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 محادي أبى جنمة: إعداد 
 

 مقدمة
ُزششَغ اُؼَٔ ٓزـىسح ػبٓخ هىاػذ (  6991ُغ٘خ  8سهْ ) هبٗىٕ اُؼَٔ اُ٘بكز دبًُُب زؼٖٔ َ 

جْ ادلؤعغخ أو د ٓظِزٚ ٌُبكخ ادلؤعغبد واُؼبِٓني كُهب ثـغ اُ٘ظش ػٖ مشىٍ وخببطخ ٖٓ دُث
ًثريًا طالدُبد اُغِـخ اُز٘لُزَخ يف رلبٍ اُشهبثخ  ر٘ذغش، ويف رلبٍ اُز٘ظُْ اُ٘وبيب  ػذد اُؼبِٓني كُهب
اإلرببد اُؼبّ ُ٘وبثبد اُؼٔبٍ اُوبٗىٕ ٓ٘خ بثبد اُؼٔبُُخ واإلٗؼٔبّ إُُهب، دُث ػًِ إٗشبء اُ٘و

ادلشأح اُؼبِٓخ دوىهًب ٓزُٔضح ،  ، وأػـُذخ يف ر٘ظُْ شؤوٗٚ وشؤوٕ اُ٘وبثبد اُؼٔبُُواعؼخ طالدُبد 
ى اُوـبع اخلبص يف ٓهبّ اششإمت اُؼَٔ وأػشاسٙ ، وأخـبس محبَبد خبطخ ُألؿلبٍ ٖٓ  ذوػؼو

 رؼٖٔ اُوبٗىٕ ، وًزُيٖٓ خالٍ ٌٓبرت اُزشـَُ اخلبطخ رشـَُ اُؼٔبٍ ورأٓني كشص اُؼَٔ ذلْ
 .غجبهتْ يف ٓ٘خ احلوىم واإلٓزُبصاد ُِؼٔبٍ ومحبَخ ٌٓز برىعؼ

 
 دٌبّأل اإلرلبم ػًِ رلٔىػخ ٖٓ اُزؼذَالداُششًبء اإلجزٔبػُني مت  ثنيوث٘بءًا ػًِ رشبوس ثالثٍ 

هبذف رـىَش اُوىاػذ اُوبٗىُٗخ ُِؼَٔ دبب َىاًت اُزـىساد  هبٗىٕ اُؼَٔ مشِذ اُؼذَذ ٖٓ ادلىاػُغ
 .اُيت ؿشأد ػًِ عىم اُؼَٔ وَزىاكن ٓغ ٓؼبَري اُؼَٔ اُذوُُخ

 
 :اُؼبٓخ ُلٌشح رـىَش هبٗىٕ اُؼَٔ األٛذاف 

 
  َٔربوُن اُزىاصٕ يف احلوىم واُىاججبد ثني اُؼبَٓ وطبدت اُؼ . 
   ربوُن ادلغبمهخ يف ٓؼبجلخ ٓشٌِخ اُجـبُخ ورىكري كشص اُؼَٔ ُِجبدثني ػٖ ػَٔ ، وخبطةخ

 .ُِذاخِني اجلذد إىل عىم اُؼَٔ
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  َىاٗت ورىكري احلٔبَخ اُالصٓخ ٖٓ ًبكخ اجل ألؿشاف اُؼَٔربوُن ششوؽ وظشوف ػَٔ أكؼ
 .ُِؼبَٓ وٌٓبٕ اُؼَٔ ٖٓ األخـبس 

  كوذ طبدم األسدٕ ٓ٘ز اٗؼٔبٓٚ إىل ٓ٘ظٔخ اُؼَٔ اُذوُُةخ يف  .االٗغجبّ ٓغ ادلؼبَري اُذوُُخ
ارلبهُخ ٖٓ ارلبهُبد اُؼَٔ اُذوُُخ اُيت اػزٔذهتب ٓؤسبشاد  42ودىت إِ ػًِ  6991اُؼبّ 

