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 ةالمقدم

ية الحتميػػػة التػػػي تارضػػػةا الطبيعػػػة البرػػػرية انمػػػا تاػػػرض نسػػػانالتحػػػكالت اإ إف
صػؼ تدأ الحيػاة كتنتفي كؿ المراحؿ العمرية، كحيث تب نسافكضعان خاصا يعيره اإ

سػػمات كال تكػػكف اكؿ مػػرحمتيف فيةػػا كػػؿ منةػػا لػػه خصػػا ص ك لفػػ ف  كتكػػاد اف تنتةػػي،
الكثيػػر مػػف االبجابيػػة كاالمػػؿ بالحيػػاة كالتطػػكر كالتعػػايش مػػت الغيػػر اال انةػػا تكػػاد اف 

سػػػػبؽ مػػػػت ضػػػػعؼ الجسػػػػد فػػػػي المرحمػػػػة العمريػػػػة االخيػػػػرة فتكػػػػاد اف تصػػػػب  سػػػػمبية تت
لضعؼ االمؿ بالحياة كالخػكؼ كالقمػؽ مػف النةايػة، كيػزداد مػا ذكػر مسػبقا مػت فقػداف 

يعمؿ كيتعب مف اجؿ خدمة مجتمعة في  نسافالجتماعي كلذلؾ فاذا كاف اإاالمف ا
اكؿ ككسػػط حياتػػه، فعمػػع مجتمعػػة اف يقابػػؿ بػػذا الصػػنت بػػالتزاـ مماثػػؿ فػػي المرحمػػة 
االخيرة منةا، كرغـ اف مف اسس الحماية االجتماعية بي عالقات االفراد فيما بينةـ 

قي التمقا ي ضمف نكاة المجتمت االصػمية كفؽ معايير التربية السميمة كااللتزاـ االخال
اسػػرم أك  تخطػػيط فػػردممػػف متكافقػػة مػػت مػػا تػػـ تسػػير )االسػػرة ، اال اف الحيػػاة قػػد ال 

لةػػا ممػػا يبػػرز دكر الدكلػػة فػػي حمايػػة ابناؤبػػا مػػف العػػامميف عنػػد بمػػكغةـ سػػف متقدمػػة 
ؽ السػػػػميـ لمترػػػػريعات كاصػػػػالحةا ايجابػػػػا كفػػػػؽ تغييػػػػرات العكامػػػػؿ يػػػػمػػػػف خػػػػالؿ التطب
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الجتماعية كاالقتصادية لعمكـ المجتمت كلالفراد المتقاعديف خصكصا تحقيقا لمعيش ا
 بكرامة في اكاخر العمر.

ازاء ابميػػة مػػا تقػػدـ كػػاف ال بػػد مػػف بحػػث مكضػػكع )الحمايػػة القانكنيػػة العمػػاؿ 
كبػػار السػػف  كالتكقػػؼ عنػػد مابيػػة ماةػػكـ )كبػػار السػػف  كالتغييػػرات المقترنػػة بالمرحمػػة 

كايضاح احتياجاتةـ كمف ثـ الكقػكؼ عمػع الحقػكؽ القانكنيػة لمعمػاؿ  التي يمركف بةا
قؿ ننل الدكليمف كبار السف، فيككف في اكلةما البحث في تمؾ الحقكؽ كفؽ المعيار 

المعالجة االبـ بي تنظيـ قانكني العمؿ كالضماف االجتماعي النافػذيف إلع  بعد ذلؾ
 كالتكصيات. اتلحقكؽ العماؿ كبار السف كنختمةا باالستنتاج

 األولادلطهب 
 انسه كرب ماهية

اف االرتاػػاع بمسػػتكل االعمػػار نتيجػػة التقػػدـ الصػػحي كظةػػكر كسػػا ؿ عالجيػػة 
جديػػدة قػػد تطيػػؿ العمػػر انمػػا تميػػز العصػػر الحاضػػر بظػػابرة تزايػػد ف ػػة الكبػػار )مػػف 

، كاعمػػاال لضػػركرة تسػػميط الضػػكء عمػػع بػػذر الا ػػة العمريػػة كػػاف البػػد مػػف  1)المسػػنيف 
 . 2)لغة، قانكنا ككمصطم  عممي ايضاحةا

 كبار السن لغة: األولالفرع 
اف مػف كبػر أم  مػف بػاب طػرب بػكك بك التقػدـ فػي السػف كبر السف في المغة 

بهػػػر   فةػػػك ر، كمنػػػه قكلػػػه تعػػػالع )كالػػػذم تػػػكلع كبػػػر  3) ففةػػػك فقػػػد اسػػػ   كقػػػكلةـ بػػػك )ك 

                                                           

بُقاؽ يعم خطة يدزٚد اندٔنٛة نهشيٛوٕخة  يا جشكم جعدٚا انعدٚد يٍ دٔل انعاو يًا ٚعحٕشب االخر (1)

 ( ٔبعد يسٔز عدة ؽٕٚهة نًُاقشحٓا ٔاٚؼاض َقاؽٓا.2002نعاو )

فييٙ )َحيياسس يعييط جقٛييٛى انٕػيي  االشحًيياعٙ ٔانظيعٙ نكويياز انعييٍ فييٙ دٔز زعاٚيية انًعييٍُٛ نعيياو اَظيس 

 .2013 –األٔل(، ٔشازة انحوطٛؾ، انصٓاش انًسكص٘ نالظظاء، كإٌَ 2013

باظيحوداو يظيطهط )كوياز  44/84ٔ 44/5االيى انًحعدة يٍ قساز٘ انصًعٛة انعايية زقيى اعحًدت  (2)

 ( فاكرس.65-60( نالشازة إنٗ االشواص انرٍٚ بهغٕا ظٍ )older persons –انعٍ

نوُياٌ، انطوعية  –يعًد بٍ ابٙ بكيس انيساش٘، يوحياز انظيعاض انُاشيس داز انكحيب انعسبيٙ، بٛيسٔت (3)

 . 561، ص1884ٗ، األٔن

 ٔجعُٙ  old ege( جعُٙ eldest( أٔ )elder( أٔ )oldرْب فٙ انحعسٚف االَكهٛص٘ نكواز انعٍ أٔ )ٔٚ

(period of time with how of age) 
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الرػػػخص اقعػػػدبـ بالنسػػػب كفػػػي الحػػػديث )الػػػكالء لمكبػػػر  كبػػػي اف يمػػػكت أم  بالضػػػـ
 كبترؾ ابنا كابف ايف فيككف الكالء لالبف دكف ابف االبف.

 كبر السن )قانونا(: الثانيالفرع  
رؼ القػػكانيف كبػػر السػػػف )الرػػيخكخة  برػػكؿ كاضػػػ  كدقيػػؽ كانمػػػا حيػػث لػػـ تع ػػػ 

لةػػذر المرحمػػة العمريػػة كالحاػػاظ عميػػه كرعايػػة  نسػػافارػػارت اليػػه بتحصػػيؿ كصػػكؿ اإ
 تحدد المراحؿ العمرية.حقكقه كلذلؾ كاف البد مف اف 

 بدء الرخصية كانتةاء الرخصية –اكال
بثبػػكت رخصػػية  1915لسػػنة   44)ار القػػانكف المػػدني العراقػػي رقػػـ رػػحيػػث ا

 . 1)ةي بكفاتهتبتماـ كالدته حيا كتن نسافاإ
 كماؿ االبمية –ثانيا

سف الررد كيكػكف متمتعػا لقػكار العقميػة كبػك غيػر محجػكر عميػه  نساففبمكغ اإ
 . 2)مباررة حقكقه المدنيةليككف كامؿ االبمية ف نه  المحكمة المختصة، ؿقبمف 

 عكارض االبمية -ثالثا
أك  تػػهابمي دـكػػؿ رػػخص التعاقػػد مػػالـ يقػػر القػػانكف عػػلحيػػث حػػدد القػػانكف اف 

 . 3)بالطرؽ المقررة الحجزيحد منةا. كيتـ الحجز عمع السايه كذك الغامة كيعمف 
 الكبيركالية رابعا: تقييد 

 جػداأك  تقيػد كاليػة الكبيػر اذا كػاف ابػاإلػع  يث ذبب القاعدة المػدني العراقػيح
ةما منػػػه اذا عػػػرؼ عنػػػه سػػػكء التصػػرؼ كيكػػػكف ذلػػػؾ مػػػف قبػػػؿ القاضػػػي بحتػػع سػػػمأك 

 . 1)المختص
                                                                                                                                                      

(The latter part of life)  ٔكيرن old age persioner (or) (retirement pension( ٙٔانحي

 pension paid by the state to old persons .6 oxford advanced learner's) جعُيٙ

dictionary A.S.Hornby oxford university press 1986 p.584. 

 .1851نعُة  40( قإٌَ انًدَٙ انعساقٙ انُافر زقى 34/1انًادة ) (1)

 ( فإٌ ظٍ انسشد ْٙ ذًاَٙ عشسة ظُة كايهة.106( قإٌَ انًدَٙ انعساقٙ فٙ انًادة )46انًادة ) (2)

 عهٗ انحٕانٙ قإٌَ انًدَٙ انعساقٙ. (85( ٔ)83انًٕاد ) (3)
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 خامسان: حماية حقكؽ الكبير
في بعػض االحيػاف قػد  كحيث تتبت القكانيف اسمكبان محددا لحماية حقكؽ الكبير

مػف ذلػؾ مػا ذببػت اليػه  ضػعيؼتطبيؽ إلع  اعمية مف حجر كاالرارةال يككف ذات ف
منػػػػت إلػػػػع  االرػػػػارة 2415  لسػػػػنة 37  قػػػػانكف العمػػػػؿ العراقػػػػي رقػػػػـ )1/26المػػػػادة )

 عمػػػػعيقػػػكـ تاضػػػػيؿ أك  عادباسػػػتأك  تمييػػػزأم  مبارػػػر بػػػػيال غيػػػػرالتمييػػػز )التمييػػػز 
تكػافؤ اؼ اضػعأك  الكضػت الصػحي كيكػكف مػف اثػرر ابطػاؿأك  العمػرأك  ....اساس 
 . 2) المةنةأك  االستخداـأك  المعاممةفي المساكاة أك  الارص
 كبر السن )الشيخوخة( كمصطمح عممياالفرع الثالث:  

انةػا مرحمػة مػف مراحػؿ إلػع  كبر السف فمنةـ مػف ارػار ؿاختمؼ الباحثكف حك 
ه انػ االمعاكس لمةدـ أم  كاف كاف النمك يعني التجدد نسافالنمك ظابرة في حياة اإ
االرػػارة عمػػع انةػػا مرحمػػة إلػػع  ، ممػػا يسػػتدعي البػػاحثيفةػػدـيترافػػؽ فػػي الغالػػب مػػت ال

مما يعني انه )العطب الػذم يميػز كبػر  مف مراحؿ النمك اال انه يغمب تمكنةا الةدـ،
 نسػافاإ ةالسف يمكننا اف اطمؽ عميه اسـ الريخكخة، كبي المرحمة االخيػرة مػف حيػا

كلػػػػذلؾ ذببػػػػت منظمػػػػة ،  3)كاضػػػػحة كمميػػػػزة  الػػػػذم يجعمػػػػه يتميػػػػز بمظػػػػابر كسػػػػمات
 بالسمات التالية: تقيمةا  WHOالصحة العالمية )

 المراحؿ العمرية –اكال
إلػػع    سػػنة كاكثػػر كبػػي بػػذاتةا تقسػػـ64بػػي المرحمػػة العمريػػة التػػي تبتػػدأ مػػف )

 ثالث ادكار:
 سنة. 69إلع  سنة 64المسف الراب بيف عمر  -أ 
 سنة. 79إلع  سنة 74المسف المتكسط بيف عمر  -ب 

                                                                                                                                                      

 ( قإٌَ يدَٙ عساقٙ.103/2انًادة ) (1)

 .2015( نعُة 34( قإٌَ انعًم زقى )1/26انًادة ) (2)

 .4، ص2000ٕٚظف يٛواسٛم اظعد، زعاٚة انشٛوٕخة، داز انغسٚب،  (3)
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 . 1)اكبر مف ذلؾإلع  سنة 84المسف الكبير بيف عمر  -ج 
 التعريؼ الطبي لكبر السف )الريخكخة  -ثانيا

اسػػػػكة ببقيػػػػة الكا نػػػػات الحيػػػػة تػػػػؤدم  نسػػػػافبػػػػي تغيػػػػرات داخميػػػػة فػػػػي جسػػػػـ اإ
 . 2)كجد حد لعيرته كاف كانت رغيدرإلع  الصاات

 نتا ج كبر السف )الريخكخة  –ثالثا
 نسػػافالرػػيخكخة بػػي تحػػكؿ اإأك  مرحمػػة كبيػػر السػػفع إلػػ نسػػافاف دخػػكؿ اإ

رػػػخص تتنػػػاقص لديػػػه كاػػػاءة معظػػػـ االجةػػػزة العضػػػكية فػػػي الجسػػػـ مػػػت إلػػػع  السػػػميـ
 .  3)الكفاةإلع  احتماؿ ازدياد اصابته بالعديد مف االمراض لتؤدم في النةاية

 ادلطهب انثاوي
 انتغريات ادلقرتوة مبرحهة كرب انسه )انشيخوخة(

 بنيػػاففػػي العمػػر تحػػدث جممػػة مػػف التغيػػرات الخاصػػة فػػي  نسػػافاإ تقػػدـعنػػد 
، كلػػذا تعتبػػر مرحمػػة تغييػػر فػػي كاػػاءة ككظػػا ؼ الجسػػـ كبػػي  4)اغمػػب خاليػػا الجسػػـ

اخػػػػر حسػػػػب قدرتػػػػه الجسػػػػدية إلػػػػع  ثابتػػػػة لكػػػػؿ البرػػػػر اال انةػػػػا متااكتػػػػه مػػػػف رػػػػخص
 مػػػػابقسػػػػميف إلػػػػع  عمكمػػػػا تقسػػػػـاال انةػػػػا ، كالعكامػػػػؿ الركاثيػػػػة االجتماعيػػػػة المحيطػػػػة

 )فسيكلكجية  ك)عقمية كناسية .
 التغيرات الفسيولوجية: األولالفرع 

                                                           

(1) Ageing and health (courses, http://www.who.n)  اخيييس شٚيييازة فيييٙ انعيييوث

 انعاعة انعابعة عشسة دقاسق. 13/4/2018

َظييسة  –انشييٛوٕخة انحغٛييسات انوٕٛنٕشٛيية فييٙ دٔل يصهييط انحعييأٌ، د.فٛظييم عوييد انهطٛييف َاطييس (2)

يعييحقوهٛة، يييٍ ظهعييهة انوعييٕخ فييٙ كحييار )ظًاٚيية كويياز انعييٍ فييٙ عييانى يحغٛييس(، ظهعيية اندزاظييات 

 .13ص، 2013ٗ، األٔن(، يًهكة انوعسٍٚ، انطوعة 48االشحًاعٛة انعدد )

(3) Ageing and health, op.cit 

( جُيحس senility/ pigment –ظٛيد جيساكى ييٕاد طيوغٛة يعُٛية ٚطهيق عهٛٓيا )ظوٛويات انشيٛوٕخة (4)

غانوا يا جحسكص ظٕل انوالٚا انعظوٛة )انكويد ٔانكهٛية ٔانغيدة  عُٓا اكعدة بعغ اندٌْٕ غٛس انًشحقة

 .24انكظسٚة( د.فٛظم عود انهطٛف َاطس، يظدز ظابق، ص
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تبػػرز عمكمػػػان ف نػػػه  مرحمػػػة كبػػر السػػػف )الرػػيخكخة إلػػع  نسػػػافعنػػد كصػػكؿ اإ
تغييرات جسدية قد تككف ظابر ككاضػحة كقػد تكػكف عبػارة عػف اعػتالالت داخميػة ال 

 تككف ظابرر لمعياف.
 التغيرات الخارجة :اكال

ؿ الظابرة لمعياف كبي الدال ؿ عمع مركرر بمرحمػة تراجػت صػحي اك يمكف القك 
االمػامي كازديػاد ابيضػاض الرػعر كالصػمت يمكف االستدالؿ عنه مف مظةرر كمػا فػي 

، كقػد تكػكف مػف اعػتالالت داخميػة اال انػه تبػرز كاضػحة كانتاػاخ العػيف الجمدتجاعيد 
عػف ضػمكر العضػالت الجسػـ، كينػتج غالبػا  كانحنػاءلمعياف مثؿ تغييػر رػكؿ الجسػـ 

أك  يالمتمثمػػة فػػي عػػدـ الػػتمكف مػػف المرػػاالعاقػػات فػػي أك  العظػػـ، سػػماكةكانخاػاض 
حتػع فػي قمػة أك  ، 1)حتع في االصابة بداء الركماتيـزأك  الحركة البطي ةأك  الحركة

فػي عػدـ السػيطرة عمػع الػناس بػالتبكؿ أك  النكـ كقمة القػدرة عػف االعتمػاد عػف الػذات
 .الالارادم

 التغيرات الداخمية ثانيا:
فػػػي بػػػذر  نسػػػافاالكثػػػر خطػػػكرة عمػػػع حيػػػاة اإك كبػػػذر غالبػػػا مػػػا تكػػػكف االبػػػرز 

المرحمة العمرية اذ انةا تككف مصػاحبة لعمميػة تراجػت المناعػة كالقػدرة عمػع االصػابة 
السػػريعة بػػاالمراض كلكػػف غالبػػا مػػا تظةػػر برػػكؿ ضػػعؼ قػػدرة بعػػض اعضػػاء الجسػػـ 

العمػػع الكمػػي  إلػػع  )منةػػا ضػػعؼ النظػػر كصػػكال تراجعةػػا مثػػؿ العػػيفأك  عمػػع العمػػؿ
كضػػػػػعؼ السػػػػػمت، ضػػػػػعؼ القمػػػػػب، الر تػػػػػاف، االكردة، صػػػػػغر حجػػػػػـ الكميػػػػػة كفقػػػػػدانةا 
لكااءتةػػا فػػي العمػػؿ، نقػػص درجػػة حػػرارة الجسػػـ كقػػد يصػػاب الجةػػاز العصػػبي لمجسػػـ 

 . 2)مرض الرعاش نتيجة مف ضعؼ الدماغإلع  مما يؤدم غالبا
 مية والنفسيةالتغيرات العقالفرع الثاني:  

 ند كبار السف، اال انه حقا غالباتعد التغييرات العقمية مف ابرز المتغيرات ع
                                                           

 .24س، يظدز ظابق، صَاطد.فٛظم عود انهطٛف  (1)

 .48يظدز ظابق، ص (2)



   (0202لعام )ا(/33(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

965 

 ؿكراثيػػػة نابيػػػؾ عػػػف درجػػػة تنػػػاك ك  كبي يػػػةمػػػا تػػػرتبط برػػػكؿ كبيػػػر بعكامػػػؿ فسػػػيكلكجية 
االدكيػػة كالمسػػكرات كالمخػػدرات، اال انةػػا عمكمػػان مػػا تكػػكف مػػف العالمػػات الدالػػة عمػػع 

فػػي فقػػداف القػػدرة عمػػع حػػؿ أك  لػػتعمـابة المرػػي فػػي صػػعك إلػػع أم  كبػػر السػػف خنػػؽ
العضالت نابيؾ عف الذاكرة فيبقع لمكبير ما تسػمع بالػذاكرة بعيػدة المػدل )القديمػة  
 غالبان كتصاع لديه الذكرة الحديثة )القصيرة  الخاصة بيكمه كقد تصؿ غالبا بػالكبير

اف ارتبػػػاط    كبػػػك اخػػػتالؿ فػػػي كػػػؿ الكظػػػا ؼ الدماغيػػػة،ؼببػػػكط مػػػزمف )الخػػػر إلػػػع 
ؤدم ضػػػعيؼ يػػػالصػػػحة العقميػػػة بالصػػػحة الناسػػػية كبيػػػر )كحتػػػع الاسػػػيكلكجية  حيػػػث 

قػػد تبػػرز بػػذر المتغيػػرات أك  االصػػابة بػػانكاع االكت ػػابإلػػع  االدراؾ كاالنعػػزاؿ الػػذاكرة
الرغبػة فػي أك  الكاقػتتقبػؿ لصػعكبة الػرأم ك كالتزمػت  الرخصػيةالناسية بالتصمب في 

 العيش في االجكاء المحيطة.االنعزاؿ لعدـ قدرة الريخ 

 ادلطهب انثانث 
 االحتياجات اخلاصة نكبار انسه

ف تعدد احتياجات كبار السف في مرحمة الريخكخة غالبػا مػا تػرتبط بكضػعةـ إ
الصػػحي كالعقمػػي الناسػػي ممػػػا يسػػتدعي تػػدابير تػػػرتبط بػػذات الرػػخص كباالرػػػخاص 

 سؤكلياالقرب )االسرة  نابيؾ عف دكر االسرة كالمجتمت عمكما )م
 االحتياجات الصحية: األولالفرع  
ف ارتبػػػاط االصػػػالحيات الديمقراطيػػػة فػػػي البمػػػد غالبػػػان مػػػا تصػػػب فػػػي مصػػػمحة إ

عػػػدـ العػػػيش فػػػي المجتمػػػت.  عمػػػعع كتبػػػرز فػػػي خػػػط النةايػػػة األكلػػػالمػػػكاطف بالدرجػػػة 
كثػػػػـ الترػػػػخيص كاخيػػػػران  كالتحميػػػؿكحيػػػث اف حالػػػػة كبػػػػار السػػػف تسػػػػتدعي المالحظػػػػة 

العامػة اـ الخاصػة ابػرز المبػادريف لمقيػاـ اءن لمدكلػة كمؤسسػاتةا سػك  البدكاف العالج، 
سف لمريخكخة كفي ذلؾ البػد اف إلع  مف كصمكامبالدكر االكبر في رعاية مكاطنيةا 

 تبرز المعالجات التالية الحتياجات كبار السف الرخصية.
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إلػع  كجكد مؤسسػات صػحية متخصصػة فػي معالجػة كمعاينػة مػف كصػؿ –اكال
الكبيػػر كتحديػػد  نسػػاففػػي جسػػـ اإالمحػػدد كخة تتػػكلع مةمػػة تحديػػد الخمػػؿ سػػف الرػػيخ

العػػالج المتطمػػب لػػه كحػػدل مال مػػة لجسػػد الكبيػػر، نابيػػؾ عػػف تطمػػب تػػكفير االدكيػػة 
الخاصة لكبار السف بنكعية كاسعار مناسبة كتكفير االالت كاالدكات المتطمبة لكبػار 

الكسػػػا ؿ ك الطػػػراؼ الصػػػناعية اك المرػػػي بكالعكػػػازات الخاصػػػة التنقػػػؿ عربػػػات كالسػػػف 
الصػػػحية المتطمبػػػػة لما ػػػػات اليكميػػػػة كالغػػػػذاء كالاػػػػرش الخاصػػػػة كبػػػػار السػػػػف ككسػػػػا ؿ 

، تكفير االعانػات الطبيػة المتخصصػة بمراعػاة كبػر السػف  كالحااظ)الراحة الصحية 
 كالممرضيف كالمساعديف المختصيف.

