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 جلدًــــــــــــــــم عام

ت الىِابُت، باكخباسه وظُلت في ًذ  ٌشٖل الخّ في مماسظت ؤلاطشاب، أخذ أبشص ججلُاث الخٍش

ت، ٓما أهه خّ دظخىسي جم الخىصُص كلُه مىز  ها اإلاادًت واإلالىٍى الؼبِت اللاملت للذًاق كً خُِى

 مً دظخىس اإلاوشبي، الصادس بدىٌُزه 14إُشاس أ٘و دظخىس موشبي بلذ الاظخِال٘ خُث هص الٌصل 

ذ جم الاخخٌاؾ بىٌغ الصُوت في حمُم ".  م ؤلاطزاب مظمىن "  كلى أن 1962،1 دحىبر 14ؿهحر  ُو

ظِبحن ُاهىن جىـُمي الششوغ "اإلاشاحلاث الذظخىسٍت الالخِت، مِشوها بٌِشة زاهُت جىص كلى أهه 

". وؤلاحشاءاث الالصمت إلاماسظت هزا الخّ

 الصادس 2011 مً الذظخىس اإلاوشبي لعىت 29وكلى هٌغ الىهج هصذ الٌِشة الثاهُت مً الٌصل 

م  ٍ ُس خ 1.11.91بدىٌُزه الـهحر الشٍش  م ؤلاطزاب مظمىن، " كلى أن 2011،2 ًىلُىص 29 بخاٍس

حدد كاهىن جىظيمي شزوغ وكيفياث ممارضخه ٔان هزا الٌصل ُذ حاء لخأُٓذ خّ .  "ٍو و إرا 

دظخىسي ملتري به مىز أ٘و دظخىس موشبي بلذ الاظخِال٘، ًئهه ُذ حاء أًظا بجذًذ ظىاء كلى 

اث  معخىي الهُٖلت الذظخىسٍت لهزا الخّ مً خال٘ الخىصُص كلُه في ًصل واخذ مم ظابش الخٍش

الجماكُت التي مً بُنها الاحخماق والخجمهش والخـاهش العلمي وجأظِغ الجملُاث والاهخماء الىِابي 

ذا في باقي اإلاشاحلاث الذظخىسٍت مىز  ٔان ًخصص له ًصال ًٍش ، أو كلى 1962والعُاس ي، بلذ أن 

التي " ًحدد"التي جذ٘ كلى اإلاعخِبل معخلمال بذلها كباسة " ضيبحن"معخىي الصُاهت بأن ألغى كباسة 

ٌُُاث مماسظت هزا الخّ التي ًدذدها ُاهىن جىـُمي . جذ٘ كلى الخاطش، أزىاء إخالخه كلى ششوغ ٓو

ٔان الاكتراي اإلابٕش باإلطشاب، ٓدّ دظخىسي، وؤلاخالت كلى مجا٘ الِاهىن الخىـُمي  وإرا 

ٌُُاث  الزي ٌلخبر في جشجِب الِىاهحن أكلى مشجبت مً الِاهىن اللادي، مً أحل جدذًذ  ششوغ ٓو

                                                           
1
. 1962 زجُبط 19 يكطض، بخبضٚد 2616يُشٕض فٙ انجطٚسة انطسًٛت ػسز -  

2
. 2011 ٕٚنٕٛظ 30 يكطض، بخبضٚد 5964حى َشطِ فٙ انجطٚسة انطسًٛت ػسز -  
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مماسظخه، ًىحي بأهمُت هزا الخّ وأهمُت مماسظخه، ًالبذ مً الخزٓحر  بأن الِاهىن الخىـُمي الزي 

جلله ششػا واٌُا إلاماسظت خّ ؤلاطشاب، 14ٔان ًدُل كلُه الٌصل   مً الذظاجحر اإلاوشبُت العابِت  ٍو

 دون أن ًٕخب له الخشوج إلى الللً أو ختى اإلاىاُشت أمام اإلاؤظعت 1962ُذ ؿل في الاهخـاس مىز 

لُت، هحر أن رلٗ لم ًمىم اإلاىاػىحن اإلالىُحن، مً مماسظت ؤلاطشاب باكخباسه خِا مً الخَِى  الدشَش

ت  ألاظاظُت التي ال ًٌٕلها الذظخىس وخذه، بل جظمنها اإلاىازُّ الذولُت باكخباسه مـهشا مً مـاهش الخٍش

الىِابُت التي ججلل منها اجٌاُُاث مىـمت اللمل الذولُت ودظخىسها خِا مِذظا باكخباسه أخذ اإلابادا 

 1.ألاظاظُت التي أُشها إكالنها بشأن اإلابادا والخَِى ألاظاظُت في اللمل

ٔان الخمثل اإلاجخمعي خعب الذساظاث العىظُىلىحُت، ًزهب إلى سبؽ مٌهىم ؤلاطشاب  وإرا 

ت اخخجاحُت، بوع الىـش كً شٖلها، أو هاًاتها، أو الجهاث الذاكُت إليها  ًئن رلٗ ُذ أزش 2...بٖل خٓش

بشٖل مباشش كلى مجمىكت مً اإلاٌاهُم اإلاشجبؼت بٌُُٕاث مماسظت خّ ؤلاطشاب، خاصت مذي 

مششوكُت اللجىء إلُه، و الجهاث الذاكُت إلُه، و الواًاث اإلاشحىة مىه، و خذود الخمُحز بحن مماسظخه 

ٌُه، وكالُخه بمٌهىم العلم الاحخماعي،  والخلعٍ في اظخلماله، وخذود جذخل العلؼت اللامت في جُى

. وهحرها مً الِظاًا الهامت اإلاشجبؼت بمماسظخه

و اكخباسا ألهمُت هزا الخّ ًِذ هصذ مجمىكت مً اإلاىازُّ الذولُت وؤلاُلُمُت كلى طمان 

 مً اللهذ الذولي الخاص بالخَِى 8 مً اإلاادة 1مً الٌِشة  (د)مماسظخه، بدُث هص البىذ 

:  الدول ألاػزاف في هذا العهد بكفالت ما ًليجخعهد- 1»الاُخصادًت والاحخماكُت والثِاًُت كلى أهه 

ؼت ممارضخه وفلا للىاهحن البلد اإلاعً. د.....  ٓما جظمً اإلاُثاَ الاحخماعي . "ي م ؤلاطزاب، شٍز

. ، كذة إشاساث طمً ًِشاجه جخللّ بمعألت الخّ في مماسظت ؤلاطشاب1996ألاوسوبي اإلالذ٘ لعىت 

                                                           
1
، ٔحًج يطاجؼخّ، ذالل انسٔضة انخبسؼت ٔانخسؼٍٛ نًؤحًط 1998 َٕٕٚٛ 18اػخًسِ يؤحًط انؼًم انسٔنٙ فٙ زٔضحّ انسبزست ٔانثًبٍَٛ بخبضٚد -  

. 2010 َٕٕٚٛ 15انؼًم انسٔنٙ فٙ 
2
: نًعٚس يٍ انخفصٛم بٓصا انرصٕص، ًٚكٍ يطاجؼت -  

يُشٕضاث ٔجٓت َظط، انطبؼت األٔنٗ، . ػبس انطحٛى انؼطط٘، انحطكبث االحخجبجٛت ببنًغطة، يؤشطاث االحخقبٌ ٔيقسيبث انسرظ انشؼبٙ     - 

. 2008انطببط 
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ت  إطاًت إلى رلٗ اظخِش سأي هُئاث مىـمت اللمل الذولُت، خاصت لجىت الخبراء، ولجىت الخٍش

ت الىِابُت التي  الىِابُت، كلى اكخباس الخّ في مماسظت ؤلاطشاب خِا أظاظُا ومـهشا مً مـاهش الخٍش

م  ت الىِابُت وخماًت الخّ في الخىـُم، واجٌاُُت اللمل 87جٌٕلها اجٌاُُت اللمل الذولُت ُس  بشأن الخٍش

م   بشأن جؼبُّ مبادا الخّ في الخىـُم واإلاٌاوطت الجماكُت، لِغ باكخباسه هاًت في خذ 98الذولُت ُس

. راجه، ولًٕ باكخباس ؤلاطشاب جشحمت ألصمت اإلاٌاوطت الجماكُت وؿشوي اللمل التي جبِى الهذي ألاظمى

ٔان اإلاوشب ُذ خؼى خؼىاث مهمت في ظبُل إُشاس الخَِى ألاظاظُت في اللمل وجَٕشغ  وإرا 

م  ، ًئهه ًبِى ملضما 87مٌهىم اللمل الالبّ، سهم كذم مصادُخه كلى اجٌاُُت اللمل الذولُت ُس

ببىىدها باكخباسها إخذي الاجٌاُُاث ألاظاظُت التي ًلضمه دظخىس مىـمت اللمل الذولُت كلى مىاًاة 

ش بشأنها ابُت بخِاٍس . أحهضتها الُش

ٔان الٌصل   مً الذظخىس ُذ أٓذ كلى دظخىسٍت الخّ في مماسظت ؤلاطشاب، وسبؽ 29وإرا 

ٌُُاث مماسظخه، ًئن الٌصل   مً هٌغ الذظخىس ُذ 86رلٗ بخدذًذ الِاهىن الخىـُمي لششوغ ٓو

م الِىاهحن  لُت ألاولى بلذ إُشاس الذظخىس بظشوسة كشض حمُم مشاَس ألضم الخٖىمت خال٘ والًتها الدشَش

الخىـُمُت اإلاىصىص كليها في الذظخىس كلى البرإلاان ُصذ اإلاصادُت كليها، وهى ما حلل الخٖىمت 

