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االمقدوونيیيین االعمالل ااستخداامم تنظيیم بشأنن ااتفاقيیة
ووحكومة قطر ددوولة حكومة بيین قطر ددوولة في

مقدوونيیا جمهھورريیة

10/08/2015: االطباعة تارريیخ

االعمل٬، ووززااررةة ووتمثلهھا قطر٬، ددوولة حكومة إإنن
٬،)االطرفانن (بب بعد فيیما االيیهھما وواالمشارر ااالجتماعيیة وواالسيیاسة االعمل ووززااررةة ووتمثلهھا مقدوونيیا٬، جمهھورريیة ووحكومة
االبلديین٬، بيین االصدااقة ألووااصر توثيیقاً
قطر؛ ددوولة في االمقدوونيیة االعاملة االيید ااستخداامم تنظيیم على ووعمالً
:يیلي ما على ااتفقتا قد

1 االماددةة
لتطبيیق االالززمة ووااألنظمة االقوااعد بوضع مقدوونيیا بجمهھورريیة ااالجتماعيیة وواالسيیاسة االعمل ووووززااررةة قطر بدوولة االعمل ووززااررةة تقومم
.ااالتفاقيیة هھھھذهه أأحكامم

2 االماددةة
ً قطر ددوولة في ووتوظظيیفهھا ووددخولهھا مقدوونيیا جمهھورريیة من االعمالل ااستخداامم يیكونن االمعمولل ووااإلجرااءااتت ووااألنظمة للقواانيین ططبقا
.االبلديین في بهھا

3 االماددةة
إإليیهھا االمقدمة ااالستخداامم بطلباتت مقدوونيیا بجمهھورريیة ااالجتماعيیة وواالسيیاسة االعمل ووززااررةة قطر ددوولة في االعمل ووززااررةة تواافي- 1
مقدوونيیا بجمهھورريیة ااالجتماعيیة وواالسيیاسة االعمل ووووززااررةة ووتعمل مقدوونيیيین٬، عمالل الستخداامم قطر ددوولة في ااألعمالل أأصحابب من
.لديیهھا االمتوفرةة ااإلمكانيیاتت حدوودد في االطلباتت لهھذهه ااالستجابة على

يیحددد أأنن فعليیهھ خاصة٬، موااصفاتت ذذااتت مقدوونيیا جمهھورريیة من عاملة أأيیٍد ااستخداامم في قطر بدوولة االعمل صاحب ررغب إإذذاا- 2
.قطر بدوولة االعمل ووززااررةة إإلى االمقدمم ططلبهھ في ذذلك

ااستقداامم مكتب ططريیق عن أأوو لديیهھ االعامليین من عنهھ ممثل بتفويیض أأوو بنفسهھ سوااء االقطريي االعمل صاحب على يیجب- 3
.قطر ددوولة إإلى مقدوونيیا جمهھورريیة من ووسفرهھھھم االعمالل ااختيیارر إإجرااءااتت متابعة االعمل ووززااررةة من لهھ مرخص

4 االماددةة
كما للعمل٬، االمتوقعة االفترةة ووعلى االمطلوبة وواالتخصصاتت وواالخبرااتت االمؤهھھھالتت نوعع على ااالستخداامم عرووضض تشتمل أأنن يیجب
االمعيیشة ووظظرووفف ااالختبارر ووفترةة االخدمة نهھايیة وومكافأةة ااألجر ووخاصة االعمل بشرووطط تفصيیلي بيیانن على تشتمل أأنن يیجب

.ااالخرىى

5 االماددةة
االطبي االفحص إإجرااءااتت لتسهھيیل االالززمة ااإلجرااءااتت ااتخاذذ على مقدوونيیا بجمهھورريیة ااالجتماعيیة وواالسيیاسة االعمل ووززااررةة تعمل

تزوويیدهھھھم ووكذلك قطر٬، بدوولة االعمل في االرااغبيین مقدوونيیا جمهھورريیة من للعمالل بالسفر إإذذنن أأوو االسفر جوااززااتت على وواالحصولل
.قطر ددوولة في االمعيیشة وومستوىى ووتكاليیف االعمل ظظرووفف عن بمعلوماتت
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6 االماددةة
االمحدددةة االمدةة اانتهھاء عند مقدوونيیا٬، جمهھورريیة من االعمالل من عددد أأيي إإعاددةة إإجرااءااتت ااتخاذذ قطر ددوولة لحكومة يیجوزز

في االمحدددةة االمدةة اانتهھاء قبل ذذااتهھا ااإلعاددةة إإجرااءااتت ااتخاذذ لهھا يیجوزز كما بهھم٬، االخاصة ااالستخداامم عقودد بموجب الستخداامهھم
حقوقق ووأأيیة لهھم االمقرررةة ااألجورر ااألخيیرةة االحالة هھھھذهه في لهھم تُدفع أأنن على لهھم٬، االعمل حاجة اانتهھاء حالة في ااالستخداامم عقودد
.قطر ددوولة في االعمل قانونن بموجب أأوو معهھم االمبرمة االعمل عقودد بموجب لهھم مستحقة أأخرىى

