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 مقدمــة 
يشهد عالمنا تغيـرا  متحققـة وعمةقـة ثتـ اير التاـوك التجنولـوجى والعولمـة 
االقتصادية واالجتماعةة، تغيرا  تتجاوز القدكا  التـى تتمتـب ثهـا وا ـعو السةا ـا  

 .(1)أجل التحكم فيهامن 

ــنعكس  ــرا ، ومــر   ت ــ اراي ثهــوم المتغي ــا  ت ــر العحق ــا  العمــل أعث وُتعــد عحق
أعثـر  –فـى العقـود القليلـة الما ـةة  –عليها بصدق  ااكها، قتى أصبح عالم العمـل 

 .(2)تعقيداي وال يمكن التنبؤ به

ــوم  ــة هـ بل لمواجهـ ــُ ــل السـ ــى أن أفهـ ــة الـ ــة الديمقرانةـ ــد  ااندمـ ــد اهتـ وقـ
متغيــرا  هــى مشــاكئة نواجــع المجتمــب المدتلةــة فــى اداك  الشــ ن العــا ، وصــةا ة ال

السةا ا  واإل تراتةجةا  االقتصـادية واالجتماعةـة، قتـى وكن ئـان دوكهـم ا تشـاك اي 
بحتــاي، فهــوم المشــاكئة تســمح ثوقــوا الســلاا  العامــة علــى  كا  نواجــع المجتمــب 

ود أفعالهم تجاهها، فهُح عن أنهـا  ـتولد المدتلةة فى القراكا  المزمب اتداذها، وكد
 –لــدى أفــراد المجتمــب ناقــة دفــب ذاتةــة لتنةيــو هــوم القــراكا ، وتجعلهــم تتحملــون 

 جز  من المسؤولةة قال فشلها. –بصوك  أو أخرى 

وُ حقظ أنه قتى قبل موجة العولمة التى اجتاقت العـالم منـو  ـنوا ، فاـن 
والمشــاكئة المجتمةةــة فــى صــةا ة القــوانين  الجثيــر مــن ااندمــة الــى أهمةــة الحــواك

واإل تراتةجةا  التى تحكم عحقا  العمل، فعزز  الحـواك االجتمـاعى الـوى ثـدأ اناجةـاي 
قاصراي علـى العمـال وأصـحاأل ااعمـال، اـم احاةـاي بانهـما  الدولـة اليهمـا فـى الحـواك 

 ــعاي يهــم عاــرا محاتــد، اــم مــا لبــث أن تاــوك الحــواك االجتمــاعى فاتدــو نماــاي مو 
 فهحي عن العمال وأصحاأل ااعمال فئا  أخرى عدتد  من المجتمب.

 
نحو مئو ة مندمة العمل الدولةة »الحقـاج  والتجـدد وااللتـزا  الثحاـى   –( مندمة العمل الدولةة 1)

التقر ر ااول "أ"  –تقر ر المدتر العا   - 2013 نة  – 102الدوك   –مؤتمر العمل الدولى  –
 .6ص – 2013جنةف  –الابعة ااولى  –مكتب العمل الدولى  –

 –مؤتمر العمل الدولى  -»قماية العمل فى عالم عمل  خو فى التحول    ( مندمة العمل الدولةة2)
 .65ص – 2015جنةف  –الابعة ااولى  –التقر ر السادس  – 2015 نة  – 104الدوك  
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والحواك االجتماعى لةس  ايـة فـى ذاتـه، ثـل هـو  لةـة تسـاهم فـى الوصـول 
الى التنمةة المستدامة، وتتحق  ثها العدالة االجتماعةة، ومن ام السـح  االجتمـاعى 

يكـون الحـواك االجتمـاعى مو ـمةاي واال تقراك االجتماعى والسةا ى، وبولك تتعين أال 
ــا   ــل يجــب أن يصــبح أ ــلوأل قة ــزال جمــاعى، ث ــة أو لحــل ن أو لمعالجــة أزمــة معين
ــواك  ــة الحـ ــالم لم  سـ ــى العـ ــاكاي فـ ــر الصـــوك انتشـ ــاي، وأعثـ ــةاي داجمـ ــاكاي مؤ سـ ــواي انـ متدـ

 االجتماعى هى المجلس االقتصادى واالجتماعى.  

يهم ممثلـين عـن فئـا   والمجلس االقتصادى واالجتماعى مجلس ا تشاكى 
ــرا  ومتدصصــين، تستشــيرم الســلاا   ــة فهــحي عــن خب وقااعــا  المجتمــب المدتلة

 العامة فى مشروعا  القوانين والسةا ا  العامة.

ــة  ــرأل العالمةـ ــد الحـ ــة بعـ ــدول ااوكوبةـ ــى الـ ــس فـ ــود المجلـ ــر وجـ ــد انتشـ وقـ
العامــة ، ايمانــاي منهــا بــ ن مشــاكئة نواجــع المجتمــب فــى ك ــم السةا ــا  (1)ااولــى

يساهم قتماي فى تسر ب وتير  اعاد  البنا  واإلصحقا  التى شهدتها هـوم الـدول فـى 
 مرقلة ما بعد الحرأل.

وما لبث أن انتشر وجود المجالس االقتصـادية واالجتماعةـة فـى العدتـد مـن 
البلـدان، ولـم تجـن الـبحد العربةـة بمعـزل عـن هـوا االتجـام، فقـا  العدتـد منهـا ثتجـو ن 

 ا.مجالس فيه

والمجلس االقتصـادى واالجتمـاعى ثترئيبتـه التـى تهـم ممثلـين عـن نواجـع 
المجتمـــب المدتلةـــة مـــب خبـــرا  ومتدصصـــين ُيعـــزز التعـــاون والحـــواك ثـــين مدتلـــع 
قااعـــا  المجتمـــب، و جعـــل ئـــل فئـــة مـــنهم تتســـامى عـــن مصـــالحها الشدصـــةة أو 

 
( ترى بعض الجتاأل أن ثدايا  فجر  المجلس تعود الـى القـرن السـادس عشـر قينمـا أنشـ  الملـك 1)

ُأنشـئت فـى فرنسـا لجنـة ا تشـاك ة  1848ك ، وفـى  ـنة هنرى الرابـب ملـك فرنسـا مجلسـاي للتجـا
عهـواي نصـةهم  500للعمل مهمتها تحهير السةا ا  االجتماعةة للحكومة، وئانت تت لع من 

مــن العمــال، والنصــع ا خــر مــن أصــحاأل ااعمــال. د. لةكــل الراعــى »المجلــس االقتصــادى 
                                                           .2ص -واالجتماعى  

www.is4.uledu.lb˃pdf 
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الدولــة وأفــراد القااعةــة وُتعلــى المصــلحة العامــة، وهــو صــوك  مثالةــة للتعــاون ثــين 
المجتمب اذ يسمح لألخير ن بالمشاكئة فـى و ـب السةا ـة االقتصـادية واالجتماعةـة 
للدولــة، ودكا ــة المتغيــرا  الواقعــة فــى المجتمــب فــى مجــاال  اختصــاص المجلــس، 
واقتــرام مــا ترونــه  ــروك اي مــن تعــدتح ، وُ الــب الســلاا  العامــة علــى  كا  تمثــل 

ى، و بصــــرها ثنتــــاجا وكدود اافعــــال المحتملــــة مدتلــــع جوانــــب الهةكــــل االجتمــــاع
 لقراكاتها، والتنول فى تجو ن المجلس يمنحه اقحي ومصداقةة لدى مدتلع اانراا.

وال توجد المجلس االقتصادى واالجتمـاعى علـى المسـتوى الـداخلى فحسـب، 
ثل له وجود ملموس على المستو ين الدولى واإلقلةمى، فعلى المستوى الـدولى ُتوجـد 

مجلــس االقتصـــادى واالجتمـــاعى لألمـــم المتحـــد  ئ قـــد أجهزتهـــا الرجةســـةة، وعلـــى ال
 المستوى اإلقلةمى ُأنشى  المجلس االقتصادى واالجتماعى لجامعة الدول العربةة.

وفى مصر، ومب التغيرا  التى شهدتها فى السنوا  القليلـة الما ـةة، ومـب 
قـــود وتحتـــاح الـــى قلـــول المشـــكح  التـــى يشـــهدها مجـــال العمـــل والمتراعمـــة منـــو ع

جوك ة، أصبح الحواك االجتماعى  روك  ال ثدتل عنها لمواجهة هـوم المشـكح ، وال 
نقصد ثولك قواكاي اناجةاي أو احاةاي، ثل قواكاي مو عاي يشمل نواجع المجتمـب المدتلةـة، 
لوا نرى أن الصةغة المنا ـبة لمصـر هـى انشـا  مجلـس اقتصـادى واجتمـاعى وبيئـى 

عن فئا  المجتمب المدتلةـة مـب خبـرا  ومتدصصـين، تؤخـو كأتهـم فـى  يهم ممثلين
 الحسبان عند و ب السةا ا  وتسترشد السلاا  بآكاجه عند اتداذ القراكا .

ــاكأل  ــة التجـ ــد دكا ـ ــل تؤ ـــس بعـ ــراد، ثـ ــن فـ ــ تى مـ ــرم ال يـ والمجلـــس الُمقتـ
 العالمةة واإلقلةمةة فى هوا الش ن لنصل الى الصةغة المح مة لدروفنا.

د كأتنــا أن نمهــد لهــوم الدكا ــة بالحــدتث بليجــاز عــن الحــواك االجتمــاعى وقــ 
باعتباك المجلس أقـد أهـم  لةاتـه، اـم نتنـاول بعـض نمـاذح المجلـس علـى المسـتوى 
الــدولى واإلقلةمــى والــداخلى، وندتــتم دكا ــتنا بالحــدتث عــن تجــو ن مجلــس اقتصــادى 

 واجتماعى وبيئى مصرى.

صــلين يســبقهما مبحــث تمهيــدى علــى النحــو  الــى ف   –ثــولك    –وتنقســم دكا ــتنا  



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
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 التالى: 

 .: الحواك االجتماعىمبحث متهيدى
 : المجلس االقتصادى واالجتماعى على المستو ين الدولى واإلقلةمى.الفصل األول
 : المجلس االقتصادى واالجتماعى على المستوى الداخلى.الفصل الثانى

 وهللا الموفق والمستعان 
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 مبحث متهيدى 
 جتماعى احلوار ال 

 :متهيد وتقسيم

عرفت مندمة العمل الدولةـة الحـواك االجتمـاعى ب نـه »أى شـكل مـن أشـكال  
التةـاو  أو التشــاوك أو تبـادل المعلومــا  ثـين ممثلــى الحكومـا  والعمــال وأصــحاأل 

ــوى يصــع مشــاكئة  فمصــالح(، 1ااعمــال ) الحــواك االجتمــاعى هــو »المصــالح ال
صــنب القــراك بشــ ن مســاجل العمالــة ومكــان العمــال وأصــحاأل العمــل والحكومــا  فــى 

ــين  ،العمــل ــادل المعلومــا   ةمــا ث ــوال المةاو ــة والتشــاوك وتب ــة أن وهــو يشــمل ئاف
ممثلــــى هــــوم المجموعــــا  بشــــ ن المصــــالح المشــــترئة فــــى السةا ــــة االقتصــــادية 

 (.2واالجتماعةة و ةا ة العمل )

صــحاأل ااعمــال وقــد تتدــو الحــواك االجتمــاعى شــكحي اناجةــاي  ةهــم العمــال وأ 
فحسب، وقد تنهم اليهمـا الحكومـة  ةصـبح قـواكاي احاةـاي، وقـد تتسـب ناـاق اانـراا 
المشــاكئة فــى الحــواك االجتمــاعى  ةهــم أنرافــاي أخــرى ئشدصــةا  عامــة ومندمــا  

 المجتمب المدنى، ومن ام تتعدى نااق الثحاةة و صبح قواكاي مو عاي.

ــر    ــود  وال يقتصـ ــى  وجـ ــاعى علـ ــواك االجتمـ ــدان  الحـ ــى البلـ ــداخلى فـ ــتوى الـ المسـ
المدتلةة، ثل أن له وجوداي جلةاي فى مجال عحقا  العمل  وا  علـى المسـتوى الـدولى أو  

، فقــد اهــتم بــه ئــل مــن مندمــة العمــل الدولةــة، ومندمــة العمــل  علــى المســتوى اإلقلةمــى 
 العربةة ومنحتام دوكاي باكزاي فى تندةم عحقا  العمل بجوانبها المدتلةة. 

 
 المكتب اإلقلةمى للدول العربةة.  -الثحاةة والحواك االجتماعى  »( مندمة العمل الدولةة 1)

www.ilo.org/beriut/areasofwork/tripartism-and-social–dialogue/ lang–

ar/index. ht. 
 ــنة  – 102الــدوك   –ؤتمر العمــل الــدولى مــ  -»الحــواك االجتمــاعى   (مندمــة العمــل الدولةــة2)

 .5ص – 2013جنةف  -الابعة ااولى  –مكتب العمل الدولى  –التقر ر السادس  – 2013
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/ documents/ 

meeting. 



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

360 

ول فـــى هـــوا المبحـــث علـــى التـــوالى مندمـــة العمـــل الدولةـــة والحـــواك و ـــنتا
ــأل (، ومندمـــة العمـــل العربةـــة والحـــواك االجتمـــاعى )املطلـــأل األولاالجتمـــاعى ) املطلـ

 (.املطلأل الثالث(، وأخيراي الحواك االجتماعى على المستوى الداخلى )الثانى

 املطلأل األول 
 واحلوار الجتماعى   يةمنظمة العمل الدول 

مةهو  الحواك االجتماعى يدهر علـى السـاقة الدولةـة مـب نشـ   مندمـة  ثدأ 
والـوى ُيعـد  ،ثحاةـةمبـدأ ال، اذ اعتمـد  فـى تجو نهـا علـى 1919العمل الدولةة  نة 

أقـد اا ـس الرجةســةة التـى يقـو  عليهــا لةكـل المندمـة، فتهــم ممثلـين عـن العمــال 
 (.  1)تير العمل الدولةةوأصحاأل ااعمال والحكوما  يشاكئون معاي فى و ب معا

تجو نهـا ولم يقتصر اهتما  مندمـة العمـل الدولةـة بـالحواك االجتمـاعى علـى  
 والصـكو  الصـادك  عنهـان معدـم ااعمـال اثـل  الوى يكـرس الحـواك الثحاـى وُ عـززم،

تؤئـد علــى أهمةــة الحــواك االجتمــاعى، ودوكم فــى دعــم وتر ــةا العدالــة االجتماعةــة، 
 متوازنة ومن ام دفب التنمةة واال تقراك السةا ى واالجتماعى.وكقامة عحقا  عمل 

وقد صدك عن مندمة العمل الدولةة العدتد مـن االتةاقةـا  والتوصـةا  التـى  
تؤئد علـى أهمةـة الحـواك االجتمـاعى و ـروك  التشـاوك مـب ممثلـى العمـال وأصـحاأل 

ــم  ــة كقـ ــك االتةاقةـ ــن ذلـ ــال، مـ ــنة  "150"ااعمـ ــ ن  1978لسـ ــلاداك  ال"بشـ (، 2)"عمـ

 
لـة مـن الـدول ااعهـا ، ( تت لع المؤتمر العا  لمندمة العمل الدولةة مـن أكبعـة ممثلـين لجـل دو 1)

يكون اانان منهم مندوبين قكوميين، وأقد المنـدوبين ا خـر ن ممـثحي اصـحاأل العمـل، والثـانى 
مــن د ــتوك المندمــة(، فهــحي عــن اشــترا  ئــل مــن  3/2ممــثحي للعمــال فــى الدولــة العهــو )  

لـدولى فـى ممثلى العمال وأصحاأل ااعمال والحكوما  ااعها  فى مجلس اداك  مكتب العمل ا
دكح فـى جــدول أعمـال مـؤتمر العمــل الـدولى )   مـن د ــتوك  10/2اختةـاك المو ـوعا  التــى تـُ

 المندمة(.
تتدو ئل دولـة عهـو تصـدق علـى  -1( نصت الماد  الدامسة من االتةاقةة الموئوك  على أن »2)

ــل، فــى انــاك ندــا  اداك  العمــل،  قةــا  هــوم االتةاقةــة ترتيبــا  منا ــبة للدــروا الوننةــة لتجة
مشاوكا  وتعاون ومةاو ـا  ثـين السـلاا  العامـة والمندمـا  ااعثـر تمثـيحي اصـحاأل العمـل 

                  والعمال، أو ممثلى أصحاأل العمل والعمال عند االقتها . 
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(، واالتةاقةـة 1)"اداك  العمـل"بشـ ن  1978لسـنة  "158"والتوصةة المرفقـة ثهـا كقـم 
ــم  ــنة  "151"كقـ ــد شـــرو   1989لسـ ــةم وكجـــرا ا  تحدتـ ــة قـــ  التندـ بشـــ ن قمايـ

 (.2اال تددا  فى الددمة العامة)

ــم تهــمنت و   ــة كق بشــ ن »تشــجةب المةاو ــة  1981لســنة  "154"االتةاقة
 (.3ر تستهدا تشجةب المةاو ة الجماعةة الحر  والاوعةة)الجماعةة ، عد  تداثي

بشـ ن » ةا ـة العمالـة  والتـى  1964لسـنة  "122"وذهبت االتةاقةة كقم  
تتهمن بعض المقترقا  بش ن  ةا ة العمالة الى أنه »فـى تابيـ  هـوم االتةاقةـة، 

ثلـى يستشاك ممثلو ااشداص الوتن تت ارون من التداثير المتدو  وبصةة خاصة مم
ــرتهم ووجهــا   ،أصــحاأل العمــل والعمــال ــة، ثهــدا و ــب خب بشــ ن  ةا ــا  العمال

ندرهم ئاملة فى الحسبان، و مان تعاونهم الجامل فى صـةا ة مثـل هـوم السةا ـا  

 
تتدو هوم الترتيبا  على ئل من المستوى الـوننى واإلقلةمـى والمحلـى وعلـى مسـتوى مدتلـع  -2 

 قتصادى، بالقدك الوى تتح    ةه ذلك مب القوانين واللواجح الوننةة .قااعا  النشا  اال
 جامعة منةسوتا. –مكتبة ققوق اإلنسان  -»اتةاقةا  مندمة العمل الدولةة   

www1.umn.edu/humants/Arabic/ilo.html 

تنبغــى لألجهــز  المدتصــة فــى ندــا  اداك   -1( تقــرك المــاد  الدامســة مــن هــوم التوصــةة أن »1)
لعمــل، بالتشــاوك مــب مندمــا  أصــحاأل العمــل ومندمــا  العمــال، وبار قــة وشــرو  تحــددها ا

القـــوانين أو اللـــواجح أو المماك ـــا  الوننةـــة، أن تشـــاك  ثنشـــا  فـــى اعـــداد وو ـــب واعتمـــاد 
 وتابي  ومراجعة معاتير العمل، بما فى ذلك القوانين واللواجح المتصلة ثها.

ماتها لمندما  أصحاأل العمل ومندمـا  العمـال، بمـا تتةـ  و نبغى لهوم ااجهز  توفير خد -2 
مب القوانين أو اللواجح أو المماك ـا  الوننةـة، بةةـة تشـجةب تندـةم أقكـا  وشـرو  اال ـتددا  

 عن نر   المةاو ة الجماعةة .
 مرجب  اث .  -»اتةاقةا  مندمة العمل الدولةة   
دـو عنـد االقتهـا  شـرو  تتنا ـب مـب الدـروا ( تقرك الماد  السابعة من هوم االتةاقةـة أن »تت2)

الوننةـة لتشــجةب وتعز ـز التاــو ر واال ـتددا  الجــاملين  لةـة التةــاو  بشـ ن شــرو  و ــروا 
اال تددا  ثين السلاا  العامة المعنةة ومندما  المستددمين العموميين أو أى أ اليب أخرى 

م اامـوك ، ئمـا قـرك  المـاد  تسمح لممثلى المستددمين العمـوميين بالمشـاكئة فـى تحدتـد هـو
الثامنة »تجرى تسو ة المنازعا  الناشئة عن تحدتد شـرو  و ـروا اال ـتددا ، وبمـا تتنا ـب 
مــب الدــروا الوننةــة، عــن نر ــ  التةــاو  ثــين اانــراا، أو عــن نر ــ   لةــة مســتقلة  يــر 

 ةة .متحيز ، مثل الو انة والتوفي  والتحكةم، تقا  بار قة تجةل اقة اانراا المعن
 مرجب  اث . –وما بعدها، اتةاقةا  مندمة العمل الدولةة  2(   3)



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
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 (.1وت تيدهم لها )

وعزز  مندمـة العمـل الدولةـة الحـواك االجتمـاعى فـى مجـال تابيـ  معـاتير  
ــة،  ــل الدولةـ ــة كـقــ فالعمـ ــد  االتةاقةـ ــنة  "144"م عمـ ــاوكا   1976لسـ ــ ن »المشـ بشـ

الثحاةة لتعز ز تابي  معـاتير العمـل الدولةـة  الـى اقامـة  لةـة احاةـة لتعز ـز تابيـ  
 (.2)ثولكمعاتير العمل الدولةة، ومن ام اعتمد  بعض المقترقا  المتعلقة 

وكذا ئانــــت االتةاقةــــا  الســــابقة قــــد تناولــــت صــــراقة الحــــواك االجتمــــاعى 
مـن ااقكـا  التـى تعـززم وتجر ـه، فـلن بعـض االتةاقةـا  قـد اهتمـت  وتهمنت العدتد

ثدعم وتقو ة فاعلةـة أنـراا الحـواك االجتمـاعى، ممـا يسـمح ثتهيئـة البيئـة المحجمـة 
 إلقامة قواك اجتماعى  لةم وفعال.

بش ن »تـوفير الحمايـة  1971  لسنة 135ومن أمثلة ذلك االتةاقةة كقم »  
ــى العمــال ــه  والتســهيح  لممثل ــة مــا ثدأت ــى المؤ ســا   اذ تســتجمل هــوم االتةاقة ف

بشــ ن »قــ  التندــةم والمةاو ــة الجماعةــة  مــن  1949لســنة  "98"االتةاقةــة كقــم 
ز ـة المعاديـة للنقابـا   ةمـا تتعلـ  با ـتددامهم، يقماية العمـال مـن اإلجـرا ا  التمي
 الحمايـة المتهـمنة تـوفيرثـبعض ااقكـا   "135"ومن اـم فقـد جـا   االتةاقةـة كقـم 

 
 مرجب  اث . –اتةاقةا  مندمة العمل الدولةة  –من االتةاقةة  3(   1)
تتعهد ئـل دولـة عهـو فـى مندمـة العمـل  -1( نصت الماد  الثانةة من هوم االتةاقةة على أن »2)

ا ا  تهـمن اجـرا  مشـاوكا  فعالـة ثـين ممثلـى الدولةة تصـدق علـى هـوم االتةاقةـة ثتنةيـو اجـر 
الحكومــا  وممثلــى أصــحاأل العمــل وممثلــى العمــال بشــ ن المســاجل المتعلقــة ب نشــاة مندمــة 

 العمل الدولةة...
" من هـوم المـاد  فـى ئـل ثلـد 1تحدد نبةعة وشكل اإلجرا ا  المنصوص عليها فى الةقر  " -2 

فــى قــال وجــود مثــل هــوم  –ندمــا  الممثلــة وفــ  المماك ــة الوننةــة، بعــد التشــاوك مــب الم
 وقيثما لم تو ب بعد مثل هوم اإلجرا ا  . -المندما  

وقرصـــت المـــاد  الثالثـــة مـــن ذا  االتةاقةـــة علـــى الت عيـــد علـــى أن تقـــو  المندمـــا  الممثلـــة  
باختةـاك قـر لممثلـى أصـحاأل العمـل   وممثلـى  –فـى قـال وجودهـا  –اصحاأل العمل وللعمال 

ةيــو اإلجــرا ا  المنصــوص عليهــا فــى هــوم االتةاقةــة، وأن ُيمثــل أصــحاأل العمــل العمــال فــى تن
والعمال على قد  المساوا  فى أى هيئا  تجرى من خحلها المشاوكا ، وبينت الماد  الدامسـة 

 اجرا  المشاوكا  الثحاةة بش نها. –وفقا اقكا  هوم االتةاقةة  –المجاال  التى تتعين 
 مرجب  اث . -ل الدولةة  »اتةاقةا  مندمة العم 
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 (.1والتسهيح  لممثلى العمال فى المؤ سا )

وصــدك عــن مندمــة العمــل الدولةــة العدتــد مــن االتةاقةــا  التــى تجــرس دوك  
اداكا  العمل فى تحةيز ودفب الحواك االجتماعى، وكقامة قواك اجتماعى فعال، فهـحي 

ومثمـر  عن دوكها فى خل  ثيئة محجمة وصحةة ومحةز  إلقامة قواك اجتماعى فعال
 "81"وبنا   ـوا  أعـان علـى المسـتوى الثنـاجى أو الثحاـى، ومـن ذلـك االتةاقةـة كقـم 

والتى اهتمت ثو ـب أقكـا  تةتـةش العمـل فـى  ،بش ن »تةتةش العمل  1947لسنة 
بشــ ن »تةتــةش العمــل فــى  1969لســنة  "129"الصــناعة والتجــاك ، واالتةاقةــة كقــم 

اتير الدولةـة التـى تحكـم تةتـةش العمـل الزكاعة  والتـى عمـد  الـى و ـب بعـض المعـ 
 فى الزكاعة.

بشــ ن »اإلنــاك الترو جــى  2006لســنة  "187"وقــد اهتمــت االتةاقةــة كقــم  
ــالتعز ز  ــين وبــ ــحة المهنيتــ ــحمة والصــ ــز الســ ــين  ثتعز ــ ــحة المهنيتــ للســــحمة والصــ

ــى أن  ــين، وأعــد  عل ــة للســحمة والصــحة المهنيت تقــو  ئــل »المتواصــل لثقافــة وقاجة
و، عنـد صـةا ة  ةا ـتها الوننةـة،....، وبالتشـاوك مـب المندمـا  ااعثـر دولة عه

تهـــب ئـــل دولـــة عهـــو ندامـــاي وننةـــاي »(، وأن 2) تمثـــيحي اصـــحاأل العمـــل وللعمـــال
للسحمة والصحة المهنيتين تحةده وتاوكم تدك جةاي وتستعر ـه دوك ـا بالتشـاوك مـب 

 "188"االتةاقةـة كقـم  أعـد و  (،3) المندما  ااعثـر تمثـيحي اصـحاأل العمـل والعمـال
علـى أن تجـرى  مـن جانبهـابش ن »العمـل فـى قاـال صـيد اا ـما  ،  2007لسنة 

ين يـ السلاة المدتصة مشاوكا  مب المندما  الممثلة اصحاأل العمل وللعمـال المعن
ــم تدــرح مندمــة  ،(4وذلــك قــال تندــةم العمــل فــى قاــال صــيد اا ــما  التجــاكى) ول

ــنها ــة عــن ال ــم  العمــل الدولة ــة كق ــى االتةاقة بشــ ن  2011لســنة  "189"الســاث  ف

 
»اتةاقةـا  مندمـة العمـل  -  135مـن االتةاقةـة كقـم » 5الى  1( كاجب على ااخص المواد من 1)

 مرجب  اث . -الدولةة  
 من االتةاقةة.  3/3(  2)
 من االتةاقةة.  4/1(  3)
 ث .مرجب  ا -»اتةاقةا  مندمة العمل الدولةة  . 5،  4،  3،  2/3( على  بيل المثال  4)



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
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»العمل الحج  للعمال المنزليين  والتى أعد  فى أعثر من مو ـب فيهـا علـى وجـوأل 
المندما  الممثلة للعمال المنـزليين والمندمـا  الممثلـة اصـحاأل عمـل  ثينالتشاوك 

 (.1العمال المنزليين)

ــة ذا  وقــد  ــلك العدتــد مــن التوصــةا  الصــادك  عــن من  دمــة العمــل الدولة
بشـ ن »تعز ـز  2002لسـنة  "193"كقـم  توصةةالمسلك، فعلى  بيل المثال نصت ال

التعاونةا   علـى أن »تنبغـى للحكومـا  أن تستشـير المندمـا  التعاونةـة ومندمـا  
ــةا ة التشـــر عا  والسةا ـــا  يـــ أصـــحاأل العمـــل ومندمـــا  العمـــال المعن ين عنـــد صـ

 (.2نةا  ومراجعتها )واللواجح المابقة على التعاو 

بشـ ن »تنمةـة المـواكد البشـر ة:  2004لسـنة  "195"التوصةة كقـم وقرك   
 ـاس الحـواك االجتمـاعى، أن أالتعلةم والتدك ب والتعلم المتواصل  أن »تنبغى، علـى 

تهـب الــدول ااعهـا  وتابــ  وتســتعر   ةا ـا  وننةــة لتحقيـ  التنمةــة والتعلــةم 
لمواكد البشر ة، تجون متسقة مـب السةا ـا  االقتصـادية والتدك ب والتعلم المتواصل ل

(، وأنــه »تنبغــى للــدول ااعهــا  أن: )أ( تحــدد بمشــاكئة 3والمالةــة واالجتماعةــة )
وتهـــب انـــاكاي اكشـــاديا  ، ـــتراتةجةة وننةـــة للتعلـــةم والتـــدك باالشـــرئا  االجتمـــاعيين 

ــى والقـاــ  ــى والمحلـ ــوننى واإلقلةمـ ــتوى الـ ــى المسـ ــدك ب علـ ــا  التـ ــى لسةا ـ اعى وعلـ
ــاعى والمةاو ـــة الجماعةـــة بشـــ ن  ــتوى المنشـــ  ... )و( تعـــزز الحـــواك االجتمـ مسـ
التدك ب على المستوى الدولى والوننى واإلقلةمـى والمحلـى والقاـاعى وعلـى مسـتوى 
المنش  ، ثوصع ذلك مبدأ أ ا ةاي لتاو ر الـندم ومح مـة البـراما وجودتهـا وفعالةـة 

ا  االجتماعيين لتمكينهم من المشـاكئة فـى الحـواك تجلةتها... ) ( توفر الدعم للشرئ
 (.  4االجتماعى بش ن التدك ب )

 
بشـ ن »العمـل الحجـ  للعمـال  2011  لسنة 201( وهو نةس النها الوى اتبعته التوصةة كقم »1)

 .2012ثيرو   –الابعة ااولى  –مؤتمر العمل الدولى  -المنزليين  
 مرجب  اث .  -»اتةاقةا  مندمة العمل الدولةة   - 10/2(  2)
 اث .مرجب   -»اتةاقةا  مندمة العمل الدولةة   - 1(   3)
 /أ، و،  .5(   4)
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بشـ ن »عحقـة اال ـتددا   مـن  2006لسنة  "198"قرك  التوصةة كقم و   
ــوانين والمماك ــا   ــاي للق ــوها وفق ــة وتنةي ــه تنبغــى صــةا ة السةا ــة الوننة جانبهــا أن

 (.1صحاأل العمل وللعمال)الوننةة، بالتشاوك مب أعثر المندما  تمثيحي ا
 

وليتها ؤ   منها أن »تنبغى للدول ااعها  أن )أ( تقر بمسـ 8وقرك  ذا  التوصةة فى الماد  »
عن التعلةم والتدك ب الساث  على االلتحاق بالعمل وتحسن بالتعاون مب الشرئا  االجتمـاعيين 

 فرص قصول الجمةب عليهما... .
عهــا  أن: )أ( تشــجب بمشــاكئة الشــرئا  االجتمــاعيين  علــى أن »تنبغــى للــدول اا   " 9" ونصــت المــاد   

اجــرا  تحدتــد متواصــل لحتجاهــا  فــى الجةــا ا  التــى يحتاجهــا اافــراد والمنشــآ  واالقتصــاد والمجتمــب  
 ثرمته،  

 )أل( تعترا ثدوك الشرئا  االجتماعيين والمنشآ  والعمال فى التدك ب، 
ماعيون فـى ميـدان التـدك ب فـى انـاك الحـواك )ح( تدعم المبادكا  التى يقو  ثها الشرئا  االجت

الثناجى، بما فى ذلك المةاو ة الجماعةة؛... ) ( تشجب و ب  ةا ا  وتـوفير فـرص تـدك ب 
 عادلة لجمةب مستددمى القاال العا  وتعترا ثدوك الشرئا  االجتماعيين فى هوا القاال .

.... )أل( دوك  ا تلـــى:ونصـــت المـــاد  العاشـــر  علـــى أن »تنبغـــى للـــدول ااعهـــا  أن تقـــر بمـــ 
الشــــرئا  االجتمــــاعيين فــــى دعــــم اإلدمــــاح المهنــــى للعــــانلين عــــن العمــــل وااشــــداص ذوى 

التـداثير . وقـرك   تنمةة المواكد البشر ة و يرها مـناالقتةاجا  الداصة، عن نر    ةا ا  
 تنبغى بالتشـاوك مـب الشـرئا  االجتمـاعيين، وبا ـتددا  انـاك مـؤهح  -1  أنه »11الماد  »

وننى، اعتماد تداثير لتشجةب و ب وتنةيو وتمو ل  لةة شةافة لتقيةم المهـاكا  واالعتـراا ثهـا 
 .وكصداك الشهادا .... 

 مرجب  اث . -»اتةاقةا  مندمة العمل الدولةة   - 3(  1)
  من ذا  التوصةة الى أنـه »تنبغـى للـدول ااعهـا ، ئجـز  مـن السةا ـة 18وذهبت الماد  » 

جب دوك المةاو ـــة الجماعةـــة والحـــواك االجتمـــاعى ئلقـــدى الو ـــاجل إليجـــاد الوننةـــة، أن تشـــ 
" 20الحلول للمساجل المتصلة ثنااق عحقة اال تددا  على الصعيد الوننى ، ونصـت المـاد  "

علـى أن »تنبغــى للمندمـا  ااعثــر تمثـيحي اصــحاأل العمـل وللعمــال أن تجـون ممثلــة علـى قــد  
فــى  ــوق العمــل وتندــةم العمــل، باإل ــافة الــى ذلــك تنبغــى  المســاوا  فــى  لةــة كصــد التاــوكا 

ا تشاك  هوم المندما  فى اناك هـوم ا لةـة ئلمـا دعـت الهـروك  الـى ذلـك، وقيثمـا ئـان ذلـك 
                    ممكنا ومةيداي، على أ اس تقاك ر الدبرا  أو الدكا ا  التقنةة .

للدول ااعها  أن تعزز، بالتعاون مب الشرئا   " من ذا  التوصةة أنه »تنبغى13وقرك  الماد  " 
االجتماعيين، تنول تقديم التدك ب بةةة ا تةةا  مدتلع اقتةاجا  اافراد والمنشـآ .... ، ئمـا 

" الــى أن »تنبغــى للــدول ااعهــا  أن: )أل( تحــدد أدواك الحكومــة والشــرئا  14ذهبــت المــاد  "
" علــى أن 15ب وتنوعــه ، ونصــت المــاد  "االجتمــاعيين فــى تعز ــز تو ــةب ناــاق تقــديم التــدك 

»تنبغــــى للــــدول ااعهـــــا  أن.... )ح( تحــــدد بالتشــــاوك مـــــب الشــــرئا  االجتمـــــاعيين أدواك 
ومسؤولةا  اداكا  اال تددا  ومقدمى التدك ب و يرهم مـن مقـدمى الدـدما  ذا  الصـلة... ، 

جتمــاعيين...، أن " أن »تنبغــى للــدول ااعهــا ، بالتشــاوك مــب الشــرئا  اال19وقــرك  المــاد  "
 تدعم وتسهل اجرا  البحوث بش ن تنمةة المواكد البشر ة وتدك بها... .



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بشـ ن »فيـروس نقـص المناعـة  2010لسـنة  "200"التوصةة كقـم  ذهبتو  
تنبغـــى للســـلاا  المدتصـــة أن تهـــب الـــى أنـــه  (1البشـــر ة واإلتـــدز وعـــالم العمـــل )

السةا ــا  والبــراما الوننةــة بالتشــاوك مــب أعثــر المندمــا  تمثــيحي اصــحاأل العمــل 
لة لألشداص المصاثين بةيروس نقـص المناعـة وللعمال، فهحي عن المندما  الممث

   .(2البشر ة، مب مراعا   كا  القااعا  المعنةة وال ةما القاال الصحى)

ــم   ــةة كقـ ــرك  التوصـ ــنة  "202"وقـ ــة  2012لسـ ــةا  الوننةـ ــ ن »ااك ـ بشـ
ولةة اإلجمالةـة وااولةـة للدولــة فـى انةــاذ ؤ عترافـاي بالمســ »اللحمايـة االجتماعةـة  أنــه 

 تنبغى للدول ااعها  أن تاب  المبادئ التالةة:..... هوم التوصةة،

)ا( االقتــرا  الجامــل للمةاو ــة الجماعةــة والحر ــة النقاثةــة لصــالح جمةــب  
 العمال؛  

 
 . 2011ثيرو   -الابعة ااولى  –( مكتب العمل الدولى 1)
وأنــه تنبغــى أن تندــر الحكومــا ، بالتشــاوك مــب المندمــا  ااعثــر تمثــيحي اصــحاأل العمــل ، 6(  2)

 1958" لسـنة 111كقـم " تةاقةةاللحماية التى توفرها اوالعمال، فى توفير قماية تتساوى مب ا
منــب التمييــز القــاجم علــى أ ــاس اإلصــابة أو شــبهة لالتمييــز فــى اال ــتددا  والمهنــة،  بشــ ن

(، ئما تنبغى على الدول ااعها  أن تهمن 9ماد  ) اإلصابة بةيروس نقص المناعة البشر ة
حةة فى مكان العمل، محدد  بالتشاوك مـب أن  ةا اتها وبرامجها الوننةة بش ن التدخح  الص

(، ئمـا قـرك  أنـه 17مـاد  ) أصحاأل العمل والعمال وممثليهم ومرتباة بددما  الصحة العامـة
تنبغى للسةا ا  والبراما الوننةة بش ن فيـروس نقـص المناعـة البشـر ة واإلتـدز وعـالم العمـل 

 تحقي  ما تلى:
   اصحاأل العمل وللعمال واانراا المعنةة ااخرى اإلنةاذ بالتشاوك مب أعثر المندما  تمثيح -

 (./أ37  )
تشــجةب الحــواك االجتمــاعى، بمــا فــى ذلــك التشــاوك والمةاو ــة و ــاجر أشــكال التعــاون ثــين  -

الســلاا  الحكومةــة وأصــحاأل العمــل والعمــال فــى القاــاعين العــا  والدــاص وممثلــيهم، مــب 
ن فــى مجــال فيــروس نقــص المناعــة مراعــا   كا  مــو ةى الصــحة المهنةــة واالختصاصــيي

ــاثين ، بمـــا فيهـــا المندمـــا  الممى البشـــر ة واإلتـــدز واانـــراا ااخـــر  ثلـــة لألشـــداص المصـ
ــة  بةيــروس نقــص المناعــة البشــر ة والمندمــا  الدولةــة ومندمــا  المجتمــب المــدنى المعنة

(، و نبغـــى للمندمـــا  ااعثـــر تمثـــيح اصـــحاأل العمـــل /و37  ) و لةـــا  التنســـي  القار ـــة
وللعمال أن تجون ممثلة على قد  المسـاوا  فـى  لةـة كصـد التاـوكا   ةمـا تتعلـ  بالسةا ـة 
الوننةــة، باإل ــافة الــى ذلــك، تنبغــى ا تشــاك  هــوم المندمــا  فــى انــاك ا لةــة ئلمــا دعــت 

 (.52  ) الهروك  الى ذلك



 نحو مجلس اقتصادى واجتماعى وبيئى مصرى 
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)ص( المشــاكئة الثحاةــة مــب المندمــا  الممثلــة اصــحاأل العمــل وللعمــال؛  
باإل ـــــافة الـــــى التشـــــاوك مـــــب مندمـــــا  أخـــــرى ذا  صـــــلة وممثلـــــة لألشـــــداص 

عند تحدتد الهمانا  اا ا ةة مـن الهـمان االجتمـاعى، تنبغـى »(، وأنه 1يين)نعالم
 ما تلى:ى للدول ااعها  أن تندر على النحو الواجب ف

تنبغى  مان المشاكئة الثحاةة مـب المندمـا  الممثلـة اصـحاأل العمـل )د( 
وللعمال، والتشـاوك مـب مندمـا  أخـرى ذا  صـلة وممثلـة لألشـداص المعنيـين، فـى 

و نبغـى للـدول ااعهـا  »(، 2) لةة اك ا  مستو ا  هـوم الهـمانا  وا تعرا ـهاعم
ــو  ــى اأن تهــب وتنة ــة لمــد ناــاق الهــمان االجتمــاعى، ا ــتناداي ال  ــتراتةجةا  وننة

ــاكئة  ــال والمشـــــ ــاعى الةعـــــ ــواك االجتمـــــ ــحل الحـــــ ــن خـــــ ــة مـــــ ــاوكا  الوننةـــــ المشـــــ
 (.3) االجتماعةة....

شـ ن »تـداثير تجميلةـة مـن أجـل ب 2014لسـنة  "203"التوصةة كقم  أعد و  
(، والتـى تهـمنت بعـض المقترقـا  للتصـدى 4القها  الةعلـى علـى العمـل الجبـرى )

، علــى أن يكــون 1930  لســنة 29للثغــرا  فــى تنةيــو اتةاقةــة العمــل الجبــرى كقــم »
ذلــك بالتشــاوك مــب مندمــا  أصــحاأل العمــل ومندمــا  العمــال والمجموعــا  المعنةــة 

 ى للدول ااعها  أن تتدو تداثير وقاجةة تشمل:  تنبغ»(، وأنه 5ااخرى)

 قترا  المبادئ والحقوق اا ا ةة فى العمل وتعز زها وتحقةقها.  ا)أ(  

)أل( تعز ز الحر ة النقاثةة والمةاو ة الجماعةـة لتمكـين العمـال المعر ـين  

 
 .2012لسنة  202/ا، ص من التوصةة كقم 3(  1)

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed-norm/---normes/documents/ 
 /د.8(  2)
(3  )13/1. 
(4 )www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/....ed_norm/.....relconf/ 

documents/meeting.                                                                                     
(5  )1. 



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
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 (.1) للدار من االنهما  الى مندما  العمال

بشـ ن »الحر ـة النقاثةـة وقمايـة  1948لسـنة  "87"كقما  تانوتدل االتةاقي 
بش ن »ق  التندـةم والمةاو ـة الجماعةـة  مـن  1949لسنة  "98"ق  التندةم  و

أثــرز الواــاج  التــى صــدك  عــن مندمــة العمــل الدولةــة التــى تؤصــل وتــدعم الحــواك 
ــاعى ــة كقـــم  ،االجتمـ ــد عنـــت االتةاقةـ ــا  العمـــال  "87"وقـ ــر س ا ـــتقحل مندمـ ثتجـ

قر تها فى مدتلع النواقى، وفى جمةب مراقل قةاتهـا ثـد اي وأصحاأل ااعمال ودعم 
ثبةـان بعـض الهـمانا   "98"من التجو ن قتى قل المندمة، واهتمـت االتةاقةـة كقـم 

الهامة واا ا ةة لحماية العمال من التمييز بسـبب النشـا  النقـاثى، وئـولك بحمايـة 
أعمـال تناـوى علـى مندما  أصحاأل ااعمـال والمندمـا  النقاثةـة العمالةـة مـن أى 

تدخل من قبـل بعهـها ازا  ااخـرى  ـوا  فـى تجو نهـا أو تسـييرها أو اداكتهـا، فهـحي 
ــين  ــاو  اإلكادى ث ــاملين إلجــرا ا  التة ــز التاــو ر واال ــتددا  الج عــن تشــجةب تعز 

 (.2أصحاأل العمل أو مندماتهم ومندما  العمال)

حاأل ااعمـــال وُ حقـــظ أن تعز ـــز ا ـــتقحلةة وقر ـــة مندمـــا  العمـــال وأصـــ 
تــؤدى الــى تحســين قــدكاتها الةنةــة، وتــدعةم وفعالةــة دوكهــا فــى الحــواك االجتمــاعى، 

 ومن ام تعز ز المعاتير الدولةة المتعلقة بالحواك االجتماعى.