الرعايػػة  ثانيػػا: تػػكفير كسػػا ؿ االعػػالف الصػػحي المتخصػػص اليػػالء كبػػاء السػػف
نػكع الغػذاء كالنرػاطات المتطمبػة لمراعػاة كاكمػاؿ المتبقػي لمسػيرة إلػع  بكجكب التنبيه

بكجػػػكب االعتنػػػاء بنػػػكع معػػػيف مػػػف الغػػػذاء  ؾ نػػػدكات تماازيػػػةتكػػػكف بنالػػػفػػػ ف  الحيػػػاة،
كاالكتااء بطريقة محددة لتناكؿ الطعاـ تدار مف قبؿ متختصيف كجػكد اعػالـ مطبػكع 

 الحالة الصحية.لمسايرة طرؽ الديد تحإلع  يةـيكجه نظر كبار السف كابم
 االحتياجات المالية واالجتماعيةالفرع الثاني:  

اف مػػػف ابػػػػرز عكامػػػػؿ انحػػػدار الطاقػػػػة كالكظػػػػا ؼ لػػػػدل كبػػػار السػػػػف بػػػػك عػػػػدـ 
ايال ةـ االبتماـ الكاؼ كبتسارع كاف يمكف تداركه، كيتمثؿ ذلؾ بتػكفير االحتياجػات 

 ف.المالية كاالجتماعية لكبار الس
 االحتياجات المالية –اكال
 اف قمػة نرػػاط الكبػػار كضػعؼ ابتمػػامةـ بالحيػػاة ال يمنػت مػػف ازديػػاد حػػاجيتةـ 
فقػػػػداف االقػػػػارب أك  تػػػػدبكر الحالػػػػة الصػػػػحيةإلػػػػع  المػػػػاؿ كغالبػػػػان مػػػػا يعػػػػكد ذلػػػػؾإلػػػػع 

أك  كالمعيميف كتبعا لذلؾ كاف البد لممجتمت متمػثالن بالدكلػة بتكفيربػا رعايػة لمكاطنيةػا
 ، مف ذلؾ:ردا لما قدمكر في ربابةـما يككف غالبان 
العامػؿ عػف دخمػه أك  اقرار راتب تقاعػدم يمثػؿ مصػدر دخػؿ بػديؿ لممكظػؼ -1

كاسرته كغالبػان مػا تقربػا المجتمعػات  لمعيرتهه بالمعتاد كالذم كاف يتصرؼ 
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بػػنظـ غالبػػان مػػا  تسػػتقطتمػػف جػػزء كبيػػر مػػف مسػػابمة المتقاعػػد التػػي كانػػت 
غيػػر أك  عػػف طريػػؽ الضػػرا ب المبارػػرةفيةػػا لدكلػػة تكػػكف اجباريػػة كتسػػابـ ا

 خاصة.أك  المباررة بجزء منةا كينظـ بطريؽ خاص الدارة مؤسسة عامة
لمػػف ال دخػػؿ لػػه كال يكػػكف لػػه بػػديؿ بمصػػدر دخػػؿ  ةاقػػرار اعانػػات اجتماعيػػ -2

معيؿ كبمكجب قكانيف خاصة تررع لةذا الغرض لسد حاجة الكبير أك  ثابت
 الطبي. العالجك  لمرعاية

كبػػػار السػػػف كتػػػكفير كسػػػا ؿ سػػػداد مبسػػػطة تعتمػػػد بكفير القػػػركض الخاصػػػة تػػػ -3
عقارات كالغراض محػددة أك  ما يممكه الكبير مف ركاتب تقاعديةعمع غالبان 

 .جراحيةكاف تككف الجراء عمميات 
اف لػـ يكػف لديػه مػف  عمػررتكفير سػكف مال ػـ مسػتقؿ يقضػي بػه كبيػر السػف  -4

سػف كتػكفر فيػه كسػا ؿ الرعايػػة سػكف جمػاعي خػاص بكبػار الأك  يعػيش معػه
 كاالبتماـ الصحي.

تػػػكفير اعاػػػاءات خاصػػػة كبػػػار السػػػف عنػػػد العػػػالج فػػػي المؤسسػػػات الصػػػحية  -5
مػػػػػف  ءالخػػػػػدمات الصػػػػػحية الخاصػػػػػة نظيػػػػػر االعاػػػػػاإلػػػػػع  الحككميػػػػػة كجكبػػػػػا

 الضرا ب عف النراطات الخاصة مف المؤسسات.
ار السف اسعار مناسبة كبتكميمي بكمعالجيف ناسييف كطب ممرضيف تكفير  -6

 قا ـ عمع التغيرات.أك  متمثمة مؤسسات الدكلة
 االحتياجات االجتماعية -ثانيا

اف انعػػػزاؿ كبػػػر السػػػف عػػػف المجتمػػػت نتيجػػػة مػػػف االمػػػراض كعػػػدـ القػػػدرة عمػػػع 
فقداف العا مة كباالخص رريط أك  التعايش مت ظركفه العامة كالضكضاءأك  الحركة
تػػدبكر الكبػار الصػحية كتسػػارع إلػع  معػدـ امتالكػػه لعا مػة خاصػة بػػه تػؤدأك  الحيػاة

فػػػي بػػػذا لمعا مػػػة كمػػػف ثػػػـ  األكؿاالبػػػرز ك  الػػػدكرفػػػي عمميػػػة كفػػػاتةـ تبعػػػا لػػػذلؾ كػػػاف 
 المؤسسات المختصة كالخيرية كاخيرا كبير السف بناسه.
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 العا مة -1
ترؾ كبػار السػف يعيرػكف إلع  مستكل الترابط االسرم كتاككه مدعاة هاف تدعي

 زنابيػؾ عػف ضػعؼ المسػتكل التعميمػي كالثقػافي الػكاع بحاجػةأك  آخر ايػامةـ بعزلػة
الديني بكجكد رعاية كاالقربكف الغاءا لما قدمكر كما يركمه كجكدبـ عمكدا لربط بقيػة 

 االسرة.
 المؤسسات المختصة الخيرية -2

 تعد مسػللة التخصػص فػي االعمػاؿ كالتكجػه فػي االعمػاؿ سػكاء برػكؿ اساسػي
كػػػػكف لرعايػػػػة كبػػػػار السػػػػف كالمعػػػػكقيف مػػػػف ف يلكػػػػ، ينسػػػػانثػػػػانكم نحػػػػك العمػػػػؿ اإأك 

إلػع  التنميػة، بػذلؾ تػدفت المؤسسػات الكبػرلإلػع  كصػمةاتعالمات تقدـ المجتمعات ك 
ظةػػكر أك  اعمػػاؿ جانبيػػة لرعايػػة كبػػار السػػف ككاجةػػة لتعػػديؿ صػػكرتةا فػػي المجتمػػت

مؤسسات خيرية مختصة بتكفير الكسا ؿ الصحية التػي يحتاجةػا كبػار السػف كتػكفير 
أك  حتػػع بتنظػػيـ تجمعػػات لكبػػار السػػف بغيػػة الترفيػػةأك  اصػػة بترػػغؿ الكبػػارالعربػػة خ

 حتع لمزاكلتةـ الرياضة كالماراثكف.أك  اقامة مةرجانات خاصة مةـ
 كبير السف -3

الػػػدافت لكبيػػر السػػػف عمػػػع االنتظػػػاـ فػػػي حياتػػػه أك  ذاتػػػهفز ااف عػػدـ كجػػػكد الحػػػ
التعامػػؿ مػػت االخػػريف  نبػػذإلػػع  السػػابقة لعػػدـ كجػػكد امػػؿ لػػه كخكفػػه مػػف المػػكت تدفعػػه

الرغبػػة فػػي الطعػػاـ أك  كبالتػػالي العزلػػة كاالصػػابة باالكت ػػاب نابيػػؾ عػػف فقػػداف القػػدرة
المػػكت السػػريت كقبػػؿ إلػػع  مضػػا الطعػػاـ  يدفعػػهإلػػع  كالنظافػػة اليكميػػة )كصػػكال حتػػع

االخريف، اف قياـ الرخص تتقبؿ دافعة ككنه كبير السػف إلع  االكاف مما يجعؿ حالة
المػػركر بمػػف يسػػمع بالرػػيخكخة إلػػع  رات صػػحية عمػػع جسػػدية بدفعػػهكقػػد مػػرت تغييػػ

النرػػطة فيجعػػؿ فيػػه عضػػكا فػػاعال مػػدركا لمػػا يتطمبػػه جسػػدر كعقمػػه فػػي بػػذر المرحمػػة 
 أك ابتماـ تقمؿأك  بكايةلناسه  يحددكليضت ناسه خطكات محددة لمعمؿ كالعيش 
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 .  1)عنه ضعؼ الحالة التي يمر بةاتبعد 

 ادلبحث انثاوي 
 انقاوووية نهعمال كبار انسه دونيا احلقوق

عمكمػػا ككبيػػر السػػف خصكصػػا تجعػػؿ مػػف مسػػللة  نسػػافاف تعػػدد احتياجػػات اإ
حقكقػػه اساسػػا لحياتػػه كانتزاعػػان السػػتقرار المتبقػػي منةػػا برػػكؿ يتطمػػب ثباتػػا كاسػػتقراران 

 يتطمب االعتراؼ بةا كدعـ بذر الحقكؽ بمكجب قكاعد الزمة.
كبيػػػر السػػػف اف كانػػػت تعػػػد مػػػف متطمبػػػات  سػػػافنف مسػػػللة االقػػػرار بحقػػػكؽ اإإ

مقةػا بػاالقرار عتعد ارد خطكرة عنػد تف نةا  الرحمة كالترابط بيف ابناء المجتمت الكاحد
 ف .الصنايالعامؿ كبير السف لما يعني ذلؾ مراعاة كال  نسافاإ بحقكؽ

  األولادلطهب 
 حقوق انعهم كبار انسه وفقا نهمعيار انذويل

مػف الجانػب  نسػافحديث عف مرحمتيف لالقرار بحقػكؽ اإحيث كاف البد مف ال
الػػػػدكلي اكلةمػػػػا فػػػػي صػػػػككؾ دكليػػػػة عامػػػػة كجػػػػدت الغػػػػراض اقػػػػرار السػػػػالـ العػػػػالمي 

كثانيةمػػا فػػي صػػككؾ متخصصػػة فػػي مجػػاؿ عالقػػات العمػػؿ   2)كالتجػػانس بػػيف الػػدكؿ
 صادرة عف منظمة العمؿ الدكلية لالقرار بحقكؽ كبار السف مف العماؿ.

 ية )الصكوك العامة(نسانالقوانين الدولية ال : األولالفرع 
منتصػػػؼ القػػػرف العرػػػريف  نسػػػافتكالػػػت الصػػػككؾ الدكليػػػة المتعمقػػػة بحقػػػكؽ اإ

 ككانػػت مػػف ضػػمنةا تمػػؾ المتضػػمنة قكاعػػد االعتػػراؼ المبسػػط لحقػػكؽ مبعثػػرة كصػػكال
 . 3)االكثر تطكران كتنظيمان إلع 

                                                           

 . 104س، يظدز ظابق، صَاطد.فٛظم عود انهطٛف  (1)

، 1844د. ْدٖ يعًد قُأ٘، ظٛكٕنٕشٛة انًعٍُٛ، يسكيص انحًُٛية انوشيسٚة ٔانًعهٕييات، يظيس،  (2)

االيييى  –صًاعيية اندٔنٛييةد.يعًييد ظييايٙ عوييد انعًٛييد، )انحُظييٛى انييدٔنٙ ٔان (2، ص52، ص31ص

 .42، ص2000انًحعدة(، يُشأة انًعازف االظكُدزٚة، 

د.عود انعكٛى ذٌَٕ انغصال، انعًياة انصُاسٛية انعسٚاجيث انيسدٚية )دزاظية يقازَية(، يُشيأة انًعيازف  (3)

 .113، ص2004باالظكُدزٚة، 
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 UDHR –نسافاالعالف العالمي لحقكؽ اإ –اكال
اعتمدت الجمعية العامػة لالمػـ المتحػدة  –1948 األكؿعارر مف كانكف في ال

، التزامػػػان منةػػػا بػػػدعـ كتعزيػػػز كحمايػػػة  1)كاصػػػدرته نسػػػافاالعػػػالف العػػػالمي لحقػػػكؽ اإ
 االساسية كلكرامته كقيمته. نسافلكؿ فرد ايمانا منةا بحقكؽ اإ نسافحقكؽ اإ

  مػػػادة 19منةػػػا )   مػػػادة خصػػػص34كلقػػػد كػػػاف قانكنػػػا دكليػػػان مبسػػػطا يضػػػـ )
  االخرل لمعقػكد االجتماعيػة كاالقتصػادية كالثقافيػة 7لمحقكؽ المدنية كالسياسية كالػ )

مف المعتقدات الدينية أم  نابيؾ عف المكاد المتضمنة لمديباجة، كلـ عمؿ في طياته
محاكلػػة التكسػػط بينةػػا فػػي إلػػع  كالمذببيػػة المعتػػرؼ بةػػا بػػيف الرػػعكب بػػؿ تعػػدل ذلػػؾ

 . 2)حقكؽ كالحريات االساسية دكف الكقكؼ عميةا بدقةاالقرار بال
 .ICESCRثانيان: العةداف الدكلياف البركتكككالت الممحقة بةما 

فقػػػد حاكلػػػت االمػػػـ فضااضػػػا  نسػػػافاف االعػػػالف العػػػالمي لحقػػػكؽ اإكػػػكحيػػػث 
كقػػد بػػرز الكؿ مػػرة فػػي بػػذيف  ، 3)لزاميػػةأقكاعػػد دكليػػة اكثػػر تركيػػزان ك ايجػػاد المتحػػدة 
كػػر حقػػكؽ كبػػار السػػف برػػكؿ غيػػر مبارػػر عنػػد ذكػػر ضػػمانات الحصػػكؿ العةػػديف ذ

فػي كافػة  نسػاف  بكجػكب تػلميف معيرػة اإ25عمع الضماف االجتمػاعي فػي المػادة )
 . 4)الحاالت كالبطالة كالمرض كالعجز كالتكصؿ كالريخكخة

 الميثاؽ االكربي االجتماعي -ثالثان 
 ليدخؿ 1961طاليا  عاـ يتـ التكقيت عمع الميثاؽ بذا في مدينة تكراف )ا

                                                           

جًٛٛيص ييٍ أ٘ َيٕ.....  انحًح  بصًٛ  انعقٕق ٔانعسٚات انٕازدة فيٙ ْيرا االعيالٌ دٌٔ إَعاٌ)نكم  (1)

 أٔ أ٘ أػا. اخسٖ(.

، يطوييٕ. ٔيحييسشى يييٍ قوييم االيييى انًحعييدة، ادازة شيي ٌٔ َعيياٌ( االعييالٌ انعييانًٙ نعقييٕق اإ2انًييادة )

 .4، ص2006االعالو، عًاٌ، 

 .114د.عود انكسٚى ذٌَٕ غصال، يظدز ظابق، ص (2)

نًعٓييد انويياص بييانعقٕق االقحظييادٚة جييى اقييساز انعٓييدٍٚ انواطييٍٛ )انعقييٕق انًدَٛيية ٔانعٛاظييٛة( ٔا (3)

 .1846نٛدخم ظٛص انُياذ عاو  1866ٔاالشحًاعٛة ٔانرقافٛة، عاو 

، انصيصء انرياَٙ، داز َعياٌد. يعًد ٕٚظف عهيٕاٌ ٔد.يعًيد خهٛيم انًٕظيٗ، انقيإٌَ انيدٔنٙ نعقيٕق اإ

 .16-10، ص2008عًاٌ،  –انرقافة نهُشس ٔانحٕشٚ 
( ييٍ انعٓيد انيدٔنٙ نهعقيٕق 10( ٔ)8شحًياعٙ بشيكم طيعٛط، انًيٕاد )كًا جى ذكس انعقٕق فٙ انؼيًاٌ اال (4)

 االقحظادٚة ٔاالشحًاعٛة ٔانرقافٛة ٔكرن  االقساز يهعق انحايٍٛ االشحًاعٙ.
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، كفيػػػػه ثػػػػـ االقػػػػرار بحقػػػػكؽ المػػػػكاطنيف االكربػػػػيف كالضػػػػماف 1965حيػػػػز الناػػػػاذ عػػػػاـ 
اجتماعيػة كطبيػة، نابيػؾ عػف االقػرار  كمعكنػةالصحي كتلميف مصػادر معينػة كافيػة 

كؿ الحقكؽ كالمبادئ االساسية التي تضمف ممكية الكظياة كتلمينةا في بلكؿ العماؿ 
، ثػػػـ لينتقػػػؿ معالجػػػة دقيقػػػة بتطػػػكير فػػػي مجػػػاؿ المػػػكاطنيف  1)مريػػػةكافػػػة المراحػػػؿ الع

  بػػػاالقرار بحقػػػكؽ كبػػػار السػػػف فػػػي العػػػيش بطريقػػػة 35 -34المحيطػػػة فػػػي المػػػكاد )
جانػػػب إلػػػع  مسػػػتقمة كمحترمػػػة كاف يككنػػػكا فػػػاعمييف فػػػي الحيػػػاة االجتماعيػػػة كالثقافيػػػة

ؽ الحقػكؽ االساسػية الخدمات االجتماعيػة كالسػكف المال ػـ كالعػالج الطبػي فػي الميثػا
 . 2)2444في االتجاد االكربي عا ـ

 نسافالميثاؽ العربي لحقكؽ اإ -رابعان 
 23/5/2444كاقػػػر بػػػذا الميثػػػاؽ فػػػي القمػػػة العربيػػػة المنعقػػػدة فػػػي تػػػكنس فػػػي 

اسػمكب االعػالف العػالمي عمػع  هكالذم نػص فػي اغمبػ 2448ليدخؿ حيز النااذ عاـ 
ة االسػػالمية مراعػػاة لخصكصػػية المنطقػػة مػػت ادخػػاؿ احكػػاـ الرػػريع نسػػافلحقػػكؽ اإ

كبػػذلؾ جػػاءت مػػكادر نمطيػػة بػػاالقرار بحػػؽ التمتػػت بػػالحقكؽ كالحريػػات كحمايتةػػا مػػف 
 فػػػي الضػػػماف ؽقبػػؿ الػػػدكؿ دكنمػػػا تمييػػػز مػػػت االقػػػرار المسػػاكاة الاعميػػػة، كمراعػػػاة الحػػػ

 . 3)االجتماعي كفي المستكل المعيري الكاؼ لمرخص كاسرته

 ادلطهب انثاوي

 انذونية ادلتخصصةانقواعذ 
 يجاد الحمكؿ الغمب المراكؿ التيدابت منظمة العمؿ كمنذ بداية تلسيسةا ال

                                                           

(1) Pierre Rodiere Droit de L'union Europeenne 2'edition, L.G.D.J. 6paris. 

2002, p4-p9. 

 اق.( يٍ انًٛر35( ٔ)34فٙ انًٕاد )اَظس  (2)

، 2008ػييًٍ يُشييٕزات انعهوييٙ،  َعيياٌد. يعًييد ايييٍٛ انًٛييداَٙ، انُظيياو االداز٘ نعًاٚيية ظقييٕق اإ

 .154ص

، شايعية 2004نعياو  َعياٌ( عهٗ انحٕانٙ يٍ انًٛرياق انعسبيٙ نعقيٕق اإ34( ٔ)36( ٔ)1انًٕاد ) (3)

 أ.-2، ص2010اندٔل انعسبٛة، يظس، 
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، كحيػػث تاخػػذ بػػذر المعالجػػات صػػيا ذات  1)يمػػر بةػػا العمػػاؿ فػػي كػػؿ بقػػاع االرض
اف اطمقػػت تحػػت مسػػمع )اتااقيػػة  فػػي حػػيف ك التػػي صػػادؽ عميةػػا  لمػػدكؿصػػاة ممزمػػة 

ا اف تاخػذ بةػا متػع مػا تسػنع لةػا الكضػت تطرح الحمػكؿ عمػع رػكؿ تكصػية لدكلػة لةػ
لمنظمػة العمػؿ الدكليػة كقاػة مػت  تالقانكني لمبمد بالتعديؿ )حيف المصادقة ، فقد كان

بطػرح مرػاكمةـ العالقػػة مػت حمكلةػا اسػػكة أك  حقػكؽ العمػاؿ كبػػار السػف برػكؿ مبارػػر
 ببقية العماؿ كبمختمؼ االعمار كالا ات

 لاتفاقيات منظمة العم: األولالفرع  
ي مكضػػػكع كبػػػار السػػػف كالمرحمػػػة التػػػي يمػػػركف بةػػػا تحػػػت مسػػػمع ظػػػكفيةػػػا ح

الريخكخة كاحكاـ كمعالجات كبركؿ محتكل ضمف سمسمة معالجات لمراكؿ متعددة 
مزمػػة لمػػدكؿ متحػػت محػػكر معػػيف محػػدد كلضػػماف تطبيقةػػا كضػػعت احكامػػا ممحقػػة ك 

 المصادقة عميةا بالمتابعة كالتحقيؽ معةا لبياف مدل تطبيقةا.
  برلف المستكيات الدنيا لمضماف االجتماعي كقد دخمت 142االتااقية ) –اكال

، كقػد نصػت االتااقيػة حػكؿ مكضػػكع  2)27/4/1955بػذر االتااقيػة حيػز التنايػذ فػػي 
الػػدنيا التػػي تمػػـز كػػؿ دكلػػة بتكفيربػػا لمػػف غطػػابـ نطػػاؽ  رالضػػماف االجتمػػاعي بحػػدكد

يخكخة  بتكفير مزايا الضماف لمف الرمكؿ، كطبقا لمباب الخامس المعنكف )مزايا الر
، كتتػػكلع  3)  سػػنة 65ال تزيػػد عمػػع )امعػػيف عمػػع  فسػػ )حالػػة الحيػػاة بعػػدإلػػع  يصػػؿ

السػػمطة مراعػػاة قػػدرة كبػػار السػػف عمػػع العمػػؿ فػػي البمػػد المخػػتص، كعمػػال بمبػػدأ الحػػد 
%  مػػف المقيمػػػيف 54تتػػكلع السػػمطات رػػػمكؿ مػػا اليقػػؿ عػػػف )ف نػػػه  االدنػػع لمرػػمكؿ

   سػنة يسػػدد فيةػػا االرػػتراكات34)إلػػع  ة عػػف فتػرة اسػػتحقاؽ تصػػؿبضػماف الرػػيخكخ
  سػػنة متكاصػػؿ مػػت سػػداد االرػػتراكات ليرػػمؿ بػػذا العػػالج 24بارػػر عمػػال لمػػدة )أك 

 كالتعكيض.

