وقدوة

ٍػد قاٌوى الػهل وي القواٌسي اليت كاٌت ووا زالت وحل طكوى وي الػهال لى كحري وي األحوال الىت تػرؿهن
للتػسق بحقوقهن ،وكاٌوا ٍقالبوى بتؿٌريه كلها واجهتهن الهواز الذاػة بحق ػاحب الػهل لً لغل الػاول

ؼلى سبٌل الهحال ،الىت ٍتوجب ؼلى الػاول حًٌها إذا استقاع وازٍاً أى ٍتوجه للهحكهة كى تهكج لٌها قؾٌته
سًوات ،ولً الًهاٍة إذا حكهت الهحكهة لغالحه تحكن بالتػوٍؽ ،لكًها ال تستقٌغ أى تػٌده لػهله ؼلً سبٌل

الهحال ،حىت بػد أى تتٌقي الهحكهة أى لغله كاى تػسكٌاً .

وؼلى الرـن وي أههٌة هرا الترشٍغ لؾهاى حقوق الػهال ،لها زال الػهال بضكل ؼام ال ٍهتهوى كحرياً بالقواٌسي
اليت تغدر وتتؿري وتذع ؼالقات ؼهلهن أو تأوًٌاتهن االجتهاؼٌة ،أو حىت تأوًٌهن الغحً  ،سواء أخًاء وًاقضتها
حاّال بًٌهن وبسي ٌٌل حقوقهن.
أو بػد ػدورها وبارشة .ؼازة وا ٍتركر الػهال القاٌوى ؼًدوا تقق بػؽ ووازه
ً

ػحٌح أى رشٍحة الػهال الرٍي اهتهوا بالقواٌسي قد زازت قلٌال بػد ػػوز الحركة الػهالٌة لً ٌهاٍة ؼام  ،6002إال
أٌها ؼازت لالٌكهاش وؤررا بػد اٌسداز الهجال الػام ،و بػد تػاول الدولة وغ وسوزات القواٌسي اليت تقرح للربلهاى
برسٍة تاوة ،وؼدم اإللغاح ؼي تكاػٌلها.
ظل وقلب تؿٌري قاٌوى الػهل ٍرز ؼلى لساى الكحري وي الػهال أخًاء احتجاجاتهن ،إال أى الدولة لن تقرحه لً
سًوات قوة الحركة سواء قبل خورة ًٍاٍر  6022أو بػدها وبارشة.
وظهرت أول وسودة لقاٌوى الػهل فً ٌ 23وفهرب  ،3124ولالسق أتت الهسوزة وكل الهسوزات الالحقة ؼلٌها

وذٌبة آلوال الػهال ،حٌج أٌهن كاٌوا أكرث اؼتداءاً ؼلى حقوقهن وي القاٌوى الحالً الري كالبوا بتؿٌريه .توالت
الهسوزات لً ؼهوز كل وزراء القوى الػاولة ،ولكي للسكة كل الهسوزات كاٌت واحدة ،بل أٌه قلها أتت وسوزة
بهزية للػهال ؼي سابقتها بل ؼلى الػكس .ووها ٍحسب لوزراء القوى الػاولة لً ذلك الوقت ،أٌهن كاٌوا
ٍقرحوى الهسوزات للًقاش الهجتهػً وال ٍذكوٌها كها ٍحدث اآلى ،وقد كاى ذلك وقتها سلوكا ؼاوا وتبػا وغ كل

وسوزات القواٌسي قبل إـالق الهجال الػام تهاواً حٌج أػبح الحجب واإلركاء هو سٌد الهوقق.

فً بداٍة ؼام  3128وعػت وزارة القوى الػاولة وسودة للقاٌوى وقاوت بًرشها بهلحق وجلة الػهل .وي
وقتها وحىت وقت قرٍب اؼتدٌا ؼلى أى ٌري ؼلً صفحات الهواقغ الصحفٌة والجرائد أخبار ؼي تػدٍالت
تجري ؼلً الهسودة سواء ؼلً لساى وزٍر القوي الػاولة وأؼظاء لجًة القوي الػاولة بهجلس الًواب دوى

أى ٍتاح ألحد االطالع ؼلً الهسودات الجدٍدة.

قاوت الوزارة بالتػاوى وغ وجلس الًواب بحرواى الهالٍسي وي ؼهال وُش ،وـريهن وي كاليب الػهل ،وي االكالع
ؼلى وا وؿػوه وي وسوزة قاٌوى سوف ٍقبق ؼلٌهن ،إلبداء رأٍهن لٌه؛ وذالكسي برلك برٌاوج تحسسي وتقوٍر
آلٌات التواػل بسي الحكووة والهواكي ،وهو أحد براوج وحور الضكالٌة وككاءة الهؤسسات الحكووٌة عهي

اسرتاتٌجٌة ورص  ،3141والري قٌل إٌه ٍهدف إلى ترسٌد حق الهػرلة وإتاحة الهػلووات وتداولها ،باإلؿالة إلى
تقوٍر ُسبل التواػل والهساءلة الهجتهػٌة بها ٍساهن لً زٍازة الضكالٌة وخقة الهواكي لٌها ٍذع وؿغ
السٌاسات ،وكاى أحد ؼًاَشه وؿغ وتقوٍر آلٌات للهضاركة الهجتهػٌة لكالة لِات الهجتهغ لً ؼهلٌة وؿغ

السٌاسات واتذاذ القرارات ،باإلؿالة إلى وجوز آلٌات للتقٌٌن الهجتهػً ألزاء الحكووة.

ظل الحظر ؼلً وسودة قاٌوى الػهل وًر وارس  3128وحىت وًتصف دٍسهرب  ،3129وذلك قبل أى ٍتن
تداول الػدٍد وي الهسودات وؤخرا ،لن ٌكي ٌػرف حقٌقة أٍها وًها تتن وًاقشتها بهجلس الًواب ،حىت

تلقًٌا ٌسخة وي أحد أؼظاء وجلس الًواب وتهت وراجػتها ووػرفة التغٌريات اليت حدخت بها ؼي
سابقتها.

 oولها كًا قد بدأٌا الػهل ؼلً وسوزة القاٌوى وًر أـسقس  ،6022لرا لقد اؼتهدٌا لً تحلٌلًا لً البداٍة
ؼلى آرر وسوزة كاٌت وقروحة ،واليت كرحت وٌرشت لً ولحق وجلة الػهل لً ؼدزها رقن  266لً

وارس  6022بػًواى " الغٌاـة الًهاٌّة لهرشوع قاٌوى الػهل الجدٍد  6022ولقاً لغٌاـة وجلس الدولة".

 oتن وؤررا وراجػة هره الهالحظات ؼلى الهسوزة الهقدوة لهجلس الًواب االررية وتػدٍالت اللجًة
الهضرتكة كبقاً للًسذة األررية ،واليت ال ٌػرف أى كاٌوا سٌأرروى بها أم ال؟.

 oلكرٌا أى ٌبقً ؼلً تحلٌلًا للًسذة االػلٌة الهقدوة وي الحكووة ،ؼلً أى ٌرلق بها وا تن تػدٍله أو
استحداخة لً ٌسذة اللجًة الهضرتكة

لًدٌا رؤٍتًا و تحلٌلًا لها طاب ورشوع القاٌوى وي ؼٌوب لً ؼرشٍي وحوراً ٌ ،وجسها هًا قبل أى ٌكرز لكل وًها
وساحة راػة به لٌها بػد.
ٍػوز الذلل الزموي لى ؼالقات الػهل زارل الهجتهغ الهُشى إلى ؼٌب هٌكلً لً بًٌة الهؤسسات الهسِولة
ؼي ذلك الهجال ،وقد اٌػكس هرا الذلل زارل اإلكار الترشٍػى الهًظن لهره الػالقات ،بحٌج أػبح زوره لٌس
وساٌدة الكِات الؾػٌكة وتهكًٌها وي الحغول ؼلى حقوقها ،بل تأكٌد سٌقرة الكِات القوٍة ،بهساٌدة وزؼن
وبارش وي السلقة التًكٌرٍة.
لكً كل الهسوزات بها لٌها الهسوزة الهتاحة حىت اآلى  -كها هو الحال لً القاٌوى الحالً  -تسٌقر وزارة القوي
الػاولة ؼلى جواٌب الترشٍغ وتًكٌر القاٌوى وكرلك الرقابة ؼلً تًكٌره لً ذات الوقت.
هرا وقد ظهر بضكل جلً ؼدم التًاسب فً تهحٌل الجهات الحالث ( الحكووة -أػحاب األؼهال -الػهال) لً
وجالس إزارات الغًازٍق الكحرية الوارزة لً الهسوزة ،وكرلك الهجالس واللجاى الهذتلكة سواء الػلٌا وًها ؼلى
الهستوى القووً أو ؼلى وستوى الهحالظات.
كها لن تقرح أي وي الهسوزات كفالة حق الػهل ،وال إؼاٌة البقالة لهي ٍبححوى ؼي ؼهل وال ٍجدوٌه ،بل أٌهن
ٍستبػدوى حىت التككري بها ؼلى الرـن وي وجوز بػؽ الهوارز لً القاٌوى الىت كاى وي الههكي أى ترهب
لغًدوق إؼاٌة البقالة لً حال إٌضاّه وٍؾاف إلٌها وا تؾذه الدولة لٌه.
وقد ؼهدت الهسوزة إلى تجاهل فرض أي ؼقوبات ؼلى ووظفً القوى الػاولة أو الهوظكسي وي الوزارات
األررى الهضاركسي لً الهجالس واللجاى ،كبريهن وػؿريهن ،لً حالة الذقأ ،حىت أٌها لن تؾغ وازة تحٌلهن لٌها

للتحقٌق كبقاً للقاٌوى الذاؿػسي له لً هره الحالة .وذلك ؼلى الرـن وي أى أرقاءهن اليت تًتج ؼي وذالكة تًكٌر
القاٌوى سٌكوى لها ٌتاّج كارخٌة ؼلً الػهال ،وحل أال ٍغدر الهجلس األؼلً لألجور قرارته الدورٍة بحد أزًٌ لألجور،
لٌحرم والٍسي الػهال وي حقهن لً أجر كاف وؼازل ،أو أال ٍرز الهوظق الهذتع ؼلً الالّحة الهقدوة وي
الهًضأة بقرٍقة الػهل والجساءات اليت تقبق ؼلى الػهال لى الهدى السوىن الهسهوح به لتغبح الالّحة سارٍة،
أو أال ترز اللجًة الهذتغة بًظر كلب إـالق الهًضآت ؼلى القلب الهقدم وي إحدى الهًضآت لى الهدى السوىن
الهحدز أٍؾا ،لٌكوى ذلك بهحابة ووالقة ؼلى اإلـالق وترشٍد الػهال.
لقد اتؾح جلٌاً وي زراسة ورشوع القاٌوى أى الهرشع ال ٍهتن بهسألة التأوني االجتهاؼً ؼلً الػهال ،للن ٍؾغ
إلساوا واؿحا ؼلى أػحاب األؼهال بالتأوسي ؼلً الػهال كرشـ أسايس وي رشوـ الػهل الالّق.

وبالًسبة لألجور ،لبالرـن وي تػرٍق األجر -كها لً القاٌوى الحالً -باؼتباره كل وا ٍتقاؿاه الػاول ،إال أى األجر قد
أػبح لً ورشوع القاٌوى وقسها إلى خالخة أٌواع وي األجور وهً :األجر األسايس ،واألجر الهتؿري واألجر التأوٌين؛

وأؿالت وسوزة اللجًة الهضرتكة أجر رابغ سهته باألجر الحابت .وها ٍجػلًا ٌذىش أى ٍستذدم هرا التقسٌن لً

االٌتقاظ وي حقوق الػهال سواء لً حالة الكغل وي الػهل ،أو لً تقايض وقابل اإلجازات ،أو ـريها وي الحقوق
ؼرب احتسابها ؼلً األجر األسايس بػد أى كاى ٍتن الًع لً القاٌوى الحالً أى ُتحسب ؼلى األجر الكاول أو الضاول.
وبالًسبة للهجلس األؼلً لألجور لإى تضكٌله وارتغاػاته لن تذتلق كحرياً ؼي الهجلس الهوجوز لً القاٌوى

ٍؤز زوره لً إقرار حد أزٌى لألجور لسًوات قبل الحورة ،وها زلغ
الحالً ،والري ال ٌرى له زوراً  ،لالهجلس لن ِ

بالػهال لرلغ زؼوى قؾاٌّة بإقرار حد أزٌى لألجور .ووًر ػدور قرار رٌّس وجلس الوزراء بتحدٍد حد أزٌى لألجور
للػاولسي بالحكووة لً بداٍة ؼام  6026وحىت اآلى ،لن ٍغدر قرار به بالًسبة لػهال الققاع الذاظ .كها ُحرم ؼهال
الققاع الذاظ وي الػالوة السًوٍة ألربغ سًوات رـن أى تحدٍد الػالوة هو وي ػهٌن ؼهل الهجلس .ووي هًا ال ٌجد

ؿهاٌة لً ورشوع القاٌوى لتكػٌل زور الهجلس األؼلً لألجور ،وال وحدزات لكٌكٌة قٌاوه بدوره لً إػدار حد
أزًٌ لألجور أو الػالوة ،وذلك كله بالهذالكة للدستور والػهوز واالتكاقٌات الدولٌة.
كها لتحت كل الهسوزات الباب واسػا لرشكات تورٍد الػهالة ،وهً األقل حهاٍة واحرتاوا لحقوق الػهال  ،وغ ؼدم
اطتهال الهسوزات ؼلى الؾهاٌات الوارزة لً اتكاقٌات وًظهة الػهل الدولٌة لحقوق الػهالة اليت تضؿلها هره

الرشكات.
ورـن أى ورشوع القاٌوى قد أتى بكتاب كاول للحوار اإلجتهاؼً ولؽ وًازؼات الػهل الجهاؼٌة واإلرضاب واإلـالق،

لكًه أكال لً ؼهلٌة الحوار لكؽ الهًازؼات الجهاؼٌة ،وغ ؼدم وؿغ ؿهاٌات لتكػٌله ،تًئب باسترمار الوؿغ
الحالً إى لن ٍكي أسوأ .حٌج تستؿرق ؼهلٌة لؽ الهًازؼات لً حال تػًت ػاحب الػهل أكرث وي سبػة
أطهر ٍُحرم الػهال راللها وي حقهن لً اإلرضاب ،والري كاٌوا ٍستذدووٌه ؼازة للؾؿف ؼلى ػاحب الػهل
للجلوس للتكاوؼ .كها استحدث الهرشوع وركسا للوساكة والتحكٌن بوزارة القوي الػاولة قد تقغ تكلكة تدرله
الػالٌة ؼلى الػهال لال ٍستقٌػوى زلػها وبهرا قد ٍذرسوى الوساكة .ولن ٍؾغ الهرشوع أٍة ؼقوبات ؼلً وي

ٍتػًت أو ٍرلؽ التكاوؼ ،كها أٌه لن ٍؾغ ؼقوبة حىت ؼلى وي لن ٍقبق اتكاقٌة ؼهل جهاؼٌة تن توقٌػها بػد
الهكاوؿة.
وبالًسبة لإلرضاب ،لقد وؿػت رشوـ لإلرضاب تجػله لً حكن الهستحٌل ،إذ حروت الػهال وًه كها سبق ووؿحًا

كوال لرتات حل الزناع ،ووًػته ٌهاٌّاً لً الهًضأت االسرتاتٌجٌة  -وهو ٌكس الرشـ الهوجوز لً القاٌوى الحالً،
والري ػدر قرار رٌّس وجلس الوزراء بتحدٍدها لضهلت وػظن الهًضآت ، -وأؿالت رشكا جدٍدا لن ٍكي ووجوزا
لً القاٌوى الحالً؛ إذ حظرت اإلرضاب أو إؼالٌه لً الظروف االستحًاٌّة .وأؿالت وسوزة اللجًة الهضرتكة قٌد

جدٍد ؼلً اإلرضاب الكلً لً وًضآت ٍحدزها وزٍر القوي الػاولة بقرار وًه .ؼقوبة الػهال الرٍي ال ٍذؾػوى لهره

الرشوـ هو الكغل وي الػهل باإلؿالة لها ٍتػرؿوى له وي وحاكهات كبقاً للقواٌسي األررى اليت تجرم اإلرضاب.

وقد ظهر واؿحا لً الجسء الذاظ بإـالق الهًضآت حجن التساهل لً حقوق الػهال ،لباإلؿالة إلى ؼدم ذكر كل
وا ٍذع الػهال لً كلبات اإلـالق ،وجدٌا الهسوزة تكتح الباب واسػا ألػحاب األؼهال لى تػدٍل رشوـ الػهل
وتذكٌؽ األجور بدال وي اإلـالق .وبالًسبة للػاول الري ال ٍػجبه أى تتؿري رشوـ ؼهله وتًتقع حقوقه لػلٌه أى

ٍرتك ؼهله ،وٍػترب ذلك بهحابة إٌهاء وربر وقاٌوًٌ وي قبل ػاحب الػهل لػالقة الػهل وها ٍجرز الػاول وي
حقوقه.
هرا بذالف أى ٌتٌجة القلب الهقدم وي قبل ػاحب الػهل إلـالق الهًضأة ال وجوز لها لً أي وي قواٌسي االستحهار

واليت تبت لػلٌاً لً أور اإلـالق ،وها ٍجػله وكأٌه إجراء ال رضورة له.

وقد استبػدت الهسوزة ؼهال الذدوة الهزنلٌة وي أى ٍقبق القاٌوى ؼلٌهن لترتكهن لرٍسة لهي ٍػهلوى لدٍهن
بدوى أي رشوـ ؼهل أو حقوق ،ؿاربة بػرؼ الحاّف باالتكاقٌات الدولٌة اليت تًع ؼلى هره الحقوق ،كها سًوؿح
لٌها بػد.
و بدرجة أقل ،استبػد ورشوع القاٌوى الػهالة ـري الهًتظهة ،لهن ال ٍػهلوى لً وًضآت ولٌس لدٍهن ؼقوز ؼهل
أو تأوًٌات وـريها وي رشوـ الػهل الالّق؛ لقد اكتكى القاٌوى لً الحدٍج ؼًهن بهازتسي لقف أحداهها تضري ألى
الوزارة الهػًٌة ستتولً سٌاسة تضؿٌلهن ،واألررى تضري لسٌقرة الوزارة الهػًٌة ؼلى أووال ػًدوقهن زوى أي
طكالٌة أو إؼالى واؿح لهزياٌٌاته ولٌها تًكق أوواله ،هرا رـن أى أووال الغًدوق وي الههكي أى تحل وضكلة
التأوًٌات بالًسبة للػهالة ـري الهًتظهة بأى تدلغ وي أووال الغًدوق حغة ػاحب الػهل له ،ؼلى سبٌل الهحال.

وبالًسبة لروي اإلؼاقة لقد رالق ورشوع القاٌوى بضكل واؿح وا ورز بالدستور واالتكاقٌات الدولٌة وي ؿهاٌات
لحقوقهن لً الدوج لً الهجتهغ واإلتاحة ،كها أٌه لن ٍتن الًع ؼلى تهحٌل لهن -وكرلك للرمأة -لً الهجالس

واللجاى الػلٌا والغًازٍق الكحرية لً القاٌوى.
وأتت وواز تضؿٌل الًساء لً الققاع الذاظ تكرس للًظرة التقلٌدٍة لتحهٌل الرمأة بكل وهام االهتهام بالقكل
زوى تػاوى وي الرجل ،وذلك بالهذالكة للدستور واالتكاقٌات الدولٌة اليت وقػت ؼلٌها وُش.

وجاء الجسء الذاظ بتضؿٌل األككال لً ورشوع القاٌوى ولتبساً بضأى سي الػهل الهسهوح به ،كها حرم األككال
الػاولسي وي حقهن لً التأوسي االجتهاؼً رالل لرتة ؼهلهن قبل سي الحهاٌٌة ؼرشة.

