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رثلدًع دام

ت، لِـ فلِ باإلاغغب، ولىً في الػالم   حكيل الحماًت الاحخماغُت أخض أهم ألاوعاف الخىمٍى

أحمؼ، خُث أفغصث لها زُت الخىمُت اإلاؿخضامت اإلاػخمضة مً َغف الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة في 

ل غاإلاىا" صولت جدذ قػاع 193 باحماع 2015قدىبر  ، خحزا "2030زُت الخىمُت اإلاؿخضامت لػام : جدٍى

ضا، ؼ الىمى الاكخهاصي اإلاُغص والكامل للجمُؼ  اهُالكا مً الهضف الثامً اإلاخػلم ب1مهما، وفٍغ حػٍؼ

، وزانت اإلالهض اإلاغجبِ واإلاؿخضام، والػمالت الياملت واإلاىخجت، وجىفحر الػمل الالةم للجمُؼ

ؼ  بالدكغُل، غلى اغخباع، أن مظاهغ الحماًت الاحخماغُت غلى ازخالفها، جضوع وحىصا وغضما، خٌى حػٍؼ

ىُت، وونىال ئلى ألاهضاف ألازغي اإلاخػللت بالغغاًت الصحُت، والخػلُم،  ؾُاؾاث الدكغُل الَى

 .واللًاء غلى الفلغ، وغحر طلً مً ألاهضاف واإلالانض

هما حكيل الحماًت الاحخماغُت، غماص الحلىق الاحخماغُت، التي جغجبِ أقض اعجباٍ بالحلىق 

 مً ؤلاغالن الػالمي لحلىق ؤلاوؿان في فلغتها ألاولى غلى أهه ليل 25الاكخهاصًت، خُث ههذ اإلااصة 

الحم في ما ًأمم  ه الؼىائل في خاالت البطالة أو املسض أو العجز أو الترمل أو الشيخىخة "شخو 

 22، هما ههذ اإلااصة "أو ػير ذلك نخيجة الظسوف الخازجة دم إزااثه والتي ثفلده أسباب ديشه

، "لكل شخص  ىصفه دظىا في املجحمع خم في الظمان الاجحماعي"مً هفـ ؤلاغالن غلى أهه 

 مً الػهض الضولي الخام بالحلىق الاكخهاصًت والاحخماغُت 9باإليافت ئلى طلً فلض ههذ اإلااصة 

غاف في هظا الػهض جلغ   دم كل شخص في الظمان الاجحماعي،  ما في "والثلافُت، غلى أن الضٌو ألَا

 فالحم في الًمان الاحخماعي أو الحماًت الاحخماغُت ًدظى بأهمُت ،"ذلك الحأمينات الاجحمادية

                                                           
-

1
، باعتبار أنه، ٌشكل منطلق ومنتهى معظم األهداف السبعة عشر "فرٌد" وصف أفراد خطة التنمٌة المستدامة لورش الحماٌة االجتماعٌة بأنه 

 .المشكلة لهذه الخطة، انطالقا قاعدة اعتبار الشغل أساس خلق الثروة، ومحرك االقتصاد
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ً غلى الخمخؼ  ت في يمان الىغامت ؤلاوؿاهُت لجمُؼ ألاشخام الظًً ججػلهم الظغوف غحر كاصٍع مغهٍؼ

 .بالحلىق التي ًىفلها الػهض، أو جدض مً كضعتهم غلى هؿب أو جىفحر  أؾباب الػِل

دماا الحلىق الاجحمادية "ئن الؿبب الظي ًضفػىا لىنف الحماًت الاحخماغُت، بيىنها 

،وان ٌؿتهضف جىفحر (الحماًت الاحخماغُت)، ًخمثل بكيل أؾاس ي في وىن هظا اإلافهىم "والاكحصااًة

الػضًض مً الحلىق الاحخماغُت لفئاث مدضصة، كبل أن ًلغ اإلاجخمؼ الضولي، باغخباع الحماًت 

الاحخماغُت خم أؾاس ي مً خلىق ؤلاوؿان،ًجب جىؾُؼ الاؾخفاصة مىه لدكمل فئاث أزغي لم حكملها 

خػلم ألامغ غلى الخهىم بالفئاث غحر الىاقُت اكخهاصًا،  وأهه يهضف ئلى حغُُت الاؾدكفاء 2ؾابلا ٍو

والغغاًت الصحُت ومسخلف الخضماث الػاةلُت، خُث اغخبرث الاجفاكُاث الهاصعة غً مىظمت الػمل 

 اإلاخػللت باإلاػاًحر الضهُا للًمان الاحخماعي، والتي حػخبر الىو 102الضولُت وزانت الاجفاكُت عكم 

اإلاغحعي للحلىق والىاحباث اإلاخػللت بمجاالث الحماًت الاحخماغُت، أهه ًجب أن جخًمً بغامج الحماًت 

الاحخماغُت ول الًماهاث ألاؾاؾُت التي جمىذ لألفغاص زالٌ فتراث خُاتهم، وجىفل لهم الىنٌى ئلى 

ىُت، مؼ وحىب أن  اث الَى الخضماث الصحُت والخػلُمُت وخضا أصوى مً الضزل ًخماش ى مؼ اإلاؿخٍى

ًخماش ى طلً مؼ بغامج صغم للخمىحن الاكخهاصي واغخماص ؾُاؾاث جدفؼ ؤلاهخاحُت وحؿاهم في زلم 

فغم الكغل اإلاىظم والالةم والظي ًًمً خلىق الػماٌ ومىدؿباتهم الاحخماغُت زالٌ أصائهم للػمل، 

 .وبػض مغخلت الخلاغض

، مسخلف مجاالث الحماًت الاحخماغُت وخضصتها غلى الخهىم في 102هما بُيذ الاجفاكُت 

 :حؿػت، جخمثل في ما ًلي

 

                                                           
-

2
 الصادر عن اللجنة المعنٌة بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة فً دورتها التاسعة والثالثٌن، حول الحق فً 19 التعلٌق العام رقم 

 .2007الضمان االجتماعً، سنة 
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وئطا واهذ مجاالث الحماًت الاحخماغُت، مخػضصة ومخضازلت، ًجمؼ بُنها هضف يمان الىغامت 

ًاث هلضًت  ؤلاوؿاهُت، فان أبػاص هظه الحماًت، ًمىً أن جخمثل في قيل جضابحر زانت، غباعة غً حػٍى

ًاث غً نهاًت  ًاث غاةلُت، أو حػٍى ًاث البُالت، أو حػٍى مباقغة، مىحهت لألشخام في قيل حػٍى

