلمع  مد  واميع ًفوالغ  كالك ًلماتصذا ًل ذ يد  تل  ًلاكن  ذدلفا ًلمعديين لتعةين  تانًيً  مع تتاداه  تن   مد ونأيهد

  .قنًنًتهد  كاً ًلماتصا ودل  يد  ًلمتع عا

ي أع أو شكن وهع مكتل ًلعمخ ًلعنوي ية   والةندن     ننًن ودقي ًأل ضذذذذدين فوالن   في هاً ًل ذذذذيدق ن ي ذذذذنفن

  .مع قوخ مؤتمن ًلعمخ ًلعنوي ودلتةًوين ًلمتاا  ل  فدي وهاً ًفلتزًن فيمد يتع ا ودلمعديين ًلمعتمة  

 -:  يتع ا ًألمن ل

  نل تهميند  ًالاتمد ياو هع ًلم ت ي ًألةن     1971( ل نا  03ًفتفدقيا نقن ) - 

 ًلعدم ا.   ًلمنأ   و هع 1976 ل نا (5) نقن  ًفتفدقيا - 

  .ًلعمدليا ًفاتمد يا ًلاةمد  و هع 1983 ل نا (16) نقن  ًفتفدقيا  -

 ن ذذاا تلي  أ الهن ًلم ذذدن ل شن  يي ن تاة ع ًلعنويان ًلعمخ  ت صذذيد  تتفدقيد  ن دن  مع ًألحكدن  هاه   وم ال

 .ًفايدن وهاً معنيا تتفدقيا كخ مع

 ًل ذك يا كخ ًفانًيً  وإ ذتيفدي ًلعنوي ًلعمخ مكتل  توالغ ًلم ن هاً تحضذين متدوعا مع ًلتمكع أاخ  مع    ي  ن

 هاً وإ ذتالن  تفضذ تن  ل  لكن  ممتند ودلتصذةيان  ذهك ع ًفلتزًن  تل  ودلضذن ن   تؤةو ال  ًلتي (ًلونلمدع وإايدن ًفلتزًن 

  .و  تند م ًفد ًفايدن

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 اخذ العلم بما جاء في الرد، وتأمل اللجنة موافاتها برأي الجهة المختصة بالتصديق عند وروده.  -

*** 
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 المملكة العربية السعودية - 5      

 

  بشأن تفتيش العمل 1998 ( لعام19اإلتفاقية العربية رقــــم ) -أ

( مع ًلمم كا ًلعنويا ًل ذع ةيان  19 صذخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح د  ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي:

 نموذج التقرير 

 القسم األول

 بيانات عامة 

ــدقت بموجبه دولتكم الموقرة على التفاقية   -1 ــريعي الذي صـ ــنة 19العربية رقم )يرجى بيان النص التشـ   1998( لسـ

 بشأن تفتيش العمل.

لم قن نقن ) - ل زنًيً  لعنويا 6/1421/ 13(  تدنيخ  124قنًن ما سً  التفدقياً  لعدضي ودلم ًفعا    ً  لمن  نً  هذً 

هذ  6/1421/ 19 تدنيخ    27ن و هع تفتيش ًلعمخ  ًلصدةن ودلمن  ن ًلم كي ًلكنين نقن ن/1998لعدن    19نقن  

 ك. ودلم ًفعا     ال

وكذلك بيان التطبيق  يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصـــوص التشـــريعية الســـارية التي لها عالقة بأحكام التفاقية،   -2

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

ًلمعةخ ودلمن  ن   هذن 1426/ 8/   23(  تدنيخ 51ودلمن  ن ًلم كي نقن )ن/    ن دن ًلعمخ ًل ع ةو ًلصدةن -

هذ  1440/ 22/2(  تدنيخ 14ًلمعةخ ودلمن  ن ًلم كي نقن )ن/  هذ 1436/ 6/ 5(  تدنيخ  46ًلم كي نقن )ن/ 

 هذ. 1440/ 27/11(  تدنيخ  134ًلمعةخ ودلمن  ن ًلم كي نقن )ن/

 تن يمهدًلالئحا ًلتنفيايا لضوي ً مدخ ًلتفتيش   -

هذ  11/04/1440(   تدنيخ  70273ًلالئحا ًلتنفيايا لن دن ًلعمخ  م حعدتهدن ًلصدةن  ودلعنًن ًل زًنو نقن )  -

 هذ6/1437/ 28 تدنيخ  1982

يرجى بيان النص التشريعي الذي يعطي التفاقيات الدولية المصادق عليها قوة النفاذ بمجرد التصديق عليها مم    -3

 يها بالنسبة للتشريعات الداخلية. المصادق عل بيان مرتبة التفاقيات  

 د  ًلة لي   نة ًلمصدةقا   يهد. ًلمم كا ًلعنويا ًل ع ةيا م تزما وتنفيا كدفا ًالتفدقي

ا   -4 هل تم التنسيق مم منظمات أصحاب األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين أعددادكم لهذا التقرير؟ وذلك تمشيا

 من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.(  17مم أحكام المادة )

 نعم ✓

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

 ما س ًلشنن ًل ع ةيا  -1

 ًل انا ًل ينيا ل ادع ًلعمدليا  -2

 القسم الثاني 

 ارية التي تغطي أحكام التفاقية" "التشريعات الس

 المـــادة األولـــى  

ينوش      كذخ ة لذا أع تن ن تفتيش ًلعمذخ مع االخ ًلع ًنيع  ًألن مذا  ًل  ًئح  ًلعنًنً  ًلمنفذا  لهذد ف  اميع 

 قيد د   أمدكع ًلعمخ.

 يا ز ل ذة لذا  نذة ًلضذذذذذن ن  ً ذذذذذتمنذدي وع  ًلفئذد  مع ًلعمذدخ  أمذدكع ًلعمذخن  الذك وم اذل ويذدع ينفا و ميعذا  

 ل ة لا ًلتي تتعةن وهاً ًلويدع أع تعةل  أ  ت شي  وويدع الحا.ًلتصةيان  يمكع 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد تنظيم قانوني لتفتيش العمل في جميم قطاعات وأماكن العمل؟  •

 نعن  ✓

 ال 

 هل يستثني التشريم بعض الفئات من العمال أو أماكن العمل من التفتيش؟   •

 نعن  ✓

 ال 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 ًلمدة  ًل دوعا مع ن دن ًلعمخ في ًلمم كا ًلعنويا ًل ع ةيا: 

 ي تمن  مع تيويا أحكدن هاً ًلن دن كخ مع: - 1

 ز ا   أص ل   فن    ًلايع يعم  ع في ًلمن ه  ًلتي ال تضن   ًهن.أفنًة أ ن  صدحل ًلعمخن  هن  -أ  

 ال و  ًألنةيا  ًالتحدةً  ًلنيدضيا  مةنو هد. -ل 

 ًلعمدلا ًلمنزليا  مع في حكمهن. -ف 

  مدخ ًلزنً ا  ًلن د  ًلادص ع  مع في حكمهن. -ة  

  مدخ ًلوحن ًلايع يعم  ع في  فع تعخ حم لتهد  ع ام مدئا يع. -ه  

 ًلعدم  ع نين ًل ع ةييع ًلعدةم ع ألةًي مهما محةة   لمة  ال تزية      هنيع -   

ًلذ زيذن   -2 ًلذمذاذتصذذذذذذذا  -يصذذذذذذذةن  ًلذاذهذذذد   مذع  فذي -وذذذدلذتذن ذذذذذيذا  ًلذ ًنة   لذ ذفذئذذذد   أكذمذن  أ   الئذحذذذا 

( مع هاه ًلمدة ؛ ت ذذتمخ     ًلحع ق  ًل ًاود   ًألحكدن  1) ًلفعنً )أ( )ف( )ة( )هذذذذذذذ( ) (مع ًلفعن  

 ي اً  ًلص ا وكخ فئا.ًلادصا ًألان
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 المـــادة الثـانيــة 

ت ذذذذذكذخ كذخ ة لذا اهذدزً  أ  أكمن لتفتيش ًلعمذخن  ينتوي هذاً ًلاهذدز أ  ًألاهز  وذدفةًن  أ  ًفةًنً  ًلمنكزيذا اً   

 ًلص ا ون دي ًلتفتيش.

   ًلتذةًاذخ ويع   ف  حذدلذا تعذةة ًألاهز  ًلت  تع ن وذدلتفتيش ياذل ًلتن ذذذذذيا فيمذد وينهذد     نح  يح خ ة ع ًلتنذدق

 أن يتهد.

 يرجى بيان ما يلي:

 لتفتيش العمل لديكم أم أكثر؟ واحد هل يوجد جهاز  •

 ي اة اهدز  ًحة

 هل يتم تنسيق العمل بينها في حالة تعددها؟  •

  نعن 

 ال 

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. •

  تن يمهد:مد  نة ودلمدة  ًلمدنيا مع ًلالئحا ًلتنفيايا لضوي ً مدخ ًلتفتيش 

 )يتهلن اهدز تفتيش ًلعمخ مع تةًن  منكزيا في  كدلا ًل زًن  ل  ؤ ع ًلعمدليا  مع ًاهزه فن يا في مكدتل ًلعمخ(

  تتممخ ًفةًن  ًلمنكزيا حدليد في ) كدلا ًلتفتيش  تي ين ويئا ًلعمخ و زًن  ًلعمخ  ًلتنميا ًالاتمد يا( 

 المــادة الثـالـثــة 

 قوخ اهدز يت ل  ًلتفتيش ًلعدنن أ  أاهز  متاصصا يمدنس كخ منهد ن ديد تفتي يد محةةً. يتن ًلتفتيش مع 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل توجد أجهزة تفتيش متخصصة؟ أم يتولى التفتيش جهاز عام؟  •

 يت ل  ًلتفتيش حدليد اهدز  دن 

 

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

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

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

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. •

 ًلتفتيش  تن يمهد:مد  نة ودلمدة  ًلمدنيا مع ًلالئحا ًلتنفيايا لضوي ً مدخ 

 )يتهلن اهدز تفتيش ًلعمخ مع تةًن  منكزيا في  كدلا ًل زًن  ل  ؤ ع ًلعمدليا  مع ًاهزه فن يا في مكدتل ًلعمخ(
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 المادة الرابعة 

 تن ن كخ ة لا ًالتصدال  ًألفعيا  ًلنأ يا فيمد ويع اهدز أ  أاهز  ًلتفتيشن ومد يحعا  ن ا ًألةًي  ناد ت    ه لت .

 يرجى بيان ما يلي:

 بين جهاز أو أجهزة التفتيش؟ يوجد تنظيم لالتصالت األفقية والرأسية  هل  •

 نعن  ✓

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

يعتون ًلهيكخ ًلتن يمي لاهدز ًلتفتيش ه  ًلاو يحةة اي ي ًل  يا  ًلم ؤ ليا في ن  ودلتدلي تن يا ًلعم يد  ًلتي تتن    

ويع ًألن يا ًلمات فان  تتمماخ و كخ نئي ي في  كدلا ًلتفتيش  تي ين ويئا ًلعمخ  هي تحةي  كدال   زًن  ًلعمخ  ًلتنميا  

مالما تةًنً   دما  تتوع لكخ منهمد  ة  تةًنً  فن يا  ًلتي ت نن     أاهز  ًلتفتيش ًالاتمد يا.  تتوع لهاه ًل كدلا  

 ومكدتل ًلعمخ. 

  تهاا ًالتصدال  ةًاخ هاً ًلهيكخ مالما ًتادهد  أ د يا هي: ذ 

 ًالتصدال  ًألفعيا- 3ذ ًالتصدال  ًلصد ة     2ذ ًالتصدال  ًلندزلا 1

  ون ًالتصدال  ًاللكتن نيا  ًلكتدويا  ًل ف يا.  تن دل اميع ت ك ًألن ً  مع ًالتصدال  

 المادة الخامسة

 تضع ًفةًن  ًلمنكزيا اً  ًلص ا ون دي تفتيش ًلعمخ ًل يد ا ًلعدما ل تفتيش ًلتي تعدلج     ًألاص: 

  ضع ًلايا ًلعدما ل تفتيش.  -

 تحةية أ ل يد  ًلتفتيش.  -

 متدوعا ًلتنفيا.  -

 ت فين متي ود  اهدز ًلتفتيش.  -

 ًألةًي ًل  يفي  ًلتةنيل.  -

 تعيين ًلنتدئج.  -

 يرجى بيان ما يلي:

 النصوص التشريعية التي تتناول السياسة العامة للتفتيش والموضوعات التي تعالجها. •

 نص  ًلمدة  ًل دة ا وعة ًلمدئتيع مع ن دن ًلعمخ ودلمم كا ًلعنويا ًل ع ةيا    : 

تعنينً   ن يد   دمال   ع تفتيش ًلعمخ في ًلمم كان  الك االخ مة  ال تتاد ز  يعةن  كيخ ًل زًن  ل  ؤ ع ًلعمدليا 

 مدئا  ممدنيع ي مد  مع نهديا ًلعدنن يتند خ كخ مد يتع ا ونقدوا ًل زًن      تنفيا أحكدن ن دن ًلعمخ. 

  ي مخ ًلتعنين     ًألاص مد يهتي:

 ويدند  ودألحكدن ًلمن ما ل تفتيش.  - 1
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  فيع ًلماتصيع ودلتفتيش. ويدند  ودلم  - 2

 تحصدئيد  ودلمن آ  ًلادضعا ل تفتيش   ةة ًلعمدخ فيهد. - 3

 تحصدئيد   ع زيدنً  ًلمفت يع  ا التهن.  - 4

 تحصدئيد   ع ًلمادلفد  ًلتي  قع ن  ًلازًيً  ًلتي حكن وهد.  - 5

 تحصدئيد   ع تصدود  ًلعمخ. - 6

 تحصدئيد   ع أمنً  ًلمهع.  - 7

 ًل دة ا مع ًلالئحا ًلتنفيايا لضوي ً مدخ ًلتفتيش  تن يمهد     مد ي ي: كمد نص  ًلمدة 

 تت ل  ًفةًن  ًلمنكزيا لتفتيش ًلعمخ ًلمهمد  ًآلتيا:

 ًال نًن     ً مدخ ًلمفت يع في مكدتل ًلعمخ  ت ايههنن  منًقوا ً مدخ ًلتفتيش  متدوعا ايي   ونًما  - أ

ًالهتمدن وصحا ًلعمدخ   المتهن   قديتهن مع ًايدن ًآلال   مع ًالمنً  ًلمهنيا  ًصدود  ًلعمخن  ن ن   -ل

 ًل  ي ًلصحي  ًل قدئي واميع ًل  دئخ ًلممكنا 

  ضع م دنيع ًلعنًنً   ًلتع يمد  ًلمتع عا وتفتيش ًلعمخ   فا ًلن دن   - 

 كا ًلعنويا ًل ع ةيا ً ةًة تعنين  ن و  دن  ع منازً  تفتيش ًلعمخ في ًلمم  -ج

ً ةًة نمداف ًلتعدنين  ًلويدند   ًال تمدنً   ًل اال  ًلمتع عا وتفتيش ًلعمخن  تز ية ة ًئن تفتيش ًلعمخ   -ف

 في ًلمكدتل وهد 

 ةنً ا ًلتعدنين ًل هنيا ًلتي تعةهد ة ًئن تفتيش ًلعمخ  تةقيعهد  ويدع ًلم ح  د    يهد   -ح

يويا لمفت ي ًلعمخ لتههي هن ل عيدن و ًاودتهن  تي ين مهدنًتهن في تن ين ً  ًلم دنكا في تن ين ة نً  تةن -خ

 مادخ أ مدلهن  

ًلعيدن وا ال  ت ايهيا لتفعة  ين ًلعمخ في ة ًئن ًلتفتيش في ًلمكدتل  ًلتهكة مع قيدمهن ودلمهمد  ًلم ك ا  - ة

 ًليهد وم ال هاه ًلالئحا  ن دن ًلعمخ 

 دق تفتيش ًلعمخ. ممدن ا نين الك مع ًلمهمد  ًلتي تةاخ في ني - ا

 المادة السادسة 

 ينً   ف  تعييع مفتش ًلعمخ أع يك ع مؤهال تههيال   ميد ومد يالئن ًلعيدن وعم  . 

 المادة السابعة 

 ينً    نة ًاتيدن مفتش ًلعمخ أع تت ًفن في  صفد  ًلحيدة  ًلم ض  يا. 

 المادة الثامنة 

  تن ن ًلت نيعد  أةًي ًليميع  مضم ن ن  ًلاها ًلتي يؤةي أمدمهد.يع ن مفتش ًلعمخ قوخ مود ن   م   وهةًي ًليميعن 

 مع ن دن ًلعمخ ًل ع ةو   ًلمدئا وعة  ًلت ع ع ًل دوعا ًلمدة  
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وت قيع تعهة  فا ًلنم اف ًلاو تاعةه ًل زًن ن يتضمع ًلتزًمهن وهةًي  م هن  -قوخ مود نتهن لمهمدتهن -ي تزن مفت   ًلعمخ  

 يحمخ  .ف  ً  نا أوا ًاتنً ٍ صند ين أ  نين الك مع ًأل نًن ًلتي يي ع ع   يهد وحكن  م هن وكخ أمدنا  تاالصن  أال ي

 مفتش ًلعمخ ويدقا مع ًل زًن  تمو  صفت . 

 المادة التاسعة 

 يال     كخ ة لا تةنيل مفتش ًلعمخ ن نيد   م يد ومد يؤه   ألةًي مهدم . 

 يرجى بيان ما يلي:

 شروط تعيين مفتش العمل. •

 :يهتي مد-ًلم  فيع تعييع في ًلعدما ًل ن ي تل  ودفضدفا- لعم   ممدن ت   نة ًلعمخ مفتش في ي تني

 .ًلتدن  ودلحيدة متصفد   يك ع أع -1

 .وتفتي هد يع ن  ًلتي ودلمن آ  مود ن ن  نين أ  مود ن ن ص ا أو ل  أال تك ع -2

  .ي مد   ت عيع  ع تعخ ال تةنيل فتن   قضدئ  وعة م  كيد   فحصد   ًاتدز قة يك ع أع -3

 هل يؤدى مفتش العمل اليمين قبل مباشرة عمله؟ وما هو مضمونه؟ والجهة التي يؤدى أمامها؟  -4

 نص  ًلمدة  ًل دوعا  ًلت ع ع وعة ًلمدئا مع ن دن ًلعمخ ًل ع ةو     مد ي ي:

تاعةه ًل زً  –قوخ مود نتهن لمهمدتهن  -ي تزن مفت   ًلعمخ   ًلاو  ًلنم اف  ن ن يتضمع  وت قيع تعهة  فا 

ًلتزًمهن وهةًي  م هن وكخ أمدنا  تاالصن  أال يف  ً  نا أوا ًاتنً ٍ صند ين أ  نين الك مع ًأل نًن  

 ًلتي يي ع ع   يهد وحكن  م هن.  يحمخ مفتش ًلعمخ ويدقا مع ًل زًن  تمو  صفت . 

 هل يتم تدريب مفتش العمل على مهام عمله؟  •

 نعن  ✓

 ال 

 التشريعية الدالة على ذلك.يرجى بيان النصوص   •

ادي في ًلفعن  ًلمدلما مع ًلمدة  ًلادم ا  ًلت ع ع وعة ًلمدئا مع ن دن ًلعمخ ًل ع ةو   -

 مد ي ي:

 مد يهتي: -ودفضدفا تل  ًل ن ي ًلعدما في تعييع ًلم  فيع-ي تني في مفتش ًلعمخ  نة ممدن ت  لعم   

 ن  تةنيل ال تعخ  ع ت عيع ي مد .أع يك ع قة ًاتدز فحصد  م  كيد  وعة قضدئ  فت - 3

 كمد نص  ًلمدة  ًلمدمنا وعة ًلمدئتيع مع ن دن ًلعمخ ًل ع ةو     مد ي ي:  -

 - ين ن تةنيل مفت ي ًلعمخ في ة نً  تةنيويا ت تمخ وص ن  ادصا     ًألم ن ًآلتيا: 

 أص خ تن ين ًلزيدنً  ًلتفتي يان  ًالتصدخ وهصحدل ًلعمخ  ًلعمدخ. - 1

ًلتفتيش  ً تا ًل   - 2 محدضن  تن ين  ًآللي  أص خ  ًل اال   ًلةفدتن  ًلحد ل  تةقيا  أص خ 

 ًأل ادص. 
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أص خ تن دة أصحدل ًلعمخ تل  م ت زمد  ًلنص ص ًلن دميا  ف ًئة تيويعهدن  م د ةتهن في  - 3

 هاً ًلتيويا. 

 منً  ًلمهنيا. مودةئ أ د يا في ًلتعنيا ًلصند يان    دئخ ًل قديا مع تصدود  ًلعمخ  ًأل - 4

 ل ن ي ًلصدلحا لا  ممدن ا ًلعمخ. مودةئ أ د يا في ًلكفديا ًفنتدايان  ص تهد ومةي تهميع ً - 5

 المادة العاشرة 

فةًنً   ًألاهز    لمهمد   ن  يتهد  ًلتن يا معً  لمفت يع ومد يتالين مع حانً  لكدفي معً  لعةةً  تنً   كخ ة لا تعييعً 

 لال تعدنا ودالاتصدصييع ل معد نا ف  أ مدخ ًلتفتيش. ًلمعنيا ف  ًلة لا  

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يتوفر لجهاز التفتيش لديكم العدد الكافي من المفتشين؟  •

  نعن 

 ال 

 هل يتم التنسيق مم أجهزة الدولة المختلفة لالستعانة بالختصاصيين للمعاونة في أعمال التفتيش؟  •

 نعن  ✓

 ال 

 يتناول ذلك.النص التشريعي الذي   •

 نص  ًلمدة  ًلنًوعا وعة ًلمدئتيع مع ن دن ًلعمخ ًل ع ةو     مد ي ي:

ًل الما  ًلصحا   في  أيودي  مهنة  ع  كيميدئي ع  ًاتصدصي ع  ًلحداا  ة    ك مد  ًلتفتيش  في  ي تنك 

ين مد ي زن  ًلمهنيا.  لمةين مكتل ًلعمخ  ل مفت يع أع يي و ً  نة ًلضن ن  مع ًلاهد  ًلتنفيايا ًلماتصا تعة 

 مع م د ة . 

 كمد  نة ودلفعن  )ل( مع ًلمدة  ًلمدمنا   ن مع ًلالئحا ًلتنفيايا لتن ين ً مدخ ًلتفتيش مد ي ي:

تاً لن يكع هندك مفت  ع ماتص ع ون ًحي ًلصحا  ًل الما في مكتل ًلعمخن فيا ز لمكتل ًلعمخ ًال تعدنا  

ًلمنديان  كالك ي ل تز يةهن ودفن دةً  ًلالزما  واون  ًلماتصيع في ًل زًنً  ًألاني ً  فن  هد في  

 مع  زًن  ًلعمخ. 

 المادة الحادية عشرة 

ومهدم  وحنيا  حيدة   يع ن  ومد ياع    ًل  يفين  ًلعمخن  ً تعنًنه  لمفتش  ًلالزما  ًلحمديا  تكفخ ت نيعد  كخ ة لا 

  ً تعالليا.

 يرجى بيان ما يلي:

 الالزمة والستقرار الوظيفي الذي يمكنه من أداء عمله؟ هل يتمتم مفتش العمل بالحماية   •

 نعن  ✓
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 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. •

 نص  ًلمدة  ًلنًوعا  ًلت ع ع وعة ًلمدئا مع ن دن ًلعمخ     مد ي ي:

 تك ع لهن يت ل  تفتيش ًلعمخ مفت  ع مع م  في ًل زًن ن أ  مع نينهن مع ًل ع ةييعن يحةةهن ًل زين أ  مع يف ض ن  

 ًلصالحيد   ًالاتصدصد  ًلمنص ص   يهد في هاً ًلن دن.

 كمد نص  ًلمدة  ًلمدمنا  ًلت ع ع وعة ًلمدئا مع ن دن ًلعمخ ًل ع ةو     مد ي ي:

 يحا لمفت ي ًلعمخ: 

 ةا خ أو من ه  ادضعا ألحكدن ن دن ًلعمخ في أو  ق  مع أ قد  ًلنهدن أ  ًل يخن ة ع ت عدن  دوا.  - 1

 عيدن وهو فحص أ  تحعيا الزن ل تحعا مع  الما تنفيا ًلن دن.  لهن     ًألاص مد يهتي: ًل - 2

 ؤًخ صدحل ًلعمخ أ  مع يمم  ن أ  ًلعمدخن     ًنفنًة أ  في حض ن  ه ةن  ع أو أمن مع ًألم ن ًلمتع عا   - أ 

   وتنفيا أحكدن ًلن دن.

ي ًلالزن ًالحتفد  وهد يوعد  ألحكدن هاً ًلن دن  ًلعنًنً   ًاليال      اميع ًلةفدتن  ًل اال   ًل مدئا ًألان -ل 

 ًلصدةن  ومعتضدهن  ًلحص خ     ص ن  م تاناد  منهد.

أاا  ينا أ   يند  مع ًلم ًة ًلم تعم ا أ  ًلمتةً لا في ًلعم يد  ًلصند يا  نينهد ًلادضعا ل تفتيشن ممد  -ف 

أ   المت ًلعمدخن  أمنً  ضدنً      صحا  لهد  أع  ًلحك ميان  ي ع  ًلماتونً   في  تح ي هد  لشن   هنن  الك 

  لمعنفا مةي هاً ًألمنن مع توالغ صدحل ًلعمخ أ  ممم   والك. 

  نص  ًلمدة  ًلتد عا  ًلت ع ع وعة ًلمدئا مع ن دن ًلعمخ ًل ع ةو     مد ي ي:

ً ًلعمخن  وتفتيش  ًلمك فيع  ل مفت يعن  ًلم  فيع  يعةم ً  أع  ًلعمخ   كالئهن  أصحدل  وهةًي      ل عيدن  ًلالزما  لت هيال  

ي فة ً  ًلمم خ أمدمهنن  أع  تتع ا ويويعا  م هنن  أع ي تايو ً لي ود    ًاوهنن  أع يعةم ً لهن مد يي و ن  مع ويدند  

  ود   نهنن تاً مد ي ل منهن الك. منة

 المادة الثانية عشرة 

ي هخ ًل ص خ تليهد مع قوخ ًألينًن ًلمعنيان  تز ة  تهيئ ًلاها ًلماتصا ل مفت يع مكدتل ماهز  تاهيزً مند ود  

 و  دئخ ًتصدخ حةيما  ن ن مع  مد  آليا تمكنهن مع حف   ً تناد  ًلمع  مد  و ه لا.

 يرجى بيان ما يلي:

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

 نعن  ✓

 المادة الثالثة عشرة 

 ًلماتصا ل مفت يع   دئخ أ  ت هيال  نعخ لجةًي ًلفعدخ ل ًاودتهن. ت فن ًلاها 

 المادة الرابعة عشرة 

 تز ة ًلاها ًلماتصا ًلمفت يع ودل مدئا  ًلت نيعد   ًألاهز  ًلضن نيا ألةًي  م هن. 
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 المادة الخامسة عشرة 

 تتحمخ ًلاها ًلماتصا كدفا ًلنفعد  ًلمدليا ًلالزما لممدن ا ًلمفت يع لمهدمهن.

 المادة السادسة عشرة

 يعتون مفتش ًلعمخ أحة أفنًة ًلضدويا ًلعةليا )ًلعضدئيا(ن  يحمخ ويدقا مهنيا تمو   اصيت     يفت .

 يرجى بيان ما يلي: 

 هل يتوفر للمفتشين ما يلي: -

 وسائل أو تسهيالت نقل. •

 نعن  ✓

 ال 

 وثائق وتشريعات وأجهزة ضرورية ألداء عملهم. •

 نعن  ✓

 ال 

 المختصة النفقات المالية الالزمة لممارسة مفتشي العمل لمهامهم؟ هل تتحمل الجهة   •

 نعن  ✓

 ال 

 بطاقة مهنية لشخصيته ووظيفته كأحد أفراد الضابطة القضائية. •

 نعن  ✓

 ال 

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. •

 ًلمدة  ًل دوعا  ًلت ع ع وعة ًلمدئا مع ن دن ًلعمخ ًل ع ةو :

وت قيع تعهة  فا ًلنم اف ًلاو تاعةه ًل زًن ن يتضمع ًلتزًمهن وهةًي  م هن   -مود نتهن لمهمدتهن قوخ  -ي تزن مفت   ًلعمخ  

وكخ أمدنا  تاالصن  أال يف  ً  نا أوا ًاتنً ٍ صند ين أ  نين الك مع ًأل نًن ًلتي يي ع ع   يهد وحكن  م هن.  يحمخ 

 مفتش ًلعمخ ويدقا مع ًل زًن  تمو  صفت  

 ًلالئحا ًلتنفيايا لتن ين ً مدخ ًلتفتيش  تن يمهد:ًلمدة  ًلادم ا مع 

يحمخ مفتش ًلعمخ ويدقا تحمخ ص نت   مات ما ودلاتن ًلن مي ل  زًن ن  الك فمود  صفت  ًلن ميا  نة قيدم  ومهمد  

 تفتيش ًلعمخن      ًلمفتش ت دة  هاه ًلويدقا  نة تنك  لعم   في ًلتفتيش. 
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 المادة السابعة عشرة 

أع ت كخ تل  ًلاها ًلماتصا ودلتفتيش أ  ًلمفت يع أيا  ًاود  تضدفيا تؤمن   ود     أةًئهن ًلفعدخ أ  تاخ  ال يا ز  

 ودل  يا أ  ًلحيدة ًلالزميع ل مفت يع ف   القتهن وهصحدل ًلعمخ  ًلعمدخ. 

 يرجى بيان ما يلي: 

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

  نعن 

 ال ✓

 في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان النص التشريعي الذي يتناول ذلك. •

  نة ودلمدة  ًلمدلما مع ًلالئحا ًلتنفيايا لتن ين ً مدخ ًلتفتيش مد ي ي:

 ال يا ز توةيخ مفت ي ًلعمخ وعة تعيينهنن ً  تك يفهن و ًاود  تضدفيا ًال  فعد ل  ن ي ًالتيا: 

 وعنًن مع  زين ًلعمخًع ال يك ع ًلتوةيخ   - أ

 ًال تتعدن  ًل ًاود  ًفضدفيا مع  ًاود  ًلمفت يع ًلنئي يا  -ل

 ًال ياخ الك وحدخ مع ًألح ًخ ودلصالحيا  ًلحية  ًلتي يال ًع تت ًفن ل مفت يع وم ال ًلن دن   - 

 المادة الثامنة عشرة 

 منح ًلتنًايص وإقدما ًلمن آ .  ي دنك اهدز ًلتفتيش ف   ضع ً تنًيد  ًل الما  ًلصحا ًلمهنيا ًلت  يتي وهد

 يرجى بيان ما يلي: 

هل يوجد دور لجهاز التفتيش فى وضـــم اشـــتراطات الســـالمة والصـــحة المهنية الالزمة لمنح التراخيص   •

 بإقامة المنشآت؟ 

 ال ✓

 في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجى بيان النص التشريعي الذي يتناول ذلك. •

ً تنًيد  ًل الما  ًلصحا ًلمهنيا ًلالزما لمنح ًلتنًايص وإقدما ًلمن آ ن  ال ي دنك اهدز ًلتفتيش في  ضع  

  لكع يع ن اهدز ًلتفتيش ومنًقوا  تنفيا أحكدن ن دن ًلعمخ  ل ًئح   قنًنًت  ًلمتع عا ودل الما  ًلصحا ًلمهنيا 

( مدة  تن ن  28 ًلودل ًلمدمع مع ن دن ًلعمخ ًل ع ةو ًفنة ودود كدمال ل  الما  ًلصحا ًلمهنيا يحت و     )

لصحيا  ًالاتمد يان   لعمخ  ًلاةمد ً  لكوني  تصدود ً  لصند ياً  لح ًةجً  لعمخ  ًل قديا معً  ًل قديا مع مادينً 

 حا ادص  ودل الما  ًلصحا ًلمهنيا  قة أصةن   زًن  ًلعمخ  ًلتنميا ًالاتمد يا ًل ع ةيا الئ 

 المادة التاسعة عشرة 

 يتن ف  كخ ة لا ًلتن يا  ًلتكدمخ ويع تفتيش ًلعمخ  تفتيش ًلتهميند  ًالاتمد يا ك مد كدع الك ضن نيد. 
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 يرجى بيان ما يلي: 

 هل يوجد تنسيق وتكامل بين تفتيش العمل وتفتيش التأمينات الجتماعية؟   •

 نعن  ✓

 التشريعي الذي يتناول ذلك.النص   •

 ادناه جميم النصوص التشريعية من نظام العمل السعودي، وهذا التنظيم جاء وفقا لما رأت الدولة ضرورته  

 المادة الثانية والثالثون بعد المائة: 

 ال ت نو أحكدن هاً ًلفصخ     ًلمن آ  ًلتي تاضع لفن  ًألايدن ًلمهنيا مع ن دن ًلتهميند  ًالاتمد يا. 

 المادة الرابعة والثالثون بعد المائة: 

لمهنيا في حكن تصدود   ألمنً ً  لتهميند  ًالاتمد يا.  تاعةً  فصدوا تصدوا  مخ  فا مد ه  منص ص   ي  في ن دنً  تاعةً 

 ًلعمخن كمد يعة تدنيخ أ خ م دهة  يويا ل من  في حكن تدنيخ ًفصدوا. 

 المادة السادسة والثالثون بعد المائة: 

منً  ًلمهنيا  فا اة خ ًألمنً  ًلمهنيا ًلمنص ص   ي  في ن دن ًلتهميند  ًالاتمد يا  تحةة ةناد  ًلعاز تحةة ًأل

 ًلمنص ص   ي  في ًلن دن ًلماك ن. ًلةًئن ًلك ي أ  ًلازئي  فا اة خ ةليخ ن ل ًلعاز  

 المادة الثالثة واألربعون بعد المائة: 

أكمن   أ   تل  يويل  يعهة  أع  ًلمهنيا     كخ صدحل  مخ  ًألمنً   وهحة  ًفصدوا  ًلمعنضيع الحتمدخ  وفحص  مدل  

فحصد   دمال  من  كخ  نا     -ًلمنص ص   يهد في ن دن ًلتهميند  ًالاتمد يا  -ًلمحةة  في اةً خ ًألمنً  ًلمهنيا  

 ًألقخن  أع يمو  نتياا الك ًلفحص في  االت ن  كالك في م فد  أ لئك ًلعمدخ.

 ون: المادة الثانية والتسع

 ال يا ز ح ن أو مو غ مع أا ن ًلعدمخ لعدي حع ق ادصا ة ع م ًفعا اييا من ن تال في ًلحدال  ًآلتيا )  نة منهد( 

 ً تنًكد  ًلتهميند  ًالاتمد يان  أو ً تنًكد  أاني م تحعا     ًلعدمخ  معنن  ن دمد .- 2

 المادة العشرون 

ع تك ع ل  أيا مص حا  اصيا مود ن  أ  نين مود ن  ف   يال     مفتش ًلعمخ أع يؤةي  م   ونزًهان  يح ن أ

 ًلمن آ  ًلتي يع ن ودلتفتيش   يهد.

 يرجى بيان ما يلي: 

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. •

  نة الك ًلمدة  ًلادم ا  ًلت ع ع وعة ًلمدئا مع ن دن ًلعمخ ًل ع ةو: 

 مد يهتي: -ًل ن ي ًلعدما في تعييع ًلم  فيعودفضدفا تل  -ي تني في مفتش ًلعمخ  نة ممدن ت  لعم   

 أع يك ع متصفد  ودلحيدة ًلتدن.  - 1

 أال تك ع ل  أو ص ا مود ن ن أ  نين مود ن ن ودلمن آ  ًلتي يع ن وتفتي هد.  - 2
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 أع يك ع قة ًاتدز فحصد  م  كيد  وعة قضدئ  فتن  تةنيل ال تعخ  ع ت عيع ي مد . - 3

 والعشرون المادة الحادية 

ل ك ي   لمهنا يي ع   ي  االخ قيدم  ومهمت  أ  أع يو ح ومصةنً  لعمخ أع يك ن أي  ن مع أ نًنً  يح ن     مفتشً 

 أ  ًلمع  مد  ًلت  أة  تل  ًلعيدن ودلتفتيش.  

 يرجى بيان ما يلي: 

 هل يحظر التشريم علي مفتش العمل الكشف عن أي سر من أسرار المهنة أثناء قيامه بالتفتيش؟  •

 نعن  ✓

 ال 

 هل يحظر على مفتش العمل أن يبوح بمصدر الشكوى أو المعلومات التى أدت إلى القيام بالتفتيش؟  •

 نعن  ✓

 ال 

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. •

  نة الك ودلمدة  ًلمدنيا وعة ًلمدئتيع مع ن دن ًلعمخ ًل ع ةو:

تلي  و هع أو نعص في ًألاهز  أ  أو مادلفا ألحكدن      مفتش ًلعمخ أع يحيي ودل نيا ًلمي عا ًل كد ي ًلتي تصخ  

 ع يع ن معدم  و ا ة هاه ًل كد ي. ًلن دنن  أال يو ح لصدحل ًلعمخ أ  م

 المادة الثانية والعشرون 

يع ن مفتش ًلعمخ ومنًقوا تيويا ًلت ذنيعد  اً  ًلعالقان ومد في الك ًلع ًنيع  ًلن ن  ًل  ًئح  ًلعنًنً  ًلصذدةن   

 تفدقيد  ًلعمخ ًلعنويا  ًلة ليا ًلمصةق   يهد مع قوخ ة لت ن  ًتفدقيد  ًلعمخ ًلامد يا.وم اوهدن  ً

 يرجى بيان ما يلي: 

ــمل اتفاقيات العمل العربية والدولية   • ــريعات التي يقوم مفتش العمل بمراقبة تطبيقها؟ وهل تشـ ما هي التشـ

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

ياتص مفت   ًلعمخ ومنًقوا تنفيا أحكدن هاً ًلن دن  ًلالئحا  ًلعنًنً  ًلصدةن  تنفياً  ل .  تتضمع م ًة  

 ن دن ًلعمخ ًل ع ةو  ل ًئح   ًلعنًنً  ًلصدةن  تنفياً ل  ضمع ًحكدمهد مد  نة وت ك ًالتفدقيد . 

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. 

  ًلت ع ع وعة ًلمدئا مع ن دن ًلعمخ     مد ي ي: نص  ًلمدة  ًل دة ا 

 ياتص مفت   ًلعمخ ومد يهتي ) ادي منهد( 

 منًقوا تنفيا أحكدن هاً ًلن دن  ًلالئحا  ًلعنًنً  ًلصدةن  تنفياً  ل .- 1

 المادة الثالثة والعشرون 

 يويا ًلت نيعد  ًلندفا .يز ة مفتش ًلعمخ أصحدل ًلعمخ  ًلعمدخ ودلمع  مد   ًفن دةً  ًلت  ت د ةهن ف  ت
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 يرجى بيان ما يلي: 

 هل يوجد دور وقائي لمفتش العمل تجاه أصحاب األعمال والعمال للمساعدة في تطبيق التشريعات النافذة؟  •

 نعن  ✓

 ال 

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. •

 نص  ًلمدة  ًل دة ا  ًلت ع ع وعة ًلمدئا مع ن دن ًلعمخ     مد ي ي: 

 ياتص مفت   ًلعمخ ومد يهتي ) ادي منهد( 

 ل  دئخ لتنفيا أحكدن هاً ًلن دن. تز ية أصحدل ًلعمخ  ًلعمدخ ودلمع  مد   ًفن دةً  ًلفنيا ًلتي تمكنهن مع ًتود  أح ع ً

 المادة الرابعة والعشرون 

منًقوتذ  تيويا    ياذل     مفتش ًلعمذخ أع يو غ ًل ذذذذذ يذا ًلماتصذذذذذا وه ا  ًلنعص  ًلمشنً  ًلت  يكت ذذذذذفهذد حيع

 ادا ًفانًيً  ًلالزما لتالفيهد.ت نيعد  ًلعمخن وهةن ًت

 يرجى بيان ما يلي: 

 هل يكلف مفتش العمل بأن يبلغ عن أوجه النقص والثغرات حين مراقبته تطبيق تشريعات العمل؟   •

 نعن  ✓

 ال 

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. •

 ن دن ًلعمخ     مد ي ي: نص  ًلمدة  ًل دة ا  ًلت ع ع وعة ًلمدئا مع 

 ياتص مفت   ًلعمخ ومد يهتي ) ادي منهد( 

 توالغ ًلاهد  ًلماتصا وه ا  ًلنعص ًلتي تعصن ًألحكدن ًلعدئما  ع معدلاتهدن  ًقتنًح مد ي زن لالك. 

 المادة الخامسة والعشرون 

 ي د ة مفتش ًلعمخ ينفي ًفنتدف ف  ًتود    دئخ  متي ود  ًل الما  ًلصحا ًلمهنيا

 يرجى بيان ما يلي: 

 هل يوجد دور لمفتش العمل للمساعدة فى اتباع وسائل ومتطلبات السالمة والصحة المهنية؟  •

 نعن  ✓

 ال 

 المادة السادسة والعشرون 

 لمفتش ًلعمخ ةا خ أمدكع ًلعمخ ألةًي  ًاو  وحنيا تدما في كخ ًأل قد ن نهدنً أ  ليالن ة ع تايدن  دوا. 

 ين ن ًلتفتيش     أمدكع ًلعمخ اً  ًليويعا ًلادصا ومد يتند ل مع يويعتهد.  يا ز ل ت نيع ًل يني أع  
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 يرجى بيان ما يلي: 

 هل يعطي التشريم لمفتش العمل حق دخول أماكن العمل بحرية فى كل األوقات ودون أخطار سابق؟   •

 نعن  ✓

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

 نص  ًلمدة  مئتدع مع ن دن ًلعمخ     مد ي ي:

ع أا هد ودلتفتيش مد لن ين أع ًلمهما ًلتي يع ن م      مع يع ن ودلتفتيش أع يو غ وحض نه صدحل ًلعمخ أ  ممم  ن  الك

 تعتضي نين الك. 

 المادة السابعة والعشرون 

 ياين مفتش ًلعمخ صدحل ًلعمخ و ا ةه ةًاخ مكدع ًلعمخ ل تفتيشن مد لن ين أع الك قة يضن ومهمت .

 يرجى بيان ما يلي: 

 هل ينص التشريم على أخطار صاحب العمل بوجود مفتش العمل داخل مكان العمل؟   •

 نعن ✓

 ال 

 برجاء بيان الستثناءات إن وجدت. •

 نص  ًلمدة  مئتدع مع ن دن ًلعمخ     مد ي ي:

أا هد ودلتفتيش     مع يع ن ودلتفتيش أع يو غ وحض نه صدحل ًلعمخ أ  ممم  ن  الك مد لن ين أع ًلمهما ًلتي يع ن مع  

 تعتضي نين الك. 

 المادة الثامنة والعشرون 

لمفتش ًلعمخ أمندي تهةيا مهمت  ًال تف دن مع صدحل ًلعمخن أ  مع يمم  ن أ  ًلعدم يع في ًلمن ه  )    ًنفنًةن أ   

 أمدن  ه ة(  ع أيا مع  مد  ضن نيا تتع ا وتيويا ت نيعد  ًلعمخ.

 يرجى بيان ما يلي: 

لمفتش العمل في سبيل حصوله على معلومات ضرورية بشأن تطبيق تشريعات العمل اثناء  هل يتيح التشريم   •

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

 نعن ✓

 ال 

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. •

 ًل ع ةو مد ي ي:  نة ودلمدة  ًلمدمنا  ًلت ع ع وعة ًلمدئا مع ن دن ًلعمخ 

 يحا لمفت ي ًلعمخ )  نة منهد(
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 ًلعيدن وهو فحص أ  تحعيا الزن ل تحعا مع  الما تنفيا ًلن دن.  لهن     ًألاص مد يهتي:  -2

ن   ؤًخ صدحل ًلعمخ أ  مع يمم  ن أ  ًلعمدخن     ًنفنًة أ  في حض ن  ه ةن  ع أو أمن مع ًألم  - أ 

 ًلمتع عا وتنفيا أحكدن ًلن دن. 

 المادة التاسعة والعشرون 

يا ز لمفتش ًلعمخ ً تة دي صدحل ًلعمخ أ  مع يمم   أ  أي  دمخ ف  ًلمؤ  ا ًلت  يع ن ودلتفتيش   يهدن تل  مكتو ن  

 وهةن ت اي  ًال تف دنً ن تاً  اة أع الك ضن نيد ألةًي  ًاو . 

 يرجى بيان ما يلي: 

يمثله أو أى عامل إلى مكتبه بهدف الســتفســار  هل يجوز لمفتش العمل أن يســتدعى صــاحب العمل أو من   •

 عن بعض األمور المتعلقة بالتفتيش.

 نعن  ✓

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. •

 ًلمدة  ًلتد عا  ًلت ع ع وعة ًلمدئا مع ن دن ًلعمخ ًل ع ةو: 

ًلت هيال    ًلعمخن  وتفتيش  ًلمك فيع  ل مفت يعن  ًلم  فيع  يعةم ً  أع  ًلعمخ   كالئهن  أصحدل  وهةًي      ل عيدن  ًلالزما 

ي فة ً  ًلمم خ أمدمهنن  أع  تتع ا ويويعا  م هنن  أع ي تايو ً لي ود    ًاوهنن  أع يعةم ً لهن مد يي و ن  مع ويدند  

 منة ود   نهنن تاً مد ي ل منهن الك. 

 المادة الثالثون 

ًلعمخ   مكدع  ف   ًلمتةً لا  أ   ًلم تعم ا  ًلم ًة  مع  أاا  يند   ًلعمخ  لمفتش  ًلتح يخ  ي مح  وشن   ًلمنتاد ن  أ  

  ًاليمئندع      الما  صحا ًلعمدخ  ويئا ًلعمخن مع تايدن صدحل ًلعمخ ونتياا ًلتح يخ.

 يرجى بيان ما يلي: 

هل يـسمح لمفتش العمل أخذ عينات من المواد المـستعملة أو المتداولة فى مكان العمل أو المنتجات بغرض  •

 وبيئة العمل؟   التحليل للحفاظ على سالمة وصحة العمال

 نعن  ✓

 هل يخطر صاحب العمل بنتيجة التحليل؟  •

 نعن  ✓

 ال 

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. •

  نة ودلمدة  ًلمدمنا  ًلت ع ع وعة ًلمدئا مع ن دن ًلعمخ ًل ع ةو مد ي ي: 

 يحا لمفت ي ًلعمخ )  نة منهد(
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ًلعم يد  ًلصند يا  نينهد ًلادضعا ل تفتيش ممد ي ع أع لهد أاا  ينا أ   يند  مع ًلم ًة ًلم تعم ا أ  ًلمتةً لا في  -ف  

أمنً  ضدنً      صحا ًلعمدخن أ   المتهنن  الك لشن  تح ي هد في ًلماتونً  ًلحك ميا  لمعنفا مةي هاً ًألمنن مع 

 توالغ صدحل ًلعمخ أ  ممم   والك. 

 المادة الحادية والثالثون 

ًل أ   ًل اال   أع يي ع      ًلعمخ  أع الك  لمفتش  تاً  اة  منهد  أ  ص ن  ن خ  أيا  مدئا أانين  أاا  أ   ةفدتنن 

 ضن نو ألةًي مهمت .

 يرجى بيان ما يلي: 

هل يســمح لمفتش العمل بالطالع على الســجالت أو أية وثائق أخرى في مكان العمل، وأن يأخذ نســخ أو  •

 صور منها فى حالة الضرورة؟ 

 نعن  ✓

 ال 

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. •

  نة ودلمدة  ًلمدمنا  ًلت ع ع وعة ًلمدئا مع ن دن ًلعمخ ًل ع ةو مد ي ي: 

 يحا لمفت ي ًلعمخ )  نة منهد(

 ًاليال      اميع ًلةفدتن  ًل اال   ًل مدئا ًألاني ًلالزن ًالحتفد  وهد يوعد  ألحكدن هاً ًلن دن-ل 

  م تاناد  منهد.  ًلعنًنً  ًلصدةن  ومعتضدهن  ًلحص خ     ص ن 

 المادة الثانية والثالثون 

لمفتش ًلعمخ تصةًن ًلتع يمد  فزًلا ن ًحي ًلنعص ف  ًألاهز   ًلمعةً  ًلم تعم ا وهةن ًلمحدف ا      الما  

  صحا ًلعمدخ. 

 ف  حدلا  ا ة اين   يك يهةة  الما ًلعمدخ أ  صحتهن ل    يا تصةًنن أ  ً تصةًن ًأل ًمن ًلالزما فزًلا  

 مادلفا  فعد لجحكدن  ًفانًيً  ًلتي يعننهد ًلت نيع ًل ينين ومد في الك ًل قن ًلك   أ  ًلازئ  ل عمخ.ًل

 يرجى بيان ما يلي: 

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

ينًه الزمد  مع تانًيً  لةني  ل مفتش في حدلا  ا ة اين يهةة صحا ًلعمدخ   المتهن أع يي ل تنفيا مد  

 هاً ًلاين ف نً. 

 النصوص التشريعية التي تتناول ذلك. 

 نص  ًلمدة  ًأل ل  وعة ًلمدئتيع مع ن دن ًلعمخ ًل ع ةو     مد ي ي:
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لمفتش ًلعمخ ًلحا في تصةًن ًلتع يمد  تل  أصحدل ًلعمخ وإةادخ ًلتعةيال      ق ً ة ًلعمخ في ًألاهز   ًلمعةً  

ًآلادخ ًلتي يحةةهدن  الك لضمدع منً د  ًألحكدن ًلادصا وصحا ًلعمدخ   المتهن. كمد ل  في حدلا  ا ة اين   لةيهن في

 ع تانًيً  لةني هاً ًلاين ف نً .يهةة صحا ًلعمدخ   المتهن أع يي ل تنفيا مد ينًه الزمد  م

 المادة الثالثة والثالثون 

مفتش ًلعمخ  ت هيخ قيدم  ومهدم ن  يحةة ت نيع كخ ة لا ًلعع ود  ًلت  ي تزن صدحل ًلعمخ  ًلعدمخ ودلتعد ع مع  

 تفن      كخ مع يعنقخ أ مدخ ًلتفتيشن أ  يمتنع  ع ًلتعد ع مع ًلمفتش. 

 يرجى بيان ما يلي: 

 هل يلزم التشريم صاحب العمل والعامل بالتعاون مم مفتش العمل؟  •

 نعن  ✓

ل أعمـال التفتيش أو يمتنم عن  هـل يفرض التشـــــريم في دولتكم الموقرة   • ة على من يعرـق ات معيـن عقوـب

 التعاون مم المفتش؟ 

 نعن  ✓

 ال 

 النصوص التشريعية التي تتناول ذلك. •

 ًلمدة  ًلتد عا  ًلت ع ع وعة ًلمدئا مع ن دن ًلعمخ ًل ع ةو :

ًلت هيال ًلعمخن  وتفتيش  ًلمك فيع  ل مفت يعن  ًلم  فيع  يعةم ً  أع  ًلعمخ   كالئهن  أصحدل  وهةًي      ل عيدن  ًلالزما    

ي فة ً  ًلمم خ أمدمهنن  أع  تتع ا ويويعا  م هنن  أع ي تايو ً لي ود    ًاوهنن  أع يعةم ً لهن مد يي و ن  مع ويدند  

 منة ود   نهنن تاً مد ي ل منهن الك. 

 المادة الرابعة والثالثون 

 تعتمةه ًلاها ًلماتصا ودلتفتيش. يحنن مفتش ًلعمخ تعنينً ح خ زيدنت  ًلتفتي يا  فعد ل نم اف ًلاو 

 يرجى بيان ما يلي: 

 هل يوجد نموذج معتمد لتقارير التفتيش؟ •

 نعم ✓

 ل 

ـما هي المـهام التي يقوم بـها مفتش العـمل بـعد إتـمام عملـية التفتيش؟ وـهل يقوم بتـقديم تقرير وفـقا للنموذج   •

 المعتمد من جهة عمله؟ 

مادلفا ألحكدن هاً ًلن دن أ  ًلالئحا أ  ًلعنًنً  ًلصدةن  تنفياً  ل ن  تاً تحعا ل مفتش أمندي ًلتفتيش  ا ة  

 فع ي  تحنين محضن ضوي ودلمادلفا  نفع  تل  ًل زين؛ فصةًن قنًن والك. 

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. 
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  نة ودلمدة  ًلمدلما وعة ًلمدئتيع مع ن دن ًلعمخ ًل ع ةو مد ي ي:

ل مفتش أمندي ًلتفت  ًلن دن أ  ًلالئحا أ  ًلعنًنً  ًلصدةن  تنفياً  ل , فع ي  تحنين تاً تحعا  يش  ا ة مادلفا ألحكدن هاً 

ًلتفتيش  تن يمهد  نفع  أ مدخ  لضوي  ًلتنفيايا  ًلالئحا  في  ًل ًنة   لجحكدن  ودلمادلفا  فعد   ًل زين؛    محضن ضوي  تل  

 فصةًن قنًن والك . 

 المادة الخامسة والثالثون 

 حيع قيدم  ومهدم  ًفانًي ًلمند ل لةني  معدلاا ًلمادلفد  مع ويع: يتاا مفتش ًلعمخ 

 ت ةًي ًلنصح  ًفن دة و هع كيفيا تالف  ًلمادلفا.  -

 ت اي  تنوي   فهي لتالف  ًلمادلفا. -

 ت اي  تناًن كتدوي لتةًنك ًلمادلفا االخ مة  معينا. -

 تحنين محضن ودلمادلفا. -

 اين ةًهن يهةة  الما ًلعمدخ أ  صحتهن. ًتادا تانًيً  ًلتنفيا ًلف نو لةني  -

 يرجى بيان ما يلي: 

 هل ينص التشريم على التدرج فى اإلجراءات التى يتخذها مفتش العمل في حالة وجود مخالفات؟  •

 نعن  ✓

 ال 

 ما هي هذه اإلجراءات؟  •

 يا ز ل مفتش ًتادا أحة ًلتةًوين ًلتدليا:

 ً ةًي ًلنصح  ًفن دة لصدحل ًلعمخ  - أ

 ت اي  تنوي   فهي -ل

 ت اي  ًناًن كتدوي لصدحل ًلعمخ لتةًنك ًلمادلفا االخ مةه معين   - 

 تحنين محضن ضوي ًلمادلفا   -ج

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. •

  نة ودلمدة  ًلمدنيا   ن  مع ًلالئحا ًلتنفيايا لضوي ً مدخ ًلتفتيش مد ي ي: 

ًلعمخ   ًلعمخ لمفت ي  ن دن  تنفياً ألحكدن  تادنيا  نينهدن    ً من ه  صند يا  أو  في  ًلعمخ  وتفتيش  قيدمهن  نة 

ًلمادلفا  أهميا  وح ل  ًلن دن _  الك  ًحكدن  مادلفي  وحا  يتاا ً  ًع  ل ن  تيويعد  ًلصدةن    ًل  ًئح  ًلعنًنً  

 أحة ًلتةًوين ًلتدليا:   – ًل ن ن ًلمحيييا وهد  ًلتي يع ة تعةينهد ل مفتش 

 ً ةًي ًلنصح  ًفن دة لصدحل ًلعمخ   - أ

 ت اي  تنوي   فهي  -ل

 ت اي  ًناًن كتدوي لصدحل ًلعمخ لتةًنك ًلمادلفا االخ مةه معين    - 
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 تحنين محضن ضوي ًلمادلفا  -ج

 المادة السادسة والثالثون 

 ًلاها ًلماتصا ودلتفتيش. ينً   مفتش ًلعمخ حيع تحنينه محضن ًلمادلفا أع يك ع  فا ًلنم اف ًلاو تعةه  

 يرجى بيان ما يلي: 

 هل يوجد نموذج لتحرير محضر مخالفة يلتزم به مفتش العمل؟  •

 نعن  ✓

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. •

  نة ودلمدة  ًل دوعا وعة ًلمدئتيع مع ن دن ًلعمخ ًل ع ةو: 

ًلتفتيش   ًلمادلفد ن   اال   محدضن ضوي  نمداف  ًل زًن   ًألحكدن  تضع  تضع  كمد   ًلتنويهد   ًفناًنً ن 

 ًلالزما لكيفيا حف هد  ً تعمدلهدن  تعميمهد     مكدتل ًلعمخ

 المادة السابعة والثالثون 

ينفع محضن ضوي ًلمادلفا تل  ًل  يا ًلعضدئيا مود ن ن أ   ع ينيا ًلاها ًلماتصا ودلتفتيش ًلتي يتوعهد ًلمفتشن  

   يهد ًلت نيع ًل يني.  الك  فعد لإلانًيً  ًلت  ينص 

 يرجى بيان ما يلي: 

 ما هو الجراء الذي يتبعه مفتش العمل بعد ضبط المخالفة؟  •

 يع ن ًلمفتش ونفع ًلمحضن ًل  ًةًنت  فصةًن قنًن ًةًنو وإيعد  ًلمادلفا.

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. •

 ي ي: نة ودلمدة  ًلمدلما وعة ًلمدئتيع مع ن دن ًلعمخ ًل ع ةو مد 

تاً تحعا ل مفتش أمنذدي ًلتفتيش  ا ة ماذدلفذا ألحكذدن هذاً ًلن ذدن أ  ًلالئحذا أ  ًلعنًنً  ًلصذذذذذدةن  تنفيذاً  لذ ن فع يذ  

تحنين محضذن ضذوي ودلمادلفا  فعد  لجحكدن ًل ًنة  في ًلالئحا ًلتنفيايا لضذوي أ مدخ ًلتفتيش  تن يمهد  نفع  تل   

 ًل زين؛ فصةًن قنًن والك.

 المادة الثامنة والثالثون 

 يك ع لمحضن ضوي ًلمادلفا ًلع   ًلمو تيا تل  أع يمو  ًلعكس.

 يرجى بيان ما يلي: 

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

 لمحضن ضوي ًلمادلفا ًلاو يع ن ًلمفتش وتحنينه ًلع   ًلمو تيا تل  أع يمو  ًلعكس  

 الذي يتناول ذلك.النص التشريعي   •

 ًلمدة  ًلمدلما وعة ًلمدئتيع مع ن دن ًلعمخ ًل ع ةو : 
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تاً تحعا ل مفتش أمندي ًلتفتيش  ا ة مادلفا ألحكدن هاً ًلن دن أ  ًلالئحا أ  ًلعنًنً  ًلصدةن  تنفياً  ل ن فع ي   

أ مدخ ًلتفتيش  تن يمهد  نفع   تحنين محضن ضوي ودلمادلفا  فعد  لجحكدن ًل ًنة  في ًلالئحا ًلتنفيايا لضوي  

 تل  ًل زين؛ فصةًن قنًن والك.

 ًلمدة  ًل دة ا  ًلت ع ع وعة ًلمدئا مع ن دن ًلعمخ ًل ع ةو :

 : ضوي مادلفد  أحكدن هاً ًلن دن  ًلالئحا  ًلعنًنً  ًلصدةن  تنفياً  ل ياتص مفت   ًلعمخ ومد يهتي  ادي منهد  

 تنفيايا لضوي ً مدخ ًلتفتيش  تن يمهد  : ًلمدة  ًلمدنيا   ن  مع ًلالئحا ًل

ًلعمخ  ن دن  تنفياً ألحكدن  تادنيا  نينهدن    ً من ه  صند يا  أو  في  ًلعمخ  وتفتيش  قيدمهن  ًلعمخ  نة  لمفت ي 

ًلمادلفا  أهميا  وح ل  ًلن دن _  الك  ًحكدن  مادلفي  وحا  يتاا ً  ًع  ل ن  تيويعد  ًلصدةن    ًل  ًئح  ًلعنًنً  

 أحة ًلتةًوين ًلتدليا:   –د  ًلتي يع ة تعةينهد ل مفتش  ًل ن ن ًلمحيييا وه

 ً ةًي ًلنصح  ًفن دة لصدحل ًلعمخ   - أ

 ت اي  تنوي   فهي  -ل

 ت اي  ًناًن كتدوي لصدحل ًلعمخ لتةًنك ًلمادلفا االخ مةه معين    - 

 تحنين محضن ضوي ًلمادلفا  -ج

  مدخ ًلتفتيش  تن يمهد  : ًلمدة  ًلمدنيا  ًلع ن ع مع ًلالئحا ًلتنفيايا لضوي ً

في حدلا ضوي مادلفا فيال ًع يحنن محضنهد في مكدع ًلعمخ ًال ًاً حدخ ة ع الك مدنع ن      مفتش ًلعمخ  

ًع ي دخ صدحل ًلعمخ ً  ممم    ع أ ودل ًنتكدل كخ مادلفا مع ًلمادلفد  ًلتي  دهةهد  ًع ي اخ في محضن  

خ مع ًلمفتش  صدحل ًلعمخ ً  مع يمم   ن فإع ًمتنع  ع ًلت قيع  ًلضوي كخ ًفدةت  ن  ًع ي قع     ًلمحضن ك

ًلت اي   ًفن دة  ًلتعد ع مع  أهميا  ًع يضع نصل  يني   ًلمفتش  ًلمحضن ن       ًل  الك في  فإن  ي دن 

 أصحدل ًال مدخ ًل  ًقص  حة ممكع ل ضع ًالحكدن ًلن دميا م ضع ًلتيويا 

 المادة التاسعة والثالثون 

اهدز ًلتفتيش تل  تانًي ًلتفتيش     ًلمن ه  ًل ًحة  من   ًحة  في ًل نا     ًألقخن  تك ع زيدنً  ًلتفتيش  ي ع   

 ة نيان أ  تتوعيان أ  ًنتعدئيان أ  وندي      ك ي.

 يرجى بيان ما يلي: 

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

(ن كمد يتن ًال تمدة حدليد     ًن ما تعنيا في  187,931ن )2017لي  ةة زيدنً  ًلتفتيش لعدن  و غ تامد

 تن ين ً مدخ ًلتفتيش  حف هد  تحةية  ةة ًلزيدنً      ًلمن ه   مع ت ك ًألن ما:  

 ًلتفتيش ًلم ا : -1

اكدي    تعنيا  ود تاةًن  ًلعمخ  لن دن  مادلفتهد  ًلمت قع  ًلمن آ   تحةية  ًلم ا       ًلتفتيش  ونندمج  يعمخ 

مفت يع(  فا ًلصالحيد  ًلمعيد  مع ًل ص خ تل  ق ًئن ًلتفتيش    –ًلمع  مد ن  يمكع ًلم تاةميع )تةًنييع  
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ًلحص خ    تمكدنيا  تل   ودفضدفا  ًلمن آ ن  ويدند   ًفحصدئيد ن  ت ةًة   ً تعنًضهد  يود ا  وع     

ًلاةً خ  تحةية ًلعةة ًلمند ل مع ًلزيدنً ن ودفضدفا تل  تنكيز ًلزيدنً      ًلمن آ  ًلمت قع مادلفتهد  

   ضد   ع ًلزيدنً  ًلع  ًئيا.

 تيويا تفتيش:  -2

 تةادخ  تيويا تلكتن ني يعمخ     أاهز  ًلا ًخ ًلاكيا مع االل  ي تييع مفت   ًلعمخ تنادز مهدمهن       

نتدئج ًلزيدنً  ًلتفتي يا أمندي ت ًاةه ودلمن ه  ة ع ًلحداا ل نا   تل  معن ًلعمخن كمد ي فن لإلةًن  قد ة   

ويدند  ت تييع مع االلهد متدوعا ًألةًي  ً تانًف مؤ نً  لتعيين  تع ين ًلعم يد  ًلميةًنيان ودفضدفا تل   

انًي ًلمند ل حيدخ ًلمادلفد  ًلمنص ة . ليتن تنهدي اميع  الك ت تييع ًفةًن   ًلمفتش ًلتهكة مع ًتادا ًف 

 هاه ًفانًيً  تلكتن نيد   يشني  ع ً تاةًن ًلتعدنين ًلية يا.

 ونندمج حمديا ًألا ن: 

ًلادص       ًلعيد   من آ   في  ًلعدم يع  ًلعدمال   اميع  أا ن  ةفع  لنصة  م يد   تلكتن ني  ونندمج  ه  

 ةييع أ  نين ًل ع ةييع  ع ينيا ًلمصدنن.  يهةن هاً ًلونندمج تل   ًلادضعا لن دن ًلعمخ   ًي  ًل ع

قيدس مةي ًلتزًن ًلمن آ  وةفع أا ن ًلعدم يع في ًل ق   ودلعيما ًلمتفا   يهدن  كالك ًلحة مع ًلاالفد   

 يد   ًلتي تن ه ويع ًلمن آ    دم يهد و ول ًألا نن ودفضدفا تل  الك فإن  ي فن قد ة  ويدند  محةما  ع  م

 ةفع ًألا ن. 

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. •

  نة ودلمدة  ًلمدلما   ن  مع ًلالئحا ًلتنفيايا لتن ين ً مدخ ًلتفتيش مد ي ي: 

ونًمج   وم ال  ًلن مي  ًلة ًن  ًمندي  د د   ًلادنيا  ًلتفتيش  زيدنً   مكتل  كخ  في  ًلعمخ  تفتيش  نئيس  ين ن 

 لم ؤ خن  تعة  فعد لج س ًآلتيا أ و  يا م وعا يصدةق   يهد مةين ًلمكتل ً 

ت ز  ًلمن آ  ًلادضعا ل تفتيشن  ينً   في ًلت زيع  ةة ًلمن آ  ًلادضعا ل تفتيش ًل ًقعا ضمع ةًئن    - أ

ًالاتصدص ًلمكتل  يويعتهد  حامهدن   ةة ًلعمدخ ًلم تاةميع فيهد  فئدتهنن  تن   ًالحكدن ًلن دميا ًلتي 

 نفيا ًلمدةيا ًلم ض  ا تح  تصنن ًلمفت يع. يتعيع منًقوا تيويعهدن    دئخ ًلت 

 يك ع ًلت زيع وم ال أ ًمن تةًنيا يصدةق   يهد مةين ًلمكتل ًلم ؤ خ  تو غ ًل  ًلمفت يع.  يا ز توةي هد  

 وح ل معتضيد  ًلعمخ   ن ف ن     ًع تو غ ص ن  منهد ًل   كدلا ًل زًن  ل  ؤ ع ًلعمدليا  نة صة نهد 

 دنً  ًلتي يتعيع ًلعيدن وهد االخ ًأل و       ًع يحةة فيهد مد ي ي ين ن ونندمج م وا ل زي -ل

 ً ن ًلمفتش ًلمك ن ودلزيدن    -

 ًلمن آ  ًلتي يتعيع     كخ مفتش ًلعيدن وتفتيش ًلعمخ فيهد في كخ ي ن مع أيدن ًأل و    -

 تدنيخ  م  ة ًلزيدن    -
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ًلتفتيش ًلعدن ًلتي تفحص فيهد  ن ن ًلعمخ ن   ًلزيدن ن وحيج يميز ويع ًلزيدنً  ًلادنيا ألننً    -

ل كد ي   لتفتيش  زيدنً  فحصً  لادصا كإ دة ً  لزيدنً ً  لن ًحين  ويعً  لمن ه    ن ي  مع اميعً  فيً 

  ًلح ًةج  ًمنً  ًلمهنا.

ًمندي  -ف ًلمن آ   زيدن   تك ع  وحيج  ل زمع  ًلمند ل  ًالاتيدن  ًلتفتيش  زيدنً   تحةية  في  ينً   

ًل ًلن دي  ًع ممدن ا  ًلعمخ  مفتش  ًلمن ه ن       ًلعمخ في  أ قد   لهدن مع مالح ا ت زيع  كدمخ 

ياصص ازيً مع ة ًم  في مكتل ًلعمخ لج مدخ ًفةًنيا  ًلكتدويان     ًع ال يؤمن الك     

 ًل ق  ًلالزن لعيدم  ومهمدت  ًأل دس في ًلتفتيش. 

 المادة األربعون 

لفعدليد    لتدلين يتند خً  لعدنً  لماتصا ودلتفتيش تعنينً  ن يد  دمال  ع ن ديدتهد االخ فتن  ال تتاد ز نهدياً  لاهاً  تعةً 

 ًلتي قدن وهد اهدز ًلتفتيشن  تن خ ن اا من  تل  مكتل ًلعمخ ًلعنو  االخ مالما أ هن مع تدنيخ صة نه.  

 يرجى بيان ما يلي: 

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

 نعن  ✓

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. -

 ًلمدة  ًل دة ا وعة ًلمدئتيع مع ن دن ًلعمخ ًل ع ةو  

 يعةن  كيخ ًل زًن  ل  ؤ ع ًلعمدليا تعنينً   ن يد   دمال   ع تفتيش ًلعمخ في ًلمم كان  الك االخ مة  ال 

 نهديا ًلعدنن يتند خ كخ مد يتع ا ونقدوا ًل زًن      تنفيا أحكدن ن دن ًلعمخ.تتاد ز مدئا  ممدنيع ي مد  مع 

  ي مخ ًلتعنين     ًألاص مد يهتي:

 ويدند  ودألحكدن ًلمن ما ل تفتيش. - 1

 ويدند  ودلم  فيع ًلماتصيع ودلتفتيش. - 2

 تحصدئيد  ودلمن آ  ًلادضعا ل تفتيش   ةة ًلعمدخ فيهد.- 3

 نً  ًلمفت يع  ا التهن. تحصدئيد   ع زيد- 4

 تحصدئيد   ع ًلمادلفد  ًلتي  قع ن  ًلازًيً  ًلتي حكن وهد. - 5

 تحصدئيد   ع تصدود  ًلعمخ. - 6

 تحصدئيد   ع أمنً  ًلمهع. - 7

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

 نعن  ✓

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 
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/  20/   19/  17/  14/  13/  12/  11/  10/   9/  7/  6/   5/  4/  3/   2/  1التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

من   40/   39/   36/  35/   34/  33/  32/   31/  30/   29/   28/  27/  26/   25/   24/   23/   22/  21

 اإلتفاقية. 

 . 16التغطية الجزئية للمادة  -

 والمتعلقة بقيام مفتش العمل قبل مباشرة عملة بآداء اليمين القانونية.   8ية لحكم المادة عدم التغطية التشريع  -

والتي تتطلب مشاركة جهاز تفتيش العمل في وضم إشتراطات السالمة   18عدم التغطية التشريعية لحكم المادة  -

 والصحة المهنية التي يتطلبها منح التراخيص بإقامة المنشآت.  

والتي تتطلب رفم محضر المخالفة إلى السلطة القضائية مباشرة أو عن   37التشريعية لحكم المادة عدم التغطية  -

 طريق الجهة المختصة بالتفتيش التي يتبعها المفتش.  

 المتعلقة بالقوة الثبوتية لمحضر ضبط المخالفة إلى أن يثبت العكس.   38عدم التغطية التشريعية لحكم المادة  -

 من اإلتفاقية.  15للجنة التأكد من وجود تغطية تشريعية  لحكم المادة لم يتسن   -

*** 

 جمهورية السودان - 6      

 

 بشأن السالمة والصحة المهنية   1977( لعام 7اإلتفاقية العربية رقــــم ) -أ

 ادي ( مع امه نيا ًل ذذذ ةًعن  7 صذذذخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح د  ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )

 ًلنة     ًلنح  ًلتدلي:

بمتابعة الردود علي مالحظات لجنة الخبراء    ًلادص  8/416ن ودلنمن  ح.أ/ 22/7/2019ودف دن  ًلي ايدوكن وتدنيخ  

نفية  يدةتكن وهع ًلتشييا ًلت نيعيا ل م ًة  السالمة والصحة المهنية  و هع    م1977( لسنة  7م )التفاقية رقح خ  القانونيين  

 مع ًالتفدقيا تنص   ي ًالتي :  5ن6ن7ن8ن9ن13

 

 ًلمالح د   ًلتشييا ًلت نيعيا في ًلع ًنيع  ًلمدة  في ًالتفدقيا 

ًلم ًة )1997قدن ع ًلعمخ   (  5) ( يال 97( )96( )95( )94ن 

  ي كخ  دمخ م تاةن في مصنع أال يع ن وذهو  مخ مع  هن   

أع ياع   ه  ً  ًالانيع  نض  ل اين  يال   ي  ًألنتفد  

أ  ت دي   وإتالن  يع ن  ل   أع ال  ًلممن حا  ًل قديا  وكخ ينق 

مصنع  تنص ً تاةًن ًلم ًة  ًالال   ًلمدكيند   ممت كد  ًل
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(   ي تيعدن ًلمصدنع  ًلعم يد  ًلصند يا و ً يا 97ًلمدة  )

 ًل  يا ًلماتصا :

الال    (أ) لمدكيند  ً ً  لممنً ً   ًأل مدخً  ازي فيً 

ًلم تعم ا في ًلمصنع وحدلا أ  ًلتنكيل أ   ضع  

اليمكع مع ت تعمدلهد ة ع ًلتعن  ًلي أو اين  

يؤةو ًلي أاو ا مدني أ  ضنن وصحا ًلعدم يع  

 مد لن يتن ًصالحهد أ  تشيينهد  

 

 

 

 

(6  ) 

 

 ( تنص   ي : 4( ًلونة )21ن ًلمدة  ) 1997قدن ع ًلعمخ  •

 اليا ز ت شيخ ًالحةًج ة ع ًلمدنيا   ن  ي تمني مع الك :  .1

 مةًنس ًلة لا ل تةنيل  . أ

  نش ًلتةنيل لشين ًننً  ًلنوح  .ل

 ًفنًة  دئ ا صدحل ًلعمخ ًل ايع يعم  ع تح  ً نًف  . 

 ًلعدم  ع وم ال  ع ة ًلت ما  ًلصند يا  .ج

( يا ز ل  زين أ  مع يف ض  وعة ًلت د ن مع ًل انا 5( ل ونة )21ًلمدة  ) •

أع يمنع ت شيخ ًألحةًج ة ع ًلادم ا   ن في ًلصند د   ًلمن آ  ًلتي  

 تحةة وعنًن من .

( اليا ز ت شيخ حةج ة ع  ع ًلادم ا   ن ًف  6( مع ًلونة )21ًلمدة  ) •

 ل   لي أمن يعين مع  في منيعا ًلعمخ تاًكدع

ن اليا ز ت شيخ ًلن دي في 1997( مع قدن ع ًلعمخ ل عدن 19ًلمدة  )

تؤةو تح    ًلتي  ًالمعدخ  ًال مدخ  ودلصحا كحمخ  ًلمضن   ًال مدخ 

وديع ًألن   ًلمدي  كالك ًال مدخ ًلتي تتعن  ل م ًة ًل دما أ  

 عع خ لتحمخ ًلن دي.ًلون ة  أ  ًلحنًنً  ًلتي تتاد ز ًلحة ًلم

 

( )يال   ي كخ صدحل مصنع ي تاةن  1( ًلونة )90ن ًلمدة  ) 1997قدن ع ًلعمخ   (7)

يعيع   أع  مدئا  ام  ع  يزية  ع  مالميع  دمال   ال  ًلعدم يع اليعخ  ع  مع   ةةً  
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مدئا  ودلمصنع  ع  ًلعدم يع  زًة  ةة  متفنغ  تاً  نين  ًلصند ي  لجمع  ضدويد  

 (2لالمع ًلصند ي (  ًلونة )   ام يع  دمال  يعيع صدحل ًلمصنع ضدويد  متفنند  

( ن  يك ع   ًلصند ي  ت ًفنهد في ضدوي ًالمع  ًل ًال  ًل ن ي  ًل زين  ) يحةة 

(  دمال  150-30ضدوي ًألمع  ًلصند ي نين متفنغ تاً كدع  ةة ًلعدم يع مد ويع )

 ( يك ع متفنند . 150 ل  زًة  ةة ًلعدم يع  ع )

 (تنص : 91ًلمدة  )

ًلعدم يع في  ام مدئا  دمخ فهكمن لانا  تن ه في كخ مصنع يو غ  ةة   (1)

لجمع ًلصند ي ت كخ ونئد ا مةين ًلمصنع   ض يا نؤ دي ًالق دن  

ًالمع  ًلعمدخ  يك ع ضدوي  لنعدوا  تمنيع  ودلمصنع  ممم يع  ًفنتدايا 

 ًلصند ي معننً  لهد.

تت لي لانا ًالمع ًلصند ي ن ن  يد ا ًالمع ًلصند ي في ًلمصنع   (2)

هد يوعد  ألحكدن هاً ًلفصخ  ًلعنًنً  ًلصدةن    ًف نًن   ي تنفيا

ًلماتصا صدحل   ًل  يا  تاين  أع  ًل انا  ن  يال   ي  وم او  

ًلمصنع   ةًاخ  ًلصند ي  ًألمع  و ن ن  يتع ا  مد  وكخ  ًلمصنع 

  ت صيدتهد في هاً ًل هع . 

تععة لانا ًألمع ًلصند ي تاتمد د  من    ي ًالقخ كخ  هن كمد يال  (3)

ق   حدةج ا ين أ  االخ أ و   مع تكت دن    يهد أع تاتمع  نة  

 أ   ه ن من  مهني. 

(  دمخ يك ع هندك لانا أمع صند ي ونئد ا  500ل  كدع  ةة ًلعدم يع أكمن مع ) 

 مةين ًلمصنع   ض يا نؤ دي ًالق دن  ممم يع أمنيع لنعدوا ًلعمدخ .

في  ( تنص : يال   ي صدحل ًلمصنع ًلتو يغ  ع ًلح ًةج ًلتي تحةج92ًلمدة )

أو مصنع أمندي  د د  ًلعمخ ًلي ميا ً  و وو   الك  نة نهديا ًلي ن ًال خ ًلاو  

 (  ًلتي ت ول : 5حةم  في  ًفصدوا  فعد  لجنم اف ًلمنفا نقن )

  فد  ًو  دمخ     ل. ًلحنيا ً  ًفنفادن      ف.حدةمد  ا يمد   . أ

 ة. تعيخ أو  دمخ  ع أةًي  م   لي ن  ًحة أ  أكمن.  

ن   ي ًع يك ع ًلعدمخ الئعد  يويد   2007ينص قدن ع ًلاةما ًلمةنيا  ًلع ميا ل عدن   (8)

 ل شخ ًل  يفا . 
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ص ة نو يوي ل حةج  ن تانًي فح 1997( مع قدن ع ًلعمخ22يتن ح ل ًلمدة ) 

 قوخ ت شي    في فتنً  ة نيا تحةةهد ًل  يا ًلماتصا . 

 ن   ي ًلك ن ًليوي :1981كمد نص  الئحا ًلمصدنع ل عدن 

يال   ي كخ صدحل مصنع ًع يعمخ   ي تانًي ًلك ن ًليوي ًلة نو   .1

 ل عمدخ ًلايع يعم  ع في ًلمهع ًالتيا : 

  نا .  مدخ ًلمحدلج لصند ا ًلشزخ  ًلن يج كخ  . أ

لكن ن  ًل يدنية  ًلزننيخ   .ل لتي تةاخ فيهدً  لصند د   ًلعم يد ً   مدخً 

  ًلزئوا  ًلنزيع ًلعينو كخ  تا أ هن .

 مخ ًلصند د   ًلعم يد  ًلتي تةاخ فيهد ًلم ًة ًلم عا  ًال عد د   .ف

 ًلمؤينا كخ  تا أ هن . 

كخ  نا   . ة ويدنهد  ًالتي  ًالنون   منهد  تنوعج  ًلتي  ًلصند د    مدخ 

ون  هي نودن ًل ي كدل / نودن قصل ًل كن / نودن ًأل تيو تس   ًألن

. 

هذ. ًلعمدخ ًلايع يعم  ع في م ًة أ   م يد  أانو  ينو ًلمةين ضن ن   

 تانًي ًلك ن ًلة نو   يهن وم ال أمن يصةنه مع  ق  ألان.

لنصدص أع يعةن نف   ل يويل   .2 و  م يد ً  يال   ي كخ  دمخ ي تاةن فيً 

أ   ًلماتص  الك   ًلمصنع  ًلاو يحةةه صدحل  ًلميعدة  ل ك ن   ي  في 

 مكدع ًلعمخ أ  يحةةه ًالاتصدصي. 

اليا ز ت تاةًن ًو  دمخ أنهي  م   لمة  مع ًلزمع في تو مع  م يد   .3

 ًلنصدص ًال و هدة  مع ًليويل ًلماتص . 

ً  ( يا ز ل  ًلي  1ن ًلفعن )1997( مع قدن ع ًلعمخ  93ًلمامعد  ًلصحيا ًلمدة ) (  9)

مامعد  صحيا   وهن دي  يهمن  أع  ودل اليا  ًلصحا  مع  زين  ًلت د ن  يف ض   مع 

 ل منديا ًلصند يا لعالف ًلعدم يع ودلمصدنع  ًف نًن ًلصحي   يهن . 

لونة  2ًلفعن )  لي  فيً  لم دنً  ألمنً  لصحيا )مهدمهد    1( يحةةً  لمامعد ً  نفعد  أن ديً 

يتضمع ًلض ًوي ًلتي تكفخ ل امعيد  ًلعيدن  ن تم ي هد ن اةمدتهد ...( كمد يا ز أع  

 ن1981وإ ودئهد وفعدليا . كمد أكة  الك الئحا ًلمصدنع )ًلصحا ًلمهنيا( ل عدن 

 

( يال   ي صدحل ًلمصنع أع ال ي كخ ًو  95ن ًلمدة  ) 1997قدن ع ًلعمخ  (  13)

  مخ لعدمخ قوخ تةنيو  تةنيود  كدفيد .
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 انتهت إلى ما يلي: * وبدراسة اللجنة للرد  

 من التفاقية.  7التغطية التشريعية لحكم المادة  -

 . 8التغطية الجزئية للمادة  -

من اإلتفاقية والتي تتعلق بتنظيم اإلحتياطات الالزمة لتوفير الصحة   5عدم وجود تغطية تشريعية لحكم المادة  -

 والسالمة المهنية وتحقيق ظروف إنسانية للعمل اآلمن. 

من اإلتفاقية والتي تتطلب عدم تشغيل األحداث في األعمال الصناعية قبل   6عدم وجود تغطية تشريعية لحكم المادة  -

 سنة وعدم تشغيلهم قبل بلوغ سن الثامنة عشرة في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة.   15سن 

تقديم اإلسعافات األولية وعالج الحالت الطارئة  من اإلتفاقية والتي تتطلب   9عدم وجود تغطية تشريعية لحكم المادة  -

 داخل المنشأة وتوفير الخدمات الطبية.  

من اإلتفاقية والمتعلقة بالتدريب في مجال السالمة والصحة المهنية من   13عدم وجود تغطية تشريعية لحكم المادة  -

 خالل مراكز أو معاهد وطنية خاصة بالسالمة والصحة المهنية.   

*** 

 بشأن الحريات والحقوق النقابية  1977( لعام  8تفاقية العربية رقــــم ) اإل -ب

 ادي ( مع امه نيا ًل ذذذ ةًعن  8 صذذذخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح د  ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )

 ًلنة     ًلنح  ًلتدلي:

بمتابعة الردود على مالحظات  ًلادص    416/  8ن ودلنمن  ح . أ / 2019/  7/   22ودف ذذذذدن  ًل  ايدوكن وتدنيخ  

نفية  يدةتكن وهع ًالتفدقيا  الحريات والحقوق النقابية  و هع م  1977( لسنة 8التفاقية رقم )ح خ لجنة الخبراء القانونيين  

 ي ًالاتمد ييع ن  الك ت يئا لنفعهد ل مصدةقا   يهد.قية ًلةنً ا و ً يا لانا تضن ًلحك ما  ًل نكد

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

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

*** 

 وتشغيل المعوقين  بشأن تأهيل  1993( لعام 17اإلتفاقية العربية رقــــم )  -ج

 ادي ( مع امه نيا ًل ذذ ةًعن  17 صذذخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح د  ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )

 ًلنة     ًلنح  ًلتدلي:

واص ص ًلنة ة   ي مالح د  لانا ًلاونًي ًلعدن نيع ح خ   8/414ن ودلنمن  ح أ/  2019/ 22/7ت دن  لايدوكن وتدنيخ  

ن و هع تههيخ  ت شيخ ًلمع قيع نفيةكن وهع مع مهد تن تضمين  وعدن ع ًأل ادص ا و 1993( ل نا  17ًفتفدقيا  نقن )

 ن .2017ًف دقا ًل يني ل نا 
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 ( مع ًفتفدقيا :7ًلمدة  ) 

ًلصند ي  ًل الما ًلمهنيا  ًلنص: تتاا كخ ة لا ًفانًيً  ًلتي تكفخ قيدن أصحدل ًأل مدخ وإتادا ًلتةًوين ًلادصا ودألمع  

 كالك تانًي ًلتعةيال   ًلالزما في معةً   أة ً  ًفنتدف ًلتي يعمخ   يهد ًلمع ق ع ومد يؤمع حمديتهن  ي هخ   يهن 

 أةًي  م هن . 

  نة في ًلفصخ ًلمدني ًلادص وحع ق ًأل ادص ا و ًف دقا  تمتيدزًتهن  ت هيالتهن  ت فديًتهن  تنفياهد.  

 - دئخ ًلتي ينيا ًلتي ت هخ   ي ًأل ادص ا و ًف دقا أةًي  م هن كمد ي ي:ًلنص   ي ًل  

 -( مع ًلعدن ع تعنين ًل  دئخ ًلتي ينيا:3ًلمدة  )

يعصة وهد أو   ي ا تعيع ًأل ادص ا و ًف دقا   ي ممدن ا حيدتهن   ي قةن ًلم د ً  مع ًآلانيع  ي مخ الك كدفا 

 ا  ًاللكتن نيا . ًفاذذذذذذذذذذهز  ًلفنيا  ًلتع يضي

 -(خ/ /خ/ا مع ًلعدن ع: 4ًلمدة )

 - /خ( :4/ )1

 ًلنص ) ت فين ًل  دئخ ًلتي ينيا ًلمعع لا ًلتي تالئن أ ضد  ًأل ادص ا و ًف دقا ًلمات فا في أمدكع ًلعمخ 

2 /4 : )  / 

د  ًلادص   ي ت فين هاه  ًلنص  )ت فين ًفاهز  ًلتع يضيا ًليويا ًلحنكيا  ًل معيا  ًلوصنيا  ًلاهنيا  ت ايع ًلعي

 ًلمعيند   ت يينهد ( . 

 - /ص( :4/ )3

ًلنص )تتادا ًلتةًوين ًلالزمذذذذا لت هيخ تمكدنيا  ص خ ًأل ادص ا و ًف دقا ل مودني  ًلينق    دئخ ًلنعخ  ًلمنًفا 

 ًألانو(. 

 ( ًالتفدقيا : 14ًلمدةه )

  ًل  دئن  ًلمهع في ًألاهز  ًلحك ميا  نين ًلحك ميا )ًلنص يكفخ ت نيع كخ ة لا ت يدي ًأل ل يا ل مع قيع ل شخ وع

 تتالين مع قةنًتهن  تمكدنيدتهن ( .

% مع ًل  دئن ودلاةما ًلمةنيا لج ادص 2ن     تاصيص ن وا مد ال يعخ  ع  2007نص قدن ع ًلاةما ًلمةنيا ل عدن  

 - ا و ًف دقا كمد ي ي :

%( مع   2لنص:) تاصص ًل حةً  ًلحك ميا ن وا ال تعخ  ع )م ا 2007( من قانون الخدمة المدنية للعام  7)/24المادة  

 ًل  دئن  ًلمصةقا ف تيعدل ًلمعدقيع مع منً د  يويعا  متي ود  ًلعمخ  يويعا ًف دقا .

/ه تنص   ي حف  حع ق ًأل ادص ا و ًف دقا 4ن ًلمدة   2017كمد  نة وعدن ع ًأل ادص ا و ًف دقا ًلع مي ل نا  

 في ًلتعييع. 

الك  ًلن في  ومد  ًلادص  ًلعيد   ًلمات فا  في  ًلة لا  أاهز   في  ًلتعييع  في  ًف دقا  ا و  ًأل ادص  حع ق  حف    ( ص 

 ًلم ن  د  ًفنتدايا  ًلتعد نيا  ًف تاةًن ًلاًتي  ت شيخ ًلانيايع في ونًمج  تحفين حة  ًلفعن  نينهد . 
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 دئن  ًلمهع في ًألاهز  ًلحك ميا  نين ًلحك ميا والك فإع ًلت نيع قة كفخ لج ادص ا و ًف دقا ًلحا في  شخ ًل 

 ومد يالئن قةنًتهن  تمكدنيدتهن . 

 ( من اإلتفاقية : 18المادة )

ًلنص ) تتاا كخ ة لا ًفانًيً  ًلالزما ف فدي أة ً  ًفنتدف ًلتي ي تاةمهد ًلمع ق ع في  م هن مع ًلن  ن ًلامنكيا 

 أ  ازي منهد (.