                                                           

انعايية نقيإٌَ انعًيم، انُظياو انقيإََٙ عالقية، انعًيم  د.طوا َعًاٌ زشٛد، قإٌَ انعًيم )انُظسٚية (1)

 .40، ص2014انيسدٚة، َظسٚة انًشسٔ.(، بغداد، 

 (.1. ْٕ )1044، ص1841-اجياقٛات انعًم اندٔنٛة، انصصء انراَٙ، انقاْسة   (2)

 .1855( نعُة 102( االجياقٛة )26/2يادة ) (3)
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،  1)1967  برػػػػػػلف تػػػػػػلميف العجػػػػػػز كالكفػػػػػػاة )الكرثػػػػػػة  128ثانيػػػػػػان: االتااقيػػػػػػة )
نرػػاط أم  العجػػز عػػفتتضػمف بػػذر االتااقيػػة احكامػػا يػدفت تعػػكيض لمعامػػؿ فػػي حالػة 

سػػػػف الرػػػػيخكخة حيػػػػث تصػػػػب  اعانػػػػات إلػػػػع  مؤقتػػػػا لحػػػػيف الكصػػػػكؿأك  مجػػػػرد دا مػػػػا
، كبػػػذلؾ يرػػػمؿ بتػػػاميف الرػػػيخكخة مػػػف يبقػػػع عمػػػع قيػػػد  2)الرػػػيخكخة مسػػػتحقة الػػػدفت

اعمػػػػع حسػػػػبما تحػػػػددر أك    سػػػػنة65بمػػػػكغ سػػػػف معينػػػػة غالبػػػػا مػػػػا تكػػػػكف )بأك  الحيػػػػاة
يير السػػػػػػػػكانية كاالقتصػػػػػػػػادية السػػػػػػػػمطات المختصػػػػػػػػة بعػػػػػػػػد كضػػػػػػػػت اعتبػػػػػػػػارات المعػػػػػػػػا

 بذر االتااقية تارؽ بيف حالتيف:ف ف  ، كبذلؾ 3)كاالجتماعية
  سػنة 34)إلػع  ـ مػدة اسػتحقاؽ تصػؿتالرخص المحمي كبك الذم ا -عاألكل

 درجة العمر.إلع  العمؿ قبؿ اف يصؿأك  مف االرتراؾ المالي
كقػد سػداد عنػه الرخص الذم اتـ سنان معينان كبك ذك نراط اقتصػادم  –الثانية

 االرتراؾ المالي.
فيتـ مراعاة تخايض الحد االدنع لالعانػات المدفكعػة بسػبب الرػيخكخة عنػدما 
ال يكػػػكف لمعامػػػؿ ارػػػتراكات كافيػػػة كبمػػػا ال يتجػػػاكز المتكسػػػط فػػػي االعانػػػة المدفكعػػػة 

 . 4)لنظرا ه
 توصيات منظمة العمل الدوليةالفرع الثاني:  

تػلتي اكثػر تنبةػان ف نةػا  لا ات المعالجة،دت التكصيات بالحقكؽ كؿ ادحيث تع
لمكاضػػػػيت دقيقػػػػػة لعػػػػػدـ قػػػػػدرتةا عمػػػػػع الػػػػزاـ الػػػػػدكؿ المصػػػػػادقة عمػػػػػع احكامةػػػػػا بغيػػػػػر 

 غير الممزمة، كمف بذر التكصيات التالية: االقتراحات
                                                           

 1833ياقٛيية )جييأيٍٛ انشييٛوٕخة فييٙ انظييُاعة( ٔنقييد قييسز االخيير بًقحسظييات يعُٛيية بشييأٌ جعييدٚم اج (1)

، ٔاجيياقٛحٙ 1833ٔانصزاعية  1833، ٔاجياقٛحٙ جيأيٍٛ )انعصيص فيٙ انظيُاعة( 1833ٔ)انصزاعة( 

. اجياقٛيات انعًيم اندٔنٛية، انصيصء انرياَٙ، 1833ٔ)انصزاعية(  1833)جأيٍٛ انٕزذة فيٙ انظيُاعة( 

 .1380ص

 .1864( نعُة 124( االجياقٛة زقى )4انًادة ) (2)

 .1864( نعُة 124( االجياقٛة زقى )15انًادة ) (3)

 .1864( نعُة 124( االجياقٛة زقى )14انًادة ) (4)

( انًعد يٍ يعهٕيات يُظًة انعًم اندٔنٛية بانصيدٔل انيدٔز٘ نعياو 1فٙ ظوٛم ذن  انصدٔل زقى )اَظس ٔ

2014. 
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  برػػػلف المبػػػادئ العامػػػة لمتػػػلميف ضػػػد العمػػػر كالرػػػيخكخة 43التكصػػػية ) –اكال
 .1933لسنة كالترمؿ كاليتـ 
 الػػػػػدكؿ االعضػػػػػاء عمػػػػػع اف يتنػػػػػاكؿ )التػػػػػلميف االجبػػػػػارم  عػػػػػدد مػػػػػف ءبايصػػػػػا

الحػػاالت مػػف ضػػمنةا )الرػػيخكخة  مػػت اقتػػراح رػػمكؿ ذكم الػػدخؿ المحػػدكد كالعػػامميف 
لحسػػػابةـ فػػػي الصػػػناعة كالتجػػػارة كالزراعػػػة حينمػػػا تسػػػم  ظػػػركؼ الدكلػػػة االقتصػػػادية 

ل بالعامػػؿ نػل، مػت كضػػت المعػايير الخاصػػة بضػماف عػػيش ي 1)كاالجتماعيػة كاالداريػػة
 . 2)عف العكز

 .1944  برلف ضماف النقؿ لعاـ 67ثانيا: التكصية رقـ )
التػػي ياتػرض اف يغطيةػا التػلميف االجتمػػاعي  المسػمماتكترػمؿ بػذر التكصػية 
لعجػزر عمػع أك  الكسب بسبب عدـ القدرة عمػع العمػؿ االجبارم عند عدـ القدرة عمع

سػػف محػػددة إلػػع  كصػػكؿ العامػػؿعمػػؿ كمنةػػا الرػػيخكخة كبػػي حالػػة الالحصػػكؿ عمػػع 
الجيد كيثقؿ عميه كطلة المرض كالعجز مما يجعمه فػي حالػة  مؿكغير قادر عمع الع

كعمػػػػع اف تراعػػػػع بػػػػذلؾ زيػػػػادة عادلػػػػة عنػػػػد مػػػػركر الرػػػػخص بحالػػػػة   3)بطالػػػػة دا مػػػػة
 . 4)الريخكخة كمركر فترة طكيمة كلـ تعدؿ االعانة

لمبػالغيف بمػا فػيةـ االرػخاص   برلف التدريب المةني 88ثانيا: التكصية رقـ )
كفيةػػا يػػتـ تةيػػلة الكسػػا ؿ كتػػدريب العمػػاؿ البػػالغيف مػػت اطػػراد سػػكؽ الترػػغيؿ  العجػػزة

كرمكؿ مف كاف منةـ عاجزان عف اداء العمؿ السابؽ كسكاء كػاف التػدريب ابتػدا يا اـ 
 . 5)الغراض الترقيأك  تدريب تكميميأك  اعادة تدريب

انةاء االستخداـ مف جانب رب العمؿ لسنة    برلف119رابعان: التكصية رقـ )
1963. 

                                                           

 .1833( نعُة 43( انحٕطٛة )1انًادة )أال/ (1)

 .106، ص1841نعًم اندٔنٛة، انقاْسة، جٕطٛات يُظًة ا (2)

 .1844( نعُة 46( انحٕطٛة زقى )12( ٔ)4( ٔ)5انًادة ) (3)

 .1844( نعُة 64( انحٕطٛة زقى )24انًادة ) (4)

( انصيدٔل 2انصيدٔل زقيى )اَظس . 413ٔ -412جٕطٛات يُظًة انعًم اندٔنٛة، يظدز ظابق، ص (5)

 نًُظًة انعًم اندٔنٛة. 2014اندٔنٙ نعاو 
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بػػػذر التكصػػػيات عػػػدة معػػػايير ياتػػػرض اف يػػػتـ مراعاتةػػػا عنػػػد قيػػػاـ  فػػػيطػػػرح 
صػػػاحب العمػػػؿ بانةػػػاء عالقتػػػه بالعمػػػؿ مػػػت مراعػػػاة الجكانػػػب الرػػػكمية، كمػػػف حػػػاالت 

القػػكل العاممػػة حيػػث نصػػت  بي حاالت تخايضك االنةاء مف جانب صاحب العمؿ 
المرػػغميف الاعمػػيف إلػػع  مػػف التكصػػية كجػػكد مراعػػاة حاجػػة المرػػركع  15فػػي المػػادة )

 . 1)كخبرة العماؿ كحدة خدمتةـ كالسف كالحالة العا مية عند انةار عقكدبـ
كبػػذر اكؿ  1984  برػػلف العمػػاؿ المسػػنيف لسػػنة 162خامسػػان: التكصػػية رقػػـ )

تكصػػػية متخصصػػػة لمعالجػػػة حالػػػة العمػػػاؿ كبػػػار السػػػف لتكضػػػت منةػػػا عػػػدة معػػػايير 
ابمةػػػا: تكػػػافؤ الاػػػرص كالمسػػػاكاة فػػػي المعاممػػػة بػػػيف العمػػػاؿ ايػػػا كػػػاف سػػػنةـ كحظػػػر 

تحسػػػيف رػػػركط كظػػػركؼ ك   2)التمييػػػز فػػػي االسػػػتخداـ كالمةنػػػة ازاء العمػػػاؿ المسػػػنيف
العمػػؿ بغيػػة تمكػػيف العمػػاؿ الكبػػار مػػف العمػػؿ برػػركط مقبكلػػة مػػت اقػػرار نظػػـ مال مػػة 

، مػت  3)اساس جز ية كقت العمؿلقدراتةـ كالعمؿ لبعض الكقت كحساب االجر عمع 
لمكصػػػكؿ اليػػػه كطػػػرح معػػػايير مرنػػػة  المتطمبػػػةمعالجػػػة مكضػػػكع التقاعػػػد كاالجػػػراءات 

امكانيػة جعػؿ التقاعػد اختياريػا أك  سف تقاعد ينسجـ مت ظػركؼ الدكلػةإلع  لمكصكؿ
 . 4)نظير اتخاذ العامؿ قرار العمؿ لصالحه كدكنما تبعية

الرصػػػاؼ الكطنيػػػة لممػػػادة االجتماعيػػػة   برػػػلف ا242سادسػػػان: التكصػػػية رقػػػـ )
 .2412العاـ 

بالضػػماف االجتمػػاعي بػػك ضػػركرة اقتصػػادية كاجتماعيػػة  الحػػؽبػػلف  اذ يعتػػرؼ
منظمػة العمػؿ تكصػي فػ ف  نسػافحقػكؽ اإحقػا مػف لتحقيؽ التنمية نابيؾ عػف ككنػه 

كصيانة ارضيات لمحماية االجتماعيػة بعػدبا عنصػرا اساسػيا لنظمةػا الكطنيػة لقامة ب
مػػت كجػػكد مػػد النطػػاؽ لالرػػخاص الػػذيف يككنػػكف بارػػد   5)ف الضػػماف االجتمػػاعيبرػػل

                                                           

 .654جٕطٛات يُظًة انعًم اندٔنٛة، يظدز ظابق، ص (1)

 .1840نعُة  162( انحٕطٛة زقى 3انًادة )ذاَٛا/ (2)

 .1840( نعُة 162انًادة )ذانرا( انحٕطٛة زقى ) (3)

 .1840( نعُة 162( انحٕطٛة زقى )21انًادة ) (4)

 .2012( نعُة 202/أ( انحٕطٛة زقى )1انًادة أال ) (5)
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الحاجػػػػػػة اليػػػػػػه مػػػػػػت تحديػػػػػػد الثغػػػػػػرات فػػػػػػي مسػػػػػػتكيات الحمايػػػػػػة كالعكا ػػػػػػؽ المطركحػػػػػػة 
 .  2). 1)امامةا

  تكصيات منظمة العمؿ الر يسية بخصكص مستكيات الضماف االجتماعي 1جدكؿ رقـ )
 لضماف الدخؿ في الريخكخة

  142) التكصية رقـ 
  كالتكصية رقـ 128االتااقية رقـ )
(131  

  242التكصية رقـ )

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
المرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكليف 
)نطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ 

 الرمكؿ 

البقػػػاء عمػػػع قيػػػد الحيػػػاة 
بعػػػػػد سػػػػػف محػػػػػددة الػػػػػع 

  سػػػػػػػػػػنة اك اكبػػػػػػػػػػر 65)
كفقػػػػػػا لقابميػػػػػػة المسػػػػػػنيف 

 في العمؿ.

 ، العمػػر المحػػدد 128فػػي االتااقيػػة )
  كعميػػه تعتبػػر 65لمرػػمكؿ اقػػؿ مػػف )

ر صػػػػػحية لػػػػػه اك رػػػػػاقة االعمػػػػػاؿ غيػػػػػ
باالضػػػػػافة الػػػػػع ذلػػػػػؾ فػػػػػاف التكصػػػػػية 

  فػػاذا العمػػر المحػػدد يجػػب اف 131)
 يخاض بناءا عمع اسباب اجتماعية

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلميف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدخؿ 
 االساسي لكبار السف

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  
المحميػػيف كفػػؽ 

 االتااقيات

% مػػػف 54عمػػػع االقػػػؿ 
كػػػػػػؿ العمػػػػػػاؿ اك ف ػػػػػػات 
السػػكاف النرػػطيف الػػذيف 
يرػػكال مػػا )ال يقػػؿ عػػف 

لسػػػكاف اك %  مػػػف ا24
جميػػػػػػػػػػت السػػػػػػػػػػكاف مػػػػػػػػػػت 
المػػػػػػػكارد تحػػػػػػػت العتبػػػػػػػة 

 المقررة.

  كػػؿ العمػػاؿ بمػػا 128فػػي االتااقيػػة )
فػػػػػػػػػػيةـ المتػػػػػػػػػػدربيف كف ػػػػػػػػػػات العمػػػػػػػػػػاؿ 
النرػػػػػطيف اقتصػػػػػاديا عمػػػػػع اف يكػػػػػكف 

% مػػػػػف اجمػػػػػالي 75مػػػػػاال يقػػػػػؿ عػػػػػف 
السنة نرطيف اك جميت السكاف الػذيف 
لػػػديةـ دخػػػكؿ تحػػػت العتبػػػة المحػػػدكدة 

اف تمتػػػػد   يجػػػػب 131امػػػػا االتااقيػػػػة )
التغطيػػػػػػة لترػػػػػػمؿ االرػػػػػػخاص الػػػػػػذيف 
يكػػػكف عممةػػػـ ذا طبيعػػػة غيػػػر عاديػػػة 
 اك كؿ االرخاص النرطيف اقتصاديا

لجميػػػػت المقيمػػػػيف فػػػػي 
سػػػػػػف محػػػػػػددة ضػػػػػػمنيا 
مػت مراعػاة االلتزامػات 

 الدكلية.
 

مػػػػاذا يجػػػػب اف 
 تككف الاا دة

الػػػػػػػدفت الػػػػػػػدكرم، عمػػػػػػػع 
% 44االقػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػاكم 

االجػػػػػػػػر الرسػػػػػػػػمي مػػػػػػػػت 

  الػػػدفت الػػػدكرم مػػػاال 128االتااقيػػػة )
% مػػف االجػػر المعتمػػد، 45يقػػؿ عػػف 

التعديالت الكثيرة في المسػتكل االجػر 

الػػػػدفكع برػػػػكؿ سػػػػيكلة 
اك بػػػػام رػػػػكؿ بحيػػػػث 
يضػػػمف دخػػػؿ اساسػػػي 

                                                           

 .2012( نعُة 202/أٔر( انحٕطٛة ذى )14ٔ 13، انًادة )ذانرا (1)

 . public:http://www.ilo.orgانعابعة انعابعة يعاءا،  2018/ 16/4اخس شٚازة فٙ  (2)
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تعػػػػػػػػػػديؿ االجػػػػػػػػػػر بعػػػػػػػػػػد 
غييػػػرات الكبيػػػرة التػػػي الت

تجػػػػػػػػرم فػػػػػػػػي المسػػػػػػػػتكل 
العػػػاـ لمكسػػػب اك تكماػػػة 

 المعيرة

 اك تكماة المعيرة.
% 55  عمػػػػع االقػػػػؿ 131التكصػػػػية )

مػف االجػػر المعتمػػد باقػؿ مبمػػا يسػػتااد 
يجػب تعديمػه بكاسػطة  منه كبيػر السػف

تسػػػػػػريت لضػػػػػػماف الحػػػػػػد االدنػػػػػػع مػػػػػػف 
مسػػػػتكل صػػػػحيحة بحيػػػػث يػػػػتـ الزيػػػػادة 
اذا كاف المستايد خاصة الع مساعدة 

 ثابتة.

ثابػػػت ككػػػذلؾ لضػػػماف 
المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػافت العينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
كالخػػػػػػػػػػدمات، بحيػػػػػػػػػػػث 
تمنػػػػػػػػػت كتحقػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػف 
الاقػػػػػػػػػػػػػػػػر كالضػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ 
ي كاالقصػػاء االجتمػػاع

كتمكػػػػػػػف مػػػػػػػف العػػػػػػػيش 
كبػػػػػػػػػر امػػػػػػػػػه مراجعػػػػػػػػػة 

 نقدية بانتظاـ.
العمػػػر المحػػػدد لمرػػػمكؿ  مدة االستحقاؽ

 حتع الكفاة
مػػػػف تػػػػػاريخ الحصػػػػػكؿ  العمر المحدد لمرمكؿ حتع الكفاة

عمػػع الجنسػػية المقػػررة 
 حتع كفاة المستايد

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
الرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركط 
المتطمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لمحصػػكؿ عمػػع 

 االستحقاقات

سػػػػػػػنة مسػػػػػػػابمة اك  34
العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ )ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف 

ات الرػػػػػمكؿ اك مخططػػػػػ
سػػػػػػنة مػػػػػػف سػػػػػػنكات  24

االقامػػػػػة خػػػػػارج سػػػػػنكات 
مخططات الرمكؿ  مػت 
الحػػػػػػػؽ فػػػػػػػي الحصػػػػػػػكؿ 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػع اسػػػػػػػػػػػػػػػػػتحقاقات 

  15مخاضػػػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػػد )
سػػػنة مػػػف المسػػػابمة اك 

 العمؿ.

  مثػػػػػػػػػػػؿ التكصػػػػػػػػػػػية 128االتااقيػػػػػػػػػػػة )
سػػػػػػػنة  24  131  التكصػػػػػػػية )142)

مػػػػػػػػػف المسػػػػػػػػػابمة اك العمػػػػػػػػػؿ ضػػػػػػػػػمف 
سػػػػػػػنة مػػػػػػػػف  15مخطػػػػػػػط التقاعػػػػػػػد اك 

لمسػػػابمة فػػػي مخطػػػط االقامػػػة بػػػدكف ا
التقاعػػػد نتيجػػػة البطالػػػة عنػػػد الطكعيػػػة 
كفتػػػػػػػرات العجػػػػػػػز بسػػػػػػػبب المػػػػػػػزمف اك 
االمكمػػػػػػة اك لحػػػػػػكادث يتعمػػػػػػؽ لماكا ػػػػػػد 
المدفكعػػػػػػػػػػػػػػة، كالخدمػػػػػػػػػػػػػػة العسػػػػػػػػػػػػػػكرية 
االلزاميػػػػػػػة كيجػػػػػػػب اسػػػػػػػتبعادبـ لاتػػػػػػػرة 
 المسابمة اك العمؿ لحساب التابيؿ.

ينبغػػػػػي تحديػػػػػدر عمػػػػػع 
المسػػػػػػػػػػػػتكل الػػػػػػػػػػػػػكطني 
كيحػػػػػػػػػػػػػػػػددر القػػػػػػػػػػػػػػػػانكف 

بػػػػادئ عػػػػدـ يتطبيػػػػؽ م
التمييػػػػػػػػػػػػػز كاالتجػػػػػػػػػػػػػار 
لالحتياجػػػات الخاصػػػة 
كاالنتػػػػػػاج االجتمػػػػػػاعي 
كضػػػماف حقػػػكؽ كبػػػار 

 السف ككرامتةـ.

 ,source: 1li, 2014a 2414 لعػاـ الػدكرم التقريػر –الدكليػة العمػؿ منظمػة: المصػدر
Anner table A111.4 
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االجتماعي   المتطمبات الر يسية ،معايير منظمة العمؿ الدكلية لمضماف 2جدكؿ رقـ )
 برلف كبار السف الذيف عمع قيد الحياة

   ادنع المستكيات142التكصية رقـ )
  كاعمع مستكيات 128االتااقية رقـ )

  131التكصية رقـ )
  242التكصية رقـ )

 الحماية االساسية
مػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػـ 
المرػػػػػػػػػػػمكليف 
)نطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ 

 الرمكؿ 

االرامػػػػػػػؿ كااليتػػػػػػػاـ فمػػػػػػػف 
خسػػػػػر المسػػػػػاندة بسػػػػػبب 
ؽ الكفػػاة مػػف مػػكرد كالػػرز 

 )المعيؿ 

 ، االرامػػؿ كااليتػػاـ ممػػف 128االتااقيػػة )
  مثػػػػػػػػؿ 131فقػػػػػػػػد المعيػػػػػػػػؿ التكصػػػػػػػػية )

  128االتااقية )

الػػدخؿ االساسػػي لالرػػخاص 
الػػذيف ال تتػػكفر لػػديةـ دخمػػػك 
كافيػػػػػػة بسػػػػػػبب فقػػػػػػداف دعػػػػػػـ 

 االسرة
مػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػـ 

 المحمييف
الزكجػػػػات كاالبنػػػػاء فيمػػػػػا 
فقػػػػػػػدكا المعيمػػػػػػػيف بنسػػػػػػػبة 

% مػػػػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػػػػاؿ اك 5
اؿ زكجاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كاطاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

االرػػػػػػػػػػخاص النرػػػػػػػػػػطيف 
اقتصػػػػػػاديا مػػػػػػف يمثمػػػػػػكف 

% مػػػػػػػػػػػف المقيمػػػػػػػػػػػيف 24
كجميػػػػػػػت المقيمػػػػػػػيف مػػػػػػػف 
االطاػػػػاؿ كاالرامػػػػؿ ممػػػػف 
يعػػػػػػانكف مػػػػػػف الحصػػػػػػكؿ 

 عف الحد االدنع

  زكجػػػػات كاطاػػػػاؿ مػػػػف 128االتااقيػػػػة )
غيػػػر معيػػػؿ مػػػف المتػػػدربيف العػػػامميف اك 
زكجات كاطااؿ مف المعيػؿ النرػط عمػع 

% اك االطاػػػػػػػاؿ 75انػػػػػػػه ال يقػػػػػػػؿ عػػػػػػػف 
رامػػػػؿ فمػػػػف ال يسػػػػتطيعكف الحصػػػػكؿ كاال

  131عمػػػػػع مصػػػػػدر دخػػػػػؿ التكصػػػػػية )
باالضػػػػافة الػػػػع مػػػػا تقػػػػدـ يجػػػػب تكسػػػػيت 
العتبػػػػػػػػة المقػػػػػػػػررة لترػػػػػػػػمؿ كػػػػػػػػؿ النسػػػػػػػػاء 
كاالطاػػػػػػاؿ فمػػػػػػف يعممػػػػػػكف فػػػػػػي كظػػػػػػا ؼ 

 عارضة اك نرطيف اقتصاديا.

