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 همذهت

كبٌ يٕػٕع انفظم يٍ انؼًم ٔيب صال يُز انُشأح األٔنٗ نؼاللبد انؼًم ٚشكم 

طش انزٕرش فٙ انؼاللخ ثٍٛ أطحبة انؼًم ٔانؼًبل، حٛش ػُظشا ْبيب ٔسئٛسٛب يٍ ػُب

رضداد أًْٛخ ٔخطٕسح ْزا انؼُظش فٙ انذٔل انزٙ نى رؼغ حهٕال ثذٚهخ نًؼبنغخ آصبس 

انفظم يٍ انؼًم فٙ رششٚؼبرٓب أٔ فٙ سٛبسبرٓب ٔثشايغٓب، سٕاء فٙ يغبل انزشغٛم 

نزًكٍٛ انؼًبل انزٍٚ ٚفمذٌٔ ٔرٕفٛش فشص انؼًم انجذٚهخ ٔانزأْٛم انًُٓٙ ٔإػبدح انزأْٛم 

أػًبنٓى نهؼٕدح ثبنسشػخ انًًكُخ إنٗ سٕق انؼًم، أ فٙ يغبل رشغٛغ انًشبسٚغ انمبدسح 

ػهٗ اسزٛؼبة انؼًبنخ ٔيُٓب انًشبسٚغ انظغٛشح ٔانًزٕسطخ، أٔ يٍ خالل رفؼٛم 

 طُبدٚك انزأيُٛبد ٔاإلػبَبد اإلعزًبػٛخ خبطخ انزأيٍٛ ػذ انجطبنخ.

خٛشح رطٕساد ْبيخ ػهٗ رششٚغ انؼًم األسدَٙ خبطخ فٙ شٓذد انسُٕاد األ

، ْٔٙ رطٕساد كبٌ نٓب أئش كجٛش 2000ٔ 2008ٔ 2004انزٙ رًذ أػٕاو انزؼذٚالد 

فٙ رؼضٚض انحًبٚبد انزششٚؼٛخ نهؼًم، إال أٌ ْزا انزطٕس نى ٕٚاكجّ رطٕس يهحٕظ  فٙ 

اد انمؼبئٛخ، أٔ فٙ رٕػٛخ انسٛبسبد ٔانجشايظ، أٔ فٙ إعشاءاد انحًبٚخ انجذٚهخ نإلعشاء

انؼًبل ٔأطحبة انؼًم، أٔ فٙ رفؼٛم انزأيُٛبد اإلعزًبػٛخ. ٔفٙ انًمبثم شٓذد ْزِ 

انسُٕاد دػٕاد يٍ انجؼغ نزحمٛك يب أسًِٕ ثًشَٔخ سٕق انؼًم ٔٚمظذ ثّ رخفٛف 

انمٕٛد ػهٗ طبحت انؼًم فٙ سجٛم انزحهم يٍ اإلنزضاو انزؼبلذ٘ يغ انؼًبل، ْٔٙ 

د ٔانزأيُٛبد ٔانسٛبسبد ٍ انًًكٍ يُبلشزٓب نٕ سافمٓب رحمٛك ْزِ انحًبٚبدػٕاد كبٌ ي

، أيب ثغٛشْب فسٛكٌٕ يب ٚسًٗ ثبإلسزمشاس انٕظٛفٙ أٔ األيٍ انٕظٛفٙ فٙ ٔانجشايظ

 خطش.  

فٙ ْزِ انذساسخ رى رسهٛؾ انؼٕء ػهٗ انغٕاَت انزششٚؼٛخ نًٕػٕع انفظم يٍ انؼًم 

انٕالغ انزطجٛمٙ سٕاء يٍ حٛش انؼاللخ ثٍٛ ٔحذٔد طالحٛبد طبحت انؼًم، ٔػهٗ 

ؽشفٙ انؼًم ٔرطٕسارٓب أٔ يٍ حٛش انٕسبئم انشلبثٛخ ٔاإلعشاءاد ٔاإلعزٓبداد 

انمؼبئٛخ، يغ األخز ثؼٍٛ اإلػزجبس حغى سٕق انؼًم ٔانمطبػبد األكضش رأئشا، ٔرحهٛم 

انظهخ انزٙ اإلعشاءاد راد اإلحظبئٛبد ٔاألسلبو انًزٕفشح ٔيذنٕالرٓب، ٔيذٖ فؼبنٛخ 

رزخزْب انغٓبد انًؼُٛخ خبطخ فٙ يغبل انزفزٛش ٔانزشغٛم ٔيكبفحخ انجطبنخ ٔانُظش فٙ 

  انُضاػبد انؼًبنٛخ.
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 :عاهت خلفيت .0

 ؼغغبون انسغغكبَٛخ انزمغغذٚشاد حسغغت انًًهكغغخ سغغكبٌ ػغغذد ٚجهغغ   :السااكاًيت الخصااائ  0.0

 ٔرجه  ، ػًبٌ انؼبطًخ فٙ يُٓى% 12.3 ٚؼٛش َسًّ  3.223.333 حٕانٙ 1332

 انؼغغغبنًٙ زٕٖانًسغغغ ػهغغغٗ َسغغغجٛب يشرفؼغغغخ َسغغغجخ ْٔغغغٙ% 1.1 انسغغغكبَٙ انًُغغغٕ َسغغغجخ

 انؼًغش يؼغذالد صٚغبدح إنغٗ رنغ  ٔٚؼغٕد ،انضبنغش انؼغبنى دٔل يسغزٕٖ ػهغٗ ٔيزٕسغطخ

 يؼغغذل ٔاَخفغبع نإلَغبس ػغغبو 33.3 ٔ نهغزكٕس ػغبو 31.3 إنغغٗ ٚظغم انغز٘ انًزٕلغغ

 انًغزًغغغ ٔٚزًٛغغض .انظغغحٛخ انخغغذيبد يسغغزٕٖ ٔرحسغغٍ انشػغغغ، األؽفغغبل ٔفٛغغبد

 يغٍ% 13.1 ػشغش انخبيسغخ سغٍ دٌٔ ْغى يغٍ فٛغّ ٚشغكم فزغٙ يغزًغغ ثأَغّ األسدَٙ

 يغغٍ% 32.3(  ػبيغغب33-13) انؼًغغم سغغٍ ػغغًٍ انسغغكبٌ فئغغخ رشغغكم ثًُٛغغب انسغغكبٌ،

 َٔسغغغجخ ػغغغبو 13 ػهغغغٗ أػًغغغبسْى رضٚغغغذ يًغغغٍ% 3.1 األيٛغغغخ يؼغغغذل جهغغغ ٔٚ ،انسغغغكبٌ

 فألغم انؼبيغخ انضبَٕٚغخ انشغٓبدح ػهغٗ انحبطغهٍٛ َسغجخ  رجه  ًُٛبث% 11.22 انغبيؼٍٛٛ

 .%31.3 نٙحٕا رجه  حٛش األكجش انُسجخ

 انسغغكبٌ يغغٍ% 33.1 الزظغغبدٚب انُبشغغطٌٕ انسغغكبٌ َسغغجخ رجهغغ   :العاهلــــااـت المااو   0.0

 حغغٕانٙ أ٘( 1332 نؼغغبو انجشغغشٚخ انًغغٕاسد نزًُٛغغخ انغغٕؽُٙ انًشكغغض يظغغبدس حسغغت)

 حٛغغش يزؼطغغم،( 123123)ٔ يشغغزغم( 1113311) يغغُٓى ،شغغخض( 1.333.233)

 انغذٔل فغٙ االلزظغبدٚخ انًشغبسكخ يؼغذالد رزغشأػ ثًُٛب ،%11.2 انجطبنخ َسجخ رجه 

 انسغغغكبٌ َسغغغجخ اَخفغغغبع ٔٚؼغغغضٖ. %( 33 -33) ثغغغٍٛ يغغغب انغُسغغغٍٛ نكغغغال انًحٛطغغغخ

 انخبيسغخ سغٍ دٌٔ انسغكبٌ َسغجخ اسرفغبع أًْٓغب أسغجبة ػغذح إنٗ الزظبدٚب انُبشطٍٛ

 النشدا  فد  المدرة  مسداممة نسدبة وتدنن  ، بالتعليم الملتحقين نسبة وارتفاع ، عشره

 ، اقتصدانيا نشي ات غير يعتبرن النساء إجمال  من% 23.1 ةن يثح ، االقتصاني

 نسدبة فدنن ذلد  علد  وبنداء ،%33.2 الذكور بين اقتصانيا النشي ين نسبة تبلغ بينما

 اتسداع يالحد  حيدث  ،%(13) 1332 عام بلغت قن السكان من األرننيين المشتغلين

 ينوبددد %32.1 رالدددذكو بدددين تبلدددغف واإلنددداث الدددذكور تشدددغي  نسدددبة بدددين الفجدددو 

 العمالة مع م وتتركز .1331 عام منذ نسبيا مستقر  نسب وم  فق % 11.1اإلناث

 علد  المشدتغلين يتدوزع حيدث (32-33) ،(12-13) ،(12-13) العمريدة الفئدات ف 

 ،(1181) ،%(1283) التدوال  علد  المشدتغلين إجمال  من التالية بالنسب الفئات مذه
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 مدا فيد  يعمد  حيدث للعمالدة جدذبا األكثدر الق داع الخنم  الق اع ويعتبر ،%(1282)

 والصدناع % 1383 التجداري الق داع يسدتوعب بينما المشتغلين من% 3383 نسبت 

 الفئدة فد  الذكور بين الب الة وتشك  %.182 والزراعة% 383 واإلنشاءات% 1182

 بينمدا ،الدذكور المتع لين من% 3383 تبلغ حيث األكبر النسبة سنة 13-13 العمرية

 ثاإلندا مدن% 3383 تبلدغو سدنة 12-13 العمرية الفئة ف  اإلناث بين الب الة تتركز

  .المتع الت

 سدو  العمد  مدن الفصد  حداالت حدو  بياندات ةي تتدوفر ال :الخدمةة انتهاء حاالت  0.3

 ألسددباب الجمدداع  الخددنمات إنهدداء بخصددو  العمدد  وزار  توفرمددا التدد  األرقددام

 قاعددن  بندداء ضددرور  يت لددب الددذي األمددر ،الحقددا بياندد  سدديتم كمددا فنيددة ةو اقتصددانية

 اإلحصدداءات نائددر  ةرقددام وتشددير ،العمدد  وزار  لددن  الشدد ن مددذا فدد  شدداملة بيانددات

 الدذين عدنن ةن" فقد  األرننيدين يشدم " 1332 لعدام العمد  تدر  ةسباب حو  العامة

 عدن واضدحة زيدان  فد  وذلد  ،الق اعدات كافدة فد  23133 بلدغ قن خنماتهم انتهت

 مدنهم ،(التدوال  علد  33231و 33313 عدننمم بلغ حيث) 1333و 1332 مينالعا

 نائددددر  ةرقددددام تبددددين وال ،"المددددن م وغيددددر المددددن م" الخددددا  الق دددداع فدددد % 21

 ألسددباب سددواء العمدد  صدداحب مددن بقددرار الفصدد  نسددبة مددذه العامددة اإلحصدداءات

 المتعلقددة األسددبابب ةسددمت  مددا إلدد  فقدد  تشددير حيددث مشددروعة، غيددر ةو مشددروعة

 إنتهداء حداالت مدن %1181 نسدبة 1332 عام تشكل والت  و بيعتة العم  ب روف

 مدذه وتشدم  ،1333و 1332 عدام  %1381 و %1383 تشك  كانت بينما ،الخنمة

 راحدة ةوقدات وجدون وعدنم العمد  سداعات  دو  بسدبب العم  تر  حاالت األسباب

 مالئمدة مدةعا مواصدالت شدبكة وجدون عدنم قضدية تشدك )  العمد  مكان وبعن كافية

 ةمددا ،(عملهددم فدد  العدداملين اسددتقرار موةمددا عمدد  عددن البدداحثين ةمددام رئيسدديا عائقددا

 ت سدي  ةو الموسدم  العم  انتهاء ةو المؤسسة بنغالق المتعلقة اإلقتصانية األسباب

 نسددبة الحوافزبدد المتعلقددة األسددبابو ،%13 نسددبة شددكلت فقددن بالعامدد  خددا  عمدد 

 وزواج وصدحية وشخصية يةاجتماع بين زعتتو فقن األخر  سباباأل ةما ،283%

  %.1183 نسبتها مجموع وتقاعن
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 العمدد  انتهدداء حدداالت مجمددوع فدد  الواضددحة الزيددان  األرقددام مددذه علدد  يالحدد و

 اإلرتفداع اسدتمر مدا وإذا و بيعتد ، العمد  ب دروف المتعلقدة الحاالت نسبة وارتفاع

 ،الشد ن بهدذا حقيقيدة ةمشدكل وجدون عل  اؤشرم ذل  يعتبر سوفف ،1313 العام مذا

 عمدد  فددر  تددوفير لضددمان خاصددة وبددرام  خ دد  وجددون عددنم مشددكلةل اوتفاقمدد

 ارتفاع منا  ةن علمنا ما إذا خاصة ،الب الة ت مين ت بيق وعنم العم  عن للعا لين

 مدن% 1382 بلغدت والتد ( ف كثر سنة) األمن  ويلة التع   نسبة عل  ةيضا ملحو 

 .%1283 فق  1332 امالع ف  تبلغ كانت بينما ،1332 لعام المتع لين مجموع

 :العمل قانون تطبٌق نطاق  .0

 إشددراف  وتحددت عمدد  صدداحب ن لدد بدد جر يعمدد  مددن كدد  ب حكامدد  العمدد  قددانون يشددم 

 الزراعددة عمددا  حكامدد ة مددن يسددتثن  1332 عددام حتدد  العمدد  قددانون كددان وقددن ،وإنارتدد 

 تدم ةن إلد  ،المندزليين مدا والع خدا  بن دام شدمولهم الدوزراء مجلد  يقرر من باستثناء

 غيددر العمددا  يمثدد و ،1332 لسددنة( 32) رقددم المعددن  انونالقدد بموجددب بالقددانون شددمولهم

 ق داع فد  األرننيدين من يعم  ال حين فف  ،الع م  النسبة الق اعين مذين ف  األرننيين

 مدن% 13.33 نسدبت  مدا فدنن األرننيدين، العما  مجموع من% 1.2 نسبت  ما إال الزراعة

 فدد  األرننيددين غيددر العمددا  مجمددوع بلددغ) الزراعددة فدد  يعملددون األرننيددين رغيدد عمددا ال

 فدد  العمددا  حجددم مددن% 11.2 يمثلددون املددةوع عامدد  (113332) 1332 عددام المملكددة

 والفلبددين ةننونيسدديا مددن) اآلسدديويون العمددا  فددنن المنزلدد  العمدد  ق دداع فدد  ةمددا ،(المملكدة

 حوال  عننمم يبلغ حيث ،الُع م  الغالبية عم ال وزار  ةرقام حسب يشكلون( وسريالنكا

  .المهنة مذه عل  األرننيون يقب  ال بينما اإلناث، من( 33.331) منهم عام ( 31.322)

 الفئدات فدنن ةعداله إلي  الُمشار التعني  عل  بناءً  :العمل قانون من المستثناة الفئات  0.0

 الدذين العدام الق اع ف  املينالع فئة م  العم  قانون ب حكام مشمولة غير بقيت الت 

 لن دام يخضدعون الدذين المننيدة الخنمدة مدو ف  ومنهم ةخر  لتشريعات يخضعون

 وعدنم العمد  فد  االسدتقرار حيدث مدن ةفضد  شدرو ا ً يتضدمن الذي المننية الخنمة

 عددنن ويبلددغ. التقاعددن سددن بلددو  ةممهددا ضدديقة حدداالت فدد  إال المو ددف مددةخن إنهدداء

 القددو  حجددم مددن% 13.2 بنسددبة شددخ ( 331223) مالعددا الق دداع فدد  العدداملين

 الحكوميدة الجهدات كافدة فد  العاملين الرقم مذا ويشم . المملكة ف  المشتغلة العاملة
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 وغيددر مددننيين مددن العددام واألمددن المسددلحة القددوات فدد  والعدداملين الحكوميددة وشددب 

  .المننية الخنمة ن ام ألحكام خاضع مو ف( 131333) منهم مننيين،

 غيدر ةخدر  ألسباب المو ف خنمات بننهاء سمح قن المننية الخنمة ن ام نة ورغم

 ةو جنايدة فد  بحقد  حكدم قرار رصنو ةو المبرر غير الغياب مث  التقاعن سن بلوغ 

 إال بهدا، يعمد  التد  المؤسسدة ميكلدة إعان  بسبب ةو واألخالق بالشرف مخلة جنحة

 ةحددن يشددك  مددا ومددذا ،لحددنونا ةضدديق فدد  إال يددتم ال الصددالحيات مددذه اسددتخنام ةن

 لدو حتد  العدام الق داع ف  العم  األرننيين من كثير تفضي  إل  تؤني الت  األسباب

 عليد  يحصد  ةن يمكدن عمدا ةحياندا تقد  ةو محدنون  فيد  واالمتيدازات األجدور كانت

 الو ددائف فدد  الخنمددة انتهدداء نسددبة انخفددا  ورغددم الخددا ، الق دداع فدد  العامدد 

 السدنوات خدال  نسدب  تغييدر عليهدا حصد  قدن الخنمدة انتهداء نسدبة ةن إال الحكوميدة

 إلد  1223 عدام فد  المدو فين عدنن مدن% 1.33 نسدبة مدن ارتفعدت حيدث الماضية

 تخفددي  فدد  الحكوميددة التوجهددات إلدد  ذلدد  يعددون ربمدداو ،1332 عددام فدد % 1.33

 العمد  فدر  إلد  عمد  عدن البداحثين وتوجي  الحكوم  الق اع ف  االستخنام نسبة

 حددوافزا ً السددنوات إحددن  فدد  الحكومددة منحددت حيددث ،الخددا  الق دداع يخلقهددا التدد 

 الخنمة انتهاء ةسباب وتتركز .معينة حاالت ف  خنمت  إنهاء عل  يوافق لمن مجزية

 التقاعدن سدن بلدو  فد  المننيدة الخنمدة نيدوان ةرقدام إلي  تشير حسبما الق اع مذا ف 

  2131 خنمات انتهت فقن الخنمة، نهاية حاالت نصف من ةكثر يشك  الذي القانون 

 العام عن واضحة زيان  ف  التقاعن سن لبلو % 31 منهم 1332 عام خال  مو ف

 ةمدا ، خدنماتهم انتهدت مدن مجمدوع مدن% 33 التقاعدن حاالت في  بلغت الذي 1333

 ةو للغيدداب الو يفددة فقددنان ةو اإلسددتقالة فدد  خددا  بشددك  فتمثلددت األخددر  األسددباب

 .العم  عن التوقف

 يدؤني الت  العم  عالقات العم  قانون يشم  :التعاقد نوع حٌث من التطبٌق نطاق  0.0

 محدنن عقدن بموجدب من مدة العالقدة مدذه كاندت سدواء ةجدر، مقابد  عمل  العام  فيها

 العمد  كان إذا ةما ،العقون من آخر شك   يب ةو موسم  ةو المن  محنن غير ةو المن 

 عالقددة تخضدع فددال ةجدر نون سددر األ  دارإ فدد  يعمد  مددن ةو  وعكدالمت ةجددر بدنون