 /خ/ا(. 4ن ًلنص     الك في ًلمدة  )2017 دقا ًلع مي ل عدن   نة وعدن ع ًأل ادص ا و ًف

 /خ( : 4المادة )

ًلنص ) ت فدي ًألاهز  ًلتع يضيا ًليويا  ًاللكتن نيا  معيند  ًلعمخ  ًلحنكا  ًلتع ين ًلادص  ودأل ادص ا و ًف دقا 

 مع ًلضنًئل  ًلن  ن ًألاني  ًلن  ن ًلامنكيا ن وم ًفعا  زين ًلمدليا  ًلتاييي ًفقتصدةو.  

 - /ذ( : 4الماده )

سائل التسيرية من كافة رسوم اإلنتاج وأي ضرائب أو رسوم أخرى النص : ) إعفاء الصناعات الوطنية الخاصة بالو

 مفروضة عليها وذلك بناءا على توصية المجلس ( . 

 - ( من التفاقية :24الماده )

لم ًصال لمع ق مع ت تاةًنً  لكفي ا وتمكيعً  فانًيً ً  لعدما مادند  أ  وه عدن مافضا( ًلنص : ) يحةة ت نيع كخ ة لاً   ً  . 

 كمد ي ي : 2017( مع قدن ع ًأل ادص ا و ًف دقا ًلع مي ل نا 4( مع ًالتفدقيا  نة ودلمدة  ) 24دةه ) مضم ع نص ًلم

ًلمعدهةً   مع  يتفا  ومد  ًلحع ق  ًفمتيدزً   ًلت هيال   ًف فديً   ًف دقا  ا و  مع  لج ادص   )يك ع  ًلنص:   *

 ًلخ ( .---ز  ًلة لا وتنفياهد  ًفتفدقيد  ًلة ليا ًلتي صدةق   يهد ًل  ةًع ن  ت تزن كدفا أاه

 ( مع تتفدقيا )ًل يد د (  6(  مع ًفتفدقيا ًلمدة  )9/ 6أمد ًلنص ص ًلت نيعيا ًلادصا ودلم ًة ) 

تع ن كخ ة لا ودلتعد ع  ًلتن يا مع أصحدل ًلعمخ  ًلعمدخ و ضع  يد د  ادصا ون ديا ًلمعدقيع  تههي هن  ت شي هن ومد 

 ماتمع ن  تع ن وتحةية ًلاها ًلماتصا وتنفيا هاه ًل يد د  . يمكنهن مع أةًي ة نهن في ًل

 - ( من اإلتفاقيه تأهيل المعاقين : 9المادة )

لمؤ  د   لمع قيع  مح أميتهن  تعمخ     ت ايع  ة نً  أل د يا في ن ديا  تههيخً  لم ؤلياً  لة لا  فعد فمكدنيدتهدً  تت ل ً 

( م زن   ًال ًلتنفيا ح ل نص ًلمدة   17ني أع كخ مد  نة ودفتفدقيا نقن ) نين ًلحك ميا ًلعدم ا في هاً ًلمادخ. هاً يع

 ًلم دن تليهد ودلعدن ع . 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 .   24/  18/   14/   9/  7/  6عدم التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

 * * * 
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 جمهورية العراق -7     

 

 بشأن المرأة العاملة   1976( لعام 5رقــــم )اإلتفاقية العربية  -أ

 ادي ًلنة  ( مع امه نيا ًلعنًقن  5 صخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح د  ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )

     ًلنح  ًلتدلي:

بـشأن    1976( لـسنة  5)يرجى بيان النص التـشريعي الذي ـصدقت بموجبه دولتكم الموقرة على التفاقية العربية رقم  -1

 المرأة العاملة.

 1978ل نا   53نقن ًلت نيع   -

 27/3/1978تدنيخ ًلت نيع   -

يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصـــوص التشـــريعية الســـارية التي لها عالقة بأحكام التفاقية، وكذلك بيان التطبيق   -2

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

 ًلة ت ن ًلعنًقي. -1

 .2015( ل نا  37قدن ع ًلعمخ نقن ) -2

 ًلتع يمد  ًلصدةن  وصةة ًلم ض  . -3

 .1972ل نا   39قدن ع ًلتعد ة  ًلضمدع ًالاتمد ي ل عمدخ نقن   -4

يرجى بيان النص التشريعي الذي يعطي التفاقيات الدولية المصادق عليها قوة النفاذ بمجرد التصديق عليها مم   -3

 .تفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخليةبيان مرتبة ال

 ( ين ن هاً ًلعدن ع في ًلانية  ًلن ميا  يت ل  ًل زنًي ًلماتص ع تنفياه.2مع نفس قدن ع ًلت نيع )ن   -1

 تهتي ًالتفدقيد  ًلمصدةق   يهد ومنتوا ًلعدن ع. -2

ا مم هل تم التنـسيق مم منظمات أـصحاب األعمال والعمال في دولتكم   -4 الموقرة حين أعدادكم لهذا التقرير؟ وذلك تمـشيا

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.17أحكام المادة )

 نعم ✓

 ل ✓

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

 ًالتحدة ًلعدن لنعدود  ًلعمدخ في ًلعنًق.  -

 ًتحدة ًلصند د  ًلعنًقي.  -
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 الثاني القسم  

 تغطي أحكام التفاقية   التشريعات السارية التي

   األوليالمـــادة  

 " نطاق التطبيق " 

يال ًلعمخ     م د ً  ًلمنأ   ًلناخ في كدفا ت نيعد  ًلعمخن كمد يال أع ت تمخ هاه ًلت نيعد      ًألحكدن  

 قيد  ًلزنً ا.دما      ًألاص في ًلمن ما لعمخ ًلمنأ ن  الك في كدفا ًلعيد د  وصفا  

 يرجى بيان ما يلي:

 هل تتضمن تشريعات العمل في دولتكم الموقرة احكاما خاصة بعمل المرأة؟  -1

 نعن  ✓

 هل تشمل الحكام الُمنِظمة لعمل المرأة كافة قطاعات العمل؟  -2

 نعن  ✓

 ال 

 هل تنص تشريعات العمل في دولتكم الموقرة على المساواة بين المرأة والرجل؟  -3

 نعن  ✓

 ال 

  د  ًلم تمند .ًفادوا ل)ال(ن يناي ويدع ًلعيدفي حدلا 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على حكم هذه المادة. •

 في ًلفصخ ًلعد ن )حمديا ًلمنأ (.  2015( ل نا  37قدن ع ًلعمخ نقن ) -1

 .2015( ل نا  37( مع قدن ع ًلعمخ نقن )26ن   25ًلمدة  ) -2

 الثانية المـــادة  

 " الستخدام واألجور"

يال ًلعمخ     ضذذذمدع تكدفؤ ًلفنص في ًال ذذذتاةًن ويع ًلناخ  ًلمنأ ن في كدفا مادال  ًلعمخن  نة ت ذذذد ي  

 تفنقا وينهمد في ًلتنقي ًل  يفي.ًلمؤهال   ًلصالحيان كمد يال منً د   ةن ًل

 يرجى بيان ما يلي:

 النصوص التي تضمن تكافؤ الفرص في الستخدام بين الرجل والمرأة؟  -1

( مع ًلذة ذذذذذت ن ًلعنًقي ) تكذدفؤ ًلفنص حا مكف خ لاميع ًلعنًقييع      ًلذة لذا ًتاذدا  16ًلمذدة  )نصذذذذذ   

 ًفانًيً  ًلالزما لتحعيا الك (.

/ أ ال  ( مع قدن ع   8/ادم ذد (   )53/ أ ال  / اذذذذذذ(   )  42/ مدنيد  /  (   )41(   )26(   )25نصذ  ًلم ًة ) -

 .2015( ل نا  37ًلعمخ نقن )
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 وص التي تتضمن عدم التفرقة في الترقي الوظيفي؟  ما هي النص -2

 .2015( ل نا  37/ نًوعد ( مع قدن ع ًلعمخ نقن ) 63ًلمدة  ) -

 الثالثة المــادة 

يال ًلعمخ     ضذمدع م ذد ً  ًلمنأ   ًلناخ في كدفا  ذن ي   ن ن ًلعمخن  ضذمدع منح ًلمنأ  ًلعدم ا ًألان  

 ًلممدمخ.ًلممدمخ ألان ًلناخن  الك  ع ًلعمخ 

 يرجى بيان ما يلي:

 اإلجراءات المتخذة لضمان مساواة المرأة والرجل في كافة شروط وظروف العمل؟  -1

صذذذةن قدن ع ًلعمخ مت ًفعد  مع ًالتفدقيا  فا أحكدن ًلم ذذذد ً   ع ينيا لادع ًلتفتيش ضذذذمدع ًنفدا قدن ع ًلعمخ   -

ي تزن صذذدحل ًلعمخ وم ذذك  ذذاخ ودألا ن  /أ ال( حيج  7ًلندفا  مع ضذذمنهد ًلم ًة أ اله ح ذذل نص ًلمدة  )

   د د  ًلعمخ  ياضع ًل  نقدوا  تةقيا مفت ي ًلعمخ في ًل زًن .

 في حدلا مادلفا صدحل ًلعمخ ألحكدن ًلعدن ع يتن تحدلت  ًل  محكما ًلعمخ  ح ل تعنين ًلتفتيش. -

 الضمانات لمنح المرأة العاملة األجر المماثل ألجر الرجل عند تماثل العمل.   -2

/ أ ال( يحدخ ًل  ًلمحكما ًلماتصذذا )محكما ًلعمخ(  53ن ًلمدة  )  2015( ل ذذنا  37ة في قدن ع ًلعمخ نقن ) ن -

 ود تودنه مادلن ل عدن ع.

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 .2015ل نا    37( مع قدن ع ًلعمخ ًلندفا نقن  64ن ) -

 الرابعة المادة 

 والتدريب "" التعليم والتوجيه 

يال ًلعمخ     ضذمدع تتدحا ًلفنص ل منأ  ًلعدم ا     قةن ًلم ذد ً  مع ًلناخن في كدفا منًحخ ًلتع ينن  كالك  

 في ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهنين قوخ  وعة ًاللتحدق ودلعمخ.

 يرجى بيان ما يلي:

 ضمانات تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في كافة مراحل التعليم. -1

قذدن ع ًلعمذخ ًلنذدفذا ي ذذذذذني     كذدفذا ًلعمذدخ في امه نيذا ًلعنًق  ذذذذذ ًي منً  أ  ناذخ في كذدفذا أحكذدمذ   منهذد  -

 ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني.

 ضمانات المساواة بين المرأة والرجل في التوجيه و التدريب المهني قبل وبعد اللتحاق بالعمل. -2

 كمد  نة في ًلفعن  ًلعاله. -

 النصوص التشريعية الدالة على ذلك.يرجى بيان   •

 / أ ال (. 3ًلمدة  ) -

 / ل( مع قدن ع ًلعمخ.  2/ أ ال  /   25ًلمدةتيع ) -
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 الخامسةالمادة 

 ع مادخ -ًلم ذذم ح وهد-يال ًلعمخ     ضذذمدع ت فين ت ذذهيال  ت دة  تةنيل ًلمنأ  ًلعدم ا وعة فتنً  ًنعيد هد

 ًلعمخ.

 يرجى بيان ما يلي:

يرجي بـيان التســـــهيالت المـقدمة للمرأة الـعامـلة إلعادة تدريبـها بـعد فترات انقـطاعـها المســـــموح بـها عن مـجال   •

 العمل؟  

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 السادسة المادة 

 " ظروف العمل وحماية المرأة " 

ودلصذحا أ  ًألاالق ًلتي يحةةهد ًلت ذنيع في كخ يح ن ت ذشيخ ًلن ذدي في ًأل مدخ ًلاين  أ  ًل ذدقا أ  ًلضذدن   

 ة لا.

 يرجى بيان ما يلي:

 . )الضارة بالصحة أو األخالق /الشاقة/هل ينص تشريم العمل على حظر تشغيل النساء في األعمال )الخطرة  •

 نعن  ✓

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 / مدنيد (. 85ًلمدة  ) -

 السابعة المادة 

يا ز ت ذشيخ ًلن ذدي ليالن  تحةة ًلاهد  ًلماتصذا في كخ ة لان ًلمعصذ ة ودل يخ يوعد لمد يتم ذ  مع ا   م قع  ال 

  تعدلية كخ و ةن  ت تمن  مع الك ًأل مدخ ًلتي يحةةهد ًلت نيع في كخ ة لا.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل ينص تشريم العمل في دولتكم الموقرة على حظر تشغيل النساء ليالا؟  -1

 نعن  ✓

 ال 

 ماهي ساعات الليل المحددة في التشريم التي يحظر تشغيل النساء خاللها؟  -2

( ًل ذدة ذا صذودحد   6( ًلتد ذعا ليال   ًل ذد ا )9(  ذد د  مع ًلفتن  ًل ي يا ًل ًقعا مع ًل ذد ا )7ًلعمخ ًل ي ي ه  ) -

 / ل(.69ً تندةً  ل مدة  )

 النساء ليالا؟ ماهي العمال التي يستثنيها التشريم من حظر تشغيل  -3

 ًاً كدع ًلعمخ ضن نيد . -1

 و ول ًلع   ًلعدهن . -2
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 ًلمحدف ا     م ًة أ ليا أ  منتاد   نيعا ًلت ن. -3

 ًاً كدع هندك ق   قدهن  أة  ًل  ت قن ًلعمخ في ًلم ن   ت قفد لن يكع مت قع     ًع لن يتكنن الك. -4

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 أ ال  /  مدلمد (./   86)ًلمدة    -

 الثامنة المادة 

يال     صذدحل ًلعمخ في ًلمن ذآ  ًلتي تعمخ فيهد ن ذدين تهيئا ةًن ل حضذدنا ومفنةهن أ  ودال ذتنًك مع من ذه ن  

 أ  من آ  أاني.

  يحةة ت نيع كخ ة لا  ن ي تن دي  م ًصفد   ن دن ة ن ًلحضدنا.

 يرجى بيان ما يلي:

 المنشآت التي تعمل فيها نساء بتهيئة دار للحضانة؟ على إلزام  هل ينص التشريم   -1

 نعن  ✓

 ال 

 هل يحدد التشريم شروط إنشاء دور الحضانة ومواصفاتها ونظامها؟  -2

 نعن  ✓

 ال 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 / مدنيد(. 92ًلمدة  )  -

 .2017( ل نا  1تع يمد  نقن ) -

 التاسعة المادة 

ًأل مذدخ ًلتي تك ن وهذد ًلمنأ  ًلعذدم ذا أمنذدي ًلفتن  ًألاين  ل حمذخن  ف  ًلفتن  ًأل ل   عذل  ياذل ًلعمذخ     تافين  

 ًل الة ن  يح ن ت شي هد  د د  تضدفيا في ًلفتنً  ًلماك ن .

 يرجى بيان ما يلي:

الفترة  هل ينص التشريم على تخفيف األعمال التي تكلف بها المرأة العاملة اثناء الفترة األخيرة للحمل؟ وفى  -1

 األولى عقب الولدة؟ 

 نعن  ✓

 ال 

 في حدلا ًفادوا ل)نعن(ن مد هي ًلفتنً  ًلماك ن  في ًلت نيع؟ 

/ أ ال ( وصذذذذ ن   دما ل منأ  ًلحدمخ أ  ًلمنضذذذذع حيج    85لن يتن تحةية فتنً  فع يا  ًنمد  نة  نص ًلمدة  ) -

 نص     
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 ي هذه المادة ساعات عمل اضافية؟ هل ينص التشريم على حظر تشغيل المرأة في الفترات المذكورة ف -2

 نعن  ✓

 ال 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 / أ ال(.85ًلمدة  ) -

 العاشرة المادة 

 " رعاية األمومة " 

ل منأ  ًلعدم ا ًلحا في ًلحصذ خ     تادز  وهان كدمخ قوخ  وعة ًل ضذعن لمة  ال تعخ  ع   ذن  أ ذدويعن     أال  

 ًفادز  وعة ًل ضع  ع  تا أ دويعن  يح ن ت شي هد قوخ ًنعضدي ًلمة  ًلماك ن .تعخ مة  هاه  

 يرجى بيان ما يلي:

 هل ينص التشريم على حق المرأة العاملة في إجازة بأجر كامل قبل وبعد الوضم؟  -1

 نعن  ✓

 ال 

 ما هي مدة الجازة؟ قبل وبعد الوضم؟  -2

 و هدة  يويا صدةن  مع ًلاها ًليويا ًلماتصا.( ممدنيا أ دويع مع ًلتدنيخ ًلمت قع ل  ضع  8) -1

 ( أ دويع وعة ًل ضع.6ت تمن ًلعدم ا ًلحدمخ وعة ًل ضع ودلتمتع ًلزًمد وإادز      ًع ال تعخ  ع ) -2

 هل ينص التشريم على حظر تشغيل المرأة قبل انقضاء مدة اجازة الوضم؟  -3

 نعن  ✓

 ال 

 المادة الحادية عشرة 

ا ادصذذان في حدلا ًلمن  ًلندان  ع ًلحمخ أ  ًل ضذذع يوعد لمد يحةةه ًلت ذذنيع  تمنح ًلمنأ  ًلعدم ا تادز  منضذذي

 في كخ ة لان  الك مع منً د   ةن ًحت دل هاه ًفادز  مع ويع ًفادزً  ًلمنضيا ًلمنص ص   يهد في ًلعدن ع.

 يرجى بيان ما يلي:

المرض الناجم عن الحمل أو  هل ينص التشــــريم على منح المرأة العاملة اجازة مرضــــية خاصــــة في حالة   -1

 الوضم؟ 

 نعن  ✓

 هل ينص التشريم على احتساب هذه اإلجازة الخاصة بين اإلجازات المرضية المنصوص عليها في القانون؟  -2       

 نعن 

 ال ✓
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 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

( ً ذذهن  تعتون  9ًالادز  ال تزية     )( أ ذذهن  تعتون  9/ ادم ذذد ( ح خ ًالادز  ال تزية     )87نص ًلمدة  ) -

 تادز  مضم نا تيوا   يهد ًحكدن قدن ع ًلتعد ة  ًلضمدع ًالاتمد ي ل عمدخ.

 الثانية عشرة المادة 

يح ن فصذذذذخ ًلمنأ  ًلعدم ا أمندي حم هد أ  قيدمهد وإادز  ًل ضذذذذعن أ  أمندي تادزتهد ًلمنضذذذذيا و ذذذذول ًلحمخ أ   

 ًل ضع.

 يرجى بيان ما يلي:

ينص التشـــــريم على حظر فصـــــل المرأة الـعامـلة اثـناء الحـمل، وـكذـلك اثـناء اـجازة الوضـــــم واإلـجازات  ـهل  -

 المرضية بسبب الحمل أو الوضم؟ 

 نعن  ✓

 ال 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

ل  نفس  / دة د(     ) يضمع لجن ًلعدم ا في نهديا تادز  ًلحمخ  ًل ضع  ًألم ما ًلع ة  87ًنص  ًلمدة  ) -

  م هد ً   مخ م د و ل   ونفس ًالان (.

 الثالثة عشرة المادة 

 " اإلجازات الخاصة " 

لكال ًلز ايع ًلعذدم يعن ًلحا في ًلحصذذذذذ خ     تاذدز  وذة ع أانن لمنًفعذا ًآلان في حذدلذا ًنتعذدلذ  تل  مكذدع آان  

 ًألقص  ًلمصنح و  لت نيع كخ ة لا.نين مكدع ًلعمخ ًألص ين في ةًاخ ًلة لا أ  ادناهدن  يتنك تحةية ًلحة  

 يرجى بيان ما يلي:

ــول على إجازة بدون أجر لمرافقة اآلخر في   -1 ــريم على الحق لكال الزوجين العاملين في الحصـ هل ينص التشـ

 حالة انتقاله إلى مكان آخر غير مكان العمل األصلي؟  

 ال ✓

 هل يقتصر الحق في اإلجازة على انتقال مكان العمل داخل الدولة أم يشمل كذلك النتقال للعمل خارج الدولة؟   -2

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

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

 هل يحدد التشريم المدة القصوى لإلجازة؟   -3

  نعن 

 ال 
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 في حدلا ًفادوا ل)نعن(ن مد هي هاه ًلمة ؟ 

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

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

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

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

 الرابعة عشرة المادة 

أان ل تفنغ لتنويا أيفدلهدن  الك يوعد ل  ذذذذن ي  ًلمة  ًلتي  ل منأ  ًلعدم ا ًلحا في ًلحصذذذذ خ     تادز  وة ع  

 يحةةهد ًلت نيع في كخ ة لان  يحتف  ل منأ  ًلعدم ا و  يفتهد االخ هاه ًفادز .

 يرجى بيان ما يلي:

 هل ينص التشريم على حق المرأة العاملة في اجازة بدون اجر للتفرغ لتربية اطفالها؟  -1

 نعن  ✓

 ال 

 وشروط الحصول عليها؟   ما هي مدة هذه اإلجازة -2

 مة  ال تزية  ع  نا  ًحة  و ني تنصنن لن ديا يف هد ًاً لن يكمخ  نا  ًحة  مع  منه. -

 هل تحتفظ المرأة العاملة بوظيفتها خالل هذه الجازة؟  -3

 نعن  ✓

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

 .2015ل نا  (  37/  دة د ( مع قدن ع ًلعمخ نقن )  87(   )89ًلمدة  ) -

 الخامسة عشرة المادة 

 " الضمانات الجتماعية " 

 يال أع ي مخ ت نيع ًلتهميند  ًالاتمد يا ًلادص وكخ ة لان تهميند ادصد  لجم ما.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل ينص تشريم التأمينات الجتماعية على تأمين خاص لألمومة؟  -

 نعن  ✓

 ال 

 ذلك. يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على  •

 ( مع قدن ع ًلتعد ة  ًلضمدع ًالاتمد ي ل عمدخ.50ًل     48نص  ًلمدة  ) -

 السادسة عشرةالمادة 

 ل منأ  ًلعدم ا ًلحا في ًلامع ويع أانهد أ  معد هدن  ويع معد هد  ع ز اهد وة ع حة أقص . - أ
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 وة ع حة أقص .لز ف ًلمنأ  ًلعدم ا ًلحا في ًلامع ويع أانه أ  معد  ن  ويع معد    ع ز ات   -ل

 أل الة ًلمنأ  ًلعدم ا ًلحا في ًلامع ويع معد هن  ع  ًلةهنن  معد هن  ع  ًلةتهن وة ع ًلتعية وحة أقص . -ف

 يرجى بيان ما يلي:

هل يضـمن تشـريم التأمينات الجتماعية للمرأة العاملة الحق في الجمم بين اجرها أو معاشـها وبين معاشـها   -1

 عن زوجها دون حد أقصي؟ 

 نعن  ✓

 ال 

 هل هذا الحق مضمون للزوج كذلك؟  -2

 نعن  ✓

 هل لألولد حق الجمم بين معاشهم عن والدهم ومعاشهم عن والدتهم؟ وبدون التقيد بحد اقصى؟  -3

 نعن  ✓

 ال 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. 

 / ل( مع قدن ع ًلتعد ة  ًلضمدع ًالاتمد ي ل عمدخ. 76ًلمدة  ) -1

 ودأل خ  معية وحة ًةن  ل نًتل ًلتعد ةو ًلكدمخ./ أ( ادص  76ًلمدة  ) -2

 المادة السابعة عشرة 

 لج ن  أع ت تفية مع ًلتهميع ًلصحي ًلادص ودلمنأ  ًلعدم ان  يحةة ًلت نيع في كخ ة لا ًلمعص ة ودأل ن .

 يرجى بيان ما يلي:

 العاملة؟ هل ينص التشريم على حق األسرة في الستفادة من التأمين الصحي الخاص بالمرأة   -1

  نعن 

 (39/   ( مع قدن ع ًلتعد ة  ًلضمدع ًالاتمد ي ل عمدخ نقن )48ال ) ًلمنأ   ًأليفدخ فعي ًلمدة  ) ✓

 هل يحدد التشريم المقصود باألسرة؟  -2

  نعن 

 ال 

 في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجي بيان المقصود باألسرة.

أ  ًلفنة  يك ع ًفنًة ًال ذذذن  في حدلا تعةة ًلز اد   ًال ذذذن  ًلز ف أ  ًلز اا أ  كالهمد  ًأل الة ل حةهن   -

 ً ن   ًحة    نة  فد  ًلز ف ت كخ كخ أنم ا أ ن  م تع ا واًتهد.

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

 .2014ل نا   11ًالاتمد يا نقن  / مدنيد( مع قدن ع ًلحمديا  1ًلمدة  )
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 المادة الثامنة عشرة 

 ل منأ  ًلعدم ا ًلحا في ًلحص خ     ًلمنح ًلعدئ يان  الك في حدلا ت دلتهد أل الةهد  لز اهد تاً كدع  دازً.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل ينص التشريم على حق المرأة العاملة في الحصول على المنح العائلية؟  -1

  نعن 

 ال ✓

 شروط حصول المرأة العاملة على المنح العائلية؟ ما هي   -2

/ مدلمد ( مع   85 نة  ًلمنح ًلعدئ يا وصذ ن   دما لاميع ًلعمدخ ًلمضذم نيع في حدال  معينا  نة  ودلمدة  ) -

 قدن ع ًلتعد ة  ًلضمدع ًالاتمد ي ل عمدخ ًلماك ن ًنفد .

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

 / مدلمد  (.  85) -

 المادة التاسعة عشرة 

 " استحقاقات المرأة العاملة في حالة الستقالة " 

ل منأ  ًلعدم ا ًلحا في ًلحصذذذ خ     كدمخ حع قهد في مكدفآ  نهديا ًلاةما أ  ًلمعدش أ  أيا ً ذذذتحعدقد  أانين  

ًلمة  ًلتي حةةهد ًلت ذنيع في في حدلا ً ذتعدلتهد و ذول ًلز ًف أ  ًفنادلن     أع توةو ننوتهد في ًال ذتعدلان في االخ 

 كخ ة لا.

 يرجى بيان ما يلي:

هل ينص التشـــــريم على حق المرأة الـعاملة في الحصـــــول على حقوقها في مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش أو أية   -1

 مستحقات أخرى في حالة استقالتها بسبب الزواج أو اإلنجاب؟ 

 نعن  ✓

 ة استقالتها؟ هل يحدد التشريم مدة معينة لتقديم المرأ -2

 نعن  ✓

 ال 

 في حدلا ًفادوا ل)نعن(ن مد هي هاه ًلمة ؟ 

 ( ي ن.30قوخ )

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

/ أ ال  /    43ن ًلمدة  )  1972( ل ذنا  39/ ل( مع قدن ع ًلتعد ة  ًلضذمدع ًالاتمد ي ل عمدخ نقن ) 78ًلمدة  ) -

 2015( ل نا  37اذ( قدن ع ًلعمخ نقن )
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 وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:  *

 ( من اإلتفاقية.   17/  13/   12/   11/  10عدم التغطية التشريعية ألحكام المواد ) -

لم يتسن للجنة التأكد من وجود نغطية تشريعية لباقي أحكام مواد اإلتفاقية وذلك لعدم ذكر النصوص التشريعية   -

 الخاصة بكل مادة من هذه المواد.  

 * * * 

 

 سلطنة عمان  -8

 

 بشأن عمل األحداث 1977( لعام  18اإلتفاقية العربية رقــــم ) -أ

 ادي ًلنة  ( مع  ذذ ينا  مدعن 18 صذذخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح د  ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )

     ًلنح  ًلتدلي:

نن و هع    2019/  7/  22هذ ًلم ًفا   19/11/1440وتدنيخ    415/ 12ودف دن  ًل  ايدل معدليكن نقن ح.أ / 

 ًلم ض   ًلماك ن أ اله. 

تونيخ    26وتدنيخ  2003/  25ن تفدة  معدليكن وهع قدن ع ًلعمخ ًلصدةن ودلمن  ن ًل  يدني نقن   ي  أ ة ودلتعةي

( ن كمد تاة ع 1ن ن يعمخ     تن ين  مخ ًلع ي ًلعدم ا في ًلعيد  ًلادص  مع وينهن ًلعمدخ ًألحةًج )منفا   2003

ن و هع ن دن ت شيخ    2016ي لي    4 ًلصدةن وتدنيخ 2016/  217نفا ايدوي هاً ن اا مع ًلعنًن ًل زًنو نقن   

 (.  2ًألحةًج  ًأل مدخ  ًلمهع ًلتي يا ز ت شي هن فيهد )منفا 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

من اإلتفاقية المتعلقة بإلزام صاحب العمل بإبالغ من له الولية أو   27عدم وجود تغطية تشريعية لحكم المادة  -

 مرض أو غياب أو تصرف يقوم به الحدث خالل أوقات العمل يستدعي معرفته به.   الوصاية على الحدث باي

 * * * 

 

 دولة فلسطين  -9 

 

 بشأن التوجيه والتدريب المهني   1977( لعام 9اإلتفاقية العربية رقــــم ) -أ

 ادي ًلنة  ( مع ة لا ف  ذذذييعن  9 صذذذخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح د  ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )

     ًلنح  ًلتدلي:
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بـشأن    1977( لـسنة  9يرجى بيان النص التـشريعي الذي ـصدقت بموجبه دولتكم الموقرة على التفاقية العربية رقم ) -1

 التوجيه والتدريب المهني.

ًأل د يا    حنيدت  حع ق ًفن دع -1 تعةيالت ن  ًلتي نص      "   2003( مع ًلعدن ع ًأل د ي ًلمعةخ ل نا  10  )ًلمدة 

 ًلم ًميا ًفق يميا  تعمخ ًل  يا ًل ينيا ًلف  يينيا ة ع تويدي     ًالنضمدن تل  ًف الند   -2م زما   ًاوا ًالحتنًن. 

 .  ًلة ليا ًلتي تحمي حع ق ًفن دع"

ــارية التي لها عالقة بأحكام التفاقية، وأن أمكن التعرض   -2 ــريعية الســ ــوص التشــ يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصــ

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

 من ن ًلمدني  ني مع ًلودل   ل ًئح  ًلتنفيايا  ال  يمد أحكدن ًلفصخ ًلمد  2000( ل نا  7قدن ع ًلعمخ ًلف  ييني نقن )

 و هع ايا تيويا ن دن ًلتع ين  ًلتةنيل ًلمهني  ًلتعنين  2004( ل نا  145 قنًن ما س ًل زنًي نقن )

ون دن  ذذن ي  تانًيً  تنايص مؤ ذذ ذذد  ًلتةنيل ًلمهني ًلادصذذا    2004( ل ذذنا  168 قنًن ما س ًل زنًي نقن )

 يوعد لعدن ع ًلعمخن

 ون دن ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني يوعد لعدن ع ًلعمخن  2004( ل نا  169 قنًن ما س ًل زنًي نقن )

 و هع تن ين ًال نًن     مؤ  د  ًلتةنيل ًلمهني ًلادصان  2016( ل نا  53 تع يمد   زين ًلعمخ نقن )

 و هع ًلتع ين ًلعدلي  2018( ل نا  6 ًلعنًن وعدن ع نقن )

 ي: ًلودل ًلمدني/ ًلفصخ ًلمدني: قدن ع ًلعمخ ًلف  يين

 (  18ًلمدة  )

 لشن  تيويا أحكدن هاً ًلفصخ:

يعصة ودلت اي  ًلمهني ًلن ديد  ًلتي تهةن تل  ت اي  ًلعمدخ لفنص ًلعمخ  ًلتةنيل ًلمتدحا ًلتي تتند ل مع   -1

 مهدنًتهن  مي لهن  قةنًتهن. 

نويع.  تمكينهن مع  يعصة ودلتةنيل ًلمهني ًلن ديد  ًلتي تهةن تل  ت فين ًحتيداد  ًلتنميا مع ًلعمدخ ًلمة -2 

 ًكت دل ًلمهدنً   ًلعةنً  ًلالزما  تي ينهد وصفا م تمن .  

 (  19ًلمدة  )

تع ن ًل زًن  و ضع  متدوعا  تيويا  يد د  ًلتةنيل  ًلت اي  ًلمهني ومد يحعا ًلتن يا  ًلتكدمخ مع ًل زًنً   

 لا ًلفنيا  ًلمةنوا.  ًلمؤ  د  ًلمعنيا ًألانين  ومد ي فن ًحتيداد  ونًمج ًلتنميا مع ًلعمد

 (  20ًلمدة  )

 تن ئ ًل زًن  منًكز ل تةنيل ًلمهني ح ل ًلحداا  يتن تحةية ن دن  م هد  ًاتصدصدتهد وعنًن مع ًل زين.  

 (  21ًلمدة  )

يصةن ًل زين ن دمد  ل تةنيل  ًلت اي  يكفخ موةأ تحعيا تكدفؤ ًلفنص مع منً د  حنيا ًالاتيدن  ت يدي ًأل ل يا ألوندي 

 حع ق ًلمتةنل.    -3ونًمج ًلتةنيل.  -2 عة ًلتةنيل ًلمهني.   -1ل هةًي  يتضمع ًلن دن مد ي ي: ً
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 (  22ًلمدة  )

ًل زًن   ودلتن يا مع ًلاهد  ًلمعنيا هي ًلاها ًل حية  ًلما لا ومنح ًلتنايص فن دي مؤ  د  ًلتةنيل   -1

 ًلمهني. 

في حدلا  ةن ًاللتزًن و ن ي منح ًلتنايص يا ز ل  زين تصةًن قنًن ودفنالق ًلك ي أ  ًلازئي ل مؤ  ا أ    -2 

 وإيعدن ونندمج تةنيوي فيهد و كخ مؤق  أ  نهدئي ح ل يويعا ًلايه  ا دمت .  

 (  23ًلمدة  )

في مة  أقصدهد  تا أ هن مع تدنيخ       كخ مؤ  ا تةنيل نين حك ميا أع ت  و أ ضد هد  فعد  ألحكدن هاً ًلعدن ع

 نفداه.  

ــديق عليها مم  -3 ــادق عليها قوة النفاذ بمجرد التصـ ــريعي الذي يعطي التفاقيات الدولية المصـ يرجى بيان النص التشـ

 بيان مرتبة التفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

( مع ًلعدن ع ًأل د ي  دلفا ًلاكن  ًلتي 10ًلنًهع   ي نص ًلمدة  )  ال ي اة ممخ ت ك ًلنص ص ًلت نيعيا لةيند في ًل ق  

ف الند    ل ً  النضمدنً  ويدي  مخً  لة لا ة عً  الحتنًنن  تعمخً  أل د يا م زما   ًاواً  الن دع  حنيدت ً  مفدةهد أع "حع قً 

  ًلم ًميا ًفق يميا  ًلة ليا ًلتي تحمخ حع ق ًفن دع 

ا مم هل تم التنـسيق مم من -4 ظمات أـصحاب األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين أعددادكم لهذا التقرير؟ وذلك تمـشيا

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.17أحكام المادة )

 نعم ✓

 ل ✓

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

 . ًلنعدود  ًلعمدليان ًتحدة ًلشنن ًلتادنيا  ًلصند يان  مؤ  د  ًلماتمع ًلمةني ًلمعنيا اً  ًلعالقا 

 القسم الثاني 

 التشريعات السارية التي تغطي أحكام التفاقية 

 المادة األولى 

 ألغراض تنفيذ هذه التفاقية: 

ودلت اي  ًلمهني ًلن ديد  ًلن ميا ًلتي تهةن تل  تن دة  ت   -3 اي  ًلماتمع وفئدت  ًلمات فا لفنص ًلعمخ  يعصة 

تل  فنص   ًلنف يا  ًلا مدنيان  لت ايههن  مهدنًتهن  مي لهن  قةنًتهن  مع  تتند ل  أفنًةهن  ًلتي  أمدن  ًلمتدحا 

 ًلتةنيل ًلمتدحا ف ةًةهن ل عمخ ًلمند ل لهن. 

حتيداد  ايي أ  ونًمج ًلتنميا  يعصة ودلتةنيل ًلمهني ًلن ديد  ًلن ميا  نين ًلن ميا ًلتي تهةن تل  ت فين ً -4

لماتمع الكت دل مهدنً    لفنصا أمدن أفنًةً  لمات فان  تتدحاً  لمةنويع وفئدتهنً  ًالاتمد يا  ًالقتصدةيا مع ًلعمدخً 

  قةنً  اةية   ًلنق  وهد  تي ينهد وصفا م تمن   فعد لحدادتهن ًلمتشين . 
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اهز  ًلحك ميان  يعصة ودلن ديد  نين ًلن ميا ًلتي تع ن وهد  يعصة ودلن ديد  ًلن ميا ًلن ديد  ًلتي تع ن وهد ًأل

 هيئد  نين حك ميا.

 يرجى بيان ما يلي: 

 أهداف التدريب المهني في دولتكم الموقرة؟   •

 ت فين ًحتيداد  ًلتنميا مع ًلعمدخ ًلمةنويع.  . .1

 تمكيع ًلعمدخ مع ًكت دل ًلمهدنً   ًلعةنً  ًلالزما  تي ينهد وصفا م تمن .   .2

 ت اي  ًلعمدخ لفنص ًلعمخ  ًلتةنيل ًلمتدحا ًلتي تتند ل مع مهدنًتهن مي لهن  قةنًتهن.  .3

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

ت اي  ًلعمدخ لفنص ًلعمخ  ًلتةنيل ًلمتدحا    يعصة ودلت اي  ًلمهني ًلن ديد  ًلتي تهةن تل  -1(: 18ًلمدة  )

 ًلتي تتند ل مع مهدنًتهن  مي لهن  قةنًتهن. 

يعصة ودلتةنيل ًلمهني ًلن ديد  ًلتي تهةن تل  ت فين ًحتيداد  ًلتنميا مع ًلعمدخ ًلمةنويع.  تمكينهن مع   -2 

 ًكت دل ًلمهدنً   ًلعةنً  ًلالزما  تي ينهد وصفا م تمن .  

 الثانية المادة 

 كفدلا حنيا ًلفنة في ًاتيدن ن دي  ًلتع يمي  ًلمهنين ضمع أهةًن ًلنم  ًالقتصدةو  ًالاتمد ي ل ماتمع.

 المادة الثالثة 

لعم يا  وعةهد. ف ةًة لحيدت ً  لمند ويع ل  ي ًخ فتن ً  لمهنيً  لت اي   ًلتةنيلً  لفنة ل حص خ    ً  لفنصا أمدنً   تتدحاً 

 عية الدالة على ذلك.يرجى بيان النصوص التشري •

  -1(:  18ًلمدة  ) ( مع قدن ع ًلعمخ: 18ال ي اة نص ممدمخ حنفيدن  تنمد ي اة نص يؤةو اً  ًلشن  ًلمدة  )

يعصة ودلت اي  ًلمهني ًلن ديد  ًلتي تهةن تل  ت اي  ًلعمدخ لفنص ًلعمخ  ًلتةنيل ًلمتدحا ًلتي تتند ل مع  

 مهدنًتهن  مي لهن  قةنًتهن. 

يعصة ودلتةنيل ًلمهني ًلن ديد  ًلتي تهةن تل  ت فين ًحتيداد  ًلتنميا مع ًلعمدخ ًلمةنويع.  تمكينهن مع   -2 

 ًكت دل ًلمهدنً   ًلعةنً  ًلالزما  تي ينهد وصفا م تمن .  

 المادة الرابعة 

 تحعيا موةأ تكدفؤ ًلفنص في ًلتةنيل  نفع ًلكفدي . 

 المادة الخامسة

ل يد د  ًألاني ًلتي تهةن تل  حمديا  تنميا ًلم ًنة ًلو نيا  وصفا ادصا  يد د  ًلتع ين  ًلتن يا ًلكدمخ مع ً

   يد د  ًال تاةًن. 

 المادة السادسة 

 ًلمنًاعا ًلة نيا لت ك ًل يد د  في ض ي ًلمتشينً  ًلعينيا  ًلعنويا ًالقتصدةيا منهد  ًالاتمد يا. 
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 المادة السابعة 

ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني في كخ ة لا  ض  أهةًن تتم   مع ًل ن ن ًلمح يا ًل دئة  فيهدن  يال أع تحةة ل يد ا  

 ًل ن ن ًل دئة      ًلم ت ي ًلعنوين ك مد كدع الك ممكندن  الك ودال تنًك مع من مد  أصحدل ًأل مدخ  من مد  

 ًلعمدخ ًألكمن تمميال . 

 يرجى بيان ما يلي: 

 المهني ومدي مواءمتها مم الظروف المحلية؟أهداف سياسة التوجيه والتدريب  •

 ت اي  ًلعمدخ لفنص ًلعمخ  ًلتةنيل ًلمتدحا ًلتي تتند ل مع مهدنًتهن  مي لهن  قةنًتهن.  -1

 ت فين ًحتيداد  ًلتنميا مع ًلعمدخ ًلمةنويع.  .4

  تمكيع ًلعمدخ مع ًكت دل ًلمهدنً   ًلعةنً  ًلالزما  تي ينهد وصفا م تمن .  -2

  ًلتكدمخ مع ًل زًنً   ًلمؤ  د  ًلمعينا ًألانين ًلتن يا  -3

  ومد ي فن ًحتيداد  ونًمج ًلتنميا مع ًلعمدلا ًلفنيا  ًلمةنوا. -4

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

 العمال األكثر تمثيالا؟هل يتم التنسيق في هذا الصدد مم منظمات أصحاب ومنظمات  •

 نعن •

 ال •

 المادة الثامنة 

تحةة ًلة خ ًأل ضدي أهةًفد ل يد تهد ًلادصا ودلت اي   ًلتةنيل ًلمهنين مع منً د  أع ت مخ ت ك ًألهةًن مد تتضمن  

 ًلم ًة ًلتدليا.

 المادة التاسعة 

ًلفنيا  ًلمةنوان  تحع  ًلعمدلا  ًلتنميا مع  ونًمج  أ   ًحتيداد  ايي  ًلو نيا  ت فين  ًليدقد   ًلمم   مع  يا ًال تفدة  

ًلمنديا ًلنيفيا  ًلوة يان  الك وتحعيا ًال تفدة  ًلعص ي مع ًفمكدند  ًلتةنيويا ًلمتدحان  ًلمتدحان  وصفا ادصا في 

  تحةة أ ل يد  ًلتةنيل ودلن وا ل فئد  ًلتي تممخ ًاتندقد في هيكخ ًلعمدلا.

 المادة العاشرة 

 ًحخ ًلمات فا ل تع ين ًلعدن  ًلتةنيل ًلمهني.فتح ًلعن ً  ويع ًلمن

 المادة الحادية عشرة 

ًلمع  مد  ف يدئ  ص ن   ًقعيا  ع   مع  ًلكدفي  ودلعةن  ًلتةنيويا  ًلمهنيان  تز يةه  ًلفنة  ًحتيداد   ًلتهكية     

ًلف ي ل ايا  ًلنف ي قةنًت   اونًت   ً تعةًةًت   مع  تتند ل  ًلمتدحان  ًلتي  ًلتةنيويا  ًلعمخ ًلفنص  في ض ي فنص  ا 

 ًلمتدحا  ًلمت قعا.
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 المادة الثانية عشرة 

حمديا ًلعمدخ ضة ًلويدلا ًلنداما  ع نعص ًلي ل     مهدنًتهن أ  أي أضنًن قة تع ة   يهن أ      ًلة لا نتياا  

 نعص ًلي ل     مهدنًتهن. 

 المادة الثالثة عشرة 

 م ت ي توةً هن  تنميا ن ح ًالوتكدن لةيهن. معد نا ًلعمدخ في تحعيا ًنيالقهن ًلاًتي  نفع 

 

 المادة الرابعة عشرة 

ًلعمخ     تشيين ن ن  ًلماتمع ًلتع يةيا  ًلتي تع خ مع  هع ًلعمخ ًلفني  ًلمهني  تع ق ودلتدلي حنيا ًاتيدن ًلفنة  

ًلعنويا في ةفع  ا ا ًلتنميان  وههميا لن دي  ًلتع يمي  ًالقتصدةون  ة ن     ًلماتمع ودلة ن ًلاو يمكع أع ت عو  ًلمنأ   

 ت فين فنص تةنيويا متكدفئا مع أقنًنهد مع ًلاك ن. 

 يرجى بيان ما يلي: 

النصوص التشريعية التي تحدد أهداف السياسة الخاصة بالتوجيه والتدريب المهني التي تغطي أحكام المواد   •

(9 ،10، 11  ،12  ،13 ،14 (. 

( ًلتيع تن اكنهمد 19(   )18د ي اة نص ص تؤةو اً  ًلشن ن  هي ًلم ًة )ال ي اة نص ص ممدم ا حنفيدن  تنم

 آنفد  مع قدن ع ًلعمخ.

"ن منفا يي   2010ًلتع ين  ًلتةنيل ًلمهني ًلمنًاعا  دن لكع تن معدلاا اً  ًلم ًضيع في "ً تنًتيايا  -

 ًال تنًتيايا. 

( ل نا  145ًلمعتمة  وم ال قنًن ما س ًل زنًي نقن ) في ايا تيويا ن دن ًلتع ين  ًلتةنيل ًلمهني  ًلتعني  -

2004 . 

 المادة الخامسة عشرة 

     كخ ة لا  ض  ًلعيدن ودتادا ًفانًيً  ًلمند وا فصةًن قدن ع ادص و هع ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني. 

 المادة السادسة عشرة

ًلمهنين  ت ًلت اي   ًلتةنيل  ًلاهدز ًلمعن  و ضع  تيويا  يد د   ًلمعنيا تحةية  ن ين  القدت  ودألاهز  ًألاني 

 وتنميا ًلم ًنة ًلو نيا.  

 المادة السابعة عشرة 

ًلكوين    ًالقتصدةيا  ًلمؤ  د   م دهما  ًلمهني  ضمدع  ًلت اي   ًلتةنيل  ن ديد   لتم يخ  مدوتا  مصدةن  تحةية 

  ًلمت  يا في تم يخ ت ك ًلن ديد .
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 المادة الثامنة عشرة 

تحكن  تن ن ونًمج ًلتةنيل ًلتي تتن في م ًقع ًلعمخ  وصفا ادصا فيمد يتع ا و ن ي ًاللتحدق  تحةية ًل ن ي ًلتي  

 وت ك ًلونًمجن  ًل ن ي ًل ًال ت ًفنهد في م ًقع ًلعمخ ًلتي  ياني فيهد ًلتةنيل. 

 المادة التاسعة عشرة 

حا ًلفنصا لحص خ ًل ًفةيع ل عمخ مع كفدلا تكدفؤ فنص ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني ويع ًلفئد  ًلمات فا ل ماتمعن  تتد

 ة خ  نويا أاني     فنص تةنيويا متند وا مع فنص  مدخ ًلعين ًألص ييع. 

 المادة العشرون 

وإنتدف   ًلتةنيويان  ومد ال يضن  ًحتيدادتهن  مع  تتند ل  ًألان  مةف  ا  تةنيويا  تادزً   ًلعمدخ      ضمدع حص خ 

 ًلمؤ  د  أ  ًألاهز  ًلتي يعم  ع فيهد.

 مادة الحادية والعشرون ال

 ت ايع تقودخ ًألفنًة     ونًمج ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهنين وتعةين ًلح ًفز ًلمدةيا  ًلمعن يا.

 المادة الثانية والعشرون 

 ضمدع حا ًلمتةنويع في ًلتهميع ًالاتمد ي أمندي فتن  ًلتةنيل. 

 المادة الثالثة والعشرون 

يح  أ  مزًيد  وهيا حع قن  ًلم دس  ًلمهنين وم ال  ضمدع  ةن  ًلت اي   ًلتةنيل  ونًمج  ًلم تفية ع مع  صخ   يهد 

 ًتفدقيد  أ   ع ة امد يا.

 يرجى بيان ما يلي: 

األحكام التشريعية التي تحدد أهداف السياسة الخاصة بالتوجيه والتدريب المهني التي تغطي أحكام المواد   •

(16 ،17، 18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 .) 

 ًلمت فن  حدليد   ال تتيدوا في كخ تفدصي هد مع ًلنص ص ًلماك ن  ً اله مع ًالتفدقيا: ًلنص ص ًلتدليا هي 

 ( مع قدن ع ًلعمخ: 21ًلمدة  )

يصةن ًل زين ن دمد  ل تةنيل  ًلت اي  يكفخ موةأ تحعيا تكدفؤ ًلفنص مع منً د  حنيا ًالاتيدن  ت يدي ًأل ل يا ألوندي 

 حع ق ًلمتةنل.    -3ونًمج ًلتةنيل.  -2ًلتةنيل ًلمهني.     عة -1ًل هةًي  يتضمع ًلن دن مد ي ي: 

 ن ون دن ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني يوعد لعدن ع ًلعمخ: 2004( ل نا 169قنًن ما س ًل زنًي نقن )

 (  2مدة  )

. أع 2. أع ال يعخ  منه  ع امس   ن   نا ميالةيا. 1ي تني لعو خ ًلعدمخ ًلمتةنل في أو ونندمج تةنيوي مد ي ي: 

. تعي   4. أع يك ع تحصي   ًلع مي أ  ًلمهني أ  اونت  من اما مع  ن ي ًلونندمج ًلتةنيوي. 3يك ع الئعد صحيد.  

 ًأل ل يا في ًلعو خ ألوندي ًل هةًي.  
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 (  3مدة  )

في حدخ تنفيا ًلونندمج ًلتةنيوي وم دنكا أصحدل ًلعمخ و كخ كدمخ أ  ازئي فيال     صدحل ًلعمخ ًاللتزًن ومد   أ.

. ت فين ًلت هيال   ًفمكدند  ًلتةنيويا ًلالزما لتنفيا ًلونندمج ًلتةنيوي في م قع ًلعمخ  فعد ل معديين  ًل ن ي  1ي ي: 

 ًلمعتمة  مع ًل زًن . 

 تةنويع ًالادزً  ًلمحةة  لهن  فعد ألانة  ًلة ًن ًلتي تصةنهد ًل زًن  في وةًيا كخ  دن ةنً ي. . منح ًلعمدخ ًلم2 

 . ًلم دنكا في تعيين أةًي ًلعمدخ ًلمتةنويع لةي . 3 

 . نصة  ت ميا ة ًن  حض ن  نيدل ًلعمدخ ًلمتةنويع في م ً يةهدن  تز ية ًل زًن  وهد.4 

 متةنويع  ًلتعد ع في ح هد مع ًل زًن . . ًلم دنكا في حخ م دكخ ًلعمدخ ًل5 

 د ا  نع   تل  أقنل منكز  48. ت عدن ًل زًن  في حدخ حة ج تصدوا  مخ أ  من  مهني ل عدمخ ًلمتةنل االخ  6 

  الف.

ل. يونن  عة ًلتةنيل ًلمهني مد ويع ًلعدمخ ًلمتةنل  صدحل ًلعمخ  يحةة حع ق  ًلتزًمد  كخ منهمد في تنفيا   

 ةنيوين  الك ح ل ًلنم اف. ًلونندمج ًلت

 ف. تونن ًتفدقيا ًلتةنيل مد ويع ًل زًن   صدحل ًلعمخ  يحةة ة ن كخ منهمدن  الك ح ل ًلنم اف   

 المادة الرابعة والعشرون 

تتاا كخ ة لا  ض  ًفانًيً  ًلتن يميا ًلكفي ا وضمدع فد  يا تيويا أحكدن ًلعدن ع ًلم دن تلي  في ًلمدة  ًلادم ا  

 هاه ًالتفدقيا.   ن  مع 

 يرجى بيان ما يلي: 

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

 نعن 

 في حالة اإلجابة ب)نعم( يرجى ذكر اإلجراءات المشار إليها. •

 ( من قانون العمل: 22المادة ) -

 ًلاها ًل حية  ًلما لا ومنح ًلتنايص فن دي مؤ  د  ًلتةنيل ًلمهني.ًل زًن   ودلتن يا مع ًلاهد  ًلمعنيا هي  -1"

في حدلا  ةن ًاللتزًن و ن ي منح ًلتنايص يا ز ل  زين تصةًن قنًن ودفنالق ًلك ي أ  ًلازئي ل مؤ  ا أ    -2 

 وإيعدن ونندمج تةنيوي فيهد و كخ مؤق  أ  نهدئي ح ل يويعا ًلايه  ا دمت ".  

 ن و هع ايا تيويا ن دن ًلتع ين  ًلتةنيل ًلمهني  ًلتعني  2004( ل نا 145نقن ) قنًن ما س ًل زنًي

  .ً تمدة ايا تيويا ن دن ًلتع ين  ًلتةنيل ًلمهني  ًلتعني في ف  ييع ًلم حعا وهاً ًلعنًن (1) مدة  

ويع  ز (2) مدة   ة نيا  ونئد ا  ًلمهني  ًلتعني  ًلتع ين  ًلتةنيل  لن دن  ًأل     ًلما س  ًلتنويا تن دي  ًلعمخ   زين  ين 

  . ًلتع ين ًلعدلي
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 (: 3ًلمدة  )

     زنًي  نؤ دي ًلاهد  ًلماك ن    .2 .يك ع ت كيخ ًلما س ًأل        ًلنح  ًل ًنة ودلهيك يا ًلم حعا وهاً ًلعنًن  .1

 ًلاونًي ًلمح ييع ودلتن يا مع يك ع ًاتيدن منة ل ًلمن مد  ًأله يا   .3 .في ًلهيك يا تعييع مع يمم هن في هاً ًلما س

  . زين ًلعمخ   زين ًلتنويا  ًلتع ين ًلعدلي

ًلتع ين  ًلتةنيل  (4) مدة   ًلةًا ي ل ما س ًأل    لن دن  ًلن دن  ًلعدلي ت ةًة  ًلتنويا  ًلتع ين       زين ًلعمخ   زين 

  .ًلمهني  ًلتعني  ت كيخ ًألا دن ًلةًا يا ل 

 والعشرون المادة الخامسة 

 تعمخ كخ ة لا  ض      تحعيا ًلتكدمخ ًلعنوي في مادخ  يد د  ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني.

 يرجى بيان ما يلي: 

 مدي ترابط سياسات التوجيه والتدريب المهني في بلدكم مم الجهات األخرى المعنية على المستوي العربي.  •

لالحتالخ تضفي و اللهد     اميع ًل يد د  اً  ًلعالقان  ال  ك أع ًلاص صيا ًل ينيا ًلف  يينيا ًلادضعا   -

"  الك لتي ين  2010 ننن الك تون   زًنتد ًلعمخ  ًلتنويا "ً تنًتيايا ًلتع ين  ًلتةنيل ًلمهني ًلمنًاعا  دن  

 ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني  م ًئمت  مع ًلة خ ًالق يميا في ًلمنيعا. 

 منفا يي  ًال تنًتيايا. 

 مع االخ ماكنً  ًلتفدهن  ًلتعد ع ًلم تنك في هاً ًل هع.  تودةخ ًلاونً  -

 ( ة خ  نويا5ودلتعد ع مع ) 2007تنادز م نة مصي حد  ًلتع ين  ًلتةنيل ًلمهني  ًلتعني ل عدن  -

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

 ون المادة السادسة والعشر

تعمخ كخ ة لا  ض      تودةخ ًلمع  مد  ح خ  يد د  ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني  ع ًلينيا ًلمندئين   ع ينيا  

 من ما ًلعمخ ًلعنويا. 

 يرجى بيان ما يلي: 

 ما هي اإلجراءات المتبعة لتبادل المعلومات حول سياسات التوجيه والتدريب المهني مم بعض الدول العربية.  •

ًل زًنً  ًلمعنيا )ًلعمخ / ًلتنويا مع ًل زًنً  ًلممدم ا في ًلة خ ًألاني"ن  ت قيع ماكنً   ًلت ًصخ مع   .1

 تفدهن  تعد ع م تنك. 

مع االخ ًلاونًي ًالق يمييع  ًلة لييع )من ما ًلعمخ ًلعنويان  من ما ًلعمخ ًلة ليا  مؤ  ا ًلتعد ع ًلفني   .2

 ًأللمدنيا". 

 ويا اً  ًلعالقا أ  ًلمعنيا.من مد  ًلماتمع ًلمةني ًل ينيا  ًألان .3

 مع االخ ًل فدنً   ًلعنص يد  ًلعدم ا مح يد.  .4
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 هل يوجد تعاون في مجال تبادل المعلومات في هذا المجال مم منظمة العمل العربية؟ •

 نعن 

 ال 

 المادة السابعة والعشرون 

تمكدند  ًلتةنيل ًلمتدحا في ًلة خ ًلعنويان  تتاا كخ ة لا  ض  ًفانًيً  ًلمند وا لتحعيا ًال تفدة  ًلعص ي مع  

 ومد في الك ت ايع تقدما ة نً  تةنيويا م تنكا مع ًلة خ ًلعنويا ًألاني. 

 يرجى بيان ما يلي: 

 هل يتم تبادل الخبرات والتجارب لتحقيق الستفادة المتبادلة في التدريب المهني على الصعيد العربي؟ •

 نعن •

 ال •

 ه المادة.التنظيم الذي يتناول هذ •

 ال ي اة نص ممدمخ حنفيدن  تنمد ايي   يد د   ً تنًتيايد  ادصا ودلحك ما   زًن  ًلعمخ.

 المادة الثامنة والعشرون 

تقوم كل دولة عضو بحصر للمهن والتخصصات ومستويات المهارة على المستوى القطري، بما يساعد على توحيد  

 مستويات التدريب والمسميات الفنية. 

 بيان ما يلي: يرجى 

 هل يوجد لديكم تنظيم وحصر للمهن والتخصصات ومستويات المهارة؟ •

 نعن •

 ال •

 النص التشريعي الذي ينظم ذلك.  •

ال ي اة نص ص ت نيعيا ممدم ان  لكع ًلم دئخ ًلمين حا   لا  تمد ضمع ًلايا ًلتيويعيا ًلمعتمة  وم ال قنًن  

تيويا ن دن ًلتع ين  ًلتةنيل ًلمهني  ًلتعني أ  ود تمدة ًلتصنين  ن و هع ايا 2004( ل نا 145ما س ًل زنًي نقن )

 2008ًلعنوي ًلمعيدنو ل مهع ل عدن  

ً تمدة ايا تيويا ن دن ًلتع ين  ًلتةنيل ًلمهني  ًلتعني في  (1) ًلمدة  م : 2004( لسنة  145قرار مجلس الوزراء رقم )

 " .ف  ييع ًلم حعا وهاً ًلعنًن

  قة تن تحةية م ت يد  ًلمهدن  في ًلايا ًلمعتمة   هي: 

 . ًالاتصدصي 5.ًلفني. 4. ًلمهني. 3. دمخ مدهن. 2 دمخ محة ة ًلمهدن .   .1
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 المادة التاسعة والعشرون 

تعمخ كخ ة لا  ض      ت حية ًلمصي حد  ًلفنيا ًلم تاةما في مادخ ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني     ًلم ت ي  

 ًلعينو. 

 يرجى بيان ما يلي: 

 هل يوجد توحيد للمصطلحات الفنية المستخدمة في مجال التوجيه والتدريب المهني في دولتكم الموقرة؟ •

 نعن •

 ال •

 النص التشريعي الذي ينظم ذلك.  •

ًلاو تن تنادزه    2007ًلتع ين  ًلتةنيل ًلمهني  ًلتعني ل عدن  ي اة م نة لمصي حد   ال ي اة نص ت نيعين  لكع  

 وتعد ع م تنك مع امس ة خ  نويا )ف  ييعن  ًألنةعن    نيدن  لوندعن  مصن(. 

 المادة الثالثون 

ت ًف  كخ ة لا  ض  من ما ًلعمخ ًلعنويا ونتدئج اه ةهد في مادخ تنفيا ًلم ًة ًلمالج ًل دوعان لتمكينهد مع ً تكمدخ  

لعنوين  ف لمصي حد  ًلفنيا     ًلم ت يً  لعنويا. اه ةهد في مادخ ت حيةً  أليةو ًلعدم ا ويع ًلة خً     مادخ تي ين تنعخً 

 يرجى بيان ما يلي: 

 البرامج الخاصة بالستفادة من إمكانيات التدريب والدورات المشتركة في مجال التدريب على الصعيد العربي.  -4

  يد د  ًلتةنيل ًلمهني  ًلح كما.  .1

 ًلتصنين  ًلت صين ًلمهني  ًلمعديين ًلمهنيا.  .2

 ًلتةنيل ًلفي ًلمتاصص.  .3

 ًلا ة  في مدخ ًلتةنيل ًلمهني. .4

 ًلعالقا مع   ق ًلعمخ  ًلت ما  ًلمهنيا.  .5

 المهن والتخصصات ومستويات المهارة التي تم حصرها.  -5

مع ً تمندي ًلمهع ًلتي ال تتالين   2008ًلمهع  ًلتاصصد  ًلمةناا في ًلتصنين ًلعنوي ًلمعيدنو ل مهع ل عدن  -

 ني. مع ًل ًقع ًلف  يي 

 . ًالاتصدصي 5.ًلفني. 4. ًلمهني. 3. دمخ مدهن. 2م ت يد  ًلمهدن :  دمخ محة ة ًلمهدن .   -

 المصطلحات الفنية الموحدة في مجال التوجيه التدريب المهني.  -6

ًلاو تن تنادزه وتعد ع م تنك مع امس ة خ   2007ًلتع ين  ًلتةنيل ًلمهني  ًلتعني ل عدن ي اة م نة لمصي حد   

 ( GIZ. يعن  ًألنةعن    نيدن  لوندعن  مصن( وة ن مع ًلحك ما ًأللمدنيا  مؤ  ا ًلتعد ع ًأللمدني ) نويا )ف  ي
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 المادة الحادية والثالثون 

تاصص كخ ة لا  ض  ازيً مع ونًمج ًلتعد ع ًلفني وهد لمعد نا ًلة خ ًلصةيعا ًلنًنوا في الكن في مادخ ت ةًة  

  تنميا ق تهد ًلو نيا.

 يلي: يرجى بيان ما 

 مدي معاونة الدول الصديقة أو الستعانة بخبرتها في مجال إعداد وتنمية القوة البشرية.  •

ي اة تعد ع  تودةخ ل مع  مد   ًلاونً  مد ويع ة لا ف  ييع  وع  ًلة خ ًلعنويا مع االخ تودةخ ًلزيدنً   

  ًاليال      تادنل ًلة خ ًل عيعا  ًلصةيعا في هاً ًلمادخ. 

 يتناول هذه المادة.التنظيم الذي  •

 تن ت قيع ماكنً  تفدهن  تعد ع فني م تنك في هاً ًلمادخ مع كخ مع: 

 .ماكن  تفدهن مع ًلمم كا ًألنةنيا ًلهد ميا. 1

 . ماكن  تفدهن مع ًلمم كا ًلمشنويا.2

 . ماكن  تفدهن مع ًلامه نيا ت ن يا. 3

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 جاء في الرد أخذ العلم بما  -

*** 

   19/   18/   5إتفاقيات العمل العربية ذات الرقام  -ب

( مع ة لا  19/   18/   5 صذذذخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح د  ًل انا ح خ ًفتفدقيد  ًلعنويا اً  ًالنقدن )

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي:ف  ييعن  

 مالحظات لجنة الخبراء القانونيين حول التفاقية العربية  :الموضوع

 تفتيش العمل بشأن 1998 لسنة  (19)رقم 

ن  معدنوتهد مع   (19)ًلعنويا نقن  ًلتحيد  ن  ودف ذذدن  تل  ًلم ضذذ   أ اله ن  ومنًاعا ًتفدقيا ًلعمخنهةيكن ًييل  

  18/  17/   16/  11/  10تدنيا  ن مد زًل  أنقدن ًلم ًة   قدن ع ًلعمخ ًلف  ييني ًلندفان ن ة أع نحييكن   مد أن   حت 

 آليا ًلعمخ متضذذذمنا    خ؛ فإع ً ذذذتنًتيايا ًفةًن  ًلعدما ل تفتيش ودلمعدو .مع ًالتفدقيا ة ع تشييا ت ذذذنيعيا  29/   19 /

لكع تعكن  زًن  ًلعمخن حدليد  ن     منًاعا قدن ع ًلعمخ ًلف  ذذذييني   .اميع ت ك ًلم ًةن  تع لن تنة في ًلت ذذذنيع ًلندفا

 -ًلندفا لشديد  تعةي  ن  في  ويخ الك:

 .ً تمدة ًتفدقيد  ًلعمخ ًلعنويا كمناع -1

 قيد  ًلعمخ ًلة ليا كمناع.ً تمدة ًتفد -2

  .وعليه ، ستتم معالجة القصور التشريعي في قانون العمل الفلسطيني النافذ حال إنجاز عملية المراجعة

 شاكرين لكم حسن تعاونكم.
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 مالحظات لجنة الخبراء القانونيين حول التفاقية العربية  :الموضوع

 بشأن عمل األحداث  1996لسنة   (18)رقم 

ن  معدنوتهد مع   (18)ًلعنويا نقن  نهةيكن ًييل ًلتحيد  ن  ودف ذذدن  تل  ًلم ضذذ   أ اله ن  ومنًاعا ًتفدقيا ًلعمخ

  26/  25/   22/  17/  16تدنيا  ن مد زًل  أنقدن ًلم ًة   قدن ع ًلعمخ ًلف  ييني ًلندفان ن ة أع نحييكن   مد أن   حت 

لكع تعكن  زًن  ًلعمخن حدليد  ن     منًاعا قدن ع ًلعمخ ًلف  ذذذذييني ًلندفا   .ع تشييا ت ذذذذنيعيامع ًالتفدقيا ة   27 /

 -لشديد  تعةي   ن  في  ويخ الك:

 .ً تمدة ًتفدقيد  ًلعمخ ًلعنويا كمناع -1

 ً تمدة ًتفدقيد  ًلعمخ ًلة ليا كمناع. -2

  .نافذ حال إنجاز عملية المراجعةوعليه ، ستتم معالجة القصور التشريعي في قانون العمل الفلسطيني ال

 شاكرين لكم حسن تعاونكم.

 مالحظات لجنة الخبراء القانونيين حول التفاقية العربية  :الموضوع

 بشأن المرأة العاملة  1976لسنة    (5)رقم 

ن  معدنوتهد مع   (5)ًلعنويا نقن  نهةيكن ًييل ًلتحيد  ن  ودف ذذذذدن  تل  ًلم ضذذذذ   أ اله ن  ومنًاعا ًتفدقيا ًلعمخ

/   9/   8/  5/   4/  3/   2  تدنيا  ن مد زًل  أنقدن ًلم ًة  قدن ع ًلعمخ ًلف  ذذذذييني ًلندفان ن ة أع نحييكن   مد أن   حت 

لكع تعكن  زًن  ًلعمخن حدليد ن     منًاعا قدن ع   .مع ًالتفدقيا ة ع تشييا ت نيعيا 18 / 17/   15/  14/  12/  11

 -ًلعمخ ًلف  ييني ًلندفا لشديد  تعةي  ن  في  ويخ الك:

 .ً تمدة ًتفدقيد  ًلعمخ ًلعنويا كمناع -1

 ً تمدة ًتفدقيد  ًلعمخ ًلة ليا كمناع. -2

  .وعليه ، ستتم معالجة القصور التشريعي في قانون العمل الفلسطيني النافذ حال إنجاز عملية المراجعة

 شاكرين لكم حسن تعاونكم.

 اللجنة للردود انتهت إلى ما يلي:* وبدراسة  

 18/  5أخذ العلم بما ورد في الردود، وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة مالحظاتها حول اإلتفاقيات أرقام 

 وتحقيق المالءمة الكاملة بين أحكام هذه اإلتفاقيات والتشريعات الوطنية.   19 /

 

 * * * 
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 دولة قطر -10 

 

 بشأن المستوى األدنى للتأمينات الجتماعية  1971( لسنة  3 اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

مع ة لا قينن    1971( لعدن   3  صذذذذخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح د  ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي:

 السلطة المختصة بالتصديق على التفاقيات؟  على  هل تم عرض التفاقية  . 1

 نعن  □

 ال ✓

 . من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ 2

 ما س ًل زنًي ًلم قن

 . ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ 3

 ًلنة : لن يتن ًلعن . -

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

 نعن  ✓

 ال □
 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .  )نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

( مع ًالتفذدقيذا أ اله وذهنذ  ياذل  ذةن ًلتفنقذا  نذة تشييذا أيذا فئذا ويع ًلن ذديذد ًلعنل  ًل ينييع  6نصذذذذذ  ًلمذدة  )  -

 ًألادنل  ت ذذذذتني ًالتفدقيا ًلمعدم ا ودلممخ  لكع هاً يتعدن  مع ًلت ذذذذنيع ًل يني ًلاي يعصذذذذن الك     

 و هع ًلتعد ة  ًلمعد د .  2002( ل نا  4( مع ًلعدن ع نقن )2يع  فعد  لنص ًلمدة  نقن )ًلم ًين

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

 الخ(؟  

 نعن ✓

 ال □

 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

ًلعدن ع ي ذنو  و ذهع ًلضذمدع ًالاتمد ي     أع هاً    1995( ل ذنا  38( مع ًلعدن ع نقن )2لعة نصذ  ًلمدة  ) -

 ( مع ًالتفدقيا أ اله.6فعي     ًلعينييع ًلمعيميع وصفا ةًئما في ة لا قين  هاً يتعدن  مع نص ًلمدة  )
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. هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سابقة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على التفاقية  6

 مستقبال؟  

 نعن ✓

 ال □

 هاه ًلتص نً .ينا  تعةين  )نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 ذ ن تتن ةنً ذا  ًلن ن في تمكدنيا ًلتصذةيا     هاه ًالتفدقيا  نة تانًي أو تعةيال      ًلع ًنيع ًلعينيا   -

 ًل ينيا ًل دنيا في ًلفتن  ًلحدليا.

 . هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على التفاقية؟  7

 نعن □

 ال ✓

 هاه ًفانًيً .  ينا  ت ضيح)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 . هل تم السترشاد بأحكام التفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ 8

 نعن  ✓

 ال □

 ينا  ويدع ًلنص ص ًلتي تن فيهد ًال تن دة.)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

ًلعاز ن تهميع ًلتهميع     تصدود  ًلعمخ ن ًلتهميع ًلصحي ن تهميع ًألم ما ) ًلحمخ  ًل ضع ( ن ًلتهميع ضة  -

 ( ( مع ًالتفدقيا.7ًلمدة  نقن ) ًل يا اا )

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

 نعن □

 ال ✓

 ينا  تحةية ن   ًلة ن ًلفني ًلمي  ل. )نعم(  * في حدلا ًفادوا ل

عمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشــيا مم ما هل تم التنســيق مم منظمات أصــحاب األعمال وال.  10

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

 نعن ✓

 ينا  ويدع نأو ًلمن مد  ًلتي تن ًلتن يا معهد.)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 (.تن ًلتن يا مع ننفا قين )ممم ا أصحدل ًلعمخ( ن قين ل وتن خ ) ممم ا ًلعمدخ
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 الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير:   ❖

 إدارة التعاون الدولي.  -

*** 

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

مع ة لا قينن    1976( لعدن   5  صذذذذخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح د  ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي:

 السلطة المختصة بالتصديق على التفاقيات؟  على  . هل تم عرض التفاقية  1

 نعن  □

 ال ✓

 . من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ 2

 ما س ًل زنًي ًلم قن -

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ . 3

 ًلتصةيا   □

 أاا ًلع ن  □

 تنادي ًلتصةيا □

  ةن ًلتصةيا □

 لن يتن ًلعن .  -ًلنة :

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

 نعن  ✓

 ال □
 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .  )نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

ًلمنأ  ًلعدم ا تادن   ضذع ال تعخ  ع   ذن  أ ذدويع  ال نصذ  ًلمدة  ًلعد ذن  مع ًالتفدقيا أ اله     منح لعة   -

تعخ هاه ًالادز  وعة ًل ضذع  ع  ذتا أ ذدويع  هاً يتعدن  مع قدن ع ًلعمخ ًلعينو ًلاي نص     منح ًلمنأ   

 ي ن وعة ًل ضع. 35(  ال تعخ  ع 50ًلعدم ا تادز  مةتهد ام  ع ي مد  )

 



206 
 

لى التفاقيــة حــتى اآلن )سياسية، اقتصادية، اجتماعية...  . هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق ع 5

 الخ(؟  

 نعن ✓

 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

و ذهع نيدق تيويا ًالتفدقيا فعة نصذ  ًالتفدقيا     ًلتيويا     كدفا ًلعيد د   ادصذا ًلعيد  ًلزنً ي  هاً 

 ي تمني ًلعيد  ًلزنً ي.يتعدن  مع قدن ع ًلعمخ ًلعينو ًلاو  

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

 مستقبال؟  

 نعن ✓

 ال □

 ينا  تعةين هاه ًلتص نً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل  

   يهد  فعد  ل ت نيعد  ًل ينيا.  ًل زًن  وصةة ةنً ا اميع ًالتفدقيد  ة ليا أ   نويا لمعنفا تمكدنيا ًلتصةيا -

 

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على التفاقية؟  . 7

 نعن □

 ال ✓

 ينا  ت ضيح هاه ًفانًيً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 هل تم السترشاد بأحكام التفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ . 8

 نعن  ✓

 ال □

 ينا  ويدع ًلنص ص ًلتي تن فيهد ًال تن دة.)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

( ن  قدن ع ًلعمخ ًلعينو ومنح ًلمنأ  أانً  مت ذذد يد  ألان 93تن ًال ذذتن ذذدة ودالتفدقيا أ اله في ًلمدة  نقن ) -

 ( مع قدن ع ًلعمخ يح ن ت شيخ ًلن دي في ًأل مدخ ًلاين .94ًلناخ  في ًلمدة  )

 من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على التفاقية؟   ل ترغبون في تقديم دعم فنيه .9

 نعن □

 ال ✓

 ينا  تحةية ن   ًلة ن ًلفني ًلمي  ل. )نعم(  * في حدلا ًفادوا ل
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هل تم التنســيق مم منظمات أصــحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشــيا مم ما .  10

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

 نعن ✓

 ال □
 ينا  ويدع نأو ًلمن مد  ًلتي تن ًلتن يا معهد.)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 تن ًلتن يا مع ننفا قين )ممم ا أصحدل ًلعمخ ( ن قين ل وتن خ ) ممم ا ًلعمدخ (.

 الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير:   ❖

 إدارة التعاون الدولي.  -

*** 

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

مع ة لا قينن    1977( لعدن   7  صذذذذخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح د  ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي:

 السلطة المختصة بالتصديق على التفاقيات؟  على  هل تم عرض التفاقية  . 1

 ال ✓

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ . 2

 ما س ًل زنًي ًلم قن -

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ . 3

 ًلتصةيا   □

 ًلع ن أاا   □

 تنادي ًلتصةيا □

  ةن ًلتصةيا □

 لن يتن ًلعن   -ًلنة : -

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

 نعن  ✓

 ال □
 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .  )نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل
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ًل ذالما  ًلصذحا ًلمهنيا ن نصذ  ًلمدة  ًأل ل  مع ًالتفدقيا أ اله وهع ت ذمخ ًلت ذنيعد  ن ألحكدن  نصذ ص  -

( 2اميع ًلعيذد ذد  في ماذدال  ًلعمذخ ًلمات فذا ن   مذد  وذهع قذدن ع ًلعمذخ ًلعينو ًلنذدفذا ي ذذذذذتمن  في مذدةتذ  نقن )

 ًلعمدخ في قيد  ًلزنً ا.

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

 الخ(؟  

 ال ✓

 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

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

 مستقبال؟  

 نعن □

 ال ✓

 ينا  تعةين هاه ًلتص نً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على التفاقية؟  . 7

 نعن □

 ال ✓

 ينا  ت ضيح هاه ًفانًيً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 . هل تم السترشاد بأحكام التفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ 8

 نعن  ✓

 ال □

 ًال تن دة.ينا  ويدع ًلنص ص ًلتي تن فيهد  )نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 تن ًال تن دة ومع ن م ًة هاه ًالتفدقيا أ اله مع ًلمدة  ًأل ل  ًل  ًلمدة  ًلادم ا   ن . - 

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على التفاقية؟ . ه9

 نعن □

 ال ✓

 ينا  تحةية ن   ًلة ن ًلفني ًلمي  ل. )نعم(  * في حدلا ًفادوا ل

هل تم التنســيق مم منظمات أصــحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشــيا مم ما .  10

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟ 17تقضيه المادة )
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 نعن ✓

 ينا  ويدع نأو ًلمن مد  ًلتي تن ًلتن يا معهد.)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 ممم ا أصحدل ًأل مدخ( ن قين ل وتن خ )ممم ا ًلعمدخ(.تن ًلتن يا مع ننفا قين ) -

 الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير:   ❖

 إدارة التعاون الدولي 

*** 

 

 بشأن تأهيل المعوقين  1993( لسنة  17 اإلتفاقية العربية رقم ) -د

مع ة لا قينن    1993( لعدن   17 ًلعنويا نقن ) صذذخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح د  ًل انا ح خ ًفتفدقيا  

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي:

 السلطة المختصة بالتصديق على التفاقيات؟  على  . هل تم عرض التفاقية  1

 ال ✓

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ . 2

 ما س ًل زنًي ًلم قن    

 السلطة؟ . ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه 3

 ًلتصةيا   □

 أاا ًلع ن  □

 تنادي ًلتصةيا □

  ةن ًلتصةيا □

 لن يتن ًلعن  -ًلنة :   

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

 نعن  □

 ال ✓

 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .  )نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل
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هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على التفاقيــة حــتى اآلن )سياسية، اقتصادية، اجتماعية...  . 5

 الخ(؟  

 نعن □

 ال ✓

 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

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

 ؟  مستقبال 

 نعن □

 ال ✓

 ينا  تعةين هاه ًلتص نً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على التفاقية؟   .7

 نعن □

 ال ✓

 ينا  ت ضيح هاه ًفانًيً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 بالموضوع؟ هل تم السترشاد بأحكام التفاقية في تشريعاتكم المتعلقة   .8

 نعن  ✓

 ال □

 ينا  ويدع ًلنص ص ًلتي تن فيهد ًال تن دة.)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 تن ًال تن دة واميع نص ص ًالتفدقيا أ اله.

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

 نعن □

 ال ✓

    ًلة ن ًلفني ًلمي  ل. ينا  تحةية ن)نعم(  * في حدلا ًفادوا ل

هل تم التنســيق مم منظمات أصــحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشــيا مم ما .  10

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

 نعن ✓
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 ال □
 ًلتن يا معهد.ينا  ويدع نأو ًلمن مد  ًلتي تن  )نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 تن ًلتن يا مع ننفا قين ) ممم ا أصحدل ًلعمخ ( ن قين ل وتن خ ) ممم ا ًلعمدخ (. -

 الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير:   ❖

 إدارة التعاون الدولي 

*** 

 بشأن عمل الحداث 1996( لسنة  18 اإلتفاقية العربية رقم ) -ه

مع ة لا قينن    1996( لعدن   18 الح د  ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن ) صذذخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     م

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي:

 السلطة المختصة بالتصديق على التفاقيات؟  على  . هل تم عرض التفاقية  1

 نعن  □

 ال ✓

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ . 2

 ما س ًل زنًي ًلم قن    

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ . 3

 ًلتصةيا   □

 أاا ًلع ن  □

 تنادي ًلتصةيا □

  ةن ًلتصةيا □

 ًلنة : لن يتن ًلعن    

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

 نعن  ✓

 ال □
 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .  )نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل
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ن وهع ًلحةج ه  كخ  ذذاص يويعي ن   2004( ل ذذنا  14ياعنن قدن ع ًلعمخ ًلعينو ًلصذذدةن ودلعدن ع نقن ) -

و غ ًل ذذدة ذذا   ذذن  مع  منه  لن يو غ ًلمدمنا   ذذن  وينمد تاعنن ًالتفدقيا وهع ًلحةج مع أتن ًلمدلما   ذذن   لن  

 ن  مع ًلعدن ع ًلعينو.يكمخ ًلمدمنا   ن  مع  منه  هاً يتعد

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

 الخ(؟  

 نعن ✓

 ال □

 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

ًألن ذيا ًالقتصذدةيا   مد  وهع ًلعمدخ ًلايع  ( منهد أع يتن تيويعهد     اميع 2نصذ  ًالتفدقيا  فعد  ل مدة  نقن ) -

 يعم  ع في ًلزنً ا ال ي نو   يهن قدن ع ًلعمخ ًلعينو  هاً يتعدن  مع ًالتفدقيا.

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

 مستقبال؟  

 نعن □

 ال ✓

 ينا  تعةين هاه ًلتص نً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 . هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على التفاقية؟  7

 نعن □

 ال ✓

 ينا  ت ضيح هاه ًفانًيً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 . هل تم السترشاد بأحكام التفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ 8

 نعن  ✓

 ينا  ويدع ًلنص ص ًلتي تن فيهد ًال تن دة.)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 تع ًلفصخ ًلمدمع و هع ًألحةًج مع قدن ع ًلعمخ ًلعينو ًلندفا ً تن ة ودالتفدقيا أ اله..

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

 نعن □

 ال ✓

 ينا  تحةية ن   ًلة ن ًلفني ًلمي  ل. )نعم(  * في حدلا ًفادوا ل
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هل تم التنســيق مم منظمات أصــحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشــيا مم ما .  10

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

 نعن ✓

 ال □
 ي تن ًلتن يا معهد.ينا  ويدع نأو ًلمن مد  ًلت)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

 تن ًلتن يا مع ننفا قين ) ممم ا أصحدل ًلعمخ ( ن قين ل وتن خ ) ممم ا ًلعمدخ (. -

 الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير:   ❖

 إدارة التعاون الدولي 

*** 

 بشأن تفتيش العمل  1998 ( لسنة  19 اإلتفاقية العربية رقم ) -ه

مع ة لا قينن    1998( لعدن   19 ًلعنوي نة     مالح د  ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن ) صذذخ تل  مكتل ًلعمخ 

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي:

 السلطة المختصة بالتصديق على التفاقيات؟  على  . هل تم عرض التفاقية  1

 ال ✓

 . من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ 2

 ما س ًل زنًي ًلم قن    

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ . 3

 ًلتصةيا   □

 أاا ًلع ن  □

 تنادي ًلتصةيا □

  ةن ًلتصةيا □

 لن يتن ًلعن  -ًلنة :   

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

 نعن  ✓

 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .  )نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل
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نصذذذذ  ًلمدة  ًأل ل  مع ًالتفدقيا أع يتن تن ين تفتيش ًلعمخ في اميع قيد د   أمدكع ًلعمخ  لكع ًلعمدخ في  -

  يذ  في ة لذا قين ن لذالذك ي اذة    2004( لعذدن  14ًلعيذد  ًلزنً ي م ذذذذذتمنيع مع تيويا قذدن ع ًلعمذخ نقن )

 نو ًلندفا.تعدن  ويع ًالتفدقيا  قدن ع ًلعمخ ًلعي

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

 الخ(؟  

 نعن ✓

 ال □
 ينا  تحةية هاه ًلصع ود .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

ًلعمخ ل تفتيش ن مد  نصذ  ًلمدة  ًل ذدوعا  ًلع ذن ع وهع ياين مفتش ًلعمخ صذدحل ًلعمخ و ا ةه ةًاخ مكدع   -

في ًلمدة  ًل ذدوعا من    2005( ل ذنا  13لن ين أع الك قة يضذن ومهمت   هاً يتعدن  مع ًلعنًن ًل زًنو نقن )

 ًلتي نص  وهن  ال يا ز ًفايدن ًلم وا  ع ًلزيدن  مهمد كدن  ًأل ودل.

ديق على التفاقية  . هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سابقة الذكر، بهدف تسهيل التص6

 مستقبال؟  

 نعن ✓

 ينا  تعةين هاه ًلتص نً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

( مع ًلعنًن ًل زًنو تح  ًفانًيً  ًلت ذنيعيا  تاً صذةن هاً ًلتعةيخ  ذ ن يتن ًلتش ل  7تعةيخ ًلمدة  نقن ) -

     وع  ًلصع ود  ًلتي تح خ ة ع ًلتصةيا     ًالتفدقيا.

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على التفاقية؟  . 7

 نعن ✓

 ال □
 ينا  ت ضيح هاه ًفانًيً .)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل

( ًلم ذذدن تليهد أ اله تح  ًفانًيً  ًلت ذذنيعيا  تاً تن تصذذةًن هاً ًلتعةيخ قة ي ذذهخ 7تعةيخ ًلمدة  نقن ) - -

 ًلتصةيا     ًالتفدقيا

 رشاد بأحكام التفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ هل تم الست. 8

 نعن  ✓

 ال □

 ينا  ويدع ًلنص ص ًلتي تن فيهد ًال تن دة.)نعم(،  * في حدلا ًفادوا ل
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تن ًال ذتن ذدة واميع نصذ ص ًالتفدقيا مع ًلمدة  ًأل ل  تل  ًلمدة  ًألنوع ع و ذهع ت ةًة تعنين  ذن و  ع تفتيش  

 ًلعمخ.

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

 ال ✓

هل تم التنســيق مم منظمات أصــحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشــيا مم ما .  10

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

 نعن ✓

 ينا  ويدع نأو ًلمن مد  ًلتي تن ًلتن يا معهد.)نعم(،  ًفادوا ل* في حدلا  

 تن ًلتن يا مع ننفا قين ) ممم ا أصحدل ًلعمخ ( ن قين ل وتن خ ) ممم ا ًلعمدخ (. -

 الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير:   ❖

 إدارة التعاون الدولي 

 * وبدراسة اللجنة للردود انتهت إلى ما يلي: 

/  7/  5/   3أخذ العلم بما جاء في الردود، وتأمل اللجنة إتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقيات العربية ذات األرقام 

 على السلطة المختصة بالتصديق.    19/   18/  17

 * * * 

 

 دولة الكويت -11 

 

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

ة لا  مع    1993( لعدن  17 تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح د  ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن ) صخ 

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي: ن ًلك ي  

 المادة الخامسة

في  هع حع ق ًأل ادص ا و ًف دقا لن يتضمع تعنيفد  ألن ً  ًف دقد  أ       2010( ل نا  8أع ًلعدن ع نقن )

ودالتفدقيا ًلة ليا لج ادص ا و ًف دقا كمد  نن ًلعدن ع ًلماك ن في مدةت  ًأل ل  ويدقا ًف دقا وهنهد م تنة ن مي 

ن لصدةن  مع ًل انا ًلفنيا ًلماتصايصةن مع ًلهيئا ًلعدما ل ؤ ع ا و ًف دقا في  ن   ًف دقا وندي      هدة  ًف دقا ً 

 ًل انا ًلفنيا ًلماتصا ه  ًلاها ًلتي يصةن في ت كي هد  تحةية ًاتصدصدتهد قنًن  تحةة في  ن   ًف دقا  ةنادتهد .  

 مع ًلهيئا  تضن فنيعد مع ا ي ًالاتصدصد  في مادخ ًف دقا .

ودفضدفا لالك أع ًلتشييا ًلت نيعيا ألن ً  ًف دقا مع  هن  أع يعيا  مخ ًل ادع ًليويا ًلماتصا وت ايص ًف دقا 

( مع 5 تصةًن  هدةً  تمود  ًف دقا ادصا في حدخ  ةن نص ًلعدن ع     كخ أن ً  ًف دقد  مم مد ه  في ًلمدة  )
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لا ة ف دقاً  لوصنيا  ًل معيا ًالتفدقيا فدف دقد  ال تعتصن    ً  ف دقد ً  لاهنيا وخ تتاد زهد تل  نينهد معً  يا  ًف دقاً 

 ًلتي نيا  ًلنف يا  ًلتع يميا , لاً تني ًلهيئا أن  مع ًألفضخ  ةن ًلنص     أن ً  ًف دقد  في ًلعدن ع ن نً لصع وا 

فا أن ً  اةية  مع ًف دقد   ًألفضخ تنك تعةي    ي خ ًلفتن  ًلزمنيا ًلتي ت ت اوهد  م يا ًلتعةيخ في حدخ ًلننوا وإضد

 ًلحنيا ل ادع ًليويا في تحةية أن ً  ًف دقد   فعد ل معديين ًلعدلميا ًلتي ت تنة تليهد في  م يد  ًلت ايص . 

 المادة السادسة 

في  ذذذهع حع ق ًأل ذذذادص ا و ًف دقا ني  أحكدن    2010ل ذذذنا   8مع ًلعدن ع نقن   17تل     13ألع ًلم ًة مع 

 مع ًالتفدقيا ًلماك ن  . 6   ًلمدة

 المادة الخامسة عشر 

 مع ًالتفدقيا .  15تشيي مد تضمنت  ًلمدة     2010ل نا   8( مع ًلعدن ع نقن  12أع ًلمدة  )

 المادة السادسة عشرة

 تحةة ًلهيئا ًفانًيً  ًلالزما  ًلكفي ا ومنع اميع ص ن ت دي  ً تشالخ ًأل ادص ا و ًف دقا في ًلعمخ .