7 االماددةة
قطر ددوولة في بقاؤؤهھھھم كانن إإذذاا مقدوونيیا جمهھورريیة من االعمالل من عددد أأيي إإعاددةة إإجرااءااتت ااتخاذذ قطر ددوولة لحكومة يیجوزز

االمبرمة االعمل عقودد بموجب االمستحقة بالحقوقق ااإلخاللل بدوونن ووذذلك للدوولة٬، االوططني ااألمن أأوو االعامة االمصلحة مع يیتعاررضض
.قطر ددوولة في االعمل قانونن بموجب أأوو معهھم

8 االماددةة
مرةة ألوولل بالعمل االتحاقهھم عند قطر ددوولة في االعمل مكانن إإلى مقدوونيیا من االعمالل سفر نفقاتت جميیع االعمل صاحب يیتحمل- أأ

ً االعامل سفر تذااكر كذلك االعمل صاحب يیتحمل كما عملهھم٬، اانتهھاء عند منهھ عوددتهھم وونفقاتت ً ذذهھھھابا ااإلجاززةة فترةة في ووإإيیابا
.تأميیناتت أأيیة ددفع أأوو االسفر جواازز ااستخرااجج تكاليیف االنفقاتت هھھھذهه تشمل ووال االعمل٬، عقد في عليیهھا االمنصوصص

:االتاليیتيین االحالتيین في االعامل عوددةة نفقاتت من االعمل صاحب يیعفى- بب
.االعقد مدةة اانتهھاء قبل ااستقالتهھ حالة في- 1
ً االخدمة نهھايیة مكافأةة ووبدوونن إإنذاارر بدوونن االعمل من فصلهھ يیستوجب خطأ ااررتكابهھ حالة في- 2 .االقطريي االعمل لقانونن ططبقا

9 االماددةة
ووبيین االعامل بيین يیحررر فردديي عمل بعقد قطر ددوولة في مقدوونيیا جمهھورريیة من االعمالل ااستخداامم ووشرووطط ظظرووفف تحددد- 1

ً االعمل صاحب ووااجباتت من ااألساسيیة االعمل شرووطط االعقد هھھھذاا يیتضمن أأنن وويیجب ااالتفاقيیة٬، بهھذهه االملحق االعقد لنموذذجج ططبقا
.قطر ددوولة في االعمل ووقانونن ااالتفاقيیة هھھھذهه أأحكامم مع يیتعاررضض ال بما ووحقوقق

ووتوددعع للعامل٬، االثانيیة ووتسلم بإحدااهھھھا٬، االعمل صاحب يیحتفظ أأصليیة٬، نسخ اارربع من ووااإلنجليیزيیة االعربيیة باللغتيین االعقد يیحررر- 2
.مقدوونيیا بجمهھورريیة ااالجتماعيیة وواالسيیاسة االعمل بوززااررةة وواالراابعة قطر٬، بدوولة االعمل بوززااررةة االثالثة

10 االماددةة
سكن بدلل ددفع أأوو االسكن هھھھذاا وونوعع االعامل سكن لتدبيیر بالنسبهھ االعمل صاحب إإلتزااماتت تفاصيیل االفردديي االعمل عقد يینظم

.االطبي ووعالجهھ للعامل٬،

11 االماددةة
ووال. قطر ددوولة في االمختصة وواالجهھاتت وواالمحاكم االعمل ووززااررةة لدىى بهھ االمعترفف االنص هھھھو االعمل لعقد االعربي االنص يیكونن
االعمل ووووززااررةة االعامل مواافقة ووبعد للعامل فائدةة أأكثر كانن إإذذاا إإال االعمل عقد بنودد في تغيیيیر أأيي إإجرااء االعمل لصاحب يیجوزز
.قطر بدوولة

12 االماددةة
ووبالنسبة قطر٬، ددوولة في االتعاقد حالة في االدووحة في مقدوونيیا جمهھورريیة ووسفاررةة االعمل ووززااررةة من االعمل عقودد على يیصدقق
وواالسلطاتت مقدوونيیا بجمهھورريیة ااالجتماعيیة وواالسيیاسة االعمل ووززااررةة من عليیهھا فيیصدقق مقدوونيیا جمهھورريیة في تبرمم االتي للعقودد

.قطر ددوولة من االمختصة

13 االماددةة
.ااالتفاقيیة هھھھذهه أأحكامم تنفيیذ مرااقبة قطر بدوولة االعمل بوززااررةة االمختصة االجهھة تتولى- 1
االعمل بوززااررةة االمختصة االجهھة إإلى االشكوىى تقدمم االعمل٬، عقد عن ناتج وواالعامل االعمل صاحب بيین نزااعع حدووثث حالة في- 2