ولٌها ٍذع الػاول الرمٍؽ ،لقد ؼاقب الهرشوع -كها بكل قواٌسي الػهل -الػاول الرمٍط باٌتقاص أجره
وػوال لكغله وي الػهل بسبب الرمؼ.
باسترمار الحالة الرمعٌة له ،وكأٌه ال ٍككٌه ورؿه حىت ًٌتقع وي أجره،
ً
وتحولت وزارة القوى الػاولة بهوجب ورشوع القاٌوى لوزارة جباٍة ال وزارة ردوٌة ،لقد كرثت الغًازٍق
رغوػاً بػد استحداث الػدٍد وًها لً الهرشوع ،كها أػبحت الؿالبٌة الػظهى وي ردوات الوزارة للػهال ردوات
ودلوؼة األجر ولٌست بأجور روسٍة ،للدرجة الىت ٍػجس لٌها الػهال ؼي الدلغ ،وحلها حدث لً الذدوات اليت تقدم
وي قبل وركس الوساطة والتحكٌن الرى استحدث بالوزارة.
ولٌها ٍذع السالوة والغحة الههًٌة ،لقد أتً الكتاب الذاظ بها بالكحري وي التكاػٌل ،ولكي ظلت الػقوبة ـري
وتًاسبة وغ الذقر الري تهحله لً حال ؼدم تًكٌرها ،كها كاى الهرشوع ـري واقػً وي حٌج وػكه للهوظكسي
الرٍي ٍقوووى بػهلٌة التكتٌص ،أو لألجهسة واآلالت اليت بحوزتهن وي أجل إٌجاز وراقبتهن ؼلى تًكٌر اطرتاكات

السالوة والغحة الههًٌة.

وباإلؿالة لها سبق هًاك الكحري وي الهواز الىت توؿح بضكل جلً اٌحٌاز ورشوع القاٌوى ألصحاب األؼهال عد
الػهال؛ إذ لٌها ٍذع ؿوابف تًظٌن ؼالقة الػهل أتت الكحري وي الهواز بال ؼقوبات ،وأتت أرري بػقوبات ؿػٌكة ال
تككى لرزع وي ٍرتكبها رـن رقورتها.

أوال;

ؼدم ككالة الحق لً الػهل لً ورشوع القاٌوى

واوتًاؼه ؼي إٌضاء ػًدوق إؼاٌة البقالة

ؼلً الرـن وي ٌع زستور  6026لً وازته رقن  26ؼلى أى الػهل واجب وحق تككله الدولة ،إال أٌه ال قاٌوى الػهل
الحالً  26لسًة  ،6002وال الهسوزة الحالٌة وال كل الهسوزات السابقة تحدخت ؼي ككالة هرا الحق ،بل ٍتحدث
القاٌوى وتتحدث جهٌغ الهسوزات ؼي ؼالقات ؼهل وي ٍػهلوى بالكػل ولٌس كاليب الػهل وهي ال ٍجدوٌه .وٍأتً
ذكر التضؿٌل وي رالل إٌضاء وجلس أؼلً لتذقٌف وتضؿٌل القوى الػاولة لً الدارل والذارج لً الهادة ،41
وهو وا ٍوجد له وحٌل لً القاٌوى الحالً ،ولن ٌَر أو ٌسهغ أى له زورا لً التضؿٌل رالل الذهسة ؼرشة سًة

الهاؿٌة وًر إػدار قاٌوى الػهل الحالً وحىت اآلى .كها أٌه ال الدستور وال وسوزة القاٌوى أتت ؼلى ذكر إؼاٌة
البقالة.
ٍأتً ذلك بالهذالكة لالتكاقٌات والػهوز الدولٌة ،ووي بًٌها الػهد الدولً للحقوق االقتغازٍة واالجتهاؼٌة الغازر

سًة  ،2622والرى ٌغت الهادة  7وًه ؼلى اآلتً .2 " :تػرتف الدول األكراف لً هرا الػهد بالحق لً الػهل،
الري ٍضهل وا لكل طذع وي حق لً أى تتاح له إوكاٌٌة كسب رزقه بػهل ٍذتاره أو ٍقبله بحرٍة ،وتقوم باتذاذ
تدابري وًاسبة لغوى هرا الحق" .كها ٌغت الهادة  22ؼلى "  .2تقر الدول األكراف لً هرا الػهد بحق كل طذع
لً وستوى وػًٌش كاف له وألرستهٍ ،ولر وا ٍكً بحاجتهن وي الؿراء والكساء والهأوى ،وبحقه لً تحسسي
وتواػل لظروله الهػٌضٌة .وتتػهد الدول األكراف باتذاذ التدابري الالزوة إلٌكاذ هرا الحق ،وػرتلة لً هرا

الغدز باألههٌة األساسٌة للتػاوى الدولً القاّن ؼلى االرتؾاء الحر" .السؤال هو لً حال ؼدم اٍجاز ؼهل لكٌق
ٍػٌص الػاول وأرسته؟
اإلؼالى الػالهً لحقوق اإلٌساى  ،2661جاء لً الهادة  34وًه "  .2لكل طذع حق الػهل ،ولى حرٍة ارتٌار ؼهله،
ولى رشوـ ؼهل ؼازلة وورؿٌة ،ولى الحهاٍة وي البقالة" .وٌغت الهادة  36ؼلً الحق لً إؼاٌة بقالة بضكل

واؿح حٌج جاء بها "  .2لكل طذع حق لً وستوى وػٌضة ٍككى لؾهاى الغحة والرلاهة له وألرسته ،وراػة
ؼلى ػػٌد الهأكل والهلبس والهسكي والػًاٍة القبٌة وػػٌد الذدوات االجتهاؼٌة الرضورٍة ،وله الحق لً وا
ٍأوي به الؿواّل لً حاالت البقالة أو الرمؼ أو الػجس أو الرتول أو الضٌذورة أو ـري ذلك وي الظروف الذارجة ؼي
إرازته واليت تكقده أسباب ؼٌضه".

كها أػدرت وًظهة الػهل الدولٌة ؼدز وي االتكاقٌات راػة بإؼاٌة البقالة ،وهً اتكاقٌة البقالة رقن  6لسًة
 ،2626االتكاقٌة رقن  66بضاى ؿهاى تػوٍؾات أو اؼاٌات للػاكلسي رـن ارازتهن الهادة ،2والهادة  3والغازرة ؼام
 ،2626االتكاقٌة  266لسًة  2626بضأى سٌاسة الػهالة ،وآررها االتكاقٌة  221لسًة  2611بضأى الًهوؼ بالػهالة
والحهاٍة وي البقالة ،واليت جاء لً وازتها الحاٌٌة "تتذر كل زولة ؼؾو تدابري وًاسبة لتًسٌق ٌظام الحهاٍة وي
البقالة لٌها وغ سٌاستها لً وجال الػهالة ،وتحرظ لهرا الؿرؼ ،ؼلى أى ٍسهن ٌظام الحهاٍة وي البقالة لٌها،
وال سٌها كراّق التػوٍؽ ؼي البقالة ،لً تػسٍس الػهالة الكاولة والهًتجة والهذتارة بحرٍة ،وأال ٍكوى أخرها ؼدم
تضجٌغ أػحاب الػهل ؼلى ؼرؼ ؼهل وًتج ،والػهال ؼي البحج ؼي الػهل" .وألرزت االتكاقٌة لٌها بػد الكحري وي

الهواز لتحدٍد ٌسبة اإلؼاٌة كًسبة ال تقل ؼي  %64وي آرر أجر للػاول  ،أو ٌسبة وي الحد األزًٌ لألجور ،كها وؿػت
الكِات الهستحقة لإلؼاٌة والهدز الهستحقة لهن ،وحاالت ؼدم االستحقاق.
وكاى وي الههكي أى ًٍص القاٌوى ؼلً إٌشاء صًدوق إلؼاٌة البطالة ،وهًاك الػدٍد وي الهوارز اليت كاى وي

الههكي أى تكوى أحد ووارزه بجوار وا سٌذغع وي الهوازٌة الػاوة للغًدوق ،وًها:

 -2أووال الغراوات; لً الهازة الرابػة وي وواز اإلػدار "تؤول إلى الذساٌة الػاوة جهٌغ الهبالؾ الهحكوم بها ؼي
وذالكة أحكام القاٌوى الرمالق" .كاى وي الههكي الًع ؼلى أى تؤول هره األووال لغًدوق إؼاٌة البقالة رغوػاً

هره الؿراوات الهستحقة ٌتٌجة األرضار اليت ٍتػرؼ لها الػهال ؼرب ؼدم تًكٌر اطرتاكات الػهل الوارزة لً
القاٌوى .وذلك قبل أى ٍػٌدها تػدٍل اللجًة الهضرتكة إلً سابق ؼهدها لً القاٌوى الحالً  26لسًة  6002لوزارة
القوي الػاولةٍ ،غدر قرار وي وزٍر القوي الػاولة بكٌكٌة التوزٍغ ،ؼلً أى ٍذغع خلحها للهؤسسة الحقالٌة
واالجتهاؼٌة الػهالٌة ،وٍذغع الحلحسي للُشف ؼلً األـراؼ االجتهاؼٌة وتحكزي الػاولسي ؼلً تًكٌر القاٌوى.
 -6فائط أووال صًدوق التدرٍب والتأهٌل; لً الهازة ٍ 26ؤول لاّؽ أووال ػًدوق تهوٍل التدرٍب والتأهٌل

للذساٌة الػاوة سًوٍاً  ،وكاى وي الههكي أى ٍُؾن هرا الكاّؽ لغًدوق تهوٍل بدل البقالة .وذلك قبل أى ٍتن
تػدٍلها لً وسوزة اللجًة الهضرتكة ،بأى ٍرحل لاّؽ أوواله وقابل حرف "وا تذغغه الدولة وي ووارز" ؿهي
وغازر تهوٍل الغًدوق.
 -2فائط أووال صًدوق الػهالة غري الهًتظهة; ٌغت الهازة  26ؼلى أى ٍؤول لاّؽ أووال ػًدوق حهاٍة
وتضؿٌل الػهالة ـري الهًتظهة للذساٌة الػاوة .وقد تن التػدٍل كرلك وي قبل اللجًة الهضرتكة برتحٌل لاّؽ

أوواله.

خاٌٌاً ;
سٌقرة وزارة القوي الػاولة ؼلً األزوار الترشٍػٌة
والتًكٌرٍة والرقابٌة وكرلك وؿغ السٌاسات
تهكًت الهًظووة الػالهٌة للرأسهالٌة لً سػٌها وي أجل بًاء وجتهغ تقل لٌه الهًازؼات ،لً ظل تًاوً

سٌاسات االلقار ،وي ابتكار إكار جدٍد أكرث اقرتاباً وي تحقٌق وغالح أكراف الػهل ،بأقل تكلكة اجتهاؼٌة وهكًة،
واٌػكس هرا اإلكار لى الػهوز واالتكاقٌات والتوػٌات الدولٌة اليت ػدرت ؼي األون الهتحدة ووًظهة الػهل
الدولٌة ،هرا اإلكار هو وكهوم الرشكاء االجتهاؼٌسي وهن الػهال واػحاب الػهل والدولة ،بحٌج تكوى وًظووة

ؼالقات الػهل -اى التأخري الهتبازل بسي األكراف الحالخةٍ -تن ولقاً لقواؼد وحدزة للتوػل لحلول تحظى بقبول
وتكاوت وي الجهٌغ وي رالل أسالٌب الهكاوؿة الجهاؼٌة.
ـري أى الهرشع الهُشي لن ٍستقغ تجاوز الًظرة التقلٌدٍة وي سٌقرة أجهسة الدولة ؼلى وسار الػهلٌة بروتها،
ووها زاز القسي بلة أٌه بًٌها تقوم الدولة بازؼاء تهحٌل األكراف الحالخة ،لإٌها تًحاز لقرف ؿد كرف آرر وي كرلً
بدال وي أى تًحاز للقرف الؾػٌق وهو الػهال ٌجدها لً هره الهسوزة تًحاز للقرف
الػهلٌة االٌتاجٌة؛ لالدولة
ً

القوي ،وهو وا سٌتؾح لٌها بػد.

وتلػب السلقة التًكٌرٍة وهحلة لً وزارة القوى الػاولة خالخة أزوار وًكغلة و وتػارؿة وغ بػؾها البػؽ،
لهى تقوم بوؿغ سٌاسات الػهل وي رالل زورها الترشٍػً خن لى ووؿغ أرر تقوم بأزوار تًكٌرٍة لهره
السٌاسات ،ولى ووؿغ خالج تقوم برماقبة أزاّها وأزاء القرلسي اآلررٍي.
بالًسبة للدور الترشٍػً ،لوزارة القوى الػاولة هى وي وؿغ وسوزة القاٌوى وقدوها لهجلس الًواب ،وحرم
االخًاى ؼلى وسهغ وورأى وي كل أجهسة الدولة الهالٍسي وهي سٌقبق ؼلٌهن القاٌوى وي حقهن لً اإلكالع

ؼلٌها أو وًاقضتها ،قبل أى ٍتن تداول الهسوزات األررية.

كها أى وزٍر القوى الػاولة هو وي ٍغدر كل اللواّح والقرارات التًكٌرٍة للقاٌوى ،كبقاً للهازة الذاوسة وي وواز
اإلػدار .ولً وػظن الحاالت ٍغدروزٍر القوى الػاولة هره القرارات بدوى الرجوع ألحد وي أكراف الػهلٌة االٌتاجٌة
أو وًظهات الهجتهغ الهدًٌ الػاولة لً هرا الهجال أو ذاك ،ولً الحاالت القلٌلة اليت ٍأرر لٌها أراء بػؽ

الجهات كالهجلس القووً للقكولة واألوووة والهجلس القووً للرمأة بالًسبة لبػؽ الهواز الذاػة بػهل

الًساءٍ ،ػترب رأٍهن استضارٍاً ولقا للهازه  .66وؤررا ؼدلت اللجًة الهضرتكة لً م 46الذاػة بتضؿٌل األككال ،أى
ٍكوى تضؿٌلهن ولقاً لقرار وي الوزٍر الهذتع بػد أرر رأي الهجلس القووً للقكولة واألوووة ولقاً ألحكام

قاٌوى القكل .وٍجب أى ٌؾغ لً اؼتبارٌا أى كال الهجلسسي هً وجالس حكووٌة اٌشأت بهقتيض قرارات
جههورٍة وتتبغ رئٌس الجههورٍة .أي أى الحكووة لً هره الحالة وكأٌها تتضاور وغ ٌكسها.
خن ٍقوم الوزٍر بوعغ سٌاسات الػهلٌ ،ركر وًها ؼدة أوحلة لقف ،وهً كها ٍلً:
لً الهوازٍ 35 ،34 ،33 ،32 :غدر وزٍر القوى الػاولة قرارات برشوـ وإجراءات وًح الرتارٌع للجهات اليت تقوم
بتدرٍب الػاولسي ،وإجراءات ووواؼٌد إرقار هره الجهات بالرباوج التدرٍبٌة لها ،وتحدٍد قواؼد وإجراءات وًح

الرتارٌع للهدربسي بها ،وتحدٍد البٌاٌات اليت تحتوٍها الضهازات اليت تهًحها هره الرماكس للهتدربسي.

ولى الهازة ٍ 66،غدر الوزٍر الهذتع قرارا بػد أرر رأي الهجلس القووى للرمأة والهجلس القووً للقكولة
واألوووة لً األحوال اليت ال ٍجوز تضؿٌل الًساء بها .لى الهازة ٍ 42غدر قرار وي وزٍر القوى الػاولة برشوـ

وأوؿاع الحؾاٌات اليت ٍلزتم بها أػحاب األؼهال.

لً الهازة ٍ 26غدر وزٍر القوى الػاولة قرارا بالًسبة القغوى لتضؿٌل األجاٌب لً الققاع الػام والحكووً
والذاظ .وحسب الهازة ٍ 24غدر وزٍر القوى الػاولة قرارا برشوـ وإجراءات حغول األجاٌب ؼلً تُشٍح ؼهل ،كها

ٍغدر الوزٍر قراراً بؾوابف األرقار ؼي تؿٌب الػاول األجًيب ولق الهازة .22

وٍغدر الوزٍر كبقاً للهازة ٌ 22هوذج أرقار الهًضآت لوزارة القوى الػاولة بإجهالً الػاولسي وؼدز الوظاّق اليت

ٍضؿلها ذوي اإلؼاقة واألقسام ووواؼٌد اإلرقار .ولى الهازة ٍ 60حدز الوزٍر رسوم وًح وتجدٍد ترارٌع الرشكات
اليت تساول التضؿٌل لً الدارل والذارج .أوا لً الهازة  62لتًع أى قرار وزٍر القوى الػاولة هو وا ٍحدز الزتاوات
رشكات التضؿٌل وتًظٌن إجراءات الػهل بها .والهازة  62تًع ؼلى أى إلؿاء رشكات التضؿٌل تغدر بقرار وي وزٍر
القوى الػاولة والهجرة.
وتتبغ كل الغًازٍق وزٍر القوى الػاولة وٍكوى هو رٌّس وجلس إزارتها ،لهو رٌّس وجلس إزارة ػًدوق تهوٍل

التدرٍب والتأهٌل كبقاً للهازة  21وي الهسوزة ،كرلك ٍرأس وجلس إزارة ػًدوق حهاٍة وتضؿٌل الػهالة ـري
الهًتظهة كبقا للهازة  .26هرا باإلؿالة لغًدوق القوارَ الهًضأ بالقاٌوى رقن  242لسًة  6006والري ٍرأسه
وزٍر القوى الػاولة بهوجب الهادة الرابػة وًه.
وكرلك الكحري وي الهجالس واللجاى الوارزة لً القاٌوى ٍكوى هو رٌّسها؛ لالهازة  20تًع ؼلى أى الهجلس
األؼلى لتذقٌف وتضؿٌل القوى الػاولة ٍرأسه وزٍر القوى الػاولة ،وهو أٍؾا رٌّس الهجلس األؼلى للحوار
االجتهاؼً كبقا للهازة .222

باالؿالة لرلك ،تقغ وراقبة ودى إٌكاذ القاٌوى وي ؼدوه ؼلً كاهل وزارة القوى الػاولة  ،لكً الهازة  ١وي
الهسوزة واليت تحتوي ؼلى التػرٍكات ،الوزٍر الهذتع هو وزٍر القوى الػاولة ،والوزارة الهذتغة هً وزارة

القوى الػاولة .وتحدز الهواز وي  664إلً  661كٌكٌة ؼهل الهوظكسي بالوزارة ،وارتغاػاتهن وودى الزتام أػحاب
األؼهال لً تسهٌل وهاوهن.

خالحاً ;

ؼدم االلزتام بقاؼدة تهحٌل وًاسب للرشكاء االجتهاؼٌسي
ٍتبسي وي وواز القاٌوى ؼدم التوازى لً تهحٌل األكراف الحالخة للػهلٌة اإلٌتاجٌة لً كحري وي الهجالس الهػًٌة؛

لكً الهازة  22والذاػة بتضكٌل وجلس أؼلى لتًهٌة الهوارز والههارات البرشٍة ،والري ٍتولى وؿغ السٌاسات
الػاوة لً تًهٌة الهوارز البرشٍة وسٌاسات التدرٍبٍ ،ؾن الهجلس وهحلسي ؼي الجهات التًكٌرٍة ،لتن تحدٍد
ؼرشة وزراء باإلؿالة لرٌّس وجلس الوزراء الري ٍرتأس الهجلس ،بًٌها ُتهحل وًظهات أػحاب األؼهال والػهال
بأربػة وهحلسي لكل وًهن لقف .كها أى استذدام تػبري "ٍؾن" ولٌس "ٍتكوى وي" ٍكتح الباب إلوكاٌٌة ؿن أؼداز
أكرب وي وهحلى الحكووة ،بًٌها تن تحدٍد وهحلً الػهال وأػحاب الػهل باربػة لكل وًهن لقفٌ .كس التهحٌل

سٌكوى لً الهجالس التًكٌرٍة لهرا الهجلس لً الهحالظات كبقاً للهازة  22وي الهسوزة.

ولً الهجلس األؼلً للتذقٌف وتضؿٌل القوى الػاولة الوارز لً الهازة  20ذكر لقف أٌه ٍؾن وهحلسي للوزارات
والجهات الهذتغة ،ووهحلى وًظهات الػهال وأػحاب األؼهال ولن ٍركر ؼدزهن ،وها ٍػين ترك األور لقرار رٌّس

وجلس الوزراء الري ٍغدر بتضكٌله وارتغاػاته وٌظام الػهل به.