الخضمت أو الػمل، هما ًمىً أن جخمثل في جضابحر غامت جخمثل في الاؾتراجُجُاث والبرامج التي تهضف ئلى 

يمان الحض ألاصوى مً اإلاػِكت لجمُؼ الؿيان في بلض مػحن مً أحل جدلُم ألامً الاكخهاصي وعفاه 

ل الخػلُم، أو بغامج لغغاًت  ؤلاوؿان، بدُث ًمىً أن جيىن هظه الخضابحر غباعة غً بغامج هاصفت لخمٍى
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فاٌ  فالحماًت الاحخماغُت بهظا اإلاػنى، 3.اإلاؿىحن، أو الخضماث الصحُت، أو جىفحر الغغاًت الخانت باأَل

ً أؾاؾُحن،  ًسثبط ألاول  نظع الحعىٍظات املحعللة بشكل مباشس  أنظمة الظمان جخمثل في مظهٍغ

ل زُِ وبغامج الحماًت الاجحماعي وخماًة املأجىزٍم  باغخباعهم الفئت التي حؿاهم في جمٍى

ًسثبط الثاني  االستراثيجيات والسياسات التي ثكفل شمىلية هره الخطط الاحخماغُت، فُما 

تها ، وأًًا احؿاق اؾتراجُجُاث وؾُاؾاث الاؾتهضاف التي جىهجها وباقي والبرامج واوامها واسحمساٍز

 4.الخُِ والاؾتراجُجُاث الاحخماغُت والاكخهاصًت للضولت

ئطا وان مفهىم الحماًت الاحخماغُت، كض خظي بىلاف مؿخفٌُ غلى الهػُض الضولي، وواهبه 

وكاٍ مػُاعي هام ؾىاء في بػضه الحلىقي اليىوي مً زالٌ الكغغُت الضولُت لحلىق ؤلاوؿان، أو مً 

زالٌ اليكاٍ اإلاػُاعي للهُئاث اإلاخسههت الخابػت إلاىظمت ألامم اإلاخدضة، وزانت مىظمت الػمل 

ني، كض غملذ الحيىمت غلى جىَغؿه يمً بغهامجها للىالًت الحيىمُت  الضولُت، فاهه وغلى الهػُض الَى

الحالُت، الظي هالذ بمىحبه زلت البرإلاان، هما كامذ باعؾاء ما اغخبرتها كىاغض للُاصة وصغم ؤلانالح 

 ماعؽ 30 اإلاإعر في 2018/06الكامل لهظه اإلاىظىمت، فهلها ميكىع الؿُض عةِـ الحيىمت عكم 

                                                           
-

3
 فً 101 بشأن األرضٌات الوطنٌة للحماٌة االجتماعٌة، والتً اعتمدها مؤتمر العمل الدولً فً دورته 202 حددت توصٌة العمل الدولٌة رقم 

 : مبدأ ٌتعٌن على الدول تطبٌقها، من بٌنها18، فً سٌاق بٌانها لألهداف والنطاق والمبادئ المعتمدة بشان هذه التوصٌة، 2012 ماي 30

 شمولٌة الحماٌة استنادا إلى التضامن االجتماعً؛.  أ
 الحق فً اإلعانات التً ٌنص علٌها القانون الوطنً؛.    ب
 مالءمة اإلعانات وقابلٌة التنبؤ ها؛.    ج
 عدم التمٌٌز والمساواة بٌن الجنسٌن وتلبٌة االحتٌاجات الخاصة؛.    د
 اإلدماج االجتماعً، بما فً ذلك األشخاص فً االقتصاد غٌر المنظم؛.    ه

....    
التضامن فً التموٌل مع السعً إلى تحقٌق التوازن األمثل بٌن مسؤولٌات ومصالح الذٌن ٌمولون خطط الضمان االجتماعً ومسؤولٌات .  ح

 ومصالح الذٌن ٌستفٌدون منها؛
 مراعاة تنوع األسالٌب والنهج، بما فً ذلك آلٌات التموٌل ونظم تقدٌم الخدمات؛.   ط
... 
 االتساق مع السٌاسات االجتماعٌة واالقتصادٌة وسٌاسات العمالة؛.   ل
... 

 االحترام الكامل للمفاوضة الجماعٌة والحرٌة النقابٌة لصالح جمٌع العمال؛.   ف
 

-
4

 23 خصص المقرر الخاص المعنً بمسألة الفقر المدقع وحقوق اإلنسان، تقرٌره الموجه لمجلس حقوق اإلنسان فً دورته الخامسة والثالثٌن فً 

، حول الحماٌة االجتماعٌة، لمسألة توفٌر حد أدنى من الدخل للجمٌع كبدٌل عن مختلف سٌاسات الحماٌة االجتماعٌة المعتمدة فً 2017ٌونٌو 

 .األنظمة المقارنة
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، هما خظُذ مىظىمت الحماًت الاحخماغُت باهخمام ناخب الجاللت، والظي زهو الجؼء ألاهبر 2018

 5.، للحضًث غً هظه اإلاىظىمت ويغوعة ئنالخها2018مً زُابه بمىاؾبت غُض الػغف لؿىت 

وؾىػمل مً زالٌ هظه الضعاؾت، غلى الخػٍغف بمسخلف بغامج الحماًت الاحخماغُت، اإلاػخمضة 

باإلاغغب، ومضي احؿاكها ومالءمتها لؿُاؾاث الضغم الاحخماعي للفئاث الاحخماغُت الخانت، كبل 

الاهخلاٌ ئلى اكتراح بػٌ الحلٌى والبضاةل التي هغاها مالةمت، وجخماش ى ئلى خض مػلٌى مؼ مًامحن 

 .اإلاػاًحر الضولُت اإلاخػللت بالًمان الاحخماعي والحماًت الاحخماغُت

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
-

5
 تجدر اإلشارة، أن منشور السٌد رئٌس الحكومة، قد تحدث عن منظومة الحماٌة االجتماعٌة، بشكل معمم، وٌقصد من خاللها برامج الحماٌة 

االجتماعٌة، باإلضافة إلى سٌاسات الدعم االجتماعً، أما خطاب صاحب الجاللة، فقد مٌز بٌن برامج الحماٌة االجتماعٌة وسٌاسات الدعم 
االجتماعً، حٌث خص األخٌرة بتوجٌهات ملكٌة تقنٌة، تتعلق بحكامة االستهداف ودعى إلى إحداث السجل الوطنً لألسر من اجل ضمان 

 .اتساق ومالءمة برامج الحماٌة االجتماعٌة لسٌاسات الدعم االجتماعً
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مم الظمان الاجحماعي، إلى الددع الاجحماعي، وصىال إلى الحماًة :رأوال