ارلبهُخ ( 689)ودىت إِ واُيت ثِؾ رلٔىػهب  6969٘ظٔخ ػبّ اُؼَٔ اُذوُُخ ٓ٘ز رأعُظ ادل
ػبجلذ سلزِق شؤوٕ اُؼَٔ ٖٓ جىاٗت ٓزؼذدح ، ٓ٘هب شببٕ ارلبهُبد سبثَ احلوىم األعبعُخ 

 .يف اُؼَٔ طبدم األسدٕ ػًِ عجغ ارلبهُبد ٓ٘هب
    ٓىاًجخ اُزـىس اُذويل يف رلبٍ طُبؿخ رششَؼبد اُؼَٔ واالعزلبدح ٓةٖ خةتاد اُةذو  ٍ

 .ادلزوذٓخ يف ٛزا اجملبٍ 
 

الذي  6224لسىة ( 84)رقم وقد مت إقزار عدد مه هذي الحعديالت مبىجب القاوىن املعدل 
 :جضمه ما يلي 

 .رشٌَُ اُِج٘خ اُثالثُخ ُشؤوٕ اُؼَٔ وٓهبٓهب وطالدُبهتب  .6
 . مشىٍ اُؼبِٓني يف ادل٘بصٍ وػٔبٍ اُضساػخ ثبدٌبّ هبٗىٕ اُؼَٔ .4
ٌبٍ االػزذاءاد وخبطخ اإلػزذاءاد اجل٘غُخ وٓ٘خ وصَش اُؼَٔ طالدُخ محبَخ اُؼٔبٍ ٖٓ أش .3

 .إؿالم ادلؤعغخ اُيت سببسط ٛزٙ اإلػزذاءاد 
وػغ ٗض جذَذ خبص حبظش اُؼَٔ اجلتٌ ثٌبكخ أشٌبُٚ وٓؼبهجخ ٓشرٌجخ ثؼوىثخ ٓشذدح  .2

 .خبطخ يف دبُخ اُزٌشاس ومشىٍ اُششَي واحملشع وادلزذخَ هبزٙ اُؼوىثخ 
اُشؤوٕ ادلزؼِوخ ح وػَٔ األؿلبٍ وأؼَٔ ادلشس اُـشآخ ػًِ ادلخبُلبد اخلبطخ ثصَبدح ٓوذا .9

 .ادلؤعغخ يف ز٘ظُْ اُؼَٔ اُذاخٍِ ث
 

شَغ اُؼَٔ األسدين دبب َزىاكن ٓغ ٓؼبَري اُؼَٔ اُذوُُخ رشٌَ ٛزٙ اُزؼذَالد ٗوِخ ٗىػُخ يف رشدُث 
- : خبطخ 
 -:يف جمال الحىظيم الىقايب  -0
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إػـبء طالدُبد واعؼخ  ُِ٘وبثبد ُز٘ظُْ شؤوهنب اُذاخُِخ واداسهتب وشلبسعخ ٗشبؿبهتب  -
 .وإطذاس أٗظٔزهب وُىائذهب ثٌَ دشَخ

ٍِ ُإلرببد اُؼبّ ُ٘وبثبد اُؼٔبٍ إُـبء ششؽ اإلعزئ٘بط ثشأٌ اُىصاسح يف إػذاد اُ٘ظبّ اُذاخ -
 .واُ٘وبثبد اُؼٔبُُخ 

إُـبء طالدُخ ٓغجَ اُ٘وبثبد يف ػذّ ادلىاكوخ ػًِ رغجَُ اُ٘وبثخ يف عجَ خبص يف  -
 .اُىصاسح

 .وػغ أعظ و ٓؼبَري ُزٌٔني شلثٍِ اُ٘وبثبد ٖٓ شلبسعخ ٗشبؿبهتْ ورلشؿهْ ُِؼَٔ اُ٘وبيب  -

دظش إزببر أٌ و اُ٘وبيب ٖٓ إزببر إجشاءاد رؼغلُخ حبوهْمحبَخ اُ٘وبثُني أث٘بء شلبسعزهْ ُِؼَٔ  -
 .ثغجت شلبسعزهْ اُ٘شبؽ اُ٘وبيب  ْٛإجشاءاد ٖٓ هجَ طبدت اُؼَٔ ػذ

