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جـلــدًــــع 

 اٖخباعا ؤؾاؾُا للٗمل 2030،1ؤفغصث زُت الخىمُت اإلاؿخضامت لألمم اإلاخدضة في ؤفم ؾىت 

 باٖخباعهما مبضؤًً مىحهحن للخُت، بدُث ًلخلي اإلابضآن،  وإلابضؤ الحض مً مٓاهغ ٖضم اإلاؿاواة،الالئم

ز النمو "بكيل حلي ٖلى مؿخىي الهضف الثامً مً ؤهضاف الخىمُت اإلاؿخضامت، والظي ًغمي إلى  حعٍز

الاكخصااي املطسا والشامل للجميع واملصخدام، والعمالت الكاملت واملنخجت وجوفير العمل الالئم 

الحد مم "، هما ًٓهغ الترابِ بحن اإلابضؤًً ؤًًا ٖلى مؿخىي الهضف الٗاقغ اإلاٗىىن ب "للجميع

، وهى ما ًلخط ي بدؿب اإلالانض اإلاىضعحت يمىه، جدلُم "انعدام املصاواة ااخل البلدان وفيما  ينها

اعجفإ ٖلى مؿخىي وؿب الضزل واللًاء ٖلى مٓاهغ الخمُحز في ألاحىع، واٖخماص ؾُاؾاث مالُت 

. لحماًت الاحخماُٖت جدلم ؤهبر كضع مً اإلاؿاواةٌوؾُاؾاث لألحىع و

واٖخباعا لألهمُت البالغت التي ًدٓى بها ألاحغ، في الٗالكت الكغلُت، باٖخباعه اإلالابل اإلااصي للىة 

 ومدال لٗلض الكغل الغابِ بُنهما، فئن اليكاٍ اإلاُٗاعي 2الٗمل التي ًًٗها ألاححر عهً إقاعة مكغله،

ت لخىُٓم ألاحغ، ت مً آلالُاث اإلاُٗاٍع لت جدضًضه 3إلاىٓمت الٗمل الضولُت كض زهو مجمٖى ٍغ  َو

وهى هفـ ألامغ الظي حٗل اإلاكٕغ اإلاغغبي ًسهو اللؿم الخامـ مً . وؤصائه وخماًخه ٖىض الاكخًاء

 4. اإلاخٗلم بمضوهت الكغل، إلاؿإلت ألاحغ65.99الىخاب الثاوي مً اللاهىن عكم 

اث الىلابُت ألاهثر جمثُال  للض خُٓذ مؿإلت ألاحىع، بٗىاًت واٖخباع زانحن لضي اإلاغهٍؼ

باإلاغغب، ٖلى مغ الؿىىاث، وهى ما ًخجلى بكيل ؤؾاس ي في مٗٓم الاجفاكاث الاحخماُٖت اإلابرمت في 

                                                           
1
ٟٚ٘ رزىْٛ ِٓ إػالْ " 2030ذطخ اٌز١ّٕخ اٌّؽزساِخ ٌؼبَ : رح٠ًٛ ػبٌّٕب: "، رحذ شؼبض2015 زٌٚخ فٟ شزٕجط 193رُ اػزّبز٘ب ضؼ١ّب ثئجّبع -  

.  ِمظسا ٚغب٠خ ِٓ ِمبطس ٚغب٠بد اٌز١ّٕخ اٌّؽزساِخ169ٚؼجؼخ ػشط ٘سفب، وّب رطرىع ػٍٝ 
2
. 165، اٌظفحخ 2015، اٌطجؼخ األٌٚٝ EMALIVؼ١ّطح و١ٍّٟ، اٌمبْٔٛ اٌجٕبئٟ ٌٍشغً، اٌجعء األٚي، ِٕشٛضاد -  

3
: ِٕٙب ػٍٝ ؼج١ً اٌّضبي-  

 حٛي شطٚط اٌشغً 94ارفبل١خ اٌؼًّ اٌس١ٌٚخ ضلُ 

 حٛي حّب٠خ األجط 95ارفبل١خ اٌؼًّ اٌس١ٌٚخ ضلُ 

 حٛي رحس٠س اٌحس األزٔٝ ٌألجط 131ارفبل١خ اٌؼًّ اٌس١ٌٚخ ضلُ 

 ثشأْ شطٚط اٌشغً 84رٛط١خ اٌؼًّ اٌس١ٌٚخ ضلُ 

 ثشأْ حّب٠خ األجط 85رٛط١خ اٌؼًّ اٌس١ٌٚخ ضلُ 
4
 زجٕجط 8 ثزبض٠د 5167، إٌّشٛض فٟ اٌجط٠سح اٌطؼ١ّخ ػسز 2003 شزٕجط 11 اٌّؤضخ فٟ 1.03.194اٌظبزض ثزٕف١صٖ اٌظ١ٙط اٌشط٠ف ضلُ -  

2003 .
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 هما ًخجلى مً زالٌ اؾخلغاء بٌٗ اإلاُُٗاث 1996.1اإلاغغب بغؾم حىالث الحىاع الاحخماعي مىظ ؾىت 

الاخهائُت اإلاخٗللت بإؾباب اهضإل ؤغلب هؼاٖاث الكغل الجماُٖت والفغصًت، والتي ؾخيىن الفغنت 

. الؾخلغائها جفهُلُا مً زالٌ هظه الضعاؾت

إن ؤهمُت اإلاىٓىمت اللاهىهُت اإلاخٗللت باألحىع، وإن واهذ مؿإلت ٖامت حٗني ٖمىم اإلاإحىعًٍ في 

اللُاٖحن الٗام والخام، إال ؤن بٌٗ الخفانُل، زانت منها جلً اإلاغجبُت بالىاك٘، ججٗل الىكىف 

ٖلى اإلالخًُاث اللاهىهُت اإلاخٗللت بمىٓىمت خماًت ألاحغ في اللُإ الخام، ؤولى بالضعاؾت مً مثُلتها 

خباعاث جخٗلم في مجملها بيىن  : اإلاغجبُت باللُإ الٗام اٖل

 ،2ؤن ؤحغاء اللُإ الخام باإلاغغب ٌكيلىن الُىم، وبدؿب آزغ ؤلاخهاءاث اإلاخىفغة 

في اللُإ الٗام، بدُث ٌسجل لضي الهىضوق  ما ًلاعب ؤعبٗت ؤيٗاف ٖضص مْى

ه  ني للًمان الاحخماعي ما مجمٖى في 3,34الَى  ملُىن ؤححر مهغح، فُما مجمٕى مْى

ف900ومؿخسضمي اللُإ الٗام ال ًخٗضي   . ؤلف مْى

  ؤن ألاحغ في اللُإ الخام، ٌٗخبر قإها حٗاكضًا، ًسً٘ لالجفاق بحن اإلاكغل وألاححر

ُت اخترام اإلالخًُاث اإلاخٗللت بالحض ألاصوى لألحغ، فُما ٌٗخبر ألاحغ في اللُإ  قٍغ

 .الٗام قإها جىُٓمُا

  ؤن بٌٗ مٓاهغ الخمُحز في ألاحىع، وزغق اإلالخًُاث اللاهىهُت اإلاخٗللت بها، ججض لها

مجاال زهبا في اللُإ الخام، مً بُنها ما ٌؿدىض إلى اللاهىن هفؿه، بسالف اللُإ 

 3.الٗام

                                                           
1
ٔجصح حٛي االرفبلبد االجزّبػ١خ ثبٌّغطة -  

2
، ٚاٌزمط٠ط اٌّٛضٛػبرٟ ٌٍّجٍػ األػٍٝ ٌٍحؽبثبد حٛي اٌٛظ١فخ 2017اٌزمط٠ط اٌؽٕٛٞ ٌٍظٕسٚق اٌٛطٕٟ ٌٍضّبْ االجزّبػٟ، ثطؼُ ؼٕخ -  