االتةــاقيتين أن وكدتــا  ــمن االتةاقةــا  اا ا ــةة  اتينوقــد ثلغــت أهمةــة هــ  

 
 /أ، أل.3(  1)
 .   مرجب  اث  -ندمة العمل الدولةة  »اتةاقةا  م( 2)

بشـ ن »العمـل الحجـ  للعمـال المنـزليين  قـد  2011لسـنة  189جدتر بالوئر أن االتةاقةـة كقـم 
أعد  على أن تتدو ئل دولة عهو، لصـالح العمـال المنـزليين، التـداثير المنصـوص عليهـا فـى 

 ـةة فـى العمـل، أال وهـى الحر ـة هوم االتةاقةة القترا  وتعز ز وتحقي  المبادئ والحقـوق اا ا
/أ(، وأن تحمــى الــدول ااعهــا  قــ  2النقاثةــة واإلقــراك الةعلــى بحــ  المةاو ــة الجماعةــة ) 

العمال المنزليين وأصـحاأل عمـل العمـال المنـزليين فـى اقامـة مندمـا  أو اتحـادا  أو اتحـادا  
العمـال المنزليـون  (، وأن تتدو ئل دولة عهو تداثير تهـمن أن تتمتـب3خاصة ثهم )   عامة 

(، وقـد أتاقـت التوصـةة كقـم 5بحماية فعالة من جمةـب أشـكال اإل ـا   والمهـايقا  والعنـع ) 
المشوك  العملةة بش ن انةاذ الموجبا  المنصوص عليها فى االتةاقةة كقـم  2011" لسنة 201"
 مرجب  اث . -" 189"
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مـل، وقـد قـرك هـوا اإلعـحن أن المشكلة إلعحن المبـادئ والحقـوق اا ا ـةة فـى الع
ــى اعــحن فيحد ــى د ــتوك المندمــة وف ــواكد  ف ــوق ال ــادئ والحق ــد ُترجمــت لةالمب ــا ق ة

وُنوك  على شكل ققوق والتزاما  محدد  فى هـوم االتةاقةـا ، ومـن اـم فـلن جمةـب 
الـــدول ااعهـــا  فـــى مندمـــة العمـــل الدولةـــة، وكن لـــم تجـــن قـــد صـــدقت علـــى هـــوم 

ــر  ــة بمجـ ــا ، ملزمـ ــة االتةاقةـ ــادئ المتعلقـ ــر  المبـ ــ ن تحتـ ــة بـ ــى المندمـ ــا الـ د انتماجهـ
بالحقوق اا ا ـةة التـى تشـكل مو ـول هـوم االتةاقةـا ، وأن تعززهـا وتحققهـا ثنةـة 

 (.1قسنة، ووفقاي لما تنص علةه الد توك)

اعتمد  مندمة العمل الدولةـة باإلجمـال »اعـحن العدالـة  2008وفى  نة  
(، وقــد جــا  فــى هــوا اإلعــحن أن »الحــواك 2)االجتماعةــة مــن أجــل عولمــة عادلــة 

االجتمـــاعى ومماك ـــة الهةكـــل الثحاـــى ثـــين الحكومـــا  والمندمـــا  الممثلـــة للعمـــال 
والمندما  الممثلة اصحاأل العمل داخل الحدود وعبرها، أعثر مح مـة ا ن للتوصـل 
ــ   ــك عــن نر  ــانون، وذل ــتحقم االجتمــاعى وكك ــا   ــةاد  الق ــا  ال ــول وبن ــى الحل ال

 (.3 اجل من ثينها معاتير العمل الدولةة )و 

 ــتراتةجةة ااكبعـة للمندمــة وقـرك اإلعـحن ئــولك أن مـن  ــمن ااهـداا اإل 
 ل الثحاى باعتباكهما أنسب و يلتين من أجل:كتعز ز الحواك االجتماعى والهة

  تراتةجةة مب اقتةاجا  و روا ئل ثلد؛تجيةف تنةيو ااهداا اإل -
قتصــادية الـــى تقــد  اجتمــاعى والتقـــد  االجتمــاعى الــى تنمةـــة ترجمــة التنمةــة اال -

 اقتصادية؛
ــى  - ــة ذا  الصــلة، الت ــة والدولة ــا  توافــ  ا كا  قــول السةا ــا  الوننة تســهيل ثن

 
تونيو  –جنةف  - ا ةة فى العمل  ( اعحن مندمة العمل الدولةة بش ن »المبادئ والحقوق اا1)

1998. 
. 2008تونيـو  10( اعتمد مؤتمر العمل الـدولى هـوا اإلعـحن فـى دوكتـه السـابعة والتسـعين فـى 2)

 -كاجــب »اعــحن مندمــة العمــل الدولةــة بشــ ن العدالــة االجتماعةــة مــن أجــل عولمــة عادلــة  
 .2008جنةف  -الابعة ااولى 

 .7ص –مرجب  اث   - ة بش ن العدالة.... »اعحن مندمة العمل الدولة( 3)



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
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  تراتةجةا  وبراما العمالة والعمل الحج ؛اتؤار فى 

ا بعحقـة   ةا  الةعالةة على قانون ومؤ سا  العمل، بمـا فـى ذلـك مـا تتعلـ  بـاالعترا ا  -
 (.1)اال تددا  وتعز ز العحقا  الصناعةة الجيد  وبنا  ندم فعالة لتةتةش العمل 

أصـدك مـؤتمر العمـل  – 2009جنةف  نة  –دوكته الثامنة والتسعين  فىو  
ــه: » ــاق عــالمى لةــرص العمــل  جــا   ة ــدولى »ميث ــوى خاصــة فــى 15ال : مــن الحي

  وا تددا   لةا  الحـواك االجتمـاعى د التوترا  االجتماعةة، تعز ز اقترااأوقا  اشتد
 بما فيها المةاو ة الجماعةة على المستو ا  ئافة قيثما يقتهى اامر.

: والحواك االجتمـاعيى  لةـة ال تـثمن لتصـمةم السةا ـا  بحيـث تتماشـى 16 
مــب ااولو ــا  الوننةــة، باإل ــافة الــى ذلــك، هــو أ ــاس متــين لبنــا  التــزا  أصــحاأل 

حل مب الحكومـا  بالعمـل المشـتر  والمالـوأل لتداـى اازمـة العمل والعمال باال ا
وتحقيــ  انتعــات مســتدا ، والحــواك االجتمــاعى، عنــد انعقــادم ثنجــام، يكــون مصــدك 

 (.2اقة فى النتاجا المحققة )

ُتحقظ أنه اذا ئانـت مندمـة العمـل الدولةـة قـد اهتمـت  وفى نهاية هذا العرض  
ة وئر ـــته وعززتـــه مـــن خـــحل العدتـــد مـــن بــالحواك االجتمـــاعى فـــى صـــوكته الثحاةـــ 

الوااج  الصادك  عنها، اال أنها لم تلتع الى الحواك االجتمـاعى المو ـب، الـوى يهـم 
فهحي عن ممثلين عن أصحاأل ااعمال والعمال والحكوما  فئا  أخرى مثـل ممثلـين 
عـن مندمــا  المجتمـب المــدنى، وخبـرا  ومتدصصــين ... الـا، والــوى ُيعـد المجلــس 

تصادى واالجتماعى منبراي كجةسـةاي مـن منـاثرم، اال أن المجتمـب الـدولى يعـرا هـوم االق
الصوك  ااعثـر اتسـاعاي للحـواك االجتمـاعى والتـى تتعـدى الحـدود الداخلةـة للـدول مـن 
جهــة، وتهــم أنرافــاي متعــدد  تتجــاوز أنــراا الحــواك الثحاــى مــن جهــة أخــرى، وهــو 

متحــد ، والــوى اعتبرتــه هــوم ااخيــر  أقــد المجلــس االقتصــادى واالجتمــاعى لألمــم ال

 
 .10-9، ص ص8ص –مرجب  اث   - »اعحن مندمة العمل الدولةة بش ن العدالة.... ( 1)
(2 )relconf/  ---www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/...ed_norm/

documents/meeting.                                                                                     
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أجهزتهــا الرجةســةة، فهــوا المجلــس ُيعــد الدكا ــا  و قتــرم اإل ــتراتةجةا  فــى المجــال 
االقتصــادى واالجتمــاعى الــدولى، ثنــا  علــى قــواك ومناقشــا  وتعــاون ممثلــى الــدول 
ااعها  مـب ئـل مـن مندمـة العمـل الدولةـة ومندمـا  المجتمـب المـدنى والمندمـا  

كومةة و يرها من الجها ، ومن اـم فـلن مـا يصـدك عنـه مـن توصـةا  واقتراقـا  الح
 .(1)تجون امر  قواك فعال وتبادل لآلكا  ثين جمةب الجها  والةئا  المعنةة

 املطلأل الثانى 
 احلوار الجتماعى على املستوى العربى 

، أهمةة التمثيـل الثحاـىالى  - نسبةاي  –تنبهت الدول العربةة فى وقت مبكر  
(، وقـــد نـــص فـــى مادتـــه 2)1965فـــتم و ـــب »الميثـــاق العربـــى للعمـــل  فـــى  ـــنة 

ــة  ــى انشــا  مندمــة عمــل عربة ــة عل ــدول العربة ــ  ال ــى أن »تواف الدامســة عشــر  عل
للعمل، تاب  ندا  التمثيل الثحاى، الوى يقو  على أ اس اشترا  أصـحاأل ااعمـال 

للد ــتوك الملحــ  ثهــوا  والعمــال مــب الحكومــا  فــى ئــل نشــا  المندمــة، وذلــك وفقــاي 
 الميثاق .

وقد جا  فى د توك مندمـة العمـل العربةـة أن »المـؤتمر العـا  هـو السـلاة  
(، و»تتجــون وفــد ئــل دولــة الــى 3العلةــا فــى المندمــة، و جتمــب مــر  ئــل عــا ... )

ــا عـــن الحكومـــة، وواقـــد عـــن أصـــحاأل االمـــؤتمر مـــن أكبعـــة منـــدوبين،  انـــين منهمـ
عـدداي منا ـباي مـن  و جـوز أن يصـاحب المنـدوبون معهـم  ااعمال، وواقد عن العمال،

 
 (  نتناول المجلس االقتصادى واالجتماعى لألمم المتحد  تةصيحي فى الةصل التالى.1)
ثبغـداد، وُأقـر بعـد  1965تنـاتر  12( واف  علةه المؤتمر ااول لوزكا  العمـل العـرأل المنعقـد فـى 2)

زكا  العمـل العـرأل اعتمال العدد الحز  مـن تصـديقا  الـدول ااعهـا  فـى المـؤتمر الدـامس لـو 
 . 1970تناتر  8المنعقد فى القاهر  فى 

 من الد توك.  5/1(  3)
اداك  الشــؤون  –اامانــة العامــة لجامعــة الــدول العربةــة  -»د ــتوك مندمــة العمــل العربةــة   

                                     الشبكة القانونةة العربةة.    –القانونةة 
www.arablega/net.org 



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
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ــاك ن )  ــحاأل 1المستشــ ــدوبى أصــ ــاك منــ ــون اختةــ ــال  (، و»يكــ ــدوبى العمــ ــال، ومنــ ااعمــ
 (.2ومستشاك هم باالتةاق مب المندما  ااعثر تمثيحي لهم )

و شــكل المــؤتمر ئــل اــحث  ــنوا  لجنــة مــن ثــين أعهــاجه تســمى لجنــة  
ــة »مكونــة مــن  منــدوبى الحكومــا  وواقــد مــن منــدوبى أصــحاأل  مــن اانــينالمتابع

ااعمــال وواقــد مــن منــدوبى العمــال لمتابعــة  ــير العمــل فــى مكتــب العمــل العربــى، 
ومتابعــة تنةيــو قــراكا  وتوصــةا  المــؤتمر واللجــان المتدصصــة واجتماعــا  الدبــرا ، 

 (.3على أن ترفب تقاك رها الى المؤتمر)

ولجل مندوأل الح  فـى أن يصـو  ولجل مندوأل فى وفد الدولة صو  واقد،  
 (.4فرديا على جمةب المساجل التى تندر فيها المؤتمر)

وقــد تاــرق العدتــد مــن االتةاقةــا  والتوصــةا  الصــادك  عــن مندمــة العمــل  
  1(، ثـد اي مـن االتةاقةـة العربةـة كقـم »5العربةة للحواك االجتماعى والتمثيل الثحاى)

 "6"لمعدلـة بموجـب االتةاقةـة العربةـة كقـم بش ن »مستو ا  العمل ، وا 1966لسنة 
لســـنة  "4"االتةاقةـــة العربةـــة كقـــم ، اـــم (6بشـــ ن »مســـتو ا  العمـــل ) 1976لســـنة 

 
(1  )5/3. 
(2  )5/4. 
(3  )6/7. 
(4  )8/1. 
 ( اتةاقةا  وتوصةا  العمل العربةة 5)

www.alolabor.org/wp_content/uploads/2010/10/Arab_convention_1.pdf 

" منهــا أن تتدــو الترتيبــا  الحزمــة لتجــو ن لجــان احاةــة ا تشــاك ة علــى 17( اذ قــرك  المــاد  "6)
اإلقلةمى، والمحلى، لتندةم  وق العمل، و جـب تعيـين منـدوبى مستوى الدولة، وعلى المستوى 

أصحاأل ااعمال والعمال بالتساوى فـى هـوم اللجـان بعـد ا تشـاك  المندمـا  الممثلـة اصـحاأل 
   ااعمال والعمال.

" تشكيل لجـان مشـترئة فـى ئـل مناقـة القتـرام تحدتـد الحـد اادنـى لألجـوك، 35وقرك  الماد  "  
ومنــدوبين عــن  ك ــة، وتهــم اللجنــة ممثلــين عــن العمــال وأصــحاأل ااعمــال وذلــك علــى فتــرا  دو 

مشـترئة عـلى مسـتوى المنشـ   مـن   " عـلى انشـا  لجـان 73الجها  اإلداك ة المدتصة، ونصت المـاد  " 
العمال، وكفـب الجةايـة اإلنتاجةـة، والتـدكح والتـدك ب   ممثلين لإلداك ، والعمال، وتتولى اقترام تندةم شؤون 

 و ير ذلك. ك  الددما  االجتماعةة المهنى وكدا 
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لســنة  "7"(، واالتةاقةــة العربةــة كقــم 1بشــ ن تنقــل ااتــدى العاملــة »معدلــة ) 1975
ــة) 1977 ــحة المهنةـ ــحمة والصـ ــ ن السـ ــم 2بشـ ــة كقـ ــة العربةـ ــنة  "8"(، واالتةاقةـ لسـ

 
اإلداك  مـن  " أنه تتعين أن تهدا التشر ب الى التدكح فى تندـةم االشـترا  فـى 74وذئر  الماد  " 

ثتنـاول بعـض المو ـوعا    المهلة التى تقتصـر فيهـا عـلى السـلاة اال تشـاك ة، وعـلى اختصاصـها 
تـى تهـم المنشـ  ، و حـدد التشـر ب الى مرقلة اتداذ قراكا  ملزمة، وتنـاول ئافـة المو ـوعا  ال

" أن تنش  لجان ا تشاك ة من ممثلـين 75شكل االشترا  فى اإلداك  وقدودم، ئما قرك  الماد  "
الحكومـة واصـحاأل العمــل وللعمـال علـى مســتوى ئـل صـناعة، وعلــى المسـتوى القـومى، لندــر 

 المساجل االقتصادية واالجتماعةة المشترئة.
ة وجوأل أن تقتصر اجـرا ا  تجـو ن النقابـة علـى اتـدال أوكاق التجـو ن عما تناولت هوم االتةاقة 

(، وأن تتهــمن التشــر ب واللـواجح داخــل ئــل دولــة مــن الهــمانا  77لـدى الســلاة المدتصــة ) 
والقواعــد مــا يكةــل انتةــال العمــال بالحمايــة  ــد أى عمــل أو اجــرا  يمــس قــر تهم فــى تجــو ن 

(، وقـ  نقابـا  العمـال أن تجـون  ةمـا ثينهـا 78)  النقابا  ومماك تها لمدتلع أوجه نشـانها
اتحادا  اقلةمةـة أو فرعةـة، وققهـا فـى االشـترا  فـى االتحـادا  الدولةـة فـى المسـاجل المتعلقـة 

(، وأنــه ال يجــوز قــل النقابــا  اال بحكــم قهــاجى أو لأل ــباأل التــى تــنص عليهــا 79بالعمــل ) 
 (.80أندمتها اا ا ةة ) 

أل أن تـــنص التشـــر ب المـــندم لنقابـــا  العمـــال ومندمـــا  أصـــحاأل ( وجـــو 83وقـــرك  المـــاد  ) 
ااعمال فى ئل دولة، على أن يكون من  من أ را ها اثدا  الرأى فى تشـر عا  العمـل التـى 

 تعر  عليها، وفى جمةب المساجل التى تهم الارفين.
لعمل فى قل منازعا  ا –( على وجوأل أن يةر  تشر ب ئل دولة االلتجا  89ونصت الماد  ) 

الــى هيئــا  التوفيــ  التــى تعمــل علــى انهــا  النــزال عــن نر ــ  أصــحاأل ااعمــال  –الجماعةــة 
" تجو ن هيئا  للتحكةم فـى منازعـا  العمـل تشـكل مـن ممثلـين 90والعمال، ئما أوجبت الماد  "

 للسلاا  العامة وأصحاأل ااعمال والعمال.
عمال الوافدتن أن تتعهد ئل دولة نرا فى ( قرك  فى مادتها الثانةة بش ن تندةم شرو  العمل لل1)

هــوم االتةاقةــة باتدــاذ ئافــة اإلجــرا ا  التشــر ةةة والتندةمةــة بالتشــاوك مــب مندمــا  أصــحاأل 
باتدـاذ اإلجـرا ا   –قسـبما جـا  بالمـاد  الرابعـة  –ااعمال والعمال ااعثر تمثـيحي، ئمـا تتعهـد 

نى للقةا  بالعدتـد مـن المهـا  الداصـة المنا بة إلنشا  جهاز احاى مدتص على الصعيد الون
ثتنقــل ااتــدى العاملــة، ونصــت المــاد  الرابعــة/اانةاي   علــى أن تقــو  ئــل دولــة ثتحدتــد الســلاة 
المدتصة ثتنةيو أقكا  هوم االتةاقةة، وتقو  بالمها  الواكد  بالماد  الرابعة بالتعاون الواي  مب 

ـى أن تـــتم انشــا  الجهــاز المـــوئوك  العمــال ااعثـــر  مندمــا  أصــحاأل ااعمـــال ومندمــا   تمثــيحي اـل
 ئاملة. ومماك ته لمهامه بصوك  

( تنص الماد  الدامسة عشر من هوم االتةاقةـة علـى وجـوأل انشـا  لجنـة عربةـة علةـا للسـحمة 2)
والصحة المهنةة فى اناك مندمـة العمـل العربةـة، وكنشـا  لجنـة وننةـة علـى مسـتوى ئـل دولـة 

لمنشـآ  ذا  النشـا  الـوى قـد تنشـ  عنـه الداـر، وذلـك فـى ئـل عربةة، ولجان علـى مسـتوى ا
دولة عربةة، و راعى فى تشكيل هوم اللجان التمثيل الثحاى،  ةما عدا لجان المنشآ ،  ةكتةـى 
 فيها بالتمثيل الثناجى )أصحاأل أعمال وعمال( ولها أن تستعين بممثل قكومى اذا كأ  ذلك. 



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
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ــها  1977 ــحل نصوصـ ــن خـ ــت مـ ــى قرصـ ــة، والتـ ــوق النقاثةـ ــا  والحقـ ــ ن الحر ـ بشـ
المدتلةـة علـى اقـراك وتنمةـة وصـةانة الحر ـا  والحقـوق النقاثةـة، واالتةاقةـة العربةــة 

(، فهحي عن تشجةب مندمـة 1بش ن التوجةه والتدك ب المهنى) 1977لسنة  "9"كقم 
ااعمـال باعتبـاك المةاو ـة  العمل العربةة للمةاو ة الجماعةة ثين العمال وأصـحاأل

الجماعةــة و ــيلة أ ا ــةة لتحســين مســتو ا  العمــل وكفــب مســتوى مةةشــة ااتــدى 
لسـنة  "11"العاملة وكفـب الجةـا   اإلنتاجةـة، وذلـك مـن خـحل االتةاقةـة العربةـة كقـم 

ــة 1979 ــة الجماعةـ ــ ن المةاو ـ ــم ، بشـ ــة كقـ ــة العربةـ ــنة  "15"واالتةاقةـ  1983لسـ
بشــ ن  1983لســنة  "16"واالتةاقةــة العربةــة كقــم ، (2اجــوك)بشــ ن تحدتــد وقمايــة ا

بشـ ن  1993لسـنة  "17"(، واالتةاقةـة العربةـة كقـم 3الددما  االجتماعةة العمالةـة)
 .(4ت هيل وتشغيل المعوقين)

ولم تجن توصةا  العمل العربةة بمعزل عن هوا المجـال، اذ اهتمـت بـالحواك  
 1977لسـنة  "1"ذلـك التوصـةة العربةـة كقـم الثناجى والثحاى فى منـاقى شـتى، مـن 

 
حــدد لسةا ــة التوجةــه والتــدك ب المهنــى أهــداا... وذلــك ( قــرك  المــاد  الســابعة وجــوأل أن »ت1)

 باالشترا  مب مندما  أصحاأل ااعمال ومندما  العمال ااعثر تمثيحي . 
( نصت الماد  الثامنة عشر علـى أن تشـكل ئـل دولـة مـن الـدول ااعهـا  لجنـة أو لجـان يمثـل 2)

 اادنى لألجوك. فيها الحكومة وأصحاأل ااعمال والعمال تجون مهمتها تحدتد الحد
( تــنص المــاد  العاشــر  مــن هــوم االتةاقةــة علــى أن تجــون فــى ئــل منشــ   ئبيــر  لجنــة للدــدما  3)

االجتماعةة العمالةة تهم مندوبين عـن اداك  المنشـ   والعـاملين ثهـا لمناقشـة واعتمـاد البـراما 
  الثانةـة عشـر التى يهعها قسم الددما  االجتماعةة واإلشراا على تنةيوها، ئما قرك  المـاد

انشــا  صــندوق أو أعثــر للدــدما  االجتماعةــة العمالةــة يشــتر   ةــه جمةــب المنشــآ  الصــغير  
  من االتةاقةة و قو  بلداك  الصندوق مجلـس مكـون 8بالمناقة والتى ال تسرى عليها الماد  »

من ممثلين عن وزاكا  الددما  ذا  االختصاص ومندما  ئل مـن أصـحاأل ااعمـال والعمـال 
(، و نشـ  قيثمـا أمكـن 14المناقة، و تولى كجا ته ممثل الوزاك  المدتصة بمساجل العمـل )  فى

فــى ئــل دولــة مجلــس أعلــى للدــدما  االجتماعةــة العمالةــة ثرجا ــة الــوز ر المدــتص بمســاجل 
العمل، وعهو ة وئح  وزاكا  الددما  ذا  العحقة، وممثلـين عـن مندمـا  العمـال، وممثلـين 

 (.23ل، ومدتر اإلداك  المرئز ة للددما  االجتماعةة العمالةة ) عن أصحاأل ااعما
( تنص الماد  الساد ة أن تقو  ئل دولة بالتعاون والتنسي  مب أصـحاأل العمـل والعمـال ثو ـب 4)

  ةا ا  خاصة ثرعاية المعوقين وت هيلهم وتشغيلهم بما يمكنهم من أدا  دوكهم فى المجتمب. 
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  1977لعــــا   "2"(، والتوصــــةة العربةــــة كقــــم 1بشــــ ن الســــحمة والصــــحة المهنةــــة)
ــةة العربةــــة كقــــم 2بشــــ ن التوجةــــه والتــــدك ب المهنــــى) ــا   "3"(، والتوصــ   1979لعــ

بشــ ن  1993لســنة  "7"(، والتوصــةة كقــم 3بشــ ن اإلجــاز  الدكا ــةة مدفوعــة ااجــر)
 (.4يل المعوقين)ت هيل وتشغ

مندمــة العمــل العربةــة، فــى الســنوا  القليلــة  توفهــحي عمــا  ــب  فقــد نرقــ  
ــات  ــل للنقـ ــال العمـ ــى مجـ ــةة فـ ــة والرجةسـ ــوعا  الهامـ ــن المو ـ ــد مـ ــةة، العدتـ الما ـ
والتشاوك بش نها ثين أنراا االنتاح الثحاـة، وذلـك مـن خـحل المـؤتمرا  والمنتـديا  

ولــم تجتــع مندمــة العمــل ، (5الواــاج  الهامــة) المدتلةــة، ونــتا عــن ذلــك العدتــد مــن

 
وأل تحقــ  المشــاكئة ثــين اداك  ئــل منشــ   والعــاملين فيهــا، فــى تندــةم ( قــرك  المــاد  الثالثــة وجــ 1)

 أموك السحمة والصحة. 
/أوالي( تشــكيل لجنــة أو مجلــس أعلــى علــى مســتوى الدولــة لتنمةــة المــواكد 10( قــرك  المــاد  )2)

ممثلين عن التداةط على مستوى الدولة، التوجةه والتـدك ب المهنـى على األخص البشر ة يهم 
التعلــةم ب نواعــه، اال ــتددا ، ااجـــوك، اإلعــح ، البحــث العلمــى، مندمــا  أصـــحاأل  ب نواعــه،

ااعمال، مندما  العمال، وقد خول هوا المجلس اختصاصا  هامـة ووا ـعة فـى مجـال تنمةـة 
 /اانةا وما بعدها(.10المواكد البشر ة ) 

ــاد  3) ــت المـ ــا   3/5( نصـ ــحاأل ااعمـــال ومندمـ ــا  أصـ ــى علـــى مندمـ ــه تنبغـ العمـــال، علـــى أنـ
والمؤ سا  أو الهيئا  المسؤولة عن التعلةم والتـدك ب أن تشـتر  بـالارق المحجمـة للدـروا 

القومةة، فى اعـداد وتابيـ   ةا ـة تهـدا الـى تشـجةب اإلجـاز  الدكا ـةة مدفوعـة    وااو ال
( علــى أنــه تنبغــى أن تجــون هنــا  مشــاكئة ثــين مندمــا  أصــحاأل 3/8ااجــر، وأعــد  المــاد  )

ومندما  العمال فى و ب وتنةيو ومتابعة وتاو ر السةا ة الداصة باإلجاز  الدكا ـةة ااعمال 
 مدفوعة ااجر.

" أن تســعى ئــل دولــة الــى انشــا  مجلــس يهــم ئافــة الجهــا  الحكومةــة و يــر 9( قــرك  المــاد  "4)
قـة الحكومةة ذا  العحقة، بما فيها أصحاأل ااعمال والعمال، لتنسي  واقترام السةا ا  المتعل

 ثرعاية وت هيل وتشغيل المعوقين. 
 ( على  بيل المثال: 5)

نــوفمبر  –الدوقــة  - اعــحن الدوقــة الصــادك عــن المنتــدى العربــى ااول للتنمةــة والتشــغيل -
2008، 

ــادك  ـــنة  - ــواك 2008التصـــنةف العربـــى المةةـــاكى للمهـــن الصـ ، والـــوى ُيعـــد أدا  فعالـــة للحـ
 ل،االجتماعى ثين العمال وأصحاأل ااعما

تنـــاتر  –القمـــة االقتصـــادية ااولـــى بالجو ـــت  - (2020 – 2010العقـــد العربـــى للتشـــغيل ) -
2009، 

 ،2009نوفمبر  –الجزاجر  - ثةان الجزاجر قول تشغيل الشباأل -



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الثحاـة،  اإلنتـاحالوااج  والتـى  ـبقها نقـات وا ـب ثـين أنـراا  هوم صداكلالعربةة ب
وصدك  بالتواف  ثينهم، ثل أنها عمد  الى اصـداك بعـض الواـاج  المتعلقـة بـالحواك 

عى والقهـايا نةة للحـواك االجتمـافمرجةةا   –بح   –االجتماعى و لةاته، والتى ُتعد 
، (2واةقـة اعـحن مبـادئ بشـ ن الحـواك االجتمـاعى العربـى) ( من ذلـك:1المتصلة به)

 (.3واةقة اعحن ثيرو  بش ن الحقوق والحر ا  النقاثةة)و 

مــؤتمر العمــل العربــى فــى دوكتــه التا ــعة والثحاــين المنعقــد فــى  قــد اعتمــدو  

 
نحــو  ةا ــة ت مينــا  اجتماعةــة فاعلــة فــى الــونن  –المــؤتمر العربــى للهــمان االجتمــاعى  -

 .2009ديسمبر  - العربى
جةة العربةــة للتــدك ب والتعلــةم التقنــى والمهنــى، وقــد اعتمــدها المنتــدى العربــى قــول  ــتراتةاإل -

، وقـد أقرهـا مـؤتمر 2010تنـاتر  –الر ـا   - التدك ب التقنى والمهنى واقتةاجا   ـوق العمـل
 .2010أثر ل  –العمل العربى بالمنامة 

 - ى للتنمةــة والتشــغيلالصــادك عــن المنتــدى العربــى الثــان للتنمةــة والتشــغيل اعــحن الر ــا  -
، وقـد نـص البنـد التا ـب منـه علـى  ـروك  تجـر س الحـواك االجتمـاعى 2014فبراتر  –الر ا  

على المستو ين الوننى والعربى ئ دا  للحوئمـة الرشـيد  لسـوق العمـل وعحقـا  العمـل والسـعى 
عنهـا بمـا يهـمن للت قلم مب المتغيرا  االقتصادية واالجتماعةة وقسـن اإلداك  لألزمـا  الناتجـة 

مصــالح أنــراا اإلنتــاح، وأعــد البنــد العاشــر علــى دعــم انشــا  وتةعيــل المجــالس االقتصــادية 
ــدول ــة بالـ ــا     واالجتماعةـ ــى الحكومـ ــن ممثلـ ــة مـ ــراا المعنةـ ــاكئة اانـ ــمان مشـ ــة، و ـ العربةـ

ومندما  أصحاأل العمل وممثلى المجتمب المدنى، بما ُيعـزز الحـواك االجتمـاعى علـى المسـتوى 
 نى و رفب من المشاكئة العربةة على المستوى الدولى.الون

ww.alolabor.org/final/images/stories/ALO/forums_and_conferences_A

rabic_and_Internet 

 –»الحــواك االجتمــاعى: تجســيد للتحــالع مــن أجــل التنمةــة والتشــغيل  ( مندمــة العمــل الدولةــة 1)
ــدوك  الثانةــة واا –العمــل العربــى مــؤتمر  ــت  –كبعــون ال ــا   – 2015الجو  ــر المــدتر الع  –تقر 

 .48ص
( وقد أعد  هوم الواةقة على م  سة الحواك االجتماعى وتو ةب مجاالته واعتمادم و يلة فعالة 2)

لحــل المشــكح ، وئــولك تعز ــز الحــواك الثنــاجى علــى مســتوى المنشــ  ، وعلــى  ــروك  وأهمةــة 
ون  ةما ثينها لتوفير مناخ عمل  لةم ومناخ أعمال التشاوك الثحاى ثين أنراا اإلنتاح، والتعا

محةز على اال تثماك، والنهو  بالحواك االجتماعى بةةة تحقيـ  التجامـل ثـين عنصـرى العمـل 
ــة أخــرى، »الحــواك  ــة مــن ناقة ــة االقتصــادية واالجتماعة ــين التنمة ــة، وب وكأس المــال مــن ناقة

 . 49-48ص ص –مرجب  اث   –االجتماعى: تجسيد للتحالع...  
أعد اعحن ثيرو  على تعز ز دوك النقابا  والت عيد على ا تقحلها واقتـرا  الحقـوق اا ا ـةة ( 3)

فى العمـل، ومقومـا  الوصـول للعدالـة االجتماعةـة وتحسـين شـرو  و ـروا العمـل والنهـو  
 .49ص –مرجب  اث   -، »الحواك االجتماعى: تجسيد للتحالع...  بالمةاو ا  الجماعةة



 نحو مجلس اقتصادى واجتماعى وبيئى مصرى 
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ى، وكعــحن ثيــرو  بشــ ن واةقتـى مبــادئ الحــواك االجتمـاع 2012القـاهر  فــى أثر ــل 
 وق والحر ا  النقاثةة.قالح

أن مندمة العمل العربةـة قـد اهتمـت اهتمامـاي وا ـحاي  يبني من العرض السابق
بـــالحواك االجتمـــاعى، وعدمـــت دوكم فـــى منـــاقى شـــتى مـــن منـــاقى عحقـــا  العمـــل 
وجوانبها المدتلةة، وأعد  على أهميتـه، وكن ئـان اهتمامهـا قـد اقتصـر علـى الحـواك 

 الجتماعى فى صوكته الثحاةة.ا

ــى  ــط ف ــةس فق ــة الحــواك االجتمــاعى، ل ــى أهمة ــة ال ــبحد العربة ــت ال ــد فان وق
صوكته الثحاةة، ولجن ئولك فى صوك  مو ـعة، تهـم ممثلـين عـن العمـال وأصـحاأل 
ااعمال والحكومة ومندما  المجتمب المـدنى... الـا، ودعـت الـدول العربةـة الـى أن 

المو ب فى انـاك مؤ سـى داجـم وفعـال، ال تهـدا فقـط الـى يكون الحواك االجتماعى 
 قل النزاعا  ثل يعمل فى اا اس على تةادى وقوعها.

و بدو أنها اكت   أن الصوك  المثلـى لم  سـة الحـواك االجتمـاعى تتمثـل فـى 
وجــود مجلــس اقتصــادى واجتمــاعى، فــدعت فــى أعثــر مــن منا ــبة الــى تعمةمهــا فــى 

 ك ما هو قاجم منها بالةعل.البلدان العربةة، وتةعيل دو 

فقد قرر البند العاشر من إعـن  الريـاض دعـم إن ـاف وتفعيـل ااـالس القتصـادية 
، و مان مشـاكئة اانـراا المعنةـة مـن ممثلـى الحكومـا  والجتماعية بالدول العربية

ــواك  ــزز الحـ ــا يعـ ــدنى بمـ ــب المـ ــى المجتمـ ــال وممثلـ ــل والعمـ ــحاأل العمـ ــا  أصـ ومندمـ
مســتوى الــوننى، و رفــب مــن المشــاكئة العربةــة علــى المســتوى االجتمــاعى علــى ال

 .(1)الدولى

ــنها ــة للتشــغيل هــوا ال ــد  العمــل العربة ــرز  (2)وقــد أعــد  أجن ،  بعــد أن أث

 
  اث  اإلشاك  الةه. –ن الر ا  للتنمةة والتشغيل ( اعح1)
ــن 2) ــر  مـ ــى الةتـ ــرو  فـ ــى ثيـ ــد فـ ــغيل المنعقـ ــى للتشـ ــدى العربـ ــن المنتـ ــد  عـ ــوم ااجنـ ــدك  هـ  ( صـ

ثــــدعو  مــــن مندمتــــى العمــــل العربةــــة والدولةــــة وبمشــــاكئة ممثلــــين  2009أعتــــوبر  21 -19
 للحكوما  ومندما  أصحاأل ااعمال والعمال فى الدول العربةة.



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أهمةة الحواك االجتماعى ئو ـيلة وأدا  فعالـة لمواجهـة اازمـة االقتصـادية العالمةـة، 
ــل هـــو ــراعا  ثـ ــة اازمـــا  والصـ ــيلة لمواجهـ ــن  وأنـــه لـــةس فقـــط و ـ ــاي أدا  يمكـ أيهـ

ذهبـ  إ  ا تددامها فى فترا  الرخا  واال تقراك االقتصادى واالجتمـاعى بـ ى ثلـد، 
وجوب تثمني إن اف جمالس اقتصادية واجتماعية فى بعض الدول العربية وت جيع تعميمهـا 

لةصـبح  فى باقى بلدا  املنطقة والدعوة إ  تطوير االـس القتصـادى والجتمـاعى العربـى
ــاك  ــوق انـ ــة والحقـ ــايا التنمةـ ــول قهـ ــاعيين قـ ــرئا  االجتمـ ــين الشـ ــواك ثـ ــاي للحـ اي احاةـ

 .(1)االجتماعةة واالقتصادية

ودعا المؤتمر اإلقلةمى ااول قول الحواك االجتماعى فى الدول العربةة الـى 
ــال  ــه فـــى مجـ ــاجم منـ ــو قـ ــا هـ ــز مـ ــاتى وتـــدعةم وتعز ـ ــر عى ومؤ سـ ــاك تشـ و ـــب انـ

ب تو ةب صحقةاته ومجاالته قتى تـتمكن الشـرئا  المةاو ة والحواك االجتماعى، م
االجتماعيون من ايجاد قلول للقهايا الماروقة فى مجال العمل وتةسير مشـاكئتهم 

، و بـــدو لنـــا أن المجـــالس (2)فـــى صـــةا ة منـــوال التنمةـــة االقتصـــادية واالجتماعةـــة
 االقتصادية واالجتماعةة هى الصةغة المثلى لتحقي  هوم ااهداا.

ــا  و هـــاا الـــ  ــا  ـــب  اإلعـــحن فـــى عـ ــة  2015ى مـ ــن ت  ـــةس »كاباـ عـ
 .(3)المجالس االقتصادية واالجتماعةة العربةة والمؤ سا  المماالة لها 

ــاي بهــروك  م  ســة الحــواك  ــ تى ت  ــةس الراباــة »ايمان وبحســب اإلعــحن ي
االجتماعى لتحقي  التنمةة المتوازنة بشـقيها االقتصـادى واالجتمـاعى، وز ـاد  القـدك  

 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/doc 

uments/meeting 

 /أل من ااجند .13( البند 1)
 –المـؤتمر اإلقلةمـى ااول قـول الحـواك االجتمـاعى فـى الـدول العربةـة  –( مندمة العمل العربةة 2)

ــا   ــمبر  16 -14 –الربـ ــل – 2010ديسـ ــب العمـ ــا  لمكتـ ــدتر العـ ــر المـ . 6ص –العربـــى  تقر ـ
www.alolabor.org/final/images/.../conference/.../d-38_b_01_b_att_2_b 

                                                                           

( وقــب هــوا اإلعــحن ممثلــون عــن فلســاين وموك تانةــا وااكدن ولبنــان والســودان ومصــر والــةمن 3)
 رأل باإل افة الى مدتر مندمة العمل العربةة.والجزاجر والمغ

www.arabic.news.cn/economy/2015-3/18/c_1340/75423.htm 
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مواجهـــة التحـــديا  واازمـــا  االقتصـــادية، وقرصـــاي علـــى ايجـــاد  لةـــة لتعز ـــز علـــى 
ــد   ــةا الوقـ ــز نسـ ــة لتعز ـ ــة العربةـ ــادية واالجتماعةـ ــالس االقتصـ ــين المجـ ــاون ثـ التعـ

 .(1)للمجتمعا  العربةة 

وقدد اإلعحن مها  الراباة فى توقيد الجهود وتنسـي  المبـادكا  والمواقـف   
التجاكأل الناجحـة ثـين المؤ سـا  فـى ئـل مـا مـن شـ نه وتبادل الدبرا  والمقاكنا  و 

النهو  ثثقافة الحواك بمدتلع أشكاله ومستو اته وتةعيل  لةاته، فهحي عـن السـعى 
لدى الدول العربةـة إلقـداث المجـالس االقتصـادية واالجتماعةـة والبيئةـة والمؤ سـا  

رانةــة التشــاكئةة المماالــة لهــا، ندــراي لمســاهمتها الةاعلــة فــى اك ــا  وتعميــ  الديمق
 .(2)و مان التوازن ثين السلاا 

 املطلأل الثالث 
 احلوار الجتماعى على املستوى الداخلى 

ُيعــد الحــواك االجتمــاعى الو ــيلة المثلــى لتندــةم عحقــا  العمــل بمــا يحقــ  
التـــوازن ثـــين نرفـــى عحقـــة العمـــل مـــن جهـــة، و حـــافظ علـــى التـــوازن ثـــين التقـــد  

 من جهة أخرى. (3)عةةاالقتصادى والتنمةة االجتما

وقد تتدـو الحـواك شـكحي ك ـمةاي أو  يـر ك ـمى، وقـد يجمـب ثـين الصـةغتين، 
ــتوى  ــى مسـ ــانقى أو علـ ــوننى أو المنـ ــتوى الـ ــى المسـ ــواك علـ ــون الحـ ــن أن يكـ و مكـ

. (4)المشـرول، ئمـا يمكـن أن يكـون قااعةـاي أو ثـين المهـن أو يجمـب ثـين الصــةغتين
ــل  ــد  مثـ ــا  عدتـ ــاعى  لةـ ــةم وللحـــواك االجتمـ ــة والتوفيـــ  والتحكـ ــة الجماعةـ المةاو ـ

 والو انة واتةاقةا  العمل الجماعةة.

 
 ( اإلشاك  السابقة.1)
 ( اإلشاك  السابقة.2)
الحواك  –الجز  الرابب  –( د. أقمد البرعى ود. كامى البرعى »الو ةط فى التشر عا  االجتماعةة 3)

 .9ص – 2009القاهر   –ربةة داك النههة الع -االجتماعى  
 .37ص –مرجب  اث   -تجسيد التحالع...   –( مندمة العمل العربةة »الحواك االجتماعى 4)



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
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وقــد تتدــو الحــواك االجتمــاعى انــاكاي مؤ ســةاي مثــل لجنــة أو مجلــس وننــى 
للحـــواك االجتمـــاعى، و ـــتم  ةـــه تمثيـــل العمـــال وأصـــحاأل ااعمـــال والدولـــة، و كـــون 

ل المتعلقـة بعحقـا  العمـل، مدتصاي  الباي بلثدا  الـرأى فـى تشـر عا  العمـل، والمسـاج
 وُ عد هوا المجلس نموذجاي للحواك االجتماعى الثحاى.

وُتعـــد لجنـــة المشـــرول أو المؤ ســـة صـــوك   مـــن صـــوك مؤ ســـا  الحـــواك 
االجتماعى فى صوكته الثناجةة وهى لجنة تهم ممثلـين عـن اداك  المشـرول وممثلـين 

لجـان أن يصـل عـدد العـاملين منتدبين عن العمال، وُ شتر  لتجو ن هـوا النـول مـن ال
 بالمشرول الى عدد معين تتراوم عاد  ثين أكبعين وخمسين عامحي.

ــة  ــرز المؤ ســا  الةعال ــى هــوا الصــدد  –ومــن أث المجلــس االقتصــادى  –ف
ــالمجلس  ــاعى، فـ ــواك االجتمـ ــب للحـ ــر مو ـ ــه منبـ ــس ب نـ ــم المجلـ ــاعى، و تسـ واالجتمـ

عن العمال وأصحاأل ااعمـال االقتصادى واالجتماعى مجلس ا تشاكى يهم ممثلين 
ــاة  ــل اانشـ ــو يمثـ ــم فهـ ــن اـ ــين، ومـ ــرا  ومتدصصـ ــة وخبـ ــب المدتلةـ ــا  المجتمـ وفئـ

 الرجةسةة فى البحد، و شجب التعاون  ةما ثينهم.  

ــاي  ــة وأقةانـ ــادية واالجتماعةـ ــاال  االقتصـ ــاص المجلـــس المجـ ــمل اختصـ و شـ
قتصـادى واالجتمـاعى، البيئةة والثقا ةة، اال أنه فـى الغالـب يقتصـر علـى الجـانبين اال

 ةكون اناكاي مؤ سةاي لصةا ة السةا ا  االجتماعةـة واالقتصـادية بمشـاكئة متوازنـة 
 ومتجافئة من مدتلع نواجع المجتمب.

والمجلس االقتصادى واالجتماعى يجرى دكا ـا ، و مـد السـلاتين التنةيويـة 
وأنـه ال تتــدخل  والتشـر ةةة باالقتراقـا  وا كا ، وعلــى الـر م مـن نابعــه اال تشـاكى،

فى عمل التشر ب أو السلاة التنةيوية بالمعنى الةنى اال أنه تبصـر هـاتين السـلاتين 
 بآااك وانعكا ا  القراكا  التى تجون بصدد اتداذها.

ومما  ب  يمكن تلدةص دوك ومها  المجلـس االقتصـادى واالجتمـاعى فـى 
اكئة فـى اعـداد السةا ـة ، والمشـ سـلاتين التنةيويـة والتشـر ةةةتقديم المشـوك  الـى ال

االقتصــادية واالجتماعةــة، فهــحي عــن تشــجةعه وتعز ــزم ودعمــه الحــواك ثــين نواجــع 



 نحو مجلس اقتصادى واجتماعى وبيئى مصرى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

381 

المجتمب، والتى اذا ئانت مصالحهم مدتلةة اال أن هوم المصالح تتقـاكأل قـال اعـداد 
المقترقا  ذا  المصلحة العامـة، اذ يجتمـب فـى هـوا المجلـس، علـى قـد  المسـاوا ، 

تصــادية واالجتماعةــة فــى الــبحد، فتجــو ن المجلــس وئة ةــة اختةــاك ممثلــو القــوى االق
وبةبـــاك  أخـــرى فـــلن ، أعهـــاجه يهـــمنا لـــه اال ـــتقحل وانجـــاز عمـــل مســـتقل وفعـــال

المجلــس االقتصــادى واالجتمــاعى تلعــب دوكاي كجةســةاي فــى تعبيــر القــوى المدتلةــة فــى 
لمـدنى بـالحواك المجتمب عن  كاجهـم، اذ يسـمح لمدتلـع مكونـا  ونواجـع المجتمـب ا

  ةما ثينهم.

وقد أدك  العدتد من الدول أهمةة المجلـس االقتصـادى واالجتمـاعى ئقاعـد  
صــــلبة للحــــواك االجتمــــاعى تهــــمن مشــــاكئة القااعــــا  االجتماعةــــة واالقتصــــادية 
والمهنةة فى المجتمب فى اعـداد السةا ـة االقتصـادية واالجتماعةـة للدولـة، ومـن اـم 

ــى 84فقــد قامــت " ــة عل ــة " دول مســتوى العــالم بلنشــا  مجــالس اقتصــادية واجتماعة
فيها، بعههم اكتةب بالمجلس الى المرتبة الد توك ة فآار أن تنص على تجو نـه فـى 

 .(1)الد توك، ثينما اعتةى البعض ا خر بالنص على تجو نه فى القانون العادى

 
( شــهد  الةتــر  ثــين الحــربين العــالميتين انشــا  العدتــد مــن المجــالس فــى أوكوبــا وأمر كــا، فقــد 1)

، والةرنسـى 1923 ، واإلياالى فى  بتمبر1920أنشى  المجلس االمانى فى شهر ماتو  نة 
، والبلجةكـى فـى 1930، والبر اـانى فـى تنـاتر 1926، والتشةكو لوفاعى فى تونيو 1925 نة 

، واليونــانى فــى 1931، والبرتغــالى فــى  ــبتمبر1930، والبــولةةى فــى ديســمبر 1930 ــبتمبر 
، والشـيلى فـى أعتـوبر 1934، والـدنماكئى فـى مـاتو 1933 ، والمكسةكى فى فبراتر1932أثر ل 
 .1935، والجندى فى أثر ل 1935، والةنلندى فى فبراتر 1934

DELEVOYE (J.-P.) «Le rôle du conseil économique et social et 

environnemental dans les relations internationales», Annuaire français 

de relations internationales, 1er février 2015, p. 740. 

www.afri-ct.org/Le-role-du-Conseil-e-economique 

وفــى العــالم العربــى توجــد مجــالس اقتصــادية واجتماعةــة فــى العدتــد مــن البلــدان ثــد اي مــن تــونس 
ــا.  ســان  صــن »الحــواك االجتمــاعى تبــدأ  ــم ااكدن ولبنــان والســودان ...ال ــالجزاجر والمغــرأل ا ف

ى العـا  اللبنـانى فـى النـدو  القومةـة ثتاو ر تشر عا  العمل وتحدتثها ، ئلمة كجةس االتحـاد العمـال
مجلـــة الصـــناعة  -بشـــر  الشـــةا بعنـــوان »دوك تشـــر عا  العمـــل فـــى تعز ـــز الحـــواك االجتمـــاعى  

 .23/12/2014لبنان ثتاك ا  –واالقتصاد 
www.sinaaiktisad.com/ar/Newsdet.aspx?id=1779 
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و ـــندكس فـــى الةصـــلين التـــاليين المجلـــس االقتصـــادى واالجتمـــاعى لألمـــم 
حد  ئنموذح للمجلس على المسـتوى الـدولى، والمجلـس االقتصـادى واالجتمـاعى المت

لجامعة الدول العربةـة ئنمـوذح للمجلـس علـى المسـتوى اإلقلةمـى، فهـحي عـن بعـض 
النمــاذح للمجلــس علــى المســتوى الــداخلى، اــم ندتــتم دكا ــتنا ثبحــث تجــو ن مجلــس 

 اقتصادى واجتماعى وبيئى مصرى.
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 الفصل األول 
 القتصادى والجتماعى  االس  

 على املستويني الدو  واإلقليمى 
 :متهيد وتقسيم

انتبه المجتمـب الـدولى الـى أهمةـة وجـود مجلـس اقتصـادى واجتمـاعى علـى  
ــدولى، فُ نشــى  المجلــس االقتصــادى واالجتمــاعى لألمــم المتحــد  ئ قــد  المســتوى ال

ــدول  ــت ال ــى الصــعيد اإلقلةمــى فان ــة ااجهــز  الرجةســةة فيهــا، وعل ــى أهمة ــة ال العربة
ــى،  ــى المســتوى العرب ــه مجلــس اقتصــادى واجتمــاعى عل ــوى يمكــن أن تلةب ــدوك ال ال

 فُ نشى  المجلس االقتصادى واالجتماعى لجامعة الدول العربةة.