.قطر بدوولة االمختصة االقضائيیة االجهھاتت إإلى االنزااعع يیحالل وودديي حل إإلى االوصولل تعذرر ووإإذذاا وودديیا٬ً، لتسويیتهھ

14 االماددةة
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إإخطارر عليیهھ ووجب االتعاقد ااستمراارر في االعمل صاحب ررغب ووإإذذاا سابق٬، إإخطارر إإلى حاجة ددوونن مدتهھ بانتهھاء االعمل عقد يینتهھي
ً) 30 (بثالثيین االعقد اانتهھاء موعد قبل االتجديید في برغبتهھ كتابة االعامل .ااألقل على يیوما

15 االماددةة
ً ووذذلك أأجر من يیدخرهه ما مقدوونيیا جمهھورريیة االى يیحولل أأنن للعامل يیحق .قطر ددوولة في االمتبعة االماليیة للنظم ووفقا

16 االماددةة
:االتالي االنحو على مهھمتهھا تكونن ططرفف كل من ااألكثر على أأعضاء ثالثة من تتكونن مشتركة لجنة االطرفانن يیشكل

.االشأنن هھھھذاا في االضروورريیة االتداابيیر ووااتخاذذ ااالتفاقيیة هھھھذهه تنفيیذ في االطرفيین بيین االتنسيیق- 1
.االتطبيیق عند صعوباتت من عنهھما يینشأ قد ما ووتسويیة بشأنهھا خالفف أأيي حدووثث عند ااالتفاقيیة هھھھذهه أأحكامم تفسيیر- 2
ووفرصص قطر٬، ددوولة في االتنميیة بخطط االمتعلقة االعامة االمعلوماتت ذذلك في بما قطر ددوولة في االمتاحة االعمل فرصص مرااجعة- 3

.منهھا لالستفاددةة مقدوونيیا موااططني لدىى االرغبة ووتوفر االمطلوبة٬، االعمل ووفئاتت ووأأصنافف بموجبهھا االمحتملة االعمل
من كل في بالتناووبب االسنة في مرتيین االلجنة ووتجتمع. االضرووررةة عند ااالتفاقيیة مواادد بعض أأوو كل تعديیل أأوو مرااجعة ااقترااحح- 4

.االضرووررةة ددعت كلما االدوولتيین

17 االماددةة
ااتخاذذ بعد االنفاذذ٬، حيیز االتعديیل هھھھذاا وويیدخل كتابة٬ً، االطرفيین باتفاقق نصوصهھا من نص أأيي أأوو ااالتفاقيیة هھھھذهه أأحكامم تعديیل يیجوزز
.االبلديین من كل في ااالتفاقيیة هھھھذهه إلبراامم االمتطلبة االقانونيیة ااإلجرااءااتت ذذااتت

18 االماددةة
ً عليیهھا االتصديیق ووثائق تباددلل تارريیخ من ااعتباررااً االنفاذذ حيیز ااالتفاقيیة هھھھذهه تدخل كال في بهھا االمعمولل االقانونيیة لإلجرااءااتت ووفقا
ً ووتتجددد سنوااتت٬، ثالثث) 3 (لمدةة االمفعولل سارريیة ووتظل االبلديین٬، االطرفيین أأحد يیخطر لم ما مماثلة٬، أأخرىى لمددد أأوو لمدةة تلقائيیا
.ااألصليیة مدتهھا اانتهھاء أأوو إإنهھائهھا تارريیخ من ااالقل على أأشهھر ستة) 6 (قبل ووذذلك اانهھائهھا في برغبتهھ كتابةً ااالخر االطرفف

.ااالتفاقيیة هھھھذهه على بالتوقيیع حكومتهھما قبل من وواالمخوالنن أأددناهه٬، االمفوضانن قامم تقدمم٬، ما على ووااشهھاددااً

االعربيیة باللغاتت أأصليیتيین٬، نسختيین من ميیالدديیة٬، 17/10/2011 بتارريیخ سكوبيیا مديینة في ووووقعت ااالتفاقيیة هھھھذهه حرررتت
.ااالنجليیزيیة باللغة االمحررر االنص يیرجح االتفسيیر٬، في ااالختالفف حالة ووفي االحجيیة٬، ذذااتت منهھا وولكل ووااالنجليیزيیة وواالمقدوونيیة

عن
قطر ددوولة حكومة
االعمل ووززااررةة

عن
مقدوونيیا جمهھورريیة حكومة

ااإلجتماعيیة وواالسيیاسة االعمل ووززااررةة

ررسميیة أأعالهه االمعرووضة االماددةة ااعتبارر عدمم االرجاء
االقطريیة االقانونيیة االبواابة
االقطريیة االقانونيیة االبواابة - االميیزاانن
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