 .إُـبء طالدُخ احلٌىٓخ يف إطذاس ٗظبّ خبص ُز٘ظُْ شؤوٕ اإلرببد اُؼبّ ُ٘وبثبد اُؼٔبٍ  -
دلهٖ ادلٌٖٔ إٗشبء ٗوبثبد إػـبء اُِج٘خ اُثالثُخ طالدُخ اُزظُ٘ق ادلهين ُزظُ٘ق رلٔىػبد ا -

 .ػٔبُُخ سبثَ اُؼبِٓني كُهب

- :يف جمال خدمات الحشغيل وجىظيم سىق العمل  -6
إػـبء اُىصَش طالدُخ رشخُض ٌٓبرت خبطخ إلعزخذاّ اُؼٔبٍ ؿري األسدُٗني يف هـبػبد  -

ػَٔ جذَذح ؿري هـبع اُؼبِٓني يف ادل٘بصٍ ،دبب َ٘غجْ ٓغ عُبعبد اُىصاسح وأٛذاكهب يف 
ُِىصَش اُزشخُض ٌُِٔبرت  جيُض اُوبٗىٕ ٌَٖ مل، دُث إٔ  كشص اُؼَٔ ُألسدُٗنيرىكري

 .اخلبطخ إال يف رلبٍ رشـَُ األسدُٗني أو يف رلبٍ اعزخذاّ اُؼبِٓني يف ادل٘بصٍ
إٔ َزْ ذبذَذ رشخُض ٌٓبرت اُزشـَُ واإلعزخذاّ ثٌبكخ زبظظبهتب ثشٌَ ع٘ىٌ، ثُ٘ٔب  -

رأعُظ ادلٌزت ، ورٌٖٔ احلٌٔخ يف ٛزا اُزؼذََ يف ٓ٘خ  ًبٕ اُزشخُض َزْ ٓشح وادذح ػ٘ذ
 .وصاسح اُؼَٔ واجلهبد ادلؼُ٘خ طالدُبد أوعغ يف اُشهبثخ ػًِ أػٔبٍ ادلٌبرت اخلبطخ 

إػـبء اُىصَش طالدُخ اُغٔبح ُ٘وبثبد اُؼٔبٍ وٗوبثبد أطذبة اُؼَٔ واُ٘وبثبد ادلهُ٘خ  -
عؾ يف رشـَُ األسدُٗني دوٕ ٓوبثَ، دُث ال واجلبٓؼبد واُجِذَبد واذلُئبد األخشي ُِزى

َغٔخ اُوبٗىٕ دبُُب ُـري ٓذَشَبد اُزشـَُ اُزبثؼخ ُىصاسح اُؼَٔ وٌٓبرت اُزشـَُ اخلبطخ 
 .دبٔبسعخ أػٔبٍ اُزىعؾ يف رشـَُ األسدُٗني
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ثضَبدح ٓوذاس اإلعزخذاّ ادلخبُلخ ُششوؽ اُزشخُض اُزشـَُ ورشذَذ اُؼوىثبد ػًِ ٌٓبرت  -
 .ح احلجظاُـشآبد وٓذ

ٖٓ خالٍ رشذَذ اُؼوىثخ ػًِ أطذبة اُؼَٔ ادلخبُلني ُششوؽ إعزخذاّ اُؼٔبُخ اُىاكذح  -
 .ٓؼبػلخ ٓوذاس اُـشآبد

رىكُن أدٌبّ اُوبٗىٕ ٓغ هبٗىٕ دوىم األشخبص ادلؼىهني كُٔب َزؼِن ث٘غجخ رشـَُ اُؼٔبٍ  -
لئخ ٖٓ اُؼٔبٍ ادلؼىهني ُذي أطذبة اُؼَٔ ، دُث إٔ ٛزٙ اُ٘غجخ وششوؽ اعزخذاّ ٛزٙ اُ

زبزِق ثني اُوبٗىٗني ، شلب رـِت ٛزا اُزؼذََ إلُـبء ٛزا اإلخزالف وإػزٔبد األدٌبّ اُىاسدح 
 . يف هبٗىٕ دوىم األشخبص ادلؼىهني هبزا اخلظىص

