
  قرار
  بشأن الوثيقة العربية االسترشادية للضمان االجتماعي

  
  

  إن مجلس وزراء العدل العرب
  

  : بعد إطالعه على
  
   مذكرة قررا وزارة العدل بجمهورية السودان، -
-  18د-451 ورقم 7/11/2001-17د– 404 قرارات المجلس رقم -

-20د– 541 ورقم 8/10/2003-19د– 496 ورقم 25/10/2002
29/11/2004.  

– 466قرارات المكتب التنفيذي للمجلس بهذا الشأن وآخرها القرار رقم -
  .10/4/2005- 32ج

 281 لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم ي قرار المكتب التنفيذ-
)41.(  

  .8/4/2004-4 تقرير لجنة الخبراء في اجتماعه المنعقد خالل الفترة من -
-4-24د-471اعية العرب رقم  قررا مجلس وزراء الشؤون االجتم-

5/12/2004.  
  . مذكرة األمانة الفنية للمجلس بهذا الشأن-
  

  وبعد المناقشة،
  

  :يقرر
  

 اعتماد الوثيقة العربية االسترشادية للضمان االجتماعي بصيغتها المرفقة -
  .وتعميمها على الدول األعضاء والمنظمات المتخصصة لالسترشاد بها

  
تنسيق القائم بين مجلس وزراء العدل العرب ومجلس  اإلشادة بالتعاون وال-

  .وزراء الشؤون االجتماعية العرب
  
  
  



  الوثيقة العربية االسترشادية
  للضمان االجتماعي

  
  الباب األول

  أحكام تمهيدية 
  

الضمان االجتماعي حق يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميه  :1المادة 
حاالت الشيخوخة والعجز والمرض القانون، يقصد منه حماية المواطنين في 

وإصابات العمل ومرض المهنة، وعند فقدان المعيل والبطالة وانقطاع سبل العيش 
وعند الحمل والوالدة واإلعانة على تحمل األعباء العائلية وفي حاالت الكوارث 

  .والطوارئ والوفاة
راعي ويمكن ألنظمة الضمان االجتماعي أن توفر الرعاية االجتماعية لمن ال 

  .له طفال كان أو عاجزا أو مسنا
  

ينشأ وفقا ألحكام هذا القانون صندوق يسمى صندوق الضمان : 2المادة 
االجتماعي تكون له شخصية اعتبارية واستقالل مالي وإداري ويخضع ألشراف 

  .الجهة المختصة في الدولة
  

  :يقصد بالعبارات واأللفاظ التالية المعاني المقابلة لها: 3المادة 
  .صندوق الضمان االجتماعي: الصندوق -1
 .مجلس إدارة صندوق الضمان االجتماعي: لمجلسا -2
  .المبلغ الذي يؤديه المشترك: االشتراك -3
الشخص الذي يؤدي مبالغ نقدية مقابل انتفاعه وأسرته بأحكام هذا : المشترك -4

  .القانون
  .كل من ينتفع بأحكام هذا القانون: المستفيد -5
  .الذي ال يعمل لدجى الغير ويعمل لحسابه الخاص: دل المستقلالمعا -6
المشترك المسؤول عن إعالتهم قانونا وفقا للتشريع النافذ أفراد عائلة : األسرة -7

  .في كل دولة
اإلصابة بأحد األمراض المهنية المبينة في الجدول المعتمد من :إصابة العمل -8

جة حادث وقع للمشترك أثناء تأدية الجهات المختصة بالدولة، أو اإلصابة نتي
العمل أو بسببه أو بمناسبته، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمشترك 
خالل فترة ذهابه لعمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب واإلياب من 



وإلى مكان العمل دون أي توقف أو إنحراف بسبب شخصي ال عالقة له 
  .بالعمل

ة الناشئة عن اإلجهاد واإلرهاق بسبب العمل ويعتبر في حكم ذلك اإلصاب
  .وظروفه

كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة دون : العجز الدائم الكلي -9
  .مزاوله أية مهنة أو عمل يكسب منه