 الخنمدة بننهداء يتعلق فيما مختلفة قواعن القانون تضمن وقن العم ، نلقانو مذه عمل 

 بياندد  سدديتم كمددا المددن  محددنون  غيددر العمدد  وعقددون المددن  محددنون  العمدد  عقددون بددين
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 غيددر بعقددن العامدد  مددن ةقدد  بحمايددات المددن  محددنون بعقددن العامدد  يتمتددع حيددث ، الحقددا

 ةو يمندع ن  ةي القانون تضمني لمو ،العم  ف  اإلستقرارب يتعلق فيما المن  محنون

 ةو ةرقدددام ةي تددوفر  عددنم ورغدددم المددن ، محددنون  عقددون بموجدددب التعاقددن مددن يحددن

 تحنيددن يمكددن فنندد  المددن  محددنون  عقددون بموجددب العدداملين عددنن حددو  إحصددائيات

 :التالية بالفئات التعاقن من النوع مذا بموجب تعم  الت  األكبر المجموعات

% 1182 يمثلون والذين عام ( 113332) عننمم والبالغ ،األرننيين غير العما  فئة -1

 غيددر العمددا  اسددتخنام يددتم ةن القددانون يشددتر  حيددث المملكددة، فدد  العمالددة حجددم مددن

 سدنة لمدن  عمد  تصدريح بموجدب العمد  وزار  موافقدة عل  الحصو  بعن األرننيين

 ةن حكمدا ً يعند  ممدا ،العمد  وزار  مدن جنين  موافقة عل  الحصو  نعب للتجنين قابلة

 وضددعت قددنو ،المددن  محددنن عمدد  عقددن بموجددب يعمدد  ةن يجددب األرنندد  غيددر العامدد 

 تقددنيمها المشددتر  الوثددائق مددن يتجددزة ال جددزءا اعتبرتدد  للعقددن نموذجددا العمدد  وزار 

     .    تجنينه ةو العم  تصريح منح  لب لقبو 

 توقيددع الخاصددة المددنار  ةصددحاب يشددتر  حيددث الخددا ، التعلدديم فدد  ينالعددامل فئددة -1

 ومد  شدخ ، ةلف( 33) حوال  يبلغون الذين لنيهم العاملين مع المن  محنون  عقون

 التربيددة ووزار  العمدد  وزار  بددين مددا باالتفدداق لهددا موحددن نمددوذج وضددع تددم عقددون

 .الخا  التعليم ف  العاملين ونقابة صةاالخ المنار  ةصحاب ونقابة والتعليم

 :العمل وصفة المؤسسة حٌث من التطبٌق نطاق   0.3

 والعما  العم  وةصحاب الخا  الق اع ف  المؤسسات كافة ب حكام  العم  قانون يشم 

 مسددجلة كانددت وسددواء كبيددر  ةو صددغير  كانددت سددواء المؤسسددة حجددم عددن الن ددر بغدد 

 مذه شمو  ورغم ،عماال ً ستخنمت نامت ما منت مة غير ةو منت مة مسجلة غير ةو رسميا ً

 ةو المسدجلة غير المؤسسات عل  الرقابة ف  كبير  صعوبات منا  ةن إال بالقانون الفئات

 العمد  قدانون ةحكام مع فيها العم   روف انسجام من  حو  خا  بشك  المنت مة غير

 وجدون وعنم العم  مفتش  ةعنان تناق     ف  خاصة حقوقهم، عل  حصولهم وضمان

 .التفتيش ألعما  محوسب معلومات ن ام
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 يبلدغ ةجدر نون العداملين عدنن ةن إلد  1332 لعدام العامدة اإلحصداءات نائدر  ةرقدام وتفين

 نون األسدر  لدن  العاملين وعنن المشتغلين مجموع من%  3.1 يمثلون شخ ( 1312)

 بد جر العاملون يشك  بينما ،المشتغلون مجموع من% 3.3 يمثلون شخ ( 3113) ةجر

 يعملددون مددن ةمددا ،المددن م غيددر الق دداع فدد % 3 مددنهم ،المشددتغلين حجددم مددن%  21.3

 الفئات مذه من ةي ب حكام  العم  قانون يشم  وال ،%2.1 نسبتهم فتبلغ الخا  لحسابهم

 .المن م غير والق اع المن م الق اع ف  ب جر العاملين فئة سو 

 تشك  المن م غير الق اع ضمن تصنيفها الممكن من الت  األعما  ةن إل  البع  يشيرو

 اإلجمال  حل الم النات  ف  مساممتها وةن العامة اإلحصاءات نائر  ةرقام تفوق نسبة

 من الننيا الحنون ال  يفتقرون في  العاملين غالبية وةن%   13 إل  13 بين ما يتراوح

 العمالة) للعاملين والت مي  التنريب مستو  ضعف جانب ال  األساسية العمالية الحقوق

 مث  المختلفة والخنمات والصيانة، المنزلية، األعما  مختلف ذل  ويشم  ،(المامر  غير

 األرصفة عل  البيع مث  المن مة غير والتجار  والعقارية، التجارية والوسا ات النق 

 ،ةجر بنون العاملين من العائلة ةفران وكذل  ،الخصوص  والتعليم المتجولون، والباعة

 الجهات لن  مسجلة غير اقتصانية وحنات خال  من تتم ال الت  األعما  من وغيرما

 .  "1313 ةيلو  - والمعلوماتية االقتصانية للنراسات الفينيق مركز" الرسمية

 :العالقة ذات القانونٌة األحكام .3

   :المـُّدة دمحد العمل عقد 3.0

 بتمام  ينته  بحيث معين، عم  ب ناء ةو معينة زمنية بفتر  إما تحنينه يتم الذي العقن ومو

 وذلد  ،ةجلد  مدن التعاقدن تدم الدذي العمد  بانتهداء ثانيةال الحالة وف  األول  الحالة ف  منت 

 محكمدة قدرار) البنداء بنتمدام العقدن فينتهد  معين بناء إنجاز مجا  ف  العم  عل  كاالتفاق

 موسدم فد  مد للع الموسدم  العقدن مدن ك  المحنن  العقون وتشم  ،(33/132 رقم التمييز

 اشدتر ت وقدن ،الثمدار ق دف ةو السدياحة مواسدم ةو الشدتاء ةو الصديف مواسدم مثد  معين

 تدم فدنذا سدنوات، خمد  علد  المحدنن العقدن من  تزين ال ةن المنن  القانون من 233 المان 

 القدانون فد  يدرن لدم و ،فق  سنوات خم  بمن  محنن تلقائيا ً العقن يعتبر ة و  لمن  التعاقن
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 لل درفين يتدر  فهدو إليهدا اللجدوء مدن يحدن ةو محدنن  عمد  عقدون إل  اللجوء من عيمن ما

 .المن  محنن غير ةو المن  محنن سواء للعقن مناسبا يرون  الذي الشك  اختيار حرية

 ،للتجنيدن معيندا ً شدكال ً القدانون يشدتر  الو ال درفين، باتفداق تالية لمنن العقن تجنين ويمكن

 بد ن بينهمدا المسدبق باالتفداق ةو شدفهيا ً ةو خ يدا ً ال درفين بدين جنين باتفاق التجنين يتم فقن

 عدنم حالدة ف  ةما ،(22/331 رقم التمييز محكمة قرار)  منت  انتهاء بمجرن تلقائيا ً تجنني

 إل  حكما ً فيتحو  منت  انتهاء رغم عقنال تنفيذ ف  ال رفان واستمر الشر  مذا مث  وجون

 وقدن (.العمد  قدانون مدن13 والمدان  المدنن  القانون من 232 المان ) المن  محنن غير عقن

 المدن  المحدنن العمد  عقدن تجنين: )  ب ن 333/133 رقم حكمها ف  التمييز محكمة قررت

 بعن تنفيذه ف  العقن  رفا استمر إذا ولكن ،المن  محنن غير العقن يجع  ال آخر خ   بعقن

  .( المن محنن  غير العم  عالقة بحفتص منت  انتهاء

 ولمدنن مدرات لعدن  تجنيدنما يدتم حدنن الم لعقدونا مدن كثيدرا ً ةن العملد  الواقدع ف  ويالح 

 العقدون صدفة تحمد  تبقد  ذلد  ورغدم ،السدنوات عشدرات مجموعهدا فد  تصد  قن متتالية

 بعد  يلجد  حيدث ،"الخصدو  بهدذا ةرقدام تتدوفر ال" القانونيدة الناحيدة مدن المدن  محنن 

 تكدون ةن علد  العمد  صداحب حدر  فد  يتمثد  األو  بين،لسدب ذل  إل  العم  ةصحاب

 فد  يتمثد  والثدان  العامد ، مدع العالقة وإنهاء العقن تجنين بعنم وقت ةي ف  الفرصة لني 

 بدنفعها العمد  ةصدحاب القدانون يلدزم التد  الخنمدة نهايدة مكافد   بنفع االلتزام من التهرب

 الضددمان بقددانون لينمشددمو وغيددر المددن  محددنون  غيددر عمدد  بعقددون يعملددون الددذين للعمدا 

 سدبب كدان مهمدا خنمة سنة ك  عن واحن شهر ةجر بواقع خنماتهم انتهاء عنن االجتماع 

 القدانون فد  العمد  قدانون من( 11) المان  تعني  تم ذل  من الحن ولغايات ، الخنمة انتهاء

  العمدد عقددون ةصددبحت بموجبدد و ،13/3/1313 مددن اعتبددارا ً النافددذ( 13) رقددم المعددن 

 ال ةن بشدر  العم  من  بلغت مهما الخنمة ةنهاي مكاف   تقاض  بحق مشمولة المن  محنن 

 باإلضدافة مدذا يوما ، ستين عل  وتجنينه العقن إنتهاء تاريخ بين الفعل  االنق اع من  تزين

 فد  العمدا  لشدمو  مشدروع بتنفيدذ بدنةت قدن االجتمداع  للضمان العامة المؤسسة ةن إل 

 فد  المملكدة مندا ق كافدة يشدم  ةن يتوقدع عمدا  خمسدة مدن ةق  تستخنم الت  المؤسسات

 يقد  التد  المؤسسدات فد  العمدا  اإلجتمداع  الضدمان قدانون يشم  ال) 1311 عام نهاية

 (.عما  خمسة عن فيها العاملين عنن
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 عقدون من عقونمم تغيير عل  بالموافقة العما  إلزام إل  العم  ةصحاب بع  يسع  كما

 حالدة فد  العمد  ومفتشد  العمد  وزار  تتدنخ  ومندا ، المن  محنن  عقون إل  محنن  غير

 الحددر  بدداإلران  يددتم ةن يجددب التعاقددن شددرو  تغييددر ةن باعتبددار ذلدد  لمنددع العمددا  شددكو 

 خضددوع حالددة فدد  ةندد  غيددر ،الخنمددة بننهدداء ةو بالمضددايقات نيددنالته تحددت ولددي  للعامدد 

 وإب ددا  اإلكددراه حصددو  إثبددات ةمددر فددنن ن المدد محددنن لعقددن وتوقيعدد  للضددغو ات العامدد 

 .الصعوبة  ف غاية ةمر ومو الن امية  المحاكم ةمام يتم ةن بيج الجنين التعاقن

 :   المدة محدد غٌر العمل عقد  3.0

 غيدر العقدن فيعتبر معين عم  إلتمام ةو معينة بفتر  لمنت  تحنينا ً العم  عقن يتضمن لم إذا

 العمدد  ةناء عددن عجددزه ةو العامدد  بوفددا  إال ينتهدد  ال  فنندد ةالحالدد مددذه وفدد  المددن ، محددنن

 قدانون مدن 11 المدان ) العمد  وزيدر يعتمدنه  بد  مرجدع عدن صانر  ب  تقرير بموجب

 العامدة المؤسسدة ولجدان الصدحة لدوزار  التابعدة ال بيدة اللجدان اعتمدان تدم حيدث ،(العم 

ً .الغاية لهذه االجتماع  للضمان

 رقدم المعدن  القدانون بموجدب وذلد  المدن  محنن غير العقن نتهاءال جنين سبب ةضيف كما

 الضدددمان قدددانون بموجدددب الشددديخوخة تقاعددن سدددن العامددد  بلدددو  ومدددو ،1313 لسددنة 13

 علد  العقدن فد  ال رفدان اتفدق إذا إال لألنث ، عاما ً( 33)و للرج  عاما ً( 33) ،االجتماع 

 مدذه جميدع وفد  ،(العمد  انونقد مدن ن/11 المدان ) عالقتهمدا عل  السبب مذا سريان عنم

 نهايدة مكافد   فد  المتمثلدة خنمتد  انتهاء عن العمالية حقوق  كام  العام  يستحق الحاالت

 كد  عدن األقد  علد  شدهر ةجدر بواقدع االجتمداع  بالضمان المشمو  غير للعام  الخنمة

 عمدد  ةجددور ةو ةجددور وةي السددنوية إجازاتدد  مددن لدد  المترصددن  المددن  وبددن  خنمددة، سددنة

 .خنمت  خال  ل  ترصنت ضاف إ

 : العمل عقد إنهاء إشعار  3.3

 رغبدة حالدة فد   والعام العم  صاحب من ك  عل  العم  قانون من( 11) المان  ةوجبت

 بدذل  خ يا اآلخر ال رف يشعر ةن  رفة من المن  محنن غير العم  عقن إنهاء منهما ةي

 عليهدا  بدقت للعامد  فعليدة خنمدة مدن  مذه اراإلشع من  وتعتبر ، شهر عن تق  ال من  قب 

 ةن عليدد  فيتوجددب العامد  مددن موجهدا اإلشددعار كدان وإذا ، للعمدد  القانونيدة الشددرو  كافدة
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 مدن العامد  فيعفد  العمد  صداحب عدن صدانرا اإلشدعار كدان إذا ةمدا ،الشدهر كامد  يناوم

 كامد  وامالدن مدن امد الع يعفد  ةن العمد  ولصداحب من ، األخير  السبعة األيام ف  النوام

 الشدهر كامد  عدن كاملدة ةجدوره يسدتحق العامد  فدنن األحوا  جميع وف  ةن  غير ،الشهر

 ةجدر بدنفع ذلد  عدن تعويضد  فيتوجدب لد  إشدعار توجيد  نون العامد  خنمدة إنهاء تم وإذا

 . اإلشعار بن  ل  شهر

 محدنن  غيدر العمد  عقدون حالدة فد  فقد  ي بدق مذا اإلشعار شر  ةن مالح ة يجب مناو

 كمدا .مدنتها بانتهاء إال تنته  ال عتهاب بي كونها المن  محنن  العم  عقون يشم  وال ،من ال

 إجدراءات ةن يعند  ال العامد  إلد  العم  صاحب من اإلشعار توجي  مجرن ةن يالح  ةن 

 قانونيدة ةسدباب إلد  مستنن  تكن لم ما صحيحة إجراءات م  خنمت  بننهاء العم  صاحب

 كمدا الحصدر سدبي  علد  القدانون ف  محنن  وم  بسببها العام  نمةخ إنهاء القانون ةجاز

 .الحقا سنر 

 : مشروعة ألسباب العقد إنهاء فً العمل صاحب حق 3.4 

 :التجربة فترة خالل العقد إنهاء 

 تزيددن ال لفتددر  العامدد  يسددتخنم ةن العمدد  لصدداحب العمدد  قددانون مددن (13) المددان  ةجددازت

 مند ، الم لدوب بالعمد  للقيدام وإمكاناتد  كفاءتد  مدن للتحقق التجربة قين شهور ثالثة عل 

 مكافد  ، ةو إشدعار نون المدن  مدذه خدال  العامد  خدنمات إنهداء العم  لصاحب يحق حيث

 غيدر لمدن  عمد  عقدن العقن فيعتبر المن  مذه انتهاء بعن عمل  ف  العام  استمر إذا ةن  غير

 مدن  ألي تجنيدنما ةو التجربدة فتدر  مدن  تمنيدن األحدوا  مدن حا  ب ي يجوز وال محنون ،

 العامدد  خنمددة مددن  ضددمن مددن التجربددة فتددر  وُتحتسددب ،األسددباب كانددت مهمددا ةخددر 

 العقدون التجربدة قيدن اإلستخنام يشم  وال .الُمعتان  العمالية الحقوق كافة خاللها ويتقاض 

 إنهداء)  -: بد ن 1311/1331 رقدم القدرار ف  التمييز محكمة قضت قن حيث المن  محنن 

 ين بدق وال فقد  المدن  المحدنن غيدر العمد  عقن عل  ين بق التجربة فتر  خال  االستخنام

  .( في  التجربة شر  ورن لو حت  المن  المحنن العم  عقن عل 

 :العامل بممارسات تتعلق ألسباب العقد إنهاء
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 ةن العمد  لصداحب يجدوز حداالت الحصدر سدبي  علد  العمد  قانون من 12 المان  حننت

 :التالية الحاالت وم  إشعار ونون فورا ً بسببها العم  عقن ينه 

 جلب بقصن مزور  وثائق ةو شهانات قنم ةو غيره موية ةو شخصية العام  انتح  إذا -ة

 .بغيره االضرار ةو لنفس  المنفعة

 .العم  عقن بموجب علي  المترتبة بااللتزامات بالوفاء العام  يقم لم إذا -ب

 يبلغ ةن بشر  العم  لصاحب جسيمة مانية خسار  عن  نش  خ   العام  كبارت إذا -ج

 علم  وقت من ةيام خمسة خال  بالحانث المختصة الجهات ةو الجهة العم  صاحب

 إجراءات  اتخاذ العم  صاحب عل  يتوجب محنن  من  القانون يتضمن ولم ، بوقوع 

 تقنيره المحكمة تتول  الذي اضيعالمو ةحن يشك  األمر مذا ةن إال خاللها العم  بفص 

 .حول  التنازع حالة ف 

 والعما  العم  سالمة شرو  ذل  ف  بما للمؤسسة الناخل  الن ام العام  خالف إذا -ن

 من مصنقا الناخل  الن ام يكون ةن القانون يشتر  حيث ،مرتين كتابة انذاره رغم

 يتقين لم إذا)  ب ن  1233/22 رقم قرارما ف  التمييز محكمة اعتبرت وقن العم ، وزار 

 خنمة بننهاء قيام  فنن الفص  قب  مرتين المسبق الكتاب  اإلنذار بشر  العم  صاحب

 ألحكام وسننا ،(للقانون مخالفا يعتبر اإلنارية بالتعليمات تقينه وعنم سلوك  لسوء العام 

 ف  ةقوال  سماع فرصة للعام  العم  صاحب يتيح ةن يجب فنن  القانون من 32 المان 

 يوم 13 من ةكثر مض  بعن العام  عل  عقوبة ةي إيقاع يجوز الو ،ل  المسنن  المخالفات

 العم  مفتش لن  بحق  المقرر  العقوبة عل  يعتر  ةن للعام  يجوز كما ارتكابها، عل 

 .بالعقوبة تبلغ  تاريخ من ةسبوع خال 

 السنة خال  مقت عة ما ًيو عشرين من ةكثر مشروع سبب نون العام  تغيب إذا -مـ

 بالبرين يرس  كتاب  انذار الفص  يسبق ةن عل  متتالية ةيام عشر  من ةكثر ةو الواحن 

 كان إذا ةما ، واحن  مر  المحلية اليومية الصحف احن  ف  وينشر عنوان  عل  المسج 

 فال الجوية ال روف ةو عتقا اإل ةو كالمر  في  ين للعام  لي  قامرا الغياب سبب
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 تخضع قانونية مس لة للغياب المشروعة المعذر  تعتبر حيث فصل  العم  صاحبل جوزي