. اٌؼ١ِّٛخ
3
الثس ِٓ اٌزصو١ط فٟ ٘صا اٌظسز، أْ ِطٍت ضفغ اٌز١١ّع فٟ حك أجطاء اٌمطبع اٌفالحٟ ِب٠عاي ِطٍجب ٍِحب ٌسٜ ج١ّغ اٌّطوع٠بد إٌمبث١خ ثبٌّغطة -  

ذالي جٛالد اٌحٛاض االجزّبػٟ، ٚأ٠ضب ِطٍجب حمٛل١ب رطفؼٗ ِؼظُ اٌزٕظ١ّبد اٌحمٛل١خ ثبػزجبض أْ اٌحس األزٔٝ اٌمبٟٔٛٔ ٌألجط فٟ اٌمطبع 

. اٌفالحٟ، ٠مً ػٓ ٔظ١طٖ فٟ لطبػبد اٌظٕبػخ ٚاٌزجبضح ٚاٌرسِبد
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ذ اإلاىٓىمت اللاهىهُت  واٖخباعا ليىن الهضف واإلاغؼي ألاؾاس ي لهظه الضعاؾت، ًىمً في حكٍغ

وملاعهتها بما جلخًُه مٗاًحر الٗمل الضولُت في هظا الؿُاق، فئن مجاٌ الضعاؾت ؾحرهؼ باألؾاؽ ٖلى 

: اإلالخًُاث اللاهىهُت اإلاخٗللت باإلاىايُ٘ الخالُت

الحض ألاصوى اللاهىوي لألحغ : ؤوال

الحماًت اللاهىهُت ألصاء ألاحىع : زاهُا

زالناث وجىنُاث : زالثا

الحد ألاانى اللانوني لألجس  املغسب :رأوال

جس  ألاااًذ":     مً مضوهت الكغل ٖلى ؤهه 345لِـ نضفت ؤن ًىو اإلاكٕغ اإلاغغبي في اإلااصة 

ت،  اجفاق الطسفين مباشسة، أو  ملخض ى اجفاكيت شغل جماديت، مع مساداة ألاخكام ا نونيت اقل دٍس

، وطلً باإليافت إلى جسهُهه الفٕغ الثاوي مً الباب ألاٌو مً "املخعللت  الحد ألاانى اللانوني لألجس

اللؿم الخامـ مً الىخاب الثاوي لىفـ اإلاضوهت للملخًُاث اإلاخٗللت بالحض ألاصوى لألحغ، الظي ٖغفه 

كت لألجير، والري ًضمم لألجساء ذوي الدخل الضعيف كدزة شسائيت حثسالليمت الدنيا الع"بإهه 

رزوالاجخماديت وجطويررةيااصثمناشبت ملصاًسة جطوز مصخوى ألاشعاز واملصاهمت في الخنميت الاق

. هما ٖهض بخدضًضه إلى الحيىمت بملخط ى هو جىُٓمي. "لتامللاو

ججضع ؤلاقاعة إلى ؤن إزغاج الىو الخىُٓمي الظي ًفترى ؤن ًدضص الحض ألاصوى لألحغ َبلا 

 مً مضوهت الكغل كض عافله الىثحر مً الخظبظب ٖلى مؿخىي الهُاغت مىظ نضوع 356إلاىُىق اإلااصة 

 إلى خضوص الُىم ٖضة مغاؾُم بهظا الكإن 2008مضوهت الكغل، بدُث نضعث ٖلى ألاكل مىظ ؾىت 

: بدؿمُاث ومًامحن مسخلفت وفم ما ًلي
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  ش 2.08.374اإلاغؾىم عكم ر65.99 مم اللانون زكع 356 خطبيم املااة ، 2008 ًىلُىػ 9 بخاٍع

 والظي هو في اإلااصة ألاولى مىه ٖلى ؤهه جدضص مبالغ الحض ألاصوى اللاهىوي 1،املخعلم  مدونت الشغل

لألحغ في اللُاٖاث الفالخُت وغحر الفالخُت بمغؾىم ًخسظ باكتراح مً الؿلُت الحيىمُت اإلايلفت 

 .بالكغل بٗض اؾدكاعة اإلاىٓماث اإلاهىُت للمكغلحن واإلاىٓماث الىلابُت لألحغاء ألاهثر جمثُال

  ش 2.08.292اإلاغؾىم عكم ااة في ألاجسة الدنيا في الصنادت  2008 ًىلُىػ 9 بخاٍع ًخعلم  الٍز

  والظي اؾدىض يمً الحُثُاث التي بني ٖليها، إلى اإلاغؾىم عكم 2،والخجازة واملهم الحسة والفالخت

ضة الغؾمُت، وطلً 2.08.374 سه واإلايكىع بىفـ الٗضص مً الجٍغ  اإلاكاع إلُه ؤٖاله، الهاصع بىفـ جاٍع

 .صون الاؾدىاص إلى ؤي ماصة في مضوهت الكغل

  ش فاجذ ًىلُىػ 2.11.247اإلاغؾىم عكم ااة في الحد ألاانى اللانوني 2011 بخاٍع  ًخعلم  الٍز

 والظي هو في اإلااصة الغابٗت مىه ٖلى ؤهه ًيسخ 3،لألجس في الصنادت والخجازة واملهم الحسة والفالخت

 .(2008 ًىلُى 21) 1429 مً عحب 17 الهاصع في 2.08.292هظا اإلاغؾىم ؤخيام اإلاغؾىم عكم 

  ش 2.14.343اإلاغؾىم عكم  خددًد مبالغ الحد ألاانى اللانوني لألجس  2014 ًىهُى 24 بخاٍع

 .وهى اإلاغؾىم الجاعي به الٗمل خالُا. في الصنادت والخجازة واملهم الحسة والفالخت

باإليافت إلى طلً ٖمل اإلاكٕغ اإلاغغبي ٖلى اإلاهاصكت ٖلى ؤغلب اجفاكُاث الٗمل الضولُت طاث 

: الٗالكت بمىيٕى الحض ألاصوى لألحىع زانت

  الخانت بؿً ؤؾالُب جدضًض ألاحغ ألاصوى، وطلً 26اجفاكُت مىٓمت الٗمل الضولُت عكم 

  1.58.078.4بملخط ى الٓهحر الكٍغف عكم 

                                                           
1
. 2008 ١ٌٛ٠ٛظ 21 ثزبض٠د 5649اٌجط٠سح اٌطؼ١ّخ ػسز -  

2
. 2008 ١ٌٛ٠ٛظ 21 ثزبض٠د 5649اٌجط٠سح اٌطؼ١ّخ ػسز -  

3
. 2011 ١ٌٛ٠ٛظ 11 ثزبض٠د 5959اٌجط٠سح اٌطؼ١ّخ ػسز -  

4
. 1958 ِبٞ 16 ثزبض٠د 2377اٌجط٠سح اٌطؼ١ّخ ػسز -  
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  بسهىم ؤؾالُب جدضًض ألاحىع الضهُا في مُضان 99اجفاكُت مىٓمت الٗمل الضولُت عكم 

  1.59.206.1الفالخت، وطلً بملخط ى الٓهحر الكٍغف عكم 

  بكإن جدضًض الحض ألاصوى لألحىع م٘ ؤلاقاعة 131اجفاكُت مىٓمت الٗمل الضولُت عكم 

ضة 1.11.53إلى البلضان الىامُت، بملخط ى الٓهحر الكٍغف عكم   اللاض ي بيكغ الاجفاكُت في الجٍغ

 2 .الغؾمُت

غحر ؤن مؿإلت الحض ألاصوى اللاهىوي لألحغ جثحر ٖلى مؿخىي الىاك٘ واإلاماعؾت ٖضة إقياالث 

واكُٗت وكاهىهُت، ؾىداٌو مً زالٌ هظه الضعاؾت ؤلاخاَت ببًٗها، زانت ما ًخٗلم باخترام الحض 

