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سغُ أْ طفخ رذخً اٌذوٌخ يف رٕظُُ ػاللبد اٌؼًّ ثشىً ػبَ وبٔذ ٍ٘ اٌغّخ اٌظب٘شح  

وػذَ رشاثـهب وأغغبِهب ٗ وبْ َالؽظ رفشق إٌظىص اٌمبٔىُٔخ ادلٕظّخ ٌزٌه يف رششَغ اٌؼًّ إال أٔ

ظلً ٔظلبَ    األخز ثأػشاف ادلهٓ ورمبٌُذ٘ب اٌيت وبٔذ رٕظُ ػاللبد اٌؼّلً يف  العزّشاس، ٔظشًا 

اٌزٌ أطجؼ يف رٌله اٌىللذ    1960ٌغٕخ  21اٌـىائف ادلهُٕخ ، إىل أْ طذس لبٔىْ اٌؼًّ سلُ 

 .دلٕظّخ ٌؼاللبد اٌؼًّ يف األسدْاذ احلك ادلىػىػٍ ادلظذس اٌشئُغٍ ٌمىاػ

ثظذوس  1960ٌغٕخ  21ولذ سبُضد ِشؽٍخ رششَغ اٌؼًّ ِب لجً طذوس لبٔىْ اٌؼًّ سلُ 

اٌزٌ أغغُ ِغ ادلىلف اٌذويل اٌذاػٍ إىل ػشوسح رذخً اٌذوٌلخ يف   1952اٌذعزىس األسدين ٌؼبَ 

َىىْ لذ وػغ ؽذًا فبطاًل ِب اٌؼبًِ ، وثزٌه رٕظُُ ػاللبد اٌؼًّ ال عُّب ِٓ أعً ضببَخ ؽمىق 

 .وبٔذ ٔبفزح لجً طذوسٖ ورٍه اٌالؽمخ ٌٗثني رششَؼبد اٌؼًّ اٌيت 

فمجً طذوس اٌذعزىس وبْ رٕظُُ ػاللبد اٌؼًّ يف ػهذ إِبسح ششلٍ األسدْ َمزظش ػٍلً  

أطذس ادلششع  1909ػذد زلذود ِٓ إٌظىص اٌمبٔىُٔخ رشعغ صبُؼهب إىل اٌؼهذ اٌؼضّبين ، ففٍ ػبَ 

يف ادلؤعغبد راد االِزُبص ،  األؽضاةاٌزٌ رٕبوي ِىػىع رٕظُُ ( لبٔىْ رؼـًُ األشغبي)اٌؼضّبين 

اٌزٌ رٕبوي ػّٓ ِىاػُغ سلزٍفخ أؽىبَ رغغًُ إٌمبثلبد  ( لبٔىْ اجلّؼُبد)ويف اٌؼبَ ٔفغٗ طذس 

ٓ اٌمبٔىٔني زللذود علذًا   ٘برَ ػّبيإ، ولذ وبْ .... اٌؼّبٌُخ ورٕظُُ شؤوهنب واٌشلبثخ ػًٍ أػّبذلب 

ٔظشًا ٌؼذَ وعىد طٕبػبد راد أمهُخ يف رٌه اٌىلذ ، وٌؼذَ وعىد أٌ ٔمبثبد ثبعزضٕبء ٔمبثخ ػّبي 

 .، ثبػزجبس٘ب فشػًب جلّؼُخ اٌؼّبي اٌفٍغـُُٕخ 1946عىخ احلذَذ اٌيت مت رغغٍُهب ػبَ 
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بطخ ثئعبسح اِدِلٍ  أِب ػاللبد اٌؼًّ اٌفشدَخ فمذ وبٔذ زبؼغ ألؽىبَ اٌىزبة اٌضبين اخل

ويف فٍغـني ، وبٔذ ؽىىِلخ  .1907ِٓ رلٍخ األؽىبَ اٌؼذٌُخ اٌيت أطذس٘ب ادلششع اٌؼضّبين ػبَ 

للبٔىْ   1947لبٔىْ رؼىَغ اٌؼّبي ، وّب أطذسد يف ػلبَ   1927االٔزذاة لذ أطذسد ػبَ 

 .ادلزوىسَٓ اٌؼضّبُٔنئمبثبد اٌؼّبي ٌُزُ اٌؼًّ هبّب ثذاًل ِٓ اٌمبٔىٔني 

وبٔذ دوي اٌؼبمل للذ رىعهلذ ؤزُغلخ     1952ب طذس اٌذعزىس األسدين يف ػبَ وػٕذِ

مخ وِب ػبٔذ ِٕٗ اٌـجمخ اٌؼبٍِخ ثغجت اٌجـبٌخ ثشىً خبص إىل عُبعلخ  ؽاألصِبد االلزظبدَخ ادلزال

وضببَخ ؽمىق اٌؼّبي ، ؽُش أغلغُ   االلزظبدَخاٌزذخً يف احلُبح االلزظبدَخ ، وِىبفؾخ األصِبد 

ين ِغ ادلىلف اٌذويل هبزا اخلظىص فزؼّٓ األؽىبَ اٌيت ِٓ شأهنب أْ ربلبفظ ػٍلً   اٌذعزىس األسد

- :ِٕٗ ػًٍ ( 6)ِٓ ادلبدح( 2)ؽمىق اٌؼّبي وأْ رىفش احلّبَخ واألِٓ ذلُ ، فمذ ٔظذ اٌفمشح 

رىفً اٌذوٌخ اٌؼًّ واٌزؼٍُُ ػّٓ ؽذود إِىبُٔبهتب ورىفً اٌـّإُٔٔخ ورىلبفؤ اٌفلشص   ) 

 (جلُّغ األسدُٔني

- :ِٕٗ ٔظذ ػًٍ ( 23)دلبدح وا 

اٌؼًّ ؽك جلُّغ ادلىاؿٕني وػًٍ اٌذوٌخ أْ رىفشٖ ٌألسدُٔني ثزىعُٗ االلزظبد اٌلىؿ    -1) 

 .وإٌهىع ثٗ

 :اِرُخوٌخ اٌؼًّ ورؼغ ٌٗ رششَؼًب َمىَ ػًٍ ادلجبديء ذربٍّ اٌ -2

 .إػـبء اٌؼبًِ أعشًا َزٕبعت ِغ وُّخ ػٍّٗ ووُفُزٗ - أ

 .وعٕىَخ ِغ األعش أعجىػُخىػُخ وِٕؼ اٌؼّبي ساؽخ ربذَذ عبػبد اٌؼًّ األعج - ة

رمشَش رؼىَغ خبص ٌٍؼّبي ادلؼٍُني ويف أؽلىاي اٌزغلشَؼ وادللشع واٌؼغلض      - د

 .واٌـىاسيء إٌبشئخ ػٓ اٌؼًّ
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 .رؼُني اٌششوؽ اخلبطخ ثؼًّ إٌغبء واألؽذاس - س

 .خؼىع اٌؼبًِ ٌٍمىاػذ اٌظؾُخ - ط

 (.رٕظُُ ٔمبيب ؽش ػّٓ ؽذود اٌمبٔىْ - ػ

ٌألؽىبَ اٌيت لشس اٌذعلزىس دبىعجلهب    واعزٕبدًااٌىؽذح ثني ػفيت هنش األسدْ  ويف ػىء لُبَ

 ثذ ِٓ إطذاس اٌمىأني اٌالصِخ ِجذأ رذخً اٌذوٌخ ٌزىعُٗ اإللزظبد ورىفري اٌؼًّ ٌألسدُٔني ، وبْ ال

ٌزفؼًُ أؽىبَ اٌذعزىس ، وخبطخ ٌغبَبد إهنبء إصدواعُخ لىأني رٕظُُ ػاللبد اٌؼّلً يف ػلفيت   

خ ، ؽُش وبْ َمزظش رـجُك اٌمىأني اٌيت أطذسهتب ؽىىِخ اإلٔزذاة ػًٍ اٌؼفخ اٌغشثُخ ثُّٕلب  ادلٍّى

وبٔذ اٌمىأني اٌؼضّبُٔخ ٍ٘ ادلـجمخ يف اٌؼفخ اٌششلُخ ، وثٕبء ػًٍ رٌه فمذ مت إطذاس وً ِٓ لبٔىْ 

 ، ومهلب أوي  1955ٌغٕخ  17ولبٔىْ رؼىَغ اٌؼّبي سلُ  1953ٌغٕخ  35ٔمبثبد اٌؼّبي سلُ 

 .ب أٌغُذ اٌمىأني اٌؼضّبُٔخ واٌربَـبُٔخ اٌغبثك روش٘بّاٌمىأني األسدُٔخ يف رلبي اٌؼًّ ودبىعجه