 .المختصة المحكمة لرقابة

 .بالعم  الخاصة األسرار العام  ةفش  إذا -و

 بالشرف ماس  بجنح  ةو بجناية الق عية النرجة اكتسب قضائ  بحكم العام  ةنين إذا -ز

 .العامة واألخالق

 مؤثر ةو مخنر  مان  من تعا اه بما مت ثرا ً ةو بين سكر حالة ف  م الع ةثناء وجن إذا -ح

 .العم  مكان ف  العامة باألناب مخال ً عمال ً ارتكب ةو عقل 

 عام  ةي ةو رؤسائ  ةحن ةو المسؤو  المنير ةو العم  صاحب عل  العام  اعتن  إذا - 

 .يرالتحق ةو بالضرب وذل  بسبب  ةو العم  ةثناء ةخر شخ  ةي عل  ةو

 المن ، محنون  غير ةو المن  محنون  كانت سواء العقون ةنواع جميع الحاالت مذه وتشم 

 الصور من صور  ب ي العام  تعوي  العم  صاحب عل  يترتب ال الحاالت مذه وف 

 انتهاء عن األخر  العمالية حقوق  تقاض  ف  العام  حق ةن غير العم ، من فصل  عن

 .قائما ً يبق 

 : فنٌة أو ٌةاقتصاد ألسباب تعلٌقه أو دالعق إنهاء

 لنيدد  العدداملين عمدد  عقددون إنهدداء العمدد  لصدداحب العمدد  قددانون مددن( 11) المددان  ةجددازت

 ةو العم  حجم تقلي  مث  ،فنية ةو اقتصانية ل روف مؤقتا ً تعليقها ةو بعضها ةو جميعها

 باألسباب مذا عارهإش معززا ً بذل  العم  وزير إشعار شري ة بآخر اإلنتاج ن ام استبنا 

 مدن بالتسداوي العم  وزير يشكلها ثالثية لجنة ال لب مذا ف  الن ر تتول  حيث المبرر ،

 تقددنم اإلجددراءات سددالمة مددن للتحقددق والحكومددة والعمددا  العمدد  ةصددحاب عددن ممثلددين

 سبعة خال  قراره الوزير يصنر ذل  ضوء وعل  ،يوما ً 13 خال  الوزير إل  توصياتها

 مذا الوزير قرار ويكون فيها، الن ر إعان  ةو العم  صاحب إجراءات عل  قةبالمواف ةيام

 العمد  صداحب ةو العمدا  سدواء المتضدرر قبد  مدن االسدتئناف محكمدة ةمدام لل عدن قابال ً

 خدال  ال عدن فد  البدت االسدتئناف محكمدة وعلد  ةيدام،( 13) تتجداوز ال من  خال  وذل 
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 مدن  ال خد العمد  صداحب لدن   بيعتد  إل  عم ال عون  حالة وف  .الشهر تتجاوز ال من 

 يحدق ةند  كمدا العم ، إل  العون  ف  األولوية عملهم عقون إنهاء المقرر للعما  يكون سنة

 عدن القانونيدة بحقوقد  احتفا   مع إشعار نون العم  يتر  ةن عقنه تعليق تم الذي للعام 

 .خنمت  انتهاء

 حداالت بدين ةو الصدغير  ةو الكبيدر  لمؤسسداتا بين اإلجراءات مذه ف  القانون يميز ولم

 اإلجدراءات إتبداع القدانون ةوجدب بد  قليلدة ةعنان ةو العما  من كبير  ةعنان خنمات إنهاء

 .فنيددة ةو اقتصددانية ألسددباب الخنمددة إنهدداء  حدداالت جميددع فدد  نفسددها ةعدداله إليهددا المشددار

 ةن العمد  صداحب علد  لزامدا ةصدبح فقدن 1313 لسدنة 13 رقدم المعن  القانون وبموجب

 صداحب علد  ةن ذلد  مدن يفهدم ةند  ةي ،العما  بحق إجراءات ةي خاذات قب  بالتبليغ يقوم

 العما  خنمات  ءننهاب اإلجراء اتخاذ قب  الوزير وقرار اللجنة ةعما  نتائ  انت ار العم 

 .عقونمم تعليق ةو

 وزار  عدن  ممثو العما  اتحان عن وممث  الصناعة غرفة عن  ممث من اللجنة تشك وت

 ةسدباب وجدون ثبدوت حالدة ف  الناجمة األضرار من التقلي  اإلمكان قنر وتحاو  ، العم 

 مبدالغ نفدع علد  العمد  صداحب مدع ونيدا االتفداق ذلد  ومدن ،العمدا  خنمة إلنهاء مبرر 

 عدنم رغدم شدهور عدن  وةحياندا شهر ةجر تعان  خنماتهم إنهاء سيتم الذين للعما  إضافية

 العمد  عقدون إنهداء ت لدب التد  الشدركات ةعدنان وتتدراوح ،القدانون فد   بذل ن  وجون

 كمدا محدنون بشك  ولكن ألخر  سنة من وانخفا  ارتفاع بين فنية ةو اقتصانية ألسباب

 :التالية العم  وزار  ةرقام إلي  تشير

 الشركات عدد السنـــة
 تمت الذٌن العمال عدد

 خدماتهم إنهاء على الموافقة

1333 11 233 

1333 13 1332 

1333 11 133 

1332 13 322 

1332 11 1331 

 333  12 آب نهاية حت  1313



09 

 

 إنهاء تم العما  من ةخر  ةعنان منا  ةن إل  تشير رسمية غير ةخر  جهات ةن إال
 1332 عام خال  عننما بلغ ةعاله إليها المشار اإلجراءات إ ار خارج خنماتهم
 صناعة ق اع ف  مع مهم ةرنن  غير عام  3233و ةرنن  عام  1133 مايقارب
 شبا  -األرنن  العمال  المرصن تقرير) QIZ المؤملة الصناعية المنا ق ف  المالب 

 المالية واألزمة مذه اءاإلنه حاالت بع  بين صلة وجون الخبراء بع  ويعتقن(. 1313
 القراء  ةن نونيعتق ومم اإلنشاءات، وق اع المالب  صناعة ق اع ف  خاصة العالمية،
 عمليات فيها ستتراجع الق اعات غالبية ةن إل  تشير العم  ق اعات لواقع األولية
  . فيها اإليجاب  النمو توقعات بسبب العما  تسريح

 العمدا  عدون  ةولوية بضمان المتعلق 11 المان  ن  ف  الوارن البنن بتنفيذ يتعلق فيما ماة

 مدن سدنة مدن  خدال   بيعتد  إلد  العمد  عدون  حالدة فد  العمد  إل  خنماتهم إنهاء المقرر

 العمد  وزار  قبد  مدن األمر مذا ةلمتابع آلية اآلن حت  منا  فلي  ،خنماتهم إنهاء تاريخ

 العمددا  م البددة حدداالت فدد  إال ،العماليددة كالنقابددات ةخددر  جهددة ةي ةو العمدد  مفتشدد  و

 لتعيددين عددانت قددن ماتهمخددن ةنهددت التدد  الشددركة ةن بددنعو  العمدد  إلدد  بنعددانتهم ةنفسددهم

 العمد  وزار  لدن  خاصدة سدجالت فد  ةو حاسدوبيا ً توثيقهدا يدتم ال حداالت ومد  آخرين،

 .باألرقام إليها العون  يمكن حت 

 عقدون بموجدب العداملين سو  تشم  ال مذه( 11) المان  ةحكام ةن إل  منا اإلشار  وتجنر

 وجددون إلدد  االسددتنان العمدد  بلصدداح يجددوز ال ةندد  يعندد  ممددا ، المددن  محددنن  غيددر عمدد 

 عليدد  يتوجددب بدد  المددن  محددنن  عمدد  عقددون تعليددق ةو إلنهدداء فنيدد  ةو اقتصدداني   ددروف

 فيتوجدب ةواند  قبد  العقدن بننهداء قيامد  حالة وف  ، نهايتها إل  المحنن  العقن بمن  االلتزام

 المدان  مدن( ة) الفقدر  ألن وذل  ، العقن من المتبقية المن  عن العام  ةجور كام  نفع علي 

 المنصدو  الحداالت فد  إال ةواند  قبد  المحدنن العقن إنهاء العم  لصاحب تجيز لم( 13) 

 بممارسدددات تتعلدددق حددداالت ومددد   سدددابقا إليهدددا اإلشدددار  تدددم التددد  12 المدددان  فددد  عليهدددا

 غيدر العمدا  ةن مدو ةيضدا ذلد  علد  يترتب وما ، العام  عن صنرت مخالفة وتصرفات

 تشدملهم، ال المدان  مدذه ةحكدام فدنن المدن  محدنون  بعقدون يعملون لكونهم ون را ً األرننيين

 عمداال تسدتخنم مؤسسدة ةي لن  فنية ةو اقتصانية ةزمة حصو  حالة فف  ذل  عل  وبناءً 

 وذلد ( 11) المدان  ةحكدام غيدر ةخدر  بدنجراءات تتدنخ  العمد  وزار  فدنن ةرننيين غير

 المدن  ةجدور بدنفع ةو نهايتهدا إلد  العم  بعقون مااللتزا باستكما  إما العم  صاحب إللزام

ً.نولهم إل  العما  سفر ونفقات منها المتبقية
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 ةخدر  شدركات مدع االتفداق العمدا  مدن كبيدر  ةعدنان إنهاء حاالت ف  الوزار  تتول  كما

 مالئمدة سدكن ةمداكن وتدوفير األرننيدين غيدر العمدا  حداالت ف   وخاصة استيعابهم عل 

 العدون  فد  مدنهم يرغدب مدن مسداعن و المجدان  وال عدام العم  عن  اعاالنق فتر  خال 

 خدا  صدننوق خدال  مدن اإلجدراءات مدذه تمويد  ويدتم ، سدفره نفقدات بتدوفير بالنه إل 

 الدوزار  قامت المثا  سبي  فعل  العم ، وةصحاب الحكومة في  تسامم الحاالت مذه لمث 

 مؤسسدات فد  ةرنند  غيدر عامد  213 مجموعد  لما بني  عم  بتوفير 1332 عام خال 

 عدن وتوقفهدا المؤسسدات تلد  بتعثدر تتعلدق ل دروف وذلد  فيهدا يعملدون كدانوا التد  غير

 . لبالنمم العون  اختاروا عامال 1323 سفر وتسهي  ت مين إل  باإلضافة العم ،

 :مشروعــــة ألسباب العقد إنهاء فً العامل حق 3.5

  رفد  من ن الم محنن غير العم  عقن ينه  ةن  يعيست العام  ةن العم  قانون ف  األص 

 فلدم ،ذلد  علد  العمد  صداحب موافقة انت ار ونون األسباب إبناء نون يراه، وقت ةي ف 

 شدر  باسدتثناء  رفد  مدن العم  بننهاء رغبت  حالة ف  العام  عل  قيون ةي القانون يضع

 إلد  اإلشدعار بدن  نفع ةو األق  عل  واحن شهر قب  العم  صاحب إل  بذل  إشعار توجي 

 العامد  فيلتدزم المدن  محدنون  العقدون فد  ةمدا .اإلشدعار توجي  عنم حالة ف  العم  صاحب

 نهايدة قبد  مبدرر غيدر لسبب العم  تر  حالة وف  ، العقن نهاية إل  العم  ف  باالستمرار

 لتعوي بدا لم البتد  الن اميدة المحداكم ةمدام ضنه النعو  إقامة العم  فلصاحب العقن من 

 ضدرر ةو ُع د  ةي ذلد  لد  سدبب قدن كدان إن ذل  نتيجة ةصاب  الذي والضرر الُع   عن

 .العم  عقن من المتبقية المن  ةجور نصف التعوي  قيمة تتجاوز ال ةن وعل 

 ةن الحصدر سدبي  علد  العمد  قدانون مدن 12 المدان  فد  محدنن  حاالت ف  للعام  يجوزو

 الدذي والضدرر الُع د  عدن بتعدوي  العمد  صداحب ي الب وةن إشعار نون العم  يتر 

 : م  الحاالت ومذه ذل ، نتيجة ةصاب 

 عل  اتفق الذي العم  عن بينا ً اختالفا ً نوع  ف  يختلف عم  ف  استخنام  .1

 .العم  عقن بمقتض  في  استخنام 

 عل  العقن ف  ن  إذا إال النائم اقامت  مح  تغيير ال  تنعو بصور  استخنام  .1

 .ذل  جواز
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 .في  ةستخنام  عل  اتفق الذي العم  من ةنن  نرجة ف  آخر عم  إل  نقل  .1

 .ةجره تخفي  .3

 ش ن  من العم  ف  استمراره إن  ب  مرجع عن صانر  ب  بتقرير ثبت إذا .3

 .صحت  تهنين

 وذلدد  بسددبب  او العمدد  ةثندداء فدد  عليدد  يمثلدد  مددن ةو العمدد  صدداحب اعتددن  إذا .3

 عليدد  المعاقددب الجنسدد  االعتددناء اشددكا  مددن شددك  بدد ي او التحقيددر ةو بالضددرب

 مدن اعتدناء وقدوع للدوزير تبدين وإذا المفعدو ، النافدذ  التشدريعات احكدام بموجب

 االعتدناء ةشدكا  مدن شدك  ةي بممارسدة ةو بالضدرب يمثلد  من ةو العم  صاحب

 الت  للمن  المؤسسة إغالق يقرر ةن فل  ، لني  المستخنمين العاملين عل  الجنس 

 سبةمنا يراما

 ن ام ةي ةو العم  قانون ةحكام من حكم ةي تنفيذ عن  العم صاحب تخلف إذا .3

 الوزار  ف  مختصة جهة من إشعارا ً تلق  قن يكون ةن شري ة بمقتضاه صانر

 .األحكام بتل  التقين في  ت لب

 :مشروعة غٌر ألسباب العمل صاحب طرف من العمل عقد إنهاء  3.6

 :العامل فصل القانون فٌها حظر حاالت

 العامد  خنمدة إنهداء فدنن سدابقا ً إليهدا الُمشدار 11 و 12 و 11 المدوان ف  ورن ما عل  بناءً 

 إلد  العامد  عدان إ ةو التعوي  يستوجب تعّسفيا ً فصال ً ُيعتبر  هافي ورن ما غير سبب ألي

 العامد  فصد  مدن العمد  صداحب فيهدا منعدت ةخدر  ةسبابا ً 13 المان  ةضافت وقن عمل ،

 :وم  خنمت  إلنهاء إلي  عارإش وتوجي 

 اجاز  خال  ةو حملها من السان  الشهر من ابتناء الحام  العاملة المرة  -1

 .األمومة

 .الخنمة بتل  قيام  ةثناء ف  االحتيا ية الخنمة ةو العلم بخنمة المكلف العام  -1
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 ألغرا  ل  الممنوحة االجاز  ةو المرضية ةو السنوية اجازت  ةثناء ف  العام  -1

 للتفر  ال رفين بين عليها المتفق اجازت  ةثناء ف  ةو الح  ةو العمالية فةالثقا

 .بها معترف جامعة ةو كلية ةو بمعهن لاللتحاق ةو النقاب  للعم 

 يعتبدر الحداالت مدذه مدن ةي ف  خنمت  نهاءإل ل  إشعار توجي  ةو العام  فص  فنن وعلي 

 القدانون فيها ُيجيز الت  األسباب من يأل ذل  ف  مستننا كان لو حت  ن قانو غير تصرفا ً

 ةن غير ، 12 المان  ف  الوارن  األسباب ومنها العام  خنمة إنهاء االعتيانية األحوا  ف 

 الفنيدة ةو االقتصدانية لألسباب ص الف كان إذا يسري ال الحاالت مذه ف  الفص  من المنع

 (.11) المان  ألحكام سننا ً

 بد  ومعمدوال ً مسدتمرا ً يبقد  العقدن ةن القدانون مدن 13 ان المد اعتبدرت :العمل صاحب تغٌر

 آخر سبب ألي انتقال  ةو المشروع بيع بسبب العم  صاحب تغير حالة ف  الشرو  بنف 

 مدن ةي خنمدة إلنهداء سدببا ً يشدك  ال العمد  صداحب تغيدر ةن ةي آخدر، عمد  صاحب إل 

 .المؤسسة ف  العاملين

 نائدم عجدز عنهدا ندت  عمد  إصدابة العامد  ةُصيب إذا :العمل إصابة بسبب الجزئً العجز

 مدن( 13) المدان  ةوجبدت فقدن بد  يقدوم كدان الدذي عمل  غير عم  ةناء من يمنع  ال جزئ 

 العمدد  مددذا وجددن إذا حالتدد  يناسددب آخددر عمدد  فدد  تشددغيل  العمدد  صدداحب علدد  القددانون

 إذا الحالدة همدذ ف  العام  فص  يجوز ال ةن  يعن  مما الجنين، للعم  المخص  وباألجر

 .مناسب آخر عم  ل  توفر

 ةو العماليدة للنقابدات ممثد  ةي فص  يتم ةن( 132) المان  منعت :النقابً النشاط ممارسة

 ومدذا. الدب الن  ائلدة تحدت وذلد  النقداب ، النشا  ممارست  بسبب ضنه إجراء ةي اتخاذ

 .13/3/1313 ف  نفاذه بنة الذي الُمعن  القانون بموجب حنيثا ً ةضيف الن 

 الن ر خال  عام  ةي فص  111 المان  منعت :الجماعً العمالً النزاع فً النظر خالل

 لحد  تسدع  التد  الجهدة مدن كتداب  إذن علد  الحصدو  نون الجماع  العمال  النزاع ف 

 (.الُعمالية المحكمة ةو التوفيق مجل  ةو التوفيق مننوب) النزاع
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 خاصدة حمايدة القدانون فد  يدرن لدم :نقةابً لممثة صةفة على للحصول ٌسعى الذي العامل

 يحمد  الذي للشخ  بالنسبة الحا  مو كما للعما ، ممث  صفة عل  للحصو  يسع  لمن

 ممثد  صدفة علد  للحصدو  العامد  سدع  بسدبب الفصد  ةن إال للنقابدات ممث  صفة فعليا ً

 لفصد  را ًحص القانون عليها ن  الت  الحاالت من لي  كون  تعسفيا ً فصال ً يشك  للعما 

 الحالدة ةو الجدن  ةو اللدون ةو بالعنصدر يتعلق الفص  سبب كان إذا الحا  وكذل  العام ،

 القوم  النسب ةو السياس  الرةي ةو النين ةو العم  ةو العائلية المسؤوليات ةو االجتماعية

 .االجتماع  األص  ةو

 العمد  صداحب 13 المدان  فد  المشدرع مندع :مطالبةة أو شةكو  بتقدٌم المتعلقة األسباب

 والم البدات شدكاو بال تتصد  ألسدباب ضدنه تد نيب  إجراء ةي اتخاذ ةو العام  فص  من

 .العم  قانون بت بيق يتعلق فيها الُمختصة الجهات إل  بها يتقنم الت 

 :المشروع غٌر الفصل على المترتبة النتائج  3.7

 بالفصد  المتعلقدة لعمدا ا نعداو  فد  الن در صدالحية (13) المدان  ف  القانون ةع   نلق

