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Abstract: Employing juveniles has been considered one of the important topics that affect society’s entity as this group of society is the
pillar that is prepared for the future of countries to occupy its potential jobs and careers. Furthermore, this age group, that is in its growing
stage can be exposed to psychological and physical health harm as a result of using some machines or manipulating them to perform some
dangerous works. Additionally, they might be Subject to harassment and insults either by their employers or others who have contact with
them. Therefore, legalisation the work of this age group of society has been a must to ensure their safety and future.
Although, the basic rule of employing juveniles has ever been not to employ them or engaging them in any work originally, with the
development of lifestyle and the development of the educational process, a need for legal rules has been emerged that organise the
employment of juveniles. Therefore, international conventions have been reached and national project has been intervened to organise
these issues.
Consequently our study will investigate according to an analytical constructive methodology, the problem of the extent to which the
compatibility of the organisation of the employment of juveniles in the Libyan and Saudi systems especially that both countries are
members in the ALO from which the Arab Convention Number 13 in 1996 which concern with the juveniles’ employment which states in
its preamble that this convention emerged as a reflection of “the objectives of the ALO towards unifying the international legislations”, in
addition to the extent to which these two systems are agree with the international conventions to ensure the juveniles’ rights when they are
emptied.
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تشظيم تذغيل األحداث في القانهن الليبي والدعهدي واالتفاقيات الدولية
دراسة تحليلية مقارنة
محفػظ عمي عسخاف تػاتي

أستاذ القانهن العام السذارك بالجامعة األسسرية اإلسالمية زليتن ليبيا
السلخص : :يعج تذغيل األحجاث مغ أىع السػضػعات التي تسذ كياف السجتسعات ،ذلظ أف ىحه الفئة ىي العساد الحؼ يعج لسدتقبل الجكؿ لمكياـ باألعساؿ

كالػضائف فييا ،إضافة إلى أف ىحه الفئة العسخية في مخحمة الشرء قج تتعخض ألضخار صحية أك جدجية نتيجة استخجاـ بعس اآلالت أك استخجاميا في بعس
األعساؿ الخصخة ،باإلضافة إلى كػنيا عخضة لمسزايقات كاالعتجاءات سػاء مغ قبل رب العسل أك مغ الفئات الستعامميغ معيا ،عميو كاف ل ادماً تقشيغ عسل ىحه

الفئة مغ السجتسع بسا يزسغ سالمتيا كمدتقبميا.

كل ئغ كانت القاعجة األساسية في عسل األحجاث ىي عجـ تذغيميع أك مداكلتيع أؼ نػع مغ أنػاع العسل ،إال أنو كمع تصػر الحياة كتصػر العسمية التعميسية ضيخت
الحاجة إلى إيجاد قػاعج قانػنية تشطع تذغيل األحجاث ،فأبخمت لحلظ اتفاقيات دكلية كتجخل السذخع الػششي في تشطيع ىحه السدائل.

كعميو فإف دراستشا ىحه ستشاقر كفقا لسشيج تحميمي مقارف ،إشكالية مجػ تػافق تشطيع تذغيل األحجاث في الشطاميغ الميبي كالدعػدؼ ،خاصة أف كال مغ الجكلتيغ
عزػ في مشطسة العسل العخبية الرادر عشيا االتفاقية العخبية رقع  18لدشة  1996بذأف عسل األحجاث ،كالتي قزت في ديباجتيا بأف ىحه االتفاقية جاءت
انصالقا مغ "أىجاؼ مشطسة العسل العخبية نحػ تػحيج التذخيعات العسالية" ،إضافة إلى مجػ مػافقة ىحيغ الشطاميغ لالتفاقيات الجكلية بسا يزسغ حقػؽ األحجاث عشج

تذغيميع.
الكلسات السفتاحية :أحجاث ،تذعيل ،ليبيا ،الدعػدية ،اتفاقية.

 1مقدمة
يعج تذغيل األحجاث مغ أىع السػضػعات التي تسذ كياف السجتسعات ،ذلظ أف ىحه الفئة ىي العساد الحؼ يعج لسدتقبل الجكؿ ،إضافة
إلى أف ىحه الذخيحة العسخية في مخحمة الشرء قج تتعخض ألضخار صحية أك جدجية نتيجة استخجاـ بعس اآلالت أك استخجاميا في

بعس األعساؿ الخصخة ،كسا أنيا قج تكػف عخضة لمسزايقات كاالعتجاءات سػاء مغ قبل رب العسل أك مغ الفئات الستعامميغ معيا،
عميو كاف لداماً تقشيغ عسل ىحه الفئة مغ السجتسع بسا يزسغ سالمتيا كمدتقبميا.

كلئغ كانت القاعجة األساسية في عسل األحجاث ىي عجـ تذغيميع أك مداكلتيع أؼ نػع مغ أنػاع العسل ،إال أنو كمع تصػر الحياة في
الجػانب العسمية كالتعميسية ضيخت الحاجة إلى إيجاد قػاعج قانػنية تشطع تذغيل األحجاث ،فأبخمت لحلظ اتفاقيات دكلية كتجخل السذخع

الػششي في تشطيع ىحه السدائل ،كمغ ىشا تبخز أىسية ىحا السػضػع في كػنو يسذ فئة ذات شبيعة خاصة كمسيدة عغ غيخىا مغ

شخائح السدتخجميغ األخخػ باعتبار تخكيبتيع الجدسانية كالشفدية.

كعميو فإف دراستشا ىحه ناقذت كفقا لسشيج تحميمي مقارف ،إشكالية مجػ تػافق تشطيع تذغيل األحجاث في الشطاميغ الميبي كالدعػدؼ مع
االتفاقية العخبية بيحا الذأف ،خاصة أف كال الجكلتيغ عزػ في مشطسة العسل العخبية الرادر عشيا االتفاقية العخبية رقع  18لدشة

 1996بذأف عسل األحجاث ،كالتي قزت في ديباجتيا بأنيا جاءت انصالقا مغ "أىجاؼ مشطسة العسل العخبية نحػ تػحيج التذخيعات
العسالية" ،إضافة إلى مجػ مػافقة ىحيغ الشطاميغ لالتفاقيات الجكلية خاصة فيسا يتعمق بدغ تذغيل األحجاث بسا يزسغ حقػقيع عشج
التذغيل؛ كبالتالي تست دراسة ىحا السػضػع كفقا لمخصة التالية :
السبحث األول  :تشظيم تذغيل األحداث بالشدبة لدن الحدث
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السبحث الثاني :الزهابط اإلجرائية والزمشية لتذغيل األحداث
السبحث األول :تشظيم تذغيل األحداث بالشدبة لدن الحدث

يعج األحجاث محط اىتساـ حقػقي سػاء عمى السدتػػ الجكلي أك الػششي ،ذلظ أنيع يعتبخكف جيال ناشئا ُيعج لتدمع زماـ
األمػر في بمجه ،إضافة إلى شبيعتيع الجدسانية كالعقمية التي قج تتزخر نتيجة تذغيميع إضافة إلى إمكانية استغالليع مغ قبل أرباب
العسل ،عميو فقج ك ِ
ض عت قػاعج دكلية لمحج مغ تذغيل األحجاث كسا فعل ذلظ السذخع الػششي في كثيخ مغ الجكؿ ،كسشتشاكؿ في ىحا
ُ
السبحث القػاعج العامة الستعمقة بدغ الحجث الجائد تذغيمو (السصمب األكؿ) كمغ ثع االستثشاءات الػاردة عمى سغ تذغيل األحجاث في
(السصمب الثاني)
السطلب األول
القاعدة العامة بالشدبة لدن تذغيل الحدث

إف الحجث ىػ تعبيخ قانػني يصمق عمى مغ تجاكز سغ الدابعة مغ العسخ كلع يبمغ سغ الخشج القانػني ،كتختمف ىحه الفتخة مغ نطاـ

قانػني إلى آخخ؛ ذلظ أف بعس القػانيغ تجعل سغ التكميف القانػني  21عاما كبعزيا  18عاما ،1كيديج ىحا االختالؼ في تحجيج
سغ الحجث عشجما يتعمق األمخ بتذغيل األحجاث ،كعميو نجج تساي اًد بيغ األنطسة القانػنية السختمفة سػاء عمى الرعيج الجكلي أك
الرعيج الػششي.