كل عجز من شأنه أن يحد جزئيا وبصفة مستديمة : العجز الدائم الجزئي -10
  . من القدرة على العمل األصلي

المرتب أو األجر الفعلي بجميع عناصره وملحقاته النقدية : ب أو األجرالمرت -11
والعينية الدائمة والمتكررة الذي تحسب على أساسه االشتراكات والمعاشات 

  ذ.والتعويضات والمنافع األخرى
  .الدخل المفترض ألصحاب الحصص في اإلنتاج أو للعامل المستقل: الدخل -12
 يتولى مهمة فحص المراكز المالية لصناديق الذي:  الخبير االكتواري-13

الضمان االجتماعي للتأكد من مدى مالئمة أوضاعها المالية في مواجهة 
األعباء الحالية والمستقبلية وكيفية مواجهة العجز المحتمل إن وجد، وكيفية 

  .توظيف الوفورات المالية
  

  :  على كل منيكون أداء االشتراك في الضمان االجتماعي إلزاميا: 4المادة 
  
 العامل في أجهزة الدولة المختلفة ما لم يكن مستفيدا من أي نظام إلزامي -1
  .آخر

 العامل بعقد عمل أو في إطار التدريب المهني، خاصة في شركات القطاع -2
العام والشركات المختلطة والمنشئات التجارية والصناعية والفالحية والحرة وكل 

  . الخاصةاألنشطة
  . المستقل أو صاحب المهنة الحرة العامل-3
  . الفئات األخرى التي ترى الدولة إخضاعها إلى هذا القانون-4
  

يعفى من أداء االشتراكات الواردة في المادة السابقة المستفيدون من : 5المادة 
  .الرعاية االجتماعية طبقا ألحكام الفقرة الثانية من المادة األولى من هذا القانون

  
  
  
  



  انيالباب الث
  التنظيم اإلداري والمالي

  
  الفصل األول
  التنظيم اإلداري

  
 يكون للصندوق مجلس إدارة يتولى شؤونه، ويتم تشكيله أساسا من :6 المادة 

ممثلي كافة أطراف اإلنتاج من عمال وأصحاب عمل وحكومة، على أن تحدد 
  . دولةصالحياته وتنظم أعماله وفقا ألحكام القوانين واللوائح المنظمة في كل

  
  الفصل الثاني
  التنظيم المالي

  
  : يكون تمويل صندوق الضمان االجتماعي من: 7المادة 

  

  .االشتراكات التي يتم تحديدها حسب النظام في كل دولة: أوال
  

المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة لصالح الضمان :ثانيا
  .موارد دائمةكاالجتماعي 

  

  .وال صندوق الضمان االجتماعي واحتياطياته وممتلكاتهربع استثمار أم: ثالثا
  

  .اإليرادات األخرى التي تؤول إلى صندوق الضمان االجتماعي: رابعا
  

تخصص أموال الصندوق للصرف منها على المنافع النقدية المحددة : 8المادة 
بموجب هذا القانون، مع تخصيص موازنة سنوية للمصروفات اإلدارية الالزمة 

  .ق وكذا تكوين مال االحتياط الدائمللصندو
  

 تضع القوانين واللوائح المنظمة في كل دولة القواعد واإلجراءات :9المادة 
المالية والحسابية للصندوق بما يكفل المحافظة على أمواله الثابتة والمنقولة 
وموجوداته وأمالكه، واستقالل وضبط حسابات إيراداته ومصروفاته وسائر 

  .خرى التي تساعد على تحقيق أهداف الضمان االجتماعياالعتبارات األ
  

 اكتواري أو أكثر  خبيريفحص المركز المالي للصندوق بمعرفة: 10المادة 
ويبين سبب العجز إن وجد وكيفية تالفيه، وفي حالة عدم إمكان ذلك تتحمل الدولة 