عمػػػػػػػػػػػػػع االقػػػػػػػػػػػػػؿ المقيمػػػػػػػػػػػػػيف 
كاالطاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ، يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحكف 

 االلتزامات الدكلية

مػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػي 
 المنافت

% 44مػػػػػا ال يقػػػػػؿ عػػػػػف 
االجػػػػػر المعتمػػػػػد كيكػػػػػكف 
الدفت دكرم كيتـ التعديؿ 
عنػػػػػػػػد تغيػػػػػػػػر مسػػػػػػػػتكيات 
المعيرػػػػػة اك االجػػػػػكر اك 

 ارتااع الثمف

% مػف 45  عمػع االقػؿ 128االتااقية )
االجر المعتمد مت التعديؿ مت متطمبػات 

  المنػػػػػػػػػافت 131المعيرػػػػػػػػػة، التكصػػػػػػػػػية )
% مف االجر 55يجب اف تزداد بمقدار 

رػػػػة بحيػػػػث المعتمػػػػد لمحػػػػد االدنػػػػع لممعي
يتناسػػب مػػت حػػد ادنػػع المسػػتكل معيرػػة 

يجػػػػػػب اف تتضػػػػػػمف المنػػػػػػافت 
النقديػػػػػػة اك العينيػػػػػػة كتػػػػػػلميف 
السػػػػػػػمت االساسػػػػػػػية لضػػػػػػػماف 
الكصػػػػػكؿ الاعػػػػػاؿ لمخػػػػػدمات 
كالسػػػػػػػػػػػمت الضػػػػػػػػػػػركرة عمػػػػػػػػػػػع 
مسػػػػػػػػػػتكل تمنػػػػػػػػػػت االسػػػػػػػػػػتعاد 
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 source: 1Lo, 2014, annex 2414 لعاـ الدكلية العمؿ منظمة منركرات –المصدر
, Table A119 

 

كيسم  الحياة بكرامة كتجػب  محترمة
مراجعػػػة المسػػػتكيات بانتظػػػاـ 
كتخايػػػػػػػػؼ الاقػػػػػػػػر كالضػػػػػػػػغط 

 االجتماعي
مػػػا بػػػي مػػػدة 
االسػػػػػػػػػػػػػػػػػتاادة 
 مف المنافت

حتػػػػػػػع يصػػػػػػػؿ االطاػػػػػػػاؿ 
لسػػػػػػػف العمػػػػػػػؿ كاالرامػػػػػػػؿ 

 دكنما تحديد لمدة

االتااقية كالتكصية حتع يصب  االطاػاؿ 
بسػػػػػػف العمػػػػػػؿ اك طالمػػػػػػا كػػػػػػانكا معػػػػػػاقيف 

 كاالرامؿ دكنما تحديد

طػػػػػػكاؿ فقػػػػػػداف القػػػػػػدرة عمػػػػػػع 
الحصكؿ عمع مصدر دخػؿ 

 كاؼ كثابت
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي 
الرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركط 
المطمػػػػػػػػػػػػػػػػػكب 
 لالستحقاؽ

سػػػنة مػػػف المسػػػابمة  15
اك العمػػػؿ )المسػػػابمة اك 
العمؿ في خطة التقاعد  

سػػػػػػػػػػػػػنكات مػػػػػػػػػػػػػف  14اك 
االقامػػة )لعػػدـ المسػػابمة 
فػػػػي الخطػػػػة  فػػػػي الحػػػػؽ 
فػػػػػػػػػي الحصػػػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػػػع 
اسػػػػػػػػػتحقاقات منخاضػػػػػػػػػة 
بعػػػد خمػػػس سػػػنكات مػػػف 
المسػػػػابمة كامػػػػا االرامػػػػؿ 
يكػػػػػػػكف مسػػػػػػػتحقا طالمػػػػػػػا 
النسػػػػػػػػػػػػػػاء ال يسػػػػػػػػػػػػػػتطعف 
العمػػػؿ كلالطاػػػاؿ ضػػػمف 

ة انػه سػن 15حتػع عمػر 
 بعد ترؾ الدراسة.

  باالضافة لمتكصية 128االتااقية رقـ )
  مػػف الممكػػف طمػػب تحديػػد عمػػر 142)

لالرممػػػػػػػػة كلػػػػػػػػيس اكثػػػػػػػػر مػػػػػػػػف المحػػػػػػػػددة 
لالسػػػػػتحقاقات عنػػػػػد الرػػػػػيخكخة كمػػػػػا ال 
يجػػب ارػػتراط عمػػر لالرممػػة التػػي ترعػػع 

  فتػػػػرات عػػػػػدـ 131عػػػػاجزا، التكصػػػػية )
القػػػػدرة عمػػػػع العمػػػػؿ بسػػػػبب المػػػػرض اك 

ؿ اك اال يكجػػػػػػد عمػػػػػػؿ اك حػػػػػػكادث العمػػػػػػ
البطالػػة غيػػر الطكعيػػة كالتػػي كانػػت مػػف 
الماتػػػػػػػػػػرض اف يسػػػػػػػػػػتايد منةػػػػػػػػػػا فتػػػػػػػػػػرات 
االرػػػػػتراؾ اك العمػػػػػؿ لمخدمػػػػػة المدفكعػػػػػة 

 االلزامية

المعرفػػػػػػػة كفػػػػػػػؽ المسػػػػػػػتكيات 
الكطنيػػػػػػة المحػػػػػػددة بمكجػػػػػػب 
القانكف الػكطني كالتػي تػنص 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػع عػػػػػػػػػػػػػػػػدـ التمييػػػػػػػػػػػػػػػػز 
كاالسػػػػػػػػػػػتجابة لالحتياجػػػػػػػػػػػات  
الخاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كاالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدماج 

جتمػػػػاعي كحمايػػػػة حقػػػػكؽ اال
 المكاطنيف ككرامتةـ.
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 ادلبحث انثانث 
 حقوق انعمال كبار انسه يف قاوووي انعمم وانضمان االجتماعي
نمػػػا اف كضػػػت قكاعػػػد قانكنيػػػة فػػػي الػػػدكؿ بغيػػػة تنظػػػيـ عالقػػػات العمػػػؿ عمكمػػػا ا

يكاؿ تكازف القكل بيف طرفػي العالقػة مػف جةػة كمػف جةػة اخػرل انمػا تتمحػكر حكلػه 
الماديػة كالالماديػة بعػدر الةػػدؼ  نسػافاسػس تنميػة المجتمػت يقصػد ارػباع حاجػػات اإ

كالغاية مما تقػدـ انػذاؾ يػكفر الظػركؼ المجتمعيػة التػي تحقيػؽ االسػتمتاع بمػا عػرؼ 
االحياف تتميز تمػؾ القكاعػد القانكنيػة بطػابت  ، اال انه في بعض 1)نسافمف حقكؽ اإ

تتعمػؽ بطبيعػة العمػؿ  نسػافمميز في الحماية تضايه عمع ف ة خاصة مف العماؿ اإ
، لمػػا فػػي حالػػة تقػػدـ  2)أك بي تػػه أك فػػي بعػػض االحيػػاف تتعمػػؽ بػػذات العامػػؿ كالسػػف

ثنا العماؿ بالعمر كدخكلةـ لمراحؿ كبر السف كصكال إلع الريخكخة كبذلؾ سكؼ بح
في الترريعات العمالية الداخمية كما تضمنه مف احكاـ عامة كخاصة بةذر الا ة مف 

 العماؿ.

 األولادلطهب 
 انتىظيم انقاوووي حلقوق انعمال انكبار يف انسه قاوون انعمم

كاف بناؾ عالقة جدلية بيف التطكر في المجتمعات كازدبار االعماؿ فيةا فال 
كف القاعدة القانكنية المنظمة لتمؾ العالقة ذات درجة يمكف تطكران في كميةما ما لـ ت

مػػػػف الػػػػنص فػػػػي المعالجػػػػات الدقيقػػػػة بكافػػػػة جكانػػػػب االخػػػػتالؿ بػػػػيف اطػػػػراؼ عالقػػػػة 
فكاف االنتقاؿ الكبير في القاعدة القانكنية لقانكف العمؿ باالبتمػاـ بالعمػاؿ   3)االنتاج

                                                           

انعيق فيٙ  إَعياٌ( يٍ االعالٌ انعيانًٙ كًيا ظيوق نُيا انيركس عهيٗ اَيّ نكيم 25ظٛد َظث انًادة ) (1)

ٔاظييسجّ، ٚشييًم نغييراءِ، انًهييوط،  يعييحٕٖ يييٍ انًعٛشيية كيياف نهعيييا  عهييٗ طييعحّ ٔزفاْٛحييّ ْييٕ

 .1844 َعاٌانًعكٍ، انسعاٚة انطوٛة( االعالٌ انعانًٙ نعقٕق اإ

د. ابييساْٛى قٕٚييدز، انعًاٚيية االشحًاعٛيية انًاْٛيية ٔانًيٓييٕو )ز ٚيية شييًٕنٛة(، ؽويي  بًطيياب  شايعيية  (2)

 .233، ص1888 –اندٔل انعسبٛة

ظٛيد بيدأت االخحساعيات انعهًٛية باالظيحوداو ييٍ  ٛةَعياَجًرم انرٕزة انظُاعٛة ظدذا فيٙ انعٛياة اإ (3)

قوم انًشازٚ  كاٌ انًعحيٛدٍٚ يٍ ْرا ْيى انًيالو ٔدًَٔيا اْحًياو انعًيال فيٙ انًشيسٔ. أٔ ظحيٗ ييا 

ُٚظيب يييٍ َحيياسس ظييٛاة عهيٗ انًصحًيي . د.ؽيياْس يععييٍ يُظيٕز انغييانوٙ ٔد.طييانط يٓييد٘ يععييٍ 
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كمػػػا انصػػػبت عميػػػه بكافػػػة ف ػػػاتةـ كاعمػػػاربـ لمػػػا لةػػػـ مػػػف اثػػػر عمػػػع االنتػػػاج عمكمػػػا 
االنتقػػاؿ فػػي تنظػػيـ العالقػػة فػػي دا ػػرة الصػػراع بػػيف طرفػػي االنتػػاج فػػي المرػػركع إلػػع 
االرتبػػػػػاط بالمصػػػػػمحة المرػػػػػتركة كتميػػػػػؿ صػػػػػاحب العمػػػػػؿ مػػػػػا يسػػػػػمع بػػػػػػ )المسػػػػػؤكلية 

، كبػػػذلؾ انتقػػػؿ التطػػػكر فػػػي احكػػػاـ تمػػػؾ القاعػػػدة مػػػف ماةػػػكـ بسػػػيط  1)كاالجتماعيػػػة 
ي لمعمػػاؿ فػي المرػاريت )المنظمػػة  إلػع ماةػػكـ بمعػايير محػددة تخػػص الكضػت الػداخم

اكثر رمكالن كاتساعان مف خالؿ االبتماـ بالجمت ككؿ بمختمؼ رػرا حه كمككناتػه، اف 
تجػػػػارب الرػػػػعكر تؤرػػػػر مػػػػا تقػػػػدـ مػػػػف اطػػػػار المبػػػػادرة الارديػػػػة الطكعيػػػػة إلػػػػع اطػػػػار 
الرػػػػمكلية ضػػػػمف الخطػػػػط االسػػػػتراتيجية لمػػػػدكؿ كغالبػػػػا مػػػػا يػػػػتـ فػػػػي كضػػػػت الخطػػػػط 

ادية)كمنةا المكازنػػػات السػػػنكية  بػػيف مػػػداخيمتةا كمػػػا تػػكفر لةػػػا مػػػف امكانيػػػات االقتصػػ
كتػػػػكفير مػػػػا يػػػػدعـ رفابيػػػػة عمػػػػكـ ابنػػػػاء المجتمعػػػػات، كبنػػػػاءا عمػػػػع منظػػػػكر )العقػػػػد 
االجتمػػػػاعي  فتقػػػػكـ الدكلػػػػة بػػػػالتركيز عنػػػػد احكػػػػاـ كضػػػػت القكاعػػػػد القانكنيػػػػة لمحمايػػػػة 

اتةػا مػف ذلػؾ النسػاء كاالحػداث االجتماعية برعاية الا ػات االكثػر برارػة فػي مجتمع
كالمةاجريف ليتـ االلتاات في العقكد االخيرة لا ة كبار السف عمكما ككبار السػف مػف 
العمػػػػاؿ عمػػػػع كجػػػػد الخصػػػػكص بقكاعػػػػد تراعػػػػع فيةػػػػا فػػػػي العمػػػػؿ كمتطمباتػػػػه كاحكػػػػاـ 

 . 2)التقاعد
 المساواة وتكافؤ الفرص: األولالفرع 

ية متقدمػة إنسػانالػدكؿ نحػك حضػارة اف التقدـ بكصػاه قيمػة اجتماعيػة كتسػير ب
انمػػػا تسػػػعع حثيثػػػا لمسػػػيطرة عمػػػع قػػػكل الطبيعػػػة كاالجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية المحيطػػػة 

                                                                                                                                                      

، 2015عًال ٔانًصحًي ( انطوعية انسابعية، انعايس٘ انًع ٔنٛة االشحًاعٛة ٔاخالقٛات االعًال )اال

 .55ص

(1) Andrew Stark, what's the matter with Business Ethics, Harvard Business 

Review, May– june 1993, issue, p46. 

(2) Social protection for older persons, key policy trends and statistics,ILo, 

social protection department, 2014 first published, printed in switzerland, 

p1- p150. 
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، كفػػي طريقػػة بػػذا  1)كفػػي سػػبيؿ ذلػػؾ يسػػعع نحػػك حيػػاة افضػػؿ كنظػػاـ اكمػػؿ نسػػافاإ
سػػػكؼ يصػػػطدـ عربػػػة كحقػػػكؽ االفػػػراد ممػػػا يثقػػػؿ خطػػػار كيتعػػػدد لػػػذلؾ سػػػعت مختمػػػؼ 

مبدأ استقر في الترريعات حديثةا كقػديمةا كبمختمػؼ درجاتةػا اال النظـ القانكنية نحك 
كبك )سيادة القانكف ، كلقد ترتب عمػع بػذا المبػدأ تطػكر ظةػكر مبػدأيف تمػع احػدبما 

مبػػػػدأ )المسػػػػاكاة  ككليػػػػدر مبػػػػدأ )تكػػػػافك الاػػػػرص ، كتعتبػػػػر  األكؿاالخػػػػر فػػػػارتبط معػػػػان 
اعتقػػادبـ كعنصػػربـ برػػكؿ  المسػػاكاة مبػػدان اساسػػيان لجميػػت االفػػراد بغػػض النظػػر عػػف

عػػاـ كلػػذلؾ ياتػػرض اف تكػػكف المعاممػػة بػػال تاضػػيؿ أك انتقػػاص بالنسػػبة لالرػػخاص 
الػػذيف يكجػػدكف فػػي ظػػركؼ مماثمػػة ليكػػكف بػػذلؾ تحقيػػؽ الةػػدؼ االسػػمع لمترػػريعات 

 . 2)كبك )العدالة 
يعنػػػي كبكػػػؿ بسػػػاطة التسػػػاكم بػػػيف بنػػػاء ف نػػػه  امػػػا ماةػػػكـ مبػػػدأ تكػػػافؤ الاػػػرص

، كحيث انػه قػد يطيػؽ عمػع مجتمػت صػغير  3)د في المجاالت المختماةالمجتمت الكاح
كالدكلػػة أك صػػػغير كالمرػػػركع، كبػػػي الكسػػػيمة التػػػي تقمػػػؿ بكاسػػػطتةا الةػػػكة بػػػيف ابنػػػاء 
الا ػػػة الكاحػػػدة أك المجتمػػػت الكاحػػػد فيعامػػػؿ ابنػػػاء البرػػػر كسكاسػػػية بغػػػض النظػػػر عػػػف 

اؿ العمػػػػؿ يعنػػػػي جنسػػػػةـ أك انتمػػػػا ةـ أك عمػػػػربـ أك كضػػػػعةـ العمػػػػي، كبػػػػك فػػػػي مجػػػػ
                                                           

د. طوا َعًاٌ زشٛد شالل، )اذس يودأ ظٛادة انقإٌَ عهٗ ظقيٕق انعاييم جكياف  انييسص ٔانًعيأاة  .(1)

( بعيد جًيث انًشيازكة فٛيّ يي جًس كهٛية انعقيٕق انيدٔنٙ 2015( نعيُة 34فيٙ قيإٌَ انعًيم زقيى )

( 14أ ظٛادة انقإٌَ انطسٚق نهدٔنة انًدَٛة فٙ انيدٔل انعسبٛية( نهيحيسة ييٍ )انساب  جعث عُٕاٌ )يود

فييٙ كهٛيية انعقييٕق شايعيية االظييساء/ االزدٌ، َٔشييس فييٙ يصهييد يعييد نٓييرا  2014( َٛعيياٌ، 18إنييٗ )

 .82إنٗ ص 41انغسع يٍ ص

عسٚات( فيٙ فٙ انوار انراَٙ انًعٌُٕ )انعقٕق ٔان 2005برن  فٙ دظحٕز انعساق انداسى نعاو اَظس  (2)

( جيُض عهيٗ اٌ )انعساقٛيٌٕ يحعيأٌٔ ايياو انقيإٌَ دٌٔ 14بعُٕاٌ انعقٕق بانًادة ) األٔلانيظم 

أٔ انييسأ٘ جًٛٛييص بعييوب انصييُط أٔ انعييسق أٔ انقٕيٛيية أٔ االطييم أٔ انهييٌٕ أٔ انييدٍٚ أٔ انًعحقييد أٔ 

انعيساقٍٛٛ ( )جكيافٕ انييسص ظيق يكييٕل نصًٛي  16انٕػ  االقحظياد٘ أٔ االشًيانٙ، ٔفيٙ انًيادة )

ٔجكيم اندٔنة اجواذ االشساءات انالشيية نحعقٛيق ذني ( اييا فيٙ انييس. انرياَٙ ٔانًعُيٕ٘ فيٙ انعقيٕق 

( بانُض عهٗ اَيّ )انعًيم ظيق نكيم انعيساقٍٛٛ 22االقحظادٚة ٔاالشحًاعٛة ٔانرقافٛة فصاءت انًادة )

م عهييٗ اظييط يًييا ٚؼييًٍ نٓييى ظٛيياة كسًٚيية، ٔٚييُظى انقييإٌَ انعالقيية بييٍٛ انعًييال ٔاطييعار انعًيي

( فقيد َيض باَيّ )جكييم اندٔنية 30اقحظادٚا ي  يساعاة قٕاعد انعدانة ٔاالشحًاعٛة(، ايا فيٙ انًيادة )

نهيسد ٔنالظسة ٔبواطة انًسأة ٔانطيم انؼًاٌ االشحًاعٙ اشساء انًقٕيات االظاظٛة نهعيٛ  ظٛياة 

ٙ ٔانظيعٙ نهعيساقٍٛٛ ظسة كسًٚة جٕفس نٓى اندخم ٔانعٍ انًالسى ٔجكيم اندٔنة ٔانؼًاٌ االشحًياع

 فٙ ظال انشٛوٕخة أٔ انًسع أٔ انعصص عٍ انعًم أٔ انحشسد(.

 .44د.طوا َعًاٌ زشٛد، يظدز ظابق، ص (3) 
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معاممة العامميف في ظركؼ كرركط عمؿ متساكية برػكؿ متسػاكم بػذلؾ تحتسػب لػه 
ذات االمػػػػػػكر كيتمقػػػػػػع ذات الزيػػػػػػادة كذات الحمايػػػػػػة اف ادكا االعمػػػػػػاؿ كبػػػػػػناس عػػػػػػدد 

 . 1)الساعات
 2415  لسػػنة 37كحيػػث اف التمييػػز طبقػػا لقػػانكف العمػػؿ العراقػػي النافػػذ رقػػـ )

، كثانيةمػا )التمييػز غيػر المبارػر  كطبقػا لممػادة  2)مبارػر بنكعيف اكلةمػا )التمييػز ال
/سػػادس كعرػػركف  مػػف قػػانكف العمػػؿ النافػػذ بػػؤالء تمييػػز اذا اسػػتبعاد أك تاضػػيؿ 1)

يقػػكـ عمػػع اسػػاس الجنسػػية أك العمػػر أك الكضػػت الصػػحي أك الكضػػت االقتصػػادم أك 
 الكضت االجتماعي أك االنتماء كالنراط العقمي .

رر مف تعداد لكؿ مف تجديد الحاالت التي يجرم فيةا التمييز كخالفان لما تـ ذك
المعيػار فػي التارقػة، بػيف كػال ف نػه  بيف العمػاؿ ليعػرؼ بككنػه مبارػرا اـ غيػر مبارػر

النكعيف حسب المررع العراقي باالثر المترتب عمع بذر الممارسة بلف اكلةمػا يػؤدم 
قة العمؿ )بك التمييػز السػمبي إلع )االستبعاد  أم بالغاء العالقة أك كضت اقامة عال

أك يؤدم إلع التمييز االيجابي )بتاضػيؿ  العامػؿ عمػع زمال ػه لمػا فيػه ميػزة لمطػرؼ 
الثاني، في حيف يككف )تمييزان غير مبارػرا  اذا اكل إلػع امػا )ابطػاؿ  أك )اضػعاؼ  
المبػػدأم تكػػافؤ الاػػػرص أك المسػػاكاة كتطبيػػػؽ كاجػػب فػػػي المعاممػػة بػػػيف العمػػاؿ حػػػيف 

خداـ )ام عنػػد بػػدء تنظػػيـ العالقػػة القا مػػة بػػيف العامػػؿ كصػػاحب العمػػؿ أك قػػد االسػػت
يتعػػدل ذلػػؾ فػػي اف يػػذبب اثػػرر عمػػع اضػػعاؼ أك ابطػػاؿ كػػال المبػػدأيف فػػي الترػػغيؿ 

 . 3)بالمةنة )ام عند قياـ العالقة كانتاجةا الثاربا

                                                           

ٔبرن  جُيظم عُّ يُ  جشغٛم فاات خاطة بوعغ االعًال كانُعاء يٍ انعًم انهٛهيٙ انشياق )ييادة  (1)

( فاسيدة 21دٌٔ ظيٍ انعًيم ييادة )ٔيُي  جشيغٛم االؽييال  2015( نعيُة 34( قإٌَ انعهيى زقيى )45

 انعًم انعساقٙ انُافر نًا فٛٓا يٍ اظكاو اخٛسة جٓدف إنٗ انحًٛٛص االٚصابٙ نعًاٚة ْرِ انياات.

