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 كلمت جقديميت

 

مما الؿ٧ ُٛه ان مسوهت الـ٘ل ٟس ظاءث بٔسة مؼخجساث ٟاهىهُت همذ مذخلٝ ظىاهب 

 ٓالٟت الـ٘ل ػىاء الٜطزًت ؤو الجمآُت.

س ؿ٦لذ مسوهت الـ٘ل مىاػثت مهمت للحس مً  الىىاٟم و الش٘طاث التي ٤اهذ حـىب ٟو

ث الـ٘ل، ٣ما انها ػاهمذ في ظمُٕ الىلىق ال٠اهىهُت الىلىق ال٠اهىهُت  اإلاىِمت لٔالٟا

 اإلاخىازطة التي جىِم ٓالٟت الـ٘ل مٕ جحسًثها ٟسض الام٦ان .

بن ٟىآس ال٠اهىن اإلاسوي لم حٔس جذسم بخاجا مللحت ألاظحر، بل و جخٔاضن ٤لُا مٕ الٌابٕ 

ٔاث اإلا٠اضهت)و ؤ ٟط مثسؤ مىاكلت الحماجي ل٠اهىن الـ٘ل ، لصا جسدل اإلاـْط في ظل الدـَط

م مً حُ٘حر اإلاط٣ع ال٠اهىوي للمـ٘ل، و في هصا ججاوظ للمثازت اإلاىلىق  ٠ٓىز الـ٘ل بالٗط

ت الخٔاٟس التي حٔني ؤن ل٦ل ًٚط مً ًطفي الٔالٟت  ٓلحها في ال٠اهىن اإلاسوي التي ج٠ط بحٍط

ت في ادخُاض الشخم الصي ػٚى ٌٔمل مٔه و في جحسًس بىىز ال٠ٔس  الـ٘لُت ٤امل الحٍط

خثاض الشخص ي في الخٔاٟس ، ٣ما  ت، و هى ما ًلٌلح ٓلُه في ال٠اهىن اإلاسوي باآل ب٦امل الحٍط

مً ٟاهىن الالتزاماث  228ؤن ُٛه ججاوظ لألزط اليؼبي لل٠ٔىز الصي ًىم ٓلُه الٜلل 

وال٠ٔىز و الصي مٜازه ؤن ال٠ٔس ال ٦ًىن ملعما بال باليؼثت لألًطاٚ التي ؤبطمخه ػىاء 

 .بمً ًمشلىنهمبإشخاكهم ؤو 
عي الىم بلى بالطظْى و   ٓلى جىم الـ٘ل مسوهت مً 19 اإلاازة هجس للمىهْى اإلاىِم الدـَط

 و  للم٠اولت، ال٠اهىهُت الٌثُٔت ٓلى ؤو  للمـ٘ل، ال٠اهىهُت الىهُٔت ٓلى حُ٘حر  ًطؤ بشا » ؤهه:

 ٤اهذ تيال ال٠ٔىز ظمُٕ ٛةن الخىكلت، ؤو  ؤلازماط، ؤو  الثُٕ، ؤو  ؤلاضر، بؼجب ألادم ٓلى

ت ر حتى اإلأٜى٨  ػاٍض  ًذلٝ الصي الجسًس، اإلاـ٘ل بحن و  ألاظطاء بحن ٟاثمت جِل الخُ٘حر، جاٍض

 و  ألاظىض، بمثلٙ ًخٔل١ ُٛما داكت و  لألظطاء، الىاظثت الالتزاماث في الؼاب١ اإلاـ٘ل

واث  .ٓجها اإلاازي الٌٔلت و  الـ٘ل، مً الٜلل ًٓ الخٍٔى

 السادلُت الحط٣ت بًاض  في ه٠له ًخم الصي و  اإلاسة محسز ر ٗح ؿ٘ل ب٠ٔس اإلاطجثٍ ألاظحر  ًحخّٜ

ت ؤو  اإلا٠اولت ؤو  اإلااػؼت زادل ٞ  بىٜؽ ال٠ابوت، ٤الـط٤اث اإلا٠اوالث مجمٓى  و  الح٠ى

 التي اإلااػؼت ؤو  الْٜط ؤو  اإلاللحت ًٓ الىِط  ب٘ى شل٧ و  ؿ٘له ٠ٓس ًٓ الىاؿئت اإلا٦اػب

ان ًخ١ٜ مل ما بلُه اإلاؼىسة اإلاهام ًٓ و  ، بها حُِٔىه ًخم   «لألظحر ٛاثسة ؤ٣ثر  معاًا ٓلى الٌٛط
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خماز و   مثسؤ جٌث١ُ ؿطوي اػخذالق ًم٥ً ال٠واء ؤٟطه ما و  ال٠اهىوي الىم هصا ٓلى باآل

م الـ٘ل ٠ٓىز اػخ٠طاض   .للمـ٘ل ال٠اهىوي اإلاط٣ع  حُ٘حر  ٗض

ٞ  الثاحض حاو٨  ما هصا و   الصي للمـ٘ل ال٠اهىوي اإلاط٣ع  حُ٘حر  : بحشه مىهْى في الُه الخٌط

 ًسض٢ ػٚى للثحض اإلاخلٜح ان و الجعثُاث و  الخٜاكُل ب٦ل محٌُا ماؤا ظامٔا ٤ان بح١

ت الىاحُت مً ػىاء الٔلمُت ُٟمخه  الخٌث٠ُُت. ؤو  الىٍِط

ت و  ال٥شحرة اإلاطاظٕ دال٨ مً و   لهصا الٔلمُت ال٠ُمت مسي ًدثحن الثاحض آخمسها التي اإلاخىٓى

 مخ٦املت مٔالجت مً به جمحز  إلاا ال٠اهىوي بالـإن نللمهخمح مطظٔا ٌٔخبر  بح١ هى  و  الثحض

 له مخمىُاحي مٕ ظهس مً بسله ما  ٓلى  الثاحض لتهىئت ٛطكت اٗخىمها لهصا ، للمىهْى

١ُ   الىجاح و  بالخٛى

١ُ. ولي وهللا  الخٛى

 الٜىض٤ي ملٌٜى الس٣خىض 
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 : مقدمت

ال٠ططن الخاػطٕ ٓـطط، زطم ؤن ُهىض ٟاهىن الـ٘ل في الٔالم ٤ان مىص ؤواػطٍ مً اإلألىم 

ٕ دالٛطططططا لثططططاري ٛططططططوْ ال٠ططططاهىن، وشلططططط٧ ضاظططططٕ الضجثاًطططططه الىزُطططط١ بىاٟطططططٕ اإلاجخمطططططٕ  وا٣ثططططه جٌطططططىض ػططططَط

حهطا ٓلى جىُِم ٓالٟطاث ؿط٘لُت،  لب  اإلاُازًً، وما زام ٟاهىن الـ٘ل ًىمذخلٝ  الجـطي في ًٛط

ؼططاألاظحططر مططً ظهططت واإلاـطط٘ل مططً ظهططت ؤدطططي 
 
ٓا ًىمططا بٔططس ، ٛططال ؿطط٧ ؤن مُططسان جٌث٠ُططه ًططعزاز  اح

طا ظٔطل هطصه ألادحطرة  بؼجبًىم،  جٌىض اإلاجخمٕ واهدـاض الىعي زادل ؤوػاي الٌث٠ت الٔاملت، مم 

١ ٓلى مط  العمً ت  جح٠  ُت مخىٓى  .مً حٔؼٝ اإلاـ٘لحن لٜاثسة ألاظطاء وجحس  م٦اػب ح٠ٟى

ططى ٛاللطططاْ ٤ططان ؤوال فططي الثحططض ٓططً ٓمططل، ومططا بن جططم  الحلططى٨ ٓل ُهطططث مـطط٦لت ُططه حت 

جطىاظن ال٠طىي بطحن ؤًططاٚ ٓالٟطت الـط٘ل،  شل٧، وهي ٣ُُٜت الحٜاَ ٓلُه فطي ُطل ٓطسم  ؤ٣بر مً

مطى٨ الـط٦اضة ٣ملطٌلح م٘طتطي دطالم فطي –آهصا٢ بـط٦ل ٣ثحطر "رب الَمل"  ولٔل  اهدـاض لِٜت

الـطط٘ل، وةالخططالي الططخح٥م ٓالٟططاث دحططر زلُططل ٓلططى الاػططدثساز الططصي ٤ططان ًٌثططٕ  -الساضظططت اإلا٘طةُططت

 ما٨ الح١ مً ًٚط كاحب الٔمل.بـ٦ل مخٔؼٝ في اػخٔ

ىُططت بلططى الخططسدل لحماًططت  ٔاث السولُططت والًى وفططي ُططل هططصه الِطططوٚ اهططٌطث ٤ططل الدـططَط

فطي الٔالٟطت الـط٘لُت، بم٠خطط ى ٟىآطس ٟاهىهُطت جح٥طم وجوطثٍ ٓالٟطاث الـط٘ل  الٜئطت الوطُٜٔت

 ؼطططط ىمططططا ٌفططططي بططططازت ألامططططط بوجحطططططغ ٓلططططى الحماًططططت الاٟخلططططازًت والاظخمآُططططت لألظطططططاء، حُططططض ُهططططط 

ٕ اللطططىاعي زطططم ال٠طططاهىن الٔمطططالي وتٔطططس شلططط٧ ٟطططاهىن الـططط٘ل لُخ٘حطططر بٔطططس شلططط٧ جحطططذ بػطططم  بالدـطططَط

 1926ػططىت مططُالز ٟططاهىن الـطط٘ل بال بساًططت مططً ، ولططم ٌٔططٚط اإلا٘ططط ب ال٠ططاهىن الاظخمططاعي
 
لططذ ، زططم ج

ططت مططً الِهططاثط واإلاطاػططُم وال ٛئططاث مُٔىططت فططي  التططي ٤اهططذ  هططم   ٠طططاضاثهططصه اإلاطحلططت بكططساض مجمٓى

؛ شلططط٧ ان الٔلطططم بهطططا وبم٦اهُطططت جٌث٠ُهطططا لطططم ج٥طططً مخاحطططت للجمُطططٕ بؼطططجب الجهطططل وجٜطططاوث ث٠ُهطططاجٌ

ً آهطططططصا٢، بطططططل لجهطططططل الٌث٠طططططت الٔاملطططططت  اإلاؼطططططخىي الخٔلُ طططططي واإلاطا٣طططططع ال٠اهىهُطططططت لألظططططططاء واإلاطططططااظٍط

ططذ ػططاب١، بلططى ؤن حططاو٨ اإلاـططْط لططم ؿططخاث ٟططاهىن الـطط٘ل  هططا ولططى ؤنهططا ٤اهططذ محططسوزة فططي ٟو بح٠ٟى

ر  لُجمٔه بحن  .2003ػجخمبر  11زٛتي مسوهت الـ٘ل بخاٍض
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ول٠ُام الٔالٟت الـ٘لُت، البس  مً محل التزام الصي هى الـ٘ل، هطصا ألادحطر الطصي ًخطإًط 

زادطططططططل دلُطططططططت اٟخلطططططططازًت واظخمآُطططططططت ٣ُٜمطططططططا ٤اهطططططططذ حؼطططططططمُتها، وبن ٤طططططططان اإلالطططططططٌلح الاٟخلطططططططازي 

ً ؤ"املقاولةةةةت"ألاوؼططططب لهططططا هططططى  ٓىلططططط مططططازي  ػاػططططُحن:، حُططططض جخ٦ططططىن هططططصه ألادحططططرة مططططً ٓىلططططٍط

ىلططططط بـطططططي مخمشططططل فططططي  ًخمشططططل فططططي الىػططططاثل والخجهحططططزاث؛ ؤي مططططا ًم٥ططططً حؼططططمُخه بالطؤػططططما٨، ٓو

ٔخبططر  ؤًطططاٚ الٔالٟططت الـطط٘لُت وهططم ألاظطططاء واإلاـطط٘ل، هططصا ألادحططر الططصي ًططىِم وـططاي اإلا٠اولططت، َو

ل فطططططي ، وشلططططط٧ لخح٠ُططططط١ الهطططططسٚ ألاػا ططططط ي  باليؼطططططثت لطططططه واإلاخمشطططططبطططططصل٧ اإلاذٌطططططٍ  والططططططؤغ اإلاطططططسبط 

ؼطططططم بٔطططططسة كطططططٜاث ؤو حؼطططططمُاث مجهطططططا الحلطططططى٨ ٓلطططططى الططططططةح، ولهطططططصا هجطططططسه
 
: اإلاطططططااظط، وكطططططاحب ًد

طططا ٌٌٔطططي الاهٌثطططاْ ٓلطططى ؤهطططه   حرهطططا، مم  الٔمطططل، وضب الٔمطططل، وضثطططِؽ اإلا٠اولطططت، مطططاظط الخسمطططت... ٗو

طططاٚ ٓالٟططت  الح٥ططم الىحُططس فططي م٠اولخططه، فططي ٓالٟططت ؿطط٘لُت ال جدؼططم بدؼططاوي اإلاطا٣ططع ال٠اهىهُططت ًا

ا ٤ان الـ٘
 
طت  "املغغل"ل، وإلا مً اإلاٜاهُم الطثِؼطُت إلاىهطْى الثحطض، وظطب جحسًطس كطٜخه إلأٛط

 ػلٌاجه والتزاماجه ال٠اهىهُت ججاه ألاظطاء.

٘ل، هجططططططط ٤ططططططل اللططططططٜاث وججططططططسض ؤلاؿططططططاضة هىططططططا ؤوال بططططططإن اإلاـططططططْط مططططططً دططططططال٨ مسوهططططططت الـطططططط

ؤ٣ثطر  مطً  غةغل""املب٠ت التطي ٤طان ًىكطٝ بهطا ضب الٔمطل، حُطض ٣طط غ إلالطٌلح والدؼمُاث الؼطا

طططا ًم٥طططً مٔطططه ال٠طططى٨ ب جطططط مٜهطططىم  200 طططا ػطططث١ ش٣ططططه، مم  ت مم   ُ ة زون ؤن ٌٔططططط ٓلطططى ؤي حؼطططم مطططط 

ت الطصي ٤طان ًٌثطٕ حؼطمُاث اإلاـط٘ل، وهجطس اإلاطازة  "يَةد  مطً هٜطؽ اإلاسوهطت حٔطٚط بإهطه  6الؼلٌٍى

مغةةةغل كةةةل يةةةأؿ معيبةةة، خو اٍخعةةةارعا ااؽةةةا كةةةان خو ٍامةةةا يضةةةخ جر اةةةدماث يةةةأؿ  احةةة  

طططه ًططططجثٍ فطططي ٓالٟطططت ؿططط٘ل بطططإظحر  ؛ ؤي ؤهطططهخكثةةةر"واحةةةد خو  شطططخم ٟطططاهىوي ٟطططس جخٔطططسز كطططٜاجه ل٥ى 

ططه اإلاـططْط هططى  ًلتططزم ججاهططه بمططا ًىلططسه ال٠ٔططس اإلابططرم بُجهمططا ؤو ًطجثططه ال٠ططاهىن، هططصا ألادحططر الططصي ٓٛط

 آلادط بمىظب ال٠ٜطة ألاولى مً هٜؽ اإلاازة.

 ا٢ ؤػططططثاب، بال ؤن هىططططل٠ُامهططططاوضٗططططم ؤن كططططٜت اإلاـطططط٘ل ال حؼططططخلعم ؿطططططوًا 
 
ٟاهىهُططططت ٟططططس  ا

وةالخطالي اؤطسام كطٜت اإلاـط٘ل ٣مطا هطى الـطإن  ،ًطسض  ٓلُطه زدطال جمىٕ الشخم مً حٔطاًي وـطاي

ُٜطططت الٔمىمُطططت مطططً مماضػطططت  طططٝ الٔمطططىمي الطططصي جمىٔطططه الىلطططىق ال٠اهىهُطططت للُى باليؼطططثت للمُى

ططس جىظططس ؤح٦ططام ٟوططاثُت جمىططٕ بٔططى ألاشططخاق مططً حٔططاًي بٔططى ؤهططىاْ اليـططاي  ؤي وـططاي، ٟو



 

 
 
 
 

  
9 

 
  

 ة و األكادمييةسلسلة األحباث اجلامعي

طططس الا ٟخلطططازي ٠ٔ٣ىةطططت ٓلطططى بٔطططى الجططططاثم ؤو ظططططاء ٓطططسم احتطططرام بٔطططى اإلا٠خوطططُاث اإلاهىُطططت، ٟو

ىُتفي بٔى الحاالث  ـتريٌ  في مجاالث مُٔىت. ؤن ٦ًىن اإلاـ٘ل شو ظيؼُت ًو

في ال٠وطاًا واإلاـطا٤ل  -للمـ٘ل حُ٘حر اإلاط٣ع ال٠اهىوي–بحض هصا اإلاىهْى ج٥مً ؤهمُت و 

ـططٚط واإلاىظططه ٟططت الـطط٘ل لططه م٦اهططت مخمحططزة بح٥ططم ؤهططه اإلاٌطحهططا، ٛاإلاـطط٘ل ٣ٌططٚط فططي ٓالالتططي ً

ذططص ٤ططل ال٠طططاضاث باليؼططثت إلا٠اولخططه ولألظطططاء ٣ططصل٧، وال ًم٥ططً جلططىض وظططىز  للٔمططا٨، وهططى مططً ًخ 

حُططططض ؤن هططططصا  ،ا٣ططططع ال٠ططططاهىوي للمـطططط٘ل هطططططوٍضـطططط٘ل زون مـطططط٘ل، لهططططصا  ٤ططططان بحططططض اإلاط ٠ٓططططس ال

ٓلطططى ؤكطططل ججطططاضي ؤو ؤزىطططاء الثُطططٕ ؤو الدؼطططُحر ألادحطططر ٟطططس ًخ٘حطططر باػطططخمطاض فطططي حالطططت حٔاٟطططب مـططط٘لحن 

 الحط ؤو ٗحرها مً الحاالث.

اث ال٠اهىهُطططت  ٛاإلا٠لطططىز بخُ٘حطططر اإلاط٣طططع ال٠طططاهىوي للمـططط٘ل ٣مٜهطططىم؛ هطططى مذخلطططٝ الخلطططٛط

التي ًترجب ٓجها بالوطوضة حُ٘حر اللٜت ال٠اهىهُت للمـط٘ل ٓىطس بحطسار الخُ٘حطر، ػطىاء ٤طان هطصا 

طذ، ألادحر بـ٦ل بضازي، ٤الثُٕ، ال دؼطُحر الحطط، ؤو بـط٦ل ٗحطر بضازي ٤طالثُٕ بطاإلاعاز الٔلنطي، والخٍٜى

وػىاء ٤ان اإلاـ٘ل الصي حطسر حُ٘حطر فطي مط٣طعه ال٠طاهىوي السولطت ؤو ماػؼطا ها الٔمىمُطت، ؤو ٤طان 

 هصا اإلاـ٘ل مً الخىاق.

ٛخُ٘حططططر اإلاط٣ططططع ال٠ططططاهىوي للمـطططط٘ل؛ ٌٔنططططي اػططططدثسا٨ مـطططط٘ل ٟططططسًم بمـطططط٘ل ظسًططططس، وشلطططط٧ 

اث مطططططً ٟطططططاهىن الالتزامطططططاث  754ال٠اهىهُطططططت ػطططططىاء اإلاىلطططططىق ٓلحهطططططا فطططططي الٜلطططططل  بةحطططططسي الخلطططططٛط

اث التططي 19وال٠ٔططىز، ؤو جلطط٧ اإلاىلططىق ٓلحهططا فططي اإلاططازة   مططً مسوهططت الـطط٘ل، وؤًوططا جلطط٧ الخلططٛط

ًطظٕ لل٠واء الٜول في ج٥ُُٜهطا حالطت مطً حطاالث الخُ٘حطر فطي اإلاط٣طع ال٠طاهىوي للمـط٘ل، ٤الدؼطُحر 

١ ٓمىمي.الحط ومىح الامخُاظ بةزا  ضة مٛط

ومطططا زام جطططإًحر اإلاـطططْط لهطططصا اإلاٜهطططىم ُطططل  محلطططىضا فطططي مطططازة وحُطططسة ٓلطططى مؼطططخىي مسوهطططت 

مططططً ٟططططاهىن الالتزامططططاث وال٠ٔططططىز، ٤ططططان  754وال٠ٜطططططة الؼططططابٔت مططططً الٜلططططل  -19اإلاططططازة –الـطططط٘ل 

 البسمً حؼلٍُ الوىء ؤ٣ثر ٓلى هصا اإلاٜهىم.
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ٛهطططم  ٓلطططى للمـططط٘ل، ط٣طططع ال٠طططاهىويحؼطططآس زضاػطططت حالطططت حُ٘حطططر اإلا ٛٔلطططى اإلاؼطططخىي الىِططططي 

٣ُُٜطططت هطططصا الخُ٘حطططر وجحسًطططس هٌطططاٞ التزامطططاث ٤طططل مطططً اإلاـططط٘ل ال٠طططسًم واإلاـططط٘ل الجسًطططس، وضكطططس 

ُٔت التي دم  بها اإلاـْط هصه الحالت، ؤما ُٛما ًذم اإلاؼطخىي الٔملطي ٛخخجلطى  الجىاهب الدـَط

طٚى فطي جحسًطس ؤهطم ؤلاؿط٦االث الىاججطت ٓطً حُ٘حطر اإلاط٣طع ال٠طاهىوي للمـط٘ ل، وشلط٧ مطً دطال٨ الٟى

ٓلططى بٔططى ال٠طططاضاث التططي  هططم هططصا اإلا٠خططط ى، داكططت وؤهططه مهططسز مثططسؤ مططً الىِططام الٔططام ؤال وهططى 

ا ظٔل اإلاـطْط ًىلُطه ؤهمُطت داكطت ل٠ُططضه ٤اػطخصىاء ٓطسم اهخ٠طا٨ ٓلطى مثطسؤ  اػخ٠طاض الـ٘ل، مم 

 اماث وال٠ٔىز.مً ٟاهىن الالتز  754، وشل٧ ٓلى مؼخىي الٜلل ؤلالتزام بلى الخلٝ الخاق

ٓططططسم الاهخ٠ططططا٨ بلططططى وةططططصل٧ ٛهططططى م٠خططططط ى ًشحططططر بؿطططط٦الُت ٟاهىهُططططت وهططططي الخطططططوط ٓططططً مثططططسؤ 

 جططازط فططي ال٘حططر الثُٔططس ؤنالططصي ًدـططجذ بهططا ال٥شحططر؛ حُططض ؤن الالتزامططاث ال ًيث ططي  الخلططٝ الخططاق

شلططط٧، حماًطططت للٌث٠طططت ٗحطططر ج٠خطططط ي ٓطططً ؤًططططاٚ الٔالٟطططت الـططط٘لُت، بال ؤن الحماًطططت  الاظخمآُطططت 

 ٓلى ،ـُ٘لتال
 
٤ل الح٠ٞى اإلا٥دؼثت لألظططاء فطي حالطت حُ٘حطر الىهطُٔت ال٠اهىهُطت للمـط٘ل  حٜاُا

جٔطل مىطه ًاػخمطاض ٠ٓىز الـ٘ل، بال ؤن ح١ اإلاـ٘ل فطي جىِطُم وبزاضة م٠اولخطه ٟطس  ولِؽ ٠ٍٛ

ططططس ًلجططططإ بلططططى حُ٘حططططر  طططط١ بنهططططاء ٠ٓططططىز ؿطططط٘لهم، ٟو اليـططططاي  مخٔؼططططٜا فططططي حطططط١ بٔططططى ألاظطططططاء ٓططططً ًٍط

طططططططس جشحطططططططر حطططططططاالث اهخ٠طططططططا٨ اإلا٠اولطططططططت بٔطططططططى لطططططططت إلاماضػطططططططت ح٠طططططططه فطططططططي ؤلانهطططططططاءالؼطططططططاب١ للم٠او  ، هطططططططصا ٟو

مططططً حُططططض  ٛت بلططططى هٌططططاٞ جٌثُطططط١ هططططصا اإلا٠خططططط ى ػططططىاء مططططً حُططططض ال٠ٔططططىز ؤو باإلهططططا ،الدؼططططائالث

 ن مً هصه ال٠آسة.ألاشخاق اإلاؼخُٜسو 

طٚى ٓلطىْ الٔلمُطت والٔملُطت هطي مٔالجخطه ولهصا ٜٛاثطسة اإلاىهطى   بالسضاػطت والخحلُطل للٟى

ً بططططصل٧ إلا٦ططططامً الططططى٠م ؤ هططططم ؤلاؿطططط٦االث التططططي ًٌطحهططططا ػططططىاء ال٠اهىهُططططت مجهططططا ؤو الٔملُططططت، مـططططحًر

وال٠طططىة ؤحُاهطططا ٓىطططس وظىزهطططا، بطططل بن ال٘اًطططت الٔلمُطططت ال٠اهىهُطططت مطططً هطططصا الثحطططض هطططى لٜطططذ اهدثطططاه 

ططس مططً الثحطططض فططي هططصا اإلا٠خططط ى، حُططض ؤن مططازة وحُططسة ٗحطططر  ال٠ططاهىهُحن بلططى الحاظططت اإلااػططت للمٍع

الٟطططاث الـططط٘ل بهططصا الخلطططىق، داكطططت وؤن ؿططططي مماضػططت هٜطططؽ اليـطططاي ٓلطططى خطططإًحر ٤ٓاُٛططت ل

زضظت بال٘ت مً ألاهمُت وهى ٗحر م٠جن، بل مطً ابخ٦طاض ال٠وطاء ال ٗحطر، وهطى مطا ال ًخىاٛط١ وال٘اًطت 

مططططططً ج٥ططططططَطؽ حالططططططت حُ٘حططططططر اإلاط٣ططططططع ال٠ططططططاهىوي للمـطططططط٘ل؛ ؤي اػططططططخمطاض ٓالٟططططططت الـطططططط٘ل مططططططٕ اإلاـطططططط٘ل 
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، بلططططططى ؤي حططططططس اػططططططخٌاْالجسًطططططس، وهططططططى مططططططا ًجطهططططططا لٌطططططط اإلاـططططططْط  طح ؤلاؿطططططط٦الُت الطثِؼططططططُت للمىهططططططْى

وال٠وططططاء دلططططط١ اإلاىاظهططططت بطططططحن ملطططططالح ٤ططططل مطططططً ألاظططططططاء واإلاـطططط٘لحن فطططططي ُطططططل حُ٘حططططر اإلاط٣طططططع ال٠طططططاهىوي 

مطططططً مسوهطططططت الـططططط٘ل وال٠ٜططططططة الؼطططططابٔت مطططططً  19للمـططططط٘ل، بحُطططططض هدؼطططططاء٨ ٓطططططً موطططططمىن اإلاطططططازة 

   754الٜلل 

ططمططً ٟططا
 
ٓذ ٠ٛططٍ بهططسٚ اػططخ٠طاض الـطط٘ل لٜاثططسة ألاظحططر وحططسه  ط  هىن الالتزامططاث وال٠ٔططىز، هططل ؿ

طط ططه  ٓلطى بلططعام اإلاططااظط باػطخمطاض مماضػططخه لططىٜؽ اليـطاي الؼططاب١، ه  مً ؤم ؤن اإلاـطْط بٔططسم هل 

بلطططى الططططةح الحٜطططاَ ٓلطططى اػطططخ٠طاض وـطططاي اإلا٠اولطططت وبم٦اهُطططت جإهُلهطططا   الػطططُما وؤن اإلاـططط٘ل ٌؼطططعى 

، وبال ٛثخذلٜططه ػططِخذلى ٓططً اإلا٠اولططت، الططص٣ط ٣مططا ػططلٝ سٚ ألاػا طط ي باليؼططثت لططههططحُططض هططى ال

ني.  وةالخالي الخضحُت ب٦لخا اإلاللحخحن الاظخمآُت لألظطاء وؤلاٟخلازًت باليؼثت لإلٟخلاز الًى

ه ًخمحطططططز بالٌطططططابٕ ولثحطططططض شلططططط٧ البطططططس مطططططً اجثطططططاْ اإلاطططططى   ال٠طططططاهىوي فطططططي زضاػطططططت اإلاىهطططططْى اهططططط

او٨ اإلأٌُطططططططاث ال٠اهىهُطططططططت ٓىطططططططس جىطططططططًم٥ىىطططططططا اػخحوطططططططاض اإلاطططططططى   الاػطططططططخ٠طاجي  اإلاط٣طططططططب، وشلططططططط٧ حتطططططططى

، واجثططاْ اإلاططى   اإلا٠ططاضن ؤحُاهططا ٓىططس حؼططلٍُ الوططىء ٓلططى بٔططى ه٠ططٍ الادططخالٚ فططي جططإًحر وزضاػططتها

اإلاىهطططْى ؤو لإلػدـطططهاز ؤحُاهطططا ؤدططططي، واإلاطططى   الخحلُلطططي بُ٘طططت جحلُطططل بٔطططى ال٠وطططاًا ؤو الطططى٠ٍ 

ملطططي، دلىكطططا وؤن بٔطططى ال٠اهىهُطططت التطططي مطططً ؿطططإنها ؤن جذلططط١ بٔطططى اإلاـطططا٤ل ٓلطططى اإلاؼطططخىي الٔ

ثطططططت اإلاـططططط٘ل؛ ٣ةم٦اهُطططططت بضظطططططاْ ألاظحطططططر بلطططططى  اإلا٠خوطططططُاث ال٠اهىهُطططططت جث٠طططططى داهطططططٔت فطططططي جٌث٠ُهطططططا لٗط

 الٔمل.

ٛح٠ُ٠طططت بن الٔمطططل مىهطططْى السضاػطططت ٟطططس جىاولخطططه بٔطططى السضاػطططاث بـططط٦ل ؤو بطططأدط، بال 

ا ٤اهططذ فططي ؤنهططا ٤اهططذ  فططي ال٘الططب فططي ؿطط٦ل م٠ططاالث وؤحُاهططا فططي ؿطط٦ل ضػططاثل وهططازضا ٥٣خططب، بال ؤنهطط

طة لخُ٘حطططططر اإلاط٣طططططع  ، هِططططططا لىطططططسضة ال٠ىآطططططس ال٠اهىهُطططططت اإلاطططططًا ؤٗلبهطططططا  جىلطططططت فطططططي بزطططططاضة هطططططصا اإلاىهطططططْى

ططططا ظٔلهططططا جدؼططططم بالٌططططابٕ الىكططططٜي فططططي ؤٗلططططب ألاحُططططان، وهططططى مططططا زٛٔنططططي بلططططى  ال٠طططاهىوي للمـطططط٘ل، مم 

ضططح مططً دططال "حغيحةةر املركةةس القةةانون  للمغةةغل" محاولططت الخٌططٞط للمىهططْى بـطط٦ل ٓططام ٨ ٣مططا ًخ 

إلاالمؼططططت ؤ٣ثططططر الى٠ططططاي بؿطططط٦اال واضجثاًططططا باإلاىهططططْى حتططططى ًم٥ىىططططا حؼططططلٍُ الوططططىء  الٔىططططىان، وشلطططط٧

عي الػططططخمطاض ٠ٓططططى  ططططا بوطططططوضة جىظُططططه الاهخمططططام الدـططططَط ثططططت مى  ز الـطططط٘ل فططططي هططططصه الحالططططت ٓلحهططططا، ٗض
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اضج٠ى بها ٠٣آسة مً الىِام الٔام، وةالخطالي اػطخ٠طاض الـط٘ل فطي ُطل حُ٘حطر  دلىكا وؤن اإلاـْط

 ُٔت ال٠اهىهُت للمـ٘ل.الىه

وإلأالجطت هطصا اإلاىهطْى بالسضاػطت والخحلُطل آخمطسها الخ٠ؼطُم الشىطاجي، محطاولحن الخٌطٞط 

اػطخمطاض ٠ٓطىز الـط٘ل فطي مثطسؤ للمىهْى مً بساًخه بلى نهاًخه، حُض ػطىٔال  فطي الٜلطل ألاو٨: 

ت ؛ اهطططهُطططل حُ٘حطططر الىهطططُٔت ال٠اهىهُطططت للمـططط٘ل مطططا٨  البطططس مطططً اػخحوطططاض الـططططوي الوططططوٍض إٓل

 هطططصه ال٠آطططسة ال٠اهىهُطططت، ولخحسًطططس هٌطططاٞ جٌث٠ُهطططا، لىطططإحي ٓلطططى مؼطططخىي الٜلطططل الشطططاوي إلأالجطططت

، وشلطط٧ ان اإلاـطط٘ل ٗالثططا مطططا  مططسي بم٦اهُططت اػططخمطاض الٔالٟططاث الـطط٘لُت فططي ُطططل جإهُططل اإلا٠اولططت

حاظططت او٨ بلُططه اإلا٠اولططت، ل٦ُططىن مططٕ شلطط٧ فططي جططًلجططإ بلططى ح٠ططه فططي الخىِططُم وجططسبحر م٠اولخططه ٓىططسما 

بلى بنهاء بٔى ال٠ٔىز ؤو ٤لها، وةالخطالي مطا هطي الالتزامطاث واإلاؼطاولُاث اإلال٠طاة ٓلطى ٓطاج١ اإلاـط٘ل 

 الحالت  .في هصه 

  

 اصخمرار ٍقود الغغل ف، ىل حغيحر الوفَيت القانونيت للمغغل معدخ الفؾل ألاول:

 

٠طاض الـط٘ل ل٠س جىخى اإلاـْط اإلا٘طتي اػخمطاض ٠ٓىز الـ٘ل مً دال٨ ج٥َطؽ مثسؤ اػطخ

ططططططت مططططططً اإلا٠خوططططططُاث ال٠اهىهُططططططت، والتططططططي ججططططططس لهططططططا م٦اهططططططا فططططططي مذخلططططططٝ ال٠ططططططىاهحن  مططططططً دططططططال٨ مجمٓى

ٔت الٔامطت، حُطض ج٦طىن ال٘اًطت ال٥بطري هطي الحماًطت الاظخمآُطت زون  الخاكت، بمطا فطي شلط٧ الـطَط

، شلططططط٧ بطططططإن اإلالطططططلحت الاٟخلطططططازًت  طططططط الؼطططططٞى ؤن ًدىا طططط ى اإلاـطططططْط هططططططوضة دلططططط١ الخىاٛؼطططططُت وجحٍط

ط واإلالططلحت الاظخمآُططت لألظطططاء، ج٦ططاز حـطططبهان فططي جماػطط٥هما وظهططان لٔملططت واحططسة، اهطططه للمططااظ

طططططت   ُ مطططططً ٗحطططططر اإلام٥طططططً الخضطططططحُت بجاهطططططب زون آلادطططططط، بطططططل بن حماًطططططت اإلاطططططااظط والطططططسٕٛ بذلططططط١ زًىام

اٟخلططططازًت، لططططِؽ مططططً ؿططططإهه دلطططط١ الاػططططخ٠طاض ٠ٛططططٍ، بططططل ًم٥ططططً مٔططططه اإلاؼططططاهمت فططططي دلطططط١ ٛطططططق 

جحؼطططً اإلاطططسدى٨ الٜططططزي للمطططىاًً وةالخطططالي دلططط١ زوضة اٟخلطططازًت ظسًطططسة للٔمطططل مطططً ؿطططإنها ؤن 

 مخمحزة.
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بال ؤن ال٠طىاهحن ؤحُاهططا ٟططس جذلط١ مـططا٤ل ؤو م٠ُٔططاث ٓلططى مؼطخىي الىاٟططٕ، ًلططٔب مٔهططا 

ت آزطططططاض   ُ جح٠ُططططط١ الحماًطططططت الاظخمآُطططططت، وهطططططى مطططططا ججلطططططى بىهطططططىح مطططططً دطططططال٨ ج٥طططططَطؽ اإلاـطططططْط ليؼطططططج

طططا اػطططخسعى مطططً اإلاـطططْط الخ٥ٜحطططر ال٠ٔططىز،  ت ؤزىطططاء حُ٘حطططر اإلاط٣طططع ُل٣ُُٜطططت حماًطططت الٌث٠طططت الـططط٘ فطططي مم 

مطططً ٟطططاهىن الالتزامططططاث  754ال٠طططاهىوي للمـططط٘ل، لُخطططسدل بمىظطططب ال٠ٜططططة الؼطططابٔت مطططً الٜلطططل 

وال٠ٔطططىز ُٛمطططا بٔطططس، لخلططط١ اػطططخصىاء ٟطططاهىوي ٓلطططى ٟآطططسة وؼطططجُت آزطططاض ال٠ٔطططىز او طططجاما مطططٕ الـططط١ 

إلاـطططْط اإلا٘طتطططي ؤًوطططا ٓلطططى مؼطططخىي مطططً هٜطططؽ ال٠طططاهىن، وهطططى مطططا ٣طػطططه ا 228الشطططاوي مطططً الٜلطططل 

 مسوهت الـ٘ل في ماز ها الخاػٔت ٓـط.