إىل  1955ٌغلٕخ  ( 17)واٌمبٔىْ سلُ  1953ٌغٕخ ( 35)ولذ اعزّش اٌؼًّ ثبٌمبٔىْ سلُ 

،  1960ٌغلٕخ   21أْ طذس أوي لبٔىْ ػًّ شبًِ جملًّ شؤوْ اٌؼًّ و٘ى لبٔىْ اٌؼًّ سللُ  

أورب األصش يف طذوسٖ ثبػزجلبسٖ   1956ْ إلٔؼّبَ األسدْ إىل ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذوٌُخ يف ػبَ اٌزٌ وب

أؽذ ِزـٍجبد اإلٔؼّبَ إىل ٘زٖ ادلٕظّخ ، ولذ مشً ثأؽىبِٗ ػاللبد اٌؼًّ اٌفشدَخ واجلّبػُخ ِؼلًب  

َ ششوؿٗ وػمذ اٌزذسَت ادله  واحلمىق اٌؼّبٌُخ ثشىً ػبؤظُ شؤوْ االعزخذاَ وػمذ اٌؼًّ و،

رٕظُُ وشؤوْ ػمذ اٌؼًّ اجلّبػٍ  أَؼب وػبجل ػّٓ ٔظىطٗ واالٌزضاِبد وششوؽ اٌؼًّ وظشوفٗ،

إٌضاػبد اٌؼّبٌُخ اجلّبػُلخ ، واحللك يف   شؤوْ ٔمبثبد اٌؼّبي ؤمبثبد أطؾبة اٌؼًّ ورغىَخ 

 .اإلػشاة واإلغالق 
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،  1996ٌغلٕخ   8إىل أْ طذس لبٔىْ اٌؼًّ إٌبفز ؽبًٌُب سللُ   زا اٌمبٔىْوثمٍ ِؼّىاًل هب

اٌزٌ رؼّٓ رـىَشًا يف اٌمىاػذ اٌؼبِخ ٌزششَغ اٌؼًّ وخببطخ ِٓ ؽُش رىعُغ ِظٍزٗ ٌُشًّ وبفلخ  

ادلؤعغبد واٌؼبٍِني فُهب ثغغ إٌظش ػٓ ؽغُ ادلؤعغخ أو ػذد اٌؼبٍِني فُهب ، وِٕؼ رلٍظ اٌىصساء 

إٌمبيب احنغلشد ولضريًا   طالؽُخ مشىي فئبد ػّبي اٌضساػخ ادلخزٍفخ ثأؽىبِٗ ، ويف رلبي اٌزٕظُُ 

طالؽُبد اٌغٍـخ اٌزٕفُزَخ يف رلبي اٌشلبثخ ػًٍ إٔشبء إٌمبثبد اٌؼّبٌُخ واإلٔؼّبَ إٌُهلب، وِلٕؼ   

ادلشأح اٌؼبٍِخ ؽمىلًب ِزُّضح ، وزٌه وػلغ   ًاإلرببد اٌؼبَ ٌٕمبثبد اٌؼّبي طالؽُبد أوعغ ، وأػـ

خلبص يف ِهبَ رشغًُ اٌؼّبي ورأِني ششن اٌمـبع اأضببَبد خبطخ ٌألؿفبي ِٓ اٌؼًّ وأػشاسٖ ، و

 .زُبصاد ٌٍؼّبي وضببَخ ِىزغجبهتُ فشص اٌؼًّ ذلُ، ووزٌه رىعغ يف ِٕؼ احلمىق واإلِ

 أؽىبِلٗ وً رٌه ِؼبفًب إٌُٗ ِب سبُض ثٗ ٘زا اٌمبٔىْ ِلٓ علالِخ طلُبغزٗ ورجىَلت      

ظُُ شؤوْ اٌؼّلً  اٌمبٔىْ ٔمٍخ ٔىػُخ ِزُّضح يف رلبي رٕوثشىً ػبَ فمذ ِضً طذوس ٘زا .ولىاػذٖ

ادلخزٍفخ وػاللبد اٌؼًّ ، وأطجؼ رششَغ اٌؼًّ ثزٌه أوضش لشثًب ِٓ ربمُك اٌزلىاصْ يف ػالللبد   

 وااللزظلبدَخ اٌؼًّ اٌفشدَخ واجلّبػُخ ثظىسح رزالئُ ٔغجًُب وِشاؽً اٌزـلىس وإٌّلى اٌغُبعلُخ    

ػٍلً   ثٗاٌؼًّ  اعزّش اٌيت ؿشأد ػًٍ ادلٍّىخ خالي فزشح عشَبْ اٌمبٔىْ اٌغبثك اٌزٌ واالعزّبػُخ

اٌيت رشرجذ ػًٍ األسدْ ػٍلً اٌظلؼُذ    االٌزضاِبدِذاس أوضش ِٓ صالصخ ػمىد ؤظف ، ٔبُ٘ه ػٓ 

اٌمىاػذ اٌذوٌُلخ   اؽزشاَ، ورىعهبد األسدْ ولُبدرٗ يف  اٌذويل ٔزُغخ رـىساد األوػبع يف ادلٕـمخ

اٌذوٌُخ اثزذاًء ِٓ اٌؼشثُخ و وؽمىق اإلٔغبْ يف سلزٍف اجملبالد وثشىً خبص يف رلبي ِؼبَري اٌؼًّ

دلخ ػًٍ اٌؼذَذ ِلٓ اٌظلىىن   اٌذوٌُخ وِشوسًا ثبدلظب اٌؼشثُخ و اٌؼًّ سدْ إىل ِٕظّيتاأل أؼّبَ

، ورٕفُز ثشاِظ اٌزؼبوْ ادلخزٍفخ ِغ وً ِٕهب وِغ وبفخ ادلٕظّلبد اٌذوٌُلخ   وً ِٕهبػٓ اٌظبدسح 

 .واإللٍُُّخ ادلؼُٕخ ثشؤوْ اٌؼًّ ادلخزٍفخ
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وسغُ اٌزـىساد اٌؼذَذح اٌيت ؿشأد ػًٍ أؽىبَ لبٔىْ اٌؼًّ اجلذَذ ثبدلمبسٔخ ِغ وً رٌه 

ِغ اٌمبٔىْ اٌغبثك فمذ ثمُذ ِؼبجلزٗ دلخزٍف لؼبَب وشؤوْ اٌؼًّ وخبطلخ يف رللبالد رٕظلُُ    

سدبلب   اعزؾُبءػاللبد اٌؼًّ اجلّبػُخ واٌزٕظُُ إٌمبيب ِؼبجلخ ديىٓ اٌمىي أهنب رمٍُذَخ عبءد ػًٍ 

سغُ أٔٗ وبْ ،  اإللٍٍُّػٓ احملُؾ  أؽىبِٗششع األسدين يف أْ ال َجزؼذ وضريًا يف رـىَش سغجخ ِٓ ادل

األؽشي ثبدلششع ِالؽظخ اٌفشولبد اجلى٘شَخ ِغ ٘زا احملُؾ وسبُض اٌىالغ احملٍٍ ولذسرٗ وِشؤزلٗ يف  

ًٍ االعزفبدح ِٓ اٌزألٍُ ِغ اٌىالغ اٌذويل وزلبوبح وِىاوجخ أفؼً ادلؼبَري اٌذوٌُخ يف اٌؼًّ واٌمذسح ػ

 .ِغ اٌىالغ احملٍٍ وِزـٍجبرٗ بذببسة اٌذوي ادلزمذِخ يف ٘زٖ اجملبالد واعزخالص ِب َزالئُ ِٕه
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 الذولٍةالعربٍة و األردين وهعاٌري العولالتشرٌع 

 :هنظوة العول الذولٍة

 24ػًٍ  اِْوؽىت  1956إىل ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذوٌُخ يف اٌؼبَ  أؼّبِٗطبدق األسدْ ِٕز 

ِؤسبشاد اٌؼًّ اٌذوٌُخ ِٕز رأعُظ ِٕظّلخ اٌؼّلً    بهتػزّذااٌؼًّ اٌذوٌُخ اٌيت  ارفبلُبدِٓ  رفبلُخا

ػبجلذ سلزٍف شؤوْ اٌؼًّ ِلٓ   ارفبلُخ( 185)واٌيت ثٍغ رلّىػهب  اِْوؽىت  1919اٌذوٌُخ ػبَ 

