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 كلمة شكر   

 

 .7كُّْم َلِئن َشَكْرتُّْم أَلِزيَدنَ كُّْم َوَلِئن َكَفْرتُّْم ِإنَ  َعَذاِبي َلَشِديٌد {إبراهيم}َوِإْذ َتَأذَ َن َرب ُّ

إلهي اليطيب الليل إال بشكرك.. وال يطيب النهار إال بطاعتك .. وال تطيب اللحظات 

إال بذكرك .. وال تطيب اآلخرة إال بعفوك .. وال تطيب الجنة إال برؤيتك جل 

 جاللك. 

 ..بلغ الرسالة وأدى األمانة .. ونصح األمة .. إلى نبي الرحمة ونور العالمين إلى من

 محمد صلى اهلل عليه وسلم.. إلى من كلله اهلل بالهيبة والوقار.

 ولو أنني أوتيت كل بالغة **** وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر

 الشكرلما كنت بعد القول إال مقصرا ***** ومعترفا بالعجز عن واجب    

إلى من زرعوا التفاؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات، التسهيالت، األفكار 

 والمعلومات ربما دون يشعروا بدورهم بذلك فلهم منا كل الشكر، وأخص منهم:

الد كتور بن عزوز بن صابر، الذي تفضل باإلشراف على هذا البحث فجزاه اهلل عنا كل 

 خير فله مني كل التقدير واالحترام.

 رفقاء الد راسة والبحث العلمي من غير إستثناء.

 موظ في جامعة مستغانم، نخص منهم موظ في عمادة الجامعة.

موظ في المكتبات الذين صبروا بعد أن أثقلت عليهم، ومد وا يد المساعدة في كل 

 األوقات وعلى األخص عمور عبد الحكيم.

ت شية الوالئية لمستغانم، والموظ فين موظ في المؤس سات اإلدارية الموظ فين الكرام بالمف

 بالمفت شية الجهوية لوهران لهم مني كل اإلحترام.

 



 
 

 
 

 إهـداء

إلى من أحمل اسمه بكل افتخار .. أرجو من  .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار    

اهلل أن يمد في عمرك لترى ثمارًا قد حان قطافها بعد طول انتظار.. وستبقى 

 .. بها اليوم وفي الغد وإلى األبد كلماتك نجوم أهتدي

 أطال اهلل في عمره وبارك له في طاعته. والدي العزيز

إلى مالكي في الحياة .. إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني .. إلى بسمة     

الحياة وسر الوجود.. إلى من كان دعائها سر نجاحي.. وحنانها بلسم جراحي.. إلى 

 تخرج معبرة عن مكنون ذاتها..  إلى أغلى حبيب من تتسابق الكلمات ل

 أدام اهلل عليك العافية. أمي الحبيبة 

 إلى من هم أقرب إلي  من روحي..   

 إلى من شاركني حضن األم.. وبهم أستمد عزتي وإصراري

 ...إخوتي

إلى من ساندوني ..إلى من آنسني في دراستي.. وشاركني همومي.. إلى من دفعني     

 وبهم أزداد افتخار.. إلى العلم

 .عائلتي الكريمة...

 

إلى اإلخوة الالئي لم تلدهم أمي .. إلى من تحل و باإلخاء وتميزوا بالوفاء     

والعطاء إلى ينابيع الصدق الصافي.. إلى من معهم سعدت.. وبرفقتهم في دروب الحياة 

إلى من  الحلوة والحزينة سرت.. إلى من كانوا معي على طريق النجاح والخير..

 عرفت كيف أجدهم وعلموني أن ال أضيعهم

 ..........إخوتي في اهلل
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بسأت تؿطٜعات ايعٌُ اؿسٜج١ تؿطض إيتعاَا ع٢ً قاسب ايعٌُ يف احملاؾع١ ع٢ً قش١ ٚغ١َ٬ ايعاٌَ َٔ   

يعٌُ ؿني إثبات٘ كاطط ايعٌُ، ٚاعتدلت قاسب ايعٌُ َػ٪٫ٚ يف نٌ َط٠ ؼكٌ ؾٝٗا اٱقاب١ يًعاٌَ بػبب ا

 .1خطأ ايعاٌَ، ٚيف اؿكٝك١ إٔ َجٌ ٖصا اٱيتعاّ ؾٝ٘ إثكاٍ ع٢ً قاسب ايعٌُ

  سٝح َٔ أّ ب١٦ٝ ايعٌُ سٝح َٔ غٛا٤ داْب نٌ َٔ بايعُاٍ أساطت اييت ايكاغ١ٝ يًعطٚف ٚنٓتٝذ١

 ٖصا نٌ ْتٝذ١ َٔ ٚغا٥ٌ ايٛقا١ٜ نإ َٔ ٚغ١ًٝ أ١ٜ ؾٝٗا يٝؼ قش١ٝ غرل أَانٔ َٚعاٚيت٘ يف ظطٚف ايعٌُ

 يف أغبٛع نٌ عٌُ سازخ 400 غذٌ سٝح بِٝٓٗ ايٛؾٝات عسز إىل ظٜاز٠ أز٣ مما ايعُاٍ ساٍ غا٤ت إٔ

 ايعُاٍ ٚشلصا بسأ .ايعٌُ َؿه١ً سٍٛ 1891 يػ١ٓ ايتشكٝل ؾ١ٓ تكطٜط ٜ٪نسٙ َا ٚشيو املكاْع ايدلٜطا١ْٝ

 بصيو ؿُاٜتِٗ ؾدطدت ايسٚي١ ططف َٔ ايتسخٌ يهطٚض٠ زاؾعا  نإ َكاؿِٗ،  ٖٚصا عٔ يًسؾاع ٜٓٗهٕٛ

 املصٖب شيو َكابٌ يف ايعا١ًَ ؼُٞ ايطبك١ اييت ٚايتؿطٜعات ايٓعِ ٚتػٔ يتهع ايػًيب َٛقعٗا ايسٚي١ َٔ

 فاٍ يف ايتسخٌ ٖصا ايعُاٍ نإ ؾٝٗا ٚدست اييت اؿاي١ ايػ١٦ٝ ٚأَاّ آثاض َٔ عًٝ٘ تطتب َٚا ايؿطزٟ

 .ايعٌُ أضباب ٚاغتػ٬ٍ ؼهِ َٔ ٚخاق١ ايططؾني سط١ٜ َٔ يٝشس ًَش١ َاغ١ ٚنطٚض٠ ساد١ ايعٌُ ع٬قات

ٚبايتطٛض ايكٓاعٞ اشلا٥ٌ ايصٟ عطؾ٘ ايعامل أقبح ايعُاٍ أثٓا٤ مماضغتِٗ يٓؿاطاتِٗ امل١ٝٓٗ أنجط تعطنا 

ؾإٕ ناْت ٖصٙ ايجٛض٠ ايكٓاع١ٝ ٚتعاٜس ْطام ايتكٓٝع، قس عازت بهجرل َٔ اـرل  يًُداطط امل١ٝٓٗ املدتًؿ١.

يتكسّ، إ٫ أْٗا دَّطت يف أشٜاشلا ايعسٜس َٔ املداطط ٚاملؿانٌ ٚايكًل ٚاـٛف ٚا٫نططاب ٚا٭َطاض ٚا

ٚاؿٛازخ اييت تػتٛدب س٫ًًٛ َٓاغب١ ٚناؾ١ٝ يتسؾع بعذ١ً ايتكسّ إىل ا٭َاّ، زٕٚ إؿام بايؼ ايهطض بايعُاٍ 

١ املٓاغب١ يتكًٝل ٖصٙ املداطط ٚاؿٛازخ ٚبػرلِٖ َٔ أؾطاز اجملتُع. ؾهإ ٫بس َٔ إهاز ايتسابرل ايٛقا٥ٝ

 امل١ٝٓٗ.

 قإْٛ أٍٚ قسض ٚبٗصاَٚٔ ايٓاس١ٝ ايتاضى١ٝ ثبت تسخٌ ايتؿطٜعات، نإ يف ايبسا١ٜ ؿُا١ٜ ا٭طؿاٍ ٚايٓػا٤، 

                                                           
 .126-125، م.م2005غًُٝإ بسضٟ ايٓاقطٟ، قإْٛ ايعٌُ، زضاغ١ َكاض١ْ، املهتب اؾاَعٞ اؿسٜح، ا٭ضزٕ،  1
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 08 عٔ أعُاضِٖ تكٌ َٔ ايتؿػٌٝ َٔ ؾُٓع ا٭سساخ عٌُ يتٓع1841/03/22ِٝ يف  ؾطْػا يف عُايٞ 

ثِ اتػع بعس شيو بؿعٌ اؾُع١ٝ ايسٚي١ٝ ؿُا١ٜ ايعُاٍ،  اـطرل٠، ا٭عُاٍ يف أٚ ٬يٝ َٚٓع تؿػًِٝٗ غٓٛات

اييت ْؿأت يف بسا١ٜ ٖصا ايكطٕ، ٚأخرلا، مبكته٢ ْؿاط املٓع١ُ ايسٚي١ٝ يًؿػٌ اييت َاظايت َؿانٌ ا٭َٔ يف 

اض ٖصٙ اشل١٦ٝ ايسٚي١ٝ، امل٪غػ١ َٔ بني اْؿػا٫تٗا ايهدل٣، ٚزيٌٝ شيو، إٔ تسابرل كتًؿ١ اؽصت تباعا يف إط

 َٔ ايعسٜس إقساض إىل ايسٚي١ٝ ايعٌُ َٓع١ُ غعت ٚتعًكت مبٛنٛع ايكش١ ٚأَٔ ايعٌُ. ؾؿٞ ايبسا١ٜ،

 بب١٦ٝ املتعًك١ اؾٛاْب كتًـ يف ايعُاٍ غ١َ٬ تهُٔ اييت ايٛقا١ٝ٥ اٱدطا٤ات تهُٓت اييت ا٫تؿاقٝات

 :عًُِٗ ٚظطٚف

 ٖصٙ ع٢ً كازق١امل متت 1921 يعاّ ايعضاعٞ ايعٌُ يف اٱقابات ٜٛضبتع املتعًك١ (12) ضقِ ا٫تؿاق١ٝ  1-

 ،زٚي١ 53 قبٌ َٔ عًٝٗا ايتكسٜل مت1922  عاّ َٔ اعتباًضا املؿعٍٛ ْاؾص٠ ٚأقبشت 1921 عاّ ا٫تؿاق١ٝ

 . تأزٜت٘ أثٓا٤ أٚ ايعٌُ بػبب ناْت إشا ايعٌُ إقاب١ تعٜٛض ع٢ً ا٫تؿاق١ٝ ْكت

 ٚأقبشت 1925 عاّ عًٝٗا املٛاؾك١ متت 1925 يعاّ ايعٌُ إقابات بتعٜٛض عًك١املت (17) ضقِ ا٫تؿاق١ٝ  2-

 .زٚي١ 52 قبٌ َٔ عًٝٗا ايتكسٜل مت ، 1927 عاّ املؿعٍٛ ْاؾص٠

 بتعٜٛض ٚتكهٞ 1925 عاّ عًٝٗا كازق١امل متت ١ٝاملٗٓ أَطاض عٔ بايتعٜٛض املتعًك١ (18) ضقِ ا٫تؿاق١ٝ  3-

 املٓكٛم ايتعٜٛض ق١ُٝ تكٌ أ٫ ع٢ً عٌُ سازخ ْتٝذ١ ٚؾاتِٗ بعس ػتشكنيامل أٚ ١ٝاملٗٓ بأَطاض املكابني

 املٛدب١ ١ٝاملٗٓ أَطاض ا٫تؿاق١ٝ سسزت .ايعٌُ إقاب١ عٔ ايٓاػ١ ا٭نطاض بتعٜٛض ايٛطين بايتؿطٜع عٓ٘

٘، َٚطنبات َٚؿتكات٘ بايع٥بل ايتػُِ، َٚطنبات٘ َٚؿتكات٘ بايطقام ايتػُِ: أَطاض بج٬ث١ ايتعٜٛض

 .اـبٝج١ اؾُط٠ ٣عسٚ

 عاّ قسضت (18ضقِ ) ي٬تؿاق١ٝ تعسٌٜ ١ٝاملٗٓ أَطاض عٔ ايعُاٍ بتعٜٛض املتعًك١ (42) ضقِ ا٫تؿاق١ٝ  4-

 ي٬تؿاق١ٝ إناؾ١ ١َٝٓٗ أَطاض إناؾ١ تهُٔ ايتعسٌٜ ٖصا زٚي١ 45 عًٝٗا ٚاؾكت 1936 عاّ بٗا عٌُ 1934

 َٚطنبات٘ بايع٥بل ايتػُِ، َٚهاعؿات٘ َ٘طنبات أٚ غبا٥ه٘ أٚ بايطقام ايتػُِ ٚتتهُٔ 18 ضقِ

 ٖٛ ٜهٕٛ إٔ ؾطٜط١ ايط٥ٟٛ ضٕبايّس املكشٛب غرل أٚ املكشٛب ايط٥ٟٛ ايتػُِ. اـبٝج١ اؾُط٠، َٚهاعؿات٘



 املكس١َ
 

 
 

 ْٚعا٥طٙ بايبٓعٜٔ ايتػُِ، َهاعؿات٘ أٚ َطنبات٘ أٚ بايؿٛغؿٛض ايتػُِ، امل٪قت ايعذع يف ايط٥ٝػٞ ايػبب

 : عٔ ايٓاػ١ املطن١ٝ طاضا٭ع. ٚايٓذلٚد١ٝٓٝ َٚؿتكات٘

 .ا٭خط٣ املؿع١ ٚاملٛاز ايطازّٜٛ −

 .اؾًس ٚغططإ أنؼ( )أؾع١ ايػ١ٝٓٝ ا٭ؾع١ −

متت ، ايعٌُ إقابات تأَني فاٍ يف ٚا٭داْب احملًٝني ايعُاٍ بني باملػاٚا٠ املتعًك١ (19) ضقِ ا٫تؿاق١ٝ  5-

 .1926  عاّ بٗا عٌُ 1925 عاّ عًٝٗا كازق١امل

 متت، ايعٌُ إقاب١ تأَني فاٍ يف ا٫دتُاعٞ يًهُإ ا٭ز٢ْ باملػت٣ٛ املتعًك١ (102) ضقِ اق١ٝا٫تؿ  6-

 .زٚي١ 22 عًٝٗا زقتاق 1955 عاّ املؿعٍٛ ْاؾص٠ ٚأقبشت 1952 عاّ عًٝٗا كازق١امل

 :ايعٌُ إقابات ساي١ يف باملعاٜا املتعًك١ (121) ضقِ ا٫تؿاق١ٝ  7-

 يف ايتُطٜٔ ؼت ٜعًُٕٛ َٔ ؾِٝٗ مبا ايعاًَني مجٝع ع٢ً أسهاَٗا تػطٟ ٚ 1964 عاّ عًٝٗا املٛاؾك١ متت

 :ع٢ً ا٫تؿاق١ٝ أسهاّ تطبٝل ٚهٛظ ٚايتعاْٚٞ ٚاـام ايعاّ ايكطاع

 باؿُا١ٜ تتُتع ايؿ٦ات ٖصٙ ناْت إشا ٚشيو ايعَُٛٝني املٛظؿني، ا٭زلاى قٝازٚ ؾِٝٗ مبا ٚايبشاض٠ امل٬سني- أ

 .ا٫تؿاق١ٝ ٖصٙ تكسَ٘ َا َتٛغط ا٭قٌ ع٢ً تٛؾط خاق١ أْع١ُ مبكته٢

 أغط٠ أؾطاز. املٓاظٍ يف ايعاًَني. ايعٌُ قاسب ١َٓٗ يف بطبٝعتٗا تسخٌ ٫ عطن١ٝ أعُاٍ يف ايعاًَني- ب

 قطف تكطض ٚا٫تؿاق١ٝ.  بايعضاع١ ايعاًَني ا٫تؿاق١ٝ تػتجٔ ٚمل ي٘ ٜٚعًُٕٛ َع٘ ٜعٝؿٕٛ ايصٜٔ ايعٌُ قاسب

 ايهًٞ ايعذع، ايٛؾا٠، ايعٌُ أزا٤ عٔ ايعذع، اٱقاب١ عٔ ايٓاػ١ املطن١ٝ اؿاي١: ت١ٝاٯ ا٭سٛاٍ يف املعاٜا

 ا٫تؿاق١ٝ ع٢ً زماتك زٚي١ نٌ تؿطٜع ٜتهُٓٗا إٔ ٜٓبػٞ اييت ١ٝاملٗٓ أَطاض ا٫تؿاق١ٝ ؼسز. ٚاملػتسِٜ

 كطفب ٚايتعٜٛهات املعاؾات ٚيف، اٱقاب١ ساي١ يف تكسّ اييت ايطب١ٝ ايطعا١ٜ تتهُٔ. َٚطًنا 15 ٚعسزٖا

 يف ا٭دط َٔ% 60 ٜعازٍ ؾٗطٟ َعاف قطف، ا٭دط 60َٔ%تعازٍ  امل٪قت ايعذع ساي١ يف َاي١ٝ َع١ْٛ

 .ايٛؾا٠ ساي١ يف ا٭دط 50َٔ %  ٜعازٍ ؾٗطٟ َعاف قطف، املػتسِٜ ايهًٞ ايعذع ساي١
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 ايكش١ تععٜع ،1985 اّع ا٫تؿاق١ٝ ٖصٙ قسضت امل١ٝٓٗ ايكش١ غسَات املتعًك١ (161) ضقِ ا٫تؿاق١ٝ  8-

 َٔ ٚقا١ٝ٥ خسَات ططٜل عٔ ١ُ٥٬َ، ٚقش١ٝ َإَٔٛ عٌُ ب١٦ٝ ع٢ً باحملاؾع١ ايعُاٍ ؾُٝع ٚايعك١ًٝ ايبس١ْٝ

نُا مت تبين بعض ايتٛقٝات سٍٛ ْكاط خاق١،   .َ٪غػ١ نٌ يف إْؿا٥ٗا هب اييت امل١ٝٓٗ ايكش١ أقػاّ خ٬ٍ

ٚؾطٚط تعٜٛض نشاٜا  (1962)ضٚب١ٝ يٮَطاض امل١ٝٓٗ ٚتبين قا١ُ٥ أ (1962)نطب ايعٌُ يف امل٪غػات 

. ٚيف ايتاغع ٚايعؿطٜٔ َٔ (1966)ٚاملطاقب١ ايطب١ٝ يًعُاٍ املعطنني ملداطط خاق١ ( 1963)ا٭َطاض امل١ٝٓٗ 

، قطض اجملًؼ اٱزاضٟ يًُٓع١ُ ايسٚي١ٝ يًؿػٌ، تبين بطْاَر عٌُ يف َاز٠ أَٔ ٚمحا١ٜ ايعُاٍ، 1978دٛإ 

، تب٢ٓ ْؿؼ اجملًؼ 1980َٚؿرلا إىل تسابرل إدباض١ٜ. ٚيف ايػابع ٚايعؿطٜٔ َٔ ْٛؾُدل  ْؿاطا 14َػطٝا 

، َتعًك١ عُا١ٜ ايعُاٍ نس املداطط ايٓامج١ عٔ ايتعطض ايهاض يعٓاقط 80/1107تع١ًُٝ منٛشد١ٝ ضقِ 

ؿطٜٔ َٔ د١ًٜٝٛ نُٝٝا١ٝ٥ أٚ ؾٝعٜا١ٝ٥ ٚبٝٛيٛد١ٝ أثٓا٤ ايعٌُ. ٚيف ْؿؼ اٱطاض تب٢ٓ اجملًؼ يف ايجأَ ٚايع

، تع١ًُٝ تتعًل بايٛقا١ٜ 1982، تع١ًُٝ خاق١ تتعًل بايطقام. ٚتب٢ٓ يف ايطابع ٚايعؿطٜٔ َٔ دٛإ 1982

   .1َٔ كاطط اؿٛازخ اشلا١َ اييت تػطٞ يف إٓ ٚاسس ايعُاٍ ٚايػهإ اجملاٚضٜٔ

 ع٢ً تٛسٝس ايعطب١ٝ ايسٍٚ ٛاؾلت)إٔ  ع٢ً ايعطبٞ ايعٌُ َٝجام َٔ ايطابع١ ْكت املاز٠أَا ع٢ً َػت٣ٛ ايعطبٞ   

 َٓع١ُ أقسضت املٝجام ؾكس يف دا٤ ملا ٚتطبًٝكا (شيو أَهٔ نًُا يعُاشلا بايٓػب١ ايعٌُ ٚظطٚف ؾطٚط

 ٚا٫ٖتُاّ ايعاًَني سكٛم ع٢ً ٜتعًل باؿؿاظ َا بٓٛزٖا يف تهُٓت ا٫تؿاقٝات َٔ ايعسٜس ايعطب١ٝ ايعٌُ

 ٚايٛؾا٠. ايعٌُ أخطاض َٔ ٚاؿُا١ٜ ايػ١َ٬ مبػا٥ٌ

 ٖصٙ قسضت يًتأَٝٓات ا٫دتُاع١ٝ ا٭ز٢ْ باملػت٣ٛ املتعًك١ 1971 يعاّ (3) ضقِ ايعطب١ٝ ا٫تؿاق١ٝ -1

 ايعساي١ يتشكٝل أغاغًٝا ٖسًؾا باعتباضٖا ؾعًٛضا بأُٖٝتٗا ٚشيو ايعطبٞ ايعٌُ مل٪متط ا٭ٚىل بايسٚض٠ ا٫تؿاق١ٝ

 ايعٌُ تؿطٜعات طٛضت شلصا ايعساي١، ٖصٙ يتشكٝل ١ا٭غاغٝ ٖٞ ايسعا١َ ايتأَٝٓات إٔ ٚباعتباض ا٫دتُاع١ٝ

 إقابات سٍٛ ايجا١َٓ املاز٠ يف دا٤ :ع٢ً استٛت سٝح ا٭ٖساف. ٖصٙ يبًٛؽ ايسٍٚ ايعطب١ٝ يف ايتأَٝٓات

                                                           
، 1999 زٜٛإ املطبٛعات اؾاَع١ٝ، اؾعا٥ط، ،ضاؾس ضاؾس، ؾطح ع٬قات ايعٌُ ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝ يف ن٤ٛ ايتؿطٜع اؾعا٥طٟ 1
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 امل١ٝٓٗ ا٭َطاض عسز ٜكٌ ٫ عٝح املٗين ٚاملطض ايعٌُ بإقاب١ املككٛز ايٛطين ايتؿطٜع وسز :ًٜٞ َا ايعٌُ

ًٝا. ٚضز َطًنا 33 ٜتهُٔ دسٍٚ ا٫تؿاق١ٝ ٖصٙ ْٗا١ٜ يف ا، ٚدا٤َطًن مخػ١ عؿط عٔ  ايتاغع١ املاز٠ يف َٗٓ

 ثبٛت أٚ ايؿؿا٤ ٜتِ ست٢ طب١ٝ خسَات َٔ ايعٌُ ٱقاب١ تعطض ايصٟ يًعاٌَ ايتؿطٜعات تكسَ٘ إٔ هب َا

ؾذل٠  خ٬ٍ تكسّ اييت املاي١ٝ ٚاملعْٛات ايتعٜٛه١ٝ ٚا٭دٗع٠ ايتأ١ًٖٝٝ إىل اـسَات إناؾ١ ايٛؾا٠ أٚ ايعذع

 ايٛطين ايتؿطٜع وسز ا٫تؿاق١ٝ ع٢ً إٔ َٔ ايعاؾط٠ املاز٠ ايعٌُ. ْٚكت إقاب١ عٔ ايٓاتر امل٪قت ايعذع

 عٔ ٚاؾٗات املػ٦ٛي١ ايع٬ز عٔ املػ٦ٛي١ اؾٗات إىل امل١ٝٓٗ ٚا٭َطاض ايعٌُ إقابات عٔ اٱب٬ؽ إدطا٤ات

 ْػب١ تكسٜط عًٝٗا ٜكّٛ اييت اي٬ظ١َ ا٭غؼ ٚايكٛاعس وسز ااٱدطا٤ات، نُ تبػٝط شيو يف امل١ٓٗ، ٜٚطاع٢

 ايعذع.

 عاّ تعسًٜٗا ٚمت1966عاّ  ا٫تؿاق١ٝ ٖصٙ ايعٌُ قسضت مبػتٜٛات املتعًك١ (6) ضقِ ايعطب١ٝ ا٫تؿاق١ٝ - 2

َٛنٛع  زٚي١ نٌ يف ايعٌُ قإْٛ ٜتهُٔ إٔ هب ع٢ً أْ٘ ايػازغ١ املاز٠ ع٢ً ْل استٛت ، سٝح1975

 تكطضٖا اييت اؿُا١ٜ نطٚض٠ ع٢ً ايجا١َٓ املاز٠ ايعٌُ. ْٚكت أخطاض َٔ ٚٚقاٜتِٗ يًعُاٍ ايكش١ٝ ايطعا١ٜ

 ٜهؿٌ َا ايتأَٝٓات ايعٌُ تؿطٜعات تهُني إَهاْاتٗا سػب زٚي١ نٌ تػع٢ إٔ ع٢ً ايعٌُ تؿطٜعات

 ؾطط نٌ باط٬ تدلٜع أْ٘ ايعٌُ املتعًك١ مبػتٜٛات ايتاغع١ املاز٠ ايعٌُ. نُا ْكت َٔ اغتؿاز٠ َٛاطٓٝٗا

 ايؿكط٠ ايعاؾط٠ املاز٠ ا٫تؿاق١ٝ. ْكت يف ٚضز مما ؾا٥س٠ أنجط نإ إشا ايؿطط ٖصا ٜػطٟ ٫ٚ شلا ٜطز كايًؿا

 تٓعِٝ ْكٛم َع املتعًك١ ا٭سهاّ مجٝع ٜهِ يًتأَٝٓات ا٫دتُاع١ٝ َػتكٌ قإْٛ إقساض هب أْ٘ ايجايج١

 ٚعسّ ٚغ٬َتِٗ ايعُاٍ قش١ ؿُا١ٜ ٚقا١ٝ٥ إدطا٤ات تٓعِٝ ا٫تؿاق١ٝ تهُٓت اـاق١. نُا ٚقٛاعسٙ شات١ٝ

 ا٭نطاض َٔ ايعُاٍ املتدص٠ ؿُا١ٜ ٚا٫ستٝاطات ٚاٱداظات ٚايطاس١ ايعٌُ غاعات بتشسٜس ٚشيو إضٖاقِٗ

 ع٢ً 56 ست٢ 53 َٔ املٛاز ْكت ايسٚضٟ. نُا ايهؿـ ايطيب ٚإدطا٤ات ٚاٯ٫ت ايعٌُ ٚأخطاض ايكش١ٝ

 اـام ايتؿطٜع ا٫تؿاق١ٝ ٖصٙ أسهاّ متؼ ٫ (أْ٘ ع٢ً 110 املاز٠ ْٚكت ايعٌُ اباتإق سا٫ت يف ا٭خطاض

 يًُػتؿٝسٜٔ. ؾا٥س٠ أنجط ناْت إشا ٚايسٚي١ٝ ايجٓا١ٝ٥ ٚا٫تؿاقٝات ٚاملعاٖسات زٚي١ يف نٌ
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 سٝح ،1977 ا٫تؿاق١ٝ عاّ ٖصٙ قسضت امل١ٝٓٗ ٚايػ١َ٬ بايكش١ املتعًك١ (7) ضقِ ايعطب١ٝ ا٫تؿاق١ٝ 3-

 ع٢ً ٚايتأَني امل١ٝٓٗ بايػ١َ٬ اـاق١ ا٭سهاّ ايعطب١ٝ ايتؿطٜعات تؿٌُ إٔ ا٭ٚىل: "هب ع٢ً املاز٠ استٛت

 احملًٝني بايعُاٍ ايعطب ايعُاٍ مجٝع َػاٚا٠ "هب ايجا١ْٝ: امل١ٓٗ". املاز٠ ٚأَطاض ايعٌُ َٔ سٛازخ ايعُاٍ

ًَا ايجايج١: "تتهُٔ امل١ٓٗ". املاز٠ أَطاضٚ ايعٌُ سٛازخ َٔ ٚايتأَني امل١ٝٓٗ ايكش١ أسهاّ تطبٝل يف  أسها

ًَا "تتهُٔ اـاَػ١: ايعٌُ". املاز٠ أخطاض مجٝع َٔ بايٛقا١ٜ خاق١  سٛازخ َٔ بايٛقا١ٜ َتعًك١ أسها

ًَا ايعاؾط٠: "ٚتتهُٔ ايعٌُ". املاز٠ ٚأخطاض  امل١ٓٗ".  ٚأَطاض ايعٌُ سٛازخ بتػذٌٝ خاق١ أسها

 املاز٠ استٛت سٝح 1981عاّ  ا٫تؿاق١ٝ ٖصٙ قسضت ايعٌُ بب١٦ٝ املتعًك١ (13) ضقِ ايعطب١ٝ ا٫تؿاق١ٝ 4-

  ا٫تؿاق١ٝ: ع٢ً تكسم عطب١ٝ زٚي١ نٌ "تًتعّ ا٭ٚىل َٓٗا ع٢ً:

 ٚؾكا ٚشيو ايبؿط١ٜ يًعاًَني، يًكسضات ١ُ٥٬َٚ إْػا١ْٝ أنجط قٝط١ ٚدعٌ ايعٌُ ب١٦ٝ ٚؼػني محا١ٜ -أ    

 ا٫تؿاق١ٝ. ٖصٙ يف عًٝٗا املٓكٛم ايعا١َ يٮسهاّ

 باـدلات شيو يف ايعٌُ، َػتع١ٓٝ ب١٦ٝ يف امل٪ثط٠ يًعٛاٌَ ايكك٣ٛ يًشسٚز بٗا خاق١ َعاٜرل ٚنع -ب   

 ايتٓػٝل دسٜس٠، َٓؿآت إقا١َ عٓس ايجايج١: "ٜٓبػٞ ايسٚيٞ". املاز٠ ايعٌُ َهتب ٜٛؾطٖا اييت ٚاٱَهاْٝات

 ايطابع١: ايعٌُ". املاز٠ ب١٦ٝ ؿُا١ٜ ايهطٚض١ٜ ٚا٭غؼ ايؿطٚط تٛاؾط َٔ املع١ٝٓ يًتأنس ا٭دٗع٠ ناؾ١ بني

 بايعٛاٌَ ايتًٛخ َٔ ٚايػ١َ٬ ايٓعاؾ١ سٝح َٔ خاق١ ايكش١ٝ، ايؿطٚط ايعٌُ أَانٔ يف تتٛاؾط إٔ "هب

 ٜعٗس -أ  ع٢ً: تٓل عؿط اؿاز١ٜ املاز٠ ." (ايؿرلٚغات(ايطاؾش١  يٮَطاض،ناؾطاثِٝ، اؿُات املػبب١ اؿ١ٝ

 ايعٌُ. ب١٦ٝ ع٢ً مبٗاّ اٱؾطاف زٚي١ نٌ يف ايعا١ًَ امل١ٝٓٗ ٚايكش١ يػ١َ٬ا أدٗع٠ إىل

 َٗاّ تتٛىل خاق١ إسساخ أدٗع٠ ٜٓبػٞ امل١ٝٓٗ ٚايكش١ يًػ١َ٬ أدٗع٠ َع١ٓٝ زٚي١ يف تتٛاؾط مل إشا -ز

 ايعٌُ. ب١٦ٝ ع٢ً اٱؾطاف

 .ايعٌُ ب١٦ٝ عُا١ٜ ايؿ١ٝٓ املتدكك١ ايهٛازض تهٜٛٔ ٚع٢ً ايتدكل، تؿذٝع ع٢ً ايعٌُ ٜٓبػٞ -ت

 بؿإٔ تؿتٝـ ايعٌُ. :(19ا٫تؿاق١ٝ ضقِ )-5
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َٚٔ ٖٓا بطظت ا٭١ُٖٝ ايهدل٣ ٱهاز ٚغا٥ٌ ؾعاي١ ؿُا١ٜ قش١ ايعُاٍ ٚأَِٓٗ، ايصٟ أنش٢ أَطا ستُٝا هس    

ع٢ً  أغاغ٘ ايكاْْٛٞ يف ايتؿطٜعات ايعُاي١ٝ اْط٬قا َٔ ا٫عتباضات ايع١ًُٝ ٚا٫دتُاع١ٝ إىل داْب استٛا٥٘

املكاٜٝؼ ايؿ١ٝٓ ايكا١ْْٝٛ َا ٜ٪ًٖ٘ ٭ٕ ٜ٪زٟ ايسٚض ايتٛؾٝكٞ بني املكاحل املتعاضن١، بعس إٔ عذعت ايع٬قات 

ٖا٥ٌ َٔ ايعُاٍ ٜكؿٕٛ يف تًو املكاْع امل١٦ًٝ بهذٝر اٯ٫ت ٚغاظاتٗا  عٔ سٌ َؿه٬ت تٛاد٘ عسز اؾُاع١ٝ

٪قت، ٚأسٝاًْا أخط٣ تػبب ايٛؾا٠. ٚبايتايٞ ؾكس ؾأت ٚاييت تػبب شلِ سٛازخ ت٪زٟ إىل ايعذع املػتسِٜ أٚ امل

ايتؿطٜعات اؿسٜج١ إىل ٚغا٥ٌ َتعسز٠ ٱنؿا٤ اؿُا١ٜ ع٢ً قش١ ايعُاٍ ٚأَِٓٗ نس إقابتِٗ  عٛازخ اٯ٫ت 

 ٚغرلٖا.

٠ إٕ املطسٌ اييت َطت بٗا اؾعا٥ط يكس نإ شلا ا٭ثط ايبًٝؼ يف تؿطٜع ايعٌُ اؾعا٥طٟ اييت ؾطنت عًٝ٘ عس  

َعطٝات أغاغ١ٝ. ؾؿٞ َطس١ً ايتػٝرل ا٫ؾذلانٞ يًُ٪غػات ؾطض اؿذِ ايهبرل يًعُاٍ غٔ فُٛع١ َٔ 

ايتؿطٜعات اييت تهؿٌ شلِ ايطعا١ٜ ٚاؿُا١ٜ اي٬ّظ١َ ع٢ً اعتباض أِْٗ ايٛغ١ًٝ ٚايػا١ٜ يف ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ 

ٜعات املتعًك١ بايعٌُ املتعاقب١ خاق١ ا٫قتكاز١ٜ، عٝح نإ ايعاٌَ ٖٛ املٓتر ٚاملػرل. ٚيكس ناْت تًو ايتؿط

يف ظٌ تًو ايػٝاغ١ ا٫ؾذلان١ٝ ٚ ايٓكٛم ايتطبٝك١ٝ شلا قس أعطت ٚضزلت مجٝع امل٬َح ٚايبٓٛز ايها١ًَ يتًو 

اؿُا١ٜ ٚزعُا ٚتطغٝدا شلا. ٚدا٤ت بعس شيو َطس١ً أخط٣ ْتادا يٲق٬سات ٚ ايتطٛضات ايػٝاغ١ٝ املذلتب١ 

شلا ا٭ثط ايبًٝؼ ع٢ً تهٝٝـ ع٬قات ايعٌُ ٚتٓعِٝ ايكطاع ايعاّ ا٫قتكازٟ ٚإضغا٤ ٚقس نإ  1989ع٢ً زغتٛض 

. ؾإٕ ٖصا ايتؿطٜع اؾسٜس قس أخص َػاضا آخطا يف شيو عٝح انتؿ٢ بايٓل ع٢ً َعاٖط 1َبسأ اغتك٬ي١ٝ امل٪غػ١

ات اؾُاع١ٝ ٚا٭ْع١ُ تًو اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يًعاٌَ ٚإقطاضٖا َبس٥ٝا َع تطى مجٝع تؿك٬ٝتٗا إىل ا٫تؿاقٝ

 .2ايساخ١ًٝ يًُ٪غػات ؼكٝكا يًطابع ايتعاقسٟ يع٬ق١ ايعٌُ

                                                           
 .3، م2000عًٞ، تؿطٜع ايعٌُ اؾعا٥طٟ، زاض ايعًّٛ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، اؾعا٥ط، قُس ايكػرل ب 1

 .21قُس ايكػرل بعًٞ، تؿطٜع ايعٌُ اؾعا٥طٟ، املطدع ايػابل، م 2
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 438-96ضقِ  ض٥اغٞاملعسٍ مبٛدب َطغّٛ  ،1 1989 ؾٝؿط٣ 23 يفقط أ ايصٟيكس نطؽ ايسغتٛض اؾعا٥طٟ  ٚ

 َٔنشل  ٚا٭١َٔ ٝايكش ايٛقا١ٜ ،1996ْٛؾُدل  28اغتؿتا٤  يفٚاملكازم عًٝ٘  1996زٜػُدل  7 يفامل٪ضر 

َٓ٘ بإٔ "ايطعا١ٜ ايكش١ٝ سل يًُٛاطٓني ٚتتهؿٌ  51ٜتُتع بٗا ايعاٌَ اؾعا٥طٟ عٝح تتهُٔ املاز٠  اييتاؿكٛم 

ايصٟ اٖتِ بتٛؾرل اؿُا١ٜ  1976َٚٔ قبً٘ زغتٛض  ا١ٝ٥ ٚاملعس١ٜ ٚمبهاؾشتٗا".بَطاض ايٛايسٚي١ بايٛقا١ٜ َٔ ا٭

ايعٌُ ٚنصا نُإ ايكش١  يفٜهؿٌ يهٌ َٛاطٔ اؿل  ايسغتٛض إٔ ٖٚصا َا ٜعين ،2ٚؼػني ظطٚف ايعٌُ

سٝح تًعّ نٌ َ٪غػ١  ،ٖصا اجملاٍ يفايكٛاْني ايػاض١ٜ املؿعٍٛ  أٜهاٚايػ١َ٬ امل١ٝٓٗ ٖٚصا َا تهطغ٘ 

. ٚأ٫ٖٚا عٓا١ٜ بهُإ ايكش١ ٚايػ١َ٬ امل١ٝٓٗ يًعُاٍ إيٝ٘ تٓتُٞ ايصَُٟٗا نإ قطاع ايٓؿاط َػتدس١َ 

اْب نجرل٠ يف تؿطٜعات ايعٌُ ٚقٛاْني ايهُإ ا٫دتُاعٞ، ٚدعٌ َٓٗا أِٖ قاٚض نبرل٠، إش خكل شلا دٛ

. ٜٚتعني ع٢ً املػتدسّ إٔ وسزٖا يف 3اؿكٛم ا٫دتُاع١ٝ، اييت هب إٔ ٜتُتع بٗا ايعُاٍ يف كتًـ ايكطاعات

تٛىل ؾ١ٓ املؿاضن١ ايٓعاّ ايساخًٞ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ، ٜٓبػٞ ع٢ً ايعُاٍ إٔ ٜطبكٛا ٚوذلَٛا ٖصٙ ايكٛاعس. ٚت

َطاقب١ تٓؿٝصٖا ٚشلا ايكٝاّ بهٌ َػع٢ َٓاغب يس٣ املػتدسّ يف ساي١ عسّ اسذلاّ ا٭سهاّ ايتؿطٜع١ٝ 

 . 4ٚايتٓع١ُٝٝ اـاق١ عؿغ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ

 ؼٟٛ نٌ َٔ ٚإٕ َٔ بني اؿكٛم اييت ٜتُتع بٗا ايعاٌَ يف تؿطٜع ايعٌُ اؾعا٥طٟ ٖٛ اؿل يف اؿُا١ٜ: اييت

اؿُا١ٜ ايكش١ٝ ٚاؿُا١ٜ امل١ٝٓٗ ٚ اؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ، غرل إٔ ٖصٙ اؿكٛم قس أخصت طابعٗا اـام بٗا شيو 

يت٪ثطٖا بعس٠ عٛاٌَ كتًؿ١ َٓٗا ايطابع ايتعاقسٟ يع٬ق١ ايعٌُ، اؿطٜات ا٭غاغ١ٝ ايٛاضز٠ يف ايسغتٛض، ايتػرل 

                                                           
 . 1989ؾدلاٜط  28امل٪ضر بتاضٜذ  1989املتهُٔ زغتٛض  18-89املطغّٛ ايط٥اغٞ ضقِ  1

 .1122، م94، ز.ض، ايعسز 1976ْٛؾُدل  22ايكازض بتاضٜذ  1976َٔ زغتٛض  62املاز٠  2

، 2003ضؾٝس ٚانح، ع٬قات ايعٌُ يف ظٌ اٱق٬سات ا٫قتكاز١ٜ يف اؾعا٥ط، زاض َٖٛ٘ يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، اؾعا٥ط،  3

، 2005; ٚيف ْؿؼ ايػٝام ُٖاّ قُس قُٛز ظٖطإ، قإْٛ ايعٌُ، عكس ايعٌُ ايؿطزٟ، زاض اؾاَع١ اؾسٜس٠، َكط، 135م

 .332-331م.م.

  52، م2007ايطٝب بًٛي١، مجاٍ ح بًٛي١، اْكطاع ع٬ق١ ايعٌُ، َٓؿٛضات برلتٞ، اؾعا٥ط،  4
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قتكازٟ اؿط إناؾ١ إىل املباز٨ اييت أقبشت ؼهِ امل٪غػات خاق١ يف املػاض ا٫قتكازٟ، ٚبطٚظ ايتٛد٘ ا٫

 . 1ايكٓاع١ٝ َٓٗا ا٫غتك٬ي١ٝ ٚاملتادط٠

تعتدل َػأي١ اؿُا١ٜ ٚا٭َٔ ٚايٛقا١ٜ َٔ أخطاض ٚسٛازخ ايعٌُ ٚ ا٭َطاض امل١ٝٓٗ، َٔ أِٖ املػا٥ٌ ٚايكهاٜا 

س٠ ط١ًٜٛ. ٖٚٞ تهع عب٧ ايتعاَٗا ع٢ً قاسب اييت أٚيتٗا ايتؿطٜعات ايعُاي١ٝ اؿسٜج١ أ١ُٖٝ نبرل٠ َٓص َ

ايعٌُ، ٚبايتايٞ ػعٌ َٓٗا أِٖ قاٚض اؿكٛم ا٫دتُاع١ٝ ٚا٭١َٝٓ اييت هب إٔ ٜتُتع بٗا ايعُاٍ يف كتًـ 

ايكطاعات، بػض ايٓعط عٔ طبٝع١ أٚ َس٠ ع٬قات ايعٌُ. إىل داْب بعض ا٫يتعاَات اييت تتهؿٌ بٗا بعض 

ايتؿطٜعات اييت مت إقساضٖا ؿُا١ٜ قش١  َٙٔ ٖص ٚنل بايصنط .2٪غػات املػتدس١َا٭دٗع٠ اـاضد١ٝ عٔ امل

 :ايعُاٍ ٚأَِٓٗ

، 3 302إىل املٛاز  241املتعًل بايؿطٚط ايعا١َ يًعٌُ يف ايكطاع اـام يف املٛاز َٔ  31-75ا٭َط ضقِ 

. ثِ 4ا٭غاغٞ ايعاّ يًعاٌَ املتهُٔ ايكإْٛ 12-78َٔ ايكإْٛ  212، 30، 15إىل  13ٚأعكبٗا باملٛاز َٔ 

ٚأنس ع٢ً ٖصٙ . 5ٜتعًل بع٬قات ايعٌُ 1990 أبطٌٜ 21 يفامل٪ضر  11-90ايكإْٛ ضقِ أتبع٘ بعس شيو ب

، 6ٚطب ايعٌُ ٚا٭َٜٔتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ  1988ٜٓاٜط  26 يفامل٪ضر  07-88ايكإْٛ ضقِ اؿُا١ٜ يف 

ٜ٪َٔ ايعاٌَ  أٜها ،7امل١ٝٓٗ ٚا٭َطاضملتعًل عٛازخ ايعٌُ ا 1983ٜٛيٝٛ  2 يفامل٪ضر  13-83ايكإْٛ ضقِ ٚ

                                                           
 .17قُس ايكػرل بعًٞ، تؿطٜع ايعٌُ اؾعا٥طٟ، املطدع ايػابل، م 1

اؾاَع١ٝ، اؾعا٥ط،  أمح١ٝ غًُٝإ، ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يع٬قات ايعٌُ يف ايتؿطٜع اؾعا٥طٟ، اؾع٤ ايجاْٞ، زٜٛإ املطبٛعات 2

 .134م ،2002

  .39بؿطٚط ايعا١َ يًعٌُ يف ايكطاع اـام، ز.ض، ايعسز املتعًل  1975أبطٌٜ  29امل٪ضر يف  31-75ا٭َط ضقِ  3

 01، ايكازض٠ يف 12، املتهُٔ ايكإْٛ ا٭غاغٞ ايعاّ يًعاٌَ، ز.ض، ايعسز 1978أٚت  05امل٪ضر يف  12-78ايكإْٛ ضقِ  4

 .1978أٚت 

 .17، املتعًل بع٬قات ايعٌُ، ز.ض، ايعسز 1990أبطٌٜ  21امل٪ضر يف  03-90ايكإْٛ ضقِ  5

 .04، املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ، ز.ض، ايعسز 1988ٜٓاٜط  26امل٪ضر يف  07-88ايكإْٛ ضقِ  6

 . 28، ز.ض، ايعسز امل١ٝٓٗ ٚا٭َطاضاملتعًل عٛازخ ايعٌُ  ،1983ٜٛيٝٛ  2 يفامل٪ضر  13-83ايكإْٛ ضقِ  7
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ٖٚصا  ،1إيٝ٘ ٜٓتُٞ ايصٟٜتعطض شلا ايعاٌَ َُٗا نإ قطاع ايٓؿاط  ايصٟامل١ٝٓٗ  ٚا٭َطاضايعٌُ  إقاباتع٢ً 

ايٛقا١ٜ فاٍ  يفايتؿطٜع  اؾعا٥طٟ . ٚنٌ دٛاْب٘ يفدا٤ ًَُا بٗصا املٛنٛع  اؾعا٥طٟايتؿطٜع  إَٔا ٜع٢ٓ 

ٚاملتُج١ً  ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔهُإ بشيو ايٓكٛم ايتطبٝك١ٝ املتعًك١  يفٛاْب مبا اؾدا٤ ًَُا بهٌ  يكش١ٝا

 : يف

 .120إىل  74، ٫غُٝا املٛاز َٔ 2املتعًل عُا١ٜ ايب١٦ٝ 1983ؾدلاٜط  5 يفامل٪ضر  03-83ايكإْٛ ضقِ 

 ،( 4،5ٚطب ايعٌُ )املاز٠  ٚا٭َٔٛقا١ٜ ايكش١ٝ املتعًل باي 1988ٜٓاٜط  26 يفامل٪ضر  07-88ايكإْٛ ضقِ ٚ

املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ  1991ٜٓاٜط  19 يفامل٪ضر  05-91ضقِ  ايتٓؿٝصٟملطغّٛ أخط٣ ناَٚٔ خ٬ٍ ْكٛم 

َٔ ايكإْٛ ضقِ  4دا٤ تطبٝكا يًُاز٠  ايصٟ، 3ايعٌُ أَانٔ يف ٚا٭َٔتطبل ع٢ً سؿغ ايكش١  اييتيًشُا١ٜ 

املدكك١  ا٭َانٔتٓل ع٢ً ٚادبات ايٓعاؾ١ ٚسؿغ ايكش١ ْٚكا٠ٚ  ٚاييت ،1988ٓاٜط ٜ 28 يفامل٪ضر  88-07

 19 يفامل٪ضر  95-99تٓؿٝصٟ ضقِ ايطغّٛ ٚامل .24ىل إ 3َٛازٙ َٔ  يفيًعٌُ ٖٚصا َا ٜتهُٓ٘ ٜٚبٝٓ٘ املطغّٛ 

برل ايٛقا١ٝ٥ َٔ دا٤ يٝشسز ايتسا ٟٚايص ،4َٝاْتخطاض املتك١ً مباز٠ ا٭ٜتعًل بايٛقا١ٜ َٔ ا٭ 1999ابطٌٜ 

ٚ عٔ أَٝاْت ٚ ايػهإ مجٝعِٗ يًػباض ايٓادِ عٔ ا٭أٜتعطض ؾٝٗا ايعُاٍ  خطاض املتك١ً بايٓؿاطات اييتا٭

 َٟا 29 يفامل٪ضر  132-86طغّٛ ضقِ . ٚأٜها املٕ ٜتعطنٛا شلاأٚ َٔ احملتٌُ أ ؼت٣ٛ عًٝٗا املٛاز اييت

١ْٜٝٛ ٚايكٛاعس املتعًك١ مبطاقب١ سٝاظ٠ املٛاز اعات ا٭ؾعخطاض اٱأاحملسز يكٛاعس محا١ٜ ايعُاٍ َٔ  1986

                                                           
 .28، املتعًل بايتأَٝٓات ا٫دتُاع١ٝ، ز.ض، ايعسز 1983د١ًٜٝٛ  02امل٪ضر يف  11-83ايكإْٛ ضقِ  1

 .1983ؾدلاٜط  08، ايكازض يف 06، ز.ض، ايعسز املتعًل عُا١ٜ ايب١٦ٝ 1983ؾدلاٜط  5 يفامل٪ضر  03-83ايكإْٛ ضقِ  2

، املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ يًشُا١ٜ اييت تطبل ع٢ً سؿغ ايكش١ 1991ٜٓاٜط  19مل٪ضر يف ا 05-91املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  3

 .04ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ، ز.ض، ايعسز 

، 29ٜتعًل بايٛقا١ٜ َٔ ا٭خطاض املتك١ً مباز٠ ا٭َٝاْت، ز.ض، ايعسز  1999أبطٌٜ  19امل٪ضر يف  95-99َطغّٛ تٓؿٝصٟ ضقِ  4

 .1999أبطٌٜ  21ايكازض 
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-88ٕ ايكإْٛ ضقِ إَا ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ؾأ .1ٚاغتعُاشلاتتٛيس عٓٗا إؾعاعات أ١ْٜٝٛ  دٗع٠ اييتؾعاع١ٝ ٚا٭اٱ

سهاّ نٌ َٛازٙ بهٌ ا٭ َٔ ٚطب ايعٌُ تهؿٌ يفاملتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭ 1988ٜٓاٜط  26 امل٪ضر يف 07

، 1977َاضؽ املتعًك١ بايػ١َ٬ ٚايكش١ امل١ٝٓٗ املعتُس٠ باٱغهٓسض١ٜ يف 07ضقِ  ايعطب١ٝ ا٫تؿاق١ٝ ز٠ يفايٛاض

 1426ضدب عاّ  9 امل٪ضر يف 280-05ضقِ  ٞاؾعا٥ط مبٛدب َطغّٛ ض٥اغ فمتت املكازق١ عًٝٗا َٔ طط

ٚايٓكٛم ايتطبٝك١ٝ  تؿطٜعاتَٓٗا، ٖٚصا َا تهُٓت٘ اي 22ىل املاز٠ إ 4َٔ املاز٠  ،2005 أٚت 14املٛاؾل 

 ٖصا اجملاٍ:  ايكازض٠ يف

 أَانٔ تطبل ع٢ً سؿغ ايكش١ ٚا٭َٔ يف بايكٛاعس ايعا١َ يًشُا١ٜ اييت ١املتعًك ١ِ ايتٓؿٝصٜٝغااملط٫غُٝا  -1

 ايعٌُ.  

احملسز يك٬سٝات تػٝرل ؾإ ٚط١ٝٓ  2001نتٛبط أ 28 يفامل٪ضر  341-02املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  -2

 .  2 َكاٜٝؼ ؾعاي١ٝ املٓتذات ٚا٭دٗع٠ ٚآ٫ت اؿُا١ٜ ٚق٬سٝاتٗا يًُكازق١ ع٢ً

دطا٤ات اـاق١ املطبك١ ع٢ً املتعًل باٱ 2005 ٞداْؿ 8 امل٪ضر يف 05-08املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  -3

 . 3ٚغط ايعٌُ عسازات خطط٠ يفإٚ أؼهرل املٛاز 

 ٌَ ايكاقط يفاايع اغتدساّْ٘ ٫ هٛظ أُا ن ٫ٞ بٓا٤ا ع٢ً ضخك١ َٔ ٚقٝ٘ ايؿطعإنُا ٫ هٛظ تٛظٝـ ايكاقط 

 قطٙ ايتؿطٜع اؾعا٥طٟأٚ متؼ بأخ٬قٝات٘ ٖٚصا َا أٚ تهط قشت٘ أؾٝٗا ايٓعاؾ١  ّتٓعس اييت أٟا٭ؾػاٍ اـطرل٠ 

 07-88ايكإْٛ ضقِ  َٔ 11َا شنطت٘ املاز٠  ٚخاق١َٔ خ٬ٍ سع١َ َٔ ايكٛاْني ايكازض٠ يف ٖصا ايؿإٔ 

                                                           
احملسز يكٛاعس محا١ٜ ايعُاٍ َٔ أخطاض اٱؾعاعات ا٭١ْٜٝٛ ٚايكٛاعس املتعًك١  1986َاٟ  29امل٪ضر يف  132-86َطغّٛ ضقِ  1

 .22مبطاقب١ سٝاظ٠ املٛاز اٱؾعاع١ٝ ٚا٭دٗع٠ اييت تتٛيس عٓٗا إؾعاعات أ١ْٜٝٛ ٚإغتعُاشلا، ز.ض، ايعسز 

يًُكازق١ ع٢ً َكاٜٝؼ احملسز يك٬سٝات تػٝرل ؾإ ٚط١ٝٓ  2001ٛبط نتأ 28امل٪ضر ؾ٢  341-01املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  2

 .  2001أنتٛبط  31، ايكازض يف 64ؾعاي١ٝ املٓتذات ٚا٭دٗع٠ ٚآ٫ت اؿُا١ٜ ٚق٬سٝاتٗا، ز.ض، ايعسز 

عسازات إٚ أاز دطا٤ات اـاق١ املطبك١ ع٢ً ؼهرل املٛاملتعًل باٱ 2005 ٞداْؿ 8 امل٪ضر يف 05-08املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  3

 .2005ٜٓاٜط  09، ايكازض يف 04، ز.ض، ايعسز ٚغط ايعٌُ خطط٠ يف
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ْ٘ ٜتعني ع٢ً أتٓل ع٢ً  اييت ٚطب ايعٌُ ٚا٭َٔاملتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ  1988ٜٓاٜط  26 يفامل٪ضر 

ايٓػا٤ ٚايعُاٍ ايككط ٚايعُاٍ املعٛقني ٫ تكته٢  إىلاملٛن١ً  ا٭عُاٍ إٔتتشكل َٔ  إٔامل٪غػات املػتدس١َ 

ضقِ  املطغَّٛٔ  44املاز٠ ، ٚأٜها ايعٌُ بٗا اؾاضٟايتؿطٜع١ٝ  ا٭سهاّفٗٛزا ٜؿٛم طاقتِٗ َع َطاعا٠ 

١ ٚايكٛاعس ْٜٝٛاحملسز يكٛاعس محا١ٜ ايعُاٍ َٔ أخطاض اٱؾعاعات ا٭ 1986 َٟا 27 يف٪ضر امل 86-132

تٓل ع٢ً ٚاييت  ١ ٚاغتعُاشلاْٜٝٛأتتٛيس عٓٗا إؾعاعات  اييتاملتعًك١ مبطاقب١ سٝاظ٠ املٛاز اٱؾعاع١ٝ ٚا٭دٗع٠ 

 اؿا٫ت ايتاي١ٝ:  يف ١ْٜٝٛأت عُاٍ َتك١ً بإؾعاعاأ يفسس أٜؿػٌ  إٔهٛظ  ْ٘ ٫أ

 .غ١ٓ  18إشا مل ٜبًؼ َٔ ايعُط -أ

 شا نإ ايعاٌَ اَطأ٠ سا٬َ. إ-ب

ٚ َتُٗٔ يًؿشٛم ايطب١ٝ اـاق١ بايتٛظٝـ ٚنصا ايؿشٛم ايسٚض١ٜ ٚاـاق١ أىهع ٚدٛبا نٌ عاٌَ ٚنُا 

ٕ أىل ايتأنس َٔ إٗسف دسٜس ٜ َٓكب ايعٌُ يؿشل طيب نُا ىهع نٌ ؼٌٜٛ يف املتعًك١ باغت٦ٓاف ايعٌُ.

زٚضٟ  ٕ تعطض عُاشلا ع٢ً ؾشل طيبأهب ع٢ً اشل١٦ٝ املػتدس١َ ٚايعاٌَ أٌٖ مبٓكب ايعٌُ املطؾح يؿػً٘. 

إطاض  يف ٜؿػًْٛٗا ٚشيو ايػ١ٓ ع٢ً ا٭قٌ يًتأنس َٔ اغتُطاض أًٖٝتِٗ ملٓاقب ايعٌُ اييت َط٠ ٚاسس٠ يف

   .ايؿشٛم ايسٚض١ٜ اـاق١

بٛاغط١ طب ايعٌُ دع٤ا ٫ ٜتذعأ َٔ غٝاغ١ ايكش١ ايٛط١ٝٓ ٚعًٝ٘ ٜتعني ع٢ً امل٪غػ١ تعتدل محا١ٜ ايعُاٍ ٚ

ت٘ ايتؿطٜعات غٕ تٓؿ٧ َكًش١ يطب ايعٌُ ٚؾكا يهٛابط ؼسز عٔ ططٜل ايتٓعِٝ، ٖٚصا َا نطأاملػتدس١َ 

 ايػاض١ٜ املؿعٍٛ َٓٗا: 

 16 يفامل٪ضر  05-85ضقِ  ، ٜعسٍ ٜٚتُِ ايكا20081ْٕٜٛٛيٝٛ  20امل٪ضر يف  13-08ضقِ ايكإْٛ -1

                                                           
املتعًل  ،1985ؾدلاٜط  16 يفامل٪ضر  05-85، ٜعسٍ ٜٚتُِ ايكإْٛ ضقِ 2008ٜٛيٝٛ  20امل٪ضر يف  13-08ضقِ ايكإْٛ  1

 . 2008أٚت  03، ايكازض يف 44، ز.ض، ايعسزعُا١ٜ ايكش١ ٚتطقٝتٗا
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  .1املتعًل عُا١ٜ ايكش١ ٚتطقٝتٗا 1985ؾدلاٜط 

َٔ ٚطب ايعٌُ خاق١ املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭ 1988ٜٓاٜط  26 امل٪ضر يف 07-88ايكإْٛ ضقِ -2

  إىل:سٝاْا أغاغا ٚع٬د١ٝ أتعس َُٗت٘ ٚقا١ٝ٥  َٟٓ٘ ٚعًٝ٘ ٜٗسف طب ايعٌُ ايص 12املاز٠ 

ناؾ١ املٗٔ َٔ ادٌ ضؾع َػت٣ٛ قسضاتِٗ  يفندل قسض َٔ ضاس١ ايعُاٍ ايبس١ْٝ ٚايعك١ًٝ أؿاظ ع٢ً ايذلق١ٝ ٚاؿ -

 اٱْتاد١ٝ ٚاٱبساع١ٝ . 

 اي٬سك١نطاض َطاض امل١ٝٓٗ ٚنٌ ا٭ٚ ا٭إٔ تٓذط عٓٗا اؿٛازخ أميهٔ  خطاض اييتمحا١ٜ ٚٚقا١ٜ ايعُاٍ َٔ ا٭ -

  .بكشتِٗ

ٚ أَانٔ ايعٌُ ٚنصا َطاقبتٗا بٗسف ايتكًٌٝ َٓٗا أ ش١ ايعُاٍ يفقس تهط ق تؿدٝل نٌ ايعٛاٌَ اييت -

   عًٝٗا.ايكها٤ 

عٌُ ٜتُاؾ٢ ٚقسضاتِٗ ايؿٝعٜٛيٛد١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ ٚنصا تهٝـ ايعٌُ َع اٱْػإ ٚنٌ  بكا٤ ايعُاٍ يفإتعٝني ٚ -

 ْػإ َع َُٗت٘. إ

  .ؽؿٝض سا٫ت ايعذع ٚنُإ متسٜس اؿٝا٠ ايٓؿٝط١ يًعاٌَ -

  .ٚغط ايعٌُ ػت٣ٛ قش١ ايعُاٍ يفتكِٝٝ َ -

َطاض شات ايطابع َطاض امل١ٝٓٗ ٚا٭يًعُاٍ ٚايتهؿٌ بايع٬ز املتٛاقٌ َٚساٚا٠ ا٭ ٞغتعذايتٓعِٝ ايع٬ز اٱ -

 . املٗين

  .ْػإ ٚايطبٝع١محا١ٜ ايب١٦ٝ بايٓػب١ يٲ املػا١ُٖ يف -

عاتل امل٪غػ١ املػتدس١َ هب عًٝٗا  ٢عً ًٜك٢ ايتعاَأَ ْؿؼ ايكإْٛ  13نُا ٜعس طب ايعٌُ ٚؾكا يًُاز٠ 

ٕ تٓؿ٧ َكًش١ يطب أَانٔ ايعٌُ ْؿػٗا ٜٚتعني ع٢ً امل٪غػ١ املػتدس١َ أ مياضؽ طب ايعٌُ يفٚايتهؿٌ ب٘. 

                                                           
 .08، ز.ض، ايعسز املتعًل عُا١ٜ ايكش١ ٚتطقٝتٗا ،1985ؾدلاٜط  16 يفامل٪ضر  05-85ايكإْٛ ضقِ  1



 املكس١َ
 

 
 

ٕ أْٗا أٌ عٌُ َٔ ؾ٥ٜتعني ع٢ً نٌ قاسب عٌُ ٜػتدسّ ٚغاٚ ايعٌُ ٚؾكا يهٛابط ؼسز عٔ ططٜل ايتٓعِٝ.

ٚ أَٚؿتـ ايعٌُ  ا٫دتُاعٖٞصا ايباب ايتكطٜح بٗا يس٣ ١٦ٖٝ ايهُإ  ٠ يفَطاض امل١ٝٓٗ املصنٛضا٭ تتػبب يف

يًكش١ ٚاشل٦ٝات املهًؿ١ بايٓعاؾ١  ٜٞؿػٌ ٚظا٥ؿ٘ مبكته٢ تؿطٜع خام ٚنصا يًُسٜط اي٥٫ٛ ٟيًُٛظـ ايص

ٜٚذلتب عٔ عسّ ايتكطٜح عازخ ايعٌُ َٔ قبٌ قاسب ايعٌُ ؼكٌٝ غطا١َ َاي١ٝ َٔ قبٌ ١٦ٖٝ  َٔ.ٚا٭

   .ؾٗطأٜتكاناٙ املكاب خ٬ٍ ث٬ث١  ٟدط ايص% َٔ ا٭20ٜػا٣ٚ َبًؼ  ا٫دتُاعٕٞ ايهُا

ْل نُا عُست ايسٚي١ إىل إْؿا٤ ٖٝانٌ تػاِٖ يف بًٛض٠ ٚاملػا١ُٖ يف تطق١ٝ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ بٓا٤ ع٢ً 

 27َازت٘  ٌ يفَٔ ٚطب ايعُايكش١ٝ ٚا٭ بايٛقا١ٜاملتعًل  1988ٜٓاٜط  26 امل٪ضر يف 07-88ايكإْٛ ضقِ 

ٜذلأغ٘ ايٛظٜط املهًـ  ايصٟأْؿ٧ ٖصا اجملًؼ  ،َٔ ٚطب ايعٌُيًٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭ فًؼ ٚطين ع٢ً تأغٝؼ

 ايٛطينوسز تؿهٌٝ اجملًؼ  ،1996ْٜٛٝٛ  5 َ٪ضر يف 209-96ضقِ  َٟطغّٛ تٓؿٝصبٓا٤ ع٢ً   بايعٌُ

ٜبسٜٗا باملؿاضن١  اييت ٚاٯضا٤ٍ ايتٛقٝات ٜهًـ َٔ خ٬ .1َٔ ٚطب ايعٌُ ٚتٓعُٝ٘ ٚغرلٙيًٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭

 ؼسٜس ايػٝاغ١ ايٛط١ٝٓ. خاق١ ؾُٝا ٜتعًل بـ:  يف

عساز بطاَر غ١ٜٛٓ َٚتعسز٠ ايػٓٛات ؾ٢ فاٍ ايٛقا١ٜ َٔ إ يفاملؿاضن١ عٔ ططٜل تكسِٜ ايتٛقٝات ٚاٯضا٤  -

 اٱخطاض امل١ٝٓٗ ٚتٓػٝل ايدلاَر املطبك١. 

 ٌ ايهطٚض١ٜ يتشػني ظطٚف ايعٌُ. ؼسٜس ايططم ٚايٛغا٥ يفاملػا١ُٖ  -

 اٯضا٤ سٍٛ ايٓتا٥ر احملكٌ عًٝٗا. إدطا٤زضاغ١ اؿٛق٬ت ايسٚض١ٜ يًدلاَر املٓذع٠ َع  -

ٚط١ٝٓ تٗتِ بايػ١َ٬ ٚايكش١ امل١ٝٓٗ  أدٗع٠عس٠  إْؿا٤ايعسٜس َٔ ايتؿطٜعات مت مبٛدبٗا  اغتكساضنُا مت 

امل٪ضر  29-72ضقِ  ا٭َطٖصا املعٗس مبكته٢  إْؿا٤مت  ٚ ٚا٭َٔؿؿغ ايكش١  ايٛطيناملعٗس  َٔ أُٖٗايًعُاٍ 

                                                           
َٔ ٚطب ايعٌُ يًٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭ ايٛطينوسز تؿهٌٝ اجملًؼ  ،1996ْٜٛٝٛ  5 َ٪ضر يف 209-96ضقِ  ٟتٓؿٝصايطغّٛ امل 1

 .35، ز.ض، ايعسز ٚتٓعُٝ٘ ٚغرلٙ
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ٚاييت  ايع١َُٝٛ ٚا٭ؾػاٍاشل١٦ٝ امل١ٝٓٗ اؾعا٥ط١ٜ يٛقا١ٜ ايبٓا٤ . ٚنصيو ) َ٪غػ١ ع١َُٝٛ ( 1 1972دٛإ 7 يف

ع ق٬سٝتٗا َٚٗاَٗا َٔ ٝسٝح مت تٛغ 1976-02-20 يف إزاضتٗا تٓعِٝ أعٝسأْؿ٦ت قبٌ ا٫غتك٬ٍ ثِ 

اشل١٦ٝ ٚلس أٜها يف ٖصا اجملاٍ ٚايتدعٜٔ ٚايسضاغ١.  اٱع٬ّ يفع٢ً تٓؿٝص َٗاَٗا املٓشكط٠  بٝٓٗا ايػٗط

 1974دٛإ  10 يفامل٪ضر  75/65ضقِ  أَطأْؿ٦ت ٖصٙ اشل١٦ٝ ايٛقا١ٝ٥ مبٛدب  ايٛط١ٝٓ اـاق١ بطب ايعٌُ

ا تػٗط ع٢ً تهٝٝؿ٘ َع تٗتِ ٖصٙ اشل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ اـاق١ بطب ايعٌُ عُا١ٜ قش١ ايعاٌَ زاخٌ امل٪غػ١ نُ

 يكش١ ايعٌُ ؽهع يٛقا١ٜ ٚظاض٠ ايكش١.  أخط٣َكاحل  إْؿا٤ إىل باٱناؾ١ايعٌُ. 

َؿتؿ١ٝ ايعٌُ طبكا  إىلفاٍ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ  يفتعٗس ضقاب١ تطبٝل ايتؿطٜع ايػاضٟ ٚ

امل٪غػ١ املػتدس١َ  َػ٦ٍٛعصاض إب كايؿات ٖصا ايتؿطٜع مبعا١ٜٓكّٛ َؿتـ ايعٌُ ٜيًك٬سٝات املدٛي١ شلا ٚ

 ا٭سهاّمبكته٢ ايتؿطٜع ٚايتٓعِٝ اؾاضٟ بُٗا ايعٌُ. ؽتل َؿتؿ١ٝ ايعٌُ مبطاقب١ تطبٝل  يًتعًُٝاتست٢ ميتجٌ 

، َٔ ايعُاٍأايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ املتعًك١ بع٬قات ايعٌُ ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝ ٚظطٚف ايعٌُ ٚايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚ

٫سغ َؿتـ ايعٌُ  ٚإشا ،ؼكٝل ٜطاٙ نطٚضٜا أَٚطاقب١  أٚؾشل  بأٟٜكّٛ  إٔٔ ملؿتـ ايعٌُ ميه اٱطاضٖصا  يفٚ

 إىلجاٍ تَباٱ اعصاضإاملػتدسّ  إىلٚطب ايعٌُ ٜٛد٘  ٚا٭َٔخطم يًكٛاْني املتعًك١ بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ  أٚتككرل 

 ٖٚصا َا تهُٓت٘ ايكٛاْني ايتاي١ٝ:  وطض قهطا ٚىطط اؾ١ٗ ايكها١ٝ٥ املدتك١ ا٫َتجاٍساي١ عسّ  ايتع١ًُٝ ٚيف

 .2املعسٍ ٚاملتُِ ٚاملتعًل مبؿتؿ١ٝ ايعٌُ 1990داْؿ٢  6 يفامل٪ضر  03-90قإْٛ ضقِ  -1

 . 3املتهُٔ تٓعِٝ َؿتٝؿ١ ايعٌُ ٚغرلٖا 2005داْؿ٢  6امل٪ضر ؾ٢  05-05ضقِ  ايتٓؿٝصٟاملطغّٛ  -2

ٚتٓعِٝ ٚتػٝرل  إْؿا٤تهُٔ امل 2000أٚت  23 يفامل٪ضر  2000-253ضقِ  ايتٓؿٝصٟاملطغّٛ  -3

                                                           
، ايكازض يف 49 ٚا٭َٔ، ز.ض، ايعسزؿؿغ ايكش١  ايٛطيناملعٗس ، املتعًل بإْؿا٤ 1972 دٛإ 7 يفامل٪ضر  29-72ضقِ  ا٭َط 1

20  ْٜٛٝٛ1972. 

 07، ايكازض يف 06، ز.ض، ايعسز املعسٍ ٚاملتُِ ٚاملتعًل مبؿتؿ١ٝ ايعٌُ 1990 ٞداْؿ 6 يفامل٪ضر  03-90كإْٛ ضقِ اي 2

 .1990ؾدلاٜط 

 .04، ز.ض، ايعسز  ايعٌُ ٚغرلٖا َؿتؿ١ٝاملتهُٔ تٓعِٝ  ،2005 ْٞؿدا 6 امل٪ضر يف 05-05ضقِ  ايتٓؿٝصٟاملطغّٛ  3
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 .  1خطاض امل١ٝٓٗاملعٗس ايٛطين يًٛقا١ٜ َٔ ا٭

نٛادب  ٚأقطت٘امل١ٝٓٗ  با٭خطاضٚايتهٜٛٔ املتعًل  ٚاٱع٬ّنبرلا يًتعًِٝ  اٖتُاَاأٚيت ايتؿطٜعات اؾعا٥ط١ٜ ٚ

 اي١ٝ: تتهطًع ب٘ اشل١٦ٝ املػتدس١َ ٖٚصا َا تهُٓت٘ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ اي

 ٚا٭َٔؿؿغ ايكش١  ايٛطيناملعٗس  بإْؿا٤املتعًل  1972دٛإ  7 يفامل٪ضر  29-72ضقِ  ا٭َط -

 املٗينشلصا املعٗس تطٜٛط ايتهٜٛٔ املتٛاقٌ عٔ ططٜل ايطغه١ً ٚؼػني املػت٣ٛ  أْٝطت اييتَٔ بني املٗاّ 

سؿغ  يفغني ) َٓؿطني ( تكٓٝني ، َٗٓس ٚا٭َٔاملٝسإ َِٚٓٗ أعها٤ ؾإ سؿغ ايكش١   يفيًعُاٍ املتدككني 

 ٚا٭َٔفاٍ سؿغ ايكش١  يفايدلاَر ايتع١ًُٝٝ املٛد١ٗ يًتكٓٝني  بإعساز. نُا ٜكّٛ املعٗس ٚا٭َٔايكش١ 

 يفتهٜٛٔ ٚؼػني ايعاًَني  ٱعاز٠ٚنصا بتٓعِٝ زٚضات تسضٜب١ٝ  املٗينيًُعاٖس ايتهٓٛيٛد١ٝ َٚسضغ١ ايتهٜٛٔ 

عٗس يٛنع ُتطًب املػاعس٠ ايتك١ٝٓ يً إٔتك١ٝٓ ٚامل١ٝٓٗ امل٪غػات ايٛط١ٝٓ نُا ميهٔ يًُ٪غػات ايتع١ًُٝٝ ٚاي

 . ٚا٭َٔبطاَر تتعًل عؿغ ايكش١ 

ٚايتهٜٛٔ ٜعس سكا يًعُاٍ ٚٚادبا عًِٝٗ تتهؿٌ ب٘ املكاحل ٚامل٪غػات ايع١َُٝٛ امل١ٝٓٗ  ٚاٱع٬ّايتعًِٝ  إٕ

املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ  1988ٜٓاٜط  26 يفامل٪ضر  07-88ايكٛاْني أقطت ٖصا اؿل خاق١ ايكإْٛ قِ  إٔنُا 

ٚايتهٜٛٔ املتعًل باٱخطاض امل١ٝٓٗ ٚادبا تهطًع ب٘  ٚاٱع٬ّايتعًِٝ  إٕٜٓل ع٢ً  ٚايصٟٚطب ايعٌُ  ٚا٭َٔ

امل٪ضر  427-02ضقِ  ايتٓؿٝصٟاملطغّٛ ا٭ْؿط١، ٚنٌ ٖصٙ  يفايعُاٍ  ممجًٛ ٜٚؿاضى ٚدٛبااشل١٦ٝ املػتدس١َ 

 ا٭خطاضفاٍ ايٛقا١ٜ َٔ  يف، ٚتهٜٛٔ املٛظؿني إع٬ّط تٓعِٝ، تعًِٝ، املتعًل بؿطٚ 2002زٜػُدل  7 يف

  .2امل١ٝٓٗ

                                                           
ٚتٓعِٝ ٚتػٝرل املعٗس ايٛطين يًٛقا١ٜ َٔ  إْؿا٤املتهُٔ  2000أٚت  23 يفامل٪ضر  253-2000ضقِ  ايتٓؿٝصٟاملطغّٛ  1

 .2000أٚت  27، ايكازض يف 53، ز.ض، ايعسز  خطاض امل١ٝٓٗا٭

 يف، ٚتهٜٛٔ املٛظؿني إع٬ّاملتعًل بؿطٚط تٓعِٝ، تعًِٝ،  ،2002زٜػُدل  7 يف٪ضر امل 427-02ضقِ  ايتٓؿٝصٟاملطغّٛ  2

 .82، ز.ض، ايعسز امل١ٝٓٗ ا٭خطاضفاٍ ايٛقا١ٜ َٔ 
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اٖتُاَا ٚاغعا ملٛنٛع ب١٦ٝ ايعٌُ ٚشيو سطقا َٓ٘ ع٢ً محا١ٜ ايعاٌَ ٚخاق١  اؾعا٥طٟايتؿطٜع  ٚقس أٚىل

ٛقا١ٜ ايكش١ املتعًل باي 1988ٜٓاٜط  26 يفامل٪ضر  07-88تطبٝكا يًكإْٛ ضقِ ٚ. ا٭ٚىلٚقاٜت٘ بايسضد١ 

ت مبٛدب آاؾعا٥ط ؼطم نٌ اؿطم ع٢ً اختٝاض َٛاقع املٓؿ يفٕ ايٓكٛم ايتؿطٜع١ٝ إٚطب ايعٌُ ؾ ٚا٭َٔ

ايب١٦ٝ  أٟغُٝا محا١ٜ ايب١٦ٝ اجملاٚض٠ ٫ت ٚمحا١ٜ ب١٦ٝ ايعٌُ آدٌ محا١ٜ عُاٍ املٓؿأزضاغات ٚاغع١ َٔ 

 78-90ٖٚصا َا نطغ٘ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  ٖصا اجملاٍ يفض١ٜ كتك١ اايعا١َ ٖٚصا َا تعٌُ ب٘ دٗات ٚظ

 ،1ع٢ً ايب١٦ٝ اٯثاضاملتعًل بسضاغ١  1990ؾدلاٜط  27امل٪ضر ؾ٢ 

تطبل  اييت املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ يًشُا١ٜ 1991ٜٓاٜط  19 يفامل٪ضر   05  -91املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ ٚ  

 يفامل٪ضر  07-88َٔ ايكإْٛ ضقِ  4از٠ امل أسهاّايعٌُ يٝهطؽ تطبٝل  أَانٔ يف ٚا٭َٔع٢ً سؿغ ايكش١ 

املدكك١ يًعٌُ ٖٚصا َا ػػسٙ  ا٭َانٔٚاملتعًك١ بٛادبات ايٓعاؾ١ ٚسؿغ ايكش١ ْٚكا٠ٚ  1988ٜٓاٜط  28

 َٓ٘.  24املاز٠  إىل 3َهاَني ٖصا ايٓل َٔ املاز٠ 

تًو  أًٚو املكٓع١ قًٝا ٚاملعسات ٚايتذٗٝعات غٛا٤ ت اٯ٫تفاٍ تطٜٛط  يفتعطف اؾعا٥ط اظزٖاضا َؿٗٛزا ٚ

ٖٚصا َا ٜكًٌ طبعا  اٱْتازيًعاٌَ ٚؾ٢ ْؿؼ ايٛقت ايطؾع َٔ  ايعهًٞدٌ ايتكًٌٝ َٔ اؾٗس أاملػتٛضز٠ ٚشيو َٔ 

ٖصا اؾاْب  يفايتؿطٜعات ؼ٢ُ ايعاٌَ  إٔنُا  اٯي١َع  اٱْػإسٛازخ ايعٌُ ٚتػُح بتهٝٝـ  أخطاضَٔ 

 11-90نٌ ٖصٙ ايٓكاط تهؿٌ بٗا ٚبكؿ١ َؿك١ً ايكإْٛ ضقِ  ،سٝح تهُٔ ي٘ ايطقاب١ ايكش١ٝ ٚطب ايعٌُ

  .َٓ٘( 6ٚ  5املتعًل بع٬قات ايعٌُ املعسٍ ٚاملتُِ خاق١ املٛاز )  1990طٌٜ أب 21 يفامل٪ضر 

 إثط عؿط ايتاغع ايكطٕ َٓص َٓتكـ إ٫ ب٘ ا٫ٖتُاّ ٜبسأ مل ايصٟ ايعٌُ، ايعٌُ بٛدٛز ضقاب١ تؿطٜع ٜٚطتبط

                                                           
 07، ايكازض يف 10، ز.ض، ايعسز ع٢ً ايب١٦ٝ اٯثاضاملتعًل بسضاغ١  ،1990ؾدلاٜط  27 يفامل٪ضر  78-90املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  1

 .1990َاضؽ 
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ٚع٬قات٘ قبٌ ٖصا  ايعٌُ ضٚابط بتٓعِٝ يعسّ ا٫ٖتُاّ ا٭َط يف شيو ، ٜٚطدع1يف أضٚبا ايكٓاع١ٝ ايجٛض٠ 

 ٖصا يف ايسٚي١ تسخٌ شيو ع٢ً تطتب َؿاغس ٚأنطاض يف داْب ايعُاٍ ا٭دطا٤، مما َٔ عٓ٘ ْتر ايعَإ، َٚا

 .اجملاٍ

 ٚنعت ايكسز ز، ٚبٗصاايع٬ إىل ساد١ يف ناْت اييت اؿا٫ت ملٛاد١ٗ ٚدع٥ٝا بط٦ٝا ايتسخٌ ٖصا ٚنإ

اـاق١  املػا٥ٌ ناؾ١ يٝؿٌُ ايتسخٌ ْطام بعس ؾُٝا . ٚاتػع2اجملاٍ بٗصا َطاقب١ ٚتؿتٝـ خاق١ أدٗع٠

 ٜتعًل َا ٚنٌ ٖصٙ ايكٛاْني تطبٝل َس٣ مبطاقب١ خاق١ ٚإزاضات ٚأدٗع٠ ٚتؿطٜعات قٛاْني ٚٚنعت بايعٌُ،

ز ضقاب١ ؿُا١ٜ ايعُاٍ ٚقاٚي١ َطاقب١ تطبٝل ايكٛاعس ايعٌُ. ٚا٭َط ايصٟ أز٣ إىل ٚدٛب إها ع٬قات مبذاٍ

ٚاٯ٫ت ايهد١ُ ٚنجط٠  ايهبرل٠ ايكٓاعات ايكا١ْْٝٛ ٚايتٓع١ُٝٝ ٖٞ اظزٜاز ايهػٛطات ايعُاي١ٝ بعس اْتؿاض

  يف سٛازخ ايعٌُ ٚاٱقابات ٚا٭َطاض امل١ٝٓٗ مما زؾع بِٗ إىل ايتهتٌ ايعُايٞ

ٌُ. ٚنصا ظٗٛض اؾُعٝات ٚاملٓعُات ايسٚي١ٝ ٚايٛط١ٝٓ يًسؾاع عٔ ايع أضباب ع٢ً ايهػط مجاعات َٔ أدٌ

ايعُاٍ ٚ َػاْس٠ َطايبِٗ ايؿطع١ٝ، ٚاؾاْب ا٭ِٖ يف شيو ايصٟ زؾع يتسخٌ ايسٚي١ ٚؾطض ضقابتٗا املٓش٢ 

ٚنصيو اٖتُاّ  ا٫قتكازٟ ايصٟ عطؾ٘ ايعامل بعٗٛض ايطأزلاي١ٝ ٚاتػاع اشل٠ٛ بني أضباب ايعٌُ ٚايعُاٍ.

ٜع بكش١ ايعاٌَ ٚغ٬َت٘ َٔ ا٭خطاض اييت ٜتعطض شلا أثٓا٤ تأز١ٜ عًُ٘. ٜٚطدع اٖتُاَ٘ بصيو إىل ضغبت٘ ايتؿط

يف اؿؿاظ ع٢ً ٖصٙ ايطا٥ؿ١ بٛقؿٗا أسس ططيف ايع١ًُٝ اٱْتاد١ٝ، ٚنصيو سطق٘ ع٢ً اغتُطاضٖا يف أزا٤ زٚضٖا 

     . 3يف اٱْتاز ايكَٛٞ

 َٔ أز٢ْ سس ا٭َط يهُإ يف تتسخٌ إٔ ايسٚي١ ع٢ً ايهطٚضٟ َٔأقبح  أْ٘ ايعٛاٌَ ٖصٙ خ٬ٍ َٔ ٜتبني

 َٔ ايسٚي١ اؽصت ٚقس ظطٚف ايعٌُ ٚإهاز ب١٦ٝ عٌُ ١ُ٥٬َ، ايعٌُ بتشػني أقشاب يًعُاٍ ٚإيعاّ اؿُا١ٜ

                                                           
1
 Bit, L'inspection de travail (Manuel d’éducation ouvrière), 1

er
 edition Genève, 1986, p. 01. 

 
2
 Pierre .D.Ollier,  le droit du travail, Armand Colin , Paris, 1972, p.49. 

 19إ اٱدُٓاعٞ ضقِ ٚقإْٛ ايهُ 2002غٝس قُٛز ضَهإ، ايٛغٝط يف ؾطح قإْٛ ايعٌُ، ٚؾكا ٯخط ايتعس٬ٜت يػ١ٓ  3

 . 383، م2004، زاض ايجكاؾ١ ٚايتٛظٜع، ا٭ضزٕ، 2001يػ١ٓ 
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 ايعٌُ َجٌ بعطٚف ٜتكٌ ؾُٝا ٚخاق١ يًعُاٍ، محا١ٜ َٚٔ اؿكٛم َٔ َعكٍٛ ٱقطاض َػت٣ٛ أزا٠ ايتؿطٜع

 باغِ ايعامل زٍٚ ايهجرل َٔ يف ايتؿطٜعات ٖصٙ اخل ٚعطؾت ...ايكش١ٝ ٚاملطاؾل نا٠٤ٚاٱ ايت١ٜٛٗ

 ظٗطت ايتؿطٜعات ٖصٙ ٚبكسٚض .ايتؿطٜعات ا٫دتُاع١ٝ باغِ أسٝاْا تػ٢ُ ناْت ٚإٕ ايعُاي١ٝ ايتؿطٜعات

 ٖصٙ تعتدل ١ سٝحأدٗع٠ إزاض١ٜ ٚأخط٣ عُايٝ . ؾأْؿ٦ت1ملطاقب١ تٓؿٝصٖا ٚؾ١ٝٓ إزاض١ٜ أدٗع٠ إهاز إىل اؿاد١

 ايسْٝا. ٚؾطٚط٘ ايعٌُ بعطٚف ٜتكٌ ؾُٝا ٚخاق١ ايعٌُ قإْٛ أسهاّ َطاقب١ تٓؿٝص تباؾط ٖٞ ا٭زا٠ اييت

 ٚا٭َٔ بعطٚف ايعٌُ ٜتكٌ ؾُٝا ايعُاي١ٝ ايتؿطٜعات تطبٝل مبتابع١ أٜها كتك١ ا٭دٗع٠ إٔ ٖصٙ نُا

 ا٭ٚىل ايبساٜات ناْت سٝح ـسَات ايعُاي١ٝ.با ٜتكٌ ؾُٝا عُاشلِ مٛ ايعٌُ أقشاب ٚايتعاَات ايكٓاعٞ

 22 يف ايكازض ايكإْٛ خ٬ٍ َٔ بطٜطاْٝا يف ايعُايٞ اـاق١ بايتؿتٝـ ٚاملهاتب اٱزاضات ٖصٙ ٱْؿا٤

ٚايٓػٝر،  ايػعٍ َكاْع يف املؿتػًني يًعُاٍ ٚايعك١ًٝ ايبس١ْٝ ايكش١ محا١ٜ عًٝ٘ ايصٟ نإ ،1802 دٛإ

 ايكٓاع١ ضداٍ قها٠، ضداٍ ايهٓٝػ١، (احملًني ا٭ؾطاف ػُع َتطٛع١ يًذإ ٕٛايكاْ تطبٝل َطاقب١ ٚأغٓست

 تؿتٝـ مبٗاّ َهًؿ١ َطَٛق١ يؿدكٝات 1833غ١ٓ  ٚايتؿتٝـ املطاقب١ ؾأغٓست ا٭َط تطٛض ، ثِ)غابكا

 اْتؿط ثِ ايسٚي١ إزاض٠ يس٣ َٛظؿٕٛ املؿتؿٕٛ أٚي٦و أقبح 1844غ١ٓ  ٚيف ايب٬ز، يهاٌَ أضبع١ سكٝك١ٝ

 غ١ٓ ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ اؿطب بعس ايسٚيٞ ايعٌُ َ٪متط أضاز ا٭ٚضٚب١ٝ، ٚقس ايسٍٚ بك١ٝ يف ٖصا ايتٓعِٝ بعس اؾُٝ

 يًتؿتٝـ ايسْٝا ع٢ً املػتٜٛات قإْٛ ٚٚنع ايكا١ُ٥ ايسٚي١ٝ ايتٓعُٝات بني َا تٓاغكا وكل إٔ 1947

 :2بإقطاض اتؿاقٝتني شيو وكل إٔ ايعامل، ٚؾع٬ اغتطاع عدل ايعُايٞ

 عس٠ عكست ثِ ٚايتذاض٠، يف ايكٓاع١ ايعُايٞ بايتؿتٝـ ٚؽتل 1947 غ١ٓ قسضت81 ضقِ ا٭ٚىل ا٫تؿاق١ٝ 

 .يًعُاٍ ايٛقا١ٝ٥ ٚا٭ْع١ُ ايكٛاْني يف تطبٝل يًشهَٛات ايٓكح يتكسِٜ شيو بعس ادتُاعات

                                                           
أ،  اجملًس ، 2007 زٜػُدل 28 ف١ً ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ، ايعسز ،ايعٌُ ع٬قات فاٍ يف ٚأُٖٝتٗا ايعٌُ َؿتؿ١ٝغطٜب ١َٝٓ،  1

 .2007اؾعا٥ط،
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 ع٢ً قازم ٚقس .عضاع١اي يف بايتؿتٝـ ايعُايٞ تتعًل ٖٚٞ 1969 غ١ٓ قسضت 129 ضقِ ايجا١ْٝ ا٫تؿاق١ٝ أَا

 َػتٜٛات تطبٝل ع٢ً عًُت ٚاييت ايسٍٚ ا٭عها٤ َٔ زٚي١ 64 قطاب١ ايػ١ٓ تًو يف ا٫تؿاقٝتني ٖصٜٔ

 املٓع١ُ ٖصٙ داْب إىل لس ايعٌُ بؿإٔ تؿتٝـ ٚاتؿاقٝات تٛقٝات َٔ أقسضت٘ َٚا ايعُايٞ، ايتؿتٝـ

 ايعطب١ٝ. ايب٬ز يف ايعا١ًَ ايطبك١ محا١ٜ لى ؾُٝا َٔ أٖساؾٗا ايهجرل تبٓت ٚاييت ايعطب١ٝ ايعٌُ َٓع١ُ

ًٜعب  ٚغا١ٜ نٗسف ايعطبٞ بايعاٌَ ايٛانح اٖتُاَ٘ ، لس1ايعطب١ٝ ايعٌُ زغتٛض َٓع١ُ ع٢ً ٚباٱط٬ع

ٚمحاٜت٘.  ب٘ ٚست١ُٝ ايٓٗٛض ايعاٌَ ع٢ً ايذلنٝع َٔ ٫بس يصا ٚاٱْتاز ايعٌُ قه١ٝ يف ا٭غاغٞ ايسٚض

 تػاٜط إٔ زا٥ُا ؼاٍٚ عطب١ٝ زٚي١ٝ أٚ ناْت غٛا٤ ٚاؿهَٛات اتاشل٦ٝ مجٝع إٔ تكسّ مما ٜٚتهح

 ع٢ً يًػٗط ٚشيو  يف ايعُايٞ ايتؿتٝـ شلٝانٌ يف إْؿا٤ٖا دًٝا شيو ٜٚعٗط فتُعٗا تطٛض َع تؿطٜعاتٗا

 اـاق١ ايؿػٌ ٚايكٛاْني سٛازخ َٔ ٚايٛقا١ٜ ايكش١ عؿغ املتعًك١ ٫غُٝا ا٫دتُاع١ٝ اسذلاّ ايتؿطٜعات

 تطٛض َع ايعُايٞ ايتؿتٝـ ٖٝانٌ ٚقس تطٛضت يًعٌُ، امل١ُ٥٬ ايعطٚف ٚتٛؾرل ٚا٭طؿاٍ ايٓػا٤ ّباغتدسا

 ٚع٢ً ايجايح ايعامل بًسإ لس سٝح غطٜع١ بكؿ١ تطٛض بٌ سايت٘ ا٭ٚىل ع٢ً ٜبل مل ايصٟ ايعُايٞ ايتؿطٜع

 عٔ ططٜل ؾٝٗا ايعُايٞ ـيًتؿتٝ ٖٝانٌ إسساخ بٛدٛزٙ ؾٛقع ٚتأثطت ا٫غتعُاض عطؾت اؾعا٥ط اييت ضأغٗا

 يف املػتدسَني ا٭داْب يؿا٥س٠ ايعُاٍ ايكٛاْني تطبٝل ع٢ً ايػٗط قكس قتؿ١ُ بكؿ١ ا٫غتعُاض١ٜ ايػًط١

 ايبًسإ يف ايتؿتٝـ ٖٝانٌ ٚنع ٚنإ يًؿطنات ا٫غتعُاض١ٜ، ايتابع١ ٚايتذاض١ٜ ايكٓاع١ٝ امل٪غػات

 ٖصا يف امل٬سغ ، ٚايؿ2٤ٞاملطنع١ٜ ايٓكابات قبٌ َٔ ١ٜا٫غتعُاض ع٢ً ايػًطات ايهػط عٔ ْاػا املػتعُط٠

 غ٤ٛ استُاٍ ا٭دٓب١ٝ َٔ ا٭َٛاٍ ض٩ٚؽ محا١ٜ قكس أداْب ٭عٛإ إ٫ تٛنٌ ٫ ناْت املٗاّ ٖات٘ ايكسز إٔ

 ميهٔ ٚعًٝ٘ .ا٭داْب ظ٥٬َِٗ َٔ أدٛضا أقٌ ٜتكانٕٛ ايعٗس شيو يف ناْٛا ايصٜٔ ا٭ًٖٝني ايعُاٍ تكطف

 يف ٚايتشهِ اغتك٬شلا ع٢ً سكٛشلا أثٓا٤ إ٫ ايعطب١ٝ ايب٬ز ٜسخٌ إىل مل املعاقط ايعُايٞ ؿطٜعايت إٔ ايكٍٛ

                                                           
 اجلعا٥ط، ،04 ايٓكاب١ٝ ضقِ ٚايبحٛخ يًسضاغات ايٛطين املعٗس ْكاب١ٝ، زضاغات غًػ١ً ايتفتٝؿٞ يًعٌُ، اجلٗاظ يهُٝيت، ايسٜٔ عع 1

 .13م ،1988زٜػُرب 

 .14 م ايػابل، املطدع ْكاب١ٝ، غًػ١ً زضاغات يهُٝيت، ايسٜٔ عع  2



 املكس١َ
 

 
 

 إىل َٓع١ُ َباؾط٠ اْهُت اغتك٬شلا ع٢ً سكٛشلا ؾبعس ايسٍٚ. ٖصٙ َٔ ٚاسس٠ بٓؿػٗا ٚاؾعا٥ط ؾ٪ْٚٗا

عس٠ أدٗع٠  إْؿا٤ مت ؾكس محاٜتٗا ع٢ً ٚسطقا بايطبك١ ايعا١ًَ ٜسٍ ع٢ً اٖتُاَٗا مما ايعطب١ٝ ايعٌُ

ٖٓاى ايعسٜس َٔ اؾٗات َٚٚ٪غػات ضقاب١ٝ يتطبٝل ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ٫غُٝا يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ. 

 . تػٗط ع٢ً تطبٝل، ٚنصا َطاقب١ َس٣ تطبٝل ايكٛاْني ٚايتٓعُٝات املتعًك١ بايعٌُ ٚايعاٌَ ٚب١٦ٝ ايعٌُ

١ٝ؟ َٚا ٖٞ ق٬سٝات ٖصٙ ا٭دٗع٠ ٚايٛغا٥ٌ اييت تعتُسٖا يف َٚٔ خ٬ٍ َا تكسّ َا ٖٞ ٖصٙ ا٭دٗع٠ ايطقاب

 ايكٝاّ بٗصٙ ايطقاب١؟.