ْٕٔ )أ٘ جيسٚق أٔ اظحوعاد أٔ جيؼٛم ظٛقٕو عهيٗ اظياض انعيسق أٔ انهيٌٕ أٔ انصُيوط أٔ انيدٍٚ أٔ  (2)

/خييايط ٔعشييسٌٔ( قييإٌَ 1قٕيٛيية( انًييادة ))انًعحقييد انعٛاظييٙ أٔ االطييم أٔ انانييسأ٘ انًييرْب أٔ 

 .2015( نعُة 34انعًم زقى )

 .31د. طوا َعًاٌ زشٛد، قإٌَ انعًم، يظدز ظابق، ص (3)
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 اءن كبػػذلؾ يعػػد مػػف قبيػػؿ )التمييػػز غيػػر المبارػػر  لمعامػػؿ عػػف زمال ػػه اذا تػػـ بنػػ
عمػػع )عمػػرر  أك )كضػػعه الصػػحي ، فيكػػكف تقػػدـ العامػػؿ بالسػػف مػػا ترافػػؽ معػػه مػػف 
حالػػة صػػحية كنتيجػػة لمتقػػدـ بػػالعمر مؤديػػان إلػػع ابطػػاؿ أك اضػػعاؼ لمبػػدأ أم تكػػافؤ 
الاػػػػرص أك المسػػػػاكاة فػػػػي المعاممػػػػة كسػػػػكؼ نبحػػػػث فػػػػي كميةمػػػػا اكلةمػػػػا باالسػػػػتخداـ 

 كثانيةما في المةنة.
 في االستخداـ اكال: المساكاة كتكافؤ الارص

كاذا يػراد بالمسػاكاة، المسػاكاة فػي المعاممػة القانكنيػة اصػحاب المركػز القانكنيػػة 
، فػػ ف اختماػػت  1)المتماثمػػة كفقػػا لرػػركط مكضػػكعية تػػرتبط كػػؿ منةمػػا باحكػػاـ القػػانكف

المراكػػػز القانكنيػػػة بػػػلف تػػػكافرت فػػػي بعضػػػةا كانتاػػػت فػػػي الػػػبعض االخػػػر انتاػػػع عمػػػع 
لؾ جػػػػاء قػػػػانكف العمػػػػؿ النافػػػػذ متضػػػػمنا الحكػػػػاـ بػػػػذيف اسسػػػػةا منػػػػاط التسػػػػكية، ككػػػػذ

المبػػدأيف عنػػد االسػػتخداـ مػػت مراعػػاة خصكصػػية عالقػػة العمػػؿ، فةػػك اف كػػاف يةػػدؼ 
إلػػػػع تطبيػػػػؽ )العدالػػػػة االجتماعيػػػػة  اال انػػػػه مػػػػا تػػػػزاؿ تحكمةػػػػا قاعػػػػدة )العقػػػػد رػػػػريعة 

، عمكمػا  2)المتعاقديف  عمكمان كاف كاف تطكر الماابيـ الحديثة لتاسير عالقة العمػؿ
بػػيف صػػػاحب العمػػؿ كالعامػػػؿ المتضػػمنة فػػػي )القكاعػػد القانكنيػػػة االمػػرة  بانةػػػا )الحػػػد 
االدنع  مما يعني امكانية تطبيؽ االفضؿ لمعامؿ اينما كانت بذر القاعػدة سػكاء فػي 

، ال سػةامةا فػي  3)قانكف عاـ منظـ لعالقة العمػؿ اـ فػي االتاػاؽ بػيف طرفػي العالقػة
دان سػػػكاء مػػػف ناحيػػػة اقتصػػػادية أك اجتماعيػػػة أك حتػػػع مػػػف رفػػػت مسػػػتكل العامػػػؿ تحديػػػ

حيث رركط العمؿ كظركفػه، كبػذلؾ اثػر تطبيػؽ المبػدأيف بكجػكب عػدـ التمييػز غيػر 
المبارػػر لكبػػر السػػف العامػػؿ أك حالتػػه الصػػحية تحقيقػػا لمعدالػػة االجتماعيػػة كالتنميػػة 

 التالية: ةالثالث ، بالجكانب 4)كالحريات االساسية نسافاالجتماعية كتحقيؽ حقكؽ اإ
 

                                                           

، 1885، داز انُٓؼة انعسبٛة، انقياْسة، َعاٌد. اظًد فحعٙ ظسٔز، انشسعٛة اندظحٕز ٔظقٕق اإ (1)

 .315ص

 .54، ص2004-2003نُٓؼة انعسبٛة، د.انعٛد عٛد َاٚم، قإٌَ انعًم انصدٚد، داز ا (2)

 .2015( نعُة 34( قإٌَ انعًم زقى )14انًادة ) (3)

 .2015( نعُة 34( قإٌَ انعًم زقى )2انًادة ) (4)
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 الترغيؿ: -1
يمثػػػػؿ ترػػػػغيؿ المػػػػكاطنيف أك تػػػػكفير الكظػػػػػا ؼ كاالعمػػػػاؿ المناسػػػػبة لةػػػػـ احػػػػػد 

)حػػؽ اءن كيػػات لمدكلػػة فػػي مجػػاالت التنميػػة البرػػرية كحيػػث يضػػمف الدسػػتكر ابتػػداألكل
عمػػػع العدالػػػة االجتماعيػػػة، كالتعػػػاكف المتػػػكازف بػػػيف نرػػػاط اءن ، بنػػػ 1)العمػػػؿ لممػػػكاطف 
، كلػذلؾ فقػد  2)طاع الخاص كالتعاكف كالمختمط لتنظػيـ سػكؽ العمػؿالقطاع العاـ كالق

نظػػػػـ المرػػػػرع العراقػػػػي الترػػػػغيؿ كاناطةػػػػا إلػػػػع )قسػػػػـ الترػػػػغيؿ ، فػػػػي دا ػػػػرة الترػػػػغيؿ 
القػػػركض لجةػػػة مرجعيػػػة اكلػػػع كلةػػػا اف تتػػػكلع اصػػػدار تػػػراخيص لمكاتػػػب الترػػػغيؿ 

 ، كيالحظ اف المررع ارار إلع النقاط الثالث التالية: 3)الخاصة
يتمثػػؿ الػػدكر االسػػاس لمكاتػػب الترػػغيؿ )سػػكاء العامػػة اـ الخاصػػة  بايجػػاد  -أ 

العمؿ الذم يتناسب مت مةاراتةـ المةنيػة كقػدراتةـ العقميػة كالبدنيػة كمسػاعدة 
 . 4)اصحاب العمؿ اليجاد العمؿ المناسب لالعماؿ التي تككؿ لةـ

المةنيػػة تررػػي  البػػاحثيف عػػف العمػػؿ العػػراقييف ممػػف تتػػكافر لػػديةـ المةػػارات  -ب 
كالقػػػدرات العقميػػػػة كالبدنيػػػػة لالعمػػػػاؿ المناطػػػػة لةػػػػـ لغيػػػػربـ مػػػػف العمػػػػاؿ غيػػػػر 

 . 5)العراقييف
المسػػػابمة فػػػي انتقػػػاؿ القػػػكل العاممػػػة سػػػكاء فػػػي المةػػػف أك المنػػػاطؽ بصػػػاة  -ج 

 . 6)دا مة أك مؤقتة داخؿ أك خارج البمد
لمباحث عف العمؿ حؽ رفض العمؿ الذم ررػ  لػه اذا كانػت بنػاؾ اسػباب  -د 

ية تحػػكؿ دكف قبػػكؿ لمعمػػؿ أك عػػدـ تناسػػب العمػػؿ مػػت مةنػػة كدرجػػة مكضػػكع

                                                           

 .2005( دظحٕز شًٕٓزٚة انعساق 22يادة ) (1)

 .2015( نعُة 34/ ذاَٛا( قإٌَ انعًم زقى )18انًادة ) (2)

( قإٌَ انعًيم 23عًٕنة أٔ أشس يٍ انعايم نقاء جشغٛهّ( يادة ) )عهٗ اال جحقاػٗ جه  انًكاجب أ٘ (3)

 .2015( نعُة 24زقى )

 .2015( نعُة 34/ ذانرا( قإٌَ انعًم زقى )18انًادة ) (4)

 .2015( نعُة 34/ظادظاً( قإٌَ انعًم زقى )18انًادة ) (5)

 ..2015( نعُة 34/ عاشساً( قإٌَ انعًم زقى )18انًادة ) (6)
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كيالحػػػظ رغػػػـ تاكيػػػد المرػػػرع عمػػػع مبػػػدأ المسػػػاكاة كتكػػػافؤ الاػػػرص   1)مةارتػػػه
، اال انه مت ذلؾ فانت يعطي لػدا رة الترػغيؿ كالقػركض  2)لجميت طالبي العمـ

ـ )قسػػـ  الترػػغيؿ، سػػمطة تقديريػػة لصػػالحية العامػػؿ ممػػا يسػػتدعي انػػه اذا تقػػد
/ رابعػا  قػانكف العمػؿ 19عمػال باحكػاـ المػادة )ف نػه  طالب العمؿ كبػر لمسػف

يػػػتـ مقػػػابميتةـ كتقيػػػػيـ قػػػدراتةـ البدنيػػػة كالمةنيػػػة كالعقميػػػة لتحديػػػػد ف نػػػه  النافػػػذ
كاػػاءتةـ لمعمػػؿ اـ ال كتثبيتةػػا فػػي بطاقػػة الترػػغيؿ، فػػ ف كػػاف مػػا تقػػدـ يجػػرم 

عمػال بحسػب سػير العمػؿ  بصكرة مكضػكعية كدقيقػة كػاف االمػر جػديران بالثقػة
في المرػاريت كاناطػة االعمػاؿ كالعمػاؿ المناسػبيف لطبيعػة االعمػاؿ الخاصػة، 
اال اف االمػػػر يػػػدؽ حينمػػػا يجػػػرم تقييمػػػا رخصػػػيان كدكنمػػػا تحديػػػد مكضػػػكعي 
كرقابة ثانية عمع قرارات كاف المقابمة مما يعتقد حؽ العامؿ بسػير فػي السػف 

 في الحصكؿ عمع االعماؿ المناسبة له.
 االجر -2

االجر كبك كؿ ما يعطع لمعامؿ مقابػؿ عممػه بمكجػب العقػد المبػـر بينػه كبػيف 
صػػاحب لعمػػؿ سػػكاءا كػػاف مكتػػكب اـ غيػػر مكتػػكب كبػػذلؾ يكػػكف االجػػر عبػػارة عػػف 

، كيعػد االجػر  3)مبما جزافي )نقدان  كمضاؼ اليه ممحقػات كمتممػات نقديػة أك عينيػة
فػػ ف تػػـ االتاػػاؽ عمػػع انعػػداـ، خػػرج مقكمػػا مػػف مقكمػػات عقػػد العمػػؿ فػػال يقػػكـ بدكنػػه، 

مف نطاؽ عقكد العمؿ الخاضعة لقانكف العمؿ ليدخؿ فػي نطػاؽ عقػكد التبػرع، بػذلؾ 
تػػزداد ابميػػة االجػػر، تباعػػان لكػػؿ مػػف طرفػػي العقػػد بالنسػػبة لصػػاحب العمػػؿ بػػك محػػؿ 

                                                           

( قيإٌَ انعًيم زقيى 22ذن  ٚعيقؾ ظقيّ فيٙ انحعهعيم ٔنيّ اٌ ٚحقيدو بطهيب شدٚيد( انًيادة ) )بوالف (1)

 .2015( نعُة 34)

ٚعظس ْرا انقإٌَ أ٘ يوانية أٔ جصأش نًودأ جكاف  انييسص انًعيأاة فيٙ انًعايهية اٚيا كياٌ انعيوب  (2)

يواشيس فيٙ كيم ييا ٔعهٗ ٔشّ انوظٕص انحًٛٛص بٍٛ انعًال ظٕاء كاٌ ذن  جًٛٛصاً يواشسا أٔ غٛيس 

/أال( قيإٌَ انعًيم زقيى 4ٚحعهق بانحدزٚب انًُٓيٙ أٔ انحشيغٛم أٔ شيسؽ انعًيم أٔ  سٔفيّ، انًيادة )

 .2015( نعُة 14)

( فاسيدة انعًيم انُافير 24ٔٚالظظ اٌ اظكاو ْرا انيظم يٍ انقٕاعد االيسة ٔدالنحٓا يا شياءت بيّ انًيادة )

دْا بحعيدد انًوانييات يي  جؼياعف عقٕبية انغسايية باٚقا. عقٕبة انغسايية ٔانعيوط أٔ اظيدًْا ٔجعيد

 عُد انعٕد.

 .6، ص1866 -(، ظصٚسا24ٌد. طالض إٚر، االشٕز، يهعق يصهة انعًم انًظسٚة، انعدد ) (3)
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)االلتػػزاـ ر يسػػي  امػػا بالنسػػبة لمعامػػؿ فةػػك مقابػػؿ اللتزامػػه بػػادكار العمػػؿ بػػذلؾ تػػزداد 
،  1)النػػػه يعػػػد مصػػػدر االقػػػؿ الر يسػػػي اف لػػػـ يكػػػف الكحيػػػد األكؿيتػػػه عػػػف الطػػػرؼ ابم

، بػػػؿ كتػػػزداد ابميتػػػه بالنسػػػبة  2)فػػػيةـ العامػػػؿ المحافظػػػة عمػػػع مسػػػتكار دكف انتقػػػاص
لمعماؿ عند التقدـ بالسف مما يستدعي تزادم حاجات العامؿ لمعالج كالرعاية الطبية 

كتكسػػت اسػػرته، كنظػػران البميػػة االجػػر  كترػػعب مسػػؤكلياته المجتمعيػػة كاالسػػرية بكبػػر
 بالنسبة لكبير السف مف العماؿ فاننا نضت االفتراضات التالية عند المساس به.

 تحديد االجر عند الترغيؿ -أ
حيػػث يعػػد عقػػد العمػػؿ مػػف العقػػكد الرضػػا ية، بمعنػػع انػػه يػػتـ االتاػػاؽ بمجػػػرد 

، فػ ف ثػـ السػككت عنػد التقاء ارادتي الطرفيف، فيحدد نكع العمػؿ كمػا يقابمػه مػف اجػر
 الترغيؿ كانصراؼ ارادة احد الطرفيف إلع عدـ ادا ه كغالبان ما يكػكف صػاحب العمػؿ

  ، اما اذا رغب الطرفيف باالجر كانما لـ 3)يعاد بذلؾ إلع المبادئ العامةف نه 
ينظػػر ابتػػداءا إلػػػع الرضػػا ية كاال فػػ ف النػػزاع يحػػاؿ إلػػع القاضػػػي ف نػػه  يحػػدد مقػػدارر

ينظر إلع اجر المثؿ كاف كػاف ذلػؾ مقيػدان بمبػدأ جػدان مةػـ فػي قػانكف المختص حيث 
العمػػؿ اال كجػػد عػػدـ جػػكاز تحديػػد يقػػؿ عػػف االجػػر المحػػدد مػػف السػػمطات المختصػػة 

، فػػ ف كػػاف ذا خبػػرة طكيمػػة أك قػػد  4)كحػػدان ادنػػع العمػػاؿ غيػػر المةػػرة فػػي بػػذر المةنػػة
                                                           

 .8، ص2004د. يعًٕد ظالية شوٛس، انعًاٚة انقإََٛة نالشٕز، داز انكحب انقإََٛة، يظس،  (1)

شييس ايييال فييٙ زفيي  يعييحٕٖ يعٛشيية زغويية فييٙ اشييوا. ظاشاجييّ بييم ٚييصداد ايييال بييأٌ زفيي  يعييحٕٖ اال (2)

 ٔظاشات اظسجّ، د.يعًٕد ظالية شوس، يظدز ظابق.

. ظٛييد ُٚظييس فًٛييا اذا كيياٌ انعًييم 48، ص1848د.عييدَاٌ انعابييد ٕٔٚظييف انٛيياض، قييإٌَ انعًييم،  (3)

اشس انًرم. داخال فٙ قٕاو يُٓة يٍ اداِ ْٔم شسٖ انعسف ٔانحعايم عهٗ انحوس. بّ فٛعاد برن  إنٗ 

 .1851( نعُة 40( قإٌَ يدَٙ عساقٙ زقى )803ؽوقا نهًادة )

( )أال ٚعدد اشس انعايم بًٕشب عقد انعًم انيسد٘ شسؽ اٌ ال ٚقم عٍ االشس انًعيدد 62انًادة ) (4)

نًُٓحّ بًٕشب االجياق انصًاعٙ انًهصو نظاظب انعًم ٔييٍ شًٛي  االظيٕال ال ٚصيٕش اٌ ٚقيم اشيس 

 ٗ ناليس انًقسز قإََا.األٔنانعايم عٍ انصد 

)ٚقظد بانعد االدَٗ نالشس، االشس انًقيسز قإََيا أٔ االشيس انًقيسز فيٙ يشيسٔ. طياظب انعًيم  –ذاَٛا

، ٔٚالظيظ 2015( نعيُة 34ٔفقا نعقد انعًيم انييسد٘ أٔ انصًياعٙ اًٚٓيا اكريس( قيإٌَ انعًيم زقيى )

انعًيم اعيالِ انعاييم يعيوقا بيايٕزِ  جشدد انًشس. انعساقٙ فًٛا ٚحعهق بيدف  االشيٕز بيانصاو طياظب

( 61( ٔانصايييّ ؽوقيا نهًييادة )58ٔيكَٕاجيّ عُييد انحعاقيد ييي  بٛياٌ خطييٙ نًيا ٔػيي  نيّ ؽوقييا نهًيادة )

بًع  كم نالشٕز يدزشة فّٛ اقم كحياطٛم ٔانصايّ بحعهٛق دف  االشٕز فيٙ كيم ٔاػيط  ياْس فيٙ 

اذا خييانف جياطييٛم قٛيياو دفيي   ( ٔاخٛييسا ٚعاقييب طيياظصب انعًييم بغساييية65انًشييس. ؽوقييا نهًييادة )
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اؿ التبطيػػػر كالتػػػدقيؽ يحتػػػاج إلػػػع زك ف نػػػه  صػػػنؼ فػػػي ككنػػػه عػػػامال مػػػابرا أك خبيػػػران 
باالتاػػاؽ مراعػػاة لمػػا ممكػػه العامػػؿ سػػابؽ خدمػػة، مػػالـ يػػتـ الضػػغط عمػػع العامػػؿ أك 

 ككنه بحاجة إلع العمؿ حاجة ماسة.
 المساكاة بيف عماؿ المقاكؿ مف الباطف -ب

فاذا عقد صاحب العمػؿ الػر يس إلػع صػاحب العمػؿ اخػر جػزء مػف اعمالػه أك 
اف يسػػاكم بػػيف العمػػاؿ اذا كانػػت ظػػركؼ عمػػؿ جػػزء منةػػا مػػف البػػاطف، تكجػػب عميػػه 

، ممػػػػا يسػػػػتدعي  1)العقػػػد الػػػػر يس كالعقػػػػد مػػػػف البػػػػاطف مترػػػػابه أك متسػػػػاكم أك كاحػػػػدة
المسػػػاكاة بػػػيف العامػػػؿ اليػػػافت كالعامػػػؿ الكبيػػػر اذا كػػػاف كػػػال منةمػػػا يػػػؤدم ذات العمػػػؿ 
كبػػػذات الجةػػػد كالكاػػػاءة بػػػؿ تكجػػػب عميػػػه رفػػػت اجػػػكر عمالػػػه اذا كػػػانكا كبػػػاران بالسػػػف 

 كتتكافر فيةـ الرركط المطمكبة المؤداة عند عماؿ صاحب العمؿ الر يسي.
 المساكاة في الممحقات كالمتممات  -جػ

اف معيػػار التسػػاكم بػػيف العامػػؿ ال يمحػػؽ فقػػط بػػاالجر المتاػػؽ عميػػه أك المحػػدد 
النكعية العمؿ المؤدم، بؿ يتعدل ذلؾ ليرمؿ كؿ ممحقات االجر متمماته اذا كانػت 

، فػػػاذا كػػػاف مػػػف ادل العمػػػؿ  2)الحمايػػػة القانكنيػػػة المقػػػررة مػػػف القػػػانكفتمحقةػػػا اسػػػس 
كػػػامال كبػػػر السػػػف بػػػذات الخبػػػرة كالكاػػػاءة التػػػي ادابػػػا زمال ػػػه بالعمػػػؿ ككػػػاف صػػػاحب 
العمؿ قد فرض لةـ ممحقػات كػاف يكػكف حػكافزا أك مخصصػات العمػؿ الرػاؽ تكجػب 

 دفعةا لمعامؿ الكبير لعممه بذات الظركؼ.
 تقميؿ االجكر –د

بيف العامؿ اءن سبؽ اف اررنا إلع اف كجكد دفت االجر المتاؽ عميه ابتداءن ابتد
كصػػاحب العمػػؿ كتمزمػػه بػػذلؾ القاعػػدة االمػػرة كبمػػا ال يقػػؿ عػػف الحػػد االدنػػع لالمػػكر 
كالحمد مف قبؿ لجنة تحديد االجكر كالتي تعيػد النظػر بمسػتكل الحػد االدنػع لالجػكر 
                                                                                                                                                      

االشٕز ٔدف  غساية ي  ػعف انيسق بٍٛ االشيس انًيدفٕ. ٔانعيد االدَيٗ نالشيٕز اذا دفي  اقيم ييٍ 

 (.64انعد االدَٗ نالشٕز ؽوقا نهًادة )

 .2015( نعُة 34( قإٌَ انعًم زقى )12انًادة ) (1)

 .186 -185د. يعًٕد ظالية شوس، يظدز ظابق، ص (2) 
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يرية كالظػركؼ االقتصػادية كػؿ سػنتيف، اال مف كقت الخر ليتناسب مت تكاليؼ المع
انه الفتراض حكؿ امريف يدكراف حكؿ ضػعؼ قػدرة العامػؿ كبيػر السػف بعػد االصػابة 

 عف اداء العمؿ ال انعدامةا.
اصابة العامؿ الكبير بعجز جز ي بناءا عمع تقرير طبي مػف  األكؿاالفتراض 

عادم أك اصػابة العمػؿ الجةة الطبية المختصة، سكاء كاف ذلؾ نتيجة مف المرض ال
يبتػػػػػدأ  األكؿ، كاالفتػػػػػراض  1)% 99-35متخمػػػػػؼ لديػػػػػه عجػػػػػزان جز يػػػػػان يتػػػػػراكح بػػػػػيف )

بالمكافقػػة بػػيف قػػانكني العمػػؿ النافػػذ كقػػانكف الضػػماف االجتمػػاعي النافػػذ فتكػػكف بابػػداء 
%  مػػػف العجػػػز الكمػػػي 75العامػػػؿ رغبتػػػه بالعمػػػؿ مػػػت تحديػػػد عجػػػزر بمػػػا يقػػػؿ عػػػف )

، ممػػا يسػػتدعي اف قػػدرة العامػػؿ قػػد انخاضػػت فمػػذلؾ  2)يةالمثبػػت برػػةادة طبيػػة رسػػم
يطػرح عمػع صػػاحب العمػؿ العػكدة لمعمػػؿ مػت انقػاص اجػػرر بقػدر مػا يتمقػػار مػف راتػػب 
عجز جز ي ككافؽ صاحب العمؿ، ف ف بذا االتااؽ يعد بػاطال لمخالاتػه نػص قاعػدة 

دـ مزاكلػة أم آمرر كالتي يمػـز العامػؿ المثبػت انػه عػاجزا كيستحصػؿ راتبػان تقاعػديان بعػ
 . 3)عمؿ ملجكر كيككف لةا اف تقطت عنه الراتب
%  بمكجػػب التقريػػر الطبػػي الصػػادر 35امػػا لػػك قمػػت لديػػه بنسػػبة العجػػز عػػف )

مف الجةة المةنيػة المعتمػدة فػ ف ذلػؾ يػؤدم إلػع قطػت الراتػب المقػرر لػه عػف العجػز 
التاػػاؽ الجز ػػي كاف كػػاف مصػػابان بعجػػز مػػا عنػػد ذلػػؾ يمكػػف لمعامػػؿ كصػػاحب العمػػؿ ا

 . 4)لمعكدة لمعمؿ مت تقميؿ االجر كفؽ اضعؼ الذيف اصاب العامؿ عند اداء العمؿ

                                                           

%( ييٍ انعصيص انكهيٙ، 45ظاظب انعهى انعق فٙ آَاء عقدِ الطابحّ انعصص بقدز بي  )ظٛد ٚروث ن (1)

 ( قإٌَ انعًم انُافر.4/ذاَٛا/43انًادة )

%( ييٍ انًيسع انكهيٙ فياكرس، ًٚيُط 35)اذا اظييس انًيسع بعيد انشيياء انحياو عيٍ عصيص ٚعيأ٘ ) (2)

بانساجيب انحقاعيد٘ انًيسع  طاظوّ زاجواً جقاعدٚاً يسػٛا شصسٛا عهٗ اظياض َعيوة عصيصِ يؼيسٔبا

 انًعدل. 1841( نعُة 38( قإٌَ انحقاعد انؼًاٌ االشحًاعٙ نهعًال زقى )50/4انكهٙ( انًادة )

)اذا ذوييث نهييداسسة اٌ انعايييم انًييسٚغ انًعحوييس عيياشصاً ٚييصأل عًييال يييأشٕزاً اعحٛادٚيياً، ٚقطيي  عُييّ  (3)

افيير، ٔاٌ كُييا َييسٖ اٌ عًييال اعحٛادٚييا ( قييإٌَ انحقاعييد ٔانؼييًاٌ االشحًيياعٙ ان5/2ُانساجييب( يييادة )

جعُٙ انقدزة نًصأنة االعًال كًا فٙ انعابق بًعُٗ جظُعّ انعصص ايا يٍ قم ندّٚ انقيدزة عهيٗ اداء 

 انعًم فٛكٌٕ عًال غٛس اعحٛاد٘ بم يُقٕص.