أوالً  /سن تذغيل الحدث على السدتهى الدولي :تختمف القػاعج الستعمقة بدغ الحجث باختالؼ االتفاقيات الجكلية كباختالؼ
مػضػعيا ،كعميو يسكغ بياف ذلظ في عجة نقاط:
أ -االتفاقيات الرادرة عن مشظسة العسل الدولية :إف اتفاقيات العسل الجكلية عجيجة كغيخ محرػرة في اتفاقية كاحجة ،بل تػجج
اتفاقيات متشػعة حدب شبيعة العسل الحؼ سيسارسو الحجث ،كيسكغ بياف أعمب األحكاـ الستعمقة بتحجيج سغ الحجث فييا

كاالتي:2

 .1اتفاقية مشطسة العسل الجكلية لدشة  1919بذأف الحج األدنى لمدغ في أعساؿ الرشاعة ،فػفقا لسا كرد في السادة  2مشيا يجػز
استخجاـ األحجاث الحيغ بمغػا سغ  14عاما إذا كانت السشذأة يعسل بيا ذات أفخاد األسخة ،كىحا الشز ناشئ مغ اعتبار أفخاد
ذغمػا الحجث في أعساؿ ضارة لو ،كبعج إعادة مخاجعة ىحه االتفاقية صجرت اتفاقية
األسخة بحدب األصل لغ يدتغمػا أك ُي ِّ
مشطسة العسل الجكلية بذأف الحج األدنى لمدغ (الرشاعة( لدشة  1937كحطخت بسػجب السادة  2تذغيل األحجاث الحيغ تقل
أعسارىع عغ  15عاما مغ االشتغاؿ في األعساؿ الرشاعية عجا تمظ التي ال يعسل فييا سػػ أفخاد مغ نفذ األسخة بذخط أال

تؤثخ عمى أخالؽ أك صحة أك حياة الحجث.
 .2اتفاقية مشطسة العسل الجكلية لدشة  1919بذأف عسل األحجاث ليال في الرشاعة ،كالتي حطخت مصمقا تذغيل األحجاث الحيغ
تقل سشيع عغ  18سشة في السشذآت الرشاعية ليال ،بيشسا يجػز ذلظ بالشدبة لمسشذآت الرشاعية التي يعسل فييا فقط أفخاد مغ
نفذ أسخة الحجث .كمغ ثع جاءت االتفاقية الخاصة بتذغيل األحجاث ليال في الرشاعة لدشة  ،1948كالتي حطخت في السادة
) )1بالشدبة لمقانػف الميبي فقج حجد القانػف السجني في البجاية سغ الخشج ب 21عاما كذلظ في السادة  44فقخة  2مشو كالتي نرت عمى (كسغ الخشج ىي إحجػ كعذخكف سشة ميالدية كاممة) ،كلكغ تع تعجيل
ىحا الشز بسػجب القانػف رقع  17لدشة  1992بذأف تشطيع أحػاؿ القاصخيغ كمغ في حكسيع حيث جاء في نز السادة  9مشو (سغ الخشج ثساني عذخة سشة ميالدية كاممة) ،أما بالشدبة لمشطاـ الدعػدؼ
فال يػجج نز مػحج يشطع سغ الخشج كسا ىػ في القانػف الميبي ،فشجج بالتالي تفاكتا بيغ األنطسة السختمفة ،فبعزيا حجدت سغ الخشج ب 18عاما كبعزيا ب .21
) (2جسيع االتفاقيات ذات العالقة بيحا السػضػع مشذػرة عمى مػقع مكتبة حقػؽ اإلنداف بجامعة مشيدػتا  http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo.htmlتاريخ االشالع  10مارس  ،2020الداعة
 10صباحًا.
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 3كأصل عاـ تذغيل األحجاث الحيغ تقل أعسارىع عغ  18عاما ليال في أية مشذأة صشاعية عجا تمظ الحاالت التي تتعمق
بالتجريب السيشي.

 .3اتفاقية الحج األدنى لمدغ التي يجػز تذغيل األحجاث في العسل البحخؼ لدشة  ،1920إذ حطخت ىحه االتفاقية نيائيا كبسػجب
السادة  2مشيا تذغيل األحجاث الحيغ تقل سشيع عغ  14سشة عمى ضيخ أية سفيشة ال يعسل عمييا سػػ أفخاد مغ أسخة كاحجة،
كبسفيػـ الشز فإف األحجاث الحيغ بمغػا  14سشة فاكثخ يجػز تذغيميع عمى ضيخ الدفغ كدكف قيػد كىػ ما يعج خص اخ عمى

األحجاث ،كبعج أف تست مخاجعة االتفاقية بسػجب اتفاقية الحج األدنى لدغ تذغيل األحجاث في العسل البحخؼ لدشة  1936تع
تعجيل الحج األدنى لتذغيل األحجاث في األعساؿ البحخية ليربح  15عاما ،عجا تمظ الدفغ التي يذتغل فييا أفخاد األسخة أك

تمظ األعساؿ التي تكػف جدءا مغ عسمية تعميسية مخخز بيا قانػنا مغ قبل سمصات الجكلة كتحت إشخافيا.

 .4اتفاقية الحج األدنى لمدغ التي يجػز فييا تذغيل األحجاث في الدراعة لدشة  ،1921ككفقا لمسادة األكلى مغ ىحه االتفاقية يجػز
تذغيل األحجاث المحيغ بمغػا  14عاما ،أما الحيغ تقل أعسارىع عغ ىحه الدغ فال يجػز تذغيميع في السشذآت الدراعية أك
فخكعيا ،كلكغ االتفاقية حجدت ىحا السشع بقيجيغ ليسا عالقة بجراسة الحجث:

 أف يكػف العسل خارج الداعات السحجدة لمتعميع بالسجارس -أف ال يؤثخ ىحا االستخجاـ عمى انتطاميع في الجراسة

ب -االتفاقية العربية رقم  81لدشة  8991بذأن عسل األحداث :3كفقا ليحه االتفاقية  -كالتي أبخمت كفقا لسا جاء في ديباجتيا-
لتػفيخ الخعاية الالزمة لألحجاث الحيغ أجبختيع ضخكفيع لمعسل ،كالدعي لحسايتيع مغ األضخار السحتسمة التي تؤثخ عمى نسػىع

ضعت عجة قػاعج عامة بالشدبة لعسل األحجاث فيسا يتعمق
الجدسي أك الحىشي أك الشفدي أك االجتساعي أك السعخفي؛ كبالتالي َك َ
بدشيع ،ككردت ىحه القػاعج في السادة األكلى مغ االتفاقية كالتي يسكغ إجساليا في االتي:
(َ )1حّج َدت سغ األحجاث بػ ػ ػ ػػكساؿ  13سشة ،كذلظ بتعخيفيا لمحجث بأنو (الذخز الحؼ أتع الثالثة عذخة كلع يكسل الثامشة
عذخة مغ عسخه سػاء كاف ذك اخ أك أنثى) ـ.1
( )2حطخت بذكل مصمق عسل األحجاث الحيغ تقل أعسارىع عغ  13سشة كاممة (يحطخ عسل مغ لع يتع سغ الثالثة عذخة
مغ عسخه) ،كلكغ ىحا الحطخ يتجاكز ىحه الدغ إذا كاف العسل صشاعيا ،إذ ال يجػز تذغيميع قبل إتساـ  15عاما