. ألاصوى لألحغ وما ًترجب ًٖ مسالفخه،وطلً مً زالٌ فلغجحن ازيخحن

الجؼاء الؼحغي في خاٌ مسالفت ملخًُاث الحض ألاصوى لألحغ  - ؤ

الًمكم أن ًلل الحد ألاانى اللانوني لألجس، في " مً مضوهت الكغل ٖلى ؤهه 356جىو اإلااصة 

النشاطاث الفالخيت وغير الفالخيت، دم املبالغ التي جددا  نص جنظيمي، بعد اشدشازة املنظماث 

الكت بظلً فلض ههذ اإلااصة ."راملهنيت للمشغلين واملنظماث النلا يت لألجساء ألاكثر جمثيال  مً 361ٖو

ددم أااء ألاجس، أو –:ر.....ر ازهع دما ًلي500 إلى 300ٌعاكب بغسامت مم ": هفـ اإلاضوهت ٖلى ؤهه 

. ....."؛356أااء أجس ًلل دم الحد ألاانى اللانوني لألجس، خالفا للمااة 

وباؾخلغاء هاجحن اإلااصجحن، ًخضح ؤن اإلاكٕغ اإلاغغبي كض وي٘ حؼاءا ًٖ ٖضم الخلُض بإصاء الحض 

 صعهم ًٖ ول مسالفت، 500 و300ألاصوى اللاهىوي لألحغ، ًخمثل في ٖلىبت الغغامت اإلاتراوخت ما بحن 

وجخىغع ٖلىباث الغغامت بخٗضص ألاحغاء الظًً لم ًغاعى في خلهم جُبُم اإلالخط ى اإلاظوىع ٖلى ؤال ًخجاوػ 

.  صعهم20000مجمٕى الغغاماث 

                                                           
1
. 1960 ١ٔٛ٠ٛ 24 ثزبض٠د 2487اٌجط٠سح اٌطؼ١ّخ ػسز -  

2
. 2014 ِبضغ 10 ثزبض٠د 6237اٌجط٠سح اٌطؼ١ّخ ػسز -  
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فٗلى الغغم مً وىن الالتزام بإصاء ألاحغ ًيب٘ مً الالتزام الخٗاكضي الظي ًجم٘ ألاححر بمكغله، 

ت الخٗاكض ٖلى اٖخباع ؤن اإلالخًُاث اإلاخٗللت بالحض ألاصوى  إال ؤن طلً ال ٌٗني جغن اإلاجاٌ مُللا لحٍغ

عي باألصاة  اللاهىوي لألحغ، في حىهغها جخٗلم بالىٓام الٗام الاكخهاصي، وهى ما ًبرع الخضزل الدكَغ

غحر ؤن هظا الخضزل ًُغح ٖلى اإلاؿخىي الٗملي بٌٗ ؤلاقياالث . الجىائُت لفغى اخترام هظا اإلالخط ى

الىاكُٗت اإلاغجبُت ؤؾاؾا بؿلُت يبِ اإلاسالفت، وهُفُت إزباتها، وهُفُت حٗامل الجهاػ اإلاىوٌى له 

. نالخُت يبِ هظه اإلاسالفاث وجىزُلها في مدايغ، كبل عفٗها إلى الىُابت الٗامت

 مً مضوهت الكغل كض زىلذ لألٖىان اإلايلفحن بخفخِل الكغل نالخُت 539فئطا واهذ اإلااصة 

مٗاًىت اإلاسالفاث اإلاخٗللت بإخيام مضوهت الكغل واإلالخًُاث الخىُٓمُت الهاصعة بخُبُلها، وجثبُتها في 

ىان  مدايغ ًىزم بمًمىنها إلى ؤن ًثبذ ٖىـ ما فيها، فئنها وفي هفـ الىكذ كض مىدذ لهؤالء ألٖا

ت واؾٗت جخٗلم بئميان الاهخفاء بخىحُه اإلاالخٓاث والخيبيهاث إلى اإلاكغلحن اإلاسالفحن لهظا  ؾلُت جلضًٍغ

غ اإلادايغ وجىحيهها إلى الىُابت الٗامت خُث ًبرػ بكيل حلي الفغق بحن حجم 1.اللاهىن بضٌ جدٍغ

اإلاسالفاث اإلاغنىصة في هظا الؿُاق، وبحن اإلاسالفاث التي جم يبُها وجىحُه اإلادايغ بكإنها إلى الىُابت 

، خُث 2017الٗامت مً زالٌ ملاعهت ألاعكام اإلاسجلت ٖلى مؿخىي ٖمل مفدش ي الكغل بغؾم ؾىت 

بلغ ٖضص اإلاالخٓاث التي وحهها مفدكى الكغل بكإن ٖضم اخترام اإلالخًُاث اإلاخٗللت بالحض ألاصوى 

ه  غ  ؾىي 45692لألحغ ما مجمٖى .  مدًغ مسالفاث في هظا الكإن341 مالخٓت، فُما لم ًخم جدٍغ

مم الهىة بحن الخغوكاث اللاهىهُت اإلاسجلت واكُٗا، وبحن الخغوكاث التي جهل إلى  وهى ما ًبحن الفغق ٖو

 2.ٖلم الىُابت الٗامت

                                                           
1
 ِٓ ِسٚٔخ اٌشغً، وّب ٠ؽزٕس فٟ ػّمٗ إٌٝ ِمزض١بد اٌّبزح اٌطاثؼخ ِٓ ارفبل١خ اٌؼًّ ٠539جس ٘صا اٌّمزضٝ أؼبؼٗ ٚؼٕسٖ اٌمبٟٔٛٔ فٟ اٌّبزح -  

.  اٌّزؼٍمخ ثزفز١ش اٌشغً فٟ اٌظٕبػخ ٚاٌزجبضح81اٌس١ٌٚخ ضلُ 
2
رجسض اإلشبضح أْ اٌمضبء اٌّغطثٟ ال ٠زطزز فٟ رطج١ك اٌجعاء اٌعجطٞ وٍّب ثٍغ إٌٝ ػٍّٗ ٚجٛز ِربٌفبد رزؼٍك ثبٌحس األزٔٝ ٌألجط، ِٚضبي شٌه -  

: ٠179ؼض األحىبَ اٌمضبئ١خ اٌزٟ أحبٌذ إ١ٌٙب األؼزبشح ؼ١ّطح و١ٍّٟ فٟ وزبثٙب اٌمبْٔٛ اٌجٕبئٟ ٌٍشغً اٌّشبض إ١ٌٗ أػالٖ طفحخ 

  لضٝ ثّؤاذصح اٌّشغً 23817، رحذ ػسز 2013 ١ٌٛ٠ٛظ 19اٌساض اٌج١ضبء ِؤضخ فٟ  (اٌعجط٠خ ثؼ١ٓ اٌؽجغ)حىُ اٌّحىّخ االثزسائ١خ ،

 (غ١ط ِٕشٛض).  زض1800ُِ٘ٓ أجً ػسَ احزطاَ اٌحس األزٔٝ اٌمبٟٔٛٔ ٌألجط ٚاٌحىُ ػ١ٍٗ ثغطاِخ لسض٘ب 

  ٟلضٝ ثّؤاذصح اٌّشغً ِٓ أجً ػسَ احزطاَ اٌحس األزٔٝ 6187، رحذ ػسز 2014 ١ٔٛ٠ٛ 23حىُ اٌّحىّخ االثزسائ١خ ثأوبز٠ط ِؤضخ ف ،

 (غ١ط ِٕشٛض).  زض20000ُ٘اٌمبٟٔٛٔ ٌألجط ٚاٌحىُ ػ١ٍٗ ثغطاِخ لسض٘ب 
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وججضع ؤلاقاعة ؤن ؤلاقياالث الٗملُت اإلاخٗللت بخفُٗل الجؼاء الؼحغي اإلاخٗلم بمسالفت 

ىان اإلايلفحن بخفخِل  ملخًُاث الحض ألاصوى اللاهىوي لألحغ، ال جخىكف ٖىض خضوص نالخُاث ألٖا