الؿرٍب لى االور اٌه ٍػاوز لى الهازة  22سحب ارتغاػاته بالًسبة للػهالة ـري الهًتظهة (تتولى الوزارة
الهذتغة رسن سٌاسة ووتابػة تضؿٌل الػهالة ـري الهًتظهة ،وؼلى األرع ؼهال السراؼة الهوسهٌسي ،وؼهال

الهقاوالت ،وؼهال البحر ،وؼهال الهًاجن والهحاجر) والبالؾ ٌسبتها كبقاً لكتاب الرمأة والرجل لً وُش الغازر لً
لرباٍر  %62.2 ،6022وي إجهالً الهضتؿلسي البالؿة أؼهارهن  24سًة لأكرث لً ؼام .6024
بالهحل ،لقد أتت الغٌاـة وبههة بالًسبة للهجلس األؼلً للحوار االجتهاؼً الوارز بالهازة  222والػدز الري
ٍؾهه وي الجهات الحكووٌة ووهحلسي ألػحاب االؼهال والػهال ،حٌج ذكر أى ٍكوى وهحلً الػهال وأػحاب
األؼهال وتساوٍسي لً الػدز بدوى ذكر ؼدز وحدز ،ولن ٍربقه بههحلً الجهات الهذتغة .وكرلك الهجالس الكرؼٌة

للهجلس لً الهحالظات كبقاً للهادة .273

وقد جاءت الهازة  624بإٌضاء وجلس أؼلً للسالوة والغحة الههًٌة ،برّاسة وزٍر القوى الػاولة ،ووهحلسي
للوزارات والجهات الهذتغة ،وؼدز وتساو وي وهحلً أػحاب األؼهال والػهال ،زوى تحدٍد لػدز هره الجهات

والوزارات ،وتًاسبه وغ وهحلً القرلسي اآلررٍي ،الرٍي هن ؼغب الػهلٌة االٌتاجٌة.

وتأتً الهازة  26لتجػل ػًدوق حهاٍة وتضؿٌل الػهالة ـري الهًتظهة تابػاً للوزٍر الهذتع ،وٍغدر قرار وي رٌّس
وجلس الوزراء بتضكٌل وجلس إزارة الغًدوق برّاسة الوزٍر الهذتعٍ ،حدز ارتغاػاته ،وٌظام الػهل به ،و

الهػاولة الهالٌة لرٌّس وأؼؾاء وجلس اإلزارة ،كها ٍحدز لروؼه لً الهحالظات ،والّحة ٌظاوه األسايس .،زوى
الًع َشاحة ؼلى ٌسب تهحٌل للػهال وأػحاب األؼهال ،وترك تلك الًسب لقرار رٌّس وجلس الوزراء .حدث تػدٍل
وي قبل اللجًة الهضرتكة بأى جػلت وهحلً الػهال وأػحاب األؼهال ؿهي وي ٍتضاور وػهن وزٍر القوي الػاولة
ؼًد وؿغ الالّحة الهالٌة واإلزارٍة للغًدوق بػد أى كاى قاَشا ؼلً التضاور وغ وزٍر التأوًٌات لً وسوزة
الحكووة.
أوا بالًسبة لغًدوق تهوٍل التدرٍب والتأهٌل لجاء بالهازة ٍ " ١١غدر رٌّس وجلس الوزراء قراراً بتضكٌل وجلس
إزارة الغًدوق برّاسة الوزٍر وتحدٍد ارتغاػاته…" للن ٍركر الهرشوع ؼلى اإلكالق وا إذا كاى أػحاب األؼهال
والػهال سٌهحلوى أم ال؟ .وكاى ذلك قبل أى ٍتن الًع لً تػدٍل اللجًة الهضرتكة ؼلً وهحلسي للػهال وأػحاب

األؼهال والوزارات الهذتغة.

و ؼلً الرـن وي ٌع الهازة  21والهتػلقة بإٌضاء الهجلس األؼلى لألجور ،وتضكٌله وي أربػة أؼؾاء لكل كرف

باإلؿالة لرٌّس وجلس الوزراء كرٌّس له ،إال أى ػٌاـة الهازة بـ "وٍؾن لً ؼؾوٍته ً
كال وي "...:تكتح الباب ؼلى

وُشاؼٌه لؾن أؼؾاء جدز ٍحدزهن رٌّس وجلس الوزراء .وقد رلت اللجًة الرمكسٍة اليت تؾغ اإلطرتاكات
للهرشوؼات الجدٍدة ،أو اطرتاكات تررٌع الهًضآت وي أي تهحٌل للػهال أو أػحاب األؼهال كها جاء لً الهازة

 ،622وكرلك اللجاى الكرؼٌة لها اليت ٌغت ؼلٌها الهازة .626

رابػاً ;

ؼدم وحاسبة الهوظكسي لً حال الذقأ
وػوال
لن ٍرز لً القاٌوى أي وازة تضري لهحاسبة وي ٍذقُ وي ووظكً القوى الػاولة بداٍة وي أػؿر ؼاول
ً

إلى الوزٍر ،سواء كاى هرا الذقأ وقغوزا أو ؼي كرٍق السهو واإلههال لً وهام الوظٌكة .ولن ٍربف هرا الذقأ

حىت بتحوٍل الهوظق الري ارتكبه للتحقٌق كبقاً للقاٌوى الري ًٍظن ؼهله .كرلك لن ترز أي ؼقوبة لهي ٍضرتك أو

ٍكوى ؼؾواً لً الغًازٍق واللجاى الكحرية الهوجوزة لً القاٌوى وي رارج ووظكً القوي الػاولة ،حىت لو أزى
هرا الذقأ أو اإلههال لحرواى ققاؼات واسػة وي الػهال وي حق وي حقوقهن.
وهًا سوف ٌورز لقف بػؽ األوحلة الكجة لرلك :الهجلس األؼلً لألجور والوارز لً الهازة  21والري وي الهكروؼ
أى ًٍػقد كل خالخة أطهر ،وٍؾغ حدا أزٌى لألجور ،و ٍؾغ القواؼد للػالوة الدورٍة السًوٍة ،ال توجد ؼقوبة ؼلى
القاّهسي ؼلٌه و القاّهسي ؼلً تحدٍد وواؼٌد اٌػقازه لً حال ؼدم االجتهاع وهو وا ٍرتتب ؼلٌه بالتالى ؼدم إػدار

حد أزٌى لألجور أو الػالوات بضكل زورى .وهو ٌكس الوؿغ الهوجوز حالٌاً لً الهازة  26وي القاٌوى  26لسًة

 .6002اوتًغ الهجلس لسًوات ؼي وؿغ حد أزٌى لألجور لػهال الققاع الذاظ ،وها أؿقر الػاول ٌاجً رطاز وآرروى
لً ؼام  6001لرلغ زؼوى قؾاٌّة وقالبسي بحد أزٌى لألجور .كها أًٌا لن ٌسهغ بأى الهجلس قد وؿغ حدا أزٌى
للػالوة الدورٍة لً أٍه سًة وي السًوات ،وها جػل هره الػالوة تُشف  -إى َُشلت -بحدها األزًٌ الوارز لً
القاٌوى لً ٌكس الهازة وهً  %2وي األجر األسايس الري تحسب ؼلً أساسه التأوًٌات .جاء لً وحرض االجتهاع
الوحٌد الري تٌرس لًا الحغول ؼلى ػورة وًه بتارٍد  22سبتهرب  -6022حٌج كاٌت الًقابات الهستقلة حارضة لٌه
بدوى أحقٌتها لً التغوٍت كوٌها لٌست ؿهي تضكٌل الهجلس" -ؼقد الهجلس وًر إٌضاّه ؼدز ( )22اجتهاع وًها

اجتهاؼسي بػد خورة ًٍ 64اٍر ،كاى آررها لً أكتوبر  ،6022أي أى الهجلس لن ًٍػقد وًر ؼاوسي تقرٍباً" .أي أى وػدل

اجتهاع الهجلس هو اجتهاع كل سًة تقرٍباً  ،لً الوقت الري ٌع لٌها القاٌوى أى ٍكوى اجتهاؼه أربغ ورات لً
السًة ،كٌق ٌؾهي إذى تقبٌق وا سريز لً القاٌوى لً ووؿوع بأههٌة وحجن أجور الػهال ،ووواكبتها لالرتكاؼات
الكبرية لً األسػار؟ ولهاذا ال ٍػلي الهجلس ؼي اجتهاؼاته ووا ػدر بها وي قرارات؟ .وها ٍسٍد األور ػػوبة أى
ؼهال الققاع الذاظ وحرووسي وي الػالوة الذاػة السًوٍة وًر ؼام  6026و حىت اآلى ،بػد أى ككت قواٌسي الػالوات

الذاػة ؼي ذكر أحقٌتهن بها ،وبالتالً لن تػد تغدر اتكاقٌة الػهل الجهاؼٌة اليت تًع ؼلى أحقٌتهن بها.
والوؿغ وهاخل بالًسبة للهجلس األؼلى لتًهٌة الهوارز والههارات البرشٍة ،لكً الهازة  22والذاػة بالهجلس تن

الًع ؼلى أى ٍجتهغ الهجلس ؼلى األقل ورة كل خالخة أطهر ،ولٌس ؼلى وذالكة هره الهازة ؼقوبات كسابقتها.

ولً الهازة  22والذاػة بالهجالس التًكٌرٍة للهجلس األؼلى لتًهٌة الهوارز والههارات البرشٍة لً الهحالظات
تن الًع ؼلى اجتهاع طهري ؼلى األقل ،وبالهحل ال توجد ؼقوبة.
ولً الوقت الري ألسوت لٌه الهازة  64أػحاب األؼهال أو وكاالت التضؿٌل الذاػة بإرقار الجهة اإلزارٍة الهذتغة
باإلؼالى ؼي الوظاّق قبل ٌرش اإلؼالى بها ،ؼازت لتًقؽ اإللسام باؼتبارها ؼدم قٌام الجهة اإلزارٍة بالرز لً الهدة
الهضار إلٌها ووالقة ؿهًٌة ؼلى اإلؼالى .لهاذا لو كاى لً اإلؼالى تهٌزي لً كلب الوظاّق ،أو كاى إؼالٌا كاذبا
سٌتحهل ٌتٌجة تقغري الهوظق لى كضكه ،او لسازه ،كالبو الػهل زوى أي ؼقوبة ؼلى الهوظق الري لن ٍقن
بػهله لً الرز؟ .تن حرف الفقرة الخاصة باؼتبار ؼدم الرد ووافقة عهًٌة وي وسودة اللجًة الهشرتكة.

كرلك الوؿغ لً الهازة  62لٌها ٍذع تولري لرظ ؼهل بالذارج ،وؼقد اتكاقٌات الػهل وؼقوزه  ،لإذا لن تػرتؼ
الوزارة الهذتغة لً حال ؼدم وًاسبة األجر ،أو وذالكة تلك االتكاقٌات والػقوز لآلزاب والًظام الػام رالل ٍ 24وم
وي تلقٌها القلب ٍػترب ذلك ووالقة ؿهًٌة.
وكبقاً للهازة  220واليت تلسم الهًضآت اليت بها ؼرشة ؼهال لأكرث بإؼداز الّحة بقواؼد تًظٌن الػهل والجساءات،
تغدق ؼلٌها القوى الػاولة ،لإذا لن تغدق رالل ٍ 20وواً وي تسلهها بالتغدٍق أو الرلؽ اؼتربت الالّحة ٌالرة.
لإذا كاٌت هره الالّحة جاّرة ؼلى حقوق الػهال وـري وقابقة للقاٌوى ستًكر ؼلٌهن لهجرز أى الهوظق لن ٍرز

وههال لً أزاء ؼهله ،وهره الهازة لٌست ؼلٌها أٍه ؼقوبات.
برلؾها سواء قاػداً ذلك ،أو
ً

كها ٌغت الهازة  222ؼلى أٌه ٍجوز لوزارة القوى الػاولة االؼرتاؼ ؼلى اتكاقٌة الػهل الجهاؼٌة إذا وا كاٌت
وذالكة للقاٌوى والقواٌسي ذات الغلة ،أو ؼقد الػهل الكرزي وىت كاى ٍحقق ذلك لاّدة كربى للػاول ،وذلك رالل

ٍ 20وم وي توقٌغ االتكاقٌة ،وإذا ورت هره الكرتة ولن تػرتؼ الوزارة أو أحد ودٍرٍاتها تػترب االتكاقٌة سارٍة وٍجب
قٌدها ،وهً أٍؾاً وي الهواز اليت بال ؼقوبة.

وبالهحل لً الهازة  602والذاػة باللجًة اليت تًظر كلبات إـالق الهًضأت ،واليت ٌغت ؼلى أٌه إذا لن ترز اللجًة
لً الهوؼد الهحدز ٍػترب ذلك بهحابة ووالقة ؼلى اإلـالق.

ولً حال التظلن وي اللجاى الكرؼٌة الذاػة بإػدار كالة الرترٌغات الذاػة بالهحال والهًضآت لدى اللجًة
ٍووا الهحدزة لرلك ٍػترب ذلك
الرمكسٍة لً الهازة  ،622إذا لن ترز اللجًة الرمكسٍة ؼلى التظلن رالل الستسي
ُ

وستوف لالطرتاكات ،وٍػترب تضؿٌله
ووالقة ؿهًٌة ؼلى إػدار الرترٌع ،لهاذا لو كاى الهحل أو الهًضأة ـري
ٍ

رقرا ؼلى حٌاة أو ػحة الػاولسي به أو وي ٍرتززوى ؼلٌه أو الهًققة الهحٌقة به؟.

خاوساً ;

ؼدم وؿوح الحرظ ؼلى وسألة التأوسي االجتهاؼً للػاولسي
ٌغت الهازة  22وي الدستور ؼلى أى " تككل الدولة تولري ردوات التأوسي االجتهاؼً" ،و ٌغت الهازة  6وي الػهد
الدولً للحقوق االقتغازٍة واالجتهاؼٌة ؼلى أى " تقر الدول األكراف لً هرا الػهد بحق كل طذع لً
الؾهاى االجتهاؼً ،بها لً ذلك التأوًٌات االجتهاؼٌة".

وؼلى الرـن وي ذلك ،وولقاً لإلحغاءات الرسهٌة لإى ٌسبة الهضرتكسي بالتأوسي االجتهاؼً زارل الهًضآت لً

الققاع الذاظ هً  %62.6لقف ،وٌسبتهن وي رارج الهًضآت لً الققاع الذاظ هً  %22.6وي إجهالً الػاولسي
رارج الهًضآت بالققاع الذاظ.

وكاى الهكرتؼ أى تؾن وسوزات قاٌوى الػهل وا ٍػدل وي هرا الوؿغ  ،إال أى وسوزة القاٌوى لن تأت بهازة
واؿحة تلسم أػحاب األؼهال بالتأوسي ؼلى الػاولسي لدٍهن ،وتحظر تضؿٌلهن بدوٌه .للن ٍركر القاٌوى "التأوسي
االجتهاؼً" سوى خالث ورات ،ولً كل وًها لٌس هًاك إلسام كاف وال ؼقوبات رازؼة لً حال اكتضاف ؼدم

التأوسي ؼلى الػهال.

لالهازة  6واليت تتحدث ؼي اوتٌاز سداز وستحقات الػاول ؼلً جهٌغ أووال الهدٍي لى حالة اـالق الهًضأة
لتػرث ػاحب الػهل ،وكرلك الهُشولات القؾاٌّة ،أؿالت "وتػترب اطرتاكات التأوسي االجتهاؼً جسءا وي حقوق

الػهال اليت ُتستولً وتُ ؤزى للهٌِة الهذتغة" ،إال أٌها ال تًع ؼلً ؼقوبة ؼدم الػهل بها.

والهازة  ،22واليت ألسوت الهًضآت بأى ترسل لوزارة القوى الػاولة بٌاٌا وكغال بػدز الػهال ووهًهن وأجورهن،
لقد ألحقتها بػبارة "وؼلً الجهة اإلزارٍة الهذتغة ووالاة الهٌِة القووٌة للتأوسي االجتهاؼً بًسذة وي هره

البٌاٌات الهضار إلٌها بالكقرة السابقة" وهره لً حد ذاتها إؿالة وكٌدة وإى كًا ال ٌػرف كٌق سٌتن التػاول
وػها وتكػٌلها وي قبل التأوًٌات ،بها لً ذلك التأكد وي التأوسي ؼلى الػهال ووقارٌة القواّن بسي وقت وآرر
بها لدٍها ،كها ال توجد ؼقوبة للتذلق ؼها ٌغت ؼلٌه الهازة .
الهادة  ،85والذاػة بإلسام ػاحب الػهل بإٌضاء ولق لكل ؼاول ٍتؾهي كل وا ٍذع الػاول بداٍة وي ؼقد
الػهل حيت ٌهوذج  2تأوًٌات اجتهاؼٌة ،إال أى الػقوبة الوارزة لً حال وذالكة جهٌغ بًوز الهازة  26جاءت لى
باب الػقوبات لً الهادة  367وكاٌت ـري رازؼة إذ حدزت الؿراوة بهبلؾ بسي  600جًٌه ،و 2000جًٌه  .ولن تلسم
الهازة ووظكً القوى الػاولة بإرقار التأوًٌات االجتهاؼٌة بأسهاء الػهال الرٍي لن ٍقن ػاحب الػهل بالتأوسي
ؼلٌهن ،أسوة بـالهادة .47

سادساً ; األجور
ؼلً الرـن وي الًع لً بداٍة تػرٍق األجر لً الهادة  2وي وسوزة القاٌوى ؼلى "األجــــــــــر :كل وا ٍحغل

ؼلٌه الػاول وي ػاحب الػهل لقاء ؼهلهٌ ،قداً كاى أو ؼًٌاً  ،وٍضهل األتً ،"..:إال أٌه رشع لً تقسٌن أجر الػاول
لحالخة أٌواع وي األجور وهً األجر األسايس واألجر الهتؿري واألجر التأوٌين ،وذلك بػد أى كاى تػرٍق األجر لً الهازة

 2وي قاٌوى  26لسًة " 6002االجر هو كل وا ٍتقاؿاه الػاول لقاء ؼهله ،خابتاً كاى أو وتؿرياً ٌ ،قداً أو ؼًٌاً  ،وٍػترب أجر
ؼلً األرع "..:وؼدزها بدوى التقسٌن الوارز لً وسوزة القاٌوى.
لقد ؼرلت الهسوزة األجر األسايس باألجر الهًغوظ ؼلٌه لً ؼقد الػهل ووا ٍقرأ ؼلٌه وي ؼالوات لقف
(الػالوات الهؾهووة).

وزرل كل وا ٍتقاؿاه الػاول بذالف األجر األسايس لً األجر الهتؿري وؼًاَشه وهً :الًسبة الهِوٍة -الػهولة-
الػالوات اليت لن تؾن لألجر األسايس -الهًح -الهكالأة -البدالتٌ -غٌب الػاول وي ػالً األرباح  -الوهبة – وقابل

الذدوة لً الهًضآت السٌاحٌة والكًدقٌة  -الزماٍا الػًٌٌة.

وبالًسبة لتوزٍغ وقابل الذدوة لً الهًضآت السٌاحٌة والكًدقٌة لقد أزرلت الهسوزة وًظهات أػحاب األؼهال
لً كٌكٌة توزٍػها ،ولن ٍكوٌوا ووجوزٍي وي قبل لً القاٌوى الحالً ،وال ٌػرف وا زرل أػحاب األؼهال لً توزٍغ

أووال تذع الػاولسي .ووها ٍحري القلق أى أػحاب األؼهال لً السابق لً الكحري وي األحوال كاٌوا ٍستولوى ؼلى
هره الًسبة وال ٍقوووى بتوزٍػها ؼلً الػهال ،كها كاٌوا ٍستذدووٌها لً زلغ أجور الػهال ،وبهرا قد تػقٌهن
الهسوزة الكرػة لً التدرل لً توزٍغ أووال الػهال لغالحهن ولٌس لغالح الػهال.
األجر التأوٌين وهو األجر الري تحدز ؼلى أساسه اطرتاكات التأوسي االجتهاؼً ،وهو وا تحسب ؼلً أساسه الػالوة
الدورٍة  %2وي األجر التأوٌينٍ .ككًٌا أى ٌػرف أى الحد األزٌى لألجر التأوٌين الري ٍلجأ أػحاب األؼهال إلٌه للتأوسي
ؼلى الػهال -إذا أوًوا -لتقلٌل حغتهن اليت ٍدلػوٌها للتأوًٌات كبقاً للقاٌوى  20لسًة  6022كاى  600جًٌه
لقفٍ ،سزاز بًسبة  %64لهدة رهسة سًوات ،خن تغبح السٍازة بػدها  .%20بحسبة بسٌقة ٌكتضق أى الحد األزًٌ
لألجر التأوٌين اآلى هو  264جًٌه ،وهو وا ٍوؿح لًا كن هً ؿٌِلة الػالوة اليت تحسب ؼلً أساسه.