(ـ ،)7إال في حالة العسل الرشاعي الخفيف الحؼ تتػاله أسخة الحجث بذخط أف يكػف أحج أفخاد أسختو مدؤكال عشو
كبذكل ال يؤثخ عمى دراستو أك صحتو أك أخالقو (ـ)8؛ كسا أف الحطخ في ىحه االتفاقية قج ركد شامال لكل األحجاث
في بعس األعساؿ ذات الصبيعة الخصخة ،كىػ ما نرت عميو السادة  10مغ االتفاقية التي جاء فييا (يحطخ تذغيل
الحجث قبل إتساـ سغ الثامشة عذخة في الرشاعات الخصخة أك الزارة بالرحة أك األخالؽ ،كالتي تحجدىا التذخيعات

أك المػائح أك الق اخرات الخاصة في كل دكلة).
ثانياً  /سن تذغيل الحدث في القانهنين الليبي والدعهدي:

) (3اتفاقية العسل العخبية كالتي أبخمت في مؤتسخ العسل العخبي السشعقج في دكرتو الثالثة كالعذخيغ(القاىخة  24-17مارس آاذار1996ـ) ،إصجارات مشطسة العسل العخبية  ،2013ندخة مشذػرة عمى
http://www.arabccd.org/files/0000/428/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9
%85%2018%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D
 8%AB.pdfتاريخ االشالع .2020/03/10
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أ -القانػف الميبي  :يشطع قانػف عالقات العسل الرادر بسػجب القانػف رقع  12لدشة  2010تذغيل األحجاث ،كذلظ في الباب
األكؿ (أحكاـ عامة كمذتخكة) الفرل الثالث (تذغيل الشداء كاألحجاث) ،كقج أكرد قانػف عالقات العسل الميبي تعخيفا محجدًا
لمحجث الحؼ يتع تذغيمو كذلظ بسػجب السادة ( )5مغ الباب التسييجؼ كالتي جاء فييا تحجيجاً لمعامل الحجث بأنو(كل شخز
شبيعي بمغ سغ الدادسة عذخة كلع يبمغ سغ الثامشة عذخة) ،كمغ ثع كرد في السادة  27مغ القانػف قاعجة عامة بالشدبة لتذغيل
األحجاث ،إذ كرد في الشز حط اخ عاما (ال يجػز لسغ تقل سشو عغ ثساني عذخة سشة مداكلة أؼ نػع مغ أنػاع العسل) ،كبالتالي
يسكغ القػؿ بأف تذغيل األحجاث في ليبيا يخزع لقاعجة عامة كىي عجـ جػاز تذغيل مغ يقل سشيع عغ  18عاماً ،كلكغ
القانػف أجاز في حاالت مقيجة تذغيل األحجاث الحيغ أكسمػا سغ  16عاما دكف غيخىع ،كىػ ما يعشي أف األحجث الحيغ تقل
أعسارىع عغ  16عاما ال يجػز تذغيميع مصمقا تحت أؼ ضخؼ.
ب -الشظام الدعهدي /حجد نطاـ العسل الدعػدؼ رقع  51لدشة 1426ق سغ العسل ب 18عاما ،كعمى ضػء ذلظ تع تحجيج
مفيػـ الحجث في قانػف العسل في الفرل األكؿ (التعخيفات) مغ الباب األكؿ مشو (التعخيفات كاألحكاـ العامة) حيث قزت
الفقخة  6مغ السادة  2بأف (الحجث -:الذخز الحؼ أتع الخامدة عذخة مغ عسخه كلع يبمغ الثامشة عذخة) كعمي ىحا فإف مغ بمغ

سغ  18ليذ حجثا بالشدبةً لمتذغيل.
كقج كرد في نطاـ العسل الدعػدؼ تشطيع تذغيل األحجاث في باب مدتقل ىػ الباب العاشخ (تذغيل األحجاث) كالػاقع أف الشطاـ

الدعػدؼ كعمى عكذ ما جاء في القانػف الميبي قج أجاز تذغيل األحجاث مسغ أتسػا سغ  15عاما كأعصى لػزيخ العسل رفع ىحه الدغ

في بعس األعساؿ كالسشاشق ،فشجج أف السادة  162نرت عمى أنو ( .1ال يجػز تذغيل أؼ شخز لع يتع الخامدة عذخة مغ عسخه
كال يدسح لو بجخػؿ أماكغ العسل ،كلمػزيخ أف يخفع ىحه الدغ في بعس الرشاعات أك السشاشق أك بالشدبة لبعس فئات األحجاث

بقخار مشو) .عمى ىحا األساس فإف الشطاـ الدعػدؼ يختمف عغ الشطاـ الميبي في مدألة تذغيل األحجاث؛ ذلظ أف القانػف الميبي يجعل

األصل كالقاعجة العامة بالشدبة لتذغيل األحجاث ىػ عجـ جػاز تذغيميع مصمقاً ،في السقابل نجج أف الشطاـ الدعػدؼ كاف صخيحاً
بجػاز تذغيل األحجاث مسغ ىع دكف سغ  18كبمغػا سغ  15عاماً بذخط أف ال يتع تذغيميع في (األعساؿ الخصخة أك الرشاعات
الز ارة ،أك في السيغ كاألعساؿ التي يحتسل أف تعخض صحتيع أك سالمتيع أك أخالقيع لمخصخ ،بدبب شبيعتيا أك الطخكؼ التي

تؤدػ فييا.4)...

نخمز مسا سبق ،أف ىشاؾ اختالفاً بيغ الشطاميغ الميبي كالدعػدؼ ككحلظ االتفاقيات الجكلية في تحجيج سغ الحجث الجائد تذغيمو كإف
كانت جسيعيا اعتبخت سغ التذغيل ىي  18عاما ،كحجدت قػاعج كضػابط صارمة لتذغيل مغ ىع دكف ىحه الدغ بسا يزسغ عجـ
تزخرىع أك ىزع حقػقيع أك استغالليع؛ كلكغ كلئغ كانت ىحه ىي القاعجة العامة فسا ىي إذاً االستثشاءات الػاردة عمى حطخ تذغيل
األحجاث كما ىي ضػابط تصبيقيا؟

السطلب الثاني

االستثشاءات الهاردة على سن تذغيل األحداث
) )4كفج حجدت الالئحة التشفيحية لشطاـ العسل الدعػدؼ شائفة مغ ىحه األعساؿ كذلظ في السادة  33مشيا كىي (  . 1العسل في السشاجع ،أك السحاجخ ،أك استخخاج السػاد السعجنية مغ تحت األرض
 .2الرشاعات ذات السخاشخ الرحية
 .3األعساؿ الذاقة
 .4األعس اؿ التي قج تعخض الحجث لسخاشخ جدجية؛ بدبب العسل عمى اآلالت ذات السخاشخ العالية مثل آالت القصع الحادة
 .5أؼ عسل قج يؤدؼ مكاف كضخكؼ أدائو إلى تعخيس الحجث لمسذكالت األخالقية ،كالشفدية ،كالجدجية)
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بسخاعاة ما تع تحجيجه مغ عجـ جػاز تذغيل األحجاث الحيغ ىع أقل مغ الدغ السحجدة قانػنا ،إال أف ىحا الحطخ بالشدبة لمدغ ليذ