وعلــى ذلــك  ــنتناول علــى التــوالى المجلــس االقتصــادى واالجتمــاعى لألمــم  
ــث األولالمتحــد  ) االجتمــاعى علــى المســتوى (، ئنمــوذح للمجلــس االقتصــادى و املبح

(، املبحـث الثـانىالـدولى، والمجلـس االقتصـادى واالجتمـاعى لجامعـة الـدول العربةـة )
 عنموذح للمجلس االقتصادى واالجتماعى على المستوى اإلقلةمى.

 املبحث األول 
 االس القتصادى والجتماعى لألمم املتحدة 
ــى الم ــاون فــ ــة التعــ ــراي أهمةــ ــدولى مبكــ ــب الــ ــادى أدك  المجتمــ ــال االقتصــ جــ

واالجتماعى، بحسبان أن الدروا االقتصـادية واالجتماعةـة للـدول المدتلةـة ال تـؤار 
على الش ن الداخلى لهوم الدول فحسب، ثل أن ت ايرها تتعدى النااق الـداخلى ليـؤار 
بصوك  مباشـر  علـى السـلم واامـن الـدوليين، فهـوتن ااخيـر ن لهمـا أبعـاد اقتصـادية 

   واجتماعةة وا حة.

وُ حقــظ أن الجــز  الثالــث عشــر مــن معاهــد  فر ــاى قــد ُخصــص لمعالجــة 
 .قهايا العمل والعمال على الصعيد الدولى

وقد كأ  عصبة اامـم  ـروك  التعـاون فـى المجـال االقتصـادى واالجتمـاعى  



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
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 ـــروك  انشـــا  و  (.1ون السةا ـــةة)ؤ عشـــر  الز  لتحقيـــ  التعـــاون الـــدولى فـــى الشـــ 
 مين  ــــروا عمــــل عادلـــة وكنســــانةة للرجــــال والنســــا  مندمـــة دولةــــة أو أعثــــر لـتــ 

ــة 2واانةــال) ــى جــدول أعمــال الجمةة (، فهــحي عــن أن المو ــوعا  المعرو ــة عل
العامــــة لعصــــبة اامــــم ئانــــت تنــــاقش مــــن خــــحل  ــــت لجــــان مــــن ثينهــــا اللجنــــة 

 (.3االجتماعةة)

وخاى مؤ سو مندمة اامم المتحـد  خاـوا  أو ـب فـى هـوا المجـال، فقـد  
دتباجة ميثاق اامـم المتحـد  الت عيـد علـى عـز  شـعوأل اامـم المتحـد  علـى  جا  فى

ــة أفســح،  ــى جــو مــن الحر  ــا  ف ــب مســتوى الحة ــدماي وكف ــالرقى االجتمــاعى ق ــدفب ب ال
واعتزا  اامم المتحد  فى  بيل تحقيـ   اياتهـا االلتـزا  با ـتددا  اادا  الدولةـة فـى 

(، وجا  فى مقاصـد اامـم 4وأل جمةعها)ون االقتصادية واالجتماعةة للشعؤ ترقةة الش
المتحــــد  تحقيــــ  التعــــاون الــــدولى علــــى قــــل المســــاجل ذا  الصــــبغة االقتصــــادية 
واالجتماعةة والثقا ةة واإلنسانةة وتعز ز اقترا  ققـوق اإلنسـان والحر ـا  اا ا ـةة 

   .(5للناس جمةعاي)

ــادى و  ــدولى االقتصـ ــاون الـ ــه للتعـ ــب منـ ــل التا ـ ــاق الةصـ ــص الميثـ ــد خصـ قـ
(، وقرك أن اال تقراك والرفالةـة  ـروك ان لقةـا  عحقـا   ـلمةة وديـة 6الجتماعى)وا

ثين اامم المتحد ، وكغبة فى تهيئة دواعى اال تقراك والرفالةة تعمل اامـم المتحـد  
ــى للمةةشــة وتــوفير أ ــباأل اال ــتددا  المتصــل لجــل فــرد  علــى تحقيــ  مســتوى أعل

 
 من عهد العصبة. 24، 23( المادتان 1)
دكا ـة فـى تاـوك  –. قسـن نافعـة »اامـم المتحـد  فـى نصـع قـرن من عهد العصـبة، د 13(   2)

 1995أعتـوبر  -القـاهر   – 202العـدد  – لسلة عالم المعرفة  -  1945التندةم الدولى منو 
 .31ص –

 اإلشاك  السابقة. -( د. قسن نافعة 3)

                           ( ميثاق اامم المتحد        4)
www.un.org>documents>cahier 

 من ميثاق اامم المتحد . 1/3(  5)
 من الميثاق. 60الى  55( المواد من 6)
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 (.1دى واالجتماعى)والنهو  بعوامل التاوك والتقد  االقتصا

مححي الهتمـا   ئانت داجماي و بين مما  ب  أن القهايا االجتماعةة والعمالةة  
دولى وا ح، اال أن نموم مؤ سى اامم المتحد  لم يقع عند هـوا الحـد، ثـل تعـدام 
محـدااي نقلــة نوعةـة هامــة فـى هــوا المجـال بلنشــا  المجلـس االقتصــادى واالجتمــاعى 

، وقـد خصـص (2رم الميثاق أقد الةرول الرجةسةة لألمم المتحد )لألمم المتحد ، واعتب
الــى المجلـس االقتصــادى  – 72الـى  61المـواد مــن  –الةصـل العاشــر مـن الميثــاق 

ــس ) ــكيل المجلـ ــوالى تشـ ــى التـ ــنتاول علـ ــاعى. و ـ ــأل األولواالجتمـ ــه املطلـ (، وو اجةـ
املطلـأل لعمـل بـه )(، وئة ةـة  ـير ااملطلـأل الثالـث(، ولجانه )املطلأل الثانىو لااته )

 (.املطلأل اخلامس(، وأخيراي  دوكم فى مجال عحقا  العمل )الرابع

 املطلأل األول 
 ت كيل االس القتصادى والجتماعى لألمم املتحدة 

ُيعد هوا المجلس أقد الهيئا  الرجةسةة لألمم المتحد ، وقد ُخصـص الةصـل  
للمجلـس االقتصـادى  – 72الـى  61المـواد مـن  –العاشر من ميثاق اامم المتحـد  

 واالجتماعى.

عهـواي مـن أعهـا  اامـم  54 تجون المجلس االقتصادى واالجتماعى من و  
ــد ) ــرا  و (، 3المتحـ ــس لةتـ ــا  المجلـ ــد  أعهـ ــم المتحـ ــة لألمـ ــة العامـ ــب الجمةةـ تنتدـ

 
 /أ من ميثاق اامم المتحد .55، 55/1(  1)
من الميثاق. وُ حقظ أنـه توجـد ئـولك علـى المسـتوى الـدولى الجمةةـة الدولةـة للمجـالس  7/1(  2)

 L'association internationale des conseilsاالقتصــــادية واالجتماعةــــة 

économiques et sociaux et institutions similaires (AICESIS)  وتهــدا هــوم
ــين الشــرئا  االقتصــادتين  ــين أعهــاجها، أى تشــجةب الحــواك ث ــى تشــجةب الحــواك ث ــة ال الجمةة

 56، وتهــم فــى عهــو تها 1999واالجتمـاعيين فــى العــالم، وقــد تجونــت فــى شـهر توليــو  ــنة 
ــا وأ ــة ــة مــن أفر قة ــى المجلــس دول ــة ف ــل هــوم الجمةة ــتم تمثي ــا، و  ــة وأوكوب ــا الجنوبة ا وأمر ك

 االقتصادى واالجتماعى لألمم المتحد .
 27عهواي ام ُعدل الميثـاق وز ـد عـدد أعهـاجه الـى  18( فى البداية ئان عدد أعها  المجلس 3)

بح ، وأصـ 1963تنـاتر  17، وقـد اعتمـد  الجمةةـة العامـة هـوا التعـدتل فـى 1965عهواي  ـنة 



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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متداخلة مد  ئل منها احث  نوا ، و تم التجدتـد الجزجـى ثواقـب امـانى عشـر عهـواي 
لتجدتــد الجزجــى الــى تحقيــ  اال ــتقراك فــى أعمــال المجلــس مــن و هــدا ا (،1 ــنو اي)

جهة وذلك ثتةادى تغيير ئل أعهاجه دفعة واقد ، والمحافدـة علـى التقاليـد وأ ـلوأل 
ــى تصــر ف أمــوكم واختصاصــاته مــن جهــة أخــرى  ــوى يجــرى اتباعــه ف ، (2)العمــل ال

ولـــة ( ولـــةس اى د3)و جـــوز أن ُيعـــاد انتدـــاأل العهـــو الـــوى انتهـــت مدتـــه مباشـــر 
، و بين مما  ب  أن الدول الجبرى ال تتمتب فـى المجلـس لمجلسفى اعهو ة داجمة 

، علـى (4)االقتصادى واالجتماعى ثو ـب قـانونى ممتـاز، وال تملـك مقاعـد داجمـة  ةـه
أنه قد جرى العمل على أن تـتم انتدـاأل أعهـا  المجلـس بحيـث تجـون جمةـب الـدول 

و ــاعد علــى ذلــك  (5)بصــوك  داجمــةداجمــة العهــو ة فــى مجلــس اامــن ممثلــة  ةــه 
 امكانةة اعاد  انتداأل العهو الوى انتهت مدته مباشر .

 
دل الميثــاق مــر  أخــرى  ــنة 1965أ ســاس  31نافــواي فــى  ليز ــد عــدد أعهــا   1973، وعــُ

   . وترجــب هــوم1973 ــبتمبر  24عهــواي، وقــد أصــبح هــوا التعــدتل نافــواي فــى  54المجلــس الــى 
التعــدتح  الــى الهــغو  المســتمر  مــن جانــب الــدول الصــغرى إليجــاد قــدك مــن المســاوا  ثــين 

فمحدوديـــة عـــدد أعهـــا  المجلـــس االقتصـــادى واالجتمـــاعى تدـــل  أعهـــا  المندمـــة الدولةـــة،
ثو ــوم بقاعــد  المســاوا  ثــين أعهــا  اامــم المتحــد . أقمــد عبــد الــونةس علــى شــتا »تاــو ر 

ئلةـة االقتصــاد  –المجلـس االقتصـادى واالجتمــاعى لمندمـة اامــم المتحـد  . ك ـالة ماجســتير 
وبولك فلن ز اد  أعها  المجلـس تحقـ  ، 46ص – 1981جامعة القاهر   –والعلو  السةا ةة 

تمثــيحي أعثــر عــدالي للمجموعــا  الجغرا ةــة المدتلةــة. د. محمــد الســعيد الــدقاق »اامــم المتحــد  
 . 150ص –ثدون  نة نبب  –اإل كندك ة  –منش   داك المعاكا  -والمندما  اإلقلةمةة  

عد ز اد  عدد أعهـا  المجلـس منه أن فى االنتداأل ااول ب 61/3وقد قرك الميثاق فى الماد   
االقتصادى واالجتماعى من  بعة وعشر ن الى أكبعة وخمسـين عهـواي، ُيدتـاك  ـبعة وعشـر ن 
عهــواي ا ــا ةاي عــحو  علــى ااعهــا  المنتدبــين محــل ااعهــا  التســعة الــوتن تنتهــى مــد  

شـر ن عهو تهم فى نهاية هوا العا ، وتنتهى عهـو ة تسـعة مـن هـؤال  ااعهـا  السـبعة والع
اإل افيين بعد انقها   نة واقد ، وتنتهى عهو ة تسعة أعها   خر ن بعد انقها   نتين، 

 و جرى ذلك وفقاي للندا  الوى تهعه الجمةةة العامة. 
 من الميثاق.  61/2(  1)
الابعـة  –داك النههـة العربةـة  -  الو ـةط فـى قـانون المندمـا  الدولةـةا »( د. أقمد أثـو الوفـ 2)

 .370ص – 2007لقاهر  ا –السابعة 
 من الميثاق. 61/2(   3)
 .177ص - 1963القاهر   –مابعة نههة مصر  -( د. محمد قافظ  انم »اامم المتحد   4)
–داك النههـة العربةـة  -( د. عبد العز ـز محمـد  ـرقان »ااصـول العامـة للمندمـا  الدولةـة  5)

 .518 -517ص ص – 1968 – 1967القاهر   –الابعة ااولى 



 نحو مجلس اقتصادى واجتماعى وبيئى مصرى 
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وجـــرى العمـــل علـــى توز ـــب مقاعـــد المجلـــس جغرا ةـــاي لةهـــم فـــى عهـــو ته  
ممثلــين عــن منــان  العــالم المدتلةــة، فللــدول اافر قةــة أكبعــة عشــر مقعــداي، ولــدول 

قاعد، ولـدول أمر كـا الحتينةـة عشـر    ةا أقد عشر مقعداي، واوكوبا الشرقةة  تة م
(، و كــون لجــل عهــو مــن أعهــا  1مقاعــد، واوكوبــا الغربةــة احاــة عشــر مقعــداي)
 (.2المجلس االقتصادى واالجتماعى مندوأل واقد)

 املطلأل الثانى 
 وظائف االس القتصادى والجتماعى لألمم املتحدة وسلطاته 

ــم ا  ــاعى لألمـ ــادى واالجتمـ ــس االقتصـ ــد المجلـ ــى ُيعـ ــاز الرجةسـ ــد  الجهـ لمتحـ
ــة لألمــم المتحــد  والوئــاال  المتدصصــة،  لتنســي  اانشــاة االقتصــادية واالجتماعة
و عمل تحت اشـراا الجمةةـة العامـة لألمـم المتحـد ، وقـد قـرك ميثـاق اامـم المتحـد  
ــادى  ــدولى االقتصـ ــاون الـ ــة بالتعـ ــة المتعلقـ ــد الهيئـ ــ  مقاصـ ــؤولةة تحقيـ ــب مسـ أن تقـ

ــات  ــى عــ ــاعى علــ ــادى  واالجتمــ ــس االقتصــ ــات  المجلــ ــى عــ ــة وعلــ ــة العامــ الجمةةــ
ميثاق اامم المتحـد   ، ومن ام فقد عهد(3)واالجتماعى تحت اشراا الجمةةة العامة

 (، وهى:4ثبعض السلاا )الى المجلس 

القةا  ثدكا ا  وو ب تقـاك ر عـن المسـاجل الدولةـة فـى أمـر االقتصـاد واالجتمـال  -
صل ثهـا، والتوجةـه الـى مثـل تلـك الدكا ـا  وكلـى والثقافة والتعلةم والصحة وما تت

 
(1)             mainsinternationaux/onu/ecosohu-www.humanrights.ch/fr/droits 
ــس   ــا  المجلـ ــاك أعهـ ــى اختةـ ــة فـ ــة العامـ ــى الجمةةـ ــب أن تراعـ ــم تتالـ ــاق لـ ــظ أن الميثـ وُ حقـ

را  االقتصـادى واالجتمــاعى التوز ـب الجغرافــى العــادل وتمثيـل مدتلــع منـان  العــالم، اال أن عــُ
، 177ص –مرجـب  ـاث   – تقر على مراعا  ذلك. د. محمد قـافظ  ـانم الجمةةة العامة قد ا

ومــن اــم ال توجــد مــا يمنــب الجمةةــة العامــة مــن الدــروح علــى هــوا التوز ــب. د. محمــد الســعيد 
الجامةةـة للاباعـة والنشـر  الـداك  -الدقاق »اامـم المتحـد  والمندمـا  المتدصصـة واإلقلةمةـة  

 .178ص –  1982 كندك ة اإل   -الابعة الثانةة    –والتوز ب 
 من الميثاق. 61/4(  2)
 من الميثاق. 60(   3)
 من الميثاق. 66الى  62( المواد من 4)



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
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و ب مثل تلك التقـاك ر ولـه أن يقـد  توصـةاته فـى أيـة مسـ لة مـن تلـك المسـاجل 
الى الجمةةة العامة وكلى أعها  اامـم المتحـد  وكلـى الوئـاال  المتدصصـة ذا  

 الش ن.

 ـةة تقديم توصـةا   ةمـا يدـتص بلشـاعة اقتـرا  ققـوق اإلنسـان والحر ـا  اا ا -
 ومراعاتها.

اعداد مشروعا  اتةاقا  لتعـر  علـى الجمةةـة العامـة عـن المسـاجل التـى تـدخل  -
 فى اختصاصه.

الدعو  الى عقد مؤتمرا  دولةة لدكا ـة المسـاجل التـى تـدخل فـى داجـر  اختصاصـه  -
 وفقاي للقواعد التى تهعها اامم المتحد .

ــى تنـشــ  - ــاال  التـ ــن الوئـ ــة مـ ــب أى وئالـ ــا  مـ ــب اتةاقـ ــين و ـ ــاق ثـ ــى اتةـ   بمقتهـ
الحكوما  والتى تهالب بمقتهى ندمها اا ا ـةة ثتبعـا  دولةـة وا ـعة فـى االقتصـاد  

وتحـــدد هـــوم  ون، ؤ الشـــ  واالجتمـــال والثقافـــة والتعلـــةم والصـــحة ومـــا تتصـــل ثـــولك مـــن 
ــوم  ــين هـ ــل ثـ ــاها توصـ ــى مقتهـ ــى علـ ــرو  التـ ــا  الشـ ــم  االتةاقـ ــين اامـ ــاال  وبـ الوئـ

 العامة للموافقة عليها.   المتحد ، وتعر  على الجمةةة

تنسي  وجوم نشا  الوئاال  المتدصصـة بار ـ  التشـاوك معهـا وتقـديم توصـةاته  -
 اليها وكلى الجمةةة العامة وأعها  اامم المتحد .

اتداذ الداوا  المنا بة للحصول بانتدا  على تقـاك ر مـن الوئـاال  المتدصصـة  -
ئـاال  المتدصصـة مـا تلـز  مـن وله أن يهب مب أعها  اامـم المتحـد  ومـب الو 

الترتيبا  لجى تمدم ثتقاك ر عن الداوا  التى اتدوتها لتنةيـو توصـةاته أو لتنةيـو 
توصـةا  الجمةةـة العامــة فـى شــ ن المسـاجل الداخلــة فـى اختصاصــه. ولـه اثــحد 

 الجمةةة العامة محقداته على هوم التقاك ر.

 ونته متى نلب الةه ذلك.  امداد مجلس اامن بما تلز  من المعلوما  ومعا -

 تنةيو توصةا  الجمةةة العامة بالو اجع التى تدخل فى اختصاصه. -



 نحو مجلس اقتصادى واجتماعى وبيئى مصرى 
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له بعد موافقة الجمةةة العامة أن يقو  بالددما  الحزمـة اعهـا  اامـم المتحـد   -
 أو الوئاال  المتدصصة متى نلب الةه ذلك.

ــاق ـصــ   ــا الميثـ ــى منحهـ ــا  التـ ــلاا  واالختصاصـ ــى السـ ــافة الـ راقة وباإل ـ
للمجلس فـلن للمجلـس بعـض االختصاصـا  العامـة، والتـى تهـالب ثهـا فـرول اامـم 

 (:1المتحد  المدتلةة، وهوم االختصاصا  هى)

ــرد  - ــل فـ ــل لجـ ــتددا  المتصـ ــباأل اال ـ ــوفير أ ـ ــة وتـ ــى للمةةشـ ــتوى أعلـ تحقيـــ  مسـ
 والنهو  بعوامل التاوك والتقد  االقتصادى واالجتماعى.  

ــول للمشــاعل ا - ــة والصــحةة ومــا تتصــل تةســير الحل ــة االقتصــادية واالجتماعة لدولة
 ثها، وتعز ز التعاون الدولى فى أموك الثقافة والتعلةم.  

أن يشةب فى العالم اقترا  ققوق اإلنسـان والحر ـا  اا ا ـةة للجمةـب ثـح تمييـز  -
بســبب الجــنس أو اللغــة أو الــدتن وال تةر ــ  ثــين الرجــال والنســا ، ومراعــا  تلــك 

 لحر ا  فعحي.  الحقوق وا

ــس تحــت اشــرافها بمســ  - ــة والمجل ــى الجمةةــة العام ــاق ال  ولةة تحقيــ ؤ عهــد الميث
مقاصد هيئة اامم المتحد  الواكد  فى الةصـل التا ـب مـن الميثـاق والمتمثلـة فـى 
ــين  ــة ث ــة الهــروك ن لقةــا  عحقــا   ــلمةة ودي تهيئــة دواعــى اال ــتقراك والرفالة

بالتسـو ة فـى الحقـوق ثـين  المبـدأ الـوى يقهـى اامم المتحد  مؤ سة على اقتـرا  
 (.2مصيرها) الشعوأل وب ن يكون لجل منها تقر ر 

و بين مما  ب  أن للمجلس اختصاصا  وا عة نسبةاي، اذ يقب على عاتقـه   
ــالتعلةم  ــة ب ــة والمتعلق ــى المجــاال  االقتصــادية واالجتماعة ــة ف ــل المســاجل الدولة تحلي

ــوق اإل ــة وققـ ــحة العامـ ــة والصـ ــة والثقافـ ــادية واالجتماعةـ ــديا  االقتصـ ــان، فالتحـ نسـ
والبيئةـــة التـــى تواجههـــا العـــالم تجـــون داجمـــاي مثـــاك اهتمـــا  المجلـــس، فينـــاقش هـــوم 

 
 من الميثاق. 55(  1)
 من الميثاق. 60(  2)



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
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التحديا ، و جرى بش نها البحوث و صدك توصةا  بش نها، و تولى المجلـس بصـةته 
% من المواكد البشـر ة والمالةـة لمندومـة 70هوم مسؤولةة وا عة النااق عن نحو 

 .(1)امم المتحد  ب عملهاا

 املطلأل الثالث 
 جلا  االس 

ــادية   ــؤون االقتصــ ــاي للشــ ــى  المجلــــس لجانــ ــى أن تنشــ ــاق علــ نــــص الميثــ
واالجتماعةة ولتعز ز ققوق اإلنسان، ئما أجاز له أن تنشى   يـر ذلـك مـن اللجـان 

 .(2)التى قد يحتاح اليها لت دية و اجةه

العمـل وتةسـيراي علـى المجلـس قـال  وتابةقاي لهوا النص، ولهمان ا تمراك ة 
أداجــه مهامــه أنشــ  لجانــاي وأجهــز  فرعةــة متدصصــة تقــو  بالبــت فــى ئافــة المســاجل 
المنونة بالمجلس، بحيث تتدصص ئل منهـا بميـدان مـن مةـادتن اختصاصـه عـامحي 
ــين  ــك بالتنســي  ث ــو  المجلــس بعــد ذل ــه، لةق ــاجا عمل ــه نت ــدماي الة تحــت اشــرافه، ومق

 
(1 )www.un.org/ar/ecosoc/about/index.shtml                                       

قـد فـو  المجلـس االقتصـادى واالجتمـاعى  2005لعـا   جدتر بالوئر أن مؤتمر القمة العالمى 
لألمم المتحد  بعقد ا تعرا  وزاكى  نوى ومنتدى انماجى مر  ئل  نتين، وقـد أقـر  الجمةةـة 

، وهـدا اال ــتعرا  2006العامـة لألمـم المتحــد  هـوم المهــا  الجدتـد  فـى شــهر نـوفمبر عــا  
اهــداا اإلنماجةــة المتةــ  عليهــا دولةــاي الــوزاكى الســنوى هــو تقيــةم التقــد  المحــرز فــى تحقيــ  ا

ــاون اإلنمــاجى الــى  والناجمــة عــن المــؤتمرا  الرجةســةة ومــؤتمرا  القمــة، و هــدا منتــدى التع
تحسين تما ك وفعالةة اانشاة التى يهالب ثها مدتلع شرئا  التنمةـة، وعلـى المنتـدى بعـد 

لى أن يقـــد  اإلكشـــاد فـــى ا تعرا ـــه االتجاهـــا  والتقـــد  المحـــرز فـــى التعـــاون اإلنمـــاجى الـــدو 
 السةا ا  وتوصةا  لتحسين جود  التعاون اإلنماجى.

و تشاوك المجلس مب مجموعا  المجتمب المدنى بمـا فيهـا المندمـا   يـر الحكومةـة والقاـال  
الدـاص، وهــو الهيئـة الرجةســةة التـى توصــى بمــنح المندمـا   يــر الحكومةـة مرئــزاي ا تشــاك اي، 

ندمة  ير قكومةة من جمةـب أنحـا  العـالم بمرئـز ا تشـاكى لـدى م 2869و تمتب ما تز د عن 
المجلــس االقتصــادى واالجتمــاعى، ممــا تتــةح لهــا المشــاكئة وتقــديم مســاهما  مكتوبــة وكلقــا  

 ثةانا  أما  المجلس وهيئاته الةرعةة.
www.un.org/ar/ecosoc/about/faqs.shtml≠tex1 

 من الميثاق. 68(  2)



 نحو مجلس اقتصادى واجتماعى وبيئى مصرى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

391 

 .(1)جهز  واللجان الةرعةةأعمال مدتلع اا

و هـم المجلــس العدتــد مـن ااجهــز  الةرعةــة والمتمثلـة فــى لجــان اقتصــادية 
 (:2ولجان فنةة ولجان داجمة على التةصيل التالى)

و ب المجلس فى االعتباك تباتن المشـاعل االقتصـادية : اللجا  القتصادية -
لةــة، ومــن اــم كأى أنــه مــن التــى تعــانى منهــا المنــان  الجغرا ةــة واالقتصــادية المدت

و ب قلول لها فى اناك اقلةمـى ثـدالي مـن معالجتهـا  –فى بعض ااقةان  –اافهل 
وهـى  ، وتشـمل اللجـان االقتصـادية للمجلـس خمـس لجـان،(3)على المستوى العالمى

اللجنــة االقتصــادية اافر قةــة ومقرهــا أديــس أبابــا، واللجنــة االقتصــادية واالجتماعةــة 
ــة  ــةا والبا ـ ــا جنةـــف،   ـ ــادية اوكوبـــا ومقرهـ ــانجو ، واللجنـــة االقتصـ ــا بـ ةك ومقرهـ

واللجنــة االقتصــادية امر كــا الحتينةــة والبحـــر الجــاك بى ومقرهــا  ــانتةا و بشـــيلى، 
ــة  ــرو ، وهــوم اللجــان هــى لجــان اقلةمة ــرأل   ــةا ومقرهــا ثي ــة االقتصــادية لغ واللجن

قشتها، وتعد التقاك ر فـى تدتص بمتابعة المشكح  الداصة بكل مناقة اقلةمةة ومنا
هـــوا الشـــ ن وتقـــدمها الـــى المجلـــس االقتصـــادى واالجتمـــاعى، وتعمـــل تحـــت  ـــلاة 

، وتتجــون ئـل لجنـة مـن هــوم اللجـان مـن منـدوبى الــدول اامـين العـا  لألمـم المتحـد 
الواقعـــة فـــى الناـــاق الجغرافـــى الـــوى تنصـــرا الةـــه نشـــانها، و جـــوز أن ُيقبـــل فـــى 

منـدوبون عـن دول لةســت  –االقتصــادى واالجتمـاعى  بموافقـة المجلـس –عهـو تها 
 .(4)أعها  فى اامم المتحد ، على أن يكون وجودهم فى صوك  مستشاك ن

 
 .166ص –مرجب  اث   –( د. محمد قافظ  انم 1)
ــة العامــة 2) ــدولى: الندر  ــانى »التندــةم ال ــرالةم محمــد العن داك الةجــر  -اامــم المتحــد    –( د. اث

 وما بعدها. 278ص ص – 1982القاهر   –العربى 
www.ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%84

%D8%B3%D89,                                                                 

www.moqatel.Com/openshare/Behoth/Monzmat3/un/sec07. 

dec_Cvt.htm 

 .277ص –مرجب  اث   -( د. اثرالةم محمد العنانى 3)
 .152ص –مرجب  اث   –( د. محمد السعيد الدقاق »اامم المتحد  والمندما  اإلقلةمةة  4)
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ــة - ــا  الفني : وتهــم تســب لجــان وهــى لجنــة اإلقصــا  ولجنــة التنمةــة اللج
والســكان ولجنــة التنمةــة االجتماعةــة ولجنــة ققــوق اإلنســان ولجنــة مرئــز المــرأ ، 

ولجنــة منــب الجر مــة والقهــا  الجنــاجى ولجنــة العلــو  والتجنولوجةــا ولجنــة المدــدكا  
 للتنمةة ولجنة التنمةة المستدامة.  

: وتهـم أكبـب لجـان وهـى لجنـة البـراما والتنسـي ، ولجنـة اللجـا  الدائمـة -
المستوننا  البشـر ة، واللجنـة المعنةـة بالمندمـا   يـر الحكومةـة، واللجنـة المعنةـة 

 بالمندما  الحكومةة.

وفهـحي عـن مــا  ـب  يهـم المجلــس لجـان للدبـرا  فــى تدصصـا  مدتلةــة  
مثــل التنمةــة والتداــةط والمصــادك الابةةةــة واالقتصــاد واالجتمــال والثقافــة وققــوق 

 اإلنسان.  

ــى   وُ حقــظ أن المجلــس االقتصــادى واالجتمــاعى لألمــم المتحــد  يشــرا عل
ملـة فـى اامـم المتحـد  مثـل العدتد من اللجان التنةيوية ومجـالس بعـض ااجهـز  العا

ون الحجئـين وبرنـاما ؤ صندوق اامم المتحد  للاةولـة ومةو ـةة اامـم المتحـد  لشـ 
اامــم المتحــد  للتنمةــة وصــندوق اامــم المتحــد  للســكان وبرنــاما الغــوا  العــالمى 
والمعهــد التــدك بى والبحثــى الــدولى لتاــو ر المــرأ  والمجلــس العــالمى للرقابــة علــى 

 المددكا .

 ملطلأل الرابع ا 
 سري العمل باالس 

، واإلجـرا ا  )الفـر  األول  نتناول فـى هـوا المالـب علـى التـوالى التصـو ت  
 .)الفر  الرابع ، وأخيراي المكتب )الفر  الثالث ، والدوكا  )الفر  الثانى 

 الفر  األول  
 التصوي  

يكـــون لجـــل عهـــو مـــن أعهـــا  المجلـــس االقتصـــادى واالجتمـــاعى صـــو   



 نحو مجلس اقتصادى واجتماعى وبيئى مصرى 
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ــد) ــدك (،1واقـ ــة  و صـ ــه ب  لبةـ ــس قراكاتـ ــا  المجلـ ــوتين)ااعهـ ــر ن المصـ  (،2الحا ـ
 قصـد بةبــاك  »ااعهــا  الحا ــر ن المصــوتين  ااعهــا  الــوتن تــدلون ب صــواتهم و 

ــاي أو  ـــلباي، أمـــا ااعهـــا  الـــوتن يمتنعـــون عـــن التصـــو ت  ةعتبـــرون  يـــر  ايجابـ
ــوتين) ــو بقاعـــد  اا لبةـــة البســـةا(3مصـ ة إلصـــداك ، وُ حقـــظ أن المجلـــس قـــد أخـ

ــة ــاجل اإلجراجةـ ــوعةة والمسـ ــاجل المو ـ ــين المسـ ــة ثـ ــراكا ، دون تةرقـ ــون (4)القـ ، وتجـ
 .(5)جلسا  المجلس علنةة مالم ُيقرك المجلس  ير ذلك

 الفر  الثانى  
 اإلجرافات 

فـى مداوالتـه عنـد    لحشـترا  اامـم المتحـد   أعهـا   تدعو المجلس أى عهو مـن   
 (.6التصو ت) اص على أال يكون له ق  بحث أية مس لة تعنى هوا العهو ثوجه خ 

مداوالتـه  للمجلس أن يعمل علـى اشـرا  منـدوبى الوئـاال  المتدصصـة فـى و  
أو فــى مــداوال  اللجــان التــى تنشــئها دون أن يكــون لهــم قــ  التصــو ت، ئمــا لــه أن يعمــل  

 (.7المتدصصة) على اشرا  مندوبةه فى مداوال  الوئالة 

 بة للتشاوك مب الهيئا   يـر الحكومةـة للمجلس أن يجرى الترتيبا  المناو  
التى تعنى بالمساجل الداخلة فى اختصاصه، وهوم الترتيبا  قـد يجر هـا المجلـس مـب 
هيئا  دولةة، ئما أنه قد يجر ها اذا كأى ذلك محجماي مب هيئا  أهلةـة وبعـد التشـاوك 

 
 من الميثاق. 67/1(  1)
منشـوكا   -»الندـا  الـداخلى   -مـن الندـا  الـداخلى للمجلـس  60/1اق،  من الميث 67/2(   2)

 .1992نيو وك   نة  –اامم المتحد  
 من الندا  الداخلى. 60/2(  3)
 .280ص –مرجب  اث   –( د. اثرالةم العنانى 4)
 من الندا  الداخلى. 36(   5)
 من الميثاق. 69(  6)
 من الميثاق. 70(  7)



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
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 (.1مب عهو اامم المتحد  ذى الش ن)

عهــا  فــى اامــم المتحــد  لةســت  ــدعو المجلــس أيــة دولــة مــن الــدول ااو 
فى مداوالتـه بشـ ن أيـة مسـ لة  االشترا عهواي فى المجلس، أو أية دولة أخرى، الى 

يــة لجنــة مــن لجــان أ(، وتــدعو 2تجــون ذا  أهمةــة خاصــة بالنســبة الــى تلــك الدولــة)
تــه أيــة دولــة لةســت عهــواي مــن االمجلــس أو هيئــة مــن هيئاتــه التــى تنعقــد خــحل دوك 

فــى مــداوالتها بشــ ن أيــة مســ لة تجــون ذا  أهمةــة خاصــة  االشــترا أعهــاجها الــى 
 (.3بالنسبة الى تلك الدولة)

وال يكون للدولة التى تدعى على هوا النحو الح  فـى التصـو ت، ولجـن لهـا  
أن تقــد  مقترقــا  يجــوز نرقهــا للتصــو ت ثنــا  علــى نلــب أى عهــو مــن أعهــا  

 (.4الهيئة المعنةة)

ــاال  المتدصـصــ   ــ  للوئـ ــه و حـ ــا  المجلـــس ولجانـ ــى اجتماعـ ــل فـ ة أن تمثـ
(، وأن تشــتر  ثوا ــاة ممثليهــا، دون أن يكــون 5تــه)اوهيئاتــه التــى تنعقــد خــحل دوك 

فــى المــداوال  المتعلقــة ثبنــود تهمهــا، وأن تقــد  اقتراقــا  بشــ ن  لهــا قــ  التصــو ت
تلك البنود يمكن نرقهـا للتصـو ت ثنـا  علـى نلـب أى عهـو مـن أعهـا  المجلـس 

 
داخلى للمجـلس عـلى أن  من الميثاق   71  ( 1) بالمندمـا   يـر  تتـ لع اللجنـة المعنةـة ، وقد نص الندا  اـل

دولة من الدول ااعها  فى اامم المتحد  تنتدب لمد  أكبب  ـنوا    الحكومةة من تسب عشر 
 على أ اس التمثيل الجغرافى العادل، وبنا ي على ذلك تهم اللجنة:

 )أ( خمسة أعها  من الدول اافر قةة؛    
 أل( أكبعة أعها  من الدول ا  يو ة؛ )

 ر الجاك بى؛ح)ح( أكبعة أعها  من دول أمر كا الحتينةة ومناقة الب
 )د( أكبعة أعها  من دول أوكوبا الغربةة والدول ااخرى؛ 

 .(80/1)   )هـ( عهو ن من دول أوكوبا الشرقةة
التشـاوك مـب المندمــا  وتمـاكس اللجنـة الو ــاجع التـى يسـندها اليهــا المجلـس بشـ ن ترتيبــا   

 .(80/2)    ير الحكومةة التى يعتمدها المجلس
 من الندا  الداخلى. 72/1(  2)
 من الندا  الداخلى. 72/2(  3)
 من الندا  الداخلى. 72/3(  4)
 /أ من الندا  الداخلى.75(  5)



 نحو مجلس اقتصادى واجتماعى وبيئى مصرى 
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 (.1اللجنة أو هيئة الدوك  المعنةة) أو أعها 

و جــوز لممثلــى المندمــا  الحكومةــة الدولةــة التــى تمنحهــا الجمةةــة العامــة  
ــى يســميها  ــة ااخــرى الت ــداجم ولممثلــى المندمــا  الحكومةــة الدولة ــز المراقــب ال مرئ
المجلـــس لغـــر  مدصـــوص أو علـــى أ ـــاس داجـــم ثنـــا  علـــى توصـــةة المكتـــب أن 

لهــم قــ  التصــو ت، فــى مــداوال  المجلــس بشــ ن المســاجل يشــترئوا، دون أن يكــون 
 (.2التى تدخل فى نااق أنشاة تلك المندما )

 الفر  الثالث  
 الدورات 

، اقـــداهما تندةمةـــة (3ئـــل عـــا ) علـــى ااقـــل تـــيندوك عـــاد  يعقـــد المجلـــس  
تعقـد اجتماعـا  ك ةعـة المسـتوى يحهـرها  ا وفى هوم الدوك ، (4)وااخرى مو وعةة

ولين لمناقشـــة المســـاجل االجتماعةـــة واالقتصـــادية المدتلةـــة، ؤ المســـ  الـــوزكا  وئبـــاك
وتصدك التوصةا  باا لبةة البسـةاة، ولجـل عهـو صـو  واقـد، وُ حقـظ أن أعمـال 
المجلس االقتصادى واالجتماعى نوال العا  تقو  ثها اللجان والوئاال  المنبثقـة عـن 

مجلــــس االقتصــــادى المجلــــس، وتجتمــــب بصــــوك  منتدمــــة وترفــــب تقاك رهــــا الــــى ال
 (.5واالجتماعى)

وللمجلــس أن تنعقــد فــى دوكا  ا ــتثناجةة ثــدعو  مــن الــرجةس ونوابــه أو اذا  
نلــب أ لبةــة أعهــاجه ذلــك أو ثنــا  علــى نلــب أى مــن الجمةةــة العامــة أو مجلــس 
اامــن أو أيــة دولــة مــن الــدول ااعهــا  فــى اامــم المتحــد  أو مجلــس الوصــاية أو 

ة، بعــد موافقــة كجــةس المجلــس ونوابــه علــى نلــب عقــد اقــدى الوئــاال  المتدصصــ 

 
 /أل من الندا  الداخلى.75(  1)
 من الندا  الداخلى. 79(  2)
 .276ص –مرجب  اث   –لعنانى ( د. اثرالةم محمد ا3)
 من الندا  الداخلى للمجلس. 1(  4)
(5 )    sec07.doc_  www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/un/ 

  cvt.htm. 



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
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الـــدوك  اال ـــتثناجةة، فـــلذا لـــم توافقـــوا تعـــين موافقـــة أ لبةـــة أعهـــا  المجلـــس علـــى 
 .(1)الالب

 الفر  الرابع  
 املكتأل 

تنتدـب المجلـس ئـل ، وفقاي للندا  الداخلى للمجلس االقتصادى واالجتمـاعى 
نـواأل للـرجةس مـن ثـين ممثلـى أعهـاجه   نة، فى ثداية جلسته ااولى، كجةساي وأكبعة
(، و قـرك المجلـس، ثنـا  علـى توصـةة 2و ت لع المكتـب مـن الـرجةس ونـواأل الـرجةس)

  (.3ولةا  الداصة لجل ناجب من نواأل الرجةس)ؤ الرجةس، المس

و شــغل الــرجةس ونــواأل الــرجةس مناصــبهم الــى أن تنتدــب أخحفهــم، و جــوز  
 (.4اعاد  انتداثهم)

ــم يعــد وكذا لــم يعــد الــر   جةس أو أى مــن نوابــه قــادكاي علــى أدا  و اجةــه، أو ل
ممثحي لعهو من أعها  المجلس، أو لم تعد الدولة العهـو فـى اامـم المتحـد  التـى 
يكون ممثحي لها عهواي فى المجلس تتوقـف عـن شـغل ذلـك المنصـب و نتدـب كجـةس 

 (.5أو ناجب كجةس جدتد للمد  المتبقةة)

ئـان علـى  –وفقـاي لألقكـا  السـابقة  –منصـبه  وكذا توقف الرجةس عن شغل 
بقةة أعها  المكتب تسمةة أقد نواأل الرجةس لةقو  مقامه الـى قـين انتدـاأل كجـةس 

 
ــدقاق »اامــم المتحــد  والمندمــا  المتدصصــة  4(   1) ــداخلى، د. محمــد الســعيد ال مــن الندــا  ال

 .179 -178ص ص  –مرجب  اث   -واإلقلةمةة  
، وُ حقــظ وجــوأل أن ُتراعــى فــى انتدــاأل كجــةس المجلــس مناوبــة منصــبه علــى أ ــاس 18/1(  2)

جغرافــى عــادل ثــين المجموعــا  اإلقلةمةــة التالةــة: الــدول اافر قةــة، والــدول ا  ــيو ة، ودول 
أوكوبا الشـرقةة، ودول أمر كـا الحتينةـة ومناقـة البحـر الجـاك بى، ودول أوكوبـا الغربةـة والـدول 

خــرى، و نتدــب نــواأل كجــةس المجلــس ااكبعــة علــى أ ــاس التوز ــب الجغرافــى العــادل مــن اا
 المجموعا  اإلقلةمةة  ير المجموعة التى تنتمى اليها الرجةس.

 من الندا  الداخلى. 18/2(  3)
 من الندا  الداخلى. 19(  4)
 من الندا  الداخلى. 22(  5)
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 (.1جدتد)

جةس مـن  ـلاا  وعلةـه مـا ر ولناجب الرجةس الوى تتولى مها  الرجةس ما للـ  
 (.2على الرجةس من واجبا )

 املطلأل اخلامس 
 عى لألمم املتحدة  دور االس القتصادى والجتما 

 فى جمال عنقات العمل 
تغيـرا  المتحققـة فـى المجـاال  فى  ل العولمـة شـهد العـالم الجثيـر مـن الم

السةا ــةة واالقتصــادية واالجتماعةــة، وعــانى الجثيــر مــن الــدول مــن ا اــاك الســلبةة 
للعولمــة، وقــد عبــر تقر ــر صــادك عــن مندمــة العمــل الدولةــة تعبيــراي صــادقاي عــن ذلــك 

 يـر متوازنـة ثـين البلـدان وداخلهـا علـى قـد  له »ان عملةة العولمة تولد قصـاجلبقو 
 ـوا ، وهنــا  اــروا  يجــرى خلقهـا، ولجــن ثلــداناي وشــعوباي ئثيـر  للغايــة ال تشــاك  فــى 
منافعها، وتةتقر هوم البلدان والشعوأل الى قد بعيد، ثل ئلةـاي الـى  ـمال صـوتها فـى 

النسـا  والرجـال لرأتنـا مة بعينى الغالبةة الجبرى من هوم العملةة، وكذا ندرنا الى العول
أنها لم تستوا تالعـاتهم البسـةاة والمشـروعة المتمثلـة فـى الحصـول علـى و ـاجع 
الجقة وتوفير مستقبل أفهل انةالهم، و ةةش الجثيرون مـنهم فـى مجاهـل االقتصـاد 

تر العـا  ئمـا جـا  فـى أقـد تقـاك ر المـد (،3)  ير الندامى، دون ققوق معتـرا ثهـا
لمندمـــة العمـــل الدولةـــة أن »تـــؤدى التحر ـــر المـــالى الـــى اخهـــال الـــدول لأل ـــواق 
ــة  ــد، النمــو والعدال ــل بالهــروك ، أو بالت عي ــ  مناــ ، ال يكة ــى تعمــل وف ــة الت العالمة
االجتماعةــة... ان عملةــة تعــدد جنســةة المنشــآ  تز ــد مــن اثتعــاد  ــلاة القــراك عــن 

 
 من الندا  الداخلى.  20/2(  1)
 لندا  الداخلى.من ا 21(  2)
  – 2004جنةـــــف  -تـــــوفير فـــــرص للجمةـــــب   –( مندمـــــة العمـــــل الدولةـــــة »عولمـــــة عادلـــــة 3)

 .Xص
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 .(1)أماعن اإلنتاح 

الــى أن »العولمــة خلدلــت اا ــس التــى  –بحــ   –الةقهــا  وقــد ذهــب أقــد 
ــى  ــة مســتقلة ف ــا  تجــاكأل وننة ــة، التــى ئانــت تســمح بقة ــة القومة تقــو  عليهــا الدول
مةــــادتن الحةــــا  المدتلةــــة ) ةا ةة/اقتصــــادية/اجتماعةة/الا(، وهــــى تســــير ثهــــوم 
التجاكأل نحو نمـوذح نماـى موقـد، أو قر ـب مـن ذلـك، هـوا النمـوذح الـوى  ـةحدث 
بالهروك  تغييراي شامحي فى عمو  العحقا  االقتصـادية واالجتماعةـة داخـل ئـل دولـة، 

عحقــا   –علــى نحــو مباشــر  –وفــى التندــةم القــانونى لهــوم العحقــا ، ومــن ثينهــا 
 العمل.