- :عىأت ِزؼذدح ، واالرفبلُبد اٌيت طبدق ػٍُهب األسدْ ٍ٘ 

 (.أعبعُخ)أْ اٌؼًّ اجلربٌ ثش 1964ٌغٕخ ( 29)االرفبلُخ  -1

 .ٕبػخ واٌزغبسحثشأْ رفزُش اٌؼًّ يف اٌظ1963ٌغٕخ ( 81)االرفبلُخ  -2

 (.أعبعُخ)ثشأْ ِجبدا ؽك اٌزٕظُُ وادلفبوػخ اجلّبػُخ 1963ٌغٕخ ( 98)االرفبلُخ  -3

 .(أعبعُخ)ي اٌزوىس واإلٔبس ثشأْ رغبوٌ أعىس اٌؼّب 1966ٌغٕخ ( 100)االرفبلُخ  -4

 .(أعبعُخ)غبء اٌؼًّ اجلربٌ ثشأْ إٌ 1958ٌغٕخ ( 105)االرفبلُخ  -5

 .(أعبعُخ)اٌزشغًُ وادلهٕخ  ثشأْ اٌزُُّض يف رلبي 1963ٌغٕخ ( 111)االرفبلُخ  -6

 .أْ ِشاعؼخ ادلىاد اخلزبُِخثش 1963ٌغٕخ ( 116)االرفبلُخ  -7

 .عبعُخ ٌٍغُبعخ االعزّبػُخثشأْ األ٘ذاف وادلؼبَري األ 1963ٌغٕخ ( 117)االرفبلُخ  -8

 .ادلؼبٍِخ ٌٍؼّبْ االعزّبػٍثشأْ ادلغبواح يف 1963ٌغٕخ  ( 118)لُخ االرفب -9

 .ثشأْ اٌىلبَخ ِٓ اِالد 1963ٌغٕخ ( 119)االرفبلُخ  -10

 .ٌظؾُخ يف اٌزغبسح وادلىبرتىاػذ امثشأْ اٌ 1964ٌغٕخ ( 120)االرفبلُخ  -11

 .ثشأْ عُبعخ اٌؼّبٌخ 1965ٌغٕخ ( 122)االرفبلُخ  -12
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 . ٌٍغٓ يف اٌؼًّ ربذ األسعْ احلذ األدىنثشأ 1966ٌغٕخ ( 123)االرفبلُخ  -13

اٌؼًّ ربذ علـؼ   ثشأْ اٌفؾض اٌـيب ٌألؽذاس يف 1966ٌغٕخ ( 124)االرفبلُخ  -14

 .األسع

 .جىػُخ يف اٌزغبسح وادلىبرتثشأْ اٌشاؽخ األع 1979ٌغٕخ  ( 106)االرفبلُخ  -15

 .ثشأْ شلضٍٍ اٌؼّبي 1979ٌغٕخ ( 135)االرفبلُخ  -16

 .شأْ رُّٕخ ادلىاسد اٌجششَخث 1979ٌغٕخ ( 142)االرفبلُخ  -17

 .ثشأْ احلذ األدىن ٌغٓ اٌؼًّ 1997ٌغٕخ ( 138)االرفبلُخ  -18

 .ًٍ أعىأ أشىبي ػًّ األؿفبيثشأْ اٌمؼبء ػ 2000ٌغٕخ ( 182)االرفبلُخ  -19

 .ادله  واٌؼّبٌخ ٌٍّؼىلني ثشبْ اٌزأًُ٘ 2003ٌغٕخ ( 159)االرفبلُخ  -20

ـجُك ِؼلبَري اٌؼّلً   الصُخ ٌزؼضَض رثشأْ ادلشبوساد اٌض 2003ٌغٕخ ( 144)االرفبلُخ  -21

 .اٌذوٌُخ

 .ؼًّثشأْ إداسح اٌ 2003ٌغٕخ ( 150)االرفبلُخ  -22

 .شاػبهتب يف اٌغفٓ اٌزغبسَخثشأْ ادلؼبَري اٌذُٔب اٌىاعت ِ 2004ٌغٕخ ( 147)االرفبلُخ  -23

 .ثشأْ وصبئك ٘ىَخ اٌجؾبسح 2004ٌغٕخ ( 185)االرفبلُخ  -24

 

، 1998ؤسبش٘ب اٌغٕىٌ اٌزٌ ػمذ ػلبَ  دل 86لُ ووبٔذ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذوٌُخ يف اٌذوسح س

لذ أطذسد إػالْ ادلجبديء واحلمىق األعبعُخ يف اٌؼًّ اٌلزٌ اػزّلذ أداح رشوةُلخ ٌٍّجلبديء     

ولذ عبء ٘زا اإلػالْ ٌؼّبْ اؽزلشاَ ٘لزٖ   .األعبعُخ ٌٍّٕظّخ اٌيت سبضً ؽمىق اإلٔغبْ يف اٌؼًّ

ثغغ إٌظش ػٓ وىهنب لذ طبدلذ أو مل رظبدق  خوادلجبدا ِٓ لجً اٌذوي األػؼبء يف ادلٕظّ احلمىق



  

 9 حماده أبو نجمه/  doc.قانون العمل األردني ومعايير العمل    الدولبة 

ػًٍ االرفبلُبد راد اٌظٍخ هبزٖ ادلجبدا ، ػًٍ اػزجبس أْ ٘زا اإلػالْ ديضً رؼهذًا ِٓ ٘لزٖ اٌلذوي   

إىل  أؼلّبِهب ادلزشرت ػًٍ  اٌزضاِهبرٍزضَ فُٗ أدثًُب وعُبعًُب ثبؽزشاَ ورـجُك ٘زٖ ادلجبدا َؼبف إىل 

  -:أل٘ذاف اٌيت ٔشأد ِٓ أعٍهب ، و٘زٖ ادلجبدا ٍ٘ ادلٕظّخ ولجىذلب ثذعزىس٘ب وا

 .احلشَخ إٌمبثُخ واإللشاس اٌفؼٍٍ حبك ادلفبوػخ اجلّبػُخ -1

 .اٌؼًّ اجلربٌ أو اإلٌضاٍِاٌمؼبء ػًٍ صبُغ أشىبي  -2

 .اٌمؼبء اٌفؼٍٍ ػًٍ ػًّ األؿفبي -3

 .وادلهٕخ االعزخذاَاٌمؼبء ػًٍ اٌزُُّض يف  -4

دوٌُخ اػزّلذهتب   ارفبلُبداإلٔغبْ اٌيت ػربد ػٕهب شببين وٍ٘ سبضً ادلؼبَري األعبعُخ حلمىق 

- :وٍ٘ ، اٌذوٌُخ ومسُذ االرفبلُبد األعبعُخ  ًِّؤسبشاد اٌؼ

 .1964طبدق ػٍُهب األسدْ ػبَ / اجلربٌ  ًّثشأْ اٌؼ( 29)االرفبلُخ سلُ  -1

 .1966طبدق ػٍُهب األسدْ ػبَ / ثشأْ إٌغبء اٌؼًّ اجلربٌ ( 105)االرفبلُخ سلُ  -2

مل َظبدق ػٍُهلب األسدْ  )ثشأْ احلشَخ إٌمبثُخ وضببَخ ؽك اٌزٕظُُ ( 87)بلُخ سلُ االرف -3

 (.ؽىت اِْ

طبدق ػٍُهلب األسدْ  / ثشأْ احلك يف اٌزٕظُُ وادلفبوػخ اجلّبػُخ ( 98)االرفبلُخ سلُ  -4

 .1963ػبَ 

طلبدق  / ثشأْ ادلغبواح يف األعش ػٓ ػًّ رٌ لُّخ ِزغلبوَخ  ( 100)االرفبلُخ سلُ  -5

 .1966ألسدْ ػبَ ػٍُهب ا

طبدق ػٍُهلب األسدْ ػلبَ   / ثشأْ اٌزُُّض يف االعزخذاَ وادلهٕخ ( 111)االرفبلُخ سلُ  -6

1963. 
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طبدق ػٍُهلب األسدْ ػلبَ   / ثشأْ احلذ األدىن ٌغٓ االعزخذاَ ( 138)االرفبلُخ سلُ  -7

1997. 

طبدق ػٍُهلب األسدْ ػلبَ   / أشىبي ػًّ األؿفبي  أعىأثشأْ ( 182)االرفبلُخ سلُ  -8

2000. 