 اإلجدراءات وفق النعو  ف  الن ر يتم ةن يتوجب حيث ، فق  الن امية للمحاكم التعسف 

 مسدتعجلة قضدايا العماليدة القضدايا اعتبدار باسدتثناء المملكة ف  عليها المتعارف القضائية

 التد  العمد  قدانون مدن 113 المدان  لمت لبدات وفقدا ً فيهدا البت تسرع وسائ  إتباع تت لب

 التد  العماليدة الدنعاو  وتعتبر ةشهر،( 1) خال  ليةالعما القضايا ف  البت يتم ةن ةوجبت

 الحكدم راتقدرا تنفيدذ رسدوم ذلد  ومدن القضدائية الرسدوم من معفا  المحاكم مذه ةمام تقام

 .عنها الصانر 

 بدالحقوق للم البدة الدنعو  سدماع ةجدازت قدن القدانون نف  من ب/112 المان  ةن ورغم

 ةن إال ب ، الم الب الحق نشوء تاريخ من السنتين تتجاوز ال من  خال  ةقيمت إذا لعماليةا

( 33) خدال  الدنعو  تقدام ةن اشدتر ت قدن التعسدف  الفص  بنعو  الخاصة( 13) المان 

 قررت حيث ذل  غير عل  استقر قن التمييز محكمة توج  ةن إال  الفص ، تاريخ من يوما ً

 تدددداريخ 1111/23 رقددددم وحكمهددددا 2/3/1222 تدددداريخ 321/22 رقددددم حكمهددددا فدددد 

 يومدا ً سدتين بفتدر  التعسدف  الفصد  نعدو  سماع قين عننما المشرع ةن ،12/11/1223

 نعدواه إقامت  حالة ف  األصل  عمل  إل  العام  إعان  للمحكمة يجوز ةن  بذل  يقصن إنما
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 إعانتد  للمحكمدة ي فلد المدن  مدذه عن تراخ  إذا وةن  فصل ، تاريخ من يوما ً ستين خال 

 تداريخ علد  سدنتين مدرور قبد  قدنمت قدن كاندت إذا نعدواه رؤيدة فد  تسدتمر وإنما لعمل ،

 لددد  والحكدددم تعسدددفيا الفصددد  كدددان إذا فيمدددا للبدددت ب/112 المدددان  ألحكدددام سدددننا ً الفصددد 

 .ذل  عن القانون  بالتعوي 

 فد  التعسدف حصدو  إثبدات عدبء عليهدا يقدع التد  الجهة يحنن لم العم  قانون نة ورغم

  المتكدرر  اجتهاناتد  خدال  مدن راألم حسم قن  األرنن  القضاء ةن إال ، العم  من الفص 

 1333/22  رقدم ييدزالتم محكمدة قدرار ذل  ومن العم  صاحب عل  يقع العبء مذا  نب

 ةن إال األصد  حيدث مدن بنثباتد  ملزم التعسف حصو  ينع  من كان وإن) في  جاء الذي

 عليد  يقدع فيد  تعسف وال قانونيا كان الفص  ب ن ينع  الذي العم  صاحب علي  المنع 

 رقدم التميدز محكمدة قدرار ةيضدا ةن در...( القانونيدة األحكام وفق الفص  مشروعية إثبات

 يلدزم مدا تتخذ ةن النعو  تن ر الت  المحكمة عل  فنن األحوا  جميع وف  ، 1313/22

 المننية كماتاالمح ةصو  قانون ف  ليهاع المنصو  اآلليات وفق الحقيق  ال  للوصو 

 الفصد  نعدو  فد  المحكمدة نور حدنن قدن العمد  قانون من( 13) المان  ن  ألن وذل  ،

 الفصد  ةن لهدا تبدين ا حد فد  عملد  إلد  بنعانتد  ةو بالتعوي  للعام  تحكم ب ن التعسف 

 حداالت لد عم إلد  العامد  إعدان  تقدرر بد ن المحكمة صالحية ت بيق ويشك  .تعسفيا كان

 فصل  تكرار إل  ربما سيؤني العم  إل  إعانت  ب ن المحاكم القتناع ن را الحنوث نانر 

 .منهما ك  مصالح مع يتعار  بما ينال رف بين العم  عالقة ف  توتر حصو  ةو

   المعن  القانون بموجب مؤخرا جذري تغيير مقناره عل  حص  فقن للتعوي  بالنسبة ةما

 علد  يدتم التعسدف  الفصد  عدن التعدوي  حسداب ةصدبح وبموجب  ،1313 لسنة 13 رقم

 ةجدر ةنند  وبحدن خنمدة سدنة كد  عدن شدهر نصدف ةجدر مقدناره وبمدا الخنمدة مدن  ةسا 

 مدذا وقبد  ، العام  تقاضاه ةجر آخر ةقيم ةسا  عل  التعوي  يحسب ةن وعل  شهرين

 ةن نون ةشدهر( 3) إلد  ةشدهر( 1) ةجدور يعان  بما بالحكم مخول  المحكمة كانت التعني 

 مددذا يقلدد  ةن المتوقددع ومددن ،التعددوي  قيمددة لتحنيددن معينددة ضددواب  ةو بآليددة مقيددنه تكددون

 ،التعسدف  الفصد  بتعدوي  للم البدة المحداكم ةمدام تقدام التد  النعاو  ةعنان من التعني 

 إلد  ال درفين توصد  عدنم بسدبب تقام كانت النعاو  مذه من بها ب   ال نسبة ألن وذل 

 الفصد  واقعدة حدو  ولدي  المفصدو  العامد  ق يسدتح الدذي التعدوي  مقدنار و ح اتفاق

 تدم الفص  حاالت من العنين ةن مؤخرا لوح  وقن ال، ةم تعسفا  تشك ةنها حيث من نفسها
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 للعامد  عنهدا التعوي  نفع عل  العم  وصاحب العام  بين بخصوصها المباشر التفامم

 األمدر مذا ةن غير ، للمحاكم للتوج  ناع وجون ملعن وذل  القانون ف  ورنت الت  بالقيمة

 مددنح مقابدد  الفصدد  حدداالت فدد  التمدداني علدد  العمدد  ةصددحاب عيشددج قددن آخددر جانددب مددن

 نون بالتزاماتد  ةوفد  قن العم  صاحب يكون وبذل  القانون  التعوي  المفصو  العام 

 .العام  مع قضائية نزاعات ف  لنخو ل يض ر ةن

 األخددر  الحقددوق كافددة يسددتحق  فنندد تعسددف  غيددر ةم تعسددفيا العامدد  فصدد  كددان وسددواء

 نون تدم قدن خنمتد  إنهداء  نكدا إذا اإلشدعار بدن  ذلد  ومدن خنمتد   انتهاء عن ل  المترتبة

 توجيدد  مددن العمدد  صدداحب القددانون فيهددا ةعفدد  التدد  الحدداالت فدد  إال لدد  إشددعار توجيدد 

 المشدمولين لغيدر الخنمدة هايدةن ومكافد   ،( 12 المدان   فد  ورنت الت  الحاالت) اإلشعار

 ب حكددام ولينللمشددم العجددز ةو الشدديخوخة تعددوي  اسددتحقاقات ةو االجتمدداع  بالضددمان

 تتضدمن للعام  العم  صاحب يصنرما خنمة شهان  إل  اإلضافةب ، االجتماع  الضمان

 عملد  بنايدة وتداريخ العامد  اسدم ومد  العمد  قانون من(  13)  المان  حننتها بيانات فق 

 المشدار 13 المدان  ن  ةن إل  اإلشار  تجنر ومنا .يؤني  كان الذي والعم  مل ع ايةونه

 المدن  المحنن  العقون ةما ، المن  محنن  غير عقون بموجب العاملين فق  يشم  ةعاله إليها

 ةجدوره كامد  العقدن مدن  انتهداء قب  مبرر غير بشك  عمل  إنهاء حالة ف  العام  فيستحق

       .العم  عقن من ةالمتبقي المن  عن

 بسبب فصل  إجراء ان 132 المان  اعتبرت فقن العمالية للنقابات ممثال العام  كان إذا ةما

 العمد  مفدتش فعلد   حصدول حالة ف  وةن  ، با ال إجراءا يعتبر النقاب  للنشا  ممارست 

 حالدة وفد  ةيدام سدبعة عل  تزين ال من  خال  المخالفة إلزالة العم  لصاحب إنذار توجي 

 ألحكام مخالفت  عن العم  صاحب لمعاقبة المختصة للمحكمة األمر يحي  اإلستجاب  عنم

 133 -33)  بدين مدا بالغرامدة وذلد  112 المدان  فد  عليهدا المنصدو  بالعقوبدة القانون

 الم البدة الوقدت نفد  فد  وللعامد  ،مقدنارما حيدث مدن رانعدة غيدر عقوبة وم  ( نينار

 إلد  بنعانت  القرار إصنار ةيضا وللمحكمة ،ةصاب  الذي والضرر الع   عن عوي بالت

 مددن العامدد  يددتمكن لددم إذا ةمددا ،كاملددة العمدد  عددن االنق دداع فتددر  وربدد ج لدد  والحكددم عملدد 

 يعدان  إضداف  بتعدوي  المحكمدة لد  فدتحكم العمد  بصاحب تتعلق ألسباب للعم  العون 

 بموجددب تحق يسدد الددذي عسددف الت الفصدد  تعددوي  إلدد  إضددافة شددهر 11-3 ةجددور مقددناره

 . القانون من(  13) المان  ةحكام
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 :العمل تشرٌعات ألحكام العملً التطبٌق .4

 خدال  مدن رقابيدة األولد  ةحكامد  ت بيدق علد  لإلشدراف وسديلتين العمد  قدانون حنن لقن

 وةصددحاب العمددا  بددين الفرنيددة المنازعددات فدد  للن ددر قضددائية والثانيددة العمدد ، مفتشدد 

 ةع دت فقدن ذلد  علد  المترتبة والحقوق العم  من الفص  بموضوع تعلقي وفيما العم ،

 المحدداكم إلد  ال ةم تعسدفيا ً الفصدد  كدان إذا فيمدا الن در صددالحية القدانون مدن( 13) المدان 

 مفدتش ذلد  ومدن ،الموضدوع مدذا فد  لن درا صالحية ةخر  جهة ةي تمنح ولم ميةالن ا

 يتدول  ةن إال العم  من الفص  وضوعم حو  نزاع حصو  حالة ف  يمل  ال الذي العم 

 .المختصة المحكمة ةمام نزاعهما لعر  ال رفين توجي 

 :العمالٌة الدعو  4.0

 مددن معفددا  تعتبددر العماليددة الددنعاو  ةن علدد  مندد  113 المددان  فدد  القددانون ندد   ورغددم

 ال مددن  وخددال  مسددتعج  بشددك  يددتم ةن يجددب فيهددا البددت وةن مراحلهددا كافددة فدد  الرسددوم

 ةكثدر وقتدا ً تسدتغرق الدنعاو  من كثيرا ً فنن العمل  الواقع ف  ةن  إال ةشهر، ثةثال تتجاوز

 يدؤني الدذي األمدر ،الدنعو  لحسدم فيهدا الم لوبدة والبيندات النزاع  بيعة بسبب ذل  من

 :ةممها ةسباب لعن  المحاكم ةمام النعو  إقامة اإلمكان قنر العما  يتجنب ةن إل 

 مددؤخرا ً اتخددذت قددن العددن  وزار  ةن فددرغم ،الددنعو  فدد  الن ددر إجددراءات  ددو  .1

 صددينتخصم قضددا  وتخصددي  الددنعاو  فدد  البددت فدد  لإلسددراع عنيددن  إجددراءات

 وقتدا ً الغالدب فد  يسدتغرق زا  مدا الدنعو  فد  البدت ةن إال العماليدة النعاو  لن ر

 االستئناف مراح  إل  إضافة سنة، من ةكثر إل  شهور عن  من ةحيانا ً يص   ويال ً

 اإلجدراءات  دو  ةن إال ذلد  حدو  واضحة ةرقاما ً العن  وزار  توفر وال ،ال ويلة

 .ثابتة حقيقة والمحامين للعما  بالنسبة يشك  زا  ما

 قيمتهدا تزيدن التد  الدنعاو  فد  يشدتر  مند ( 2) المدان  ف  الصلح محاكم قانون نة .1

 زيجددو ال ةندد  ةي العماليددة الددنعاو  ذلدد  ويشددم  محددام توكيدد  نينددار( 1333) علد 

 يكبنه مما ، المبلغ مذا عل  تزين قيمتها كانت حالة ف  بنفس  قضيت  يتابع ةن للعام 

 كاندت لدو وحتد  آخدر جاندب ومن بها، الوفاء عل  قانرا ً يكون ال قن مالية التزامات
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 ةحياندا تت لدب التعسدف  الفصد  نعدو  متابعة فنن المبلغ مذا عن تق  النعو  قيمة

 .العام  لن  تتوفر ال خاصة قانونية ومعرفة خبر 

 الرسدوم من العمالية النعاو  إعفاء عل  تن  الت  العم  قانون من113 المان  نة .1

 فدد  نفدداذه بددنة الددذي 1313 لسددنة 13 رقددم المعددن  القددانون بموجددب تعددنيلها تددم قددن

 نعدواه إسدقا  يدتم الدذي العامد  علد  يتوجدب التعدني  مدذا وبموجب 13/3/1313

 .تجنينما لغايات كاملة النعو  رسوم ينفع ةن مثال ً الغياب بسبب مر  من ألكثر

 ةي مدن منعد بد ي يتمتدع ال القضداء إل  للتوج  يض ر الذي العام  ةن نجن ذل  عل  بناء

 علد  الحصدو  إمكانيدة فد  تقدنير ةقد  فد  ةو ةالقانونيد ةو ةالمانيد الناحيدة مدن سواء جهة

 مواجهددة فدد  مددر  ألو  هددايواجه ربمددا نددزاع ألجددواء تعرضدد  خددال  الالزمددة المشددور 

 .الالزمة مكانياتاإل الغالب ف  ل  تتوفر عم  صاحب

 الدذيو 1333 لسدنة( 11 ) رقدم النزاعدات لحد  الوسدا ة قدانون إلد  اإلشار  تجنر ومنا 

 الوسددا ة إجددراءات إلدد  الصددلح محدداكم ةمددام معددرو  نددزاع ةي إحالددة مكددني خاللدد  مددن

 وإيجدان الندزاع بننهداء اإلسدراع بهدنف وذلد  ال درفين اتفاق عل  بناء القاض  من بقرار

 ومدن الخصدوم، بدين العالقدات عل  تحاف  مرنة إجراءات خال  من لل رفين مر  ح 

 نعداو  نهداوم العمالية النعاو  تشم  اإلجراءات ومذه القانون مذا فنن القانونية الناحية

 لحد  الوسديلة همدذ إلد  اللجدوء عدنم يفضدلون ومحداميهم العما  ةن غير التعسف ، الفص 

 يرضد  حد  تحقيدق إلد  تهنف ةنها وبما الوسا ة ةن ةممها من عن  ألسباب وذل  النزاع

 ةمددر ومددو ذلدد  لتحقيددق مددنهم كدد  سدديقنمها تنددازالت منددا  ةن تعندد  فهدد  النددزاع  رفدد 

 تحدت العامد  وضع عنم فيها يتوجب الت  العمالية بالحقوق الم البات  بيعة مع يتناق 

 ةن إلد  إضدافة ،ونيدة بوسائ  ذل  كان لو حت  منها جزء ةي ةو عنها للتناز  ضغو  ةي

 وقتدا اسدتغرق قدن الندزاع ةن يعند  القضدائية اإلجدراءات إلد  والعون  الوسا ة نجاح عنم

  .جنو  نون مضاعفا

 إصدنار تدم التد  العماليدة الدنعاو  عدنن بلدغ فقدن العدن  وزار  ةرقدام إلي  تشير ما وحسب

 ن رتهدددا نعددو  (11321) ةصددد  مددن نعدددو ( 2213) 1332 عددام خدددال  فيهددا الحكددم

 نعدو ( 3311)و العدام ذلد  خدال  ةقيمدت نعو ( 3233) منها العام ذل  خال  المحاكم
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 1332 عدام وفد  ،1332 عدام خدال  فيهدا الن ر واستمر 1332 عام قب  ةقيمت قن كانت

 نعدو ( 11213) ةص  من نعو ( 3221) فيها الحكم إصنار تم الت  النعاو  عنن بلغ

 ةقيمدت نعدو ( 3333)و العدام ذلد  خدال  ةقيمدت نعو ( 2132) منها المحاكم، ن رتها

 الددنعو  فد  الن در مددن  لمتوسد  بياندا العدن  وزار  ةرقددام تتضدمن وال ،1332 عدام قبد 

 الن در يستمر النعاو  من الكثير منا  ةن ةعاله األرقام من الواضح من ةن  إال ،العمالية

 الدنعاو  ونسبة العمالية النعاو  ةنواع اإلحصائيات تتضمن ال كما ،ة ويل لفترات فيها

 ن در فد  المختصدون القضدا  من عنن ةن إال ،الفص  وةسباب العم  من بالفص  المتعلقة

 العماليدة الدنعاو  مع دم تمثد  العمد  مدن الفصد  نعداو  بد ن بيندوا قن العمالية النعاو 

 التد  الدنعاو  نسدبة حو  ةرقام ةي العن  ر وزا لن  تتوفر الو منها،% 23 يقارب وبما

 الوسدا ة ب ريقة ن رما يتم الت  النعاو  ةما .رنما تمي الت  ةو العام  لصالح فيها يحكم

                                              .1332 عام خال  نعو  123 عننما يتجاوز لم جنا قليلة فه  ةعاله بيان  تم ما وفق

 :العمل تشمف دور  4.0

  ةند إال التعسدف  الفصد  بموضدوع يتعلدق فيمدا محدنون  العمد  مفتش صالحيات ةن رغم

 صداحب التدزام مدن  مدن والت كدن العمد  و روف بشرو  تتعلق ةخر  صالحيات يمل 

 والئحدة للمؤسسة الناخل  الن ام ت بيق حسن من والت كن العمالية بالحقوق بالوفاء العم 

 لهدا جميعهدا ومد  القدانون، مدن( 32)و( 33) المدانتين ةحكام جببمو الت نيبية الجزاءات

 تفعيد  ةمدام تقدف العقبدات مدن العنيدن مندا  ةن إال الخنمدة، إنهداء بموضدوع وثيق اتصا 

 : ذل  ومن مذا نوره

 ةند  إال 1332 عدام منذ العم  بقانون الزراعة وعما  المنزليين العما  شمو  رغمً- أ

 مددذه فدد  التفتدديش نور لتفعيدد  األر  علدد  عالددةف إجددراءات ةي اآلن حتدد  تتخددذ لددم

 العمدد   ددروف لخصوصددية ن ددرا ً متخصصددين مفتشددين وت ميدد  تددنريب ةو الق اعددات

 .فيها

 فد  المفدتش نور يعيدق ممدا التفتديش ألعما   والمحوسبة الكافية البيانات توفر عنمً- ة

 عدنانواإل مؤسسدة ةلدف 133 علد  تزيدن الت  القائمة للمؤسسات من مة بزيارات القيام

 يندوي التد  لمؤسسدةبا الخاصدة والبياندات المعلومدات حيدث من الزيارات لهذه المسبق
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 بياندات قاعدن  ولبنداء بسدهولة إليها للعون  حاسوبيا ً ونتائجها الزيارات وتوثيق زيارتها