مصمقاً ،باعتبار ما أكرده القانػناف الميبي كالدعػدؼ كاالتفاقيات الجكلية ،ففي القانػف الميبي؛ كرد االستثشاء عمى عجـ جػاز تذغيل مغ
ىع دكف سغ الثامشة عذخة في نز السادة  27مغ قانػف عالقات العسل كالتي نرت عمى (كاستثشاء مغ حكع الفقخة الدابقة يجػز
الدساح لمحجث بالعسل متى أكسل ست عذخة سشة ،).....ككحلظ فعل السذخع الدعػدؼ ،فبعج أف حجد سغ تذغيل األحجاث الجائد

استخجاميع بالخامدة عذخة فسا فػؽ في الفقخة  1مغ السادة  162مغ نطاـ العسل ،جاء في الفقخة  2مغ ذات السادة كنز عمى
(كاستثشاء مغ الفقخة ( ) 1مغ ىحه السادة يجػز لمػزيخ أف يدسح بتذغيل أك عسل األشخاص الحيغ تتخاكح أعسارىع بيغ  15-13سشة في
أعساؿ خفيفة ،).....كىػ ذات ا ألمخ بالشدبة االتفاقية العخبية بذأف عسل األحجاث التي حطخت تذغيل مغ لع يتسػا سغ الثالثة عذخة
مغ العسخ ،كسغ  15سشة بالشدبة لألعساؿ الرشاعية؛ كلكشيا في السادة الثانية مشيا استثشت األعساؿ الدراعية غيخ الخصخة كغيخ
الزارة بالرحة ،كعجـ تعارض عسميع مع التعميع اإللدامي ،أك إذا كاف التذغيل ىػ لغخض التجريب كالجراسة مغ تصبيق أحكاـ

االتفاقية (ـ ،2ـ.5)9

كمغ خالؿ االشالع عمى نرػص الشطاميغ كاالتفاقيات الجكلية يسكغ القػؿ أف االستثشاءات الػاردة عمى الدغ الجائد تذغيل األحجاث
بيا قائسة عمى عجة ضػابط ،أىسيا :

الزابط األكؿ /أال يكػف العسل ضا اًر برحة الحجث كأخالقو؛ ذلظ أف كثي اخ مغ األعساؿ قج تتصمب جيجا كبي اخ سػاء مغ الشاحية
الجدجية أك الحىشية ،كبالتالي فإف األصل في جػاز تذغيل الحجث ىػ أف تكػف األعساؿ خفيفة بسا يشاسب سشو كصحتو ،كيحطخ
بالتالي تذغيل األحجاث في األعساؿ الخصخة كالتي يحتسل أف تؤدؼ إلى اإلضخار بو ،كتعخضو لإلصابات أك أف تؤدؼ إلى جشػحو

أخالقيا ،كىحا في الػاقع نز عميو القانػف الميبي في السادة  27مشو كالتي جاء فييا (.....بذخط مخاعاة صحتو كسالمتو كالسحافطة
عمى أخالقو) ككحلظ األمخ بالشدبة لمشطاـ الدعػدؼ الحؼ نز في السادة  161مشو عمى (ال يجػز تذغيل األحجاث في األعساؿ
الخصخة أك الرشاعات الزارة ،أك في السيغ كاألعساؿ التي يحتسل أف تعخض صحتيع أك سالمتيع أك أخالقيع لمخصخ ،بدبب شبيعتيا

أك الطخكؼ التي تؤدػ فييا).
كباإلضافة إلى ذلظ أجاز السذخع الدعػدؼ تذغيل األحجاث الحيغ تتخاكح أعسارىع بيغ  15-13سشة في أعساؿ خفيفة ،كلكشو عمق ىحه

اإلجازة عمى إذف مغ الػزيخ السختز ،كقيجه في ذلظ بقيجيغ ( .1أال يحتسل أف تكػف ضارة برحتيع أك نسػىع  .2أال تعصل
مػاضبتيع في السجرسة كاشتخاكيع في بخامج التػجيو أك التجريب السيشي كال تزعف قجرتيع عمى االستفادة مغ التعميع الحؼ يتمقػنو)،6

كبالخجػع إلى الالئحة التشفيحية لشطاـ العسل الدعػدؼ نجج أف نز السادة ( )34حطخ تذغيل ىحه الفئة عجا الحاالت السشرػص عمييا

في السادة  167مغ نطاـ العسل الدعػدؼ كذات العالقة بالتجريب كتمقي التعميع.7

كالػاقع أف ما كرد في كال الشطاميغ القانػنييغ ىػ ذاتو الحؼ كرد في االتفاقية العخبية بذأف عسل األحجاث ،كالتي حجدت في عجد مغ

الشرػص ضػابط تذغيل األحجاث كنرت عمى ضخكرة أف تكػف األعساؿ الدراعية التي يداكليا الحجث غيخ خصخة كغيخ ضارة

بالرحة (ـ )2كفي نز السادة  8مشيا كرد الشز عمى جػاز تذغيل مغ بمغ سغ  14عاما في (األعساؿ الرشاعية الخفيفة التي
تتػالىا أسختو).

) (5مشعا لمتكخار بالشدبة لالتفاقيات الجكلية يخاجع ما كرد في السصمب األكؿ مغ ىحا السصمب.
) (6مادة  2/162مغ نطاـ العسل الدعػدؼ.
) (7تشطخ السادة  167مغ نطاـ العسل الدعػدؼ
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كباإلضافة إلى ىحه الشرػص كرد في السادة  9مغ االتفاقية الشز عمى أنو (كفي جسيع األحػاؿ يجب أف تتػافخ الزسانات الكافية
لسخاقبة األحجاث كحسايتيع صحيا كأخالقيا ،كأف تثبت قجرتيع كلياقتيع الرحية السشاسبة لمحخفة السختارة ،كأال يؤثخ ذلظ عمى تعميسيع
اإللدامي) ككحلظ ما كرد في السادة العاشخة مغ االتفاقية التي جاء فييا (يحطخ تذغيل الحجث قبل إتساـ سغ الثامشة عذخة في

الرشاعات الخصخة أك الزارة بالرحة أك األخالؽ ،كالتي تحجدىا التذخيعات أك المػائح أك الق اخرات الخاصة في كل دكلة).

الزابط الثاني /أف يكػف تذغيل الحجث مغ أجل التعميع كالتجريب؛ ذلظ أف حطخ تذغيل األحجاث يقػـ في جانب كبيخ مشو عمى
ىجؼ أساسي كىػ تسكيغ األحجاث مغ الحرػؿ عمى تعميسيع كتجريبيع ،كلحلظ نجج أف كثي اًخ مغ الشرػص الػاردة بخرػص تذغيل
األحجاث تؤكج عمى ذلظ ،بل إف السذخع الميبي جعل تذغيل األحجاث مقيجاً بذخط (أف يكػف تذغيمو مغ أجل أف يتمقى تعميسا أك تجريبا

ميشيا) ،8كبالتالي فإنو ككفقا لمقانػف الميبي ال يجػز مصمقا تذغيل حجث إذا لع يكغ ىحا التذغيل لغخض التعميع أك التجريب السيشي كإلى

السعشى ذىب الشطاـ الدعػدؼ الحؼ نز عمى أف عسل الحيغ تتخاكح أعسارىع ما بيغ  15-13عاما يخاعى فيو (أال تعصل مػاضبتيع
في السجرسة كاشتخاكيع في بخامج التػجيو كالتجريب السيشي كال تزعف قجرتيع عمى االستفادة مغ التعميع الحؼ يتمقػنو)؛ كيؤكج عمى ىحا

التػجو ما جاء في الالئحة التشفيحية في نز السادة  34مشيا كالدابق اإلشارة إليياػ كالتي لع تجد عسل األحجاث في ىحه الدغ سػػ

كفقا لسا كرد في السادة  167كقيجتو أيزا السادة  36مغ الالئحة.9

كىػ ذات األمخ الحؼ نرت عميو االتفاقية العخبية أيزا كالتي نرت في السادة  3مشيا عمى (يجب أال يتعارض عسل الحجث مع