ّب َزجني أػالٖ فئْ األسدْ لذ طبدق ػًٍ عجغ ارفبلُبد ِٓ ٘زٖ االرفبلُبد اٌضّبُٔخ أٌ وو

ثظفزٗ دبب عبء يف إػالْ ادلٕظّخ ثشأْ ادلجبدا واحلمىق األعبعُخ األديب واٌغُبعٍ  الٌزضاِٗأٔٗ إػبفخ 

الرفبلُبد ثظلفزٗ للذ   ػؼىًا فُهب فهى ٍِزضَ لبٔىًٔب أَؼًب ثبدلجبدا واألؽىبَ اٌيت ٔظذ ػٍُهب ٘زٖ ا

أٌ ، شلب َزـٍت ِٕٗ ثٕبًء ػًٍ رٌه ِؼبجلخ رشلشَؼبرٗ يف  ( 87)سلُ  االرفبلُخطبدق ػٍُهب ثبعزضٕبء 

ورـىَش٘ب دبب َؼّٓ اٌزـجُك األِضلً ذللزٖ    هبؽبٌخ سبضً سلبٌفخ ألٌ ِٓ ٘زٖ ادلجبدا ورىفُك ٔظىط

 .ؼ  ثزـجُمهبِادلجبدا وػذَ سلبٌفزهب ِٓ أٌ ؿشف 

 

 :ل العربٍةهنظوة العو

وال زبزٍف االرفبلُبد واٌزىطُبد اٌظبدسح ػٓ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌؼشثُخيف ؿجُؼزهب احلمىلُلخ أو  

، فمذ أطذسد ِٕظّخ اٌؼّلً  ػٓ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذوٌُخيف ؿشَمخ ادلظبدلخ ػٍُهب ػٓ رٍه اٌظبدسح 

 .ارفبلُخ سبضً ِؼبَري اٌؼًّ اٌؼشثُخ  19اٌؼشثُخ ؽىت اِْ 

ارفبلُبد ِٕهب ِغ  6ػًٍ  1965زٗ ػؼىا يف ٘زٖ ادلٕظّخ ِٕز ػبَ ولذ طبدق االسدْ ثظف

واالرفبلُلبد اٌليت   . ثؼذ رٕمُؾهب و رؼذٍَهب  2ٍ٘ راد االرفبلُخ سلُ  4ِالؽظخ أْ االرفبلُخ سلُ 

- :طبدلذ ػٍُهب ادلٍّىخ ٍ٘ 

 .ثشأْ ِغزىَبد اٌؼًّ  1966ٌغٕخ ( 1)االرفبلُخ سلُ  (1
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 .رٕمً األَذٌ اٌؼبٍِخ ثشأْ 1967ٌغٕخ ( 2)االرفبلُخ سلُ  (2

 (ِؼذٌخ)ثشأْ رٕمً األَذٌ اٌؼبٍِخ  1975ٌغٕخ ( 4)االرفبلُخ سلُ  (3

 .ثشأْ اٌزىعُٗ واٌزذسَت ادله  1977ٌغٕخ ( 9)االرفبلُخ سلُ  (4

 .ثشأْ ادلفبوػخ اجلّبػُخ  1979ٌغٕخ ( 11)االرفبلُخ سلُ  (5

  .ثشأْ رشغًُ ورأًُ٘ ادلؼىلني  1993ٌغٕخ ( 17)االرفبلُخ سلُ  (6

 

لذ عبءد ادلجبدا اٌيت ػبجلزهب ٘زٖ االرفبلُبد ِشبهبخ ٌٍّجبدا اٌيت وػؼزهب ِٕظّخ اٌؼّلً  و

اٌذوٌُخ ، ِغ اال٘زّبَ خبظىطُخ اٌىالغ اٌؼشيب، وٕ٘ب ٔالؽظ رمذَ إٌظىص اٌمبٔىُٔلخ يف اٌزشلشَغ   

َؼبد ، ووزٌه ػًٍ اٌؼذَذ ِٓ اٌزششاالسدين يف اٌؼذَذ ِٓ اٌشؤوْ ػًٍ ِب عبء يف ٘زٖ االرفبلُبد 

اٌؼشثُخ، وٌؼً رٌه عججٗ أْ رششَغ اٌؼًّ االسدين لذ مت اٌؼًّ ػًٍ رـىَشٖ يف وضري ِٓ عىأجٗ ٔزُغخ 

وعؼُٗ فىس أؼلّبِٗ اٌُهلب اىل رىفُلك     1956أؼّبَ األسدْ اىل ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذوٌُخ ِٕز ػبَ 

بلُبد اٌيت ألشهتب ِؤسبشاهتب رششَؼبرٗ دبب َزىافك ِغ ِجبدا ٘زٖ ادلٕظّخ ادلؼرب ػٕهب يف دعزىس٘ب ويف االرف

 .اٌغٕىَخ

ٌمذ وبْ الٔؼّبَ األسدْ ٌؼؼىَخ ِٕظّيت اٌؼًّ اٌؼشثُخ واٌذوٌُخ ِؼبْ ؤزبئظ وآصبس ػذَذح 

و اٌيت رؼّٕذ أؽىبِلب شلبٍِخ يف   خبطخ ِٓ خالي ِظبدلزٗ ػًٍ االرفبلُبد اٌيت طذسد ػٕهب 

 .غ اٌؼًّ وّب عُزُ اَؼبؽٗ ربٌُبسلزٍف رلبالد اٌؼًّ وشؤؤٗ ، أؼىغذ رـىسا واعؼب يف رششَ

 :يف جمال عول األطفال

وً شخض وبْ روشا أو أٔضلً ثٍلغ   )  -:ثأْ احلذس ٘ى  لبٔىْ اٌؼًّ ػشفذ ادلبدح اٌضبُٔخ ِٓ 

أٌ أْ األؽىبَ اٌمبٔىُٔخ اٌيت وسدد يف ٘لزا اٌملبٔىْ   (.اٌغبثؼخ ِٓ ػّشٖ ومل َجٍغ اٌضبِٕخ ػششح
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ثني عٓ اٌغبثؼخ وعلٓ اٌضبِٕلخ   اٌؼبٍِني شلٓ ُ٘  ِب خبظىص ػًّ األؿفبي رزؼٍك ثبألشخبص 

 . ػششح

ويف رؼشَفهب ٌٍؼبًِ اػزربد ٔفظ ادلبدح احلذس ػبِال ثبدلؼىن اٌمبٔىين ٌزؼشَف اٌؼبًِ ِب داَ َؤدٌ 

ػّال ٌمبء اعش وِب داَ ربثؼب يف أدائٗ ٌؼٍّٗ ٌظبؽت ػًّ وربذ إِشرلٗ،أٌ أْ األؽىلبَ اٌليت    

ًِ اٌجبٌغ رٕـجك ػًٍ احلذس اٌؼبًِ ِب داَ  ديلبسط ػّلال ٌلذي    ػبجلذ اٌشؤوْ اخلبطخ ثبٌؼب

 .طبؽت ػًّ ِمبثً أعش

رشغًُ احلذس اٌزٌ مل َىًّ اٌغبدعخ ػششح ِٓ ػّشٖ ثأٌ طىسح ِلٓ  ( 73)ِٕؼذ ادلبدح ولذ 

رشغًُ احلذس اٌزٌ َىًّ اٌغبثؼخ ػششح ِٓ ػّلشٖ يف األػّلبي   ( 74)اٌظىس، وِٕؼذ ادلبدح 

ادلؼشح ثبٌظؾخ واٌيت حيذد٘ب وصَش اٌؼًّ ثمشاساد َظذس٘ب ثؼذ اعلزـالع  اخلـشح أو ادلش٘مخ أو 

عٕذا ألؽىبَ ٘زٖ ادلبدح لشاسا   1997ولذ اطذس وصَش اٌؼًّ يف اٌؼبَ . اجلهبد اٌشمسُخ ادلخزظخ

                      .ؽذد فُٗ ٘زٖ األػّبي

س ِٓ األػّلبي اخلـلشح أو   أهنب وبٔذ رىفش احلّبَخ ٌٍؾذ( 74)غري أٗ َالؽظ ػًٍ ٔض ادلبدح 

 138ادلش٘مخ أو ادلؼشح ثبٌظؾخ ؽىت عٓ اٌغبثؼخ ػششح فمؾ، ثُّٕب أوعجذ االرفبلُخ اٌذوٌُخ سلُ 

ػبِلب   18يف ادلبدح اٌضبٌضخ ِٕهب ػًٍ اٌذوٌخ ادلٕؼّخ إٌُهب أْ ال ذبُض أْ َمً احلذ األدىن ٌٍغٓ ػٓ 

ٌٍخـش طؾخ أو علالِخ أو أخلالق   ٌٍمجىي يف أٌ ٔىع ِٓ أٔىاع اٌؼًّ اٌيت حيزًّ أْ رؼشع 

 .األؽذاس ثغجت ؿجُؼزهب أو اٌظشوف اٌيت رؤدي فُهب

ٌغلٕخ   51وثٕبء ػًٍ رٌه فمذ مت إعشاء رؼذًَ ػًٍ ٔض ٘زٖ ادلبدح دبىعت اٌمبٔىْ ادلؤلذ سلُ 