 ثامنة عشرة  المادة ال 

 تشييدع ًلمدة  ًلماك ن  .  2010ا  ل ن  8مع ًلعدن ع نقن   44    37أع ًلمدةتيع  

 المادة العشرون 

ال ي اذة وذة لذا ًلك يذ  صذذذذذنذد ذا ل معينذد  ًلتع يضذذذذذيذا مح يذد  تتعذدمذخ ًلهيئذا و ذذذذذهع تز يذة ا و ًف ذدقذا وذدألاهز   

  نة  لجاهز  ًلتع يضيا .ًلتع يضيا ) ًل مد د   ًلكنً ي ًلمتحنكا ( مع  نكد  ك يتيا م

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 من اإلتفاقية  20/  18/  16/  15/  6/  5عدم التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

*** 

 تفتيش العمل بشأن  1998( لسنة   19 اإلتفاقية العربية رقم ) -ب

ة لا  مع    1998( لعدن  19 ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن ) صخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح د   

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي: ن ًلك ي  

: "يجب على مفتش العمل ان يبلغ السلطة المختصة بأوجه النقص و الثغرات التي يكتشفها حين مراقبته  24المادة 

 لتالفيها ." تطبيق تشريعات العمل ، بهدف اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

 هل يكلف مفتش العمل بأن يبلغ عن أوجه النقص و الثغرات حين مراقبته تطبيق تشريعات العمل ؟ •

نعن ن يع ن ًلمفتش ودلتو يغ  ع أ ا  ًلنعص   ًلمشنً  حيع منًقوت  لتيويا ت نيعد  ًلعمخ حيج ًع الك  

 مع ًفانًيً  ًلمهما ًلتي ي تزن وهد ًلمفتش ًع  اة . 
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"يجوز لمفتش العمل استدعاء صاحب العمل او من يمثله او اي عامل في المؤسسة التي يقوم بالتفتيش    : 29المادة 

 عليها الى مكتبه بهدف توجيه استفسارات اذا وجد ذلك ضروريا ألداء واجبه." 

هل يجوز لمفتش العمل ان يستدعي صاحب العمل او من يمثله او اي عامل الى مكتبه بهدف الستفسار   •

 المور المتعلقة بالتفتيش .  عن بعض

نعن ن ًع مفت يع ًلعمخ يع م ع ود تة دي صدحل ًلعمخ ً  مع يممخ ً  ًو  دمخ ًل  مكتو  لال تف دن  ع  

ًو ًم ن تاص ًلتفتيش   الك حت  يك ع م ن وكدمخ ًلحعدئا   ًالم ن ًلمتع عا ودلم قع ًلاو قدن ودلتفتيش  

   ي  . 

 ى ما يلي: * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إل

 من اإلتفاقية.  29/  24التغطية التشريعية ألحكام المادتين  -

 

*** 

 

 دولة ليبيا -12 

     

 (   19/   18/  17 اإلتفاقيات العربية ذات األرقام ) -أ

( مع  19/   18/   17  صخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح د  ًل انا ح خ ًفتفدقيد  ًلعنويا اً  ًألنقدن )

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي: ن ة لا ليويد 

 تقرير اللجنة عن مالحظات لجنة الخبراء القانونيين بمنظمة العمل العربية حول التفاقيات الغير مصادق عليها  

 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين .  1979( لسنة  17التفاقية العربية رقم )   -1 

 بشأن عمل األحداث .  1979( لسنة  18التفاقية العربية رقم )   -2 

 بشأن تفتيش العمل . 1979( لسنة  19التفاقية العربية رقم )   -3 

 اإلجراءات :

تن  ن  ًالتفدقيد      ًلعيد د  ًلمعنيا ومد فيهد ًلعمدخ  أصذحدل ًلعمخ  هي ادهز  ل عن      ًل ذ يا ًلماتصذا  

 لة ت ن .) ًلونلمدع ( وعة صة ن ً

 الصعوبات :

ًلتي آل  تل  ًنع دن ًل  يا ًلتنفيايا مع ندحيا  ت اة صع ود   يد يا تح خ ة ع ًلتصةيا     ًالتفدقيذذذذذذا حذذذذذذت  ًآلع  

   ةن ًال تعنًن ًل يد ي ًلاو  نقخ ًصةًن ًلع ًنيع  ًلتصةيا     ًالتفدقيد  مع ًل  يا ًلماتصا ) ًلونلمدع ( .

 التدابير :

 م ن   قدن ع ًلعمخ ًلاةية  .ة وهحكدن ًالتفدقيد  في تن ًال تن د



218 
 

 

 التوصيات : 

 تتادا ًفانًيً  ًلتي مع  هنهد تاليخ ًلصعدل ًلتي ت ًا   ةن ًلتصةيا     ًالتفدقيد   متدوعتهد .

لتي تولت إعداد هذا التقرير :  الجهة اإلدارية ا   

 لانتي ًلاونًي ًلعدن نييع ومن متي ًلعمخ ًلعنويا  ًلة ليا . ًل انا ًلفنيا ف ةًة ًلنة ة ًلالزما     مالح د   −

 ًةًن  ًلتعد ع ًلة لي و زًن  ًلعمخ  ًلتههيخ .  −

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

أخذ العلم بما جاء في الرد، وتأمل اللجنة في إستقرار األوضاع والتمكن من إجراء الالزم لعرض اإلتفاقيات   

 ى السلطة المختصة بالتصديق. ( عل19/ 17/18)

*** 

 

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

 ادي ن ة لا ليويد مع   1976لعدن  5 صخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح د  ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن  

 ًلنة     ًلنح  ًلتدلي: 

 . )19. 18. 16. 15. 14. 11. 9. 7. 5( بشأن المرأة العاملة المواد أرقام: )1976( لسنة )5التفاقية رقم )

 م 1976(. بشأن المرأة العاملة  لسنة 5المـــــادة: رقم ) على  الــــــرد •

تع ضمدع ت فين ًلت هيال  لإل دة  تةنيل ًلمنأ  ًلعدم ا وعة فتنً  ًنعيد هد ًلم ذم ح وهذد  ذع ماذدخ ًلعمذخ نفيذة وذدع قذنًن 

 ( و هع  تةنيل  تههيخ ًلمنأ  .1989( ل نا ) 258ما س ًل زنًي نقن ) 

 (.  ) مرفق نسخة من هذا القرار

 م  1976( لسنة 5( السابعة من التفاقية رقم ) 7الرد على المادة ) •

ن 2010( ل ذنا 12  ًلاو ينذذذذص وعةن ت ذشيخ ًلن ذذذذذدي لذيال  ن حيذج نصذ  ًلمذدة  ًل دة ذا مذع ًلالئحذا ًلتنفيايذا لعذدن ع )

خ ًلفتذن  ًل ي يذا ".   ًلمعصذ ة ودلعمذخ  ذذذذ   " ت شيخ ًلمنأ  لوع  ًل ق  في مد يتع ا وت قي  ًلعمخ     أال يك ع الك اذال

 تل   ن قهد .  ًل ي ي في ًلعدن ع ه  ًلعمخ ًلاو يتن االخ ًلفتن  مع نن ل ًل مس

 م 1976( لسنة 5( التاسعة من التفاقية رقم ) 9الرد على المادة ) •

ال يا ز ت شيخ ًلن دي فذي  ن. و هع  القد  ًلعمخ.     مد يهتي2010( ل نا 12( مع نفس قدن ع نقن )24نص  ًلمدة  نقن )

أ مدخ ًلتي ال تتند ل مع يويعا ًلمنأ   ًلتي يصةن لتحةيةهد قنًن ما ذس ًلذ زنًي  ال ياذ ز تمييذز ًلناذدخ   ذ  ن ذدي فذي 

معدم ا  ًال تاةًن  في معدوخ  ع ًلعمذخ او ًلعيمذا مت ذد يا  ياذ ز تافذي   ذد د  ًلعمذخ ودلن ذوا لهذع فذي وعذ  ًلمهذع 

 هد ما س ًل زنًي  ومنً د  ًحتيداد  ًلعمخ  ًلتي تتند ل مع  ةة ًلعمدلييع مع نادخ  ن دي. ًأل مدخ ًلتي يحةة
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 م بشأن المرأة العاملة 1976( لسنة 5( الحادي عشر من التفاقية رقم )11الرد على المادة ) •

( مذذذذع ًلعذذذذدن ع ًلمذذذذاك ن أ ذذذذاله تافذذذذي   ذذذذد د  ًلعمذذذذخ ودلن ذذذذوا ل ن ذذذذدي فذذذذي وعذذذذ  24أاذذذذدز  ًلمذذذذدة  ) 

( وعذذذذةن تاذذذذدز  تنهذذذذدي  مذذذذخ 25هذذذذع   ًال مذذذذدخ ًلتذذذذي تحذذذذةةهد ما ذذذذس ًلذذذذ زنًي كمذذذذد نصذذذذ  ًلمذذذذدة  )ًلم

ًلمذذذذنأ  أمنذذذذدي حم هذذذذد أ  أمنذذذذدي تشيوهذذذذد فذذذذي تاذذذذدز  ًألم مذذذذا ن تال أل ذذذذودل موذذذذنن  ال تمذذذذ  وصذذذذ ا ل حمذذذذخ ً  

(   ذذذذذ  حذذذذذا فذذذذذي تاذذذذذدز  منضذذذذذيا  33ًلذذذذذ الة    مضذذذذذد فدتهد أ  ًلنضذذذذذذذذذذد ا ن كمذذذذذد نصذذذذذ  ًلمذذذذذدة  )

ي مذذذذد متعيعذذذذا اذذذذالخ ًل ذذذذنا  60ي مذذذذد متصذذذذ ا أ   45 ذذذذا معدوذذذذخ أ  منتذذذذل لمذذذذة  ال تزيذذذذة   ذذذذ  مةف 

  ًحة   هاً ًلحا  ينيوا     ًلنادخ أ  ًلن دي     حة   ًي.

أنوعا   نً أ و  د ن تتضمع هاه ًفادز  فتن     14( ل منأ  ًلحا في تادز  أم ما وعدوخ مةتهد  25) كمد ادي  في ًلمدة   

  نً أ و  د تاً أناو  أكمن مع يفخ  ال يا ز   16أ دويع  تمتة تادز  ًألم ما تلي    6فلزًميا وعة ًل ضع ال تعخ  ع  

أمندي تشيوهد في تادز  أم ما تال أل ودل مونن  ال تم  وص ا تل  ًلحمخ أ  ًل الة      تنهدي  مخ ًلمنأ   أمندي حم هد   

( ممدنيا   نً   هنً ن ًلتدليا لتدنيخ ًل ضع ًلحا في تمتع لفتن   18لعدم ا االخ ) مضد فتهد أ  تنضد  ن كمد يك ع ل منأ  ً 

أ  فتنً  ت قن  ع ًلعمخ االخ  د د  ًلعمخ ال تعخ في مام  هد  ع  د ا  ًحة  مع أاخ تنضد  يف هد     أع تعتون  

    د د   مخ مةف  ا معدوخ.

 المرأة. ( الرابعة عشر ، بشأن 14الرد على المادة ) •

( ًلمدة   ًلم  ن36نص   أ   ًلعدمخ  منح  ًلعمخ  اها  مع  وعنًن  يا ز   " ًلماك ن  ًلعدن ع  مع   ) 

ًلنادخ أ  ًلن دي( تادز  ادصا وة ع منتل في ًلحدال    ودل ن ي ًلتي حةةتهد ًلالئحا ًلتنفيايا " ًلادصا وعدن ع نقن   ) 

(12 . ) 

 المرأة العاملة.( خمسة عشراا، بشأن 15الــــــــرد على المادة ) •

ًلمدة  )   ًلعدن ع  38نص   ًلعدم يع أ   2010ل نا    12( مع  تلزًن  ًلتهميع    ًلعمخ تانًي  نن     مد ي ي     اهد  

ًلم  فيع وهد ) ًلنادخ  ًلن دي( ضة أمنً    تايدن ًلمهع   أع ت فن ًلن ديا ًلصحيا  حمديا ًالاتمد يا  ًلالزما مع 

(     أع ًلضمدع ًالاتمد ي حا يكف   1كمد نص قدن ع ًلضمدع ًالاتمد ي في مدة  )  ) نادخ  ن دي(  ألفنًة أ نهنن

ًلماتمع.     ًل ا  ًلمويع في قدن ع لاميع ًلم ًينيع في ليويد  حمديا ًلمعيميع فيهد مع نين ًلم ينيع  ي مخ ًلضمدع 

ًلعدئخ  ًنعيد   وخ ًلعيش   نة ًلحمخ    ًلمن  ًلمهنا   نة فعة  ًالاتمد ي حمديا ًلفنة  ن ديت  في حدال  ًل يا اا

  ًل الة   ت دنت      تحمخ ًأل ودي ًلعدئ يا في حدال  ًلك ًنج  ًلي ًنئ. 

أليفدخ  ًلونيع  ًلوند   ًلمع قيع  ًلعاز   ًل ي خ  الاتمد يا لمع ال نً ي ل  معً  لن دياً  الاتمد يً  لضمدعً  كمد ي مخً 

 مع كال ًلان يع.  
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 ( سته عشراا. بشأن المرأة العاملة.16المادة )  الــــــرد على   •

يا ز لجنم ا ًلامع ويع ًلمعدش ًلم تحا  ع ز اهد ًلمت في  ويع أو معدش أان م تحا لهد وصفتهد م تنكا  فا 

لعدن ع ًلضمدع ًالاتمد ي و ل ًل يا اا أ  ًلعاز ًلك ي  ي تني في هاه ًلحدلا أال ياد ز مد ت تحع  ًألنم ا نتياا 

 ع ويع ًلمعد يع أ    ًلعيمتيع ًألتيتيع. ًلام

 ًلحة ًألقص  ل معدش ًلضمدع ًلاو   و لهد   ًي كدع  وو  ًل يا اا أ  ًلعاز ًلك ي.  -1

 ًلحة ًألقص  ل معدش ًلاو   و ل م تنك ًلمت في أ  ألصحدل معدش ًلمت في.  -2

نن  ًلتي ادي  تع خ يا ز  1981( ل نا 696( مع ًلالئحا معد د  ًلضمدع ًالاتمد ي نقن ) 80كمد نص  ًلمدة  ) 

ًلمهنا  ويع أو منتل أ  أان أ  ةاخ يك ع   ل منأ  أ  ًلناخ أع يامع معدش ًلعاز ًلازئي في تصدوا أ  من  

 م تحعد  لهد  ع  م هد أ  اةمتهد لةو أو اها كدن .     

 - لمـــــرأة العاملـة: م بشأن  1976( لسنة 5( السابعة عشر من التفاقية رقم )17الرد على المادة ) •

ًلتهميع ًلالزن     ًلعدم يع أ  2010( ل نا  12( مع قدن ع ًلعمخ نقن ) 38نص ًلمدة  ) نن     اهد  ًلعمخ تانًي 

ًلم  فيع ) نادخ   ن دي( وهد ضة أمنً    أايدن ًلمهنان  أع ت فن ًلن ديا ًلصحيا  ًلحمديا ًالاتمد يا ًلالزما لهن  

  ةن ًفاالخ وهو ن دن قدن ني آان.   ألفنًة أ نهنن  الك مع

إعالتها ألولدها و لزوجها   ( ثمانية عشراا، بشأن حق حصول المرأة على المنحة العائلية في حالة18الرد على المادة )  •

 إذا كان عاجز. 

  -نن ًلمندفع ًلنعةيا  مندفع  ينيا  هي:1980( ل نا 13(مع قدن ع ًلضمدع ًالاتمد ي نقن )11(  ) 10تعةن ًلمدةتدع ) 

 ًلمعد د  ًلمتمم ا فذذذي.  - أ

  ًلعاز ًلك ي لشين تصدوا ًلعمخ   -ًلعاز تصدوا ًلعمخ   -ًل يا اا.  -

 ًلمعدش ًأل د ي لفدقةو ًلعدئخ    ةيمي ًلةاخ.  -

 ئ ا. ال   ًلعد -أ 

 -ن.  نص  ًلمدة  ًأل لي مع هاً ًلفدن ع     مد ًالتي:2013( ل نا 6ًلتي صةن وهد قدن ع نقن ) 

ي تحا كخ ليوي ) اكنً أ  أنمي ( لن يكمخ  ع ًلمدمنا   ن  ال    هنيا قةنهد مدئا ةيندن نين ادضعا أليا ً تعيد د  

 مدليا. .. )منفا ص ن مع قدن ع(.

 لتاسعة عشراا بشأن المـــرأة العاملة.( ا 19الرد على المادة )  •

تاً قةم  ًلمنأ  ًلعدم ا ً تعدلتهد فإع  كدع لهد حع ق لةو اها  م هد فإنهد تحصخ   يهد كدم ا  هي تتممخ في مكدفه  نهديا  

 ًلاةما  تةفع لهد نعةيد ًفادزً  ًلتي لن تتمتع وهد أمندي  م هد.

 

 يلي: * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما 

   18/  17/  16/  15/  14/   11/  9عدم التغطية التشريعية ألحكام المواد  -
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 16التغطية الجزئية للمادة  -

 19/   7/  5لم يتسن للجنة التأكد من وجود تغطية تشريعية ألحكام المواد  -

 * * * 

 

 جمهورية مصر العربية -13 

 

 توجيه والتدريب المهني بشأن ال   1977 ( لسنة  9اإلتفاقية العربية رقم )  -أ

امه نيا  مع  1977( لعدن  9    مالح د  ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )   ة ص   تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي ن

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي: ن مصن ًلعنويا

 المادة الثانية 

 ًالقتصدةو  ًالاتمد ي ل ماتمع.كفدلا حنيا ًلفنة في ًاتيدن ن دي  ًلتع يمي  ًلمهنين ضمع أهةًن ًلنم  

 -نة ًلحك ما :

حنص ًلم ن  ًلمصنو     كفدلا حنيا ًلفنة في تاتيدن ن دي  ًلتع يمي  ًلمهني في ًلماتمع مؤكةً  الك ًلة ت ن  

 (     أع: 19ن حيج نص  ًلمدة  ) 2014ًلمصنو  

ًل ينيان تهصيخ ًلمنهج ًلتع يمي في    " ًلتع ين حا كخ م ًيع ن هةف  وندي ًل اصيا ًلمصنيا  ًلحفد      ًله يا

ًلتفكين ن  تنميا ًلم ًهل  ت ايع ًالوتكدن  تن يخ ًلعين ًلحضدنيا  ًلن حيا ن  تن دي مفدهين ًلم ًينا  ًلت دمح   ةن  

 ًلتمييز ن  ت تزن ًلة لا ومنً د  أهةًف  في مندهج ًلتع ين    دئ ا  ت فينه  فعد  لمعديين ًلا ة  ًلعدلميا. 

ن تلزًمي حت  نهديا ًلمنح ا ًلمدن يا أ  مد يعدةلهد  تكفخ ًلة لا مادنيتهد ومنًح ا ًلمات فا في مؤ  د  ًلة لا  ًلتع ي

 ًلتع يميا ن  فعد  ل عدن ع ..." 

 ( مع ًلة ت ن     أع : 20كمد نص  أيضد  ًلمدة  )

في أن ً ا كدفا  فعد  لمعديين ًلا ة   ت  ع  " ت تزن ًلة لا وت ايع ًلتع ين ًلفني  ًلتعني  ًلتةنيل ًلمهني  تي ينه ن  ًل 

في ًلكتدل ًلمدلج من  )  2003ل نا    12ًلعدلميا ن  ومد يتند ل مع ًحتيداد    ق ًلعمخ " ن  قة أ دن قدن ع ًلعمخ نقن 

هني ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني ( ًل  حا كخ فنة في ًاتيدن ًألكمن مالئما لعةنًت   م د ةت      ًلتةنيل  ًلت اي  ًلم

 ًلاية. 

 المادة الثالثة 

لعم يا  وعةهد. ف ةًة لحيدت ً  لمند ويع ل  ي ًخ فتن ً  لمهنيً  لت اي   ًلتةنيلً  لفنة ل حص خ    ً  لفنصا أمدنً   تتدحاً 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 نة ًلحك ما :
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ًلت ايذ   ًلتذةنيذل ًلمهني ًلالزميع ال ذةًةه  حا ًلفنة في ًلحصذذذذذ خ       2014يكفذخ ًلذة ذذذذذت ن ًلمصذذذذذنو لعذدن 

     أع :  2014( مع ًلة ت ن ًلمصنو لعدن  20لالنانًي في   ق ًلعمخ  ًلحيد  ًلعم يا ن  قة أكة  ًلمدة  )

" ت تزن ًلة لا وت ذايع ًلتع ين ًلفني  ًلتعني  ًلتةنيل ًلمهني  تي ينه ن  ًلت  ع في أن ً   كدفا  فعد  لمعديين ًلا ة   

 دلميا ن  ومد يتند ل مع تحتيداد    ق ًلعمخ "ًلع

 في ًلكتدل ًلمدلج ًلادص ودلتةنيل  ًلت اي  ًلمهني.  2003( ل نا  12كمد أ ضح قدن ع ًلعمخ نقن )

ضذذذن ن  م ذذذد ة  ًلفنة في ًاتيدن ًلمهنا أ  ًلم ذذذدن ًلمهني ًألكمن ماليما لعةنًت   ت ذذذتعةًةه  مي ل  في ضذذذ ي 

لعمخ ن  كالك ت فين ًل  ذدئخ ًلتي مع  ذهنهد تمكيع ًلفنة مع تكت ذدل  تنميا ًلمعدنن ًلةنً ذد  ًلم ذتمن  ل ذ ق ً

  ًلمهدنً   ًلعةنً  ًلالزما ف ةًةه ل عمخ ًلمند ل.

 المادة الثامنة 

تحةة ًلة خ ًأل ضدي أهةًفد ل يد تهد ًلادصا ودلت اي   ًلتةنيل ًلمهنين مع منً د  أع ت مخ ت ك ًألهةًن مد تتضمن  

 ة ًلتدليا.ًلم ً

 نة ًلحك ما :

تحنص ًلحك ما ًلمصنيا      ضع ًل يد د   ًلونًمج ًل ينيا ًلمعنيا ودلت اي   ًلتةنيل ًلمهني ًلتي تهةن ًل   

في ًلكتدل ًلمدلج و هع )ًلت اي    2003( ل نا  12م د ة  ًلفنة لتههي    ت ةًةه ل  ق ًلعمخ ن  قة أكة قدن ع ًلعمخ نقن )

   ن ن ًل يد ا ًلع ميا لتاييي ًلتنميا ًلو نيا   ضع ونندمج ق مي لتنميتهد  ً تاةًمهد ن  الك  ًلتةنيل ًلمهني(  

 ودلتن يا مع ًل زًنً  ًلمعنيا ودلة لا.

و هع ت كيخ  ن دن ًلعمخ وما س تةًن  صنة ق تم يخ    2003( ل نا  1543 كالك قنًن نئيس ما س ًل زنًي نقن )

 نيا من  ًلتي نص      أع : ًلتةنيل  ًلتههيخ في ًلمدة  ًلمد

" ياتص ًلصنة ق وتم يخ تن دي  تي ين  تحةيج منًكز  ونًمج ًلتةنيل ًلتي ت تهةن ًلم ًيما ويع ًحتيداد    ق  

 ًلعمخ ًلمح يا  ًلادنايا ل       ًألاص مد يهتي :

اد    ق ًلعمخ ًلمح يا ن ن ًل يد د  ًلعدما لتم يخ  تن دي  تي ين منًكز  ونًمج ًلتةنيل ومد يت ًين مع ًحتيد -1

  ًلادنايا.

ًل هدةً    -2 ًالاتودنً   منح  ًلتةنيل  ن ن  ونًمج  مةة  مع  ًلتةنيويا  ل عم يا  ًلمن ما  ًل ن ي  ًلع ً ة   ضع 

  م ت يد  ًلتانف  هيئد  ًلتةنيس  ًلتةنيل. 

ًلنة ً   ًلمؤتمنً   تصةًن ًلميو  د  اً  ًلص ا ومد   -3 ًلوح ج  ًلةنً د    عة  يؤةو ًل  ًالنتعدي  ًانًي 

 ودال تممدن ًلو نو  ًلمدةو معد  في كدفا ًلمادال  ًفنتدايا  ًلاةميا. 

 ًلم دنكا في ة ن  تي ين  تم يخ ًلم ن  د  ًلع ميا في مادخ ًلتةنيل ًلمهني  ًلتههيخ. -4
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نل في الك مع تعةين ًلم  ن  ًلفنيا ًلالزما فيمد ياتص وة ن  تي ين ًلتةنيل ًلمهني  ًلتههيخ ل اهد  ًلتي تن -5

االخ تعيين  ت ةًة ةنً د  ًلاة ي ًلالزما لهد مؤكةً  والك ًلعدن ع     أهميا ًلتةنيل ًلمهني لتههيخ ًالفنًة  

 لمتي ود    ق ًلعمخ.

 المادة التاسعة 

ًلو ن ًليدقد   ًلمم   مع  ًلفنيا  ًلمةنوان  تحعيا ًال تفدة   ًلعمدلا  ًلتنميا مع  ونًمج  أ   ًحتيداد  ايي  يا  ت فين 

ًلمنديا ًلنيفيا  ًلوة يان  الك وتحعيا ًال تفدة  ًلعص ي مع ًفمكدند  ًلتةنيويا ًلمتدحان  ًلمتدحان  وصفا ادصا في 

  تحةة أ ل يد  ًلتةنيل ودلن وا ل فئد  ًلتي تممخ ًاتندقد في هيكخ ًلعمدلا.

 نة ًلحك ما:

ل  تةنيل  تههيخ ًلعمدلا ًلفنيا  تةنيوهد  ًال تفدة   ت لي ًلة لا تهتمدن كوين ل ضع ايي  ونًمج ًلتنميا ًلتي تهةن ً

مع قةنًتهد ف ةًةهد لالنانًي و  ق ًلعمخ مع االخ  عة ًلة نً  ًلتةنيويا لتحةية ًلفئد  ًألكمن ً تهةًفد  تةنيوهد ومد 

في ًلمدة     2003( ل نا  12يت ًين مع ًحتيداد    ق ًلعمخ ن  قة أ ضح الك ًلم ن  ًلمصنو في قدن ع ًلعمخ نقن )

و هع ت كيخ  ن دن    2003( ل نا  1543(  ًلتي  وا ًف دن  ًليهد ن  كالك قنًن نئيس ما س ًل زنًي نقن )131)

 ًلعمخ وما س تةًن  ًلتم يخ ًلتةنيل  ًلتههيخ. 

 المادة العاشرة 

 فتح ًلعن ً  ويع ًلمنًحخ ًلمات فا ل تع ين ًلعدن  ًلتةنيل ًلمهني.

 نة ًلحك ما :

ًلة لا ونًمج    تعمخ  االخ  مع  ن  الك  ًلعمخ  ودحتيداد    ق  ًلمهني  ًلعدن  ًلتةنيل  ًلتع ين  مع  كخ  نوي      

 ً تنًتيايد  ت تهةن نفع كفدي  ًلفنة  م د ةت  في ًلحص خ     م ت ي تع يمي مند ل يتند ل مع قةنًت   ًمكدندت  

 لتدهي   لاللتحدق و  ق ًلعمخ.

  2014 ًلتةنيل  ًلت اي  ًلمهني  فعد  لمد أ دن ًلي  ًلة ت ن ًلمصنو  دن     تهتن ًلة لا و كخ ادص ودلتع ين ًلفني

 ( من      أع:  20في ًلمدة  )

" ت تزن ًلة لا وت ايع ًلتع ين ًلفني  ًلتعني  ًلتةنيل ًلمهني  تي ينه ن  ًلت  ع في أن ً   كدفا ن  فعد  لمعديين ًلا ة   

تحتيداد    ق   مع  يتند ل  ن  ومد  نقن  ًلعدلميا  ًلعمخ  قدن ع  ..."ن  نص  نقمي   2003ل نا    12ًلعمخ  ًلمدةتيع  في 

 (  ًل دوا ًف دن  ًليهمد.132ن131)

 المادة الحادية عشرة 

ًلمع  مد  ف يدئ  ص ن   ًقعيا  ع   مع  ًلكدفي  ودلعةن  ًلتةنيويا  ًلمهنيان  تز يةه  ًلفنة  ًحتيداد   ًلتهكية     

تتند  ًلمتدحان  ًلتي  ًلتةنيويا  ًلعمخ ًلفنص  في ض ي فنص  ًلف ي ل ايا  ًلنف يا  قةنًت   اونًت   ً تعةًةًت   مع   ل 

 ًلمتدحا  ًلمت قعا.
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 نة ًلحك ما :

نحيي ًل انا   مد  وهع أحة أهن  يد د  ًلة لا ًالهتمدن وت فين ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني  ًلتي نص   يهد ًلة ت ن  

ليهدن  ًلتي ت مخ ًحتيداد  ًلفنة ًلتةنيويا  ًلمهنيا  ت  يت  ودلفنص ( من   ًلتي  وا ًف دن  ً 20ًلمصنو في ًلمدة  ) 

ميةًنيا   ت  يا  ا ال   ة نً   نة ً   ممخ  عة  ًلممكنا  ًل  دئخ  وكدفا  فنيد   مهنيد   ً تشاللهد  ً ةًةه  ًلمتدحا  كيفيا 

 خ      مخ الئا يتند ل مع  ًلتعنن و كخ  ًقعي     كدفا ًلفنص  ًلتحةيد   تمكدنيا ًلتش ل   يهد  م د ةت  ًلحص

 قةنًت   اونًت .

 ( كمد  وا  ً نند. 132ن   131في ًلمدةتيع )  2003( ل نا 12 أكة الك ًيضد  مع االخ قدن ع ًلعمخ نقن )

 المادة الثانية عشرة 

ياا  حمديا ًلعمدخ ضة ًلويدلا ًلنداما  ع نعص ًلي ل     مهدنًتهن أ  أي أضنًن قة تع ة   يهن أ      ًلة لا نت

 نعص ًلي ل     مهدنًتهن. 

 نة ًلحك ما :

تنتهج ًلة لا  يد د  لت شيخ ًلعمدلا ًلمصنيا ودلةًاخ  ًلادنف  نفع كفدي   قةنً  ًلعدم يع ل حص خ     فنص  

 مخ مالئما  تحعيا حيد  كنيما لهن  ًلتمتع وحع قهن   ًاودتهن ن حيج كفخ ًلة ت ن ًلمصنو ًلحا في ًلعمخ حيج نص  

 ( من      أع: 12ًلمدة  )

" ًلعمخ حا  ًال   نن تكف   ًلة لا ن  ال يا ز تلزًن أو م ًيع ودلعمخ اونً  ن تال ومعتضي قدن ع ن  ألةًي اةما  

 لمة  محةة   ومعدوخ  دةخ ن  ة ع تاالخ ودلحع ق ًأل د يا ل مك فيع ودلعمخ .... " . 

 المادة الثالثة عشرة 

 قهن ًلاًتي  نفع م ت ي توةً هن  تنميا ن ح ًالوتكدن لةيهن. معد نا ًلعمدخ في تحعيا ًنيال

 نة ًلحك ما :

تشيينً   تحتيداد    ق   لم ًكوا  قةنًتهن  كفديتهن  تي ينهن  ًلعمدخ في تي ين  ًل ينيا حع ق  ًلت نيعد   تكفخ 

 ( مع ًلة ت ن ًلمصنو     أع : 19ًلعمخ  ادنايد  فعة نص ًلمدة  )

ةف  وندي ًل اصيا ًلمصنيا ن  ًلحفد      ًله يا ًل ينيا  تهصيخ ًلمنهج ًلعم ي في  " ًلتع ين حا لكخ م ًيع ه 

ًلتفكين ن  تنميا ًلتةنيل  ت ايع ًفوتكدن ن  تن يخ ًلعين ًلحضدنيا  ًلن حيا  تن دي مفدهين ًلم ًينا  ًلت دمح   ةن  

 ت فينه  فعد  لمعديين ًلا ة  ًلعدلميا ...". ًلتمييز ن  ت تزن ًلة لا ومنً د  أهةًف  في مندهج ًلتع ين    دئ ا ن  

 ( ن     الك  قة  وا ًف دن  تليهمد  دلي .  132ن   131في ًلمدة  ) 2003ل نا  12 ًيضد  أكة قدن ع ًلعمخ نقن 

 المادة الرابعة عشرة 

حنيا ًاتيدن ًلفنة    ًلعمخ     تشيين ن ن  ًلماتمع ًلتع يةيا  ًلتي تع خ مع  هع ًلعمخ ًلفني  ًلمهني  تع ق ودلتدلي

لن دي  ًلتع يمي  ًالقتصدةون  ة ن     ًلماتمع ودلة ن ًلاو يمكع أع ت عو  ًلمنأ  ًلعنويا في ةفع  ا ا ًلتنميان  وههميا 

 ت فين فنص تةنيويا متكدفئا مع أقنًنهد مع ًلاك ن. 
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 يرجى بيان ما يلي: 

والتدريب المهني التي تغطي أحكام المواد   النصوص التشريعية التي تحدد أهداف السياسة الخاصة بالتوجيه •

(9 ،10، 11  ،12  ،13 ،14 (. 

 نة ًلحك ما :

( في ًلنة ة  9ن10ن11ن12ن13نحيي ًل انذا   مذد  وذهنذ  تمذ  ًف ذذذذذدن  ًل  ًلتشييذا ًلت ذذذذذنيعيذا فيمذد يتع ا وذدلم ًة )

 ًلماك ن  أ اله.

 (  هي مع قدن ع ًلعمخ.131ن132)( مع ًلة ت ن  أنقدن  8ن11ن12ن19ن20 هي ًلم ًة أنقدن )

( من      أهميا ًلة ن  11ل مدة  ًلنًوعا   ذن فعة أ ذدن ًلة ذت ن ًلمصذنو في ًلمدة  )   فيمد يتع ا ودلتشييا ًلت ذنيعيا

 ًلاو ت عو  ًلمنأ  في ةفع  م يا ًلتنميا  تهتمدن ًلة لا ودلتمتع وكدفا حع قهد   ًاودتهد  ًلتي تنص     أع :

تحعيا ًلم د ً  ويع ًلمنأ   ًلناخ في اميع ًلحع ق ًلمةنيا  ًل يد يا  ًفقتصدةيا  ًفاتمد يا  ًلمعدفيا   " تكفخ ًلة لا

 فعد  ألحكدن ًلة ذت ن  تعمخ ًلة لا     ًتادا ًلتةًوين ًلكفي ا وضذمدع تمميخ ًلمنأ  مند ذود  في ًلمادلس ًلنيدويا ن     ًلنح   

  حعهذد في ت لي ًل  ذدئن ًلعذدمذا    ذدئن ًفةًن  ًلع يذد في ًلذة لذا  ًلتعييع في ًلذاي يحذةةه ًلعذدن ع ن كمذد تكفذخ ل منأ

 ًلاهد   ًلهيئد  ًلعضدئيا ة ع تمييز ضةه ".

 ت تزن ًلة لا وحمديا ًلمنأ  ضذة كخ ً كدخ ًلعنن ن  تكفخ تمكيع ًلمنأ  مع ًلت فيا ويع  ًاود  ًأل ن   متي ود    -

 ًلعمخ.

 حمديا لجم ما  ًليف لا  ًلمنأ  ًلمعي ا  ًلم نا  ًلن دي ًأل ة تحتيداد .كمد ت تزن وت فين ًلن ديا  ًل -

 المادة الخامسة عشرة 

     كخ ة لا  ض  ًلعيدن ودتادا ًفانًيً  ًلمند وا فصةًن قدن ع ادص و هع ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني. 

 ( مع قدن ع ًلعمخ مد ي ي : 134كمد حةة  ًلمدة  )

  دن تليهد في ًلمدة  ًل دوعا  ًلتي حةةهد ًلعدن ع     ًلنح  ًلتدلي : تتك ع م ًنة ًلصنة ق ًلم 

 % مع صدفي أنودح ًلمن ه  ًلادضعا ألحكدن هاً ًلعدن ع  ًلتي يزية  ةة ًلعدم يع وهد       ن   مدخ. 1 -1

 مد تاصصا ل  ًلة لا مع م ًنة.  -2

ًلصنة ق   -3 تةًن   ما س  يعو هد  ًلتي  ًلتنفيايا  ًف دند   ًلتون د   ًلهود   ًلالئحا  تحةةهد  ًلتي  ل ع ً ة  يوعد  

 ل صنة ق.

  دئة ت تممدن أم ًخ ًلصنة ق ن يوعد  ل ع ً ة ًلتي تحةةهد ًلالئحا ًلتنفيايا ل صنة ق.  -4

 يك ع ل صنة ق ح دل ادص لةو أحة ًلون ك ًلتادنيا ًلمعتمة  لةو ًلونك ًلمنكزو  تنحخ أم ًل  مع  نا مدليا  

 ًل  أاني. 

 ق  ن يد  ًلع ًئن ًلةًلا     ًلمنكز ًلمدلي  تاضع أم ًلا لنقدوا ًلاهدز ًلمنكزو ل محد ود .  يعة ًلصنة 
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 المادة السادسة عشرة

ًلمعنيا  ًلمهنين  تن ين  القدت  ودألاهز  ًألاني  ًلت اي   ًلتةنيل  ًلاهدز ًلمعن  و ضع  تيويا  يد د   تحةية 

 وتنميا ًلم ًنة ًلو نيا.  

 المادة السابعة عشرة 

ًلكوين    ًالقتصدةيا  ًلمؤ  د   م دهما  ًلمهني  ضمدع  ًلت اي   ًلتةنيل  ن ديد   لتم يخ  مدوتا  مصدةن  تحةية 

 ي تم يخ ت ك ًلن ديد . ًلمت  يا ف

 المادة الثامنة عشرة 

تحةية ًل ن ي ًلتي تحكن  تن ن ونًمج ًلتةنيل ًلتي تتن في م ًقع ًلعمخ  وصفا ادصا فيمد يتع ا و ن ي ًاللتحدق  

 وت ك ًلونًمجن  ًل ن ي ًل ًال ت ًفنهد في م ًقع ًلعمخ ًلتي  ياني فيهد ًلتةنيل. 

 نة ًلحك ما :

لتي تحكن  تن ن ونًمج ًلتةنيل ًلتي تتن في م ًقع ًلعمخ   ن ي ًاللتحدق وت ك ًلونًمج ن فعة  فيمد يتع ا ودل ن ي ً

 أكة ًلة ت ن     ت ايع ًلتةنيل ًلمهني  تي ينه  ًلت  ع في أن ً  . 

لمدةتيع نقمي ) لمهني  فعد  لمد نص   ي  فيً  لتةنيلً  اللتحدق وونًمجً  لعمخ تن ين  ن يً    (137ن138 قة كفخ قدن عً 

 (. 137حيج تنص ًلمدة  )

ودل زًن    ًلمعنيا  ًلتي تضعهد     ًألاهز   ًلتةنيويا  ًلونًمج  ًلمهني وعن   ودلتةنيل  ًلمناص لهد  ًلاهد   ت تزن 

 ًلماتصا ال تمدةهد ن منً يا في الك : 

 ًل ن ي ًلتي يال ت ًفنهد في ًلمتةنويع لإللتحدق ودلونندمج  مصن فد  ًلتةنيل.  -1

 ًلتةنيويا مع حيج م ض  د   مادال  ًلتةنيل   ةة ًل د د  ًلماصصا لهد. مةي كفديا ًلعم يد   -2

 م ت يد   ن  يد  ًلمةنويع.  -3

 م ت و ًلمهدن  ًلتي يكتوهد ًلمتةنل وعة ًالنتهدي مع ًلونندمج. -4

 أيا  ن ي أاني تضعهد ًل زًن  ًلماتصا.  -5

  يتن ت تمدة ًلونًمج ًلمعةما االخ  تيع ي مد  مع تدنيخ تعةيمهد. 

 ( من  ًلتي نص      أع : 138نص  ًلمدة  )كمد 

" ي تني في ًلمتةنويع ًلايع يزً ل ع أ مدخ ًلتةنيل ًلمهني أع يناص لهن والك مع ًلماتصا  يصةن ًل زين  

 ًلماتص قنًنً  وتحةية  ن ي  ق ً ة  تانًيً  منح ًلتنايص  قيةه في ًل اخ ًلادص ". 

ًلتةنيل ًلمهني  ق  صة ن هاً ًلعدن ع ودلحص خ     ًلتنايص ًلم دن   ت تزن ًلاهد  ًلتي تزً خ  م يد   

 تلي  االخ  نا مع تدنيخ ًلعمخ وهاً ًلعدن ع. 
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 المادة التاسعة عشرة 

كفدلا تكدفؤ فنص ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني ويع ًلفئد  ًلمات فا ل ماتمعن  تتدحا ًلفنصا لحص خ ًل ًفةيع ل عمخ مع 

 فنص تةنيويا متند وا مع فنص  مدخ ًلعين ًألص ييع. ة خ  نويا أاني     

 نة ًلحك ما :

كفخ ًلة ت ن ًلمصنو ضمدع ًلحع ق  ًل ًاود  لكدفا ًلم ًينيع ة ع تمييز وينهن و ول ًلةيع أ  ًألصخ أ  ًلعنق  

في ًلكتدل ًلمدني   2003ل نا    12( من   دلفا ًلاكنن  أيضد  أ دن قدن ع ًلعمخ نقن  53 فعد  لنص ًلة ت ن في ًلمدة  نقن )

 ًلفصخ ًلمدني )و هع تن ين  مخ ًألادنل(. 

 المادة العشرون 

وإنتدف   ًلتةنيويان  ومد ال يضن  ًحتيدادتهن  مع  تتند ل  ًألان  مةف  ا  تةنيويا  تادزً   ًلعمدخ      ضمدع حص خ 

 ًلمؤ  د  أ  ًألاهز  ًلتي يعم  ع فيهد.

 نة ًلحك ما :

ًل ينيا قة أكة      حا ًلعمدخ أ  ًلمتةنويع في ًلحص خ     تادزً  تةنيويا    مد  وهع ًلت نيعد   نحيي ًل انا  

 مةف  ا ًألان. 

 (     أع : 55كمد أ دن قدن ع ًلعمخ في ًلمدة  ) 

" تحةة تتفدقد  ًلعمخ ًلامد يا أ  ل ًئح ًلعمخ ودلمن ه  ًل ن ي  ًأل ضد  ًلادصا ودألادزً  ًلةنً يا مةف  ا ًألان 

"  الك تمنح تادزً  مةف  ا ًألان ل عمدخ أ  ًلمتةنويع  الك حنصد  مع ًلة لا     مص حا ًلعمدخ مع   ًلتي تمنح ل عمدخ

  ةن ًفضنًن ودلمصدلح ًلعدما ل مؤ  د . 

 المادة الحادية والعشرون 

 ت ايع تقودخ ًألفنًة     ونًمج ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهنين وتعةين ًلح ًفز ًلمدةيا  ًلمعن يا.

 :نة ًلحك ما 

نحيي ًل انا   مد  وهن  يتن ت ايع ًألفنًة ًلمنضميع ًل  ونًمج ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني  الك مع االخ ةفع ًلح ًفز  

 ًلمدةيا ل متةنويع لت ايعهن     ًفنضمدن لت ك ًلونًمج. 

 المادة الثانية والعشرون 

 ضمدع حا ًلمتةنويع في ًلتهميع ًالاتمد ي أمندي فتن  ًلتةنيل. 

 ما :نة ًلحك 

في  ًلمصنو  ًلة ت ن  أ دن  فعة  ن  ًلعمدخ  ًلمتةنويع  حع ق  أكة       ًل ينيا  ًلت نيعد   وهع  ًل انا   مد   نحيي 

 (     أع :8( ًل  الك حيج نص  ًلمدة  )8ن17ًلمدةتيع نقمي )

 " يع ن ًلماتمع     ًلتضدمع ًالاتمد ي ". 
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ًلتكدفخ ًالاتمد ي ومد يضمع ًلحيد  ًلكنيما لاميع ًلم ًينيع   ت تزن ًلة لا وتحعيا ًلعةًلا ًالاتمد يا  ت فين  وخ  

 ( مع ًلة ت ن ًلتي نص      أع : 17    ًلنح  ًلاو ين ما ًلعدن ع ن  كالك ًلمدة  )

" تكفخ ًلة لا ت فين اةمد  ًلتهميع ًالاتمد ي ن  لكخ م ًيع ال يتمتع ون دن ًلتهميع ًالاتمد ي ًلحا في ًلضمدع 

ضمع ل  حيد  كنيما ن تاً لن يكع قدةنً      ت دلا نف    أ نت   في حدال  ًلعاز  ع ًلعمخ  ًل يا اا ًالاتمد ي ومد ي

  ًلويدلا ". 

 و هع ًلتهميع ًالاتمد ي     أع:  1975ل نا   79( مع ًلعدن ع نقن 3 نص  ًلمدة  )

لايع تعخ أ مدنهن  ع   لعدم يعً  لعمخ    ً  لصند ييع     18" ... ت نو أحكدن تهميع تصدود ً  نا  ًلمتةنايع  ًلتالمياً 

  ًليالل ًلم تش يع في م ن  د  ًلت شيخ ًلصيفي ... ". 

 المادة الثالثة والعشرون 

ًلمهنين وم ال   ًلت اي   ًلتةنيل  ونًمج  ًلم تفية ع مع  أ  مزًيد يحصخ   يهد  وهيا حع قن  ًلم دس  ضمدع  ةن 

 ًتفدقيد  أ   ع ة امد يا.

 يرجى بيان ما يلي: 

األحكام التشريعية التي تحدد أهداف السياسة الخاصة بالتوجيه والتدريب المهني التي تغطي أحكام المواد   •

(16 ،17، 18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 .) 

ن    139ن  138ن  137ن  136ن   134ن 133ن  132ًلم ًنة  2003ل نا  12قدن ع ًلعمخ ًلمصنو نقن   -

 . 162ن  158

 و هع ًلع ً ة  ًفانًيً  ًلمن ما لعيدس م ت و ًلمهدن .  2003ل نا    196قنًن  زين ًلع ي ًلعدم ا نقن  

 نة ًلحك ما :

يكفخ قدن ع ًلعمخ  ةن ًلم دس وحع ق  مزًيد ًلعمدخ  ًلم تفيةي ع مع ونًمج ًلتةنيل ن  الك وم ال ًتفدقيد  أ  

(  158ًلامذد يذا ( في ًلمذدة  )   ع ة  مذخ امذد يذا ن  قذة أفنة قذدن ع ًلعمذخ ًلوذدل ًلمذدلذج ًلاذدص ) تتفذدقيذد  ًلعمذخ

 من    ي أع :

 " تك ع ًالتفدقيا ًلامد يا ندفا   م زما لينفيهد وعة تيةً هد لةي ًلاها ًفةًنيا ًلماتصا ....".

 ( مع اً  ًلعدن ع ًلتي نص      أع :162 كالك ًلمدة  )

ًلنيا  أع يمتنعد  ع ًلعيدن وهو  مخ أ    " ي تزن ينفد ًالتفدقيا ًلامد يا وتنفياهد وينيعا تتفا   ي مد يعتضذي  ح ذع

 تانًي مع  هن  أع يعيخ أحكدمهد ".

 المادة الثامنة والعشرون 

تقوم كل دولة عضو بحصر للمهن والتخصصات ومستويات المهارة على المستوى القطري، بما يساعد على توحيد  

 مستويات التدريب والمسميات الفنية. 
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 يرجى بيان ما يلي: 

 لديكم تنظيم وحصر للمهن والتخصصات ومستويات المهارة؟هل يوجد  •

 نعن ✓

 ال •

 النص التشريعي الذي ينظم ذلك.  •

 نة ًلحك ما :

تنفياً  ألحكدن ًلعدن ع قدم   زًن  ًلع ي ًلعدم ا وإصةًن ةليخ تانًيً  ل تةنيل ًلمهني  قيدس م ت ي ًلمهدن   

 يا  أيضد      ًلم ت ي ًلعينو.لتصنين ًلمهع  ت حية ًلم ميد  ًلفنيا     م ت ي ًلامه ن

 قة أفنة قدن ع ًلعمخ )ًلودل ًلنًوع( من  و هع ) قيدس م ت ي ًلمهدن   تنايص مزً لا ًلحنن (  نص في  

 ( من    ي أع : 139ًلمدة  )

" ت تزن ًلاها ًلتي تزً خ  م يد  ًلتةنيل ًلمهني أع تمنح ًلمتةنل  هدة  تفية تاتيدزه ًلونندمج ًلتةنيوي ًلاو  

ن  ًألاني ًلتي تة ع في هاه ًل هدة   عةت  ن  تويع ًلم ت و ًلاو و ش  ن  يحةة وعنًن مع ًل زين ًلماتص ًلويدند   

 كالك ًالحكدن ًلادصا وعيدس م ت ي ًلمهدن   ًلاهد  ًلتي تاتص وتحةية هاً ًلم ت ي  ًلحنن ًلتي تاضع 

انو في  ودلن و  لكخ حنفا ن  ًل هدةً  ًلتي تمنحهد  لهاً ًلعيدس  كيفيا تانًئا   ن ي ًلتعةن ل   ًلمكدع ًلاو ي 

ت ك   في  تمودتهد  يال  ًلتي  ًلويدند   ن  اميع  تعةنهد  ًلتي  ًلمهدن   ن  ةناد   ًفانًي  هاً  تت لي  ًلتي  ًلاهد  

 ًل هدةً  .... ". 

لعدم ا نقن   لع يً  لمن ما لعيدس    2003ل نا    196 كالك قنًن  زينً  لع ً ة  ًفانًيً ً  لمهدن . و هعً   م ت يً 

 المادة التاسعة والعشرون 

تعمخ كخ ة لا  ض      ت حية ًلمصي حد  ًلفنيا ًلم تاةما في مادخ ًلت اي   ًلتةنيل ًلمهني     ًلم ت ي  

 ًلعينو. 

 يرجى بيان ما يلي: 

 هل يوجد توحيد للمصطلحات الفنية المستخدمة في مجال التوجيه والتدريب المهني في دولتكم الموقرة؟ •

 عنن ✓

 ال •

 النص التشريعي الذي ينظم ذلك.  •

 نة ًلحك ما :

تحنص ًلحك ما ًلمصنيا     ًتادا ًفانًيً  ًلالزما لتصنين ًلمهع  ت حية ًلمصي حد  ًلفنيا ًلم تاةما في مادخ 

 ًلتةنيل ًلمهني     ًلم ت ي ًلعينو ن  الك لت هيخ ًلحص خ     فنص  مخ الئعا. 
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تصنين  نوي معيدنو ل مهع يهةن ًل  ت حية ًلم ميد  ًلفنيا في مادخ ًلتةنيل ًلمهني ن كمد  قة قدم  ًلحك ما وإ ةًة  

تن تصةًن ةليخ ياتص ودلتصنين ًلمصنو ًلمعيدنو ن  الك لت حية ًلمهع في   ق ًلعمخ ةًا يد   ادنايد  لمعدننا ًلمهنا 

 ومد ي ًزيهد في ًلعين ًلعنوي. 

 المادة الحادية والثالثون 

 لا  ض  ازيً مع ونًمج ًلتعد ع ًلفني وهد لمعد نا ًلة خ ًلصةيعا ًلنًنوا في الكن في مادخ ت ةًة  تاصص كخ ة

  تنميا ق تهد ًلو نيا.

 يرجى بيان ما يلي: 

 مدي معاونة الدول الصديقة أو الستعانة بخبرتها في مجال إعداد وتنمية القوة البشرية.  •

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

 التنظيم الذي يتناول هذه المادة. •

 نة ًلحك ما :

تحنص ًلة لا ًلمصنيا     تودةخ ًلاونً   ونًمج ًلتعد ع ًلفني في كدفا ًلمادال   و كخ ادص في مادخ  

ا مع االخ  عة ًلة نً  ًلتةنيويا مع ًلة خ ًلعنويان  الك مع االخ ًلتعد ع معهد أ   ت ةًة  تنميا ًلع ي ًلو ني

  ا ة تتفدقيد  مندئيا ادصا ودلتةنيل  نعخ ًلاونً  ويع ًلو ةيع. 

    ي  ويخ ًلممدخ يتن  عة  نش تةنيويا ح خ ت شيخ مدكيند  ًل ي تع  ي  ًلتي يتن تن يمهد مع ة لا ًألنةع. 

 ودلة نً  ًلتةنيويا ودلمعهة ًلعنوي لتاييي في مادخ تنميا ًلم ًنة ًلو نيا وة لا ًلك ي .  ًيضد  ًلم دنكا 

أمد فيمد يتع ا ودلتن ين ًلاو يتند خ هاه ًلمدة  ن فإع ًلحك ما ًلمصنيا تحنص   ي تي ين أةًي ًلعدم يع ومات ن  

التفدقيد  لتةنيويا ًلتي يتن  عةهد مع االخً  لمنحً  لتفدهن    ًلتاصصد  مع االخً  ًلمندئيا  ًلون ت ك ال   ماكنً ً 

 ًلتي تتن فيمد وينند  ًلة خ ًلعنويا. 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 أخذ العلم بما جاء في الرد.  -

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

امه نيا مع   1993( لعدن  17    مالح د  ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )   ة ص   تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي ن

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي: ن مصن ًلعنويا

 ( :14المادة )

ًلةًلا     ت يدي ًأل ل يا ل مع قيع ل ذذشخ وع  ًل  دئن  ًلمهع في ًألاهز     يناي ويدع ًلنصذذ ص ًلت ذذنيعيا

 الين مع قةنًتهن  ًمكدنيدتهن.ًلحك ميا  نين ًلحك ميا ًلتي تت
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 نة ًلحك ما :

و ذذذهع ) حع ق ًأل ذذذادص ا ي ًف دقا ( في ًلودل ًلنًوع ) ًال ةًة ًلمهني   2018( ل ذذذنا  10كفخ ًلعدن ع نقن )

( من   ًلتي نصذذ      أع  22نقن )ًلفصذذخ ًلمدني ) ًلحا في ًلعمخ ( ن  الك في ًلمدة    – ًلتةنيل  ًلحا في ًلعمخ ( 

اهد  ًلحك ميا  نين ًلحك ميا  كخ صذذدحل  مخ ممع ي ذذتاةن   ذذنيع  دمال فهكمن  ذذ ًي كدن ً يعم  ع في ت تزن ًل)

%( مع  ةة ًلعدم يع     ًألقخ مع ًأل ذادص مع 5مكدع  ًحة أ  أمكدع متفنقا ن  أيد كدن  يويعيا  م هن وتعيع ن ذوا )

د  ًفةًنيا ًلتدوعا لهد مع  ًقع ًل ذاخ ًلمنصذ ص   يهد  ا و ًف دقا ًلايع تن ذحهن ًل زًن  ًلمعنيا و ذئ ع ًلعمخ  ًلاه

(  يع ن ًلما س ودلتن ذذذيا مع ًل زًن  ًلماتصذذذا ومتدوعا هاه ًلاهد  ل تهكة مع ًاللتزًن وت ذذذشيخ ًلن ذذذوا  21في ًلمدة  )

هد هاً  ًلمعنن  لج ذادص ا ي ًف دقا   ن ن ًلعمخ ًلادص وهن  فنص ت ذشي هن  اميع ًاللتزًمد  ًألاني ًلتي ين م

 ًلعدن ع في  هع ت شي هن(.

)    أع يصذذذذذةن وذدلع ً ذة  ًل ذذذذذن ي في هذاه ًلحذدلذا قنًن مع نئيس ما س ًل زنًي ونذدي      ن  ًل زين  

 ًلماتص وعة ًلتن يا مع ًل زنًي ًلمعنييع في حة ة ًلن وا ًلمعنن  لهاه ًلفئا(.

الين مع قذةنًتهن  تحكذدمذدتهن  ةناذا ًف ذدقذا  أكذة ًلعذدن ع     منً ذد  حا ًلعمذخ لج ذذذذذاذدص ا و ًف ذدقذا ومذد يت

( مع ًلعدن ع     تافي   ذذذد د  ًلعمخ في اميع ًلاهد  ًلحك ميا  نين ًلحك ميا  ت فين  24حيج أ ذذذدن في ًلمدة  )

 أن ما مننا ل ت شيخ  فعد ل ن ن هؤالي ًأل ادص  تحةة ًلالئحا ًلتنفيايا لهاً ًلعدن ع هاه ًألن ما.

 ( :18المادة )

تتاا كخ ة لا ًفانًيً  ًلالزما ف فدي أة ً  ًفنتدف ًلتي ي ذذتاةمهد ًلمع ق ع في  م هن مع ًلن ذذ ن ًلامنكيا  

أ  مع ازي منهد ن ينا  ويدع ًلنصذذذ ص ًلت ذذذنيعيا ًلتي تعفي أة ً  ًفنتدف ًلتي ي ذذذتاةمهد ًلمع ق ع في  م هن مع 

 ًلن  ن ًلامنكيا؟ 

 نة ًلحك ما :

ي   دليا في ًلودل ًلادمس ) ًلمعدم ا ًلماتمعيا  ًلحمديا ًلعدن نيا  ًلاندئيا لج ذادص ا و نص ًلعدن ع ًلم ذدن ًل

ًلفصذخ ًلمدني من  )ًلحا في ًالتدحا  ًلتي ذين(     ًف فديً  ًلضذنيويا  ًلامنكيا لج ذادص ا و ًف دقا  –ًف دقا ( 

    أع ) تعف  مع ًلضذذنيوا ًلامنكيا ًلتاهيزً    (3( ن حيج نصذذ  ًلفعن  )3ن4( مع ًلعدن ع فعن  )31 الك ودلمدة  )

 ًلمعةً   ًلم ًة ًلتع يميا  ًليويا  ًل  ذذذدئخ ًلم ذذذد ة   ًآلال   ًألة ً  ًلادصذذذا  ًألاهز  ًلتع يضذذذيا ن  أاهز   

ًلتعنيد   ًلمعيند  ًلم ذذد ة   قيع نيدنهد ن ًلادصذذا ودأل ذذادص ا ي ًف دقا ن ًاً كدع م ذذت نةهد  ذذاصذذد اً ت دقا 

  ً ذذتعمدل  ًل ذذاصذذي أ  امعيا أ  مؤ ذذ ذذا أ  اها مع ًلاهد  ًلمعنيا وتعةين أ  ت فين هاه ًأل ذذيدي يوعد ألحكدن  وشن

 (.2017( ل نا  70قدن ع تن ين ًلامعيد   نينهد مع ًلمؤ  د  ًلعدم ا في مادخ ًلعمخ ًأله ي ًلصدةن ودلعدن ع نقن )

ًلنعخ ًلفنةيا ًلمعة  ال ذتاةًن ًأل ذادص ا و ًف دقا مع (     أع ) تعف  ًل ذيدنً     ذدئخ 4كمد نصذ  ًلفعن  )

( مع 3ًلضذذنيوا ًلامنكيا أيد كدع ن  هد  ضذذنيوا ًلعيما ًلمضذذدفا ًلمعنن    يهد  الك ودل ذذن ي ًلمعنن  في ًلونة نقن )
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 ع  ذذيدن  أ     هاه ًلمدة  ن     أع يك ع ًال فدي ل  ذذاص ا ي ًف دقا أيد كدن  أ دقت  ن  ذذ ًي قدصذذنً أ  ودلشد ن  الك

   ي ا  ًحة  كخ امس  ن ً .

 تحةة ًلالئحا ًلتنفيايا لهاً ًلعدن ع ق ً ة  تانًيً  منح ًأل ضذدي في كخ حدلا مع ًلحدال  ًل ذدوعا ًلم ذدن ًليهد  

  دلي .

 ( :23المادة )

 يناي ويدع مد ي ي : 

نًكهن في أن ذذذيتهد ًلمتن  ا  هخ ت ذذذاع حك ما ة لتكن ًلم قن  من مد  ًلعمدخ     ًالهتمدن ودلمع قيع  ً ذذذ ( أ

  تاصيص ازي مع أن ييتهد لاةما ًلمع قيع؟ 

 نة ًلحك ما :

نعن تحنص حك ما امه نيا مصذذذذن ًلعنويا     ًلتعد ع مع من مد  أصذذذذحدل ًال مدخ  ًلعمدخ لالهتمدن  

 ودأل ادص ا و ًف دقا  ً نًكهن في أن يتهد ًلمتن  ا.

 ًلنعدود  ل مع قيع  مةي مالئمتهد مع  ن ن ً دقتهن؟ يناي ويدع ن   ًلاةمد  ًلتي تعةمهد  (ل

 نة ًلحك ما :

تحنص ًلة لا     ًالهتمدن ودأل ذذادص ا ي ًف دقا  ً ذذنًكهن في ًألن ذذيا ًلمات فا  ضذذمدع كدفا حع قهن  

( من      ) ت تزن ًلة لا وضذذمدع حع ق ًأل ذذادص  81في ًلمدة  )  2014 قة نص ًلة ذذت ن ًلمصذذنو لعدن 

ن   تع يميد   ت فين فنص ًلعمخ لهن    ًالقزًن صذحيد   ًقتصذدةيد   ًاتمد يد   معدفيد   تنفيهيد   نيدضيد  ا ي ًف دقا 

مع تاصذيص ن ذوا منهد لهن  تهيئا ًلمنًفا ًلعدما  ًلويئا ًلمحييا وهن  ممدن ذتهن لاميع ًلحع ق ًل ذيد ذيا ن 

  تكدفؤ ًلفنص.   ةماهن مع نينهن مع ًلم ًينيع ً مدال لمودةئ ًلم د ً   ًلعةًلا

( من  ) 40و ذذذهع ) حع ق ًأل ذذذادص ا ي ًف دقا ( في ًلمدة  )  2018( ل ذذذنا  10 قة أ ذذذدن ًلعدن ع نقن )

.........  ت تزن ًألحزًل ًل ذذيد ذذيا  من مد  ًلماتمع ًلمةني  ًالتحدةً   ًلنعدود  وإتدحا  تي ذذين  ت ذذايع  

 يخ مند ل(م دنكا ًأل ادص ا و ًف دقا في كدفا ص ن أن يتهد وتمم

و ذهع ) ًلمن مد  ًلنعدويا ًلعمدليا  حمديا حا ًلتن ين ًلنعدوي (   2017ل ذنا   213هاً  قة أ ذدن ًلعدن ع نقن  

( من      أع ) ت ذتهةن ًلمن مد  ًلنعدويا ًلعمدليا حمديا ًلحع ق ًلم ذن  ا أل ضذدئهد  ًلةفد   41في ًلمدة  )

ن ودألن ذيا اً  ًليويعا ًالاتمد يا  ًلع ميا  ًلنيدضذيا   ع مصذدلحهن ًلم ذتنكا  تح ذيع  ن ن ًلعمخ  ًلعيد

  ًلصحيا  تعمخ      ا  ًلاص ص     تحعيا ًألننً  ًلتدليا :

 نفع ًلم ت ي ًلصحي  ًالقتصدةو  ًالاتمد ي  ًلنيدضي لج ضدي   دئالتهن. -1

 نفع ًلم ت و ًلمعدفي ل عمدخ  ع ينيا ًلة نً  ًلتمعيفيا  ًلن ن  ًال الن   -2

في مندق ذذا م ذذن  د  ايي ًلتنميا ًالقتصذذدةيا  ًالاتمد يا  ح ذذة يدقد  ًلعمدخ في تحعيا   ًلم ذذدنكا -3

 ًهةًن هاه ًلايي  ًال هدن في تنفياهد.
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 . 23التغطية التشريعية لحكم المادة  -

 (.   18/  14عدم التغطية التشريعية ألحكام المواد )  -

 * * * 

 بشأن تفتيش العمل   1998( لسنة   19اإلتفاقية العربية رقم )  -ج

امه نيا مع   1998( لعدن  19    مالح د  ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )   ة ص   تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي ن

 دلي:  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتن مصن ًلعنويا

 المادة الثالثة عشرة 

 ت فن ًلاها ًلماتصا ل مفت يع   دئخ أ  ت هيال  نعخ لجةًي ًلفعدخ ل ًاودتهن. 

 رد الحكومة : 

( من      أع )  يحةة ًل زين ًلماتص وعنًن من  ق ً ة ًلتك ين  233في ًلمدة  )  2003ل نا  12نص قدن ع ًلعمخ نقن 

أ قذد  ًلعمذخ ًلن ذذذذذميذا ل عذدئميع وذ   ًلمكذدفذه  ًلتي ت ذذذذذتحا لهن ( ن  تنفيذاً لذالذك نص  وتفتيش أمذدكع ًلعمذخ ليال  ف  نين  

في ًلمدة  ًلادم ذذا من      أع ) يمنح ًلمفت ذذ ع ًلايع يك ف ع وه مدخ ًلتفتيش    2003( ل ذذنا  11ًلعنًن ًل زًنو نقن )

دتذل تفتيش ًلعمذخ مكذدفذه  مذدليذا تضذذذذذع  ًل ي ي أ  في نين أ قذد  ًلعمذخ ًلن ذذذذذميذا ومذةينيذد   منذديا ًلع ي ًلعذدم ذا أ  مكذ

ق ً ةهد   ذذن ي ً ذذتحعدقهد لانا لمتدوعا تنفيا ًالحكدن  ع مادلفد  ًحكدن قدن ع ًلعمخ ( ن هاً االن ًلوةخ ًلنعةو ًلاي  

زًن   يعةن ل مفتش لتي ذين تنع   ألةًي مهدم  ًمندي ًلتفتيش ًلميةًني ن  ًلاي ين ن ق ً ة صذنف  ًل  ًئح ًلمدليا ًلتي تضذعهد  

 ًلع ي ًلعدم ا ن  هاه ًلتي ينً  ًلمعةما لمفتش ًلعمخ تعتون مع ضمع   دئخ  ت هيال  ًلنعخ ل مفتش.

 المادة الرابعة عشرة 

 تز ة ًلاها ًلماتصا ًلمفت يع ودل مدئا  ًلت نيعد   ًألاهز  ًلضن نيا ألةًي  م هن. 

 نة ًلحك ما :

( صنًحا     أع )يك ع ل عدم يع ًلعدئميع     تنفيا  232في مدةت  )  2003( ل نا  21نص ًلعدن ع ًلعمخ نقن )

ًحكدن هاً ًلعدن ع  ًلعنًنً  ًلصدةن  تنفياً ل   ًلايع يصةن وتحةيةهن قنًن مع  زين ًلعمخ ودالتفدق مع ًل زين ًلماتص 

ح ن كخ منهن  صفا مهم نو ًلضوي ًلعضدئي ودلن وا ل انًئن ًلتي تعع في ة ًئن ًاتصدصهن  تك ع متع عا و  دئفهن  ي

وهةًي  م   وهمدنا  تاالص  ًخ يف ي  نً مع ً نًن ًلعمخ أ   قوخ مود ن   م   يميند أمدن ًل زين ًلماتص وهع يع ن 

 ًالاتنً د  ًلتي يي ع   يهد وحكن   يفت  حتي وعة تنك  ًلعمخ (.

ًلعضدئيا ويدقا تمو  هاه  (     أع ) يحمخ ًلعدمخ ًلاي ل  صفا ًلضوييا  332كمد نص ًلعدن ع نف   في ًلمدة  ) 

 ًلعنًنً  ًلمنفاه ل  ن  فحص ًلصفا  ل  حا ةا خ اميع أمدكع ًلعمخ  تفتي   ل تحعا مع تيويا ًحكدن هاً ًلعدن ع  

ًلةفدتن  ًأل نًق ًلمتع عا والك ن  ي ل ًلم تنةً   ًلويدند  ًلالزما مع أصحدل ًال مدخ أ  مع ين ل  نهن ن  مؤانً تن  
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ًلعمخ وهاهز  ل حيا حةيما  نويهد ًليكتن نيد ودل زًن  لتك ع  وكا ًتصدال  مح  وا لويدع تانًيً    تز ية اهدز تفتيش

  مادلفد  ًلتفتيش ًلتي يتن ك فهد و كخ ف ني  من ن. 

 المادة الخامسة عشرة 

 تتحمخ ًلاها ًلماتصا كدفا ًلنفعد  ًلمدليا ًلالزما لممدن ا ًلمفت يع لمهدمهن.

 رد الحكومة :

( صذذذنًحا     أع )  يحةة ًل زين  233نص في ًلمدة  )  2003ل ذذذنا    12ع  ًف ذذذدن  فدع قدن ع ًلعمخ نقن  كمد  ذذذو

ًلماتص وعنًن منذ  ق ً ذة ًلتك ين وتفتيش أمذدكع ًلعمذخ ليال  ف  نين أ قذد  ًلعمذخ ًلن ذذذذذميذا ل عذدئميع وذ   ًلمكذدفذه  ًلتي  

 ت تحا لهن (.

و ذذهع ق ً ة ًلتفتيش ليال  ًلاي نص في ًلمدة  ًلادم ذذا من    2003نا  ل ذذ  111 تنفياً لالك صذذةن ًلعنًن ًل زًنو نقن 

    أع ) يمنح ًلمفت ذذذذذ ع ًلايع يك ف ع وه مذدخ ًلتفتيش ًل ي ي أ  نين أ قد  ًلعمخ ًلن ذذذذذميا ومةينيد   منديا ًلع ي  

ا ًالحكدن  ع مادلفد  أحكدن  ًلعدم ا أ  ومكدتل تفتيش ًلعمخ مكدفه  مدليا تضذع ق ً ةه   ذن ي ً ذتحعدقهد لانا متدوعا تنفي

 قدن ع ًلعمخ.

هاً االفد لمد تعننه ًل  ًئح ًلمدليا ًلةًا يا ل اهد  ًلماتصذذا  منهد  زًن  ًلع ي ًلعدم ا في صذذنن وةال  نعةيا ل عدئميع  

     أ مدخ ًلتفتيش ًلميةًني  نة تنع هن ألةًي مهدمهن ادنف مكدع  م هن.

 المادة الثانية والعشرون 

مفتش ًلعمخ ومنًقوا تيويا ًلت ذنيعد  اً  ًلعالقان ومد في الك ًلع ًنيع  ًلن ن  ًل  ًئح  ًلعنًنً  ًلصذدةن   يع ن  

 وم اوهدن  ًتفدقيد  ًلعمخ ًلعنويا  ًلة ليا ًلمصةق   يهد مع قوخ ة لت ن  ًتفدقيد  ًلعمخ ًلامد يا.

 يرجى بيان ما يلي: 

ــريعات التي يقوم مفتش العمل   • ــمل اتفاقيات العمل العربية والدولية  ما هي التشـ بمراقبة تطبيقها؟ وهل تشـ

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

 ة ت ن امه نيا مصن ًلعنويا  

 2003ل نا    12قدن ع ًلعمخ نقن  

 ًتفدقيد  ًلعمخ ًلعنويا  ًلة ليا

 ًتفدقيد  ًلعمخ ًلامد يا

 يتناول ذلك.النص التشريعي الذي   •

( من      أع ) ت تزن ًلة لا ودلحفد      حع ق ًلعمدخ 31)نص ة ذت ن امه نيا مصذن ًلعنويا في ًلمدة    •

 تعمخ     وندي  القد   مخ مت ًزنا ويع ينفي ًلعم يا ًفنتدايا  تكفخ  ذذذذوخ ًلتفد   ًلامد ي  تعمخ  

لصذذذحا ًلمهنيا  يح ن فصذذذ هن  ا  ًمع مادين ًلعمخ  ت ًفن  ذذذن ي ًالمع  ًل ذذذالم    حمديا ًلعمدخ 

 ن  الك ك       ًلنح  ًلاو ين م  ًلعدن ع(.تع فيد
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( من      أع ) يعتون هاً ًلعدن ع ًلعدن ع ًلعدن ًلاي يحكن  3في ًلمدة  ) 2003ل نا   21 نص قدن ع ًلعمخ  •

 ًلعدن ع(.( مع هاً  5 القد  ًلعمخ ن  الك مع منً د  ًتفدقيد  ًلعمخ ًلامد يا  ًحكدن ًلمدة  )

    أع ) يك ع ل عدم يع    232كمد نص     ًن ذذذدي اهدز ًلتفتيش لمتدوعا  تنفيا ًحكدم   الك لنص ًلمدة    •

ًلعذدئميع     تنفيذا هذاً ًلعذدن ع  ًلعنًنً  ًلصذذذذذدةن  تنفيذاً لذ  ...(   فعذد لهذاً ًلنص فعذة فن  ًلعذدن ع     

دةن  تنفياً ل  الع قدن ع ًلعمخ ه  أةً  ًلمفتش في مفتش ًلعمخ تيويا قدن ع ًلعمخ  ًلعنًنً  ًل زًنيا ًلصذ

 تيويا أحكدم .

(     أع )ت تزن ًلة لا  39أمد ودلن ذذوا لتيويا ًتفدقيد  ًلعمخ ًلعنويا  ًلة ليا فعة نص ًلة ذذت ن في ًلمدة  ) •

 ع وعة  ودالتفدقيد   ًلعه ة  ًلم ًميا ًلة ليا لحع ق ًالن ذدع ًلتي تصذةق   يهد مصذن  تصذوح لهد ق   ًلعدن

 ن نهد  فعد لج ضد  ًلمعنن (.

  761قة نص صذنًحا في ًلمدة     2003ل ذنا    21 ودلن ذوا التفدقيد  ًلعمخ ًلامد يا فدع قدن ع ًلعمخ نقن  •

من      أع ) تع ن ًل زًن  ًلماتصذا وإن ذدي  حة  تةًنيا تاتص و ذئ ع ًلمفد ضذد   ًالتفدقيد  ًلامد يا  

ك تاتص ًفةًن  ًلمعنيذا وعالقذد  ًلعمذخ ف  منذدز ذد  ًلعمذخ ًلامذد يذا  منًقوذا تيويعهذد ( ن  ونذدي     الذ

و ضذذذع ًتفدقيد  ًلعمخ ًلامد يا  تت ع  ًل ذذذكد ي ًلنداما  ع  ةن أ  ًلعصذذذ ن في ًنفداهد  تاين اهدز 

 ًلتفتيش  نة  عة أو ًتفدقيا اةية  حت  تنً ي ًمندي ًلتفتيش ًلميةًني ل مفتش.

ماذدخ تفتيش ًلعمذخ ًلزن ًلمفتش في تانًيً  ًلتفتيش ًلتذهكذة مع  ا ة    كمذد أع ةليذخ تانًيً  ًلعمذخ في •

ًلمع عذد  ًلتي ًلزن قذدن ع ًلعمذخ صذذذذذدحذل ًلعمذخ وتع يعهذد في مكذدع  ذدهن  وم ًقع ًلعمذخ ممذدخ الئحذا تن ين  

 ًلعمخ  الئحا ًلازًيً   ًتفدقيد  ًلعمخ ًلامد يا يوعد ل ع ًنيع ًلمن ما.

 المادة السابعة والعشرون 

 ن مفتش ًلعمخ صدحل ًلعمخ و ا ةه ةًاخ مكدع ًلعمخ ل تفتيشن مد لن ين أع الك قة يضن ومهمت .ياي

 يرجى بيان ما يلي: 

 هل ينص التشريم على أخطار صاحب العمل بوجود مفتش العمل داخل مكان العمل؟   •

 نعن 

 ال 

 برجاء بيان الستثناءات إن وجدت. •

 نة ًلحك ما :

    أع ) يحمخ ًلعدمخ ًلاي ل  صذفا ًلضذوييا ًلعضذدئيا ويدقا تمو  هاه    2003ل ذنا   12نص قدن ع ًلعمخ نقن   •

ًلصذذذذفا  ل  حا ةا خ اميع أمدكع ًلعمخ  تفتي ذذذذهد ل تحعيا مع تيويا أحكدن هاً ًلعدن ع  ًلعنًنً  ًلمنفاه ل   

لعمخ أ      ًألقخ ًايدنه و  ن  ممد يؤكة      ...... ًلخ (  ال ي تعين ًلع خ ًال وي ل ًلمفتش الك مع صدحل ً
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الذك مذد اذدي نصذذذذذ  في ةليذخ تانًيً  ًلعمذخ في ماذدخ تفتيش ًلعمذخ وعن ًع ) ت ايهذد  ل مفتش أمنذدي ًلزيذدن   

ًلتفتي ذيا (   ي  ًاللتزًن وهع : تعنين صذدحل ًلعمخ أ  مع ينيو  و ذاص ًلمفتش  الك ودونًز مد يمو   ذاصذيت   

لزيدن   ًع مهمت  ًأل ذد ذيا في ًلمعدن ًأل خ ًلت  ي   ًلت اي ن  ةليخ تانًيً  ًلعمخ في  صذفت   ًلشن  مع ً

ماذدخ تفتيش ًلعمذخ ه  مام  ا ًفانًيً  ًلتي ياذل أع تتوعهذد  تيوعهذد  حةً  ًلعمذخ ًلميةًنيا في مادخ تفتيش  

 ًلعمخ  ًلعدئميع و .

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 من اإلتفاقية.  22/  15/   13التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

 . 27التغطية الجزئية للمادة  -

 . 14لم يتسن للجنة التأكد من وجود تغطية تشريعية لحكم المادة  -

 * * * 

 

 المملكة المغربية  -14 

 

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

ًلمم كا مع   1996( لعدن  18    مالح د  ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )   ةًلعنوي ن  صخ تل  مكتل ًلعمخ

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي:ن ًلمشنويا

 القسم األول

 " بيانات عامة  "

ــريعي  يرجى بيان النص   -1 ــدقت بموجبه دولتكم الموقرة على التفاقية العربية رقم )التشـ ــنة 18الذي صـ   1996( لسـ

 بشأن عمل األحداث.

(  ون ن ًتفدقيا ًلعمخ ًلعنويا  2014مدنس  6)  1435امدةي ًأل ل    4صدةن في   1.09.126 هين  نين نقن  ❖

و ذذهع  مخ ًألحةًج ًلمعتمة  مع قوخ مؤتمن ًلعمخ ًلعنوي ًلمنععة في ة نت  ًلمدلما  ًلع ذذنيع    1996لعدن   18نقن  

 .1996مدنس   27ًل    17ودلعدهن  االخ ًلفتن  مع 

الســــارية التي لها عالقة بأحكام التفاقية المذكورة، وأن أمكن  التشــــريعية  يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصــــوص   -2

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

-99ًلصذدةن وتنفيا ًلعدن ع نقن (  2003ةانون    11)  1424نال    14صذدةن في    1.03.194 هين  ذنين نقن   ❖

  2010ن نون    16ًلصذذدةن وتدنيخ    1-10-183وممدوا مة نا ًل ذذشخ  نصذذ صذذهد ًلتيويعيا  ال  ذذيمد ًلمن ذذ ن    65

 ًلمتع ا والئحا ًأل مدخ ًلتي يمنع فيهد ت شيخ وع  ًلفئد  مع ًأل ادص؛
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  19.12نفيا ًلعدن ع نقن  ( وت2016أن ذذيس    10)  1437او ًلععة    6صذذدةن في   1.16.121 هين  ذذنين نقن   ❖

 وتحةية  ن ي ًل شخ  ًلت شيخ ًلمتع عا ودلعدمال   ًلعمدخ ًلمنزلييع  نص ص  ًلتيويعيا؛

( ح خ تلزًميا ًلتع ين  1963ن فمون   13) 1383مع امدةي ًآلان     25صذدةن في    1.63.071 هين  ذنين نقن   ❖

 ًأل د ي كمد تن تشيينه  تتميم ؛

  04.00( وتنفيا ًلعدن ع نقن  2000مدو    19)  1421مع صذذذفن   15في صذذذدةن    1-00-200 هين  ذذذنين نقن   ❖

( ح خ 1963) ن فمون   1383مع امدةي ًآلان    25ًلصذدةن في   1-63-071وتشيين  تتمين ًل هين ًل ذنين نقن  

 تلزًميا ًلتع ين ًأل د ي؛

  12.00( وتنفيا ًلعدن ع نقن  2000مدو   19)  1421مع صذذذفن   15صذذذدةن في   1.00.206 هين  ذذذنين نقن   ❖

 و هع ًلتةنف ًلمهني .

و هع ًلن دن ًأل د ي ل تع ين ًأل لين  ينةنف هاً ًلعدن ع ضمع معتضيد  ًلميمدق ًل يني ل تنويا   05.00قدن ع نقن  ❖

  ًلتك يع.

 يرجي بيان النص التشريعي الذي يعطي التفاقيات الدولية المصادق عليها قوة النفاذ بمجرد التصديق عليها. -3

( وتنفيا نص ًلة ذت ن  )ة ذت ن  2011ي لي     29)  1432مع  ذعودع   27صذدةن في   1.11.91قن  هين  ذنين ن ❖

 (.من   55ًلفصخ  ال يمد   2011فدتح ي لي ز  

 يرجى بيان النص التشريعي الذي يحدد مرتبة التفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية. -4

( وتنفيا نص ًلة ذت ن  )ة ذت ن  2011ي لي     29)  1432مع  ذعودع   27صذدةن في   1.11.91 هين  ذنين نقن  ❖

 .ًلفعن  مد قوخ ًألاين  مع ًلتصةين  (2011فدتح ي لي ز  

ا مم  -5 هل تم التنـسيق مم منظمات أـصحاب األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين إعدادكم لهذا التقرير؟ وذلك تمـشيا

 ربية.( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل الع17أحكام المادة )

 نعن 

 ال 

 الرد على مالحظات لجنة الخبراء القانونيين للمنظمة 

 من التفاقية: 17عدم وجود تغطية تشريعية لحكم المادة -1

 الجواب : 

تاةن ًف دن  تل  أع ًلمدة  ًل دوعا   ن  مع ًالتفدقيا تنص      ةن ا ًز أع تزية  د د  ًلعمخ ًلي مي ل حةج     

تتا  هد فتن  أ  أكمن ل نًحان ال تعخ في مام  هد  ع  د ان وحيج ال يعمخ ًلحةج أكمن مع أنوع  د د      د د ن  

مت ًليان  ال يوع  في مكدع ًلعمخ فتن  تزية      وع  د د ن  أن  في حدلا مد تاً تا     مخ ًلحةج فتن  تههيخ أ  

 تةنيل تحت ل هاه ًلفتن  مع ضمع  د د   م  . 
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في ًلن ديد    مة  ًل شخ ًلعدةيا ودلن وا لجانًيحةة   مع مة نا ًل شخ قة    184ًلمدة   أع  وهاً ًلاص صن  ياةن ًلتاكين  

ًلفالحيا  في   أ     2288نين  ًل نا  ل ن ديد    2496 د ا في ًأل و  ن  في    44 د ا في  ودلن وا  ًل نا   د ا في 

 د ا ودلن وا ل عدمال   ًلعمدخ ًلمنزلييع   48ًال و  يا في  مة  ًل شخ    19.12مع ًلعدن ع    13ًلفالحيا. كمد حةة  ًلمدة   

  18    16 د ا ودلن وا ل عدمال   ًلعمدخ ًلمنزلييع ًلايع تتنً ح أ مدنهن ويع    40 نان  في    18ًلايع تف ق أ مدنهن  

 تعدليا. ن  نا االخ ًلفتن  ًال

ي اة مد يعدو   في ًلت نيع ًل ينين  ومد أع فتن  ًلتةنيل ضمع  د د  ًلعمخن فهاً ًلمعتض  ال  أمد فيمد ياص ًحت دل  

ًلمم كا ًلمشنويا قة  ا     34ًلمدة    فإع  ً تمندي ًاللتزًن ووع  أحكدمهدن  ل ة لا ًلعض  ًلحا في  ًالتفدقيا تعيي  مع 

ايد ن   تعمخ     مالئما ت نيعهد ًل يني تةني18 نة تعةيمهد أ نًق ًلتصةيا     ًالتفدقيا    17ً تمندي تيويا ًلمدة   

 .ًالتفدقيامع هاه ًلمدة  مع 

 . 29، و28، و21، و13، و 3إعادة إرسال النصوص التشريعية الخاصة بالمواد -2

 الجواب: 

حت  تتمكع لانا ًلاونًي مع ةنً ا ًلنص ص ًلت نيعيا ًلمتع عا ودلم ًة ًلماك ن  أ الهن ي نفني أع أ ًفيكنن نفعت ن ون خ 

 مع ًلنص ص ًلت نيعيا ًلتدليا:

 ًلمتع ا ودلتع ين ًفاودنو ًأل د ي؛   04-00 ع نقن ًلعدن ▪

 وتحةية  ن ي ًل شخ  ًلت شيخ ًلمتع عا ودلعدمال   ًلعمدخ ًلمنزلييع؛   19.12ًلعدن ع نقن  ▪

 و هع ًلتةنف ًلمهني؛   12.00ًلعدن ع نقن  ▪

مع مة نا   535   440  371  246  240   231  148  144   143   136  135  23ًلم ًة   ▪

 ًل شخ. 

 دراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: * وب

 من اإلتفاقية  17عدم التغطية التشريعية لحكم المادة  -

 29/   28/  21/   14/   13/   4/  3لم يتسن للجنة التأكد من وجود تغطية تشريعية ألحكام المواد  -

 * * * 

 بشأن تفتيش العمل   1998 ( لسنة 19اإلتفاقية العربية رقم )  -ب

ًلمم كا مع   1998( لعدن  19    مالح د  ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )   ةمكتل ًلعمخ ًلعنوي ن صخ تل  

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي:ن ًلمشنويا

ــدقت بموجبه دولتكم الموقرة على التفاقية العربية رقم )  يرجى -1 ــريعي الذي صـ ــنة 19بيان النص التشـ   1998( لسـ

 بشأن تفتيش العمل.
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(  ون ذن ًتفدقيا ًلعمخ ًلعنويا  2014مدنس    6)  1435امدةي ًأل ل   4صذدةن في   1.09.127 هين  ذنين نقن   ❖

ًلمعتمة  مع قوخ مؤتمن ًلعمخ ًلعنوي ًلمنععة في ة نت  ًلادم ذا  ًلع ذنيع   و ذهع تفتيش ًل ذشخ  1998لعدن   19نقن  

 .1998مدنس  9ًل    2ودألقصن االخ ًلفتن  مع 

 

قام وتواريخ النصــــوص التشــــريعية الســــارية التي لها عالقة بأحكام التفاقية المذكورة، وأن أمكن  إرفاق أر  يرجى -2

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

  1380نال   5ًلصذذذذدةن في  1.60.007 في تشيين  تتمين ًل هين ًل ذذذذنين نقن   1.61.317 هين  ذذذذنين نقن   ❖

 و هع ًلن دن ًأل د ي لم تاةمي ًلمعد ال  ًلمناميا.  1960ةانون    24ًلم ًفا  

 (  ًلمتضمع لنص ض ًوي ًل شخ.1947ي لي ز    2)  1366ودع  ع  13صدةن وتدنيخ     هين  نين ❖

( وممدوا مة نا ًلتادن  ًلوحنيا وصذذيشتهد  1919مدنس   31)  1337امدةي ًلمدنيا    28 هين  ذذنين صذذدةن وتدنيخ   ❖

 ًلمعةلا.

  65-99( ًلصدةن وتنفيا ًلعدن ع نقن 2003ةانون    11)  1424نال   14صدةن في   1.03.194 هين  نين نقن  ❖

 وممدوا مة نا ًل شخ ال  يمد م ًة  ًلودل ًأل خ مع ًلكتدل ًلادمس منهد؛

 ًلمتع ا ودلن دن ًأل د ي ًلادص وهيئا تفتيش ًل شخ؛  2008ي لي ز   09وتدنيخ    2-08-69ًلمن  ن نقن  ❖

( ًلمحةة الاتصدصد   تن ين  2014ي ني   18)  1435 عودع   20صدةن في    2. 14. 280ًلمن  ن ًلتن يمي نقن  ❖

 ن  ًلت شيخ  ًل ؤ ع ًالاتمد يا؛ زً

وتحةية  ذذك يد  ت اي  ًلتنويهد     2009مدو  21ًلصذذدةن وتدنيخ    2.08.702ًلمن ذذ ن ًلتيويعي لمة نا ًل ذذشخ نقن  ❖

  ًلمالح د  تل  ًلم شخ؛

ن  ًلمحةة لنم اف تعنين  2005فونًين    09ًلصذذذذدةن وتدنيخ    351.  05قنًن  زين ًلت ذذذذشيخ  ًلتك يع ًلمهني نقن   ❖

 ن  ًلمناز  مع ينن ًأل  ًع ًلمك فيع وتفتيش ًل شخ.ًلزيد

 و هع ن دن ًلضمدع ًالاتمد ي وصيشت  ًلمعةلا  ًلمتمما.  1972ي لي ز    27ًلمؤنخ   184  -72-1قدن ع نقن   ❖

 

 بيان النص التشريعي الذي يعطي التفاقيات الدولية المصادق عليها قوة النفاذ بمجرد التصديق عليها.  يرجى -3

( وتنفيا نص ًلة ذت ن )ة ذت ن فدتح 2011ي لي     29)  1432مع  ذعودع   27صذدةن في   1.11.91 هين  ذنين نقن   ❖

 (.من  55ًلفصخ  ال يمد    2011ي لي ز  

 

 بيان النص التشريعي الذي يحدد مرتبة التفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.  يرجى -4

( وتنفيا نص ًلة ذذت ن  )ة ذذت ن  2011ي لي     29)  1432مع  ذذعودع   27صذذدةن في   1.11.91 هين  ذذنين نقن  ❖

 .ًلفعن  مد قوخ ًألاين  مع ًلتصةين  (2011فدتح ي لي ز  

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/77351.htm
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ا   -5 ــيا ــحاب األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين إعدادكم لهذا التقرير؟ وذلك تماش ــيق مم منظمات أص هل تم التنس

 وتوصيات العمل العربية.( من نظام اتفاقيات  19مم أحكام المادة )

 نعن 

 ال 

 

 الرد على مالحظات لجنة الخبراء القانونيين للمنظمةالقسم الثاني : 

 من التفاقية:  36، و18، و17، و  10عدم وجود تغطية تشريعية ألحكام المواد -1

 الجواب : 

 :المادة العاشرة

 ًلتن ذذيا مع ًفةًنً   ًألاهز      ن  يتهدتنً ي كخ ة لا تعييع ًلعةة ًلكدفي مع ًلمفت ذذيع ومد يتالين مع حان ًلمهمد  

 ًلمعنيا ف  ًلة لا لال تعدنا ودالاتصدصييع ل معد نا ف  أ مدخ ًلتفتيش.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يتوفر لجهاز التفتيش لديكم العدد الكافي من المفتشين؟  •

 نعن 

 ال 

ودلن ن ل تزًية ًلم تمن ل  حةً  ًفنتدايان  لضن ن  ًلتشييا ًل دم ا لهدن فدلحداا ًل  تة ين اهدز تفتيش ًل شخ ودلعةة 

 ًلكدفي توع  ةًئمد مين حا.