التعميع اإللدامي ال سخسػـ في بخامج كل دكلة مغ الجكؿ األعزاء ،بحيث ال تقل سغ االلتحاؽ عغ العسل الحج األدنى لدغ إكساؿ
مخحمة التعميع اإللدامي) ،ككحلظ ما نرت عميو السادة  1/9ك 2مغ االتفاقية.
باإلضافة ليحيغ الذخشيغ ،نجج أف ىشاؾ شخشا ثالثاً تشاكلتو االتفاقية العخبية في بعس األعساؿ ،كىحا الذخط ىػ شخط العسل مع
األسخة ،فشجج أف نز السادة  8مغ االتفاقية نز عمى (يجػز لمحجث الحؼ يبمغ سغ الخابعة عذخة العسل في األعساؿ الرشاعية
الخفيفة التي تتػالىا أسختو ،عمى أف يكػف أحج أفخادىا مدؤكال عشو في العسل كبذكل ال يؤثخ عمى دراستو أك صحتو أك أخالقو) ،أما

في الشطاميغ الميبي كالدعػدؼ ،فال يػجج نز يتعمق بعسل األحجاث داخل مكاف عسل يذتغل بو أفخاد األسخة ،كلعل تفديخ ذلظ

بالشدبة لمشطاـ القانػني الميبي ىػ أف تذغيل األحجاث ال يكػف إال إذا كاف التذغيل مغ أجل أف يتمقى تعميسا أك تجريبا ميشيا ىحا مغ
جية ،كمغ جية أخخػ بدبب كجػد قرػر تذخيعي كبيخ ،ذلظ أف السادة  28مغ قانػف عالقات العسل الميبي نرت عمى (كتحجد

المجشة الذعبية العامة(مجمذ الػزراء) األعساؿ كالحاالت التي يدسح لمحجث بالعسل كإجخاءاتو كشخكشو كضخكفو كاألعساؿ السحطػر

تذغيمو فييا) .كلكغ كبالخغع مغ مخكر عذخ سشػات عمى صجكر القانػف الحؼ صجر بتاريخ  2010/01/28إال أنو لع يرجر عغ

مجمذ الػزراء قخار يتعمق بيحه األعساؿ كالحاالت ،كىػ ما جعل الشطاـ التذخيعي قاص اخ عمى تشطيع بعس السدائل الجػىخية ذات
العالقة بتشطيع تذغيل األحجاث.
) (8مادة  27مغ قانػف عالقات العسل.
) (9في تشفيح أحكاـ (السادة الدابعة كالدتػف بعج السائة) مغ الشطاـ يجب تػافخ الذخكط التالية:
.1

أف يكػف ىشاؾ إشخاؼ مباشخ مغ قبل الجية السدؤكلة عغ الشذاط

.2

أف يكػف التعميع أك التجريب بأسمػب متجرج ،بحيث ال يذكل صعػبة عمى الستعمع ،أك الستجرب.

.3

أال يعػؽ التعميع ،كالتجريب ،التحريل الجراسي لمستعمع ،أك الستجرب.

.4

أال تكػف مغ األعساؿ الخصخة السشرػص عمييا في السادة الحادية كالدتػف بعج السائة مغ نطاـ العسل.

.5

أف تحرل الجية التي تخيج تشطيع بخامج تعميسية ،أك تجريبية عمى مػافقة الػ ازرة عمى ذلظ ،ككحلظ مػافقة الجية السخخرة لمشذاط).
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أما بالشدبة لمشطاـ الدعػدؼ فإف قانػف العسل الدعػدؼ لع يتزسغ كحلظ نرا يتعمق بعسل الحجث ضسغ مذخكع أسخؼ ،كال يػجج نز

يشطع ىحه السدألة سػػ ما كرد في السادة ( ) 35مغ الالئحة التشفيحية كالحؼ يتعمق بتذغيل الحجث فتخة مغ الميل ،حيث كرد فييا جػاز
تذغيل فتخة مغ الميل في ( .1السشذأة التي يقترخ العسل فييا عمى أفخاد األسخة.).....
السبحث الثاني :الزهابط اإلجرائية والزمشية لتذغيل األحداث

إذا ما تع تذغيل الحجث فإف ىحه العسمية يجب أال تتع إال كفقا لزػابط محجدة يجب العسل بيا سػاء بالشدبة لإلجخاءات التي يتع بيا

تذغيمو أـ بالشدبة لمدمغ الحؼ يجػز تذغيل الحجث فيو .كسشتشاكؿ في ىحا السبحث اإلجخاءات الذكمية لتذغيل األحجث(مصمب أكؿ)

كحلظ سشتشاكؿ الزػابط الدمشية لتذغيل األحجث (السصمب الثاني)

السطلب األول

اإلجراءات الذكلية لتذغيل األحداث

إف الحجث قانػنا ىػ شخز لع يرل إلى سغ الخشج القانػنية التي حجدىا كل مغ الشطاـ الدعػدؼ كالميبي ،كبالتالي فستى ما تع

تذغيل األحجاث فال بج مغ اتباع إجخاءات محجدة لحلظ كيسكغ إجساؿ ىحه اإلجخاءات في اآلتي:

 -1مػافقة كلي أمخ الحجث أك الػصي :فالحجث ىػ شخز لع يرل سغ الخشج القانػنية التي تؤىمو إلجخاء الترخفات القانػنية،
كىػ كسا ذكخنا مغ فات سغ الدابعة كلع يبمغ الثامشة عذخة ،كبالتالي فإنو كلسا كاف تذغيل األحجاث يعج مغ األعساؿ الجائخة

بيغ الشفع كالزخر؛ كجب أخح إذف كلي أمخ الحجث أك الػصي حتى يكػف التعاقج معو صحيحاً ،كىػ ما كرد صخاحة في

االتفاقية العخبية في مادتيا  23التي نرت عمى أف (يمتدـ صاحب العسل قبل تذغيل الحجث أف يحرل عمى مػافقة كتابية
مسغ لو الػالية أك الػصاية عمى الحجث) ككحلظ ما جاء في السادة  165مغ نطاـ العسل الدعػدؼ كالتي جاء فييا (عمى
صاحب العسل قبل تذغيل الحجث أف يدتػفي مشو السدتشجات اآلتية .3........2.......1 :مػافقة كلي أمخ الحجث ،)......أما

بالشدبة لمقانػف الميبي فقج خال مغ أية إشارة ليحا اإلجخاء كػنو أحاؿ األمخ بتفػيس لسجمذ الػزراء الحؼ كلألسف لع يرجر
ق اخره بيحا الذأف حتى تاريخ إعجاد ىحا البحث ،كلكغ بالخغع مغ خمػ القانػف مغ الشز فإنو يسكغ تصبيق القػاعج العامة لحلظ،

باعتبار أف قانػف تشطيع أحػاؿ القاصخيغ كمغ في حكسيع رقع  17لدشة  1992كبعج أف حجد مفيػـ الرغيخ السسيد بأنو مغ
أتع الدابعة مغ عسخه(ـ )3كحجد سغ الخشج القانػني بثسانية عذخة سشة (ـ )9نججه في السادة  5قج نز عمى أف (......أما
الترخفات التي تجكر بيغ الشفع كالزخر فيي قابمة لإلبصاؿ لسرمحة الرغيخ كيدكؿ حق التسدظ بإبصاليا إذا أجازىا الرغيخ
بعج بمػغو سغ الخشج أك أجازىا كليو أك السحكسة حدب األحػاؿ).

