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المقدمة
Decent Work is the type of work for which all of us aspire. It is done under conditions
where people are gainfully employed (and there exist adequate income and
employment opportunities); social protection system (labour protection and social
security) is fully developed and accessible to all; social dialogue and tripartism are
promoted and encouraged; and rights at work, as specified in ILO Declaration on
Fundamental principles and Rights at Work and Core ILO Conventions, are practiced,
promoted and respected.
WageIndicator Foundation has been working, since late 2007, to raise awareness on
workplace rights through a unique tool, i.e., Decent Work Check. The Decent Work
Check considers different work aspects, which are deemed important in attaining
"decent work". The work makes the rather abstract Conventions and legal texts tangible
and measurable in practice.
The Decent Work Check employs a double comparison system. It first compares
national laws with international labour standards and gives a score to the national
regulations (happy or sad face). If national regulations in a country are not consistent
with ILO conventions, it receives a sad face and its score decreases (and vice versa). It
then allows workers to compare their on-ground situation with national regulations.
Workers can compare their own score with national score and see whether their
working conditions are consistent with national and international labour standards. The
Check is based on de jure labour provisions, as found in the labour legislation.
Decent Work Check is useful both for employees and employers. It gives them
knowledge, which is the first step towards any improvement. It informs employees of
their rights at the workplace while simultaneously enlightening employers about their
obligations. Decent Work Check is also useful for researchers, labour rights
organizations conducting surveys on the situation of rights at work and general public
wanting to know more about the world of work. WageIndicator teams, around the
world, have found out that workers, small employers and even labour inspectors are
not, sometimes, fully aware of the labour law. When you are informed - being a
workers, self-employed, employee, employer, policy maker, labour inspector - there is a
greater possibility that you ask for your rights (as a worker), you comply with rules (as
an employer) and you strive to enforce these (as a labour inspector).
The work is relevant to the challenges posed to the future of work especially the
effective enforcement of legislation in financially constrained states, rise of precarious
employment and measuring the impact of regulatory regimes.
Currently, there are more than 100 countries for which a Decent Work Check is
available here. During 2021, the team aims to include at least 10 more countries, thus
taking the number of countries with a Decent Work Check to 115!
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التشريعات الرئيسية حول العمالة والعمل
الدستور االنتقالي لجنوب السودان ،لعام 2011
مشروع قانون العمل ،لعام 2011
قانون الطفل لعام 2008
قانون العقوبات لعام 2008
قانون النقابات العمالية لعام 2013
قانون العمل1997 ،
قانون تعويض إصابات العمل لعام 1981
قانون التأمين االجتماعي عام  ،1990املعدل في عام 2008
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العمل واألجور

اتفاقيات منظمة العمل الدولية
الحد األدنى لالجور :اتفاقية )1970( 131
االجر العادى وحماية األجور :اإلتفاقيات  ) 1949( 95و)1962( 117
وجنوب السودان لم تصادق أي من اتفاقيات أعاله.

ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية
يجب أن يغطى الحد األدنى لألجور مصاريف معيشة املوظف وأسرته .وعالوة على ذلك يجب
أن يرتبط الحد األدنى لألجور بشكل معقول باملستوى العام لألجور املكتسبة ومستوى معيشة
الفئات اإلجتماعية األخرى.
يجب أن تدفع األجور بشكل دورى.
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اللوائح على العمل واألجور:
•

قانون العمل ،عام 2003

الحد األدنى لألجور
ال يوجد أي قانون ينص على حد أدنى لألجور الوطنية.

الدفع العادي
يتم دفع أجور العمال نقدا ويمكن أن تدفع على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري على النحو املتفق عليه ما لم
توجه السلطة املختصة خالف ذلك .قد يتفق صاحب العمل وعامل اإلنتاج ،في حين التعاقد للعمل ملدة غير
محددة ،على أجر معين للدفع في بعض فترات دفع األجور على النحو املتفق عليه بين الطرفين.
يتم دفع أجور العمال اليومية على أساس يومي ما لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين للدفع في نهاية يوم عمل في
مكان العمل أثناء ساعات العمل .عندما تصبح األجور مستحقة دفعها (في نهاية األسبوع ،أونهاية أسبوعين أو
نهاية شهر) ،يجب أن تدفع هذه األجور خالل ثالثة أيام من تاريخ االستحقاق ،وال يمكن أن يتأخر أكثر من ذلك.
وفي حالة إنهاء العقد ،يتم تسديد جميع مستحقات العامل في غضون أسبوع من تاريخ انتهاء العقد.
يجب أن يتم دفع األجور للعامل أو للشخص الذي هو مخول  /هي مخولة في الكتابة دون أية استقطاعات ما لم
يخصم وفقا للقانون .ويطلب من صاحب العمل أن يعطي العامل بيان من الخصومات ،إذا طلب العامل .وتشمل
الخصومات القانونية خصومات الغياب ،والقروض املمنوحة من قبل صاحب العمل (بشرط أن الخصومات
الدورية للحصول على القروض ال يمكن أن تتجاوز  ٪15من الراتب األساس ي).
مصادر 38-36 :من مشروع قانون العمل ،لعام 2011
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التعويض

اتفاقيات منظمة العمل الدولية
تعويض وقت العمل اإلضافى  :إتفاقية )1919 ( 01
عمل الليلي :إتفاقية )1990 ( 171
وجنوب السودان لم تصادق أي من اتفاقيات أعاله.

ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية
يتم تجنب الوقت اإلضافى  .كلما كان هناك وقت إضافى يجب أن هناك تعويض إضافى  -الحد
ً
األدنى لألجور باإلضافة إلى مزايا إضافية يحق لك الحصول عليها .طبقا إلتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم  1يجب أال يقل معدل الدفع للوقت اإلضافى عن واحد وربع من الوقت العادى
()%1,25
إذا طلب منك العمل أثناء اجازة رسمية  /دينية أو أجازة الراحة األسبوعية ،يحق لك التعويض.
ولكن ليس املفروض التعويض فى نفس األسبوع  ،شريطة أن يتم التعويض بعد ذلك.
اذا طلب منك العمل خالل أيام أجازة نهاية األسبوع  ،يجب أن تحصل على فترة راحة  24ساعة
دون انقطاع بدل من هذه األيام .ليس من الضرورى أن يكون هذا التعويض فى نهاية األسبوع
ولكن على األقل فى خالل السبوع التالى .وباملثل أذا كان من الضرورى أن تعمل فى األجازة
الرسمية  ،يجب أن تحصل على أجازة تعويضية .ارتفاع معدل الدفع فى العمل فى األجازات
الرسمية واجازات نهاية األسبوع ال يسحب منك الحق فى أخذ يوم اجازة.
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اللوائح على العمل واألجور:
• قانون العمل ،لعام 2003

التعويضات عن وقت العمل اإلضافى
ساعات العمل العادية هي  8ساعات في اليوم و 48ساعة في األسبوع (بإستثناء ساعات الوجبة والراحة ملدة
على األقل  30دقيقة في كل يوم) .ويمكن للسلطة املختصة ،بعد التشاور مع املجلس ،قد تقوم بتعديل ساعات
العمل اليومية واألسبوعية أو الفترات لبعض الفترات من السنة أو لبعض فئات العمال وفقا لطبيعة ونوع العمل.
في حالة الطوارئ ،قد يتطلب صاحب العمل من العامل على أداء العمل اإلضافي ولكن ال يجوز أن تزيد
ساعات العمل اإلضافي  4ساعات يوميا و  12ساعة في األسبوع .والوقت اإلضافي اختياري في حاالت الدعوة
للنساء.
يطلب من صاحب العمل دفع العمل اإلضافي بمعدل واحد ونصف املعدل الطبيعي لألجور ( ٪150من معدل
األجر العادي) .وهذا املعدل للعمل في ساعات العمل اإلضافية في أيام األسبوع العادية .إذا كانت هناك حاجة
العمال للقيام بالعمل اإلضافي في يوم عطلة عامة في الجريدة الرسمية ،يتم دفعهم مرتين من معدل األجر
العادي ( ٪200من معدل األجر العادي) .ويتم حساب قسط التأمين اإلضافي على أساس الراتب األساس ي
مصادر 43 :و  44من قانون العمل ،لعام 2011

تعويض العمل الليلي
ال يوجد نص في القانون الذي يتطلب صاحب العمل أن يقوم بتسديد قسط عمال الليل.

تعويض العطالت  /أيام الراحة
ال يوجد نص عن يوم الراحة التعويض ي عند العامل ألداء العمل في يوم الراحة األسبوعية أو العطلة الرسمية.

تعويض األجازات الرسمية  /األسبوعية
هناك دفع قسط للعمل في أيام العطل الرسمية .وعندما يقوم العامل بالعمل في أيام العطل الرسمية ،إنه يتلقى
األجور بمعدل قسط من  ٪200من معدل األجر بالساعة العادي.
مصادر 44 :من مشروع قانون العمل ،لعام 2011
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 03/13االجازة السنوية والعمل فى
االجازات الرسمية واالسبوعية

اتفاقيات منظمة العمل الدولية
اتفاقية  )1970( 132عن األجازات واتفاقيات الدفع
تفاقيات  )1935( 47 ، )1921( 14و  )1957 ( 106عن األجازة األسبوعية .باإلضافة إلى ذلك ،لعدة
صناعات  ،تطبيق اتفاقيات مختلفة
وجنوب السودان لم تصادق أي من اتفاقيات أعاله.

ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية
يحق للعامل على األقل  21يوم من أجازة سنوية مدفوعة األجر  .ال تتخلل هذه األجازة األجازات
الرسمية والدينية .يجب ان توفر اإلتفاقيات الجماعية يوم على األقل من األجازات السنوية بأجر
كامل لكل  17يوم يعملهم املوظف.
ً
ينبغى أن يكون للعامل الحق فى أجازة مدفوعة خالل العطالت القومية واملعترف بها رسميا.
يجب أن يتمتع العاملين بفترة راحة تكون على األقل  24ساعة بعد  7أيام من العمل اى أسبوع.
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اللوائح على العمل والعطل:
• قانون العمل 2003

إجازة مدفوعة األجر /اإلجازة السنوية
ويحق للموظف الحصول على إجازة سنوية مدفوعة األجر عن كل سنة من الخدمة .واإلجازة السنوية مدفوعة
األجر هي 20 :يوما في سنة واحدة إلى ثالث سنوات من الخدمة املتواصلة 25 .يوما ملدة ثمانية إلى (أقل من)
خمسة عشر سنة للخدمة املستمرة .و  30يوما ملدة  15سنوات أو أكثر من الخدمة مع صاحب العمل.
تم قرار توقيت اإلجازة السنوية مع مراعاة متطلبات املؤسسةويشمل العطل الرسمية والعامة .وإذا تم إنهاء
العمل للعامل ألي سبب من األسباب أو في حالة استقالة من قبل العامل ،يستحق العامل تعويض جميع أيام
اإلجازة السنوية أو جزء منها متناسبا إذا كان يحق لهم الحصول على إجازة سنوية ولكن لم يمنح بعد .ووقد
يؤجل العامل بموافقة صاحب العمل إجازته السنوية لسنة واحدة أو أنه  /أنها قد تقسمه بين السنة التي كان من
املقرر والسنة التالية .ومع ذلك ،فإنه ال يمكن أن يؤخر أكثر من سنة واحدة ،وخالل العام املقبل ،يحق للعامل
أن تحصل على إجازته السنوية باإلضافة إلى إجازة مؤجلة في السنوات السابقة.
مصادر 45 :من مشروع قانون العمل ،لعام 2011

دفع راتب العطل العامة
خالل املناسبات الرسمية واألعياد ،يحق للعمال إجازة بأجر كامل ،باستثناء العمال اليوميين الذين يستحقون
اإلجازة بعد االنتهاء من ثالثة أشهر من الخدمة املتواصلة.
ويحق للعمال دفع عطالت مناسبات األعياد (العامة والدينية) .ويتم إعالن عطلة أعياد من قبل الحكومة .وخالل
املناسبات الرسمية واألعياد ،يحق للعمال اإلجازة بأجر كامل ،باستثناء العمال اليوميين الذين يستحقون
اإلجازة بعد االنتهاء من ثالثة أشهر من الخدمة املتواصلة.
وهذه هي رأس السنة امليالدية (يناير  ،)01والجمعة الجيدة ،عيد الفصح ،عيد العمال ( 1مايو) ،يوم 16( SPLA
مايو) عيد االستقالل ( 09يوليو) ،يوم الشهداء ( 29يوليو) ،عيد الفطر ( نهاية شهر رمضان :يومين) ،عيد
األضحى (عيد النحر :يوم واحد) ،عشية عيد امليالد ( 24ديسمبر) ،ويوم عيد امليالد ( 25ديسمبر).
مصادر )3( 46 :من قانون العمل ،لعام 2011
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يوم الراحة االسبوعي
ال يوجد نص واضح في قانون العمل لعام  2011على فترات أسبوعية من الراحة .وال يحظر قانون العمل
توظيف الشباب على يوم راحة أسبوعية لكنه ال يحدد يوم الراحة األسبوعية الذي يجب اتخاذه.
مصادر )7( 23 :من قانون العمل ،لعام 2011
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أمن العمالة

اتفاقيات منظمة العمل الدولية
اتفاقية  )1982( 158عن إنهاء العمل
االتفاقية  158لم يتم التصديق عليها من قبل جنوب السودان.

ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية
األسئلة الواردة تحت هذا الباب تقيس األمن أو املرونة او عدم استقرار عالقة العمل.على الرغم
من أنه لم يتم اإلشارة إلى ذلك بوضوح فى اتفاقية واحدة ( يتم توفير مكافأة نهاية الخدمة
ومتطلبات اإلشعار فى اتفاقية رقم  158الخاصة بإنهاء العمل) إال أنه أفضل املمارسات فى
املجال تتطلب أن يتوفر للعامل عقد مكتوب ،أال يتم تعيين العاملين بعقود محددة للقيام بمهام
دائمة  ،أنه يجب تحديد فترة االختبار ( أقل من أو تساوى  6شهور) وقد تتبع بفترة تقييم مدى
مالئمة املوظف  ،يجب أن تحدد مدة اإلشعار فى عقد العمل قبل قطع عالقة العمل  ،يجب دفع
العاملين بدل مكافأة عن إنهاء عالقة العمل .
عقد التوظيف قد يكون شفوى أو مكتوب على الرغم من أنه يجب توفير بيان مكتوب عن العمالة
عند بداية التوظيف.
العاملون بعقود محددة املدة ال ينبغى تعيينهم ألداء مهام دائمة حيث يؤدى ذلك إلى عمالة غير
ً
مستقرة يجب توفير فترة إختبار للعامل لكى يتعلم مهارات جديدة .العامل الذى تم تعيينه حديثا قد
يتم رفده بدون أى عواقب سلبية .
أن يتم إعطاء فترة محددة يتم تحديدها بناء على مدة العمل الخاصة باملوظف.
قد يتطلب من صاحب العمل أن يدفع مكافأة إنتهاء عمل ألى سبب ما عدا عدم القدرة أو سوء
السلوك.
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لوائح بشأن ظروف العمل

• قانون العمل ،لعام 2003

تفاصيل التوظيفاملكتوبة
يتطلب مشروع قانون العمل بأن أي عقد يزيد على مدة ثالثة أشهر يجب أن يكون خطيا .ويجب االنتباه إلى عقد
مكتوب في ثالثة نسخ موقعة من قبل كل من الطرفين .وتحفظ نسخة واحدة عند كل من صاحب العمل والعامل
والنسخة الثالثة عند مكتب العمل .ويصبح عقد مكتوب فعاال إال بعد أن يتم توقيعهمن قبل العامل إما عن طريق
كتابة اسمه أو طباعة انطباعه اإلبهام أو الختم على ذلك .ويجوز للعامل أيضا استدعاء الشهود لقراءة العقد.
ويمكن لصاحب العمل أيضا قراءة شروط العقد للعامل في وجود الشهود التي رفعها العامل.
يجب أن يحدد عقد مكتوب بوضوح الحق والتزامات الطرفين ويجب أن يحتوي على تفاصيل التالية :تفاصيل
الطرفين ،أي العامل وصاحب العمل بما في ذلك سن العامل ،ومحل اإلقامة وأية تفاصيل أخرى ضرورية
ونوع وطبيعة العمل املتفق عليها التي يتعين القيام بها ،وتاريخ االنطالق ومكان العمل؛ واألجور املتفق
عليها ،ووقت الدفع؛ وإنهاء فترة العقد باإلشعار .وأية شروط أخرى للخدمة التي يتم االتفاق عليها .والشهادات
الدراسية وشهادات الخبرة وأية وثائق أخرى ذات الصلة؛ وتاريخ انتهاء عقد العمل املحدد .وأية تفاصيل
أخرى وفقا ألحكام هذا القانون.
مصادر 31-29 :من مشروع قانون العمل ،لعام 2011

عقود محددة املدة
يوفر مشروع قانون العمل إبرام عقود العمل لفترة محددة أو غير محددة أو أداء بعض األعمال الخاصة .وال
يمكن أن تزيد مدة العقد محددة أن تتجاوز سنتين .ويجوز تجديد العقد مرة واحدة فقط خالل مدة محددة .وحيث
أن فترة تجديد تعتبر مستمرة مع الخدمة السابقة لذا فالحد األقص ى ملدة طول العقد بما في ذلك التجديدات هو
سنتين ( 24شهرا) .وإذا ما استمر عامل خدمة ما بعد مدة فترة التجديد ،يعتبر انه تعاقد على عقد لفترة أجل غير
مسمى .ويعتبر أي عقد مكتوب إلى أجل غير مسمى ما لم ينص بوضوح أنه لفترة محددة أو أنها ألداء عمل
معين أو الستبدال عامل آخر .ويسمح قانون العمل في جنوب السودان توظيف العمال عقدا ثابتالألجل للمهام
ذات طبيعة دائمة.
مصادر 30 :من مشروع قانون العمل ،لعام 2011
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فترة اإلختبار
ال يمكن أن تتجاوز فترة االختبار ثالثة أشهر مع استثناء منفترة التدريب .ويعتبر عقد العمل عقدا إلى أجل غير
مسمى إذا لم يتم تحديد فترة االختبار وانقضاء فترة االختبار دون عقد يجري إنهاؤها من قبل أي من الطرفين.
وتم توفير أحكام عقد التدريب في القسم  20-18من مشروع قانون العمل.
مصادر 30 :من مشروع قانون العمل ،لعام 2011