وئان من النتاجا التى ترتبـت علـى خلدلـة ئةـان الدولـة القومةـة، أن  ـعةت ئثيـراي  
لـة، قيـث لـم تعـد هـوم ا لةـا  فاعلـة فـى التعامـل مـب مـؤارا    لةا  العمل الوننةة فى الدو 

 . ( 2)  ةا ةة واقتصادية واجتماعةة واقا ةة خاكجةة أقوى منها  

و بين مما  ب  أن المشكح  التى  هر  فـى عـالم العمـل والعمـال ئنتةجـة 
للعولمــة لــم تعــد شــ ناي داخلةــاي، ثــل تعــد  الحــدود الداخلةــة للــدول لتصــبح شــ ناي دولةــاي 

 حتاح الى معالجة  نةة شاملة واعةة جماعةة.ي

و ســتاةب المجلــس االقتصــادى واالجتمــاعى لألمــم المتحــد  أن تلعــب دوكاي 
فاعحي فى هوا الش ن  وا  من خحل مساهمته فى تقـديم قلـول للمشـكح  المـوئوك  

، أو من خحل تعاونه مب ئل )الفر  األول بموجب السلاا  التى منحه الميثاق اياها 
واالتحـاد الـدولى لنقابـا   )الفر  الثانى ن مندمة العمل الدولةة ئوئالة متدصصـة م

 .)الفر  الثالث العمال ئمندمة دولةة  ير قكومةة 

 

 
جنةــف -تقر ــر المــدتر العــا  »دفاعــاي عــن القــةم وتشــجةعاي للتغييــر   –( مندمــة العمــل الدولةــة 1)

 .13ص – 1993
ــانون العمــل المعاصــر 2) ــاس »أزمــة ق ــة و  –( د. تو ــع الة ــدخل الدول ــين نهــا ت اقتصــاد  مــوهب ث

 .52 -51ص ص   –  2006ااكدن     -الابعة ااولى    –داك واجل للنشر    -السوق   
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 الفر  األول 
 دور االس القتصادى والجتماعى    

 فى مواجهة م كنت عامل العمل 
ــول  ــديم قلـ ــى تقـ ــاعد فـ ــاعى أن يسـ ــادى واالجتمـ ــس االقتصـ ــتاةب المجلـ يسـ

لمشكح  الموجود  فى عالم العمـل علـى المسـتوى الـدولى والتـى تةـوق قـدك  الـدول ل
فرادى فى مواجهتها مثل مشكح  الباالة، وتندةم هجر  ااتدى العاملـة ثـين الـدول، 
ومواجهة  اهر  الهجر   ير الشرعةة من الدول النامةة الى الـدول المتقدمـة، وعجـز 

لبلـدان أن تقـد  الـى  ـوق العمـل العمــال ذوى المؤ سـا  التعلةمةـة فـى العدتـد مـن ا
الجةـا ا  المالوبـة، بـ ن يقـو  ثدكا ـا  و هــب تقـاك ر عـن المشـكح  المدتلةـة فــى 
هوا المجال و قـدمها الـى الجمةةـة العامـة وكلـى أعهـا  اامـم المتحـد  وكلـى مندمـة 
م العمل الدولةـة، وأن ُيعـد مشـروعا  اتةاقـا  للعـر  علـى الجمةةـة العامـة عـن هـو

 المساجل، و ستاةب ئولك أن:

يقــد  توصــةا   ةمــا يدــتص بلشــاعة اقتــرا  ققــوق اإلنســان والحر ــا  اا ا ــةة  -
مثل الحر ا  النقاثةة وعد  التمييز ثين العمـال وقمايـة قـ  اإلنسـان وقر تـه فـى 

 العمل.

 تدعو الى عقد مؤتمرا  دولةة لمناقشة هوم المشكح  واقترام قلول لها. -

عم المالى والةنى للدول النامةة لعمل ثراما تدك ب وتعلـةم لتنمةـة المـواكد تقديم الد -
البشر ة لتتح   مب االقتةاجا  الحقةقةة لسـوق العمـل، وعمـل دكا ـا  لمواجهـة 
ــة لددمــة هــوم الــدول،  ــى تابيــ  التجنولوجةــا الحدتث مشــكلة الباالــة، والعمــل عل

لتتواف  مـب المتغيـرا  الدولةـة  وتشجةب مراجعة قوانين العمل فى البلدان المدتلةة
 والمحلةة.



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
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 الفر  الثانى  
 تعاو  االس القتصادى والجتماعى ومنظمة العمل الدولية 

أثرمت اامم المتحد  اتةاقـاي مـب مندمـة العمـل الدولةـة اعترفـت ثهـا بموجبـه 
عوئالة متدصصة، وئانت مندمة العمل الدولةـة أول وئالـة متدصصـة تـرتبط بـاامم 

 .(1) المتحد

والوئــاال  المتدصصــة هــى الوئــاال  المدتلةــة التــى تنشــ  بمقتهــى اتةــاق 
ثــين الحكومــا  والتــى تهــالب بمقتهــى ندمهــا اا ا ــةة ثتبعــا  دولةــة وا ــعة فــى 

 .(2)االقتصاد واالجتمال والثقافة والتعلةم والصحة وما تتصل ثولك من الشؤون 

 لدولةة ب ن:  و ستاةب المجلس ثولك أن تتعاون مب مندمة العمل ا

ــا  لتمــدم  - ــا تلــز  مــن الترتيب ــا م ــاك ر منهــا، و هــب معه يحصــل بانتدــا  علــى تق
ثتقاك ر عن الداوا  التى اتدوتها لتنةيـو توصـةاته أو توصـةا  الجمةةـة العامـة 

 بش ن المساجل الداخلة فى اختصاصها.
دوبةـه فـى ُيشر  مندوبيها فى مداوالتـه أو مـداوال  اللجـان التابعـة لـه، وكشـرا  من -

 مداوالتها.
 يقو  بالددما  الحزمة لها متى نلبت ذلك. -
 يقد  توصةاته الى مندمة العمل الدولةة فى أية مس لة تدخل فى اختصاصها. -

 
 .24ص – 1997الابعة ااولى  -( د.  عيد  الم جو لى »المندما  الدولةة المتدصصة  1)
 من الميثاق.     57  ( 2)
أن يهــب  نــص الميثــاق علــى أقكــا  الوصــل ثــين هــوم الوئــاال  واامــم المتحــد  والتــى تتهــمن  

المجلس اتةاقـا  معهـا تحـدد الشـرو  التـى علـى مقتهـاها توصـل ثينهـا وبـين اامـم المتحـد ، 
(. وتتهمن اتةاقا  الوصـل 63وُتعر  هوم االتةاقا  على الجمةةة العامة للموافقة عليها )  

ثةــان ققــوق وواجبــا  المندمــا  المتدصصــة وعحقتهــا بــاامم المتحــد  وأجهزتهــا المدتلةــة، 
لةة المندمــة المتدصصــة بالنســبة لمــا تقــو  بــه مــن نشــا ، وققهــا فــى تبــادل التمثيــل ومســؤو 

عمراقب مب اامم المتحد ، وق  المجلس فى التنسـي  ثـين أنشـاة هـوم المندمـا ، وققـه فـى 
 تقديم توصةا  لها بش ن المساجل الداخلة فى اختصاصه. 
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 تنس  وجوم نشانها بار   التشاوك معها و قد  توصةاته اليها. -

وأخيــراي يســتاةب المجلــس أن تتعــاون مــب مندمــة العمــل الدولةــة فــى تقــديم  
إلنشــا  مراعــز  –علـى  ــبيل المثـال  –المعونـة الةنةــة والماديـة للــدول النامةـة وذلــك 

تدك ب للعمالة الوننةة، وتقـديم مـنح دكا ـةة، ومـدهم بـالدبرا  للمسـاعد  فـى دكا ـة 
ــل  ــة، وعمـ ــتجدا  العالمةـ ــب المسـ ــوا   مـ ــا  لتتـ ــل والنقابـ ــوانين العمـ ــدتل قـ ــة تعـ عة ةـ

وق العمل وتـدك ب الشـباأل علـى ااعمـال التـى الدكا ا  الحزمة لدكا ة اقتةاجا   
 تتالبها السوق.

ــة القـــول أن العحقـــة ثـــين المجلـــس االقتصـــادى واالجتمـــاعى لألمـــم  وخنصـ
المتحــد  ومندمــة العمــل الدولةــة تتبلــوك فــى صــوك عــد  ئتبــادل المــراقبين والممثلــين 

ــاج  وتنســـي  الجهـــود والتعـــاون فـــى النشـــانا  ذا  ال ــابب وتبـــادل المشـــوك  والواـ اـ
 .(1)الةنى

 الفر  الثالث  
 تعاو  االس القتصادى والجتماعى  

 (2) والحتاد الدو  لنقابات العمال

تتعاون المجلس مب الهيئا   يـر الحكومةـة وهـى مندمـا  أو جماعـا  أو 
اتحادا  شعبةة لم تنش  بمقتهى اتةاقا  ثين الحكومـا  وقـد تجـون دولةـة أى تهـم 

لـدول مدتلةـة، أو وننةـة أو أهلةـة اذا انحصـر نااقهـا جماعا   ير قكومةـة تابعـة 
 .(3)داخل دولة واقد 

واعترا المجلس لهوم الهيئـا  بلمكانةـة التعبيـر عـن  كاجهـا لمـا تملجـه مـن 
خبــرا  خاصــة ومعرفــة علمةــة وفنةــة تحقــ  لــه فاجــد  وا ــحة فــى مباشــرته لألوجــه 

 
 .154ص –مرجب  اث   -إلقلةمةة  ( د. محمد السعيد الدقاق »اامم المتحد  والمندما  ا1)
وما  177ص ص – 1998القاهر   –داك النههة العربةة  -( د. عاجشة كاتب »التندةم الدولى   2)

 وما بعدها. 182ص ص –مرجب  اث   -بعدها، د. محمد قافظ  انم 
 ".1هامش " – 275ص –مرجب  اث   –( د. اثرالةم محمد العنانى 3)
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 .(1)المدتلةة لنشانه

ندـم بموجبـه  1946اعى قراكاي  ـنة وقد أصدك المجلس االقتصادى واالجتم
 عحقته بالمندما  الدولةة  ير الحكومةة هى عحقة مبناها تبادل الرأى واال تشاك .

وقسم هوا القـراك الهيئـا  الدولةـة  يـر الحكومةـة الـى احاـة أنـوال أو فئـا  
 على النحو التالى:

جتماعةـة : وهـى التـى يكـون لهـا صـلة واةقـة بالحةـا  االقتصـادية واالفئة "أ"
فــى المنــان  التــى تعمــل فيهــا ممــا يجعــل لهــا مصــالح جوهر ــة فــى أ لــب نشــا  

 .الحتاد الدو  لنقابات العمالالمجلس، ومن المندما  المندكجة تحت هوم الةئة 

: وهى أقل أهمةـة مـن النـول السـاث  اذ ال ُتعنـى اال ثـبعض المسـاجل فئة "ب"
 ى كأتها له بصدد هوم المساجل.التى تدخل فى اختصاص المجلس، ولها أن ُتبد

: وتهم المندما  الدولةة  ير الحكومةة ااخرى، والتى تسـجل لـدى فئة "ج"
اامانة العامة لهيئة اامم المتحـد  ليتسـنى لألمانـة العامـة أو اقـدى لجـان المجلـس 

 ا تشاكتها بصدد بعض المساجل المتصلة ثنشانها.

العمـال يعتبـر بالنسـبة للمجلـس  و بين مما  ب  أن االتحاد الـدولى لنقابـا 
االقتصادى واالجتماعى لألمم المتحد  مندمة دولةة  ير قكومةة مـن الةئـة "أ"، فلـه 
ــين فيهــا وجهــة ندــرم بشــ ن مســ لة مــن  ــة تب ــس مــوئرا  مكتوب ــى المجل ــد  ال أن يق

بعــض المســاجل فــى جــدول  المســاجل التــى تــدخل فــى اختصاصــه، ولــه أن يقتــرم ادكاح 
 ن ُتدافب عن اقتراقه أما  المجلس. أعمال المجلس وأ 

أنـه اذا ئـان المجلـس االقتصـادى واالجتمـاعى لألمـم المتحـد   وخنصة القول
مجلســـاي ا تشـــاك اي ال ُيصـــدك قـــراكا  ُملزمـــة، ثـــل مجـــرد توصـــةا  ُتوجـــه الـــى الـــدول 
ااعهــا  أو الوئــاال  المتدصصــة أو الهيئــا  التــى تتعــاون معــه، اال أن لــه دوكاي 

شــادياي هامــاي  ةصــدك التوصــةا  المــوئوك  و تعــاون مــب المندمــا  الدولةــة تنســةقةاي اك 
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 يــر الحكومةــة، و جــرى الدكا ــا  وُ عــد التقــاك ر قــول أفهــل قلــول ممكنــة، وُ قــد  
معونة فنةة للبحد النامةة على هيئة خبرا  ومنح دكا ةة وكنشـا  مراعـز تـدك ب وعقـد 

 لجان ودوكا  دكا ةة وندوا .

قتصـــادى واالجتمـــاعى أن تلعـــب دوكاي كاجـــداي وفعـــاالي فـــى و مكـــن للمجلـــس اال
مجال عحقا  العمل بحسبانه منبراي تلتقى  ةه  كا  الدول المتقدمة والنامةة على قـد 
 وا ،  ةمكنه أن يقـد  صـوك  كاجعـة للتعـاون المتبـادل ثـين الـدول فـى انـاك القـانون 

ةـة، وتقـد  توصـةاته ثـولك الدولى، فتنبث  عنه الداو  العر هة لسةا ة عمالةة دول
الدليل والوقى للحكوما  التى تر ب فى أن تتماشى  ةا اتها القومةة مـب متالبـا  

، و عاونه فى ذلك أن الميثاق لم يحدد  لااته على  ـبيل الحصـر، (1)العالم الحدتث
 مما يمنحه قدكاي وافراي من المرونة فى ادكا  ااهداا التى يسعى اليها.

تلتةت بعد الى أهمةة الدوك الوى يمكـن أن تلةبـه المجلـس وكذا ئان أقد لم 
االقتصادى واالجتماعى لألمم المتحد  فى مجـال العحقـا  العمالةـة، اال أننـا ن مـل أن 
تلتةت اانراا المعنةة قر باي الى أهمةة هوا الـدوك فتشـجعه وتزئةـه وتدعمـه،  ةعمـل 

قا  العمل، وُ حدث ثولك نقلـة المجلس على معالجة ا ااك السلبةة للعولمة على عح
نوعةة هامة فـى هـوم العحقـا ، مـن خـحل دوكم ئنقاـة التقـا  دولةـة متميـز  وفر ـد  
ــة  يــر  ــركى السةا ــا  والمندمــا  المتدصصــة والمندمــا  الدولة ــل مــن مق ــين ئ ث
الحكومةة والمجتمب المـدنى،  ةقـد  معالجـا  شـاملة ومبتجـر  للمشـكح  القاجمـة فـى 

عمل،  ةد ع ثولك من ا ااك السلبةة للعولمـة، فتتحـول مـن عولمـة مجال عحقا  ال
ــى الُبعــد االجتمــاعى، الــى عولمــة  متوقشــة ُتعدــم الجوانــب االقتصــادية وال تلتةــت ال
أقرأل ما تجون الى العدالة، عولمة تندر بعين الرقمة الى العمال،  ةساهم ثـولك فـى 

اــم الســح  العــالمى ثــين شــيول الســح  االجتمــاعى علــى المســتوى الــداخلى، ومــن 
الدول، وصدق د توك مندمة العمل الدولةة اذ قال ال  بيل الى اقامـة  ـح  عـالمى 

 وداجم اال اذا ثنى على أ اس من العدالة االجتماعةة.
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 املبحث الثانى 
 االس القتصادى والجتماعى 
 جلامعة الدول العربية 

تمــاعى لجامعــة الــدول ُنةــرد هــوا المبحــث لدكا ــة المجلــس االقتصــادى واالج 
(، املطلـأل الثـانى(، وعهـو ته وتجو نـه ومهامـه )املطلـأل األولالعربةة فنتناول نش ته )
(، وأخيراي الدوك الوى يمكن أن تؤديـه فـى مجـال املطلأل الثالثوئة ةة  ير العمل به )

 (.املطلأل الرابععحقا  العمل على المستوى العربى )

 املطلأل  األول 
 ادى والجتماعى جلامعة الدول العربية ن أة االس القتص 

المـاد  الثامنـة مـن  ُأنشى  المجلس االقتصـادى واالجتمـاعى بموجـب أقكـا  
والتـى نصـت ( 1)والتعاون االقتصـادى لجامعـة الـدول العربةـة معاهد  الدفال المشتر 

 بالشــؤون علــى أن »تنشــ  مجلــس اقتصــادى مــن وزكا  الــدول المتعاقــد  المدتصــين 
أو من يمثلونهم عند الهروك  لجى يقتـرم علـى قكومـا  تلـك الـدول مـا  االقتصادية،
 اا را  المبينة فى الماد  السابقة.  ثتحقي  ترام ئةيحي 

االقتصـــادية  الشـــؤون وللمجلـــس المـــوئوك أن يســـتعين فـــى أعمالـــه ثلجنـــة  
 (.2والمالةة المشاك اليها فى الماد  الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربةة )

وافــ  مجلــس جامعــة الــدول العربةــة بموجــب قــراكم كقــم    1977مــاكس    29  وفــى  
 

، وُ حقـــظ أن اعتبـــاك المجلـــس االقتصـــادى 1950تونيـــو  ـــنة  18( ُوقعـــت هـــوم المعاهـــد  فـــى 1)
واالجتماعى جهازاي متةرعاي عن معاهد  الدفال المشتر  ئان يحر  الـدول العربةـة  يـر المنهـمة 

عـة الـدول العربةـة الو ـب المسـتقل للمعاهد  الموئوك  من عهو ته، لولك فقـد أقـر مجلـس جام
منـو ذلـك  –، ومـن اـم ُأجيـز 1959مـاكس  ـنة  29الصادك فى  31للمجلس بموجب قراكم كقم 

قبول الدول العربةة  ير المنهمة لمعاهد  الدفال المشتر  فى عهو ة المجلس. د.  –التاك ا  
الابعـة  –العربـى  داك الةجـر -عبد العز ز محمد  ـرقان »المندمـا  اإلقلةمةـة والمتدصصـة  

 .163ص – 1974القاهر   –ااولى 
(2 )www.lasportal.org/ar/sectors/dep/Pages/defautt.aspx?RID= 

61&SID=12                                                                                         
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على تعدتل نص المـاد  الثامنـة مـن معاهـد  الـدفال المشـتر  والتعـاون االقتصـادى    3552
 ثين دول جامعة الدول العربةة، ومن ام أصبح نصها ئالتالى: 

تنشــ  فــى جامعــة الــدول العربةــة مجلــس يســمى المجلــس االقتصــادى  -1» 
جتماعى يهم وزكا  الـدول ااعهـا  المدتصـين ووزكا  الداكجةـة أو مـن تنـوأل واال

عن هؤال  تجون مهمته تحقي  أ را  الجامعة االقتصادية واالجتماعةة ومـا تتصـل 
 ثها مما نص علةه فى ميثاق الجامعة العربةة أو هوم االتةاقةة.  

نشـا  أيـة تتولى المجلس االقتصادى واالجتماعى مهمة الموافقة على ا -2 
مندمة عربةة متدصصـة، ئمـا يشـرا علـى قسـن قةـا  المندمـا  الحالةـة بمهامهـا 

 المبينة فى موااةقها، وذلك وف  ااقكا  التى يقركها لولك .

وافــ  مجلــس جامعــة الــدول العربةــة علــى مســتوى  2004مــاتو  23وفــى  
تعـدتل علـى  280القمة فى دوكته العادية الساد ة عشر ثتـونس بموجـب قـراكم كقـم 

الةقر  ااولى مـن المـاد  الثامنـة مـن معاهـد  الـدفال المشـتر  والتعـاون االقتصـادى، 
ــادى  ــس االقتصـ ــة المجلـ ــدول العربةـ ــة الـ ــى جامعـ ــ  فـ ــالى: »تنشـ ــها ئالتـ ــبح نصـ لةصـ

االقتصــادية  بالشــؤون واالجتمــاعى يهــم وزكا  الــدول العربةــة ااعهــا  المدتصــين 
ااعهـا   خـوتن فـى االعتبـاك نبةعـة مهـا  والمالةة والوتن تحـددهم قكومـا  الـدول 

وفعالةاتــه، وتجــون مهمــة المجلــس تحقيــ  أ ــرا   المجلــس وأهمةــة ا ــتمراك ة التمثيــل 
الجامعة االقتصادية واالجتماعةة ومـا تتصـل ثهـا ممـا نـص علةـه فـى ميثـاق جامعـة الـدول  

قــود  فــى معاهــد  الــدفال المشــتر  والتعــاون االقتصــادى أو االتةاقــا  المع العربةــة أو 
 اناك الجامعة .

 املطلأل الثانى 
 عضوية االس وتكوينه ومهامه 

ــه   ــى التــوالى عهــو ة المجلــس وتجو ن ــر   ــنتاول فــى هــوا المالــب عل )الف
 .)الفر  الثانى ، ومهامه األول 
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 الفر  األول  
 عضوية االس وتكوينه 

ــين  ــوزكا  المدتصــ ــاعى للــ ــادى واالجتمــ ــو ة المجلــــس االقتصــ ــون عهــ تجــ
االقتصــادية والمالةــة الــوتن تحــددهم قكومــا  الــدول ااعهــا   خــو  فــى بالشــؤون 

 .(1)االعتباك نبةعة مها  المجلس وأهمةة ا تمراك التمثيل وفعاليته

ون ؤ ن علـى مسـتوى الدبـرا  والةنيـين، لجنـة الشـ ان كجةسـيتاوللمجلس لجنت
ا  (، و كــون للمجلــس لجنــة لمتابعــة نشــ 2ون االجتماعةــة)ؤ االقتصــادية ولجنــة الشــ 

ــة تســــمى »لجنــــة المندمــــا  للتنســــي   ــا  والتنســــي  مــــب اامانــــة العامــ المندمــ
(، وللمجلـس أن تنشـأ أيـة لجنـة داجمـة أو مؤقتـة أو فنةـة وفـرق عمـل 3لمتابعة )وا

 (.4وف  نبةعة عمله والمها  المكلع ثها)

 الفر  الثانى  
 مهام االس 

امعــة الــدول العربةــة قــدد ئــل مــن معاهــد  الــدفال المشــتر  والتعــاون االقتصــادى لج
ــا اعتةــت معاهــد   ــس االقتصــادى واالجتمــاعى مهامــه، وبينم والندــا  الــداخلى للمجل
الدفال المشتر  بالنص على مهامه بصـوك  عامـة مجملـة مقـرك  أن مهمـة المجلـس 
هى تحقي  أ را  الجامعة االقتصادية واالجتماعةة وما تتصل ثهـا ممـا نـص علةـه 

ةة أو معاهـد  الـدفال المشـتر  والتعـاون االقتصـادى أو فى ميثاق جامعة الدول العرب

 
قتصـادى واالجتمـاعى علـى هـوا الندـا  من الندا  الـداخلى للمجلـس، وافـ  المجلـس اال 2/1(   1)

 .6/1/2005فى  1541بموجب قراكم كقم 
www.leagueofarabstates.net/ar/councils/economicalsocialcoun 

cil/Documents%1 

 من الندا  الداخلى. 2/2(  2)
 من الندا  الداخلى. 2/3(  3)
 من الندا  الداخلى. 2/4(  4)
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، ثـــين الندـــا  الـــداخلى للمجلـــس المهـــا  (1)االتةاقـــا  المعقـــود  فـــى انـــاك الجامعـــة
الموئلــة لــه بصــوك  أعثــر تةصــيحي، وقــرص علــى الــنص علــى أن هــوم المهــا  واكد  

ــر، فـــنص  ــةس الحصـ ــال ولـ ــبيل المثـ ــادى علـــى  ـ ــداخلى للمجلـــس االقتصـ ــا  الـ الندـ
 (:2على مها  المجلس على النحو التالى) االجتماعى لجامعة الدول العربةةو 

ــة   ــادية واالجتماعةـ ــرا  االقتصـ ــ  اا ـ ــى تحقيـ ــل علـ ــس بالعمـ ــو  المجلـ يقـ
المبينـــة فــــى ميثـــاق جامعــــة الــــدول العربةـــة ومعاهــــد  الـــدفال المشــــتر  والتعــــاون 

الجامعـة العربةـة، ولـه االقتصادى ثين الجامعة العربةة واالتةاقا  المعقود  فـى انـاك 
 على ااخص:  

اإلشــراا علــى ئافــة المجــاال  االقتصــادية واالجتماعةــة فــى العمــل العربــى  -1
 المشتر  وااجهز  العاملة فى اناكها.

ك ـــم السةا ـــة العامـــة للتجامـــل والتعـــاون االقتصـــادى واالجتمـــاعى العربـــى  -2
 وتداةط البراما الحزمة لولك ومتابعة تنةيوها.

 تراتةجةا  المشترئة للعمل االقتصادى واالجتمـاعى العربـى لتجـون اإلو ب  -3
ــى  ــاعى العربـ ــادى واالجتمـ ــل االقتصـ ــاال  العمـ ــة مجـ ــو ومتابعـ ــةط وتنةيـ ــاي لتداـ أ ا ـ

 المشتر .

اعــداد الملــع االقتصــادى واالجتمــاعى الــوى يعــر  علــى مجلــس الجامعــة  -4
ســتوى الــوزاكى فــى علــى مســتوى القمــة، و ــتم كفعــه عبــر مجلــس الجامعــة علــى الم
 دوكته التحهير ة للقمة للندر فى ادكاجه على جدول ااعمال.  

تحدتد التجالةف المالةة لألنشاة والبراما التـى تجلـع أمانـة المجلـس القةـا   -5
 ثتنةيوها فى اناك موازنة اامانة العامة للجامعة.

ينــة اإلشــراا علــى قســن قةــا  المندمــا  العربةــة المتدصصــة بمهامهــا المب -6
 

 ُمعدلة من المعاهد . 8/1(  1)
(2  )3. 
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 فى موااةقها ودعوتها للقةا  بمشروعا  مشترئة وفقاي للشرو  التى يقرها المجلس.

تقديم توجيها  ملزمة للمندما  العربةة المتدصصة  ةما تتعلـ  بموازناتهـا  -7
 وأندمتها.

الموافقة على انشا  أية مندمـة عربةـة جدتـد ، وعلـى الغـا  أو دمـا القـاجم  -8
 منها.

التنسي  العلةـا للعمـل العربـى المشـتر  ودكا ـة التقـاك ر اإلشراا على لجنة  -9
 التى يقدمها اامين العا  الى المجلس بش ن نشا  هوم اللجنة و ير العمل ثها.

تنةيو المها  التـى يقركهـا مجلـس الجامعـة علـى مسـتوى القمـة فـى مجـال  -10
 العمل االقتصادى واالجتماعى العربى المشتر .

االجتماعةة متابعـة تنةيـو  الشؤون االقتصادية ولجنة  الشؤون تتولى لجنة  -11
ــا المجلـــس واقتـــرام ثنـــود جـــدول أعمالـــه ومشـــاك ب  القـــراكا  والسةا ـــا  التـــى يقرهـ
القـــراكا  والتوصـــةا  المتعلقـــة ثنشـــا  ئـــل منهمـــا والمجـــالس الوزاك ـــة المتدصصـــة 
والمندمــا  العربةــة المتدصصــة المنهــو ة تحــت ئــل مــن اللجنتــين لعر ــها علــى 

 جتمال التحهيرى للمجلس.اال
 املطلأل الثالث 

 سري العمل باالس 
، )الفـر  األول  نتناول فـى هـوا المالـب علـى التـوالى أدواك انعقـاد المجلـس  

 .)الفر  الثانى وأمانة المجلس 

 الفر  األول 
 أدوار انعقاد االس   

يعقد المجلس دوكتى انعقاد عادتتين ئل عا  خحل شهرى فبراتـر و ـبتمبر،  
و جوز له أن يعقد اجتماعاي  ير عادى ثنا  على نلـب دولتـين مـن الـدول ااعهـا  
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 .  (1على ااقل)

 صحة النعقاد واختاذ القرار
يكـــــون انعقـــــاد المجلـــــس صـــــحةحاي اذا قهـــــرم ممثلـــــون ا لبةـــــة الـــــدول  

ــا  ــدول (2)ااعهـ ــة الـ ــه ب  لبةـ ــدك المجلـــس قراكتـ ــد، وُ صـ ــة صـــو  واقـ ــل دولـ ، ولجـ
 .(3)ة لمن يقبلهاااعها  وتجون ملزم

 رئاسة االس وجلانه:
تجـــون كجا ـــة المجلـــس عنـــد افتتـــام ئـــل دوك انعقـــاد عـــادى علـــى أ ـــاس  

، وتســتمر كجا ــة المجلــس فــى مزاولــة (4)الترتيــب الهجــاجى ا ــما  الــدول ااعهــا 
ــادى  ــاد العـ ــال دوك االنعقـ ــتهل أعمـ ــى مسـ ــا فـ ــند لدلةهـ ــى أن تسـ ــة الـ ــال الرجا ـ أعمـ

ة ئـل مـن اللجنـة االقتصـادية واللجنـة االجتماعةـة واالجتمـال ، وتجون كجا ـ (5)التالى
 .(6)التحهيرى لجباك المسؤولين للدولة التى تتولى كجا ة دوك  المجلس

و عقــد المجلــس اجتماعــاي تحهــير اي مباشــر  قبــل موعــد االجتمــال التحهــيرى   
الــوى  لــوزكا  الداكجةــة العــرأل للقمــة العربةــة إلعــداد الملــع االقتصــادى واالجتمــاعى

 (.7يعر  على مجلس الجامعة على مستوى القمة)

االنعقـاد  و قو  اامين العا  ثتوجةه الدعو  ادواك االنعقاد العادية قبـل موعـد  
التحهــيرى فــى  واالجتمــال  بشــهر علــى ااقــل وتوجةــه الــدعو  ادواك االنعقــاد  يــر العاديــة 

 .(8)االنعقاد موعد ال يقل عن خمسة عشر توماي من تاك ا موعد 

 
 من الندا  الداخلى. 4/1(  1)
 من الندا  الداخلى. 8/1(   2)
 من الندا  الداخلى. 8/2(   3)
 من الندا  الداخلى. 11/1(   4)
 من الندا  الداخلى. 11/2(   5)
 من الندا  الداخلى. 11/3(   6)
 من الندا  الداخلى. 4/2(  7)
 من الندا  الداخلى. 4/3(   8)



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :املراقبو 
يحهر اجتماعا  المجلـس بصـةة مراقـب وبـدعو  مـن اامانـة العامـة ممثـل  

عن المجالس الوزاك ـة المتدصصـة والمندمـا  العربةـة المتدصصـة لشـرم وتو ـةح 
ــانها  ــاال  نشـ ــراي بمجـ ــل قصـ ــا تتصـ ــال ممـ ــدول ااعمـ ــى جـ ــة فـ ــوعا  المدكجـ المو ـ

ــوز ؤ وشــ  ــل المجلــس ال ــك. و مث ــب منهــا ذل ــدما يال اكى المدــتص مــن يحــددم ونها عن
 (.1المجلس المعنى و مثل المندمة أمينها العا  أو مدترها العا  أو من يةو ه)

وتحهــر مؤ ســا  المجتمـــب المــدنى العربةــة المعتمـــد  بصــةة مراقــب فـــى  
اجتماعا  المجلس ولجانه وذلك ثدعو  مـن اامانـة العامـة وفقـاي للهـوابط والمعـاتير 

 (.2التى يقرها المجلس)

ــة أو ولأل  ــر عربة ــين عــن دول  ي ــة المجلــس دعــو  ممثل ــا  وبموافق مــين الع
ثروتوئـوال  أو  هيئا  أو مؤ سـا  دولةـة أو عربةـة ترباهـا مـب الجامعـة اتةاقـا  أو 

 (.3للمجلس) نةة ل موئرا  تةاهم لحهوك بصةة مراقب الجلسا  الع 

 الفر  الثانى  
 أمانة االس 

المجلــس  عامــة يســمى أمانــة يكــون للمجلــس جهــاز فنــى داجــم فــى اامانــة ال 
ــاعى)  ــادى واالجتمـ ــادى  4االقتصـ ــين المجلـــس االقتصـ ــة المجلـــس أمـ ــى أمانـ (، و شـــرا علـ

(، وتعــد أمانــة المجلــس 5العامــة) واالجتمــاعى يســمةه اامــين العــا  مــن مــو ةى اامانــة 
الدكا ا  والبحوث التى تتعل  باختصاصا  المجلس وئولك ما توئل اليها مـن تنةيـو 

(، وتقو  أمانة المجلس بمتابعة تنةيو قراكاته وفـ  ا لةـا  6لتى يقركها)ثراما العمل ا
 

 ندا  الداخلى.من ال 5/1(  1)
 من الندا  الداخلى. 5/2(  2)
 من الندا  الداخلى. 5/3(  3)
 من الندا  الداخلى. 6/1(  4)
 من الندا  الداخلى. 6/2(  5)
 من الندا  الداخلى. 6/3(  6)



 نحو مجلس اقتصادى واجتماعى وبيئى مصرى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (.1التى يحددها المجلس، وترفب له تقاك ر متابعة دوك ة ثولك)

 مهام أمانة االس 

تعد أمانة المجلس مشـرول جـدول أعمالـه فـى دوك انعقـادم العـادى، وتبلغـه  
 (.2د  الدوك )للدول ااعها  مب الدعو  لحجتمال قبل شهر من ث

وتتلقـى أمانــة المجلــس مقترقــا  المو ـوعا  التــى تالــب الــدول ااعهــا   
والمجالس الوزاك ة المتدصصة والمندما  العربةة المتدصصـة ادكاجهـا علـى جـدول 
أعمــال المجلــس، وذلــك فــى موعــد  اتتــه خمســة وأكبعــين تومــاي مــن التــاك ا المحــدد 

ن المو ـــوعا  مشــــةوعة بالمــــوئرا  لبـــد  دوك  االنعقــــاد العـــادى، و جــــب أن تجــــو
 (.3التةسير ة الحزمة)

و مكــن لمؤ ســا  المجتمــب المــدنى العربةــة اقتــرام مو ــوعا  علــى جــدول  
أعمال المجلس ذا  عحقة ب عمالـه ولألمانـة العامـة بعـد ا ـتةةا  هـوم المو ـوعا  

 (.4لمتالبا  العر  اقترام ادكاجها على جدول ااعمال)

ــة المجلـــس  ــتو ةة لمتالبـــا  العـــر  علـــى  وتـــدكح أمانـ ــوعا  المسـ المو ـ
جـــدول أعمـــال المجلـــس وترفـــ  بجـــدول ااعمـــال المـــوئرا  المةصـــلة للمو ـــوعا  

 (.5المعرو ة والتقاك ر المقدمة من لجان المجلس أو  يرها)

وتــدكح أمانــة المجلــس فــى جــدول أعمــال ئــل دوك انعقــاد عــادى تقر ــراي عــن  
 (.6لتنةيو قراكاته) نشاناتها واإلجرا ا  التى اتدوتها

دوكا   يـر العاديـة للمجلـس، لوُتعد أمانة المجلس مشرول جدول ااعمال ل 

 
 من الندا  الداخلى. 6/4(  1)
 من الندا  الداخلى. 1/ أوالي:  7(  2)
 من الندا  الداخلى. 2/ أوالي:  7(  3)
 من الندا  الداخلى. 3/ أوالي:  7(  4)
 من الندا  الداخلى. 4/ أوالي:  7(  5)
 من الندا  الداخلى. 5/ أوالي:  7(  6)



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــل  ــدول ااعهــا  قب ــى ال ــة، وتر ــله ال ــدوك  التحهــير ة التــى تســب  القمــة العربة وال
 (.1أ بوعين من موعد عقد أى منهما)

 
 / اانةاي من الندا  الداخلى. 7(  1)



 نحو مجلس اقتصادى واجتماعى وبيئى مصرى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

413 

 املطلأل الرابع 
 دور االس فى جمال عنقات العمل 

 ى على املستوى العرب 
ــا    ــس فــى مجــال عحق ــه المجل ــوى يمكــن أن تلةب ــدوك ال ــاول ال ــل أن نتن قب

( يجـدك ثنـا أن نقـع علـى نبةعـة العحقـة الفـر  الثـانىالعمل على المستوى العربـى )
ثــين جامعــة الــدول العربةــة ومندمــة العمــل العربةــة، ومــن اــم عحقــة هــوم ااخيــر  

 (.الفر  األولةة )بالمجلس االقتصادى واالجتماعى لجامعة الدول العرب

 الفر  األول 
 العنقة بني جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية  

لم تلتةت ميثـاق جامعـة الـدول العربةـة الـى تندـةم عحقتهـا بالمندمـا  المتدصصـة، 
، (1)ثينما جا  فى د توك مندمة العمل العربةة أنهـا مندمـة ذا  شدصـةة اعتباك ـة

 –، والوئالـة المتدصصـة (2)ق جامعة الدول العربةةوتعتبر وئالة متدصصة فى ناا
تنشـ  بمقتهـى اتةـاق ثـين الحكومـا ، وتهـالب  هـى المندمـة التـى  –عما  ـب  البةـان 

، ومعنــى أن مندمــة العمـــل  ( 3) بموجــب ندمهــا اا ا ــةة ثتبعــا  فــى مجــال اختصاصــها 
 أهــداا العربةــة تعمــل فــى انــاك جامعــة الــدول العربةــة أنهــا تعمــل فــى مجــال محــدد  ــمن  

 .(4)الجامعة

" منــه أن المــؤتمر 6/2وقــد قــرك د ــتوك مندمــة العمــل العربةــة فــى المــاد  "
العا  للمندمة يدتص ثتقديم المشوك  الى مجلس جامعة الـدول العربةـة فـى النـواقى 
العمالةة، وعلـى ذلـك فـلن العحقـة ثـين جامعـة الـدول العربةـة ومندمـة العمـل العربةـة 

تقديم المشوك  فى الشؤون العمالةـة الـى مجلـس جامعـة  هى عحقة تعاون تتمثل فى

 
(1)   1/1. 
(2)   1/2. 
 كاجب ما  ب ، المبحث ااول من هوا الةصل. (3)
 .211ص –مرجب  اث   –ةمةة والمتدصصة  د. عبد العز ز محمد  رقان »المندما  اإلقل (4)



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
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الدول العربةة، فهـحي عـن أنـه يجـوز لمجلـس الجامعـة التقـد  ثتوصـةا  الـى مندمـة 
 .(1)العمل العربةة

و ةما تتعل  بعحقة المجلس االقتصادى واالجتماعى لجامعـة الـدول العربةـة 
ة مـن معاهـد  الـدفال المشـتر  " معدلـ 8/2بمندمة العمل العربةة فقد قددتها الماد  "

ب ن المجلس تتولى »مهمة الموافقة على انشا  أيـة مندمـة عربةـة متدصصـة، ئمـا 
ي رف على حسن قيام املنظمات احلالية مبهامها املبينة فى مواثيقها، وذلك وفق األحكام الىت 

" 3/6 ، فهـحي عـن ذلـك فقـد نـص الندـا  الـداخلى للمجلـس فـى المـاد  "يقررها لذلك
اإلشراف على حسن قيام املنظمـات العربيـة املتصصصـة نه على أن من مها  المجلـس »م

مبهامها املبينة فى مواثيقها، ودعوتها للقيام مب روعات م رتكة وفقًا لل روط الىت يقررهـا 
  .االس

و بين مما  ب  أن للمجلس أن يشـرا علـى نشـا  مندمـة العمـل العربةـة، 
ــا فــــى مماك ــــتها ا ــا  ولــــه أن توجههــ نشــــاتها، و تعــــاون معهــــا مــــن خــــحل القةــ

بمشروعا  مشترئة، وتبادل المعلوما  والواـاج ، وعقـد االجتماعـا  المشـترئة التـى 
 .(2)تدد  أ را  الجامعة وتساعد فى تنةيو مها  المجلس

 
 اإلشاك  السابقة. (1)
ــاد  2) ــت المـ ــداا  1/1( نصـ ــ  ااهـ ــا تحقيـ ــى أن مهمتهـ ــة علـ ــل العربةـ ــة العمـ ــتوك مندمـ ــن د ـ مـ

 المنصوص عليها فى هوا الد توك، وفى الميثاق العربى للعمل.
 وقد عدد  الماد  الثالثة من د توك المندمة أهدافها على النحو التالى: 

 تنسي  الجهود العربةة فى ميدان العمل.    -1 
 توقيد التشر عا  العمالةة و روا وشرو  العمل فى الدول العربةة ئلما أمكن ذلك.       -2    
 القةا  بالدكا ا  واابحاث فى المو وعا  العمالةة المدتلةة وعلى ااخص: -3  
 )أ( تداةط القوى العاملة. 
 لمرأ  وااقداث.)أل(  روا وشرو  العمل ل 
 )ح( المشاعل المتعلقة بالعمل فى الصناعة والتجاك  والددما .  
 )د( مشاعل عمال الزكاعة. 
 )هـ( اامن الصناعى )السحمة الصناعةة( والصحة المهنةة. 
 )و( الصناعا  الصغرى والر  ةة. 
                                         )ز( الثقافة العمالةة.  
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و ستاةب المجلس االقتصادى واالجتمـاعى لجامعـة الـدول العربةـة أن تلعـب 
لعمل تحدتداي  وا  بالتعاون مب مندمـة العمـل العربةـة دوكاي فاعحي فى مجال عحقا  ا

 أو منةرداي.

 الفر  الثانى  
 دور االس فى جمال عنقات العمل على املستوى العربى 

ُتحقــظ أن المهــا  الموئلــة الــى المجلــس تتســم بــالتنول والعمومةــة والمرونــة 
فـى مجـال عحقـا   فى  ن، بما يسمح ثتعاون البحد العربةة من خحله تعاونـاي شـامحي 

العمــل: فةهــحي عــن مهــا  المجلــس الــواكد  فــى ندامــه الــداخلى، والتــى وكد  علــى 
 ــبيل المثــال ولــةس الحصــر، جــا  فــى معاهــد  الــدفال المشــتر  أن مهمتــه تحقيــ  
أ را  الجامعة االقتصادية واالجتماعةة وما تتصـل ثهـا ممـا نـص علةـه فـى ميثـاق 

لــدفال المشــتر  أو االتةاقــا  المعقــود  فــى انــاك جامعــة الــدول العربةــة أو معاهــد  ا
، وقــد نــص ميثــاق جامعــة الــدول العربةــة علــى أن مــن أ را ــها تعــاون (1)الجامعــة

الدول المشترئة فيها تعاوناي واةقاي بحسـب ندـم ئـل دولـة منهـا وأقوالهـا فـى الشـؤون 
تى مـن مهـا  ، و ةما تتعل  باالتةاقا  المعقود  فى اناك الجامعة، وال(2)االجتماعةة

المجلــس تحقيـــ  مـــا نـــص عليهـــا، نـــرى أن الميثــاق العربـــى للعمـــل ُيعـــد أثـــرز هـــوم 
 .(3)االتةاقا 

 
 التصنةف المهنى.)م(  
 ) ( التعاونةا . 
 )ى( الجةاية اإلنتاجةة وعحقاتها بالتشغيل واإلنتاح.  

 تقديم المعونة الةنةة فى ميدان العمل للدول العربةة التى تالبها.    -4
 و ب خاة لندا  الت مينا  االجتماعةة لحماية العمال وعاجحتهم. -5

   تدك بةة للعمال. و ب خاة للتدك ب المهنى وتندةم قلقا -6 
 اعداد القاموس العربى للعمل. -7

 معدلة من معاهد  الدفال المشتر . 8   (1)
 /ه.2/2   (2)
وافــ  المــؤتمر ااول لــوزكا  العمــل والشــؤون االجتماعةــة العــرأل الــوى ُعقــد فــى بغــداد علــى  (3)

ه ااولـى علـى ، وقد نص الميثاق فى مادتـ 1965تناتر  نة  12الميثاق العربى للعمل ثتاك ا 
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ــة  ــب أن الــدول العربة ــة الراهنــة  –والواق ــون الــى  –فــى المرقل أقــوح مــا تج
تةعيـل دوك المجلـس، ذلـك أنــه فـى  ـل عولمـة االقتصــاد وتحر ـر التجـاك  والمتغيــرا  

ة والمتسـاكعة، تحتـاح الـدول العربةـة الـى التجـاتع والتعـاون الدولةة واإلقلةمةة العمةق
والتنســي   ةمــا ثينهــا فــى مجــال عحقــا  العمــل لتواجــه ئــل هــوم المتغيــرا ، و مثــل 

انــاكاي نموذجةــاي للحــواك والتنســي  ثــين الــدول العربةــة  –فــى هــوا الصــدد  –المجلــس 
دعم الجهــود الوننةــة فــى مجــاال  العمــل، وُ ســاعد فــى و ــب كة ــة عربةــة  ُيعــزز و ــُ

وا حة واقةةة وشاملة لمواجهـة التحـديا  التـى تتعـر  لهـا الـدول العربةـة، خاصـة 
وأن الــدول العربةــة قــد ُخلقــت لتتجامــل، اذ تتســم بعــد  التــوازن ثــين مواكدهــا المالةــة 
والبشر ة، ومن ام فهـى تملـك جمةـب مقومـا  التجامـل، و سـتاةب المجلـس أن تلعـب 

عنصــرى العمــل وكأس المــال ثــين الــدول العربةــة، وذلــك مــن  دوكاي بــاكزاي فــى تجامــل
 خحل:

مراجعة تشر عا  العمل وتاو رها لتتواف  مب المتغيـرا  اإلقلةمةـة والدولةـة، والعمـل علـى   -
 .ثلود مستو ا  متماالة أو على ااقل متقاكبة فى هوم التشر عا  

يملجـون المهـاكا  التـى الندر فـى ندـم التعلـةم ومراجعتهـا وتاو رهـا لتدـرح عمـاالي  -
 تتالبها  وق العمل.