 -2عمى جية العسل إبالغ الجيات السخترة بتذغيميا لألحجاث كذلظ لتسكيشيا مغ مخاقبة عسمية تذغيميع كالخقابة عمى ذلظ بسا
يحفع حقػقيع كيسشع استغالليع ،كىػ ما نرت عميو االتفاقية العخبية في السادة ( )29مشيا كالتي كرد فييا أف ( .1عمى كل

صاحب عسل يعسل لجيو أحجاث :أ).....ب) أف يبمغ الجية السخترة بأسساء األحجاث الحيغ يعسمػف لجيو كأعسارىع كتاريخ

التحاقيع بالعسل ،كأية معمػمات أخخػ تتعمق بيع).....؛ كمغ خالؿ االشالع عمى القانػنيغ الميبي كالدعػدؼ نججىسا قج نرا
عمى ذلظ أيزاً ،إذ نرت السادة  166مغ نطاـ العسل الدعػدؼ بأنو (عمى صاحب العسل أف يبمغ مكتب العسل السختز عغ
يذغمو خالؿ األسبػع األكؿ مغ تذغيمو )....كالسادة  29مغ قانػف عالقات العسل الميبي التي نرت عمى (يجب
كل حجث ّ

عمى جية العسل في حاؿ تذغيميا لحجث أك أكثخ  ،.........كأف تبمغ مكتب التذغيل بأسساء األحجاث كسشيع كتاريخ تذغيميع
كاألعساؿ السكمفيغ بيا).....،؛ كنالحع مغ خالؿ ىحيغ الشريغ أنيسا متصابقاف كثي اخ مع ما كرد في االتفاقية العخبية ىحا مغ

جية ،كمغ جية أخخػ فإف الشطاـ الدعػدؼ – كحدشا فعل -قج حجد لراحب العسل ميمة قانػنية (أسبػع) إلبالغ الجيات
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السخترة بتذغيمو لألحجاث ،كىحا في الػاقع عكذ ما أكرده السذخع الميبي كالحؼ جعل التداـ صاحب العسل مفتػحا دكف تحجيج
مجة معيشة.
 -3الخعاية الرحية :كىػ ما تزسشتو االتفاقية العخبية بذأف تذغيل األحجاث ،فقج كرد فييا الداـ جية العسل التي تذغل األحجاث
الكياـ بعجة إجخاءات لتػفيخ الخعاية الرحية ليع ،كيسكغ إجساؿ اىع ىحه االلتدامات في االتي:
 .1تدجيل الحجث العامل في الزساف االجتساعي
 .2تقجيع الخعاية الصبية كالرحية لألحجاث
 .3تجريب األحجاث عمى استخجاـ كسائل الدالمة كالرحة السيشية
 .4إبالغ كلي أمخ الحجث أك الػصي باألمخاض التي قج تريب الحجث

 .5التداـ صاحب العسل باالحتفاظ بتاريخ الفحػص الصبية التي تجخؼ عمييع كالذيادات الصبية ذات
العالقة بقجراتيع كلياقتيع الرحية لمعسل.10

كلكغ كباالشالع عمى الشطاـ الدعػدؼ كالقانػف الميبي فإنشا ال نجج نرػصا خاصة بالخعاية الرحية لألحجاث ،كإنسا كرد الشز عمى

ىحه الخعاية ضسغ نرػص عامة تتعمق بالخعاية الرحية لمسدتخجميغ دكف كضع ما يسيد األحجاث ،فشجج أف الشطاـ الدعػدؼ تشاكؿ

ىحه السدألة في الباب الثامغ (الػقاية مغ مخاشخ العسل كالػقاية مغ الحػادث الرشاعية كالكبخػ كإصابات العسل كالخجمات الرحية

كاالجتساعية) السػاد مغ ( ،)148-121أما القانػف الميبي فقج نطع ىحه السدألة في الفرل الخامذ مغ الباب األكؿ (السػاد مغ -37

 )41دكف أف يتزسغ أؼ قػاعج خاصة بالشدبة لألحجاث ،كىحا مغ كجية نطخنا يعج قرػ ار في كال الشطاميغ يشبغي معالجتو ،باعتبار
خرػصية فئة األحجاث كشبيعتيع الجدسانية كالشفدية.
السطلب الثاني
الزهابط الزمشية لتذغيل األحداث

بعج أف تتع كافة اإلجخاءات لتذغيل الحجث يبجأ العسل في السشذأة التي يذتغل بيا ،كلكغ تذغيل الحجث في مػقع العسل مقيج بعجة
قيػد زمشية حجدتيا االتفاقيات الجكلية ككحلظ فعل الشطاماف القانػنياف الميبي كالدعػدؼ ،كيسكغ إجساؿ ىحه الزػابط فيسا يمي:
أكال /بالشدبة لداعات التذغيل الفعمية لمحجث:

إف القاعجة العامة الستفق عمييا دكليا ككششيا بالشدبة لمسسمكة العخبية الدعػدية كدكلة ليبيا متداكية ،فشجج االتفاقية العخبية بذأف تذغيل

األحجاث قج نرت في السادة ( ) 17مشيا عمى أنو (ال يجػز أف تديج ساعات العسل اليػمي لمحجث عمى ست ساعات ،)....كىػ أيزا
ما حجده نطاـ العسل الدعػدؼ كالحؼ نز في السادة  164مشو عمى (ال يجػز تذغيل األحجاث تذغيال فعميا أكثخ مغ ست ساعات
في اليػـ الػاحج ،)....كلكغ الشطاـ الدعػدؼ – كحدشا فعل -قج راعى مدألة عسل الحجث في شيخ رمزاف السبارؾ ،نط اخ لسا يسثمو

ذلظ مغ خرػصية كػف الحجث السدسػح بتذغيمو ىػ مكمف شخعا بالرػـ مسا قج يؤثخ عمى صحتو فيسا لػ كمف بعسل كثيخ فتخة
نيار رمزاف ،فشجج تقميرا لداعات عسل الحجث خالؿ شيخ رمزاف ،حيث جاء الشز عمى ( ....عجا شيخ رمزاف فيجب أف ال

تديج ساعات العسل الفعمية فيو عمى أربع ساعات) .أما بالشدبة لمقانػف الميبي ،فقج التدـ ذات نز االتفاقية العخبية حيث كرد في نز
السادة  28مشو عمى (ال يجػز تذغيل الحجث بعسل أكثخ مغ ست ساعات في اليػـ ،)...كلكغ كيف يتع تشطيع ىحه السجة التي يقزييا
الحجث في العسل؟

) (10تشطخ السػاد مغ ( )28-24مغ االتفاقية العخبية بذأف تذغيل األحجاث.
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إف الحجث عشج أدائو لألعساؿ السكمف بيا يجب أف ال يذتغل أكثخ مغ أربع ساعات مترمة ،ذلظ أف القػانيغ أكجبت أف تتخمل
ساعات عسمو فتخة أك فتخات لمخاحة ،كىػ ما نرت عميو االتفاقية العخبية في السادة  17مشيا كالتي أكجبت أف تتخمل ساعات العسل
(فتخة أك فتخات لمخاحة ال تقل في مجسػعيا عغ ساعة بحيث ال يعسل الحجث أكثخ مغ أربع ساعات مترمة) ،كىػ ذات الشز تقخيبا

في القانػف الميبي كالحؼ نز عمى (....تتخمميا فتخة أك أكثخ لمخاحة كتشاكؿ الصعاـ ال تقل في مجسػعيا عغ ساعة بحيث ال يذتغل

شغال فعميا أكثخ مغ أربع ساعات مترمة) ،أما القانػف الدعػدؼ فقج نز عمى (كتشطع ساعات العسل بحيث ال يعسل الحجث أكثخ
مغ أربع ساعات مترمة ،دكف فتخة أك أكثخ لمخاحة كالصعاـ كالرالة ،).....كمغ خالؿ االشالع عمى ىحه الشرػص يسكغ بياف