رالاجحمادية، إشكالية املفاهيع

ًسخلف مفهىم الحماًت الاحخماغُت، باغخباعه خلا مً خلىق ؤلاوؿان التي ًخجلى مً زاللها 

الجُل الثالث مً أحُاٌ خلىق ؤلاوؿان اإلاغجبِ بالخىمُت، غً مفهىم الضغم الاحخماعي، والظي ًغجبِ 

 .أؾاؾا بالغؤٍت الخللُضًت للػمل ؤلاخؿاوي والخحري باغخباعه غمال ئوؿاهُا

خُث ًجض مفهىم الحماًت الاحخماغُت، مىُلله مً فلؿفت الًمان الاحخماعي، هما خضصث 

مفهىمه لجىت ألامم اإلاخدضة اإلاػىُت بالحلىق الاكخهاصًت والاحخماغُت والثلافُت في حػلُلها الػام عكم 

 . خٌى الحم في الًمان الاحخماعي، وؾىىضح مً زالٌ هظه الفلغة اإلالهىص بيل مفهىم غلى خضة19

 دالكة الحماًة الاجحمادية  الظمان الاجحماعي .1

اغخمضث اللجىت اإلاػىُت بالحلىق الاكخهاصًت والاحخماغُت والثلافُت الخابػت لألمم اإلاخدضة مً 

 اإلاكاع ئلُه أغاله، وفي ؾُاق جدضًضها للمًمىن اإلاػُاعي للحم في 19زالٌ حػلُلها الػام عكم 

الًمان الاحخماعي، ئَاعا مفاهُمُا، واؾػا للحماًت الاحخماغُت، ًلىم باألؾاؽ غلى زالر مباصب 

 :والخالي

 الًمان الاحخماعي خم مً خلىق ؤلاوؿان الهاصفت ئلى جدلُم الخىمُت؛ 

  الًمان الاحخماعي يهضف باألؾاؽ ئلى ئغاصة جىػَؼ الثروة وجدلُم ؤلاصماج الاكخهاصي

 والاحخماعي؛

 الًمان الاحخماعي، مؿإولُت جلؼ غلى غاجم الضولت. 
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هما بُيذ اللجىت مً زالٌ هفـ الخػلُم، أن الًمان الاحخماعي، ٌػني خم اإلاىاَىحن وغحر 

اإلاىاَىحن اإلالُمحن في الضولت، في الاؾخفاصة غلى كضم اإلاؿاواة وصون أي جمُحز، مً الخضماث والامخُاػاث 

 :والحلىق، التي جدُدها أهظمت الًمان الاحخماعي مً أحل

  يمان الحماًت مً غُاب الضزل اإلاغجبِ بالػمل، ؾىاء أوان طلً بؿبب اإلاغى أو

 العجؼ أو ألامىمت أو البُالت أو الكُسىزت أو وفاة مػُل ألاؾغة؛

 يمان الحماًت مً اعجفاع جيلفت الىنٌى ئلى زضماث الغغاًت الصحُت؛ 

  ،ٌفا يمان الحماًت مً غضم هفاًت الضغم ألاؾغي، زانت لألشخام اإلاػاكحن، وألَا

ً غلى الىؿب  .والبالغحن غحر اللاصٍع

هما قضصث اللجىت في ؾُاق حػلُلها، غلى وحىب اعجياػ الضٌو في جدضًضها لػىانغ الحم في 

الًمان الاحخماعي غلى مبضأ أؾاس ي وحىهغي ًخمثل في وىن الًمان الاحخماعي ٌػخبر نالحا احخماغُا 

ولِـ مجغص أصاة مً أصواث الؿُاؾت الػامت الاكخهاصًت أو اإلاالُت، وهى ما ًلخط ي وحىب اعجياػ الضٌو 

غلى مجمىغت غىانغ أؾاؾُت مً أحل يمان جمخؼ حمُؼ اإلاىاَىحن وغحر اإلاىاَىحن غلى كضم اإلاؿاواة 

 :مً زضماث الًمان الاحخماعي، وجخمثل هظه الػىانغ أؾاؾا في

  اؾخدؿيذ اللجىت أن ًيىن في قيل هظام واخض ًمىً ثىافس نظام للظمان الاجحماعي

أن ٌػخمض غضة مسُُاث، غلى أن جًُلؼ الؿلُاث الػمىمُت بمؿإولُت ئصاعجه أو 

ؤلاقغاف غلُه بهىعة فػالت، بما ًًمً اؾخضامت مسُُاجه بغاًت يمان هظا الحم 

 لألحُاٌ الحايغة واإلالبلت؛
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 بما ٌكمل الغغاًت أن ٌؼطي النظام مخحلف املخاطس والحاالت الاجحمادية الطازئة 

الصحُت، اإلاغى، الكُسىزت، البُالت، خىاصر الكغل، صغم ألاؾغة والُفل، خماًت 

 .ألامىمت، وحغُُت العجؼ، ئيافت ئلى الخىفل بالىاححن وألاًخام

 اإلادضزت بمىحب هظا الىظام، ؾىاء أواهذ هلضًت أو غُيُت، بما كفاًة الاسحدلاكات 

ًمىً ول شخو مً ئغماٌ خلىكه في خماًت ألاؾغة وصغمها وفي مؿخىي مػِص ي 

واف، وفي الىنٌى ئلى الغغاًت الصحُت، مؼ مغاغاة مباصب الىغامت وغضم الخمُحز، 

 وجفاصي أي جأزحر ؾلبي لالؾخدلاكاث اإلالضمت وقيل جلضًمها؛

 بدُث ًجب أن جيىن الكغوٍ اإلادضصة مً أحل الىنٌى ئلى طمان إمكانية الىصىلر 

الاؾخفاصة مً الاؾخدلاكاث التي ًسىلها هظام الًمان الاحخماعي، مػلىلت ومخىاؾبت 

 وقفافت، باإليافت ئلى اغخماص اإلالاعبت الدكاعهُت في جدضًضها؛

وئطا وان اإلاًمىن اإلاػُاعي للًمان الاحخماعي هما جمذ ؤلاقاعة ئلُه بازخهاع أغاله، ًلىم غلى 

مفهىم واؾؼ للحم في الًمان الاحخماعي، ًسٌى لألشخام الاؾخفاصة مً أكص ى ما ًسىله الػهض 

، وبمىاؾبت 2015كض أهضث ؾىت 6الضولي مً خلىق اكخهاصًت واحخماغُت وزلافُت، فان هفـ اللجىت 

غىهغ أؾاس ي مً غىانغ الحم في : أع يُاث الحماًت الاحخماغُت"اغخماصها ئغالها جدذ غىىان 