اٌضبِٕلخ  )يف رٍه ادلبدح واالعزؼبػخ ػٕهب ثؼجلبسح  ( اٌغبثؼخ ػششح)ؽُش مت إٌغبء ػجبسح  ،2002

، ٌُظجؼ ِٕللغ رشلللغًُ اٌـفً يف األػلّبي اخللـشح أو ادلش٘للمخ أو ادلؼشح (ػششح
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ثبٌظؾخ َشًّ صبُغ األؿفبي ؽىت عٓ اٌضبِٕخ ػششح، دبب َزىافك ِغ أؽىبَ االرفبلُخ اٌذوٌُخ سللُ  

 .خلظىص هبزا ا 138

وَالؽظ أَؼب أْ ٔض ٘زٖ ادلبدح واٌزؼذًَ اٌزٌ مت ػٍُٗ لذ ِٕغ رشغًُ احلذس يف األػّبي اٌليت  

رؼزرب خـشح أو ِش٘مخ أو ِؼشح ثبٌظؾخ، ومل َشد روش ٌألػّبي اٌيت سبظ أخالق احلذس وعٍىوٗ 

ٕغ رشغٍُٗ اٌيت اػزربد األػّبي ادلؼشح ثأخالق احلذس أػّبال دي 138ورٌه ثؼىظ االرفبلُخ سلُ 

 .فُهب 

وّب الزظش لشاس وصَش اٌؼًّ اخلبص ثبألػّبي اٌيت رشىً خـشًا ػًٍ األؽلذاس، ػٍلً لبئّلخ    

ثبألػّبي اٌيت رؼزرب خـشح أو ِش٘مخ أو ِؼشح ثبٌظؾخ فمؾ دوْ روش ألٌ أػّبي ػبسح ثأخالق 

 .احلذس وعٍىوٗ 

فبي يف ادلبدح اٌضبٌضلخ ِٕلهب   ثشأْ أعىأ أشىبي ػًّ األؿ 182سلُ  اٌذوٌُخ ٌمذ ؽذدد االرفبلُخ

أعىأ أشلىبي ػّلً   ) ػذدًا ِٓ األػّبي اٌيت اػزربهتب األشذ خـشًا ػًٍ احلذس ومشٍزهب ثزؼجري 

ورشن ٌٍذوٌخ ربذَذ األػّبي األخشي اٌيت رؼزرب٘ب ِؼشح ثظلؾخ اٌـفلً وعلالِزٗ و    ( األؿفبي

بسح إىل األػّبي اخلـشح اٌليت  عٍىوٗ األخاللٍ، وػٍُخ فئْ األِش َزـٍت يف ٘زا اجملبي أْ رزُ اإلش

أشبسد إٌُهب االرفبلُخ، ورٌه إِب يف ٔظىص لبٔىْ اٌؼًّ ٔفغٗ، أو يف لشاس وصَش اٌؼًّ ؽلىي  

األػّبي اخلـشح ٌألؽذاس، مث أْ َؼبف إٌُهب لبئّخ ثبألػّبي اٌيت رؼزرب ِؼشح ثغلٍىن احللذس   

 .وأخاللٗ 

ٌألؽذاس لذ طذس لجً عٕزني ِٓ طلذوس   وذبذس اإلشبسح إىل أْ اٌمشاس اخلبص ثبألػّبي اخلـشح

ثشأْ أعىأ أشىبي ػًّ األؿفبي ، وسغُ أْ ٘زا اٌمشاس للذ ؽلذد    182االرفبلُخ اٌذوٌُخ سلُ 

ػذدا ال َأط ثٗ ِٓ األػّبي اٌيت رؼزرب خـشح ػًٍ طؾخ وعالِخ األؿفبي، إال أْ األِش َغزذػٍ 
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ُهب أْ رزُ إػبدح إٌظش يف ٘زا اٌملشاس  وػًٍ ػىء ِظبدلخ األسدْ ػًٍ االرفبلُخ اٌذوٌُخ ادلشبس إٌ

وِشاعؼخ لبئّخ األػّبي اخلـشح اٌيت وسدد فُٗ وإعشاء اٌزؼذَالد اٌالصِخ ػٍُهب دبب َزىافلك ِلغ   

 .ادلؼبَري اٌيت ؽذدهتب االرفبلُخ ؤظىص اٌزىطُخ اٌزبثؼخ ذلب

َىًّ علٓ   ِٓ لبٔىْ اٌؼًّ واٌيت ِٕؼذ رشغًُ أٌ ؽذس مل( 73)أِب فُّب َزؼٍك ثٕض ادلبدح 

٘ى ٔلض   138اٌغبدعخ ػششح ِٓ ػّشٖ ثأٌ طىسح ِٓ اٌظىس، فأْ ِب َمبثٍٗ يف االرفبلُخ سلُ 

ِٓ ادلبدح اٌضبُٔخ ِٕهب واٌيت ؽظشد أْ َىىْ احلذ األدىن ٌٍغٓ ادلمشس ٌٍؼًّ أدىن ِلٓ  ( 3)اٌفمشح 

  أْ للبٔىْ  عٕخ، شلب َؼ 15عٓ إهنبء اٌذساعخ اإلٌضاُِخ واٌزٌ ال ةىص يف أٌ ؽبي أْ َمً ػٓ 

اٌؼًّ األسدين ِٓ ٘زا اجلبٔت عبء ِىافمًب ٌٕض االرفبلُخ ادلزوىس، ثً أٗ رمذَ ػٍُٗ ِلٓ ٘لزٖ   

  .إٌبؽُخ ووػغ عًٕب افؼً شلب عبء يف االرفبلُخ ٌُىىْ ؽذًا أدىن ٌغٓ اٌؼًّ 

 ًُ احلذس أوضش ِٓ عذ علبػبد َىُِلب  ِٓ لبٔىْ اٌؼًّ ػًٍ ؽظش رشغ 75ٔظذ ادلبدح ولذ   

 .أْ َؼـً فزشح ٌٍشاؽخ ال رمً ػٓ عبػخ واؽذح ثؼذ ػًّ أسثغ عبػبد ِزظٍخثششؽ 

وّب ِٕؼذ ٘زٖ  ادلبدح  رشغًُ احلذس ثني اٌغبػخ اٌضبِٕخ ِغبءا واٌغبدعخ طجبؽب ويف األػُبد اٌذَُٕخ 

 واٌؼـً اٌشمسُخ واألعجىػُخ، ولذ عبءد ٘زٖ األؽىبَ ِشاػُخ ٌٍّؼبَري اٌيت ٔظذ ػٍُهب االرفبلُلبد 

اٌذوٌُخ وِزـبثمخ سببِب ِغ ِب عبءد ثٗ أؽىبَ ادلبدرني اٌغبثؼخ ػششح واٌزبعؼخ ػشلشح ِلٓ   ثُخ واٌؼش

 . 1996ٌغٕخ  18االرفبلُخ اٌؼشثُخ سلُ 

 
 :يف جمال العول اجلربي

مل َشد يف اٌمبٔىْ ِب ديىٓ أْ َفهُ ػًٍ أٔٗ رمٕني ٌٍؼًّ اجلربٌ وفك ادلفهىَ اٌزٌ ؽذدرلٗ   

وً ػًّ أو خذِخ رؤخز ػٕىح ِٓ أٌ شخض ربذ ) : ثأٔٗواٌيت ػشفزٗ ( 29)سلُ  اٌذوٌُخ االرفبلُخ
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، ويف إؿبس ٘زٖ ادلفهىَ َلشي  ( اٌزهذَذ ثأَخ ػمىثخ ومل َزـىع ٘زا اٌشخض ألدائهب دبؾغ اخزُبسٖ

ً يف إعجبس اٌؼبًِ ػًٍ ِّٓ لبٔىْ اٌؼًّ ِٓ طالؽُخ طبؽت اٌؼ( 57)اٌجؼغ أْ ِب وسد يف ادلبدح 

َىًُِب ودلذح شهش ِٓ لجًُ اٌؼًّ اجلربٌ اٌزٌ ؽظشرلٗ االرفبلُلخ اٌذوٌُلخ    زني عبػزني إػبفُ اٌؼًّ

 .ادلزوىسح

 

 :القضاء على التوٍٍز يف االستخذام واملهنة  يف جمال 

ً ِزىاصًٔب يف ٘زا اٌشأْ ِٓ ؽُش مشىٌلٗ  ّعبء رؼشَف اٌؼبًِ يف ادلبدح اٌضبُٔخ ِٓ لبٔىْ اٌؼ  

َ اٌمبٔىْ وبِاًل دوْ رفشَك إال يف احلمىق اٌيت سبُضد فُهلب  طشاؽخ اٌؼبًِ روشًا وبْ أو أٔضً ثأؽىب