االهتما  بالتدك ب المهنى وت هيـل العمـال ليتوافقـوا مـب التجنولوجةـا الحدتثـة، ومـب  -
متالبا   وق العمل واقتةاجاته، أى العمل على كبط ثراما التدك ب المهنـى مـب 

ك ب ، بحسـبان أن التـد(1)مقتهةا  ومتالبا   ـوق العمـل واقتةاجاتهـا المتغيـر 
المهنــى ُيعــد بحــ  أدا  كجةســةة فــى كفــب اإلنتاجةــة وتحســين المهــاكا  والمعــاكا 

 
هدا الدول العربةة هو تحقي  العدالـة االجتماعةـة وكفـب مسـتوى القـوى العاملـة، اـم ثـين  أن 

 فى المواد التالةة ُ بل وأوجه التعاون ثين الدول العربةة فى الشؤون العمالةة.
قلةمةة  مندمة العمل العربةة »العمل والتنمةة فى الونن العربى فى  و  المتغيرا  الدولةة واإل (1)

 – 1997مـاكس  –تقر ـر المـدتر العـا   –الـدوك  الرابعـة والعشـرون  –مؤتمر العمل العربى  -
 .183ص
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إلعــداد القـــوى العاملـــة لتــتمكن مـــن المنافســـة الحقةقةـــة ثــين قـــوى اإلنتـــاح فـــى 
 ، ومن ام من المحجم و ب ا تراتةجةة عربةة للتدك ب والتعلةم المهنى.(1)العالم

ــة ل - ــة معمقـ ــة تحليلةـ ــل دكا ـ ــوق العمـ ــة  ـ ــب دكا ـ ــرا ، وو ـ ــى التغيـ ــوا علـ لوقـ
السةا ــــا  المنا ــــبة لعــــحح االخــــتحال ، واال ــــتجابة لحاجــــا   ــــوق العمــــل 

، والبــد  فــى تنةيــو الشــبكة العربةــة لمعلومــا   ــوق العمــل وتحســين (2)المتغيــر 
 .(3)المعرفة بالتشغيل وأ واق العمل

زهـا، والعمـل تندةم عحقا  التعاون اإلقلةمى فى مجال التشغيل وو ب  لةـا  تعز  -
على أن تجون أولو ة التشغيل فى البحد العربةة الـى العمـال العـرأل، خاصـة وأنهـم 

 تواجهون فى بعض البحد العربةة منافسة شر ة من العمالة ا  يو ة.
ــة  - ــدان العربة ــين البل ــة ث ــدى العامل ــا  تنقــل اات ــد الســاث  مراجعــة أقك ــرتبط بالبن و 

 والعمل على تةسيرها.
 ى مجال تاو ر ندم الت مينا  االجتماعةة وبراما الحماية االجتماعةة.التعاون ف -
العمـــل علـــى مواجهـــة الباالـــة التـــى تعـــانى منهـــا بعـــض البلـــدان العربةـــة، وذلـــك  -

 بالتعاون على انشا  المشروعا  المتنالةة الصغر والصغير  والمتو اة.
مل لهـا متجافئـة مـب االلتةا  الى و ب المرأ  العربةة، والعمل على اتاقة فرص ع -

 الرجل.
 العمل على تبنى  ةا ة متو اة ااجل ونو لة ااجل للتنمةة البشر ة. -
 .(4)دعم التعاون العربى الثناجى ومتعدد اانراا فى مجاال  اال تثماك والتنمةة -
 العمل على تنةيو البرناما العربى لدعم التشغيل والحد من الباالة. -

 
 .51ص –اإلشاك  السابقة  (1)
 .186ص –اإلشاك  السابقة  (2)
 2011 -مندمة العمل العربةة »التاوكا  الراهنة فى المناقة العربةة و ااكها علـى التشـغيل   (3)

 .15ص –
 .12ص –مرجب  اث   -العمل العربةة »التاوكا  الراهنة...   مندمة (4)



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
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لقانونةـــة العربةـــة مـــن اتةاقةـــا  وتوصـــةا  لتحدتـــد فـــرص اعـــاد  دكا ـــة اادوا  ا -
التاو ر والتعدتل أو التجميد أو ا تحداث أدوا  جدتد ، وو ب ندـم متابعـة لتلـك 

 .(1)اادوا  القانونةة
العمـــل علـــى و ـــب دكا ـــة متعمقـــة للمســـؤولةة االجتماعةـــة للمنشـــآ  اإلنتاجةـــة  -

 .(2)االجتماعةة والعدالة  إلقامة قدك من التوازن ثين أهداا الجسب المشرول 
 العمل على تبادل الدبرا  والمعونا  الةنةة فى مجاال  العمل المدتلةة. -

العمــل علــى تاــو ر ااجهــز  الحكومةــة المدتصــة بالشــؤون العمالةــة لتــتح   مــب  -
 التاوك االجتماعى واالقتصادى للبحد العربةة والتنسي  ثينها.

ى واالجتماعى لجامعـة الـدول العربةـة و بين مما  ب  أن المجلس االقتصاد
يمكــــن أن يكــــون مرجةةــــة ققةقةــــة للعمــــل االجتمــــاعى العربــــى المشــــتر ،  ةهــــب 
ــى  ــة فـ ــراما تنةيويـ ــدعمها ثبـ ــل، و ـ ــة ااجـ ــاة ونو لـ ــا  متو ـ ــتراتةجةا  و ةا ـ ا ـ
مجاال  التشغيل والتدك ب والحماية االجتماعةة والعدالـة االجتماعةـة والمـرأ  العاملـة 

عمــل، و يــر ذلــك مــن المســاجل المتعلقــة بعحقــا  العمــل، ومــن اــم فــلن وتشــر عا  ال
االلتةــا  الــى أهمةــة دوك المجلــس وتةعيــل هــوا الــدوك يمكــن أن ُيحــدث نقلــة نوعةــة 
هامة فى التعاون العربـى فـى مجـاال  العمـل ثتقديمـه كة ـة عربةـة متجاملـة أصـبحت 

 الراهنة.الدول العربةة جمةعها فى أشد الحاجة اليها فى المرقلة 

ــة  ــل العربةــ ــة العمــ ــب مندمــ ــه مــ ــة دوك المجلــــس تعاونــ ــزز فعالةــ ــا يعــ  وممــ
وئــولك  وجــواز أن يحهــر ممثلــون عنهــا اجتماعــا  المجلــس،  –ئمـا  ــب  البةــان  –

جواز قهوك ممثلين عن مؤ سا  المجتمب المدنى اجتماعا  المجلـس ولجانـه، ومـن اـم  
ثـين متدـوى القـراكا  ووا ـعى السةا ـا   فلن المجلس ُيعد منبـراي ققةقةـاي للحـواك والتشـاوك  

 المدنى. وممثلى العمال وأنةاا من المجتمب 

وُ حقــظ أن المجلــس ُيصــدك قراكاتــه ب  لبةــة الــدول ااعهــا  وتجــون ُملزمــة 
 

 .15ص –اإلشاك  السابقة  (1)
 اإلشاك  السابقة. (2)



 نحو مجلس اقتصادى واجتماعى وبيئى مصرى 
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، ممـا ُيعاـى لقراكاتـه ا قـل وقـو  اذ تجـون ملزمـة لمـن وافـ  عليهـا مـن (1)لمن يقبلهـا
 ااعها  ولةست مجرد توصةا .

أنــه اذا صــح العــز  وصــدقت النوايــا يمكــن للمجلــس أن  -راي أخيــ  –ونؤئــد 
 .(2)تلعب دوكاي فاعحي فى مجال التجامل االقتصادى واالجتماعى للبحد العربةة

 
 من الندا  الداخلى للمجلس. 8/2   (1)
عهد  هوم اللجنة ثدوكها الـى  2003 بتمبر  16( ُشكلت لجنة  دا ةة لتاو ر المجلس، وفى 2)

صــة ثتاــو ر المجلــس، وقــد انتهــت ااخيــر  الــى أن أهــم شــرئة ا تشــاك ة ثتنةيــو الدكا ــة الدا
االنتقادا  الموجهة الى المجلس هى غةـاأل كوم العمـل المشـترئة وتغليـب المجـامح  وغةـاأل 
ــر الشــرئة  ــة. وأشــاك تقر  ــا وتهمــةش المجــال االجتمــاعى، و ــةع الموازن اإل ــتراتةجةا  العلة

بنةـة الحالةـة اجهـز  العمـل االقتصـادى الـى أن واقـب ال –باإل افة الى ما  ب   -اال تشاك ة 
واالجتمــاعى العربــى المشــتر  تعكــس أو ــال التشــتت واالزدواجةــة و ــةع التنســي  وتدــالع 

ه بـه وفـ   البنةة  المابقة للندم واالتةاقا ، ئما أن اادا  الحالى للمجـلس أقـل مـن السـقع المصـرم ـل
جماعةــة للعمــل االقتصــادى واالجتمــاعى    اتةاقةــا  العمــل العربــى المشــتر ، وفــى  ــل غةــاأل ا ــتراتةجةة 

ة، و بقـى تنةيـوها متروئـاي   ت تى القراكا  الحالةة للمجلس بشواجبها ثنا  على االقتراقا  الةردية مـن الدوـل
وى  وافقـت   دول ال تلتـز  بـالقراك اـل لجل دولة، فالقراك ملز  للدول التى وافقـت علةـه، وك ـم هـوا  ـبعض اـل

دول بالموافقـة عـلى    علةه، وعاد  ما يكون المقترم  من الدولة دون أى توجةـه جمـاعى، وتقـو  بعـض اـل
قــراك لمحابــا  دولــة أخــرى مــب علمهــا بصــعوبة التابيــ ، وال تــدكح الموا ــةب المدكجــة بشــكل ئــاا قبــل  
ــ  بـــالنواقى الةنةـــة  ــو مـــن التةصـــيل المتعـل  االجتماعـــا  أو خحلهـــا، والمـــوئرا  المرفقـــة  البـــاي مـــا تدـل

 .والنواقى التنةيوية
وقـــد أوكد  الشـــرئة اال تشـــاك ة فـــى تقر رهـــا العدتـــد مـــن المقترقـــا  منهـــا: أن ُيعتمـــد العمـــل  

االقتصــادى واالجتمــاعى المشــتر  علــى تبنــى كة ــة وك ــتراتةجةة مشــترئة تشــكل أ ــس تداــةط 
ومتابعة وتنةيو ئل عمل عربى مشتر  عبر موااي  واتةاقةا  ملزمة ولةكل تندةمـى محجـم لجـل 

ــو، ئمــا اقترقــت أن تــوازى المجلــس ااجهــز ، وأد وا  عمــل متاــوك  للتداــةط والمتابعــة والتنةي
مجلس الجامعة من قيث التبةةة للقمة، وأن يقـد  الملـع االقتصـادى واالجتمـاعى إلدكاجـه فـى 
ــادى  ــرك المجلـــس االقتصـ ــك ُيقـ ــدا ذلـ ــة، وعـ ــن خـــحل مجلـــس الجامعـ ــة مـ ــال القمـ ــدول اجتمـ جـ

نشــاة التابعــة لــه، ونالبــت ثتحســين  لةــة تنةيــو القــراكا  واالجتمــاعى ميزانةــة المشــروعا  واا
الصادك  من المجلس ب ن تلتز  الـدول بـالقراكا  التـى توافـ  عليهـا ممثلوهـا فـى المجلـس، ئمـا 
نالبــت بليجــاد  لةــة للتعامــل مــب الــدول التــى تتدلــع عــن دفــب مســتحقاتها أو االلتــزا  ثتنةيــو 

أن تقـو  أمانـة المجلـس ثتشـكيل  -فى هـوا الصـدد  –القراكا  الصادك  عن المجلس، واقترقت 
فر   للت عد من تنةيو القراكا  الصادك ، وأن ُترفب تقاك ر المتابعة للمجلس، على أن يعود للقمة 
ــاوى »الشــرق  ــد اللاةــف المن عة ةــة التعامــل مــب الــدول التــى تدلةــت عــن أدا  التزاماتهــا. عب

 ر المجلس االقتصادى واالجتماعى لجامعة ااو ط تحصل على نسدة من التقر ر السرى لتاو 
 . 2004ماتو  21الصادك فى  9306العدد  –جر د  الشرق ااو ط  -الدول العربةة  



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
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 الفصل الثانى 
 االس القتصادى والجتماعى 
 على املستوى الداخلى 

 :متهيد وتقسيم

ممثلــين عــن  يهــم  اي ا تشــاك  اي المجلــس االقتصــادى واالجتمــاعى مجلســ ُيعــد  
،  ـوا  أعـان الرجـول دوكم اال تشـاكى قااعا  المجتمـب المدتلةـة. وعلـى الـر م مـن 

ــه  ــاي الة ــاي أ  وجوبة ــد  وا ــحة، اذ يســمح جواز  ــى المســتوى  –، اال أن لوجــودم فاج عل
ثتمثيل اانشاة والةئا  المدتلةة للمجتمب، و هدا الى التعاون من أجـل  –الوننى 

ــب ــاكئة أ لـ ــب ومشـ ــالح الجمةـ ــب صـ ــا  المجتمـ ــادية  فئـ ــة االقتصـ ــم السةا ـ ــى ك ـ فـ
 من خحل ممثليهم. واالجتماعةة للبحد

دوكاي كجةســةاي فــى تعبيــر  –ثــولك  –و لعــب المجلــس االقتصــادى واالجتمــاعى  
قـــوى المجتمـــب المدتلةـــة عـــن  كاجهـــم، و ســـمح لمدتلـــع نواجـــع المجتمـــب المـــدنى 

ــى السةا ـــ  ــاكئة فـ ــا ثيـــنهم والمشـ ــالحواك والتعـــاون  ةمـ ــة بـ ــادية واالجتماعةـ ة االقتصـ
ــانعى  ــديم المقترقــــا  لمتدــــوى القــــراك وصــ ــاي البيئةــــة والثقا ةــــة للــــبحد، وتقــ وأقةانــ

 السةا ا  فى المجاال  المدتلةة.

وقد انتبه عدد ئبير من الدول الى أهمةة المجلس االقتصادى واالجتمـاعى، 
وامــانين قتــى ثلــد عــدد الــدول التــى تجــون فيهــا مجلــس اقتصــادى واجتمــاعى أكبــب 

 دولة.

و وا نتناول فى هوا الةصل نماذح للمجلس االقتصادى واالجتماعى علـى 
ــداخلى ) ــث األولالمســتوى ال (، وعلــى  ــو  دكا ــة هــوم النمــاذح نبحــث تجــو ن املبح

 (.املبحث الثانىمجلس اقتصادى واجتماعى وبيئى مصرى )



 نحو مجلس اقتصادى واجتماعى وبيئى مصرى 
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 املبحث األول 
 مناذج للمجلس القتصادى والجتماعى  

 ى الداخلى على املستو 
انتشــر وجــود المجلــس االقتصــادى واالجتمــاعى فــى العدتــد مــن الــدول قتــى 

الــى وجــودم فــى أكبــب وامــانين دولــة، وُتعــد فرنســا مــن أواجــل  –ئمــا أ ــلةنا  –وصــل 
 الدول فى العالم التى ُأنشى  فيها مجلس اقتصادى واجتماعى.

وجود مجلـس وعلى المستوى العربى، فان الجثير من الدول العربةة اهمةة 
 اقتصادى واجتماعى ثها فلم تتردد فى تجو نه.

و ندكس فى هوا المبحث بعـض النمـاذح للمجلـس االقتصـادى واالجتمـاعى 
علــى المســتوى الــداخلى، وقــد كأتنــا أن نــدكس المجلــس فــى ئــل مــن فرنســا باعتباكهــا 
دولـة كاجــد  فــى هــوا الشــ ن، فهــحي عــن المجلــس االقتصــادى واالجتمــاعى فــى بعــض 

 ول العربةة وهى المغرأل والجزاجر ولبنان.الد

(، واختصاصـاته املطلأل األولو نتناول على التوالى نش   المجلس وتجو نـه )
 (، فى البلدان محل الدكا ة.املطلأل الثانى)

 املطلأل األول 
 ن أة االس وتكوينه 

لنشـ   المجلـس فـى البلـدان  أوهلمـاتنقسم هوا المالب الى فرعين يدصـص 
 لبةان أعها  المجلس فيها. الثانىوُ جرس  محل الدكا ة،



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
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 الفر  األول 
 ن أة االس 

، )ب ، والمغـرأل )أ  نتناول على التـوالى نشـ   المجلـس فـى ئـل مـن فرنسـا 
 .)د ، ولبنان )ج والجزاجر 

 )ا  ن أة االس فى فرنسا

فقــد أنشــأ المجلــس  (1تعــد فرنســا مــن أواجــل الــدول التــى أنشــ   المجلــس) 
، وئـان يسـمى المجلـس الـوننى 1925تنـاتر  16قـانون فـى ر ـو  بمبموجـب  فيها

، (2عهـواي) 47، وئان يهـم Le Conseil national économiqueاالقتصادى 
علــى  ــراك نمــوذح مجلــس ندــم المجلــس ، 1936مــاكس  19وصــدك قــانون فــى 

   .(3و ب من اختصاصاته)و الدولة فهم جمةةة عمومةة وعد  أقسا ، 

 
(1 )www.lecese.fr,www.fr.wikipedia.org/wiki/conseil_%C3%A9 

economique_social_et environnemental.                                                   

( جدتر بالوئر أن الدعو  الى انشا  هوا المجلس قد  هر  قبل هوا التـاك ا بعـد   ـنوا ، فةـى 2)
بالـــدعو  الــى انشــا  مجلـــس اقتصــادى للعمـــل  CGTقــا  االتحـــاد العــا  للعمــل  1919 ــنة 

conseil économique du travail يهم فى عهو ته ممثلين عن النقابا  الرجةسةة فى ،
تتسنى لهم المشاكئة فى الحةا  المؤ سةة للبحد، وقد ُأنشى  هوا المجلـس فرنسا، وذلك قتى 

علــى  ــراك المجلــس االقتصــادى االمــانى والــوى نــص علةــه الد ــتوك االمــانى الصــادك  ــنة 
، وا تمر قاجماي الى أن أنشى  المجلـس 1920، وقد اجتمب هوا المجلس اول مر   نة 1919

 . 1925الوننى  نة 
BLUMBERG (G.), «Conseil économique et social», Encyclopédie 

universalis. www.universalis.fr/encyclopedie/conseil-economique- 

et-social, VIAL (J. – P.), Rapport no 416 (2009- 2010) sur le projet de 

loi organique relatif au Conseil économique, social et 

environnemental, présenté au Sénat le 28 avril 2010. 

www.senat.fr/rap/109-416/109-4160.html 
(3 )2010, sur 2309, présenté au Sénat le 17 février o), Rapport nÉDIARD (

le projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et 

environnemental, p. 9. www.assemblee-nationale.fr/13/ pdf/rapports/ 

2309.pdf                                                                                                        
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الثانةــة والتحر ـــر  هــر  فجــر  ت  ــةس الديمقرانةـــة  وبعــد الحــرأل العالمةــة 
االقتصـــادية واالجتماعةـــة لتجملـــة الديمقرانةـــة السةا ـــةة مـــن خـــحل اشـــترا  القـــوى 

ــاد ــى اداك  االقتصــ ــة فــ ــادية واالجتماعةــ ــة االقتصــ ــا  االجتماعةــ ــب  والحةــ ــى جمةــ علــ
جهــاز المســتو ا ، وفــى هــوا الســةاق تــم الندــر بحمــاس الــى اعــاد  انشــا  وتجــو ن 

ةشى المجلـس االقتصـادى، ڤوذلك بعد أن ألغت قكومة  تمثيلى اقتصادى واجتماعى،
نح المجلـس ثـولك،1946ومن ام ُأعيـد تجو نـه بموجـب د ـتوك  ـنة  للمـر   ، وقـد مـُ

 Le Conseil تحت ُمسمى  لمىلسما لتصادم    ااولى فى فرنسا، قةمة د ـتوك ة

économique تناولــت و للجمةةــة الوننةــة، دــو هــوا المجلــس مكانــاي معــادالي ات، وقــد
وعـدد  اختصاصـاته،  الماد  الدامسة والعشرون مـن الد ـتوك المجلـس االقتصـادى

فـى  2384قـانون كقـم الوقد صـدك  وعهد  الى القانون ثتندةم تجو ن هوا المجلس،
   .(1اي تجو ن وعمل المجلس)بينم 1946أعتوبر  27

جمةةـة المجلـس ئ أعد د توك الجمهوك ة الدامسة و ب 1958وفى  نة  
ــد مجلـســ  ــبحد بعـ ــى الـ ــة فـ ــتوك ة االثـ ــان ىد ـ ــادى  البرلمـ ــس االقتصـ ــمام المجلـ وأ ـ

 .Le Conseil économique et socialواالجتماعى 

  اتســــعت   2008  توليــــو   23الصــــادك فــــى    724الد ــــتوكى كقــــم    قــــانون ال وبموجــــب          
ــه الجانـــب البيئـــى،  ــس، وُأ ـــةف ـل ــس اال ا وأصـــبح    اختصاصـــا  المجـل  قتصـــادى  ـــمه المجـل

 .Le Conseil économique, social et environnemental  واالجتماعى والبيئى 

 :)ب  ن أة االس فى املغرب

علـى انشـا  المجلـس االقتصـادى  1992نص الد ـتوك المغربـى منـو  ـنة  
فبراتـر  21فـى  اال تم تةعيل هوا الـنص وتجـو ن المجلـس فعلةـاي ولم ت(، 2واالجتماعى)

 
(1)DIARD (É), op. cit., p. 10.                                                                 

 .1992غربةة لسنة د توك المملجة الم (2)
 -www.chambredesrepresentants.ma/ar/1992د توك                    
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2011(1.) 

 –البـاأل التا ــب منــه  1992ص الد ــتوك المغربـى الصــادك  ــنة وقـد خصــ  
ــى الثالــث والتســعين  ــى المجلــس االقتصــادى  –الةصــول مــن الحــادى والتســعين ال ال

ــادى  ــس اقتصـ ــدث مجلـ ــعين أن يحـ ــادى والتسـ ــل الحـ ــى الةصـ ــرك فـ ــاعى، فقـ واالجتمـ
ن واجتماعى، وبين فى الةصل التالى اختصاصاته، وأقال فـى الةصـل الثالـث والتسـعي
 الى قانون تندةمى لتحدتد ترئيب المجلس وتندةمه وصحقةاته ونر قة تسييرم.

المجلـس فـى البـاأل  2011وتناول د ـتوك المملجـة المغربةـة الصـادك  ـنة 
الةصول من ماجـة وواقـد وخمسـين الـى ماجـة واحاـة وخمسـين  –الحادى عشر منه 

ام المجلـــس وقـــد عـــزز دوكم وأ ـــاا المجـــال البيئـــى  ـــمن اختصاصـــاته، وأ ـــم –
 .(2)االقتصادى واالجتماعى والبيئى

 :)ج  ن أة االس فى اجلزائر 
، اذ 1963أول د ـتوك جزاجـرى  ـنة  بموجـب الجزاجـر فـىلمجلـس أنشى  ا 

 واجتماعى يستشاك فى جمةب مشـروعا  القـانون قرك انشا  مجلس أعلى اقتصادى 
اال ــتمال اعهــا   امكانةــة فهــحي عــن تدو لــهجتمــاعى القتصــادى وااالاــابب الذا  

 
بمنا بة افتتـام  2009أعتوبر  نة  9( ُتوئر فى هوا الصدد أن جحلة ملك المغرأل قد أعلن فى 1)

 الدوك  الدر  ةة للبرلمان على  روك  اقامة المجلس وتةعيله وأن يكون اناكاي مؤ سةاي للتةجيـر
 المعم  والحواك البنا  ثين مدتلع مكوناته إلنهاح التعاقدا  االجتماعةة الجبرى. 

ــةاق والرهانـــــا   فـــــى   ــادى واالجتمـــــاعى الســـ كاجـــــب د. أقمـــــد المـــــومنى »المجلـــــس االقتصـــ
13/5/2011. 

www.marocdroit.com%D8%A7%D9%84%D9%85 
االقتصــادى واالجتمــاعى  و بــدو لنــا أن تةعيــل الــنص الد ــتوكى الــوى تتنــاول انشــا  المجلــس 

بالمغرأل فى هوا التوقيت قد جا  مت اراي بالدروا الساجد  فى المناقة، واـوكا  الربةـب العربـى، 
وماالبة العدتد من الشعوأل العربةة وتالعها الى اصحم ااو ال فى ثحدها فى مناقى الحةا  

 المدتلةة  وا  السةا ةة أو االجتماعةة أو االقتصادية.
 2011المملجة المغربةة الصادك  نة  د توك (2)

 /www.cour-constitutionnelle.ma/ar           المملجة المغربةة –د توك 
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 (.1الحكومة)

ــت بعــد ذلــك التشــر عا  التــى تناولــت المجلــس، الــوى أصــبح ُيســمى  وتوال
 1968لسـنة  610المجلس الوننى االقتصادى واالجتماعى، ثد اي من اامر ـة كقـم 

 225بش ن تجو ن المجلس الوننى االقتصادى واالجتماعى، والمر و  الرجا ـى كقـم 
ــدل بالمر ــو  الرجا ــى كقــم والمتهــمن انشــا 1993لســنة   156  المجلــس، والُمع
، والوى ثين مها  المجلـس (3)2016، قتى الد توك الُمعدل لسنة (2)1996لسنة 

 منه. 205و 204فى المادتين 

 :)د  ن أة االس فى لبنا 
"اتةـاق وكد  اإلشاك  ااولى الى انشا  المجلـس فـى واةقـة الوفـاق الـوننى 

انشـــا  مجلـــس اقتصـــادى واجتمـــاعى ت مينـــاي لمشـــاكئة  (، اذ نصـــت علـــى4)"الاـــاجع
ــة،  ــة للدول ــى صــةا ة السةا ــة االقتصــادية واالجتماعة ــع القااعــا  ف ــى مدتل ممثل

 وذلك عن نر   تقديم المشوك  واالقتراقا .

  ُأنشـى  المغربى والجزاجرى اللوتن أنش هما الد توك،  ينوعلى خحا المجلس
بموجـب نـص د ـتوكى،  ى بموجـب قـانون ولـةس المجلس االقتصـادى واالجتمـاعى اللبنـان 
، والمعــدل 1995تنــاتر  12الصـادك فــى  389فقـد تــم انشــاةم بموجـب القــانون كقــم 

 (.  5)1996توليو  24الصادك فى  533بالقانون كقم 

 
(1)   69   ،70   constitutionnel.dz/index.php/ar/1963-www.conseil  

(2)                         www.cnes.dz/ar/?page_id=1538                                         

 .2016ماكس  7فى  14الجر د  الر مةة العدد كقم  (3)
www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/texts- 

fondamentaux/nouvelle-constitution-2016-arabe.pdf 

 ـبتمبر  30 ـعودية فـى  نةاهى الواةقة التى ُو عت ثـين اانـراا المتنازعـة فـى لبنـان ثو ـ  (4)
 فى مدتنة الااجع بالمملجة العربةة السعودية.  1989

www.presidency.gov.Ib/Arabic/lebanesesSystem/Documents/TaiifAgr

eement.n.pdf 

 بش ن انشا  المجلس االقتصادى واالجتماعى 1995لسنة  389قانون كقم  (5)
www.ces.es/TRESMED/docum/lib-cesley-ara.pdf 
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 الفر  الثانى 
 أعضاف االس القتصادى والجتماعى 

لهامــة فــى تتعــين أن تــتم تمثيــل جمةــب اانشــاة االقتصــادية واالجتماعةــة ا 
تحدتد فئا  ااعها  المكونين للمجلس ئمجلس أو جمةةة تمثـل المجلس، على أن 
ال توجـد معـاتير ااثتـة مناقةـة ومو ـوعةة  بالغـة، اذصـعوبة  يمثـل المجتمب المدنى

تسمح باختةاك الممثلين للمجتمب فى المجلس بار قـة ال تدلـو مـن المنازعـة خاصـة 
التمثيلةـة الممكنـة واقةةـاي تجـون فـلن نى، ومن اـم مب تعقد وتنول أكئان المجتمب المد

 تقر بةة.  

  المســ لة مــن أن المجلــس االقتصــادى واالجتمــاعى هــوم  ولــةس أدل علــى صــعوبة   
  ، وانتهـى 2002عـا   فـى  لدكا ة مةهـو  المجتمـب المـدنى   صدى ذاته قد ت   والبيئى الةرنسى 

،  للمجتمــب المــدنى   الــى أنــه مــن العســير اعاــا  تعر ــف دقيــ  ومتوافــ  علةــه مــن الجمةــب 
 (.1الدقة) على وجه  مكوناته  تحدتد  من العسير  ومن ام 

ــالس   ــم المجــ ــى أن تهــ ــة فــ ــبحد المدتلةــ ــى الــ ــرعون فــ ــد المشــ ــد اجتهــ وقــ
قـدك  –االقتصادية واالجتماعةة فيها ممثلين عن فئا  المجتمب المدتلةـة، محـاولين 

مــن خــحل  أن تــتمكن أ لــب فئــا  المجتمــب مــن المشــاكئة فــى المجلــس –اإلمكــان 
ممثليهم، وقد عمد بعض المشرعين الى أن يكـون عـدد أعهـا  المجلـس محـدوداي ال 

، فـى قـين تو ـب الـبعض ا خـر فـى تحدتـد عـدد أعهـا  (2)تتجاوز بعـض العشـرا 
 .(1)المجلس ليتجاوز الماجتى عهواي 

 
(1 )                                 it., p. 14.                                         .), op.cÉDIARD ( 

( من ذلك المجلس االقتصادى واالجتماعى الهولندى، اذ يهم احاة واحاين عهـواي علـى النحـو 2)
 التالى:

 أقد عشر عهواي يمثلون أصحاأل ااعمال.  - 
 أقد عشر عهواي يمثلون العمال. - 
                                 قد عشر عهواي يدتاكهم الملك. أ - 
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و ـنتناول علــى التـوالى أعهــا  المجلـس االقتصــادى واالجتمـاعى الةرنســى 
 . د)واللبنانى ،  ج)، والجزاجرى  ب)، والمغربى  أ)

 :)أ  أعضاف االس القتصادى والجتماعى والبيئى الفرنسى

نص المشرل الةرنسى على أن المجلس يمثل اانشاة الرجةسةة فـى الـبحد،  
و شجب تعاونهم، و همن مشـاكئتهم فـى السةا ـة االقتصـادية واالجتماعةـة والبيئةـة 

 .(2)لألمة

تصـــادى واالجتمـــاعى والبيئـــى الةرنســـى ثتنـــول وتعـــدد  تميـــز المجلـــس االقو 
صــةا  أعهــاجه اذ يهــم ممثلــين عــن العمــال وأصــحاأل ااعمــال فهــحي عــن خبــرا  

بسـبب خبـراتهم أو تدصصـاتهم بعيـداي عـن أى  موشدصةا  متدصصـة، تـتم اختةـاكه
 صةة تمثيلةة.

ــى و   ــى الةرنسـ ــاعى والبيئـ ــادى واالجتمـ ــا  المجلـــس االقتصـ ــدد أعهـ ــد عـ  بلـ

 
وهـــوم الةئـــة ااخيـــر  تهـــم خبـــرا  مســـتقلين متدصصـــين فـــى المجـــاال  االقتصـــادية والمالةـــة  

والقانونةة واالجتماعةة، و الباي ما يكونون من أ اتو  الجامعا ، و صدك ثتعيينهم فى المجلس 
 جلس انعكا اي للحةا  االقتصادية واالجتماعةة الهولندية.أمر ملجى، وبولك يمثل أعها  الم

www.ser.nl/fr/sur%20le%20ser/les%20membres.aspx. 

وفى موك تانةا يهم المجلس  بعة واحاين عهواي يمثلون مدتلع الةئا  المهنةة واالجتماعةة  
لمندمـــا   يـــر مثـــل النقابـــا  والمهـــن المصـــر ةة والتجاك ـــة، والحـــرا الزكاعةـــة والرعو ـــة، وا

الحكومةة و يرها من الشدصةا  المرجةةة، وبولك فـلن المجلـس تتشـكل مـن القـوى الحةـة فـى 
البحد، ومن ام يكـون مكانـاي للحـواك والتشـاوك والتعبيـر الحـر، ممـا يسـاهم فـى تاـو ر السةا ـة 

  االقتصادية واالجتماعةة للبحد. 
www.ami.mr/fr/index.php?page=Mauritaine-CES 

 مثل فرنسا والجزاجر. (1)
بشــ ن المجلــس االقتصــادى واالجتمــاعى  2010لســنة  704مــن القــانون اا ا ــى كقــم  1  ( 2)

 والبيئى
Le Journal officiel de France no 0148 du 29 juin 2010, p. 11633, 

www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTÉXT00002 

2402454&categorie.en=id 
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 (:2على النحو التالى)موزعين  (1عهواي) "233"
 

بشــ ن  2008لســنة  724المعــدل بالقــانون الد ــتوكى كقــم  1958مــن د ــتوك  ــنة  71  ( 1)
 تحدتث مؤ سا  الجمهوك ة الدامسة.

 Journal officiel no 0171 du 24 juillet 2008, p. 11890. 

www.legifrance.gouv.fr/affichTextedo?cidTexte=JORFTEXT000019

237256 
بشــ ن المجلــس االقتصــادى واالجتمــاعى  2010لســنة  704ى كقــم مــن القــانون اا ا ــ  7   (2)

 . اث  اإلشاك  الةه –البيئى و 
ئـان يهـم  ـبعة وأكبعـين ُعهـواي مـوزعين علـى  1925وُ حقظ أنه عنـد تجـو ن المجلـس  ـنة 

المواننين والمسـتهلجين، ة أصحاأل ااعمال والثالثة احث مجموعا  تمثل ااولى العمال والثانة
لى تجو ن هوا المجلس ا ةاله بعـض جوانـب الحةـا  االقتصـادية واالجتماعةـة، ومـن وقد ُأخو ع

 ام عد  تمثيلها  ةه مثل التجاك  والزكاعة.
فى مادته السابعة عدد أعها  المجلس ثـ  1360قدد المر و  بقانون كقم   1958وفى  نة 

 عهواي  على النحو التالى: 205
 والمو ةين والةنيين والمهند ين وذوى الو اجع العلةا،  عهواي يمثلون العمال والمستددمين   45 -
 عهواي يمثلون المشروعا  الصناعةة والتجاك ة والحر ةة منهم: 41 -
 أعها  يمثلون المشروعا  المؤممة. 6   
 أعها  يمثلون المشروعا  التجاك ة. 9  
 أعها  يمثلون الحرفيين. 10   

مشروعا  المؤممة ئانت تدتـاكهم المندمـا  المهنةـة وُ حقظ أن الةئا  الموئوك  عدا ممثلى ال
 ااعثر تمثيحي.

عهواي تدتـاكهم المندمـا  الزكاعةـة ااعثـر تمثـيحي، مـنهم خمسـة يمثلـون التعـاون الـزكا 40 -
 عى. 

شدصةة متدصصة فى المجال االقتصادى، االجتماعى،  العلمى، أو الثقـافى، والمجـال  15 -
 دصةا .ااخير تتعين أن يمثله خمس ش

ــة،  15 - ــحة العامــ ــكان، الصــ ــة وعلــــى ااخــــص اإل ــ ــل اانشــــاة االجتماعةــ ــةة تمثــ شدصــ
 المستهلجين، ومنهم امان على ااقل يمثلون الشرئا  العاجلةة.

 أعها  يمثلون مدتلع اانشاة على النحو التالى: 7 -
 يمثحن التعاون اإلنتاجى. 2 
 واقد يمثل اانشاة السةاقةة. 
 ة اال تغحلةة.يمثحن اانشا 2 
 يمثحن المندما  المشاكئة فى التنمةة االقتصادية المحلةة. 2 
                         يمثحن المندمة ااعثر تمثيحي للابقا  المتو اة.2 -

شدصةا  ُيدتاكوا ا تناداي الى معرفتهم بالمشاعل االقتصـادية واالجتماعةـة لمسـتعمرا  مـا  10 - 
 وكا  البحاك.

 الماد  الثامنة من المر و  الساث  أن المجلس يهم باإل افة الى ما  ب : وأ افت
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يمثلون الحةا  االقتصادية والحواك االجتماعى موزعين على النحـو  اي عهو  140: أولً 
 التالى:

 يمثلون العمال.   اي عهو  69 -
 الداصة.   يمثلون المشروعا  الصناعةة والتجاك ة والددمةة اي عهو  27 -
 كاعةة.ين واانشاة الز ليمثلون المستغ اي عهو  20 -
 أعها  يمثلون الحرفيين. 10 -
 أعها  يمثلون المهن الحر .   4 -
اانـان  تنتمـى ،خبـراتهم فـى المجـال االقتصـادى ُيدتاكوا بالندر الىشدصةا   10 -

الةرنســةة فــى االقتصــادية مــنهم لمشــروعا  عامــة، فهــحي عــن ممثــل لألنشــاة 
 الداكح.

 اإلقلةمى موزعين على النحو التالى:االجتماعى و  رابطفى مجال الت اي عهو  60 :ثانياً 

 أعها  يمثلون االقتصاد التعاونى والتهامنى  ير الزكاعى.   8 -
 أعها  يمثلون التبادل والتعاون الزكاعى لحنتاح والتحو ل. 4 -
 أعها  يمثلون الجمةةا  العاجلةة. 10 -
 أعها  يمثلون الحةا  التراباةة والمؤ سا . 8 -
 نشاة االقتصادية واالجتماعةة لمنان  ما وكا  البحاك.  يمثلون اا اي عهو  11 -
 أعها  يمثلون الشباأل والالبة.   4 -
تــتم اختةــاكهم بــالندر الــى خبــراتهم فــى المجــال االجتمــاعى، الثقــافى،  اي عهــو  15 -

الر ا ــى أو العلمــى، فــى قاــال اإل ــكان االجتمــاعى أو بســبب نشــانهم لصــالح 
 صحاأل المعاشا .  أالمعاقين أو 

 
 زاجر ة.عهواي يمثلون اانشاة االقتصادية واالجتماعةة الج 20 -
 أعها  يمثلون اانشاة االقتصادية واالجتماعةة اقالةم ما وكا  البحاك والماكتينةك. 10  -
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 عهواي يمثلون قماية الابةعة والبيئة موزعين على النحو التالى: 33: لثاً ثا

 يمثلون المؤ سا  العاملة فى مجال قماية الابةعة والبيئة. اي عهو  18 -
مة، مــن دابسـبب تدصصــهم فـى مجــال البيئـة والتنمةــة المسـت ُيدتــاكوا اي عهـو  15 -

آ  لهــا نشــا  فعــال ثيــنهم احاــة علــى ااقــل يكونــوا مــدتر ن لمشــروعا  أو منشــ 
 (.  1ومؤار فى هوم المجاال )

 
 و هم المجلس تسعة أقسا  على النحو التالى:       (1)

 قسم ااعمال االجتماعةة والصحةة. -
 قسم العمل والو ةةة. -
 قسم التنمةة المستدامة. -
 قسم ااعمال ااوكوبةة والدولةة. -
 شاة االقتصاديةقسم اان -
 قسم الزكاعة والصيد والتغوية. -
 قسم التعلةم والثقافة واإلعح . -
 قسم البيئة. -
 قسم االقتصاد والمالةة. -

عهـواي واحاـين عهـواي، ونـص المشـرل علـى  27و هم ئل قسم عدد من ااعها  تتراوم ثين 
لســنة  704كقــم مــن قــانون  11/2وجــوأل أال تتجــاوز عــدد أقســا  المجلــس تســعة أقســا  )  

2010.) 
و جوز للحكومـة أن تالـب  ـم شدصـةا  الـى بعـض ااقسـا ، وذلـك لةتـر  ومهمـة محـددتين، 
و تم اختةاك هـوم الشدصـةا  بـالندر الـى تدصصـاتها وخبراتهـا، و تعـين أال تتجـاوز عـدد هـوم 
الشدصــةا  امــانى فــى ئــل قســم، وتجــون مهمــاتهم ااــرا  عمــل ااقســا  بدبــراتهم، و شــاكئون 

فــى التصــو ت علــى مشــروعا   ى ُألحقــوا ثهــا، ولهــم الحــ تشــاك ن فــى أعمــال ااقســا  التــ عمس
 704مـن القـانون كقـم  12الدكا ا ، اال أنه ال يح  لهم التصو ت علـى مشـروعا  الـرأى )  

(، و جوز  مال مو ةين متدصصين  ـوا  ثنـا  علـى نلـب القسـم المدـتص أو 2010لسنة 
 (.2010لسنة  704القانون كقم  من 21/3بمبادك  من الحكومة )  

   وتتولى ااقسا  المدتلةة، ئل فى قدود اختصاصه، اعداد الدكا ا  ومشروعا  الرأى.
وتجتمب الجمةةة العمومةة للمجلس مرتين شهر اي للتصو ت على القـراكا  التـى ُتعـدها وُتقـدمها 

وزكا  ئل بالرأى الـوى ااقسا ، و تولى المكتب و ب جدول أعمال االجتمال، و دار المكتب ال
 تدخل فى مجال اختصاصه، و ح  لهم قهوك الجمةةة العمومةة والمشاكئة فى المناقشا .   

مكتب المجلس، وهوا ااخير تتجون مـن كجـةس المكتـب  –باالقترال السرى  –و نتدب ااعها  
ــا  للصــندوق، وأكبعــ  ــان أمن ــرجةس، واان ــواأل لل ة وامانةــة عشــر عهــواي، مــنهم  ــتة أعهــا  ن

 أعها  ئسكرتاك ة للمكتب.         
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وُ حقظ أن ااعها  ممثلى العمـال، المشـروعا ، الحـرفيين، المهـن الحـر ،   
والمســـتغلين الـــزكاعيين تدتـــاكهم، بالنســـبة لجـــل ناجةـــة، المندمـــا  المهنةـــة ااعثـــر 

 .(1)تمثيحي 

ليهـا وكذا ئان على المندمة أن تدتاك أعثر من عهـو فـى المجلـس تعـين ع
ــا   ــة، والنسـ ــن جهـ ــاك ن مـ ــال المدتـ ــدد الرجـ ــين عـ ــاكق ثـ ــاوز الةـ ــى أال تتجـ أن تراعـ
ــاك  ــال اختةـ ــد  قـ ــس القاعـ ــ  نةـ ــداي، وتابـ ــواي واقـ ــرى، عهـ ــة أخـ ــن جهـ ــاكا  مـ المدتـ

 .(2)الشدصةا  المتدصصة

"  ــنة، وأن يكــون قــد قهــى 18و تعــين أال تقــل  ــن عهــو المجلــس عــن "
 .(3)لفى الااجةة التى يمثلها عامين على ااق

ومــد  العهــو ة بــالمجلس خمــس  ـــنوا  وال يجــوز أن ُيعــين العهــو فـــى 
خـــحل عهـــو ته  –، وكذا فقـــد أقـــد ااعهـــا  نالمجلـــس أعثـــر مـــن مـــرتين متتـــاليتي

د مسـتقيحي، و حـل  –بالمجلس  صةته التى اختير علـى أ ا ـها عهـواي بـالمجلس، عـُ
 .(4)محله عهو جدتد

البرلمـــان، وئـــولك علـــى وُتحدـــر عهـــو ة المجلـــس علـــى أعهـــا  مجلســـى 

 
يعمـل عـلى  و همن المكتب قسن  ـير عمـل المجلـس علـى المسـتو ين المؤ سـى واإلداكى، اذ 

الدكا ـا ، و عهـد الـى ااقسـا   السير المنـتدم اعمـال المجـلس، و تلقـى نـلب الـرأى أو نـلب اجـرا  
للمجلس الح  فى تجـو ن لجنـة المدتلةة بلعداد التقاك ر والدكا ا  وكعداد مشروعا  الرأى، و 

 مؤقتة اذا ئان المو ول الماروم يدص عد  أقسا .
www.2assemblee-nationale.fr/decouvrir-1-assemblee/role-et-po 

uvoirs-de-1-assemblee 
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 .(1)أعها  البرلمان ااوكوبى

 :)ب  أعضاف االس القتصادى والجتماعى والبيئى املغربى
عهــواي  105 مــن لمجلــس االقتصـادى واالجتمــاعى والبيئــى المغربـىتـ لع ات 

وزل أعهـا  المجلـس علـى خمـس و بدحا كجةسه الوى تتم تعيينـه بم جـب  هيـر و ـُ
 (:2فئا  على النحو التالى)

 : فئة اخلرباف -أ
 هم الملـك بـالندر الـىعيـنن عهـواي، ي ة أكبعـة وعشـر ةئـ وعدد أعها  هـوم ال 

الجةا ا  الداصة والدبر  والتجربة التى تتوفرون عليها، وعلى مؤهحتهم العلمةـة أو 
التنمةـة االجتماعةـة والشـغل  المتدصصـين مـنهم فـى مجـاال  ااخص التقنةة، وعلى

ســتدامة وفــى المجــاال  االقتصــادية واالجتماعةــة والمالةــة وذا  والبيئــة والتنمةــة الم
 .والمحلةة واالقتصاد الرقمى الصلة بالتنمةة الجهو ة

 :لألجراف بالقطا  العام وبالقطا  اخلاص النقابات األكثر متثينً  ىفئة ممثل -ب

هم كجــةس عيــناانــا عشــر عهــواي ي ،ة أكبعــة وعشــر ن عهــواي ةئــ وتهــم هــوم ال 
هم كجـةس عيـنهم كجةس مجلـس النـواأل، و ـتة أعهـا  يعينتة أعها  يالحكومة، و 

ثنـا ي علـى معـاتير  مجلس المستشاك ن، وذلك ثنا  على اقترام النقابا  التى تنتدثهم
 التجربة والدبر  والمؤهح  العلمةة.

 :فئة اهليئات واجلمعيات املهنية -ج

تن التجــــاك  العــــاملين فــــى مةــــادوالمشــــغلين لمقــــاوال  اوهــــوم الةئــــة تمثــــل  
والدــدما  والصــناعة والةحقــة والصــيد البحــرى والااقــة والمعــادن والبنــا  وااشــغال 
العمومةة والصناعة التقليدية، و بلد عدد أعها  هـوم الةئـة أكبعـة وعشـر ن عهـواي، 

 عــين و هم، و عــين كجــةس مجلــس النــواأل  ــتة أعهــا ، نصــة كجــةس الحكومــةُيعــين 

 
 .2010لسنة  704من قانون كقم  8  ( 1)
 " المتعل  بالمجلس االقتصادى واالجتماعى والبيئى.12/128من القانون التندةمى كقم " 11(  2)



 نحو مجلس اقتصادى واجتماعى وبيئى مصرى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

433 

، وذلــك بــاقترام مــن الهيئــا  أعهــا  ااخيــر نالســتة  مجلــس المستشــاك نالكجــةس 
ثنـــا ي علـــى معـــاتير التجربـــة والدبـــر  والمـــؤهح   والجمةةـــا  المهنةـــة التـــى تنتـــدثهم

 العلمةة.

اهليئــات واجلمعيــات الن ــيطة فــى جمــالت القتصــاد الجتمــاعى والعمــل فئــة  -د
 :اجلمعوى

قمايـة  مجـال العاملة فى الهيئا  والجمةةا ةئة على ااخص الهوم تهم و  
وصـــون البيئـــة والرعايـــة االجتماعةـــة والتنمةـــة البشـــر ة ومحاكبـــة الةقـــر والهشاشـــة 
وئــولك فــى المجــال التعــاونى والتعا ــدى وقمايــة ققــوق المســتهلجين، و ــتم اختةــاك 

، و بلــد عــدد أعهــا  ةــادتنأعهــا  هــوم الةئــة بــالندر الــى مســاهماتهم فــى هــوم الم
، وأكبعـة أعهـا  كجةس الحكومـةأعها  يعينهم هوم الةئة  تة عشر عهواي، امانةة 

يعيــنهم كجــةس مجلــس النــواأل، وأكبعــة أعهــا  يعيــنهم كجــةس مجلــس المستشــاك ن، 
ــا مجلســـ  ــا  رق والمجموعـــا البرلمـــان الةـــ  ىو ستشـــير كجةسـ البرلمانةـــة قبـــل تعيينهمـ

 لألعها  الموئوك ن.