 التنسيق مم أجهزة الدولة المختلفة لالستعانة بالختصاصيين للمعاونة في أعمال التفتيش؟   يتمهل  •

  نعن   

 ال 

 التشريعي الذي يتناول ذلك.النص   •

ًلتن يا مع ودقي ًألاهز  ًلماتصا في مادخ تفتيش ًل شخن ناكن معتضيد     ًلتي تحيخ      ًلنص ص  مع ويع 

ًلمنًقوان  ًلوحجن    533ًلمدة    أن ً   تمكدنيا مود ن  كخ  ًل شخ  وتفتيش  ًلمك فيع  تايز لج  ًع  ًلتي  ًل شخ  مع مة نا 

ل تهكة مع أع ًألحكدن ًلعدن نيا  ًلتن يميا ميوعا فعالن تمد فنًةين أ  ودال تعدنا واونًي    ًلتحنون ًلتي ين نهد ضن نيا

 في ًلمادال  ًلع ميا  ًلتعنيا كدليل  ًلهنة ا  ًلكيميدي. 

مع مة نا ًل شخن فإع ًلع ع ًلمك ن وتفتيش ًل شخ ل  ًلحان وهع    144 في هاً ًاليدنن  تنفياً لمضدميع ًلمدة   

ق ن  ن  اميع ًألانًي ًألحةًج ًلايع تعخ  نهن  ع ممدنيا   ن   نان  اميع ًألانًي ًلمعدقيع     يي ل في أو  
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يويل وم ت ف  تدوع ل  زًن  ًلمك فا ودلصحا ًلعم ميان قصة ًلتحعا مع أع ًل شخ ًلاو يعهة و  تليهن ال يف ق يدقتهنن أ  

 ال يتند ل مع ت دقتهن.  

 :المادة السابعة عشرة

لفعدخ أ  تاخ ودل  يا ال   لمفت يع أيا  ًاود  تضدفيا تؤمن   ود     أةًئهنً  لماتصا ودلتفتيش أ ً  يا ز أع ت كخ تل  ًلاهاً 

 أ  ًلحيدة ًلالزميع ل مفت يع ف   القتهن وهصحدل ًلعمخ  ًلعمدخ. 

 يرجى بيان ما يلي:

 ي؟ هل تسند إلى الجهة المختصة بالتفتيش أو المفتشين واجبات إضافية أخر •

 نعن 

 ال 

 اإلجابة ب)نعم(، يرجي بيان النص التشريعي الذي يتناول ذلك. حالةفي   •

ت نة تل  ًأل  ًع ًلمك فيع وتفتيش ًل شخ مهما تانًي محد ال  ًلتصدلح في مادخ نزً د  ًل شخ ًلفنةيا يوعد لمعتضيد   

ًلم  فيع وإانًي محد ال  ًلتصذذذذدلح في مادخ مع مة نا ًل ذذذذشخ. كمد تن تك ين هاه ًلفئا مع   532مع ًلمدة     4ًلفعن   

 مع مة نا ًل شخ.  552نزً د  ًل شخ ًلامد يا تنفياً لمضدميع ًلفعن  ًألاين  مع ًلمدة   

 :المادة الثامنة عشرة

 ي دنك اهدز ًلتفتيش ف   ضع ً تنًيد  ًل الما  ًلصحا ًلمهنيا ًلت  يتي وهد منح ًلتنًايص وإقدما ًلمن آ . 

 ما يلي:يرجى بيان  

ــحة المهنية الالزمة لمنح التراخيص بإقامة   • ــالمة والصــ ــتراطات الســ ــم اشــ هل يوجد دور لجهاز التفتيش فى وضــ

 المنشآت؟ 

  نعن 

  ال 

 في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجي بيان النص التشريعي الذي يتناول ذلك.  

  5ًلويئان ي ذدهن مفتش ًل ذشخ يوعد لمعتضذيد  ًلمدة   في تيدن ًلمحدف ا     ًلصذحا  ًلن دفا ًلعم ميتيع  أيضذد  ذالما  

( )كمد تن تعةي    تتميم  ودل هين ًلصذذذدةن    1914ن ذذذ    25)  1332 ذذذ ًخ    3مع ًل هين ًل ذذذنين ًلصذذذدةن وتدنيخ  

(( وتن ين ًلمؤ ذذ ذذد  ًلمضذذن  أ  ًلمز اا أ  ًلايين  فيمد يتع ا  1937ن ذذ     11)  1356امدةي ًلمدنيا    3وتدنيخ  

    تصذدنيح ل مؤ ذ ذد  مع ًلةناا ًأل ل   ًلمدنيا  ت الع مؤ ذ ذد  ًلةناا ًلمدلمان وحيج تنص هاه    وي ود  ًلحصذ خ

 :ًلمدة      مد ي ي

 "تصةن ًل  يا ًلمح يا  صال ودف الع تل  ًأل ادص ًلمعنييع  تن خ ن اا مع ًل صخ تل  مفتش ًل شخ....."
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يتن تصذذةًن  صذذخ ودف الع  يدلمد لن تؤاا مالح د  مفتش  "لع تتمكع أو مؤ ذذ ذذا مع ًلةناا ًلمدلما مع ًلعمخ حت   

 ًل شخ في ًال تودن".

 المادة السادسة والثالثون: 

 ينً  مفتش ًلعمخ حيع تحنينه محضن ًلمادلفا أع يك ع  فا ًلنم اف ًلاو تعةه ًلاها ًلماتصا ودلتفتيش. 

 يرجى بيان ما يلي:

 مفتش العمل؟ هل يوجد نموذج لتحرير محضر مخالفة يلتزم به  •

  نعن 

 ال 

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. •

ًلمتع ا ومة نا ًل شخ تل   65.99ًف دن  تل  أن  ال ي اة نم اف محةة لمحضن ًلمادلفد   ًلانح في ًلعدن ع نقن   تاةن

ًلمتع ا ودلم ين  ًلاندئيا    22.01مع ًلعدن ع نقن    24أن  ودلنا   تل  ًلع ً ة ًلعدما فإنند ناة وهن  يوعد لمعتضيد  ًلمدة   

لعضدئيا أمندي ممدن ا مهدم   يضمنهد كمد تن تعةي  ن فإع محضن ًلمادلفا ه ل نياً  لمكت وا ًلتي يحننهد ضدويً  ل ميعاً   ً 

مد  دين  أ  مد ت عده مع تصنيحد  أ  مد قدن و  مع  م يد  تناع الاتصدص ن مع ًف دن  تل  أن  ة ع ًفاالخ ودلويدند  

مع ًلمحضن ادصا ً ن محننه  صفت  ًلم دن تليهد في م ًة أاني مع هاً ًلعدن ع أ  في نص ص ادصا أانين يتض

 مكدع  م    ت قيع ن  ي دن في  تل  تدنيخ   د ا تنادز ًفانًي   د ا تحنين ًلمحضن تاً كدن  تادلن  د ا تنادز 

 ًفانًي. 

( وتحةية  2019يندين    18)  1440مع امدةي ًأل ل     11صدةن في    2.17.421هع ًلمن  ن نقن  وكمد يعتضي ًلتاكين  

ًلمتع ا ودلتع ي   ع ح ًةج ًل شخن قة نص في مدةت  ًلمدلما     أن    18.12كيفيد  منًقوا تيويا أحكدن ًلعدن ع نقن  

م تنك ويع ًل  يتيع ًلحك ميتيع ًلمك فتيع  يتن تحةية نم اف محدضن ًلمادلفد  ًلتي يحننهد أ  ًع تفتيش ًل شخ وعنًن  

 ودلعةخ  ًل شخ.  

أادز  ل ة لا ًلعض  ًلتصةيا ًلازئي   ىهدن  هكاًن فإع   19مع ًتفدقيا ًلعمخ ًلعنويا نقن    43هاً مع ًلع نن أع ًلمدة   

ًل يني لمضدميع هاه  مع ًلتيويان   تعمخ م تعوال     ماليما ًلت نيع    36ًلمم كا ًلمشنويا قة  ا   ً تمندي ًلمدة   

 ًلمدة . 

،  29، و28، و24، و21، و 20، 11، و5، و3لم يتسنى للجنة التأكد من وجود تغطية تشريعية ألحكام المواد  -2

 . 39، و33، و31، و30و

 الجواب: 

 :المــادة الثـالـثــة

 تي يد محةةً. يتن ًلتفتيش مع قوخ اهدز يت ل  ًلتفتيش ًلعدنن أ  أاهز  متاصصا يمدنس كخ منهد ن ديد تف
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 يرجى بيان ما يلي:

 أجهزة تفتيش متخصصة؟ أم يتولى التفتيش جهاز عام؟  توجدهل  •

ًأل  ًع ًلمك فيع ومنًقوا ت نيع ًل شخ.   فع د لهاه ًلمدة  فإن :   مع  مع مة نا ًل شخ ًل  فئد  مات فا  530ت ين ًلمدة   

ًل شخ  ًل ؤ ع ًالاتمد يان  ًل   مفت ي  منًقوي  تل   ًلعدن عن  ًلمحةة  في هاً  ًل ن ي  ًل شخن ضمع  وتفتيش  "يعهة 

عدةع فيمد يتع ا وتفتيش ًل شخ مفت ي  منًقوي ًلع ًنيع ًالاتمد يا في ًلفالحان  ًل  ًأل  ًع ًلتدوعيع لإلةًن  ًلمك فا ودلم 

ودلمعد ال  ًلمناميان  ًل  كخ ًأل  ًع ًلايع ك فتهن تةًنً  أاني وهاه ًلمهمان أ نة  تليهن ًلصالحيد  ًلتي تعتضيهد  

 مهدمهنن  ح ل ًلينيعا ًلتي  ز   وهد ت ك ًفةًنً  ًالاتصدصد  فيمد وينهنن  توعد لن   ًلمعد ال  أ  ًلمؤ  د . 

ًل نفس  ًلفالحا  تحةة  في  ًالاتمد يا  ًلع ًنيع  ًالاتمد يا  مفت    منًقو   ًل شخ  ًل ؤ ع  "مفت    منًقو   أع  مدة  

يضي ع ع في نيدق مهدمهنن ومنًقوا تيويا ًلنص ص ًلعدن نيا  ًلتن يميا ًلمعم خ وهد في ًلمعد ال   ًلمؤ  د  ًلتدوعا  

 دص تل  أ  ًع آانيع". ل ة لا  ل امد د  ًلمح يان مد لن ت نة هاه ًلمهما ونص ا

 التعدد ما هي هذه األجهزة؟ وما هي اختصصاتها؟  حالةفي   •

األعوان المكلفين بتفتيش الشغل في الصناعة والتجارة والخدمات ومفتشي الشغل في القوانين الجتماعية في   1 -  

 الفالحة:

 يتك ع اهدز تفتيش ًل شخ ًلتدوع ل زًن  ًل شخ  ًفةمدف ًلمهني مع مالج فئد  :

 مفت ي ًل شخ في قيد د  ًلصند ا  ًلتادن   ًلاةمد ؛ ▪

 في ًلفالحا؛  مفت ي ًلع ًنيع ًالاتمد يا ▪

 وتفتيش ًل شخ ) كخ في نيدق ًاتصدصدت (.  ًلمهنة يع ًلمك فيع ًأليودي ▪

ودلن ذوا لمفت ذي ًل ذشخ في قيد د  ًلصذند ا  ًلتادن   ًلاةمد ن  مفت ذي ًلع ًنيع ًالاتمد يا في ًلفالحا فهن يت فن ع  

 ًلتن يميا ًلمتع عا ودل ذذذشخ في   ًألحكدن ًلت ذذذنيعيا    ًاتصذذذدص  دنن يمكنهن مع منًقوا مةي ًحتنًن تيويا مات ن  

ًلعيد د  ًلتي ي ذذنف ع   يهدن في حيع يت ل  ًأليودي ًلمك ف ع وتفتيش ًل ذذشخ منًقوا ًحتنًن ًلمعتضذذيد  ًلعدن نيا اً   

 ف ع  ًلصذذ ا ومادخ ًلصذذحا ةًاخ أمدكع ًلعمخ في قيد د  ًلصذذند ا  ًلتادن   ًلاةمد   ًلفالحان أمد ًلمهنة ذذ ع ًلمك

وتفتيش ًل ذذشخن فعة أنيي  وهن مهما ًل ذذهن     تيويا ًلمعتضذذيد  ًلعدن نيا ًلمنتويا ودل ذذالما ًلمهنيا في ًلعيد د   

 ًلماك ن .

في قيد د  ًلصند ا  ًلتادن   ًلاةمد ن  مفت ي ًلع ًنيع  تمتة ًألحكدن ًلمتع عا وصالحيد   ًلتزًمد  مفت ي ًل شخ  

 أليودي  ًلمهنة يع ًلمك فيع وتفتيش ًل شخن كخ في نيدق تاصص .  تل  ًًالاتمد يا في ًلفالحا 

 : األعوان المكلفين بتفتيش الشغل في المناجم   -2

 5ًلصدةن في   1.60.007 في تشيين  تتمين ًل هين ًل نين نقن   1.61.317مع ًل هين ًل نين نقن    40 فع د ل مدة   

" يعهة تل  ًأل  ًع ًلمك فيع و هع ًلن دن ًأل د ي لم تاةمي ًلمعد ال  ًلمناميا    1960ةانون    24ًلم ًفا    1380نال  

وتيويع   تمو   ًلصدةن   ًأل د ي  ًلعنًنً   ًلن دن  هاً  وتنفيا  معد  ًلعضدئيا  ًل نيا  ودلمندان  ضودي  ًل شخ  وتفتيش 
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ًلمادلفد  في ًلمحدضن ًلتي يعتمة   يهد تل  أع يمو  مد يادلن مد  نة فيهد  تن خ هاه ًلمحدضن تل  مص حا ًلمندان  

 عدما ل محكما ًلماتصا" .  تل  ًلنيدوا ًل

(  ًلمتضمع لنص ض ًوي  1947ي لي ز    2)   1366 عودع    13مع ًل هين ًل نين ًلصدةن وتدنيخ    52تنص ًلمدة   

ًل شخ     أع "مزً لا ًأل شدخ في ًلمعدةع  مندان ًلحانن حيج يتي ل ً تشاللهد ًلعيدن ودلحفن في وديع ًألن  فدع 

   ."م ك خ ًل  مهنة ي ًلمعدةع  51في ًلمدة  ن ًلعيدن وإانًي ًلعمخ ًلمنص ص   ي 

ًاتصدص   مع  أع  منيعا  كمد  في  ًلم ا ة   ًلادصا  ًلمؤ  د   في  ًل شخ  ت نيع  تنفيا  ًل هن      ًلمهنة يع  هؤالي 

 ًال تشالخ ًلمعةني  تنادز ًأل شدخ ًلمتع عا ودلتعةيعن ومد في الك معد ال  ًلحفن أ  ننق ًألودن.  

 بتفتيش الشغل بالقطاع البحري: األعوان المكلفين  -3 

امدةي    28يتن تن دي تفتيش ًل شخ      هن ًل فع ًلعدم ا في ًلمالحا ًلوحنيا )مة نا ًلتادن  ًلوحنيا( في تيدن  هين  

ل هين نقن  1919مدنس    31)  1337ًلمدنيا   لمعةلا وم الً  لوحنيا وصيشتهدً  لتادن ً  ًلمؤنخ   1.10.121( وممدوا مة ناً 

يعهة وهد تل  نؤ دي ًلمنديا ًلوحنيا   مفت   . وحيج  (  كاً نص ص تيويعهد16.07( ًلعدن ع نقن  0201ي لي     16

 ًلمالحا ًلوحنيا ". 

 األعوان المكلفين بتفتيش الشغل التابعين للصندوق الوطني للضمان الجتماعي:  -4

دع ًالاتمد ي وصيشت  ًلمعةلا: و هع ن دن ًلضم   1972ي لي ز    27ًلمؤنخ   184  -72-1مع قدن ع نقن    16تنص ًلمدة   

ًل شخ ومنًقوا تيويا   وتفتيش  ًلمك ف ع  ًالاتمد ي  ًأل  ًع  ل ضمدع  ًل يني  ًلصنة ق  منة و   مفت    منًقو   "يع ن 

 ًل نين هاً مع لةع ًلم ش يع.  معتضيد  ًل هين

ًلمدة  هؤالي ًأل  ًع وهع "ينًقو ً  ةة ًلم تاةميع  يي و ً ًفيال        كخ  ميعذا منصذ ص   يهذد في  ت زن نفس 

ت نيع ًل شخ  كفي ا ودلم د ة      ًلتحعذا مذع تصنيحذد  ًلم ش يع  ال يمد ةفتن ًألةًي ًلمعنن في ًلت نيع ًلمعم خ 

 و ". 

 هيئات أخرى تتدخل في مجال تفتيش ظروف الصحة والسالمة المهنية:   -5

ديذا مع ًف ذذذذذعذد  ًلتذدوع ل زًن  ًلصذذذذذحذا ن في حذدلذا   يتع ا ًألمن      اذ  ًلاصذذذذذ ص وذهين ًلمنكز ًل يني ل حمذ

ًف ذعد د  ًلمؤينا ؛ ًلمفت ذ ع ًلمحعع ع ًلتدوعيع فةًن  ًلتاهيز واصذ ص ًلمن ذآ  ًلمصذنفان  ضذودي ًل قديا ًلمةنيا  

  محذدنوذا وذإةًن  ًل قذديذا ًلمذةنيذا ًلتذدوعذا ل زًن  ًلذةًا يذان  ًلتي تتممذخ مهمتهن ًلنئي ذذذذذيذا في تعزيز ًل قذديذا مع ًلماذدين  

 ًلك ًنجن ادصا منهد ًلحنًئا.

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. •

-99( ًلصذدةن وتنفيا ًلعدن ع نقن 2003ةانون    11)  1424نال   14صذدةن في   1.03.194 هين  ذنين نقن  ❖

 وممدوا مة نا ًل شخ ؛  65

  1380نال   5ًلصذذدةن في  1.60.007 في تشيين  تتمين ًل هين ًل ذذنين نقن   1.61.317 هين  ذذنين نقن   ❖

 و هع ًلن دن ًأل د ي لم تاةمي ًلمعد ال  ًلمناميا.  1960ةانون    24ًلم ًفا  
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 (  ًلمتضمع لنص ض ًوي ًل شخ.1947ي لي ز    2)  1366 عودع   13 هين  نين صدةن وتدنيخ   ❖

( وممدوا مة نا ًلتادن  ًلوحنيا  1919مدنس  31)  1337امدةي ًلمدنيا    28ًل هين ًل ذذذذنين ًلصذذذذدةن وتدنيخ   ❖

 .(16.07( ًلعدن ع نقن  2010ي لي    16ًلمؤنخ    1.10.121وصيشتهد ًلمعةلا وم ال ًل هين نقن  

( )كمد تن تعةي    تتميم  ودل هين ًلصذذدةن    1914ن ذذ    25)  1332 ذذ ًخ   3ًل هين ًل ذذنين ًلصذذدةن وتدنيخ   ❖

 .ًلايين  (( وتن ين ًلمؤ  د  ًلمضن  أ  ًلمز اا أ  1937ن      11)  1356امدةي ًلمدنيا    3وتدنيخ  

 ًالاتمد ي وصيشت  ًلمعةلا.و هع ن دن ًلضمدع    1972ي لي ز    27ًلمؤنخ   184  -72-1ًلعدن ع نقن  ❖

 :المادة الخامسة

 تضع ًفةًن  ًلمنكزيا اً  ًلص ا ون دي تفتيش ًلعمخ ًل يد ا ًلعدما ل تفتيش ًلتي تعدلج     ًألاص: 

  ضع ًلايا ًلعدما ل تفتيش.  -

 تحةية أ ل يد  ًلتفتيش.  -

 متدوعا ًلتنفيا.  -

 ت فين متي ود  اهدز ًلتفتيش.  -

  ًلتةنيل. ًألةًي ًل  يفي  -

 تعيين ًلنتدئج.  -

 يرجى بيان ما يلي:

 التشريعية التي تتناول السياسة العامة للتفتيش والموضوعات التي تعالجها.  النصوص •

وهةن م ًص ا ة ن  تي ين اهدز تفتيش ًل شخ ًلتدوع ل زًن  ًل شخ  ًفةمدف ًلمهني و كخ يمكن  مع تعةين اةمد  تنق  

 نكدئهد ًالقتصدةييع  ًالاتمد ييعن ً تمة  ًل زًن  مام  ا مع ًلتةًوين ًلت نيعيا  ًلمؤ  دتيا ًل  م ت ي تي عد   

 :   اً  ًلص ا ودل يد ا ًلعدما ل تفتيش  ًلم ًضيع ًلتي تعدلاهدن  يتع ا ًألمن ومد ي ي

الاتصدصد   تن ين  ( ًلمحةة  2014ي ني     18)  1435 عودع    20صدةن في    2.  14.   280ًلمن  ن ًلتن يمي نقن   ❖

  زًن  ًلت شيخ  ًل ؤ ع ًالاتمد يا.

ًلةالئخ ًلمنهايا ًلهدةفا ًل  ت حية منهايا تةاخ أ  ًع ًلتفتيشن  تشييا ًلا ًنل ًلتي لن يتن ًلتينق ًليهد أ  تعتنيهد   ❖

 ؛ وع  ًلصع ود  في ًلتيويا 

لاو يتن ت ةًةه  فا معدنوا ت دنكيان ي  ❖ ل شخنً  ل يني لتفتيشً  تضمع أ ل يد   ينيا  اه يا  مح يا قيد يا ًلونندمجً 

 ؛  م ض  دتيا 

ن دن ًلمع  مدتي ًلمتي ن ًلاو يهةن ًل  تاد ز ًلمعيعد   ًالاتالال  ًلتي تعدني منهد ًلميوعا ًلمع  مدتيا ًلمعم خ ًل ❖

 وهد حدليد مع ينن مفت ي ًل شخن  ت هيخ  م يا معدلاا ًلمعييد   تعيين ًلحصي ا ؛ 

 ًلة نً  ًلتك ينيا لفدئة  اميع أ  ًع ًلتفتيش في مادال  تةاالتهن.   ❖
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 :المادة الحادية عشرة

لالزما لمفتش ًلعمخن  ً تعنًنه ًل  يفين ومد ياع   يع ن ومهدم  وحنيا  حيدة  ً تعالليا.   تكفخ ت نيعد  كخ ة لا ًلحمدياً 

 يرجى بيان ما يلي:

 مفتش العمل بالحماية الالزمة والستقرار الوظيفي الذي يمكنه من أداء عمله؟   يتمتمهل  •

 نعن 

 ال 

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. •

( وممدوا ًلن دن ًأل د ي ًلعدن ل   يفا 1958فونًين    24)  1377 عودع  4ًلصدةن في    1.58.008 هين  نين نقن   ❖

 ًلعم ميا ال  يمد ًلفصخ ًلتد ع   ن ؛ 

( ودلمصدةقا     مام  ا 1962ن نون    26)  1382امدةي ًلمدنيا    28صدةن في    1.59.413 هين  نين نقن   ❖

 ًلعدن ع ًلاندئي؛ 

 ًلمتع ا ومة نا ًل شخ؛   65-99ًلعدن ع نقن  ❖

لن ميا  ةة    2-08- 69ًلمن  ن نقن   ❖ أل د ي ًلادص وهيئا تفتيش ًل شخ  ًلصدةن ودلانية ً    5649ًلمتع ا ودلن دنً 

  (.2008ي لي  21) 1429نال  17في  ًلمؤناا

 المادة العشرون: 

لمن آ   لعمخ أع يؤةو  م   ونزًهان  يح ن أع تك ع ل  أيا مص حا  اصيا مود ن  أ  نين مود ن  ف ً  يال     مفتشً 

 ًلتي يع ن ودلتفتيش   يهد. 

 يرجى بيان ما يلي:

 التشريعي الذي يتناول ذلك.  النص •

 (.   256ًل   248ًلنًوع مع مام  ا ًلعدن ع ًلاندئي ًلمتع ا ودلن     ً تشالخ ًلنف ا )ًلفص خ مع   ًلفصخ ❖

( وممدوا ًلن دن ًأل د ي ًلعدن ل   يفا 1958فونًين    24)  1377 عودع  4ًلصدةن في    1.58.008 هين  نين نقن   ❖

 ًلعم ميا؛

ألاالقيد  ًلمفن   أع يتح   وهد أ  ًع تفتيش  ةليخ منهايا زيدن  تفتيش ًل شخ ًلاو تن تضمين  مام  ا مع ً ❖

 ًل شخ. 

 المادة الحادية والعشرون: 

يح ن     مفتش ًلعمخ أع يك ن أي  ن مع أ نًن ًلمهنا يي ع   ي  االخ قيدم  ومهمت  أ  أع يو ح ومصةن ًل ك ي أ  

 ًلمع  مد  ًلت  أة  تل  ًلعيدن ودلتفتيش.  
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 يرجى بيان ما يلي:

 على مفتش العمل الكشف عن أي سر من أسرار التشريم أثناء قيامه بالتفتيش؟   التشريمهل يحظر  •

 نعن 

 ال 

 على مفتش العمل أن يبوح بمصدر الشكوى أو المعلومات التى أدت إلى القيام بالتفتيش؟  يحظرهل  •

 نعن 

 ال 

 التشريعي الذي يتناول ذلك.  النص •

( وممدوا ًلن دن ًأل د ي ل   يفا  1958فونًين    24)  1377 عودع    4ًلصدةن في    1.58.008ًل هين ًل نين نقن   ❖

وعيع ًلن ن   ًلمتع ا وحف  ًل ن ًلمهني  ًلاو ينص     مد ي ي:"  18ًلعم ميا كمد تن تشيينه  تتميم  ادصا ًلفصخ 

ًلمهنا في كخ   ع ًلع ً ة ًلمعنن  في ًلعدن ع ًلاندئي فيمد ياص ًل ن ًلمهنين فإع كخ م  ن يك ع م زمد وكتن  ن  

 يمنع كالك منعد ك يد ًاتالس أ نًق    .مد ياص ًأل مدخ  ًألاودن ًلتي يع مهد أمندي تهةيا مهدم  أ  ومند وا مزً لتهد

ًلمص حا  م تنةًتهد أ  تو يشهد ل شين وصفا مادلفا ل ن دن.  فيمد  ةً ًألح ًخ ًلمنص ص   يهد في ًلع ً ة ًلادنو وهد  

لاو ينتمي تلي  ًلم  ن يمكنهد  حةهد أع تحنن هاً ًلم  ن مع لز ن كتمدع ًل ن أ  تنفع  ًلعمخن فدع   يا ًل زين ً

 " . ن  ًلمنع ًلمعنن أ اله 

ًلمدة   65.99ًلعدن ع نقن   ❖ ًل شخ ادصا   ومة نا  ي ي:  تنص  ًلتي   531ًلمتع ا  مد  ًلمك ف ع        "يؤةو ًأل  ًع 

ًلمتع ا ودليميع ًل ًال أةًؤهد     ًلم  فيع ًلمنصويع   وتفتيش ًل شخ ًليميع ًلمنص ص   يهد في ًل هين ًل نين

 .لتحنين محدضن ًلضوي 

ًلصدةن 1.58.118ًل نين نقن   ياضع هؤالي ًأل  ًع ل معتضيد  ًلادصا وحف  ًل ن ًلمهنين ًل ًنة  في ًل هين

 ....."   تتميم  ( وممدوا ًلن دن ًأل د ي ل   يفا ًلعم ميا كمد تن تشيينه 1958فونًين  24) 1377 عودع  4في 

 المادة الرابعة والعشرون: 

يال     مفتش ًلعمخ أع يو غ ًل ذذ يا ًلماتصذذا وه ا  ًلنعص  ًلمشنً  ًلت  يكت ذذفهد حيع منًقوت  تيويا ت ذذنيعد   

 ًلعمخن وهةن ًتادا ًفانًيً  ًلالزما لتالفيهد.

 يرجى بيان ما يلي:

 مفتش العمل بأن يبلغ عن أوجه النقص والثغرات حين مراقبته تطبيق تشريعات العمل؟    يكلفهل  •

نعن 

ال 

 التشريعي الذي يتناول ذلك.  النص •
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مع مة نا ًل شخن  ًلتي تنص     تحديا ًل  يا ًلحك ميا ًلمك فا ودل شخ   مد وكخ نعص   532ًلفعن  ًلمدلما مع ًلمدة   

 يا  ًلتن يميا ًلمعم خ وهد.أ  تاد ز في ًلمعتضيد  ًلت نيع

 المادة الثامنة والعشرون: 

لمفتش ًلعمخ أمندي تهةيا مهمت  ًال تف دن مع صدحل ًلعمخن أ  مع يمم  ن أ  ًلعدم يع في ًلمن ه  )    ًنفنًةن أ  أمدن 

  ه ة(  ع أيا مع  مد  ضن نيا تتع ا وتيويا ت نيعد  ًلعمخ.

 يرجى بيان ما يلي:

لمفتش العمل في سبيل حصوله على معلومات ضرورية بشأن تطبيق تشريعات العمل أثناء تأدية    التشريمهل يتيح   •

 مهمته أن يستفسر من صاحب العمل أو من يمثله أو العمال عن هذه المعلومات؟

 نعن 

 ال 

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. •

مفتش ًل ذشخ ي ذتف ذن ًلم ذشخ أ  أانًي ًلمؤ ذ ذان     حة  أ   مع مة نا ًل ذشخ ت ذين تل  أع    533أ( مع ًلمدة     3ًلفعن   

 وحض ن  ه ةن ح خ اميع ًل ؤ ع ًلمتع عا وتيويا ًألحكدن ًلعدن نيا  ًلتن يميا ًلمتع عا ودل شخ.

 المادة التاسعة والعشرون: 

ش   يهدن تل  مكتو ن يا ز لمفتش ًلعمخ ً تة دي صدحل ًلعمخ أ  مع يمم   أ  أي  دمخ ف  ًلمؤ  ا ًلت  يع ن ودلتفتي

 وهةن ت اي  ًال تف دنً ن تاً  اة أع الك ضن نيد ألةًي  ًاو . 

 يرجى بيان ما يلي:

هل يجوز لمفتش العمل أن يسـتدعى صـاحب العمل أو من يمثله أو أى عامل إلى مكتبه بهدف السـتفسـار عن بعض   •

 األمور المتعلقة بالتفتيش.

 نعن 

 ال 

 يتناول ذلك.النص التشريعي الذي   •

وتحةية  ن ي ًل شخ  ًلت شيخ ًلمتع عا ودلعدمال   ًلعمدخ ًلمنزلييع تنص     مد ي ي :   19.12مع ًلعدن ع    22ًلمدة   

يت ع  ًأل  ًع ًلمك ف ع وتفتيش ًل شخ ًل كديد  ًلتي يتعةن وهد كخ مع ًلعدم ا أ  ًلعدمخ ًلمنزلي ضة ًلم شخن أ  ًلم شخ "

 نزلي في كخ مد ياص تنفيا  عة ًلعمخ ًلمونن وينهمد. دم   ًلم  أو ضة  دم ت 

 ي تة ي مفتش ًل شخ ًلينفيع ل تحعا مع مةي تيويا أحكدن هاً ًلعدن ع.

 أع يي ل مع ًلينفيع مةه ودل مدئا ًلتي مع  هنهد أع ت د ةه     ًلعيدن ودلمهما ًلماك ن .".  ًل شخيمكع لمفتش 
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 المادة الثالثون: 

ي مح لمفتش ًلعمخ أاا  يند  مع ًلم ًة ًلم تعم ا أ  ًلمتةً لا ف  مكدع ًلعمخ أ  ًلمنتاد ن وشن  ًلتح يخ  ًاليمئندع 

 ايدن صدحل ًلعمخ ونتياا ًلتح يخ.      الما  صحا ًلعمدخ  ويئا ًلعمخن مع ت

 يرجى بيان ما يلي:

يســـمح لمفتش العمل أخذ عينات من المواد المســـتعملة أو المتداولة فى مكان العمل أو المنتجات بغرض التحليل   هل •

 للحفاظ على سالمة وصحة العمال وبيئة العمل؟ 

 نعن 

 هل يخطر صاحب العمل بنتيجة التحليل؟  •

نعن 

ال 

 التشريعي الذي يتناول ذلك.النص   •

ًلمتع ا مة نا ًل ذذشخن  ًلاو ينص     مد ي ي : " يهاا ً معهن  فا   65-99مع ًلعدن ع    533ة( مع ًلمدة     3ًلونة   ❖

ًل ذذذن ي ًلمنصذذذ ص   يهد في ًلنصذذذ ص ًلتن يميا ًلادنو وهد ًلعمخن  يند  مع ًلم ًة ًأل ليان  مع ًلم ًة ًلتي  

 يعدلا نهد ودأليةون قصة تانًي تح يال    يهد.ي تعم هد ًألانًين أ   

 تانو هاه ًلتح يال      نفعا ًلم شخن  يتن تايدنه ونتدئج ت ك ًلتح يال "؛

مع مة نا ًل ذذذذشخ تنص     أن : " يناص لجيودي ًلمك فيع وتفتيش ًل ذذذذشخن مع أاخ   535ًلفعن  ًلمدنيا مع ًلمدة    ❖

وفحص ًألانًين  أع يهاا ً معهنن  فا ًل ذن ي ًلمنصذ ص   يهدن  يند   ًل قديا مع ًألمنً  ًلمهنيان وهع يع م ً 

ن أ  يعذدلا نهذد وذدأليذةون  مع ًلم ًة ًلعذدلعذا ومكذدع ًل ذذذذذشذخ  مع ًلم ًة ًأل ليذان  مع ًلم ًة ًلتي ي ذذذذذتعم هذد ًألانًي

  و نًةيل ًلمندانن قصة تانًي تح يال    يهد

 .تايدنه ونتدئج ت ك ًلتح يال "تانو هاه ًلتح يال      نفعا ًلم شخن  يتن  

 المادة الحادية والثالثون: 

لمفتش ًلعمخ أع يي ع     ًل اال  أ  ًلةفدتنن أ  أيا  مدئا أانين  أاا ن خ أ  ص ن منهد تاً  اة أع الك ضن نو 

 ألةًي مهمت .

 يرجى بيان ما يلي:

ان العمل، وأن يأخذ نسـخ أو صـور منها  يسـمح لمفتش العمل بالطالع على السـجالت أو أية وثائق أخرى في مك هل •

 فى حالة الضرورة؟ 

 نعن 

 ال 
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 التشريعي الذي يتناول ذلك.  النص •

مع مة نا ًل شخ لج  ًع ًلمك فيع وتفتيش ًل شخ أع "يي و ً ًفيال      اميع   533ل( مع ًلمدة     3يناص ًلونة  

ًلمتع ا ودل شخ م كهدن ليتحعع ً مع مةي ميدوعتهد لجحكدن ًلعدن نيان  ًلةفدتنن  ًل اال   ًل مدئان ًلتي أ ال ًلت نيع  

  لهن أع ي تن ا هدن أ  أع يهاا ً م اصد  منهد ......". 

 المادة الثالثة والثالثون: 

ي تزن صدحل ًلعمخ  ًلعدمخ ودلتعد ع مع مفتش ًلعمخ  ت هيخ قيدم  ومهدم ن  يحةة ت نيع كخ ة لا ًلعع ود  ًلت  تفن  

     كخ مع يعنقخ أ مدخ ًلتفتيشن أ  يمتنع  ع ًلتعد ع مع ًلمفتش. 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يلزم التشريم صاحب العمل والعامل بالتعاون مم مفتش العمل؟  •

 نعن 

 ال 

ـهل يفرض التشـــــريم في دولتكم الموقرة عقوـبات معيـنة على من يعرـقل أعـمال التفتيش أو يمتنم عن التـعاون مم  •

 المفتش؟ 

 نعن 

 النصوص التشريعية التي تتناول ذلك. •

ةنهنن كخ مع يح خ ة ع تيويا معتضيد    30.000تل     25.000مع مة نا ًل شخ: " وشنًما مع    546تعدقل ًلمدة   

هاً ًلعدن ع أ  ًلنص ص ًلتن يميا ًلصدةن  تيويعد ل ن  الك واعخ ًأل  ًع ًلمك فيع وتفتيش ًل شخ في  ضع ي تحيخ   يهن  

 دن ومهدمهن.مع  ًلعي

  في حدلا ًلع ة تضد ن ًلشنًما ًلماك ن  أ اله". 

 المادة التاسعة والثالثون: 

ًلتفتيش  ًلمن ه  ًل ًحة  من   ًحة  في ًل نا     ًألقخن  تك ع زيدنً   ًلتفتيش      ًلتفتيش تل  تانًي  ي ع  اهدز 

 ة نيان أ  تتوعي ن أ  ًنتعدئيان أ  وندي      ك ي.

 يلي: يرجى بيان ما 

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

ًلحة ًألةن  ًل ذذذهنو لزيدنً  ًلتفتيش    1999أونيخ   2وتدنيخ    2556تحةة ة نيا ل  ذذذية ًل زين ًلمك ن ودل ذذذشخ نقن  

 ًل ًال تنادزهد مع ينن مفتش ًل شخ.

 ًآلتي :يتن ونماا  تن ين زيدنً  ًلتفتيش  فا 

 :  لونندمج زيدنً  ًلتفتيش ًلي ميا  ودلن وا ❖
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يع ن نئيس ةًئن  ًل ذذشخ في قيد د  ًلصذذند ا  ًلتادن   ًلاةمد  أ  في ًلعيد  ًلفالحي وتحةية ونندمج ي مي لزيدنً   

ًلمذةين  ًلتفتيش ل  حذةً  ًالنتذدايذا ًلمت ًاذة  في نيذدق ًالاتصذذذذذدص ًلتنًوي لكذخ مفتش تذدوع لذةًئنتذ ن  الذك وتن ذذذذذيا مع 

   ًفق يمي ل  زًن   تح  ت نًف .ًلاه و أ

 :   ل مايي ًل يني ل تفتيش  ودلن وا ❖

تتن ًلونماا مع قوخ ًلمصذدلح ًلمنكزيا ح ذل ًأل ل يد  ًل ينيا  ًلاه يا  ًلمح يان  الك ود ذت ذدن  مع ًلم ذؤ ليع      

فد  ًلمصذدلح ًلمنكزيا ل  زًن  وتعنين  ع  م ذت ي ًلمصذدلح نين ًلممنكز ن  ًلايع ي ذنف ع     تنفياهن     أع تتن م ً

 .ت مدخ هاً ًلونندمج  فا ًلاة لا ًلزمنيا ًلمحةة  

 النص التشريعي الذي يتناول ذلك. •

تمد      ذكخ زيدنً   دما أ  زيدنً  م ذتهةفا أ   زيدنً  ًلمتدوعا    ح ذل ةليخ زيدنً  ًلتفتيشنًلمنًقوان    تتن زيدنً 

 .ًلعمخ ل مالح د  أ  ًلزيدنً  ًلمي  وا وندي      ي ل ادناي أ  زيدنً  ًلي ًنئل تهكة مع ًمتمدخ صدحل  

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 من اإلتفاقية.  39/  33/   31/  30/  29/   28/  24/   21/   10/   5/  3التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

 . 18التغطية الجزئية للمادة  -

 من اإلتفاقية.  36/   20/   17/  11ية التشريعية ألحكام المواد عدم التغط  -

 

 * * * 
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 الجزء الثالث 

 2018 -دراسة تقارير وردت بعد إنعقاد إجتماع اللجنة خالل العام السابق 

تتمكع ًل انا مع ةنً ذذذذتهد  ت ع  مكتل ًلعمخ ًلعنوي  ةةً  مع ًلتعدنين وعة تنععدة ًل انا في ة نتهد ًل ذذذذدوعان  ودلتدلي لن  

 توةًي ًلنأو و ذهنهد في حين ن  في تيدن ًلحنص     ةنً ذا كدفا ًلتعدنين ًلمن ذ ا مع ًلة خ ًأل ضذدي تن تضذميع هاه  

 ًلتعدنين  ةنً تهد في ة ن  ًفنععدة ًلحدليا ل انا  هي     ًلنح  ًلتدلي:

 

 المملكة األردنية الهاشمية -1 

 

 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين  1993 ( لسنة 17 م )اإلتفاقية العربية رق -أ

( مع ًلمم كا ًألنةنيا ًلهد ذميان   17  صذخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح ا ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي:

حع ق ًأل ذذادص ا و   نص صذذنًحا        2017( ل ذذنا 20صذذةن قدن ع حع ق ًأل ذذادص ا و ًف دقا نقن )

ًف دقا في اميع مادال  ًلحيد    مع وينهد تن ين أم ن  م هن  تتدحا ًلفنصذذذذا أمدمهن لالنانًي في  ذذذذ ق ًلعمخ حيج  

 -( مع ًلعدن ع أ اله  نص      مد ي ي :25ادي  ًلمدة  )

ًف دقا واًتهد  ال يا ز ً ذذتوعدة ًل ذذاص مع ًلعمخ أ  ًلتةنيل     أ ذذدس ًف دقا أ  و ذذووهد ن  ال تعتون   ( أ)

 مدنعد  مع ًال تمنًن فيهمد .

ال يا ز أع تني و ًف الند   ع  مخ أ    يفا أ  ًلنمداف ًلادصذا ودلتعةن لهمد أ   ذش همد ً ذتنًي ًلا     (ل)

 مع ًف دقا .

      زًن  ًلعمخ  مؤ  ا ًلتةنيل ًلمهني  كخ ح ل ًاتصدص  ًلتن يا مع ًلما س ًلعيدن ومد ي ي : (ف)

ً ذذذتنًتيايد   ايي  ونًمج ًلعمخ  ًلتةنيل  ًلتع ين ًلمهني  ًلتعني  تضذذذميع  ذذذيد ذذذد    .1

 ًلمندهج اً  ًلصذ ا ن تةًوين تكفخ ً ذتيعدوهد لج ذادص ا و ًف دقا ن  تحعيا ً ذتفدةتهن منهد 

     أ دس ًلم د ً  مع ًآلانيع .

ودأل ذذذكدخ ن ًلمي ذذذن   تهيئا ًلمندهج  ًلاةمد  ًلمعةما في ونًمج ًلتةنيل ًلمهني ن  ت فينهد  .2

 لج ادص ا ي ًف دقا ن ومد يتيح لهن ًال تفدة  منهد .

  ةن ً توعدة ًأل ادص ا و ًف دقا مع ًلتةنيل     أو مهنا ن وعة تهيئتهد و ول ت دقتهن . .3

    اهد  ًلعمخ ًلحك ميا  نين ًلحك ميا ت فين ًلتنتيود  ًلتي ذذينيا ًلمعع لا ًلتي تتيح لج ذذادص ا و   ( ة)

 ا ًلعيدن ومهدن ًل  يفا أ خ ًلعمخ  ًال تمنًن  ًلتنفيع فيهمد .ًف دق
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مع  ذةن ًفاالخ ومذد يتي وذ  ًلعمذخ أ  ًل  يفذا مع مؤهال    ميذا أ  مهنيذا ن ت تزن ًلاهذد  ًلحك ميذا  نين   ( ه )

(  ذدمال   م  فذد  50(  ال يزيذة     )25ًلحك ميذا ن ًلتي ال يعذخ  ذةة ًلعذدم يع  ًلم  فيع في أو منهذد  ع )

ن وت ذذشيخ  ذذاص  ًحة     ًألقخ مع ًأل ذذادص ا و ًف دقا ضذذمع  ذذ ًننهد ن  تاً زًة  ةة ًلعدم يع  

%( مع   ً نهد لج ادص  4(  دمال   م  فد  تاصص ن وا تصخ تل  )50 ًلم  فيع في أو منهد     )

 ا و ًف دقا  فعد  لمد تعننه  زًن  ًلعمخ .

تل  ة نيا تل   زًن  ًلعمخ تتع ا وعةة ًلعدم يع  ًلم  فيع        اهد  ًلعمخ نين ًلحك ميا تن ذدخ ويدند  ( )

لةيهد مع ًأل ذادص ا و ًف دقا  يويعا ًأل مدخ  ًل  دئن ًلتي ي ذش  نهد  ًألا ن ًلتي يحصذ  ع   يهد  

  ًلتنتيود  ًلتي نيا ًلمعع لا ًلمعةما ليهن .

  ن ًلم ًصال  ًلعدما حيع ً تاةًمهن لهد .( ًلمتع عا وإ فدي ًلمع قيع مع ةفع أا24أمد فيمد يتع ا ودلمدة  )

ن نً  لع ا ًلم ًصذال  ًلعدما ًلمهيه  ال ذتاةًن ًأل ذادص ا و ًف دقا فعة تضذمع قدن ع حع ق ًأل ذادص ا و ًف دقا 

/ ف ( نصذد ف فدي  ً ذيا نعخ  ًحة  ماصذصذا ال ذتعمدخ ًل ذاص او    46  فعد  ألحكدن ًلمدة  )  2017( ل ذنا  20نقن )

ًلن ذذ ن ًلامنكيا  ًلضذذنيوا ًلعدما     ًلمويعد   ًلضذذنيوا ًلادصذذا  ن ذذ ن ي ًوع ًل ًنةً   أو ن ذذ ن   ًف دقا مع

 أحني .

ًلندفا متضذذمند  نصذذ صذذد  تتع ا ودف فديً  ًلامنكيا    2013( ل ذذنا 14كمد ادي ن دن ت فدي ًأل ذذادص ًلمع قيع نقن )

 لا و ًف دقا .

( ن نً  لعةن تةنًف نصذذذ ص ًلت ذذذنيعد  ًلتي  18لحكن ًلمدة  )  ًلت ذذذنيعيايا  كمد لن يت ذذذن  ل انا ًلتهكة مع  ا ة ًلتشي

 تشيي هاً ًلحكن ضمع ًلتعنين .

و ذذهع تههيخ  ت ذذشيخ ًلمع قيع "    1993( لعدن  17( مع ًالتفدقيا ًلعنويا نقن )18كمد نصذذ  ًلمدة  ) -

ًفنتذدف ًلتي ي ذذذذذتاذةمهذد ًلمع قيع في تتاذا كذخ ة لذا ًفانًيً  ًلالزمذا ف فذدي أة ً     -    مذد ي ي :

  م هن مع ًلن  ن ًلامنكيا ن أ  مع ازي منهد"

( من       46/1 في ًلمدة  )   2017( ل ذذذنا  20 و ًف دقا نقن )1لاً  تحعيعد  لالك فعة نص قدن ع حع ق ًأل ذذذادص  

ن مدتهن أ  ل امعيد   ًلمنًكز  ت فدي ًلتنتيود  ًلتي ذذينيا ًلمعع لا ًلماصذذصذذا ال ذذتعمدخ ًأل ذذادص ا و ًف دقا أ  لم

 ًألنذةيذا  ًلمذةنًس  ًلونًمج ًلتي تعذةن اذةمذدتهذد لذا و ًف ذدقذا مع ًلن ذذذذذ ن ًلامنكيذا  ًل ذذذذذنيوذا ًلعذدمذا     ًلمويعذد   

  2013( ل ذنا 14 ًلضذنيوا ًلادصذا  ن ذ ن  ي ًوع ًل ًنةً  ن كمد  تضذمع ن دن ت فديً  ًأل ذادص ًلمع قيع نقن )

منذ  نصذذذذذد  ف فذديً  ًلتاهيزً  ًلمعع لذا  ًلالزمذا لج ذذذذذاذدص ا و ًف ذدقذا ومذد في الذك ًلم ًة  (  18ًلنذدفذا في ًلمذدة  )

ًلتع يميا  ًليويا  ًلنيدضذذذيا  ًل  ذذذدئخ ًلم ذذذد ة   ًألة ً   ًآلال   قيعهد مع ًلن ذذذ ن ًلامنكيا  ًلضذذذنيوا ًلعدما 

 . يل مع  زًن  ًلتنميا ًالاتمد ياوتن  ًلادصا     ًلمويعد   ن  ن ي ًوع ًل ًنةً   مع أو ن  ن أ  ضنًئل أاني
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 من اإلتفاقية  24/   23/   18/  14عدم التغطية التشريعية ألحكام المواد  -

*** 

 

 جمهورية السودان -2 

 

 بشأن تنقل األيدي العاملة " معدلة "  1975 ( لسنة 4 اإلتفاقية العربية رقم ) -أ

 ادي ( مع امه نيا ًل ذذذ ةًعن   4 تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح ا ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن ) صذذذخ  

 ًلنة     ًلنح  ًلتدلي:

 - المالحظة السابقة :

(وذلك بعرض هذه اإلتفاقية علي السلطة المختصة 4عدم الرد علي مالحظات لجنة الخبراء القانونيين حول اإلتفاقية رقم )

 صديق وموافاة اللجنة بما تقرر في هذا الشأن  بالت

 - ًلنة: 

)ًلما س  ًلت نيعيا  ًلماتصا  ًل  يا  تلي  لنفعهد   ) ًل زنًي  ًلتنفيايا )نئد ا ما س  ًل  يا  تلي  ةنً تهد  نفعهد  تن  قة 

 ًل يني( وشن  ًلمصدةقا  

 - نأي ًلانا:

ن ذنا و هع تنعخ ًأليةي  1975( ل ذذ 4)أاا  ًل انا   مد  ومد ادي في نة امه نيا ًل  ةًع ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )

 دم ا )معةلا(  تهمخ في ت تكمدخ ًفانًيً  ًلالزما لعنضهد      ًل  يا ًلماصا ودلتصةيا(. ًلع

 ادني ًلعمخ في ت تكمدخ ًفانًيً  ًلالزما    ن نفيةكن ف ن تكتمدخ ت ك ًفانًيً .  -ًلنة: 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

ستكمال اإلجراءات الالزمة لعرض اإلتفاقية على السلطة المختصة  أخذ العلم بما جاء في التقرير، وتأمل اللجنة إ -

 بالتصديق. 

*** 

 

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

 ادي ( مع امه نيا ًل ذذ ةًعن   5  صذذخ تل  مكتل ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح د  ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )

 ًلنة     ًلنح  ًلتدلي:

ًلعدن نيع  نفيةكن  ًلعنويا ح خ نةند لمالح د  لانا ًلاونًي  ًلعمخ  تتفدقيد   ت صيد   م ينً   لمالح د  لانا تيويا 

   -ودالتي:
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 ( من التفاقية : 5/ حول المادة )1

 - ًلمالح ا ًل دوعا :

لادم ا مع ًفتفدقيا ًلمتع عا وضمدع ت دة  ًلتةنيل ل منأ  ًلعدم ا وعة ًفنعيد   ع  ن  ض ح ًلنة ًل ًنة ًلادص ودلمدة  ً

 ًلعمخ ًلم م ح و  حيج لن تتهكة ًل انا مع  ا ة نص يشيي هاه ًلمدة 

   -ًلنة  دوعد:

 ن  1997(مع قدن ع ًلعمخ ل نا 16نص  ًلمدة  )

مت    ي تع ن مهنا أ   مخ معيع االخ مة  معينا  الك يا ز لصدحل ًلعمخ أع يع ن وتةنيل ًلعمدخ ًلايع ي تحع ع واة

ًلعدمخ في  ًلن    هاً ية م  تعنين   فعد  لمني ود  ًلعمخ  تحتيدادت ( فدلنص ي مخ اميع ًلعمدخ ة ع  ً تمندي ح ل 

د  ًلعدمخ )يعصة و  كخ  اص اكن أ  ًنمي (تاً  ًلتةنيل حا ًلعدمال  ح ل  ن ي   ن ن  متي و -(تعنين :4ًلمدة  )

 ًل  يفا  مة  ًفنعيد   ًلتشينً  ًلتي قة تينأ   ي م ئ ليد  ًل  يفا فدألمن يتنك ودل  ًئح كمد ه   ًضح ودلنص . 

 نأي ًل انا:

  ةن ت فن ًلتشييا ًلت نيعيا: 

ع أع  ( حيج يتع ا ًلنص وإ دة  تةنيل ًلمنأ  ًلعدم ا وعة فتن  تنعيد هد. ًلم م ح وهد.  ع مادخ ًلعمخن في حي5ًلمدة  )

 ًلنة يتحةج  ع تةنيل ًلعدمخ     تع ن مهنا أ   مخ  نة تلتحدق  ودلعمخ  

 - ًلنة: 

( مع 4ودفضدفا ًل  مد  نة في نةند ًل دوا ح خ أع تعنين ًلعدمخ ي مخ اميع ًلعمدخ ة ع ت تمندي. ح ل ًلن   ًلمدة  )

د  ًل  يفا  ممد يؤكة الك صة ن قنًن ن ذنا   ًع ًلتةنيل حا ل عدمخ ح ل  ن ن  متي و1997قدن ع ًلعمخ ل ذذذذذ 

ن  ًلادص 2018/ مدنس  31ه ًلم ًفا  1419نال    14ن ذنا ًلصدةن في  2018( ل ذذذذذذ150ما س ًل زنًي نقن )

كخ  تندخ  أع  ًلعدم ا  في  ًلمنً   ًلعدمخ ادصا  لكخ ةناا   يفيا ممد ي د ة  وك ن د  معينا  تةنيل أي  دمخ  وحتميا 

   لةناتهد ًل  يفيا  نة   ةتهد وعة فتن  تنعيد هد ًلم م ح وهد.  ًلة نً  ًلتةنيويا ًلمحةة 

 - ( من التفاقية :9/ حول المادة )2

 - ًلمالح اًل دوعا:

ل حمخ  ًالاين   ًلفتن   ًمندي  ًلعدم ا  ل منً   وتافين ًال مدخ  ًالتفدقيا  ًلتد عا مع  ًلمدة   ًلادص  ًل ًنة  ًلنة   ةن  ض ح 

 ح ن ت شي هد  د د  ًضدفيا في هاه ًلفتنً   ن ًلفتن  ًال لي  عل ًل الة   ي

   -ًلنةًل دوا :

ً/ ودف دن  ًلي ًلمالح ا لتافين ًأل ودي ل منأ  ًلعدم ا ًمندي ًلفتن  ًالاين  ل حمخ  ينة ونص في ًلالئحا في قدن ع ًلعمخ 

 ًلاةية ًلاو  يتن ً تمدة  . 

 عدمال  لت كن ًلفتن  في اموع ًلمن د  ل عيد يع ) ًلعدن  حيج ًع ًلممدن ا ًلعم يا تعكس وص ن   ًضحا تافين ًال ودي ل

  ًلادص (  
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ن    1997( مع قدن ع ًلعمخ ل نا  2( ًلفعن  )43ل/ ودلن وا لح ن ت شيخ ًلن دي  د د  ًضدفيا ل فتنً  ًلماك ن  ودلمدة  )

)في اميع ًالح ًخ يك ع ًلعمخ ًالضدفي تاتيدنيد  ل ن دي (   يا  فعد   لهاه ًلنص اليا ز ت شي هد  مال  ًضدفيد  حتي ة ع 

 مند  مع ًلعمخ ًفضدفي في اميع فتنً    م هد فال ي كخ لهد  ماٍل ًضدفيد  ًال وداتيدنهد . هاه ًلفتنً  ًاً  فدع ًلمنً  م ت

ن ذذنا  ًلت  تعنأ  )في اميع ًألح ًخ يك ع 1997( مع قدن ع ًلعمخ ًل  ةًن  ل ذذذ 2( ًلفعن  )43تؤكة مد  نة في ًلمدة  )  

ال  تضدفيد  حت  ة ع هاه ًلفتنً  الع ًلمنأ  ًلعدم ا م تمندهذ ًلعمخ ًالضدفي تاتيدنيد  ل ن دي(    ي   اليا ز ت شي هد  م

 مع ًلعمخ ًالضدف  في اميع فتنً   م هد. 

 كمد  ينة نص في ًلالئحا لعدن ع ًلعمخ ًلاةية ي ضح ح ن ت شيخ ًلن دي وعة  د د  ًلعمخ ًلن ميا. 

 ( مع ًفتفدقيا 10/ح خ ًلمدة  ) 3

 - ًلمالح ا ًل دوعا :

 ةن ًلتشييا ًلت نيعيا الحكدن ًلمدة  ًلعد ن  مع ًالتفدقيا ًلمتع عا ون ديا ًالم ما ل منأ  ًلعدم ا ًلحا في ًلحص خ   ي  

ً دويع  يح ن   6ً دويع   ي  ًع التعخ  مة  ًالادز  وعة ًل ضع  ع    10ًادز  وهان كدمخ قوخ  وعة ًل ضع لمة  التعخ  ع  

  ن  حيج ًع ًلعدن ع  مح وممدني ً دويع فعي  ت شي هد قوخ ًنعضدي ًلمة  ًلماك

 - ًلنةًل دوا :

ن قة ًفنة  نص صد  تعيي ًلمنً  ًلعدم ا 2007فيمد ياتص ون ديا ًالم ما ل منً  ًلعدم ا فإع الئحا ًلاةما ًلمةنيا ل نا  

ً دويع  ودالان ًلك ي   ( من  ت تحا ًلمنً  ًلعدم ا ًادز   ضع ممدني  102ًكمن ممد تضمنتا ًالتفدقيا حيج نص  ًلمدة  ) 

 ًالًن  يا ز تازئا ت ك وندي    ي ي ل ًلعدم ا 

ن   ي ًادز  ًالم ما )يا ز ًع تمنح ًلز اا ًلعدم ا ًلتي  2007( مع الئحا ًلاةما ًلمةنيا ل نا  103كمد ًضدف  ًلمدة  )

نديا ويف هد ًلنضيع ًادز  (الكمن مع  ت ك ًلفتن  وشن  ًلع102تننل في تمةية  ًل ضع ًلمنص ص   يهد في ًلمدة  ) 

   ي ًلنح  ًلتدلي :_  

 ً/ًادز  وهان أ د ي لمة   دن 

 ل/ًادز  وة ع أان لمة   دمييع ي ًخ فتن  اةمتهد  يا ز تازئتهد الكمن مع مة  . 

 قيا .ًاع فإع ًلمنً  ًلعدم ا  فعآ لنص ًلمدة  أ اله يتن منحهد  دمد كدمال وهان لن ديا ًألم ما ًكمنممد تضمنا ًفتفد

في ًلعيد   ًلادص    ي   ن  ً دويع )تادز   ضع( يتن تضمينهد في قدن ع  ًلعمخ  نة ًادزت    مآ وهع مك ند  ًألان  

 % مع تامدلي ًألان . 80ًأل د ي تف ق 

 - نأي ًل انا:

 (  ًلت  تتي ل أال تعخ تادز  ًل ضع  ع   ن  أ دويع وهان ك  . 10ًلمدة  )

 - ًلنة: 

  دويع )تادز   ضع(  يتن تضمينهد ضمع ل ًئح  قدن ع ًلعمخ ًلاةية وعة تادزت . ًلنص       ن  أ    
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 (   10/  9/   5عدم التغطية التشريعية ألحكام المواد ) -

 * * * 

 

 بشأن العمال الزراعيين  1980 ( لسنة 12 اإلتفاقية العربية رقم ) -ج

 ادي ( مع امه نيا ًل ذذ ةًعن   12 ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح ا ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن ) صذذخ تل  مكتل 

 ًلنة     ًلنح  ًلتدلي:

 . هخ تن  ن  ًفتفدقيا     ًل  يا ًلماتصا ودلتصةيا     ًفتفدقيد ؟1

 نعن ✓

 ال

 . مع هي ًل  يا ًلماتصا ودلتصةيا في ة لتكن ًلوم قن ؟2

 ًلما س ًل يني.

 . مده  ًفانًي ًلاو ًتاات  هاه ًلس 3

 ًلتصةيا 

 أاا ًلع ن ✓

 تنادي ًلتصةق  

  ةن ًلتصةيا 

 . هخ ت اة صع ود  ت نيعيا تح خ ة ع ًلتصةيا     ًفتفدقيا حت  ًآلع؟4

 نعن  

 ال    ✓

 *  في حدلا ًفادوا ل)نعن(ن ينا  تاةية هاه ًلصع ود . 

 

 ًلتصةيا     ًفتفدقيا حت   ًألع . هخ هندلك صع ود  أحني تح خ ة ع  5

 )  يد يانتقتصدةيان تاتمد يا...ًلخ(؟

 نعن        

 ال ✓

 *في حدلا ًفادوا ل)نعن(ن ينا  تحةية هاه ًلصع ود . 
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 . هخ هندك تص نً  لةيكن ل تش ل     ًلصع ود   دوعا ًلاكنن وهةن ت هيخ ًلتصةيا     ًفتفدقيا م تعوآل؟6

 نعن

 ال ✓

 ًفادوا ل)نعن(ن ينا  تعةين هاه ًلتص نً . *في حدلا 

 . هخ تن ًتادا تانًيً  مع  هنهد ت هيخ ًلتصةيا   ي ًالتفدقيا ؟7

 نعن   ✓

 ال     

 في حدلا ًفادوا ل )نعن( يناي ت ضيح هاه ًفانًيً   

 .تم  ةنً ا ًفتفدقيا و ً يا  ًلحك ما  ًل نكدي ًألاتمد ييع تمهيةآ ل منح ا ًلمعو ا  

 ًال تن دة وهحكدن ًفتفدفيا في ت نيعدتكن ًلمتع عا ودلم ض  ؟  . هخ تن 8

 نعن    

 ال ✓

 في حدلا ًفادوا ل )نعن( يناي ويدع ًلنص ص ًلتي تن فيهد ًال تن دة  

 . هخ تننو ع في تعةين ة ن فني مع قوخ من ما ًلعمخ ًلعنويا لت يهخ ًلتصةيا   ي ًفتفدقيا ؟9

 نعن     

 ال  ✓

 ًفادوا ل )نعن( يناي تحةية ن   ًلة ن ًلفني ًلمي  ل في حدلا 

. هخ تن ًلتن يا مع من مد  ًصحدل ًأل مدخ  ًلعمدخ في و ةكن حيع ت ةًةكن لهاً ًلتعنينن تم يد  مع مد تعضي  ًلمدة   10

 ( مع ن دن تتفدقيد   ت صيد  ًلعمخ ًلعنويا؟17)

 نعن   ✓

 ال     

 نأي ًلمن مد  ًلتي تن ًلتن يا معهد.* في حدلا ًفادوا ل)نعن(ن ينا  ويدع 

 نأو تتحدة أصحدل ًلعمخ  تتحدة نعدود   مدخ ًل  ةًع ًلم ًفعا   ي ًلنة ة ًلم ضحا أ اله  

 ًلاها ًفةًنيا ًلتي ت ل  ت ةًة هاً ًلتعنين:  ❖

  زًن  ًلعمخ  ًالصالح ًفةًنو  تنميا ًلم ًنة ًلو نيا  –

 ًفةًن  ًلعدما لمعديين ًلعمخ  -

 ن . 9/12/2018ًلتدنيخ: ❖
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

أخذ العلم بما جاء في التقرير، وتأمل اللجنة إستكمال اإلجراءات الالزمة للتصديق على اإلتفاقية خاصة أن الرد نص   -

 على عدم وجود صعوبات تحول دون ذلك.  

*** 

 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية -3 

 

 بشأن المرأة العاملة 1976 ( لسنة 5 اإلتفاقية العربية رقم )

( مع ًلامه نيا ًف ذذذذالميا   5 ًلعمخ ًلعنوي نة     مالح د  ًل انا ح خ ًفتفدقيا ًلعنويا نقن )  صذذذذخ تل  مكتل

  ادي ًلنة     ًلنح  ًلتدلي:ًلم نيتدنيان  

 نعن تن ًلعن    ي ًل  يا ًلماتصا . -1

 ًل  يا ًلماتصا هي ًلونلمدع . -2

 ًفانًيً  ًلمتاا   هي أاا ًلع ن  -3

 صع ود  تح خ ة ع ًلتصةيا   ي ًالتفدقيا .ال ت اة     -4

ًلصذذع ود  ًلتي تح خ ويع ًلمصذذدةقا   ي هاه ًالتفدقيا  حتي ًالع هي ي خ ًفانًيً  ًالةًنيا  ًلعدن نيا   -5

 ًلمتوع ةًاخ ًلو ة.

ًلتص نً  ًلتي لةيند مع ًاخ ًلتش ل   ي هاه ًلصع ود  هي  محد لا ت هيخ ينيعا ًلتصةيا أو   -6

 ًفانًيً  ًلمتاا  مع ًاخ ًلتصةيا   ي  ًالتفدقيد  ًلعمخ ًلعنويا . 

 نعن تن ًالاا وإانًيً  ًلالزما مع ًاخ ت هيخ ًلتصةيا   ي هاه ًالتفدقيا .  -7

حيج تن  ن  ًالتفدقيا   ي ًل ذ يا ًلماتصذا ودلتصذةيا مع ًاخ ًاا ًلع ن ً ال ودالتفدقيا كمنح ا ً لي كمد ًع  

 ودلمعديين تعكن   ي ةنً ا هاه ًالتفدقيا  ةنً ا قدن نيا .   ًالةًن  ًلماتصا

 هخ تن ًال تن دة وهحكدن ًالتفدقيا في ت نيعدتكن ًلمتع عا ودلم ض  ؟  -8

 تن ًال تن دة ودحكدن ًالتفدقيا في ت نيعند ًل يني ًلمتع ا وم ض   ًالتفدقيا .  نعن  □

- 2004ًلعدم ا في ًلت نيع ًلم نيتدني  ادصا  قدن ع نقن   و دع ًلمنأ   5لعة تن ًال تن دة وهحكدن ًالتفدقيا نقن  

مع هاً ًلعدن ع   ي ًن   35ج نصذ  ًلمدة   ًلمتضذمع مة نا ًل ذشخ ن حي  2004ي لي     06صذدةن وتدنيخ    017

يح ن   ي صذذذذدحل ًلعمخ ت ذذذذشيخ ًلمنأ  ًلعدم ا يي ا نًحا ًالم ما حيج  ًادز ل منأ  ًلعدم ا  ًع تع ا  عة  

ً ذذدويع  الحعا ل  ضذذع ة ع ًع يك ع هاً ًالنعيد   ع  8ً ذذو  د متتدليا منهد  14ا ًل الة  االخ   م هد ومند ذذو

 ًلعمخ  وود في  ف خ ًلععة.
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مع نفس ًلم ضذذذ   ًن  يا ز ل منً  ًلتي تنضذذذع يف هد ًع تنعيع  ع ًلعمخ  ًمندي فتن  ًلام ذذذا    45كمد نصذذذ  ًلمدة   

 تنل   يهد ةفع وةخ ًلف خ.  ن   هنً ًلم ًليا ل  الة  وة ع ً عدن  ي

  ي نًحا ًلمنضذذعد  حيج تايز ل منً  ًلعدم ا  ًلمنضذذعا منح  ذذد ا كدم ا   163كمد نصذذ  مة نا ًل ذذشخ في ًلمدة   

 فنضدي يف هد  الك مع ًتفدق  مع نل ًلعمخ في تحةية ً قد  ًلنضد ا  ً ال تك ع في منصن ي ن مع ًلعمخ. 

 ما ًلعمخ ًلعنويا.نعن نننل في ة ن فني مع قوخ من  -9 

 تن ين  ن ا تةنيوا ح خ ًالتفدقيا ًلماك ن  . 

ًين  ًةنً  ًلمعديين ًلة ليا  ًلعنويا   ي معديين ًلعمخ ًلعنويا  في ًلعدهن  مع قوخ اونًي مع من ما  تك يع

 ًلعمخ ًلعنوي . 

ًالتفدقيا  حيج  تم  مالح تهن  تن  ًلت ذد ن مع ًلمنكزيد  ًلنعدويا ل عمدخ  ًصذحدل ًلعمخ واصذ ص هاه    -10

   ي ًع كخ ً  اخ ًالتفدقيا م ا ة  في ت نيعند ًل يني .

 ًلاها ًفةًنيا ًلتي ت ل  ت ةًة هاً ًلتعنين:   ❖

 ًةنً  ت نيعد  ًلعمخ  ًلح ًن ًالاتمد ي ودالةًن  ًلعدما ل عمخ  ❖

 staph1992@hotmail.commu : ًلونية ًفلكتن ني ❖

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

أخذ العلم بما جاء في التقرير، وتأمل إستكمال اإلجراءات الالزمة للتصديق على اإلتفاقية خاصة أن الرد نص على   -

 عدم وجود صعوبات تحول دون ذلك.  

 * * * 

 الجزء الرابم: موضوعات تتعلق بمعايير العمل العربية

 

 إصدار آداة قانونية جديدة حول " ريادة األعمال ". -1

أوذة  ًل انذا م ًفعتهذد     تقتنًح تصذذذذذةًن أةً  قذدن نيذا ح خ نيذدة  ًأل مذدخ  هي تذة   ًلمن مذا تل  تتاذدا ًفانًيً   

 ًلالزما في ًلشن .  

 دراسة تعديل إتفاقية إنشاء منظمة العمل العربية ودستور منظمة العمل العربية. -2

 ذذذت نن  تي ل ًل انا م ًفدتهد وعةة مع  مدئا تن ذذذدي وع   أاا  ًل انا   مد  ومعتنحد  أينًن ًفنتدف ح خ تعةيخ ًلة

 ذذدة وهد في تعةيخ  ميعا  ًلمن مد  ًلعنويا ًلمتاصذذصذذا لإليال    يهد في ة ن  قدةما فاتمد د  ًل انا وشن  ًف ذذتن

 ًلة ت ن.

*** 

 

mailto:mustaph1992@hotmail.com
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 31/12/2019 جدول تصديقات الدول العربية
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 لجنة الخبراء القانونيين  تقرير

 ن وعن نتائج أعمال دورتها الحادية واألربع

 2020ديسمبر / كانون األول  24  –23 
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 ة ـــــمقدم

بناء على دعوة المدير العام لمكتب العمل العربي، وتنفيذاً للمادة الخامسة من نظام عمل لجنة الخبراء القانونيين، عقدت   ❖

عن طريق تقنية زووم لإلجتماعات عن    2020ديسمبر    24   –   23اللجنة دورتها الحادية واألربعون خالل الفترة   

األعضاء بتقديمها إلى مكتب العمل العربي، وفقاً للفقرتين األولى والثانية  بُعد، بهدف دراسة التقارير التي تلتزم الدول  

 من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.

حضر إجتماعات الدورة  و المدير العام لمنظمة العمل العربيةمعالي السيد/ فايز علي المطيري  فتتح إجتماعات اللجنةإ ❖

 أعضاء اللجنة السادة:  

 المملكة األردنية الهاشمية  و نجمة                         األستاذ / حمادة أب .1

 مملكة البحرين  الدكتور / علي فيصل الصديقي                      .2

 الجمهورية التونسية                                 األستاذ / محمد كشو  .3

 الجمهورية اللبنانية   عل                          / إيمان خز  الدكتورة .4

 جمهورية مصر العربية   األستاذ / إيهاب عبد العاطي عليان               .5

 رئيساً لها لمدة عام . األستاذ/ محمد كشو   إنتخبت اللجنة في بداية أعمالها  ❖

   مثل منظمة العمل العربية في إجتماعات اللجنة كل من : ❖

 المشرف على إدارة الحماية اإلجتماعية   السيد / إسالم سناء                    .1

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

 عية  رئيس وحدة المرأة والفئات الخاصة / إدارة الحماية االجتما            السيدة / رانيا فاروق       .3

 خبيرة / إدارة الحماية االجتماعية                السيدة / منجية هادفي    .4

 السيد / مروان الرايس               ديوان المدير العام  .5

 

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

 

 : ردود الدول العربية 1جدول 

 

 

 

 

 السابقة للجنةردود على المالحظات  إتفاقيات غير مصادق عليها  إتفاقيات مصادق عليها  الدولــة

 - 7✓ - األردن

 - ✓15 - اإلمارات 

 - ✓4 - البحرين 

 - ✓13 - تونس

 - - 7✓ الجزائر 

 - 7 - جيبوتي 

 - ✓16  - السعودية

 - - 15 السودان

 - -  - سوريا 

 - 7  - الصومال

 - - ✓7 العراق

سلطنة 

 ُعمان
- 7✓ 

- 

 - - ✓7 فلسطين 

 - ✓8 - قـطـر 

 - ✓11 - الكويت

 - 11 - لبنان 

 - - ✓7 لـيـبـيـا 

 - ✓7 - مـصـر

 - ✓7 - المغرب

 - ✓16 - موريتانيا 

 - - ✓7 الـيـمـن 
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 القانونيين وثيقة مبدئية تحتوي على ما يلي: عرض مكتب العمل العربي على لجنة الخبراء 

 

 الجزء األول: دراسة التقارير السنوية حول اتفاقيات العمل العربية محل المتابعة وهي:

 بشأن تنقل األيدي العاملة " معدلة "  1975( لعام 4االتفاقية العربية رقم ) -

 والصحة المهنيةبشأن السالمة    1977( لعام 7االتفاقية العربية رقم ) -

 بشأن الحريات والحقوق النقابية  1977( لعام 8االتفاقية العربية رقم ) -

 بشأن المفاوضة الجماعية   1979( لعام 11االتفاقية العربية رقم ) -

 بشأن تحديد وحماية األجور  1983( لعام 15االتفاقية العربية رقم ) -

 خدمات االجتماعية العماليةبشأن ال  1983( لعام 16االتفاقية العربية رقم ) -

أرـسل مكتب العمل العربي نماذ  تقارير حول اإلتفاقيات المذكورة إلى الدول العربية المعنية ـسواء كانت دولة مـصادقة   ❖

 أو غير مصادقة على هذه اإلتفاقيات.

 بية هي:( دولة عر16( تقـــريراً حــــول اإلتفاقيات المذكورة من )16وصل إلى مكتب العمـــل العربي )

  –الجمهوريةة التونسةةةةةيةة    –مملكةة البحرين    –دولةة اممةارات العربيةة المتحةدة     –) المملكةة األردنيةة الهةاشةةةةةميةة  

دولة   –سةلطنة ُعمان   –جمهورية العراق   –المملكة العربية السةعودية    –الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشةعبية  

الجمهورية   –المملكة المغربية    –جمهورية مصةةر العربية   –  ليبيادولة   –دولة الكويت   –دولة قطر  –فلسةةطين  

 الجمهورية اليمنية (. –امسالمية الموريتانية  

 الجزء الثاني: متابعة الردود على مالحظات لجنة الخبراء القانونيين

 

   2019 -الجزء الثالث: دراسة تقارير وردت بعد إنعقاد إجتماع اللجنة خالل العام السابق  

 ى مكتب العمل العربي تقريرين بعد إنعقاد اللجنة في دورتها السابقة من دولتين عربيتين هما: تلق

 دولة الكويت (. –) جمهورية العراق  

 

 : موضوعات تتعلق بمعايير العمل العربية  الرابعالجزء 

*** 

درسةةةةةت اللجنةة الوثيقةة المقةدمةة من قبةل مكتةب العمةل العربي، وفي ضةةةةةوئهةا أعةدت  ةذا التقرير المعرو  على مجل   ❖

 امدارة ومن ثم على المؤتمر العام.  

سةةةةةتخلصةةةةةت اللجنةة من خالل المنةاقشةةةةةات التي دارت أثنةاء اجتمةاعةاتهةا عةدة مالحظةات عةامةة، كمةا أكةدت على بع  إ ❖

 م مجل  امدارة والمؤتمر العام أل ميتها و ي كما يلي: مالحظاتها السابقة، تضعها أما



268 
 

بشةةةأن التدريب    1977( لعام   9. تأمل اللجنة اتخاذ امجراءات الالزمة  لمراجعة وتحديث االتفاقية العربية رقم )  1

    والتوجيه المهني حتى تتواكب مع المتطلبات والمستجدات وتالفي ما يوجد بها من مالحظات في صياغة أحكامها

. تؤكد اللجنة على أن المقصةةةود بما ورد في المادة العاشةةةرة من نظام اتفاقيات وتوصةةةيات العمل العربية بعر  2

االتفاقية على السةلطات المختصةة التخاذ ماترام مناسةباً لها من تصةديق أو غيرم ،  و عرضةها على السةلطة التي  

ي دسةةةةتور ا، و ذا العر  اليعتبر متحققاً إال  تملك صةةةةالحية اتخاذ مثل  ذا القرار كما  و منصةةةةو  عليه ف

أما  –بغ  النظر على تسميتها   –بعر  االتفاقية على السةلطة التي تخت  بالتصةديق على االتفاقيات في الدولة  

 خالف ذلك من إجراءات إدارية فانه اليعد عرضاً كما تن  عليه المادة المذكورة.  

راك أحد الموظفين المختصةين بمعايير العمل في وزارة العمل ضةمن الوفد  . تؤكد اللجنة دعوتها للدول العربية مشة3

الحكومي في مختلف دورات مؤتمر العمل العربي لحضةةةور أشةةةغال لجنة تطبيق االتفاقيات والتوصةةةيات وتأمين  

  الحوار والتواصةةةةةل بين  ؤالء الموظفين ولجنةة الخبراء القةانونيين الممثلةة برئيسةةةةةهةا في المؤتمر ومكتةب العمةل

 العربي لتحقيق التنفيذ الكامل والصحيح اللتزامات الدول األعضاء بشأن المعايير.  

. تؤكةد اللجنةة على مراعةاة حكومةات الةدول األعضةةةةةاء عنةد إعةداد ةا الردود والتقةارير التي ترسةةةةةلهةا لمكتةب العمةل  4

ة عشةرة من نظام إتفاقيات  العربي، التنسةيق مع منظمات أصةحاب األعمال والعمال لديها وذلك وفقاً للمادة السةابع

 وتوصيات العمل العربية.  

. الحظت اللجنة أن بع  الدول األعضةاء أشةارت في تقارير ا إلى أن عدم التصةديق على االتفاقيات يعود إما إلى  5

اختالفةات بين تشةةةةةريعةاتهةا الوطنيةة والمعةايير الواردة في االتفةاقيةات ، أو أن  ةذم المعةايير التتفق مع التوجهةات  

سةياسةة الوطنية ذات الصةلة بمضةمون المعايير . وترل اللجنة أن المبررات المشةار إليها على الرغم من أ ميتها  وال

يجب أن التكون عائقاً دون قيام الدول األعضةاء بالتصةديق على امتفاقيات الذي يؤدي إلى تعديل قوانينها بما يتفق  

ف التي تسعى منظمة العمل العربية إلى الوصول إليها و و مع المعايير ، و ذا بدورم يسا م في تحقيق أحد األ دا

 وجود مستويات متماثلة في تشريعات عمل عربية. 

. ترل اللجنة أنه من الضةةةةروري ان يكون  ناك تواصةةةةل مباشةةةةر بين مكتب العمل العربي والدول االعضةةةةاء  6

قهةا ، وذلةك من خالل حلقةات  وبةاألخ  التي لةديهةا صةةةةةعوبةات في عر  امتفةاقيةات أو التصةةةةةديق عليهةا أو تطبي

 نقاشية أو دورات تدريبية للعاملين في مجال المعايير.  

. تؤكد اللجنة على ضةةةةرورة الرد وفقاً لنماذت التقارير المعدة من مكتب العمل العربي ، كما تؤكد على ضةةةةرورة  7

ة من الدول األعضةةةاء  إدرات ن  التشةةةريع الوطني الذي يغطي كل حكم من أحكام االتفاقية في التقارير المرسةةةل

 حتى تتمكن اللجنة من االطالع عليها والتثبت من توفر التغطية التشريعية ألحكام االتفاقيات محل المتابعة. 

. تؤكد اللجنة على ضةةةرورة االلتزام بالمواعيد المحددة لتلقي تقارير المتابعة من قبل الدول األعضةةةاء حتى تتمكن  8

 ظات بشأنها ومن ثم عرضها على المؤتمر العام.  اللجنة من دراستها وإبداء المالح
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. تثمن اللجنة تفاعل الدول االعضاء من خالل عدد التقارير المرسلة والجهود المبذولة في إعداد ا وتأمل أن يستمر  9

  ذا التفاعل ويتعزز لتحقيق األ داف المنشودة من النشاط المعياري للمنظمة.  

ن مكتب العمل العربي ) إدارة الحماية االجتماعية ( وتدعو إلى تكثيف األنشةةةةطة  . تثمن اللجنة الجهود المبذولة م10

المتعلقةة بةالمعةايير في وزارات العمةل وتقةديم الةدعم الفني لهةا من أجةل تحقيق المزيةد من التعةاون بين  ةذم االدارات  

ة من المعةايير وإيفةاء الةدول  ومكتةب العمةل العربي ولجنةة الخبراء القةانونيين ممةا يؤدي إلى تحقيق األ ةداف المرجو

 بالتزاماتها في  ذا الشأن.

تتقدم اللجنة بالشـــكر والتقدير لســـعادة المدير العام لمنظمة العمل العربية والســـكرتارية الفنية للجنة على حســـن اإلعداد   ❖

 والتعاون التام إلنجاح عمل اللجنة.  

 

 رئيس اللجنة                                                                                       

 محمد كشو /األستاذ                                                                                    

 

*** 
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 الجزء األول

 2020حول اتفاقيات العمل العربية لعام  دراسة التقارير السنوية 

 

 أوالً: اإللتزامات التي تقع على الدول بموجب النظام 

ــدار اإلتفاقية أو  ينص نظام اتفاقيات   ــاء بعد إصـ ــيات العمل العربية على اإللتزامات التالية للدول األعضـ وتوصـ

 التوصية:

 العر  على السلطة المختصة بالتصديق. . أ

موافاة الدول األعضةةةاء مكتب العمل العربي بناء على طلبه بتقارير سةةةنوية وفقاً للنماذت الُمعدة من قبله   .ب

 عن:

 لدول، والتطبيق العملي ألحكامها. امتفاقيات التي صادقت عليها ا •

امجراءات المتخذة لتسةهيل التصةديق على امتفاقيات التي لم يتم التصةديق عليها، وبيان الصعوبات التي   •

 تحول دون التصديق عليها.

 التدابير المتخذة لالسترشاد بأحكام التوصيات ومدل مراعاة أحكامها. •

 

 دول األعضاءثانياً: مالحظات اللجنة بشأن إلتزامات ال

بعض اإلتفاقيات على الســـلطة المختصـــة بالتصـــديق وهي كما  لتاريخه  الحظت اللجنة ان بعض الدول لم تعرض   . أ

 يلي:

 (.19/   18/   16/   13/  / 12 7/  5/   3)المملكة األردنية الهاشمية: اإلتفاقيات ذات االرقام   .1

 (.17/  16  /15   /13/   11/  9/   8/   7/  5)اإلتفاقيات ذات االرقام  دولة االمارات العربية المتحدة:   .2

 (.18/   15/   14/  8/   4)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: اإلتفاقيات ذات االرقام  .3

اقـيات ذات االرـقام   .4 /    16/    15/    14/    13/    12  /  11/    10/    9/    7/    6/    5/    4/    3)جمهورـية جيبوتي: اإلتـف

17   /18   /19.) 

 (.8/  4)جمهورية السودان: اإلتفاقيات ذات األرقام   .5

 (.  13 /  7)سلطنة ُعمان: اإلتفاقيات ذات األرقام  .6

 (.19/   18/   17/  13 8 / /  7/  5/   3)دولة قطر: اإلتفاقيات ذات األرقام  .7

 .(16/   12/   57 / /   3)اإلتفاقيات ذات األرقام الجمهورية اللبنانية:   .8

 (.19/  18/   17)دولة ليبيا: اإلتفاقيات ذات األرقام   .9
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/    15/    14/    12/    11/    10/    9/    8/    7  / 4)  الجمهورـية اإلســـــالمـية الموريـتانـية: اإلتـفاقـيات ذات االرـقام .10

17.) 

 (.18/  16/   15/   14/   13/   12/  10/   8/   6/  3)  الجمهورية اليمنية: اإلتفاقيات ذات االرقام .11

*** 

ات محـل  .ب اقـي ا حول بعض اإلتـف اريرـه ل العربي بتـق ب العـم اريخـه مكـت دول لم تواف حتى ـت ة أن بعض اـل الحظـت اللجـن

 المتابعة، وهي كما يلي:  

 بشأن السالمة والصحة المهنية  1977لعام  ( 7إتفاقية العمل العربية رقم )جمهورية جيبوتي:   -

 بشأن تحديد وحماية األجور  1983لعام  (  15إتفاقية العمل العربية رقم )  جمهورية السودان: -

 بشأن السالمة والصحة المهنية (7إتفاقية العمل العربية رقم )جمهورية الصومال:   -

 بشأن المفاوضة الجماعية  1979لعام  (  11إتفاقية العمل العربية رقم )  الجمهورية اللبنانية: -

 

 2020 ثالثاً: دراسة التقارير التي وردت من الدول العربية حول اإلتفاقيات محل المتابعة لعام

المصةةةةةادق  أرسةةةةةلت تقارير ا حول امتفاقيات  قد  دولة عربية  (  16)  بفح  الردود الواردة  ذا العام وجدت اللجنة أن

 ، و ي كما يلي:غير المصادق عليهاأو  عليها

 

 2020وردت من الدول العربية حول اإلتفاقيات محل المتابعة لعام : التقارير التي 2جدول 

 إتفاقيات العمل العربية الدولة
 المصادق عليها 

 إتفاقيات العمل العربية
 غير المصادق عليها 

  المملكة األردنية الهاشمية  -1
 -- 

  1977( لعام 7االتفاقية العربية رقم )
 بشأن السالمة والصحة المهنية

  اإلمارات العربية المتحدة دولة  -2
 -- 

  1983( لعام  15االتفاقية العربية رقم )
 بشأن تحديد وحماية األجور

  مملكة البحرين  -3
 -- 

  1975( لعام 4االتفاقية العربية رقم )
 بشأن تنقل األيدي العاملة " معدلة " 

  الجمهورية التونسية -4
 -- 

  1981( لعام  13االتفاقية العربية رقم )
 بيئة العملبشأن 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  -5
 الشعبية

( لعام  7االتفاقية العربية رقم )
بشأن السالمة والصحة   1977

 المهنية 

 
 -- 

  المملكة العربية السعودية -6
 -- 

  1983( لعام  16االتفاقية العربية رقم )
 بشأن الخدمات االجتماعية العمالية
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( لعام  7االتفاقية العربية رقم ) العراقجمهورية  -7
بشأن السالمة والصحة   1977

 المهنية 

 
 -- 

  سلطنة ُعمان -8
 -- 

  1977( لعام 7االتفاقية العربية رقم )
 بشأن السالمة والصحة المهنية

( لعام  7االتفاقية العربية رقم ) دولة فلسطين  -9
بشأن السالمة والصحة   1977

 المهنية 

 
 -- 

  دولة قطر  -10
 -- 

  1977( لعام 8االتفاقية العربية رقم )
 بشأن الحريات والحقوق النقابية

  دولة الكويت -11
 -- 

  1979( لعام  11االتفاقية العربية رقم )
 بشأن المفاوضة الجماعية 

( لعام  7االتفاقية العربية رقم ) دولة ليبيا  -12
بشأن السالمة والصحة   1977

 المهنية 

 
 -- 

  العربية جمهورية مصر  -13
 -- 

  1977( لعام 7االتفاقية العربية رقم )
 بشأن السالمة والصحة المهنية

  المملكة المغربية  -14
 -- 

  1977( لعام 7االتفاقية العربية رقم )
 بشأن السالمة والصحة المهنية

  الجمهورية اإلسالمية الموريتانية  -15
 -- 

  1983( لعام  16االتفاقية العربية رقم )
 الخدمات االجتماعية العماليةبشأن 

( لعام  7االتفاقية العربية رقم ) الجمهورية اليمنية  -16
بشأن السالمة والصحة   1977

 المهنية 

 -- 

 

( تقريراً مطلوباَ هذا العام، وهو ما يمثل نسبة  20من أصل )  اً تقرير (16وبذلك يكون مجموع التقارير الواردة ) ▪

80. % 

وإذ تثمن اللجنة  ذا التفاعل اميجابي من الدول األعضةاء رغم ظروف العمل الصةعبة بسةبب جائحة كورونا فهي  ▪

تعرب عن أملها في المزيد من التجاوب في إرسةةةةال التقارير حتى تكتمل الفائدة وتتحقق األ داف المنشةةةةودة من 

 النشاط المعياري للمنظمة. 