الكغل، في يبِ اإلاسالفاث وجىزُلها في مدايغ ؤو الاهخفاء بخىحُه اإلاالخٓاث والخيبيهاث، بل 

جخجاوػها إلى ما ًغجبِ بىُفُت الًبِ وهُفُت الخىزُم، خُث ًثىع إقياٌ إزباث ؤصاء اإلاكغل ألحغائه، 

ؤحىعا جلل ًٖ الحض ألاصوى اللاهىوي، وهىا وحب الخىبُه إلى وىن اإلاكٕغ كض ؤوحب ٖلى اإلاكغل مؿً 

ت مً السجالث والىزائم اإلاخٗللت بإصاء ألاحىع، ومً بُنها، صفتر ألاصاء،  بُاكت 2 وعكت ألاصاء،1مجمٖى

 هما مىذ الٗىن اإلايلف بخفخِل الكغل نالخُاث واؾٗت 3الكغل التي ًجب ؤن ًبحن فيها مبلغ ألاحغ،

في الخلص ي وحم٘ اإلاٗلىماث مً بُنها اؾخفؿاع اإلاكغل، واؾخفؿاع ألاحغاء ؾىاء فغاصي ؤو بدًىع 

 4.قهىص

وجبلى مؿإلت هُفُت خؿاب الحض ألاصوى لألحغ، ؤخض ؤهم وؤٖلض ألامىع اإلاغجبُت بهظا الؿُاق، 

لت جلضًغ الحض ألاصوى لألحغ، مً كُإ الهىاٖت والخجاعة والخضماث، الظي ًدضص  بدُث جسخلف ٍَغ

فُه الحض ألاصوى اللاهىوي لألحغ ٖلى ؤؾاؽ الؿاٖت، وبحن اللُإ الفالحي الظي ًدضص فُه الحض ألاصوى 

. اللاهىوي لألحغ ٖلى ؤؾاؽ الُىم

 الجؼاء اإلاضوي اإلاخٗلم بخىملت الحض ألاصوى لألحغ مً زالٌ الٗمل اللًائي - ب

ٌكيل الٗمل والاحتهاص اللًائي، ؤخض اإلاهاصع اإلافؿغة واإلاىملت لللىاٖض اللاهىهُت، ٖلى اٖخباع 

ؤن كىاٖض اللاهىن جخُىع بخُىع الؿُاق الظي جُبم فُه، وؤهه ًىول لللاض ي باٖخباعه خاعؾا للحلىق 

                                                           
1
٠جت ػٍٝ وً ِشغً، أٚ ِٓ ٠ٕٛة ػٕٗ أْ ٠ّؽه فٟ وً ِؤؼؽخ أٚ جعء ِٕٙب، أٚ فٟ وً ٚضشخ، " ِٓ ِسٚٔخ اٌشغً ػٍٝ أٔٗ 371ٔظذ اٌّبزح -  

، ٚرجسض اإلشبضح أٔٗ لس طسض رطج١مب ٌٙصٖ اٌّبزح، فٟ اٌجط٠سح اٌطؼ١ّخ "رحسز ّٔٛشجٗ اٌؽٍطخ اٌحى١ِٛخ اٌّىٍفخ ثبٌشغً" زفزط األزاء"زفزطا ٠ّؽٝ 

 ثزحس٠س ّٔٛشط زفزط 2005 فجطا٠ط 9 ِؤضخ فٟ 347.05، لطاض ٌٛظ٠ط اٌزشغ١ً ٚاٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ ضلُ 2005 ِبضغ 17 ثزبض٠د 5300ػسز 

. األزاء
2
، ٚأْ ٠ضّٕٙب "ٚضلخ األزاء"٠جت ػٍٝ وً ِشغً أْ ٠ؽٍُ أجطاءٖ ػٕس أزاء أجٛضُ٘، ٚص١مخ رؽّٝ " ِٓ ِسٚٔخ اٌشغً ػٍٝ أٗ 370ٔظذ اٌّبزح -  

 5300ٚرجسض اإلشبضح أٔٗ لس طسض رطج١مب ٌٙصٖ اٌّبزح، فٟ اٌجط٠سح اٌطؼ١ّخ ػسز ". ٚجٛثب اٌج١بٔبد اٌزٟ رحسز٘ب اٌؽٍطخ اٌحى١ِٛخ اٌّىٍفخ ثبٌشغً

 ثزحس٠س اٌج١بٔبد اٌزٟ رزضّٕٙب ٚضلخ 2005 فجطا٠ط 9 ِؤضخ فٟ 349.05، لطاض ٌٛظ٠ط اٌزشغ١ً ٚاٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ ضلُ 2005 ِبضغ 17ثزبض٠د 

األزاء 
3
. اٌّطؼَٛ اٌّزؼٍك ثجطبلخ اٌشغً-  

4
.  ِٓ ِسٚٔخ اٌشغ533ًاٌّبزح -  
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لها بغغى الىكىف ٖلى  اث، في إَاع ما ٌؿمذ به اللاهىن نالخُت إٖماٌ هظه اللىاٖض وجإٍو والحٍغ

. غاًاث اإلاكٕغ منها

ًكون  اطال  لوة اللانون كل " مً مضوهت الكغل، كض ههذ ٖلى ؤهه 360وإطا واهذ اإلااصة 

، فئن "اجفاق، فساًا أو جماديا، ًسمي إلى جخفيض ألاجس، إلى ما اون الحد ألاانى اللانوني لألجس

الٗمل اللًائي وفي ؾُاق احتهاصه كض جىاجغ ٖلى الاؾخجابت إلى الُلباث اإلاخٗللت بخىملت الحض ألاصوى 

 غحر 1لألحغ، ولما حٗلم ألامغ بإحىع جلل ًٖ الحض ألاصوى اللاهىوي اإلادضص بمىحب الىهىم الخىُٓمُت،

ت مً اللىاٖض جخٗلم بالحض ألاصوى لألحغ ؾىاء مً زالٌ اٖخباعه  ؤن اللًاء، كض وي٘ ؤًًا مجمٖى

ا في الٗلض، وؤن ٖضم اخترامه ٌكيل احغاءا مكىبا بالخٗؿف ومبرعا إلاغاصعة ألاححر  ٖىهغا حىهٍغ

 ؤو مً خُث إزباث ؤصائه خُث اؾخلغ عؤي مدىمت الىلٌ ٖلى اٖخباع ؤن اصٖاء ألاححر ٖضم 2لٗمله،

جىنله بالحض ألاصوى لألحغ، ومُالبخه بخىملت ألاحىع، ًجٗله في مغهؼ مً ًضعي زالف ألانل وهى ما 

  3.ًلخط ي إزباجه

وإطا وان الاحتهاص ألازحر اإلاخٗلم بىحىب إزباث ألاححر، ٖضم جىنله بالحض ألاصوى لألحغ، ٌؿاًغ في 

، فئهه في "البِىت ٖلى مً اصعى"مٓهغه، اللىاٖض الٗامت لإلزباث في اإلاُضان اإلاضوي، اٖخباعا للاٖضة 

خلُلت ألامغ، ال ًغاعي، زهىنُت ٖلض الكغل باٖخباع ازخالف اإلاغاهؼ اللاهىهُت لُغفُه، وؤًًا 

ت مً الىزائم والسجالث اإلاسههت إلزباث وفائه بالحض ألاصوى مً  باٖخباع اإلاكغل ملؼما بمؿً مجمٖى

. التزاماجه اللاهىهُت بما فيها اخترام الحض ألاصوى لألحغ

ني - ج اع اللاهىوي الَى  ؤهم مالخٓاث لجىت جُبُم مٗاًحر الٗمل الضولُت ٖلى ؤلَا

                                                           
1
: ِٓ ٠ٓ اٌمطاضاد اٌّّىٓ اإلشبضح إ١ٌٙب فٟ ٘صا اٌظسز -  

  ِٕشٛض ثّجٍخ لضبء اٌّجٍػ 160/5/1/2010، فٟ اٌٍّف االجزّبػٟ ػسز 2011 شزٕجط 22 ثزبض٠د 1162لطاض ِحىّخ إٌمض ػسز ،