طططا ٛحهطططا -اإلاـططط٘ل الجسًطططس–وةالخطططالي ٛطططال٘حر  بمجططططز  ٦ًطططىن مطططخحمال اللتزامطططاث لطططم ٥ًطططً ًٛط

 ؤن ال٠طططى٨ بةب٠طططاء ٠ٓطططىز الـططط٘ل مؼطططخمطة مطططٕ اإلاـططط٘ل الجسًطططس فطططي ُططططل 
 
اهخ٠طططا٨ اإلا٠اولطططت بلُطططه، بال

ؼطططططخسعي الدؼطططططائ٨ حطططططى٨ هٌطططططاٞ جٌثُططططط١ ٟآطططططسة اػطططططخمطاض هطططططصه حُ٘حطططططر اإلاط٣طططططع ال٠طططططاهىوي للمـططططط٘ل، ٌ

ططططذ حُ٘حططططرا فططططي اإلاط٣ططططع  ال٠ٔططططىز  ومططططا هططططي الحططططاالث التططططي جيخ٠ططططل ٛحهططططا اإلا٠اولططططت وحـطططط٦ل فططططي هٜططططؽ الٟى

ال٠اهىوي للمـ٘ل  وهل ٤ل حُ٘حر في وهُٔت اإلاـ٘ل ال٠اهىهُت ًخٌلب اػخمطاضا ل٠ٔىز الـط٘ل  

ـطططططط٘ل  فططططططي ُططططططل حُ٘حططططططر الىهططططططُٔت ال٠اهىهُططططططت ؤو بمٔنططططططى آدططططططط، مططططططا هططططططي ؿطططططططوي اػططططططخمطاض ٓالٟططططططت ال

اػططخمطاض ٓالٟططت الـطط٘ل  ىللمـط٘ل  وبشا مططا جح٠٠ططذ هططصه الـطططوي، ٛمططا هطي الح٠ططٞى اإلاترجثططت ٓلطط

٠ت اإلاـ٘ل الجسًس   ٛض

طت مطً ألاػطئلت التطي ًجطب الخٌطٞط لهطا بالسضاػطت والخحلُطل جل٥م مطً ؤظطل حؼطلٍُ  مجمٓى

ططت مططً ؤلاؿطط٦اال الوطط مثحشططحن، هدىططاو٨ ٛحهمططا ؿطططوي جٌثُطط١ ث، مٔخمططسًً فططي شلطط٧ ىء ٓلططى مجمٓى

ٟآطسة اػطخمطاض ٓالٟطت الـط٘ل فطي ُطل حُ٘حطر اإلاط٣طع ال٠طاهىوي للمـط٘ل والتزامطاث جٌث٠ُهطا )مثحطض 

ثل شل٧ البس  مً جحسًس مجا٨ جٌث١ُ هصه ال٠آسة )مثحض ؤو٨(.  زاٍن(، ٟو

 اإلاثحض ألاو٨: مجا٨ جٌث١ُ ٟآسة اػخمطاض ٓالٟت الـ٘ل

ٔت الٔامطططططت ل٠طططططس ٣طططططط غ اإلاـطططططْط اإلا٘طتططططط ي ٟآطططططسة اػطططططخمطاض ٓالٟطططططت الـططططط٘ل لطططططِؽ فطططططي الـطططططَط

ططططت مططططً ال ططططى ٓلططططى مؼططططخىي مجمٓى ٠ططططىاهحن الخاكططططت، لل٠ططططاهىن ٠ٛططططٍ، بططططل ججططططاوظ شلطططط٧ ل٥ُطػططططها حت 

  وةالخططططالي ٠ٛططططس ؿطططط٦ل
 
ُ   اػططططخمطاض ٓالٟططططت الـطططط٘ل مططططٕ مـطططط٘ل ظسًططططس اػططططخصىاءا ت ال٠ٔططططىز، ٓلططططى وؼططططج
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الث التططططططي جخ٘حططططططر مٔهططططططا اوالحطططططط )مٌلططططططب ؤو٨(، لىدؼططططططاء٨ بططططططصل٧ ٓططططططً مجططططططا٨ جٌثُطططططط١ هططططططصه ال٠آططططططسة

 .الىهُٔت ال٠اهىهُت للمـ٘ل )مٌلب زاٍن(

 املنلب ألاول: نناق الخنعيق

ؤو حط١ الـط٘ل بلطٜت ٓامطت ال  اػطخ٠طاض ٓالٟطت الـط٘ل ن ٟآطسةمً اإلاهطم ؤن هبطرظ ؤوال بطإ

 ٕ ؼططططه ٓلططططى الدـططططَط ٓلططططى ال٥ٔططططؽ مططططً شلطططط٧ هجططططس بططططإن الحماًططططت  ، بش)ؤوال( الاظخمططططاعي٠ًخلططططط ج٥َط

ٔاثلألظطاء م٠طضة في الٔسًطس مطً ال٠اهىهُت  ألادططي ػطىاء بلطىضة مثاؿططة ؤو ٗحطر مثاؿططة  الدـطَط

 ١  ٠ٓطىز الـط٘ل ال ًخطإجط  ال٥طهىلىجي، بطل بن هٌطاٞ جٌثُط١ اػطخمطاض  هالؼلحؼهإحي ٓلى ش٣طها ٛو

ممططا ًجٔططل زاثطططة ألاشططخاق اإلاؼططخُٜسًً مططً وال بىططْى ال٠ٔططىز  بٌثُٔططت اهخ٠ططا٨ اإلا٠اولططت )زاهُططا(، 

 هصه ال٠آ
 
 )زالخا(. ؤ٣ثر  ؼٕسة جد

ال: الخكريط الدغريب، ٍلى مضخوى بَك القوانحن  خو 

 لألظطططططاءٟطططططض هططططصه الحماًططططت ال٠اهىهُططططت هجططططسه  اهىن الالتزامططططاث وال٠ٔططططىزٛٔلططططى مؼططططخىي ٟطططط

بآخثاضهم الٌٚط الؤُٝ في هصه الحل٠ت، وشل٧ بلىضة مثاؿطة حؼب مثسؤ اػطخ٠طاض ٓالٟطت 

والتططططي ، 7541 مططططً الٜلططططل 7ال٠ٜطططططة  مططططً دططططال٨ي للمـطططط٘ل اإلاط٣ططططع ال٠ططططاهىوُططططل حُ٘حططططر الـطططط٘ل فططططي 

 بلططىاٟا ٤ططان ػططث   ٟططاهىن الالتزامططاث وال٠ٔططىز ؤنًا٣ططس  ـطط٘ل، وهططى مططاالمططً مسوهططت  19اإلاططازة ؤ٣ططس ها 

   .19382مىص حٔسًل الٜلل اإلاص٤ىض بم٠خط ى ُهحر  لألظحر حماًت داكت  بٟطاض 

 ؤلاظطاثُطتن ال٠ىآطس ؤجطس بطل ه ،ٓلى ٟىآس اإلاىهطْى ٠ٛطٍ وال ج٠خلط حماًت هصا الح١

٨ مطا ظطاء فطي الثطاب الطابطٕ ج٠طض هصه الحماًطت ولطى بلطىضة ٗحطر مثاؿططة، وشلط٧ مطً دطال ألادطي هي 

 بشؼططم الخططامؽ مططً ٟططاهىن اإلاؼططٌطة اإلاسهُططت وجحسًططسا اإلاؼططٌطة فططي ال٠وططاًا الاظخمآُططت، مططً ال٠

                                                           
1
 أو البٌع أو اإلرث بسبب األخص وعلى العمل لرب القانونً المركز فً تغٌٌر طرأ إذا" 745 الفصل من 7 الفقرة نصت لقد - 

 الكالم بٌن تستمر التغٌٌر هذا حصول ٌوم الجارٌة العمل عقود جمٌع فان شركة، فً حصة تقدٌمه أو المشروع تحوٌل أو اإلدماج

 "الخوصصة" إضافة مع لكن الشغل مدونة من 91 المادة تضمنتها الفقرة هذه ومستخدمٌه" وخدمه عماله وبٌن للمشروع الجدٌد

 .العمل لرب القانونً المركز تغٌٌر أسباب كؤحد
2
 .ع.ل.ق من 745 للفصل المعدل 9191شتنبر  62 ظهٌر - 
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 ٗالثططططططا مططططططا ًخططططططسدل حططططططر ألاظالخالٛططططططاث الىاؿططططططئت بططططططحن اإلاـطططططط٘ل و ؤو اإلاخٔل٠ططططططت بالـطططططط٘ل  الجزآططططططاث ؤن

طاٚ ٛحها لللحا حاولتإلا٠اض ي ال  .3بحن ألًا

طططم  ٣4مطططا هجطططس بطططإن ٟطططاهىن الخىكلطططت  ٓلطططى دطططط الطططصي ججىطططاه اإلاـطططْط ًا٣طططس هطططى آلا  39.89ٟض

طط 5مططً اإلاططازة  2ػطُما ال٠ٜطططة وال  مثطسؤ اػططخ٠طاض ٓالٟططت الـطط٘ل
 
طث هططماهاث ٟاهىهُططت جمىططٕ حُطض ٛو

ٜططططططاء بؼططططططجب الىهطططططططٕ الجسًططططططس طططططط ؛مططططططً ؤلٓا ل ميـطططططططأث ٓامططططططت بلططططططى ال٠ٌططططططاْ الخطططططططاق، ؤي ٓىططططططس جحٍى

 مً الىِام الٔام وال ًجىظ مذالٜتها.  حٔخبر دلىكا وؤن هصه ال٠آسة آمطة و 

وحٔس مسوهت الخجاضة
5  

 
زدلطذ ٓلحهطا حٔطسًالث مثاؿططة بٔطس واحطسة مطً ؤهطم ال٠طىاهحن التطي ؤ

 
 
م اله٥ُلي التي ٛ الى٠طس طهذ ٓلى اإلا٘طب مً ًٚط اإلااػؼاث الحالُطت ٣لطىسٞو ػُاػت الخ٠ٍى

 .6الثى٧ الٔال يالسولي و 

 ؤواظخمآُطططت  ؤو اٟخلطططازًت  اي جىمُطططت ألاػاػطططُتالط٣حطططزة  الٔىلطططط الجـططططي ٌٔطططس   ؤنوةمطططا 

 لططسي ألاو٨ ٤ططان الهططاظؽ  ،ألاولططىدلططل باإلا٠اولططت ًمططؽ هططصا الٔىلططط بالسضظططت  ؤيووظططىز  ،ز٠اُٛططت

ت اإلا٠اولططت فططهطط ،كططٔىةت اإلا٠اولططت ؤح٦ططامآخمططاز  ؤزىططاءاإلاـططْط  ٓالٟططت حماًططت ي وـططاًها لى اػططخمطاٍض

 .7الـ٘ل

مسوهطت  مطً 603ٟآطسة اػطخمطاض ٓالٟطت الـط٘ل مطً دطال٨ اإلاطازة ا٣س ٓلطى جٌثُط١ حُض ج

"يهدف الخفويذ إلى إلابقةا  ٍلةى الاغةال الةنع مة   :ؤهه بش جىم ٓلى ؛في ٠ٛط ها ألاولى الخجاضة

ت ناؽةةةةةب الغةةةةةغل الأاؽةةةةةبَةةةةةك م خو املحافيةةةةةت ٍلةةةةةى كةةةةةل ل و يضةةةةةخغل بغةةةةة ل مضةةةةةخق خنعةةةةة ن  

طططذ ًحططططق ٓلطططى  مةةةت املقاولةةةت مةةة  الأؾةةةوم" إبةةةرا بةةةنلل الاغةةةال و  ، وةالخطططالي ٛمذٌطططٍ الخٍٜى

طططم اهخ٠ططا٨ اإلا٠اولطططت مطططا حٔطططصض الحٜططاَ ٓلطططى هطططصا الاػطططخ٠طاض بلطططٜت  وبشا ،اػططخمطاض ٓالٟطططت الـططط٘ل ٗض

                                                           
3
 ."األطراف بٌن التصالح لجلسةا بداٌة فً القاضً ٌحاول"  م.م.ق من 677 الفصل - 

4
 66 بتارٌخ 56..5 عدد الرسمٌة بالجرٌدة الصادر 9...9.1 عدد الشرٌف الظهٌر بتنفٌذه القاضً 91.11 رقم الخوصصة قانون - 

 .792 إلى 799 الصفحة .911 ابرٌل 91 الموافق .959 رمضان
5
 9.12.19 رقم الظهٌر بمقتضى تنفٌذه وثم 9112 ماي موافق 9592 الحجة ذي 65 فً النواب مجلس عن القانون هذا صدر  - 

 األولى جمادى 91 بتارٌخ 5591 عدد الرسمٌة بالجرٌدة ونشر ،9112 غشت لفاتح الموافق 9597 األول ربٌع من 94 فً الصادر

 .9112 أكتوبر 9 موافق 9597
6

 الدراسات دبلوم لنٌل سالة ر ،" .6.9 أفق ًف الشغل حق حماٌة والقضاء فً التشرٌع دور" العٌاشً، ونسٌ أنظر بهذا الخصوص -

 .2..6-4..6 الجامعٌة السنة 92 الصفحة الخاص القانون فً المعمقة العلٌا
7
 ..5 الصفحة المرجع، نفس - 
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 وؤزاءة الػططططططططخ٠طاض ٠ٓططططططططىز الـطططططططط٘ل مططططططططس   ؤًططططططططى٨ نهاثُططططططططت، جذخططططططططاض اإلاح٥مططططططططت الٔطططططططططن الططططططططصي ًوططططططططمً 

 االاٟخلطازي ٤اهططن الهطاظؽ الاظخمططاعي وه٠ططى٨ بطإ ؤن بالمططً هىطا ال ًم٥طً ، و 8مؼطخح٠اث الطساثىحن

ً ٓىس كُاٗت ال٥خاب الخامؽ مً مسوهت الخجاضة.  حاهٍط

 25ًوططم  ، الططصي١9 الـطط٘ل مططً دططال٨ مُشططاٞ الاػططدشماضمِططاهط حماًططت حططوجخضططح ؤًوططا 

طططط مجهطططصه مطططازة وؤٗلطططب  ً، وشلططط٧ بخ٠ٍط طططت مططططً اإلاطططىاز جخٔلططط١ بططططالخحٜحزاث اإلاذىلطططت للمؼطططدشمٍط مٓى

جُت ؤو  ٜططاءاث الوططٍط ٜٓططاء بٟططس هططم ٓلططى  بططل هجططس اإلاـططْط ،ٓلططى ؤػططاغ اإلاى٠ٌططت اإلاؼططدشمط ٛحهططاؤلٓا

وشلطط٧ محاولططت مىططه لخ٥ططَطؽ اػططخ٠طاض ٓالٟططت الـطط٘ل،  ،ًخٔلطط١ بوطططوضة اػططخ٠طاض مىاكططب الـطط٘ل

ً اإلايطي ٣ما حؼاهم ٝ الخ٦طٍى اػطدشماضها باليؼطثت للميـطأث التطي ٥ًد ط ي بطهطام   السولت في ملاٍض

طططططط ؤهمُططططططت ٣بططططططري، وهططططططى مططططططا ُشططططططاٞ اإلاططططططص٤ىض، والتططططططي ج٥طػططططططذ بمىظططططططب مططططططً اإلا 17اإلاططططططازة  ذ ٓلُططططططههل 

 .10مطػىم

حُطططض  الـططط٘ل،اػطططخ٠طاض الاجٜاُٟطططاث السولُطططت ج٥ططططغ مثطططسؤ ىازُططط١ ون اإلاال هي ططط ى بطططإو هطططصا 

طططالنمطططً  2311جبطططرظ اإلاطططازة  فطططي الحماًطططت مطططً ؿطططثح  ألاشطططخاقبحططط١  ؤلاوؼطططانلح٠طططٞى  الٔطططال ي ؤلٓا

ًت ن الح٠طٞى الاٟخلطازمً الاجٜاُٟت السولُطت بـطإ 612م٠طةت مً شل٧ اإلاازة  ، وهجس ٓلىالثٌالت

ططىض و طططاٚسو٨ الططجططىم بططإن بش ، 1966زظىبططر  ٢16  فططي الاظخمآُططت اإلابرمططت بيٍُى فططي الاجٜاُٟططت  ألًا

 لإلضؿطططططازبطهطططططام  وػُاػطططططاث ووػطططططاثل  ،جح٠ُططططط١ ٤امطططططل لهطططططصا الحططططط١ بلطططططىللىكطططططى٨  ذطططططصجخ   ؤنًجطططططب 

ب الٜني و و    .اػخمطاض ٠ٓىز الـ٘لمثسؤ جح١ُ٠ الخىظه هحى ٌٔني  اإلايي مماالخسٍض

وججطططب ؤلاؿطططاضة بلطططى مطططا ج٠طططىم بطططه اإلاىِمطططت السولُطططت للـططط٘ل مطططً حماًطططت اػطططخ٠طاض ٓالٟطططاث  

ططططت مططططً ،الـطططط٘ل الاجٜاُٟططططاث، وهططططص٣ط ٓلططططى ػططططجُل اإلاشططططا٨ ال الخىكططططُاث و وشلطططط٧ مططططً دططططال٨ مجمٓى

                                                           
8
 مدة أطول ٌضمن والذي المفوتة بالمجموعة المتعلق العرض المحكمة تختار " ت.م من 2.4 المادة المقتضى هذا على تنص - 

 ."الدائنٌن مستحقات وأداء لتشغٌلا الستقرار
9
من جمادى  95فً  9.14.699رقم  بالظهٌر الشرٌفبمثابة مٌثاق لالستثمارات، صدر األمر بتنفٌذه  91.14إطار رقم  –قانون  - 

(، 9114نوفمبر  61الموافق ل ) 9592رجب  2بتارٌخ  5994دد منشور بالجرٌدة الرسمٌة ع(، 9114نوفمبر  1) 9592اآلخرة 

 ..9.9الصفحة 
10

من القانون اإلطار رقم  97.91دتٌن ( لتطبٌق الما9..6ٌناٌر  99) 9569ذي القعدة  2الصادر فً  114....6مرسوم رقم  - 

(، 9..6فبراٌر  94الموافق ل ) 9569ذي القعدة  69بتارٌخ  5175بمثابة مٌثاق االستثمار المنشور بالجرٌدة الرسمٌة عدد  14.91

 .521الصفحة 
11

ادلة مرضٌة كما أن له لكل شخص الحق فً العمل، وله حرٌة اختٌاره بشروط ع"  اإلنسان لحقوق العالمً اإلعالن من 69 المادة -

 ....". حق الحماٌة من البطالة
12

 .الشغل مدونة من 69 المادةو والسٌاسٌة االقتصادٌة الحقوق بشؤن الدولٌة االتفاقٌة من 2 المادةأنظر  - 

file://index.php/Ù�ØµØ·Ù�Ø:Ø§Ù�Ø¸Ù�Ù�Ø±_Ø§Ù�Ø´Ø±Ù�Ù�
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 ة و األكادمييةسلسلة األحباث اجلامعي

ططططم الحلططططط الاجٜ ػططططىت  ازضة مططططً كططططاحب الٔمططططلحططططى٨ بنهططططاء الاػططططخذسام بمثطططط 158اُٟططططت السولُططططت ٟض

ططططت مططططً مىازهططططا حماًططططت م٠طططططضة لألظطططططاء مشططططل اإلاططططازة، حُططططض 1982  7و 6و 5و 4 ٣طػططططذ فططططي مجمٓى

حرها.  ٗو

ثطططت اإلاـطططْط  جطططإحي ،زواٛطططٕ الخططططوط ٓطططً ال٠ىآطططس الٔامطططت ةنوةالخطططالي ٛططط  مثطططسؤ إلٟططططاضمطططً ٗض

ِطططط ٓطططً الى ، ب٘طططى13واإلااػؼطططاثٟطططاث الـططط٘ل باإلا٠طططاوالث اػطططخ٠طاض الـططط٘ل مطططً دطططال٨ جشجُطططذ ٓال

الاػطخمطاض ح١  ألاظحر  وةالخالي بٌٓاء ،لِؼخمط ٠ٓس الـ٘ل مٕ اإلاـ٘ل الجسًس 14شخم كاحبها

في ٓمله ٓىس حُ٘حر اإلاط٣ع ال٠اهىوي لطب الٔمل، وشل٧ مهما ٤اهذ ًثُٔت الاهخ٠ا٨ الطصي دوطٔذ 

 له اإلا٠اولت.

 ولتازانيا: معيَت إنخقال املق

 إلحططسياؿطتراًها ، مسوهطت الـط٘ل مطً 19/1خحلُلُطت للمطازة السضاػطت الًخضطح مطً دطال٨ 

 ،زاهحهمطططططا الٌثُٔطططططت ال٠اهىهُطططططت للم٠اولطططططتو  للمـططططط٘ل،حُ٘حطططططر الىهطططططُٔت ال٠اهىهُطططططت  ؤولهمطططططا ؛الحطططططالخحن

ططططس ًحططططسر حُ٘حططططر فططططي الحططططالخحن مٔططططا ٦ُٛططططىن الػططططخمطاض ٠ٓططططىز الـطططط٘ل،  ال٠اهىهُططططت  حُ٘حططططر الٌثُٔططططتٟو

 مىظثططططط
 
طططططس ال ًخ٘حطططططر اإلاط٣طططططع ال٠طططططاهىوي  ،الخطططططإمُمط٣طططططع ال٠طططططاهىوي للمـططططط٘ل ٤الخىكلطططططت و لخُ٘حطططططر اإلا ا ٟو

ممططا ًٌطططح الدؼططائ٨ ٓططً موططمىن هططم اإلاططازة  ،ؤدطططي ؿططط٣ت  بلططىللمـطط٘ل ٓىططسما جخحططى٨ الـططط٣ت 

هططططمان اػططططخ٠طاض  بلططططى ؤًوططططامهططططسٚ  ؤموحططططسه   لألظحططططر هططططمان اػططططخ٠طاض الـطططط٘ل  بلططططىهططططل مهططططسٚ  19

 ي اإلا٠اولت وـا

طبا ألاظحر ٣طغ ضابٌت  15ن ال٠واءةالحسًض ًٓ اإلا٠اولت، هجس بإو 
 
ذ محطل إلا٠اولت التي حل

التططي  ٠16ططاثم ٓلططى مثططسؤ ؤزططاض وؼططجُت ال٠ٔططىزالطابٌططت الخٔاٟسًططت، حُططض ٤ططان ال٦ططل ٌؼططحر فططي جىظهططه ال

                                                           
13

 .الشغل مدونة من 92 المادة - 
14

 .6 الفقرة الشغل، مدونة من 2 المادة - 
15

غٌر منشور، جاء فً حٌثٌاته:  5./9.19/4/9ملف اجتماعً عدد  4./92/6فً  للمجلس األعلى والمإرخ 924قرار عدد  - 

"حٌث إن المحكمة لّما ثبت لدٌها من خالل جلسة البحث وأوراق الملف أن هناك تغٌٌر فً المركز القانونً لرب العمل، وبالتالً فإن 

 .نو ٌشتغلون مع المشغل السابق، ..."لن ٌؤثر على وضعٌة العمال الذٌن كا 1/11/1111شراء الطاعن للمقهى بتارٌخ 

، 162/4/9/6.99فً الملف االجتماعً عدد  4/6.96./.9الصادر عن محكمة النقض بتارٌخ  111أنظر أٌضا: القرار عدد  -

 .97، ص 6.99الجزء األول، السنة  منشور بمجلة قضاء محكمة النقض فً مدونة الشغل، 

 .91، نفس المرجع السابق، ص 4/9/6.99/.19لف اجتماعً عدد م 5/6.96./91المإرخ فً  797القرار عدد  -
16

، الطبعة الرباط -بٌن حرٌة التدبٌر ومبدأ استقرار الشغل" الجزء الثانً، مطبعة األمنٌة ، "المقاولةالوكٌلً مٌمون راجع محمد - 

 .915، ص 6.99-9596األولى 
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 ة و األكادمييةسلسلة األحباث اجلامعي

 حطططر مطططً مطططساز ال٠طططاهىهُحن الثطططاحشحنال٥ش ؤػطططُلحُطططض  ،٥ً22817طػطططها ال٠طططاهىن اإلاطططسوي فطططي الٜلطططل 

فطططططي ٓالٟطططططاث  بًالٟهطططططاجٌثُططططط١ ال٠آطططططسة اإلاطططططص٤ىضة ٓلطططططى  ؤنًططططططي الطططططثٔى  بش ؛حطططططى٨ هطططططصه الى٠ٌطططططت

التططزام ججططاه الٔمططا٨ اإلاطططجثٌحن ػططلٜا ب٠ٔططىز  ؤيٓططً  اًجٔططل اإلاـطط٘ل الجسًططس بُٔططس بهمططا ،الـطط٘ل

حُططططض اػططططدثٔس ٠ٓططططىز  ؛18ال٠ٜططططه اإلالطططططي  ؤًوططططاوهططططصا مططططا ػططططاض ٓلُططططه  ،ٓمططططل مططططٕ اإلاـطططط٘ل الؼططططاب١

ةالخطططالي ٛخٌثُططط١ ٟآطططسة اػطططخ٠طاض ٓالٟطططت و  ،الـطط٘ل الخاهطططٔت للخ٠ىطططحن اإلاطططسوي مطططً هٌطططاٞ الخٌثُطط١

ا إلاثسؤ الـ٘ل  وؼجُت ال٠ٔىز والخلٝ ٗحر مجبر ٓلى احترام ٠ٓطىز الـط٘ل التطي  ؤزاض ٤ان ٌٔس دٟط

ططا ٛحهططا و ال ٦ًططىن  شلطط٧ ًخٌلططب وظططىز ضابٌططت ٟاهىهُططت ال٠ططسًم، بططسٓىي ؤن  بطمهططا اإلاـطط٘لالتططي ؤًٛط

 بُجهما.

جم ججطاوظ هطصا الخحلُطل ٓلطى مؼطخىي الاظتهطاز ال٠وطاجي الٜطو ط ي مىطص كطسوض ٟططاض  ؤن بلى

ططت الاظخما ؤنوداكططت بٔططس  ،1959 ةطؤ٣خططى  22  ،ُٓططت إلاح٥مططت الططى٠ى فططي ٟطططاض الحطط١كطططحذ ال٘ٛط

ذ لقةةمان اصةةخقرار الغةةغل .ْ: ٞمططً  23/7ن اإلاططازة بططإ ا ويجةةب جنعيقهةةا فةة، كةةل لألجةةرا "عةةٍر

 .19جديدة" إدارةالحاالث التي جكون املقاولت  اتها مضخمرة ف، مساولت نغامها جحذ 

 
 
 228ال٠طططاهىهُحن ٓىطططس جحلطططُلهم للٜلطططل مطططً  ا٣شحططر  ؤنهطططى ه لطططه هىطططا ُطططمططا ًجطططب الخىج ؤن بال

مخىاػطططحن  ا..."مةةة  كةةةان مرفةةةا فةةة، الَقةةةد إال ال جلةةةسم  الالتزامةةةاث"ٌطططىال ٓىطططس مطططً ٞ.٨.ْ ٠ًٜطططىن م  

الخٔثحطر  صطح   بن -فهي ال جقر الغحر وال جةنفَه  إال فة، الحةاالث املةنكورة فة، القةانون".. "-بصل٧ 

ال٠طططاهىن، بش ؤن ال٠آطططسة ىاء بٔطططى الحطططاالث اإلاطططص٤ىضة فطططي الـططططي التطططي ٣طػطططها اإلاـطططْط الػطططخص ؤزاة

 مطً ٟطاهىن الالتزامطاث وال٠ٔطىز 754ىن مشل الٜلل الاػخصىاء مىظىز في ال٠اهو 228هي الٜلل 

ؤن  ومىطه هذلططم بلططى، 19سوهطت الـطط٘ل بٔطس شلطط٧ فطي اإلاططازة فطي ٠ٛطجططه الؼطابٔت، وهططصا مطا ٣طػططخه م

هطم  دحطر زلُطل ٓلطى شلط٧ مطا ظطاء فطي  ٛـطِئا، ولٔطل  مثسؤ اػطخمطاض ٓالٟطت الـط٘ل بطسؤ ًدؼطٕ ؿطِئا 

حطططسزث حطططاالث اهخ٠طططا٨ اإلا٠اولطططت مطططً بزاضة اإلاـططط٘ل ال٠طططسًم بلطططى  بش ،الـططط٘ل مسوهطططتمطططً  19اإلاطططازة 

مبزاضة ظسًسة ٓلطى ػطجُل اإلاشطا٨، ؤن هصه الحاالث لم جص٣ط ٓلى ػجُل الحلط بل هي ٠ٛطٍ  ، ٗض
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 ..." وفً العقد، فً رفاط كان من إال تلزم ال االلتزامات"  ع.ل.ق من 661 الفصل - 
18

 .919 ، م.س، صالوكٌلً مٌمون للمزٌد من التوضٌح أنظر محمد - 
19

 .المرجع نفس من ،915 الصفحة أنظر - 
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 ة و األكادمييةسلسلة األحباث اجلامعي

ٜهططم مطططً هطططصا ؤ ن ظمُطططٕ ا مططً مـططط٘ل ٟطططسًم إلاـطط٘ل ظسًطططس ٛطططة٤لُططط اهخ٠ططا٨ اإلا٠اولطططت هططه بشا مطططا جطططم  ٍو

ر الخُ٘حر، جث٠ى ٟاثمت بحن ألاظطاء و اإلاـ٘ل ت اإلأٜى٨ حتى جاٍض  .الجسًس ال٠ٔىز التي ٤اهذ ػاٍض

٤اهططططذ ٟآططططسة اػططططخمطاض ٓالٟططططت الـطططط٘ل جٌثطططط١ فططططي ظمُططططٕ الحططططاالث التططططي جيخ٠ططططل ٛحهططططا  ٛططططةشا

 للم٠اولت الجعجي  اإلا٠اوالث ٤لُا ٛهل حؼخمط باإلاىاظاة مٕ شل٧ في حالت الاهخ٠ا٨

مططً مسوهططت الخجططاضة فططي ٠ٛط هططا الشاهُططت جا٣ططس  603هططصه الى٠ٌططت هجططس اإلاططازة ٣جططىاب ٓلططى و 

ططذ الجعجططي هططى  ؤنٓلططى  حالططت ًم٥ططً مٔهططا حلططى٨ حُ٘حططر فططي اإلاط٣ططع ال٠ططاهىوي للططاحب  ؤًوططاالخٍٜى

  ؤلاهخطططاطبمجمطططْى ٓىاكطططط  ألامطططط ، وشلططط٧ ٓىطططسما ًخٔلططط١ الٔمطططل
 
طططالتطططي ج
 
 ى  ٦

 
آطططاث ٓطططسة ٌٟ ؤو  ن ٌٟآطططا

زالزططت مططً ا ُططت ظعثجططاإلاٜى   ؤلاهخططاطوحططساث  ؤو اليـططاي ٤املططت ومؼططخ٠لت، حُططض جخ٦ططىن وحططسة  اوظططه

٥ططططً مططططً اػططططخمطاض اليـططططاي الططططصي ًم  وهططططي الٔىلططططط اإلاططططازي والٔىلططططط الجـطططططي و  ؛ؤػاػططططُتٓىاكططططط 

 .ظسًسة ؤدطي دل١ والحٜاَ ٓلى مىاكب الـ٘ل و  مواٛتالحلى٨ ٓلى ُٟمت 

٤طططل وحطططسة م٦ىهطططت مطططً ٓطططسز مطططً اإلاطططىاضز  هطططي ،هخطططاطؤلا  وحطططسة بطططإن٠طططى٨ الًم٥طططً  ومطططً هىطططا

ت التططططياإلاازًططططت  ًططططس مططططٕ سدلطططط١ وـططططاي ظؤو  بلططططى مىاكططططلت وـططططاي مىظططططىز هططططسٚ مجخمٔططططت  والجـططططٍط

طططططذ الجعجطططططي بحؼطططططب  ،20الاحخٜطططططاَ بمىاكطططططب الـططططط٘ل وهطططططصا هطططططى الهطططططسٚ اإلايـطططططىز مطططططً وضاء الخٍٜى

 ـطط٘ل مططٕ اإلاـطط٘ل الجسًططسمٔططه ٠ٓططىز ال مططً اإلاططازة الؼططالٜت الططص٣ط، بحُططض حؼططخمط  ألاولططىال٠ٜطططة 

طذ ػطاب١ 21وهى ما ؤ٣سه ال٠واء الٜطو  ي مطا٨ فطي ، بطل ؤكطثح واظثطا ٓلُطه ألادطس بحماًطت الٔفي ٟو

جىظططه حتططى ًي ططجم مططٕ  ،)ظططعء مؼططخ٠ل مططً اإلا٠اولططت( ل٥ُططان اٟخلططازي حالطت حُ٘حططر مالطط٧ اإلا٠اولططت

ب ٟىاهحن، ال٠واء في لى٣ؼمثىضط  .22ا الخىظهًخالءم مٕ هص اإلاـْط الٜطو  ي حتى بل ولخ٠ٍط
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 الماستر دبلوم لنٌل رسالة ،"القضائٌة التصفٌة طور فً المقاولة ألموال القضائً البٌع" ،ٌسًاطر حنان أنظر التفاصٌل من للمزٌد - 

-.6.9السنة الجامعٌة  وجدة،–، جامعة محمد األول، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة واألعمال رةالتجا قوانٌن فً

 .97 الصفحة ،6.99
21

- Cour de Cassation, Chambre sociale, Audience publique du 17 janvier 1979, N° de pourvoi: 77-
40364 / voir ce site : http://www.juritravail.com/jurisprudence 
Vu le : 09/04/2015 à 16 :56 h. 
22

- Modification dans la situation juridique de l’employeur, Transfert d’une unité de production, 
COURS EUROPÉENNES, Revue de Droit Du Travail, Diffusion de jurisprudence, doctrine et 
communications, Janvier /Février/Mars 2009, N° 85, Page 4. 
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ططططس ً ططططذ الجعجططططي للم٠اولططططت ؤحُاهططططأب لططططهططططصا ٟو  ى٨ مـططططم ألاظحططططر ن إال٠ططططى٨ بطططط ،ٓىططططس الخٍٜى

طططططذ  ال ًجطططططىظ  بشجثُٔطططططت مـططططط٘ل ظسًطططططس،  بلطططططىهٜؼطططططه فطططططي الاهخ٠طططططا٨  ألاظحطططططر  بضازةمطططططسي و ال،  ؤمبالخٍٜى

ططططل  دسمططططت اإلاـطططط٘ل  حُططططض ًترجططططب ٓلططططى الث٠ططططاء جحططططذ ،ألامططططىا٨ػططططلثُا ٣مططططا جحططططى٨  ألاشططططخاقجحٍى

الحطططط١ فططططي  ألاظحططططر اهتهططططاء الامخُططططاظ ، ٠ٛططططسان  للخلططططُٜت ؤو  ألاكططططلُتاإلا٠اولططططت  حٔطططططنال٠ططططسًم فططططي حالططططت 

ىمٌالثخططططططه  ؤو الاحخجططططططاط باػططططططخمطاض ٓالٟططططططت الـطططططط٘ل مططططططٕ اإلاـطططططط٘ل الجسًططططططس  ٓططططططً الٌطططططططز  بططططططالخٍٔى

ًخ٥ٜط٧ ٓىطس اهخ٠الهطا فطي  ؤن، بل حتى الىِام الصي ًىظس ٓلُه وـطاي اإلا٠اولطت ًم٥طً 23الخٔؼٜي

الـططط٘ل  مطططً مسوهطططت 19دثٕ وظطططىز كطططٔىةت فطططي جٌثُططط١ هطططم اإلاطططازة ممطططا ٌؼطططخ ،٣24شحطططر مطططً الحطططاالث

طططذ  ٦ًطططىن  ؤنبحُطططض ال ٥ًٜطططي  ؤو  ملطططلحت للم٠اولطططت ؤو ؤو وضؾ  وحطططسة اٟخلطططازًت ػطططىاء ٣ٜطططْطجٍٜى

 بوططوضةلل٠طى٨  ...،ؤدططي اإلاىخىظطاث لـطط٣ت  بٔطىمشطل جلطيُٕ  ألاوـطٌت بٔىالخىاظ٨ ًٓ حتى 

طت ًطىم  خُ٘حططر فطي اإلاط٣طع ال٠طاهىوي للمـطط٘ل، حلطى٨ الالالتطزام بمىاكطلت جىُٜطص ٠ٓطىز الـطط٘ل الجاٍض

ط  ال٠واءن وهصا ما ًا٣س بإ مطا جطىاٛطث  بشا 25الـط٘ل مطً ٓسمطهاػطخ٠طاض  مثسؤهى الح٥م في ج٠ٍط

 .اإلاثسؤ جإ٣ُسالـطوي اإلابرضة لخٌث١ُ الىم و  بٔى

طططططذ ظطططططعء مطططططً اليـطططططاي  ث٠طططططى جٍٜى مطططططً الىاحُطططططت  بؿططططط٦اال مخٔهطططططسي الخطططططسماث ًٌططططططح  بلطططططىٍو

هططططططصا  ،مً مجططططططا٨ جٌثُطططططط١ ٟآططططططسة اػططططططخمطاض ٓالٟططططططت الـطططططط٘ل٤ططططططان ًططططططسدل هطططططط بشاُٛمططططططا  26الٔملُططططططت

اؿطططتري  نؤ 27الٜطو ططط ي لل٠وطططاءػطططث١  اهطططهوشلططط٧  ،الـطططإنفطططي هطططصا  ال٠وطططاثُتالدطططخالٚ ال٠ططططاضاث 

اٗحططر ؤ اإلاخٔاٟططسًً،لخٌثُطط١ ال٠آططسة وظططىز الطابٌططت ال٠اهىهُططت بططحن اإلاـطط٘لحن  ن مططا جطاظططٕ هططه ػططٓط

ٜطططططه بحشطططططا ٓطططططً مالء ٕ الٜطو ططططط ي مطططططٕ اظتهطططططاز مح٥مطططططت الٔطططططس٨ لالجحطططططاز مطططططت ٟىآطططططس الدـطططططَطٓطططططً مٟى

 .28(C.J.C.Eألاوضوتي )
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 .911 ص الوكٌلً، م.س، مٌمون محمدراجع  - 
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 .6.1 الصفحة المرجع،نفس  أنظر - 
25

 رسالة والمقارن، المغربً القضائً لالعم ضوء على للمشغل القانونً المركز تغٌٌر ،الترابً بوعبٌد أنظر التوضٌح من للمزٌد - 
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 .بعدها وما .4
26
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27
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 ن م  قاٍدة اصخمرار الَقودضخفيدو ا: ألايأاؼ املجالث

هطططططططصا  اح٦ططططططام الخاهططططططٔحن ألاشطططططططخاقمططططططً مسوهطططططططت الـطططططط٘ل جحططططططسزان  2و  1هجططططططس اإلاططططططازة 

جىٜططططس اإلاطططططجثٌحن ب٠ٔططططس ؿطططط٘ل ٣ُٜمططططا ٤ططططان هططططْى اإلا٠اولططططت التططططي  ألاشططططخاقةالخططططالي ٦ٛططططل و  29ال٠طططاهىن 

حُطططططض ظطططططاء اإلاـطططططْط بٔثطططططاضة  ،19اإلاطططططازة  موطططططمىن مطططططا وؼطططططمُه او طططططجاما مطططططٕ  ، وهطططططى ال٠ٔططططىز زادلهطططططا

 ؤو ػطىاء محططسزة اإلاططسة جوطمىتها مسوهططت الـطط٘ل ظمُططٕ ال٠ٔطىز التططي  بططصل٧ لُٔنطي "جميةُ الَقةةود"

٠ططىز مط ٠ٓطىز الخجطةطت، ؤو ، ٗحطر محطسزة اإلاططسة ط١ ٓمطىمي،ٓو  ،ٗحرهططا ... ؤو  ىح الامخُطاظ الػططخ٘ال٨ مٛط

 ٌؼطخُٜسون ألاظططاء  هطاالءن ظمُطٕ هصا وحسه ال ٌٔني بطإ ؤن بالخُٜس مً الحماًت الاظخمآُت دؼل

طت مطً الـططوي  مثسؤمً  مجهطا ؤن ألادططي؛ اػخ٠طاض ٓالٟت الـ٘ل، بش ًلعم مٕ شل٧ جطىاٛط مجمٓى

ر الخُ٘حطططر لُلتطططزم اإلاـططط٘ل الجسًطططس م٦طططان اإلاـططط٘ل ال٠طططسًم  ت اإلأٜطططى٨ حتطططى جطططاٍض ج٦طططىن ال٠ٔطططىز ػطططاٍض

"جةاري   ، مطٕ الٔلطم بطإن ٓثطاضة لح٠طٞى ؤًوطاواَ ٓلى مىاكب الـ٘ل، بل ٓلطى اإلا٥دؼطثاث بالحٜا

ي ُٛمططططا ًذططططم اإلاؼططططاولُت ٓططططً بنهططططاء ٠ٓططططس ح حؼططططائالث مهمططططت ٓلططططى اإلاؼططططخىي الٔملططططجٌططططط  "الخغيحةةةةر

 الـ٘ل.