ا٭دٗع٠  ٚإداب١ عٔ اٱؾهاي١ٝ املططٚس١ ساٚيت تكػِٝ ايسضاغ١ بإتباع املٓٗذ١ٝ ايتاي١ٝ: ؾكًني; ايؿكٌ ا٭ٍٚ

املبشح ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ َٔ ايؿكٌ ، َٚبشجني عٔ نٌ ؾكٌ; ؾايّك٬سّٝات ايّطقاب١ّٝ ٚٚغا٥ًٗاٚايؿكٌ ايجاْٞ  ١ٝايّطقاب

 ايهٝؿ١ّٝ اّييت ٜ٪ّغؼ بٗا ٖٝهٌ َؿّتؿ١ٝ ايعٌُٚزضاغ١ نٝؿ١ٝ إْؿا٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ، ا٭ٍٚ تهُٓا 

أَا َبشجٞ ايؿكٌ ايجاْٞ ؾكس تهُٓا بايسضاغ١ ايك٬سٝات ايطقاب١ٝ شلصٜٔ اؾٗاظٜٔ ٚايٛغا٥ٌ اييت  ع٢ً ايتٛايٞ،

 ١ َٗاَُٗا ع٢ً ايتٛايٞ.ٜتُتعإ بٗا ملُاضغ



 
 

 
 

 

 

 ألّول:الفصل ا
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 ٚاٖتُاّٚتعاٜس كاطط سٛازخ ايعٌُ ٚا٭َطاض امل١ّٝٓٗ،  ا٫غتك٬ٍَع ايتطٛض ايّكٓاعٞ يف اؾعا٥ط بعس        

ُّاٍ، ؾكس أقبشت ٖصٙ املٛانٝع  ،كّش١اي  ،ايعٌُ ايّسٚي١ بعطٚف تػتػطم ايّٝٛ املها١ْ ٚا٭َٔ اؾػسٟ يًع

ّٕ ْل املاّز٠ ا٫دتُاعٞيف قإْٛ ايعٌُ، نصيو يف قإْٛ ايّهُإ ايهدل٣  ايعٌُ ايسٚي١ٝ  اتؿاق١َٝٔ  6. نُا أ

ُّاي١ٝ ٚأَانٔ ايعٌُ. ؾهٌ  155ضقِ  اييت ٚنعت أغؼ قٝػ١ ايػٝاغ١ ايٛط١ٝٓ املطتبط١ مبٛاز ا٭َٔ ٚايّكش١ ايع

طٜع١ٝ ٚايّتٓع١ُٝٝ اّييت تهّطؽ ٖصا املطًب، نُا أّْٗا قس قازقت ع٢ً ايعسٜس ٖصا قازٖا إىل إقساض ايّٓكٛم ايّتؿ

 ايكازض٠ عٔ َٓع١ُ ايعٌُ ايّسٚي١ٝ املتعًك١ بٗصٙ املػا٥ٌ. ا٫تؿاقٝاتَٔ 

ّٕ ايكٛاعس ٚا٭سهاّ ايتؿطٜع١ٝ إُّْا تٛنع يتٓؿٝصٖا ٚتطبٝكٗا ٚإٔ  .إناؾ١ إىل اشلسف اّيصٟ تطَٞ إيٝ٘ ،إ

املكاقس، ٚإٔ ع٢ً قسض إسهاّ تطبٝكٗا ٜكع ؾؿًٗا ٚلاسٗا. نُا إٔ ايطابط١ ايعكس١ٜ بني  ايٛغا٥ٌ شلا أسهاّ

املػتدسّ ٚايعُاٍ ع٬ق١ غرل َططز٠ يتٓاظع املكاحل بُٝٓٗا، ؾًٗصا ٫ ٜػتبعس إٔ ٜكعا يف خطم ايكٛاعس 

ّٕ كايؿ١ ايكٛاعس ٫ تتٛقـ عٓسُٖا بٌ تتعس٣ إىل اجملتُ ،ايكا١ْْٝٛ ٚكايؿتٗا ع ٚ تٗسٜس غ١َ٬ ٚقش١ نُا أ

ُّاٍ َٔ ايٓاس١ٝ اؾػس١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ ُّاٍ ٚايتأثرل ع٢ً ع١ًُٝ اٱْتاز. ٚبٓا٤ ع٢ً ٖصا ٚسؿاظا ع٢ً ايع ٚزٚاّ ، ايع

غرلٚض٠ ايع١ًُٝ اٱْتاد١ٝ تطًّب ا٭َط ٚنع تٓعُٝات يهُإ تطبٝل ايّتؿطٜعات. ٚقس متجٌ دع٤ َٓٗا يف ٚنع 

ُّاٍأدٗع٠ تػٗط ع٢ً محا١ٜ قّش١ ٚأَٔ ا  .39يع

١ّٝ يف امل٪غػ١ ٚبعض امل٪غػات  ّٕ ايتؿطٜع ٚايتٓعِٝ ايٛطٓٝني ع٬ُ ع٢ً إؾطاى مجٝع امل٪ّغػات ايّتُجًٝ نُا أ

١ُّ ايٛقا١ٜ ٚاملطاقب١ يف َٛاز ايٛقا١ٜ ايّكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ ؾه٬ عٔ إْؿا٤ ٖصٙ  ،اـاضد١ٝ يف ايكٝاّ مبٗ

ّٕ ايّٓكٛم ايّتٓع١ُٝٝ  1988داْؿٞ  26امل٪ضر يف  07-88ٕٛ ضقِ امل٪ّغػات اييت ّْل عًٝٗا يف ايكاْ غرل أ

 .2005مل تطبل ست٢ غا١ٜ داْؿٞ 

ُّاي١ٝ زاخ١ًٝ ت٪غؼ زاخٌ أَانٔ ايعٌُ ٚأخط٣ إزاض١ٜ  ٚاختًؿتٚقس تعّسزت ٖصٙ ا٭دٗع٠  أمناطٗا بني أدٗع٠ ع

ّغػات ؾُٝا ٜتعًل مبس٣ تطبٝل خاضد١ٝ تكع خاضز امل٪ّغػ١. ؾٗصٙ ا٭دٗع٠ ٖٞ اّييت تهًّـ بايّطقاب١ زاخٌ امل٪

 تعًّل َٓٗا مبٛاز ايّكش١ ٚا٭َٔ. ايكٛاْني ٚع٢ً ا٭خل َا

                                                           
 . 204، م1989، عٌُ، بسٕٚ زاض ايٓؿط، ايعطامٜٛغـ إيٝاؽ، ايٛدٝع يف ؾطح قإْٛ اي 39
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يًّٓكٛم ايّتؿطٜع١ّٝ ٚايّتٓع١ُّٝٝ اـاّق١ مبٛنٛع ايّطقاب١ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ زاخٌ أَانٔ ايعٌُ، ٜتبّٝٔ يٓا  ؾاغتكطا٤

ّٕ ٖٓاى دٗاظٜٔ خاّقني مبٛنٛع ايّطقاب١، أسسُٖا زاخًٞ ٜعطف بًذا ْٚعطا ٭١ُٖٝ ، ٕ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔأ

١ُّ  ،بايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ املتعًّل 07-88ايكإْٛ ضقِ  اؾٗاظ ؾكس ّْل عًٝ٘ اٖص ٚأغٓس ي٘ َٗ

َّا إْؿا٤ ٖص ِّ 40اؾٗاظ ٚغرلٙ ؾذلى أَطٙ يًُطاغِٝ ايتٓؿٝص١ّٜ اايّطقاب١ ٚايٛقا١ٜ زاخٌ أَانٔ ايعٌُ. أ . ؾهٝـ ٜت

 ٖٞ ايك٬سٝات ٚايٛغا٥ٌ اييت ٜتُتع بٗا ٖصا اؾٗاظ؟.اؾٗاظ؟ َٚا ا ٖصتأغٝؼ 

ٍّٚ ؾػٝعطف  ;ٖصا َا غٝٴشاٍٚ ايتطّطم إيٝ٘ َٔ خ٬ٍ تكػِٝ ايؿكٌ ايصٟ بني أٜسٜٓا إىل َبشجني َّا املبشح ا٭ أ

َّا   . ًذ١ٓق٬سٝات ٚٚغا٥ٌ ٖصٙ ايايّجاْٞ املبشح زضاغ١ نٝؿ١ٝ إْؿا٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ، ٚأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، ٜتعًل بايًذإ املتػا١ٜٚ ا٭عها٤ 2005ٜٓاٜط غ١ٓ  8املٛاؾل  1425شٟ ايكعس٠ عاّ  27َ٪ضر يف  09-05املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  40

ٜٓاٜط  8املٛاؾل  ٠1425 عاّ شٟ ايكعس 27َ٪ضر يف  10-05املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  ٚنصا .04ز.ض، ايعسز  َٚٓسٚبٞ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ،

طغّٛ ٚامل .04احملسز يك٬سٝات ؾ١ٓ َابني امل٪غػات يًٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚتؿهًٝٗا ٚتٓعُٝٗا ٚغرلٖا، ز.ض، ايعسز ، 2005غ١ٓ 

 ٖا.، ٜتهُٔ تٓعِٝ املؿتؿ١ٝ ايعا١َ يًعٌُ ٚغرل2005ٜٓاٜط غ١ٓ  6املٛاؾل  1425شٟ ايكعس٠ عاّ  25َ٪ضر يف  05-05تٓؿٝصٟ ضقِ 
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ٍّٚ ملػا٥ٌ سؿغ ايّكش١ ٚا٭َٔ          تعتدل ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ اؾٗاظ ايّساخًٞ يف امل٪ّغػ١ ٚايّطاعٞ ا٭

١ ايعُاٍ يف اؿؿاظ ع٢ً قشتِٗ، يف َٛاقع ايعٌُ ٚق٬ّتٗا ٚتٓعِٝ ايٛقا١ٜ زاخًٗا، ٖٚٛ دٗاظ تكين ٚنع ملؿاضن

 ١ٝٚؼػني ظطٚف ايعٌُ ٚايػ١َ٬ يف امل٪غػ١، َٚٓاقؿ١ فُٛع املػا٥ٌ املتعًك١ بايكش١ ٚاؿُا١ٜ ايعُاي

ٚايًذ١ٓ أقبشت ايّٝٛ اؾٗاظ ا٭ٍٚ املهًـ بايٛقا١ٜ َٔ ا٭خطاض امل١ٝٓٗ يف امل٪غػ١ إىل داْب . 1زاخٌ امل٪غػ١

يٓكاب١، ؾ١ٓ امل٪غػ١، َٓسٚب املٛظؿني( َٚٔ خاضدٗا )طبٝب ايعٌُ، قٓسٚم ايؿطنا٤ اٯخطٜٔ )املػتدسّ، ا

، املعٗس ايٛطين يًبشح ٚا٭َٔ، َؿتؿ١ٝ ايعٌُ ٚايٛناي١ ايٛط١ٝٓ ٚاؾ١ٜٛٗ يذلق١ٝ ظطٚف ا٫دتُاعٞايهُإ 

١ُّ تٓعِٝ َػا٥ٌ ايٛقا١ٜ ٚا٭َٔ ٫بس َٔ إٔ ٜهٕٛ ٚانح امل .2ايعٌُ( ّٞ ٖٚصا اؾٗاظ اّيصٟ أٚنٌ ي٘ َٗ عامل دً

املب٢ٓ، ٚع٢ً ٖصا ؾُا ٖٞ ايّؿطٚط ايٛادب تٛاؾطٖا يف امل٪ّغػات ست٢ تع٢ٓ بإْؿا٤ َجٌ ٖصٙ ايًّذإ 

 ٚتأغٝػٗا؟.

 إد٤٬ يٲؾهاٍ املططٚح ٚقاٚي١ يٲداب١ عٔ ايّػ٪اٍ، غٝكّػِ ٖصا املبشح إىل َطًبني:

ٍّٚ: ْطام تأغٝؼ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ.  املطًب ا٭

 ايّجاْٞ: نٝؿ١ٝ تأغٝؼ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ. املطًب

:ٍّٚ  املطًب ا٭

 ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ؾٓٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳٳ١ْطام تأغٝؼ 

ُّاٍ شٟٚ ع         ُّاٍ تػع١ ع ٬ق١ ع٢ً املػتدسّ تأغٝؼ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ مبذطز إٔ ٜكٌ عسز ايع

ُّاٍ شٟٚ ع٬ق١ عٌُ قّسز٠ أيعَت امل٪ّغػ١ بإْؿا٥ٗا  غرل عٌُ غرل قّسز٠ املّس٠، ؾإشا مّت ايّٓكاب تػع١ ع

ّٓعط عٔ ايكطاعات ايّٓؿاطات  امل٪ضر يف  07-88اييت تٓتُٞ إيٝٗا. ٖٚصا َا ّْعُ٘ ايكإْٛ ضقِ  شيو بػّض اي

                                                           
1
 Philippe Malingrey، droit de la santé et de la sécurité du travail، gualino éditeur، paris, 2003، 

p.128.          

2
 G. Filoche، vingt ans de comité d’hygiène de sécurité et des conditions du travail، rapport du 

conseil économique et social، paris, 2001. 
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 َٓ٘. 02 ٚ املاز٠ 23يعٌُ يف املاز٠ املتعًّل بايٛقا١ٜ ايّكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚ طب ا 1988ٜٓاٜط 26

ٚقس تطى يًّتٓعِٝ بٝإ تأغٝؼ ايًّذ١ٓ املتػا١ّٜٚ ا٭عها٤ يًٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ع٢ً َػت٣ٛ امل٪ّغػ١ ٚشيو َٔ 

، نُا تطى يًّتٓعِٝ أٜها تأغٝؼ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ َابني 09-05خ٬ٍ املطغّٛ ايّتٓؿٝصٟ ضقِ 

ايّسضاغ١ ِن٬ َٔ ايًّذٓتني ٚيٲداب١ عٔ . ٚغتتٓاٍٚ 10-05خ٬ٍ املطغّٛ ايّتٓؿٝصٟ امل٪ّغػات ٚشيو َٔ 

 َا ٖٛ ْطام تأغٝؼ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ؟ اٱؾهاٍ املططٚح:

ّٚشلُا ؾػٝعطف ْطام تأغٝؼ ايًّذ١ٓ املتػا١ٜٚ اثٓنيبٓا٤ ع٢ً اٱؾهاٍ غٝكّػِ ٖصا املطًب إىل ؾطعني  َّا أ ، أ

َّا ثاُْٝٗا ؾػٝعطف ْطام تأغٝؼ ؾ١ٓ َا بني ا٭عها٤ يًٛقا ١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ع٢ً َػت٣ٛ امل٪ّغػ١، أ

 امل٪ّغػات يًٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ.  

:ٍّٚ  ايؿطع ا٭

 تأغٝؼ ايًّذ١ٓ املتػا١ٜٚ ا٭عها٤ يًٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ

ًٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ زاخٌ امل٪غػ١، هب إٔ ٜتٛؾط ؾططإ ست٢ ٜتِ إْؿا٤ ايًذ١ٓ املتػا١ٜٚ ا٭عها٤ ي        

ؾأَا ايؿطط ا٭ٍٚ ٜتعًل بٓٛع امل٪غػات اييت تٓؿأ زاخًٗا ٖصٙ ايًذ١ٓ أَا ايؿطط ايجاْٞ ٜتعًل بعسز ايعُاٍ 

 .ايٛادب بًٛغ٘ يف امل٪غػ١ ست٢ تكبح ًَع١َ بإْؿا٤ َجٌ ٖصٙ ايًذإ

٫ّٚ: ؾطٚط تأغٝؼ ايًذ١ٓ املتػا١ٜٚ ا٭عها٤ يًٛقا١ٜ ايّكش١ٝ   ٚا٭َٔ أ

 ٖٓاى ؾططإ أغاغٝإ يتأغٝؼ ايًذ١ٓ املتػا١ٜٚ ا٭عها٤ يًٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ

 ْٛع امل٪غػ١:-1

١ّْٚ ايّؿػٌ املػطب١ّٝ، قإْٛ ايعٌُ املكطٟ،         يكس ّْل ايّتؿطٜع اؾعا٥طٟ ع٢ً غطاض باقٞ ايّتؿطٜعات نُس

ٚا٭َٔ َع ؾاضم يف ايّتػُٝات َُٗا ناْت ايكطاعات  ٚايكإْٛ ايؿطْػٞ ع٢ً إْؿا٤ ايًّذ١ٓ املهًّؿ١ عؿغ ايّكّش١

 26امل٪ّضر يف  07-88ؾكس أخهعت ٭سهاَٗا املاّز٠ ايّجا١ْٝ َٔ ايكإْٛ ضقِ   تُٞ إيٝٗا.ٓايّٓؿاطات اّييت ت

املتعًّل بايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ طب ايعٌُ "نٌ َ٪ّغػ١ َػتدس١َ َُٗا نإ قطاع ايّٓؿاط ايصٟ  1988ٜٓاٜط
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١ّٝ  ،ٖٚصا ٜؿٌُ امل٪ّغػات ايّكٓاع١ٝ ،إيٝ٘"تٓتُٞ  ايتذاض١ٜ، ايّسٚاٜٚٔ ايع١َُٝٛ، املٗٔ اؿّط٠، ايّؿطنات املسْ

ّٓكٌ  ٚاؾُعّٝات َُٗا نإ ْٛعٗا ٚست٢ املعاٌَ ايعا١ًّٝ٥. ٚيع١َُّٝٛ ايّٓل تٓطبل أسهاَ٘ ع٢ً َ٪ّغػات اي

َّا ايكإْٛ املكطٟ ؾأيعّ .1ٚاملٓادِ ٚ ايّٓؿاطات ايؿ٬س١ّٝ ٌّ َٓؿأ٠  أ ١ّٝ به إْؿا٤ ؾ١ٓ يًّػ١َ٬ ٚايّكش١ املٗٓ

١ّٝ ٚٚنع ايّؿطٚط ٚؾطٚعٗا ؽتّل ببشح ظطٚف ايعٌُ ٚأغباب  اؿٛازخ ٚاٱقابات ٚا٭َطاض املٗٓ

َٔ ايؿكٌ  128ٚاملاز٠  127ايهؿ١ًٝ مبٓعٗا ٚتًتعّ املٓؿأ٠ بتٓؿٝص قطاضات ٖصٙ ايًّذ١ٓ. املاز٠  ٚا٫ستٝاطات

. 19812يػ١ٓ  137عِٝ أدٗع٠ ايّػ١َ٬ ٚايّكش١ امل١ٝٓٗ يف املٓؿآت َٔ قإْٛ ايعٌُ ضقِ ايّػازؽ املتعًّل بتٓ

َّا ايّتؿطٜع املػطبٞ ؾكس ّْل ع٢ً ْطام إسساخ ؾإ ايّػ١َ٬ ٚسؿغ ايّكش١ يس٣ املكا٫ٚت ايّكٓاع١ٝ ٚايّتذاض١ٜ  أ

١ّْٚ ايّؿػٌ يف ا يف ايباب اـاَؼ َٚكا٫ٚت ايّكٓاع١ ايّتكًٝس١ٜ ٚاٱغتػ٫٬ت ايؿ٬س١ّٝ ٚايػاب١ٜٛ ٚتٛابعٗ َٔ َس

َّا ايّتؿطٜع ايؿطْػٞ .336املاّز٠  ّٕ إْؿا٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ قس   ٚأ بامل٪ّغػات ٚأَانٔ  اضتبطؾإ

ُّاٍ ٚمّت إْؿا٩ٖا  ٚمت إعاز٠  ،1941غ١ٓ  أٚت 04 يفمبطغّٛ َ٪ضر ايعٌُ اّييت تٛدس بٗا كاطط ٜتعطض شلا ايع

 28َٗاَٗا يتؿٌُ ظطٚف ايعٌُ مبٛدب قإْٛ  . ٚاتػعت19473أٚت  01ض ايكازض يف تٓعُٝٗا بايكطا

ايعٌُ اّيصٟ ٚنع أؾهاٍ إْؿا٥ٗا َٚٗاَٗا  ؾطٚطايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ املتعًّل بايًّذإ 1982زٜػُدل 

١٦ٖٝٚ تطق١ٝ يف امل٪غػات ايهدل٣ نإ ٖٓاى ؾب٘ ٚدٛز يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ  1982ٚقبٌ  .4ٚٚغا٥ًٗا

اقذلح نِ ن٬ َٔ اؾٗاظٜٔ ٖٚصا ايصٟ  Aurouxؾطٚط ايعٌُ يف زاخٌ ؾ١ٓ امل٪غػ١، غرل إٔ َؿطٚع قإْٛ 

ّٓعط عٔ ايكطاعات . 19825 زٜػُدل 23 مت ؼكٝك٘ َٔ خ٬ٍ قإْٛ ؾكس أيعّ امل٪ّغػات بإْؿا٥ٗا شيو بػّض اي

                                                           
 la commission d’hygiène et de sécurité, institut national أْعط أٜها .132ماملطدع ايػابل، ضاؾس ضاؾس،  1

d’hygiène et de sécurité, c.n.a.s.a.t, Alger, 1987, p.11.                                                              

 .361، م1999ؾطح قإْٛ ايعٌُ، زاض ايؿهط اؾاَعٞ، َكط،  عًٞ عٛض سػٔ، كتكط ايٛدٝع يف 2

3
  Jean Blaise, reglimentation du travail et de l’emploi, Dalloz, paris, 1996, p.278. 

4
 Daniel marchand, le droit du travail en pratique, édition d’organisation, paris, 2001, p251. 

5
 Jean Rivero, Jean Savatier, droit du travail, 12

e
 édition, puf, paris, 1991, p.554. 
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. 1ايؿطْػٞ َٔ قإْٛ ايعٌُ L. 4611-1ٝٗا يف املاز٠ امل٪ّغػات املع١ٝٓ ّْل عًايّٓؿاطات اييت تٓتُٞ إيٝٗا. ؾ

يف مجٝع امل٪ّغػات ٚايّؿطنات اـانع١ يًكإْٛ  ٚؾطٚط ايعٌُ إْؿا٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ؾاؾذلط

١َّ ٚأٜها يف  اـام، مبا يف شيو َ٪ّغػات ايبٓا٤ ٚاشلٓسغ١ املس١ْٝ، ٚاملٓؿآت ايّكٓاع١ٝ ٚايّتذاض١ٜ ٚايّعضاع١ّٝ ايعا

ّٕ َععِ . 2ايؿطْػٞ َٔ قإْٛ ايعٌُ .4111L-1 عًٝ٘ املاّز٠املطاؾل ايّكش١ّٝ ع٢ً سػب َا ّْكت  ؾامل٬سغ أ

ُّاٍ ا٭دطا٤ َٔ  ُّاي١ٝ قس أقّطت بإْؿا٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚسؿغ ا٭َٔ بككس محا١ٜ ايع ايّتؿطٜعات ايع

ُِّ  ؼػني ظطٚف ايعٌُ.اٱقابات ٚا٭َطاض امل١ّٝٓٗ ٚاؿٛازخ امل١ّٝٓٗ ٚايّػٗط ع٢ً  ؾايّتؿطٜع قس أسػٔ مّلا ع

ّٜا َٓٗا ملا شلصٙ ايًّذ١ٓ َٔ أ١ُّٖٝ يف  تؿهٌٝ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ زاخٌ مجٝع امل٪ّغػات ٚمل ٜعـ أ

ُّاٍ َٔ املداطط امل١ّٝٓٗ ٚاٱقاب١ عٛازخ ايعٌُ.   محا١ٜ ايع

  :عتب١ ايعُاٍ-2

املتعًّل بايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ  1988ٜٓاٜط 26امل٪ضر يف  07-88يكإْٛ ضقِ ا ؾذلطاٚع٢ً قعٝس آخط ؾكس         

ُّاٍ يف امل٪ّغػ١ ّْكت عًٝ٘  ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ ؾططا آخطًا ٱْؿا٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٜتعًّل بعسز ايع

٣ نٌ َ٪ّغػ١ ت٪ّغؼ ٚدٛبا، ؾإ َتػا١ّٜٚ ا٭عها٤ يًٛقا١ٜ ايّكش١ٝ ٚا٭َٔ ع٢ً َػتٛ " َٓ٘ 23املاّز٠ 

ُّاٍ شٟٚ ع٬ق١ عٌُ غرل قسز٠ ُّاٍ إٔ  ."َػتدس١َ تؿّػٌ أنجط َٔ تػع١ ع ايّعاٖط َٔ ايّٓل أّْ٘ تّطًب يف ايع

ٜهٕٛ طبٝع١ ايعكس شات ع٬ق١ عٌُ غرل قّسز املّس٠ ست٢ ٜتُّهٔ َٔ إْؿا٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ، عٝح 

ُّاٍ شات ع٬ق١ عٌُ قّسز امل ُّاٍ ايصٟ ؾّطم بني ايع ّس٠ ٖٚصا خ٬ؾا يًُباز٨ ٚا٭قٍٛ املبين عًٝٗا تؿطٜع ايع

٬ُّٕ ْؿؼ ايٛادبات ٜٚتُّتعإ بٓؿؼ اؿكٛم ُّاٍ خاّق١ إشا نإ ن٬ًّ َٔ ايؿطٜكني ٜتش  ،ٜكهٞ باملػاٚا٠ بني ايع

ّٕ ايٛقا١ٜ ٚسؿغ ايّكش١ ٚا٭َٔ أٚدب يف سّل َٔ ٜتُتع ب ّٓكط١؟ أّ أ ع٬ق١ عٌُ غرل ؾًُا ايتؿطق١ إشٕ يف ٖصٙ اي

ٚاملتطًّبات  ا٫عتباضات ْعطٙ أمل ٜأخص يف ،قّسز٠ املّس٠ شيو ٭ّْ٘ َجّبت يف عًُ٘ ٚاٯخط غرل زا٥ِ يف َٓكب٘

                                                           
1
 Michel miné, Daniel marchand, le droit du travail en pratique, eyrolles, 2009, paris, p.523; 

dans le même sens Daniel marchand, op.cit, p241.  

2
 Jean-Maurice Verdier, Alain Coeuret ,Marie-Armelle Souriac, droit du travail, 11

e 
édition, 

Dalloz ,paris, 1999, p202. 
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ّٕ ع٬ق١ ايعٌُ يف ا٭قٌ تٓؿأ عٔ ططٜل ا٫عتباضٚايتّٛدٗات ايّػٝاغ١ٝ بعني  ا٫قتكاز١ٜ ، ٜٚٓبػٞ اٱؾاض٠ ٖٓا أ

َٔ ايكإْٛ  11املاز٠ يعكس نصيو يف ساي١ غٝاب عكس َهتٛب سػب عكس عٌُ غرل قّسز املّس٠، ٜٚعتدل ا

َّا ايتؿطٜع املكطٟ ؾكس . 90-111  1991يػ١ٓ  116عتب١ اـُػني عا٬َ ع٢ً ا٭قٌ يف ايكطاض ضقِ  اؾذلطٚأ

 ٚايّكش١ امل١ّٝٓٗ ٚدٗات ايّتسضٜب ايّكازض عٔ ٚظاض٠ ايك٣ٛ ايعا١ًَ املتعًّل بتشسٜس املٓؿآت ٚأدٗع٠ ايّػ١َ٬

َّا ايّتؿطٜع املػطبٞ ؾكس م٢ ْؿؼ املػاض ٚ  .2ٚايّتسضٜب  أدرلا ع٢ً ا٭قٌ ع٢ً امل٪ّغػات عتب١ اـُػني اؾذلطأ

ٚع٢ً غطاض ايّتؿطٜعني ايّػابكني ؾكس أٚدب  .ٱْؿا٤ ؾإ ايّػ١َ٬ ٚسؿغ ايّكش١ يف ْؿؼ املاّز٠ ايّػابك١ ايصنط

ايعٌُ عٓس عتب١ اـُػني عا٬َ  ؾطٚط١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚايّتؿطٜع ايؿطْػٞ إْؿا٤ ؾ١ٓ ٚأزلاٖا بًذ١ٓ ايٛقا

، ٚتػذٌٝ ٖصٙ ايعتب١ 3ايؿطْػٞ َٔ قإْٛ ايعٌُ -1L.4611 ع٢ً ا٭قٌ يف امل٪ّغػ١ ع٢ً سػب ْل املاّز٠

عؿط ؾٗطا غٛا٤ ناْت َتتابع١ أٚ غرل َتتابع١ خ٬ٍ َّس٠ ث٬خ غٓٛات.  اثينب إٔ تبك٢ َػتكط٠ ٚثابت١ ملّس٠ ه

ِّ ؾٗطا بعس ؾٗط ع٢ً َس٣ ث٬خ  ٚقس شٖبت ُّاٍ هب إٔ ٜت ّٕ سػاب عسز ايع قه١ُ ايّٓكض ايؿطْػ١ٝ ع٢ً أ

 .4غٓٛات ايّػابك١ ٚيٝؼ سػاب املعّسٍ ايػٟٓٛ خ٬ٍ ٖصٙ ايج٬خ غٓٛات

ُّاٍ شٟٚ ع٬ق١ عٌُ  ُّاٍ عٓس تػع١ ع ّٕ ايّتؿطٜع اؾعا٥طٟ أسػٔ ؾع٬ عٓسَا أبك٢ عتب١ عسز ايع ٚامل٬سغ أ

ّٕ امل٪ّغػ١ اييت ٜؿتػٌ بٗا ٖصا ايعسز قس ؼٟٛ كاطط مّج١ قس ت٪شٟ قّسز٠ ا ملّس٠ ٚمل ٜعز يف ايعسز نٕٛ أ

ُّاٍ ُّاشلا .ايع ١ّٝ َع١ّٓٝ ؼاؾغ ؾٝٗا امل٪ّغػ١ ع٢ً ع ّٕ ايعدل٠ بايعاٌَ  ;نُا أسػٔ عٓسَا مل ٜؿذلط َّس٠ ظَٓ شيو أ

 ٍّٚ ّٕ املطغّٛ  غػ١.بامل٪ اؾتػاي٘املّٗسز باـطط ايصٟ قس ٜٛزٟ عٝات٘ يف أ َاّزت٘  يف 09-05ايتٓؿٝصٟ نُا أ

عٓسَا تهٕٛ ، ٚ"امل٪ّغػ١ ١ٓؾ"إغِ  يف قًب ايّٓل ش١ّٝ ٚا٭َٔتػا١ٜٚ ا٭عها٤ يًٛقا١ٜ ايّكامل ١ٓقس زّل٢ ايًّذ

                                                           
 .24،م2009غهٌٝ ضق١ٝ، زٚض ؾإ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ يف ْطام اشل١٦ٝ املػتدس١َ، ضغاي١ َادػترل، داَع١ َػتػامن،  1

2
 .290، م1999، ايكاٖط٠ أغا١َ أمحس ؾتات، قإْٛ ايعٌُ، زاض ايهتب ايكا١ْْٝٛ، 

3
 Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud, droit du travail, 02

e
 édition, Dalloz, paris, 

2000, p.999. 

4
  Gabriel Guéry, pratique du droit du travail, montchrestien, paris, 2003,p.366. 
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ٌّ ٚاسس٠ َٓٗا ؾ١ٓ َتػا١ٜٚ ا٭عها٤ يًٛقا١ٜ  ١ّْٛ َٔ عّس٠ ٚسسات، ت٪ّغؼ نُٔ ن ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ، امل٪ّغػ١ َه

١َّ ي١٦ًٝٗ املػتدس١َ مبجاب١ ايٛسس٠ ٚ "ؾ١ٓ ايٛسس٠"يف قًب ايّٓل  تسع٢  .املكط –تعتدل املسٜط١ّٜ ايعا

  يف ساي١ عسّ ٚدٛز ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ٝ ٚا٭َٔ يف ٖصٙ امل٪غػات ثاْٝا:

 يف ٜٛدس ْكل قطٜح يف َٓسٚبٞ املٛظؿنيقس بايّطغِ َٔ تٛاؾط ايّؿطٚط املٓكٛم عًٝٗا قاْْٛا، غرل أّْ٘     

يف املكابٌ ّْل ايّتؿطٜع ايؿطْػٞ  ،ٖصٙ امل٪ّغػ١. ايتؿطٜع اؾعا٥طٟ مل ٜتططم شلصٙ ايٓكط١ ٫ٚ ايتٓعِٝ أٜها

امل٪غػات اييت تؿّػٌ مخػني عا٬َ أٚ أنجط ٚمل ٜتُّهٔ َٔ إْؿا٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ع٢ً أْ٘ يف ٖصٙ اؿاي١ أٟ 

ُّتني نُٓسٚب  ايعٌُ )عسّ ٚدٛز َطؾشني َج٬(، ؾطٚطايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ ع٢ً َٓسٚبٞ املٛظّّؿني اؾُع بني املٗ

ايعٌُ خ٬ٍ ٖصٙ املّس٠ اّييت مل تٛدس بٗا ؾ١ٓ يًٛقا١ٜ،  ؾطٚطيًُّٛظؿني ٚنعهٛ يف ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ

ُٝاضغٕٛ ق٬سٝات ؾ١ٓ ؾ ،ايعٌُ ؾطٚطٜٚتُّتع بٓؿؼ إيتعاَات ٚٚغا٥ٌ عهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ

ٜٚتِ تػٝرل عسز ا٭عها٤ بايًّذ١ٓ  ،يٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚميًهٕٛ ْؿؼ ايٛغا٥ٌ اّييت ٜتُّتع بٗا أعها٤ ايًّذ١ٓا

ٚنإ  .1ايؿطْػٞ قإْٛ ايعٌُ َٔ .L 2314-3 ّْكت عًٝ٘ املاز٠ع٢ً سػب املعطٝات املٛدٛز٠. ٖٚصا َا 

١ُّ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ.يًّتؿطٜع اؾعا٥طٟ غس ٖصا ايؿطاؽ ٚتهًٝـ َٓسٚبٞ املٛظؿني اي  كٝاّ مبٗ

ُّاٍ 09امل٪غػات اييت تؿّػٌ أقٌ َٔ ثايجا:   ع

أّْ٘ ٜعّٝٔ ض٥ٝؼ ايٛسس٠ أٚ امل٪غػ١ اّييت تؿّػٌ أقٌ َٔ تػع١  ع٢ً 23يف املاّز٠  07-88ايكإْٛ ّْل     

ُّاٍ َٓسٚبا ٜهًّـ بايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٜكّٛ َكاّ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكشّٝ ، َُٗت٘ ايتأنس َٔ تطبٝل ١ ٚا٭َٔع

ايتسابرل املتعًك١ بايٛقا١ٜ َٔ ا٭خطاض امل١ٝٓٗ َع إضغاٍ تكطٜط غٟٓٛ سٍٛ ٚنع١ٝ ا٭خطاض امل١ٝٓٗ إىل َػ٪ٍٚ 

املتعًل بايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ  07-88أؾاض ايكإْٛ  ٚقس. 2اشل١٦ٝ املػتدس١َ ٚإقذلاح ايتسابرل ايهطٚض١ٜ يصيو

يف ؾكطتٗا ايجا١ْٝ ع٢ً أّْ٘ ٜتعّٝٔ ع٢ً امل٪ّغػ١ اييت تؿّػٌ أنجط َٔ تػع١  23اّز٠ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ يف امل

ُّاٍ شٟٚ ع٬ق١ عٌُ قّسز٠ املّس٠ إٔ تعّٝٔ َٓسٚبا زا٥ُا ٜهًّـ بايٛقا١ٜ ايّكش١ٝ ٚا٭َٔ، مبػاعس٠ عاًَني  ع

                                                           
9
 Bernard Teyssié, droit du travail relations collectives, 4

e
 édition, litec, paris, 2005, p.105. 

 .05، م2011قٛعٝـ ايعطبٞ، ايٛقا١ٜ َٔ ا٭خطاض امل١ٝٓٗ، َػتػامن،  2
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ّٕ إْؿا٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكشّٝ ا٭نجط تأ٬ٖٝ يف ٖصا املٝسإ. َّا يف ؾطْػا ؾإ ايعٌُ قس ٜهٕٛ غرل  ؾطٚط١ ٚا٭َٔ ٚأ

 إيعاَٞ يف عّس٠ سا٫ت:

 غٝاب ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ: -1

 ؾطٚطيف امل٪ّغػات اييت تؿّػٌ أقٌ َٔ مخػني عا٬َ ٚاييت مل ٜٓتدب شلا ؾ١ٓ ٚقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚ      

ٛظؿني إٔ أْ٘ يف ٖصٙ اؿاي١ ع٢ً َٓسٚبٞ امل ٜٓل ،1984دٛإ  28ٚظاضٟ قازض يف ايعٌُ، ٖٓاى َٓؿٛض 

ٜػتًُٛا نٌ َٗاّ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ أٚ بعهٗا ٚمياضغٕٛ يف إطاض ايػاعات املدكك١ يتُجٌٝ ايعُاٍ اّييت ٜٛؾّّطٖا 

إشٕ إِّْٗ ٫ ميًهٕٛ ْؿؼ املٛاضز  .1ٚىهعٕٛ يٓؿؼ إيتعاَات أعها٤ ايًذ١ٓ ايكإْٛ شلِ نُٓسٚبني يًُّٛظؿني

اّييت ىهع شلا عهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ، َٚٔ ْتا٥ر شيو  ا٫يتعاَات املدّكك١ ٭عها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ يهِّٓٗ ىهعٕٛ يٓؿؼ

ّٕ ايّػاعات املعتُس٠ ملٓسٚبٞ املٛظؿني ٖٞ ْؿػٗا يكٝاَ٘ بكؿت٘ عهٛ يف ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ  ؾطٚطأ

ُّاٍ ٚقٌ عتب١ ايعٌُ ٖٚصٙ ايّكٛض٠ تٓطبل يف امل٪ّغػ١  عا٬َ  11اييت ٜٛدس ؾٝٗا َٓسٚبٞ املّٛظؿني ٚعسز ايع

 ع٢ً ا٭قٌ، ٚ ٖصٙ عتب١ إْؿا٤ متجٌٝ َٓسٚبٞ املّٛظؿني يف امل٪ّغػ١.

 إْؿا٤ اغتجٓا٥ٞ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ: -2

ايعٌُ يف امل٪ّغػات اييت تؿػٌّّ أقٌ َٔ  ؾطٚطملؿّتـ ايعٌُ إٔ ٜؿطض إْؿا٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ    

ّٓعط إىل طبٝ 50 ع١ ا٭عُاٍ أٚ تٓعِٝ ٚت١٦ٝٗ َٛاقع ٚق٬ّت ايعٌُ. ٚقبٌ عا٬ًَ إشا قّسض أ١ُّٖٝ شيو خكٛقًا باي

، َؿّتـ ايعٌُ ٜطًب ضأٟ كتًـ ا٭ططاف يف امل٪غػ١ ٖٚصا ايكطاض 2أٟ قطاض ٚايصٟ ٜبك٢ اغتجٓا٥ٞ اؽاش

ٌِ ٚا٭خطاِض  اختباضاتَٛنٛع١ٍٝ ْاػ١ٍ عٔ  باعتباضاتَدّلض)َعًٌّ(  ُّك١ٍ ؿاي١ِ امل٪غػ١ِ يف َٛاِز ؾطٚط ايعُ َع

ّٟ يًعٌُ ٚايّتؿػٌٝ قبٌ امل ٌِ يس٣ املسِٜط اؾٗٛ ـِ ايعُ ٔٳ يف قطاِض َؿت ١ّٝ. ٚيكاسِب امل٪ّغػ١ِ )املػتدسّ( إٔ ٜطع ٓٗ

                                                           
1
 Jacques le Goff, driot du travail et societé, les relations collectives de travail, presses 

universitaire de renne, renne, 2002, p.117 ; dans le même sens Daniel Langé, droit du travail, 

ellipses, paris, 2003 p.190.  

2
 Denis Gatumel, le droit du travail en France, 11

e
edition, édition Francis Lefebvre, paris, 

2000, p.238. 
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ٚمبذّطز ايّطعٔ َٜٛقـ  ،َٜٛا َٔ قسٚض ايكطاض 15 ـْؿاش اٯداٍ احملّسز٠ َٔ ططف َؿتؿ١ٝ ايعٌُ، ٚاييت سٴّسزت ب

ّٟ ي٘ اؿكٍٛ ع٢ً  ،َٜٛا 21 ـاٍ احملّسز٠ِ بقطاضٴ َؿتـ ايعٌُ. ٚع٢ً اٱزاض٠ إٔ تطّز يف اٯد  3ٚاملسٜط اؾٗٛ

أغابٝع أخط٣ َتذّسز٠ َّط٠ ٚاسس٠ َٔ أدٌ ايّطز. ٚعسّ ايّطِز ع٢ً ايّطعٔ ٜعّس قب٫ًٛ يٲعذلاِض، قس ٜهٕٛ ٖصا 

ّٟ ٍٔ إزاضٍّٟ يف ا٭سٛاٍ ايعاز١ٜ يف ايكإْٛ اٱزاض ُّ  .ايكطاضٴ ا٭خرلٴ َٛنع طع ٌِ ضؾضٳ ايّطعٔ ٚإشا املسٜطٴ اؾٗٛ يًعُ

 .1عًٝ٘ تػبٝبٴ قطاضٙ

ُّاٍضابعا:   امل٪ّغػات اييت تؿّػٌ عسزا نبرلا َٔ ايع

ُّاٍ ٚ ايعاٖط أْ٘      ّٛٙ ايتؿطٜع اؾعا٥طٟ إىل اؿاي١ اييت تؿّػٌ ؾٝٗا امل٪ّغػ١ عسزا ندُا َٔ ايع  انتؿ٢مل ٜٓ

ُّايٞ ّٓعط عٔ سذُٗا ايع . يف سني لس ايتؿطٜع ايؿطْػٞ قس عهِ ٚاسس ٜػطٟ ع٢ً ناؾ١ امل٪غػات بػض اي

عاٌَ ميهٓٗا إْؿا٤ عّس٠ ؾإ يًٛقا١ٜ  500تططم شلصٙ املػأي١ ٚأؾاض بأّْ٘ إشا ناْت امل٪ّغػ١ تؿّػٌ أنجط َٔ 

 ايؿطْػٞ.  َٔ قإْٛ ايعٌُ L.4613-4  ايعٌُ يف ْل املاز٠ ؾطٚطايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ

َع املػتدسّ  باتؿامأنجط يًذ١ٓ امل٪ّغػ١ إٔ ؼّسز ٚتعّٝٔ عاٌَ أٚ  500ؾؿٞ امل٪غػات ّاييت تؿّػٌ عاز٠     

 ،ؾّس٠ املداطط ،ٚترل٠ ،ايعٌُ َٓؿك١ً اٱْؿا٤. ٚشيو ْعطا يطبٝع١ ؾطٚطعسز ايًّّذإ يًٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ

ُّاٍ ايّؿاغًني شلصٙ احمل٬ّت ٚتٓعِٝ ايعٌُ بٗا. عٝح ٜتِ تهٝٝـ عسز ايًّذإ  ،َٛاقع احمل٬ّت ع٢ً عسز ايع

ُّاٍ ١َّ ايّتٞ تّٗسز ايع ّٕ إْؿا٤ عّس٠ ؾإ يًٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ 2سػب امل٪ّغػ١ َٔ خ٬ٍ َعطؾ١ املداطط ايعا . ٚإ

ّٕ إمجايٞ أعها٤ ؾإ ايٛقا١ٜ  ؾطٚطٚ ايعٌُ ٜهٕٛ ٚؾكا يتكػِٝ املّٛظؿني بني ايٛسسات اٱْتاد١ٝ. ْٚتٝذ١ شيو أ

ٚع٢ً ايًّذ١ٓ  صٙ ايًّذإ أع٢ً َٔ أعها٤ ؾ١ٓ ٚقا١ٜ ّقش١ٝ ٚاسس٠.ايعٌُ املؿّه١ً شل ؾطٚطايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ

 ؾطٚطبامل٪ّغػ١ إٕ ٚدست إٔ تتدص ايّتسابرل اّييت تهؿٌ تٓػٝل عٌُ كتًـ ؾإ ايٛقا١ٜ ايّكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚ

 املّٛسس٠ أٚ إْؿا٤ ؾ١ٓ تٓػٝك١ٝ بني أعها٤ كتًـ ايًّذإ(، ٚايكإْٛ ٫ ٜٓل  نا٫دتُاعاتايعٌُ )

                                                           
1
 Claire Soudry, le comité d’hygiène de sécurité et conditions du travail, INRS, edition896, 

février 2008, p.91. 

2
 Michel Miné, Daniel Marchand, op.cit, p.524.  
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ٌّ ؾ١ٍٓ ؼتؿغ ع٢ً  ّٕ ن  .1باغتك٬شلاإْؿا٤ ب١ٝٓ مماث١ً يتًو اّييت ٖٞ يًذ١ٓ امل٪ّغػ١، ٚايٛاقع أ

ٚنع قٛاعس ٚ ،بني ؾ١ٓ امل٪ّغػ١ِ ٚاملػتدسّ، ٜكّٛ َؿّتـ ايعٌُ بتعٝني عسز ايًّذإ ا٫تؿاميف ساي١ عسّ 

ٌِ يف ايّتٓػٝل بٝٓٗا، ٚقطاض ٖصا ا٭خرل قس ٜهٕٛ َٛنع إعذلاض َٔ ططف املػتدسّ  ّٟ يًعُ أَاّ املسٜط اؾٗٛ

عا٬َ ع٢ً ا٭قٌ  50َٜٛا َٔ تبًٝؼ قطاض املؿّتـ ٚيف ظطٚف مماث١ً يتًو املتعًّك١ بامل٪ّغػات اّييت تؿّػٌ  15أدٌ 

نإ َٔ املُهٔ   .2َٔ قإْٛ ايعٌُ R.4723-1ٚاملاّز٠  R.4613- 4ٖصا ع٢ً سػب َا ّْكت عًٝ٘ املاّز٠ 

ّٓكط١ ٚ ا٫غتؿاز٠ ٚؼكٝل تػط١ٝ ضقاب١ٝ أندل ؾإهاز عّس٠ ؾإ  ،ايعٌُ بٗا ْعطا ملا ؼتٜٛ٘ َٔ اٱهابٝاتَٔ ٖصٙ اي

 يًٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ع٢ً َػت٣ٛ امل٪ّغػ١ اييت ؼٟٛ عّس٠ ٚسسات ٜعطٞ ؾعاي١ٝ أنجط.   

ُّاٍ بعس إْؿا٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ خاَػا: انؿاض  عسز ايع

ايعسز عٔ ايعتب١ املكّطح بٗا  يف ٖصٙ  انؿاضيكا١ْْٝٛ ٬ٜسغ أّْٗا مل تعاجل ساي١ املػتكط٤ يًّٓكٛم ا     

يصا نإ َٔ املؿطٚض تسّخٌ اؾٗات املػ٪ٚي١  ٗينامل٪ّغػات، ٚباملكابٌ ٖٞ ْكط١ ع١ًُٝ قس تططح يف ايٛاقع امل

َّا يف ؾطْػا َت٢ امل٪ّغػ١ مل تبًؼ عتب١ اـُػني عا٬ًَ بكؿ١ٍ ثابت١ ٜٴتشّكل َٔ انؿاض  ملعاؾتٗا. أ مبع٢ٓ سُٝٓا 

ؽهع ٱيعاّ إْؿا٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ امل٪غػ١ ؾٗطا غٛا٤ ناْت َتتابع١ أٚ غرل َتتابع١ مل تكبح  24ايعسز ع٢ً َساض

ّٕ َٓؿٛض  ايتعَتايعٌُ. ٚايّٓكٛم ايكا١ْْٝٛ  ؾطٚطايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ  25ايّكُت سٝاٍ ٖصٙ ايٛنع١ّٝ غرل أ

 .  ١3 تتِ عٗستٗا ٚ عسّ سًّٗا أٚ ايتسّخٌ يف ؾ٪ْٚٗا إىل غا١ٜ إْٗا٤ عٗستٗاٜٛقٞ بذلى ايًّذٓ 1993َاضؽ 

 ايؿطع ايّجاْٞ:

 تأغٝؼ ؾ١ٓ َابني امل٪ّغػات يًٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ

١ّٝ أْؿطتٗا يف ْؿؼ أَانٔ ايعٌُ          "عٓسَا متاضؽ َ٪ّغػات تابع١ يٓؿؼ ايؿطع املٗين أٚ يعّس٠ ؾطٚع َٗٓ

ُّا٫ تهٕٛ ع٬ق١ عًُِٗ قسّز٠، ت٪ّغؼ ٚدٛبا ؾإ َابني ملّس٠ قسّز٠، ٚتؿ ّػٌ، ع٢ً ٚد٘ اـكٛم، ع

                                                           
1
 Claire Soudry, op.cit, p.18. 

2
 Bernard Teyssié, op.cit, p.416.  

3
 Claire Soudry, op.cit, p.91. 
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شٟ ايكعس٠ عاّ  27امل٪ضر يف  10-05. ٚبٓا٤ ع٢ً املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ 1امل٪ّغػات يًٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ"

ش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚتؿهًٝٗا ّكز ق٬سٝات ؾ١ٓ َا بني امل٪ّغػات يًٛقا١ٜ ايّساحمل، 2005ٜٓاٜط غ١ٓ  8املٛاؾل  1425

ػات تابع١ يٓؿؼ ٠ َ٪ّغذ١ٓ ٚدٛبا عٓسَا تتذُع عّست٪ّغؼ ايًّ ت٘ ايجا١ْٝ "َازٚاّيصٟ قّطض يف  ٚتٓعُٝٗا ٚغرلٖا

١ّٝ ملُاضغ١ ْؿاط يف ْؿؼ أَانٔ ايعٌُ ملّسايؿطع املٗين أٚ يعّس ُّز٠ ٚتؿّػ٠ قّس٠ ؾطٚع َٗٓ ا٫ تهٕٛ ٌ يصيو ع

ؾهٌ إلاظ )ايبٓا٤ ٚا٭ؾػاٍ ايع١َُٝٛ ٚايّطٟ(، غٛا٤ يف ؾهٌ تكسِٜ خسَات ع٬ق١ عًُِٗ قّسز٠ غٛا٤ يف 

ّٓكٌ ٚايّتدعٜٔ، بعس ؼكٝل نعًُّٝات املٓاٚ ؿ١ َٔ املكاحل املدتّك١ إقًُّٝٝا ايّتابع١ يًٛظاض٠ املهًّ عتُازٚاي١ ٚاي

ُّع عّس٠ َ٪ّغػات ١َّٝٓٗ يف ّٜٚتهح َٔ املٛاز ايكا١ْْٝٛ إيعا١َّٝ إْؿا٤ ؾ١ٓ َابني امل٪ّغػات عٓس ػ ."بايعٌُ

ْؿؼ أَانٔ ايعٌُ ملّس٠ قسّز٠ َا إشا ناْت تًو امل٪ّغػات قػرل٠، ٚامل٬سغ أٜها تأنٝسٙ ع٢ً إٔ تهٕٛ 

ّٕ أقٌ ٖصا  ع٬ق١ عًُِٗ قّسز٠. ّٓٛعني َٔ ايعكٛز. بايّطغِ َٔ أ ْٚؿؼ ايّتػا٩ٍ ملاشا ايّتؿطٜل بني ٖصٜٔ اي

صٟ ٖٛ يف ا٭قٌ إْػإ هب اؿؿاظ عًٝ٘ َُٗا ناْت طبٝع١ ْؿاط٘ ٚقٝػ١ ايّتذُع ظاٖط ٖٛ محا١ٜ ايعاٌَ اّي

ّٕ امل٪ّغػات ايّكػرل٠ اييت تؿػٌ أقٌ َٔ  عكسٙ. ّٕ قإْٛ ايعٌُ ّْل ع٢ً أ َّا يف ؾطْػا ؾإ ُّع  عاٌَ 50أ شلا ايتذ

بٓا٤  عا٬َ 50إٕ أَهٔ َٔ أدٌ إْؿا٤ ؾ١ٓ َا بني امل٪ّغػات إشا ناْت ٖصٙ امل٪ّغػات اييت تؿّػٌ أقٌ َٔ 

ُّع يف كطط َٗيّن أٚ بُٝٗيّن َٔ أدٌ إقا١َ 2َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػL.4611-6ٞاملاز٠  ع٢ً ، تػتطٝع ايتذ

ايعٌُ ٖصا اؿٌ ٜعين امل٪ّغػات ايّكػرل٠، ٚاملٓؿك١ً قاْْٛٝا ٚيهّٓٗا يف  ؾطٚطؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ

ايّتٛقٌ إىل تسابرل ٚقا١ٝ٥ َؿذلن١ ٜػُح ايكإْٛ شلصٙ  ْؿاطاتٗا قطٜب١ دّسا َٔ بعهٗا ايبعض ٚشيو بعس

ُّع عٔ ططٜل عكس َٔ أدٌ إْؿا٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ ايعٌُ َؿذلن١ شلصٙ  ؾطٚطامل٪ّغػات ايتذ

١ّٝ ٚايتّٛقٌ إىل  َا بني امل٪ّغػات يًكٝاّ بصيو. ٚيف ٖصٙ اؿاي١ اجملًؼ ٜكّٛ بتعٝني أعها٤  اتؿامامل٪ّغػات املعٓ

 ؾ١ٓ َا بني امل٪ّغػات. ٖٚصٙ ٖٞ اؿاي١ ايجايج١ اييت ّْل عًٝٗا ايكإْٛ.

:٫ّٚ  َ٪غػات ٚؾطنات قطاع ايبٓا٤ ٚا٭ؾػاٍ ايع١َُٝٛ أ

                                                           
 ٚطب ايعٌُ.  املتعًل بايٛقا١ٜ ايّكش١ٝ ٚا٭َٔ  1988ٜٓاٜط  26امل٪ضر يف  07-88َٔ ايكإْٛ  24املاّز٠  1

2
 Jean-Maurice Verdier, Alain Coeuret ,Marie-Armelle Souriac, op.cit, p.202. 
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١ُّ ٚاٱقابات امل١ٝٓٗ ايهجرل٠ املٛدٛز٠ بٗصا ايكطاع ٚبٓا٤ّ ع٢ً ايكإْٛ      ْعطا يكعٛب١ ا٭ؾػاٍ ٚ يًُداطط اؾ

 1425شٟ ايكعس٠ عاّ  27َ٪ضر يف  12 -05ملطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ َٔ ا 01قهت املاز٠  07-88ضقِ 

، املتعًّل بايّتسابرل اـاق١ بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ املطبك١ يف قطاعات ايبٓا٤ 2005ٜٓاٜط غ١ٓ  8املٛاؾل 

بصيو أطًل يف ٖصا ايكطاع َٚٔ مّت إهاز اشل١٦ٝ اـاّق١  اي٬ظ١َايّتسابرل  اؽاشٚا٭ؾػاٍ ايع١َُّٝٛ ٚايّطٟ، ع٢ً 

اشل١٦ٝ املهًّؿ١ بايٛقا١ٜ َٔ ا٭خطاض امل١ّٝٓٗ يف قطاعات ايبٓا٤ ٚا٭ؾػاٍ ايع١َُّٝٛ ٚايّطٟ. ٚقس أٚىل ٖصا  اغِعًٝٗا 

 ايكطاع أ١ُّٖٝ نبرل٠ يف فاٍ ايٛقا١ٜ ٚايّػ١َ٬ ٚسؿغ ا٭َٔ املطّبك١ يف نٌ ١٦ٖٝ َػتدس١َ تابع١ ي٘.

، هب إٔ ّٜٓعِ تٓػٝل يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ قكس ٚعٓسَا تؿتػٌ عّس٠ َ٪ّغػات يف ْؿؼ ايٛضؾ١

ٚغا٥ٌ  ٫غتعُاٍعٓس ايّهطٚض٠  ٚا٫ستٝاطتؿازٟ ا٭خطاض ايّٓامج١ عٔ تسخ٬تٗا املتعاقب١ أٚ املتعا١َٓ، 

ٚهب ع٢ً قاسب  .َؿذلن١. ٜٚتِ ايتٓػٝل غٛا٤ أثٓا٤ تكٛض املؿطٚع ٚزضاغت٘ ٚإعسازٙ أٚ خ٬ٍ اٱلاظ

ّٜاّ َٔ تاضٜذ  املؿطٚع إٔ نٌ ٚضؾ١ تؿػٌ ع٢ً ا٭قٌ تػع١ عُّاٍ خ٬ٍ َّس٠ تؿٛم  اؾتتاحٜكّطح قبٌ عؿط٠ أ

ا٭غبٛع إىل ايكٓسٚم ايٛطين يًتأَٝٓات ا٫دتُاع١ٝ ٚنصا اشل١٦ٝ املهًّؿ١ بايٛقا١ٜ َٔ ا٭خطاض امل١ّٝٓٗ يف قطاعات 

َّا يف  ايبٓا٤ ٚا٭ؾػاٍ ايع١َُّٝٛ ٚايّطٟ ٚإىل َؿتؿ١ّٝ ايعٌُ. ّٕ ا٭قٌ أ مجٝع َ٪غػات ايبٓا٤  ع٢ً ؾطْػا ؾإ

ايعٌُ  ؾطٚطٚا٭ؾػاٍ ايع١َُٝٛ اييت تؿػٌّّ مخػني عا٬َ ؾأنجط ًَع١َ بإْؿا٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ

، َجٌ مجٝع امل٪غػات ا٭خط٣ ٖٚصا ٫ ٜعؿٞ اشل١٦ٝ امل١ٝٓٗ َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ L.4611-1 ع٬ُ باملاز٠

غرل أْٓا أَاّ ساي١  ايصٟ أثبت٘ ايكإْٛ. ا٫يتعاّيف قطاع ايبٓا٤ ٚا٭ؾػاٍ ايع١َُٝٛ َٔ ٖصا  يًٛقا١ٜ ايكش١ٝ

يف دٗاظ َٗين يًٛقا١ٜ ايكش١ٝ  ا٫نطاطخاق١: إيعا١َٝ امل٪ّغػات ايّتابع١ يكطاع ايبٓا٤ ٚا٭ؾػاٍ ايع١َُّٝٛ 

 ٚايٛقا١ٜ ، إْؿا٤ ؾ1982١ٓزٜػُدل  23( ايصٟ أؾه٢ إىل ؼطٜطٖا َٔ خ٬ٍ قإْٛ OPPBTP) ٚا٭َٔ

ُّت ٖصٙ امل٪ّغػات ع٢ً ا٭قٌ ث٬ث١ ١٦َ عاٌَ  ؾطٚطايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ ايعٌُ يٝؼ إيعاَٞ إ٫ إشا ن

 .ايؿطْػٞ َٔ قإْٛ ايعٌُ  L.1611-5املاّز٠

 يف ساي١ عسّ ٚدٛز ايًذ١ٓ يف ٖصٙ امل٪غػات ثاْٝا:
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يكطاع ا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ َابني امل٪غػات اـانع١ مل تٓل املٛاز ايكا١ْْٝٛ عٔ ساي١ عسّ ٚدٛز ؾ١ٓ يًٛق    

مل ٜٛدس َج٬ َذلّؾشني يًكٝاّ بعه١ٜٛ غٛا٤ يف ايكإْٛ أٚ ايتٓعِٝ. أَا يف ؾطْػا إشا  ايبٓا٤ ٚا٭ؾػاٍ ايع١َُّٝٛ

ع٢ً َٓسٚبٞ املّٛظؿني يف  ،ايعٌُ ؾطٚطٚ يف امل٪غػات اـانع١ شلصا ايكطاع ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ

ٌُّ َػ٪ٚي١ٝ َٛانٝع ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚامل٪ ُّاتِٗ ا٭ق١ًّٝ ؼ ايعٌُ،  ؾطٚطّغػ١ غرل املًتعَني مبٗ

 بٛغا٥ًٗا. ٜٚتُّتعٕٛ اختكاقاتٗاٚمياضغٕٛ 

  ايعٌُ بػب كاطط ايٓؿاط ؾطٚطإْؿا٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚثايجا: 

ع٢ً َػت٣ٛ امل٪غػات ايكطاعات شات ايٓؿاطات  ايعٌُ ؾطٚطإْؿا٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚإٕ     

 يف املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ. غرل إٔ 07-88َٔ ايكإْٛ  25ايعاي١ٝ اـطٛض٠ نإ مبٛدب ْل املاز٠ 

امل٪ّغػات اّييت تؿػٌّّ مخػني عا٬َ ؾأنجط بػب كاطط ايٓؿاط قس ٜهٕٛ عٔ ططٜل  ايتؿطٜع ايؿطْػٞ لس

ٚيٝؼ عٔ ططٜل َؿّتـ ايعٌُ اّيصٟ ي٘ شيو يف  ،1ٚبايتشسٜس عٔ ططٜل املسٜط اؾٟٗٛ يًعٌُ َؿتؿ١ٝ ايعٌُ

بٓا٤  ،بطًب َٔ ؾ١ٓ امل٪غػ١َٚٓ٘  باقذلاحٚإُّْا ٜهٕٛ ، امل٪ّغػات ا٭خط٣ اييت تؿّػٌ أقٌ َٔ مخػني عا٬َ

إ٫ّ بايٓعط يعطٚف ، ٖٚصا اٱدطا٤ اـام ٫ ٜتدص َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ L.4611-4ع٢ً ْل املاز٠ 

ّٕ ٖصٙ امل٪ّغػات ًَع١َ بإْؿا٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ٝ ٚا٭َٔ  ايّٓؿاط اّيصٟ وٟٛ كاطط خاق١، َٚع ٖصا نًّ٘ ؾإ

 ايعٌُ يف قطاع ايبٓا٤ ٚا٭ؾػاٍ ايع١َُّٝٛ. ؾطٚطٚ

 ضابعا: امل٪غػات ايكػرل٠

 ، عا٬َ يف قطاع ايبٓا٤ ٚا٭ؾػاٍ ايع١َُٝٛامل٪ّغػات ايّكػرل٠ اّييت تؿػٌّّ أقٌ َٔ مخػنيلس يف ؾطْػا إٔ     

ايعٌُ ؾُٝاضغٕٛ ق٬سٝاتٗا يف  ؾطٚطَٓسٚبٞ املٛظؿني ٜكَٕٛٛ بٓؿؼ َٗاّ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ

أَا يف ايتؿطٜع اؾعا٥طٟ ؾًذ١ٓ َابني امل٪غػات يًٛقا١ٜ  سسٚز ايٛغا٥ٌ اييت ٜتُتع بٗا َٓسٚبٞ املٛظؿني.

  تتٛىل شيو.ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٖٞ اييت

                                                           
1
 Maurice Cohen, le droit des comités d’entreprise et des comités de groupe, 7

e 
édition, lgdj, 

paris, 2003, p.234. Dans le même sens Denis Gatumel, op.cit, p.238. 
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 خاَػا: اؾعا٤ ع٢ً عسّ إْؿا٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ 

َّا يف ساي١ عسّ خهٛع املػتدسّ يًّٓكٛم اـاق١ بإْؿا٤ َجٌ ٖصٙ ايًّذإ إىل ايعكٛبات اييت ضتبٗا ايكإْٛ      أ

ٚ  24ٚ  23ٚ  17ٚ  14 11ٚٚ 7ٚ  6ٚ  5ٚ  3: "ٜعاقب نٌ كايـ ٭سهاّ املٛاز 38يف َازت٘  07-88ضقِ 

زز. ٚيف ساي١ ايعٛز، ٜعاقب املدايـ باؿبؼ ملس٠ ث٬ث١  1500زز إىل  500أع٬ٙ بػطا١َ َٔ  28ٚ  26ٚ  25

 .   زز أٚ بإسس٣ ٖاتني ايعكٛبتني" 4000زز إىل  2000أؾٗط ع٢ً ا٭نجط ٚبػطا١َ َٔ 

 املطًب ايّجاْٞ:

 نٝؿ١ّٝ تؿهٌٝ ٚتأغٝؼ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ

ٚبعس إٔ مّت ايؿطاؽ َٔ ايّتعّطف ع٢ً ْطام تأغٝؼ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٜبك٢ اٯٕ قاٚي١ ايّتططم إىل         

نٝؿ١ّٝ تؿهٌٝ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ع٢ً َػت٣ٛ ايًّذ١ٓ املتػا١ٜٚ ا٭عها٤ ٚايًّذ١ٓ َابني امل٪ّغػات 

 :ب إىل ؾطعنيٚشيو َٔ خ٬ٍ ػع١٥ ٖصا املطً. َٚعطؾ١ أغؼ تعِٝٝٓٗ

ٍّٚ  .أعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ: ايؿطع ا٭

 . أغؼ تعٝني أعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ: ايؿطع ايّجاْٞ

 

:ٍّٚ  ايؿطع ا٭

 تؿهٌٝ أعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ

ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ، ٚايصٟ أساٍ  املتعًّل بايٛقا١ٜ 1988داْؿٞ  26امل٪ّضر يف  07-88تطبٝكا يًكإْٛ ضقِ         

ق٬سٝات ٖصٙ ايًّذإ ٚنصا تؿهًٝٗا ٚتٓعُٝٗا ٚتػٝرلٖا عٔ ططٜك٘. غرل أّْ٘ مل ٜتِ قسٚض ٖصا  ،ع٢ً ايّتٓعِٝ

١ّٝ بٗصٙ ايًّذإ تعتُس ع٢ً بكاٜا 2005ايّتٓعِٝ إىل غا١ٜ  ٌّ ٖصا ايؿطاؽ ايكاْْٛٞ ظًّت امل٪ّغػات املعٓ ، ٚيف ظ

١َّ يًعٌُ يف ايكطاع اـام، ٚاملطغّٛ ضقِ  31 -75املٛاز َٔ ا٭َط ضقِ    255-74املتعًّل بايّؿطٚط ايعا
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ُّٔ ؼسٜس نٝؿٝات تأغٝؼ ؾ١ٓ   .1ا٫ؾذلان١ٝٚغرلٖا يف امل٪ّغػات  ٚاختكاقاتٗاسؿغ ايّكش١ ٚا٭َٔ املته

ّٓعاّ يف تؿهٌٝ أعها٤ ٖصٙ ايًّذإ يًٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ غٛا٤ اعتُستٚعًٝ٘ لس بعض امل٪ّغػات    يف اي

 مّت إقساض ايتٓعِٝ املتعًل بٗصٙ ايًذإ يًٛقا١ٜ ايكش١ٝ 2005ٚيف غ١ٓ . 2اؾُاع١ٝ ا٫تؿاقات ايّساخًٞ أٚ 

ٜٓاٜط  26املتعًّّل بايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ امل٪ضر يف  07-88َٔ ايكإْٛ  23ٚإعُا٫ يٓل املاّز٠  ٚا٭َٔ.

املتعًّل بايًّذإ املتػا١ٜٚ ا٭عها٤ يًٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ  09-05ٝصٟ لس أّْ٘ قس أسايٓا ع٢ً املطغّٛ ايتٓؿ 1988

املتعًّل بايًّذإ َابني امل٪ّغػات يًٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ايصٜٔ  10-05ٚا٭َٔ، ٚنصا ع٢ً املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ 

 قس تهؿ٬ ببٝإ تؿهٌٝ أعها٤ نًتا ايًّذٓتني.

٫ّٚ: تؿهٌٝ ؾ١ٓ امل٪ّغػ١ ٚؾ١ٓ ايٛسس٠:  أ

 ع٢ً أّْ٘ 09َّا بايّٓػب١ يتؿهٌٝ أعها٤ ايًّذ١ٓ املتػا١ٜٚ ا٭عها٤ يًٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ؾكس قّطضٖا يف املاّز٠ أ    

 تتؿّهٌ ؾإ ايٛسس٠ ٚؾإ امل٪ّغػ١ َٔ ْٛعني َٔ ا٭عها٤ ُٖٚا نُا ٜأتٞ:

 ا٭عها٤ شٟٚ ا٭قٛات ايّتساٚي١ٝ:-1

                                                           
 ٚاختكاقاتٗاٚاملتهُٔ ؼسٜس نٝؿٝات إْؿا٤ ؾ١ٓ سؿغ ايكش١ ٚا٭َٔ  1974زٜػُدل  28امل٪ضر يف  255-74ضقِ  ملطغّٛا 1

 .02عسزاي،1975داْؿٞ  07، دطٜس٠ ضزل١ٝ ا٫ؾذلان١ٝٚغرلٖا يف امل٪غػات 

ؾإ ايٓعاؾ١ ٚا٭َٔ  إٔ تؿه٢ًٌٝ َٔ ْعاَٗا ايساخًٞ ع 87اؾعا٥ط قس ْكت يف املاز٠  اتكا٫ت ا٫قتكاز١ٜامل٪غػ١ ايع١َُٝٛ  2

أضبع١ ممجًني  - .أضبع١ ممجًني يًُ٪غػ١ َعٝٓني َٔ ططف ايط٥ٝؼ املسٜط ايعاّ - .املػاعس املهًـ با٭َٔ - :يًُ٪غػ١ َٔ

طبٝب ايعٌُ عٓس إقتها٤ ٚعسز مماثٌ َٔ ايبس٤٫، ٜعٕٝٓٛ بٓؿؼ ايؿهٌ، ٱغتبساٍ  - .يًعُاٍ َعٝٓني َٔ ططف ممجًٞ ايعُاٍ

 :َٔ ايٓعاّ ايساخًٞ 90ٚأَا عٔ تؿهٌٝ ؾإ ايٓعاؾ١ ٚا٭َٔ يًٛسس٠ ؾٓكت عًٝٗا يف املاز٠  .ها٤ ايسا٥ُني يف ساي١ غٝابِٗا٭ع

 .ممج٬ٕ يًعُاٍ- .ممج٬ٕ يًٛسس٠ َعٝٓإ َٔ ططف َػ٪ٍٚ اشل١٦ٝ ايع١ًُٝ - .املػاعس املهًـ با٭َٔ ع٢ً َػت٣ٛ ايٛسس٠ -

ٚأَا َ٪غػ١ ايذلق١ٝ ٚايتػٝرل ايعكاضٟ ي١ٜ٫ٛ  .غتد٬ف ايعهٛ ايسا٥ِ ايػا٥ب إستُا٫ٚعسز َعني نُٔ ْؿؼ ا٭ؾهاٍ قكس إ -

ث٬ث١ أعها٤ زا٥ُني ٚث٬ث١ : تتؿهٌ َٔ 107يف َازت٘  َػتػامن ؾكس ْكت يف ْعاَٗا ايساخًٞ ع٢ً إٔ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ

 .أعها٤ إناؾٝني
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 َٔ سهٛضِٖ نطٚضٟ ٚإيعاَٞ خ٬ٍ إدتُاعاتٗا، شلِ َٓاقؿ١ املػا٥ٌ ِٖٚ أعها٤ يف ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭    

 املتعًّك١ بايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ، ميًهٕٛ اؿّل يف ايّتكٜٛت ع٢ً قطاضاتٗا.

 ع٢ً َػت٣ٛ ايٛسس٠: -أ  

ّٕٛ أعها٩ٖا شٟٚ ا٭قٛات ّٕ ايًّذ١ٓ املتػا١ٜٚ ا٭عها٤ يًٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ع٢ً َػت٣ٛ ايٛسس٠ ٜته  إ

 :َٔ ١ّٝ   ايّتساٚي

 عهٜٛٔ ميّج٬ٕ َسٜط١ّٜ ايٛسس٠. -

ُّــاٍ ايٛسس٠. -  عهٜٛٔ ميّج٬ٕ ع

  ع٢ً َػت٣ٛ امل٪ّغػ١: -ب         

١ّٝ ع٢ً َػت٣ٛ امل٪ّغػ١ ٖٞ ن         َّا عسز ا٭عها٤ شٟٚ ا٭قٛات ايّتساٚي    تايٞ:ايأ

 ث٬ث١ أعها٤ ميّجًٕٛ َسٜط١ٜ امل٪ّغػ١.  -        

ُّــاٍ امل٪غػ١  -          .1ث٬ث١ أعها٤ ميّجًٕٛ ع

ّٕ ايّتٓعِٝ قس  -ؾ١ٓ امل٪ّغػ١ ٚؾ١ٓ ايٛسس٠  -٬ٜسغ َٔ خ٬ٍ تؿهٌٝ نٌ َٔ ايًّذٓتني ع٢ً عسز  اعتُسأ

ُّاٍ املؿتػًني بٗا ؾٌٗ  .ثابت يف مجٝع ؾإ ايٛسس٠ ٚامل٪ّغػ١ ٚمل ًٜتؿت إىل سذِ ٚندا١َ امل٪ّغػ١ ٚعسز ايع

ُّاٍ شٟٚ ع٬ق١ عٌُ غرل قّسز املّس٠ َع َ٪ّغػ١ قس ٜؿٛم عسزٖا ١٦َ  تػتٟٛ َ٪ّغػ١ َتّٛغط١ ؼٟٛ تػع١ ع

ّٓكط١  َٔ تؿطٜعات أخط٣ قس  ٚا٫غتؿاز٠عاٌَ ع٢ً َػت٣ٛ ايٛسس٠ ايٛاسس٠؟. ؾهإ ٫ٚبّس َٔ َطاعا٠ ٖصٙ اي

ُّ ّٛع يف أسػٓت يف ٖصا اجملاٍ نايّتؿطٜع ايؿطْػٞ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ايصٟ ضاع٢ سذِ امل٪ّغػ١ ٚعسز ع اشلا ؾٓ

َٚٔ د١ٗ أخط٣ دعٌ ايّتؿهٌٝ زاخٌ ايًّذ١ٓ َتػاٟٚ ا٭عها٤ َٓاقؿ١ بني ممّجًٞ  عسز املُّجًني زاخٌ ايًّذ١ٓ.

ُّاٍ ٚممّجًٞ اشل١٦ٝ املػتدس١َ، ٖٚصا َٔ املؿاضقات ايعذٝب١ ٚنأّْٓا أَاّ ساي١ اغتكطاب ٚتٓاظع َكاحل بني  ايع

ُّاٍ َٔ كاطط ايعٌُ اؾٗتني، ٚايٛاقع خ٬ف شيو ؾاشلسف َٔ ٖص ٙ ايًّذ١ٓ ٖٞ ايّػعٞ إىل احملاؾع١ ع٢ً ايع

                                                           
ايًذ١ٓ املتػا١ٜٚ ا٭عها٤ يًٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ، بسٕٚ طبع١، اؾعا٥ط، بسٕٚ غ١ٓ،  املعٗس ايٛطين يًٛقا١ٜ َٔ ا٭خطاض امل١ٝٓٗ، 1

 .02م
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ُّاٍ  ،ٚاٱقابات امل١ّٝٓٗ ُّاٍ بايّٓعط يكطبِٗ َٔ ايع ؾهإ باٱَهإ إعطا٤ ايكػط ا٭ندل َٔ املكاعس ملُّجًٞ ايع

ٌّٗ قٓا٠ ايّتٛاقٌ َعِٗ  ٤ بإعطا٤ ض٥اغ١ٚا٫نتؿا ،َٚعطؾتِٗ ملٛاقع ايعٌُ ٚاملداطط احملٝط١ بٗا ،أْؿػِٗ مّما ٜػ

 ايًّذ١ٓ يًُػتدسّ املُّجٌ عٔ اؾ١ٗ املػتدس١َ بٌ ٖٛ اؾ١ٗ املػتدس١َ ْؿػٗا. ٖٚٓاى ْكط١ أخط٣ ٜٓبػٞ  

ّٕ ايّتُجٌٝ زاخٌ ايٛسس٠ ٜتِ عٔ  إثاضتٗا ؾُٝا ىل ايّتُجٌٝ زاخٌ ؾإ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ، ٖٚٞ نٝـ أ

ٌّ ططف، ٚمتجٌٝ امل٪ّغػ (2) ططٜل ممّجًني ٌّ ططف، أمل ٜهٔ َٔ عٔ ن ٌّ ٜتِ عٔ ططٜل ث٬ث١ ممّجًني عٔ ن ١ نه

ّٓعط إىل  ا٭ؾهٌ ظٜاز٠ عسز املُّجًني زاخٌ امل٪ّغػ١ يًٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ، َطاعا٠ يػع١ املٗاّ املٛن١ً إيٝٗا باي

ٌّ؟امل٪ّغػ١ ن ّٕ تؿهٌٝ أعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚ 1ه َّا ايّتؿطٜع ايؿطْػٞ ؾكس ّْل ع٢ً أ  ؾطٚطا٭َٔ ٚأ

 844-83ايعٌُ ٜذلاٚح عسزِٖ َٔ ث٬ث١ إىل تػع١ ممّجًني ع٢ً سػب سذِ امل٪ّغػ١ ْعطا إىل املطغّٛ ضقِ 

 ناٯتٞ: R.4613-1بٓل املاّز٠  اغتبسيتٚاّييت  R.236-1يف َازت٘  1983غبتُدل  23امل٪ّضر يف 

ُّاٍ يف امل٪ّغػ١ َٔ  - ّٕ عسز ،عا٬َ 199إىل  50إشا نإ عسز ايع املُّجًني ث٬ث١ َٔ بِٝٓٗ إطاض أٚ عاٌَ  ؾإ

 ؼّهِ ٚاسس.

ُّاٍ يف امل٪ّغػ١ َٔ  - ّٕ عسز املُّجًني أضبع١ َٔ بِٝٓٗ إطاض أٚ عاٌَ  ،عا٬َ 499إىل  200إشا نإ عسز ايع ؾإ

 ٚاسس. ؼّهِ

ُّاٍ يف امل٪ّغػ١  - ّٕ عسز املُّجًني غت١ َٔ بِٝٓٗ ع ،عا٬َ 1499إىل  500َٔ إشا نإ عسز ايع اًَني ؾإ

  إطاضٜٔ أٚ ؼّهِ.

ُّاٍ  ُّاٍ ؼّهِ أٚ إطاضات 1500إشا نإ عسز ايع ّٕ عسز املُّجًني تػع١ َٔ بِٝٓٗ ث٬ث١ ع   .2ؾأنجط ؾإ

ٚملؿّتـ ايعٌُ ايكسض٠ ع٢ً ايّتطخٝل يف ايكٝاّ غطٚم يف ايكٛاعس اّييت ؽل تٛظٜع املكاعس بني ممّجًني ا٭عها٤ 

 ايتشّهِ ٚ املُّجًني ا٭عها٤ املٓتُني إىل أقٓاف أخط٣ تأغٝػا ع٢ً املاز٠  املٓتُني إىل قٓـ اٱطاضات، أعٛإ

 

                                                           
 .36غهٌٝ ضق١ٝ، املطدع ايػابل، م 1

2
  Philippe Malingrey, op.cit, p.128.          
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R.4613-2 َٔ ٌُايّتؿطٜع ايؿطْػٞ أضاز إٔ ٜعطٞ ايّػ١ُ املط١ْ يكإْٛ .1ايؿطْػٞ قإْٛ ايع ّٕ  امل٬سغ أ

 ايعٌُ مبا ٜتٛاؾل ٚظطٚف بعض امل٪ّغػات ٚإعُاٍ َبسأ ايعاٌَ املٓتر املػّٝط. 

 ؿاضٜٕٛ:ا٭عها٤ اٱغت-1

٬ّٖت ٚنؿا٤ات       ٜطاز با٭عها٤ اٱغتؿاضّٜني يف ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ أٚي٦و ا٭ؾدام ايصٜٔ ميًهٕٛ َ٪

ُّاتِٗ تكسِٜ املعًَٛات ٚآضا٥ِٗ يًّذ١ٓ عٓسَا ٜػتؿاضٕٚ يف شيو. َٚٔ  يف َػا٥ٌ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ َٗ

 لس:   ا٫غتؿاضٜنيا٭عها٤ 

يّتابع يًٛسس٠ أٚ طبٝب ايعٌُ ايّتابع يًُ٪ّغػ١ سػب اؿاي١، بكؿ١ َػتؿاض يف أؾػاٍ طبٝب ايعٌُ ا -

ميهٔ إٔ تػتعني ؾإ ايٛسس٠ أٚ ؾإ امل٪ّغػ١ أثٓا٤ أؾػاشلُا أٚ عٓس تؿتٝـ أَانٔ ايعٌُ  نُا  .2ايًّذإ

ٌّٖ أٚ ١٦ٖٝ كتّك١ يف َٝسإ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭ ا٫غتؿاض٠ٚع٢ً غبٌٝ  ّٟ ؾدل َ٪  .3َٔ ٚطب ايعٌُبأ

قس أسػٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ بإناؾت٘ يطبٝب ايعٌُ نعهٛ َػتؿاض يًّذ١ٓ املتػا١ٜٚ ا٭عها٤ يًٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ 

١ّٝ اييت ىهع شلا ايعُاٍ، ٚايؿشٛقات ايّسٚض١ٜ  ٚا٭َٔ ملا ٜتُّتع ب٘ َٔ َ٪٬ٖت َٚعًَٛات يف فاٍ املطاقب١ ايّطب

ُّاٍ ٚتأَني  ظطٚف ايعٌُ َٔ خ٬ٍ ايٛقا١ٜ َٔ اـطٚماّييت ٜكّٛ بٗا نُا ٜػٗط ع٢ً ؼػني  اـاّق١ بكّش١ ايع

ُّتٗا ٚأؾػاشلا  اغتؿاض٠ٚقس أداز مّلا تطى يًّذ١ٓ ايكسض٠ ع٢ً  .4اؿُا١ٜ ايكش١ٝ يًعُاٍ َٔ تطاٙ َٓاغبا ٭زا٤ َٗ

٦ٖٝات َع١ّٓٝ. ؾكس غٛا٤ نإ ؾدكا أٚ ١٦ٖٝ كتّك١ يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ، ٚمل ٜكّٝسٖا بأؾدام أٚ 

ساٍٚ تهطٜؼ َبسأ اؿط١ّٜ ايّتعاقس١ٜ يٮططاف املع١ّٝٓ، مبا ىسّ َكاحل ايًّذ١ٓ املتػا١ٜٚ ا٭عها٤ يًٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ 

َّا ايّتؿطٜع ايؿطْػٞ ؾكس أداظ يبعض ا٭ؾدام سهٛض ٚا٭َٔ.  ، ٚميًهٕٛ اغتسعا٩ِٖايًّذ١ٓ ٚهب  ادتُاعاتأ

                                                           
1
  Gabriel Guéry, op.cit, p.368; dans le même sens Daniel marchand, op.cit, p.252.  

 املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ. 09-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  14 املاز٠ 2

 ايػايـ ايصنط. 09-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  15املاز٠  3

4
 Jean-Luc koehl, droit du travail et droit social, ellipses, paris, 1994, p.91. 
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ايعٌُ، يهٔ زٕٚ اؿّل يف ايّتكٜٛت ع٢ً  ؾطٚطعًّك١ بًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚاؿّل يف تكسِٜ املعًَٛات املت

 ، ٖٚ٪٤٫ ا٭عها٤ ِٖاغتؿاض١ٜقطاضات ٖصٙ ا٭خرل٠. ؾِٗ ٫ ميًهٕٛ غ٣ٛ أقٛات 

 طبٝب ايعٌُ. -

نُا ميهٔ سهٛض  ايعٌُ. ؾطٚطايعٌُ أٚ ض٥ٝؼ َكًش١ ا٭َٔ ٚ ؾطٚطاملػ٪ٍٚ املهًّـ با٭َٔ ٚ -

 .َٚٓاقؿ١ املٛانٝع املططٚس١ ا٫دتُاعات

 َؿّتـ ايعٌُ.  -

 .ا٫دتُاعٞا٭عٛإ املهًّؿني بايٛقا١ٜ ايّتابعني شل١٦ٝ ايّهُإ   -

 ا٫دتُاعإ٫ّ يف ساي١  ،املكطض ا٫دتُاعقبٌ  َٜٛا 15ٚشيو نتابٝا عٔ ططٜل أَط باؿهٛض  اغتسعا٩ِٖٚهب 

َّا َؿّتـ ايعٌُ  ا اؿاد١ اٱغتعذاي١ٝ.خطم ٖصٙ ايكاعس٠ اييت تدلّضٖ ؾٝٗاايصٟ ميهٔ  ا٫غتجٓا٥ٞ  ؾاغتسعا٩ٙأ

ؾًًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ إٔ  اّييت تكّٛ بٗا ايًّذ١ٓ، يهٔ يٝؼ ًَعّ باؿهٛض. ي٬دتُاعاتنطٚضٟ ٚإيعاَٞ 

٬ّٖتِٗ.     ي٬غتؿاز٠عٓس اؿاد١ أٚ يف َٓاغبات َع١ّٓٝ  ا٫غتؿاض١ٜتػتسعٞ مجٝع ا٭عها٤ شٟٚ ا٭قٛات  ٪َ َٔ 

ّٕ  ا٫غتؿاضٜني زا٥ُا يف ايتؿطٜع ايؿطْػٖٞ٪٤٫ ا٭عها٤  اغتسعا٤ٚقطاض   ّٜتدص بأغًب١ٝ ا٭عها٤ اؿانطٜٔ، ٚأ

 ايعٌُ.  ؾطٚطسهٛض ٖ٪٤٫ ا٭عها٤ يٝؼ ْعاَٞ، إ٫ّ إشا ناْٛا ٜكَٕٛٛ بتٓؿٝط ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ

ٚسّسز ا٭ؾدام اّيصٜٔ بإَهإ ايًّذ١ٓ  غتؿاضٜنيا٫ا٭عها٤  اغتسعا٤يكس سّسز ايتؿطٜع ايؿطْػٞ نٝؿ١ٝ 

 .1983أنتٛبط  25بِٗ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫ ع٢ً غبٌٝ اؿكط بسيٌٝ املٓؿٛض ايٛظاضٟ امل٪ّضر يف  ا٫غتعا١ْ

ٌّٗ َٔ َٗاّ ايًّذإ يًكٝاّ بأؾػاشلا  ١ّٝ اّييت تػ ّٓكاط ايّتؿكًٝ بعهؼ ايّتؿطٜع اؾعا٥طٟ اّيصٟ مل ٜتطّطم شلصٙ اي

 ؿطاؽ ايكاْْٛٞ.   ٚغس اي

 :سهٛض ممّجٌ ْكابٞ قتٌُ يف ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ

ّٕ قإْٛ ايعٌُ     مل ٜصنط ؾ٦ٝا عٔ َجٌ ٖصا املٛنٛع، ٚنصيو ايّتٓعِٝ املطّبل يف ٖصا اجملاٍ مل  ايؿطْػٞ إ

 ّٕ ايٛطين  ا٫تؿام، بٓا٤ ع٢ً ٍا٫ستُااؾُاع١ّٝ قس تٓؿ٧ َجٌ ٖصا  ا٫تؿاقاتٜتطّطم إىل تعٝني ممّجٌ ْكابٞ. غرل أ

ّٓكابٞ َٔ بني  املتعًّل بتطٜٛط ظطٚف ايعٌُ. 1975َاضؽ  17يف ايّكازض  ّٓكاب١ ؽتاض ٚتعّٝٔ ممّجًٗا اي ّٕ اي إ
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ٌّ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ ّٓكابّٝني عٓس تبسٌٜ ن ّٓكابٞ ٜطغٌ إىل ض٥ٝؼ  ؾطٚطأعها٤ٖا اي ايعٌُ. ٚاشلٝهٌ اي

ّٓكابٞ  ؾطٚط١ ٚا٭َٔ ٚؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكشّٝ ّٓكابٞ يف ٖصٙ ايًّذ١ٓ. ٚايعهٛ اي ايعٌُ عٔ ططٜل ضغاي١ تعٝني املُّجٌ اي

ميًو َكعس يف ايًّذ١ٓ بكٛت إغتؿاضٟ، إناؾ١ إىل شيو ٫ ميًو اؿّل يف ايّتهٜٛٔ اـام بايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ 

١ّٝ ع٢ً املػت٣ٛ ايعٌُ ٫ٚ ميًو أٜها ْؿؼ اؿُا١ٜ نّس ايّتػطٜح. ٚايّٝٛ ن ؾطٚطٚ ١ّٝ ايّتُجًٝ ّٓكاب ٌ اشلٝانٌ اي

ايعٌُ، ٚاملٓاظعات املتعًّك١ بتعٝني املُّجٌ  ؾطٚطايٛطين، شلا إٔ تعّٝٔ ممّجًٗا يف ؾإ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ

َّا يف امل٪ّغػات اّييت تؿّػٌ أنجط َ ّٓكابٞ تتكسض احملانِ يف ايٛقت اؿايٞ. أ ّجٌ عا٬َ تػتطٝع تعٝني مم 500ٔاي

 .1ايعٌُ ؾطٚطْكابٞ يف ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ

 تٓكٝب ض٥اغ١ ٚأَا١ْ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ

املتعًّل بايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ  09-05ايتٓؿٝصٟ بٓا٤ ع٢ً ْل املاّز٠ ايعاؾط٠ َٔ املطغّٛ     

 09-05َٔ ْؿؼ املطغّٛ ايّتٓؿٝصٟ  23ا يٓل املاز٠ ّٜٓكب املػتدسّ ؾإ ايٛسس٠ ٚؾإ امل٪ّغػ١، ٚتطبٝك

ُّاٍ ا٭نجط  اثٓإٜػاعسٙ ٜكهٞ بإٔ ٜكّٛ املػتدسّ بتٓكٝب َٓسٚب ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ ايصٟ َٔ ايع

ُّاٍ شٟٚ ع٬ق١ عٌُ قسّز٠. تأ٬ٖٝ يف ٖصا اجملاٍ غرل أّْ٘ يف  يف امل٪ّغػات اييت تؿّػٌ أنجط َٔ تػع١ ع

ُّاٍ ٚأقٌ ٜعّٝٔ َػ٪ٍٚ اشل١٦ٝ املػتدس١َ َٓسٚبا يًٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ اشل٦ٝات املػتد س١َ اّييت تؿّػٌ تػع١ ع

 .2ٚا٭َٔ

َػ٪ٍٚ ع٢ً إٔ ٜطأؽ . 3ٚع٢ً املػتدسّ إٔ ٜطغٌ ْػد١ َٔ قهط ايّتٓكٝب إىل َؿّتـ ايعٌُ املدتل إقًُٝٝا

ّٛض قاْْٛا ؾإ ايٛسس٠ ٚؾإ امل٪ّغ ٚيف ْؿؼ ايّػٝام لس قإْٛ ايعٌُ . 4ػ١اشل٦ٝات املػتدس١َ أٚ ممّجً٘ املؿ

ّٕ ض٥ٝؼ ايًّذ١ٓ ٖٛ  ؾطٚطايؿطْػٞ قس أغٓس ض٥اغ١ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ ايعٌُ يًُػتدسّ أٚ ممّجً٘، ٚإ

                                                           
1
 Claire Soudry, op.cit,p.27.   

 ايػايـ ايصنط. 09-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  22املاز٠  2

 ايػايـ ايصنط. 09-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  23املاز٠  3

 ايػايـ ايصنط. 09-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  11املاز٠  4
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يف ساي١ ٚدٛز عّس٠  املػّٝط ٚاملسٜط يًُذًؼ اٱزاضٟ يف امل٪ّغػ١ أٚ ايّؿدل ايصٟ ٜكّٛ بتعٝٓ٘ يًكٝاّ بتُجًٝ٘.

ِّ تعِٝٝٓٗ َٔ ططف َسٜط اجملًؼ اٱزاضٟ ٚسسات يف امل ّٕ ض٩غا٤ ايًّذإ يف ٖصٙ ايٛسسات ٜت ٪ّغػ١، ؾإ

ّٕ ممّجٌ ض٥ٝؼ امل٪ّغػ١ مبكسٚضٙ إٔ ٜذلّأؽ ايًّذ١ٓ ٚايصٟ قس ٜهٕٛ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ َسٜط املٛاضز  يًُ٪ّغػ١. إ

يكطاضات ٚاٱدطا٤ات ؾُٝا ىل ايٛقا١ٜ ا اؽاشايبؿط١ّٜ شيو أّْ٘ ميًو ايكسضات املاّز١ٜ ٚاملاي١ٝ ايّتا١َ َٔ أدٌ 

ايعٌُ  ؾطٚطيًُػتدسّ إٔ ٜعطٞ ملٔ ميّجً٘ يف ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚٚ ايعٌُ. ؾطٚطايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ

ّٕ ممّجٌ ض٥ٝؼ امل٪ّغػ١ ٫  بازل٘ايعٗس٠ َٔ أدٌ تػٝرل ايًذ١ٓ  ٚيف َهاْ٘. ٚا٭َط َتعًّل مبذّطز تعٝني ؾكط شيو أ

َّا عٔ . 1ايعٌُؾطٚط ايكطاضات يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ اؽاشَٔ أدٌ  وتاز يتؿٜٛض أَا١ْ ؾ١ٓ أ

ايٛسس٠ ٚأَا١ْ ؾ١ٓ امل٪ّغػ١ ؾٝت٫ّٖٛا عاٌَ شٚ نؿا٠٤ يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٜعّٝٓ٘ َػ٪ٍٚ اشل١٦ٝ 

١َّ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ا2املػتدس١َ  اختٝاضٙٚشلِ ططٜك١  ٥ٗا،يّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٭عها. نإ ا٭ٚىل تطى تعٝني ا٭َا١ْ ايعا

١ّٝ ع٢ً عهؼ َٔ إٔ ٜعّٝٓٗا املػتدسّ. ،مبا ٜتٛاؾل ٚأؾهٌ ٚغ١ًٝ يصيو ّٕ ايتؿطٜع  سّت٢ تعط٢ أندل َكساق غرل أ

ِّ تعٝٝٓ٘ عٔ ططٜل ١٦ٖٝ  ايؿطْػٞ قطض تٓكٝب أَني ايًذ١ٓ عٔ ططٜل إْتداب يف أٍٚ إدتُاع يًّذ١ٓ، ٫ٚ ٜت

١ّٝ ايّتعٝني اّييت  تعّٝٔ أعها٤ ايًّذ١ٓ. ٜٚتِ إْتداب أَني ايًّذ١ٓ َٔ بني أعها٤ ايًّذ١ٓ ْؿػٗا شٟٚ ا٭قٛات ايّتساٚي

ايعٌُ. ٚيف ساي١ تعازٍ ا٭قٛات ٜٓتدب  ؾطٚطٜٚعّٝٔ بأغًب١ٝ أقٛات أعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ

ّٓعاّ ايّساخًٞ ايصٟ ٜتهّؿٌ ب. 3ايعهٛ ا٭ندل غٓا تشسٜس قٛاعس َٗاّ ٚغرل ؾإ ايٛسس٠ ٚؾإ ع٢ً إٔ ٜٛنع اي

    .4امل٪ّغػات ا٭خط٣ خ٬ٍ مثا١ْٝ أٜاّ اييت تًٞ تٓكٝب ٖصٙ ايًّذإ

 عٗس٠ أعها٤ ايًذ١ٓ:

 عه١ٜٛ  اْكطاعٜعّٝٔ أعها٤ ؾإ ايٛسس٠ ٚأعها٤ ؾإ امل٪غػ١ ملس٠ ث٬خ غٓٛات قاب١ً يًتذسٜس، ٚيف ساي١     

                                                           
1
 Claire Soudry, op.cit, p.25. 

 .ايػايـ ايصنط 09-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  16املاز٠  2

3
 Claire Soudry, op.cit, p.27. 

 .ايػايـ ايصنط 09-05ضقِ َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ  21املاز٠  4
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يف سني ّْل ايّتؿطٜع ايؿطْػٞ . 1امل٪غػ١ ٜتِ تعٜٛه٘ سػب ا٭ؾهاٍ ْؿػٗاأسس أعها٤ ؾ١ٓ ايٛسس٠ أٚ ؾ١ٓ 

ّٕ أعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ ، ٖٚٞ ْؿؼ املّس٠ 2ايعٌُ ٜعّٕٝٓٛ ملّس٠ عاَني قاب١ً يًّتذسٜس ؾطٚطع٢ً أ

ّٕ ايّتؿطٜع ايؿطْػٞ قس أتاح يًعهٛ بًذ١ٓ ايٛقا١ٜ .3يعٗس٠ أعها٤ ؾ١ٓ امل٪ّغػ١  ؾطٚطايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ ٬ْسغ أ

. ٚقس أسػٔ ٖصا ا٭خرل أٜها ايّتؿطٜع اؾعا٥طٟ ايصٟ ْل ع٢ً شيو ع٢ً غطاضايعٌُ إَها١ْٝ بكا٥٘ يعٗس٠ ثا١ْٝ 

ٗا اـدل٠ ٥أعها ٚانتػابايًّذ١ٓ  ٫غتكطاضمّلا دعٌ َّس٠ ايعه١ٜٛ يج٬خ غٓٛات عٝح تهٕٛ ٖصٙ ايؿذل٠ ناؾ١ٝ 

ايعهٛ خ٬ٍ عٗست٘ ايعاز١ٜ عٔ أزا٤ َٗاَ٘،  اْكطاعؿطٜع ايؿطْػٞ يف ساي١ ايهاؾ١ٝ يتػٝرلٖا. ٚقس أؾاض ايّت

ّٛض يف أدٌ ؾٗط ملّس٠ . ٖٚصا ع٢ً خ٬ف 4ايعٗس٠ املتبّك١ٝ، إ٫ّ إشا ناْت املّس٠ املتبّك١ٝ أقٌ َٔ ث٬ث١ أؾٗط ٜع

ّٓكط١ ع٢ً اٱط٬م.  ايّتؿطٜع اؾعا٥طٟ اّيصٟ مل ٜتطّطم شلصٙ اي

  امل٪غػاتثاْٝا: تؿهٌٝ ؾ١ٓ َابني

ّٕ ايتٓعِٝ قس قاّ ببٝإ تؿهٌٝ ايًّذ١ٓ َابني امل٪ّغػات َٔ خ٬ٍ املطغّٛ      املتعًّل  10-05ايّتٓؿٝصٟ لس أ

 بتشسٜس ق٬سٝات ؾ١ٓ َا بني امل٪ّغػات يًٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚتؿهًٝٗا ٚتٓعُٝٗا ٚغرلٖا.

 ا٭عها٤ شٟٚ ا٭قٛات ايّتساٚي١ٝ:-1

ّٕ ايًّذ١ْٓكت املاّز٠ اي       ٌّ امل٪ّغػات  ّطابع١ َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ املطّبل ع٢ً أ تتؿّهٌ َٔ ممّجًني عٔ ن

١ّٝ ملُاضغ١ ْؿاط يف ْؿؼ أَانٔ ايعٌُ ملّس٠ قّسز٠ ٚتؿّػٌ يصيو  ايّتابع١ يٓؿؼ ايؿطع املٗين أٚ يعّس٠ ؾطٚع َٗٓ

ُّا٫ تهٕٛ ع٬ق١ عًُِٗ قّسز٠ غٛا٤ يف ؾهٌ إلاظ)ايبٓا٤ ٚا٭ؾػاٍ  ايع١َُّٝٛ ٚايّطٟ(، غٛا٤ يف ؾهٌ تكسِٜ ع

                                                           
 .ايػايـ ايصنط 09-05ضقِ  َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ 12املاز٠  1

 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. R.4613-5املاز٠  2

3
 Antoine Mazeaud, droit du travail, 2editoin, Montchrestien, Paris, 2000, p.121.   

4
 Gabriel guéry, op.cit, p.370. 
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ّٓكٌ ٚايّتدعٜٔ ُّا1ٍخسَات نعًُّٝات املٓاٚي١ ٚاي  .، ممّج٬ ٚاسسا عٔ اؾ١ٗ املػتدس١َ ٚممّج٬ ٚاسسا عٔ د١ٗ ايع

نُا ّْل ع٢ً أّْ٘ ٜسَر يف أدٌ   ٚايّتكٜٛت ع٢ً قطاضاتٗا. ادتُاعاتٗاٖٚ٪٤٫ ا٭عها٤ شلِ اؿل يف سهٛض 

 امل٪ّغػات اّييت ٜبسأ تسّخًٗا يف َهإ ايعٌُ بعس ممجًٛنُٔ تؿه١ًٝ ايًّذ١ٓ املصنٛض٠،  أقكاٙ أغبٛع ٚاسس

 . 10-05ايتٓؿٝصٟ  املطغّٛ َٔ 4عًٝٗا يف املاز٠ تأغٝؼ ايًّذ١ٓ سػب ْؿؼ ايّؿطٚط املٓكٛم  

  :ا٫غتؿاضٜٕٛا٭عها٤ -   2       

ٌّ ؾدل شٟ  تٗاادتُاعاميهٔ إٔ تسعٛ ايًّذ١ٓ َابني امل٪ّغػات ؿهٛض       يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ اختكامن

ؾبٗصا ايّٓل لس إٔ ايًّذ١ٓ قس ؾتشت ايباب ؿهٛض . 2ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ َٔ ؾأْ٘ َػاعستٗا يف أؾػاشلا 

٬ّٖت ٚنؿا٤ات يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ بإَهاْ٘ تكسِٜ َعًَٛات  ادتُاعاتٗا ٌّ َٔ ميًو َ٪ ن

 رل٠.شلصٙ ا٭خ ٚاغتؿاضات

 تٓكٝب ض٥اغ١ ايًّذ١ٓ:              

َّا َٔ قاسب املؿطٚع، عٓسَا ٜتعًّل  تّٓكب ايًّذ١ٓ خ٬ٍ ا٭ّٜاّ اـُػ١ عؿط اّييت تػبل بسا١ٜ ايّٓؿاط     إ

ّٛي١ عٓسَا ٜتعًّل ا٭َط بتكسِٜ اـسَات ا٭َط بإلاظ َّا َٔ َػ٪ٍٚ امل٪ّغػ١ املُ ٜٚعّٝٔ ض٥ٝؼ ايًّذ١ٓ َٔ بني . 3ٚإ

  ، َع َطاعا٠ َا ٜأتٞ:4ٞ أِٖ امل٪ّغػات اييت تٓؿط يف َهإ ايعٌُممّجً

 ١ًُّ ٭ندل قسض َٔ ا٭عبا٤ يف مبع٢ٓ ;كّطط ا٭عبا٤  إزاض٠ ايًّذ١ٓ ٖٞ اّييت ٜهٕٛ شلا ض٥اغتٗا. امل٪ّغػ١ املتش

 ١ ٖصٙ ٜعين َس٣ إَهاْٝ ;املعين ايّتشّهِ يف َػا٥ٌ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ نُٔ ؾطع أٚ قطاع ايّٓؿاط

١ّٝ ٚ اٱقابات عٛازخ ايعٌُ.   امل٪ّغػ١ َٔ تسّخًٗا يف أَانٔ ايعٌُ ٚقسضتٗا يف اؿّس َٔ املداطط املٗٓ

                                                           
املتعًل بتشسٜس ق٬سٝات ؾ١ٓ َا بني امل٪غػات يًٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ  10-05املاز٠ ايجا١ْٝ َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  1

 ٚتؿهًٝٗا ٚتٓعُٝٗا ٚغرلٖا.