م  ٌُُاث مماسظت 97.15العابِت حعاسق إلى إكذاد مششوق الِاهىن الخىـُمي ُس  بخدذًذ ششوغ ٓو

الخّ في ؤلاطشاب والزي جمذ إخالخه كلى لجىت الِؼاكاث الاحخماكُت بمجلغ الىىاب لُلت الاهخخاباث 

خ  لُت العابِت بخاٍس خ 2016 أٓخىبش 6الدشَش  شدىبر 26، بلذ اإلاصادُت كلُه في اإلاجلغ الىصاسي بخاٍس

خ 2016 بله مجلغ الخٖىمت بخاٍس . 2016 ًىلُىص 28، ُو

ت دساظت مششوق الِاهىن الخىـُمي اإلاخللّ بششوغ    وظىدا٘و مً خال٘ هزه الىسُت الخأػحًر

ىي بشٖل أظاس ي  ٌُُاث مماسظت الخّ في ؤلاطشاب كلى طىء ملاًحر اللمل الذولُت، مً خال٘ الُى ٓو
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ت بشأن مماسظت هزا الخّ، ختى ال ًخد٘ى الِاهىن   ت التي حلخبر حجش الضاٍو كلى بلع الىِؽ الجىهٍش

ٌُُاث مماسظخه . اإلازٔىس إلى وظُلت لخُُِذ هزا الخّ بذ٘ جىـُم ششوغ ٓو

واظدىادا إلى رلٗ ظيعلؽ الظىء كلى بلع ؤلاشٖاالث اللالِت  بهزا الخّ واإلاخمثلت أظاظا 

: في

 .إشٖالُت حلٍشٍ ؤلاطشاب، وششكُت مماسظخه -

 .هاًاث وأهذاي ؤلاطشاب ومذي حىاص جُُِذها كبر الِاهىن  -

 .أشٖا٘ ؤلاطشاب ومذي إمٖان جأػحرها -

 .مذي حىاص اظخثىاء بلع الٌئاث مً اإلاأحىسًٍ، مً مماسظت هزا الخّ -

ت مماسظت الخّ في ؤلاطشاب، وكذم ؤلاطشاس باإلاصالح  - ُّ بحن خٍش ٍُٓ ًمًٕ الخًى

 الاُخصادًت والاحخماكُت الىػىُت؟

 ما مذي ششكُت إحباس اإلاعخخذمحن اإلاظشبحن، كلى اللمل كبر حسخحرهم؟  -

وكلى طىء هزه اإلاىاطُم اإلاثاسة، ًمًٕ جِذًم حذ٘و باُتراخاث بشأن حلذًل مششوق الِاهىن 

م  ٌُُاث مماسظت الخّ في ؤلاطشاب، ُصذ التراًم بشأنها97.15الخىـُمي ُس .  بخدذًذ ششوغ ٓو

. حعٍزف ؤلاطزاب، وشزعيت ممارضخه: أوال

ٌلخبر ؤلاطشاب أخذ أشٖا٘ الخـاهش، أو الاخخجاج الجماعي، ألآثر اهدشاسا، ومماسظت مً ػشي 

ٍ حماعي كً  ه ملـم الٕخاباث الِاهىهُت، بأهه جُى اإلاأحىسًٍ، والهُئاث الىِابُت التي جمثلهم، وحلًش

ت الىاججت كً  اللمل ًماسظه ألاحشاء أو الهُئاث التي جمثلهم بهذي الذًاق كً مصالخهم اإلاادًت واإلالىٍى

. كالُت الشول، أو اإلاشجبؼت بها
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ت الىِابُت الخابلت إلاىـمت اللمل الذولُت، بششكُت ؤلاطشاب، لِغ باكخباسه  وجِش لجىت الخٍش

 ووظُلت ألاحشاء والهُئاث الىِابُت التي جمثلهم في 1هاًت في خذ راجه، ولًٕ باكخباسه خِا أظاظُا،

 وأًظا باكخباسه هدُجت ػبُلُت مالصمت للخّ الىِابي 2الذًاق كً مصالخها الاُخصادًت والاحخماكُت،

م   87.3اإلإٌ٘ى بمِخض ى اجٌاُُت مىـمت اللمل الذولُت ُس

وبالشحىق إلى اإلاىازُّ الذولُت راث الصلت ًئن الخّ في مماسظت ؤلاطشاب، لم ًِم الخىصُص 

ذ ومباشش، إال في اإلاادة   مً اللهذ الذولي الخاص بالخَِى الاُخصادًت والاحخماكُت 8كلُه بشٖل صٍش

والثِاًُت، هحر أهه حاء الاكتراي به بشٖل هحر مباشش مً خال٘ اللذًذ مً اإلاىازُّ ألاخشي التي هصذ 

اث الىِابُت، وخّ اإلاٌاوطت الجماكُت وهى هٌغ ألامش الزي ٓشظخه الذظاجحر . كلى خماًت مماسظت الخٍش

، ُبل الخأُٓذ كلُه في الذظخىس الخالي لعىت 14 مً خال٘ الٌصل 1962اإلاوشبُت اإلاخلاُبت مىز ظىت 

 .29 مً خال٘ الٌصل 2011

 أن 4وججذس ؤلاشاسة أن اإلادٕمت ألاوسوبُت لخَِى ؤلاوعان، ُذ اكخبرث في بلع ُشاساتها،

 مً الاجٌاُُت ألاوسوبُت لخَِى ؤلاوعان، وإن مىذ لٖل دولت الخّ في اخخُاس الىظابل التي 11الٌصل "

جشاها مىاظبت لخىـُم الٌلل الجماعي اإلامًٕ، ًئن الخّ في مماسظت ؤلاطشاب  ٌلخبر والشٗ أخذ أهم 

". هزه الىظابل باإلطاًت إلى أخشي 

غاًاث ؤلاطزاب، ومدي جىاس جلييدها عبر اللاهىن : زاهيا

ٔاهذ الواًت ألاظاظُت للذكىة إلاماسظت ؤلاطشاب، مً ػشي ألاحشاء أو الهُئاث التي جمثلهم،  إرا 

هم الاُخصادًت  ت لألحشاء، أو بخلبحر أدَ خُِى جخت٘ز بشٖل كام في الذًاق كً الخَِى اإلاادًت واإلالىٍى

                                                           
1
، انفقطة 1996، يشبض إنًٛٓب فٙ يجًٕػت قطاضاث نجُت انحطٚت انُقببٛت نسُت 2407 ٔ 2324قطاضاث صبزضة ػٍ نجُت انحطٚت انُقببٛت ححج ضقى -  

520 .
2
، يشبض إنٛٓب فٙ 2305 ٔ 2258 ٔ 2116 ٔ 1581 ٔ 2072 ٔ 1934 ٔ 1900 1850ٔ ٔ 1863 ٔ 1809قطاضاث نجُت انحطٚت انُقببٛت ضقى -  

. 521َفس انًطجغ انسببق، فقطة 
3
. 523، يشبض إنّٛ فٙ انًطجغ انسببق فقطة 1954قطاض نجُت انحطٚت انُقببٛت ضقى -   

4
 . يٍ زٔنت انسٕٚسSCHMIDT ET DAHLSTRÖM ٔانًخؼهقت ببنسٛسٍٚ 5589/72 فٙ انقضٛت ػسز 1976 فبطاٚط 6يٍ بُٛٓب قطاضْب انًؤضخ فٙ -  
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والاحخماكُت، ًئن هزا الاختزا٘، ًؼشح اللذًذ مً ؤلاشٖاالث كلى اإلاعخىي اللملي، كلى اكخباس أن 

مماسظت هزا الخّ، في الىاُم ٓشٌذ كً اللذًذ مً الثوشاث، التي خاولذ بلع الذ٘و جُُِذها كبر 

. الِاهىن 

ومً ألامثلت الىاضخت في هزا الصذد، ما ًخللّ باإلطشاب لواًاث ظُاظُت، خُث مً البذًهي 

  ، ت الىِابُت، هحر أهه ًثىس الِ٘ى أن ؤلاطشاب رو الؼبُلت العُاظُت اإلادظت ال ًىذسج طمً هؼاَ الخٍش

في هزا الصذد إشٖا٘ ًخللّ بالخمُحز بحن خذود العُاس ي واإلانهي في إطشاب ملحن، ػاإلاا أن الخٖىماث 

ًمًٕ أن جخخز ُشاساث ظُاظُت ًٖىن لها أزش مباشش كلى اللما٘ وألاحشاء، أو كلى اإلاشولحن خاصت 

. كىذما ًخللّ ألامش  بخذخل العلؼت الخىٌُزًت لخدذًذ ألاظلاس، أو جدذًذ ألاحىس 

 ًمًٕ للمىـماث الىِابُت لألحشاء اللجىء إلى 1لجىت خبراء مىـمت اللمل الذولُت،ًبدعب 

اظخلما٘ ؤلاطشاب ٔىظُلت لذكم مىاٌُها في اججاه إًجاد الخل٘ى وألاحىبت كً ؤلاشٖاالث اإلاخللِت 

بالخىحهاث العُاظُت الٕبري التي ًٖىن لها أزش واولٖاط مباشش كلى اإلاأحىسًٍ، خاصت في مُذان 

 2.الدشوُل، والخماًت الاحخماكُت ومعخىي اإلالِشت

ججذس ؤلاشاسة إلى أن معألت الخمُحز بحن العُاس ي واإلانهي في مماسظت خّ ؤلاطشاب، هي معألت 

جشجبؽ بالىاُم وهي حذ ملِذة، كلى اكخباس أهه جخذاخل في جدذًذها كذة ملؼُاث، وكلى ظبُل اإلاثا٘ 

ت الىِابُت الخابلت إلاىـمت اللمل الذولُت، في بلع ُشاساتها،  إلى خذود اكخباس، 3ًِذ رهبذ لجىت الخٍش

الحالت التي ًخم فيها اللجىء إلى إطزاب عام، طد كزار  كىمي ًخعلم باإلاصالحت والخحكيم، "أن 

ورغم أهه وبال شك ٌعد إطزابا مىجها طد الطياضت الحكىميت، فئن اللجىت ارجأث أهه مً غحر 

                                                           
1
- Bureau internationale du travail. Liberté syndicale et négociation collective, conférence internationale du 

travail 81
e
 session 1994, Rapport III (partie 4B) troisième question à l’ordre du jour : informations et 

rapports sur l’application des conventions et recommandations, étude d’ensemble des rapports sur la 
convention (n° 87), rapport de la commission d’experts. Page 75 paragraphe 165. 