ةمططا ؤن اإلاـططْط حطططق ٓلططى ظٔططل ظمُططٕ ال٠ٔططىز الخاهططٔت إلاسوهططت الـطط٘ل حؼططخمط مٔهططا و 

، ًم٥طططً ُ٘حطططر اإلاط٣طططع ال٠ططاهىوي للمـططط٘ل ؤو الٌثُٔطططت ال٠اهىهُطططت للم٠اولطططتالٔالٟططت الـططط٘لُت فطططي ُطططل ح

خططططت هططططي ألادطططططي ًم٥ططططً ؤن ٌؼططططخُٜس ألاظحططططر فططططي ُلهططططا باػططططخمطاضه فططططي ال٠ططططى٨ بططططإ ن ٠ٓططططىز الـطططط٘ل اإلاٟا

طذ ن دلىكطُت ، مطٕ الٔلطم بطإالـ٘ل بشا ما حسر حُ٘حر في اإلاط٣ع ال٠اهىوي إلا٠اولت الدـطُ٘ل اإلاٟا

دلىكطططا فطططي الحؼطططم مطططً هطططى اإلاـططط٘ل الح٠ُ٠طططي، بشا  30ً ؤلاؿططط٦االثجشحطططر الٔسًطططس مطططهطططصه ال٠ٔطططىز 

 اإلاطاٟثت.خٔمل هى مً ًخىلى مهمت ؤلاؿطاٚ والخىظُه و ٤ان اإلاؼ
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 دٌسمبر 1) 9565 شوال 99 بتارٌخ 4927 عدد الرسمٌة، الجرٌدة فً المنشورة الشغل بمدونة المتعلق 24.11 رقم القانون - 

 .9121 الصفحة( 9..6
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 ،6.99 – 6.96 السنة إسماعٌل موالي جامعة والمقاولة، القانون فً الماستر دبلوم نٌل رسالة "،المشغل" ،الهرمان الحسن - 

 .وما بعدها 997 الصفحة
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ن ٣شحططططططرا، ا  ١ُ31ة اػططططططخمطاض الـطططططط٘ل فططططططي هططططططصه ال٠ٔططططططىز جوططططططكططططططٔىةت جٌثُطططططط١ ٟآططططططس ؤن بال

ةٌهطا بحطاالث ٓىطس ض  ؤ٣ثطر  وجوط١ُ ،32في حطاالث محلطىضة ٟاهىهطا بلحهااللجىء  بم٦اهُتاإلاـْط دى٨ 

ططذ مططً  بلططىاللجططىء  ال ًططخم   فططي ال٘الططبؤهططه  بش ؛حُ٘حططر اإلاط٣ططع ال٠ططاهىوي للمـطط٘ل ٠ٓططىز الدـططُ٘ل اإلاٟا

حٔطططاوي لخططه م٠او  ج٦طططىن ؤو ٓىططسما دلىكططا ٓىطططسما ٦ًططىن م٠طططثال ٓلططى الثُطططٕ  ،ًططٚط اإلاـطط٘ل ال٠طططسًم

طط  ؤح٦طططام ؤن بلطططى ؤؿططاضثمطططً مسوهططت الـططط٘ل  1اإلاطططازة  وةمططا ؤن ،"املقاولةةةت اثؽةةَوب"ا ٌؼططط ى ب مم 

ن ...، ٛطططططةوالجمآطططططاث اإلاحلُطططططتللسولطططططت  واإلااػؼطططططاث الخابٔطططططتث هطططططصا ال٠طططططاهىن حؼططططططي ٓلطططططى اإلا٠طططططاوال 

سون مطً الحماًطت الاظخمآُطت اإلا٠ططضة ٓلطى مؼطخىي  ُاإلاؼخذسمحن الخابٔحن لهصه اإلااػؼاث ٌؼطخٜ

ي ال حؼطط  33ؤكطىاٚزالزت  بلىاإلا٠اوالث ًلىٜىن  مؼخذسمين ؤلم بإ ؤنهه ًجب بال ؤ، 19اإلاازة 

ني الٔمططا٨ وؼططدش بشٓامططت،  اإلاسوهططت بلططٜت ؤح٦ططامهططصه اإلاططازة بلططٜت داكططت و  ؤح٦ططامٓلططحهم ظمُٔططا 

ططالجٜاُٟططت داكططت،  ؤو ن لىِططام ٟططاهىوي دططاق الخاهططٔح م٠خططط ى ؤٟططل ممططا جططىم ا ٓلططى مططا لططم ًىل 

ث٠ططى  ،34ٓلُطه مسوهططت الـطط٘ل ُٜططت الٔمىمُططت، ٍو و٣ططصا الٔمططا٨ الططصًً ًذوطٔىن لىِططام ٟططاهىن الُى

، وهطططططى مطططططا ًطططططسٛٔىا للدؼطططططائ٨ ٓطططططً ألاشطططططخاق 35مسوهطططططت الـططططط٘ل اح٦طططططاماهطططططٔا اللطططططىٝ الشالطططططض د

 اإلاؼخُٜسًً مً ٟآسة اػخمطاض ٠ٓىز الـ٘ل في حالت حُ٘حر اإلاط٣ع ال٠اهىوي للمـ٘ل 

ططططم  بًططططاض ن اإلاؼططططخذسمحن فططططي ضططططح بططططإًخ  حُططططض  هِططططام الخىكلططططت ٌؼططططخمطون فططططي ؿطططط٘لهم ٗض

 ؤو م لخىِططططُم اإلا٠اولططططت زادلُططططا بٔوططططه بٜٓططططاءمططططا ٟططططضث  وبشااإلااػؼططططت الخابٔططططت للسولططططت،  دىكلطططت

ٓلطططى هطططاالء ٌؼططططي ٓلطططى  ومطططا ٌؼططططي بالٜلطططل  ال٠اهىهُطططت الخاكطططت ؤلاظططططاءاثه٦ُلُطططا وظطططب مطآطططاة 

ط١ الـططوي اإلأمطى٨ بهطا ٟاهىهطا، مطً مسوهطت الـط٘ل 3ظمُٕ الٜئاث التطي ش٣طط هم اإلاطازة  وججطب  ٛو

ططٝ ٠ٓططس الـطط٘ل اإلا٠طططضة فططي اإلاططازة  ت الـطط٘ل حؼططخمط مٔهططا مططً مسوهطط 32ؤلاؿططاضة بال ؤن حططاالث جٟى

حٔططىز حُططض لططاحب الٔمططل، ا حططسر حُ٘حططر فططي اإلاط٣ططع ال٠ططاهىوي لٟآططسة اػططخمطاض ٓالٟططت الـطط٘ل، بش
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 القانون فً المعمقة العلٌا الدراسات دبلوم لنٌل رسالة "،المإقتة الشغل عقود فً لألجراء القانونٌة الحماٌة" ،بوتكٌوط هشام أنظر - 
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 من مدونة الشغل. 9أنظر المادة  - 
35

 ..6 الصفحة المرجع، نفسأنظر  - 
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ت ٤طاإلاطن، ووهطٕ ألاظحطرة حملهطا، وؤلاكطابت بحاززطت ؿط٘ل ؤو مطططن  فطي مِٔمهطا اػطثاب اهطٌطاٍض

خت ميي، الٞ ال٠اهىوي للم٠اولت بلٜت مٟا  .36وؤلاهطاب، وؤلٗا

 ث حغيحر الوفَيت القانونيت للمغغلحاال  الثان :املنلب 

ٕ الٜطو طططططططط ي فطططططططي ؤ حطططططططسااإلاـطططططططْط اإلا٘طتططططططططي  ؤنمطططططططً اإلألطططططططىم  ، ٗلطططططططب ال٠ططططططططىاهحنحطططططططسو الدـطططططططَط

لهطططا فطططي اإلاطططازة  بلطططىالوطططماهاث  واضج٠طططى بهطططصه ،مطططً ٞ.٨.ْ 754/7فطططي الٜلطططل  ودلىكطططا مطططً  19ججًز

مطططططً  9ازة واإلاطططط 37مططططً ٟططططاهىن الٔمطططططل الٜطو طططط ي L1224-1مسوهططططت الـطططط٘ل التطططططي حـططططثه ٣شحططططرا اإلاطططططازة 

   .38ٟاهىن الٔمل اإلالطي 

اإلاـطط٘ل الجسًططس  بلططىاهخ٠ططا٨ اإلا٠اولططت مططً مال٥هططا  ؿطط٦ا٨ؤ٦ًططىن اإلاـططْط ٟططس حططسز  ومططً هىططا

٣طػطططططها ال٠وطططططاء  ؤدططططططي جىظطططططس حطططططاالث  بش، 39، وشلططططط٧ ٓلطططططى ػطططططجُل اإلاشطططططا٨ ال الحلطططططط)ؤوال( ٟاهىهطططططا

وهطصا مطا جُٜطسه  لمـط٘ل؛س حُ٘حر اإلاط٣طع ال٠طاهىوي لٟآسة اػخمطاض ٠ٓىز الـ٘ل ٓى بًاض في )زاهُا( 

الططص٣ط، ل٥ططً مططا ًم٥ططً الدؼططائ٨ حىلططه هىططا هططى  ألاهٜططت 19الططىاضزة فططي اإلاططازة  "ألااةةؿ"ٍلةةى ٓثططاضة 

تاإلاـْط  ؤٌٓىإلااشا  ؼها ٟاهىها  ألاولٍى  لثٔى الحاالث زون ٗحرها بخ٥َط

 الحاالث التي كر صها املغٌر املغرب  خوال:

ت مً الح ن اإلاـْط اإلا٘طتيهجس بإ   تال٠اهىهُط جخ٘حر مٔها الىهطُٔتاالث التي ؤوضز مجمٓى

 وهي:حاالث  دمؼتض٣ع ٓلى ش٣ط بش  وشل٧ ٓلى ػجُل اإلاشا٨ ولِؽ الحلط، للمـ٘ل

                                                           
36

 .99إلى 1ص  م.س، من العٌاشً، ٌونس - 
37

-  LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 7, v. init. / voir ce site :  http://www.legifrance.gouv.fr 
Vu le : 17/05/15 à 22 :10 h. 
L 1224-1 :« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment 
par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les 
contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le 
personnel de l'entreprise. » 

38
اً للقانون،حل المنشؤة أو ال ٌمنع من الوفاء بجمٌع االلتزامات الناشئة طبق، " 9..6 لسنة ،المصري العمل قانون من 1/6 المادة - 

ولو كان  -تصفٌتا أو إغالقها أو إفالسها وال ٌترتب على إدماج المنشؤة فً غٌرها أو انتقالها باإلرث أو الوصٌة أو الهبة أو البٌع
وال بالتضامن أو غٌر ذلك من التصرفات، إنهاء عقود استخدام عمال المنشؤة و ٌكون الخلف مسئ رأو النزول أو اإلٌجا -علنًبالمزاد ال

 مع أصحاب األعمال السابقٌن عن تنفٌذ جمٌع االلتزامات الناشئة عن هذه العقود
39

رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص،  الفردٌة"، الشغل عقود على المقاولة انتقال "أثار بولعالم، هشام - 

 .26 ص ،6.99-.6.9، السنة الجامعٌة -سطات–صادٌة واالجتماعٌة جامعة الحسن األول كلٌة العلوم القانونٌة واالقت

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B1630E2F70FF83F0F5D11F533E3D7738.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000018117826&idArticle=JORFARTI000018117854&dateTexte=20080214&categorieLien=cid#JORFARTI000018117854
http://www.legifrance.gouv.fr/
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 :إلارر - خ

ثططت فططي الحٜططاَ ٓلططى مىاكططب الـطط٘ل  لحالططت ؤلاضر ج٥ططَطؽ اإلاـططْطبن   ٟاهىهططا ًجؼططس الٗط

طط١ ؤلاضر بلططى  فططي الحالططت التططي جيخ٠ططل ٛحهططا ططْى  وشلطط٧ الىضزططت،اإلا٠اولططت ٓططً ًٍط انهططا حالططت ٣شحططرة الٟى

اة، وجِل مىخجطت لجمُطٕ  الٌثُٔت،بح٥م  ذ الٛى ت ٟو لدؼخمط مٔها ٠ٓىز الـ٘ل التي ٤اهذ ػاٍض

لى الىضزت الالتزام بالحٜاَ ٓلى اػخمطاض ال٠ٔىز مٕ اإلاإظىضًٍ ؤزاضها ٓو
40  . 

وبشا مططططا ٤ططططان اإلاـطططط٘ل  ،41وهططططصا مططططا ؤ٣سجططططه مح٥مططططت الططططى٠ى الٜطوؼططططُت فططططي بحططططسي ٟطاضا هططططا

ططت لهططصه ألادحططى مؼططاهما فططي ؿططط٣ت مجهىلططت الاػططم ٛططةفاإلاخططى رة حؼططخمط فططي بهخططاط ن الشخلططُت اإلأىٍى

ؤي جلطططططُٜت الـطططططط٣ت ؤو  ؛ض الىضزطططططت ٓطططططسم الاػطططططخمطاض فطططططي معاولطططططت هٜطططططؽ اليـطططططايؤزاضهطططططا، بال بشا ٟطططططط  

٦طططططىن مطططططًا جٜ طططططد ٠ٓطططططىز الـططططط٘ل ٓىطططططسه بٗالٟهطططططا، وطططططاث  ٍو الىاظطططططب ٓلطططططى الىضزطططططت بٌٓطططططاء الخٍٔى

 .42ال٠اهىهُت لألظطاء

 
 
ططططت مططططً  بال ؤن حالططططت ؤلاضر هططططصه ال ًم٥ططططً اػططططخٔمالها ٓلططططى بًالٟهططططا، بش جطططططز ٓلحهططططا مجمٓى

طططحُطططض ؤ هطططصه،الاػطططخصىاءاث التطططي جذطظهطططا مطططً حالطططت الخٌثُططط١ 
 
ظططططاء الىضزطططت مطططً ألا  ؤحطططسه بشا ٤طططان ه

الؼاب٠حن واهخ٠لذ بلُه اإلا٠اولت حُجها ال جٌثط١ ٟآطسة اػطخمطاض ٠ٓطىز الـط٘ل اهطه ؤكطثح مـط٘ال 

 .43الخمؼ٧ بهصا الح١ هس هٜؼه وال ًم٥ً

وهلططططت  ؤو٨ مططططً  لهططططصا الاػططططخصىاء، وهططططصا مططططا ًثططططسو  ألابطططططظ الٔىططططىان  ٣44مططططا حٔططططس اإلاهططططً الحطططططة

 ال ًم٥ططططً جلططططىض مماضػططططتهم إلاهططططامهم  بش شا هططططا،دلىكططططا مططططً الدؼططططمُت 
 
ٓلططططى ػططططجُل الاػططططخ٠ال٨  بال

لىِططططام  وحؼططططب بططططل جذوططططٕ لططططِؽ هططططصا ،مهططططً ٟاثمططططت ٓلططططى الشخلططططُت اإلاخمحططططزة إلاططططً ًماضػططططها انهططططا

 ؤو الٌثِطب  ؤو  45اإلاىزط١ ؤن بشًا٣طس الاػطخصىاء  ؤنٟاهىن داق ًىِمها، ومً ؿإن هصا  ؤو  ؤػا  ي

                                                           
40

 .24ص  السابق، المرجع نفس أنظر - 
41

- -525 N 425 bull cvi. p : 1973 octobre 3 SOC. Cass 
42

 .22 فحةصال راجع نفس المرجع، - 
43

 cass.soc 14 octobre 1982. Cite in .A .chivez la notification66 de la الصفحةالمرجع من نفس  نفس أنظر - 
situation juridique de l’employeur, op, ct p 99 n/99. 

44
 94، من الصفحة 6..6مارس  -95راجع سعٌد بنانً، قانون الشغل والمهن الحرة، مقال منشور بمجلة الملحق القضائً، العدد  - 

 .56إلى 
45

 .999و 996 ص 91 العدد ،اإلشعاع جلةمب منشور ،61/7/9111 بتارٌخ 661/17 عدد االجتماعً الملف فً قرار - 
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اجطططه ال ًم٥ططط 47اإلاحطططامي ؤو  46اللططُسلي ن ال٠ٔطططىز هىطططا ، ا هخحططسر ٓطططً اػطططخمطاض ال٠ٔطططىز ؤنً ٓىطططس ٛو

ولخٌثُططططط١ ٟآطططططسة  ،الٔلمُطططططت٣ٜاءاجطططططه الٜىُطططططت اإلاهىُطططططت و  ؤي ؛شطططططخم اإلاـططططط٘ل ؤػطططططاغٓلطططططى  ؤبطمطططططذ

ط هصه اإلاىاكٜاث في الىضزت و  ؤنض ال٠ٔىز البس اػخمطا  ألامطط جٌلطب  بشاحلىلهم ٓلى ضدلت جخٛى

مططططً ٟططططاهىن  754الٜلططططل  بلططططىالخسمططططت ال جى٠ططططط ي بمططططىث ضب الٔمططططل اػططططدىازا  ةبظططططاض  ؤن شلطططط٧، بش

ى ٓطططططً الٌططططططز الخٔطططططٍى ؤو ض ٠ٓطططططس الٔمطططططل مطططططٕ الىضزطططططت ا ٠ًخطططططط ي اػطططططخمطامطططططم الالتزامطططططاث وال٠ٔطططططىز،

لطططىإلاجلطططؽ ا ؤ٣طططسهالخٔؼطططٜي وهطططى مطططا   ؤو اإلاحطططامي  ؤو ن اللطططُسلي ٠طططى٨ بطططإلى ؤلاؿطططاضة وال جٜىجىطططا، 48ألٓا

مطططٕ ًم٥ىطططه اإلاٌالثطططت باػطططخمطاض ٠ٓطططس ٓملطططه  مطططا،الطططصي  طططخط دبرجطططه لخسمطططت مـططط٘ل  ألاظحطططر الٌثِطططب 

 .وضزخت مـ٘له اإلاخىفى

 العيُ:  - ب

ططط١ الثُطططٕ مطططً   ا  49ؤ٣ثطططرٌٔخبطططر اهخ٠طططا٨ اإلا٠اولطططت ٓطططً ًٍط  ،فطططي الىاٟطططٕ الٔملطططيالحطططاالث ؿطططُٓى

ٔت - ٟططاهىن الالتزامططاث وال٠ٔططىز ٧ ادططخم  لططصل وؤض٤اهططه مططً حُططض ًثُٔخططه  بدىُِمططه -الٔامططتالـططَط

جٌثُطططط١ ٟآططططسة اػططططخمطاض  بم٦اهُططططتومىططططه  للمـطططط٘ل،ٓلُططططه حُ٘حططططر فططططي اإلاط٣ططططع ال٠ططططاهىوي  والططططصي ًترجططططب

ت  اإلاجلطؽ  ػطاض اإلاـ٘ل الجسًس وهصا ما  بلىاهخ٠ا٨ اإلا٠اولت مً اإلاال٧ ال٠سًم  ؤزىاءال٠ٔىز الجاٍض

في ٟطاضاجه ٓلى جإ٣ُسه ٓلىألا 
"املحكمةت ملةا ز ةذ : بطإن 2005ء فطي ال٠ططاض اللطازض ػطىت ، حُض ظا50

 لةةةةةةديها  مةةةةةة  اةةةةةةلل جلضةةةةةةت العحةةةةةة  وخوراق امللةةةةةة  خن  نةةةةةةا  حغيحةةةةةةر 
 
فةةةةةة، املركةةةةةةس القةةةةةةانون  لةةةةةةرب  ا

لة  يةرزر ٍلةى وفةَيت اٍمةال  1/10/2001الَملا وبالخال، فةنن عةرا  النةاٍ  للمقهةا بخةاري  

غةةخغلون مةةُ املغةةغل الضةةابقا فخعقةةم ٍقةةود الَمةةل صةةاريت املفَةةول مةةُ املغةةغل الةةني  كةةانوا ي

الجديةةةد للمغةةةروٌ وبنقةةةدام النةةةاٍ  ٍلةةةى اصةةةدعدال املنلةةةوب الةةةنع كةةةان يغةةةخغل مةةةُ املغةةةغل 

                                                           
46

 ،9115 ٌونٌو – ماٌو .7 العدد المغربٌة، المحاكم مجلة .1/  1797 عدد اجتماعً ملف فً 7/9119./96 بتارٌخ عدد قرار - 

 .9.1 ص .س.م (9112 – 9126) االجتماعٌة المادة فً األعلى المجلس قرارات كذلك أنظر وما بعدها، 91: ص
47

 1 العدد األعلى، للمجس اإلخبارٌة النشرة فً القرار ملخص ،294/11 عدد اجتماعً ملف ...69/9/6 بتارٌخ 669 عدد رقرا - 
 .91:ص 9..6 –

48
 ، الطبعة األولى،95-99 العدد المحامً بمجلة منشور، 1469/17 عدد اجتماعً ملف 64/5/9111 بتارٌخ 651 عدد قرار - 

 وما بعدها. 947 ص ،9111 السنة
49

 .ع ،ل ،ق من 571 الفصلأنظر  - 
50

 ،األعلى المجلس قضاء مجلة فً منشور ،494/12 عدد االجتماعً الملف فً .91/6/911 بتارٌخ 61 رقم األعلى المجلس قرار - 

 .999 ص ،9116 برٌلأ /61 عدد

سبق  قرار غٌر منشور، ،5./9.19 عدد االجتماعً الملف فً 4..92/6/6 بتارٌخ الصادر 924 عدد األعلى المجلس قرار -    

 ذكره
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مةةةةةا الؾةةةةةذ إليةةةةة   754القةةةةةدي  بةةةةةاملقها يكةةةةةون قةةةةةد اةةةةةرق مقخقةةةةةياث الفؾةةةةةل 
 
مةةةةة  ق.ل.ٌا وإن

 الوصيلت ال صند لها."املحكمت مرجكس ٍلى خصاش ومَلل حَليل صليما و 

مططططً مسوهططططت الـطططط٘ل ظططططاءث  19الططططىاضزة فططططي اإلاططططازة  العيةةةةُ""لِٜططططت  ؤن بلططططى ؤلاؿططططاضةوججططططب 

بمطططا فطططي شلططط٧ الثُطططٕ  51ٟآطططسة اػطططخمطاض ال٠ٔطططىز حـطططمل ظمُطططٕ كطططىض الثُطططٕ وةالخطططالي ٛخٌثُططط١ ،ٓامطططت

ُطططت ٥ال جترجطططب ٓىطططه وـطططىء مل ،ألاػطططثابػطططجب مطططً  اياهخ٠طططا٨ اإلا٠اولطططت  نؤحُطططض  ،52بطططاإلاعاز الٔلنطططي

ًلططططثح ملعمططططا بالحٜططططاَ ٓلططططى ٠ٓططططىز  ألادحططططر ٛهططططصا  ٓلُططططه اإلاططططعاز(؛ )الطا طططط يظسًططططسة إلا٠خنططططي اإلا٠اولططططت 

بطمهططططا ، ٣مططططا لططططى ؤبلُططططهجحططططذ جثُٔططططت اإلاـطططط٘ل الؼططططاب١ بمجطططططز اهخ٠ططططا٨ اإلا٠اولططططت  ؤبطمططططذالـطططط٘ل التططططي 

ؼا ل٠آسة اػخمطاض ال٠ٔىز الؼالٜت الص٣ط. ،53اإلاال٧ الجسًس مىص الثساًت  وشل٧ ج٥َط

كةةةان الخكييةةة  الةةةنع يقةةةيف   خع" بإهطططهٟوطططذ بطططه مح٥مطططت الطططى٠ى الٜطوؼطططُت وشلططط٧ مطططا 

  خنن الثابةذ فةن الخؾةرفاٍلى  ألامراف
 

ن حقيقيةا ٍة  املحةل الخجةارعا ومة  عة   نةا  جنةازال

 باإلبقةةةا املحةةةل الخجةةةارع  لةةة  ٍةةة  لةةةسام املخنةةةازل وإ لةةةل جنعيةةةق قاٍةةةدة اصةةةخمرار ٍقةةةود الغةةةغل 

 .54"ٍلى ٍقود الَمل

 :55إلادماج  - ج

حالطت وشلط٧ ل٦ىنهطا  ،ٟاهىهطا ق اإلاـْط اإلا٘طتي ٓلى ج٥َطؽ ؤلازمطاط ٣حالطت زالخطتل٠س حط  

طططْى فطططي ُطططل حلطططى٨  ، واٟخلطططازًت ةطططخمتكطططىآُت  ؤٌٟطططابودلططط١  ألاظمطططاثاٟخلطططازًت ٣شحطططرة الٟى

ثطت مطً اإلا٠طاوالث  ،بطحن اإلاـططوٓاث ٣56ما ػاهمذ الٔىإلاطت فطي دلط١ هطْى مطً التر٣حطز الاٟخلطازي ٗض

ططٕ مططً   ؤوٓلحهططا الاػططخٔاهت بم٠اولططت  جٜطططن اػططتراجُجُت وةالخططالي ه طط  ،اٛؼططُتهاوجى بهخاظُتهططافططي الٛط
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 .21 ص م.س، بولعالم، هشامراجع  - 
52

 الشغل عالقة "إنهاء قدوس، الرحمان عبد حسن أنظر البٌع، حالة فً الشغل عقود استمرار حول التوسع من للمزٌد - 

 .الصفحة فسن السابق المرجع فً 9 الهامش فً إلٌه مشار مرجع ،996ص  ،911 الحدٌثة العربٌة المطبعة،اقتصادٌة"
53

 .59 ص س، م ،والمقارن المغربً القضائً العمل ضوء عل للمشغل القانونً المركز تغٌٌر الترابً، بوعبٌد - 
54

- Cass.soc.6 NOV 1980.Cité ina.chivez / ،27ص  أشار إلٌه هشام بولعالم، م.س  

. ، قرار غٌر منشور9491/4/9/6.99ملف اجتماعً عدد  6/6.95./.6الصادر عن محكمة النقض بتارٌخ  652القرار عدد   
55

 - cass.soc 12/10/56، D ,1956، J، P :752-SOC 10/06/76 Bull.V.P :292. 
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المتعلق بحرٌة األسعار والمنافسة،  9.5.96لالطالع أكثر على عملٌات التركٌز االقتصادي، أنظر القسم الرابع من القانون رقم  - 

 (.6.95ٌونٌو  .9) 9594رمضان  6الصادر فً  .9.11.11الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف رقم 
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 ة و األكادمييةسلسلة األحباث اجلامعي

ططط١ دلططط١ دلُطططت مطططً اإلا٠طططاوالث ؤ٣ثطططر  ،ممطططا ًم٥ىطططه ؤن مهطططسز 57مخذللطططت فطططي مجطططا٨ وـطططاًها ٓطططً ًٍط

 .58حماًت الٔسًس مً ألاظطاء

طططٝ  طططم شلططط٧ لطططم ٌٔمطططل اإلاـططططْط اإلا٘طتطططي ٓلطططى حٍٔط ٔاث  ؤلازمططططاطٗض ؿطططإهه ؿطططإن بطططاري الدـططططَط

اإلا٠اضهططططططت
ططططططم  222فططططططي اإلاططططططازة  ؿطططططط٦الهؤبخحسًططططططس  ٠ٛططططططٍ ىا٣خٜططططططو ، 59 اإلاخٔلطططططط١  95/17مططططططً ال٠ططططططاهىن ٟض

للحالطططت التطططي جخٔطططسز ٛحهطططا الـطططط٤اث  بٜٗالهطططاوالتطططي ٌـطططىبها ه٠لطططان ًخجلطططى فطططي  ،بـطططط٤اث اإلاؼطططاهمت

ططٝ  ،60ؤلازمططاطالسادلططت فططي  ، ؤلازمططاطوة٠ُططذ اإلاهمططت مى٤ىلططت لل٠ٜططه ل٠ُططى٨ ٤لمخططه فططي محاولططت حٍٔط

 خودمة  عةركخحن  خو  فة كثراجحاد عركخحن  خو  جكخل": بإهه 61إلا٘طتيٛه ظاهب مً ال٠ٜه احُض ٓط  

املنافضةةةةةةةت الدااليةةةةةةةت و الضةةةةةةةوق  إعةةةةةةة االثؾةةةةةةةد جكةةةةةةةوي  عةةةةةةةركت واحةةةةةةةدة قويةةةةةةةت ملواجهةةةةةةةت ق خكثةةةةةةةر 

عا والدوليت و   ". إلاداريتالخَقيداث و املؾاري  و القري يت  ألٍا

ظوا٨ ًخمحطططططز بذلطططططاثم مهمطططططت فطططططي  62ًذوطططططٕ لىِطططططام ٟطططططاهىويةالخطططططالي ٛاهطططططسماط الـطططططط٤اث و 

طططططت للـطططططط٣ت اإلاىسمجطططططتالشخلططططط ها للخلطططططُٜت، ومىطططططه ٛـطططططط٤اء هطططططصه  ُت اإلأىٍى ألادحطططططرة زون دوطططططٓى

ًمل٦طىن مطً ؤػطهم اإلاؼطخُٜسة م٠ابطل مطا ٤طاهىا  ؤو حللطا فطي الـطط٣ت السامجطت ؤو  اهمػطؤ ًإدصون 

 .63ؤو حلم في الـط٣ت اإلاىسمجت ؤو اإلاىحلت

 ؤنبهطططططا زون ألاظحطططططر خطططططإزط ً ؤنؿططططط٧  ٛطططططال  ،واظخمآُطططططتاٟخلطططططازًت  ؤبٔطططططاز لإلزمطططططاط ؤنوةمطططططا 

ًبطططططرض الاو٦ٔاػطططططاث التطططططي جٌالطططططه هدُجطططططت  دٌطططططإ ؤيًلطططططسض مىطططططه  ؤنوزون  ،فطططططي شلططططط٧ بضازجطططططهجخطططططسدل 
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 .9.6 ص م س، ،الهرمان الحسنللمزٌد من التوضٌح أنظر - 
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 - Hélène Sinay, « Contrat de travail et conventions collectives face aux mutations industrielles », Les 
Cahiers de droit, vol. 9, n° 3, 1968, p. 529. / voir ce site : http://id.erudit.org/iderudit/1004511ar 
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59
 :فٌه والذي جاء .6.9 فبراٌر 99 بتارٌخ المعدلة الفرنسٌة التجارة مدونة من l 692-9 الفصل - 

"une ou plusieurs sociétés peuvent، par voie de fusion، transmettre leur patrimoine à une société 
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 .79 ص م.س، بولعالم، هشام - 
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 نشر دار ،ثانٌةال الطبعة الثانً الجزء ،"االقتصادي النفع والمجموعات ذات الشركات فً الوسٌط" السباعً، شكري حمدأ - 

 .21، ص 1..6الرباط، ٌناٌر  المعرفة،
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 .6ص  ،6.96-6.99 سنة ،األول الحسن

http://id.erudit.org/iderudit/1004511ar


 

 
 
 
 

  
28 

 
  

 ة و األكادمييةسلسلة األحباث اجلامعي

ت؛ دلىكططا وؤؤلازمططاطلٔملُطاث  ططت  ،64ن مطحلطت اإلاٜاوهططاث ج٦ططىن ػططٍط ممطا ٌـطط٦ل  هسًططسا إلاجمٓى

 والتي ًم٥ً جلخُلها في مثسؤ اػخ٠طاض ٓالٟت الـ٘ل. الـُ٘لت،مً ح٠ٞى الٌث٠ت 

ٓىططس الخحوططحر لٔملُططت  ألاظطططاءمططا ًجٔططل الدؼططائ٨ مم٥ىططا حططى٨ مططسي مطآططاة ح٠ططٞى وهططى 

ٔططططسم ب، مططططٕ الٔلططططم ؤلازمططططاط "برجوكةةةةول "فططططي وز٠ُططططت حؼطططط ى  هططططصه اإلاٜاوهططططاثحُططططض جٜططططٖط  ؛ؤلازمططططاط

ه م٠طاولتهم، بةٓالم ألاظطاءالاهخمام  ، وال حتى الخىاكل مٔهم حى٨ الىهٕ الجسًس الطصي ػطخٔٛط

 .65الؼىاء ٓلى حس   والٌث٠ت الـُ٘لتاإلا٠اولت  وهى ما ٟس ًازط ػلثا ٓلى

تها كىآت اللطُسلت بٜطوؼطا مطشال، والتطي جمطذ بطحن  ؤلازماطٓملُاث  بحسيٜٛي  التي ٓٛط

طططططططت بـطططططططإنٟطططططططس ػطططططططاهم   delogronge   وؿطططططططط٣ت  Synthélaboؿطططططططط٣ت    الٔلطططططططم باإلاٜاوهطططططططاث الجاٍض

لطططططت  بهططططططابؿطططططً  بلطططططى ؤلاظططططططاءالـطططططط٣خحن مطططططً ًطططططٚط  بزمطططططاط ُطططططٝ  بلطططططى ؤزيمطططططا م الٔملُطططططت،لٟٔط جٟى

 بٓطططططازةن بطططططإ ألاظططططططاء مطططططً دطططططال٨ بٟىطططططآهم إلهطططططاببٔطططططس وهطططططٕ حطططططس  بال  ولطططططم حؼطططططخإهٝاإلاٜاوهططططاث 

 .66لـُ٘لتللٌث٠ت ا ٞ اإلا٥دؼثتؤلازماط لً جى٠م مً الح٠ى اله٦ُلت الىاظمت ًٓ 

الطططططصي لطططططم ًوطططططٕ م٠خوطططططُاث ٟاهىهُطططططت حٔطططططعظ حماًطططططت  95/17وججطططططب ؤلاؿطططططاضة هىطططططا ل٠طططططاهىن 

طحلت )مطحلت اإلاٜاوهاث وبٓساز اإلاـططوْ(؛ بش جطم التر٣حطز ٓلطى الجطاهثحن ح٠ٞى ألاظطاء في هصه اإلا

ال٠ططططاهىوي والاٟخلططططازي ٓلططططى حؼططططاب الجاهططططب الاظخمططططاعي، فططططي حططططحن ٤ططططان مططططً الططططالظم الخإ٣ُططططس ٓلططططى 

طططالم والخىاكطططل مٔهطططم ٟلطططس ظضْ الش٠طططت فطططي هٜىػطططهم دلىكطططا وؤن ألاظحطططر  ح٠طططٞى ألاظططططاء فطططي ؤلٓا

 
 
  ؤكططثح ٛططآال

 
  ومحط٤ططا

 
ططالم ،ـططاي الـططط٣تلي ضثِؼططُا ططه فططي ؤلٓا ، وشلطط٧ 67لططصل٧ ال ًجططب  همططِف ح٠ 

 بالوطوضة في حالت بزماط ؿط٤اث ال حٔاوي مً ادخالالث.

ٔاثو  ؼططططه  68ةالخططططالي ٛاإلاـططططْط اإلا٘طتططططي ٣ثططططاري الدـططططَط اػططططخ٠طاض  إلاثططططسؤحططططاو٨ مططططً دططططال٨ ج٥َط

اث الخسلِؼطُت فط بًجازٓلى  19ٓالٟت الـ٘ل في اإلاازة  ي حالطت ج٠ىُت داكت حؼطدثٔس ٤طل الخلطٛط
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 .51 ص ،المرجع نفس أنظر - 
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 ..4ص  ،المرجع نفسراجع  - 
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 .46 ص س، م ،بوكنٌن جعفر أنظر - 
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 الصٌاغة بنفس احتفاظها مع L 966 – 96 المادة أصبحت التً L 69-7 المادة فً الفرنسً لالعم قانون أوال المبدأ هذا على نص - 
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لُططه ٛططةن ألاظحططر الططصي ؤبطططم ٠ٓططس الـطط٘ل مططٕ الـططط٣ت اإلاىسمجططت  ،حُ٘حططر اإلاط٣ططع ال٠ططاهىوي للمـطط٘ل ٓو

ت ٓىطس جح٠ط١ ؤلازمطاط مطا زام  في الٜترة الاهخ٠الُت لإلزماط ًٓ حؼطً هُطت ًخمخطٕ بمثطسؤ الاػطخمطاٍض

طططططل ا ًطططططىم الخحٍى طططططل  ػطططططاٍض م٥طططططً للـطططططط٣ت السامجطططططت الطظطططططْى  ،ال٠ٔطططططس ؤبططططططم ٟثطططططل ؤلازمطططططاط ُو ٓلطططططى ٍو

ضا مبططططططر   ؤلازمططططططاطحالططططططت حُططططططض لططططططم حٔططططططس مٔهططططططا  ،69الـططططططط٣ت اإلاىسمجططططططت بـططططططإن الالتزامططططططاث ؤلاهططططططاُٛت

لططِؽ هططصا  ،زامططذ الـططط٤اث اإلاىسمجططت ال حٔططاوي مططً كططٔىةاث ٠ٓططىز الـطط٘ل، مططا إلنهططاءمـطططوٓا 

 
 
ؼطا ط ال٠آطسة ال٠اهىهُطت ج٥َط ت  إلاثطسؤ ٠ٍٛ، بل هجس ال٠واء ٌؼاهم بـ٦ل ٣ثحر فطي جٌطٍى اػطخمطاٍض

ثططططت ؤح٦ططططاموفططططي حالططططت الاهططططسماط هجططططس ٓططططسة ال٠ٔطططىز،  ال٠وططططاجي فططططي حماًططططت  الجهططططاظ جخجؼطططس ٛحهططططا ٗض

لططى مجهططا مططا شهططب ،ُ٘حططر اإلاط٣ططع ال٠ططاهىوي للمـطط٘لألاظطططاء فططي ُططل حح٠ططٞى  ر  بلُططه اإلاجلططؽ ألٓا بخططاٍض

 مةة  ق.ل.ٌإ إ ا مةةرخ 754كور )الفؾةةل "حيةة  خنةة  بمقخاةةصا الفؾةةل املةةن: مططا ًلططي 1/2/1980

لةةى ألااةةؿ بضةة ب حغيحةةر فةة، املركةةس القةةان إلارر خو العيةةُ خو جحويةةل املغةةروٌا ون  لةةرب الَمةةل ٍو

ن جميةةةةةةُ ٍقةةةةةةود الَمةةةةةةل الجاريةةةةةةت يةةةةةةوم حؾةةةةةةول  ةةةةةةنا الخغيحةةةةةةر حضةةةةةةخمر بةةةةةةحن املالةةةةةةل الجديةةةةةةد فةةةةةةن

 ألادططط هططى  بإهططهةاليؼططثت لل٠وططاء اإلا٠ططاضن هطططي و  ،70"غةةروٌ وبةةحن ٍمالةة  وادمةة  ومضةةخ دمي للم

ت ؤو مجهططا  71اث ػططىاء الٜطوؼططُتاػططخمطاض ال٠ٔططىز مططً دططال٨ ٓططسة ٟطططاض  مثططسؤ٣طططغ   72هِحر هططا اإلالططٍط

 في ُل حُ٘حر اإلاط٣ع ال٠اهىوي للمـ٘ل. لألظطاءًا٣س الحماًت ال٠اهىهُت ما وهى 

ن اه٠وططاء الـططط٣ت اإلاىسمجططت ال ًططازط ٓلططى ٠ٓططىز الـطط٘ل ٓططً الثُططان بططإ ٗنططي   هططهوةالخططالي ٛة

م ظوا٨ شخلُتها  ت،ٗض  بظططاءاث بجمطامحطحن  بلىت ظمُٕ ال٠ٔىز التي ٤اهذ ػاٍض بنحُض  اإلأىٍى

 ؤو زون اؿطططتراي الخىلطططُم ٓلطططى شلططط٧ فطططي ٠ٓطططىز الـططط٘ل  73الـطططط٣ت السامجطططت بلطططىجيخ٠طططل  ؤلازمطططاط

حُططض  ،74هططصا الاهخ٠ططا٨ ًططخم ب٠ططىة ال٠ططاهىن  نا  ألاظحططرال ًخٌلططب جثلُططٙ  ألامططط  بن، بططل ؤلازمططاط٠ٓططس 
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عبد الرحمان اللمتونً، "اندماج الشركات بٌن حتمٌة التركٌز االقتصادي والحاجة إلى الحماٌة القانونٌة"، رسالة لنٌل دبلوم  - 

الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص، وحدة قانون المقاوالت، جامعة محمد الخامس، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة 
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 ة و األكادمييةسلسلة األحباث اجلامعي

طططططاٚ إلضازةًم٥ططططً  وةالخطططالي ال  ،مططططً الىِططططام الٔططططام ؤةطططحذ ٟآططططسة اػططططخمطاض ال٠ٔطططىز ؤن جخٜطططط١  ألًا

لى ألاظحر ؤن ًلخح١ بالٔمل في الـطط٣ت السامجطت لىٓ وبشا مطا حـطجض بالٜلطل ٤طىن  ،مذالٜتها، ٓو

ى، ٤ىهططططه ٌٔخبططططر ٣مططططً ٗططططازض  الـططططط٣ت السامجططططت لططططم حٔططططس مـطططط٘لخه ٛحُجهططططا ٠ًٜططططس الحطططط١ فططططي الخٔططططٍى

جل٠اثُا حؼب ما ؤؿاضث بلُه مح٥مت الى٠ى
75. 

