
  

  
  االتفاقية العربية

  بشأن حق العامل العربى ) ١٤( رقم 
  فى التأمينات االجتماعية عند تنقله للعمل فى أحد األقطار العربية

  

   .١٩٨١آذار / مارس : تاریخ إقراراها 

  بنغازى/ الدورة التاسعة لمؤتمر العمل العربى  : جهة إقرارها

  ) :بجدى وفق التسلسل األ ( الدول المصدقة على االتفاقية

  ١٩٨٢      جمهورية العراق -١

 ١٩٨١        دولة فلسطين -٢

 ١٩٩٦      جمهورية مصر العربية -٣

  ١٩٩٢       المملكة المغربية -٤

  

  

  

  

  

  

  



  

  :أحكام االتفاقية 

  :تسرى أحكام هذه االتفاقية على  •

 .العمال العرب الوافدين للعمل إلى قطر عربى آخر أو من دولة أجنبية  -١

و      -٢ ذين يعمل ة المصدقة             العمال الفلسطينيين ال دول العربي ين ال ون لغرض العمل ب ن أو ينتقل
 .على هذه االتفاقية أو الوافدين من دولة أجنبية 

ات   • دات واالتفاقي وطنى أو المعاه شريع ال ستثنيهم الت ن ي ى م ة عل ذه االتفاقي ام ه سرى أحك ال ت
 .الدولية من الشمول بنظم التأمينات االجتماعية 

ه                 يؤمن تشريع آل دولة للعمال الع      • ل إلي د المنتق ذ فى البل أمينى الناف رب االستفادة من النظام الت
 :وعلى األخص الحصول على 

ديم    -١ ى وتق ل المهن دمات التأهي والدة وخ ل وال ل والحم االت العم ى ح ة ف ة الطبي الرعاي
  .األطراف الصناعية واألجهزة التعويضية 

 .مل والوالدة والبطالة المعونة المالية فى حاالت العجز المؤقت والمرض واإلصابة والح -٢

ى وحاالت                      -٣ اة الناتجة عن إصابات العمل والمرض المهن المعاش فى حاالت العجز والوف
 .الشيخوخة والعجز والوفاة 

دة     -٤ ة الواح ويض الدفع آت  ( تع ى       ) المكاف رض المهن ل والم ابة العم االت إص ى ح ف
 .والشيخوخة والعجز والوفاة فى حالة عدم توفر شروط استحقاق المعاش 

 :يكفل تشريع آل دولة للعمال العرب الوافدين الحقوق التالية  •

 .الحق فى تحويل المعاش المستحق للعامل إلى أسرته فى حالة مغادرته للقطر الذى يعمل فيه  -١

ات                    -٢ از التأمين ى جه اة إل شيخوخة والعجز والوف روع ال تحويل اشتراآات تأمين العامل فى ف
ه بصورة             االجتماعية فى دولته أو أى قطر يطبق       ة في رر اإلقام ذآور ويق  أحكام التأمين الم

  .نهائية

 :تلتزم الدولة التى تصدق على هذه االتفاقية بأن يضمن تشريعها األحكام التالية  •

ى ضمن    -١ وطن العرب ى ال ره ف ارج قط ه خ ؤمن علي ا الم ى يؤديه ة الت دة الخدم ساب م احت
د                          ده األصلى أو فى البل ة فى بل دد الخدم ؤداة لغرض تكامل م ا والم خدماته المؤمن عليه
ا لألصول                       ل االشتراآات المدفوعة لحسابه وفق د تحوي ة بع ه بصورة نهائي الذى يستقر في

 .لوطنى والشروط التى ينظمها التشريع ا



ة                  -٢ أمينى المطبق فى الدول الحق فى اختيار احتساب المعاش المستحق وفق أحكام النظام الت
 .التى انتقل إليها وانتهت خدمته فيها أو النظام التأمينى فى بلده األصلى 

ة                         -٣ ات االجتماعي نظم التأمين م يأخذ ب ى ل اعتبار مدة عمل العامل العربى فى أى قطر عرب
ؤمن  ( خدمة مضمونة    ا  م ه وانتهت          ) عليه ل إلي ذى انتق ده األصلى أو فى القطر ال فى بل

ل            داد العام شرط س ستحق ب اش الم ى المع صول عل رض الح سابها لغ ه واحت ه في خدمت
 .االشتراآات المستحقة وفقا لألصول والشروط التى يقررها التشريع الوطنى 

ك المعاشات                    • سوى تل ه ت ؤمن علي ستحقة للم دد المعاشات الم شريع      فى حالة تع ام الت ا ألحك طبق
 .الوطنى فى البلد الذى انتهت خدمته فيه 

ى   • ل العرب ل العام دم تحم ل ع ى تكف ة الت شريعية والتنظيمي راءات الت ة اإلج دول العربي ذ ال تتخ
 .االشتراآات عن نفس مدة الخدمة منعا من االزدواجية فى األداء 

دد      يحق للمؤمن عليه جمع المعاشات دون حد أقصى فى حالة توفر             • شرائط استحقاقها نتيجة تع
ة                   شموله باألنظمة التأمينية العربية واستفادته من أآثر من معاش واحد عن الخدمات المتالحق

 .والمؤداة فى أآثر من قطر واحد 

 :تعقد الدول فيما بينها اتفاقيات لتنظيم األمور التالية  •

 .ها تحويل االحتياطات والمعاشات واالشتراآات والمسائل المتعلقة ب -١

 .التنسيق فى اإلجراءات اإلدارية وتبادل المستندات والمعلومات والبيانات  -٢

 .تصفية أية حقوق مكتسبة  -٣

ل    • ا العام ع به ا يجب أن يتمت ى لم دا أدن ة ح ذه االتفاقي ى ه ا ف وق المنصوص عليه ر الحق تعتب
 .فضل لهإذا آانت تتضمن حقوقا تأمينية أ، مع عدم المساس بأحكام التشريع الخاص ، العربى 
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