 ايػايـ ايصنط. 10-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ  9املاز٠   2

 ايػايـ ايصنط. 10-05صٟ َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝ 6املاز٠  3

 ايػايـ ايصنط. 10-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ  7املاز٠  4
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  َا ٜعطٞ ايكسض٠ ع٢ً ايّتشّهِ يف َػا٥ٌ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ،ايٛغا٥ٌ املاي١ٝ ٚاملاّز١ٜ املػتدس١َ ٖٛٚ ;

أتاستٗا   ٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚايٛغا٥ٌ املاّز١ٜ اّييتٖٚصا ٜعين ْػب١ َػا١ُٖ امل٪ّغػ١ املاي١ٝ يف فاٍ اي

 ٱَهإ ايًّذ١ٓ َٔ ايكٝاّ مبٗاَٗا.

  قٝاغ١ ٖصٙ ايؿكط٠ ْاقك١ ؾٌٗ املطاز مبّس٠ اؿهٛض ٖٛ اؿذِ ايّػاعٞ ملّس٠  ;َس٠ سهٛض امل٪ّغػات ّٕ  ايّعاٖط أ

١ّٝ  ؾذلاضا٫ايعٌُ ايَٝٛٞ أّ املّس٠ املػتػطق١ ٱمتاّ اٱلاظ. ٚا٭ضدح ٖٛ   ايجاْٞ، امل٪ّغػ١ املانج١ ٭ندل َّس٠ ظَٓ

ٚبعس ايؿطاؽ َٔ تٓكٝب ض٥اغ١ ايًّذ١ٓ ع٢ً ٖصٙ  يًّذ١ٓ. ا٫غتكطاضٖٞ اّييت ٜػٓس إيٝٗا ض٥اغ١ ايًّذ١ٓ ٖٚصا ٱعطا٤ 

 ا٭خطاض امل١ّٝٓٗ يف َهإ ايعٌُ، تؿهٌٝ ٖٝهٌ  كٝاّ مّبُٗتٗا يف فاٍ ايٛقا١ٜ َٔايا٭خرل٠ ٚٱَهاْٗا َٔ 

ُّاٍ ٚممّجًٞ املػتدسَني يف دسٍٚ أعُاٍ  ّٕٛ بكؿ١ َتػا١ٜٚ ا٭عها٤ َٔ ممّجًٞ ايع يًّتٓؿٝص ٚاملتابع١ نُٓٗا ٜته

 ٍّٚ ١ّٝ ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ ادتُاعأ  ٜٚتؿّهٌ ٖٝهٌ ايتٓؿٝص ٚاملتابع١ َٔ:. 1شلا. ٜٚٛنع ٖصا اشلٝهٌ ؼت َػ٪ٚي

 ُّٓاٍ ٜٓتدبُٗا ْعطا٩ُٖا َٔ بني أعها٤ ايًّذ  ١.َّج٬ٕ عٔ ايع

 .2ممج٬ٕ عٔ املػتدسَني ٜعٝٓإ َٔ بني أعها٤ ايًّذ١ٓ 

ّٓعاّ ايّساخًٞ يًّذ١ٓ اقذلاحٚبعس شيو ع٢ً ض٥ٝؼ ايًّذ١ٓ  ١ّٝ  ،اي أعها٤ )ٚاّيصٟ ٜكازم عًٝ٘ ممّجًٛ امل٪ّغػات املعٓ

ّٓكاط ايّتاي١ٝ:(. ايًّذ١ٓ  ٚوطم ض٥ٝؼ ايًّذ١ٓ ع٢ً إٔ ٜهِ ايٓعاّ ايّساخًٞ اي

 ّتؿكٌٝ ٚتٓعُٝٗا.َٗاّ ايًّذ١ٓ باي - 

 ق٬سٝات ض٥ٝػٗا. - 

 تٓعِٝ ٖٝهٌ ايتٓؿٝص ٚاملتابع١ ٚق٬سّٝات٘. - 

ٌّ َ٪ّغػ١ عه٠ٛ يف ايًّذ١ٓ -   .سّك١ املػا١ُٖ املاي١ٝ يه

                                                           
 ايػايـ ايصنط.10-05َٔ املػّٛ ايتٓؿٝصٟ  15املاز٠   1

 ايػايـ ايصنط 10-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ  16املاز٠  2
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قبٌ بسا١ٜ  ،بعطض ايّٓعاّ ايّساخًٞ بعس َكازق١ ايًّذ١ٓ عًٝ٘ ٜكّٛ ض٥ٝؼ ايًّذ١ٓ ،ٚعٓس ايؿطاؽ َٔ إعسازٙ 

املدتّل إقًُٝٝا يٝٛاؾل عًٝ٘ بعس أخص ضأٟ اشل١٦ٝ املهًّؿ١ بايٛقا١ٜ َٔ ا٭خطاض امل١ّٝٓٗ  ا٭ؾػاٍ ع٢ً َؿّتـ ايعٌُ

.١ّٝ  ٚتًكل ايكا١ُ٥ اٱزل١ّٝ ٭عها٤ ايًّذ١ٓ ٚأعها٤ ٖٝهٌ ايتٓؿٝص. 1ٜٚطغً٘ ايّط٥ٝؼ إىل أعها٤ ايًّذ١ٓ املعٓ

 ايًذإ املتػا١ٜٚ ا٭عها٤، مل تٓل ع٢ًاملتعًل ب 09-05ضقِ  ٟ. أَا املطغّٛ ايتٓؿٝص2ٚاملتابع١ مبكّط ايًّذ١ٓ 

 .3ض٥اغ١ ايًذ١ٓ أٚايًذإ، ٌٖ ٜهٕٛ َٔ بني ا٭عها٤ املُجًني ي١٦ًٝٗ أٚ إٔ ض٥ٝػٗا ٜهٕٛ َٔ غرل ا٭عها٤؟

ٌّٖ يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ     َّا أَا١ْ ايًّذ١ٓ ؾكس أغٓسٖا ايّتٓعِٝ املٓكٛم عًٝ٘ إىل عاٌَ َ٪ ع٢ً إٔ  أ

ٌُّ ايكٝ ، ؾهإ َٔ 5. ؾٌٗ ايعاٌَ املهًـ با٭َا١ْ ٖٛ َٔ نُٔ أعها٤ ايًذإ أٚ َٔ خاضدٗا؟4اّ مبٗاَٗاٜتش

ا٭ٚىل إٔ تتٛىل ٖصٙ املطاغِٝ تبٝإ َجٌ ٖصٙ ا٭َٛض ست٢ ٜػٌٗ ع٢ً ٖصٙ ايًذإ أزا٤ َٗاَٗا َٔ غرل ايٛقٛع يف 

 َؿانٌ ع١ًُٝ.

  ١ٓ َابني امل٪غػاتؾعٗس٠ 

امل٪غػات ؾايتؿطٜع مل ٜؿكح عٔ َس٠ عٗس٠ عه١ٜٛ أعها٤ٖا مما تطى ؾطاغا ًذ١ٓ َابني ايٚعٔ عٗس٠       

 قاْْٛٝا ٫بس َٔ غسازٙ، ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ايطا١ٖٓ يٮْع١ُ ايساخ١ًٝ ٚاٱتؿاقات اؾُاع١ٝ ايتهؿٌ بصيو.

 ايؿطع ايّجاْٞ:

 نٝؿ١ّٝ ٚأغؼ تعٝني أعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ

                                                           
 ايػايـ ايصنط.  10-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ  14ٚ 13املاز٠  1

 ايػايـ ايصنط. 10-05ايتٓؿٝصٟ َٔ املطغّٛ  17املاز٠  2

، 2006قاٜيب ضابح، تكطٜط عٔ ايسضاغ١ ايتك١ُٝٝٝ يًٓكٛم ايتٓع١ُٝٝ املتعًك١ بايٛقا١ٜ َٔ ا٭خطاض امل١ٝٓٗ ايكازض٠ يف داْؿٞ  3

 .02، م2007اؾعا٥ط، 

 ايػايـ ايصنط. 10-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ  11املاز٠  4

 .02قاٜيب ضابح، املطدع ايػابل، م 5
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إىل َعطؾ١ ايهٝؿ١ٝ اييت ٜتِ تعٝني بٗا ٭عها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ زاخٌ ٚغٝتططم ٖصا ايؿطع         

 امل٪غػات.

٫ّٚ: نٝؿ١ّٝ تعٝني أعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ  أ

ّٓكابٞ ا٭نجط متج٬ٝ، أٚ "   ُّاٍ نُٔ ؾإ امل٪ّغػ١ أٚ ؾإ ايٛسس٠ َٔ قبٌ اشلٝهٌ اي  ٜعّٝٔ ا٭عها٤ املُّجًٕٛ يًع

ّٓكابٞ أٚ ؾ١ٓ املؿاضن١ ٜتِ  ي١ عسّ ٚدٛزٙ، َٔ ططف ؾ١ٓ املؿاضن١،يف سا  ٚيف ساي١ عسّ ٚدٛز اشلٝهٌ اي

ُّاٍ يتعٝني عهٛ ؾ١ٓ  ططٜكتني 09-05ايّتٓؿٝصٟ ضقِ قس أتاح املطغّٛ . 1"اْتداب ا٭عها٤ َٔ قبٌ فُٛع١ ايع

ّٓكابٞ ا٭نجط متج٬ٝ أٚ ؾ١ٓ املؿاضن١ يف ساي١ عسّ  ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ، أٚشلُا إٔ ٜعّٝٔ َٔ ِقبٌ اشلٝهٌ اي

ُّاٍ ٚايّسؾاع عٔ َطايبِٗ املاّز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ َعًّٛ، ٚإهاز  ٚدٛزٙ، ٚزٚض ٖصٜٔ اؾٗاظٜٔ يف ايّٓهاٍ عٔ سكٛم ايع

ُّاٍ ٚؼػني ظطٚف ايعٌُ ٚاـسَات   ا٫دتُاع٫ٚ١ٝغُٝا تػٝرل ايّٓؿاطات  ا٫دتُاع١ٝقٓٛات ايّتعإٚ بني ايع

ُّاي١ٝ.يكاحل  ُّاٍ أٚ يعا٬٥تِٗ، ٚؼػني إْتاز امل٪ّغػ١ ٚؼكٌٝ املهتػبات ايع َّا ايّططٜك١ ايجا١ْٝ اّييت  ايع أ

ّٓكابٞ أٚ ؾ١ٓ املؿاضن١ يف امل٪ّغػ١ ٖٞ  ايعهٛ يف ايًّذ١ٓ  اْتدابأٚدسٖا ايّتٓعِٝ يف ساي١ عسّ ٚدٛز اشلٝهٌ اي

ُّاٍ. ٚا٭قٌ إٔ ٜعنّي أعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ َٔ قبٌ ؾ١ٓ  بططٜك١ َباؾط٠ َٔ ططف فُٛع١ ايع

ّٓكابٞ ٖٚٛ َا ّٕ َا ٜتعًل مبطاقب١ تٓؿٝص  ايتؿطٜعشٖب إيٝ٘  املؿاضن١ ٚيٝؼ َٔ قبٌ اشلٝهٌ اي ايؿطْػٞ، ٭

أٟ إدطا٤ ٥٬َِ يس٣ قاسب ايعٌُ يف ساي١ عسّ  اؽاشا٭سهاّ املطّبك١ يف َٝسإ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ، ٚنصا 

ا٭سهاّ ايّتؿطٜع١ٝ ٚايّتٓع١ُٝٝ اـاّق١ عؿغ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ ٖٛ َٔ ق٬سٝات ؾ١ٓ  ّاسذلا

ّٓكاب١ٝ، َٚٔ مّت تعس ا٭سهاّ ايٛاضز٠ يف املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  كايؿ١  05-05املؿاضن١، ٚيٝؼ املّٓع١ُ اي

َّا ايّتؿطٜع ايؿطْػٞ قس  .2ٌُ مما ٜتعني إيػا٩ٖااملتعًّل بع٬قات ايع 11-90يٮسهاّ ايٛاضز٠ يف ايكإْٛ ضقِ  أ

ايّتعٝني قبٌ  مبذًؼايعٌُ، ؾع٢ً املػتدسّ إٔ هتُع  ؾطٚطّْل ع٢ً نٝؿ١ٝ إْؿا٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ

                                                           
 ايػايـ ايصنط. 09-05املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ َٔ  9ملاز٠ ا 1

; يف ْؿؼ ايػٝام عذ١ 199، م2010بٔ ععٚظ بٔ قابط، ايٛدٝع يف ؾطح قإْٛ ايعٌُ اؾعا٥طٟ، زاض اـًس١ْٝٚ، اؾعا٥ط،  2

 .194اؾ٬ٝيٞ، ايٛدٝع يف ؾطح قإْٛ ايعٌُ ٚاؿُا١ٜ اٱدتُاع١ٝ، زاض اـًس١ْٝٚ، اؾعا٥ط، م
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ٚع٢ً املػتدسّ إٔ هتُع بٗصٙ اشل١٦ٝ ، ايعٌُ ؾطٚطإٔ ٜعّٝٔ ٖصا ا٭خرل أعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ

ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ٖسؾ٘  ،عٔ َٓسٚبٞ املٛظؿني ٚؾ١ٓ املؿاضن١ )زا٥ُني ٚإناؾٝني( َٓتدبنيهِ أعها٤ ـاّق١ اّييت تا

ٚع٢ً املػتدسّ إٔ هتُع  ، 1ايعٌُ ؾطٚطٚاسس ٖٛ تعٝني َٓسٚبٞ املّٛظؿني يف ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ

١ُّ تعٝني ا٭عها٤ يف ؾ١ٓ مبُجًٞ ؾ١ٓ املؿاضن١ َٚٓسٚبٞ املٛظؿني َٔ أدٌ إْؿا٤ اجمل ًؼ اّيصٟ غٝػٓس إيٝ٘ َٗ

ّٕ  ؾطٚطايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ ايعٌُ ٖٞ  ؾطٚطأعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ اْتدابايعٌُ، إشٕ إ

 ميهٔ يًعهٛ ايٓكابٞ إٔ ٜهٕٛ عهٛا يف ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ إ٫ّ يف ساي١ إشا زضد١ ثا١ْٝ. ٫ٚ اْتدابات

١ّٝ اّييت ٜتُتع بٗا عهٛ ؾ١ٓ  غرل أْ٘ ٫ ،عاٌَ 300ناْت امل٪غػ١ تؿػٌ أنجط َٔ  ٜتُّتع بٓؿؼ اؿُا١ٜ ايكاْْٛ

ايعٌُ نايّتػطٜح ٚغرلٙ. إناؾ١ إىل شيو ؾٗٛ ٜعتدل َٔ ا٭عها٤ اّيصٜٔ ميًهٕٛ  ؾطٚطايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ

١٦ٖٝ ايّتعٝني  باغتسعا٤ايعطق١ً أٚ إشا مل ٜكِ املػتدسّ  ٜٚكع ؼت طا١ً٥ ايعكاب يف ساي١ ؾكط. اغتؿاض١ٜأقٛاتا 

قس ٜ٪زٟ ب٘ إىل املتابع١ ايكها١ٝ٥، ؼت طا١ً٥ دٓش١ إعاق١ تأغٝؼ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ٝ ٚا٭َٔ  ي٬دتُاع ايصٟ

ٚع٢ً . 2املٓتدبني املٓتُني جملًؼ ايّتعٝني ادتُاعٚنتابّٝا  ازلٝا اغتسعا٤ايعٌُ. ع٢ً املػتدسّ  ؾطٚطٚ

َٓسٚبٞ املّٛظؿني اٱناؾٝني، يهٔ ٫ ميهِٓٗ املؿاضن١ يف ايّتعٝني إ٫ّ إشا ٚقع عا٥ل يًعهٛ  اغتسعا٤ملػتدسّ ا

ّٕ (1986ْٛؾُدل  19، قطاض ا٫دتُاع١ٝ) قه١ُ ايّٓكض، ايػطؾ١ ايّسا٥ِ َٓع٘ َٔ اؿهٛض ا٭عها٤  اغتسعا٤. ٚإ

قه١ُ ) ت٪ّزٟ عسّ ٚدٛزٖا إىل بط٬ٕ ايّتعٝنياٱناؾّٝني َٔ ططف املػتدسّ ٜعطٞ قٝػ١ دٖٛط١ٜ اّييت قس 

 .3(1998َاضؽ17، قطاض ا٫دتُاع١ٝايّٓكض، ايػطؾ١ 

  فًؼ ايّتعٝني خام ٚٚسٝس 

ّٕ فًؼ ايّتعٝني َٔ خ٬ٍ ْكٛم ايكإْٛ ٖٛ فًؼ خام، ٚيف ٖصا املع٢ٓ ٫ ٜٛنع إ٫ّ يؿذل٠ َع١ّٓٝ      إ

 ايؿطْػٞ َٔ قإْٛ ايعٌُ L.4613-1ايعٌُ. ٚاملاّز٠  طؾطٚٚبٗسف إْؿا٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ

                                                           
9
 Jean Paul Antona, droit du travail l’essentiel, Sirey édition, 1999, p.190; voir art L.4613-1.   

 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. R.4742-1املاز٠  2

3
 Maurice Cohen, op.cit, p.237. 
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ّْكت ع٢ً إْؿا٤ فًؼ تعٝني خام ٚٚسٝس مبع٢ٓ أّْ٘ ٫ ٜكّػِ إىل فًػني، فًؼ ممّجًٞ اٱطاضات ٚفًؼ 

ّٕ  (.1987زٜػُدل10قطاض، ا٫دتُاع١ٝممّجًٞ غرل اٱطاضات )قه١ُ ايٓكض، ايػطؾ١  مجاعٞ  اتؿامَٚع شيو أ

 ؾطٚطعٝني ٜتٛقع إٔ ٜكّٛ فًؼ ايّتعٝني بتؿهٌٝ أعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ٝ ٚا٭َٔ َٚٔ ططف فًؼ ايت

)قه١ُ  يًُٛظؿني غرل اٱطاضات ٚاقذلاعيًُّٛظؿني اٱطاضات  اقذلاعايعٌُ عٔ ططٜل إقذلاعني َٓؿكًني، 

ّٕ (.1999داْؿٞ  26، 1996ٚ د١ًٜٝٛ 17ٚ، 1989أنتٛبط17، قطاضا٫دتُاع١ٝايٓكض، ايػطؾ١  فًؼ  إ

 ؾطٚطَٔ أدٌ تعٝني ممّجًٞ املّٛظؿني يف ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ ا٫قذلاعايّتعٝني ٜكّٛ بٓؿػ٘ بٛنع ططم 

ايعٌُ. ؾاملػتدسّ ٫ ٜػتطٝع ؼسٜس آداٍ ايذلّؾح، نُا ٫ ميهٓ٘ ايتسّخٌ يف تعٝني ا٭عها٤، َٚٔ د١ٗ أخط٣ ٫ 

ُّ اتؿامميهٔ تّٛقع  ّٓكاب١ ايع إشا نإ املٓتدب هُع بني عٗستني، عٗس٠ نعهٛ  اي١ٝ تعٝني ا٭عها٤مجاعٞ ٜطّخل يً

َاضؽ  25ٖٚٓاى َٓؿٛض  .1يف ؾ١ٓ املؿاضن١ ٚنُٓسٚب يًُٛظؿني ؾ٬ ميًو قٛتني ٚإمنا عًٝ٘ اٱختٝاض بُٝٓٗا

ّٕ املػتدسّ ٫ ميهٓ٘ سهٛض  1993 ّٕ  ايعٌُ، ؾطٚطأعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ اْتدابّٜٓل ع٢ً أ ٚأ

ّٕ قه١ُ ايٓكض تكسض إٔ سهٛض ممّجٌ املػتدسّ ا٫ْتدابسهٛضٙ ٜهٕٛ َٔ ططٜل إمجاع فًؼ  ، غرل أ

 بايتعاَ٘مّما هعً٘ غرل قاْْٛٞ. طاملا أّْ٘ مل ىٌ  ا٫قذلاعيٝؼ شات طبٝع١ تعطقٌ ٚت٪ثط ع٢ً  ا٫ْتداب ٫دتُاع

ٚعًٝ٘ (. 1998َاضؽ 17، قطاض ا٫دتُاع١ٝطؾ١ قه١ُ ايٓكض، ايػ) ا٫ْتداباتٚبكا٥٘ قاٜسا ٚمل ٜ٪ّثط ع٢ً 

ّٕ سهٛض املػتدسّ  ايعٌُ ممهٔ  ؾطٚطعٓس تعٝني أعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ( أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘)ؾإ

ّٕ .2ؾطٜط١ إٔ ٜبك٢ قاٜسا اّييت  ا٫قذلاعكّٛ بٓؿػ٘ عٔ ططٜل اٱمجاع بتشسٜس ططٜك١ ٜايّتعٝني  فًؼ إ

، ٚعٔ ططٜل زٚض٠ ٚاسس٠ نباقٞ 3ايكا١ُ٥ َع عطض ٜتٓاغب َع أؾهٌ ٚغ١ًٝ اقذلاعتب٢ٓ ٜتبٓاٖا. ٚإ٫ّ ؾإْ٘ ٜ

. ٚنٌ 4(1998دٛإ  24، ا٫دتُاع١ٝقه١ُ ايٓكض، ايػطؾ١ )امل٪غػات ايّتُج١ًٝٝ يف امل٪غػ١  اْتدابات

                                                           
1
 Claire Soudry, op.cit, p. 02 ; dans le même sens Gabriel Guéry, op.cit, p.369.     

2
 Maurice Cohen, op.cit, p.238. 

3
 Pierre-Yves Verkindt, le représentant syndical au comité d’hygiène de sécurité et des 

conditions du travail, journal droit social, n
0 

2,  paris, février 2009, p.182. 

 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. 24-2314املاز٠  4
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 13 ، قطاض١ا٫دتُاعٝ)قه١ُ ايٓكض، ايػطؾ١  تطؾٝح ؾطزٟ َِٗ َجٌ ايكا١ُ٥، نُا ٜػتشٌٝ املعز بني ايكٛا٥ِ

أَا عٔ  فًؼ ايّتعٝني ٜكّٛ املػتدسّ بإضغاي٘ إىل َؿتـ ايعٌُ. ادتُاعأَا بايٓػب١ حملهط  (.1993 د١ًٜٝٛ

غطٟ ٫ٚ  اْتدابايعٌُ هب تعِٝٝٓٗ عٔ ططٜل  ؾطٚطؾأعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚ ا٫دتُاعططٜك١ 

 بٌٝ املجاٍ.مجاعٞ ع٢ً غ اتؿامميهٔ خطم ٖصٙ ايكاعس٠، ست٢ عٔ ططٜل 

  غٝاب ؾ١ٓ املؿاضن١ أٚ َٓسٚبٞ املّٛظؿني 

ّٕ فًؼ ايّتعٝني ٜؿّهٌ َٔ أعها٤ ٖصٙ امل٪ّغػ١      ١ّٝ ٚاسس٠ يف امل٪ّغػ١ ؾإ يف ساي١ ٚدٛز َ٪ّغػ١ متجًٝ

ّٕ إْؿا٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ ١ّٝ ؾإ َّا يف ساي١ ايػٝاب ايهًّٞ يًُ٪ّغػات ايّتُجًٝ ١ّٝ. أ  طؾطٚايّتُجًٝ

تطى ؾاضز٠ ٫ٚ ٚاضز٠ إ٫ ٚقس ّْل عًٝٗا ست٢ ٫ ٜكع ايكإْٛ يف  لس إٔ ايتؿطٜع ايؿطْػٞ َا ايعٌُ غرل ممهٔ.

ٚنصيو ايّطبٝع١  ا٫ْتدابا٭عها٤ إىل ططٜك١  ٫ْتدابايؿطاؽ، بسا١ٜ َٔ اجملًؼ اّيصٟ ٜكع عًٝ٘ عب٧ ايّتشهرل 

ايعٌُ، ٚنإ َٔ ا٭ٚىل يًّتؿطٜع اؾعا٥طٟ ايّتططم  ؾطٚطَٔ ٚايكا١ْْٝٛ يًُُّجًني زاخٌ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭

ّٓكاط يف ايتٓعِٝ اـام بايًّذإ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚنإ بإَهاْ٘   َٔ ايّتؿطٜعات املكاض١ْ.  ا٫غتؿاز٠شلصٙ اي

 ثاْٝا: أغؼ تعٝني أعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ

تعًّل بايًّذإ املتػا١ٜٚ ا٭عها٤ َٚٓسٚبٞ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ، يف امل 09-05ّْل املطغّٛ ايّتٓؿٝصٟ     

٬ّٖتِٗ أٚ  ِّ إختٝاض أعها٤ ؾإ ايٛسس٠ ٚؾإ امل٪ّغػ١ ع٢ً أغاؽ َ٪ املاّز٠ ايّجايج١ عؿط َٓ٘ ع٢ً أّْ٘ ٜت

ِّ خدلاتِٗ يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ. ع٢ً غطاض أعها٤ ٖٝهٌ ايّتٓؿٝص ٚاملتابع١ يف ؾٓ ١ َابني امل٪ّغػات ٜت

ّٓكط١ عٝح دعٌ عهٛ  َٔ َٓطًل تأًِٖٝٗ يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ. اختٝاضِٖأٜها  ٚقس أسػٔ يف ٖصٙ اي

يف فا٫ت عًُِٗ، ٚنإ َٔ ا٭ؾهٌ  انتػبٛٙايًّذ١ٓ شٚ نؿا٠٤ يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ َٔ خ٬ٍ َا 

١ يف ٖصا اجملاٍ ٚؽّطدِٗ َٔ َعاٖس َتدّكك١ نُعٗس ايٛقا١ٜ ٚا٭َٔ سكٛشلِ ع٢ً ؾٗازات خاّق اؾذلطٚيٛ 

ايّكٓاعٞ أٚ املعٗس ايٛطين ؿؿغ ايّكش١ ٚا٭َٔ ٖٚصا يطؾع نؿا٠٤ عهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ إناؾ١ إىل 

َّا ايّتؿطٜع ايؿ ١ّٝ اّييت ٜكّٛ بٗا خ٬ٍ عٗست٘ يف ايًّذ١ٓ. أ ١ّٝ ٚايّتهٜٛٓ طْػٞ ٚنصا ايّتٓعِٝ مل ايّسٚضات ايّتسضٜب

٬ّٖت  ؾطٚطٜٓل ع٢ً َٔ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ عهٛا يف ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚ ٪َ ّٕ ايعٌُ. ٚع٢ً ٖصا إ
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٬ّٖت َع١ّٓٝ يًذلّؾح نُا ٫ تٛدس َٛاقؿات يًّتعٝني، غرل  ّٕ قإْٛ ايعٌُ ٫ ٜؿطض َ٪ ١ُّ، شيو أ ايذلّؾح غرل َٗ

 ّٕ س٠ يٮؾػاٍ اؾاض١ٜ يف امل٪ّغػ١، َع ايكسض٠ ع٢ً زضاغ١ ٚؼًٌٝ ظطٚف ايعٌُ ايٛسٝس ٖٛ املعطؾ١ اؾّٝ ا٫َتٝاظأ

 ١َّ ِّ تطبٝل ايكٛاعس ايعا ، ٚشيو ي٬ْتداباتٚايٛقا١ٜ َٔ املداطط امل١ّٝٓٗ. ٚيف ساي١ ٚدٛز َػاٚا٠ يف ا٭قٛات ٜت

 أندلُٖا غّٓا. باختٝاض
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ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ٚايٓكٛم ايتٓع١ُٝٝ املتعًك١ مبٛاز ايٛقا١ٜ  لإٕ إنط٬ع ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ بتطبٝ   

ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚمحا١ٜ ايعُاٍ َٔ ا٭خطاض امل١ٝٓٗ ٚا٭َطاض، ٚنصا اٱقابات امل١ٝٓٗ ًٜعَٗا سٝاظ٠ ق٬سٝات 

ٛشلا إٜاٖا ايكإْٛ، ًٜٚعَٗا أٜها يًكٝاّ ع٢ً ٖصٙ ايك٬سٝات املػٓس٠ إيٝٗا بٛغا٥ٌ تػاعسٖا ٚمتهٓٗا ضقاب١ٝ ى

َٔ َطاقب١ تطبٝل ايتؿطٜع ايػاضٟ املؿعٍٛ. ٚبٗصٙ املٓاغب١ لس إٔ ايتؿطٜع اؾعا٥طٟ أٚىل عٓا١ٜ خاق١ يف ؼسٜس 

 07-88ؾدكل ايؿكٌ ايػابع َٔ ايكإْٛ ضقِ  ق٬سٝات ٖصا اؾٗاظ ٫غُٝا ؾُٝا تعًل بايك٬سٝات ايطقاب١ٝ،

 املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ، شنط ؾٝ٘ ايطقاب١ ع٢ً تطبٝل ايتؿطٜع يف فاٍ ايكش١ ٚا٭َٔ.

ؾُا ٖٞ ايك٬سٝات اييت خٛشلا ايتؿطٜع يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ؟، َٚا ٖٞ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ اييت تتُتع بٗا  

 ١ّٝ ٚا٭َٔ؟. ٚيتُهٔ َٔ زضاغ١ ٖصٙ املػا٥ٌ غٝكػِ ٖصا املبشح إىل:ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش

 َطًب أٍٚ:  ايك٬سٝات ايطقاب١ٝ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ.  

  َطًب ثاْٞ: ٚغا٥ٌ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ.

ّٚ  ٍ:املطًب ا٭

 ايّك٬سٝات ايطقاب١ٝ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ

يف طٝات٘ ع٢ً إٔ َٔ اختكاقات ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ايكٝاّ بايطقاب١  07-88يكس ْل ايكإْٛ ضقِ     

ايتك١ٝٓ ٚاٱزاض١ٜ، نُا متاضؽ ضقاب١ ع٢ً تطبٝل ايٓكٛم ايتؿطٜع١ٝ يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب 

كش١ٝ ٚا٭َٔ أٚ طبٝب ، نُا ْٛٙ إىل أْ٘ إشا ؼكل عهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ أٚ َٓسٚب ايٛقا١ٜ اي1ايعٌُ

 . 2ايعٌُ َٔ ٚدٛز غبب خطرل ٚٚؾٝو بإَهاْ٘ اٱغطاع إىل إؽاش اٱدطا٤ات اي٬ظ١َ َٔ أدٌ اتكا٤ ٖصا اـطط

 ٚإٕ تسابرل ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ تطبل ع٢ً مجٝع ايعُاٍ بسٕٚ ايٓعط إىل طبٝع١ ٚع٬ق١ َٚس٠ عًُِٗ. ٚيف ٖصا 

 ايك٬س١ٝ يًذإ ايٛسس٠ ٚؾ١ٓ َابني امل٪غػات يًٛقا١ٜ ايّكش١ٝ ٚا٭َٔ  اٱطاض قس خٍٛ ايتؿطٜع اؾعا٥طٟ ٖصٙ

                                                           
 ايػايـ ايصنط. 07-88ٕ ضقِ َٔ ايكاْٛ 33أْعط املاز٠  1

 ايػايـ ايصنط. 07-88َٔ ايكإْٛ ضقِ  34اْعط املاز٠  2
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 . ٚيف اؿا٫ت اييت ٫ تتٛادس بامل٪غػ١ ٖصٙ ايًذإ ؾكس1هب إٔ تػٗط ع٢ً تطبٝل اؿُا١ٜ ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝ

 31-75، ٖٚصا َا نإ قس ْل عًٝ٘ يف ا٭َط ضق2ِأٚنٌ ٖصٙ ايك٬سٝات ملٓسٚب ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ 

 املتعًل بؿطٚط ايعا١َ يًعٌُ يف ايكطاع اـام. ٚتتُجٌ ٖصٙ ايك٬سٝات ايطقاب١ٝ اييت أغٓست يًذ١ٓ ايٛسس٠: 

 .يتأنس َٔ تطبٝل ايكٛاعس ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ املعٍُٛ بٗا يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔا-   

ٚبايهاز تعتدل ْؿؼ  .3ٗسف ايٛقا١ٜإدطا٤ نٌ ؼكٝل إثط ٚقٛع أٟ سازخ عٌُ أٚ َطض َٗين خطرل، ب-   

ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكسّ ٜعٗط إٔ اٱختكام املٗاّ اييت أغٓست أٜها يًذ١ٓ َابني امل٪غػات يًٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ. 

 ايطقابٞ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ قس ٜهُٔ يف قٛضتني:

 ا٭ٚىل َُٓٗا يف اؿا٫ت ايعاز١ٜ )ايؿطع ا٭ٍٚ(.

 ا٫ت اٱغتجٓا١ٝ٥ )ايؿطع ايجاْٞ(. ايجا١ْٝ َُٓٗا يف اؿ

 ايؿطع ا٭ٍٚ:

١ّٝ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ  ايّك٬سٝات ايّطقاب

 يف اؿا٫ت ايعاز١ّٜ

ٚاملككٛز بٗا َطاقب١ َس٣ إيتعاّ املػتدسّ بأسهاّ ايتؿطٜع ٚايتٓعِٝ املعُٛيني بُٗا َٔ أدٌ ايكها٤ أٚ اؿس     

ض امل١ٝٓٗ، ؾايٛقا١ٜ ٖٞ ب٬ ؾو اـط٠ٛ ا٭غاغ١ٝ املٓاغب١. ؾسضاغ١ َهُٕٛ َٔ َكسض ا٭خطاض ٚاؿٛازخ ٚا٭َطا

 ايعسٜس َٔ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ املهطغ١ يف ٖصا اجملاٍ تٛنح ع٢ً إٔ قإْٛ ايعٌُ َُٗت٘ ٚٚظٝؿت٘ نٝؿ١ٝ ٚقا١ٜ 

 

 غاؽ شيو لسٙ يف. ؾايتؿطٜع قس أيك٢ ا٫يتعاّ ايعاّ يًٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ع٢ً املػتدسّ. ؾأ1ٚمحا١ٜ ايعاٌَ

                                                           
 .97غهٌٝ ضق١ٝ، املطدع ايػابل، م  1

أع٬ٙ َٔ تطبٝل ايتسابرل املتعًك١ بايٛقا١ٜ َٔ ا٭خطاض امل١ٝٓٗ  22ٜتأنس املٓسٚبإ يًٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ املصنٛضإ يف املاز٠  " 24 املاز٠ 2

 ."اشل١٦ٝ املػتدس١َ أٚ ممجًٗا، ٚباغتؿاض٠ طبٝب ايعٌُ َػ٦ٍٛأع٬ٙ، ٚشيو با٫ؾذلاى َع  8إىل  3 ٬سٝات املٓكٛم عًٝٗا يف املٛازطبكا يًك

 ايػايـ ايصنط. 09-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  3املاز٠  3
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 :" ٜتعني ع٢ً امل٪غػ١ املػتدس١َ نُإ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ 07-88املاز٠ ايجايج١ َٔ ايكإْٛ ضقِ  

 يًعُاٍ". ٚشيو َٔ خ٬ٍ ايٓل ع٢ً ايعسٜس َٔ ايٓكٛم ايتٓع١ُٝٝ اييت تهع َعاٜرل ٚٚغا٥ٌ ػٓب ا٭خطاض

 ًُٗا ميهٔ تكٓٝؿٗا إىل ث٬خ فُٛعات أغاغ١ٝ ناٯتٞ:ٖٚصٙ ا٭سهاّ املتعًك١ بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ يف ف 

: َطتبط١ بايعاٌَ نشايت٘ ايٓؿػ١ٝ ٚاٱدتُاع١ٝ ٚتعٗط يف ق١ً ايٛعٞ ايٛقا٥ٞ ٚاؿاي١ ايكش١ٝ اجملُٛع١ ا٭ٚىل

 ٚغرلٖا.

 َطتبط١ بايب١٦ٝ ٚاحملٝط، ناٱْاض٠ ٚايػاظات. اجملُٛع١ ايجا١ْٝ:

 .   2ٚاٯ٫ت، ناٱْؿذاضات ٚاؿطا٥ل ٚغكٛط ا٭ؾٝا٤ ٚغرلٖا َطتبط١ مبٛاز ايعٌُ اجملُٛع١ ايجايج١:

 :٫ّٚ  َهُٕٛ ا٭سهاّ املتعًك١ بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔأ

ٚايتٓعُٝات اييت تكب يف ٖصا اجملاٍ هس إٔ ٖصٙ ا٭سهاّ تتعًل يف  07-88إٕ املُعٔ يف ايكإْٛ ضقِ     

 فًُٗا سٍٛ:

 .ا٭سهاّ املتعًك١ بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ 

 سهاّ املتعًك١ با٭َٔ ايعُايٞ. ا٭ 

 َهُٕٛ أسهاّ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ: -1

ٜهع فُٛع١ َٔ ايكٛاعس ايعا١َ ؾُٝا ٜتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ يًعُاٍ نُش٬ت ايعٌُ،  07-88إٕ قإْٛ ضقِ 

ًَٚشكاتٗا ٚقٝطٗا، نصيو نذٝر ايعٌُ، ايت١ٜٛٗ، اٱنا٠٤، ايتسؾ١٦، ايٛقا١ٜ َٔ ايػباض ٚا٭زخ١ٓ املهط٠، 

ٜـ املٝاٙ ٚايؿه٬ت، ٚاغتؿاز٠ ايعُاٍ َٔ ايٛغا٥ٌ اؿُا١ٜ ايكش١ٝ ايؿطز١ٜ )ع٢ً ٚد٘ اـكٛم غطف تكط

تبسٌٜ امل٬بؼ، املطاسٝض، املطؾات، ٚاملا٤ ايكاحل يًؿطب(، ٚمماضغ١ ضٜان١ ا٫غذلاس١. ؾٗصٙ ايٓكٛم 

 ايتؿطٜع١ٝ اييت تهع بٛد٘ عاّ ا٭غؼ 

                                                                                                                                                                                     
9
 Mahammed Nasr-Eddine koriche, droit du travail, tome 2, opu, Alger, 2009, p.12. 

، 2006بؿرل ٖسيف، ايٛدٝع يف ؾطح قإْٛ ايعٌُ، ع٬قات ايعٌُ ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝ، دػٛض يًٓؿط ٚايتٛظٜع، اؾعا٥ط،  2

 . 169م
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، 1ًٝٗا بايتؿكٌٝ ٚايتسقٝل عٔ ططٜل َعاٜرل َٚكاٜٝؼ يف ايتٓعِٝاٱيعا١َٝ ع٢ً عاتل املػتدسّ ٖٞ َٓكٛم ع

 ٚنصيو 

 يف ا٭ْع١ُ ايساخ١ًٝ. أٜها أسهاّ ايٛقا١ٜ َٔ املطض ؾايتٓعِٝ

ٜهع داْب َٔ ا٭سهاّ اييت تباؾط يهُإ ْعاؾ١ ق٬ت ايعٌُ ًَٚشكاتٗا ٚتسقٝكا ايٓعاؾ١ اييت تكٞ َٔ  

ْب آخط ا٭سهاّ املتعًك١ بهُإ ايت١ٜٛٗ ٚتكطٜـ املٝاٙ زاخٌ ايعس٣ٚ ٚاْتكاٍ ا٭َطاض املعس١ٜ. َٚٔ دا

احمل٬ت. ٚأٜها تًو املتعًك١ بايب١٦ٝ ٚعٓاقط ايطاس١. نُا قاّ بٛنع ع٢ً ٚد٘ ايتشسٜس ا٭سهاّ املطتبط١ 

باٱنا٠٤، َٔ أدٌ محا١ٜ ايعُاٍ ٚأسهاّ َٔ أدٌ نُإ محا١ٜ ايعُاٍ نس ايدلز ٚايتكًبات اؾ١ٜٛ نصيو 

ملتعًك١ بايهذٝر ٚايتكًٌٝ َٔ سست٘ َع ايٛد٘ ايصٟ ٜتٛاؾل ٚقش١ ايعُاٍ ٚعسّ اٱنطاض بِٗ، ؾايتٓعِٝ ا٭سهاّ ا

يف َٛاز ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٫ ٜتٛقـ ع٢ً ق٬ت ايعٌُ بٌ تططم أٜها إىل ظطٚف ٚؾطٚط إطعاّ ايعُاٍ 

 .      2بؼ، ٚأَانٔ إقاَتِٗٚتعٜٚسِٖ باملا٤ ايكاحل يًؿطب، ٚقٓٛات تكطٜـ املٝاٙ، ٚغطف تػٝرل امل٬

 َهُٕٛ أسهاّ أَٔ ايعُاٍ:  -2

ٜهع أق٬ عاَا ٖٚٛ ايكها٤ ع٢ً اـطط َٔ َكسضٙ، ٚايٛقا١ٜ تتطًب اؿُا١ٜ ا٭نٝس٠  07-88إٕ قإْٛ ضقِ     

َٔ خ٬ٍ تطبٝل املكاٜٝؼ ايؿعاي١ باختٝاض آ٫ت ٚأدٗع٠ ايعٌُ، نصيو َٔ خ٬ٍ ت١٦ٝٗ ٚقٝا١ْ امل٪غػات 

دكك١ يًعٌُ ًَٚشكاتٗا ٚتٛابعٗا بكؿ١ تهُٔ أَٔ ايعُاٍ، ؾاملػتدسّ ًَعّ بايهاٌَ إٔ ٜطاعٞ ٚاحمل٬ت امل

. ٚأٜها قٓع ٚاغترلاز، بٝع، إهاض 3أَٔ ايعُاٍ َٔ خ٬ٍ اختٝاض ايتكٓٝات  ٚايتكٓٛيٛدٝا ٚنصا تٓعِٝ ايعٌُ

 خطا أٚدست ١٦ٖٝ ٚط١ٝٓ ٚعطض اٯ٫ت ٚاملٛاز اـطرل٠ هب إٔ ؽهع يكٛاعس َع١ٓٝ عٔ ططٜل ايتٓعِٝ. َٚ٪

                                                           
املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ يًشُا١ٜ اييت تطبل ع٢ً سؿغ ايكش١  1991داْؿٞ  19امل٪ضر يف  05-91املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  1

  ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.

0
 Mahammed Nasr-Eddine Koriche, droit du travail, tome 2, op.cit, p.13. 

 ايػابل ايصنط. 07-88اْعط املاز٠ ايػابع١ يف ؾكطتٗا ا٭ٚىل َٔ ايكإْٛ ضقِ  3
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 . 1َٔ أدٌ إعطا٤ ضأٜٗا سٍٛ املعاٜرل ايؿعاي١ يًُٛاز أٚ ا٭دٗع٠ 07-88أغػت عٔ ططٜل ايكإْٛ ضقِ 

ٚظٜاز٠ ع٢ً شيو ٖصٙ ايٓكٛم ايعا١َ امل١ُٗ، تعتدل املكاٜٝؼ ٚايٛغا٥ٌ َٔ أدٌ نُإ ا٭َٔ اؾػسٟ يًعُاٍ 

. 05-91يو ا٭ٚاَط، ٚبٛد٘ خام يف املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ يب َا قطضٙ ايتٓعِٝ تؿك٬ٝ مبا ؾٝ٘ ايهؿا١ٜ ٚنص

ؾٓل ع٢ً املكاٜٝؼ ٚا٭سهاّ املتعًك١ بػرل ايؿاسٓات ٚايػٝاضات نصيو ع٢ً غبٌٝ املجاٍ اؿُٛي١ ايكك٣ٛ اييت 

ٜتشًُٗا نٌ عاٌَ ساٍ ْكٌ املٛاز أٚ ا٭ؾٝا٤ َٔ غرل آي١ َٝهاْٝه١ٝ، ٚعطض املُط املػتعٌُ يًػرل نٌ ٖصا 

. ٚبعض ا٭سهاّ ا٭خط٣ املتعًك١ بايٛقا١ٜ َٔ ايػكٛط َٔ أَانٔ عًٝا، 2عًٝ٘ يف املطغّٛ ايػابل ايصنطَٓكٛم 

ؾايتٓعِٝ ٜٓل ع٢ً إٔ تهٕٛ ايػ٬مل َكٓٛع١ َٔ َٛاز قًب١ َٚعٚز٠ عٛادع داْب١ٝ ٚنصا زضداتٗا هب إٔ 

ٛيس٠ أٚ احملطن١ عٝح ٫ ٜكذلب . ٚبعض ا٭سهاّ تتعًل مبكسض اـطط ناٯ٫ت امل3تهٕٛ قًب١ ٚقه١ُ ايتجبٝت

َٓٗا إ٫ ا٭ؾدام املتُهٓني َٔ َعطؾ١ تطنٝبٗا، ططٜك١ تؿػًٝٗا ٚقٝاْتٗا ٚٚغا٥ٌ ايٛقا١ٜ ايؿطز١ٜ يًعُاٍ 

. ْٚل املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ أٜها ع٢ً بعض ا٭سهاّ املتعًك١ بايٛقا١ٜ َٔ أخطاض 4ايصٜٔ ٜػتعًُْٛٗا ٚ ٜؿػًْٛٗا

هاّ ايٛقا١ٝ٥ اؾُاع١ٝ أسهاّ ٚقا١ٝ٥ ؾطز١ٜ ع٢ً سػب طبٝع١ ايٓؿاطات ٚ اؿطا٥ل.  ٚإىل داْب ٖصٙ ا٭س

. ؾٗصٙ 5ا٭خطاض، َٓٗا ا٭يبػ١ ٚايتذٗٝعات ٚ املعسات ايؿطز١ٜ شات ايؿعاي١ٝ املعذلف بٗا َٔ أدٌ اؿُا١ٜ

ؿكٌٝ عٔ ا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ اييت تهع بكؿ١ عا١َ ا٫يتعاَات ا٭غاغ١ٝ ع٢ً عاتل املػتدسّ، َٓكٛم عًٝٗا بايت

 . نُا ٖٞ َهطغ١ أٜها يف ا٭ْع١ُ ايساخ١ًٝ. 6ططٜل ْكٛم تٓع١ُٝٝ تبني نٝؿ١ٝ تطبٝكٗا

 ثاْٝا: ايسٚضٜات ايتؿتٝؿ١ٝ 

                                                           
غ١ٓ ست٢ قسٚض ْل تٓعُٝٞ ٜػُح شلصٙ اشل١٦ٝ شلا ببس٤ ايعٌُ ٜٚعني أعها٤ٖا ٚق٬سٝاتٗا ٚقٛاعس عًُٗا  12 اْتعاضمت  1

 (.2001أنتٛبط  28امل٪ضر يف  341-01ٓؿٝصٟ ضقِ )َطغّٛ ت

 .1991داْؿٞ  19امل٪ضر يف  05-91املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  2

 ايػايـ ايصنط. 05-91َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ  36ٚ 35اْعط املازتني  3

 ايػايـ ايصنط. 05-91َٚا بعسٖا َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  38املاز٠  4

5
 Mahammed Nasr-Eddine koriche, droit du travail, tome 2, op.cit, p.14. 

 ايػايـ ايصنط. 05-91املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  6
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تعتدل َٔ أِٖ َا ٜتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚاييت تسخٌ نُٔ اختكاقاتٗا، نُا أْ٘ ٫ تتِ ايطقاب١ ع٢ً     

٤ ٖصٙ ايًذ١ٓ بسٚضٜات تؿتٝؿ١ٝ إىل أَانٔ ٚق٬ت ايعٌُ ٚامل٬سغ تطبٝل ٖصٙ ا٭سهاّ إ٫ َٔ خ٬ٍ قٝاّ أعها

إٔ ايتٓعِٝ مل ٜتططم إىل عسز ٖصٙ ايسٚضٜات ايتؿتٝؿ١ٝ اييت تكّٛ بٗا ايًذ١ٓ غرل أْ٘ تطى شيو يٮْع١ُ 

 ، ع٢ً عهؼ ايتؿطٜع ايؿطْػٞ ايصٟ ْل ع٢ً إٔ ٖصٙ ايتؿتٝؿات تتهطض إىل أَانٔ ايعٌُ  ع٢ً ا٭ق1ٌايساخ١ًٝ

َّا إشا  تعًل ا٭َط  L.4612-4ضبع ظٜاضات َػاٚا٠ َع عسز ادتُاعاتٗا َاز٠   أ  َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. أ

بٓؿاطات أنجط خطٛض٠ ٖصٙ ايتؿتٝؿات ميهٔ إٔ تهٕٛ أنجط، ٫ٚ ميهٔ اـًط بني ٖصٙ ايتؿتٝؿات املٓتع١ُ 

. ٚنإ 2 قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػَٞٔ  L.4612-5ٚايتشكٝكات عٓس ٚقٛع سازخ أٚ َطض شات طابع َٗين املاز٠ 

َٔ ا٭ٚىل إٔ ٜذلى يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ تكطٜط عسز ايعٜاضات أٚ ايتؿتٝؿات ع٢ً سػب ْؿاط امل٪غػ١ 

ٚا٭خطاض زاخًٗا، أٚ َت٢ ضأت إٔ ايعٜاض٠ نطٚض١ٜ ٖٚصا ميهٓٗا َٔ ايكٝاّ بٛظٝؿتٗا ع٢ً أنٌُ ٚد٘ ٚإعطا٤ 

 شيو ع٢ً إمجاع أعها٥ٗا.  َطزٚز أسػٔ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ٜٚتٛقـ نٌ

 :اشلسف َٔ ايتؿتٝـ  -1

ٚتعٗط ؾا٥س٠ ٖصٙ ايتؿتٝؿات أٚ ايعٜاضات ايسٚض١ٜ أْٗا تػُح يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ايتأنس َٔ تطبٝل     

تٛؾط ٚ ايكٛاعس ايتٓع١ُٝٝ ٚتطبٝكٗا يف فاٍ املطاقب١ ايسٚض١ٜ اسذلاّٚايٓكٛم املتعًك١ باحمل٬ت َٚٛاقع ايعٌُ، 

، نُا تتأنس َٔ املعسات ٚاٯ٫ت ٚتطنٝبٗا ع٢ً أؾهٌ طٚط اؿػ١ٓ يًٛقا١ٜ ايكش١ٝ ايعا١َ ٚايٓعاؾ١ ايكش١ٝايؿ

اؿػٔ  ٚا٫غتعُاٍَٚطادع١ املٓؿآت ٚا٭دٗع٠ ا٭خط٣ ٚايكٝا١ْ اؿػ١ٓ  ٚد٘ ٜتٛاؾل َع املكاٜٝؼ ايتك١ٝٓ،

ا٭َٔ املطتبط١ باملٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥  . نُا تػٗط ع٢ً غ١َ٬ َس٣ اسذلاّ املػتدسّ يكٛاعس3٭دٗع٠ اؿُا١ٜ

                                                           
( أٜاّ اييت تًٞ 8: " ؼسز قٛاعس غرل ؾإ ايٛسس٠ ٚؾإ امل٪غػ١ ا٭خط٣ يف ايٓعاّ ايساخًٞ ايصٟ ٜعس خ٬ٍ ايجُا١ْٝ )21املاز٠ 1

     تٓكٝب ٖصٙ ايًذإ".

2
 Claire soudry, op.cit, p.6. 

   تٛؾط ايؿطٚط اؿػ١ٓ يًٛقا١ٜ ايكش١ٝ ايعا١َ ٚايٓعاؾ١ ايكش١ٝ، : تكّٛ ؾإ ايٛسس٠ بتؿتٝـ أَانٔ ايعٌُ قكس ايتأنس مما ٜأتٞ " :4 املاز٠ 3

 َٚطادع١ اٯ٫ت ٚاملٓؿآت ٚا٭دٗع٠ ا٭خط٣، اسذلاّ ايكٛاعس ايتٓع١ُٝٝ ٚتطبٝكٗا يف فاٍ املطاقب١ ايسٚض١ٜ - 
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اـطرل٠ ٚٚقا١ٜ قش١ ايعاٌَ، نُا تكّٛ ع٢ً تبسٌٜ كايؿات ايكٛاعس. ٚتٓبٝ٘ املػتدسّ شلا، ٚإؾعاض َؿتؿ١ٝ 

ُّاٍ يف ٖصٙ املٓاغب١ يططح اْؿػا٫تِٗ  ايعٌُ. ٚايعٜاضات ايسٚض١ٜ تػُح يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ َٔ ايتٛاقٌ َع ايع

صٙ ايٓكاط ٚططسٗا يٓكاف يف ادتُاعاتٗا. ٚبايتايٞ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ إٔ تػتٓبط عٓس ٚٚنعٝاتِٗ يف ايعٌُ ٚأخص ٖ

ظٜاضتٗا ملٛاقع ايعٌُ املعًَٛات اييت تػُح شلا بتطٜٛط ٚؼػني ايٛقا١ٜ ٚتػتطٝع إقذلاح بٓا٤ ع٢ً ايٛقا٥ع  

ع٢ً املػتدسّ تدلٜط  تسابرل ٚقا١ٝ٥ أٜها. أَا يف ؾطْػا يف ساي١ ضؾض املػتدسّ شلصٙ ا٫قذلاسات أٚ ايتسابرل

 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. L.4612-6شيو ع٢ً سػب َا ْكت عًٝ٘ املاز٠ 

 ظٜاضات ايتؿتٝـ:سلٛي١ٝ   -2

 .ع٢ً َػت٣ٛ ايٛسس٠ بأنًُٗا 

 .)...ع٢ً َػت٣ٛ دع٤ َٓٗا ؾكط )ايٛضؾ١ 

ٚغرلٖا َٔ  غرل إٔ املٓطكٞ، ٖصٙ ايعٜاض٠ هب إٔ تؿٌُ مجٝع املٓؿأ٠ مبطاؾكٗا ٚق٬تٗا ٚآ٫تٗا َٚٛازٖا

 .1ا٭ؾٝا٤ املتٛادس٠ يف  امل٪غػ١

  :١ ٚا٭َٔ ساٍ قٝاَٗا بسٚضٜات ايتؿتٝـؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكشّٝ تؿه١ًٝ أعها٤  -3

أَا عٔ تؿه١ًٝ أعها٤ ايتؿتٝـ يف ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ساٍ قٝاَٗا بسٚضٜات ايتؿتٝـ مل وسزٖا     

َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  21اعس٠ ايعا١َ املٓكٛم عًٝٗا يف املاز٠ ايتٓعِٝ املعٍُٛ ب٘، ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ ْعٛز يًك

أَا يف ؾطْػا ؾتؿه١ًٝ ؾ١ٓ . 2املتعًل بايًذإ املتػا١ٜٚ ا٭عها٤ َٚٓسٚبٞ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ 05-09

                                                                                                                                                                                     

 .١ٓ ٚا٫غتعُاٍ اؿػٔ ٭دٗع٠ اؿُا١ٜايكٝا١ْ اؿػ -   

 ."ٚتكِٝ ْتا٥ر ٖصا ايتؿتٝـ   

، َسٜط١ٜ ايٛقا١ٜ َٔ سٛازخ ايعٌُ ٚا٭َطاض امل١ٝٓٗ، زيٌٝ َُٗات أعها٤ ايًذإ ا٫دتُاعٞٚظاض٠ ايعٌُ ٚايتؿػٌٝ ٚايهُإ  1

 .4املتػا١ٜٚ ا٭عها٤ يًٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ، اؾعا٥ط، بسٕٚ غ١ٓ، م

( أٜاّ اييت تًٞ تٓكٝب 8ؼسز قٛاعس غرل ؾإ ايٛسس٠ ٚؾإ امل٪غػ١ ا٭خط٣ يف ايٓعاّ ايساخًٞ ايصٟ ٜعس خ٬ٍ ايجُا١ْٝ ) " :21املاز٠ 2

 ."ٖصٙ ايًذإ
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، R. 4612-2يف ساٍ قٝاَٗا بايتشكٝكات اييت أؾاضت إيٝٗا يف املاز٠  ايعٌُ ؾطٚطٚا٭َٔ ٚ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ

قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ ٫ وسز تؿه١ًٝ ا٭عها٤ يف ساٍ قٝاّ ا٭عها٤ بتؿتٝـ زٚضٟ غرل أْ٘ ٜؿرل ؾكط يًذ١ٓ 

َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ.  L.4612 -4ْكت عًٝ٘ املاز٠  ايػابك١ يًكٝاّ بتؿتٝؿات َٓتع١ُ ع٢ً سػب َا

اع اؿهٛض ططٜك١ غرل ٚتٓعِٝ أعُاشلا غرل إٔ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ إَها١ْٝ تكطٜط بإمج

َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ، إش شلا إٔ تكّٛ مجاعٝا بتؿتٝؿات، نُا تػتطٝع إٔ .L 4614-2بٓل املاز٠ 

. نُا ميهٔ ٭ؾدام آخطٜٔ َٔ ايًذ١ٓ سهٛض ٖصٙ ايعٜاضات )طبٝب 1تٛنًٗا يٛاسس أٚ أنجط َٔ أعها٥ٗا

طبٝل ايٓكٛم ايتؿطٜع١ٝ يكإْٛ ايعٌُ إٔ ٜطاؾل ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايعٌُ(. ٚملؿتـ ايعٌُ املهًـ بايػٗط ع٢ً ت

ط١ًٝ َس٠ ايتؿتٝـ خ٬ٍ قٝاَٗا بايعٜاضات يًتشكل َٔ املدايؿات احملت١ًُ. ٖٚصا َا شٖب إيٝ٘ قإْٛ ايعٌُ 

ايؿطْػٞ أٜها، غرل أْ٘ زلح يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ إٔ تطغٌ تكطٜط يًُؿتؿ١ٝ بعس ظٜاض٠ َٛاقع ايعٌُ 

ع٢ً سػب َا  ذٌ ؾٝ٘ ٬َسعاتٗا، َٚٔ املؿٝس إٔ تطغٌ تكطٜط نتابٞ َطؾل َع قهط ا٫دتُاع اي٬سلتػ

َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. ٚقس أناف قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ  R. 4614-5ْكت عًٝ٘ املاز٠ 

تعًك١ مبذاٍ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ اؿل يف ؾطض ايطقاب١ ع٢ً بعض ايػذ٬ت ٚايٛثا٥ل امل

ٚا٭َٔ. ٚتهٕٛ ٖصٙ ايػذ٬ت ٚايٛثا٥ل َٛنٛع١ خكٝكا ؼت تكطف َؿتـ ايعٌُ ٚأعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ 

َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ.  .R 4-4121ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ ٚأؾدام آخطٜٔ ْٖٛت إيِٝٗ املاز٠  

ايتكاضٜط املطتبط١ بايتؿتٝـ ٚاملطاقب١ املهًـ بٗا ٖٚصٙ ايٛثا٥ل تتهُٔ ايؿٗازات ٚايتعًُٝات ٚايٓتا٥ر ٚ

املػتدسّ ٚاييت تتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ، ٖٚصٙ ايػذ٬ت هب إٔ تهٕٛ َ٪ضخ١ ٚتصنط 

                                                           
1
 Gérard couturier, droit du travail, les relations collectives de travail, Presses universitaires de 

France, paris, 1991, p.206-207.  
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. ٚع٢ً املػتدسّ 1 تعطٜـ ايؿدل أٚ اشلٝهٌ ايكا٥ِ بايتؿتٝـ ٚاملطاقب١ ٚتعطٜـ ايؿدل ايصٟ قاّ بايتؿتٝـ

ل )ايؿٗازات ٚايتعًُٝات ٚايٓتا٥ر ٚايتكاضٜط ايتؿتٝـ ٚاملطاقب١ املتعًك١ بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ إٔ ٜكسّ ٖصٙ ايٛثا٥

ٚا٭َٔ( يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ خ٬ٍ ا٫دتُاع اي٬سل ٫غت٬َٗا َٔ ططف املػتدسّ، 

املهًـ بٗا املػتدسّ  ٚ٭عها٤ ايًذ١ٓ يف أٟ ٚقت اٱط٬ع ع٢ً ايؿٗازات، ايتعًُٝات، ايٓتا٥ر ٚايتكاضٜط

َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ،  R. 4624-5ٚاملتعًك١ مبٛاز ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٖٚصا َا شٖبت إيٝ٘ املاز٠ 

ٚعباض٠ يف أٟ ٚقت تٛد٘ ٖٓا إىل اؿا٫ت اٱغتعذاي١ٝ املتعًك١ بكش١ ٚأَٔ ايعُاٍ، ٖصٙ ايٛثا٥ل تكسّ يًذ١ٓ 

ؼت طا١ً٥ ايعكٛب١ يف ساي١ عسّ تكسميٗا شلا. ٚول ملٓسٚب املٛظؿني ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ َٔ ططف املػتدسّ 

يف ساي١ عسّ ٚدٛز ايًذ١ٓ اٱط٬ع ع٢ً ايٛثا٥ل ايتك١ٝٓ يف اؿا٫ت اييت ٫ تٛدس ؾٝٗا ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ 

 ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ. ٚهب ايتؿطٜل بني اؿايتني اٯتٝتني:

 عا٬َ ٫ٚ ٜٛدس بٗا ؾ١ٓ  50يف امل٪غػات اييت تؿػٌ  َٓسٚب املٛظؿني مياضؽ ق٬سٝات إناؾ١ٝ

ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ يف ٖصٙ اؿاي١ ع٢ً املػتدسّ إٔ ٜكسّ ايٛثا٥ل املطاقب١ يًُٓسٚب خ٬ٍ 

ا٫دتُاع ايؿٗطٟ ايصٟ ًٜٞ اغت٬ّ ٖصٙ ايٛثا٥ل. ٚتكسِٜ ٚثا٥ل املطاقب١ ٫ ٜؿِٗ ع٢ً أغاؽ تكسِٜ ٚثٝك١ ؾكط 

ل ا٭َط بتشًٌٝ ٚزضاغ١ َؿك١ً يًٛنع١ٝ. ٚيف ٖصٙ امل٪غػات َٓسٚب املٛظؿني هب إٔ ٜعٌ زا٥ُا ع٢ً بٌ ٜتعً

 إط٬ع بايٛثا٥ل ٬َٚسعات املؿتـ ايعٌُ خ٬ٍ ا٫دتُاعات ايتاي١ٝ شلصٙ ايتسخ٬ت.

  َٔ ٌعا٬َ ٚيف ٖصٙ  50َٓسٚب املٛظؿني مياضؽ ايك٬سٝات اٱناؾ١ٝ يف امل٪غػات اييت تؿػٌ أق

. ٚيًُػتدسّ إٔ هُع ٖصٙ ايٛثا٥ل ٚهعًٗا 2ي١ هب إط٬ع٘ ع٢ً ٖصٙ ايٛثا٥ل مبذطز إٔ ٜػتًُٗا املػتدسّاؿا

يف غذٌ ٚاسس إشا تعًكت بؿٗازات ٚتعًُٝات ٚتكاضٜط ْٚتا٥ر ايتؿتٝـ ٚاملطاقب١ ايتك١ٝٓ املتعًك١ بايٛقا١ٜ 

                                                           
1
 Art. D4711-2 Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles 

mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail sont datés. Ils mentionnent 

l'identité de la personne ou de l'organisme chargé du contrôle ou de la vérification ainsi que celle de la 

personne qui a réalisé le contrôle ou la vérification. 

2
 Claire soudry, op.cit, p.7-8. 
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سا إٔ ػُٝع ٖصٙ املعًَٛات هب إٔ ٜػٌٗ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ املهًـ بٗا املػتدسّ. غرل إٔ ايكإْٛ ٜهع ؾططا ٚاس

. ٚهب ع٢ً املػتدسّ إٔ وتؿغ بٛثا٥ل ايتؿتٝـ ٚاملطاقب١ املتعًك١ بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ 1احملاؾع١ ٚاٱط٬ع عًٝٗا

ٚا٭َٔ ملس٠ مخؼ غٓٛات ا٭خرل٠ ٚإٔ ٜهٕٛ ؼت عٗست٘ زاخٌ امل٪غػ١ ٖٚصا ع٢ً سػب َا ْكت عًٝ٘ املاز٠ 

D.4711-3 ايؿطْػٞ. لس إٔ ايكإْٛ ايؿطْػٞ أعط٢ يًذ١ٓ سل ايطقاب١ ع٢ً ايٛثا٥ل املتعًك١ َٔ قإْٛ ايع ٌُ

مبٛاز ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ اييت تهٕٛ ؼت عٗست املػتدسّ نُا ضتب عًٝٗا عكٛبات يف ساي١ عسّ تكسميٗا 

١ ٚتكسِٜ اؿًٍٛ يًذ١ٓ ٖٚصا يتُهٝٓٗا َٔ َعطؾ١ نٌ َا ٜتعًل بعطٚف ايعٌُ مما ٜػاعسٖا ع٢ً زضاغ١ ايٛنعٝ

يصيو ٚا٫ضتكا٤ بأَٔ ايعاٌَ ٚقشت٘، ٚنإ باٱَهإ ا٫غتؿاز٠ َٔ ٖصٙ ايٓكط١ ٚإعطا٤ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ 

 ٚا٭َٔ اؿل يف ؾطض ايطقاب١ ع٢ً ٖصٙ ايػذ٬ت ٚايٛثا٥ل. 

 ط ايتاي١ٝٚتتهُٔ ظٜاض٠ ايتؿتٝـ ايعٓاق ١:َهُٕٛ ظٜاض٠ ايتؿتٝـ ٚاملطاقب١ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكشّٝثايجا 

 ٚتتهُٔ ٖصٙ املطاقب١ عس٠ أَٛضَٓٗا: َطاقب١ تسابرل ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ  -1

 ٖٚصٙ املطاقب١ تؿٌُ َطاقب١ تسابرل ايٛقا١ٜ املتعًك١ بأَانٔ ايعٌُ: 

 ْعاؾ١ أَانٔ ايعٌُ: 

 إٕ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ تطاقب َا إشا ناْت أضن١ٝ أَانٔ ايعٌُ ًَٚشكاتٗا:        

 ١.ْعٝؿ١ غرل َتػد 

 .ٌ٫ تٓطٟٛ ع٢ً كاطط ايتعؿٔ ٚايتآن 

 .ٍغرل ظيك١ مما قس تتػبب يف ٚقٛع ايعُا 

 .غرل َػسٚز٠ بايؿه٬ت 

                                                           
1
 Art. L4711-5 Lorsqu'il est prévu que les informations énumérées aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 

figurent dans des registres distincts, l'employeur est autorisé à réunir ces informations dans un registre 

unique dès lors que cette mesure est de nature à faciliter la conservation et la consultation de ces 

informations. 
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 .َا إشا ناْت غ١ٜٛ، غرل َجػط٠ 

 .َا إشا ٚدست فاضٟ تكطٜـ ايػٛا٥ٌ ٚغرل َط١ٝ٥ 

 نصيو عًٝٗا َطاقب١ ساي١ اؾسضإ، ا٭غكـ ٚا٭غطح

 َ تػد١ ٚكطب١، قاب١ً يًػػٌ ٚايتٓعٝـ.َا إشا ناْت اؾسضإ ْعٝؿ١ َٚس١ْٖٛ غرل 

 .ا٭غكـ َا إشا ناْت ْعٝؿ١ غرل عؿ١ٓ أٚ َتكؿط٠ 

  َا إشا ناْت ا٭غطح يف ساي١ دٝس٠ أٚ غ١٦ٝ نإٔ تهٕٛ َهػط٠ أٚ ْاقك١ ٚٚدٛز كاطط غكٛط

 .1ا٭ؾٝا٤ َٔ ؾٛقٗا أٚ زخٍٛ ا٭َطاض

 ت١ٜٛٗ أَانٔ ايعٌُ:  

١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ قٝاؽ ن١ُٝ اشلٛا٤ املٛدٛز٠ زاخٌ أَانٔ ٚمبٓاغب١ ٖصٙ ايٓكط١ ؾع٢ً أعها٤ ؾ       

/غا َٔ اشلٛا٤ يهٌ ؾاغٌ يف  11ّ3/غا َٔ اشلٛا٤ يف ا٭َانٔ املػًك١،  7ّ3،  سٝح ًٜعّ يهٌ ؾاغٌ 2ايعٌُ

 . 3ا٭َانٔ املؿتٛس١

 تػطب١ َٔ بايٛعات          َٚا إشا نإ اشلٛا٤ ْعٝـ غرل ًَٛخ بايػاظات، ايػباض، ايسخإ، ايبداض ٚايطٚا٥ح امل

 فاضٟ قطف املٝاٙ ايكصض٠ مما تعٝل ايعُاٍ. 

  ايتأنس َٔ ٚدٛز ايت١ٜٛٗ ايطبٝع١ٝ ٚاملٝهاْٝه١ٝ ايهاؾ١ٝ يف ا٭َانٔ اييت تكع ؼت باطٔ ا٭ضض أٚ تًو

 اييت تكع بعٝسا عٔ ن٤ٛ ايٓٗاض.

 ايتٓعِٝ.ايتأنس َٔ ٚدٛز ؾطٚز تطٌ ع٢ً اـاضز ٚؾل املكاٜٝؼ املٓكٛم عًٝٗا يف  

  ايتأنس َٔ إيتعاّ املػتدسّ َٔ تؿطٜؼ أَانٔ ايعٌُ َٔ ايػباض ٚايطشاش ٚايػاظات ٚايبداض َٔ َكسض

 إْتاد٘ ٚقطؾ٘ مٛ اـاضز.

                                                           
1
 ايػايـ ايصنط.  05-91طغّٛ ايتٓؿٝصٟ َٔ امل 5، 4، 3اْعط املٛاز   

2
 مل ٜكِ ايتٓعِٝ بايٓل ع٢ً ن١ُٝ اشلٛا٤ اي٬ظ١َ يف أَانٔ ايعٌُ.  

 .53م، 1984املعٗس ايعطبٞ يًكش١ ٚايػ١َ٬ امل١ٝٓٗ، ايكش١ ٚايػ١َ٬ امل١ٝٓٗ ٚب١٦ٝ ايعٌُ، زَؿل،  3
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 .ٌُايتأنس َٔ ععٍ املؿاغٌ اييت ؼتٟٛ ع٢ً أخطاض نبرل٠ َٔ ايتػُِ ٚاْعساّ ايٓكا٠ٚ عٔ أَانٔ ايع 

  َِٗٓ ايتسخٌ يف أَانٔ عٌُ َػًك١ بأدٗع٠ أَٔ ١ُ٥٬َ شات ايتأنس َٔ محا١ٜ ايعُاٍ ايصٜٔ ٜطًب

 .  1ق١ً بٓٛع اـطط ايصٟ ٜتعطنٕٛ ي٘ ٚٚنع ساضؽ ع٢ً ٖصا ايعاٌَ خاضز ٖصٙ ا٭َانٔ املػًك١

 اٱنا٠٤ زاخٌ أَانٔ ايعٌُ: 

هب إٔ تها٤ أَانٔ ايعٌُ َٚٛاقع ايعٌُ، َٚٓاطل املطٚض ٚايؿشٔ ٚايتؿطٜؼ ٚباقٞ املٓؿآت ا٭خط٣،   

. 2تهُٔ ضاس١ ايبكط ٫ٚ تتػبب يف أ١ٜ إقاب١ يًعٕٝٛ عٝح تػاٟٚ ايكِٝ املٓكٛم عًٝٗا يف ايتٓعِٝ إنا٠٤

 ؾًصا وطم أعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ع٢ً قٝاؽ:

 .َا إشا ناْت اٱنا٠٤ ايطبٝع١ٝ ناؾ١ٝ أٚ غرل ناؾ١ٝ 

 .َا إشا ناْت اٱنا٠٤ ا٫قطٓاع١ٝ ناؾ١ٝ أٚ غرل ناؾ١ٝ، َٚتٛؾط٠ باغتُطاض 

 ايهذٝر:  

غاعات َٜٛٝا ٫ هب إٔ  8تٓل َععِ ايكٛاْني ايكش١ٝ ا٭ٚضب١ٝ ع٢ً إٔ ايعُاٍ املعطنني يًهٛنا٤ ملس٠           

زٜػبٌ، ٚىتًـ ٖصا ايطقِ سػب ايتؿطٜعات يف نٌ بًس، غرل إٔ ايعسٜس َٔ  90تتعس٣ ق٠ٛ ايكٛت يسِٜٗ 

 .3ايسٚا٥ط ايكش١ٝ تٓكح بأقٌ َٔ ٖصا ايطقِ

 :4َٔ َس٠ ايتعطض شلا يف ايّٝٛ اايهٛنا٤ املػُٛح بٗا َٚا ٜكابًٗدسٍٚ َػتٜٛات 

 َس٠ ايتعطض يف ايّٝٛ َػتٜٛات ايهٛنا٤ بايسٜػباٍ

90 8 

                                                           
 يصنط.ايػايـ ا 05-91َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  12إىل  6اْعط املٛاز َٔ  1

 ايػايـ ايصنط. 05-91َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  13املاز٠ ضقِ  2

 .247، م2004، زاض ايػطب يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ٖٚطإ، 2بٛسؿل َباضنٞ، ايعٌُ ايبؿطٟ، ايطبع١  3

، 2009محساز٠ ي٢ًٝ، تأثرل ايهٛنا٤ ع٢ً ساغ١ ايػُع يس٣ ايعُاٍ ٚأغايٝب اؿس َٓٗا، ضغاي١ َادػترل، داَع١ ٖٚطإ،  4

 .26م
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ت٣ٛ ٜت٤٬ّ َع قشتِٗ ٚهب ع٢ً اشل١٦ٝ املػتدس١َ إٔ ؼاؾغ ع٢ً نجاؾ١ ايهذٝر اييت ٜتشًُٗا ايعُاٍ يف َػ

ٚاؾٗاظ املػتعٌُ يكٝاؽ نجاؾ١ ايهذٝر  .ٜٚتِ شيو ٚؾكا يًُعاٜرل ايٛاضز٠ يف ايتٓعِٝ املعٍُٛ ب٘ يف ٖصا اجملاٍ 

( ٖٛSONOMETRE عٝح ًٜعّ عسّ ػاٚظ ايهذٝر يك١ُٝ ،)85 ( ٌزغٝبDéCIBEL )1 . 

 ا٭سٛاٍ اؾ١ٜٛ:  

كش١ٝ ٚا٭َٔ ٬َسع١ َا إشا قاّ املػتدسّ بتٛؾرل ػٗٝعات خاق١ نُا ًٜعّ ع٢ً أعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ اي        

ؿُا١ٜ ايعُاٍ ايصٜٔ ٜتعطنٕٛ يسضدات سطاض٠ عاي١ٝ أٚ َٓدؿه١ أٚ ست٢ يًططٛب١ ايعاي١ٝ غٛا٤ ناْت أدٗع٠ 

 . 2مجاع١ٝ أٚ ؾطز١ٜ

 َطاقب١ املطاؾل ايكش١ٝ: -ب 

                                                           
ٚظاض٠ ايعٌُ ٚايتؿػٌٝ ٚايهُإ اٱدتُاعٞ، َسٜط١ٜ ايٛقا١ٜ َٔ سٛازخ ايعٌُ ٚا٭َطاض امل١ٝٓٗ، زيٌٝ َُٗات أعها٤ ايًذإ  1

 .43، م املطدع ايػابل املتػا١ٜٚ ا٭عها٤ يًٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ،

 ايػايـ ايصنط. 05-91َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  17اْعط املاز٠  2
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املتعًل بايٛقا١ٜ  07-88أؾاض إيٝٗا ايكإْٛ ضقِ  ، بعس أ1ٕؾكس ْل عًٝٗا ايتٓعِٝ املعٍُٛ ب٘ تؿك٬ٝ        

ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ يف أسهاّ عا١َ ْل ؾٝٗا ع٢ً نطٚض٠ ْعاؾ١ ٖصٙ املطاؾل ايكش١ٝ ٚتٛؾطٖا ع٢ً 

)ايت١ٜٛٗ، زخٍٛ ايؿُؼ، اٱنا٠٤،  تتٛؾط ؾٝٗا ؾطٚط ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ايهطٚض١ٜ يكش١ ايعُاٍ ٚإٔؾطٚط 

٬بؼ، اـعاْات َع املػاغٌ ٚاملطؾات، زٚضات املٝاٙ ٚتٓعٝـ املطاعِ،....إخل(، ايتسؾ١٦، أَانٔ تبسٌٜ امل

ٚع٢ً إٔ ٜعٚز اٱْاخ مبطاؾل قش١ٝ َٓؿطز٠ ٚع٢ً  ُاٍ املا٤ ايباضز ايكاحل يؿطبعٚهب إٔ ٜٛنع ؼت تكطف اي

 ٖٚٞ ناٯتٞ:إٔ تؿكٌ ٖصٙ املطاؾل عٔ ا٭َانٔ املدكك١ يًعٌُ ٚإٔ تهٕٛ قطٜب١ َٓٗا 

  ض:املطاسٝ 

 هب إٔ ٜٛؾط املػتدسّ يًعُاٍ املطاسٝض ايهاؾ١ٝ ع٢ً قسض عسزِٖ بإٔ ىكل َطسانا ٚاسسا ع٢ً ا٭قٌ        

يهٌ مخػ١ عؿط عا٬َ، ٚخهٛع تكطٜـ قٓٛات ايكطف ايكشٞ يًُعاٜرل املعٍُٛ بٗا. ٚإٔ تهٕٛ ْعٝؿ١  

 ٝاٙ.باغتُطاض َٚٗٛا٠ عٝح متٓع َٔ قسٚض ايطٚا٥ح ايهط١ٜٗ ٚتٛؾطٖا ع٢ً امل

 غطف تبسٌٜ امل٬بؼ:  

ع٢ً غطف تبسٌٜ امل٬بؼ إٔ تهٕٛ فٗع٠ مبكاعس ٚخعاْات ؾطز١ٜ تػًل باملؿاتٝح يهٌ عاٌَ، ٚع٢ً             

 غطف تػٝرل امل٬بؼ ٚاملػاغٌ إٔ تهٕٛ َتك١ً مبُطات َػطا٠. 

 املػاغٌ:  

ًُكاٜٝؼ اييت وسزٖا ايتٓعِٝ املعٍُٛ هب ع٢ً اشل١٦ٝ املػتدس١َ إٔ تكِٝ َػاغٌ شات َا٤ غاخٔ طبكا ي        

 .2ب٘ يف ٖصا اجملاٍ

 ق٬ت اٱطعاّ:  

                                                           
 ايػايـ ايصنط. 05-91َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  24إىل  18از َٔ اْعط املٛ 1

 ايػايـ ايصنط. 05-91َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  20املاز٠  2
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ع٢ً املػتدسّ إٔ ىكل قٌ ٥٬َِ يهٌ مخػ١ ٚعؿطٕٚ عاٌَ إشا ناْٛا ٜتٓاٚيٕٛ ٚدب١ ايػصا٤ يف         

 ع٢ً َٛاز  ق٬ت ايعٌُ، ٚإٔ ميٓع ايعُاٍ َٔ تٓاٍٚ ٚدباتِٗ يف املؿاغٌ إ٫ إشا ناْت طبٝع١ ايٓؿاط ٫ تؿتٌُ

 .1أٚ َػتشهطات خطرل٠

 املٝاٙ ايكاؿ١ يًؿطب:  

ٜكّٛ أعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ خ٬ٍ ظٜاضاتِٗ ملٛاقع ايعٌُ ايتأنس َٔ َٛاؾك١ املٝاٙ املػتع١ًُ         

 .2يًؿطب َٔ ططف ايعُاٍ يكٛاعس ايٓعاؾ١ ايػصا١ٝ٥ ٚايكش١، ٚقطبٗا َٔ أَانٔ ايعٌُ

  ق٬ت اٱقا١َ:  

 هب إٔ تععٍ ق٬ت ٱٜٛا٤ ايعُاٍ عٔ أَانٔ ايعٌُ ٚتهٕٛ بعٝس٠ عٔ ا٭نطاض ٚاٱظعادات ايٓامج١ عٔ        

. هب أ٫ ٜكٌ تهعٝب اشلٛا٤ يف احملاٍ املدكك١ يطقاز ايعُاٍ 3ايعٌُ، ٚإٔ تهٕٛ َٗٛا٠، ٚيف ساي١ ْعاؾ١ زا١ُ٥ 

ايعًٛ ا٭ز٢ْ يًُشاٍ املدكك١ يًُطقس ٚهب إٔ ٜعازٍ . 4( َذل َهعب يًؿدل ايٛاسس11عٔ أسس عؿط  )

نُا  ّ( ٚهب إٔ ؽكل ع٢ً ا٭قٌ َػاس١ تكسض بأضبع١  أَتاض َطبع١ سٍٛ نٌ غطٜط. 2550َذلٜٔ ْٚكـ املذل )

هب يف أٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ، أ٫ تكٌ املػاس١ ايه١ًٝ عٔ تػع١ أَتاض َطبع١ يهٌ غطؾ١. نُا هب أ٫ ٜؿٛم عسز 

. هب إٔ ٜتٛؾط يس٣ نٌ عاٌَ ٫غتعُاي٘ اـام َؿطؾا يًػطٜط ٚنصا أثاثا 5ط٠ا٭غط٠ يف نٌ غطؾ١ غت١ أغ

                                                           
 . enofَٔ ايٓعاّ ايساخًٞ مل٪غػ١  90 أْعط املاز٠ايػايـ ايصنط;   05-91َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  22املاز٠  1

 ايػايـ ايصنط. 05-91َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  24املاز٠  2

3
 ايػايـ ايصنط. 05-91َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  23املاز٠  

، ٜتعًل بايتسابرل اـاق١ 2005ٜٓاٜط غ١ٓ  8املٛاؾل  1425شٟ ايكعس٠ عاّ  27، َ٪ضر يف 12-05َٔ َطغّٛ تٓؿٝصٟ ضقِ  32املاز٠  4

 ١َٝ ٚايطٟ.بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ املطبك١ يف قطاعات ايبٓا٤ ٚا٭ؾػاٍ ايعُٛ

 ايػايـ ايصنط.  12-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  34املاز٠  5
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هب إٔ ٜهٕٛ تًبٝؼ أضنٝات ٚدسضإ . 1٭َتعت٘ ايؿدك١ٝ، ٚهب إٔ وؿغ ٖصا ا٭ثاخ يف ساي١ دٝس٠ ْٚعٝؿ١

 احملاٍ املدكك١ ٱٜٛا٤ ايعُاٍ ٜػُح بايكٝا١ْ ايؿعاي١ ٜٚعاز تًبٝػٗا نًُا اقتهت ايٓعاؾ١ 

 .3هب إٔ ٜهُٔ املػتدسّ قٝا١ْ ٖصٙ احملاٍ ٚسطاغتٗا َٜٛٝا. 2شيو

 َطاقب١ تسابرل ايٛقا١ٜ َٔ ا٭َطاض امل١ٝٓٗ: -2

ٖٚٞ ا٭َطاض اييت تعٗط تسضهٝا ٚاييت تكٓـ نُٔ ا٭َطاض شات املكسض املٗين املكػ١ُ يف ث٬ث١ فُٛعات: 

 : ظٛاٖط ايتػُِ املطن١ٝ املع١َٓ ٚاؿاز٠.اجملُٛع١ ا٭ٚىل

 ايعس٣ٚ اؾطث١َٝٛ.  ُٛع١ ايجا١ْٝ:اجمل

 .4ا٭َطاض ايٓامج١ عٔ ٚغط أٚ ٚنع١ٝ خاق١ اجملُٛع١ ايجايج١:

ؾإٕ ا٭َطاض امل١ٝٓٗ متتاظ بايتأْٞ يف ايعٗٛض ٚايتطٛض أٚ ايبشح عٓٗا ٫نتؿاؾٗا عٔ ططٜل ايؿشٛم ايطب١ٝ أٚ  

١ َجٌ ا٭ؾع١ ا٭١ْٜٝٛ أٚ ايهذٝر أٚ ْتٝذ١ تعطض ايعاٌَ إىل َٛاز غا١َ )َجٌ ايع٥بل(، أٚ إىل عٛاٌَ قػٛغ

ايػباض )َجٌ ا٭َٝٓات( أٚ ا٭دػاّ اـؿ١ٝ َجٌ املٝهطٚبات ٚايؿرلٚغات ٚشيو يؿذلات قس تطٍٛ أٚ قس تككط أٚ 

قس تتطًب غٓٛات ٫نتؿاؾٗا. ٚإٕ ايٛقا١ٜ َٔ ا٭َطاض امل١ٓٗ تتُجٌ أغاغا يف ايؿشٛم ايطب١ٝ اييت ىهع شلا 

ػ١ٓ ع٢ً ا٭قٌ ٚؾشٛم زٚض١ٜ خاق١ َطتني يف ايػ١ٓ يؿ٦ات َع١ٓٝ َٔ ايعُاٍ َٔ ططف ايعُاٍ زٚضٜا َط٠ يف اي

 طبٝب ايعٌُ، ٚنصيو ايؿشٛم ايٛادب١ ٫غت٦ٓاف ايعٌُ غٛا٤ بعس ايطدٛع َٔ َطض َٗين أٚ سازخ َٗين أٚ 

 

 

                                                           
   ايػايـ ايصنط.  12-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  35املاز٠  1

    ايػايـ ايصنط.  12-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  36املاز٠  2

     ايػايـ ايصنط. 12-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  37املاز٠  3

2
 Manuel de la commission d’hygiène et de sécurité, inhs, 1

ere
edition, c.n.a.s.t, Constantine, 

1987, p.14. 
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 .  1بعس عط١ً أ١ََٛ أٚ غٝاب ٫ ٜكٌ عٔ ٚاسس ٚعؿطٕٚ َٜٛا

 َطاقب١ تسابرل أَٔ ايعُاٍ -3  

 ب١ عتاز اؿُا١ٜ ايؿطز١ٜ:َطاق  - أ

هب تعٜٚس ايعُاٍ بٛغا٥ٌ محا١ٜ ؾطز١ٜ ١ُ٥٬َ نًُا تعصض تٓؿٝص تسابرل اؿُا١ٜ اؾُاع١ٝ. ٚتؿٌُ        

ايًباؽ، ايٓعاضات، أسص١ٜ ا٭َٔ، ايكؿاظات، أقٓع١ ايطأؽ، أقٓع١ ايتٓؿؼ ٚٚاقٞ ا٭شْني، ٫ٚ هب ؼٌُٝ ايعُاٍ 

٢ً ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ قبٌ َطاقب١ ٚغا٥ٌ اؿُا١ٜ ايؿطز١ٜ إٔ . ٚهب ع2أٟ ْؿكات تذلتب ع٢ً شيو

 تعطف: 

 طبٝع١ اـطط املطاز تٛقٝ٘. -

 خكا٥ل املٛاز ايساخ١ً يف تطنٝب١ ايٛغا٥ٌ املدتاض٠. -

 تأثرلات ايٛغا٥ٌ املدتاض٠.  -

 ػٔ ساي١ قاؿ١نُا هب إٔ تتدص اشل١٦ٝ املػتدس١َ ايتسابرل املٓاغب١ ست٢ تبك٢ ٖصٙ ا٭دٗع٠ يف أس    

. ٚاشلسف َٔ ؾطض ٚغا٥ٌ اؿُا١ٜ ايؿطز١ٜ ٖٞ ايٛقا١ٜ َٔ املداطط احملت١ًُ يف أَانٔ ايعٌُ ؾع٢ً 3ي٬غتعُاٍ 

ٖصٙ ايٛغا٥ٌ إٔ تهٕٛ تكٞ كاطط ا٫ؾتباى َع قطع اٯ٫ت أٚ ا٭دٗع٠ املتشطن١ ناضتسا٤ ايعُاٍ أيبػ١ 

اٯ٫ت املتشطن١. نُا شلا َطاقب١ اؿاي١ عًٝٗا ٖصٙ َهبٛط١ ٚغرل ؾهؿان١ خاق١ ايعُاٍ ايصٜٔ ٜكذلبٕٛ َٔ 

 ايٛغا٥ٌ )إق٬سٗا أٚ اغتبساشلا(.

 ايؿشٔ ٚايتؿطٜؼ ٚاملطٚض: - ب

 أيعّ ايتؿطٜع اؾعا٥طٟ باسذلاّ ايكٛاعس املتعًك١ بايؿشٔ ٚايتؿطٜؼ ٚاملطٚض زاخٌ أَانٔ ايعٌُ، ٚقس مت         

                                                           
، ٜتعًل 1993َاٜٛ  15املٛاؾل  1413شٟ ايكعس٠  23امل٪ضر يف 120-93َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  17ٚ 16، 15اْعط املٛاز  1

 . 09، م33بطب ايعٌُ، ز.ض، ايعسز 

 . 251، م2006ِٜ أبٛؾٓب، ؾطح قإْٛ ايعٌُ، زاض ايجكاؾ١ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ا٭ضزٕ، أمحس عبس ايهط 2

 ايػايـ ايصنط. 05-91َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  16املاز٠  3
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املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ يًشُا١ٜ اييت  05-91ٓؿٝصٟ ضقِ َٔ املطغّٛ ايت 44إىل  26ايٓل عًٝ٘ يف املٛاز َٔ 

 تطبل ع٢ً سؿغ ايكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.

 ايؿشٔ ٚايتؿطٜؼ: 

 ٚتتعًل ٖصٙ ا٭سهاّ باؿُٛي١ اييت ٜػُح بٗا يًعاٌَ محًٗا َع ايتؿطٜل بني ن٬ اؾٓػني إشا نإ اؿٌُ         

 غتشٌُ إيٝٗا ٖصٙ املاز٠ أٚ ا٭ؾٝا٤ ٚقس مت ايٓل ع٢ً ٖصٙ ا٭ٚظإ  َٔ غرل آي١ َٝهاْٝه١ٝ بايٓعط يًُػاؾ١ اييت

. ٚايعاٖط إٔ ايٓل قس أبِٗ ٖصٙ املػاؾ١ ايككرل٠، ٚمل ٜكِ بتشسٜسٖا، َٚا ٖٞ املػاؾ١ 1يف ايتٓعِٝ املعٍُٛ ب٘

كٌ إشا ايككرل٠ املتعاضف عًٝٗا؟. نُا هب إٔ ٜكّٛ املػتدسّ بتعٜٚس ايعُاٍ بأدٗع٠ ايؿشٔ ٚايتؿطٜؼ ٚايٓ

يف ؾكطت٘ ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ.  05-91َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  26ظازت اؿُٛي١ ع٢ً َا ْكت عًٝ٘ يف املاز٠ 

 ٚع٢ً ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ايتأنس َٔ تطبٝل أسهاّ ايٛقا١ٜ يف ٖصا اجملاٍ: 

 .ايتأنس َٔ محٌ ٚؾشٔ املاز٠ اـطرل٠ ٚايجك١ًٝ بأدٗع٠ َٝهاْٝه١ٝ 

 ٕاملػتدسّ قاّ بإعطا٤ تهٜٛٔ خام يًعُاٍ ٜتعًل بهٝؿٝات ٚتكٓٝات محٌ ٚٚنع ا٭ؾٝا٤  ايتأنس َٔ أ

 ٚػٓب أخطاضٖا.

 .ٔايتأنس َٔ ٚنع اٱؾاضات ٚاي٬ؾتات املتعًك١ بأعُاٍ ايؿش 

 .ايتأنس َٔ تعٜٚس ايعُاٍ با٭دٗع٠ امل١ُ٥٬ يؿشٔ ايػٛا٥ٌ ٚتؿطٜػٗا 

 طط ايػكٛط(.ايتأنس َٔ إٔ ايتدعٜٔ يٮع٢ً يٝؼ ؾٝ٘ خطط )كا 

 .)..ٍؽعٜٔ املٛاز اـطط٠ )غا١َ،غطٜع١ ا٫ؾتعا 

                                                           
: "إشا تطًب ا٭َط إٔ ٜٓكٌ ايعُاٍ أعتس٠ أٚ أؾٝا٤ عا٥ك١ أٚ ثك١ًٝ َٔ 26ايػايـ ايصنط، املاز٠  05-91املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  1

( نًػِ يف املػاؾات 50إىل آخط زٕٚ دٗاظ َٝهاْٝهٞ ؾٝذب إٔ ٫ تتذاٚظ اؿُٛي١ اييت وًُٗا نٌ عاٌَ شنط مخػني )َهإ 

 ( نًػِ.25ايككرل٠.  أَا ايعا٬َت اٱْاخ ٚايعُاٍ ايككط ؾأقك٢ اؿُٛي١ اييت وًُْٛٗا مخػ١ ٚعؿطٕٚ )

ٌ اييت ٜكَٛٛا بطؾع اؿ٫ُٛت اييت ٜعٜس ٚظْٗا ع٢ً َا ْكت عًٝ٘ نُا هب إٔ ٜعٚز ايعُاٍ بٛغا٥ٌ ايطؾع ٚايؿشٔ ٚايتؿطٜؼ ٚايٓك

 ايؿكطتإ ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ ٚؾشٓٗا ٚتؿطٜػٗا ْٚكًٗا".
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 .َا إشا ناْت َطتب١ بططٜك١ قشٝش١ 

 .)َا إشا ناْت ٖصٙ املٛاز عٓس ؾشٓٗا تؿهٌ خططا) ا٫سذلام، ا٫ْؿذاض، ايعس٣ٚ ٚإؾعاع 

 .َا إشا ناْت املًككات اـاق١ بٗا ٚانش١ َٚكط٠٤ٚ 

 املطٚض: 

 ع أسهاّ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ:هب ايتأنس َٔ تطابل املُطات َ   

 .ؽكٝل ممطات يٰيٝات ٚايعطبات ٚايؿاسٓات 

  َٚا إشا ناْت املُطات تػُح مبطٚض اٯ٫ت ٚايػٝاضات ٚايعُاٍ َٔ زٕٚ إٔ تؿهٌ خططا ع٢ً ايعُاٍ أ

 .1تؿهٌ أخطاض ا٫قطساّ

 .ٚنع اٱؾاضات ٚاملعامل تبني َطٚض ايعطبات ٚاٯ٫ت ٚنصا ممطات ايطادًني 

 َٔ غ١َ٬ أضن١ٝ أَانٔ املطٚض ٚاملٓاؾص ٚخًٖٛا َٔ ايعٛا٥ل. ايتأنس 

  َذل. 0.80َا إشا ناْت ناؾ١ٝ بايٓعط يعسز ايعُاٍ. ايعًٛ َذلٜٔ ؾأنجط ٚايعطض 

 .َا إشا ناْت َها٠٤ مبا ؾٝ٘ نؿا١ٜ 

 .)َا إشا ناْت َعزمح١ أ٫ٚ )كاطط ا٫قطساّ، ٚؾبه١ ا٭ْابٝب ظاٖط٠ 

 ١ٜٛ.َا إشا ناْت ق١ُٝ َٔ ايتكًبات اؾ 

 :2املػتٜٛات ايع١ًٜٛ - ت

 lesٚاملكطبات ايع١ًٜٛ   les planchersٚايػكٝؿات  les passerellesهب إٔ تعٚز اؾػرلات         

plates-formes  ٚايكٛايبles chaffaudage  ٚٚغا٥ٌ ايٛقٍٛ إيٝٗا عٛادع ٚاق١ٝ قًب١gardes-corps 

                                                           
( غٓتُذلا ع٢ً ا٭قٌ عطض اٯيٝات أٚ ايعطبات املػتع١ًُ أٚ اؿ٫ُٛت إشا نإ عطض ٖصٙ اؿ٫ُٛت 60إٔ ٜتذاٚظ املُط بػتني ) 1

هب إٔ ٜػاٟٚ عطض املُطات َطتني ع٢ً ا٭قٌ  ا٫ػاٖنياملػتع١ًُ. ٚعٓسَا ٜهٕٛ املطٚض يف  ٜتذاٚظ عطض اٯيٝات أٚ ايعطبات

 ( غٓتُذلا.90عطض املطنبات أٚ اؿ٫ُٛت  َع ظٜاز٠ تػعني )

 ايػايـ ايصنط. 05-91َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضق37ِإىل  33ْل عًٝٗا يف املٛازَٔ 2
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rigides  ؼتٟٛ ع٢ً غكا٫ت أق١ًٝune lisse ؾطع١ٝ  ٚغكا٫تune sous-lisse  ٚٚطا٥سune plinthe ،

. نُا هب ع٢ً ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ايتأنس َٔ مجٝع ٚغا٥ٌ 1نُا هب إٔ تهٕٛ ا٭ضنٝات َتك١ً ا٭دعا٤

ايٛقا١ٜ ٚتعٜٚس املػتٜٛات ايع١ًٜٛ باؿٛادع اؾاْب١ٝ ٚتػٝٝذٗا، ٚنع إؾاضات ايتٓبٝ٘ إىل ٚدٛز غٝاز، ٚنع 

ٜسٖا بػ٬مل قًب١ شات َكابض ٜس١ٜٚ ٚزضدات ثابت١ َٚكٓٛع١ َٔ َٛاز قًب١ أٜها اٱنا٠٤ ايهاؾ١ٝ، ٚتعٚ

 ٚقه١ُ ايتجبٝت 

 ٚاسذلاّ اؿ٫ُٛت احملُٛي١ ؾٛقٗا.

 ا٭خطاض ايهٗطبا١ٝ٥: - خ

ع٢ً ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ عٓس ظٜاضتٗا ٭َانٔ ايعٌُ إٔ تتأنس َٔ ٚدٛز املٓؿآت ايهٗطبا١ٝ٥ بعٝسا عٔ ق٬ت         

ع اٯ٫ت ايهٗطبا١ٝ٥ يف ٚنعٝات تػُح َٔ ؾكًٗا عٔ َكسض ايطاق١ بهٝؿ١ٝ غ١ًٗ ٚغطٜع١، ايعٌُ. ٚإٔ تٛن

ٚٚدٛز ٚغا٥ٌ تك١ٝٓ تػُح َٔ إٜكاف قطناتٗا. إناؾ١ إىل تطتٝب آ٫ت ايكٝا١ْ بهٝؿ١ٝ ؼُٞ ايعُاٍ َٔ 

ت اـطرل٠ كاطط اٱقاب١ بٗا، نُا هب ايتأنس َٔ تٛؾط اؿُا١ٜ اؾُاع١ٝ يًعُاٍ َٔ ايٛقٍٛ إىل اٯ٫

. َٚطاقب١ ساي١ اـٝٛط ايهٗطبا١ٝ٥ ٚايتأنس َٔ ٚدٛز خٝط 2ٚايسٚايٝب املتشطن١ ٚشيو بإقا١َ اؿٛادع ايٛاق١ٝ

 اَتكام ايطاق١ ايصٟ ٜٛنع يف دٛف ا٭ضض ٚ ساي١ َٛق٬ت محا١ٜ ايؿبهات. 