متطلبات إشعار
وينص مشروع قانون العمل على إنهاء العقد من خالل إشعار .وتشمل أسباب إنهاء العقد من خالل إشعار عجز
العامل على أداء عمله أو مرض طويل يتجاوز حدود اإلجازات املرضية السنوية بأجر أو بدون أجر .على
االنتهاء من العمل أو انتهاء فترة العقد؛ والتدمير الكامل للمؤسسة ،وبلوغ سن  60عاما ،وإقالة العامل أو الهجرة
من العمل من قبل العامل خالل فترة االختبار ،واتفاق بين الطرفين إلنهاء العقد ،واستقالة العامل ،أو وفاة
العامل.
تعتمد فترة إشعار إنهاء العقد على فترة السداد للعامل (على أساس يومية وأسبوعية ونصف شهرية وشهرية)
وطول مدة الخدمة .وفترة اإلشعار هي شهر واحد لعامل مدفوع على أساس شهري .وأسبوعين للعامل
املدفوعين على أساس كل أسبوعين وقد أكملت أقل من خمس سنوات من الخدمة؛ أسبوع واحد للعامل املدفوع
على أساس أسبوعي على االنتهاء من أقل من سنتين من الخدمة وأسبوعين إذا أكمل العامل سنتين ولكن أقل من
خمس سنوات من الخدمة .وإذا تم دفع العامل على أساس يومي ،وعقد العمل يمكن إنهاؤه على أي يوم عمل إذا
كان العامل لم يكمل ثالثة أشهر من الخدمة املتواصلة .وفترة اإلشعار للعمال األجر اليومي أسبوع واحد إذا
أكمل العامل بين ثالثة أشهر وسنتين من الخدمة املستمرة وفترة اإلشعار أسبوعين إذا أكمل العامل بين سنتين
إلى خمس سنوات من الخدمة املتواصلة .دفعت فترة اإلشعار للعمال على أساس يومي أو أسبوعي وكل
أسبوعين وشهر واحد إذا أكمل العامل خمس سنوات على األقل من الخدمة .وفترة اإلشعار ستة أشهر النتهاء
العقد بسبب بلوغ سن التقاعد .وينص القانون على دفع بدل إذا كان أحد الطرفين ال يعطي أشعار إنهاء العقد
فيرجع إلى الطرف اآلخر .وعلى انتهاء نصف من اإلشعار ،يمكن للعامل أن يترك العمل للبحث عن وظيفة
جديدة ولكن يدفع له األجور للفترة املتبقية من اإلشعار .وإذا يحق للعامل بعض اإلجازة السنوية عند انتهاء عقد
العمل ،فال يمكن أن تحسب فترة اإلجازة املتبقية في فترة اإلشعار.
وينص القانون أيضا على إنهاء العقد من قبل صاحب العمل دون إشعار للعامل.وتشمل األسباب افتراض
شخصية شخص آخر أو باستخدام أوراق مزورة للعمل ،اإلهمال الجسيم من جانب العامل مما تسبب في
خسائر مالية جسيمة لصاحب العمل .وعدم االمتثال لتعليمات الصحة والسالمة؛ والكشف عن األسرار
الصناعية أو التجارية؛ وإدانة عامل في جريمة تتعلق بالشرف أواألمانة واألخالق أو بعض عمل غير أخالقي
ارتكب في مكان العمل؛ واعتداء على صاحب العمل أو مدير أو العمال املتفوقين اآلخرين؛ وإذا تم العثور على
عامل في حالة واضحة من السكر أو تحت تأثير أي تسمم .ويمكن للعامل أيضا إنهاء العقد دون إشعار لصاحب
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العمل في الحاالت التالية :إذا تم خدع العامل من قبل صاحب العمل أو أي شخص آخر يعمل نيابة عنه .وإذا كان
صاحب العمل أو أي شخص آخر يعمل نيابة عنه مرتكبا العتداء يعاقب عليه القانون .وإذا كان هناك خطر
جسيم يهدد سالمة العامل أو تؤثر على حالته الصحية؛ بشرط أن يكون صاحب العمل يعرف الخطر ،وال يتخذ
التدابير واإلجراءات الالزمة ملنع نفسه.
ومع ذلك ال يمكن إنهاء عقد عمل دون إشعار قبل إحالة النزاع إلى الجهة املختصة والحصول على موافقتها.
وتحمل السلطة املختصةحق القيام بالتحقيقات املناسبة بشأن هذه الحالة ويجب أن تعطي قرارها خالل مدة
أقصاها أسبوعين من تاريخ إحالة النزاع إليها .وقد يقدم صاحب العمل إلى السلطة املختصة للحد األدنى من
عدد العمال أو إغالق أماكن العمل ألسباب اقتصادية أو تكنولوجية.
مصادر 56-49 :من مشروع قانون العمل ،لعام 2011

قطع األجور
ويحق للعامل قطع األجر  /املكافأة على االنتهاء من ثالث سنوات على األقل من الخدمة .ويتم حساب مكافأة
على النحو التالي:
 األجور الشهرية األساسية عن كل سنة من الخدمة للعامل مع أكثر من  3ولكن أقل من  10سنوات منالخدمة؛
 واحد ونصف من األجور الشهرية عن كل سنة خدمة للعاملين مع أكثر من  10ولكن أقل من  15سنة منالخدمة (عن كل سنة بعد أول  10سنوات)؛ و
 واحد وربع سنوي من األجور الشهرية عن كل سنة إضافية من الخدمة للعاملين مع أكثر من  15سنةمن الخدمة
إجمالي مكافأة ال يمكن أن يتجاوز األجور األساسية  36شهرا.
إذا أنهى عامل العقد ،هو  /هي التي يحق لها قطع األجور باملعدالت التالية:
  ٪25من املكافأة املستحقة (عادة) مع خمس سنوات من الخدمة؛  ٪50من املكافأة املستحقة (عادة) مع خمسة ولكن أقل من  15سنة من الخدمة؛  ٪75من املكافأة املستحقة (عادة) مع  15ولكن أقل من  20عاما من الخدمة؛ واملكافأة الكاملة ()٪100تدفع (عادة) مع  20عاما من الخدمة
يحق للعمال املوسميين أيضا على مكافأة إذا كانت فترة العمل املوسمية هي ثالثة أشهر على األقل وبشرط أن
األيام الفعلية للخدمة لدى نفس صاحب العمل ال تقل عن ثالث سنوات.
مصادر 62-59 :من مشروع قانون العمل ،لعام 2011
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املسؤوليات العائلية

اتفاقيات منظمة العمل الدولية
اتفاقية  :156اتفاقية العاملون ولديهم مسئوليات أسرية)(1981
توصيات  : 165العاملون ولديهم مسئوليات أسرية)(1981
االتفاقية  156لم يتم التصديق عليها من قبل جنوب السودان.

ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية
وتكون لآلباء الجدد وتكون فى وقت قريب من والدة االطفل وعادة ما تكون مدة قصيرة.
التوصية املرفقة ( رقم  )165إلتفاقية منظمة العمل الدولية عن مسئوليات األسرة توفر أجازة
عائلية كإختيار متاح ألحد الوالدين ألخذ أجازة طويلة ( سواء مدفوعة أو غير مدفوعة) بدون
اإلستقالة من العمل.تؤخذ األجازة العائلية بمجرد استنفاد أجازة الوضع أو أجازة األبوة .بالنسبة
ً
للعائلة التى تعمل  ،قد يصف يحدد القانون جزء من األجازة العائلية التى يجب أن تؤخذ إجباريا
من قبل اآلباء و األمهات.
توصية  165تنادى للبحث حول مقاييس لتحسين ظروف العمل العامة من خالل ترتيبات العمل
املرن.
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القوانين الخاصة بالعاملين الذين لديهم مسئوليات أسرية
• قانون العمل 1997 ،

أجازة األبوة
يمكن تحديد أية أحكام في إجازة األبوة لآلباء الجدد.

االجازة العائلية
ال يوجد نص في القانون على إجازة أبوة بأجر أو بدون أجر.

خيارالعمل املرن للعاملين مع أطفال قاصرين ومسئوليات أسرية أخري
يمكن أن تقع أية أحكام في قانون دعم التوازن بين العمل والحياة للوالدين أو العمال ذوي املسؤوليات العائلية.
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أجازة الوضع والعمل

اتفاقيات منظمة العمل الدولية
اتفاقية سابقة ( 103من سنة  ) 1952قررت أن يكون هناك  12أسبوع اجازة وضع على األقل6 ،
أسابيع قبل و  6أسابيع بعد .ومع ذلك  ،اتفاقية سابقة (رقم  183من سنة  )2000تتطلب أن تكون
أجازة الوضع على األقل  14اسبوع منها فترة  6أسابيع يجب أن تكون بعد والدة الطفل.
وجنوب السودان لم تصادق أعاله االتفاقيات.

ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية
خالل الحمل وأجازة الوضع  ،يجب أن يحق لك رعاية طبية دون أى اعباء إضافية.
خالل فترة الحمل والرضاعة ،يجب إعفاءك من العمل الذى قد يسبب األذى لك ولطفلك.
يجب أن تستمر أجازة الوضع على األقل  14أسبوع .
خالل أجازة الوضع  ،دخلك يجب أن أال يقل عن ثلثى راتبك السابق.
خالل فترة الحمل وفترة اجازة الوضع ،يجب أن يتم حمايتك من الفصل أو أى شكل معاملة
تمييزى.
العامالت لديهن الحق فى العودة إلى نفس املنصب أو منصب مساوى بعد اإلستفادة من إجازة
الوضع.
بعد والدة الطفل و العودة مرة أخرى ملنظمتك ،يجب أن يسمح لك بفترة راحة لرضاعة طفلك.
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قوانين اجازة الوضع والعمل

• مشروع قانون العمل ،لعام 2011
• الدستور االنتقالي لجمهورية جنوب السودان2011 ،

الرعاية الطبية املجانية
يتطلب دستور جنوب السوداني أن الدولة يجب أن توفر األمومة ورعاية األطفال والرعاية الطبية للنساء
الحوامل واملرضعات .ومع ذلك ،فقد تم سن أية أحكام قانونية  /قوانين لتقديم هذه الخدمات.
املصدر 16.4 :س ي .من الدستور االنتقالي لجنوب السودان ،لعام 2011

العمل الضار
يحظر مشروع قانون العمل تشغيل النساء في املهن التي تشكل خطرا ،شاقة أو ضارة بصحتهم ،مثل حمل
األوزان أو تعيين النساء ألداء وظيفة تحت األرض أو تحت املاء أو الوظائف التي قد يعرضهم ملادة  /مواد
سامة أو السامة أو لدرجات الحرارة تجاوز الحدود الطبيعية التي تتحملها النساء
مصادر 21 :من مشروع قانون العمل ،لعام 2011

إجازة األمومة
ويحق للموظفات في  56يوما ( 8أسابيع) إجازة أمومة مدفوعة األجر بالكامل .ومن هذه( )56يوما ،يمكن للعامل
أن يأخذ إما:
 إجازة  4أسابيع قبل الوالدة و 4أسابيع بعد الوالدة .أو قبل أسبوعين من احتجازها وستة أسابيع بعد الوالدة عندهاإذا كانتالنساء العامالت غائبات من العمل حتى بعد االنتهاء من  8أسابيع من إجازة األمومة نظرا لبعض
األمراض الناتجة عن الحمل أو الوالدة بناء على توصية من الطبيب ،تعتبر هذه اإلجازة إجازة مرضية.
مصادر 47 :من مشروع قانون العمل ،لعام 2011

الدخل
يتم منح إجازة أمومة بدفع أجور كاملة ويتم تمويل األجور خالل فترة إجازة من قبل صاحب العمل.
مصادر 47 :من مشروع قانون العمل ،لعام 2011
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الحماية من الطرد
ال يمكن فصل النساء العامالت خالل فترة حملهن أو إجازة األمومة.
مصادر 47 :من مشروع قانون العمل ،لعام 2011

الحق في العودة إلى نفس املوقف
ال يوجد حكم محدد في القانون ملنح العمال الحق في العودة إلى نفس املوقف بعد االستفادة من إجازة األمومة.
ومع ذلك ،فهذا يعني أنه من الفن أن العاملة ال يمكن فصلها خالل فترة إجازة األمومة وهو ما يعني أن الحق في
العودة إلى العمل مكفول بموجب القانون .ومع ذلك ،فإن الحق في العودة إلى نفس املوقف ليست كذلك.