 :  صصيات الىت متثل املؤسسات واهليئاتفئة ال -ه

ة شدصــةا  تمثــل المؤ ســا  والهيئــا  بصــةاتهم، وتهــم وتهــم هــوم الةئــ  
 عشر عهواي على النحو التالى:  بعة

 لتداةط؛لالمندوأل السامى  -
 والى ثنك المغرأل؛ -
 ؛  ربةة والتجو ن والبحث العلمىالرجةس المنتدأل للمجلس ااعلى للت -
 كجةس المجلس الوننى لحقوق اإلنسان؛   -
 كجةس مؤ سة الو ةط؛ -
 س الجالةة المغربةة بالداكح؛  كجةس مجل -
 بالمغرأل؛  كجةس المجموعة المهنةة لألثنا -
 المدتر العا  للصندوق الوننى للهمان االجتماعى؛   -
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 مدتر الصندوق المغربى للتقاعد؛   -
 الرجةس المدتر العا  للصندوق المهنى المغربى للتقاعد؛ -
 مدتر الوئالة الوننةة للت مين الصحى؛   -
 ؛رصد الوننى للتنمةة البشر ةكجةس الم -
 المجلس اال تشاكى لأل ر  والاةولة؛ كجةس -
 المجلس اال تشاكى للشباأل والعمل الجمعوى؛ كجةس - 
 الهيئة المكلةة بالمناصةة ومحاكبة جمةب أشكال التمييز؛ كجةس -
 المدتر العا  لمكتب التجو ن المهنى وكنعات الشغل؛ -
 االقتةا  االجتماعى. مدتر الصندوق الوننى لمندما  -

وبا تثنا  فئة الشدصةا  التى تمثل المؤ سا  والهيئـا  ُتحـدد مـد  واليـة  
 .(1)أعها  المجلس بدمس  نوا  قاثلة للتجدتد مر  واقد 

ــة  ــوقهم المدنةــ ــوا متمتعــــين بحقــ ــا  المجلــــس أن يكونــ ــى أعهــ و شــــتر  فــ
فـى الحكومـة، ، وتتنافى العهو ة فى المجلس مب مها  ئل من عهـو (2)والسةا ةة

فـــى المحكمـــة  عهـــو فـــى مجلـــس النـــواأل، عهـــو فـــى مجلـــس المستشـــاك ن، عهـــو 
الد توك ة، كجةس مجلس جهة، مسؤول دثلوما ـى، قـا ، و عتبـر مسـتقيحي مـن عهـو ة  

 .(3)التنافى المجلس العهو الوى أصبح فى قالة 

 و تجون المجلس من  بب لجان داجمة تهم:

  تراتةجةة؛القهايا االقتصادية والمشاك ب اإل -
 التشغيل والعحقا  المهنةة؛ -
 القهايا االجتماعةة والتهامن؛ -
 البيئة والتنمةة المستدامة؛ -

 
(1 )  14. 
(2   )15. 
(3   )13. 
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 مجتمب المعرفة واإلعح ؛ -
 تحليل الدر ةة االقتصادية واالجتماعةة والبيئةة؛ -
 (1)الجهو ة المتقدمة والتنمةة القرو ة والتراثةة -

ئــل فئــة مــن الةئــا  التــى تتــ لع منهــا  وتتــ لع اللجــان الداجمــة مــن ممثلــى 
ــة مــن اللجــان الداجمــة  ــى لجن ــز  ئــل عهــو فــى المجلــس باالنتمــا  ال المجلــس، وُ ل
المحداــة لــدى المجلــس، و جــوز لــه أن تنهــم الــى لجنــة داجمــة أخــرى علــى ااعثــر، 
وتنتدــب ئــل لجنــة داجمــة كجةســاي ومقــركاي لهــا، وال يجــوز الجمــب ثــين كجا ــة أعثــر مــن 

 .(2)لجنة داجمة

وتتولى ئل لجنـة داجمـة، قسـب االختصاصـا  المدولـة لهـا بموجـب الندـا  
الــداخلى للمجلــس، اعــداد مشــاك ب ا كا  وكنجـــاز الدكا ــا  واابحــاث التــى تالبهـــا 

، (3)الحكومة أو أقد مجلسـى البرلمـان، وتلـك التـى ي خـو المجلـس مبـادك  القةـا  ثهـا
مـن مكتـب المجلـس ثتهيـى  مشـرول  و مكن أن تقو  لجنتان داجمتان أو أعثـر بالـب

كأى أو دكا ة أو بحث، وفى هـوم الحالـة تتعـين عليهـا العمـل ثتشـاوك وتنسـي   ةمـا 
 .(4)ثينها

 :)ج  أعضاف االس الوطىن القتصادى والجتماعى اجلزائرى
االقتصــادى واالجتمــاعى الجزاجــرى هيئــة ا تشــاك ة  الــوننى يعتبــر المجلــس 

ــاوك اال ــواك والتشـ ــ تى ذلـــك علـــى تهـــمن الحـ ــة ومســـتمر ، و تـ ــةة داجمـ جتمـــاعى بصـ
 

(1 )                                     www.ces.ma/ar/Pages/commissions.aspx              
 ا تةة:وباإل افة الى اللجان الداجمة تتجون المجلس من ااجهز  

 (.12/128من قانون  19/1الجمةةة العامة وتت لع من ئافة ااعها  )   - 
مكتب المجلس و هم، باإل افة الى الرجةس، خمسة أعها ، يمثل ئل واقد مـنهم فئـة مـن  - 

الةئا  الممثلة فى المجلس، تنتدبهم الجمةةة العامة، ئما يهم المكتب كة ا  اللجان الداجمة 
 (.12/128من قانون  20لس )  المحداة لدى المج

 اامانة العامة. - 
 12/128من القانون كقم  4، 3، 2، 22/1  ( 2)
 12/128من القانون كقم  22/5  ( 3)
 12/128من القانون كقم  22/6  ( 4)
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ااخص من خحل تنول الةئا  الممثلة فى عهو ته والتمثيل الوا ب لمدتلـع الةئـا  
 المهنةة  ةه.  و االجتماعةة 

 " عهواي موزعين على النحو التالى:200و ت لع المجلس من "

 عهواي بعنوان القااعين االقتصادى واالجتماعى. 80 -
 بعنوان المجتمب المدنى.عهواي  50 -
 عهواي بعنوان الشدصةا  المؤهلة تتم تعيينها العتباك شدصى. 40 -
 .(1)عهواي بعنوان اداكا  ومؤ سا  الدولة 30 -

ــد مــر  واقــد  ــة للتجدت ، (2)وُ عــين ااعهــا  لةتــر  مــدتها اــحث  ــنوا  قاثل
نســا  علــى و جــب أن تحتــوى تشــكيلة الةئــا  الممثلــة المــوئوك  أعــحم الثلــث مــن ال

 .(3)ااقل

ــاك    ــةا  التـــى ُتعـــين لحعتبـ وُ عـــين كجـــةس الجمهوك ـــة نصـــع عـــدد الشدصـ
 .(4)الشدصى، و تولى الوز ر ااول تعيين النصع ا خر منهم

وُ عــين أعهــا  المجلــس الــوتن يمثلــون القاــاعين االقتصــادى واالجتمــاعى 
ة، قسـب ااقـوال ئمـا  نرا مةو ـيهم، أو جمةةـاتهم أو مندمـاتهم المهنةـة أو النقاثةـ من 
 تلى: 

 
ــم  4/1  ( 1) المتهــمن تشــكيلة المجلــس الــوننى  2016لســنة  309مــن المر ــو  الرجا ــى كق

 2016ديســــمبر  6فــــى  69العــــدد  –الجر ــــد  الر ــــمةة  – االقتصــــادى واالجتمــــاعى و ــــيرم
www.cnes.dz/ar/wp-content/uploads/2016/02AP8.pdf   

" عهـواي، 180ئـان " 1993لسـنة  225وُ حقظ أن عدد أعها  المجلـس وفقـاي للمر ـو  كقـم 
قد قـدد أعهـا  المجلـس بدمسـة أعهـا  يعيـنهم المجلـس الـوننى،  1963د توك  نة وأن 

تصمةم، وقاعم البنك المرئـزى للجزاجـر، والمسـؤولون عـن المندمـا  القومةـة وممثلـين ومدتر ال
للنــواقى الرجةســةة مــن النشــا  القــومى االقتصــادى واالجتمــاعى يعيــنهم كجــةس الجمهوك ــة )  

69/1.) 
 .2016لسنة  309من المر و  الرجا ى كقم  4/2  ( 2)
 .2016لسنة  309من المر و  الرجا ى كقم  4/3  ( 3)
 .2016لسنة  309من المر و  الرجا ى كقم  6  ( 4)
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 ممثحي عن العمال ااجرا . 20 -
 ممثلين عن مسيرى الشرئا  والمؤ سا  العمومةة الجبرى. 10 -
 ممثلين عن أكباأل العمل الداص. 10 -
ــاة،  10 - ــغير  والمتو ـــ ــناعا  الصـــ ــا  والصـــ ــحاأل المؤ ســـ ــن أصـــ ــين عـــ ممثلـــ

 والمؤ سا  الصغرى والمؤ سا  الناشئة.
 قاال الةحقى.ممثلين عن ال 8 -
 ممثلين عن اإلناكا  المسير  للمؤ سا  االجتماعةة والتربو ة. 8 -
 ممثلين عن المهن الحر . 7 -
 .(1)ممثلين عن الجالةة الجزاجر ة المقةمة فى الداكح 7 -

 و توزل ممثلو المجتمب المدنى قسب مجاال  اهتمامهم ئما تلى: 

 ا  الداصة.ممثلين عن جمةةا  ااشداص ذوى االقتةاج 8 -
 ممثلين عن الجمةةا  ذا  الاابب االجتماعى واإلنسانى. 6 -
 ممثلين عن الجمةةا  ذا  الاابب االقتصادى. 5 -
ــة والتنمةــة  5 - ــات علــى البيئ ــى مجــال الحة ــى تنشــط ف ــين عــن الجمةةــا  الت ممثل

 المستدامة.
 ممثلين عن الجمةةا  النسو ة. 5 -
 ممثلين عن جمةةا  الشباأل. 5 -
 مثلين عن الجمةةا  الاحثةة.م 4 -
 ممثلين عن الجمةةا  ذا  الاابب العلمى والثقافى. 4 -
 ممثلين عن الجمةةا  الر ا ةة. 4 -
 .(2)ممثلين عن جمةةا  كعاية الاةولة واا ر  -

ــا   ــدد الـــوز ر ااول التمثيـــل فـــى المجلـــس بعنـــوان الهيئـــا  والمؤ سـ وُ حـ

 
 .2016لسنة  309من المر و  الرجا ى كقم  7  ( 1)
 .2016لسنة  309من المر و  الرجا ى كقم  8  ( 2)
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، ثينمــــا ُيحــــدد التمثيــــل بعنــــوان (1)المحلةــــةواإلداكا  المرئز ــــة للدولــــة والجماعــــا  
ــة تتدــوها  ــوا المجتمــب المــدنى بموجــب مداول القاــاعين االقتصــادى واالجتمــاعى وئ
ــةس  ــها كجــ ــى، ترأ ــ ــاك الشدصــ ــا  ذوى االعتبــ ــن ااعهــ ــكل مــ ــة تتشــ ــة خاصــ لجنــ

 .(2)المجلس

وتتنــافى العهــو ة بــالمجلس مــب مماك ــة و ةةــة فــى أجهــز  قةاديــة لحــزأل 
 .(3)قكومةة أو و ةةة انتداثةة ةا ى أو و ةةة 

 " لجان داجمة على النحو التالى:6و هم المجلس "

 لجنة تحليل  ةا ا  وك تراتةجةا  التنمةة والدرا االقتصادى واالجتماعى.   -
 لجنة تهيئة اإلقلةم والبيئة والتنمةة المحلةة والتنمةة المستدامة. -
س مـال البشـرى والثقـافى والتربةـة لجنة اإلنصاا والترقةة االجتماعةة وتثمين الـرأ -

 والتجو ن المهنى والتعلةم العالى.
 لجنة عحقا  العمل والتشغيل. -
 لجنة الحواك االجتماعى والمشاكئة المواننةة. -
 .(4)لجنة الجالةة الوننةة بالداكح -

وللمجلس أن تؤ س، عند الحاجة، لجاناي فرعةة ولجانـاي خاصـة، و مكـن لـه 
 .(5)تدصصة للندر فى القهايا المشترئة التى تعنى عد  لجانأن تنشى  لجاناي م

وتقــو  اللجــان، ئــل  ةمــا يدصــها، بلعــداد تقيةمــا  وتقــاك ر ودكا ــا  ترفــ  
ــال  ــر  بمجـــ ــة مباشـــ ــكالةا  المرتباـــ ــاجل واإلشـــ ــول المســـ ــةا  قـــ ــا  وتوصـــ باقتراقـــ

 .(6)اختصاصها
 

 .2016لسنة  309من المر و  الرجا ى كقم  9  ( 1)
 .2016لسنة  309من المر و  الرجا ى كقم  10 ( 2)
 .2016لسنة  309ى كقم من المر و  الرجا  5 ( 3)
 .2016لسنة  309من المر و  الرجا ى كقم  24  ( 4)
 .2016لسنة  309من المر و  الرجا ى كقم  2، 15/1  ( 5)
 .2016لسنة  309من المر و  الرجا ى كقم  25  ( 6)



 نحو مجلس اقتصادى واجتماعى وبيئى مصرى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :)د  أعضاف االس القتصادى والجتماعى اللبنانى
القااعــا  االقتصــادية  ى المجلــسأن تتمثــل فــ  اللبنــانى علــىنــص المشــرل  

بدمســـة و ـــتين عهـــواي  جه(، وقـــدد عـــدد أعهـــا1واالجتماعةـــة والمهنةـــة الرجةســـةة)
 (:2على الوجه التالى)موزعين 

 :عن أصحاب العمل :أولً 
 ممثحن عن القاال الصناعى. -
 ممثحن عن القاال التجاكى. -
 ممثحن عن القاال الزكاعى.   -
 ممثحن عن القاال المصرفى.   -
 ممثحن عن القاال السةاقى.   -
 ممثل واقد عن قاال النقل.   -
 ممثل واقد عن قاال المقاولين. -
 ممثل واقد عن قاال الت مين.   -
 ممثل واقد عن القاال اال تشةاجى الداص.   -
 ممثل واقد عن القاال التربوى الداص.   -

 : عن املهن احلرة :ثانياً 
  حن عن المحامين المسجلين فى نقاثتى ثيرو  ونراثلس.ممث -
 ممثحن عن المهند ين المسجلين فى نقاثتى ثيرو  ونراثلس. -
 ممثحن عن اانبا  المسجلين فى نقاثتى ثيرو  ونراثلس.   -
صـــحاأل الصــحع والمحـــرك ن المســجلين فـــى نقـــاثتى أممثــل واقـــد عــن ئـــل مــن  -

 الصحافة والمحرك ن.
ن ئـــل مـــن نقابـــة الصـــةادلة ونقابـــة أنبـــا  اا ـــنان فـــى ثيـــرو  ممثـــل واقـــد عـــ  -

 
 .1995" لسنة 389( الماد  ااولى من القانون كقم "1)

 .5199" لسنة 389" من القانون كقم "4(   "2)



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

440 

 ونراثلس.  
  ممثل واقد عن نقابة خبرا  المحا بة المجاز ن. -

 : عن النقابات :ثالثاً 
اانــا عشــر ممــثحي عــن العمــال بمــا فــيهم الــزكاعيين والمســتددمين المســجلين فــى  -

 نقابا  العمال والمستددمين.  
 معيين.ممثحن عن اا اتو  الجا -
 ممثحن عن الحرفيين. -
 ممثل واقد عن المعلمين فى ئل من القااعين العا  والداص.   -
 ممثل واقد عن اتحاد الجتاأل.   -
 ممثل واقد عن اتحاد الناشر ن.   -
 ثنةة.ممثل واقد عن مالجى اا -
 ممثل واقد عن المست جر ن.   -

 : عن اجلمعيات التعاونية :رابعاً 
 ا  التعاونةة.  ممثحن عن الجمةة -

 : خامسًا: عن املؤسسات الجتماعية
 احاة ممثلين عن المؤ سا  االجتماعةة  ير الحكومةة.   -
 ممثحن عن االتحادا  النساجةة.   -

سادسًا: عن أصحاب الفكر والكفافة والختصاص فـى احلقـول القتصـادية والجتماعيـة 
 .والعلمية والقانونية والثقافية والبيئية والفنية

 عشر  ممثلين. -

ــوزكا    ــوزكا  بوُ حــدد مجلــس ال ــرام كجــةس مجلــس ال ــى اقت ــا  عل مر ــو  ثن
ــيحي للقااعــا  التــى تتــ لع منهــا المجلــس والمحــدد  قصــراي فــى  ــر تمث الهيئــا  ااعث



 نحو مجلس اقتصادى واجتماعى وبيئى مصرى 
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 (.1القانون)

وال يجــوز أن يعــين عهــواي بــالمجلس اال مــن ئــان لبنانةــاي منــو عشــر  ــنوا  
ر ن مـن عمـرم، متمتعـاي بحقوقـه المدنةـة والسةا ـةة، على ااقل، أتـم الدامسـة والعشـ 

 .(2)متعلماي و ير محكو  علةه بجناية أو بجنحة شاجنة

وُتقد  ئل مـن الهيئـا  ااعثـر تمثـيحي للقااعـا  التـى تتـ لع منهـا المجلـس 
والمحــدد  قصــراي فــى القــانون قاجمــة ب  ــما  مرشــحيها تهــم احاــة أ ــعاا عــدد 

ااقل لةدتاك مجلس الوزكا  العدد المحدد بكـل مـن هـوم المراعز المدصصة لها على 
 .(3)الهيئا 

، فلذا فقد خحل هوم المـد  الصـةة (4)وتجون مد  والية العهو احث  نوا 
التى عين على أ ا ها، يعتبـر مسـتقيحي قكمـاي، و جـرى تعيـين ثـدتل منـه، وفـى قـال 

ئــان قبــل احاــة  وفــا  أو ا ــتقالة أقــد أعهــا  المجلــس أو شــغوك مرئــزم اى  ــبب
أشهر من انتها  مد  الوالية، يجرى تسمةة أو تعيين ثدتل منه بالشـرو  ذاتهـا التـى 

، وفـــى قـــال تغيـــب أقـــد (5)تمـــت بموجبهـــا تســـمةة أو تعيـــين المتـــوفى أو المســـتقيل
ااعهــا  عــن قهــوك جلســا  الهيئــة العامــة أو اجتماعــا  لجانــه أعثــر مــن اــحث 

ر مسـتقيحي قكمـاي، و جـرى تسـمةة أو تعيـين ثـدتل مرا  متتالةة دون عوك شرعى يعتب
 .(6)منه

وُ حقظ أن المشرل قـد نـص علـى أن تنبثـ  عـن المجلـس، عنـد االقتهـا ، 
لجــــان متدصصــــة لدكا ــــة الموا ــــةب المدتلةــــة المتعلقــــة بالنشــــانا  االقتصــــادية 

 
 .1995لسنة  389من القانون كقم  5(   1)
 .1995لسنة  389من القانون كقم  6(   2)
 .1995لسنة  389من القانون كقم  7(   3)
 .1995لسنة  389من القانون كقم  8(   4)
 .1995لسنة  389من القانون كقم  9/1(   5)
 .1995لسنة  389من القانون كقم  9/2(   6)



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .(1)واالجتماعةة والمهنةة

لعامــة للمجلــس وقــد قــرك الندــا  الــداخلى للمجلــس أن تنبثــ  عــن الهيئــة ا
 اللجان ا تةة:

 السةا ا  االقتصادية والمالةة(.   –لجنة القهايا االقتصادية العامة )التداةط    -1
 التعاونةا (. –اإل كان  –لجنة القهايا االجتماعةة العامة )الصحة  -2
الت هيــل  –لجنــة التنمةــة البشــر ة وققــوق اإلنســان )التربةــة والتعلــةم والثقافــة  -3

 المعوقين(. –المرأ   –والتدك ب 
 الااقة(.   –الت مين   –المال   –التجاك    –لجنة النشانا  اإلنتاجةة )الصناعة  -4
 لجنة العلو  والتجنولوجةا والمواصةا  )البحث والتاو ر والمقاتةس(. -5
 النقل(. –التندةم المدنى  –السةاقة  –لجنة البيئة والسةاقة )البيئة  -6
ــة قهــايا المنــان  وشــؤ  -7 ــان  لجن ــة –الزكاعــة  –ون الزكاعــة )قهــايا المن التنمة

 الر  ةة(.
القاــال  –الباالــة  –لجنــة قهــايا العمــل والمهــن والحــرا )الهــمان االجتمــاعى  -8

 الحرفى(.

وتنشــى  ئــل لجنــة مــن أعهــاجها لجانــاي فرعةــة، قســبما تــرام منا ــباي لســير  
قـراك بلنشـا  لجـان أخـرى عملها، و عود للهيئة العامة اذا اكت    روك  لولك اتداذ ال

 .(2)داجمة

 .(3)و تعين أال يقل عدد أعها  ئل لجنة عن  بعة أعها  

نحظ على األحكام اخلاصة بالعضوية فى االس فى البلدا  حمل الدراسة أ  
ُ
 :وي

أوئـــل المشـــرل الةرنســـى اختةـــاك ااعهـــا  الممثلـــين للعمـــال والحـــرفيين  -
 

 .1995لسنة  389قم من القانون ك  12(   1)
بش ن الندا  الداخلى للمجلـس االقتصـادى  2000لسنة  3759من المر و  بقانون كقم  23(   2)

 واالجتماعى.
 من الندا  الداخلى. 24/1(   3)
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ــر والمشــروعا  والمهــن الحــر  والمســتغلين ا ــة ااعث ــى المندمــا  المهنة ــزكاعيين ال ل
تمثيح، بالنسـبة لجـل ناجةـة، وئـولك فعـل المشـرل الجزاجـرى بـ ن عهـد ثتعيـين ممثلـى 
القااعين االقتصادى واالجتماعى الى مةو يهم أو جمةةاتهم أو مندمـاتهم المهنةـة 
ى أو النقاثةــة، قســب ااقــوال، فهــحي عــن أن اختةــاك الممثلــين للقاــاعين االقتصــاد

واالجتمــاعى والمجتمــب المــدنى تــتم بموجــب مداولــة تتدــوها لجنــة خاصــة تشــكل مــن 
ااعهــا  ذوى االعتبــاك الشدصــى و رأ ــها كجــةس المجلــس، وقــد أقســن المشــرعان 
المــوئوكان صــنعاي بــالنص علــى هــوم ااقكــا  أذ يكــون هــؤال  ااعهــا  ثــولك ممثلــين 

ون نابعـاي مـن داخـل هـوم الااجةـة، ققةقيين عن الااجةة التى يمثلونها، فاختةاكهم يكـ 
ــرى  ــراي عــن اكاد  أفرادهــا، ون ــب ا خــر  –ومعب ــى الجان ــد  –عل ــى ق أن المشــرل المغرب

ــةس الحكومــة وكجةســى مجلســى البرلمــان  ــك وكج ــى المل ــ ن عهــد ال ــه الصــواأل ب جانب
عـــدا فئـــة الشدصـــةا  التـــى تمثـــل المؤ ســـا   –اختةـــاك جمةـــب أعهـــا  المجلـــس 

نقابـا  التـى تنتـدثهم  ـوى قـ  االقتـرام فقـط، ومـن اـم فـلن ولم يمنح ال –والهيئا  
اختةاك ااعها  ثهوم الجة ةة ُيحول المجلس الى هيئة تابعة للدولة،  ةةقد أعهـاةم 
ا تقحلهم أما   لاا  الدولة التى قامت ثتعيينهم فـى المجلـس، والتـى تملـك اعـاد  

 تعيينهم  ةه أو عد  تعيينهم.

لى وجوأل التوازن ثين عدد الرجـال والنسـا  مـن التةت المشرل الةرنسى ا -
أعها  المجلس قيث ألز  المندمـا  ااعثـر تمثـيحي التـى تدتـاك أعثـر مـن عهـو أن 
تراعى أال تتجاوز الةاكق ثين عـدد الرجـال المدتـاك ن مـن جهـة، والنسـا  المدتـاكا  
مـــن جهـــة أخـــرى، عهـــواي واقـــداي، ونـــص علـــى تابيـــ  نةـــس القاعـــد  قـــال اختةـــاك 

دصـةا  المتدصصـة، وتنبـه المشـرل الجزاجـرى الـى هـوا اامـر ولجـن بصـوك  أقـل الش
عدالـة، بـ ن نــص علـى أن تحتــوى تشـكيلة الةئـا  الممثلــة فـى المجلــس علـى الثلــث 

 من النسا  على ااقل.

قرص المشرعون فى البحد محل الدكا ة على قصر العهـو ة بـالمجلس  -
ت ااعها  بعهو تهم فى المجلس لمـدد على فترتين فقط، وذلك أمر مندوأل، فاقتةا
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نو لة أو لمـدى قةـاتهم يجعلهـم ي نسـون الـى البقـا  فـى مـواقعهم و نسـون مهـامهم 
التــى عُينــوا فــى المجلــس مــن أجلهــا و نعزلــون تــدك جةاي عــن الةئــا  التــى يمثلونهــا، 
ومن اـم فـلن تحدتـد العهـو ة بةتـرتين ئحـد أقصـى يهـمن للمجلـس قيو تـه وتجدتـد 

 ة مستمر .دماجه بصة

قرص المشرعون فـى الـبحد محـل الدكا ـة علـى قدـر عهـو ة المجلـس  -
علــى بعــض الةئــا  وذلــك قتــى يدــل المجلــس محتةدــاي با ــتقحله و ــؤدى المهــا  

 الموئلة له بحر ة وفاعلةة.

ُيحســب للمشــرل الجزاجــرى أنــه اهــتم ثتمثيــل فئــا  هامــة فــى المجتمــب اذا  -
انر  التنمةـة فـى المجتمـب وهـى الصـناعا  الصـغير  الُتةت اليها واعُتنى ثهـا قـاد  قـ 

والمتو اة، ئما اهتم ثتمثيـل فئـا  تحتـاح بالةعـل الـى  ـمال صـوتها واالهتمـا  ثهـا 
مثـــل ذوى االقتةاجـــا  الداصـــة والجمةةـــا  النســـو ة والجالةـــة الجزاجر ـــة بالدـــاكح، 

ثنةـة فـى وُ حسب للمشرل اللبنانى قرصه على تمثيل ئل من المسـت جر ن ومـالجى اا
 المجلس.

 املطلأل الثانى 
 والجتماعى   اختصاصات االس القتصادى

تتعـــدد االختصاصـــا  التـــى يســـندها المشـــرعون فـــى الـــدول المدتلةـــة الـــى  
ــاص  ــون اختصـ ــ ن يكـ ــهم بـ ــب بعهـ ــا قنـ ــة، فبينمـ ــادية واالجتماعةـ ــالس االقتصـ المجـ

خـر اليهمـا المجلس قاصراي على المجالين االقتصادى واالجتماعى، أ اا الـبعض ا 
المجال البيئـى، وتو ـب فر ـ  أخيـر مـنهم ف  ـاا المجـال الثقـافى الـى اختصاصـا  

 .(1)المجلس

 
( علــى  ــبيل المثــال فــى مــالى ُيســمى المجلــس »المجلــس االقتصــادى واالجتمــاعى والثقــافى ، 1)

ول أى مشـــرول قـــانون مـــالى أو مشـــرول للداـــة أو ا تشـــاكته قـــ  –بصـــةة ملزمـــة  –و تعـــين 
البرناما االقتصـادى أو االجتمـاعى أو الثقـافى، وئـولك بشـ ن النصـوص القانونةـة ذا  الاـابب 

 المالى أو االقتصادى أو االجتماعى أو الثقافى.
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وفى هـوا المالـب  ـندكس علـى التـوالى اختصاصـا  المجلـس فـى ئـل مـن  
الفـر  (، ولبنـان )الفـر  الثالـث(، والجزاجـر )الفر  الثانى(، والمغرأل )الفر  األولفرنسا )
 (.الرابع

 الفر  األول 
   والجتماعى   ختصاصات االس القتصادىا 

 والبيئى الفرنسى 
ــنة   ئانـــت مهمتـــه  1925قينمـــا ُأنشـــى  المجلـــس الـــوننى االقتصـــادى  ـ

دكا ة المشاعل المتعلقة بالحةا  االجتماعةة للبحد، والبحـث عـن قلـول لهـا، واقتـرام 
 هوم الحلول على  السلاا  العامة.

ــاك اي بح ــس دوكاي ا تشـ ــوا المجلـ ــان لهـ ــى وئـ ــاجل التـ ــدكس المسـ ــان تـ ــاي اذ ئـ تـ
يعر ها علةه كجةس المجلس أو التى تتصـدى لهـا المجلـس مـن تلقـا  نةسـه، وئـان 
لــرجةس الحكومــة الحر ــة فــى اتبــال توصــةا  المجلــس وااخــو ثهــا مــن عدمــه، وئــان 

ب خـوم ثهـوم التوصـةا   تتعين علةه فقط اعح  المجلس خحل مد  شهر على ااعثـر
 (.1)من عدمه

ــانون وعمــد  ــى تو ــةب اختصاصــا  المجلــس،  1936مــاكس  19ق فمــد ال
اختصاصه الى التحكةم فى المنازعا  االقتصادية ثنـا  علـى نلـب اانـراا المعنةـة، 

 الجماعةة.العمل دوك ها  فى اعداد اتةاقةا  وعهد الةه ث

ــادى  ــوننى االقتصـ ــين المجلـــس الـ ــة ثـ ــة قو ـ ــوئوك كاباـ ــانون المـ ــ  القـ وأنشـ
ال تـتم اال ثنـا  علـى نلـب أقـد  للمجلـس الجمةةـة العامـة دعـو والبرلمان، ف صبحت 
نلب الرأى من المجلس االقتصادى  وا  من قبل الحكومـة أجاز مجلسى البرلمان، و 

 
www.kou/ouba.ml/malil les - institutions - republique / conseil – 

economique – social                                                                           

(1 )                                                       .), rapport précité, p. 8.     ÉDIARD (
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اى لجنـة ثرلمانةـة أن  ، ئمـا أجـازأو أقد مجلسى البرلمان أو اقـدى لجـان البرلمـان
لــرأى المجلــس  لح ــتمال أو مــن يةو ــه تــدعو كجــةس المجلــس الــوننى االقتصــادى

 (.1قول مشرول أو اقترام بقانون تصدى له المجلس)

ــتوك  ــل د ـ ــنة  27و مثـ ــوبر  ـ ــاك ا  1946أعتـ ــى تـ ــة فـ ــة هامـ ــة نوعةـ نقلـ
قةمة د توك ة بـالنص علـى انشـاجه  ةـه وبةـان  –للمر  ااولى  –المجلس، اذ منحه 

 –منـو ذلـك الحـين  -اختصاصاته، وقد أ مام المجلس االقتصادى وأصبح المجلـس 
 االث جمةةة د توك ة فى فرنسا بعد مجلسى البرلمان.

اختصاصــا  المجلــس،  1946" مــن د ــتوك  ــنة 25وقــد ثينــت المــاد  "
وذلــك  ثدكا ــة مشــروعا  واالقتراقــا  بقــوانين الداخلــة فــى اختصاصــهفعهــد  الةــه 

بــت ت، وهــوم المشـروعا  تعر ـها علةـه الجمةةــة الوننةـة قبـل أن إلثـدا  الـرأى فيهـا
فهـــحي عـــن ذلـــك، ا تشـــاك  المجلـــس االقتصـــادى مـــن قبـــل مجلـــس  ،جـــوزو  ،فيهـــا

الوزكا ، وهوم اال تشاك  تجون واجبة فـى قالـة اعـداد خاـة اقتصـادية وننةـة يكـون 
وبـولك فقـد ، مو وعها التو ةف الجامـل لألتـدى العاملـة وا ـتددا  المصـادك الماديـة
ــدأ الـــوى بموجبـــه يقـــو  المجلـــس االقتصـــادى  ثنصـــح وتوجةـــه و ـــب الد ـــتوك المبـ

  وتندةمه. هللقانون تحدتد تجو ن اي كئاالجمةةة الوننةة والحكومة، ت

، والـوى قتصـادية ةما عدا اختصاصه بالتحكةم فى المنازعا  اال حقظ أنه و 
لم يستددمه المجلس مالقـاي، ومـن اـم ألغـى هـوا االختصـاص بموجـب قـانون صـادك 

نــت ا تشــاك ة تمامــاي، فــلن جمةــب اختصاصــا  المجلــس ئا ،1951مــاكس  20فــى 
الـى  69تناول المجلـس فـى المـواد مـن  1958أعتوبر  نة  4وقينما صدك د توك 

منه، وقد أ ـمام »المجلـس االقتصـادى واالجتمـاعى ، وقـرك أن تبـدى المجلـس  71
ــوانين  ــة، فــى مشــروعا  الق ــب الحكوم ــى نل ــا  عل ــه، ثن االقتصــادى واالجتمــاعى كأي

 بقوانين التى تعر  علةه. وااوامر والمرا ةم واالقتراقا 

 
(1 )                                             Ibidem, p. 9.                                                  
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وللمجلس اختةاك أقد أعهاجه لةعر  أمـا  مجلسـى البرلمـان كأى المجلـس 
 بش ن المشاك ب أو االقتراقا  التى ُعر ت علةه.

للحكومــة أن تستشــير المجلــس بشــ ن أى مشــكلة ذا  نــابب    –ئــولك    –و جــوز  
ذى نـــابب    اقتصـــادى أو اجتمـــاعى تهـــم الـــبحد، وئـــل خاـــة أو مشـــرول قـــانون تداةاـــى 

 .(1)الرأى اقتصادى أو اجتماعى تعر  على المجلس إلثدا  

علــى   ــةجوهر   قــرك كجــةس الجمهوك ــة اجــرا  تعــدتح 1963 ــنة  فــىو  
وئون لهوا الغر  لجنة ُئلةت بالبحث عن و اجل تحسـين وتاـو ر  لتاو رم لمجلسا

 فعالةة عمل المجلس االقتصادى واالجتماعى.  

ــى   ــل  27وفـ رم 1969أثر ـ ــُ ــى م نـ ــتةتا  علـ ــتوكى لح ـ ــدتل د ـ ــرول تعـ شـ
مجلـس  ودمجـه فـىالشعب الةرنسى تتهمن الغا ي للمجلـس االقتصـادى واالجتمـاعى 

 الى مجلس يهم ممثلى قوى اامة.ليتحول هوا ااخير الشيوخ 

ــب   وبعـــد عـــد  موافقـــة الشـــعب الةرنســـى علـــى هـــوم التعـــدتح  ا ـــتقر و ـ
القـانون  بموجـب 1958وك  ـنة تعـدتل د ـتالمجلس االقتصـادى واالجتمـاعى قتـى 

 .2008توليو  نة  23الصادك فى و  724كقم  الد توكى 

وقـــد عمـــد التعـــدتل المـــوئوك الـــى تجدتـــد المجلـــس وز ـــاد  فعاليتـــه وتعز ـــز 
 

بشــ ن المجلــس االقتصــادى واالجتمــاعى  1958لســنة  1360( وقــد فصــل المر ــو  بقــانون كقــم 1)
، فقــرك أن 1958 ــنة المجلــس التــى جــا   فــى د ــتوك ) ــاث  اإلشــاك  الةــه( اختصاصــا  

ــة الهــروك ة )   ــداثير االقتصــادية واالجتماعة ــرم الت ــدكس و قت ــر 1المجلــس ت ــر (،  / الةق ااخي
(، 2/1نلب كأى المجلس أو تجلةةه بـلجرا  دكا ـا  )   –من خحل الوز ر ااول  -وللحكومة 

ــادى أو  ــابب االقتصـ ــة ذا  الاـ ــوانين التداةاةـ ــروعا  القـ و جـــب نلـــب كأى المجلـــس فـــى مشـ
 (. 2/2االجتماعى، عدا القوانين المالةة، و جوز أن ُيعاون فى اعدادها )  

شروعا  القوانين وااوامر والمرا ةم واالقتراقا  بقوانين التى تدخل فـى و جوز نلب كأيه فى م
 (.2/3اختصاصه )  

و جــوز ا تشــاكته فــى ئــل مشــكلة ذا  نــابب اقتصــادى أو اجتمــاعى تهــم الدولــة أو الجماعــة  
 (.2/4ااوكوبةة )  

لح تحقيـ  لةـت انتبـام الحكومـة الـى التعـدتح  التـى تراهـا فـى صـا –بمبـادك  منـه  –وللمجلس  
 (.3/1أهدافه )  



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
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مشروعيته بـ ن أجـاز لجـل مـن مجلسـى البرلمـان والمـواننين اللجـو  الةـه مـن جهـة، 
جهـة أخـرى، وأصـبح  وو ب من مجال اختصاصه ب ن أ اا لـه الجانـب البيئـى مـن

 ا مه المجلس االقتصادى واالجتماعى والبيئى.

ــنة  ــى  ـ ــم  2010وفـ ــى كقـ ــانون اا ا ـ ــدك القـ ــس  704صـ ــ ن المجلـ بشـ
ــواكد  فــى د ــتوك  االقتصــادى واالجتمــاعى والبيئــى مةصــحي اختصاصــا  المجلــس ال

الُمعدل، ومن ام أصبحت اختصاصا  المجلس االقتصادى واالجتمـاعى  1958 نة 
 الةرنسى ئما تلى: والبيئى

تــدكس المجلــس التاــوكا  الواقعــة فــى المجــال االقتصــادى واالجتمــاعى والبيئــى،  -
ــرم ا لةــا  التــى تراهــا  ــروك ة للتوافــ  معهــا ، ئمــا أنــه يعــزز  ةا ــة (1)و قت

ــى  ــوننى وااوكوب ــى المســتوى ال ــا  اال تشــاك ة عل ــاون مــب الجمةة الحــواك والتع
 .(2)والداكجى

ــوز ر  - ــب علــــى الــ ــى مشــــروعا  القــــوانين يجــ ااول أن يالــــب كأى المجلــــس فــ
التداةاةة ذا  الاابب االقتصادى أو االجتماعى أو البيئى، وللمجلـس أن يشـاك  

 .(3)فى اعدادها -مسبقاي  –

للــوز ر ااول أن يالــب كأى المجلــس فــى مشــروعا  القــوانين التداةاةــة التــى  -
ولك فــى مشــروعا  القــوانين تحــدد االتجاهــا  المالةــة العامــة لعــد   ــنوا ، وئــ 

 .(4)وااوامر والمرا ةم واالقتراقا  بقوانين التى تدخل فى مجال اختصاصه

يجوز لجل من الوز ر ااول وكجةسى مجلسى البرلمـان نلـب كأى المجلـس فـى أى  -
 .(5)مشكلة ذا  نابب اقتصادى أو اجتماعى أو ثيئى
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ــوز ر ااول وكجةســى مجلســى البرلمــا - ــل مــن ال ــس أو يجــوز لج ــب كأى المجل ن نل
 .(1)تجلةةه بعمل دكا ا 

لةــت انتبــام الحكومــة والبرلمــان للتعــدتح  التــى  –بمبــادك  منــه  –يجــوز للمجلــس  -
 .(2)تراها  روك ة

يساهم المجلس فى تاو ر السةا ا  العامـة ذا  الاـابب االقتصـادى واالجتمـاعى  -
 .(3)والبيئى

لمواننـون أن المجلـس يمـثلهم وكغبة مـن المشـرل الةرنسـى فـى أن يشـعر ا  
و عبر عنهم بالةعل وبوجود قواك وصلة ققةقةـة ثيـنهم، فقـد  ـمح للمـواننين بالـب 

 الرأى من المجلس وذلك على النحو التالى:

يجوز للمواننين أن تتقـدموا بعر هـة لالـب كأى المجلـس بشـ ن أى مسـ لة 
 .(4)ذا  نابب اقتصادى أو اجتماعى أو ثيئى

ــون الع ــن و جـــب أن تجـ ــا مـ ــب عليهـ ــةة، وُموقـ ــة باللغـــة الةرنسـ ــة مكتوبـ ر هـ
شدص بالد علـى ااقـل فرنسـى الجنسـةة أو مـن المقةمـين بانتدـا  فـى  500.000

 .(5)فرنسا

و قو  مندوأل عـن المـواننين المـوقعين علـى العر هـة ثتقـديمها الـى كجـةس 
المجلس، و تعين على المجلس اصـداك كأيـه فـى جلسـة عامـة خـحل عـا  مـن تـاك ا 

ـــ  ــةقـب ــى (6)ول العر هــ ــوز ر ااول وكجةســــى مجلســ ، وُ ر ــــل كأى المجلــــس الــــى الــ
 .(7)البرلمان، وُ نشر فى الجر د  الر مةة
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وُتر ل جمةب تقاك ر و كا  المجلس الـى الـوز ر ااول وكلـى كجةسـى مجلسـى 
 .(1)البرلمان، وُتنشر جمةعها فى الجر د  الر مةة

مـآل ا كا  التـى أصـدكها  – ئل عـا  –و تعين على الوز ر ااول أن تو ح 
 .(2)المجلس، ومدى ااخو ثها من عدمه

وُ حقـــظ أن اختصاصــــا  المجلــــس الةرنســــى قـــد شــــهد  تاــــوكاي تــــدك جةاي 
ملحو اي منـو نشـ ته قتـى اليـو ، وذلـك أمـر مناقـى، فـالمجلس الةرنسـى قـاكأل عمـرم 

ماعةــة علـى قـرن مــن الزمـان، وخـحل هــوم المـد  تغيـر  الدــروا االقتصـادية واالجت
فى فرنسا، ثل تغير  ئل مناقى الحةا  فيها تغيراي عمةقاي ملحو اي، فجان مـن الابةعـى 

 أن تتغير اختصاصا  المجلس لتتوا   مب هوم التغيرا .

فمن مجرد مجلس ذى اختصاص عا   ير محدد المعـالم متمثـل فـى دكا ـة 
، واقتــرام هــوم المشــاعل المتعلقــة بالحةــا  االجتماعةــة للــبحد والبحــث عــن قلــول لهــا

الحلول على السـلاا  العامـة الـى مجلـس ُيالـب كأيـه وجوبةـاي فـى بعـض مشـروعا  
القوانين، وجواز اي فـى مشـروعا  أخـرى، فهـحي عـن جـواز نلـب كأيـه فـى أى مشـكلة 
ذا  نــابب اقتصــادى أو اجتمــاعى أو ثيئــى ممــا يســمح للحكومــة ومجلســى البرلمــان 

ب المدتلةـــة، ومـــن اـــم تقيـــةم التشـــر عا  بالحصـــول علـــى كأى ممثلـــى فئـــا  المجتمـــ 
 والسةا ا  العامة على  و  كد الةعل المجتمعى الواقعى بش نها.

ــرل  ولعـــل االختصـــاص ااعثـــر ااـــاك  لحنتبـــام هـــو ذلـــك الـــوى أ ـــافه المشـ
، والمتمثل فى السمام للمواننين بالب كأى المجلـس فـى أى 2008الد توكى  نة 

عى أو ثيئـــى، وهـــوم اإلمكانةـــة التـــى منحهـــا مســـ لة ذا  نـــابب اقتصـــادى أو اجتمـــا
ــين المجلــس والمــواننين مباشــر   المشــرل للمــواننين تســمح ثوجــود قــواك ققةقــى ث
ولةس من خحل ممثليهم، فهحي عن أنها ُتشعر المواننين ب ن هوا المجلـس يمـثلهم 

 بالةعل، وأخيراي فلنها تشجب على تدخل المجتمب المدنى فى الحواك والنقات العا .
 

 .2010لسنة  704من القانون كقم  71(   1)
 .2010لسنة  704من القانون كقم  3(   2)
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ولنــا علــى اختصاصــا  المجلــس االقتصــادى واالجتمــاعى والبيئــى الةرنســى 
 محقدتان:

: نرى أنه مـن المحجـم أن يكـون نلـب كأى المجلـس وجوبةـاي فـى جمةـب األو  
مشروعا  القوانين التى تدخل فى اختصاصه، ثدالي مـن الو ـب الحـالى والـوى يجعـل 

نين، وجواز ــاي  ةمــا عــداها، نلــب كأيــه وجوبةــاي فــى عــدد محــدود مــن مشــروعا  القــوا
وبــولك تعدــم فاجــد  وجــود المجلــس، و بصــر المجلــس متدــوى القــركا  ثــرد الةعــل 
المجتمعــى ازا  هــوم القــراكا  قبــل اتداذهــا، ونــرى أن ُيمــنح المجلــس مهلــة مح مــة 
تتعــين علةــه أن تــدلى ثرأيــه خحلهــا قتــى ال يكــون هــوا اإلجــرا  عاجقــاي يعرقــل عمــل 

 المشرل.

ــة  نــرى أن تالــب المشــرل أن توقــب علــى  العر هــة التــى تتقــد  ثهــا : الثاني
مـوانن مبـالد  ةـه، ومـن اـم نـرى  500.000المواننون الـى المجلـس لالـب الـرأى 

 لتةعيل هوا اإلجرا  وتةسيراي على المواننين أن يدةض هوا العدد.