رير المطلوبة وفقاً للنماذت المرسةةلة من قبل مكتب العمل العربي وفي ااجال  كما تأمل اللجنة أن يتم إرسةةال التقا ▪

 المحددة حتى يمكن عرضها على لجنة الخبراء القانونيين وتحصل الفائدة المرجوة.  

*** 
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 2020 العمل العربية لعام اتفاقيات تقارير الدول العربية حول 

 

 . المملكة األردنية الهاشمية1     

 

 الُمصادق عليهاغير  اإلتفاقيات  

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

وجاء  – 1977( لسنة  7وصل مكتب العمل العربي من المملكة األردنية الهاشمية تقرير حول امتفاقية العربية رقم ) 

   في  ذا الرد ما يلي:

 السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات؟  على  هل تم عرض االتفاقية  

 ال

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ 

 مجل  الوزراء

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ 

 التصديق   □

 أخذ العلم  □

 إرجاء التصديق □

 عدم التصديق □

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

 نعم 

 يرجى تحديد  ذم الصعوبات.  )نعم(،  * في حالة امجابة ب

يوجد صةةعوبات تشةةريعية تحول دون التصةةديق، حيث ال يوجد تغطية تشةةريعية لعدد كبير من أحكام  

 تلك المواد في قانون العمل األردني.  

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

 اجتماعية... الخ(؟  

 نعم

 يرجى تحديد  ذم الصعوبات.)نعم(،  * في حالة امجابة ب
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 ( لم يشتمل قانون العمل األردني األس  الفنية مختيار موقع المنشأة.  3المادة ) •

( البيئة المجاورة والمحافظة عليها من مخاطر النشةةةاط المزاول غير مشةةةمولة في قانون 4المادة ) •

 العمل األردني وقد تكون مشمولة في قانون البيئة.  

بند األول يتعار  مع قانون العمل حيث ال يجوز تشةغيل االحداث قبل سةن السةادسةةة  ( ال6المادة ) •

 عشر.

( يوجد جهاز تفتيش للسةةالمة والصةةحة المهنية لدل وزارة العمل إال أنه ال يتم إشةةراكه  12المادة ) •

 في الترخي  مقامة المنشأت وال يوجد تشريع ملزم لذلك.

بات سابقة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على االتفاقية  هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعو

 مستقبال؟  

 نعم

 يرجى تقديم  ذم التصورات.)نعم(،  * في حالة امجابة ب

تعةديةل البنود في امتفةاقيةة )مةا أمكن( يمةا يتمةاشةةةةةى مع قةانون العمةل األردني وتحةديةداة البنود المةذكورة  

 أعالم.  

 صديق على االتفاقية؟  هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل الت

 ال

 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعاتكم المتعلقة بالموضوع؟ 

 نعم 

 يرجى بيان النصو  التي تم فيها االسترشاد.)نعم(،  * في حالة امجابة ب

( المةادة  10( المةادة )9( المةادة )8( المةادة )7( المةادة )13( المةادة )5( المةادة )2ن  كةل من المةادة )

( موضةوع إيجاد كادر للسةالمة والصةحة المهنية وبصةفة الضةابطة العدلية جميعهم تم تضةمينهم  12)

 في قانون العمل وتطبيقه على الواقع مثل إنشاء معهد للسالمة والصحة المهنية.  

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

 نعم

 يرجى تحديد نوع الدعم الفني المطلوب. )نعم(  * في حالة امجابة ب

 من خالل عقد الدورات ألصحاب العالقة بامتفاقية وفي إجراءات التصديق. 

ــحاب األعمال وال ــيق مع منظمات أصـ ــيا مع ما  هل تم التنسـ عمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشـ

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

 نعم
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 يرجى بيان رأي المنظمات التي تم التنسيق معها.)نعم(،  * في حالة امجابة ب

 امتحاد العام لنقابات العمال -

 غرفة صناعة األردن -

 الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير:   ❖

 الدائرة القانونية  /وزارة العمل 

 7/12/2020التاريخ:  ❖

 Ghadeeromar1979@hotmail.com           :البريد اإللكتروني ❖

                                             khetam.abutahoun@mol.gov.jo 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 أخذ العلم بما جاء في التقرير، وتأمل اللجنة إتخاذ امجراءات الالزمة للعر  على السلطة المختصة بالتصديق.  

 

 . دولة اإلمارات العربية المتحدة2     

 

 الُمصادق عليهاغير  اإلتفاقيات  

 بشأن تحديد وحماية األجور 1983( لسنة  15اإلتفاقية العربية رقم )  

  – 1983( لسنة   15وصل مكتب العمل العربي من دولة اممارات العربية المتحدة تقرير حول امتفاقية العربية رقم ) 

   وجاء في  ذا الرد ما يلي:

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

 نعم  ✓

 ال

 الموقرة؟ . من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم  2

تم رفع نسخة من امتفاقية الى مجل  الوزراء مبداء الرأي الفني بشأنها قبل احالتها الى المجل  األعلى لالتحاد،  

 كونه السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات والمعا دات الدولية.

 . ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ 3

 أخذ العلم  ✓

 إرجاء التصديق ✓

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

 نعم  ✓

 يرجى تحديد  ذم الصعوبات.  )نعم(،  * في حالة امجابة ب

mailto:Ghadeeromar1979@hotmail.com
mailto:khetam.abutahoun@mol.gov.jo
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 توجد صعوبة في التصديق على االتفاقية نظرا لعدم توفر التغطية التشريعية الالزمة بموجب نصو  القانون الوطني.  

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

 الخ(؟  

 نعم

 ال ✓

. 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

 يرجى توضيح  ذم امجراءات.)نعم(،  * في حالة امجابة ب

بالتشريعات  ومقارنتهةةةةةةةا  لدراساتها  والدولية  العربية  االتفاقيات  كافة  بمراجعة  والتوطين  البشرية  الموارد  وزارة  تقوم 

المجل  االعلى لالتحاد  الوطنية، تمهيدا لرفع االتفاقيات التي يمكن التصديق عليها بعد إطالع مجل  الوزراء عليها الى  

 بأسباب اقتراح التصديق أو عدم التصديق. مشفوعة 

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

 نعم  ✓

 يرجى بيان النصو  التي تم فيها االسترشاد.)نعم(،  * في حالة امجابة ب

  1980( لعام  8حكام عامة من القانون االتحادي رقم ): نعم، يوجد تشةةةريع حيث ن  الباب األول تعريف وأأوالً 

 ما يلي:

 تعاريف  -أ 

 ( 1مادة )

 و كل ما يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل سواء كان نقداً أو عينا مما يدفع سنوياً أو شهرياً أو  األجـر: 

 بصورة عموالت. أسبوعيا أو يومياً أو على أسا  الساعة أو القطعة أو تبعا لإلنتات أو  

ويشمل األجر عالوة غالء المعيشة كما يشمل األجر كل منحة تعطى للعامل جزاء أمانته أو كفاءته إذا كانت  ذم  

المبالغ مقررة في عقود العمل أو في نظام العمل الداخلي للمنشأة، أو جرل العرف أو التعامل بمنحها حتى أصبح  

  تبرعاً.عمال المنشأة يعتبرونها جزءاً من األجر ال
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 و األجر الذي ين  عليه عقد العمل في أثناء سريانه بين الطرفين وال تدخل ضمن  ذا األجر  األجر األساسي: 

 البدالت أيا كان نوعها. 

 بشأن األجور ما يلي:  1980( لعام 8أشار الفصل الرابع من القانون االتحادي رقم ) •

 ( 55مادة )

 وفي مكانه بالعملةة الوطنيةة المتداولةة قانةوناً. تؤدل األجةور في أحد أيام العمةل 

 ( 56المادة )

العمال المعينون بأجر سنوي أو شهري تؤدل أجور م مرة على األقل في كل شهر وجميع العمال ااخرين تؤدل  

 أجور م مرة كل أسبوعين على األقل.

 ( 57مادة )

م بالقطعة على أسا  متوسط ما تناوله العامل في  يحسب األجر اليومي بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجور 

 أيام العمل الفعلية خالل ستة الشهور السابقة على انتهاء الخدمة. 

 ( 58مادة )

ال يجوز إثبات الوفاء للعمال باألجر المستحق لهم أيا كانت قيمته أو طبيعته إال بالكتابة أو امقرار أو اليمين.  

 خالف ذلك ولو كان سابقاً على العمل بهذا القانون. ويعتبر باطالً كل اتفاق على 

 ( 59مادة )

 ال يجوز إلزام العامل شراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل.

 ( 60مادة )

 - ال يجوز اقتطاع أي مبلغ من اجر العامل لقاء حقوق خاصة إال في الحاالت ااتية: 

دفعت إلى العامل زيادة على حقه بشرط إال يجاوز ما يقتطع من األجر  استرداد السلف أو المبالغ التي  - أ

 في  ذم الحالة عشرة في المائة من األجر الدوري للعامل.

 األقساط التي يجب قانونا على العمال دفعها من أجور م كأنظمة الضمان االجتماعي  -ب

 والتأمينات.  

 لمستحقة للصندوق.اشتراكات العامل في صندوق االدخار أو السلف ا -ت

 أقساط أي مشروع اجتماعي أو أية مزايا أو خدمات أخرل يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها دائرة العمل.

 الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها.  -م 

جر المسةتحق للعامل. كل دين يسةتوفي تنفيذاً لحكم قضةائي على أال يزيد ما يقتطع تنفيذاً للحكم على ربع األ -و

وإذا تعددت الديون أو تعدد الدائنون اعتبر حد ا األعلى نصةةةف األجر، وتقسةةةم المبالغ المطلوب حجز ا بين  

 مستحقيها قسمة غرماء بعد دفع دين النفقة الشرعية بنسبة ربع األجر.
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 ( 61مادة )

منتجات أو مواد مملوكة لصةةةةاحب العمل أو إذا تسةةةةبب العامل في فقد أو إتالف أو تدمير أدوات أو أالت أو  

كانت في عهدة  ذا األخير وكان ذلك ناشةةةئاً عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صةةةاحب العمل، فلصةةةاحب  

العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ الالزم مصةةالحها أو معادة الوضةةع إلى ما كان عليه على أال يزيد ما  

سةةةة أيام كل شةةةهر ولصةةةاحب العمل أن يطلب من المحكمة المختصةةةة عن يقتطع لهذا الغر  على أجر خم

 طريق دائرة العمل المختصة السماح له باقتطاع أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال أو مورد أخر.

 ( 62مادة )

ال يجوز لصةةاحب العمل أن ينقل عامالً باألجر الشةةهري بغير رضةةاء كتابي منه إلى سةةلك عمال المياومة أو 

 الذين يتقاضون أجور م باألسبوع أو الساعة أو القطعة.العمال 

 ( 63مادة )

يحدد مرسةةوم اتحادي بناء على اقتراح وزير العمل والشةةئون االجتماعية وموافقة مجل  الوزراء الحد األدنى  

 لألجور ونسبة عالوة غالء المعيشة وذلك بصفة عامة أو بالنسبة إلى منطقة معينة أو مهنة معينة. 

اسةةتطالع رأي السةةلطات المختصةةة    ويقدم الوزير اقتراحه بتحديد أو بإعادة النظر في الحد األدنى لألجور بعد

والهيئات المهنية لكل من أصةةحاب العمل والعمال إذا وجدت واسةةتناداً إلى الدراسةةات وجداول تقلبات أسةةعار  

تكلفة المعيشةةة التي تضةةعها الجهات المختصةةة في الدولة بحيث تكون تلك الحدود الدنيا كافية مشةةباع حاجات  

 ة.العامل األساسية وضمان أسباب المعيش

 ( 64مادة )

تصبح الحدود الدنيا لألجور أو تعديالتها نافذة اعتباراً من تاريخ نشر المرسوم المحدد لها في الجريدة  

 الرسمية. 

 ً  في شأن حماية األجور:  2016( لعام  937: القرار الوزاري رقم )ثانيا

 ( 1مادة )

العاملين بها في تاريخ اسةةتحقاقها من خالل  يتعين على جميع المنشةة،ت، المسةةجلة لدل الوزارة، سةةداد أجور   . أ

نظام حماية األجور أو أية أنظمة أخرل تقرر في  ذا الشأن، ويكون أجر العامل مستحقاً بدءاً من اليوم التالي  

النتهاء المدة المحدد على أسةةاسةةها األجر في العقد، وإذا لم تكن  ذم المدة محددة في العقد يتعين سةةداد أجرم  

 كل أسبوعين مرة على األقل

يعتبر صةاحب العمل متأخراً في سةداد األجر ما لم يقم بسةدادم خالل العشةرة أيام األولى من تاريخ االسةتحقاق،   .ب

ويُعتبر متوقفًا عن السةةةةداد األجر إذا لم يبادر إلى سةةةةدادم خالل أشةةةةهر من تاريخ االسةةةةتحقاق، ما لم يكن  

 منصوصاً في العقد على مدة أقل.

 ديم كافة ما يطلب منها مثبات سداد  ذم األجور.على جميع المنش،ت تق .  
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 ( 2مادة )

في حالة تيقن الوزارة من تأخير المنشةةأة، التي لديها مائة عامل فأكثر، في سةةداد األجر لمدة عشةةرة أيام من  -1

 تاريخ االستحقاق، يتم اتخاذ امجراءات ااتية:

اليوم السةةاد  عشةةر من تاريخ التأخير في إنذار المنشةةأة بأنه سةةوف يتم وقف منحها أية تصةةاريح بدءاً من  ( أ)

 .السداد

 بداًء من اليوم الساد  عشر يتم وقف المنشأة محل المخالفة، مع امنذار بأنه:  (ب)

 :أوالً: في حال استمرار المنشأة في التوقف عن السداد حتى نهاية الشهر سوف يتم بدءاً الشهر التالي

التخاذ كافة الشةةؤون التحفظية والعقابية تجام المتسةةبب في إبالغ الجهات القضةةائية وأية جهات أخرل معنية  -

 التأخير،

،  2013( لسةةنة 703مد نطاق وقف المنشةة،ت إلى باقي منشةة،ت صةةاحب العمل طبقاً للقرار الوزاري رقم ) -

 المشار إليه، دون االلتزام بمدد وإجراءات امنذارات الواردة فيه.

 صاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة.حظر فتح سجل بأية منش،ت جديدة لدل الوزارة ل -

 اتخاذ امجراءات الالزمة لغايات: تسييل خطاب الضمان. -

 تنزيل فئة المنشأة إلى الفئة الثالثة من فئات التصنيف. -

 تمكين العمال من االنتقال إلى صاحب عمل أخر. -

يوماً من تاريخ اسةتحقاق األجر، يتم توقيع  ثانياً: في حال اسةتمرار المنشةأة في التوقف عن السةداد حتى نهاية سةتين  

 الغرامات امدارية على المنشأة بامضافة لما  و منصو  عليه في البند أواًل من  ذم المادة.

)ت(: الحظر الذي يتم في حالة التأخير يتم رفعه فور السةةةةداد، أما الحظر الذي يتم في حال التوقف عن السةةةةداد  

األجور التي توقفت المنشةةةأة عن سةةةداد ا، وكلما تكرر التوقف في السةةةداد   فيسةةةتمر لمدة شةةةهرين بعد سةةةداد كل

 .تتضاعف مدة استمرار الحظر بعد سداد األجور

 في حالة تيقن الوزارة من تأخير أو توقف المنشأة التي لديها أقل من مائة عامل، عن    -2

ا لم يكن التوقف عن السةداد قد تكرر منا أكثر  سةداد األجر، يسةتمر العمل باألنظمة المعمول بها حالياً في الوزارة م

 ( من  ذم المادة.1من مرة خالل العام الواحد، ففي  ذم الحالة يتم التعامل معها طبقًا لما جاء في البند )

 ( 3مادة )

يتم وقف تعامل الوزارة مع المنشة،ت التي لم تشةترك في نظام حماية األجور، حتى تاريخ العمل بهذا القرار، ويتم  

ويتعين في جميع حاالت وقف التعامل، أال   .قف التعامل مع أصةةةحاب  ذم المنشةةة،ت لحين اشةةةتراكها في النظام و

 .يترتب عليها امضرار بحقوق العاملين فيها
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 ( 4مادة )

الوزاري رقم  يُنشةر  ذا القرار في الجريدة الرسةمية، ويُعمل به اعتباًرا من اليوم التالي لتاريخ نُشةرم ويُلغى القرار  

أي حكم يخةالف أو    –في نطةاق تطبيق  ةذا القرار    –، في ِان حمةايةة األجور، كمةا يُلغى  2009( لسةةةةةنةة  788)

 يتعار  مع ما جاء به من أحكام.

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ . ه9

 ال ✓

منظمات أصــحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشــيا مع ما . هل تم التنســيق مع 10

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

 نعم ✓

 يرجى بيان رأي المنظمات التي تم التنسيق معها.)نعم(،  * في حالة امجابة ب

نسةةخة من التقرير إلى كل من ممثلي منظمة أصةةحاب االعمال )اتحاد    عند إعداد تقارير الرد على االتفاقيات، يتم إرسةةال

غرف التجارة والصةةناعة بدولة االمارات العربية المتحدة(، ومنظمة العمال )جمعية التنسةةيق للجمعيات المهنية العاملة في 

  - إن وجدت–الحظاتهم  الدولة( مع طلب موافاتنا بمالحظاتهم بشةةأن التقرير المرفق، وسةةوف نوافي المنظمة بنسةةخة عن م

 بمجرد استالمها.

 الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير:   ❖

 وزارة الموارد البشرية والتوطين / إدارة المنظمات الدولية

 11/2020/ 16التاريخ:  ❖

 IOD@mohre.gov.ae: البريد اإللكتروني ❖

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

أخذ العلم بما جاء في التقرير، وتأمل اللجنة إستكمال امجراءات الالزمة للعر  على السلطة المختصة بالتصديق  

 المجل  األعلى لإلتحاد.  

 * * * 

 

 . مملكة البحرين 3     

 

 الُمصادق عليهاغير  اإلتفاقيات  

 "معدلة" بشأن تنقل األيدي العاملة  1975( لسنة  4اإلتفاقية العربية رقم )  
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وجاء في  ذا الرد   – 1975( لسنة  4وصل مكتب العمل العربي من مملكة البحرين تقرير حول امتفاقية العربية رقم ) 

  ما يلي:

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

 نعم

 من هي الجهة المختصة بالتصديق؟ .2

مملكة البحرين والممارسات المتبعة على المستول الوطني، فإن مجل  الوزراء الموقر  و السلطة وفقاً لما يشير إليه دستور  

 المعنية بالتصديق إلى جانب مجلسي الشورل والنواب. 

 ما هو االجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ .3

 إرجاء التصديق. 

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

 توجد أية صعوبات تشريعية حالياً. ال 

 هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقية حتى اآلن )سياسية، اقتصادية، اجتماعية.. الخ(؟ .5

التوجد، خاصة مع التعديالت األخيرة التي أستحدثها المشرع البحريني على مواد قانون العمل في القطاع األ لي التي أكدت 

 لتمييز بسبب الجن  او االصل او اللغة او الدين او العقيدة. صراحةً على عدم ا 

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

من   تُراجع التشريعات الوطنية بصورة دائمة لتواكب المستجدات على المستول األقليمي والدولي وخاصة تلك التي تعزز

 المساواة، والعمل على زيادة المكتسبات للعمال بما ال يخل مصلحة صاحب العمل. 

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

يعمل المشرع البحريني بصورة مستمرة على تطوير التشريعات الوطنية لتتواكب مع المستجدات االقليمية والدولية في كافة 

بالشأن المجاالت، و المعنية  التشريعية والمعايير الموضوعة من قبل المنظمات االقليمية والدولية  يتم االستعانة باالدوات 

العمالي، إذ يتم االسترشاد بما ورد فيها من مبادئ. وتتناول التشريعات الوطنية المعنية بتنظيم العالقة بين صاحب العمل 

 ذم االتفاقية محل البحث. والعامل، الكثير من االجراءات الواردة في  

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

أشرنا في معر  ردنا، بأن جميع التشريعات الوطنية في مجال العمل تحظر التمييز بين األفراد، إذ يعامل الجميع على 

ووافدين، أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، وال أسا  المساواة في الكرامة امنسانية، ويتساول الجميع، مواطنين 

 تمييز بينهم في ذلك بسبب الجن  أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو االنتماء.

وتطبق مواد قانون العمل في القطاع األ لي، والتشريعات الوطنية االخرل على الكوادر العاملة في سوق العمل، العربية، 

والوطنية على حد سواء، إذ يكفل لهم القانون الحقوق األساسية في العمل من المساواة وحماية األجور، وتنظيم  واألجنبية،  
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فترات الراحة، والصحة والسالمة في مواقع العمل وغير ا. كما يحق للعمالة غير الوطنية ممارسة أنشطتها النقابية تحت 

 سوق العمل على ضمان سالمة وقانوينة تصريح العمل.  مظلة قانون النقابات العمالية. وتعمل  يئة تنظيم 

ويحق للعامل المتعاقد )عربي الجنسية او من اي جنسية اخرل(، استقدام أسرته واالستفادة من جميع الخدمات التي توفر ا 

الت وعقد  االجتماعية  النوادي  انشاء  للجاليات  ويحق  كما  وغير ا،  وترفيهية  وتعليمية  صحية  خدمات  من  جمعات البالد 

واالحتفاالت وممارسة الشعائر الدينية بحرية، وذلك وفق الشروط والضوابط المنظمة لها وبما ال يتعار  مع العادات 

 والتقاليد واالعراف. 

 هل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ .9

ودعمها الفني لتعزيز جهود الوزارة لدل السلطة التشريعية المعنية للتصديق   تقدر مملكة البحرين اتاحة المنظمة خبراتها

 على  ذم االتفاقية، وسيتم طلب  ذم المساندة حال الحاجة لها.

هل تم التنسيق مع منظمات اصحاب االعمال والعمال في بلدكم حين اعدادكم لهذا التقرير، تمشياً مع ما تقضيه   .10

 ت وتوصيات العمل العربية؟( من نظام اتفاقيا 17المادة )

تتواصل وزارة العمل والتنمية االجتماعية مع طرفي االنتات )أصحاب العمل والعمال(، بصورة مستمرة من خالل اللقاءات  

 الدورية واالجتماعات الثالثية، ويتم خاللها مناقشة الموضوعات المستجدة في سوق العمل بما يخدم صالح طرفي العالقة. 

 ة تزود طرفي االنتات بنسخة عن التقارير التي تعد ا بشأن تطبيق اتفاقيات العمل العربية.كما ان الوزار

 إدارة االتصال الجهة االدارية التي تولت اعداد هذا التقرير: 

 10/09/2020 التاريخ: 

 ir@mlsd@gov.bh البريد االلكتروني: 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

أخذ العلم بما جاء في التقرير، وتأمل اللجنة مواصلة امجراءات الهادفة للتصديق على امتفاقية خاصة أنه وفقاً للرد ال  

  توجد صعوبات تشريعية أو غير ا تحول دون  ذا التصديق. 

 * * * 

 

 . الجمهورية التونسية 4     

 

 اإلتفاقيات غير الُمصادق عليها

 بشأن بيئة العمل 1981( لسنة  13اإلتفاقية العربية رقم )  

 وجاء في   – 1981( لسنة  13وصل مكتب العمل العربي من الجمهورية التونسية تقرير حول امتفاقية العربية رقم ) 

 

mailto:ir@mlsd@gov.bh
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    ذا الرد ما يلي:

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

 نعم  □

 . من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ 2

 السلطة التشريعية )مجل  نواب الشعب(.

 . 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  □

 يرجى تحديد  ذم الصعوبات.  )نعم(،  * في حالة امجابة ب

تةوجةد اختةالفةات بين التشةريع التةونسةي و أحكةام  ةذم االتفةاقية و تتمثل بالخصو  في أنة المادة األولى من  ذم  

االتفاقية توجب على كل دولة مصادقة عليها وضع مقايي  خاصة بها للحدود القصةول للعةوامل المؤثةرة فةي بيئة العمل ،  

تشريع الةتونسي و إن ضبط حدود قصول لبع  العةوامل المةؤثةرة فةةي بيئة الةعمل كالتهةوئة والضةجيج واألشعةة غير أنة ال 

الةمبيةنة العمةل  بيئةة  فةي  الةمؤثةةرة  الةعةوامل  من  للةعةديد  القصةول  الحةدود  فةإنة   ، الةمةادة     المةؤينة  من  فةي  الةخةامسة 

و االرتجات والضغط الجوي والغبارغير محدةدة في التشريع التونسي. بامضافة   لرطوبةا  و كدرجة الحةرارة     االتفةاقية

إلى عدم وجود معايير وطنية مضبوطة بنصو  تشريعية تضبط حدود العوامل الطبيعية الفيزيائية المسموح بها في أماكن 

 وبيئة العمل، و و ما يتعار  مع أحكام المادة الخامسة من  ذم االتفاقية.

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

 الخ(؟  

 ال □

 يرجى تحديد  ذم الصعوبات.)نعم(،  * في حالة امجابة ب

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

 مستقبال؟  
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 نعم □

 يرجى تقديم  ذم التصورات.)نعم(،  * في حالة امجابة ب

استرشادا بأحكام المادة العمل على مزيد التنسيق بين الوزارات و الهياكل المختصة ذات العالقة بصحة و بيئة العمل،     -

 الثالثة من االتفاقية. 

دعم التكوين المستمر لفائدة امطارات المعنية بحماية بيئة العمل خاصة في مجال قي  العوامل الطبيعية الفيزيائية و   -

 ذلك إسترشادا بأحكام المادة الحادية عشر من االتفاقية. 

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

 نعم □

 يرجى توضيح  ذم امجراءات.)نعم(،  * في حالة امجابة ب

ن معايير تحدد العوامل     تعمل مصةةالح وزارة الشةةؤون االجتماعية على إعداد مشةةاريع نصةةو  قانونية تتضةةمة

 العمل كامنارة والضجيج  واستعمال التيار الكهربائي.الطبيعية الفيزيائية المسموح بها في أماكن 

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

 نعم  □

 يرجى بيان النصو  التي تم فيها االسترشاد.)نعم(،  * في حالة امجابة ب

التي توجب على كل دولة حماية و تحسين بيئة العمل    13استرشادا بأحكام المادة األولى ) الفقرة أ ( من االتفاقية رقم 

لسنة   62) المضاف بالقانون عدد    2-152و جعل محيطه أكثر إنسانية ومالئمة للقدرات البشرية للعاملين ، أوجب الفصل  

جلة الشغل(، علةى كةلة مؤجةر أن يتةخذ التةدابير الالةزمة والمنةاسبة لحماية المنقح لم  1996جويلية    15المؤرخ في    1996

ال ووقةايتهم من المخةاطر المهنية ويتعيةن عليه بالخصو  القيام بما يلي   العمة

 السهر على صحة العمال في أماكن العمل ،  -         

 توفير ظروف و بيئة عمل مالئمة ،  -         

ال من مخاطر ااالت و المعدةات و المواد المستعملة . حماي -           ة العمة

والمتعلق بالتعوي  عن األضةةةةرار الحاصةةةةلة    1994فيفري    21المؤرخ في   1994لسةةةةنة    28كما خول القانون عدد  

برامج الوقاية  بسةبب  حوادث  الشةغل  واألمرا   المهنية          للصةندوق الوطني  للتأمين على المر   المشةاركة في 

من األخطار المهنية وإسةناد منح االسةتثمار والقرو  لتمويل مشةاريع الصةحة والسةالمة المهنية وتحسةين ظروف العمل،  

كما أحدث منظومة التخفي  في نسةةب االشةةتراكات والترفيع فيها بحسةةب ما يوفرم صةةاحب العمل من أسةةباب الوقاية من 

 األخطار المهنية.
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إحداث لجنة الصةحة    161المة المهنية داخل المؤسةسةة ، أوجبت مجلة الشةغل في فصةلهاو للنهو  بالصةحة والسة

والسةالمة المهنية تضةمة رئي  المؤسةسةة أو من ينوبه  وممثلين عن العمةةةةةةال وطبيب الشةغل التةةةةةةابع للمؤسةسةة أو المشرف  

 عليها والمسؤول عن السالمة بالمؤسسة أو المشرف عليها .

 بالخصو  في :  و تتمثل مهمة  ذم اللجنة 

 إعداد مشاريع النظم و التعليمات المتعلقة بالصحة و السالمة المهنية داخل المؤسسة،   -

 القيةام باألعمةال المتعلقة بامعالم و التوعية و التكوين في مجال الصحة والسالمة المهنية   -

 إنجاز البرامج المعتمدة ،اقةتراح برامج الوقاية من األخطار المهنية داخل المؤسسة و متابعة  -

 إجةراء األبحاث بمناسبة كل حادث شغل خطير أو مر  مهني و اقتراح التدابير الالزمة للسيطرة على أسبابه . -

و فيما يتعلق  بمراقبة تطبيق تشريع الشغل فةةةي مجال الصحة و السةةةالمة المهنية ، فإنة  ذم المهمة موكولة في 

جهاز تفقد طب الشغل اللذان يسهران على مراقبة تطبيق النصو  التشةةةريعية و الترتيبية  تون  إلى جهةةةاز تفقد الشغل و 

في مجةةةةال الصحة و السالمة المهنية. ويعمل  ذان الجهازان في كنف التكةةةةامل و بتنسيق محكم لفر  احتةةةةرام القواعد  

 . المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية بما في ذلك القواعد التي تخ  بيئة العمل

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

 نعم □

 ال □

 يرجى تحديد نوع الدعم الفني المطلوب. )نعم(  * في حالة امجابة ب

 العمل.دعم يتعلق بكيفية إعداد معايير تحدد العوامل الطبيعية الفيزيائية المسموح بها في أماكن وبيئة  -

دعم تكوين االطارات الفنية المتخصصة في حماية بيئة العمل خاصة في مجال قي  العوامل الطبيعية   -

 الفيزيائية. 

. هل تم التنســيق مع منظمات أصــحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشــيا مع ما 10

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

 نعم □

 يرجى بيان رأي المنظمات التي تم التنسيق معها.)نعم(،  * في حالة امجابة ب

إلى   - التقرير  تم توجيه نسخة من  ذا  العربية  العمل  اتفاقيات و توصيةات  نظام  السابعة عشرة من  المادة  بأحكام  عمال 

ال التالية   منظمات أصحاب األعمال و العمة

 االتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية ،   -         

 د البحري ، االتحاد التونسي للفالحة و الصي   -         
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 االتحاد العام التونسي للشغل .   -         

 إال أنه لم نتوصةل إلى حدود التاريخ المشار إليه أدنام بردود م في الغر . 

االدارة العامة لتشريع الشغل والمفاوضة الجماعية الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير:  ❖

 واألجور

 10/2020/ 27التاريخ:  ❖

 medali.zammouri@social.gov.tn : البريداإللكتروني  ❖

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

أخذ العلم بما جاء في التقرير، وتأمل اللجنة إتخاذ امجراءات الالزمة للتغلب على الصعوبات التي تحول دون التصديق  -

 على امتفاقية. 

 * * * 

 

 الجزائرية الديمقراطية الشعبية  . الجمهورية 5   

 

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها 

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

( لسنة    7وصل مكتب العمل العربي من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تقرير حول امتفاقية العربية رقم ) 

  ما يلي:وجاء في  ذا الرد   – 1977

 القسم األول

 بيانات عامة 

بشـــأن    1977( لســـنة  7يرجى بيان النص التشـــريعي الذي صـــدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقية العربية رقم )

 السالمة والصحة المهنية.

، يتضمن التصديق على 2005غشت سنة    14الموافق    1426رجب عام    9المؤرخ في    280-05المرسوم الرئاسي رقم  

 . 1977بشأن السالمة والصحة المهنية، المعتمدة بامسكندرية في مار  سنة   7امتفاقية العربية رقم 

 

يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصــوص التشــريعية الســارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقية، وأن أمكن التعرض للتطبيق  

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

، يتضةةةمن التعديل  2016مار  سةةةنة  6 الموافق 1437 جمادل األولى عام  26 مؤرخ في 01-16 القانون رقم  -

 الدستوري.
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 .، يتعلق بالصحة2018يوليو سنة   2الموافق    1439شوال عام   18مؤرخ في   11  -18القانون رقم  -

 .يتعلق بعالقات العمل  1990أبريل سنة    21الموافق    1410رمضان عام  26المؤرخ في   11-90القانون رقم  -

يتعلق بالوقاية الصحية    1988يناير سنة   26الموافق    1408جمادل الثانية عام  7المؤرخ في   07-88القانون رقم   -

 .واألمن وطب العمل

عمةل  يتعلق بحوادث ال  1983يوليو سةةةةةنةة    2الموافق    1403رمضةةةةةان عةام    21المؤرخ في    13-83القةانون رقم    -

 .واألمرا  المهنية

، يتعلق بةالتةأمينةات  1983يوليو سةةةةةنةة    2الموافق    1403رمضةةةةةان عةام    21المؤرخ في    11-83القةانون رقم    -

 .امجتماعية، المعدل والمتمم 

المتعلق بالتزامات المكلفين في   1983يوليو سةنة   2الموافق    1403رمضةان عام   21المؤرخ   14-83القانون رقم  -

 .جتماعيمجال الضمان ام

يحدد شةةةةروط   1986نوفمبر سةةةةنة   11الموافق    1407ربيع األول عام  9المؤرخ في   276-86المرسةةةةوم رقم   -

 .توظيف المستخدمين األجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية

 بالوقاية ، والمتعلق2004سةةنة  ديسةةمبر   25 الموافق 1425 عام  ذي القعدة  13المؤرخ في   20-04القانون رقم  -

 .المستدامة التنمية إطار في الكوارث وتسيير الكبرل األخطار من

، يضةةبط  2006مايو سةةنة    31الموافق    1427جمادل األولى عام   4المؤرخ في   198-06المرسةةوم التنفيذي رقم  -

 .التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة

، المتعلق بالتدابير  2005يناير سنة    8الموافق    1425ذي القعدة عام    27المؤرخ في    12- 05التنفيذي رقم  المرسوم    -

 الخاصة بالوقاية الصحية واألمن المطبقة في قطاعات البناء واألشغال العمومية والري. 

حية واألمن في  ، يتعلق بمخطط الوقاية الص 2008يوليو سنة    26الموافق    1429رجب عام    22قرار مؤرخ في    -

 نشاطات البناء واألشغال العمومية والري. 

، يتعلق بالتصريح بفتح ورشة في نشاطات  2008يوليو سنة    26الموافق    1429رجب عام    22قرار مؤرخ في    -

 البناء واألشغال العمومية والري.

، يتعلق بحماية البيئة  2003يوليو سنة   19الموافق  1424جمادل االولى عام   19المؤرخ في   10- 03القانون رقم    -

 في اطار التنمية المستدامة. 

، يحدد مجال تطبيق ومحتول وكيفيات المصادقة  2007مايو سنة    19مؤرخ في    145- 07المرسوم التنفيذي رقم    -

 على دراسة وموجز التأثير على البيئة. 

لق بتأسي  محيط لحماية يتع 1984مايو سنة    12الموافق  1404شعبان عام    11مؤرخ في    105- 84مرسوم رقم    -

 المنش،ت والهياكل االساسية. 
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يتعلق بالتهيئة    1990الموافق اول ديسمبر سنة    1411جمادل االولى عام    14المؤرخ في    29-90القانون رقم    -

 والتعمير. 

، يعدل ويتمم القانون  2004غشت سنة    14الموافق    1425جمادل الثانية عام    27مؤرخ في    05-04القانون رقم    -

 السالف الذكر.  29-90قم ر

 القيم يضبط ،2006سنة   أبريل 19 الموافق 1427 عام  األول  ربيع 20 في مؤرخ 141 - 06 رقم  تنفيذي مرسوم   -

 السائلة. الصناعية للمصبات القصول

 عاث انب ينظم ، 2006سنة   أبريل 15 الموافق  1427 عام األول  ربيع  16 في مؤرخ 138 - 06 رقم  تنفيذي  مرسوم  -

 مراقبتها.  فيها تتم التي الشروط وكذا الجو في الصلبة أو السائلة والجزيئات والبخار والدخان الغاز

 القصول  القيم  يضبط ،2006سنة   يناير 7 الموافق 1426 عام  الحجة ذي 7 في  مؤرخ 02 - 06 رقم  تنفيذي مرسوم   -

 .جوي تلوث حالة في الهواء نوعية وأ داف امنذار ومستويات

بالقواعد التقنية ، يتعلق  1999يونيو سنة    15الموافق    1420قرار وزاري مشترك مؤرخ في اول ربيع االول عام    -

 التي يجب ان تحترمها المؤسسات التي تقوم بنشاطات عزل ونزع مادة االمينات. 

، ينظم انبعاث 2006ابريل سنة    15الموافق    1427ربيع االول عام    16مؤرخ في    138-06مرسوم تنفيذي رقم    -

 الشروط التي تتم فيها مراقبتها. الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة او الصلبة في الجو وكذا 

يتعلق    1991يناير سنة    19الموافق    1411رجب عام    3مؤرخ في    05المؤرخ في    05- 91المرسوم التنفيذي رقم    -

 .بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة واألمن في أماكن العمل

، والمتعلق  2005أبريل سنة    11الموافق    1426عام  ربيع األول    2المؤرخ في    117- 05المرسوم الرئاسي رقم    -

 .بتدابير الحماية من امشعاعات المؤينة

، والمتعلق بالقواعد  2005يناير سنة    8الموافق    1425ذي القعدة عام    27المؤرخ في    08-05المرسوم التنفيذي رقم    -

 .ملالخاصة المطبقة على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة في وسط الع

، يتعلق باللجان  2005يناير سنة    8الموافق    1425ذي القعدة عام    27المؤرخ في    09- 05المرسوم التنفيذي رقم    -

 المتساوية األعضاء ومندوبي الوقاية الصحية واألمن.

، يحدد صالحيات  2005يناير سنة    8الموافق    1425ذي القعدة عام    27المؤرخ في    10- 05المرسوم التنفيذي رقم    -

 نة ما بين المؤسسات للوقاية الصحية واألمن وتشكيلها وتنظيمها وسير ا.لج

، يحدد شروط  2005يناير سنة    8الموافق    1425ذي القعدة عام    27المؤرخ في    11- 05المرسوم التنفيذي رقم    -

 إنشاء مصلحة الوقاية الصحية واألمن في وسط العمل وتنظيمها وسير ا وكذا صالحياتها. 

يتعلق بتنظيم    1993ماي سنة    15الموافق    1413ذي القعدة عام    23المؤرخ في    120- 93نفيذي رقم  المرسوم الت  -

 طب العمل. 

file:///C:/Users/f.boudjenoun/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Word/INTITULE_TYP1_TXT_ID671
file:///C:/Users/f.boudjenoun/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Word/INTITULE_TYP1_TXT_ID702
file:///C:/Users/f.boudjenoun/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Word/INTITULE_TYP1_TXT_ID1085
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، يتعلق بالتدابير  2005يناير سنة    8الموافق    1425ذي القعدة عام    27المؤرخ في    12- 05المرسوم التنفيذي رقم    -

 ألشغال العمومية والري. الخاصة بالوقاية الصحية واألمن المطبقة في قطاعات البناء وا

، قائمة الدفاتر 1996مار  سنة    6الموافق    1416شوال عام    17المؤرخ في    98  - 96المرسوم التنفيذي رقم    -

 والسجالت الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتوا ا.

التنفيذي رقم    - ، يحدد تشكيل  1996يونيو سنة    5الموافق    1417محرم عام    18المؤرخ في    209- 96المرسوم 

 المجل  الوطني للوقاية الصحية واألمن وطب العمل وتنظيمه وسيرم. 

يتضمن إحداث المعهد    1972يونيو سنة    7الموافق    1392ربيع الثاني عام    25المؤرخ في    29- 72األمر رقم    -

 الوطني لحفظ الصحة واألمن. 

، يتضمن  2006يونيو سنة    21الموافق    1427عام  جمادل األولى    25المؤرخ في    223-06المرسوم التنفيذي رقم    -

 إنشاء  يئة الوقاية من األخطار المهنية في نشاطات البناء واألشغال العمومية والري وصالحياتها وتنظيمها وسير ا. 

  2000غشت سنة    23الموافق    1421جمادل األولى عام    23المؤرخ في    253  -2000المرسوم التنفيذي رقم    -

 عهد الوطني للوقاية من األخطار المهنية وتنظيمه وعمله.يتضمن إنشاء الم

 ، يتعلق بمفتشية العمل. 1990فبراير سنة  6الموافق   1410رجب عام  10المؤرخ في  03-90القانون رقم   -

، يتعلق بشروط  2002ديسمبر سنة    7الموافق    1423وال عام    3المؤرخ في    427  - 02المرسوم التنفيذي رقم    -

 عمال وإعالمهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من األخطار المهنية. تنظيم تعليم ال

يرجى بيان النص التشـــريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصـــادق عليها قوة النفاذ بمجرد التصـــديق عليها مع بيان   

 مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

القانون رقم  التعديل  2016مار  سنة   6 الموافق 1437 جمادل األولى عام  26 فيمؤرخ   01-16 ين   ، يتضمن 

المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط منه على أن "   150الدستوري، من خالل أحكام المادة  

 ". المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون 

 

ــحاب األعمال والع ــيق مع منظمات أصـ ــياً مع هل تم التنسـ مال في دولتكم الموقرة حين أّعدادكم لهذا التقرير؟ وذلك تمشـ

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.17أحكام المادة )

 نعم ✓

 

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

 امتحاد العام للعمال الجزائريين. -

 ألرباب العمل الجزائريين. الكنفدرالية الوطنية  -
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 القسم الثاني 

 التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية 

 المادة األولى 

يجب أن تشمل التشريعات العربية األحكام الخاصة بالسالمة والصحة المهنية فى جميع مجاالت العمل وقطاعاته، كما 

 مل وأمرا  المهنة.يجب أن تشمل أحكاما خاصة بالتأمين على العمال من حوادث الع

 يرجى بيان ما يلي:

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

  نعم × 

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

  نعم  × 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

، يتضمن التعديل  2016مار  سنة  6 الموافق 1437 جمادل األولى عام  26 مؤرخ في 01-16 القانون رقمين   

: على أنه " ... يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية، واألمن،  2، الفقرة  69المادة    الدستوري من خالل أحكام

 والنظافة'.

  97وسط العمل وترقيتها طبق للتشريع والتنظيم المعمول بهما )المادة  وتسهر الدولة الجزائرية على حماية الصحة في  

 ، يتعلق بالصحة( 2018يوليو سنة  2الموافق  1439شوال عام  18مؤرخ في  11 -18من القانون رقم 

شوال عام    18مؤرخ في    11  -18من القانون رقم    98وتهدف الصحة في وسط العمل، السيما إلى ما يأتي )المادة  

 ، سالف الذكر(: 2018يوليو سنة    2موافق ال  1439

 والحفاظ على أعلى درجة لها، في كل المهنترقية الراحة البدنية والعقلية وامجتماعية للعمال  -

 الوقاية من كل ضرر يلحق بصحة العمال جراء ظروف عملهم،  -

 حماية العمال في شغلهم من األخطار الناتجة عن وجود عوامل مضرة بصحتهم،  -

 العمال وحمايتهم من حوادث العمل واألمرا  المهنية، وقاية  -

 تنصيب العمال في منصب عمل مالئم لقدراتهم الفيزيولوجية والنفسية وإبقائهم فيه. -

  18مؤرخ في    11  -18من القانون رقم    99ويعد طب العمل واجب على عاتق المستخدم لفائدة العامل ..." )المادة  

 ، سالف الذكر(2018نة يوليو س  2الموافق    1439شوال عام  

 1990أبريل سنة    21الموافق    1410رمضان عام    26المؤرخ في    11- 90( من القانون رقم  05ولقد جاءت المادة )

يتعلق بعالقات العمل، لتأكد في أحكامها على أنه: "يتمتع العمال بالحقوق األساسية التالية: ...، الوقاية الصحية واألمن وطب 

( من نف  القانون فبينت أنه: "يحق للعمال أيضا، في إطار عالقة العمل، ما يأتي: ...، إحترام  06ادة ) العمل، ..."، أما الم
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 السالمة البدنية والمعنوية وكرامتهم، ...". 

  1988يناير سنة    26الموافق    1408جمادل الثانية عام    7المؤرخ في    07-88ولقد جاءت أحكام القانون رقم  

( على أنه: "يتعين على 03ألمن وطب العمل، لتأكد على األحكام السابقة، حيث نصت مادته )يتعلق بالوقاية الصحية وا

 المؤسسة المستخدمة ضمان الوقاية الصحية واألمن للعمال".

( منه فجاء في أحكامها أنه: "تعتبر حماية العمال بواسطة طب العمل جزءا من السياسة الصحية  12أما المادة )

 الوطنية.

الم به العمل، يهدف طب العمل الذي تعد مهمته وقائية أساسا وعالجية،  في إطار  التشريع الجاري  المحددة في  هام 

 أحيانا، إلى: 

الترقية والحفاظ على أكبر قدر من راحة العمال البدنية والعقلية في كافة المهن، من أجل رفع مستول قدراتهم   -

 امنتاجية وامبداعية، 

األخطار التي يمكن أن تنجر عنها الحوادث أو األمرا  المهنية وكل األضرار الالحقة  حماية ووقاية العمال من   -

 بصحتهم، 

تشخي  كل العوامل التي قد تضر صحة العمال في أماكن العمل وكذا مراقبتها بهدف التقليل منها أو القضاء   -

 عليها، 

كذا تكييف العمل مع امنسان وكل إنسان  تعيين وإبقاء العمال في عمل يتماشى وقدراتهم الفيزيولوجية والنفسية و -

 مع مهمته، 

 تخفي  حاالت العجز وضمان تمديد الحياة النشيطة للعامل،  -

 تقييم مستول صحة العمال في وسط العمل،  -

الطابع   - المهنية واألمرا  ذات  األمرا   المتواصل ومداواة  بالعالت  والتكفل  للعمال  العالت امستعجالي  تنظيم 

 المهني، 

 المسا مة في حماية البيئة بالنسبة لإلنسان والطبيعة."  -

من القانون أعالم على أنه: "يعد طب العمل إلتزاما يلقى على عاتق المؤسسة المستخدمة ويجب عليها   13ونصت المادة  

 التكفل به". 

رقم   القانون  في    13  -83أما  عام    21المؤرخ  سنة    2الموافق    1403رمضان  بحوا   1983يوليو  العمل يتعلق  دث 

ه: "يهدف  ذا القانون إلى تأسي  نظام وحيد يتعلق نواألمرا  المهنية. فجاءت المادة األولى منه لتن  في أحكامها على أ

بحوادث العمل واألمرا  المهنية". وتسري أحكام  ذا القانون في مجال حوادث العمل واألمرا  المهنية التي يتعر  

  1403رمضان عام    21المؤرخ في    13  - 83من القانون رقم   2لذي ينتمي إليه. )المادة  لها العامل أيا كان قطاع النشاط ا

 ، سالف الذكر(. 1983يوليو سنة   2الموافق 
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من جهة أخرل يضمن التشريع الوطني الحق في امستفادة من التأمين بسبب المر  والعجز لكل العمال، و ذا من خالل 

، يتعلق 1983يوليو سنة    2الموافق    1403رمضان عام    21المؤرخ في    11-83( من القانون رقم  03أحكام المادة ) 

بالتأمينات امجتماعية، المعدل والمتمم، حيث نصت على: "يستفيد من أحكام  ذا القانون، كل العمال سواء أكانوا أجراء أم  

قبل تاريخ دخول  ذا القانون حيز  ملحقين باألجراء أيا كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليه، والنظام الذي كان يسري عليهم 

 التطبيق".  

 المادة الثانية 

التأمين من   المهنية، وأحكام  بالعمال الوطنيين فى تطبيق أحكام السالمة والصحة  العمال العرب  يجب مساواة جميع 

 حوادث العمل وأمرا  المهنة، وأحكام أنظمة التأ يل المهني.

 يرجى بيان ما يلي:

 عمال العرب الذين يعملون في دولتكم الموقرة بالعمال الوطنيين في تطبيق األحكام التالية: هل تساوي تشريعاتكم ال •

 ة المهنية. حالسالمة والص  •

 التأمين من حوادث العمل وأمرا  المهنة.  •

 أنظمة التأ يل المهني. •

  نعم  × 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

يعد امنتسةاب إلى النظام الوطني للضةمان امجتماعي إجباريا على كل شةخ  يمار  نشةاطا فوق التراب الجزائري  

مهما تكن جنسةةةيته، فبمجرد إنتسةةةاب العامل األجنبي إلى النظام الوطني للضةةةمان امجتماعي يكتسةةةب صةةةفة المؤمن له  

  11-90( من القانون  17مال الوطنيين، خصةوصةا أن المادة )إجتماعيا ويتمتع بنف  الحقوق والواجبات التي يتمتع بعا الع

المتعلق بعالقةات العمةل تن  على أنةه: "تعةد بةاطلةة وعةديمةة األثر كةل األحكةام المنصةةةةةو     1990أفريةل   21المؤرخ في 

ما كان نوعه  عليها في امتفاقيات أو امتفاقات الجماعية أو عقد العمل التي من شةأنها أن تؤدي إلى تمييز بين العمال، كيف

في مجال الشةةغل واألجرة أو ظروف العمل، على أسةةا  السةةن والجن  أو الوضةةعية امجتماعية، أو النسةةبية، والقرابة  

 العائلية والقناعات السياسية وامنتماء إلى نقابة أو عدم امنتماء إليها".  

بةالتةأمينةات االجتمةاعيةة في مةادتةه المتعلق    1983يوليو    2المؤرخ في    11-83وفي  ةذا امطةار ين  القةانون رقم  

( على أنه: "ينطوي وجوبا تحت التأمينات االجتماعية األشخا  الذين يشتغلون فى التراب الوطني أيا كانت جنسيتهم  06)

سةةواء اكانوا يعملون بأية صةةفة من الصةةفات وحيثما كان لصةةالح فرد أو جماعة من اصةةحاب العمل ومهما كان مبلغ أو  

أو طبيعة أو صةالحية عقد عملهم أو عالقتهم فيه". وبمقتضةى أحكام  ذم المادة فإنه يسةتفيد من أحكام    طبيعة أجر م وشةكل

المتعلق بحوادث العمةل    1983يوليو سةةةةةنةة    2الموافق    1403رمضةةةةةان عةام    21المؤرخ في    13-83القةانون رقم  

 واألمرا  المهنية، كل عامل مؤمن له إجتماعيا. 
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المتعلق بالتزامات المكلفين    1983يوليو سةةنة   2الموافق    1403رمضةةان عام  21ؤرخ  الم  14-83أما القانون رقم 

( على أنه: "ينتسةةب وجوبا إلى الضةةمان امجتماعي األشةةخا  أيا  08في مجال الضةةمان امجتماعي، فين  في مادته )

لتكوين بأية صةفة من الصةفات  كانت جنسةيتهم سةواء أكانوا يمارسةون نشةاطا مأجورا أو شةبيها به بالجزائر، أم كانوا ر ن ا

وحيثما كان لصةةالح فرد أو جماعة من أصةةحاب العمل أو أيا كان مبلغ أو طبيعة أجر م وشةةكل وطبيعة أو مدة صةةالحية  

 عقد م أو عالقة عملهم، ..." 

يحدد    1986نوفمبر سةةةنة   11الموافق    1407ربيع األول عام    9المؤرخ في   276-86وين  المرسةةةوم رقم  

لمسةةتخدمين األجانب في مصةةالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسةةسةةات والهيئات العمومية، في الفقرة  شةةروط توظيف ا

( على أنه يسةةةتفيد العمال األجانب الذين تسةةةري عليهم أحكام  ذا المرسةةةوم من الحقوق التي تخولها  06الثالثة من المادة )

زامات ذات الطابع المهني الناجمة عنها. بينما نصةت أحكام  األحكام السةارية على الوظيفة التي يشةغلونها ويخضةعون لإللت

( من نف  المرسةوم على أنه "يسةتفيد العمال األجانب في حالة مرضةهم أو إصةابتهم بحادث أو مر  يعزي إلى  16المادة )

 الخدمة من أحكام التنظيم المعمول به في  ذا المجال".  

 المادة الثالثة 

 الخاصة بالسالمة والصحة المهنية األس  الفنية الالزمة لضمان السالمة والحماية في: يجب أن تتضمن األحكام  

 اختيار موقع المنشأة.  •

 امنشاء والتشييد.  •

 الوقاية من جميع أخطار العمل. •

 يرجى بيان ما يلي:

 االشتراطات الفنية الالزمة لمراعاة أحكام المادة السابقة.  •

 اختيار موقع المنشأة:   - أ

الجزائري إختيار مواقع مناسبة مقامة المنش،ت عليها ضمانا لحماية عمال  ذم المنش،ت من أخطار البيئة  يلزم التشريع  

 المجاورة ألماكن العمل من جهة، ولحماية الجوار والبيئة العامة من األخطار التي تنجم عن  ذم المنش،ت، من جهة أخرل.

ديسمبر   25 الموافق 1425 عام  ذي القعدة  13المؤرخ في    20-04من القانون رقم    19وفي  ذا امطار تن  المادة  

 امخالل المستدامة على انه ودون التنمية إطار في الكوارث وتسيير  الكبرل األخطار من بالوقاية ، والمتعلق 2004سنة  

 في السيما الكبير،  الخطر  بسبب  باتا،  منعا البناء يمنع والتعمير، والتهيئة البناء  مجال في بها المعمول التشريعية باألحكام 

 : ااتية الخطورة  ذات المناطق

 نشيطا،  يعتبر الذي الزلزالي الصدع ذات المناطق -

 الجيولوجي،  الخطر ذات األراضي -

 امغراق قابلية مستول دون السدود أسفل الواقعة والمناطق  األودية ومجاري للفيضان، المعرضة األراضي -

 بالفيضان، 
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 تنطوي  طاقوية أو صناعية منشأة  كل أو الخطورة، ذات الصناعية والوحدات الصناعية، المناطق حماية مساحات -

 كبير،  خطر على

 .كبير خطر قطعها أو إتالفها عن ينجر قد التي الطاقة جلب أو الماء أو المحروقات قنوات امتداد  أراضي -

األشخا  والممتلكات والبيئة للخطر من جراء نشاط  ومن أجل تحديد المخاطر المباشرة أو غير المباشرة التي تعر   

المؤسسة، سواء كان السبب داخليا أو خارجيا، تهدف عملية دراسة الخطر إلى ضبط التدابير التقنية للتقلي  من إحتمال 

يذي رقم من المرسوم التنف  12وقوع الحوادث وتخفيف أثار ا وكذا تدابير التنظيم للوقاية من الحوادث وتسيير ا )المادة  

، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات 2006مايو سنة    31الموافق    1427جمادل األولى عام    4المؤرخ في    06-198

 198-06من المرسوم التنفيذي رقم    14المصنفة لحماية البيئة(. ويجب أن تتضمن دراسة الخطر العناصر ااتية )المادة  

 ، سالف الذكر(: 2006مايو سنة  31 الموافق 1427جمادل األولى عام  4المؤرخ في 

 عر  عام للمشروع،  -1

 وصف األماكن المجاورة للمشروع والمحيط الذي قد يتضرر في حالة وقوع حادث، يشمل ما يأتي: -2

التعر   -أ الفيزيائية، الجيولوجية والهيدرولوجية والمناخية والشروط الطبيعية )الطبوغرافية ومدل  المعطيات 

 للزالزل(، 

امجتماعية والثقافية: السكان والسكن ونقاط الماء واملتقاط وشغل األراضي والنشاطات    -قتصاديةالمعطيات ام-ب

 امقتصادية وطرق المواصالت أو النقل أو المجاالت المحمية.

وصف المشروع ومختلف منشأته )الموقع والحجم والقدرة والمداخل وإختيار المنهج المختار وعمل المشروع   -3

 واد الالزمة لتنفيذم ...( ...، والمنتوجات والم

تحديد جميع عوامل المخاطر الناجمة عن إستغالل كل منشأة معتبرة، يجب أن ال يضع  ذا التقييم في الحسبان   -4

 العوامل الداخلية فقط بل والعوامل الخارجية أيضا التي تتعر  لها المنطقة، 

تحدد -5 لكي  المصنفة  المؤسسة  مستول  على  والعواقب  المخاطر  بصفة    تحليل  حدوثها  الممكن  الطارئة  األحداث 

مستوفية ومنحها ترقيما يعبر عن درجة خطورتها وإحتمال وقعها بحيث يمكن تصنيفها وكذا منهج تقييم المخاطر  

 المتبع معداد دراسة الخطر، 

ا ااثار تحليل ااثار المحتملة على السكان في حالة وقوع حوادث )بما فيهم العمال داخل المؤسسة( والبيئة وكذ  -6

 امقتصادية والمالية المتوقعة، 

 كيفيات تنظيم أمن الموقع وكيفيات الوقاية من الحوادث الكبرل ونظام تسيير األمن ووسائل النجدة.  -7

 النصوص التشريعية الدالة على ذلك. 

بالوقاية من االخطار ، يتعلق  2004ديسمبر سنة   25الموافق    1425ذي القعدة عام    13مؤرخ في  20-04قانون رقم   -

 الكبرل وتسيير الكوارث في اطار التنمية المستدامة.
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، يضبط التنظيم 2006مايو سنة    31الموافق    1427جمادل األولى عام    4المؤرخ في    198- 06المرسوم التنفيذي رقم    -

 المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة. 

 اإلنشاء والتشييد:  -ب

يناير سنة    8الموافق    1425ذي القعدة عام    27المؤرخ في    12-05لمرسوم التنفيذي رقم  ( من ا 02تن  المادة )

، المتعلق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية واألمن المطبقة في قطاعات البناء واألشغال العمومية والري، على أنه 2005

المه والري، ال سيما  العمومية  واألشغال  البناء  قطاعات  مهنيي  تدابير "يجب على  إدرات  المعماريين  والمهندسين  ندسين 

الوقاية في تصميم المشاريع وتخطيطها. كما يجب عليهم أن يعملوا جا دين على أن يبعدوا عن مشاريعهم كما يمكنه أن 

التنفيذي رقم    03يقتضي إستعمال طرق أو مواد تشكل خطرا على أمن العمال وصحتهم )المادة    12-05من المرسوم 

 ، سالف الذكر(. 2005يناير سنة   8الموافق   1425ذي القعدة عام  27المؤرخ في 

وعندما تشتغل عدة مؤسسات في نف  الورشة، يجب أن ينظم تنسيق في مجال الوقاية الصحية واألمن قصد تفادي األخطار 

يتم التنسيق سواء أثناء الناجمة عن تدخالتها المتعاقبة أو المتزامنة، وامحتياط عند الضرورة مستعمال وسائل مشتركة. و

ذي   27المؤرخ في    12-05من المرسوم التنفيذي رقم    04تصور المشروع ودراسته وإعدادم أو خالل امنجاز. )المادة  

 ، سالف الذكر(.2005يناير سنة   8الموافق  1425القعدة عام 

ذي القعدة    27المؤرخ في    12- 05( من المرسوم التنفيذي رقم  05كما ألزم المشرع الجزائري من خالل أحكام المادة )

( أيام من تاريخ  10، سالف الذكر، صاحب المشروع أن يصرح قبل عشرة ) 2005يناير سنة    8الموافق    1425عام  

( عمال خالل مدة تفوق األسبوع إلى الصندوق الوطني للتأمينات امجتماعية وكذا  09إفتتاح ورشة تشغل على األقل تسعة )

 ة من األخطار المهنية في قطاعات البناء واألشغال العمومية والري وإلى مفتشية العمل.الهيئة المكلفة بالوقاي

ويجب على المؤسسات المدعوة للعمل في كل  يئة مستخدمة تابعة لقطاعات البناء واألشغال العمومية والري والنشاطات 

اسة والبناء والتركيب والهدم والصيانة والترميم  الملحقة بها التي يقوم فيها العمال، ولو بصفة عرضية، السيما بأشغال الدر

والتنظيف، أن تسلم صاحب المشروع مخططا للوقاية الصحية واألمن قبل أي تدخل في  ذم الورشات. ويجب أن يعر  

  ذا المخطط أيضا بصفة مسبقة على ممثلي العمال في المؤسسات المعنية قصد إبداء الرأي فيه.

واألمن وثيقة تبين، بصورة مفصلة، بالنسبة إلى كل األشغال التي تنجز ا المؤسسة مباشرة    ويعدد مخطط الوقاية الصحية

 أو عن طريق المناولة ما يأتي:

التدابير المقررة في طور تصور المشروع أو في مختلف مراحل تنفيذم لضمان أمن العمال بالنظر إلى تقنيات   -

 البناء المستخدمة وإلى تنظيم الورشة،

 مقررة لضمان امسعافات األولية للمتعرضين إلى الحوادث وللمرضى، التدابير ال -

 التدابير المقررة لضمان الوقاية الصحية في أماكن العمل وفي األماكن المخصصة للعمال.  -

،  2005يناير سنة    8الموافق    1425ذي القعدة عام    27المؤرخ في    12-05من المرسوم التنفيذي رقم    9و  8)المادتين  

 سالف الذكر(
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 النصوص التشريعية الدالة على ذلك. 

، المتعلق بالتدابير  2005يناير سنة    8الموافق    1425ذي القعدة عام    27المؤرخ في    12- 05المرسوم التنفيذي رقم    -

 الخاصة بالوقاية الصحية واألمن المطبقة في قطاعات البناء واألشغال العمومية والري. 

، يتعلق بمخطط الوقاية الصحية واألمن في نشاطات 2008يوليو سنة    26ق  المواف  1429رجب عام    22قرار مؤرخ في    -

 البناء واألشغال العمومية والري.

، يتعلق بالتصريح بفتح ورشة في نشاطات البناء 2008يوليو سنة    26الموافق    1429رجب عام    22قرار مؤرخ في    -

 واألشغال العمومية والري. 

 الوقاية من جميع أخطار العمل: - 

 .العمال أمن تضمن بصفة وتوابعها، وملحقاتها للعمل المخصصة والمحالت  المؤسسات وصيانة وتهيئة تصميم ب يج

 ، سالف الذكر(. 1988يناير سنة   26الموافق  1408جمادل الثانية عام  7المؤرخ في  07-88القانون رقم    5)المادة 

 : التالية للمقتضيات خاصة تستجيب أن يجب

 األخرل،  األضرار وكل والضجيج السامة والغازات الخطيرة  واألبخرة  الدخان من العمال حماية ضمان  -

 واالكتظاظ،  االزدحام  تجنب - 

 والبضائع والمنتجات والعتاد  المواد واستعمال والنقل الرفع ووسائل ااالت تشغيل أثناء وكذا  تنقلهم  أثناء العمال أمن ضمان  -

 األخرل،  اللوازم  وكل

 وناجعة،  سريعة بصفة الحرائق مكافحة وكذا واالنفجارات الحرائق أسباب كل باتقاء الكفيلة الضرورية الشروط ضمان -

 بها،  معترف فعالية ذات حواجز بواسطة فصلهم  أو الخطيرة  األماكن عن إبعاد م  أو الخطر من مأمن في العمال وضع -

 .حادث أو وشيك خطر حالة في للعمال السريع امجالء ضمان -

 النصوص التشريعية الدالة على ذلك: 

الثانية عام    7المؤرخ في    07- 88القانون رقم   بالوقاية الصحية  1988يناير سنة    26الموافق    1408جمادل  يتعلق   ،

 واألمن وطب العمل.

 المادة الرابعة 

البيئة المج الكفيلة بسالمة بيئة العمل وحماية  اورة والمحافظة عليها من يحدد تشريع كل دولة امجراءات والوسائل 

 مخاطر النشاط المزاول، بحيث تكون بيئة العمل والجوار فى المستول الصحي المتعارف عليها علميا. 

 يرجى بيان ما يلي:

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

  نعم  × 

هل تضمن تشريعاتكم ما يكفل حماية البيئة المجاورة من أخطار النشاط المزاول بحيث تبقي في المستوى الصحي   •
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 المطلوب؟  

  نعم × 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 سالمة بيئة العمل.  -أ

  26الموافق    1402جمادل الثانية عام    7المؤرخ في    07  - 88( من القانون رقم  04لقد جاءت أحكام المادة )

، يتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل، لتؤكد وجوبا على أن تكون محالت وأماكن العمل ومحيطها 1988يناير سنة  

التجهيزات، نظي  بما في ذلك كل أنواع  الوقاية الصحية وملحقاتها وتوابعها،  تتوفر فيها شروط  فة بصورة مستمرة، وأن 

 الضرورية لصحة العمل. 

كما أكدت على أن يكون جو العمل مستجيبا الى شروط الراحة والوقاية الصحية، وعلى وجه الخصو  التكعيب  

 لميام القذرة والفضالت.والتهوية وتجديد ا والتشم  واالضاءة والتدفئة والحماية من الغبار واألضرار األخرل وتصريف ا 

( من نف  القانون فقد أكدت على أن يكون تصميم وتهيئة وصيانة المؤسسات والمحالت  05أما أحكام المادة )

 المخصصة للعمل وملحقاتها وتوابعها، بصفة تضمن أمن العمال.

 : حماية البيئة المجاورة من أخطار النشاط المزاول -ب

التنمية   البناء  إن مشاريع  األخرل، وكل األعمال وبرامج  الفنية  والمصانع واألعمال  الثابتة  والمنش،ت  والهياكل 

البيئة، السيما على األنواع والموارد واألوساط  أو غير مباشرة فورا أو الحقا، على  تؤثر بصفة مباشرة  التي  والتهيئة، 

ية المعيشة، تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة التأثير  والفضاءات الطبيعية والتوازنات االيكولوجية وكذلك على اطار ونوع

جمادل   19المؤرخ في    10-03( من القانون رقم  15أو لموجز التأثير على البيئة. و ذا حسب ما تن  عليه المادة )

 ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.2003يوليو سنة  19الموافق   1424االولى عام 

 ( من نف  القانون، على األقل ما يأتي:16راسة التأثير حسب ما جاء في المادة )ويتضمن محتول د

 تقديم عر  عن النشاط المزمع القيام به،  -

 وصف للحالة اانية للموقع وبيئته اللذين قد يتأثران بالنشاط المزمع القيام به،  -

 لقيام به، والحلول البديلة المقترحة، وصف للتأثير المحتمل على البيئة وعلى صحة االنسان بفعل النشاط المزمع ا -

االجتماعية - الظروف  على  تأثيراته  وكذا  الثقافي،  التراث  على  به  القيام  المزمع  النشاط  أثار  عن    -تقديم عر  

 االقتصادية، 

 تقديم عر  عن تدابير التخفيف التي تسمح بالحد او بإزالة واذا امكن تعوي ، االثار المضرة بالبيئة والصحة،  -

يتم منح المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم، وبصفة عامة المنش،ت التي يستغلها أو يملكها كما أنه  

والنظافة واألمن  العمومية  أخطار على الصحة  تتسبب في  قد  والتي  أو خا ،  أو معنوي، عمومي  كل شخ  طبيعي 

لم والمناطق السياحية، أو قد تتسبب في المسا  براحة الجوار،  والفالحة واألنظمة البيئية والموارد الطبيعية والمواقع والمعا
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ترخيصا من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني عندما تكون  ذم الرخصة منصوصا عليها في التشريع المعمول به،  

 ومن الوالي أو رئي  المجل  الشعبي البلدي. 

لتأثير، سالف الذكر، وتحقيق عمومي ودراسة تتعلق باألخطار  ويسبق تسليم  ذم الرخصة تقديم دراسة التأثير أو موجز ا

 واالنعكاسات المحتملة، وعند االقتضاء أخذ رأي الوزارات والجماعات المحلية المعنية.

الموافق اول ديسمبر   1411جمادل االولى عام    14المؤرخ في    29- 90( من القانون رقم  08كما أن المادة الثامنة )  -

لتهيئة والتعمير، قد نصت في احكامها على انه يجب تصميم المنش،ت والبنايات ذات االستعمال المهني يتعلق با  1990سنة  

 والصناعي بكيفية تمكن من تفادي رمي النفايات الملوثة وكل العناصر الضارة خارت الحدود المنصو  عليها في التنظيم.

،  2004غشت سنة    14الموافق    1425دل الثانية عام  جما  27مؤرخ في    05-04أما المادة الرابعة من القانون رقم    -

السالف الذكر، فقد نصت في أحكامها على أنه ال تكون قابلة للبناء اال القطع األرضية    29- 90يعدل ويتمم القانون رقم  

 التي: 

 للبلدية،  المعمرة  األجزاء داخل القطع  ذم  تكون عندما الحضري االقتصاد تراعي -

 فالحية،  أرا  على موجودة  تكون عندما الفالحية لالستغالالت القابلية مع المتالئمة الحدود في تكون -

 طبيعية،  مواقع في موجودة تكون عندما البيئية التوازنات على المحافظة أ داف مع المتالئمة الحدود  في تكون -

 والثقافية،  األثرية المعالم  حماية ضرورة  مع المتالئمة الحدود في تكون -

 .والتكنولوجية الطبيعية الكوارث عن الناتجة لألخطار مباشرة  معرضة غير تكون -

 النصوص التشريعية الدالة على ذلك. 

، يتعلق بالوقاية الصحية واالمن وطب 1988يناير سنة  26الموافق    1402جمادل الثانية عام   7المؤرخ في    07  -88  -

 العمل.

، يتعلق بالوقاية من االخطار 2004ديسمبر سنة   25الموافق    1425ذي القعدة عام    13مؤرخ في  20-04قانون رقم   -

 الكبرل وتسيير الكوارث في اطار التنمية المستدامة.

، يتعلق بحماية البيئة في 2003يوليو سنة    19الموافق   1424جمادل االولى عام   19المؤرخ في    10-03القانون رقم    -

 اطار التنمية المستدامة. 

، يحدد مجال تطبيق ومحتول وكيفيات المصادقة على 2007مايو سنة    19مؤرخ في    145- 07التنفيذي رقم  المرسوم    -

 دراسة وموجز التأثير على البيئة.

يتعلق بتأسي  محيط لحماية   1984مايو سنة    12الموافق    1404شعبان عام    11مؤرخ في    105- 84مرسوم رقم    -

 المنش،ت والهياكل االساسية. 

 يتعلق بالتهيئة والتعمير.   1990الموافق اول ديسمبر سنة    1411جمادل االولى عام    14المؤرخ في    29-90م  القانون رق   -

، يعدل ويتمم القانون رقم 2004غشت سنة  14الموافق   1425جمادل الثانية عام   27مؤرخ في  05-04القانون رقم   -

 السالف الذكر.   90-29
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 القيم  يضبط ،2006سنة   أبريل 19 الموافق 1427 عام  األول ربيع 20 في مؤرخ 141 - 06 رقم  تنفيذي مرسوم   -

 .السائلة الصناعية للمصبات القصول

 انبعاث ينظم  ،2006سنة   أبريل 15 الموافق 1427 عام  األول ربيع 16 في مؤرخ 138 - 06 رقم تنفيذي مرسوم   -

 مراقبتها.  فيها تتم التي الشروط وكذا الجو في الصلبة أو السائلة والجزيئات والبخار والدخان الغاز

 القصول القيم  يضبط ،2006سنة   يناير 7 الموافق 1426 عام  الحجة ذي 7 في مؤرخ 02 - 06 رقم  تنفيذي مرسوم   -

 .جوي تلوث حالة في الهواء نوعية وأ داف امنذار ومستويات

، يتعلق بالقواعد التقنية التي 1999يونيو سنة   15الموافق    1420قرار وزاري مشترك مؤرخ في اول ربيع االول عام    -

 يجب ان تحترمها المؤسسات التي تقوم بنشاطات عزل ونزع مادة االمينات. 

، ينظم انبعاث الغاز 2006ابريل سنة    15الموافق    1427ربيع االول عام    16مؤرخ في    138-06مرسوم تنفيذي رقم    -

 ذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها.والدخان والبخار والجزيئات السائلة او الصلبة في الجو وك

 المادة الخامسة

 يجب العمل على توفير السالمة والصحة المهنية وتحقيق ظروف إنسانية للعمل االمن عن طريق: 

 حماية العامل من أخطار العمل وااالت، وحمايته من األضرار الصحية.  -

 وضع االشتراطات الالزمة لتحسين بيئة ووسائل العمل. -

 مراعاة تحقيق التالؤم بين نوع العمل وظروفه، وبين األشخا  المكلفين به من النواحى الصحية والفنية.  -

 توعية وتدريب العاملين على وسائل السالمة وتوفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريب العمال على استخدامها. -

نتيجة عمله والعمل على معالجتها ومعالجة ما يتخلف  تدارك ما قد ينشأ من أضرار تصيب العامل صحيا أو اجتماعيا   -

 عنها.

 حماية وسائل امنتات من إنشاءات وأالت ومواد، وغير ذلك.   -

 ويحدد تشريع كل دولة األحكام الالزمة لتنظيم  ذم االحتياطات.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل تتناول تشريعاتكم أحكاما تحقق الغرض من هذه المادة؟ •

   نعم 

 نصوص التشريعية الدالة على ذلك. يرجى بيان ال •

 .حماية العامل من أخطار العمل وااالت، وحمايته من األضرار الصحية  -أ

يحر  التشةةةةةريع الجزائري من خالل أحكةامةه على حمةايةة العةامةل من األخطةار التي قةد يتعر  لهةا أثنةاء أدائةه  

من   3واألمن للعمال من قبل المؤسةسةة المسةتخدمة )المادة  لمهامه من خالل تأكيدم على ضةرورة ضةمان الوقاية الصةحية  

المتعلق بالوقاية الصةةةحية    1988يناير سةةةنة   26الموافق    1408جمادل الثانية عام   7المؤرخ في   07-88القانون رقم 

 واألمن وطب العمل(.
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 ومحيطهةا عمةلال وأمةاكن محالت ( من نف  القةانون على وجوب أن تكون04كمةا أكةدت أحكةام المةادة الرابعةة )

 الصةحية الوقاية شةروط فيها تتوفر وأن مسةتمرة، بصةورة  نظيفة التجهيزات، أنواع كل ذلك في بما وتوابعها، وملحقاتها

 .العمل لصحة الضرورية

 والتهوية التكعيب الخصةو  وجه وعلى الصةحية، والوقاية الراحة شةروط إلى العمل جو يسةتجيب أن كما يجب

 .والفضالت القذرة  الميام  وتصريف األخرل واألضرار الغبار من والحماية والتدفئة وامضاءة  والتشم  وتجديد ا

أما المادة السةةابعة من  ذا القانون فإنها تن  على أنه يتعين على المؤسةةسةةة المسةةتخدمة مراعاة أمن العمال في 

ت وااالت وااليةات واألجهزة واألدوات وكل إختيةار التقنيةات والتكنولوجيةا وكذا في تنظيم العمةل. فيجةب أن تكون التجهيزا

 وسائل العمل مناسبة لألشغال الواجب إنجاز ا ولضرورة امحتياط من األخطار التي قد يتعر  لها العمال.

ويجب أن تكون موضةوع رقابة دورية وصةيانة من شةأنها الحفاظ على حسةن سةير ا وذلك من أجل ضةمان األمن في وسةط  

 العمل.

 وضع امشتراطات الالزمة لتحسين بيئة ووسائل العمل. -ب

 التقنيات اختيار في العمال أمن المسةةةتخدمة المؤسةةةسةةةة ن  التشةةةريع الجزائري على ضةةةرورة ان تراعي  

 .العمل تنظيم  في وكذا والتكنولوجيا

 الواجب لألشةغال مناسةبة العمل وسةائل وكل واألدوات واألجهزة  وااليات وااالت التجهيزات تكون أن ويجب

 7 في مؤرخ 07-88 من القانون رقم  7)المادة   .العمال لها يتعر  قد التي األخطار من االحتياط ولضةةرورة  إنجاز ا

 العمل(. وطب واألمن الصحية بالوقاية يتعلق 1988 سنة يناير 26 الموافق 1408 عام  الثانية جمادل

 مراعاة تحقيق التالؤم بين نوع العمل وظروفه، وبين األشخا  المكلفين به من النواحي الصحية والفنية. -ت

والمتعلق بالوقاية    1988يناير سةنة  26المؤرخ في   07-88من القانون رقم  12نصةت الفقرة الرابعة من المادة  

 وكذا والنفسةية الفيزيولوجية وقدراتهم  يتماشةى عمل في العمال وإبقاء ضةرورة  تعيينالصةحية واالمن وطب العمل على 

 مهمته. مع إنسان وكل امنسان مع العمل تكييف

 .توعية وتدريب العاملين على وسائل السالمة وتوفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريب العمال على إستخدامها  -د

يلزم التشةريع الوطني المؤسةسةة المسةتخدمة أن توفر للعامل األلبسةة الخاصةة والتجهيزات والمعدات الفردية  

  07-88القانون رقم    6ذات الفعلية المعترف بها، من أجل الحماية، وذلك حسةةةب طبيعة النشةةةاط واألخطار. )المادة  

 ، سالف الذكر(.1988يناير سنة    26المؤرخ في 

بةةاألخطةةار المهنيةةة واجبةةا    من  19وتن  المةةادة   المتعلق  وامعالم والتكوين  نف  القةةانون على أن التعليم 

تضةةةطلع به الهيئة المسةةةتخدمة. ويجب أن يطلع العمال الموظفين الجدد وكذا أولئك المدعوين إلى تغيير مناصةةةب أو 

- 88من القانون رقم   21منا ج أو وسةةائل عملهم، على األخطار التي قد يتعرضةةون لها في مناصةةب عملهم )المادة  

 ، سالف الذكر(.  1988يناير سنة  26المؤرخ في   07
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تدارك ما قد ينشةةأ من أضةةرار تصةةيب العامل صةةحيا أو إجتماعيا نتيجة عمله والعمل على معالجتها ومعالجة ما   -م 

 يتخلف عنها.

، يتعلق  1983سةةةنة  يوليو   2الموافق    1403رمضةةةان عام    21المؤرخ في   11-83جاءت أحكام القانون رقم  

بةالتةأمينةات امجتمةاعيةة، معةدل ومتمم. لتبين كيفيةة التكفةل بةالعةامةل في حةالةة تعرضةةةةةه إلى أضةةةةةرار نتيجةة عملةه، حيةث  

يسةةتفيد من أحكام  ذا القانون، كل العمال سةةواء أكانوا أجراء أم ملحقين باألجراء أيا كان قطاع النشةةاط الذي ينتمون  

من القانون سةةالف الذكر(،    3يهم قبل تاريخ دخول  ذا القانون حيز التطبيق )المادة  إليه، والنظام الذي كان يسةةري عل

 ( من القانون نفسه:07وتشمل األداءات التأمين على المر  حسب ما جاء في المادة )

األداءات العينية: التكفل بمصةةةةاريف العناية الطبية والوقائية والعالجية لصةةةةالح المؤمن له إجتماعيا وذوي  -1

 ،حقوقه

 األداءات النقدية: منح تعويضة يومية للعامل األجير الذي يضطر إلى التوقف عن عمله بسبب المر . -2

 حماية وسائل امنتات من إنشاءات وأالت ومواد. -و

حر  المشةةةةةرع الجزائري على ن  أحكةام تخ  بحمةايةة وسةةةةةائةل امنتةات من خالل حثةه على إقرار الزيةارات  

المؤرخ    05-91من المرسةوم التنفيذي رقم    62الصةيانة الدورية، السةيما في المجاالت ااتية )المادة  والفحو  وعمليات  

يتعلق بةالقواعةد العةامةة للحمةايةة التي تطبق على    1991ينةاير سةةةةةنةة    19الموافق    1411رجةب عةام    3مؤرخ في    05في  

 حفظ الصحة واألمن في أماكن العمل(:

 جو العمل وأماكنه،  -1

 الجماعية والفردية، وسائل الحماية  -2

 منش،ت مكافحة الحرائق،  -3

 مركبات النقل السيما المخصصة منها لنقل المستخدمين،  -4

 أجهزة الرفع وتجهيزات الشحن والتفريغ وأليتها،  -5

 المنش،ت الكهربائية،  -6

 األجهزة المضغوطة،  -7

 المصادر امشعاعية واألجهزة التي تنبعث منها إشعاعات أيونية. -8

،  1991يناير سنة    19الموافق    1411رجب عام    3المؤرخ    05-91وم التنفيذي رقم  من المرس  63وتن  المادة  

المخطرة موضوع زيارات وفحو  وعمليات وصيانة دورية  والدواليب  أنه يجب أن تكون ااالت  الذكر، على  سالف 

دوات قصد  خاصة لضمان حسن سير أجهزة التشغيل وفعالية وسائل األمن، وتنصب تلك الفحو  خاصة على حالة األ 

 تحديد ما يجب تعويضه منها، إذا كانت أوصافها ال تتحمل إبقاء ا من أجل الصيانة العادية.
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 المادة السادسة 

 ال يجوز تشغيل األحداث من الجنسين في األعمال الصناعية، قبل سن الخامسة عشرة، وذلك فيما عدا المتدرجين منهم. -1

الثامنة عشرة في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة،  ال يجوز تشغيل األحداث من الجنسين قبل   -1 بلوغهم سن 

 والتي تحدد ا التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بكل دولة. 

 يحظر تشغيل النساء، في األعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة، التي يحدد ا التشريع في كل دولة. -2

 يرجى بيان ما يلي:

 األحداث من الجنسيين في األعمال الصناعية وفق تشريعاتكم. السن األدنى لعمل  •

للتوظيف عن ستة عشرة ) التي تدخل في إطار عقود  16ال يجب أن يقل السن األدنى  ( سنة إال في الحاالت 

)المادة   رقم    15التمهين  القانون  في    11- 90من  عام    26المؤرخ  سنة    21الموافق    1410رمضان  أبريل 

 بعالقات العمل(.يتعلق    1990

 السن األدنى للعمل في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة وفق تشريعاتكم.  •

سنة( في األشغال الخطيرة أو التي تنعدم    18يمنع التشريع الجزائري إستخدام العامل القاصر )سن الرشد  و  

المؤرخ في   11-90انون رقم  من الق  15من المادة    3فيها النظافة أو تضر صحته أو تم  بأخالقياته. )الفقرة  

  يتعلق بعالقات العمل(  1990أبريل سنة   21الموافق  1410رمضان عام   26

 هل تحظر تشريعاتكم تشغيل النساء في األعمال الخطرة أو الضارة بالصحة؟ •

   نعم 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

 يتعلق بعالقات العمل. 1990أبريل سنة  21موافق  ال 1410رمضان عام   26المؤرخ في  11-90  رقم  القانون -

يناير   26 الموافق  1408جمادل الثانية عام   7 فيالمؤرخ    07- 88من القانون رقم    11تن  أحكام المادة رقم  

على أن كل مؤسسة مستخدمة مهما كان قطاع النشاط الذي ، المتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل،  1988سنة  

: "يتعين على المؤسسات المستخدمة أن تتحقق إليه تلتزم بضمان الصحة والسالمة المهنيتين للعمال حيث أشارت أنهتنتمي 

من أن األعمال الموكلة إلى النساء والعمال القصر والعمال المعوقين ال تقتضي مجهودا يفوق طاقتهم مع مراعاة األحكام  

 التشريعية الجاري بها العمل". 

ية الخاصة للمرأة العاملة التي تمار  عملها تحت امشعاعات المؤينة و ذا أثناء فترة الحمل أو وفي مجال الحما

ربيع األول   2المؤرخ في    117-05من المرسوم الرئاسي رقم   36في الفترة التي تلي مرحلة الوالدة، شددت أحكام المادة  

ة من امشعاعات المؤينة، على ما يلي: "يجب على ، والمتعلق بتدابير الحماي2005أبريل سنة    11الموافق    1426عام  

 امرأة تشغل منصب عمل تحت امشعاعات المؤينة، إعالم مستخدميها وطبيبها في العمل بحالة حملها بمجرد علمها بذلك.
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مالئم  ويتخذ المستخدم التدابير الضرورية من اجل تحويلها، عند االقتضاء، بناء على رأي طبيب العمل، إلى منصب عمل  

أكثر حتى يتسنى للمضغة أو للجنين االستفادة من نف  المستول العام للحماية من امشعاعات المطلوب بالنسبة لألفراد من 

 الجمهور. 

وال يجوز تحويل المرأة المرضعة أو إبقاؤ ا في منصب العمل في المنطقة الخاضعة للرقابة التي تنطوي على خطر التلوث 

 الداخلي". 

  8الموافق    1425ذي القعدة عام   27المؤرخ في   08-05من المرسةةةةوم التنفيذي رقم   12دة رقم  كما تن  الما

، والمتعلق بالقواعد الخاصةة المطبقة على العناصةر أو المواد أو المسةتحضةرات الخطرة في وسةط العمل،  2005يناير سةنة  

سةةةةتخدمة لضةةةةمان حماية العمال أشةةةةارت الى  على انه من بين القواعد الخاصةةةةة بالوقاية التي يجب أن تتخذ ا الهيئة الم

تعوي  منصةةب العمل بحيث ال يُعر  للعناصةةر أو المواد أو المسةةتحضةةرات الخطرة على صةةحة الجنين أو الرضةةيع  

 بالنسبة للعامالت الحوامل أو المرضعات.

 المادة السابعة 

التي يحدد ا تشريع كل دولة، وذلك لإلشراف  يجب اال تمام بإنشاء أجهزة خدمات السالمة والصحة المهنية في المنش،ت  

 على جميع ظروف العمل التي تؤثر على سالمة وصحة العمال والقيام بالتثقيف الصحي والتوعية الوقائية. 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل توجد أجهزة خدمات للسالمة والصحة المهنية في المنشآت في دولتكم الموقرة؟ •

   نعم 

   جدت؟ ما هو دور هذه األجهزة أن و  •

( عمال 9تؤس   ذم اللجان ضمن كل  يئة مستخدمة تشغل أكثر من )  :اللجان المتساوية األعضاء للوقاية الصحية واألمن

ذوي عالقة عمل غير محددة، وفي حالة ما إذا كانت المؤسسة مكونة من عدة وحدات، تؤس  ضمن كل واحدة منها لجنة  

 09- 05ذي رقم  من المرسوم التنفي   4و  3متساوية األعضاء للوقاية الصحية واألمن. وتتمثل مهام  ذم اللجان في )المادة  

، يتعلق باللجان المتساوية األعضاء ومندوبي الوقاية 2005يناير سنة    8الموافق    1425ذي القعدة عام    27المؤرخ في  

 الصحية واألمن(: 

 التأكد من تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الوقاية الصحية واألمن،  -

ة، وتشرك في  ذا الصدد، في كل مبادرة تتضمن ال سيما طرق وأساليب  إقتراح التحسينات التي ترا ا ضروري -

العمل األكثر أمنا وإختيار وتكييف العتاد واألجهزة ومجموع األدوات الالزمة لألشغال المنجزة وكذا تهيئة مناصب  

 العمل، 

 إجراء كل تحقيق إثر وقوع أي حادث عمل أو مر  مهني خطير، بهدف الوقاية،  -

إع - في  األخطار  المسا مة  من  الوقاية  مجال  في  مستوا م  وتحسين  المعنيين  المستخدمين  تكوين  وفي  العمال  الم 

المهنية وبهذم الصفة تسهر وتشارك في إعالم المشغلين الجدد والعمال المكلفين بمهام جديدة أو بالعمل في ورشات  
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 جديدة حول األخطار التي قد يتعرضون لها ووسائل الحماية منها،

 سا  بالخطر المهني والشعور باألمن لدل العمال،تنمية امح -

 إعداد امحصائيات المتعلقة بحوادث العمل واألمرا  المهنية، -

الوحدةبينما تقوم   العامة والنظافة   لجان  للوقاية الصحية  التأكد من توفر الشروط الحسنة  بتفتيش أماكن العمل قصد 

الصحية، وإحترام القواعد التنظيمية وتطبيقها في مجال المراقبة الدورية ومراجعة ااالت والمنش،ت واألجهزة األخرل،  

 وكذا الصيانة الحسنة وامستعمال الحسن ألجهزة الحماية.