ادلشأح ٌغبَبد رىفري احلّبَخ ذلب ، وّب مل ديُض ٘زا اٌزؼشَف ثني اٌؼبًِ األسدين واٌؼبِلً غلري األسدين   

ِٓ اٌمبٔىْ ِٓ ؽُش اشزشاؽ ؽظىي اٌؼبمل غري األسدين ػًٍ رظشَؼ ( 12)ثبعزضٕبء ِب وسد يف ادلبدح 

أخشي ؽظش اٌؼًّ فُهب ثلبألسدُٔني   ادلٍّىخ ويف ِهٓ زلذدح وِٕغ رشغٍُٗ يف ِهٓ ِغجك ٌٍؼًّ يف

ِٕٗ اٌيت ِٕؼذ غري األسدُٔني ِٓ رشىًُ إٌمبثبد اٌؼّبٌُخ ؤمبثبد ( 108)فمؾ ، وِب وسد يف ادلبدح 

ٓ ثبإلػبفخ إىل اٌمـبػبد ادلهُٕخ اٌيت وبْ َغزضُٕهب اٌملبٔىْ ِل     أطؾبة اٌؼًّ أو االٔؼّبَ إٌُهب

أؽىبِٗ وِٓ احلّبَبد اٌىاسدح فُٗ وثشىً خبص خذَ ادلٕبصي وثؼغ فئبد ػّبي اٌضساػلخ لجلً   

ادلٕشلىس يف ػلذد    2008ٌغٕخ  48  مشىي ٘زٖ اٌمـبػبد ثأؽىبِٗ دبىعت اٌمبٔىْ ادلؼذي سلُ

 . 2008-8 -17ربسَخ  4924 اجلشَذح اٌشمسُخ سلُ

 : اٌمـبػبد ادلشّىٌخ ثأؽىبَ لبٔىْ اٌؼًّ

- :ادلبدح اٌضبُٔخ ِٓ لبٔىْ اٌؼًّ اٌؼبًِ ثأٔٗ ٌمذ ػشفذ
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وً شخض روشا وبْ أو أٔضً َؤدٌ ػّال ٌمبء أعش وَىىْ ربثؼب ٌظبؽت اٌؼًّ وربلذ اِشرلٗ   )

 (وَشًّ رٌه األؽذاس وِٓ وبْ لُذ اٌزغشثخ أو اٌزأًُ٘

- :ؽُش َفُذ ٘زا اٌزؼشَف ثأْ اٌزٌ رشٍّٗ طفخ اٌؼبًِ ٘ى ِٓ رزىفش فُٗ األسوبْ اٌزبٌُخ

 .أداء اٌؼًّ -1

 .أْ َىىْ أداء اٌؼًّ ِمبثً أعش -2

 .أْ َىىْ ربثؼب ٌظبؽت اٌؼًّ وربذ اِشرٗ-3

- :وّب ػشف طبؽت اٌؼًّ ثأٔٗ

 ( وً شخض ؿجُؼٍ أو ِؼٕىٌ َغزخذَ ثأٌ طفخ وبٔذ شخظب أو أوضش ِمبثً أعش) 

  ً  وَالؽظ ػًٍ اٌزؼشَفني أْ األوي مل َشزشؽ أْ َىىْ ػًّ اٌؼبًِ يف ٔفظ ِىلبْ اٌؼّل

ادلهُأ ِٓ لجً طبؽت اٌؼًّ ،ثؼىظ اٌمبٔىْ اٌغبثك اٌزٌ وبْ َشزشؽ أداء اٌؼًّ يف ِىبْ اٌؼّلً  

ٔفغٗ، وأْ اٌضبين مل َشزشؽ وّب فؼً اٌمبٔىْ اٌغبثك أْ َزخز طبؽت اٌؼًّ ِٓ اٌؼًّ اٌزٌ َضاوٌٗ 

 .ؽشفخ أو ِهٕخ، وّب مل َشزشؽ أْ َىىْ ٘ذفٗ ربمُك اٌشثؼ

أؽىبِٗ وً ِٓ َٕـجك ػٍُهُ ٘زَٓ اٌزؼشَفني ِٓ أطلؾبة  ثَىٓ َشًّ غري أْ اٌمبٔىْ مل 

ِٓ أؽىبِٗ فئبد ِٓ اٌؼبٍِني يف ػذد ِٓ اٌمـبػلبد وأطلؾبة    وبْ َغزض اٌؼًّ واٌؼّبي، ثً 

- :اٌؼًّ اٌزَٓ َغزخذِىهنُ وُ٘

 .ادلىظفني اٌؼبِني و ِىظفٍ اٌجٍذَبد -1

ؽىلبَ للبٔىْ   فبدلىظف اٌؼبَ ِشّىي ثأؽىبَ ٔظبَ اخلذِخ وِىظف اٌجٍذَخ خيؼغ أل

 .اٌجٍذَبد 

 .أفشاد ػبئٍخ طبؽت اٌؼًّ اٌزَٓ َؼٍّىْ يف ِشبسَؼٗ دوْ أعش-2
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 .خذَ ادلٕبصي وثغزبُُٔهب وؿهبهتب وِٓ يف ؽىّهُ-3

دبىعت ٔظبَ خلبص  ػّبي اٌضساػخ ػذا اٌزَٓ مت اخؼبػهُ ألٌ ِٓ أؽىبَ اٌمبٔىْ -4

اٌضساػخ دبؼظلُ   ومشً رلّىػخ ِٓ فئبد ػّبي 16/1/2003طذس ذلزٖ اٌغبَخ ثزبسَخ 

أؽىبَ لبٔىْ اٌؼًّ ثبعزضٕبء األؽىبَ اخلبطخ ثؼمذ اٌزذسَت ادله  وػمذ اٌؼًّ اجلّبػٍ 

 .    ؤمبثبد اٌؼّبي ؤمبثبد أطؾبة اٌؼًّ

ادلٕشىس يف  2008ٌغٕخ  48 سلُ ٘زا اإلعزضٕبء ػًٍ ؽبٌٗ إىل أْ طذس اٌمبٔىْ ادلؼذي وثمٍ

واٌزٌ دبىعجٗ مت مشىي خذَ ادلٕلبصي و   2008-8 -17زبسَخ ث 4924 ػذد اجلشَذح اٌشمسُخ سلُ

 .ػّبي اٌضساػخ ثأؽىبَ لبٔىْ اٌؼًّ
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 :واملفاوضة اجلواعٍةيف جمال التنظٍن النقايب  

لبٔىْ اٌؼًّ ٌىً ِٓ اٌؼّبي وأطؾبة اٌؼًّ احلك يف رأعُظ ٔمبثخ خبطخ هبلُ يف   أػـً 

ٌؼًّ أْ َشزشؽ ػًٍ اٌؼبًِ ػذَ االٔزغلبة  ادلهٕخ اٌىاؽذح و االٔؼّبَ اٌُهب، وؽظشػًٍ طبؽت ا

ٌٍٕمبثخ ِمبثً رشغٍُٗ ٌذَٗ أو اعزّشاسٖ ثبٌؼًّ ٌذَٗ، أو أْ َؼًّ ػًٍ االعؾبف ثأٌ ؽك ِٓ ؽمىلٗ 

و أعبص جملّىع إٌمبثبد اٌؼّبٌُخ رأعُظ االرببد اٌؼبَ ٌٕمبثبد اٌؼّبي ، وألٌ ثغجت أزغبثٗ ٌٍٕمبثخ،

فُّب ثُٕهُ ، وّب أعبص ذلب االٔؼّبَ اىل أٌ ِٕظّلخ ػّبٌُلخ أو   ٔمبثزني أو أوضش رشىًُ ارببد ِه  