إجازات التمريض لألمهات العامالت
ال تسمح أية أحكام لألمهات املمرضات  /إطعام أطفالهن أثناء ساعات العمل في القانون .طبقا الى الدستور في
جنوب السودان ،يجب أن تقوم الحكومة بمنح أجازه وضع ورعاية صحية لالم والطفل اثناء فترة الحمل وفترة
الرضاعة.
املصدر :املادة  4( 16ج) من دستور جنوب السودان( 2011 ،اخر تحديث في )2013
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الصحة واالمن فى العمل

اتفاقيات منظمة العمل الدولية
تتعامل معظم اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالسالمة والصحة املهنية مع مخاطر
مهنية محددة للغاية مثل مثل مادة االسبست والكيماويات.
معاهدة رقم ( 155لعام  )1981هى االكثر مالئمة لذلك .
اتفاقية التفتيش)1947( 81 :
وجنوب السودان لم تصادق أي من اتفاقيات أعاله.

ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
يجب أن يتأكد صاحب العمل الخاص بك أن عملية العمل آمنة.
ينبغى لصاحب العمل تنفيذ مالبس واقية واحتياطيات أمنية مجانية.
يجب أن تأخذ أنت وزمالءك تدريب فى كل جوانب الصحة واألمن و يجب أن تعرفوا مخارج
الطوارىء.
من أجل ضمان السالمة والصحة فى مكان العمل ،يجب أن يكون هناك نظام تفتيش عمل فعال.
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اللوائح املتعلقة بالصحة والسالمة في مكان العمل:
• مشروع قانون العمل ،لعام 2011

رعاية صاحب العمل
يطلب من كل صاحب الصناعة اتخاذ االحتياطات الالزمة لحماية العمال ضد الحوادث الصناعية واألمراض
املهنية.

الحماية مجانا
يتطلب مشروع قانون العمل من أرباب العمل توفير معدات الوقاية (وسائل الحماية) ضد مخاطر العمل .ال
يمكن ألي عامل في أي مصنع أن يقوم بأداء هذا العمل الذي قد يعرض له  /لها أو غيره للخطر .وانه  /انها
تحمل مصلحة كل وسائل الحماية املنصوص عليها له  /لها .وعالوة على ذلك ،أي عامل قد يفصل عمدا أو
إساءة استخدام املواد واآلالت وغيرها من املمتلكات من املصنع .ويحمل كل صاحب مصنع حق جلب إشعار
العمال من املخاطر املهنية ووسائل الحماية وتكفل هذه الحماية له أو لها ضد الحوادث الصناعية أو األمراض
املهنية.
مصادر 92 :و  94من قانون العمل ،لعام 2011

التدريب
يلزم أرباب العمل بضمان أن العمال يتم تدريبهم بشكل جيد من قبل ابقائه تحت إشراف واحد أو أكثر من
األشخاص ذوي الخبرة في هذا املجال.
مصادر 93 :من مشروع قانون العمل ،لعام 2011

نظام تفتيش العمل
يوفر مشروع قانون العمل تعيين مفتش السالمة الصناعية لإلشراف على املصانع والعمليات الصناعية
املحددة بموجب القانون .ويحمل مفتش سالمة الصناعي سلطة دخول في مباني املصنع خالل ساعات العمل،
وبعد يوم أو في الليل من أجل فحص وتحقيق في الحوادث ،وفحص املعدات واملواد وأخذ عينات أو للتحقق من
أية بيانات أخرى يراها  /انها ضرورية.ويطلب من صاحب املصنع أو وكيله أو ممثله تأثيث مفتش السالمة
الصناعية جميع البيانات واملعلومات املطلوبة.
مصادر 85 :و  86من قانون العمل ،لعام 2011
The text in this document was last updated in March 2021. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in
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العمل واملرض

اتفاقيات منظمة العمل الدولية
اتفاقية رقم  )1952( 102و اتفاقيات رقم  )1964( 121و  )1969( 130بشأن الضمان االجتماعي،
إعانات إصابات العمل والرعاية الطبية وإعانات املرض.
وجنوب السودان لم تصادق أي من االتفاقيات املذكورة أعاله.

ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
يجب أن يتم حماية حقوقك في العمل والدخل خالل فترات املرض .يمكن أن ينص قانون العمل
القومي على أن ال يتم دفع إعانة املرض خالل أول ثالثة أيام من غيابك.
يجب أن تحصل على دخلك على األقل خالل الستة أشهر األولى من املرض .وينبغي أن يمثل
هذا الدخل ما ال يقل عن  %45من الحد األدنى لألجور( .تتمتع الدول بالحرية فى اختيار النظام
الذي يضمن  % 60اجر الستة أشهر األولى من املرض و حتى خالل السنة األولى) .ينبغي أن
يكون لك الحق في الحصول على أجازة مرضية مدفوعة األجر.
ال يمكن أن يتم فصلك من العمل خالل الستة أشهر األولى من مرضك.
عندما تحدث لك إعاقة نتيجة ملرض او حادث  ،يجب أن تحصل على أعلى تعويض .فى حالة
اإلعاقة او عدم القدرة املؤقتة ،يجب ان يوفر للعامل على األقل  %50من متوسط أجره بينما فى
حالة الجرح الضخم.
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القواعد املتعلقة بالعمل واملرض

• مشروع قانون العمل ،لعام 2011
• قانون تعويض إصابات العمل لعام 1981
• قانون التأمين االجتماعي عام  ،1990املعدل في عام 2008

إجازة مرضية مدفوعة األجر
إذا كان املوظف مريضا ،هو  /هي التي يحق لها إجازة مرضية مدفوعة األجور (ما يصل إلى  9أشهر) على
النحو التالي:
 أجور كاملة لألشهر الثالثة األولى من الغياب. نصف األجور لألشهر الثالثة املقبلة من الغياب ( 5 ،4و  6أشهر)؛ و  ٪25من األجور لألشهر الثالثة املقبلة من الغياب ( 8 ،7و  9أشهر)إذا يدوم مرض أحد العاملين أكثر من  9أشهر ،فال يجوز لهأنيتلقى األجور وسيتم النظر في إجازة مرضية دون
أجر .ويتم دفع إعانة املرض ملدة أقصاها  270يوما في السنة.
مصادر 48 :من مشروع قانون العمل ،لعام 2011

األمن الوظيفي أثناء املرض
يبقى توظيف عامل آمنا أثناء إجازة مرضية مدفوعة األجور .وال يمكن لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب المرض والعامل إال
.إذا استنفد العامل إجازته المرضية وحددت اللجنة الطبية له  /لها عدم اللياقة للعمل

مصادر 48 :من مشروع قانون العمل ،لعام 2011

الرعاية الطبية
ال يتم توفير أية فوائد طبية قانونية.

فائدة العجز /اإلصابة أثناء العمل
تنقسم إصابات العمل إلى أربع فئات( :أ) العجز الكلي الدائم (ب) العجز الجزئي الدائم (ج) العجز املؤقت و (د)
اصابة قاتلة مما يؤدي إلى وفاة أحد العمال.
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في حالة العجز  /اإلعاقة الدائمة ،واملنفعة هي  ٪80من متوسط الدخل الشهري في السنوات الثالث قبل بدء
اإلعاقة.
في حالة العجز الجزئي ،إذا كانت الدرجة املقررة من اإلعاقة ال تقل عن  ،٪15وهي نسبة االستفادة الكاملة
تدفع وفقا لدرجة تقييم اإلعاقة.
يتم توفير أية فوائد قانونية في حالة العجز املؤقت.
في حالة اإلصابة القاتلة ،يتلقى املعالين (أرملة  /أرمل املعوقين واألطفال واآلباء واألمهات واإلخوة
واألخوات) معاش الورثة .ويدفع  ٪80من متوسط الدخل الشهري في السنوات األخيرة قبل وفاة العامل املؤمن
عليه كإعانة الناجين .ويمكن أيضا أن تدفع معاشات التقاعد الباقية على قيد الحياة كاملقطوع .وتشمل إعانة
الناجين منحة الوفاةأيضا.
مصدر :قانون تعويض إصابات العمل لعام 1981؛ قانون التأمين االجتماعي لعام  ،1990املعدل في عام 2008
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املساواة فى العمل

اتفاقيات منظمة العمل الدولية
األمن اإلجتماعى ( الحد األدنى للمعايير)  :اتفاقية  .)1952( 102للحصول على املميزات املختلفة
ذات املعايير العالية.
تعويضات اصابة العمل :معاهدة (1964)121
العجز ،كبر السن ،وحقوق املعالين :معاهدة  -)1976( 128الرعاية الصحية وتعويض املرص
معاهدة  - )1969( 130إعانة البطالة :معاهدة 168
وجنوب السودان لم تصادق أي من االتفاقيات املذكورة أعاله.

ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
في الظروف العادية ،ال يجوز تعيين سن التقاعد أعلى من  65سنة .إذا تم تحديد سن التقاعد فوق
 65سنة ،يجب أن يعطي "طبقا لقدرة عمل املسنين" و "املعايير الديموغرافية واالقتصادية
واالجتماعية ،التي يجب أن يتم توضيحها إحصائيا" .يجب أن يتم تحديد قيمة املعاش كنسبة
مئوية من الحد األدنى لألجور أو نسبة مئوية من األجر الذي يتم الحصول عليه.
عندما يموت املعيل ،يحق للزوج/الزوجة واألطفال الحصول على معاش ،يتم احتسابة كنسبة
مئوية من الحد األدنى لألجور ،أو نسبة مئوية من األجر الذي يحصل الشخص املعيل .هذا يجب
أن يكون على األقل  ٪40من األجر الذى املحدد.
يكون للعاطل عن العمل الحق فى الحصول على إعانة بطالة لفترة زمنية محددة ويتم احتسابها
لتصبح نسبة من الحد األدنى لألجر املحدد أو من االجر الذى يتم الحصول عليه .
يجب أن يكون للموظفين وأفراد أسرهم الحد األدنى من الرعاية الطبية الالزمة بتكلفة معقولة.
يتم توفير تعويضات العجز عند يصبح الشخص غير قادر على االنخراط في العمل املأجور،
قبل سن التقاعد وعندما يرجع ذلك إلى حالة مزمنة تتسبب فى مرض أو إصابة أو إعاقة .يجب
أن يكون هذا التعويض على األقل  ٪40من األجر املحدد.
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اللوائح بشأن الضمان االجتماعي:
• قانون التأمين االجتماعي لعام 1975

استحقاقات التقاعد
يوفر القانون راتب تقاعدي كامل ومبكر على حد سواء .وللحصول على راتب تقاعدي كامل ،يجب على العامل
أن يبلغ  60سنة من العمر مع  240شهرا على األقل ( 20عاما) من املساهمات .ويمنح راتب تقاعدي للعمال الذين
بلغوا سن  50عاما مع  240شهرا ( 20عاما) من اشتراكات التقاعد املبكر.
راتب تقاعدي في الشيخوخة هو  ٪0.02من متوسط الدخل الشهري للمؤمن عليه في السنوات الثالث األخيرة
قبل التقاعد لكل فترة  12شهرا من املساهمات .وإجمالي الراتب التقاعديهو الحد األدنى  ٪40من متوسط الكسب
الشهري في السنوات الثالث األخيرة قبل التقاعد بينما الحد األقص ى للراتب التقاعدي الكلي هو  ٪80من
متوسط الدخل الشهري .ويتم تخفيض إجمالي املعاشات بنسبة  ٪15إذا تم سن العامل  54-50عاما .ويتم تخفيض
املعاشات بنسبة  ٪10للعمال الذين تتراوح أعمارهم بين  59-55عاما.
قد تم تخفيف شروط استحقاق معاش الشيخوخة القديمة لألشخاص املتورطين في األعمال الشاقة أو الذين
يمارسون هذه املهن التي تتطلب التقاعد املبكر.
املصدر 58-55 :من قانون التأمينات االجتماعية لعام  ،1990املعدل في عام 2008

فائدة املعالين  /الورثة

وينص قانون التأمينات االجتماعية لصالح الناجين .وتستند فائدة الورثة على الشيخوخة أو تقاعد العجز يتلقى
األشخاص املتوفين أو من حقهم أن يحصلوا .ال يوجد هناك فترة التأهيلفي الحد األدنى.
يشمل املستحقون على أرملة أو أرمل معتمد واألطفال الذين تقل أعمارهم عن  18عاما ( 26عاما للطالب وأي
حد لسن ابنة غير متزوجة أو املعوقين).إذا لم تكن هناك أرملة على قيد الحياة أو طفل ،فيدفع الراتب التقاعدي
إلى اإلخوة التابعين ،واألخوات ،واآلباء واألمهات .وأقص ى الراتب التقاعديللباقين على قيد الحياة هو  ٪50من
متوسط الدخل الشهري للمتوفين .وتدفع  ٪90من فائدة الناجين إلى أرملة (أرمل) إذا كان هناك أي ناجي مؤهل
آخر .و ٪50إذا كانت هناك أطفال أو آباء مستحقين؛ و  ٪30إذا كان هناك كل من األطفال مؤهلين وأولياء
األمور .وفي حالة وجود عدة األرامل واأليتام أو أو وجود الوالدين ،يتم توزيع الحصص املقررة على حد
سواء.
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أبناء و

اإلخوة

بنات

األخوات
-

%90
%100

النسبة
املئوية ()٪

عدد الحاالت

الشخص الذي يحق
له التقاعد

األرامل

1

أرملة ،أرمل أو األرامل

%90

-

2

أرملة ،أرمل واألرامل
واألبناء والبنات

%50

%50

-

3

أرملة ،أرمل واألرامل
وأولياء األمور

%50

-

-

%100

4

أرملة ،أرمل واألرامل
واألبناء والبنات واآلباء
واألمهات

%30

%40

-

%100

5

أبناء وبنات

-

%100

-

%100

6

أبناء وبنات وأولياء األمور

-

%70

-

%100

7

اآلباء

-

-

-

%90

8

االخوة واالخوات

-

-

%75

%75

9

اإلخوة واألخوات األرملة،
أرمل أو أرملة

%75

-

%25

%100

10

اإلخوة واألخوات
والوالدين

-

-

%25

%100

املصدر 78-74 :والجدول األول من قانون التأمينات االجتماعية لعام  ،1990املعدل في عام 2008

فائدة البطالة
ال يوجد نص في القانون للتأمين ضد البطالة والفوائد.

استحقاقات العجز
وتنص القوانين التقاعدية الستحقاقات العجز في حالة وقوع حادث غير منهي  /إصابة  /مرض مما يؤدي إلى
بطالن دائم .ومعاش العجز هو  ٪50من متوسط الدخل الشهري للعامل املؤمن عليه في السنوات الثالث
األخيرة قبل بدء اإلعاقة .والحد األقص ى للتقاعد هو  ٪80من متوسط الدخل الشهري في السنوات الثالث
األخيرة قبل بدء اإلعاقة.
املصدر :قانون التأمينات االجتماعية عام  ،1990املعدل في عام 2008
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املساواة فى العمل

اتفاقيات منظمة العمل الدولية
معاهدة  )1958( 111توضح اشكال التمييز املمنوعة.
اتفاقية  )1952( 100حول املساواة فى االجر لالعمال ذات القيمة املتساوية
صدقت جنوب السودان االتفاقيتين.

ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
في أماكن العمل األجر املتساوي للرجال والنساء عن العمل ذات القيمة املتساوية أمر البد منه ،بغض النظر عن
الحالة االجتماعية .عدم املساواة فى االجور على أساس العرق ،أو اللون ،أو الجنس ،أو الدين ،أو االراء
السياسية ،مكان الوالدة أو األصل االجتماعي .وينبغي أن يكون نظام األجور شفاف ومطابق لألجور املحددةمما
يساعد على منع التمييز في األجور.
يجرم القانون الجنائي املصري جميع اشكال التحرش الجنس ي .طبقا الى هذا القانون ،يعاقب أي شخص يقوم
بالتعدي الجنس ي والتعرض للغير في مكان عام سواء كان هذا التعرض لفظيا أو من خالل التصرفات او
اإليماءات بالحبس ملدة ال تقل عن  6اشهر ويقوم بدفع غرامه من  3000الى  5000جنيه .وتكون العقوبة واجبة
التنفيذ حتى إذا حدث ذلك عبر الهاتف أو اي وسيلة اتصال أخرى .وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة
وبغرامة ال تقل عن  5000جنيه وال تزيد على  10000جنيها إذا تكرر الفعل من الجاني من خالل املالحقة والتتبع
للمجني عليه.
إذا كان التحرش بقصد حصول الجاني من املجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ،يعاقب الجاني بالحبس
مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن  10000جنيه وال تزيد على  20000جنيه.
عالوة على ذلك ،إذا قام الجاني بممارسة الضغط على املجني عليه من أجل الحصول على منفعة ذات طبيعة
جنسية ،تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تجاوز خمس سنين والغرامة ال تقل عن  20000جنيه وال
تزيد على  50000جنيه.
ال يمكن لصاحب العمل أن يقوم بالتمييز ضدك على في أي جانب من جوانب التوظيف (التعيين والترقية
والتدريب والنقل) على أساس العضوية النقابية أو املشاركة فى األنشطة النقابية ،تقديم شكوى ضد صاحب
العمل أو العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة اإلجتماعية حالة أو املسؤوليات األسرية أو الحمل أو الدين أو الرأي
السياس ي أو األصل االجتماعي أو األصل أو الغياب املؤقت بسبب املرض أو السن أو االنتماء النقابي أو اإلعاقة
أو فيروس نقص املناعة البشرية اإليدز أو التغيب عن العمل أثناء إجازة الوضع( .املعاهدات 111و  156و 159و
.)183
الناس جميعا لديهم الحق في العمل ،ويجب ال يكون هناك تمييز منهي على أساس النوع االجتماعى.
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قوانين املساواة فى العمل:
• الدستور االنتقالي لجنوب السودان ،عام 2011
• مشروع قانون العمل ،لعام 2011

املساواة فى األجر
وفقا ألحكام الدستور االنتقالي ،يكون للمرأة الحق في األجر املتساوي للعمل املتساوي واملزايا الوظيفية
األخرى مع الرجل.
املصدر 16.2 :من الدستور االنتقالي لجنوب السودان2011 ،