2
يشبض إنٛٓب . 2323، انقطاض ضقى 1865، انقطاض ضقى 1870انقطاض ضقى : َفس انًٕقف ػبطث ػُّ نجُت انحطٚت انُقببٛت فٙ قطاضاث يخؼسزة يٍ بُٛٓب-  

. 527، انفقطة 1996فٙ يجًٕػت قطاضاث نجُت انحطٚت انُقببٛت نسُت 
3
. 530َفس انًطجغ انسببق، انفقطة ضقى -  
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الزاجح ألاخذ باالدعاءاث الزاميت إلى اعخبار أن ؤلاطزاب ال ًزجبؽ بجزاع شغل، باعخبار أن الىلاباث 

الداعيت إلى ؤلاطزاب كد دخلذ في هشاع مع الحكىمت بصفتها مشغل رئيس ي، بعد كزار اجخذجه في 

ٍ والزي جٕشس في  . "مجال العالكاث اإلاهىيت ًمكً أن ًليد ممارضت الحلىق الىلابيت إن هزا اإلاُى

ت الىِابُت، ٓما أدسحتها لجىت خبراء مىـمت اللمل الذولُت  كذة خاالث أشاسث إليها ُشاساث لجىت الخٍش

ذ بما ال ًذق مجاال للشٗ حجم  ت الىِابُت واإلاٌاوطت الجماكُت، ًٓؤ في دساظتها الشاملت بشأن الخٍش

وهى ما ًبرص كذم حذوي . الخذاخل بحن اإلانهي والعُاس ي في ألاظباب الذاكُت إلى مماسظت خّ ؤلاطشاب

الخىصُص كلى مىم ؤلاطشاب رو الؼبُلت العُاظُت، اكخباسا لٖىن أهلب ؤلاطشاباث خاصت كىذما جخم 

الذكىة إلى مماسظتها كلى اإلاعخىي الىػني، أو ؤلاطشاباث اللامت ًٖىن داًلها ألاظاس ي ًشجبؽ بمبرساث 

. ظُاظُت لها أزش كلى مصالح وخَِى الؼبِت الشوُلت

هى امخىاق اللما٘ كً و ، الخلاػٌيو ٌعمى أًظا هٌغ ألامش ًىؼبّ كلى ؤلاطشاب الخظامني،

 كلى حلاػٍ ألاحشاء في ما بُنهم لدشُٕل ُىة 
ً
ً، وهى ٌلخبر مؤششا اللمل لخأًُذ مؼالب كما٘ آخٍش

ٔان  و. طاهؼت في مىاحهت سب اللمل  طمً اإلاؤظعت ألاحشاء الخظامني في خذمت ًئت مً ؤلاطشابإرا 

 
ً
 هحر مششوق، إال ٌلخبر في مؤظعت أخشي أو في ُؼاق آخش أحشاءالخظامً مم ،  ًئن كُنها ٌلخبر مششوكا

 
ً
 واإلاظشبحن جظامىا

ً
ت بحن اإلاظشبحن أصال  .إرا جبحن أن زمت حىامم مشتٓر

اإلاىع العام لهذا الىىع مً ؤلاطزاب، مً "ولِذ اكخبرث لجىت خبراء مىـمت اللمل الذولُت، أن 

ً على ممارضت هذا الىىع مً  شأهه أن ًخحىل إلى إجزاء حعطفي، وأهه ًيبغي أن ًكىن ألاجزاء كادٍر

ؼت أن ًكىن ؤلاطزاب ألاول الذي ًدعمىهه أو ًخظامىىن معه كاهىهيا ومشزوعا . "ؤلاطزاب، شٍز

 أشكال ؤلاطزاب ومدي إمكان جأػحرها: زالثا
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م مماسظت خّ ؤلاطشاب، ًئن العؤا٘ الجىهشي الزي هالبا ما ًؼشح بلذ  كىذما ًظمً الدشَش

رلٗ، ًشجبؽ بٌُُٕاث مماسظت هزا الخّ، أو بخلبحر أدَ، متى ًمًٕ اكخباس ظلْى ملحن ُام أو ًِىم به 

. اللما٘، بمثابت إطشاب باإلالنى اإلاِصىد في الِىاهحن الىػىُت واإلالاًحر الذولُت

ٍ كً اللمل، بالشٖل اإلالخىؾ والباسص باكخباسه اطشابا لِغ وخذه شٕال مً أشٖا٘  ًالخُى

مماسظت هزا الخّ، بدُث أزبدذ الخجشبت اللملُت أن مماسظت ؤلاطشاب مً ػشي اللما٘ والهُئاث 

الىِابُت التي جمثلهم ًمًٕ أن ًخخز أشٖاال مخلذدة، منها اإلادذود أو اإلاعخمش في الضمً، واإلاِخصش كلى 

كمل ملحن أو الشامل إلاخخلٍ مدؼاث العلعلت ؤلاهخاحُت، هحر أن اإلاـهش ألآثر إزاسة للجذ٘، هى 

م أو اإلاؼشص "  خُث ًخخز هزا الشٖل مً ؤلاطشاب صُوت ؤلابؼاء في اللمل، وجخٌُع 1،"ؤلاطشاب اإلابُر

 2.ؤلاهخاحُت

 وهى ؤلاطشاب الزي جخم 3،"ؤلاطشاب اإلاخدمغ"ٓما ًمًٕ أن ًخخز ؤلاطشاب أًظا صىسة 

مماسظخه مً خال٘ الخدبم الذُُّ إلاخخلٍ ؤلاحشاءاث والخىحيهاث التي ٌلبر كنها أو ًؼلبها اإلاعؤو٘ كً 

. اللمل، ورلٗ كلى هدى بحروُشاػي، مما ًؤدي إلى شلل الخذمت

:  باإلطاًت إلى رلٗ ًمماسظت خّ ؤلاطشاب، ًمًٕ أن جخخز كذة أشٖا٘ أخشي، مً بُنها

  ؤلاطشاب كلى الىؿٌُت    ؛grève des bras croisés »4 »ؤلاطشاب كبر ألاًادي اإلاشذودة  -

« grève sur le tas » 5       ،

 ؤلاطشاب داخل أمآً اللمل؛ -

......... ؤلاطشاب بالخىاوب  -

                                                           
1
. « grève perlée »ٚخطجى ْصا انُٕع يٍ اإلضطاة نسٖ ْٛئبث يُظًت انؼًم انسٔنٛت بؼببضة -  

2
. حجسض اإلشبضة أٌ ْصا انُٕع يٍ اإلضطاة ٚؼخبط غٛط يشطٔع فٙ انخشطٚغ انفطَسٙ-  

3
. « grève de zèle »ٔٚؼبط ػُّ ببنفطَسٛت بؼببضة -  

4 -Ne pas travailler, en étant à son poste. "Toupictionnaire" : le dictionnaire de politique 
5
 - ou grève avec occupation est une grève au cours de laquelle les grévistes occupent les lieux de travail.  
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خُث اكخبرث لجىت خبراء مىـمت اللمل الذولُت، أن ٔل هزه ألاشٖا٘ جىذسج طمً ألاشٖا٘ 

اإلاششوكت إلاماسظت الخّ في ؤلاطشاب، وأن وطم الُِىد كليها ًبِى مً اخخصاص الِىاهحن الىػىُت، 

شه إال في خالت واخذة وهي التي ًٌِذ ًيها ؤلاطشاب ػابله العلمي ٔان الًمًٕ جبًر  وهى هٌغ  1.وإن 

ت الىِابُت في مجمىكت مً ُشاساتها خ٘ى اإلاىطىق ٍ الزي أخزث به لجىت الخٍش  2.اإلاُى

. مدي جىاس اضخثىاء بعع الفئاث مً اإلاأجىرًٍ مً ممارضت هذا الحم: رابعا

ٌلخبر الخّ في مماسظت ؤلاطشاب، خِا كاما مٌٕىال لجمُم اإلاىاػىحن اإلالىُحن بمماسظخه ِٓاكذة 

هحر أن ؤلابِاء كلى هزا . كامت، اكخباسا لٖىن الِىاكذ الِاهىهُت حلخبر ِٓىاكذ احخماكُت، كامت ومجشدة

ُم أظاظُت الظخمشاس الذولت باكخباسها طامىت  الخّ بئػالَ، ًمًٕ أن ًؤدي إلى تهذًذ مصالح ُو

اث اإلاىاػىحن هدُجت العماح لبلع  اث، ٓما ًمًٕ أن ًؤدي إلى اإلاغ بدَِى وخٍش الخَِى والخٍش