أزطيات الحماًة الاجحمادية التي " أن -أهضث-، "الًمان الاحخماعي ومً أهضاف الخىمُت اإلاؿخضامت

، وأديد ثأكيدها في أهداف الحنمية املسحدامة لسنة 2012خداتها منظمة العمل الدولية سنة 

جي للحم في الظمان الاجحماعي2030 ، ومإصي طلً، أن 7"، جشكل دنصسا أساسيا لإلدمال الحدٍز

 مً الػهض الضولي الخام بالحلىق الاكخهاصًت 9الحم في الًمان الاحخماعي هما ههذ غلُه اإلااصة 

                                                           
6
   االمم المتحدة ،اللجنة المعنٌة بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة التابعة  

-
7

: أرضٌات الحماٌة االجتماعٌة" األمم المتحدة، المجلس االقتصادي واالجتماعً، اللجنة المعنٌة بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعً والثقافٌة 

بٌان اللجنة المعنٌة بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة " عنصرا أساسٌا من عناصر الحق فً الضمان االجتماعً ومن اهداف التنمٌة المستدامة

 .2015 مارس 6 فبراٌر إلى 22والثقافٌة، المعتمد فً دورتها الرابعة والخمسٌن المنعقدة فً الفترة ما بٌن 
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ت لؿُاؾاث الحماًت الاحخماغُت، التي خضصتها جىنُت الػمل  والاحخماغُت والثلافُت، ٌكيل هضفا وعٍؤ

 . بكأن أعيُاث الحماًت الاحخماغُت202الضولُت عكم 

 دالكة الحماًة الاجحمادية  الددع الاجحماعي .2

ًغجبِ مفهىم الضغم الاحخماعي في أنله، باإلالاعبت الخللُضًت للػمل ؤلاوؿاوي، اللاةمت غلى 

ؤلاخؿان والبر، والػمل الخحري، فهى ًفخلغ في حىهغه ألي أؾاؽ جىمىي، هما ال ٌؿدىض ئلى أي أؾاؽ 

خلىقي، فهى ٌؿتهضف جلضًم اإلاؿاغضاث وؤلاغاهاث اإلااصًت غلى هدى ًجػلها كابلت لالؾتهالن الىكتي، 

 .صون أزغ مباقغ غلى الىيػُت الاحخماغُت للفئاث اإلاؿتهضفت مً هظا الضغم

غحر أن جىامي الىعي الحلىقي، زانت بػض اغخماص اللجىت اإلاػىُت بالحلىق الاكخهاصًت 

، إلافهىم واؾؼ للًمان الاحخماعي، ًدىله مً 19والاحخماغُت والثلافُت بملخط ى حػلُلها الػام عكم 

الامخُاػ امخُاػ لفئاث احخماغُت مػُىت، ئلى خم ئوؿاوي ًجب أن ًخمخؼ به الجمُؼ صون أي جمُحز، 

 بكأن أعيُاث الحماًت الاحخماغُت، 202وجدضًض مىظمت الػمل الضولُت بملخط ى جىنُتها عكم 

للمجاالث الدؿػت للحماًت الاحخماغُت، وعبُها بالحم في الًمان الاحخماعي هما خضصجه اجفاكُتها عكم 

 مً الػهض الضولي الخام بالحلىق 9 اإلاخػللت باإلاػاًحر الضهُا للًمان الاحخماعي، والفهل 102

، خٌى مفهىم الضغم 2030الاكخهاصًت والاحخماغُت، هما أهضث طلً زُت الخىمُت اإلاؿخضامت لؿىت 

الاحخماعي مً مجغص مفهىم كاةم غلى ؤلاخؿان وؤلاغاهاث الىكخُت واللحظُت، ئلى وؾُلت وأصاة لخدلُم 

اث الخمخؼ بمسخلف  أهضاف الًمان الاحخماعي، غبر ؾُاؾاث غمىمُت حؿتهضف الاعجلاء بمؿخٍى

 .الحلىق اإلاىضعحت يمً مجاالث الحماًت الاحخماغُت

وئطا الحماًت الاحخماغُت، هما وكػذ ؤلاقاعة في اإلالضمت، جخمظهغ مً زالٌ بػضًً أؾاؾحن، 

ًاث اإلاخػللت بكيل مباقغ بأهظمت الًمان الاحخماعي وخماًت اإلاأحىعًٍ  ًخمثالن في هظم الخػٍى
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ل زُِ وبغامج الحماًت الاحخماغُت،  باإليافت ئلى الاؾتراجُجُاث  باغخباعهم الفئت التي حؿاهم في جمٍى

تها، وأًًا احؿاق اؾتراجُجُاث  والؿُاؾاث التي جىفل قمىلُت هظه الخُِ والبرامج وصوامها اؾخمغاٍع

فان . وؾُاؾاث الاؾتهضاف التي جىهجها وباقي الخُِ والاؾتراجُجُاث الاحخماغُت والاكخهاصًت للضولت

الضغم الاحخماعي، باغخباعه وؾُلت وأصاة لًمان ئهفاط الحماًت الاحخماغُت، وجدلُم الهضف الغةِس ي 

للًمان الاحخماعي، اإلاخمثل في نىن الىغامت ؤلاوؿاهُت، ًخجلى في قيل ؾُاؾاث غمىمُت حؿتهضف 

احؿاق الؿُاؾاث الػمىمُت في مجاالث الحماًت الاحخماغُت، مً زالٌ يمان الحم في الكغل 

 باغخباعه هما ؾبلذ ؤلاقاعة ئلى طلً 8للجمُؼ، أو غلى ألاكل الحم في الحهٌى غلى صزل أؾاس ي،

أؾاؽ ومىاٍ وحىص واؾخضامت أهظمت الًمان الاحخماعي والحماًت الاحخماغُت، باإليافت ئلى يمان 

باقي الحلىق اإلاخمثلت في الخػلُم والصحت وألامىمت، والضغم ألاؾغي والاهخمام بدلىق ألاشخام في 

 .ويػُت ئغاكت مً احل جِؿحر ولىحهم غلى هدى مدؿاو إلاسخلف الحلىق اإلاىفىلت

هما تهضف ؾُاؾاث الضغم الاحخماعي باإلافهىم الخىمىي والحلىقي، ئلى جدلُم الػضالت 

الاحخماغُت، غبر هفالت اؾخفاصة الجمُؼ بضون أي جمُحز مً مسخلف الحلىق التي ًسىلها هظام أو أهظمت 

 .الًمان الاحخماعي، لجمُؼ اإلاىاَىحن وغحر اإلاىاَىحن

وكخالصة لهره الفلسة، ًمكم اللىل، أن الظمان الاجحماعي، ٌشكل الهدف ألاسمى 

للحماًة الاجحمادية، فيما ٌشكل الددع الاجحماعي، وسيلة وأااة في ًد الدولة مم أجل إنفاذ هره 