 .دوٌُخ

مل َؼبجل لبٔىْ اٌؼًّ األسدين ِىػىع ادلفبوػخ اجلّبػُخ ثٕظىص طلشحيخ أو ِزخظظلخ    

 .ثبعزضٕبء ِب وسد فُٗ خبظىص ػمذ اٌؼًّ اجلّبػٍ وإٌضاػبد اٌؼّبٌُخ اجلّبػُخ

- :بدح اٌضبُٔخ ِٕٗ َزجني ِب ٍٍَادلوثبعزؼشاع رؼشَف ػمذ اٌؼًّ اجلّبػٍ يف  

 .أٔٗ لذ مسؼ ثبٌزفبوع اٌضٕبئٍ ادلجبشش ثني أطؾبة اٌؼًّ واٌؼّبي أو شلضٍٍ وً ِٕهُ -1

أٔٗ مل َشزشؽ أْ َىىْ ادلفبوع ػٓ اٌؼّبي عهخ ٔمبثُخ ، فغّؼ ثأْ َزفبوع رلّىػلخ   -2

ِٓ اٌؼّبي ِجبششح ِغ طبؽت اٌؼًّ ورٌه ثؼىظ ِب وبْ ػٍُٗ احللبي يف اٌملبٔىْ   

، اٌزٌ مل َىٓ َغّؼ ٌغري إٌمبثبد اٌؼّبٌُخ ثبٌزفلبوع   1960ٌغٕخ  21ٌغبثك سلُ ا

 .ػٓ اٌؼّبي إال يف ؽبٌخ ػذَ وعىد ٔمبثخ ػّبٌُخ سبضٍهُ

وػٍُٗ فئْ ِىلف اٌمبٔىْ احلبيل لذ َىىْ فُٗ إػؼبف دلىلف إٌمبثبد اٌؼّبٌُخ ٔظشًا ألٔلٗ مل َؼلغ   

اٌزفبوع دوْ ٔمبثبهتُ شلب لذ َشغغ أطؾبة اٌؼًّ ػٍلً  ششوؿًب ولُىدًا ػًٍ إِىبُٔخ رىيل اٌؼّبي 

 .ذببوص إٌمبثبد وهتُّش دوس٘ب
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ومل َشد يف لبٔىْ اٌؼًّ وخبطخ اٌفظً اخلبص ثؼمذ اٌؼًّ اجلّلبػٍ واٌفظلً اخللبص    

ثٕضاػبد اٌؼًّ اجلّبػُخ أٌ ٔض ٍَضَ األؿشاف ثبٌزفبوع ثأٌ طىسح ِٓ اٌظىس أو حيذد ِىاػُلذ  

ػبد ِؼُٕخ ٍِضِخ ثبٌزفبوع ، أو أٌ إعشاءاد أو آٌُبد ديىٓ ازببر٘ب ثمظذ دوسَخ ٌٍزفبوع أو لـب

رشغُغ رٌه ، ثبعزضٕبء ِب وسد يف فظً ٔضاػبد اٌؼًّ اجلّبػُخ خبظىص ِشاؽً رغىَخ إٌضاع اٌيت 

 .رزؼّٓ يف ِشؽٍزهب اٌضبُٔخ رشىًُ رلٍظ اٌزىفُك ِٓ ؿشيف إٌلضاع

 

غهُالد خبطلخ ألداء ِهلبِهُ ، أو ٍَلضَ    وّب مل َشد أٌ ٔض َؼـٍ شلضٍٍ اٌؼّبي أٌ ر

 .دبٕؾهُ اٌىلذ اٌىبيف دلّبسعخ ٔشبؿبهتُ دوْ اٌزأصري ػًٍ أعىس وؽمىلهُ

 

ِٓ عبٔت آخش فمذ رشن اٌمبٔىْ احلشَخ اٌىبٍِخ ٌٍـشفني ٌٍزفبوع وػمذ االرفبلُبد اجلّبػُخ 

بي أٌ رؼذًَ ػٍُهب أو دوْ أٌ رذخً ِٓ لجً اٌذوٌخ يف طُبغزهب أو إثـبذلب أو أٌ عضء ِٕهب أو إدخ

فشع رٌه ػًٍ أٌ ِٓ أؿشافهب ، والزظش دوس وصاسح اٌؼًّ يف ٘زا اٌشأْ ػًٍ رغغًُ االرفبلُلخ  

اجلّبػُخ يف عغً خبص ، وازببر اٌمشاس ثزىعُغ ٔـبق مشىذلب ٌزغشٌ ػًٍ أطؾبة اٌؼًّ واٌؼّبي 

 . اٌؼّبي ادلؼُٕنييف لـبع ِؼني أو ػًٍ فئخ ِٕهُ ورٌه ثٕبًء ػًٍ رىطُخ ِٓ أطؾبة اٌؼًّ و

غري أْ اعزضٕبء اٌمبٔىْ يف ادلبدح اٌضبٌضخ ِٕٗ ٌمـبػبد ٘بِخ ِٓ اٌؼّبي وأطؾبة اٌؼًّ ِلٓ  

أؽىبِٗ ، لذ ؽشَ ٘زٖ اٌمـبػبد ِٓ وبفخ احلّبَبد اٌيت وسدد يف اٌمبٔىْ وِٕهب وبفخ األؽىلبَ  

خذَ ادلٕبصي وثؼغ  راد اٌؼاللخ ثبدلفبوػبد اجلّبػُخ وػمىد اٌؼًّ اجلّبػُخ وثشىً خبص لـبع

 .فئبد ػّبي اٌضساػخ وادلىظفني اٌؼبِني وِىظفٍ اٌجٍذَبد
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وسغُ اعزضٕبء اٌؼّبي غري األسدُٔني ِٓ احلك يف رأعُظ إٌمبثبد واالٔؼلّبَ إٌُهلب إال أْ   

اٌمبٔىْ مل حيشِهُ ِٓ ؽك ادلفبوػخ وإثشاَ ارفبلُبد اٌؼًّ اجلّبػُخ ، وّب أٔٗ مل َغزضٕهُ ِٓ ؽلك  

ِٓ اإلِزُبصاد اٌيت رزؾمك ٌٍؼّبي يف أٌ لـبع ِٓ اٌمـبػبد دبىعت االرفبلُبد اجلّبػُخ االعزفبدح 

 . اٌيت رربِهب إٌمبثبد ِغ أطؾبة اٌؼًّ أو شلضٍُهُ

اخزبس لبٔىْ اٌؼًّ أعٍىة ؽً إٌضاع ِٓ خالي رىعؾ ؿشف صبٌش زبزبسٖ احلىىِخ َغًّ 

ىء إٌضاع ، ويف ؽبٌخ فشً ِٕذوة اٌزىفُك يف ؽً ِٕذوة اٌزىفُك وَزذخً حلً إٌضاع رٍمبئًُب فىس ٔش

َىًِب ، َزىىل اٌىصَش زلبوٌخ ؽً إٌضاع وإرا مل َزّىٓ ِٓ رغىَزٗ حيٍُٗ إىل رلٍظ ( 21)إٌضاع خالي 

رىفُك َزىىْ ِٓ سئُظ َؼُٕٗ اٌىصَش وػؼىَٓ أو أوضش ػٓ وً ِٓ أطؾبة اٌؼًّ واٌؼّبي ثبٌزغبوٌ 

 .ظ ػًٍ ٘زا األعبطؽُش َغًّ وً ؿشف شلضٍُٗ يف اجملٍ

َىًِب ، حيًُ اٌلىصَش  ( 21)ويف ؽبٌخ فشً اجملٍظ يف اٌىطىي إىل رغىَخ إٌضاع خالي ِذح 

إٌضاع إىل احملىّخ اٌؼّبٌُخ ادلشىٍخ ِٓ صالصخ لؼبح َٕزذهبُ اجملٍظ اٌمؼبئٍ واٌيت َزىعت ػٍُهب إطذاس 

ثً ٌٍـؼٓ ثأٌ وعلٍُخ لؼلبئُخ أو   َىًِب وَىىْ لشاس٘ب لـؼًُب غري لب( 30)لشاس٘ب يف إٌضاع خالي 

 .إداسَخ

- :َالؽظ ػًٍ إعشاءاد ٔظش إٌضاع ادلشبس إٌُهب أػالٖ ِب ٍٍَ 

أْ أعٍىة ؽً إٌضاع اجلّبػٍ ٘زا ٘ى اٌىؽُذ ادلزبػ أِبَ ؿشيف إٌضاع ، ؽُش َؼزلرب   (1

 .اٌٍغىء إٌُٗ إٌضاًُِب ٌٍـشفني

اؽً إٌضاع ػًٍ اٌغري ثأٌ مل َزشن ادلششع ٌألؿشاف ؽشَخ االرفبق يف أٌ ِشؽٍخ ِٓ ِش (2

 .إعشاءاد رىفُمُخ أخشي عىاء ِٓ خالي وعُؾ آخش أو ثبٌزفبوع ادلجبشش أو اٌزؾىُُ
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مل ربذد ألٌ ِشؽٍخ ِٓ ِشاؽً ٔظش إٌضاع اإلعشاءاد واٌىعبئً ادلفشوع إرجبػهب ٌٕظلش   (3

ب إٌضاع ورشن األِش دلٕذوة اٌزىفُك وسئُظ رلٍظ اٌزىفُك إلرجبع اإلعشاءاد اٌليت َشا٘ل  