: تؤس  اللجنة وجوبا عند ما تتجمع عدة  ن المؤسسات للوقاية الصحية واألمن وتشكيلها وتنظيمها وسيرهالجنة ما بي 

مؤسسات تابعة لنف  الفرع المهني أو لعدة فروع مهنية لممارسة نشاط في نف  أماكن العمل لمدة محددة وتشغل لذلك  

ألشغال العمومية والري(، سواء في شكل تقديم خدمات  عماالً تكون عالقة عملهم محددة سواء في شكل إنجاز )البناء وا

من المرسوم التنفيذي    3كعمليات المناولة والنقل والتخزين. تتولى اللجنة على الخصو  الصالحيات ااتية )المادة  

القعدة عام    27المؤرخ في    10-05رقم   بين  2005يناير سنة    8الموافق    1425ذي  ما  يحدد صالحيات لجنة   ،

 لوقاية الصحية واألمن وتشكيلها وتنظيمها وسير ا(:المؤسسات ل

 تنسيق التدابير الواجب إتخاذ ا لضمان إحترام قواعد الحماية الفردية والجماعية،  -

 التحقق من تطبيق التدابير المتخذة،  -

 إنسجام وتوافق مخططات الوقاية الصحية واألمن حسب األخطار الخاصة بوسط العمل، -

 ة الصحية واألمن، تنسيق أعمال أجهزة الوقاي -

 تكييف تكوين المستخدمين حسب طبيعة األشغال واألخطار المرتبطة بها،  -

 دراسة حاالت حوادث العمل وإعداد امحصائيات المرتبطة بها، -

العمل وسط  في  واألمن  الصحية  الوقاية  للهيئة  مصلحة  عضويا  واألمن  يكال  الصحية  الوقاية  مصلحة  تشكل   :

يئة المستخدمة إنشاء ا عندما يفوق عدد العمال المشغلين خمسين عامال، ويشترط في  ذم  المستخدمة، ويتعين على اله

 الحالة أن تكون  ذم الهيئة تمار  أحد النشاطات التابعة لقطاع 

ااتية   بالصالحيات  واألمن  الصحية  الوقاية  تتمتع مصلحة  والري.  العمومية  واألشغال  البناء  لقطاعات  أو  الصناعة 

،  2005يناير سنة    8الموافق    1425ذي القعدة عام    27المؤرخ في    11- 05من المرسوم التنفيذي رقم    9)المادة  

 يحدد شروط إنشاء مصلحة الوقاية الصحية واألمن في وسط العمل وتنظيمها وسير ا وكذا صالحياتها(: 

للوقا - المتساوية األعضاء  اللجنة  بمشاركة  للمستخدم  العامة  السياسة  الوقاية  إعداد  مجال  في  واألمن،  الصحية  ية 

 الصحية واألمن والسهر على تنفيذ ا، 

 التحقق من السير الحسن لوسائل الوقاية التابعة للهيئة المستخدمة، -

 تفتيش أماكن ومناصب العمل بامتصال مع اللجنة المتساوية األعضاء للوقاية الصحية واألمن، -

المنصو  عليها في - القواعد  الوقاية   السهر على تطبيق  تعليمات  بهما وكذا مراعاة  المعمول  والتنظيم  التشريع 



305 
 

 الصحية واألمن في وسط العمل،

واألمن   - الصحية  الوقاية  مجال  في  المهنية  األخطار  من  للوقاية  السنوات  والمتعددة  السنوية  المخططات  إعداد 

 بامتصال مع اللجنة المتساوية األعضاء للوقاية الصحية واألمن،

العما - العمل  إعالم  وبمناصب  الصنع  بمسار  المرتبطة  األخطار  حول  مكتوبة  بتعليمات  وتحسيسهم  المعنيين  ل 

 وبتجهيزات الحماية الفردية وكيفية إستعمالها، 

 القيام بالتحقيقات المتعلقة بحوادث العمل واألمرا  المهنية،  -

اراء التي يبديها بالمشاركة في : يكلف من خلتل التوصيات واالمجلس الوطني للوقاية الصحية واألمن وطب العمل

من    27تحديد السياسة الوطنية للوقاية من األخطار المهنية لهذا الغر ، ويكلف على الخصو  بما يأتي )المادة  

يتعلق بالوقاية الصحية    1988يناير سنة    26الموافق    1408جمادل الثانية عام    7المؤرخ في    07-88القانون رقم  

 (:واألمن وطب العمل

اركة، عن طريق التوصيات وااراء، في إعداد برامج سنوية ومتعددة السنوات في مجال الوقاية من األخطار  المش -

 المهنية وتنسيق البرامج المطبقة،

 المسا مة في تحديد الطرق والوسائل الضرورية لتحسين ظروف العمل.  -

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

، يحدد صالحيات 2005يناير سنة    8الموافق    1425ذي القعدة عام    27المؤرخ في    10- 05التنفيذي رقم  المرسوم    -

 لجنة ما بين المؤسسات للوقاية الصحية واألمن وتشكيلها وتنظيمها وسير ا.

إنشاء ، يحدد شروط  2005يناير سنة  8الموافق    1425ذي القعدة عام   27المؤرخ في  11- 05المرسوم التنفيذي رقم   -

 مصلحة الوقاية الصحية واألمن في وسط العمل وتنظيمها وسير ا وكذا صالحياتها. 

يتعلق بالوقاية الصحية    1988يناير سنة    26الموافق    1408جمادل الثانية عام    7المؤرخ في    07- 88القانون رقم    -

 .واألمن وطب العمل

 المادة الثامنة 

االبتدائي ملحاق العامل بالعمل الذي يتالءم مع قدراته الصحية البدنية والعقلية   يجب عند التعيين إجراء الفح  الطبي

الدوري على العمال، للمحافظة على لياقتهم الصحية بصفة مستمرة، والكتشاف  والنفسية، كما يجب إجراء الفح  الطبي

 ما قد يظهر من أمرا  المهنة في مراحلها األولى. 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يشترط إجراء الفحص الطبي عند تعيين العامل إللحاقه بالعمل الذي يتالءم مع قدراته؟   •

 نعم 
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 هل يجري الفحص الطبي على العمال بشكل دوري في دولتكم الموقرة؟ •

 نعم

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

  1408جمةةادل الثةةانيةةة عةام    7المؤرخ في    07-88من القةةانون رقم    17تن  الفقرة األولى من المةةادة  

يتعلق بالوقاية الصةحية واألمن وطب العمل، على أنه يخضةع وجوبا كل عامل أو    1988يناير سةنة   26الموافق  

 متمهن للفحو  الطبية الخاصة بالتوظيف وكذا الفحو  الدورية والخاصة والمتعلقة بإستئناف العمل.

الموافق    1413ذي القعدة عام  23المؤرخ في   120-93ذي رقم  من المرسةةةةةوم التنفي 15كمةا تن  المةادة  

يتعلق بتنظيم طب العمل على أنه يجب على كل  يئة مسةةةتخدمة أن تعر  عمالها على    1993ماي سةةةنة    15

الفح  الطبي الةدوري مرة واحةدة في السةةةةةنةة على األقةل للتةأكةد من إسةةةةةتمرار أ ليتهم لمنةاصةةةةةب العمةل التي  

  07-88من القانون رقم    17ر الفحو  الدورية والخاصةة المنصةو  عليها في المادة  يشةغلونها، وذلك في إطا

 ، سالف الذكر.1988يناير سنة    26المؤرخ في 

 المادة التاسعة 

يجب تقديم امسعافات األولية وعالت الحاالت الطارئة داخل المنشأة، كما يجب توفير الخدمات الطبية، سواء داخل  

 مستقل، أو كخدمة مشتركة بين عدة منش،ت للقيام بالرعاية الطبية والمحافظة على صحة العمال.المنشأة أو خارجها كقسم 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل تتوافر االسعافات األولية وعال  الحاالت الطارئة التي يتعرض لها العمال في المنشأة؟ •

 نعم

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

من بين ما يهدف إليه طب العمل الذي تعد مهمته وقائية أساسا وعالجية، أحيانا، إلى تنظيم العالت امستعجالي للعمال،  

 1988يناير سنة    26الموافق    1408جمادل الثانية عام    7المؤرخ في    07—88من القانون رقم    12... إلخ )المادة  

 يتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل(. 

، يتعلق  2005يناير سنة    8الموافق    1425ذي القعدة عام    27المؤرخ في    12-05المرسوم التنفيذي رقم    وين 

، على أنه 12بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية واألمن المطبقة في قطاعات البناء واألشغال العمومية والري، في مادته  

ولية والمستخدمين المكونين لهذا الغر . ويجب إتخاذ تدابير  يلتزم المستخدمون بالسهر على توفير وسائل امسعافات األ 

 لضمان نقل العمال ضحايا حادث العمل أو مر  مفاجئ لتلقي العالت الطبي. 

يسهل   مكان  في  موضوعة  لإلستعمال  والجا زة  الضرورية  ومعداتها  وامنعاش  التدخل  وسائل  تكون  أن  يجب  كما 

 27المؤرخ في    12-05المرسوم التنفيذي رقم  من    14نحو مناسب. )المادة    الوصول إليه ويحمل لوحة إشارة مثبتة على

 ( ، سالف الذكر2005يناير سنة  8الموافق  1425ذي القعدة عام 

ويجب أن تحتوي علب امسعاف على إرشادات بسيطة وواضحة ويجب أن توضع تحت مراقبة شخ  مسؤول ومؤ ل  
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المرسوم التنفيذي  من    15لعلب بإنتظام وإعادة تجهيز ا بعد كل إستعمال )المادة  لتقديم العالجات األولية، ويجب مراقبة  ذم ا

 (. ، سالف الذكر2005يناير سنة  8الموافق  1425ذي القعدة عام   27المؤرخ في  12-05رقم 

كما يجب تهيئة قاعة أو مركز إسعاف مجهز على نحو مناسب وموضوع تحت رقابة مسعف على األقل، في مكان 

صول إليه، لمعالجة الجروح وامصابات البسيطة ومستقبال الجرحى أو المرضى. كما يجب توفير وسائل النقل يسهل الو

من  17و  16المالئمة لضمان النقل السريع للعمال الجرحى أو المرضى، عند امقتضاء، إلى أقرب  يكل صحي )المادتين  

 (. ، سالف الذكر2005يناير سنة  8الموافق  1425ذي القعدة عام   27المؤرخ في  12- 05المرسوم التنفيذي رقم 

 المادة العاشرة 

يجب على صاحب العمل القيام بتسجيل حوادث العمل وأمرا  المهنة وإخطار الجهات المختصة بها، كما يجب إخطار  

كرار وقوع الجهات المختصة بالحاالت المرضية المهنية المشتبه فيها، وعلى صاحب العمل اتخاذ كافة امجراءات لمنع ت

 مثل  ذم الحاالت ووضع امحصاءات الخاصة بذلك. 

 ويحدد تشريع كل دولة الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك. 

 يرجى بيان ما يلي:

 مدي إلزام صاحب العمل بتسجيل حوادث العمل وأمراض المهنة وإخطار الجهات المختصة بها.  •

، قائمة الدفاتر  1996مار  سنة  6الموافق  1416عام شوال  17المؤرخ في  98 -96يحدد المرسوم التنفيذي رقم 

والسجالت الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتوا ا، والتي من بينها سجل حفظ الصحة واألمن وطب العمل وسجل 

 حوادث العمل. 

و   ( من القانون سالف الذكر، على أنه يتضمن سجل حفظ الصحة واألمن وطب العمل على الخص10وتن  المادة )

ما يأتي: .........، تقارير حوادث العمل الخطيرة أو القاتلة التي وقعت في مكان العمل وحاالت األمرا  المهنية وكذا  

 التدابير المقترحة في  ذا المجال.

رمضان    21المؤرخ في    13-83من القانون رقم    13ويلزم التشريع الجزائري التصريح بحادث العمل من قبل )المادة  

 يتعلق بحوادث العمل واألمرا  المهنية(:  1983يوليو سنة  2الموافق  1403عام 

 ساعة ما عدا في حاالت قا رة وال تحسب أيام العطل.  24المصاب أو من ناب عنه لصاحب العمل في ظرف  -

ساعة، وال  48صاحب العمل إعتباراً من تاريخ ورود نبأ الحادث إلى علمه، لهيئة الضمان امجتماعي في ظرف  -

 أيام العطل،  تحسب

 يئة الضمان امجتماعي على الفور لمفتش العمل المشرف على المؤسسة أو للموظف الذي يمار  صالحياته   -

 بمقتضى تشريع خا . 

وال يسقط وجوب المبادرة عن صاحب العمل حتى لو لم ينجرة عن الحادث عجز عن العمل أو بدا أنه ال سبب للعمل فيه، 

 21المؤرخ في  13- 83من القانون رقم    15حب العمل أن يشفع تصريحه بتحفظات. )المادة  وفي الحالة األخيرة يجوز لصا 
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 يتعلق بحوادث العمل واألمرا  المهنية(.  1983يوليو سنة  2الموافق   1403رمضان عام 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

، قائمة الدفاتر والسجالت 1996مار  سنة    6لموافق  ا   1416شوال عام    17المؤرخ في    98  -96المرسوم التنفيذي رقم    -

 الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتوا ا.

يتعلق بحوادث العمل واألمرا    1983يوليو سنة    2الموافق    1403رمضان عام    21المؤرخ في    13-83القانون رقم    -

 المهنية. 

 المادة الحادية عشرة 

التي   التي تقوم  يحدد تشريع كل دولة األجهزة  المهنية، واألجهزة  إليها وضع وتطبيق أس  السالمة والصحة  يوكل 

 بالبحوث والتخطيط والتدريب في  ذا المجال، وذلك على مستول الدولة، وعلى مستول المنش،ت القائمة بها.

 يرجى بيان ما يلي:

 . األجهزة المختصة بوضع وتطبيق أسس السالمة والصحة المهنية في دولتكم الموقرة •

ــحية واألمن وطب العمل: -  7المؤرخ في   07-88( من القانون رقم 27تن  المادة )  المجلس الوطني للوقاية الصـ

يتعلق بالوقاية الصةةحية واألمن وطب العمل، على تأسةةي     1988يناير سةةنة   26الموافق    1408جمادل الثانية عام 

بدي األراء والتي يسةا م في تحديد السةياسةة  مجل  وطني للوقاية الصةحية واألمن وطب العمل يصةدر التوصةيات وي

وإعداد المخططات السةةةنوية والمتعددة السةةةنوات للوقاية من األخطار    الوطنية للوقاية الصةةةحية واألمن وطب العمل،

، وقد تم  المهنية في مجال الوقاية الصةةحية واألمن بامتصةةال مع اللجنة المتسةةاوية األعضةةاء للوقاية الصةةحية واألمن

،  1996يونيو سةةنة  5الموافق    1417محرم عام   18المؤرخ في   209-96وجب المرسةةوم التنفيذي رقم إنشةةاءم بم

 يحدد تشكيل المجل  الوطني للوقاية الصحية واألمن وطب العمل وتنظيمه وسيرم.

 ي:: وتكلف بما يأتالمديرية الفرعية للوقاية من األخطار المهنية )وزارة العمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي(

 إعداد المقايي  القانونية في ميدان الوقاية الصحية واألمن وطب العمل والسهر على تنفيذ ا، •

 إعداد المقايي  المتعلقة بالوقاية من األخطار المهنية بالتشاور مع الشركاء امجتماعيين المعنيين، •

من األخطار المهنية بالتشاور   القيام بتحقيقات عن مدل تطبيق األحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الوقاية •

 مع مصالح مفتشية العمل،

 ضمان تنسيق األعمال في مجال الوقاية من األخطار المهنية. •

  1392ربيع الثاني عام   25المؤرخ في   29-72: تم إنشةاءم بموجب األمر رقم المعهد الوطني لحفظ الـصحة واألمن

يتضةةمن إحداث المعهد الوطني لحفظ الصةةحة واألمن، والذي تتلخ  مهامه في القيام    1972يونيو سةةنة   7الموافق  

ر التدابير ذات  بجميع النشةةاطات المتعلقة بحفظ الصةةحة واألمن في العمل، وإبداء أراء أو تقديم إقتراحات بشةةأن سةةائ
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الطابع التشةريعي أو من كل نوع أخر التي يجب إتخاذ ا ال سةيما فيما يتعلق بإقرار ااالت والموافقة عليها وبإسةتعمال 

 المواد الخطيرة.

التي تم إنشاء ا    (:OPREBATPHهيئة الوقاية من األخطار المهنية في قطاعات البناء واألشغال العمومية والري )   -

التنفيذي رقم  بموجب المرسو  ،  2006يونيو سنة    21الموافق    1427جمادل األولى عام    25المؤرخ في    223-06م 

يتضمن إنشاء  يئة الوقاية من األخطار المهنية في نشاطات البناء واألشغال العمومية والري وصالحياتها وتنظيمها وسير ا،  

مرا  المهنية في مؤسسات البناء واألشغال العمومية ومن بين مهامها المسا مة في ترقية الوقاية من حوادث العمل واأل

والري، وإقتراح على السلطات العمومية، التدابير الرامية إلى تحسين األنظمة التقنية الخاصة باألمن في نشاطات البناء 

 واألشغال العمومية والري. 

تقوم بتقديم المشورة والمساعات للمؤسسات تهتم  ذم الهيئة بكل ما يتعلق بطب العمل، حيث    مؤسسة طب العمل )بريستماد(:

 فيما يخ  الصحة والسالمة المهنيتين. 

المؤرخ   253  - 2000المرسوم التنفيذي رقم    تم إنشاءم بموجب :  (INPRPالمعهد الوطني للوقاية من األخطار المهنية )

للوقاية من األخطار يتضمن إنشاء المعهد الوطني    2000غشت سنة    23الموافق    1421جمادل األولى عام    23في  

المهنية وتنظيمه وعمله، يقوم المعهد بجميع النشاطات ذات الصلة بترقية شروط الوقاية الصحية واألمن في الوسط المهني 

 وتحسينها وتنفيذ برامج البحث والتنمية والتكوين في مجال الوقاية من األخطار المهنية. 

فبراير   6الموافق    1410رجب عام    10المؤرخ في    03-90القانون رقم  : التي تم تحديد مهامها بموجب  مفتشية العمل

، يتعلق بمفتشية العمل، حيث نجد من بين مهامها مراقبة تطبيق األحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعالقات 1990سنة 

مركزية للعمل بمدل تطبيق  العمل الفردية والجماعية وظروف العمل والوقاية الصحية وأمن العمل، مع إعالم امدارة ال

 النصو  التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل وإقتراح التدابير الضرورية لتكييفها وتعديلها.

 هل توجد أجهزة تقوم بالبحوث والتخطيط والتدريب في مجال السالمة والصحة المهنية؟   •

 نعم

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

تكلف بأعمال   :(OPREBATPHاألخطار المهنية في قطاعات البناء واألشغال العمومية والري ) هيئة الوقاية من    -

مكملة وخصوصية في مجال الوقاية الصحية واألمن، يشمل مجال تدخلها مجمل المؤسسات التي تمار  نشاطات البناء 

التالية )المادة   ال  5واألشغال العمومية والري، وتتولى الصالحيات   25المؤرخ في    223-06تنفيذي رقم  من المرسوم 

، يتضمن إنشاء  يئة الوقاية من األخطار المهنية في نشاطات 2006يونيو سنة    21الموافق    1427جمادل األولى عام  

 البناء واألشغال العمومية والري وصالحياتها وتنظيمها وسير ا(:

 ؤسسات البناء واألشغال العمومية والري، المسا مة في ترقية الوقاية من حوادث العمل واألمرا  المهنية في م -

القيام بدراسات حول ظروف العمل، وتحليل األسباب التقنية لألخطار المهنية، بالقيام بزيارات منتظمة لوحدات   -

 وورشات البناء واألشغال العمومية والري، إجراء تحقيقات حول الحوادث الخطيرة أو المميتة، 
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القيام   - على  المستخدمة  الهيئات  البناء،  حث  أساليب  في  الصحة  وحماية  بأمن  أحسن،  تكفل  أجل  من  بمبادرات 

 وإستعمال منتجات ومواد البناء،

البناء   - باألمن في نشاطات  الخاصة  التقنية  إلى تحسين األنظمة  الرامية  التدابير  العمومية،  السلطات  إقتراح على 

 واألشغال العمومية والري، 

رة في مجال الوقاية في مؤسسات البناء واألشغال العمومية والري، وإبداء  القيام بأعمال تهدف إلى إعالم وإستشا -

رأيها في المخططات الصحية واألمن والمسا مات في التكوين الرامي إلى تحقيق مستول أحسن للصحة واألمن 

 في العمل.

من المرسوم   4يكلف المعهد على الخصو  بما يأتي )المادة   :(INPRPالمعهد الوطني للوقاية من األخطار المهنية ) -

يتضمن إنشاء   2000غشت سنة    23الموافق    1421جمادل األولى عام    23المؤرخ في    253  -2000التنفيذي رقم  

 المعهد الوطني للوقاية من األخطار المهنية وتنظيمه وعمله(: 

 تحسين ظروف العمل،  القيام بكل الدراسات التقنية والعلمية التي ترمي إلى -

 تقديم امرشادات العلمية وامقتراحات والسيما فيما يتعلق بقطاعات النشاط ذات الدرجة العالية من األخطار، -

 الكشف في أماكن العمل عن األخطار والنقائ  في تدابير الوقاية من حوادث العمل واألمرا  المهنية، -

صةالح العام، بناء على طلب من السةلطات العمومية أو طلبية  القيام بكل دراسةة متخصةصةة ذات منفعة عامة أو لل -

 من مؤسسات و يئة عمومية أو خاصة،

 امدالء بااراء والتوصيات في مجال التصديق على ااالت و/أو إستعمال المواد الخطيرة، -

مل،  دراسةةة أسةةباب حوادث العمل واألمرا  المهنية، بامتصةةال مع الهيئات المتخصةةصةةة ومصةةالح مفتشةةية الع -

 وذلك بالقيام:

 بإجراء التحقيقات في حالة وقوع حادث عمل أو ظهور أمرا  مهنية، •

 ضمان تكوين المستخدمين أو تحسين مستوا م وتجديد معارفهم في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، •

المهني في التكفل بمختلف جوانب النشةاط التربوي والتحسةيسةي الذي يسةا م في تنمية الشةعور بأ مية األمن  •

 أوساط العمل،

 تقديم مسا مته في أشغال ضبط المقايي  واألشغال المتعلقة بمسامية المنتوجات والمواد الخطيرة. •

المؤرخ    29-72من األمر رقم   3: يكلف المعهد على الخصةو  بما يأتي: )المادة  المعهد الوطني لحفظ الـصحة واألمن -

 يتضمن إحداث المعهد الوطني لحفظ الصحة واألمن(  1972يونيو سنة  7الموافق    1392ربيع الثاني عام  25في 
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 القيام بجميع الدراسات التقنية والعلمية،  •

 تشجيع سائر األشغال المتعلقة باألبحاث،  •

 إختبارات وتجارب، إجراء  •

وبأمن  • الصحة  بحفظ  الخا   الميدان  في  المتممة  باألبحاث  المتعلقة  والمستندات  المعلومات  جميع  تركيز 

 العمال وجعلها مطابقة للحالة الرا نة والقيام بنشر ا، 

 تنمية كل نشاط يهم التكوين وامتقان في شأن حفظ الصحة واألمن،  •

 ر ومنا ج الوقاية.القيام بكل نشاط إعالمي يتعلق بتدابي •

 المادة الثانية عشرة 

يجب إيجاد جهاز تفتيش خا  بالسالمة والصحة المهنية، ويجب أن يدعم  ذا الجهاز بالكوادر المتخصصة وبأجهزة 

 ومعدات القيا ، وغير ذلك مما يلزم للقيام بعمله، ويجب إعطاء  ذا الجهاز سلطة الضبطية القضائية. 

 ضع اشتراطات السالمة والصحة المهنية للترخي  بإقامة المنش،ت. ويجب إشراك  ذا الجهاز في و

 يرجى بيان ما يلي:

 هل هناك جهاز تفتيش خاص بالسالمة والصحة المهنية؟ وما مدى تخصص كوادره؟ •

 نعم

بين يدعى جهاز التفتيش الذي يعنى بالسالمة والصحة المهنية في الجزائر ب "مفتشية العمل"، ونجد من  مدي التخصص:  

ما تخت  به مفتشية العمل، مراقبة تطبيق األحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعالقات العمل الفردية والجماعية وظروف  

الموافق   1410ام  ضhgرجب ع  10المؤرخ في    03-90من القانون رقم    02العمل والوقاية الصحية وأمن العمل )المادة  

 ل(. يتعلق بمفتشية العم  1990فبراير سنة  6

المؤرخ   03-90من القانون رقم    4ويمار  صالحيات مفتشية العمل أعوان متخصصون، يدعون مفتشي العمل )المادة  

سالف الذكر(، حيث يمارسون تفتيش العمل في أي مكان عمل   1990فبراير سنة    6الموافق    1410رجب عام    10في  

 فئات المستخدمين المشار إليها في قانون العمل.يشتغل فيه عمال أجراء أو متمهنون من الجنسين باستثناء بع  

يتمتع مفتشو العمل بسلطة القيام بزيارات إلى أماكن العمل، التابعة لمهامهم ومجال اختصاصهم قصد مراقبة تطبيق األحكام 

 القانونية والتنظيمية.  

 المنشآت؟هل يشارك جهاز التفتيش في وضع مواصفات السالمة والصحة المهنية المطلوبة إلقامة  •

 نعم

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

تعد مفتشية العمل عضو في العديد من اللجان المختصة بالصحة والسالمة المهنيتين، وفي  ذا امطار فهي عضو في  

التنفيذي رقم   عام    جمادل األولى   4مؤرخ في    198-06اللجنة الوالئية لمراقبة المؤسسات المصنفة، بموجب المرسوم 
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 ، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة. 2006مايو سنة  31الموافق   1427

 المادة الثالثة عشرة 

يجب اال تمام بالتدريب في مجاالت السالمة والصحة المهنية، وذلك بإنشاء مراكز أو معهد وطني خا  بالسالمة 

 التجارب وعر  أحدث وسائل الوقاية وتنظيم الدورات التدريبية. والصحة المهنية في كل دولة عربية مجراء  

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد في دواتكم الموقرة معهد خاص بالتدريب على وسائل السالمة والصحة المهنية؟  •

  نعم × 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

المتضمن إنشاء وتنظيم وتسيير المعهد الوطني للوقاية من األخطار المهنية. حيث يعمل   2000-253المرسوم التنفيذي رقم  

ضمان تكوين المستخدمين أو تحسين مستوا م وتجديد معارفهم في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،   ذا المعهد على  

التحسيسي الذي يسا م في تنمية الشعور بأ مية األمن المهني في أوساط العمل. مع التكفل بمختلف جوانب النشاط التربوي و

 من المرسوم التنفيذي(  04)المادة 

 المادة الرابعة عشرة 

يجب أن تكون مادة السالمة والصحة المهنية ضمن برامج التعليم في الدراسات النظرية والتطبيقية، وفى معا د ومراكز  

 والمهني. التدريب الفني 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يتم تدريس مادة السالمة والصحة المهنية ضمن برامج التعليم؟ •

   نعم 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

،  2018يوليو سةةةنة   2الموافق   1439شةةةوال عام  18المؤرخ في   11-18من القانون رقم  120تن  المادة  

"تتولى الدولة والجماعات المحلية ومؤسةةةةسةةةةات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني،  يتعلق بالصةةةةحة، على أنه 

 التربية من أجل الصحة".

في  ذا امطار، يعر  قطاع التكوين والتعليم المهنيين عدة تخصصات ذات العالقة بموضوع الحال، محددة في 

، المعدل والمتمم  2019جوان    11المؤرخ في   197)القرار رقم مدونة الشةعب المهنية وتخصةصةات التكوين المهني  

، المحةدد لمةدونةة الشةةةةةعةب المهنيةة  2018مةاي    22الموافق    1439رمضةةةةةان    6المؤرخ في    317للقرار رقم  

(، كما تم إدرات محور "الصةحة والسةالمة المهنية" ضمن البرامج التكوينية  2019وتخصةصةات التكوين المهني طبعة 

 المهني في الشق المتعلق بمواد التعليم العام.لمسار التعليم  

 فيما يتعلق بالشعب المهنية ذات العالقة بالسالمة والصحة المهنية، نذكر ما يلي:
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، حيث نجد تخصة  "نظافة، أمن وبيئة" / (CIPالشةعبة المهنية "الكيمياء الصةناعية وصةناعة البالسةتيك ) -1

 (.BTSمي )تكوين من المستول الخام / متوت بشهادة تقني سا

(، حيث نجد تخصةة  الصةةناعات النفطية )خيار: الوقاية واألمن INPالشةةعبة المهنية "صةةناعات نفطية )  -2

 (.BTSالصناعي(/ تكوين من المستول الخام / متوت بشهادة تقني سامي )

(، حيةث نجةد تخصةةةةة  الوقةايةة واألمن المنجمي/ تكوين من MICالشةةةةةعبةة المهنيةة "المنةاجم والمحةاجر )  -3

 ل الثاني/ متوت بشهادة الكفاءة المهنية.المستو

يسةةتفيد تالميذ  ذا المسةةار التكويني من عدة محاور في مادة "الحياة امجتماعية والمهنية" ذات العالقة بالسةةالمة  

والصةةةحة المهنية من بينها محور المؤسةةةسةةةة والحياة المهنية، ففي نهاية  ذا المحور من التعليم المهني يكون التلميذ  

على الولوت إلى عالم الشةةغل سةةواء في إطار منصةةب عمل أو مشةةروعه الخا ، زيادة على ذلك يكون قادرا  قادرا  

على وقاية نفسةةةةةه من األخطةار المحيطةة به أو تلةك المتعلقةة بالنشةةةةةاط المهني وكذا طرق وكيفيةة الوقاية من األخطار  

 لق بحوادث العمل واألمرا  المهنية.  المهنية، أضف على ذلك فإن التلميذ يكون على دراية تامة بكل ما يتع

من جهة أخرل، يعد التعليم وامعالم والتكوين المتعلق باألخطار المهنية واجبا تضةةةةطلع به الهيئة المسةةةةتخدمة.  

ويشةةارك وجوبا ممثلو العمال في كل  ذم األنشةةطة. كما يعد حقا للعمال وواجبا عليهم وتتكفل به الهيئات والمصةةالح  

الموافق    1408جمادل الثانية عام  7المؤرخ في   07-88من القانون رقم  19ية المعنية )المادة  والمؤسةسةات العموم

من نف  القانون على أنه    20يتعلق بالوقاية الضةةةةةحية واألمن وطب العمل(. وتن  المادة    1988ينةاير سةةةةةنة    26

 امج التعليم والتكوين المهني"."يجب أن تدرت قواعد الوقاية الصحية واألمن المتعلقة باألخطار المهنية ضمن بر

ويتم تنظيم عمليةات تكوينيةة خاصةةةةةة، من أجل الوقاية، لصةةةةةالح العمةال المعنيين، من قبةل كل جهةاز أو  يكةل أو 

شةةخ  مخت  في مجال الوقاية الصةةحية واألمن وطب العمل، وذلك حسةةب درجة إطراد وحدة األخطار الملحوظة  

، سةالف  1988يناير سةنة    26الموافق    1408جمادل الثانية عام   7المؤرخ في   07-88من القانون رقم  22)المادة  

الةذكر(. وتحةدد شةةةةةروط تنظيم تعليم العمةال وإعالمهم وتكوينهم في ميةدان الوقةايةة من األخطةار المهنيةة عن طريق 

روط ، يتعلق بشةة2002ديسةةمبر سةةنة  7الموافق    1423وال عام   3المؤرخ في   427  -02المرسةةوم التنفيذي رقم 

 تنظيم تعليم العمال وإعالمهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من األخطار المهنية.

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 ( 13،   11،   9،   8،   7،  6،    5،   4،   3،   2،   1التغطية التشريعية ألحكام المواد ) -

 ( 14( )10التغطية الجزئية ألحكام المادتين ) -

 ( 12التغطية التشريعية لحكم المادة )عدم   -
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 . المملكة العربية السعودية6      

 

 اإلتفاقيات غير الُمصادق عليها

 بشأن الخدمات االجتماعية العمالية   1983( لسنة 16اإلتفاقية العربية رقم رقم ) 

وجاء  – 1983( لسنة  16)  وصل مكتب العمل العربي من المملكة العربية السعودية تقرير حول امتفاقية العربية رقم 

   في  ذا الرد ما يلي:

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

 نعم ✓

 . من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ 2

مجل  الوزراء، ومن بين امجراءات التي يتم اتخةاذ ةا عر  تلةك االتفةاقيةة على مجل  الشةةةةةورل  

 لدراسته وإبداء الرأي فيها. 

 . ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ 3

 التصديق   □

 أخذ العلم  □

   إرجاء التصديق ✓

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

 نعم  □

 ال □

 يرجى تحديد  ذم الصعوبات.  )نعم(،  * في حالة امجابة ب

 إن أسباب عدم التصديق على االتفاقية تظل متفاوتة من حيث:

 العمل قائم على تطوير األنظمة والتشريعات بما يتوافق مع األنظمة والمعايير العربية والدولية.

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

 اجتماعية... الخ(؟  

 ال  ✓

 يرجى تحديد  ذم الصعوبات.)نعم(،  * في حالة امجابة ب
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. هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سابقة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على  6

 ؟  االتفاقية مستقبال 

 ال ✓

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

 نعم ✓

 يرجى توضيح  ذم امجراءات.)نعم(،  * في حالة امجابة ب

 العمل قائم على تطوير األنظمة والتشريعات بما يتوافق مع األنظمة والمعايير العربية والدولية.  

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

 نعم  ✓

 يرجى بيان النصو  التي تم فيها االسترشاد.)نعم(،  * في حالة امجابة ب

نود امشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تنظر بصفة اال تمام إلى جميع االتفاقيات العربية وال يعني 

عدم التصةةةةديق على بع  االتفاقيات أنها ال تأخذ ا بعين االعتبار بل تسةةةةعى قدر اممكان على العمل 

 بروح تلك االتفاقيات أو التوصيات واالستفادة منها. 

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

 ال ✓

 يرجى تحديد نوع الدعم الفني المطلوب. )نعم(  * في حالة امجابة ب

. هل تم التنـسيق مع منظمات أـصحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمـشيا  10

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

 نعم ✓

 يرجى بيان رأي المنظمات التي تم التنسيق معها.)نعم(،  * في حالة امجابة ب

 تم ارسال نسخة من  ذا التقرير إلى كل من: 

 مجل  الغرف السعودية. -

 اللجنة الوطنية للجان العمالية -

 تاريخ إرسال التقرير.  ولم نتلقى من أصحاب األعمال أو العمال أي مالحظات حتى  

 الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير:  ❖

 وكالة الشئون الدولية   
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 أخذ العلم بما جاء في التقرير، وتأمل اللجنة التغلب على الصعوبات التي تحول دون التصديق على امتفاقية . -

 * * * 

 

 . جمهورية العراق7     

 

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها 

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

وجاء في  ذا   – 1977( لسنة  7وصل مكتب العمل العربي من جمهورية العراق تقرير حول امتفاقية العربية رقم )  

 الرد ما يلي:  

بشـان    1977لسـنة  7التشـريعي الذي صـدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقية العربية رقم يرجى بيان النص   -1

 السالمة والصحة المهنية .

 االجابة :

   1978/  4/   17( في   2649والمنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد )  1978لسنة   51قانون رقم  

ارية التي لها عالقة باحكام االتفاقية وان امكن التعر  للتطبيق  يرجى ارفاق ارقام وتواريخ النصةو  التشةريعية السة -2

 الخ ( . –اللوائح   –العملي لتلك النصو  التشريعية ) القرارات الوزارية  

 االجابة :

  –ت   2016لسةنة    12تعليمات متطلبات الصةحة والسةالمة المهنية رقم   -ب  2015لسةنة   37قانون العمل رقم   -أ  

قانون حماية وتحسةين    –د      2017لسةنة    12وتقسةيمات المركز الوطني للصةحة والسةالمة المهنية رقم تعليمات مهام 

 االعمال الضارة والشاقة .  1988لسنة   14تعليمات رقم   - ة   2009لسنة   27البيئة رقم  

التصةةديق عليها مع بيان  يرجى بيان الن  التشةةريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصةةادق عليها قوة النفاذ بمجرد   -3

 مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية . 

 .  2015لسنة    35االجابة : قانون عقد  المعا دات رقم 

 ل تم التنسةيق مع منظمات اصةحاب االعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين اعدادكم لهذا التقريرو وذلك تماشةيا مع  -4

 من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية . 17احكام المادة  

 االجابة : نعم 

 في حالة االجابة يرجى ذكر المنظمات التي تم التنسيق معها و   

 ممثلين عن نقابات العمال واتحاد الصناعات العراقي االعضاء في لجنة التشاور الثالثي . -
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 القسم الثاني 

 التشريعات السارية التي تغطي احكام االتفاقية

 المادة االولى 

يجب أن تشةةمل التشةةريعات العربية األحكام الخاصةةة بالسةةالمة والصةةحة المهنية في جميع مجاالت العمل وقطاعاته، كما 

 يجب أن تشمل أحكاما خاصة بالتأمين على العمال من حوادث العمل وأمرا  المهنة.

 يرجى بيان ما يلي :

 نية جميع مجاالت العمل وقطاعاته و  ل تشمل االحكام الخاصة بالسالمة والصحة المه •

 االجابة :    نعم 

  ل تتضمن تشريعاتكم احكاما خاصة بالتامين على العمال من حوادث العمل وامرا  المهنيةو    •

 االجابة   : نعم 

 يرجى بيان النصو  التشريعية الدالة على ذلك :  •

 االجابة : 

اوالً: تسةري    -3-اال داف و السةريان , المادة   –( الفصةل الثاني    2, المادة )   2015لسةنة    37قانون العمل رقم   -1

احكةام  ةذا القةانون على جميع العمةال في جمهوريةة العراق او من  م بحكمهم مةا لم ين  البنةد )ثةانيةا( من  ةذم المةادة على  

 خالف ذلك.

 الثامن) فرع اصابات العمل( ., الفصل    1971لسنة   39قانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال رقم   -2

 المادة الثانية

يجب مسةاواة جميع العمال العرب بالعمال الوطنيين فى تطبيق أحكام السةالمة والصةحة المهنية، وأحكام التأمين من حوادث  

 العمل وأمرا  المهنة، وأحكام أنظمة التأ يل المهنى.

 يرجى بيان مايلي  

 يعملون في دولتكم الموقرة بالعمال الوطنيين في تطبيق االحكام التالية :   ل تساوي تشريعاتكم العمال العرب الذين

 السالمة والصحة المهنية   •

 التامين من حوادث العمل وامرا  المهنة . •

 انظمة التأ يل المهني .  •

 يرجى بيان النصو  التشريعية الدالة على ذلك :

 االجابة : نعم 

والتي تن  ))اوال : تسةري احكام  ذا القانون على جميع العمال    2015لسةنة   37/ اوال :  من قانون العمل رقم   3المادة  

 في جمهورية العراق او من  م بحكمهم ما لم ين  البند ) ثانيا ( من  ذم المادة على خالف ذلك((.  
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 المادة الثالثة

 صحة المهنية األس  الفنية الالزمة لضمان السالمة والحماية، في:يجب أن تتضمن األحكام الخاصة بالسالمة وال

 اختيار موقع المنشأة. •

 امنشاء والتشييد. •

 الوقاية من جميع أخطار العمل. •

 يرجى بيان ما يلي : 

 االشتراطات الفنية الالزمة لمراعاة احكام المادة السابقة و 

 

 و  يرجى بيان النصو  التشريعية الدالة على ذلك  

 تعليمات مهام وتقسيمات المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية .  2017لسنة    12االجابة / وردت في تعليمات رقم 

 المادة الرابعة 

يحدد تشةريع كل دولة امجراءات والوسةائل الكفيلة بسةالمة بيئة العمل وحماية البيئة المجاورة والمحافظة عليها من مخاطر 

 كون بيئة العمل والجوار فى المستول الصحي المتعارف عليها علميا.النشاط المزاول، بحيث ت

 يرجى بيان مايلي  

 •  ل تضمن تشريعاتكم ما يكفل سالمة بيئة العمل بحيث تكون في المستول الصحي المطلوبو 

 االجابة /  نعم 

•  ل تضةةمن تشةةريعاتكم ما يكفل حماية البيئة المجاورة من اخطار النشةةاط المزاول بحيث تبقى في المسةةتول الصةةحي  

 المطلوب و  

 االجابة / نعم 

 • يرجى بيان النصو  التشريعية الدالة على ذلك .  

 االجابة / 

 /  3المادة   -

 ً  توفير موقع عمل الئق وصحي وأمن.  -رابعا

 ً  رب نقية وصحية بما يتفق مع طبيعة كل موسم توفير ميام ش -خامسا

 ً  تهيئة حمامات ومرافق ومغاسل تتناسب وعدد العمال.  -سادسا

 ً  تهيئة غرف مجهزة بدواليب لحفظ مالب  العمال والعامالت كل علىحدة.  -سابعا

 ً صةحية كالتدفئة والتبريد  تهيئة محل مناسةب السةتراحة العاملين وتناول طعامهم ، تتوفر فيهوسةائل الراحة والشةروط ال -ثامنا

 والتهوية والمناضدومقاعد الجلو  وفرش االرضيات.
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 ً وعوائلهم خاصةة في المناطق النائية عن العمران    توفير السةكن الصةحي المناسةب والقريب من اماكن العمل للعاملين  -تاسةعا

 من والى اماكن العمل.  وتأمين النقل المناسب

 المشروع من مخاطر وحوادث العمل. حة العاملين وسالمتهم مجانا وحمايةتأمين مستلزمات الحماية لص -ثاني عشر

وتوفير وسةةائل تصةةريف خاصةةة للتخل  من   المحافظة على ابنية ومرافق المشةةروع ونظافتها بشةةكل جيد  -رابع عشةةر

 بالصحة الناتجة عن مخلفات العملية االنتاجية.  الفضالت والمواد الضارة 

صةحيحة وبمخازن خاصةة يؤشةر عليها بما    لتداول السةليم واامن للمواد الخطرة بطريقةاتباع طرق الخزن وا  -تاسةع عشةر

على سةةةةةالمة العةاملين   يدل على خطورتهةا ، واتخةاذجميع االحتيةاطات الالزمة عنةد الدخول إلى األماكن المغلقةة والمحةافظةة

 اسطوانات الغاز . عند تداول  ذم المواد ووجوب مراعاة شروط خزن

وتثبيت المسةافات األمينة المعتمدة، بحيث ال يقل    تهيئة قاعات عمل صةحية في المشةاريع التي يتطلب عملها ذلك  -عشةرون

م( مترمع تامين التهوية وامنارة المناسبة   ١،٥( م والمسافة بين ماكنة وأخرل و الجدار عن )  ٣،٥ارتفاع السقف فيها عن

 األخرل فيها.  وجميع مستلزمات السالمة المهنية

( لسةةةنة   ٩٩من امشةةةعاعات المؤينة رقم )  حماية العاملين من المواد المشةةةعة وفق أحكام قانون الوقاية -ثاني وعشةةةرون

 بموجبه .  والتعليمات الصادرة  ١٩٨٠

 .   17والمادة   15والمادة   14/ اوال  و المادة    10المواد    .  2009لسنة   27قانون حماية وتحسين البيئة رقم   -

 المادة الخامسة 

 ب العمل على توفير السالمة والصحة المهنية وتحقيق ظروف إنسانية للعمل اامن، عن طريق:يج

 حماية العامل من أخطار العمل وااالت، وحمايته من األضرار الصحية. أ.

 وضع االشتراطات الالزمة لتحسين بيئة ووسائل العمل. ب.

 األشخا  المكلفين به من النواحي الصحية والفنية.مراعاة تحقيق التالؤم بين نوع العمل وظروفه، وبين  ت.

 توعية وتدريب العاملين على وسائل السالمة وتوفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريب العمال على استخدامها. د.

تدارك ما قد ينشةةأ من أضةةرار تصةةيب العامل صةةحيا أو اجتماعيا نتيجة عمله والعمل على معالجتها ومعالجة ما   ة.

 نها.يتخلف ع

 حماية وسائل امنتات من إنشاءات وأالت ومواد، وغير ذلك. و.

 ويحدد تشريع كل دولة األحكام الالزمة لتنظيم  ذم االحتياطات.

 يرجى بيان مايلي :

  ل تتناول تشريعاتكم احكاما تحقق الغر  من  ذم المادة و  •

 االجابة / نعم 

 يرجى بيان النصو  التشريعية الدالة على ذلك : •

 الجابة / ا
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/ ثانيا / ز من قانون العمل النافذ )اتخاذ جميع التدابير الالزمة التي تضةمن حماية صةحة وسةالمة العمال من   114المادة  –

جميع المخاطر المهنية بصةورة فعالة واجراء الفح  الدوري السةنوي على المراجل البخارية واجهزة الضةغط والمصةاعد  

 ها من جهات مختصة ومخولة من المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية ( . الكهربائية وادوات الرفع وملحقات

المعدله )التأكد من   2016لسنة   12/ رابع وعشرين من تعليمات متطلبات الصحة والسالمة المهنية رقم   3المادة  -

 وسالمة العاملين (. مالءمة االة للعامل والعمل بما يضمن صحة

 )تدريب العاملين على كيفية تجنب المخاطر المهنية ( . / ثانيا / ب  114المادة  -

 ف مالية عنها (.يلسبة للعمال واليتحمل أي منهم تكا/ ثانيا / ح )توفير معدات للوقاية الشخصية المنا  114المادة   -

وغير ا ( من / ثانيا / ط )التأكد من سالمة ااالت والمعدات المضرة ) المراجل، المصاعد، والرافعات …   114المادة   -

خالل تقارير تثبت صةةةالحيتها للعمل بأمان من جهات يخولها رسةةةميا المركز الوطني للصةةةحة والسةةةالمة المهنية وتنظم  

 بتعليمات يصدر ا الوزير(( .

 المادة السادسة 

ن  ال يجوز تشةةغيل األحداث من الجنسةةين فى األعمال الصةةناعية، قبل سةةن الخامسةةة عشةةرة، وذلك فيما عدا المتدرجي  -1

 منهم.

ال يجوز تشةغيل األحداث من الجنسةين قبل بلوغهم سةن الثامنة عشةرة فى الصةناعات الخطرة أو الضةارة بالصةحة، والتى  -2

 تحدد ا التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بكل دولة.

 كل دولة. يحظر تشغيل النساء، فى األعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة، التى يحدد ا التشريع فى -3

 يرجى بيان مايلي : 

 السن االدنى لعمل االحداث من الجنسين في االعمال الصناعية وفق تشريعكم و  •

 عاما  .  15االجابة / 

 السن االدنى للعمل في الصناعات الخطرة او الضارة بالصحة وفق تشريعكم و  •

 االجابة / 

 الخطرة او الضارة بالصحة و  ل تحظر تشريعاتكم تشغيل النساء في االعمال  •

 االجابة / نعم 

 يرجى بيان النصو  التشريعية الدالة على ذلك : •

 االجابة / 

( من قانون العمل , العامل الحدث ))لعامل الحدث: ألغرا   ذا القانون،   1عرفت الفقرة عشةرون من المادة )   -1

 ( الثامنة عشرة (( . 18تم )( الخامسة عشرة من العمر ولم ي15كل شخ  ذكرا كان ام أنثى بلغ )

) تعليمات االعمال الشةةاقة والضةةارة على السةةن االدنى ( وكذلك قانون   1988لسةةنة   14لم تن  تعليمات رقم   -2

 العمل النافذ
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على ))حظر تشةةغيل المرأة العاملة في األعمال   2015لسةةنة    37من قانون العمل رقم / ثانيا    85نصةةت المادة   -3

 )ثالثا( من  ذا القانون (( .   67والمحددة وفق التعليمات الصادرة بموجب المادة  المر قة أو الضارة بالصحة  

 المادة السابعة 

يجب اال تمام بإنشةاء أجهزة خدمات السةالمة والصةحة المهنية فى المنشة،ت التى يحدد ا تشةريع كل دولة، وذلك لإلشةراف  

 م بالتثقيف الصحى والتوعية الوقائية.على جميع ظروف العمل التى تؤثر على سالمة وصحة العمال، والقيا

  ل توجد اجهزة خدمات للسالمة والصحة المهنية في المنش،ت في دولتكم الموقرة و   •

 االجابة / نعم  

 ما  و دور  ذم االجهزة ان وجدت و  •

 متابعة شؤون السالمة المهنية في المنشاة.  -االجابة / أ

 روع والوقوف على اسبابها .دراسة ظروف الحوادث التي يتعر  لها المش -ب

 توفير وسائل االسعافات االولية واجهزة االطفاء وفو ات الحريق في اماكن متفرقة من المنشاة. -ت 

 توعية العمال وارشاد م الى وسائل السالمة والصحة المهنية . –د  

 يرجى بيان النصو  التشريعية الدالة على ذلك . •

( والتي   4المادة ) -المعدلة و ي    2016لسةنة    12ت الصةحة والسةالمة المهنية رقم االجابة / نصةو  من تعليمات متطلبا

 تن   يلتزم طبيب المشروع بما يأتي :

فورا الى الجهات الصةةةةحية المختصةةةةة   االخبار عن األمرا  المهنية والحاالت الخطرة التي تهدد سةةةةالمة العمال -أوالً 

 المهنية. والمركز الوطني للصحة والسالمة

 الفحوصات الطبية المهنية المختلفة.  تقديم الخدمات الصحية للعاملين في مختلف مواقع العمل من خالل اجراء  -ثانيا

 رصد األمرا  المهنية ودراسة وبائيتها.  -ثالثا

 : تتحدد المسؤولية عن السالمة المهنية في المشروع وفقاً لما يأتي : 5المادة   -

المسؤولية بأحد العاملين في المشروع   ( خمسين عامال فأقل تناط ٥٠يكون عدد عمالها )   في المشاريع التي -أوالً  -

 إضافة إلى واجباته.

-  ً ( مئة عامل تناط المسةؤولية    ١٠٠( خمسةين عامال إلى ٥٠في المشةاريع التي يكون عدد عمالها أكثر من )   -ثانيا

 لهذم المسؤولية. بأحد العاملين في المشروع على ان يكون متفرغا بصورة كاملة

-  ً ( خمسةةةةةمائة عامل تناط  500( مئة عامل ولغاية ) ١٠٠في المشةةةةةاريع التي يكون عدد عمةالهةا أكثر من )   -ثالثةا

 المسؤولية بلجنة داخل المشروع تسمى )لجنة السالمة والصحة المهنية(

 ً سةةةؤولية بلجنة تشةةةكل بالكيفية  تناط الم ( خمسةةةمائة عامل ٥٠٠في المشةةةاريع التي يكون عدد عمالها أكثر من )   -رابعا

 المهمة.  ( اثنين يتفرغا لهذم ٢ ذم المادة مع زيادة عدد مسؤولي السالمة الى )  المنصو  عليها في البند )ثالثا( من
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 المادة الثامنة 

البةدنيةة والعقليةة  يجةب عنةد التعيين إجراء الفح  الطبى االبتةدائى ملحةاق العةامةل بةالعمةل الةذل يتالءم مع قةدراتةه الصةةةةةحيةة  

والنفسةية، كما يجب إجراء الفح  الطبى الدورل على العمال، للمحافظة على لياقتهم الصةحية بصةفة مسةتمرة، والكتشةاف  

 ما قد يظهر من أمرا  المهنة فى مراحلها األولى.

 يرجى بيان ما يلي  :

 الئم مع قدراته و   ل يشترط اجراء الفح  الطبي عند تعيين العامل ملحاقه بالعمل الذي يت •

 االجابة / نعم 

  ل يجري الفح  الطبي على العمال بشكل دوري في دولتكم الموقرة و  •

 االجابة / نعم 

 يرجى بيان النصو  التشريعية الدالة على ذلك . •

 االجابة / 

ئية والدورية ، لكافة  / ثانيا /  ةةةةة ) ضمان اجراء الفحوصات الطبية االبتدا 114المادة    2015لسنة    37قانون العمل رقم  -

العمال ، بالصةةحة والسةةالمة المهنية وبيئة العمل على ان يتم تضةةمينها جميع الحوادث واالصةةابات واالمرا  المهنية والتي  

 تقع في اثناء العمل او ترتبط به (

)إجراء الفح  الطبي االبتدائي  / اوال   3المعدلة , المادة    2016لسةنة   12تعليمات متطلبات الصةحة والسةالمة المهنية رقم   -

 قابلية العامل البدنية والنفسية والعقلية والعمل المطلوب القيام به (    للعمال قبل البدء بالعمل والتوفيق بين

الصادرة عن الطبيب أو الجهة الطبية المسؤولة   ثانيا )إجراء الفحوصات الطبية الدورية والخاصة للعمال وحسب التعليمات

 العامل وتكون متاحة للتفتيش( .  للتأكد من سالمتهم ولياقتهم الصحية وتسجل الفحوصات في اضبارة  عمالعن معالجة ال

 المادة التاسعة 

يجب تقديم امسةعافات األولية وعالت الحاالت الطارئة داخل المنشةأة، كما يجب توفير الخدمات الطبية، سواء داخل المنشأة  

 .كة بين عدة منش،ت للقيام بالرعاية الطبية والمحافظة على صحة العمالأو خارجها كقسم مستقل، أو كخدمة مشتر

 يرجى بيان مايلي :

  ل تتوفر االسعافات االولية وعالت الحاالت الطارئة التي يتعر  لها العمال في المنشأة و   •

 االجابة / نعم 

 يرجى بيان النصو  التشريعية الدالة على ذلك .  •

 االجابة /  

 والتي تن   121, المادة  2015لسنة  37قانون العمل رقم  •
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(  50اوال: على صةةةاحب العمل ان يوفر للعمال وسةةةائل االسةةةعاف الطبية في محل العمل وعليه اذا زاد عدد عماله على)

خمسةين عامال ان يسةتخدم ممرضةاً ملماً في شةؤون االسةعاف االولي وان يتعاقد مع طبيب خا  بمعالجة عماله في عيادة  

 0مكان العمل لهذا الغر  وان يقدم لهم االدوية والعالجات التي يحتاجونها في اثناء العمل دون مقابل تخص   في 

ثانياًةةة  يحدد للطبيب الخا  المنصو  عليه في البند )اوال( من  ذم المادة دوام يومي اليقل عن ساعتين في اليوم اذا زاد  

 0( مئة عامل  100عدد العمال على )

( خمسةمائة عامل يعين صةاحب العمل  طبيب مقيم في المشةروع وانشاء مستوصف  500عدد العمال على )  ثالثاةةةةةة  اذا زاد

خا  يتوافر فيه جميع وسةةةةائل المعاينة واالسةةةةعاف والعالت ويتولى الطبيب المقيم تقرير الحاالت التي تحتات الى اجازة  

( من  ذا القانون بالنسةةةةبة لالجازة  74المادة )  مرضةةةةية او معاينة اطباء مختصةةةةين او عمليات جراحية مع مراعاة احكام 

 المرضية.

/ ثالثا )توفير مسةتلزمات االسةعافات   3المعدلة , المادة    2016لسةنة   12تعليمات متطلبات الصةحة والسةالمة المهنية رقم    •

صةةةةندوق   العاملين وطبيعة العمل في المشةةةةروع بحيث يكون في كل قاعة عمل  الطبية االولية بكميات تتناسةةةةب مع عدد

متابعة تجهيزم بمواد االسةةعافات االولية على ان يكون مدربا    اسةةعافات ويسةةمى شةةخ  مسةةؤول عن  ذا الصةةندوق يتولى

 على مختلف وسائل االسعافات االولية. (  تدريبا كافيا

 المادة العاشرة

المختصةةة بها، كما يجب إخطار  يجب على صةةاحب العمل القيام بتسةةجيل حوادث العمل وأمرا  المهنة وإخطار الجهات  

الجهات المختصةة بالحاالت المرضةية المهنية المشةتبه فيها، وعلى صةاحب العمل اتخاذ كافة امجراءات لمنع تكرار وقوع 

 .مثل  ذم الحاالت ووضع امحصاءات الخاصة بذلك , ويحدد تشريع كل دولة الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك

 يرجى بيان مايلي : 

 صاحب العمل بتسجيل حوادث العمل وامرا  المهنة وإخطار الجهات المختصة بها .مدل الزام   •

 يرجى بيان النصو  التشريعية الدالة على ذلك . •

/ ثانيا / و )إبالغ الجهة الصحية المخولة عن حوادث واصابات   114, المادة  2015لسنة  37االجابة / قانون العمل رقم  

ها واشةةعار المركز بذلك ويتضةةمن االشةةعار بيانات عن المشةةروع وصةةاحب العمل  العمل واالمرا  المهنية حال حصةةول

والشةةخ  المصةةاب وطبيعة االصةةابة او المر  المهني ومكان العمل وظروف الحادث وفي حالة المر  المهني تثبت  

ويعد تقرير  ظروف التعر  للمخاطر الصحية وفق استمارة موحدة ومعممة من المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية  

 خمسين فاكثر( . 50سنوي للمركز بالحوادث واالصابات لمواقع العمل التي يزيد عدد عمالها عن 

 

 المادة الحادية عشر 

حدد تشةريع كل دولة األجهزة التى يوكل إليها وضةع وتطبيق أس  السالمة والصحة المهنية، واألجهزة التى تقوم بالبحوث  

 .، وذلك على مستول الدولة، وعلى مستول المنش،ت القائمة بهاوالتخطيط والتدريب فى  ذا المجال
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 يرجى بيان مايلي :

 االجهزة المختصة بوضع وتطبيق اس  السالمة والصحة المهنية في دولتكم الموقرة و  •

 المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية التابع الى وزارة العمل والشؤون االجتماعية . -1االجابة / 

 اقسام الصحة والسالمة المهنية في المحافظات . -2

 اقسام وشعب الصحة والسالمة المهنية في الوزارات االتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة.-3

  ل توجد اجهزة تقوم بالبحوث والتخطيط والتدريب في مجال السالمة والصحة المهنية و  •

) على مسةةةةتول مديرية عامة ( والتابع لوزارة العمل والشةةةةؤون    االجابة / المركز الوطني للصةةةةحة والسةةةةالمة المهنية

 المعدل .  2006لسنة    8االجتماعية  بموجب قانون وزارة العمل والشؤون االجتماعية رقم 

 يرجى بيان النصو  التشريعية الدالة على ذلك   •

 االجابة / 

صةةحة والسةةالمة المهنية إدارة تخطيط  يتولى المركز الوطني لل)  2015لسةةنة    37من قانون العمل رقم   113المادة   •

ومراقبة تنفيذ شةةةؤون الصةةةحة والسةةةالمة المهنية بما يضةةةمن نشةةةر ثقافة السةةةالمة وحماية العمال ، في مواقع العمل 

 .  )المختلفة ، من األمرا  المهنية وإصابات العمل

)يتولى    2017لسةنة    12والسةالمة المهنية رقم  / اوال  من تعليمات مهام وتقسةيمات المركز الوطني للصةحة   1المادة   •

تنفيذ شةؤون الصةحة والسةالمة المهنية على المسةتول   المركز الوطني للصةحة والسةالمة المهنية ادارة وتخطيط وضةمان

واصةةةةةابات العمل    توفير بيئة عمل أمنة ونشةةةةةر ثقافة السةةةةةالمة وحماية العاملين من حوادث  الوطني وبما يضةةةةةمن

المهنية في مواقع العمل وتحقيق تعاون اقليمي ودولي في  ذا   من خالل توفير اشةتراطات السةالمةواالمرا  المهنية  

 المجال ( . 

/ أوالً: يتولى   5المادة     2017لسةنة    12تعليمات مهام وتقسةيمات المركز الوطني للصةحة والسةالمة المهنية رقم   •

 قسم التوعية والتدريب المهام ااتية :

 لية الترويج لثقافة السالمة المهنية ونشر مفا يمها .أ. ادارة وتنظيم عم

 ب . اصدار المنشورات والملصقات واالشراف على االصدارات الخاصة بالصحة والسالمة المهنية .

 ت. ادارة وتنظيم عملية التدريب ووضع اس  وخطط لضمان نشر مفا يم الصحة والسالمة المهنية .

 الصحة والسالمة المهنية .د. اعداد مدربين في مجال 

م. المسةةا مة في تدريب طلبة المعا د والجامعات والدراسةةات العليا على الجوانب الخاصةةة بالصةةحة والسةةالمة  

المهنية وتدريب اقسةةةام المحافظات بما يؤ لهم للقيام بنشةةةر ثقافة الصةةةحة والسةةةالمة المهنية وتمكينهم من تنفيذ  

 الندوات والدورات في مواقع العمل 

 -انياً: يمار  القسم مهامه من خالل الشعبتين ااتيتين : ث
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 أ. التوعية .

 ب . التدريب .

والخةا  بةاسةةةةةتحةداث اقسةةةةةام معنيةة    2/2009/   17( في    4313كتةاب االمةانةة العةامةة لمجل  الوزراء ذي العةدد )  •

 بالصحة والسالمة المهنية في الوزارات االتحادي والجهات غير المرتبطة بوزارة  .  

 مادة الثانية عشر ال

يجب إيجاد جهاز تفتيش خا  بالسةةالمة والصةةحة المهنية، ويجب أن يدعم  ذا الجهاز بالكوادر المتخصةةصةةة وبأجهزة  

ومعدات القيا ، وغير ذلك مما يلزم للقيام بعمله، ويجب إعطاء  ذا الجهاز سةلطة الضةبطية القضةائية, ويجب إشةراك  ذا  

 .الصحة المهنية للترخي  بإقامة المنش،تالجهاز فى وضع اشتراطات السالمة و

 يرجى بيان مايلي  :

  ل  ناك جهاز تفتيش خا  بالصحة والسالمة المهنية و وما مدل تخص  كوادرم و  •

 االجابة / نعم 

 مدل التخص   :

 االجابة يضم عدة تخصصات متنوعة من مهندسين وفيزيائيين وبيولوجيين وكيمياويين اضافة الى تخصصات ادارية

 ل يشارك جهاز التفتيش في وضع مواصفات السالمة والصحة المهنية المطلوبة مقامة المنش،ت و    •

) تعليمات مهام وتقسةةةيمات    2017لسةةةنة   12/ اوال / أ من تعليمات رقم   4االجابة / نعم , حسةةةب ن  المادة  

المهنية لقطاعات العمل  المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية ( والتي تن  ) وضع ضوابط وشروط السالمة  

 كافة ( .

 يرجى بيان النصو  التشريعية الدالة على ذلك و  •

ال يوجد ضمن قانون العمل النافذ ذكر لجهاز تفتيش خا  بالصحة والسالمة المهنية , لكن للمركز يشارك ضمن  

/  اوالً))  تشكل لجان تفتيش العمل برئاسة موظف من الوزارة بعنوان  128لجان تفتيش العمل حسب ن  المادة  

االكثر تمثيالً ويرافق اللجنةة ممثةل عن   مفتش عمةل وممثةل عن اصةةةةةحةاب العمةل االكثر تمثيالً وممثةل عن العمةال

المركز الوطني للصةحة والسةالمة المهنية في  المشةاريع التي تتطلب ذلك (( , كما يسةعى المركز الوطني للصةحة  

والسةةالمة المهنية الى تشةةريع قانون للصةةحة والسةةالمة المهنية في العراق ين  على وجد جهاز خا  لتفتيش  

 الصحة والسالمة المهنية . 

كما ان فرق التفتيش الخا  بالمركز تقوم بزيارات اسةةتشةةارية بطلب من االنشةةطة االقتصةةادية اسةةتنادا الى ن   

) تعليمات مهام وتقسةيمات المركز الوطني للصةحة والسةالمة     2017لسةنة   12/ اوال من تعليمات رقم   4المادة  

ة المهنية في تحديد مسةةتويات الملوثات في بيئة  المهنية ( والتي تن  )) ابداء المشةةورة الفنية في جوانب السةةالم

 العمل لالنشطة كافة باستخدام االجهزة الفنية ((  .
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 المادة الثالثة عشر 

جب اال تمام بالتدريب فى مجاالت السةةةةالمة والصةةةةحة المهنية، وذلك بإنشةةةةاء مراكز أو معهد وطنى خا  بالسةةةةالمة  

 .رب وعر  أحدث وسائل الوقاية وتنظيم الدورات التدريبيةوالصحة المهنية فى كل دولة عربية مجراء التجا

 يرجى بيان مايلي :

  ل يوجد في دولتكم الموقرة معهد خا  بالتدريب على وسائل السالمة والصحة المهنية و   •

 االجابة /  نالك قسم التوعية والتدريب التابع الى المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية .

 لتشريعية الدالة على ذلك . يرجى بيان النصو  ا •

 االجابة / 

/ أوالً: يتولى قسةةم    5المادة     2017لسةةنة    12تعليمات مهام وتقسةةيمات المركز الوطني للصةةحة والسةةالمة المهنية رقم  -

 التوعية والتدريب المهام ااتية :

 أ. ادارة وتنظيم عملية الترويج لثقافة السالمة المهنية ونشر مفا يمها .

 بالصحة والسالمة المهنية .  المنشورات والملصقات واالشراف على االصدارات الخاصة  ب . اصدار

 الصحة والسالمة المهنية .  ت. ادارة وتنظيم عملية التدريب ووضع اس  وخطط لضمان نشر مفا يم 

 د. اعداد مدربين في مجال الصحة والسالمة المهنية .

الجوانب الخاصةةةة بالصةةةحة والسةةةالمة المهنية   والجامعات والدراسةةةات العليا علىم. المسةةةا مة في تدريب طلبة المعا د 

تنفيذ الندوات والدورات في  بما يؤ لهم للقيام بنشةر ثقافة الصةحة والسةالمة المهنية وتمكينهم من  وتدريب اقسةام المحافظات

 مواقع العمل .

 -ثانياً: يمار  القسم مهامه من خالل الشعبتين ااتيتين : 

 التوعية .أ.  

 ب . التدريب .

 المادة الرابعة عشر 

يجب أن تكون مادة السةالمة والصةحة المهنية ضةمن برامج التعليم فى الدراسةات النظرية والتطبيقية، وفى معا د ومراكز 

 .التدريب الفنى والمهنى

 يرجى بيان ما يلي  

  ل يتم تدري  مادة السالمة المهنية ضمن برامج التعليم و   •

 االجابة / نعم

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك ؟   •

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 (13،  11،  9،  8،  7، 5التغطية التشريعية ألحكام المواد ) -
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 ( 10،  6،  4التغطية الجزئية ألحكام المواد ) -

 ( 12عدم التغطية التشريعية لحكم المادة ) -

 ( 14، 3، 2، 1لم يتسن للجنة التأكد من وجود تغطية تشريعية ألحكام المواد ) -

 

*** 

 

 . سلطنة ُعمان 8

 

 اإلتفاقيات غير الُمصادق عليها

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

وجاء في  ذا الرد ما  – 1977( لسنة   7وصل مكتب العمل العربي من سلطنة ُعمان تقرير حول امتفاقية العربية رقم )  

 يلي:  

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

 نعم  ✓

 . من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟ 2

 بموجب مرسوم سلطانييتم التصديق  

 . 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  ✓

 يرجى تحديد  ذم الصعوبات.)نعم(،  * في حالة امجابة ب

 والنصوص من االتفاقية الغير مطابق مع األنظمة والتشريعات الوطنية.توجد بعض المواد  

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

 ال ✓
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 يرجى تحديد  ذم الصعوبات.)نعم(،  * في حالة امجابة ب

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

 نعم ✓

 يرجى تقديم  ذم التصورات.)نعم(،  * في حالة امجابة ب

 زيادة الوعي باالتفاقيات والتوصيات العربية ذات العالقة. -

 ية.دراسة التشريعات الوطنية من قبل الجهات المعنية لموائمتها مع مواد االتفاق -

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

 نعم ✓

 يرجى توضيح  ذم امجراءات.)نعم(،  * في حالة امجابة ب

 عر  االتفاقية على الجهات المعنية لدراستها. -

بةالتعةاون مع مختلف الجهةات بمةا التةدريةب من خالل الورش والةدورات التةدريبيةة وفق معةايير العمةل العربيةة, ويتم ذلةك   -

 فيها منظمة العمل العربية.

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

 نعم  ✓

 يرجى بيان النصو  التي تم فيها االسترشاد.)نعم(،  * في حالة امجابة ب

 التها.( وتعدي286/2008الالئحة التنظيمية للسالمة و الصحة المهنية رقم )

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ . ه9

 ال ✓

 يرجى تحديد نوع الدعم الفني المطلوب.   )نعم(* في حالة امجابة ب

ــيا مع ما  10 ــحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشـ ــيق مع منظمات أصـ ــيه  . هل تم التنسـ تقضـ

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟ 17المادة )

 نعم ✓

 ال

 يرجى بيان رأي المنظمات التي تم التنسيق معها.)نعم(،  * في حالة امجابة ب

 ال توجد مالحظات.

 الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير: دائرة المنظمات الدولية والعالقات الخارجية. ❖

 م 2020التاريخ:  ❖

 Maha.ALAlawi@mol.gov.om : لبريد اإللكترونيا ❖

 

mailto:Maha.ALAlawi@mol.gov.om
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 أخذ العلم بما جاء في التقرير، وتأمل اللجنة إستكمال امجراءات الالزمة للعر  على السلطة المختصة بالتصديق. 

 

*** 

 

 . دولة فلسطين9      

 

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها 

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

وجاء في  ذا الرد ما  – 1977( لسنة   7وصل مكتب العمل العربي من دولة فلسطين تقرير حول امتفاقية العربية رقم )  

 يلي:  

 القسم األول

 بيانات عامة 

  1977( لســــنة  7يرجى بيان النص التشــــريعي الذي صــــدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقية العربية رقم )

 بشأن السالمة والصحة المهنية.

 وتعديالته، والتي نصت على:  2003( من القانون األساسي المعدل لسنة  10المادة )

تعمل السةةلطة الوطنية الفلسةةطينية دون إبطاء على   -2.  وحرياته األسةةاسةةية ملزمة وواجبة االحترام  حقوق امنسةةان -1"   

 .والمواثيق امقليمية والدولية التي تحمي حقوق امنسان " االنضمام إلى امعالنات

يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصــــوص التشــــريعية الســــارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقية، وأن أمكن التعرض  

 الخ(. –اللوائح   –تشريعية )القرارات الوزارية  للتطبيق العملي لتلك النصوص ال

قانون  ( من  130( الى )116(، والمواد من )92( إلى )90(، والمواد من )101(، والمادة )95(، والمادة )69أ. المادة )

 المرفق مع  ذم االتفاقية.  2000( لسنة  7العمل الفلسطيني رقم )

 ون العمل:ب. األنظمة واللوائح والقرارات المنبثقة عن قان

 بنظام عمل النساء ليالً.  2003( لسنة  14* قرار مجل  الوزراء رقم )

 بنظام الشروط الصحية الالزمة في أماكن العمل.  2003( لسنة  15*قرار مجل  الوزراء رقم )

 بنظام وسائل امسعاف الطبي في المنش،ت.  2003( لسنة  17*قرار مجل  الوزراء رقم )

 بنظام اشتراطات السالمة في مباني المنش،ت.  2003( لسنة  21)*قرار مجل  الوزراء رقم  

 بنظام الفح  الطبي االبتدائي.  2003( لسنة  22*قرار مجل  الوزراء رقم )
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 بنظام الفح  الطبي الدوري.  2003( لسنة  24*قرار مجل  الوزراء رقم )

رة بالصةةةحة التي ال يجوز تشةةةغيل  باألعمال والصةةةناعات الخطرة أو الضةةةا  2004( لسةةةنة  1* قرار وزير العمل رقم )

 األحداث فيها.

 باألعمال الخطرة أو الشاقة التي يحظر تشغيل النساء فيها.  2004( لسنة  2*قرار وزير العمل رقم )

 باألعمال التي تخف  فيها ساعات العمل اليومي.  2004( لسنة  3*قرار وزير العمل رقم )

امخطار بإصةةابات العمل واألمرا  المهنية والحوادث الجسةةيمة    بالئحة  2004( لسةةنة  47*قرار مجل  الوزراء رقم )

 ونماذت امحصائيات الخاصة بها.

 بالئحة الوقاية من إخطار العمل وأمرا  المهنة.  2004( لسنة  49*قرار مجل  الوزراء رقم )

البنةاء وامنشةةةةةاءات    بتحةديةد االحتيةاطةات الالزمةة لحمةايةة العمةال في أعمةال  2005( لسةةةةةنةة  1*تعليمةات وزير العمةل رقم )

 الهندسية.

م بمعايير ومسةةةتويات األمان للمواد الكيماوية واألغبرة الخطرة والضةةةارة  2005( لسةةةنة  2تعليمات وزير العمل رقم ) *

 بالصحة.

بحدود الجرعة السةةنوية القصةةول المسةةموح التعر  لها للعاملين في مجال   2005( لسةةنة  3*تعليمات وزير العمل رقم )

 نة.األشعة المؤي

 بالمستويات اامنة لشدة الضوضاء في أماكن العمل.  2005( لسنة  4*تعليمات وزير العمل )

 بالمستويات اامنة لشدة امضاءة في أماكن العمل.  2005( لسنة  5*تعليمات وزير العمل رقم )

 العمل.بالمستويات اامنة لدرجات الحرارة في أماكن   2005( لسنة  6*تعليمات وزير العمل رقم )

 بوقاية العاملين في أعمال الغاز والمواد البترولية.  2005( لسنة  7*تعليمات وزير العمل رقم )

بشـأن لجان ومشـرفي السـالمة والصـحة المهنية في المنشـآت المرفق مع هذه    2019( لسـنة  3. القرار بقانون رقم )ب

 االتفاقية.

ية المصـــادق عليها قوة النفاذ بمجرد التصـــديق عليها مع يرجى بيان النص التشـــريعي الذي يعطي االتفاقيات الدول

 بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

( من القانون األساسي سالفة  10ال يوجد مثل تلك النصو  التشريعية لدينا في الوقت الرا ن سول ن  المادة ) -

  لى وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام، وتعمل الدولة دون إبطاء عالذكر والتي مفاد ا أن "حقوق امنسان  

 االنضمام الى امعالنات والمواثيق امقليمية والدولية التي تحمي حقوق امنسان". 

الدولية المصادق عليها بمرتبة القانون   - يوجد قرار صادر عن المحكمة الدستورية الفلسطينية باعتبار االتفاقيات 

ريطة أن يتم اخذ إجراءات شكلية داخلية أو تشريعية منفاذ ا، ولكن حتى تاريخ  ذا التقرير لم يتم اخذ  الوطني، ش

 أي من تلك امجراءات. 
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ــياً مع  ــيق مع منظمات أصــحاب األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين أّعدادكم لهذا التقرير؟ وذلك تمش هل تم التنس

 ت وتوصيات العمل العربية.( من نظام اتفاقيا17أحكام المادة )

 نعم  

 ال

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

، االتحاد العام لعمال فلسطين، والنقابات المستقلة، والنقابات المهنية، واتحاد الغرف  ناالتحاد العام لنقابات عمال فلسطي

الخا ، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية ذات العالقة، وذلك من خالل   التجارية والصناعية، والمجل  التنسيقي للقطاع

 ممثليهم في اللجنة الوطنية للسالمة والصحة المهنية المشكلة بتعليمات من وزير العمل. 

 القسم الثاني 

 التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية 

 المادة األولى 

األحكام الخاصة بالسالمة والصحة المهنية فى جميع مجاالت العمل وقطاعاته، كما يجب أن تشمل التشريعات العربية 

 يجب أن تشمل أحكاما خاصة بالتأمين على العمال من حوادث العمل وأمرا  المهنة.

 يرجى بيان ما يلي:

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

 نعم         

 ال

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

 نعم         

 ال

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

( من قانون العمل "يجب على صةةةةاحب العمل أن يؤمن جميع عماله عن إصةةةةابات العمل لدل الجهات  116المادة )

 فلسطين".المرخصة في 

باألعمال والصةةةناعات الخطرة أو الضةةةارة بالصةةةحة التي ال يجوز تشةةةغيل    2004( لسةةةنة  1* قرار وزير العمل رقم )

 األحداث فيها.

 باألعمال الخطرة أو الشاقة التي يحظر تشغيل النساء فيها.  2004( لسنة  2*قرار وزير العمل رقم )

 لتي تخف  فيها ساعات العمل اليومي.باألعمال ا  2004( لسنة  3*قرار وزير العمل رقم )
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( من القرار بقانون بشةأن لجان ومشةرفي السةالمة "تحدد قطاعات العمل، ودرجة خطورتها، بموجب نظام يصةدر  8المادة )

 عن مجل  الوزراء بتنسيب من الوزير".

 المادة الثانية 

بالعمال الوطنيين فى تطبيق أحكام السالمة العمال العرب  التأمين من    يجب مساواة جميع  المهنية، وأحكام  والصحة 

 حوادث العمل وأمرا  المهنة، وأحكام أنظمة التأ يل المهني.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل تساوي تشريعاتكم العمال العرب الذين يعملون في دولتكم الموقرة بالعمال الوطنيين في تطبيق األحكام التالية:  •

 السالمة والصخة المهنية.  •

 حوادث العمل وأمرا  المهنة. التأمين من   •

 أنظمة التأ يل المهني. •

 نعم

 ال

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 ( من قانون العمل "يحظر التمييز في ظروف وشروط العمل بين العاملين في فلسطين".16المادة )

 المادة الثالثة 

 المهنية األس  الفنية الالزمة لضمان السالمة والحماية في: يجب أن تتضمن األحكام الخاصة بالسالمة والصحة 

 اختيار موقع المنشأة.  •

 امنشاء والتشييد.  •

 الوقاية من جميع أخطار العمل. •

 يرجى بيان ما يلي:

 االشتراطات الفنية الالزمة لمراعاة أحكام المادة السابقة.  •

بتحديد االحتياطات الالزمة لحماية العمال في   2005( لسةةةنة  1رقم )جميع االشةةةتراطات واردة في تعليمات وزير العمل 

بالئحة الوقاية من إخطار العمل    2004( لسةةةةنة  49أعمال البناء وامنشةةةةاءات الهندسةةةةية، وقرار مجل  الوزراء رقم )

 وأمرا  المهنة.  

 ونظراً لحجم المعلومات سيتم أرفاق التعليمات مع  ذم االتفاقية.

 التشريعية الدالة على ذلك.  يرجى بيان النصوص •

 ( من قانون العمل.90المادة ) -
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بتحةديةد االحتيةاطةات الالزمةة لحمةايةة العمةال في أعمةال البنةاء    2005( لسةةةةةنةة  1رقم )تعليمةات وزير العمةل   -

 وامنشاءات الهندسية،  

 بالئحة الوقاية من إخطار العمل وأمرا  المهنة.  2004( لسنة  49وقرار مجل  الوزراء رقم ) -

 المادة الرابعة 

البيئة المجاورة والمحافظة عليها من  الكفيلة بسالمة بيئة العمل وحماية  يحدد تشريع كل دولة امجراءات والوسائل 

 مخاطر النشاط المزاول، بحيث تكون بيئة العمل والجوار فى المستول الصحي المتعارف عليها علميا. 

 يرجى بيان ما يلي:

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

 نعم

هل تضمن تشريعاتكم ما يكفل حماية البيئة المجاورة من أخطار النشاط المزاول بحيث تبقي في المستوى الصحي   •

 المطلوب؟  

 نعم

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 قانون العمل   ( من90المادة ) -

بالئحةة الوقةايةة من إخطةار العمةل وأمرا  المهنةة، والتعليمةات    2004( لسةةةةةنةة  49وقرار مجل  الوزراء رقم ) -

 المرفقة سالفة الذكر.

 بشأن البيئة المرفق مع  ذم االتفاقية.  1999( لسنة  7( من قانون رقم )44( إلى )6المواد من ) -

 المادة الخامسة

 السالمة والصحة المهنية وتحقيق ظروف إنسانية للعمل االمن عن طريق: يجب العمل على توفير  

 حماية العامل من أخطار العمل وااالت، وحمايته من األضرار الصحية.  -

 وضع االشتراطات الالزمة لتحسين بيئة ووسائل العمل. -

 الصحية والفنية. مراعاة تحقيق التالؤم بين نوع العمل وظروفه، وبين األشخا  المكلفين به من النواحى  -

 توعية وتدريب العاملين على وسائل السالمة وتوفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريب العمال على استخدامها. -

تدارك ما قد ينشأ من أضرار تصيب العامل صحيا أو اجتماعيا نتيجة عمله والعمل على معالجتها ومعالجة ما يتخلف   -

 عنها.

 الت ومواد، وغير ذلك.  حماية وسائل امنتات من إنشاءات وأ -

 ويحدد تشريع كل دولة األحكام الالزمة لتنظيم  ذم االحتياطات. -
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 يرجى بيان ما يلي:

 هل تتناول تشريعاتكم أحكاما تحقق الغرض من هذه المادة؟ •

 نعم

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

الوقاية من إخطار العمل وأمرا  المهنة، والتعليمات المرفقة  بالئحة   2004( لسنة  49أ. قرار مجل  الوزراء رقم )

 سالفة الذكر، ونظرا لحجم المعلومات سيتم إرفاق النظام والتعليمات مع  ذم االتفاقية.

 ( من القرار بقانون بشأن لجان ومشرفي السالمة المرفق مع  ذم االتفاقية.13ب. المادة رقم )

 المادة السادسة 

 ال يجوز تشغيل األحداث من الجنسين في األعمال الصناعية، قبل سن الخامسة عشرة، وذلك فيما عدا المتدرجين منهم.  - 

ال يجوز تشغيل األحداث من الجنسين قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة، والتي   -

 بكل دولة. تحدد ا التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة 

 يحظر تشغيل النساء، في األعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة، التي يحدد ا التشريع في كل دولة. -1

 يرجى بيان ما يلي:

 السن األدنى لعمل األحداث من الجنسيين في األعمال الصناعية وفق تشريعاتكم.  •

 بلوغهم سن الخامسة عشر. 

 

 السن األدنى للعمل في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة وفق تشريعاتكم.   •

 ال يجوز تشغيل األحداث في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة. 

 والسن األدنى للعمل في الصناعات الخطرة أو الضارة  و إكمال ثمانية عشر سنة. 

 ضارة بالصحة؟  هل تحظر تشريعاتكم تشغيل النساء في األعمال الخطرة أو ال •

 نعم 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

( فةةةةي:101/1الةةةةمةةةةادة  الةةةةنسةةةةةةةةاء  تشةةةةةةةةغةةةةيةةةةل  "يةةةةحةةةةظةةةةر  الةةةةعةةةةمةةةةل  قةةةةانةةةةون  مةةةةن   ) 

 األعمال الخطرة أو الشاقة التي يحدد ا الوزير". -1

 باألعمال الخطرة أو الشاقة التي يحظر تشغيل النساء فيها.  2004( لسنة  2*قرار وزير العمل رقم )       

 المادة السابعة 

يجب اال تمام بإنشاء أجهزة خدمات السالمة والصحة المهنية في المنش،ت التي يحدد ا تشريع كل دولة، وذلك لإلشراف  

 ة وصحة العمال والقيام بالتثقيف الصحي والتوعية الوقائية. على جميع ظروف العمل التي تؤثر على سالم
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 هل توجد أجهزة خدمات للسالمة والصحة المهنية في المنشآت في دولتكم الموقرة؟ •

 نعم  ولكن  التشريع جديد ما زال العمل جاريٍ على إنفاذم. 

 ما هو دور هذه األجهزة أن وجدت؟   •

 لجنة السالمة في المنشأة: 

 التعاون بين العمال وصاحب العمل لرفع مستول السالمة والصحة المهنية في المنشأة. أ. تعزيز  

 ب. تقديم التسهيالت الالزمة للمشرف للقيام بأعماله ومهامه.

 ت. التأكد من قيام المشرف بمهامه المحددة بموجب أحكام  ذا القرار بقانون، وإبالغ الوزارة عن أي خلل فيها

 طط الخاصة بالسالمة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بالمنشأة، ومعاينتها.د. وضع السياسات والخ 

 م. التحقق من أي معلومات أو توصيات مقدمة من العمال أو صاحب العمل حول مخاطر العمل، بما يلزم للحد منها.  

 و. االلتزام بتوصيات المشرف وتوجيهاته في مجال السالمة والصحة المهنية.

 ة في المنشأة:  مشرف السالم

. القيام بجوالت الرقابة الدورية على مكان العمل، والمنشأة ومرافقها، والتأكد من وسائل الوقاية الفردية والجماعية 1

 في بيئة العمل، والتزام أصحاب العمل والعمال بالتعليمات ذات العالقة.

التحقق من حوادث وإصابات العمل، ووضع خطط السالمة والصحة المهن2 التقارير الخاصة  .  ية الالزمة، وإعداد 

 بذلك. 

. إعداد تقارير دورية ببيانات حوادث وإصابات العمل، واألمرا  المهنية، خالل النصف األول من شهري كانون 3

 الثاني وحزيران. 

 ها.. رفع التقارير الفنية لصاحب العمل بالمعدات والمواد المستخدمة في أماكن العمل، وإعالم الوزارة خطيا ب4

يراعي 5 بما  العمل،  مكان  في  ووضعها  المهنية،  والصحة  السالمة  حول  التحذيرية  وامرشادات  التعليمات  إعداد   .

 احتياجات العمال والعمال ذوي امعاقة.

يراعي  6 أن  على  المنشأة،  في  اللجنة  وألعضاء  للعمال،  المهنية  والصحة  بالسالمة  خاصة  تدريبية  برامج  تنظيم   .

 ذوي امعاقة. احتياجات العمال

 . االلتزام بتعليمات المفتش المتعلقة بتدابير واشتراطات السالمة والصحة المهنية. 7

 . رفع تقارير بالمهام واألعمال التي يؤديها للمفتش، وأصحاب العمل، أو من يمثلهم، وللجنة، إن وجدت. 8

 . إبالغ الوزارة بأي معيقات تواجهه أثناء عمله.9

 النصوص التشريعية الدالة على ذلك. يرجى بيان   •

بشةةةأن لجان ومشةةةرفي السةةةالمة والصةةةحة المهنية في   2019( لسةةةنة  3( من القرار بقانون رقم )19المادة )

 المنش،ت.
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 المادة الثامنة 

والعقلية  يجب عند التعيين إجراء الفح  الطبي االبتدائي ملحاق العامل بالعمل الذي يتالءم مع قدراته الصحية البدنية 

والنفسية، كما يجب إجراء الفح  الطبي الدوري على العمال، للمحافظة على لياقتهم الصحية بصفة مستمرة، والكتشاف 

 ما قد يظهر من أمرا  المهنة في مراحلها األولى. 

 يرجى بيان ما يلي:

 ته؟  هل يشترط إجراء الفحص الطبي عند تعيين العامل إللحاقه بالعمل الذي يتالءم مع قدرا •

 نعم

 ال

 هل يجري الفحص الطبي على العمال بشكل دوري في دولتكم الموقرة؟ •

 نعم

 ال

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

بناًء على اقتراح الوزير بالتنسيق من جهات االختصا  يصدر مجل  الوزراء األنظمة "  ( من قانون العمل90المادة )

 والسالمة المهنية وبيئة العمل متضمنة بصفة خاصة ما يلي: الخاصة بالصحة 

 وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمرا  المهنة. -1 

 الشروط الصحية الالزمة في أماكن العمل. -2 

 وسائل امسعاف الطبي للعمال في المنشأة.  -3 

 الفح  الطبي الدوري للعمال". -4 

من قانون العمل "يجب إجراء الكشف الطبي على األحداث قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من مالءمتهم الصحية   ( 94المادة )

 له على أن يعاد الكشف كل ستة أشهر". 

 بنظام الفح  الطبي االبتدائي.  2003( لسنة  22*قرار مجل  الوزراء رقم )

 لدوري.بنظام الفح  الطبي ا  2003( لسنة  24*قرار مجل  الوزراء رقم )

 المادة التاسعة 

يجب تقديم امسعافات األولية وعالت الحاالت الطارئة داخل المنشأة، كما يجب توفير الخدمات الطبية، سواء داخل  

 المنشأة أو خارجها كقسم مستقل، أو كخدمة مشتركة بين عدة منش،ت للقيام بالرعاية الطبية والمحافظة على صحة العمال.
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 يلي:يرجى بيان ما  

 هل تتوافر االسعافات األولية وعال  الحاالت الطارئة التي يتعرض لها العمال في المنشأة؟ •

 نعم

 ال 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

امسةةعاف الطبي في وسةةائل  بنظام    2003( لسةةنة  17قرار مجل  الوزراء رقم )( من قانون العمل، و90/3المادة )      

 المنش،ت المرفقة مع  ذم االتفاقية.

 المادة العاشرة 

يجب على صاحب العمل القيام بتسجيل حوادث العمل وأمرا  المهنة وإخطار الجهات المختصة بها، كما يجب إخطار  

لمشتبه فيها، وعلى صاحب العمل اتخاذ كافة امجراءات لمنع تكرار وقوع الجهات المختصة بالحاالت المرضية المهنية ا

 مثل  ذم الحاالت ووضع امحصاءات الخاصة بذلك. 

 ويحدد تشريع كل دولة الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك. 

 يرجى بيان ما يلي:

 مدي إلزام صاحب العمل بتسجيل حوادث العمل وأمراض المهنة وإخطار الجهات المختصة بها.  •

 تبليغ الشرطة فور وقوع أية إصابة أدت إلى وفاة العامل أو ألحقت به ضرراً جسمانياً حال دون استمرارم بالعمل. -

ساعة من وقوعها ويسلم المصاب صورة عن   48إخطار الوزارة والجهة المؤمن لديها خطياً عن كل إصابة عمل خالل    - 

 امخطار". 