وقد أتت وسودة اللجًة الهشرتكة بإعافة آجر جدٍد سهته األجر الحابت " وهو األجر األسايس وولحقاته
اليت ٍتقاعاها الػاول ؼلً وجه دائن وخابت لقاء ؼهله األصلً ،فال تدخل فً ولحقات االجر غري الدائهة

واليت لٌس لها صفة الحبات ،وال ٍستحقها الػاول إال بتحقٌق سببها".

والذوف وي هرا التقسٌن لً اآلجر ،أى ٍكوى ذلك تههٌداً الحتساب وستحقات الػاولسي ؼلً األجر األسايس ولٌس

ؼلى األجر الكاول أو الضاول كها كاى ٍحدث كبقاً لقاٌوى الػهل الحالً ،بدءاً وي بدل إجازاته اٌتهاء بالتػوٍؽ ؼي
الكغل التػسكً ،أو وغارٍق الجًازة لً حال الولاة .رغوػاً وأى وسوزة اللجًة الهضرتكة قد ٌغت لً م 262

ؼلً أى تػوٍؽ الػاول ؼي الكغل التػسكً أجر طهر ؼي األجر الحابت .كها تن الًع لً م  221وي ٌكس الهسوزة
ؼلً أى ٍكوى قرار وقق الػاول ؼي الػهل بقرار وكتوب وغ َشف أجره كاوال.
ٌغت الهادة  89ؼلى تضكٌل الهجلس األؼلً لألجور برّاسة رٌّس وجلس الوزراء  -بدال وي وزٍر التذقٌف للهجلس
القووً لألجور لً م  26وي قاٌوى  26لسًة  6002الساري حىت اآلى -وربها كاى ذلك ألؾل لً اإللسام بقراراته لً
حال ػدور قرارات .وتًتقل الهادة  89لً قسهها الحاًٌ إلى تحدٍد ارتغاػات الهجلس وتًع ؼلى اآلتً" :وٍذتع

الهجلس ؼلى وجه الذغوظ باآلتً -:وؿغ الحد األزٌى ألجور الػاولسي الذاؿػسي ألحكام هرا القاٌوى ،وؿغ القواؼد

الهًظهة لُشف الػالوة الدورٍة السًوٍة ولقاً ألحكام هرا القاٌوى ،الًظر لً كلبات أػحاب األؼهال للتذكٌؽ أو
اإلؼكاء وي َشف الػالوة الدورٍة لظروف اقتغازٍة كارّة.
وال ٌػرف واهو الهػٌار الرى سوف ٍستًد إلٌه الهجلس لى تحدٍد الحد االزٌى لالجور؟ ووا الهدي السوين
الري ًٍُظر لٌه تػدٍل الحد األزٌى لألجور لكً ٍتًاسب وغ األوؿاع االقتغازٍة واالجتهاؼٌة وٌسب التؾذن؟ ووا هو
الهػٌار الري سٌتن تحدٍد الػالوة الدورٍة ؼلى أساسه؟ لن ٍجب القاٌوى ؼلى أى وي هره االسِلة الجوهرٍة

الهسِولة بالكاول ؼلى وجهل زرل الػاول .

وٍأتً ذلك بالهذالكة للػهد الدولً للحقوق االقتغازٍة واالجتهاؼٌة الري جاء لً وازته السابػة تػهد الدول
ا ألكراف بحق كل طذع لً التهتغ برشوـ ؼهل ؼازلة وورؿٌة ،وؼدز وًها ؼلى وجه الذغوظ " وكالأة تولر
لجهٌغ الػهال ،كحد أزٌى "2" :أجرا وًغكا ،ووكالأة وتساوٍة لدى تساوي قٌهة الػهل زوى أي تهٌزي "6" … ،ؼٌضا
كرٍها لهن وألرسهن كبقا ألحكام هرا الػهد ،"… ،وجاءت الهادة  22وي الػهد بإقرار الدول األؼؾاء "بحق كل
طذع لً وستوى وػًٌش كاف له وألرستهٍ ،ولر وا ٍكً بحاجتهن وي الؿراء والكساء والهأوى ،وبحقه لً
تحسسي وتواػل لظروله الهػٌضٌة".. .
وقد أتت اتكاقٌة وًظهة الػهل الدولٌة رقن  222لسًة  2620بضأى تحدٍد الحد األزًٌ لألجور واليت جاء لً م2
وًها أى تضهل الػًاَش اليت تؤرر لً االؼتبار لتحدٍد الحد األزًٌ لألجور احتٌاجات الػهال وؼاّالتهن وغ وراؼاة
وستوٍات األجور لً البلد وتكالٌق الهػٌضة ،وٌغت الهادة  5ؼلً وجوز جهاز ٍحدز الحد األزٌى لألجور ،وٍػدله وي
وقت آلرر.
ولً الهادة  3وًها أى "ٍكوى لألجور الدٌٌا قوة القاٌوى ،وال ٍجوز تذكٌؾها ،وٍرتتب ؼلى ؼدم تقبٌقها تػرؼ
الضذع أو األطذاظ الهػًٌسي للػقوبات الجًاٌّة أو ـري الجًاٌّة الهًاسبة"
لإذا كاى األور كرلك ،حيت أى الهًظهة اؼتربت ؼدم تًكٌر الحد االزٌى لألجور بهحابة جًاٍة لها لألجور وي أههٌة
أػال ؼي تحدٍد هرا الحد ،وبالرـن وي ذلك ال توجد ؼقوبة ؼلٌه لً
لً حٌاة والٍسي الػهال ،لها بالًا بهي ٍهتًغ
ً

وسوزة القاٌوى.

أوا الهادة  ، 91والىت تحدز األجر لى ؼقد الػهل الكرزى ،للن تًع ؼلى رشـ رضورى وهو أال ٍقل هرا األجر ؼي
الحد األزٌى لألجور ،لقد ٌغت ؼلً أى "ٍحدز األجر ول ًقا لػقد الػهل الكرزي ،أو اتكاقٌة الػهل الجهاؼٌة ،أو الّحة

ً
كبقا لػرف
الهًضأة الهػتهدة ،لإذا لن ٍحدز بأي وي هره القرق استحق الػاول أجر الهحل إى وجد ،وإال قدر األجر

الههًة لً الجهة اليت ٍؤزى لٌها الػهل ،لإى لن ٍوجد ؼرف تولى قايض األوور الوقتٌة بالهحكهة الػهالٌة

ً
ولقا لهقتؾٌات الػدالة ،وغ وراؼاة أحكام هرا القاٌوى".
الهذتغة تقدٍر األجر

سابػاً ;
لتح الباب لرشكات تورٍد الػهال بدوى الؾهاٌات
الوارزة لً اتكاقٌة الػهل الدولٌة
أؿٌق لً الهادة  2وي الهسوزة تػرٍق لوكاالت التضؿٌل الذاػة -وهو التػرٍق الري لن ٍكي ووجوزاً لً
القاٌوى الحالً -وهً رشكات وتذغغة لً ارتٌار الػهال ،أو تضؿٌلهن لدى الؿري بالرشوـ اليت أوجبها القاٌوى.
لإذا أررٌا بتػرٍق الػاول لً ٌكس الهازة وهو "كل طذع كبٌػً ٍػهل لقاء أجر لدى ػاحب ؼهل تحت إزارته أو

ؼاوال أو أكرث لقاء أجر" ،وتػرٍق
إرشاله" ،كها أى تػرٍق ػاحب الػهل "كل طذع كبٌػً أو اؼتباري ٍستذدم
ً
ووقغ الػهل " هو الهكاى الري ٍهارس لٌه الػاول الػهل الهكلق به ،أو ٍحتهل تواجده لٌه بسببه" .لإذا كاٌت

الرشكة أو الهغًغ ستكوى ووقغ ؼهل الػاول ،وأى وي ٍرشف ؼلٌه هو ػاحب الرشكة أو الهغًغ ،ووي ٍدلغ له
األجر هو ٌكس ػاحب الهغًغ ،بها ٍدلػًا للتساؤل ؼي زور أو رضورة تواجد وحل هره الوكاالت لً هره الحالة! إال
إذا كاى الؿرؼ وًها هو تذلع هره الرشكات والهغاٌغ وي الزتاواتها تجاه الػهال الرٍي ٍػهلوى لدٍها وتحت

إرشالها ،وإذا كاى وجوز وحل هره الوكاالت طاّػا لى الذارج لاى وؿػها لى زارل وُش البد وي الحاقه بؾهاٌات
كالٌة لحقوق الػهال حىت ال تكوى هره الرشكات احد اهن اسباب تهلع اػحاب الػهل وي تلك الحقوق لى ظل
القاٌوى ٌكسه الهًوـ به حهاٍة الػهال.
ٌاهًٌا ؼي ػػوبة تكتٌص ووظكً القوى الػاولة ؼلى هره الوكاالت اليت ال ٍوجد بها الػهال ،بل أٌهن ٍوجدوى
لً أواكي ؼهلهن لً الهغاٌغ والرشكات اليت ترلغ ٍدها ووسِولٌتها ؼي هره الػهالة ،وها ٍػٌق بالقبغ
وراقبة تًكٌر القاٌوى.
وقد ٌع الهرشوع لى الهادة  4:البًد الرابغ ؼلى "وكاالت التضؿٌل الذاػة اليت تتذر طكل الرشكة الهساههة ،أو
التوػٌة باألسهن ،أو ذات الهسِولٌة الهحدوزة الرمرع لها برلك وي الوزارة الهذتغة".
ٌغت الهادة  52وي الهسوزة أى" ٍغدر الوزٍر الهذتع قرار ٍتؾهي الزتاوات الرشكات الرمرع لها بالتضؿٌل
والرشوـ الواجب توالرها لً وقر الرشكة وإزارتها وتًظٌن إجراءات الػهل لً هرا الًضاـ والسجالت الالزوة
لهبارشة ؼهلها واليت ٍتػسي إوساكها ،وقواؼد القٌد لٌها ،والرقابة والتكتٌص ؼلٌها ،والرشوـ الواجب توالرها
لً اإلؼالٌات اليت تًرش ؼي لرظ الػهل".

ولً الهازة ٍُ 62لؿى تررٌع رشكة التضؿٌل إذا خبت وذالكتها لحكن وي األحكام الجوهرٍة الوارزة لً القرارات
الغازرة تًكٌرا ألحكام هرا الكغل .أو تقايض الرشكة أي وبالؾ وي الػاول ٌظري تضؿٌله بالهذالكة ألحكام هرا
القاٌوى ."...تن تػدٍل وازة الػقوبة  641لً وسوزة اللجًة الهضرتكة ،بحٌج تن حرف جرٍهة " تقايض وبالؾ زوى
وجه حق وي أجر الػاول أو وستحقاته ؼي ؼهله لً الدارل أو الذارج" وي الجراّن اليت تػاقب ؼلٌها الهازة ،لتبقً
الػقوبة لً الهازة لقف ؼلً وساولة إلحاق الػهالة لً الدارل والذارج بدوى تررٌع ووذالكة القرارات الوزارٍة
الذاػة بالتضؿٌل.
ولكي الهادة  52لن تًع ؼلى أي رشوـ تذع الػهال الرٍي سوف تضؿلهن لدى الؿري ،ولن توؿح الهازة هل
سٌكوى ولق الػاول لدى هره الرشكة ،أم لدى وكاى ؼهله؟ وكٌق ٍستقٌغ الهوظق الهذتع بالتكتٌص ؼلى كل
وا ٍذع الػاول وي ؼقد الػهل واألجر والتأوًٌات وـريه  -رغوػاً لو كاٌت كل وًهها تتبغ وًققة أو وحالظة

وذتلكة ؼي األررى -كٌق سٌتن التػرف إى كاٌت هره الرشوـ وستولاة أم ال؟
وتًع الهادة  56ؼلى " لغاحب الػهل اإلؼالى ؼي الوظاّق الضاـرة بهذتلق وساّل اإلؼالم ،أو أى ٍػهد إلى وكاالت
التضؿٌل الذاػة لضؿل هره الوظاّق .وؼلى ػاحب الػهل أو وكالة التضؿٌل إرقار الجهة اإلزارٍة الهذتغة

باإلؼالى قبل ٌرشة بػرشة أٍام ؼلى األقل وتقدٍن بٌاى بالوظاّق اليت تن طؿلها ولقاً لهرا اإلؼالى "...وكها ٌرى لن
تؾغ الهازة أٍة ؼقوبة ؼلى وذالكتها.

وجاء لً الهادة " 87إذا ؼهد ػاحب ؼهل إلى ػاحب ؼهل آرر بتأزٍة ؼهل وي أؼهاله أو جسء وًها ،وذلك لً
وًققة ؼهل واحدة وجب ؼلً األرري أى ٍسوي بسي ؼهاله وؼهال ػاحب الػهل األػلً لً جهٌغ الحقوق وٍكوى

األرري وتؾاوًاً وػه لً الولاء بجهٌغ االلزتاوات اليت تكرؿها أحكام هرا القاٌوى" ،وتحدز الهادة  367الػقوبة

ؼلٌها وهً ال تقل ؼي  600جًٌه وال تسٍد ؼي ألق جًٌه وتتػدز الػقوبة بتػدز الػهال وتؾاؼق لً حالة الػوز.
لإذا ؼلهًا بأى ؼهال رشكات تورٍد الػهالة الرٍي كاٌوا ٍػهلوى لً رشكة اسهًت تٌتاى كاٌوا ٍتقاؿوى ( )%60لقف
وي أجور الػهال الهقٌدٍي لدى رشكة تٌتاى ،كها كاى للػهال الهقٌدٍي لدى رشكة تٌتاى وساٍا أررى ال ٍتهتغ بها
ؼهال رشكات تورٍد الػهالة ،وًها األرباح ،وها ٍػين بأى الػقوبة ؿٌِلة بالهقارٌة بحجن التػدي وبالهقارٌة بحجن
الولورات لى أجور ؼهال الوكالة الىت ٍجًٌها ػاحب الػهل بهرا التذكٌؽ لى األجر ،وها ٍجػلها ـري رازؼة

ألػحاب األؼهال لكً ٍلزتووا بالقاٌوى.

كها أى أػحاب األؼهال قد ٍلتكوى ؼلى الهادة  87بأى ٍقوووا بتضؿٌل ؼهال وكاالت االستذدام لً ؼهل وًكغل

ؼها ٍقوم به الػهال الهسجلسي برشكتهن ،كها أٌه ٍػرؼ الػهال برشكات تورٍد الػهولة لؾٌاع حقوقهن لً
وكالأة ؼي ودة الػهل وتػرؿهن للكغل بدوى حقوق .وحلها حدث وغ ؼهال الهقاول لدى رشكة طرة لألسهًت،
لكٌق ٍتسىن تقبٌق هره الهازة لً هره الحالة؟

ؼلً الرـن وي أى وًظهة الػهل الدولٌة لدٍها اتكاقٌة  212لسًة  2662بضأى وكاالت االستذدام الذاػة ،وها
ٍػين ووالقتها الؾهًٌة ؼلٌها ،إال أٌها وؿػت الكحري وي الؾهاٌات لحقوق الػهال الرٍي ٍػهلوى وي راللها لن
ٍأت لها ذكر لً القاٌوى .لقد ٌغت م 6وًها ؼلى "تتذر التدابري لؾهاى ؼدم حرواى الػهال الرٍي تػًٌهن وكاالت
ِ
االستذدام الذاػة واليت تقدم الذدوات الهضار إلٌها لً الهادة  2وي الحق لً الحرٍة الًقابٌة والهكاوؿة

الجهاؼٌة" (حق التًظٌن والهكاوؿة الجهاؼٌة) .وحدزت الهادة  22التدابري اليت تتذرها كل زولة وي أجل ؿهاى
الحقوق –وؼدزتها لً ؼرشة حقوق -وًها باإلؿالة لها سبق ذكره لً الهادة  5الحد األزٌى لألجور ،وساؼات
الػهل ،وظروف الػهل ،والتدرٍب ،والسالوة والغحة الههًٌة ،او التػوٍؽ لً حاالت اإلؼسار وحهاٍة حقوق
الػهال ،وحهاٍة األوووة .وأتت الهازة  26بتوزٍغ الدولة الهسِولٌات ؼلً كل وي وكاالت االستذدام الذاػة
والهًضآت الهستذدوة وذلك لؾهاى هره الحقوق .كها أتت الهادة 24وي االتكاقٌة برضورة قٌام الدولة بغٌاـة

ووؿغ رشوـ تػسٍس التػاوى بسي إزارات التوظٌق الػاوة ووكاالت التضؿٌل الذاػة وتػٌد الًظر لٌها زورٍاً .

ولً الهادة  25والذاػة بالتكتٌص ؼلى هره الوكاالت رقن  2وًها " ًٍُع ؼلى تدابري تغحٌحٌة والّهة ،بها لً

ذلك توقٌغ الػقوبات ؼًد االقتؾاء ،وتًكر تًكٌراً
لػاال لً حالة اٌتهاك أحكام هره االتكاقٌة"
ً

وأتت توػٌة وًظهة الػهل الدولٌة رقن  211لسًة  ،2662بضأى وكاالت االستذدام الذاػة لى البًد خاٌٌاً " :حهاٍة
الػهال "ًٍ -2بؿً أى تهًغ السلقة الهذتغة الههارسات اإلؼالٌٌة الهؾللة بها لً ذلك اإلؼالى ؼي وظاّق ـري

ؼهاال وي أجل وظاّق
ووجوزةًٍ -1 .بؿً ؼلى رشكات االستذدام الذاػة أال تػسي أو توظق أو تستذدم ؼي زراٍة
ً

تًقوي ؼلى وذاكر أو أرقار ـري وقبولة ،أو وي أجل وظاّق قد ٍتػرؿوى لٌها لتجاوزات أو وػاولة تهٌزيٍة وي أي

ٌوع كاٌت" .وهرا كله لن تلزتم به الهسوزة.

خاوًاً ;
اإلكالة لً وراحل التسوٍة الوزٍة ،وزٍازة تكلكتها
وؼدم وؿوح بػؽ اإلجراءات
حدزت الهازة األولى لى الباب األول "التػارٍق واألحكام" لى كتابها األول لى الهسوزة وراحل التسوٍة
الوزٍة بأربػة وراحل ،هً الهفاوعة الجهاؼٌة بسي ػاحب الػهل أو وًظهة أػحاب أؼهال أو أكرث وي جهة،
ووًظهة ؼهالٌة أو أكرث وي جهة أررى بؿرؼ التوالق لتحقٌق وغلحة القرلسي ،وتًتهً بتوقٌغ اتكاقٌة

الػهل الجهاؼٌة .خن التوفٌق ،وٍحدث بتدرل وي وزارة القوي الػاولة لً حال ؼدم التوػل التكاق بػد
طهر وي بدء التكاوؼ .خن الوساكة وبػدها التحكٌن .كها ؼرلت ٌكس الهازة الهكوؼ الػهالً بأٌه أحد
الػاولسي بالهًضأة ٍتكق الػاولوى  -تن إؿالة كلهة أـلبٌة قبل الػاولسي لً وسوزة اللجًة الهضرتكة-
بها ؼلى تكوٍؾه بهوجب سًد رسهً لتهحٌلهن أوام ػاحب الػهل لً حال ؼدم وجوز وًظهة ٌقابٌة

ؼهالٌة بها .وها ٍدل ؼلى لرؼ الًقابات لً التكوٍؽ حىت لو لن ٍكي الػهال ٍرـبوى لً أى تتكاوؼ
باسههن ،.كها أٌه لن ٍػرف الهستًد الرسهً ،لهل سٌكتكً بأى ٍجهغ الػهال توقٌػات بارتٌار الهكوؼ،
أم هى ؼهل التوكٌالت لى الضهر الػقارى وهً ؼهلٌة طاقة ووكلكة بالًسبة لكل أو وػظن ؼهال

الهًضأة ،وها ٍغػب وي وسألة تكوٍؽ الػهال لً وي ٍهحلهن.