. 260، اٌظفحخ 2012 ؼٕخ 74األػٍٝ ػسز 
2
. 230 اٌظفحخ 68 ِجٍخ لضبء اٌّجٍػ االػٍٝ ػسز 915/2006 فٟ اٌٍّف ػسز 2007 فجطا٠ط 7 ثزبض٠د 135لطاض اٌّجٍػ االػٍٝ ػسز-  

3
، 2010 ؼٕخ 72 ِجٍخ لضبء اٌّجٍػ االػٍٝ ػسز 697/5/1/2008 فٟ اٌٍّف 2009 ٠ٕب٠ط 21 طبزض ثزبض٠د 92لطاض ِحىّخ إٌمض ػسز -  

. 205اٌظفحخ 
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ٖلى الغغم مً مهاصكت اإلاملىت اإلاغغبُت ٖلى ؤغلب اجفاكُاث الٗمل الضولُت، طاث الهلت، 

 ومؤزغا الاجفاكُت 99، والاجفاكُت عكم 26بمؿإلت جدضًض الحض ألاصوى لألحغ، وزانت الاجفاكُت عكم 

، إال ؤن لجىت الخبراء الخابٗت إلاىٓمت الٗمل الضولُت، وباٖخباعها لجىت مىوٌى لها بملخط ى 131عكم 

ًاء، ما فخئذ جىحه  صؾخىع هظه اإلاىٓمت، مغاكبت جُبُم مٗاًحر الٗمل الضولُت مً كبل الضٌو ألٖا

مىً  ني لهظه اإلاٗاًحر، ٍو ٘ الَى ت مً اإلاالخٓاث والُلباث اإلاباقغة مً ؤحل مالءمت الدكَغ مجمٖى

: ؤلاقاعة في هظا الؿُاق إلى بٌٗ هظه اإلاالخٓاث والخالي

فٗلى الغغم مً وىن اإلااصة ألاولى مً اجفاكُت الٗمل : نطاق جطبيم الحد ألاانى لألجس -

 بكإن جدضًض الحض ألاصوى لألحىع م٘ إقاعة زانت إلى البلضان الىامُت، 131الضولُت عكم 

جخٗهض ول صولت ًٖى في مىٓمت الٗمل الضولُت جهضق ٖلى هظه الاجفاكُت "جىو ٖلى ؤهه 

اث الضهُا لألحىع ٌغُي حمُ٘ الٗاملحن بإحغ الظًً جلخط ي قغوٍ  بىي٘ هٓام للمؿخٍى

ىُت حؿدثني بٌٗ فئاث 1،"اؾخسضامهم هظه الخغُُت  إال ؤن اإلاىٓىمت اللاهىهُت الَى

الٗاملحن مً هُاق جُبُم مضوهت الكغل، وبالخالي مً هُاق جُبُم اإلالخًُاث اإلاخٗللت 

خٗلم ألامغ ٖلى الخهىم بالٗامالث والٗماٌ اإلاجزلُحن،  وؤحغاء 2بالحض ألاصوى لألحغ، ٍو

 .اللُاٖاث طاث الُاب٘ الخللُضي الهغف

لت جددًد الحد ألاانى لألجس -  مً مضوهت الكغل، ٖلى ؤهه 358 عغم جىهُو اإلااصة :طٍس

ًلهض بالحض ألاصوى لألحغ اللُمت الضهُا اإلاؿخدلت لألححر، والظي ًًمً لألحغاء طوي "

الضزل الًُٗف كضعة قغائُت مىاؾبت إلاؿاًغة جُىع مؿخىي ألاؾٗاع واإلاؿاهمت في الخىمُت 

                                                           
1
، رطج١مب ٌٍفمطح اٌضبٌضخ ِٓ 2013رجسض اإلشبضح أْ اٌحىِٛخ اٌّغطث١خ، ٚثّٕبؼجخ رمس٠ّٙب ٌزمط٠ط٘ب األٚي ثؼس اٌّظبزلخ ػٍٝ ٘صٖ االرفبل١خ، ؼٕخ -  

اٌّبزح األٌٚٝ ِٕٙب، لس أٚضحذ أٔٗ ٚضغُ اؼزضٕبء ثؼض فئبد األجطاء ِٓ ٔطبق رطج١ك ِسٚٔخ اٌشغً ٚثبٌزبٌٟ اؼزضٕبئٙب ض١ّٕب ِٓ ٔطبق رطج١ك 

اٌّٛاز اٌّزؼٍمخ ثبٌحس األزٔٝ اٌمبٟٔٛٔ ٌألجط، إال أٔٙب ؼزؼًّ ػٍٝ اؼزسضان األِط ِٓ ذالي ِشطٚػٟ لب١ٔٛٔٓ ذبط١ٓ، ٠زؼٍك األٚي ثبٌؼبِالد 

ٌىٓ ٚثؼس ِطٚض أظ٠س ِٓ أضثغ ؼٕٛاد ػٍٝ طسٚض ٘صا اٌزمط٠ط، الظاٌذ . ٚاٌؼّبي إٌّع١١ٌٓ، ٚاٌضبٟٔ ثبٌمطبػبد شاد اٌطبثغ اٌزم١ٍسٞ اٌظطف

. إٌّظِٛخ اٌمب١ٔٛٔخ اٌٛط١ٕخ ال رزضّٓ أٞ ِمزضٝ لبٟٔٛٔ لبثً ٌٍزطج١ك فٟ ٘صا اٌظسز
2
 ثزحس٠س شطٚط اٌشغً ٚاٌزشغ١ً اٌّزؼٍمخ ثبٌؼبِالد ٚاٌؼّبي 19.12 ػٍٝ اٌمبْٔٛ ضلُ 2016ػٍٝ اٌطغُ ِٓ ِظبزلخ اٌجطٌّبْ ثغطفز١ٗ ؼٕخ -  

 ِٓ اٌحس األزٔٝ اٌمبٟٔٛٔ ٌألجط اٌّطجك فٟ لطبػبد اٌظٕبػخ %60إٌّع١١ٌٓ ٚاٌصٞ رضّٓ ِمزضٝ ثزحس٠س اٌحس األزٔٝ ألجط ٘صٖ اٌفئخ فٟ 

ٚاٌزجبضح ٚاٌرسِبد، إال أْ ٘صا اٌمبْٔٛ الظاي إٌٝ حسٚز ا١ٌَٛ ٌُ ٠سذً ح١ع اٌزطج١ك فٟ أزظبض ِطٚض ؼٕخ ػٍٝ ٔشط إٌظٛص اٌالظِخ ٌزطج١مٗ 

. اٌزبَ، ٚاٌزٟ  ٌُ ٠ٕشط ِٕٙب إٌٝ حسٚز ا١ٌَٛ ؼٜٛ ِطؼ١ِٛٓ ِٓ أطً صالس ِطاؼ١ُ، ٠زؼٍك اٌضبٌش ِٕٙب ثبٌضّبْ االجزّبػٟ
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غ اإلالاولت ، إال ؤهه وبالغحٕى إلى الىهىم الخىُٓمُت "الاكخهاصًت والاحخماُٖت وجٍُى

اإلاخٗللت بخدضًض الحض ألاصوى لألحغ، هجضها جىخفي باإلقاعة إلى اؾدكاعة الكغواء 

الاحخماُٖحن، صون ؤلاقاعة إلى جُىع مؿخىي ألاؾٗاع، وال جُىع اللضعة الكغائُت، وال 

الىيُٗت الاكخهاصًت، وولها ؤمىع جلخط ي وحىص حهاػ مغهؼي مىوٌى إلُه ؤمغ جدب٘ ألاؾٗاع  

ومىاهبت اللضعة الكغائُت للمىاَىحن بالغف٘ ؤو الخسفٌُ مً كُمت الحض ألاصوى لألحىع ولما 