 /ض( قإٌَ انحقاعد ٔانؼًاٌ االشحًاعٙ نهعًال انُافر.56/ض( ٔانًادة )50انًادة ) (4)
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االفتراض الثاني: ضعؼ قدرة العامؿ كبير السف عف اداء العمؿ المتاؽ عميه 
مت عدـ كصكله إلع السف المحددة لمتقاعد ممػا يسػتدعي تخايػؼ ضػغط العمػؿ عنػه 

يقػؿ عػف السػاعات المقػررة لمعمػؿ ابتػداءا  بتككيمه باعماؿ اقؿ جةدا أك بعدد سػاعات
)العمػػؿ الجز ػػي  أك تكمياػػه بالعمػػؿ بايػػاـ عمػػـ اقػػؿ خػػالؿ اسػػبكع العمػػؿ، مػػا يسػػتدعي 
تخايض اجكرر طبقا لعدد ساعات العمػؿ المػؤداة أك االيػاـ أك نػكع العمػؿ عػف سػابقه 

 .كمالحظة اال يخالؼ عف القاعدة االمرة سابقة الذكر حمك الحد االدنع لالمكر
 حقوق العمال الكبار في المهنة: الفرع الثاني

اف االرتكػػاز إلػػع نظريػػة قػػانكف العمػػؿ الحديثػػة فػػي تاسػػير عالقػػة العمػػؿ، فػػي 
اطػػار المرػػركع انمػػا يػػؤدم إلػػع نتػػا ج بالغػػة االبميػػة كنتيجػػة مػػف الاقػػه االجتمػػاعي 
تؤدم إلع قياـ حؽ لمعامؿ فػي مرػاركة صػاحب العمػؿ )ر ػيس المرػركع  فػي ادارتػه 

فػػي اقتسػػاـ الػػرب  معػػه دكف تغييػػر مػػف مركػػزر القػػانكني كتػػابت لصػػاحب العمػػؿ، كامػػا ك 
، كبػػذلؾ نجػػد اف االخػػذ  1)النتيجػػة االبػػرز بػػذلؾ فةػػك مػػا يطمػػب عميػػه بممكيػػة الكظياػػة

 بالنظرية المتقدمة.
قػػػد ادت إلػػػع العديػػػد مػػػف القكاعػػػد القانكنيػػػة التػػػي تػػػـ االخػػػذ بةػػػا بعػػػد اعتنػػػاؽ 

االكثػر تطػػكران عنػػد كضػت احكػػاـ قكاعػػد قػانكف العمػػؿ كمنةػػا المرػرع الحػػديث لالفكػػار 
رعاية ف اات خاصة )كالنساء كاالحداث  كتـ االلتااؼ اخيرا لا ة العمػاؿ كبػار السػف 

 . 2)طبقا لذلؾ
 كبار الةياكؿ -اكال

غالبػػان مػػا يسػػتند صػػاحب العمػػـ فػػي ادارة مرػػركعه بػػبعض السػػمطات كتاػػكيض 
يمػػن  سػػمطات اداريػػة تسػػابـ فيةػػا مػػت صػػاحب منػػه العمػػاؿ مػػف ف ػػات متقدمػػة، حيػػث 

العمؿ فيككف عمع تماس مبارػر مػت العمػاؿ لينقػؿ الػيةـ اكامػرر، كاف كػاف يػدخؿ فػي 

                                                           

شًال اندٍٚ شكٙ، عقد انعًم فٙ انقإٌَ انًظس٘، انطوعة انرايُة، يطاب  انٓٛاة انعاية  د. يعًٕد (1)

 /ر( قإٌَ انعًم انعساقٙ انُافر.41ظوٛم ذن  انًادة )اَظس . 105ٔ، ص1842انكحار، 

 .44ص -46د. يعًٕد شًال اندٍٚ شكٙ، يظدز ظابق، ص (2)
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تكمياػػػه بػػػذلؾ فػػػي تقػػػدير صػػػاحب العمػػػؿ )ر ػػػيس المرػػػركع  لمػػػدل مالءمتػػػه لػػػه غيػػػر 
الكااية المةنية ككالرةادة كالتقدـ العممي  مف ذلؾ الخبرة كحسف السمكؾ بػؿ كتعػدل 

مػػػػر ذلػػػػؾ بالتقػػػػدير بػػػػالتكميؼ بػػػػذا بػػػػالعكدة إلػػػػع قػػػػدرة العامػػػػؿ الصػػػػحية كالناسػػػػية اال
كالذبنيػػة، فػػ ف كػػاف صػػاحب العمػػـ )ر ػػيس المرػػركع  يرػػغؿ لديػػه عرػػرر عمػػاؿ فػػاكثر 
فقػػد الزمػػه المرػػرع العراقػػي بكضػػت )نظػػاـ داخمػػي  يتضػػمف مقػػدار االجػػكر كالعنػػاكيف 

كؿ العمػػػاؿ عمػػػع الترفيػػػت عنػػػد ، فيتبػػػت بػػػذلؾ حصػػػ 1)الكظيايػػػة لممرػػػرفيف عػػػف العمػػػؿ
احتسػػاب مػػدد خػػدمتةـ كحصػػكؿ العاجػػؿ تعتبػػر جيػػد مػػف ر يسػػه المبارػػر فػػي التقػػدير 

، أك طمػب االمػر اف ترفػت درجتػه ليترقػع كاف  2)السنكم المعػد كالمحاػكظ فػي اختارتػه
  41  المنصكص عميةا مف المادة )41كاف مف كبار السف بالاترة )ف  مف المادة )

لعراقػػي النافػػذ كالتػػي تكجػػب ضػػماف المسػػاكاة بػػيف جميػػت العػػامميف مػػف قػػانكف العمػػؿ ا
ذات المةنة، كناس ظركؼ العمؿ سػكاء كانػت عمػع صػعيد االمػكر أك المخصصػات 

 أك العالقة أك المكافلت أك فرص التقدـ الكظياي.
 ثانيا: التدريب المةني كالتعمـ التقني

المرػػاريت عمكمػػا كلمعمػػاؿ  اف فكػػرة التػػدريب المةنػػي كالػػتعمـ التقنػػي لمعمػػاؿ فػػي
الكبػػار مػػنةـ خصكصػػان تتمثػػؿ فػػي كجػػػكد بعػػد اجتمػػاعي يقػػكـ عمػػع تنميػػة المةػػػارات 
التقنيػػة كالمعرفيػػة التػػي ستسػػةـ فػػي تثبػػت كافػػة العامػػؿ فػػي محيطػػه كجعمػػه اكثػػر قػػدرة 
عمػػػػػع مسػػػػػايرة كاقػػػػػت المتغيػػػػػرات التقنيػػػػػة كاالقتصػػػػػادية المنةجيػػػػػة لمعمػػػػػؿ كاالدارة فػػػػػي 

، كاذ تتػػكافر عػػدة انػػكاع لالنظمػػة التػػي تعنػػع باعػػداد  3)ا الحاضػػرالمرػػاريت فػػي كقتنػػ
العمػػاؿ فػػي مسػػتكيات العمػػؿ المختماػػة كالتػػي تػػرتبط طرديػػان مػػت مسػػتكل مةػػارة العامػػؿ 

، كالعماؿ  4)كخبرته بمختمؼ انكاعةـ )كالعماؿ المةنييف أك ما يطمؽ عميةـ بالعقكؿ 
                                                           

 .2015( نعُة 34( قإٌَ انعًم زقى )136انًادة ) (1)

 .2015( نعُة 34/ ذاَٛا/ل( قإٌَ انعًم انُافر زقى )41انًادة ) (2)

اعييادة جييدزٚب انعًييال انعيياؽهٍٛ عييٍ انعًييم نًييا بعييد انحشييغٛم ٔانًعسػييٍٛ نهوطانيية بًوحهييف  -)ر (3)

يعييحٕٚات انًيي ْالت ٔجطييٕٚس انًٓييازات ٔاعييادة جييدزٚب انعًييال نسفيي  يعييحٕٖ كييياءجٓى انًُٓٛيية 

 .2015( نعُة 34قإٌَ انعًم زقى )( 25ٔاالَحاشٛة( انًادة )

انًُٓييدض ٔاطييف انًظييس٘ ٔجعييدٚات انحعهييٛى انيُييٙ ٔانحييدزٚب انًُٓييٙ ٔيحطهوييات ظييٕق انعًييم  (4)

 .15، ص2004 –(44ٔانحشغٛم يصهة انعًم انعسبٙ، انعدد )
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االنمػػػاط كحسػػػب احتياجػػػات  المةػػػرة كمحػػػددم المةػػػارات  ممػػػا يسػػػتدعي اختيػػػار احػػػد
، كحيػث  1)السكؽ كتغيرات كضت المرركع في برامج المنافسة المحمية كحتػع الدكليػة

نعػػكد إلػػع حقبػػة العامػػؿ كبيػػر السػػف فػػي الحصػػكؿ عمػػع مةػػارات جديػػدة أك مسػػتحدثة 
تقيػػه الكقػػكع فػػي تػػرؾ انةػػاء العقػػد كالبطالػػة اسػػكة ببقيػػة العمػػاؿ كاف كانػػا نػػرل تقػػدمةـ 

ا تقػػػدـ كالتزامػػػان مػػػف قبػػػؿ صػػػاحب العمػػػؿ بتػػػكفير الاػػػرص كالكسػػػا ؿ عمػػػع غيػػػربـ لمػػػ
 . 3)، كيعد ما تقدـ فرصة لمتقدـ الكظياي 2)لتطكير معرفة العامؿ كمةاراته الانية

كنعني )بتغيير المةنػة  تعمػيـ العامػؿ كتدريبػه بمػا يسػم  : ثالثًا: تغيير المهنة
ت العامػػؿ البدنيػػة الذبنيػػة لػػه اكتسػػاب معرفػػة مةنيػػة جديػػدة عمػػع اف ينسػػجـ مػػت قػػدرا

، فػػالتعميـ كالتػػدريب المةنػػي بنػػا كسػػيمة لمبارػػرة بنرػػاط مةنػػي جديػػد سػػكاء  4)كالناسػػية
كػػاف باضػػافة خبػػرة عمػػع سػػابقتةا بمكجػػب نظػػاـ ادارم كاجتمػػاعي تدرجػػه الدكلػػة فػػي 

، كلقػػد سػػايرت اغمػػب الترػػريعات العماليػػة الكطنيػػة  5)اطػػار تنظػػيـ قػػانكني أك اتاػػاقي
ييػػػر المةنػػػة  حااظػػػان عمػػػع العامػػػؿ مػػػف البطالػػػة كاف كػػػاف يعنػػػي االسػػػتغناء مسػػػللة )تغ

عمػػع الحػػؽ االساسػػي لمعامػػؿ فػػي ممكيػػة كظياتػػه فػػي المرػػركع لصػػعكبات اقتصػػادية 
تكاجه المرركع أك لبركز متغييػرات تقنيػة أك كسػا ؿ انتػاج جديػدة، أك اللغػاء المةنػي 

لبان ما تمجل اليةػا الػدكؿ لمتخايػؼ ، بغية استمرار الكسب لممعيرة كغا 6)التي يمارسةا
، اال اف التسػػاؤؿ الػػذم  7)لمتخايػػؼ عػػف بػػرامج الضػػماف االجتمػػاعي كاعانػػات البطالػػة

يػػرد مػػاذا لػػك كػػاف تغييػػر المةنػػة كالػػدفت نحػػك بػػرامج التػػدريب المةنػػي ثػػـ بضػػغط مػػف 
                                                           

ْٔييرِ االًَيياؽ جحًرييم بييانًُؾ انًدزظييٙ ٔانييًُؾ انًٛييداَٙ غٛييس انُظييايٙ ٔاخٛييسا، انييًُؾ انحعييأَٙ  (1)

صدٔز. د.طييوا َعًيياٌ زشييٛد، دٔز انييحعهى انًُٓييٙ فييٙ انحعييٕل انًُٓييٙ نهعًييم ييي جًس شايعيية انًيي

 . 3/5/2014-2انحعهٛى انعانٙ فٙ انٕؽٍ انعسبٙ، نهيحسة يٍ  –انصزقاء

 /ٔ(.42ٔانًادة ) 2015نعُة  34/ذاَٛا/ْ ( قإٌَ انعًم زقى 41يادة ) (2)

 .2005عُة ( ن34/ذاَٛا/ٌ( قإٌُْ انعًم زقى )41انًادة ) (3)

(4) V.L'artict ,l' accord national interprofessionnel du 20 oct 1986-surl'emploi 

Droit Social, 1987, p377 

( قيإٌَ 41( ٔ)25انًهغيٙ ٔانًيادة ) 1840( نعيُة 151( قإٌَ انعًم انعساقيٙ زقيى )14انًادة ) (5)

 انُافر. 2015( نعُة 34انعًم زقى )

 .14د، يظدز ظابق، صد.طوا َعًاٌ زشٛ (6)

(7) Promoting the employment of older workers, ILo and the 1995 Social/ 

Summit , ILo. Switzerland 1999. p29. 
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صاحب العمؿ بركؿ مبارر أك غير مبارر ازاء تمكيحػه لمعامػؿ بقيامػه بانةػاء عقػدر 
االقتصادية أك تقميص المرركع كمت عممه لكبػر السػف العامػؿ كعػدـ بحجة الظركؼ 

قدرتػه عمػػع تعمػػـ مةنػػة جديػدة أك السػػتيعابه مناضػػاةا، ليػػدخؿ ذلػؾ فػػي مسػػللة تغييػػر 
لمػػا بيػػؾ عػػف قػػدرة العامػػؿ   1)بنػػكد العقػػد مػػف طػػرؼ كاحػػد كمبػػرر لالنةػػاء التعسػػاي

بااللتحػػػاؽ ببػػػرامج باثبػػات عػػػدـ مرػػركعيته اذا ثبػػػت اجبػػارة مػػػف قبػػؿ صػػػاحب العمػػؿ 
 . 2)التدريب مت العمـ بكضعه الصحي

 ادلطهب انثاوي 
 االحانة إىل انتقاعذ وحقوق انعمال كبار انسه

يعتبػػػر عقػػػد العمػػػؿ ذا مػػػدة قصػػػكل اذا مػػػا حػػػددت الترػػػريعات المختصػػػة سػػػنا 
، مػػػا لػػػـ  3)معينػػػة لالحالػػػة لمتقاعػػػد فيكػػػكف ذا اجػػػال اتااقيػػػان ينتةػػػي عقػػػد العمػػػؿ تمقا يػػػان 

قاعػػدة القانكنيػػة عمػػع كػػكف االمػػر اختياريػػا عا ػػدا إلػػع صػػاحب العمػػؿ لػػه اف تػػنص ال
، اال اف كصػػكؿ العامػػؿ لسػػف التقاعػػد ال يسػػم   4)يسػػتخدمكف اكال تبعػػا لتقػػديرر لالمػػر

لصاحب العمؿ استخداـ حقه في فصؿ العامؿ كذلؾ لعدـ تكفر االثار القانكنية لةذا 
المترتبػة   5)ص مػف االلتزامػات الماديػةالتصرؼ غير المرػركع، اذ يعػد محاكلػة لمػتخم

عمػػع احالػػة العامػػؿ لمتقاعػػد، كقػػد اكرد الاقػػه افتراضػػا حػػكؿ اسػػتمرار عقػػد العمػػؿ رغػػـ 
منػه لمعامػؿ اذ اتجػه اءن كصكؿ العامؿ لسػف التقاعػد كرضػاء صػاحب العمػؿ بػذلؾ كفػ

القضاء الارنسي لعدـ كجكد ضػمانات العامػؿ الكبيػر فيسػتطيت صػاحب العمػؿ انةػاء 

                                                           

، 1881د.ظعييٍ عودانقييدٔض، آَييا عالقييات انعًييم الظييوار اقحظييادٚة، يكحويية انصييالء انًُظييٕزة،  (1)

 .114ص

 .1002، صد. يعًد شًال اندٍٚ شكٙ، يظدز ظابق (2)

اذا اكًيم  –/ ذاَٛا/ش ( )نظاظب انعًم آَاء عقد انعًيم فيٙ اظيدٖ انعياالت االجٛية... ض43انًادة ) (3)

انعايييم ظييٍ انحقاعييد، ٔٚعييحعق عُييدْا يكافييأة َٓاٚيية خديحييّ ٔفييق اظكيياو قييإٌَ انحقاعييد ٔانؼييًاٌ 

 االشحًاعٙ نهعًال(. 

م فيٙ انقيإٌَ انعساقيٙ )دزاظية يقازَية( بعيد د. عدَاٌ انعابد، االَٓاء غٛس انًشيسٔ. نعقيٕد انعًي (4)

 .4، ص1844يُشٕز فٙ يصهة انقإٌَ انًقازٌ، انعددٍٚ انعادض ٔانعاب ، بغداد، 

ٔكيييرا  4164، ص1864، يصهييية انقيييإٌَ االشحًييياعٙ ظيييُة 1863 –َيييٕفًوس 4َقيييغ فسَعيييٙ،  (5)

 .358، ص1866 –، يصهة انقإٌَ االشحًاع20/1/1866ٙ
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، بينمػػػػا اتجػػػػه الاقػػػػه العربػػػػي إلػػػػع كجػػػػكد ضػػػػمانات لرضػػػػاء  1)العقػػػػد دكنمػػػػا ضػػػػمانات
صػػاحب العمػػؿ كبػػك عمػػي عمػػـ بقػػدرة العامػػؿ الكبيػػر عمػػع اداء العمػػؿ ممػػا يسػػتدعي 

لمعامػػؿ الكبيػػر عنػػد رغبػػة صػػاحب العمػػؿ بعػػد ذلػػؾ  تطبيقػػا كػػؿ الضػػمانات القانكنيػػة
 احالته لمتقاعد أك انةاء عقدة بام ركؿ اخر.

كازاء كؿ ما تقدـ كاف البد مف بحث انكاع االحالة لمتقاعد كمف ثـ البحث في 
 حقكؽ العالـ كبير السف المترتبة عمع ذلؾ.

 نواع التقاعد: أاألولالفرع 
ي تػػؤدم إلػػع انةػػاء عالقػػة العمػػؿ كفقػػا كحيػػث يعػػد التقاعػػد احػػدل الحػػاالت التػػ

لقػػػكانيف العمػػػؿ بعػػػدبا االثػػػر الػػػر يس الػػػذم ينصػػػب عمػػػع عقػػػد العمػػػؿ، اال انػػػه يكػػػكف 
متعػػػدد االنػػػكاع طبقػػػا السػػػبابه فمنةػػػا ارتػػػبط بالحالػػػة الصػػػحية لمعامػػػؿ فيرػػػترؾ معةػػػا 
العامػػؿ كبيػػر السػػف مػػت غيػػرر مػػف العمػػاؿ كمنةػػا مػػا يكػػكف اختياريػػا مػػف مثمػػه أك مػػف 

العمػؿ كمنةػا مػا اسػتدعع كجكدبػا معالجػات لمنػت كقػكع العامػؿ الكبيػر فػي )صاحب 
 العكز المادم.

 االحالة االختيارية لمتقاعد –اكال
كنقصػػد بػػذلؾ حريػػة أم مػػف طرفػػي العقػػد باسػػتخداـ السػػماحات الػػكاردة بقػػانكف 

 النةاء العقد معنكيان  1971لسنة   39التقاعد كالضماف االجتماعي لمعماؿ رقـ )
 عد ما يترتب عمع ذلؾ مف اثار قانكنية.بالتقا
 التقاعد االختيارم مف طرؼ العامؿ )تقاعد الخدمة  -1

حيث نص القانكف عمع اسػتحقاؽ العامػؿ ذكػران كػاف أك انثػع عمػع اسػتحقاقات 
التقاعػػػد فػػػي حالػػػة تػػػكفر الخدمػػػة فقػػػط، بمعنػػػع انػػػه العامػػػؿ لػػػـ يكػػػد اف يصػػػؿ السػػػف 

عات النةاء عقد العمؿ كيقكـ العامؿ اختياريػان متقدمة كالتي غالبان ما ترترطةا الترري
بالتقػػدـ يطمػػب النةػػاء عقػػد عممػػه كاحالتػػه إلػػع دا ػػرة الضػػماف االجتمػػاعي لمحصػػػكؿ 

                                                           

 .1003شكٙ، يظدز ظابق، ص د.يعًٕد شًال اندٍٚ (1)
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، كقػػػػد حػػػػدد المرػػػػرع العراقػػػػي حػػػػدد الخدمػػػػة  1)عمػػػػع مترتبػػػػات )الخدمػػػػة المضػػػػمكنة 
  سنة كبغض 25  سنة خدمة مضمكنة عمع االقؿ كاالنثع بػ )34بالنسبة لمذكر بػ )

 . 2)النظر عف العمر الذم يككف فيه العامؿ عند التقدـ بالطمب
 التقاعد االختيارم مف طرؼ صاحب العمؿ -2

ف نػه  اعماال لممكا مػة بػيف قػانكني العمػؿ كقػانكف الضػماف االجتمػاعي النافػذيف
لصػػاحب العمػػؿ اسػػتخداـ حقػػه فػػي انةػػاء عقػػد العمػػؿ باسػػتكماؿ العامػػؿ لسػػف التقاعػػد 

رؾ حريػػػة لصػػػاحب العمػػػؿ فػػػي اسػػػتخداـ بػػػذا الحػػػؽ أك عػػػدـ كدكنمػػػا تحديػػػد لمسػػػـ كتػػػ
لـ يحدد سنا بؿ احالة لمقانكف المختص بػذلؾ ف نه  ، 3)لخدمة العامؿاءن استخدامه كف

 ، كالذم حددبا بحاالت متعددة تالية: 4)كبك قانكف الضماف االجتماعي
 تقاعد العمر كبي الحالػة التػي يسػتحؽ عنةػا العامػؿ تقاعػدا اذا اكمػؿ الرجػؿ - أ

  سػػنة مػػف العمػػر ككانػػت الم 55  سػػنة مػػف العمػػر أك اكممػػت المػػرأة )64)
. كيالحظ اف المررع قد اكػد  5)  سنة خدمة مضمكنة عمؿ االقؿ24منةما )

  سنة أم اتمامةا كاممة مما يستدعي احالته لمجػاف الطبيػة 64عمع اكماؿ )
 . 6)لتحديد سنة الحقيقي بذلؾ

 حاالت تقاعد العمر المخااة - ب

                                                           

د. عدَاٌ انعابد، يٍ اذاز اَحٓاء عقد انعًم اظحعقاق انعايم نهحقاعد، بعد يُشٕز فٙ يصهية انعهيٕو  (1)

 .133، ص1846، األٔلانعٛاظٛة ٔانقإََٛة، انعدد 

 .1841( نعُة 38/ر( قإٌَ انحقاعد ٔانؼًاٌ االشحًاعٙ نهعًال زقى )65انًادة ) (2)

 .2018( نعُة 34/ ذاَٛا/ز( قإٌَ انعًم زقى )43انًادة ) (3)

 .1841( نعُة 38( قإٌَ انحقاعد ٔانؼًاٌ االشحًاعٙ انعًال زقى )104( ٔ)65انًادة ) (4)

، ٔٚالظييظ اٌ 1841( نعييُة 38/أ( قييإٌَ انحقاعييد انؼييًاٌ االشحًيياعٙ نهعًييال زقييى )65انًييادة ) (5)

اعد يًا ٚعُٙ اَّ اذا اظٛم قوم ذني  فعيٕف ٚوقيٗ انًشس. قد اكد عهٗ انعٍ نحسجٛب ظق انعًال بانحق

دًَٔا زاجب نعٍٛ بهٕغ ْرِ انعيٍ، د.عيدَاٌ انعابيد ٔ.د.ٕٚظيف انٛياض، قيإٌَ انؼيًاٌ االشحًياعٙ 

 .164-162، ص1844انطوعة انراَٛة يصاٚدة ٔيُقعة، 

 ( قإٌَ انحقاعد انعًم االشحًاعٙ نهعًال انُافر.64انًادة ) (6)
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ت استثنا ية عف القاعدة االصمية )المتطمبة لمسف العمػر  كغالبػان مػا كبي حاال
تتعمؽ بتسكية اكضاع العماؿ المضمكمنيف المسنيف حيػث يحػؽ لػكزير العمػؿ كبنػاءا 

 عمع اقتراح االتحاد كضت العماؿ المسنيف المضمكنيف في احدل الحاالت التالية:
ر عنػػد ناػػاذ القػػانكف   سػػنة مػػف العمػػ65اذا كػػاف العامػػؿ المضػػمكف قػػد بمػػا ) -

   سنكات مضمكنه.5كلديه عمع االقؿ )
ع األكلػ  سنة خالؿ السػنكات الخمسػة 64اذا كاف العامؿ المضمكف قد بما ) -

   سنكات مضمكنه.14مف نااذ القانكف ككانت له عمع االقؿ )
  سػنكات فػي كػؿ مػف الحػاالت 5تقمؿ السػف لمعاممػة المضػمكنة عمػع االقػؿ ) -

 المذككرة.
امكانيػة انتقػاؿ الراتػب التقاعػدم المترتػب عمػع الحػاالت المػذككرة  مت مالحظة
 . 1)لمكرثة حيف الكفاة

  2)ثانيا: التقاعد لمعجز:
كنقصد به الراتب التقاعدم المترتب لمعامؿ كاثر عف العجز الذم لحقه بسػب 
المرض أك اصابات العمؿ مما افقدر قدرته عمع اجراء العمؿ فيككف بذلؾ بديال عػف 

الكسب )االمر، كبػي انػه مػف تقػدير الجةػات المعنيػة المختصػة فقػداف العامػؿ مقابؿ 
. فػػي  3)لمقػػدرة عػػف العمػػؿ كػػاف لصػػاحب العمػػؿ اسػػتخداـ حقػػه فػػي انةػػاء عقػػد العمػػؿ

 حاالت العجز التالية:
  4)العجز االعتبارم -1

                                                           

حقم إنٗ انوهف فٙ ظانية انٕفياة ( انيٕازدة فيٙ َٓاٚية ْيرِ انيقيسة بًٕشيب )انًيادة اػٛيث عوازة )ُٔٚ (1)

( قيإٌَ انحقاعيد ٔانؼيًاٌ االشحًياعٙ 104ٗ نهقيإٌَ بانًيادة )األٔن( يٍ قإٌَ انحعدٚم 2 –ٗاألٔن

 نهعًال انُافر.