واحتوى الباب الحالج وي الكتاب الذاوس وي الهسوزة الهػًوى بـ "ؼالقات الػهل الجهاؼٌة" ،رهسة لغول
تحتوي الرماحل اليت ٍرم بها الحوار االجتهاؼً باإلؿالة إلً الكغل األرري بػًواى "اإلرضاب واإلـالق" .بدأت وواز

هرا الباب وي م  222واٌتهت ؼًد م .620

وسوف ٌحلل هًا وا جاء لً الكغول األربػة األولً وًٌقل وًاقضة اإلرضاب للهحور التالً وذلك ألههٌته
وأههٌة ربقه بها قبله وي جساءات جراء اإلرضاب ؼي الػهل زوى االلزتام بها جاء لً القاٌوى بكٌكٌة تًظٌهه.
وقد الحظًا أٌه ؼلى الرـن وي كرثة الهواز اليت تًظن الحوار االجتهاؼً ،إال أٌه ووغ وجوز وواز وضابهة لها لً
القاٌوى الحالً  26لسًة  6002إال أى الحوار االجتهاؼً والهكاوؿة الجهاؼٌة ـري وكػلة لً الواقغ ،وٌتوقغ أى
تسزاز وضكلة ؼدم التكػٌل رغوػاً وغ إػدار ورشوع القاٌوى بها لٌه وها ٍذع الحوار االجتهاؼً؛ لالكرتة

السوًٌة للحوار كوٍلة جداً  ،كها تن استحداث وركس للوساكة والتحكٌن بوزارة القوي الػاولة والهجرة ٍقدم
ردواته وقابل أجور ؼالٌة.
وٍرجغ ؼدم تفػٌل الحوار االجتهاؼً فً ورص إلً ؼدد وي األسباب وهً;
أ -ؼدم وجوز ؼقوبات ؼلى وي ٍرلؽ إجراء الهكاوؿة الجهاؼٌة وكول لرتات الحوار :لكً الهادة  276إذا رلؽ
أحد القرلسي البدء لً إجراءات الهكاوؿة جاز للقرف اآلرر اللجوء لوزارة القوى الػاولة لتحرٍك إجراءات
التكاوؼ .ولً الهازة " 212إذا اٌقًض طهر وي تارٍد بدء الهكاوؿة زوى الوػول إلً اتكاق جاز للقرلسي أو
ألحدهها اللجوء للجهة اإلزارٍة الهذتغة لبدء إجراءات التولٌق" وال ٌػرف حقٌقة كٌق سوف ٍحتسب تارٍد بدء

الهكاوؿة ،هل وي بداٍة كلب الػهال الهكاوؿة أم بداٍة وي تدرل القوى الػاولة وبرلك ٍكوى هًاك وقت

إؿالً ،بها ٍقٌل وػها وسألة التكاوؼ؟ ..ولً م ..."212إذا لن تتن تسوٍة الزناع رالل واحد وؼرشٍي ٍوواً وي
بدء التولٌق ،جاز للقرلسي اللجوء للجهة اإلزارٍة الهذتغة إلتذاذ إجراءات إحالة الزناع إلً وركس الوساكة

والتحكٌن" .الهادة  2:5إذا لن ٍقبل القرلاى توػٌات الوسٌف أو بػؾها  -والري تستؿرق وههته طهرا أو
طهرا وٌغق " إذا كلب أحد القرلسي استبدال الوسٌف" كبقاً للهواد  -2:4 ،2:3ؼلٌهها اللجوء إلً التحكٌن

والري ٍحتاج لوقت  ،64أو ٍ 204وواً حسب وضاركة التحكٌن الهواد  ،2:9و .2::

لً كل الحاالت لن تكرؼ الهواز األربػة أي ؼقوبات إزاء أى كرف وتػًت وهتًغ ؼي الجلوس للتكاوؼ ،وتلسم
القرف اآلرر باإلذؼاى واالٌتقال للرمحلة التالٌة وي وراحل الحوار االجتهاؼً .كها أٌه إذا حدث واتكق القرلاى

ووقػا اتكاقٌة ؼهل جهاؼٌة ،و رلؽ أحد القرلسي تًكٌرها لال ؼقوبة ؼلٌه م ،288وإٌها تحٌلًا الهواز ،210 ،226
و  212إلً الهحاكن الػهالٌة بػد ذلك.
وقد قهًا بحساب الوقت الري ٍحتاجه حل الزناع لً حال تػًت أحد كرلً الزناع وؼدم القبول بوػول لحل للزناع،
لوجدٌاه أكرث وي سبػة أطهر وذلك للوػول التكاق لً الرماحل األربػة ،خن بػدها إذا اوتًغ ػاحب الػهل ؼي
التًكٌر ٍؾقر الػهال اللجوء ورة أررى للهحكهة الػهالٌة.
كها أى هًاك ؼدم وؿوح لً الػدٍد وي الهواز لً الكرتات البًٌٌة بسي كل ورحلة وأررى ،لػلى سبٌل الهحال
لً الهادة  295تحدز الجهة اإلزارٍة ووؼدا لجلسة التولٌق ال ٍتجاوز رهسة أٍام وي تارٍد استالوها كلب
التولٌق ،وهو هًا لن ٍقٌد الجهة اإلزارٍة بسقق للكرتة السوًٌة اليت تحدز لٌها ووؼد جلسة التولٌق ،لهاذا لو
حدزت الجهة ووؼد جلسة التولٌق بػد طهر ،أو طهرٍي أو حيت رهسة طهور كالها لن ٍلسوها القاٌوى بسقق

له؟

ٍتولى وركس الوساكة والتحكٌن ارتٌار وحكن لً رالل ٍ 24وم وي إحالة الزناع إلٌه الهادة  ،2:7ولن ٍلسم
القاٌوى وركس الوساكة والتحكٌن بهدز واؿحة إلحالة الزناع وي الوساكة إلى التحكٌن ،وٍتػسي ؼلى الهحكن أو

الهحكهسي الكغل لً الزناع رالل ٍ 20وواً الهادة  2:9وي تارٍد إحالة الزناع ،ولن توؿح الهازة هل هو تارٍد

إحالة الزناع للهحكن أم لرمكس الوساكة والتحكٌن  ،وبالتالً تػترب الـٍ 24وواً الرتٌار الهحكن ؿهي الـ ٍ 20وم؟.

هرا بذالف أى حكن الهحكهسي لً الزناع لي ٍكوى قابال للتًكٌر إال بػد وؿغ الغٌؿة التًكٌرٍة له وي الهحكهة
الػهالٌة الهذتغة الهادة  ،2:9واليت ال ٌػرف كن وي الوقت ٍهكي أى ٍستؿرق ذلك!!!.
ب -ارتكاع تكالٌق اللجوء للوساكة والتحكٌنٌ :غت الهادة  298ؼلً أى ٍغدر رٌّس وجلس الوزراء قراراً بتحدٍد
الهٌكل الهالً واإلزاري لرمكس الوساكة والتحكٌن بوزارة القوي الػاولة وٌظام الػهل به ،والرسوم الهقررة

ؿٌِال بالًسبة ألػحاب
ؼلى ردواته بها ال ٍتجاوز  40ألق جًٌه ،وحاالت اإلؼكاء وًها .وهو وبلؾ ربها ٍكوى
ً

األؼهال ،ولكًه بالًسبة للػهال ٍػد وبلؿا كبريا .وربها تػًت أػحاب االؼهال لً الجلوس لهاّدة الهكاوؿات

وهن وقهًِوى أى هرا الهبلؾ ال ٍستقٌغ الػهال زلػه ،ولً ٌكس الوقت الػهال رالل لرتة السبػة طهور أو
أكرث ال ٍستقٌػوى وهارسة حقهن لً اإلرضاب الهادة  ،278وهً الوسٌلة الكاؼلة لً الؾؿف ؼلى أػحاب

األؼهال للجلوس لهاّدة الهكاوؿات.

ج -إزرال أؼؾاء وي الهٌِة القؾاٌّة لً ورحلة الوساكة والتحكٌن :لً الهادة ٍ" 29:جوز لرمكس الوساكة
والتحكٌن االستػاٌة بأؼؾاء وي الجهات القؾاٌّة بػد ووالقة وجالسهن الذاػة" ،وها ٍػين أى الوسٌف أو أحد

الهحكهسي وهي ٍستػاى بهن وي الجهات القؾاٌّة وي الههكي أى تًظر هره القؾٌة أواوه لً الهحكهة،

لكٌق ٍكوى كرلاً أخًاء الحوار االجتهاؼً ،خن ٍكوى قاؿٌاً ٍكغل لٌها بػد لً القؾٌة؟.

ز -بدت ورحلة الوساكة وكأٌها ورحلة ال لسوم لها إال لتقوٍل لرتات الحوار االجتهاؼً :لالوسٌف لٌس لدٍه أي

وؤهل
رربات لً أي وجال وي وجاالت الزناع كبقاً للهادة  ،2:1حٌج أى كل الرشوـ تًغب ؼلى كوٌه حاػال ؼلً
ٍ

ؼال -تهت إؿالة كلهة وًاسب بػد ؼال لً وسوزة اللجًة الهضرتكة ، -وحسي السري والسلوك ،وٍجتاز ودة
ٍ
تدرٍب أولٌة لً وركس الوساكة ،لهل ٍػين هرا أى ٍأتً طذع ال ٍػلن طٌِا ؼي قؾاٍا الزناع ،ولٌس لدٍه رربة

سابقة لٌه وٌكتكً بتلقٌه تدرٍبا أولٌا لٌغبح وسٌقا؟ كها أى م  2:4قد أجازت تؿٌري الوسٌف رالل ٍ 24وم وي
بدء الوساكة ،وإذا رلؽ القرف اآلرر التؿٌري ٍقوم وركس الوساكة بالكغل لً القلب ،هل ٍػين ذلك لرؼ
وسٌف ؼلى كرف ال ٍرـب لٌه؟ وكٌق لًا أى ٌتغور قبول هرا القرف لهقرتحات الوسٌف لحل الزناع؟.
هـ -ؼدم الوؿوح لً االٌتقال وي ورحلة ألررى :لً الهادة ٍ 2:5تقدم الوسٌف بهقرتحه لحل الزناع ،لإذا قبلها
القرلاى تسجل وٍوقػاى ؼلٌها ،وإذا لن ٍقبالها أو بػؾها ٍػرؼ ؼلٌهها الوسٌف اللجوء إلى التحكٌن ،لإذا والقا
أحٌل الزناع للتحكٌن ،السؤال هًا هو واذا لو لن ٍقبل أحد القرلسي إحالة الزناع للتحكٌن؟ وهو وا لن ٍجب ؼلٌه
القاٌوى .أي أٌه وي الههكي أى ٍرلؽ ػاحب الػهل تحوٍل األور للتحكٌن ،وال ٍستقٌغ الػهال لػل ٌش ،حيت
سالحهن الوحٌد وهو اإلرضاب وهًوؼسي وي استذداوه كالها أى وراحل التكاوؼ لن تًته .لً الهادة ٍ" 2:8وقغ

كرلا الزناع وضاركة التحكٌن اليت تحوي ووؿوع الزناع والرشوـ واإلجراءات اليت ٍجري ؼلٌها التحكٌنٍ "..تكرر
هًا ٌكس األور إذ لن ٍوؿح القاٌوى واذا سٌحدث إذا رلؽ أحد القرلسي التوقٌغ.

تاسػاً ; اإلرضاب
جاء تػرٍق اإلرضاب السلهً لً الهادة  " 2اتكاق جهٌغ الػهال أو لرٍق وًهن ؼلً التوقق ؼي أزاء أؼهالهن

بهقر الػهل للهقالبة بها ٍروٌه وحققاً لهقالبهن الههًٌة ،بػد تػرر التسوٍة الوزٍة ،لً حدوز الؾوابف
واإلجراءات الهقررة قاٌوٌاً".

وأتت الهادة  312لتضرتـ وهارسة حق اإلرضاب للػهال بػد استًكاذ كرق التسوٍة الوزٍة للهًازؼات الهًغوظ
ؼلٌها لً القاٌوى ،واليت رأًٍا لٌها سبق أى هره القرق لً أحسي األحوال سوف تستؿرق أكرث وي سبػة طهور
إذا تػًت ػاحب الػهل ورلؽ الهكاوؿة أو الوػول لحل ،وغ تحهٌل الػهال بهغارٍق وركس الوساكة والتحكٌن،

باإلؿالة لها ٍوجد وي ٌقاـ وؿحًاها سابقاً ٍهكي ألػحاب األؼهال االرتكاى ؼلٌها لتػقٌل الهكاوؿات ،وحرواى

الػهال وي وهارسة حقهن لإلرضاب كبقاً للقاٌوى .ولً وسوزة اللجًة الهضرتكة تهت إؿالة م  600تًع ؼلً "

وغ ؼدم اإلرالل بقاٌوى الػقوبات وقاٌوى الذدوة الهدٌٌة ،للػهال الحق لى اإلرضاب السلهى ولقاً ألحكام هرا

القاٌوى" .قاٌوى الػقوبات رقن  69لسًة  ،2:48أرر تػدٍل له  6أبرٍل ؼام  ،6021والري ٌغت م 266وًه ؼلً
تجرٍن اإلرضاب بالًسبة للػاولسي بالحكووة ووػاقبة وي ٍهارسه بالحبس والؿراوة ،ووسػت الهازتسي 224 ،226

وي زاّرة الهجرم استذداوهن لحق اإلرضاب وي الػهال رارج الػاولسي بالحكووة.

كها ٌغت الهازة ؼلى أى حق اإلرضاب للػهال للهقالبة بها ٍروٌه وحققاً لهغالحهن الههًٌة ،لهل وػىن هرا أى

الًقابات لٌس وي حقها الدؼوة لإلرضاب اؼرتاؿاً ؼلى قاٌوى ٍسي ؿد وغالحها ،أو للهقالبة بوؿغ حد أزًٌ ؼازل
لألجور ،أو حىت تؾاوًاً وغ ؼهال آررٍي ٍتن التػسق بهن و بحقوقهن؟

ووؿػت م 313رشكاً آرر قبل اإلرضاب ؼي الػهل ،وهو أى ٍذقر الػهال ػاحب الػهل والجهة اإلزارٍة باإلرضاب قبل
التارٍد الهحدز لإلرضاب بػرشة أٍام ،وأسبابه وتارٍد بداٍته وٌهاٍته .وٌرى هًا أى لً تحدٍد تارٍد ٌهاٍة اإلرضاب

تػسكا؛ حٌج أى الػهال ٍرضبوى للؾؿف وي أجل تحقٌق وقالب لهن ،لكٌق ٍهكي تحدٍد ٌهاٍة اإلرضاب قبل بدّه؟
وكٌق ٍهكي وػرلة ودى وتوقٌت استجابة ػاحب الػهل لهره الهقالب وي ؼدوه؟
كها حظرت الهادة  315اإلرضاب لً الهًضآت االسرتاتٌجٌة أو الحٌوٍة اليت ٍرتتب ؼلى توقق الػهل بها اإلرالل

باألوي القووً ،أو الذدوات األساسٌة اليت تقدم للهواكًسي ،وأؼقت الحق لرٌّس وجلس الوزراء بإػدار قرار بتحدٍد
هره الهًضأت ،وهً ٌكس الهازة لً قاٌوى الػهل الحالً ،وأؿٌكت إلٌها ؼبارة "وٍحظر الدؼوة لإلرضاب أو إؼالٌه

ٍػرف الهرشوع الظروف االستحًاٌّة ،لهل تػترب حالة القوارَ اليت ٌػٌضها وًر
لً الظروف االستحًاٌّة" .ولن ّ

سًوات كوٍلة -لٌها ؼدا لرتات قغرية -ؿهي الظروف االستحًاٌّة؟

وبالًسبة لحظر اإلرضاب لً الهًضآت االسرتاتٌجٌة والحٌوٍة الهوجوز لً القاٌوى الحالً ،لقد ػدر قرار رٌّس
وجلس الوزراء رقن  2296لسًة  ،3114لٌضهل الهًضآت الهحظور اإلرضاب أو الدؼوة إلٌه لٌها وطهلت :وًضآت
اإلٌتاج القووً واإلٌتاج الحربً ،الهستضكٌات والغٌدلٌات والرماكس القبٌة ،الهذابس ،وساّل الًقل الجهاؼً بكل
أٌواؼها والهقارات والهواٌُ ،ووساّل ٌقل البؾاّغ ،الدلاع الهدًٌ ،الهٌاه والكهرباء والؿاز والُشف الغحً،
االتغاالت ،و الهؤسسات التػلٌهٌة .ولً وسوزة اللجًة الهضرتكة تن إؿالة حظر جدٍد لً ٌكس الهازة ٌغه "
كها ٍحظر اإلرضاب الكلً بالهًضآت ذات القبٌػة الذاػة اليت ٍرتتب ؼلً توقق الػهل بها حدوث أرضار جسٌهة ال
ٍهكي تداركها ،وٍغدر بتحدٍد تلك الهًضآت قرار وي الوزٍر الهذتع".
حظرت الهازة  222ؼلً أػحاب األؼهال أخًاء وراحل وإجراءات تسوٍة وًازؼات الػهل الجهاؼٌة اتذاذ إجراءات أو
إػدار قرارات تتػلق بالهوؿوؼات وحل التكاوؼ ،خن لتحت لهن الباب ورة أررى بػبارة "إال لً حالة الرضورة
واالستػجال" ،وقد اطرتكت وسوزة اللجًة الهضرتكة لقف إقرار الوزٍر الهذتع لحالة الرضورةٌ .كس الهازة حظرت
ؼلى الػهال لً ٌكس الكرتات اإلرضاب ،ولن تكتح لهن الباب كها لػلت وغ أػحاب األؼهال .األكرث ـرابة أى الػهال

وأػحاب األؼهال ٍػاقبوى لهذالكتهن لهره الهازة كبقاً للهادة  372لى باب الػقوبات بؿراوة بسي ألق جًٌه
وؼرشة آالف جًٌه ،ولن تػدز الػقوبة ؿد ػاحب الػهل بتػدز الػهال الرٍي اؼتدي ؼلً حقوقهن وذلك بالهذالكة
لها اؼتازت ؼلٌه الهسوزة وحل بقٌة الػقوبات .ولكي الػهال ٍػاقبوى ورة أررى بػقاب أطد باإلؿالة لهرا الػقاب،

لهن إذا أرضبوا زوى أى ٍراؼوا وا ورز لً الهواز وي ٍ 602-602ػاقبوى بالكغل وي الػهل ،حٌج اؼتربته الهادة
 232وي األرقاء الجسٌهة اليت تستوجب الكغل وي الػهل.

ؼارشاً ; اإلـالق
أ تً اإلـالق واإلرضاب ؼي الػهل لً ٌكس الكغل الذاوس وي الكتاب الحالج ،وٍأتً اإلـالق ورشوكه لً الهواز
وي  317وحيت .321
أرقر وا لً أور االـالق أى قرار اللجًة " التابػة للقوى الػاولة" اليت تبت لً أوره ـري ولسم ألحد؛ لكً قواٌسي
ٍأت ذكر لقرار هره اللجًة
االستحهار والقواٌسي األررى اليت تًظن ؼالقة الدولة بالهستحرمٍي وي ترارٌع وـريه ،لن ِ
اليت تًظر لً أور كلب اإلـالق الهقدم وي أػحاب األؼهال ؼًد التقدم بقلب اإلـالق للهٌِة الػاوة لالستحهار

وـريها وي الجهات ،لهو لٌس ؿهي األوراق الهقلوبة للتقدم إلـالق الهًضأة وي قبل ػاحبها .ولن تركر هره
القواٌسي ولو لً وازة واحدة واذا سٌحدث للػهال سواء كاى إـالق الهًضأة أو تغكٌتها ٌاتجا ؼي وذالكة
الهستحرم للقواٌسي الهًظهة ،أو بقلب وي ػاحب الهًضأة.
وبالتالً لال ـرابة لً أى ٌجد أػحاب األؼهال ٍتذروى قراراتهن باإلـالق زوى التوجه بقلباتهن لهره اللجًة
الهضكلة بوزارة القوي الػاولة ،لها زام ذلك لي ٍؾريهن لً ٌش ،وال أحد سوف ٍحاسبهن ؼلٌه ،لها الري
ٍجػلهن ٍقدووى ؼلٌه؟
جاء حق أػحاب األؼهال لً اإلـالق الكلً أو الجسًّ للهًضآت لً الهادة  .317تضكل لجًة لتلقً كلبات اإلـالق

وي قبل رٌّس وجلس الوزراء كبقاً للهادة  ،318وفً ٌفس الهادة ٍحق لغاحب الػهل التقدم بقلب اإلـالق

ٍركر لً القلب أسبابه ،ولِات الػهال الرٍي سٌتن االستؿًاء ؼًهن وؼدزهن ،خن لً م 606ؼاز لٌتحدث ؼي أٌه إى
لن تتؾهي االتكاقٌة الجهاؼٌة الهػاٍري الهوؿوؼٌة الرتٌار الػهال الرٍي سٌتن االستؿًاء ؼًهن ،لػلى ػاحب
الػهل أى ٍتضاور وغ الهًظهة الًقابٌة الهػًٌة لً هرا الضأى ،وال ٌػرف لهاذا لن تؾغ الهازة ؿهي كلب ػاحب

الهًضأة هره الهػاٍري؟.