. ًئاث اإلاأحىسًٍ بمماسظت ؤلاطشاب كلى إػالُه

لاث اإلاِاسهت، ُذ أظعذ إلاجمىكت مً الاظخثىاءاث الىاسدة كلى  واهؼالُا مً رلٗ ًئن الدشَش

الخّ في مماسظت ؤلاطشاب، اكخباسا إما لؼبُلت ألاهـمت الخاصت بالٌئاث اإلالىُت، أو لؼبُلت اإلاهام التي 

لاتها صشاخت كلى مىم خّ مماسظت ؤلاطشاب . ًِىمىن بها خُث ًىحذ مً بحن الذ٘و مً هصذ حشَش

 ٓما هىاْ د٘و أخشي هصذ ُىاهُنها كلى جدذًذ بلع الٌئاث مً اإلاىؿٌحن 3كلى اإلاىؿٌحن اللمىمُحن،

 باإلطاًت إلى د٘و أخشي ال جخظمً ُىاهُنها أي هصىص 4اللمىمُحن اإلاعخثىاة مً مماسظت هزا الخّ،

ل كلى مصشاكُه لُت أو جىـُمُت جخللّ بهزا ألامش مما ًٌخذ باب الخأٍو  ٓما جىحذ بلع 5.ظىاء حشَش

                                                           
1
- Bureau internationale du travail. Liberté syndicale et négociation collective, conférence internationale du 

travail 81
e
 session 1994, Rapport III (partie 4B) troisième question à l’ordre du jour : informations et 

rapports sur l’application des conventions et recommandations, étude d’ensemble des rapports sur la 
convention (n° 87), rapport de la commission d’experts. Pages 78 et 79 paragraphes 173 et 174 . 

2
 .545، انفقطة 1996يجًٕػت قطاضاث نجُت انحطٚت انُقببٛت نسُت  يشبض إنًٛٓب فٙ 2021، ٔانقطاض ضقى 1865قطاض ضقى -  

3
. يثبل شنك، سبحم انؼبج، اسببَٛب، فٛجٙ، فطَسب، انغببٌٕ، بٕنَٕٛب-  

4
بٕنفٛب ٔكٕضٚب : يثبل شنك-  

5
. افطٚقٛب انٕسطٗ، غٕاحًٛبال، اٚطبنٛب، انهٕكسٕيبٕضؽ، انبطحغبل: يثبل شنك -  



11 

 

لاث التي ال جظم أي جمُحز بحن اإلاىؿٍ اللمىمي، وأححر الِؼاق الخاص، بدُث ًخظم حمُم  الدشَش

 1.اإلاأحىسًٍ لىٌغ اإلاعؼشة مً احل مماسظت هزا الخّ

ومما ججذس ؤلاشاسة إلُه في هزا الصذد، أهه وختى في خالت الاكتراي بالخّ في ؤلاطشاب إلاىؿٌي 

لاث واإلاماسظاث في ملـم الذ٘و ُُىدا  الِؼاق اللام، ًئن رلٗ لِغ مؼلِا، خُث جظم الدشَش

 وهالبا ما حعدىذ ملاًحر هزه 2وششوػا مخخلٌت كلى مماسظت هزا الخّ مً ػشي اإلاىؿٍ اللمىمي،

ت  ه، والششوغ اإلاعؼٍش الُِىد كلى مذي معؤولُت اإلاىؿٍ اإلالني، وػبُلت الخذماث اإلاِذمت مً ػًش

خُث حلخبر لجىت خبراء مىـمت اللمل الذولُت، أن . اإلاؼلىبت للُِام بمماسظت ؤلاطشاب وهحر رلٗ

٘ى إليهم مماسظت  الاظخثىاء مً مماسظت خّ ؤلاطشاب ال ًجب أن ٌشمل هحر مىؿٌي الِؼاق اللام اإلأى

 3.وؿابٍ أو مهام جخللّ بالعلؼت باظم الذولت، أو خمل العالح

جبِى ؤلاشاسة في خخام هزا اإلادىس، أن معألت اظخثىاء بلع ًئاث اإلاأحىسًٍ، مً مماسظت خّ 

٘ى إليهم العهش كلى جِذًم الخذماث  ؤلاطشاب، خاصت كىذما ًخللّ ألامش باإلاىؿٌحن اللمىمُحن اإلأى

اللمىمُت أو مماسظت العلؼت اللامت أو خمل العالح، هي معألت جشجبؽ بخصىصُاث ٔل بلذ كلى 

خذة، وأنها مً ألامىس التي ًخخلؽ ًيها الىاُم بالِاهىن، خُث ًمًٕ للمىم أن ًخد٘ى إلى حلعٍ، 

ت الىِابُت، ٓما ًمًٕ لإلباخت أن جؤدي إلى  وجظُِّ كلى مماسظت خّ ؤلاطشاب، وبالخالي اظتهذاي الخٍش

الخلعٍ في اظخلما٘ الخّ مً ػشي شوُلت الِؼاق اللام، مما ًؤدي إلى شلل وؿابٍ الذولت وبالخالي 

ولزلٗ رهبذ اإلادٕمت ألاوسوبُت .  خلّ أصماث لِعذ ًِؽ احخماكُت واُخصادًت، و لًٕ أًظا ظُاظُت

                                                           
1
. اسخطانٛب، يصط، انُٓس، يٕٚخبَٛب، انسٕٚس: يٍ ايثهت ْصِ انسٔل -  

2
، انفقطة 1996يجًٕػت قطاضاث نجُت انحطٚت انُقببٛت نسُت ، يشبض إنّٛ ضًٍ 1719ًٚكٍ فٙ ْصا انصسز يطاجؼت قطاض نجُت انحطٚت انُقببٛت ضقى -  

572. 
3
- Bureau internationale du travail. Liberté syndicale et négociation collective, conférence internationale du 

travail 81
e
 session 1994, Rapport III (partie 4B) troisième question à l’ordre du jour : informations et 

rapports sur l’application des conventions et recommandations, étude d’ensemble des rapports sur la 
convention (n° 87), rapport de la commission d’experts. Pages 71 et 72 paragraphe 158. 
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 مً الاجٌاُُت ألاوسوبُت لخَِى ؤلاوعان، وإن 11 إلى اكخباس أن الٌصل 1لخَِى ؤلاوعان في أخذ ُشاساتها

لاث الىػىُت ًمًٕ أن جٌشض  ٔان ال ٌعدبلذ مىؿٌي الِؼاق اللام مً هؼاَ جؼبُِه، إال أن الدشَش

 .كليهم ُُىدا مششوكت جخللّ بمماسظتهم  لخّ ؤلاطشاب

كيفيت الخىفيم بحن ممارضت  م ؤلاطزاب، وعدم ؤلاطزار باإلاصالح : خامطا

الىػىيت؟ 

ٍ كً اللمل، مما ًيخج كىه  ًشجبؽ مٌهىم ؤلاطشاب خعب الخلٍشٍ اإلاِذم أكاله، بالخُى

ٍ ؤلاهخاج، وال ٌلخبر خّ مماسظت ؤلاطشاب بدعب احتهاداث ٔل مً هُئاث مىـمت  بالظشوسة جُى

اللمل الذولُت، واإلادٕمت ألاوسوبُت لخَِى ؤلاوعان، في جٌعحرها للملاًحر الذولُت اإلاخللِت بدّ 

الخىـُم والاهخماء الىِابي واإلاٌاوطت الجماكُت، خٕشا كلى ًئت دون أخشي، مما ٌلني إمٖاهُت مماسظخه 

مً ػشي مىؿٌي الِؼاق اللام، وهزا ما ٌعخدبم بالظشوسة وحىب وطم ملاًحر مدذدة بحن طمان 

ت الىِابُت وكً أصمت اإلاٌاوطت الجماكُت، وبحن اإلاصالح  مماسظت خّ ؤلاطشاب باكخباسه حلبحرا كً الخٍش

. الىػىُت ظىاء الاُخصادًت أو الاحخماكُت

ت الىِابُت في أخذ ُشاساتها، ز اإلاىع العام " أن اكخبرث أهه 2و لِذ ظبّ للجىت الخٍش الًمكً جبًر

، ومؤدي رلٗ أن اظخثىاء مىم ؤلاطشاب الًجذ "لإلطزاب إال في ظل أسمت وػىيت  ادة ولفترة محددة

ولزلٗ ًِذ أحاصث اإلالاًحر . ظىذه إال كىذما ًىطم هزا ألاخحر في مىاحهت خُُِِت مم اإلاصالح الىػىُت

ت مماسظت ؤلاطشاب . الذولُت في هزا الصذد وطم ُُىد واظخثىاءاث كلى ألاصل اللام اإلاخللّ بدٍش

ؼت حللِها إما بالخذماث اللمىمُت الخعاظت، أو بظمان خذ أدوى مً الخذمت في الِؼاكاث  شٍش

                                                           
1
 . ضس زٔنت حطكٛبDEMIR ٔ BAYKARA انًخؼهقت بكم يٍ 34503/97 فٙ انقضٛت ػسز 2008 ََٕبط 12قطاض يؤضخ فٙ -  

2
، ٔضقى 1985ضقى: ، ٔقس حى اسخؼًبل َفس انحٛثٛت فٙ يجًٕػت قطاضاث الحقت حخؼهق ػهٗ انخٕانٙ ببنقضبٚب 1268قطاض يخؼهق ببنقضٛت ضقى -  