 اٯ٫ت ٚايسٚايٝب: - ز

ٛابط املٓكٛم عًٝٗا قاْْٛا ٚقس أؾاضت املاز٠ هب ايتأنس َٔ اغتذاب١ اٯ٫ت ٚايسٚايٝب يًُكاٜٝؼ ٚايه        

املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚطب ايعٌُ ٱىل شيو، عٝح تهٕٛ ٖصٙ اٯ٫ت َٗٝأ٠  07-88ايجا١َٓ َٔ ايكإْٛ ضقِ 

باملهابؼ ٚدٗاظ ايتٛقٝـ ا٭َين، ٚٚدٛز أدٗع٠ أَٔ ٱناؾ١ نُإ اؿُا١ٜ ايؿعاي١ ست٢ يف ساي١ ٚدٛز خًٌ 

 . 3باٯي١

                                                           
 .229ٌُ اؾعا٥طٟ، املطدع ايػابل، م بٔ ععٚظ بٔ قابط، ايٛدٝع يف ؾطح قإْٛ ايع 1

 ايػايـ ايصنط. 05-91َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  43ٚقس ْل ايتٓعِٝ ع٢ً ايعٓاقط املع١ٝٓ بٗصٙ ايتسابرل يف املاز٠  2

 ايػايـ ايصنط. 05-91َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  44ٚ  43اْعط املٛاز  3
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 ؿطٜل:أخطاض ا - ح

ع٢ً ا٭سهاّ ايعا١َ املتعًك١  مبداطط اؿطٜل ٚايٛقا١ٜ َٓ٘، ٚمت ؼسٜس نٝؿٝات  07-88يكس ْل قإْٛ ضقِ         

تطبٝل  أسهاّ املاز٠ اـاَػ١ عٔ ططٜل ايتٓعِٝ. ع٢ً ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ايتأنس َٔ تطبٝل تسابرل 

املتعًل  05-91َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ  ضقِ  60إىل  46از َٔ ايٛقا١ٜ َٔ أخطاض اؿطٜل املٓكٛم عًٝٗا يف املٛ

بايكٛاعس ايعا١َ يًشُا١ٜ اييت تطبل ع٢ً سؿغ ايكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ، ْٚصنط ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ععٍ 

أَانٔ ايعٌُ َٚطانعٙ عٔ نٌ أخطاض اْس٫ع اؿطا٥ل بػبب تٛادس املٛاز ايػطٜع١ ا٫يتٗاب، نصيو تٛؾط 

٠ )َا إشا ناْت َع١ًُ بكٛض٠ ٚانش١( َٚٛظع١ بططٜك١ تػُح بإد٤٬ ايعُاٍ يف ساي١ اـطط بكؿ١ كاضز ايٓذس

غطٜع١ ٚغ١ًٗ. ٚتٛاؾل آ٫ت َهاؾش١ اؿطا٥ل َع كتًـ كاطط اؿطا٥ل احملت١ًُ، َا إشا ناْت َٛنٛع١ يف 

 أَانٔ َٓاغب١ ٚغ١ًٗ ايٛقٍٛ إيٝٗا، َٚا إشا نإ ايعُاٍ وػٕٓٛ اغتعُاشلا.

 از ايػا١َ ٚاـطرل٠: املٛ  - ر

ميهٔ إٔ تؿهٌ أٚ تؿطظ عٓس قٓعٗا أٚ ضؾعٗا أٚ ْكًٗا أٚ اغتدساَٗا غاظات أٚ ٚتعتدل نصيو نٌ املٛاز اييت         

أغط٠ أٚ نباب أٚ زخإ أٚ غباض أٚ أيٝاف شات خاقٝات، ٫غُٝا ٫شع١ أٚ ناض٠ أٚ غا١َ أٚ قاب١ً ي٬يتٗاب أٚ 

طض بكش١ ا٭ؾدام )املجرل٠ ٚاملػبب١ يًشػاغ١ٝ، املػبب١ يًػططإ( أٚ ايب١٦ٝ يف ا٫ْؿذاض َٚٔ ؾأْٗا إؿام ايه

 ٚغط ايعٌُ. ٚشلا عٛاقب ٚخ١ُٝ:

 : تعٗط بكؿ١ َؿاد١٦ ٚعٓٝؿ١ تتُجٌ يف:سٛازخ ايعٌُ 

 تؿاع٬ت اـطرل٠. -تػُُات ساز٠   -اختٓاقات   -سطٚم   -إْؿذاضات   -سطٜل       

 بعس تعطض طٌٜٛ يًُٛاز اـطرل٠ تعٗط تسضهٝا ا٭َطاض امل١ٝٓٗ: 

 .1ايتٗابات "اؾًس١ٜ، ايط١ٜٛ٥" -تػُُات َع١َٓ   -تػُُات ساز٠  

 ٚتتُجٌ ١َُٗ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ايطقاب١ٝ يف ٖصا اجملاٍ سٍٛ ايتأنس َٔ: 

                                                           
 .2008زاخٌ امل٪غػ١،  ايهُٝٝا٥ٞعٌُ َ٪َٔ ٚغامل، ايكٛاْني اـاق١ باـطط  ٌاملعٗس ايٛطين يًٛقا١ٜ َٔ أخطاض امل١ٝٓٗ، َٔ أد 1
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 طف ٚدٛب إٔ تعٕٓٛ نٌ ايعٓاقط أٚ املٛاز أٚ املػتشهطات اـطط٠ ببطاقات ٚإٔ ؼٌُ ٚزلا ٜتٝح ايتع

 : عًٝٗا ٚإعطا٤ املعًَٛات ا٭غاغ١ٝ سٍٛ َا ٜأتٞ

 .ايهُٝٝا٥ٞ ازلٗا -   

 .ايتذاضٟ ازلٗاتعٝٝٓٗا أٚ  -   

 .تكٓٝؿٗا -   

 .ضَع ايتعطف عًٝٗا -   

 .ا٭خطاض اييت تؿهًٗا -   

 .يف فاٍ ا٭َٔ إتباعٗاإضؾازات ا٫ستٝاط ايٛادب  -   

  ٕأٚ املػتشهطات اـطط٠ ٚايػا١َ يًُطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  ؽهع ؾطٚط ْكٌ ايعٓاقط أٚ املٛازٚدٛب أ

 .2003املٛاؾل أٍٚ زٜػُدل غ١ٓ  1424ؾٛاٍ عاّ  7امل٪ضر يف  452-

 ن١ُٝ ايعٓاقط أٚ املٛاز أٚ املػتشهطات اـطط٠ املػتع١ًُ ؿادات اٱْتاز يف أَانٔ ايعٌُ  ؼسٜس 

 .، طبكا يًُكاٜٝؼ يف ٖصا اجملاٍٚاسذلاّ اؿسٚز املػُٛح بٗابايهُٝات اي١َٝٛٝ ايهطٚض١ٜ 

  ايكٛاعس اـاق١ بايٛقا١ٜ اييت هب إٔ تتدصٖا اشل١٦ٝ املػتدس١َ يهُإ محا١ٜ ايعُاٍ ؾُٝا ٜأتٞ َطاقب١  

 ،املطاقب١ ايطب١ٝ يًعُاٍ املعطنني يًعٓاقط أٚ املٛاز أٚ املػتشهطات اـطط٠ -

 ،إدباضٜاإدطا٤ ايؿشٛم ايطب١ٝ عٓس ايتٛظٝـ ٚايؿشٛم ايطب١ٝ ايسٚض١ٜ  -

تعٜٛض َٓكب ايعٌُ عٝح ٫ ٜعطض يًعٓاقط أٚ املٛاز أٚ املػتشهطات اـطط٠ ع٢ً قش١ اؾٓني أٚ ايطنٝع  -

 .بايٓػب١ يًعا٬َت اؿٛاٌَ أٚ املطنعات

 ،املطاقب١ ايطب١ٝ اـاق١ بايٓػب١ يًُُتٗٓني طبكا يًتؿطٜع ٚايتٓعِٝ املعٍُٛ بُٗا -

تبط١ باغتعُاٍ ايعٓاقط أٚ املٛاز أٚ املػتشهطات اـطط٠، إع٬ّ ايعُاٍ ٚتهِٜٛٓٗ سٍٛ ا٭خطاض املط -

 ،ٚايتسابرل ايٛادب اؽاشٖا يًشُا١ٜ َٓٗا
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 ،ٚنع أْع١ُ اؿُا١ٜ اؾُاع١ٝ ٚٚغا٥ٌ اؿُا١ٜ ايؿطز١ٜ املٓاغب١ يف َتٓاٍٚ ايعُاٍ -

 .يف ٖصا اجملاٍاملطاقب١ ايسٚض١ٜ يًعٓاقط ايػا١َ يف دٛ ايعٌُ ٚاسذلاّ اؿسٚز املػُٛح بٗا، طبكا يًُكاٜٝؼ  -

َػو غذٌ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ ٚنصا بطاق١ٝ ايعٓاقط أٚ املٛاز أٚ املػتشهطات اـطط٠  -

 .املػتع١ًُ يف َهإ ايعٌُ ٚؼُٝٝٓٗا

 .1ٚنع دٗاظ يًع٬ز اٱغتعذايٞ ْٚكٌ ايعُاٍ إىل اشلٝانٌ ايكش١ٝ -

تعًك١ بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ اٯداٍ اييت عًٝ٘ ٚقس ٚنع ايتٓعِٝ يف ساي١ كايؿ١ املػتدسّ شلصٙ ا٭سهاّ امل

َٔ  67ٚقس خكل شلا املاز٠  "اٯداٍ ايسْٝا يًتٓؿٝص يف إطاض اٱدطا٤ات اٱْصاضا١ٜ "ا٫غتذاب١ ؾٝٗا ٚقس عطؾٗا بـ

املتعًل بكٛاعس ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ. غرل إٔ ايتٓعِٝ مل  05-91املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ 

إىل اؾعا٤ ايصٟ ًٜشل املػتدسّ عٓس كايؿت٘ يًكٛاعس املتعًك١ بايٓعاؾ١ ٚا٭َٔ زاخٌ أَانٔ ايعٌُ،  ٜتططم

 تاضنا شيو يٮْع١ُ ايساخ١ًٝ يًُ٪غػات، ٚاييت اعتدلت بعهٗا إٔ َجٌ ٖصٙ املدايؿات تؿهٌ عكٛب١ َٔ

 .  2ايسضد١ ا٭ٚىل تػتٛدب تٛقٝع إْصاض نتابٞ

طقاب١ٝ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ إدطا٤ نٌ ايتشكٝكات إثط ٚقٛع سازخ أٚ ٚلس نصيو إٔ َٔ ايك٬سٝات اي

َطض َٗٓٝني ٚشيو ٫ؽاش اٱدطا٤ات ٚايتسابرل املٓاغب١، ٚع٢ً اشل١٦ٝ املػتدس١َ ايكٝاّ بتبًٝؼ َؿتـ ايعٌُ 

ضن١ ؾٝ٘ يف أدٌ ٫ املدتل إقًُٝٝا بٓتا٥ر ايتشكٝل املصنٛض ٚ اييت قاَت ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ يف املؿا

. ٖٚٛ أٜها َا شٖب إيٝ٘ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ ع٢ً ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ 3ٜتذاٚظ مثا١ْٝ ٚأضبعني غاع١

ٚؾطٚط ايعٌُ َباؾط٠ ايتشكٝل يف ساي١ عاٌَ بامل٪غػ١ نإ نش١ٝ سازخ َٗين أٚ َطض َٗين أٚ شات طابع 

                                                           
، ٜتعًل بايكٛاعس اـاق١ 2005ٜٓاٜط غ١ٓ  8املٛاؾل  1425شٟ ايكعس٠ عاّ  27َ٪ضر يف  08-05َٔ َطغّٛ تٓؿٝصٟ ضقِ  12املاز٠  1

 يف ٚغط ايعٌُ. املػتشهطات اـطط٠املطبك١ ع٢ً ايعٓاقط أٚ املٛاز أٚ 

2
 .231ععٚظ بٔ قابط، املطدع ايػابل، م بٔ 
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ٜتهٕٛ َٔ ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ أٚ ممجً٘ ٚممجٌ املػتدسَني يف ، ٖٚصٙ ايتشكٝكات ٜكّٛ ب٘ ٚؾس َٔ ايًذ١ٓ، 1َٗين

. ٚباملٓاغب١ هب ايتٜٓٛ٘ غكٛم ٖصٙ ايٓكط١ إٔ َٔ ق٬سٝات ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايتابع١ شل١٦ٝ ايهُإ 2ايًذ١ٓ

اٱدتُاعٞ ٖٞ ١٦ٖٝ شات طابع ضقابٞ يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ غرل إٔ زٚضٖا َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ٫ ٜهاز 

ٚيف ساي١ عسّ ٚدٛز ؾ١ٓ يًٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٫ يف ساي١ ٚقٛع سازخ َٗين أٚ َطض َٗين نًذ١ٓ ؼكٝل. ٜعٗط إ

يٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ َٔ تطبٝل ايتسابرل املتعًك١ بايٛقا١ٜ َٔ ا٭خطاض امل١ٝٓٗ آَسٚبا ٚا٭َٔ يف امل٪غػ١ ٜتٛىل 

تعًل بايًذإ امل 09-05يتٓؿٝصٟ ضقِ يف املطغّٛ ا 8إىل  3طبكا يًك٬سٝات املٓكٛم عًٝٗا يف املٛاز 

، ٚشيو با٫ؾذلاى َع َػ٪ٍٚ اشل١٦ٝ املػتدس١َ أٚ ممجًٗا، املتػا١ٜٚ ا٭عها٤ َٚٓسٚبٞ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ

 .3ٚباغتؿاض٠ طبٝب ايعٌُ

 ايؿطع ايجاْٞ:

 ١ ٚا٭َٔش١ّٝ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكقابّٝات ايّط٬سّٝايّك

 ا٫غتجٓا١ٝ٥يف  اؿا٫ت 

ٜككس بٗا تًو اؿا٫ت اييت ؽطز عٔ ْطام املٗاّ ايعاز١ٜ أٚ اؿا٫ت ايعاز١ٜ ي٬ختكاقات ايطقاب١ٝ يًذ١ٓ ٚ      

ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ، ٚاييت قس تططأ ؾذأ٠ بػبب خطط ٚؾٝو َٚساِٖ يًعُاٍ ٜؿهٌ تٗسٜسا ؿٝاتِٗ. ٚقس 

إشا ؼكل  "ٌ شلصٙ اؿاي١ َاز٠ تٓل عًٝٗا املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعُ 07-88أؾطز ايكإْٛ ضقِ 

عهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ أٚ َٓسٚب ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ أٚ طبٝب ايعٌُ أٚ أٟ عاٌَ َٔ ٚدٛز غبب 

بٗسف  خطط ٚؾٝو، ٜبازض ؾٛضا بإؾعاض َػ٪ٍٚ ا٭َٔ أٚ َػ٪ٍٚ ايٛسس٠ أٚ َٔ ميجًُٗا أٚ ٜٓٛب عُٓٗا قاْْٛا،

. ٚبٗصا ايٓل ايكاْْٛٞ لس إٔ يعهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ 4"ٚض١ٜ ايؿٛض١ٜ ٚامل١ُ٥٬اؽاش اٱدطا٤ات ايهط

                                                           
1
 Bernard Teyssié, op.cit, p.430 ; dans le même sens Daniel marchand, op.cit, p.052. 

2
  Michel Miné et Daniel Marchand, op.cit, p.527.  
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أٚ َٓسٚب ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ يف ساي١ ٚقٛؾ٘ ع٢ً خطط زاِٖ ٚٚؾٝو إٔ ٜتدص اٱدطا٤ اي٬ظّ، ٚشيو بإخطاض 

صا ايهطض املٗسز ٭َٔ ايعُاٍ ٚقشتِٗ. اؾ١ٗ املػ٪ٚي١ قاْْٛا يتكّٛ باؽاش اٱدطا٤ات ايؿٛض١ٜ ٚاملٓاغب١ ٱظاي١ ٖ

ٚنإ باٱَهإ إعطا٤ عهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ أٚ َٓسٚب ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ع٢ً ا٭قٌ ق٬س١ٝ إد٤٬ 

ايعُاٍ عٔ َٓطك١ اـطط احملسم إناؾ١ إىل ق٬س١ٝ اٱؾعاض اييت ٜكّٛ بٗا ست٢ ٜتِ ػٓب أٟ إقابات أٚ سٛازخ 

دسّ اؽاش اٱدطا٤ات ايهطٚض١ٜ. ٚتتبع ٖصٙ اـط٠ٛ قٝاّ عهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ١َٝٓٗ ضٜجُا ٜكّٛ املػت

ٚا٭َٔ أٚ َٓسٚب ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ بتكٝٝس ٖصا اٱؾعاض يف غذٌ خام شلصا ايػطض ٜٚسٕٚ ب٘ مجٝع 

اٱؾعاض  ٬َسعات٘ ميػه٘ املػتدسّ. ٚيف ساي١ عسّ اغتذاب١ املػتدسّ أٚ َػ٪ٍٚ ايٛسس٠ أٚ َٔ ميجً٘ شلصا

ٚايكٝاّ باٱدطا٤ات ايهطٚض١ٜ ٱظاي١ ٖصا اـطط ايٛؾٝو، يعهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ أٚ َٓسٚب ايٛقا١ٜ 

. ٜٚعتدل ٖصا 1ايكش١ٝ ٚا٭َٔ إٔ ٜبًؼ َؿتـ ايعٌُ املدتل إقًُٝٝا خ٬ٍ ا٭ضبع١ ٚايعؿطٕٚ غاع١ اي٬سك١

ٓكٛم ايكا١ْْٝٛ املطبك١ يف ٖصا اجملاٍ. ٚهس ٖصا اٱدطا٤ اٱدطا٤ َٓاغب ملا ؾٝ٘ َٔ إدباض املػتدسّ يًدهٛع يً

ميهٔ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ "يف ؾكطتٗا ايجا١ْٝ  07-88أغاغ٘ يف املاز٠ ايجا١ْٝ ٚايج٬ثٕٛ َٔ ايكإْٛ ضقِ 

ٚا٭َٔ َٚٓسٚب ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚنصا طبٝب ايعٌُ إٔ ٜؿعطٚا، يف أٟ ٚقت َؿتـ ايعٌُ، يف ساي١ 

ٗإٚ َؿطط أٚ خطط، مل تتدص بؿأُْٗا امل٪غػ١ املػتدس١َ اٱدطا٤ات املٓاغب١، بعس إخطاض َػبل َعا١ٜٓ ت

. ٚملؿتـ ايعٌُ تٛدٝ٘ إعصاض باَتجاٍ ايتعًُٝات. ٚي٘ إَٗاٍ املػتدسّ مثا١ْٝ أٜاّ ٚيٝؼ ي٘ ػاٚظٖا. "ٜٛد٘ إيٝٗا

 ٕٛ يف ؾكطتٗا ا٭ٚىل َٔ ايكإْٛ ضقِٚإشا تعصض إؾعاض ا٭ؾدام، املٓكٛم عًِٝٗ يف املاز٠ ايطابع١ ٚايج٬ث

املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ، ٜتعني ع٢ً ايعاٌَ أٚ ايعُاٍ ا٭نجط تأ٬ٖٝ ٚايصٜٔ  88-07 

. ٚيف ٖصٙ ايؿكط٠ لس إٔ يًعاٌَ ايصٟ ميًو 2ٜتشككٕٛ َٔ ٚدٛز خطط ٚؾٝو إٔ ٜتدصٚا نٌ اٱدطا٤ات ايهطٚض١ٜ

هايف يف ٖصا اجملاٍ إٔ ٜتدص نٌ َا ٜطاٙ َٓاغبا ٚنطٚضٟ يًشس َٔ ٖصا اـطط ايٛؾٝو ايكسض٠ ايتك١ٝٓ ٚايتأٌٖٝ اي

                                                           
 ايػايـ ايصنط. 07-88ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ ايكإْٛ ضقِ  34املاز٠  1
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ايٛقٛع، ٚع٢ً قسض ع١َُٝٛ ايٓل ؾًًعاٌَ إٔ ٜكّٛ با٫ْػشاب َٔ َٛاقع ايعٌُ سؿاظا ع٢ً سٝات٘، ٚنإ ا٭ٚىل 

يت٘ بعض إٔ ٜٓل ع٢ً سل ايعاٌَ با٫ْػشاب َٔ أَانٔ ايعٌُ ايصٟ ٜٛدس ب٘ خطط ٚؾٝو قطاس١ نُا خٛ

ايتؿطٜعات ا٭خط٣ َجٌ ايكإْٛ ايؿطْػٞ. ٚأٜها لسٙ أْ٘ مل ٜعط يعهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ اؿل يف 

اؽاش اٱدطا٤ات ايهطٚض١ٜ يف اؿس َٔ اـطط ايٛؾٝو يف ساي١ عسّ إغتطاعت٘ إؾعاض املػ٪ٚيني، ٚنإ ا٭ٚىل إٔ 

َانٔ ايعٌُ ٚٚاسسا َٔ ايعُاٍ، ٖٚصا اؿل ٖٛ أٚىل ب٘ ملا ٜعطٞ يعهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ عهِ تٛادسٙ يف أ

ٜتُتع ب٘ َٔ َ٪٬ٖت يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ، نُا ميهٔ محٌ ايٓل ع٢ً أْ٘ أؾاض يعهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ 

ايكش١ٝ ٚا٭َٔ بططٜك١ غرل َباؾط٠ سني خٍٛ يًعاٌَ ا٭نجط تأ٬ٖٝ إٔ ٜتدص اٱدطا٤ات املٓاغب١ ٚعهٛ ؾ١ٓ 

١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٜعتدل ٚاسسا َٔ ايعُاٍ ا٭نجط تأ٬ٖٝ، غرل إٔ ايتدكٝل أٚىل. ٚايعاٖط إٔ ايكإْٛ مل ايٛقا

ٜتططم إىل اؿاي١ اييت ميهٔ إٔ ٜتعطض ؾٝٗا  ايعاٌَ ؿازخ َٗين بعس إط٬ع ٖصا ا٭خرل املػتدسّ بٛدٛز خطط 

َػ٪ٚي١ٝ يتٗاْٚ٘ يف اؽاش اٱدطا٤ات  ٚؾٝو ٚأنٝس، ٚنصيو مل وٌُ عهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ أٟ

اي٬ظ١َ يتبًٝؼ املػتدسّ أٚ أٟ دٗات َع١ٝٓ عُا١ٜ ايعُاٍ غٛا٤ ناْت َٔ زاخٌ امل٪غػ١ أٚ َٔ خاضدٗا ٚقس 

ضتب ايكإْٛ يف ساي١ عسّ اغتذاب١ املػتدسّ يٲدطا٤ات ايٛادب١ اؽاشٖا ٱْٗا٤ اـطط  ْٛعا َٔ ايعكٛبات اييت 

، مل ٜهٔ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ غ٣ٛ إؾعاض املػتدسّ ؾكط 1982يف ؾطْػا قبٌ  . أَا1ميهٔ إٔ تًشك٘

متت املٓاقؿ١ َط٫ٛ عٔ اؿل يف تٛقٝـ ايعٌُ. ؾطأ٣ ايبعض ايٓل  1982زٕٚ إٔ ٜبشح عٔ إهاز اؿًٍٛ. ٚيف 

خط َٔ ؼٌٜٛ ع٢ً اؿل يف تٛقٝـ َٔ ططف عهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ يف ايكإْٛ ٚخؿٞ ايبعض اٯ

املػ٪ٚي١ٝ املس١ْٝ ع٢ً عهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ. ٚيعهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ 

إدطا٤ ايتشكٝل إثط ٚقٛع سٛازخ عٌُ اييت قس ت٪زٟ إىل ٚؾا٠ ايعاٌَ أٚ إىل إعاق١ زا١ُ٥، يًذ١ٓ إٔ تباؾط ؼكٝل 

                                                           
يف ساي١ ايعٛز، ٜعاقب  زز. 2000زز إىل  1000بػطا١َ َٔ  34ٚ  10ٚ 8: " ٜعاقب نٌ كايـ ٭سهاّ املٛاز 37املاز٠  1

ٚميهٔ تطبٝل ايػطا١َ  زز أٚ بإسس٣ ٖاتني ايعكٛبتني. 6000زز إىل  4000املدايـ باؿبؼ َٔ ؾٗطٜٔ إىل غت١ أؾٗط ٚبػطا١َ َٔ 

  إدطا٤ات ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ املكطض٠". اْعساّاملطات اييت ٜتعطض ؾٝٗا ايعُاٍ يًدطط، بػبب  بكسض عسز عسز
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أدٌ تؿازٟ ٖصا اؿازخ َط٠ أخط٣، ْٚتا٥ر ٖصا ايتشكٝل ٜتِ ع٢ً ايٛاقع١ بايبشح عٔ أغبابٗا ٚايٛغا٥ٌ َٔ 

 إضغاشلا ملؿتـ ايعٌُ املدتل، َٚٔ د١ٗ أخط٣ تطغٌ ايًذ١ٓ ملؿتـ ايعٌُ غٜٓٛا تكطٜطا سٍٛ ْؿاطاتٗا 

 .   1ٜتهُٔ إسكا٥ٝات ع٢ً سػب ايتسضز عٛازخ امل١ٝٓٗ اييت ٚقعت خ٬ٍ ايػ١ٓ

٫ّٚ: سل  ٔ يف إدطا٤ اٱْصاض عهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َ أ

 إشا عأٜ َٓسٚب املٛظؿني يف ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ بٓؿػ٘ َباؾط٠ أٚ بٛاغط١ أسس    

ايعُاٍ أٚ فُٛع١ ايعُاٍ، ٚقاّ با٫ْػشاب َٔ َهإ ايعٌُ ٚبطض غبب٘ ايصٟ اعتكس أْ٘ ٜؿهٌ خطط ٚؾٝو  

ٚنصيو  L.4131-1ع٢ً سػب املاز٠  أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ع٢ً سٝا٠ أٚ قش١ ايعُاٍ، ٚعًٝ٘ إؾعاض املػتدسّ 

 . ٖٚصا اٱْصاض ٜتِ ظُٝع ايٛغا٥ٌ ٫ٚ ميهٔ ؾطض ع٢ً ايعاٌَ أ2َٕٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ L.4131-2املاز٠ 

 .3(soc. 21 jav. 2009. ratp(، ٚيهٔ ٖٛ إيعاَٞ )soc. 28 mai 2008ٜكّٛ ب٘ نتابٝا )

ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ بعس َعطؾت٘ بايٛنع١ٝ ٚيف ساي١ غٝاب ضز ايؿعٌ َٔ ططف عهٛ 

 .  4اـطرل٠ ميهٔ إٔ ٜتعطض يًُػ٪ٚي١ٝ املس١ْٝ، إغتك٫٬ عٔ املػ٪ٚي١ٝ اؾعا١ٝ٥ يًُػتدسّ

 ٚيف ْؿؼ ايٛقت ٜكّٛ بتسٜٚٔ ٬َسعات٘ يف غذٌ خام، ٖٚصٙ امل٬سعات تتهٕٛ َٔ:

 اٱؾاض٠ إىل َهإ ايعٌُ املتعًل ب٘ اـطط. -

 طبٝع١ ٚغبب اـطط. -

 أزلا٤ ايعُاٍ املعطنني ي٘. -

 تاضٜذ ٚتٛقٝع عهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ.       -

                                                           
1
 Jean Rivero et Savatier, droit du travail, 6

e
 édition, puf, paris, 1975, p.452. 

2
 R.Cavalerie, J.A.Hassenforder, M.H.Hassenforder, M.Revah, M.P.Scheider, relation 

juridique de crédit, de travail et de contentieux, decf, épreuve n
0
 02, 3

e
 édition, foucher, paris, 

2000, p82 ; dans le même sens paulette bauvert, nicole siret, relations juridiques, travail. 

Protection sociale. Crédit. Pénal. Contentieux, decf, dunod, paris, 2007, p.498.       

3
 Michel Miné et Daniel Marchand, op.cit, p.290. 

4
 Maurice cohen, op.cit p.244. 
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 ٖٚصا ايػذٌ اـام ٫بس إٔ ٜهٕٛ َٛغَٛا َٚؿتٛسا يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ ٚنع ؼت

 تكطف أعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭ََٔػ٪ٚي١ٝ املػتدسّ يف َهتب٘ أٚ َهتب َٔ ٜعٝٓ٘. ٜٚهٕٛ ؼت  

، ٜٚتِ اؿؿاظ عًٝ٘ ملس٠ مخؼ غٓٛات، ٚيف ساي١ ٚدٛز عس٠ ؾإ يًٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ 1ٚؾطٚط ايعٌُ 

ٚؾطٚط ايعٌُ ٜٛدس غذٌ خام بهٌ ؾ١ٓ َٓؿك١ً. ٚع٢ً املػتدسّ ايكٝاّ بايتشكٝل يف َٛقع ايعٌُ املتٛادس ب٘ 

يكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ ايصٟ أْصضٙ باـطط ٜٚتدص مجٝع ايٛغا٥ٌ ٱْٗا٤ اـطط َع عهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ا

 ، ٜٚتِ ايتشكٝل بٗسف:2اـطط

 َعا١ٜٓ َهإ ايعٌُ املٛدٛز ب٘ اـطط. -

 قبٌ أخص املعًَٛات َِٓٗ. ا٫تكاٍ بايعُاٍ املعٓٝني -

 إشا يعّ إدطا٤ ؾشٛقات يًُتعطنني يًدطط. -

ٔ ايٛنع١ٝ إشا تعًل ا٭َط غطط سكٝكٞ. ٜٚكّٛ املػتدسّ بإضغاٍ اؽاش اٱدطا٤ات اي٬ظ١َ َٔ أدٌ اؿس َ -

ٚثٝك١ َعًَٛات ملؿتـ ايعٌُ يف خ٬ٍ مخػ١ عؿط٠ َٜٛا. ٚإشا نإ ٖٓاى اخت٬ف سٍٛ سكٝك١ اـطط أٚ ططٜك١ 

ايكها٤ عًٝ٘ خاق١ يف تٛقٝـ ايعٌُ، ع٢ً ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ ا٫دتُاع َػتعذ٬ يف 

. َٚٔ داْب آخط ع٢ً املػتدسّ إٔ ٜعًِ سا٫ َؿتـ ايعٌُ ٚ ممجٌ َكًش١ ايٛقا١ٜ 3غاع١ 24ٜتذاٚظ  أدٌ ٫

. 4ايتابع١ يًكٓسٚم اؾٟٗٛ يًتأَني ايًصإ ٜػتطٝعإ سهٛض ادتُاع ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ

ايٛادب إؽاشٖا ٚنٝؿ١ٝ ايكٝاّ بٗا ع٢ً ٚإشا اغتُط اـ٬ف بني املػتدسّ ٚأغًب١ٝ أعها٤ ايًذ١ٓ سٍٛ اٱدطا٤ات 

املػتدسّ إٔ ٜطغٌ ملؿتـ ايعٌُ ؾٛضا. ٚبٓا٤ ع٢ً تكطٜط َؿتـ ايعٌُ ٜكّٛ املسٜط اٱقًُٝٞ يًعٌُ بإعصاض 

ض٥ٝؼ امل٪غػ١ ٱؽاش مجٝع اٱدطا٤ات ايهطٚض١ٜ ٱْٗا٤ اـطط، نُا ي٘ إٔ ًٜذأ يًكانٞ اٱغتعذايٞ يٝأَط 

                                                           
1
 Yves Delamotte, le droit du travail en pratique, les éditions d’organisations, paris, 1984 

p.186. 

2
 Jean-Luc Koehl, op.cit, p.92.  

3
 Alain Coeurt et Bernrd Gauriau et Michel Miné, droit du travail, sirey, paris, 2006, p.485.  

4
 Gérard Lyon-Caen, Jean Pélssier, Alain Supiot, droit du travail, 18

e
 édition, Dalloz, paris, 

1996, p.813.  
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. ٚيف ٖصا ايكسز  يف ساي١ ٚدٛز خطط 1ٚض١ٜ أٚ ا٭َط بإغ٬م ايٛضؾ١ أٚ املؿػٌبإؽاش مجٝع اٱدطا٤ات ايهط

ٚؾٝو ٚأنٝس أز٣ إىل إقاب١ عاٌَ عازخ َٗين أٚ َطض َٗين ميهٔ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ 

 ايًذ٤ٛ إىل خبرل َعتُس، ٚيف ساي١ اٱخت٬ف سٍٛ نطٚض٠ تعٝني خبرل تتدص احمله١ُ أع٢ً 

. ٚاؿل يف اٱْصاض أٚ اؿل يف اٱْػشاب ٫ ٜكتكط ؾكط 2قطاض تعٝٝٓ٘ ٚتتشٌُ امل٪غػ١ َكاضٜـ ايكها٤زضد١ 

ع٢ً أعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ بٌ يهٌ عاٌَ اؿل يف اٱْػشاب َٔ َهإ ايعٌُ ٚإْصاض 

ط باؿل يف اٱْػشاب ٚمل ٜهٔ َطبكا يف املػتدسّ باـطط ٚإٕ مل ٜهٔ عهٛا يف ايًذ١ٓ. ٚاؿل يف اٱْصاض َطتب

 .1979ؾطْػا، غرل أْ٘ مت اٱع٬ٕ عٓ٘ يف املٓع١ُ ايسٚي١ٝ يًعٌُ ٚعًُت ب٘ نٝبو َٓص 

 ثاْٝا: سل عهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ يف إدطا٤ اٱْػشاب

 ايكش١ٝ ٚا٭َٔ يف إدطا٤ ٫ لس يف ايكإْٛ ٚايتٓعِٝ املعُٛيني بُٗا َا ٜٓل قطاس١ ع٢ً سل عهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ   

 اٱْػشاب يف اؿا٫ت اييت ٜعأٜ ؾٝٗا خططا قسقا ٜٗسز قش١ ايعُاٍ ٚأَِٓٗ. 

 طبٝع١ اـطط:  -1

املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ  1988داْؿٞ  26امل٪ضر يف  07-88َٔ ايكإْٛ اؾعا٥طٟ ضقِ  34بايٓعط يًُاز٠     

ا، يف ٖصا ايٛقت، ٚٚؾكا يًكإْٛ ايؿطْػٞ امل٪ضر يف ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ، اـطط هب إٔ ٜهٕٛ ٚؾٝها ٚقسق

، ساي١ اـطط هب إٔ تؿهٌ خططا دػُٝا ٚٚؾٝها ع٢ً سٝا٠ ٚقش١ ايعاٌَ. ٚوتٌُ إٔ 1982زٜػُدل  23

تػبب إقابات بًٝػ١ ع٢ً ايػ١َ٬ ايبس١ْٝ يًعاٌَ، ٚبؿهٌ عادٌ أٟ يف ا٭دٌ ايكطٜب. ٚايكإْٛ ٫ وسز أقٌ 

 زٚاؾع خاضد١ عٔ إضاز٠ ايعاٌَ )سطٜل َج٬( أٚ يف عٓاقط يٝػت يف َٛنٛعٗا خطرل٠ اـطط، قس هس غبب٘ يف

)سٝٛاْات، َٛاز غرل خطرل٠( ٚيهٔ تؿهٌ خططا. ٚيٝؼ بايهطٚض٠ إٔ وكٌ عٔ زاؾع خاضدٞ، هب إٔ ٜؿهٌ 

امل٪ضر يف داْؿٞ  07-88ْٛعا َٔ اـطط اؾػِٝ )ؾطٚط غرل َٓكٛم عًٝٗا يف ايكإْٛ اؾعا٥طٟ ضقِ 

                                                           
1
 Bernard Teyssié, op.cit, p.230.  

2
 Denis Gatumel, op.cit, p.240. 
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مبٛقع ايعٌُ ٚؾطٚط٘ ايعاز١ٜ ملُاضغ١  «املعتاز»(. ٖصا ايطابع َٔ اـطط ٜػُح بايتُٝٝع بني اـطط 1988

 ايعٌُ، ست٢ ٚإٕ تعًل بٓؿاط قعب َٚ٪مل نصيو، ٫ٚ ٜعتدل ندطط دػِٝ ٚٚؾٝو ع٢ً ايكش١، ايهذٝر ايصٟ

 . 1(1984تٛبط أن 13أقبح ٫ ٜطٝك٘ ايعاٌَ يعطب يف املطٚس١ )احمله١ُ ايعُاي١ٝ يبٝتٕٛ،  

 ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًشل يف اٱْػشاب:  -2

قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ خكٛقا، ٜعذلف يًعُاٍ باؿل يف اـطٚز عٔ غًط١ املػتدسّ يف إطاض ٜٗسف إىل       

محا١ٜ قشتِٗ ٚأَِٓٗ. داْب َٔ ايؿك٘ ٜذلدِ ٖصا اؿل َجٌ تطبٝل ساي١ ايهطٚض٠، ؾُػازض٠ ايعاٌَ ملٛقع عًُ٘ 

ؿػ٘ يف ساي١ متطز قاْْٛٞ طاملا أْ٘ ٜكّٛ باؿؿاظ ع٢ً شات٘ ايبس١ْٝ. ٖصا اؿل وًٌ َجٌ تكطف ايعاٌَ ايصٟ هس ْ

يًشؿاظ ع٢ً سٝات٘. ؾا٭َط مل ٜعس َٛنٛع َط٩ٚؽ، يهٔ نؿدل ميًو ايػًط١ يف تكِٝٝ املداطط. ايعاٌَ ايصٟ 

 ؽ سكا أغاغٝا ؿؿغ ْؿػ٘ ايصٟ وسمياضؽ ٖصا اؿل يف اٱْػشاب ٫ ٜطؾض تٓؿٝص عكسٙ يف ايعٌُ، ٚيهٔ مياض

 2َٔ إيتعاَ٘ بايطاع١

 آثاض اٱْػشاب: -3

ٚايعاٌَ ايصٟ قاّ باٱْػشاب َٔ َهإ عًُ٘ يف ايتؿطٜع ايؿطْػٞ ٜػتؿٝس َٔ بعض اؿُا١ٜ ٚاملػتدسّ      

عا٤ تأزٜيب يٝؼ ي٘ إضغاَ٘ يًعٛز٠ َٚعاٚي١ عًُ٘ إشا بك٢ اـطط قا٥ُا نُا يٝؼ ي٘ إٔ ٜكّٛ بتٛقٝؿ٘ أٚ تعطٜه٘ ؾ

. ٜٚعتدل املػتدسّ َطتهبا ـطأ دػِٝ إشا أقٝب ايعاٌَ عازخ َٗين يف املهإ ايصٟ مت اٱؾعاض عٓ٘ 3نسٙ

َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. نُا أْ٘ ٫ ٜتشٌُ أٟ دعا٤، ٚأٟ إقتطاع  L.4131-4عػب املاز٠   بٛدٛز اـطط

إٔ ٜتِ بططٜك١ ٫ ت٪زٟ إىل إهاز خطط آخط ٚؾٝو . ٚ ايعاٌَ عٓس مماضغت٘ سك٘ يف اٱْػشاب  هب 4َٔ ا٭دط٠

                                                           
اؿل يف اٱْػشاب يف ساي١ اـطط، اجمل١ً، ْعط٠ ع٢ً ايكإْٛ اٱدتُاعٞ، داَع١ ٖٚطإ، زاض ايػطب يًٓؿط   ٬ّ ثابت زضاظ،أس 1

 .46-45، م.م 2007ٚايتٛظٜع، ٖٚطإ، 

2
  

3
 Jean pélissier et les autre, op.cit, p.986. 

 .46ػابل، مأس٬ّ ثابت زضاظ، اؿل يف اٱْػشاب يف ساي١ اـطط، املطدع اي 4
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. أَا يف فاٍ ايبٓا٤ 1َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ L. 4132-1ٚقسم ٖٚصا ع٢ً سػب َا ْكت عًٝ٘ املاز٠ 

 ٚا٭ؾػاٍ ايع١َُٝٛ إشا عأٜ َؿتـ ايعٌُ خطط ٚؾٝو ٚقسم َجاٍ شيو:

 إُٖاٍ يف اؿُا١ٜ َٔ ايػكٛط ايعًٟٛ. -

غتعُاٍ آي١ تؿطٜؼ. ؾُٝهٓ٘ إؽاش اٱدطا٤ات ايهطٚض١ٜ يف ايؿٛض َٔ أدٌ إخطاز إُٖاٍ يف اؿُا١ٜ َٔ إ -

ايعُاٍ َٔ  ايٛنع١ٝ اـطرل٠ عٔ ططٜل ايتٛقٝـ امل٪قت يًٛضؾ١. ٚعٓس إْتٗا٤ اـطط ٜعًِ املػتدسّ َؿتـ 

مل ٜٓل ع٢ً  . نُا إٔ ايكا2ْٕٛايعٌُ بعٚاٍ شيو اـطط  يًػُاح بإعاز٠ بسأ ا٭عُاٍ بعس إٔ ٜطًع ع٢ً ايٛنع١ٝ

 اؿل يف اٱْػشاب ايصٟ ميهٔ إٔ مياضغ٘ عهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ أٚ ايعاٌَ أٚ فُٛع١ ايعُاٍ. 

 املطًب ايجاْٞ:

 ١ ٚا٭َٔشّٝٚغا٥ٌ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّك

ا َٔ ٚيف غبٌٝ أزا٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٱختكاقاتٗا َٚٗاَٗا ايطقاب١ٝ ٚسػٔ غرلٖا نإ يعاَ        

إهاز ايٛغا٥ٌ املُه١ٓ يصيو، ؾٓذس إٔ ايتؿطٜع قس خٛشلا ايعسٜس َٔ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ يًكٝاّ بٛظا٥ؿٗا ع٢ً أمت 

ٚد٘، ؾُا ٖٞ ٚغا٥ٌ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ؟. لس إٔ نتب ايؿك٘ ساٚيت تعساز ٖصٙ ايٛغا٥ٌ َٚٓٗا َٔ 

عٗا يف فُٛعات،نكاسب نتاب قإْٛ شنطٖا َٓؿطز٠ )نٌ ٚغ١ًٝ ع٢ً سس٣( َٚٔ ايؿكٗا٤ ايصٟ ساٍٚ مج

 ايصٟ قػُٗا إىل ٚغا٥ٌ مجاع١ٝ ٚٚغا٥ٌ ؾطز١ٜ. Bernard Teyssiéايعٌُ )ع٬قات ايؿطز١ٜ يًعٌُ( 

 ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ غٝكػِ ٖصا املطًب إىل ؾطعني:

 ايؿطع ا٭ٍٚ: ايٛغا٥ٌ اؾُاع١ٝ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ.

 ١ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ. ايؿطع ايجاْٞ: ايٛغا٥ٌ ايؿطز١ٜ يًذٓ

 ايؿطع ا٭ٍٚ:

 ايٛغا٥ٌ اؾُاع١ٝ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ

                                                           
1
 Jean-Claude Javillier, manuel droit du travail, 5

e 
édition, l.g.d.j, paris, 1996, p.325. 

2
 Claire Soudry  ، op.cit p.09. 
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ٚتعٗط ٖصٙ ايٛغا٥ٌ اؾُاع١ٝ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ يف تًو ايٛغا٥ٌ اييت ٜؿذلى ؾٝٗا أعها٩ٖا           

ٜعين بٗا اٱدتُاعات اييت تكّٛ بكؿ١ مجاع١ٝ. ؾٗصٙ ايٛغا٥ٌ اؾُاع١ٝ نطٚض١ٜ يًذ١ٓ يهُإ أزا٤ َٗاَٗا، ٚ

بٗا ايًذ١ٓ )أ٫ٚ(، سكٛشلا ع٢ً املعًَٛات اييت تػُح شلا بإسكا٤ ايٛنع١ٝ اييت عًٝٗا امل٪غػ١ ٚعُاشلا 

 )ثاْٝا(، ٚإيتذا٩ٖا إىل خبرل يف ساي١  ايهطٚض٠ إيٝ٘ )ثايجا(.

ّٚ  ١ ٚا٭٫َٝٔ: إدتُاعات ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكشأ

 املتعًل بايًذإ املتػا١ٜٚ ا٭عها٤ َٚٓسٚبٞ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ  09-05ٟ يكس تهؿٌ املطغّٛ ايتٓؿٝص    

 عكٗا يف عكس اٱدتُاعات. ٚقس تٓٛعت ٖصٙ اٱدتُاعات ع٢ً قػُني َٓٗا اٱدتُاعات ايعاز١ٜ ٚاٱدتُاعات 

 اٱغتجٓا١ٝ٥ )ايطاض١٥(.

 ٚتٓكػِ إىلأقػاّ اٱدتُاعات:  -1

 اٱدتُاعات ايعاز١ٜ: - أ

و اٱدتُاعات اييت تعكسٖا ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ بكؿ١ زٚض١ٜ عهٛض أعها٥ٗا يسضاغ١ غبٌ ٖٞ تً         

تطق١ٝ ظطٚف ايعٌُ ٚمحا١ٜ ايعُاٍ ٚأَِٓٗ. ٚقس ْل ايتٓعِٝ ع٢ً عسز اٱدتُاعات اييت ميهٔ يًذإ املتػا١ٜٚ 

يًذإ امل٪غػ١ إٔ ػتُع َط٠ نٌ ا٭عها٤ عكسٖا، ؾًًذإ ايٛسس٠ إٔ ػتُع َط٠ ٚاسس٠ يف ايؿٗط ع٢ً ا٭قٌ، ٚ

. 2. أَا بايٓػب١ يًذ١ٓ َابني امل٪غػات إٔ تعكس إدتُاعاتٗا َط٠ ٚاسس٠ نٌ ث٬ث١ أؾٗط1ث٬ث١ أؾٗط ع٢ً ا٭قٌ

، ؾٌٗ ٜؿِٗ أْ٘ يًذ١ٓ "ع٢ً ا٭قٌ"ٚامل٬سغ َٔ قٝاغ١ ايٓل املتعًل باؾإ املتػا١ٜٚ ا٭عها٤ إغتعُاٍ يؿغ 

 "ع٢ً ا٭قٌ"تعٜس ع٢ً شيو نإٔ تعكس ؾ١ٓ ايٛسس٠ إدتُاعني يف َس٠ ؾٗط، ؾه١ًُ  ايٛسس٠ أٚ ؾ١ٓ امل٪غػ١ إٔ

٫ متٓع ايعٜاز٠ ٫ٚ تؿٝس اؿكط يف ايًػ١ ايعطب١ٝ. ٚإمنا تعين اؿس ا٭ز٢ْ ايصٟ ٫ هب إٔ ٜٓكل عًٝ٘. ع٢ً عهؼ 

                                                           
ايػايـ ايصنط، ْل ايٓعاّ ايساخًٞ يسٜٛإ ايذلق١ٝ ٚايتػٝرل ايعكاضٟ يف َازت٘  09-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  17املاز٠  1

ع ايًذ١ٓ يف زٚضتٗا ايعاز١ٜ َط٠ نٌ ؾٗطٜٔ". ٚأَا امل٪غػ١ اؾعا٥ط١ٜ يٲتكا٫ت ؾكس ْل ايٓعاّ ايساخًٞ َٓٗا يف : ػت109ُ

 َازتٝ٘ إىل إٔ ػتُع نٌ َٔ ؾ١ٓ ايٛسس٠ ٚؾ١ٓ امل٪غػ١ َط٠ ٚاسس٠ نٌ ث٬ث١ أؾٗط. 

 ايػايـ ايصنط. 10-05املاز٠ ايجا١َٓ َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  2
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٭قٌ ٚغام ايٓل ع٢ً ٚد٘ ؾ١ٓ َابني امل٪غػات اييت مل ٜػتعٌُ يف ْل املاز٠ ايجا١َٓ َٔ املطغّٛ يؿغ ع٢ً ا

 ."( أؾٗط3َط٠ ٚاسس٠ ػتُع ايًذ١ٓ يف زٚض٠ عاز١ٜ َط٠ ٚاسس٠ نٌ ث٬ث١ )"اؿكط بإغتعُاٍ ن١ًُ 

ٜككس بٗا تًو اٱدتُاعات اييت ىطز بٗا عٔ اٱدتُاعات اييت تعكس ع٢ً   اٱدتُاعات اٱغتجٓا١ٝ٥: - ب

أٚ ؾإ امل٪غػ١ إثط ٚقٛع سازخ َٗين خطرل أٚ ٚد٘ اٱعتٝاز. ٖٚصٙ اٱدتُاعات تعكس َٔ ططف ؾإ ايٛسس٠ 

طاض٨ تكين ٖاّ بإغتسعا٤ َٔ ططف ض٩غا٥ٗا، نُا شلا إٔ تعكس إدتُاعا طاض٥ا بطًب َٔ ا٭عها٤ املُجًني 

 . أَا ايًذ١ٓ َابني امل٪غػات شلا إٔ ػتُع بٓا٤ ع1٢ًيًعُاٍ أٚ بطًب َٔ طبٝب ايعٌُ أٚ مببازض٠ َٔ ض٩غا٥ٗا

 . 2عٓسَا تكتهٞ ايهطٚض٠ شيواغتسعا٤ َٔ ض٥ٝػٗا 

 َهإ اٱدتُاع: -2

 أَا بايٓػب١ يًُهإ ايصٟ تعكس ؾٝ٘ ايًذ١ٓ إدتُاعاتٗا ؾكس إنتؿ٢ ايتٓعِٝ ببٝإ ؾططني ًٜعَاْ٘:    

. 3إٔ ٜهٕٛ اٱدتُاع يف َهإ َٓاغب ٥٬َِٚ ايؿطط ايجاْٞإٔ ٜتِ اٱدتُاع يف أَانٔ ايعٌُ، أَا أٚشلُا 

. 4ؾرل ٖصا املهإ امل٥٬ِ ٚنصا ايٛغا٥ٌ ايهطٚض١ٜ شلصا املهإ ٭زا٤ ايًذ١ٓ َٗاَٗاٜٚكع ع٢ً املػتدسّ عب٧ تٛ

املتعًل بايًذإ املتػا١ٜٚ ا٭عها٤ إٔ ٖصٙ  09-05ٜٚعٗط َٔ خ٬ٍ املاز٠ ايتاغع١ عؿط َٔ املطغّٛ ضقِ 

قٌ ٜٛنع ؼت اٱدتُاعات تتِ خ٬ٍ أٚقات ايعٌُ. أَا عٔ ؾ١ٓ َابني امل٪غػات ؾإٕ إدتُاعاتٗا تتِ يف 

. أَا يف ؾطْػا ؾاملهإ 5تكطف ايًذ١ٓ َٗٝأ ٜٛدس يف َهإ ايعٌُ ٜهٕٛ َكطا شلا َٚكطا شلٝهٌ ايتٓؿٝص ٚاملتابع١

ايصٟ تعكس ؾٝ٘ ايًذ١ٓ إدتُاعاتٗا، لس إٔ قإْٛ ايعٌُ قس ْل ع٢ً أْٗا تتِ يف َٛاقع ايعٌُ ٚيف َهإ ٥٬َِ 

                                                           
 ايػايـ ايصنط. 09-05ايؿكط٠ ايجايج١ َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  17املاز٠  1

 ايػايـ ايصنط. 10-05املاز٠ ايجا١َٓ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  2

 ايػايـ ايصنط. 09-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  18املاز٠  3

 ايػايـ ايصنط. 09-05املاز٠ اـاَػ١ َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  4

 ايػايـ ايصنط. 10-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  19از٠ امل 5
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تتِ ٖصٙ اٱدتُاعات خ٬ٍ أٚقات ايعٌُ عػب َا ْكت عًٝ٘ املاز٠ إ٫ يف اؿا٫ت اٱغتجٓا١ٝ٥ املػتعذ١ً. ٚ

R4614-4  .ٞقإْٛ ايعٌُ ايؿطْػ َٔ 

 قانط اٱدتُاع: -3

تسٕٚ قانط ادتُاعات ؾإ ايٛسس٠ ٚؾإ امل٪غػ١ ٚنصا ايتكاضٜط اييت تعسٖا ٖصٙ ايًذإ يف غذٌ ايٛقا١ٜ 

ؼت  ايعٌُ ٚنصا اٱسكا٥ٝات املتعًك١ بُٗا ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ. ٜٛنع ٖصا ايػذٌ ٚغذٌ سٛازخ

. أَا ايًذ١ٓ َابني 1تكطف  َؿتـ ايعٌُ املدتل إقًُٝٝا ٚيف نٌ غًو يًتؿتٝـ ٚاملطاقب١ املدٍٛ قاْْٛا

 .2َسا٫ٚتٗا يف قهط ٜعسٙ ض٥ٝػٗا ٜٚطغً٘ إىل أعها٥ٗا ٚإىل ٖٝهٌ ايتٓؿٝص ٚاملتابع١ تسٕٚ امل٪غػات

١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ ػتُع ع٢ً ا٭قٌ َط٠ ٚاسس٠ نٌ ٚايتؿطٜع ايؿطْػٞ ْل ع٢ً إٔ ؾ

َٔ L.4614-7 ، ٚمببازض٠ املػتدسّ بإعتباضٖا إدتُاعات زٚض١ٜ ع٢ً سػب َا ْكت عًٝ٘ املاز٠ 3ث٬ث١ أؾٗط

ٚا٭َٔ  قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. نُا ْل ع٢ً اٱدتُاعات اٱغتجٓا١ٝ٥ اييت ميهٔ إٔ تعكسٖا ؾإ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ

، ٚنصيو إثط ٚقٛع أٟ سازخ 4ٚؾطٚط ايعٌُ عٓس ايهطٚض٠ يف اجملا٫ت ايٓؿاطات اييت ٜٛدس بٗا كاطط خاق١

. إناؾ١ إىل إدتُاعٗا يف ساي١ اٱخت٬ف 5عٌُ خطرل أٚ بطًب َػبب َٔ عهٜٛٔ َٔ ايًذ١ٓ أٚ ممجًني يًعُاٍ

ٚاحملسم ايصٟ قس ًٜشل بايعُاٍ أٚ نٝؿ١ٝ إْٗا٥٘ ايصٟ ٜكع بٝٓٗا ٚبني املػتدسّ سٍٛ سكٝك١ ٚدٛز اـطط ايٛؾٝو 

 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ.  L.4132-3عػب َا ْكت عًٝ٘ املاز٠ 

 :اٱدتُاعاتؼهرل دسٍٚ  -4

                                                           
 ايػايـ ايصنط.  09-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ قِ  20املاز٠  1

  ايػايـ ايصنط. 10-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  10املاز٠  2

3
 Francois Taquet, pratique du droit du travail, ellipses, paris, 2006, p.142. 

 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. L.4614-7املاز٠  4

 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. L.4614-10املاز٠  5
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ؾُٝا ىل ؼهرل دسٍٚ اٱدتُاع اـام بًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ مل ٜٓٛٙ إيٝٗا إط٬قا يف ايكإْٛ        

 اؾعا٥طٟ، 

عات ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ ؾكس دعًٗا َٔ إختكام املػتدسّ ع٢ً إٔ أَا عٔ دسٍٚ إدتُا

 ٜؿاضن٘ 

َٚؿتـ ايعٌُ مبكته٢   ، ٜٚكّٛ املػتدسّ بإضغاٍ دسٍٚ ا٭عُاٍ إىل أعها٤ ايًذ1١ٓيف ؼهرلٙ أَني ايًذ١ٓ

 ايؿطٚط 

. ٚتتِ 3يًٓكاف َٔ إختٝاضٙ  ٚيهٌ َُٓٗا إٔ ٜػذٌ املػا٥ٌ اييت غتططح .2املٓكٛم عًٝٗا يف ايتٓعِٝ

 25.10ايتكٜٛت ع٢ً قطاضات ايًذ١ٓ بأغًب١ٝ اؿهٛض، ٚيط٥ٝؼ امل٪غػ١ املؿاضن١ يف مجٝع اٱْتدابات )َٓؿٛض

(، ٚقانط اٱدتُاع وتؿغ بٗا يف امل٪غػ١ ؼت تكطف ا٭ؾدام ايكا٥ُني بايطقاب١ مبكته٢ املاز٠ 1983.

R.4614-4  ٞخ٬ٍ املكاض١ْ بني 5ساي١ تػاٟٚ ا٭قٛات ٜتِ إيػا٤ ايكطاض. ٚيف 4َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػ َٔٚ  .

ن٬ ايتؿطٜعني اؾعا٥طٟ ٚايؿطْػٞ لس إٔ ايتؿطٜع ايؿطْػٞ قس بني اٱدطا٤ات املتبع١ اييت تتِ بٗا إدتُاعات 

١ عًٝ٘ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ نذسٍٚ اٱدتُاعات ٚايكا٥ِ ع٢ً ؼهرلٙ ٚإط٬ع أعها٤ ايًذٓ

ٚ ايططٜك١ اييت ٜتِ بٗا، ٚنٝؿ١ٝ ايتكٜٛت ع٢ً قطاضاتٗا ٚاؿاي١ اييت تتٛاظ٣ ؾٝٗا ا٭قٛات. ٚ ٬ٜسغ إٔ ن٬ َٔ 

ايتؿطٜعني مل ٜتططقا إىل اؿاي١ اييت ٜتدًـ ؾٝٗا أعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ َ٪قتا َٔ سهٛض اٱدتُاعات 

 ٚنٝؿ١ٝ تعٜٛض شيو.

 ًَٛاتثاْٝا: اؿكٍٛ ع٢ً املع

                                                           
1
 Daniel Marchand, op.cit, p.055. 

 15َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ، َٚٔ ٖصٙ ايؿطٚط إٔ ٜطغٌ دسٍٚ اٱدتُاع إىل أعها٤ ايًذ١ٓ َٚؿتـ ايعٌُ  L.4614-8املاز٠  2

 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. R.4614-3ؿا٫ت املػتعذ١ً اٱغتجٓا١ٝ٥ مبكته٢ املاز٠ َٜٛا قبٌ َٛعس اٱدتُاع املكطض إ٫ يف ا

3
 Bernard Teyssié, op.cit, p.223. 

4
 Denis Gatumel, op.cit, p.240.  

5
 Gabriel Guéry, op.cit, p.375.   
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ٚتعتدل ٖصٙ ايٛغ١ًٝ َٔ أِٖ ايٛغا٥ٌ اييت تػتػًٗا ايًذ١ٓ َٔ أدٌ تكِٝٝ فاٍ ايٛقا١ٜ ٚا٭َٔ زاخٌ نٌ     

َ٪غػ١، ؾع٢ً سػب زضد١ املداطط ٚاٱقابات امل١ٝٓٗ ٚنصا اؿٛازخ ٚا٭َطاض امل١ٝٓٗ، ٚنصيو قانط 

 غرل شيو َٔ ا٭َٛض تتدص ٖصٙ ايًذ١ٓ املدايؿات ٚاٱْصاضات اييت ٜٛدٗا َؿتـ ايعٌُ املدتل يًُػتدسّ إىل

اٱدطا٤ات ٚايتسابرل امل١ُ٥٬. ٚع٢ً ٖصا قس سطم ايتٓعِٝ بإٔ ٜهؿٌ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ سكٛشلا ع٢ً 

، ٚنصا 1مجٝع املعًَٛات اييت ؼت تكطف املػتدسّ. ؾٓل ع٢ً إٔ تتشكٌ ؾ١ٓ ايٛسس٠ َٔ املػتدسّ املعًَٛات

ييت تتشكٌ عًٝٗا ايًذ١ٓ شاتٗا َٔ ايعُاٍ. َٚا ٬ْسع٘ ٖٛ إٔ ايتؿطٜع اؾعا٥طٟ إقتكط تسخٌ ؾٝٗا املعًَٛات ا

 ع٢ً شنط ؾإ ايٛسس٠ زٕٚ ؾإ امل٪غػ١ أٚ ؾ١ٓ َابني امل٪غػات، ٚيهٔ يٛسس٠ ١َُٗ ٖصٙ ايًذإ

ٗٞ نصيو ٜكع . ٚإٕ نإ اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات سل يًذ١ٓ ؾ2زاخٌ اشل١٦ٝ املػتدس١َ، ؾٗٞ تػتؿٝس َٔ ٖصا اؿل 

املتعًل  09-05عًٝٗا عب٧ اؿكٍٛ ع٢ً ٖصٙ املعًَٛات عػب ْل املاز٠ ايجا١َٓ َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ 

بايًذإ املتػا١ٜٚ ا٭عها٤ يًٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ، ٜٚؿِٗ َٔ خ٬ٍ اؾُع بني ايٓكني ع٢ً إٔ ايًذ١ٓ تعٌُ 

ػتدسّ إٔ ٜٛؾط شلا ٖصٙ املعًَٛات بإعتباضٙ سل شلا َٔ داٖس٠ يف اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات ٖصا َٔ د١ٗ ٚع٢ً امل

 د١ٗ أخط٣.

 طبٝع١ املعًَٛات: 

ٚامل٬سغ إٔ ايتؿطٜع مل وسز ْٛع١ٝ املعًَٛات اييت َٔ سل ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ اٱط٬ع عًٝٗا أٚ       

ملعًَٛات اييت تتكٌ مبذاٍ يًُػتدسّ إٔ ٜكسَٗا إٜاٖا، غرل أْ٘ ع٢ً سلٛي١ٝ ايٓل ؾًًذ١ٓ إٔ تطًع ع٢ً نٌ ا

ايٛقا١ٜ ٚا٭َٔ نٌ َا َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜػاعسٖا ع٢ً أزا٤ َٗاَٗا. ؾتسخٌ يف شيو ايتكاضٜط املتعًك١ مبذاٍ ايٛقا١ٜ 

ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚنصيو ايؿٗازات املتعًك١ بٓٛع١ٝ اٯ٫ت ٚا٭دٗع٠ ايهٗطبا١ٝ٥، ايتكاضٜط املتعًك١ بايؿشٛقات 

نط املدايؿات اييت وطضٖا َؿتـ ايعٌُ ٚاملعًَٛات املس١ْٚ بػذٌ اؿٛازخ ايطب١ٝ، قانط اٱعصاضات ٚقا

                                                           
ملعًَٛات ٚنصا ايٛغا٥ٌ املاز١ٜ ايهطٚض١ٜ يًكٝاّ تٓل: "تتًك٢ ؾإ ايٛسس٠ َٔ اشل١٦ٝ املػتدس١َ ا 09-05املاز٠ اـاَػ١ َٔ املطغّٛ  1

 .مبٗاَٗا"

 .60غهٌٝ ضق١ٝ، املطدع ايػابل، م 2
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ٚا٭َطاض امل١ٝٓٗ..إخل. أَا يف ؾطْػا ؾٓذس إٔ قإْٛ ايعٌُ قس أيعّ اشل١٦ٝ املػتدس١َ بتكسِٜ نٌ املعًَٛات 

١ٜ يتشهرل ايهطٚض١ٜ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ يًكٝاّ مبٗاَٗا ٚنصيو نٌ ايٛغا٥ٌ ايهطٚض

َٔ قإْٛ  L.4711-4، نُا نُٔ شلا اٱط٬ع عًٝٗا يف ْل املاز٠ 1إدتُاعاتٗا ٚتٓك٬تٗا يًتشكٝل ٚايتؿتٝـ

تطًع ٚؼكٌ عًٝٗا ايًذ١ٓ يف املاز٠  ايعٌُ ايؿطْػٞ، ٚقس أؾاض ايكإْٛ إىل طبٝع١ ٖصٙ املعًَٛات اييت

L.4711-1  ٚاملاز٠L.4711-2 ُجٌ يف ايؿٗازات، ايٓتا٥ر، ايتكاضٜط املتعًك١ َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ، ٚتت

بايتشكٝكات ٚايتؿتٝـ ٚنصيو امل٬سعات ٚاٱعصاضات اييت ٜٛدٗٗا َؿتـ ايعٌُ يف َٛاز ايكش١ ٚا٭َٔ ٚطب 

 ايعٌُ ٚايٛقا١ٜ َٔ اؿٛازخ ٚاييت وتؿغ بٗا املػتدسّ.

 أْٛاع املعًَٛات:  

. ٚقس ْل عًٝٗا قإْٛ ايعٌُ 2زا١ُ٥ َٚعًَٛات غ١ٜٛٓلس نتب ايؿك٘ قس قػُت ٖصٙ املعًَٛات إىل َعًَٛات 

 ايؿطْػٞ. 

 :هب ع٢ً املػتدسّ تكسِٜ بإْتعاّ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ  املعًَٛات ايسا١ُ٥

 افُٛع املعًَٛات ايهطٚض١ٜ )ؾٗصٙ املعًَٛات تكسّ يًذ١ٓ ع٢ً ايسٚاّ ٚباغتُطاض( َٔ أدٌ مماضغتٗا ملُٗتٗ

٢ً ايؿٗازات، ايتعًُٝات، ايٓتا٥ر ٚايتكاضٜط املٛنٛع١ يف نؿايت٘ بعٓٛإ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚأَٔ نإط٬عٗا ع

ايعٌُ، نصيو امل٬سعات املكس١َ عٓس اٱقتها٤ املتعًك١ بٗصٙ املٛاز َٔ ططف َؿتـ ايعٌُ، طبٝب ايعٌُ 

 ٚأعٛإ َكاحل ايٛقا١ٜ يس٣ ١٦ٖٝ ايهُإ اٱدتُاعٞ.

 :ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ َط٠ يف  ؼ امل٪غػ١ إٔ ٜكسّ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝع٢ً ض٥ٝ املعًَٛات ايػ١ٜٛٓ

ؾهٌ  ايػ١ٓ ع٢ً ا٭قٌ ٚثٝكتني شات طابع تطنٝيب، إسساُٖا تتعًل باملانٞ، ٚا٭خط٣ باملػتكبٌ. ا٭ٚىل تأخص

تكطٜط َهتٛب تٛنح اؿاي١ ايعا١َ يف َٛاز ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚظطٚف ايعٌُ زاخٌ ايٛسس٠ َع شنط 

أغبابٗا، ٚايٓؿاطات اييت قاَت بٗا يف ايػ١ٓ املٓكط١َ يف املٛانٝع املصنٛض٠. أَا ايٛثٝك١ ايجا١ْٝ ؾٗٞ عباض٠ عٔ 

                                                           
 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ.  L.4641-9اْعط املاز٠  1

 .pratique du droit du travailقاسب نتاب  Gabriel Guéryَٔ ٖ٪٤٫ ايؿكٗا٤ ايصٟ ضأ٣ بٗصا ايتكػِٝ   2
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بطْاَر غٟٓٛ يًٛقا١ٜ َٔ ا٭خطاض امل١ٝٓٗ ٚتطق١ٝ ظطٚف ايعٌُ إْط٬قا َٔ ايسضاغات املٓذع٠ َٔ ططف ايًذ١ٓ 

از١َ. ٚايتأنٝس ع٢ً ؾطٚط تٓؿٝص نٌ َٓٗا ٚتكسٜط ٚشيو بتكسِٜ اٱدطا٤ات ايٛادب إؽاشٖا خ٬ٍ ايػ١ٓ ايك

ايتهايٝـ اي٬ظ١َ شلِ، ٚيًذ١ٓ إٔ تعدل عٔ ضأٜٗا قبٌ إٔ ٜطغ٬ إىل ؾ١ٓ امل٪غػ١ َٔ ططف املػتدسّ ٜٚتِ 

اٱستؿاظ بايتكطٜط ٚايدلْاَر يف امل٪غػ١ َٔ أدٌ إغتؿاض٠ َؿتـ ايعٌُ، طبٝب ايعٌُ ٚأعٛإ ايٛقا١ٜ ايتابع١ 

ٞ، ٚامل٬سعات اييت ٜبسٜٗا ٖ٪٤٫ مبٓاغب١ ٖصٙ اٱغتؿاض٠ تبًؼ يط٥ٝؼ امل٪غػ١ بإعتباضٙ يهُإ اٱدتُاع

. ٚقس مت اٱع٬ٕ عٔ ٖصٙ 1ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ ٚبسٚضٙ إٔ ٜبًػٗا ٭عها٥ٗا يف اٱدتُاع اي٬سل ايصٟ ًٜٞ تسخ٬تِٗ

، ٚبٗصا أقبح 2001ْٛؾُدل  05بتاضٜذ  1016-2002ايٛثٝك١ اييت ؼٌُ ايدلْاَر ايػٟٓٛ يف ايكطاض ضقِ 

يعاَا ع٢ً املػتدسّ إٔ ٜكسّ ٭عها٤ ايًذ١ٓ ٖصٙ ايٛثٝك١ ٚاييت تتهُٔ تكسٜط املداطط َٔ أدٌ محا١ٜ أَٔ 

ٚقش١ ايعُاٍ ٚٚنع اٱدطا٤ات اي٬ظ١َ يتذٓبٗا. ؾع٢ً املػتدسّ إٔ وسخ ٚثٝك١ َٓؿطز٠ تهِ تكسٜط املداطط 

تهُٔ إسكا٤ املداطط املعطٚؾ١ يف نٌ ٚسس٠ عٌُ يف َٔ أدٌ محا١ٜ أَٔ ٚقش١ ايعُاٍ، ٖٚصٙ ايتكسٜطات ت

امل٪غػ١، عٝح تتعًل نٌ املداطط ست٢ َٓٗا املداطط ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚاملداطط ايٓؿػ١ٝ ...إخل. ٚمجٝع ا٭عها٤ 

. ٬ْٚسغ إٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ قس أٚنح نٌ َا ٜتعًل بٗصٙ املعًَٛات 2ٜطًبٕٛ اٱط٬ع ع٢ً ٖصٙ ايٛثٝك١

١ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ ؼكًٝٗا إْط٬قا َٔ طبٝع١ ٖصٙ املعًَٛات ْٚٛعٝتٗا، ايٛادب ع٢ً ؾٓ

نصا نٝؿ١ٝ ؼكًٝٗا ٚططٜك١ تكسميٗا، اؿؿاظ عًٝٗا، ا٭ؾدام املعٓٝني باٱط٬ع عًٝٗا، ست٢ اؾعا٤ات ايتأزٜب١ٝ 

إٔ ٜبني َا تعًل بٗا ٚشلصا ميهٔ يف ساي١ اٱخ٬ٍ بػطٜتٗا ع٢ً عهؼ ايكإْٛ اؾعا٥طٟ ايصٟ شنطٖا َٔ غرل 

 اٱغتؿاز٠ َٔ ايتؿطٜع ايؿطْػٞ يف ٖصٙ ايٓكط١.

 اؿؿاظ ع٢ً ايػط املٗين:  

ٚلس إٔ ايتٓعِٝ ايػاضٟ املؿعٍٛ قس خل نٌ َٔ ايًذٓتني: ايًذ١ٓ املتػا١ٜٚ ا٭عها٤ يًٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ     

٭َٔ( ٚايًذ١ٓ َابني امل٪غػات ع٢ً إٔ وطم أعها٩ٖا )ؾ١ٓ ايٛسس٠، ؾ١ٓ امل٪غػ١ َٚٓسٚبٞ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا

                                                           
1
 Bernard Teyssié, op.cit, p.222-425. 

2
 Maurice Cohen, op.cit p.243-244. 
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. ٚمل ٜٓل ايكإْٛ عٔ اؿاي١ اييت ميتٓع ؾٝٗا املػتدسّ عٔ تكسِٜ املعًَٛات 1عؿغ ايػط املٗين ٚعسّ إؾؿا٥٘

اييت تًعّ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ. ٚقس أيعّ ايتؿطٜع ايؿطْػٞ أٜها أعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ 

بايٓػب١ يًُعًَٛات شات طابع خام، ٚيف ساٍ اٱخ٬ٍ بٗصا اٱيتعاّ  ايعٌُ بإيتعاَٗا بايػط املٗين ٚؾطٚط

، ٚقس ْل ايكإْٛ ع٢ً ٖصا اٱيتعاّ يف املاز٠ 2ضتب عكٛبات، ٖٚصا ايػط املٗين ٜتعًل بهٌ ططم اٱْتاز

L.4614-9  .ٞقإْٛ ايعٌُ ايؿطْػ َٔ 

 ايًذ٤ٛ إىل كتكني  ثايجا:

 :يًذ٤ٛ إىل أؾدام َ٪ًٖني َٔ امل٪غػ١إَها١ْٝ ا - أ

يكس خٍٛ ايتٓعِٝ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ قكس قٝاَٗا مبٗاَٗا ايًذ٤ٛ إىل َٔ ٜػاعسٖا َٔ امل٪غػ١       

ع٢ً شيو زٕٚ إٔ ٜعني ؾدكا َعٝٓا أٚ ١٦ٖٝ بصاتٗا بٌ ؾتح ايباب أَاَٗا ٚتطى شلا سط١ٜ إختٝاض َٔ تطاٙ َٓاغبا، 

طط إٔ ٜهٕٛ َٔ تًتذ٤٢ إيٝ٘ ايًذ١ٓ ؾدكا أٚ ١٦ٖٝ َ٪٬ٖٕ يف َٝسإ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ غرل أْ٘ قٝسٖا بؿ

ٚطب ايعٌُ، ٚقس خٍٛ ٖصٙ ايٛغ١ًٝ إىل ؾإ املتػا١ٜٚ ا٭عها٤ يًٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ )ؾ١ٓ ايٛسس٠ ٚؾ١ٓ 

ل ميهٔ يًذ١ٓ اٱغتعا١ْ غبرل . ٚع٢ً أغاؽ ٖصا اي4ٓ،ٚيًذ١ٓ َابني امل٪غػات يًٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭3َٔامل٪غػ١(

ٜػاعسٖا يف أزا٤ َٗاَٗا يف ساي١ سادتٗا إىل خسَات٘ يف تكِٝٝ أٚ تكسٜط أٚ إهاز سٌ ملػأي١ َع١ٓٝ أؾهًت 

عًٝٗا. ٚايتؿطٜع ايؿطْػٞ قس خٍٛ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ إغتعاْتٗا أسٝاْا بؿدل َ٪ٌٖ 

ني، َػ٪ٍٚ املؿذلٜات، أٚ َػ٪ٍٚ ايتهٜٛٔ َج٬( ايتابعني يًُ٪غػ١، يف امل٪غػ١ )املػاعسٜٔ اٱدتُاعٝ

ٚتعتدل آضا٩ِٖ إغتؿاض١ٜ، يف اؿاي١ اييت ٫ ٜتؿل ؾٝ٘ أعها٤ ايًذ١ٓ ٜتِ تكطٜط شيو بأغًب١ٝ أقٛات أعها٥ٗا 

                                                           
 10-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  20ايػايـ ايصنط، ٚنصيو املاز٠  09-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  26اْعط املاز٠  1

  ايػايـ ايصنط.

2
 Gabriel Guéry, op.cit, p.373 ;  dans le même sens Yves Delamotte, op.cit, p.187. 

 ايػايـ ايصنط.  09-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  15اْعط املاز٠  3

 ايػايـ ايصنط. 10-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  09اْعط املاز٠  4
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شلِ  اؿانطٜٔ. ٚاملػتدسّ ٜكٛت ع٢ً ٖصا ايكطاض ٚيٝؼ ي٘ اٱعذلاض ع٢ً قطاض ا٭غًب١ٝ، ؾٗ٪٤٫ ا٭ؾدام يٝؼ

 سهٛض إدتُاعات ايًذ١ٓ بإغتُطاض ٚيف نٌ َط٠، ؾأعها٤ ايًذ١ٓ ِٖ املػرلٕٚ شلصٙ ايًذ١ٓ.

 :1ٚقس ْل ايكإْٛ ع٢ً سايتنيسا٫ت ؾ٤ٛ ايًذ١ٓ ـبرل َٔ خاضز امل٪غػ١:  - ب

يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ إَها١ْٝ ايًذ٤ٛ إىل خبرل َٔ خاضز امل٪غػ١ يف ساي١ َعآٜتٗا     

. 2ـطط دػِٝ بامل٪غػ١، ٚيٝؼ نطٚضٜا إٔ ٜهٕٛ ٖصا اـطط قس أز٣ إىل ع٢ً سازخ َٗين أٚ َطض َٗين

ٚغايبا َا ٜهتؿـ ٖصا اـطط عٓس ظٜاض٠ ايًذ١ٓ حمل٬ت ايعٌُ نُا قس ٜهتؿـ ٖصا اـطط أثٓا٤ ايتشكٝل بعس 

يعاٌَ سل اٱْػشاب غٛا٤ ٚقٛع سازخ َٗين أٚ تهطاض عس٠ سٛازخ، ٚاملٓطكٞ أنجط أْ٘ ٜعٗط عٓس مماضغ١ ا

بتسخٌ عهٛ ايًذ١ٓ َٔ عسَ٘. ٚيٝؼ ٖسف ايكإْٛ ٚنع قا١ُ٥ يتعساز املداطط ٚيهٔ يًذ١ٓ تكسٜط شيو. ٚٚؾل 

اـطط احملسم املٛضخ ؿازخ َٗين أٚ َطض َٗين ٖٛ شيو اـطط امل٪زٟ يًُٛت أٚ اٱعاق١  1983املٓؿٛض 

ايكها١ٝ٥ بٛنع بعض اؿا٫ت اييت تؿهٌ خططا قسقا: ٚايعا١ٖ ايسا١ُ٥. ٚيف إثط شيو قاَت اٱدتٗازات 

إغتُطاض إغتٓؿام ايػباض بايطغِ َٔ ايعسٜس َٔ اٱعصاضات اييت سطضت نس املػتدسّ، أٚ تًو اٱدطا٤ات 

 (.  1992زٜػُدل  19املتدص٠ َٔ ططف ٦ٖٝات َعتُس٠ )قه١ُ ايٓكض، ايػطؾ١ اٱدتُاع١ٝ، قطاض ضقِ 

ا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ ايًذ٤ٛ إىل خبرل قبٌ نٌ قطاض إعاز٠ ت١٦ٝٗ ١َُٗ يتعسٌٜ ؾطٚط نُا يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚ

ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ أٚ ظطٚف ايعٌُ ؾًٗا يف ٖصٙ اؿاي١ إغتؿاض٠ ٖصا ا٭خرل، ٚشيو نًُا تعًل ا٭َط 

 بتػٝرلات ١َُٗ يف َٛاقع ايعٌُ، ٚع٢ً سػب قإْٛ ايعٌُ ٖصٙ ايتػٝرلات قس تًشل بـ:

 ا٭زٚات. تعسٌٜ يف 

 .تػٝرل يف املٛاز 

 .ٌُتٓعِٝ ايع 

                                                           
 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. L4614-12اْعط املاز٠  1

2
 Daniel Marchand, op.cit, p.052. 
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 .ٌُتػٝرل يف سذِ أٚ َعاٜرل اٱْتاز املطتبط١ بػاعات ايع 

ٜتططم إىل سا٫ت تعسٌٜ ٚتػٝرل ؾطٚط ايعٌُ  1993َاضؽ  25قسض بتاضٜذ  93/15ٖٚٓاى َٓؿٛض ضقِ 

دٌ إىل مخػ١ عؿط٠ ع٢ً املتعًك١ بايعُاٍ. ٚاـبرل عًٝ٘ إٔ ٜكسّ تكطٜطٙ يف ظطف ؾٗط ٚاسس ٚميهٔ متسٜس ا٭

. ٚيًذ١ٓ امل٪غػ١ ايًذ٤ٛ إىل خبرل إشا نإ ٖٓاى َؿطٚع َِٗ 1ا٭نجط إشا إقتهت ساد١ اـدل٠ إىل شيو

عاٌَ، ؾايكإْٛ ٜٓل ع٢ً إيعا١َٝ  300ٚباـكٛم إزخاٍ تكٓٛيٛدٝات سسٜج١ يًُ٪غػ١ اييت تؿػٌ ع٢ً ا٭قٌ 

١ ْتا٥ر ٖصا املؿطٚع ع٢ً املػتدسّ، ايٓٛع١ٝ، ٚقت اٱغتؿاض٠ ٚاٱغتع٬ّ عٔ ٖصا املؿطٚع، ؾٝذب َعطؾ

ايعٌُ، تهٜٛٔ ايعُاٍ ٚظطٚف عًُِٗ. ٚنإ أٚىل بايكإْٛ اؾعا٥طٟ ا٭خص بٗصٙ اؿايتني اييت ميهٔ إٔ ًٜذأ 

ؾٝٗا إىل خبرل. ٚايًذ١ٓ ٖٞ اييت تكطض ايًذ٤ٛ إىل خبرل بأغًب١ٝ أعها٥ٗا اؿهٛض ٚيٝؼ يًُػتدسّ ْكٝب َٔ ٖصا 

. 2ٚاـبرل املدتاض َٔ ططف ايًذ١ٓ هب إٔ ٜهٕٛ َعتُسا َٔ ططف ايٛظاض٠ يف ايكا١ُ٥ ايكازض٠ بكطاضايتكٜٛت، 

ؾكا١ُ٥ اٱعتُاز تؿٗط زٚضٜا يف اؾطٜس٠ ايطزل١ٝ يًذُٗٛض١ٜ ايؿطْػ١ٝ. ٚيف ساي١ ٚدٛز إخت٬ف بني ايًذ١ٓ 

سٍٛ تهايٝـ اـدل٠.  اـدل٠ أٚٚاملػتدسّ سٍٛ أغاؽ ايًذ٤ٛ إىل اـبرل أٚ أ١ُٖٝ شيو أٚ سٍٛ أدٌ تكسِٜ 

. 3َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ L.4614-13ؾط٥ٝؼ قه١ُ أع٢ً زضد١ ي٘ تكطٜط نٌ شيو عػب َا قطضت٘ املاز٠ 

ٖصا ع٢ً عهؼ ايتٓعِٝ اؾعا٥طٟ ايصٟ مل ٜتٛىل ٖصٙ ا٭َٛض اييت تػٌٗ َٔ َٗاّ ايًذ١ٓ بس٫ َٔ ايٛقٛع يف 

 ـ.املٓاظعات بػبب ايؿطاؽ ايكاْْٛٞ ايؿاس

 تهايٝـ اـدل٠: - ت

إٕ تهايٝـ اـدل٠ ٚتهايٝـ ايتكانٞ اييت تهبستٗا ايًذ١ٓ ع٢ً املػتدسّ ؼٌُ شيو. طاملا إٔ ايًذ١ٓ ٫ متًو     

قهت ايػطؾ١ اٱدتُاع١ٝ يف قه١ُ ايٓكض ع٢ً  1999داْؿٞ  12َٝعا١ْٝ خاق١ بٗا، ؾؿٞ ايكطاض ايكازض بتاضٜذ 

ٜتشٌُ تهايٝـ إدطا٤ات املٓاظع١ غكٛم ٖصٙ اـدل٠ املططٚس١ طاملا إٔ املػتدسّ ٜتشٌُ تهايٝـ اـدل٠ نُا 

                                                           
9
 Gabriel Guéry, op.cit, p.372.  

2
 Daniel marchand, op.cit, p.052. 

3
 G.H.Camerlynck, Gerard Lyon-Caen, Jean Pélissier, 3

e
 édition, Dalloz, paris, 1986, p.483. 
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٫ ٜٛدس أٟ إؾطاط َٔ داْبٗا. ٚيٝؼ ٖٓا يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ايًذ٤ٛ إىل ايتكانٞ يف ساي١ اـ٬ف َع 

 زض إىل شيو.   املػتدسّ يف ايتؿطٜع اؾعا٥طٟ يعسّ اٱعذلاف شلا بايؿدك١ٝ اٱعتباض١ٜ ٚنإ ا٭ٚىل يًكها٤ إٔ ٜبا

 نُا أيعّ ايتؿطٜع ع٢ً أْ٘ مبذطز تعٝني اـبرل ٫ ميهٔ يًُػتدسّ اٱعذلاض ع٢ً زخٛي٘ يًُ٪غػ١ ٚعًٝ٘ تكسِٜ 

 َٔ  L.4614-4، املٓكٛم عًٝ٘ يف املاز٠ 1ٚاـبرل ًَعّ باؿؿاظ ع٢ً ايػط املٗين املعًَٛات ي٘ يتأز١ٜ َٗاَ٘،

 اؾعا٥طٟ ايصٟ مل ٜٓٛٙ شلصٙ ايٓكط١ ؾً٘ تساضنٗا.ع٢ً عهؼ ايتٓعِٝ  2قإْٛ ايعٌُ  ايؿطْػٞ

 :إغتك٬ي١ٝ ايتكانٞ( ،ايٛغا٥ٌ ايكها١ٝ٥ )ايؿدك١ٝ اٱعتباض١ٜ - خ

ايكإْٛ ٫ ٜعذلف يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ بايؿدك١ٝ اٱعتباض١ٜ ٚبايتايٞ يٝؼ شلا       

يهٔ اٱدتٗاز ايكها٥ٞ إعذلف شلا بٗصٙ اـاق١ٝ، ؾؿٞ اٱغتك٬ي١ٝ َٚٔ ْتا٥ر شيو ٫ ميهٓٗا أبسا ايتكانٞ، ٚ

، ايػطؾ١ اٱدتُاع١ٝ مبشه١ُ ايٓكض إعذلؾت يًذ١ٓ بايؿدك١ٝ املس١ْٝ. 1991أؾطٌٜ  17ايكطاض ايكازض يف 

ٚبايؿعٌ ايكإْٛ أْؿأ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ َٔ أدٌ محا١ٜ قش١ ٚأَٔ ٚظطٚف ايعٌُ 

ٓا٤ ع٢ً ٖصا اشلسف املٓٛط بٗا إَها١ْٝ ايتعبرل اؾُاعٞ يًسؾاع عٔ املكاحل املًكا٠ ع٢ً يًعُاٍ، ٖٚٞ َعٚز٠ ب

عاتكٗا. ٚإٕ ٬َظ١َ ايؿدك١ٝ املع١ٜٛٓ يًذ١ٓ ٜعطٝٗا ايكسض٠ يف ايتٛد٘ يًكها٤، ؾع٢ً املػتدسّ إشا أضاز إٔ 

خ٬ف ايٛنع١ٝ يف ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ  . ٖصا ع3٢ًوانِ ايًذ١ٓ ؾعًٝ٘ إٔ وانِ ٖصٙ ا٭خرل٠ ٚيٝؼ أعها٤ ايًذ١ٓ ؾدكٝا

ايكش١ٝ ٚا٭َٔ يف اؾعا٥ط اييت ٫ متًو ايؿدك١ٝ اٱعتباض١ٜ اييت ؽٍٛ شلا إَها١ْٝ َباؾط٠ ايسع٣ٛ ايكها١ٝ٥ 

بإزلٗا اـام. ٚست٢ ايكها٤ مل ٜتدص املبازض٠ يصيو َجٌ َا ؾعٌ ايكها٤ ايؿطْػٞ ايصٟ إعذلف شلا بصيو ؾٗصٙ 

املٝعات يف َكسَتٗا تك١ٜٛ أضناْٗا يف ايسؾاع عٔ َكاحل ايعُاٍ يف فاٍ ايٛقا١ٜ اـاق١ٝ تعطٝٗا ايهجرل َٔ 

ايكش١ٝ ٚا٭َٔ. ٚنإ يًتؿطٜع ٚايتٓعِٝ املبازض٠ إىل ٖصٙ ا٭َٛض ٚايٓل عًٝٗا ست٢ ٜعطٞ املعٜس َٔ املها١ْ 

 ايكا١ْْٝٛ يًذ١ٓ يف غبٌٝ محا١ٜ ايعُاٍ ٚنُإ إغتكطاضِٖ.

                                                           
1
 Bernard Teyssié, op.cit, p.222. 

 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. L.4614-13املاز٠  2

3
Claire Soudry   , op.cit p.31. 
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 :ايٛغا٥ٌ املاي١ٝ ٚاملاز١ٜ - ز

أَا عٔ ايٛغا٥ٌ املاي١ٝ أٚ ايٛغا٥ٌ املاز١ٜ، ؾًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ يف ؾطْػا ٫ متًو       

َٝعا١ْٝ َاي١ٝ بايطغِ َٔ ايكها٤ أعطاٖا ايؿدك١ٝ املع١ٜٛٓ َجًٗا َجٌ اشل٦ٝات ايتُج١ًٝٝ ا٭خط٣، ؾؿٞ ساي١ 

ا عٔ ايٛغا٥ٌ املاز١ٜ ؾٗٞ ٫ متًو أٜها َٝعا١ْٝ خاق١ يتػس تكانٞ ايًذ١ٓ ؾإْٗا ٫ متًو ايٛغا٥ٌ املاي١ٝ يصيو. أَ

بٗا ايٛغا٥ٌ املاز١ٜ اييت ْل عًٝٗا ايتؿطٜع ٭زا٤ َٗاَٗا نايتٓكٌ ٚايًذ٤ٛ إىل خبرل. بٌ دعٌ يًُػتدسّ 

ايتهؿٌ بصيو. ٖٚٛ ْؿؼ َا شٖب إيٝ٘ ايتٓعِٝ املتعًل بًذإ املتػا١ٜٚ ا٭عها٤ يًٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ يف ْل 

تتًك٢ ؾإ ايٛسس٠ َٔ اشل١٦ٝ املػتدس١َ املعًَٛات ٚنصا ايٛغا٥ٌ املاز١ٜ ايهطٚض١ٜ يًكٝاّ "از٠ اـاَػ١: امل

 ٚع٢ً أغاؽ ٖصا ايٓل ؾإٕ ايًذ١ٓ ٫ تػتكٌ مبٛاضزٖا املاي١ٝ ٚاملاز١ٜ. ."مبٗاَٗا

 ايؿطع ايجاْٞ:

 ايٛغا٥ٌ ايؿطز١ٜ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ

 عطؾ١ ايٛغا٥ٌ اييت تتُتع بٗا ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ مجاعٝا، ؾهإ يعاَا َٔ إٔ ٚبعس إٔ مت َ          

ٜتشكٌ عهٛ ايًذ١ٓ ع٢ً ٚغا٥ٌ ؾطز١ٜ تػٌٗ ي٘ ايكٝاّ مبٗاَ٘ املػٓس٠ إيٝ٘، نُا نإ يعاَا َٔ ْاس١ٝ أخط٣ 

 إهاز ٚغ١ًٝ ؼُٝ٘ عٓس قٝاَ٘ بٛظٝؿت٘. ٚقس تتُجٌ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ يف:

 يٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ َٔ ؽكٝل ايٛقت ايهطٚضٟ ٚايهايف يًكٝاّ مبٗاَ٘ )أ٫ٚ(.متتع عهٛ ؾ١ٓ ا -

 متتع عهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ َٔ تهٜٛٔ َتدكل )ثاْٝا(. -

 متتع عهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ َٔ اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ نس ايتػطٜح )ثايجا(.    -

ّٚ   ؽكٝل ايٛقت ايهطٚضٟ ٫: سل عهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ يفأ

يكس إعتدل ايتٓعِٝ إٔ سهٛض أعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ )ؾإ ايٛسس٠ ٚؾإ امل٪غػ١( يف إدتُاعاتٗا خ٬ٍ     

. ٚامل٬سغ إٔ 1أٚقات ايعٌُ ٚايٛقت ايصٟ ٜؿطغ٘ أعها٩ٖا يًكٝاّ مبٗاَِٗ نػاعات عٌُ ٚأٚقاتا َسؾٛع١ ا٭دط

                                                           
 ايػايـ ايصنط. 09-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  19أْعط املاز٠  1
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ت ايهطٚضٟ ٭عها٤ ايًذ١ٓ َابني امل٪غػات يًٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ يًكٝاّ ايتٓعِٝ مل ٜتططم إىل ؽكٝل ايٛق

مبٗاَٗا ٖصا َٔ ْاس١ٝ، ٚأْ٘ مل وسز اؿذِ ايػاعٞ ايصٟ ميهٔ يعهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ إٔ ٜػتػً٘ ٭زا٤ َٗاَ٘ 

 ايتٓعِٝ سط١ٜ إختٝاض َٔ ْاس١ٝ أخط٣، غرل أْ٘ ميهٔ إٔ ٜتِ ؼسٜس شيو َٔ خ٬ٍ ا٭ْع١ُ ايساخ١ًٝ اييت تطى شلا 

عسز ايػاعات اييت متٓشٗا امل٪غػ١ ٭عها٤ ايًذ١ٓ ع٢ً سػب إتػاع ايٛسس٠ أٚ امل٪غػ١ ٚزضد١ املداطط 

. ٖٚصا ع٢ً غطاض ايتؿطٜع ايؿطْػٞ ايصٟ قاّ أٜها بايٓل ع٢ً ؽكٝل ايٛقت 1ٚقعٛب١ ا٭ؾػاٍ زاخًٗا

، غرل أْٓا لسٙ أنجط تؿك٬ٝ شلصٙ ا٭ٚقات 2ايهطٚضٟ ٭عها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ

ايهطٚض١ٜ اييت َٓشٗا ٭عها٤ ايًذ١ٓ ٚشيو بتشسٜس ايػاعات املتاس١ يعهٛ ايًذ١ٓ عػب عسز ايعُاٍ بامل٪غػ١، 

تٛظٜع اؿذِ ايػاعٞ ايؿٗطٟ بني أعها٥ٗا، اؿا٫ت اييت ٜتذاٚظ ؾٝٗا شيو اؿذِ ايػاعٞ، ٚامل٪غػات اييت 

 نٌ شيو نإ َٔ ا٭ٚىل إٔ ٜكّٛ بتشسٜسٙ ايتؿطٜع اؾعا٥طٟ نُا إٔ ٜػتؿٝس َٔ ٖصٙ ؼٟٛ كاطط خاق١. 

 ايتذطب١.

 َٓح اؿذِ ايػاعٞ عػب عسز عُاٍ امل٪غػ١ 

 َعسٍ اؿذِ ايػاعٞ املدكل يهٌ عهٛ َٓسٚب املٛظؿني يف ايًذ١ٓ ٚؾل عسز ايعُاٍ 

 عا٬َ. 99غاعتني يف ايؿٗط إشا نإ عسز عُاٍ امل٪غػ١ قس ٚقٌ  -

 عا٬َ. 299إىل  100ؼ غاعات َت٢ نإ عسز عُاٍ امل٪غػ١ َٔ مخ -

 عا٬َ. 499إىل  300عؿط غاعات َت٢ نإ عسز عُاٍ امل٪غػ١ َٔ  -

 عا٬َ. 1499إىل  500مخػ١ عؿط٠ غاع١ َت٢ نإ عسز عُاٍ امل٪غػ١ َٔ  -

                                                           
( أٜاّ اييت تًٞ تٓكٝب 8ؼسز قٛاعس غرل ؾإ ايٛسس٠ ٚؾإ امل٪غػ١ ا٭خط٣ يف ايٓعاّ ايساخًٞ ايصٟ ٜعس خ٬ٍ ايجُا١ْٝ ) :" 21 املاز٠ 1

 .ٖصٙ ايًذإ"

2
 Philippe Malingrey, op.cit, p.129.          
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 .1عا٬َ 1500عؿطٕٚ غاع١ َت٢ نإ عسز عُاٍ امل٪غػ١ أنجط َٔ  -

بامل٪غػ١ َٔ عتب١ إىل عتب١ أخط٣ هب إٔ وػب إبتسا٤ َٔ ايؿٗط ايتايٞ َٔ أدٌ  ٚإٔ تػٝرل يف عسز ايعُاٍ

 (.  1992أنتٛبط  07، 1991ْٛؾُدل  06تجبٝت عسز غاعات ايتُجٌٝ )قه١ُ ايٓكض، غطؾ١ إدتُاع١ٝ، 

 :امل٪غػات بأسذاّ كتًؿ١ 

عس٠ ؾإ(، ؾإٕ ايػاعات املُٓٛس١ عاٌَ ؾأنجط )اييت ٜتٛادس بٗا  500يف امل٪غػات ايهبرل٠ اييت تؿػٌ         

، ٖٚصا َا ْكت عًٝ٘ املاز٠ 2ملٓسٚبٞ املٛظؿني ٖٞ قػٛب١ ٚؾل عسز ايعُاٍ ايتابعني يهٌ ؾ١ٓ يف امل٪غػ١

L.4614-4  ٕقإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. إشا مل تٛدس ؾإ يف امل٪غػات اييت تؿػٌ مخػني عا٬َ ؾأنجط، ؾإ َٔ

ْٚؿؼ عسز ايتدكٝل ايػاعٞ َجٌ َٓسٚب املٛظؿني يف ايًذ١ٓ، أَا يف  َٓسٚبٞ املٛظؿني يسِٜٗ ْؿؼ املٗاّ

امل٪غػات اييت ٜكٌ عسز عُاشلا عٔ مخػني عا٬َ )سٝح إٔ ايًذ١ٓ غرل إيعا١َٝ يف ٖصٙ اؿاي١( ؾإٕ َٓسٚبٞ 

كؿ١ املٛظؿني يسِٜٗ ْؿؼ َٗاّ أعها٤ ايًذ١ٓ غرل أْ٘ هب عًٝ٘ أزا٤ ٖصٙ امل١ُٗ باؿذِ ايػاعٞ املدكل شلِٗ ن

 َٓسٚب يًُٛظؿني. 

 :غاعات ايتُجٌٝ تؿهٌ اؿس ا٭ز٢ْ ايكاْْٛٞ ايصٟ ميهٔ تعسٜ٘ يف بعض اؿا٫ت 

 ميهٔ يف بعض اؿا٫ت ػاٚظ اؿذِ ايػاعٞ املدكل يعهٛ ايًذ١ٓ 

 .ٞميهٔ ايعٜاز٠ مبٛدب إتؿام مجاع 

  ،ايعاز١ٜ، ؾايهطٚض٠ َٔ أٟ إشا تعًل ا٭َط باؿا٫ت غرل»ٚميهٔ ػاٚظٖا يف ساي١ ايعطٚف اٱغتجٓا١ٝ٥ 

داْب ايتُجٌٝ ٖٞ ظٜاز٠ يف غرل ايٓؿاط ايطاؾح عٔ إطاض ايٓؿاط املأيٛف، خاق١ بػبب ؾذا١ٝ٥ ا٭سساخ أٚ 

 (.1986دإ  03)قه١ُ ايٓكض، ايػطؾ١ اؾٓا١ٝ٥، قطاض  «ساي١ ايطٛاض٨

                                                           
1
Catherine Puigelier, droit du travail, les relations collectives, armand colin, paris, 1999 

p.113; dans le même sens Véronique Roy, droit du travail 1998, 2
e
 edition, dunod, paris, 

1998, p.123-124; voir art L.4614-3 code du travail. 