 ادحبازه مسآة داكسة للسياسات الاجحمادية ااخل الدولة وفي .رالحماًة وثدليم هدفها ألاسمى

 .ملدمتها سياسة الخشؼيل وطمان خد أانى مم الدخل

 

                                                           
-

8
 ٌمكن اإلطالع فً هذا الصدد على تقرٌر المقرر الخاص المعنً بمسألة الفقر المدقع وحقوق اإلنسان، الموجه لمجلس حقوق اإلنسان فً دورته 

 .A/HRC :35 /26، وثائق األمم المتحدة 2017 ٌونٌو 23الخامسة والثالثٌن فً 
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رثلييع مظاهس الحماًة الاجحمادية في املؼسب:رثانيا

غلى الغغم مً غضم مهاصكخه غلى الػضًض مً اجفاكُاث الػمل الضولُت اإلاخػللت بالًمان 

 ئال أن اإلاغغب ٌػخبر مً بحن الضٌو التي واهذ ؾباكت ئلى اغخماص أهظمت للحماًت الاحخماغُت 9الاحخماعي،

وطلً غلى الغغم مً اإلاالخظاث التي ًمىً جىحيهها ئلى هظه ألاهظمت، ؾىاء في ما ًخػلم بؿُاؾاث 

الاؾتهضاف التي جىهجها هظه ألاهظمت، أو ما ًخػلم بُغق جضبحرها وخيامتها، واغخباعا لظلً ؾيخُغق مً 

زالٌ هظه الفلغة ئلى هلُخحن أؾاؾِخحن جخػلم ألاولى، بمضي خيامت جضبحر أهظمت الحماًت الاحخماغُت 

 .باإلاغغب، فُما جغجبِ الثاهُت بؿُاؾاث الاؾتهضاف التي جلىم غليها هظه ألاهظمت

رافحلاز أنظمة الحماًة الاجحمادية لحكامة الحد ير

ني 10حكيل اإلادُاث اإلاخػللت باخضار ول مً الهىضوق اإلاغغبي للخلاغض،  والهىضوق الَى

 وئكغاع 13 ونىضوق الًمان اإلاغهؼي،12والىظام الجماعي إلاىذ عواجب الخلاغض،11للًمان الاحخماعي،

سُت التي قهضها اإلاغغب في 14مضوهت الخغُُت الصحُت ألاؾاؾُت،  بػٌ مً بحن أهم اإلادُاث الخاٍع

ؾُاق ؤلاكغاع ببػٌ اإلاظاهغ والحلىق اإلاخػللت بمىظىمت الحماًت الاحخماغُت، مً زالٌ ئخضار أهظمت 

 .مخػضصة لهظه الحماًت

                                                           
9

 المتعلقة بالحدود الدنٌا للضمان االجتماعً، 102ـ ذلك أن المغرب لم ٌصادق إلى حدود الٌوم على العدٌد من االتفاقٌات خاصة منها، االتفاقٌة رقم 

 بشأن إعانات إصابات العمل وغٌر ذلك من 121 بشأن المساواة فً المعاملة فً مجال الضمان االجتماعً، االتفاقٌة رقم 118االتفاقٌة رقم 

 .االتفاقٌات
10

 .1930 ماي 9 بتارٌخ 915، الجرٌدة الرسمٌة عدد 1930ـ  ظهٌر شرٌف فً تأسٌس ضابط لرواتب التقاعد المدنٌة، مؤرخ فً فاتح مارس 
11

 ٌناٌر 22 بتارٌخ 2465 بشأن إحداث نظام للضمان االجتماعً، الجرٌدة الرسمٌة عدد 1959 دجنبر 31 المؤرخ فً 1.59.148ـ ظهٌر شرٌف 

1960. 
12

ـ ٌتعلق بإحداث نظام جماعً لمنح رواتب التقاعد، الجرٌدة الرسمٌة عدد 1977 أكتوبر 4 بتارٌخ 1.77.216ـ ظهٌر شرٌف بمثابة قانون رقم 

 .1977 أكتوبر 13 مكرر بتارٌخ 3389
13

 . بإحداث صندوق الضمان المركزي1949 ٌولٌوز 4ـ ظهٌر شرٌف بتارٌخ 
14

، 2002 أكتوبر 3 بتارٌخ 1.02.296 بمثابة مدونة التغطٌة الصحٌة األساسٌة ، الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف رقم 65.00ـ القانون رقم 

 .2002 نونبر 21 بتارٌخ 5058الجرٌدة الرسمٌة عدد 
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وججضع ؤلاقاعة أن حػضص هظه ألاهظمت، كض أزغ بكيل ؾلبي غلى خيامتها، زانت مً زالٌ 

ملاعهت جغهُبت مػظم الهُئاث اإلاىفٌى لها أمغ جضبحر هظه ألاهظمت مً حهت، واإلاهام والخضماث اإلاىوىلت 

 .لها مً حهت أزغي، هاهًُ غً نالخُاث ألاحهؼة اإلاكغفت غليها

، فانها جسخلف مً هُئت ألزغي، هما ال جلتزم مػظمها باؾخثىاء الهىضوق فعلى مسحىي التركيبة

ني للًمان الاحخماعي، بالترهُبت الثالزُت اإلاػخمضة في جضبحر أهظمت الًمان الاحخماعي، التي جىص ي  الَى

 .(ممثلي الحيىمت، ممثلي اإلاكغلحن، وممثلي الىلاباث الػمالُت)بها مػاًحر الػمل الضولُت، 

، جستٌز أهظمت الحماًت الاحخماغُت باإلاغغب، هظا اإلافهىم، في زضمخحن ودلى مسحىي املهام

أؾاؾِخحن، جغجبِ ألاولى بالخغُُت الصحُت والخضماث اإلاغجبُت بها، زم الخأمُىاث الاحخماغُت زانت 

ًاث الػاةلُت وعواجب الكُسىزت، وعواجب العجؼ أخُاها، هما جم  مً  زالٌ الخضماث اإلاخػللت بالخػٍى

ٌ غً فلضان الكغل  15.مإزغا ؤلاكغاع بسضمت الخػٍى

، فاإلاالخظ هى غضم احؿاق اإلاىظىمت، بدُث جسخلف أحهؼة أما دلى مسحىي أجهزة إلاشساف

ني للًمان  ؤلاقغاف مً مإؾؿت ئلى أزغي، ففي الىكذ الظي ًخم ويؼ مإؾؿت الهىضوق الَى

الاحخماعي باغخباعه مإؾؿت غمىمُت، جدذ وناًت الىػاعة اإلايلفت بالكغل، ًبلى الهىضوق اإلاغغبي 