  .العجز في موازنة السنة التالية



  الباب الثالث
  يمنافع الضمان االجتماع

  
  : تكون منافع الضمان االجتماعي نقدية وعينية: 11المادة

  
  :  المنافع النقدية وهي:أوال

  
  :  المعاشات طويلة األمد وتشمل-أ

  . معاش المسنين-1
  . معاش العجز بسبب إصابة عمل-2
  . معاش العجز الكلي لغير إصابة العمل-3
  . معاش الوفاة-4
  . الدخل المعاش األساسي لفاقد المعيل ولعديم-5
  . عالوة العائلة-6

  
  :  المنافع النقدية القصيرة األمد وهي-ب

  . المنافع اليومية في حاالت العجز المؤقت بسبب مرض-1
  . المنافع بسبب إصابة العمل-2
  . المنافع بسبب الوالدة-3
  
  : وهي مبالغ معينة تستحق دفعة واحدة ال سيما عند: ضافية المنح ال-ج

  . الحمل-1
  .ة الوالد-2
  . الوفاة-3
   . الكوارث والطوارئ-4

  
  : المنافع العينية وتشمل: ثانيا

  
  . الرعاية االجتماعي لمن ليس به مأوى أو معيل-أ
  . العناية الصحية واالجتماعية-ب
 إعادة التأهيل ورعاية األحداث الجانحين والعجزة وذوي االحتياجات -ج

  .اية االجتماعيةالخاصة، وتقديم الخدمات الصحية لنزالء دور الرع
  



  الفصل األول
  المنافع النقدية

  
يكون معاش الشيخوخة مستحقا عند انتهاء العمل بناء على شروط : 12المادة 

يتم تحديدها بموجب القوانين واللوائح المنظمة في كل دولة والمتعلقة خاصة بالسن 
  .أو سنوات االشتراك أو كليهما

  
ك باعتماد نسبة من األجر الفعلي يحسب معاش الشيخوخة للمشتر: 13المادة 

  .أو الدخل المفترض على أن ال يقل عن الحد األدنى لألجور
كل دولة القواعد لمعتمدة في حساب  يبين القوانين واللوائح المنظمة فوت
  .المعاش
  

يحق للمشترك الذي ترك العمل ولم تتوفر لديه مدة االشتراك : 14المادة 
  .الالزمة للحصول على المعاش التقاعدي صرف مكافأة مقطوعة عن مدة اشتراكه

  
 إذا كان المشترك قد حصل في إطار الضمان االجتماعي على مكافأة ثم عاد 

 إذا رد قيمة إلى العمل، فال تحسب له المدة التي دفعت له عنها هذه المكافأة إال
  .المكافأة أو اإلعانة السابق صرفها إليه

  
إذا زاول صاحب المعاش المستحق وفقا لهذا القانون عمال يخضع : 15المادة 

ألحكام قانون الضمان االجتماعي فيوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر 
األول لتاريخ عودته على العمل إذا رغب في الرجوع لالشتراك في الضمان 

  .الجتماعيا
فإذا انتهت خدمته فيعاد تقدير معاشه على أساس ضم جميع مدة عمله 

  .المحسوبة وفقا للقانون
  

  : 16المادة 
إذا انتهت خدمة المشترك بسبب إصابة عمل أعجزته عجزا كليا أو : أوال

ليه جزئيا عن الكسب فإنه يستحق معاشا كامال أو جزئيا وذلك حسب ما تنص ع
  .كل دولة ي المنظمة فالقوانين واللوائح

  
يكون استحقاق المعاش الكامل أو الجزئي بحسب نسبة العجز التي نحدد : ثانيا

 والجزء المصاب من  العملعلى الكسب بسحب نوعالقدرة تبعا لدرجة فقدان 
  .الجسد



على أنه إذا كانت إصابة المشترك تفقده القدرة على خدمة نفسه وتستوجب 
  .ق عالوة إضافية على ذلكحالته تخصيص من يخدمه استح

  
  .يحسب المعاش الجزئي درجة العجز إلى المعاش الكامل: ثالثا

وتأخذ أمراض المهنة حكم إصابات العمل، وتحدد القوانين واللوائح المنظمة 
  .في كل دولة أمراض المهن وحاالتها وشروط اعتبارها