2
 Michel Miné et Daniel Marchand, op.cit, p.527.  
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ض ٖصا ايتذاٚظ يف اؿذِ ٚإشا املػتدسّ إعذلض، ؾع٢ً ايًذ١ٓ بصٍ ايسيٌٝ ع٢ً ايعطٚف اٱغتجٓا١ٝ٥ اييت تدل

(. ؾٝذب عًٝٗا ايتأنٝس ع٢ً 1997ْٛؾُدل  25ايػاعٞ يًتُجٌٝ )قه١ُ ايٓكض، ايػطؾ١ اٱدتُاع١ٝ، قطاض 

 .  1(1997ْٛؾُدل  25إغتعُاٍ ٖصٙ ايػاعات يف تأز١ٜ َٗاَٗا )قه١ُ ايٓكض، ايػطؾ١ اٱدتُاع١ٝ، قطاض 

 يٛقا١ٜ َٔ ا٭خطاض ايتكٓٛيٛد١ٝ أٚ اي١ٜٚٛٓ اؿذِ ايػاعٞ امل٪غػات اييت أؾاض إيٝٗا ايكإْٛ ٚاملتعًك١ با

 %.30ملٓسٚب املٛظؿني يف ايًذ١ٓ ٜعٜس ب 

 :إغتعُاٍ غاعات ايتُجٌٝ هب إٔ تتكٌ مبٗاّ ايًذ١ٓ 

)...( ٚقا١ٜ قش١ ٚأَٔ  »ؾايٛقت ٜؿذلض إٔ ٜػتعٌُ يف َٗاّ ايًذ١ٓ. ٚايًذ١ٓ ٚدست َٔ أدٌ تأز١ٜ َٗاّ         

أدٌ تطق١ٝ ؾطٚط ايعٌُ، ؾٗٞ أق٬ أْؿ٦ت َٔ أدٌ ايػٗط ع٢ً تطبٝل ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ  ايعُاٍ ٚنصيو َٔ

  .«ٚايتٓع١ُٝٝ املتعًل بٗصٙ املٛاز

 :َٛظع١ بهٌ سط١ٜ بني أعها٤ ايًذ١ٓ ايتُجٌٝ غاعات 

ايكإْٛ ٜػُح بتٛظٜع ايػاعات املُٓٛس١ بني أعها٤ ايًذ١ٓ بؿطط إع٬ّ املػتدسّ، ٚيٝؼ يًُػتدسّ إٔ      

ٜعذلض ع٢ً ٖصا ايتٛظٜع ، ٖٚصٙ ايػاعات ككك١ يهٌ ؾٗط، ٚع٢ً ٖصا هب إع٬ّ املػتدسّ ؾٗط بؿٗط بٗصٙ 

 . 2ايتعس٬ٜت  ايؿٗط١ٜ

 :ٖصٙ ايػاعات َسؾٛع١ ا٭دط نباقٞ ٚقت ايعٌُ 

ٚقت ايتُجٌٝ ع٢ً سػب ايٓل ايكاْْٛٞ ٖٛ ٚقت َسؾٛع ا٭دط َجٌ أٚقات ايعٌُ ايعاز١ٜ. ٚإشا إعذلض 

دا٤ت ب٘ املاز٠  ع٢ً إغتعُاٍ ٖصا ايٛقت عًٝ٘ إٔ ٜباؾط بٓؿػ٘ ايكها٤ املدتل ع٢ً سػب َااملػتدسّ 

L.4614-6 .ٞيف ؾكطتٗا ا٭ٚىل َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػ 

  :تسخٌ يف غاعات ايتُجٌٝ بعض َٗاّ ايًذ١ٓ ٫  

                                                           
1
 Claire Soudry, op.cit p.32. 

2
 Bernard Teyssié, op.cit, p.228. 
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ٚضغِ شيو ؼػب نأٚقات بعض َٗاّ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ٫ تسخٌ يف َٗاّ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ    

 عٌُ َجٌ:

 ا٭ٚقات املكه١ٝ يف اٱدتُاع َع املػتدسّ. -

 ا٭ٚقات املكه١ٝ يف ايتشكٝكات اييت تباؾط بعس ٚقٛع سازخ َٗين أٚ َطض َٗين أٚشات طابع َٗين. -

ا٭ٚقات املكه١ٝ يف ايبشح عٔ اٱدطا٤ات ايٛقا١ٝ٥ يف اؿا٫ت اـطرل٠ ٚاٱغتعذاي١ٝ، خاق١ يف سا٫ت  -

 يف ؾكطتٗا ايجا١ْٝ َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. L.4614-6، نُا قهت ب٘ املاز٠ 1ْصاضاٱ

عاٌَ ٜٚٛدس بٗا عس٠ ؾإ،  500َت٢ ناْت امل٪غػ١ تؿػٌ أنجط َٔ » 1993ٚٚؾل َادا٤ ب٘ املٓؿٛض ايكازض 

 . 2«تسخٌ ٫ٚؼػب ع٢ً أٚقات ايتُجٌٝ ؾايٛقت املكهٞ يف إدتُاعات ايتٓػٝل ٫

ٍ ٖصٙ ايٓكاط اييت تططم شلا ايتؿطٜع ايؿطْػٞ ٜعٗط ع٢ً أْ٘ قس عاجل مجٝع اٱؾها٫ت اييت ٚامل٬سغ َٔ خ٬

قس تططأ بٗصٙ املٓاغب١، ع٢ً عهؼ ايتؿطٜع اؾعا٥طٟ ايصٟ إنتؿ٢ بايتٓكٝل ع٢ً غاعات ايتُجٌٝ زٕٚ ايٓل 

تعًل بايًذإ املتػا١ٜٚ امل 09-05َٔ املطغّٛ  19ع٢ً تؿاقٌٝ َا قس ٜتعًل بٗا، َاعسا َا دا٤ يف ْل املاز٠ 

ا٭عها٤، ٚنإ ا٭ٚىل ب٘ ايٓل عًٝٗا ٚغس ايؿطاؽ ايكاْْٛٞ ايصٟ تعًل بتًو املطاغِٝ. ٚهب يف ٖصا املكاّ ايتٓبٝ٘ 

(، ٚإعتدلٖا ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ ؾ١ٓ inrsإىل ٚغ١ًٝ أخط٣ قس ْل عًٝٗا املعٗس ايٛطين يًبشح ٚا٭َٔ ايؿطْػٞ )

ط ايعٌُ أ٫ ٖٚٞ ٚغ١ًٝ ايػرل ٚايتٓكٌ. غرل إٔ نتب ايؿك٘ مل تٓل عًٝٗا َٓؿك١ً ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚ

ٚإمنا شنطٖٚا نُٔ غٝام ٚغ١ًٝ اؿل يف ايتدكٝل ايػاعٞ يًتُجٌٝ، شيو إٔ عهٛ ايًذ١ٓ ًٜعَ٘ أثٓا٤ قٝاَ٘ 

أٚقات ايتُجٌٝ  بايتشكٝل، ٚظٜاض٠ َٛاقع ايعٌُ، إتكاي٘ بايعُاٍ، ٚزضاغ١ ا٭خطاض، نٌ ٖصٙ ا٭عُاٍ تتِ أثٓا٤

ٜٚػتًعّ تبعا شلا تٓكٌ عهٛ ايًذ١ٓ. ٚإٔ ن٬ َٔ ايتؿطٜعني اؾعا٥طٟ ٚايؿطْػٞ مل ٜتططقا يٓل ع٢ً ٖصٙ 

 1993َاضؽ  25ايٓكط١، غرل إٔ إَها١ْٝ سط١ٜ ايتٓكٌ قس شنطتٗا ٚظاض٠ ايعٌُ ايؿطْػ١ٝ يف املٓؿٛض ايكازض يف 

تٓعُٝٞ  ٗا، ٚا٭َط ٜتعًل مبطغّٛ ٚيٝؼ بٓل تؿطٜعٞ أٚيف إطاض غاعات ايتُجٌٝ املدكك١ يًذ١ٓ ٚسسٚز َٗاَ

                                                           
1
 Bernard Teyssié, op.cit, p.228. 

2
 Circulaire  n

0 
93 /15 du 25 mars 1993. 
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ؾٗصا ايٓل يٝؼ يسٜ٘ ايك١ُٝ ايكا١ْْٝٛ املًع١َ. إٕ َٓسٚب املٛظؿني يف ايًذ١ٓ ميهٓ٘ زاخٌ امل٪غػ١ َٔ ايتٓكٌ 

بهٌ سط١ٜ َٔ أدٌ ايتشكٝل أٚ ايتؿتٝـ، ٚخاضز امل٪غػ١ ميهٓ٘ ايتٓكٌ يف إطاض املٛانٝع املجب١ يف ايكإْٛ 

٬سٝات٘ َٔ أدٌ طًب إغتؿاضات ع٢ً غبٌٝ املجاٍ; طًب إغتؿاضات َٔ اشل٦ٝات املتدكك١ يف فاٍ ٚنُٔ ق

ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ ؾٗصا ايتٓكٌ وػب ٜٚعٛن٘ عًٝ٘ املػتدسّ بٓا٤ ع٢ً ايؿٛاترل، نُا هب 

ميهٔ يًُػتدسّ إٔ ٜؿطض ْٛع تعٝل ايػرل اؿػٔ يًُ٪غػ١ ٚ ايتٓب٘ ع٢ً إٔ ٖصٙ اؿط١ٜ يف ايتٓكٌ هب إٔ ٫

 َٔ ايطقاب١ ع٢ً سط١ٜ ايتٓكٌ ٚشيو يف إطاض ايػرل اؿػٔ يًُ٪غػ١ أٚ اؿؿاظ ع٢ً ايػط املٗين يٲْتاز ٚىهع

ٖصا اؿل إىل قؿت٘ ض٥ٝػا يًذ١ٓ، غرل إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطقاب١ هب إٔ ٫ ٜعٝل َٔ مماضغ١ ايٛظا٥ـ ايتُج١ًٝٝ 

 .  1املػٓس٠ ٭عها٤ ايًذ١ٓ

 اؿل يف تهٜٛٔ خام ْٝا:ثا

املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ ؾك٬ نا٬َ ٜٓل ؾٝ٘ ع٢ً سل  07-88يكس خكل ايكإْٛ ضقِ 

، ٚأتبع 2ايعُاٍ يف تًكٞ ايتهٜٛٔ املتعًل با٭خطاض امل١ٝٓٗ، ٚأيعّ مبؿاضن١ ممجًٞ ايعُاٍ يف مجٝع ٖصٙ ا٭ْؿط١

 عًِٝ ايعُاٍ ٚإع٬َِٗ ٚتهِٜٛٓٗ يف َٝسإ ايٛقا١ٜ َٔ ا٭خطاض شيو مبطغّٛ تٓؿٝصٟ ٜتهُٔ ؾطٚط تٓعِٝ ت

 ، نُا خل بايصنط أعها٤ ايًذإ املتػا١ٜٚ ا٭عها٤ يًٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚنصا املٓسٚبٕٛ املهًؿ3ٕٛامل١ٝٓٗ

زتِٗ َٔ بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ يف املاز٠ ايجايج١ ٚايعؿطٕٚ َٔ ْؿؼ ايكإْٛ يف ايؿكط٠ ايطابع١ َٓٗا ع٢ً إغتؿا

املتعًل بؿطٚط تٓعِٝ  427-02تهٜٛٔ تطبٝكٞ َٓاغب ٚبني شيو أنجط تؿك٬ٝ يف املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ 

تعًِٝ ايعُاٍ ٚإع٬َِٗ ٚتهِٜٛٓٗ يف َٝسإ ايٛقا١ٜ َٔ ا٭خطاض امل١ٝٓٗ يف أسهاّ خاق١ بتهٜٛٔ أعها٤ ؾإ 

                                                           
1
 Claire Soudry, op.cit p.35-36 ; Dans le même sens Jean Claude Javalier, droit du travail, 

lgdj, paris, 1978, p.453.  

 ايػايـ ايصنط. 07-88يكإْٛ ضقِ َٔ ا 19اْعط املاز٠  2

املتعًل بؿطٚط تٓعِٝ تعًِٝ ايعُاٍ ٚإع٬َِٗ ٚتهِٜٛٓٗ يف َٝسإ ايٛقا١ٜ َٔ ا٭خطاض  427-02املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  3

 .2002زٜػُدل  07يف  امل١ٝٓٗ، امل٪ضر
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ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ ا٭سك١ٝ ايٓعاؾ١ ٚا٭َٔ. أَا ايتؿطٜع ايؿطْػٞ نصيو أعط٢ ٭عها٤ ؾ١ٓ 

ايؿكط٠  L.4614-14عػب املاز٠  «نطٚضٟ َٔ أدٌ مماضغ١ َٗاَِٗ»يف تًكٞ تهٜٛٔ خام، ٖٚصا ايتهٜٛٔ 

، أقبح ٭عها٤ 2001ؾٝؿطٟ  22بتاضٜذ  75-2001ايؿطْػٞ. ٚبكسٚض ا٭َط ضقِ  ا٭ٚىل َٔ قإْٛ ايعٌُ

١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ اٱغتؿاز٠ َٔ ايتهٜٛٔ، ٚتٓعِٝ َٓسٚبٞ املٛظؿني املُاضغني يعه١ٜٛ ؾ

ٖصا اؿل ىتًـ ٚؾل سذِ امل٪غػ١. ٖٚصا اؿل يف ايتهٜٛٔ ٜػتؿٝس َٓ٘ ؾكط َٓسٚبٛ املٛظؿني يف ايًذ١ٓ 

ٝني ايسا٥ُني إ٫ّ إشا ٚدس إتؿام َٛات، شيو إٔ ايٓكٛم مل تكطح بايتهٜٛٔ ٭ؾدام آخطٜٔ ٫ يٮعها٤ اٱناؾ

٫ٚ يكسا٢َ أعها٤ ايًذ١ٓ اييت مل ػسز عٗستِٗ، ٚيف ساي١ عسّ ٚدٛز ايًذ١ٓ ٜػتؿٝس َٓسٚب املٛظؿني املُاضؽ 

عاٌَ ؾأنجط إٕ تهٜٛٔ أعها٤ ايًذ١ٓ ؼسز  300. ؾؿٞ امل٪غػات اييت تؿػٌ 1ملٗاّ ايًذ١ٓ َٔ عط١ً ايتهٜٛٔ

يصٟ ٜكهٝ٘ أعها٤ ايًذ١ٓ يف تطبكات َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ، ؾايٛقت ا L.2325ؾطٚط٘ ٚؾل املاز٠ 

. أَا يف 2ايتهٜٛٔ وػب نُٔ َس٠ ايتهٜٛٔ اٱقتكازٟ ٚاٱدتُاعٞ ٚايٓكابٞ اييت ميهِٓٗ املطايب١ بٗا

عاٌَ ؾؿطٚط ايتهٜٛٔ ٜٓل عًٝٗا يف اٱتؿاقٝات اؾُاع١ٝ أٚ اٱتؿام  300امل٪غػات اييت تؿػٌ أقٌ َٔ 

 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. L.4614-15ِ ع٢ً َا قهت ب٘ املاز٠ اؾُاعٞ يًعٌُ ٚإ٫ّ ٜتِ ايطدٛع يًتٓعٝ

 :اشلسف َٔ ايتهٜٛٔ - أ

مل ٜٓل ايتؿطٜع اؾعا٥طٟ قطاس١ ع٢ً أٖساف ايتهٜٛٔ املٗين ايصٟ ٜػتؿٝس َٓ٘ أعها٤ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ     

س١َ شلِ، ؽتًـ عٔ ٚا٭َٔ، ٚنصا َٓسٚبٛ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ، ٚيهٔ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ايدلاَر ايته١ٜٝٓٛ املك

تًو املعتُس٠ يف فاٍ ا٭َٔ املٛد١ٗ يًعُاٍ اؾسز أٚ ايعُاٍ احملايني إىل َٓاقب دسٜس٠، أٚ ايصٜٔ عازٚا إىل 

َٓاقب ايعٌُ عًُِٗ بعس عط١ً ط١ًٜٛ بػبب اٱقاب١ عازخ عٌُ أٚ َطض َٗين، ٖٚٞ تٗسف إىل تطٜٛط 

خطاض امل١ٝٓٗ َٔ أدٌ ايكسض٠ ع٢ً زضاغ١ ٚؼًٌٝ ظطٚف ايعٌُ تأًِٖٝٗ ايٓعطٟ ٚايتطبٝكٞ يف فاٍ ايٛقا١ٜ َٔ ا٭

ٚإنتؿاف ٚتكسٜط أسذاّ ا٭خطاض، ٚإعطا٤ اؿًٍٛ اي٬ّظ١َ يتؿازٜٗا، ٚؼػني ايٛنع١ٝ ا٭١َٝٓ ٚبا٭سط٣ نٌ َا 

                                                           
1
 Claire Soudry   , op.cit p.36. 

2
 Bernard Teyssié, op.cit, p.227. 
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. ٚباملكابٌ ؾإٕ ايتؿطٜع ايؿطْػٞ قس قطح باشلسف َٔ 1ٜ٪زٟ إىل تؿعٌٝ أزا٥ِٗ يًُٗاّ املدٛي١ شلا قاْْٛا

نُإ ايؿعاي١ٝ يتأز١ٜ »هٜٛٔ ايصٟ ٜتًكاٙ أعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ ؾٗٞ تػُح شلِ ايت

 ، 2«ايهؿـ ٚقٝاؽ املداطط امل١ٝٓٗ ٚايكسض٠ ع٢ً ؼًٌٝ ؾطٚط ايعٌُ»، ؾٗٛ ٜطٛض اٱغتعساز ٚايكاب١ًٝ «َٗاَِٗ

 . ١3 َٔ ا٭خطاض امل١ٝٓٗ ٚؼػني ؾطٚط ايعٌُنُا ٜٗسف أٜها إىل تعًِ ططم ٚاٱدطا٤ات املتبع١ َٔ أدٌ ايٛقاٜ

 :َهُٕٛ ايتهٜٛٔ - ب

قس ْل ؾكط ع٢ً إغتؿاز٠ أعها٤ ايًذإ املتػا١ٜٚ ا٭عها٤ يًٛقا١ٜ ايكش١ٝ  07-88لس إٔ ايكإْٛ ضقِ         

َٓاغب. ٖصا ع٢ً سػب ْل  تطبٝكٞٚا٭َٔ ٚنصا املٓسٚبٕٛ املهًؿٕٛ بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ َٔ تهٜٛٔ 

ايجايج١ ٚايعؿطٕٚ يف ايؿكط٠ ايطابع١ َٓٗا، غرل أْ٘ تطبٝكا يًكٛاعس ايعا١َ اـاق١ بتهٜٛٔ ايعُاٍ إٔ   املاز٠

 . أَا يف قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ 4ايتهٜٛٔ ٫بس َٔ إٔ وتٟٛ ع٢ً ؾكني ْعطٟ ٜٚتبع٘ بعس شيو اؾع٤ ايتطبٝكٞ

َعني َػبكا ٜٛنع بٓا٤ ع٢ً ممٝعات  ؾٗصا ايتهٜٛٔ ٖٛ َعزٚز املهُٕٛ، ْعطٟ ٚتطبٝكٞ، َٛظع ٚؾل بطْاَر

هب اـًط بني ٖصا ايتهٜٛٔ  نُا ٫ ،5اجملا٫ت امل١ٝٓٗ ٚخكٛقٝات امل٪غػ١ ٚزٚض ايعهٛ املػتؿٝس َٔ ايتهٜٛٔ

ٚتهٜٛٔ ا٭َٔ ايصٟ ٜػتؿٝس َٓ٘ ايعُاٍ اؾسز، احملايني، املػرلٜٔ ملٓاقب عًُِٗ أٚ ايعا٥سٜٔ إىل ْؿاطاتِٗ 

 .٠6 ٚاسس ٚعؿطٕٚ َٜٛا ع٢ً ا٭قٌبعس ايتٛقـ عٔ ايعٌُ ملس

 :تكسِٜ طًب ايتهٜٛٔ - ت

                                                           
، َساخ١ً  يف املًتك٢ «ايتهٜٛٔ يف فاٍ ا٭َٔ نٛغ١ًٝ يًُشاؾع١ ع٢ً ايؿػٌ » .١ً ايتؿطٜعات اٱدتُاع١ٝف .زلرل٠ ؾاْسٟ 1

 .36م  .2001َاٟ  .ايسٚيٞ سٍٛ ايكإْٛ اٱدتُاعٞ; َػأي١ ايؿػٌ، ابٔ خًسٕٚ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ٖٚطإ

2
 Gabriel Guéry, op.cit, p.375. 

 عٌُ ايؿطْػَٞٔ قإْٛ اي R.4614-21اْعط املاز٠  3

 ايػايـ ايصنط. 427-02َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  13اْعط املاز٠  4

 ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ.  R.4614-22اْعط املاز٠  2

6
 Claire Soudry   , op.cit p.36. 
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مل ٜٓل نٌ َٔ ايتؿطٜع ٚايتٓعِٝ ع٢ً نٝؿٝات ٚإدطا٤ات تكسِٜ طًب ايتهٜٛٔ ايصٟ ٜتًكاٙ أعها٤ ؾإ      

عٔ ططٜل اٱتؿام بني  ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚأبِٗ ٖصا ا٭َط، إش ميهٔ يٮْع١ُ ايساخ١ًٝ إٔ تٓعِ شيو أٚ

يًذ١ٓ. ٖصا ع٢ً عهؼ ايتؿطٜع ايؿطْػٞ ايصٟ أعط٢ ملٓسٚب املٛظؿني اؿل يٲغتؿاز٠ َٔ تهٜٛٔ املػتدسّ ٚا

نطٚضٟ إشا نإ عهٛا يف ايًذ١ٓ. ٚي٘ يف بسا١ٜ تعٝٝٓ٘ ٚتٛيٝ٘ املٗاّ إٔ ٜطًب َٔ املػتدسّ اٱغتؿاز٠ َٔ 

ٌُ ايؿطْػٞ. ٫ٚ ميهٔ يف ؾكطتٗا ا٭ٚىل َٔ قإْٛ ايع R.4614-22ْكت عًٝ٘ املاز٠  ايتهٜٛٔ ع٢ً سػب َا

يًُػتدسّ إٔ ٜٓعِ ايتهٜٛٔ يف َ٪غػت٘ يؿا٥س٠ ايًذ١ٓ ايتابع١ يًُ٪غػ١. ٚطًب ايتهٜٛٔ هب إٔ ٜهٕٛ 

َهتٛبا يًُػتدسّ ع٢ً ا٭قٌ ث٬ثٕٛ َٜٛا قبٌ بسا١ٜ ايذلبل. ٚع٢ً عهٛ ايًذ١ٓ إٔ وسز تاضٜذ َٚس٠ ايذلبل، 

ايؿكط٠ ا٭ٚىل  R.4614-30ٙ اشل١٦ٝ َعتُس٠ عػب املاز٠ غعطٙ ٚاشل١٦ٝ ايكا١ُ٥ بايذلبل، ٚهب إٔ تهٕٛ ٖص

 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. َٚٔ تاضٜذ تكسِٜ ايطًب، اٱداظ٠ ميهٔ إٔ تٓػب إىل عط١ً ايتهٜٛٔ اٱقتكازٟ، 

 اٱدتُاعٞ ٚايٓكابٞ. ٚيًُػتدسّ إٔ ٜطؾض ايطًب يػببني:

  غرل امل٪غػ١، ٚعًٝ٘ يؿت ْعط ؾ١ٓ إٔ غٝاب ايطايب ٜ٪زٟ إىل اٱنطاض ٚاـػاض٠ باٱْتاز ٚع٢ً

 امل٪غػ١، ٚعًٝ٘ تدلٜط ضؾه٘ املعين با٭َط يف ظطف مثا١ْٝ أٜاّ َٔ تاضٜذ تكسِٜ ايطًب. 

  ٕٚيًُػتدسّ إٔ ٜطؾض يف ساي١ إغتٓؿاش طًبات ايتهٜٛٔ اٱقتكازٟ شلصٙ ايػ١ٓ، ٚيف ٖصٙ اؿاي١، ؾإ

ٚي١ٜٛ. ٚع٢ً املػتدسّ إٔ ٜدلض ضؾه٘ يًطًب ؼت طًب ايتهٜٛٔ املكسّ َٔ َٓسٚب املٛظؿني يف ايًذ١ٓ ي٘ ا٭

عػب َا ْكت عًٝ٘  طا١ً٥ إضتهاب دٓش١ عطق١ً ايػرل اؿػٔ يًذ١ٓ، ٚايذلبل ٜ٪خط ملس٠ غت١ أؾٗط املكب١ً

 .  1َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ R.4614-32املاز٠ 

 :َس٠ ايتهٜٛٔ - خ

ًٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ َٔ تهٜٛٔ ٥٬َِ خ٬ٍ ؾكس ْل ع٢ً إغتؿاز٠ أعها٤ ايًذ١ٓ املتػا١ٜٚ ا٭عها٤ ي        

. أَا تٓعِٝ ايعٌُ ايؿطْػٞ ؾكس ْل ع٢ً 2مماضغ١ عٗستِٗ، ٚسسز ٖصٙ املس٠ ايته١ٜٝٓٛ غُػ١ أٜاّ ع٢ً ا٭نجط

                                                           
1
 Claire Soudry, op.cit p.37; dans le même sens Catherine Puigelier, op.cit, p.115.   

 ايػايـ ايصنط. 427-02َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  22املاز٠  2
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-R.4614دا٤ت ب٘ املاز٠  عاٌَ ع٢ً سػب َا 300اؿس ا٭ز٢ْ ث٬ث١ أٜاّ يف امل٪غػات اييت تؿػٌ أقٌ َٔ 

ْػٞ، ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ايتهٜٛٔ زؾع١ ٚاسس٠ إ٫ّ إشا نإ ٖٓاى إتؿام َع املػتدسّ ع٢ً َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿط 24

 300َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. أَا امل٪غػات اييت تؿػٌ  31-4614ػع٥ت٘ ع٢ً َطتني ضدٛعا إىل املاز٠ 

 تهِٜٛٓٗ َٔ عا٬َ ؾأنجط ؾإٕ املس٠ ايكك٣ٛ يتهٜٛٔ أعها٤ يًذ١ٓ ٖٞ مخػ١ أٜاّ. ٜٚػتؿٝس ايعُاٍ املٓذعٜٔ ي

. ٚعٓس ْٗا١ٜ ايذلبل تكسّ اشل١٦ٝ املهًؿ١ 1اؿُا١ٜ نس سٛازخ ايعٌُ اييت قس تكع مبٓاغب١ ٖصا ايتهٜٛٔ

 .2بايتهٜٛٔ ؾٗاز٠ املٛاظب١ يف ايتهٜٛٔ يًُذلبل، ٜٚكّٛ ٖصا ا٭خرل بتػًُٝٗا يًُػتدسّ عٓس عٛزت٘ يًعٌُ

 :َس٠ ايتهٜٛٔ ؼػب نٛقت عٌُ - ز

اؾعا٥طٟ إىل نٝؿ١ٝ إستػاب َس٠ ايتهٜٛٔ ٚإٕ ناْت تسخٌ نُٔ أٚقات ايعٌُ، مل ًٜتؿت ايتؿطٜع         

باملكابٌ لس إٔ ايتؿطٜع ايؿطْػٞ قس تٓب٘ شلصٙ ايٓكط١ ٚإعتدل َس٠ ايتهٜٛٔ نأٚقات يًعٌُ َسؾٛع١ ا٭دط يٝؼ 

  R.4614-35نػاعات ايتُجٌٝ ٚإمنا نُس٠ إداظ٠ ايتهٜٛٔ اٱقتكازٟ ٚاٱدتُاعٞ ٚايٓكابٞ ٖصا عػب املاز٠ 

 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ.

 :ػسٜس ايتهٜٛٔ - ح

ٚيف ساي١ ػسٜس عٗس٠ أعها٤ ايًذإ هسز َعٗا ايتهٜٛٔ ٜٚٗسف ػسٜس ٖصا ايتهٜٛٔ إىل ؼٝني املعاضف       

ٚؼػني املػت٣ٛ، ٚهب إٔ ٜهتػٞ طابعا أنجط ؽككا آخصا بعني اٱعتباض اـدل٠ املهتػب١ يف ايعٗس٠ ايػابك١ 

ٖصا ع٢ً غطاض ايتؿطٜع ايؿطْػٞ ايصٟ أعط٢ اؿل يعهٛ  .3ٜكٌ ٖصا ايتهٜٛٔ أٜها عٔ مخػ١ أٜاّ ٫ع٢ً إٔ 

ايًذ١ٓ َٔ اٱغتؿاز٠ َٔ تهٜٛٔ آخط، ٖٚصا ايتهٜٛٔ ٜتذسز َع مماضغ١ ايعٗس٠ خ٬ٍ أضبع١ غٓٛات، غٛا٤ ناْت 

ٜٗسف إىل ػسٜس َعاضف ايعهٛ ايؿكط٠ ا٭ٚىل َٔ قإْٛ ايعٌُ،  L.4614-14املاز٠  َتتابع١ أٚ غرل َتتابع١

                                                           
1
 La Loi du 30 décembre 1985 relative au congé de formation économique, sociale et 

syndicale. 

 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. R.4614-28املاز٠  2

  ايػايـ ايصنط. 427-02َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  22املاز٠  3
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ٚؼػٝٓٗا، ٖٚصا ايتهٜٛٔ ىتًـ يف بطْاف٘ عٔ ايدلْاَر ايتهٜٛين ايػابل، إش ٜهٕٛ أنجط خكٛق١ٝ ٜتٛاؾل 

  .1فاٍ ايٓؿاط َع طًب املذلبكني، ؾرلاعٞ ايتػرلات ايتكٓٛيٛد١ٝ ٚتػٝرل تٓعِٝ امل٪غػ١ أٚ

 :متٌٜٛ ايتهٜٛٔ - ر

ٜٔ املتعًل با٭خطاض امل١ٝٓٗ ٚادبا تهطًع ب٘ اشل١٦ٝ املػتدس١َ، نُا أيعّ ٜعس ايتعًِٝ ٚاٱع٬ّ ٚايتهٛ      

 .2بإزضاز قٛاعس ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ املتعًك١ با٭خطاض امل١ٝٓٗ نُٔ بطاَر ايتعًِٝ ٚايتهٜٛٔ املٗين

ٗا ايتٓعِٝ ٚأَا يف ايتؿطٜع ايؿطْػٞ ؾاملػتدسّ ميٍٛ تهٜٛٔ أعها٤ ايًذ١ٓ نُٔ ايؿطٚط ٚاؿسٚز اييت ٚنع    

َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ، بايٓػب١ يًُ٪غػات اييت تؿػٌ  L.4614-16ع٢ً سػب َا دا٤ت ب٘ املاز٠ 

 :3ٚسسز ٖصٙ ايتهايٝـ اييت ٜتشًُٗا املػتدسّ ؾُٝا ًٜٞ عاٌَ ؾأنجط،300

 أَا ْؿكات تهٜٛٔ 4تهايٝـ اٱقا١َ يف سسٚز تعٜٛض اٱْتكاٍ امل٪قت ملٛظؿٞ ايسٚي١ ايسضد١ ايجا١ْٝ .

 يًكطاع... عاٌَ ؾٗٞ ؼسز نُٔ اٱتؿاق١ٝ اؾُاع١ٝ 300أعها٤ ؾإ امل٪غػات اييت تؿػٌ أقٌ َٔ 

  َكاضٜـ ايتٓكٌ يف سسٚز مثٔ تصنط٠ َٔ ايسضد١ ايجا١ْٝ ع٢ً أقكط خط غه١ سسٜس١ٜ ضابط بني َكط

تؿاقٝات املطبك١ امل٪غػ١ ٚاشل١٦ٝ املهًؿ١ بايتهٜٛٔ. ٚيف ساي١ غٝاب ٖصٙ اٱتؿاقٝات اؾُاع١ٝ أٚ غهٛت اٱ

 .  5عًٝٗا، تطبل ايكٛاعس اـاق١ احملسز٠ عٔ ططٜل ايتٓعِٝ

 :اشل١٦ٝ املهًؿ١ بايتهٜٛٔ - ز

تػٓس ١َُٗ تهٜٛٔ ايعُاٍ بكؿ١ عا١َ إىل ٦ٖٝات ايٛقا١ٜ َٚ٪غػات ايتهٜٛٔ أٚ ايسضاغات املدتك١ يف ٖصا        

ٚا٭َٔ ؾُٔ باب أٚىل إٔ تكّٛ بتكسِٜ تهٜٛٔ  اجملاٍ، ؾإشا ناْت ٖصٙ اشل٦ٝات كتك١ يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ

                                                           
 ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ.  R.4614-23ط املاز٠اْع 1

 ايػايـ ايصنط. 07-88َٔ ايكإْٛ ضقِ  20ٚ  19املاز٠  2

 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. R.4614-33اْعط املاز٠  3

4
 Gabriel Guéry, op.cit, p.377.  

5
 Bernard Teyssié, op.cit, p.227-428. 
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٭عها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ، ٖصا ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايتٓعِٝ مل ٜٓل ع٢ً اشل٦ٝات املهًؿ١ بتهٜٛٔ ايعُاٍ 

. ٜٚهٕٛ إعتُاز ٖصٙ امل٪غػات أٚ 1غرل أْ٘ ميهٔ اٱعتُاز ع٢ً ٖصا ايٓل بإعتباضٙ ْل عاّ يف ٖصا اجملاٍ

 . أَا ايتؿطٜع ايؿطْػٞ ؾإٕ تهٜٛٔ أعها٤ ؾ١ٓ 2إيٝٗا َٔ إختكام ايٛظٜط املهًـ بايعٌُ اشل٦ٝات املؿاض

 ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ ٜتِ غٛا٤ عٔ ططٜل ٦ٖٝات َعتُس٠ َٔ خ٬ٍ قا١ُ٥ َٛنٛع١ بكطاض ٚظاضٟ 

٬ٍ ٦ٖٝات َعتُس٠ عٔ قازض عٔ ايٛظٜط املهًـ بايعٌُ ٚؾل اٱدطا٤ات املٓكٛم عًٝٗا يف ايتٓعِٝ، أٚ َٔ خ

 .3ططٜل احملاؾغ اؾٟٗٛ ٚؾل إدطا٤ات َٓكٛم عًٝٗا يف ايتٓعِٝ

 ثايجا: اؿل يف اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ نس ايتػطٜح

      إٕ ايتؿطٜع اؾعا٥طٟ مل ٜتٓاٍٚ اؿُا١ٜ املكطض٠ ٭عها٤ ؾإ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ يف املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ    

بايطغِ َٔ أ١ُٖٝ ٖصٙ اؿُا١ٜ يتؿعٌٝ ْؿاط أعها٤ ٖصٙ ايًذإ،  10-05صٟ ضقِ ، ٚاملطغّٛ ايتٓؿ05-09ٝ

 أعها٤ع٢ً إٔ ايعاًَني بًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ املعٝٓني َٔ بني  31-75ضقِ  غّٛ املًػ٢بُٝٓا ْل يف املط

يًتػا٩ٍ ٌٖ ٜتُتع ٖ٪٤٫  ٕ باؿُا١ٜ َٔ ايتػطٜح املطتبط١ مبٗاّ ممجًٞ ايعُاٍ، مما ٜسؾعٓاٜٛتُتع  ايكػِ ايٓكابٞ

أَا ايتؿطٜع   .4املكطض٠ يًُٓسٚب ايٓكابٞ أٚ َٓسٚب املػتدسَني يف ؾ١ٓ املؿاضن١؟ ا٭عها٤ بصات اؿُا١ٜ

ايؿطْػٞ ؾكس قطض اؿُا١ٜ نس ايتػطٜح َٚٓشٗا ملٓسٚبٞ املٛظؿني يف ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط 

 َٔ ٖصٙ اؿُا١ٜ املكطض٠: . ٜٚػتؿٝس5ايعٌُ، بػض ايٓعط يًعسز ايعُاٍ

  ٌأعها٤ َٓسٚبٞ املٛظؿني ايصٜٔ ميًهٕٛ َكعسا يف ايًذ١ٓ، ٖٚصا ايٓعاّ اؿُا٥ٞ املكطض ٖٛ ع٢ً مٛ مماث

 يباقٞ َٓسٚبٞ املٛظؿني.

                                                           
1
 ايػايـ ايصنط. 427-02 َٔ املطغّٛ ضقِ 11املاز٠   

2
 ايػايـ ايصنط. 427-02َٔ املطغّٛ ضقِ  12املاز٠   

3
 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. R.4614-25املاز٠   

 .89غهٌٝ ضق١ٝ، املطدع ايػابل، م  4

5
 Gabriel Guéry, op.cit, p.377.  
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 .أعها٤ ايًذ١ٓ املٓٗني يعٗستِٗ تكطض شلِ اؿُا١ٜ ملس٠ غت١ أؾٗط َٔ ْٗا١ٜ ٖصٙ ايعٗس٠ 

 إتؿاق١ٝ مجاع١ٝ. َٓسٚبٞ املٛظؿني اٱناؾٝني مبٛدب 

 ٫ٚ ٜػتؿٝس َٔ ٖصٙ اؿُا١ٜ املكطض٠:

  املُجٌ ايٓكابٞ يف ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ إشا ٚدس ٫ ٜػتؿٝس َٔ ايكٛاعس اؿُا١ٝ٥ 

 شيو أْ٘ ٜػؿٝس َٓٗا يهْٛ٘ ممجٌ ْكابٞ. ٚا٭عها٤ شٟٚ ا٭قٛات اٱغتؿاض١ٜ، ؾِٗ أعها٤ ايًذ١ٓ ٚيٝػٛا 

 . 1ٜػتؿٝسٕٚ َٔ اؿُا١ٜ ؿني، ٚيهٔ وهطٕٚ إدتُاعات ايًذ١ٓ بأقٛات إغتؿاض١ٜ ؾٗ٪٤٫ ٫مبٓسٚبٞ يًُٛظ

ٚتػطٜح عهٛ ايًذ١ٓ أثٓا٤ َس٠ ايعٗس٠ أٚ خ٬ٍ غت١ أؾٗط ا٭ٚىل املٛاي١ٝ ٱْتٗا٤ عٗست٘، ٜؿذلض أخص ضأٟ  

١ ي٘ اؿل يف ايكها٤ َػبل يًذ١ٓ امل٪غػ١ ٚتكطٜح َؿتـ ايعٌُ، ست٢ يف ساي١ اـطأ اؾػِٝ، ٚض٥ٝؼ امل٪غػ

بايٛقـ اؿايٞ ملٓسٚب املٛظؿني يف إْتعاض ايكطاض ايٓٗا٥ٞ، ٚيف ساي١ ضؾض ايتػطٜح ًٜػ٢ ايكطاض ٚمتش٢ آثاضٙ بك٠ٛ 

. ٚيف ساٍ ْكٌ عهٛ ايًذ١ٓ دع٥ٝا زاخٌ امل٪غػ١ َجً٘ َجٌ ْكٌ عهٛ ؾ١ٓ امل٪غػ١ هب إٔ ىهع 2ايكإْٛ

سع٢ ملطاقب١ غٝاب ايتُٝٝع سٍٛ ايكٛاعس اـاق١ بايعُاٍ امل٪قتني،ٚتًو يًُٛاؾك١ املػبك١ ملؿتـ ايعٌُ، ايصٟ ٜ

 .    3املطبك١ ع٢ً ايعُاٍ ايسا٥ُني بعكٛز غرل قسٚز٠ املس٠

 

                                                           
1
 Claire Soudry   , op.cit p.20. 

2
 Bernard Teyssié, op.cit, p.209. 

3
 Bernard Teyssié, op.cit, n

0
403,p.209. 



 

89 
 

 

 

 لّثاني:ا الفصُل

 مفتشية العمل

 

 

 



َؿتؿ١ٝ ايعٌُ                                                                                                       ايؿكٌ ايجاْٞ  

 

90 
 

س٠ ٚٚسٝس٠ مل ٜهتـ ايّتؿطٜع اؾعا٥طٟ بإغٓاز َا تعًل بايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚسؿعٗا إىل د١ٗ ٚاس       

ُّاٍ ايصٟ  ٚاعتدلؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ(، ) زاخٌ امل٪غػ١ شيو غرل ناؾٝا ْعطا يتعًل ٖصا ا٭َط بّكش١ ايع

َٚطًبا َؿطٚعا َٔ َكاقس  ،ٜعتدل ايعٓكط ا٭غاغٞ يف ع٬ق١ ايعٌُ ٚاٱْتاز، نُا تعتدل اؿُا١ٜ سّكا زغتٛضٜا

ُّاي١ٝ ٚتعاٜس ايتكّسّ ايّتايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ اـُػ١، ٚنصيو ظٗٛض اي ٓٛيٛدٞ ٚايُٓٛ املتعاٜس كتؿطٜعات ايع

يًّطبك١ ايعا١ًَ، ؾٓذسٙ قس قاّ بتػٝرل ايُّٓط ٚأغٓس ٖصٙ ايّطقاب١ إىل دٗاظ َٔ خاضز امل٪ّغػ١ تكّٛ ب٘ دٗات 

ُّتٗا بػط ضقابتٗا ع٢ً ناؾ١ امل٪ّغػات َٔ أدٌ ؼكٌٝ ضقاب١ ٖازؾ١. ٚنٌ شيو ٱعطا٤  إزاض١ٜ تابع١ يًّسٚي١ َٗ

١ّٝ ؿُا١ٜ ايعاٌَ ٚؼػني ظطٚف عًُ٘ مبا ٜتٛاؾل َٚتطًبات ايتّطٛض ايّكٓاعٞ  ، ٚمحا١ٜ ٚا٫قتكازٟايّكبػ١ ايؿعً

ُّاٍ َٔ ا٭خطاض امل١ّٝٓٗ ٚسٛازخ ايعٌُ ٚاٱقابات امل١ّٝٓٗ َع ؼكٝل    .يف ع٬قات ايعٌُ ا٫غتكطاضيًع

ّٕ ِّؿَّٝؿّت إ َٔ أدٌ نُإ تاّ ٚؾعاٍ يتطبٝل أسهاّ قإْٛ ايعٌُ بكؿ١ عا١َ  قابٞٚض ايّطيف ايّس ١ ايعٌُ دٗاظ َٗ

ُّشّٝٚقٛاعس ايٛقا١ٜ ايّك ُّش١ّٝ ؾإ ايٛقا١ٜ ايّك١ ٚا٭َٔ بكؿ١ خاق١، نُا تعتدل َٗ ١ ؿ١ًّٝ ملٗاّ َؿّت١ ٚا٭َٔ َه

َّ شلصٙ اؾٗاظ. نُا 261ايعٌُ ّٓزٚضا ٖا ع٢ً  تػٗطيت اّي ٚ ١َ٬١ املّٗٓٝش١ ٚايّػٗٛض بعطٚف ايّكا يف احملاؾع١ ٚاي

ذاٚظات اـطٚم ٚايّت زٚضٖا نا٬َ يف قاضب١ تأز١ٜ ٔ ٢َٔ تتُّهقاب١ سّتايّطإسكام ا١َٝ إىل سابرل ايّطنٌ ايّت اؽاش

عٝح ٫ لس أٟ ْل  ،ايعاّ يف املطاقب١ ا٫ختكامؿ١ٝ ايعٌُ قاسب١ ٖصا ٚتعتدل َؿّت .اييت تكع يف َٛاقع ايعٌُ

ّٓ ا٫ختكاما قاْْٛٞ يف تؿطٜع ايعٌُ ٜٛظع ٖص ػات، ع٢ً غطاض صٟ تكّٛ ب٘ امل٪ّغؿاط اّيٚؾكا يطبٝع١ اي

ّٕايّت  اْعساّ، أٟ ا٫قتكاز١ٜؿتٝـ عػب ا٭ْؿط١ اؾعا٥ط ٫ تعذلف بتعسز أدٗع٠ ايّت ؿطٜع ايؿطْػٞ. نٕٛ أ

١ّٓ امل٪ّغـ ايعٌُ ايصٟ ٜبػط غًطت٘ ع٢ً ناّؾدكل يس٣ َؿّتايّت إيٝ٘. عط عٔ ايكطاع ايصٟ تٓتُٞ ػات بػض اي

قاب١ إىل أعٛإ ؾاع ايٛطين سٝح تعٗس ق٬سٝات ايّطػات ايعا١ًَ يف إطاض ؼكٝل ايّسٜٚػتج٢ٓ عٔ شيو ؾكط امل٪ّغ

ّٕٜتِ تعِٝٝٓٗ َٔ قبٌ ٚظاض٠ ايّس ١ ا٭َانٔ اييت ع٢ً ناّؾ ١ ايعٌُ ميتّسؿّٝغاس١ عٌُ َؿّت ؾاع ايٛطين. نُا أ

ُّ ٌّ ا٫ختكامز ْطاق٘ )ايف وّساٍ ا٭دطا٤ ٚشيو ٚؾل تٛظٜع دػطٜتٛادس ؾٝٗا ايع َهتب تؿتٝـ(  اٱقًُٝٞ يه
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َّا١ ؿّٝل بتٓعِٝ املؿّتاملتعًّ 1990د١ًٜٝٛ  04امل٪ّضر يف  209 -90ٟ ضقِ املطغّٛ ايتٓؿّٝص ١ يًعٌُ يعا

ٚبٓا٤ ع٢ً شيو نٝـ ٜتِ تٓعِٝ َؿتؿ١ٝ  .263ٓؿٝصٟ ايصٟ أعكب٘مبٛدب املطغّٛ ايّت ٞٚايصٟ أيػ، 262ٚغرلٖا

 ك٬سٝات٢ املدٛي١ شلا َٚاٖٞ ايٛغا٥ٌ اييت تتُتع بٗا؟. ايعٌُ؟ َٚاٖٞ اي

ٚٱظاي١ ٖصا اٱؾهاٍ ٚاٱداب١ عٔ ايػ٪اٍ، غٝكػِ ٖصا ايؿكٌ إىل َبشجني ٜهِ نٌ َبشح َُٓٗا َطًبني، 

ؾٝدكل املبشح يسضاغ١ ب١ٝٓ َؿتؿ١ٝ ايعٌُ ٚنٝؿ١ٝ تػٝرلٖا، ٚىكل املبشح ايجاْٞ يسضاغ١ ايك٬سٝات 

 عٌُ ٚٚغا٥ًٗا. ايطقاب١ٝ ملؿتؿ١ٝ اي
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١ّٝ ٚايعطب١ّٝ ا٫تؿاقٝاتيف قايب  إىل تعاؾط اؾٗٛز ؾاْعهؼبايّطقاب١ ٚايّتؿتٝـ  ا٫ٖتُاّأّز٣ إىل تعاٜس    ايّسٚي

ٚؽتّل  1947قسضت غ١ٓ  81ّسٚي١ٝ ضقِ اي ا٫تؿاق١ٝ ؾٓذس ع٢ً املػت٣ٛ ايّسٚيٞ قسٚض ٚايّتؿطٜعات ايٛط١ٝٓ.

ُّايٞ يف ايّكٓاع١ ٚايّتذاض٠، ٚنصيو  ؽتّل بايّتؿتٝـ  1969قسضت غ١ٓ  129ايّسٚي١ٝ ضقِ  ا٫تؿاق١ٝبايّتؿتٝـ ايع

ُّايٞ يف فاٍ ايعضاع١. إىل داْب َٓع١ُ ايعٌُ ايعطب١ٝ اييت تبٓت ايهجرل َٔ  يف ٖصا اجملاٍ. أَا  ا٫تؿاقٝاتايع

 اّيصٟ 1967َاضؽ  27ايكازض يف  67/60ايٛطين ؾعٗٛض َؿّتؿ١ٝ ايعٌُ نإ َع قسٚض املطغّٛ  ع٢ً املػت٣ٛ

ّٓ ؿ١ٝ ايعٌُ ٚايٝس ايعا١ًَ ايتابع١ يٛظاض٠ ايعٌُ ؿت َؿّتٚنًّ .ؿاطاتؾطع يف تٛسٝس كتًـ قطاعات اي

ّٓ ا٫دتُاع١ٝٚايؿ٪ٕٚ  نإ ٖسؾٗا أٚ ؾهًٗا، ٚقس  ػات َُٗا١ ؾُٝع امل٪ّغٓع١ُّٝٝ ٚايّتؿطٜعّٝكٛم ايّتمبطاقب١ اي

عت ٚي١ ٚقس متّٝتعاضض َٓٗا َع غٝاز٠ ايّس ١ إ٫ َاايعٌُ بايكٛاْني ايؿطْػّٝ اَتسازغبكت ٖصٙ املطس١ً، َطس١ً 

نإ مياضؽ َٔ خ٬ٍ عّس٠ إزاضات )قطاعات ٚظاض١ٜ(. ثِ دا٤ت املطس١ً ؿ١ٝ ايعٌُ ٖصٙ ايؿذل٠ بهٕٛ ْؿاط َؿّت

 اختكاقاتيًُ٪ّغػات ؾكسضت عّس٠ ْكٛم قا١ْْٝٛ َٓٗا َا ؼّسز  ا٫ؾذلانٞ ايّجايج١ اييت تعّبط عٔ ايّتػٝرل

ٚاّيصٟ أّنس ع٢ً َبسأ أساز١ٜ ايّتؿتٝـ  ،1975أؾطٌٜ  29امل٪ّضر يف  75/33َؿّتؿ١ٝ ايعٌُ َٔ خ٬ٍ ا٭َط 

ؿطٜع١ّٝ اؾ١ٗ ايٛسٝس٠ املهًّؿ١ مبطاقب١ تطبٝل ايّٓكٛم ايّت ا٫دتُاع١َٝؿّتؿ١ٝ ايعٌُ ٚايّؿ٪ٕٚ  ٚاعتدلت

ُّاٍ. ثِ تًتٗا َطس١ً ضابع١ َّٝعٖا قسٚض ايكإْٛ ا٭غاغٞ ايعاّ  ٚايّتٓع١ُّٝٝ املتعًّك١ بؿطٚط ايعٌُ ٚمحا١ٜ ايع

َٗاّ َؿّتؿ١ٝ ايعٌُ تهاعؿت ٚتّٛغعت ؾأقبشت تتعًّل بايّتُٗني ٚايٛقا١ٜ  ،ٚيف ٖصٙ املطس١ً ،78/12يًعاٌَ 

 07-88إٔ ٚقًٓا شلصٙ املطس١ً اييت بسأت بكسٚض قإْٛ  إىل ٚتػ١ٜٛ املٓاظعات اؾُاع١ّٝ يًعٌُ...إخل.

يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚطب  1988ٜٓاٜط  26املتعًّل بايٛقا١ٜ ايّكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ ٚامل٪ّضر يف 

ّٛي١ شلا اي1يف ؾكطتٗا ا٭ٚىل 31ايصٟ عٗس إىل َؿتؿ١ّٝ ايعٌُ يف ْل املاز٠  ،ايعٌُ صٟ ، طبكا يًّك٬سٝات املد

 ٍّٚ ٚقس متّٝعت ٖصٙ  ،املتعًّل مبؿّتؿ١ٝ ايعٌُ 90/03ٖصا اؾٗاظ ايّطقابٞ ٚنصا قإْٛ  ٫ْط٬ق١ٜعتدل ايتؿطٜع ا٭

                                                           
ْكت ع٢ً:" تعٗس ضقاب١ ايتؿطٜع ايػاضٟ يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ إىل َؿتؿ١ٝ ايعٌُ، طبكا يًك٬سٝات  1

 .املدٛي١ شلا"



    : تٓعِٝ َؿتؿ١ٝ ايعٌُ ٚغرلٖاملبشح ا٭ٍٚا                                                        ايؿكٌ ايجاْٞ

  

94 
 

، إىل داْب ٚنع أدٗع٠ َٚٝهاْٝعَات دسٜس٠ يتٓعِٝ ٚا٫قتكاز١ٜاملطس١ً مبذُٛع١ َٔ اٱق٬سات ايّػٝاغ١ٝ 

ِّؿّٝٚ ملؿّت. 1ع٬قات ايعٌُ ٗط ع٢ً تطبٝل قإْٛ ايعٌُ  ظُٝع َٛانٝع٘ ٚنصيو  ايّػاٍ يفٚؾّع ١ ايعٌُ زٚض َٗ

١ّٛ، ٚتتُّتاؾُاعّٝ ا٫تؿاقاتع٢ً  ّٝاض ع٢ً سػب ايك. ؾهإ َٔ املتكّط2ايكطاض اؽاش٠ ع بك ّٕعس٠ ا٭قٛي اؿهِ  ١ أ

ّٛع٤ ؾطع ٞع٢ً ايّؿ ّٕضٙ. ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكّسٔ تك ُ٘ ٖصا م إىل تٓعٝف ع٢ً ٖصا اؾٗاظ ٜػتًعّ ايتطّطعّطايّت ّ ؾإ

  .–املطًب ايجاْٞ –يت ٜػرلبٗا ٖٚصا ثاْٝا طٜك١ اّيٚ نُا ًٜعّ َعطؾ١ ايّط ،–املطًب ا٭ٍٚ  –أ٫ٚ 

ٍّٚ: تٓعِٝ َؿّتؿ١ّٝ ايعٌُ.  املطًب ا٭

 املطًب ايّجاْٞ: غرل َؿّتؿ١ّٝ ايعٌُ.

:ٍّٚ  املطًب ا٭

 تٓعِٝ َؿّتؿ١ّٝ ايعٌُ

َٔ ٜأتٞ  ابع١ يٛظاض٠ ايعٌُ، يصيو نإ ٖٝهًٗا ٫بّس١ ايّتزلّٝايّطٚي١ ١ ايعٌُ أسس أدٗع٠ ايّسؿّٝتعتدل َؿّت        

ّٓ َّٟٓػذُا يف تٓعُٝ٘ َع اشلٝهٌ اي ّٕاملعتُس يف ايّس ُطٞ اٱزاض ١ َع اشل٦ٝات ع٬قات٘ اٱزاضّٜ ٚي١، نُا أ

ػات مل٪ّغعاٌَ بني اشل٦ٝات ٚاٚي١ يًّتيت ٜتعاٌَ َعٗا هب إٔ تطاعٞ ا٭قٍٛ املعتُس٠ يف ايّسػات اّيٚامل٪ّغ

ٌّع٢ً ايّط –ٕٛ، ىهعٕٛ ؿٕٛ عَُّٛٝؿٞ ايعٌُ ِٖ َّٛظاملدتًؿ١. ٚإٔ َؿّت  –١ بِٗ ات اـاّقاـكٛقّٝ غِ َٔ ن

ّٓ َّصٟ ّٜٓععاّ ايكاْْٛٞ اّيإىل اي ّٕٚي١. ٚمبطاعا٠ نٌ َا تكّس١ يف ايّسِ ايٛظٝؿ١ ايعا ٌّٗد ّ ؾإ  اظ تؿتٝـ ايعٌُ يف ن

ّٕعٙ عٔ أَجاي٘ يف ايّسّٝمتيت اّي١ ات ايٛطّٓٝببعض اـكٛقّٝ زٚي١ ىتّل عطٚف اي ٍٚ ا٭خط٣. َٔ ْاس١ٝ ثا١ْٝ أ

ٌّٚاٱَهاْات اـاّق ع بٗا  يت تتّٛظطٜك١ اّيٚي١ ٚعسز املٓؿآت ٚايّطزٚي١ ٚعسز ايك٣ٛ ايعا١ًَ َٚػاس١ ايّس ١ به

ّٕ ايّتؿطٜع اؾعا٥طٟ قاّ بتشسٜس تٓعِٝ عٌُ َؿّتؿ١ٝ اي. 3ؿٝاتط يف بٓا٤ املؿّتت٪ّث عٌُ بٓا٤ ع٢ً ايكإْٛ ٚلس أ

                                                           
 .182-178م .، ماملطدع ايػابلايعٌُ،  ع٬قات فاٍ يف ٚأُٖٝتٗا ايعٌُ َؿتؿ١ٝ غطٜب ١َٝٓ، 1
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 .364-363مم.، 2008ٌ يًٓؿط، ٜٛغـ إيٝاؽ، أططٚسات يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚايٛطين يًعٌُ، ايطبع١ ا٭ٚىل، زاض ٚا٥  3
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يف َازت٘ ايطابع١ )ايؿكط٠ ايجا١ْٝ(  1990ؾدلاٜط غ١ٓ  6املٛاؾل  1410ضدب عاّ  10امل٪ّضر يف  03-90ضقِ 

ّٟ ضقِ ،1َٓ٘ ٜٓاٜط  6املٛاؾل  1425شٟ ايكعس٠ عاّ  25امل٪ّضر يف  05-05 اّيصٟ أساشلا ع٢ً املطغّٛ ايّتٓؿٝص

ُّٔ تٓعِٝ املؿّتؿ١ٝ اي2005غ١ٓ  ١َّ يًعٌُ ، املته ٌّٓعِٝ ملؿّتنُا غٓح ايّت ٚغرلٖا.عا  ؿ١ٝ ايعٌُ ايكٝاّ بٛنع ن

ُّايٛغا٥ٌ اي٬ّٚسابرل ايّت ّٛظ١َ يف غبٌٝ إلاظ َٗ ٓعِٝ املعٍُٛ ؿطٜع ٚايّتي٘ شلا ايّتاتٗا املٓٛط١ بٗا يف إطاض َا ى

١ ٖٚٝانٌ غرل ىل ٖٝانٌ َطنعّٜؿ١ٝ ايعٌُ إطنٝب١ٝ ملؿّتتكػِٝ ايب١ٝٓ ايّت ٚمّت .2ؿ١ٝ ايعٌُ ٚتٓؿٝصٖابُٗا ملؿّت

 . 3ـ ايعاّ يًعٌُممطنع٠، تٛنع ؼت إؾطاف ٚإزاض٠ املؿّت

:ٍّٚ  ايؿطع ا٭

 اشلٝانٌ املطنع١ٜ

، 2005ٜٓاٜط غ١ٓ  6املٛاؾل  1425شٟ ايكعس٠ عاّ  25٪ّضر يف امل 05-05قس قاّ املطغّٛ ايّتٓؿٝصٟ ضقِ         

١َّ يًعٌُ ٚغرل ُّٔ تٓعِٝ املؿّتؿ١ٝ ايعا  يتؿتٝـ ايعٌُ 81ٚضز يف اٱّتؿاق١ٝ ايّسٚي١ٝ ضقِ  ٖا، ٚبٓا٤ ع٢ً َااملته

مّت تكػِٝ   ،اّييت قطّضت يف املاز٠ ايّطابع١ َٓٗا إٔ: " ٜٛنع تؿتٝـ ايعٌُ ؼت إؾطاف ٚضقاب١ غًط١ َطنع١ٜ،..."

أٟ )َٚطاقب١ املكاحل بط ابع١ َٓ٘ ٜٚهُٔ زٚضٖا يف ايّط٠ ايّطَسٜطٜتني ْل عًُٝٗا يف املاّزاشلٝانٌ املطنع١ٜ إىل 

َّغرل املُطنع٠ ٚتعطف  املؿّت( اشلٝانٌ  ١ يًعٌُ بٓٝتني ُٖا:ؿ١ٝ ايعا

  ّٝ  ١ َٚطاقب١ ظطٚف ايعٌُ.َسٜط١ٜ ايع٬قات املٗٓ

  هَٜٛٔسٜط١ٜ اٱزاض٠ ٚايّت. 

َّٚتعتدل ٖصٜٔ املسٜطٜتني ايعٓكطٜني ا٭غاغٝني يف تطنٝب١ املؿّت  ٚإزاض٠ ١ يًعٌُ ملا ٜكَٛإ ب٘ َٔ تػٝرلؿ١ٝ ايعا

ا ُاملسٜطٜتني يف سس شاتٗ اتنيك١ بتؿطٜع ايعٌُ. ٖٚٗط بتطبٝل ايكٛاعس املتعًَّٚطاقب١ ا٭دٗع٠ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايّػ

 :َٔ َسٜطٜات ؾطع١ٝ ٬ٕتتؿه

                                                           
 .06عسز ، ، ز.ض1990ؾدلاٜط غ١ٓ  6املٛاؾل  1410ضدب عاّ  10امل٪ضر يف  03-90ايكإْٛ ضقِ  1

 املتهُٔ تٓعِٝ املؿتؿ١ٝ ايعا١َ يًعٌُ ٚغرلٖا. 05-05املاز٠ ايجا١ْٝ َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  2

 ـ ايصنط. ايػاي 05-05املاز٠ ايجايج١ َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  3
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:٫ّٚ ١ّٝ َٚطاقب١ ظطٚف ايعٌُ: أ  َسٜط١ٜ ايع٬قات املٗٓ

َّٖٚٞ َسٜط١ٜ ع٢ً َػت٣ٛ املؿّت     بٝل ايتؿطٜع ٚتٓعِٝ ايعٌُ َع اقذلاح تتٛىل تكِٝٝ تط ١ يًعٌُ،ؿ١ٝ ايعا

ايتسابرل اي٬ظ١َ يتهٝٝؿ٘ َع ايٛاقع، ٚتسضؽ ع٬قات ايعٌُ ٚنٌ املػا٥ٌ شات ايك١ً َع ْؿاط املكاحل َٚؿتؿٞ 

ايعٌُ، ٚتتبع ايتطٛض ا٫دتُاعٞ ٚتكِٝ ْؿاطات املكاحل َع ايكٝاّ بتكاضٜط زٚض١ٜ عٓٗا. ٚيف َٝسإ اؿٛاض 

أْ٘ تطق١ٝ ايتؿاٚض ٚتكّٛ بٓؿط ا٫تؿاقٝات اؾُاع١ٝ بعس تػذًٝٗا ٚتػاعس َؿتؿٞ اؾُاعٞ تتدص نٌ َا َٔ ؾ

 يت أغٓست إيٝٗا:ٌ َٗاّ ٖصٙ املسٜط١ٜ اّيتتُّج. 1ٚايعٌُ يف فاٍ تػ١ٜٛ ايٓعاعات اؾُاع١ٝ َُٗا نإ ْٛعٗا

   ٚض١ٜ بؿأْٗا.كاضٜط ايّسَتابع١ ايٛنع١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚتكُٝٝٗا ٚإعساز ايّت 

   ٚض ا٭غاغٞ املٓٛط بٗصا اؾٗاظ بُٗا. ٖٚصا ٖٛ ايّس نيٓعِٝ املعُٛيؿطٜع ٚايّت٢ تطبٝل ايّتٗط عًايّػ

١ ؿطٜعّٝكٛم ايّت١ً يف َطاقب١ تطبٝل ايّٓؿ١ٝ ايعٌُ ٚإضتباط ْؿأتٗا بٗصٙ اؿاد١ املتُّجٚاشلسف َٔ إهاز َؿّت

 تػتٗسف محا١ٜ ايٝس ايعا١ًَ ٚؼػني يتش١ٝ ٚا٭َٔ اّي١ املعٍُٛ بٗا ٫ٚغُٝا يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايّكٓعُّٝٝٚايّت

ٚبسٕٚ إيتعاّ املػتدسّ بأسهاّ ٖصٙ ايكٛاْني تكبح ٖصٙ ا٭سهاّ ع٢ً سس قٍٛ املسٜط ايعاّ  ظطٚف عًُِٗ.

ز فّط :"1964ٚيٞ يعاّ ا١َٓ ٚا٭ضبعني مل٪متط ايعٌُ ايّسٚض٠ ايّجّ إىل ايّسٚيٞ يف تكطٜطٙ املكّسملهتب ايعٌُ ايّس

 ا ًَعَا".نجط َٓٗا ْعاَا إدتُاعَّٝكاٍ يف ا٭خ٬م، أ

   ّٓملبازض٠ بهٌ ايّتا عاعات اؾُاع١ٝ يف ايعٌُ ٚتٓؿٝصٖا، سابرل ايهؿ١ًٝ باملؿاضن١ يف ايٛقا١ٜ َٔ اي

ّٞٚايّػ طنا٤ يف أَانٔ ؿاٚض بني كتًـ ايّؿٚايّت ٗط ع٢ً ٚنع اٯيٝات ٚا٭زٚات ايهؿ١ًٝ بذلق١ٝ اؿٛاض ا٫دتُاع

ّٕ ٚقاٚيتٗا يططح  ا٫دتُاعٝنيطنا٤ ؿ١ٝ ايعٌُ قس أخصت زٚض ايٛغٝط ٚاملٛؾل بني ايّؿَؿّت ايعٌُ. ٖٚٓا لس أ

ّٓ يت َٔ ؾأْٗا اؿّسسابرل ٚاٱدطا٤ات اّيايّت ُّعاعات اّئَ اي دٛع إيٝٗا اٍ ٚشيو بايّطيت قس تجٛض بني املػتدسّ ٚايع

يف  ا٫غتكطاضق١ ايعكس١ٜ َٔ أدٌ إعطا٤ سابرل يف إدطا٤ املكاؿ١ بني ططيف ايع٬ٌ ٖصٙ ايّتٚأخص ضأٜٗا، نُا تتُّج

 ع٬قات ايعٌُ غٛا٤ ناْت ؾطز١ّٜ أٚ مجاع١ٝ يف قٝط امل٪غػ١.

   ١ يًعٌُ.ؿاقات اؾُاعّٝؿاؾٝات ٚا٫ّتٗط ع٢ً ؼٝني بطاق١ٝ ا٫ّتايّػ 
                                                           

1
 .318، م2003عبس ايػ٬ّ شٜب، قإْٛ ايعٌُ اؾعا٥طٟ ٚايتش٫ٛت ا٫قتكاز١ٜ، زاض ايككب١ يًٓؿط، اؾعا٥ط،   
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   ٌّ يًٛقا١ٜ  إغذلاتٝذ١ٝعٌُ ٜٗسف إىل ؼػني ؾطٚط ايعٌُ، ٫غُٝا بإعساز ٚتٓؿٝص  املبازض٠ به

ؿ١ٝ ايعٌُ يف يت ػطٜٗا َؿّتعات ايطقاب١ اّي١ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ. ٖٚصٙ َٔ ممّٝشّٝب١ يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايّكٚاملطاق

ّٕ ،ٚغط أَانٔ ايعٌُ ّٓ ٭ كا٥ل ٚاملداطط احملٝط١ مبٛاقع ايعٌُ َٔ ؾأْٗا إٔ تسؾع ايٛقٛف ع٢ً ظطٚف ايعٌُ ٚاي

١ ٚا٭َٔ ٚطب شٌّٝ ٚخاق١ يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايّكؼػٝٓات َٔ ؾأْٗا تطق١ٝ ظطٚف ايعُ اقذلاحـ ايعٌُ إىل َؿّت

١ٌّ ٚشيو بٛنع كّطايعٌُ ملا ي٘ َٔ أُّٖٝ  ػ١ ع٢ً سػب ظطٚف ايعٌُ ٚخطٛضت٘.َ٪ّغ ط ًٜٝل به

   طنا٤ ٚاشل٦ٝات املع١ٝٓ ؿ١ٝ ايعٌُ ٚكتًـ ايّؿؿاٚض بني َكاحل َؿّتاملػا١ُٖ يف تٓؿٝص ْؿاطات ايّت

ٗط ع٢ً تٓؿٝص َا ١ بايّػعٝح تعٌُ ٖصٙ املسٜطّٜ .ايعٌُ املعٍُٛ بٗا يف كتًـ فا٫ت َطاقب١ تطبٝل َكاٜٝؼ

اٖط إٔ ٖصا تهطاض ملا ٚضز يف ايؿكط٠ ١ ٚايّعطنا٤ ٚاشل٦ٝات املعّٓٝؿ١ٝ ايعٌُ ٚكتًـ ايّؿٛقٌ إيٝ٘ بني َؿّتايّت مّت

ّٕايّج َّ ايج١ أع٬ٙ شيو أ ؾٝٗا ع٢ً ايٛقا١ٜ َٔ  ّْل ،ا ايؿكط٠ ايجايج١ ؽكٝلايؿكط٠ أٚضزٖا ٖٓا بؿهٌ عاّ، أ

ّٓ ٘ قس أغٓس يت لسٙ أّْقاب١ اّيعاعات، نإ َٔ ا٭سط٣ إٔ ٜٛضز ٖصٙ ايؿكط٠ قبٌ تًو. ٫ٚظاٍ زا٥ُا ٜٓل ع٢ً ايّطاي

١ ٚا٭َٔ. ش١ّٝ ١َُٗ اٱنط٬ع بتطبٝل أسهاّ ايعٌُ املعٍُٛ بٗا ٫ٚغُٝا يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايّكشلصٙ املسٜطّٜ

١ّٝ ايع٬قات املع َسٜطّٜٚتتؿّط يتتُهٔ َٔ أزا٤ عًُٗا ع٢ً  ات ؾطع١ٝث٬خ  َسٜطّٜ إىل ١ َٚطاقب١ ظطٚف ايعٌُٗٓ

 ايٞ:هٌ ايّتَٔ أدٌ إعطا٤ َطزٚز١ٜ أؾهٌ ٖٚٞ ع٢ً ايّؿٚأسػٔ ٚد٘ ٚؽؿٝـ ايعب٧ عٓٗا 

1- :١ّٝ  املسٜط١ّٜ ايؿطع١ّٝ يًع٬قات املٗٓ

     ُّ ٚتطق١ٝ ا٭ٚناع  ا٫دتُاعٝنيطنا٤ بني ايّؿكاضٜط ٚتٛطٝس ايع٬قات تٗا إمجا٫ يف إعساز ايّتٚتٓشكط َٗ

 . 1ظ١َ يف ٖصا اجملاٍسابرل اي٬ّايّت ٚاؽاش ا٫دتُاعٞٚإهاز قٓٛات اؿٛاض  ٚا٫دتُاع١،١ٝ املّٗٓٝ

 اي١ٝ:ٚقس أغٓس إيٝٗا ايكٝاّ باملٗاّ ايّت :2املسٜط١ّٜ ايؿطع١ٝ ملطاقب١ ظطٚف ايعٌُ -2

   ١ كني بايعٌُ يف فاٍ ظطٚف ايعٌُ. ٚتعتدل ٖصٙ املسٜطّٜٓعِٝ املتعًّؿطٜع ٚايّتٗط ع٢ً َطاقب١ تطبٝل ايّتايّػ 

                                                           
1
 ايػايـ ايصنط. 05-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  7ٚ 6ْكت عًٝٗا املاز٠   

 ايػايـ ايصنط. 05-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  8ٚ 6ْكت عًٝٗا املاز٠  2
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١َّ اؾع٤ ا٭ِٖ َٔ تطنٝب١ َؿّتايؿطعّٝ ١ ملا تكّٛ ب٘ َٔ َٗاّ َٔ ؾأْٗا اؿؿاظ ع٢ً نٝإ ٚضٚح ؿ١ٝ ايعٌُ ايعا

تشػني ظطٚف ايعٌُ ١ بٗط ع٢ً َطاقب١ تطبٝل ايكٛاعس اـاّقب ايّػبُٗا، نُا ٜتطًّ نيٓعِٝ املعُٛيؿطٜع ٚايّتايّت

ّٛػٓٝس ايك٣ٛ املاّز َُّات ايبؿط١ّٜٜ ٚإهاز املك ٟ تٗا نُا ٜٓبػٞ اؿاٍ. نُا ٜ٪ّز١ ايهؿ١٦ يتُهٝٓٗا َٔ تأز١ٜ َٗ

صٜٔ َٔ ؾأُْٗا تطق١ٝ ظطٚف ايعٌُ ؿطٜع ٚ ايتٓعِٝ اّيؿتٝـ زٚضا أغاغٝا يف اؿًٝٛي١ زٕٚ تطبٝل ايّتايّت

ُّ ز٠ يعٚاٍ سٝاتِٗ أٚ إقاباتِٗ عٛازخ قس تعٝكِٗ عٔ أزا٤ ٚادباتِٗ ّٗساٍ َٔ املداطط املٚاحملاؾع١ ع٢ً ايع

ّٕاملّٗٓٝ َّٗط ع٢ً َطاقب١ ظطٚف ايعٌُ َٔ قبٌ َؿّتايّػ ١، نُا أ ٔ ب١٦ٝ ايعٌُ ٚشيو َٔ خ٬ٍ ؿٞ ايعٌُ ٜ٪

تٛؾرلٙ ؾُٝع ١ ٚا٭َٔ ٚشّٝس َٔ إيتعاّ املػتدسّ بكٛاعس ايٛقا١ٜ ايّكـ ايعٌُ يتأّنٜاضات اييت ٜكّٛ بٗا َؿّتايّع

 ؾا١ٖٝ يف ايعٌُ.  ط يًعاٌَ اؿُا١ٜ ٚايّطيت َٔ ؾأْٗا إٔ تّٛؾايٛغا٥ٌ ٚا٭غطاض اّي

 ١ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ. ٖٚصٙ ايؿكط٠ أٜها َٔ شّٝايعٌُ ع٢ً تسعِٝ َكاٜٝؼ ايعٌُ يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايّك

ُّ مجٝع ايٛغا٥ٌ ٚاٯ٫ت ٚشيو َٔ خ٬ٍ قاٚي١ إٔ تهٕٛ  ،اٍ يف َٛاقع عًُِٗؾأْٗا تسعِٝ اؿُا١ٜ يًع

١ ٚا٭َٔ ٚظطٚف ش١ّٝ أٚ املعاٜرل ايعامل١ٝ املعٍُٛ بٗا يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايّكات َطابك١ يًُكاٜٝؼ ايٛطّٓٝٚاملعّس

 ايعٌُ.

 ا١َٝ إىل ؼػني ظطٚف ايعٌُ. ٚشيو َٔ خ٬ٍ إعساز اـطط اٱغذلاتٝذ١ٝ تطٜٛط نٌ ا٭عُاٍ ٚاملٓاٖر ايّط

ُّبايّت ستهاىٚا٫ٚتطٜٛط ايكسضات ايبؿط١ٜ  يف ٖصا اجملاٍ َٔ  ٚا٫غتؿاز٠ُاشز املكاض١ْ اي١ٝ ٚايّٓؿطٜعات ايع

 خدلاتٗا.

 ّٓ ٓػٝل َع ١ بايّتؿاطات ٚإدطا٤ات ايٛقا١ٜ َٔ ا٭خطاض ٚا٭َطاض املّٗٓٝاملػا١ُٖ يف إعساز بطاَر اي

ضاغ١ٝ اّ ايّسشػٝػ١ٝ ٚا٭ّٜٚضات ايّت١. ٚشيو عٔ ططٜل إقا١َ ايّس١ ٚاشل٦ٝات املتدكّك١ املعّٓٝاشلٝانٌ املطنعّٜ

ُّيت وهطٖا َؿّت١ اّيٚإعساز ايدلاَر ايتهّٜٛٓٝ ١ ٚا٭َٔ شّٝاٍ ٚاملػتدسَني ٚنصيو أعها٤ ؾإ ايٛقا١ٜ ايّكؿٛا ايع

 ١.يطؾع َػتٜٛاتِٗ يف فاٍ ايٛقا١ٜ َٔ أخطاض ايعٌُ ٚا٭َطاض املّٗٓٝ
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 ُّ ك١ عكٛقِٗ ٚٚادباتِٗ املعًَٛات ٚاٱضؾازات املتعًّني بطنا٤ ا٫دتُاعّٝاٍ ٚايّؿٚنع آيٝات تٗسف إىل تعٜٚس ايع

 ؿ١ٝ ايعٌُ ٚامل٪غػات.َٔ خ٬ٍ إتاس١ ايٛغا٥ٌ ٚتععٜع زٚض اٱع٬ّ َابني َؿّت .يف فاٍ ظطٚف ايعٌُ

 املسٜط١ّٜ ايؿطع١ٝ يًتكٝٝؼ ٚاملٓاٖر: -3

١ُّ ايؿطعّٝٚأغٓس إىل ٖصٙ املسٜطّٜ       ؿ١ٝ َٚٛانبتٗا ط أدٗع٠ املؿّتا١َٝ يتط١ٜٛ ايبشح عٔ ايٛغا٥ٌ ايّط١ َٗ

ّٛي ًّٓتط عٕٛ اٱزاض١ٜ اييت ٜتكسّ ب٘ املػتدسَٕٛ عاعات ايؿطز١ٜ ٚزضاغ١ ايّطضات ايعكط١ٜ، ٚإهاز اؿًٍٛ يً

ُّ ك١ٝٓ يت َٔ ؾأْٗا تععٜع ايّتضاغات اّيػات، ٚقٝاَٗا با٭عاخ ٚايّس١ بامل٪ّغاٍ، ٚؼسٜح ايبطاقات اـاّقٚايع

ازض٠ عٔ اؾٗات ؿٞ ايعٌُ ْٚتا٥ذٗا ايّكض٠ َٔ ططف َؿّتٚتطق١ٝ َكاٜٝؼ ايعٌُ ٚإسكا٤ املدايؿات احملّط

 . 1ايكها١ٝ٥

 َسٜط١ّٜ اٱزاض٠ ٚايّتهٜٛٔ ثاْٝا:

١ّٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً َػو املٝعاّْٖٝٚٞ املسٜطّٜ     ؿ١ٝ ١ يًُؿّت١ٜ ٚايبؿط١ّٜ ٚاحملاغب١ ٚتػٝرل ايٛغا٥ٌ املاّز١ املاي

١َّ يًعٌُ ؾٗٞ تكّٛ ع٢ً نُإ غرلٚض٠ املؿّتَّايعا ، نُا ١2 شاتٗا ٚشيو بتػٝرلٖا ٚاحملاؾع١ ع٢ً أ٬َنٗاؿ١ٝ ايعا

تتٛىل تٓعِٝ ٚتأطرل املؿتؿ١ٝ ايعا١َ يًعٌُ ٚاملكاحل ايتابع١ شلا ٚتٛؾرل اٯيٝات اي٬ظ١َ شلا يتأز١ٜ َٗاَٗا. 

ٔ يتًب١ٝ املطايب سػب املعاٜرل احملسز٠ َػبكا. نُا ٚتكسض اؿادٝات ايبؿط١ٜ يًُكاحل ٚتكّٛ بعًُٝات ايتهٜٛ

تكّٛ ظُع ٚتٓعِٝ احملؿٛظات ٚنصا ا٫دتٗاز ٚتٛظٜع٘، ٚتتٛىل تػٝرل املٛظؿني مبا يف شيو املػا٥ٌ ايتأزٜب١ٝ 

 ١ات ؾطعّٖٝٚٞ تتؿطع بسٚضٖا إىل ث٬خ َسٜطّٜ. 3ٚت٤٢ٝٗ املٝعا١ْٝ ٚتٓؿصٖا

 املسٜط١ّٜ ايؿطع١ّٝ ٱزاض٠ ايٛغا٥ٌ: 

 ؿ١ٝ ايعٌُ َٚكاؿٗا ١ ٖٚٝانٌ َؿّت١ٜ ٚايبؿطّٜػٝرل اؿػٔ يًُٛاضز املاّز١ ع٢ً ايّتتػٗط ٖصٙ املسٜطّٜ        

                                                           
 ايػايـ ايصنط. 05-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  9ٚ 6ٝٗا املاز٠ ْكت عً 1

 ايػايـ ايصنط. 05-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  11ْكت عًٝٗا املاز٠  2

 .318عبس ايػ٬ّ شٜب، املطدع ايػابل، م 3
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ّٜ ّٜاملطنع ١ّٝ بٗا، ٚإعساز املٝعا١ّْٝ اـاّق١ ٚغرل املُطنع٠ ٚإعساز اؿػابات اٱزاض ١ ٚاٱعتُازات ات املاي

 .1ؿ١ٝ ايعٌُ ٚقٝاْتٗاؿّتملاض١ٜ ٚاملٓكٛي١ ايعّكك١ شلا ٚتٓؿٝصٖا نُا تكّٛ ظطز أ٬َى املُتًهات املدّك

 :2املسٜط١ّٜ ايؿطع١ّٝ يًّتهٜٛٔ ٚايٛثا٥ل 

ُّ  تني أغاغٝتني:ٚأغٓس إيٝٗا َٗ

ّٚشلُا ؿٞ ايعٌُ َٚػتدسَٝٗا، نُا تعٌُ ع٢ً ؼػني ّتؿ١ يذلق١ٝ َػت٣ٛ ١َ ايػّٜٓٛهّٜٛٓٝٚنع ايدلاَر ايّت أ

كين أٌٖٝ ايّتّتايػٌ نُا تكذلح نٌ َا َٔ ؾأْ٘ ؼػني ايّؿ ؿٞ ايعٌُ مبا ٜت٤٬ّ ٚعكط١ْٚتطق١ٝ َػت٣ٛ َؿّت

َّ يًُػتدسَني. ؿٝات اؾ١ٜٛٗ ٚاي١ٝ٥٫ٛ بهٌ َا ٌ يف ْؿط ٚإع٬ّ املكاحل غرل املُطنع٠ ناملؿّتؾٝتُّج ثاُْٝٗا اأ

ٌّايكها٥ّٝ ا٫دتٗازاتؿطٜع ٚايتٓعِٝ املعُٛيني بُٗا ٚنصا تعًل َٔ تعسٌٜ أٚ إقساض بؿإٔ ايّت ل عًّت َا ١ ٚن

َٔ  ٚا٫غتؿاز٠ؿ١ٝ ايعٌُ ك١ بتػٝرل َؿّتؿ١ٝ ايعٌُ، ٚنصيو أٜها أضؾؿ١ ايٛثا٥ل املتعًّبػرلٚض٠ َٚٗاّ َؿّت

١ مبا نإ ملا تكّٛ ب٘ َٔ أزٚاض يف غبٌٝ ١ با٭ُّٖٝٚتعتدل ٖصٙ املسٜطّٜ ؿطٜعات ا٭دٓب١.١ٝ ٚايّتاـدلات اـاضدّٝ

 ١ ايعٌُ َٚٛظؿٝٗا.   تطٜٛط َػت٣ٛ َؿتؿّٝ

 ط١ّٜ ايؿطع١ّٝ يٲع٬ّ اٯيٞ ٚاٱسكا٥ٝات:املسٜ 

 اي١:١ٝ باملٗاّ ايّتـ ٖصٙ املسٜطّٜٚتهًّ

  َّٛدٝٗٞ يٲع٬ّ اٯيٞ يًُؿّتط ايّتإعساز املدّط  ١ يًعٌُ ٚنُإ إلاظٙ.ؿ١ٝ ايعا

  .ٚنع ؾبه١ ؾُع املعًَٛات ٚنُإ تػٝرلٖا ٚقٝاْتٗا 

  َّملؿّتطبٝكات املعًَٛات١ٝ اـاق١ باٗط ع٢ً تطٜٛط ايّتايّػ  ١ يًعٌُ.ؿ١ٝ ايعا

  ٓؿٝص ع ايّتؿ١ٝ ايعٌُ ٚإعسازٖا ٚٚنعٗا سّٝا١َٝ إىل عكط١ْ ْؿاط َكاحل َؿّتؼسٜس ا٭زٚات ايّط 

 ١ ايؿطع١ٝ ٱزاض٠ ايٛغا٥ٌ ١، نإ َٔ ا٭ٚىل إغٓاز ٖصٙ امل١ُٗ ٚإزضادٗا نُٔ املسٜطَّٜع اشلٝانٌ املعّٓٝٓػٝل بايّت

                                                           
 ايػايـ ايصنط.  05-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  12ْكت عًٝٗا املاز٠  1

 ايػايـ ايصنط. 05-05املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  َٔ 13ْكت عًٝٗا املاز٠  2
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ُّ ٫قذلاب  صٟ تكّٛ ب٘.١ٗ َٔ ْؿاطٗا اّيٖصٙ املٗ

  ٜٚكّٛ . 1ؿٞ ايعٌُ َٚعاؾتٗا ٚسٛقًتٗانُإ مجع نٌ املعًَٛات اٱسكا١ٝ٥ املطتبط١ بٓؿاطات َؿّت

ٌّ ؿ١ بايٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ بكطاض َؿذلى ٜكسض ًط١ امله١ًّ ٚايّػـ باملايّٝـ بايعٌُ ٚايٛظٜط املهًَّٔ ايٛظٜط املهًّ ن

َّل بتشسٜس تٓعِٝ َهاتب املؿّتعِٓٗ ٜتعًّ ١ٌّ ٚاّيؿ١ٝ ايعا ١ َسٜطّٜ يت تذلاٚح بني َهتبني إىل أضبع١ َهاتب يف ن

 . 2ؾطع١ٝ

 ايؿطع ايجاْٞ:

 اشلٝانٌ غرل املُطنع٠

ُّٔ 05-05ٓؿٝصٟ يكس قاّ املطغّٛ ايّت         َّتٓعِٝ املؿّت املته ل ع٢ً اشلٝانٌ ١ يًعٌُ ٚغرلٖا بايّٓؿ١ٝ ايعا

َّغرل املُطنع٠ ملؿّت يت تأخص ؾهٌ فُٛع١ َٔ اٱزاضات ا١َٓ عؿط َٓ٘، ٚاّييّج٠ ا١ يًعٌُ يف املاّزؿ١ٝ ايعا

ؿطٜع ٚتعتدل ٖصٙ اشلٝانٌ تابع١ ع٢ً َطاقب١ تطبٝل أسهاّ ايّت يت تػٗططاب ايٛطين ٚاّياملٓتؿط٠ ع٢ً عدل ايّت

َّيًُؿّت ُّؿ١ٝ ايعا  ٔ ث٬خ أمناط ٖٞ ناٯتٞ:١ يًعٌُ َٔ سٝح إزاضتٗا ٚتػٝرلٖا ٚدعًٗا تته

:٫ّٚ  ؾ١ّٜٛٗ يًعٌُاملؿّتؿٝات ا أ

 –ٖٚطإ  –)اؾعا٥ط ؿٝات د١ّٜٛٗ ١ َؿّت٠ ٫ٜٚات ٚعسزٖا مثا١ّْٝ يًعٌُ عّسؿ١ٝ اؾّٜٗٛاملؿّت اختكامٜؿٌُ     

  .١ؿٝات ايعٌُ اي٥٫ّٛٝل ْؿاطات َؿّتبات١ٓ ٚ تٝاضت( تٓؿط، ٚ تّٓػ –قػٓط١ٓٝ  – بؿاض –ٚضق١ً  –عٓاب١ 

ّٝ ٚمّت َّاملؿّت املًك٢ ع٢ً عاتلإىل تػُٝتٗا ؽؿٝؿا يًعب٧ ١ ْػب١ تكػُٝٗا بٓا٤ ع٢ً اؾٗات ايٛطٓ  ١ يًعٌُ ؿ١ٝ ايعا

 اٱقًُٝٞ  ٫ختكاقٗاابع١ ؿٝات اي١ٝ٥٫ٛ ايّتٚيتػٌٗٝ تٛاقٌ املتعاًَني َعٗا، ٚنصيو تكّٛ بتٓؿٝط ْؿاط املؿّت

 .  3َٔ خ٬ٍ تػٝرلٙ، تكُٝٝ٘، َطاقبت٘ ٚتٓػٝك٘

                                                           
 ايػايـ ايصنط.  05-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  14ْكت عًٝ٘ املاز٠  1

 ايػايـ ايصنط.  05-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  17ْكت عًٝ٘ املاز٠  2

 ايػايـ ايصنط. 05-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ  21املاز٠  3
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اٱقًُٝٞ بكطاض َؿذلى بني  ٚاختكاقٗاؿ١ٝ ايعٌُ ٚتٓعُٝٗا َؿّت١ يًعٌُ َٚهاتب ؿٝات اؾّٜٗٛز عسز املؿّتوّس

 .١1ؿ١ بايٛظٝؿ١ ايعًَُّٛٝط١ املهًّاخ١ًٝ ٚايّػـ بايّسـ باملاي١ٝ ٚايٛظٜط املهًّـ بايعٌُ ٚايٛظٜط املهًّايٛظٜط املهًّ

 ؿ١ٝ اؾ١ٜٛٗ َٔ خ٬ٍ ث٬خ َكاحل ٖٞ:تٓعِٝ املؿّت ٚمّت

 َكًش١ تٛدٝ٘ ٚتٓػٝل ايٓؿاطات. -9

 ًدٝل.كِٝٝ ٚايّت١ ايّتَكًش -0

 .2َكًش١ املػتدسَني ٚايٛغا٥ٌ -3

 ؿ١ٝ اؾ١ٜٛٗ يًعٌُ بايكٝاّ ببعض املٗاّ ٖٞ ع٢ً اٱمجاٍ ناٯتٞ:ـ املؿّتتهًّ: َٗاَٗا

 ؿٝات ايعٌُ يًذ١ٗ.ٌ َؿّتأزٚات َٚٓاٖر َٚكاٜٝؼ ٚإدطا٤ات تسّخ اسذلاّٗط ع٢ً ايّػ 

   ؿتٝـ ٜا ٚنصا اقذلاح سطن١ َػتدسَٞ ايّت١ يًعٌُ زٚضؿ١ٝ اؾّٜٗٛإعساز سكا٥ٌ ْؿاطات املؿّت

 ٚاملطاقب١ ع٢ً اٱزاض٠ املطنع١ٜ .

   اقذلاح ٌّ ّٝ َا ن  ٓعِٝ املعُٛيني بُٗا.ؿطٜع ٚايّت١ ايّتٜػاعس ع٢ً تطق

   بتكُٝٝٗا. ٚايكٝا١ّ ك١ٝٓ ٚاملاي١ّٝ، ايّت١ٜ، ايبؿطّٜؿٝات ايعٌُ املاّزضاغات سٍٛ سادات َؿّتإعساز ايّس 

 عٌُ ي١ٜ٫ًَٛؿّتؿٝات اي ثاْٝا:

ٚنإ  ؿ١ٝ ١ٝ٥٫ٚ.ؿ١ٝ ايعٌُ ي١ٜ٫ًٛ فُٛع إقًِٝ اي١ٜ٫ٛ ٚعسزٖا مثا١ْٝ ٚأضبعني َؿّتَؿّت اختكامٜؿٌُ     

٣ ٖصا إىل تػٌٗٝ تٛاقٌ ٖصٙ اٱزاض٠ َع املتعاًَني ٚقس أّز ،2005غ١ٓ ؿ١ٝ ايعٌُ اي١ٝ٥٫ٛ تأغٝؼ ب١ٝٓ َؿّت

ّٕؾتشٗا أؾه١ًٝ إَهإ تطق١ٝ َؿّت مّتَعٗا ٚيف ْؿؼ ايٛقت أعطت بؿهٌ ؾتح َٓاقب عًٝا    ؿٞ ايعٌُ. غرل أ

ّٓايّت  سخٌ إٔ ٖصٙ املكاحل اؾسٜس٠ قسعط عٔ ايبشح عٔ تك١ٜٛ ٚغا٥ٌ املطاقب١ ٚايّتدٛف اٯٕ قاض يف قطف اي

                                                           
 ايػايـ ايصنط. 05-05ٟ ضقِ َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝص 20املاز٠  1

، وسز عسز املؿتؿٝات اؾ١ٜٛٗ يًعٌُ ٚتٓعُٝٗا ٚاختكاقٗا اٱقًُٝٞ، 2005غؿت  16ايٛظاضٟ املؿذلى املُهٞ يف  ايكطاض 2

 .19م، 75عسز ز.ض، اي
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ؿ١ٝ ايعٌُ . ٜٚهُٔ زٚض َؿّت1ا٤ مياضغٕٛ َٗاَِٗ ع٢ً أضض ايٛاقع إىل املهاتبؿني أنّؿٟ إىل ؼٌٜٛ َؿّتت٪ّز 

 ابع١ ي١ٜ٫ًٛ.ؿتٝـ ايّتيف ايكٝاّ  مبطاقب١ ٚتٓؿٝط َهاتب ايّت ي١ٜ٫ًٛ

١ ٚخكٛق١ٝ نٌ ث٬خ َكاحل ع٢ً سػب أُّٖٝ ؿ١ٝ ايعٌُ يف َكاحل ٜذلاٚح عسزٖا بني َكًشتني أِٚ َؿّتٚتّٓع

 :2اي١ٜ٫ٛ

1- ّٝ  ١ ٚاملطاقب١.َكًش١ ايع٬قات املٗٓ

2- ّٝ  ١.َكًش١ ايٛقا١ٜ َٔ ا٭خطاض املٗٓ

 .3دٝلًكِٝٝ ٚايّتَكًش١ ايّت -3

 عًكني:ؿطٜع ٚايتٓعِٝ املّتٗط ع٢ً َطاقب١ تطبٝل ايّتؿ١ٝ ايعٌُ ي١ٜ٫ًٛ بايّػـ املؿّتتهًّ َٗاَٗا:

 .ٌُبايع 

 ا٫دتُاعُٞإ ايّه. 

 ُّ  اٍ ا٭داْب.تؿػٌٝ ايع

 اقته٢ٓػٝل إٕ ٚنع أزٚات مجع املعًَٛات بايّت ّٝ ّٛا٭َط َع املكاحل املعٓ ض ٚنع١ٝ ١ يف فاٍ تط

 ١ بصيو.ػات ٚإعساز اؿكا٥ٌ املطتبط١ بٗا ٚإع٬ّ اٱزاض٠ املطنعّٜؿػٌٝ يف امل٪ّغايّت

 ابع١ ٫ختكاقٗا ؿ١ٝ ايعٌُ ايّتٚنع ٚؼٝني بطاق١ٝ ًَٚؿات اشل٦ٝات املػتدس١َ اـانع١ ملطاقب١ َؿّت

 اٱقًُٝٞ.

   اؾُاع١ٝ يًعٌُ ٚا٭ْع١ُ  ٚا٫تؿاقات ا٫تؿاقٝاتػذٌٝ أٚ املٛاؾك١ ع٢ً نُإ سػب اؿاي١ ايّت 

                                                           
1
 Mahammed Nasr-Eddin Koriche, droit du travail, tome1, opu, Alger, 2009, p.58. 

ْٛؾُدل  20َ٪ضخ١ يف  ،75عسز اي ز.ض،، وسز تٓعِٝ َؿتؿ١ٝ ايعٌُ ي١ٜ٫ًٛ، 2005غؿت  16هٞ يف قطاض ٚظاضٟ َؿذلى مم 2

 .21 م، 2005

 ٖٚٚطإ يف ث٬خ َكاحل". ،ٚضق١ً ،قػٓط١ٓٝ ،عٓاب١ ،"تٓعِ َؿتؿ١ٝ ايعٌُ ي١ٜ٫ًٛ يف ٫ٜٚات اؾعا٥ط  3
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ّّٝساي ا١َٝ إىل نُإ َطابكتٗا َع ا٭سهاّ ١ ايّطٓع١ُّٝٝ ٚايّتاخ١ًٝ ٚايكٝاّ عٓس ا٫قتها٤ باٱدطا٤ات ايكاْْٛ

    ١ املعٍُٛ بٗا.ٓع١ُّٝٝ ٚايّتؿطٜعّٝايّت

 ّٓ  ؿطٜع املعٍُٛ ب٘.١ يًعٌُ طبكا يًّتعاعات ايؿطزّٜتٓعِٝ َعاؾ١ اي

 ا٫تؿاقٝاتني يف إعساز يًؿطنا٤ ا٫دتُاعّٝ ١ٗتٓعِٝ أعُاٍ اٱع٬ّ ٚا٫غتؿاض٠ ٚاملػاعس٠ املّٛد 

 ٓعِٝ املعٍُٛ بُٗا.ؿطٜع ٚايّتيتطبٝل ايّت ١ُ٥٬َطم ٚايٛغا٥ٌ ا٭نجط ٚنصا ايّط ،اؾُاع١ٝ ٚا٫تؿاقات

 ّٓكني بايعٌُ ػاٙ املػتدسَني ٚاملّٓعٓعِٝ املتعًّؿطٜع ٚايّتاملػا١ُٖ يف تعُِٝ ايّت ٍ كاب١ٝ يًعُّاُات اي

 ٚاملػتدسَني.

 ١ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ ٚإعساز اؿكا٥ٌ اـاق١ بصيو.شّّٝ بأعُاٍ املطاقب١ يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايّكايكٝا 

  نُإ مجع َٚعاؾ١ ٚسٛق١ً نٌ املعًَٛات اٱسكا١ٝ٥ شات ايك١ً بٓؿاطاتٗا ٚؼٝني تكِٝٝ ايٛثا٥ل

 ؿٞ ايعٌُ.ض٠ َٔ قبٌ َؿّتاحملّط

 ؿطٜع يعٌُ ع٢ً َػت٣ٛ احملانِ يف فاٍ تطبٝل ايّتؿ١ٝ ايت تباؾطٖا َؿّتعا٣ٚ اّيَتابع١ اٱدطا٤ات ٚايّس

 ١ًُٝ بصيو.ًط١ ايّػكني بايعٌُ ٚإع٬ّ ايّػٚايتٓعِٝ املتعًّ

 بع١ ٫ختكاقٗا اٱقًُٝٞ.ػات ايتّاإع٬ّ اؾُاعات احمل١ًٝ املع١ٝٓ بعطٚف ايعٌُ يف امل٪ّغ 

 ١ُ يؿا٥س٠ ضف املّٓعهٜٛٔ ٚؼػني املػت٣ٛ ٚػسٜس املعااملؿاضن١ يف تٓعِٝ ٚيف غرل أعُاٍ ايّت

 ١ ايعٌُ.َػتدسَٞ َؿتؿّٝ

 1ؿ١ٝ ايع١ًٌُ بتؿطٜع ايعٌُ َٚٗاّ َؿّتك١ شات ايّكتٓعِٝ ٚتػٝرل ايٛثا٥ل ايكا١ْْٝٛ ٚاملتدّك. 