أٔ  ٗ )انعصييص ْييٕ َقظيياٌ انقييدزة عهييٗ انعًييم بشييكم كايييم أٔ شصسييٙ بعييوب انًييسعاألٔنييانًييادة  (2)

 اطابات انعًم( قإٌَ انحقاعد انؼًاٌ االشحًاعٙ انُافر.

 /أ، ر( قإٌَ انعًم انُافر.43انًادة ) (3)

 .2004د.طوا َعًاٌ، قإٌَ انعًم، يظدز ظابق،  (4)
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كبػػي حالػػة عػػدـ رػػااء العامػػؿ رغػػـ اسػػتنااذر الحػػد االقصػػع لالجػػازة المرضػػية 
رػػػةر سػػػكاء كػػػاف العامػػػؿ لديػػػه متػػػراكـ اجػػػازات كصػػػية أك قػػػد اسػػػتناذبا   ا6البالغػػػة )

احيػػؿ عمػػع فػػرع الضػػماف الصػػحي المنصػػكص عميػػه فػػي قػػانكف العمػػؿ كبػػذا بالنسػػبة 
لالمػػػراض العاديػػػة امػػػا االمػػػراض المستعصػػػية كالخبيثػػػة كالسػػػرطاف فػػػ ف المػػػدة تمتػػػد 

ة بعػػػد )الػػػكالدة . امػػػا الحالػػػة الثانيػػػة فةػػػي حالػػػة عػػػدـ رػػػااء العاممػػػ 1)لتصػػػب  سػػػنتيف
بمضاعاات  رغـ استنااذبا مدد اجازة الكالدة كالمدة التػي ترػمؿ فيةػا بالضػماف بحػد 

 . 2)اقصع ال يتجاكز التسعة ارةر
 العجز الكامؿ -2

كبػػػي حالػػػة مػػػا اذا رػػػاي العامػػػؿ مػػػف المػػػرض العػػػادم أك اصػػػابة العمػػػؿ كقبػػػؿ 
ف القػػػدرة % أم باقػػػدا144مضػػػي السػػػتة ارػػػةر كخمػػػؼ فيػػػه عجػػػزان دا ميػػػا يصػػػؿ إلػػػع 

، كنػػػكد اف نرػػػير إلػػػع انػػػه يحػػػاؿ العامػػػؿ إلػػػع التقاعػػػد عنػػػد  3)عمػػػع اداء العمػػػؿ كميػػػا
العجز الكمي بدرجة كاممة لدل الاحص الطبػي مػف السػمؼ، الطبيػة المختصػة كفػكؽ 
مػػا ذكرنػػار اعػػالر، بينمػػا يبقػػع لصػػاحب العمػػؿ احقيػػة انةػػاء عقػػد العمػػؿ طبقػػا لقػػانكف 

ز الكمػػي برػكؿ مغػػاير كمػف قبػػؿ الجةػات الطبيػػة العمػؿ كذلػؾ عنػػد تقػدير درجػػة العجػ
، كالتػػي تتػػي  لػػه فقػػط الحصػػكؿ  4)% 75المختصػػة ذاتةػػا، حيػػث حػػددبا المرػػرع بػػػ )

عمػػع راتػػب عجػػز جز ػػي كفقػػان لقػػانكف الضػػماف االجتمػػاعي مػػت الزامػػه بالمراجعػػة كػػؿ 
)سػػتة ارػػةر  لتقػػدير ثبػػات أك تغييػػر درجػػة العجػػز ككصػػكال إلػػع امكانيػػة الغػػاء راتػػب 

%  مف درجة العجز الجز ي مما يجعمه 35لعجز الجز ي اذا انخاضت درجة عف )ا
 . 5)االجر كانتصاران براتب الضماف االجتماعياءن فاقدان لمصادر الدخؿ المعتمدر ابتد

 

                                                           

 /ر، ز( قإٌَ انحقاعد انؼًاٌ االشحًاعٙ نهعًال انُافر.44انًادة ) (1)

 ( قإٌَ انعًم انُافر.44انًادة ) (2)

 ( قإٌَ انحقاعد ٔانؼًاٌ االشحًاعٙ نهعًال انُافر.56( ٔ)50دجٍٛ )انًا (3)

 /ذاَٛا/ر( قإٌَ انعًم انُافر.43انًادة ) (4)

 /ض( قإٌَ انحقاعد ٔانؼًاٌ االشحًاعٙ نهعًال.50انًادة ) (5)
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 حقوق العمال كبار السن عند االحالة لمتقاعد: الفرع الثاني
 يةيػػػػة، الاف طػػػرح حقػػػػكؽ العمػػػػاؿ فػػػػي الضػػػماف االجتمػػػػاعي عػػػػادت مسػػػػللة بد

يمكػػػف البحػػػث اال فػػػي آليػػػات تطبيقةػػػا فػػػي اغمػػػب المجتمعػػػات كمنةػػػا العػػػراؽ، اال اف 
المرحمػػة االكثػػر تطػػكران كالتػػي يػػدكر حكلةػػا الرػػغؿ الرػػاغؿ لبػػاحثي الاكػػر االجتمػػاعي 
الػػداعيف )لمعدالػػة  انمػػا يكػػكف مػػف تكسػػيت نطػػاؽ الرػػمكؿ بالمعكنػػات أك الركاتػػب أك 

ف كعػػكا مةـ فمػػف كػػانكا يعكلػػكنةـ كاف لػػـ يككنػػكا مػػف التعكيضػػات المدفكعػػة لكبػػار السػػ
عمػػػػع خطػػػػط الػػػػدكؿ القكميػػػػة لمػػػػدكؿ كذلػػػػؾ باسػػػػتخداـ نظػػػػـ الػػػػدعـ أك اءن العمػػػػاؿ كبنػػػػ

، كعػكدة لماكػر التقػدمي التقميػدم الػذم نػرار فػي اسػتمرار  1)االرتراؾ االختيػارم غالبػا
ف نه  النافذ 1971  لسنة 39تطبيؽ قانكف التقاعد الضماف االجتماعي لمعماؿ رقـ )

بتكافر الرركط التي اكجبةا فػي الحػاالت المحػددة كخاصػة لمػدار حػديثنا فيمػا يتعمػؽ 
تترتػب لمعامػؿ ركاتبػان أك ف نػه  بحاالت التقاعد لمريخكخة دكما تحدثنا عنػه مػف عجػز

تعكيضػػات الف مػػف الحػػديث عينةػػا كطػػرؽ احتسػػابةا فػػي مػػدار حػػديثنا عػػف الحقػػكؽ 
بحث في الحقػكؽ غيػر الماليػة لمعامػؿ كبيػر السػف كالمترتبػة المالية لمعامؿ كمف ثـ ال
 عمع انةاء عقد عممه.

 الحقكؽ المالية لمعماؿ كبار السف عند االحالة لمتقاعد –اكال
 منعان مف الحاجة كالعكز في نةايةاف تلميف الدخؿ لكبار السف عمكمان 

لمرػػػػركع  العمػػػػر، كالعمػػػػاؿ الكبػػػػار خصكصػػػػان نظيػػػػران لخػػػػدمتةـ مجػػػػتمعةـ الخػػػػاص )ا
كعمػػػكـ البمػػػد )كاعضػػػاء فػػػاعميف فػػػي المجتمػػػت الػػػذم يعيرػػػكف بػػػه  تعػػػد مػػػف المسػػػا ؿ 
الحيكيػػة التػػي تبنػػه اليةػػا المرػػرع العراقػػي منػػذ ابػػد بعيػػد )كاف كػػاف فػػي جز يػػة العمػػاؿ 

                                                           

(1) Social protection for older persons key policy trends and statistics, op, cit, 

pp 31-33& p35. 

ٔانحييٙ غانوييا يييا جكييٌٕ َقطيية جسكٛييص انعٛاظييٍٛ انييداعًٍٛ نالطييالظات االشحًاعٛيية زغييى اٌ بعؼييٓى قييد 

ٚعحغهٓا نُقطة نظعٕدِ انعٛاظٙ ذى ٚقدو باالظحغُاء عُٓا عُديا ٚسٖ بُعوة انحكانٛف اشاء االٚسادات 

 انؼعٛية نهدٔل.

Aexandor Samorodov, Agening and labour market for older workeys, 

Employment and traning Department international labour office Geneva–

first published 1999-p79.   
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الكبػػار السػػف ، كلػػذلؾ تػػـ االعتنػػاء بةػػـ برػػكؿ جيػػد تسػػببان باستصػػدار قػػانكف التقاعػػد 
د اف ثبػػػت عمميػػػان بػػػلف االزدبػػػار االقتصػػػادم النمػػػاء كالضػػػماف االجتمػػػاعي النافػػػذ بعػػػ

االنتاجي يتصاعداف طرديػا مػت ارتقػاء مسػتكل صػحة ككعػي الطبقػة العاممػة كتعػاظـ 
، كتبعػػان لمػػا تقػػدـ فسػػكؼ نبحػػث فػػي  1)اطم نػػا بةػػا عمػػع مسػػتقبمةا كعيالةػػا مػػف بعػػدبا

ال مػف قػػانكف الحقػكؽ الماليػة المترتبػة لمعامػػؿ كبيػر السػف عنػػد االحالػة لمتقاعػد فػػي كػ
 العمؿ كالضماف االجتماعي.

 مكافلة نةاية الخدمة -1
اف عنكنة المكضكع بعنكاف )نةايػة الخدمػة  أم بانتةا ةػا لػدل صػاحب العمػؿ 
)اك اكثر  طبقا لما ادار مف اعماؿ مضمكنة في الماضي ككذلؾ االرػارة إلػع ككنةػا 

،  2)رػكؿ دفعػة كاحػدةمكافلة بانةا عبارة عف مبما مػف المػاؿ يػتـ دفعػه لمػرة كاحػدة كب
حيػػث يػػدفت لمعامػػؿ المحػػاؿ لمتقاعػػد كفػػؽ احكػػاـ قػػانكف التقاعػػد كالضػػماف االجتمػػاعي 
مبمغان اجماليان يحسب عمع اساس متكسط اجرر الرةرم مضركبا بعدد سنكات خدمته 
كتحسػػػػب لػػػػه كسػػػػر السػػػػنة سػػػػنة كاممػػػػة اذا لػػػػـ تتػػػػكفر فيػػػػه حػػػػاالت اسػػػػتحقاؽ الراتػػػػب 

، كبػػذلؾ تكػػكف رػػركط  3)خة أك الخدمػػة  حسػػب االحػػكاؿالتقاعػػدم )العمػػر أك الرػػيخك 
 االستحقاؽ بي:

ام اف لديػػه تسػػجيال ؿ مرػػمكؿ بقػػانكف الضػػماف االجتمػػاعي، اف يكػػكف العامػػ - أ
 كارتراكا مدفكعان لدا رة الضماف.

 اف يبما الااعؿ سف الستيف أك اف تبما العاممة سف الخامسة كالخمسيف. - ب
 ف.اف تذبب الخدمة خالؿ نااذ القانك  -جػ

                                                           

 1841( نعيُة 38االظيوار انًٕشوية الظحظيداز قيإٌَ انحقاعيد انؼيًاٌ االشحًياعٙ نهعًيال زقيى ) (1)

 انًعدل انُافر.

 .4، ص1844يكافأة َٓاٚة انودية، يظس، د. اظًد شٕقٙ يعًد عود انسظًٍ، قٕاعد اظحعقاق  (2)

 ( قإٌَ انحقاعد ٔانؼًاٌ االشحًاعٙ نهعًال انًعدنة.44انًادة ) (3)
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اف ال تكصػػػػمه مػػػػدة الخدمػػػػة لنيػػػػؿ الراتػػػػب التقاعػػػػدم ممػػػػف دا ػػػػرة الضػػػػماف  –د
االجتمػػػػػاعي، امػػػػػا فػػػػػي حالػػػػػة اسػػػػػتحقاؽ راتػػػػػب تقاعػػػػػدم مػػػػػف غيػػػػػر دا ػػػػػرة الضػػػػػماف 

 . 1)االجتماعي فيمكف الجمت بينه كبيف المكافلة
  2)  مػػف قػػانكف العمػػؿ النافػػذ43كيسػػتغرؽ ارػػارة المرػػرع العراقػػي فػػي المػػادة )

احالػػػة العامػػػؿ إلػػػع احكػػػاـ قػػػانكف الضػػػماف االجتمػػػاعي لمحصػػػكؿ عمػػػع االرػػػارة إلػػػع 
مكافلة نةاية الخدمػة اذا اكمػؿ العامػؿ سػف التقاعػد، حيػث انػه ال يتػي  لػه ذلػؾ سػكل 
الحصػػكؿ عمػػع الراتػػب التقاعػػدم عػػف خدمتػػه المضػػمكنه بينمػػا ياقػػد حقػػه فػػي مكافػػلة 

حػاالت المػذككرة كتحديػدان نةاية الخدمة لعدـ جكاز الجمت بيف الراتب التقاعدم فػي ال
)الريخكخة كالعمر كمكافلة نةاية الخدمة التي تدفت في حاالت محددة حصرا، ككاف 
االفضػؿ كمكافػلة لمعامػؿ كبيػر السػػف اف تػدفت لػه اسػكة بمػػف يػتـ انةػاء خدماتػه كالتػػي 

 تحسب عمع اساس اسبكعيف عف كؿ سنة خدمة قضابا لدل صاحب العمؿ.
 الراتب التقاعدم -2
  3)عمرال تثبيت - أ

اف استصدار قرار احالػة العامػؿ إلػع التقاعػد انمػا يتطمػب كجػكد اثباتػات عمػع 
احتساب رمكله باحدل الحػاالت المػذككرة، فػ ف كانػت االحالػة لمتقاعػد بسػبب العجػز 
ف ف كانت إلع قرارات المجػاف الطبيػة المعتمػدة لػدل السػمطات المختصػة كالتػي تثبػت 

العجػز الكمػي أك االعتبػارم، امػا احالػة  %  مػف144عجز العامؿ الذم يصػؿ إلػع )
العامػػػؿ بسػػػبب الخدمػػػة تسػػػتدعي اثبػػػات خدمػػػة العامػػػؿ المضػػػمكنة السػػػا بة كالمػػػدفكع 
عنةػػػا ارػػػتراكات لممػػػدد المحػػػدكدة قانكنػػػان، كبخػػػالؼ ذلػػػؾ يتبقػػػع االحالػػػة إلػػػع التقاعػػػد 
السف التػي حػدد خدمػة مضػمكنة متراكحػة بػيف عػدد مػف السػنيف اال انةػا تاتػرض مػف 

  سػػنة كالمثبتػػة باحػػدل الكثػػا ؽ 55  سػػنة كالمػػرأة اؿ )64العامػػؿ الػػذكر الػػػ ) كصػػكؿ
الرسػػػمية التػػػي استصػػػدرتةا الدكلػػػة سػػػابقا كالسػػػجالت الرسػػػمية لػػػدا رة الضػػػماف دفػػػاتر 

                                                           

 .145د.عدَاٌ انعابد ٔد.ٕٚظف انٛاض، قإٌَ انؼًاٌ االشحًاعٙ، يظدز ظابق، ص (1)

 /ذاَٛا/ز( قإٌَ انعًم انُافر.43يادة ) (2)

 االشحًاعٙ نهعًال انُافر. ( قإٌَ انحقاعاد انؼًا64/1ٌانًادة ) (3)
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الناػػػػػكس سػػػػػابقا كبكيػػػػػات االحػػػػػكاؿ المدنيػػػػػة، كعقػػػػػكد العمػػػػػؿ المثبتػػػػػة لػػػػػدل السػػػػػمطات 
ر العامػؿ عمػع اف ترسػؿ المختصة، كعمع كؿ صػاحب عمػؿ اصػدار قػرار تثبػت عمػ

منةػػػػا نسػػػػخة إلػػػػع العامػػػػؿ كالػػػػع الػػػػكزارة المختصػػػػة كالػػػػع دا ػػػػرة الضػػػػماف االجتمػػػػاعي 
الغػػراض التػػدقيؽ، كيكػػكف لمعامػػؿ )اك الم رػػخص ذم عالقػػة حػػؽ االعتػػراض عمػػع 

  يكـ مف تاريخ تبمغه به لدل لجنة مرػكمة لةػذا الغػرض 15قرار التثبت خالؿ مدة )
 جعة منةا.كيككف قراربا نةا يان ال ر 

 كياية احتساب الراتب التقاعدم -ب
اما كيايػة احتسػاب الراتػب التقاعػدم فيكػكف عمػع اسػاس ضػرب النسػبة الثابتػة 

  مػػػف متكسػػػط االجػػػر الرػػػةرم لمعامػػػؿ المتقاعػػػد كذلػػػؾ لمسػػػنكات الػػػثالث 2,5كبػػػي )
  كيعتبػر كسػر 12السابقة مضركبة بعدد ارةر الخدمة المضمكنة كالمقسكمة عمع )

خيػػػر بمثابػػػة الرػػػةر كمتكسػػػط االمػػػر الرػػػةرم لمػػػدة الخدمػػػة المضػػػمكنة اف الرػػػةر اال
قمػػػػت عػػػػف ثػػػػالث سػػػػنكات كذلػػػػؾ كفقػػػػا الحكػػػػاـ الحػػػػاالت التػػػػي تػػػػدخؿ ضػػػػمف تقاعػػػػد 

، كمػػت امكانيػػة اعتقالػػه إلػػع كرثتػػه اذا تػػكفرت فػػيةـ  1))الخدمػػة  أك تقاعػػد الرػػيخكخة
 . 2)الرركط التي يحددبا المرار

 التقاعدية كبالعكس  ضـ الخدمة المضمكنة إلع -ج
حيػػث يجػػرم ضػػـ خدمػػة العامػػؿ المضػػمكنة إلػػع الخدمػػة االخػػرل المػػؤداة مػػف 
ذات الرػػخص فػػي احػػكاؿ اخػػرل كبصػػاة اخػػرل كالخدمػػة العسػػكرية كالخدمػػة كصػػاة 

،  3)مكظؼ كما إلع ذلػؾ اال انػه يجػرم صػنت االزدكاجيػة فػي الحصػكؿ عمػع التقاعػد
 بالركؿ التالية:

                                                           

( قإٌَ انحقاعيد انؼيًاٌ االشحًياعٙ نهعًيال انُافير ٔٚالظيظ اٌ انًشيس. قيد ٔػي  شيدا 65انًادة ) (1)

 اعهٗ ٔادَٗ نهسٔاجب انحقاعدٚة.
/ض( قإٌَ انحقاعد انؼًاٌ االشحًاعٙ نهعًال انُافر. ٔٚالظظ اٌ اظانة انعايم إنٗ انحقاعد بعيوب انعًيس 65) (2)

وب طعة اطابة انعًم فيإٌ ؽسٚقية اظحعيابٓا جوحهيف الخيحالف انعانية انحيٙ اظٛيم يُٓيا إنيٗ انحقاعيد انحاو بع

%( يٍ يحٕظؾ االشس فٙ ظُة انعًم االخٛسة أٔ خالل انًدة انحٙ عًم بٓيا اذا كاَيث اقيم 40ظٛد ٚدف  نّ )

حقاعيد٘ نهًظيار ٔال يٍ انعُة ٔشًٛ  انعاالت الٚصٕش اٌ ٚقم انساجب انحقاعد٘ عٍ االطابة عٍ انساجيب ان

 عٍ انعد االدَٗ االشس انًقسز فٙ يُٓحّ.

 ( قإٌَ انحقاعد انؼًاٌ االشحًاعٙ نهعايم.41انًادة ) (3)
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ة إلػػػع أم تقاعػػػد اخػػػر ينظمػػػه د كالخدمػػػة المضػػػمكنيجػػػكز الجمػػػت بػػػيف التقاعػػػ  -أ 
خر، كعندما يككف رمكال بقانكف تقاعدم خػاص يسػتحؽ عنػه فقػط بػذا قانكف آ
 التقاعد.

يجػػػكز انتقػػػاؿ مػػػدة ضػػػماف التقاعػػػد فػػػي الخدمػػػة المضػػػمكنة كاحتسػػػابةا خدمػػػة   -ب 
 . 1)تقاعدية لدل أم تنظيـ تقاعدم ادارم أك خاص كالعكس

نتقػػػاؿ مػػػف عنػػػدبا بحسػػػاب مػػػا عميةػػػا مػػػف خدمػػػة تمتػػػـز الجةػػػة التػػػي يجػػػرم اال -ج 
 تقاعدية.

يجػػػكز لػػػدا رة الضػػػماف عنػػػدما ال يكاػػػي الرصػػػيد المػػػدفكع عػػػف الضػػػماف كالمػػػراد  -د 
 انتقاله مف عندبا تعكيضه عف مكافلة نةاية الخدمة اف كجدت.

في حاالت االزدكاج بيف ضماف التقاعد كام نظاـ تقاعدم اخر ينظمه قانكف   -ق 
دمتػػػه التقاعديػػػة عػػػف مػػػدة االزدكاج كتحػػػتاظ الػػػدا رة اخػػػر تحسػػػب لممضػػػمكف خ

لمرصػػيد مػػا تػػـ دفعػػه رخصػػيان مػػف ارػػتراكات عػػف الضػػماف االجتمػػاعي خػػالؿ 
 فترة االزكداج.