 الأوؽؾت: - د

خحلططططل مططططً لالٌططططٞط ل و٣ةحططططسي ،الخططططإمُمُاػططططت ظططططاءث ػُاػططططت الخىكلططططت ٣ى٠ططططُى لؼ 

مٜهطططىم الخىكلططت مٜهطططىم  للسولطططت، ل٥ططً واإلااػؼططاث الخابٔططتاإلاـططا٤ل التططي حٔطططاوي مجهططا اإلايـطططأث 

ططٝ مىحططس ،ٗططامى خجلططى شلطط٧ فططي ُٗططاب حٍٔط ٜهططا ٍو ، وهططى مططا ًشحططر الدؼططائ٨ 76وحٔططسز اإلأططاًحر لخٍٔط

 ط٣ع ال٠اهىوي للمـ٘ل.في ُل حُ٘حر اإلا 77حى٨ هماهاث ح٠ٞى ؤظطاء اإلا٠اولت اإلاذىكلت

أث التي ٤طان ال٠ٌطاْ الٔطام ٤اهذ الخىكلت حٔني جم٥حن ال٠ٌاْ الخاق مً اإلايـ ةشاٛ

ططططلًمل٥هططططا،  الخٔاٟططططس مططططشال، حُططططض ٦ًططططىن  ؤو الٌططططٞط اإلأطوٛططططت ٤ططططالثُٕ  بةحططططسياإلال٥ُططططت  وةالخططططالي جحٍى

ج٠ططسًم  بمـططاض٣ت السولططت فططي ؤو باػططخٌآت ال٠ٌططاْ الخططاق بمىظططب هططصا الخٔاٟططس ال٠ُططام بمٜطططزه 

ؤػطاغ ٓلطى  ًم٥طً ج٥ُُطٝ الخىكلطت بإهطهٌٔنطي هطصا  السولطت، ٛهطلدسماث ٤اهذ م٠لىضة ٓلى 

  وةالخططالي آخثاضهططا اإلا٠اولططت،اهخ٠ططا٨  ؤؿطط٦ا٨ؿطط٦ل مططً  ؤنهططا
 
حُ٘حططر اإلاط٣ططع ال٠ططاهىوي  ؤػططثابمططً  ػططجثا

 ممططططا ًجٔططططل الدؼططططائ٨ مٌطوحطططط ،مططططً ٞ.٨.ْ 754للمـطططط٘ل جثٔططططا للٜلططططل 
 
ال٠اهىهُططططت  آلازططططاض حططططى٨  ا

طططه هطططصا الاهخ٠طططا٨ مثطططسؤجطططت ٓجهطططا واو٦ٔاػطططا ها ٓلطططى الىاج طططم مطططا ٌٔٛط مطططً  اػطططخ٠طاض ٓالٟطططت الـططط٘ل، ٗض

 جواضب ال٠ىاهحن الىاظثت الخٌث١ُ في هصا اإلاجا٨.

ططططاض  بن ر  39.89ت هططططى ٟططططاهىن كلططططال٠ططططاهىوي للخى  ؤلًا  واإلأططططس٨ بال٠ططططاهىن  11/04/90بخططططاٍض

طططط الاٟخلطططاز وجذُٜطططٝ هططط٘ 34.9878 ٍ الى٠ٜطططاث الٔمىمُطططت حُطططض الهطططسٚ مطططً هطططصا ال٠طططاهىن جحٍط
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 ة و األكادمييةسلسلة األحباث اجلامعي

طططططٕ اللُبرالطططططي،الاٟخلطططططاز الٔطططططال ي بدثنطططططي الطططططى    والاهٜخطططططاح ٓلطططططى مطططططً مؼطططططخىي مِٔـطططططت  وةالخطططططالي الٛط

 ،لل٠ٌطططاْ الخطططاق لخحمطططل اإلاؼطططاولُت وبٌٓطططاء الٜطكطططتودلططط١ ٛططططق ظسًطططسة للـططط٘ل  اإلاطططىاًىحن،

 ٓلى الدـُ٘ل. هي اإلاحاِٛتالتي جحطق ٓلحها الخىكلت  ألاهساٚ ومً ؤهم

ت ٠ٓطططططس الـططططط٘ل  ثطططططسؤٛمةالخطططططالي و   هططططططوضة جٜططططططن هٜؼطططططها  ؤكطططططثحالحٜطططططاَ ٓلطططططى اػطططططخمطاٍض

ؤ٣طططس ، حُططض لألظطططاءالاًجابُططت فططي حماًططت الاػططخ٠طاض الاٟخلططازي والاظخمططاعي  ازاضهططاهِطططا بةلحططاح 

طم مطا ٠ًطا٨ ،مطً ٞ.٨.ْ 754ل٧ مطً دطال٨ الٜلطل اإلاـْط اإلا٘طتي ش ٗض
ٓىطه بإهطه لطم ًطىم ٓلطى  79

ٟطططس جُٜطططس مٔنطططى  "جحويةةةل املغةةةروٌ"لِٜطططت  انلـططط٘ل، الخىكلطططت ٣حالطططت حؼطططخمط مٔهطططا ٓالٟطططت ا

طططل اإلااػؼطططت  الحطططاالث  بهمطططاال٠ٌطططاْ الخطططاق، بطططل  بلطططىاإلايـطططأث الٔامطططت مطططً ال٠ٌطططاْ الٔطططام  ؤو جحٍى

ًذططططط مطططً  ؤن، هطططصا ولطططم ًخطططىاوى اإلاـطططْط اإلا٘طتطططي فطططي 80اإلاطططص٤ىضة هطططي ٓلطططى ػطططجُل اإلاشطططا٨ ال الحلطططط

طططل الطططثٔى لهطططصا الٜلطططل، ٠ٛططططض ج٥طططَطؽ هطططصه الحالطططت ٣ التطططي ًخ٘حطططر مٔهطططا  ألاػطططثابؼطططجب مطططً جإٍو

لططى الخطططىاظي مطططٕ شلطط٧ اػطططخماإلاط٣ططع ال٠طططاهىوي  طاض الحٜطططاَ ٓلططى مىاكطططب الـططط٘ل، حُطططض للمـططط٘ل ٓو

 ؤدحططراالططصي جثلططىض و  1999و  1998ًجططس هططصا الخ٥ُُططٝ ػططىسه فططي مـطططوعي مسوهططت الـطط٘ل لؼططىتي 

حُ٘حطر  ؤػطثابً ن الخىكلت حٔخبر ػطجثا مطؤ٣س كطاحت بإحُض  مً مسوهت الـ٘ل، 19في اإلاازة 

ططط ؤكطططثحذو  ألادحطططرةٛطهطططذ وظىزهطططا فطططي الؼطططىىاث  انهطططا ؛اإلاط٣طططع ال٠طططاهىوي للمـططط٘ل مت حـططط٦ل الؼ 

توهى ما ظٔل اإلاـْط اإلا٘طتي ًىلحها  ،الاٟخلازًت الحالُت ألاػاػُت   ؤولٍى
 
ؼها ٟاهىها  .بخ٥َط

ت  بسوضه ال٠واء اإلا٘طتيًا٣س ٣ما  ٨ مطً دطال في حالت الخىكلتاػخ٠طاض ال٠ٔىز الجاٍض

النةةةةةةاٍ  ٍلةةةةةةى الحكةةةةةة  اةةةةةةرق "... يَيةةةةةةب  حُططططططض ظططططططاء ُٛططططططه: 2013إلاح٥مططططططت الططططططى٠ى ػططططططىت ٟطططططططاض 

مة  ىهحةر  143و  139م  مدونةت الغةغل واةرق وصةو  جنعيةق  الفؾةلحن  19مقخقياث املادة 

ةةدم الارج ةةةاز ٍلةةةى خصةةاش قةةةانون ا  لةةةل خن املحكمةةةت املنَةةون فةةة، حكمهةةةا حينمةةةا  6/2/1963 ٍو

خن يعلغ الحكة  القا ةصي بةاإليراد إلةى عةركت اجؾةاالث املغةرب اٍخبرث خن  )الناٍ إ كان ٍلي  

املكخةةةةب ححةةةةز الخنفيةةةةن والةةةةنع بمقخقةةةةا  جةةةة  حةةةةل  24.96ألنةةةة  ؽةةةةدر بَةةةةد داةةةةول القةةةةانون رقةةةة  
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عةةةةركت خن خٍةةةةل ا إ   19واللصةةةةلكيت جكةةةةون قةةةةد ارقةةةةذ املةةةةادة  الةةةةوملي للمواؽةةةةلث الضةةةةلكيت

ادماجة  إلههةةا لة  يجَةةل مكهةا  لةةل  اجؾةاالث املغةرب ملةةا حلةذ محةةل  املكخةب املةةنكور بنقةل جةةل

مغغلت خجن يت ٍ  القناٌ النع كةان يَمةل فية  املكخةب املنحةل الفةا ملةا   ةب إلية  الحكة  

ؿطط٣ت داكطت  بلطىن حُ٘حر اإلاط٣طع ال٠طاهىوي للمـط٘ل مطً م٥خطب ٓمطىمي بإ دط آوظاء في ٟطاض  ا81..."

اػطخمطاض ٓالٟطت  بنحُطض ، 82ال٠اهىهُطت ججطاه اإلاؼطخذسمحن آلازطاض جخحمل ظمُٕ  ألادحرةًجٔل هصه 

ال ًم٥ططً الاجٜططاٞ ٓلططى اإلاـطططوْ ًخٔلطط١ بالىِططام الٔططام، و  ٥ُططتمل ؤو الـطط٘ل فططي ُططل اهخ٠ططا٨ اإلا٠اولططت 

ططالؼططلٝ، وهططى مططا ٜخططه فططي ال٠ٔططس اإلابططرم بططحن الخلططٝ و مذال
 
هٜؼططه مططً دططال٨  ال٠وططاء اإلا٘طتططي سهؤ٣

 .٤83ازًطمح٥مت الاػخئىاٚ بإ

ال٠ٌطططاْ  بلطططىـطططأث الٔامطططت اإلاي ؤو ٠طططا٨ اإلا٠اولطططت ن اهخمطططا ٛطهطططىا بطططإ ٛطططةشاو٣مطططا ػطططلٝ الطططص٣ط 

 ؤن 
 
١ الخىكلطت، بال ال٠طاهىن  مٌطوحطا حطى٨ الامخُطاظاث التطي ٠ًطط  ًث٠طى الؼطاا٨ الخاق ًٓ ًٍط

اإلاطجثٌطت بِهحطر  ألاح٦طام نؤ، حُطض هِام بلىهىا ًيخ٠لىن مً هِام  ألاظطاء ؤن، دلىكا و بث٠ائها

اليؼططططططثت ل٦ططططططل اإلااػؼططططططاث الٔمىمُططططططت اإلاخٔلطططططط١ بىهططططططٕ هِططططططام دططططططاق للمؼططططططخذسمحن ب 19/7/1962

ر وؿططططط٤اث السولططططت واإلايـططططأث شاث الامخُططططاظ  ؤو اإلاخمخٔططططت باحخ٦ططططاض ضػطططط ي،  و اإلاطػططططىم اللططططازض بخططططاٍض

ًذخلٜططططططان مططططططٕ الططططططصي ًم٥ططططططً آخثططططططاضه بمشابططططططت الىِططططططام الىمططططططىشجي لهططططططصه اإلااػؼططططططاث،  4/11/1963

ُطططٝال٠ٌطططاْ الخطططاق ػطططىاء ُٛمطططا ًخٔلططط١ بـططططوي ال ؤظططططاءال٠ىآطططس اإلاٌث٠طططت ٓلطططى  ُطططت، خُى ، التٟر

ُٜططططططت  ألاظططططططىض ، هِططططططام جمشُططططططل اإلاؼططططططخذسمحن الططططططصي ًطج٥ططططططع ٓلططططططى ظططططططساو٨ م٠خجؼططططططت مططططططً ػططططططاللم الُى

طططٕ هطططاالء  خمحطططز مٟى  ًحطططس مطططً ػطططلٌت اإلاـططط٘ل جطططإزًث ي٣طططصل٧ بىهطططٕ هِطططام  ألاظططططاءالٔمىمُطططت، ٍو

ا  ُٜطططت الٔمىمُطططتووظططىز ٛئطططت مطططً اإلاؼطططخذسمحن جططططجثٍ ٓوطططٍى خٔلططط١ بالُى ً هىطططا  ألامطططط، ٍو باإلاؼطططحًر

الططصًً جٜىهططهم وظاضة  ٟطططاض ، و٣ططصا بططاإلاطاٟثحن اإلاططالُحن ؤو مطػططىم  ؤو ٌُٔىططىن بم٠خططط ى ُهحططر  الططصًً
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طططططذ ػطططططُازي حخمطططططا يؼطططططثت لهطططططاالء ال مجطططططا٨ للـططططط٧ بطططططإالثٛاإلاالُطططططت،  ٔهم  بلطططططىن الخٍٜى حُ٘حطططططر فطططططي مطططططٟى

 .84ال٠اهىوي

 وآخثططططاضه هِامططططٓلططططى الىِططططام الططططسادلي للماػؼططططت  وةالخططططالي ٛاإلاحاِٛططططت
 
ػططططُجٔل اإلاـطططط٘ل  ا

ططٕ مذططالٝ  بالتزامططاثًخحمططل  الجسًططس ٕ الاظخمططاعي الٔططازي، ممططا ػططُجٔله فططي مٟى ال ٠ًطهططا الدـططَط

لططططم ًلتططططزم بالحٜططططاَ ٓلططططى م٥دؼططططثاث ػطططط٦ُىن مذالٜططططا لل٠ططططاهىن  ٛططططةشاوال٥ٔططططؽ صططططحُح  لل٠ططططاهىن،

 ؤلاؿط٦االثًم٥ىىطا ال٘طىق فطي جحلُطل مذخلطٝ مً الىِطام الٔطام، بال ؤهطه ال  وؤنها ٟآسةدلىكا 

 لألظطططاءؤخبططر الحٜططاَ ٓلططى الح٠ططٞى اإلا٥دؼططثت  ؤنمططا ًم٥ىىططا  لططُٔس ب٠ططسضاإلاٌطوحططت ٓلططى هططصا ال

ا، وؤ ؤمطططا بهططسٚ  ألاظطططاءاججططاه  هماجططالتز بةزدططا٨ حٔططسًالث ٓلططى بن اإلاـطط٘ل الجسًططس مٌالططب هطططوٍض

ٕ الاظخماعي الٔازي الصي ًٌث١ ٓلُه.  احترام الدـَط

ُططل دىكلططت اإلايـططأث  فططي ألاظطططاء ؤحططاياإلاـططْط اإلا٘طتططي  ؤنهططه ًيث ططي الخإ٣ُططس ٓلططى ؤ بال 

ططططت مططططً الوطططططماهاث، حُططططض هلططططذ ٓلططططى هططططططوضة  39.89مططططً ٟطططططاهىن  5مجهططططا اإلاططططازة  الٔامططططت بمجمٓى

 85ظاللطت الحؼطً الشططاوي فطي دٌابططهٜ٘طىض لططه اإلا ؤًوططا بلُطه ؤؿطاضوهطى مططا  ،ٓلطى الدـططُ٘لاإلاحاِٛطت 

 23ة ٠ىةطططاث التطططي ٣طػطططتها اإلاطططاززًثاظطططت هطططصا ال٠طططاهىن، هاهُططط٧ ٓطططً الٔبٔطططس شلططط٧ ـططط٦ل لِ ،للبرإلاطططان

ططم  ل الحالططت التططي ًذططبططاإلا٠خني فططي  بلحاٟهططاوالتططي ًم٥ططً  ،02 – 90 – 403مططً اإلاطػططىم الخٌث٠ُططي ٟض

ال٠ٔىز ٣طغ مثطسؤ اػطخ٠طاض ٓالٟطت الـط٘ل مطً دطال٨ و  الالتزاماثبن ٟاهىن ، بل 86ٛحها بالتزاماجه

، لخطططططسدل بطططططصل٧ "جحويةةةةةل املغةةةةةروٌ"لطططططى ٤طططططان بلطططططىضة هطططططمىُت مطططططً دطططططال٨ لِٜطططططت و  754الٜلطططططل 

 19اإلاططازة  ؤ٣سجططهاػططخمطاض ال٠ٔططىز، وهططى مططا  مثططسؤٛحهططا  ٣حالططت مططً الحططاالث التططي ًطاعططىىكلططت الخ

مطططً زػطططخىض  71ن الٜلطططل ا زػططخىضٍت؛  ؤكطططثحذال٠آطططسة بطططإن بلطططاحت، بطططل مطططً اإلام٥طططً ال٠ططى٨ 

ؤكطططثحذ ٟآطططسة وهدُجطططت لهطططصه اإلا٠خوطططُاث ، حططططق ٓلطططى ش٣طططط لٜوطططت الخىكلطططت كططططاحت 2011

                                                           
84

 .95 ص س، م. العٌاشً، ٌونس أنظر - 
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 إلى االنتباه نلفت أن ٌجب هنا. ".. 91.11 لقانون كدٌباجة الثانً الحسن له المغفور الجاللة صاحب خطاب من مقتطفات - 

 ٌجوز ال لتًا االجتماعٌة العوامل بعض تراعً أن بد ال الخاص القطاع إلى العامة المؤسسات بعض تحوٌل إلى الرامٌة سٌاستنا

 .خاصة أهمٌة من لهما لما إلٌهما نشٌر أن نرٌد عامالن مقدمتها وفً إغفالها

 إلى مؤسسة تحوٌل ٌفضً أن الغارب، على الحبل ترك لو ٌحدث وقد قصوى، أهمٌة المغرب ٌولٌه الذي التشغٌل هو: األول العامل
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 ة و األكادمييةسلسلة األحباث اجلامعي

آططسة مططً الىِططام الٔططام التططي ال ًم٥ططً الاجٜططاٞ ٓلططى ملططتال٠ٔططىز م٥ؼططثا للٌث٠ططت الٔا اػططخمطاض  ، ٟو

 مذالٜتها.

 كحؾت ف، الغركت جقدي  املغروٌ خو ألاؽل الخجارع  - ه

الثطططاب الشطططاوي مطططً  بلُطططه ؤؿطططاضوهطططى مطططا ؛ ٌٔخبطططر  ج٠طططسًم ألاكطططل الخجطططاضي ٣حلطططت فطططي ؿطططط٣ت

ٕ ؿطططط٤اث ـطططتر٢ مطططح ؤو ٣حلطططت لـطططط٤اث ٟاثمطططت  ،ج٠طططسًم الصمطططت اإلاالُطططت لـطططط٣ت ؤو  الخجطططاضة،مسوهطططت 

طط١ ؤلا  ؤدططي  مططً بطحن الحطاالث اإلاططص٤ىضة  ،87ؤلازمطاط ؤوهٜلطا٨ فطي جإػطِؽ ؿططط٤اث ظسًطسة ٓطً ًٍط

 فططي ٠ٛطجططه الؼططابٔت 1938ؿططدىبر  26مططً ٞ.٨.ْ اإلأطس٨ بِهحططر  754الٜلططل  ؤ٣ططسهوهططى مططا  ،ٟاهىهطا

لةةى ألااةةؿمةةرخ حغيحةةر فةة، املركةةس القةةانون  لةةرب الَمةةل  إ ا"  إلادمةةاج خوالعيةةُ  خو  إلارربضةة ب  ٍو

ن ج٠ططسًم مططً هططصا الٜلططل بططإ بش ٌؼططخٜازجقديمةة  حؾةةت فةة، عةةركت ...."   املغةةروٌا خو خو جحويةةل 

ظاهطب  بلطىاإلاـطوْ حلت في ؿط٣ت هى حالت مً الحاالث التي ٣طػها ال٠اهىن كطاحت فطي ٞ.٨.ْ 

ططططل اإلاـطططططوْ  الـطططط٘ل،ت هططططمططططً مسو  19الططططىاضزة فططططي اإلاططططازة  "الأوؽؾةةةةت"مٔنططططى  والططططصي ًُٜططططس ،جحٍى

ططل اإلاـطططوْ هىططا ال ًجططب  ؤنىهُططت هجملهططا فططي ٟاه اػططثابوشلطط٧  ُ٘حططر الٌثُٔططت ًٜهططم مىططه ح ؤنجحٍى

ططل ؿطططط٣ت ال٠اهىهُططت للم٠اولطططت؛  اإلاـطططْط ضةططٍ هطططصه الحطططاالث  نا  ،مططً الـطططط٤اث ؤدطططط هططْى  بلطططى٣خحٍى

٣طػطخه  ولطم ًطص٣ط الاحخمطا٨ الشطاوي الطصي، مرخ حغيحر ف، املركس القانون  لرب الَمةل" إ ا"بلِٜت 

هطى الخىكلطت وهطى مطا ٌٔنطي بطإن ال٠لطس هىطا ا ى النعيَةت القانونيةت للمقاولةت"ٍلة خو " 19اإلاازة 

لٔمىمُطت اللٜطّ، وهطى  ؤًوطا٣ما ٟس ٠ًلس بها الخطإمُم  ،للمـ٘ل لىظىز حُ٘حر في اإلاط٣ع ال٠اهىوي

ن ٟآطططططسة اػطططططخمطاض ٠ٓطططططىز الـططططط٘ل ٓىطططططسما جخ٘حطططططر الطططططصي ٠ًطططططى٨ بطططططإمطططططا ًجٔلىطططططا ال هخٜططططط١ مطططططٕ الٌططططططح 

طط ألاػاػططُتاإلاثططازت  بحططسيل ٟططس ؿطط٦لذ الىهططُٔت ال٠اهىهُططت للمـطط٘ خذ اػططخ٠ال٨ ٟططاهىن التططي ض  

ال٠ٔطططططىز ٤طططططان ٟطططططاهىن الالتزامططططاث و ؤن هططططى  ،وشلطططط٧ لؼطططططجب بؼطططططٍُ، 88اهىن اإلاطططططسويالـطططط٘ل ٓطططططً ال٠طططط

ٔت الٔامططططت لل٠ططططاهىن فططططي حططططحنثاٞ لخ٥ططططَطؽ هططططصه ال٠آططططسة، الػططططُما وؤالؼطططط مسوهططططت  هجططططس هططططه الـططططَط

  جطإحيالـط٘ل لططم 
 
ططع هطصه الحماًططت، وججطب بال ؤلاؿططاضة هىطا بلططى ؤن اإلاـطْط حطططغ ٓلطى ش٣ططط هططصه  لخٍٔع
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 ة و األكادمييةسلسلة األحباث اجلامعي

حتطى الحاالث زون ٗحرها، ان اإلا٠اولت ٗالثطا مطا جيخ طي ٛحهطا بالخملُط٧، ممطا ًجٔلهطا واةطحت ٣ٜاًطت 

 ٥ًطػها ٣مشا٨.

ٓلطى مؼطخىاهما  مطً ٞ.٨.ْ ٟطس جطم   754الٜلطل مطً م. ؾ و  19ٛما زامذ ٤ل مطً اإلاطازة 

ُل ٓلطى ػطجاػطخمطاض ٓالٟطت الـط٘ل مطٕ اإلاـط٘ل الجسًطس الحاالث التي بمىظبها حؼطخمط ٟآطسة  ش٣ط 

ططع الحماًططت  ؤدطططي ن لل٠وططاء ٤لمخططه فططي ج٥ططَطؽ حططاالث اإلاشططا٨ ال الحلططط، ٛهططصا ٌٔنططي بططإ ٟلططس حٍٔع

طططاض، ومىطططه وؼطططخيخ  بطططإن اإلاـطططْط جطططط٢ الؼطططلٌت فطططي هطططصا  لألظططططاء طططت لل٠اضططط ي لُحطططسز ؤلًا  ٤طططلالخ٠سًٍط

ؼطططها ٣حالطططت جىطططسضط هطططمً حالطططت ًططططي هططططوضة   ت اإلا٠ططططضة ٓلطططى مؼطططخىي الىاٟطططٕ الٔملطططي،لحماًطططاج٥َط

 لِؽ الحلط.و  ؤًوابٔى الحاالث ال٠واثُت ٓلى ػجُل اإلاشا٨  بلىهىا  ؤلاؿاضةحُض ججب 

 زانيا: الحاالث التي كرصها الققا 

بلططططى ظاهططططب الحططططاالث اإلا٥طػططططت ٟاهىهططططا، هجططططس ال٠وططططاء ه ططططى مى ططططى اإلاـططططْط ل٥ُطططططغ ٟآططططسة 

 .ٓلى زضاػت الثٔى مجها هإحياػخمطاض ٠ٓىز الـ٘ل في حاالث ؤدطي، 

 :إلايجار - خ

ٓلطى اإلا٦طان الطصي  ؤلاًجطاض ٛحهطا ٠ٓطس  ، حُطض ًىلطب  حالت مً هصه  الحطاالث ؤلاًجاض ٌٔخبر

ططططم ؤ89اإلاازًططططت ؤو ؤحططططس ٓىاكطططططهاجثاؿططططط ُٛططططه اإلا٠اولططططت وـططططاًها  هططططه جلططططٚط ٗحططططر هاٟططططل للمل٥ُططططت ، ٗض

ٔخبططططر   ألامططططط فططططي بططططازت  الشطططط يء الططططصي ظٔططططل ال٠وططططاء اإلالطططططي  ؛ألاكططططلبحؼططططب  ؤلازاضة ؤٓمططططا٨مططططً َو

ممطططا ظٔطططل  هطططه جطاظطططٕ بؼطططجب اهخ٠طططاز ال٠ٜطططه لطططه،بال ؤ، ه حالطططت ال حؼطططخمط مٔهطططا ٠ٓطططىز الـططط٘لٌٔخبطططر 

ططططططم  9اإلاـططططططْط اإلالطططططططي ًططططططىم ٓلحهططططططا كطططططططاحت فططططططي اإلاططططططازة  لؼططططططىت  12مططططططً ٟططططططاهىن الٔمططططططل اإلالطططططططي ٟض

ٟآططسة  بٓمططا٣٨حالططت مططً الحططاالث التططي جىظططب  ؤًوططا 91، ٣مططا آخبرهططا ال٠وططاء الٜطو طط ي200390

ر  ، وشلطط٧ مططً دططال٨ ٟطططاض إلاح٥مططت الططى٠ىطاض ٠ٓططىز الـطط٘لاػططخم ، 1990ًىهُططى  31اللططازض بخططاٍض
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 ة و األكادمييةسلسلة األحباث اجلامعي

ططحؼططلم اإلاططااظط ال٠ٔططاض الططصي  بشاهططه ؤ  1224L-1ن اإلاططازة ملططاحب لليـططاي اإلامططاضغ ُٛططه، ٛططة طهؤظ 

ٓلططططى هططططصا و  ،92هٜططططؽ الىحططططسة الاٟخلططططازًت ٟططططس اػططططخمطث فططططي مماضػططططت وـططططاًها ؤنجىٌثطططط١ بآخثططططاض 

، ٣حالطططت مطططً الحطططاالث التطططي حؼطططخمط مٔهطططا ال٠ٔطططىز اإلا٘طتطططي فطططي ج٥طططَطؽ ؤلاًجطططاض ىا٨ ػطططاض ال٠وطططاء اإلاىططط

اإلا٠ططاضن  ؤو اإلا٘طتطي  ُخضطح لىططا بجطالء زثططاث ال٠وطاء ػططىاءل، 93ٟطططاض إلاح٥مطت الططى٠ى بلطىـططحر حُطض و

 ٧ اإلااػؼت.ؤلاًجاض مٕ مالٓىس اهتهاء  زاضهاآ بهخاطٓلى آخثاض ٠ٓىز الـ٘ل حؼخمط في 

 ع الدضيحر الحر لألؽل الخجار  - ب

ج٠سًمطططططه  ؤو ٣ثُٔطططططه  94ج٠طططططٕ ٓلُطططططه ٓطططططسة حطططططاالث ٣طػطططططها ال٠وطططططاء٣حالطططططت  الخجطططططاضي  ألاكطططططل 

طط١ الدؼططُحر الحططط  ؤو حلططت فططي ؿططط٣ت  باػططخ٘الله  الحطط١ فططي الاػططخئشاض لُوططمً 95اػططخ٘الله ٓططً ًٍط

خططه اإلاططازة ، ر الحطططزون حطط١ الخملطط٧ مططً ًططٚط اإلاؼططح   وهططى مططا  الخجططاضة،مططً مسوهططت  152وهططى مططا ٓٛط

بذلطىق مطسي آخثطاض الدؼطُحر الحطط  بؿط٦اال مما ًشحطر  ،الخجاضي  لألكل جاضب٠ًٓس ه ًم٥ً آخثاض 

ومىه حُ٘حطر اإلاط٣طع ال٠طاهىوي للمـط٘ل  وشلط٧ مطا  ،الخجاضي كىضة مً كىض اهخ٠ا٨ اإلا٠اولت لألكل

 بإح٠ُطتهجس مىاٟطٝ ال٠وطاء ججُطب ٓىطه فطي ٟطاضا هطا فطي ُطل وظطىز هطصا الىطْى مطً الجطزاْ اإلاخٔلط١ 

ٓىطططس اػطططترظآه مطططً ًطططٚط اإلاالططط٧  ؤو  لألكطططلىز ؿططط٘لهم مطططٕ اإلاؼطططحر الحطططط فطططي اػطططخمطاض ٠ٓططط ألاظططططاء

 .96ألاكلي

 ألاكطلم٥ططي  ؤو ن اإلاالط٧ هجطس ال٠وطاء الٜطو ط ي شهطب لل٠طى٨ بطإ ٛثذلىق هصه الحالطت

والتططي لهططا ٓالٟططت  ،بمىاكططلت ٠ٓططىز الـطط٘ل الجسًططسة بال الخجططاضي ال ًلططعم بٔططس اهتهططاء الدؼططُحر الحططط 

 لألكططططلن اإلاؼططططحر الحططططط اإلاالطططط٧ زون ٗحرهططططا ممططططا هططططخ  ٓىططططه بططططإ ٚطاإلاططططعاو٨ مططططً ًطططط ألاكططططليباليـططططاي 

الخجطاضي ال ًملط٧ الحط١ فطي حُ٘حطر اليـطاي الخجططاضي، ٛوطال ٓطً هطصا ٠ٛطس ٟوطذ مح٥مطت الططى٠ى 
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 أحكام 6 الملحق )أنظر سابق مرجع والمقارن، المغربً القضائً العمل ضوء على للمشغل القانونً المركز تغٌٌر الترابً بوعبٌد
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ٓلطى ٛحهطا ٓطسة ؤشطخاق ٔاٟطب خالحالطت التطي ً ٠ٓىز الـ٘ل في الٜطوؼُت بخٌث١ُ ٟآسة اػخمطاض 

٠ططس وببططام ٓالاػططخ٘ال٨  جطإظحر مططسة  اهتهطاءبططإن ججططاضي، حُطض ج٠ططى٨ اإلاح٥مطت ل ؤكطجطإظحر اػططخ٘ال٨ 

اػخ٘ال٨ ظسًس مٕ مؼخإظط ظسًس للميـأث هٜؼها ٌٔخبر بمشابت حٔسًل فطي اإلاط٣طع ال٠طاهىوي  جإظحر 

 .97(ألاو٨ الصي ٌٔس اإلاؼخإظط و للاحب الٔمل )

التططي ًثطط١ ٛحهططا ال٠وططاء  لالػططخ٘طابشحططرة الىهططُٔاث اإلا بحططسي بلططىهىططا  ؤلاؿططاضةال جٜىجىططا و 

اضي ٌٔططىز لحهططىزي بمىظططب ٟططىاهحن ججطط زض ٛحهططا ؤكططلى التططي كططجلطط٧ الىأٟططت  23/7اإلاططازة  الٜطو طط ي

ىططسما اػطططترظٕ مل٥ُخططه بٔطططس .... ًحطططخّٜ  ؤنمح٥مطططت الططى٠ى ٓلطططى  ؤظبرجططهزطططط ال٠طططىاهحن ؤ ببٌططا٨، ٓو

ألاكطل ًُلطت مطسة باإلاؼخذسمحن الصًً جم حـُ٘لهم مً ًٚط الشخم الصي ٤ان ٟس ابخطاْ هطصا 

ططططٝ  بلططططىالخىجُططططه  ز  ، ٣مططططا هططططى 98هطططْع اإلال٥ُططططت حُططططض ًث٠ططططى  ،99الطططصي ػططططاض ٓلُططططه ال٠وططططاء الٜطو طططط ياإلاٟى

بطمهطا اإلاؼطحر الحطط ٠ٓطىز الـط٘ل التطي ؤز بطحن اػخ٠طاض ٓالٟت الـ٘ل، وشل٧ ٓىسما مح   إلاثسؤمذالٜا 

ظسًططططسة  ؤوـططططٌتبطمهططططا بـططططإن ةططططحن ال٠ٔططططىز التططططي ؤو ، ألاكططططلياإلاطجثٌططططت باليـططططاي الخجططططاضي و  لألكططططل

 ألاظططططاء، فطططي حطططحن جوطططُٕ ح٠طططٞى ألاكطططليً لهطططم اضجثطططاي باليـطططاي حُطططض ج٦طططىن الاػطططخٜازة ٠ٛطططٍ إلاططط

ً مً الىِام الٔام، بل حتى اإلاـطْط لطم ًوطٕ  ٟآسة بإنهاؤٚط   وهحً ! ؤػاغ ؤيٓلى  ،آلادٍط

 ؿططططوً
 
 ججٔطططل مطططً هططط ا

 
  صا اإلاحطططز حٔلطططُال

 
الطططى٠ى، وهطططى مطططا شهطططب ال٠وطططاء  ؤو الٌٔطططً  ال ٠ًثطططل ٟاهىهُطططا

ن حُطططاظة الٌالطططب للٜىطططسٞ بمىظطططب ح٥طططم بطططإ 100مطططت الطططى٠ىمطططً دطططال٨ ٟططططاض إلاح٥ لخإ٣ُطططسهاإلا٘طتطططي 

لططططه بصمطططت الـططططط٣ت اإلاال٥طططت، ًجٔلططططه بمشابططططت  اإلاترجثطططتحؼطططُحره لحططططحن اػطططدُٜاء الططططسًىن  اظططططلٟوطططاجي 

ططططت ٠ٓططططىز ٓملهططططم اإلاؼططططخذسمحن االحططططط للمـطططططوْ، وةالخططططالي اإلاـطططط٘ل الجسًططططس للٔمططططا٨ و  اإلاؼططططحر  لجاٍض

ذ الحُاظة و   مً ٞ.٨.ْ. 7/754مً م٠خوُاث الٜلل هى ما ًىسضط هٟو

بل هجس بإن الدؼُحر الحط البس له وؤن ًيثنطي ٓلطى ؤػطؽ ٟاهىهُطت، بحُطض ال ٥ًٜطي الطضط ى 

حن ٓلطططططى حؼطططططُحر محطططططل، بطططططل بن الخثُٔطططططت ال٠اهىهُطططططت للمـططططط٘ل حؼطططططخمط مطططططٕ ألاظحطططططر ، حُطططططض بطططططحن ًطططططٛط
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وطططاث اإلاؼطططخح٠ت، الػططططُما وؤن  ٌؼطططخح١ ألاظحطططر ٓىطططس بٗطططالٞ اإلاحطططل ؤو  حططططسور الوططططض ٤اٛطططت الخٍٔى

ني للوططمان الاظخمططاعي ًشجططذ كططٜت اإلالطططح بططااظط فططي شططخم اإلاـطط٘ل، وهططى مططا اللططىسٞو و  الططًى

 .2014101ؤ٣سجه مح٥مت الى٠ى في ٟطاض لها ػىت 

 الخفويذ - ج

ذ ٣حالت مً الحاالث التي ٣طػها ال٠واء هجطسه فطي مطحلطت اإلأالجطت ٓىطسما ج٦طىن  الخٍٜى

 ،102ـط٘ل فطي هطصه اإلاطحلطتػطخ٠طاض ٓالٟطاث الال  ًطسس ه ظطسحُطض ًى  اللطٔىةاث،اإلا٠اولت حٔاوي مً 

ٜططت ٓلططى الططسٕٛاإلا٠اولطط ؤندلىكططا و  ططا ًجٔططل ،حُجهططا 103ت جلططثح مخٟى بم٦اهُططت اإلاؼططاغ ب٠ٔططىز  مم 

س ٦ًىن مٔه104الٔمل في حسوز به٠از اإلا٠اولت  ٛلل ألاظطاء  ، ٟو

 19اإلاطظطططىة مطططً اإلاطططازة  ألاهطططساٚمطططسي جخح٠ططط١  ؤي ةلىٛططط، 105ًطططابٕ هططططوضي واػطططخاجالي ؤحُاهطططا شا

ذُل جثني مذٌٍ ت الـ٘ل في مً مسوه   .106الخٍٜى

ططذ بـطط٦ل  ططا بططإدط  ؤوٛالخٍٜى هططه ًى٠ططل مل٥ُططت مططً الثُططْى ال٠وططاثُت ٓلططى آخثططاض ؤ ٌٔخبططر هٓى

 ألا٣ثططر ًذخططاض بم٠خوططاه الٔطططن  ؤمطططاظبططرا ٓلططى ًططس ال٠اضطط ي اإلاىخططسب، والططصي ًلططسض  ؤلاهخططاطوحططسة 

ت الدـطططططُ٘ل ٛٔالُطططططت فطططططي جح٠ُططططط١ اػطططططخمطاٍض
هطططططصا  لطططططىب ، باإلهطططططاٛت108مؼطططططخح٠اث الطططططساثىحن وؤزاء 107

ططذ  تهططاُٗططاض ٟألا  اإلا٠اولططت مططٕ ؤبطمتهططالططثٔى ال٠ٔططىز التططي  ؤلاظثططاضي ٛاإلاح٥مططت ج٠طططض الخٍٜى  ،ثططل جٍٜى
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 .وما بعدها 17و 92 ص م.س، العٌاشً، ٌونس -

 .9.6 إلى 14 ص من م.س، لعالم، بو هشام -

 .وما بعدها 926ص  م.س، والمقارن"، المغربً القضائً العمل ضوء على للمشغل القانونً المركز "تغٌٌر الترابً، بوعبٌد -

 محمد جامعة والعقار، العقود قانون الماستر دبلوم لٌل رسالة العمل"، دعقو على المقاولة صعوبات نظام "أثر سرمٌطً، أمجد -
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 .999إلى  .99، من ص .6.9/ أبرٌل 92بمجلة الملف، العدد 
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ت  توالتططططي ج٦ططططىن هطططططوٍض فططططي حططططحن ال ًىظططططس هططططم ٟططططاهىوي ٠ًططططط ي  ،109اػططططخ٘ال٨ اليـططططاي الػططططخمطاٍض

طططططذ  ت لىحطططططساث  ؤلاظثطططططاضي بالخٍٜى تهطططططا فطططططي  ؤلاهخطططططاطلل٠ٔطططططىز الوططططططوٍض طططططذ  بًطططططاض الطططططصي ًطططططخم جٍٜى الخٍٜى