 .570، انفقطة 1996يجًٕػت قطاضاث نجُت انحطٚت انُقببٛت نسُت ، يشبض إنٛٓب فٙ 2340، ٔضقى 1581، ٔضقى 2244
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ت أو ألاظاظُت والتي مً شأن اهِؼاكها أن ٌلشض خُاة اإلاىاػىحن أو ظالمتهم أو صختهم للخؼش  الخٍُى

.  ٔلُا أو حضبُا

ذ اكخبرث لجىت خبراء مىـمت اللمل الذولُت، أن هزه الاظخثىاءاث، ًجب أن جٖىن مىضخت  ُو

ٌها بشٖل ٓلي أو بشٖل  ت التي ال ًجىص جُى ذ مً خال٘ جدذًذ البدت للِؼاكاث الخٍُى بشٖل صٍش

حضةي، مم الخمُحز بحن جلٗ التي الٌعىن مؼلِا مماسظت خّ ؤلاطشاب ًيها، وجلٗ التي ًُِذ مماسظت هزا 

ورلٗ باكخباس أن اظخمشاس هزه اإلاشاًّ، ٌشٖل طشوسة . الخّ ًيها بظشوسة طمان خذ أدوى مً الخذمت

. لظمان خُاة اإلاىاػىحن وظالمتهم وصختهم

ُّ بحن طمان خَِى ًئت اإلاأحىسًٍ الزًً ٌعهشون كلى هزه الخذماث،  و مً أحل الخًى

ت وألاظاظُت للمىاػىحن، أو أولئٗ الزًً كهذ إليهم بظمان خذ أدوى منها، ًِذ أوحبذ  واإلاصالح الخٍُى

ظُت كً خّ مماسظت ؤلاطشاب، مً شأنها إجاخت الٌشصت لهزه  هزه اللجىت طشوسة خلّ آلُاث حلٍى

ها اإلاهىُت والاُخصادًت، ومً بحن ألامثلت التي ُذمتها اللجىت خلّ  الٌئاث مً أحل الذًاق كً خُِى

. آلُاث وظاػت أو جصالح خاصت بهزه الٌئاث، أو آلُاث جدُٕمُت وحللها بمثابت معاػش إلضامُت

إطاًت إلى رلٗ اكخبرث لجىت الخبراء، أن طمان الخذ ألادوى مً الخذمت، ًمًٕ أن ًٖىن 

مىطىق اجٌاَ بحن اإلاشول، وألاحشاء أو الهُئاث التي جمثلهم، ظىاء مً خال٘ الخىصُص كلى رلٗ في 

. الاجٌاُُاث الجماكُت للشول، أو مً خال٘ اجٌاُاث هاججت كً جٌاوض بُنهما

  1مدي شزعيت اللجىء إلى حسخحر اإلاظزبحن عً العمل: ضادضا

، باكخباس  حر خذ أدوى مً الخذمت، في بلع الِؼاكاث ٌشٖل هاحعا لذي الذ٘و إن طمان جًى

لاث  أن هزه ألاخحرة معؤولت كً أمً وظالمت وصخت مىاػىيها، ولزلٗ ًِذ لجأث بلع الدشَش

. اإلاِاسهت إلى اكخماد، آلُت الدسخحر ٔىظُلت لعذ الخصاص الىاجج كً ؤلاطشاب

                                                           
1
ٚؼخبط انًغطة يٍ بٍٛ انسٔل انخٙ ٚخضًٍ حشطٚؼٓب انٕطُٙ يقخضٛبث حخؼهق بخسرٛط األشربص، ٔكًثبل ػهٗ شنك ًٚكٍ انطجٕع إنٗ انًطسٕو -  

، يُشٕض فٙ انجطٚسة 1963 ََٕبط 6 بخرٕٚم انحق فٙ حسرٛط األشربص ٔانًًخهكبث قصس سس حبجٛبث انبالز، يؤضخ فٙ 2.63.436ضقى 

. 1963 زجُبط 6 بخبضٚد 2667انطسًٛت ػسز 
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إحشاء لخعً ظحر اإلاصالح ْ ا إحباسي ا أمش ًصبذالدسخحر أن الالخداَ باللملو ًِصذ ب

ت خم اللمىمُت واليشاػاث راث اإلاصلخت الخٍُى ّط الم ؤلاطشاب شأن ٔان مً إرا لُتاللجىء لهزا آلا، ٍو

 . بهُبت الذولت ومٖاهتها بحن الذ٘و في اللالم

ت اللمل الزي حلخبره مىـمت اللمل الذولُت أخذ  ٔان مٌهىم الدسخحر، مىاُظا إلابذأ خٍش وإرا 

بشأن اإلابادا والخَِى ألاظاظُت في اللمل الزي اإلابادا اإلاىحهت للملها، بالخىصُص كلُه في إكالنها 

خ  ، واإلاشاحم خال٘ 1998 ًىهُى 18اكخمذه مؤجمش اللمل الذولي في دوسجه العادظت والثماهحن بخاٍس

وجخصُصها الجٌاُُخحن أظاظِخحن . 2010 ًىهُى 15الذوسة الخاظلت والدعلحن إلاؤجمش اللمل الذولي في 

مً أحل ظذ الخصاص الزي جخلٌه مماسظت  (الدسخحر)  ًئن اكخماده 1للِظاء كلى اللمل الجبري،

ا لهزا اإلابذأ، بل أًظا إًشاها للخّ في ؤلاطشاب  خّ ؤلاطشاب مً ػشي ألاحشاء،  ال ٌشٖل ًِؽ خُش

. مً مدخىاه

هحر مدبز "ولزلٗ ًِذ اكخبرث لجىت خبراء مىـمت اللمل الذولُت، أن اللجىء لهزا ؤلاحشاء، 

ت، وفي الـشوي ألآثر خؼىسة، وكىذما  باظخثىاء الخالت التي ًٖىن ًيها الصما لظمان ظحر اإلاشاًّ الخٍُى

ت باإلالنى الظُّ للمٌهىم ت الىِابُت مً خال٘ 2".ًخللّ ألامش باإلاشاًّ الخٍُى  ٓما احتهذث لجىت الخٍش

ت ألحل  مجمىكت مً ُشاساتها في الخمُحز بحن مٌهىم الدسخحر اإلاششوق الزي ًخم في الِؼاكاث الخٍُى

طمان الخذ ألادوى مً الخذمت الشامُت إلى خٌف خُاة وظالمت وصخت اإلاىاػىحن، وبحن الدسخحر هحر 

 3.اإلاششوق الزي ًخم في هحر هزه الخاالث بوشض ٓعش ؤلاطشاب وإًشاهه مً مدخىاه

 

                                                           
1
. 105 ٔاالحفبقٛت ضقى 29ٚخؼهق األيط ببالحفبقٛت ضقى -  

2
- Bureau internationale du travail. Liberté syndicale et négociation collective, conférence internationale du 

travail 81
e
 session 1994, Rapport III (partie 4B) troisième question à l’ordre du jour : informations et 

rapports sur l’application des conventions et recommandations, étude d’ensemble des rapports sur la 
convention (n° 87), rapport de la commission d’experts. Pages 74 et 75 paragraphe 163 

3
، يشبض إنٛٓب 1954، ٔ 2141، ٔ 1865، ٔ 1849ًٚكٍ انطجٕع إنٗ قطاضاث نجُت انحطٚت انُقببٛت بشأٌ انًٕضٕع ٔانصبزضة فٙ انقضبٚب، ضقى -  

. 632، انفقطة 1996ضًٍ يجًٕػت قطاضاث نجُت انحطٚت انُقببٛت نسُت 
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 مزفم

 97.15جدول بالخعدًالث اإلالتر ت على مشزوع اللاهىن الخىظيمي ركم 

بخحدًد شزوغ وكيفياث ممارضت الحم في ؤلاطزاب
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ز ث .ر اإلاادة الىص الحالي الخعدًل اإلالترح الخبًر

رلٗ ألن أشٖا٘ ؤلاطشاب وصىسه، ًمًٕ ان جخلذد، 

وجخخلٍ، وأًظا  باكخباس أن الذكىة لإلطشاب ُذ 

جخم مً ػشي مجمىكت مً ألاحشاء ٓما ًمًٕ أن 

ت هِابُت، وبالخالي  ٍض جخم مً ػشي هِابت أو مٓش

وحىب إدساج مصؼلح اإلاصالح اإلاباششة أو هحر 

 . اإلاباششة

ٍ حماعي كً اللمل ًخم بصٌت " ؤلاطشاب هى ٔل جُى

أو غحر محددة مهما كان شكل هذا مذبشة وإلاذة مدذدة، 

اإلاباشزة أو غحر اإلاباشزة، أو الاُخصادًت ..... ،الخىكف

 "للجهت للداعيت لإلطزاب

ٍ حماعي كً اللمل  ؤلاطشاب هى ٔل جُى

ًخم بصٌت مذبشة وإلاذة مدذدة، مً احل 

الذًاق كً خّ مً الخَِى أو مصلخت 

مً اإلاصالح الاحخماكُت أو الاُخصادًت 

 .اإلاباششة لألحشاء اإلاظشبحن

 1 2اإلاادة 

ورلٗ باكخباس أن اإلاصؼلخحن وسد جٕشاسهما بصٌت 

مخٕشسة في اللذًذ مً اإلاىاد، ٓما مً شأن هزا 

الخدذًذ إصالت اللبغ والومىض الزي ٌلتري اللذًذ 

. مً اإلاىاد

ٌاث الخالُت : إطاًت الخلٍش

مجمىع اإلالاوالث واإلاؤضطاث التي : اللؼاع الخاص-"و

 اإلاخعلم 65.99حطزي عليها ملخظياث اللاهىن ركم 

بمدوهت الشغل باإلطافت إلى العمال اإلاجزليحن وأجزاء 

اللؼاعاث التي جخمحز بؼابع جلليدي صزف، كما ٌشمل 

هذا اإلاصؼلح ألاشخاص اإلاشخغلحن لحطابهم الخاص؛ 

مجمىع إداراث الدولت، والجماعاث : اللؼاع العام- س

". الترابيت، واإلاؤضطاث العمىميت  اث الؼابع ؤلاداري 

 ........  2 3اإلاادة 

صُاهت هزه اإلاادة حعدثني بلع الٌئاث مً  ًمكً أن ًمارص  م ؤلاطزاب وفم أ كام هذا اللاهىن   ّ ًمًٕ أن ًماسط خّ ؤلاطشاب ًو  3 4اإلاادة 
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ألاحشاء، الزًً ال حعشي كليهم مِخظُاث مذوهت 