والؿرٍب لً األور أى الهادة  318لن تركر ؿهي ٌتاّج بحج القلب باإلـالق وي قبل اللجًة الهذتغة حالة الرلؽ،
بل ذكرت لقف الهوالقة ،كها لو أٌهن ٍقولوى ألػحاب االؼهال أًٌا سًوالق ؼلً كلبات اإلـالق اليت ستقدم إلًٌا.

كها أٌه لً حالة ؼدم رز اللجًة لً رالل لرتة الـ ٍ 64وواً الهقررة لها للرز ؼلً القلب لإى ؼدم الرز ٍػترب بهحابة
ووالقة ؼلى اإلـالق.
حظرت الهادة  321ؼلً أػحاب األؼهال اإلـالق أخًاء التسوٍة الوزٍة ،وكرلك أخًاء إرضاب الػهال ،ولكًها لى
ٌكس الوقت لرؿت ؼقوبة هسٍلة ؼلى تجاوز هرا الحظر؛ حٌج ٌغت الهادة  373وي وواز الػقوبات ؼلى أى
الػقوبة ال تقل ؼي ألق جًٌه وال تسٍد ؼي ألكسي جًٌه وتتػدز الػقوبة بتػدز الػهال الرٍي وقػت ؿدهن الجرٍهة،
لى الوقت الرى ٌجد لٌه أى جساء الػهال الهقابل لً وحل هره الحالة -اإلرضاب أخًاء وراحل التسوٍة الوزٍة -هو

الكغل وي الػهل.

بدال وي استذدام حق
وأؼقت الهادة  322ػاحب الػهل الحق لً تػدٍل رشوـ الػهل وتذكٌؽ أجور الػهال
ً
اإلـالق ،و ؼلً الػاول الري ال ًٍاسبه هرا التؿٌري أى ًٍهً ؼقد الػهل ،وتػترب الهازة أى هرا اإلٌهاء هو إٌهاء

وربر سواء وي قبل ػاحب الػهل أو الػاول ،وهو وا ٍػكً ػاحب الػهل وي حقوق الػاول.

حادي ؼرش;

استبػاز ؼهال الذدوة الهزنلٌة وي تقبٌق القاٌوى

تتجاهل وسوزة القاٌوى قاؼدة الهساواة لى الحقوق وٍستحىن لى الهازة  6ؼهال الذدوة الهزنلٌة ووي لى
حكههن وي تقبٌق القاٌوى ،وإذا ؼلهًا أى الؿالبٌة الساحقة وي ؼهال الذدوة الهزنلٌة وي الًساء ،لإى ترك هرا
الققاع زوى حهاٍة قاٌوٌٌة تًظن ؼالقات الػهل لٌه ٍجػل وًهي لقهة ساّؿة للهستؿلسي .كها أى هرا االستحًاء
ٍهحل ررقا للدستور لى ٌغوػه الػدٍدة الهتػلقة بالهساواة ،كها أٌه ٍُهحل اٌتهاكا لاؿحا التكاقٌة وًظهة الػهل

الدولٌة بضأى الػهل لً الهزنل رقن  222لسًة  ، 2662وتوػٌة وًظهة الػهل الدولٌة بضأى الػهل لً الهزنل رقن

 216لسًة  ،2662واليت ٌغت لً الهازة  6وًها ؼلى الهساواة بسي ؼهال الذدوة الهزنلٌة ،والػهال اآلررٍي بأجر لً
كل الحقوق ،بًٌها األجر ورشوـ السالوة والغحة الههًٌة وحق التًظٌن والتأوًٌات ،وحهاٍة األوووة والتدرٍب
وـريها ،وٌغت الهازة  4ؼلى أى تقبق سٌاسة الدولة بضأٌهن وي رالل القواٌسي أو اتكاقٌات الػهل ،أو أحكام
التحكٌن.
ولها كاٌت كل تلك الرشوـ ووجوزة لً قاٌوى الػهل ،وال ٍوجد قاٌوى حىت اآلى ٍحهً هره الحقوق ،وال توجد
اتكاقٌات وال أحكام تحكٌن بهرا الضأى ،لرا لإًٌا ٌقرتح تػدٍل الهازة بحٌج ٍرسي القاٌوى ؼلى ؼهال الذدوة الهزنلٌة.
ووي ٌاحٌة أررى وؼلً الرـن وي استبػاز ؼهال الذدوة الهزنلٌه الهُشٍسي وي الحهاٍة القاٌوٌٌة إال إٌه لى م 22

ٍرتاجغ ؼي ذلك بالًسبة للػهال األجاٌب ،لٌدرل ؼهال الذدوة الهزنلٌة ؿهي وي ًٍقبق ؼلٌهن أحكام الكغل الذاظ

بالػهال األجاٌب .أال ٍػد هرا تهٌزياً لػهال الذدوة الهزنلٌة األجاٌب ؼي ٌظراّهن وي ؼهال الذدوة الهزنلٌة وي

الهُشٍسي؟

الحاًٌ ؼرش;

الػهالة ـري الهًتظهة

طبقا للتقرٍر التحلٌلً للقوي الػاولة فً الربغ األول وي ٍ 3129ػهل بػقد قاٌوًٌ لقف  %62.6وي إجهالً
الػاولسي بأجر لً وُش ٍ .ػهل لً الققاع الذاظ  %22وي إجهالً الهضتؿلسي ،ؿهًهن  %22.2زارل الهًضآت ،و
 %66.2رارج الهًضآت.

وؼلى الرـن وي ذلك لن ٍرز ذكر للػهالة ـري الهًتظهة سوى لً وازتسي لقف وهها الهادة  ،42الهادة .43
والؿرٍب لً األور أٌه بػد أى ذكرت الهسوزة لً م  41أى الهجلس األؼلى لتذقٌف وتضؿٌل القوى الػاولة هو
الهسِول ؼي رسن سٌاسات التضؿٌل ووؿغ الًظن والقواؼد الالزوة له ،أتت الهادة  42تستحين الػهالة ـري
الهًتظهة وتؾػها وبارشة تحت وػاٍة الوزارة؛ لقد جاء لٌها "تتولى الوزارة الهذتغة رسن سٌاسة ووتابػة
تضؿٌل الػهالة ـري الهًتظهة ،وؼلى األرع ؼهال السراؼة الهوسهٌسي وؼهال الهقاوالت وؼهال البحر وؼهال
الهًاجن الهحاجر".
وتًع الهادة  43ؼلى تقًسي وؿغ أووال الػهالة ـري الهًتظهة الىت توؿغ لى ػًدوق ٍرأسه وزٍر القوى
الػاولةٍ ،كوى للغًدوق حساب راظ لً حساب الهوحد للذساٌة الػاوة كها ذكرت الهازة ،وٍؤول الكاّؽ السًوي

وًها إلى الذساٌة الػاوة .تن التػدٍل لً وسوزة اللجًة الهضرتكة ٍرحل الكاّؽ  .وٍبدو أى رس استحًاء الػهالة ـري
الهًتظهة وي والٍة الهجلس األؼلى لتذقٌف وتضؿٌل القوى الػاولة ؼلً طِوٌها ،وقُشها ؼلى الوزارة وحدها
لً الهازة الهركورة هو الغًدوق الري ال ٍػرف أحد وي الػهالة ـري الهًتظهة كٌق ٍُدار ،وكٌق ُتًكق أوواله ،بل
وٍضككوى لً وزارة القوي الػاولة؛

لقد كالب وحهد ؼبد القازر األوسي الػام لًقابة الػهالة ـري الهًتظهة بتضكٌل لجًة رقابٌة لرماجػة القواؼد

الهالٌة الذاػة بأووال الػهالة ـري الهًتظهة ذاكراً " ألى تلك الوحدات ال تواجد لها بسي الػاولسي لً الضارع ،وتحغل

أووال «جباٍة» وي الهقاولسي بسؼن تقدٍهها لرؼاٍة اجتهاؼٌة وػحٌة ،لكي ال أحد ٍستكٌد وي تلك األووال سوى
كبار الهوظكسي بوزارة القوى الػاولة وودٍرٍاتها".
وكاى وي الههكي أى ٍتن حل وضكلة التأوسي ؼلى الػهالة ـري الهًتظهة وي أووال هرا الغًدوق ،ؼرب زلغ حغة
أػحاب األؼهال للػهالة ـري الهًتظهة وًه –وهً كرٍقة طكالة وواؿحة للهحاسبة -وٍلزتم الػاول ـري الهًتظن
بدلغ حغته لقف وي راللها.
ُتحهـل الهسوزة الحرلٌسي لى الهازة  64وًها ،وأـلبهن وي الػهالة ـري الهًتظهة ،بأؼباء تررٌع وساولة
كها
ِ
الحرلة ،والؿرٍب لً األور أٌه أؿاف للضهازة طهازة أررى لقٌاس وستوى الههارة ،وكل وًهها لها رسوم
وقررة ال تتجاوز الهاّة جًٌه .وربها ال ٍحتاج الحرلٌوى لهره الضهازة أخًاء وساولة ؼهلهن ،للي ٍقلب أحد وي
السباك أو الًجار أو وغكق الضػر أى ٍرٍه هره الضهازة قبل أى ٍؤزي له ؼهل ،ولكي السجل الهدًٌ أػبح ٍضرتـ
هره الضهازة لكً ٍحبت له الههًة لً بقاقة الرقن القووً .وال ٍكتكً السجل الهدًٌ ؼًد التجدٍد بأٌها كاٌت

وحبتة سابقاً  ،بل لً كل تجدٍد للبقاقة ؼلٌه الرمور بًكس اإلجراء ،وزلغ ٌكس الرسوم.

خالج ؼرش; ذوي اإلؼاقة
اكتكت كل الهسوزات اليت كرحت حىت اآلى بها لٌها الهسوزة اليت بسي أٍدًٍا بحالخة وواز ؼي ذوي اإلؼاقة هى

الهواز  ،48 ،46 ،44وهً اليت لن تتؿري ؼي القاٌوى الهقبق حالٌاً قاٌوى  26لسًة  .6002واقتُشت لٌها ؼلً أى
ٍقٌد ذوي اإلؼاقة أٌكسهن لً وكاتب الػهل ،خن الحغول ؼلى طهازات قٌاس الههارة لهي سٌهتهي وًهن
حرلة ،وإلسام الهًضآت بسجالت لتسجٌل الػاولسي لدٍهن وي ذوي اإلؼاقة ،و بأى الهًضآت تذقر ودٍرٍات القوي

الػاولة بػدز وي ٍػهلوى لدٍها وي ذوي اإلؼاقة ووهًهن وأجورهن .والهالحظ أى الػقوبات ؼلى هره الهواز
الوارزة لً الهازة  642ؼقوبات ترتاوح بسي  600و الق جًٌه ،وهً ؼقوبات بالقبغ ؿػٌكة وـري رازؼة .
لً حال تسجٌل ذوي اإلؼاقة أٌكسهن لً وكاتب الػهل تركت م 22الحرٍة لغاحب الػهل بأى ٍستولً ٌسبته وي

ذوي اإلؼاقة كها ٍضاء ،وأجازت له استكهال ٌسبته وي وكاتب الػهل ،وهو األور الري ٍرضب وسألة التسجٌل ذاتها
لً وقتل.
تراع الهسوزة الدستور ،والري جاء لً الهادة  92وًه الزتام الدولة بحقوق ذوي اإلؼاقة والىت وي بًٌها
ولن
ِ
تولري لرظ ؼهل لهن ،وتهٌِة الرمالق الػاوة والبٌِة الهحٌقة بهن وزوجهن وغ ـريهن وي الهواكًسي.

تراع االتكاقٌات الدولٌة اليت وقػت ؼلٌها وُش بضأى حهاٍة حقوق ذوي اإلؼاقة وؼلى رأسها اتكاقٌة حقوق
كها لن ِ
األطذاظ ذوي اإلؼاقة لألون الهتحدة واليت جاء لً الهازة  62وًها والهػًوٌة بالػهل والػهالة "تػرتف الدول

األكراف بحق األطذاظ ذوي اإلؼاقة لً الػهل ،ؼلى قدم الهساواة وغ اآلررٍي؛ وٍضهل هرا الحق إتاحة الكرػة
لهن لكسب الرزق لً ؼهل ٍذتاروٌه أو ٍقبلوٌه بحرٍة لً سوق ؼهل وبٌِة ؼهل وًكتحتسي أوام األطذاظ ذوي
اإلؼاقة و طاولتسي لهن وٍسهل اٌذراكهن لٌهها .وتحهً الدول األكراف إؼهال الحق لً الػهل وتػسزه ،بها لً
ذلك حق أولِك الرٍي تغٌبهن اإلؼاقة رالل ؼهلهن"... ،

كهـا أى اتكاقٌة  246لػام  2612بضأى التأهٌل الهـهين والػهــالة " الهػوقــوى "ٌ ،غت لً وـازة  6وًها ؼلً أى
ٍتساوى لً الكرظ والهػاولة ذوو اإلؼاقـــة وـريهن وي الػهــال ،كها ٌغت الهـــازة  2ؼلً إستضــارة وًظهات
أػحاب األؼهال والػهال لً تقبٌق السٌاسات اليت ٌغت ؼلٌها االتكاقٌة ،وكرلك استضارة الهًظهات اليت ٍكوٌها
ذوو اإلؼاقة أو اليت تػهل وي أجلهن.
ولكًا لن ٌجد لكل ذلك أخرا لً القاٌوى ،ال االتاحة وال التهكسي وال الدوج .حىت أًٌا لن ٌجد لى ورشوع القاٌوى أي
تهحٌل للهػاقسي لً الهجالس واللجاى الػلٌا والغًازٍق الكحرية لً القاٌوى ،كها لن ٌجد لً الهواز الذاػة
برشوـ الهًضآت وا ٍُلسم هره الهًضآت بكوز اإلتاحة الهًديس الذاظ بروي اإلؼاقة ،ولن ٌجد أي وازة ُتلسم
الهًضآت بأى ٍجدوا لروي اإلؼاقة أؼهاال تًاسبهن وٍقبلوٌها و تًاسب وؤهالتهن ،حىت ٍتحققوا لً الػهل ،وحىت
ٍتحول أور تضؿٌل الهػاقسي ألور واقغ؛ ال أى توظق الرشكات ؼلى الورق ؼدزا وي ذوي اإلؼاقة لقف الستٌكاء

الًسبة الهِوٍة الذاػة بهن -رغوػاً بػد ػدور قاٌوى ذوي اإلؼاقة والري توجد به ـراوات وؾاؼكة ؼها ورز لً
الهسوزة -وتػقٌهن أجورا وتدٌٌة جداً وتحروهن وي حق الػهل ،لٌبقوى لً بٌوتهن لزتزاز ؼسلتهن ،وال

ٍتحققوى لً الػهل ،كها ٍسزازوى لقراً ٌتٌجة األجور الهسٍلة اليت ٍتقاؿوٌها .كل هرا ٍػترب تهٌزيا ؿدهن ؼلى
جهٌغ الهستوٍات ،وؼلى الرـن وي ذلك ال ُتتذر أي إجراءات ؿد هره الهًضآت ألى وسألة تػًٌٌهن بهرا الضكل تتن
تحت إرشاف وكاتب الػهل ،واليت ٍرى ووظكوها لً ظل تجرب أػحاب األؼهال أى ذلك ألؾل وي ال يشء..

رابغ ؼرش; تضؿٌل الًساء
اتكاقٌة القؾاء ؼلى جهٌغ أطكال التهٌزي ؿد الرمأة لألون الهتحدة والغازرة سًة  ،2626واليت وقػت ؼلٌها وُش
لً ؼام ٌ ،2610غت الهازة  6وًها "ؼلى الدول األؼؾاء اتذاذ الهًاسب وي التدابري الترشٍػٌة وـريها ،بها لً ذلك
وا ٍقتؾٌه األور وي جساءات لحظر كل تهٌزي ؿد الرمأة" .وٌغت الهازة  4أى " تتذر الدول األكراف جهٌغ التدابري
الهًاسبة لتحقٌق وا ٍلً :أ -تػدٍل األٌهاـ االجتهاؼٌة والحقالٌة لسلوك الرجل والرمأة ،بهدف تحقٌق القؾاء ؼلى
التحزيات والػازات الػرلٌة وكل الههارسات األررى القاّهة ؼلى لكرة وػًٌة أو تكوق أحد الجًسسي ،أو ؼلى أزوار

ٌهقٌة للرجل والرمأة" .ولً الهازة  22وؿػت تدابري لهًغ التهٌزي ؿد الرمأة بسبب السواج أو األوووة ،وًها حظر

الكغل وي الذدوة بسببهها وغ لرؼ جساءات ؼلى الهذالكسي ،وتولري وا ٍلسم وي ردوات اجتهاؼٌة لهساٌدة
الوالدٍي وي التهكسي وي الجهغ بسي االلزتاوات األرسٍة ،والزتاوات الػهل والهضاركة لً الحٌاة الػاوة.
وكل الهواز الذاػة بتضؿٌل الًساء وي الهادة  5:وحيت الهادة  ، 67تقابلها وازة ؼقوبة واحدة لهذالكتها هً
الهادة ، 366ولً حال الهذالكة تكوى الؿراوة وا بسي  600جًٌه و 2000جًٌه بها لٌها لغل الػاولة أخًاء إجازة
الوؿغ الهادة  ،62أو إٌهاء ؼقد ؼهلها بسبب زواج الػاولة أو حهلها أو وؿػها الهادة .65
كها تكرس الهسوزة بػكس االتكاقٌات السابق ذكرها لحقالة تحهٌل الرمأة بكل األؼباء األرسٍة بها لٌها أى تأرر
ككلها وػها للحؾاٌة ،حٌج ٌغت الهادة  67ؼلى اآلتً" :ؼلى ػاحب الػهل الري ٍستذدم واّة ؼاولة لأكرث لً
وكاى واحد أى ًٍٍُش زار حؾاٌة ،أو ٍػهد إلى زار للحؾاٌة لرؼاٍة أككال الػاوالت ."....هرا باإلؿالة إلً أى هرا الًع
ٍتٌح ألػحاب األؼهال ؼدم تًكٌر الهازة ،حٌج وي السهل أى ًٍقع ؼدز الػاوالت ؼي ذلك الػدز ،لرا ٌرى أٌه وي

الههن تػدٍل الهازة بحٌج تًع ؼلى أى تلزتم الهًضآت اليت ٍػهل بها  200ؼاول "بُشف الًظر ؼي كوٌهن ذكورا
أو اٌاخا" بإٌضاء حؾاٌة لرؼاٍة أككالهن.
ولن ٍستقغ القاٌوى وواجهة جرٍهة التحرش الجًىس بل تجاهل وجوزها ،رـن اٌتضارها وًر لرتة لٌست قغرية،

وٍأتً الهرشوع الحالً لٌتجاهل األور رـن الؾجة الضدٍدة الهحارة حوله ،وال ٍػد وروزه لً قاٌوى الػقوبات كالٌا،
حٌج أى ووظكى القوى الػاولة ال ٍلجأوى لً الػازة لهرا القاٌوى لتقبٌقه لٌها ٍذع التحرش .ولهرا لإًٌا ٌرى
رضورة إؿالة تػرٍق للتحرش لً الهسوزة ،و إؿالة وازة جدٍدة لهواجهة التحرش لً وواقغ الػهل ،سواء
وي ػاحب الػهل ٌكسه أو وي أحد وًدوبٌه لً ووقغ الػهل أو وي أي ؼاول ،وٍجب وؿغ ؼقوبة رازؼة لهي
ٍهارسه ال تقل ؼها جاء لً قاٌوى الػقوبات .وبػد أى كاٌت وسوزة الحكووة تكرس للتهٌزي ؿد الرمأة الػاولة
لً الققاع الذاظ بحٌج تكوى إجازة الوؿغ لها خالخة أطهر لقف ،أتت وسوزة اللجًة الهضرتكة لتساوٍها بالرمأة

لً الققاع الحكووً لأػبحت أربػة أطهرٌ ،تهين اى ٍأرروا بها ؼًد إػدار القاٌوى.