 ابات العمل.ينظم صاحب العمل سجالً تفصيلياً مص -

يقوم صاحب العمل بإبالغ الوزارة خطياً في حالة العجز الدائم خالل شهر من ثبوت ذلك العجز ومقدار التعوي  الذي   - 

 دفعه للمصاب أو المستحقين أو تعهد بدفعه لهم. 

 ( من قانون العمل.113. يتم اتخاذ إجراءات قانونية تجام المنش،ت المخالفة بموجب المادة )2

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

 ( من قانون العمل "عند وقوع إصابة عمل على صاحب العمل القيام بما يلي:117*نصت المادة ) 

 تقديم امسعافات األولية الالزمة للمصاب ونقله إلى أقرب مركز للعالت. -1

 تبليغ الشرطة فور وقوع أية إصابة أدت إلى وفاة العامل أو ألحقت به ضرراً جسمانياً حال دون استمرارم بالعمل.  -2 

ساعة من وقوعها ويسلم المصاب صورة    48إخطار الوزارة والجهة المؤمن لديها خطياً عن كل إصابة عمل خالل    -3

 عن امخطار". 

( المادة  "126*نصت  العمل  قانون  من  العمل.   -1(  مصابات  تفصيلياً  سجالً  العمل  صاحب   ينظم 
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يقوم صاحب العمل بإبالغ الوزارة خطياً في حالة العجز الدائم خالل شهر من ثبوت ذلك العجز ومقدار التعوي     -4

 الذي دفعه للمصاب أو المستحقين أو تعهد بدفعه لهم". 

بإصابات العمل واألمرا  المهنية  والحوادث الجسيمة   بالئحة امخطار  2004( لسنة 47*قرار مجل  الوزراء رقم )   

 ونماذت امحصائيات الخاصة بها.

 ( من قانون العمل.113المادة ) *

 المادة الحادية عشرة 

التي تقوم   المهنية، واألجهزة  إليها وضع وتطبيق أس  السالمة والصحة  التي يوكل  يحدد تشريع كل دولة األجهزة 

 ب في  ذا المجال، وذلك على مستول الدولة، وعلى مستول المنش،ت القائمة بها.بالبحوث والتخطيط والتدري

 يرجى بيان ما يلي:

 . األجهزة المختصة بوضع وتطبيق أسس السالمة والصحة المهنية في دولتكم الموقرة •

 أ. على مستول الدولة: وزارة العمل من خالل جهاز تفتيش العمل، 

 وزارة العمل من خالل رئاستها للجنة الوطنية للسالمة والصحة المهنية المشكلة بقرار من وزير العمل.

 ب. على مستول المنشأة: من خالل مشرف السالمة والصحة المهنية ولجنة السالمة والصحة المهنية. 

 تقوم بالبحوث والتخطيط والتدريب في مجال السالمة والصحة المهنية؟  هل توجد أجهزة 

 نعم

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

بمقتضى  ذا القانون يشكل الوزير  يئة تسمى  يئة تفتيش العمل من عدد    - 1( من قانون العمل: "107المادة ) -

 متابعة تطبيق أحكام  ذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضام. مالئم من المفتشين والمؤ لين أكاديمياً ومهنياً ل

 يتمتع أعضاء  يئة تفتيش العمل في ممارستهم لمهامهم بصالحيات الضبطية القضائية."   -2          

 بتشكيل اللجنة الوطنية للسالمة والصحة المهنية.  2011( لسنة  501قرار وزير العمل رقم ) -

 ( من القرار بقانون بشأن لجان ومشرفي السالمة المرفق.19والمادة )( 13( والمادة )2المادة ) -

 المادة الثانية عشرة 

يجب إيجاد جهاز تفتيش خا  بالسالمة والصحة المهنية، ويجب أن يدعم  ذا الجهاز بالكوادر المتخصصة وبأجهزة 

 الجهاز سلطة الضبطية القضائية. ومعدات القيا ، وغير ذلك مما يلزم للقيام بعمله، ويجب إعطاء  ذا 

 ويجب إشراك  ذا الجهاز في وضع اشتراطات السالمة والصحة المهنية للترخي  بإقامة المنش،ت. 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل هناك جهاز تفتيش خاص بالسالمة والصحة المهنية؟ وما مدى تخصص كوادره؟ •

 نعم
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 ال 

 بأنواعها، د. العلوم الطبيعية، ت. العلوم االجتماعية.أ.القانون، ب. الهندسة مدي التخصص: 

 هل يشارك جهاز التفتيش في وضع مواصفات السالمة والصحة المهنية المطلوبة إلقامة المنشآت؟ •

 نعم

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

( يةةةلةةةي:110الةةةمةةةادة  بةةةمةةةا  الةةةعةةةمةةةل  مةةةفةةةتةةةش  "يةةةخةةةتةةة   الةةةعةةةمةةةل  قةةةانةةةون  مةةةن   ) 

تطبيق تشةريعات العمل خاصةة ما يتعلق بشروط وظروف العمل بكافة الوسائل المشروعة بما في ذلك  متابعة  -1

 استقبال الشكاول والبالغات.

 تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات وامرشادات الفنية التي تساعد في تنفيذ أحكام  ذا القانون.  -2 

 "ات التي يكتشفها أثناء عملهإبالغ الجهات المختصة بأوجه النق  والمخالف  -3 

دخول أماكن العمل الخاضةةةعة للتفتيش بحرية تامة أثناء العمل دون سةةةابق    -1( من قانون العمل "111المادة )

 إنذار مع وجوب إشعار صاحب العمل أو ممثله عند دخول المنشأة.

االسةةتفسةةار من صةةاحب العمل أو من العمال مجتمعين أو منفردين أو بحضةةور شةةهود بشةةأن تطبيق أحكام    -2 

 وتشريعات العمل.

 االطالع على السجالت والدفاتر وأية وثائق أخرل تتعلق بشروط العمل وأخذ صور أو مستخرجات منها.  -3 

ن مدة مالءمتها لسةالمة وصةحة العمال مع إشةعار  أخذ عينات من المواد المسةتعملة لغر  التحليل للتأكد م  -4 

 صاحب العمل أو ممثله بذلك ويكون ذلك وفقاً ألنظمة خاصة تضعها الوزارة.

إصةةدار األوامر والتعليمات مزالة أوجه النق  في األجهزة والمعدات المسةةتعملة أو مزالة الضةةرر الناتج    -5 

الزمة لدرء خطر   ب التنفيذ الفوري لإلجراءات التي يرا اعن اسةتخدامها على صةحة وسةالمة العمال وله أن يطل

 محقق".

 المادة الثالثة عشرة 

يجب اال تمام بالتدريب في مجاالت السالمة والصحة المهنية، وذلك بإنشاء مراكز أو معهد وطني خا  بالسالمة 

 م الدورات التدريبية. والصحة المهنية في كل دولة عربية مجراء التجارب وعر  أحدث وسائل الوقاية وتنظي

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد في دولتكم الموقرة معهد خاص بالتدريب على وسائل السالمة والصحة المهنية؟ •

 نعم

 ال    
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 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

الوطني للسةةالمة  ال يوجد نصةةو  تشةةريعيه بالخصةةو ، ولكن تم تشةةكيل لجنة فنية ولجنة توجيهية للمركز 

والصةةحة المهنية في جامعة البوليتكنك/ الخليل وذلك لرسةةم السةةياسةةات وامشةةراف والرقابة على المسةةائل الفنية  

 وعلى المركز.

 المادة الرابعة عشرة 

يجب أن تكون مادة السالمة والصحة المهنية ضمن برامج التعليم في الدراسات النظرية والتطبيقية، وفى معا د ومراكز  

 تدريب الفني والمهني. ال

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يتم تدريس مادة السالمة والصحة المهنية ضمن برامج التعليم؟ •

 نعم

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

 ال يوجد نصو  تشريعية بالخصو ، ولكن خطط تعليمية فقط.

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 ( 10، 9، 8،  7، 6،  5،  4،  2، 1التشريعية ألحكام المواد )التغطية  -

 ( 11التغطية الجزئية لحكم المادة ) -

 ( 12عدم التغطية التشريعية لحكم المادة ) -

 ( 14، 13، 3لم يتسن للجنة التأكد من وجود تغطية تشريعية ألحكام المواد ) -

 

 * * * 

 

 . دولة قطر10    

 

 الُمصادق عليهااإلتفاقيات غير  

 بشأن الحريات والحقوق النقابية  1977( لسنة  8اإلتفاقية العربية رقم )  

وجاء في  ذا الرد ما   – 1977( لسنة  8وصل مكتب العمل العربي من دولة قطر تقرير حول امتفاقية العربية رقم ) 

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

 نعم  □

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟  .2

( من الدستور الدائم لدولة قطر على أنه "يبرم األمير المعا دات واالتفاقيات بمرسوم،  68تن  المادة )

االتفاقية قوة القانون بعد  ويبلغها لمجل  الشةةورل مشةةفوعة بما يناسةةب من البيان. وتكون للمعا دة أو 

 التصديق عليها ونشر ا في الجريدة الرسمية"

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟  .3

 أخذ العلم  □

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

 نعم  □

 يرجى تحديد  ذم الصعوبات.  )نعم(،  * في حالة امجابة ب

( من االتفاقية )و ي من المواد الوجوبية التي ال يمكن اسةتثناؤ ا في حال التصةديق على 21تن  المادة )

( أنةه ال يجوز للجهةة امداريةة وقف أو حةل المنظمةة إالة بحكم قضةةةةةائي،  23االتفةاقيةة عمال بةأحكةام المةادة  

 ن صدور حكم القضاء بصفة نهائية.ويكون من حق المنظمة ممارسة نشاطها الى حي

( لسةةةةنة  14( من قانون العمل القطري الصةةةةادر بالقانون رقم )119و و ما يتعار  مع أحكام المادة )

 ، وتعديالته، التي تن  على أنه:2004

 :"يحظر على التنظيمات العمالية ما يلي

 .ممارسة أي نشاط يتعلق بالمسائل السياسية والدينية -1

 .باعة أو توزيع منشورات تسيء إلى الدولة أو األوضاع القائمة فيهاتحضير أو ط -2

 .الدخول في مضاربات مالية أياً كان نوعها -3

 .قبول الهبات أو التبرعات إال بموافقة الوزارة  -4

 وللوزير حل التنظيم العمالي إذا ارتكب أياً من المحظورات السابقة أو خرت في نشاطه عن أغراضه" 

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

 اجتماعية... الخ(؟  

 ال □
 يرجى تحديد  ذم الصعوبات.)نعم(،  * في حالة امجابة ب
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هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سابقة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على االتفاقية   .6

 مستقبال؟  

 نعم □

 يرجى تقديم  ذم التصورات.)نعم(،  * في حالة امجابة ب

تنفذ دولة قطر مشةةروعا لتعزيز صةةوت العمال من خالل اعتماد تنظيم جديد وانشةةاء لجان مشةةتركة تضةةم  

مثلين عن إدارة الشةةةةركة وممثلين منتخبين عن العمال لمناقشةةةةة األمور المتعلقة بشةةةةؤون العمل داخل  م

المنشةةةأة، كما يشةةةمل المشةةةروع اسةةةتعرا  أليات التعاون القائمة في مكان العمل، ووضةةةع اسةةةتراتيجية  

 لالستدامة والتوسع.  

ة إيجابية من شةأنها تعزيز صةوت العمال. ويعتبر انشةاء اللجان المشةتركة وتفعيلها في الفترة األخيرة خطو

التعاون والتشةاور في مكان العمل، سةتواصةل دعم أليات  وتعمل الوزارة حاليا على إنجاح  ذم التجربة كما  

 .  2030بحسب ما يتفق مع الظروف الوطنية واألولويات واأل داف المرسومة برؤية قطر الوطنية  

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

 نعم □

 يرجى توضيح  ذم امجراءات.)نعم(،  * في حالة امجابة بة

 بإنشاء اللجنة العمالية القطرية.    2012( لسنة  75صدور القرار األميري رقم ) -

بتنظيم شروط    2019( لسنة  21صدور قرار وزير التنمية امدارية والعمل والشؤون االجتماعية رقم )  -

  وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في اللجان المشتركة.

تم تفعيل اللجان المشةتركة على مسةتول المنشة،ت التي يعمل بها ثالثون عامال فأكثر، وتمكن العمال من   -

لقة بالعمل في  انتخاب ممثليهم بتلك اللجان التي تعقد اجتماعات دورية لدراسةة ومناقشةة جميع القضةايا المتع

 من قانون العمل.   (126المنشأة، وفقا الختصاصاتها المحددة بالمادة )

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

 نعم  □

 يرجى بيان النصو  التي تم فيها االسترشاد.)نعم(،  * في حالة امجابة ب

من قانون  123إلى    116)المواد من   التنظيمات العماليةالفصةةةل الثاني عشةةةر من قانون العمل بشةةةأن   -

 العمل(

 اللجان المشةةتركة والتفاو  الجماعي واالتفاقات المشةةتركة الفصةةل الثالث عشةةر من قانون العمل بشةةأن-

 من قانون العمل(  127إلى   124)المواد من 

https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar
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من قانون  134إلى    128الجماعية )المواد من   عاتالمناز الفصةل الرابع عشةر من قانون العمل بشةأن -

 العمل(

 بإنشاء اللجنة العمالية القطرية.    2012( لسنة  75القرار األميري رقم ) -

بتنظيم شةةةةةروط   2019( لسةةةةةنةة  21قرار وزير التنميةة امداريةة والعمةل والشةةةةةؤون االجتمةاعيةة رقم )  -

   المشتركة.وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في اللجان  

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

 ال □
 يرجى تحديد نوع الدعم الفني المطلوب. )نعم(  * في حالة امجابة ب

هل تم التنســيق مع منظمات أصــحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشــيا مع  .10

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

 ال □
 يرجى بيان رأي المنظمات التي تم التنسيق معها.)نعم(،  * في حالة امجابة ب

 الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير:  ❖

 .االجتماعيةإدارة العالقات العمالية الدولية بوزارة التنمية امدارية والعمل والشؤون  

 9/2020/ 21التاريخ:  ❖

 : البريد اإللكتروني ❖

Relations@ADLSA.gov.qa-Labor-International 

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 إستكمال امجراءات الالزمة للعر  على السلطة المختصة بالتصديق. أخذ العلم بما جاء في التقرير، وتأمل اللجنة  -

 * * * 

 

 . دولة الكويت 11    

 

 الُمصادق عليهاغير  اإلتفاقيات  

 بشأن المفاوضة الجماعية  1979( لسنة  11اإلتفاقية العربية رقم )  

وجاء في  ذا الرد   –  1979( لسنة  11وصل مكتب العمل العربي من دولة الكويت تقرير حول امتفاقية العربية رقم ) 

  ما يلي:

https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar
mailto:International-Labor-Relations@ADLSA.gov.qa
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 هل تم عرض االتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق على االتفاقيات ؟ .1

 نعم  

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة ؟ .2

 تفاقيات في دولة الكويت  ي مجل  األمة الكويتي السلطة المختصة على اال  

 ما هو االجراء الذي اتخذته هذه السلطة ؟ .3

 إرجاء التصديق 

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

يحضر على  من قانون العمل الكويتي و التي تن  على "  132( من االتفاقية للمادة 11نعم ، مخالفة المادة )

طرفي المنازعة وقف العمل كليا او جزئيا اثناء اجراء المفاوضة المباشرة أو امام  يئة التحكيم أو بسبب تدخل  

 الوزارة المختصة في المنازعات عمال بأحكام  ذا الباب." 

عقد العمل من قانون العمل الكويتي والتي تن  على " ال يكون  116( من االتفاقية للمادة 12و مخالفة المادة )

الجماعي نافذا اال بعد تسجيله لدل الوزارة المختصة و نشر ملخصه في الجريدة الرسمية. و يجوز للوزارة  

يوما من   15المختصة ان تعتر  على الشروط التي ترا ا مخالفة للقانون ، و على الطرفين تعديل العقد خالل 

 يكن"تاريخ استالم االعترا  واال اعتبر طلب التسجيل كأن لم 

 ( وجوبي في حالة التصديق الجزئي. 12و اعتبار التصديق على المادة )

هل هناك صعوبات اخرى تحول دون التصديق على االتفاقية حتى االن ) سياسية، اقتصادية، اجتماعية ،   .5

 ...الخ(؟

 ال

 ية مستقبال؟هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سابقة الذكر ، بهدف تسهيل التصديق على االتفاق .6

 ال

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

 ال

 هل تم االسترشاد بأحكام االتفاقية المتعلقة بالموضوع ؟ .8

 ال

 هل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ .9

 ال

االعمال و العمال في بلدكم حين اعدادكم لهذا التقرير، تماشيا مع  هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب   .10

 ( من نظام اتفاقيات و توصيات العمل العربية ؟17ما تقضيه المادة )



345 
 

نعم ، تم التنسيق مع غرفة تجارة و صناعة الكويت و االتحاد العام لعمال الكويت ، حيث تم الرد من قبل غرفة  

 لم نتلق الرد من قبل االتحاد العام لعمال الكويت حتى تاريخه.تجارة و صناعة الكويت )مرفق( و 

 الجهة االدارية التي تولت اعداد هذا التقرير : 

 الهيئة العامة للقول العاملة  

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 أخذ العلم بما جاء في التقرير ، وتأمل اللجنة التغلب على الصعوبات التي تحول دون التصديق على امتفاقية. 

 

*** 

 . دولة ليبيا 12

 

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها 

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

وجاء في  ذا الرد ما   – 1977( لسنة  7وصل مكتب العمل العربي من دولة ليبيا تقرير حول امتفاقية العربية رقم ) 

   يلي:

 نموذ  التقرير 

 القسم األول

 بيانات عامة 

بشــأن    1977( لســنة  7يرجى بيان النص التشــريعي الذي صــدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقية العربية رقم )

 السالمة والصحة المهنية.

 قرار مؤتمر الشعب العام سابقاً ) البرلمان (

يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصـوص التشـريعية السـارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقية، وأن أمكن التعرض للتطبيق  

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

 بشأن األمن الصناعي والسالمة المهنية .  1976ة  لسن 93قانون رقم  

 بشأن اصدار الئحة صحة وسالمة العمال.  1974لسنة    8قرار وزير العمل والشؤون االجتماعية رقم 

بشةأن اصةدار الئحة اجراءات الوقاية الالزمة لعمال المواني    1974لسةنة    38قرار وزير العمل والشةؤون االجتماعية رقم 

 وتفريغ السفن .المشتغلين في شحن  

 الئحة معاشات الضمان االجتماعي .

ــديق عليها مع بيان   ــادق عليها قوة النفاذ بمجرد التص ــريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المص يرجى بيان النص التش

 مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.
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 ر نافدة  بمجرد صدور القانون .تضمين مواد االتفاقية بالتشريعات الليبية تعتب

هل تم التنســـيق مع منظمات أصـــحاب األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين أّعدادكم لهذا التقرير؟ وذلك تمشـــياً مع 

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.17أحكام المادة )

 نعم

 ال ✓

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

 االتحادات والنقابات العمالية بصفة عامة .  -

 االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.  -

 القسم الثاني 

 التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية 

 المادة األولى 

جميع مجاالت العمل وقطاعاته، كما يجب أن تشمل التشريعات العربية األحكام الخاصة بالسالمة والصحة المهنية فى 

 يجب أن تشمل أحكاما خاصة بالتأمين على العمال من حوادث العمل وأمرا  المهنة.

 يرجى بيان ما يلي:

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

   نعم 

 ال 

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

   نعم 

 ال 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 بشأن األمن الصناعي  ) مرفق ( .  1976لسنة  93( للقانون رقم  15مادة )  -

 بشأن اصدار قانون عالقات العمل   )مرفق( . 2010لسنة  12( لالئحة التنفيذية للقانون رقم   32مادة )  -

 المادة الثانية 

التأمين من   المهنية، وأحكام  بالعمال الوطنيين فى تطبيق أحكام السالمة والصحة  العمال العرب  يجب مساواة جميع 

 حوادث العمل وأمرا  المهنة، وأحكام أنظمة التأ يل المهني.

 يرجى بيان ما يلي:

 تشريعاتكم العمال العرب الذين يعملون في دولتكم الموقرة بالعمال الوطنيين في تطبيق األحكام التالية: هل تساوي   •

 السالمة والصخة المهنية.  •
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 التأمين من حوادث العمل وأمرا  المهنة.  •

 أنظمة التأ يل المهني. •

   نعم 

 ال 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 بشأن الضمان االجتماعي .  1980ة  ( لسن  13قانون رقم )  -

بشةةأن اصةةدار قانون عالقات العمل مجردة بحيث تسةةرل على الليبيين وغير    2010( لسةةنة    12قانون رقم )  -

 الليبيين .

 المادة الثالثة 

 يجب أن تتضمن األحكام الخاصة بالسالمة والصحة المهنية األس  الفنية الالزمة لضمان السالمة والحماية في: 

 اختيار موقع المنشأة.  •

 امنشاء والتشييد.  •

 الوقاية من جميع أخطار العمل. •

 يرجى بيان ما يلي:

 االشتراطات الفنية الالزمة لمراعاة أحكام المادة السابقة.  •

أن يكون تخطيط المؤسسة ومساحتها وحجم المباني ومواصفاتها ومواصفات األرضية والممرات والمداخل وغير ا سبب 

 تاجية وتسلسلها واشتراطات صحة سالمة العمال .للعمليات االن 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 بشأن األمن الصناعةةةةةةةةةةةةةي ) مرفق ( .  1976( لسنة   93( للقانون رقم )    20المادة رقم )  −

 المادة الرابعة 

الكفيلة بسالمة بيئة   البيئة المجاورة والمحافظة عليها من يحدد تشريع كل دولة امجراءات والوسائل  العمل وحماية 

 مخاطر النشاط المزاول، بحيث تكون بيئة العمل والجوار فى المستول الصحي المتعارف عليها علميا. 

 يرجى بيان ما يلي:

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

   نعم 

 ال 

هل تضمن تشريعاتكم ما يكفل حماية البيئة المجاورة من أخطار النشاط المزاول بحيث تبقي في المستوى الصحي   •
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 المطلوب؟  

   نعم 

 ال 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

  المؤينة امشعاعات استعمال تنظيم  شأن في 1982 لسنة 2 رقم  قانون −

 حماية وتحسين البيئة .في شأن   2003لسنة   15قانون رقم   −

 في شأن حماية وتحسين البيئة .  2003لسنة    15الالئحة التنفيذية للقانون رقم   −

 بشأن االمن الصناعي والسالمة العمالية .  1976لسنة    93القانون رقم  −

 بشان القانون الصحي  1973لسنة    106القانون رقم  −

 والئحته التنفيذية .بشان عالقات العمل   2010لسنة   12قانون رقم   −

 المادة الخامسة

 يجب العمل على توفير السالمة والصحة المهنية وتحقيق ظروف إنسانية للعمل االمن عن طريق: 

 حماية العامل من أخطار العمل وااالت، وحمايته من األضرار الصحية.  -

 وضع االشتراطات الالزمة لتحسين بيئة ووسائل العمل. -

 نوع العمل وظروفه، وبين األشخا  المكلفين به من النواحى الصحية والفنية.   مراعاة تحقيق التالؤم بين -

 توعية وتدريب العاملين على وسائل السالمة وتوفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريب العمال على استخدامها. -

معالجتها ومعالجة ما يتخلف  تدارك ما قد ينشأ من أضرار تصيب العامل صحيا أو اجتماعيا نتيجة عمله والعمل على   -

 عنها.

 حماية وسائل امنتات من إنشاءات وأالت ومواد، وغير ذلك.   -

 ويحدد تشريع كل دولة األحكام الالزمة لتنظيم  ذم االحتياطات.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل تتناول تشريعاتكم أحكاما تحقق الغرض من هذه المادة؟ •

   نعم 

 ال 

 التشريعية الدالة على ذلك. يرجى بيان النصوص   •

بشةأن إصةدار قانون عالقات العمل ) مرفق (   2010( لسةنة    12( من القانون رقم )   39المادة رقم )  −

. 
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بشةةةأن األمن الصةةةناعةةةةةةةةي    1976لسةةةنة  (   93( من القانون رقم )   8 – 7  – 3 –  2 – 1المواد )   −

 .)مرفق(

 االجتماعي .بشأن الضمان    1980( لسنة    13القانون رقم )  −

 المادة السادسة 

 ال يجوز تشغيل األحداث من الجنسين في األعمال الصناعية، قبل سن الخامسة عشرة، وذلك فيما عدا المتدرجين منهم.  -1

ال يجوز تشغيل األحداث من الجنسين قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة، والتي  -2

 ت والقرارات واللوائح الخاصة بكل دولة. تحدد ا التشريعا

 يحظر تشغيل النساء، في األعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة، التي يحدد ا التشريع في كل دولة.  -3

 يرجى بيان ما يلي:

 السن األدنى لعمل األحداث من الجنسيين في األعمال الصناعية وفق تشريعاتكم.  •

 سنة . 18 −

 السن األدنى للعمل في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة وفق تشريعاتكم.   •

 سنة . 18 −

 هل تحظر تشريعاتكم تشغيل النساء في األعمال الخطرة أو الضارة بالصحة؟   •

   نعم 

 ال 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

إصةةةةةدار قةانون عالقةات العمةل  بشةةةةةأن    2010( لسةةةةةنةة    12( من القةانون رقم )   27  –  24المواد )   −

 .)مرفق(

 المادة السابعة 

يجب اال تمام بإنشاء أجهزة خدمات السالمة والصحة المهنية في المنش،ت التي يحدد ا تشريع كل دولة، وذلك لإلشراف  

 على جميع ظروف العمل التي تؤثر على سالمة وصحة العمال والقيام بالتثقيف الصحي والتوعية الوقائية. 

 بيان ما يلي:يرجى 
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 هل توجد أجهزة خدمات للسالمة والصحة المهنية في المنشآت في دولتكم الموقرة؟ •

   نعم 

 ال 

 ما هو دور هذه األجهزة أن وجدت؟   •

 الكشف على بيئة العمل . −

 تنفيذ التشريعات المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية .  −

 الرقابة وضبط المخالفات .  −

 التوعية والتثقيف .  −

 بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. يرجى  •

 بشأن األمن الصناعةي.  1976( لسنة    93القانون رقم )  •

 بشأن إصدار قانون عالقات العمل.  2010( لسنة    12القانون رقم )  −

 بشأن البيئة .  1983( لسنة    15القانون رقم )  −

 بشأن الضمان االجتماعي .  1980( لسنة    13القانون رقم )  −

 بشأن الدفاع المدني .  1970( لسنة    11القانون رقم )  −

 المادة الثامنة 

يجب عند التعيين إجراء الفح  الطبي االبتدائي ملحاق العامل بالعمل الذي يتالءم مع قدراته الصحية البدنية والعقلية  

ية بصفة مستمرة، والكتشاف والنفسية، كما يجب إجراء الفح  الطبي الدوري على العمال، للمحافظة على لياقتهم الصح 

 ما قد يظهر من أمرا  المهنة في مراحلها األولى. 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يشترط إجراء الفحص الطبي عند تعيين العامل إللحاقه بالعمل الذي يتالءم مع قدراته؟   •

   نعم 

 ال 

 هل يجري الفحص الطبي على العمال بشكل دوري في دولتكم الموقرة؟ •

   نعم 

 ال 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

 بشأن إصدار قانون عالقات العمل )مرفق(.  2010( لسنة   12( من القانون رقم )   37المادة ) •
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 المادة التاسعة 

يجب تقديم امسعافات األولية وعالت الحاالت الطارئة داخل المنشأة، كما يجب توفير الخدمات الطبية، سواء داخل  

 المنشأة أو خارجها كقسم مستقل، أو كخدمة مشتركة بين عدة منش،ت للقيام بالرعاية الطبية والمحافظة على صحة العمال.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل تتوافر االسعافات األولية وعال  الحاالت الطارئة التي يتعرض لها العمال في المنشأة؟ •

   نعم 

 ال 

 الدالة على ذلك. يرجى بيان النصوص التشريعية  •

 بشأن األمن الصناعةي.  1976( لسنة    93القانون رقم )  •

 بشأن إصدار قانون عالقات العمل.  2010( لسنة    12القانون رقم )  −

 بشأن الضمان االجتماعي .  1980( لسنة    13القانون رقم )  −

 المادة العاشرة 

المهنة وإخطار الجهات المختصة بها، كما يجب إخطار  يجب على صاحب العمل القيام بتسجيل حوادث العمل وأمرا   

الجهات المختصة بالحاالت المرضية المهنية المشتبه فيها، وعلى صاحب العمل اتخاذ كافة امجراءات لمنع تكرار وقوع 

 مثل  ذم الحاالت ووضع امحصاءات الخاصة بذلك. 

 ويحدد تشريع كل دولة الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك. 

 بيان ما يلي:يرجى 

 مدي إلزام صاحب العمل بتسجيل حوادث العمل وأمراض المهنة وإخطار الجهات المختصة بها.  •

 القوانين واللوائح تلزم صاحب العمل بتسجيل حوادث العمل وأمرا  المهنة وإخطار الجهات المختصة بها.

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

 بشأن إصدار قانون عالقات العمل ) مرفق (   2010( لسنة   12قم )  ( من القانون ر 40المادة ) −

 المادة الحادية عشرة 

التي تقوم   المهنية، واألجهزة  إليها وضع وتطبيق أس  السالمة والصحة  التي يوكل  يحدد تشريع كل دولة األجهزة 

 مستول المنش،ت القائمة بها.بالبحوث والتخطيط والتدريب في  ذا المجال، وذلك على مستول الدولة، وعلى 

 يرجى بيان ما يلي:
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 . األجهزة المختصة بوضع وتطبيق أسس السالمة والصحة المهنية في دولتكم الموقرة •

  يئة السالمة الوطنية .  −

 التفتيش الصحي بوزارة الصحة . −

 مجل  الصحة والسالمة المهنية بوزارة العمل والتأ يل .  −

 والصحة المهنية . مركز التدريب على السالمة  −

 هل توجد أجهزة تقوم بالبحوث والتخطيط والتدريب في مجال السالمة والصحة المهنية؟   •

   نعم 

 ال 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

 بشأن األمن الصناعةي.  1976( لسنة   93( للقانون رقم )    16المادة رقم )  •

 المادة الثانية عشرة 

تفتيش خا  بالسالمة والصحة المهنية، ويجب أن يدعم  ذا الجهاز بالكوادر المتخصصة وبأجهزة يجب إيجاد جهاز  

 ومعدات القيا ، وغير ذلك مما يلزم للقيام بعمله، ويجب إعطاء  ذا الجهاز سلطة الضبطية القضائية. 

 نش،ت. ويجب إشراك  ذا الجهاز في وضع اشتراطات السالمة والصحة المهنية للترخي  بإقامة الم

 يرجى بيان ما يلي:

 هل هناك جهاز تفتيش خاص بالسالمة والصحة المهنية؟ وما مدى تخصص كوادره؟ •

   نعم 

 ال 

 متمكنمدي التخصص: 

 هل يشارك جهاز التفتيش في وضع مواصفات السالمة والصحة المهنية المطلوبة إلقامة المنشآت؟ •

   نعم 

 ال 

 ذلك. يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على  •

 بشأن األمن الصناعةي.  1976( لسنة   93( للقانون رقم )    17المادة رقم )  •

 بشأن إصدار قانون عالقات العمل.  2010( لسنة    12الفصل الخام  للقانون رقم )  −

 المادة الثالثة عشرة 

خا  بالسالمة يجب اال تمام بالتدريب في مجاالت السالمة والصحة المهنية، وذلك بإنشاء مراكز أو معهد وطني  

 والصحة المهنية في كل دولة عربية مجراء التجارب وعر  أحدث وسائل الوقاية وتنظيم الدورات التدريبية. 
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 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد في دواتكم الموقرة معهد خاص بالتدريب على وسائل السالمة والصحة المهنية؟ •

   نعم 

 ال 

 ذلك. يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على  •

 معهد الثقافة العمالية . −

 المعهد العالي للسالمة والصحة المهنية . −

 المادة الرابعة عشرة 

يجب أن تكون مادة السالمة والصحة المهنية ضمن برامج التعليم في الدراسات النظرية والتطبيقية، وفى معا د ومراكز  

 التدريب الفني والمهني. 

 يرجى بيان ما يلي:

 مادة السالمة والصحة المهنية ضمن برامج التعليم؟هل يتم تدريس  •

   نعم 

 ال 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

 قرار إنشاء المعهد العالي للسالمة . −

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

لم يتسن للجنة التأكد من وجود تغطية تشريعية ألحكام مواد امتفاقية نظراً لكون الرد يكتفي بامشارة إلى القوانين وأرقام   -

 المواد دون إدرات ن  التشريع الوطني الذي يغطي كل حكم من تلك األحكام.  

 

 * * * 

 

 . جمهورية مصر العربية13

 

 اإلتفاقيات غير الُمصادق عليها

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

وجاء في  – 1977( لسنة  7وصل مكتب العمل العربي من جمهورية مصر العربية تقرير حول امتفاقية العربية رقم ) 

    ذا 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

وزارة القوى العاملة هي السلطة المختصة بالتصديق علي اإلتفاقية وذلك بعد دراستها مع الجهات ذات الصلة وعرضها 

 علي مجلس النواب إلقرارها . 

 اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟ ما هو . 3

 التصديق   □

 أخذ العلم  □

 إرجاء التصديق  ✓

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

 نعم  ✓

 يرجى تحديد  ذم الصعوبات.  )نعم(،  * في حالة امجابة ب

يتوائم مع معايير العمل العربية   2003لسنة    12العمل رقم  تجري وزارة القوى العاملة حالياً بعض التعديالت علي قانون  

 والدولية وال يتعارض مع تطبيق أحكام اإلتفاقية . 

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

 الخ(؟  

 ال ✓

 يرجى تحديد  ذم الصعوبات.)نعم(،  * في حالة امجابة ب

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

 ال؟  مستقب

 ال ✓

 يرجى تقديم  ذم التصورات.)نعم(،  * في حالة امجابة ب

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

 نعم ✓

 يرجى توضيح  ذم امجراءات.)نعم(،  * في حالة امجابة ب

 ثم العرض علي مجلس النواب .  العرض علي الجهات المعنية لدراسة اإلتفاقية وإبداء الرأي بشأن التصديق من عدمه

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

 يرجى بيان النصو  التي تم فيها االسترشاد.)نعم(،  * في حالة امجابة ب

يتوائم مع معايير العمل العربية بما    2003لسنة    12يتم مراعاة أحكام وبنود اإلتفاقية حين أجري تعديل قانون العمل رقم  

 ودستور منظمة العمل العربية .

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

 نعم ✓

 يرجى تحديد نوع الدعم الفني المطلوب. )نعم(  * في حالة امجابة ب

لشرح   − تدريبية  ودورات  ندوات  األعمال تنظيم  وأصحاب  الجنسين  من  للعمال  وذلك  امتفاقية  أحكام  وتوضيح 

 والقائمين علي التفتيش الخا  بالسالمة والصحة المهنية . 

إستحداث دليل إرشادي لمواجهة األزمات وكيفية التغلب علي أي صعوبات قد تواجه العمال أو أصحاب األعمال  −

 بة تنفيذ القانون وبنود امتفاقية . أو المفتشين بالوزارة ومكاتبها المعنيين بمراق 

. هل تم التنســيق مع منظمات أصــحاب األعمال والعمال في بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تمشــيا مع ما 10

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

 نعم ✓

 نسيق معها.يرجى بيان رأي المنظمات التي تم الت)نعم(،  * في حالة امجابة ب

 تم إرسال نسخة من التقرير الي منظمات أصحاب األعمال والعمال وسوف نوافيكم بأي تعليقات ترد إلينا. 

 الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير:   ❖

 اإلدارة العامة للمؤتمرات واإلتفاقيات بوزارة القوى العاملة 

 7/10/2020التاريخ:  ❖

 :  البريد اإللكتروني ❖

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

، ومواصلة أخذ العلم بما جاء في التقرير، وتأمل اللجنة التغلب على الصعوبات التي تحول دون التصديق على امتفاقية -

 العمل على تعديل قانون العمل ليتواءم مع معايير العمل العربية.  

 * * * 
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 المملكة المغربية  -14

 

 اإلتفاقيات غير الُمصادق عليها

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

وجاء في  ذا   –  1977( لسنة  7وصل مكتب العمل العربي من المملكة المغربية تقرير حول امتفاقية العربية رقم )  

   الرد ما يلي:

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

  نعم 

 من هي السلطة المختصة بالتصديق في دولتكم الموقرة؟  -2

: السلطة المخول لها حق التصديق على امتفاقيات طبقاً ألحكام الدستور المغربي  ي السلطة التنفيذية   الجواب  •

 والسلطة التشريعية.

 ما هو اإلجراء الذي اتخذته هذه السلطة؟  -3

  أخذ العلم 

 التصديق 

 إرجاء التصديق 

 دم التصديقع 

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

 ال 

   في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجي تحديد هذه الصعوبات:

 هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على االتفاقيــة حــتى اآلن )اجتماعية، سياسية، اقتصادية ... الخ(؟   -4

 ال 

 يرجي تحديد  ذم الصعوبات.)نعم(،  في حالة امجابة ب •

 تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات سابقة الذكر، بهدف تسهيل التصديق على االتفاقية مستقبال؟    هناكهل  -5

  نعم 

 ال 

 يرجي تقديم  ذم التصورات.)نعم(،  في حالة امجابة ب •

 هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على االتفاقية؟   -6

•  نعم 
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 جراءات.يرجي توضيح  ذم ام)نعم(،  ب  اإلجابةفي حالة 

. وبمجرد  2011ماي    03بتاريخ  لإلشارة، فقد تمت مباشرة مسطرة التصديق على االتفاقية موضوع  ذا التقرير، وذلك  

 إنهاء مراحل  ذم العملية، سنوافي منظمة العمل العربية بنتائجها.

 يتم االسترشاد باألحكام الواردة فى االتفاقية، عند تعديل تشريعاتكم المتعلقة بموضوع االتفاقية؟  هل -7

  نعم 

 ل ترغبون في تقديم دعم فني من قبل منظمة العمل العربية لتسهيل التصديق على االتفاقية؟ ه -8

 ال 

 يرجي تحديد نوع الدعم الفني المطلوب.)نعم(  في حالة امجابة ب

 

ــيه   -9 ــيا مع ما تقتض ــيق مع منظمات أصــحاب األعمال والعمال فى بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير، تماش هل تم التنس

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟ 17المادة )

 نعم 

 لقد تم إطالع المنظمات المهنية للمشغلين والعمال األكثر تمثيال على نموذت التقرير.  الجواب : 

 

 مديرية الشغل بوزارة الشغل وامدمات المهنيالجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير:   •

 2020 أكتوبر:  التاريخ •

   loi.gov.madt@emp  :البريد اإللكتروني •

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

أخذ العلم بما جاء في التقرير، وتأمل اللجنة مواصلة امجراءات الهادفة للتصديق على امتفاقية خاصة وأنه وفقاً للرد   -

 ال توجد صعوبات تشريعية أو غير ا تحول دون  ذا التصديق.  

 

 * * * 

    

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية  – 15

 

 اإلتفاقيات غير الُمصادق عليها

 بشأن الخدمات اإلجتماعية العمالية  1983( لسنة  16اإلتفاقية العربية رقم )  

mailto:dt@emploi.gov.ma
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 –  1983( لسنة  16وصل مكتب العمل العربي من الجمهورية امسالمية الموريتانية تقرير حول امتفاقية العربية رقم ) 

   وجاء في  ذا الرد ما يلي:

 نعم تم العر  على السلطة المختصة . -1

 مختصة  ي الجمعية الوطنية .السلطة ال  -2 

 االجراءات المتخذة   ي أخذ العلم . -3

 ال توجد صعوبات تحول دون التصديق على االتفاقية . -4

 الصعوبات التي تحول دون المصادقة على  ذم االتفاقية : -5

االدارية والقانونية  المتبع  من ا م الصةعوبات التي تحول بين المصةادقة علي  ذم االتفاقية  ي : طول االجراءات  

 داخل البلد.

التصورات التي لدينا من اجل التغلب علي  ذم الصعوبات  ي  محاولة تسهيل طريقة التصديق أي   -6

 االجراءات المتخذة من اجل التصديق علي  االتفاقيات العمل العربية . 

 التفاقية .نعم تم االخذ بإجراءات الالزمة من اجل تسهيل التصديق على هذه ا -7

حيث تم عر    ذم االتفاقية علي السةلطة المختصةة بالتصةديق من اجل اخذ العلم  اوال باالتفاقية كمرحلة اولي  

قةانونيةة مع الفرقةاء   كمةا ان االدارة المختصةةةةةة بةالمعةايير تعكف على دراسةةةةةة  ةذم االتفةاقيةة  دراسةةةةةة معمقةة  

 .  االجتماعيين

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

 تم االسترشاد بأحكام االتفاقية في تشريعنا الوطني المتعلق بموضوع االتفاقية .  نعم  □

 بشان  الخدمات امجتماعية العمالية .  16لقد تم االسترشاد بأحكام االتفاقية العربية رقم  

 المتضمن مدونة الشغل .  2004يوليو   06صادر بتاريخ    017-2004تم االسترشاد بالقانون رقم  

نعم نرغةب في دعم فني من قبةل منظمةة العمةل العربيةة من اجةل تعزيز قةدرات الفرقةاء االجتمةاعيين في ميةدان    -9 

 الصحة والسالمة المهنية في بيئة العمل من خالل تنظيم ورشات تدريبية في  ذا المجال.

العمةل العربيةة بةامدارة العةامةة للعمةل في القةا رة من قبةل تكوين اطر ادراة المعةايير الةدوليةة والعربيةة على معةايير  

 خبراء من منظمة العمل العربية .

تم  التشةةاور مع المركزيات النقابية للعمال واصةةحاب العمل بخصةةو   ذم االتفاقية حيث  تمت مالحظتهم    -10

وري لدراسةة  ذم االتفاقية  على ان كل او جل االتفاقية موجودة في تشةريعنا الوطني لذا يجب اعطاء الوقت الضةر

 دراسة موضوعية من اجل المصادقة عليها او على االقل المصادقة على جزء منها  .

 الجهة اإلدارية التي تولت إعداد هذا التقرير:   ❖

 ادراة تشريعات العمل والحوار االجتماعي باالدارة العامة للعمل  ❖
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 29/09/2020التاريخ:   ❖

 mustaph1992@hotmail.com :  البريد اإللكتروني ❖

 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

أخذ العلم بما جاء في التقرير، وتأمل اللجنة مواصلة امجراءات الهادفة للتصديق على امتفاقية خاصة وأنه وفقاً للرد   -

  ذا التصديق.   ال توجد صعوبات تشريعية تحول دون 

 

 * * * 

 

 الجمهورية اليمنية – 16

 

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها 

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

وجاء في  ذا   –  1977( لسنة  7وصل مكتب العمل العربي من الجمهورية اليمنية تقرير حول امتفاقية العربية رقم ) 

   الرد ما يلي:

ــريعي الذي صــدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقية العربية رقم ) ــنة  7يرجى بيان النص التش   1977( لس

 بشأن السالمة والصحة المهنية.

(  من  الدستور  تؤكد الدولة العمل بميثةةةةاق األمم  6استنادا الى المادة )1990على االتفاقية في عام صادقت اليمن  

المتةةةحةةةدة وامعالن العالمي لحقوق امنسان وميثةةةاق جةةةامعة الدول العربيةةةة وقواعد القانون الدولي المعترف بها 

 بصةورة عامةة.  

ــريعية ــارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقية، وأن أمكن التعرض    يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصــوص التش الس

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

 بشأن قانون العمل    1995( لسنة  5القرار الجمهوري بالقانون  رقم ) -

 التأمينات االجتماعية .م بشأن  1991( لسنة  26القرار جمهوري بالقانون رقم ) -

 م بشان التأمينات والمعةاشات1991( لسنة  25القرار الجمهوري بالقانون رقم ) -

 بشأن تشكيل اللجنة العليا للصحة والسالمة المهنية.  1998( لسنة  13قرار مجل  الوزراء رقم )  -

املين في الجهاز االداري  بشةةأن نظام الرعاية الطبية المهنية للع  2000( لسةةنة 257قرار مجل  الوزراء  رقم ) -

   للدولة والقطاعات العام والمختلط والخا  والعمال غير اليمنيين وتحديد رسوم الكشف الطبي االولي والدوري.

mailto:mustaph1992@hotmail.com
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بشةأن تنظيم مشةاركة المجتمع في تكاليف الخدمات الصةحية التي    2011( لسةنة ( 214قرار مجل  الوزراء رقم   -

 المهنية.    تقدمها امدارة العامة للصحة والسالمة

 1995(  5الئحة  المخالفات  والجزاءات بحق المخالفين ألحكام قانون العمل رقم ) -

  حول الالئحة العامة للصحة والسالمة المهنية  1995(  لسنة(78القرار الوزاري رقم   -

  بشأن جدول األمرا  المهنية.  1995( لسنة  (138القرار  الوزاري رقم   -

حول دخول الصةةةةحة والسةةةةالمة المهنية في صةةةةالحية وزارة العمل  1995نة لسةةةة   229القرار الوزاري رقم   -

  والشؤون االجتماعية بدالً من وزارة الصحة

 ال يجوز تشغيل  النساء  فيها.مال  والصناعات التي  حول تحديد االع1996 ( لسنة    39القرار  الوزاري رقم )  -

  حول االعمال المحظورة على األطفال  1996لسنة   40القرار الوزاري رقم   -

 بشأن وسائل امسعاف الطبي االولي للعاملين في كافة القطاعات.  1998( لسنة  71القرار الوزاري رقم ) -

 تطبيق التشريعات:  

قسةةةماً للصةةةحة والسةةةالمة المهنية في المحافظات   13وفيما يتعلق بالتطبيق للتشةةةريعات فقد  تم أنشةةةاء اكثر من  

المختلفة، واسةةتكمال تشةةريعات الصةةحة والسةةالمة المهنية، ونُظمت عدة دورات تدريبية ومؤتمرات وورش عمل 

حول الصةحة والسةالمة المهنية واجراء الفحوصةات الدورية للعمال اليمنيين وغير اليمنيين ، فضةالً عن ذلك، أعدت  

 ية حول الموضوع وتم نشر ا ألغرا  التوعية.كتيبات وأدلة وطن

يرجى بيان النص التشـريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصـادق عليها قوة النفاذ بمجرد التصـديق عليها مع 

 بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

جل  النواب على المعا دات واالتفاقيات السةياسةية  حيث نصةت يصةادق م  ( دسةتور الجمهورية اليمنية92مادة )  ▪

واالقتصةادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شةكلها أو مسةتوا ا خاصةة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصةلح  

 والسلم و الحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتات تنفيذ ا إلى إصدار قانون.

من دسةةتور الجمهورية اليمنية حيث نصةةت من ضةةمن اختصةةاصةةات رئي  الجمهورية    12الفقرة    119المادة   ▪

 إصةدار قرار المصادقة على المعا دات واالتفاقيات التي يوافةق عليها مجلة  النةواب.

صةاصةاته    من دسةتور الجمهورية اليمنية نصةت بأن يتولى رئي  الجمهورية ضةمن اخت13 الفقرة     119المادة    ▪

 المصادقةة على االتفاقيات التي ال تحتات إلى تصديق مجل  النواب بعد موافقةة مجلة  الةةوزراء.

ياً   هل تم التنـسيق مع منظمات أصـحاب األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين أّعدادكم لهذا التقرير؟ وذلك تمـش

 لعربية.( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل ا17مع أحكام المادة )

 نعم   ✓

 ال

 في حالة اإلجابة ب)نعم(، يرجي ذكر المنظمات التي تم التنسيق معها.
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 االتحاد العام لنقابات عمال اليمن  -

 اتحاد الغرف التجارية والصناعية -

 القسم الثاني 

 التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية 

 المادة األولى 

األحكام الخاصة بالسالمة والصحة المهنية فى جميع مجاالت العمل وقطاعاته،  يجب أن تشمل التشريعات العربية 

 كما يجب أن تشمل أحكاما خاصة بالتأمين على العمال من حوادث العمل وأمرا  المهنة.

 يرجى بيان ما يلي: 

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

   نعم 

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

  نعم 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.

 :  شمول االحكام الخاصة بالسالمة والصحة المهنية جميع مجاالت العمل وقطاعاته •

 :1995( لسنة  5قانون العمل رقم ) 

تسةري أحكام  ذا القانون على جميع أصةحاب األعمال والعمال  -: أ1995( لسةنة  5رقم )(  قانون العمل 3مادة ) -

إال  من يرد بشأنهم ن  خا  في  ذا القانون. يتضمن   قانون العمل  مواد الباب التاسع  احكاما  خاصة بالصحة  

 (121  -119( والباب العاشر تأمينات الخدمة المواد ) 118-113والسالمة المهنية  المواد )

: تسةةرل األحكام المنظمة للسةةالمة والصةةحة المهنية الواردة      م 1995( لسةةنة  5قانون العمل رقم )(  158مادة ) -

 في  ذا القانون على القطاعات والفئات الخاضعة ألحكام قانون الخدمة المدنية وأي قانون أخر.

 :1991( لسنة  19رقم )  قانون الخدمة المدنية 

( تطبق منشةة،ت ووحدات الجهاز امداري للدولة قواعد واحكام السةةالمة والصةةحة المهنية الواردة في 108مادة) -

 قانون العمل واللوائح المنفذة لها.

(تطبق على الموظف القواعةد واالحكةام المتعلقةة بةه في قةانون التةأمينةات والمعةاشةةةةةات التقةاعةديةة في 109مةادة )   -

 ت التالية:المجاال

 الرعاية الصحية .1

 تعوي  امصابة اثناء العمل او بسببه .2

 مكافاة نهاية الخدمة المعاش التقاعدي .3

 أي مزايا أخرل يقر ا قانون التأمينات والمعاشات التقاعدية واللوائح المكملة لها. .4
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 أحكاما خاصة بالتأمين على العمال من حوادث العمل وأمراض المهنة •

 :1995(  لسنة  5قانون العمل رقم )  ❖

.  يسةةتحق العامل الذي يصةةاب بمر  مهني أو إصةةابة أثناء تأدية عمله أو بسةةببه إجازة مرضةةية   1( : 83مادة )

بةاجر كةامةل بنةاء  على توصةةةةةيةة اللجنةة الطبيةة المختصةةةةةة حتى يبةت في حةالتةه الصةةةةةحيةة وفقةاً  لقةانون التةأمينةات  

 االجتماعية.

لمخت  قراراً بتشةكيل اللجان الطبية المتخصةصةة وتحديد مهامها وأماكن عملها بالتشةاور مع . يصةدر الوزير ا  2

 الجهات ذات العالقة ومع ممثلي العمال وأصحاب األعمال.

يتحمةل صةةةةةاحةب العمةل مةالم يكن مومنةا المسةةةةةؤوليةة المةاديةة طبقةا لهةذا القةانون وقةانون التةأمينةات  121) لمةادة )  ا

 امل من امرا  مهنية  او اصابات اثناء تأدية العمل او بسببهاالجتماعية لما يلحق الع

 1991:(  لسنة  26قانون التأمينات االجتماعية ) ❖

يطبق أحكام تأمين الشةيخوخة والعجز والوفاة وإصةابة العمل على أصةحاب األعمال الذين يسةتخدمون    -1( 6مادة )

والذين يسةةةتخدمون اقل من خمسةةةة عمال في خمسةةةة عمال فأكثر وان يكون تطبيقه على باقي أصةةةحاب األعمال  

 التواريخ التي يحدد ا قرار الوزير بناء على توصية مجل  امدارة .

( يكون التأمين في المؤسةةةسةةةة إلزامياً بالنسةةةبة ألصةةةحاب األعمال والعمال الذين تسةةةري عليهم أحكام  ذا  8مادة )

  في ما يرد به ن  خا  بهذا القانون.القانون وال يحمل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات التأمين إال

 ( تشمل حقوق المصاب في  ذا التأمين ما يلي :30مادة )

 الرعاية الطبية للمصاب .  -

 تعوي  العجز المؤقت .   -

 التعوي  أو المعاش في حالة العجز المستديم .  -

 المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه .  -

الطبية على نفقة المؤسةةةسةةةة حتى يتم شةةةفاؤم أو يثبت عجزم أو يتوفى  للمصةةةاب الحق في الرعاية   -1(  31مادة )

 وتشمل الرعاية الطبية .

 خدمات األطباء الممارسين واألخصائيين بما في ذلك أخصائي األسنان .  -أ

 العالت وامقامة بالمستشفى والرعاية الطبية المنزلية عند االقتضاء . -ب

 األشعة وغير ا من الفحو  الطبية الالزمة .إجراء العمليات الجراحية وصور  -ت

 توفير الخدمات التأ يلية وتقديم األطراف الصناعية واألجهزة التعويضية .  -د

 صرف األدوية الالزمة . - ة

 . تلتزم المؤسسة بمصاريف انتقال المصاب من محل إقامته إلى جهة العالت والعك .2

 :م بشان التأمينات والمعةاشات1991( لسنة  25القرار الجمهوري بالقانون رقم ) ❖
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 ( : تسري أحكام  ذا القانون على:3مادة )

موظفي الةدولةة وعمةالهةا المعينين على وظةائف دائمةة مةدرت لهةا اعتمةادات في الميزانيةة العةامةة للةدولةة وكةذا    أ ةةةةةةةةةة

 و أجنبية.للعمل في  يئات أو منظمات عربية أ  موظفي وعمال القطاعين العام والمختلط والمعارين رسميا

شاغلي وظائف السلطة العليا وأعضاء السلطة القضائية والسلك الدبلوماسي والقنصلي في كل ما لم يرد بشأنه    ب ة

 ن  خا  في القوانين المنظمة لذلك.

%( من جملة األجور األساسية للمؤمن عليهم  6تلتزم جهة العمل بتسديد اشتراكاتها للصندوق بواقةةةع )  ( :9مادة )

%( لتامين إصةةةابات العمل ويتم توريد  ذم االشةةةتراكات إلى  1لتامين الشةةةيخوخة والعجز والوفةةةةةةةةاة و)  شةةةهريا

 في المواعيد المقررة لصرف المرتبات الشهرية.  الصندوق

%( من األجر األسةاسةي الشةهري للمؤمن عليه لتامين الشةيخوخة  6( : تلتزم جهة العمل باسةتقطاع نسةبة )10مادة )

 من األجر وال تتأثر بأية استقطاعات تجرل عليه.  وفاة ويتم استقطاع  ذم النسب شهرياوالعجز وال

 ( : إذا أصيب المؤمن عليه بإصابة عمل فعلى جهة العمل القيام بامجراءات التالية :32مادة )

 أن تقدم امسعافات األولية للمؤمن عليه المصاب.   1.

 أن تتولى نقل المؤمن عليه المصاب فوراً إلى مكان العالت المناسب. . 2

أن تجري التحقيق في امصةابة باالشةتراك مع لجنة الصةحة والسةالمة المهنية في المنشةاة مبينا  ظروف امصةابة    . 3

مصةةةاب إذا سةةةمحت حالته بذلك على أن يوضةةةح التحقيق ما إذا كانت  بالتفصةةةيل واثبات أقوال الشةةةهود وأقوال ال

 امصابة نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود وترسل نسخه من التقرير إلى الهيئة خالل أسبوع على األكثر .

 المادة الثانية 

وأحكام التأمين من  يجب مساواة جميع العمال العرب بالعمال الوطنيين فى تطبيق أحكام السالمة والصحة المهنية، 

 حوادث العمل وأمرا  المهنة، وأحكام أنظمة التأ يل المهني.

 يرجى بيان ما يلي: 

هل تساوي تشريعاتكم العمال العرب الذين يعملون في دولتكم الموقرة بالعمال الوطنيين في تطبيق األحكام  •

 التالية: 

 السالمة والصحة المهنية.  •

 وأمرا  المهنة. التأمين من حوادث العمل  •

 أنظمة التأ يل المهني. •

 نعم 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. 

 السالمة والصخة المهنية.  •
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  1995( لسنة  5الواردة في قانون العمل رقم )    ( 118-113)االحكام الخاصة بالسالمة والصحة المهنية   

تسري أحكام  ذا القانون على   -( : أ3)تسري على جميع العمال اليمنيين والعرب دون تمييز وقد نصت المادة 

 جميع أصحاب األعمال والعمال إال  من يرد بشأنهم ن  خا  في  ذا القانون. 

 • التأمين من حوادث العمل وأمراض المهنة. 

  المهنة ال تتضةةةةمن أي تمييز بين العمال العرب والعمال التشةةةةريعات المتعلقة بالتأمين من حوادث العمل وامرا

 الوطنيين ونبيها على التالي:

( : تسةري أحكام  ذا  3مادة )  :م بشةان التأمينات والمعةةةةةةاشةات1991( لسةنة  25القرار الجمهوري بالقانون رقم ) ❖

دات في الميزانيةة العةامة  موظفي الدولة وعمةالهةا المعينين على وظائف دائمةة مدرت لهةا اعتمةا  القةانون على: أ ةةةةةةةةةة

للعمةل في  يئةات أو منظمةات عربيةة أو    للةدولةة وكةذا موظفي وعمةال القطةاعين العةام والمختلط والمعةارين رسةةةةةميةا

شةاغلي وظائف السلطة العليا وأعضاء السلطة القضائية والسلك الدبلوماسي والقنصلي في كل ما لم    أجنبية. ب ةةةةةة

 نظمة لذلك.يرد بشأنه ن  خا  في القوانين الم

( تسةةةةري أحكام  ذا القانون على جميع أصةةةةحاب  3مادة )  1991:(  لسةةةةنة  26قانون التأمينات االجتماعية ) ❖

 األعمال في القطاع الخا  وعلى العاملين لديهم الذين بلغوا سن الخامسة عشر وعلى العاملين اليمنيين بالخارت

بشةةأن نظام الرعاية الطبية المهنية للعاملين في الجهاز االداري    2000( لسةةنة 257قرار مجل  الوزراء  رقم ) ❖

  للدولة والقطاعات العام والمختلط والخا  والعمال غير اليمنيين وتحديد رسةةةوم الكشةةةف الطبي االولي والدوري 

 يتضمن القرار احكاما خاصة بالرعاية الطبية للعمال العرب واليمنيين دون تمييز.

 المادة الثالثة 

 تتضمن األحكام الخاصة بالسالمة والصحة المهنية األس  الفنية الالزمة لضمان السالمة والحماية في:  يجب أن

 اختيار موقع المنشأة. •

 امنشاء والتشييد. •

 الوقاية من جميع أخطار العمل. •

 يرجى بيان ما يلي:

 االشتراطات الفنية الالزمة لمراعاة أحكام المادة السابقة. •

االشةتراطات    1995( لسةنة  78العامة للصةحة والسةالمة المهنية الصةادرة بالقرار الوزاري رقم )تضةمنت الالئحة  
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 الفنية الالزمة وفقا لما يلي :

 االشتراطات العامة لموقع ومبنى المنشاة 14 )مادة )

 على صاحب العمل ان يراعي في موقع المنشاة االتي:

 العمالة والمواد الخام في المنطقة او سهولة نقلها اليهامالئمة الموقع لنوع الصناعة بما في ذلك توفر  -

 مالئمة الظروف الجوية في المنطقة لنوع الصناعة والعمال -

شةروط المسةافة التي تقدر من قبل امدارة العامة والجهات ذات العالقة بين المنشةاة والمسةاكن والمنشة،ت األخرل   -

 او األماكن العامة .

نطقة بحيث تسةتغل لتحقيق اقصةى كفاءة في التهوية العامة الطبيعية داخل أماكن العمل  اتجام الرياح السةائدة في الم -

وبحيث تدفع الرياح ما يتصةةاعد عن الصةةناعة من اتربة او غازات او ادخنة ضةةارة بعيدا عن المصةةنع وبعيدا عن 

العامة والتيار  المناطق السةةةةكنية المجاورة قرب المنشةةةةاة من المرافق الضةةةةرورية مثل ميام الشةةةةرب والمجاري 

 الكهربائي .

 تخطيط المنشاة:(  15مادة )

 يجب مراعاة التالي عند تخطيط المنشاة :

 مالئمة حجم وشكل المباني للعمليات الصناعية التي ستتم في المنشاة   - أ

 تسلسل العملية الصناعية بحيث تكون األقسام المكملة لبعضها متجاورة كلما امكن ذلك . -ب

بين أماكن العمل واالقسةةام المختلفة والطرقات التي تسةةير عليها السةةيارات داخل  توفير المسةةاحة الكافية   -ت

 المنشاة والمخازن .

ان يشةةةةةتمةل المبنى على المرافق العةامة مثةل المطعم وأماكن ابدال المالب  وأماكن الترفيه وتحديد مكان  -ث

 المسجد للعبادة.

 االنشاء والتشييد :16 ) مادة )

عند بناء المنشةاة مراعاة المواصةفات واالشةتراطات الفنية وفق تعليمات الصةحة والسةالمة  يجب على صةاحب العمل 

 المهنية.

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

: على صةةاحب العمل عند تشةةغيل أي منشةةأة جديدة أن يوفر    1995( لسةةنة   5( قانون العمل رقم ) 113مادة) ▪

شةروط السةالمة والصحة المهنية فيها وعلى الوزارة المختصة التأكد من توافر الشروط والظروف المالئمة للسالمة  

 والصحة المهنية.

لحماية   على صةةةاحب العمل أن يتخذ االحتياطات الالزمة1995( لسةةةنة   5( من قانون العمل رقم ) 115مادة )  ▪

 العمال وسالمتهم من األخطاء الناجمة عن العمل وسائلة ، وال يجوز أن يخصم من أجور م أية مبالغ لقاء
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 ما يلي: 

 توفير األجهزة والمعدات والمالب  الواقية لحماية العمال من التعر  لإلصابات واألمرا  المهنية . -

ئية حسةبما تقتضةيها ظروف السةالمة والصةحة  ما يصةرف للعمال مقابل ظروف عمل مضةرة بالصةحة ووجبات غذا -

 المهنية .

ما يصةرف مقابل إجراء الكشةف الطبي دوريا وفي أي وقت كان للعمال كما تقتضةيها ظروف السةالمة والصةحة   -

 المهنية .

 توفير وسائل امسعافات األولية في موقع العمل. -

االشةتراطات التي يجب على صةاحب العمل   1995( لسةنة  78حددت الئحة الصةحة والسةالمة المهنية رقم ) ▪

 اتباعها للوقاية من مخاطر العمل وذلك على النحو التالي:

 الوقاية العامة من اضرار الضوضاء واال تزازات    17 )المادة )  -

 ( الوقاية العامة من االشعاعات18المادة ) -

 ( التمديدات الكهربائية19المادة) -

 للوقاية من مخاطر المواد الكيمائية( االشتراطات العامة 20المادة ) -

 ( االشتراطات العامة لوقاية العمال من المخاطر البيولوجية21المادة) -

 ( االشتراطات العامة للوقاية من المخاطر الميكانيكية22المادة ) -

 ( الوقاية من مخاطر ااالت ومعدات الرفع23المادة ) -

 ( الوقاية العامة من مخاطر الجرارات  24المادة ) -

 ( االشتراطات العامة للتخل  من الفضالت الصناعية25لمادة)  ا -

 المادة الرابعة 

يحدد تشةريع كل دولة امجراءات والوسةائل الكفيلة بسةالمة بيئة العمل وحماية البيئة المجاورة والمحافظة عليها من 

 يها علميا.مخاطر النشاط المزاول، بحيث تكون بيئة العمل والجوار في المستول الصحي المتعارف عل

 يرجى بيان ما يلي:

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

  نعم 

 ال

ــتوى   • ــاط المزاول بحيث تبقي في المسـ ــريعاتكم ما يكفل حماية البيئة المجاورة من أخطار النشـ ــمن تشـ هل تضـ

 الصحي المطلوب؟  
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  نعم 

 ال

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

بشةةةأن تنظيم مشةةةاركة المجتمع في تكاليف الخدمات    2011( لسةةةنة  ( 214تضةةةمن قرار مجل  الوزراء رقم   •

الصةةحية التي تقدمها امدارة العامة للصةةحة والسةةالمة المهنية بوزارة الشةةئون االجتماعية والعمل فيما يتعلق بمهام  

 امدارة العامة للصحة والسالمة المهنية على ما يلي:

في مجال الصةحة والسةالمة المهنية لتامين بيئة عمل تكثيف التفتيش على المنشة،ت الصةناعية والخدمية    3)الفقرة ) -

 أمنة لحماية العمال من مخاطر واصابات العمل واالمرا  المهنية .

( اجراء قيةاسةةةةةات ملوثةات بيئةة العمةل الكيميةائيةة والفيزيةائيةة والحيويةة بهةدف الحةد من او التقليةل من 5الفقرة ) -

 تأثيراتها الضارة على العاملين .

واجبات    1995( لسةةنة  78للصةةحة والسةةالمة المهنية الصةةادرة بالقرار الوزاري رقم )حددت  الالئحة العامة   •

 صاحب العمل في مجال الصحة والسالمة المهنية بما يكفل سالمة بيئة العمل وذلك وفقا لما يلي:

ية الناجمة عن بيئة  صةةةةاحب العمل مسةةةةئول عن توفير الحماية الكافية لعماله من االخطار واالمرا  المهن .1

العمل وتوفير وسةائل الوقاية الفردية حسةب طبيعة عمل كل منشةاة مجانا دون ان يقطع من اجر العامل مقابل  

 توفير  ذم الحماية.

مراعاة صاحب العمل عوامل األمان في مباني المنشاة مثل متانة مواد المنشاة وعزلها عن الحرارة والرطوبة   .2

 كة العمال ويجب ان تكون مقاومة للحريق.وتوفير السعة الكافية لحر

 يجب على صاحب العمل استخدام المكائن والمعدات التي تحدث اقل قدر من الصوت واال تزازات. .3

يجب على صةةةاحب العمل عمل حاجز او مانع على ااالت المتحركة ذات السةةةيور والترو  وغير ا حفاظا   .4

 على سالمة العمال من إصابات العمل 

العمل تهوية مكان العمل سةةةول كانت طبيعية باسةةةتخدام العديد من النوافذ او باسةةةتخدام    يجب على صةةةاحب .5

 أجهزة التهوية مثل المراوح وأجهزة التكييف.

 االلتزام بتركيب أجهزة الشفط على مصدر تولد الغازات واالبخرة الضارة قبل انتشار ا في جو العمل. .6

 ها خالية من الروائح الكريهة.االلتزام بالنظافة داخل المنشاة وخارجها وجعل .7

توفير الرعاية الطبية واالسةةةةعافات األولية للمصةةةةابين واالشةةةةراف على نقلهم الى مراكز العالت والوحدات   .8

 الصحية اذا استدعى ذلك.  
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 المادة الخامسة

 يجب العمل على توفير السالمة والصحة المهنية وتحقيق ظروف إنسانية للعمل االمن عن طريق:

 مل من أخطار العمل وااالت، وحمايته من األضرار الصحية.حماية العا -

 وضع االشتراطات الالزمة لتحسين بيئة ووسائل العمل. -

 مراعاة تحقيق التالؤم بين نوع العمل وظروفه، وبين األشخا  المكلفين به من النواحى الصحية والفنية. -

 الوقاية الشخصية وتدريب العمال على استخدامها.توعية وتدريب العاملين على وسائل السالمة وتوفير أدوات   -

 

تدارك ما قد ينشةةأ من أضةةرار تصةةيب العامل صةةحيا أو اجتماعيا نتيجة عمله والعمل على معالجتها ومعالجة ما  -

 يتخلف عنها.

 حماية وسائل امنتات من إنشاءات وأالت ومواد، وغير ذلك.   -

 االحتياطات.  ويحدد تشريع كل دولة األحكام الالزمة لتنظيم  ذم 

  يرجى بيان ما يلي:

 هل تتناول تشريعاتكم أحكاما تحقق الغرض من هذه المادة؟ •

 نعم 

 ال

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

 : على صاحب العمل مراعاة القواعد التالية :1995( لسنة  5( قانون العمل رقم) 114مادة)

 ومأمونة تقتضيها شروط السالمة والصحة المهنية ..حفظ موقع العمل في حالة صحية  1

تهوية أماكن العمل وإنارتها بصةورة كافية خالل سةاعات العمل وفق المسةتويات والمقايي  التي تقرر ا الجهات   2.

 القائمة بالسالمة والصحة المهنية.

غبار أو دخان أو أية نفايات أو  .اتخاذ االحتياطات الضرورية لوقاية العمال من األضرار الناشئة عن أي غاز أو  3

 عوادم للصناعة .

.اتخاذ االحتياطات الضةرورية  لوقاية العمال من مخاطر األجهزة أو ااالت ومخاطر وسةائل االنتقال أو التداول   4

 بما في ذلك مخاطر االنهيار .

 والرطوبة والبرودة .اتخاذ االحتياطات الالزمة ضد المخاطر واألضرار الطبيعية كالحرارة  5 .

اتخاذ االحتياطات الكفيلة بالوقاية من مخاطر امضةةاءة الشةةديدة أو الضةةوضةةاء  أو امشةةعاعات  الضةةارة أو  . 6

 الخطرة أو اال تزازات أو زيادة أو نق  في الضغط الجوي داخل مقر العمل بما في ذلك مخاطر االنفجار.

إليها مع تخصةةي  دورات منفصةةلة للنسةةاء في حالة اسةةتخدام  تشةةييد دورات للميام في أماكن يسةةهل الوصةةول    . 7

 النساء .
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 توريد الميام الكافية الصالحة للشرب والستخدام العمال وتسهيل استعمالها.. 8

اتخةاذ  االحتيةاطةات الالزمةة لمواجهةة الحرائق وتهيئةة الوسةةةةةائةل الفنيةة لمكةافحتهةا بمةا في ذلةك تةأمين منةافةذ للنجةاة  .  9

 صالحة لالستعمال في أي وقت .وجعلها 

مسةك سةجل لحوادث العمل وأمرا   المهنة وإبالغ الجهات المختصةة بها ووضةع امحصةائيات عن إصةابات   .  10

 العمل واألمرا  المهنية وتقديمها للوزارة عند طلبها.

 المادة السادسة 

عشرة، وذلك فيما عدا المتدرجين   ال يجوز تشغيل األحداث من الجنسين في األعمال الصناعية، قبل سن الخامسة 

 منهم. 

ال يجوز تشغيل األحداث من الجنسين قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة في الصناعات الخطرة أو الضارة   -1

 بالصحة، والتي تحدد ا التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بكل دولة. 

 ، التي يحدد ا التشريع في كل دولة.يحظر تشغيل النساء، في األعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة  -2

 

 يرجى بيان ما يلي:

 السن األدنى لعمل األحداث من الجنسيين في األعمال الصناعية وفق تشريعاتكم. •

 سنة  15السن األدنى لعمل االحداث من لم يبلغ سن 

 السن األدنى للعمل في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة وفق تشريعاتكم.   •

المهن واالعمال   2013( لسةةنة  11رقم)القرار الوزاري    –سةةنة   18السةةن األدنى للعمل في الصةةناعات الخطرة  

طفال  ( عمل ومهنة وصةناعة ال يجوز تشةغيل األ42وحدد القرار )  18المحضةورة على األطفال العاملين دون سةن  

 18دون سن  

 هل تحظر تشريعاتكم تشغيل النساء في األعمال الخطرة أو الضارة بالصحة؟   •

  نعم 

 ال

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

الفقرة    : أ ةةةةةة  يحظر تشةغيل النسةاء في الصةناعات    1995( لسةنة    5من قانون العمل رقم ) (  46مادة ) -

واألعمةال الخطرة والشةةةةةاقةة والمضةةةةةرة صةةةةةحيةاً واجتمةاعيةاً ويحةدد بقرار من الوزير مةا يعتبر من األعمةال  

 المحظورة طبقاً لهذم الفقرة.

الشةاقة  يحظر تشةغيل الحدث في األعمال  - 4 الفقرة     1995( لسةنة    5( من قانون العمل رقم ) 49مادة ) -

والصةةةناعات الضةةةارة ، واألعمال ذات الخطورة االجتماعية وللوزير تحديد تلك األعمال والصةةةناعات بقرار  

 منه.
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بشةةان الالئحة العامة للصةةحة والسةةالمة المهنية حيث نصةةت الفقرة  1995( لسةةنة  78القرار الوزاري رقم ) -

جنسةةين في االعمال الصةةناعية غير االحداث من كال ال(  ضةةمن التزامات صةةاحب العمل ال يجوز تشةةغيل  1)

الخطرة قبل اكمال سةةن الخامسةةة عشةةرة وكذا ال يجوز تشةةغيل االحداث من الجنسةةين قبل بلوغهم سةةن الثامنة  

 عشرة في الصناعات الخطرة او الضارة بالصحة.

 المادة السابعة 

يحدد ا تشريع كل دولة، وذلك  يجب اال تمام بإنشاء أجهزة خدمات السالمة والصحة المهنية في المنش،ت التي 

لإلشراف على جميع ظروف العمل التي تؤثر على سالمة وصحة العمال والقيام بالتثقيف الصحي والتوعية 

 الوقائية. 

 يرجى بيان ما يلي: 

 هل توجد أجهزة خدمات للسالمة والصحة المهنية في المنشآت في دولتكم الموقرة؟ •

 نعم 

 ال

 ما هو دور هذه األجهزة أن وجدت؟   •

 تعمل  على:

 الصحة والسالمة المهنية تنفيذ إجراءات ومتطلبات    -

 في مجال الصحة والسالمة المهنيةتنفيذ دورات تدريبية للعاملين   -

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.  •

 ة  على صاحب العمل القيام بما يلي :1( قانون العمل  االلتزامات على صاحب العمل :  118تضمنت المادة ) 

 إرشاد وإحاطة العامل قبل تشغيله بمخاطر العمل والمهنة ووسائل الوقاية منها التي يجب عليه اتباعها أثناء العمل - أ

 القيام باستمرار بالتوجيه والرقابة على مراعاة العمال للسالمة والصحة المهنية .  -ب

إبراز التوجيهات وامرشةةادات والملصةةقات الموضةةحة لمخاطر العمل والمهنة وأسةةاليب الوقاية منها في أماكن   -ت

 ظا رة واستخدام كافة وسائل اميضاح األخرل .

يخ  السةالمة المهنية والوقاية الصةحية والعمل على إشةراكهم في الدورات  نشةر الوعي بين أوسةاط العمال فيما  -ث

 التدريبية والندوات المتعلقة بهذم الجوانب .

فيما   1995( لسةةنة  78تضةةمنت الالئحة العامة للصةةحة والسةةالمة المهنية الصةةادرة بالقرار الوزاري رقم ) ▪

 على ما يلي:  يتعلق بواجبات صاحب العمل في مجال الصحة والسالمة المهنية

(   على صةةاحب العمل اعالم العامل عند اسةةتخدامه ألول مرة او نقله من مكان عمل 4(  الفقرة )7المادة )  -

سةةةةابق الى عمل جديد بمخاطر ووسةةةةائل الوقاية الواجب عليه اتباعها ويتم ذلك من خالل تسةةةةليمه معلومات  

 مكتوبة موضحة بها  طريقة التشغيل المأمونة
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(   يجب ان يكون العامل على دراية كاملة بالخطر الكبير الكامن في عمله ويشةةةمل 16فقرة ) ( ال7المادة )  -

ذلك تدريبه واعطائه معلومات عن الصةةةحة والسةةةالمة التي يمكن ان تشةةةكل مصةةةدرا لحوادث قد تتطور الى  

 حوادث كبرل

 المادة الثامنة 

بالعمل الذي يتالءم مع قدراته الصحية البدنية  يجب عند التعيين إجراء الفح  الطبي االبتدائي ملحاق العامل 

والعقلية والنفسية، كما يجب إجراء الفح  الطبي الدوري على العمال، للمحافظة على لياقتهم الصحية بصفة  

 مستمرة، والكتشاف ما قد يظهر من أمرا  المهنة في مراحلها األولى. 

 يرجى بيان ما يلي: 

 هل يشترط إجراء الفحص الطبي عند تعيين العامل إللحاقه بالعمل الذي يتالءم مع قدراته؟   •

 نعم 

 ال

 هل يجري الفحص الطبي على العمال بشكل دوري في دولتكم الموقرة؟ •

 نعم 

 ال

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

االلتزامات  على صةةاحب العمل  بتوفير الرعاية الصةةحية  (  قانون العمل الفقرة : أ نصةةت ضةةمن  119المادة ) ❖

 للعاملين لديه إجراء الكشف الطبي للعامل قبل التشغيل

بشةةةأن نظام الرعاية الطبية المهنية للعاملين في الجهاز    2000( لسةةةنة  257تضةةةمن قرار مجل  الوزراء  رقم ) ❖

االداري للدولة والقطاعات العام والمختلط والخا  والعمال غير اليمنيين وتحديد رسةةةةوم الكشةةةةف الطبي االولي  

 اشتراطات اجراء الفح  الطبي االولي والدوري وفقا لما يلي:  والدوري

السةةةريري يشةةةتمل الفح  الطبي االولي للعمال والموظفين اليمنيين وغير ( بامضةةةافة الى الفح   5مادة ) 

 اليمنيين على ما يلي:

 فح  الدم العام   -

 فح  البول   -

 فح  البراز -

 اشعة الصدر -

 أي فحوصات طبية أخرل يحدد ا الطبيب المخت  -
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عرضةةين بشةةكل ( يشةةتمل الفح  الطبي الدوري فح  الموظفين والعمال اليمنيين وغير اليمنيين الم6مادة )

مبةاشةةةةةر ألمرا  المهنةة النةاجمةة عن مخةاطر تتعلق ببيئةة العمةل الكيمةائيةة والفيزيةائيةة واالشةةةةةعةاعيةة والحيويةة  

 واالمرا  السرطانية الناجمة عن المهنة.

 المادة التاسعة 

واء داخل  يجب تقديم امسعافات األولية وعالت الحاالت الطارئة داخل المنشأة، كما يجب توفير الخدمات الطبية، س

المنشأة أو خارجها كقسم مستقل، أو كخدمة مشتركة بين عدة منش،ت للقيام بالرعاية الطبية والمحافظة على صحة  

 العمال.

 يرجى بيان ما يلي: 

 هل تتوافر االسعافات األولية وعال  الحاالت الطارئة التي يتعرض لها العمال في المنشأة؟ •

 نعم 

 ال

 التشريعية الدالة على ذلك.يرجى بيان النصوص   •

من قانون العمل : نصةةت ضةةمن االحتياطات الالزمة التي يجب اتخاذ ا من  صةةاحب    4(  الفقرة  115.المادة) -

العمل  لحماية العمال وسةالمتهم من األخطاء الناجمة عن العمل وسةائلة، وال يجوز أن يخصةم من أجور م أية مبالغ  

 ية في موقع العمل..توفير وسائل امسعافات األوللقاء  

بشةان وسةائل امسةعاف الطبي االولي للعاملين في 1998( لسةنة  71( من القرار الوزاري رقم )1نصةت المادة ) -

كافة القطاعات العام والمختلط والخا  بان يلتزم كل صةةاحب عمل بتوفير صةةناديق لإلسةةعافات الطبية األولية في 

الوصةول اليها على ان تحتفظ محتويات الصةندوق في درجة حرارة مناسةبة.  أماكن العمل ووضةعها في أماكن يسةهل  

( من القرار من يقوم بامسةعافات األولية ان يكون 4( محتويات الصةندوق . اشةترطت المادة )3كما حددت المادة )

 حاصال على مؤ ل او دورات تدريبية في مجاالت العلوم الصحية معترف بها من وزارة الصحة.

 عاشرة المادة ال 

يجب على صةةاحب العمل القيام بتسةةجيل حوادث العمل وأمرا  المهنة وإخطار الجهات المختصةةة بها، كما يجب  

إخطار الجهات المختصةة بالحاالت المرضةية المهنية المشةتبه فيها، وعلى صةاحب العمل اتخاذ كافة امجراءات لمنع  

 بذلك.تكرار وقوع مثل  ذم الحاالت ووضع امحصاءات الخاصة  

 ويحدد تشريع كل دولة الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك.

 يرجى بيان ما يلي:

 مدي إلزام صاحب العمل بتسجيل حوادث العمل وأمراض المهنة وإخطار الجهات المختصة بها. •

 أصحاب العمل ملتزمين بتسجيل حوادث العمل وامرا  المهنة واخطار الجهات المختصة بها 

 عية الدالة على ذلك.يرجى بيان النصوص التشري •
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)مسةك   (  قانون العمل ضةمن القواعد التي يجب  على صةاحب العمل مراعاتها 10(  الفقرة ) 114نصةت المادة) 

سةةجل لحوادث العمل وأمرا   المهنة وإبالغ الجهات المختصةةة بها ووضةةع امحصةةائيات عن إصةةابات العمل 

 واألمرا  المهنية وتقديمها للوزارة عند طلبها(

 المادة الحادية عشرة 

تقوم    يحدد تشةريع كل دولة األجهزة التي يوكل إليها وضةع وتطبيق أسة  السةالمة والصةحة المهنية، واألجهزة التي

 بالبحوث والتخطيط والتدريب في  ذا المجال، وذلك على مستول الدولة، وعلى مستول المنش،ت القائمة بها.

 يرجى بيان ما يلي:

 .األجهزة المختصة بوضع وتطبيق أسس السالمة والصحة المهنية في دولتكم الموقرة •

المركزي في وزارة الشئون االجتماعية والعمل   ي الجهة  امدارة العامة للصحة والسالمة المهنية على المستول   -

المختصةة بوضةع وتطبيق أسة  السةالمة والصةحة المهنية. وتحتوي على إدارة الصةحة المهنية ويتبعها قسةم السةموم  

المهنية وقسةم عيادة الصةحة المهنية قسةم الطب المهني قسةم مختبر بيئة العمل قسةم المختبر االكلينيكي قسةم امحصةاء  

لمهني قسةم االشةعة ، إدارة السةالمة المهنية ويتبعها قسةم التفتيش المهني قسةم البحوث والدراسةات ، إدارة االرشةاد  ا

 والتوعية ويتبعها قسم التوعية وقسم المكتبة.

بشةأن تشةكيل اللجنة  1998( لسةنة 13بقرار مجل  الوزراء رقم )اللجنة العليا للصةحة والسةالمة المهنية المشةكلة  -

برئاسة وزير الشئون االجتماعية والعمل وتتكون من ممثلين عن مجل  حماية البيئة    العليا للصحة والسالمة المهنية

وقطةاع عالقةات العمةل ووزارة الصةةةةةحةة العةامةة ووزارة االنشةةةةةاءات ووزارة الصةةةةةنةاعةة والهيئةة العةامةة للتةأمينةات  

 العمال.   والمعاشات واتحاد الغرف التجارية والصناعية واتحاد نقابات

 والتخطيط والتدريب في مجال السالمة والصحة المهنية؟  هل توجد أجهزة تقوم بالبحوث   •

  نعم 

 ال 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

م  بشةةةةةةأن الالئحة التنظيمية  للوزارة  1998( لسنة  19( القرار الجمهوري  رقم )  15)   ( الفقرة 2المةةةةةةادة) ❖

اختصةاصةات الوزارة اقتراح التشةريعات في مجال الصةحة والسةالمة المهنية واالشةراف على نصةت ضةمن 

 تطبيقها والتنسيق بهذا الشأن مع الجهات ذات العالقة .

م بشةةةةةةةةأن الالئحة التنظيمية للوزارة  حددت  1998( لسنة  19(  قةةةةةةةةرار جمهوري رقم )16المةةةةةةةةادة) ❖

 المهنية وتخت  باالتي:  اختصاصات  االدارة العامة للصحة والسالمة

الزيارات الميدانية وتفتيش مواقع العمل لمعرفة اوضةاع الصةحة والسةالمة المهنية وتوصةية المعنيين بما يجب اتخاذم   -

 من تدابير طبقا للنظم .

 تحديد مواصفات المشتغلين بالصحة والسالمة المهنية . -
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 هنية .تصميم وتنفيذ برامج خاصة للتعريف بنظم الصحة والسالمة الم -

 . وضع النماذت الخاصة بتقارير الصحة والسالمة المهنية وتسجيل اصابات العمل وامرا  المهنة وتصنيفها وتحليلها -

دراسة تقارير الصحة والسالمة المهنية لمعرفة االسباب والعوامل المرتبطة بها واقتراح التوصيات لمواجهتها والحد    -

 منها .

 في اصابات وحوادث العمل .  المشاركة عند االقتضاء في التحقيق -

 .االبالغ الفوري عن الحاالت المهددة لصحة وسالمة العاملين واقتراح التدابير الواجب اتخاذ ا في مثل  ذم الحاالت -

متابعة القرارات والتوصةةيات والنشةةرات وغير ا من الوثائق الصةةادرة عن المنظمات العربية واالقليمية والدولية في   -

المهنية وبيئة العمل ودراسةةتها لالسةةتفادة منها في تنمية ادارة تشةةريعات الصةةحة والسةةالمة   مجال الصةةحة والسةةالمة

 المهنية  

 اللجنة العليا للصحة والسالمة المهنية : 

 تتولى تنفيذ المهام التالية:

 مراجعة التشريعات الخاصة بالسالمة المهنية واقتراح تعديلها وتطوير ا -

 السنوية.مناقشة وإقرار خطة العمل  -

 اقتراح التدابير المناسبة للحد من حوادث العمل واالمرا  المهنية الواسعة االنتشار -

اتخاذ القرارات المناسةةةةبة في إزالة أسةةةةباب المخاطر التي تهدد سةةةةالمة العاملين بما في ذلك أماكن العمل وااالت  -

 جماعية من االخطار المهنية.والمعدات والتأكد من توفير وتطبيق تدابير وسائل الوقاية الفردية وال

 بمستول خدمات الصحة والسالمة  الفنية والبشرية الالزمة بالنهو اقتراح التدابير المادية و -

اتخاذ القرارات لتوقيف العمل كليا او جزئيا او اخالء مكان العمل والعمال في حالة وجود الخطر الشةةديد داخل مكان   -

 العمل الذي ال يحتمل التأخير.  

امة الدورات التدريبية ورفع مسةتول التوعية وامرشةاد داخل المنشة،ت التي تهدف الى كيفية اسةتخدام الوقاية تكثيف إق -

 الفردية وا ميتها

 اتخاذ القرارات بشان التشخي  المبكر لألمرا  المهنية والتسممات المهنية   -

اتخاذ السةبل الكفيلة بتفعيل دور الصةحة والسةالمة المهنية بما يمكنها من أداء دور ا في مجال الطب المهني والوقاية  -

 الكيمائية والفيزيائية  

 دراسة مخططات إقامة المنش،ت الجديدة والمصادقة عليها اذا كان مطابقا للشروط العامة للصحة والسالمة المهنية. -

بة ضةةد أصةةحاب العمل غير الملتزمين بتطبيق التشةةريعات واللوائح والقرارات الوزارية في  اتخاذ القرارات المناسةة -

 جانب الصحة والسالمة المهنية.

التنسيق مع الجهات ذات العالقة جعل مادة الصحة والسالمة المهنية تدر  ضمن المنا ج الدراسية للمراحل المختلفة   -

 في التعليم الفني والتدريب المهني.



375 
 

مالحظات على االتفاقيات الصةةادرة عن منظمتي العمل الدولية والعربية في مجال الصةةحة والسةةالمة المهنية ابداء ال -

 قبل المصادقة عليها.

 المادة الثانية عشرة 

يجب إيجاد جهاز تفتيش خا  بالسةةةالمة والصةةةحة المهنية، ويجب أن يدعم  ذا الجهاز بالكوادر المتخصةةةصةةةة  

 وغير ذلك مما يلزم للقيام بعمله، ويجب إعطاء  ذا الجهاز سلطة الضبطية القضائية.وبأجهزة ومعدات القيا ،  

 ويجب إشراك  ذا الجهاز في وضع اشتراطات السالمة والصحة المهنية للترخي  بإقامة المنش،ت.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل هناك جهاز تفتيش خاص بالسالمة والصحة المهنية؟ وما مدى تخصص كوادره؟  •

  نعم 

 ال

  -طب مهني مدي التخصص:  

 هل يشارك جهاز التفتيش في وضع مواصفات السالمة والصحة المهنية المطلوبة إلقامة المنشآت؟  •

  نعم 

 ال 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

والسةالمة بشةأن تشةكيل اللجنة العليا للصةحة  1998( لسةنة  13( من قرار مجل  الوزراء رقم )  10تضةمنت الفقرة )  -

المهنية بان تتولى اللجنة ضةةمن مهامها ) دراسةةة مخططات إقامة المنشةة،ت الجديدة والمصةةادقة عليها اذا كان مطابقا 

 للشروط العامة للصحة والسالمة المهنية(

ضةمن   1999( لسةنة  82( الالئحة الداخلية لوزارة العمل والتدريب المهني القرار الوزاري  رقم )8تضةمنت الفقرة ) -

م قسةم التفتيش المهني في اطار  يكلية امدارة العامة للصةحة والسةالمة المهنية التأكد من مواصةفات واشةتراطات  مها

 وتصميم مخططات المنش،ت الجديدة قبل البدء في بنائها.  