 .اكخط ى ألامغ طلً

وهى ما جىو ٖلُه ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ الفلغة ألاولى مً اإلااصة ألاولى مً اجفاكُت الٗمل 

، هما هو ٖلُه اجفاق 131، واإلااصة الغابٗت مً اجفاكُت الٗمل الضولُت عكم 99الضولُت عكم 

ل 27 اث الىلابُت ألاهثر جمثُال والحيىمت اإلاغغبُت، والاجداص 2011 ؤبٍغ  اإلاىك٘ بحن اإلاغهٍؼ

. هو ٖلى وحىب إخضار ؾلم مخدغن لألحىع  (الاجفاق)الٗام إلالاوالث اإلاغغب، والظي 

غحر ؤهه وإلى خضوص الُىم لم ًخم إخضار هظا الؿلم، هما لم ًخم إخضار ؤي حهاػ ؤو هُئت 

ًىول إليها ؤمغ مخابٗت ألاؾٗاع والىيُٗت الاكخهاصًت واللضعة الكغائُت للمىاَىحن، واجساط 

غ التي حٗضها اإلاىضوبُت الؿامُت للخسُُِ في  ما ًلؼم في قإن ألاحىع، بدُث جٓل الخلاٍع

. هظا الكإن غحر طاث حضوي 

الحماًت اللانونيت ألااء ألاجس :رثانيا

للض ؤخاٍ اإلاكٕغ الاحخماعي، مؿإلت ؤصاء ألاحغ، بملخًُاث خمائُت زانت، ٖلى اٖخباع 

ألاهمُت التي ًدٓى بها ألاحغ، لِـ فلِ باٖخباعه مدال لٗلض الكغل، بل ؤًًا باٖخباعه ججؿُضا 

لحماًت الىٓام الٗام الاكخهاصي والاحخماعي، وال ؤصٌ ٖلى طلً، مً وىن ٖضم ؤصاء ألاحىع، ؤو الخإزغ 

ني . في ؤصائها ٌكيل الؿبب الغئِس ي في اهضإل ؤغلب ؤلايغاباث ٖلى اإلاؿخىي الَى
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، ألؾباب جخٗلم بالخإزغ 2014فٗلى ؾبُل اإلاثاٌ، فلض بلغ ٖضص ؤلايغاباث اإلاىضلٗت بغؾم ؾىت 

ه  ني، بيؿبت جلاعب 99ؤو ٖضم ؤصاء ألاحىع، ما مجمٖى  مً ؤؾباب %25 إيغابا ٖلى اإلاؿخىي الَى

 . اهضإل ؤلايغاباث ٖمىما

هما جبرػ ؤهمُت ألاحغ، ؤًًا مً زالٌ إنغاع اإلاىٓماث الىلابُت لألحغاء، ٖلى الخمؿً بمُالب 

اصة في ألاحىع، والغف٘ مً كُمت الحض ألاصوى منها، وخماًتها في ول اإلاظهغاث واإلاُالب والكٗاعاث التي  الٍؼ

اصة في ألاحىع،  جغفٗها، زانت زالٌ حىالث الحىاع الاحخماعي، بدُث حكيل الاؾخجابت إلاُلب الٍؼ

ني،  ٖمىما مفخاح ول اإلافاوياث الىاجحت باإلاغغب، ؾىاء ٖلى مؿخىي اإلالاوالث، ؤو ٖلى اإلاؿخىي الَى

ٓهغ طلً بكيل حلي، باؾخلغاء مٗٓم اجفاكُاث الكغل الجماُٖت، وؤًًا باؾخلغاء مٗٓم  ٍو

. الاجفاكاث الاحخماُٖت اإلاىكٗت بغؾم حىالث الحىاع الاحخماعي، خُث ٌكيل ألاحغ ٖمىصها الفلغي 

 ماصة لخىُٓم ؤصاء ألاحغ، وجىابٗه، 92للض ؤفغص اإلاكٕغ اإلاغغبي، مً زالٌ مضوهت الكغل، خىالي 

هما ؤخاٍ طلً بإكص ى . وهُفُت جىػَ٘ مىمالجه، م٘ بُان قغوٍ يمان ؤصائه، وهُفُت الاكخُإ مىه

مغاجب الحماًت اللاهىهُت، واإلاخمثلت في الحماًت الجىائُت، بدُث عجب ًٖ مسالفت ملخًُاث هظه اإلاىاص 

ت جخمثل في الغغاماث  1.حؼاءاث ػحٍغ

  الجؼاء اإلاترجب ًٖ ٖضم ؤصاء ألاحىع 

ٌٗخبر ألاحغ هما ؾبلذ ؤلاقاعة، ملابل كىة الٗمل التي ًًٗها ألاححر عهً إقاعة اإلاكغل، فهى 

كيل الامخىإ ًٖ ؤصائه، امخىاٖا ًٖ جىفُظ التزام حٗاكضي، ًمىً  بظلً ٌٗخبر مدال لٗلض الكغل، َو

باإليافت إلى جغجِبه للمؿؤولُت اإلاضهُت الٗلضًت، ؤن ًغقى إلى مؿخىي حىدت الامخىإ ًٖ جىفُظ ٖلض، 

 مً مضوهت 361 غحر ؤن اإلاكٕغ ومً زالٌ اإلااصة 2 مً اللاهىن الجىائي،551اإلاىهىم ٖليها في الفهل 

                                                           
1
ػٍٝ اٌطغُ ِٓ ٘عاٌخ اٌغطاِبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّربٌفبد اٌّطرجطخ ثؼسَ ازاء األجٛض، أٚ ػسَ احزطاَ اٌّمزض١بد اٌربطخ ثٙب، إال أْ ٘صٖ اٌجعاءاد -  

. رجمٝ ِّٙخ، ٚؼزىْٛ اٌفططخ فٟ اٌرالطبد ٌجحش ؼجً اٌطفغ ِٕٙب ػجط رؼس٠ً إٌظٛص اٌمب١ٔٛٔخ اٌالظِخ
2
ِٓ رؽٍُ ِمسِب ِجبٌغ ِٓ أجً رٕف١ص ػمس، صُ ضفض رٕف١ص ٘صا اٌؼمس أٚ ضز رٍه اٌّجبٌغ اٌّؽجمخ، " ِٓ اٌمبْٔٛ اٌجٕبئٟ ػٍٝ أٔٗ ٠551ٕض اٌفظً -  

"  إٌٝ ِبئز١ٓ ٚذّؽ١ٓ زضّ٘ب2زْٚ ػصض ِشطٚع، ٠ؼبلت ثبٌحجػ ِٓ شٙط إٌٝ ؼزخ أشٙط ٚغطاِخ ِٓ ِبئز١ٓ
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مت   300مجغص مسالفت ٌٗاكب ٖليها بالغغامت اإلاتراوخت ما بحن " ددم أااء ألاجس"الكغل، حٗل حٍغ

 20000 صعهم، جخىغع بخٗضص ألاحغاء الظًً المؿتهم اإلاسالفت، ٖلى ؤن ال ًخجاوػ مجمٕى الغغاماث 500و

. صعهم

ؤما ٖلى اإلاؿخىي اإلاضوي، وباٖخباع ألاحغ، ؤخض الحلىق اإلاغجبُت بدىفُظ ٖلض الكغل، فلض صؤبذ 

ٌ اإلاغجبُت باإلاُالبت بإصاء ألاحغ، ٖلى قمىله بالىفاط اإلاعجل،  ، في حمُ٘ كًاًا الخٍٗى مداهم اإلاىيٕى

ت اإلاؤصي ٖنها ٌ ًٖ ٖضم الخمخ٘ بالُٗل الؿىٍى . إلى حاهب الخٍٗى

 عوقغوٍ وهُفُاث ؤصاء ألاج 

ت مً الكغوٍ اإلاخٗللت بإصاء ألاحغ، وهُفُاجه، ؾىاء ما ًخٗلم  خضصث مضوهت الكغل، مجمٖى