 .ِٕبعجخ ووزٌه األِش ثبٌٕغجخ ٌٍّؾىّخ اٌؼّبٌُخ

ادلشؽٍخ اٌضبُٔخ ِٓ ِشاؽً ٔظش إٌضاع ادلزّضٍخ يف دوس اٌىصَش ثبٌغؼٍ ٌزغلىَخ إٌلضاع، مل    (4

ربذد دبذح ِؼُٕخ ، أٌ أْ اٌىصَش ثبعزـبػزٗ ذبُّذ إٌضاع وإؿبٌخ أِذٖ دوْ اٌجذ فُٗ وىْ 

 .اٌمبٔىْ مل َمُذٖ دبذح زلذدح إلهنبء ِهّزٗ

وً خالف َٕشلأ  )ٌمذ ػشفذ ادلبدح اٌضبُٔخ ِٓ لبٔىْ اٌؼًّ إٌضاع اٌؼّبيل اجلّبػٍ ثأٔٗ  (5

ثني رلّىػخ ِٓ اٌؼّبي أو ٔمبثخ ِٓ عهخ وثني طبؽت اٌؼًّ أو ٔمبثخ أطؾبة اٌؼّلً  

ِٓ عهخ أخشي ؽىي رـجُك ػمذ ػًّ صببػٍ أو رفغريٖ أو َزؼٍلك ثظلشوف اٌؼّلً    

 (.وششوؿٗ

ىْ لذ أعبص أْ َزىىل إٌضاع ِٓ ؿشف اٌؼّبي ، اٌؼّلبي  وػٍُٗ فّٓ اٌىاػؼ أْ اٌمبٔ

أٔفغهُ دوْ ٔمبثزهُ ، ورٌه دوْ أْ َشزشؽ وػؼًب ِؼًُٕب ٌزٌه وؾبٌخ ػلذَ وعلىد   

ٔمبثخ ػّبٌُخ سبضً اٌمـبع ، وهبزا اٌشىً لذ َؼّذ اٌجؼغ ِٓ أطؾبة اٌؼًّ إىل هتُّش 

للذ أولذد يف   ( 121)بدح إٌمبثخ اٌمبئّخ اٌيت سبضً اٌؼّبي يف اٌمـبع ، خبطخ وأْ ادل

ِٕهب ادلزؼٍمخ ثزشىًُ رلٍظ اٌزىفُك ػًٍ أْ ؿشيف إٌضاع أٔفغهُ ُ٘ اٌلزَٓ  ( ط)اٌفمشح 

 .َغّىْ شلضٍُهُ ، وٌُظ إٌمبثبد اٌيت سبضً اٌمـبع اٌزٌ َٕزّىْ إٌُٗ

ِٓ اٌمبٔىْ فئْ اإلػشاة َؼزرب زلظىسًا ػًٍ اٌؼّبي خلالي  ( 134)عٕذًا ألؽىبَ ادلبدح  (6

يف أٌ ِٓ ِشاؽٍٗ ، وإرا ِب ػٍّٕب أْ إعشاءاد إٌظش يف إٌضاع رجلذأ فلىس    ٔظش إٌضاع

ٔشىئٗ ، فُىىْ احلك يف اإلػشاة ِٓ إٌبؽُخ اٌؼٍُّخ غري لبئُ ، فبٌمبٔىْ ديٕغ اإلػشاة 
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خالي ِشاؽً ٔظش إٌضاع ، وِشاؽً إٌظش يف إٌضاع ةت أْ رجذأ فىس ٔشىئٗ وػٍُٗ فٍلُ  

يف اإلػشاة ، يف أٌ ِٓ ٘زٖ ادلشاؽً ثأٌ طلىسح ِلٓ   َزشن ادلششع ٌٍؼّبي اٌفشطخ 

اٌيت أعلبصد اإلػلشاة يف أٌ    92اٌظىس ، و٘زا ادلٕغ عبء سلبٌفًب دلب عبء يف اٌزىطُخ 

ِشؽٍخ ِٓ ِشاؽً إٌضاع ، غري أهنب ؿٍجذ ِٓ احلىىِخ اٌؼًّ ػًٍ رشغُغ اٌؼّبي ػٍلً  

 .ػذَ اإلػشاة خالي فزشاد ٔظش إٌضاع وٌُظ ِٕؼهُ

جخ ٌٍٕضاػبد اٌفشدَخ ، فمذ رشن لبٔىْ اٌؼًّ ٌٍّؾبوُ إٌظبُِلخ ِهّلخ إٌظلش يف    أِب ثبٌٕغ

اٌذػبوي اٌفشدَخ ػًٍ أْ َزُ رٌه ثظىسح ِغزؼغٍخ وثذوْ أٌ اٌزضاِبد ِبدَلخ ػٍلً اٌؼبِلً ،    

ووزٌه األِش ثبٌٕغجخ ٌٕضاػبد األعىس اٌيت أوعذ ذلب اٌمبٔىْ شىاًل ِٓ أشىبي اٌمؼبء اخلبص ِلٓ  

وي األعىس اٌيت رزىىل طالؽُخ إٌظش يف دػبوي األعىس ثئعشاءاد خبطخ ِغزؼغٍخ خالي عٍـخ دػب

 .وِؼفبح ِٓ أٌ سعىَ

وّب مل َؼغ ػىاثؾ وإعشاءاد وآٌُبد خبطخ رغبػذ احملىّخ ػٍلً اإلعلشاع يف اٌجلذ    

ثبٌذػبوي ادلمبِخ أِبِهب ، شلب ػشع زلبوالد احملبوُ يف اعزخذاَ وعبئً خبطخ وإعشاءاد وآٌُلبد  

ػذ ػًٍ عشػخ اٌجذ يف اٌذػىي إىل اٌـؼٓ واإلثـبي ، األِش اٌزٌ أدي إىل أْ رـىي ِذح ٔظلش  رغب

 .٘زٖ احملبوُ ٌٍذػبوي اٌؼّبٌُخ ادلمبِخ أِبِهب

ٌمذ أػـً اٌمبٔىْ ِفزشٍ اٌؼًّ ؽك اٌزذخً يف ؽبٌخ شىىي اٌؼبًِ ِٓ ػمىثخ رأدَجُلخ مت  

ؽُذح اٌيت أػـٍ فُهب ادلفزش طالؽُخ إٌظلش يف  إَمبػهب حبمٗ ثشىً سلبٌف ٌٍمبٔىْ ، وٍ٘ احلبٌخ اٌى

اٌشىىي ادلمذِخ إٌُٗ وازببر اٌمشاس ادلٕبعت ثشأهنب ، وثغري رٌه فئْ طالؽُبد ادلفزش يف أدائٗ دلهبِٗ 

ثظفزٗ أؽذ أفشاد اٌؼبثـخ اٌؼذٌُخ رمزظش ػًٍ رٕظُُ ػجؾ ادلخبٌفخ وإؽبٌزٗ إىل احملىّلخ ادلخزظلخ ،   



  

 23 حماده أبو نجمه/  doc.قانون العمل األردني ومعايير العمل    الدولبة 

 إٌظؼ واإلسشبد ورىػُخ األؿشاف حبمىلهلب وواعجبهتلب اٌمبٔىُٔلخ ،    ثبإلػبفخ إىل ِهّزٗ ودوسٖ يف

 .واٌزىفُك ثني ٘زٖ األؿشاف ثبٌىعبئً اٌىدَخ

ومل َزجغ اٌمبٔىْ أعٍىة احلً اٌىلبئٍ أو اٌؼالعٍ ٌٍشىبوي واٌذػبوي اٌؼّبٌُخ اٌفشدَخ داخً 

 َزّضً فُهب أطلؾبة اٌؼّلً   اٌيت( اٌضالصُخ)ادلؤعغخ ٔفغهب ، وّب مل َزجغ أعٍىة احملبوُ ادلشزشوخ 

 .واٌؼّبي إىل عبٔت احلىىِخ ٌٍؼًّ ػًٍ ؽً ٔضاػبد اٌؼًّ اٌفشدَخ ادلخزٍفخ

ومل َؼغ ادلششع أٌ لىاػذ أو إعشاءاد رؤدٌ ثـشَمخ ِجبششح أو غري ِجبششح  إىل اٌزمًٍُ ِٓ 

لظىس٘ب  إٌضاػبد اٌفشدَخ ، وثبٌؼىظ ِٓ رٌه فئْ ػذَ وػىػ اٌظُبغخ يف اٌؼذَذ ِٓ إٌظىص أو

ػٓ اعزُؼبة وعىٖ وأشىبي إٌضاػبد ادلزٕىػخ أدي إىل صَبدح أػذاد٘ب وؿىي ِذد اٌجذ فُهب ، وػذَ 

 .وػىػ ؽمىق وواعجبد وً ؿشف ذببٖ اِخش

 

  

 

 

 

 

 