 المادة الثالثة عشرة 

معهد وطني خا  بالسةالمة  يجب اال تمام بالتدريب في مجاالت السةالمة والصةحة المهنية، وذلك بإنشةاء مراكز أو 

 والصحة المهنية في كل دولة عربية مجراء التجارب وعر  أحدث وسائل الوقاية وتنظيم الدورات التدريبية.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد في دواتكم الموقرة معهد خاص بالتدريب على وسائل السالمة والصحة المهنية؟  •

 نعم 

 ال 

 على ذلك.  يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة •
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 المادة الرابعة عشرة

يجب أن تكون مادة السةةالمة والصةةحة المهنية ضةةمن برامج التعليم في الدراسةةات النظرية والتطبيقية، وفى معا د 

 ومراكز التدريب الفني والمهني.

 يرجى بيان ما يلي:

 هل يتم تدريس مادة السالمة والصحة المهنية ضمن برامج التعليم؟  •

  نعم 

 ال

 بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك.يرجى  •

 المنا ج والبرامج

تعد منا ج  -1(   الفقرة  23م بشةةةأن التعليم الفني والتدريب المهني  نصةةةت المادة )2006( لسةةةنة  23قانون رقم ) ❖

مةا يلبي  وبرامج التعليم الفني والتةدريةب المهني وفقةاً ألحةدث األسةةةةةاليةب المنهجيةة العلميةة الحةديثةة تربويةاً وفنيةاً وب

احتياجات سةوق العمل ومواكبة احتياجاته ويعزز المفهومات والقيم االجتماعية المسةتمدة من روح العقيدة امسةالمية،  

ويحقق أ داف ومبادئ السةةةةياسةةةةات واالسةةةةتراتيجيات التربوية والتعليمية في مجال المهن والتدريب في الجمهورية 

مة المهنية، والحفاظ على البيئة وتطوير المعارف واألداء وأن ويرسةةخ مفهومات وقيم العمل وقواعد الصةةحة والسةةال

تكون المنا ج موجهة نحو تشةةةةجيع امبداع واالبتكار لتشةةةةمل التعامل مع التقنيات الحديثة المسةةةةتخدمة في العمليات  

 امنتاجية والخدمية لرفع القدرة امنتاجية لمواقع العمل وامنتات السيما الصغيرة والمتوسطة منها.

( من قانون التعليم الفني والتدريب المهني تلتزم كافة مؤسةةسةةات التعليم الفني والتدريب المهني بالجمهورية 44مادة ) ❖

 .بالتعليمات الخاصة بالسالمة المهنية المحافظة على البيئة

للصةحة والسةالمة  بشةأن تشةكيل اللجنة العليا  1998( لسةنة  13( من قرار مجل  الوزراء رقم )  10تضةمنت الفقرة )  ❖

التنسةةيق مع الجهات ذات العالقة في جعل مادة الصةةحة والسةةالمة المهنية تدر    بان تتولى اللجنة ضةةمن مهامها )

 ضمن المنا ج الدراسية للمراحل المختلفة في  التعليم المهني والتقني(.

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي:

 (14،  10،  8،  6،  3،  2المواد )التغطية التشريعية ألحكام   -

 (11،  9،  5،  4التغطية الجزئية ألحكام المواد ) -

 (13،  12،  7عدم التغطية التشريعية ألحكام المواد ) -

 (  1لم يتسن للجنة معرفة إذا كان  ناك تغطية تشريعية لحكم المادة ) -
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 الجزء الثاني 

 القانونيين متابعة الردود على مالحظات لجنة الخبراء 

 

بسةبب جائحة كورونا ، لم يتسةنة عر  تقرير الدورة السةابقة    2020نظراً لعدم إنعقاد مؤتمر العمل العربي في عام  أوالً:

بةالقةا رة ( على المؤتمر العةام عبر لجنةة تطبيق    17/12/2019-16المنعقةدة في    40للجنةة الخبراء القةانونيين ) الةدورة  

م، وعليه لم يتم إرسةةةةال المالحظات الواردة بذلك التقرير الى الدول العربية مبداء الردود  امتفاقيات والتوصةةةةيات مقرار

 بشأنها وفقاً لنظام إتفاقيات وتوصيات العمل العربية وكما جرت عليه العادة.

ؤتمر العمل  ( معاً على امجتماع القادم لم41( والحالي )الدورة  40وتعتزم المنظمة عر  تقريري اللجنة السةابق )الدورة  

 العربي معتماد ما، ومن ثمة  إرسال مالحظات اللجنة الواردة بهما إلى الدول المعنية لمتابعة الردود بشأنها .

ردوداً على مالحظات سةةابقة للجنة كانت أبدتها قبل الدورة    2020كما أنة مكتب العمل العربي لم يسةةتلم خالل سةةنة   ثانياً:

 المعنية و ي على النحو التالي:    ولم يقع الرد عليها من الدول  40

 (.  13المملكة األردنية الهاشمية: امتفاقية العربية رقم )  -1

 (. 19 /  12/   11/  8/   5مملكة البحرين: امتفاقيات العربية ذات األرقام )  -2

 (. 7الجمهورية التونسية: امتفاقية العربية رقم )   -3

 (.   16جمهورية العراق: امتفاقية العربية رقم )  -4

 (.  18دولة الكويت: امتفاقية العربية رقم )  -5

 (. 19/   18/   17/   16/  12/   7/  5/   3الجمهورية اللبنانية: امتفاقيات العربية ذات األرقام )  -6
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 الجزء الثالث 

 2019خالل العام السابق   دراسة تقارير وردت بعد إنعقاد إجتماع اللجنة 

 

تلقى مكتب العمل العربي عدداً من التقارير بعد إنعقاد اللجنة في دورتها السةةةةابقة، وبالتالي لم تتمكن اللجنة من دراسةةةةتها  

وإبداء الرأي بشةأنها في حينه، وفي إطار الحر  على دراسةة كافة التقارير المرسةلة من الدول األعضةاء تم تضةمين  ذم  

 راستها في دورة امنعقاد الحالية للجنة و ي على النحو التالي:التقارير ود

 

 جمهورية العراق  -1

 

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها 

 بشأن التوجيه والتدريب المهني  1977( لسنة  9امتفاقية العربية رقم )  

وجاء في  ذا   – 1977( لسنة  9وصل مكتب العمل العربي من جمهورية العراق تقرير حول امتفاقية العربية رقم )  

   الرد ما يلي:

  1977( لســــنة  9يرجى بيان النص التشــــريعي الذي صــــدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقية العربية رقم )

 بشأن التوجيه والتدريب المهني.

 1987لسنة    55التشريع  ت / رقم  

يرجي ارفاق وتواريخ النصةو  التشةريعية السةارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقية ، وأن أمكن التعر  للتطبيق   -1

 ألخ ( . –اللوائح   –العملي لتلك النصو  التشريعية ) القرارات الوزارية  

 ت /

 .  2015لسنة    37قانون العمل رقم   -

 .  2008( لسنة  3رقم)تعليمات التدريب المهني  -

 .  2015( لسنة  17قانون مكافأة المتدربين رقم ) -

يرجي بيان الم  التشةةريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصةةادق عليها قوة النفاذ بمجرد التصةةديق عليها مع  -2

 بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية .

 / ثالثا ( من االتفاقية . 4و )  ( من االتفاقية2المادة ) –ت 

 ل تم التنسةةةةةيق مع منظمات أصةةةةةحاب األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين أعدادكم لهذا التقرير و  وذلك   -3

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

 ت/ ال
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 القسم الثاني

 قية سارية التي تغطي أحكام االتفاالتشريعات ال

 المادة األولى 

 ألغراض تنفيذ هذه االتفاقية: 

بالتوجيه المهني النشاطات الرسمية التي تهدف إلى إرشاد وتوجيه المجتمع بفئاته المختلفة لفر  العمل   -1 يقصد 

إلى فر    ولتوجيههم  والجسمانية،  النفسية  وقدراتهم  وميولهم  مهاراتهم  مع  تتناسب  والتي  أفرادم،  أمام  المتاحة 

 التدريب المتاحة معداد م للعمل المناسب لهم. 

يقصد بالتدريب المهني النشاطات الرسمية وغير الرسمية التي تهدف إلى توفير احتياجات خطط أو برامج التنمية   -2

االجتماعية واالقتصادية من العمال المدربين بفئاتهم المختلفة، وإتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع الكتساب مهارات  

 رات جديدة والرقى بها وتطوير ا بصفة مستمرة وفقا لحاجاتهم المتغيرة. وقد

ويقصد بالنشاطات الرسمية النشاطات التي تقوم بها األجهزة الحكومية، ويقصد بالنشاطات غير الرسمية التي تقوم بها 

  يئات غير حكومية.

 يرجى بيان ما يلي: 

 أهداف التدريب المهني في دولتكم الموقرة؟   •

ريب من  م في سن ما قبل التشغيل وتزويد م بالخبرات الفنية لجميع أنواع العمل بغية أمداد قطاعات العمل تد  –ت  

 المختلفة بما تحتات إليه من مهارات فنية ذات اختصا  . 

إعادة تدريب العمال العاطلين عن العمل لما بعد التشغيل والمعرضين للبطالة لمختلف مستويات المؤ الت وتطوير   -

 ارات وإعادة تدريب العمال لرفع مستول كفاءتهم المهنية وامنتاجية .المه

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 .  2015( لسنة  37انون العمل رقم )ب ( من ق –أوالً ) أ  –(  25ت / المادة )

 المادة الثانية 

 أ داف النمو االقتصادي واالجتماعي للمجتمع.كفالة حرية الفرد في اختيار نشاطه التعليمي والمهني، ضمن 

 

 المادة الثالثة 

 إتاحة الفرصة أمام الفرد للحصول على التوجيه والتدريب المهني المناسبين له طوال فترة امعداد لحياته العملية وبعد ا.

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •
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والتي تن  على ) يحظر  ذا القانون أي مخالفة أو تجاوز لمبدأ تكافؤ أوالً من قانون العمل النافذ   –  8ت/ المادة  

الفر  والمسةةاواة في المعاملة أيا كان السةةبب على وجه الخصةةو  التمييز بين العمال سةةواء كان ذلك تمييزاً  

 لتشغيل أو بشرط العمل أو ظروفه .مباشراً في كل ما يتعلق بالتدريب المهني أو ا

 المادة الرابعة 

 مبدأ تكافؤ الفر  في التدريب ورفع الكفاءة.  تحقيق

 المادة الخامسة

التنسيق الكامل مع السياسات األخرل التي تهدف إلى حماية وتنمية الموارد البشرية وبصفة خاصة سياسات التعليم  

 وسياسات االستخدام. 

 المادة السادسة 

 القطرية والعربية االقتصادية منها واالجتماعية. المراجعة الدورية لتلك السياسات في ضوء المتغيرات  

 المادة السابعة 

يجب أن تحدد لسياسة التوجيه والتدريب المهني في كل دولة عضو أ داف تتمشى مع الظروف المحلية السائدة فيها،  

ل ومنظمات والظروف السائدة على المستول العربي، كلما كان ذلك ممكنا، وذلك باالشتراك مع منظمات أصحاب األعما

 العمال األكثر تمثيالً. 

 يرجى بيان ما يلي: 

 أهداف سياسة التوجيه والتدريب المهني ومدي مواءمتها مع الظروف المحلية؟ •

ت/ تدريب من  م في سن ما قبل التشغيل وتزويد م بالخبرات الفنية لجميع أنواع العمل بغية امداد قطاعات العمل  

مهارات فنية ذات اختصا  ، وإعادة تدريب العمل العاطلين عن العمل لما بعد التشغيل  المختلفة بما تحتات إليه من  

والمعرضين للبطالة لمختلف مستويات المؤ الت وتطوير المهارات وأعادة تدريب لرفع مستول كفائتهم المهنية  

وتشكل بقرار من الوزير  وامنتاجية ، ويتم التنسيق من خالل اللجنة الخاصة بإضافة المهن إلى التدريب المهني  

 وعضوية اتحاد الصناعات العراقي ونقابة العمال .

) تؤدي برامج التدريب التي تقدمها مراكز التدريب    2015( لسنة  37( ثانياً من قانون العمل رقم )26المادة ) -

بالتنسيق مع منظمات العمل   وأصحاب  المهني إلى تهيئة كفاءات مهنية وتشكل بقرار من الوزير لجنة مختصة 

العمل لضافة مهن جديدة وفق متطلبات سوق العمل وتزويد أقسام التشغيل بهذم البرامج لتقديم النصح والتوجيه 

 للعاطلين حول أنواع مهارات برامج التدريب وتنظيم التشغيل بعد التدريب ( . 

 هل يتم التنسيق في هذا الصدد مع منظمات أصحاب ومنظمات العمال األكثر تمثيالً؟ •

 نعم •
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 المادة الثامنة 

تحدد الدول األعضاء أ دافا لسياستها الخاصة بالتوجيه والتدريب المهني، مع مراعاة أن تشمل تلك األ داف ما تتضمنه 

 المواد التالية.

 المادة التاسعة 

الطاقات   المثلى من  والمدربة، وتحقيق االستفادة  الفنية  العمالة  التنمية من  برامج  أو  احتياجات خطط  البشرية  توفير 

المناطق الريفية والبدوية، وذلك بتحقيق االستفادة القصول من اممكانات التدريبية المتاحة،  المتاحة، وبصفة خاصة في 

 وتحدد أولويات التدريب بالنسبة للفئات التي تمثل اختناقا في  يكل العمالة.

 المادة العاشرة 

 للتعليم العام والتدريب المهني.  فتح القنوات بين المراحل المختلفة

 المادة الحادية عشرة 

عن   واقعية  المعلومات معطائه صورة  من  الكافي  بالقدر  وتزويدم  والمهنية،  التدريبية  الفرد  احتياجات  على  التأكيد 

في ضوء   والنفسية  الفسيولوجية  واستعداداته  قدراته وخبراته  مع  تتناسب  والتي  المتاحة،  التدريبية  العمل الفر   فر  

 المتاحة والمتوقعة.

 المادة الثانية عشرة 

ة نتيجة  حماية العمال ضد البطالة الناجمة عن نق  الطلب على مهاراتهم أو أل أضرار قد تعود عليهم أو على الدول

 نق  الطلب على مهاراتهم. 

 المادة الثالثة عشرة 

 تنمية روح االبتكار لديهم. اعهم ومعاونة العمال في تحقيق انطالقهم الذاتي ورفع مستول إبد 

 المادة الرابعة عشرة 

العمل على تغيير نظرة المجتمع التقليدية والتي تقلل من شأن العمل الفني والمهني وتعوق بالتالي حرية اختيار الفرد  

نمية، وبأ مية لنشاطه التعليمي واالقتصادي، ودعم وعى المجتمع بالدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة العربية في دفع عجلة الت 

 توفير فر  تدريبية متكافئة مع أقرانها من الذكور. 

 يرجى بيان ما يلي: 

النصوص التشريعية التي تحدد أهداف السياسة الخاصة بالتوجيه والتدريب المهني التي تغطي أحكام المواد   •

(9 ،10، 11  ،12  ،13 ،14 (. 

 .  2015( لسنة 37انون العمل رقم )( من ق 29 –  28 –  27 –  26 –  25ت/ النصو  التشريعية بالمواد ) 

 المادة الخامسة عشرة 

 على كل دولة عضو القيام باتخاذ امجراءات المناسبة مصدار قانون خا  بشأن التوجيه والتدريب المهني. 
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 المادة السادسة عشرة

المعنية  المهني، وتنظيم عالقاته باألجهزة األخرل  التوجيه والتدريب  الجهاز المعنى بوضع وتطبيق سياسات  تحديد 

 بتنمية الموارد البشرية.  

 المادة السابعة عشرة 

الكبيرة   االقتصادية  المؤسسات  مسا مة  وضمان  المهني  والتدريب  التوجيه  نشاطات  لتمويل  ثابتة  مصادر  تحديد 

 ي تمويل تلك النشاطات.والمتوسطة ف

 المادة الثامنة عشرة 

تحديد الشروط التي تحكم وتنظم برامج التدريب التي تتم في مواقع العمل وبصفة خاصة فيما يتعلق بشروط االلتحاق  

 بتلك البرامج، والشروط الواجب توافر ا في مواقع العمل التي سيجرل فيها التدريب. 

 

 المادة التاسعة عشرة 

تكافؤ فر  التوجيه والتدريب المهني بين الفئات المختلفة للمجتمع، وإتاحة الفرصة لحصول الوافدين للعمل من كفالة 

 سبة مع فر  عمال القطر األصليين. دول عربية أخرل على فر  تدريبية متنا

 المادة العشرون 

الت  احتياجاتهم  مع  تتناسب  األجر  مدفوعة  تدريبية  إجازات  العمال على  بإنتات  ضمان حصول  وبما ال يضر  دريبية، 

 المؤسسات أو األجهزة التي يعملون فيها.

 المادة الحادية والعشرون 

 قديم الحوافز المادية والمعنوية.تشجيع إقبال األفراد على برامج التوجيه والتدريب المهني، بت

 المادة الثانية والعشرون 

 ريب. ن االجتماعي أثناء فترة التدضمان حق المتدربين في التأمي

 المادة الثالثة والعشرون 

المهني، بموجب   والتدريب  التوجيه  برامج  المستفيدون من  أو مزايا يحصل عليها  بأية حقوق،  المسا   ضمان عدم 

 اتفاقيات أو عقود جماعية.

 يرجى بيان ما يلي: 

تغطي أحكام المواد  األحكام التشريعية التي تحدد أهداف السياسة الخاصة بالتوجيه والتدريب المهني التي  •

(16 ،17، 18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 .) 

 ( من االتفاقية . 17و  16ت / المادة ) 

  –) تقوم دائرة العمل والتدريب المهني بتحقيق أ داف السةةياسةةة بها من خالل قسةةمي التدريب والمنا ج والقسةةم العراقي  

 المحافظات ( .الكوري للتطوير الفني ومراكز التدريب المهني والشعبي في 
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أن دائرتنا من الدوائر المموله مركزياً من قبل وزارة المالية حسب قانون الموازنة لكل عام بامضافة إلى التمويل   -

 من قبل منظمات المجتمع المدني والدولي حسب مذكرات التفا م .

 ( من االتفاقية18ت / المادة )

   2015( لسنة  37قمن )أوالً وثانياً وثالثاً من قانون العمل ر 27المادة   -

أوالً : تنظيم عالقةة المتةدرب في برامج التةدريةب ، بموجةب عقةد مكتوب يتضةةةةةمن أ ةداف ومراحةل ومةدة التةدريةب   -

وحقوق وواجبات كل من المتدرب والجهة التي قامت بالتدريب ، ويشةمل ذلك التدريب في مواقع العمل ، بموجب  

 . تعليمات يصدر ا الوزير ) للعقود الفردية فقط (

ثانياً : تكون دائرة التدريب المهني مسةؤولية عن دفع االشةتراكات المقررة في قانون التقاعد والضةمان االجتماعي  

للعمال خالل فترة التدريب على أسةةةةا  الحد األدني لألجور ، فى حالة إصةةةةابة المتدرب أو وفاته أثناء التدريب  

 لضمان االجتماعي للعمال .وبسببه ، وتطبق بحق المتدرب احكام قانون التقاعد وا

ثالثاً : على مراكز التدريب المهني التقيد بشةروط الصةحة والسةالمة المهنية وإخضةاع المتدرب للفح  الطبي قبل  

 المباشرة بالتدريب .

 ( من االتفاقية18ت / المادة )

ان مؤ التهم المهنية ،  : تسةجيل الباحثين عن المل ، وبي  2015( لسةنة  37رابعاً من قانون العمل رقم ) 19المادة   -

وخبراتهم ورغباتهم وإجراء مقابالت معهم وتقييم قدراتهم البدنية والمهنية ن ومسةةاعدتهم للحصةةول على التوجيه  

 واالرشاد المهني وإعادة التدريب .

 .  2018( لسنة  2) أوال وثانياً ( من تعليمات التدريب المهني رقم ) 7المادة   -

 (  20و   19ت/ المادة )

: يسةةتحق المتدرب أجازة بمعدل يوم واحد عن كل شةةهر من أشةةهر الدورة وال يتقاضةةي فيها المكافأة المقررة اسةةتناداً  أوالً 

( من قانون مكافأة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشةئون االجتماعية رقم  1إلى أحكام المادة )

 .  2015( لسنة  17م )والمعدل بموجب قانون رق  2008( لسنة  38)

 ثانياً : ال يستحق المتدرب المكافأة التدريبية المقررة له خالل مدة تغيبه عن الدورة .

 ( من االتفاقية21ت / المادة )

( لسةةةةنة  17( عشةةةةرة أالف متدرب دينار اسةةةةتناداً إلى قانون مكافأة المتدريبين رقم )10.000يمنح المتدرب )  -

2015  . 

 .2018( لسنة  2اً وثالثاً ( من تعليمات التدريب المهني رقم )) أوالً وثاني 6المادة   -

أوالً : يمنح المتخرت من دورات التدريب المهني شةةةهادة الكفاءة المهنية في اختصةةةاصةةةته يحدد فيها مدة الدورة  

 ومستول تقيميه ومستول التأ يل .
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وابتكار األعمال شةةةهادة مشةةةاركة وال يخضةةةع  يمنح المتدرب المشةةةارك بدورات المهارات الحياتية   –ثانياً : أ  

 المتدرب فيها إلى اختبار .

يمنح المتدرب المشةارك  بأي دورة من دورات التعرف إلى عالم األعمال شهادة تخرت على أن تتخلل الدورة   -ب

 اختبارات نظرية وعملية .

 تخلل الدورة اختبارات نظرية وعملية ثالثاً : يمنح المتدرب المشارك في الدورات التعليمية شهادة تخرت على أن ت

 المادة الرابعة والعشرون 

تتخذ كل دولة عضو امجراءات التنظيمية الكفيلة بضمان فاعلية تطبيق أحكام القانون المشار إليه في المادة الخامسة  

 عشرة من  ذم االتفاقية. 

 يرجى بيان ما يلي: 

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

 نعم .  –ت 

 الن  التشريعي الذي ينظم ذلك 

 .  2015( لسنة 37( من قانون العمل رقم )29( إلى المادة ) 25ت / المادة )

 المادة الثالثون 

في مجال تنفيذ المواد الثالث السابقة، لتمكينها من استكمال   توافى كل دولة عضو منظمة العمل العربية بنتائج جهود ا

جهود ا في مجال توحيد المصةةةةطلحات الفنية على المسةةةةتول العربي، وفى مجال تيسةةةةير تنقل األيدي العاملة بين الدول  

 العربية.

 يرجى بيان ما يلي:

 المشتركة في مجال التدريب على الصعيد العربي.البرامج الخاصة باالستفادة من إمكانيات التدريب والدورات  

تم رفع مقترحات إلى منظمة العمل العربية لغر  إقامة دورات لتبادل الخبرات على الصعيد العربةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي   -

 وتوجةةةد مذكةةةةرات تفا ةةةم مع بع  الدور العربية مثل )السودان والسعودية وسوريا( .

 ي تم حصرها .المهن والتخصصات ومستويات المهارة الت

 المصادق عليها من قبل جمهورية العراق .   2008اعتماداً على التصنيف العربي المعياري للمهن لسنة   -

 المصطلحات الفنية الموحدة في مجال التوجيه التدريب المهني.

 المصطلحات الواردة في بالتصنيف المشار إليه أعالم . -

 المادة الحادية والثالثون 

ءا من برامج التعاون الفني بها لمعاونة الدول الصديقة الراغبة في ذلك، في مجال إعداد  تخص  كل دولة عضو جز

 وتنمية قوتها البشرية.
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 يرجى بيان ما يلي: 

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

 مية قدرات الموارد البشرية . ت / يوجد تعاون ولكن لي  بالمستول المطلوب في مجال تن 

 التنظيم الذي يتناول هذه المادة. •

 ت / مسودات تفا م وتعاون تم إعداد ا بالتنسيق مع الدول المعنية وال زالت قيد التشريع . 

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 أخذ العلم بما جاء في التقرير. -

 بشأن تأ يل وتشغيل المعوقين  1993( لسنة  17امتفاقية العربية رقم )  

وجاء في  ذا   –  1993( لسنة  17وصل مكتب العمل العربي من جمهورية العراق تقرير حول امتفاقية العربية رقم )  

   الرد ما يلي:

  1993( لســـنة  17يرجى بيان النص التشـــريعي الذي صـــدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقية العربية رقم )

 وتشغيل المعوقين.  بشأن تأهيل

 .  1/1/1998( في 28رقم التشريع )  -

ــارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقية،   ــريعية السـ ــوص التشـ وكذلك بيان التطبيق  يرجى إرفاق أرقام وتواريخ النصـ

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

 

االتفاقيات الدولية المصـــادق عليها قوة النفاذ بمجرد التصـــديق عليها مع يرجى بيان النص التشـــريعي الذي يعطي 

 بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

 ( من االتفاقية نفذ  ذا القانون .... نشر بالجريدة الرسمية .2مادة ) -

 / ثالثاً ( . 14مادة ) -

ــحاب   ــيق مع منظمات أص ــياً  هل تم التنس األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين أّعدادكم لهذا التقرير؟ وذلك تمش

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

 نعم ✓

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

 االتحاد العام لنقابات العمال . -

 . اتحاد الصناعات العراقي  -
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 القسم الثاني

 التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية 

 المادة األولى 

المعوق  و الشخ  الذي يعاني من نق  في بع  قدراته الجسدية أو الحسية أو الذ نية نتيجة مر  أو حادث أو  

الترقي فيه، وكذلك أضعف قدرته سبب خلقي أو عامل وراثي أدل لعجزم كليا أو جزئيا عن العمل، أو االستمرار به أو  

على القيام بإحدل الوظائف األساسية األخرل في الحياة، ويحتات إلى الرعاية والتأ يل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في 

 المجتمع. 

 يرجى بيان ما يلي:

 هل تتضمن تشريعاتكم تعريفا للمعوق؟   •

 نعم 

 يرجى بيان النص التشريعي المؤيد لذلك.  •

على تعريف ذوي امعاقة )كل من فقد القدرة كلياً وجزئياً(   2013( لسنة  38/ ثانياً ( من القانون رقم )  1نصت المادة )  

 على المشاركة في حياة المجتمع أسوة باألخرين نتيجة إصابته بعا ة بدنية أو ذ نية أو حسية أو أي قصور في أدائه الوظيفي 

 المادة الثانية 

المعوقين   لدل  تأ يل  المتاحة  القدرات  من  االستفادة  إلى  تهدف  علمية،  مبنية على أس   منظمة ومستمرة  و عملية 

األدائية، بما يساعدم على  لقدراته  تأ يلية شاملة، تكفل تحقيق أعلى مستول  المعوق، ويتم توجيهها وتنميتها عبر برامج 

 االندمات في بيئته الطبيعية. 

   يرجى بيان ما يلي:

 عوقين وفق التشريعات النافذة. آلية تأهيل الم •

وكذلك تعليمات    2013( لسنة  38أن ألية تأ يل المعوقين يحكمها قانون رعاية ذوي امعاقة وامحتياجات الخاصة رقم )

 ( منه . 5الخاصة بمعا د التأ يل المهني المادة ) 1994( لسنة 6عدد ) 

 المادة الثالثة 

قدراتهم،   مع  يتناسب  عمل  على  الحصول  من  لتمكينهم  المتاحة،  طاقاتهم  من  استفادة  عملية  المعوقين  و  تشغيل 

 واالستمرار به والترقي فيه.  

   يرجى بيان ما يلي:

 كيفية تنظيم تشغيل المعوقين في دولتكم الموقرة؟   •

( 38يحكمها قانون رعاية ذوي امعاقة رقم )إن تنظيم تشغيل المعوقين في دوائر الدولة والقطاع الخا  والتعاوني  

 % من ذوي امعاقة وقانون الموازنة العامة السنوية االتحادية . 5والذي ألزم دوائر الدولة بتشغيل  2013لسنة 
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 المادة الرابعة 

 يقصد بإدمات المعوقين إكسابهم مهارات تساعد م على التكيف مع بيئتهم بأكبر قدر ممكن من السهولة.  

   يان ما يلي:يرجى ب

 هل يتضمن تشريعكم الوطني برامج إلدما  المعوقين واكسابهم مهارات للتكيف مع البيئة؟

 نعم 

 يرجى تزويدنا بنماذ  لهذه البرامج وشروط االستفادة منها. 

بالمحافظة   الخاصة وربطهم  دائرة االحتياجات  ارتباط معا د  بعد فك  المحافظة  قبل  تنفيذ ا من  تم  برامج   ناك عدة 

بالتنسيق والتعاون مع مجل  الثقافة البريطاني )تمكينهم من الحصول على الشهادة االبتدائية بالنسبة لإلعاقة السمعية ورفع 

 والتوحد( دورات للغة برايل للمصابين بامعاقة البصرية.  وتأ يل األشخا  المصابين بمتالزمة داون 

 المادة الخامسة

 يصنف المعوقون حسب سبب امعاقة كما يلي: 

 )أ( المعوقون جسديا:  

  م األشخا  الذين يواجهون إعاقة فى حركتهم الطبيعية نتيجة خلل أو مر  أو عا ة.

 )ب( المعوقون حسياً:  

  م األشخا  الذين نقصت قدراتهم الحسية لوظيفة عضو أو أكثر لديهم.  

 ) ( المعوقون ذهنياً:  

  م األشخا  الذين يعانون من نق  في قدراتهم الذ نية، يؤثر على عمليات امدراك أو الربط، أو االستنتات لديهم.  

   يرجى بيان ما يلي:

 هل تتضمن تشريعاتكم تعريف ألنواع اإلعاقة.   •

  نعم 

 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 .  1980( لسنة  126القانون رقم ) 

 المادة السادسة 

تقوم كل دولة بالتعاون والتنسيق مع أصحاب العمل والعمال بوضع سياسات خاصة برعاية المعوقين وتأ يلهم وتشغيلهم  

 بما يمكنهم من أداء دور م في المجتمع، وتقوم بتحديد الجهة المختصة بتنفيذ  ذم السياسات. 

   يرجى بيان ما يلي:

)حكومة، أصحاب عمل، عمال( في دولتكم الموقرة في مجال رسم السياسة  هل يوجد تعاون بين أطراف العمل الثالث  

 الخاصة بالمعوقين. 
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 نعم 

 ما شكل هذا التعاون واإلطار الذي يتم من خالله في كل حالة من الحاالت المذكورة أعاله / رعاية / تأهيل / تشغيل؟

 ع العوق . من خالل تأ يلهم وتدريبهم لتتناسب قدراتهم واستعداد م للعمل حسب نو -1

 تشغيل ذوي امعاقة في دوائر الدولة وكذلك القطاع المختلط . -2

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

 نعم 

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

  يئة رعاية ذوي امعاقة واالحتياجات الخاصة .

 السابعة المادة 

تتخذ كل دولة امجراءات التي تكفل قيام أصحاب األعمال باتخاذ التدابير الخاصة باألمن الصناعي والسالمة المهنية،  

وكذلك إجراء التحويرات الالزمة في معدات وأدوات امنتات التي يعمل عليها المعوقون، بما يؤمن حمايتهم، ويسهل عليهم  

 أداء عملهم. 

   يلي:يرجى بيان ما  

 هل تحدد تشريعاتكم التدابير الواجب اتخاذها لتحقيق األمن الصناعي والسالمة المهنية بالنسبة للمعوقين؟

 ال 

هل يوجد نصوص تشريعية تلزم أصحاب األعمال بإجراء التحويرات الالزمة في معدات وأدوات اإلنتا  التي يعمل  

 صابات العمل ويسهل عليهم أداء العمل؟عليها المعوقون بالشكل الذي يؤمن حمايتهم من مخاطر إ

 ال 

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

 المادة الثامنة 

تقوم كل دولة، عند إجراء التعداد العام للسكان، باستقصاء المعلومات امحصائية عن عدد المعوقين، وفئاتهم، وأسباب  

 وأنواع إعاقتهم، وتسعى إلى إجراء المسوحات والدراسات لتحديد حجم  ذم الظا رة، والتعرف على أسبابها وعواملها.  

 

   يرجى بيان ما يلي:

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

 ال 

 إن وجدت مثل هذه اإلحصائيات والبيانات، يرجى تزويد مكتب العمل العربي بنسخ منها. 
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 المادة التاسعة 

تشجيع ودعم  تتولى الدولة وفقا ممكانياتها المسئولية األساسية في رعاية وتأ يل المعوقين ومحو أميتهم، وتعمل على  

 المؤسسات غير الحكومية العاملة في  ذا المجال. 

   يرجى بيان ما يلي:

 هل يتضمن التشريع الوطني برامج رعاية وتأهيل المعوقين ومحو أميتهم؟

 نعم 

 هل يوجد مشاركة من المؤسسات غير الحكومية في تحمل مسئولية رعاية وتأهيل المعوقين ومحو أميتهم؟

 نعم 

 النصوص التشريعية الدالة على ذلك.يرجى بيان   •

 .  2013( لسنة  38/ رابعاً و/ز/ح( من قانون رعاية ذوي امعاقة رقم )  15نصت المادة ) 

 المادة العاشرة 

التي تكفل إعداد وتدريب العناصر الفنية الالزمة والمؤ لة للتعامل والتفاعل مع المعوقين  تتخذ كل دولة امجراءات 

 بطريقة علمية سليمة.

 

   يرجى بيان ما يلي:

هل تتولى الحكومة أو جهات أخري إعداد وتدريب العناصر الفنية المؤهلة للتعامل مع المعوقين بطرق علمية   •

 سليمة؟

 نعم 

 المادة الحادية عشرة 

 تقوم كل دولة بإصدار التشريعات المنظمة لرعاية وتأ يل وتشغيل المعوقين. 

   يرجى بيان ما يلي:

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

 نعم 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 .  2013( لسنة 38/ أوالً / ثانياً ( من قانون رعاية ذوي امعاقة رقم ) 16نصت المادة )  

 المادة الثانية عشرة 

يكفل تشريع كل دولة تشغيل عدد من المعوقين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومة، بالنسبة المئوية والشروط التي  

 يحدد ا التشريع المحلى.  

   يرجى بيان ما يلي:
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 هل يلزم تشريعكم الوطني تشغيل المعوقين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومة؟

 نعم

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

 / أوالً ( من قانون أعالم .  16% حسب ن  المادة )5 ي  2013( لسنة 38إن النسبة التي حدد ا القانون رقم )

 المادة الثالثة عشرة 

 م عند تساول القدرات  يحدد تشريع كل دولة الضوابط الكفيلة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفر  فى العمل بين المعوقين وغير

 والمؤ الت، كما يكفل تطبيق  ذا المبدأ بين الجنسين من المعوقين.

   يرجى بيان ما يلي:

هل يتضمن تشريعكم الوطني ضوابط تشريعية تحقق مبدأ تكافؤ الفرص في العمل بين المعوقين وغيرهم عند تساوى 

 القدرات والمؤهالت؟

 نعم

 تكافؤ الفرص في العمل بين الجنسين من المعوقين عند تساوى القدرات والمؤهالت؟هل يحقق تشريعكم الوطني مبدأ  

 ال

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 المادة الرابعة عشرة 

يكفل تشريع كل دولة إعطاء األولوية للمعوقين لشغل بع  الوظائف والمهن في األجهزة الحكومية وغير الحكومية،  

 قدراتهم وإمكانياتهم.   التي تتالءم مع

   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 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 .  2013( لسنة  38القانون رقم )/ أوالً ( من  16المادة )

 المادة الخامسة عشرة 

تسعى كل دولة مقامة الورش المحمية للمعوقين من ذوي امعاقة الشديدة، وغير القادرين على االنخراط في حركة 

 العمل. 

   يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد ورش عمل خاصة بالمعوقين من ذوي اإلعاقة الشديدة؟ •

 نعم 
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 السادسة عشرةالمادة 

تعمل كل دولة على تشجيع المعوقين لتأسي  جمعيات تعاونية إنتاجية خاصة بهم، وعلى دعم  ذم الجمعيات بمختلف  

 الوسائل المتاحة.  

   يرجى بيان ما يلي:

 هل يتضمن التشريع الوطني السماح بإقامة جمعيات تعاونية إنتاجية خاصة بالمعوقين في دولتكم الموقرة؟

 نعم 

 م الحكومة جمعيات المعوقين التعاونية اإلنتاجية؟  هل تدع

 نعم 

 في حالة اإلجابة ب)نعم(، ما هو نوع هذا الدعم؟ •

 من خالل إقامة معار  لعر  منتوجاتهم وكذلك التشجيع على شراء  ذم المنتجات . 

 المادة السابعة عشرة 

يديرونها بأنفسهم أو بالمشاركة مع أخرين، وعلى تعمل كل دولة على تشجيع المعوقين مقامة مشاريع إنتاجية صغيرة  

 دعم  ذم المشاريع بمختلف الوسائل المتاحة. 

   يرجى بيان ما يلي:

 هل تشجع الحكومة إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة للمعوقين يديرونها بأنفسهم أو بالمشاركة مع آخرين؟

 نعم

 ال

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

 المادة الثامنة عشرة 

تتخذ كل دولة امجراءات الالزمة معفاء أدوات امنتات التي يستخدمها المعوقون في عملهم من الرسوم الجمركية أو  

 من جزء منها.

   يرجى بيان ما يلي:

م من الرسوم الجمركية،  هل يوجد في تشريعاتكم نصوصاً تعفي أدوات اإلنتا  التي يستخدمها المعوقون في عمله

 وهل اإلعفاء شامل أم جزئي؟

 نعم                                                  شامل 

  ال                                                    جزئي 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •
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 المادة التاسعة عشرة 

تعمل كل دولة على توفير المعينات التعويضية، الحركية والسمعية والبصرية، للمعوقين، وتقديم التسهيالت الالزمة 

 لغير القادرين 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.   •

 التنسيق مع وزارة الصحة في توفير المعينات .  -1

 االتصال والتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتوفير المعينات السمعية والبصرية والحرفية .   -2

 المادة العشرون 

 تعمل كل دولة على تشجيع صناعة المعينات التعويضية محليا. 

   يرجى بيان ما يلي:

 هل يوجد برامج وخطط لتشجيع الصناعة المحلية للمعينات التعويضية للمعوقين؟ •

 نعم 

 المادة الحادية والعشرون 

تصدر كل دولة التشريعات الالزمة لتسهيل حركة وتنقل المعوقين أثناء العمل عند إقامة المنش،ت الجديدة، وتعمل على 

 إجراء التحويرات الضرورية على القائم منها.

   يرجى بيان ما يلي:

 المعوقين أثناء العمل عند إقامة المنشآت الجديدة؟هل تتضمن تشريعاتكم االجراءات الالزمة لتسهيل حركة وتنقل   •

 نعم 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

   2013( لسنة  38/ ثامناً ( من القانون رقم )  15/ رابعاً / ط ( وكذلك المادة )  15تن  المادة )

 المادة الثانية والعشرون 

تتخذ كل دولة امجراءات الضرورية للحيولة دون تهميش دور المعوقين في العمل، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن 

 قدراتهم.  

   يرجى بيان ما يلي:

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

 نعم
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 وقدراتهم؟هل يوجد دور للمعوقين في التعبير عن مشاكلهم 

 نعم

 المادة الثالثة والعشرون 

ينبغي على كل دولة تشجيع منظمات العمال على تخصي  وتكييف جزء من أنشطتها الخدمية والتعاونية واالجتماعية  

 لرعاية أعضائها من العمال المعوقين، بما يتالءم مع ظروف إعاقتهم.  

 يرجى بيان ما يلي:

م في أنشــــطتها المتنوعة؟  هل تشــــجع حكومة دولتكم الموقرة منظمات العمال على االهتمام بالمعوقين وإشــــراكه

 وتخصيص جزء من أنشطتها لخدمة المعوقين؟ 

  نعم 

 ال 

 يرجى بيان نوع الخدمات التي تقدمها النقابات للمعوقين، ومدى مالءمتها مع ظروف إعاقتهم.

 المادة الرابعة والعشرون 

 العامة مجاناً، أو بأسعار مخفضة. يحدد تشريع كل دولة امجراءات الكفيلة بتمكين المعوق من استخدام المواصالت 

 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. •

 .  2013( لسنة  38/ سابعاً / / جة ( من القانون رقم )  15نصت المادة ) 

 المادة الخامسة والعشرون 

يكفل تشريع كل دولة إعفاء المعوق جسديا عند استيرادم سيارة محورة الستخدامه الشخصي من دفع رسومها الجمركية 

 كليا أو جزئياً، ويمنح  ذا االمتياز بصورة دورية تحدد ا التشريعات المحلية.  

 يرجى بيان ما يلي:

 بالمعوق عند استيراده سيارة محورة الستخدامه الشخصي؟هل تنص تشريعاتكم على إعفاء جمركي خاص 

 نعم 

 هل اإلعفاء كامل؟ أم جزئي؟ وما هي نسبته؟

   كامل 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 .  2013( لسنة  38( من القانون رقم )18نصت المادة )
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 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 ( 12، 1التشريعية ألحكام المادتين )التغطية  -

 ( 13، 8، 7عدم التغطية التشريعية ألحكام المواد ) -

 لم يتسن للجنة معرفة إذا كان  ناك تغطية تشريعية ألحكام بقية مواد امتفاقية.   -

*** 

 

 دولة الكويت   -2

 

 اإلتفاقيات الُمصادق عليها 

 بيئة العملبشأن   1981( لسنة  13اإلتفاقية العربية رقم )  

وجاء في  ذا الرد   –  1981( لسنة  13وصل مكتب العمل العربي من دولة الكويت تقرير حول امتفاقية العربية رقم ) 

  ما يلي:

  1981( لســـنة  13يرجى بيان النص التشـــريعي الذي صـــدقت بموجبه دولتكم الموقرة على االتفاقية العربية رقم )

 بشأن بيئة العمل.

 ال يوجد.

إرفاق أرقام وتواريخ النصــــوص التشــــريعية الســــارية التي لها عالقة بأحكام االتفاقية، وأن أمكن التعرض  يرجى 

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

 ال يوجد.

مجرد التصـــديق عليها مع يرجى بيان النص التشـــريعي الذي يعطي االتفاقيات الدولية المصـــادق عليها قوة النفاذ ب

 بيان مرتبة االتفاقيات المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الداخلية.

 ال يوجد.

ــياً   ــحاب األعمال والعمال في دولتكم الموقرة حين أّعدادكم لهذا التقرير؟ وذلك تمش ــيق مع منظمات أص هل تم التنس

 ة.( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربي17مع أحكام المادة )

 نعم ✓

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

 مع إدارة الصحة العامة وإدارة الصحة المهنية في وزارة الصحة. 
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 القسم الثاني

 التشريعات السارية التي تغطي أحكام االتفاقية 

 األولي  المـــادة  

 االتفاقية: تلتزم كل دولة عربية تصدق على  ذم  

بحماية وتحسين بيئة العمل وجعل محيطه أكثر إنسانية ومالءمة للقدرات البشرية للعاملين، وذلك وفقا لألحكام العامة  ( أ)

 المنصو  عليها في  ذم االتفاقية.

بوضع معايير خاصة بها للحدود القصول للعوامل المؤثرة في بيئة العمل مستعينة في ذلك بالخبرات واممكانيات   ( ب)

 يوفر ا مكتب العمل العربي.  التي

 يرجى بيان ما يلي:

 -ما هي األحكام التي أقرت في دولتكم الموقرة من أجل:  -

 حماية وتحسين بيئة العمل. - أ

( بشأن   2014/    224( بامرا  المهنة والصناعة واألمرا  المسببة لها ، قرار رقم )    2012/    216قرار رقم )  

( بشأن ساعات العمل باألماكن المكشوفة   2015/    535التعليمات والعالمات التحذيرية بأماكن العمل ، قرار رقم )  

ستويات والمعايير المأمونة في أماكن ومناطق العمل  ( بشان جداول قياسات الم  2011/   208، قرار وزاري رقم )  

( بشأن محتويات    2015/   845في شأن العمل في قطاع األعمال النفطية ، قرار رقم )    1969لسنة   28قانون رقم  

( بشان جدول تحديد نسب العجز في حاالت إصابات العمل   2011/    204صناديق االسعافات الطبية ، قرار رقم )  

( في شأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال ، قرار    2010/    199نة ، قرار رقم )  وأمرا  المه

( بشان االحتياطات واالشتراطات الالزم توافر ا في مناطق وأماكن العمل لحماية المشتغلين    2010/    198رقم )  

ات العمل امضافي في القطاع الخا   ( بشأن ساع  2010/    188والمترددين عليها من مخاطر العمل ،  قرار رقم )  

/    201( بوضع حد أدنى ألجور العاملين في القطاع األ لي قرار رقم )    2010نة  س/    185، قرار وزاري رقم )  

( بشأن ضوابط تنظيم صندوق الخصومات    2011/    209( بشأن تحريم السخرة في العمل ، قرار رقم )    2011

 ( في شان العمل في القطاع األ لي.  6/  2010 بالمنش،ت العمالية ، القانون رقم )

وضةةةع معايير تتعلق بالحدود القصةةةول للعوامل المؤثرة في بيئة العمل، و ل يتم االسةةةتفادة بخبرات مكتب  -ب

 العمل العربي في ذلكو 

 نعم يستفاد من خبرات مكتب العمل العربي و في حال الحاجة لذلك يتم الرجوع له.

 المادة الثانية 

 اختيار مواقع مناسبة مقامة المنش،ت عليها ضمانا: يجب  

 لحماية عمال  ذم المنش،ت من أخطار البيئة المجاورة ألماكن العمل. ( أ)
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 لحماية الجوار والبيئة العامة من األخطار التي تنجم عن  ذم المنش،ت.  (ب)

 يرجى بيان ما يلي:

 تضمن:هل يوجد قواعد يتم على اساسها اختيار موقع المنشآت بحيث 

 حماية العمال من االخطار المجاورة. - أ

 حماية الجوار والبيئة العامة من أخطار المنشأة. -ب

 نعم تم وضع معايير اختيار موقع للمشاريع الجديدة.

كما ان حماية العمال من مسةةئولية صةةاحب العمل وعلى صةةاحب العمل توفير خدمات حماية البيئة وتعيين مشةةرفا أو 

التوجيه متفرغا للسةالمة والصةحة المهنية يقوم بامشةراف على تنفيذ التعليمات الخاصةة لسةالمة مراقبا ألعمال الرقابة و

وصةةةحة العاملين داخل المنشةةةأة بهدف املتزام بمتطلبات بيئة العمل ومراقبة تطبيقها على أن يتناسةةةب ذلك بين حجم  

 .(198/   2010( من القرار   8قم ) ومسئوليات المنشاة ونوع النشاط وعدد العمال بها وذلك حسب) ن  المادة ر

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 . 198/  2010( من القرار   8ن  المادة رقم )   -

 . بشأن نظام تقييم المردود البيئي و االجتماعي في دولة الكويت 2015لسنة  2القرار رقم   -

 المادة الثالثة 

التنسيق بين كافة األجهزة المعنية للتأكد من توافر الشروط واألس  الضرورية لحماية  ينبغي عند إقامة منش،ت جديدة  

 بيئة العمل.

 يرجى بيان ما يلي:

 من هي الجهات التي يتم التنسيق فيما بينها حين إقامة المنشأة بهدف حماية بيئة العمل؟  -

جميع الجهات التنفيذية المعنية بشأن من شئون البيئة و يتم التنسيق بين الجهات ذات العالقة حين اقامة منشأة حيث ان  

التنمية حيث تخت  الهيئة العامة للقول العاملة بالتعامل مع اصحاب العمل و العمال وتخت  بلدية الكويت باراضي  

و   الصناعية  بالمنشات  للصناعة  العامة  الهيئة  والخارجية وتخت   الداخلية  بالبيئة  البيئة  تخت   الدولة وتخت   يئة 

 وزارة الصحة بصحة العمال ويتم اصدار الترخي  من وزارة التجارة ، وكلهم مشتركون بالعمل.

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

م (   2015/ ع لسةةنة    843توجد لجنة عليا دائمة للتنسةةيق بين الجهات ذات العالقة حسةةب القرار إداري رقم )  -

ائمة لتنسةةيق العمل بين الهيئة العامة القول العاملة وبع  الجهات ذات العالقة في بشةةان إعادة تشةةكيل اللجنة الد

 - الهيئة العامة للصناعة   -الهيئة العامة للقول العاملة   -مجال السةالمة و الصحة المهنية و بيئة العمل مكونة من  

وزارة النفط والمؤسةةسةةات    -مة لإلطفاء امدارة العا -بلدية الكويت   -وزارة الصةةحة العامة  -الهيئة العامة للبيئة  

 االتحاد العام لعمال الكويت. -غرفة تجارة وصناعة الكويت   -النفطية التابعة لها 

 تعديالته .و  2014لسنة    42حماية البيئة رقم  قانون  -
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 المادة الرابعة 

التلوث بالعوامل الحية المسببة  يجب أن تتوافر في أماكن العمل الشروط الصحية، خاصة من حيث النظافة والسالمة من  

 لألمرا ، كالجراثيم، الحمات الراشحة )الفيروسات( الفطريات والطفيليات. 

 يرجى بيان ما يلي:

 ما هي الشروط الصحية التي يجب توافرها في أماكن العمل لحمايته من الملوثات الحيوية؟

 ات االدارية المنظمة. ناك شروط صحية البد من توافر ا قد ن  عليها القانون و القرار

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

يجب على صاحب العمل اتخاذ كافة احتياطات السالمة الالزمة   6/2010(من قانون العمل رقم  83المادة رقم ) -

توفير وسةةةةةائةل  لحمةايةة العمةال وااالت والمواد المتةداولةة في المنشةةةةةأة والمترددين عليهةا من مخةاطر العمةل مع  

السةةالمة والصةةحة المهنية الالزمة لذلك والتي يصةةدر بشةةأنها قرار من الوزير المخت  بعد أخذ رأل الجهات  

المعنية.وال يجوز تحميل العامل أي نفقات أو اقتطاع مبالغ من أجرم مقابل توفير وسائل الحماية له. و المادة رقم  

يبين للعامل قبل مزاولة العمل المخاطر التي قد يتعر   ( و التي تن  على "يجب على صةةاحب العمل أن 84)

لها ووسةةائل الوقاية التي يجب عليه اتخاذ ا ويصةةدر الوزير القرارات الخاصةةة بالتعليمات والعالمات التحذيرية  

التي توضةةع في أماكن ظا رة بمكان العمل وأدوات السةةالمة الشةةخصةةية التي يلتزم صةةاحب العمل بتوفير ا في 

( و التي تن  على "يصةةةةدر الوزير بعد أخذ رأي الجهات المعنية قرارا  85مختلفة". والمادة رقم )األنشةةةةطة ال

بتحديد أنواع األنشةةةطة التي تلتزم بتوفير المعدات والوسةةةائل الالزمة للسةةةالمة والصةةةحة المهنية للعاملين في 

سةالمة والصةحة المهنية للمنشةأة  المنشة،ت مع تعيين فنيين أو متخصةصةين في الرقابة على مدل توافر اشةتراطات ال

( و التي  86ويحدد القرار مؤ الت وواجبات  ؤالء الفنيين والمتخصةةةةصةةةةين وبرامج تدريبهم". و المادة رقم )

تن  على "يجب على صةةاحب العمل اتخاذ االحتياطات الكفيلة لحماية العامل من األضةةرار الصةةحية وأمرا   

ر وسةائل امسةعافات األولية والخدمات الطبية. وللوزير بعد أخذ رأي  المهنة التي تنشةأ من مزاولة العمل وأن يوف

وزارة الصةةحة إصةةدار القرارات التي تنظم االحتياطات وجدول أمرا  المهنة والصةةناعات واألعمال المسةةببة  

( و التي تن  على "يجب على  87لها وجدول المواد الضةةارة ودرجات التركيز المسةةموح بها." و المادة رقم )

مل أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد باستعمال ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة لسالمته  العا

( و التي تن  على "مع مراعاة أحكام  88وصةةةةحته ووقايته من امصةةةةابات وأمرا  المهنة ." و المادة رقم )

لدل شةةركات التأمين ضةةد إصةةابات العمل    قانون التأمينات االجتماعية يلتزم صةةاحب العمل بالتأمين على عماله

 وأمرا  المهنة."

( يجةب على صةةةةةاحةب العمةل تحقيق التالئم بين نوع العمةل وظروفةه وبين    3مةادة )    -  198/2010القرار رقم   -

( على صةاحب العمل او من ينوب عنه ابالغ    4األشةخا  المكلفين به من النواحي الصةحية والفنية . و المادة ) 
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مهم العمل بمخاطر المهنة التي يمارسةةةونها وتبصةةةير م بكافة االحتياطات الضةةةرورية لتجنب  العمال قبل تسةةةل

الحوادث وإصةابات العمل المؤثرة على   حتهم وسةالمتهم . ويتضةمن ذلك إصةدار التعليمات التفصةيلية باللغة  

التي تكون فيها طرق ( يجب على اصةةحاب العمل في األحوال   5العربية وبلغة اخرل يفهمها العمال . والمادة ) 

الوقاية المتبعة غير مناسةةةةبة وغير كافية لتأمين سةةةةالمة العمال تزويد م بالمالب  الواقية واألدوات والوسةةةةائل  

الشةةخصةةية كالقفازات والقبعات واألحذية والبدل واألقنعة وغير ذلك من وسةةائل الوقاية . على أن تكون مناسةةبة  

ر  إليهةا العمةال ويدرب العةاملون على اسةةةةةتعمةالهةا وان يراعى توفير  لطبيعةة العمليةات ونوع المخةاطر التي يتع

الطرق السةةةليمة في حفظها وتنظيفها وتطهير ا وال يجوز لصةةةاحب العمل أن يقتطع من أجور العمال اي مبالغ  

( على صةةاحب العمل اال يرتكب اي فعل أو تقصةةير يقصةةد به منع تنفيذ   6لقاء توفير  ذم الوسةةائل . و المادة )  

عليمات السةالمة والصةحة المهنية او اسةاءة اسةتعمال او الحاق ضةرر بالوسةائل الموضةوعة لحماية صةحة وسةالمة ت

العمال المشةةتغلين معه، وعليه أن يسةةتعمل وسةةائل الوقاية الموضةةوعة ويتعهد ما بحوزته منها بعناية ، وأن ينفذ  

. وعليه أن يبلغ صةةةةاحب العمل أو   التعليمات الموضةةةةوعة للمحافظة على صةةةةحته ووقايته من مخاطر العمل

المشةرف على العمل عند مالحظة اي نق  او قصةور في عمل تلك الوسةائل مما قد يسةبب خطرا على الصةحة  

والسةالمة . ويجوز لصةاحب العمل أن يضةمن الئحة الجزاءات بالمنشةاة جزاء لمن يخالف  ذم المادة من عماله .  

ات حماية البيئة وتعيين مشةةرفا أو مراقبا ألعمال الرقابة والتوجيه  ( على صةةاحب العمل توفير خدم 8والمادة )  

متفرغا للسةةالمة والصةةحة المهنية يقوم بامشةةراف على تنفيذ التعليمات الخاصةةة لسةةالمة وصةةحة العاملين داخل  

 .المنشاة بهدف املتزام بمتطلبات بيئة العمل ومراقبة تطبيقها

 المادة الخامسة

المختصة في كل دولة عربية التأكد من أن العوامل الطبيعية )الفيزيائية( التالية في أماكن العمل ينبغي على الجهات  

 مالئمة وضمن الحدود المسموح بها:

 درجة الحرارة والرطوبة النسبية. •

 النور واللون.  •

 التهوية.  •

 الضجيج )الضوضاء(. •

 امشعاعات بأنواعها. •

 األموات بأنواعها.  •

 االرتجات )اال تزاز(.  •

 ضغط الجوي. ال  •

 الغبار بأنواعه.  •
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 يرجى بيان ما يلي:

ما هي االجــــــــراءات التــــــــي يتــــــــم اتخاذها في دولتكم الموقرة لبقاء عوامل التلوث الطبيعية )الفيزيائية( ضمن  

 الحدود المسموح بها في بيئة العمل؟ 

 تعيين فنيين و مختصين للرقابة.   -

 اخذ رأي وزارة الصحة الصدار القرارات التي تنظم المواد الضارة و درجات التركيز المسموح بها.  -

  2010/   198يتم التفتيش على كافة أماكن تواجد العمال للتأكد من سةةالمة وصةةحة وبيئة العمل حسةةب القرار رقم   -

ل لحماية المشةةةتغلين والمترددين عليها من بشةةةان االحتياطات واالشةةةتراطات الالزم توافر ا في مناطق وأماكن العم

م بشةةةةان جداول قياسةةةةات المسةةةةتويات والمعايير المامونة في أماكن   2011/   208مخاطر العمل و القرار رقم ) 

( بمسةةةتويات امضةةةاءة المأمونة   1ومناطق العمل مادة اولى : تعتمد الجداول المرافقة لهذا القرار و ي جدول رقم ) 

( بمسةتويات شةدة الضةوضةاء المامونة بأماكن العمل  2ليات الصةناعية المختلفة الدقة ، جدول رقم ) في األعمال والعم

( المسةتويات المامونة لدرجات الوطاة الحرارية في بيئة العمل ، جدول   3ومدة التعر  المسةموح بها ، جدول رقم )  

المسةةموح بتواجد ا في بيئة العمل ، جدول  ( بمعايير ومسةةتويات األمان للمواد الخطرة والضةةارة بالصةةحة   4رقم ) 

( بالحدود    6( بمعايير ومسةةةةتويات األتربة الصةةةةخرية المسةةةةموح بتواجد ا في بيئة العمل ، جدول رقم )  5رقم ) 

المسةموح بها لتعر  األيدي لال تزازات في المحاور ، اما بخصةو  االشةعة المؤينة فال يتم التفتيش عليها والتوجد  

توجد قرارات الالشةةةعاعات الغير مؤينة لعدم ضةةةرر ا ال توجد قوانين او قرارات لالموات ال توجد  قرارات لها وال 

 .قوانين او قرارات للضغط الجوي ، ال توجد قوانين للون

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

أخذ رأي الجهات المعنية قرارا  و التي تن  على "يصدر الوزير بعد   6/2010من قانون العمل رقم  85المادة رقم  

بتحديد أنواع األنشطة التي تلتزم بتوفير المعدات والوسائل الالزمة للسالمة والصحة المهنية للعاملين في المنش،ت مع 

تعيين فنيين أو متخصصين في الرقابة على مدل توافر اشتراطات السالمة والصحة المهنية للمنشأة ويحدد القرار  

 ؤالء الفنيين والمتخصصين وبرامج تدريبهم." مؤ الت وواجبات  

من ذات القانون و التي تن  على " يجب على صاحب العمل اتخاذ االحتياطات الكفيلة لحماية العامل  86و المادة رقم 

من األضرار الصحية وأمرا  المهنة التي تنشأ من مزاولة العمل وأن يوفر وسائل امسعافات األولية والخدمات الطبية  

للوزير بعد أخذ رأي وزارة الصحة إصدار القرارات التي تنظم االحتياطات وجدول أمرا  المهنة والصناعات  ،و

 واألعمال المسببة لها وجدول المواد الضارة ودرجات التركيز المسموح بها." 

ستها ألنشطتها و التي تن  على "تلتزم كافة المنش،ت في ممار 42/2017من قانون حماية البيئة رقم   19المادة رقم  

بضمان سالمة العاملين و عدم تعرضهم ألي ضرر ينتج عن انبعاث او تسرب مواد ملوثة في بيئة العمل سواء ناتجة عن 

طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها او خلل في اجهزتها و ان تتخذ االجراءات و االحتياطات و التدابير الالزمة لعدم تجاوز 

 تعر  للمواد الكيماوية " الحدود االمنة المسموح بها لل 
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من ذات القانون و التي تن  على " يشترط في االماكن العامة المغلقة و الشبه مغلقة ان تكون مستوفية  20و المادة رقم 

لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان و قدرته االستيعابية  و نوع النشاط الذي يمار  فيه بما يضمن تجديد  

 قاءم مع االلتزام بمعدل سريان الهواء التي تحدد ا الالئحة التنفيذية لهذا القرار ."الهواء و ن

 لالرتجا  واالهتزاز 

( في حالة إستخدام ماكينات أو معدات يصدر عن تشغليها ا تزازت او ضوضاء يجب    29مادة )    -  198/2010القرار رقم  

للصد قواعد خاصة  المعدات على  او  الماكينات  تلك  تثبت  تقليل شدة الضوضاء أن  ما من شأنه  أو ام تزازات وكل  مات 

( يجب على صاحب العمل اتخاذ االحتياطات الكفيلة لوقاية العمال   51مادة )    -  198/2010واال تزازات . والقرار رقم  

ن من أضرار الضوضاء واال تزازات وذلك بمنع أو تقليل الضوضاء واال تزازات ذات الخطورة على صحة العاملين م

المصدر أو باي طريقة  ندسية أخرل ويتم تزويد العاملين بواقيات األذن المناسبة مع مراعاة بان التزيد شدة الضوضاء أو 

 مدة التعر  لها عن المستويات المصرح بها .  

 لدرجة الحرارة  

باي عمل  18مادة )    -   2010/ 198القرار رقم   القيام  ينتظر  التي  الساحات واألفنية  فيه أالت وماكينات   ( يجب اعداد 

بمظالت أو اسقف تقي العاملين فيها من العوامل الجوية اشعة الشم  وسقوط األمطار ) وذلك إذا ما استدعت نوعية  ذم  

 (   52مادة )  - 198/2010األعمال وطبيعة المكان اتخاذ مثل  ذا امجراء ، والقرار رقم 

رارة المرتفعة في أماكن العمل وأن تتناسب درجة الحرارة مع طبيعة يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة لتجنب درجات الح  -أ  

 العمل ومقدار الجهد المبذول فيه ويسترشد في ذلك بالمستويات المأمونه.

يجب عند تعر  العاملين لدرجات حرارة منخفضة في بيئة العمل تزويد م بالقفازات والجوارب واألحذية والمالب     -ب   

ال الثقيلة أو  المنخفضة توفير أماكن الصوفية  الحرارة  مبطنة بحيث تغطي كافة الجسم كما يجب عر  البع  لدرجات 

 مزودة بالتدفئة المناسبة. 

إذا كان العمل يؤدي في أماكن مكشوفة مما يعر  العاملين للشم  فيجب تزويد م بأغطية واقية للرأ  والقفازات   -ت   

واألحذية المناسبة مع توفير ميام الشرب المبردة ، وفي مواسم المطر يراعى تزويد العمال بسترات واقية ، كما يجب تخصي  

 في مواعيد الراحة المحددة.  أماكن مكيفة الستراحة العمال الستخدامها

( : يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة في أماكن عمل مكشوفة من الساعة   2مادة )    -535/2010والقرار رقم  

 الحادية عشر ظهرا إلى الساعة الرابعة ظهراً في الفترة الممتدة من أول يونيو وحتى نهاية أغسط  فقط . 

 للتهوية  

( يجب ان تعد أماكن خاصة للعمليات الصناعية او الماكينات او االالت ينجم عن   30)    مادة   -  198/2010القرار رقم   

تشغيلها أو التي يصدر عنها اتربة أو ادخنة او غازات ضارة ويجب ان تكون منفصلة عن اماكن العمل األخرل على ان 

المناسبة . والقرار رقم   التهوية الطبيعية أو (    53مادة )    -  198/2010تزود بأجهزة الشفط والتجميع  يجب أن تكون 
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الصناعية كافية ومناسبة بحيث تمنع ركود الهواء أو بطء تجددم مع تفادي وجود  واء فاسد أو تيارات  وائية أو ارتفاع في 

 نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة أو التغيير المفاجئ فيها أو انتشار الروائح الكريهة .

 للنور  

تكون امضاءة سواء    أن  لمستويات يجب  يتم مزاولته وطبقا  الذي  العمل  لنوع  كافية ومناسبة  أو صناعية  كانت طبيعية 

أن يكون توزيع المنافذ والمناور وفتحات الضوء الطبيعية تسمح بتوزيع   -امضاءة المأمونة ، ويراعى في ذلك ما ياتي : أ 

بيعية أو االصطناعية بحيث توفر إضاءة أن توزع مصادر الضوء الط  - الضوء توزيعا منتظما على أماكن العمل . ب  

متجانسة خالية من الو ج المباشر والضوء المنعك  وأن ال يؤدي إلى ظالل قد تطم  معالم ااالت واألدوات مع مراعاة  

 تجنب التفاوت الكبير في توزيع الضوء في األماكن المتقاربة.

 للغبار 

ل الوقاية اامنة للتخل  من األتربة واألدخنة والغازات واألبخرة  ( يجب اتخاذ وسائ  56مادة )    -  198/2010القرار رقم   

وغير ا من المواد الضارة عند مصادر تولد ا وذلك باستخدام أجهزة شافطة أو إيجاد نظام للتهوية الصناعية او بأية وسيلة 

نوافذ المبني بتسرب أي فقرة ) د ( يجب اال تسمح    -(    4مادة )    -   199/2010 ندسية أخرل مناسبة ، و القرار رقم  

( يجب منع تراكم األتربة   59مادة )    -  199/    2010أتربه وأن تغطى بسلك معدني يمنع دخول الحشرات ، و القرار رقم  

على األرضيات والماكينات ب تنظيف المكان باستخدام الكن  بعد الترطيب ، أو باستعمال المكان  الكهربائية ، وذلك حتى  

  المواد الضارة بالصحة. يتم الحد من انتشار

 المادة السادسة 

يجب حماية العاملين وبيئة العمل من أخطار المواد الكيميائية وتفاعالتها، سواء أكانت من المواد الصلبة أو السائلة أو  

 الغازية، مع مراعاة عدم تجاوز تركيز ا فى بيئة العمل للحد المسموح به. 

 يرجى بيان ما يلي:

 اإلجراءات المتبعة لبقاء الملوثات الكيميائية لبيئة العمل ضمن الحدود المسموح بها؟ما هي 

 يتم التفتيش دوريا على كل المنش،ت الصناعية.  

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

الجهات المعنية قرارا  و التي تن  على "يصةدر الوزير بعد أخذ رأي   6/2010من قانون العمل رقم    85المادة رقم  -

بتحديد أنواع األنشةطة التي تلتزم بتوفير المعدات والوسةائل الالزمة للسةالمة والصةحة المهنية للعاملين في المنشة،ت مع  

تعيين فنيين أو متخصةةصةةين في الرقابة على مدل توافر اشةةتراطات السةةالمة والصةةحة المهنية للمنشةةأة ويحدد القرار  

من ذات القانون التي تن     86نيين والمتخصةةةةصةةةةين وبرامج تدريبهم." و المادة رقم  مؤ الت وواجبات  ؤالء الف

على " يجب على صةاحب العمل اتخاذ االحتياطات الكفيلة لحماية العامل من األضةرار الصةحية وأمرا  المهنة التي  

وللوزير بعد أخذ رأي وزارة الصةةحة  .تنشةةأ من مزاولة العمل وأن يوفر وسةةائل امسةةعافات األولية والخدمات الطبية
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إصةةةدار القرارات التي تنظم االحتياطات وجدول أمرا  المهنة والصةةةناعات واألعمال المسةةةببة لها وجدول المواد  

 الضارة ودرجات التركيز المسموح بها"

اسةتعمال ما من ذات القانون والتي تن  على " يجب على العامل أن يسةتعمل وسةائل الوقاية ويتعهد ب 57و المادة  

 بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة لسالمته وصحته ووقايته من امصابات وأمرا  المهنة"

و التي تن  على "تلتزم كافة المنشة،ت في ممارسةتها ألنشةطتها    42/2017من قانون حماية البيئة رقم   19المادة رقم  -

ج عن انبعاث او تسةرب مواد ملوثة في بيئة العمل سةواء ناتجة  بضةمان سةالمة العاملين و عدم تعرضةهم ألي ضةرر ينت

عن طبيعة ممارسةة المنشةأة لنشةاطها او خلل في اجهزتها و ان تتخذ االجراءات و االحتياطات و التدابير الالزمة لعدم  

 تجاوز الحدود االمنة المسموح بها للتعر  للمواد الكيماوية "

 تنفيذية في شأن سالمة العاملين  باصدار الالئحة ال  5/2017القرار رقم  -

م ( بشةةةان جداول قياسةةةات المسةةةتويات والمعايير المأمونة في أماكن ومناطق العمل   2011/   208القرار رقم )  

( بمعايير ومسةتويات األمان للمواد الخطرة والضةارة بالصةحة المسةموح بتواجد ا في  4جدول رقم )  -مادة أولى 

ر المسةةةةةتويةات والمعةايير المةأمونةة المبينةة في الجةداول المرافقةة لهةا القرار الحةد األعلى  بيئةة العمةل ، مةادة ثةانيةة تعتب

 المسموح به وال يجوز تجاوزم .

 

 المادة السابعة 

يجب اتخاذ امجراءات الالزمة الستبدال المواد األولية الصناعية الخطرة والضارة بمواد أخرل أقل خطرا وضررا  

 كلما أمكن ذلك. 

 بيان ما يلي:يرجى 

 هل يوجد نص تشريعي يعالج هذه المسألة؟  -

  نعم 

 ال

 يرجى بيان النص التشريعي الدال على ذلك.في حالة اإلجابة ب)نعم(،   •

( يجب على صاحب العمل اتخاذ االحتياطات والتدابير الكفيلة بحماية العمال   57مادة )    -  2010/ 198القرار رقم  

بالصحة بحيث تمنع تعرضهم لها ، ويراعى استبدال المواد األولية الصناعية والضارة  من المواد الخطرة والضارة  

 بمواد أقل خطرا وضررا كلما أمكن ذلك مع التقيد بمعايير ومستويات األمان لها.

 )ادارة المواد الكيماوية(.  42/2017من قانون حماية البيئة رقم   21المادة رقم 

 

 

 



403 
 

 المادة الثامنة 

العمل على تحقيق التالؤم بين امنسان واالة والحد من امر اق والسعي للحصول على أالت ومعدات يسهل ينبغي  

 التعامل معها بأقل جهد ممكن.

 يرجى بيان ما يلي:

 ما مدى مراعاة التالؤم بين قدرات العامل واأللة التي يعمل عليها؟

 ين  القرار على تحقيق التالؤم. 

 التشريعية الدالة على ذلك.يرجى بيان النصوص   •

( يجةب على صةةةةةاحب العمةل تحقيق التالئم بين نوع العمةل وظروفه وبين   3مادة )  –  198/2010القرار رقم   -

 األشخا  المكلفين به من النواحي الصحية والفنية.

حيةث تن  على "يجةب على صةةةةةاحةب العمةل أن يبين للعةامةل قبةل    6/2010من قةانون العمةل رقم    84المةادة   -

لة العمل المخاطر التي قد يتعر  لها ووسةةةائل الوقاية التي يجب عليه اتخاذ ا ويصةةةدر الوزير القرارات  مزاو

الخاصةة بالتعليمات والعالمات التحذيرية التي توضةع في أماكن ظا رة بمكان العمل وأدوات السةالمة الشةخصةية  

 التي يلتزم صاحب العمل بتوفير ا في األنشطة المختلفة."

 

 اسعة المادة الت

ينبغي العمل على تحويل األعمال اليدوية المجهدة والمر قة إلى أعمال ألية كلما أمكن ذلك، شريطه أال يؤثر ذلك  

 على امنتات وقوة العمالة.

 يرجى بيان ما يلي:

 ما مدى السعي لتحويل األعمال اليدوية المرهقة إلى اعمال آلية؟  

 يسعى اصحاب المشاريع الى الحد من االعمال اليدوية المر قة

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 المادة العاشرة 

 :يجب اتخاذ امجراءات والوسائل التي تضمن للعامل االستقرار النفسي واالجتماعي من خالل

اليومية   • الراحة  بفترات  والتقيد  امضافية،  العمل  لساعات  األقصى  الحد  وتحديد  اليومية،  العمل  ساعات  تنظيم 

 وامجازات األسبوعية والسنوية.

 منح العامل أجرا عادال يتناسب مع جهدم وإمكاناته، ويضمن له وألفراد أسرته مستول معيشة مناسبا.  •

والقريب   • المناسب  الصحي  السكن  عن  توفير  النائية  المناطق  في  خاصة  وعائالتهم،  للعاملين  العمل  أماكن  من 

 العمران، وتأمين وسائل النقل المناسبة من وإلى أماكن العمل.
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 توفير التغذية الصحية في أماكن العمل. •

 تشجيع القيام بالنشاط االجتماعي والعمل على تحسين العالقات ما بين الزمالء في العمل من عمال ورؤساء عمل  •

 وأصحاب أعمال.

 العمل على رفع المستول الثقافي للعاملين، وزيادة الوعي الوقائي لديهم بكافة الوسائل التعليمية واميضاحية.  •

 يرجى بيان ما يلي:

هل تتخذون اإلجراءات والوســائل التي تضــمن االســتقرار النفســي واالجتماعي من خالل مراعاة االمور  -

 المادة؟ المشار إليها في 

 نعم 

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

  -74  -73  -72  -71  -70  -69  -68  -67  -66  -65  -64  -34المواد )    6/2010قةانون العمةل الكويتي رقم  

75-  76- 77-  78-  79-) 

 المادة الحادية عشرة 

 امشراف على بيئة العمل.يعهد إلى أجهزة السالمة والصحة المهنية العامة في كل دولة بمهام  •

إذا لم تتوافر في دولة معينة أجهزة للسالمة والصحة المهنية ينبغي إحداث أجهزة خاصة تتولى مهام امشراف على   •

 بيئة العمل.

 ينبغي العمل على تشجيع التخص ، وعلى تكوين الكوادر الفنية المتخصصة بحماية بيئة العمل. •

 يرجى بيان ما يلي:

 لتي تشرف على بيئة العمل في دولتكم الموقرةو ما  ي االجهزة ا

المركز الوطني للصةةحة والسةةالمة المهنية بشةةكل اسةةاسةةي بكونه مراقبة للعمال ادارة   –الهيئة العامة للقول العاملة  

ولبيئة عملهم وتتبعها الهيئة العامة للبيئة لكونها بصةةفة شةةاملة غير متخصةةصةةة للعمال وبيئة العمل ووزارة الصةةحة  

 بشكل عام عن الصحة المهنية والصحة العامة والهيئة العامة للصناعة لالعمال الصناعية.

 ما مدل السعي لتوفر التخص  للعاملين في حماية البيئةو 

 يوجد لدينا المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية في الهيئة العامة للقول العاملة.

 يرجى بيان النصوص التشريعية الدالة على ذلك. •

 من قانون انشاء الهيئة العامة للقول العاملة.

 * وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلي: 

 ( 8،  7،  6،  4،  3، 1التغطية التشريعية ألحكام المواد ) -

 (5التغطية الجزئية لحكم المادة ) -
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 ( 9عدم التغطية التشريعية لحكم المادة ) -

 ( 11،  10،  2ريعية ألحكام المواد )لم يتسن للجنة معرفة إذا كان  ناك تغطية تش -

*** 
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 الجزء الرابع 

 موضوعات تتعلق بمعايير العمل العربية 

 

 أوالً: دراسة تعديل إتفاقية إنشاء منظمة العمل العربية ودستور المنظمة

أخذت اللجنة علماً بالمسةةةتجدات المتعلقة بالموضةةةوع، وإسةةةتكماالً للوثائق والبيانات المطلوبة، ارتأت اللجنة تأجيل  

 النظر في الموضوع وعرضه على دورة قادمة لها. 

 ثانياً: معايير عمل جديدة

 تقترح اللجنة إصدار أدوات قانونية معيارية جديدة حول المواضيع التالية:

 الحماية االجتماعية في ظل األزماتأنظمة  -

 ريادة األعمال -

 األنماط الجديدة للعمل -

 المتعلقة بالموضوع(. 9التوجيه والتدريب المهني )مراجعة االتفاقية العربية رقم   -

وترل اللجنة أن كل  ذم المواضةةيع على غاية من األ مية وأن تحديد األولوية في تناولها يتم على ضةةوء الحاجيات  

 تأكدة ألطراف امنتات الثالثة في الدول العربية.الم

 ثالثاً: نشاطات ذات عالقة بمعايير العمل

أخةذت اللجنةة علمةاً بمجموعةة من النشةةةةةاطةات ذات العالقةة بمعةايير العمةل العربيةة التي تعتزم المنظمةة )إدارة الحمةايةة  

 االجتماعية( إنجاز ا في الفترة القادمة ومنها باألخ  ما يلي:

 اد مواد تدريبية عن معايير العمل العربية لصالح أطراف امنتات الثالثة تدرت بالموقع املكتروني للمنظمة.إعد -

ترجمة إتفاقيات وتوصةيات العمل العربية إلى لغات أجنبية ونشةر ا على الموقع املكتروني للمنظمة )إسةتكمال  -

 باللغة امنجليزية(.  الترجمة المتوفرة حالياً باللغة الفرنسية ، إعداد ترجمة 

ن كافة األنشةةةطة التي من شةةةأنها   وتبارك اللجنة الجهود المكثفة لمنظمة العمل العربية ذات العالقة بمعايير العمل وتثمة

مزيةد التعريف بهةذم المعةايير ومتةابعةة تطبيقهةا الفعلي ومالءمتهةا مع الحةاجيةات الجةديةدة ألطراف امنتةات الثالثةة في الةدول  

تؤكد على مواصةلة ام تمام بالنشةاطات الميدانية )ورشةات العمل والدورات التدريبية( لفائدة الدول العربية  العربية، كما  

 في مجال المعايير كلما سمحت الظروف بذلك بالنظر للفوائد المرجوة منها.

 *** 

 

 



407 
 

 2020  / 12 /  31جدول تصديقات الدول العربية حتى 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



408 
 

 2019تقرير عام  فهرس

 7 ................................................................................................................... " مقدمة " 

 12 .................................... 2019الجزء األول: دراسة التقارير السنوية حول اتفاقيات العمل العربية لعام 

 15 ....................................................... 2019 العمل العربية لعام تقارير الدول العربية حول إتفاقيات

 15 .................................................................... (  8. المملكة األردنية الهاشمية: اإلتفاقية رقم ) 1

 17 ............................................................. (  13. دولة االمارات العربية المتحدة: اإلتفاقية رقم ) 2

 19 ............................................................. (  16/  15. مملكة البحرين: اإلتفاقيات ذات األرقام ) 3

 32 ............................................... (  18. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: اإلتفاقية رقم ) 4

 37 ................................................................... (  13رقم )  . المملكة العربية السعودية: اإلتفاقية5

 38 .......................................................................... (  15. جمهورية السودان: اإلتفاقية رقم ) 6

 48 ................................................................................. (  13. سلطنة ُعمان: اإلتفاقية رقم ) 7

 51 ................................................................................ (  17) . دولة فلسطين: اإلتفاقية رقم 8

 72 .................................................................................... (  13. دولة قطر: اإلتفاقية رقم ) 9 

 75 ...................................................................................(  13. دولة ليبيا: اإلتفاقية رقم ) 10

 82 ................................................................... (  13. جمهورية مصر العربية: اإلتفاقية رقم ) 11

 89 .......................................................................... (  16.  المملكة المغربية: اإلتفاقية رقم ) 12

 91 ....................................................... ( 13.  الجمهورية اإلسالمية الموريتانية: اإلتفاقية رقم ) 13

 93 ................................................. (  13 / 12/  9.  الجمهورية اليمنية: اإلتفاقيات ذات األرقام ) 14

 109 .............................................. الجزء الثاني: متابعة الردود على مالحظات لجنة الخبراء القانونيين 

 110 ........ (  19 / 18  / 16  /12  / 11 / 9 / 5 /  3المملكة األردنية الهاشمية: اإلتفاقيات ذات األرقام )  -1

 133 ..... (  19/  17/   16/   11/   9/  8/  7/   5دولة اإلمارات العربية المتحدة: اإلتفاقيات ذات األرقام )  -2

 136 .................................................. (  18   /  17/   13مملكة البحرين: اإلتفاقيات ذات األرقام )  -3

 141 ........ (  17/   16/   13/  5/   3الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: اإلتفاقيات ذات األرقام )  -4

 151 ................................................................ (  19المملكة العربية السعودية: اإلتفاقية رقم )  -5

 173 .................................................. (  17/   8/    7جمهورية السودان: اإلتفاقيات ذات األرقام )  -6

file:///C:/Users/Marwan%20El%20Rais/Desktop/لجنة%20الخبراء%20القانونيين%202020/معايير%20و%20تشريعات%20العمل%20العربية/لجنة%20الخبراء%20القانونيين/لجنة%20الخبراء%20القانونيين%202019/Expert%20Version%20Updated%20Version/تقرير%20لجنة%20الخبراء%20القانونيين%20الدورة%20%2040.docx%23_Toc63847212
file:///C:/Users/Marwan%20El%20Rais/Desktop/لجنة%20الخبراء%20القانونيين%202020/معايير%20و%20تشريعات%20العمل%20العربية/لجنة%20الخبراء%20القانونيين/لجنة%20الخبراء%20القانونيين%202019/Expert%20Version%20Updated%20Version/تقرير%20لجنة%20الخبراء%20القانونيين%20الدورة%20%2040.docx%23_Toc63847212


409 
 

 180 ............................................. (  19 / 11/  8/   5جمهورية العراق: اإلتفاقيات ذات األرقام )   -7

 190 ...............................................................................(  18سلطنة عمان: اإلتفاقية رقم )  -8

 190 ............................................... (  19/   18/     9/   5دولة فلسطين: اإلتفاقيات ذات األرقام )  -9

 203 ........................................ (  19 / 18  /  17 / 7  / 5 / 3دولة قطر: اإلتفاقيات ذات األرقام )  -10

 215 ............................................................ (  19/  17ات ذات األرقام ) دولة الكويت: اإلتفاقي  -11

 217 ........................................... (   19/  18/    17/   11/  5دولة ليبيا: اإلتفاقيات ذات األرقام )  -12

 221 ......................................... (  19/  17/  9جمهورية مصر العربية: اإلتفاقيات ذات األرقام )    -13

 236 ...................................................... ( 19/  18المملكة المغربية: اإلتفاقيات ذات األرقام )   -14

 252 ...................... 2018 -الجزء الثالث: دراسة تقارير وردت بعد إنعقاد إجتماع اللجنة خالل العام السابق 

 252 ................................................................ (  17المملكة األردنية الهاشمية: اإلتفاقية رقم )  -1

 254 ........................................... (   12/   9/    5/    4جمهورية السودان: اإلتفاقيات ذات األرقام )  -2

 259 .......................................................... (  5إلتفاقية رقم ) الجمهورية اإلسالمية الموريتانية: ا -3

 260 ............................................................. الجزء الرابع: موضوعات تتعلق بمعايير العمل العربية 

 261 ........................................................... 2019/   12/  31حتى  جدول تصديقات الدول العربية 

 

 * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Marwan%20El%20Rais/Desktop/لجنة%20الخبراء%20القانونيين%202020/معايير%20و%20تشريعات%20العمل%20العربية/لجنة%20الخبراء%20القانونيين/لجنة%20الخبراء%20القانونيين%202019/Expert%20Version%20Updated%20Version/تقرير%20لجنة%20الخبراء%20القانونيين%20الدورة%20%2040.docx%23_Toc63847235
file:///C:/Users/Marwan%20El%20Rais/Desktop/لجنة%20الخبراء%20القانونيين%202020/معايير%20و%20تشريعات%20العمل%20العربية/لجنة%20الخبراء%20القانونيين/لجنة%20الخبراء%20القانونيين%202019/Expert%20Version%20Updated%20Version/تقرير%20لجنة%20الخبراء%20القانونيين%20الدورة%20%2040.docx%23_Toc63847235


410 
 

 2020تقرير عام  فهرس

 265 ................................................................................................................... مقدمة 

 270 .................................. 2020م الجزء األول: دراسة التقارير السنوية حول اتفاقيات العمل العربية لعا

  270...............................................النظام................. أوالً: املتزامات التي تقع على الدول بموجب

 270..... .........................................................ثانياً: مالحظات اللجنة بشأن إلتزامات الدول األعضاء

 271  ..................2020 ثالثاً: دراسة التقارير محل المتابعة التي وردت من الدول العربية حول امتفاقيات لعام 

 273 ..................................................... 2020 تقارير الدول العربية حول إتفاقيات العمل العربية لعام

 273................................................................... ( 7امتفاقية رقم )   المملكة األردنية الهاشمية:. 1

 275............................................................( 15امتفاقية رقم )   دولة اإلمارات العربية المتحدة:. 2

 280 ..............................................................................( 4: امتفاقية رقم ) مملكة البحرين. 3

 282......................................................................(  13امتفاقية رقم ) لجمهورية التونسية:  . ا4

 286...............................................( 7امتفاقية رقم )   الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:. 5

 314.................................................................( 16امتفاقية رقم )  لمملكة العربية السعودية: . ا6

 316............................................................................( 7امتفاقية رقم )  جمهورية العراق:. 7

 327.................................................................................( 7امتفاقية رقم )  سلطنة ُعمان:. 8

 329................................................................................( 7م ) امتفاقية رق  دولة فلسطين:. 9

 340...................................................................................( 8امتفاقية رقم )  دولة قطر:. 10

 343..............................................................................(  11امتفاقية رقم )  دولة الكويت:. 11

 345...................................................................................( 7) : امتفاقية رقم  دولة ليبيا. 12

 353...................................................................( 7امتفاقية رقم )  جمهورية مصر العربية:  .13

 356..........................................................................( 7.  المملكة المغربية: اإلتفاقية رقم ) 14

 357..................................................... ( 16ورية اإلسالمية الموريتانية: اإلتفاقية رقم ) .  الجمه15

 359........................................................................( 7.  الجمهورية اليمنية: اإلتفاقية رقم ) 16

 377 ................................................ الجزء الثاني: متابعة الردود على مالحظات لجنة الخبراء القانونيين 

 378 ...................... 2019 -الجزء الثالث: دراسة تقارير وردت بعد إنعقاد إجتماع اللجنة خالل العام السابق 

file:///C:/Users/Marwan%20El%20Rais/Desktop/لجنة%20الخبراء%20القانونيين%202020/معايير%20و%20تشريعات%20العمل%20العربية/لجنة%20الخبراء%20القانونيين/لجنة%20الخبراء%20القانونيين%202020/2020%20Report/تقرير%20لجنة%20الخبراء%20القانونيين%20الدورة%20%2041%20Updated%20Version%204.docx%23_Toc59703605
file:///C:/Users/Marwan%20El%20Rais/Desktop/لجنة%20الخبراء%20القانونيين%202020/معايير%20و%20تشريعات%20العمل%20العربية/لجنة%20الخبراء%20القانونيين/لجنة%20الخبراء%20القانونيين%202020/2020%20Report/تقرير%20لجنة%20الخبراء%20القانونيين%20الدورة%20%2041%20Updated%20Version%204.docx%23_Toc59703605
file:///C:/Users/Marwan%20El%20Rais/Desktop/لجنة%20الخبراء%20القانونيين%202020/معايير%20و%20تشريعات%20العمل%20العربية/لجنة%20الخبراء%20القانونيين/لجنة%20الخبراء%20القانونيين%202020/2020%20Report/تقرير%20لجنة%20الخبراء%20القانونيين%20الدورة%20%2041%20Updated%20Version%204.docx%23_Toc59703606
file:///C:/Users/Marwan%20El%20Rais/Desktop/لجنة%20الخبراء%20القانونيين%202020/معايير%20و%20تشريعات%20العمل%20العربية/لجنة%20الخبراء%20القانونيين/لجنة%20الخبراء%20القانونيين%202020/2020%20Report/تقرير%20لجنة%20الخبراء%20القانونيين%20الدورة%20%2041%20Updated%20Version%204.docx%23_Toc59703606
file:///C:/Users/Marwan%20El%20Rais/Desktop/لجنة%20الخبراء%20القانونيين%202020/معايير%20و%20تشريعات%20العمل%20العربية/لجنة%20الخبراء%20القانونيين/لجنة%20الخبراء%20القانونيين%202020/2020%20Report/تقرير%20لجنة%20الخبراء%20القانونيين%20الدورة%20%2041%20Updated%20Version%204.docx%23_Toc59703607
file:///C:/Users/Marwan%20El%20Rais/Desktop/لجنة%20الخبراء%20القانونيين%202020/معايير%20و%20تشريعات%20العمل%20العربية/لجنة%20الخبراء%20القانونيين/لجنة%20الخبراء%20القانونيين%202020/2020%20Report/تقرير%20لجنة%20الخبراء%20القانونيين%20الدورة%20%2041%20Updated%20Version%204.docx%23_Toc59703607


411 
 

 378 ...................................................................................................جمهورية العراق:  -1

 378................................................بشأن التوجيه والتدريب المهني 1977( لسنة   9امتفاقية رقم ) 

 386................................................بشأن تأ يل وتشغيل المعوقين 1993( لسنة  17امتفاقية رقم ) 

 394 ............................................................................... (  13دولة الكويت: اإلتفاقية رقم )  -2

 406 ............................................................. الجزء الرابع: موضوعات تتعلق بمعايير العمل العربية 

 407 ........................................................... 2020  / 12 / 31جدول تصديقات الدول العربية حتى 

 

 

 *** 

 

 

 


	b5 - 1
	b5 - 2