ّٕ ؾعٓس شنطٖا يف ايؿكط٠  ،يت ؽتل املؿتؿ١ٝ اي١ٝ٥٫ٛ يًعٌُ بٗا٠ قس ساٚيت ؼسٜس املٛانٝع اّيٖصٙ املاّز لس أ

١ ؿ١ٝ ايعٌُ ي١ٜ٫ًٛ، سػب أٍُّٖٝ تٓعِٝ َؿّتٜعّس. كني بايعٌُٓعِٝ املتعًّؿطٜع ٚايّتٝل ايّتٗط ع٢ً تطبا٭ٚىل ايّػ

 ؿ١ بايٛظٝؿ١ ًط١ املهًّـ باملاي١ٝ ٚايّػاي١ٜ٫ٛ، ٚوسز بكطاض َؿذلى بني ايٛظٜط املهًـ بايعٌُ ٚايٛظٜط املهًّ

                                                           
 ايػايـ ايصنط. 50-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ  24املاز٠  1
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 .1ايع١َُٝٛ يف سسٚز َكًشتني  إىل ث٬خ َكاحل

 عٌَُهاتب َؿتؿ١ٝ اي ثايجا:

ؿ١ٝ ايعٌُ ٜٚهٕٛ َهتب َؿّت .ؿ١ٝ ايعٌُ َٓطك١ قٓاع١ٝ أٚ زا٥ط٠ إزاض١ٜ قسز٠َهتب َؿّت اختكامٜؿٌُ     

ٞ ؿ١ٝ ايعٌُ ي١ٜ٫ًٛ ٚعسزٖا أضبع١ ٚغبعني َهتبا. ؾُهتب تؿتٝـ ايعٌُ ٜعتدل اؾٗاظ احملًَّؿّت ٫ختكامتابعا 

ٜػتطٝع مماضغ١  ـ ايعٌُ يف ا٭قٌ ٫يعٌُ، َٚؿّتؿتٝـ زاخٌ أَانٔ ااؿكٝكٞ ايكا٥ِ بعًُٝات املطاقب١ ٚايّت

2ّٕؿتٝـ ايعٌُ ايتابع ي٘يف أَانٔ ايعٌُ اـانع١ يٓطام َهتب ايّت قاب١ إ٫ّايّط ٓعِٝ مل ٜٓل ع٢ً املٗاّ ايّت . لس أ

ّٕـ بٗا املهاتب ٚاّييت تهًّاّي عاز٠ ؿٝٗا ِٖ َٔ ٜكَٕٛٛ َؿّت يت يف ا٭قٌ ٖٞ املداطب١ ا٭ٚىل بٗصٙ املٗاّ نٕٛ أ

ٓعِٝ. ٫ شلا بعض املٛاز ايكا١ْْٝٛ يف ٖصا ايّت مما نإ َٔ ا٭ؾهٌ إٔ ىكّل .سخٌ يف أَانٔ ايعٌُباملطاقب١ ٚايّت

ؿ١ٝ ا٭غاغٞ ٖٛ تػٝرل، تكِٝٝ، َطاقب١، ؿ١ٝ ايعٌُ اي١ٝ٥٫ٛ نٕٛ زٚض ٖصٙ املؿّتع٢ً ٖصٙ املٗاّ يف َؿّت إٔ ّٜٓل

. إناؾ١ إىل شيو لس ْكا٥ل ع٢ً ٖصا املػت٣ٛ اختكاقٗازا٥ط٠  يت تعٌُ ؼتتٓؿٝط َٚتابع١ َهاتب ايعٌُ اّي

١ٜ٫ٚ  اختكاقٗا٣ ٜتعّساييت ؿ١ٝ ايعٌُ ؿ١ٝ ايعٌُ أٚ َهاتب َؿّتع٢ً ٖٝانٌ َؿّت ؼتٟٛعٛاقِ اي٫ٜٛات ٫ إٔ 

ّٕ. أٚ ٫ٜٚتني، ٚأخرلا إزَاز دع٤ َٔ ١ٜ٫ٚ يف ١ٜ٫ٚ أخط٣ ظ اؾ١ٗ املٓٛط١ بٗا إعساز اؾٗا أَا يف َكط ؾإ

١ ش١ امل١َ٬ّٝٓٗ ٚايّكؿتٝـ ع٢ً املٓؿآت اـانع١ ٭سهاّ ايّػ١ َػ٪ٚيٝات٘ يف ايّتغل ٚتسضٜب٘ ٚمماضاملتدّك

َٔ ايكطاض  / أ10سضٜب ايٛاقع يف زا٥طتٗا َكط املٓؿأ٠ )َاز٠ س َٔ تٓؿٝصٖا ٖٞ َسٜط١ٜ ايك٣ٛ ايعا١ًَ ٚايّتيتأّن

بط١ٝ ايكها١ٝ٥ مبكته٢ ايكإْٛ عٕٛ بكؿ١ ايّهني ٜتُّتّٓٝٚايعإًَٛ بٗصٙ اؾ١ٗ َٔ ايؿ ،(1982يػ١ٓ  29ايٛظاضٟ 

. 3بأزا٠ أع٢ً ٖٚٞ ايتؿطٜع انتػبٖٛاؾِٗ يٝػٛا عاد١ ٭ٕ تتأنس ٖصٙ ايكؿ١ بكطاض ٜكسض َٔ ٚظٜط ايعسٍ ٭ِْٗ 

َّ ّٕأ ا٭َط َػاٜط عٓ٘ يف اؾعا٥ط غٛا٤ َٔ سٝح ْعاّ ايتؿتٝـ أغاغا، ؾاؾعا٥ط ع٢ً سػب َا  ا يف ؾطْػا ؾٓذس أ

                                                           
 ايػايـ ايصنط. 05-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ  26املاز٠  1

2
 Mahammed Nasr-Eddin koriche,op.cit, p.58. 

 . 358، م 2001عٛض سػٔ، أمحس عًٞ عٛض، كتكط ايٛدٝع يف ؾطح قإْٛ ايعٌُ، زاض ايؿهط اؾاَعٞ، َكط،  3
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غبل قس أخصت بٓعاّ ٚسس٠ دٗاظ تؿتٝـ ايعٌُ ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ ٚدٛز دٗاظ تؿتٝـ ٚاسس مياضؽ 

 ع٢ً عهؼ قاب١ٝ يف ٖصٙ ايكطاعات.، نُا مياضؽ مجٝع ا٭ْؿط١ ايّطا٫قتكاز١ٜؿتٝـ يف مجٝع ايكطاعات ايّت

بني  ا٫ختكاقاتُت ؾكّػز ايكطاعات ٚا٭ْؿط١. ز٠ تبعا يتعّسا٭خص بٓعاّ ا٭دٗع٠ املتعّس شتؾطْػا ؾطّد

 ١:كتًـ ايكطاعات ايٛظاضّٜ

 :1تؿتٝـ ايعٌُ يف قطاع ايكٓاع١ ٚايّتذاض٠ ٚاـسَات ٚيف ١َٓٗ ايّعضاع١ 

    ُّ  ـ بايعٌُ.ؿٕٛ َٚطاقبٕٛ يًعٌُ خانعني يػًط١ ايٛظٜط املهًَّؿّت ايتؿتٝـ١ ؾؿٞ ٖصٙ ايكطاعات مياضؽ َٗ

 تؿتٝـ ايعٌُ يف املٓادِ ٚاحملادط: 

    َّ ّٕتعًّ يف املٓادِ ٚاحملادط َٚا اأ ُّ ل بُٗا ؾإ ؿٕٛ شٚ تأٌٖٝ ٚقسض٠ يف ٖصا اجملاٍ ؿتٝـ مياضغٗا َّٛظ١ ايّتَٗ

ني ٓاع١ ٚايبشح ٚايب١٦ٝ. ٜٚهٕٛ ٖ٪٤٫ املسٜطٜٔ اؾّٜٗٛني يًّكَٔ خ٬ٍ أعٛإ خانعني يػًطات املسٜطٜٔ اؾّٜٗٛ

ّٕ . إ2٫ّـ بايعٌُؼت غًط١ ايٛظٜط املهًّ ؿٕٛ َٔ قإْٛ املٓادِ هعٌ ٖ٪٤٫ املّٛظ  L.218 ٠ّزتطبٝل املا أ

ّٕ ؾاع ٖصا ع٢ً ف ٚظٜط ايّسٚي١ تٛنع ؼت تكّطابع١ ٭٬َى ايّساحملادط ايّت إغتجٓا٤ تابعٕٛ يٛظٜط املٓادِ، نُا أ

 .َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ R. 8111-9 ٠سػب ْل َا قهت ب٘ املاّز

 ١ٜ:  تؿتٝـ ايعٌُ يف ايّكٓاعات ايهٗطبا١ٝ٥ ٚايػاظ 

ّٕـ بايّطػات ٚاملعاٌَ اـانع١ ملطاقب١ ايٛظٜط املهًّيف امل٪ّغ     ُّ اق١ ؾإ ١ تؿتٝـ ايعٌُ مياضغٗا َٗٓسغني َٗ

يف املطانع إْتاز  ٓاع١ ٚايبشح ٚايب١٦ٝني يًّكني شٚ تأٌٖٝ ٚقسض٠ يف ٖصا اجملاٍ تابعني يًُسٜطٜٔ اؾّٜٗٛٚتكّٓٝ

ُّ ّٕيت ٜتٛادس بٗا قاعس٠ ١ْٜٚٛ ؾإايهٗطبا٤ اّي ني قازضٜٔ ع٢ً ٖصٙ ١ تؿتٝـ ايعٌُ مياضغٗا َٗٓسغني ٚتكَّٓٝٗ

ُّ ّٓاملٗ ١ُّ تابعني يػًط١ ا٭َإ اي ـ بايعٌُ ع٢ً سػب ْل ايٛظٜط املهًّ ١١ خانع١ يػًطٟٛٚ، ٚمتاضؽ ٖصٙ املٗ

 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. R. 8111-11املاز٠ 

                                                           
 .2008زٜػُدل  30امل٪ضر يف  1503-2008املطغّٛ ضقِ  1

 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. R. 8111-8أْعط املاز٠  2
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  تؿتٝـ ايعٌُ يف َ٪ّغػات ايّسؾاع: 

ُّ بؿهٌ زا٥ِ، تكعِ ٚؼطؽ يت تسخٌ ٚتّٓعؾاع ٚاّيؼت غًط١ ٚظٜط ايّسػات املٛنٛع١ امل٪ّغ ١ تؿتٝـ ايعٌُ َٗ

ّٝ ؾاعبايّس ـؼت غًط١ ايٛظٜط املهًّ َّ .1ايكإْٛ عٔ ططٜل ني ٜتِ ؼسٜسِٖأٚ عػهطّٜ نيأعٛإ َسْ ّٓأ اس١ٝ ا َٔ اي

عٌُ ؾتكع خاضدا عٔ ٚظاض٠ ايعٌُ ؿ١ٝ ايعٌُ ؾٗٞ تعتدل َٔ اشلٝانٌ غرل املُطنع٠ يٛظاض٠ اي١ ملؿّتٓعُّٝٝايّت

ش١ يف أقًٗا ناْت قا١ُ٥ ع٢ً َٗاّ ايٛقا١ٜ ٚايّك 1874هٜٛٔ املٗين، ٚمت إْؿا٩ٖا يف غ١ٓ ؿػٌٝ ٚايّتٚايّت

ّٕ  ٌ َٔ ٖٝهًني أغاغٝني:، ؾٓذسٖا تتؿّه2عت بعس شيوتّٛغ اختكاقاتٗا ٚا٭َٔ غرل أ

 .ٟاشلٝهٌ املطنع 

 3اشلٝانٌ غرل املُطنع٠ . 

 ٟ: ايتسضز املطنع -1

 اجملًؼ ايٛطين يتؿتٝـ ايعٌُ: 

يس٣ ٚظاض٠  ا٫غتؿاض١ٜ اختكاقاتَ٘ٔ خ٬ٍ  اجملًؼ ايٛطين يتؿتٝـ ايعٌُ ٜٓؿأ يس٣ ٚظاض٠ ايعٌُ، ىتّل     

 129ضقِ  ٚا٫تؿاق١ٝ 81ضقِ  ا٫تؿاق١ٝصٟ ٜٓل عًٝ٘ خكٛقا يف ايعٌُ بهُإ ٚتأَني مماضغ١ تؿتٝـ ايعٌُ اّي

 .4قتني بتؿتٝـ ايعٌُ ٚ قإْٛ ايعٌُ املعٍُٛ ب٘ٚي١ٝ اـاٌُ ايّسع١ُ ايملّٓع

١َّ يًعٌُ:   املسٜط١ّٜ ايعا

١ُّ 2008زٜػُدل  30امل٪ّضر يف  1503-2008ْل عًٝٗا املطغّٛ ضقِ      ١َّ يًعٌُ شلا َٗ ، ؾاملسٜط١ّٜ ايعا

 11امل٪ّضخ١ يف  ملّٓع١ُ ايعٌُ ايعامل١ّٝ 81ضقِ  ا٫تؿاق١ٝتػٝرل ٚإزاض٠ اشلٝانٌ غرل املُطنع٠ َٚهًّؿ١ بتطبٝل 

يتؿتٝـ ايعٌُ يف  قطاع  1969دٛإ  25امل٪ّضخ١ يف  129ضقِ  ا٫تؿاق١ٝيتؿتٝـ ايعٌُ ٚنصيو  1947د١ًٜٝٛ 

                                                           
 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. R. 8111-12أْعط املاز٠  1

2
 Christophe Radé, droit dutravail, 3

e
 édition, montchrestien, paris, 2004, p.130. 

3
 Denis Gatumel, op.cit,p398. 

4
 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. D.8121-1  أْعط املاز٠  
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ايعٌُ، ٚتهًّـ باـكٛم بٛنع  ؾطٚطيتؿتٝـ  1996أنتٛبط  22امل٪ّضخ١ يف  178ضقِ  ٚا٫تؿاق١ٝ ،ايّعضاع١

تطبٝل قإْٛ ايعٌُ ٚ ايّطبط بني املكاحل اّييت متاضؽ ٚظٝؿ١ تّٛدٗات غٝاغ١ ايعٌُ ٫غُٝا ؾُٝا تعًّل باملطاقب١ ٚ

 . ايؿطْػٞ َٔ قإْٛ ايعٌُ R. 8221-13تؿتٝـ ايعٌُ بأقػاّ ٚظاض١ٜ أخط٣ ٖصا َا ّْكت عًٝ٘ املاز٠ 

 اشلٝانٌ غرل املُطنع٠:  -2

ِ يف ٚإزاضتٗا تّٓعـ بايعٌُ يف إطاض تػٝرلٖا ابع١ يًٛظٜط املهًّٚلس يف ٖصٙ اشلٝانٌ غرل املُطنع٠ ايّت     

ىل إؿني َٓتُني ٖٚصٙ املسٜطٜتني تهِ َّٛظ (DDTEFP)١ ات إقًَُّٝٝٚسٜطّٜ (DRTEFP)١ ات دَّٜٗٛسٜطّٜ

 :1ؿ١ٝ ايعٌُ ٖٞ ناٯت٬ٕٞ َعا َؿّتصٜٔ ٜؿّهؿني ١٦ٖٝٚ املطاقبني اّي١٦ٖٝ املؿّت

 املسٜط١ّٜ اؾ١ٜٛٗ يًعٌُ ٚايّتؿػٌٝ ٚايّتهٜٛٔ املٗين: - أ

١َّ بٛنع ايتّٛدٜطّٜـ ٖصٙ املستهًّ     ّٓٗات ايعا ضاغ١ َع املسٜطٜٔ ؿتٝـ يتؿطٜع ايعٌُ، بعس ايّسؿاطات ايّت١ ٚاي

 هٜٛٔ املٗين.ؿػٌٝ ٚايّتني يًعٌُ ٚايّتاٱقًُّٝٝ

 ّٝ  ايعٌُ. ؾطٚط١ ٚتطق١ٝ ١ بايٛقا١ٜ َٔ ا٭خطاض املّٗٓٝتٓػٝل ْؿاط املكاحل ٚاشلٝانٌ املعٓ

 ٓعِٝ املعٍُٛ ب٘ َٔ ططف ايٛظٜط أٚ َٔ ميجً٘.يّتيت ٜهعٗا ا١ًُٝ اّيًط١ ايّػمماضغ١ ايّػ 

تؿتٝـ ايعٌُ اـانعني  عها٤املٓكٛم عًٝٗا، يًُسٜط اؾٟٗٛ ي٘ إٔ ٜؿٛض أسس أ ا٫ختكاقاتٚملُاضغ١ 

 .2يػًطت٘

 املسٜط١ّٜ اٱق١ًُّٝٝ يًعٌُ ٚايّتؿػٌٝ ٚايتهٜٛٔ املٗين: - ب

ًَّّػيطبٝل ايعًُٞ ين بايّتهٜٛٔ املٗؿػٌٝ ٚايّتـ املسٜط اٱقًُٝٞ يًعٌُ ٚايّتٜهًّ     ١ يف فاٍ ايعٌُ ٝاغ١ ايعا

 هٜٛٔ املٗين. نُا ٜػٓس إيٝ٘ باـكٛم:ؿػٌٝ ٚايّتٚايّت

 ؿتٝـ يتؿطٜع ايعٌُ.ٓػٝل َٚتابع١ ْؿاطات ايّتتٓعِٝ، ايّت 

                                                           
1
 Emmanuel Dockès, droit du travail, 2

e
 édition, Dalloz, paris, 2007, p.617.  
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 َٛاز  ٚاملطاقب١ يفؿ١ بايٛقا١ٜ ٚي١ ا٭خط٣ ٚاشلٝانٌ املهًّتٓػٝل ْؿاط َكاؿٗا َع باقٞ َكاحل ايّس

 ١.يعٌُ ٚايٛقا١ٜ َٔ ا٭خطاض املّٗٓٝتؿتٝـ ا

 ؿٞ ايعٌُ.املعٗٛز٠ إىل َؿّت ا٫ختكاقاتشؿغ ع٢ً بط َع املكاحل ايكها١ٝ٥ َع ايّتٜٚهًـ بايّط 

  1ػات املػتدس١َ ٚا٭دطا٤اؾُاع١ٝ بني امل٪ّغ ا٫تؿاقاتنُإ َٚتابع١ . 

ّٛهٜٛٔ املٗين يف إطاض مماضؿػٌٝ ٚايّتٚيًُسٜط اٱقًُٝٞ يًعٌُ ٚايّت     ض أسس أعها٤ ١٦ٖٝ غت٘ ملٗاَ٘ إٔ ٜؿ

 َٔ قإْٛ ايعٌُ R.8122-7 تؿتٝـ ايعٌُ اـانعني يػًطت٘ إٔ ٜٓٛب عٓ٘ ٖصا ع٢ً سػب ْل املاز٠

ّ ايؿطْػٞ.  ٌّٚتهِ ١َّ إقًَُّٝٝسٜطّٜ ن تعتدل َهاتب  ،ؿتٝـ١ ٚنصيو َهاتب ايّت١ ٚخاّق١ يًعٌُ َكاحل عا

ّٝ َٔ قإْٛ ايعٌُ  R.8122-8ض يف املاز٠ ػات نُا ٖٛ َكّطامل٪ّغسخٌ يف ١ يًّتتؿتٝـ ايعٌُ املكاحل احملً

ٌّايؿطْػٞ ُّ ز عَٔهتب تؿتٝـ يسٜ٘ فاٍ إقًُٝٞ قّس . ٚن عٌُ ائ َهتب َؿتـ ططٜل قطاض ٚظاضٟ ٜٚته

 .2ـصٟ عًٝ٘ إزاض٠ ٚتػٝرل ٖصا املهتب َطاقبني َػاعسٜٔ يًُؿّتاّي

    ّٕ ـ بايعٌُ ٚنصيو َٛاقعٗا ٚؼسٜس ٖا بكطاض َٔ ايٛظٜط املهًّؿتٝـ وسز عسز١ يًّتاملسٜطٜات اٱقًُّٝٝ ٚإ

َّ إقًُٝٗا ايصٟ ؽتّل ّٟٚا٥ط احملًّٝا ؼسٜس ايّسب٘، أ هٜٛٔ املٗين ؿػٌٝ ٚايّتيًعٌُ ٚايّت ١ ٜكّٛ ب٘ املسٜط اؾٗٛ

ٌّاحملًّ ٚاختكاقٗاض َٛاقعٗا ؾٝكّط    .3ضاع١ـ مبطاقب١ قطاع ايّع١ َهتب َه١ًّ إقًَُّٝٝسٜطّٜ ٞ. ٚيف ن

 ػٌٝ:      ؿيًعٌُ ٚايّت ٚا٫غت٬ٗىػات ٚاملٓاؾػ١ ١ يًُ٪ّغ١ اؾّٜٗٛاملسٜطّٜ  -ز

 . ٚيف إطاض تػٝرل2009ْٛؾُدل  10امل٪ّضر يف  1377-2009إْؿا٩ٖا بٓا٤ ع٢ً املطغّٛ ضقِ  ٚمّت    

ّٟاؾّٜٗٛ املسٜطّٜات ت٣ٛ اؾٟٗٛ بايعٌُ ع٢ً املػ ٚا٫غت٬ٗىػات ٚاملٓاؾػ١ يًُ٪ّغ ١ يًعٌُ، ٜكّٛ املسٜط اؾٗٛ

 ع٢ً:

  ايعٌُ. ؾطٚط١ ١ٚ ٚايؿطزّٜيت َٔ نُٓٗا تطق١ٝ ايع٬قات اؾُاعّٝط٠ ٚاّيٝاغ١ املػّطتطبٝل ايّػ 

                                                           
 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. R.8122-5 ،R.8122-6أْعط املازتني  1

2
 Brigitte Hess-Fallon, Anne - Marie Simon, op.cit, p.21. 
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 َّؼسٜس ايتّٛد عًٝٗا تؿطٜع ايعٌُ ٚشيو بتٓعُٝٗا، تٓػٝكٗا  يت ّْلتؿتٝـ اّياي١ يٓؿاطات ٗات ايعا

 َٚتابعتٗا.

 ؿ١ بايٛقا١ٜ أٚ املطاقب١ يف ٚي١ ا٭خط٣ ٚاشلٝانٌ املهًّايّسٓػٝل بني ْؿاطات املكاحل َع باقٞ َكاحل ايّت

ايعٌُ ٚع٢ً ٖصا  ؾطٚط١ ٚتطق١ٝ ك١ بتؿطٜع ايعٌُ ٚنصا ايٛقا١ٜ َٔ ا٭خطاض املّٗٓٝؿتٝـ املتعًَّٛاز ايّت

ّٝ  ت٘ يف اٱقًِٝ.٬ايعٌُ بتسخ ؾطٚط١ يذلق١ٝ شلا إٔ تعًِ ايٛناي١ ايٛطٓ

 تؿتٝـ ايعٌُ(:ا٭دٗع٠ املػاعس٠ يتؿتٝـ ايعٌُ)طب   -3

     ّٕ ـ بايعٌُ ابع١ يًٛظٜط املهًّطب تؿتٝـ ايعٌُ ٜػاعس ٜٚػاِٖ يف تأز١ٜ َٗاّ اشلٝانٌ غرل املُطنع٠ ايّت إ

ّٕؿػٌٝ ٚايّتايّت ُّٖصا اؾٗاظ ٜكّٛ بسضاغ١ ا٭خطاض املّٗٓٝ هٜٛٔ املٗين، ؾإ ١ ١ ٚايٛقا١ٜ َٓٗا نُا مياضؽ َٗ

ك١ٝٓ يٓؿاطات أطبا٤ ـ مبطاقب١ ايّتيت وكٌ عًٝٗا. ٜٚهًّملعًَٛات اّئَ ا ٚا٫غتؿاز٠ َٔ طب ايعٌُ ا٫غتع٬ّ

بتطبٝل  ا٫دتُاعٞٓسٚم ايهُإ ٓػٝل َع ايّكؾتؿتٝـ طب ايعٌُ ٜػٗط َع َكاحل تؿتٝـ ايعٌُ بايّت ايعٌُ.

ّٟ . ٚىهع طّب1ش١ ٚا٭َٔ يف ايعٌُك١ بايّكايكٛاعس املتعًّ ؿػٌٝ ّتًعٌُ ٚايي تؿتٝـ ايعٌُ يػًط١ املسٜط اؾٗٛ

يت ٜهٕٛ ؾٝٗا تابعا اّي ابع ي٘ قاْْٛا١ َباؾط٠ باؾٗاظ ايّتاـاّق ا٫ختكاقاتهٜٛٔ املٗين َاعسا يف مماضغ١ ٚايّت

ّٝ اختكاقات٘يب يًعٌُ ملُاضغ١ ّطؿتٝـ اييط٥ٝؼ َكًش١ ايّت  .    ١2املٗٓ

 املطًب ايجاْٞ:

 غرل َؿتؿ١ٝ ايعٌُ

ٗط ع٢ً تطبٝل قٛاعس ؿتٝـ ٚايّػؾدام ايكا٥ُني ع٢ً َٗاّ ايّتؿ١ٝ ايعٌُ فُٛع١ ا٭ْٚعين بػرل َؿّت         

ّٕ باٖتُآّعِٝ املعُٛيني بُٗا، ٚيصيو ؾكس عٓٝت ٖصٙ اجملُٛع١ ْٚكٛم ايكإْٛ ٚايّت قسضاتٗا ٚنؿا٤اتٗا  بًٝؼ ٭

أٚ َٔ ؿني ايعَُٛٝني ايٛاقعني ؼت ض٥اغتِٗ ؿتٝـ نهٌ غٛا٤ َٔ سٝح املّٛظٜتٛقـ عًٝٗا لاح أٚ ؾؿٌ ْعاّ ايّت

                                                           
 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. R.8123-2أْعط املاز٠  1

 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ.  R.8123-6  ٚR.8123-8أْعط املازتني  2
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تٗا ١ بتؿتٝـ ايعٌُ يف َاّزاـاّق 81ٚي١ٝ ضقِ ايّس ا٫تؿاق١ًٝت ؿتٝـ، ٚيصيو تهّؿدص٠ يًّتٝاغ١ املّتسٝح ايّػ

ٚؾطٚط اـس١َ يتأز١ٜ ٚظا٥ؿِٗ بعٝسا عٔ أٟ تأثرلات زاخ١ًٝ أٚ خاضد١ٝ  ا٫غتكطاضٛدٛب نؿاي١ بازغ١ ايّػ

ؿطٜع ايٛطين ٖصٙ ايبٓٛز املٓكٛم عًٝٗا يف ايّت ٚقس أقّط ايكطاض. اؽاشيف  ا٫غتك٬ي١ٝـ ايعٌُ ٢ وٛظ َؿّتسّت

 ؿ١ٝ ايعٌُ تًو اٱغتكطاض١ٜ، ؾّٓلؿتٝـ ٚساٍٚ إٔ ٜعطٞ يٲطاضات املؿّتك١ بايّتاملتعًّ 81ٚي١ٝ ضقِ ايّس ا٫تؿاق١ٝ

َّتٓعِٝ املؿّتل باملتعًّ 05-05ٓؿٝصٟ ضقِ يف املطغّٛ ايّت ١ِّٓ ١ٜ يًعٌُ ٚغرلٖا ع٢ً أؾهاٍ َعّٝؿ١ٝ ايعا تعٝني  ت

 ؿني.بٗا ٖ٪٤٫ املّٛظ

 ايؿطع ا٭ٍٚ:

 ع٢ً َػت٣ٛ اشلٝانٌ املطنع١ٜ

َّؾٓذس ع٢ً َػت٣ٛ املؿّت     صٟ ٜذلأؽ ٖصا اؾٗاظ ، ؾً٘ غًط١ تػٝرل ـ ايعاّ يًعٌُ ٖٛ اّي١ يًعٌُ املؿّتؿ١ٝ ايعا

١ٌّٜ ٚاملاي١ٝ املٛنٛع١ ؼت تكطف املؿّتايٛغا٥ٌ ايبؿط١ٜ ٚاملاّز ؿطٜع١ٝ إطاض ا٭سهاّ ايّتيف شيو  ؿ١ٝ ايعٌُ، ٚن

١ًُٝ َع مجٝع ًط١ ايّػـ ايعاّ يف إطاض مماضغ١ ٚتأز١ٜ َٗاَ٘ إٔ مياضؽ ايّػٚع٢ً املؿّت .1ٓع١ُٝٝ املعٍُٛ بٗاٚايّت

ؿ١ٝ ايعٌُ بإعساز ـ ايعاّ ملؿّت. ٚيف ٖصا اٱطاض ٜكّٛ املؿّت2ؿ١ٝ ايعا١َٚاملتعاًَني َع املؿّت ا٫دتُاعٝنيايؿطنا٤ 

 ذٗٝع ع٢ً إٔ ٜعطنٗا ع٢ً ايٛظٜط ايعٌُ نُا ٜكّٛ بعطض بطاَر ْؿاطات ١ يتػٝرل ٚايّتَّْٝؿطٚع املٝعا

َّاملؿّت ؿإ مبٗاّ ضاغات ٜهًّ. ٜٚػاعسٙ يف تأز١ٜ َٗاَ٘ ض٥ٝػإ يًّس١3 يًعٌُ ع٢ً ٖصا ا٭خرل أٜهاؿ١ٝ ايعا

١َّٝ ايعؿب٘ ظطٚف املؿّتت١ أخط٣ ع٢ً سػب َا تتطًًّدٝل ٚمبٗاّ َ٪ّقشًٌٝ ٚايّتايّت  . ١4 يًعٌُ َٚكًشتٗاا

 ٥ٝػني، ضاغات ْٛاب ٜطًل عًِٝٗ ْٛاب املسٜطٜٔ َٗاَِٗ َػاعس٠ ٖصٜٔ ايّطنُا ٜعٌُ ؼت إؾطاف ض٥ٝػا ايّس

                                                           
 ايػايـ ايصنط. 05-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  34املاز٠  1

 ايػايـ ايصنط. 05-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  35 املاز٠ 2

 ّ ايتٓؿٝصٟ ايػايـ ايصنط.َٔ املطغ37ٛٚ 36املازتني  3

  ايػايـ ايصنط. 05-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ 15املاز٠  4
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ضاغات ٜبًؼ عسزِٖ أضبع١ ض٩غا٤ َهاتب يف ؿٕٛ بايّسٜٚػاعس ْٛاب املسٜطٜٔ ض٩غا٤ َهاتب ٚعٓس ا٫قتها٤ ٜهًّ

عٌُ ٚاملسٜطٕٚ ْٚٛاب املسٜطٜٔ ٚنصا ض٩غا٤ املهاتب املٓتُٕٛ ـ ايعاّ يًٜعني املؿّت .١1 ؾطع١ٝنٌ َسٜطّٜ

١َّ يًُؿّتيًٗٝانٌ املطنعّٜ  .2ٓعِٝ املعٍُٛ ب٘ ٚت٢ٗٓ َٗاَِٗ با٭ؾهاٍ ْؿػٗا١ يًعٌُ مبطغّٛ طبكا يًّتؿ١ٝ ايعا

 ايؿطع ايجاْٞ:

 ع٢ً َػت٣ٛ َؿّتؿ١ٝ اشلٝانٌ غرل املُطنع٠

اؾٟٗٛ يًعٌُ ٖٛ َٔ ٜذلأؽ ٖصا اؾٗاظ ٜٚكّٛ بتػٝرلٙ ع٢ً إٔ ٜكّٛ  ـ١ ؾاملؿّتؿ١ٝ اؾّٜٗٛؾع٢ً َػت٣ٛ املؿّت    

ّٟ ٫ختكاق٘ابع١ ؿٝات اي١ٝ٥٫ٛ ايّتبتٓؿٝط املؿّت َّ ،اؾٗٛ ٜػاعسٙ يف شيو َؿتـ دٟٗٛ  ا بايٓػب١ ٭زا٤ َٗاَ٘أ

َّ .3ٜٚػاعس ٖصا ا٭خرل ث٬ث١ ض٩غا٤ َكاحل .َػاعس ـ ايعٌُ ؿ١ٝ اي١ٝ٥٫ٛ يًعٌُ ؾُؿّتا ع٢ً َػت٣ٛ املؿّتأ

ـ ابع١ ي١ٜ٫ًٛ ع٢ً إٔ ٜػاعس ٖصا املؿّتَٔ ٜكّٛ بتػٝرل ٖصٙ اٱزاض٠ ٜٚكّٛ بتٓؿٝط املهاتب ايّت اي٥٫ٛٞ ٖٛ

ٌّإاي٥٫ٛٞ يف مماضغ١ َٗاَ٘ ض٥ٝػا َكًش١ أٚقس ٜكٌ  ُّ ١ٜ٫ٚ َٚا ىل ث٬خ ض٩غا٤ َكاحل ع٢ً سػب ن ٘ َٔ ته

4َِّهاتب تؿتٝـ ـ بايعٌُ ؿٛا اي١ٜ٫ٛ يًعٌُ بكطاض َٔ ايٛظٜط املهًَّٚؿّت ؿٕٛ اؾٜٕٗٛٛ يًعٌُتعٝني املؿّت . ٜٚت

5َّعٝنيّ يًعٌُ ع٢ً إٔ ت٢ٗٓ َٗاَِٗ بٓؿؼ أؾهاٍ ايّتاـ ايعَٔ املؿّت ٚباقذلاح ؿني اؾٜٗٛني ا تعٝني املؿّت، أ

ِّ َٔ ططف  املػاعسٜٔ يًعٌُ ٚض٩غا٤ املكاحل ٚنصا ض٩غا٤ املكاحل ٚض٩غا٤ املهاتب ع٢ً املػت٣ٛ اي٥٫ٛٞ تت

ت عًٝ٘ ّْك ـ ايعاّ يًعٌُ بتؿٜٛض َٔ ٚظٜط ايعٌُ نُا ت٢ٗٓ َٗاَِٗ با٭ؾهاٍ ْؿػٗا ع٢ً سػب َاملؿّتا

ضٙ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ َٔ قبٌٝ املٓاقب ايعًٝا ع٢ً سػب َا قّط َٔ املطغّٛ، ٭ٕ ٖصٙ ايٛظا٥ـ تعّس 29املاز٠ 

 ز ؾطٚط اٱيتشام إٔ وّس ني ٚع٬٢ًثايّجؿ١ٝ ايعٌُ ٚغرلٖا يف َازت٘ ل بتٓعِٝ َؿّتاملتعًّ 05-05ضقِ 

                                                           
 ايػايـ ايصنط. 05-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  16املاز٠  1

 ايػايـ ايصنط. 05-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  27املاز٠  2

 ايػايـ ايصنط. 05-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  23ٚ 22املاز٠  3

 ايػايـ ايصنط. 05-05َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  25ملاز٠ ا 4

 ايػايـ ايصنط. 05-05 ِايتٓؿٝصٟ ضق املطغَّٛٔ  28املاز٠  5
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 . 1بٗصٙ املٓاقب مبطغّٛ تٓؿٝصٟ

ؿٝات ايعٌُ اي١ٝ٥٫ٛ ٚتأز١ٜ َٗاَٗا إٔ ؼكٌ ع٢ً إعتُازات ١ يًعٌُ أٚ املؿّتؿٝات اؾّٜٗٛٚيف إطاض تػٝرل املؿّت

َّ ١.يف ؾكطتٗا ايجاّْٝ ٠34 لسٙ يف ْل املاّز ١ يهُإ غرلٚضتٗا ٖٚصا َاَايّٝ ّٕ ا يف ؾطْػا ؾٓذسأ تػٝرل  أ

 ؿٞ ايعٌُ:أْٛاع َٔ إطاضات َؿّت ٬خ٢ ثعًؿ١ٝ ايعٌُ تكّٛ َؿّت

 ايعٌُ ٚايّتؿػٌٝ: َؿتؿٛإطاضات  -1

 َّٛؿاملؿّت  ؿني شٚ َٓاقب عًٝا(.ٕ )ِٖٚ َؿّتٕٛ ايعا

 ١(.ات اٱقًُّٕٝٝ )َطاقب١ ٚتٓػٝل بني املسٜطّّٜٜٛٗٛضا٤ اؾَس 

 ًَُِّّٝٝسٜطٜٔ إق  ني(.ؿني ض٥ٝػّٝؿني َٚؿّتَؿّت ني )ته

 إطاضات ض٩غا٤ املطانع َٚطاقيب ايعٌُ: -2

 ؿني.ٜٚكّٛ ٖ٪٤٫ ع٢ً َػاعس٠ املؿّت     

َّٜٚتُّج  ٕ:ٛاٱطاضات اٱزاضٜ -3  ني ٚغرلِٖ...ًٕٛ يف ا٭َٓا٤ ايعا

ٌّ ِّهًٕٛ َؿّتٖ٪٤٫ ّٜؿ ٚن  تعِٝٝٓٗ َٔ خ٬ٍ َػابك١ ٚتهٜٛٔ َٔ ططف املعٗس ايٛطين يًعٌُ  ؿ١ٝ ايعٌُ، ٜٚت

 . 2ابع يٛظاض٠ ايعٌُّتاي 1975املٓؿأ يف غ١ٓ 

ّٕ تطبٝل قإْٛ ايعٌُ ٜػتًعّ ٚدٛز دٗاظ تؿتٝـ ؾاعٌ ٜطقب سػٔ تطبٝل  َٚٔ غٝام َا غبل ْػتدًل أ

، شيو 3ايكإْٛ. ٜٚؿطض ٖصا ٚدٛز أدٗع٠ تؿتٝـ ع٢ً َػت٣ٛ نٌ ٚظاض٠ تتٛىل ٖصٙ امل١ُٗ ٜٚتٓاغب َع سذُٗا

ّٕ َّ اختكاق٘يهٌ قطاع َٚٝسإ أٌٖ  أ ٌّٚاسس بايّطـ ا إٔ ٜكّٛ َؿّتأ ايكطاعات مبدتًـ فا٫تٗا  قاب١ ع٢ً ن

                                                           
 ز.ض،، ٜتهُٔ ايكإْٛ ا٭غاغٞ اـام املطبل ع٢ً َؿتؿٞ ايعٌُ، 1991ؾدلاٜط  16امل٪ضر يف  44-91َطغّٛ تٓؿٝصٟ ضقِ  1

 .297م،  8عسز اي

2
 Jean-Maurice Verdier ,Alain Coeuret  , Marie-Armelle Souriac, droit du travail,11

e 
édition, 

Dalloz  , paris, 1999, p.36-37; et dans le même sens Daniel Marchand, op.cit, p.25. 

3
 .162م املطدع ايػابل، غًُٝإ بسضٟ ايٓاقطٟ،  



    : تٓعِٝ َؿتؿ١ٝ ايعٌُ ٚغرلٖاملبشح ا٭ٍٚا                                                        ايؿكٌ ايجاْٞ

  

114 
 

ّٕ ٚأْؿطتٗا ٖصا َا ٫  ،إشا أغٓس ا٭َط يػرل أًٖ٘ تط٣ ايعذب ميهٔ ؾعً٘ أٚ ع٢ً ا٭قٌ ٜكعب تطبٝك٘ ٚاقعٝا ٚأ

نُا . {9}ايعَط "صٜٔ ٫ٜعًُٕٛصٜٔ ٜعًُٕٛ ٚاّيقٌ ٌٖ ٜػتٟٛ اّي"ٚاملٛىل تباضى ٚتعاىل ٜكٍٛ يف قهِ تٓعًٜ٘ 

ّٖط املؿّتإٔ ٜتّٛؾ ٜػتًعّ ٢ ي٘ إزضاى ٢ ٜتػ٬ّٓت نإٔ ٜهٕٛ قس أخهع يتسضٜب َٝساْٞ طٌٜٛ املس٣ سّتـ ع٢ً َ٪

َُّا تعًّ ضد١ ؾع َٔ ايّسسضٜب١ٝ، ايّطٚضات ايّتيف أندل عسز ممهٔ َٔ ايّس ا٫ؾذلاىنُا هب عًٝ٘  ،١ل بٗصٙ املٗ

ٌّٛ عًٝٗا. ٚتعٜٚس املسٜط١ّٜ املتشّكاؾاَعّٝ ٌّ ض٠ات بأدٗع٠ َتط ْؿاط  ٚتكٓٝات عاي١ٝ اؾٛز٠ ع٢ً سػب ن

ذاض١ٜ. ٓاع١ٝ ٚايّتؿٝات ع٢ً قسض املكاطعات ايّكؿني ٚاملطاقبني عًٝٗا. ٚظٜاز٠ عسز َهاتب املؿّتٚتسضٜب املؿّت

س٠ يف عُّٛ ؿتٝـ ايعٌُ ؼت غًط١ َطنع١ٜ ٖٛ تػٌٗٝ إَها١ْٝ ٚنع غٝاغ١ تؿتٝـ َّٛسٜٚدلض ٚنع دٗاظ ايّت

ّٕ ا١ْٝ َٔ ٠ ايّجا١ْٝ َٔ املاّزؿاطات وٍٛ زٕٚ شيو ٚشلصا أداظت ايؿكط٠ ايّجب١ ٚتعكٝس بعض ايّٓقعٛ اٱقًِٝ. غرل أ

ّٓ)يًكٛاْني ايٛطّٓٝ 81ٚي١ٝ ضقِ ايّس ا٫تؿاق١ٝ عسٜٔ أٚ أقػاّ َٓٗا َٔ تطبٝل أسهاّ كٌ ٚايّت١ إٔ تعؿٞ َٓؿآت اي

بؿإٔ تؿتٝـ ايعٌُ يف َٓؿآت املٓادِ  82 ٚي١ٝ ضقِٛق١ٝ ايّس(. ٖٚصا ع٢ً سػب َا أٚضزت٘ يف ايّتا٫تؿاق١ٖٝصٙ 

ّٓ ٌّٚاي إٔ تطبل ع٢ً َؿطٚعات املٓادِ -ٚي١ٝ ١ُ ايعٌُ ايّسٍٚ ا٭عها٤ يف َّٓعزٚي١ َٔ ايّس كٌ بإٔ )ع٢ً ن

ّٓ ؿتٝـ ع٢ً ايعٌُ يهُإ تٓؿٝص ا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ ْعُا ١ُ٥٬َ يًّت -١ًط١ املدتّكزٖا ايّػكٌ نُا ؼّسٚاي

١ُّ بؿطٚط ايعٌُ، اـاّق  ايٛاضز  ا٫غتجٓا٤. ٚنإ يًذعا٥ط إٔ تأخص بٗصا 1 اٍ أثٓا٤ تأز١ٜ عًُِٗ(ٚعُا١ٜ ايع

ّٕع٢ً قطاعات ايّت ؿتٝـ. ٚإٕ نإ عكٝس املتعاٜس يف َٗاّ ايّتؿتٝـ تػتذٝب يًّتز أدٗع٠ ايّتتعّس ؿتٝـ. نُا أ

ّٓ ٔ ا٭دسض إٔ ٜ٪خص بتذطب١ ٚنإ َ هايٝـ نُا وتاز إىل َٛاضز بؿط١ٜ َٚاي١ٝ نبرل٠.عاّ باٖض ايّتٖصا اي

ؿتٝـ ز ايّتعاَني نٌ َٔ ْعاّ أساز١ٜ دٗاظ ايتؿتٝـ ٚتعّسٛؾٝل بني ايّٓيت ساٚيت ايّتؾطْػا يف ٖصا اجملاٍ اّي

نٌ  ؿ١ٝ ايٛاسس٠ عٝح ىتّلك١ زاخٌ إزاض٠ املؿّتٚأدٗعت٘ َٔ خ٬ٍ ٚنع ْعاّ ٜكّٛ ع٢ً إهاز أقػاّ َتدّك

 ؿتٝـ يف قطاع ْؿاط َعني.قػِ بايّت

                                                           
 .367،مػابلٜٛغـ إيٝاؽ، أططٚسات ايكإْٛ ايسٚيٞ ايٛطين يًعٌُ، املطدع اي 1
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١ّٝ ٖصا اؾٗاظ ٚتّٛؾطٙ ع٢ً ايٛغا٥ٌ      ّٕ لاح أٟ دٗاظ َٔ ا٭دٗع٠ ايّطقاب١ٝ ٜتّٛقـ ع٢ً َس٣ ؾعاي ٚيف ا٭خرل إ

املاّز١ٜ ٚايّعطٚف ايع١ًُٝ اّييت ٜتٛادس ؾٝٗا ٚتٓاغب ٖصٙ ا٭دٗع٠ َع َتطًّبات ايّػٝاغ١ ايعا١َ يًعٌُ ٚنصا 

ٜها ع٢ً َس٣ قُٛزٖا ٚداٖعّٜتٗا ع٢ً ػاٚظ املؿه٬ت ايّعطٚف ا٫قتكاز١ٜ ٚايّػٝاغ١ٝ، ٜٚتّٛقـ لاسٗا أ

ٚايعكبات اييت تٛادٗٗا. أَا َٔ ْاس١ٝ ايكسضات ايبؿط١ٜ اييت شلا ا٭نجط ايهبرل يف إلاح ٖصٙ ا٭دٗع٠ َٔ خ٬ٍ 

تٛظٝـ ا٭ؾدام ا٭نؿا٤ شٟٚ ايتأ٬ٖٝت ٚايكسضات ايؿ١ٝٓ ع٢ً املطاقب١ ٚإساطت٘ باملتػرلات ا٫قتكاز١ٜ 

٢ً ايبٝاْات ايهاؾ١ٝ عٔ امل٪غػات اييت ؽهع يطقابت٘ ٚأٜها يًبٝاْات عٔ ناؾ١ ايكطاعات ا٫قتكاز١ٜ ٚسكٛي٘ ع

 يف ايسٚي١.  
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 :ّثانيالمبحث ال

لمفّتشّية  ةقابّيرال ّصالحياتال

 وسائلهاو العمل
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يت ىتًـ ؾٝٗا عٔ غرلٙ َٔ أْؿط١ ٦ٖٝات ٜعس ايسٚض ايطقابٞ يتؿتٝـ ايعٌُ أسس َعاٖط َؿتؿ١ٝ ايعٌُ اي      

ٚأدٗع٠ ضزل١ٝ ٚدست ٭غطاض أخط٣، ٚتعٗط خكٛق١ٝ ٖصا اؾٗاظ يف نُإ ؼكٝل أسػٔ َػتٜٛات اٱيتعاّ 

ؾهإ  با٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ املٓع١ُ ملٛاز ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ، ٚتٗسف إىل محا١ٜ ايعُاٍ ٚنُإ غ٬َتِٗ.

سٝات ميٓشٗا ي٘ ق٠ٛ ايكإْٛ َٔ أدٌ ايكٝاّ بٗصٙ ايطقاب١ ، شيو إٔ ؾعاي١ٝ أٟ ٫بس َٔ إٔ ميًو ٖصا اؾٗاظ ق٬

دٗاظ بػض ايٓعط عٔ طبٝعت٘ ٫بس َٔ إٔ وٛظ ع٢ً ق٬سٝات ست٢ ٜتُهٔ َٔ أزا٤ ٚظٝؿت٘. نُا إٖتِ َٔ ْاس١ٝ 

ايعٌُ ع٢ً  املتعًل مبؿتؿ١ٝ 03-90أخط٣ بصنط ايٛغا٥ٌ اييت ٜتُتع بٗا ٖصا اؾٗاظ، ؾٓل يف ايكإْٛ ضقِ 

شلصا اؾٗاظ أدٌ متهني اؾٗاظ بايكٝاّ باملٗاّ ٚايك٬سٝات املدٛي١ ي٘ ؾهإ يعاَا َٔ تسعُٝ٘  ١ايٛغا٥ٌ املدٛي

بٛغا٥ٌ تػُح ي٘ َٔ أزا٤ ا٭ٖساف املٓٛط١ ب٘. ٚبٓا٤ ع٢ً ٖصا ؾإٕ َؿتؿ١ٝ ايعٌُ تتدرل يبًٛؽ غاٜتٗا  

٬سٝات ٖٞ ايّك املٓطًل َاٖا يتشكٝل َآضبٗا. َٚٔ ٖصا املٓؿٛز٠ َٔ ايٛغا٥ٌ اييت تهٕٛ أنجط َٛاتا٠ َٔ غرل

 اتٗا؟  ايطقاب١ٝ ملؿتؿ١ٝ ايعٌُ؟ َٚاٖٞ نصيو ايٛغا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ املدٛي١ شلا يكٝاَٗا بك٬سّٝ

إداب١ ع٢ً اٱؾهاٍ املططٚح غٝشاٍٚ ٖصا املبشح زضاغ١ ق٬سٝات َؿتؿ١ٝ ايعٌُ يف املطًب ا٭ٍٚ، ٚٚغا٥ٌ 

 جاْٞ. املؿتؿ١ٝ يف املطًب اي

 املطًب ا٭ٍٚ:

١ّٝ ملؿّتؿ١ّٝ ايعٌُ  ايّك٬سّٝات ايّطقاب

إٕ ايػعٞ ٚضا٤ اؿًٝٛي١ زٕٚ خطم ا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ ٚعسّ إضتهاب املدايؿات، ٚايتكًٌٝ َٔ املداطط         

١ٝ ٜػِٗ امل١ٝٓٗ ٜعتدل أَطا َُٗا، َٚٔ ٖٓا تعٗط ؾا٥س٠ املطاقب١ ٚايتؿتٝـ، إش ٜعتدل ٖصا ايسٚض شٚ طبٝع١ إهاب

املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ  07-88بؿعاي١ٝ يف بًٛؽ اشلسف َٔ إقساض ايتؿطٜعات. ٚيكس عٗس ايكإْٛ ضقِ 

ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ ضقاب١ ايتؿطٜع ايػاضٟ يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ إىل َؿتؿ١ٝ ايعٌُ طبكا 

 بٗصا ايسٚض ىٍٛ عس٠ ق٬سٝات، نعٜاض٠  . ٚست٢ ٜتُهٔ َؿتـ ايعٌُ َٔ ايكٝا1ّيًك٬سٝات املدٛي١ شلا

                                                           
1
 ايػايـ ايصنط. 07-88ايؿكط٠ ا٭ٚىل َٔ ايكإْٛ ضقِ  31املاز٠   
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 أَانٔ َٚٛاقع ايعٌُ )ايؿطع ا٭ٍٚ(، ٚايكٝاّ بايتشكٝكات اي٬ّظ١َ )ايؿطع ايجاْٞ(.

 ايؿطع ا٭ٍٚ:

 ١ ظٜاض٠ أَانٔ ايعٌُق٬سّٝ

تعتدل ظٜاض٠ املطاقب١ ٚايتؿتٝـ اييت ٜكّٛ بٗا َؿتـ ايعٌُ يًُ٪غػات املػتدس١َ ٖٞ ايٛغ١ًٝ ا٭نجط         

لاع١ يٲط٬ع ع٢ً ظطٚف ايعٌُ ايػا٥س٠ َٚطاقب١ َس٣ تطبٝل ا٭سهاّ ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ يًعٌُ، نُا إٔ 

ايعٜاض٠ ٖٞ َٓاغب١ نصيو ملؿتـ ايعٌُ يتكسِٜ بعض املعًَٛات ٚاٱضؾازات يًُتعاًَني اٱدتُاعٝني سٍٛ نٝؿ١ٝ 

عٓس قٝاَ٘ بعٜاض٠ تؿتٝؿ١ٝ إٔ ٜتش٢ً ببعض تطبٝل ا٭سهاّ ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ يًعٌُ. ٚع٢ً َؿتـ ايعٌُ 

املُٝعات ٚايكؿات ٚايػًٛى ايصٟ متهٓ٘ َٔ أزا٤ َٗاَ٘ بهٌ ١َٝٓٗ ٚإٔ ٫ ٜػض ايٓعط عٔ اـطٚم ايػاؾط٠ 

يًتؿطٜع ٚايتٓعِٝ يًعٌُ، نُا إٔ اؿا٫ت املتعًك١ بتعطض ايعُاٍ ٭خطاض دػ١ُٝ ع٢ً أَِٓٗ ٚغ٬َتِٗ، اييت 

غايٝب٘ ايعسمي١ ايٓعاؾ١ أٚ اـطرل٠، هب إٔ تعط٢ شلا عٓا١ٜ نبرل٠ َٔ قبٌ َؿتـ غببتٗا َٛاقع ايعٌُ أٚ أ

. ٚمتاضؽ َؿتؿ١ٝ ايعٌُ َٗاَٗا ايطقاب١ٝ يف أٟ َهإ ٜؿػٌ ؾٝ٘ أدطا٤ أٚ ممتٕٗٓٛ َٔ اؾٓػني، بإغتجٓا٤ 1ايعٌُ

اع أٚ ا٭َٔ املػتدسَني يًكإْٛ ا٭غاغٞ يًٛظٝـ ايعػهطٟ ٚامل٪غػات اييت تكتهٞ ؾٝٗا نطٚضات ايسؾ

، ٖٚٛ َا شٖب إيٝ٘ ايتؿطٜع ايعٌُ ايؿطْػٞ ايصٟ َٓح يًُؿتؿني 2ايٛطٓٝني َٓع زخٍٛ أؾدام أداْب عٓٗا

ٚاملطاقبني سل ايسخٍٛ إىل نٌ امل٪غػات يف أٟ َهإ شيو بايسخٍٛ إىل ق٬ت ايعٌُ َٔ غرل غابل َٛعس َع 

، ٚي٘ ظٜاض٠ عُاٍ املٓاظٍ 3صٟ ٜأخص َبازض٠ ايعٜاض٠املػتدسّ نُا يٝؼ ي٘ إٔ ٜعًِ َٓسٚبٞ املٛظؿني ؾٗٛ ٚسسٙ اي

. ٜٚكتكط سل ايسخٍٛ ٚايتؿتٝـ ع٢ً 4ايكا٥ُني با٭عُاٍ اييت عطؾٗا ايكإْٛ ٚبعس أخص تكطٜح َٔ غانٓٝٗا

                                                           
قاٜيب ضابح، تهٜٛٔ َتدكل يؿا٥س٠ َؿتؿٞ ايعٌُ، تكٓٝات ايتؿتٝـ ٚاملطاقب١ ملؿتـ ايعٌُ، املعٗس ايٛطين يًعٌُ، اؾعا٥ط،  1

 .2،م2009

 املتعًل مبؿتؿ١ٝ ايعٌُ. 03-90َٔ ايكإْٛ ضقِ  03املاز٠  2

3
 Jean Paul Antona, op.cit, p.19. 

 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. L.8113-1املاز٠  4
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أَانٔ ايعٌُ ؾكط زٕٚ غرلٖا، ؾ٬ هٛظ زخٍٛ َػهٔ قاسب ايعٌُ أٚ تؿتٝؿ٘ ٚيٛ نإ ًَشكا مبشٌ ايعٌُ إ٫ 

. ٚإٕ ق٬س١ٝ ظٜاض٠ ٚزخٍٛ أَانٔ ايعٌُ َٔ قبٌ َؿتؿٞ ١َ1 يف قإْٛ اٱدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥طبكا يًكٛاعس ايعا

يف َازتٗا ايجا١ْٝ عؿط ٚاٱتؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ  81ايعٌُ قس قطضتٗا اٱتؿاقٝات ايسٚي١ٝ َٓٗا اٱتؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ ضقِ 

رل غابل إخطاض يًُػتدسَني يف َازتٗا ايػازغ١ عؿط عٝح ؽٍٛ ملؿتؿٞ ايعٌُ سط١ٜ ايسخٍٛ َٔ غ 129ضقِ 

حمل٬ت ايعٌُ اـانع١ يًتؿتٝـ. ٚيف ٖصا ايٓطام أٚدس تؿطٜع ايعٌُ اؾعا٥طٟ يف إطاض ق٬س١ٝ ايتؿتٝـ 

ٚظٜاض٠ َٛاقع ايعٌُ املٓكٛم عًٝٗا، قٝاّ َؿتـ ايعٌُ بعٜاضات إىل أَانٔ ايعٌُ ايتابع١ ملٗاَِٗ ٚفاٍ 

 . 2إختكاقِٗ

 :٫ّٚ  ظٜاض٠ امل٪غػ١ايذلتٝبات ايػابك١ ع٢ً أ

غرل إٔ ٖصٙ ايعٜاض٠ اييت ٜكّٛ بٗا َؿتـ ايعٌُ تػبكٗا أَٛض ٚتطتٝبات، ٚشيو َٔ خ٬ٍ اٱعساز ايعًُٞ ملا       

تػتًعَ٘ ٖصٙ ايعٜاض٠ َٔ إملاَ٘ بايعسٜس َٔ املػا٥ٌ اٱزاض١ٜ َٔ ْاس١ٝ ٚمبكتهٝات كاطب١ اٯخطٜٔ )عًّٛ 

ؼ اييت مياضؽ بٗا ايسٚض ايٛقا٥ٞ ملؿتؿٞ ايعٌُ ٜكّٛ ع٢ً تٛقٌٝ اٱتكاٍ( َٔ ْاس١ٝ أخط٣، شيو إٔ أغًب ايكٝ

ضغا٥ٌ إىل املداطبني، ٖٚصٙ ايطغا٥ٌ ئ تكٌ إىل املطغٌ إيِٝٗ إ٫ إشا أسػٔ إختٝاض َهُْٛٗا أ٫ٚ ٚغًٝتٗا 

ا ثاْٝا، ٚاٱعساز املطًٛب ملؿتؿني يف ٖصا املٝسإ ٜكتهٞ دٗسا ؾٓٝا َهٓٝا َٔ قبٌ إزاض٠ تؿتٝـ ايعٌُ، ٖٚص

اؾٗس َُٗا بًػت تهايٝؿ٘ املاي١ٝ َُٚٗا محٌ اٱزاض٠ َٔ أعبا٤ َاي١ٝ، ؾإٕ ايٓتا٥ر اييت وككٗا تؿٛم نٌ شيو يف 

أُٖٝتٗا ٚقُٝتٗا َا زاَت تكٛز يف ايٓٗا١ٜ إىل محا١ٜ قش١ ٚغ١َ٬ ايعُاٍ، ٚتهُٔ سكٛشلِ ع٢ً سكٛقِٗ، 

ا ٜٓؿل ع٢ً إعساز املؿتؿني يف اؿًٝٛي١ زٕٚ بعٝسا عٔ أٟ َؿه٬ت إقتكاز١ٜ أٚ إدتُاع١ٝ تؿٛم تهايٝؿٗا َ

 . َٚٔ ٖصٙ ايؿطٚط ٚايذلتٝبات:3ٚقٛعٗا

                                                           
 .59، م2007قُس سػني َٓكٛض، قإْٛ ايعٌُ، زاض اؾاَع١ اؾسٜس٠، اٱغهٓسض١ٜ،  1

 ايػابل ايصنط. 03-90َٔ ايكإْٛ ضقِ  05املاز٠  2

 . 386ايػابل، م  ٜٛغـ إيٝاؽ، أططٚسات يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚايٛطين يًعٌُ، املطدع 3
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َعطؾ١ تا١َ بايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ ٚمبكاٜٝؼ ايطقاب١ ست٢ ٜػتطٝع املطايب١ بتطبٝكٗا َٔ ططف املهًؿني،  

 ٭ٕ أٟ دٌٗ بتًو ايكٛاعس ٚايتسابرل َعٓاٙ ايكٝاّ بطقاب١ غطش١ٝ.   

إش هب ع٢ً َؿتـ ايعٌُ إعساز بطْاَر عٌُ ٜتهُٔ ؼسٜس امل٪غػات بطف١ ظٜاضات يًطقاب١،  

املطغٛب َطاقبتٗا ٚؼسٜس ؾٝ٘ ا٭ٚيٜٛات مبا ٜت٤٬ّ ٚايتٛدٝٗات املكس١َ ي٘ َٔ قبٌ ايػًط١ ايٛق١ٝ، ٖٚصا نٞ 

ٜهٕٛ يًدلْاَر َطزٚزا طٝبا. ؾُج٬ إش َا ٫سغ َؿتـ ايعٌُ تهطاض اؿٛازخ امل١ٝٓٗ يف َ٪غػ١ َا أٚ إٔ 

ظطٚف ايعٌُ تؿهٌ خطٛض٠ نبرل٠، ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ هب إٔ ٜتهُٔ بطْاَر ظٜاضت٘ بإغتُطاض ايذلزز إىل تًو 

 ا٭َانٔ، نٞ ٜؿطض إسذلاّ تطبٝل ايكإْٛ يف تًو ا٭َانٔ امل١ٝٓٗ.

ايسضا١ٜ ايهاؾ١ٝ بأِٖ ا٭خطاض املطتبط١ بٓؿاط امل٪غػ١ اييت قس ٜتعطض شلا ايعُاٍ بكؿ١ زا١ُ٥  

يط٥ٝػ١ٝ يًعٌُ. ٚميهٔ ملؿتـ ايعٌُ ملعطؾ١ تًو ا٭َٛض اٱنط٬ع ع٢ً ًَـ امل٪غػ١ أٚ َا ٜػ٢ُ ٚباـكا٥ل ا

". ٖٚصٙ ايبطاق١ تبني ١ٜٖٛ امل٪غػ١ )عٓٛاْٗا، ضقِ ٖاتؿٗا أٚ ايؿانؼ، ْؿاطٗا ايبطاق١ ايتك١ٝٓ يًُ٪غػ١بـ "

حملتٌُ ايتعطض شلا، ٚنع١ٝ أدٗع٠ ٚعسز ايعُاٍ، ٚنصيو ع٢ً املعًَٛات شات ايطابع ايتكين ٚا٭خطاض امل١ٝٓٗ ا

 ايطقاب١، ٚدٛز املكاحل ايطب١ٝ(. 

اٱنط٬ع ع٢ً املؿاضٜع ايتشهرل١ٜ ٱْؿا٤ امل٪غػات ملطاقبتٗا، إش إٔ ايطقاب١ يف فاٍ سؿغ ايكش١  

ٚا٭َٔ تبسأ ست٢ قبٌ إْؿا٤ املكٓع أٚ ايٛضؾ١. ؾاملؿطٚض إٔ ٖصٙ ايٛقا١ٜ متتس ست٢ ع٢ً كطط املؿطٚع ٭ٟ 

 .1دسٜس قبٌ املكازق١ عًٝ٘ َٔ ايػًطات املع١ٝٓ بصيو ) نايٛظاض٠، اي١ٜ٫ٛ، َكًش١ ايبٓا٤...إخل( ٚتٓؿٝصٙعٌُ 

 غرل أْ٘ ٖٓاى ظٜاضات قس ٜكّٛ بٗا َؿتـ ايعٌُ غرل َدلف١ َجٌ امل٪غػات اييت ٜهتؿؿٗا أثٓا٤ تٓكً٘ يف 

 ط َعني ٚتهٕٛ عباض٠ عٔ ظٜاضات غرل اٱختكام اٱقًُٝٞ أٚ مبٓاغب١ إلاظ ظٜاضات عا١َ ٚؾا١ًَ يكطاع ْؿا

 .  2َدلف١ إزلٝا َػبكا

                                                           
 .154ؾاْسٟ زلرل٠، ايٛغا٥ٌ ايكش١ٝ ٚا٭١َٝٓ ؿُا١ٜ ايعُاٍ زاخٌ امل٪غػ١، املطدع ايػابل، م 1

 .03قاٜيب ضابح، تهٜٛٔ َتدكل يؿا٥س٠ َؿتؿٞ ايعٌُ، تكٓٝات ايتؿتٝـ ٚاملطاقب١ ملؿتـ ايعٌُ، املطدع ايػابل، م  2
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 ؿتٝؿ١ٝاشلسف َٔ ايعٜاض٠ ايتثاْٝا: 

إٕ امل١ُٗ ا٭غاغ١ٝ ٚايتكًٝس١ٜ ملؿتـ ايعٌُ ٖٞ ايػٗط ع٢ً ضقاب١ تطبٝل ايكٛاعس ٚايٓكٛم ايتؿطٜع١ٝ 

ْب ظطٚف ايعٌُ ٚع٢ً ٚد٘ خام ٚايتٓع١ُٝٝ ٚامل١ٝٓٗ املتعًك١ بع٬قات ايعٌُ ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝ يًعٌُ إىل دا

قٛاعس ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚاييت تسخٌ نُٔ إختكاقات َٚٗاّ َؿتؿ١ٝ ايعٌُ اييت ْل عًٝٗا يف ا٭َط 

املتعًل بإختكاقات َؿتؿ١ٝ ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ اٱدتُاع١ٝ يف  1975أؾطٌٜ  29ايكازض بتاضٜذ  75-33

 املازتني ا٭ٚىل ٚايجايج١ َٓ٘، ٚايتأنٝس ع٢ً 

. نُا وطم َؿتـ ايعٌُ خ٬ٍ ٖصٙ 1املتعًل مبؿتؿ١ٝ ايعٌُ 03-90ايسٚض ايطقابٞ يف ايكإْٛ ضقِ ٖصا 

 ايعٜاض٠ ع٢ً 

إظاي١ املدايؿات ٚا٭خطاض امل١ٝٓٗ اييت تٗسز قش١ ايعُاٍ ٚسٝاتِٗ ع٢ً سػب َا ْكت عًٝ٘ اٱتؿاقٝات ايسٚي١ٝ 

. ٚتٗسف ٖصٙ ايعٜاضات بايسضد١ ا٭ٚىل إىل اٱغٗاّ 1202ٚاٱتؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ ضقِ  81َٓٗا اٱتؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ ضقِ 

يف ايتٛاظٕ ايهطٚضٟ بني ا٭ططاف، ٚاييت تؿهٌ امل١ُٗ ا٭ٚىل يف َػا١ُٖ َؿتؿ١ٝ ايعٌُ يف ايٛقا١ٜ َٔ 

ايٓعاعات اييت ؼسخ بني ا٭ططاف ايع٬ق١ ايعٌُ، ؾإسذلاّ ايكٛاعس اييت غٓٗا ايتؿطٜع يتٓعِٝ ع٬قات ايعٌُ َٔ 

ٗا ٚغطٜاْٗا ٚإْٗا٥ٗا، ٚتٓعِٝ ايع٬ق١ بني ا٭ططاف، ٚؼسٜس ق٬سٝات ٚزٚض َٚها١ْ نٌ ططف يف سٝح ْؿأت

ايع٬ق١، تؿهٌ اؿس ا٭ز٢ْ يًتٛاظٕ ٚايتٛاؾل بِٝٓٗ. ٚباملكابٌ ؾإٕ عسّ إسذلاّ ٖصٙ ايكٛاعس نشس أز٢ْ، ٚخاق١ 

عاعات ايعُاي١ٝ اؾسٜس٠، ؾهجرل َٔ نُٔ اٱػاٙ اؾسٜس يتؿطٜع ايعٌُ هعٌ ايتٛاظٕ ىتٌ ٜٚؿتح اجملاٍ يًٓ

 اـ٬ؾات ٜطدع غبب قٝاَٗا إىل املطايب١ ٚخاق١ َٔ ططف ايعُاٍ بتطبٝل ا٭سهاّ ايٛاضز٠ يف قإْٛ ايعٌُ، 

                                                           
١ تطبٝل ا٭سهاّ ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ املتعًك١ بع٬قات ايعٌُ ايؿطز١ٜ َطاقب -: "ؽتل َؿتؿ١ٝ ايعٌُ مباًٜٞ: 2املاز٠  1

  ٚاؾُاع١ٝ ٚظطٚف ايعٌُ ٚايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚأَٔ ايعُاٍ".

إٕ َؿتؿٞ ايعٌُ كٛيني بك٬س١ٝ إؽاش اٱدطا٤ات املٓاغب١ ٱظاي١ ايتككرل  ": 81َٔ اٱتؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ ضقِ  1ايؿكط٠  13املاز٠  2

 ٓؿآت، اٱعسازات أٚ ططم ايعٌُ، ٚعًٝ٘ تكسِٜ غبب َدلض ايصٟ ميجٌ خططا ع٢ً قش١ ٚأَٔ ايعُاٍ".  املعأٜ يف امل
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 . 1خاق١ تًو املٓع١ُ يًع٬قات بني ا٭ططاف

 ممٝعات ايعٜاض٠ ايتؿتٝؿ١ٝ  ثايجا:

 :َٛضأبعس٠ تتُٝع ٖصٙ ايعٜاض٠ 

ايعٌُ إٔ ٜعًِ َػبكا قاسب ايعٌُ بعٜاضت٘، يهٔ عٓس ٚقٛي٘ إىل امل٪غػات  يٝؼ ملؿتـ ا٭َط ا٭ٍٚ:  -

هب عًٝ٘ إٔ ٜعًِ قاسب ايعٌُ أٚ َٔ ميجً٘ بٛقٛي٘، ٜٚٴطًب َٔ َؿتـ ايعٌُ إثبات قؿت٘ ٚشيو بتكسِٜ 

بني بطاقت٘ امل١ٝٓٗ، غرل أْ٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ إشا ُطًب َٔ َؿتـ ايعٌُ إثبات قؿت٘ ميهٔ يًع٬ق١ بٝٓ٘ ٚ

. 2املػتدسّ إٔ تتأظّ ٚشلصا َٔ ا٭سػٔ إٔ ٜكّٛ أقشاب ايعٌُ بعٜاضات فا١ًَ إىل َهتب َؿتؿ١ٝ ايعٌُ

َٚػع٣ عسّ إخطاض املػتدسّ إبكا٤ عٓكط ايؿذا١ٝ٥. ٖٚصا بػطض َعطؾ١ أٚناع امل٪غػ١ ع٢ً ؾهًٗا ايطبٝعٞ 

ا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ، نُا إٔ ٖصا ا٭َط ٭ْ٘ َت٢ عًِ املػتدسّ بتاضٜذ ظٜاض٠ املؿتـ عٌُ ع٢ً ؼػني ظطٚف ايٛق

قس قطضت٘ ااٱتؿاقٝات ايسٚي١ٝ، َا مل ٜ٪ثط ٖصا ا٭َط ع٢ً َكساق١ٝ عٌُ ايتؿتٝـ ٖٚصا َا ْكت عًٝ٘ املاز٠ 

. غرل إٔ ايتؿطٜع اؾعا٥طٟ مل ٜكطح بصيو ٚيهٔ قطض ٖصا اؿل 813ايجا١ْٝ عؿط َٔ اٱتؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ ضقِ 

املتعًل مبؿتؿ١ٝ ايعٌُ. غرل أْ٘  03-١ْٝ90 َٔ ْل املاز٠ اـاَػ١ يًكإْٛ ضقِ بؿهٌ نُين يف ايؿكط٠ ايجا

مبذطز زخٍٛ امل٪غػ١ ٜػتشػٔ إب٬ؽ ٚإع٬ّ املػتدسّ أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ َٔ باب اٯزاب ٚا٭خ٬م ست٢ ميهٔ 

اييت هب ع٢ً  ايكٍٛ َٔ باب ايتػًِٝ ع٢ً أًٖٗا ٚاٱغت٦صإ نُا أَط اهلل تعاىل، ٚأٜها َٔ باب سػٔ املعا١ًَ

ْكت يف َازتٗا ايجا١ْٝ عؿط يف   81َؿتـ ايعٌُ ايتأغٞ بٗا. ٚلس يف ٖصا ايكسز إٔ اٱتؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ ضقِ 

                                                           
، ضغاي١ َادػترل، م.م بٔ ٜع٠ مجاٍ، ضقاب١ َؿتؿ١ٝ ايعٌُ ع٢ً تطبٝل ا٭سهاّ ايتؿطٜع١ٝ يف قإْٛ ايعٌُ اؾعا٥طٟ  11

102- 103. 

2
 Jean Paul Antona, les relations de l’employer avec l’inspecteur du travail, édition Dalloz, 

paris, 1999, p 66. 

ايؿكط٠ ا٭ٚىل: "ايسخٍٛ عط١ٜ ٚبسٕٚ إخطاض َػبل يف نٌ ايػاعات ايٓٗاض أٚ ايًٌٝ يف مجٝع امل٪غػات اـانع١  120املاز٠  3

 يطقاب١ ايتؿتٝـ".
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ؾكطتٗا ايجايج١ ع٢ً َؿتـ ايعٌُ مبذطز زخٛي٘ يًُ٪غػ١ إٔ ىطط املػتدسّ أَٚٔ ميجً٘ عٔ ٚدٛزٙ َا مل ٜهٔ يف 

 ٖصا اٱخطاض إنطاضا بايكٝاّ بٛادبات٘.  

ملؿتـ ايعٌُ سل ايسخٍٛ إىل امل٪غػات يف أٟ غاع١ َٔ يٌٝ أٚ ْٗاض إىل أٟ َهإ ٜؿتػٌ ب٘  ط ايجاْٞ:ا٭َ -

أؾدام ؼُِٝٗ ا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ ٚايتٓع١ُٝٝ اييت ٜتعني عًِٝٗ َعآٜتٗا. غرل أْ٘ إغتج٢ٓ َٔ زخٍٛ تًو 

ايكٓاع١ٝ أٚ ايتذاض١ٜ املٛدٛز٠ يف امل٪غػات يف أٟ غاع١ ١َٓ يٌٝ أٚ ْٗاض املٓؿآت ٚايٛضؾات أٚغا٥ٌ اٱْتاز 

ق٬ت شٟ إغتعُاٍ غهين، ميهٔ ملؿتؿٞ ايعٌُ، يف إطاض مماضغ١ ق٬سٝاتِٗ، إٔ ٜسخًٛا يف أٟ ٚقت َٔ 

. ٖصا ع٢ً عهؼ ايتؿطٜع ايؿطْػٞ ايصٟ مل وسز غاعات ايعٜاض٠ ٚمل ٜكٝسٖا 1غاعات ايعٌُ إىل أَانٔ اٱْتاز

ايعٌُ َطًل َٔ غرل تكٝٝس غرل أْ٘ ؾطض قٝسا ٚاسسا سٍٛ ظٜاض٠ َٛاقع  بًٌٝ أٚ ْٗاض ؾا٭َط بايٓػب١ ملؿتؿٞ

ايعٌُ اييت ٜكطٓٗا غهإ عٝح ٜطًب اٱشٕ َٔ غانٓٝٗا ست٢ ٜتُهٔ َٔ ايسخٍٛ. ؾُٔ خ٬ٍ ٖصا اٱغتجٓا٤ 

١ ايصٟ ٚنع٘ نٌ َٔ ايتؿطٜعني أضازا ب٘ إعطا٤ ْٛعا َٔ اٱسذلاّ ٚاٱغتكطاض يف ايعٝـ، ٚاؿل يف ايطاس١ خاق

خ٬ٍ ايًٌٝ ٚاٱغت٦صإ َطًب ؾطعٞ أٚدب٘ املٛىل تعاىل. غرل أْ٘ َٔ ايٓاس١ٝ املٓطك١ٝ إٔ ايسخٍٛ ٭َانٔ ايعٌُ 

بػاع١ َٔ ايًٌٝ إٔ ٜهٕٛ َٓطكٝا َٚعك٫ٛ نايسخٍٛ يًُ٪غػات أٚ ايٛضؾات اييت تؿتػٌ ي٬ٝ ٖصٙ ميهٔ 

تٛقؿٗا، أٚ ق٬ت اٱقا١َ. نٌ َجٌ ٖصٙ  ظٜاضتٗا يف َجٌ ٖصا ايٛقت، أٚ ؾشل َٚعا١ٜٓ اٯ٫ت ٚا٭دٗع٠ ساٍ

ا٭َٛض ٖٞ َعكٛي١ أَا إٔ تهٕٛ ايعٜاض٠ ي٬ٝ َٔ أدٌ اٱط٬ع ع٢ً بعض ايسؾاتط اييت ميػهٗا املػتدسّ ؾٗصا 

 ٜػتًعّ إعاز٠ ايٓعط ؾٝ٘. غرل أْ٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ْاشضا دسا َا تكع ظٜاضات ي١ًٝٝ إىل امل٪غػات إ٫ّ يف 

 .2بأَط َٔ ايٛظاض٠ ايٛق١ٝساي١ ايهطٚض٠ أٚ 

 سط١ٜ تٓكٌ َؿتـ ايعٌُ يف َٛاقع ايعٌُ زٕٚ إغتجٓا٤ ٚإٕ مل ٜهٔ قاّ بدلفتٗا. ٖٚصا  ا٭َط ايجايح: -

 ٜعطٞ أٜها ْٛع َٔ اؿط١ٜ ملؿتـ ايعٌُ يف ايكٝاّ مبٗاَ٘ ؾكس ٜهتؿـ َٛقعا دسٜسا بامل٪غػ١ أسسخ َ٪خطا ؾً٘ 

                                                           
 .طايػايـ ايصن 03-90َٔ ايكإْٛ ضقِ  3-2ايؿكط٠  05اْعط املاز٠  1

َاٟ  08َكاب١ً ؾدك١ٝ َع املؿتـ خٓجط دًٍٛ، ض٥ٝؼ َكًش١ ايٛقا١ٜ َٔ ا٭خطاض امل١ٝٓٗ، املؿتؿ١ٝ اي١ٝ٥٫ٛ يٖٛطإ، ا٭سس  2

 . 10، ايػاع١ 2011



  ٚغا٥ًٗاؿتؿ١ٝ ايعٌُ ٚمل ايك٬سٝات ايطقاب١ٝ :ايجاْٞملبشح ا                                   ايؿكٌ ايجاْٞ

 

124 
 

 ٘ َٔ شيو ٚا٭َط ٜبك٢ ع٢ً ايعُّٛ َا مل ٜطز ايٓل بايتكٝٝس. ايكٝاّ بعٜاضت٘ ٚيٝؼ ي١٦ًٝٗ املػتدس١َ َٓع

َطاؾك١ املػتدسّ أٚ ممجًٞ ايعُاٍ ملؿتـ ايعٌُ إشا طًب شيو إىل َٛاقع ايعٌُ، ٖٚصا َا قطضٙ  ا٭َط ايطابع: -

ا٤ ايتؿطٜع اؾعا٥طٟ َٔ نطٚض٠ َطاؾك١ َؿتـ ايعٌُ أثٓا٤ ايعٜاض٠ َٔ قبٌ ايؿطع ايٓكابٞ أٚ مجع١ٝ ايعُاٍ أثٓ

ظٜاضت٘ يًُ٪غػ١ املػتدس١َ، نُا ميهٓ٘ إٔ ٜسعٛ ملطاؾكت٘ قاسب ايعٌُ أٚ ممجً٘، ٖٚصا َا قطضٙ قطاس١ َٔ 

املتعًل بإختكاقات َؿتؿ١ٝ ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ اٱدتُاع١ٝ. ٚقس أنس ع٢ً  33-75َٔ ا٭َط  05خ٬ٍ املاز٠ 

 11-96ي١ ٚاملت١ُُ باملاز٠ ا٭ٚىل َٔ ا٭َط ٖصا ا٭َط يف ايكإْٛ املعٍُٛ ب٘ سايٝا يف ْل املاز٠ ايػازغ١ املعس

يف ايؿكط٠ "ٖـ". ٚتعٗط دًٝا ؾا٥س٠ ٖصا اٱقطشاب بتعطٜـ املػتدسّ ملؿتـ ايعٌُ مبٛاقع ٚأَانٔ ايعٌُ 

ٚسكٍٛ ٖصا ا٭خرل ع٢ً مجٝع املعًَٛات املتعًك١ مبٛاقع ايعٌُ، اٯ٫ت، ا٭زٚات، ا٭دٗع٠ ٚظطٚف ايعٌُ 

اييت متهٓ٘ َٔ أزا٤ َٗاَ٘.نُا ي٘ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ املطاؾك١ إٔ ٜٛد٘ امل٬سعات ٚنصيو ايتسابرل ايٛقا١ٝ٥ 

ٚاٱعصاضات ايؿؿ١ٜٛ يًُػتدسّ يف ساٍ َعآٜت٘ ملدايؿات ٚخطٚم قا١ْْٝٛ. نُا ي٘ إٔ ٜػتعًِ َٔ عهٛ ؾ١ٓ 

ٛ ايًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ عٔ ظطٚف ايكش١ٝ ٚا٭١َٝٓ بامل٪غػ١ ٚإٔ ٜطًع َؿتـ ايعٌُ َٔ داْب آخط عه

ٖٚصا َا قطضٙ تؿطٜع ايعٌُ ايؿطْػٞ أٜها َٔ َطاؾك١ َؿتـ ايعٌُ خ٬ٍ ايعٜاض٠  ع٢ً بعض ا٭َٛض اييت ٫سعٗا.

َٔ ططف َٓسٚب املٛظؿني امل٪ٌٖ نُا ع٢ً املػتدسّ أٜها َطاؾك١ َؿتـ ايعٌُ أثٓا٤ ايعٜاض٠ يًؿٛا٥س ايٓاػ١ عٔ 

 .  1َؿتـ ايعٌُ زلاع إغتٓتذات٘ ؾكطشيو، ٚيًُػتدسّ إٔ ٜعذلض ع٢ً َطاؾكت٘ ٜٚطًب َٔ 

 أقػاّ ايعٜاضات ايتؿتٝؿ١ٝضابعا: 

 تكػِ ايعٜاضات ايتؿتٝؿ١ٝ اييت ٜكّٛ بٗا َؿتـ ايعٌُ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ إىل عس٠ أقػاّ ٖٞ ناٯتٞ:

 ايعٜاضات ايعاز١ٜ: 

بسٕٚ غابل -هٕٛ ٖٚٞ عباض٠ عٔ ظٜاضات تسخٌ يف إطاض املطاقب١ ايعاز١ٜ يًُ٪غػ١ املػتدس١َ. ٚت        

ٚؾا١ًَ، ٭ٕ اشلسف َٓٗا ٖٛ تؿتٝـ فُٛع١ ايتذٗٝعات اـاق١ بامل٪غػ١، َٚطاقب١ َس٣ إسذلاّ  -إخطاض

مجٝع ا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ ٚايتٓع١ُٝٝ ٚاٱتؿاق١ٝ املطًٛب١ تطبٝكٗا، ٚعاز٠ َا تهع أدٗع٠ ايتؿتٝـ خط١ غ١ٜٛٓ، أٚ 

                                                           
1
 Jean Paul Antona, droit du travail l’essentiel, op.cit, p.02. 
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ات، ٜٚكّٛ َؿتـ ايعٌُ بٗصٙ ايعٜاضات يف إطاض بطْاَر اٯداٍ ايككرل٠ يكٝاّ املؿتؿني مبجٌ ٖصٙ ايعٜاض

 . 1إختٝاضٟ، ٚشيو بٗسف اٱط٬ع ع٢ً ايؿطٚط ايعا١َ يًعٌُ زاخٌ امل٪غػ١

 ايعٜاضات اـاق١: 

ٖٚٞ تًو ايعٜاض٠ اييت ؽل َٛنٛع أٚ عس٠ َٛانٝع ٖٚٞ تهٕٛ عاز٠ عٓس زضاغ١ ًَـ ىل ْعاع مجاعٞ أٚ     

. ٜٚذلى ملؿتـ ايعٌُ تكسٜط َس٣ نطٚض٠ 2سٍٛ سازخ عٌُ، أٚ تٛقٞ خطط...إخلؾطزٟ يًعٌُ أٚ ٱلاظ ؼكٝل 

 . 3ٖصٙ ايعٜاض٠، إش ميهٔ ي٘ سٌ املؿه١ً زٕٚ ايكٝاّ بأٟ ظٜاض٠، نإٔ ٜتٛىل سًٗا يف َهتب٘

 ايعٜاضات املهاز٠:  

ٚايٓكا٥ل املػذ١ً  ٚتع٢ٓ ٖصٙ ايعٜاضات املعاز٠ أٚ املهاز٠ يتأنس َٔ َس٣ تطبٝل امل٬سعات، اٱعصاضات        

املٛد١ٗ يًُػتدسّ يف ايعٜاضات اييت غبكتٗا، ٚتأتٞ ٖصٙ ايعٜاض٠ َع إْتٗا٤ اٯداٍ احملسز٠ يًُػتدسّ بتػ١ٜٛ 

 ٚإظاي١ املدايؿات املؿاض إيٝٗا غابكا.

 ايعٜاضات اٱغتعذاي١ٝ:  

ٍ اييت تتطًب٘ ظطٚف امل٪غػ١ ٚميهٔ أق٬ إزضادٗا يف ايعٜاضات اـاق١، غرل أْٗا ؽتًـ يطابع اٱغتعذا         

ٚظٜاضتٗا ع٢ً مٛ ٚقٛع سازخ َٗين ٜػتسعٞ ؼكٝل َؿتـ ايعٌُ. امل٬سغ إٔ ملؿتـ ايعٌُ مجٝع أْٛاع 

ايعٜاضات اييت تتٝح ي٘ ايكٝاّ مبُٗت٘ ايتؿتٝؿ١ٝ قكس تطبٝل ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ٚايتٓع١ُٝٝ املٓكٛم عًٝٗا خاق١ 

 يف باب سؿغ ايكش١ ٚا٭َٔ.

ض٠ ايتؿتٝـ اييت ٜكّٛ بٗا َؿتـ ايعٌُ بامل٪غػات املػتدس١َ ٖٞ ايٛغ١ًٝ ا٭نجط لاع١ يٲط٬ع ع٢ً تعتدل ظٜا

ظطٚف ايعٌُ ايػا٥س٠ َٚطاقب١ َس٣ تطبٝل ا٭سهاّ ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ يًعٌُ. ٚقس بًػت عسز ايعٜاضات 

ظٜاض٠ َطاقب١، نُٔ  62.577، 2010املٓذع٠ َٔ ططف َكاحل تؿتٝـ ايعٌُ خ٬ٍ ايػساغٞ ا٭ٍٚ َٔ عاّ 

                                                           
 .107املطدع ايػابل، م بٔ ٜع٠ مجاٍ،  1

 .05َتدكل يؿا٥س٠ َؿتؿٞ ايعٌُ، تكٓٝات ايتؿتٝـ ٚاملطاقب١ ملؿتـ ايعٌُ، املطدع ايػابل، م قاٜيب ضابح، تهٜٛٔ  2

 .108املطدع ايػابل، م بٔ ٜع٠ مجاٍ،  3
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ظٜاض٠، ايعٜاضات املهاز٠:  48.400مجٝع ايكطاعات ايكا١ْْٝٛ اـانع١ يًُطاقب١، ؾهإ عسز ايعٜاضات ايعاز١ٜ: 

ٚيف غ١ٓ  ظٜاض٠ َطاقب١، 82.010غذًت  2006، ٚأَا يف غ١ٓ 1ظٜاض٠ 8.778ظٜاض٠، ايعٜاضات اـاق١ 5.399

ظٜاض٠ َطاقب١ ٚ تؿتٝـ ع٢ً َػت٣ٛ أَانٔ ايعٌُ، َٓٗا  90.669ؾكس غذًت َكاحل ايتؿتٝـ قٝاَٗا بـ  2007

 تظٜاض٠ ألعت ع٢ً َػت٣ٛ َ٪غػا 15.413ايكطاع اـام ٚ  تظٜاض٠ ألعت ع٢ً َػت٣ٛ َ٪غػا 75.256

َكاض١ْ َع غ١ٓ   % 11ايكطاع ايعاّ، ٚبايتايٞ، ؾكس اضتؿع عسز ظٜاضات املطاقب١ ٚ ايتؿتٝـ بٓػب١ تكاضب 

 .2ظٜاض٠ َطاقب١ 80.696ذًت غ 2005ٚيف غ١ٓ ، 2006

 َهُٕٛ َٚٛانٝع ايعٜاض٠خاَػا: 

 املطاقب١ اٱزاض١ٜ:  

تؿٌُ َطاقب١ ايػذ٬ت، ايٛثا٥ل ٚمجع املعًَٛات املدتًؿ١ املتعًك١ باملطاقب١، ٖٚٞ تتِ إَا بٛاغط١          

ا٭سٝإ ٫ هس َؿتـ اٱط٬ع ع٢ً املًؿات أٚ ايٛثا٥ل أٚ بإغتذٛاب ا٭ؾدام...إخل. ٚيف ٖصا اجملاٍ يف بعض 

ايعٌُ يف أَانٔ ايعٌُ بعض ايػذ٬ت ايكا١ْْٝٛ ٚايٛثا٥ل املتعًك١ بع١ًُٝ ايتؿتٝـ ٚاملطاقب١ ضغِ إٔ ايكإْٛ 

ٜؿطض إٔ تهٕٛ َٛدٛز٠ بأَانٔ ايعٌُ ٖٚصا عذ١ أْٗا َٛدٛز٠ عٓس َهتب قاغب امل٪غػ١، مما ٜػتسعٞ 

 .3مبهتبَ٘ٔ َؿتـ ايعٌُ إٔ ٜطًب َٔ املػتدسّ تكسميٗا ي٘ 

 املطاقب١ ايتك١ٝٓ:  

 ٜٚكّٛ َؿتـ ايعٌُ يف ْطام زٚضٙ ايٛقا٥ٞ إىل ؾشل َا ٜأتٞ:    

ايكطف –ايتأغٝػات ايهٗطبا١ٝ٥ –ايتسؾ١٦ ٚايتدلٜس –اٱنا٠٤ –املب٢ٓ ٚايذلنٝبات )ايت١ٜٛٗ  املٓؿأ٠: 

 املها٥ٔ ا٭خط٣.املػاغٌ..إخل(، غ٬ٜات املا٤، ا٭ؾطإ، ْعاّ اـعاْات، اٯ٫ت ايطاؾع١،  –ايكشٞ 

                                                           
 .04، م2010، اؾعا٥ط، 2010، دٛإ 23ْؿط٠ َؿتؿ١ٝ ايعٌُ، اجمل١ً ايػساغ١ٝ يًُؿتؿ١ٝ ايعا١َ يًعٌُ، ايعسز ضقِ  1

 .10، م2007تؿػٌٝ ٚ ايهُإ ا٫دتُاعٞ، املًتك٢ ايٛطين يتكِٝٝ ْؿاط َؿتؿ١ٝ ايعٌُ، اؾعا٥ط، ؾدلاٜطَساخ١ً ايػٝس ٚظٜط ايعٌُ ٚاي 2

 . 06قاٜيب ضابح، تهٜٛٔ َتدكل يؿا٥س٠ َؿتؿٞ ايعٌُ، تكٓٝات ايتؿتٝـ ٚاملطاقب١ ملؿتـ ايعٌُ، املطدع ايػابل، م 3
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–املكاعس –)أدٗع٠ ايػ١َ٬، ٬َبؼ ٚأزٚات ايٛقا١ٜ، َٚعسات َٛقع ايعٌُ  :١ ايعُاٍَٜعسات ٚقا 

 اٱنا٠٤ ايؿطز١ٜ... إخل(.

 يهذٝر، ايططٛب١، ايسخإ، اٱٖتعاظ..إخل(.)ا عٛاٌَ ايب١٦ٝ: 

٠ اٱْصاض، تعًُٝات ايٛقا١ٜ َٔ اؿطٜل ٚإدطا٤ات اٱْكاش، ع٬َات ٚأدٗع إستٝاطات ايٛقا١ٜ ايعا١َ: 

. ٖٚصٙ املٛانٝع قس مت ايتؿكٌٝ ؾٝٗا عٓس زضاغ١ 1إغتعُاٍ املٛاز ايػا١َ ٚظاـطط٠، ايتدًل َٔ ايػباض...إخل

َهُٕٛ ا٭سهاّ املتعًك١ بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ اييت تكّٛ بتؿتٝؿٗا َٚطاقبتٗا ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ 

 ايعٌُ. ٖٚٞ ْؿؼ املٛانٝع اييت ٜتٓاٚشلا َؿتـ

 ايؿطع ايجاْٞ:

 ق٬س١ٝ ايتشكٝل

إٕ متهني َؿتـ ايعٌُ َٔ زخٍٛ امل٪غػ١ ٫ تهؿٞ نك٬س١ٝ َٓؿطز٠ يًكٝاّ بٛادبات٘ ايطقاب١ٝ، ؾهإ          

يعاَا إٔ ٜتُتع َٔ ق٬سٝات أخط٣ متهٓ٘ َٔ اٱنط٬ع بطقاب١ تطبٝل ا٭سهاّ ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ. ؾٓذس إٔ 

تعًل مبؿتؿ١ٝ ايعٌُ قس َٓح ملؿتـ ايعٌُ ق٬س١ٝ ايتشكٝل زاخٌ امل٪غػ١ يتشككِٗ امل 03-90ايكإْٛ ضقِ 

 يف  12يف َازتٗا  81. ٖٚصا َا خٛيت٘ اٱتؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ ضقِ 2َٔ إسذلاّ ا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ ٚايتٓع١ُٝٝ ؾع٬

ايتؿطٜع ايؿطْػٞ ؾع٬  . ٖٚصا أٜها َا شٖب إي3َ٘ٝٓٗا ملؿتـ ايعٌُ يف إطاض قٝاَ٘ مبُٗت٘ ايتشكٝل" ز"ايؿكط٠ 

َٔ متهٝٓ٘ ملؿتؿٞ ايعٌُ إٔ ٜطًبٛا َٔ املػتدسّ ايكٝاّ بايتشكٝكات ايتك١ٝٓ املتعًك١ بعطٚف ايعٌُ ع٢ً سػب 

 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ.  L.4722-1َا شٖبت إيٝ٘ ْل املاز٠ 

                                                           
 .392طدع ايػابل، م ٜٛغـ إيٝاؽ، أططٚسات يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚايٛطين يًعٌُ، امل 1

ميهٔ ملؿتؿٞ ايعٌُ إٔ ٜكَٛٛا بأٟ ؾشل أٚ َطاقب١ أٚ ؼكٝل ٜطْٚ٘  -11-96َع/َت باملاز٠ ا٭ٚىل/ ا٭َط  - 6املاز٠  2

 نطٚضٜا يًتشكل َٔ إسذلاّ ا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ ٚايتٓع١ُٝٝ ؾع٬.

ايؿشٛم ٚايتشكٝكات ايهطٚض١ٜ َٔ أدٌ نُإ  ْكت عٌ َا ًٜٞ: ايكٝاّ ظُٝع 81ز َٔ اٱتؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ ضقِ -12املاز٠  3

 تطبٝل ا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ، ٚايكٝاّ خاق١:  
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ّٚ  ٫: اؿا٫ت ايعاز١ٜأ

املتعًل مبؿتؿ١ٝ ايعٌُ، ملؿتـ ايعٌُ يف  03 -90ٚيف ٖصا ايكسز خٛيت املاز٠ ايػازغ١ َٔ ايكإْٛ ضقِ    

 غبٌٝ قٝاَ٘ بايتشكٝل اٱغتؿاز٠ َٔ اٱدطا٤ات ايتاي١ٝ:

 اٱغتُاع إىل أٟ ؾدل ، عهٛض ؾاٖس أٚ بسْٚ٘، ؾُٝا ىل ا٭غباب اييت شلا ع٬ق١ مبُٗتِٗ. 

 ا.أخص ع١ٓٝ َٔ أٟ َاز٠ أٚ َٔ أٟ َٓتٛز َٛظع أٚ َػتعٌُ أٚ ايػعٞ ٭خصٖا قكس ؼًًٝٗ  

طًب اٱط٬ع ع٢ً أٟ زؾذل، أٚ غذٌ، أٚ ٚثٝك١ َٓكٛم عًٝٗا يف تؿطٜع ايعٌُ أٚ تٓعُٝ٘، بػ١ٝ   

 ايتشكل َٔ َطابكتٗا أٚ إغتٓػاخٗا أٚ إغتدطاز خ٬قات َٓٗا.

إيتُاؽ، عٓس اؿاد١، آضا٤ أٟ ؾدل كتل أٚ َػاعست٘، أٚ إضؾازات٘، ٫غُٝا يف فاٍ ايٛقا١ٜ  

 ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

قطشاب املػتدسّ أٚ ممجً٘ أٚ ممجٌ ايعُاٍ ٚأٟ ؾدل آخط ٜطًبٕٛ َٓ٘ إٔ ٜكطشبِٗ خ٬ٍ ظٜاضاتِٗ إ 

 عهِ غًطتِٗ.   

اؿكٍٛ يس٣ املػتدسّ، يف َكط اشل١٦ٝ املػتدس١َ أٚ أَانٔ ايعٌُ، ع٢ً نٌ املعًَٛات اـاق١ بتطبٝل  

 ايتؿطٜع ٚايتٓعِٝ املتعًكني بايعٌُ ٚظطٚف مماضغت٘. 

 ىل املػتدسّ أٚ ايعُاٍ:اٱغتُاع إ  

 ملؿتـ ايعٌُ أثٓا٤ قٝاَ٘ بايتشكٝل ٚاملطاقب١ زاخٌ امل٪غػ١ إٔ ٜػتُع ٭ٟ ؾدل ٜطاٙ َٓاغبا َٔ أدٌ          

                                                                                                                                                                                     

 غ٪اٍ قاسب ايعٌُ أٚ ايعاٌَ ع٢ً إْؿطاز أٚ يف سهٛض ؾٗٛز عٔ مجٝع املػا٥ٌ املتعًك١ بتطبٝل ا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ. - 

 ٥ح ايٛط١ٝٓ ع٢ً إَػانٗا.طًب إسهاض أٟ زؾذل أٚ غذٌ أٚ ٚثا٥ل تتعًل بؿطٚط ايعٌُ اييت تٓل ايًٛا -

 َطاقب١ تٓؿٝص اٱيتعاّ بًكل اٱع٬ْات اييت تتطًبٗا ا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ. -

 أخص أٚ غشب عٝٓات أٚ َٛاز املػتع١ًُ اؾطض ؼًًٝٗا. -
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سكٛي٘ ع٢ً املعًَٛات ايهطٚض١ٜ اييت متهٓ٘ َٔ أزا٤ ٚادبات٘، ؾُٝهٓ٘ اٱغتُاع يًُػتدسّ أٚ َٔ ميجً٘، أعها٤ 

 ا٤ اشلٝهٌ ايٓكابٞ، أعها٤ ؾ١ٓ املؿاضن١، طبٝب ايعٌُ، أٚ أٟ عاٌَ. ٜٚتِ ٖصا ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ، أعه

 اٱغتُاع عهٛض ؾاٖس أٚ َٔ زْٚ٘ نُا ْكت املاز٠ ايػازغ١ ع٢ً شيو. ٚايػطض َٔ ٖصا اٱغتُاع اٱغتؿاز٠ 

ايٛقا١ٜ ٕ املعًَٛات ٚايهؿـ عٔ ا٭ٚناع اؿكٝك١ٝ يًُ٪غػ١ ٚظطٚف ايعٌُ زاخًٗا خاق١ َا تعًل مبذاٍ 

 ايكش١ٝ ٚا٭َٔ اييت قس ٫ ٜطًع عًٝٗا َؿتـ ايعٌُ.