الفخكؽ التالية:

 -1إف السذخع الدعػدؼ قدع فتخات الخاحة إلى ثالث فتخات ،لمخاحة كالصعاـ كالرالة ،ككل مخة يعصى فييا الحجث راحة يجب أف
ال تقل عغ نرف ساعة ، ،ك لمجية اإلدارية أف تشطع ىحه السدألة دكف أف يكػف لداما عمييا أف تعصي اكثخ مغ فتخة ،إذ نز
السذخع عمى (فتخة أك أكثخ ،)...في السقابل فإف القانػف الميبي اقترخ عمى فتخات راحة العسل عمى الخاحة كالصعاـ فقط كلع يخد
الشز عمى الرالة عكذ ما فعل السذخع الدعػدؼ الحؼ نز عمييا ،بل كبخالؼ األمخ فيسا يتعمق بالسدتخجميغ مغ غيخ
األحجاث ،حيث نرت السادة  17عمى (يجب أف تتخمل ساعات العسل فتخة أك أكثخ لمرالة كتشاكؿ الصعاـ كالخاحة ال تديج في

مجسػعيا عغ ساعة ،)...كنخػ أف السذخع الميبي أخصأ في نرو بذأف األحجاث إذ أف األحجاث أيزا مكمفػف غالبا بالرالة
خاصة أف مغ أجاز السذخع الميبي تذغيميع ىع مغ أكسمػا سغ الدادسة عذخة ،كبالتالي فيع مكمفػف بالرالة كتأدية الذعائخ
الجيشية التي تعج حقػقا دستػرية يجب احتخاميا.

 -2إف السذخع الميبي جعل أقرى مجة يقزييا الحجث في العسل ىي ست ساعات بسا فييا ساعات الخاحة كىػ ما يفيع مغ نز
السادة  28؛ بسعشى أف أقرى حج لعسل الحجث السترل ىػ أربع ساعات كأدنى حج لمخاحة كتشاكؿ الصعاـ مجسػعو ساعة كاحجة

سػاء أخحىا في فتخة كاحجة أك عمى فتخات كمغ ثع يخجع لمعسل ،بحيث يكػف مجسػع ساعات العسل كالخاحة ىػ ست ساعات،

كلكغ نخػ أف فتخات الخاحة يجب أف تتخمل ساعات العسل ،كال يعسل الحجث أربع ساعات مثال ثع يدخح كتحدب فتخات الخاحة
بعجىا .كاألكلى مغ كجية نطخنا أف يذتغل لداعات محجدة ثع يختاح ثع يحىب لتشاكؿ الصعاـ ثع يخجع ألداء العسل لبكية
الداعات ،كيبقى بالتأكيج لمجية السذغمة تشطيع ىحه األمػر ،كىػ ما أشارت إليو السادة  29مغ قانػف عالقات العسل الميبي

كالتي أكجبت عمى جية العسل في حالة تذغيميا لحجث أك أكثخ (أف تزع في مكاف العسل كبذكل ضاىخ كذفا مػضحا فيو

ساعات العسل كفتخات الخاحة بالشدبة ليع).
في السقابل فإف الشطاـ الدعػدؼ أخخج احتداب فتخات الخاحة كالرالة كالصعاـ مغ فتخات العسل كأصل عاـ ،إال إذا زادت ىحه
الفتخات عمى فتختيغ ،فيخرع ما يديج مغ زمغ الذغل الفعمي ،كيفيع ذلظ مغ الشز عمى أف بقاء الحجث في مكاف العسل ال يديج
عغ سبع ساعات في حيغ أف ساعات العسل الفعمية ىي ست ساعات .بسعشى آخخ فإف تذغيل الحجث بعسل مترل يجب أف ال

يديج عغ  4ساعات كمغ ثع راحة ال تقل عغ نرف ساعة لمسخة الػاحجة ثع يعػد لمعسل بحيث يكػف حداب مجسػع ساعات العسل

الفعمية كفتخات الخاحة ال يديج عغ سبع ساعات ،ككشا نتسشى مغ السذخع الدعػدؼ أف يأخح بحات تػجو االتفاقية العخبية كالسذخع
الميبي بحيث تحدب ساعات الخاحة مغ ضسغ ساعات العسل كال يبقى الحجث في مقخ العسل أكثخ مغ ست ساعات.
أخي اخ كجب البياف أنو لسغ السؤسف أف يفتقخ كل مغ القانػنيغ الميبي كالدعػدؼ ألمخيغ:

أ -الشز عمى فتخات التجريب كالتأىيل التي تتخمل ساعات العسل الفعمية كىػ ما كرد في الفقخة  2مغ السادة  17مغ االتفاقية
العخبية.
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ب -الشز عمى تذغيل الحجث لبعس الػقت ،الػارد في السادة  18مغ االتفاقية العخبية ،خاصة أف كال الشطاميغ الميبي كالدعػدؼ
نرا عمى ىحا الشطاـ( القانػف الميبي خررو لمشداء فقط ،11كالقانػف الدعػدؼ خررو لمعساؿ برفة عامة (120-119

كالسادة  28مغ الالئحة التشفيحية لشطاـ العسل الدعػدؼ).

ثانياً /بالشدبة لمفتخات التي ال يجػز تذغيل األحجاث فييا :

في ىحا السجاؿ نجج أف القػانيغ قج اتفقت في أغمب السدائل التي تتعمق بعجـ تذغيل األحجاث في فتخات الخاحة كالعصل كاإلجازات
كالميل ،فشجج أف االتفاقية العخبية قج نرت عمى (ال يجػز تكميف الحجث بأؼ عسل إضافي ،أك تذغيمو أياـ الخاحة األسبػعية أك

العصالت الخسسية).

كىػ تقخيبا ذات الشز الحؼ جاء بو القانػف الميبي الحؼ نز عمى (كسا ال يجػز تذغيل الحجث أياـ الخاحة األسبػعية أك العصالت
الخسسية أك أثشاء الميل) ،إال أف السذخع الميبي لع يشز عمى حطخ تذغيل األحجاث في أعساؿ إضافية ،كلكغ يفيع مغ الشز عجـ

جػاز تذغيل األحجاث في اإلجازات كتحت أؼ ضخؼ كسا ال يجػز قصع إجازاتيع.
في السقابل فإف السذخع الدعػدؼ نز عمى عجـ جػاز تذغيل األحجاث خالؿ العصل كاإلجازات كذلظ في نز السادة  164التي
نرت عمى (كال يجػز تذغيل األحجاث في أياـ الخاحة األسبػعية أك في أياـ األعياد كالعصالت الخسسية كاإلجازة الدشػية ،)...بل إف

السذخع الدعػدؼ كاف أكثخ حخصا عمى تصبيق ىحا الشز دكف أؼ تأكيل أك تحايل مغ قبل صاحب العسل بأف ختع السادة ب ػ ػػ( كال

تدخؼ عمييع االستثشاءات التي نرت عمييا السادة الدادسة بعج السائة مغ ىحا الشطاـ) كعميو فإف السذخع الدعػدؼ جعل الحطخ

شامال ألياـ الخاحة األسبػعية أك في أياـ األعياد كالعصالت الخسسية كاإلجازة الدشػية ،كىحه األخيخة يتستع بيا الحجث تحت أؼ
ذغل الحجث فييا ،ذلظ أف االستثشاءات الػاردة عمى حق التستع باإلجازة الدشػية السشرػص
ضخؼ بحيث ال يجػز لخب العسل أف ُي ِّ
عمييا في السادة  106مغ نطاـ العسل ال تدخؼ عمى األحجاث.12
في السقابل فإف األصل كفقا ليحه األنطسة القانػنية ىػ حطخ تذغيل األحجاث ليال ،كىػ ما نز عميو السذخع الميبي الحؼ حطخ