التحرش الجنس ى فى أماكن العمل
يحظر التحرش الجنس ي في قانون العقوبات .ووفقا لقانون العقوبات ،أيا كان يستخدم منصبه أو منصبها ،لهأو
لها سلطة أو ميزة تقدم فائدة مقابل الحصول على خدمات جنسية ،وتخويف شخص آخر أو التهديد باالنتقام إذا
كان هذا الشخص يرفض الدخول في أي نوع من العالقات الجنسية؛واالنخراط في أي اتصال جسدي غير
املرغوب فيه ذات طبيعة جنسية مع االحترام لشخص آخر ،بما في ذلك ارتكاب جريمة التحرش الجنس ي،
ولكن ال تقتصر على ملس غير مناسب .وما إذا كان يشكل فعل معين للتحرش الجنس ي هو واقع األمر ،الذي
يعتمد على شخصية وطبيعة األطراف .وكل من يشارك عمدا في التحرش الجنس ي يرتكب جريمة ،ومرة
واحدة يكون املدانين عرضة للسجن ملدة تصل إلى ثالث سنوات ،أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.
قد ينهي عمل العامل إذا هو  /هي أدين في جريمة تتعلق بعض عمل غير أخالقي ارتكب في مكان العمل .وفي
هذا الصدد ،قد يندرج التحرش الجنس ي تحت هذا العمل غير األخالقي.
املصدر 395 :و  396من قانون العقوبات لعام 2008؛ ( 52و) من قانون العمل لعام 2011

عدم التمييز
وفقا للدستور االنتقالي لجنوب السودان ،جميع األشخاص متساوون أمام القانون دون تمييز على أساس العرق
أو األصل العرقي أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياس ي ،أو املولد ،أو املحلة أو
املركز االجتماعي.
املصدر 14 :من الدستور االنتقالي لجنوب السودان ،لعام 2011
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الحق فى العمل
ال يمكن للمرأة أن تعمل في نفس الصناعات مثل الرجل كما يحظر القانون عمل املرأة في املهن التي تشمل
على العمل الضار والشاقوالخطر
2011  من مشروع قانون العمل لعام21 :املصدر

The text in this document was last updated in March 2021. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in
South Sudan, please refer to: https://mywage.org/southsudan/
29

11/13

عمالة االطفال

اتفاقيات منظمة العمل الدولية
الحد االدنى معاهدة (1973)138
اسوأ اشكال اعمال االطفال معاهدة (1999)182
صدقت جنوب السودان هذه االتفاقيات.

ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
في أماكن العمل ،قد ال يضطر األطفال ألداء أعمال يمكن أن تضر بصحتهم وتعيق نموهم البدني
والعقلي .يجب أن تستطيع جميع األطفال الذهاب إلى املدرسة .ال يوجد أي اعتراض ضد
األطفال الذى تتراوح أعمارهم بين  12و 14أن يؤدون وظائف خفيفة غير مرهقة.أما الحد األدنى
العام هو  15سنة بالرغم من أن الحد االدنى فى البلدان النامية هو  14عاما .الحد األدنى لسن
العاملين فى االعمال الخطرة وهو العمل الذي يحتمل أن يعرض للخطر هو  18عاما .ويمكن
أيضا أن يكون أقل من  16عاما في ظل ظروف معينة.
ينبغي أال يستخدم األطفال في العمل الذي من املرجح أن يضر بصحة أو سالمة أو أخالق
األطفال .وهو يعتبر احد أسوأ أشكال عمالة األطفال .الحد األدنى لسن مثل هذه األعمال الخطرة
هو  18عاما.
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قوانين عمالة االطفال

• مشروع قانون العمل ،لعام 2011
• قانون الطفل لعام 2008

االطفال تحت  15عاما
وفقا ألحكام قانون الطفل ،الحد األدنى لسن القبول للطفل إلى العمل املأجور هو أربعة عشر عاما .والحد األدنى
لسن إشراك الطفل في العمل الخفيف هو اثني عشر عاما والذي يشكل العمل الذي ال يحتمل أن يكون ضارا
لصحة أو نمو الطفل و ال يؤثر على حضور الطفل في املدرسة أو قدرة الطفل على االستفادة من املدرسة.
ويشارك الطفل في العمل املدفوع األجر ،لديه الحق في أن يدفع إلى حد ما ،العمل لساعات معقولة وفقا
ألعمارهم وقدراتهم ،ويكون على األقل  24ساعة أسبوعيا إجازة إجبارية ،واإلجازة السنوية واتخاذ فواصل
ترفيهية عادية ،وال يجوز ألي صاحب العمل أن يشارك الطفل في العمل دون دليل مرض من عمر الطفل.
وساعات العمل العادية لألطفال هي سبع ساعات بما في ذلك فترة راحة من ساعة واحدة مدفوعة األجر وال
يستخدم الطفل ألكثر من أربع ساعات متتالية.
يجب على صاحب العمل للطفل أن يلتزم بشكل صارم إلى املتطلبات التالية:
ترتيب السجالت التي تحتوي على أسماء األطفال العاملين وأعمارهم ورواتبهم ومواعيد بدء عملهم وواجباتهم
املسندة ،وساعات عملهم ،ومدةفواصلهم وإجازتهم السنوية .وعرض في مكان واضح للغاية ،وشروط
االستخدام؛ وإبالغ املوظفين الذين هم من األطفال من جميع املخاطر املهنية وتدابير وقائية لحمايتهم من
الحوادث واألمراض املهنية.
ال يمكن إستخدام األطفال دون الثانية عشرة من العمر باستثناء املدارس املهنية للدولة؛ وحلقات عمل تدريبية
ليس ألغراض الربح .وعضو صاحب عمل األسرة الذي يعمل تحت إشرافه في املؤسسة وتوظيف أي شخص
آخر؛ والعمال بموجب عقد التلمذة الصناعية .ويجب أن يتم فحص طبي كامل للطفل قبل االنخراط له  /لها
للعمل وفي بعض فترات زمنية ثابتة .يتم إنهاء عقد العمل للطفل إذا ثبت أنه  /أنها غير صالحة للعمل وفقا
لشهادة طبية صادرة بموجب هذا القانون.
املصدر 28-23 :من مشروع قانون العمل ،لعام 2011؛ و 25من قانون الطفل لعام 2008

الحد األنى لسن العاملين باملهن الخطرة
عمالة األطفال هي العمل الذي قام به الطفل الذي يعتبر من ناحية أضرار أو يستغل له أو لها ،سواء جسديا
وعقليا وأخالقيا ،أو عن طريق منع له  /لها من التعليم .والحد األدنى لسن العمل الخطر هو  18عاما .فالطفل لديه
الحق في عدم املطلوبة ألداء العمل والتي قد تكون خطرة أو مضرة له أو لها التعليم أو الصحة أو الرفاه.
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يتطلب قانون الطفل أن كل طفل يحميبالتعرض لالستغالل االقتصادي وعمالة األطفال .ويشمل عمل األطفال
الخطر والعمل واألنشطة املتعلقة بالتعدين واستغالل املحاجر .وتعدية البضائع من األحمال الثقيلة
والتخزين؛العمالة الزراعية الثقيلة ،وأعمال بناء العمل في املشاريع الصناعية؛
العمل في األماكن التي تستخدم فيها اآلالت الثقيلة؛ العمل في أماكن مثل الحانات والفنادق وأماكن الترفيه،
حيث قد يتعرض الشخص إلى سلوك غير أخالقي.
العمل في مجال الكهرباء والغاز وأعمال الصرف الصحي واملياه؛ والخدمة مع الشرطة أو السجن أو القوات
العسكرية؛ والعمل الليلي الذي يشكل العمل بين الساعةمن  18:00حتي  ،06:00وقيادة املركبات ،وما يهدد
مصلحة الطفل ،وأي نوع من العمل الجنس ي؛ وإنتاج التبغ واالتجار.
يحمل مشروع قانون العمل أيضا قائمة األعمال الخطرة التي تضم ما يقرب من نفس األنشطة كما وردت
أعاله .وعالوة على ذلك،فيتطلب مشروع قانون العمل أن األطفال ال ينبغي عملهم بين الساعة  20:00حتي
الساعة  ،06:00ولكن يمكن للسلطة املختصة أن تعفي أي عدد من األطفال من هذا الحكم الذين كانت أعمارهم
ما بين خمسة عشر وستة عشر عاما .وال يمكن لألطفال أن يعملوا لساعات إضافية (الوقت بدل الضائع) ،وال
يمكن أن يعملوا على أيام العطل األسبوعية أو الرسمية أو التنازل عن حقوقهم في اإلجازة السنوية أو تأجيل أو
كسر اإلجازة السنوية.
املصدر 17 :من الدستور االنتقالي لجنوب السودان ،لعام2011؛ و 28-23من مشروع قانون العمل ،لعام 2011؛
و 25من قانون الطفل لعام 2008
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 12/13العمالة القسرية

اتفاقيات منظمة العمل الدولية
العمالة القسرية :أتفاقيات  29لعام ( )1930إلغاء العمل القسرى :اتفاقيات  105لعام)(1957
العمل القسرى هو العمل الذى يقدم تحت تهديد أو عقاب  :مصادرة األجور ،الفصل  ،التحرش أو
ً
حتى العنف جسدى .العمالة القسرية تعنى انتهاكا لحقوق اإلنسان .
صدقت جنوب السودان االتفاقيتين  29و .105

ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
فيما عدا بعض اإلستثناءات  ،العمل القسرى أم اإللزامى ( يفرض تحت تهديد العقاب أو الذى لم
ً
يعرض طوعا) يتم حظره.
يجب أن يسمح لك صاحب العمل على البحث عن العمل فى مكان آخر .وإذا قمت بذلك يجب ال
يتم التقصير على األجور أو التهديد بالفصل ( .وعكس هذه الحاالت  ،يعتبر ذلك القانون الدولى
عمل قسرى)
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لوائح بشأن العمل الجبري:
• الدستور االنتقالي لجنوب السودان ،لعام 2011
• مشروع قانون العمل ،لعام 2011
• قانون الطفل لعام 2008
• قانون العقوبات لعام 2008

العمل الجبري
يحظر العمل اإلجباري والعبودية وتجارة الرقيق بموجب الدستور .وال يمكن أن يقوم أي شخص ألداء العمل
القسري أو اإلجباري إال كعقوبة عند اإلدانة من قبل املحكمة املختصة .ووفقا ألحكام قانون العقوبات ،أيا كان،
يجبر أي شخص بصورة غير قانونية للعمل ضد إرادة هذا الشخص ،يرتكب جريمة ،وعند اإلدانة ،بالسجن
ملدة ال تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بكلتا العقوبتين .وكل من يختطف أو خطف أي شخص مع نية أن مثل هذا
الشخص قد ال يكون مضطرا بصورة غير مشروعة على العمل ضد إرادته أو إرادتها مرتكبا لجريمة ،وعند
اإلدانة يحكم بالسجن ملدة ال تزيد على سبع سنوات أو بغرامة أو مع كليهما.
املصدر 13 :من الدستور االنتقالي لجنوب السودان ،لعام 2011؛ و 279-277من قانون العقوبات لعام 2008

حرية تغييرالوظيفة والحق فى االستقالة
يكون للعمال الحق في تغيير وظائفهم بعد أن إعطاء إشعار يرجع إلى صاحب العمل .وملزيد من املعلومات،
يرجى الرجوع إلى القسم الخاص لألمن الوظيفي.