 -: ىد العملعقجىظيم يف جمال  -3
ي وذ ػِٔٚ إىل جبٗت اُِـخ اُؼشثُخ ورُإشزشاؽ اعزخذاّ ُـخ َلهٔهب اُؼبَٓ اُىاكذ ُظُبؿخ ػ -

 .هبذف ػٔبٕ ٓؼشكخ اُؼبَٓ حبوىهٚ وواججبرٚ ادلزشرجخ ػُِٚ دبىجت ػوذ اُؼَٔ
حبُث ٌَىٕ ٓوذاس اُزؼىَغ ٓب إػزٔبد ٓذح خذٓخ اُؼبَٓ حلغبة رؼىَغ اُلظَ اُزؼغلٍ  -

َؼبدٍ أجش ٗظق شهش ػٖ ًَ ع٘خ ٖٓ ع٘ىاد خذٓزٚ وإُـبء احلذ األهظً ُؤُخ اُزؼىَغ 
 .عزخ أشهشٓب َؼبدٍ أجىس اُجبُـخ 

إهنبء ػوىد ػَٔ اُؼبِٓني ُذَٚ أو ثؼؼهْ  ثؼذّ ازببر أٌ إجشاء خبظىص إُضاّ طبدت اُؼَٔ -
هبزٙ اُظشوف واألعجبة إثالؽ وصَش اُؼَٔ خـُب كُ٘خ هجَ  أو رؼُِوهب ألعجبة إهزظبدَخ أو

 .ادلتسح ُزُي سبهُذا ُؼشػهب ػًِ جل٘خ ٓشٌِخ ٖٓ أؿشاف اإلٗزبج
دبىجت ػوىد زلذدح ادلذح ثبحلن يف روبػٍ ٌٓبكأح هنبَخ اخلذٓخ وث٘لظ  مشىٍ اُؼبِٓني -

اُششوؽ اخلبطخ ثبُؼبِٓني دبىجت ػوىد ؿري زلذدح ادلذح ، دُث ًبٕ َشٌَ اعزث٘بء ٛزٙ 
اُلئخ ٖٓ ادلٌبكأح ظِٔب ذلْ خبطخ يف دبُخ ػِٔهْ ُغ٘ىاد ػذَذح وٓزظِخ ُذي  ٗلظ 

 .طبدت اُؼَٔ

 -:يف جمال األجىر  -8
 .إٔ ٌَىٕ اُؼبَٓ ػًِ سأط ػِٔٚ ُوجىٍ دػىاٙ أٓبّ عِـخ األجىس إشزشاؽ -
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 َٓ وطبدت اُؼَٔ يف ٗضاػبد األجىسإٔ رزىىل عِـخ األجىس ٓهبّ إجشاء اُىعبؿخ ثني اُؼب -
ث٘بء ػًِ ؿِت اُؼبَٓ خالٍ ٓذح ال رزجبوص عزخ أشهش ٖٓ ربسَخ اٗزهبء خذٓزٚ ووكن أدٌبّ 

 .خهبٗىٕ اُىعبؿخ ُزغىَخ اُ٘ضاػبد ادلذُٗ
إػبكخ إىل ُألجىس  األدىن طالدُخ وػغ احلذ ُِزشبوس يف شؤوٕ اُؼَٔ إػـبء اُِج٘خ اُثالثُخ -

ٓهبٓهب األخشي ادل٘ظىص ػُِهب يف اُوبٗىٕ ويف اُ٘ظبّ اخلبص هبب اُزٌ طذس ٓؤخشا ، 
 .وثزُي َزْ إُـبء جل٘خ ربذَذ احلذ األدىن ُألجىس اُثالثُخ اُيت ًبٗذ رزىىل ٛزٙ ادلهٔخ

بحلذ األدىن ُألجىس حبُث رظَ إىل ٓئيت دَ٘بس ػٖ ًَ ادلزؼِوخ ثوىثخ ػًِ ادلخبُلبد صَبدح اُؼ -
 .دبُخ ثذال ٖٓ ٓئخ دَ٘بس