خاوس ؼرش; ؼهالة األككال
ٌغت م  43وي اتكاقٌة حقوق القكل لألون الهتحدة " 2660تػرتف الدول األكراف بحق القكل لً حهاٍته وي
االستؿالل االقتغازي ووي أزاء أي ؼهل ٍرجح أى ٍكوى رقريا أو أى ٍهحل إؼاقة لتػلٌن القكل ،أو أى ٍكوى ؿارا
بغحة القكل أو بًهوه البدًٌ ،أو الػقلً ،أو الروحً ،أو الهػًوي ،أو االجتهاؼً.
 .6تتذر الدول األكراف التدابري الترشٍػٌة واإلزارٍة واالجتهاؼٌة والرتبوٍة اليت تككل تًكٌر هره الهازة .ولهرا
الؿرؼ ،ووغ وراؼاة أحكام الغكوك الدولٌة األررى ذات الغلة ،تقوم الدول األكراف بوجه راظ بها ٍلً:
(أ) تحدٍد ؼرم أزٌى أو أؼهار زٌٌا لاللتحاق بالػهل،

(ب) وؿغ ٌظام وًاسب لساؼات الػهل وظروله،
(ج) لرؼ ؼقوبات أو جساءات أررى وًاسبة لؾهاى بؿٌة إٌكاذ هره الهازة بكػالٌة.
كها ٌغت الهادة  37ؼلً أى" تػرتف الدول األكراف لكل ككل بالحق لً االٌتكاع وي الؾهاى االجتهاؼً ،بها لً
ذلك التأوسي االجتهاؼً ،وتتذر التدابري الالزوة لتحقٌق اإلؼهال الكاول لهرا الحق ولقا لقاٌوٌها الوكين".

ووغ كل هره الحقوق الههًوحة للقكل لى االتكاقٌات الدولٌة ولى وقدوتها تحدٍد حد أزٌى لػرم القكل لى
زروله لسوق الػهل ،لن تستقغ الهسوزة لً ووازها االتكاق ؼلى هرا الحد ،لػلى الرـن وي الًع لً الهادة

 68ؼلى أى القكل هو كل وي لن ٍبلؾ  21سًة ،إال أًٌا ٌجد لً الهازة التالٌة وبارشة وا ٍكٌد حظر تضؿٌل األككال

قبل بلوـهن سي الذاوسة ؼرشة ،خن السهاح بتضؿٌلهن تحت وسهى تدرٍب وىت بلؾ ؼرمهن  22سًة ،خن الحدٍج
ؼي إلسام وي ٍستذدم أككاال زوى السازسة ؼرشة بهًحه بقاقة ٍحبت لٌها أٌه ٍتدرب أو ٍػهل.
ورـن السهاح بتضؿٌل األككال ،إال أٌه ال ٍتن التأوسي ؼلٌهن قبل الحاوًة ؼرشة كبقاً للهازة  2وي قاٌوى التأوسي
االجتهاؼً  26لسًة  ،2624وال تحسب سًوات ؼهلهن قبل بلوؽ الحاوًة ؼرشة ؿهي ودة ردوتهن لدي ػاحب
الػهل أو لً التأوًٌات االجتهاؼٌة ،هرا لً الوقت الري تحسب الهدة اليت ٍقؾٌها وي هن لً وحل ؼرمهن لً
الهدارس ووراكس تدرٍب القوات الهسلحة قبل الحاوًة ؼرشة لً ودة ردوتهن وتحسب لً تسوٍة الهػاش أو
الهكالأة كبقا للهازة  6ق  60لسًة  2624بضأى التأوًٌات والهػاطات للقوات الهسلحة ،وهو وا ٍػترب تهٌزيا ؿد

األككال الرٍي ٍػهلوى لً أؼهال ودٌٌة.

وٍقابل الهواز الذاػة بتضؿٌل األككال وي الهازة  41وحىت الهازة  26وازة ؼقوبة واحدة ؼلى وي ٍذالكها وهً

الهازة 644لى باب الػقوبات ،والػقوبة ترتاوح بسي  600جًٌه و  2000جًٌه ،سواء ّ
طؿل ػاحب الػهل أككاال زوى
السي أو رالق رشوـ تضؿٌلهن ،سواء بتضؿٌلهن ساؼات ؼهل إؿالٌة ،أو قام بتضؿٌلهن لً أؼهال ترض بغحتهن
أو أرالقهن ،وهً ؼقوبة ؿػٌكة وـري رازؼة بالهقارٌة بالرضر الري ٍقغ ؼلى القكل.

سادس ؼرشة;

وػاقبة الػاول بسبب ورؿه
توجد وضكلة لً الهسوزة لً الهادة  - 215وهً ووجوزة لً قاٌوى الذدوة الهدٌٌة كوٌها وًقولة وي

قاٌوى التأوًٌات ،وبها اؼتداء ػارخ ؼلً حق الػاول الرمٍؽ ،إذ تًظن هره الهواز الكرتات السوًٌة للػاول الرمٍؽ -
ولٌس الهتهارؼ (أو ودؼً الرمؼ) وذلك بضهازة الجهة القبٌة الهذتغة -اليت ٍستحق لٌها أجره لً الحالخة
أطهر األولى وي ورؿه ،خن ٍبدأ الذغن وي هرا األجر لٌكوى أجره لً الستة أطهر التالٌة  %14وي أجره ،خن لً

الحالخة اليت تلٌها  %24وي أجره .لهل ٍظل الػاول -وهو ورٍؽ -بػد ؼام وي ورؿه ،إذا قرر األكباء إوكاٌٌة

طكاّه ،زوى آجر وهو لً أوس الحاجة إلٌه؟ ٍبدو األور كأى الهرشع لً كل قواٌسي الػهل وقاٌوى التأوًٌات ٍػاقب
كاوال بػد ذلك .لرا ٍجب تػدٍل قاٌوى التأوًٌات وكل قواٌسي الػهل لكً
الػاول باٌتقاظ أجره بداٍة ،خن حرواٌه وًه
ً
تحكظ للػاول الرمٍؽ حقه لً أجره الضاول كوال لرتة ورؿه كالها أٌه ـري وتهارؼ.

كها ٌصت الهادة ٍ"257حظر ؼلً ػاحب الػهل إٌهاء ؼقد ؼهل لرمؼ الػاول ،إال إذا استًكر إجازاته الرمؿٌة ،ووا
تبقى له وي وتجهد إجازاته السًوٍة الهستحقة له…" .وهو وا ٍكتح الباب لكغل الػاول ؼًد استًكاذ كل إجازاته؟

سابغ ؼرش;
تحول الوزارة إلى وزارة جباٍة بال ردوات
حرػت وزارة القوى الػاولة ،واليت وؿػت ورشوع القاٌوى ،ؼلى استرمار الغًازٍق اليت كاٌت ووجوزة لً قاٌوى
الػهل الحالً وتقًسي آررى لن تكي وقًًة لً قاٌوى الػهل لً السابق ،وكأى الهسوزة تذلق ػًازٍق للجباٍة

لقف ،إذ ال ٌرى لً الواقغ وي وراّها إال ٌكػاً
قلٌال ٍكاز ال ٍلحظ.
ً

ٌغت الهازة الحاٌٌة وي وواز اإلػدار ؼلى استرمار ػًدوق تهوٍل التدرٍب والتأهٌل الهًضأ ولقاً ألحكام قاٌوى

الػهل  26لسًة  6002وحتكظاً بالضذغٌة االؼتبارٍة الػاوة .كها ٍسترم ػًدوق الذدوات االجتهاؼٌة والغحٌة
والحقالٌة الهادة  .354لً وسوزة اللجًة الهضرتكة تن حرف الهازتسي  666 ،662الذاػتسي بغًدوق الذدوات

االجتهاؼٌة ،وتؤول اوواله لغًدوق التهوٍل والتدرٍب كبقاً للهازة الحاٌٌة وي ٌكس الهسوزة.
أٌضأ طبقاً للهادة  43وي الهسوزة ػًدوق لحهاٍة وتضؿٌل الػهالة ـري الهًتظهة.

وقد أتت الهسوزة بهغازر جدٍدة لتهوٍل وزارة القوى الػاولة ،لقد أٌضأت وركسا للوساكة والتحكٌن بالوزارة،

ٍغدر رٌّس وجلس الوزراء قراراً بتحدٍد الهٌكل اإلزاري والهالً وٌظام الػهل به ،والرسوم الهقررة ؼلى ردواته
بها ال ٍجاوز  40ألق جًٌه ،وحاالت اإلؼكاء وًها لً الهادة .298

وقًًت الهسودة فً م 51وكاالت التشغٌل الخاصة ،واليت ٍصدر الوزٍر الهختص قراراً بإجراءات الرتخٌص

لها ،ورسن وًح الرتخٌص وتجدٍده بها ال ٍسٍد ؼي  41ألف جًٌه وودته خالخة سًوات ،تن التػدٍل فً وسودة
اللجًة الهشرتكة بحٌج ٍبدأ ب  6111جًٌه وٍسٍد سًوٍاً  ،%21وودته أصبحت خهس سًوات .ؼلً أى ٍكوى
رأس وال الرشكة بها ال ٍقل ؼي  61ألف جًٌه للتشغٌل بالداخل ،و 361ألف جًٌه للتشغٌل فً الخارج.

وأتً الرترٌع للجهػٌات األهلٌة والكلٌات والهػاهد والهؤسسات والرشكات الهتذغغة للتدرٍب لً وجال

السالوة والغحة الههًٌة ،ؼلى أى ٍغدر الوزٍر الهذتع قراراً برشوـ وًح الرترٌع وإجراءاته وودته ،والرسن
الهقرر بها ال ٍسٍد ؼي  40ألق جًٌه ،وحاالت اإلؼكاء وًه م  ،626ولً م ٍ 622أتى الرترٌع لزماولة أؼهال الذربة

واالستضارات لً ٌكس الهجال ،وٍقوم كرلك الوزٍر بإػدار قرار وهاخل ؼلى أى ال تسٍد رسووه ؼي  4آالف جًٌه .هرا
ٌاهًٌا ؼي إخبات الههًة للحرلٌسي اليت سبق الحدٍج ؼًها.

خاوي ؼرش;
السالوة والغحة الههًٌة
حوى الكتاب الرابغ و الهسهى " السالوة والغحة الههًٌة وتأوسي بٌِة الػهل" ،ؼلً  26وازة وي الهازة 626
وحىت الهازة  ،662والهضكلة أى هره الهواز كلها ٍقابلها وازة واحدة للػقوبة ،لهل وي الهػقول أى ٍقابل جهٌغ
الهواز اليت ترسن حدوز البٌِة اآلوًة وازة واحدة لقف تهحل ؼقوبة الهذالق وهى الهازة  !626وقد جاءت الػقوبة
بؿراوة وا بسي ألكً جًٌه وؼرشٍي ألق جًٌه ،وؼلً رالف الػقوبات لً الهواز السابقة وي وسوزة القاٌوى واليت
تًظن رشوـ الػهل األررى بذالف السالوة والغحة الههًٌة،ال تتػدز الػقوبة بتػدز الػهال ،وذلك ؼلى الرـن وي

أى تػدز الػقوبة هًا وًققً ألٌه لً حال وجوز بٌِة ؼهل ـري آوًة لسوف تؤخر بكل تأكٌد ؼلى كل الػاولسي

بالهًضأة ،أو ؼلً ققاع وهن وًهن.
كها أٌه راللا للقاٌوى الحالً رقن  26لسًة  6002والري جػل ؼقوبة السجي وجوبٌة لً حال ترتب ؼلً الهذالكة

الولاة أو اإلػابة للػهال ،تقتح هره الهسوزة الباب لكً ٍذتار القايض وا بسي السجي أو الؿراوة أو كلٌهها ،وهو وا

قد ٍضجغ أػحاب األؼهال ؼلى ؼدم تًكٌر اطرتاكات السالوة والغحة الههًٌة كالها أى الػقوبة حىت لً حال
الولاة لي تكوى وقٌدة للحرٍة.
أوا الهازة  622لى باب الػقوبات وتقرر ٌغق ؼقوبات الهازة  ،622وهً راػة بالهذالكسي للهازتسي  662و661
الذاػتسي بتسهٌل وههة الهوظكسي القاّهسي ؼلى إٌكاذ القاٌوى واالستجابة لقلبات الحؾور.
وتػد وسوزة القاٌوى ـري واقػٌة لً الػدٍد وي الًقاـ لٌها ٍذع السالوة والغحة الههًٌة .لقد ٌغت الهازة
 662وي الهسوزة ؼلى أى ٍتن تضكٌل جهاز وتذغع للتكتٌص ؼلى الهًضآت ووراقبة تًكٌر أحكام السالوة
والغحة الههًٌة ،وتن الًع لً الهازة ؼلى أى تتولر لى أؼؾاء الجهاز الهؤهالت الػلهٌة والػهلٌة لً وجاالت
القب البرشي والبٌقري ،والغٌدلة والهًدسة والػلوم ،إال أى كل وي ٍتقدووى لضؿل هره الوظٌكة لً الػرشة

سًوات األررية ؼلى األقل لٌس وي بًٌهن كبٌب أو ػٌدلً أو وهًدس ،وذلك بسبب اٌػدام الحالس للػهل لً هرا
الهجال سواء الهازي أو الههين؛ لاألجور لً القوى الػاولة بضكل ؼام وًذكؾة ،كها أى وي ٍضتؿل بهره
الههًة لي ٍرتقً لً وهًته األػلٌة ،كها ٍػاٌى هرا الجهاز سواء لً القاٌوى الحالً أو لً وسوزة القاٌوى وي

ٌقع أجهسة القٌاس واالوكاٌٌات الالزوة ألزاء زوره.

وقد تغري كتاب السالوة والصحة الههًٌة تغريات لٌست بالكبرية وي حٌج الحجن أو ؼدد
الهواد ؼي القاٌوى الحالً ،ولكًها قد ٍكوى لها تأخري كبري ،وهً كها ٍلً;
أ -جاء لً الهادة  323وي الهسوزة تػرٍق الهًضآت الغًاؼٌة بوػكها "الهًضآت اليت تػهل بقغد إٌتاج ،أو
تحوٍل ،أو تضؿٌل الهواز الذام األولٌة" .وكاى قد ورز لً الجدول رقن  2الرملق بالقرار  226لسًة ٌ 22 ،6002ضاكا
ٍػتربهن القاٌوى لً حكن الهًضآت الغًاؼٌة واليت بها وذاكر تستدؼً وجوز لجاى للسالوة والغحة الههًٌة بها

ٍتبػها وي أجهسة ،لباإلؿالة للهًضأت اليت تقوم بالتغًٌغ أؿٌق  22ققاع جدٍدا تػترب بهحابة وًضآت ػًاؼٌة،
وحل الهًضآت الغحٌة وققاع التضٌٌد والبًاء ،وققاع الضحي والتكرٍؾ ،وققاع السراؼة والققاع السراؼً والبٌقري،
والتًقٌب ؼي البرتول ،والهًضآت اليت تػهل لً وجال القاقة الًووٍة….وبالقبغ بكل وي هره الهًضآت وذاكر
تستحق االهتهام وتهٌِة بٌِة ؼهل وًاسبة بها .وال ٌػرف هل وروز التػرٍق بهرا الضكل لً القاٌوى جاء بهره
الػهووٌة واالرتغار لٌققغ القرٍق ؼلى كل هره األٌضقة باؼتبارها أقرب للهًضآت اإلزارٍة ـري الذقرة أم واذا؟
ب -أسققت الهسوزة الحالٌة الهازة  602وي قاٌوى  26لسًة  ،6002والذاػة بتضكٌل لجاى لهًح الرتارٌع ؼلى
وستوى األحٌاء ،وال ٌػرف إى كاٌت قد سققت سهواً  ،أم ؼي قغد؟ .وإذا كاٌت قد ارتكت ؼي قغد لهل وػىن ذلك
أى ٍتن وركسة لجاى الرتارٌع ؼلى وستوى الهحالظات لقف ،وإلؿاؤها ؼلى وستوى األحٌاء أم واذا؟ وهل سٌتن
تؿٌري قواٌسي الهحلٌات تبػا لرلك؟

تاسغ ؼرش;

االٌحٌاز لغالح أػحاب األؼهال ؼلى حساب الػهال
وجدٌا لً وواز ورشوع القاٌوى ،والكحري وًها كاى ووجوزا لً قاٌوى الػهل الحالً ،وا ٍربز االٌحٌاز لغالح أػحاب
األؼهال ؿد الػهال.
لبداٍة وي قراءة ؼًواى الكغل الذاوس (واجبات الػهال ووساءلتهن) ٍحرضٌا التساؤل :ألٌست ؼالقات الػهل تؾن
كرلسي هن الػهال وأػحاب الػهل ،لهل ٍهكي لًا أى ٌجد ذات ٍوم لى قاٌوى للػهل لغال بػًواى (واجبات أػحاب

الػهل ووساءلتهن)؟ أم أى الواجبات ورضورة اتباع السلوك القوٍن هى واجبات الػهال لقف؟ ووها ٍجػل لهرا

التساؤل أههٌة ووؿوؼٌة هو واورز أٍؾاً لً الهادة  218البًد  2وي واجبات الػاول "أى ٍحالظ ؼلى كراوة

الػهل ،وأى ٍتبغ السلوك القوٍن" ،زوى أى ٌػرف وا هً كراوة الػهل حىت ٍحالظ ؼلٌها الػاول ،ووا هو السلوك

القوٍن الري ٍجب أى ٍتبػه الػاولُ ،لـٌرتك تكسري األور برلك لً ٍد ػاحب الػهل.
وللهدقق لً وواز ورشوع قاٌوى الػهل أى ٍرى أى الهرشوع قد زأب ؼلى إؼقاء الحق للػاول خن ٍػاوز سحبه وًه
لً ٌكس الهازة أو لً وازة آرري.
لتػقً الهادة  84الػاول حق خن تروؽ وًه لى ٌهاٍتها ،لكى األسقر األولى تقول "..ال ٍجوز لغاحب الػهل أى
ٍذرج ؼلى الرشوـ الهتكق ؼلٌها لً ؼقد الػهل الكرزي ،أو اتكاقٌة الػهل الجهاؼٌة ،أو أى ٍكلق الػاول بػهل
ـري الهتكق ؼلٌه "..ولى راتهتها تقول "..وله أى ٍكلق الػاول بػهل ـري الهتكق ؼلٌه ،إذا كاى ال ٍذتلق ؼًه

ً
جوهرٍا…" ،و لى وًتغق الهازة تػقى لغاحب الػهل وربراً ٍسهل التررع به " ..إال إذا زؼت الرضورة إلى
ارتاللا
ً
تػرف الهسوزة "القوة القاهرة".
ذلك،
وًػا لوقوع حازث ،أو إلػالح وا ٌضأ ؼًه ،أو لً حالة القوة القاهرة ،"…،ولن ّ
ً

خن ٍػاوز القاٌوى ورة أررى وا اؼتدٌا ؼلٌه لهو ٍػقى الػاول حقوقاً راػة بساؼات الػهل ووقت الراحة لى

الهواز  :4 -:3 -:2 -:1خن ٍسحبها وًه ولقاً إلرازة ػاحب الػهل وحده ،حٌج أجازت الهادة  :5لغاحب الػهل ؼدم
االلزتام بها إذا كاى التضؿٌل بقغد وواجهة رضورات ؼهل ـري ؼازٍة ،أو ظروف استحًاٌّة ،وٍضرتـ لً هره الحاالت