ظروف العمل غيراإلنسانية
يمكن تمديد وقت العمل إلى ما بعد ساعات العمل العادية من ثمان وأربعين ساعة في األسبوع ،وثماني ساعات
في اليوم .وفي حالة الطوارئ ،قد يتطلب صاحب العمل من العامل ألداء العمل اإلضافي ولكن ال يجوز أن تزيد
ساعات العمل اإلضافي  4ساعات يوميا و  12ساعة في األسبوع .الوقت اإلضافي اختياري في حاالت الدعوة
للنساء.
مصادر 43 :و  44من قانون العمل ،لعام 2011
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حقوق النقابات العمالية

اتفاقيات منظمة العمل الدولية
الحرية النقابية وحماية حق التنظيم :معاهدة رقم (1948)87
الحق في التنظيم واملفاوضة الجماعية :معاهدة رقم (1949)98
صدقت جنوب السودان اتفاقية .98

ملخص األحكام بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
يحق لنقابات العمال التفاوض مع اصحاب األعمال على العمل دون عائق .حرية النقابات فى
التفاوض مع أصحاب األعمال في محاولة إلبرام االتفاقات الجماعية( .ملنظمة العمل الدولية
إجراءات خاصة ملعالجة الشكاوى من النقابات حول انتهاك هذا املبدأ).
حرية تكوين الجمعيات تعني حرية االنضمام إلى النقابات العمالية .وهذا هو جزء من حقوق
اإلنسان األساسية .ال يجوز وضع املوظفين في وضع غير مؤات عندما يكون لهم انشطة في
النقابة خارج ساعات العمل.
يكون للعمال الحق في اإلضراب من أجل الدفاع عن مصالحهم االجتماعية واالقتصادية .فطبقا
للحق فى التنظيم املنصوص عليه في اتفاقية منظمة العمل الدولية .87
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قوانين النقابات العمالية

• الدستور االنتقالي لجنوب السودان ،لعام 2011
• مشروع قانون العمل ،لعام 2011
• قانون النقابات العمالية لعام 2013

حرية االلتحاق بالنقابة
يوفر الدستور وقانون العمل من أجل حرية تكوين الجمعيات ويسمح للعمال وأصحاب العمل والنقابات
لالنضمام إلى اإلتحادات وتشكيلها .وينظم هذا الحق قانون نقابات العمال .ويحظر على فئات معينة من العمال
لتشكيل نقابة أو اتحاد .وتشمل على :أية قوة منضبطة بما فيها الجيش والشرطة والسجون ،ولواء النار والقوات
البرية .وقوات األمن الوطنية؛ وأصحاب الدستور؛ والقضاة ،واملحامون العامونواملستشارين القانونيين،
وكبار أعضاء السلك الدبلوماس ي.
وال يجوز لصاحب العمل ،ألسباب تتعلق بنشاط عامل في اتحاد العمال أو االتحاد ،يرفض ،يقلل التقاعد إلزاميا
أو اتخاذ أي إجراء آخر في ما يتعلق بالعامل الذي هو يبقى على العامل.
ويجب على صاحب العمل أن ال يقدم ألي عامل أية مساعدة ،سواء كانت مالية أو تربوية أو أي نوع آخر،
لغرض تحريض ذلك العامل على االنضمام أو عدم االنضمام إلى أي اتحاد.
املصدر 25 :من الدستور االنتقالي لجنوب السودان ،لعام 2011؛ و 6و  28من قانون نقابات العمال لعام 2013

حرية مفاوضات العمل الجماعية
ال ينص الدستور أو قانون العمل على الحق في املفاوضات الجماعية.ويتضمن مشروع قانون العمل حكما
واحدا بشأن اتفاقيات (جماعية).ويقول أن فترة استمرار في القوة يتم تضمينها في االتفاق ،شريطة أن ال تتجاوز
ثالث سنوات ما لم يتم اتفاق على الصفقات مع تحديد األجور وساعات العمل في مثل هذه الحالة قد تمتد الفترة
ملدة ال تزيد على خمس سنوات
مصادر 109 :من مشروع قانون العمل ،لعام 2011

الحق فى االضراب
الحق في اإلضراب السلمي غير معترف به وفقا للدستور أو مشروع قانون العمل .حيث لم تتم تسوية النزاع
وديا خالل الفترة املشار إليها في مشروع قانون العمل ،وإحالته إلى هيئة التحكيم التخاذ قرار دون طلب اإلذن
من الطرفين في النزاع .وقرار لجنة التحكيم نهائي وربما ال يكون خاضعا لالستئناف.

The text in this document was last updated in March 2021. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in
South Sudan, please refer to: https://mywage.org/southsudan/
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ويحظر على القوى العاملة ومسؤول من توقف العمل سواء كليا أو جزئيا ويجوز ألي صاحب العمل قرب
مكان العمل سواء كليا أو جزئيا بسبب خالف تجاري في الحاالت التالية :قبل الدخول في التفاوض؛ مباشرة بعد
تطبيق أي طرف للوساطة ،وأثناء إجراءات الوساطات ،ومباشرة بعد قرار املحافظ إحالة النزاع إلى التحكيم،
وأثناء إجراءات التحكيم ،وبعد هذه القضية أو اإلعالن عن جائزة لجنة التحكيم.
مصادر 122-103 :من مشروع قانون العمل ،لعام 2011

The text in this document was last updated in March 2021. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in
South Sudan, please refer to: https://mywage.org/southsudan/
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العمل الكريم تحقق استبيان
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حؾنى مىافم ؽلى اللىاهين اللىميت
حؾنى غير مىافم ؽلى اللىاهين اللىميت

 01/13العمل وألاجور
.1
.2

ثىظيم قاهون

ال

وعم

ً
احـل ؽلى  000حىيه ػهسٍا ؽلى ألاكل هحد أدوى لؤلحىز
أحـل ؽلى زاجبى بؼيل ػهسي

)أطاض ًىمى ،أطبىعى،هـف ػهسي ،ػهسي(

 02/13التعويض
.3

ولما ؽملذ ؽمل إضافى أحـل ؽلى حؾىٍض
)ًخم جثبيذ مؾدٌ الؾمل ؤلاضافى ؽلى مؾدٌ أؽلى اذا ؽملذ أهثر مً  44طاؽت فى ألاطبىؼ(

.4
.5

.6

ً
ً
ولما ؽملذ ليال  ،أحـل حؾىٍض أؽلى ؽً الؾمل ليال.
أحـل ؽلى حؾىٍض ؽً ألاحاشة اذا هىذ مضطس إلى الؾمل فى أحاشة زطميت أو فى ًىم الساحت
ألاطبىؽيت.
ولما ؽملذ فى ًىم الساحت ألاطبىؽيت أو الؾطلت السطميت  ،أحـل ؽلى الخؾىٍض اإلاظخحم ؽً
ذلً.

 03/13الاجازة السىوية والعمل فى الاجازات الرسمية والاسبوعية
.7

هم ؽدد أطابيؿ ألاحاشة لظىىٍت اإلادفىؽت التى جحـل ؽليها؟
ً 21ىم مدفىؽت ألاحس ؽىد ؤلاهتهاء مً  12ػهس مً الؾمل اإلاظخمس

.8
.9

احـل ؽلى زاجبى خالٌ ألاحاشاث السطميت ( اللىميت والدًييت(
ٌ
أحـل ؽلى فترة زاحت أطبىؽيت ؽلى ألاكل ًىم ( 24طاؽت) فى ألاطبىؼ

 04/13أمن العمالة
.11
.11

للد كدمذ بيان مىخىب ؼ فى بداًت جىعيفى.
ؿاحب الؾمل الري أؽمل به ال ًلىم بخؾيين ؽاملين بؾلىد زابخت للمهام الدائمت
مً فضلً ضؿ ؽالمت ال اذا وان ؿاحب ؽملً ًلىم ًخؾيين ؽماٌ بؾلىد دائمت

.12
.13
.14

فترة اخخبازي واهذ  3ػهىز فلط۔
ؿاحب ؽملى ٌؾطى إهرز كبل إنهاء ؽلد الؾمل الخاؾ بى۔
ؿاحب الؾمل ًلدم ميافأة فى حالت إهتهاء الؾمل۔

ً
جلدم اإلاىأفاة طبلا لللاهىن .و جخىكف ؽلى زاجب الؾامل ومدة خدمخه

 05/13املسؤوليات العائلية
.15

ؿاحب ؽملى ًلدم أحاشة مدفىؽت لؤلبىة ۔
هره ألاحاشة جلدم لآلباء الجدد  /الؼسواء وحؾطى ؽىد ميالد الطفل

.16

ؿاحب الؾمل الري أؽمل فيه ًلدم أحاشة للؾائلت ( مدفىؽت وغير مدفىؽت ألاحس)ْ
جلدم هره ألاحاشة بمجسد هفاذ أحاشة الىضؿ او أحاشة ألابىةً .مىً أن جؤخر هره ألاحاشة مً كبل أحد الىالدًً أو
هالهما ؽلى الخىالى
* فى طؤاٌ  ،5زكم  3أو  4فلط حظاوي "وؾم”
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ً
حدوٌ أؽمالى مسها بما ًىفى للجمؿ بين ؽملى ومظئىلياحى ألاطسٍت۔
مً خالٌ الؾمل بدوام حصئى أو غيرها مً خيازاث الىكذ اإلاسن