 -:يف جمال عالقات العمل اجلماعية  -5
وٖٓ رُي ، ُؼَٔ اجلٔبػُخ وإهنبئهب ورؼذَِهب إلثشاّ ػوىد ارلظُُِخ  وػغ هىاػذ ر٘ظُُٔخ -

ُزٌ ميثَ رىثُوب هبٗىُٗب ذلزٙ اإلرلبهُبد ٗظشا  وجىة ٗششٛب يف اجلشَذح اُشمسُخ ، األٓش ا
اُؼٔبٍ وأطذبة اُؼَٔ يف ادله٘خ ادلؼُ٘خ إٓب ألمهُزهب وُِذوىم واُىاججبد اُيت رشرجهب ػًِ 

  .ػًِ ٓغزىي ادلٌِٔخ أو دل٘ـوخ ٓؼُ٘خ
هبذف ربغني ششوؽ وظشوف  وػغ هىاػذ ُِزلبوع اجلٔبػٍ ثني اُؼٔبٍ وأطذبة اُؼَٔ -

وٓ٘هب اُزلبوع ثشٌَ دوسٌ دوٕ ػشوسح وجىد ٗضاع ثني اُـشكني  ؼٔبٍاُؼَٔ وإٗزبجُخ اُ
 .َغزذػٍ ٛزا اُزلبوع

 :يف جمال جىظيم العمل واإلجاسات -2
دظش دبالد إُضاّ اُؼبَٓ ثبُؼَٔ اإلػبيف يف دبالد اُؼشوسح ٖٓ أجَ راليف وهىع خغبسح  -

يف  َىٓب 40ضَذ ػًِ يف اُجؼبئغ وادلىاد ادلؼشػخ ُِزِق أو ُزج٘ت سلبؿش ػَٔ كين ودبب ال َ
دُث إٔ اُوبٗىٕ احلبيل مل حيذد ػذد ٓؼني ٖٓ األَبّ يف اُغ٘خ اُىادذح شلب  اُغ٘خ اُىادذح ،

ثبإلػبكخ إىل احلبالد ادل٘ظىص ػُِهب يف اُوبٗىٕ األطٍِ وٍٛ .   اُزـجُنعجت ٓشبًَ يف 
ثأشببٕ سللؼخ ودبب  دبالد اجلشد اُغ٘ىٌ وإػذاد ادلُضاُٗخ واحلغبثبد اُغ٘ىَخ واإلعزؼذاد ُِجُغ

ال َضَذ ػًِ ثالثني َىٓب يف اُغ٘خ وحبُث ال َضَذ رلٔىع ػذد عبػبد اُؼَٔ يف اُُىّ اُىادذ 
  .ػًِ ػشش عبػبد
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ػذّ ادزغبة اُؼـِخ األعجىػُخ أو اُذَُ٘خ أو اُشمسُخ إرا رىعـذ اإلجبصح اُغ٘ىَخ جضءا ٖٓ  -
اُؼـَ جضءا ٖٓ اإلجبصح اُغ٘ىَخ إرا ، كلٍ اُ٘ض احلبيل هجَ اُزؼذََ رؼزت ٛزٙ  رِي اإلجبصح
 .وهؼذ خالذلب

َىٓب يف اُغ٘خ اُىادذح ثأجش ًبَٓ دوٕ إشزشاؽ إٔ ٌَىٕ  48إٔ رٌىٕ ٓذح اإلجبصح ادلشػُخ  -
اُؼبَٓ يف أٌ ٖٓ أَبٓهب ٗضَال يف أدذ ادلغزشلُبد ، وٛى ٓب َشزشؿٚ اُ٘ض األطٍِ اُزٌ 

َىّ  62 ذبذد ػ٘ذ احلبجخ دلذح َىّ ثأجش ًبَٓ مث 62َؼـٍ اُؼبَٓ إجبصح ٓشػُخ دلذح 
أخشي ثأجش ًبَٓ إرا ًبٕ خالذلب ٗضََ أدذ ادلغزشلُبد وث٘ظق األجش إرا مل ٌَٖ ٗضَال يف 

 . ٓغزشلً