 .المن م غير بالق اع خاصة بيانات قاعن  ذل  ومن بالتفتيش خاصة

 العمد  مفتشد  بدين ةخدر  وسيلة ب ي ةو ايالكترون سواء معلومات  رب  وجون عنمً- د

 وةماندة والتجدار  الصدناعة وزار  خاصدة العالقدة ذات األخدر  الرسدمية والمؤسسات

 .لنيها المتوفر  البيانات من لالستفان  وذل  الصحة ووزار  والبلنيات الكبر  عمان

 المحدداوالت رغددم فقدد  ومفتشددة مفددتش 113 حددوال  البددالغ العمدد  مفتشدد  عددنن قلددة ً- س

 .العم  سوق حجم مع يتناسب بشك  العنن لزيان  الحكومة بذلتها الت  لعنين ا

 يتلقدد  الددذي السدداخن الخدد  خنمددة اسددتحناث تددم وتفعيلهددا التفتدديش ةعمددا  ت ددوير تلغايدداو

 ةعدنان بلغدت وقدن ،المختلفدة العمدا  لغدات فيد  العداملين ويدتقن الساعة منار عل  الشكاو 

 الزيدارات عدنن وبلدغ منهدا،% 23 حد  تم شكو  (1312) 1332 عام خالل  من الشكاو 

 المفتشددين وتلقدد  زيددار ( 32333) العددام نفدد  خددال  المفتشددون بهددا قددام التدد  التفتيشددية

 ووجهوا المحاكم، إل  إحالتها تم مخالفة ضب ( 13121) بتحرير وقاموا شكو ( 1333)

 األجدور ونقد  وربداألج يتعلدق المخالفدات مدن األكبر الجزء ةن ويالح  إنذار،( 1323)

 وال ،المخالفددات ثلثدد  مددن ةكثددر وعدد مجم وبمددا لألجددور األنندد  والحددن نفعهددا فدد  والتدد خر

 مفتشد  وجهدون مهام من جنا ضئيلة بحصة إال العم  من بالفص  المتعلقة الشؤون تح  

 .العم 

 توعيدة العمد  مواقدع إلد  بهدا يقومدوا التد  المينانيدة الزيدارات خال  العم  مفتشو ويتول 

 مدددن والتقليددد  بت بيقهدددا إلتدددزامهم ضدددمان بهدددنف العمددد  قدددانون ب حكدددام العمددد  ةصدددحاب

 الحدنون ةضيق ف  إال يتم ال الزيارات مذه خال  العما  توعية ةن إال المرتكبة، المخالفات

 بدني  اآلن حتد  يتدوفر وال ممثليد ، ةو العمد  صداحب وتواجدن الزيار  ل بيعة ن را وذل 

 للعام  فرني بشك  إال العم  من بالفص  يتعلق فيما وخاصة قهمبحقو العما  لتوعية آخر

 التوعيدة حمدالت ندانرا إال تنفدذ وال المشدور ، ل لدب بنفسد  العمد  وزار  إل  يتوج  الذي

 العمد  ةصدحاب عن بعينا العما  مع الجماعية اللقاءات ةو اإلعالم وسائ  خال  من سواء

 . اليةالعم النقابات ةو الحكومة من بتن يم سواء

 :العاملة المرأة 4.3
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 وإن وزواجهددا، المددرة  بعمددر كبيددر حددن إلدد  يتدد ثر النسددائية العمدد  قددو  حجددم ةن يالحدد 

 المتزوجددات عددنن ازنيددان مددع  رنيددا ً يددزنان للنسدداء بالنسددبة العمدد  سددوق مددن االنسددحاب

 التعليم ف  انت اما ً األكثر من النساء ةن رغم العاملة للمرة  اإلنجاب ازنيان ومع العامالت

 ،الجامعيدة النراسدة مقاعدن علد  ال لبة من%( 31) نسبت  ما ويشكلن والجامع  األساس 

 اإلنداث مدن% 3383 وتبلدغ سنة 12-13 العمرية الفئة ف  اإلناث بين الب الة تتركز حيث

 إلدد  يعددون السددن مددذا فدد  اإلندداث بددين الب الددة ارتفدداع ةن كثيددرون يددر و. المددتع الت

 واض رارما واإلنجاب الزواج نتيجة المرة  عاتق عل  تقع الت  ةاإلجتماعي المسؤوليات

 خدا  وبشدك  ،مذه  روفها يالءم عم  عل  للحصو  جنو  نون والسع  العم  لتر 

 مكدان مدن قربد  ةو العمد  موقدع فد  ة فدا  حضدانة وتدوفر العمد  سداعات عنن حيث من

 .المنز  خال  من العم  ةو ،إقامتها

 مسدتو  علد  المتقنمدة التشدريعات مدن المدرة  بعمد  المتعلقدة يدةاألرنن التشدريعات وتعدن

 منفوعدة ةسدابيع 10 مدنتها ةمومدة إجاز  ف  للمرة  الحق العم  قانون  يع   إذ ،ةالمن ق

 صاحب القانون مويلز الوالن ، يوم من ابتناء يوميا ً ال ف  إلرضاع وساعة بالكام  األجر

 أل فدا  مناسدبا مكاندا يهيد  ةن متزوجدة لدةعام  20 علد يزيدن عدننا يسدتخنم الدذي العم 

 ةو السدان  الشدهر مدن ابتدناء الحامد  المدرة  فصد  جدواز عنم عل  ن ي كما العامالت،

 بصدحتها، ومضدر  خ در  ب عمدا  العاملدة المدرة  تكليدف وعدنم األمومدة، إجداز  ةثنداء

 ألحكداما كافدة فد  والنسداء الرجدا  بدين تمييدز نون العداملين مدع العمد  قدانون ويتعامد 

 الدذكر بدين التمييدز يح در ند  ةي يتضدمن ال ةخدر  ناحية من ةن  إال األخر ، القانونية

 والنساء الرجا  بين تمييز وجون إل  النراسات بع  تشير حيث ،علي  يعاقب ةو واألنث 

 ةو الددذكور تعيددين العمدد  ةصددحاب وتفضددي  التعيددين فدد  خاصددة الجوانددب مددن العنيددن فدد 

 الدو يف ، الترقد  فدر  وفد  واإلمتيدازات األجدور فد  وكدذل  المتزوجدات غير اإلناث

 ةن كمدا ،واإلنجداب العائليدة بالتزاماتهدا تتعلدق ألسدباب العاملة فص  حاالت إل  باإلضافة

 تتخدذ وال العدامالت، ة فدا  لرعايدة خدا  مكان بتهيئة يلتزمون ال العم  ةصحاب مع م

     .رانعة إجراءات ضنمم

 إجازات تكاليف لتغ ية خا  صننوق بننشاء االجتماع  الضمان قانون تفعي  سيساممو

 وعنم القانون، ف  بخصوص  ن  ورون رغم اآلن حت  يتم لم الذي والرضاعة األمومة
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 وتحسدين النسداء تشدغي  فدر  زيدان  فد  لوحدنه، العمد  لصداحب التكداليف مدذه تحميد 

 .العم  من الفص  حاالت وتقلي  ،عملهن  روف

 :الخاص القطاع فً التعلٌم ًف العاملون 4.4

 خاصدةال التعلديم مؤسسدات فد  العداملين ةعدنان ةن إلد  والتعلديم التربية وزار  ةرقام تشير

( 11323) مددنهم ،وعاملددة عددامال ً( 13321) عددننمم غيبلدد( األ فددا  وريددا  المددنار )

 1332 تسدددتخنمهم التددد  المؤسسدددات وعدددنن ،اإلنددداث مدددن مدددنهم% 23 ، ومعلمدددة معلمدددا ً

 ذلد  مدن ةكثدر مدو العدنن ةن إلد  تشدير الخاصدة المدنار  ةصدحاب نقابدة ةن الإ مؤسسة،

 حدرا ،الو سائقينالو نارييناإل من ةلف( 11)و ومعلمة معلم ةلف( 13) من يقرب حيثب

 .مؤسسة 1333 تستخنمهم الت  المؤسسات وعنن

 إضدافة العماليدة بحقدوقهم المتعلقدة المشداك  مدن عنن من الق اع مذا ف  العاملون ويعان 

 بالعقدن يسدم  المدن  محدنن عمد  عقدن بموجدب العمد  بسدبب الدو يف  االستقرار عنم إل 

 ووزار  العمد  وزار  مدن كد  بدين سدنوات مندذ عليد  االتفاق تم لعقن نموذج ومو الموحن

 التعلدديم فدد  للعدداملين العامددة والنقابددة الخاصددة المددنار  ةصددحاب ونقابددة والتعلدديم التربيددة

 11 لمدن  يصدبح تاليدة لمدن  تجنيدنه حالدة وف  شهور، بعشر  العم   من في  تحنن الخا 

 المدنار  مدن عدنن تقدوم ذل  عل  وبناء للتجنين السابقة الصيفية الع لة فتر  شامال ً شهر

 حالدة وفد  الصديفية، الع لدة فتدر  عدن األجدور نفدع لتجندب تاليدة لسنة العقون تجنين بعنم

 النراسدد  العددام بنايدة فدد  جنيددن  لفتدر  معدد  تعاقدنال فيددتم المعلددم اسدتخنامب المنرسددة رغبدة

 العم  نحو خا  بشك  اإلناث لتوجهات ون را ً. مر  و أل تعاقن وك ن  جنين بعقن التال 

 يقدبلن فدننهن كافيدة ةخر  خيارات وجون لعنم منهن الجامعيات وخاصة التعليم ق اع ف 

 .ال روف بهذه

 :نالمعوقٌ األشخاص 4.5

 ةن إل  1333 عام تم الذي التعنان موو المعوقين شم  والمساكن كانللس تعنان آخر يشير

 علد  يتوزعدون السدكان، مدن% 1.1 بنسدبة معدوق 31222 مدو اإلجمدال  المعوقين عنن

 ،%13.1 العقليدددة ،%13.3والن دددق السدددمع ،%12 الحركيدددة ومددد  اإلعاقدددات مدددن عدددنن

 بلغيو .%11.3تلفةمخ ةخر  إعاقات إل  إضافة %2.3 النماغ  الشل  ،%2.1 البصرية
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( 13323) مدنهم شدخ ،( 31321) عدام( 13) علد  عمدرمم يزيدن الدذين المعدوقين عنن

( 3231) مددنهم شددخ ( 2112) الفئددة لهددذه العمدد  قددو  وتبلددغ إندداث،( 13123)و ذكددور

 واقدع تعكد  ةنهدا إال نسدبيا ً قنيمة برتعت األرقام مذه ةن ورغم متع  ،( 1133)و مشتغ 

 ةن فرغم ،تشغيلهم تعتر  الت  العقبات من العنين نتيجة قينللمعو التشغي  نسب ضعف

 3 المدان  فد  المعدوقين األشدخا  حقدوق وقدانون من  11 المان  ف  العم  قانون من ك 

 بتشدغي  عامد  33-13 بدين مدا لنيد  العداملين عدنن يبلدغ الدذي م الع صاحب ةلزما قن من 

 نسدبت  مدا يشدغ  ةن عامال ً( 33) من رةكث العاملين عنن بلغ وإذا المعوقين من واحن عام 

 .بذل  ةتمؤسس ف  العم  عة بي تسمح ةن شري ة لني  العاملين عنن من% 3

 عدنم  د  فد  خاصدة جدنا ضدعيف النصدو  بهدذه العمد  ةصحاب إلتزام ةن نجن ةننا إال

 القبدو  عدن المعدوقين  العمدا مدن عدزوف منا  وةن بها، اإللتزام عل  الرقابة ف  التشنن

 عنين  ألسباب وذل  يشغلونها الت  العم  فر  عن للتخل  اإلض رار ةو العم  بفر 

 ال درق تهيئدة عدنم نتيجدة عمد ال مواقدع وإلد  مدن المعوق العام  تنق  صعوبة ةممها من

 التجهيدزاتو المناسدبة، امدةالع النقد  خدنمات توفر وعنم إحتياجاتهم يناسب بشك  العامة

 ةن كمدا إعاقداتهم،  بيعدة مدع العمد  بيئدة متدالؤ وعدنم العم  مواقع ف  للمعوقين الالزمة

 للتمييدز يتعرضدون وةنهدم تشدغيلهم فد  يرغبون ال العم  ةصحاب ب ن لنيهم شعور منا 

 فد  الدو يف  االستقرار وةن التعيين ف  وكذل  واالمتيازات الو يف  والترق  األجر ف 

 عدن للبحدث يتوجد   مدنهم ثيدرالك فدنن ذلد  علد  بناءو لهم، بالنسبة منعنم الخا  الق اع

 التمييددز وعددنم الددو يف  االسددتقرار لهددم تددوفر كونهددا حكوميددة، و ددائف فدد  عمدد  فددر 

 السددتيعابهم تكفدد  ال العددام الق دداع فدد  المتددوفر  الفددر  ةن إال المناسددبة، العمدد  وفددر 

 فد  مدنهم األكبدر للجدزء المناسدبة العم  فر  ت مين عن غن  ال فنن  األسا  مذا وعل 

 .الخا  عالق ا

 :للعمل التكمٌلٌة الحماٌات .5

 :االجتماعً الضمان 5.0

 الضدددمان قدددانون ةحكدددام مدددن تسدددتثن  االجتمددداع  للضدددمان العامدددة المؤسسدددة زالدددت مدددا

 مندا ق مع دم فد  عمدا  خمسة من ةق  تستخنم الت  المؤسسات ف  العاملين االجتماع 
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 مجلد  إلد  تنسديببال قدانونال فد  لهدا ةع يدت التد  الصدالحيات بموجدب وذلد  المملكة

 1332 عدام مندذ بدنةت المؤسسدة ةن إال. القدانون يشدملها التد  الفئدات بخصو  الوزراء

 عددام نهايددة فدد  المملكددة منددا ق كافددة علدد  ي بددق ةن يتوقددع الفئددة مددذه لشددمو  ا ًمشددروع

 إلد  إضدافة عامد ، ةلدف 133 حوال  تشغ  جنين  مؤسسة ةلف 133 يشم  وةن ،1311

( 3) المدان  ةن ورغدم .البيدوت وربدات العمد  وةصحاب الخا  لحسابهم العاملين شمو 

 لقدانون الخاضدعين العمدا  جميدع شدمو  علد  نصدت قدن االجتمداع  الضدمان قدانون من

 العمددا  شددمو  ةمددر ربدد  الوقددت نفدد  فدد  ةندد  إال االجتمدداع  الضددمان ب حكددام العمدد 

 .اآلن لغاية يتم لم ةمر ومو الوزراء مجل  يصنره بقرار المنزليين

 يمثلدددون مشدددتر ( 213113) حاليدددا ً اإلجتمددداع  الضدددمان فددد  المشدددتركين عدددنن ويبلدددغ

 المؤسسددات مددن% 33 المشددمولة المؤسسددات تمثدد  مدداك المشددتغلين، مددن فقدد % 32.2

)  -:مد  الت ميندات مدن ةندواع خمد  تضدمن االجتماع  الضمان قانون ةن ورغم. القائمة

 التع د  تد مين األمومدة، تد مين وفدا ،وال والعجز الشيخوخة ت مين العم ، إصابات ت مين

 تد مين وممدا فقد  بندوعين الت ميندات تفعيد  حصدر ةند  إال(  الصدح  التد مين العمد ، عن

 صددالحية الددوزراء لمجلدد  وتددر  والوفددا ، والعجددز الشدديخوخة وتدد مين العمدد  إصددابات

 .منها ةي تفعي  اآلن حت  يتم لم حيث مناسبا ، يراه الذي الوقت ف  الت مينات باق  تفعي 

 مدن العمدا  حمايدة مجدا  فد  كبيدر  نفعدة األمومدة وت مين الب الة ت مين تفعي  وسيشك  

 تشدجيع فد  والمساعن  العم  سوق إل  النخو  عل  النساء وتشجيع الخنمة نهاية ةخ ار

 فقدنوا ومن عم  عن الباحثين رب  إمكانيات وزيان  ،النساء تو يف عل  العم  ةصحاب

 فد  البقداء مدن  تقليد  وبالتدال  ،ةقصدر وقدت وف  ةكثر بفعالية المتوفر  بالفر  و ائفهم

 الب الدة بتد مين المدرتب  الن دام ةن المعدروف مدن ةند  كمدا العمد ، عدن العدا لين صفوف

 وت وراتهدا العمد  سدوق حركدة حدو  نقيقدة بياندات قاعدن  عدان  المختصدة للجهدات يوفر

 األخيددرتين السددنتين خددال  المملكددة شددهنت نوقدد العاملددة، بددالقو  المتعلقددة البيانددات وكافددة

 المجتمددع شددرائح تمثدد   واسددعة ق اعددات شددم  التدد مينين مددذين حددو  و نيددة مناقشددات

 العمد  من مدة مدع التعداون تدم كمدا تفعيلهما، ضرور  عل  خاللها من اإلتفاق تم المختلفة

 .لذل  الالزمة النراسات إلجراء خبراء وتكليف الخصو  بهذا النولية

 :والتدرٌب التشغٌل تخدما 5.0
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 تن ديم مامه والخا  العام الق اعين ف  المعنية الجهات مع بالتعاون العم  وزار  تتول 

 المملكدة منا ق ف  لها تابعة منيريات وللوزار  ،بالتشغي  المتعلقة والشؤون العم  سوق

 خددال  تددم حيددث المتاحددة العمدد  بفددر  البدداحثين وربدد  التشددغي  خددنمات تقددنم المختلفددة

 التددنريب مؤسسددة تتددول و باحددث، 3333 تشددغي  1313 العددام مددذا مددن األو  لنصددفا

 متنوعدة مهن عل  التنريب المنا ق، كافة ف  المنتشر  التنريب مراكز خال  من المهن 

 خدال ( 3333) المؤسسة خريج  عنن بلغ حيث عم ، عن والباحثين السوق لحاجة تلبية

 عم  عن الباحثين وتشغي  تنريب عل  تعم  الت  المشاريع من عنن منا و .1332 عام

( ON JOB TRAINING) نفسها العم  مواقع ف  التنريب خا  وبشك  محنن  مهن ف 

 الددو ن  والتشددغي  التددنريب مشدروع ومنهددا التددنريب مددن  انتهداء بعددن فيهددا العمدد  لغايدات

 ينفعد  يالدذ المتدنرب راتدب من% 13 و التنريب كلفة يتحم  والذي العم  لوزار  التابع

 الضمان واشتراكات العم  مكان وإل  من النق  وكلفة التنريب فتر  خال  العم  صاحب

 مجداالت فد  عمد  عدن باحدث( 3333) وتشغي  بتنريب المشروع قام حيث االجتماع ،

  .المعلومات وتكنولوجيا والتمري  المالب  صناعة

( 3) إنشداء بهدنف نتاجيدةاإل الفدروع بمشدروع يسدم  ما تنفيذ ةيضا ً المشروع مذا ويتول 

 عدن باحدث( 1133) تشدغي  بهدنف النائية العاملة القو  تواجن منا ق ف  لمصانع فروع

 سدنوات خمد  لمدن  للمصنع مجانا ً المبن  المشروع يقنم حيث اإلناث، من وخاصة عم 

 الضدمان واشدتراكات المواصدالت وكلفدة شدهرا ً 12 لمدن  العامد  راتدب مدن% 13 وينفع