الشول وال ًماسظىن وشاػهم اإلانهي في الِؼاق 

الخاص، مثل اللما٘ اإلاجزلُحن الزًً ًؤػشهم 

. ُاهىن خاص، وأحشاء الِؼاق الخِلُذي الصشي

ٓما حعدثني ألاشخاص اإلاشخولحن لخعابهم 

 .الخاص

الخىظيمي، كل أجحر التزم ببذل وشاػه اإلانهي لدي مشغل 

وجحذ جبعيخه، ملابل أجز، ضىاء في اللؼاع الخاص أو 

العام، مع مزاعاة الاضخثىاءاث اإلاىصىص عليها في هذا 

كما ًمكً أن ًمارضه . اللاهىن أو في هصىص أخزي 

 .ألاشخاص اإلاشخغلحن لحطابهم الخاص

: أخٖام هزا الِاهىن الخىـُمي ٔل مً

ألاشخاص الخاطلحن ألخٖام الِاهىن -

م   اإلاخللّ بمذوهت الشول؛ 65.99ُس

اإلاىؿٌحن وألاكىان واإلاعخخذمحن لذي -

إداساث الذولت واإلاؤظعاث واإلاِاوالث 

اللمىمُت والجماكاث الترابُت ولذي ٔل 

شخص اكخباسي آخش مً أشخاص 

 .الِاهىن اللام

كلى اكخباس أن ٔل دكىة إلى ؤلاطشاب ًمًٕ أن 

جىؼىي كلى أهذاي ظُاظُت مللىت أو هحر مللىت 

باكخباس ؤلاطشاب ٌشٖل ًلال اخخجاحُا طذ 

ت الىِابُت . ظُاظت ما ٍ لجىت الخٍش ٓما أن مُى

ٔان واضخا في  الخابلت إلاىـمت اللمل الذولُت 

مجمىكت مً الِشاساث بالخأُٓذ كلى اكخباس أن 

ؤلاطشاب ًمًٕ أن ًىحه طذ العُاظاث 

اللمىمُت، وأن ؤلاطشاب الزي ال ًىذسج طمً هؼاَ 

ت الىِابُت هى ًِؽ ؤلاطشاب رو  مماسظت الخٍش

ت  .الؼبُلت العُاظُت الصًش

  ذف الفلزة الثاهيت مً هذه اإلاادة

ٔل دكىة إلى ؤلاطشاب خالًا ألخٖام هزا 

. الِاهىن الخىـُمي حلخبر باػلت

لخبر ٔل إطشاب ألهذاي ظُاظُت  َو

 .ممىىكا

 4 5اإلاادة 

ورلٗ كلى اكخباس أهه جم الخىصُص في اإلاادجحن      

 أكاله كلى أن مماسظت الخّ في ؤلاطشاب ًخم 5 و 4

ّ أخٖام هزا الِاهىن، وأن ٔل دكىة لإلطشاب  ًو

 .خالًا لهزه ألاخٖام حلخبر باػلت

  ذف هذه اإلاادة

ت في  ًجب كلى ٔل أححر أساد اإلاشآس

مماسظت خّ ؤلاطشاب الخُِذ بأخٖام هزا 

زا بأخٖام الىصىص  الِاهىن الخىـُمي ٓو

لُت والخىـُمُت الجاسي بها اللمل  الدشَش

 5 6اإلاادة 
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ذ الصُاهت، وكذم إػالت اإلاىاد،  مً أحل ججٍى

اث ؤلاطشاب  اإلاِاولت، الِؼاق، )وجدذًذ معخٍى

 (الجهت، كلى الصلُذ الىػني

 (جعل هذه الفلزة في شكل مادة مطخللت)

على مطخىي ال ًمًٕ اللجىء إلى مماسظت خّ ؤلاطشاب، 

. الذكىة إلى ؤلاطشاب.......إال بلذ اهصشام أحلاإلالاولت، 

 غحر أن هذه اإلادة جخفع إلى زالزت أًام إ ا كان ضبب 

ؤلاطزاب ًزجبؽ بظزوف العمل التي حشكل خؼزا  اال 

. على صحت ألاجزاء، أو مطا خؼحرا بحلىكهم ألاضاضيت

 .أو راجعا إلى عدم أداء اإلاشغل ألجىر أجزائه

ال ًمًٕ اللجىء إلى مماسظت خّ ؤلاطشاب 

ًىما مً  (30)إال بلذ اهصشام أحل زالزحن 

خ جىصل اإلاشول باإلالٍ اإلاؼلبي مً  جاٍس

. الجهت التي ًمًٕ لها الذكىة إلى ؤلاطشاب

 

الٌِشة 

ألاولى مً 

 7اإلاادة 

7 

ًمكً اللجىء إلى ممارضت  م ؤلاطزاب على : 8اإلاادة "

ؼت الخليد  الصعيد الىػني، الجهىي واللؼاعي، شٍز

 مً 19اإلاادة )"  بعده21بالشزوغ اإلابيىت في اإلاادة 

 (اإلاششوق

ـــــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ
إطاًت 

مادة  
8 

يهذي هزا الخلذًل إلى الخمُحز بحن ؤلاطشاب الىاجج 

كً حلزس اإلاٌاوطت الجماكُت، واإلاشجبؽ باإلالٍ 

اإلاؼلبي، وؤلاطشاب الىاحم كً اإلاغ بالخَِى 

ألاظاظُت أو لعبب الخؼش الخا٘ أو كذم أداء 

 .ألاحىس 

في غحر  ُبل اللجىء إلى مماسظت خّ ؤلاطشاب :9اإلاادة "

الحاالث التي حشكل خؼزا  اال على صحت ألاجزاء أو 

مطا خؼحرا بحلىكهم ألاضاضيت أو بطبب عدم أداء 

 7، ًخىحب الُِام خال٘ ألاحل اإلاشاس إلُه في اإلاادة ألاجىر 

 .......أكاله بئحشاء مٌاوطاث بشأن اإلالٍ اإلاؼلبي

ُبل اللجىء إلى مماسظت خّ ؤلاطشاب، 

ًخىحب الُِام خال٘ ألاحل اإلازٔىس، في 

الٌِشة العابِت، بئحشاء مٌاوطاث بشأن 

اإلالٍ اإلاؼلبي لألحشاء ُصذ البدث كً 

ولهزه الواًت، ًمًٕ . خل٘ى مخىاًّ كليها

. لألػشاي الاجٌاَ كلى حلُحن وظُؽ

 

سة َالٍ

الثاهُت مً 

 7اإلاادة 

9 

 جمع الفلزجحن في مادة وا دة  اوسجاما مم الخلذًالث العابِت
وفي خا٘ حلزس إحشاء اإلاٌاوطاث أو ًشلها 

ألي ظبب مً ألاظباب، ًخلحن الُِام 
الٌِشجحن  10 
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ببز٘ حمُم اإلاعاعي الالصمت إلحشاء 

حن ػبِا  مداولت الخصالح بحن الؼًش

م الجاسي به اللمل، وػبِا  للدشَش

إلاِخظُاث اجٌاُُاث الشول الجماكُت 

. كىذ وحىدها

وإرا لم جؤد مداولت الخصالح إلى أي 

شسث الجهت اإلاشاس إليها في  هدُجت، ُو

الٌِشة ألاولى أكاله الذكىة إلى ؤلاطشاب، 

وحبذ مماسظخه ػبِا للششوغ 

والٌُُٕاث اإلاىصىص كليها في هزا 

 .الِاهىن الخىـُمي

الثالثت 

والشابلت 

 7مً اإلاادة 
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ورلٗ كلى اكخباس أن خّ ؤلاطشاب ًبِى خِا 

 دظخىسٍا ال ًجىص الاجٌاَ كلى حللُِه، 

كلى    في اجٌاُُاث الشول الجماكُتالاجفاقهحر أهه ًجىص "