للخلاغض جدذ وناًت وػاعة اإلاالُت عغم وىهه أًًا مإؾؿت غمىمُت، فُما ًبلى الىظام الجماعي إلاىذ 

م  عواجب الخلاغض بػُضا غً وناًت الضولت، وحكغف غلى جضبحره لجىت جلىُت ًخم ازخُاعها غً ٍَغ

 16.اللغغت

ر

                                                           
15

 المتعلق بنظام الضمان 1972 ٌولٌوز 27 المؤرخ فً 1.72.184 القاضً بتغٌٌر وتتمٌم الظهٌر الشرٌف بمثابة قانون رقم 03.14ـ القانون رقم 

 .2014 شتنبر 11 بتارٌخ 6290، الجرٌدة الرسمٌة عدد 2014 غشت 22 بتارٌخ 1.14.143االجتماعً، صدر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف رقم 
16

الحماٌة االجتماعٌة فً "ـ لمزٌد من التفصٌل فً هذا الشأن ٌمكن مراجعة تقرٌر المجلس االقتصادي واالجتماعً والبٌئً، حول موضوع 

 أبرٌل 26المغرب واقع الحال، الحصٌلة وسبل تعزٌز أنظمة الضمان والمساعدة االجتماعٌة، صادقت علٌه الجمعٌة العامة للمجلس بتارٌخ 

 . وما بعدها92الصفحة . 2017
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راستهداف فئىي ًفسغ مفهىم الحماًة الاجحمادية مم مظمىنه

باإليافت ئلى يػف خيامت أهظمت الحماًت الاحخماغُت باإلاغغب، فان ؾُاؾاث الاؾتهضاف التي 

جىهجها، جبلى حض مدضوصة، وغحر مخماقُت في غمىمها مؼ زضماث الحماًت الاحخماغُت التي جدضصها  

 17.مػاًحر الػمل الضولُت، واإلاكاع ئليها في الفلغة ألاولى مً هظه الضعاؾت

وئطا وان مفهىم الحماًت الاحخماغُت هما ؾبلذ ؤلاقاعة ئلى طلً، ًلخط ي احؿاق مظهغي هظه 

ًاث اإلاباقغة، فُما ًخمثل الثاوي في الؿُاؾاث  الحماًت التي ًخمثل ألاٌو منها في أهظمت الخػٍى

ت هظه ألاهظمت وغضالت اؾتهضافها للمىاَىحن واإلاىاَىاث فان . الػمىمُت الىفُلت بًمان اؾخمغاٍع

برػ طلً  ً، ٍو أهظمت الحماًت الاحخماغُت باإلاغغب جظل في غمىمها مفخلضة لػىهغ الاوسجام بحن اإلاظهٍغ

غلى الخهىم مً زالٌ يػف ؾُاؾاث الاؾتهضاف الاحخماغُت، وازخالٍ مفاهُم الحماًت 

 .الاحخماغُت بالضغم الاحخماعي

فاطا وان الدكغُل ٌػخبر مىاٍ الحماًت الاحخماغُت هما ؾبلذ ؤلاقاعة في ملضمت الضعاؾت، فان 

الؿُاؾاث الػمىمُت اإلاػخمضة في مجاٌ النهىى بالدكغُل جدؿم بمدضوصًتها، غلى الغغم مً الغؤٍت 

ىُت للدكغُل  ني 2025،18ـ 2015الُمىخت التي خملتها ؤلاؾتراجُجُت الَى والتي خاٌو اإلاسُِ الَى

ىُت  للدكغُل جغحمتها ئلى أعكام، كبل ئنضاع حاللت اإلالً حػلُماجه للحيىمت مً أحل بلىعة عؤٍت َو

ً اإلانهي بالدكغُل، خُث ًفغػ الىاكؼ الػملي غضة ئقياالث جغجبِ في  قاملت خٌى غالكت مىظىمت الخيٍى

مجملها باالعجفاع اإلاهٌى إلاػضالث الكغل الىاكو، هاهًُ غً غُاب مفهىم الحماًت الاحخماغُت لضي 

فئاث غضًضة مً اإلاكخغلحن، زانت منهم فئت الػامالث والػماٌ اإلاجزلُحن، وفئت أحغاء اللُاغاث 
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 . من هذه الدراسة8ـ انظر بشكل أساسً الصفحة 
18

 .2015 ٌولٌوز 2ـ اعتمدها مجلس الحكومة بتارٌخ 
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اإلاخمحزة بُابؼ جللُضي نغف، ومجمىغت هبحرة مً غماٌ وغامالث كُاغاث الفالخت اإلاػاقُت، وغحر 

 .طلً مً الفئاث غحر اإلاكمىلت بىظام الًمان الاحخماعي

باإليافت ئلى طلً، فان مىظىمت الحماًت الاحخماغُت باإلاغغب، ال حغُي بػٌ الخضماث التي 

ٌ غً البُالت، خُث ًستٌز الظهحر  حػخبر أؾاؾُت في مػاًحر الػمل الضولُت، زانت ما ًغجبِ بالخػٍى

ٌ غً فلضان الكغل، في خاالث يُلت وبكغوٍ قبه  اإلاىظم للًمان الاحخماعي زضمت الخػٍى

ت ججػل الاؾخفاصة مً هظه الخضمت يغبا مً اإلاؿخدُل  .حعجحًز

أما غلى مؿخىي الخغُُت يض خىاصر الكغل وألامغاى اإلاهىُت، باغخباعه مظهغا أؾاؾُا مً 

مظاهغ الحماًت الاحخماغُت في اإلاػاًحر الضولُت، فاهه باإلاغغب، ًسًؼ لىظام كاهىوي غحر مىهف، غلى 

اغخباع أهه وئلى خضوص الُىم ال ًىحض أي كاهىن ًلؼم اإلاكغلحن بًغوعة الخأمحن يض ألامغاى اإلاهىُت، هما 

 ؾىت مً اغخماص مضوهت الكغل، في بلىعة 15لم جىجح الىػاعة اإلايلفت بالكغل، وغلى امخضاص اهثر مً 

ىُت للىكابت مً اإلاساَغ اإلاهىُت، غلى الغغم مً الخضاٌو بكأنها أهثر مً مغة غلى مؿخىي  ؾُاؾت َو

 هظا صون الحضًث غً جأزغ اإلاغغب اإلاؿخمغ في 19مجلـ َب الكغل والىكاًت مً اإلاساَغ اإلاهىُت،