إبالؽ الجهة اإلزارٍة الهذتغة بهربرات التضؿٌل اإلؿالً والهدة الالزوة إلتهام الػهل.لهل سهػًا بأى ووظكا وي
ووظكً القوى الػاولة قد احتج ؼلى التضؿٌل اإلؿالً لػهال وغًغ وا ألى األسباب اليت ٍقرحها ػاحب الػهل
ـري وقابقة للقاٌوى ،أو لو كالت هره الهدة لضهور؟ كن وي الرمات سهػًا وي الػهال ؼي إجبارهن ؼلى الػهل
كوال األسبوع بضكل وسترم بدوى راحة؟ وإذا تػب الػاول وأرر حقه لً راحة الجهػة ٍُجازى لههارسة هرا الحق.
وٍػد وا ورز لى ٌع الهادة ٌ 251هوذجا آرر للهواز اليت تػقً الحق وتسحبه ،إذ أى تقدٍن االستقالة أو الػدول
ُ
ؼًها هو أور ٍرتبف بإرازة الػاول الهًكرزة ،وؼلى الرـن وي الًع ؼلٌهها لً الهازة ،إال أٌها ؼازت لسحب حق

الرتاجغ ؼي اإلستقالة إذ اطرتكت ووالقة ػاحب الػهل لى حالة الرـبة لى الػدول ؼي االستقالة وهو األور
الؿرٍب .
وأتت الهادة  261لتسحب حق التقايض وي أجل حقوق الػهال التأوًٌٌة وي وجلس الدولة إلى الهحاكن الػهالٌة،
ؼلى الرـن وي أى الدولة كرف لٌها.
والهادتاى  264 ، 263تًظهاى حق القػي لى األحكام والتظلن وي األواور الغازرة ،وهو ـالباً وا ٍقوم به القرف
األؿػق لى ؼالقة الػهل وهو الػاول ،حٌج أى الوقت لٌس لى ػالحه بسبب اؼتهازه ؼلى أجره ،ـري أًٌا ٌجد أٌه

ؼلى الرـن وي أى الهادة  263قد وؿػت أساسا للحكن الهؤقت لً الهساّل الهستػجلة ،وغ ؼدم الهساس بأػل
الحق ،إال أى الهادة  264تػٌد سحب هرا الحق لتًع ؼلى أى القػي ؼلى وحل هرا الحكن ًٍُظر أوام الهحاكن
الػهالٌة.
وتحهل الهادة  :8تهٌزيا وسزوجا ؿد ؼهال الققاع الذاظ  ،ورة وقارٌة بسوالّهن الذاؿػسي لقاٌوى الذدوة الهدٌٌة
لً حرٍة تحدٍد وواؼٌد االجازة االؼتٌازٍة حسب الهازة  40وي القاٌوى  12لسًة  6202اليت أؼقت الهوظق الحق
لً التقدم للقٌام بإجازته االؼتٌازٍة ،وإذا رلؾت جهة الػهل وًحه االجازة ٍستحق ؼًها بدل ،وورة لحرواٌه أػال

وي هرا الحق اٌحٌازا لها ٍرٍده ػاحب الػهل  ،وتًع الهازة  61ؼلى" ٍحدز ػاحب الػهل وواؼٌد اإلجازة السًوٍة
حسب وقتؾٌات الػهل وظروله )..،وؼلى الػاول االلزتام باالجازة بؿؽ الًظر ؼي والءوة وواؼٌدها لظروله وإال
سقف حقه لى تقاىض وقابلها ...ؼلها بأى هرا قد سبق أى تكرر لى القاٌوى  26لسًة  .6002وقد تن تػدٍل الهازة
لً وسوزة اللجًة الهضرتكة بحٌج تن اٌتقاظ إجازة الػاول الري ٍغل لسي الذهسسي لـ ٍ 20وم لقف ،بػد أى كاٌت
ٍ 64وم لً وسوزة الحكووة ،و كاى ذوي اإلؼاقة ٍستحقوى الـ ٍ 64وم وهها كاٌت ودة ردوتهن لتن حرلهن،
بحٌج ًٍقبق ؼلٌهن كل وا ًٍقبق ؼلً بقٌة الػهال وي إجازات.

كها وزيت الهسوزة ؿد ؼهال الققاع الذاظ لً اإلجازة الػارؿة لقد ،أؼقت لهن إجازة 2أٍام تذغن وي إجازاتهن
االؼتٌازٍة كبقا للهازة  202وي الهسوزة .وقد ؼدلتها وسوزة اللجًة الهضرتكة لسبػة أٍام ،ولكًها ظلت تًتقع

وي إجازاتهن االؼتٌازٍة.

وؼلى الرـن وي أى وسوزة القاٌوى قد أػلحت وا ألسده قاٌوى الذدوة الهدٌٌة لً الهازة  46وًه ،حٌج أٌها قد
تحدخت لقف ؼي حق الػاول لً إجازة طهر ألزاء لرٍؾة الحج ،زوى الحدٍج ؼي حق الهوظكسي ذوي الدٍاٌات األررى.

إال أى الهادة  214وي الهسوزة  -وهرا ٍحسب لها -قد أؼقت هرا الحق ألزاء لرٍؾة الحج ،أو زٍارة بٌت
الهقدس.ولكي ٌكس الهازة قد وؿػت قٌدا ؼلى استذدام هرا الحق وهو أى ٍكوى الػاول قد أوىض لً ردوة
ػاحب الػهل رهس سًوات وتغلة ،وهو القٌد ـري الهوجوز لً قاٌوى الذدوة الهدٌٌة وها ٍػد تهٌزيا ؿد
الػاولسي بالققاع الذاظ.
وتسترم الهسودة فً وعغ الهواد اليت تػتدي ؼلى حقوق الػهال ،أو الهواد اليت تجػل وي ٍقرأها
ٍتسائل ؼي سبب وعػها.
لػلى الرـن وي وجوز وازة تػاقب الػاول إذا خبت وجوزه أخًاء ساؼات الػهل لً حالة سكر ّبسي أو وتأخراً بها

تػاكاه وي وواز وذدرة ،وتػترب ذلك ؿهي األرقاء الجسٌهة اليت توجب لغل الػاول كبقاً للهادة  232وي

الهسوزة -وهو وا كاى ووجوزا لً الهازة  26وي القاٌوى  26لسًة ٍ -6002أتً ٌع الهادة  219وي الهسوزة
ٍحري الرٍبة لٌها ؼساه أى ٍستذدوه ػاحب الػهل؟ إذ ًٍع ؼلى الزتام الػاول بالذؾوع لالرتبارات القبٌة ؼي تػاكً

الهواز الهذدرة أو الهسكرة أو األوراؼ الهػدٍة .لإذا وا كاى القاٌوى ٍػاقب الػاول إذا أتى للػهل وهو لً حالة

بٌـي ،أو تحت تأخري وذدر ،لها الحاجة للكضق ؼلٌه إذا أتى وًتبهاً لػهله وقد زالت آخار أي وازة قد ٍكوى
سكر ّ
تػاكاها؟ هل وي الههكي أى تستذدم هره الهازة لً ورشوع القاٌوى للتذلع وي الػهال؟ وواذا لو كاى

الهتػاكً هو ػاحب الػهل؟ هل هًاك وي جساء ؼلٌه؟ .تهت إؿالتاى للهازة لً وسوزة اللجًة الهضرتكة،
األولً أى ٍتن التحلٌل للكضق ؼي تػاكً الهواز الهذدرة أو الهسكرة رالل ودة ال تقل ؼي ستة أطهر وي بداٍة
الػهل أو آرر تحلٌل ،والحاٌٌة لً ٌهاٍة الهازة وهً " وتحدز الّحة الجساءات التأزٍبٌة بالهًضأة الجساء الواقغ ؼلً
الػاول ؼًد خبوت تػاكٌة وازة وذدرة أو وسكرة.
تؾهًت الهازة  206حظر وساّل وكرق تؾاوي الػهال وغ بػؾهن البػؽ ؼرب جهغ تربؼات لسوٌل ورٍؽ أو
وسجوى أو وذغوم وي أجره أو وكغول وي الػهل ،أو حىت كتابة كلبات وجهغ توقٌػات ؼلٌها لتقدٍهها سواء
لغاحب الػهل أو للجهات الهذتغة ،لهاذا ٍؾري ػاحب الػهل أو وًظووة الػهل وي ذلك؟.
وجاءت ػٌاـة الهادة  85ـاوؾة حول وي ٍحق له االكالع ؼلى ولق الػاول (..وال ٍجوز االكالع ؼلى هره البٌاٌات إال

لهي ُررع له قاٌوٌاً برلك )..لهل ٍُحرم الػاول وي حقه لى اإلكالع ؼلى ولكه إال بقلب وي الجهة االزارٍة

الهذتغة أو الهحكهة الػهالٌة؟

وٍلسم القاٌوى الػاول أى ٍدلغ ٌغق أجره لغاحب الػهل وساههة لى تقلٌل رساّره إى وجدت ،ولهرا تػٌد الهازة
 16وي الهسوزة وا ورز لى الهادة  53وي القاٌوى  " 26أوا إذا حرض وحالت بًٌه وبسي وبارشة ؼهله أسباب قهرٍة
ٍػرف القاٌوى وا هً القوة القهرٍة ورة أررى .هل سٌدلغ
رارجة ؼي إرازة ػاحب الػهل استحق ٌغق أجره" ،ولن ّ
ػاحب الػهل ٌغق الزتاواته األررى بسبب تػقل الػهل ،أم أى الزتاوات ػاحب الػهل تجاه الداًّسي اآلررٍي لها

أولوٍة ؼي الزتاواته باألجور الهتكق ؼلٌها ،وبذاػة أى الػاول قد تػقل هرا الٌوم لى كل األحوال ،وواذا لو كالت

ودة التػقل هره ،كٌق ٍػٌص الػاول وأرسته بًغق أجره الري ال ٍككٌه حالٌاً ؟

كها ٍالحظ لً الهسوزة ـٌاب ٌع قاٌوًٌ ٍبسي إجراءات وحو الجساءات التأزٍبٌة.
وأتت الهواز الذاػة بالػقوز ولتبسة ووتًاقؾة لً بػؽ األحٌاى ،راػة الهادة  23:وهى وازة تحري االستؿراب
ألبػد الحدوز ،إذ وا جدوى الحدٍج ؼي القاٌوى ورشوـ الػهل والؾهاٌات والكغل التػسكى....الد إذا وا ؿن القاٌوى
وازة تتٌح إٌهاء الػقد ـري وحدز الهدة برشـ اإلرقار قبلها بحالخة طهور لقف؟.
وٌصت الهادة  82ؼلى تحرٍر ؼقد الػاول األجًيب باللؿة الػربٌة وبلؿة الػاول ،ولكًها ؼازت لتركر "..ولً حالة
االرتالف لً التكسري ٍػهل بػقد الػهل الهحرر باللؿة الػربٌة "....لها قٌهة تحرٍر ؼقد الػهل بلؿة الػاول إذا كاى

الرمجغ ؼًد االرتالف سٌتن ولقاً للًسذة الهػتهدة باللؿة الػربٌة الىت ال ٍجٌدها الػاول؟؟.

ؼرشوى:
جراّن بال ؼقوبات ،وؼقوبات ؼضواٌّة
ؼلً الرـن وي الًع لً الهادة  8وي الهسوزة ؼلى أى كل رشـ أو اتكاق ٍػد وذالكا ألحكام القاٌوى إذا كاى
باكال ،إال أى هره الهازة ال تكرؼ ؼقوبة ؼلى وي ٍذالكها،
ٍتؾهي اٌتقاػاً وي حقوق الػاول الهقررة لٌه و ٍكوى
ً

وها ٍقسن وواز القاٌوى إلً قسهسي ،قسن سوف تػاقب إى رالكته ألٌه توجد له ؼقوبة ،وقسن آرر ٍهكًك
وذالكته بدوى أى تتػرؼ ألي ؼقوبة  .وهًاك الكحري وي الهواز اليت ال توجد ؼلٌها ؼقوبات ،كها رأًٍا سابقاً أٌه ال
ؼقوبات ؼلى وي ٍرلؽ الجلوس للتكاوؼ ،أو تًكٌر اتكاقٌة الػهل الجهاؼٌة .و هًاك وواز أررى ؼقوباتها ال ترقى

لحجن الهذالكة ،وهو وا ٍكتح الباب واسػاً ألػحاب األؼهال للػغق بحقوق الػهال بدوى رازع.

وسوف ٌػدز بػؽ الهواز اليت لن ٍرز بالقاٌوى ؼقوبة ؼلٌها وحل :الهادة  7:وهً الذاػة بإبرام ؼقوز الػهل

الكرزٍة بسي الػهال وأػحاب األؼهال ،الهازة  20والذاػة بتحدٍد وىت ٍكوى ؼقد الػهل ـري وحدز الهدة .الهواد
 93 ،92 ،91وهً الذاػة بكٌكٌة تحدٍد األجور وكٌكٌة تأزٍتها والهازة  64والذاػة بإلسام ػاحب الػهل بتػلٌق
جدول لً وكاى ظاهر بالهًضأة بأٍام الراحة وساؼات الػهل والراحة .والهواز وي م 202حىت الهازة  202والذاػة
باإلجازات الػارؿة وإجازة الحج وإجازات الػقالت الرسهٌة .والهواز وي م 222حيت الهازة  222اليت تًظن التحقٌق
وغ الػاول وكٌكٌة وجازاته .الهادة  256والذاػة بهكالأة الػاولسي بػد سي الستسي والهتدرجسي.
وبالًسبة للػقوبات الؾػٌكة ٍككً أى ٌركر بأى كتاب السالوة والغحة الههًٌة بكاوله لن ترز لٌه سوى وازة
ؼقوبة واحدة راػة بتجاوزات ػاحب الػهل إزاء الػهال لً الهازة  ،622وتحهل الهازة وػىن ظالها حٌج أى
الػقوبات وتقاربة لهي ٍقرتف رقأ بسٌقا ،ولهي ٍجػل بٌِة الػهل وهدزة لكل ؼهال الهًضأة والهًققة

الهجاورة .وؼلى الرـن وي أٌها ؼقوبة ؼالٌة بالًسبة لبقٌة الػقوبات لهً وا بسي ألكسي جًٌه وؼرشٍي ألق جًٌه،
إال أٌها تظل ؿػٌكة رغوػاً وغ ؼدم ٌع الهازة ؼلى تػدز الػقوبة بتػدز الػهال الرٍي تحدث لً حقهن

الهذالكة  -ؼلى ؼكس الكحري وي الهواز األررى -رـن الظهور البسي ألٌها سوف تؤخر بالقبغ ؼلً كل الػهال
الػاولسي لً الهكاى ،كها لتحت الهازة الباب واسػاً إللالت أػحاب األؼهال أو الهسِولسي ؼي إزارة وًضآتهن وي
السجي لً حالة الولاة أو اإلػابة الًاتجة ؼي ؼدم تًكٌر اطرتاكات السالوة والغحة الههًٌة ،وهو وا كاى وجوبٌاً
لً القاٌوى الحالً  26لػام  6002لً وازته .642
والهادة  55واليت ال تجزي تضؿٌل ؼهال ؼي كرٍق وتػهد أو وقاول تورٍد ؼهالة ،أتت الػقوبة ؼلٌها فً الهادة

 367واليت ترتاوح لٌها الؿراوة بسي  600جًٌه وألق جًٌه .وهً ؼقوبة ـري وتًاسبة وغ وا ٍرتكب لً حق ؼهال
الهقاولسي ،وتكتح الباب السترماره هره االٌتهاكات.

وفً الًهاٍة ال ٍسػًا إال أى ٌركر ؼددا وي التوصٌات ،واليت ٌرى أى وراؼاتها ٍػدل وي الهٌل الواعح فً
وسودة القاٌوى لصالح أصحاب األؼهال اٌتقاصاً وي حقوق الػهال ،وٌأول أى تجد صدى لدى القائهني ؼلى
الترشٍغ وهً;
 -2وراؼاة التًاسب لً تهحٌل جهات الػهل الحالث لً اللجاى الػلٌا والغًازٍق الهًضأة لً الهسوزة ،والحد وي
هٌهًة وزارة القوي الػاولة ؼلى الجواٌب الحالث ( الترشٍغ -التًكٌر -الرماقبة).

 -6الػهل ؼلى ككالة حق الػهل ،وككالة إؼاٌة بقالة لقاليب الػهل وال ٍجدوٌه رغوػاً وغ إوكاٌٌة تولري جسء
الهوارز له وي لواّؽ الغًازٍق وأووال الؿراوات.

 -2لؾهاى قٌام ووظكً القوى الػاولة والهوظكسي وي الوزارات األررى لً اللجاى والغًازٍق البد وي كرٍقة
لهػاقبة الهذقِسي وًهن والهتقاؼسسي ؼي أزاء أؼهالهن ،لؾهاى إٌكاذ القاٌوى.
 -6الًع بضكل واؿح ؼلً إلسام أػحاب األؼهال بالتأوسي ؼلى الػهال كوٌه رشـ أسايس وي رشوـ الػهل الالّق.
 -4اإلبقاء ؼلى الًع لً القاٌوى الحالً ق 26لسًة  6002لٌها ٍذع األجور ،والػهل ؼلى وجوز وواز لتكػٌل
الهجلس األؼلً لألجور ،وغ ٌع القاٌوى لتػرٍق للحد األزٌى لألجور والري ؼلى أساسه ٍتن تحدٍده وي قبل

الهجلس ،وإلسام الهجلس بإػدار حد أزٌى لألجور ٍتًاسب وغ األسػار ،وربقه بًسب التؾذن.أوتػدٍله بضكل وسترم
بها ٍتًاسب وغ األسػار وٌسب التؾذن.
 -2وؿغ وواز تػهل ؼلى تكػٌل الحوار االجتهاؼً ،وذلك إلسام القرلسي بالجلوس للتكاوؼ لً حال وقالبة أحدهها
برلك ،كرلك إلساوهن بها تن التوػل إلٌه وي اتكاقٌات ؼهل جهاؼٌة ووػاقبة وي ال ٍلزتم .والحد وي اإلكالة لً

ودز التكاوؼ ،وحرف الرماحل اليت ال تكٌد لً ٌش ـري تقوٍل ودز الهكاوؿة.

 -2إقرار حق اإلرضاب ،وإزالة القٌوز الكحرية الهكروؿه ؼلٌه واليت تجػله لً حكن الهستحٌل.
 -1ؼدم التساهل وغ أػحاب األؼهال الرٍي ٍؿلقوى الهًضآت وٍرشزوى الػهال ،وكرلك إلسام اللجاى اليت تتذر قرارات
اإلـالق أو اإللالس الوارزة لً قواٌسي االستحهار بقرارات اللجًة الوارزة لً قاٌوى الػهل.
 -6ؼدم استبػاز ؼهال الذدوة الهزنلٌة وي حهاٍة القاٌوى.

 -20الػهل ؼلى وجوز حهاٍة حقٌقٌة للػهالة الؿري وًتظهة لً القاٌوى ،وؼدم ترك األور بروته لوزارة القوي
الػاولة.
 -22وؿغ وواز تؾهي لروي اإلؼاقة حقهن لً االٌدواج لً الهجتهغ وكرلك ؿهاى وجوز بًٌة وؤسسٌة لً
الهًضآت تتٌح لهن حق الػهل.
 -26تػدٍل الهواز الذاػة بتضؿٌل الًساء بحٌج تتساوى الًساء الػاوالت لً الققاع الذاظ بالػاوالت لً
الحكووة والققاع الػام لً الحقوق الذاػة بهدز إجازة الوؿغ ورؼاٍة القكل ،كرلك وؿغ رشوـ وجوز حؾاٌات
بالهًضآت ورتبف بػدز الػهال والػاوالت ،وذلك كذقوة لً تؿٌري الًظرة الهجتهػٌة للدور الًهقً للرمأة والري
ٍحهلها كل األؼباء الذاػة برؼاٍة األككال.
 -22تهحٌل الرمأة وذوي اإلؼاقة لً كل اللجاى الػلٌا والكرؼٌة والغًازٍق.

 -26تػدٍل كل قواٌسي الػهل والتأوسي الغحً واليت تًتقع وي حقوق الػاول الرمٍؽ باٌتقاظ أجره كلها زازت
ودة ورؿه.

 -24وؿغ ؼقوبات وًاسبة للجراّن اليت ترتكب لً حق الػهال ،رغوػاً لٌها ٍذع ؼدم االلزتام برشوـ السالوة
والغحة الههًٌة.

 -22تحسسي األوؿاع الهازٍة والههًٌة للقاّهسي بالتكتٌص وي ووظكً القوى الػاولة ،حىت ٍستقٌػوا القٌام
بدورهن لً تكػٌل القاٌوى.