 06/13أجازة الوضع والعمل
.18
.19
.21
.21
.22

أها حـلذ ؽلى زؽاًت طبيت بؾد وكبل الىالدة۔
ً
أزىاء فترة حملى ( أها مؾفاة مً الؾمل ليال) ومىاالؽماٌ الخطسة۔
ً
أحاشة الىضؿ الخاؿت بى اطخمسث ؽلى ألاكل ً 00ىما۔
خالٌ فترة احاشة الىضؿ حـلذ ؽلى  3/2مً زاجبى۔
أها محميت مً الفـل خالٌ فترة حملى۔
ال ًصاٌ ًمىً فـل الؾامالث ألطباب ليع لها ؽالكت بالحمل مثل الظلىن أو اللدزة

.23
.24

لدي الحم فى الحـىٌ ؽلى هفع الىعيفت أو وعيفت مؼابهت ؽىد ؽىدحى مً أحاشة الىضؿ۔
ٌظمح ؿاحب الؾمل الري أؽمل به بلتراث للسضاؽت خالٌ طاؽاث الؾمل إلطؾام الطفل۔

 07/13الصحة والامن فى العمل
.25
.26
.27

.28

ًخأهد ؿاحب الؾمل أن ميان الؾمل آمً وؿحى۔
ًىفس ؿاحب الؾمل مؾداث وكاًت حؼمل مالبع واكيت وخاليت مً الخيلفت ۔
ؿاحب الؾمل ًلدم جدزٍب ؽً الصحت والظالمت وٍضمً أن الؾماٌ ٌؾسفىن اإلاخاطس الصحيت
ومخازج الطىازيء اإلاخخلفت فى حالت حدور حادر.
ًلىم مفدؽ الؾمل بصٍازة ميان ؽملى مسة واحدة فى الظىت ؽلى ألاكل للخحلم مً امخثاٌ للىاهين
الؾمل فى ميان الؾمل .

 08/13العمل واملرض
.29

.31
.31
.32

ًلدم ؿاحب الؾمل الري أؽمل به أحاشة مسضيت مدفىؽت ألاحس هما أحـل ؽلى  %45ؽلى ألاكل
مً زاجبى خالٌ الظخت أػهس ألاولى مً فترة مسض ى
للد حـلذ ؽلى زؽاًت طبيت مجاهيت خالٌ فترة مسض ى وخالٌ إؿابت الؾمل
وعيفتى آمىت خالٌ الظخت ػهىز ألاولى مً فترة مسض ى
ًمىىنى الحـىٌ ؽلى حؾىٍض واف فى حالت وكىؼ حادر منهى  /أو مسض حظببه اإلاهىت

 09/13ألامن إلاجتماعى
.33
.34
.35
.36

أها اطخحم مؾاغ حين اؿل لظً الظخين ( هفع الش ىء للظيداث)
ؽىدما ًخم وفاحى طيحـل اكازبى ؽلى مؾاغ
أحـل ؽلى إؽاهت بطالت إذا خظسث وعيفتى
أحـل ؽلى اطخحلاكاث عجص فى حالت أن أوىن غير كادز ؽلى الىظب بظبب مسض غير منهى أو
إؿابت او حادر

 10/13املساواة فى العمل
.37

ًضمً ؿاحب الؾمل اإلاظاواة فى ألاحس ؽً ألاؽماٌ اإلادظاوٍت/اإلامازلت ( الؾمل ذو الليم
اإلادظاوٍت) دون أي جمييز.

ثىظيم قاهووي

وعم

ال
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.38
.39

.
ًأخر ؿاحب الؾمل إحساءاث ؿازمت ضد الخحسغ الجيس ى فى ميان الؾمل
أها أحؾامل ؽلى كدم اإلاظاواة فى فسؾ ؽمل ( حؾيين ،جسكيت ،جدزٍب ،هلل) دون أي جمييز ؽلى
أطاض*:
()i
()ii
()iii
()iv
()v
()vi
()vii
()viii
()ix
()x
()xi
()xii
()xiii
()xiv
()xv

الجيع  /الىىؼ ؤلاحخماعى
الؾسكيت
اللىن
الدًً
السأي الظياس ى
الجيظيت  /ميان اإلايالد
ألاؿل ؤلاحخماعى  /الطبلى
اإلاظئىليت ألاطسٍت  /الحالت ألاطسٍت
الظً
ذوي ؤلاحخياحاث الخاؿت  /ألاًدش
الؾضىٍت فى اجحاد الىلاباث وألاوؼطت ذاث الـلت
لغت
الخىحه الجيس ي ( مثلي الجيع وزىائيي الجيع أو اإلايىٌ الجيظيت الغيرًت )
الحالت الاحخماؽيت
مغهس حظماوي

()xvi
أها هئمساة اطخطيؿ ان أؽمل فى هفع الـىاؽاث التى ٌؾمل بها السحل
الحمل  /ألامىمت

.41

بدون اي كىالب همطيت ؽلى أطاض الىىؼ ؤلاحخماعى

 11/13عمالة الاطفال
.41

فى ميان ؽملى ًحغس ؽمل ألاطفل أكل مً  15طىت .الحد ألادوى للخىعيف هى  15طىت

.42

فى ميان ؽملى ًحغس ؽلى ألاطفاٌ أكل مً  14طىت الؾمل فى أؽماٌ خطسة
الحد ألادوى للؾمل فى ألاؽماٌ الخطسة هى  14طىت

 12/13العمالة القسرية
.43
.44
.45

لدي الحم فى إنهاء الؾلد ؽىد ؤلازادة أو بؾد كضاء مدة ؤلاػؾاز.
ؿاحب ًحخفػ بميان ؽملى خالى مً الؾمل اللظسي.
ؽىدما اؽمل الؾمل ؤلاضافى  ،أؽمل فلط  12طاؽت ؽمل إضافى خالٌ الاطبىؼ وٍخم حؾىٍض ى
ؽنها.

 31/31حقوق الىقابات العمالية
.46
.47
.48
.49

*

أها لدي اجحاد ؽماٌ فى ميان ؽملى.
اها لدي الحم فى الاهضمام إلى اجحاداث الؾماٌ.
ؿاحب الؾمل ٌظمح لىا باالهضمام إلى الاجفاكياث الجماؽيت.
أها وشمالئى فى الؾمل كادزًٍ ؽلى الدفاؼ ؽً مـالحىا الاحخماؽيت والاكخـادًت مً خالٌ "جىغيم
اضساب" مً دون أي خىف مً الخمييز.
احـل ؽلى دزحت إًجابيت مسهب ؽلى الظؤاٌ ً ،39جب أن هىذ كد أحبذ ب "وؾم" إلى  9ؽلى ألاكل مً الخيازاث.
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جخبر هديجخً الشخـيت بأن هم ؿاحب ؽملً جسقى إلى اإلاؾاًير اللاهىهيت الىطىيت بؼأن الؾمل .للليام بالحظاب لخحلم
الؾمل الالئم الخاؾ بًً ،جب أن جتراهم هلطت واحدة ليل إحابت وؾم ملحىظ .زم ملازهتها مؿ الليم اإلاىحىدة في
الجدوٌ أدهاه.
……

هى اإلابلغ الخاؾ مً "وؾم" اإلاتراهمت.

ؽؼساث حىىب طىدان  30مساث "وؾم" ؽلى  40أطئلت جخؾلم مؾاًير الؾمل الدوليت.

إذا كاهت الىتيجة بين 31-3
هره الىديجت أمس ال ًـدق! هل ٌؾسف ؿاحب الؾمل الخاؾ بً بأهىا وؾيؽ في اللسن 21؟ حظأٌ ؽً حلىكً .إذا وان
هىان اجحاد وؼط في ػسهخً أو فسؼ مً فسوؼ الـىاؽت ،والاهضمام إليها وطلب اإلاظاؽدة.

إذا كاهت الىتيجة بين 11-31
هما جسون ،هىان مجاال واطؾا للخحظين .ولىً مً فضلً ال مؾالجت ول هره اللضاًا في وكذ واحد .هبدأ مً حيث أهه
ًضس أهثر مً غيرها .وفي هره ألازىاء ،واخطاز الىلابت أو  WageIndicatorحىٌ الىضؿ الخاؾ بً ،ولرلً كد ٌظاؽد
ؽلى جحظيىه .ؽىد إزطاٌ زطالت إلىتروهيت إلى  www.rawateb.org/home/contact-usالىطً  /الاجـاًٌ ،سجى أن جيىن
محددة حىٌ ػيىان وإذا وان اطم ؿاحب الؾمل ممىً أًضا .أًضا ،ومحاولت مؾسفت إذا واهذ ػسهخً جلتزم زطميا إلى
زمص ٌؾسف باطم اإلاظؤوليت الاحخماؽيت للؼسواث .إذا فؾلىا ذلًً ،يبغي لها أن جسقى إلى ما ال ًلل ؽً مؾاًير مىغمت
الؾمل الدوليت .إذا واهىا ال ًلتزمىن هره اإلادوهت حتى آلان ،وٍيبغي لها .الؾدًد مً الؼسواث جفؾل آلان .كد هىذ أحمل
هرا ألامس.

إذا كاهت الىتيجة بين 05 – 11
هىذ الى حد هبير للخسوج مً مىطلت الخطس .ؿاحب ؽملً جلتزم مؾغم اللىاهين وأهغمت الؾمل اللائمت .ولىً هىان
دائما مجاال للخحظين .حتى في اإلاسة اللادمت هىذ جخحدر إلى ؤلادازة حىٌ عسوف الؾمل الخاؾ بً ،والاطخؾداد الجيد
والدؼاوز هره  DecentWorkCheckباؽخبازها اإلاسحؾيت.