 َعا١ٜٓ املٛاز املػتع١ًُ:  

ول ملؿتـ ايعٌُ يف إطاض مماضغ١ َٗاَ٘ ايطقاب١ٝ إٔ ٜكّٛ بؿشل بعض املٛاز املػتع١ًُ أٚ أٟ َٓتٛز َٛد٘         

١ َطابكتٗا يًُعاٜرل املٓكٛم يًتٛظٜع اٱغتعُاٍ زاخٌ امل٪غػ١ اييت قس ٜط٣ أْٗا عاد١ يًؿشٛم قكس َعطؾ

. 1عًٝٗا َٚطابكتٗا ملكاٜٝؼ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ، مما ٜعٔ إٔ شلا تأثرلا ناضا ع٢ً قش١ ايعاًَني ٚغ٬َتِٗ

، ٚقس 2"ب"املتعًل مبؿتؿ١ٝ ايعٌُ يف ايؿكط٠  03-90ٖٚصا َا ْكت عًٝ٘ املاز٠ ايػازغ١ َٔ ايكإْٛ ضقِ 

ٛاز املػتع١ًُ ٚؾشكٗا بأؾدام أٚ ٦ٖٝات َتدكك١ يف ٖصا اجملاٍ يًتأنس َٔ ٜػتعني املؿتـ قكس ؼًٌٝ ٖصٙ امل

َس٣ ق٬سٝتٗا ٚعسّ إنطاضٖا بكش١ ايعُاٍ ٚغ٬َتِٗ. ٖصا ع٢ً غطاض ايتؿطٜع ايؿطْػٞ ايصٟ أعط٢ ملؿتـ 

ايعٌُ ق٬س١ٝ َعا١ٜٓ املٛاز املػتع١ًُ أٚ أٟ َٓتٛز َٛظع أٚ َػتعٌُ ٚإخهاعٗا يًؿشل ٚشيو مبع١ٝ نابط 

ايؿطط١ ايكها١ٝ٥ ٚأعٛإ َكاحل املٓاؾػ١ ٚاٱغت٬ٗى ٚقُع ايػـ َٔ َباؾط٠ ايتشايٌٝ، َٔ أدٌ َعا١ٜٓ 

َٔ قإْٛ  L.215املدايؿات. ٚأخص ٖصٙ ايعٝٓات هب إٔ تتِ ٚؾل اٱدطا٤ات املٓكٛم عًٝٗا يف املاز٠ 

عسَ٘ يف اؿا٫ت اييت ٜكّٛ . ٬ْٚسغ إٔ ايكإْٛ قس غهت عٔ ساي١ إخطاض املػتدسّ َٔ 3اٱغت٬ٗى ايؿطْػٞ

                                                           
 . 358عًٞ عٛض سػٔ، أمحس عًٞ عٛض، املطدع ايػابل، م 1

ع٢ً: "أخص عٝٓات َٔ َٛاز املػتع١ًُ أٚ نٌ َٓٛز َٛظع أٚ  يف املاز٠ اـاَػ١ ؾكط٠ "ب" اييت ْكت 33-75ع٢ً غطاض ا٭َط  2

 َػتعٌُ قكس ؼًًٝ٘".

 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. L.8113-3املاز٠  3
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ؾٝ٘ َؿتـ ايعٌُ بأخص عٝٓات َٔ املاز املػتع١ًُ يف َ٪غػت٘، ع٢ً عهؼ بعض ايتؿطٜعات ا٭خط٣ اييت ْكت 

 ع٢ً ٚدٛب إخطاض املػتدسّ. 

 اٱط٬ع ع٢ً ايػذ٬ت ٚايٛثا٥ل:  

 املتعًك١ باملٛاز ٚا٭دٗع٠ إٕ َؿتـ ايعٌُ خ٬ٍ ظٜاضت٘ ايتؿتٝؿ١ٝ ٫ ٜكتكط ع٢ً قٝاَ٘ بايطقاب١ ايتك١ٝٓ        

املػتع١ًُ زاخٌ امل٪غػ١ بٌ ًٜعَ٘ أٜها ايكٝاّ بطقاب١ إزاض١ٜ تػُح ي٘ َٔ َطاقب١ ايػذ٬ت اييت أيعّ  

املػتدسّ ع٢ً إَػانٗا يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ، ٖٚصا اٱدطا٤ ْكت عًٝ٘ املاز٠ ايػازغ١ يف ايؿكط٠ 

. إش هب ع٢ً امل٪غػ١ املػتدس١َ، بطًب َٔ َؿتـ 1ؿتؿ١ٝ ايعٌُاملتعًل مب 03-90"ز" َٔ ايكإْٛ ضقِ 

ايعٌُ تكسِٜ غذ٬ت ٚٚثا٥ل خاق١ يًػُاح مبُاضغ١ ضقاب١ ؾع١ًٝ ع٢ً ا٭ْؿط١ يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ 

. ٜٚتِ تكسِٜ ٖصٙ ايػذ٬ت َٔ ططف املػتدسّ بٓا٤ ع٢ً طًب َؿتـ ايعٌُ ايصٟ ول ي٘ َطاقب١ ٖصٙ 2ٚا٭َٔ

 ثا٥ل بػطض ؾشكٗا َٚطابكتٗا يًكٛاْني املعٍُٛ بٗا، أٚ ْػدٗا، أٚ أخص بعض املعًَٛات َٓٗا.ايػذ٬ت ٚايٛ

املتعًل بتشسٜس  98-96ٖٚصٙ ايػذ٬ت اييت ًٜعّ املػتدسّ مبػهٗا مت ايٓل عًٝٗا يف املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ 

كش١ٝ ٚا٭َٔ ؾٓل عًٝٗا يف . ٚأَا َا تعًل بسؾاتط ٚغذ٬ت ايٛقا١ٜ اي3يكا١ُ٥ ايسؾذل ٚايػذ٬ت ٚاٱع٬ْات

املاز٠ ايجا١ْٝ َٔ ٖصا املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ. نُا أيعَ٘ يف ْؿؼ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ بإٔ ٜتدص مجٝع ايتسابرل ست٢ 

ٜتػ٢ٓ ملؿتـ ايعٌُ إٔ ٜطًع ع٢ً ٖصٙ ايسؾاتط ٚايػذ٬ت أثٓا٤ عًُٝات املطاقب١ املدتًؿ١، ٚيٛ يف غٝاب 

دسّ يٝؼ ًَعَا ؾكط بتكسِٜ ايسؾاتط ٚايػذ٬ت ؾكط بٌ ٖٛ ًَعّ بأنجط . ٚبٗصا ايٓل ٜعٗط إٔ املػت4املػتدسّ

 َٔ شيو بتػدرل مجٝع ايتسابرل ٚايٛغا٥ٌ يتُهٝٓ٘ َٔ اٱط٬ع عًٝٗا، نُا أناف ْكط١ أخط٣ تتعًل بتكسِٜ 

                                                           
املتعًل بؿطٚط ايعا١َ يًعٌُ يف ايكطاع اـام ع٢ً إيعا١َٝ تكسِٜ أقشاب  321يف املاز٠  31-75ٖٚصا َا عًٝ٘ ا٭َط ضقِ  1

 ٢ً طًب َؿتـ ايعٌُ.  ايعٌُ ٚايٛسسات يػذ٬ت بٓا٤ ع

 ايػايـ ايصنط. 07-88ايؿكط٠ ا٭ٚىل َٔ ايكإْٛ ضقِ  32اْعط املاز٠  2

 . 15، م 17احملسز يكا١ُ٥ ايسؾاتط ٚايػذ٬ت ٚاٱع٬ْات، ز.ض، ايعسز  98-96املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  3

 ايػايـ ايصنط. 98-96ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  13املاز٠  4
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 ٖصٙ ايسؾاتط ٚايػذ٬ت ست٢ يف ساي١ غٝاب٘. ٚتعتدل ٖصٙ ايٓكط١ إهاب١ٝ يف تػٌٗٝ ١َُٗ َؿتـ ايعٌُ.   

َٚٔ ايػذ٬ت اييت ٜطايب َؿتـ ايعٌُ مبطاقبتٗا غذٌ سؿغ ايكش١ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ ايصٟ ٜتِ ؾٝ٘ تسٜٚٔ     

مجٝع ٬َسعات أعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ، ٚناؾ١ ايتسابرل اييت تتدصٖا ٖصٙ ا٭خرل٠، ٚاؿا٫ت 

ضب ٚايتسضٜبات ٚامل٬سعات اـاق١ اـطرل٠ اييت مت نبطٗا بامل٪غػ١، نُا ٜسٕٚ يف ٖصا ايػذٌ قا١ُ٥ ايتذا

بٛغا٥ٌ تكسِٜ اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ إناؾ١ إىل إط٬ع٘ ع٢ً غذٌ سٛازخ ايعٌُ. نُا ميهٓ٘ َٔ َباؾط٠ ايطقاب١ 

ع٢ً غذٌ ايؿشٛم ايتك١ٝٓ يًُٓؿآت ٚايتذٗٝعات ايكٓاع١ٝ املٓكٛم عًٝٗا يف ايباب ايطابع َٔ ايكإْٛ ضقِ 

ًشُا١ٜ اييت تطبل ؿؿغ ايكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ، ٚايصٟ أيعّ املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ ي 91-05

. ٚملؿتـ ايعٌُ أٜها اٱط٬ع ع٢ً غذٌ اٱعصاضات ايصٟ ٜسٕٚ ؾٝ٘ 1َٔ ٖصا ايكإْٛ 64بتسٜٚٓٗا يف ْل املاز٠ 

 مجٝع اٱعصاضات احملطض٠ َٔ ططف َؿتؿٞ ايعٌُ ٚايصٟ ٜهٕٛ َطقُا َٚٛقعا.

ؾًُؿتـ ايعٌُ اؿل أٜها يف ؾطض ضقابت٘ عًٝٗا، ٚتهِ ٖصٙ اٱع٬ْات ٚاملًككات أَا عٔ اٱع٬ْات ٚاملًككات 

بعض ايتٛدٝٗات املتعًك١ عؿغ ايكش١ ٚا٭َٔ، ٚقس تتذ٢ً يف قٛض٠ تعايِٝ َجٌ أَانٔ تٛادس ٚغا٥ٌ اٱطؿا٤، 

، نُا هب إٔ 2ا٭َانٔ اـطرل٠، َٛاز غطٜع١ اٱيتٗاب، َٓع ايتسخني، َٓاطل نٗطبا١ٝ٥ َٚٓاؾص ايٓذس٠...إخل

تهٕٛ ا٭ْع١ُ ٚايتعًُٝات َعًك١ يف أَانٔ ظاٖط٠ يف أَانٔ ايعٌُ ٖٚصا ٜعين إٔ تهٕٛ َهتٛب١ ؾايتعًُٝات 

. 3ايؿؿ١ٜٛ ٫ ٜعتس بٗا ٚهب إٔ تهٕٛ َعًك١ يف أَانٔ ظاٖط٠ أٟ َططٚق١ يًعُاٍ ٚباضظ٠ ٜػٌٗ إط٬عِٗ عًٝ٘

ْ٘ أناف ٚنع إع٬ْات ًَٚككات تهِ أزلا٤ ٚعٓاٜٚٔ ايؿطْػٞ أٜها، غرل أ  ٖٚصا َا ْل عًٝ٘ قإْٛ ايعٌُ

، ٚقس أخص ب٘ غابكا ايتؿطٜع 4ٚأضقاّ ٖٛاتـ املؿتؿني َٚطاقيب ايعٌُ املدتل ٚنصيو َؿتؿ١ٝ ايعٌُ املدتك١

املتعًل بايؿطٚط ايعا١َ يع٬قات ايعٌُ يف ايكطاع اـام.  نُا ٜهٝـ ايتؿطٜع  31-75اؾعا٥طٟ يف ا٭َط 

                                                           
 ايػايـ ايصنط. 98-96َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  64عط أٜها املاز٠ اْ 1

 .  ايػايـ ايصنط 31-75َٔ ا٭َط  319اْعط املاز٠  2

  .133، م1981عسْإ ايعابس، ٜٛغـ إيٝاؽ، قإْٛ ايهُإ اٱدتُاعٞ،َ٪غػ١ زاض ايهتب يًطباع١ ٚايٓؿط، بػساز،  3

 ْػٞ.َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿط D.4711-1اْعط املاز٠  4
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إىل داْب قا١ُ٥ ايسؾاتط ٚايػذ٬ت ايػابك١  98-96َٔ املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  19املاز٠ اؾعا٥طٟ َٔ خ٬ٍ 

غٓسات اٱع٬ّ اٯيٞ، خاق١ زاخٌ امل٪غػات اييت تػتعٌُ أدٗع٠ اٱع٬ّ اٯيٞ، ٖٚٞ ؽهع ع٢ً غطاض ايسؾاتط 

ط١ َ٪١ًٖ ٚإىل داْب شيو، ا٭خط٣ ٱدطا٤ات املطادع١ ٚاٱط٬ع ٚاملطاقب١، اييت متاضغٗا َؿتؿ١ٝ ايعٌُ ٚنٌ غً

 ٜهاف سٍٛ ٖصا املٛنٛع غذ٬ت ٚٚثا٥ل أخط٣ هب تٛاؾطٖا عٓس أزا٤ بعض ا٭ْؿط١ اؿا١ًَ ٭خطاض إؾعاع١ٝ

أ١ْٜٝٛ، ٖٚٓا املػتدسّ ًٜعّ بإعساز ٚثٝك١ تػذٌ ؾٝٗا ظطٚف سٝاظ٠ أٚ إغتعُاٍ املٛاز  اٱؾعاع١ٝ أٚ ا٭دٗع٠ 

. أَا ايتؿطٜع ايؿطْػٞ ؾٓذسٙ ٖٛ أٜها ضخل ملؿتـ ايعٌُ سل 1إغتُطاضاملٛيس٠ شلا ٜٚتِ نبطٗا ٖصٙ ايٛثٝك١ ب

اٱط٬ع ع٢ً ايػذ٬ت ٚايٛثا٥ل اييت ميػهٗا املػتدسّ خ٬ٍ قٝاَ٘ بايعٜاض٠ ايتؿتٝؿ١ٝ يًُ٪غػ١ املٓكٛم 

مبٛاز  . ٚتتُجٌ يف ايؿٗازات،ايتعًُٝات، ايٓتا٥ر ٚايتكاضٜط املتعًك2١عًٝٗا يف ايكإْٛ املعٍُٛ ب٘ أٚ ايتٓعِٝ

، نصيو غذٌ اٱعصاضات ايصٟ وطض ؾٝ٘ مجٝع امل٬سعات اييت ٜسْٚٗا املؿتـ يف ٖصا 3ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ

َٔ قإْٛ ايعٌُ  L.4711-3، اييت ٜكّٛ املػتدسّ عؿعٗا يسٜ٘، ٖصا ع٢ً سػب َا قهت ب٘ املاز٠ 4ايػذٌ

ع٘ عٔ تكسِٜ ايسؾاتط ٚايػذ٬ت اييت ميػهٗا ٚيف ساي١ عسّ تعإٚ املػتدسّ َع َؿتـ ايعٌُ ٚإَتٓاايؿطْػٞ. 

عًٝٗا َٚطاقبتٗا، ضتب ايتؿطٜع يف ٖصٙ اؿاي١ بعض ايعكٛبات اييت قس تطاٍ املػتدسّ تتُجٌ يف غبٌٝ اٱط٬ع 

                                                           
َٔ املطغّٛ  19; اْعط املاز٠ 154ؾاْسٟ زلرل٠، ايٛغا٥ٌ ايكش١ٝ ٚا٭١َٝٓ ؿُا١ٜ ايعُاٍ زاخٌ امل٪غػ١، املطدع ايػابل، م 1

 .   6، م2005، 27أؾطٌٜ املتعًل بتػٝرل ايٓؿاٜات املؿع١، ز.ض، ايعسز  13امل٪ضر يف  119-05ايط٥اغٞ ضقِ 

2
 Art. L8113-4 "Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs 

visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une 

disposition légale relative au régime du travail". 

 عٌُ ايؿطْػٞ.َٔ قإْٛ اي L.4711-1اْعط املاز٠  3

 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. L.4711-2اْعط املاز٠  4
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 8000زز إىل  4000زز ٚيف ساي١ ايعٛز تتهاعـ َٔ  4000زز إىل  2000يف غطاَات َاي١ٝ تذلاٚح َٔ 

 .1زز

 :املدتكنيإيتُاؽ اٱغتعا١ْ َٔ   

إٕ َؿتـ ايعٌُ عٓس قٝاَ٘ بايطقاب١ ايتك١ٝٓ أٚ اٱزاض١ٜ، ْٚعطا يتعكٝسات ايتذٗٝعات ٚاٯ٫ت ايكٓاع١ٝ         

ٚاملٛاز املػتع١ًُ يف امل٪غػات، نٌ ٖصٙ ا٭َٛض تعٜس َٔ تعكٝسات َٗاَ٘ ايتؿتٝؿ١ٝ ٚإغتشاي١ َطابكت٘ شلا 

عاٜرل ايػ١َ٬ ايكش١ٝ ٚامل١ٝٓٗ، يعسّ إملاَ٘ ظُٝع ٖصٙ املػا٥ٌ باملكاٜٝؼ املعٍُٛ بٗا ٚ َعطؾ١ َس٣ َٛاؾكتٗا مل

ٚتأًٖٝ٘ ايتكين سٛشلا. ؾهإ يعاَا إغتعاْت٘ مبٔ ميًو ايكسض٠ ٱدطا٤ ايؿشٛقات عًٝٗا ٚؼًًٝٗا. ٖٚصا َا تبٓت٘ 

 -ٞ: املتعًل مبؿتؿ١ٝ ايعٌُ اييت ْكت ع٢ً َاًٜ 03 -90َٔ ايكإْٛ ضقِ  "ز"املاز٠ ايػازغ١ يف ايؿكط٠ 

إيتُاؽ عٓس اؿاد١ آضا٤ أٟ ؾدل كتل أٚ َػاعست٘ أٚ إضؾازات٘ ٫غُٝا يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ "

. ٚبٗصا ملؿتـ ايعٌُ إٔ ٜػتعني بهٌ َٔ قس ٜعٝٓ٘ أٚ ٜطؾسٙ إىل قٝاَ٘ بسٚضٙ ايطقابٞ. ٖصا ع٢ً 2"ٚطب ايعٌُ

اٱغتعا١ْ ب١٦ٝٗ أٚ ؾدل َ٪ٌٖ يًكٝاّ بايطقاب١ غطاض ايتؿطٜع ايؿطْػٞ ايصٟ أعط٢ أٜها ملؿتـ ايعٌُ اؿل يف 

 . 3ايتك١ٝٓ ٚؾكا يؿطٚط املٓكٛم عًٝٗا يف املطغّٛ

 يف اؿا٫ت اٱغتجٓا١ٝ٥ ثاْٝا: 

املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ بإعطا٤ زٚضا ضقابٝا ملؿتـ ايعٌُ  07-88يكس إيتعّ ايكإْٛ       

إشا ؼكل عهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ "عُاٍ، أٚ بعس ٚقٛع سازخ َٗين، إش أْ٘ يف اؿا٫ت اييت تؿهٌ خططا ع٢ً اي

ايكش١ٝ ٚا٭َٔ أٚ َٓسٚب ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ أٚ طبٝب ايعٌُ أٚ أٟ عاٌَ َٔ ٚدٛز خطط ٚؾٝو، ٜبازض ؾٛضا 

بإؾعاض َػ٪ٍٚ ا٭َٔ أٚ َػ٪ٍٚ ايٛسس٠ أٚ َٔ ميجًُٗا أَٚٔ ٜٓٛب عُٓٗا قاْْٛا، بٗسف إؽاش اٱدطا٤ات 

                                                           
، م 17، ز.ض، ايعسز 1990أبطٌٜ غ١ٓ  21املتعًل بع٬قات ايعٌُ امل٪ضر يف  11-90َٔ ايكإْٛ ضقِ  154اْعط املاز٠  1

562. 

 .81َٔ اٱتؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ ضقِ  09اْعط أٜها املاز٠  2

 يعٌُ ايؿطْػٞ.َٔ قإْٛ ا L.4722-2اْعط املاز٠  3
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ايهطٚض١ٜ ايؿٛض١ٜ امل١ُ٥٬. ٚهب إٔ ٜكٝس ٖصا اٱؾعاض املؿؿٛع ظُٝع امل٬سعات يف غذٌ خام، ميػو شلصا 

ايػطض ٚإٔ ٜبًؼ خ٬ٍ ا٭ضبع١ ٚعؿطٜٔ غاع١، َؿتـ ايعٌُ املدتل إقًُٝٝا َٔ قبٌ َػ٪ٍٚ ايٛسس٠ أٚ َٔ 

-90ْكت املاز٠ ايعاؾط٠ َٔ ايكإْٛ  . نُا1"ٜٓٛب عٓ٘ قاْْٛا، إشا مل ٜتدص ٖصا ا٭خرل اٱدطا٤ات ايهطٚض١ٜ

إشا تعطض ايعُاٍ ٭خطاض دػ١ُٝ غببتٗا َٛاقع ايعٌُ أٚ أغايٝب٘ ايعسمي١ "املتعًل مبؿتؿ١ٝ ايعٌُ يف ساي١  03

ايٓعاؾ١ أٚ اـطرل٠، وطض َؿتـ ايعٌُ ؾٛضا قهط املدايؿ١، ٜٚعصض املػتدسّ بإؽاش تسابرل ايٛقا١ٜ امل١ُ٥٬ 

. ٚي٘ إٔ ىطط ايٛايٞ أٚ ض٥ٝؼ اجملًؼ ايؿعيب ايبًسٟ املدتكني إقًُٝٝا، ايًصإ "ا٩ٖايٮخطاض املطًٛب إتك

 .2ٜتدصإ، نٌ اٱدطا٤ات ٚايتسبرل اي٬ظ١َ، بعس إع٬ّ املػتدسّ

ٚإعُا٫ يًٓكني ايػابكني ْعًِ أْ٘ يف ساي١ قٝاّ َؿتـ ايعٌُ بعٜاضات تؿتٝؿ١ٝ ٭َانٔ ايعٌُ ٬َٚسعت٘     

ق١، ٚٚؾٝه١ ايٛقٛع نإْعساّ إستٝاطات ٚتسابرل ايػكٛط َٔ ايع١ًٜٛ أٚ إْعساّ ٚغا٥ٌ يٮخطاض دػ١ُٝ قس

ايٛقا١ٜ ايؿطز١ٜ، أٚ إْتؿاض املٛاز ايػا١َ ٚايٓؿاٜات ٚغرلٖا َٔ ا٭خطاض اييت تؿهٌ خططا ع٢ً قش١ ايعُاٍ 

ايصٟ شنطِٖ ٚأَِٓٗ ٚظطٚف عًُِٗ، أٚ يف اؿاي١ اييت ٜبًؼ ؾٝٗا بٛدٛز خططا دػُٝا َٔ ططف ا٭ؾدام 

ايكإْٛ، ؾً٘ إشٕ َعا١ٜٓ ٖصا اـطط اؾػِٝ ٚإع٬ّ املػتدسّ يٝتدص اٱدطا٤ات املٓاغب١ ٱْٗا٤ اـطط، نُا 

 07-88ملؿتـ ايعٌُ إٔ ٜتدص ٖٛ أٜها ايتسابرل اي٬ظ١َ ٱْٗا٤ اـطط نإع٬ّ ايٛايٞ ع٢ً سػب ْل ايكإْٛ 

املتعًل مبؿتؿ١ٝ ايعٌُ قس  03-90اغب١ لس إٔ ايكإْٛ املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ، ٚباملٓ

أعط٢ ملؿتـ ايعٌُ ق٬س١ٝ إع٬ّ ايػًط١ ايػ١ًُٝ ؾؿتح ايباب أَاَ٘ يٝعًِ ايٛايٞ أٚ ض٥ٝؼ اجملًؼ ايؿعيب 

ايبًسٟ املدتل إقًُٝٝا. ٚايككس ٖٓا غطع١ إؽاش اٱدطا٤ات يتٛقٝـ اـطط، ؾايعدل٠ مبٔ ي٘ تٛقٝـ اـطط يف 

ممه١ٓ، ٚملؿتـ ايعٌُ تكسٜط شيو. أَا َٔ ْاس١ٝ ايك٠ٛ اييت ٜتُتع بٗا ايٓكني، ؾٓل املاز٠ اؿاز١ٜ أقكط َس٠ 

املتعًل  07-88َٔ ايكإْٛ  34املتعًل مبؿتؿ١ٝ ايعٌُ َكسّ ع٢ً ْل املاز٠  03-90عؿط َٔ ايكإْٛ 

                                                           
 ايػايـ ايصنط. 07-88َٔ ايكإْٛ  34املاز٠  1

 ايػايـ ايصنط. 03-90املاز٠ اؿاز١ٜ عؿط َٔ ايكإْٛ  2
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اض املػتدسّ، إٔ ٜسٕٚ ٖصا بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ، ٭ٕ اـام َكسّ ع٢ً ايعاّ. ًٜٚعّ َؿتـ ايعٌُ بعس إعص

 املتعًل مبؿتؿ١ٝ ايعٌُ.  03-90اٱعصاض يف زؾذل اٱعصاضات املٓكٛم عًٝ٘ يف املاز٠ ايجا١َٓ َٔ ايكإْٛ 

أٚ ٚقٛع سازخ َٗين، ٜؿطض ع٢ً َؿتـ ايعٌُ ايكٝاّ بٓٛع آخط  -أٟ ساي١ اـطط اؾػِٝ-ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١     

ؾٛاْب ايكا١ْْٝٛ اييت أؾطْا إيٝٗا، ٚإمنا ايبشح يف دٛاْب ؾ١ٝٓ عت١ َٔ ايتشكٝل، اشلسف َٓ٘ يٝؼ ايبشح عٔ ا

تطَٞ إىل ايتعطف ع٢ً ايػبب ايتكين أٚ ايبؿطٟ ايصٟ غبب يف ٚقٛع اؿازث١، ٚقس ٜتٛقٌ ْتٝذ١ ٖهصا ؼكٝل إىل 

ب إٔ خطأ غرل َهتؿـ يف اٯي١ نإ ايػبب ٚضا٤ اؿازث١، أٚ إٔ كاطط غرل َؿدك١ أٚ َعطٚؾ١ ٚدست بػب

إعتُاز إدطا٤ات أٚ أغايٝب دسٜس٠ يف ايعٌُ أزت إىل ٚقٛع٘. أٚ إٔ إُٖا٫ يف َطاعا٠ قٛاعس ايػ١َ٬ ؽتًـ 

عٓ٘ ٖصٙ ايٓتٝذ١. ٚيػطض قٝاّ َؿتـ ايعٌُ بٗصا ايٓٛع َٔ ايتشكٝل، ٜكتهٞ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً عًِ بٛقٛع اؿازث١ 

 81از٠ ايطابع١ عؿط َٔ اٱتؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ ضقِ اييت أزت إىل إقاب١ ايعٌُ، ٚؼكٝكا شلصا اشلسف قهت نٌ َٔ امل

بٛدٛب إخطاض تؿتٝـ ايعٌُ بإقابات " 129ٚاملاز٠ ايتاغع١ عؿط ايؿكط٠ ٚاسس َٔ اٱتؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ ضقِ 

. ٚتهٝـ ايؿكط٠ "ايعٌُ ٚسا٫ت أَطاض امل١ٝٓٗ يف ا٭سٛاٍ ٚبايهٝؿ١ٝ اييت تبٝٓٗا ايكٛاْني أٚ ايًٛا٥ح ايٛط١ٝٓ

هب إٔ ٜؿذلى َؿتؿٛ ايعٌُ بكسض اٱَهإ يف نٌ "أْ٘  129ز٠ ايتاغع١ عؿط َٔ اٱتؿاق١ٝ ضقِ ايجا١ْٝ َٔ املا

 . 1"ؼكٝل ع٢ً ايطبٝع١ بؿإٔ أغباب إقابات ايعٌُ ٚأَطاض امل١ٓٗ، ٚبٛد٘ خام اييت تػبب عٛاقب ممٝت١

قا يف َٛاقع ايعٌُ أَا ايتؿطٜع ايؿطْػٞ ؾٓذسٙ نصيو أعط٢ اؿل ملؿتـ ايعٌُ ايصٟ عأٜ خططا دػُٝا ٚقس

، بإؽاش مجٝع اٱدطا٤ات اييت َٔ ؾأْٗا تٛقٝـ 2بايتشكٝل يف ؾأْ٘  أثٓا٤ قٝاَ٘ بعٜاض٠ امل٪غػ١ إٔ ٜكّٛ

اـطط، ٖٚصا ايكطاض ٜهٕٛ َٛدٗا نتابٝا يًُػتدسّ أٚ ممجً٘، ٚإشا نإ املػتدسّ َٛدٛزا أٚ ممجً٘ يف ايٛضؾ١ أٚ 

ٌ ٚقٌ إغت٬ّ، أَا يف ساي١ عسّ تٛادسُٖا ٜكّٛ بإضغاي٘ َػتعذ٬ َهإ ايعٌُ ٜكّٛ بتػًِٝ ٖصا ايكطاض َكاب

إىل املػتدسّ ع٢ً عٓٛاْ٘ بؿت٢ ايٛغا٥ٌ املُه١ٓ يف أقطب ٚقت، ٚتأنٝس اٱغت٬ّ ٜهٕٛ يف ضغاي١ َٛق٢ عًٝٗا 

                                                           
 .393ٜٛغـ إيٝاؽ، أططٚسات يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚايٛطين يًعٌُ، املطدع ايػابل، م  1

 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. L.4722-1اْعط املاز٠  2
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َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. نُا ٜتٛدب عًٝ٘ إعصاض املػتدسّ يتٛقٝـ  R.4731-2يف أدٌ ّٜٛ مبكته٢ املاز٠ 

ٙ اؿاي١ اـطرل٠ بٓا٤ ع٢ً تكطٜط َعا١ٜٓ يًشاي١ اـطرل٠ ٜطغً٘ إىل املسٜط اٱقًُٝٞ يًعٌُ ٜٚهع ي٘ أدٌ ايتٓؿٝص ٖص

. نُا ملؿتـ ايعٌُ إٔ ٜأَط بايتٛقٝـ امل٪قت يًٓؿاط إىل سني إظاي١ املداطط، 1ايصٟ ىتًـ َٔ ساي١ إىل أخط٣

تأنس َٔ ػاٚظٙ ؿسٚز ايكٛاعس ايكش١ٝ ٚا٭١َٝٓ ع٢ً سػب ٚشيو بعس إٔ تكّٛ اشل٦ٝات املدتك١ مبعا١ٜٓ اـطط ٚاي

 َٔ قإْٛ ايعٌُ.  L.4731-2َا قهت ب٘ املاز٠ 

. ٚإناؾ١ إىل ٖصا ملؿتـ ايعٌُ أٜها 2ٚع٢ً ٖصا ا٭خرل إعصاض املػتدسّ بإؽاش اٱدطا٤ات اي٬ظ١َ يتٛقٝـ اـطط 

١ إخطاض ايكانٞ املدتل إقًُٝٝا )قه١ُ  أع٢ً يف ساي١ اـطط ايؿعًٞ املٗسز يكش١ ايعُاٍ اؾػس١ٜ ي٘ ق٬سٝ

زضد١( ٱؽاش اٱدطا٤ات اي٬ظ١َ َٔ أدٌ تٛقٝـ اـطط احملسم، ٚشلصا ا٭خرل إٔ ٜأَط املػتدسّ بإؽاش مجٝع 

اٱدطا٤ات اي٬ظ١َ ٱْٗا٤ اـطط، نُا ي٘ أٜها إٔ ٜأَط بايتٛقٝـ امل٪قت يًٛضؾ١ أٚ ايٓؿاط ايصٟ ٜتٛادس ب٘ 

 .3َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ L.4732-1ػب ْل املاز٠ اـطط  ٖصا ع

ٚبعس إٔ ٜكّٛ املػتدسّ باٱَتجاٍ يكٛاعس ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ ٚبعس إٔ ٜأخص ضأٟ طبٝب 

، ي٘ إٔ ٜعًِ َؿتـ ايعٌُ أٚ َطاقب 4ايعٌُ ٚأعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚست٢ ضأٟ َٓسٚبٞ املٛظؿني

ْتٗا٤ ساي١ اـطط َكابٌ ٚقٌ اٱغت٬ّ، ٚع٢ً َؿتـ ايعٌُ إضغاٍ ضغاي١ يًُػتدسّ إٔ ٜطز نتابٝا بإ  ايعٌُ

، َؿتـ ايعٌُ أٚ َطاقب ايعٌُ ايصٟ عأٜ اـطط إٔ ٜكّٛ مبطاقب١ ساي١ 5ع٢ً املػتدسّ بطغاي١ َٛق٢ عًٝٗا

اـطط اؾػِٝ عػب اـطط يف أدٌ َٜٛني َٔ إغتكباٍ ضغاي١ املػتدسّ أٚ ممجً٘ اٱدطا٤ات املتدص٠ يتٛقٝـ 

َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ، ٚقطاض َؿتـ ايعٌُ بايتكطٜح مبعاٚز٠ ايعٌُ أٚ ضؾه٘ ٜتِ بٓا٤  R.4731-5املاز٠ 

                                                           
 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. L.4721-8اْعط املاز٠  1

2
 Bernard Teyssié, op.cit, p.405 ; dans le même sens Daniel Marchand, op.cit, p.244. 

3
 Michel Miné et Daniel Marchand, op.cit, p.304.  

 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. 11-4731اْعط املاز٠  4

 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. R.4731-4املاز٠  5
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َٔ  R.4731-6ع٢ً تػبٝب ٖصا ايكطاض بايٓعط إىل اٱدطا٤ات املتدص٠ ٖصا ع٢ً سػب َا ٚضز يف ْل املاز٠ 

 . 1ٕ ٜأَط بعٛز٠ ا٭ؾػاٍ أٚ ايٓؿاط املعينقإْٛ ايعٌُ، ٚيف ساي١ ٚقٛؾ٘ ع٢ً ظٚاٍ اـطط ي٘ أ

ٚإشا عاضض املػتدسّ سٍٛ ٚدٛز سكٝك١ اـطط اؾػِٝ أٚ إدطا٤ات تٛقٝؿ٘ خكٛقا مبٓاغب١ إدطا٤ات تٛقٝـ 

ا٭ؾػاٍ أٚ ايٓؿاط ي٘ إٔ ٜطغٌ إىل ايكانٞ )ض٥ٝؼ قه١ُ أع٢ً زضد١(، ٚؾكا يؿطٚط املٓكٛم عًٝٗا يف 

   ٕٛ يعٌُ ايؿطْػٞ.َٔ قاْ L.4731-4ايتٓعِٝ املاز٠ 

امل٬سغ إٔ ايتؿطٜع ايؿطْػٞ قس ؾّكٌ يف اؿاي١ اييت ٜكـ ؾٝٗا َؿتـ ايعٌُ ع٢ً خطط دػِٝ بامل٪غػ١، ٚسسز 

نٝؿٝات إظاي١ ٖصا اـطط ٚاٱدطا٤ات املتبع١ يف شيو، ع٢ً عهؼ تؿطٜع ايعٌُ اؾعا٥طٟ ايصٟ غهت عٔ شيو. 

ٜتبني َٔ خ٬ٍ َا غبل أْ٘ ميهٔ إٔ مكط زٚض َؿتـ ايعٌُ بأْ٘   ٚباملٓاغب١ ميهٔ اٱغتؿاز٠ َٔ ٖصٙ اٱدطا٤ات.

ّٚشلا املطاقب١ املػبك١ ٚشيو مبطاقب١ امل٪غػات قبٌ  ٜتِ ٚيف فاٍ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ع٢ً ث٬ث١ َطاسٌ، أ

ايططم ايبس٤ يف ايٓؿاط نُطاعا٠ ايتذٗٝعات املدتًؿ١، ٚكتًـ ايذلنٝبات املتعًك١ بأدٗع٠ ايهٗطبا٤ مبطاعا٠ 

ٚايهٝؿٝات اييت ٜتِ بٗا ايعٌُ، ٚا٭خطاض اييت قس تٓذط عٔ ٖصٙ ايع١ًُٝ. ٚبٗصا ايكسز تتِ َطاقب١ ٚغا٥ٌ 

اؿُا١ٜ اؾُاع١ٝ ٚايؿطز١ٜ ٖٚٓا ٜتِ تٛدٝ٘ بعض ايٓكا٥ح ٚاٱضؾازات إىل املػتدسّ ٚايعُاٍ ؾُٝا ىل ايٛقا١ٜ 

زٜا يًشٛازخ اييت َٔ املُهٔ إٔ تٓذِ ٚبكؿ١ ؾذا١ٝ٥. أَا َٔ ا٭خطاض امل١ٝٓٗ املدتًؿ١، نٌ ٖصٙ ا٭عُاٍ تتِ تؿا

املطس١ً ايجايج١ يًُطاقب١ ؾتتِ عٓس ٚقٛع سازخ َٔ سٛازخ ايعٌُ، سٝح ٜتهؿٌ َؿتـ ايعٌُ يف ٖصٙ اؿاي١ 

بايبشح عٔ ايػبب ايصٟ أز٣ إىل ٖصا اؿازخ املٗين ٚيف ْؿؼ ايٛقت ٜكسّ ٖصا ا٭خرل املكاٜٝؼ ايهطٚض١ٜ 

جٌ ٖصٙ اؿٛازخ َط٠ أخط٣. ٚايؿ٤ٞ اشلاّ يف ٖصا اجملاٍ ٖٛ إع٬ّ َؿتـ ايعٌُ يًػًطات يتؿازٟ ٚقٛع َ

املع١ٝٓ بهٌ ْكل يف َٝسإ ايتٓعِٝ ؾُٝا ىل ايٛقا١ٜ، ٚنصيو إع٬َٗا باؿا٫ت اؾسٜس٠ اييت تٓتر عٓٗا 

 .2ا٭خطاض امل١ٝٓٗ، ٖصا ٜؿطض ٚنع َكاٜٝؼ يًٛقا١ٜ َٔ ٖصٙ ا٭خطاض اؾسٜس٠

                                                           
 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. L.4731-3املاز٠  1

 .  58، م2010ٜٛغـ ؾًٛح أمحس، سٛازخ ايعٌُ ٚا٭َطاض امل١ٝٓٗ يف ايتؿطٜع اؾعا٥طٟ، ضغاي١ َادػترل، داَع١ ٖٚطإ،  2
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 ايح:ايؿطع ايج

 ١ إع٬ّ اؾٗات املدتك١ق٬سّٝ

لس إٔ تؿطٜع ايعٌُ قس أعط٢ ملؿتـ ايعٌُ يف ساي١ ٚقٛؾ٘ ع٢ً خطط دػِٝ ٚٚؾٝو ٜٗسز قش١ ايعُاٍ         

ٚأَِٓٗ َٔ بعس إٔ ٜكّٛ بإع٬ّ املػتدسّ بٗصا اـطط، بإٔ ًٜذأ َباؾط٠ إىل إخطاض ايػًطات احمل١ًٝ، ٜٚعتدل 

تـ ايعٌُ ايصٟ ْكت عًٝ٘ املاز٠ ايجا١ْٝ يف ايؿكط٠ ايػازغ١ َٔ ايكإْٛ ضقِ ٖصا اٱدطا٤ َٔ إختكاقات َؿ

إع٬ّ اؾُاعات احمل١ًٝ بعطٚف ايعٌُ زاخٌ امل٪غػات "املتعًل مبؿتؿ١ٝ ايعٌُ ٚاييت ْكت ع٢ً  90-03

يت ٫ ٜٚػتًعّ إؽاش ٖصا اٱدطا٤ َٔ ططف َؿتـ ايعٌُ يف اؿا٫ت اـطرل اي ".ايتابع١ ٱختكاقٗا اٱقًُٝٞ

تػتًعّ اٱْتعاض يؿذل٠ أطٍٛ أٚ املد١ً بأَٔ ٚقش١ ايعُاٍ، ٚتهُٔ ع٬ق١ إخطاض َؿتـ ايعٌُ يًذُاعات 

احمل١ًٝ يف إعتباضٖا اؾ١ٗ اٱعتباض١ٜ ا٭ٚىل يف اؿؿاظ ع٢ً ايكش١ ايعا١َ ٚا٭َٔ ايعاّ، نُا تعتدل قاسب١ ايهبط 

ايكازض يف  09 -90َٔ ايكإْٛ ضقِ  96اٱزاضٟ ع٢ً َػت٣ٛ ايطقع١ احمل١ًٝ. سٝح تٓل املاز٠ 

ايٛايٞ َػ٪ٍٚ ع٢ً احملاؾع١ ع٢ً ايٓعاّ "، اييت ْكت ع٢ً َاًٜٞ: 1املتهُٔ يكإْٛ اي١ٜ٫ٛ 07/04/1990

، ٚملُاضغ١ غًطات٘ ٚتطبٝل ايكطاضات اييت ٜتدصٖا ايٛايٞ يف فاٍ ايهبط "ٚا٭َٔ ٚايػ١َ٬ ٚايػه١ٓٝ ايعا١َ

إٔ تٛنع َكاحل ا٭َٔ ؼت تكطؾ٘ نُا ٜكّٛ بايتٓػٝل بٝٓٗا. ٚيف ايعطٚف اٱزاضٟ ْل قإْٛ اي١ٜ٫ٛ ع٢ً 

 .2اٱغتجٓا١ٝ٥، َٓح قإْٛ اي١ٜ٫ٛ يًٛايٞ طًب تسخٌ تؿه٬ٝت ايسضى ايٛطين عٔ ططٜل ايتػدرل

ٚإٔ إع٬ّ ايػًطات ايػ١ًُٝ َٔ ططف َؿتـ ايعٌُ بكسز املدايؿات اييت عآٜٗا يف امل٪غػات ٚاٱزاضات 

تؿطٜع ٚتٓعِٝ ايعٌُ املعٍُٛ بُٗا ٜهٕٛ َطؾكا ظُٝع امل٬سعات أٚ ايتٛقٝات اييت تسٕٚ يف زؾذل ٚاملتعًك١ ب

                                                           
 . 504، م15املتهُٔ يكإْٛ اي١ٜ٫ٛ، ز.ض، ايعسز  1990أؾطٌٜ  07ايكازض يف  09-90ايكإْٛ ضقِ  1

 .198، م2002ْٕٛ اٱزاضٟ، ايتٓعِٝ اٱزاضٟ، زاض ايعًّٛ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، عٓاب١، قُس ايكػرل بعًٞ، ايكا 2
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يًٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب  07-88. ٚقس بٝٓت املازتني ايطابع١ ٚايج٬ثٕٛ َٔ ايكإْٛ 1َؿتٛح شلصا ايػطض

صٙ اؾٗات احمل١ًٝ املدتك١. أَا املتعًل مبؿتؿ١ٝ ايعٌُ، ٖ 03 -90ايعٌُ، ٚاملاز٠ اؿاز١ٜ عؿط َٔ ايكإْٛ 

املاز٠ ايطابع١ ٚايج٬ثٕٛ ايػايؿ١ ايصنط ؾكس إقتكطت ع٢ً شنط ايٛايٞ ؾكط، بُٝٓا املاز٠ اؿاز١ٜ عؿط ؾكس ْكت 

ع٢ً إع٬ّ ايٛايٞ ٚض٥ٝؼ اجملًؼ ايؿعيب ايبًسٟ املدتكني إقًُٝٝا. ٜٚتِ ٖصا اٱخطاض مبٛدب تكطٜط َؿكٌ 

سٕٚ ؾٝ٘ نٌ َا ٜتعًل بأغباب ٚعٛاٌَ اـطط زاخٌ امل٪غػ١ َٚس٣ دػاَت٘ َٚهتٛب وطضٙ َؿتـ ايعٌُ، ٜ

. ع٢ً غطاض تؿطٜع ايعٌُ ايؿطْػٞ، قس أعط٢ ملؿتـ ايعٌُ 2ٚتأثرلٙ ع٢ً أَٔ ايعُاٍ ٚإغتُطاض ع٬ق١ ايعٌُ

ٍّٛ ملؿتـ ايعٌُ إَها١ْٝ إخطاض املسٜط اٱقًُٝٞ يًعُ ٌ أٜها ق٬س١ٝ إع٬ّ ايػًطات املدتك١، ؾٓذسٙ قس خ

ايصٟ ٜكّٛ بٓا٤ ع٢ً قطاض َؿتـ ايعٌُ ايصٟ عأٜ ساي١ اـطط اؾػِٝ، بإٔ ٜكّٛ بإعصاض املػتدسّ َٔ أدٌ 

 تٛقٝـ ٚإْٗا٤ ٖصا اـطط يف آداٍ وسزٖا ي٘ ؽتًـ َٔ ساي١ خطرل٠ إىل أخط٣.

ٜأَط ٚملؿتـ ايعٌُ أٜها ق٬س١ٝ إخطاض ض٥ٝؼ قه١ُ أع٢ً زضد١ )ايكانٞ املدتل إقًُٝٝا(، َٔ أدٌ إٔ 

اٱدطا٤ات اي٬ظ١َ يتٛقٝـ اـطط ايصٟ قس ٜ٪زٟ إىل اٱنطاض بكش١ ايعُاٍ اؾػس١ٜ غٛا٤ يف بإؽاش مجٝع 

امل٪غػات أٚ يف قطاعات ايبٓا٤ َت٢ تبني ي٘ عسّ إسذلاّ قٛاعس ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٖصا ع٢ً ْل املاز٠ 

L.4732-1  ٚاملاز٠L.4732-2 يف قطاع ا٭ؾػاٍ ايع١َُٝٛ ٚايبٓا٤ إٔ َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. ٚيًكان ٞ

وح ض٩غا٤ ايعٌُ ع٢ً ؼطٜط كطط عاّ َؿذلى َٓػل بِٝٓٗ يًٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ. ٚقس ٜأَط ايكانٞ 

َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. ٚيف ساي١  L.4732-2باٱغ٬م امل٪قت يًٛضؾ١ أٚ َٛقع ايعٌُ مبكته٢ ْل املاز٠ 

يٮؾػاٍ ٫ ٜٓذط عٓ٘ قطع أٚ تٛقٝـ أٚ إْٗا٤ ع٬ق١ ايعٌُ أٚ أٟ إنطاض َايٞ  قسٚض أَط ايكانٞ بايتٛقٝـ امل٪قت

 .  3نس ايعُاٍ املعٓٝني

 إيتعاّ َؿتـ ايعٌُ بعسّ إؾؿا٤ ايػط املٗين -

                                                           
 ايػايـ ايصنط. 03-90َٔ ايكإْٛ ضقِ  15اْعط املاز٠  1

2
 .139أمح١ٝ غًُٝإ، املطدع ايػابل، م  

3
 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. L.4732-3املاز٠   
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إٕ قٝاّ َؿتـ ايعٌُ مبٗاَ٘ ايطقاب١ٝ ت٪زٟ ب٘ إىل اٱط٬ع ع٢ً ايٛثا٥ل اـاق١ بامل٪غػ١ ٚاييت قس ؼٌُ     

اؾاْب اٱزاضٟ، نُا ٜتُهٔ َٔ خ٬ٍ ؾطض ضقابت٘ ايتك١ٝٓ ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱْتاز ٚآ٫تٗا َٔ  أغطاضا َٗٓٝا ٖصا َٔ

إٔ ٜطًع ع٢ً أغطاض امل١ٓٗ، ٚبايتايٞ ٖٛ كاطب ًَٚعّ باٱستؿاظ بٗصٙ ا٭غطاض ٚعسّ إؾؿا٥ٗا. ٖصا َا ْكت 

يف َازتٗا اـاَػ١ عؿط تٓل  81عًٝ٘ اٱتؿاقٝات ايسٚي١ٝ املتعًك١ بتؿتٝـ ايعٌُ، ؾٓذس اٱتؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ ضقِ 

عٌ إيعا١َٝ َؿتـ ايعٌُ بإساط١ أٟ َعًَٛات تكٌ إيِٝٗ بايػط١ٜ ايتا١َ ٚعسّ نؿـ ايؿانني. ٖٚصا َا شٖب 

املتعًل مبؿتؿ١ٝ ايعٌُ يف ْل املاز٠ ايجا١َٓ عؿط َٔ ايباب ايجايح املتعًل بٛادبات َؿتؿٞ  03 -90ايكإْٛ 

هب ع٢ً َؿتؿٞ ايعٌُ إٔ ٜسضغٛا، يف نٓـ ايػط١ٜ املطًك١، نٌ "ايعٌُ ٚمحاٜتِٗ ٚاييت ْكت ع٢ً أْ٘ 

. ٖٚصا َا "ايعطا٥ض ٚاملعًَٛات اييت ٜطًعٕٛ عًٝٗا، نُا هب عًِٝٗ إٔ وطقٛا ع٢ً عسّ نؿـ ١ٜٖٛ املؿتهني

. نُا لس 1املتعًل مبؿتؿ١ٝ ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ اٱدتُاع١ٝ يف ْل املاز٠ ايػازغ١ عؿط 33 -75نإ عًٝ٘ ا٭َط 

املاز٠ ايتاغع١ عؿط َٔ ٖصا ايكإْٛ قس أيعَت َؿتـ ايعٌُ بإيتعاّ احملاؾع١ ع٢ً ايػط املٗين ست٢ َٔ بعس  ْل

ٜتعني ع٢ً َؿتـ ايعٌُ، ؼت طا١ً٥ ايعكٛبات املٓكٛم عًٝٗا يف "َػازض٠ َٗٓت٘ ٚاييت ْكت ع٢ً َاًٜٞ: 

َػازضتِٗ َكًشتِٗ، ؾُٝا ىل نٌ ططم ايتؿطٜع ٚايتٓعِٝ املعٍُٛ بُٗا، إٔ ٜتكٝسٚا بايػط املٗين، ٚيٛ بعس 

املٓع أٚ مجٝع املعًَٛات ا٭خط٣ املتك١ً بتػٝرل امل٪غػات ٚإزاضتٗا، اـانع١ يطقابتِٗ، ٚاييت قس ٜهْٕٛٛ قس 

. غرل أْ٘ ٫ ميهٔ اٱستذاز نس َؿتـ ايعٌُ إشا نؿـ ٖصٙ املعًَٛات "إطًعٛا عًٝٗا أثٓا٤ مماضغ١ ٚظا٥ؿِٗ

املتعًل مبؿتؿ١ٝ ايعٌُ اييت ْكت  03 -90ٛدب ْل املاز٠ ايعؿطٕٚ َٔ ايكإْٛ يًػًط١ ايكها١ٝ٥ ٚشيو مب

. ٚلس يف "أع٬ٙ، ع٢ً ايػًطات املدٍٛ شلا غًط١ قها١ٝ٥ 19ٚ  ٫18 ميهٔ اٱستذاز بأسهاّ املازتني "ع٢ً أْ٘: 

اٱْتاز ٚ إدطا٤ات ٖصا املكاّ تؿطٜع ايعٌُ ايؿطْػٞ قس أيعّ َؿتؿٞ ايعٌُ َٚطاقيب ايعٌُ بعسّ إؾؿا٤ أغطاض 

                                                           
ُاع١ٝ ٚنصا نٌ ؾدل ي٘ غًط١ ايطقاب١ نُا َٖٛٓكٛم عًٝ٘ مبٛدب املكطع : "هب ع٢ً َؿتؿٞ ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ اٱدت16املاز٠  1

َٔ ٖصا ا٭َط إٔ ٜعاؾٛا بكؿ١ دس غط١ٜ نٌ ؾه٣ٛ َكسّ َٔ قبٌ ايعاٌَ ٚإٔ وتؿعٛا بعسّ شنط إغِ  5َا قبٌ ا٭خرل َٔ املاز٠ 

 املؿتهٞ".
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اٱغتػ٬ٍ اييت ٜطًعٕٛ عًٝٗا أثٓا٤ مماضغتِٗ يٛظا٥ؿِٗ ٜٚعاقبٕٛ يف ساي١ إؾؿا٥ِٗ شلصٙ ا٭غطاض ع٢ً سػب َا 

 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. L.8113-11، ٚاملاز٠ L.8113-10ْكت عًٝ٘ املاز٠ 

 املطًب ايجاْٞ:

 ٛغا٥ٌ ايطقاب١ٝ ملؿتؿٞ ايعٌُاي

عٌُ مبٗاَ٘ ايطقاب١ٝ املعتاز٠ قس ت٪زٟ ب٘ أسٝاْا ٱنتؿاف كايؿات ٚخطٚم غاؾط٠ يف إٕ قٝاّ َؿتـ اي        

قٛاعس ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ اييت قس ت٪ثط ع٢ً ططيف ع٬ق١ ايعٌُ، ٚبا٭خل ع٢ً قش١ ايعُاٍ ٚأَِٓٗ، غٛا٤ 

ٜكّٛ َؿتـ ايعٌُ  ٱُٖاٍ َٔ املػتدسّ أٚ ٭سساخ َؿاد١٦ غببتٗا ايتكٓٝات اؾسٜس٠. ؾهإ ٜكتهٞ يعاَا إٔ

بإظاي١ ٖصٙ املدايؿات ٚعًُ٘ ع٢ً تطبٝل ايكإْٛ. ٚئ ٜتأت٢ ي٘ شيو إ٫ إشا ساظ ع٢ً ٚغا٥ٌ متهٓ٘ َٔ شيو غٛا٤ 

ناْت ٚغا٥ٌ تتعًل بإظاي١ املدايؿ١ شاتٗا نتشطٜطٙ حملانط اٱعصاضات، أٚ قانط املدايؿات. ٖٚٓاى ٚغا٥ٌ 

 ١ٜ اييت ٜتًكاٖا َؿتؿٛ ايعٌُ ٭زا٤ َٗاَِٗ. تتعًل مبؿتؿٞ ايعٌُ أْؿػِٗ نهُاْات اؿُا

 ايؿطع ا٭ٍٚ:

 امل٬سعات ايهتاب١ٝ ٚاٱعصاضات

يكس خٍٛ تؿطٜع ايعٌُ ملؿتـ ايعٌُ يف إطاض أزا٥٘ ملٗاَ٘ ايطقاب١ٝ ٚمتهٝٓ٘ َٔ ؾطض ضقابت٘ ع٢ً ايتطبٝل         

ت ٚاٱعصاضات يكاسب ايعٌُ يف ساٍ ايػًِٝ يكٛاعس ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ زاخٌ امل٪غػ١ َٔ تٛدٝ٘ امل٬سعا

َعآٜت٘ ٭ٟ تككرل َٔ ططؾ٘. ٚتعتدل ٖصٙ اـط٠ٛ اييت ٜتدصٖا َؿتـ ايعٌُ أٍٚ إدطا٤ يف ؼصٜط املػتدسّ 

ٚإخهاع٘ يتطبٝل ايكإْٛ. ٚقس أيكت اٱتؿاقٝات ايسٚي١ٝ يف فاٍ ايتؿتٝـ ايعٓا١ٜ بٗصا اٱدطا٤، ؾٓذس املاز٠  

 "يف َازتٗا ايجا١َٓ عؿط قس ْكتا ع٢ً  129، ٚاٱتؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ ضقِ 81ايسٚي١ٝ ضقِ ايجايج١ عؿط َٔ اٱتؿاق١ٝ 

ؽٌٜٛ َؿتـ ايعٌُ بإؽاش إدطا٤ات َع١ٓٝ َٔ أدٌ إظاي١ ايعٝٛب املعا١ٜٓ يف َٓؿأ٠ أٚ تطنٝب أٚ ططم ايعٌُ 

ايعٌُ بامل٪غػ١.  ، ٚقس ٜ٪زٟ شيو إىل تٛقٝـ"ايصٟ قس ٜؿهٌ غببا َدلضا ٱسساخ خطط ع٢ً قش١ ٚأَٔ ايعُاٍ

ٚتتُجٌ ٖصٙ اٱدطا٤ات اييت ٜتدصٖا َؿتـ ايعٌُ ع٢ً سػب ْل املاز٠ ايجايج١ عؿط َٔ اٱتؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ ضقِ 
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يف ؽٌٜٛ َؿتـ ايعٌُ ق٬س١ٝ إقساض أٚاَط َع متهني أقشاب ايعٌُ َٔ طعٔ ٫سل، شيو أَاّ اؾٗات  81

١ٝٓ. ٚيف ساي١ عسّ ػاْؼ ٖصا اٱدطا٤ ايػابل َع ايتطبٝل اٱزاض١ٜ أٚ ايكها١ٝ٥ املدتًؿ١ سػب املُاضغات ايٛط

اٱزاضٟ أٚ ايكها٥ٞ يف ايسٚي١ ايعه٠ٛ، ؾًُؿتـ ايعٌُ اؿل يف إٔ ٜطًب َٔ ايػًط١ املدتك١ بإقساض أٚ إؽاش 

. ٚعٛز٠ إىل ايتؿطٜع اؾعا٥طٟ لسٙ قس أعط٢ ملؿتـ ايعٌُ ٖصا اؿل املٓكٛم عًٝ٘ يف 1إدطا٤ات ايتٓؿٝص ايؿٛضٟ

املتعًل مبؿتؿ١ٝ ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ  33 -75اٱتؿاقٝات ايسٚي١ٝ، ؾكس ْكت املاز٠ ايجايج١ عؿط َٔ ا٭َط ضقِ 

ملؿتؿٞ ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ اٱدتُاع١ٝ غًط١ إؽاش ايكطاضات يف ا٭َٛض اييت  "اٱدتُاع١ٝ ايػابل ايعٌُ ب٘ ع٢ً إٔ 

ٖصا ا٭َط ٚيف إطاض أزا٤ َٗاَِٗ ايكٝاّ بتٛدٝ٘  ، نُا خٍٛ ملؿتـ ايعٌُ َٔ خ٬ٍ"ٜٓل عًٝٗا ايتؿطٜع ٚايتٓعِٝ

، ٚنإ ملؿتـ ايعٌُ يف 2"٬َسعات نتاب١ٝ، إعطا٤ أٚاَط، تكسِٜ إْصاضات، إثبات املدايؿات ٚؼطٜط احملانط"

إطاض ٖصا ا٭َط تٛدٝ٘ إْصاض ؾؿٟٛ يتٓبٝ٘ املػتدسّ بإَتجاٍ قٛاعس ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ. ٚبعس قسٚض ايكإْٛ 

املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ لس أنس ع٢ً قٝاّ َؿتـ ايعٌُ بإعصاض َػ٪ٍٚ  07-88ضقِ 

، ٚأتبع٘ بعس شيو بايكإْٛ ضقِ 3امل٪غػ١ عٓس َعا١ٜٓ كايؿات تتعًل بٗصا ايتؿطٜع، ست٢ ميتجٌ يًتعًُٝات

ًٝ٘ يف ايؿكطتني ا٭ٚىل املتعًل مبؿتؿ١ٝ ايعٌُ لسٙ أْ٘ قس أنس ع٢ً ٖصا اٱدطا٤ َٔ خ٬ٍ ايٓل ع 03 -90

 ٬َسعات نتاب١ٝ،" ٚايجا١ْٝ َٔ املاز٠ ايػابع١ اييت دا٤ت ع٢ً ايػٝام اٯتٞ:

 ."تكسِٜ اٱعصاضات، 

ٚبٓا٤ ع٢ً ٖصا ايٓل ؾًُؿتـ ايعٌُ نًُا عأٜ خ٬ٍ ظٜاضت٘ ايتؿتٝؿ١ٝ يًُ٪غػات تككرلا يف تطبٝل      

َٔ إٔ ٜٛد٘ يًُػتدسّ ٬َسعات نتاب١ٝ أٚ ٜكسّ ي٘ ايتؿطٜع ٚايتٓعِٝ املتعًكني بايعٌُ ٚاملعٍُٛ بُٗا 

إعصاضات. ٜٚبك٢ ملؿتـ ايعٌُ إٔ ٜكسض ع٢ً نٌ ساي١، َس٣ ١ُ٥٬َ أسس ٖصٜٔ اٱدطا٤ٜٔ ايصٟ ميهٔ إٔ 

                                                           
 .81َٔ اٱتؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ ضقِ  13املاز٠  1

 ايػايـ ايصنط. 33-75َٔ ا٭َط  07اْعط املاز٠  2

: "ٜكّٛ َؿتـ ايعٌُ، عٓس َعا١ٜٓ كايؿات ٖصا ايتؿطٜع بإعصاض َػ٪ٍٚ امل٪غػ١ املػتدس١َ، ست٢ ٜتُجٌ 2ايؿكط٠  31املاز٠  3

 يًتعًُٝات مبكته٢ ايتؿطٜع ٚايتٓعِٝ اؾاضٟ املعٍُٛ بُٗا ايعٌُ". 



  ٚغا٥ًٗاؿتؿ١ٝ ايعٌُ ٚمل ايك٬سٝات ايطقاب١ٝ :ايجاْٞملبشح ا                                   ايؿكٌ ايجاْٞ

 

143 
 

. ٚايعاٖط أْ٘ ي٘ إٔ ٜٛد٘ ٬َسعات نتاب١ٝ يف ساي١ إضتهاب املػتدسّ يًُدايؿ١ ٭ٍٚ َط٠ َا مل تهٔ 1ٜتدصُٖا

ؿ١ ٫تكٌ إىل زضد١ اـطٛض٠ اييت تٗسز قش١ ايعُاٍ ٚأَِٓٗ. أَا يف ساي١ َعاٚز٠ املػتدسّ دػ١ُٝ، أٚ إٔ املداي

يٓؿؼ املدايؿات َع عسّ قاٚيت٘ ٱق٬سٗا ٚإظايتٗا، أٚ إنتؿاف َؿتـ ايعٌُ تككرلا أٚ خطقا إٔ ٜٛد٘ 

املتعًل  03 -90 َباؾط٠ إعصاضا يًُػتدسّ. نُا لسٙ أْ٘ قاّ بتدكٝل ْل املاز٠ ايتاغع١ َٔ ايكإْٛ ضقِ

٬ٜسغ ؾٝٗا َؿتـ ايعٌُ تككرلا أٚ خطقا يٮسهاّ ايتؿطٜع١ٝ ٚ ايتٓع١ُٝٝ "مبؿتؿ١ٝ ايعٌُ، يف اؿاي١ اييت 

. إٕ ؽكٝل ٖصٙ املاز٠ 2"املتعًك١ بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ، ٜٛد٘ يًُػتدسّ إعصاضا بإَتجاٍ ا٭ٚاَط

ايعُاٍ ٚأَِٓٗ ٚغٗط َؿتـ ايعٌُ ع٢ً قاٚي١ تطبٝكٗا ٚؼطٜط يتٓكٝل ع٢ً تطبٝل ايكٛاعس املتعًك١ بكش١ 

امل٬سعات ايهتاب١ٝ ٚاٱعصاضات يسيٌٝ ناف ع٢ً اٱعتٓا٤ بايعُاٍ َٔ فُٛع ا٭خطاض ٚاؿٛازخ امل١ٝٓٗ اييت 

 تٗسز سٝاتِٗ. 

 اٱدطا٤ات املتبع١ يتٛدٝ٘ امل٬سعات ٚاٱعصاضات -

ٌ يتككرل أٚ خطم يف تطبٝل ايكإْٛ ي٘ إٔ ٜٛد٘ يًُػتدسّ يف اؿا٫ت اييت ٜهتؿـ ؾٝٗا َؿتـ ايعُ    

٬َسعات نتاب١ٝ أٚ إعصاضت ٱَتجاٍ ايتعًُٝات، ٚع٢ً َؿتؿٞ ايعٌُ إٔ ٜكَٛٛا بتسٜٚٔ ٖصٙ امل٬سعات 

َطقِ َٚٛقع َٔ ططؾِٗ ٜؿتش٘ املػتدسّ خكٝكا  زؾذلٚاٱعصاضات اييت ٜكسَْٛٗا يف إطاض مماضغ١ ٚظٝؿتِٗ يف 

 تعني عًٝ٘ شلصا ايػطض، ٜٚ

 . ٚوكل تػذٌٝ امل٬سعات ٚ اٱعصاضات عس٠ أٖساف أُٖٗا َاًٜٞ: 3إٔ ٜكسَ٘ إيِٝٗ يف أٟ ٚقت بٓا٤ ع٢ً طًبِٗ

                                                           
 ايػايـ ايصنط. 03-90َٔ ايكإْٛ ضقِ  2ايؿكط٠  08اْعط املاز٠  1

2
 Martine le Bihan-Guénolé, droit du travail, hachette supérieur, paris, 2004, p.25.  

"ٜػذٌ َؿتؿٛا  33-75َٔ ا٭َط  09ايػايـ ايصنط; نصيو ْل املاز٠  03-90َٔ ايكإْٛ ضقِ  3ايؿكط٠  08اْعط املاز٠  3

يف إطاض مماضغ١ َٗاَِٗ، يف زؾذل خام َؿتٛح خكٝكا شلصا  اع١ٝ امل٬سعات ٚا٭ٚاَط ٚاٱْصاضات املكس١َُايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ اٱدت

 .ايػطض ٚع٢ً قاسب ايعٌُ أٚ أعٛاْ٘ إٔ ٜكسَٛا شيو ايسؾذل يف نٌ ٚقت"



  ٚغا٥ًٗاؿتؿ١ٝ ايعٌُ ٚمل ايك٬سٝات ايطقاب١ٝ :ايجاْٞملبشح ا                                   ايؿكٌ ايجاْٞ

 

144 
 

َٓع إستذاز املػتدسّ بعسّ تًكٝ٘ ي٬ًُسعات أٚ اٱْصاضات اييت ٜكسَٗا ي٘ َؿتـ ايعٌُ، ٚبايتايٞ  

 ٜل اٱزعا٤ بايتعٜٚط.ٜؿهٌ ايتػذٌٝ عباض٠ عٔ سذ١ قاطع١ ٫ هٛظ ْكهٗا إ٫ عٔ طط

إٕ تػذٌٝ امل٬سعات ٚاٱْصاضات وسز تاضٜذ ايبس٤ يف سػاب اٯداٍ املُٓٛس١ يًُػتدسّ بككس  

 إظاي١ املدايؿ١ ٚت٬ؾٝٗا ٚقٛ آثاضٖا. 

إٕ تػذٌٝ امل٬سعات ٚاٱْصاضات ٜعط٢ يًُعٓٝني قٛض٠ عٔ ٚنع١ٝ املػتدسّ، َٚس٣ إيتعاَ٘ بأسهاّ  

 ايكإْٛ.

ايعٌُ أٚ ايٓكاب١ ايعُاي١ٝ ع٢ً زؾذل امل٬سعات ٚاٱْصاضات يف ساي١ إساي١ قانط إعتُاز َؿتؿ١ٝ   

. ٜٚعتدل ٖصا ايسؾذل َٔ بني أِٖ 1"زؾذل اٱعصاضات"املدايؿات إىل ايكها٤ املدتل. ٜٚتِ تسٜٚٔ اٱعصاضات يف 

 98-96تٓؿٝصٟ ضقِ ايسؾاتط اييت ًٜعّ املػتدسّ مبػهٗا ع٢ً سػب َا قطضت٘ املاز٠ ايجا١ْٝ َٔ املطغّٛ اي

. نُا أيعّ ٖصا املطغّٛ ايػايـ 2احملسز يكا١ُ٥ ايسؾاتط ٚايػذ٬ت اـاق١ املًعّ ع٢ً املػتدسَني َػهٗا

ايصنط ع٢ً املػتدسّ إٔ ٜكّٛ بتكسمي٘ ملؿتـ ايعٌُ َت٢ طًب شيو، ٚأيعَ٘ بتػٌٗٝ مجٝع اٱدطا٤ات ٚايتسابرل 

املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ ايصٟ  07-88ٕ ضقِ أَاَ٘ ملطايع١ ٖصا ايسؾذل ٖصا ع٢ً غطاض ايكاْٛ

ْل يف املاز٠ ايجا١ْٝ ٚايج٬ثٕٛ اييت أيعَت امل٪غػ١ املػتدس١َ، بطًب َٔ َؿتؿ١ٝ ايعٌُ تكسِٜ ايػذ٬ت 

ٚايٛثا٥ل خاق١ يًػُاح مبُاضغ١ ضقاب١ ؾع١ًٝ ع٢ً ا٭ْؿط١ يف فاٍ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ، ٚيًُؿتـ أٜها 

يب١ بٗصا ايسؾذل ست٢ يف ساٍ غٝاب املػتدسّ، نُا ًٜعّ املػتدسّ ػٓب أٟ ؾطب أٚ إناؾ١ أٚ ؼؿ١ٝ شلصا املطا

 25.293سٛايٞ  2010. ٚقس غذٌ َٔ خ٬ٍ ْؿاطات ايتؿتٝـ ٚاملطاقب١ خ٬ٍ ايػساغٞ ا٭ٍٚ يػ١ٓ 3ايسؾذل

                                                           
 ايػايـ ايصنط. 03-90َٔ ايكإْٛ ضقِ  2ايؿكط٠  10اْعط املاز٠  1

غُٝا ا٭سهاّ املتعًك١ بػذٌ ٬َسعات ْل املاز٠ ناٯتٞ: "بػض ايٓعط عٔ ا٭سهاّ ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ املعٍُٛ بٗا ٫ 2

 1990ؾدلاٜط  06امل٪ضر يف  03-90َؿتؿ١ٝ ايعٌُ ٚإْصاضاتٗا املٓكٛم عًٝٗا يف املاز٠ ايجا١َٓ ايؿكط٠ ايجايج١ َٔ ايكإْٛ ضقِ 

 ٚاملصنٛض أع٬ٙ..." ٚشنط بعس شيو ايػذ٬ت اي٬ظّ َػهٗا َٔ ططف املػتدسّ. 

 ايػايـ ايصنط. 98-96ٝصٟ ضؾِ َٔ املطغّٛ ايتٓؿ 13اْعط املاز٠  3
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ؾكس مت ؼطٜط  2007غ١ٓ . ٚأَا يف 1قهط 9.207قهط كايؿ١، ٚٚقًت عسز امل٬سعات ايهتاب١ٝ سٛايٞ 

 .2إعصاض ٬َ34.769سع١ نتاب١ٝ ٚسٛايٞ  7.678

عكٛبات ع٢ً املػتدسّ يف ساي١ كايؿت٘  25املتعًل مبؿتؿ١ٝ ايعٌُ يف املاز٠  03-90ٚقس ضتب ايكإْٛ     

تذلاٚح ٭سهاّ املاز٠ ايجا١َٓ املتعًك١ مبػو زؾذل اٱعصاضات أٚ يف ساي١ عسّ تكسمي٘ يًُػتدسّ بػطا١َ َاي١ٝ 

زز ٚ  1000.00زز، ٚيف ساي١ ايعٛز تكبح ايػطا١َ املاي١ٝ تذلاٚح َابني  2000.00زز ٚ  500.00َابني 

 زز.   4000.00

َٚٔ نُٔ اٱدطا٤ات اييت ٜتبعٗا َؿتـ ايعٌُ خ٬ٍ تٛدٝ٘ امل٬سعات ايهتاب١ٝ أٚ اٱعصاضات إٔ ميٓح 

مل٪غػ١ بإق٬ح تًو املدايؿات اييت عآٜٗا َؿتـ ست٢ ٜكّٛ َػتدسّ ا آدا٫ ظ١َٝٓ قسز٠ قاْْٛااملػتدسّ 

 07-88ايعٌُ أثٓا٤ ظٜاضت٘ ايتؿتٝؿ١ٝ. ؾٓذس ْل املاز٠ ايٛاسس٠ ٚايج٬ثٕٛ يف ؾكطتٗا ايجايج١ َٔ ايكإْٛ ضقِ 

املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ قس ٚنعت ْكا عاَا سٍٛ ؼسٜس اٯداٍ املتعًك١ باٱَتجاٍ 

وسز َؿتـ ايعٌُ أد٬ يًُ٪غػ١ املػتدس١َ قكس "ٜٛدٗٗا َؿتـ ايعٌُ، ؾٓكت ع٢ً َاًٜٞ: يٲعصاضات اييت 

. نُا ْل يف املاز٠ ايجا١ْٝ عؿط يف ايؿكط٠ ا٭ٚىل َٔ "ٚنع سس يتًو املدايؿات، طبكا يًتؿطٜع ايػاضٟ املؿعٍٛ

طا يٮسهاّ اٯَط٠ يف إشا إنتؿـ َؿتـ ايعٌُ خطقا غاؾ"املتعًل مبؿتؿ١ٝ ايعٌُ أْ٘  03 -90ايكإْٛ ضقِ 

  ".( أٜا08ّايكٛاْني ٚايتٓعُٝات، ًٜعّ املػتدسّ بإَتجاشلا يف أدٌ ٫ ميهٔ إٔ ٜتذاٚظ مثا١ْٝ )

غرل إٔ ايتؿطٜع خل اٱعصاضات املتعًك١ بكٛاعس ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ بآداٍ خاق١، ؾكس ْل     

ملا تططم يٲعصاضات اييت ٜٛدٗٗا َؿتـ ايعٌُ يًُػتدسّ يف قًب املاز٠ ايتاغع١ َٔ ْؿؼ ايكإْٛ املصنٛض، 

. "وسز َؿتـ ايعٌُ أد٬ يًُػتدسّ يٝهع سسا شلصا ايتككرل أٚ اـطم"يف باب قٛاعس ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ، 

                                                           
 .04ْؿط٠ َؿتؿ١ٝ ايعٌُ، ،املطدع ايػابل، م 1

 .11َساخ١ً ايػٝس ٚظٜط ايعٌُ ٚايتؿػٌٝ ٚ ايهُإ ا٫دتُاعٞ، املطدع ايػابل، م 2
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املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ يًشُا١ٜ اييت تطبل ع٢ً سؿغ  05-91ؾٓذسٙ قس سسز ٖصٙ اٯداٍ يف ايكإْٛ ضقِ 

اٯداٍ ايسْٝا يًتٓؿٝص يف إطاض اٱدطا٤ات " َٔ يف أَانٔ ايعٌُ يف ايباب اـاَؼ ؼت عٓٛإايكش١ ٚا٭

يف ْل املاز٠ ايػابع١ ٚايػتٕٛ، ؾشسز ٖصٙ اٯداٍ َابني مخػ١ أٜاّ إىل ؾٗط ع٢ً ا٭قٌ. ٚلسٙ  "اٱْصاض١ٜ

 املاز٠ ايتاغع١ ٚايج٬ثٕٛ ، يف1املتعًل بطب ايعٌُ 120 -93نصيو سسز ٖصٙ اٯداٍ يف املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ 

َابني ّٜٛ ٚاسس إىل ث٬ث١ أؾٗط. نصيو لس تؿطٜع ايعٌُ ايؿطْػٞ قس أعط٢ ملؿتـ ايعٌُ إَها١ْٝ تٛدٝ٘ 

قس أعطت َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ  ٬َL.4721-1سعات نتاب١ٝ ٚإعصاضات يًُػتدسّ، ؾٓذس ْل املاز٠ 

 بٓا٤ ع٢ً تكطٜط َؿتـ ايعٌُ ايصٟ عأٜ ساي١ اـطط يًُسٜط اٱقًُٝٞ يًعٌُ ٚايتؿػٌٝ ٚايتهٜٛٔ املٗين"

، نُا وسز ي٘ آدا٫ ٱظاي١ ٖصٙ "اؾػِٝ، ي٘ إٔ ٜعصض املػتدسّ َٔ أدٌ إؽاش مجٝع اٱدطا٤ات املُه١ٓ ٱظايت٘

. ٚتطبٝكا َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ L.4721-2املدايؿ١، ٜٚأخص يف اؿػبإ قعٛب١ ايتٓؿٝص ٖصا مبكته٢ املاز٠ 

. َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ R.4721-2َؿتٛس١ عػب املاز٠  غّٛ ؾإٕ ٖصٙ اٯداٍ ٫ تكٌ عٔ أضبع١ أٜاّيًُط

نُا هب ع٢ً َؿتـ ايعٌُ قبٌ إٔ ٜأَط املػتدسّ بتٛقٝـ ايعٌُ امل٪قت يًٛضؾ١ أٚ ايٓؿاط بػبب تعطض 

يعاٌَ ٚايصٟ باؾطت٘ ١٦ٖٝ كتك١ ايعُاٍ إىل َٛاز ايػا١َ ٚايهُٝٝا١ٝ٥ ٚاييت ػاٚظت اؿس ايصٟ قس وتًُ٘ دػِ ا

. ٚقهط اٱعصاض ٜهِ املدايؿات اييت 2بطًب َٔ َؿتـ ايعٌُ ؾإْ٘ ٜطًب َٔ املػتدسّ َٔ ؽؿٝض ٖصٙ اؿاي١

عآٜٗا َؿتـ ايعٌُ ٚاٯداٍ اييت سسزٖا ٱظايتٗا، ٖٚصٙ اٯداٍ تأخص يف اٱعتباض ظطٚف املدايؿ١ ع٢ً سػب َا 

. ٚهب إٔ ٜهٕٛ قهط اٱعصاض َطغ٬ يًُػتدسّ، إْٛ ايعٌُ ايؿطْػَٞٔ ق L.4721-6ْكت عًٝ٘ املاز٠ 

. ٚبعس إٔ ٜٛد٘ َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ R.4721-3َهتٛبا، َ٪ضخا، َٚٛقعا ع٢ً سػب َاْكت عًٝ٘ املاز٠ 

َؿتـ ايعٌُ يًُػتدسّ قهط اٱعصاض، ٜطًب َؿتـ ايعٌُ َٔ املػتدسّ إٔ ٜطغٌ إيٝ٘ نتابٝا كطط ايتٓؿٝص 

، ٜٚهِ ٖصا َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ R.4721-6ٌ مخػ١ عؿط َٜٛا ع٢ً سػب َا قهت ب٘ املاز٠ يف أد

                                                           
 ، املتعًل بطب ايعٌُ، ز.ض، ايعسز1993َاٜٛ  15املٛاؾل  1413شٟ ايكعس٠ عاّ  23امل٪ضر  120-93املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  1

 .09، م33

2
 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. L.4721-8املاز٠   
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املدطط إدطا٤ات تكشٝح املدايؿ١ ٜٚتِ ٚنع٘ َٔ ططف املػتدسّ َٔ بعس إٔ ٜأخص ضأٟ طبٝب ايعٌُ ٚ ؾ١ٓ 

ايتكشٝح، ٜكّٛ . ٚيف أدٌ مخػ١ عؿط َٜٛا َٔ تاضٜذ إغتكباٍ كطط 1ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ

َؿتـ ايعٌُ بإعصاض املػتدسّ بتٓؿٝص ٖصا املدطط ٚوسز ي٘ آداٍ تٓؿٝصٙ. ٜٚكّٛ املػتدسّ بسٕٚ آداٍ بإع٬ّ 

أعٛإ َكاحل ايٛقا١ٜ ايتابع١ شل١٦ٝ ايهُإ اٱدتُاعٞ، طبٝب ايعٌُ، ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط 

ني، مبعا١ٜٓ َؿتـ ايعٌُ ؿاي١ اـطط اؾػِٝ عػب املاز٠ ايعٌُ )أٚ َٓسٚب املٛظؿني(، ٚنصيو ايعُاٍ املعٓٝ

R.4721-7 ٞٚيف ساي١ َعا١ٜٓ َؿتـ ايعٌُ زٚاّ املدايؿ١ ٚإغتُطاضٖا ي٘ إٔ ٜأَط َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػ .

. ٚنإ َٔ ا٭سػٔ إٔ ٜكّٛ َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ R.4721-10بايػًل امل٪قت يًٓؿاط عػب ْل املاز٠ 

ؾعا٥طٟ بتدٌٜٛ َؿتـ ايعٌُ يف اؿا٫ت اييت ٫ ميتجٌ ؾٝٗا املػتدسّ إعصاضات املؿتـ َٔ إٔ تؿطٜع ايعٌُ ا

 ٜأَط باٱغ٬م امل٪قت يًٛضؾ١ أٚ تٛقٝـ ايٓؿاط إىل سني ظٚاٍ اـطط املٗسز يكش١ ايعُاٍ ٚأَِٓٗ.

 ايؿطع ايجاْٞ:

 ؼطٜط قانط املدايؿات

يهتاب١ٝ ٚاٱعصاضات يًُػتدسّ باـهٛع يًكٛاعس ايتؿطٜع١ٝ بعس قٝاّ َؿتـ ايعٌُ بتٛدٝ٘ ٬َسعات٘ ا       

ٚايتٓع١ُٝٝ ٚإَٗاي٘ ملس٠ ظ١َٝٓ ست٢ ٜتُهٔ َٔ إظاي١ ٖصٙ املدايؿات، غرل أْ٘ قس وكٌ عسّ إَتجاٍ املػتدسّ 

شلصٙ امل٬سعات ايهتاب١ٝ ٚاٱعصاضات، ؾع٢ً َؿتـ ايعٌُ أَاّ ٖصٙ اؿاي١ إٔ ٜٓتكٌ إىل ٚغ١ًٝ أؾس إدطا٤ َٔ 

املتعًل مبؿتؿ١ٝ ٖصا اٱدطا٤ َٔ خ٬ٍ املاز٠  03 -90بكتٗا َٔ سٝح ضزعٝتٗا، ٚقس قطض ايكإْٛ ضقِ غا

اييت ْكت ع٢ً ا٭عُاٍ اييت تسخٌ نُٔ َٗاّ َؿتـ ايعٌُ ايصٟ إعتدلت٘ عٕٛ قًـ  "ز"ايػابع١ ايؿكط٠ 

 بٓكٗا: 

 ـ قانط املدايؿات، ز 

 بعس ْؿاش اٯداٍ "يف ؾكطتٗا ايجا١ْٝ أْ٘  L.4721-2املاز٠  ٖٚصا َا شٖب إيٝ٘ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ يف ْل

                                                           
1
 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ.  R.4721-8اْعط املاز٠   
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 . "ٚعأٜ َؿتـ ايعٌُ ساي١ اـطط اؾػِٝ ٚاييت مل تعٍٚ بعس ي٘ إٔ وطض قهط باملدايؿ١

ٚبٓا٤ ع٢ً ٖصا ايٓل ؾإٕ َؿتـ ايعٌُ يف اؿا٫ت اييت ٫ ميتجٌ ؾٝٗا املػتدسّ يٲدطا٤ات ايػابك١     

 03 -90قهط كايؿ١ نس املػتدسّ. نُا ْكت املاز٠ ايجا١َٓ َٔ ايكإْٛ ضقِ  ، ي٘ إٔ وطض(اٱعصاضات)

املتعًل مبؿتؿ١ٝ ايعٌُ ع٢ً أْ٘ يف اؿا٫ت اييت ٜعأٜ ؾٝٗا َؿتـ ايعٌُ تككرلا يف تطبٝل ايتؿطٜع ٚايتٓعِٝ 

ٚي٘ إٔ ٜكسض أٟ  املتعًكني بايعٌُ املعٍُٛ بُٗا َٔ إٔ وطض ٬َسعات نتاب١ٝ ٚاٱعصاضات ٚقانط املدايؿات.

ٖصٙ اٱدطا٤ات اييت ٜتدصٖا نس املػتدسّ، سػب نٌ ساي١. غرل إٔ املاز٠ ايتاغع١ َٔ ٖصا ايكإْٛ أيعَت 

َؿتـ ايعٌُ يف اؿاي١ اييت ٜتعطض ؾٝٗا ايعُاٍ ٭خطاض دػ١ُٝ غببتٗا َٛاقع ايعٌُ أٚ أغايٝب٘ ايعسمي١ ايٓعاؾ١ 

عصض املػتدسّ بإؽاش تسابرل ايٛقا١ٜ امل١ُ٥٬ يًُداطط املطًٛب ، ٜٚوطض ؾٛضا قهط املدايؿ١أٚ اـطرل٠، إٔ 

إتكا٩ٖا. ؾٝتبني يٓا أْ٘ ميهٔ ملؿتـ ايعٌُ يف اؿا٫ت اـطرل٠ إٔ وطض َباؾط٠ قهط كايؿ١ باملٛاظا٠ َع تٛدٝ٘ 

ط إعصاضا يًُػتدسّ. ٖٚصا ع٢ً مٛ قطٜب َٔ تؿطٜع ايعٌُ ايؿطْػٞ ايصٟ خٍٛ َؿتـ ايعٌُ َٔ ؼطٜط قه

املدايؿ١ َٔ زٕٚ أٟ غابل إعصاض يًُػتدسّ يف ساي١ َعآٜت٘ ـطط دػِٝ ٚٚؾٝو قسم بكش١ ايعُاٍ ع٢ً 

. نُا لس املاز٠ ايجا١ْٝ عؿط يف ؾكطتٗا 1َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ L.4721-5سػب َا ْكت عًٝ٘ املاز٠ 

يؿ١ ايصٟ وطضٙ َؿتـ ايعٌُ ٜأتٞ َٔ ايجا١ْٝ ْكت ع٢ً اٱدطا٤ات املتبع١ يتشطٜط املدايؿ١، شيو إٔ قهط املدا

بعس تٛدٝ٘ إعصاضا يًُػتدسّ ٚإَٗاي٘ ٯداٍ ظ١َٝٓ قسز٠ ٫ ميهٔ إٔ تتذاٚظ مثا١ْٝ أٜاّ، َٚع عسّ إَتجاٍ 

املػتدسّ شلصا اٱعصاض يف اٯداٍ احملسز٠ ملؿتـ ايعٌُ إٔ وطض قهطا باملدايؿ١. نُا َٓشت٘ إَها١ْٝ إخطاض 

ٕ املاز٠ ايطابع١ عؿط يف ايؿكط٠ ا٭ٚىل َٔ ْؿؼ ايكإْٛ قس َٓشت ملؿتـ ايعٌُ: اؾٗات ايكها١ٝ٥. ٚلس أ

َٔ ا٭َط  ٬ٜ27سغ َؿتؿٛ ايعٌُ ٜٚػذًٕٛ كايؿات ايتؿطٜع ايصٟ ٜتٛيٕٛ ايػٗط ع٢ً تطبٝك٘ ٚؾكا يًُاز٠ "

                                                           
1
 Paul Fiechi-Vivet, droit du travail, 2

e
 edition, sirey, paris, 1997, p.44. 
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از٠ . ٚبٓل امل1"ٚاملتهُٔ قإْٛ اٱدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ 1996ْٜٛٝٛ يػ١ٓ  08امل٪ضر يف  155 -66ضقِ 

ايػابع١ ٚايعؿطٕٚ َٔ ٖصا ا٭َط املصنٛض ٜهٕٛ ملؿتـ ايعٌُ قؿ١ ايهبط ايكها٥ٞ يف سسٚز َباؾط٠ قهط 

املدايؿ١ َٚتابع١ تٓؿٝصٙ. نُا ٜتٛدب ع٢ً َؿتـ ايعٌُ إضغاٍ قهط املدايؿ١ َطؾكا ظُٝع املػتٓسات ٚايٛثا٥ل 

املتهُٔ قإْٛ اٱدطا٤ات  155 -66ط َٔ ا٭َط املتعًك١ ب٘ ملُجٌ ايٓٝاب١ ايعا١َ ع٢ً سػب املاز٠ ايجا١َٓ عؿ

. ٖٚصا َا تبٓاٙ تؿطٜع 20062زٜػُدل  20امل٪ضر يف  22-06اؾعا١ٝ٥ املعسٍ ٚاملتُِ مبٛدب ايكإْٛ ضقِ 

ايعٌُ ايؿطْػٞ ايصٟ أعط٢ ملؿتـ ايعٌُ َٚطاقب ايعٌُ بعس ؼطٜط قهط املدايؿ١ بإٔ ٜطغٌ ْػد١ َٓ٘ يٛنٌٝ 

 .َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ ٢ًL.8113-7 سػب َا ْكت عًٝ٘ املاز٠ اؾُٗٛض١ٜ  ٚاحملاؾغ ع

٫ّٚ: سذ١ٝ قانط املدايؿ١  أ

 ٚتتُتع قانط املدايؿ١ اييت وطضٖا َؿتـ ايعٌُ بك٠ٛ اؿذ١ٝ َا مل ٜطعٔ ؾٝٗا باٱعذلاض، ع٢ً سػب َا    

إ قس أثبت ٖصٙ ايكؿ١ يف ا٭َط ، ٚن03-90 ْكت عًٝ٘ املاز٠ ايطابع١ عؿط يف ؾكطتٗا ايجا١ْٝ َٔ ايكإْٛ ضقِ 

إٕ "املتعًل مبؿتؿ١ٝ ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ اٱدتُاع١ٝ يف املاز٠ ايجا١ْٝ عؿط اييت ْكت ع٢ً أْ٘:  33-75ضقِ 

قانط َؿتؿٞ ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ اٱدتُاع١ٝ تعس أزي١ يٲثبات إ٫ّ إٔ ٜسع٢ تعٜٚطٖا ٚوانُٕٛ يف اؾًػ١ 

. غرل أْ٘ إعتدل 8/10/19903امل٪ضر يف  62132يعًٝا يف قطاضٖا ضقِ ، ٖٚصا َا شٖبت إيٝ٘ احمله١ُ ا"املكب١ً

، ع٢ً عهؼ َا 33-75قهط املدايؿ١ قٌ طعٔ بايتعٜٚط ؾكط زٕٚ اٱعذلاض عًٝ٘ بٛغا٥ٌ أخط٣ يف ا٭َط 

ايصٟ ؾتح باب باٱعذلاض عًٝ٘ ظُٝع ايٛغا٥ٌ. ٚقس غذًت َكاحل املؿتؿ١ٝ  03-90دا٤ يف ايكإْٛ ضقِ 

                                                           
ع١َُٝٛ بعض غًطات ايهبط ايكها٥ٞ اييت : " ٜباؾط املٛظؿٕٛ ٚأعٛإ اٱزاضات ٚاملكاحل اي155-66َٔ ا٭َط ضقِ  27املاز٠  1

تٓاط بِٗ مبٛدب ايكٛاْني خاق١ ٚؾل ا٭ٚناع ٚيف اؿسٚز املب١ٓٝ بتًو ايكٛاْني ٜٚهْٕٛٛ خانعني يف َباؾطتِٗ َٗاّ ايهبط 

 ايكها٥ٞ املٛنٛي١ إيِٝٗ ٭سهاّ املاز٠ ايجايج١ عؿط َٔ ٖصا ايكإْٛ".

" ٚتطغٌ احملانط اـاق١ باملدايؿات ٚا٭ٚضام املطؾك١ بٗا إىل ٚنٌٝ اؾُٗٛض١ٜ : 155-66َٔ ا٭َط ضقِ  2ايؿكط٠  18املاز٠  2

  باحمله١ُ املدتك١ ٚهب إٔ ٜٓٛٙ يف تًو احملانط قؿ١ ايهبط ايكها٥ٞ اـاق١ مبشطضٜٗا".

 . 112، اؾعا٥ط، م1992اجمل١ً ايكها١ٝ٥، ايعسز ا٭ٍٚ، غ١ٓ  3
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غذًت  2007، ٚيف 1قهط كايؿ١ 20.366سٛايٞ  2010ٌُ خ٬ٍ ايػساغٞ ا٭ٍٚ َٔ غ١ٓ ايعا١َ يًع

 .2قهط كايؿ١ 28.325

 ايطعٔ نس قطاضات َؿتـ ايعٌُثاْٝا: 

ٜعطٞ يًُػتدسّ سل ايطعٔ نس قطاضات َؿتـ ايعٌُ  لس يف تؿطٜع ٫ٚ ايتٓعِٝ ايعٌُ املعٍُٛ بُٗا َا ٫     

يطابع١ عؿط يف ؾكطتٗا ايجا١ْٝ َٔ إعطا٤ يًُػتدسّ ؾطق١ اٱعذلاض ع٢ً قطاض َؿتـ ٚضز يف ْل املاز٠ ا  إ٫ّ َا

املتعًل مبؿتؿ١ٝ ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ  33-75نإ عًٝ٘ ا٭َط غابكا يف ا٭َط ضقِ  ايعٌُ. ٖصا ع٢ً عهؼ َا

ٔ بعس إْكها٤ اٱدتُاع١ٝ يف ْل املاز٠ ايعاؾط٠ اييت أعطت يًُػتدسّ يف ساي١ َا إشا نإ اٱْصاض غرل َدلضا َ

ا٭دٌ احملسز َٔ تبًٝؼ اٱْصاض إٔ ٜتكسّ بؿه٣ٛ إىل ٚظٜط ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ اٱدتُاع١ٝ. ٚلس ايتؿطٜع ايؿطْػٞ 

قس زلح يًُػتدسّ بايطعٔ يف قطاضات َؿتـ ايعٌُ أَاّ املسٜط اؾٟٗٛ يًعٌُ، ٚيف ساي١ ضؾض ٖصا ايطعٔ هب 

َٔ قإْٛ ايعٌُ. نُا ميهٓ٘ يف ساي١ ضؾض املػتدسّ  L.4723-1 إٔ ٜهٕٛ َػببا ع٢ً سػب ْل املاز٠     

ؿكٝك١ اـطط أٚ نٝؿ١ٝ إظاي١ اـطط، خكٛقا مبٓاغب١ ؼطٜط قهط إعصاض َػبل يتٛقٝـ امل٪قت يًٓؿاط، ي٘ إٔ 

ٜطاغٌ ايكانٞ املدتل )ض٥ٝؼ قه١ُ أع٢ً زضد١(. ٚع٢ً املسٜط اؾٟٗٛ يًعٌُ ٚايتهٜٛٔ املٗين إٔ ٜأخص 

يطعٔ يف أدٌ ٚاسس ٚعؿطٕٚ َٜٛا ٚميهٔ متسٜس ٖصا ا٭دٌ يٓؿؼ املس٠ ايع١َٝٓ )ٚاسس ٚعؿطٕٚ ايكطاض سٍٛ ٖصا ا

َٜٛا( يف ساي١ اٱط٬ع ع٢ً ٖصا ايطعٔ تطًب شيو. ٜٚتِ إع٬ّ املػتدسّ بطغاي١ َٛق٢ عًٝٗا َع ٚقٌ 

 َٔ قإْٛ ايعٌُ ايؿطْػٞ. L.4723-3اٱغتكباٍ ع٢ً سػب ْل املاز٠ 

 ايؿطع ايجايح:

 اؿُا١ٜ اؿل يف

                                                           
 .04ْؿط٠ َؿتؿ١ٝ ايعٌُ، املطدع ايػابل، م 1

 .11َساخ١ً ايػٝس ٚظٜط ايعٌُ ٚايتؿػٌٝ ٚ ايهُإ ا٫دتُاعٞ، املطدع ايػابل، م 2
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قس ٜتعطض َؿتؿٛ ايعٌُ أثٓا٤ تأزٜتِٗ ملٗاَِٗ إىل ايعسٜس َٔ املتاعب ٚايكعٛبات َٔ ططف املػتدسّ أٚ         

َٔ ممجًٝ٘ غٛا٤ بتٗسٜسِٖ أٚ ؾتُِٗ أٚ َٓعِٗ َٔ ايسخٍٛ إىل امل٪غػ١ أٚ إٖاْتِٗ، ؾهإ ٫بس َٔ محاٜتِٗ. 

ؿتـ ايعٌُ أثٓا٤ مماضغ١ ٚظٝؿت٘ َٔ قبٌ إزاضت٘ َٔ و٢ُ َ"ؾع٢ً ٖصا ْل ايكإْٛ ع٢ً ْٛع َٔ اؿُا١ٜ: 

ايتٗسٜسات ٚاٱٖاْات ٚايؿتا٥ِ ٚايكصف أٚ اٱعتسا٤ات َُٗا ٜهٔ ْٛعٗا، ٚتهُٔ ي٘ تعٜٛض ايهطض ايٓاتر عٔ 

ٚيف ٖصٙ ايعطٚف، ؼٌ اٱزاض٠ قٌ َؿتـ ايعٌُ يف سكٛق٘ يتشكٌ َٔ َطتهيب . شيو، إشا إقته٢ ا٭َط

 .1"ت ع٢ً إغذلزاز املبايؼ املسؾٛع١ بعٓٛإ تعٜٛض ايهطض املصنٛضايتٗسٜسات أٚ اٱعتسا٤ا

نُا أْ٘ قس ٜتعطض خ٬ٍ أزا٥٘ ملٗاَ٘ يسع٣ٛ نسٙ بػبب أخطا٤ قس ٜطتهبٗا يف خسَت٘، ؾؿٞ ٖصٙ اؿاٍ هب  

٘ ع٢ً إزاضت٘ إٔ ؼُٝ٘ َٔ تًو اٱزاْات املٛد١ٗ إيٝ٘، َا مل ٜهٔ ٖٓاى خطأ ؾدكٞ ميهٔ ؾكً٘ عٔ مماضغ١ ٚظٝؿت

عػب َا ْكت عًٝ٘ املاز٠ ايجا١ْٝ ٚايعؿطٕٚ َٔ ايكإْٛ املتعًل مبؿتؿ١ٝ ايعٌُ. ٜٚتِ يف اؿا٫ت اييت ٜتعطض 

ؾٝٗا َؿتـ ايعٌُ يًدطط خ٬ٍ ايسٚضٜات اييت ٜكّٛ بٗا يًتعٜٛض اؾعايف ْتٝذ١ ملا قس ٜتشًُ٘ َٔ أعبا٤ 

 .  2َٚتاعب

يطقاب١ٝ َٔ اٱغتعا١ْ َٔ اؾٗات املهًؿ١ عؿغ ا٭َٔ ٚايٓعاّ نُا ميهٔ ملؿتـ ايعٌُ إٔ ٜطًب خ٬ٍ أزا٤ َٗاَ٘ ا

ايعاّ إٔ ٜػاعسٚٙ ع٢ً أزا٤ َٗاَ٘ ٖٚصا يف ساي١ َٓع٘ َٔ أزا٤ ٚظٝؿت٘ أٚ عطقًت٘ يف شيو. ٚلس إٔ ايكإْٛ قس 

ضتب عكٛبات ع٢ً نٌ ؾدل ٜػع٢ إىل عطق١ً ١َُٗ َؿتـ ايعٌُ أٚ ١َُٗ ا٭ؾدام ايصٜٔ ٜػاعسْٚ٘، ٚغًغ 

١ يف شيو ٚاييت قس تكٌ إىل اؿبؼ َٔ ث٬ث١ أٜاّ إىل ؾٗطٜٔ ٚقس تكذلٕ بػطا١َ َاي١ٝ تذلاٚح َابني ايعكٛب

 .  3زز، أٚ تٛقٝع إسساُٖا ؾكط 4.000.00زز إىل  2.000.00

 عٛبات اييت تٛاد٘ ايتؿتٝـ:ايّك -

                                                           
 ايػايـ ايصنط. 03-90َٔ ايكإْٛ ضقِ  21املاز٠  1

، املتعًل بتأغٝؼ تعٜٛض دعايف عٔ 2002ْٛؾُدل  24املٛاؾل  1423ضَهإ  19امل٪ضر يف  386-02املطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضقِ  2

  .76ايتابعني يػًو َؿتؿٞ ايعٌُ، ز.ض، ايعسز ايسٚضٜات يؿا٥س٠ املػتدسَني 

 ايػايـ ايصنط. 03-90َٔ ايكإْٛ ضقِ  24اْعط املاز٠  3
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تٝـ مما ٜ٪ثط ايٓكل يف عسز املؿتؿني: شيو يعسّ تٓاغب ٖصا ايعسز َع سذِ ايعٌُ املٓاط بإزاض٠ ايتؿ  

غًبا ع٢ً نؿا٠٤ أزا٤ ٖصٙ اٱزاض٠، ٜٚهعـ َٔ قسضتٗا ع٢ً ؼكٝل ايٓتا٥ر املطد٠ٛ َٔ ٚدٛزٖا ٚمما ٜعٜس 

َؿه١ً ايٓكل ايعسزٟ تعكٝسا يف بعض ايسٍٚ، عسّ تؿطؽ املؿتؿني نًٝا ٭زا٤ ٚظا٥ؿِٗ ايط٥ٝػ١ٝ، ٚع٢ً ا٭خل 

 ع٠ تؿتٝـ ايعٌُ.تهًٝؿِٗ بٛادبات إناؾ١ٝ ٫ تسخٌ أغاغا نُٔ ٚظا٥ـ أدٗ

 ايٓكل ايٓٛعٞ: ٜعين تسْٞ ايهؿا٠٤ ايؿ١ٝٓ يًُؿتؿني ايطادع إىل عاًَني ُٖا:  

 ايٓكل يف ايتسضٜب ايػابل يًدس١َ. -إنؿاض املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ يًُؿتؿني، ب 

قعٛب١ ايتؿتٝـ يف ايكش١ ٚايػ١َ٬ امل١ٝٓٗ: تعاْٞ ايعسٜس َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ َٔ قعٛبات بايػ١ ايتعكٝس  

تابع١ ايتؿتٝـ اـام بايكش٠ٛ ٚايػ١َ٬ امل١ٝٓٗ، ٜٚطدع شيو َٔ ْاس١ٝ إىل ق١ً املؿتؿني امل٪ًٖني يًكٝاّ يف َ

بٗصا ايتؿتٝـ، ؾأغًب أدٗع٠ تؿتٝـ ايعٌُ ٫ تهِ إختكاقٝني يف ٖصا جملاٍ، نُا َٔ ْاس١ٝ أخط٣، تٛاد٘ 

ٝٗا ايتشكل َٔ غ١َ٬ ب١٦ٝ ايعٌُ، َٚٔ أدٗع٠ تؿتٝـ ايعٌُ قعٛبات يف ايكٝاّ بايعسٜس َٔ ايعًُٝات اييت تكته

 شيو عسّ تٛؾط املعاٌَ املتدكك١ بؿشل ايعٝٓات اييت وكٌ عًٝٗا املؿتـ.