وُ حقظ أنه فى فتر  ما بعد الحرأل العالمةة الثانةة نجح المجلـس فـى اابـا  
كته على تقديم االقتراقا ، وأقا  ثـولك الـدليل علـى أهمةـة وجـودم، ومـن اـم  ـاهم قد

ــر   ــبحد فــى هــوم الةت ــة لل ــة االقتصــادية واالجتماعة ــا  والتنمة ــى اعــاد  البن ــة ف بةعالة
أصـدك المجلـس  1959الـى  ـنة  1947الةتر  من  ـنة الحرجة من تاك دها، فةى 

ثنــا  علــى نلــب  45لــب الحكومــة، وثنــا  علــى ن 26، مــنهم يــاي كأ 399االقتصــادى 
ــة، و ــة الوننةـ ــوعا كأ 328الجمةةـ ــاي فـــى مو ـ ــا   يـ ــن تلقـ ــا المجلـــس مـ ــدى لهـ تصـ

 (.1نةسه)

ــنة  ــد  المجلـــس  ـ ــد قـ ــنهم "19" 2005وقـ ــاي، مـ ــب 6" كأيـ ــى نلـ ــا  علـ " ثنـ
" كأيـاي 23قـد  المجلـس " 2006الحكومة، باإل افة الى اجراجـه دكا ـتين، وفـى  ـنة 

" 4" كأيـاي مـنهم "20قـد  المجلـس " 2007ة، وفـى  ـنة " بالب من الحكومـ 5منهم "

 
(1)                                                   É), op.l cit., p. 11.                    DIARD ( 
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 2008" دكا ـا ، وفـى  ـنة 5ثنا  على نلب الحكومة، ئمـا أجـرى فـى ذا  العـا  "
، (1)" ثنــا  علــى نلــب الحكومــة، فهــحي عــن اجراجــه دكا ــتين8" كأيــاي مــنهم "29قــد  "

 
(1 )2009,  –389 année 2008  oC.), Rapport d'information n –CON (J. ÉFR

fait au nom de la commission des finances, déposé le 6 mai 2009, cité 

par VIAL (J. – P.), op. cit.                                                                          

مليون توكو  38وُ حقظ أن بعض الجتاأل قد انتقدوا التجلةة المالةة العالةة للمجلس والتى تبلد  
كأيـاي، أى أن الـرأى الواقــد  26علـى  ــبيل المثـال أثـدى المجلــس  2010وأنـه فــى  ـنة   ـنو اي،

مليون توكو، وأكدفوا أنه اذا ئان قجم ميزانةة المجلس محل نقات وانتقـاد  1.46تجلع قوالى 
فلن ا تددا  أموال هوم الميزانةة يحتاح أيهاي الى اعـاد  ندـر ونقـات جـاد ذلـك أن ئـل عهـو 

ــدكها  مــن أعهــا  المجلــس ــ   شــهر ة ق ــى مكاف ــوكو وهــؤال  المستشــاك ن  3768يحصــل عل ت
يجتمعون فى لجانهم مرتين أ بوعةاي، و جتمعون أكبب مرا  شهر اي فى جلسا  عامة، أى أنهم 

ــاي شـــهر اي فقـــط. فهـــحي عـــن 12تتقا ـــون هـــوم المكافـــآ  مقاثـــل عملهـــم فـــى المجلـــس " " تومـ
توكو  800و من قدامى ااعها  على خهوعهم لندا  معاشا  خاص ثهم اذ يحصل ئل عه

تـوكو لمـن أمهـى فتـرتين فـى عهـو ة المجلـس، وُ عـد هـوا المعـات    1200شهر اي، تصل الـى 
ــالمجلس بجانــب معاشــاتهم عــن أعمــالهم  معاشــاي ا ــا ةاي يحصــل علةــه ااعهــا  الســابقون ب

ـــ   أكمـــل وأكملـــة اعهـــا  228عهـــو  ـــاث ، و 550ااصـــلةة، وبـــولك تـــتم صـــرا معاشـــا  ـل
مليـون  11معات اثنا  أعها   ابقين متوفين، وتصل جملـة هـوم المعاشـا   11 ابقين، و

 توكو  نو اي. 
ولـم تقـع االنتقــادا  الموجهـة الـى مالةــة المجلـس الـى هــوا الحـد، ثـل تعدتــه الـى اإلشـاك  الــى   

مو ـع يعملـون فـى  ـروا عمـل مميـز  للغايـة وُمغـاتر   140مو ةى المجلس والبـالد عـددهم 
ــرقيتهم    لــكلت التــى يعمــل مــن خحلهــا العــاملون بالدولــة، اذ أن  ــاعا  عملهــم أقــل، وتــتم ت

علــى مكافــآ  خاصــة متعــدد  تــتم  –فهــحي عــن كواتــبهم  –بصــوك   ــر عة للغايــة، و حصــلون 
علـى  2014تحدتدها وفقاي للتقدتر الشدصى لـرجةس المجلـس، وقـد ئـانوا يحصـلون قتـى  ـنة 

، اال أن اامــر مــازال يحتــاح الــى 2014" فــى فبراتــر  ــنة 9ت الــى "" مكافــ    ــنو اي، ُخةهــ 19"
% مـن أجـرهم 25علـى  –علـى  ـبيل المثـال  –اعاد  ندر اذ يحصـل المو ةـون فـى المجلـس 

 السنوى الصافى ئمكاف   نهاية العا .
Cour des comptes «La gestion du conseil économique, social et 

environnemental: une volonté de réforme, des efforts à poursuivre», 

rapport public annuel 2015, février 2015. 

www.ccomptes.fr/213-RPA2015-gestion-conseil-economique-social-

environnemental.pdf, GUINOCHET (F.) «Le Conseil économique, 

social et environnemental de nouveau épinglé par la cour des 

comptes», article en ligne daté le 11 février 2015, mise à jour le 16 

février 2015. www.lopinion.fr/11-février-2015/conseil-economique-

social-environnemental,FLEUROT (G), op. cit. 
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، (1)" كأيــاي، مــنهم كأتــين فقــط ثنــا  علــى نلــب الحكومــة26قــد  " 2009وفــى  ــنة 
للمو ــوعا  المدتلةــة ندــراي الــى قلــة  و بــدو أن المجلــس قــد عمــد الــى التصــدى الــواتى 

تعلةقــاي علــى عــزوا الجهــا     –الةقهــا   بعــض  لجــو  الجهــا  المعنةــة الةــه، وقــد ذهــب 
الــى أنــه اذا ئــان وجــود المجلــس مقبــوالي –نــادكاي  المعنةــة عــن اللجــو  الــى المجلــس اال 

وُمرقبــاي بــه مــن قيــث المبــدأ ومــن الناقةــة الندر ــة فــلن هــوا القبــول محــل شــك فــى 
 .(2)التابي  العملى

 الفر  الثانى 
 اختصاصات االس القتصادى والجتماعى 

 والبيئى املغربى 
 1992قــدد الةصــل الثــانى والتســعون مــن د ــتوك المملجــة المغربةــة لســنة  
ــواأل أن يستشــيرا المجلــس ا ــس الن ــى »للحكومــة ولمجل ــا تل ــس ئم ختصاصــا  المجل

االقتصــادى واالجتمــاعى فــى جمةــب القهــايا التــى لهــا نــابب اقتصــادى أو اجتمــاعى، 
 وُ دلى المجلس ثرأيه فى االتجاها  العامة لحقتصاد الوننى والتجو ن .

أن  دوك المجلـــس وو ـــب ناـــاق اختصاصـــاته بعـــد 2011وعـــزز د ـــتوك  ـــنة 
أ اا لها الجانب البيئى، فقرك أن للحكومة ولمجلس النواأل ولمجلس المستشـاك ن 
أن يستشيروا المجلس االقتصـادى واالجتمـاعى والبيئـى فـى جمةـب القهـايا التـى لهـا 

دلى المجلــس ثرأيــه فــى التوجهــا  العامــة (3)نــابب اقتصــادى واجتمــاعى وبيئــى ، و ــُ

 
تتحــدث عـن نــواقى ولجـن ُتحقــظ أن هـوم االنتقــادا  ال تمـس جــدوى وأهمةـة المجلــس ذاتـه اذ  

 مالةة تنبغى اعاد  الندر فيها.

(1 )quoi sert le Conseil économique, social et ÀFLEUROT (G.) «

environnemental?» article en igne daté le 11 novembre 2010.                

www.slate.fr/story/30021/a-quoi-sert-le-conseil-economique-social-

environnemental? 
(2 )                                             P.), op. cit.                                    –VIAL (J.  
 .2011من د توك  نة  152/1( الةصل 3)
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 .(1)لحقتصاد الوننى والتنمةة المستدامة

ــم  ــى كقـ ــانون التندةمـ ــدك القـ ــد صـ ــنة  9/60وقـ ــى  ـ ــس  2010فـ ــ ن المجلـ بشـ
المتعلـ   12/128صـدك قـانون كقـم  2014، وفـى  ـنة (2)االقتصادى واالجتماعى

بــالمجلس االقتصــادى واالجتمــاعى والبيئــى مشــتمحي علــى جمةــب ااقكــا  التــى تتعلــ  
 .(3)2010لسنة  9/60بالمجلس، نا داي القانون كقم 

 صحقةا  المجلس على النحو التالى: 12/128انون كقم وقدد الق

يهالب المجلـس بمهـا  ا تشـاك ة لـدى الحكومـة ومجلـس النـواأل ومجلـس  
 :(4)المستشاك ن، ولهوا الغر  ُيعهد الةه القةا  بما تلى

التنمةــة المســتدامة وفــى جمةــب  العامــة لحقتصــاد الــوننى و   توجهــا  اإلدال  ثرأيــه فــى ال  -
 ذا  الاــــابب االقتصــــادى واالجتمــــاعى والبيئــــى المتعلقــــة بالجهو ــــة   القهــــايا ااخــــرى 

   المتقدمة.

ــة والج - ــة الوننةـ ــادية واالجتماعةـ ــا  االقتصـ ــب السةا ـ ــة وتتبـ ــل الدر ةـ ــة هتحليـ و ـ
 .والدولةة وانعكا اتها

 .تقديم اقتراقا  فى مدتلع المةادتن االقتصادية واالجتماعةة والبيئةة -

ــاوك وا - ــير وتــــدعةم التشــ ــاعيين تةســ ــادتين واالجتمــ ــا  االقتصــ لتعــــاون ثــــين الةرقــ
   .والمساهمة فى ثلوك  ميثاق اجتماعى

 انجاز الدكا ا  واابحاث فى المةادتن المرتباة بمماك ة صحقةاته. -
 

 .2011من د توك  نة  152/2( الةصل 1)
 الموئوك ثتنةيو القانون    2010ماكس    5فى   1/ 10/ 28وقد صدك الدهير الشر ف كقم ( 2)

adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/161036.htm 

و القـانون المـوئوك    2014تولـيو    31ـفى    1/ 14/ 124صدك الدهير الشـر ف كـقم    (3) الجرـ د  الر ـمةة    –ثتنةـي
 وما بعدها.       6370ص ص    –  2014أ ساس    14فى    6282العدد كقم  

www.chambredesconseillers.ma/docs/loi_approuvee_tres/ واالجتمـــــاعى 

 pdf .المجلس %20 االقتصادى 20%

 .12/128من قانون  2(   4)



 نحو مجلس اقتصادى واجتماعى وبيئى مصرى 
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مجلـــس لمجلـــس النـــواأل و للحكومـــة و لوبا ـــتثنا  مشـــاك ب قـــوانين المالةـــة،  
 :أن يستشير المجلس قولالمستشاك ن، ئل  ةما يدصه، 

أ( مشاك ب ومقترقا  القوانين التى تهـب انـاكاي لألهـداا اا ا ـةة للدولـة )
 واالجتماعةة والبيئةة. فى المةادتن االقتصادية

 ـتراتةجةا  )أل( المشاك ب المرتباة باالختةاكا  الجبرى للتنمةة ومشـاك ب اإل
 (.1) ئةةواالجتماعةة والبي يةالمتعلقة بالسةا ة العامة للدولة فى المةادتن االقتصاد

مجلـس المستشـاك ن ا تشـاك  المجلـس لمجلـس النـواأل و لو مكن للحكومـة و  
 بدصــوص مشــاك ب ومقترقــا  القــوانين ذا  الاــابب االقتصــادى واالجتمــاعىأيهــاي 
، وال ةما الرامةة منها الى تندةم العحقـا  ثـين ااجـرا  والمشـغلين وكلـى  ـن والبيئى

ــوا ئــل  ــة، وئ ــة االجتماعة ــة ذا مــا أندمــة للتغاة ــة بسةا ــة عمومة ــه عحق نــابب  ل
 (.  2اقتصادى أو اجتماعى أو ثيئى)

ــبو   ــا   جـ ــاك ب والمقترقـ ــوص المشـ ــه بدصـ ــدلى ثرأيـ ــس أن تـ ــى المجلـ علـ
والقهايا المحالة الةه  خحل مد  ال تجاوز شـهر ن تسـرى اثتـدا  مـن تـاك ا توصـله 

 (.3ثها)

عجال ودواعيهـا أايـر  قالـة اال ـت اوتقلص هـوم المـد  الـى عشـر ن تومـاي اذ 
ــدن أقـــد مجلـســ  ــة أو مـــن لـ ــن ق بـــل الحكومـ ــة الةـــه مـ ــالة اإلقالـــة الموجهـ  ىفـــى ك ـ

 (.4البرلمان)

و مكن للمجلس، بصةة ا تثناجةة، أن يالـب تمدتـد ااجلـين المـوئوك ن مـب  
تعـوك علةـه اإلدال  باال تشـاك  المالوبـة خحلهمـا، علـى  اثةان اا ـباأل الموجبـة، اذ

 
 . 12/128من القانون كقم  3(  1)
 . 12/128من القانون كقم  4(  2)
 .12/128من القانون كقم  5/1(  3)
 . 12/128من القانون كقم  5/2(  4)



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
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 (.1نصع المد  ااصلةة) أن ال تتجاوز التمدتد

ــر المشــاك ب   ــى ا جــال المشــاك اليهــا، تعتب ــه ف ــة عــد  اإلدال  ثرأي وفــى قال
 (.2والمقترقا  والقهايا المحالة الةه  ير مثير  اية محقدا  لديه)

، باإلدال  بآكا  أو تقديم اقتراقـا  أو انجـاز بمبادك  منهوللمجلس أن يقو ،  
ــا  أو  ــاال  اخأدكا ـ ــى مجـ ــاث فـ ــة ومجلـســ بحـ ــر الحكومـ ــى أن يدبـ ــه، علـ  ىتصاصـ

 (.3البرلمان ثولك)

ــا    ــاك ن موافــ ــواأل ومجلــــس المستشــ ــس النــ ــة ومجلــ ــى الحكومــ ــب علــ و جــ
المجلــس، تلقاجةــاي أو بالــب منــه، بالمعلومــا  والمعاةــا  والواــاج  التــى مــن شــ نها 
مساعدته على مماك ة صحقةاته، ئما يجـب علـى مدتلـع المؤ سـا  والهيئـا  أو 

أو اللجــان التــى تمــاكس أنشــاة ذا  صــلة بصــحقةا  المجلــس أن تقــو   المجــالس
 (.4بموافاته بالمعلوما  والمعاةا  والوااج  التى يالبها)

وكجـةس مجلـس النـواأل وكجـةس مجلـس المستشـاك ن  كجـةس الحكومـةو قو   
 (.  5)الموئوك  أعحمبلخباك المجلس بمآل ا كا  التى أدلى ثها فى اناك اإلقاال  

المجلــــس الــــى جحلــــة الملــــك تقر ــــراي  ــــنو اي قــــول الحالــــة  كجــــةس فــــبو ر  
و وجهــه الــى  للــبحد، وئــوا قــول أنشــاة المجلــس والبيئةــة االقتصــادية واالجتماعةــة

كجــةس الحكومــة وكجــةس مجلــس النــواأل وكجــةس مجلــس المستشــاك ن قبــل نشــرم فــى 
 (.6)الجر د  الر مةة

ثها المجلس بالـب مـن الحكومـة وتنشر بالجر د  الر مةة ا كا  التى تدلى  
ــوا التقر ــر  ــه، وئ ــادك  من ــى تــدلى ثهــا بمب أو مــن أقــد مجلســى البرلمــان، وا كا  الت

 
 . 12/128من القانون كقم  5/3(  1)
 .12/128م من القانون كق 5/4(  2)
 .12/128من القانون كقم  6(  3)
 .12/128من القانون كقم  8(  4)
 .12/128من القانون كقم  9(  5)
 .12/128من القانون كقم  10(  6)



 نحو مجلس اقتصادى واجتماعى وبيئى مصرى 
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الســنوى الــوى ترفعـــه كجــةس المجلـــس الــى جحلـــة الملــك قـــول الحالــة االقتصـــادية 
 .(1)واالجتماعةة والبيئةة للبحد وقول نشا  المجلس

 الفر  الثالث 
 قتصادى ال   الوطىن   اختصاصات االس 

 والجتماعى اجلزائرى 

مهـــا  المجلـــس علـــى النحـــو التـــالى »ُيستشـــاك  1963قـــدد د ـــتوك  ـــنة 
المجلــس ااعلــى االقتصــادى واالجتمــاعى فــى جمةــب مشــروعا  ومقترقــا  القــانون 

 .(2)ذا  الاابب االقتصادى واالجتماعى، و مكنه اال تمال الى أعها  الحكومة 

تةصـيحي  مهـا  المجلـس بصـوك  أعثـر  2016وتناول الد ـتوك الُمعـدل لسـنة 
وو ـب فــى اختصاصــاته، وقــرص علــى ثةــان أن هــوم االختصاصــا  قــد وكد  علــى  ــبيل  

والتشـاوك واالقتـرام فـى المجـالين  المثال ولةس الحصـر، فقـرك أن المجلـس انـاك للحـواك 
 .(3)االقتصادى واالجتماعى، وهو مستشاك الحكومة

 مهمة: على اخلصوصوأكدا أن المجلس تتولى 

توفير اناك لمشاكئة المجتمب المدنى فى التشاوك الوننى قـول  ةا ـا  التنمةـة  -
 االقتصادية واالجتماعةة.

ــاوك ثــــين الشــــرئا  االقتصــــادتين واالجتمــــاعيين  -  ــــمان ديمومــــة الحــــواك والتشــ
 الوننيين.

تقيــــةم المســــاجل ذا  المصــــلحة الوننةــــة فــــى المجــــال االقتصــــادى واالجتمــــاعى  -
 والتجو نى والتعلةم العالى ودكا تها.والتربوى 

 
 .12/128من القانون كقم  3/4،   36/2(   1)
 .1963من د توك  نة  70(   2)
 .2016من د توك  نة  204(   3)



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
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 .(1)عر  اقتراقا  وتوصةا  على الحكومة -

لسـنة  225ذا  االختصاصا  التى نص عليها المر ـو  بقـانون كقـم  وهى
بشــ ن انشــا  المجلــس الــوننى االقتصــادى واالجتمــاعى، الُمعــدل بالمر ــو   1993

 .(2)1996لسنة  156بقانون كقم 

نح المجلــس بموجــب المر ــو  وفهــحي عــن االختصاصــا    الســابقة فقــد مــُ
 (3)بشـ ن الموافقـة علـى الندـا  الـداخلى للمجلـس 1994لسـنة  398التنةيـوى كقـم 

 اختصاصا  أخرى على النحو التالى:

ــى مجـــال  - ــة فـ ــاجل الداخلـ ــ ن المسـ ــةا  و كا  بشـ ــا  وتوصـ ــس اقتراقـ ــد  المجلـ ُيقـ
 .(4)اختصاصه

ى المجلـس ئـل ملـع، مشـرول قـانون، يعر  كجةس الدولة أو كجةس الحكومة علـ  -
 .(5)مةيداي  أو الجحة تدخل فى نااق اختصاصه، ئلما كأوا ذلك

 . ( 6) للمجلس أن تلةت انتبام الحكومة قول اإلجرا ا  التى تراها تعزز عمله  -
 الفر  الرابع 

 اختصاصات االس القتصادى 
 والجتماعى اللبنانى 

ــم »  ــانون كقـــ ــرك القـــ ــنة 389قـــ ــو مجلـــــس أن المج 1995  لســـ لـــــس هـــ
 ( يعمل على:7ا تشاكى)

 
 .2016من د توك  نة  205(   1)
  اث  اإلشاك  الةه. 3،   2(   2)
 1994نوفمبر  27فى  78( الجر د  الر مةة العدد 3)

www.cnes.dz/cnes/wp-content/uploads/2016/02/F1994078.pdf 

 / الةقر  ااخير .2(   4)
(5   )3/1. 
(6   )3/3. 
 .24/7/1996الصادك فى  533المعدل بالقانون كقم  389( الماد  ااولى من القانون كقم 7)
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تـــ مين مشـــاكئة القااعـــا  االقتصـــادية واالجتماعةـــة والمهنةـــة الــــرأى  -أ
 والمشوك  فى صةا ة السةا ة االقتصادية واالجتماعةة للدولة.  

تنمةــة الحــواك والتعــاون والتنســي  ثــين مدتلــع القااعــا  االقتصــادية  -أل
 (.1واالجتماعةة والمهنةة)

جلــس الــوزكا ، با ــم الحكومــة، الــى المجلــس نلبــا  اثــدا  وُ حيــل كجــةس م 
الــرأى وكعــداد الدكا ــا  والتقــاك ر فــى القهــايا ذا  الاــابب االقتصــادى واالجتمــاعى 
والمهنى، وتحدد عند االقتها  فى قراك التجلةف المهلة المعاـا  للمجلـس للندـر فـى 

 (.2القهايا المكلع ثها)

مســتعجلة وناكجــة، علــى المجلــس أن  وفــى الحــاال  التــى تعتبرهــا الحكومــة 
 (.3تبدى كأيه فى مهلة شهر واقد)

وذلـك  -عالةـه –وللمجلس اثدا  الرأى تلقاجةاي فى القهايا والمهـا  المحـدد   
ب عثر ة الثـى مجمـول أعهـاجه با ـتثنا  مشـاك ب القـوانين المالةـة والنقديـة بمـا فيهـا 

 (.4مشاك ب الموازنا  العامة وملحقاتها)

نحظ 
ُ
 :على اختصاصات االس فى البلدا  حمل الدراسة ما يلىوي

جعــــل المشــــرل الةرنســــى أخــــو كأى المجلــــس وجوبةــــاي فــــى مشــــروعا  القــــوانين  -
واالقتراقــا  بقــوانين فــى ناــاق محــدود للغايــة، فــى قــين عمــد المشــرل فــى بــاقى 
ــى جعــل ا تشــاكته جواز ــة فــى جمةــب ااقــوال، ومســلك  البلــدان محــل الدكا ــة ال

فى الحالتين يقلل من فعالةة المجلس وأهمةة دوكم، ونرى أن مـن اافهـل  المشرل
ــةأن تجــون ا تشــاك  المجلــس  فــى جمةــب مشــروعا  القــوانين واالقتراقــا   وجوبي

بقــوانين الداخلــة فــى مجــاال  اختصاصــه، ممــا يمكــن ئــل مــن المشــرل والســلاة 
 

(1   )2. 
(2  )3/1. 
(3  )3/2. 
(4  )3/3. 



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

460 

ــة، ــدنى المدتلةـ ــب المـ ــا  المجتمـ ــى  كا  فئـ ــوا علـ ــن الوقـ ــة مـ ــرا   التنةيويـ والدبـ
والمتدصصــين فــى التشــر عا  قبــل اقراكهــا، ومعرفــة كد الةعــل المجتمعــى الُمحتمــل 

 ازا ها، مما ُيعدم فاجد  وجود المجلس و ؤئد فعاليته.

أقسن المشرل فى ئل من فرنسا والمغرأل صنعاي بللزامه السـلاا  المدتلةـة ثبةـان  -
السـلاا  دكا ـة هـوم  مآل ا كا  التى قدمها المجلس لها، ممـا يةـر  علـى هـوم

 –قــال عــد  ااخــو ثهــا  –ا كا  دكا ــة معمقــة وتةنيــدها، ومــن اــم تتعــين عليهــا 
 ثةان أ باأل ذلك.

التصـدى  أقسن المشرل فى جمةـب البلـدان محـل الدكا ـة صـنعاي أن أجـاز للمجلـس  -
اختصاصــه،  ةقــد  بشــ نها  الــواتى لمــا يشــا  مــن المو ــوعا  التــى تــدخل فــى مجــال 

لسلاا  المدتصة، و جرى الدكا ا  قولهـا، ولـه ئـولك لةـت انتبـام توصةا  الى ا
هوم السلاا  الى ما ترام  روك اي من اجرا ا  وتعدتح ، ومـن اـم فـلن المجلـس 
تتمتب بقدك وافر من الحر ة يسمح له بالتصدى لما ترام  روك اي من مو ـوعا ، 

 و لةت االنتبام اليها.

شــرعان الةرنســى والمغربــى تالــب نشــر  كا  مــن أثــرز ااقكــا  التــى أتــى ثهــا الم -
المجلــس فــى الجر ــد  الر ــمةة،  ةكــون متــام للجافــة االنــحل عليهــا، فهــحي أنهــا 
ثــولك تجــون مرجةةــة داجمــة لدكا ــة الدــروا االقتصــادية واالجتماعةــة للــبحد فــى 

 المراقل المدتلةة من تاك دها.

ك تقر ـراي  ـنو اي قـول الحالـة ُيحسب للمشرل المغربى الزامه للمجلس أن ترفب للملـ  -
االقتصــادية واالجتماعةــة والبيئةــة للــبحد، وتالبــه نشــر هــوا التقر ــر فــى الجر ــد  
الر ـــمةة، فمثـــل هــــوا التقر ـــر يكــــون بمثابـــة تقيــــةم دوكى لألقـــوال االقتصــــادية 
ــوم  ــى هـ ــة فـ ــرا  الااكجـ ــى التغيـ ــام الـ ــت االنتبـ ــبحد، و لةـ ــة للـ ــة والبيئةـ واالجتماعةـ

 كح  القاجمة فيها وُ بل مواجهتها.المجاال  والمش
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 املبحث الثانى 
 فى مصر   بيئى  واجتماعى   تكوين جملس اقتصادى

بعـــد دكا ـــتنا لـــبعض نمـــاذح المجلـــس االقتصـــادى واالجتمـــاعى فـــى بعـــض  
البلــدان،  ــندكس فــى هــوا المبحــث تجــو ن مجلــس اقتصــادى واجتمــاعى وبيئــى فــى 

(، اـم نبـين املطلـأل األولصـر )مصر، فنقع على مدى الحاجـة لوجـود المجلـس فـى م
 (.املطلأل الثانىالندا  القانونى للمجلس المقترم )

 املطلأل األول 
 احلاجة إ  تكوين جملس اقتصادى واجتماعى وبيئى 

 فـــى مصــر 
تعانى مصر من الجثير مـن المشـكح  المتراعمـة منـو عـد  عقـود: مشـكح   

المعنةة مـب بعـض المتدصصـين كجةسةة ومزمنة يحتاح عحجها الى اشترا  اانراا 
فــى دكا ــتها ومعالجتهــا، ليتســنى التوصــل الــى قلــول جوك ــة فعالــة، ف فهــل الحلــول 

 هى تلك التى تجون نتاح نقات وقواك وتبادل ا كا  ثين ذوى الش ن.

المعتمـد  منـو تسـعينةا  القـرن الما ـى  يةقتصـادالصحقا  اإلوالواقب أن ا 
بالقدك الجافى ئمـا فشـلت فـى تـ مين الدـدما   قد فشلت فى ا تحداث و اجع جدتد 

االجتماعةة للعمال، ف صبح لـدتنا مشـاعل ققةقةـة فـى التشـغيل، ونحتـاح الـى انشـا  
ندم معلومـا  قدتثـة ودقةقـة قـول  ـوق العمـل، وفئـا  ونواجـع الوافـدتن الةـه ئـل 
عـا ، ونحتـاح قاجـة ما ــة الـى تاـو ر وتةعيـل مؤ ســا  وجهـا  التـدك ب المهنــى، 

كبـــط التعلـــةم بحاجةــا   ـــوق العمـــل الحقةقةـــة، فهــحي عـــن مشـــاعل النقابـــا   وكلــى
اي، وتـ تى علـى كأس ةـ العمالةة من قيث ا تقحلها ومدى تمثيلهـا للعمـال تمثـيحي ققةق

ــة المتةشــةة) ــى 1هــوم المشــكح  مشــكلة الباال ــاجم عل ــى عــحح ق ــاح ال ــى تحت (، والت

 
( وفقاي للجهاز المرئزى للتعبئة العامة واإلقصـا  وصـل معـدل الباالـة فـى مصـر فـى الربـب ااول 1)

ـــــــ  2018مـــــــن عـــــــا    %، وبلـــــــد عـــــــدد العـــــــانلين عـــــــن العمـــــــل فـــــــى ذا  الةتـــــــر  10.6ـل
 .2018ماتو  15ألةاي. اليو  السابب ثتاك ا  94محتين و 3
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 .  واقةةة تراتةجةة مستقبلةة تستند الى دكا ا  ومعلوماا

تناتر ومـا تبعهـا مـن قـرا  علـى المسـتو ين الر ـمى والشـعبى  25ان اوك    
قد ئشةا قجم المشكح  المت صلة والمتراعمـة فـى ثحدنـا، وئشـةا فـى ذا  الوقـت أن 
التعــانى الر ــمى والتقليــدى مــب هــوم المشــكح  والمرئز ــة فــى ايجــاد قلــول لهــا لــم 

   .  الى مناقشة مو عة وقواك معم يعودا محجمين، ثل تحتاح هوم المشكح

فــالتغيرا  السةا ــةة المتحققــة والحــرا  االجتمــاعى القــوى اللــوان شــهدتهما 
ثحدنا فى الةتر  ااخير  قد خلقا ثيئة فجر ة جدتد ، أصـبحت تسـود المجتمـب، تتالـب 
 التشاوك والحواك االجتماعى، وهوا الحواك ال يكون عر ـةاي أو مو ـمةاي أو مؤقتـاي، ثـل

 .هتتعين م  ست

ان الحواك يعاى لحختحا بعداي انسـانةاي، و هـعه فـى شـكله الابةعـى، ومـن  
 (،1ام ال يسمح له بالتحول الى ناقة تدمير ة)

ــحل   ــى انـ ــؤدى الـ ــ ، اذ تـ ــى التوافـ ــل الـ ــال ثـ ــى اإلجمـ ــواك الـ ــدا الحـ وال تهـ
ى الـى داانراا المشاكئة  ةه علـى جمةـب ا كا  واالتجاهـا  المدتلةـة، ومـن اـم تـؤ 

 فهم أفهل لوجها  الندر واالعتباكا  ااخرى.  

والحــواك االجتمــاعى والتنمةــة المســتدامة وجهــان لعملــة واقــد ، فجــل منهمــا  
 بب لآلخر ونتةجة لـه فـى  ن واقـد: فـالحواك االجتمـاعى يسـاعد علـى ايجـاد منـاخ 

لــى اجتمــاعى  ــلةم والحةــات علةــه وا ــتمراكم، اذ يقهــى علــى المشــاعل التــى تــؤدى ا
ــة  ــؤدى الــى وجــود ثيئ ــم ت اإل ــرابا  وتجــدك الســح  االجتمــاعى فــى مهــدها، ومــن ا
ــاخ ال ــتقراك ونمــو  ــدوكها أفهــل من ــة ُتعــد ث ــة المســتدامة، وهــوم البيئ محجمــة للتنمة

 الحواك االجتماعى.  

 
www.m.youm7.com˃story˃... اإلقصا 

 –مـؤتمر العمـل العربـى  -»الحواك االجتماعى من أجل تنمةة مسـتدامة  ( مندمة العمل العربةة 1)
 . 7ص – 2011 –القاهر   –الثامنة والثحاون الدوك  

www.alolabor.org/fina/lmages/stories/.../conférence/D../d-38_b_ og.doc 
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لســـنة  12فـــى قـــانون العمـــل الحـــالى كقـــم  –شـــرل المصـــرى موقـــد اهـــتم ال 
اعى فعــزز المةاو ــة الجماعةــة ثــين العمــال ثــبعض  لةــا  الحــواك االجتمــ  – 2003

(، وئرس اتةاقةـا  العمـل الجماعةـة باعتباكهـا الو ـيلة الرجةسـةة 1وأصحاأل ااعمال)
 (.2ثل والابةةةة لتندةم شرو  و روا العمل وأقكا  اال تددا )

ــد انتبهــت الســلاة التنةيويــة فــى مصــر   الــى أهمةــة الحــواك  –مــؤخراي  –وق
ــس الــوزكا  كقــم االجتمــاعى، فصــدك قــراك  بشــ ن  2014لســنة  1027كجــةس مجل

ــوننى للحــواك االجتمــاعى) ــس ال ــوزاك  3تشــكيل المجل ــراك تنشــ  ث (، وبموجــب هــوا الق
القوى العاملة والهجر  مجلس وننى للحواك االجتمـاعى ثرجا ـة وز ـر القـوى العاملـة 

ــال 4والهجـــر  وعهـــو ة ممثلـــين عـــن جهـــة اإلداك ) (، وممثلـــين عـــن أصـــحاأل ااعمـ
 (.  5لعمال)وا

ترام مـن ذوى الدبـر  لحهـوك جلسـاته قسـب ن و جوز للمجلس أن تدعو م 
 (.  6المو ول المعرو )

 
 .151الى  614( المواد من 1)
 .167الى  152( المواد من 2)
 .2014تونيو  نة  17تابب )أل( فى  138العدد  –( الوقاجب المصر ة 3)
 / أوالي من القراك الموئوك. 1(  4)
 وهؤال  ااعها  يمثلون الجها  ا تةة، وال تقل دكجاتهم عن كجةس اداك  مرئز ة:  
مل وشؤون المةاو ة الجماعةـة ثـوزاك  القـوى كجةس اإلداك  المرئز ة المدتص بعحقا  الع -1 

 العاملة والهجر .
 كجةس اإلداك  المرئز ة المدتص ثوزاك  التهامن االجتماعى.  -2 
 كجةس اإلداك  المرئز ة المدتص ثوزاك  التجاك  والصناعة واال تثماك.  -3 
 كجةس اإلداك  المرئز ة المدتص ثوزاك  الزكاعة وا تصحم ااكا ى.  -4 
 كجةس اإلداك  المرئز ة المدتص ثوزاك  التداةط والتعاون الدولى.  -5 
 كجةس اإلداك  المرئز ة المدتص ثوزاك  التنمةة المحلةة والتنمةة اإلداك ة. -6 
 / اانةاي.  1(  5)
 وهؤال  ااعها  يكونون على النحو التالى: 
  ( أعها  من كة ا  مندما  أصحاأل ااعمال المعنةة.3عدد ) 
 ( أعها  من كة ا  اتحادا  العمال المعنةة.3د )عد 
 / الةقر  ااخير . 1(  6)



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
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وقــد عهــد قــراك كجــةس مجلــس الــوزكا  الــى المجلــس الــوننى للحــواك االجتمــاعى  
 (:1باالختصاصا  التالةة)

 ك ـم السةا ـا  القومةــة لسـبل الحـواك ثــين نرفـى العملةـة اإلنتاجةــة، وخلـ  ثيئــة -
 محةز  على التشاوك.

المشاكئة فى اعداد مشروعا  القوانين المتعلقة بقـوانين العمـل، التندـةم النقـاثى،  -
 والقوانين ذا  الصلة.

 اثدا  الرأى فى اتةاقةا  العمل الدولةة والعربةة قبل التوقةب عليها. -

  ودعـم ثنا  وتعز ز الثقة ثين شرئا  العملةـة اإلنتاجةـة، وتبنـى اجـرا ا  لمسـاعد -
 مشروعا  اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل منا بة.  

ونص القراك الموئوك على أن تشكل فى ناـاق ئـل محافدـة مجـالس فرعةـة  
للمجلس احاةة اانراا تسمى )مجالس الحكما ( ترأ ها المحافظ المدتص، و عهـد 

ةـة فـى ناـاق اليها ثتةعيل  بل الحواك االجتماعى و لةاته ثـين نرفـى العملةـة اإلنتاج
المحافدة، واقتـرام مشـروعا  محلةـة تعمـل علـى تـوفير فـرص عمـل الجقـة، وتوايـ  
العحقة ثين نرفى العملةة اإلنتاجةة فى نااق المحافدة، و صدك ثتشـكيلها قـراك مـن 

 (.2كجةس مجلس الوزكا )

ــوزكا  الجحــة ثتندــةم أعمــال المجلــس والمجــالس   و صــدك كجــةس مجلــس ال
يـــد االجتماعـــا  ونر قـــة التصـــو ت علـــى القـــراكا  واا لبةـــة الةرعةـــة تتهـــمن مواع

 (.3المالوبة لصحتها)

وُتعــر  أعمــال المجلــس والمجــالس الةرعةــة علــى كجــةس مجلــس الــوزكا   

 
(1  )2 . 
(2  )3 . 
(3  )4 . 
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 (.1بصةة دوك ة)

بشــ ن  2014لســنة  1458وقــد صــدك قــراك كجــةس مجلــس الــوزكا  كقــم  
االجتماعى، مقـركاي فـى المجلس الوننى للحواك  عنانشا  مجالس الحكما  المتةرعة 

مادتــه ااولــى أن تنشــا ثناــاق ئــل محافدــة مجلــس فرعــى للمجلــس الــوننى للحــواك 
أعهــا   -فــى ذا  المــاد   –مــا  ، وقــدد القــراك كاالجتمــاعى يســمى »مجلــس الح

 (.2مجلس الحكما )

دد  الماد  الثانةة من هوا القـراك اختصاصـا  مجلـس الحكمـا  علـى عوقد  
 النحو التالى:

نةيو السةا ا  والداط التى يهعها المجلس الـوننى للحـواك االجتمـاعى علـى ت -1
ــدعم  ــبل الحــواك االجتمــاعى بشــ ن اامــوك ذا  الصــلة  مســتوى المحافدــة ل

 بعحقا  العمل وتهيئة المناخ المنا ب للتشاوك ثين أنرافها.  

 بحث السبل الجةيلة التقا  المنازعا  واالقتجاجا  العمالةة.   -2

ومســـاند  المشـــروعا  االقتصـــادية التـــى تعمـــل علـــى تـــوفير فـــرص عمـــل دعـــم  -3
 منا بة داخل المحافدة.  

اقتــرام مشــروعا  ا ــتثماك ة واقتصــادية محلةــة تعمــل علــى تــوفير فــرص عمــل  -4
 

(1  )5. 
 ( قرك أن يكون المجلس ثرجا ة المحافظ المدتص وعهو ة ئل من:2)

 مدتر مدتر ة القوى العاملة والهجر  بالمحافدة. -
 مدتر مدتر ة التهامن االجتماعى بالمحافدة. -
 مدتر مدتر ة الزكاعة وا تصحم ااكا ى بالمحافدة. -
 ممثل عن الصندوق االجتماعى للتنمةة بالمحافدة. -
 عهو مجلس النواأل عن الداجر  الجاجن ثها المنش  . -
 كجةس جمةةة المستثمر ن بالمحافدة.  -
 احاة أعها  من ممثلى اتحادا  العمال بالمحافدة يدتاكهم كة ا  االتحادا .  -
 احاة أعها  من ممثلى اتحادا  أصحاأل ااعمال بالمحافدة.  -

ــرام مــن ذوى الدبــر  أو الشدصــةا  العامــة لحهــوك   ــرجةس المجلــس أن تــدعو مــن ت و جــوز ل
 جلساته قسب المو ول المعرو .



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الجقة داخل المحافدة.  

ــن  -5 ــاعى مــ ــواك االجتمــ ــوننى للحــ ــه المجلــــس الــ ــه الةــ ــا يحيلــ ــث مــ ــة وبحــ دكا ــ
 مو وعا .  

لـس الحكمــا  اعــداد تقر ـر دوكى ئــل احاـة أشــهر ثنتــاجا و تـولى كجــةس مج 
أعماله واإلجرا ا  التى اتدوها فى  بيل تنةيـو اختصاصـاته وعر ـه علـى المجلـس 

 (.1الوننى للحواك االجتماعى)

بشــ ن  2014لســنة  1459وقــد صــدك قــراك كجــةس مجلــس الــوزكا  كقــم  
 (.2الس الحكما )الجحة تندةم أعمال المجلس الوننى للحواك االجتماعى ومج

أصـدك كجـةس مجلـس الـوزكا  قـراكاي بللغـا  المجلـس  2018أثر ـل  26وفى  

 
(1  )3. 
( وقد قرك  الماد  ااولى من هوا القراك أن ُتعقد اجتماعا  المجلس الوننى للحـواك االجتمـاعى 2)

بمقر دتوان عا  وزاك  القوى العاملة والهجر  ثدعو  من كجةسه، مر  ئل احاة أشهر على ااقل، 
أو ئلما دعت الحاجة الى ذلك، و كون االجتمال صحةحاي بحهوك الثى أعهاجه على أن يكون 
من ثينهم ممثلين عن اتحادا  العمال واتحادا  أصحاأل ااعمال المعنيين،  ةمـا قـرك  المـاد  

نةة من ذا  القراك أن تعقـد اجتماعـا  مجلـس الحكمـا  بمقـر دتـوان عـا  المحافدـة ثـدعو  الثا
من المحافظ المدتص بصةة دوك ة مر  ئل شـهر علـى ااقـل أو ئلمـا دعـت الحاجـة الـى ذلـك، 
ــا  علــى نلــب أقــد ااعهــا   عمــا يجــوز عقــد االجتمــال خــاكح مقــر دتــوان عــا  المحافدــة ثن

و كـون االجتمـال صـحةحاي بحهـوك الثـى أعهـاجه علـى أن يكـون وبموافقة المحافظ المدـتص، 
 من ثينهم ممثلين عن اتحادا  العمال واتحادا  أصحاأل ااعمال المعنيين.

دعـو  مـن  –على قسب ااقـوال  –و جوز لرجةس المجلس الوننى أو لرجةس مجلس الحكما  
شـة مو ـول محـدد دون ترام من ذوى الدبر  لحهوك جلسا  اياي من المجلسين وذلك عند مناق

 (. 4أن يكون له صو  معدود ) 
وتصدك قراكا  المجلس الوننى ومجالس الحكما  ب  لبةة أصوا  ااعها  الحا ر ن، وتعتمد  

 (.      5هوم القراكا  من كجةس المجلس ) 
وُتعر  قراكا  مجالس الحكما  على المجلس الوننى لمراجعتها وو ب التوصـةا  المنا ـبة لهـا  

 (.6بعة تنةيوها وفقاي اقكا  القانون. ) ومتا
و تـولى وز ــر القــوى العاملــة والهجــر  عــر  نتـاجا أعمــال وقــراكا  المجلــس الــوننى ومجــالس  

الحكما  على كجةس مجلس الوزكا  بصةة دوك ة ئل احاة أشهر أو ئلما دعت الهـروك  لـولك 
 (7.) 



 نحو مجلس اقتصادى واجتماعى وبيئى مصرى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، لةحل محلـه مجلـس (1)الوننى للحواك االجتماعى، ومجالس الحكما  المتةرعة عنه
 .(2)أعلى للحواك المجتمعى فى مجال العمل

، و كـون (3)و رأس المجلـس ااعلـى للحـواك المجتمعـى وز ـر القـوى العاملـة
عهـاةم ممثلــين لــبعض الــوزاكا  وال يقــل المسـتوى الــو ةةى لجــل مــنهم عــن الدكجــة أ

 .(5)، فهحي عن ممثلين اصحاأل ااعمال والعمال(4)العالةة

وللمجلــس دعــو  مــن تــرام مــن ذوى الدبــر  والمتدصصــين لحهــوك جلســاته 
 .(6)دون أن يكون لهم صو  معدود فى المداوال 

المجلــس ااعلــى للحــواك المجتمعــى فــى وقــدد القــراك المــوئوك اختصاصــا  
 مجال العمل ئما تلى:

المشاكئة فى ك م السةا ا  القومةة للحواك المجتمعى فى مجال العمـل، وخلـ   -1
 ثيئة محةز  على التشاوك والتعاون وتبادل المعلوما .

ــة، ومــا تتصــل  -2 اعــداد دكا ــا  وتوصــةا  فــى المجــاال  االقتصــادية واالجتماعة
 ثها.

 
  المجلـس الـوننى للحـواك االجتمـاعى اال ( والواقب أنه ك م مروك قوالى أكبب  ـنوا  علـى انشـا1)

 أنه لم يكن  له أى دوك على أك  الواقب أو أى نشا  ملموس.
بشــ ن تشــكيل المجلــس ااعلــى للحـــواك  2018لســـنة  799( قــراك كجــةس مجلــس الــوزكا  كقــم 2)

 17العــدد  –الجر ــد  الر ــمةة  –المجتمعــى فــى مجــال العمــل ومجالســه الةرعةــة بالمحافدــا  
 .2018أثر ل  نة  26ى )تابب( ف

 .799من القراك كقم  1/1(   3)
، والوزاكا  التى يكون ممثلوها أعهـا  فـى المجلـس 2018لسنة  799/أوالي من القراك كقم 1(   4)

هــى: وزاك  التهــامن االجتمــاعى، وزاك  اال ــتثماك والتعــاون الــدولى، وزاك  التجــاك  والصــناعة، 
وزاك  شــؤون مجلــس النــواأل، وزاك  التربةــة والتعلــةم والتعلــةم  وزاك  العــدل، وزاك  القــوى العاملــة،

الةنــى، وزاك  الزكاعــة وا تصــحم ااكا ــى، وزاك  التنمةــة المحلةــة، وزاك  الســةاقة، وزاك  قاــال 
 ااعمال العا .

 ، وتهم هوم المجموعة:2018لسنة  799/اانةاي من القراك كقم 1(   5)
 مجالس اداك  مندما  أصحاأل ااعمال المعنةة. " أعها  من كة ا  أو أعها   6عدد "  

 " أعها  من كة ا  أو أعها  مجالس اداك  اتحادا  العمال المعنةة.6عدد "
 .2018لسنة  799/ اانةاي من القراك كقم 1(   6)



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــدا -3 ــة اثـ ــا  النقاثةـ ــل، والمندمـ ــة بالعمـ ــوانين المتعلقـ ــروعا  القـ ــى مشـ ــرأى فـ   الـ
 العمالةة، والقوانين ذا  الصلة.

 اثدا  الرأى فى اتةاقةا  العمل الدولةة والعربةة قبل التوقةب عليها. -4

ــتوى  -5 ــى المسـ ــة علـ ــل الجماعةـ ــا  العمـ ــا  منازعـ ــبة التقـ ــول المنا ـ ــرام الحلـ اقتـ
زمــا  االقتصــادية التــى تـؤدى الــى توقــف بعــض القـومى، وعلــى ااخــص فـى اا

 المشروعا  عن العمل ئلةاي أو جزجةاي.

ثنــا  وتعز ــز الثقــة ثــين شــرئا  العملةــة اإلنتاجةــة، وتبنــى اجــرا ا  لمســاعد  ودعــم   -6
 منا بة. مشروعا  اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل 

أو ئلمــا و جــب عقــد اجتماعــا  المجلــس مــر  ئــل احاــة أشــهر علــى ااقــل   
دعــت الحاجــة الــى ذلــك، و كــون االجتمــال صــحةحاي بحهــوك الثــى أعهــاجه علــى أن 
يكون من ثينهم ممثلـين عـن اتحـادا  العمـال واتحـادا  أصـحاأل ااعمـال المعنيـين، 
وتصــــدك القـــــراكا  ب  لبةـــــة أصــــوا  ااعهـــــا  الحا ـــــر ن، وتعتمــــد مـــــن كجـــــةس 

 .(1)المجلس

مجلـس ااعلـى للحـواك المجتمعـى و نش  ثنااق ئل محافدة مجلس فرعـى لل  
 ، و دتص المجلس الةرعى با تى:(2)فى مجال العمل

 
 .2018لسنة  799من القراك كقم  3(   1)
الةرعــى، و كــون  ، و ــرأس المحــافظ المدــتص المجلــس2018لســنة  799مــن القــراك كقــم  4(   2)

 بعهو ة ئل من:
       مدتر مدتر ة القوى العاملة بالمحافدة. 

 مدتر مدتر ة التهامن االجتماعى بالمحافدة. 
 مدتر مدتر ة الزكاعة وا تصحم ااكا ى بالمحافدة.

 ممثل عن جهاز تنمةة المشروعا  الصغير  والمتو اة بالمحافدة.
 كجةس جمةةة المستثمر ن بالمحافدة.

و مجلس نواأل أو أعثر عن الداجر  الجاجن ثها المجلس الةرعى تتم اختةـاكهم بالتنسـي  مـب عه
 مجلس النواأل.