اع التروٍجي للصحت والؿالمت187اإلاهاصكت غلى اجفاكُت الػمل الضولُت عكم   20. اإلاخػللت باإَل

باإليافت ئلى طلً، جبلى مجمىغت مً الفئاث الاحخماغُت باإلاغغب، غحر مكمىلت بىظام الحماًت 

فاٌ، غلى اغخباع أن هظه الفئت ال ًمىً اؾخفاصتها مً  الاحخماغُت بكيل مباقغ، زانت ما ًخػلم باأَل

ًاث الػاةلُت، أو مً  زضماث الحماًت الاحخماغُت ئال مً زالٌ صغم الىالضًً، ؾىاء مً زالٌ الخػٍى
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، حٌث اعتمد اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للوقاٌة من المخاطر المهنٌة، والتً تقوم على رؤٌة 2018 نونبر 12ـ كانت آخر دورة لهذا المجلس بتارٌخ 

 .صفر حادثة شغل
20

، 2013 ٌونٌو 17 بتارٌخ 1.13.59 الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف رقم 16.12ـ وافق البرلمان المغربً على هذه االتفاقٌة بموجب القانون رقم 

، غٌر أن إجراءات المصادقة باعتبارها اختصاصا ملكٌا حصرٌا لم تتم وذلك بوضع 2013 ٌولٌوز 4 بتارٌخ 6166الجرٌدة الرسمٌة عدد 

 .وثائق المصادقة لدى منظمة العمل الدولٌة ونشر االتفاقٌة فً الجرٌدة الرسمٌة
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فاٌ، باإليافت ئلى  زالٌ الضغم اإلاباقغ اإلاىحه لألعامل، أو مً زالٌ بغهامج جِؿحر لضغم جمضعؽ ألَا

 .فئت ألاشخام اإلاؿىحن وألاشخام في ويػُت ئغاكت

راكتراخات وخلىلر:رثالثا

غ هظام واخض قامل للحماًت  ئن الخالناث والاكتراخاث التي ًمىً جلضًمها في قأن جٍُى

 :الاحخماغُت إلاسخلف الفئاث الاحخماغُت، ال ًمىً أن جدُض غما ًلي

 ئخضار هظام مىخض للحماًت الاحخماغُت ًلىم غلى أؾاؽ اإلاؿاواة وغضم الخمُحز؛ 

  ًاث اإلاباقغة، والؿُاؾاث الػمىمُت قمٌى هظام الحماًت الاحخماغُت، إلاظهغي الخػٍى

 اإلاىحهت لضغم الخػلُم والدكغُل والصحت الػمىمُت؛

  ججاوػ الىظغة ؤلاخؿاهُت للفػل الاحخماعي، واغخباع الحماًت الاحخماغُت خلا للمىاَىاث

 واإلاىاَىحن؛

  اغخماص الحىاع الاحخماعي واإلافاويت الجماغُت همضزل أؾاس ي لإلكغاع الفػلي بالحم في

 الحماًت الاحخماغُت؛

 اغخباع الدكغُل مدغن الحماًت الاحخماغُت. 

وال قً أن الىلِ اإلاكاع ئليها أغاله، ال ًمىً جدلُلها وال الىنٌى ئليها في ظل أهظمت مخػضصة 

جغهؼ غلى بػٌ الخضماث اإلاغجبُت بالحماًت الاحخماغُت، أو بالضغم الاحخماعي، في غُاب احؿاق خلُلي 

للؿُاؾاث الػمىمُت في هظا اإلاجاٌ، وفي غُاب ئعاصة ؾُاؾُت خلُلُت للنهىى بأوياع اإلاىاَىحن 

 .واإلاىاَىاث مً زالٌ صغم الحماًت الاحخماغُت باغخباعها خلا أؾاؾُا مً الحلىق ؤلاوؿاهُت
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وجأؾِؿا غلى طلً، فان هظه الضعاؾت اإلاسخهغة، ؾِخم ئعفاكها بملترح كاهىن باخضار 

 .نىضوق صغم الحماًت الاحخماغُت
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رثلدًع

ت في الػالم أحمؼ، زانت بػض اغخماص  حكيل الحماًت الاحخماغُت، أخض أهم ألاوعاف الخىمٍى

، مً احل اللًاء غلى 2030صٌو الػالم ومً بنها اإلاغغب، باإلحماع لخُت الخىمُت اإلاؿخضامت لؿىت 

ل غاإلاىا:"الفلغ جدذ قػاع  ىُت جدظى أوولها ناخب الجاللت اإلالً مدمض "جدٍى ت َو ، هما حكيل أولٍى

الؿاصؽ ههغه هللا وأًضه، اهخماما زانا مً زالٌ جسهُهه الححز ألاهبر في زُابه للػغف لؿىت 

له2018  .، للحضًث غً مفهىم الحماًت الاحخماغُت وؾبل وهُفُاث أحغأجه وججًز

وئطا وان اإلاغغب، ؾباكا ئلى اغخماص مفهىم الحماًت الاحخماغُت في الػضًض مً أوعاقه 

الاحخماغُت، و ؾُاؾاجه اللُاغُت، فان أهظمت الحماًت الاحخماغُت باإلاغغب، كض قابتها لألؾف الػضًض 

مً الكىاةب التي أزغث في مغصوصًتها وحػلذ ؾإاٌ خيامتها وحضواها غلى اإلادً، زانت في ما ًخػلم 

 .بؿُاؾاث الاؾتهضاف، وخيامت الدؿُحر

م  الخلضم بهظا اإلالترح الغامي ئلى ئخضار نىضوق لضغم .......... واغخباعا لظلً، اعجأًىا في فٍغ

ل وألاحغأة الفػلُت للخىحيهاث اإلالىُت الؿامُت في هظا  الحماًت الاحخماغُت، ًيىن مىوىال له أمغ الخجًز

ٌ مسخلف ألاهظمت اإلاػخمضة والتي جخمحز خالُا باالزخالف الظي ًيخج غىه الخمُحز في  اع، وحػٍى ؤلَا

 .الخػاَي مؼ فئاث مخػضصة مً اإلاجخمؼ اإلاغغبي

هما يهضف هظا اإلالترح ئلى جىيُذ َبُػت مفهىم الحماًت الاحخماغُت مً زالٌ الخىهُو غلى 

ت به، في احؿاق مؼ اإلاػاًحر الضولُت  مسخلف الخضماث اإلاىوىلت للهىضوق وهُفُاث كُامه باإلاهام اإلاىَى

 ملترح كانىن ًحعلم  ئخداث صندوق ادع الحماًة الاجحمادية
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بهظا الخهىم، وباالغخماص غلى اإلالاعبت الحلىكُت بضٌ اإلالاعبت ؤلاخؿاهُت التي حػخمضها الػضًض مً 