 ْكل املػتًعَات املاز١ٜ: تٛاد٘ أغًب أدٗع٠ تؿتٝـ ايعٌُ ْككا يف املػتًعَات املاز١ٜ اييت ؼتاز  

 تكاٍ ٜٚطدع شيو إىل ْكل املٛاضز إيٝٗا يًكٝاّ بٛظا٥ؿٗا، ٜٚأتٞ يف َكس١َ شيو ٚغا٥ٌ املٛاق٬ت ٚاٱ 

 املاي١ٝ اييت تٛؾطٖا ايسٚي١ شلصٙ ا٭دٗع٠، ٜٚ٪ثط ٖصا ايٓكل غًبا ع٢ً قسض٠ ايتؿتٝـ. 

 ؽًـ ْعِ املعًَٛات: إعتُازٖا ع٢ً أغايٝب َتدًؿ١ يًػا١ٜ يف ْعِ َعًَٛاتٗا، غٛا٤ عؿغ ايٛثا٥ل أٚ  

 تؿتٝؿ١ٝ ٚيف إعساز تكاضٜطٖا ايسٚض١ٜ، مما هعٌ ع١ًُٝ بتٛؾط ايبٝاْات اييت تعتُسٖا يف َتابع١ ايعٜاضات اي

 إغذلداع املعًَٛات قعبا، بٌ َتعصضا يف ايعسٜس َٔ اؿا٫ت.

ايكعٛبات ايطادع١ إىل ْكٛم ايكإْٛ: ؾٗٞ تعس ا٭زا٠ ايط٥ٝػ١ٝ اييت ٜػتعني بٗا املؿتـ يف أزا٤  

 ييت وككٗا املؿتـ.ٚظا٥ؿ٘، ٚع٢ً َس٣ ق٬س١ٝ ٖصٙ ا٭زا٠ ٜتٛقـ نِ ْٚٛع ايٓتا٥ر ا

 ٚدٛز عٝٛب يف قٝاغ١ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ. 
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 عسّ ؾعاي١ٝ ايعكٛبات اييت ٜؿطنٗا ايكإْٛ ع٢ً املدايؿني.  

إؾتكاض املؿتـ إىل اؿٛاؾع املاز١ٜ ٚاؿُا١ٜ: ؾ٬ وع٢ َؿتـ ايعٌُ يف أغًب ايسٍٚ ايعطب١ٝ بأ١ٜ َعا١ًَ  

اؾع َاز١ٜ َٚع١ٜٛٓ تهاؾ٧ املؿتؿني عٔ ا٭عبا٤ غرل ايعاز١ٜ ٚظٝؿ١ٝ َتُٝع٠ عٔ غرلٙ َٔ املٛظؿني، ؾ٬ تٛدس سٛ

 اييت ٜتشًُٗا أثٓا٤ أزا٤ ٚظٝؿت٘.

عسّ تعإٚ أططاف ايع٬ق١ َع َؿتـ ايعٌُ: إٕ ٚظٝؿ١ ايتؿتٝـ مل تكِ ملكًش١ ؾ١٦ ٚططف َٔ أططاف  

ع٢ً مٛ غًِٝ. ٚاٱزضاى  ع٬ق١ ايعٌُ ٚإمنا َطاعا٠ يًُكًش١ اٱدتُاع١ٝ ايعًٝا اييت تكتهٞ تطبٝل قٛاْني ايعٌُ

ايػًِٝ َٔ قبٌ ططيف ع٬ق١ ايعٌُ يٛظٝؿ١ ايتؿتٝـ هب إٔ ٜكٛزُٖا إىل ايتعإٚ َع٘ ؼكٝكا ملكًش١ اجملتُع، 

 . 1ميهٔ إٔ تتٓاقض َت٢ ؾُٗت ؾُٗا قشٝشا َع َكًش١ اجملتُع ٚملكًش١ ايططؾني بايصات اييت ٫

ٚضٖا ايٛقا٥ٞ يف فاٍ تطبٝل ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ٚػٓٝب إٕ ١َُٗ َؿتؿ١ٝ ايعٌُ ٜكّٛ بايسضد١ ا٭ٚىل ع٢ً ز

أططاف ايع٬ق١ َٔ ايٛقٛع يف املدايؿات ايتؿطٜع١ٝ ٚايٓعاعات اؾُاع١ٝ ٚايؿطز١ٜ ٚايػعٞ إىل ايتكًٌٝ َٔ 

املداطط امل١ٝٓٗ ٚإهاز ظطٚف عٌُ ١ُ٥٬َ تكًح ملكاّ اؾٓؼ ايبؿطٟ، أنجط َا ٖٛ زٚض ضزعٞ َتُجٌ يف ؼطٜط 

 ت ٚتٛقٝع ايعكٛبات.     املدايؿا
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إٕ ايكٝاّ بايطقاب١ ع٢ً تطبٝل ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ يًتؿطٜعات ايعُاي١ٝ ٚخاق١ َا تعًل َٓٗا مبٛاز ايٛقا١ٜ       

ايكش١ٝ ٚا٭َٔ تعتدل أسس َعاٖط ايسٚض ايٛقا٥ٞ ؿُا١ٜ ايعُاٍ َٔ املداطط امل١ٝٓٗ ٖٚصا َا ٜػ٢ُ با٭َٔ 

ايكٓاعٞ، ٚايصٟ تكّٛ ب٘ أدٗع٠ ضزل١ٝ ٚأخط٣ عُاي١ٝ، ٚتعٗط خكٛق١ٝ ٖصٙ ا٭دٗع٠ يف ايٛظا٥ـ اييت تكّٛ 

بٗا ٚاييت تتُجٌ يف إسكام أؾهٌ َػتٜٛات اٱيتعاّ با٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ املٓع١ُ يع٬قات ايعٌُ ٚاييت تٗسف إىل 

 امل١ٝٓٗ ٚايكش١ ايػ١َ٬غٝاغ١  إزاض٠ ٖٞ املٓؿآت أٚ امل٪غػ١ يف ٖصٙ ا٭دٗع٠َٗاّ محا١ٜ أَٔ ايعُاٍ. ٚ

ايهاٌَ  ٚاٱؾطاف امل٪غػ١ أٚ املٓؿأ٠ يف ا٭خط٣ اٱزاضاتٚايتدطٝط ٚايتطٜٛط ٚايتٓػٝل ُٖٚع٠ ايٛقٌ َابني 

ايػ١َ٬ بامل٪غػ١ إىل املعاٜرل اييت تهُٔ  بٗسف إىل ا٫ضتكا٤ بأغـؼ املٓؿآت يف امل١ٝٓٗ ايػ١َ٬ أعُاٍع٢ً 

١ ٝايكشايٛقا١ٜ ٚٚنع َعاٜرل  امل١ٝٓٗ ايػ١َ٬ٌُ ع٢ً ْؿط ايٛعٞ ٚايتجكٝـ ؾُٝا ىل غ١َ٬ ايعاًَني ٚتع

ٜٚعٗط ٖصا ايسٚض ايٛقا٥ٞ ايصٟ مياضغ٘ أؾدام َ٪ًٖني يف ايٛقا١ٜ َٔ املداطط امل١ٝٓٗ ٚ  ٚايػ١َ٬ املتها١ًَ

ايػطض َٔ ايطقاب١  إب٬ؽ اؾٗات املدتك١ ٚنصيو تعٜٚس املػتدسَني ٚايعُاٍ باملعًَٛات ٚاٱضؾازات. ٚإٔ

 يٝؼ ؾطض ايعكٛبات ٚنبط املدايؿني.

ٚميهٔ ؼكٝل ٖصٙ ايطقاب١ ايؿعاي١ َٔ خ٬ٍ تهجٝـ ايتعإٚ بني ا٭دٗع٠ ٚاشل٦ٝات املتدكك١ شات ايك١ً اييت     

أٚدستٗا ايسٚي١ بٗصا ايٓؿاط غٛا٤ ناْت سه١َٝٛ أٚ غرل سه١َٝٛ، ٚنصيو املٓعُات ايعُاي١ٝ ٚاملػع٣ َٔ شيو 

ى مجٝع اشل٦ٝات ٚاؾٗات بؿهٌ َباؾط يف زعِ ايسٚض ايطقابٞ ايٛقا٥ٞ عٝح ٜػُح يٮدٗع٠ ايطقاب١ٝ َٔ إؾطا

إَت٬ى قسض٠ أندل ع٢ً ايكٝاّ بٛظا٥ؿٗا. ٚبا٭خل تؿعٌٝ ايتعإٚ بني ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ َٚؿتؿ١ٝ 

يٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ(، َٚٔ خ٬ٍ ايعٌُ َٔ خ٬ٍ ظٜاض٠ املػتدسَني ملهاتب َؿتؿٝات ايعٌُ )ض٥ٝؼ ؾ١ٓ ا

قٝاّ َؿتؿ١ٝ ايعٌُ بأْؿطتٗا اٱع١َٝ٬ ٚايتجكٝؿ١ٝ، ٚإٔ ٜؿاضى َؿتؿٛا ايعٌُ يف إدتُاعات ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ 

ايكش١ٝ ٚا٭َٔ بكؿ١ زا١ُ٥، ٚبايػُاح ٭عها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ َٔ املؿاضن١ يف ايتشكٝكات اييت 

ا٤ ايسضاغات ٚايبشٛخ ٚخكٛقا عٓس إدطا٤ ايتشكٝكات بؿإٔ سٛازخ ايعٌُ ٜكّٛ بٗا َؿتؿٛ ايعٌُ عٓس إدط

امل١ٝٓٗ. نُا هب ايعٌُ ع٢ً تػٌٗٝ ايتعإٚ بني َؿتؿ١ٝ ايعٌُ ٚأعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ بتٓعِٝ 

 ٍ.ًَتكٝات َٚ٪متطات كتًط١، ٜتِ ايتباسح ؾٝٗا عٔ املػا٥ٌ اـاق١ بهٝؿ١ٝ تطبٝل ايتؿطٜع ٚمحا١ٜ ايعُا
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ْٚعطا يًتطٛض ايعًُٞ يًتك١ٝٓ اشلا٥ٌ مما ٜعٜس َٔ ايتعكٝسات يف ايٛغا٥ٌ املػتع١ًُ يف امل٪غػات املػتدس١َ     

ٚعسّ قسض٠ املٛظؿني ايطقابٝني ) أعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ، َٚؿتؿٛ ايعٌُ( َُٗا بًؼ تأًِٖٝٗ ايعًُٞ، 

صيو ٜهٕٛ َٔ ا٭دسض ايتعإٚ َع اشل٦ٝات ايؿ١ٝٓ َٚطانع ؾإِْٗ ٫ ٜتُهٕٓٛ يٛسسِٖ َٔ ايكٝاّ بٛظا٥ؿِٗ، ي

ايبشٛخ املتدكك١ ٚاـدلا٤ يتطٜٛط نؿ٦اتِٗ، َٚٔ ا٭سػٔ إٔ تكّٛ َؿتؿ١ٝ ايعٌُ بهِ أؾدام َٔ أَجاٍ 

ٖ٪٤٫ )أخكا٥ني يف ايطب، اشلٓسغ١، ايهُٝٝا٤، املٝهاْٝه١ٝ ايكٓاع١ٝ،...إخل( إىل غًهٗا اٱزاضٟ ٚإهاز 

 . َسٜط١ٜ خاق١ بِٗ

ٚإٕ َٔ أِٖ املعٛقات اييت قس تؿطض ْؿػٗا ع٢ً ا٭دٗع٠ ايطقاب١ٝ يف تطبٝل ايكٛاْني ٖٞ عسّ َػاٜطتٗا     

يًُتػرلات اٱقتكاز١ٜ ٚاٱدتُاع١ٝ، ْٚصنط َٓٗا ؽًـ ايطقابٝني عٔ ؼكٌٝ ايبٝاْات اـاق١ باملٓؿآت اييت 

يٓؿاطات اٱقتكاز١ٜ. َٚٔ ٖٓا تعٗط يف فاٍ ؽهع يطقابتِٗ، عٝح ِٖ يف ساد١ إىل َعًَٛات عٔ ايكطاعات ا

َؿتؿ١ٝ ايعٌُ خاق١ٝ تعسز أدٗع٠ ايتؿتٝـ ع٢ً سػب نٌ قطاع. غرل إٔ ٖصا ايٓٛع ا٭خرل ٜتطًب َٝعا١ْٝ 

َاي١ٝ ند١ُ إناؾ١ إىل املٛاضز ايبؿط١ٜ املتُه١ٓ ٚاشلا١ً٥ يف ْؿؼ ايٛقت. نُا ًٜعّ خاق١ َؿتـ ايعٌُ َٔ 

اييت تعٝؿٗا ايب٬ز، ٚضبطٗا بايعٛاٖط ايع١ًُٝ، ٭ٕ أٟ ظاٖط٠ شلا أغبابٗا، ؾُعطؾ١ َعطؾ١ ايػٝاغ١ اٱقتكاز١ٜ 

 ا٭غباب ت٪زٟ إىل إهاز اؿًٍٛ املٓاغب١ ٚايتعاٌَ َعٗا.

ٚإٕ َٔ أندل املؿه٬ت اييت ٫ ت٪زٟ إىل اٱيتعاّ با٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ ٖٞ َؿه١ً اؾٌٗ بايكإْٛ يف ب١٦ٝ     

نًُا إظزاز اؾٌٗ بايكإْٛ إظزازت املدايؿات، ٚاظزاز َعٗا اؿٛازخ امل١ٝٓٗ. ٚنجط  ايعٌُ، َٚٔ ايطبٝعٞ أْ٘

اٱيتذا٤ إىل ايكها٤. ٖٚصا يٝؼ س٬ ٚإمنا تهطٜػا شلصٙ املؿه١ً. ٚاٱبتعاز عٔ ايػا١ٜ ٚاشلسف َٔ إهاز 

سِٖ، ٚإمنا ٜػتًعّ تؿطٜعات عُاي١ٝ. ٚإٕ اـطٚز َٔ ٖصا املأظم ٫ ٜتعًل با٭ؾدام ايكا٥ُني بايطقاب١ يٛس

تهجٝـ اؾٗٛز بني ايؿطنا٤ اٱدتُاعٝني مجٝعا، ٚتطغٝذ َؿّٗٛ املكًش١ اٱدتُاع١ٝ يٮ١َ. ٚإٔ ع٬ق١ ايعٌُ 

ع٬ق١ َططز٠ ٚيٝػت َتٓاؾط٠. ٚإٔ ايتعإٚ ع٢ً إسذلاّ ايتؿطٜعات ايعُاي١ٝ ٜعٛز باـرل ايعُِٝ ع٢ً اؾُٝع 

ايطقاب١ ايؿعاي١ تعٜٚس املطاقبني باشلٝانٌ ٚاملٛاضز املاي١ٝ ايهاؾ١ٝ اييت إبتسا٤ َٔ ا٭غط٠ ايكػرل٠. ًٜٚعّ يًكٝاّ ب

تتٝح شلِ ايٛغا٥ٌ املٛات١ٝ ٭زا٤ ٚظا٥ؿِٗ َٚٗاَِٗ، ٚشيو بتٛؾرل ٚغا٥ٌ املطاقب١ ايتك١ٝٓ املتطٛض٠ ٚاملٛانب١ 
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٢ً تهٜٛٔ ا٭ؾدام يتطٛض املٓؿآت ايعكط١ٜ، ٚٚغا٥ٌ ايٓكٌ ايهاؾ١ٝ، ٚأدٗع٠ اٱع٬ّ اٯيٞ. نُا هب ايعٌُ ع

ايطقابٝني ايتابعني يهٌ َٔ دٗاظ َؿتؿ١ٝ ايعٌُ أٚ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ تهٜٛٓا ٥٬َُا ٜػُح َٔ تأًِٖٝٗ 

ايعًُٞ يًكٝاّ بٛظا٥ؿِٗ ع٢ً بكرل٠، ٖٚصا ئ ٜتأت إ٫ َٔ خ٬ٍ ايتهجٝـ َٔ ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ مبا ٜتٛاؾل َع 

 بتهٜٛٔ ملس٠ أٜاّ َعسٚز٠.   َٗاَِٗ املٓٛط١ بِٗ ٚعسّ اٱنتؿا٤ 

٫ٚؾو إٔ ٖصٜٔ اؾٗاظٜٔ ايًصإ ٜعٓٝإ َٔ َؿانٌ ض٥ٝػ١ٝ، ٫ ميهُٓٗا إلاظ ٚظا٥ؿُٗا املٓاط١ بُٗا، إشا ظ٬ 

َكٝسإ إظا٤ املؿانٌ املططٚس١ ع٢ً ٚاقع ايعطٚف احملٝط١ بُٗا َٔ ؾطاؽ قاْْٛٞ ؾازح ٫غُٝا باملٛاز املتعًك١ 

٭َٔ َكاض١ْ َع ايتٓعِٝ ايصٟ تؿٗسٙ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ يف بًذ١ٓ ٚايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا

ؾطْػا. ايصٟ ٫سعٓا َٔ خ٬ٍ املكاض١ْ بُٝٓا إٔ تؿطٜع ايعٌُ مل ٜذلى ؾاضز٠ ٫ٚ ٚاضز٠ إ٫ ٚقس ْل عًٝٗا 

اَٗا، إْط٬قا َٔ نٝؿ١ٝ ٖٚصا ميٓح ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚؾطٚط ايعٌُ ايكسض املُهٔ َٔ ايجبات يًكٝاّ مبٗ

إْؿا٥ٗا إىل عسز ايتُجٌٝ ايصٟ غًب عًٝ٘ ايطابع ايعُايٞ ع٢ً عهؼ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ باؾعا٥ط ايصٟ 

دعٌ َٔ متجًٝٗا َتػاٜٚا بني ممجًٛ ايعُاٍ ٚممجًٛ اشل١٦ٝ املػتدس١َ. ٚنإ َٔ ا٭ٚىل إٔ ٫ ٜذلى أِٖ تؿاقًٝٗا 

 س َععُٗا ٫ تٓل ع٢ً َجٌ ٖصٙ ايًذإ أق٬. يٮْع١ُ ايساخ١ًٝ اييت قس ل

ٚنإ َٔ ا٭ؾهٌ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ املكاض١ْ، ٖٚصا زٚض ايسضاغات املكاض١ْ اييت تتٝح ايؿطق١ 

يهٞ تتِ ايطقاب١ ع٢ً     َا مل تتعاضض َع َباز٨ ٚايجٛابت اـاق١ بهٌ زٚي١.  ١ي٬غتؿاز٠ َٔ اـدلات ا٭دٓبٝ

هٞ ٜتِ ا٭زا٤ ٚاٱلاظ ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ ؼسزٙ ا٭ٖساف ٚاملعاٜرل املٛنٛع١ ٚ٭دٌ إٔ تهٕٛ أغاؽ غًِٝ، ٚي

 ايٓكا٥ح:ايطقاب١ أنجط ؾاع١ًٝ، ؾ٬ بس َٔ ا٫غذلؾاز ببعض 

 .أ٫ًٚ: اتؿام ايٓعاّ ايطقابٞ املكذلح َع سذِ ٚطبٝع١ ايٓؿاط ايصٟ تتِ ايطقاب١ عًٝ٘

ٍٍ ًٝا: ؼكٝل ا٭ٖساف ع٢ً َػت٣ٛ عا  .َٔ ايؿاع١ًٝ ٚايهؿا١ٜ ٚايع٬قات اٱْػا١ْٝ ايػ١ًُٝ ثاْ

 .ثايًجا: املٛنٛع١ٝ يف اختٝاض املعاٜرل ايطقاب١ٝ

 .ضابًعا: ايٛنٛح ٚغٗٛي١ ايؿِٗ

 .خاًَػا: إَها١ْٝ تكشٝح ا٭خطا٤ ٚا٫مطاؾات
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 .غازًغا: تٛاؾط ايكسضات ٚاملعاضف اٱزاض١ٜ ٚايؿ١ٝٓ يًكا٥ُني ع٢ً أدٗع٠ ٚايطقاب١

 .نٛح املػ٪ٚيٝات ٚؼسٜس ايٛادباتغابًعا: ٚ

 .ثآًَا: ا٫قتكاز ٚاملط١ْٚ

 .تاغًعا: اغتُطاض١ٜ ايطقاب١

 .عاؾًطا: زق١ ايٓتا٥ر ٚٚنٛسٗا

تؿازٟ مج١ً َٔ املعٛقات اييت قس ٫ تػُح شلا َٔ أزا٤ َٗاَٗا بؿهٌ أؾهٌ ْصنط  ٠نُا ؼاٍٚ ٖصٙ ا٭دٗع

 َٓٗا:

 ايطقاب١ ايعا٥س٠ أ٫ٚ:

 .زضد١ َع١ٓٝ َٔ ايطقاب١، إشا ظازت عٓٗا ت٪زٟ إىل ضؾهِٗ شلا ٜكبٌ ايعإًَٛ عاز٠

  ايذلنٝع يف غرل قً٘ ثاْٝا

تطنع بعض ايٓعِ ايطقاب١ٝ يف أسٝإ نجرل٠ ع٢ً ْكاط َع١ٓٝ ٫ تتؿل َع ٚد١ٗ ْعط ايعاًَني سٝح تعهؼ َٔ 

 .ٚد١ٗ ْعطِٖ ض١ٜ٩ قسٚز٠ دًسا مما قس ٜجرل ايعاًَني نس ٖصٙ ايطقاب١

  ايتٛاظٕ بني املػ٪ٚيٝات ٚايك٬سٝاتعسّ  ثايجا:

ٜؿعط ايعإًَٛ أسٝاًْا بإٔ املػ٪ٚي١ٝ ايٛاقع١ عًِٝٗ تؿٛم َا ٖٛ ممٓٛح شلِ َٔ ق٬سٝات ٚيف ْؿؼ ايٛقت قس 

ًٝا بكبٍٛ ايعاًَني  ٜتطًب ايٓعاّ ايطقابٞ ايطقاب١ ايًكٝك١ ٚاملطادع١ ايتؿك١ًٝٝ يهٌ دع٥ٝات ايعٌُ، مما ٜطتبط غًب

 .عِ ايطقاب١ٝٚايتذاٚب َع ايٓ

 عسّ ايتٛاظٕ بني ايعا٥س ٚايتهايٝـ ضابعا:

 .قس ٜهٕٛ عسّ نؿا١ٜ ايعا٥س أٚ املهاؾآت اييت وكٌ عًٝٗا ايعإًَٛ َٔ أغباب َكا١َٚ ٖ٪٤٫ يًٓعِ ايطقاب١ٝ

  ١عسّ اؿٝازٜ خاَػا:

  .قس ٜ٪زٟ عسّ تكُِٝ ايٓعِ ايطقاب١ٝ بؿهٌ قاٜس إىل عسّ قبٍٛ ايعاًَني شلصٙ ايٓعِ
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 طبٝع١ املدايؿ١ املطدع ا٭دٌ

 املطاؾل ايكش١ٝعسّ تٓعٝـ  املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ. 88/07َٔ ايكإْٛ  04املاز٠  أٜاّ 08

املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ يًشُا١ٜ اييت تطبل ع٢ً سؿغ  91/05َٔ املطغّٛ  21املاز٠  ّٜٛ 60

 ايكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.

عسّ ٚدٛز َهدات )زٚف( ع٢ً َػت٣ٛ امل٪غػ١ أٚ 

 َعط١ً

 سّ تعٜٚس ايعُاٍ بٛغا٥ٌ اؿُا١ٜ ايؿطز١ٜع املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ. 88/07َٔ ايكإْٛ  06املاز٠  أٜاّ 10

 املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ. 88/07َٔ ايكإْٛ  03/ؾـ 07املاز٠  أٜاّ  08

املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ يًشُا١ٜ اييت تطبل ع٢ً  91/05َٔ املطغّٛ  03/ؾـ 62املاز٠ 

 سؿغ ايكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.  

 ١ اؿطا٥لعسّ ؾشٔ عتاز َهاؾش

 

املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ يًشُا١ٜ اييت تطبل ع٢ً سؿغ  91/05َٔ املطغّٛ  19املاز٠  ّٜٛ 30

 ايكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.  

عسّ ٚدٛز غطؾ١ ٬َبؼ فٗع٠ غعاْات ؾطز١ٜ 

 َٚكاعس

 عسّ إبطاّ اتؿام َع ايكطاع ايكشٞ ملُاضغ١ طب ايعٌُ ٌ.املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعُ 88/07َٔ ايكإْٛ  04/ ؾـ 14املاز٠  أٜاّ 08

 املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.  88/07َٔ ايكإْٛ  23املاز٠  أٜاّ 08

 املتعًل بايًذإ املتػا١ٜٚ ا٭عها٤ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝٚا٭َٔ. 05/09َٔ املطغّٛ  02املاز٠ 

ٛقا١ٜ عسّ تٓكٝب ؾ١ٓ َتػا١ٜٚ ا٭عها٤ املهًؿ١ باي

 ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ

 عسّ ٚدٛز ا٭ز١ٜٚ يٲغعاؾات ا٭ٚي١ٝ املتعًل بتٓعِٝ طب ايعٌُ.93/120َٔ املطغّٛ  31املاز٠  أٜاّ. 08
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 عسّ خهٛع ايعُاٍ يًؿشٛم ايطب١ٝ اـاق١ ايسٚض١ٜ املتعًل بتٓعِٝ طب ايعٌُ.93/120َٔ املطغّٛ  15املاز٠  أٜاّ. 08

 عسّ خهٛع ايعُاٍ يًؿشٛم ايطب١ٝ اـاق١ املتعًل بتٓعِٝ طب ايعٌُ.93/120املطغّٛ  َٔ 16املاز٠  أٜاّ. 08

 املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.  88/07َٔ ايكإْٛ  04املاز٠  

 

 عسّ تٛؾرل ايتسؾ١٦

املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ يًشُا١ٜ اييت تطبل ع٢ً سؿغ  91/05َٔ املطغّٛ  24املاز٠  أٜاّ. 08

 يكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.  ا

 عسّ تٛؾرل املا٤ ايكاحل يًؿطب

املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ  88/07َٔ ايكإْٛ  02/ؾـ 07ٚ 01/ ؾـ 04، 03املٛاز َٜٛا. 20

 ٚطب ايعٌُ. 

 

ايهطاغٞ املٛدٛز٠ ع٢ً َػت٣ٛ َهاتب املطنع ٚعسزِٖ 

 ٫تتٓاغب َع املكاٜٝؼ ٚ ايؿطٚط اشلطت١َْٝٛٛ 06

45 .ّٜٛ 

 

املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ يًشُا١ٜ اييت تطبل ع٢ً سؿغ  91/05َٔ املطغّٛ  05املاز٠ 

 ايكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.  

عسّ احملاؾع١ ع٢ً ايتدؿٝـ َٔ نجاؾ١ ايهذٝر َٔ أَانٔ 

 إقساضٙ

ّ أخص طبٝب ايعٌُ بعني ا٫عتباض ؾُٝا ىل تػٝرل عس املتعًل بتٓعِٝ طب ايعٌُ.93/120َٔ املطغّٛ 03/ؾـ 36ٚاملاز٠ 03/ؾـ 17املٛاز  أٜاّ. 08

 َٓكب ايعٌُ ٭غباب طب١ٝ يًعاٌَ 

 املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.  88/07َٔ ايكإْٛ  03املاز٠  أٜاّ. 08

 

 قاطع١ ايهٗطبا٤ تؿهٌ خططا ع٢ً ايعُاٍ

ًشُا١ٜ اييت تطبل ع٢ً سؿغ املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ ي 91/05َٔ املطغّٛ  21املاز٠  َٜٛا. 30

 ايكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.  

 عسّ تؿػٌٝ املهدات بػبب تعطٌ آي١ ايتػدني

 املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.  88/07َٔ ايكإْٛ  02/ؾـ 04املاز٠  َٜٛا. 15

 

 َػاس١ املهتب قػرل٠ ٫ٚ تػتٛعب عسز ايعُاٍ
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املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ يًشُا١ٜ اييت تطبل ع٢ً سؿغ  91/05َٔ املطغّٛ  20املاز٠  َٜٛا. 30

 ايكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.  

 عسّ تعٜٚس املطاؾل ايكش١ٝ باملا٤

 املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.  88/07َٔ ايكإْٛ  04ٚ03املازتني  َٜٛا. 45

 

 تػطب املٝاٙ َٔ غكـ املهتب

املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ يًشُا١ٜ اييت تطبل ع٢ً سؿغ  91/05طغّٛ َٔ امل 19املاز٠  َٜٛا. 20

 ايكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.  

 غطؾ١ تػٝرل امل٬بؼ ٫ تػتٛعب عسز ايعُاٍ

 املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.  88/07َٔ ايكإْٛ  1/ؾـ 04املاز٠  َٜٛا. 15

 

 ؾ١ عسّ ٚدٛز ٚاقٞ يٮغ٬ى ايهٗطبا١ٝ٥ بايٛض

املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ يًشُا١ٜ اييت تطبل ع٢ً سؿغ  91/05َٔ املطغّٛ  09املاز٠  أٜاّ. 08

 ايكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.  

 تػطب ضٚا٥ح نط١ٜٗ َٔ قٓٛات قطف املٝاٙ

املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ يًشُا١ٜ اييت تطبل ع٢ً سؿغ  91/05َٔ املطغّٛ  13املاز٠  أٜاّ. 08

 َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.  ايكش١ ٚا٭

 عسّ تٛؾرل إنا٠٤ ايهاؾ١ٝ ٭َانٔ ايعٌُ

املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ يًشُا١ٜ اييت تطبل ع٢ً سؿغ  91/05َٔ املطغّٛ  06املاز٠  َٜٛا. 30

 ايكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.  

 عسّ تٛؾرل ايت١ٜٛٗ

عا١َ يًشُا١ٜ اييت تطبل ع٢ً املتعًل بايكٛاعس اي 91/05َٔ املطغّٛ  01/ؾـ 57املاز٠  أٜاّ. 08

 سؿغ ايكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.  

عتاز َهاؾش١ اؿطا٥ل املٛدٛز بامل٪غػ١ غرل نايف 

 عسزٜا

املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ يًشُا١ٜ اييت تطبل ع٢ً  91/05َٔ املطغّٛ  02/ؾـ 34املاز٠  أٜاّ. 08

 سؿغ ايكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.  

ُا١ٜ ايؿتشات اـاق١ بايكٓٛات ايتؿبٝو املػتعٌُ ؿ

 ٜؿهٌ خططا ع٢ً قش١ ايعُاٍ

 َٜٛا. 45

 

املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ يًشُا١ٜ اييت تطبل ع٢ً سؿغ  91/05َٔ املطغّٛ  21املاز٠   عسّ تعٝني َٓسٚب زا٥ِ َهًـ بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ
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 ايكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.  

 أٜاّ. 08

 

 عسّ تكسِٜ ايػذ٬ت ايكا١ْْٝٛ احملسز يكا١ُ٥ ايػذ٬ت ايكا١ْْٝٛ. 96/98َٔ املطغّٛ  02املاز٠ 

 أٜاّ. 08

 

 عسّ تكسِٜ غذٌ سؿغ ايكش١ ٚا٭َٔ احملسز يكا١ُ٥ ايػذ٬ت ايكا١ْْٝٛ. 96/98َٔ املطغّٛ  02ٚ 10املازتني 

 أٜاّ. 08

 

 كسِٜ غذٌ ايؿشل ايتكين يًُٓؿآتعسّ ت احملسز يكا١ُ٥ ايػذ٬ت ايكا١ْْٝٛ. 96/98َٔ املطغّٛ  02ٚ 11املازتني 

 أٜاّ. 08

 

 عسّ شنط عٓكط َٔ عٓاقط ايؿشل ايتكين يًُٓؿآت احملسز يكا١ُ٥ ايػذ٬ت ايكا١ْْٝٛ. 96/98َٔ املطغّٛ  11املاز٠ 

 عسّ تكسِٜ غذٌ سٛازخ ايعٌُ احملسز يكا١ُ٥ ايػذ٬ت ايكا١ْْٝٛ. 96/98َٔ املطغّٛ  12ٚ02املازتني  أٜاّ. 08

 عسّ شنط عٓكط َٔ عٓاقط غذٌ ايعُاٍ احملسز يكا١ُ٥ ايػذ٬ت ايكا١ْْٝٛ. 96/98َٔ املطغّٛ  12ملاز٠ ا أٜاّ. 08

عسّ تكسِٜ ايػذ٬ت إىل َؿتؿ١ٝ ايعٌُ املدتك١  احملسز يكا١ُ٥ ايػذ٬ت ايكا١ْْٝٛ. 96/98َٔ املطغّٛ  15املاز٠  أٜاّ. 08

 إقًُٝٝا يذلقُٝٗا ٚايتٛقٝع عًٝٗا

ايطبٝب ايعاّ املهًـ بايؿشٛقات ايطب١ٝ املتعًك١ بطب  املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ. 88/07َٔ املطغّٛ  16املاز٠  َٜٛا. 15

 ايعٌُ إٔ ٜهٕٛ َ٪٬ٖ ملُاضغ١ طب ايعٌُ

غٓٛات ابتسا٤  10ؼسٜس َس٠ ا٫ستؿاظ بايػذ٬ت بـ 

 َٔ تاضٜذ اختتاَٗا

 يكا١ُ٥ ايػذ٬ت ايكا١ْْٝٛ.احملسز  96/98َٔ املطغّٛ  17املاز٠  أٜاّ. 08

املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ يًشُا١ٜ اييت تطبل ع٢ً سؿغ  91/05َٔ املطغّٛ  06املاز٠  أٜاّ. 08

 ايكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.  

 عسّ ٚدٛز أدٗع٠ نٗطبا١ٝ٥ خاق١ باغتدطاز ايػباض
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١ٜ اييت تطبل ع٢ً سؿغ املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ يًشُا 91/05َٔ املطغّٛ  28املاز٠  َٜٛا. 45

 ايكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.  

 أضن١ٝ غرل َػت١ٜٛ َٚطمم١ متاّ ا٫غتٛا٤

أٜاّ. 08 املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ يًشُا١ٜ اييت تطبل ع٢ً سؿغ  91/05َٔ املطغّٛ  33املاز٠  

 ايكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.  

 عسّ ٚدٛز َكطبات آ١َٓ

َٜٛا. 30 املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ يًشُا١ٜ اييت تطبل ع٢ً سؿغ  91/05غّٛ َٔ املط 20املاز٠  

 ايكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.  

 عسّ ؽكٝل َطاسٝض خاق١ بايعا٬َت

أٜاّ.05 املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ يًشُا١ٜ اييت تطبل ع٢ً سؿغ  91/05َٔ املطغّٛ  26املاز٠  

 ايكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.  

 بٛغا٥ٌ ايطؾع ٚايتؿطٜؼ ٚايٓكٌ عسّ تعٜٚس ايعُاٍ
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 ايعكٛب١ املاز٠ املعاقب١ املاز٠ املدايؿ١ ْٛع املدايؿ١

 اْعساّ ايتسؾ١٦ ع٢ً َػت٣ٛ ايٛضؾ١

 

املتعًل  88/07َٔ ايكإْٛ  02/ؾـ 04ٚ 03املازتني 

 بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

املتعًل  88/07َٔ ايكإْٛ  13املاز٠ 

 َٔ ٚطب ايعٌُ.بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭

 

 ايػطا١َ ٫تهطب

املتعًل بايٛقا١ٜ  88/07َٔ ايكإْٛ  04/ؾـ 05املاز٠  عسّ ٚدٛز َهاؾش١ اؿطٜل

 ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

املتعًل  88/07َٔ ايكإْٛ  38املاز٠ 

 بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

 

 ايػطا١َ ٫تهطب

عسّ ٚدٛز غطؾ١ تػٝرل امل٬بؼ يف 

 ُاٍَتٓاٍٚ ايع

املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ  88/07َٔ ايكإْٛ  13املاز٠ 

 ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ  91/05َٔ املطغّٛ  19املاز٠ 

 يًشُا١ٜ اييت تطبل ؿؿغ ايكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.

املتعًل  88/07َٔ ايكإْٛ  38املاز٠ 

 بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

 

 تهطبايػطا١َ ٫

عسّ ٚدٛز َهدات يف َتٓاٍٚ ايعُاٍ 

 املعطنني يٮٚغار

املتعًل  88/07َٔ ايكإْٛ  03/ؾـ 04ٚ 03املازتني 

 بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ  91/05َٔ املطغّٛ  21املاز٠ 

 يًشُا١ٜ اييت تطبل ؿؿغ ايكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.

املتعًل  88/07ْٕٛ َٔ ايكا 38املاز٠ 

 بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

 

 ايػطا١َ ٫تهطب

عسّ تأغٝؼ ؾ١ٓ َتػا١ٜٚ ا٭عها٤ 

 يًٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ

املتعًل بايٛقا١ٜ  88/07َٔ ايكإْٛ  01/ؾـ 23املاز٠ 

 ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

املتعًل ايًذ١ٓ املتػا١ٜٚ  05/09َٔ املطغّٛ  02املاز٠ 

 يًٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ ا٭عها٤

املتعًل  88/07َٔ ايكإْٛ  38املاز٠ 

 بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

 

 ايػطا١َ ٫تهطب

 ايػطا١َ ٫تهطب 90/11َٔ ايكإْٛ   154املاز٠  املتعًل بع٬قات ايعٌُ. 90/11َٔ ايكإْٛ   156املاز٠  عسّ تكسِٜ غذ٬ت سٛازخ ايعٌُ
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املتعًل بايػذ٬ت ايكا١ْْٝٛ  96/98َٔ املطغّٛ  02املاز٠ 

  ًٜعّ بٗا املػتدسّ.اييت

 املتعًل بع٬قات ايعٌُ.

 

عسّ تكسِٜ غذ٬ت ايؿشل ايتكين 

 يًُٓؿآت

 املتعًل بع٬قات ايعٌُ. 90/11َٔ ايكإْٛ   156املاز٠ 

املتعًل بايػذ٬ت ايكا١ْْٝٛ  96/98َٔ املطغّٛ  02املاز٠ 

 اييت ًٜعّ بٗا املػتدسّ.

 90/11َٔ ايكإْٛ   154املاز٠ 

 املتعًل بع٬قات ايعٌُ.

 

 ايػطا١َ ٫تهطب

 املتعًل بع٬قات ايعٌُ. 90/11َٔ ايكإْٛ   156املاز٠  عسّ تكسِٜ غذٌ ايعُاٍ

املتعًل بايػذ٬ت ايكا١ْْٝٛ  96/98َٔ املطغّٛ  02املاز٠ 

 اييت ًٜعّ بٗا املػتدسّ.

 90/11َٔ ايكإْٛ   154املاز٠ 

 ل بع٬قات ايعٌُ.املتعً

 

 ايػطا١َ ٫تهطب

 املتعًل بع٬قات ايعٌُ. 90/11َٔ ايكإْٛ   156املاز٠  عسّ تكسِٜ غذٌ سؿغ ايكش١ ٚا٭َٔ

املتعًل بايػذ٬ت ايكا١ْْٝٛ  96/98َٔ املطغّٛ  02املاز٠ 

 اييت ًٜعّ بٗا املػتدسّ.

 90/11َٔ ايكإْٛ   154املاز٠ 

 املتعًل بع٬قات ايعٌُ.

 

 ٫تهطبايػطا١َ 

اغتعُاٍ ايػ٬مل ٫ تتٛؾط ع٢ً املكاٜٝؼ 

 ٚايؿطٚط ا٭١َٝٓ

املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب  88/07َٔ ايكإْٛ  07املاز٠ 

 ايعٌُ.

املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ يًشُا١ٜ اييت  91/05َٔ املطغّٛ  36املاز٠ 

 تطبل ؿؿغ ايكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.

املتعًل  88/07َٔ ايكإْٛ  38املاز٠ 

 بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

 

 ايػطا١َ ٫تهطب

املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ  88/07َٔ ايكإْٛ  03املاز٠  ْكل اٱنا٠٤ يف أَانٔ ايعٌُ

 ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

املتعًل بايكٛاعس  91/05َٔ املطغّٛ  01/ؾـ 13املاز٠ 

أَانٔ ايعا١َ يًشُا١ٜ اييت تطبل ؿؿغ ايكش١ ٚا٭َٔ يف 

 ايعٌُ.

املتعًل  88/07َٔ ايكإْٛ  38املاز٠ 

 بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

 

 ايػطا١َ ٫تهطب
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املتعًل  88/07َٔ ايكإْٛ  03/ؾـ 04ٚ 03املازتني  عسّ ٚدٛز َطاؾل قش١ٝ َٚطاسٝض

 بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

١َ املتعًل بايكٛاعس ايعا 91/05َٔ املطغّٛ  18املاز٠ 

 يًشُا١ٜ اييت تطبل ؿؿغ ايكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.

املتعًل  88/07َٔ ايكإْٛ  38املاز٠ 

 بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

 

 ايػطا١َ ٫ تهطب

 

عسّ إدطا٤ ايؿشٛقات ايطب١ٝ اـاق١ 

 بايتٛظٝـ

املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ  88/07َٔ ايكإْٛ  17املاز٠ 

 .ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ

املتعًل  88/07َٔ ايكإْٛ  38املاز٠ 

 بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

 

 

 ايػطا١َ ٫ تهطب

املتعًل  88/07َٔ ايكإْٛ  02/ؾـ 04ٚ 03املازتني  عسّ ٚدٛز دٗاظ إغتدطاز ايػباض

 بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

املتعًل  88/07َٔ ايكإْٛ  38املاز٠ 

 ا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚ

 

 ايػطا١َ ٫ تهطب

املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ  88/07َٔ ايكإْٛ  17املاز٠  عسّ إدطا٤ ايؿشٛم ايطب١ٝ ايسٚض١ٜ

 ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

 املتعًل بتٓعِٝ طب ايعٌُ. 93/120َٔ املطغّٛ  15املاز٠ 

املتعًل  88/07َٔ ايكإْٛ  38املاز٠ 

 .بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ

 

 ايػطا١َ ٫ تهطب

عسّ ٚدٛز َهدات )زٚف( يف َتٓاٍٚ 

 ايعُاٍ املعطنني يٮٚغار

املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ  91/05َٔ املطغّٛ  21املاز٠ 

 يًشُا١ٜ اييت تطبل ؿؿغ ايكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.

املتعًل  88/07َٔ ايكإْٛ  03/ؾـ 04ٚ 03املازتني 

 ٌ.بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعُ

املتعًل  88/07َٔ ايكإْٛ  38املاز٠ 

 بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

 

 ايػطا١َ ٫ تهطب
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املتعًل بايٛقا١ٜ  88/07َٔ ايكإْٛ  04/ؾـ 05املاز٠  عسّ ؾشٔ عتاز َهاؾش١ اؿطا٥ل

 ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ  88/07َٔ ايكإْٛ  57املاز٠ 

 يعٌُ.ٚا٭َٔ ٚطب ا

املتعًل  88/07َٔ ايكإْٛ  38املاز٠ 

 بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

 

 ايػطا١َ ٫ تهطب

املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ  88/07َٔ ايكإْٛ  03املاز٠  عسّ تعٜٚس ايعُاٍ باملا٤ ايكاحل يًؿطب

 ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ  91/05َٔ املطغّٛ  24املاز٠ 

 ١ اييت تطبل ؿؿغ ايكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.يًشُاٜ

 

املتعًل  88/07َٔ ايكإْٛ  38املاز٠ 

 بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

 

 ايػطا١َ ٫ تهطب

املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ  88/07َٔ ايكإْٛ  03املاز٠  عسّ ٚدٛز سٛادع ٚاق١ٝ قًب١

 ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ  91/05َٔ املطغّٛ  33املاز٠ 

 يًشُا١ٜ اييت تطبل ؿؿغ ايكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.

 

املتعًل  88/07َٔ ايكإْٛ  38املاز٠ 

 بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

 

 ايػطا١َ ٫ تهطب

املتعًل مبؿتؿ١ٝ  90/03َٔ ايكإْٛ  03/ؾـ 08املاز٠  عسّ تكسِٜ غذٌ اٱعصاضات

 ايعٌُ. 

املتعًل  90/03ٔ ايكإْٛ َ 25املاز٠ 

 مبؿتؿ١ٝ ايعٌُ.

 ايػطا١َ ٫ تهطب

ايًذ٤ٛ بكؿ١ َهطض٠ يع١ًُٝ ايؿطب 

 ٚاٱناؾ١ ٚايتشؿ١ٝ ع٢ً ايػذ٬ت

 

عسّ ٚدٛز عًب١ ا٭ز١ٜٚ يٲغعاؾات 

 املتعًل بع٬قات ايعٌُ. 90/11َٔ ايكإْٛ  156املاز٠ 

ا١ْْٝٛ املتعًل بايػذ٬ت ايك 96/98َٔ املطغّٛ  13املاز٠ 

 اييت ًٜعّ بٗا املػتدسّ. 

 90/11َٔ ايكإْٛ  154املاز٠ 

 املتعًل بع٬قات ايعٌُ.

 

 ايػطا١َ ٫ تهطب

 ايػطا١َ ٫ تهطباملتعًل  88/07َٔ ايكإْٛ  ٠38 املاز 88/07َٔ ايكإْٛ  12/3ايؿكط٠ َا قبٌ ا٭خرل٠ َٔ املاز٠ 
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 املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ. ا٭ٚي١ٝ

 املتعًل بتٓعِٝ طب ايعٌُ. 93/120َٔ املطغّٛ  31املاز٠ 

 بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

 

عسّ تعٜٚس ايعُاٍ بٛغا٥ٌ اؿُا١ٜ 

 ايؿطز١ٜ

املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ  88/07َٔ ايكإْٛ  06املاز٠ 

 ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

 

املتعًل  88/07َٔ ايكإْٛ  38املاز٠ 

 عٌُ.بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب اي

 

 ايػطا١َ ٫ تهطب

اْعساّ قٛاعس ايٓعاؾ١ ع٢ً َػت٣ٛ املطعِ 

 يتٓاٍٚ ايعُاٍ غصا٥ِٗ

املتعًل  88/07َٔ ايكإْٛ  03/ؾـ 04ٚ 03املازتني 

 بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

 

املتعًل  88/07َٔ ايكإْٛ  38املاز٠ 

 بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

 

 ايػطا١َ ٫ تهطب

املتعًل بايٛقا١ٜ  88/07َٔ ايكإْٛ  04ٚ 03املازتني  ٛؾرل أغكؿ١عسّ ت

 ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

املتعًل  88/07َٔ ايكإْٛ  38املاز٠ 

 بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

 

 ايػطا١َ ٫ تهطب

املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ  88/07َٔ ايكإْٛ  05املاز٠  سادع ٜعٝل زخٍٛ ٚخطٚز ايعُاٍ

 َٔ ٚطب ايعٌُ.ٚا٭

 

املتعًل  88/07َٔ ايكإْٛ  38املاز٠ 

 بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

 

 ايػطا١َ ٫ تهطب

املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ  91/05َٔ املطغّٛ  20املاز٠  عسّ تعٜٚس املطاؾل ايكش١ٝ باملا٤

 يًشُا١ٜ اييت تطبل ؿؿغ ايكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.

 

 ايػطا١َ ٫ تهطب 

املتعًل بايٛقا١ٜ  88/07َٔ ايكإْٛ  04ٚ 03املازتني  ْكل ايت١ٜٛٗ

 ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

املتعًل  88/07َٔ ايكإْٛ  38املاز٠ 

 ٌُ.بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايع

 ايػطا١َ ٫ تهطب
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املتعًل بايكٛاعس ايعا١َ  91/05َٔ املطغّٛ  06املاز٠ 

 يًشُا١ٜ اييت تطبل ؿؿغ ايكش١ ٚا٭َٔ يف أَانٔ ايعٌُ.

 

 

املتعًل  88/07َٔ ايكإْٛ  38املاز٠  املتعًل بتٓعِٝ طب ايعٌُ. 93/120َٔ املطغّٛ  16املاز٠  عسّ اـهٛع يًؿشٛم ايطب١ٝ اـاق١

 بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

 

 ايػطا١َ ٫ تهطب

عسّ تعٝني َٓسٚب َهًـ بايٛقا١ٜ 

 09ايكش١ٝ بامل٪غػ١ اييت بٗا أقٌ َٔ 

 عُاٍ

املتعًل بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ  88/07َٔ ايكإْٛ  23املاز٠ 

 ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

 

املتعًل  88/07َٔ ايكإْٛ  38املاز٠ 

 بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ٚطب ايعٌُ.

 

 ايػطا١َ ٫ تهطب
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 قائمة المراجع
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ّٚال: املؤيفات  أ

 بايًػ١ ايعطب١ٝ:  -1

 .2006ٕٛ ايعٌُ، زاض ايجكاف١ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، األضزٕ، أمحس عبس ايهطِٜ أبٛ ؾٓب، ؾطح قاْ 

أمح١ٝ غًُٝإ، ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يعالقات ايعٌُ يف ايتؿطٜع اجلعا٥طٟ، اجلع٤ ايجاْٞ، زٜٛإ املطبٛعات اجلاَع١ٝ،  

 .2002اجلعا٥ط، 

 .1999، ايكاٖط٠ أغا١َ أمحس ؾتات، قإْٛ ايعٌُ، زاض ايهتب ايكا١ْْٝٛ، 

 .2007بًٛي١، إْكطاع عالق١ ايعٌُ، َٓؿٛضات بريتٞ، اجلعا٥ط،  ايطٝب بًٛي١، مجاٍ 

بؿري ٖسيف، ايٛدٝع يف ؾطح قإْٛ ايعٌُ، عالقات ايعٌُ ايفطز١ٜ ٚاجلُاع١ٝ، دػٛض يًٓؿط ٚايتٛظٜع، اجلعا٥ط،  

2006. 

 .2010بٔ ععٚظ بٔ قابط، ايٛدٝع يف ؾطح قإْٛ ايعٌُ اجلعا٥طٟ، زاض اخلًس١ْٝٚ، اجلعا٥ط،  

 .2004، زاض ايػطب يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ٖٚطإ، 2ضنٞ، ايعٌُ ايبؿطٟ، ايطبع١ بٛحفل َبا 

زٜٛإ املطبٛعات اجلاَع١ٝ،  ،ضاؾس ضاؾس، ؾطح عالقات ايعٌُ ايفطز١ٜ ٚاجلُاع١ٝ يف ن٤ٛ ايتؿطٜع اجلعا٥طٟ 

 .1999 اجلعا٥ط،

اع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، ضؾٝس ٚانح، عالقات ايعٌُ يف ظٌ اإلقالحات اإلقتكاز١ٜ يف اجلعا٥ط، زاض َٖٛ٘ يًطب 

 .2003اجلعا٥ط، 

 .2005غًُٝإ بسضٟ ايٓاقطٟ، قإْٛ ايعٌُ، زضاغ١ َكاض١ْ، املهتب اجلاَعٞ احلسٜح، األضزٕ،  

ٚقإْٛ ايهُإ  2002غٝس ذلُٛز ضَهإ، ايٛغٝط يف ؾطح قإْٛ ايعٌُ، ٚفكا آلخط ايتعسٜالت يػ١ٓ  

 . 2004ع، األضزٕ، ، زاض ايجكاف١ ٚايتٛظ2001ٜيػ١ٓ  19اإلدتُاعٞ ضقِ 

 .2003عبس ايػالّ شٜب، قإْٛ ايعٌُ اجلعا٥طٟ ٚايتحٛالت اإلقتكاز١ٜ، زاض ايككب١ يًٓؿط، اجلعا٥ط،  

 .2005عذ١ اجلٝاليٞ، ايٛدٝع يف ؾطح قإْٛ ايعٌُ ٚاحلُا١ٜ اإلدتُاع١ٝ، زاض اخلًس١ْٝٚ، اجلعا٥ط،  

 .1981زاض ايهتب يًطباع١ ٚايٓؿط، بػساز،  عسْإ ايعابس، ٜٛغف إيٝاؽ، قإْٛ ايهُإ اإلدتُاعٞ، َؤغػ١ 



 املطادع
 

175 
 

 .1999عًٞ عٛض حػٔ، رلتكط ايٛدٝع يف ؾطح قإْٛ ايعٌُ، زاض ايفهط اجلاَعٞ، َكط،  

 .2001عٛض حػٔ، أمحس عًٞ عٛض، رلتكط ايٛدٝع يف ؾطح قإْٛ ايعٌُ، زاض ايفهط اجلاَعٞ، َكط،  

 ذلُس ايكػري بعًٞ: 

 2002ض ايعًّٛ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، عٓاب١، ايكإْٛ اإلزاضٟ، ايتٓعِٝ اإلزاضٟ، زا. 

  ،2000تؿطٜع ايعٌُ اجلعا٥طٟ، زاض ايعًّٛ يًٓـ ٚايتٛظٜع، اجلعا٥ط. 

 .2007ذلُس حػني َٓكٛض، قإْٛ ايعٌُ، زاض اجلاَع١ اجلسٜس٠، اإلغهٓسض١ٜ،  

 .2005ُٖاّ ذلُس ذلُٛز ظٖطإ، قإْٛ ايعٌُ، عكس ايعٌُ ايفطزٟ، زاض اجلاَع١ اجلسٜس٠، َكط،  

 :ٜٛغف إيٝاؽ 

 1989، ايٛدٝع يف ؾطح قإْٛ ايعٌُ، بسٕٚ زاض ايٓؿط، ايعطام. 

  ،2008أططٚحات يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚايٛطين يًعٌُ، ايطبع١ األٚىل، زاض ٚا٥ٌ يًٓؿط. 

  ،ٕ1996ذلانطات يف قٛاْني ايعٌُ ايعطب١ٝ، َهتب١ زاض ايجكاف١ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، األضز. 

 بايًػ١ ايفطْػ١ٝ:  -2

 Antona Jean paul : 

 droit du travail l’essentiel, sirey édition, 1999. 

 les relations de l’employer avec l’inspecteur du travail، édition Dalloz، 

paris، 1999. 

 bauvert paulette, siret nicole, relations juridiques, travail. Protection sociale. 

Crédit. Pénal. Contentieux, decf, dunod, paris, 2007.       

 blaise Jean, réglementation du travail et de l’emploi, Dalloz, paris, 1996. 
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 camerlynck. G.h, lyon-caen gerard, pélissier jean, droit du travail, 3
eme

 édition, 

Dalloz, paris, 1986. 

 cavalerie. R, hassenforder. j.a, hassenforder.m.h, revah.m, scheider m.p, relation 

juridique de credit, de travail et de contentieux, decf, épreuve n
0
 02, 3

e
 édition, 

foucher, paris, 2000. 

 coeurt Alain et gauriau bernrd et miné michel، droit du travail، sirey، paris، 

2006.  

 Cohen Maurice، le droit des comités d’entreprise et des comités de groupe، 7e 

édition، lgdj، paris، 2003.  

 Couturier Gérard, droit du travail, les relations collectives de travail, Presses 

universitaires de France, paris, 1991.  

 D.Ollier PIERRE,  le droit du travail, Armand Colin , Paris,1972. 

  Daniel marchand، le droit du travail en pratique، édition d’organisation، paris, 

2001. 

 Delamotte Yves، le droit du travail en pratique, les éditions d’organisations, 

paris, 1984. 

 Dockès Emmanuel، droit du travail، 2e
 édition، Dalloz، paris، 2007.  

 Fiechi-vivet Paul, droit du travail, 2
e
 édition, sirey, paris, 1997. 

 Gatumel Denis، le droit du travail en France، 11
e édition، édition Francis 

Lefebvre، paris، 2000. 

 Gérard lyon-caen, jean pélssier, alain supiot, droit du travail, 18
e
 édition, Dalloz, 

paris, 1996. 

  Granguillot Dominique، l’essentiel du droit du travail، 4édition، gualino éditeur، 

paris، 2003. 

 Guéry Gabriel, pratique du droit du travail, montchrestien, paris, 2003. 
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 Javillier Jean-claude: 

 droit du travail, lgdj, paris, 1978. 

 manuel droit du travail, 5
e 
édition, l.g.d.j, paris, 1996. 

 Koehl Jean-luc، droit du travail et droit social، ellipses، paris، 1994. 

  Koriche Mahammed nasr-eddin: 

 droit du travail، tome1، opu، Alger، 2009. 

 droit du travail، tome2، opu، Alger، 2009. 

 Langé daniel، droit du travail، ellipses، paris، 2003. 

 Le bihan-guénolé Martine, droit du travail, hachette supérieur, paris, 2004. 

 Le goff Jacques، droit du travail et société، les relations collectives de travail، 

presses universitaire de renne، renne، 2002. 

 Malingrey Philippe ،droit de la santé et de la sécurité du travail، gualino 

éditeur، paris, 2003.          

 Mazeaud Antoine، droit du travail، 2e
 édition، Montchrestien، Paris، 2000. 

 Miné Michel, marchand Daniel، le droit du travail en pratique، eyrolles، paris، 

2009. 

 Pélissier Jean، supiot Alain، jeammaud Antoine، droit du travail، 20e
 édition، 

Dalloz et delta، paris ،2000. 

 Puigelier catherine, droit du travail, les relations collectives, armand colin 

paris,1999. 

 Radé Christophe، droit du travail، 3e
 édition، montchrestien، paris، 2004. 

 Rivero Jean, savatier jean, droit du travail, 12
eme

 édition, puf, paris, 1991. 
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 Roy véronique, droit du travail 1998, 2
e
 édition, dunod, paris, 1998. 

 Taquet Francois، pratique du droit du travail، ellipses، paris، 2006. 

 Teyssié Bernard، droit du travail relations collectives، 4e
 édition، litec، paris، 

2005. 

  Verdier Jean-Maurice  ،  coeuret Alain ، souriac marie-Armelle، droit du 

travail،11e
edition، Dalloz  ، paris، 1999.  

 ثاْٝا: ايطغا٥ٌ 

ؿطٜع١ٝ يف قإْٛ ايعٌُ اجلعا٥طٟ، ضغاي١ َادػتري، بٔ ٜع٠ مجاٍ، ضقاب١ َفتؿ١ٝ ايعٌُ ع٢ً تطبٝل األحهاّ ايت 

 .2011داَع١ ٖٚطإ، 

محساز٠ ي٢ًٝ، تأثري ايهٛنا٤ ع٢ً حاغ١ ايػُع يس٣ ايعُاٍ ٚأغايٝب احلس َٓٗا، ضغاي١ َادػتري، داَع١ ٖٚطإ،  

2009. 

اَع١ َػتػامن، غهٌٝ ضق١ٝ، زٚض جلإ ايٛقا١ٜ ايكح١ٝ ٚاألَٔ يف ْطام اهل١٦ٝ املػتدس١َ، ضغاي١ َادػتري، د 

2009. 

فاْسٟ مسري٠، ايٛغا٥ٌ ايكح١ٝ ٚاأل١َٝٓ حلُا١ٜ ايعاٌَ زاخٌ املؤغػ١، ضغاي١ َادػتري يف ايكإْٛ اإلدتُاعٞ،  

 .2002داَع١ ٖٚطإ، 

ٜٛغف فًٛح أمحس، حٛازخ ايعٌُ ٚاألَطاض امل١ٝٓٗ يف ايتؿطٜع اجلعا٥طٟ، ضغاي١ َادػتري يف ايكإْٛ اإلدتُاعٞ،  

 .2010داَع١ ٖٚطإ، 

 ثايجا: املكاالت املٓؿٛض٠ يف ايسٚضٜات

ْعط٠ ع٢ً ايكإْٛ اإلدتُاعٞ، داَع١ ٖٚطإ، زاض  ;اجمل١ً .«احلل يف اإلْػحاب يف حاي١ اخلطط» .أحالّ ثابت زضاظ 

 .47-44مم. .2007ايػطب يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ٖٚطإ 
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َساخ١ً   .١ً ايتؿطٜعات اإلدتُاع١ٝدل .«ايتهٜٛٔ يف دلاٍ األَٔ نٛغ١ًٝ يًُحافع١ ع٢ً ايؿػٌ»  .مسري٠ فاْسٟ 

م  .2001يف املًتك٢ ايسٚيٞ حٍٛ ايكإْٛ اإلدتُاعٞ; َػأي١ ايؿػٌ، ابٔ خًسٕٚ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ٖٚطإ، َاٟ 

36. 

 28 ايعسز ،أ اجملًس. ، دل١ً ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ«ايعٌُ عالقات دلاٍ يف ٚأُٖٝتٗا ايعٌُ َفتؿ١ٝ » .غطٜب ١َٝٓ 

 .182-178م.م .2007.اجلعا٥ط 2007 زٜػُرب

 .04م .، اجلعا٥ط2010، دٛإ 23ايعسز ضقِ  .اجمل١ً ايػساغ١ٝ يًُفتؿ١ٝ ايعا١َ يًعٌُ .ْؿط٠ َفتؿ١ٝ ايعٌُ 

 ضابعا: ايسضاغات ٚايتكاضٜط

 بايًػ١ ايعطب١ٝ: -1

 .1984املعٗس ايعطبٞ يًكح١ ٚايػال١َ امل١ٝٓٗ، ايكح١ ٚايػال١َ امل١ٝٓٗ ٚب١٦ٝ ايعٌُ، زَؿل،  

 : يًٛقا١ٜ َٔ األخطاض امل١ٝٓٗاملعٗس ايٛطين 

 .ايًذ١ٓ املتػا١ٜٚ األعها٤ يًٛقا١ٜ ايكح١ٝ ٚاألَٔ، بسٕٚ طبع١، اجلعا٥ط، بسٕٚ غ١ٓ 

 2008عٌُ َؤَٔ ٚغامل، ايكٛاْني اخلاق١ باخلطط ايهُٝا٥ٞ زاخٌ املؤغػ١،  ٌَٔ أد. 

 :قاٜيب ضابح 

 2006َٔ األخطاض امل١ٝٓٗ ايكازض٠ يف داْفٞ  تكطٜط عٔ ايسضاغ١ ايتك١ُٝٝٝ يًٓكٛم ايتٓع١ُٝٝ املتعًك١ بايٛقا١ٜ ،

 .2007اجلعا٥ط، 

 ،تهٜٛٔ َتدكل يفا٥س٠ َفتؿٞ ايعٌُ، تكٓٝات ايتفتٝـ ٚاملطاقب١ ملفتـ ايعٌُ، املعٗس ايٛطين يًعٌُ، اجلعا٥ط 

2009. 

ايٓكاب١ٝ  ٚايبحٛخ يًسضاغات ايٛطين املعٗس ْكاب١ٝ، زضاغات غًػ١ً ايتفتٝؿٞ يًعٌُ، اجلٗاظ يهُٝيت، ايسٜٔ عع 

 .14-13، م1988زٜػُرب  اجلعا٥ط، ،04 ضقِ
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 .05، م2011قٛعٝـ ايعطبٞ، ايٛقا١ٜ َٔ األخطاض امل١ٝٓٗ، َفتؿ١ٝ ايعٌُ ايٛال١ٝ٥ مبػتػامن،  

َساخ١ً ايػٝس ٚظٜط ايعٌُ ٚايتؿػٌٝ ٚ ايهُإ االدتُاعٞ، املًتك٢ ايٛطين يتكِٝٝ ْؿاط َفتؿ١ٝ ايعٌُ، اجلعا٥ط،  

 .10، م2007فرباٜط

٠ ايعٌُ ٚايتؿػٌٝ ٚايهُإ اإلدتُاعٞ، َسٜط١ٜ ايٛقا١ٜ َٔ حٛازخ ايعٌُ ٚاألَطاض امل١ٝٓٗ، زيٌٝ َُٗات ٚظاض 

 أعها٤ ايًذإ املتػا١ٜٚ األعها٤ يًٛقا١ٜ ايكح١ٝ ٚاألَٔ، اجلعا٥ط، بسٕٚ غ١ٓ.

 بايًػ١ ايفطْػ١ٝ: -2

 Bit, L'inspection de travail (Manuel d’éducation ouvrière), 1
er
 édition Genève 

,1986. 

 Claire soudry،  le comité d’hygiène de sécurité et conditions du travail، 4e
 

édition,  INRS, novembre2008. 

 G. filoche، vingt ans de comité d’hygiène de sécurité et des conditions du 

travail، rapport du conseil économique et social، édition d’organisation, 

paris, 2001. 

 Hamid bettahar, Rôle des statistiques technolologiques en hygiène et sécurité. 

 institut national d’hygiène et de securite : 

  la commission d’hygiène et de sécurité, c.n.a.s.a.t, Alger, 1987.  

 Manuel de la commission d’hygiène et de securite، 1e 
édition، c.n.a.s.t، 

Constantine، 1987. 

 verkindt Pierre-Yves، le représentant syndical au comité d’hygiène de sécurité 

et des conditions du travail، journal droit social، n0 
2،  paris، février 2009. 

 خاَػا: ايٓكٛم ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓتع١ُٝٝ
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 اقٝات:اإلتف -1

 اإلتفاقٝات ايسٚي١ٝ: - أ

 .1921 يعاّ ايعضاعٞ ايعٌُ يف اإلقابات بتعٜٛض املتعًك١ (12) ضقِ تفاق١ٝإلا 

 .1925  يعاّ ايعٌُ إقابات بتعٜٛض املتعًك١ (17) ضقِ تفاق١ٝإلا 

 .1925 عاّ عًٝٗا املٛافك١ متت امل١ٓٗ أَطاض عٔ بايتعٜٛض املتعًك١ (18) ضقِ تفاق١ٝإلا 

 عاّ ايكازض٠ ايعٌُ إقابات تأَني دلاٍ يف ٚاألداْب احملًٝني ايعُاٍ بني باملػاٚا٠ املتعًك١ (19) ضقِ تفاق١ٝإلا 

1925.  

ُّايٞ يف دلاٍ ايعضاع١ املتعًك١ 1969قسضت غ١ٓ  129اإلّتفاق١ٝ ايّسٚي١ٝ ضقِ    .بايّتفتٝـ ايع

 1934  عاّ ٠زضاكاي (18ضقِ ) اق١ٝالتفتعسٜال ي ١ٝاملٗٓ أَطاض عٔ ايعُاٍ بتعٜٛض املتعًك١ (42) ضقِ تفاق١ٝإلا 

 اجلُط٠ٚ َٚهاعفات٘ َٚطنبات٘ بايع٥بل ايتػُِ، َٚهاعفات٘ َطنبات٘ أٚ غبا٥ه٘ أٚ بايطقام ايتػُِ ٚتتهُٔ

 .اخلبٝج١

ُّايٞ يف ايّكٓاع١ ٚايّتذاض٠ املتعًك١ 1947غ١ٓ  ٠زضاكاي 81اإلّتفاق١ٝ ايّسٚي١ٝ ضقِ     .بايّتفتٝـ ايع

 عًٝٗا املٛافك١ متت ايعٌُ إقاب١ تأَني دلاٍ يف االدتُاعٞ يًهُإ األز٢ْ باملػت٣ٛ تعًك١امل (102) ضقِ تفاق١ٝإلا 

 . 1952عاّ

 .1964  عاّ عًٝٗا املٛافك١ متت ايعٌُ إقابات حاي١ يف باملعاٜا املتعًك١ (121) ضقِ تفاق١ٝإلا 

 .1985 عاّ ٠زضاكاي امل١ٝٓٗ ايكح١ خبسَات املتعًك١ (161) ضقِ تفاق١ٝإلا 

 .١ٝ1962 اخلاق١ بطب ايعٌُ يف املؤغػات يػ١ٓ ايتٛق 

 .1962ايتٛق١ٝ اخلاق١ بكا١ُ٥ أضٚب١ٝ يألَطاض امل١ٝٓٗ يػ١ٓ  

 . 1963ايتٛق١ٝ اخلاق١ بؿطٚط تعٜٛض نحاٜا األَطاض امل١ٝٓٗ يػ١ٓ   

 .1966ايتٛق١ٝ اخلاق١ باملطاقب١ ايطب١ٝ يًعُاٍ املعطنني ملداطط خاق١ يػ١ٓ  
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املتعًك١ حبُا١ٜ ايعُاٍ نس املداطط ايٓامج١ عٔ ايتعطض ايهاض يعٓاقط نُٝٝا١ٝ٥  80/1107ايتع١ًُٝ ايُٓٛشد١ٝ ضقِ  

 .1980أٚ فٝعٜا١ٝ٥ ٚبٝٛيٛد١ٝ أثٓا٤ ايعٌُ ايكازض٠ يف 

 .1982ايتع١ًُٝ خاق١ تتعًل بايطقام ايكازض٠ يف دٛإ   

يعُاٍ ٚايػهإ اجملاٚضٜٔ ايكازض٠ يف ايتع١ًُٝ املتعًك١ بايٛقا١ٜ َٔ رلاطط احلٛازخ اهلا١َ اييت تػطٞ يف إٓ ٚاحس ا 

 .1982د١ًٜٝٛ 

 املعاٖسات ايعطب١ٝ: - ب

 يًتأَٝٓات االدتُاع١ٝ. األز٢ْ باملػت٣ٛ املتعًك١ 1971 يعاّ (3) ضقِ ايعطب١ٝ تفاق١ٝإلا 

 .1966 عاّ  يف ايكازض٠ ايعٌُ مبػتٜٛات املتعًك١ (6) ضقِ ايعطب١ٝ تفاق١ٝإلا 

 .1977 يف عاّ امل١ٝٓٗ ايكازض٠ ٚايػال١َ بايكح١ املتعًك١ (7) ضقِ ايعطب١ٝ تفاق١ٝإلا 

 .1981يف عاّ  ايعٌُ ايكازض٠ بب١٦ٝ املتعًك١ (13) ضقِ ايعطب١ٝ تفاق١ٝإلا 

 .1998بؿإٔ تفتٝـ ايعٌُ ايكازض٠  (19اإلتفاق١ٝ ضقِ ) 

 ايسغاتري:  -2

طمس١ٝ، ايعسز ، اجلطٜس٠ اي1976ْٛفُرب  22املؤضر يف  97-76ايكازض مبٛدب األَط ضقِ  1976زغتٛض غ١ٓ  

 ،1976ْٛفُرب  24، ايكازض٠ بتاضٜذ 94

 .1989فرباٜط  28املؤضر يف  18-89ايكازض مبٛدب املطغّٛ ايط٥اغٞ ضقِ  1989زغتٛض غ١ٓ  

 .1996زٜػُرب  7املؤضر يف  338-96ايكازض مبٛدب املطغّٛ ايط٥اغٞ ضقِ  1996زغتٛض  

 ايكٛاْني:  -3

املتهُٔ ايكإْٛ األغاغٞ ايعاّ يًعاٌَ، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ، ، 1978أٚت  05املؤضر يف  12-78ايكإْٛ ضقِ  

 .1978أٚت  01، ايكازض٠ يف 12ايعسز 
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، ايكازض يف 06املتعًل حبُا١ٜ ايب١٦ٝ، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ، ايعسز  1983فرباٜط  5املؤضر يف  03-83ايكإْٛ ضقِ  

 .1983فرباٜط  08

 .28ًل بايتأَٝٓات اإلدتُاع١ٝ، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ، ايعسز ، املتع1983د١ًٜٝٛ  02املؤضر يف  11-83ايكإْٛ ضقِ  

، املتعًل حبٛازخ ايعٌُ ٚاألَطاض امل١ٝٓٗ، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ، 1983ٜٛيٝٛ  2املؤضر يف  13-83ايكإْٛ ضقِ  

 . 28ايعسز 

 .08عسز ، املتعًل حبُا١ٜ ايكح١ ٚتطقٝتٗا، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ، اي1985فرباٜط  16املؤضر يف  05-85ايكإْٛ ضقِ  

، املتعًل بايٛقا١ٜ ايكح١ٝ ٚاألَٔ ٚطب ايعٌُ، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ، 1988ٜٓاٜط  26املؤضر يف  07-88ايكإْٛ ضقِ  

 .04ايعسز 

، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ، ايعسز املعسٍ ٚاملتُِ ٚاملتعًل مبفتؿ١ٝ ايعٌُ 1990 فرباٜط 6 يفاملؤضر  03-90كإْٛ ضقِ اي 

 .1990فرباٜط  07، ايكازض يف 06

 .17، املتعًل بعالقات ايعٌُ، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ، ايعسز 1990أبطٌٜ  21املؤضر يف  03-90كإْٛ ضقِ اي 

 .15املتعًل بايٛال١ٜ، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ، ايعسز  1990أبطٌٜ  7املؤضر يف  09-90ايكإْٛ  

 .17، ايعسز ١مسٝططٜس٠ اياجل، 1990أبطٌٜ غ١ٓ  21املتعًل بعالقات ايعٌُ املؤضر يف  11-90ايكإْٛ ضقِ  

فرباٜط  16املؤضر يف  05-85، ٜعسٍ ٜٚتُِ ايكإْٛ ضقِ 2008ٜٛيٝٛ  20املؤضر يف  13-08ايكإْٛ ضقِ  

 . 2008أٚت  03، ايكازض يف 44، املتعًل حبُا١ٜ ايكح١ ٚتطقٝتٗا، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ، ايعسز1985

 Loi du 82-1097 relatives comités d’hygiène et de sécurité et des conditions 

du travail français. 

 La loi du 30 décembre 1985 relative au congé de formation économique، 

sociale et syndicale français. 

 األٚاَط:  -4

 ٚاملتهُٔ قإْٛ اإلدطا٤ات اجلعا١ٝ٥. 1996ْٜٛٝٛ يػ١ٓ  08املؤضر يف  155 -66األَط ضقِ  
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، املتعًل بإْؿا٤ املعٗس ايٛطين حلفغ ايكح١ ٚاألَٔ، اجلطٜس٠ 1972إ دٛ 7املؤضر يف  29-72األَط ضقِ  

 .1972ْٜٛٝٛ  20، ايكازض يف 49ايطمس١ٝ، ايعسز 

املتعًل بؿطٚط ايعا١َ يًعٌُ يف ايكطاع اخلام، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ،  1975أبطٌٜ  29املؤضر يف  31-75األَط ضقِ  

 . 39ايعسز 

املتعًل بإختكاقات َفتؿ١ٝ ايعٌُ ٚايؿؤٕٚ اإلدتُاع١ٝ، اجلطٜس٠  1975أبطٌٜ  29املؤضر يف  33-75األَط ضقِ  

 .39ايطمس١ٝ، ايعسز 

 املطاغِٝ:  -5

ٚاملتهُٔ حتسٜس نٝفٝات إْؿا٤ جل١ٓ حفغ ايكح١ ٚاألَٔ  1974زٜػُرب  28املؤضر يف  255-74ضقِ  املطغّٛ 

 . 1975داْفٞ  07 ازض٠ يفايك 02عسزايطٜس٠ ضمس١ٝ،اجلٚإختكاقاتٗا ٚغريٖا يف املؤغػات اإلؾرتان١ٝ، 

١ْٜٝٛ ؾعاعات األخطاض اإلأاحملسز يكٛاعس محا١ٜ ايعُاٍ َٔ  1986 َٟا 29 يفاملؤضر  132-86طغّٛ ضقِ امل 

ٚإغتعُاهلا، اجلطٜس٠ تتٛيس عٓٗا إؾعاعات أ١ْٜٝٛ  دٗع٠ اييتؾعاع١ٝ ٚاألٚايكٛاعس املتعًك١ مبطاقب١ حٝاظ٠ املٛاز اإل

 .22ايطمس١ٝ، ايعسز 

، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ، ع٢ً ايب١٦ٝ اآلثاضاملتعًل بسضاغ١  ،1990فرباٜط  27 يفاملؤضر  78-90ايتٓفٝصٟ ضقِ املطغّٛ  

 .1990َاضؽ  07، ايكازض يف 10ايعسز 

اجلطٜس٠ ، ٜتهُٔ املفتؿ١ٝ ايعا١َ يًعٌُ ٚغريٖا،1990ٜٛيٝٛ  14املؤضر يف  209 -90املطغّٛ ايتٓفٝصٟ ضقِ  

 .29عسزايطمس١ٝ، اي

تطبل ع٢ً حفغ  اييتاملتعًل بايكٛاعس ايعا١َ يًحُا١ٜ  ،1991ٜٓاٜط  19 يفاملؤضر  05-91ضقِ  ٓفٝصٟايتملطغّٛ ا 

 .04، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ، ايعسز ايعٌُ أَانٔ يف ٚاألَٔايكح١ 

، ٜتهُٔ ايكإْٛ األغاغٞ اخلام املطبل ع٢ً َفتؿٞ 1991فرباٜط  16املؤضر يف  44-91تٓفٝصٟ ضقِ ايطغّٛ امل 

 ..08عسز اي ٜس٠ ايطمس١ٝ،اجلطايعٌُ، 
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، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ، ايعسز ٜتعًل بتٓعِٝ طب ايعٌُ 1993 َٟا 15 املؤضر يف 120-93تٓفٝصٟ ضقِ ايطغّٛ امل 

   . 1993َاٟ  19ايكازض يف  ،33

 . 17احملسز يكا١ُ٥ ايسفاتط ٚايػذالت ٚاإلعالْات، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ، ايعسز  98-96املطغّٛ ايتٓفٝصٟ ضقِ  

َٔ يًٛقا١ٜ ايكح١ٝ ٚاأل ايٛطينحيسز تؿهٌٝ اجملًؼ  ،1996ْٜٛٝٛ  5 َؤضر يف 209-96ضقِ  ٟتٓفٝصايطغّٛ امل 

 .35، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ، ايعسز ٚطب ايعٌُ ٚتٓعُٝ٘ ٚغريٙ

، َٝاْتخطاض املتك١ً مباز٠ األٜتعًل بايٛقا١ٜ َٔ األ 1999بطٌٜ أ 19 يفاملؤضر  95-99تٓفٝصٟ ضقِ ايطغّٛ امل 

 .1999أبطٌٜ  21، ايكازض ١29، ايعسز اجلطٜس٠ ايطمسٝ

ٚتٓعِٝ ٚتػٝري املعٗس ايٛطين  إْؿا٤املتهُٔ  2000أٚت  23 يفاملؤضر  253-2000ضقِ  ايتٓفٝصٟاملطغّٛ  

 .2000أٚت  27، ايكازض يف 53، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ، ايعسز  خطاض امل١ٝٓٗيًٛقا١ٜ َٔ األ

يًُكازق١ احملسز يكالحٝات تػٝري جلإ ٚط١ٝٓ  2001نتٛبط أ 28املؤضر ف٢  341-01املطغّٛ ايتٓفٝصٟ ضقِ  

 31، ايكازض يف 64ع٢ً َكاٜٝؼ فعاي١ٝ املٓتذات ٚاألدٗع٠ ٚآالت احلُا١ٜ ٚقالحٝاتٗا، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ، ايعسز 

 .  2001أنتٛبط 

، املتعًل بتأغٝؼ 2002ْٛفُرب  24املٛافل  1423ضَهإ  19املؤضر يف  386-02املطغّٛ ايتٓفٝصٟ ضقِ  

 . 76، ايعسز مس١ٝططٜس٠ اياجلعٜٛض دعايف عٔ ايسٚضٜات يفا٥س٠ املػتدسَني ايتابعني يػًو َفتؿٞ ايعٌُ، ت

، ٚتهٜٛٔ إعالّاملتعًل بؿطٚط تٓعِٝ، تعًِٝ،  ،2002زٜػُرب  7 يفاملؤضر  427-02ضقِ  ايتٓفٝصٟاملطغّٛ  

 .82سز ، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ، ايعامل١ٝٓٗ األخطاضدلاٍ ايٛقا١ٜ َٔ  يفاملٛظفني 

، اجلطٜس٠  ايعٌُ ٚغريٖا َفتؿ١ٝاملتهُٔ تٓعِٝ  ،2005 ٞداْف 6 املؤضر يف 05-05ضقِ  ايتٓفٝصٟاملطغّٛ  

 .04ايطمس١ٝ، ايعسز 

ٚ أدطا٤ات اخلاق١ املطبك١ ع٢ً حتهري املٛاز املتعًل باإل 2005 ٞداْف 8 املؤضر يف 08-05املطغّٛ ايتٓفٝصٟ ضقِ  

 .2005ٜٓاٜط  09، ايكازض يف 04ٜس٠ ايطمس١ٝ، ايعسز ، اجلطٚغط ايعٌُ عسازات خطط٠ يفإ
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، ٜتعًل بايًذإ 2005ٜٓاٜط غ١ٓ  8املٛافل  1425شٟ ايكعس٠ عاّ  27َؤضر يف  09-05املطغّٛ ايتٓفٝصٟ ضقِ  

 .04اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ، ايعسز  املتػا١ٜٚ األعها٤ َٚٓسٚبٞ ايٛقا١ٜ ايكح١ٝ ٚاألَٔ،

احملسز ، 2005ٜٓاٜط غ١ٓ  8املٛافل  1425شٟ ايكعس٠ عاّ  27َؤضر يف  10-05املطغّٛ ايتٓفٝصٟ ضقِ  

يكالحٝات جل١ٓ َابني املؤغػات يًٛقا١ٜ ايكح١ٝ ٚاألَٔ ٚتؿهًٝٗا ٚتٓعُٝٗا ٚغريٖا، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ، ايعسز 

04. 

، حيسز ؾطٚط 2005ٜٓاٜط غ١ٓ  8املٛافل  1425شٟ ايكعس٠ عاّ  27َؤضر يف  11-05تٓفٝصٟ ضقِ ايطغّٛ امل 

٤ َكًح١ ايٛقا١ٜ ايكح١ٝ ٚاألَٔ يف ٚغط ايعٌُ ٚتٓعُٝٗا ٚغريٖا ٚنصا قالحٝاتٗا، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ، إْؿا

 .04ايعسز

، ٜتعًل بايتسابري 2005ٜٓاٜط غ١ٓ  8املٛافل  1425شٟ ايكعس٠ عاّ  27َؤضر يف  12-05تٓفٝصٟ ضقِ ايطغّٛ امل 

 .04، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ، ايعسز األؾػاٍ ايع١َُٝٛ ٚايطٟاخلاق١ بايٛقا١ٜ ايكح١ٝ ٚاألَٔ املطبك١ يف قطاعات ايبٓا٤ ٚ

املتعًل بتػٝري ايٓفاٜات املؿع١، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ،  2005أفطٌٜ  13املؤضر يف  119-05املطغّٛ ايط٥اغٞ ضقِ  

 . 27ايعسز 

 Décret du 1 out 1947 relative aux comités d’hygiène et de sécurité français. 

  ايكطاضات: -6

، حيسز عسز املفتؿٝات اجل١ٜٛٗ يًعٌُ ٚتٓعُٝٗا ٚاختكاقٗا 2005غؿت  16ايٛظاضٟ املؿرتى املُهٞ يف  ايكطاض 

 .75اإلقًُٝٞ، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ، ايعسز 

، حيسز تٓعِٝ َفتؿ١ٝ ايعٌُ يًٛال١ٜ، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ، ايعسز 2005غؿت  16ٛظاضٟ َؿرتى ممهٞ يف ايكطاض اي 

 .2005ْٛفُرب  20، َؤضخ١ يف 75

، حيسز تٓعِٝ املفتؿ١ٝ ايعا١َ يًعٌُ يف َهاتب، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ، 2006ٜٓاٜط  18ٛظاضٟ َؿرتى ممهٞ يف ايكطاض اي 

 .2006فرباٜط  19َؤضخ١ يف  9ايعسز ،
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 األْع١ُ ايساخ١ًٝ: -7

 .2004أفطٌٜ  20ايٓعاّ ايساخًٞ ملؤغػ١ إتكاالت اجلعا٥ط املؤضر يف  

 ض.ايٓعاّ ايساخًٞ يًؿطن١ اجلعا٥ط١ٜ يًهًٛ 

 ،enofايٓعاّ ايساخًٞ يًُؤغػ١ ايٛط١ٝٓ يًُٓتذات املٓذ١ُٝ غري احلسٜس١ٜ ٚاملٛاز ايٓفع١ٝ  

 .ؤغػ١ ايرتق١ٝ ٚايتػٝري ايعكاضٟ يٛال١ٜ َػتػامنمل يساخًٞا ٓعاّاي 

 اجملالت ايكها١ٝ٥:  -8

 ، اجلعا٥ط.1992اجمل١ً ايكها١ٝ٥، ايعسز األٍٚ، غ١ٓ  
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 .........................................................................................ن١ًُ ؾهط

 ..............................................................................................إٖسا٤

 ف -..أ.....................................................................................املكس١َ

ٍّٚ    01......................................................................: جل١ٓ ايٛقا١ٜ ايكح١ٝ ٚاألَٔايفكٌ األ

   :ٍّٚ  04............................ جل١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكح١ّٝ ٚاألَٔتأغٝؼ جل١ٓ ايٛقا١ٜ ايكح١ٝ ٚاألَٔ املبحح األ

    :ٍّٚ  05....................... ...........................ْطام تأغٝؼ جل١ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ ايٛقا١ٜ ايّكح١ّٝ ٚاألَٔ املطًب األ

         :ٍّٚ  06....................................تأغٝؼ ايًّذ١ٓ املتػا١ٜٚ األعها٤ يًٛقا١ٜ ايّكح١ّٝ ٚاألَٔ ايفطع األ

 06..................................أٚال: ؾطٚط تأغٝؼ ايًذ١ٓ املتػا١ٜٚ األعها٤ يًٛقا١ٜ ايكح١ٝ ٚاألَٔ        

 06..................................................................................ٛع املؤغػ١ْ  -1

  08.......................عتب١ ايعُاٍ........................................................  -2

 10.............................جل١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكح١ٝ ٚاألَٔ يف ٖصٙ املؤغػات يف حاي١ عسّ ٚدٛز :ثاْٝا          

ُّاٍ 09املؤغػات اييت تؿّػٌ أقٌ َٔ ثايجا:             10...................................................ع

 11.........................................................................غٝاب جل١ٓ ايٛقا١ٜ-1

 11..............................................................إْؿا٤ اغتجٓا٥ٞ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ-2   

ُّاٍ ضابعا:          12..................................................املؤّغػات اييت تؿّػٌ عسزا نبريا َٔ ايع

ُّاٍ بعس إْؿا٤ جل١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكح١ّٝ ٚاألَٔعسز  خاَػا: اخنفاض          13.....................................ايع

 13.....................................تأغٝؼ جل١ٓ َابني املؤّغػات يًٛقا١ٜ ايّكح١ّٝ ٚاألَٔ ايفطع ايّجاْٞ:      

13.............................قا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔتأغٝؼ ؾ١ٓ َابني امل٪ّغػات يًٛ ايؿطع ايّجاْٞ:                

 14........................................ َ٪غػات ٚؾطنات قطاع ايبٓا٤ ٚا٭ؾػاٍ ايع١َُٝٛ أ٫ٚ:        

 15.............................................يف ساي١ عسّ ٚدٛز ايًذ١ٓ يف ٖصٙ امل٪غػات ثاْٝا:        
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 16 .....................ايعٌُ بػب كاطط ايٓؿاط ؾطٚطإْؿا٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ ٚثايجا:         

 16 ضابعا: امل٪غػات ايكػرل٠....................................................................         

 16...............................................ٚا٭َٔعا٤ ع٢ً عسّ إْؿا٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ خاَػا: اؾ        

 17...................................ٚا٭َٔنٝؿ١ّٝ تؿهٌٝ ٚتأغٝؼ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ  املطًب ايّجاْٞ:    

      :ٍّٚ  17....................................................ا٭َٔٚتؿهٌٝ أعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ  ايؿطع ا٭

١ّٝ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ  ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ  املبشح ايجاْٞ:   33 ............................ٚٚغا٥ًٗاايّك٬سّٝات ايّطقاب

     :ٍّٚ  34.....................................ٚا٭َٔيّك٬سٝات ايطقاب١ٝ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ا املطًب ا٭

         :ٍّٚ ١ّٝ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ يف اؿا٫ت ايؿطع ا٭ 35 ......................ايعاز١ّٜايّك٬سٝات ايّطقاب

          :٫ّٚ 36..........................................َهُٕٛ ا٭سهاّ املتعًك١ بايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ أ

36.....................................................ٕٛ أسهاّ ايٛقا١ٜ ايكش١َٝهُ - 1  

 37 ............................................................َهُٕٛ أسهاّ أَٔ ايعُاٍ -2

 38 ...................................................................ثاْٝا: ايسٚضٜات ايتؿتٝؿ١ٝ

 39 ...................................................................ايتؿتٝـاشلسف َٔ  

 40..............................................................سلٛي١ٝ ظٜاضات ايتؿتٝـ  

 40 ..................تؿه١ًٝ أعها٤ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ ساٍ قٝاَٗا بسٚضٜات ايتؿتٝـ  

 43.....................................ثايجا َهُٕٛ ظٜاض٠ ايتؿتٝـ ٚاملطاقب١ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ   

 43.........................................................َطاقب١ تسابرل ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ-  1     

 43...........................................عٌُايَطاقب١ تسابرل ايٛقا١ٜ املتعًك١ بأَانٔ  -أ  

 43...............................................................ايعٌُْعاؾ١ أَانٔ  -

 44...............................................................ايعٌُت١ٜٛٗ أَانٔ  -
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 45.................................................................ايعٌُاٱنا٠٤ زاخٌ أَانٔ  -

 45.........................................................................ايهذٝر -

 46..................................................................اؾ١ٜٛا٭سٛاٍ  -

 46.............................................................ايكش١َٝطاقب١ املطاؾل  -ب  

 47.......................................................................املطاسٝض -

 47.............................................................امل٬بؼغطف تبسٌٜ  -

 47.........................................................................ملػاغٌا -

 47..............................................................................اٱطعاّق٬ت  -

 48.............................................................يًؿطباملٝاٙ ايكاؿ١  -

 48...................................................................اٱقا١َق٬ت  -

 49.............................................امل١َٝٓٗطاقب١ تسابرل ايٛقا١ٜ َٔ ا٭َطاض -2

 49...........................................................ايعُاٍَطاقب١ تسابرل أَٔ  -3

 49..............................................................ايؿطز١َٜطاقب١ عتاز اؿُا١ٜ  -1

 50.................................................................ضٚاملطٚايؿشٔ ٚايتؿطٜؼ  -2

 50..............................................................................ٚايتؿطٜؼايؿشٔ  -

 51...........................................................................املطٚض -

 52......................................................................ايع١ًٜٛاملػتٜٛات    -3

 53.......................................................................ايهٗطبا١ٝ٥ا٭خطاض   -4

 53............................................................ٚايسٚايٝباٯ٫ت   -5

 53................................................................اؿطٜلأخطاض   -6

 54...................................................................ٚاـطرل٠املٛاز ايػا١َ   -7
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    54 ...................................................................ٛازخ ايعٌُس -

 54.................................................................امل١ٝٓٗا٭َطاض  -

١ّٝ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايّكش١ّٝ ٚا٭َٔ          57.................غتجٓا١ٝ٥ا٫اؿا٫ت  يف ايؿطع ايجاْٞ: ايّك٬سّٝات ايّطقاب

٫ّٚ: سل عهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ يف إدطا٤ اٱْصاض  59 .....................................أ

 62.........................................ا٫ْػشابثاْٝا: سل عهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ يف إدطا٤ 

 62.....................................................................طبٝع١ اـطط  -1

 63ا٫ْػشاب...............................................  ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًشل يف -2

 63ا٫ْػشاب....................................................................آثاض -3

 64.................................................ٚا٭١َٔ ايّكش١ّٝ املطًب ايجاْٞ: ٚغا٥ٌ ؾ١ٓ ايٛقاٜ

 64......................................ٚا٭َٔايؿطع ا٭ٍٚ: ايٛغا٥ٌ اؾُاع١ٝ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ 

ّٚ  64....................................................ا٭َٔٚؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١  ادتُاعات٫: أ

 65.............................................................................ا٫دتُاعاتأقػاّ  -1

 65.........................................................................ايعاز١ٜ ا٫دتُاعات - أ

 65.....................ا٫غتجٓا١ٝ٥..................................... ا٫دتُاعات - ب

 66...................................................................ا٫دتُاعَهإ  -2

 66.................................................................ا٫دتُاعقانط   -3

 67..........................................................ا٫دتُاعاتؼهرل دسٍٚ   -4

 68..............................................................................املعًَٛاتثاْٝا: اؿكٍٛ ع٢ً 

 69..............................................................................املعًَٛاتطبٝع١  - أ

 70...............................................................أْٛاع املعًَٛات  - ب

 70.....................................................................ايسا١ُ٥املعًَٛات 



 ايؿٗطؽ
 

193 
 

 70.....................................................................ايػ١ٜٛٓاملعًَٛات 

 72..........................................................اؿؿاظ ع٢ً ايػط املٗين - ت

 72....................................................................ايًذ٤ٛ إىل كتكني  ثايجا:

 72.....................................امل٪غػ١إَها١ْٝ ايًذ٤ٛ إىل أؾدام َ٪ًٖني َٔ  - أ

 72 ......................................خاضز امل٪غػ١ سا٫ت ؾ٤ٛ ايًذ١ٓ ـبرل َٔ - ب

 74.................................................................اـدل٠تهايٝـ  - ت

 75 .......................ايتكانٞ( اغتك٬ي١ٝ، ا٫عتباض١ٜايٛغا٥ٌ ايكها١ٝ٥ )ايؿدك١ٝ  - خ

 75..........................................................ٚاملاز١ٜايٛغا٥ٌ املاي١ٝ  - ز

 76.......................................ٚا٭َٔايؿطع ايجاْٞ: ايٛغا٥ٌ ايؿطز١ٜ يًذ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ 

ّٚ  76............................٫: سل عهٛ ؾ١ٓ ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٭َٔ يف ؽكٝل ايٛقت ايهطٚضٟأ

 81..................................................................خامتهٜٛٔ ثاْٝا: اؿل يف 

 82.............................................................................ايتهٜٛٔاشلسف َٔ  - أ

 83..................................................................ٕٛ ايتهَٜٛٔهُ - ب

 83…..………………………………………………ايتهٜٛٔتكسِٜ طًب  - ت

 84....................................................................ايتهَٜٛٔس٠  - خ

 85..................................................................يتهٜٛٔاػسٜس  - ز

 85...................................................................ايتهٜٛٔمتٌٜٛ  - ح

 86...........................................................بايتهٜٛٔاشل١٦ٝ املهًؿ١  - ر

 87............................................................ايتػطٜحثايجا: اؿل يف اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ نس 

 89 ..……..………….…..……..…………)َؿّتؿ١ٝايعٌُ( اضدٞاؾٗاظ ايّطقابٞ اـايؿكٌ ايجاْٞ: 

:ٍّٚ  92........................................................ٚغرلٖا تٓعِٝ َؿّتؿ١ّٝ ايعٌُ املبشح ا٭
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  94...............................................................املطًب ا٭ٍٚ: تٓعِٝ َؿّتؿ١ّٝ ايعٌُ 

 95...............................................................................املطنع١ٜاشلٝانٌ  ٍٚ:ايؿطع ا٭    

١ّٝ َٚطاقب١ ظطٚف ايعٌُأ٫ٚ:           96...........................................َسٜط١ٜ ايع٬قات املٗٓ

1-    ١ّٝ  97.................................................املسٜط١ّٜ ايؿطع١ّٝ يًع٬قات املٗٓ

 97...............................................ايعٌُايؿطع١ٝ ملطاقب١ ظطٚف  املسٜط١ّٜ   -2

 99..................................................املٓاٖراملسٜط١ّٜ ايؿطع١ٝ يًتكٝٝؼ    -3

 99..............................................................ٚايّتهَٜٛٔسٜط١ّٜ اٱزاض٠  ثاْٝا:   

 99....................................................ايٛغا٥ٌاملسٜط١ّٜ ايؿطع١ّٝ ٱزاض٠  -4

 100................................................ٚايٛثا٥لاملسٜط١ّٜ ايؿطع١ّٝ يًّتهٜٛٔ   -5

 100........................................اٱسكا٥ٝاتٚيٲع٬ّ اٯيٞ املسٜط١ّٜ ايؿطع١ّٝ  -6
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