 والق دداع األرننيددة المسددلحة والقددوات العمدد  وزار  بددين بالتعدداون تددم اكمدد .االجتمدداع 

 ق دداع فدد  والتشددغي  للتددنريب وذلدد  والتددنريب للتشددغي  الو نيددة الشددركة إنشدداء الخددا 

 ويتدول  .عمد  عدن باحدث( 3321) امنهد المسدتفينين عدنن اآلن حت  بلغ حيث اإلنشاءات

 والتشدغي  التدنريب مشاريع نعم لتقن وا المهن  والتعليم والتنريب التشغي  نعم صننوق

 ةلدف 13 بتمويلهدا قدام التد  المشداريع شملت وقن العم  ةصحاب من تمويل  ويتم المختلفة

 صددننوق يتددول  كمدا .ةعدداله إليهدا المشددار المشدداريع مدن المسددتفينين ضدمنهم مددن متدنرب

 العمد ، نعد والعدا لين للفقدراء والمتوسد ة الصدغير  المشداريع تمويد  والتشغي  التنمية

 حيدث ةفدالخفي والصدناعات الحدرف ف  خا  بشك  الذات  والتشغي  الحر العم  لتعزيز

 وفددرت مشددروعا ً( 3322) 1313 عددام مددن األو  للنصددف الممولددة المشدداريع عددنن بلغددت

 . عم  فرصة( 3113)
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 منهجيددة سياسددة ةو واحدن إ ددار يجمعهدا ال ب ندد  والنشدا ات شدداريعالم مدذه علدد  ويالحد 

 وال وميكلد ، و بيعتد  العمد  لسوق المستقبلية الرؤيا ضمن شمول  بشك  منافاأل تحنن

 العمد  سدوق إلد  الجنن بالناخلين يتعلق فيما خاصة ونقيق موحن معلومات  إ ار يرب ها

 العمد  سدوق مدن والخارجدة الناخلة العمالة بحركة يتعلق فيما ةو و ائفهم، فقنوا الذين ةو

 المشداريع مدذه مدن المسدتفينين ةعدنان ةن يالحد  كما بلية،المستق السوق احتياجات وقيا 

 اسددتقرار عددنم إلدد  إضددافة عمدد ، عددن البدداحثين ةعددنان مددع بالمقارنددة متواضددعة تعتبددر

 انتهد  مدن نسدبة ةن العمد  وزار  ةجرتهدا نراسة بينت حيث العم ، فر  ف  المشتغلين

 مدنيريات خال  من يلهمتشغ تم الذين من% 32 بلغ قن العم  من األو  الشهر خال  عمل 

 مدن ةكثدر العمد  ف  منهم استقر من وةن ،1332 عام خال  العم  لوزار  التابعة التشغي 

 العمدد  وسدداعات المتددنن  الراتددب فدد  تتركددز ذلدد  ةسددباب وةن ،% 11 فقدد  بلددغ شددهور 3

 ةرقدام إليهدا ةشدارت التد  العمد  تدر  ةسباب نف  تقريبا وم  العم ، موقع وبعن ال ويلة

 العمد  فر  تالئم عنم إل  يشير مما العم ، تر  ةسباب حو  العامة اإلحصاءات نائر 

 بيئددة بتدوفير العمد  ةصدحاب امتمدام وعدنم عمد ، عدن البداحثين احتياجدات مدع و روفهدا

 إلدد  ذلدد  يعددون وربمددا ،فيهددا واإلسددتقرار بهددا القبددو  علدد  العمددا  تشددجع مناسددبة عمدد 

 سبي  عل  ومنها ،المشاريع مذه تستهنفها ت ال الق اعات بع  تواجهها الت  الصعوبات

 تسويق فر  من تقل  قوية خارجية لمنافسة يتعر  الذي المالب  صناعة ق اع المثا 

 يتسدم يذالد الزراعدة وق داع ل ، الحكومة وفرتها الت  واإلعفاءات الحوافز رغم منتجات 

 زراعيددةال المواسددم مصدداعب مواجهددة علدد  قنرتدد  وعددنم مشدداريع  ملكيددة حجددم بصددغر

 العمدد  ب ددروف تقبد  التدد  الوافدن  العمالددة السددتخنام يضد ره ممددا اإلنتداج كلفددة وارتفداع

 . األرننية العمالة من ةق  وةجور الصعبة

 المتدوفر  العمد  فدر  تدالؤم عدنم ةممهدا من التشومات من عنن من العم  سوق ويعان 

 مدن% 11 جدامعيونال يشدك  حدين فف  ،المهن  التنريب ومخرجات التعليم مخرجات مع

 مدن% 3182 إلد  لتصد  كبيدر بشدك  اإلنداث بدين النسدبة مذه وترتفع) المتع لين مجموع

 المهدن فد  كاندت مثال 1332 لعام المستحنثة الفر  من% 11 فنن ،(المتع الت اإلناث

 زالدت مدا بينمدا والباعدة، الخدنمات مهدن نحو التوج  نسب كبير بشك  زانت كما األولية،

 امعدداتالج ةعددنان إزنيددان مددع خاصددة مضدد رن  زيددان  فدد  الجددامعيين الخددريجين ةعددنان

 العمدد  فددر  فدد  حددانا تراجعددا العمدد  سددوق يشددهن كمددا وانتشددارما، والخاصددة الرسددمية
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 المشدداريع وتشددجيع لزيددان  الحثيثددة المسدداع  مددن الددرغم علدد  الحددرف فدد  المسددتحنثة

  .ةخاص حرفية مهارات عل  الغالب ف  تقوم الت  واألسرية الصغير 

 عمد  عدن العدا لين مجمدوع مدن%  3282 إلد  لتصد  الشدباب بدين الب الدة نسب وترتفع

 العددا لين مجمددوع مددن العمدد  لهددم يسددبق لددم مددن نسددبة وتبلددغ ،سددنة 13-13 العمريددة للفئددة

 ويوجددب المهندد ، والتوجيدد  اإلرشددان اتخددنم فعاليددة عددنم علدد  يددن  الددذي األمددر ،31%

 ت ميد  ببدرام  العمد  سدوق إلد  الجدنن الدناخلين رب و المهن  التعليم نسب زيان ل السع 

 الجنيدن  العمد  قدو  إعدنان تضدمن الخا  الق اع مع بالتعاون لها التحضير يتم ومتابعة

 بحيدث العمد  و دروف رو شد تحسدين وتضدمن الفعليدة، السدوق حاجدة مع ميتالئ إعنانا

    .العم  ف  اإلستقرار عل  وتساعن للعمالة وجاذبة مقبولة تكون

 المسدتو  علد  منروسدة جذريدة حلدو  نون مكانها تراوح وغيرما القضايا مذه زالت ما

 إعدنان ذلد  ومن الخصو  بهذا تمت الت  المحاوالت رغم العم  ق اعات لكافة الشام 

 .النوليدة العمد  من مدة مدع بالتعداون المعنيدة الجهدات بمشداركة للتشغي  الو نية اسةالسي

 والتعلدديم والتددنريب التشددغي  مجلدد  قددانون روصددن 1332 عددام فدد  وتحنيددنا ً ذلدد  وقبدد 

 بالتشدغي  المعنيدة الجهدات كافدة تحتهدا تعمد  م لدة إيجدان إل  يهنف الذي والتقن  المهن 

 ومد  ،واضدحة عمد  ومنهجيدة محدنن  و نية إستراتيجية وفق والتقن  المهن  والتنريب

 .العم  سوق ف  ةثر ذات بنتائ  اآلن حت  ت ت لم ونجه
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 0 رقم ملحق

  األردنً العمل قانون فً الخدمة بإنهاء المتعلقة األحكام

 00 المادة

 :  التالية الحاالت من ةي ف  العم  عقن ينته 

 . إنهائ  عل  ال رفان اتفق إذا.  ة

 . نفس  العم  انته  ةو العم  عقن من  انتهت إذا. ب

 . ال ب  المرجع عن صانر  ب  بتقرير ذل  وثبت العم  عن عجز ةو مر  ةقعنه ةو العام  توف  إذا. ج

 عل  ال رفان اتفق إذا إال االجتماع  الضمان قانون ف  علي  المنصو  الشيخوخة تقاعن سن العام  بلغ إذا. ن
 .ذل  غير

 03 المادة

  برغبت خ يا ً اآلخر ال رف إشعار علي  فيترتب المن  المحنن غير العم  عقن إنهاء ف  ال رفين احن رغب إذا.  ة
 . ال رفين بموافقة إال اإلشعار سحب يجوز وال األق  عل  واحن شهر قب  العقن إنهاء ف 

 . الخنمة من  من اإلشعار من  وتعتبر اإلشعار من   وا  المفعو  ساري العم  عقن يبق . ب

 األيام ف  إال يشغل  ةن ول  منت  خال  العم  من العام  يعف  ةن فل  العم  صاحب  رف من اإلشعار كان إذا. ج
 . األحوا  مذه جميع ف  اإلشعار من  عن ةجره العام  ويستحق منها األخير  السبعة

 ترك  فتر  عن ةجرا يستحق فال اإلشعار من  انقضاء قب  العم  وتر  العام   رف من اإلشعار كان إذا.  ن
 .عنها ةجره يعان  بما الفتر  تل  عن العم  صاحب تعوي  وعلي  العم 

 04 المادة

 السباب بحق  ت نيب  اجراء اي اتخاذ او العام  فص  يجوز ال القانون مذا من( 11) المان  ف  ورن ما مراعا  مع
 القانون مذا احكام بت بيق والمتعلقة المختصة الجهات ال  العام  بها تقنم الت  والم البات بالشكاو  تتص 
 .علي 

 05 المادة

 تعسفيا كان الفص  ةن فصل  تاريخ من يوما ستين خال  العام  ةقامها نعو  ف  المختصة للمحكمة تبين إذا

 بنفع ةو األصل  عمل  إل  العام  بنعان  العم  صاحب إل  ةمر إصنار لها جاز القانون مذا ألحكام ومخالفا

 اجر عن يق  ال ةنن  وبحن العام  خنمة سنوات من سنة ك  عن الشهر نصف اجر مقناره يعان  ل  تعوي 
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 مذا من( 11)و( 11) المانتين ف  عليها المنصو  األخر  واستحقاقات  اإلشعار بن  إل  باإلضافة نشهري

ً.العام  تقاضاه اجر آخر ةسا  عل  التعوي  يحتسب ان عل  القانون

 06 المادة

 المان  ف  ن الوار األسباب ألحن العام  ةنهاه ةو منت  انتهاء قب  المن  محنن العم  عقن العم  صاحب ةنه  إذا.  ة
 األجور يستحق كما العقن عليها ين  الت  والمزايا الحقوق جميع استيفاء للعام  يحق القانون مذا من( 12)

 مذا من( 12) المان  بموجب فصال ً العم  عقن إنهاء يكن لم ما العقن من المتبقية المن  انتهاء حت  تستحق الت 
 .القانون

 مذا من( 12) المان  ف  عليها المنصو  الحاالت غير ف  العام  عن صانرا ً المن  محنن العقن إنهاء كان إذا. ب
 المحكمة إل  تقنيره يعون وضرر ع   من اإلنهاء مذا عن ينشا بما م البت  العم  لصاحب جاز القانون

 من المتبقية المن  من شهر ك  عن شهر نصف اجر العام  عل  ب  يحكم ما مبلغ يتجاوز ال ةن عل  المختصة
 .العقن

 07 المادة

 الي  اشعار توجي  او العام  خنمة انهاء العم  لصاحب يجوز ال المان  مذه من( ب) الفقر  احكام مراعا  مع.  ة
 : التالية الحاالت من اي ف  خنمت  النهاء

 .االمومة اجاز  خال  او حملها من السان  الشهر من ابتناء الحام  العاملة المرا . 1   

 .الخنمة بتل  قيام  اثناء ف  االحتيا ية الخنمة او العلم بخنمة المكلف العام . 1   

 او الح  او العمالية الثقافة الغرا  ل  الممنوحة االجاز  او المرضية او السنوية اجازت  اثناء ف  العام . 1
 جامعة او ليةك او بمعهن لاللتحاق او النقاب  للعم  للتفر  ال رفين بين عليها المتفق اجازت  اثناء ف 

 . بها معترف

 آخر عم  صاحب لن  العام  استخنم اذا المان  مذه من( ة) الفقر  احكام من ح  ف  العم  صاحب يصبح. ب
 .الفقر  تل  ف  عليها المنصو  المنن من اي خال 

 08 المادة

 :التالية الحاالت من ةي ف  وذل  إشعار نون العام  فص  العم  لصاحب

 او لنفس  المنفعة جلب بقصن مزور  وثائق ةو شهانات قنم ةو غيره موية ةو شخصية عام ال انتح  إذا.  ة
 . بغيره اإلضرار

 . العم  عقن بموجب علي  المترتبة بااللتزامات بالوفاء العام  يقم لم إذا. ب
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 او جهةال العم  صاحب يبلغ ةن بشر  العم  لصاحب جسيمة مانية خسار  عن  نشا خ ا العام  ارتكب إذا. ج
 . بوقوع  علم  وقت من ةيام خمسة خال  بالحانث المختصة الجهات

 . مرتين كتابة إنذاره رغم والعما  العم  سالمة شرو  ذل  ف  بما للمؤسسة الناخل  الن ام العام  خالف إذا. ن

 ةيام عشر  من ةكثر ةو الواحن  السنة خال  متق عة يوما ً عشرين من ةكثر مشروع سبب نون العام  تغيب إذا. مـ
 الصحف إحن  ف  وينشر عنوان  عل  المسج  بالبرين يرس  كتاب  إنذار الفص  يسبق ةن عل  متتالية
 . واحن  مر  المحلية اليومية

 . بالعم  الخاصة األسرار العام  ةفش  إذا. و

 . العامة خالقواأل بالشرف ماسة بجنحة ةو بجناية الق عية النرجة اكتسب قضائ  بحكم العام  ةنين إذا. ز

 عمال ً ارتكب ةو عقل  مؤثر ةو مخنر  مان  من تعا اه بما مت ثرا ةو بّين سكر حالة ف  العم  ةثناء وجن إذا. ح
 . العم  مكان ف  العامة باآلناب مخال ً

 آخر شخ  ةي عل  ةو عام  ةي او رؤسائ  احن ةو المسؤو  المنير ةو العم  صاحب عل  العام  اعتن  إذا.  
 .التحقير ةو بالضرب وذل  بسبب  ةو العم  ةثناء

 09 المادة

 من ل  يترتب وما الخنمة انتهاء عن القانونية بحقوق  احتفا   مع إشعار نون العم  يتر  ةن للعام  يحق.  ة
 : التالية الحاالت من ةي ف  وذل  وضرر ع   تعويضات

 عقن بمقتض  في  استخنام  عل  اتفق الذي لعم ا عن بينا ً اختالفا ً نوع  ف  يختلف عم  ف  استخنام . 1
 .  القانون مذا من( 13) المان  ةحكام ذل  ف  تراع  ةن عل  العم 

 .ذل  جواز عل  العقن ف  ن  إذا إال النائم إقامت  مح  تغيير إل  تنعو بصور  استخنام . 1

 .ي ف استخنام  عل  اتفق الذي العم  من ةنن  نرجة ف  آخر عم  إل  نقل . 1

 .القانون مذا من( 13) المان  ةحكام تراع  ةن عل  ةجره، تخفي . 3

 .صحت  تهنين شان  من العم  ف  استمراره ةن  ب  مرجع عن صانر  ب  بتقرير ثبت إذا. 3

 ب ي ةو التحقير ةو بالضرب وذل  بسبب  ةو العم  ةثناء ف  علي  يمثل  من او العم  صاحب اعتن  إذا. 3
 . المفعو  النافذ  التشريعات ةحكام بموجب علي  المعاقب الجنس  عتناءاال ةشكا  من شك 

 ان شري ة بمقتضاه صانر ن ام ةي ةو القانون مذا ةحكام من حكم ةي تنفيذ عن العم  صاحب تخلف إذا. 3
 . األحكام بتل  التقين في  ت لب الوزار  ف  مختصة جهة من إشعارا تلق  قن يكون
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 ةشكا  من شك  ةي بممارسة ةو بالضرب يمثل  من او العم  صاحب من اعتناء وعوق للوزير تبين إذا. ب
 يراما الت  للمن  المؤسسة إغالق يقرر ةن فل  ، لني  المستخنمين العاملين عل  الجنس  االعتناء
  . المفعو  نافذ  ةخر  تشريعات ةي ةحكام مراعا  مع ،وذل مناسبة

 30 المادة

 ةو بآخر إنتاج ن ام استبنا  ةو العم  حجم تقلي  الفنية ةو االقتصانية العم  حبصا  روف اقتضت إذا.  ة
 ، بعضها ةو كلها تعليقها ةو المن  محنون  غير عم  عقون إنهاء علي  يترتب قن مما العم  عن نهائيا التوقف
 .  و الخص بهذا إجراء ةي اتخاذ قب  بذل  المبرر  باألسباب معززا خ يا الوزير تبليغ فعلي 

 توصياتها وتقنيم العم  صاحب إجراءات سالمة من للتحقق الثالثة اإلنتاج ة راف من لجنة الوزير يشك . ب
 .  التبليغ تقنيم تاريخ من يوما عشر خمسة تتجاوز ال من  خال  الوزير إل  بش نها

 صاحب إجراءات ل ع بالموافقة رفعها تاريخ من ةيام سبعة خال  ، التوصية بشان قراره الوزير يصنر. ج
 .  فيها الن ر ةعان  ةو العم 

 من ةيام عشر  خال  يتقنم ةن المان  مذه من( ج) الفقر  بمقتض  يصنر الذي الوزير قرار من متضرر ألي.  ن
 وتصنر تنقيقا ال عن ف  تن ر الت  المختصة االستئناف محكمة لن  في  بال عن القرار مذا تبليغ  تاريخ
 .  المحكمة قلم ف  ال عن تسجي  تاريخ من شهر ةقصاما من  ف  في  قرارما

 تاريخ من سنة خال  العم  إل  بالعون  المان  مذه من( ب ، ة) للفقر  وفقا ً خنماتهم ةنهيت الذين العما  يتمتع. مـ
 . العم  صاحب لن  استخنامهم وةمكن  بيعت  إل  العم  عان إذا العم  تركهم

 بحقوق  احتفا   مع إشعار نون العم  يتر  ان المان  مذه من( ة) للفقر  وفقا ً مل ع عقن علق الذي للعام  يحق. و
  .الخنمة انتهاء عن القانونية

 30 المادة

 الحصو  األسباب من سبب ألي خنمات  وتنته  االجتماع  الضمان قانون ألحكام الخاضع غير للعام  يحق
 نسبية مكاف   السنة كسور عن ويع   الفعلية خنمت  من سنة  ك عن شهر اجر بمعن  الخنمة نهاية مكاف   عل 

 عل  يحسب بعض  ةو كل  األجر كان إذا ةما استخنام  من  خال  تقاضاه اجر آخر ةسا  عل  المكاف   وتحتسب
 عشر االثن  خال  فعال ً العام  تقاضاه لما الشهري المتوس  المكاف   لحساب فيعتمن الق عة ةو العمولة ةسا 
 الت  الفواص  وتعتبر خنمت  لمجموع الشهري فالمتوس  الحن مذا خنمت  تبلغ لم وإذا خنمت  النتهاء السابقة ا ًشهر
 .المكاف   حساب عنن متصلة استخنام من  ك نها يوما ستين عل  منها ةي يزين وال وآخر عم  بين تقع