  
لعجز يحسب المعاش الكامل أو الجزئي وكذا تقدير نسبة ا: 17المادة 

وقواعد االستحقاق والتسوية والصرف، وكذا وضوابطه وطريقة تقدير التعويض 
إعادة الفحص الطبي للتحقق من استمرار العجز بسبب إعادة التأهيل أو غير ذلك 

  .من األسباب وفق القوانين واللوائح المنظمة في كل دولة
  

  :18المادة 
من أفراد أسرته إذا  يصرف المعاش المستحق للمشترك إلى مستحقيه :أوال

  . انتهت الخدمة بسبب الوفاة أثناء االشتراك أو أثناء االستفادة من معاش الشيخوخة
  

يحدد التشريع النافذ ف يكل دولة فئات أفراد األسرة المستحقين عن : ثانيا
 ومقدار ما يستحقونه من أنصبة مالمشترك وعن صاحب المعاش وشروط استحقاقه

 معاش المتوفى، وأحوال انتهاء الحق في المعاش أو وقفه األنصبة إلىونسبة هذه 
أو نقضا تبعا لزوال شروط االستحقاق أو تغير الحالة، وغير ذلك من اإلجراءات 

  .ذات العالقة بالمعاش المستحق
  

المعاش األساسي هو الحد األدنى الذي يكفله نظام الضمان : 19المادة 
  :تحق ذلك ما يأتياالجتماعي لمن ليس له معاش أخر، وممن يس

   البالغ سن الشيخوخة،-1
   العاجز كليا عن العمل، -2
   المنقطعة به سبل العيش، -3
  . األرمل واليتيم-4
  
كل شروط استحقاق كل فئة وقيمة المعاش  يبين القوانين واللوائح المنظمة فت

  .استحقاق المعاشات األساسية وصرفهاجراءات التنفيذية لضبط األساسي واإل
  



يستحق المشترك عالوة عائلية تصرف له دوريا، وتصرف هذه : 20دة الما
غيرها من المعاشات التي تقرر بمقتضى والعالوة ألصحاب المعاشات األساسية 

  .هذا القانون
تنظم القوانين واللوائح المنظمة في كل دولة شروط وقواعد استحقاق وصرف 

  .هذه العالوة ومقدراها ودوريتها وسن األوالد
  

يستحق المشترك منافع نقدية قصيرة األمد بسبب العجز المؤقت : 21دة الما
  الناشئ عن المرض أو إصابة العمل أو الوالدة

تبين القوانين واللوائح المنظمة في كل دولة شروط وقواعد استحقاق هذه 
  .المنافع
  

تسأل جهة العمل أمام صندوق الضمان االجتماعي عن إصابات : 22المادة 
  .تقع للعاملين في مكان العمل نتيجة مخالفتها لقوانين ولوائح العملالعمل التي 

  
من ) 11( تصرف للمشترك المنح اإلضافية المشار إليها في المادة :23المادة 

هذا القانون متى توافرت شروط استحقاقها التي تحددها القوانين واللوائح المنظمة 
  .في كل دولة

  
  الفصل الثاني
  المنافع العينية

  
  :يقدم الضمان االجتماعي خدمات الرعاية االجتماعية التالية: 24مادة ال
  .دور الحضانة ورياض األطفال ياية من ال راعي لهم من األطفال ف رع-أ  
 رعاية المسنين في دور مسنين أو في البيت في األحوال التي تقتضي -ب

  .ذلك
  .بهمرعاية العجزة وذوي االحتياجات الخاصة في الدور الخاصة  -ج
  . رعاية األحداث-د

  . تقديم المساعدات العينية في حاالت الكوارث والطوارئ-هـ
  . تقديم الرعاية االجتماعية للفرد واألسرة-و
  

  : تشمل العناية الصحية التي يقدمها الضمان االجتماعي: 25المادة 
ء  التدابير الالزمة للوقاية بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة بقصد إرسا-أ