 .110ـاملال

طططط ًخضططططح بططططإن اإلاـططططْط ومططططً هططططصا اإلاىٌلطططط١ ٕ هٌططططاٞ جططططسدل ال٠وططططاء حُططططض ججططططاوظ زوضه وػ 

ططاث  واإلاخمشططل فططيال٥الػطط٦ُي   واظخمآُططت ًجؼططسهدططط شي كططث٘ت اٟخلططازًت آ بلططىالٜلططل فططي اإلاىآظ

ي هطمان الحٜطاَ ٓلطى مىاكطب في اإلاؼاهمت فطي جح٠ُط١ اػطخمطاض وـطاي اإلا٠اولطت، وفط زوض ال٠اض ي

ت ال٠وطططاثُت ٣ؼطططجب فطططي حُ٘حطططر  خه مح٥مطططت الطططى٠ى بةزدالهطططاالـططط٘ل، وهطططى مطططا ٣طػططط لحالطططت الدؼطططٍى

" ... وبالخةةال، فجميةةُ الَقةةود التةةي كانةةذ : 111اإلاط٣ططع ال٠ططاهىوي للمـطط٘ل مططً دططال٨ حُصُططاث ال٠طططاض

صةةاريت املفَةةةول حتةةةا جةةةاري  الخغيحةةةر جعقةةةم قائمةةت بةةةحن ألاجةةةرا  واملغةةةغل الجديةةةدا وجيةةةل منخجةةةت 

حَةةةةةويك ٍةةةةة  ألاانةةةةةار والفؾةةةةةل والقةةةةةرر صةةةةةوا  حغحةةةةةر املركةةةةةس آلزار ةةةةةا القانونيةةةةةتا مةةةةة  خجةةةةةور و 

القةةانون  للمغةةغل ٍةة  مريةةق الدضةةويت الققةةائيت خو إلارث خو الأوؽؾةةت خو  حةةر  لةةلا و لةةل 

 .م  مدونت الخجارة خٍل " 592ما جركد  املادة 

مطططً  19ال ٌؼطططٔىا حلطططط ظمُطططٕ الحطططاالث ال٠وطططاثُت التطططي ًم٥طططً مٔهطططا جٌثُططط١ اإلاطططازة و هطططصا 

 مثططسؤٛحهططا  ًطاعططى ؤنفططي الحططاالث التطي ًجططب جطط٢ لل٠وططاء الىِططط ن اإلاـططْط ، وشلطط٧ ا مسوهطت الـطط٘ل

ًم٥ططً  ؛ بشالتططي حٔخبططر ٣حالططت مططً حططاالث حُ٘حططر اإلاط٣ططع ال٠ططاهىوي للمـطط٘لاػططخ٠طاض ٓالٟططت الـطط٘ل، و 

وهجططططس مح٥مططططت الططططى٠ى  ...،، الخططططإمُمالخلططططُٜت ال٠وططططاثُت ؤو الىكططططُت  ؤو فططططي الهثططططت  ؤًوططططاجٌث٠ُهططططا 

طططسة ال ج إلدوططططاْالٜطوؼطططُت شهثطططذ  : اػططططترظاْ اهطططِهططططط ٛحهطططا ًثُٔطططت الاهخ٠ططططا٨ هطططص٣ط مجوهطططُٔاث ٍٛط

 ،ػطططططخ٘ال٨ الامخُطططططاظو ٣طططططصل٧ بٔطططططس الاهتهططططاء اإلاخٔاٟطططططب ال  ،الح٦ىمططططت لالػطططططخ٘ال٨ بٔطططططس اهتهططططاء الامخُطططططاظ

 .....112، الىهٕ جحذ الحطاػت ال٠واثُتخُاظ  بٔس الاػخ٘ال٨ الح٦ىمياإلا٠اولت لالم بدواْو 

ث اػططخٜهام فططي الحططاالث التططي ٣طػططها ال٠وططاء بلططٜت ٓامططت هططى ٣ُططٝ مططا ًشحططر ٓالمططا ؤن بال

ٓلططططى جٌثُطططط١ ٟآططططسة اػططططخمطاض مططططً داللهططططا التططططي ًا٣ططططس  ،ال٠اهىهُططططت بدوططططآها للم٠خوططططُاثًم٥ططططً 

                                                           
109

 .التجارة مدونة من 2.2 المادة أنظر - 
110

 . .5 ص م.س، طراٌسً، حنان أنظر - 
111

 .. قرار غٌر منشور9941/4/9/6.99ملف اجتماعً عدد  6.95/.669/9المإرخ فً  9647القرار عدد  - 
112

 .912-914راجع بهذا الخصوص محمد مٌمون الوكٌلً، م.س، ص  -



 

 
 
 
 

  
40 

 
  

 ة و األكادمييةسلسلة األحباث اجلامعي

بيُطت الخملُط٧  ٟطس ال ٦ًطىن  وؤن الاهخ٠طا٨دلىكطا  ،واإلاـط٘ل الجسًطسال٠ٔىز بحن اإلاـ٘ل ال٠طسًم 

طهططططا ؤحُاهطططا  لألظطططططاءال٠آططططسة  ومططططاهي الح٠طططٞى الىاظثططططت  ٓمطططا٨إل ، ٛمططططا هططططي الـططططوي الىاظططططب جٛى

      ٓىس جٌث٠ُها 

  : ؿطوي جٌث١ُ ٟآسة اػخمطاض الٔالٟاث الـ٘لُتاإلاثحض الشاوي

لخٌث١ُ ٟآسة اػخمطاض ٓالٟت الـ٘ل فطي ُطل حُ٘حطر اإلاط٣طع ال٠طاهىوي للمـط٘ل، ٛالبطس  مطً 

ت ؤ  ُ ٔ ٨( ػطىاء ؤ٤اهطذ حـطَط ت مً الـططوي )مٌلطب ؤو  و مطً ابخ٦طاض ال٠وطاء، وال ؿط٧  جىاٛط مجمٓى

  
 
اججطططاه ألاظطططاء )مٌلطططب زطططاٍن(، ٣مططا ٦ًطططىن ٓلطططى  س التزامططاث ٓلطططى اإلاـططط٘ل الجسًططسؤن جٌث٠ُهططا ػطططُىل

طططت مطططً طططل بمجمٓى  الالتزامطططاث اججطططاه اإلاـططط٘ل الجسًطططس، ممطططا ًىةطططح بطططإن هىطططا٢ ُٟطططىز هطططاالء الخحم 
 
 ا

 .113ٓلى جٌث١ُ مثسؤ اػخمطاض ٠ٓىز الـ٘ل

 ق القاٍدة : عرول جنعياملنلب ألاول  

طططططع الحماًططططت و مطططططً مسوهططططت الـططططط٘ل ظططططاءث لخ 19مططططً اإلألطططططىم ؤن اإلاططططازة  ج٥طططططَطؽ ٟآطططططسة ٍٔع

طب-الاحخمطالحن  ؤحطسوشلط٧ ٓىطس جطىاٛط  ،الـط٘لاػخمطاض ٓالٟطت  و ا حُ٘حطر اإلاط٣طع ال٠طاهىوي للمـط٘ل ؤم 

و٨ وظططب الثحططض ٓلططى الاحخمططا٨ ألا  ىهططْى بحشىططا ًىلططب  ن موةمططا ؤ -للم٠اولططتالٌثُٔططت ال٠اهىهُططت 

شلططط٧ بطططإن الـططططوي بمطططا ؤن  ،الحالطططتً ؿططططوي جٌثُططط١ ٟآطططسة اػطططخمطاض ٠ٓطططىز الـططط٘ل فطططي هطططصه ٓططط

طططت، زة ٟاهىهطططا ؤو ًث٠طططى ألامطططط مى٤طططى٨ لؼطططلٌت ال٠اضططط ي الخ٠سًٍط  وهطططي ال ج٦طططاز جذططططط ٓطططً ج٦طططىن محطططس 

  زالزت
 
 .ً مً جٌث٠ُهاؿطوي جم٥

 خوال: حغيحر املركس القانون  للمغغل

وشلططط٧  ،اإلاط٣طططع ال٠طططاهىوي للمـططط٘لفطططي ُ٘حطططر ححطططسور هططططوضة هطططى  ٨114 ؿططططيو  حُطططض هجطططس ؤ

ططزاة لخىاظططس ؤ
 
حرهططا ٣شحططر  ،زمططاطو ؤلا مشططل الثُطٕط ؤو الخىكلططت ؤ ن الحططاالثاإلاططازة، وؤ٨ و  طي ؤالـ  ٗو
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  مطً الحطاالث التطي جطططجثٍ بخُ٘حطر اإلاط٣طع ال٠ططاهىوي للمـط٘ل اضجثاًطا

 
ا ال ًم٥طً جلطىضها دططاضط  ٓوططٍى

ططططاض،هططططصا   ؿططططط حلططططى٨ هططططصا الخُ٘حططططر وبهططططصا ٦ًططططىن  ؤلًا
 
ططططا اض ٓالٟططططت خٌثُطططط١ ٟآططططسة اػططططخمط ل ًا ظىهٍط

لططى هططمىُا مططً دططال٨ ال٠طططاض ططم  115الـطط٘ل مططٕ اإلاـطط٘ل الجسًططس، وهططى مططا ؤ٣ططسه اإلاجلططؽ ألٓا  168ٟض

"حَيةةةب الناٍنةةةت ٍلةةةى القةةةرار املنَةةةون فيةةة   حُطططضُٛمطططا ًذطططم الىػطططُلت الشاهُطططت؛ ؛ 1989لؼطططىت 

مة  ق.ل.ٌا  754ؾةل ٍدم ارج از  ٍلى خصاش قانون  وانَدام الخَليل وارق مقخقياث الف

 لةةل خن الفقةةرة الأامضةةت مةة   ةةنا الفؾةةل حغةةحر إلةةى خن املركةةس القةةانون  يخغحةةر بةةاألاؿ ٍنةةد 

والةةةةةنع قاةةةةةصا لفائةةةةةدة  30/9/1975العيةةةةةُا وخن الحكةةةةة  الؾةةةةةادر ٍةةةةة  محكمةةةةةت الربةةةةةال بخةةةةةاري  

املنلوب ف، النقك باألجرة والرجٌو إلى الَمل ف، مواجهت الضةيدة ماركريةذ لويةد مةُ إاةراج 

يد الحمةةةداوع لحضةةة  مةةة  الةةةدٍوىا وخنةةة  مةةة  الثابةةةذ خيقةةةا خن ألاؽةةةل الخجةةةارع حَاقةةةب الضةةة

ٍلي  ٍدة مغتري  إلى خن خؽةع  االؾةا لغةركت الألةود التةي يمثلهةا حاليةا الضةيد الحمةداوع 

 والةةةةنع صةةةةةعق إاراجةةةةة  مةةةة  الةةةةةدٍوى وخن اصةةةةةخفادة  ةةةةن  الغةةةةةركت مةةةةة  نفةةةةط إلاصةةةةة  الخجةةةةةارع 

ع بهةةةةةةنا الاصةةةةةة  ال يفيةةةةةةد قنَةةةةةةا ٍةةةةةةدم حغيحةةةةةةر املركةةةةةةس "الكوميةةةةةةدع" واصةةةةةةخغللها لألؽةةةةةةل الخجةةةةةةار 

 القانون  لرب الَمل....

لكةةةة  حيةةةة  إن القةةةةرار املنَةةةةون فيةةةة  حينمةةةةا جحةةةةدر ٍةةةة  ٍةةةةدم حغيحةةةةر املركةةةةس القةةةةانون  

للنةةةرفحن كةةةان يقؾةةةد بةةةنلل الفتةةةرة التةةةي بقةةة  فههةةةا املحةةةل مخوقفةةةا بَةةةد مغةةةادرة ماركريةةةذ لويةةةد 

 .ث..."املغرب وبقائ  مضدودا ملدة جفوق زمان صنوا

لى ؤ٣س هطوضة اػخمطاض ال٠ٔىز بشا مطا ح٘حطر اإلاط٣طع ال٠طاهىوي للمـط٘ل  بل هجس اإلاجلؽ ألٓا

ح، حتطططى لطططى ؤبطططان اإلاـططط٘ل ال٠طططسًم بم٦اهُطططت حُٔطططحن ألاظحطططر بمىلطططب آدطططط بٔطططسما اهخ٠لطططذ  بـططط٦ل كطططٍط

"الناٍنةةت حَيةةب ٍلةةى القةةرار اةةرق الفؾةةل ؤن  116، حُططض ظططاء فططي ٟطططاض لططهاإلا٠اولططت إلاـطط٘ل ظسًططس

ةةةةةةةدم الارج ةةةةةةةاز ٍلةةةةةةةى خصةةةةةةةاش وانَةةةةةةةدام ألاصةةةةةةةاش  754.م.م والفؾةةةةةةةل مةةةةةةة  ق 345 مةةةةةةة  ق.ل.ٌ ٍو

القةةانون  والخنةةاقك فةة، الخَليةةلا  ا  خن الَارفةةت خدلةةذ بقةةرار حَيةةحن املنلةةوب للَمةةل ب حةةد 
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فنادق املكخب الوملي للضكل الحديديت بنلب مة  املحكمةت إلزعةاث خن املنلةوب لة  يحؾةل 

ثةةةةةةةل املكخةةةةةةةب الةةةةةةةوملي للضةةةةةةةكل الحديديةةةةةةةت وخن لةةةةةةة  خع فةةةةةةةرر كمةةةةةةةا خن املحكمةةةةةةةت اصةةةةةةةخمَذ ملم

مة  ق.ل.ٌ إ  خن القةرر منَةدم  754اصدعَاد ا لقرار الخَيحن في  ارق ملقخقياث الفؾةل 

مةةةا دام املنلةةةوب  ةةةو الةةةنع رفةةةك الالخحةةةاق بَملةةة  كمةةةا يوجةةةد جعةةةاي  فةةة، الَلةةةل بةةةحن القةةةراراث 

 ر   خن موفوٍها واحد مما يضخوجب نقك القرار.

وصةةةةةائل فةةةةةنن قةةةةةرار حَيةةةةةحن املنلةةةةةوب ؽةةةةةادر ٍةةةةة  املكخةةةةةب الةةةةةوملي ملةةةةةا فةةةةة، ال لكةةةةة  الفةةةةةا 

للضةةةةكل الحديديةةةةت الةةةةنع لةةةةىط مرفةةةةا فةةةة، الةةةةدٍوى ومةةةة  جهةةةةت خاةةةةرى لةةةة  جعةةةةق لةةةة  خيةةةةت ٍلقةةةةت 

ةةةة  بَةةةةد عةةةةرا
 
ةةةةذ محل

 
ةةةةبةةةةاملنلوب إ  الناٍنةةةةت حل لخ  مةةةة  ئها الفنةةةةدق الةةةةنع كةةةةان يَمةةةةل بةةةة  وفؾ 

ةة  ؽةةواب رد   ةةنا الةةدف ُ ب نةة  وجنعيقةةا للفؾةةل الَمةةل دون مبةةرر فالقةةرر حاؽةةل والقةةرار ٍو

مةة  ق.ل.ٌ فةةنن عةةركت املامونيةةت الجديةةدة لفنةةدق املامونيةةت يخَةةحن ٍلههةةا خن جخحمةةل كةةل  754

الَمةال الةةني  كةةانو يَملةون بهةةنا الفنةةدق ومة  جمةة  يخَةةحن اٍخعةار الفؾةةل الةةنع جةرى فةة، حةةق 

 الَامل فؾل حَضفيا يضخحق ٍن  الخَويقاث القانونيت ..."

  
 
طططس هجطططس ؤحُاهطططا  جوطططاضة ٟو

 
وطططاء مح٥مطططت الطططى٠ى فطططي  ا فطططي ال٠ططططاضاث بطططحن ٟوطططاء اإلاىهطططْى ٟو

م  ث ُٛطه ٓخمطساللازض ًٓ مح٥مت الاػطخئىاٚ ا 515117هٜؽ ال٠وُت، بحُض هلازٚ ال٠طاض ٟض

"ال جخةةةة زر وال جاخهةةةةي ٍلقةةةةت الغةةةةغل مةةةةُ حةةةةارش الَمةةةةارة إ ا مةةةةرخ حغيحةةةةر ٍلةةةةى الوفةةةةَيت ٟآططططسة 

عةةةةققها للمةةةةل  وج صةةةةىط اجحةةةةاد  بنائهةةةةا بضةةةة ب بيةةةةُ القانونيةةةةت للمغةةةةغل املضةةةةرول ٍةةةة  ورظ

املل  املغتركحنا ويكون الحك  الابخدائ  قد اال  الؾواب ملا اٍخبر الحةارش محةخل بةدون 

ططططم -بِىمططططا هجططططس مح٥مططططت الططططى٠ى ٟطططططضث فططططي صةةةةند للعىةةةةذ امل ؾةةةةؿ لعةةةةواب الَمةةةةارة"ا  ال٠طططططاض ٟض

ت اإلاسهُت ال٠ؼطم الشالطض -2012ٗـذ  27اإلااضخ في  3472  -201/1/3/2012اإلالطٝ ٓطسز  -ال٘ٛط

ةا قاةةصا  ال٠آطسة بإهطه -الاػطخئىافي ال٠اضط ي بطى٠ى ال٠ططاض 
 
"يكةون القةرار  حةر مرجكةس ٍلةى خصةاش مل

بنقةةل إلالتةةزام بمقخاةةصا ٍقةةد عةةغل حةةارش الَمةةارة مةةُ املقةةاول نديجةةت بيةةُ  ةةنا ألااحةةر عةةقق 
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ال يةدال فةم  الالتزامةاث القائمةت فة،  مةت  الَمارة لض انهاا مُ خن ٍقد الَمل املخمضل بة 

 ملقخنحن لهن  الغقق".ا

ال ًجطب  ٣ـططي الػطخمطاض ٓالٟطت الـط٘ل "حغيحر املركس القةانون  للمغةغل" ٌٔىؤن مبال  

حُطض  ن ؤمطام هططوضة اػطخمطاض ٠ٓطىز الـط٘ل؛بش ؤهطه لطِؽ ٤لمطا جطىاٛط ه٦طى  ٓلطى بًالٟطه،ألادس بطه 

اة اإلاااظط بذالٚ ألاظحر ال جازي بلى بنهاء ٠ٓس الٔمطلهجس ب شخلطِخه لطِؽ ان  إن ألاكل ؤن ٛو

محططل آخثططاض بش جث٠ططى ٓالٟططت الـطط٘ل ٟاثمططت بططحن ألاظطططاء ووضزططت اإلاططااظط )الخلططٝ الٔططام(، ل٥ططً ٟططس 

 
 
ططح ل بٔططى الحططاالث التططي ج٦ططىن ٛحهططا شخلططُت اإلاططااظط محططل آخثططاض ٓىططس ببطططام ال٠ٔططس ُٛيخ ططي ج    

اجطططططه طططططم  ؤو محامُططططا ؤو كطططططُسلُا، وهططططى مططططا ؤ٣طططططسه ال٠طططططاض ٣119مططططا لططططى ٤طططططان ًثِثططططا 118هططططصا ألادحططططر بٛى ٟض

"وحيةةة  حَيةةةب الناٍنةةةت ٍلةةةى القةةةرار نقؾةةةان الخَليةةةل مطططً دطططال٨ مطططا ظطططاء فطططي حُصُاجطططه؛  111120

مهة  الؾةيدلت  بغة ن جنيةي  19/2/60م  ىهحر  11املوازع النَدام  وارق القانون الفؾل 

ةةذ محةةل  زوجهةةا املخةةوف، 
 
غةةاب والخوليةةد  لةةل خنةة  اٍخبةةر خنهةةا حل وجراحةةت ألاصةةنان وحضةةويق ألٍا

بالخةةةةال، خن جاخقةةةةل إلههةةةةا املرصضةةةةت بةةةةاملفهوم القةةةةانون  وخنةةةة  معقةةةةا للفؾةةةةل كمالكةةةةت للؾةةةةيدلت و 

املغار إلي  فننة  بوفةاة الصةأؿ املةراؿ إلية  يةخ  إ ةلق الؾةيدلت واصةخاخاج  حةر  لةل يَةد  

 ارقا للقانون ويَـر القرار للنقك.

وحية  ز ةةذ ؽةةدق مةةا ٍابخةة  الناٍنةةت ٍلةةى القةةرار  لةةل خنةة  اصةةدند فيمةةا قاةةصا بةة  إلةةى  

مةةة  ق.ل.ٌ النةةةاؼ ٍلةةةى خنةةة  إ ا مةةةرخ حغيحةةةر فةةة، املركةةةس القةةةانون  لةةةرب  754اث الفؾةةةل مقخقةةةي

ةق 
 
الَمل فنن ٍقود الَمل الجاريت يوم حؾول  نا الخغيحر حضخمر والحال خن ألامر  نةا يخَل

بمهنةةت منيمةةت بمقخاةةصا القةةانون ويغةةترل فةةيم  يساولهةةا جةةوفر  ٍلةةى مةةر لث ٍلميةةت محةةددة 

امل خؾةت وخن زوج الناٍنةت الةنع كةان يةساول مهنةت ؽةيدل، قةد وحؾول  ٍلى إ ن م  الجهةت 

فةةةنن الراؾةةةت املمنوحةةةت لةةة  مةةة  مةةةرف الجهةةةت امل خؾةةةت ان هةةةذ ؽةةةلحي ها بقةةةوة جةةةوف، ومةةة  جةةة   
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القةةةةانون ويضةةةةخحيل ٍلةةةةى الفةةةة  مواؽةةةةلت الَمةةةةل الةةةةنع كةةةةان يقةةةةوم بةةةة  إال بغةةةةرول ااؽةةةةت ال 

املركس القانون  لةرب الَمةل وخن القةرار جخوفر ف، الناٍنت وم  ز  فنن ألامر ال يخَلق بخغيحر ف، 

 ححن بذ ٍلى النحو املنكور كان فاصد الخَليل املوازع النَدام  املردع للنقك..."

 وال ًم٥ططططططً ،ٟآططططططسة اػططططططخمطاض ٓالٟططططططت الـطططططط٘ل مططططططً الىِططططططام الٔططططططام وججطططططسض ؤلاؿططططططاضة بلططططططى ؤن  

ا الـطططي مططً ٓسمططه ن جىاظططس هططصحُ٘حططر فططي اإلاط٣ططع ال٠ططاهىوي للمـطط٘ل؛ ا لططم ًٌطططؤ  بشاالخضططحُت بهططا 

ن ؿططططي حطططسور حُ٘حطططر فطططي اإلاط٣طططع ال٠طططاهىوي للطططاحب صا اإلاثطططسؤ، وبهطططصا ًم٥ىىطططا ال٠طططى٨ بطططإهططط ال ًمطططؽ  

 ول٥طططً لطططِؽ هططططوٍض ،الٔمطططل هططططوضي الػطططخمطاض ٠ٓطططىز الـططط٘ل مطططٕ اإلاـططط٘ل الجسًطططس ؤطططم
 
مطططا٨ ا  إٓل

  ٟآسة مً الىِام الٔام وؤي   انها ،الـ٘ل اػخمطاض ٠ٓىزٟآسة 
 
حتطى لطى ٌث٠ُهطا ملطعم بخ لمـط٘

وططُاث الٔامططت للٜلططل اإلا٠طططض حؼططب اإلا٠خو ٛ ططد لل٠ٔططس ٦ًططىن ٤ططان اإلاـطط٘ل ال٠ططسًم، وؤي بنهططاء ؤ

 ٟاهىها.

وظططب  ""حغيحةر املركةةس القةانون  للمغةغل زمىطا بلطسز الثحططض فطي هطصه الحالططت بالطصاثومطا 

ػططططىاء ٤اهططططذ ًثُُٔطططططت ؤو  ،شخلططططُت ٟاهىهُططططت٤ططططل  ىاإلاٜططططاهُم حتططططى ه٠ططططى٨ بططططإن اإلاـطططط٘ل هطططط جحسًططططس

ت ج  .121ةالخالي ٛمٜهىم اإلاـ٘ل مٜهىم واػٕو  ،خم٥ً مً ببطام ٠ٓس الـ٘لمٔىٍى

اث التططططي جططططازي ب٣مططططا ٠ًلططططس بخُ٘حططططر اإلاط٣ططططع ال٠ططططاهىوي ل لططططى حُ٘حططططر لمـطططط٘ل مذخلططططٝ الخلططططٛط

ططا و التططي ٣طػططها ال٠وططاءمـطط٘ل ػططىاء اإلاىلططىق ٓلحهططا ٟاهىهططا ؤاللططٜت ال٠اهىهُططت لل ٓلططى ػططجُل  بم 

 ، بالتططي جلططاحب حُ٘حططر اإلاط٣ططع ال٠ططاهىوي للمـطط٘ل بخ٥ُُٜهططا مططً الحططاالث ،122و ٗحططرهالخملُطط٧ ؤ
 
ن ؤ ال

طططططت الـطططططط٤اث وجحسًطططططس كطططططٜت اإلاـططططط٘ل ٟطططططس ح٘طططططسو  فطططططي م٠اولطططططت الدـطططططُ٘ل ا ٗحطططططر واةطططططحت فطططططي مجمٓى

ذ طت مطً الٜططوْ، ٌـطخ٘ل ألا و فطي حالطت اإلاـط٘ل الطصي ًؤ 123اإلاٟا ظحطر فطي ملط٧ م٠اولطت جوطم مجمٓى
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 ة و األكادمييةسلسلة األحباث اجلامعي

لططى ٓىلطططط ال٠وططاء بال٠ٜططه و  ، حُططض ًطظططط124ٕفططي حططحن ًذوططٕط ٟاهىهططا لٔططسة ماػؼططاث واحططسة مجهططا

ت والتي ًىظس ألا  الخثُٔت للماػؼت  .125ظحر في حالت جثُٔت لهاالتي جخمخٕ بالشخلُت اإلأىٍى

ذ وجخٔسز بالخطالي اإلاطا٣طع  س ًحسر ؤن ًخٔسز اإلاـ٘لىن لٔامل واحس في هٜؽ الٟى هصا ٟو

ت، ال٠اهىهُطططت للمـططط٘ل، وةالخطططالي ًحلطططل جطططسادل فطططي بًطططاض اإلاؼطططاولُت  ػطططىاء ال٠ٔسًطططت ؤ و الخ٠لطططحًر

الـططططط٤اث ال٘حططططر اإلاخىاٛؼططططت، حُططططض ٌٔمططططل ؤحططططس ألاشططططخاق ٣مىططططسوب  او٣مشططططا٨ ٓلططططى شلطططط٧ ممشلططططى 

ة حؼططائالث  لـططط٣خحن ؤو ؤ٣ثططر حٔمططل فططي ادخلاكططاث مذخلٜططت ٤اللططثاٗت والسباٗططت، وهىططا جشططىض ٓططس 

اهىهُططططت ومؼططططاولُت ٤ططططل مـطططط٘ل وهٌاٟهططططا، وةمططططا ؤن لخٔططططسز اإلاـطططط٘لحن اضجثططططاي بـططططإن الىهططططُٔت ال٠

طططىاهحن الٔىإلاططططت،خالخ٠طططسم المثاؿطططط ب  ٥ىىلططططىجي والاٟخلطططازي وحـططططاب٧ الٔالٟطططاث السولُطططت ؤحُاهططططا ٟو

ًجطهطططططا للحطططططسًض ٓطططططً بؿططططط٦الُت جىطططططاْظ ال٠طططططىاهحن فطططططي ُطططططل اهدـطططططاض الخجطططططاضة السولُطططططت التطططططي  ٛطططططةن شلططططط٧

حن مطً بلطس طا بلطى آدطط ٌؼطىز ٤طل مجهطا ٟطاهىن م٘طاًط كاحثذ اهخ٠ا٨ اإلاىسوةحن واإلامشلحن الخجاٍض ، مم 

رة بـططإن ال٠ططاهىن الططصي ًح٥ططم ٓالٟططاث هططاالء الٔمططا٨ باإلااػؼططاث التططي ٌٔملططىن بهططا وال ًشحططر الححطط

 .126ٌؼخ٠طون بم٦ان زابذ

 754مطً الٜلطل  7ػطىاء فطي ال٠ٜططة   ا""إالـطي زاة ؤةالخالي ٛاإلاـْط ٓىسما اػخٔمل و 

٦ًطططىن بططصل٧ ٟطططس اؿطططتري الػطططخمطاض ٠ٓططىز الـططط٘ل مطططٕ اإلاـططط٘ل  ،مطططً م.ؾ 19و اإلاطططازة ؤمططً ٞ.٨.ْ 

 ، بسًمسًس هطوضة حسور حُ٘حر في اإلاط٣ع ال٠اهىوي للمـ٘ل ال٠الج
 
ي وحطسه ٛط هطصا الـطط ن جى ؤ ال

ططت ؤال  ت ال٠ٔططىز الجاٍض ، بش ؤن ٟآططسة اػططخمطاض ٠ٓططىز الـطط٘ل زىططاء حططسور الخُ٘حططر٥ًٜططي الػططخمطاٍض

طططططت مطططططً ال٠ُطططططىز اٟخوطططططتها الٌثُٔطططططت  مطططططا جططططططز ٓلحهطططططا مجمٓى
 
بٔطططططس اهخ٠طططططا٨ اإلا٠اولطططططت لِؼطططططذ مٌل٠طططططت وبه

 الِطوٚ الىأُٟت لل٠ٔىز.زًت للٔملُت و الاٟخلا
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 ارصت نفط الاغالمزانيا: م

هططصا ألادحططر حُططض هجططس  ؛٣طػططه ال٠وططاء ال اإلاـططْط مماضػططت هٜططؽ اليـططاي ؿطططي زططاٍن بن 

 كطاحتٓلُه لم ًىم 
 
 ؤن ال٠واء ظٔل مً هطصا الـططي ؿطًط ، بال

 
 ػاػطُؤ ا

 
مطا٨ ا وطُاث م٠خ إٓل

طططذ ػطططاب١ ٠ًطططى٨ بوططططوضة اػطططخمطاض اإلاـططططوْ  ن ال٠وطططاء ٤طططان فطططيمطططً م.ؾ مطططٕ الٔلطططم ؤ 19اإلاطططازة  ٟو

طططططذ... ن هطططططصا ال ٌٔنطططططي بطططططإو  ،٣ـططططططي الػطططططخمطاض ال٠ٔطططططىز، فطططططي ظمُطططططٕ الحطططططاالث ٤طططططالثُٕ والهثطططططت والخٍٜى

ت  بططااظطاءاإلاـط٘ل الجسًططس ملططعم باالحخٜططاَ  طون ٓلططى اإلاططاهالث الوطططوٍض  إلزمططاظهمالططصًً ال ًخططٛى

ث ال٠اهىهُططططت ءاظطططططاء بٔططططس اجثططططاْ الاظطططططا، بططططل ًم٥ىططططه بٜٓططططاء ألا معاولططططت اليـططططاي الجسًططططس للم٠اولططططتو 

 الالظمت، وهى ما ظٔل ال٠واء ٌ٘حر مً مٜهىم م
 
 و  ماضػت هٜؽ اليـاي مطاضا

 
 .ج٥طاضا

ت اإلاـطططططوْ جخح٠طططط١ فططططي بًططططاض ٓملُططططاث اهخ٠ططططا٨ اإلااػؼططططت اإلاـطططط٘لت ػططططىاء جطططططم  بن اػططططخمطاٍض

ت اإلا٠اولط وطها، ومطٕ شلط٧ ٛطةن اػطخمطاٍض مطا الدؼلُم ب٥ٜطة حل الـط٣ت اإلاىخ٠لت ؤو ٛض
 
ت ال ج٥ٜطي وبه

م ؤن حُ٘حططر اإلاط٣ططع ال٠ططاهىوي للمـطط٘ل  ٌؼططخمط هٜططؽ اليـططاي الططصيًجططب ؤن  ٤اهططذ جماضػططه، ٛثططالٗط

ٌٔنطططي اػطططخمطاض هٜطططؽ اإلا٠اولطططت جحطططذ بزاضة ظسًطططسة، ٛطططةن ألامطططط ٠ًخطططط ي ؤن ٌؼطططخمط هٜطططؽ اليـطططاي 

ت اإلا٠اولططططت ٟططططس ال ج٦ططططىن مططططً ؤظططططل هٜططططؽ الٔمططططل ولططططىٜؽ  وهٜططططؽ جذلططططم اإلا٠اولططططت، ان اػططططخمطاٍض

 .127هخاطؤلا 

فطي مطحلطت اإلاـططوْ هٜؼطه، و اػطخمطاض مطط ٤طان ٌؼطخلعم ىجس ال٠واء الٜطو  ي في بساًت ألا ٛ

طططؤ
 
و حتطططى ؤ 128مـطططابهزطططم بٔطططس شلططط٧ ا٣خٜطططى باػطططخمطاض وـطططاي  ،ب اػطططخمطاض اليـطططاي هٜؼطططهدططططي جٌل

م٦اهطاث ب ، وه٥صا ج٦ىن مح٥مت الطى٠ى الٜطوؼطُت ٟطس آخمطسث مُٔطاض مطسي وظطىز129جابٕ وـاي

م٦اهُطططت الدـطططُ٘ل بٔطططس الخُ٘حطططر، وشلططط٧ لخ٥طططَطؽ ب اػطططخمط   و ؤ 130هٝلطططصي اػطططخا ٓمطططل فطططي اليـطططاي ا

ُمطططططا ًذطططططم ال131٠ما جيخ٠طططططل ٓىاكطططططط الاػطططططخ٘ال٨ٓىطططططس  وطططططاء اإلالططططططي هجطططططس ح٥مططططط، ٛو
 
 كطططططازض  ا

 
ٓطططططً  ا
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ر ثُطت ؤلا ابخسا ت بخطاٍض ط30/12/1957ػط٥ىسٍض
 
طس ٤اهطذ فطي حُا٣طت مالبططؽ ه ال ؿط٧ ؤ، ؤه ن اإلاسُٓطت ٟو

ت الؼُ ن ٓمطل ، ٛةشا مطا جثطحن ؤن ٓملها ٌٔخبر ٓمال ٛىُا داكاٛةساث في ْٛط اإلااػؼت الاػ٥ىسٍض

٦ى -اإلاـتري الجسًس وهى كىآت  طٌ٘طاًط م٘طاًطة جامطت ٓمطل ) -التًر هطه ال ٛة ،ي ألاكطُلاإلاسُٓطت( الٜن 

امهططاًصططح ال٠ططى٨   ،لُططههططصا اإلاـططتري الجسًططس حتططى لططى زُٓططذ بٓلططى الاػططخمطاض فططي الٔمططل لططسي  بةٗض

٦ىن   .132وػىسهمبرضة  ًٓ هصه السٓىي له بٓطاههاٍو

٠طططططاض لن ال٠وططططاء اإلا٘طتططططي ػططططاض فططططي هٜططططؽ الاججططططاه حُططططض ظططططاء فططططي حُصُططططاث ومططططً اإلاالحططططّ ؤ

لططى اإلاجلططؽ ر اللططا ألٓا وحيةة  خنةة  مةة  الثابةةذ مةة  وزةةائق امللةة  خن  ..." 1989ٛبراًططط  06زض بخططاٍض

وفةةةةخ  بم بةةةةزة والقةةةةرار املنَةةةةون فيةةةة  حينمةةةةا اٍخبةةةةر  عةةةةركت الألةةةةود اصةةةةخغنذ ٍةةةة  املةةةةرقؿ ٍو

غحةةر مةة  معيَةةت الاغةةال الخجةةارع يكةةون قةةد قاةةصا ب ةةلف الواقةةُ كمةةا خن محكمةةت  لةةل لةة  ي

فةة، الةةنقك فةة، املرصضةةت  لةة  جخ كةةد مةة  معيَةةت الَمةةل الةةنع كةةان يساولةة  املنلةةوبالاصةةخاناف  

ةةةةدم العحةةةة  فةةةة،  ةةةةن   النقنةةةةت بالةةةةناث يجَةةةةل مةةةة  الَضةةةةحر القةةةةول باصةةةةخمرار  فةةةة،  لقديمةةةةتا ٍو

الةةةةةنع يجَةةةةةل الحكةةةةة  املنَةةةةةون فيةةةةة  منَةةةةةدم املرصضةةةةةت التةةةةةي اصةةةةةخغنذ ٍةةةةة  املةةةةةرقؿ الصةةةةةصي  

ا يخَحن مَ  إلغاؤ .  الخَليل وبالخال،  حر مرجكس ٍلى خصاش قانون  مم 

وحي  إن جوقة  املقهةا بَةد مغةادرة ألاجن يةت املةنكورة للمغةرب وملةدة جفةوق زمةان  ...