 35 المادة

 الم لوب بالعم  للقيام وإمكانات  كفاءت  من حققللت وذل  التجربة قين عام  ةي استخنام العم  لصاحب.  ة
 قين العام  اجر يق  ال وان ةشهر ثالثة عل  الحاالت من حالة ةي ف  التجربة من  تزين ال ةن ذل  ف  ويشتر 
 . لألجور المقرر األنن  الحن عن التجربة
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 . التجربة من  خال  مكاف   ةو إشعار نون التجربة تحت العام  استخنام إنهاء العم  لصاحب يحق. ب

 من  وتحسب محنون  غير ولمن  عم  عقن العقن اعتبر التجربة من  انتهاء بعن عمل  ف  العام  استمر إذا. ج
 .العم  صاحب لن  العام  خنمة من  ضمن التجربة

 037 المادة

 باستثناء لفرنيةا العم  نزاعات عن الناشئة النعاو  ف  ، مستعجلة بصفة ، بالن ر الصلح محكمة تخت .   ة
 يتم ان عل  ، القانون مذا ةحكام بمقتض  لألجور سل ة فيها المشك  المنا ق ف  باألجور المتعلقة النعاو 
 .  للمحكمة ورونما تاريخ من ةشهر ثالثة خال  فيها الفص 

 تاريخ من ةيام عشر  خال  المان  مذه من( ة) الفقر  ةحكام بمقتض  يصنر الذي المحكمة قرار يست نف. ب
 ف  تفص  ةن المحكمة عل  ويترتب الوجام  بمثابة كان إذا تبليغ  تاريخ ومن وجاميا ً كان إذا تفهيم 

 . نيوانها إل  ورونه تاريخ من يوما ً ثالثين خال  االستئناف

 الصانر  القرارات تنفيذ رسوم ذل  ف  بما الرسوم جميع من الصلح محكمة إل  تقنم الت  النعاو  تعف . 1. ج
 .عنها

 نعو  ةي عل  ةو إسقا ها بعن مر  من ألكثر النعو  تجنين حا  ف  الفقر  مذه من( 1) البنن ةحكام تسري ال. 1
 .ذاتها العمالية بالحقوق للم البة العام  يقيمها ةخر 

 038 المادة

 بمقتضاه صانر  يماتتعل ةو ن ام ةي ةو القانون مذا ألحكام خالفا ً ارتكبت مخالفة ةي بشان نعو  ا  تسمع ال.  ة
 . في  ارتكبت الذي التاريخ من واحن شهر خال  النعو  ترفع لم ما

 مهما اإلضافية العم  ساعات ةجور ذل  ف  بما القانون مذا يرتبها حقوق ب ي للم البة نعو  ةي تسمع ال. ب
 .واألجور الحقوق بتل  الم البة سبب نشوء عل  سنتين مرور بعن منشؤما او مصنرما كان
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 0 رقم ملحق

 الدولٌة العمل معاٌٌر

 العمل صاحب من بمبادرة االستخدام انهاء اتفاقٌة/ 058 رقم االتفاقٌة

 النولية، العم  لمن مة العام المؤتمر ان

 1 ف  والستين الثامنة نورت  عقن حيث جنيف، ف  االجتماع ال  النول  العم  مكتب انار  مجل  نعاه وقن
 1221 يوني / حزيران

 1231 االستخنام، انهاء توصية ف  الوارن  القائمة النولية المعايير إل  يشير إذ و

 كثير وممارسات قوانين ف  ،1231 االستخنام، انهاء توصية اعتمان منذ مامة ت ورات حنثت ةن  ال  يشير وإذ 
 من جعلت الت ورات مذه ةن ير  وإذ التوصية، تل  تناولتها الت  بالمسائ  يتعلق فيما األعضاء النو  من

 ف   هرت الت  الخ ير  المشاك  ال  بالن ر وخاصة الموضوع، مذا بش ن جنين  نولية معايير اعتمان المناسب
 بلنان ف  األخير  السنوات مذه  رةت الت  التكنولوجية والتحوالت االقتصانية للصعوبات نتيجة المجا  مذا

 .عنين 

 البنن موضوع ومو العم ، صاحب من بمبانر  االستخنام بانهاء المتعلقة حاتالمقتر بع  اعتمان قرر وإذ
 .النور  مذه ةعما  جنو  ف  الخام 

  نولية، اتفاقية شك  المقترحات مذه ت خذ ةن قرر وإذ

 لت ا التالية االتفاقية وةلف، وتسعمائة وثمانين اثنين عام يوني / حزيران من والعشرين الثان  اليوم مذا ف  يعتمن
 1221 االستخنام انهاء اتفاقية ستسم 

 والتعارٌف والنطاق التنفٌذ طرائق – األول الجزء

 0 المــــــادة

 ةو جماعية، اتفاقات  ريق عن تنفذ لم ما وذل  الو نية، اللوائح ةو القوانين  ريق عن االتفاقية مذه ةحكام تنفذ
 .الو نية الممارسات مع يتفق خرآ  ريق ةي عن ةو قضائية، ةحكام ةو تحكيمية، قرارات

 0 المــــــادة

 .المستخنمين األشخا  جميع وعل  االقتصاني النشا  فروع جميع عل  االتفاقية مذه تن بق -1

 من التالية الفئات بعضها ةو االتفاقية مذه ةحكام ك  ان باق من تستثن  ةن العضو للنولة يجوز -1
 :المستخنمين
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 .محنن  لمهمة ةو محنن  لمن  عم  عقون موجبب يستخنمون الذين العما ( ا) 

 مقنما ً محنن  المن  مذه تكون ةن عل  لالستخنام، مؤملة من  ةو اختبار من  يقضون الذين العما ( ب)
 ومعقولة

 .قصير  لمن  عرض  ةسا  عل  يستخنمون الذين العما ( ج)

 عن الناشئة الحماية تجنب منها الغر  يكون محنن ةج  ذات عقون ال  اللجوء ضن كافية ضمانات توفر -1
 .االتفاقية مذه

 من مات مع التشاور بعن البلن، ف  المخت  الجهاز ةو المختصة السل ة تتخذ ةن االقتضاء عنن يجوز -3
 من ةو االتفاقية مذه ان باق من بها تستثن  تنابير وجنت ان المعنية، العما  ومن مات العم  ةصحاب
 تؤمن خاصة لترتيبات استخنامها وشرو  ةحكام تخضع ستخنمينالم العما  من فئات ةحكامها بع 
 .االتفاقية مذه تكفلها الت  لتل  األق  عل  معانلة حماية مجموعها ف  لهم،

 من مات مع التشاور بعن البلن ف  المخت  الجهاز ةو المختصة السل ة تتخذ ةن االقتضاء عنن يجوز -3
 من ةو االتفاقية، مذه ان باق من بها تستثن  تنابير ت،وجن ان المعنية، العما  ومن مات العم  ةصحاب
 مراعا  مع مامة، خاصة مشاك  بش نها تنش  المستخنمين من ةخر  محنون  فئات ةحكامها بع 

 . بيعتها ةو تستخنمهم الت  المؤسسة حجم ةو المعنيين العما  الستخنام الخاصة الشرو 

 بتقنيم  تلتزم الذي االتفاقية مذه ت بيق عن األو  قريرالت ف  االتفاقية مذه تصنق عضو نولة ك  تحنن -3
 مذه من 3 و 3 للفقرتين وفقا تستثنيها قن الت  الفئات النولية، العم  من مة نستور من 11 المانه بموجب
 الفئات تجاه وممارستها قانونها وضع الالحقة التقارير ف  وتبين االستثناء مذا ةسباب بيان مع المان 

 .الفئات بهذه يتعلق فيما لالتفاقية تنفيذ من تعتزم  ما ةو تنفيذما الي  وص  ما ومن  المستثنا ،

  3 المــــــــــــــادة

 .العم  صاحب من بمبانر  االستخنام انهاء" االستخنام انهاء" و" التسريح" تعبيرا يعن  االتفاقية مذه مفهوم ف 

 االنطباق عامة معاٌٌر – الثانً الجزء

 االستخــــــدام انهاء تبرٌر -ألف سمالق

 4 المـــــــــادة

 ال  يستنن ةو بسلوك ، ةو العام  بمقنر  يرتب  االنهاء لهذا صحيح سبب يوجن لم ما عام  استخنام ينه  ال
 .المرفق ةو المنش   ةو المؤسسة تشغي  مقتضيات

 5 المــــــــــــادة

 : وخاصة للتسريح، حةصحي ةسبابا ً التالية األسباب تشك  ال
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 ةثناء العم  صاحب بموافقة ةو العم  ساعات خارج نقابية ةنش ة ف  المشاركة ةو النقاب  االنتساب -أ 
 .العم  ساعات

 .ممارستها سبق ةو الصفة مذه ممارسة ةو للعما  ممث  صفة عل  الحصو  إل  السع  -ة 

 اللوائح، ةو بالقوانين إخال  من ت لما ً عم ، صاحب ضن نعو  إقامة ف  المشاركة ةو الشكو  رفع -ط 
 .المختصة اإلنارية السل ات إل   عن تقنيم ةو

 ةو النين، ةو الحم ، ةو العائلية، المسؤوليات ةو االجتماعية، الحالة ةو الجن ، ةو اللون، ةو العنصر، -د 
 .االجتماع  األص  ةو القوم ، النسب ةو السياس ، الرةي

 .الوضع إجاز  ةثناء العم  عن التغيب -ِ 

 6 المـــــــــــادة

 .االستخنام إلنهاء صحيحا ً سببا حانث ةو مر  بسبب العم  عن المؤقت التغيب يشك  ال -1

 ةحكام ت بيق عل  الممكنة والقيون  بية شهان  استلزام ومن  العم  عن تغيبا ً يشك  ما تعريف يحنن -1
 .االتفاقية مذه من 1 المان  ف  المذكور  التنفيذ ل رائق وفقا ً المان ، مذه من 1 الفقر 

 التسرٌح وقت أو قبل إتباعها الواجب اإلجراءات – باء القسم

 7 المـــــــــــادة

 االنعاءات ضن نفس  عن النفاع فرصة ل  تتاح ةن قب  ةنائ  ةو بسلوك  ترتب  ألسباب عام  استخنام ينه  ال
 .للعام  الفرصة مذه إتاحة العم  صاحب من ينت ر ةن معقوال ً يكن لم ما إلي ، الموجهة

 التسرٌح فً الطعن إجراء – جٌم القسم

 8 المـــــــــــادة

 ك ن محاين ، ميئة ةمام اإلنهاء مذا ف  ي عن ةن مبرر نون ةنه  قن استخنام  ةن ير  عام  ألي يحق -1
 .محّكم ةو تحكيم لجنة ةو عمالية، محكمة ةو قضائية، جهة تكون

 المان  مذه من 1 الفقر  ان باق يغير ةن المختصة السل ة من بترخي  ماالستخنا إنهاء يتم عننما يجوز -1
 .الو نية والممارسات القوانين مع يتفق بما

 مهلة غضون ف  ذل  يفع  لم ما التسريح ضن ال عن ف  حق  استعما  عن متنازال ً العام  اعتبار يجوز -1
 .استخنام  إنهاء بعن معقولة

 9 المـــــــــــــــادة
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 التسريح لتبرير المقنمة األسباب ف  الن ر سل ة االتفاقية مذه من 2 المان  ف  المذكور  لهيئاتا تخو  -1
 . االستخنام إنهاء يبرر ما منا  كان إذا ما وتقرير للحالة، المالبسة األخر  ال روف وف 

 تن  نة ينبغ  االستخنام، إلنهاء صحيح سبب وجون عنم إثبات مسؤولية وحنه العام  يتحم  ال حت  -1
 :كلتيهما عل  ةو اإلمكانيتين إحن  عل  االتفاقية مذه من 1 المان  ف  المذكور  التنفيذ  رائق

 صاحب عل  3 المان  ف  لتعريف  وفقا ً االستخنام إلنهاء صحيح سبب وجون إثبات مسؤولية تقع ةن   -أ 
 .العم 

 سبب بش ن نتيجة إل   الوصو سل ة االتفاقية مذه من 2 المان  ف  المذكور  الهيئات تخو  ةن -ة 
 والممارسات القوانين ف  عليها المنصو  لإلجراءات وفقا ً ال رفان يقنمها ةنلة عل  بناء اإلنهاء
 .الو نية

 الهيئات تخو  المرفق، ةو المنش   ةو المؤسسة تشغي  مقتضيات إل  ةسباب  تعز  الذي التسريح حالة ف  -1
 األسباب، لهذه حقيقة حنث قن التسريح كان إذا ما تقرير ةسل  االتفاقية مذه من 2 المان  ف  المذكور 

 لتبرير كافية األسباب مذه كانت إذا ما تقرير سل ة من الهيئات مذه تخول  ما من  تحنين يكون ةن عل 
 .االتفاقية مذه من 1 المان  ف  المذكور  التنفيذ ب رائق التسريح ذل 

 02 المـــــــــــــادة

 تكن لم وإذا مبرر، نون وقع قن التسريح ةن إل  االتفاقية مذه من 2 المان  ف  لمذكور ا الهيئات خلصت إذا
 ممكن غير عمل  إل  العام  بنعان  االقتراح ةو األمر ةو/ و التسريح ب الن إعالن ةن وجنت إذا ةو مفوضة،

 المساعن  من آخر شك  ةي ةو مناسب تعوي  بنفع األمر سل ة تخو  فننها الو نية، والممارسات للقوانين وفقا ً
 .مناسبا ً يعتبر

 األخطار مدة – دال القسم

 00 المــــــــــــادة

 ارتكاب  يثبت لم ما عنها، بنال ً تعوي  ف  ةو معقولة إخ ار فتر  ف  الحق استخنام  سينه  الذي للعام  يكون
 العام  مذا استخنام ف  تمراراالس العم  صاحب من ي لب ةن مع  المعقو  من يكون ال خ   ةي جسيما ، خ  
 .اإلخ ار فتر  خال 

 الدخل لحماٌة األخر  واألشكال االستخدام إنهاء تعوٌض -هاء القسم

 00 المــــــــــــادة

 : الحق الو نية، والممارسات للقوانين ووفقا ً مسّرح، عام  ألي يكون -1
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 ةسا  عل  ةخر ، ةمور بين رما،مقنا يحنن مثيلة ةخر  إعانات ةو االستخنام إنهاء عن تعوي  ف  -أ 
 اشتراكات تمولِّ  صننوق ةو العم  صاحب مباشر  وينفعها األجر، ومستو  الخنمة من   و 

 .العم  ةصحاب

 االجتماع ، للضمان األخر  األشكا  ةو العا لين مساعنات ةو الب الة ضن الت مين من إعانات ف  ةو -ة 
 مذه ف  الحق تع   الت  المعتان  الشرو   تستوف ةن عل  العجز، ةو الشيخوخة إعانات مث 

 .اإلعانات

 .واإلعانات التعويضات مذه من مركبة قيمة ةو -ط 

 العا لين مساعنات من ةو الب الة ضن الت مين من لإلفان  الم لوبة الشرو  يستوف لم الذي للعام  يكون ال -1
 الفقر  من( ة) الفرعية الفقر  ف  هاإلي المشار اإلعانات ف  ةو التعويضات ف  الحق الن اق عام ن ام    ف 
 .1 الفقر  من( ب) الفرعية الفقر  بموجب ب الة إعانة يتلق  ال ةن  لمجرن المان  مذه من 1

 ةو التعويضات ف  الحق سقو  عل  االتفاقية مذه من 1 المان  ف  إليها المشار التنفيذ  رائق تن  ةن يجوز -1
 لالستخنام إنهاء حنوث حالة ف  المان ، مذه من 1 الفقر  من( ة) الفرعية الفقر  ف  المذكور  اإلعانات
 .جسيم خ   بسبب

 مثٌلة أو تنظٌمٌة أو تكنولوجٌة أو اقتصادٌة ألسباب االستخدام بإنهاء تتعلق تكمٌلٌة أحكام -الثالث الجزء

 العمال ممثلً استشارة – ألف القسم

 03 المــــــــــــــادة

 ةو تكنولوج  ةو اقتصاني  ابع ذات ألسباب استخنام إنهاء بعمليات القيام ويين الذي العم  صاحب عل  -1
 :مثي  ةو تن يم 

 ةسباب عن وخاصة بذل ، المتصلة بالمعلومات المناسب الوقت ف  المعنيين العما  ممثل  يزون ةن -أ 
 الت  ر والفت استخنامهم، ينه  ةن يرجح الذين العما  وفئات وعنن سيجري، الذي االستخنام إنهاء

 .ذل  ةثناءما سيجري

 الستشارتهم فرصة يمكن ما وب سرع الو نية والممارسات للقوانين وفقا ً العما ، لممثل  يتيح ةن -ة 
 والتنابير ممكن، حن ةنن  إل  التسريح حاالت تخفي  ةو لتجنب اتخاذما ينبغ  الت  التنابير بش ن

 .لهم بنيلة ةعما  إيجان وخاصة المعنيين، العما  عل  تسريح ألي الضار  اآلثار لتخفيف الالزمة

 عل  المان  مذه من 1 الفقر  ان باق تقصر ةن االتفاقية مذه من 1 المان  ف  المذكور  التنفيذ ل رائق يمكن -1
 القو  من محنن  مئوية نسبة ةو محننا ً عننا ً استخنامهم إنهاء يعتزم الذين العما  فيها يمث  الت  الحاالت
 .األق  عل  العاملة

 ف  الصفة بهذه لهم المعترف العما  ممثل "  المعنيين العما  ممثل "  تعبير يعن  المان ، مذه مفهوم ف  -1
 1231 العما ، بممثل  المتعلقة لالتفاقية وفقا ً الو نية، الممارسات ةو القوانين
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 المختصة السلطة إخطار -باء القسم

 04 المــــــــــــادة

 ةو تكنولوج  ةو اقتصاني  ابع ذات ألسباب عما  استخنام إنهاء ف  ريفك الذي العم  صاحب يقوم -1
 مع يمكن، ما ب سرع بذل  المختصة السل ة بنخ ار الو نية، والممارسات للقوانين وفقا ً مثي  ةو تن يم 
 العما  وفئات وةعنان التسريحات، ب سباب كتاب  بيان ذل  ف  بما الالزمة، المعلومات جميع إع ائها
 .خاللها االستخنام إنهاء تنفيذ يزمع الت  والمن  لها، تتعر س الت 

 فيها يمث  الت  الحاالت عل  المان  مذه من 1 الفقر  ان باق الو نية اللوائح ةو القوانين تقصر ةن يجوز -1
 .األق  عل  العاملة القو  من محنن  نسبة ةو محننا ً عننا ً استخنامهم إنهاء يزمع الذين العما 

 تنفيذ قب  المان  مذه من 1 الفقر  ف  إليها المشار التسريح بحاالت المختصة السل ة العم  صاحب يخ ر -1
 .الو نية اللوائح ةو القوانين تقرره ةنن  حن لها بمن  االستخنام إنهاء
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 العمل صاحب من بمبادرة االستخدام إنهاء توصٌة/ 066 رقم التوصٌة