قواعد المساهمة في الوقاية من إصابة العمل وكفالة الصحة والسالمة المهنية 
  .والعمالية



 إعادة تأهيل المرضى والمصابين بإزالة آثار اإلصابة أو تخفيفها لديهم -ب
والعمل على تدريبهم على مهنهم أو حرفهم أو على مهن أو حرف أخرى مناسبة 

  .بقصد منحهم فرصة أخرى للعمل واإلنتاج
  . العناية الطبية والتأهيلية الشاملة لذوي االحتياجات الخاصة-ج
  .الضمان الصحي الشامل لنزالء دور العناية االجتماعية -د
  

تبين القوانين واللوائح المنظمة في كل دولة إجراءات التنسيق والتكامل فيها 
  .يتعلق بالعناية الصحية

  
  الباب الرابع
  أحكام عامة

  
سريان أنظمة الضمان االجتماعي على المشترك ولو انتقل يستمر : 26المادة 

  .من عمل إلى آخر مما تنطبق عليه أحكام هذا القانون
وال تجري تسوية حقوق المشترك إال بعد انتهاء خدماته وأعماله جميعا وذلك 

  .على الوجه المنصوص عليه في القانون
قبل استحقاقهم إذا انتهت خدمة المشترك ألي سبب من األسباب القانونية 

التقاعد فيستمر الصندوق في صرف معاش التعطل الذي يحدد مقداره ومدته حسب 
  . القوانين واللوائح المنظمة في كل دولة

  
  : 27المادة 
 يكون للمبالغ المستحقة للصندوق عن االشتراكات وغرامات التأخير :أوال

  .ل دولة القوانين واللوائح المنظمة في كقتضىامتياز تحدد درجته بم
  

تستوفى االشتراكات والغرامات وسائر المبالغ المستحقة للصندوق وفقا : ثانيا
  .للقوانين واللوائح المنظمة في كل دولة

  
ال يجوز الحجز على المعاشات وسائر المنافع النقدية األخرى أو : 28المادة 

ن واللوائح االقتطاع منها أو التنازل عنها إال في حدود نسبة معنية تحددها القواني
  .المنظمة في كل دولة

  
  : 29المادة 
  .يعفى الصندوق من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها: أوال

  



يعفى المستفيدون من أنظمة الضمان االجتماعي من جميع الضرائب : ثانيا
والرسوم عن األموال المقبوضة والمراسالت والمنازعات التي يثيرها تطبيق أحكام 

  .هذا القانون
  

يفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون للقضاء : 30ة الماد
  .المختص في كل دولة

  
من هذا القانون فإن كل تأخير في ) 33(مع مراعاة أحكام المادة : 31المادة 

أداء االشتراكات يعرض صاحبه لغرامة تأخير تحدد نسبتها طبقا للقوانين واللوائح 
  .المنظمة في كل دولة

  
تكون لدى الصندوق أجهزة للتفتيش يخول موظفوها صفة : 32ة الماد

 أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، بتنفيذالضابطة القضائية فيما يتعلق 
ولهم في سبيل ذلك الدخول إلى أماكن العمل واإلطالع على الوثائق والمستندات 

تحرير محاضر والتحقيق وجمع االستدالالت ووإجراء التحريات والتفتيش 
  .المخالفات وإحالتها إلى الجهة المعنية

  
 تعتبر أحكام هذا القانون من النظام العام، وكل إخالل بها يعرض :33المادة 

صاحبه إلى عقوبة جزائية تحدد تبعا لكل مخالفة وفاق للقوانين واللوائح المنظمة في 
  .كل دولة
  

  : 34المادة 
 القانون حدا أدنى للمستفيدين منه، ويمكن تعتبر األحكام الواردة في هذا: أوال

  .لكل دولة أن تضيف فئة أو فئات أخرى
  

تحدد القوانين واللوائح المنظمة في كل دولة المدة القصوى الالزمة : ثانيا
لتسوية المعاشات والمنافع األخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون على أساس 

  مقدار األجر ومدة العمل
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