 مستحقات العامؿ المالية عف قانكف العمؿ النافذ -3
يقتضي انةاء عقد العمؿ اف يقػكـ صػاحب العمػـ بحسػاب مػا لمعامػؿ فػي ذمتػه 

كتصاية اجكرر  2415  لسنة 37حكاـ قانكف العمؿ رقـ )مف حقكؽ كتصاع طبقا ال
عف العمؿ السابؽ أك االمكر المترتبة عف االعمػاؿ االضػافية كاجػكر االجػازات التػي 
لـ يحصؿ عميةا خالؿ سنة العمؿ االخيرة فضال عف مستحقاته كتعكيضاته المترتبة 

كامػؿ مسػتحقاته  ، ككػذلؾ تػدفت لػه 2)السباب قانكنية اخرل كالمسخ كنسب المرػاركة
  اياـ مف تاريخ تركػه 7كاف كاف االنةاء مف جانب العامؿ خالؿ مدة ال تتجاكز الػ )

، كتعطع المبالا المستحقة لمعامؿ أك مف يخماه في حقكقػه بمقتضػع احكػاـ  3)لمعمؿ
                                                           

( قإٌَ انعًم انُافر )ٚؼًٍ انقإٌَ ظق انعايم فٙ خدياجّ انعًانٛة ٔيدة يًازظة انًُٓة 5انًادة ) (1)

د انساجب انحقاعيد نهعاييم انعساقيٙ عُيد ٔجعحعب خدية انعايم انًؼًٌٕ خدية فعهّٛ الغساع جعدٚ

 انحعٍٛٛ بٕ ٛية فٙ دٔاسس اندٔنة ٔانقطا. انعاو(..

 .215د.طوا َعًاٌ زشٛد، قإٌَ انعًم، يظدز ظابق، ص (2)

 ( قإٌَ انعًم انُافر.60انًادة ) (3)
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بذا القانكف اعمع درجات االمتيػاز عمػع جميػت امػكاؿ صػاحب العمػؿ المنقكلػة كغيػر 
كاممةػػا مبارػػرة مثػػؿ جميػػت الػػديكف الممتػػازة االخػػرل بمػػا فػػي ذلػػؾ المنقكلػػة كتسػػتكفع ب

 . 1)المبالا المستحقة لخزينة الدكلة باستثناء ديكف الناقة
 الحقكؽ غير المالية لمعماؿ الكبار عند االصابة إلع التقاعد -ثانيا

تتعػػدد االلتزامػػات التػػي فرضػػةا المرػػرع عمػػع صػػاحب العمػػؿ عنػػد انةػػاء عقػػدر 
ة )االنةػػاء لمتقاعػػد ، اال انػػه جعػػؿ المطالبػػة بةػػا تكػػكف ضػػمف مػػدد ممػػا فػػي ذلػػؾ حالػػ

 تكاد تسقطةا عف صاحب العمؿ.
 االلتزاـ الخاص بانذار العامؿ -1

لقد ادرج المررع حؽ العامؿ باالنذار تحريريان قبػؿ قيػاـ صػاحب العمػؿ بانةػاء 
   يكـ مثؿ االنةاء عمع اف يعكض في حاؿ ثبكت عدـ34عقدر الذم يككف محددان )

 . 2)انةاء العامؿ مما يتسنع مبدؿ االنذار
 االلتزاـ الخاص بكثا ؽ العامؿ كرةادته -2

فقد اكجب المررع العراقي عمع صاحب العمؿ عند انتةاء العقد اعادة كتزكيد 
 العامؿ برةاداته ككثا قة بالركؿ التالي:

الرةادات كالكثػا ؽ المسػممة لصػاحب العمػؿ الغػراض قيػاـ العالقػة العقديػة،  - أ
يمتػػػـز باعادتةػػػا إلػػػع العامػػػؿ اال اذا اسػػػتخدـ صػػػاحب العمػػػؿ حقػػػه فػػػي  حيػػػث

الحػػبس كفقػػا لمقكاعػػد العامػػة )بالػػدفت بعػػدـ التنايػػذ  امػػا بقيػػة ذلػػؾ فميسػػتطيت 
العامػػػؿ المجػػػكء إلػػػع القضػػػاء المخػػػتص، حيػػػث ياػػػرض عمػػػع صػػػاحب العمػػػؿ 
الممتنػػػت غرامػػػة تةديديػػػة الجبػػػارر عمػػػع اعادتةػػػا امػػػا اذا تضػػػرر العامػػػؿ مػػػف 

تمسػػؾ صػػاحب العمػػؿ بالكثػػا ؽ كالرػػةادة كالمسػػتندات دكف كجػػد حػػؽ  جػػراء
                                                           

 /زابعا( قإٌَ انعًم انُافر.54انًادة ) (1)

ذْيب بعيغ انيقٓياء إنيٗ اٌ ٚكيٌٕ االظانية عهيٗ انحقاعيد  ( قإٌَ انعًم انُافر، فٙ ظي44ٍٛانًادة ) (2)

ٔاشوة عُد اظحكًال انًيدة ٔاٌ نيى ٚكيٍ ُْياو اَيراز يعيوق يي  عهيى انعاييم بعيُة خالفياً نًيا يٕشيٕد 

بانقإٌَ انعساقٙ الَّ يعأنة عاسدة إنٗ ظسٚة طاظب انعًم نّ اٌ ٚعحوديّ أٔ ال زغى بهٕغ انعاييم 

 انعٍ انقإََٛة.



  السن كبار للعمال القانونية لحمايةا 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

111 

كلمقضػػػػاء الحكػػػػـ بتعػػػػكيض عػػػػاؿ بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ تعكيضػػػػةا الضػػػػرر المتمثػػػػؿ 
 . 1)باقرات الارص عمع العامؿ

 اكجب المررع العراقي بالقانكف النافذ فت  العامؿ الكثا ؽ التالية: - ب
انتةا ه كنكع العمؿ الػذم ريخ رةادة يبيف فيةا تاريخ مباررته لمعمؿ كتا :كاحد

كلمعامػػؿ اضػػافة أم بيانػػات إلػػع بػػذر الرػػةادة كعمػػع صػػاحب العمػػؿ االسػػتجابة  أدار
متػػع كانػػت المعمكمػػة صػػحيحة، فػػاذا امتنػػت صػػاحب العمػػؿ كػػاف لمعامػػؿ المجػػكء إلػػع 
القضػػػاء لممطالبػػػة بالرػػػةادة أك اضػػػافة أم معمكمػػػة تكػػػكف صػػػحيحة كامتنػػػت صػػػاحب 

ه فػػػي التعػػػكيض حتػػػع لحقػػػه ضػػػرر مػػػف امتنػػػاع العمػػػؿ عػػػف ذكربػػػا مػػػت نصػػػكص حقػػػ
 . 2)صاحب العمؿ
 رةادة براءة الذمة :اثنيف

كبػػي بمثابػػة خالصػػػة كلػػذلؾ يرػػػترط لمنحةػػا لمعامػػػؿ اف يكػػكف قػػػد كفػػع جميػػػت 
التزاماته ازاء صاحب العمؿ، فاذا كاف العامؿ مدينان الم سبب يتصؿ بعالقػة العمػؿ 

مػػػؿ االمتنػػػاع عػػػف منػػػت العامػػػؿ بػػػذر ككػػاف ممزمػػػان بادا ػػػه كلػػػـ يػػػؤدر كػػػاف لصػػػاحب الع
الرػػػةادة، فػػػاذا تخمػػػؼ رػػػرط عػػػدـ االداء الم التػػػـز يقػػػت عمػػػع العامػػػؿ ازاء صػػػاحب 
العمػػػؿ كامتنػػػت االخيػػػر جػػػاز لمعامػػػؿ اف يمجػػػل إلػػػع القضػػػاء الغػػػراض التنايػػػذ العينػػػي 
كالتعكيض عف الضرر الذم يصبه كلـ يستثنع القانكف مف ذلؾ اال المطالبة المبنية 

 . 3)طل مادم في الرةادة اال بذاتةاعمع كقكع خ
 

 

 

 

                                                           

 .143اٌ، قإٌَ انعًم، يظدز ظابق، صد. طوا َعً (1)

 / ذاَٛا/ش( قإٌَ انعًم انُافر.1 4انًادة ) (2)

 /ذاَٛا/ض( قإٌَ انعًم انُافر.41انًادة ) (3)
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 االلتزاـ بترحيؿ العامؿ -3
يعد بذا مػف قبيػؿ القكاعػد العامػة، اذ يتحمػؿ صػاحب العمػؿ مصػاريؼ ترحيػؿ 

  مػػف انةػػاء عقػػد 15العمػػاؿ الػػذيف اسػػتدعابـ مػػف مكػػاف اخػػر، اذا مػػا طػػالبكر خػػالؿ )
 . 1)العمؿ
 التقادـ -4

عػػف عالقػػة العمػػؿ بعػػد مػػركر  اذ ال تسػػمت الطعػػكف بالمطالبػػة بػػالحقكؽ الثابتػػة
ثػػالث سػػنكات مػػف تػػاريخ اسػػتحقاقةا كتبػػدأ المػػدة المحػػددة لسػػماع )دعػػكل المطالبػػػة  
بػػالحؽ مػػف تػػاريخ اسػػتحقاؽ، اال اف ال يمكػػف اعػػادة المطالبػػة بػػامكاؿ دفعةػػا صػػاحب 

 . 2)العمؿ لالبراء مف حؽ بعد سقكطه

                                                           

/ قإٌَ انعًيم انُافير قيد 32/د( قإٌَ انًدَٙ انعساقٙ ٔٚالظظ اٌ انًشس. فٙ انًادة )813انًادة ) (1)

يس إنيٗ انوهيد انير٘ اظيحيد يُيّ ييانى ٚكيٍ قيد اَقطي  عيٍ انصو طاظب انعًم اٌ ًُٚط انعايم جركسِ ظ

انعًييم قوييم اَحٓيياء انعقييد ٔنعييوب غٛييس يشييسٔ. عهييٗ اٌ ٚحعًييم طيياظب انعًييم عُييد ٔفيياة انعايييم 

 )االشُوٙ( جصٓٛص َٔقم شرًاَّ إنٗ يٕؽُّ االطهٙ أٔ يعم اقايحّ اذا ؽهب ذِٔ ذن .

 ( قإٌَ انعًم انُافر.51انًادة ) (2)
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 الخاتمة
التجز ػػة برعايػػة ف ػػة كبػػار ترػػةد نظػػـ الحمايػػة االجتماعيػػة مػػيال مؤسسػػيا نحػػك 

السف كتتخصص بالعماؿ باسػـ الضػماف االجتمػاعي كتضػطمت كزارة العمػؿ كالرػؤكف 
االجتماعيػػػة فػػػي الػػػدكؿ العربيػػػة كافػػػة كمػػػدار بحثنػػػا فػػػي العػػػراؽ خصكصػػػا بمسػػػكؤلية 
الرعاية االجتماعية بتطبيؽ برامج ضيقة االفؽ قياسان بالنظـ العالمية طبقػا لمػا تػكفرر 

مقارنػػة لممقػػاييس الدكليػػة  –ماعيػػة كتكػػافؤ لماػػرص كمػػف دراسػػة تحميميػػةمػػف عدالػػة اجت
المختصصػػة كخطػػة مدريػػد لمرػػيخكخة نجػػد الةػػكة كالاػػارؽ بػػيف قانكننػػا النافػػذ قػػد رسػػـ 
العةد كبيف الرعاية المتطمبة لا ة كبار السف مف العماؿ عمع اساس ما صادؽ عميه 

 العراؽ مف معابدات كاتااقيات دكلية.
كؿ العالـ عمكما كمنةـ العراؽ تزايدا باعداد العمػاؿ كبػار السػف كحيث ترةد د

ممػػا يبطػػؤ فػػي نمػػك االقتصػػاد كخاصػػة اذا كانػػت بػػذر الا ػػة العمريػػة لػػـ تمػػؽ التػػدريب 
المةنػػي الػػالـز بتطػػكر تقنيػػات العمػػؿ ككسػػا مه الحديثػػة نابيػػؾ عػػف االبمػػاؿ القػػكمي 

يجعػؿ مػنةـ ف ػة مربقػة لمصحة العامة كضعؼ انظمة الحمايػة الصػحية لمعمػاؿ ممػا 
بػاالمراض العمريػة المزمنػة التػي تارضػةا طبيعػة التطػكر الجسػدم لمبرػر كتضػاعاةا 
اسػػاليب الحيػػاة كمرػػاكمةا خاصػػة فػػي بمػػد غيػػر مسػػتقر مػػف جميػػت المقػػاييس كػػالعراؽ 
يربقه الاساد كاالزمػات االمنيػة كاعتمػادر عمػع مصػدر دخػؿ جيػد يتػارج  فػي السػكؽ 

ايجػػػاد خطػػػط طكيمػػػة المػػػدل أك خمسػػػة أك حتػػػع سػػػنكية العالميػػػة ممػػػا يصػػػعب معػػػه 
لتنظػػػيـ ايجػػػاد مصػػػادر كايمػػػة بػػػدعـ الترػػػريعات التػػػي تتػػػكلع رعايػػػة ف ػػػة كبػػػار السػػػف 
كمػػنةـ العمػػاؿ سػػكاء عنػػد كصػػكلةـ إلػػع سػػف معينػػة كقبيػػؿ التقاعػػد أك بعػػد كصػػكلةـ 

السػػف لمسػػف المحػػددر قانكنػػا لػػه، كيعػػد تبعػػان لػػذلؾ مػػف الرفابيػػة مػػا يتكجبػػه حالػػة كبػػار 
مف العماؿ لاليصاء به ازاء االعتراؼ بحقيقة الكاقت الذم يعػيش فيػه مجتمعنػا كرغػـ 
ذلػػؾ تبقػػع لػػدينا كبػػاحثيف فػػي مجػػاؿ قػػانكني العمػػؿ كالضػػماف االجتمػػاعي االصػػدار 
عمػػع التحػػكؿ االيجػػػابي لصػػياغة قكاعػػػد قانكنيػػة تخػػدـ كتعػػػالج المرػػاكؿ االجتماعيػػػة 
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ف احتياجات يكاد ال يختمؼ عميةا اثناف كتبعػان كتطبؽ تركمةا السميـ لما تـ طرحه م
 لذلؾ نطرح فكرة االصالحات االتية:

المةني يختص با ػة كبػار السػف مػف العمػاؿ  –ايجاد برامج متكاممة لمتدريب التقني .1
 -العمؿ المتطكر في مراريعةـ التػي تػـ تغييػر اسػاليب العمػؿ لةػا. ب -تةي ةـ. أ

ككضػػت نصػػب اعيػػنةـ امكانيػػة تغييػػر مسػػار تةي ػػة ناسػػية العمػػاؿ لمرحمػػة التقاعػػد 
الحياة بركؿ ايجابي باالستاادة مػف خبػرتةـ السػابقة اليجػاد اعمػاؿ خاصػة بةػـ أك 
حتع تكجيةـ لرػغؿ اناسػةـ مسػتقبال بػالقراءة أك االعمػاؿ اليدكيػة المنزليػة أك حتػع 

 العمؿ عف بعد.
 تخصيص المصادر المالية الكافية في الميزانية لةذر الخطط.  .2
اد جمعيػػات خاصػػة فػػي العػػراؽ أك حتػػع عامػػة لغػػرض االعتنػػاء بكبػػار السػػف ايجػػ .3

 كخاصة العماؿ المتقاعديف تتكلع:
تقديـ االرراد كالنص  الناسػي كالطبػي كحتػع االقتصػادم اذا كػاف باالمكػاف ذلػؾ  -أ

عػػف طريػػؽ كضػػت دراسػػة الجػػدكل لمرػػاريت يزمعػػكف انرػػاؤبا كالقػػركض لممرػػاريت 
 ديف.المتكسطة الصغيرة لممتقاع

انراء اندية كمقابي كمكتباته تعنع تتعميؽ الجانػب الثقػافي كاالجتمػاعي لكبػار  -ب
السػف مػػف العمػاؿ كمػػف المتقاعػديف مػػنةـ عمػع كجػػه الخصػكص منعػػا مػف عػػزلتةـ 

 عف المجتمت.
 تتكلع الجمعيات القياـ برحالت ترفيةية مبرمجة لممتقاعديف كعكا مةـ.  -جػ
نرػػاءبـ إلػػع كجػػكب رعايػػة كبػػار السػػف مػػف عػػكا مةـ االتصػػاؿ الػػدا ـ بالعكا ػػؿ كا –د

 )خاصة العماؿ  لما يتطمبه ذلؾ مف جةة خاص كرعاية ناسية كصحية.
ايقػػػػػاؼ صػػػػػرؼ مكافػػػػػات الطػػػػػكارئ لمعمػػػػػاؿ كتطبيػػػػػؽ قػػػػػانكف التقاعػػػػػد كالضػػػػػماف  .4

االجتمػػػاعي بحرفيتػػػه فةػػػك كاف كػػػاف قػػػديما كيحتػػػاج إلػػػع معالجػػػة اال انػػػه برػػػكؿ 
كؽ ماليػػػػة أك غيػػػػر ماليػػػػة فػػػػي حػػػػاالت المػػػػرض ضػػػػمانة لةػػػػـ لمػػػػا يرتبػػػػه مػػػػف حقػػػػ

كاالصابة كالتقاعد كاف كاف يحتاج إلع تعديؿ فيما يتعمػؽ بالحػد االدنػع كاالعمػع 
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لمركاتب التقاعدية كبما ينسجـ مت التغييرات الحاصمة في قيمة العممػة بػيف كقتنػا 
   عامل.54الحاضر كتاريخ اصدارر الذم يكاد اف يقارب اؿ )

لعماؿ  عمال بالاصؿ الخاص بالخدمات االجتماعية في قانكف االبتماـ )بسكف ا .5
التقاعػػد الضػػماف االجتمػػاعي النافػػذ كرفػػؽ تجربػػة العػػراؽ السػػابعة فػػي اقامػػة مػػدف 
خاصة بةـ، كالتي تكاد اف تبرز اثاربا حيف احالة العامؿ إلع التقاعد لكبر سػنة 

ت المتطمبػة لتػػكفير ع االيػرادااألكلػأك لعػدـ قدرتػه عمػع العمػؿ ممػا ياقػدر بالدرجػة 
 سكف مال ـ كيحاظ كرامته.

طرح فكرة )العماؿ االستراريكف  كبي تقدـ عمع اساس االستاادة مػف خبػرة ذكم  .6
الخدمػػة الطكيمػػة كالبػػاع الطكيػػؿ فػػي مجػػاؿ عممةػػـ كتػػدعيمةا فػػي المرػػاريت عػػف 
طريؽ تخايؼ الضػرا ب عمػع المرػاريت التػي تمجػل إلػع اسػتخدامةـ برػكؿ مؤقػت 

ة اف ما تقدـ سكؼ يسػةـ فػي ايجػاد حصػاد دخػؿ داعمػة لمعمػاؿ أك بصاة خاص
الكبػػار مػػف المتقاعػػديف كيخػػرجةـ مػػف عػػزلتةـ االجتماعيػػة بعػػد سػػنيف طكيمػػة مػػف 

 العمؿ.
كحريته ال تنةي في الحقيقػة عنػد كصػكله  نسافكاخيران اف االعتراؼ بحقكؽ اإ

مرحمػة الرػيخكخة  إلع سف معينة، بؿ تكاد تبرز ابمية كجكدبػا كتطبيقةػا السػميـ فػي
 أك كبر السف مما يعني كجكب ابراز عناية اكبر كاكثر سالسة عند بذر المرحمة.
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 :الممخص
ية الحتميػة التػي تارضػةا الطبيعػة البرػرية انمػا تاػرض كضػعا نسانف التحكالت اإإ

تكػػاد اف ك  تنتصػػؼك  حيػػث تبتػػدأ الحيػػاةك  احػػؿ العمريػػةفػػي كػػؿ المر  نسػػافخاصػػا يعيرػػه اإ
سػػمات ، فتكػػكف اةؿ مػػرحمتيف فيةمػػا الكثيػػر مػػف ك  كػػؿ منةػػا لػػه خصػػا صفػػ ف  تنتةػػي ،
التعايش مت الغيػر اال انةػا تكػاد اف تتسػؽ مػت ضػعؼ ك  التطكرك  االمؿ بالحياةك  االيجابية

 الخكؼك  المؿ بالحياةالعمرية االخيرة فتكاد اف تصبج سمبية لضعؼ ا الجسد في المرحمة
 القمؽ مف النةاية ،ك يزداد ما ذكر مسبقا مت فقداف االمف االجتماعي .ك 

اكسػػػػط ك  يتعػػػػب مػػػػف اجػػػػؿ خدمػػػػة مجتمعػػػػه فػػػػي اكؿك  يعمػػػػؿ نسػػػػافذا كػػػػاف اإ فػػػػ 
حياتػػه،فعمع مجتمعػػه اف يقابػػؿ بػػذا الصػػنيت بػػالتزاـ مماثػػؿ فػػي المرحمػػة االخيػػرة منةػػا ،ك 

عية بي عالقات االفراد فيما بينةـ كفؽ معايير التربية رغـ اف مف اسس الحماية االجتما
، اال اف الحياة   االسرة)االلتزاـ االخالقي التمقا ي ضمف نكاة المجتمت االصمية ك  السميمة

االسػػرم لعػػا ممػػا يبػػرز دكر الدكلػػة فػػي حمايػػة ك  قػػد ال تسػػير متكافقػػة مػػت التخطػػيط الاػػردم
 مػػػف خػػػالؿ التطبيػػػؽ السػػػميـ لمترػػػريعات ابناؤبػػػا مػػػف العػػػامميف عنػػػد بمػػػكغةـ سػػػف متقدمػػػة

لالفػػػػراد ك  االقتصػػػػادية لعمػػػػـك المجتمػػػػتك  اصػػػػالحةا ايجابػػػػا كفػػػػؽ التغييػػػػرات االجتماعيػػػػةك 
 المتقاعديف خصكصا فيما يتعمؽ تحقيقا لمعيش بكرامة في اكاخر العمر .

الحمايػة القانكنيػة لمعمػاؿ كبػار )ازاء ابمية ما تقدـ كاف البد مػف بحػث مكضػكع ) 
التغييػػػرات المقترنػػػة بالمرحمػػػة التػػػي ك  كبػػػار السػػػف )بػػػالتكقؼ عنػػػد مابيػػػة ماةػػػـك    السػػػف

ثـ الكقكؼ عمع الحقػكؽ القانكنيػة لمعمػاؿ مػف كبػار  مفك  ايضاح احتياجاتةـك  يمركف بةا
 السػف ، فيكػػكف فػي اكلةمػػا البحػث فػػي تمػؾ الحقػػكؽ كفػؽ المعيػػار الػدكلي لننتقػػؿ بعػد ذلػػؾ

الضماف االجتماعي النافذيف لحقكؽ كبار ك  نكني العمؿبي تنظيـ قاك  المعالجة االبـإلع 
 ت .التكصياك  نختمةا باالستنتاجك  فالس
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ABSTRACT: 

The inevitable human transformations by human nature 

imposes a special character, as it lives in the human being in all 

life stages, where it starts and almost ends, each of them has 

characteristics and features. Thus, there are two stages in which a 

lot of positivity and hope for life, development and coexistence 

with the others but it is almost consistent with body weakness the 

in the last stage of life, fear and anxiety about the end and the lose 

of social security. 

If a person works in order to serve his community in the first 

and middle of his life, then his society must meet this action with 

a similar commitment in the last stage of it, even though one of 

the foundations of social protection is the relationships of 

individuals among themselves according to the standards of sound 

education and automatic moral commitment within the original 

nucleus of society (Family), however, that life may not go in line 

with individual and family planning, which highlights the state’s 

role in protecting its children from workers upon reaching an 

advanced age through the proper application of legislation and 

positive reform in accordance with social and economic changes 

for the general population and for retired individuals, especially 

with regard to achieving a dignified late life. 

 Regarding the importance of the foregoing, it was necessary 

to discuss the topic of ((legal protection for elderly workers)) by 

stopping at what the concept of (elderly) and the changes 

associated with the stage they are going through, clarifying their 

needs, and then finding out the legal rights of elderly workers. 

These rights are in accordance with the international standard, so 

that we will then move on to the most important treatment, which 

is the regulation of work and social security laws in force for the 

rights of the elderly, and then we determine several conclusions 

and recommendations. 