 نولية،ال العم  لمن مة العام المؤتمر إن

 1 ف  والستين الثامنة نورت  عقن حيث جنيف، ف  االجتماع إل  النول  العم  مكتب إنار  مجل  نعاه وقن
 1221يوني / حزيران

 البنن موضوع ومو العم ، صاحب من بمبانر  االستخنام بننهاء المتعلقة المقترحات بع  اعتمان قرر وإذ
 .النور  مذه ةعما  جنو  ف  الخام 

 ..1221 العم  صاحب من بمبانر  االستخنام إنهاء اتفاقية تكم  توصية شك  المقترحات مذه ت خذ نة قرر وإذ

 الت  التالية التوصية وةلف، وتسعمائة وثمانين اثنين عام يوني / حزيران من والعشرين الثان  اليوم مذا ف  يعتمن
 1221االستخنام إنهاء توصية ستسم 

 والتعارٌف قوالنطا التنفٌذ طرائق – أوالا 

 لوائح ةو الجماعية، االتفاقات ةو الو نية، اللوائح ةو القوانين  ريق عن التوصية مذه ةحكام ت بيق يجوز -1
 الو نية، الممارسات مع تتفق ةخر   ريقة ب ي ةو القضائية، األحكام ةو التحكيم، قرارات ةو المؤسسات،

 .الو نية لل روف مالئمة وتكون

 .المستخنمين األشخا  جميع وعل  االقتصاني النشا  فروع جميع عل  ةالتوصي مذه تن بق( 1) -1

 من التالية الفئات بعضها ةو التوصية مذه ةحكام ك  ان باق ن اق من تستثن  ةن العضو للنولة يجوز( 1)      
 :المستخنمين

 .محنن  لمهمة ةو محنن  لمن  عم  عقون بموجب يستخنمون الذين العما  -أ 

 محنن  المن  مذه تكون ةن عل  لالستخنام، مؤملة من  ةو اختبار من  ضونيق الذين العما  -ة 
 .معقولة تكون وةن مسبقا ً

 .قصير  لمن  عرض  ةسا  عل  يستخنمون الذين العما  -ط 

 التشاور وبعن البلن ف  المخت  الجهاز خال  من ةو المختصة السل ة تتخذ ةن االقتضاء عنن يجوز (1)
 مذه ان باق من بها تستثن  تنابير وجنت، إن المعنية، العما  تومن ما العم  ةصحاب من مات مع

 خاصة لترتيبات استخنامها وشرو  ةحكام تخضع المستخنمين من فئات ةحكامها بع  من ةو التوصية
 .التوصية مذه تكفلها الت  لتل  األق  عل  معانلة حماية مجموعها ف  لها، تؤّمن

 من مات مع التشاور بعن البلن ف  المخت  الجهاز ةو مختصةال السل ة تتخذ ةن االقتضاء عنن يجوز (3)
 من ةو التوصية مذه ان باق من بها تستثن  تنابير وجنت إن المعنية، العما  ومن مات العم  ةصحاب
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 الشرو  مراعا  مع مامة، خاصة مشاك  بش نها تنش  المستخنمين من محنون  ةخر  فئات ةحكامها بع 
 . بيعتها ةو تستخنمهم الت  المؤسسة حجم ةو المعنيين العما  الستخنام الخاصة

 تجنب منها الغر  يكون محنن ةج  ذات عم  عقون إل  اللجوء ضن كافية ضمانات توفير ينبغ ( 1) -1
 .التوصية مذه وعن 1221 االستخنام إنهاء اتفاقية عن الناشئة الحماية

 :التالية الضمانات من ةكثر ةو واحن  عل  مثال الن  يجوز الغر  لهذا( 1)  

 محنن غير ألج  االستخنام فيها يتعذر الت  الحاالت عل  محنن ةج  ذات عقون إل  اللجوء قصر( ة)       
 ةو فيها، العم  مذا انجاز يجب الت  ال روف بسبب ةو انجازه الم لوب العم   بيعة بسبب
 .العام  بمصلحة تتعلق ألسباب

 غير عم  عقون بمثابة( ة) الفرعية الفقر  ف  المذكور  الحاالت غير ف  نمحن ألج  العقون اعتبار( ب)       
 .األج  محنن 

 الفقر  ف  المذكور  الحاالت غير ف  مرات عن  ةو مر  تجنن حينما محنن، ألج  العقون اعتبار(  ج)       
 .األج  محنن  غير عم  عقون بمثابة( ة) الفرعية

 من بمبانر  االستخنام إنهاء"  االستخنام إنهاء"  و"  التسريح"  راتعبي يعن  التوصية، مذه مفهوم ف  -3
 .العم  صاحب

 االنطباق عامة معاٌٌر – ثانٌاا 

 االستخدام إنهاء تبرٌر

 تمث  ةالًّ ينبغ  1221 االستخنام إنهاء اتفاقية من 3 المان  ف  عليها المنصو  الحاالت عن فضال ً -3
 :االستخنام اءإلنه صحيحة ةسبابا ً التالية األسباب

 .بالتقاعن يتعلق فيما الو نية والممارسات القوانين مراعا  مع السن، ( أ)

 للقوانين وفقا ً ةخر  مننية التزامات بسبب ةو اإلجبارية العسكرية الخنمة بسبب العم  عن التغيب ( ة)
 .الو نية والممارسات

 .العقن إلنهاء صحيحا ً سببا ً إصابة ةو مر  بسبب العم  عن المؤقت التغيب يمث  ال( 1) -3

 عل  الممكنة والقيون  بية شهان  استلزام ومن  العم  عن مؤقتا ً تغيبا ً يشك  ما تعريف يحنن ةن ينبغ ( 1)  
 .التوصية مذه من 1 الفقر  ف  المذكور  التنفيذ ل رائق وفقا ً الفقر ، مذه من( 1) الفرعية الفقر  ةحكام ت بيق

 التسرٌح قتو أو قبل إتباعها الواجب اإلجراءات
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 الو نية، الممارسات ةو القوانين بموجب التسريح يبرر ال خ   بسبب عام  ةي استخنام إنهاء عنم ينبغ  -3
 .الش ن بهذا كتابيا ً إنذارا ً إلي  وج  قن العم  صاحب يكن لم ما مرات، عن  ةو مر  الخ   مذا تكرر إذا إال

 ةع اه قن العم  صاحب يكن لم ما لعمل ،  مر غير ةناء بسبب عام  ةي استخنام إنهاء عنم ينبغ  -2
 بعن مرضية غير بصور  واجبات  ةناء ف  مستمرا ً العام  يكن لم وما كتابيا ً وإنذارا ً الالزمة التعليمات
 .خاللها ةنائ  تحّسن يفتر  معقولة مهلة انقضاء

 المان  علي  تن  لما وفقا ً نفس ، عن النفاع عنن آخر شخ  يعاون  ةن ف  الحق عام  ألي يكون ةن ينبغ  -2
 إنهاء إل  يؤني ةن يمكن مما ب نائ  ةو بسلوك  خاصة انعاءات ضن 1221 االستخنام إنهاء اتفاقية من 3

 .الحق مذا التوصية مذه من 1 الفقر  ف  المذكور  التنفيذ  رائق تحنن ةن ويجوز استخنام 

 يفع  لم إذا العام  ارتكب  خ   بسبب عام  استخنام إنهاء ف  حق  عن متنازال ً العما  صاحب يعن ةن ينبغ  -13
 .الخ   بهذا معرفت  تعقب معقولة مهلة خال  ذل 

 .الفرنية التسريح حاالت بش ن نهائ  قرار اتخاذ قب  العما  ممثل  يستشير ةن العم  لصاحب يجوز -11

 .استخنام  إنهاء بقرار كتابة العام  يخ ر ةن العم  لصاحب ينبغ  -11

  لب ، عل  بناء تسليم  ف  الحق تسريح  تم الذي ةو بتسريح  ةخ ر الذي للعام  يكون ةن ينبغ ( 1) -11
 .تسريح  ةسباب ةو سبب توضح العم  صاحب من كتابية شهان 

 المذكور  لألسباب الجماع  التسريح حالة ف  الفقر  مذه من( 1) الفرعية الفقر  حكم ت بيق عنم يجوز( 1)  
 مذه ف  عليها المنصو  اإلجراءات اتبعت ما إذا 1221 االستخنام إنهاء اتفاقية من 13و 11 المانتين ف 

 .المان 

 التسرٌح فً الطعن إجراء

 .ةثناءه ةو االستخنام إنهاء ف  ال عن إجراء قب  المصالحة إجراء إل  اللجوء عل  الن  يجوز -13

 علم عل  العما  يكون ةن لضمان جهونا ً العما  ومن مات العما  وممثلو العامة السل ات تبذ  ةن ينبغ  -13
 .لهم المتاحة ال عن بنمكانات تام

 اإلخطار فترة خالل العمل عن االنقطاع

 1223 االستخنام إنهاء اتفاقية من 11 المان  ف  إليها المشار اإلخ ار فتر  خال  للعام  يكون ةن ينبغ  -13
 آخر، عم  عن البحث يست يع حت  ةجره، من اقت اع نون العم  عن االنق اع من معقولة فترات ف  الحق
 . ال رفين تناسب ةوقات ف  وذل 

 الخدمـــــــة شهــــــادة
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 فيها يوضح ال العم  صاحب من شهان   لب  عل  بناء تسليم ، ف  الحق المسرح للعام  يكون ةن ينبغ  -13
 يجوز ةن  عل  ها،ب مكلفا ً كان الت  العم  ةنواع ةو نوع وكذل  ل ، ترك  وتاريخ بعمل  التحاق  تاريخ سو 
 .وةنائ  لسلوك  تقييما ً العام   لب عل  بناء مستقلة ةخر  شهان  ةو نفسها الشهان  مذه تتضمن ةن

 األخر  الدخل حماٌة ووسائل االستخدام إنهاء تعوٌض

 :ف  الحق الو نية، والممارسات للقوانين وفقا ً استخنام ، ةنه  الذي للعام  يكون ةن ينبغ ( 1) -12

 من  ةسا  عل  ةخر  عوام  بين مقنارما يحنن مماثلة ةخر  إعانات ف  ةو االستخنام هاءإن تعوي  -أ 
 ةصحاب اشتراكات تمول  صننوق ةو العم  صاحب مباشر  ل  وينفعها األجر، ومستو  الخنمة
 .العم 

 االجتماع ، للضمان ةخر  ةشكا  ف  ةو العا لين، مساعنات ةو الب الة ضن الت مين إعانات ف  ةو -ة 
 مذه ف  الحق تع   الت  المعتان  الشرو  تكون ةن شري ة العجز، ةو الشيخوخة إعانات ث م

 .مستوفا  اإلعانات

 .واإلعانات التعويضات مذه من مركبة قيمة ف  ةو -ط 

 من ةو الب الة ضن الت مين من لإلفان  الم لوبة الشرو  يستوف لم الذي للعام  يكون ةن يجوز ال( 1)
 الفقر  ف  المذكور  اإلعانات ةو التعويضات من ةي ف  الحق الن اق عام ن ام     ف العا لين مساعنات
 (.1) الفرعية الفقر  من( ب) النق ة بموجب ب الة إعانة يتلق  ال ةن  لمجرن الفقر  مذه من( ة) 1 الفرعية

 التعوي  ف  الحق سقو  عل  التوصية مذه من 1 الفقر  ف  المذكور  التنفيذ  رائق تن  ةن يجوز( 1)
 خ   بسبب االستخنام إنهاء حالة ف  الفقر  مذه من( ة) 1 الفرعية الفقر  ف  المذكور  اإلعانات ف  ةو

 .جسيم

 مثٌلة أو تنظٌمٌة أو تكنولوجٌة أو اقتصادٌة ألسباب االستخدام بإنهاء تتعلق تكمٌلٌة أحكام – ثالثاا 

 تحنث الت  االستخنام إنهاء حاالت تخفي  ةو تجنب إل  المعنية األ راف كافة تسع  ةن ينبغ ( 1) -12
 بكفاء  إضرار نون ذل ، ةمكن ما مثي ، ةو ميكل  ةو تن يم  ةو تكنولوج  ةو اقتصاني  ابع ذات ألسباب
 نتيجة المعنيين العما  عل  ةو العام  عل  السيئة اآلثار تخفيف وإل  الهيئة، ةو المنش   ةو المؤسسة تشغي 
 .األسباب لهذه

 عن تنش  الت  للمشاك  حلو  عن البحث ف  االقتضاء، عنن األ راف، تساعن ةن المختصة للسل ة ينبغ  (1) 
 .االستخنام إنهاء

 المؤسسة فً هامة تغٌٌرات بشأن المشاورات

 الهيك ، ةو التن يم ةو البرنام ، ةو اإلنتاج، ف  مامة تغييرات إجراء يعتزم الذي العم  لصاحب ينبغ ( 1) -13
 ما ب سرع المعنيين العما  ممثل  يستشير ةن استخنام، إنهاء عمليات عليها تترتب ةن يرجح نولوجيا،التك ةو
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 معها يمكن الت  والتنابير عنها، تسفر ةن يرجح الت  واآلثار التغييرات، مذه إجراء بش ن وخاصة يمكن،
 .التغييرات مذه لمث  الضار  اآلثار تخفيف ةو تجنب

   الفرعية الفقر  ف  المذكور  المشاورات ف  فعالة بصور  المشاركة من المعنيين لعما ا ممثلو يتمكن لك ( 1)
 عن الالزمة المعلومات بجميع المناسب الوقت ف  يمنمم ةن العم  لصاحب ينبغ  الفقر ، مذه من 1

 .التغييرات مذه عل  تترتب ةن يحتم  الت  اآلثار وعن إجراءما يعتزم الت  الرئيسية التغييرات

 ةو القوانين لهم تعترف الذين العما  ممثل "  المعنيين العما  ممثل "  تعبير يعن  الفقر ، مذه مفهوم ف ( 1)
 .1231 العما ، ممثل  التفاقية وفقا ً الصفة، بهذه الو نية الممارسات

 االستخدام إنهاء حاالت تخفٌض أو لتجنب تدابٌر

  ابع ذات ألسباب االستخنام إنهاء حاالت تخفي  ةو لتجنب فيها الن ر ينبغ  الت  التنابير تشم  ةن يجوز -11
 ةعنان تخفي  وتنري  التو يف، تقيين ةخر ، ةمور بين مثي ، ةو تن يم  ةو تكنولوج  ةو اقتصاني
 وإعان  والتنريب الناخلية، والتنقالت  بيعية، بصور  ذل  يتم حت  معينة فتر  من  عل  العاملين
 من  وإنقا  اإلضافية، الساعات من والحن للنخ ، مالئمة حماية مع المبكر ختيارياال والتقاعن التنريب،
 .العانية العم 

 تخفي  ةو تجنب إل  يؤني ةن ش ن  من مؤقتة بصور  العانية العم  من  إنقا  ةن تراء  إذا ينبغ  -11
 فقن مقاب  جزئ   تعوي منح إمكانية ف  ين ر ةن مؤقتة، اقتصانية صعوبات عن الناشئة التسريح حاالت
 القوانين مع تتفق مناسبة ب رائق ذل  يمو  ةن عل  المؤنا ، غير العانية العم  ساعات عن األجر

 .الو نية والممارسات

 االستخدام إلنهاء االختٌار معاٌٌر

 اقتصاني  ابع ذات ألسباب استخنامهم إنهاء يعتزم الذين للعما  العم  صاحب اختيار يقوم ةن ينبغ ( 1) -11
 كافية بصور  وتراع  اإلمكان، بقنر مسبقا ً موضوعة معايير ةسا  عل  مثي  ةو تن يم  ةو تكنولوج  ةو

 .العما  مصالح تراع  كما الهيئة ةو المنش   ةو المؤسسة مصالح

 الفقر  ف  المذكور  التنفيذ ب رائق نسبية، ةممية من لها وما ةولويتها، وترتيب المعايير مذه وضع ينبغ ( 1)  
 .التوصية مذه من 1

 التوظٌف إعادة أولوٌة

 ةو تن يم  ةو تكنولوج  ةو اقتصاني  ابع ذات ألسباب استخنامهم ينه  الذين للعما  يكون ةن ينبغ ( 1) -13
 و يفية مؤمالت ذوي عماال ً جنين من العم  صاحب استخنم ما إذا التعيين إعان  ف  معينة ب ولوية مثي 

 تاريخ من اعتبارا ً محنن  مهلة غضون ف  التعيين إعان  ف  رغبتهم العما  ءمؤال يبني ةن شري ة مماثلة،
 .استخنامهم إنهاء

 .محنن  زمنية فتر  عل  التعيين إعان  ةولوية قصر يجوز( 1)
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 ف  الخنمة ةقنمية حقوق وخاصة الحقوق، عل  الحفا  ومس لة التعيين، إعان  ةولوية معايير تحنين ينبغ ( 1)
 ف  المذكور  التنفيذ ل رائق وفقا ً تعيينهم، المعان العما  ألجور النا مة األحكام وكذل  التعيين إعان  حالة
 .التوصية مذه من 1 الفقر 

 االستخدام إنهاء آثار تخفٌف

 يشجع ةن مثي  ةو تن يم  ةو تكنولوج  ةو اقتصاني  ابع ذات ألسباب االستخنام إنهاء حالة ف  ينبغ ( 1) -13
 عنن تنريبهم وإعان  تنريبهم مع يمكن، ما ب سرع مالئمة بنيلة ةعما  ف  لمتضررينا العما  تعيين

 مع اإلمكان بقنر بالتعاون المختصة السل ة وتتخذما الو نية ال روف تناسب بتنابير وذل  االقتضاء،
 .المعنيين العما  وممثل  العم  ةصحاب ممثل 

 ةخر  و ائف عن البحث عل  اإلمكان بقنر ين،المتضرر العما  يساعن ةن العم  لصاحب ينبغ ( 1)
 .آخرين عم  ةصحاب مع مباشر  اتصاالت  ريق عن مثال ً ذل  وليكن مالئمة،

 ةو مالئمة ةخر  و يفة عل  يحصلوا لك  المتضررين العما  إل  تقنم الت  المساعن  تقرير عنن يجوز( 1)
 .1233 البشرية، الموارن تنمية وتوصية اتفاقية االعتبار ف  تؤخذ ةن تنريب إعان  ةو تنريب عل 

 ةو تكنولوج  ةو اقتصاني  ابع ذات ألسباب االستخنام إلنهاء السيئة اآلثار تخفيف ةج  من ينبغ ( 1) -13
 ةو بع  وتسنين تنريب، إعان  ةو تنريب نور  ةي ةثناء للنخ  حماية توفير يراع  ةن مثي ، ةو تن يم 

 تت لب و يفة شغ  ةو عم  عن البحث يتكلفها الت  ةو التنريب، إعان  ةو التنريب يقتضيها الت  النفقات ك 
 .اإلقامة مح  تغيير

 ف  المذكور  التنابير لنعم مالية موارن ت مين ضرور  اعتبارما ف  تضع ةن المختصة للسل ة ينبغ ( 1)  
 .لو نيةا والممارسات للقوانين وفقا ً جزئيا ً ةو كليا الفقر ، مذه من 1 الفرعية الفقر 

 السابقة التوصٌة على األثر – رابعاا 

 .1231 االستخنام إنهاء توصية مح  1221 االستخنام إنهاء واتفاقية التوصية مذه تح  -13