بضوعٍت ؤصاء ألاحغ، والتي ال ًمىً ؤن جلل ًٖ مغجحن في الكهغ، جفهل بُنهما مضة ؤكهاها ؾخت ٖكغ 

 وؤًًا ما ًخٗلم بالٗملت التي ًؤصي بها 1.ًىما باليؿبت للٗماٌ، ومغة في الكهغ باليؿبت للمؿخسضمحن

 2.ألاحغ، خُث ًلؼم اإلاكغل بإصاء ألاحغ بالٗملت اإلاغغبُت عغم ول قٍغ مسالف

 هما ًلؼم اإلاكغل بئٖالن 3باإليافت إلى طلً فئهه ًمى٘ ؤصاء ألاحغ، إلى ألاححر في ًىم ُٖلخه،

.  الكغوٍ الىاحب جىفغها فُه368ؾاٖت وميان ؤصاء ألاحىع في ملهم خضصث اإلااصة 

ل  لت ؤصاء ألاحىع، ؾىاء هلضا، ؤو ٖبر الخدٍى وإطا واهذ مىاص مضوهت الكغل كض ؾىخذ ًٖ ٍَغ

غاف  ت الازخُاع أَل ت، ؤو غحر طلً، فئهه ًفهم مً هظا الؿيىث، جغن خٍغ البىيي، ؤو ٖبر ألاوعاق الخجاٍع

ُت الخلُض بالتزام حؿلُم ألاحغاء وعكت ألاصاء،  والتزام مؿً صفتر ألاصاء ؤو ما 4الٗالكت الكغلُت، قٍغ

 5.ًلىم ملامه، صازل ول مؤؾؿت ؤو حؼء منها ؤو وعف

                                                           
1
.  ِٓ ِسٚٔخ اٌشغ363ًاٌّبزح -  

2
.  ِٓ ِسٚٔخ اٌشغ362ًاٌّبزح -  

3
.  ِٓ ِسٚٔخ اٌشغ366ًاٌّبزح -  

4
.  ِٓ ِسٚٔخ اٌشغ370ًاٌّبزح -  

5
.  ِٓ ِسٚٔخ اٌشغ372ً 371ٚاٌّبزر١ٓ -  
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بلا للماصة   395ججضع ؤلاقاعة، ؤن ألاحغ وباٖخباعه خلا هابٗا ًٖ جىفُظ ٖلض الكغل، فئهه َو

بلا  ش اؾخدلاكه، ومً حهت ؤزغي فئن اإلاكغل َو مً مضوهت الكغل، ًخلاصم بمغوع ؾيخحن ًٖ جاٍع

 مً اإلاضوهت، ٌٗخبر ملؼما باالخخفاّ بضفتر ألاصاء، ؤو ما ًلىم ملامه مً مؿدىضاث، مضة ال 373للماصة 

. جلل ًٖ ؾيخحن

  ميىهاث ألاحىع 

 منها، وفي ؾُاق 353عغم ؾيىث مىاص مضوهت الكغل ًٖ مؿإلت جغهُبت ألاحىع، فئن اإلااصة 

بُانها لىُفُت اخدؿاب ٖالوة ألاكضمُت، كض ؤبغػث بٌٗ الٗىانغ التي جىضعج يمً ميىهاث ألاحغ، 

 ومً ؤحل الىكىف ٖلى اإلالهىص بيل مً الٗباعجحن، 1والتي ؤحملتها في ألاحغ بمٗىاه ألاؾاس ي وجىابٗه،

ً اإلانهي عكم   فبراًغ 9 مؤعر في 347.05ًمىً الغحٕى في هظا الهضص إلى كغاع وػٍغ الدكغُل والخيٍى

 بخدضًض همىطج صفتر ألاصاء، والظي اٖخبر ألاحغ ألاؾاس ي، بمثابت ججمُ٘ لٗضص ؾاٖاث الٗمل 2005

بالؿٗغ الٗاصي، وؾاٖاث الٗمل ؤلايافُت، فُما ؤصعج ٖالوة ألاكضمُت يمً اإلايافأث التي ونفها بإنها 

ً اإلانهي عكم   2005 فبراًغ 9 مؤعر في 349.05مًافت لألحغ، فُما طهب كغاع وػٍغ الدكغُل والخيٍى

همُابم لألحغ اإلالابل " ألاحغ اإلاؤصي"بخدضًض البُاهاث التي جخًمنها وعكت ألاصاء، إلى اؾخٗماٌ ٖباعة 

ت ألاحغ، بما فيها ؾاٖاث الٗمل اإلاؤصاة بالؿٗغ الٗاصي، والؿاٖاث ؤلايافُت،  إلاضة الكغل اإلاضفٖى

وهظلً اؾخٗماٌ ٖباعة الٗالواث اإلاًافت إلى ألاحغ ألاؾاس ي، للخٗبحر ًٖ اإلايافأث اإلاٗبر ٖنها في اللغاع 

 2.اإلاخٗلم بخدضًض همىطج صفتر ألاصاء

                                                           
1
٠ضٛض اشىبي لبٟٔٛٔ حٛي رحس٠س اٌّمظٛز ثؼجبضح رٛاثغ األجط، ذبطخ ػٕس احزؽبة ػالٚح األلس١ِخ، ح١ش ٠ؽٛز اذزالف ػٍٝ ِؽزٜٛ اٌّّبضؼخ -  

ثشأْ ِسٜ اِىبْ اػزجبض ػالٚح االلس١ِخ ِٓ رٛاثغ االجط، ٚثبٌزبٌٟ ازضاجٙب ضّٓ االجط اٌصٞ رحزؽت ػٍٝ أؼبؼٗ، أَ أٔٙب ِٓ ِىّالد األجط 

. اٌزٟ ال رسذً ضّٓ االجط اٌّؼزجط الحزؽبة ٘صٖ اٌؼالٚح
2
ِٓ شأٔٗ اٌزأص١ط ػٍٝ اٌّطاوع اٌمب١ٔٛٔخ  (...أجط أؼبؼٟ، أجط ِؤزٜ، ػالٚح، ِىبفأح، ِضبفخ،)٘صا اٌزصثصة فٟ اؼزؼّبي اٌّظطٍحبد اٌمب١ٔٛٔخ -  

ألططاف اٌؼاللخ اٌشغ١ٍخ، ٚاٌزأص١ط ػٍٝ األِٓ اٌمبٟٔٛٔ، ذبطخ ٚاْ اٌمطاض٠ٓ لس طسضا فٟ ٔفػ اٌزبض٠د ٚٔشطا فٟ ٔفػ اٌجط٠سح اٌطؼ١ّخ، ِّب 

. ٠سفؼٕب إٌٝ ططح اٌؽؤاي حٛي ِسٜ ٔجبػخ اٌزى٠ٛٓ حٛي اٌظ١بغخ اٌزشط٠ؼ١خ ثبإلزاضح اٌؼ١ِّٛخ
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باإليافت إلى اإلايافأث غحر اإلادضصة، والٗالواث غحر اإلاىهىم ٖليها كاهىها باؾخثىاء ٖالوة 

، والظي ٌٗخبر مىمال لألحغ، خؿب ما ًفهم مً "الحلىان"ألاكضمُت، فئن ميىهاث ألاحغ حكمل ؤًًا 

.  مً مضوهت الكغل378اإلااصة 

خالصاث وجوصياث :رثالثا

ذ اإلاىٓىمت هما ؾبلذ ؤلاقاعة في الخلضًم بيىن  اإلاغؼي ألاؾاس ي لهظه الضعاؾت، ًىمً في حكٍغ

اللاهىهُت وملاعهتها بما جلخًُه مٗاًحر الٗمل الضولُت في هظا الؿُاق، فئن الخالنت ال ًمىً ؤن جدُض 

ًٖ هظا اإلاىُلم اإلاىحه، خُث ؾترهؼ مٗٓم الخىنُاث الىاججت ًٖ هظه الضعاؾت ٖلى اإلاىٓىمت 