صةةةنواث لةةة  يغحةةةةر مةةة  املركةةةس القةةةةانون  للنةةةرفحن املغةةةةغل وألاجحةةةر فاألؽةةةل الخجةةةةارع  ةةةو نفضةةةة  

الةةذ املرصضةةت ال ز نخهةةا فةة، عةةركت الألةةودا ولةةىط  نةةا  حغيحةةر جةةنرع فةة، الاغةةال الخجةةارع إ  ا

ب املةةد،، ...ا و  مقاربةةا جةةدا للاغةةال الضةةابق نغةةالجمةةارش  خن الثابةةذ مةة  ويمكةة  خن يضةةخٍو

 نت ٍلةةةى محكمةةت املوفةةةٌو خالققةةي  زنةةا  ٍةةةـر بناقةةت الَمةةةل التةةي خدلةةةذ بترجم هةةا الناٍنةةةت خ

ؽةةةل آل إلههةةةا ألا  والناٍنةةةت التةةةيا "ال كوميةةةدع" كنةةةادل يَمةةةل بمقهةةةاملنلةةةوب فةةة، الةةةنقك كةةةان 

قةةةةةةةد  ن كانةةةةةةةذوإضةةةةةةةخغل صةةةةةةةابقا ال كوميةةةةةةةدع" ال زالةةةةةةةذ حضةةةةةةةخغل  لةةةةةةةنفط مةةةةةةةا كةةةةةةةان ي  الخجةةةةةةةارع   "

ولةةةنلل ؽةةةرحذ  ؽةةةل  ةةةو مقهةةةاغنذ ٍةةة  املةةةرقؿ وزادث فيةةة  منَمةةةا فةةةنن املحةةةل فةةة، ألا اصةةةخ

ب املةةةةةد،، ةةةةةا ج ... محكمةةةةةت الضةةةةةخاناف ب نةةةةة  يمكنةةةةة  خن يضةةةةةخٍو كةةةةةون مَةةةةة  املحكمةةةةةت معقةةةةةذ مم 
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للةةذ قرار ةةا حَلةةيل صةةليما وكافيةةا وركسجةة  ٍلةةى خصةةاش قةةانون  مخةةحن  القةةانون جنعيقةةا صةةليما ٍو

 .133فالوصيلت بض ب  لل وب افت فروٍها  حر  اث خصاش"

ط  ُ ُطٝ ولخٜازي ػطىء ه ت اإلاـط٘ل الجسًطس ٓىطسما جيخ٠طل بلُطه اإلا٠اولطت، حُطض ٌؼطعى بلطى جٟى

ٔططططتاليـططططاي إلاططططس   ططططازة اله٦ُلططططتوظططططىز كططططٔىةاث اٟخلططططا ة مططططً الططططعمً بصَض ططططا ػططططُجٔل ،زًت ؤو إٓل  مم 

ٜحن ٓططً الٔمطل ب لططى حطحن اػطخئىاٚ اإلا٠اولططت ليـطاًها اإلأخططاز، زون ؤن ٠ًطىم اإلاـطط٘ل ألاظططاء مخطٟى

هم ٓلطططططى وشلططططط٧ بُ٘طططططت ٛلطططططلهم بـططططط٦ل حٔؼطططططٜي زون حلطططططىل ،ظططططططاء باػطططططخئىاٚ اليـطططططايألا  بةدثطططططاض 

واث اإلاحسزة ٟاهىهطا،  ظططاء فطي هطصه الحالطت، ا مططة بخ٥طَطؽ حماًطت ألا حطاو٨ ال٠وطاء ؤ٣ثطر مطالخٍٔى

ططٝ اإلا٠ ططى بٔططس م٘ططازضة ألاظىجُططت اإلاططص٤ىضة للم٘طططب،  حُططض هجططس ال٠طططاض الؼططاب١ ًا٣ططس شلطط٧ ان جٟى

حن  8إلاططسة جٜططٞى  ظحططر، ٣مططا ٓملططذ ػططىاء اإلاـطط٘ل ؤو ألا ػططىىاث لططم ٌ٘حططر مططً اإلاط٣ططع ال٠ططاهىوي للٌططٛط

ي ظططططاء فطططٓلطططى ج٥طططَطؽ حماًطططت ألا  2009/03/25ر آدطططط بخطططاٍض 134مح٥مطططت الطططى٠ى اإلا٘طةُطططت فطططي ٟططططاض

ططٝ وـططاي اإلا٠اولططت، حُططض ؤ ططٝ وـططاًها حالططت جٟى ن الشابططذ ل٠وططاة اإلاىهططْى بٟطططاض الٌآىططت بخٟى

ر  خطططا بخططططاٍض لططططى ب٠ًطططاٚ اإلاٌلىةططططت ٓططططً ؤزي بضاز هططططا وهططططى مطططا ٓطططً ب تلِططططوٚ داضظطططط 2005/09/19مٟا

اللططىاعي بٔططس ظوا٨ اإلاططاوٕ، ها ٓملهططا، ٛخث٠ططى هططي اإلاٌالثططت بططسٓى ها للطظططْى حالططت اػططخئىاٛها وـططاً

جطذ ما لم ًش ،ظحرة بااللخحاٞ بالٔمل ال ٌٔخبر زٓىة ح٠ُ٠ُت للطظْىبل ؤ٣ثر مً شل٧ ٛمٌالثت ألا 

 .لى الٔملم٦اجثتها في اإلاىهْى بالطظْى ب

ططططٝ بٔططططى نهططططاء مططططً هططططصا الـطططططي هجططططسه ٠ًططططى٨ بططططإن الحطططط١ فططططي ب 135ال٠ٜططططه وةذلطططىق مٟى

ُٔت مطً ٛحىاهطاالٔالٟت الـ٘لُت بٔطس ُٟطام الطابٌطت الجسًطسة حطس   ،، ًٜطٖط الحماًطت الدـطَط مطً  ٍو

ططس مططً هططصا الخ٠لططُ اًخططه فططي جططإمحن اػططخ٠طاض الـطط٘ل، ٣مططا ًٍع م اؿططتراي ٛٔالُططت الططىم الحمططاجي ٗو

ت هاجطططططه الٔالٟطططططتالٜلطططططل محطططططل الخٔلُططططط١، ال  ن ًثاؿطططططط اإلاطططططااظط الجسًطططططس هٜطططططؽ اليـطططططاي ؤ ػطططططخمطاٍض

ت للمـطط٘لحن الجططسز بططالخذلم مططً بططل ٌؼططاهم فططي بٌٓططاء الٜطكطط ،الؼططاب١ ولططى جحططذ بزاضة ظسًططسة
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حُ٘حططططر اليـططططاي لخحطططططم بططططصل٧ الٌث٠ططططت الـططططُ٘لت مططططً اإلا٠خوططططُاث  ؤظطططططاء اإلاـطططط٘ل الؼططططاب١ متططططى جططططم  

ططططي مطططً مسوهطططت الـططط٘ل،  ٣19طػطططتها اإلاطططازة الحماثُطططت التطططي  ظحطططر مـطططخ٘ال بطططإن ب٠طططاء ألا  136الطططثٔىٍو

وةطىٜؽ  ـط٘ل ال٠طسًمي الصي ٤ان ًماضػطه اإلاضهحن باحخٜاَ هصه ألادحرة بىٜؽ اليـا ،ولتاباإلا٠

  ،وهٜططؽ ؤلاهخططاط آلاالث
 
جٌثُطط١ ٟآططسة اػططخمطاض ٓالٟططت الـطط٘ل فططي حالططت حُ٘حططر وظططب اػططدثٔاز  وبال

 .اإلاط٣ع ال٠اهىوي للمـ٘ل

ٛما زامذ الح٥مطت مطً ج٥طَطؽ اػطخصىاء حُ٘حطر اإلاط٣طع ال٠طاهىوي للمـط٘ل ٓلطى مثطسؤ وؼطجُت 

ػدثٔاز ؿطي مماضػطت هٜطؽ اليـطاي، آزاض ال٠ٔىز ال جخح١٠ بال باػخمطاض ٓالٟت الـ٘ل، ًجب ا

شلطط٧ ان اإلاٜططاهُم الاٟخلططازًت جخ٘حططر باػططخمطاض، والبططس إلاطططً ػططخاو٨ بلُططه اإلا٠اولططت مططً اللجططىء بلطططى 

ططططا ػططططُجٔل ٤ططططل ألاظطططططاء ٓطهططططت  حُ٘حططططر وػططططاثل ؤلاهخططططاط، بططططل ٟططططس ًلجططططإ بلططططى حُ٘حططططر اليـططططاي ٦٣ططططل مم 

ى مططططٕ ال٘اًططططت مططططً ج٥ططططَطؽ لإلٜٓططططاء ؤو الٜلططططل بؼططططجب اؤططططسام جططططىاٛط هططططصا الـطططططي، وهططططى مططططا ًدىططططاف

اإلا٠خططط ى مىهططْى السضاػططت، بططل هجططس حتططى ال٠وططاء ٣مططا ػططلٝ الططص٣ط، ٠ًططط ي باػططخمطاض الٔالٟططت 

اي، ل٥ُخٜططي فططي شلطط٧ باػططخمطاض وـططاي الـطط٘لُت حتططى ولططم ًث٠ططي اإلاـطط٘ل الجسًططس ٓلططى هٜططؽ اليـطط

محطل  ، حُطض ًم٥طً مٔطه اػطدُٔاب ألاظحطر إلاا ٤ان في ُل جىاظس اإلاـط٘ل الؼطاب١ مـابه ؤو م٠اضب

 الٜلل.

وججططسض ؤلاؿططاضة هىططا بلططى ؤن ال٠وططاء الٜطو طط ي وآخثططاضا مىططه بططإن الٔمططل مططً ؤهططم م٠ىمططاث 

 مطططً ػطططلٌت ضب الٔمطططل فطططي ٛلطططل الٔامطططل ٛلطططال 
الحُطططاة، ؤدطططس ًثحطططض ٓطططً بظططططاء ًم٥طططً ؤن ًحطططس 

طططططط١ ٛطططططططن التططططططزام ٓلططططططى ضب الٔمططططططل اٟخلططططططازًا هططططططا ٓططططططً ًٍط ، وةططططططسا لططططططه ؤن هططططططصه ال٘اًططططططت ًم٥ططططططً بلٗى

  ٟثطططططل ؤن ًثاؿطططططط  la reclassementالٔامطططططل اإلاططططططاز ٛلطططططله ٓمطططططال آدطططططط   بم٠خوطططططاه ٌٔططططططن ٓلطططططى

ططططس هططططم  اإلاـططططْط الٜطو طططط ي ٓلططططى هططططصا ؤلالتططططزام فططططي ال٠ططططاهىن اللططططازض فططططي ػططططىت  بظطططططاءاث الٜلططططل، ٟو

 ، بُس ؤن هصا الالتزام ٤ان م٠لطىض 1989
 
ٓلطى الٜلطل الجمطاعي الطصي ال ٠ًطل ٓطً ٓـططة ٓمطا٨،  ا

ؤن جىػططٕ مططً هٌططاٞ هططصا الططىم لِـططمل باإلهططاٛت  اػططخٌآذ الٜطوؼططُت الططى٠ىول٥ططً مح٥مططت 
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ططل  1بلططى الٜلططل الجمططاعي، الٜلططل الٜطططزي، ٜٛططي  الٜطوؼططُت  الططى٠ىوهططٔذ مح٥مططت  1992ؤبٍط

 
 
  مثسؤ

 
 .137ٓاما

لطِؽ هطصا وحؼططب بطل هجططس اإلاـطْط اإلا٘طتططي ؤلطعم اإلاـط٘ل الططصي ٌٔتطزم ٛلططل ٤طل ؤو بٔططى 

صل٧ فطي الٜلطل الشططاوي ِخم الخٌطٞط لط٣مططا ػط-ألاظططاء اػطثاب ه٦ُلُطت ؤو اٟخلطازًت ؤو ج٥ىىلىظُطت 

جهم وبٓطططازة بزمطططاظهم؛ هطططصا اإلاٜهطططىم الطططصي ٠ًطططط ي بٔططططن  -مطططً هطططصا الثحطططض جطططساضغ بم٦اهُطططت ج٦طططٍى

ُٜططت ؤو اإلاىلططب الططصي ٤ططان ٌـطط٘له، وهىططا  مىلططب آدططط ٓلططى ألاظحططر اإلاطططاز ٛلططله بشا جططم حططصٚ الُى

خساز به ما زامطذ بم٦اه ُطت بٓطازة بزمطاط ألاظططاء البس مً ح جُل ؤن ًثُٔت اليـاي ال ًم٥ً الٓا

ىا١ٛ ٓلى شل٧ بحن ًطفي الٔالٟت الـ٘لُت. طة في مىاكب ؤدطي متى جم  الخ   مخٛى

اليـطططططاي والطططططصي هطططططى مطططططً ببطططططساْ ال٠وطططططاء، لطططططِؽ وبهطططططصا ًثطططططسو بطططططإن ؿططططططي مماضػطططططت هٜطططططؽ 

ن مٔططططه الحؼططططم فططططي هططططصه الى٠ٌططططت، والتططططي ججٔططططل مططططً  ططططا ًخٔططططح  هطططططوضي الػططططخمطاض ٓالٟططططت الـطططط٘ل مم 

ب مططً اػططخمطاض ٓالٟططت الـطط٘ل مططٕ اإلاـطط٘ل  الجسًططس متططى ٟططام بخُ٘حططر اليـططاي، ال٠ططاهىن س٘طططة للت هططط 

وةالخطططالي ٛٔطططسم بلطططعام اإلاـططط٘ل الجسًطططس الاحخٜطططاَ بطططىٜؽ اليـطططاي ًجٔطططل مطططً الوطططماهاث اإلاىظثطططت 

هطططا  ؼططم باإلاحسوزًطططت باليؼططثت لألظططططاء، ل٥جهططا ومطططً ظاهططب آدطططط ال ؿطط٧  ؤن 
 
الػططخ٠طاض ٓالٟططت الـططط٘ل جد

طا  ،ُٕ كالحُاجه لدـمل حُ٘حر اليـطاي متطى ضؤي هططوضة فطي شلط٧ػدؼآس اإلاـ٘ل مً جىػ ٟطس مم 

ًجٔططل اإلا٠اولططت ٓلططى مؼططخىي ؤ٣بططر مططً الخىاٛؼططُت ومىا٣ثططت الخٌططىض الاٟخلططازي، وال٠ططى٨ بإح٠ُططت 

ها بلطى ح٠طه فطي حُ٘حطر اليـطاي متطى ؿطاء لُطخم ًططز ٤طل الٔطاملحن  اإلاـ٘ل في شلط٧ ال ؿط٧ ؤهطه ػطُجط 

 ًم٥ً جلىضه. وهى ما ال ًجب ؤو  في اإلا٠اولت

 زالخا: فرورة صريان ٍقود الغغل حتا جاري  الخغيحر

ر الخُ٘حطر حٔخبر   ان ٠ٓطىز الـط٘ل حتطى جطاٍض طا ٣ـططي زالطذ ٣طػطه ال٠طاهىن  هطوضة ػٍط ، مم 

اإلا٠اولططت بلططى اإلاـطط٘ل الجسًططس، ًجٔلىططا ه٠ططى٨ بططإن اإلاـططْط اػططدثٔس ال٠ٔططىز التططي اهتهططذ ٟثططل اهخ٠ططا٨ 

زضاظه لهصا الـطي حتى ٠ًطى٨ ال٠وطاء ٤لمخطه فطي دال٨ ب لى اػخ٠طاض ٓالٟت الـ٘ل مًٓ وحطق
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طططططذ ى اإلاىهططططط ت ٟو ْ متطططططى جطططططىاٛطث هطططططصه الـططططططوي، حُطططططض ًجطططططب الخإ٣ُطططططس ؤن ٠ٓطططططىز الـططططط٘ل الؼطططططاٍض

طططذ الطططصي حلطططل ُٛطططه الخُ٘حطططر م مطططً ببطامهطططا فطططي هٜطططؽ الٟى ، ٗحطططر ؤن حلطططى٨ الخُ٘حطططر حؼطططخمط بطططالٗط

، 138يخ٠ططططل بلططططى اإلاـطططط٘ل الجسًططططسٛ ططططخها ٟثططططل ه٠ططططل اإلا٠اولططططت ال ًم٥ططططً ؤن ج م  ٠ٓططططىز الـطططط٘ل التططططي جطططط

لهطططططا فطططططي اإلاىهطططططْى حُطططططض  139حُطططططض هجطططططس مح٥مطططططت الطططططى٠ى اإلا٘طةُطططططت ٣طػطططططذ لطططططصل٧ مطططططادطا ب٠ططططططاض

"إن إقةةةةةةةرار النةةةةةةةاٍ  بجلضةةةةةةةت العحةةةةةةة  املنجةةةةةةةس ابخةةةةةةةدائيا صةةةةةةةعقيت مقافةةةةةةةاج  جوطططططططمىذ حُصُاجطططططططه: 

مغةةةغلخ  "الغةةةةركت الَربيةةةةت لخَليةةةةب الضةةةةمل" واصخؾةةةةدار  حكمةةةةا قاةةةةصا لةةةة  بةةةةالخَويك ٍةةةة  

املغةةةةةغلت  ا ومةةةةا دامةةةةةذيَلةةةةةي ان هةةةةةا  الَلقةةةةت الغةةةةةغليت مَهةةةةةاد  القةةةةةرار ممةةةةا النةةةةرد و ةةةةةو مةةةةا خكةةةةة

رفةذ للعيةُ بةاملساد الَللةي  املنكورة قد جوقفذ ٍ  الَمل واقةَذ للخؾةفيت الققةائيت ٍو

ٍلى "عركت صةاركط" )املنلوبةت فة، الةنقكإ فةنن دٍةوى الناٍنةت الثانيةت املوجهةت  النع رصا

مةةة  م.ظ  19الغةةةغليت اصةةةدنادا ملقخقةةةياث املةةةادة  فةةةد  ةةةن  ألااحةةةرة بةةةدٍوى انخقةةةال الَلقةةةت

ممةةةةةا ال مجةةةةةال مَةةةةة  للخمضةةةةةل  لثعةةةةةوث ان هةةةةةا  ٍلقخةةةةة  بمغةةةةةغلخ  الضةةةةةابقت  حةةةةةر مقعولةةةةةتجكةةةةةون 

باملقخاصا املنكورا فخكون ؽفخ  ف، مقافاة الناٍنت منَدمت وال موجب ملناقغةت املحكمةت 

فيما قاصا بة  والوصةيلخان ما جمضل ب  م  دفٌو و و ما انخها إلي  القرار النع كان صليما 

   ٍلى  حر خصاش".

ت اإلأٜطططى٨، ٣مطططا ظطططاء فطططي اإلاطططازة   مطططً  19وججطططب ؤلاؿطططاضة بلطططى ؤن ظمُطططٕ ال٠ٔطططىز جث٠طططى ػطططاٍض

حطططططر محطططططسزة اإلاطططططسة، وال٠ٔطططططىز جحطططططذ الخجطةطططططت ؤو  140مسوهطططططت الـططططط٘ل بمطططططا فطططططي شلططططط٧ محطططططسزة اإلاطططططسة ٗو

 ،ؤًوطططا حـطططملها الحماًطططتالادخثطططاض، بطططل ًم٥ىىطططا ال٠طططى٨ بطططإن ال٠ٔطططىز الخاهطططٔت لل٠طططاهىن اإلاطططسوي هطططي 

طمً ٟاهىن الالتزاماث وال٠ٔىز ج٥طغ هٜؽ الحماًطت 754ضًٍ شل٧ بإن اإلاازة مبر   ذ بطإن ، بطل هل 

مططا٨ مثططسؤ اػططخ٠طاض ٓالٟططت  ج٠ططسًم اإلاـطططوْ ٣حلططت فططي الـططط٣ت هططي حالططت مططً الحططاالث اإلاىظثططت إٓل

لٜت الططططص٣ط، الؼطططا 19الـططط٘ل مطططٕ اإلاـطططط٘ل الجسًطططس، ٗحططططر ؤن هىطططا٢ مططططً ًطططصهب لل٠ططططى٨ بطططإن اإلاططططازة 

حؼطططططي مثطططططسثُا ٓلطططططى ٠ٓططططىز الـططططط٘ل الخاهطططططٔت ل٠طططططاهىن الـطططط٘ل زون ال٠ٔطططططىز الخاهطططططٔت لل٠طططططاهىن 

                                                           
138

 74بوعبٌد الترابً، "تغٌٌر المركز القانونً للمشغل على ضوء العمل القضائً المغربً والمقارن"، م.س، ص  - 
139

 .، قرار غٌر منشور9112/4/9/6.99فً الملف االجتماعً عدد  6.95/.92/9المإرخ فً  .969القرار عدد  - 
140

 .59م.س، ص أنظر هشام بولعالم،  - 

 أنظر أٌضا: بوعبٌد الترابً، نفس المرجع السابق، من نفس الصفحة. -
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، واػطططططدثٔاز ألاظططططططاء الخاهطططططٔىن لل٠طططططاهىن 141اإلاططططسوي التطططططي ًجطططططب اػطططططدثٔازها مطططططً هٌطططططاٞ الخٌثُططططط١

 142الٔام في ححن ًطي باػخٜازة ٓما٨ اإلاىطاظ٨ مطً م٠خوطُاث اإلاطازة الؼطالٜت الطص٣ط
 
ؤن اإلاطازة  ، بال

ح الى   مً 4  م ٓلى ٓسم دوْى دسم الثُىث إلا٠خوُا ها.هٜؽ اإلاسوهت ج٠ط  بلٍط

لططى ؤن اإلاـططْط اإلا٘طتططي ظططاء بلططُاٗت ٓامططت ُٛمططا ًذططم ال٠ٔططىز مططً دططال٨ وججططسض ؤلاؿططاضة ب 

طط19اإلاطازة 
 
حُططض هجططس  ،143ظحططر فططي ال٠ٔططسكططٜت اإلاـطط٘ل ٠ٛططٍ زون جحسًطس كططٜت ألا ز ه حططس  ، ٣مططا ؤه

ابٌطت ولطت ٌؼطخمط ٠ٓطسه مطٕ اإلاـط٘ل الجسًطس بآخثطاض ؤن الط  ًثِب الـط٘ل الطصي ًىظطس فطي اإلا٠ابإن 

طم ؤن الٌثِطب ًمطاضغ ٓملطه ب٦طل اػطخ٠اللُت وحط   ٍطت بظاء التي ججمٔه باإلاـط٘ل هطي ٠ٓطس ؿط٘ل، ٗض

 
 
 مـ٘

 
 .144ًث٠ى داهٔا لؼلٌت هصا ألادحر الخإزًجُتومٕ شل٧ ؤهه  له، بال

  
 
ان بال ذ الخُ٘حر  ؤن ػٍط ت مً الدؼطا ال٠ٔىز ٟو ر ٟس ٌٔٚط مجمٓى ئالث، حُطض ًِطل جطاٍض

ر جح٠طط١ زمططاط، حُططض هجططس اإلاـططْط محططز ٓىططس جحهخ٠ططا٨ ٗحططر ٟططاض دلىكططا فططي حالططت ؤلا الا  سًططسه لخططاٍض

طططط١ جإػطططططِؽ ؿطططططط٣ت ظسًططططسة، وؤلا زمططططاط الطططططصي ًطططططخؤلازمططططاط مطططططا بطططططحن ؤلا  ططططط١ م ٓطططططً ًٍط زمطططططاط ٓطططططً ًٍط

ر اإلا٠ططططض ٟاهىهطططا  ر ًخ٠ٜطططىن الوطططم، ان اإلاـطططْط ظٔطططل الخُطططاض للـطططط٤اث بطططحن الخطططاٍض ٓلُطططه فطططي ؤو بخطططاٍض

تها بلططى حططحن جح145زمططاط٠ٓططس ؤلا  ت ٠ٓططىز الـطط٘ل ضهططحن بمططسي اػططخمطاٍض ططا ًجٔططل اػططخمطاٍض ٠طط١ ، مم 

 .146زماطؤلا 

  
 
ث٠طططى الدؼطططائ٨ مٌطوحطططا طططٝ ح٥طططم الٜلطططل ؤو الاػطططخ٠الت ٓىططططس  جإدطططصهطططل  ؛ٍو حططططاالث الخٟى

 
 
خطططططا طططططٝ جىُٜطططططص ٠ٓطططططس الـططططط٘ل مٟا ...، 147بؼطططططجب اإلاططططططن اإلايطططططي ؤو ؤلاكطططططابت ؤو بظطططططاظاث الطهطططططآت جٟى

 
 
 ٓىسما حٔٚط هصه اإلاطحل دلىكا

 
فطي اإلاط٣طع ال٠طاهىوي للمـط٘ل، وةالخطالي اػطدثٔاز جٌثُط١  ت حُ٘حطرا

 الـ٘ل ٟآسة اػخمطاض ٓالٟت 

                                                           
141

 .919محمد مٌمون الوكٌلً، م.س. ص  - 
142

 ...6-911نفس المرجع، ص  - 
143

 .52محمد سعٌد بنانً، "قانون الشغل عالقات الشغل الفردٌة"، م.س. ص  - 
144

، منشور بمجلة قضاء 1..149/4/9/6، فً الملف عدد 1..4/6./.6 الصادر بتارٌخ 557قرار محكمة النقض المغربٌة عدد  - 

 .626، ص .6.9السنة  -76المجلس األعلى، العدد 
145

 المتعلق بشركات المساهمة. 97.14من قانون  664المادة  - 
146

 ..5-91-91جعفر بوكنٌن، م.س، ص  - 
147

 من مدونة الشغل. 945أنظر المادة  - 
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ططٝ ٠ٓططس الـطط٘ل  خططا ال ٌٔنططي بإهططه لططم  بال ؤن الجططىاب هىططا بططالىٜي، وشلطط٧ ان مٔنططى جٟى مٟا

طٝ جىُٜطص الا ا، بطل ٟو  ٌٔس ػطاٍض
 
خطا ل ٟاثمطا زون جطإزحر ٛال٠ٔطس ًِط ؛لتزامطاث الىاؿطئت ٓطً ال٠ٔطس مٟا

حتطى  مطً مسوهطت الـط٘ل 19، وةالخالي هطوضة بٓمطا٨ م٠خوطُاث اإلاطازة 148ٓلى وظىز ال٠ٔس هٜؼه

 .149دٌاض بالٜلل ؤًوافي هصه الحاالث، بل حالت ؤلا 

ومططً ٤ططل مططا ػططث١ وؼدـططٝ بططإن ظمُططٕ ال٠ٔططىز التططي جخططىاٛط ٛحهططا ألاض٤ططان اإلاىلططىق ٓلحهططا  

ل ظطاءث، اإلابرمطت بطحن ؤظحطر ومـط٘ل، وج٦طىن ٗاًتهطا التطزام في ٟاهىن الالتزامطاث وال٠ٔطىز فطي ؤي ؿط٦

٠طططت ـططط٘ل واحططس ؤو ؤ٣ثطططر ل٠طططاء ؤظططط، ألاظحططر بثطططص٨ وـططاًه اإلايطططي، جحطططذ جثُٔططت م ٍط طططه ًو ؤًطططا ٤ططان هٓى

مططٕ اإلاـطط٘ل الجسًططس فططي حالططت اهخ٠ططا٨ اإلا٠اولططت بلُططه، وشلطط٧ متططى  ٌٔخبططر ٠ٓططسا للـطط٘ل ٌؼططخمط   ؤزاثططه،

مطططططططا٨ اإلا ت إٓل ١ ٟآطططططططسة اػطططططططخمطاض ٓالٟطططططططت ٠خوطططططططُاث اإلاخٔل٠طططططططت بخٌثُطططططططجطططططططىاٛطث الـططططططططوي الوططططططططوٍض

 
 
ؤهططططه ًث٠ططططى الدؼطططططائ٨ مٜخططططىح حططططى٨ الالتزامططططاث اإلاذىلطططططت لألظطططططاء ػططططىاء ٓىططططس الاهخ٠طططططا٨  الـطططط٘ل، بال

 إلاـ٘ل الجسًس ؤو الٜلل مً الٔملللٔمل لسي ا

 ان : إلتزاماث املغغلاملنلب الث 

جىاظطططسها ٓلططى اإلا٠خوطططُاث الطططىاضزة  ظحطططر واإلاطططااظط ال ٠ًخلططط الالتزامططاث اإلاخ٠ابلطططت بططحن ألا  بن 

فططي مسوهططت الـطط٘ل، بططل ًم٥ططً ؤن جخٔططسي شلطط٧ ٓىططس الاٟخوططاء؛ لىجططسها بططحن م٠خوططُاث الاجٜاُٟططت 

ٔاث  الجمآُطططت ؤو الىِطططام الطططسادلي للم٠اولطططت ؤو ٠ٓطططس الـططط٘ل، هطططصا ألادحطططر الطططصي ادخلٜطططذ الدـطططَط

 مً حُض وهٕ حٍٔطٝ له مً ٓسمه، جاض٣ت ألامط لل٠ٜه.

ططه اإلاـططْط  الَقةةد الةةنع يخَهةةد بمقخقةةا  ٍامةةل "بإهططه  31إلالطططي مططً دططال٨ اإلاططازة اٛٔٛط

 ب ن يَمل لدى ؽاحب الَمل وجحذ إدارج  وإعراف  لقا  خجر".
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 .47هشام بولعالم، م.س، ص  - 
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 .42أنظر نفس المرجع، ص  - 
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ططه اإلاـططْط ألاضز ب نةة  اجفةةاق عةةفهي خو كخةةاب  خو "مططً ٟططاهىن الٔمططل  2وططي فططي اإلاططازة ٣مططا ٓٛط

ةة اف  خو إدارجةة  د الَامةةل بمقخقةةا  خن يَمةةل لةةدى رب ؽةةاحب الَمةةل وجحةةذ إعةةر فةةملي يخَه 

 .150مقابل خجر ويكون ٍقد الَمل ..."

ٕ اإلا٘طتطي هجطس الثساًطت ٤اهطذ مطٕ الٜلطل   ن الالتزامطاث مطً ٟطاهى  723وةالطظْى الطى الدـطَط

ططٝ الٔمططل بططإنوال٠ٔططىز، حُططض جٌططٞط ب "إجةةارة الأدمةةت خو الَمةةل ٍقةةد يلتةةزم بمقخقةةا  : لططى حٍٔط

ا خو مةةة  خجةةةل خدا  مَةةةحنا فةةة، خحةةةد مرفيةةة  بةةة ن يقةةةدم للاةةةر ادماجةةة  الصأؾةةةيت ألجةةةل محةةةدد

 .نيحر خجر يلتزم  نا ألااحر بدفَ  ل  "

ني ًٓ الثُان ؤن ال٠ٜطة ألاولى مً اإلاا  لطى جطس١ُٟ مطً مسوهطت الـط٘ل، ال جحخطاط ب 19زة ٗو

ططط ح الٔثطططاضةل٦ىنهطططا هل  :  ٓلطططى  ذ وةلطططٍط جميةةةُ الَقةةةود التةةةي كانةةةذ صةةةاريت املفَةةةول حتةةةا جةةةاري  ؤن 

ا  وبةةةةةحن املغةةةةغل الجديةةةةةد الةةةةنع ي لةةةةة  املغةةةةغل الضةةةةةابق فةةةةة، الخغيحةةةةرا جيةةةةةل قائمةةةةت بةةةةةحن ألاجةةةةر 

الواجعةةةت لألجةةةرا ا وااؽةةةت فيمةةةا يخَلةةةق بمعلةةةغ ألاجةةةورا والخَويقةةةاث ٍةةة  الفؾةةةل  الالتزامةةةاث

 م  الغغلا والَنلت املردى ٍكها".

وةالخططططالي ٛططططإهم الالتزامططططاث اإلا٠طططططضة لألظطططططاء بمىاػططططثت حُ٘حططططر اإلاط٣ططططع ال٠ططططاهىوي للمـطططط٘ل هططططي  

ر الخُ٘حطططر، لٔمطططل الؼطططاػطططخمطاض ٠ٓطططىز ا ت اإلأٜطططى٨ حتطططى جطططاٍض حُطططض ٤طططان ٌٔخبطططر مثطططسؤ وؼطططجُت آزطططاض اٍض

مططً  228الططصي ًجططس لطه كططسي فططي الٜلططل الطا ططخت لططسي ٠ٛطه ال٠ططاهىن اإلاططسوي ال٠ٔطس مططً اإلاثططازت 

ططا ُٛططه وال ًم٥ططً ؤن ًلططعم ال٘حططر بم٠خوططُاجه اهططه  ٞ.٨.ْ، وةالخططالي ٛال٠ٔططس ال ًلططعم بال مططً ٤ططان ًٛط

ٔت  طب ٓطً ٗحطر اإلاخٔاٟطسًً،  خٔاٟسًً،اإلاؿَط طل وةصل٧ ٛهى ٟاهىن اجٜطاري ٍٗط
 
ومٔطه ًم٥طً ؤن ًخحل

مططً ٤ططل التططزام ججططاه ؤظطططاء  -٣ُٜمططا ٤اهططذ ًثُٔططت وحالططت هططصا الاهخ٠ططا٨-مططً اهخ٠لططذ بلُططه اإلا٠اولططت 

ططططططه بلططططططى آلازططططططاض الىدُمططططططت التططططططي ٟططططططس جططططططىجم ٓططططططً جٌثُطططططط١ اإلاثططططططسؤ  اإلاـطططططط٘ل الؼططططططاب١، بال ؤن اإلاـططططططْط جيث 

لطططططل الؼطططططالٝ الطططططص٣ط ٓلطططططى ٓالٟطططططت الـططططط٘ل، بش ػُوططططططب اػطططططخ٠طاض هطططططصه اإلاىلططططىق ٓلُطططططه فطططططي الٜ

 ألا 
 
ططا اػططخسعى ج٥ططَطؽ اػططخصىاءا ز ٓلططى ال٠آططسة الٔامططت اإلا٠طططضة فططي الٜلططل ًططط   دحططرة فططي اللططمُم، مم 

 مً ٞ.٨.ْ. 228
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خمشطططططططل الاػطططططططخصىاء اإلاطططططططص٤ىض ُٛمطططططططا هلطططططططذ ٓلُطططططططه اإلاطططططططازة   مطططططططً م.ؾ واإلاخٔلططططططط١ باهخ٠طططططططا٨  19ٍو

طططا فطططي ال٠ٔطططس بشا مطططا حطططسر حُ٘حطططر فطططي اإلاط٣طططع الالتزامطططاث بلطططى اإلاـططط٘ل الجس ًطططس حتطططى وبن لطططم ٥ًطططً ًٛط

ٟطاهىن  هلذ ٓلُه مسوهت الـ٘ل، بل حتى ال٠اهىوي للمـ٘ل، ل٥ً وبن ٤ان هصا اإلا٠خط ى الصي

، ٌٔخبطر مطً الىِطام الٔطام وال ًم٥طً لألًططاٚ 754الالتزاماث وال٠ٔىز ٟثطل شلط٧ بمىظطب الٜلطل 

ًاثلططت بٌططالن ٤ططل اجٜططاٞ مهططسٚ بلططى شلطط٧، ٛةهططه ؤمططام ٓططسم  الاجٜططاٞ ٓلططى مذالٜخططه ؤو حٔسًلططه جحططذ

جٜلططُل اإلاـططْط اإلا٘طتططي، ًٌطططح الدؼططائ٨ حططى٨ هٌططاٞ الح٠ططٞى التططي ػططخيخ٠ل ؤو حؼططخمط بهططا ٠ٓططىز 

 .151الـ٘ل بٔس الاهخ٠ا٨

ز ؤلاب٠ططططاء ٓلططططى ٠ٓططططى ٛ تز ثمجططططط  ، ٌؼططططخلعم ألامططططط ال٠ُططططام فططططي ُططططل هططططصا الخُ٘حططططر الٔمططططل ػططططاٍض

ت مً ؤلالتزاماث مً ًٚط  اإلاـ٘ل ولٔل  ؤهمها: بمجمٓى

 خوال: ألاجر

٠ًطططىم بإزاثطططه اإلاـططط٘ل لألظحطططر، بطططل بهطططه  152التطططزامًالحطططّ بطططإن ألاظطططط  ممطططً دطططال٨ مطططا ج٠طططس  ٛ

، وهطى مطا ظٔطل اإلاـطْط 153ٓىلط مطً الٔىاكطط ألاػاػطُت التطي ج٥ُطٝ ال٠ٔطىز ٓلطى ؤنهطا ٠ٓطس ؿط٘ل

ٟطططططططت بٌاظحططططططر وظططططططب ٓلطططططططى اإلاـطططططط٘ل حؼططططططلُم ألا بططططططل ؤ ،، لططططططِؽ هطططططططصا وحؼططططططب154ًىلُططططططه ؤهمُططططططت ٣بططططططري 

سز ؤوظطه ا مطً الالتزامطاث الىاظثطت لألظططاء، وجخٔطظٔلهط جحذ ًاثلطت ٗطامطاث مالُطت، بطل 155الـ٘ل

ذ وفي حا الحماًت لألظط بحُض ج٦ىن دال٨  .156مىمتلت ألا ٛترة الاجع اإلاٟا

الؼالٜت الطص٣ط ج٠طط  بطإن ألاظطط مطً بحطسي الالتزامطاث اإلاطجثٌطت  19واضجثاًا مٕ ما ػث١ هجس اإلاازة 

ال٠اهىوي للمـ٘ل، لِؽ باهخ٠اله بلى اإلاـ٘ل الجسًس ازاثه ٠ٍٛ، بل لٔطسم ؤح٠ُطت بخُ٘حر اإلاط٣ع 
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أنظر بهذا الخصوص، عبد الرحمان اللمتونً، "حماٌة األجراء من آثار اندماج الشركات فً ظل أحكام مدونة الشغل"، مقال  - 

 . 21إلى  22، من ص 4..6ٌناٌر  -7منشور بالمجلة المغربٌة لقانون األعمال والمقاوالت، العدد 
152

والعمل القضائً، مطبعة  النصوص التنظٌمٌةربً" مع أحدث مستجدات أنظر محمد بنحساٌن، "شرح قانون الشغل المغ - 

 .975، ص 6.96، أكتوبر الثالثةإحستٌتن، الطبعة 
153

، 9111الشغل فً التشرٌع االجتماعً المغربً"، مطبعة النجاح، الجدٌدة، الدار البٌضاء، طبعة محمد الكشبور، "عناصر عقد  - 

 .79ص 
154

 خامس كامال من الكتاب الثانً من مدونة الشغل والمعنون ب "األجٌر".لقد خصص له المشرع القسم ال - 
155

( بتحدٌد البٌانات التً ٌجب أن تتضمنها بطاقة 5..6دٌسمبر  61) 9564من ذي القعدة  92صادر فً  5.566..6مرسوم رقم  - 

 .5( ص 4..6ٌناٌر  9) 9564ذو القعدة  69بتارٌخ  4671الشغل، الجرٌدة الرسمٌة عدد 
156

"، رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا فً القانون الخاص، المغرب فً التشغٌل سٌاسة ضوء على األجور حماٌةالحاج الكوري، " - 

 .17إلى  19، من ص 9112-9114الرباط، السنة الجامعٌة –جامعة محمد الخامس، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة 
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طط  هططصا ألادحططر فططي به٠ططاق مثلططٙ ألاظططط ٓم 
 
ؤو مططا ٤ططان ٓلُططه بططحن اإلاـطط٘ل الؼططاب١ وألاظحططر،  ا ٤ططان مخ٠ٜططا

 
 
ز ال٠طططططاهىن الحطططططس ألازوطططططى لألظطططططىض، وجطططططط٢ ٓلُطططططه فطططططي اجٜاُٟطططططت ظمآُطططططت ؤو ٗحرهطططططا، حُطططططض حطططططس   مخ٠ٜطططططا

طططاٚ والخمشُلُططاث، ممططا ٌؼططخيخ  مٔططه وظططىز وػططاثل  ا ٓططسا شلطط٧ بلططىالاجٜططاٞ ُٛمطط حماًططت ظمُططٕ ألًا

 .157لحماًت ألاظط

لططططى وهجططططس ال٠وططططاء اإلا٘طتططططي مططططً  ، ًمخططططٕ ألاظحططططر بحطططط١ مٌالثططططت 158دططططال٨ ٟطططططاض للمجلططططؽ ألٓا

اإلاـطططط٘ل الجسًططططس ج٥ملططططت ألاظططططط ل٦ىهططططه لططططم ٥ًططططً ًحلططططل ٓلططططى الحططططس ألازوططططى لألظططططط فططططي ُططططل اإلاـطططط٘ل 

 ؤهط
 
 ،عي دطالٚ ألاكططلُٓطه ل٦ىهطه ًططس  ااظحر هططى اإلاٌالطب بةزثطاث مططا ًس  ٛطوالحالططت هطصه،  هال٠طسًم، بال

طططت اإلاٌالثطططت بطططااظط  ُ طططم ظمطططٕ ألاظحطططر بطططحن كطططٜخه ٣مؼطططحر و٣طططإظحر  159فطططي ٟططططاض آدطططط بطططل جإ٣طططسث ؤح٠ ٗض

خن املنلةوب فة، الةنقك  "لك  حي  خن الثابةذ لققةاة املوفةٌوحُض ظاء في حُصُاث ال٠طاض : 

العةةةت كةةةرئىط مةةةدير ٍةةةام للغةةةركت مقابةةةل خجةةةر محةةةدد ومخفةةةق ٍليةةة  ارجةةةعه بَقةةةد ٍمةةةل مةةةُ الن

ةةةةا خؽةةةةع  مَةةةة  نافةةةةن  بمقخاةةةةصا الَقةةةةد املرعةةةةر واملؾةةةةادق ٍليةةةة  مةةةة  مةةةةرف وزارة الدغةةةةغيل مم 

مةةةةة  مدونةةةةةت الغةةةةةغل وألاجةةةةةر يَخبةةةةةر دينةةةةةا بنمةةةةةت  516املفَةةةةةول ومنابقةةةةةا ملةةةةةا جةةةةةنؿ ٍليةةةةة  املةةةةةادة 

يوجةةةد مةةةانُ قةةةانون  مةةة  خن يكةةةون  املغةةةغلت يجةةةب الوفةةةا  بةةة  و ةةةو مةةةا معقةةة  القةةةرار كمةةةا خنةةة  ال 

ألاجحةةةر مضةةةا ما فةةة، الغةةةركت والجةةةزاٌ املَةةةروـ ٍلةةةى املحكمةةةت مؾةةةدر  ٍقةةةد الغةةةغل املبةةةرم بةةةحن 

 .النرفحن..."