 .ألاهظمت الحالُت

 ملترح كانىن ًحعلم  ئخداث صندوق ادع الحماًة الاجحمادية

رالباب ألاولر

رإلاخداث، الخسمية والؼسض

ر

راملااة ألاولى

ت والاؾخلالٌ اإلاالي، جدذ اؾم  نىضوق "جدضر مإؾؿت غمىمُت جخمخؼ بالصخهُت اإلاػىٍى

 "الهىضوق "، ٌكاع ئليها في هظا اللاهىن بػباعة "صغم الحماًت الاحخماغُت

ت بمسخلف حهاث اإلاملىت مىىه فخذ جمثُلُاث حهٍى  .ًيىن ملغ الهىضوق بالغباٍ، ٍو

ر2املااة 

سًؼ للمغاكبت اإلاالُت  ًىيؼ الهىضوق جدذ وناًت الؿلُت الحيىمُت اإلايلفت باإلاالُت، ٍو

ػُت والخىظُمُت الجاعي بها الػمل  للضولت َبلا للىهىم الدكَغ

ر3املااة 

 :جخمثل مهام الهىضوق في

 غنها؛ ٌ  جضبحر  الخضماث الػالحُت الػمىمُت، وئحغاءاث الخػٍى

 جضبحر عواجب مػاقاث الكُسىزت والعجؼ والبُالت، في مسخلف اللُاغاث؛ 

 الخغُُت يض خىاصر الكغل وألامغاى اإلاهىُت؛ 

 ًاث الػاةلُت في مسخلف اللُاغاث؛  جضبحر الخػٍى

 يمان احؿاق الؿُاؾاث الػمىمُت في اإلاجاالث ؤلاحخماغُت؛ 

 صغم الخمضعؽ؛ 

  ئبضاء الغأي بكأن مسخلف اللًاًا الاحخماغُت، وجيىن آلاعاء الهاصعة غً الهىضوق

 .ملؼمت للجهاث اإلاىحهت لها
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ر4املااة 

ت به، الهالخُاث الخالُت  :ٌػهض ئلى الهىضوق مً أحل اللُام باإلاهام اإلاىَى

  جدهُل اإلاؿاهماث، الاهسغاَاث، الهباث، ومسخلف اإلاضازُل اإلادضصة بمىحب

 الىهىم الخىظُمُت الهاصعة بدىفُظ هظا اللاهىن؛

 ئغضاص الحؿاباث اإلاخػللت بمسخلف الخضماث التي ًضبغها؛ 

 ني لألؾغ؛  مؿً السجل الَى

  ًحؼء مً مهامه ولها أو بػًها، ئلى الجمػُاث الخػايضًت أو أي شخو م ٌ جفٍى

 أشخام اللاهىن الػام  أو الخام وطلً بمىحب غلىص وبىاءا غلى صفاجغ جدمالث؛

 

رالباب الثاني

رأجهزة إلااازة والخسيير

ر5املااة 

ؿحره مضًغ  .ًضًغ الهىضوق مجلـ ئصاعة، َو

ر6املااة 

 غًىا، ًمثلىن بالدؿاوي فئاث ممثلي اللُاغاث 21ًخألف مجلـ ئصاعة الهىضوق، مً 

 الحيىمُت، ممثلي اإلاىظماث اإلاهىُت للمكغلحن ألاهثر جمثُال، وممثلي اإلاىظماث الىلابُت ألاهثر جمثُال؛

جدضص هُفُت حػُحن أغًاء مجلـ ئصاعة الهىضوق، وهُفُت ؾحر أقغاله  بمىحب هو جىظُمي، 

 .ًخسظ بمباصعة مً الؿلُخحن الحيىمُخحن اإلايلفخحن باإلاالُت والكغل

ر7املااة 

ٌػحن مضًغ الهىضوق، َبلا إلالخًُاث اللاهىن الخىظُمي اإلاخػلم بالخػُحن في اإلاىانب الػلُا، 

ًاث اإلاسىلت للىخاب الػامحن بالىػاعاث؛ ًا ممازال للخػٍى خلاض ى حػٍى  ٍو

ًاث غً اإلاهام والخىلل، جدضص بىو  خلاض ى أغًاء اإلاجلـ ؤلاصاعي للهىضوق، حػٍى ٍو

 .جىظُمي ًخم اجساطه بمباصعة مً الؿلُخحن الحيىمُخحن اإلايلفخحن باإلاالُت والىظُفت الػمىمُت
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 8املااة 

ًخمخؼ مضًغ الهىضوق بجمُؼ الؿلِ والازخهاناث الالػمت لدؿُحر الهىضوق، وجدضص بمىحب 

هو جىظُمي ًخسظ بمباصعة مً الؿلُت الحيىمُت اإلايلفت بالىظُفت الػمىمُت، مسخلف هظه الؿلِ 

 .وهُفُت جفػُلها

رالباب الثالث

رالحنظيع املالي

ر9املااة 

جدضص محزاهُت الهىضوق في ئَاع كاهىن اإلاالُت، وجدضص هُفُت نغفها بمىحب هو جىظُمي ًخسظ 

 .بمباصعة مً الؿلُت الحيىمُت اإلايلفت باإلاالُت

 

رالباب السابع

رنظام املسحخدمين

ر10املااة 

سًؼ  هاصق غلُه، ٍو ًسًؼ مؿخسضمى الهىضوق لىظام أؾاس ي، ًًػه مجلـ ؤلاصاعة، ٍو

 .للخأقحر مً َغف مهالح الؿلُت الحيىمُت اإلايلفت باإلاالُت

 

رالباب الخامس

رأخكام محفسكة وانحلالية

ر11املااة 

ش وكغ الىهىم الالػمت لخُبُله  ًضزل هظا اللاهىن خحز الخُبُم، بػض مغوع ؾىت مً جاٍع

 الخام؛

ش، عهً ئقاعة الهىضوق حمُؼ اإلاىاعص الالػمت لؿحر أقغاله، هما  ىيؼ ابخضاء مً هفـ الخاٍع ٍو

ًاث الػاةلُت،  جىيؼ جدذ جهغفه مسخلف الهىاصًم اإلاخػللت بالًمان الاحخماعي، الخلاغض، الخػٍى

ٌ غً خىاصر الكغل؛  الخػٍى

ؿخمغ  ش، حمُؼ اإلالخًُاث اإلاسالفت إلاًمىن هظا اللاهىن، َو جيسخ ابخضاء مً هفـ الخاٍع

ًها  .الػمل بالىهىم الهاصعة جىفُظا لها ئلى خحن حػٍى