تذغيميع ليال كدكف أية استثشاءات ـ ،28كىػ أيزا ما كرد في االتفاقية العخبية في نز السادة  1/15كلكشيا أحالت لمسذخع الػششي
لكل دكلة عخبية استثشاء بعس األعساؿ كلفتخات معيشة مغ ىحا الحطخ ،كىػ ما أخح بو السذخع الدعػدؼ كالحؼ أجاز تذغيل الحجث

فتخة مغ الميل ،13كسا جاء في نز السادة  163مغ نطاـ العسل كالتي نرت عمى (يحطخ تذغيل األحجاث أثشاء فتخة مغ الميل ال

تقل عغ اثشتي عذخة ساعة متتالية إال في الحاالت التي يحجدىا الػزيخ بقخار مشو) ،كالػاقع أف ىحا الشز يعج استثشاء مغ القاعجة

العامة كىي عجـ جػاز تذغيل األحجاث ليال ،كال يكػف تذغيميع في الميل إال في الحاالت التي حجدىا الػزيخ في السادة  35مغ

) (11انطخ بحثشا حقػؽ السخأة في مجاؿ الػضيفة العامة كفقا لقانػف عالقات العسل الميبي ،حقػؽ السخأة في التذخيعات الميبية بيغ الػاقع كالسأمػؿ ،مشذػرات مؤسدة الذيخ الصاىخ الداكؼ "سمدمة الشجكات
كالسؤتسخات ( ،)06الشجكة العمسية السشعقجة بصخابمذ ليبيا يػـ  31يشايخ  ،2018ص.289
) (12حجدت السادة  106مغ نطاـ العسل الدعػدؼ الحاالت التي يجػز فييا تذغيل العساؿ أثشاء اإلجازة كىي (  )1أعساؿ الجخد الدشػؼ ،كإعجاد السيدانية ،كالترفية ،كقفل الحدابات كاالستعجاد لمبيع
بأثساف مخفزة كاالستعجاد لمسػاسع ،بذخط أال يديج عجد األياـ التي يذتغل فييا العساؿ عمى ثالثيغ يػما في الدشة ) 2 .إذا كاف العسل لسشع كقع حادث خصخ ،أك إصالح ما نذأ عشو ،أك تالفي خدارة
محققة لسػاد قابمة لمتمف )3 .إضا كاف التذغيل بقرج مػاجية ضغط عسل غيخ عادؼ )4 .األعياد كالسػاسع كالسشاسبات األخخػ كاألعساؿ السػسسية التي تحجد بقخار مغ الػزيخ)
) (13نرت اتفاقية مشطسة العسل الجكلية بذأف عسل األحجاث ليال في الرشاعة لدشة  1948عمى ( .1في مفيػـ ىحه االتفاقية ،يعشي تعبيخ الميل فتخة مغ اثشتي عذخ ساعة متعاقبة عمى األقل .2 .تذسل
ىحه الفتخة ،في حالة األحجاث الحيغ تقل سشيع عغ الدادسة عذخة ،الفتخة الػاقعة بيغ الداعة العاشخة مداء كالدادسة صباحا .3 .تذسل ىحه الفتخة ،في حالة األحجاث الحيغ بمغػا سغ الدادسة عذخة كلكغ لع
يبمغػا سغ الثامشة عذخة ،فتخة تقخرىا الدمصة السخترة ال تقل عغ سبع ساعات متعاقبة كتقع بيغ الداعة العاشخة مداء كالدابعة صباحا ،كيجػز= =لمدمصة السخترة أف تقخر فتخات تختمف باختالؼ
السشاشق أك مغ أجل صشاعات أك فخكع الرشاعات كالسشذآت ،كلكغ عمييا أف تدتذيخ مشطسات أصحاب العسل كالعساؿ قبل تقخيخ أؼ فتخة تبجأ بعج الداعة الحادية عذخة مداء)
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الالئحة التشفيحية لشطاـ العسل كالتي جاء فييا (في تشفيح أحكاـ (السادة الثالثة كالدتػف بعج السائة) مغ الشطاـ استثشاء مغ حكع ىحه
السادة :يجػز تذغيل األحجاث أثشاء فتخات مغ الميل في الحاالت التالية:
 .1السشذأة التي يقترخ العسل فييا عمى أفخاد األسخة
 .2العسل في السجارس السيشية ،كمخاكد التجريب

 .3العسل في السخابخ ،باستثشاء الفتخة مغ التاسعة مداء كحتى الخابعة صباحاً
 .4حاالت القػة القاىخة ،كالصػارغ.

الخاتسة

مغ خالؿ ىحا البحث الحؼ حاكلشا فيو البحث عغ تشطيع حقػؽ األحجاث فيسا يتعمق بتذغيميع سػاء عمى السدتػػ الػششي أك
الجكلي ،يسكششا أف نؤكج عمى الشتائج التالية:
 .1تػافق في الشطاميغ القانػنييغ الميبي كالدعػدؼ مع ما كرد في االتفاقيات الجكلية عمى تحجيج سغ الحجث بسغ لع يبمغ
سغ  18عاما.

 .2األصل في القانػف الميبي كالدعػدؼ كاالتفاقيات الجكلية ىػ عجـ تذغيل األحجاث ،إال اف الشطاـ الدعػدؼ كاالتفاقيات
الجكلية أجازت تذغيميع – مع اختالؼ في تحجيج الدغ -في األعساؿ الخفيفة أك تمظ التي يعسل فييا أفخاد األسخة.

 .3قرػر كبيخ في الشطاـ القانػني الميبي بدبب عجـ اكتساؿ التذخيع بالخغع مغ صجكر القانػف مشح عذخ سشػات ،مع
تصػر كبيخ في الشطاـ الدعػدؼ.

 .4تػافق كبيخ بيغ الشطاميغ في أحكاميسا مع االتفاقية العخبية كاالتفاقيات الجكلية.
 .5حطخ السذخع الميبي عسل األحجاث ليال ،كسسج بو السذخع الدعػدؼ في حاالت محجدة ججاً.
 .6عسل األحجاث محطػر في الشطاـ الدعػدؼ كالقانػف الميبي بالشدبة لمخجمة السجنية (الػضيفة العامة).
 .7في الشطاـ الميبي يحطخ تذغيل األحجاث مصمقا في غيخ التجريب كالتعميع ،أما الشطاـ الدعػدؼ فيجػز تذغيميع في
غيخ حاالت التجريب كالجراسة بذخط التقيج بالزػابط الشطامية.

 .8رغع التػافق الكبيخ بيغ الشطاميغ القانػنيغ الميبي كالدعػدؼ كاالتفاقيات الجكلية ،نخمز إلى نتيجة مفادىا أف الشطاـ
الدعػدؼ أكثخ تصػ اًر كحساي ًة لألحجاث رغع بعس الشقز خاصة فيسا يتعمق بتأميغ األحجاث صحيا كالعسل الميمي
كالتشاكبي ،أما الشطاـ الميبي فيػ في الػاقع قاصخ ججا.
عميو يسكششا في ختاـ ىحا البحث أف نػصي باآلتي:
 )1إصجار الئحة تذغيل األحجاث في ليبيا.

 )2تعجيل نرػص قانػف عالقات العسل الميبي لتكػف أكثخ تفريال لزساف حساية األحجاث.
 )3تعجيل نطامي العسل الدعػدؼ كالميبي كتزسيشيسا نرػص تتعمق باالتي
أ -التأميغ الرحي لألحجاث

ب -العسل التشاكبي

ت -السعاممة السالية لألحجاث
ث -العسل األسخؼ

ج -الزساف االجتساعي لألحجاث

ح -عقػبات صارمة لسغ يخالفػف ضػابط تذغيل األحجاث
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