ؼت أن التزام ألاػزاف بشزوغ الطلم الاجخماعي  شٍش

ت ٔل هضاق خال٘  جخظمً ؤلاحشاءاث الىاحب اجخارها لدعٍى

 "الاجفاكيت الجماعيتمذة 

هحر أهه ًجىص الخىصُص في اجٌاُُاث 

الشول الجماكُت كلى حللُّ مماسظت 

ؼت  خّ ؤلاطشاب خال٘ مذة مدذدة، شٍش

أن جخظمً ؤلاحشاءاث الىاحب اجخارها 

ت ٔل هضاق حماعي ُذ ًدذر خال٘  لدعٍى

 مذة حللُّ ؤلاطشاب

الٌِشة 

الثاهُت مً 

 8اإلاادة 
11 

 مً مششوق الِاهىن الخىـُمي 34جظمىذ اإلاادة 

ت، ًمًٕ الشحىق إليها  أخٖاما جخللّ باإلاشاًّ الخٍُى

 .هزا الخصىص

  مً هذه اإلاادة4 و 3؛ 2 ذف الفلزاث 

ان  ًمىم كلى اإلاشول، خال٘ ظٍش

أن ًدل مدل ألاحشاء اإلاظشبحن . ؤلاطشاب

ً، ال جشبؼهم به كالُت شول  أحشاء آخٍش

خ جبلُوه ُشاس ؤلاطشاب . ُل جاٍس

ع  هحر أهه ًجىص للمشول، في خالت ًس

حر خذ أدوى مً  ألاحشاء اإلاٖلٌحن بخًى

الخذمت أداء اإلاهام اإلاعىذة إليهم في 

ت ػبِا ألخٖام اإلاادة    34اإلاشاًّ الخٍُى

مً هزا الِاهىن الخىـُمي، إخال٘ أحشاء 

حر خذ  ً مدل ألاحشاء اإلاٖلٌحن بخًى آخٍش

 12 10اإلاادة 
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أدوى مً الخذمت، ورلٗ خال٘ مذة 

ان ؤلاطشاب . ظٍش

ٓما أهه، في خالت جأزحر مماسظت خّ 

ؤلاطشاب كلى جضوٍذ العَى باإلاىاد 

والخذماث ألاظاظُت الالصمت لخماًت خُاة 

اإلاىاػىحن وصختهم وظالمتهم، ًخلحن كلى 

اإلاشول او مً ًىىب كىه الاظخلاهت ًىسا 

ً لخأمحن اظخمشاس اإلاِاولت في  بأحشاء آخٍش

ان  جِذًم خذماتها خال٘ مذة ظٍش

. ؤلاطشاب

وفي خا٘ حلزس رلٗ، أمًٕ للعلؼاث 

اإلادلُت اإلاخخصت اجخار الخذابحر الالصمت 

لظمان اظخمشاس اإلاِاولت في جِذًم 

 .خذماتها كلى معؤولُت اإلاشول

ت الىِابُت  و رلٗ ػبِا لِشاس ظابّ للجىت الخٍش

مً 1ُشاس مشاس إلُه )الخابلت إلاىـمت اللمل الذولُت 

 (605 الٌِشة 1996مجمىق ُشاساث اللجىت لعىت 

ًمىم كلى اإلاشول اجخار أي إحشاء جمُحزي في خّ ألاحشاء 

أو لفائدة غحر اإلامارضحن بعبب مماسظتهم خّ ؤلاطشاب، 

َ ،له  اإلانهي.......  مً شأهه خش

ًمىم كلى اإلاشول اجخار أي إحشاء جمُحزي 

في خّ ألاحشاء بعبب مماسظتهم خّ 

ؤلاطشاب، مً شأهه خَش مبادا اإلاعاواة 

وجٖاًؤ الٌشص واإلاعاط بالظماهاث 

اإلامىىخت لهم واإلاخللِت كلى الخصىص 

هم ووطلُاتهم ومعاسهم اإلانهي  .بدُِى

 13 11اإلاادة 

ورلٗ باكخباس أن الشٖل الزي حشحر إلُه هزه 

 اإلاادة، ٌلخبر أًظا شٕال مً أشٖا٘ ؤلاطشاب
  ذف هذه اإلاادة

ٍ مذبش كً اللمل ًخم  ًمىم ٔل جُى

بالخىاوب وبٌُُٕت مخخالُت بحن ًئاث 
 14 12اإلاادة 
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مهىُت ملُىت أو مخخلٌت، حلمل في 

اإلاِاولت أو اإلاؤظعت هٌعها أو في إخذي 

اإلاؤظعاث الخابلت لها، ظىاء حللّ هزا 

ٍ بيشاغ واخذ مً أوشؼت  الخُى

 .اإلاِاولت أو اإلاؤظعت أو بلذة أوشؼت

حلخبر الصُوت الىاسدة في اإلاششوق، مً بحن صُى 

م كلى بُاض، كلى اكخباس أنها ججشم صىسة  الخجٍش

ًلل هحر واضخت وهحر دُُِت ودون أن جدِّ أي 

هدُجت، باإلطاًت إلى ٔىن كباسة اخخال٘ أمآً 

ل الىاظم  اللمل جبِى ُابلت للخٌعحر والخأٍو

ًخخخلؽ ًيها كذة صىس، مً ُبُل امخىاق ألاحشاء 

كً الُِام بمهامهم والبِاء في أمآنهم دون إخذار 

ت هحر اإلاظشبحن في اللمل لت خٍش . الٌىض ى ودون كُش

 

 .....

ت اللمل  لت خٍش ًشاد في مذل٘ى هزا الِاهىن الخىـُمي بلُش

ان ؤلاطشاب، ٔل ًلل ًؤدي إلى مىم ألاححر  خال٘ مذة ظٍش

هحر اإلاظشب أو اإلاشول مً ولىج أمآً اللمل أو مً 

الُِام بمضاولت وشاػه اإلانهي، بىاظؼت ؤلاًزاء أو اللىٍ أو 

 .التهذًذ

 ......

ًشاد في مذل٘ى هزا الِاهىن الخىـُمي 

ان  ت اللمل خال٘ مذة ظٍش لت خٍش بلُش

ؤلاطشاب، ٔل ًلل ًؤدي أو ُذ ًؤدي إلى 

مىم ألاححر هحر اإلاظشب أو اإلاشول مً 

ولىج أمآً اللمل أو مً الُِام بمضاولت 

بىاظؼت ؤلاًزاء أو اللىٍ . وشاػه اإلانهي

أو التهذًذ أو اخخال٘ أمآً اللمل أو 

 .مذاخلها أو الؼَش اإلاؤدًت إليها

 15 13اإلاادة 
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إرا حللّ ؤلاطشاب بأخذ ألاظباب اإلاشاس إليها في 

الخلذًل، ًمً هحر اإلاىصٍ ملاُبت ألاحشاء 

اإلاظشبحن مشجحن، بدُث ًخد٘ى العبب اإلاىحب 

لإلطشاب إلى كِىبت ًٌشطها اإلاشول، والاُخؼاق 

ٓما ججذس ؤلاشاسة . مً ألاحش، كِىبت ًٌشطها اإلاششق

أهه ًمًٕ في حمُم ألاخىا٘ الاجٌاَ كلى هحر رلٗ 

. بمِخض ى اجٌاُاث  ًشدًت أو حماكُت

ذ  ٍ مُؤ ىن في ؤلاطشاب في خالت جُى ٌلخبر ألاحشاء اإلاشأس

ما لم ًكً ضبب كً اللمل خال٘ مذة إطشابهم، 

ؤلاطزاب ًخعلم بظزوف العمل التي حشكل خؼزا  اال 

. على صحت ألاجزاء، أو مطا خؼحرا بحلىكهم ألاضاضيت

. أو راجعا إلى عدم أداء اإلاشغل ألجىر أجزائه

ال ًمًٕ لألحشاء اإلاشاس إليهم في الخالت ألاولى الاظخٌادة مً 

مع مزاعاة كل شزغ اجفاقي ألاحش كً اإلاذة اإلازٔىسة، 

. مخالف

ىن في ؤلاطشاب في  ٌلخبر ألاحشاء اإلاشأس

ذ كً اللمل خال٘ مذة  ٍ مُؤ خالت جُى

وفي هزه الخالت ال ًمٕنهم . إطشابهم

. الاظخٌادة مً ألاحش كً اإلاذة اإلازٔىسة

 16 14اإلاادة 



24 

 

ورلٗ ألن الىِاباث حلخبر حهاصا معؤوال مخ٘ى له 

الذًاق كً الخَِى واإلاصالح الاحخماكُت 

والاُخصادًت للٌئاث التي جمثلها، خعب حلبحر 

 مً الذظخىس، وبالخالي الخلبحر كً إسادة 8الٌصل 

زلٗ الشأن باليعبت إلاىذوبي ألاحشاء في . ألاحشاء ٓو

. خالت كذم وحىد جمثُلُت هِابُت

ًمًٕ أن ًخخز ُشاس ؤلاطشاب كلى صلُذ ٔل مِاولت أو 

الجهاس الخداولي اإلاخخص للىلابت ألاكثر مؤظعت مً ُبل 

جمثيال على صعيد اإلالاولت، أو اإلاؤضطت، أو الىلابت التي 

 صلذ على أكبر وطبت مً مىدوبي ألاجزاء اإلاىخخبحن في 

آخز اهخخاباث مهىيت في  الت عدم وجىد هلابت أكثر 

. جمثيال

في  الت عدم وجىد جمثيليت هلابيت، ًمكً الدعىة إلى 

م مىدوبي ألاجزاء اإلاىخخبحن . ؤلاطزاب عً ػٍز

 (خزي الباقي)

ًمًٕ أن ًخخز ُشاس ؤلاطشاب كلى صلُذ 

ٔل مِاولت أو مؤظعت مً ُبل الجمم 

اللام لألحشاء، الزي ًجب أن جذكى إلُه 

الجهت الذاكُت إلى ؤلاطشاب خال٘ خمعت 

خ  (15)كشش   ًىما كلى ألاُل مً الخاٍس

. اإلاضمم كِذ الجمم اللام ًُه

ًجب جبلُى اإلاشول بٌُُٕت سظمُت مً 

خ ومٖان اولِاد  ُبل الجهت اإلازٔىسة بخاٍس

أًام كلى  (7)الجمم اللام، ورلٗ ظبلت 

خ اولِاده . ألاُل ُبل جاٍس

ًجخمم الجمم اللام بصىسة ُاهىهُت 

( 4/3)بدظىس ما ال ًِل كً زالزت أسباق 

خخز ُشاس  أحشاء اإلاِاولت أو اإلاؤظعت، ٍو

ؤلاطشاب بىاظؼت الاُتراق العشي 

. باألهلبُت اإلاؼلِت لألحشاء الخاطٍشً

جِىم الجهت الذاكُت لإلطشاب بئكذاد 

مدظش احخماق الجمم اللام اإلازٔىس 

الزي ًجب أن ًخظمً كذد أحشاء 

 17 16اإلاادة 
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وكذد . اإلاِاولت أو اإلاؤظعت اإلالىُت