اللاهىهُت، مً ؤحل حٗلها مؤهلت لخدلُم ألامً اللاهىوي، وخفٔ الىٓام الٗام في قلُه الاحخماعي 

. والاكخهاصي، ٖبر يمان الؿلم الاحخماعي

ت مً ؤلاحغاءاث الىاحب اجساطها في ؾُاق  خُث ًمىً في هظا الهضص ؤلاقاعة إلى مجمٖى

ىُت اإلاخٗللت بدماًت ألاحىع، م٘ ما جلخًُه اإلاٗاًحر الضولُت، وطلً مً  مالءمت اإلاىٓىمت اللاهىهُت الَى

اث وفم ما هى مبحن في الجضٌو عفلخه : زالٌ زالر مؿخٍى
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النخائج املنخظسة شبب الاكتراح آلياث جنفير إلاجساء الجهت املعنيت إلاجساء امللترح 

جىخُض الحض ألاصوى 

اللاهىوي لألحغ، في 

حمُ٘ اللُاٖاث 

الاكخهاصًت، بما في 

طلً كُاٖاث 

الهىاٖت والخجاعة 

والخضماث، 

واللُإ الفالحي، 

والٗمل اإلاجزلي 

البرإلاان 

 مً مضوهت الكغل 358 و357حٗضًل اإلااصجحن 

 

ًىضعج هظا الاكتراح في إَاع الالتزام 

الىاعص يمً زُت الخىمُت 

اإلاؿخضامت، واللاض ي باللًاء ٖلى 

حمُ٘ ؤقياٌ الخمُحز 

ًيخٓغ مً هظا ؤلاحغاء جدلُم 

ت مً الىخائج ٖلى اإلاؿخىي  مجمٖى

الاكخهاصي والاحخماعي، زانت 

فُما ًخٗلم بخدؿحن ويُٗت 

اإلاغغب في مؤقغ الخىمُت، والغف٘ 

. مً كُمت مٗضٌ الضزل الفغصي

 بخدضًض 19.12 مً اللاهىن عكم 19حٗضًل اإلااصة 

قغوٍ الكغل والدكغُل اإلاخٗللت بالٗامالث والٗماٌ 

اإلاجزلُحن 

الحيىمت 

ل 26ؤحغؤة وجفُٗل الالتزام الىاعص في اجفاق   2011 ؤبٍغ

مغاحٗت اإلاغؾىم اإلاخٗلم بخدضًض الحض ألاصوى لألحغ 

اصعاج هلُت يمً حضٌو اٖماٌ حىلت الحىاع 

الاحخماعي 

الىلاباث ألاهثر جمثُال 
جىكُ٘ اجفاق احخماعي م٘ الحيىمت ًخًمً اإلاىافلت 

ٖلى جىخُض الحض ألاصوى لألحغ  اإلاىٓماث اإلاهىُت 

للمكغلحن 

جدول  أهع الاكتراخاث والخوصياث الناججت دم 

  خماًت ألاجوز في املغسبالدزاشت املخعللت  منظومت
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مإؾؿت الحىاع 

ؤلاحخماعي 

البرإلاان 

وي٘ كاهىن ًخٗلم بئخضار مجلـ ؤٖلى للحىاع 

ني للمفاويت الجماُٖت،  الاحخماعي، ؤو مجلـ َو

ًخمخ٘ باالؾخلالٌ اإلاالي وؤلاصاعي ًٖ الحيىمت 
اصاث  وطلً باٖخباع ؤن مٗٓم الٍؼ

التي ٖغفها الحض ألاصوى لألحغ 

، 1996باإلاغغب، زانت بٗض ؾىت 

واهذ مغجبُت بيخائج حىالث الحىاع 

الاحخماعي 

يمان الؿلم الاحخماعي لفتراث 

مخىانلت 

ؼ زلافت الحىاع وحشجُ٘  حٍٗؼ

الخفاوى الجماعي 

جدلُم الالتزام الضؾخىعي اإلاخجؿض 

  واللاض ي بٗمل 8في الفهل 

الؿلُاث الٗمىمُت ٖلى حشجُ٘ 

اإلافاويت الجماُٖت 

الحيىمت 
الالتزام بسلم نىضوق زام بضٖم الحىاع الاحخماعي 

واإلافاويت الجماُٖت، مً زالٌ مكغوٕ اللاهىن اإلاالي 

جفُٗل اإلالخًُاث 

ت اإلاخٗللت  الؼحٍغ

بمىٓىمت ألاحىع 

وػاعة الكغل وؤلاصماج 

اإلانهي 

خث مفدش ي الكغل ٖلى جفُٗل الىُْفت الغكابُت ولما 

حٗلم ألامغ باإلاسالفاث التي تهم ألاحىع، وطلً ٖبر 

صوعٍت جىحه لهم في هظا الهضص 

 

ؼ الثلت في مؤؾؿاث الضولت  حٍٗؼ

وجدؿحن ويُٗت اإلاغغب في مؤقغ 

ؾُاصة اللاهىن 

 

عئاؾت الىُابت الٗامت 
ً اإلاخابٗاث ولما اكخط ى ألامغ طلً، والخٗامل  جدٍغ

الجضي م٘ مدايغ مفدش ي الكغل 

البرإلاان 

حٗضًل كاهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت بجٗل الىُابت الٗامت، 

َغف ؤنُل في كًاًا هؼاٖاث الكغل 

 مً مضوهت الكغل، بخلُُض نالخُت 539حٗضًل اإلااصة 

غ مدايغ اإلاسالفاث ؤو جىحُه  مفدل الكغل في جدٍغ

اإلاالخٓاث والخيبيهاث ولما حٗلم الامغ بمسالفاث تهم 

ألاحىع 
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مغاحٗت اإلالخًُاث 

الخىُٓمُت اإلاغجبُت 

 باألحىع 

وػاعة الكغل )الحيىمت 

 (وؤلاصماج اإلانهي

حٗضًل كغاع وػٍغ الدكغُل والكؤون الاحخماُٖت عكم 

 بخدضًض 2005 فبراًغ 9 مؤعر في 347.05

 همىطج صفتر ألاصاء
اؾخٗماٌ مهُلحاث كاهىهُت 

واضحت ومؿاًغة إلاًمىن مىاص 

 مضوهت الكغل

اٖخباع الىؾائل اإلاىهىم ٖليها في 

مضوهت الكغل، بمثابت وؾائل 

وخُضة إلزباث ؤصاء ألاحغ 

 و جدلُم ألامً اللاهىوي واللًائي

عكم حٗضًل كغاع وػٍغ الدكغُل والكؤون الاحخماُٖت 

 بخدضًض 2005 فبراًغ 9 مؤعر في 349.05

 البُاهاث التي جخًمنها وعكت ألاصاء

اإلاهاصكت ٖلى 

اجفاكُت الٗمل 

 95الضولُت عكم 

بكان خماًت ألاحغ 

الحيىمت 
صعاؾت الاجفاكُت، وجدًحر مكغوٕ كاهىن ًخٗلم 

حٗخبر هظه الاجفاكُت إخضي ؤهم باإلاىافلت ٖليها 

اجفاكُاث الٗمل الضولُت التي ما 

ت، ولم ًهاصق ٖليها  جؼاٌ ؾاٍع

 اإلاغغب إلى خضوص الُىم

جدؿحن وي٘ اإلاغغب لضي مىٓمت 

الٗمل الضولُت 

جفُٗل خماًت خلُلُت لألحىع 

باإلاغغب 

جدلُم الالتزام الضؾخىعي اللاض ي 

بالتزام اإلاملىت باإلاىازُم الضولُت 

وبالٗمل اليكُِ باإلاىٓماث 

 الضولُت

اإلاهاصكت ٖلى اللاهىن اإلاخٗلم باإلاىافلت ٖلى الاجفاكُت البرإلاان 

ر

 

 