 " أعها  من كة ا  وأعها  مجالس اداك  مندما  أصحاأل ااعمال المعنةة.6عدد "
 " أعها  من كة ا  وأعها  مجالس اداك  اتحادا  العمال المعنةة.6عدد "



 نحو مجلس اقتصادى واجتماعى وبيئى مصرى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تنةيــو السةا ــا  والداــط التــى يهــعها المجلــس ااعلــى للحــواك المجتمعــى فــى  -1
مجال العمل على مستوى المحافدة لـدعم  ـبل الحـواك المجتمعـى بشـ ن اامـوك 

 للتشاوك ثين أنرافها.ذا  الصلة بعحقا  العمل وتهيئة المناخ المنا ب 
 بحث السبل الجةيلة التقا  المنازعا  واالقتجاجا  العمالةة. -2
دعـــم ومســـاند  المشـــروعا  االقتصـــادية التـــى تعمـــل علـــى تـــوفير فـــرص عمـــل  -3

 منا بة داخل المحافدة.

اقتــرام مشــروعا  ا ــتثماك ة واقتصــادية محلةــة تعمــل علــى تــوفير فــرص عمــل  -4
 الجقة داخل المحافدة.

دكا ة وبحث ما يحيله الةه المجلس ااعلى للحـواك المجتمعـى فـى مجـال العمـل  -5
 .(1)من مو وعا 

و عقد المجلس الةرعـى اجتماعـا  بصـةة دوك ـة مـر  ئـل شـهر علـى ااقـل،   
أو ئلمــا دعــت الحاجــة الــى ذلــك، و كــون االجتمــال صــحةحاي بحهــوك الثــى أعهــا  

اتحادا  العمال أو اتحـادا  أصـحاأل المجلس، على أن يكون من ثينهم ممثلين عن 
ااعمال المعنيين، وتصدك القراكا  ب  لبةة أصوا  ااعها  الحا ر ن، وتعتمـد مـن 

 .(2)كجةس المجلس

وُتعر  قـراكا  المجـالس الةرعةـة علـى المجلـس ااعلـى لمراجعتهـا وو ـب 
تقر ـر التوصةا  المنا بة لها ومتابعة تنةيوها و تولى كجةس المجلس الةرعـى اعـداد 

دوكى ئـــل احاـــة أشـــهر ثنتـــاجا أعمالـــه واإلجـــرا ا  التـــى اتدـــوها فـــى  ـــبيل تنةيـــو 
 .(3)اختصاصاته وعر ه على المجلس ااعلى للحواك المجتمعى فى مجال العمل

 
كـون لهـم   مـن تـرام مـن ذوى الدبـر  لحهـوك جلسـاته دون أن يولرجةس المجلس الةرعى دعـو 
 صو  معدود فى المداوال .

 .2018لسنة  799من القراك كقم  5(   1)
 .2018لسنة  799من القراك كقم  6(   2)
 .2018لسنة  799من القراك كقم  7(   3)



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و تــولى وز ــر القــوى العاملــة عــر  نتــاجا أعمــال وقــراكا  المجلــس ااعلــى 
ة ئل احاة أشـهر أو ئلمـا والمجالس الةرعةة على كجةس مجلس الوزكا  بصةة دوك 

 (1)دعت الهروك  لولك

ــى للحــواك االجتمــاعى ومــا   تبعــه مــن تشــكيل وكذا ئــان تشــكيل مجلــس ونن
ُيعـد خاـو  جـاد  ونيبـة علـى نر ـ   مجلس أعلى للحواك المجتمعى فى مجال العمل

، لةســت ئا ةــة –ثــح شــك  –الحــواك االجتمــاعى فــى مصــر، اال أنهــا خاــو   ةم  ســ 
ز الحواك الثحاـى وتجر ـه، اال أننـا نـرى أن الحـواك الثحاـى ال تنا ـب فهى خاو  ُتعز 

 روا مصر الحالةة، ثل اننا فى قاجة ما ة الى قواك مو ب تتعدى ناـاق أنـراا 
معدــم  –بــااقرى  –اإلنتــاح الثحاــة، لةشــمل فئــا  أخــرى فــى المجتمــب، ثــل يشــمل 
ر بصــوك  مباشــر  علــى فئــا  المجتمــب، فالصــعوبا  التــى تواجههــا مصــر، والتــى تــؤا

عحقا  العمل، وقةا  العمال، ال ترتبط بعحقا  العمـل فحسـب، ولةسـت نتـاح قـوانين 
العمــل وقــدها، ثــل تــرتبط اكتبانــاي واةقــاي باالقتصــاد والسةا ــة والدــروا االجتماعةــة، 
فهوم العحقا  ت ار  ثح شك بالتحول االقتصادى، وكمـح ا  صـندوق النقـد الـدولى، 

االقتصـــاد المـــوازى المتنـــامى باقتـــداك وابـــا ، والباالـــة، والعمـــل  يـــر  وتعــا م شـــ ن
المندم، و ير ذلك من المشكح  الساجد  فـى الواقـب المصـرى، والتـى ال يمكـن قلهـا 
بالتشاوك ثين ممثلى ئل من الحكومة والعمـال وأصـحاأل ااعمـال، فالعمـال وأصـحاأل 

لدـواهر، وأعثـر مـن تتحمـل  ااكهـا ااعمال وكن ئانوا معنيين فـى المقـا  ااول ثهـوم ا
الســلبةة، اال أنهــم لةســوا الوقيــدتن فــى هــوم المعانــا ، ولةســوا المتحكمــين فــى هــوم 
المشــكح  أو مصــدك وجودهــا أو تةاقمهــا، لــوا تتعــين للوصــول الــى قلــول ناجعــة 
واقةةة مر ةة لهـوم المشـكح  الوقـوا علـى  كا  جمةـب المعنيـين، أى جمةـب فئـا  

ل  كاجهم والنقات معهم، فهحي عن  كا  المتدصصـين فـى المجـاال  المجتمب، و ما
 المدتلةة.

ــة، فهــحي عــن   ــا  المجتمــب المدتلة ــين عــن فئ ــان يهــم ممثل ان تشــكيل ئة
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خبرا  ومتدصصين، يمنحه مصداقةة لـدى مدتلـع اانـراا، و هـمن التوافـ  قـول 
مان الوصــول المو ــوعا  اا ا ــةة المرتباــة بــالنمو االقتصــادى واالجتمــاعى، لهــ 

الى أفهل القراكا  للمصـلحة العامـة للمجتمـب، دون الندـر الـى المصـالح الشدصـةة 
ــع المشــاعل، والوصــول الــى أفهــل  ــة، ممــا يســمح ثرة ــة أفهــل لمدتل أو القااعة
الحلول الممكنة لها، ومـن اـم تةـادى التـداعةا  السـلبةة التـى يمكـن أن تترتـب علـى 

 االختحفا .

اختصاصا  أو ـب، وتشـكيل  ىة الى ئةان أعبر، ذبحاجة ما  وبولك فنحن 
مدتلـــع، ونـــرى أن أنســـب صـــةغة لـــولك هـــو تشـــكيل مجلـــس اقتصـــادى واجتمـــاعى 

 مصرى.  

بلثـــدا  الـــرأى فـــى المو ـــوعا  المتعلقـــة    –فحســـب    –هــوا المجلـــس ال يدـــتص   
ون العمل والعمال، ومشروعا  القوانين المتعلقـة ثهـم قبـل اصـداكها أو تعـدتلها، ثـل ان  ؤ بش 

ــى  ــرا  فـ ــة التغيـ ــى مناقشـ ــك الـ ــدى ذلـ ــه تتعـ ــاد اختصاصـ ــاكا  ياالقتصـ ــة، والدةـ ا  الجلةـ
 (.1الرجةسةة للسةا ة االقتصادية واالجتماعةة للدولة)

اجتمـاعى مصـرى  ـروك  ال  نـى عنهـا يةر ـها  و اقتصـادى    وُ عد تشكيل مجلـس  
فـى أوقـا   و   ، الواقب، وهو  روك  فى جمةب ااقوال، فى مرقلـة التحـول التـى نةةشـها ا ن 

القــراك ثـرأى نـاتا عـن دكا ـة وا ةــة  اال ـتقراك االقتصـادى واالجتمـاعى، اذ تـزود صـانعى 
 وقواك ونقات ثين اانراا المعنةة وذوى الدبر .

و تجلى دوك المجلس االقتصادى واالجتماعى ثو وم فى المرقلـة الحالةـة،  
لة التحول توز عـاي عـادالي اذ تلعب دوكاي كجةسةاي ومحوك اي فى توز ب تجالةف وأعبا  مرق

 (.2على الشرئا  االجتماعيين و همن انجاز متالباتها ب قل تجلةة اجتماعةة)

ان الواقب العملى يشهد ب ن التغيرا  فى عالم العمل  ر عة ومتحققـة قتـى  
 

 .16ص –مرجب  اث   -االجتماعى من أجل تنمةة مستدامة   »الحواك( مندمة العمل العربةة 1)
 –مرجـــب  ـــاث   -»الحـــواك االجتمـــاعى مـــن أجـــل تنمةـــة مســـتدامة  ( مندمـــة العمـــل العربةـــة 2)
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أنها تتجاوز بمراقل قـدك  متدـوى القـراكا  ووا ـعى السةا ـا  علـى التنبـؤ ثهـا قبـل 
 (.1يها بصوك   لةمة بعد وقوعها)قدواها أو التحكم ف

ةكون منبـــــراي للحـــــواك ـ ـــ مصـــــرى الجتمــــاعى القتصـــــادى واالمجلــــس اان ال 
االجتماعى على المستوى الـوننى، فيتجـه بـه نحـو المرئز ـة فـى مناقشـة السةا ـا  
ــديا   ــوكا  والتحـ ــدى للتاـ ــاعى، و تصـ ــادى واالجتمـ ــالين االقتصـ ــى المجـ ــةة فـ الرجةسـ

العمـل، و عمـل علـى ك ـم السةا ـا  الهادفـة الـى تجـر س الجبرى والمتزاتد  فى عـالم 
قــد أدنــى محجــم منهــا، وكفــب مســتو ا   –علــى ااقــل  –العدالــة االجتماعةــة لتــوفير 

مةةشة العمال، وتوفير  روا عمل  منة وصحةة، وو ب  ةا ـا  أجـوك و ـروا 
عمل تسمح ثتحقي  تنمةة مستدامة من جهة، وبحصول الجمةب على قـدك محجـم أو 

ومـن اـم تعمـل هـوم السةا ـا  الـى  من جهة أخرى  د أدنى محجم من نتاجا التنمةةق
ــلبةة للعولمـــة، لنصـــل الـــى عولمـــة أعثـــر عدالـــة مـــن الناقةـــة  ــ ايرا  السـ تحجـــةم التـ
االجتماعةــة، وكلــى تنمةــة مســتدامة ومتوازنــة، فيتحقــ  ثــولك تقــد  اجتمــاعى مــدفوعاي 

 ثنمو اقتصادى داجم.

ــى  ــ تى تشــكيل المجلــس ف ــة  و  ــوك  مشــرول مجتمعــى قوامــه العدال  ــةاق ثل
االجتماعةــة وتعز ــز البنــا  الــديمقرانى ودعــم الديمقرانةــة التشــاوك ة، فــالمجلس ُيعــد 
مقومــاي أ ا ــةاي فــى ثنــا  الدولــة الديمقرانةــة، وتاــو ر مةهــو  المواننــة، و ؤ ـــس 

 .(2)لثقافة جدتد  تقو  على مةالةم جدتد  وخااأل جدتد

ــد  المجلــس صــوك  ــة وأفــراد المجتمــب، اذ  وُ ق ــة للتعــاون ثــين الدول نموذجة
يهــمن مشــاكئة قااعــا  المجتمــب المدتلةــة االقتصــادية واالجتماعةــة والمهنةــة فــى 

 
والتجـدد وااللتـزا  الثحاـى  الحقـاج   –»نحو مئو ة مندمة العمل الدولةة ( مندمة العمل الدولةة 1)

 .6ص –  مرقب  اث  -
المتعـل  بـالمجلس االقتصـادى واالجتمـاعى     60- 09بدصوص مشرول القـانون التندةمـى كقـم    »موئر  ( 2)

  ة تمثيلةة مستقلة وفعالة . المغربى من أجل مؤ سة ا تشاك 
www.mediateurddh.org.ma/index.php/ar/evaluation/evaluation-des-

politiques 
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 اعداد السةا ا  االقتصادية واالجتماعةة.

وُ حقظ أن التداةط السلةم ال يعتمد علـى كة ـة واقـد ، خاصـة وأن منـاقى 
، ممــا تتالــب المراجعــة الدوك ــة للتشــر عا  الحةــا  المدتلةــة تتاــوك بســرعة وبعمــ 

والقــراكا  والداــط، ومــن اــم يســاهم المجلــس بةعالةــة فــى تقــدتر  اــاك وانعكا ــا  
، اذ (1)القــراكا  المتدــو ، والعمــل علــى ااراجهــا مــن خــحل دكا ــا  واقتراقــا  ا ــا ةة

مح يقــد  كةى تجاملةــة جدتــد ، فهــو وكن ئــان ال تــؤدى الــى اجمــال ا كا  اال أنــه يســ 
لجمةب اانراا المعنةة ثتبادل وا تعرا  وجها  ندرها، مما ُيسةر عن فهـم أفهـل 

 .(2)لآلكا  المدتلةة التى ُيعبر عنها المشاكئون 

وُ عد المجلـس انـاكاي مؤ سـةاي لصـةا ة السةا ـا  بمشـاكئة متجافئـة وفعالـة 
ين، من نواجع المجتمب المدتلةة، اذ تعكس  كاةم وجهـة ندـر المهنيـين والمتدصصـ 

ومــن اــم يعتبــر مقةا ــاي تســتاةب الســلاا  مــن خحلــه الوقــوا علــى مواقــف ممثلــى 
قوى المجتمب مـن المسـاجل المعرو ـة والحلـول المقترقـة، فـلذا ئـان المجلـس بعيـداي 
عـن عملةــة اتدــاذ القــراك بمعناهــا الةنـى، اال أنــه يشــاك  فــى صــةا ته، اذ تمثــل  كاةم 

ــا الســـلاة  ــا ومقترقاتـــه مرجةةـــة تسترشـــد ثهـ ــا القـــراكا ، ئمـ التنةيويـــة قـــال اتداذهـ
يسترشد ثها البرلمان إلقراك التشر عا  أو تعدتلها، فآكاجه وكن ئانـت  يـر ملزمـة، اال 
أنها ُتعد مصدك معلوما  ومعاةا  مهمة تسترشد ثها السـلاا  فـى مدتلـع مراقـل 

 .(3)اتداذ القراكا  وتنةيوها

ــا  واال  ــةا ة السةا ـ ــى صـ ــاكئة فـ ــظ أن المشـ ــة  وُ حقـ ــتجون ئةيلـ ــتراتةجةا   ـ  ـ

 
(1 )caisse de resonance  NASNAS (R.) «Le conseil économique et social:

de la société civile» www.Karimbitar.org/nasnas                                     

، 6ص –مرجـب  ـاث   -( منامة العمل العربةة »الحواك االجتماعى مـن أجـل تنمةـة مسـتدامة  2)
 .15ص

صــادى واالجتمــاعى ( عمــرو تةشــو  »أهمةــة الــدوك اال تشــاكى الــوى يهــالب بــه المجلــس االقت3)
                            والبيئى .

www.marocdroit.com%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8

%A9%D8%A79 
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 . ( 1) بليجاد ناقة دفب ذاتةة لدى فئا  المجتمب المدتلةة لتنةيو ما جا  ثها 

 املطلأل الثانى 
 النظام القانونى للمجلس املقرتح 

 نتناول فى هوا الةرل على التوالى اا ـاس القـانونى الـوى يمكـن اال ـتناذ 
، )الفــر  الثــانى ته ، واختصاصــا)الفــر  األول الةــه لتشــكيل المجلــس المقتــرم 

 .)الفر  الثالث وأعها م 

 الفر  األول  
 األساس القانونى لت كيل االس 

اهمةـة وجـود مجلـس  2012الصادك  ـنة  –الملغى  –د توك مصر  تنبه 
ــب  ــاأل الراب ــه فصــحي مســتقحي  ــمن فصــول الب ــ فرد ل اقتصــادى واجتمــاعى مصــرى، ف

ة ، وهـــو الةصـــل الثالـــث والمعنـــون المعنـــون »الهيئـــا  المســـتقلة وااجهـــز  الرقاثةـــ 
 »المجلس االقتصادى واالجتماعى ، وقد تناوله الد توك على النحو التالى:

: يقــو  المجلــس االقتصــادى واالجتمــاعى علــى دعــم مشــاكئة "207"المــاد   
فئا  المجتمب فى اعداد السةا ا  االقتصادية واالجتماعةة والبيئةة، وتعز ـز الحـواك 

 المجتمعى.

لــى ئــل مــن الحكومــة ومجلــس النــواأل ومجلــس الشــوكى أخــو كأى و جــب ع 
المجلس االقتصـادى واالجتمـاعى فـى هـوم السةا ـا  ومشـروعا  القـوانين المتعلقـة 

 ثها.

ــاكهم   ــى، تدتـ ــد أدنـ ــواي ئحـ ــين عهـ ــة وخمسـ ــن ماجـ ــس مـ ــوا المجلـ ــكل هـ وُ شـ
ــي ــا  الةحقــين والعمــال والمهني ــة مــن نقابــا  واتحــادا  وجمةة ن تندةمــاتهم المنتدب

 
( خليـــل ثـــوهزال »متالبـــا  الحـــواك االجتمـــاعى فـــى دول مجلـــس التعـــاون  وكقـــة عمـــل مقدمـــة 1)

 –عمــل  مســقط للمــؤتمر الســابب للجمةةــة االقتصــادية العمانةــة »التنمةــة المســتدامة و ــوق ال
 www.oea-oman.org/11-oea-14.pdf             .        22ص – 2014ماكس 



 نحو مجلس اقتصادى واجتماعى وبيئى مصرى 
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ــل تمثيــل العمــال والةحقــين عــن خمســين  ــرهم مــن فئــا  المجتمــب، علــى أال يق و ي
بالماجة من أعها  المجلس. وال يجـوز الجمـب ثـين عهـو ة هـوا المجلـس وعهـو ة 

 الحكومة أو أى من المجالس النةاثةة.

و بــين القــانون نر قــة تشــكيل المجلــس، وانتدــاأل كجةســه، وندــا  عملـــه،  
 الى  لاا  الدولة.  وو اجل تقديم توصةاته 

لـم  – 2014الد ـتوك المعـدل لسـنة  –وكذا ئان الد ـتوك المصـرى الحـالى  
يةرد تندةماي مستقحي للمجلـس االقتصـادى واالجتمـاعى، اال أن نصوصـه تهـمنت مـن 
ااقكــا  العامــة مــا يســمح بلنشــا  مجلــس اقتصــادى واجتمــاعى ا ــتناداي اليهــا، فقــد 

ــة/ ــاد  الثامنـ ــت المـ ــت 2نصـ ــن الد ـ ــة مـ ــ  العدالـ ــة ثتحقيـ ــز  الدولـ ــى أن »تلتـ وك علـ
أن »تلتــز  الدولــة بالحةــات علــى  هالمــاد  الثالثــة عشــر  منــ  االجتماعةــة... ، وقــرك 

ققوق العمال، وتعمل على ثنا  عحقا  عمل متوازنة ثين نرفـى العملةـة االنتاجةـة، 
 ون .وذلك ئله على النحو الوى تندمه القان ...، وتجةل  بل التةاو  الجماعى،

وجا  فى الةصل الحادى عشر من الباأل الدـامس )ندـا  الحكـم( والمعنـون  
المجـــالس القومةـــة والهيئـــا  المســـتقلة وااجهـــز  الرقاثةـــة، الةـــرل ااول »المجـــالس 

: »يحدد القـانون المجـالس القومةـة المسـتقلة " ئما تلى214"الماد  ، نص القومةة 
 ، والمجلـس القـومى أجلس القومى للمـر المجلس القومى لحقوق اإلنسان، والم منها و

للاةولة واامومة، والمجلس القومى لألشداص ذوى اإلعاقـة، و بـين القـانون ئة ةـة 
تشكيل ئل منها واختصاصاتها، و مانا  ا تقحل وقةاد أعهـاجها، ولهـا الحـ  فـى 

 اثحد السلاا  العامة عن أى انتها  تتعل  بمجال عملها.

جــالس بالشدصــةة االعتباك ــة واال ــتقحل اإلداكى وتتمتــب تلــك الهيئــا  والم 
ــال  ــروعا  القـــوانين، واللـــواجح المتعلقـــة ثهـــا، وبمجـ ــا فـــى مشـ ــالى، و ؤخـــو كأتهـ والمـ

 أعمالها .

و مكن اال تناد الـى النصـوص السـابقة لتشـكيل المجلـس اذ ُيعـد أدا  فعالـة  
 لةة هامـة يمكـن أن لتحقي  العدالة االجتماعةة التى تلتز  الدولة ثتحقةقها، ئما أنه 
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تســتددمها الدولـــة لبنـــا  عحقـــا  عمـــل متوازنــة، فهـــحي عـــن أن الد ـــتوك قـــد أوكد 
ــد هــوم  ــانون ثتحدت ــى الق ــال، وعهــد ال ــى  ــبيل المث ــة المســتقلة عل المجــالس القومة
المجالس، ومـن اـم يجـوز للمشـرل الـنص علـى تشـكيل مجلـس اقتصـادى واجتمـاعى 

 وبيئى ا تناداي الى هوا الحكم.

 ر  الثانى الف 
 اختصاصات االس املقرتح 

 نرى أن يكون المجلس المقترم مجلساي اقتصادياي واجتماعةاي وبيئةاي. 

 :وتتمثل أهدافه فيما يلى

مشاكئة مدتلع القااعا  االقتصادية واالجتماعةة والمهنةة بالرأى والمشـوك  فـى  -
 للدولة. والبيئةة االقتصادية واالجتماعةة ا صةا ة السةا 

ــع القااعــا  االقتصــادية ت - ــين مدتل ــاون والتنســي  ث ــة الحــواك والتع شــجةب وتنمة
 واالجتماعةة.

 ه.مهاماعداد دكا ا  وأبحاث فى المجاال  والمةادتن المرتباة بمماك ة  -
دكا ــة التاــوكا  الواقعــة فــى المجــال االقتصــادى واالجتمــاعى والبيئــى، واقتـــرام  -

 .  ا لةا  الهروك ة للتواف  معها

 :كن إمجال مهام االس القتصادى والجتماعى والبيئى واختصاصاته فيما يلى وي 

تدكس المجلس التاـوكا  الواقعـة فـى المجـاال  االقتصـادية واالجتماعةـة والبيئةـة  -
 و قترم ا لةا  التى تراها  روك ة للتواف  معها.

أن  – قســب ااقــوال   –علــى كجــةس مجلــس الــوزكا  أو كجــةس مجلــس النــواأل    جيــأل   -
ــابب  يالـــب كأى المجلـــس فـــى مشـــروعا  القـــوانين واالقتراقـــا  بقـــوانين ذا  الاـ

 االقتصادى أو االجتماعى أو البيئى.

ــة  - ــاكا  الجبـــرى للتنمةـ ــة باالختبـ ــاك ب المرتباـ يجـــب نلـــب كأى المجلـــس فـــى المشـ



 نحو مجلس اقتصادى واجتماعى وبيئى مصرى 
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ومشاك ب اإل تراتةجةا  المتعلقة بالسةا ة العامة للدولة فى المةادتن االقتصـادية 
 تماعةة والبيئةة.واالج

 يجب نلب كأى المجلس فى اتةاقةا  العمل الدولةة والعربةة قبل التوقةب عليها. -

يجوز لجـل مـن كجـةس مجلـس الـوزكا  وكجـةس مجلـس النـواأل نلـب كأى المجلـس  -
 فى أى مشكلة ذا  نابب اقتصادى أو اجتماعى أو ثيئى.

أى المجلـس فـى أى يجوز لـرجةس مجلـس الـوزكا  ولـرجةس مجلـس النـواأل نلـب ك  -
 مو ول تدخل فى مجال اختصاصه أو تجلةةه بعمل دكا ا  قوله.

لةـت انتبـام الحكومـة ومجلـس النـواأل للتعـدتح   –بمبـادك  منـه  –يجوز للمجلس  -
 التى تراها  روك ة

بـاإلدال  بـآكا  وتقـديم اقتراقـا  أو انجـاز  –مـن تلقـا  نةسـه  –للمجلس أن يقو   -
وعلـى ااخـص فـى التوجهـا  العامـة  جـاال  اختصاصـهبحـاث فـى مأدكا ا  أو 

لحقتصــاد الــوننى والتنمةــة المســتدامة وفــى جمةــب القهــايا ااخــرى ذا  الاــابب 
و قـــدمها للحكومـــة أو لمجلـــس النـــواأل قســـب  االقتصـــادى واالجتمـــاعى والبيئـــى

 .ااقوال

اعى يساهم المجلس فى تاو ر السةا ا  العامـة ذا  الاـابب االقتصـادى واالجتمـ  -
 والبيئى.

ترفــب المجلــس الــى ئــل مــن كجــةس مجلــس الــوزكا  وكجــةس مجلــس النــواأل تقر ــراي  -
 ـنو اي قــول الحالـة االقتصــادية واالجتماعةـة والبيئةــة للـبحد، وئــوا قـول أنشــاة 

 المجلس، و نشر هوا التقر ر فى الجر د  الر مةة.

المجلــس  ــوا  ثنــا  تنشــر بالجر ــد  الر ــمةة ا كا  والمقترقــا  التــى تــدلى ثهــا  -
على نلب الحكومة أو مجلـس النـواأل أو مـن تلقـا  نةسـه، ونشـر  كا  المجلـس 
وتقاك رم فى الجر د  الر مةة يجعلها  من المحةو ا  الوننةة، و عايهـا نابعـاي 
ك ــمةاي ُيمنجــن مــن الرجــول اليهــا فــى ئــل وقــت للوقــوا علــى التوجهــا  الوننةــة 
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 .(1)جتماعةة والبيئةةالعامة فى القهايا االقتصادية واال

تتعــين علــى المجلــس أن تــدلى ثرأيــه بشــ ن المشــاك ب والمقترقــا  والقهــايا   
خــحل مــد  ال  –ئـل  ةمــا يدصـه  –مـن الحكومــة أو مجلـس النــواأل  –المحالـة الةــه 

تتجاوز شهراي، اعتباكاي من تاك ا وصولها الةه، وتقلص هوم المـد  الـى عشـر ن تومـاي 
 عجال ودواعيها فى خااأل اإلقالة.  اذا أاير  قالة اال ت

و مكــن للمجلــس، بصــةة ا ــتثناجةة، أن يالــب تمدتــد ااجلــين المـــوئوك ن  
المالوبــة  باال تشــاك أعـحم مــب ثةـان اا ــباأل الموجبــة لـولك اذا تعــوك علةـه اإلدال  

ــد نصــع المــد  ااصــلةةمخحلهمــا، علــى أال تتجــاوز الت ، وفــى قالــة عــد  اإلدال  دت
جـال المشــاك اليهـا، تعتبـر المشـاك ب والمقترقــا  والقهـايا المحالـة الةــه ثرأيـه فـى ا 

  ير مثير  اية محقدا  لديه.  

قـال عـد  ااخـو  –قسب ااقوال  – مجلس النواألالحكومة أو  و جب على
ثــرأى المجلــس االقتصــادى واالجتمــاعى والبيئــى فــى مو ــول معــين أن يعلــن أ ــباأل 

ثدكا ـة وا ةـة ومعمقـة مـن قبـل السـلاة التنةيويـة  عد  أخوم ثهوا الرأى، ممـا يسـمح
لرأى المجلس و عاى قةمة ققةقةة وفاعلةة واقةةـة  كا  المجلـس  مجلس النواألأو 

 سبــلعح  المجلــ  مجلــس النــواألالــوزكا  أو كجــةس  مجلــس ومقترقاتـه، و قــو  كجــةس
 ثها وأ باأل عد  ااخو ثها ئلةاي أو جزجةاي. ىبمآل ا كا  التى أدل

ــس النــواألعلــى الحكومــة  و جــب  ــس،  ــوا  تلقاجةــاي أو  ومجل موافــا  المجل
بالب منه، بالمعلوما  والمعاةا  والوااج  التى من ش نها مساعدته علـى مماك ـة 
صــحقةاته وأدا  مهامــه، ئمــا يجــب علــى مدتلــع المؤ ســا  والهيئــا  والمجــالس 

تصاصــاته واللجــان و يرهــا ممــن يمــاكس أنشــاة ذا  صــلة بصــحقةا  المجلــس واخ
 (.2أن توا ةه بالمعلوما  والمعاةا  والوااج  التى يالبها)

 
 مرجب  اث . –( عمرو تةشو  1)
( كاجب فى ذلك د. أقمد البرعى »التندةم القـانونى للمجلـس االقتصـادى واالجتمـاعى فـى مصـر  2)

 . 4ص – 2012القاهر   –وكقة عمل مقدمة الى مرئز العقد االجتماعى  -
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 الفر  الثالث  
 أعضاف االس املقرتح 

 نرى أن يهم المجلس المقترم ممثلين عن: 
 العمال )تدتاكهم المندما  النقاثةة العمالةة(. -
 أصحاأل ااعمال )تدتاكهم مندما  أصحاأل ااعمال(. -
 النقابا  المهنةة.   -
 لمشروعا  المتو اة والصغير  والمتنالةة الصغر.ا -
 العاملين بالزكاعة. -
 الحرفيين. -
 االتحادا  التعاونةة. -
 الجامعا  ومراعز البحوث. -
 اازهر الشر ف. -
 البار كةة ااكاوذئسةة. -
 البنو .   -
 أصحاأل المعاشا .   -
 المعاقين.   -
 المصر ين فى الداكح. -
 ى.  مندما  المجتمب المدن -
 مالجى العقاكا .   -
 المست جر ن. -
 الالبة. -
 الشباأل   -
 أصحاأل المهن الحر .   -

ــدد مـــن   ــوزكا  عـ ــين كجـــةس مجلـــس الـ ــابقة يعـ ــا  السـ ــى الةئـ ــافة الـ وباإل ـ



 (الثالث والتسعون العدد ) –مجلة القانون واالقتصاد  
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العلمةة والعملةة فـى مجـاال   موئةا ته مبالندر الى خبراته مالشدصةا  تتم اختةاكه
 اختصاص المجلس.

ــين أن ُتراعــى فــى اختةــ   ــى و تع ــس التمثيــل الجغراف قــدك  –اك أعهــا  المجل
تمثيلةــة مــن ال قــد أدنــى تواجــدتلمحافدــا  الجمهوك ــة، ئمــا تتعــين أن  –اإلمكــان 

 نساجةة فى قااعا  المجلس المدتلةة وأجهزته وهيئاته التنةيوية.ال

ــالمجلس خمــس  ــنوا ، وال يجــوز أن ُيعــين العهــو فــى    ومــد  العهــو ة ب
 –ا  متتــاليين أو منةصــلتين، وكذا فقــد أقــد ااعهــا  المجلــس أعثــر مــن مــرتين  ــو 
صـةته التـى اختيـر علـى أ ا ـها عهـواي بـالمجلس،  –خحل فتر  عهو ته بالمجلس 

 ُعد مستقيحي و حل محله عهو جدتد.

وكذا تغيــــب العهــــو عــــن قهــــوك جلســــا  الجمةةــــة العامــــة للمجلــــس أو  
د مسـتقيحي قكمـاي اجتماعا  لجانه أعثر من احث مرا  متتالةـة دون عـوك م قبـول، عـُ

 وُ عين عهو جدتد ثدتل له.

ولهمان ا تقحلةة المجلس وقةادم تحدر عهـو ته علـى الـوزكا  وأعهـا  
 البرلمان والقها  وأعها  المجالس المحلةة.

 (:1و تجون المجلس من عدد من اللجان الةنةة المتدصصة) 

 والمالةة(.السةا ا  االقتصادية  –اللجنة االقتصادية )التداةط  -
 التعاونةا (.   –السكان  –اللجنة االجتماعةة العامة )الصحة  -
 لجنة  وق العمل والعمال.   -
 المعاقين(. –المرأ   –الثقافة  –لجنة التنمةة البشر ة وققوق اإلنسان )التعلةم  -
 التنمةة الر  ةة(. –لجنة الزكاعة )الزكاعة  -
 والتجنولوجةا(. –لمى لجنة العلو  والتجنولوجةا )البحث الع -
 ون البيئة.ؤ لجنة ش -

 
 .5ص –مرجب  اث   –( كاجب د. أقمد البرعى 1)
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 لجنة االقتصاديا  المحلةة. -

ــا    ــداد الدكا ـ ــها، اعـ ــدود اختصاصـ ــى قـ ــل فـ ــة، ئـ ــان المدتلةـ ــولى اللجـ وتتـ
ومشروعا  الـرأى، وتجتمـب الجمةةـة العامـة للمجلـس مـرتين شـهر اي للتصـو ت علـى 

 القراكا  وا كا  التى تعدها وتقدمها اللجان.

كد المالةة للمجلس من ااموال التـى تدصـص لـه فـى الموازنـة وتتجون الموا
العامة، وما ترد الةه من أمـوال مـن جهـا  مصـر ة أو أجنبةـة بشـر  موافقـة مجلـس 

 الوزكا  على قبول المجلس لهوم ااموال.  

و جــب أن تتمتــب المجلــس با ــتقحل تــا  فــى مماك ــة نشــانه، والحــ  فــى  
 ا ا  والوااج  المتعلقة بمهامه وأعماله.الوصول الى جمةب المعلوما  والدك 

وفــى النهايــة ال نر ــد المبالغــة فــى التةــاةل وال تهــدةم دوك المجلــس، لجننــا  
ُنعــول علــى نجــام تجربــة المجلــس االقتصــادى واالجتمــاعى والبيئــى فــى مصــر قتــى 
يكــون لــدتنا انــاك مؤ ســى لصــةا ة السةا ــا  االقتصــادية واالجتماعةــة والبيئةــة 

 وازنة من مدتلع فئا  المجتمب.بمشاكئة مت
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 اخلامتــة 
ــى المجتمعــا  المعاصــر ،  ــى عنــه ف أصــبح الحــواك االجتمــاعى خةــاكاي ال  ن
و روك  ُملحة بالنسبة لمصر، ومـا االقتجاجـا  واإل ـرابا  الجثيـر  والمتوالةـة التـى 
شهدتها مصر اعتباكاي من مالب هـوا القـرن اال نتةجـة مباشـر  وقتمةـة لةةـاأل قنـوا  

 الة للحواك االجتماعى.فع

وتعانى مصر من العدتد من المشكح  فـى مجـال العمـل، مشـكح  متراعمـة 
منو عقود، اذ فشلت اقتصاديا  السوق المعتمد  منو تسـعينةا  القـرن الما ـى فـى 
ــة، فهــحي عــن فشــلها فــى  ــافى فانتشــر  الباال ــدك الج ــد  بالق ا ــتحداث و ــاجع جدت

جمــة للعمــال، ونمــو االقتصــاد المــوازى والعمــل  يــر تــ مين الدــدما  االجتماعةــة المح
المندم، وفشل الوصول الى تحدتد قد أدنى محجم لألجـر، و يـر ذلـك مـن المشـكح  
الجوهر ة، والواقـب أن التعـانى الر ـمى مـب هـوم المشـكح  والمرئز ـة فـى معالجتهـا 
 لــن يةهــى الــى قلهــا بصــوك  جوك ــة، ثــل ان قلهــا يــ تى مــن خــحل قــواك مجتمعــى
ــة وجهــة  ــل فئ ــين ئ ــا  المجتمــب المدتلةــة قولهــا، وتب ــه  كا  فئ مو ــب تســتالب  ة
ندرها، ام تتم الحواك والنقات قتى تتم الوصول الى الصةغة المثلى التـى توفـ  ثـين 

 مصالح أفراد المجتمب من جهة، والمصلحة العامة للدولة من جهة أخرى.

ة لمصـر، فقـد اعترفــت والحـواك االجتمـاعى لــةس جدتـداي أو مسـتحدااي بالنســب
بــه وئر ــته بموجــب عهــو تها فــى ئــل مــن مندمــة العمــل الدولةــة ومندمــة العمــل 
العربةة اللتين اعتمد لةكلهما احاةة التجو ن، فر م أن العهـو ة فيهمـا تقتصـر علـى 
الــدول، اال أن الوفــود المشــاكئة فيهمــا تهــم ممثلــين عــن العمــال وأصــحاأل ااعمــال 

ه ال يكاد يدلـو صـك مـن الصـكو  الصـادك  عنهمـا مـن ثنـد والحكوما ، فهحي عن أن
 أو أعثر تؤئد على أهمةة الحواك االجتماعى إلنةاذ المبادى  التى تحتو ها.

، (1)وقد اعتمد  مصر التعددية السةا ةة والحزبةة أ ا اي للندـا  السةا ـى
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ةـة الـى والواقب أن المجتمـب الـديمقرانى يحتـاح فهـحي عـن التعدديـة السةا ـةة والحزب
مؤ سا  مجتمب مدنى قو ة تساهم فى ااـرا  الحـواك االجتمـاعى الـديمقرانى، ودعـم 

 .(1)التنمةة االقتصادية واالجتماعةة

و تعين أال يكون الحواك االجتماعى فى مصر عر ةاي أو مو ـمةاي، ثـل يجـب 
أن يكون فى اناك مؤ سى داجم، وقـد كأتنـا أن الصـةغة اافهـل بالنسـبة لمصـر هـى 

 مجلس اقتصادى واجتماعى وبيئى. تجو ن

والمجلـــس ثترئيبتـــه المتنوعـــة والتـــى تهـــم ممثلـــين عـــن العمـــال وأصـــحاأل 
ااعمال و يرهم من فئا  المجتمب المدتلةة باإل افة الى متدصصين وخبـرا  تـوفر 
مناخــاي للحــواك والتــداول فــى قهــايا مةصــلةة و ســاهم فــى انهــاح القــراكا ، وهــو ُيعــد 

لعقحنـى المسـؤول بعيـداي عـن المزاتـدا  السةا ـةة أو تو ةةـه ثولك مؤ سة للحـواك ا
، فهـو (3)، وبةبـاك  أخـرى هـو ثيـت خبـر  وننـى مسـتقل ومحاتـد(2)ا را  انتداثةـة

عالم مصغر من المجتمـب الـوننى وُ شـكل انـاكاي لةـرز أفجـاك جدتـد  واختباكهـا وبلـوك  
مســتقل للدكا ــا  توجهاتهــا بمــا يســاعد الســلاا  المدتصــة فــى خةاكاتهــا، ومرئــز 

ــونن ــه (4)واابحــاث والمعلومــا  فــى خدمــة ال ــل أعمال وكشــة  –بحــ   –، ممــا يجع
لتداكس ااو ال التى تهم ئل فئة، والصـةد التوافقةـة التـى تعاـى قلـوالي تشـاكئةة ال 

 ُتهمل مصالح أى نرا لحساأل أنراا أخرى.

 ان مصـــر تجتـــاز مرقلـــة انتقالةـــة صـــةبة ومعقـــد ، تحتـــاح أن تتبنـــى فيهـــا
 

( جدتر بالوئر أن المشرل المصرى قد اعتمد التعددية النقاثةة بش ن النقابا  العامـة واالتحـادا  1)
بشــ ن المندمــا  النقاثةـــة  2017لســـنة  213النقاثةــة العمالةــة، وذلــك بموجـــب القــانون كقــم 

ديسـمبر 17مكرك )أل( الصادك فى  5العدد  –الجر د  الر مةة  –عمالةة وقماية ق  التندةم ال
2017. 

 منتديا   تاك تايمز  -( خالد شاعوك »المجلس االقتصادى واالجتماعى والبيئى  2)
www.startimes.com/f.aspx?t=30562136 

العـدد الصـادك  –دمشـ   –وك  جر ـد  الثـ  -( قا م البر دى »المجلس االقتصادى واالجتمـاعى  3)
                            ?www.thawra.sy/_kuttab_a.asp 2014أ ساس  31ثتاك ا 

    

 .5، ص4ص –مرجب  اث   –( د. لةكل الراعى 4)
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ــة  ــة، ومواجهـ ــا  التنمةـ ــتجابة لرهانـ ــحقا  واال ـ ــلة اإلصـ ــتباقةة لمواصـ ــة ا ـ  ةا ـ
تحــديا  العولمــة، ومــن اــم توز ــب أعبــا  مرقلــة التحــول توز عــاي عــادالي، و ةســاهم 

اإلصــحقا  التــى فــى التســر ب مــن وتيــر   –ال محالــة  –الــدوك اال تشــاكى للمجلــس 
د  ئــالتواف  واإلنصــا  والحــواك تشــهدها الــبحد، فهــحي عــن أنــه تؤ ــس اقافــا  جدتــ 

(، اذ ُيعــد 1واالعتــراا بــا خر وتقبــل الــرأى ا خــر، ممــا ُتر ــا مبــادى  الديمقرانةــة)
صــــوك  وا ــــحة للديمقرانةـــــة التشــــاوك ة، وكنــــاكاي مؤ ســـــةاي لصــــةا ة السةا ـــــا  
ــرئا   ــع الشـــ ــن مدتلـــ ــة مـــ ــاكئة متجافئـــ ــة بمشـــ ــة والبيئةـــ ــادية واالجتماعةـــ االقتصـــ

 االجتماعيين.

 كا  المجلس ومقترقاته مرجةةـة تسترشـد ثهـا السـلاة التنةيويـة قـال وُتعد 
اتداذها القراكا ، ئما يسترشـد ثهـا البرلمـان عنـد مناقشـة التشـر عا  أو تعـدتلها، اذ 

مصـدك معلومـا  ومعاةـا  مهمـة  –على الر م من نابعهـا اال تشـاكى  –ُتعد  كاةم 
ا  وتنةيـــوها، وبـــولك ُيعـــد تسترشـــد ثهـــا الســـلاا  فـــى مدتلـــع مراقـــل اتدـــاذ القـــراك 

المجلــس قــو  اقتراقةــة فعالــة فــى ئــل مــا يدــص التوجهــا  والسةا ــا  االقتصــادية 
 واالجتماعةة والبيئةة والمرتباة بالتنمةة.

وقتــى يكــون المجلـــس قاعــد  صـــلبة وفعالــة للحـــواك االجتمــاعى يجـــب أن 
ــة تتمتــب باال ــقتحل المــالى واإلداكى،  ةكــون مســتقحي تمامــاي عــن الســلا تين التنةيوي

والتشــر ةةة، وتجــون أ لــب التعيينــا  فــى المجلــس ثيــد الجماعــا  الممثلــة  ةــه، وال 
 تملك الحكومة  وى تعيين عدد محدود من أعهاجه.

ا  العمــال ومندمــا  أصــحاأل ااعمــال أن تتمتــب مندمــ  –ئــولك  –و تعــين 
 ـروا مـن  بحر ة التعبير واال تقحل، وتجون مندما  قو ة وديمقرانةة تتةاعـل فـى

 
 ( مجلة القانون وااعمال »المجلس االقتصادى واالجتماعى والبيئى .1)

www.droitetentreprise.org/web/?p=828 
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ــادلين ــرا  المتبــ ــة واالقتــ ــةا ة (1)الثقــ ــاو  وصــ ــى التةــ ــادك  علــ ــولك قــ ــون ثــ ، وتجــ
 المقترقا .

ــوا  –فهــحي عمــا  ــب   –و تعــين  ــاك ااعهــا  أن يكون ــى اختة أن تراعــى ف
ذوى خبــر ، وكصــيد معرفــى جيــد، وأن يكــون ااعهــا  الممثلــون للاواجــع المدتلةــة 

البهــا، والواقــب أن مصــر تزخــر بدبــرا  علــى دكايــة تامــة بمشــاعل هــوم الاواجــع وما
وننةة ئبيـر  لهـا تجـاكأل ار ـة مـن أعـاديميين وتنةيـوتين وممثلـين لمدتلـع المجـاال  

 االقتصادية واالجتماعةة.

أن تتوافر للمجلس جمةب اإلمكانةا  التى تسمح له بـ دا   –أخيراي  -و جب 
وما  التى يحتاجهـا الدوك المنو  به بكةا  ، وعلى ااخص تةسير وصوله الى المعل

 ادا  مهامه.

وفــى النهايــة نــوئر بــ ن المجلــس االقتصــادى واالجتمــاعى والبيئــى المصــرى 
لـــةس  ايـــة فـــى ذاتـــه، ثـــل هـــو  لةـــة تحةـــز التمثيلةـــة المندمـــة للقـــوى االقتصـــادية 
واالجتماعةـة، وهــو  ــبيل فعـال فــى مواجهــة انعكا ـا  االقتصــاد الرأ ــمالى المنةلــت 

ــة مــن الهــوابط االجتماع ــة والتنمة ــة تتحقــ  مــن خحلهــا العدالــة االجتماعة ةــة، و لة
المســتدامة، ومــن اــم اال ــتقراك السةا ــى واالجتمــاعى، فــالنمو االقتصــادى الــوى ال 
ترافقـــه اصـــحقا  علـــى المســـتو ين السةا ـــى واالجتمـــاعى ال يعـــدو أن يكـــون نمـــواي 

 شكلةاي ال يمكن أن يجنب المجتمب اندالل الحرئا  االقتجاجةة.

ــرى يســـاهم و  ــى مصـ ــاعى وبيئـ ــس اقتصـــادى واجتمـ ــود مجلـ ــلن وجـ ــولك فـ  بـ
فى تحقي  التنمةة المتوازنة بشقيها االقتصـادى واالجتمـاعى، وفـى توز ـب  –بح   –

ــة التحــول توز عــاي عــادالي علــى الشــرئا  االجتمــاعيين و ــمان  تجــالةف وأعبــا  مرقل
 انجاز متالباتها ب قل تجلةة اجتماعةة.

 
الـدوك   –مـؤتمر العمـل الـدولى  -دمة العمل الدولةة »مبادك  المئو ة بش ن مستقبل العمل  ( من1)

الابعــة  –مكتــب العمـل الــدولى  – التقر ــر ااول –تقر ــر المــدتر العـا   - 2015 ـنة  – 104
 .14ص – 2015جنةف  –ااولى 
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دكا ـتنا أفهـل ممـا جـا  فـى دتباقـة اقـدى التوصـةا   وال نجد ما ندتتم به
الصــادك  عــن مندمــة العمــل الدولةــة مــن أن »أقــوى أشــكال التهــامن اإلنســانى علــى 

 .(1)المستو ين الوننى والدولى تقتهى تسهيل توز ب أعثر انصافاي لمنافب العولمة 

 الحمد هلل من قبل ومن بعد 
 وما توفيقى إال باهلل 
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