 زانيا: ورقت ألادا  )وزيقت إزعاث خدا  ألاجرإ

، ٓلططى اإلاـطط٘ل حؼططلُم وز٠ُططت بزثططاث ؤزاء ألاظططط  مططً هٜططؽ اإلاسوهططت 370ؤوظثططذ اإلاططازة  ل٠ططس

ططت مططً الثُاهططاث واإلألىمططاث التططي  "ورقةةت ألادا "اظطاثططه حؼطط ى  ٓىططس ألازاء، والتططي جخوططمً مجمٓى
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قانون الشغل المغربً"، عالقات الشغل الفردٌة )على ضوء مدونة الشغل وآراء الفقه وأحكام أحمد حمٌوي، "الوسٌط فً  - 

 .994إلى  615، من ص 6.99الرباط، طبعة –القضاء(، الجزء األول، دار السالم للطباعة والنشر والتوزٌع 
158

، مجلة قضاء المجلس األعلى، 1..217/4/9/6، فً الملف عدد 1..9/6./69الصادر بتارٌخ  16قرار المجلس األعلى عدد  - 

 .649، ص 76..6.9العدد 

، منشور بنشرة 7..516/4/9/6فً الملف عدد  1..6فبراٌر  .6الصادر عن المجلس األعلى بتارٌخ  917أنظر أٌضا القرار عدد  -

 .921، ص 1..6الجزء األول لسنة  9قرارات المجلس األعلى، نشرة متخصصة، السلسلة 
159

، منشور بنشرة قرارات 1..295/4/9/6فً الملف عدد  6.91فبراٌر  91الصادر عن المجلس األعلى بتارٌخ  697القرار عدد - 

 .9.1، ص 6.99، لسنة 7الجزء  6الغرفة االجتماعٌة، السلسلة  -المجلس األعلى المتخصصة

، منشور بنشرة 7..559/4/9/6د فً الملف عد 1..6فبراٌر  99الصادر عن المجلس األعلى بتارٌخ  941أنظر أٌضا القرارعدد  -

 .912، ص 1..6الجزء األول لسنة  9قرارات المجلس األعلى، نشرة متخصصة، السلسلة 
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، ممططا ًجٔططل الالتططزام بططإزاء ألاظططىض ًخمحططز بحماًططت 160جحططسزها الؼططلٌت الح٦ىمُططت اإلا٦لٜططت بالـطط٘ل

ت الاظط، وػآاث الـط٘ل اإلاطازي  ت، مً دال٨ جحسًس مـخمالجه؛ مًواػٔ مسة الـ٘ل اإلاسٛٓى

ططططازة اإلاٌث٠ططططت، وؤًوططططا ؤظطهططططا بالؼططططٔط الٔططططازي ىططططس الاٟخوططططاء الؼططططآاث ؤلاهططططاُٛت، وؼططططثت الٍع ، ٓو

ُمطططت اإلاىطططإٛ الُٔيُطططت، ومذخلطططٝ الاٟخٌآطططاث حتطططى ًم٥طططً احدؼطططاب  ُطططت ومذخلطططٝ الٔطططالواث ٟو هٓى

ت اإلا٦ىهت لألظط اللافي  .161مذخلٝ الٔىاكط الوطوٍض

 زالخا: دفتر ألادا 

ىػططططُلت ؤدطططططي ً هٜططططؽ اإلاسوهططططت، ٤مطططط 371الططططصي ؤ٣ططططسث ٓلُططططه اإلاططططازة  "دفتةةةةر ألادا "ٌٔخبططططر   

ؼطه لى حماًت ألاظىض حؼعى ب ط١ ج٥َط حُطض ًث٠طى ضهطً بؿطاضة ٤طالتزام ٓلطى ٓطاج١ اإلاـط٘لحن، ًٓ ًٍط

، وهططططى مططططا ػططططاض ٓلططططى جإ٣ُططططسه مططططً م.ؾ 374حؼططططب اإلاططططازة   162ٓططططىان اإلا٦لٜططططحن بخٜخططططِف الـطططط٘لألا 

جعةةةةةحن   "حيةةةةةمطططططً دطططططال٨ حُصُاجطططططه:  163هىطططططا ب٠ططططططاض إلاح٥مطططططت الطططططى٠ى ٨وطططططاء بش ًم٥طططططً الاػطططططخسال٠ال

صحت ما نَةا  النةاٍ  ٍلةى القةرارا  لةل خن الثابةذ قانونةا خن ألاجةر يجةب خال يقةل ٍة  الحةد 

ألادنةةم القةةانون  املحةةدد بةةنؿ جنييمةة ا والنةةاٍ  جمضةةل خمةةام ققةةاة املوفةةٌو بكةةون مةةا كةةان 

ةةا يجَةةل ٍةةب   يخقافةةا  مةة  خجةةر  ةةو دون الحةةد ألادنةةم ومالةةب بخكملخةة  إلةةى الحةةد املةةنكور مم 

مةةةةا يدٍيةةة  ٍلةةةةى ٍةةةةاجق املنلةةةوبحن )املغةةةةغلحنإا إ   مةةةةا امل لفةةةان باإلزعةةةةاث معقةةةةا إزعةةةاث اةةةةلف 

مة  م.ظ بدضةلي   370مة  ق.ل.ٌ مةا دام ملةسمحن وفةق مقخقةياث املةادة  400ألح ام الفؾل 

نةةةوان  ألاجحةةةر ٍنةةةد خدا  ألاجةةةر ورقةةةت ألادا  التةةةي جخقةةةم  باإلفةةةافت إلةةةى إصةةةم  وإصةةة  املةةةراجر ٍو

ةدد ألايةام والضةاٍاث التةي اعةخغلهاا معلةغ نا ألااحر وكنا الؾن  املنه ألاجةر الةنع  ي لألجحر ٍو

مةة  نفةةط املدونةةت  371جوؽةةل بةة ا كمةةا خنهمةةا ملةةسمحن بمضةةل دفةةاجر ألادا  ٍمةةل ب ح ةةام املةةادة 

خو اٍخمةةةاد خصةةةاليب املحاصةةةعت املي انو رافيةةةت خو املَلوماجيةةةت خو خيةةةت وصةةةيلت خاةةةرى مةةة  وصةةةائل 
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( بتحدٌد البٌانات 4..6فبراٌر  1) 9564من ذي الحجة  61صادر فً  4..952قرار لوزٌر التشغٌل والتكوٌن المهنً رقم  - 

 ..11(، ص 4..6مارس  97) 9562صفر  2بتارٌخ  ..49رسمٌة عدد التً ٌجب أن تتضمنها ورقة األداء، الجرٌدة ال
161

، ص 5..6أحكام عقد الشغل"، مطبعة األمنٌة، الرباط، طبعة  24-11الحاج الكوري، "مدونة الشغل الجدٌدة، القانون رقم  - 

46.49. 
162

الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص، زهٌر أبكري، "واقع استقاللٌة قانون الشغل عن القانون المدنً"، رسالة لنٌل دبلوم  - 

 .9.1-9.1-9.7، ص 7..6-2..6، السنة الجامعٌة -وجدة–جامعة محمد األول كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة 
163

محكمة  ، منشور بنشرة قرارات94.5.4/6/6.96فً الملف االجتماعً عدد  6.99أبرٌل  5الصادر بتارٌخ  464القرار عدد  - 

 .19، ص 6.95، الجزء الثالث عشر لسنة 9السلسلة  -الغرفة االجتماعٌة -النقض
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فخةةةىػ الغةةةغل كفيلةةةت بةةة ن جقةةةوم مقةةةام  لةةةل الةةةدفتر وفةةةق مةةةا املراقعةةةت يرا ةةةا الَةةةون امل لةةة  بخ

ا والقةةةةةرار ملةةةةةا   ةةةةةب اةةةةةلف  لةةةةةل وخلقةةةةةم ٍلةةةةةى النةةةةةاٍ  )ألاجحةةةةةرإ ٍةةةةةب  372جقاةةةةةصي بةةةةة  املةةةةةادة 

 إلازعاث يكون قد خال  باملقخقياث خٍل  فوجب نقق  وإبنال ".

طت ظحطر حُ٘حطراث ظى ٥ىه ؤن ًٜطن ٓلى ألا وبهصا ًم٥ً ال٠ى٨ بإن اإلاـ٘ل الجسًس ال ًم  هٍط

ظحططر ٓلحهططا، ٛاإلاىا٠ٛططت ج٦ططىن باًلططت، ان ال٠آططسة مططً ، وفططي حالططت مىا٠ٛططت ألا 164ؽ ٠ٓططس الـطط٘لجمطط

لى هصا ألاػاغ ًم٥ً لألظحطر ؤن ًحطخ  ٓلطى شلط٧ ب٠ٔطس الـط٘ل الطصي ًطةٌطه  165الىِام الٔام، ٓو

ططى ألاظحططر لهططصه الخُ٘حططراث، ٌٔخبططر الٜلططل باإلاـطط٘ل ال٠ططسًم ، وةالخططالي ٛططةشا ٤ططان الٜلططل بؼططجب ٛض

  ٗحر مـطوْ.ٛلال 

 رابَا: الحفاو ٍلى ألاقدميت

  ظطططط،مطططا زامطططذ وز٠ُطططت جلطططاحب ؤزاء ألا ٛ 
 
صل٧ ؤمطططام بٟططططاض مطططً اإلاـططط٘ل بطططإن ىطططا ه٦طططىن بطططٛةه

ططا ًجٔلهططا وػططُلت فطط166ظحططر ٟططط ى ٓططسز ألاًططام اإلاططص٤ىضة فططي هططصه الىز٠ُططت ٣ٜتططراث ؿطط٘لألا  ي ًططس ، مم 

سوهطت الـط٘ل جطىم ؤًوطا ٓلطى مطً م 350اإلاطازة  ، حُطض هجطسٟسمُطتهصا ألادحطر إلزثطاث ػطىىاث ألا

ز، اػطططخٜازة ٤طططل ؤظحطططر مطططً ٓطططالوة ألاٟسمُطططت ظحطططر زادطططل ة التطططي ٟوطططاها ألا وؼطططثتها بحؼطططب اإلاطططس   جحطططس 

لططططلت فطططي هٜططططؽ لططططلت ؤو ٗحطططر مخ  ظحطططر  مخ  اهططططا  ألا ٤ططططىن مطططسة الخسمططططت التطططي ؤز    اإلا٠اولطططت، ب٘ططططى الىِطططط 

بهطصه  ة هطى ؤًوطا مـطمى٨ بإن ال٠ٔطس اإلاحطسز اإلاطس ي لىا، مما ًىح167اإلا٠اولت، ؤو لسي هٜؽ اإلاـ٘ل

باليؼطططثت لألظحطططر حتطططى ال جحططططم بطططصل٧ هطططصه الٜئطططت، ٣مطططا  168ٟسمُطططتة ألاحدؼطططب مٔطططه مطططس  الحماًطططت لخ  

طططططٝ ٛحهطططططا ألا ظٔطططططل اإلاـطططططْط اإلا٘طتطططططي بٔطططططى  ظحطططططر ٓطططططً جىُٜطططططص التزاماجطططططه جحدؼطططططب الحطططططاالث التطططططي ًخٟى

ؼا مىه حماًت الٌث٠ت الـُ٘لت.، الحدؼاب ألا٣169ٜتراث ؿ٘ل ٛٔلي  ٟسمُت ج٥َط
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 مططً مسوهططت الـطط٘ل ػططس   19ٟططس ظٔططل اإلاـططْط اإلا٘طتططي اإلاططازة هططصا و  
 
  ا

 
، ؤمططام اإلاـطط٘لحن مىُٔططا

حرهطططططا مطططططً ، مطططططً اهتهطططططا٢ امخُطططططاظ ألاالجطططططسز الطططططصي جيخ٠طططططل بلطططططحهم اإلا٠اولطططططت بطططططإي ػطططططجب ٤طططططان ٟسمُطططططت ٗو

 والتططي ٟططس الامخُططاظاث، 
 
  حـطط٦ل ز٠ططال

 
ٓلططى ٓططاج١ اإلاـطط٘ل الجسًططس، حُططض ًجططس هٜؼططه مجبططر ٓلططى  ٣ثحططرا

 
 
ا ٛحها.ت الالجحمل ٤اٛ  تزاماث الصي لم ٥ًً ًٛط

، يهطططصه الىدُجطططت مى٠ٌُطططت مطططٕ اإلاىِطططىض الحطططساسي الطططصي ػطططاض ٓلُطططه ال٠طططاهىن الاظخمطططاع وحٔطططس   

ظطاء باإلا٠اولت ؤٟطىي مطً الطابٌطت التطي ججمٔهطم باإلاـط٘ل، حُطض ؤهطه ٓىسما ؤكثح ًجٔل ضابٌت ألا 

 بًا ،بمىظب اإلاازة الؼالٜت الص٣ط، ظٔل اإلاـْط مً ٠ٓس الـ٘ل الىاحس
 
  ضا

 
ظحطر ي وـطاي ألا ٌٌ٘

ططه مططٕ ظمُططٕ اإلاـطط٘لحن اإلاخخططابٔحن، وةالخططالي ٦ٛططل الططس   إلاترجثططت لططه باالػططدىاز بلططى جلطط٧ ًىن افططي مجمٓى

ططذ ؤلاظمططاليألاٟسمُططت، ػططخ٠سض بال٠ُططاغ ب الططصي ٟوططاه بططىٜؽ اإلا٠اولططت ٦٣ططل ؤو الىحططسة  170لططى الٟى

 الاٟخلازًت ٣جعء.

ه فطي وهى ما ؤ٣سه ال٠واء الٜطو  ي، حُض ؤٟط  بإن لأل   ذ الصي كطٛط ظحر ؤن ًخمؼ٧ بالٟى

دسمططططت اإلاـطططط٘لحن الؼططططاب٠حن فططططي مىاظهططططت ال٠ططططاثم بططططالٌطز الخٔؼططططٜي فططططي وأٟططططت جططططم ٛحهططططا ًطططططز ؤظحططططر 

 dauphine)ألادحططططرة لططططم ج٥ططططً لططططه ػططططىي ػططططىت واحططططسة مططططً ألاٟسمُططططت مططططٕ اإلااػؼططططت  ،)صططططحافي(

libéré)  ن للمح٥مطت ؤهطه ٤طان ٌٔمطل مطً ٟثطل لطسي ماػؼطت ، ل٥ً حُض جثطح(petite dauphinois) 

  (allobroges)زم لسي ماػؼت 
 
دل٠طذ ٛٔطال  (dauphine libéré) سث اإلاح٥مت مً اإلااػؼطتوجإ٣

 
 
 مططططططً اليـططططططاي مخوططططططم   هططططططصه ألادحططططططرة التططططططي ؤدططططططسث ظططططططعءا

 
ؿططططططهاض  وؤن ةططططططاثً واإلاؼططططططخذسمحن وؤلا الع   ىا

، التطططي ٤طططان ٌٔمطططل بهطططا (petite dauphinois)ؼطططت شا هطططا دل٠طططذ ماػ   (les allobroges)ماػؼطططت 

 ألا 
 
ططط بمىظطططب ظحطططر ػطططاب٠ا

 
سث اإلاح٥مطططت اػطططدُالء ٛٔلطططي الطططصي ظٔلهطططا جخحطططى٨ بلطططى مٜطططىث ودلطططٝ، وؤ٣

ططططط   ضث ؤن الصططططحافي ٓمططططل بططططسون اه٠ٌططططاْ فططططي ٓمططططل واحططططس، هططططصه الٔالٟططططاث فططططي حُصُططططاث الح٥ططططم ٟو

واحةةةةةةدا وبالخةةةةةةال، "بمقخاةةةةةةصا ٍقةةةةةةد إيجةةةةةةار اةةةةةةدماث اه الشالزططططططت وؤز  ؿطططططط٘له بىٜؼططططططه فططططططي الصططططططحٝ 

                                                           
170

 .699محمد مٌمون الوكٌلً، م.س، ص  - 



 

 
 
 
 

  
60 

 
  

 ة و األكادمييةسلسلة األحباث اجلامعي

 14لةى صةنت واحةدة بةل إلةى ؾةل يجةب خن جحضةب ال باالصةدناد إانةار والففخَويقةاث مهلةت إلا 

 ة التي ققا ا ألا قدميتا وه، املد  صنت م  ألا
 

 .171صضاث الثلر"جحر ف، الَمل لدى املر

والامخُطاظاث التطي ٌؼطخُٜس مجهططا ٣مطا ًالحطّ بطإن ال٠وطاء اإلا٘طتططي لطم ًحطسز هٌطاٞ الح٠ططٞى  

ر حُططض ٟطططضث ابخساثُطط ؛ظطططاء فططي حالططت حلططى٨ الخُ٘حططرألا   28ت ال٠ىٌُطططة فططي ح٥مهططا اللططازض بخططاٍض

طططل  ان الح٠طططٞى والىاظثطططاث بطططحن اإلاـططط٘ل ال٠طططسًم واإلاـططط٘ل الجسًطططس، 1988ؤبٍط ، ؤن اإلاثطططسؤ هطططى ػطططٍط

طططط١ ولطططى حلطططل حُ٘حططططر فطططي اإلا ؿطططط٣خحن ٣مططططا هطططى زابططططذ  بططططحن الاهطططسماطط٣ططططع ال٠طططاهىوي للمـطططط٘ل ٓطططً ًٍط

خثطططططاض ٓىطططططس مما172بال طططططجل الخجطططططاضي  ضػطططططت ألاظططططططاء لح٠هطططططم فطططططي ، هطططططصا وجادطططططص ألاٟسمُطططططت بٔطططططحن الٓا

بٔطططططس اهخ٠الهطططططا بلطططططى اإلاـططططط٘ل  173الاهخذطططططاب والترؿطططططُح الخطططططاق بالخمشُلُطططططت الٔمالُطططططت زادطططططل اإلا٠اولطططططت

 الجسًس.

مططً  19ازة وججططسض ؤلاؿططاضة بلططى ؤن اإلاـططْط اإلا٘طتططي حطططغ مططً دططال٨ ال٠ٜطططة الشاهُططت مططً اإلاطط 

بططططىٜؽ الح٠ططططٞى ظحططططر اإلاطططططجثٍ ب٠ٔططططس ؿطططط٘ل ٗحططططر محططططسز اإلاططططسة ًحططططخّٜ مسوهططططت الـطططط٘ل ٓلططططى ؤن ألا 

واإلا٦اػططططب الىاؿططططئت ٓططططً ٠ٓططططس ؿطططط٘له، مططططا لططططم ًخٜطططط١ مططططٕ اإلاـطططط٘ل الجسًططططس ٓلططططى معاًططططا ؤ٣ثططططر بٛططططازة 

لألظحطر، وهطى مطا ًيث ططي ؤن ًٜهطم مىطه بطإن التزامططاث ٠ٓطىز الـط٘ل ٗحطر محططسزة اإلاطسة ٣شحطرا مطا جش٠ططل 

 
 
طط٤اهططل اإلاـطط٘

 
ثحشططىن ٓططً ًططٞط ولططى ٗحططر ٟاهىهُططت للططخذلملحن الجططسز، ممططا ًجٔلهططم ٥ًٜ مططً  طون ٍو

ثطططاء، ولٔطططل  ؤهطططم جلططط٧ الالتزامطططاث مطططس   ٟسمُطططت، ولهطططصا ؤحاًهطططا اإلاـطططْط بٔىاًطططت داكطططت، ة ألاهطططصه ألٓا

 هس ألاظطاء.حتى ال ًدُح س٘طة ٌؼخ٘لها اإلاـ٘لىن الجسز 

 اامضا: الَنلت املردى ٍكها

ٞ ب  واإلا٦اػب الىاؿطئت ٓطً ٠ٓطس الـط٘ل مخٔطسزة ألاوظطه، حُطض هلطذ اإلاطازة  174ن الح٠ى

طططت لل٠وطططاء ، جاض٣طططت بطططصل٧ الل ٓلطططى بٔوطططهامسوهطططت الـططط٘مطططً  19 طططا إن ج٠طططط  بطططؼطططلٌت الخ٠سًٍط ض ح٠ٟى

جططس الٌٔلططت اإلاططازي ٓجهططا ٟططس حُ٘حططر اإلاط٣ططع ال٠ططاهىوي للمـطط٘ل، ٛىوامخُططاظاث ؤدطططي لألظطططاء فططي ُططل 
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وهططت، مىٔططذ ٓلططى اإلاـطط٘لحن مططً هٜططؽ اإلاس 217هجططس اإلاططازة طػططتها اإلاططازة الؼططالٜت الططص٣ط ، وه٥ططصا ٣

، ٣مططططا ًم٥ططططً 175زث بمىظططططب هططططم جىُِ ططططيُٓططططاز اإلاططططازي ٓجهططططا والتططططي جحططططس  ظطططططاء ؤًططططام ألا حـططططُ٘ل ألا 

 
 
خططططا وططططا بآخثططططاضه ٟو ططططاث الـطططط٘ل الٜٔلططططي حؼططططب  ظٔططططل ًططططىم الٌٔلططططت ًىمططططا ًططططازي ٓىططططه حٍٔى مططططً ؤٟو

  118مططسلى٨ اإلاططازة 
 
ٓىططسما اػططخٔمل لِٜططت  مططً مسوهططت الـطط٘ل، وةططصل٧ ٦ًططىن اإلاـططْط ؤحؼططً ٟططىال

  "الَنلةةت املةةردى ٍكهةةا"
 
ً  ؤ ػططىاء ؤ٤اهططذ ؤُٓططازا  و ؤ

 
طططاٚ ٓلططى ؤنهططا ٌٓلططت مططازي  امططا ٓازًططت اجٜطط١ ألًا

 ٓجها.

ت  176صادصا: الخَويك ٍ  حوادر الغغل وألامراـ املهني 

طططذ لؼطططجب مطططً ألاػطططثاب ال و   طططٝ ٠ٓطططس الـططط٘ل بـططط٦ل مٟا ًجٔلطططه مىتهُطططا، ٛهطططى  ةمطططا ؤن جٟى

ى ٓىططططسما ًحططططسر بططططصل٧ ًجٔططططل ألا  طططط١ ٌؼططططخح١ الخٔططططٍى ظحططططر اإلالططططاب بحاززططططت ؿطططط٘ل ؤو حاززططططت ًٍط

الٜتططرة حُ٘حططر فططي اإلاط٣ططع ال٠ططاهىوي للمـطط٘ل، حُططض ًحططل اإلاـطط٘ل الجسًططس م٦ططان اإلاـطط٘ل  دططال٨ هططصه

الحطططط١ فططططي  18.12177حُططططض ٣طػططططذ اإلاططططازة ألاولططططى مططططً ٟططططاهىن  الؼططططاب١ الخحمططططل ب٦امططططل الالتزامططططاث،

وطططاث  ٝ والخٍٔى مطططٕ  –بطططل ؤلطططعم اإلاـطططْط ٤طططل مـططط٘ل ٗحطططر مطططامً لطططه ، ٓطططً حطططىازر الـططط٘لاإلالططاٍض

ى فططي اإلاططازة بططإزاء الطؤ -اػططخصىاء السولططت ٓىططس  42ػططما٨ الططالظم لخإػططِؽ ؤلاًطططاز اإلا٠ططسض ٓططً الخٔططٍى

ططه،  جخحملططه اإلا٠اولططت اػخلططساض ح٥ططم ؤو ٟطططاض ٟوططاجي ٟاضطط ي بمططىح ؤلاًطططاز للملططاب ؤو شوي ح٠ٟى

ٟلطططططس ٟطططططس ن بطططططصل٧ هجمطططططذ هطططططصه الحطططططىازر ٓطططططً الـططططط٘ل ؤو ٓىطططططس ال٠ُطططططام بطططططه، ٦ًطططططى  اؤو اإلاطططططااظط بش

مطً مسوهططت  19ل ؤن ًطةٌهطا بطاإلاااظط، وهططى مطا جع٣ُطه اإلاططازة ظحطر باإلا٠اولطت ٟثططالطابٌطت التطي ججمططٕ ألا 

 الـ٘ل.

ُمططا ًذططم ألا  ى ٓجهططا ٦ًططىن مططً ًططٚط اإلاـطط٘ل الجسًططس مططٕ ٛو مطططان اإلاهىُططت ٛططةن الخٔططٍى

طططط ططططه ٓلططططى بططططاري اإلاـطططط٘لحن الؼ   بم٦اهُططططت ضظٓى
 
ت هىططططا جذخلططططٝ جثٔططططا إلاططططا بشا ٤ططططان ؤن اإلاؼططططاولُ اب٠حن، بال
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( بتحدٌد الئحة أٌام األعٌاد المإدى عنها 5..6دٌسمبر  61) 9564عدة من ذي الق 92صادر فً تارٌخ  6-5.-562مرسوم رقم  - 

 69، بتارٌخ 4671األجور فً المقاوالت الصناعٌة والتجارٌة والمهن الحرة واالستغاللٌات الفالحٌة والغابوٌة، الجرٌدة الرسمٌة عدد 

 .2(، ص 4..6ٌناٌر  9) 9564ذو القعدة 
176

دراسة –راجع رشٌدة أحفوض، "التعوٌض عن حوادث الشغل على ضوء العمل القضائً" لتفاصٌل أكثر حول هذا الموضوع،  - 

بٌن التشرٌع المغربً والتشرٌع الفرنسً والتشرٌع المصري والتشرٌع التونسً، نشر وتوزٌع الشركة المغربٌة لتوزٌع  -مقارنة

 .6.95-9594الكتاب، الطبعة األولى 

ٌة المإاجر عن حوادث الشغل واألمراض المهنٌة فً التشرٌع المغربً"، نص مطبوع، أنظر أٌضا: الدكتور آمال جالل، "مسإول -

 .9177الرباط، الطبعة األولى، السنة –نشر كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة 
177

 لمتعلقا 91-96 رقم القانون بتنفٌذ( 6.95 دٌسمبر 61) 9592 األول ربٌع 2 فً صادر 9-95-.91 رقم شرٌف ظهٌر - 

 .511(، ص 6.94ٌناٌر  66) 9592، فاتح ربٌع اآلخر 2961، المنشور بالجرٌدة الرسمٌة عدد الشغل حوادث عن بالتعوٌض
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ما٨ التي مً ؿطإنها ؤن حؼطجب لطه اإلاططن اإلايطيظحر ٟس ٟام ٓىس ٤ل واحس مً اإلاـ٘لألا  ؤم  حن بآا

، وهجططس ٣طصل٧ بطإن لألظحططرة الحط١ فطي بظططاظة الطىالزة والطهططآت 178ٟطام بهطا ٓىططس الطثٔى زون آلادطط

 .179ذ ٓلحها م٠خوُاث مسوهت الـ٘ل والخاكت باامىمت٣ما هل  

  
 
 الى٠ططططاؾ هىطططططا ًث٠طططططى مٜخىحططططط ؤن   بال

 
اولطططططت ٓطططططبء حطططططى٨ حططططسوز جحمطططططل اإلاالططططط٧ الجسًطططططس للم٠ ا

ذ ػاب١ ٟطط ى بطإن الخلطٝ  السًىن التي لألظحر ٓلى مـ٘له الؼاب١، بش ؤن ال٠واء اإلا٘طتي في ٟو

الؼطططلٝ وةطططإن الخوطططامً بُجهمطططا ال ًٜتطططرن مطططا لطططم ًشجطططذ ٗطططف ؤو جحاًطططل، ؤو  ٗحطططر ملطططعم بطططإزاء زًطططىن 

ازض ظحططر، وشلطط٧ مططً دططال٨ ال٠طططاض اللططُططل مططً ح٠ططٞى ألا إلاخٔططاٟثحن بهططسٚ الى  جىاًططا بططحن اإلاـطط٘لحن ا

ر   .30/5/1961180ًٓ مح٥مت الى٠ى بخاٍض

  
 
مثططسؤ الخوططامً بططحن اإلاـطط٘لحن  حُططض ؤٟططط   ؛دططالٚ شلطط٧ ىػططاض ٓلطط ال٠وططاء الٜطو طط ي ؤن   بال

اإلاخخططططابٔحن مططططٕ وظططططىز اػططططخصىاءًً ٓلططططى شلطططط٧، ًخٔلطططط١ ألاو٨ بططططسًىن اإلاـطططط٘ل ال٠ططططسًم ٓىططططسما ج٦ططططىن 

ت ؤو الخلطُٜت ال٠وططاثُت، والشططاوي ٓلطى ز اإلا٠اولطت فططي بًطاض  طالدؼططٍى ً اجٜاُٟططت لٝ مططا لطم ج٥ططًططىن الؼ 

 .1983181ًىهُى  28ه اإلاـْط الٜطو  ي مً دال٨ ٟاهىن مٕ اإلاـ٘لحن اإلاخٔاٟثحن، وهى ما ؤٟط  

 2003ٔمطل اللطازض ػطىت مطً ٟطاهىن ال 9ا باليؼطثت للمـطْط اإلالططي ٠ٛطس ضةٌطذ اإلاطازة ؤم   

إزط ح٠طٞى ألاظططاء وجوطُٕ ظطاء وةطحن اإلا٠اولطت شا هطا ال ؤصطحابها ؤو مال٥هطا، حتطى ال جخطبحن ح٠ٞى ألا 

طططذ  اث ال٠اهىهُططت التطططي جٌططا٨ اإلا٠اولطططت، وهططى مطططا ؤ٣ططس ٓلُطططه ال٠وططاء اإلالططططي فططي ٟو فططي حالططت الخلطططٛط

 .182ػاب١ ًٓ هصا

 املكدضعاثبَك صابَا: 

لم٠اولطططت، لىدؼطططاء٨ هىطططا ادلي لِطططام الطططس  ػطططىسها فطططي م٠خوطططُاث الى   ججطططس بٔطططى اإلا٥دؼطططثاث 

ـططططط٣ت اإلاسمجططططت مططططً اإلاعاًططططا التططططي ج٠طضهططططا الـططططط٣ت زمططططاط ٓططططً مططططسي اػططططخٜازة ؤظطططططاء الفططططي حالططططت ؤلا 

 اظطائها امجت الس  
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، 6..6ٌولٌوز  69عبد اللطٌف خالفً، "حوادث الشغل واألمراض المهنٌة"، دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة فً ضوء تعدٌالت ظهٌر  - 

 .994-995، ص 9..6ات، مراكش، الطبعة األولى الداودٌ–المطبعة والوراقة الوطنٌة 
179

 الباب الثانً من القسم الثانً من الكثاب الثانً المتعلق بشروط الشغل وأجر األجٌر. - 
180

 .11-17أشار إلٌه بوعبٌد الترابً، "مبدأ استقرار الشغل فً حالة تغٌٌر الوضعٌة القانونٌة للمشغل"، م.س، ص   - 
181

 .11نفس المرجع، ص  - 
182

 .11-11أنظر نفس المرجع، ص  - 
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طططمطططً ٟطططا٨  ٢هىطططا 
 
امجطططت بطططإ٣ثر ممطططا جٜاوهطططذ ٓلُطططه، وةمطططا ه ال ٠ٌٔطططل التطططزام الـطططط٣ت الس  بإه

ُ  داكططت بشا ٤اهططذ التزاما هططا مططٕ ألا  ًخجططاوظ جذٌٌُا هططا اإلاؼططخ٠ثلُت حن مطه٠ططت، والتزمططذ ظطططاء ألاكططل

ظططططططاء ث بطططططه الـطططططط٣ت ؤو فطططططي بًطططططاض حشطططططجُٕ ألا ء اٟخلطططططازي مطططططط  بهطططططا فطططططي ُططططططوٚ داكطططططت، ٣ٜتطططططرة ضدطططططا

 بخ٠ططططسًمها م  
 
ططططاءهم للـططططط٣ت وجٜططططاهحهم فططططي  ىحططططا زوضٍططططت لألظطططططاء الططططصًً ؤزجخططططىا مططططٕ مطططططوض الؼططططىىاث ٛو

مطططط الطططصي ال ًىٌثططط١ ٓلطططى ؤظططططاء الـطططط٣ت اإلاسمجطططت الطططصًً ٌٔخبطططرون ؤظططططاء ظطططسزا لطططسي ، ألا دطططسمتها

بططططالح٠ٞى اإلابرمططططت مططططٕ الـططططط٣ت اإلاىسمجططططت فططططي بًططططاض  ، بال ؤن لألظطططططاء الدـططططجذ183امجططططتالـططططط٣ت الس  

اػطططخمطاض ٓالٟططططت الـططط٘ل مططططٕ الـططططط٣ت السامجطططت بشا ٤اهططططذ هطططصه ألادحططططرة جوططططمً مؼطططخىي ؤٟططططل مططططً 

 .184هِحرجه الؼاب٠ت

م ؤهطططه ًططططاو٨ بلطططى كطططاحب الٔمططططل،  لألظحطططر ٛطططةشا ٤طططان ؤلاهخطططاط اإلاططططازي   ًٌططططح بؿطططط٦االث بطططالٗط

٦ا٨ ظسًطططسة للٔمطططل، ٛلطططم ٌٔطططس ؤزاء الٔمطططل ٌٔخمطططس لطططى ُهطططىض ؤؿططي بٛططالخٌىض فطططي وػطططاثل ؤلاهخطططاط ؤز  

، بططططل امخططططس بلططططى الٔمططططل ال٥ٜطططططي والططططصهني، وهططططى مططططا ًٌطططططح كططططٔىةاث لألظطططططاءٓلططططى ال٠ططططىة الٔوططططلُت 

ؤدططططي فطططي الاػطططخٜازة مطططً الح٠طططٞى الخاكطططت واإلاطجثٌطططت باإلهخطططاط الطططصهني وال٥ٜططططي، حُطططض جى٠ؼطططم 

خحن، ألاولططططى: ًٌلطططط١ ٓلحهططططا اػططططم هططططصه الح٠ططططٞى بلططططى ٞ  مجمططططٓى ططططت، ا ح٠ططططى إلال٥ُططططت اللططططىآُت والخجاٍض

ططط  ُ ت، وحـطططمل هطططصه الح٠طططٞى ؿططط٠حن، ؿططط١ مٔىطططىي بىاػطططٌخه والشاهُطططت حؼططط ى باإلال٥ُطططت ألازبُطططت والٜى

ا،  ٦ًططططىن لألظحططططر اإلاذتطططططْر ؤو اإلاالططططٝ  لططططل اى مطططططا ًخ  وهططططالحطططط١ فطططططي وؼططططثت ببسآططططه بلُطططططه حلططططٍط
 
 ج

 
 لطططططاال

 
 
 ؛ ظحططربشطخم ألا  مثاؿططا

 
طا ، 185خلطُت لألظحططر اإلاذتطْرؤي الح٠طٞى الش ـطط١ الشطاوي ٛطُم٥ً مططً الؤم 

ططط طططداللطططه للطططاحب الحططط١ الاػطططخٜازة مم  ل بلُطططه واػطططخ٘الله مالُطططا، وهطططى مطططا ًم٥طططً الاكطططٌالح ا جىك 

 
 
 .186خلُت اإلاطجثٌت بةبسآاث الاظطاءٓلُه بالح٠ٞى الش

وةالخالي ٛةؿ٦الُت حماًت هصه الح٠طٞى الشخلطُت لألظحطر اإلاذتطْر ؤو اإلاثطسْ لِؼطذ مجططز  

و٦ٔاغ ٣ثحر ٓلى مؼخىي الىاٟٕ الٔملي، حُض ًجؼس شلط٧ ُٗطاب اٛتران، بل ان اإلاىهْى له ا
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  .21"، م.س، ص حماٌة األجراء من آثار اندماج الشركات فً ظل أحكام مدونة الشغلعبد الرحمان اللمتونً، " - 

 .21أنظر أٌضا: جعفر بوكنٌن، م.س، ص  -
184

 .659 القانونٌة"، م.س، ص عبد الرحمان اللمتونً، " اندماج الشركات بٌن حتمٌة التركٌز االقتصادي والحاجة إلى الحماٌة - 
185

آسٌة المواق، "عقد الشغل وحقوق األجٌر الشخصٌة"، رسالة لنٌل الماستر فً العلوم القانونٌة تخصص قانون االعمال، كلٌة  - 

 .51، ص 1..6-1..6الرباط، السنة الجامعٌة -العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة أكدال
186

 .49أنظر نفس المرجع، ص  - 
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ؤو بااحطي هسضة ألاح٦ام، ووـحر هىا بلى ح٥مطحن ٛطوؼطُحن
ر 187 مطاي  20، الح٥طم ألاو٨ كطازض بخطاٍض

ؽ بـططططإن هططططعاْ بططططحن الؼططططُس  1988 لططططى ادتططططراْ ٓىططططسما ٤ططططان الططططصي جىكططططل ب gaireٓططططً مح٥مططططت بططططاَض

ح مطططً ًطططٚط الؼطططُس وتٔطططس جىكطططلها هطططصه ألادحطططرة  bertegnieneٌٔمططل لطططسي ماػؼطططت   gaireبخلطططٍط

 
 
ل بلى ادتراْ ٟامذ بةًسآه باػمها لسي الهُئت اإلا٦لٜطت باإلال٥ُطت اللطىآُت، ه جىك  ًذبرها ُٛه ؤه

ظحر اإلاذتطْر فطي ًلطب البطراءة ػم ألا ث بإن ٓسم ؤلاؿاضة بلى بؤٟط  م بسٓىي ؤمام اإلاح٥مت التي ٛخ٠س  

 
 
طططط ٌٔخبطططر بدططططالال ططططه اإلأىىٍ  ر ت، وال٠ططططبح٠ٟى  1993هططططىهبر  4طاض الشططططاوي كططططازض ٓططططً هٜططططؽ اإلاح٥مططططت بخططططاٍض

  ًُٜططططس بططططإن ٓططططسم ش٣ططططط 
 
حن فططططي ًلططططب البططططراءة ٌٔخبططططر  آخططططساءا طططط ىٓلطططط ؤػططططماء اإلاذتططططٓر ت الح٠ططططٞى اإلأىىٍ 

 
 
حن مً ًٚط ماػؼت للٔما  .٨BRISTOL اإلاذتٓر

  
 
ؤن اللططططططططٔىةاث التططططططططي جحططططططططى٨ زون حماًططططططططت هططططططططصه الح٠ططططططططٞى هططططططططى مططططططططا اػططططططططخلعم آتططططططططراٚ  بال

ٔاث ا  الدـططططَط
 
ىُططططت، حُططططض وهطططططٕ اإلاـططططْط اإلا٘طتططططي هِامططططا   لًى

 
إلأالجططططت ابخ٦ططططاضاث وببطططططسآاث  ٟاهىهُطططططا

طططط  ألاظطططططاء التططططي ًخىك 
 
ٓططططً مسوهططططت الـطططط٘ل بمىظططططب ٟططططىاهحن  لىن بلحهططططا فططططي بًططططاض ٠ٓططططس الـطططط٘ل بُٔططططسا

ططم  ، اإلا٠ابططل إلاسوهططت اإلال٥ُططت 188اإلاخٔلطط١ باإلال٥ُططت اللططىآُت 17.97مؼططخ٠لت، حُططض هجططس ال٠ططاهىن ٟض

طططططت طططططم 1992لؼطططططىت الٜطوؼطططططُت  ال٥ٍٜط اإلاخٔلططططط١ بح٠طططططٞى اإلاالطططططٝ والح٠طططططٞى  2.00، و٣طططططصا ال٠طططططاهىن ٟض

 .189اإلاجاوضة

جٜاُٟطططاث ومطططٕ شلططط٧ جث٠طططى بٔطططى اإلا٥دؼطططثاث بُٔطططسة ٓطططً ٤طططل مطططا ػطططث١ لخدثلطططىض فطططي بًطططاض الا 

ألادحططططرة فططططي حالططططت حُ٘حططططر  ُٛمططططا ػططططث١ ًٌطططططح حططططى٨ ملططططحر هططططصه 190حُططططض ٤ططططان الجططططسا٨ ،الجمآُططططت

ططططط  ُ طططططل  17ٟطططططاهىوي فطططططي ُطططططل ُهحطططططر اب ؤي م٠خطططططط ى اإلاـططططط٘ل  وشلططططط٧ ًثٔطططططا ل٘ اإلال طططططى ًدطططططُح  1957ؤبٍط

 بم٦اهُت اػخمطاضها.