ً منهم في الجمم اللام واليعبت . الخاطٍش

.  التي ًمثلىنها مً مجمىق ألاحشاء

ام بؼابِهم الىػىُت  وأظماءهم وأُس

ُلاتهم ووعبت ألاهلبُت التي  للخلٍشٍ وجُى

. اجخز بمىحبها ُشاس ؤلاطشاب

اوسجاما مم الخلذًالث العابِت، واكخباسا لٖىن 

ؤلاطشاب ًمًٕ أن ًٖىن مدذدا في اإلاذة أو هحر 

مدذد في اإلاذة، واكخباسا للذوس الخأػحري للهُئاث 

الىِابُت في جىطُذ ٌُُٓاث جىٌُز ؤلاطشاب باليعبت 

. للٌئاث اإلالىُت

ًجب أن ًخظمً ُشاس ؤلاطشاب كلى الصلُذ الىػني  

: البُاهاث الخالُت

 اضم الجهت الداعيت إلى ؤلاطزاب؛ -1

 ألاظباب الذاكُت إلى اجخار ُشاس ؤلاطشاب؛ -2

 أمٕىت جىٌُز ؤلاطشاب؛ -3

خ وظاكت الششوق في جىٌُز ؤلاطشاب؛ -4  جاٍس

 اإلادة أو اإلادد اإلاشمع خىض ؤلاطزاب خاللها؛ -5

وزيلت جبحن شكلياث جىفيذ ؤلاطزاب إلاخخلف  -6

 الفئاث اإلاعىيت باإلطزاب؛

ًجب أن ًخظمً ُشاس ؤلاطشاب كلى 

: الصلُذ الىػني البُاهاث الخالُت

اظم الىِابت ألآثر جمثُال أو  -1

راث جمثُلُت كلى الصلُذ 

الىػني التي اجخزث ُشاس 

 ؤلاطشاب؛

ألاظباب الذاكُت إلى اجخار ُشاس  -2

 ؤلاطشاب؛

 أمٕىت جىٌُز ؤلاطشاب؛ -3

خ وظاكت الششوق في جىٌُز  -4 جاٍس

 18  17اإلاادة 
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-  ذف الباقي     -  ؤلاطشاب؛

اإلاذة أو اإلاذد اإلاضمم خىض  -5

 ؤلاطشاب خاللها؛

وإرا حللّ ألامش بئطشاب يهم 

مِاولت أو مؤظعت واخذة، أو 

كذة  مِاوالث أو مؤظعاث 

مخلذدة، وحب ان ًخظمً ُشاس 

ؤلاطشاب باليعبت لٖل مِاولت أو 

مؤظعت كلى خذة، البُاهاث 

الىاسدة في البىىد اإلاشاس إليها في 

 ّ ًش الٌِشة ألاولى أكاله، ٍو

بيسخت مً مدظش احخماق 

الجمم اللام لألحشاء الزي اجخز 

. ُشاس ؤلاطشاب

              اوسجاما مم الخلذًالث العابِت 

 أكاله، ًخلحن ُبل الششوق 7مم مشاكاة أخٖام اإلاادة 

الٌللي في جىٌُز ؤلاطشاب، ُُام الجهت الذاكُت لإلطشاب 

د اإلاظمىن مع بدبلُى اإلاشول بِشاس ؤلاطشاب  بىاضؼت البًر

كلى ألاُل ُبل أًام  (5)خمطت ورلٗ ؤلاشعار بالخىصل، 

 أكاله، ًخلحن 7مم مشاكاة أخٖام اإلاادة 

ُبل الششوق الٌللي في جىٌُز ؤلاطشاب، 

ُُام الجهت الذاكُت لإلطشاب بدبلُى 

اإلاشول بِشاس ؤلاطشاب بأي وظُلت مً 

 19 18اإلاادة 
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خ اإلاِشس لخىطه . الخاٍس

إ ا كان ضبب ؤلاطزاب راجعا إلى عدم أداء اإلاشغل 

اجىر العاملحن لدًه أو وجىد خؼز  ال يهدد صحتهم 

وضالمتهم، ًمكً ممارضت هذا الحم فىرا بعد مزور أجل 

.  أعاله7أًام اإلاشار إليه في اإلاادة  (3)زالزت 

وظابل الخبلُى اإلاىصىص كليها في 

م الجاسي به اللمل، ورلٗ خمعت  الدشَش

خ  (15)كشش  ًىما كلى ألاُل ُبل الخاٍس

. اإلاِشس لخىطه

هحر أن اإلاذة اإلازٔىسة جخٌع إلى خمعت 

ٔان ظبب ؤلاطشاب ساحلا  (5) أًام، إرا 

إلى كذم أداء اإلاشول أحىس اللاملحن لذًه 

او  وحىد خؼش خا٘ يهذد صختهم 

. وظالمتهم

اوسجاما مم الخلذًالث العابِت 

ًجب كلى الجهت الذاكُت إلى ؤلاطشاب أن جدُؽ كلما 

 أًام كلى (3)زالزت الجهاث اإلالىُت الخالُت بِشاس ؤلاطشاب 

ما لم ًخعلم ألامز ألاُل ُبل الششوق الٌللي في جىٌُزه 

بئطزاب بطبب عدم أداء ألاجىر أو وجىد خؼز  ال 

: يهدد صحت ألاجزاء وضالمتهم

ًجب كلى الجهت الذاكُت إلى ؤلاطشاب أن 

جدُؽ كلما الجهاث اإلالىُت الخالُت بِشاس 

أًام كلى ألاُل ُبل  (7)ؤلاطشاب ظبلت 

: الششوق الٌللي في جىٌُزه

الٌِشة 

ألاولى مً 

 19اإلاادة 
20 

ذ الصُاهت، كالُت بمِخظُاث مذوهت الشول  ججٍى

. التي جىـم معؼشة إهالَ اإلاِاوالث

 ؤلاهالَ الٕلي أو الجضةي الًجىس للمشغل اللجىء إلى

للمِاولت بعبب مماسظت خّ ؤلاطشاب 

ًجب كلى اإلاشول الامخىاق كً ؤلاهالَ 

الٕلي او الجضةي للمِاولت أو اإلاؤظعت 

. بعبب مماسظت خّ ؤلاطشاب

 21 25اإلاادة 



28 

 

كلى اكخباس ان هزا الِاهىن ًشجب التزاماث مخبادلت 

بحن اإلاشول والجهت الذاكُت لإلطشاب، وبالخالي 

ع في خا٘ إخال٘  ًمًٕ لٕالهما اإلاؼالبت بالخلٍى

. الؼشي آلاخش بىاحباجه

ًمكً للمشغل، وللجهت الداعيت لإلطزاب، اإلاؼالبت 

ت، في  ال  ع ػبلا للىاعد اإلاطؤوليت الخلصحًر بالخعٍى

إخالل الؼزف آلاخز بىاجباجه التي ًىظمها هذا اللاهىن 

. الخىظيمي

ًمًٕ للمشول في خالت مماسظت ؤلاطشاب 

خالًا ألخٖام هزا الِاهىن الخىـُمي، أن 

ًؼالب الجهت الذاكُت لإلطشاب وألاحشاء 

ع كً الخعابش  اإلاظشبحن بالخلٍى

وألاطشاس التي لخِذ باإلاِاولت مً حشاء 

ؤلاطشاب الزي جمذ مماسظخه بٌُُٕت هحر 

. مششوكت

 22 26اإلاادة 

ال جخماش ى مم اإلالاًحر الذولُت التي خذدتها لجىتي 

ت الىِابُت الخابلخحن إلاىـمت اللمل  الخبراء والخٍش

الذولُت، والتي ججحز اهىاق ؤلاطشاب بما ًيها إطشاب 

ألاًادي اإلاشذودة، وؤلاطشاب كً الىؿٌُت 

Grève de bras croisés et grève sur le tas 

 ذف هذه اإلاادة 
ًمىم كلى ألاحشاء اإلاظشبحن اخخال٘ أمآً 

ان ؤلاطشاب  اللمل خال٘ مذة ظٍش
 23 27اإلاادة 

لُت واإلادٕمت  طشوسة اظدشاسة اإلاؤظعت الدشَش

الذظخىسٍت، كلى اكخباس أن ُشاس مىم ؤلاطشاب ًخللّ 

عي . بمىم خّ دظخىسي وحشَش

بعد اضدشارة رئيس ي مجلس ي ًمًٕ لشبِغ الخٖىمت، 

إلاذة ..... ، في خالتالبرإلاان ورئيظ اإلاحكمت الدضخىرٍت

. مدذدة

ًمًٕ لشبِغ الخٖىمت، في خالت خذور 

آًاث أو ٔىاسر ػبُلُت أو أصمت وػىُت، 

أن ًأمش بصٌت اظخثىابُت بمىحب ُشاس 

ٌه إلاذة  مللل، بمىم ؤلاطشاب أو ُو

. مدذدة

 24 28اإلاادة 
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