  
 
ت اجٜاُٟطت الـط٘ل ؤن اإلاـْط اإلا٘طتطي حططق ٓلطى الطى   بال م كططاحت بطةٟطاض مثطسؤ اػطخمطاٍض

"إ ا مةةةةةرخ حغيحةةةةةر ٍلةةةةةى مطططططً مسوهطططططت الـططططط٘ل، والتطططططي ج٠طططططى٨ بإهطططططه:  131الجمآُطططططت مطططططً دطططططال٨ اإلاطططططازة 
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 ..4مشار إلٌهما فً نفس المرجع، ص  - 

188
والمنشور فً  ...6فبراٌر  94المتعلق بالملكٌة الصناعٌة الصادر بتارٌخ  97.17من القانون رقم  .6و 91بمقتضى المواد  - 

 .5..6، والذي دخل حٌز التنفٌذ بتارٌخ دٌسمبر ...6مارس  1بتارٌخ  5772الجرٌدة الرسمٌة عدد 
189

، ...6فبراٌر  94المتعلق بحقوق المإلف والحقوق المجاورة، الصادر بتارٌخ  ...6من القانون رقم  94بمقتضى المادة  - 

 .4..95، كما تم تغٌٌره وتتمٌمه بمقتضى القانون رقم ...6ماي  91بتارٌخ  5712والمنشور بالجرٌدة الرسمٌة عدد 
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 .9.4إلى  17جعفر بوكنٌن، م.س، راجع الصفحات من  - 
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 ة و األكادمييةسلسلة األحباث اجلامعي

لنعيَةةةةت القانونيةةةةت للمقاولةةةةتا كمةةةةا نؾةةةةذ ٍلةةةةى  لةةةةل الوفةةةةَيت القانونيةةةةت للمغةةةةغل خو ٍلةةةةى ا

بططل هجططس اإلاـطططْط  ،اجفاقيةةت الغةةغل جيةةةل بةةحن خجةةرا  املقاولةةت واملغةةةغل الجديةةد" فةةنن 19املةةادة 

طذ ػطاب١ بحُطض ال ًطازط حُ٘حطر اإلاط٣طع ال٠طاهىوي للمـط٘ل ٓلطى اإلا٥دؼطثاث  الٜطو  ي ٟس ٣طػطها فطي ٟو

٤طل اإلا٥دؼطثاث التطي ظطاءث هطوضة اػخمطاض  وهىا ه٦ىن ؤمام ،191التي ج٥طػه الاجٜاُٟت الجمآُت

 في بًاض الاجٜاُٟاث الجمآُت.

، شل٧ ٣ما ججسض ؤلاؿاضة بلى هطوضة اػخمطاض حماًت ح١ جمشُل ألاظطاء زادل اإلا٠اولت 

بإن مسوهت الـ٘ل وػٔذ مً زاثطة جمشُل الٔما٨ زادل اإلا٠اولت وشل٧ بةهاٛت لجىت اإلا٠اولت 

ألاظطاء، واإلامشلحن الى٠ابُحن، وبشا ٤ان زوض لجىت اإلا٠اولت مهما  بلى الى٠اباث اإلاهىُت، مىسوتي

ت للجىت اإلاص٤ىضة، ببساء الطؤي  466بآخثاض  ؤن اإلاازة  مً م.ؾ ججٔل مً بحن اإلاهام الاػدـاٍض

ٕ اظخمآُت لٜاثسة ُٛما ًذم  الخُ٘حراث اله٦ُلُت والخ٥ىىلىظُت للم٠اولت، ووهٕ مـاَض

ب مً ؤظل ؤلازماط اإلايي ومحى ألاظطاء والؼهط ٓلى جىُٜصها ، ووهٕ بطهام  الخسضط والخسٍض

ً اإلاؼخمط لألظطاء، وهي ؤمىض لها ؤؿس ٛالبس مً ، ألازط ٓلى ألاظطاء ٣ما اإلا٠اولت ألامُت والخ٦ٍى

٠ت اهخ٠ا٨ اإلا٠اولت، ت هصه الخمشُلُت ٣ُٜما ٤اهذ ًٍط حُض ؤن ؤٓواء لجىت اإلا٠اولت  اػخمطاٍض

وهم باإلاـ٘ل الجسًس ؤو مً ًىىب ٓىه في الؼاب٠ت مً مـ٘ل ؤو مً ً ىىب ٓىه ًم٥ً حٍٔى

ً لجىت م٠اولت مىحسة في حالت الازماط بحن الـط٣ت السامجت واإلاسمجت، دالٛا  اهخواض ج٦ٍى

 .192لل٠ى٨ بإن لجىت اإلا٠اولت ٦ًىن مح٦ىما ٓلحها بالٜىاء

سمجت، ان ألاظطاء بالـط٣ت اإلاى الاهسماط ال جازط ٓلى زوض مىسوتي دلىكا وؤن ٓملُت

مً م.ؾ حسزث الحاالث التي جيخ ي ٛحها مهام مىسوب ألاظطاء، ولم جس٣ط اهسماط  435اإلاازة 

مهام مىسوب ألاظطاء، بل ٓلى ال٥ٔؽ مً شل٧ ٟس الـط٤اث همً الحاالث التي جيخ ي ٛحها 

مً م.ؾ مً ؤظل  451ج٦ىن الـط٣ت السامجت مسٓىة لخىُِم اهخذاباث ظعثُت ًث٠ا للمازة 

ن ظسز، مٕ الٔلم بإن اإلاـْط ًحسز ٓسز مىسوتي ألاظطاء الصًً ًجب اهخذابهم بحؼب مىسوةح

ؤلاظمالي لألظطاء زادل اإلا٠اولت، ٣ما ؤهه ال ؤزط لٔملُت ؤلاهسماط ٓلى الىظىز الى٠اتي  الٔسز

زادل الـط٣ت اإلاىسمجت بٔس بهسماظها، شل٧ ؤن الى٠اباث جحخّٜ بىظىزها ٣ما ًحخّٜ 

بسوضهم في جمشُل ألاظطاء، ٛةشا ٤ان الاهسماط ًازي بلى اه٠واء الشخلُت  اإلامشلىن الى٠ابُىن 
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 - HÉLÈNE SINAY, op.cit, P 536. 
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 وما بعدها. 79عبد الرحمان اللمتونً، "حماٌة األجراء من آثار اندماج الشركات فً ظل أحكام مدونة الشغل"، م.س، ص  - 
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 ة و األكادمييةسلسلة األحباث اجلامعي

ت للى٠اباث الىاؿٌت بها،  ت للـط٣ت اإلاىسمجت ٛةهه ال ًازي بلى اه٠واء الشخلُت اإلأىٍى اإلأىٍى

 .ان هصه ألادحرة ال ًم٥ً ؤن ًخم بال بخسدل ٟواجي وفي حاالث محسزة ٟاهىها

ٟآطططططسة مطططططً  ، ٟطططططس ٣ططططططغْط اإلا٘طتطططططي بلطططططى ظاهطططططب ال٠وطططططاءوةالخطططططالي ًم٥طططططً ال٠طططططى٨ بطططططإن اإلاـططططط 

ططت فططي بًططاض حُ٘حططر اإلاط٣ططع ال٠ططاهىوي للمـطط٘لالىِططام الٔططام  ، ٛجٔططل هططصه الىهططُٔت جمخططس بلططى مجمٓى

ط ذ ٓلحهطا مسوهطت مً الحاالث لدـمل بصل٧ ٤ل ألاظطاء الخاهٔحن للم٠خوُاث ال٠اهىهُت التي هل 

ططططت مططططً الـطططططوي لإلػططططالـطططط٘ل، ل٥ىططططه  ؿططططإهه ؿططططإن خٜازة مططططً هططططصه الحماًططططت جٌلططططب جططططىاٛط مجمٓى

ة مثازتال٠واء،  س   ٓ حُض ؤٟط  هصا ألادحر  
 ًم٥ً جلخُلها في: 193

ط اػططخمطاض ٠ٓططىز الٔمططل باهخ٠ططا٨ اإلا٠اولططت مططً مـطط٘ل بلططى ٗحططره بططإي جلططٚط مهمططا ٤ططان  
 
ٓططسم جططإز

ه؛  هٓى

ط فطططططي اإلاالططططط٧   بشا اػطططططخلعم الاػطططططخمطاض فطططططي وـطططططاي اإلا٠اولطططططت ؤو اإلااػؼطططططت ؿططططططوًا داكطططططت ال جخطططططٛى

مطا٨ م٠خوطُاث الٜلطل ا مطً ٞ.٨.ْ فطي ٠ٛطجطه الؼطابٔت واإلاٌاب٠طت  754لجسًس، ٛال محطل  إٓل

 مً م.ؾ؛ 19للٜلل 

٠خطط ي .ؾ ًمطً م 19مً ٞ.٨.ْ واإلاازة  754ة الؼابٔت مً الٜلل ط بٓما٨ م٠خوُاث ال٠ٜ 

احخٜاَ اإلاـ٘ل الجسًس بىٜؽ ًثُٔت اليـاي الؼاب١ ٓلى الخُ٘حر، وبن اٟخطط ي فطي بٔطى 

 ط وـاي مـابه ؤو م٠اضب لليـاي الؼاب١.الحاالث جٛى

ى لألظحططر الاػططخٜازة مططً الالتزامططاث التططي ًخحملهططا اإلاـطط٘ل الجسًططس محططل اإلاـطط٘ل وشلطط٧ حتططى ًدؼططن   

 ال٠سًم.

ن بططإن ال٘طططن مططً جىِططُم الٔالٟططت الـطط٘لُت هططى الطرططي بهططصه الٔالٟططت لخ٦ططىن ومطً هىططا ًدثططح   

ططت مططً ني، وشلطط٧ بططةٟطاض مجمٓى ؤهمهططا  الح٠ططٞى للٌث٠ططت الـططُ٘لت، ولٔططل   فططي دسمططت الاٟخلططاز الططًى

هطططى مثطططسؤ اػطططخمطاض ٓالٟطططت الـططط٘ل ٠٣آطططسة مطططً الىِطططام الٔطططام، حُطططض ؤحاًهطططا اإلاـطططْط بلطططى ظاهطططب 

طططططت مطططططً الوطططططماهاث، ججٔطططططل ألاظحطططططر الطططططصي ًذوطططططٕ إلاسوهطططططت الـططططط٘ل ٌؼطططططخُٜس مطططططً  ال٠وطططططاء بمجمٓى

١ ؿطوي مُٔىت دلىكا في حالت حُ٘حر اإلاط٣ع ال٠اهى   .وي للمـ٘لاإلا٠خوُاث الحماثُت، ٛو
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أنظر عمر النحال، تغٌٌر فً المركز القانونً للمشغل، ندوة حول موضوع: مدونة الشغل بعد سنتٌن من التطبٌق، سلٌلة الندوات  - 

 .9.2، ص 7..6سنة  -1ت واألٌام الدراسٌة، العدد واللقاءا
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ت التطي ًم٥طً  اإلاـْط هصا ألادحر الصي لم ًحطمه ح٠ه في اػطخٔما٨ ٤طل الىػطاثل الوططوٍض

ططٕ بططه بلططى مطاجططب الخىاٛؼططُت، ٛذىلططه اإلاـططْط اإلا٘طتططي ػططلٌاث  ططت وـططاًه والٛط ؤن حؼططآسه فططي ج٠ٍى

بم٦اهُططططت الاحخٜططططاَ ب٠ٔططططىز  خىِططططُم، لٌُطططططح مٔططططه الدؼططططائ٨ حططططى٨ جدىاػططططب مططططٕ ح٠ططططه فططططي ؤلازاضة وال

 . اإلا٠اولت في ُل حخمُت جإهُل  الـ٘ل

 

 مدى إم انيت اصخمرار الَلقاث الغغليت ف، ىل ج  يل املقاولتالثان : الفؾل 

 

ؼططه ل٠آططسة اػططخمطاض ٠ٓططىز الـطط٘ل فططي حالططت حُ٘حططر الىهططُٔت  بن اإلاـططْط ومططً دططال٨ ج٥َط

ً مطً ٤امطل اللطالحُاث والؼطلٌا ث التطي جدىاػطب ال٠اهىهُت للمـ٘ل، لم ٠ًلس ٗطل  ًطس اإلاطااظٍط

، ل٥ططططً ال٘اًططططت مططططً ج٥ططططَطؽ هططططصا اإلا٠خططططط ى هططططى الحططططس مططططً حٔؼططططٝ الٟططططت الـطططط٘لمططططٕ م٦ططططاهتهم فططططي ٓ

فططططي حالططططت مططططا ؤضاز ٛلططططل ٤ططططل ؤو بٔططططى ألاظطططططاء، ولٔططططل  دحططططر زلُططططل ٓلططططى شلطططط٧ ؤن  ،اإلاـطططط٘ل الجسًططططس

 
 
٦ًطططىن اإلاـططط٘ل ، وةطططصل٧ اليـطططايمطططً مماضػطططت هٜططؽ  اإلاـططْط لطططم ًلطططعم اإلاـططط٘ل كطططاحت وال هطططمىُا

بشا مطا ٟطام اإلاـط٘ل بخُ٘حطر اليـطاي  حر ملعم بمىاكلت ٠ٓىز الـ٘ل التي جط٣ها الؼطلٝ،الجسًس ٗ

 .الؼاب١ للم٠اولت

طططً اإلاـططط٘ل مطططً كطططالحُاث وػطططلٌاث ججٔطططل مىطططه  
 
لطططِؽ هطططصا وحؼطططب بطططل هجطططس اإلاـطططْط م٥

طططا الٔالٟطططت الـططط٘لُت، شلططط٧ لططططم   الٌطططٚط ال٠طططىي فطططي ٔطططه ال٠طططاهىن بح٠طططه فطططي ؤلازاضة والخىِطططُم، مم 
ا مخ 

ازض إلنهططاء ٠ٓطططىز الـطط٘ل بشا مططا بطططسث لططه الوطططوضة فطططي شلطط٧، حُططض مطططىح الحطط١ ؤًوططا فطططي ًجٔلططه ًثطط

ألاظططاء الطصًً ًطج٥ثططىن ، هاهُط٧ ٓطً ح٠طه فطي ٛلطل ظططاء اػطثاب ه٦ُلُطت ؤو ج٥ىىلىظُطتٛلطل ألا 

 اإلاـط٘لةٜٓطاء بشلط٧ ، و بٔطى ألاظططاء، وهى ما ًجٔطل اإلا٠اولطت جطخذلم مطً ؤٓثطاء ؤدٌاء ظؼُمت

وطططاث، بطططل  طططت حٍٔى  ً ى هطططصا بن لطططم  هلخٌطططإ ظؼطططُم ٠ًٜطططس اضج٦طططاب ألاظحطططر بن مطططً ؤ الحططط١ فطططي الخٔطططٍى

ى خابٕ بالخٍٔى  ، وهى ما ًي جم مٕ هطوضة جإهُل اإلا٠اولت.ً 

ُطل حخمُطت جإهُطل  ومً هىا ًم٥ً الخىكل بلى ؤن بم٦اهُاث الاحخٜاَ ب٠ٔطىز الـط٘ل فطي 

لـطط٘ل، ٓىططسما ج٠تططرن  هططسز مثططسؤ اػططخ٠طاض ٓالٟططت ا ، ًٌطططح حؼططائالث ٓسًططسة مططً ؿططإنها ؤناإلا٠اولططت
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ر حُ٘حططر اإلاط٣ططع ال٠ططاهىوي للمـطط٘ل وأٟططت الٌطططز بخططاٍض
وؤن اإلاـطط٘ل الجسًططس ًطططي هٜؼططه الػططُما  ،194

 
 
طا ٛحهطا لِؼطمح لىٜؼطه ؤحُاهطا الاجٜطاٞ مطٕ اإلاـط٘ل الؼطاب١ مجبرا ٓلى جحمل التزاماث لم ٥ًً ًٛط

ؤن اإلا٠اولططت التططي آلططذ بةنهططاء بٔططى ال٠ٔططىز ٟثططل اهخ٠ططا٨ اإلا٠اولططت بخحاًططل ؤو جططسلِؽ، باإلهططاٛت بلططى 

طا  ثهطا ؤو بزماظهطا...، مم  ث بلطى جٍٜى طت ؤز  بلُه ًم٥ً ؤن ٦ًىن الؼجب في شل٧ حٔطهها للٔىةاث ظم 

ٌؼططاهم شلطط٧ فططي   و٣ُططٝ ًجٔلىططا هدؼططاء٨ فططي حالططت بنهططاء ٠ٓططىز الـطط٘ل ٓلططى مططً ج٦ططىن اإلاؼططاولُت

حٔؼططططٝ اإلاططططااظط فططططي  تططططى ٦ًططططىن الح٥ططططم بةضظططططاْ ألاظحططططر بلططططى ٓملططططه مم٥ىططططا بشا مططططاجإهُططططل اإلا٠اولططططت  وم

ً ألاظطططاء وبٓطازة بزمططاظهم فطي اػطخمطاض ال٠ٔططىز ومؼطآسة اإلا٠اولططت  ٛلطله  بطل ٣ُططٝ ٌؼطاهم ج٦طٍى

ططٕ مططً جىاٛؼططُتها  و٣ُططٝ ًم٥ططً للمططااظط ٛلططل ألاظطططاء اػططثاب ج٥ىىلىظُططت ؤو ه٦ُلُططت ؤو  فططي الٛط

واث اإلام٥ىت في حالت ٛلل ألاظحر بما حٔؼُٜا ؤو اػثا  ب ٟاهىهُت اٟخلازًت  وما هي الخٍٔى

 وهى ما ػىدىاوله بالسضاػت والخحلُل في مثحشحن: 

ى  اإلاثحض ألاو٨: مؼاولُت بنهاء ٠ٓس الـ٘ل وبؿ٦الُت الخُاض بحن ؤلاضظاْ للٔمل ؤو الخٍٔى

طططم اإلاـطططْط اإلا٘طتطططي ٣ُُٜططت بنهطططاء ٠ٓطططىز الـططط٘ل، ل٥طططً ؤلانهططاء ٟطططس ٦ًطططىن مطططً ظاهطططب 
 
ل٠ططس هِ

ىطططٍه ل لٔالٟطططت الـططط٘لُت ًخحمطططل مؼطططاولُخه فطططي شلططط٧ متطططى زجطططذ اإلاـططط٘ل ٣مطططا ألاظحطططر، وةالخطططالي ٦ٛطططل  م 

ى  س جٌطح بؿ٦الُت الخُاض بحن الطظطْى بلطى الٔمطل ؤو الخٔطٍى ٝ في ظاهثه )مٌلب ؤو٨(، ٟو الخٔؼ 

 بشا ما ٤ان ألاظحر هى اإلاخوطض )مٌلب زان(.

 املنلب ألاول: مضروليت الانها 

ألاو٨ ٌٔنطططططي  ن  ا شلططططط٧  ء،ؤلانهطططططابلطططططى ؤن اهتهطططططاء ٠ٓطططططس الـططططط٘ل لطططططِؽ هطططططى هىطططططا ججطططططسض ؤلاؿطططططاضة 

 اهٜلططططام الٔالٟطططططت الـططططط٘لُت وهططططى ال ٌٔطططططسو ؤن  ٦ًطططططىن او٦ٔاػططططا ازطططططاض اه٠وطططططاء ال٠ٔططططس الطططططصي ًططططططةٍ

جططس مجالططه الخلططب فططي ال٠ٔططس اإلاحططسز اإلاططسة الططصي  اإلاـطط٘ل بططااظحر مهمططا ٤ططان ػططجب الاه٠وططاء، ٍو

نهططاء ٛ٘الثططا مططا ، ؤمططا ؤلا195ًيخ ططي بهططا بـطط٦ل ًثُعططي باهتهططاء مسجططه ؤو باهتهططاء الـطط٘ل مىهططْى ال٠ٔططس

                                                           
194

اث الاظخمآُت مً دال٨ ٟطاضاث اإلاجلؽ  محمس -  لى ، م٠ا٨ ميـىض بمجلت ٠ٓىز الٔمل واإلاىآظ ػُٔس ظطزوي،  جإمالث في مىٟٝ اإلاجلؽ ألٓا

لى، مٌثٔت ألامىُت   .193، ق 2007 –الطةاي  –ألٓا
195

، 96.7/4/9/6.99فً الملف االجتماعً عدد  6.95مارس  .6الصادر بتارٌخ  971نستدل هنا بقرار لمحكمة النقض، عدد  - 

 .619، ص 6.95السنة  -77منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، عدد 
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ُططططه ػططططىاء ٤ططططان اإلاـطططط٘ل ؤو ألاظحططططرٓىططططسما ًى٠ططططط ي ٠ٓططططس الـطططط٘ل بمثططططازضة ؤ ًشططططىض  ت٘ططططى و  ،حططططس ًٛط

ت الٔالٟطت الـط٘لُت الىِط  ًٓ ًثُٔت ال٠ٔس، ٣ما جىظس ؤػثاب ؤدطي ٓامت جحس    ،مطً اػطخمطاٍض

 .196وهي مـتر٣ت بحن ظمُٕ ٠ٓىز الـ٘ل

جىِططططُم  لـطططط٘ل بالخىلططططُم ٓلططططىُٛمططططا ًذططططم بنهططططاء ٠ٓططططس اول٠ططططس جططططسدل اإلاـططططْط اإلا٘طتططططي  

مجهططططا جخحططططسر فططططي ال٠ٜطططططة الشاهُططططت ٓططططً  33لىجططططس اإلاططططازة  ،مططططً دططططال٨ مسوهططططت الـطططط٘ل ٣ُُٜططططت بنهاثططططه

ٓطً ٌؼطخىظب شلط٧ مطً اإلاؼطاو٨  بش ظلطه،ؤمؼاولُت بنهاء ٠ٓس الـ٘ل اإلاحسز اإلاسة ٟثطل حلطى٨ 

وطا  هطصا  34لطى مطً اإلاططازة مطا لطم ٥ًطً بنهطاء ٠ٓطس الـط٘ل مبطرضا، ٣مطا جطىم ال٠ٜططة ألاو ؤلانهطاء حٍٔى

ؿطططططي مطآططططاة ألاح٦ططططام الططططىاضزة )زاهُططططا( ٓططططً بم٦اهُططططت بنهططططاء ٠ٓططططس ٗحططططر محططططسز اإلاططططسة بططططةضازة اإلاـطططط٘ل 

طط ،بذلططىق هططصا ؤلانهططاء هٜططؽ اإلاططازة ٓلططى بنهططاء ٠ٓططس الـطط٘ل ٗحططر  الشاهُططت مططًذ ال٠ٜطططة بِىمططا هل 

ال( ة بطططططةضازة ألاظحطططططر محطططططسز اإلاطططططس   ططططط١ الاػطططططخ٠الت، مطآُطططططا ٠ٛطططططٍ ألا )ؤو   ح٦طططططام ٓطططططً ًٍط
 
٠طططططت بإظطططططل اإلاخٔل

 ؤلادٌاض.

 خوال: إنها  ٍقد الغغل م  مرف ألاجحر

ن ألاظحطر ًخمخطٕ بطالح١ فطي بنهطاء ٠ٓطس الـط٘ل متطى ضح بطإجحن الؼاب٠خحن ًخ  ٛمً دال٨ اإلااز  

ط١ الاػطخ٠الت ؤو اإلا٘طازضة الخل٠اثُطت هطصا ؤلانهطاء ٍخم  و  ،ؿاء   ،بمطا ٓطً ًٍط
 
مطا ًشحرهمطا فطي  خطان ٗالثطاالل

 ت الـ٘ل بـإن ؤلانهاء. زٓىي مىآظ الطز ٓلى

 الاصخقالت - خ

ًلجطططإ  والطططصي ٟططس ،الاػططخ٠الت بمشابطططت حٔثحططر ٓطططً ٛ ططد ٠ٓطططس الـطط٘ل مططً ًطططٚط ألاظحططرحٔططس  

م اػططخ٠الخه ن اإلا٠اولططت حٔططاوي مططً مـططا٤ل اٟخلططازًت ٠ُٛططس  ٣ططإن ًالحططّ بططإ ٣شحططرة،بلحهططا فططي حططاالث 

ططط دطططط،آٟلطططس الثحطططض ٓطططً مطططىضز ضظٞ   ٜ ثطططاء ٓلطططى اوهطططى مطططا مطططً ؿطططإهه ؤن ًذ وألاظحطططر إلا٠اولطططت، ٝ ألٓا

طططت فطططي ج٠طططسًم اػطططخ٠الخه زون ؤن ٠ًتطططرن شلططط٧  ًخمخطططٕ طططهب٦امطططل الحٍط  ، 197بالخٔؼطططٝ مطططً ًٛط
 
ؤهطططه  بال

وهطططى مطططا ًجٔطططل ال٠وطططاء ملطططعم بمطاٟثطططت مطططسي  ؤلادٌطططاض،مجبطططر ٓلطططى احتطططرام آظطططا٨  ومطططٕ شلططط٧ ٦ًطططىن 

                                                           
196

وما  965 الشغل"، م، س، صأحكام عقد  24-11مدونة الشغل الجدٌدة للقانون رقم " الكوري،الحاج  أنظرللمزٌد من التفاصٌل  - 

 .بعدها
197

 .697– 646 ق ألاو٨، م.غ،اإلاجلس  الشاوي،الجعء  ، الـ٘لٟاهىن الـ٘ل باإلا٘طب في هىء مسوهت   بىاوي،ػُٔس محمس  - 
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طططط  ُ  198فططططي ج٠ططططسًم الاػططططخ٠الت وآظططططا٨ ؤلادٌططططاض ومططططسي احتططططرام ؤلاظطططططاءاث الـطططط٦لُت  ألاظحططططر،ت حؼططططً ه

حٜاُططططا ٓلططططى اػططططخ٠طاض الىهططططُٔت  ،لحماًططططت اإلاـطططط٘ل مططططً حٔؼططططٝ ألاظحططططر فططططي اػططططخٔما٨ هططططصا الحطططط١

طط للم٠اولططت،الاٟخلططازًت 
 
 حُططض ؤٟططط   ؛مططً مسوهططت الـطط٘ل 42سه اإلاـططْط مططً دططال٨ اإلاططازة وهططى مططا ؤ٣

ٌـطط٘له بشا زجططذ ؤن هططصا ألادحططر ػططاهم فططي بدطططاط  واإلاـطط٘ل الططصياإلاؼططاولُت الخوططامىُت بططحن ألاظحططر 

هططصا مططً  مطططجثٍ ب٠ٔططس ؿطط٘ل ألاظحططر الظا٨ن ، ؤو ٤ططان فططي ٓلمططه بططإً جثُٔططت اإلاـطط٘ل ال٠ططسًمألاظحططر مطط

 ،كططططازضة ٓططططً ألاظحططططر بـطططط٦ل اهططططٌطاضي  خح٠طططط١ مططططً ظهططططت ؤدطططططي بشا مططططا ٤اهططططذ الاػططططخ٠التولل، ظهططططت

ممطا ٦ًطىن مٔطه الٌططز الخٔؼطٜي مطً الٔمطل  ،ذلطي ٓطً ٓملطهب٣طاه ٟطس ًسٛٔطه للخ   لحماًخه مً ؤي  

لطى ،199خ٠التمذخُٜا في كىضة الاػ او طجاما مطٕ  لخإ٣ُطسه ُٛمطا ػطث١ 200وهى ما ػعى اإلاجلؽ ألٓا

مططً  427 الٜلططل هجططسشلطط٧، بططل ؤ٣ثططر مططً ال٠ٔططىز، و مططً ٟططاهىن الالتزامططاث  47 موططمىن الٜلططل

  ال جكةةون لهةةا خميةةحنانت اللتزامةةاث خيةةأاؼ راث املخقةةم  املحةةر  " ٓلططى ؤن ىم  ًطط ٞ.٨.ْ
 
 قيمةةت إال

 
 
 إ ا جلق

 
 ا ةةةةا موز

 
وهططططى مططططا ٌٔنططططي حماًططططت ألاظحططططر  ،وميةةةةون مةةةة  ون لهةةةة  بةةةةنلل"فةةةةون ٍمقةةةةون خو موى

 
 
اث ًجهلها ؤو ًجهل الل  ض بها الاػخ٠الت مشال.٘ت التي جحط  ٓىسما ٠ًىم بخلٛط

 املغادرة الخلقائيت - ب

حُطض  ل٥ُخٜطي بم٘ازضجطه الخل٠اثُطت للٔمطل؛ ،ٌٔلم ألاظحر بوطوضة ج٠طسًم الاػطخ٠الت ٠س ال ٛ

لى ػاب٠ا ًحم   بشا مطا  ٓطسم م٘ازضجطه للٔمطل مطً جل٠طاء هٜؼطهٓطبء بزثطاث ل ألاظحر ٤ان اإلاجلؽ ألٓا

بلطى ؤن جطم  التراظططٕ  الطصي ٤اهطذ جوططُٕ مٔطه ح٠طٞى ألاظطططاءهطصا الخىظططه اْ بهططصا الخلطىق، زطاض هطع 

طططط ،ٓىططططه بمىظططططب ال٠ٜطططططة ل اإلاـطططط٘ل ٓبططططو بزثططططاث وأٟططططت اإلا٘ططططازضة الخل٠اثُططططت لألظحططططر مططططً الٔمططططل وحم 

ططت مططً ال٠طططاضاث، هططصا وهجططس ال٠ا مططً م.ؾ 63الشاهُططت مططً اإلاططازة  وططاء ٣ططط غ لهططصا الاججططاه مجمٓى

  بش
 
لططططى هلططططازٚ ٟطططططاضا ًا٣ططططس  ُٛططططه بططططإن اإلا٘ططططازضة الخل٠اثُططططت ًم٥ططططً بزثا هططططا بـططططهازة  201للمجلططططؽ ألٓا

                                                           
198

اث الاظخمآُت٠ٓىز الٔمل   ،والاظتهاز ال٠واجيمسوهت الـ٘ل  بؿ٦الُاث  ،ىنٜحؤضاظٕ ضؿُسة   -  لى،مً دال٨ ٟطاضاث اإلاجلؽ  واإلاىآظ  ألٓا

   126.127.128 ق  ،2007 –الطةاي  – ألامىُتمٌثٔت 
199

لىال٠طاضاث اللازضة ًٓ اإلاجلؽ  ؤهمحماًت ٠ٓس الـ٘ل مً دال٨   اإلاىلىضي،محمس   -  اث ٠ٓىز الٔمل مجلت   ،دمؼحن ػىت( )إلاسة ألٓا واإلاىآظ

لى،مً دال٨ ٟطاضاث اإلاجلؽ  الاظخمآُت  .144 ق:مطظٕ ػاب١،  ألٓا
200

م  -  ت الاظخمآُت ٟض ر  965ٟطاض ال٘ٛط م  30/9/2003بخاٍض ت ال٦املت إلاجلت ٟواء  ،5/1/2003/ 264في اإلالٝ ٟض الاظتهاز ال٠واجي اإلا٘طتي، اإلاجمٓى

لى، الٔسز   .2011، ق 2003 -61اإلاجلؽ ألٓا
201

 .1596/12، ملف اجتماعً عدد 9111ماي  94الصادر الصادر عن المجلس األعلى فً  141القرار رقم  - 
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ؤلاهططصاض بططالطظْى بلططى الٔمططل اإلاىظططه لألظحططر آدططط ٓلططى ؤن ٓططسم الطططز ٓلططى  202الـططهىز، وؤ٣ططس فططي ٟطططاض

 ٌٔخبر م٘ازضة جل٠اثُت مً ًٚط هصا ألادحر.

 ن بإدال٨ ما ش٣ط ًدثح  ٛمً 
 
٠خحن إلنهطاء ٠ٓطس الـط٘ل ؤول همطا الاػطخ٠الت ن ألاظحر ًملط٧ ًطٍط

ِ  وادخُططططاض  ًىآُططططتٛططططةشا مططططا ػططططل٧ بحططططسي الٌططططٞط ٓططططً  الخل٠اثُططططت، وزاهحهمططططا اإلا٘ططططازضة ططططً ب مططططً  ىططططتٓو

بٜٓطاء اإلاـطط٘ل مطً مؼططاولُت  حُطض ًططخم   الـطط٘ل،٤طان هططى مطً ًخحمططل مؼطاولُت بنهططاء ٠ٓطس  شلط٧،

ىٓسم اػخو ؤلانهاء  وهى ما ٌؼمح بالخ٠لُم مطً ج٦طالُٝ اإلا٠اولطت اججطاه  ،ألظحرل ح٠اٞ ؤي حٍٔى

 الٔاملت.الُس 

 زانيا: إنها  املغغل لَقود الغغل بنرادج  املنفردة

ُٛمططططا ًخٔلطططط١ بةنهططططاء اإلاـطططط٘ل ل٠ٔططططىز الـطططط٘ل بةضازجططططه اإلاىٜطططططزة
 جططططاضةجططططس ألامططططط ًخٔلطططط١ ه ،203

ٓلُطه  ؛ ؤي مطا ًم٥طً الاكطٌالح)ب(ر اإلابطرضٗحطبالٜلطل  اضة ؤدططي وجط)ؤ( ٣ما ػطجري، بالٜلل اإلابرض 

غ بمىظطب ال٠ٜططة الشاهُطت مطً شل٧ ؤن الح١ في بنهاء ٠ٓس الـ٘ل م٥ط   لألظحر،بالٌطز الخٔؼٜي 

ً   ،ةؾ فطططي ال٠ٔطططىز ٗحطططر محطططسزة اإلاطططس   مطططً م. 34اإلاطططازة  هطططصا الحططط١ ال ًم٥طططً اػطططخٔماله بـططط٦ل  ل٥ططط

ُ  هجسه بل  ،مٌل١ ت مطً الـططوي م٠ آظطا٨ ؤلادٌطاض  ؤهمهطا ولٔطل   ىهُطتوالوطىابٍ ال٠اهس بمجمٓى

 مً مسوهت الـ٘ل. 35ٓلُه اإلاازة  ذوما هل  

 الفؾل املبرر م  مرف املغغل - خ

 وهططططُٔت ألاظطططططاءٜٛططططي ال٘الططططب مططططا ًترجططططب ٓططططً حُ٘حططططر اإلاط٣ططططع ال٠ططططاهىوي للمـطططط٘ل هخططططاث   هططططم 

 ٗالثطا فطي حلطط ٓطسز ألاظططاء ُٛمطا هطى هططوضي  والتطي جخمشطل اإلا٠اولطت،حؼب ٤ل حالطت جيخ٠طل ٛحهطا 

 بن ٤طططان الٜلطططل مبطططرض اوهطططى مطططا ٌـططط٦ل  هسًطططسا ٓلطططى هطططماهاث ألاظططططاء دلىكططط ،ٍتهاالػطططخمطاض 
 
 204ا

                                                           
202

ر ًٓ اإلاجلؽ ألآاللازض  437 ٓسزال٠طاض  -  ل 22لى بخاٍض لى، الٔسز 323/5/1/2008ٓسز  لٝفي اإلا، 2009 ابٍط .، ميـىض بمجلت ٟواء اإلاجلؽ ألٓا

 .251، ق2010، الؼىت 72
203

  .146 ق: الؼاب١،هٜؽ اإلاطظٕ  اإلاىلىضي،محمس  ؤهِط  - 
204

إلأم٠ت في ٟاهىن لىُل زبلىم السضاػاث الٔلُا ا ضػالت ، الٜطزًتالـ٘ل  ثحماًت الػخ٠طاض ٓالٟا ؤًت لألظطاءالٜلل اإلابرض   ظضا٥ًت،دالس  ؤهِط  - 

 –الساض الثُواء  –والاٟخلازًت والاظخمآُت ٤لُت الٔلىم ال٠اهىهُت  الـ١،ٓحن  الشاوي،الحؼً  والاظخمآُت ظامٔت الاٟخلازًتوالخحىالث الـ٘ل 

  .2007-2006الؼىت الجامُٔت 



 

 
 
 
 

  
72 

 
  

 ة و األكادمييةسلسلة األحباث اجلامعي

بطه، وهطى مطا  والـططوي الخاكطتحُض ٓمطل اإلاـطْط ٓلطى جحسًطس حطاالث الٜلطل  ال٠اهىن،ًومىه 

 .205للمـ٘ل وح١ بنهاء ال٠ٔىز تًا٣س ؤًوا حماًت اإلا٠اولت مً دال٨ بٟطاض الؼلٌت الخإزًجُ

 ٍدم كفا ة ألاجحر املهنيت خو العدنيتفؾل ألاجحر بض ب  

طططالح٠طططٞى التطططي ٟط  ٛطططةشا ٤طططان الحططط١ فطططي الٜلطططل مطططً ؤهططططم 
 
ٕ الـ هطططه ًجططططىظ ٛة ،٘لضهطططا حـطططَط

فطي  جٌططؤ حُ٘حطراثللمـ٘ل ألاكلي ٛلل ألاظطاء ٣ما هطى الحطا٨ باليؼطثت للمـط٘ل الجسًطس حُىمطا 

 ل الٜلطططل مبططرضةالخططالي ٛاإلاـطططْط ظٔططو  ،اإلا٠اولططت
 
الٜلطططل هطططوضي لٔطططسم  نٓىطططسما ًطططي اإلاـططط٘ل بططإ ا

فططي الؼططً ؤو ٓططسم  ٓططسم ال٠ططسضة اإلاهىُططت ٣خ٠سمططهو  ،لثسهُططت٣ٜططاءة ألاظحططر التططي جطططجثٍ بٔططسم ال٠ططسضة ا

ط  ، حُطططض حٔطططس  ٟسضجططه ٓلطططى الٔمطططل مطططً ألاػطططثاب الشخلطططُت التطططي ٦ًطططىن محلهطططا ألاظحطططر الطططصي ال جخطططٛى

ؼطٝ اإلاـط٘ل ، ل٥طً مطٕ شلط٧ ال ًجطب ؤن ًخ206ٔاللٜاث اإلااهلطت لطه إلاخابٔطت ٓملطهو ُٛه الـطوي 

 .2013ػىت  207مح٥مت الى٠ىػالمت ألاظطاء، وهى ما ؤ٣سجه و في الٜلل ٓلى حؼاب صحت 

ططشلطط٧ ا   ه فططي جىِططُمن اإلاـطط٘ل الجسًططس الططصي جيخ٠ططل بلُططه اإلا٠اولططت ٗالثططا مططا ٌؼططخذسم ح٠ 

ٌـططططططط٦ل شلططططططط٧ ٓلطططططططحهم  هسًطططططططسا  حُطططططططض ألاظططططططططاء،لطططططططثٔى  باليؼطططططططثتم٠اولخطططططططه لخُ٘حطططططططر ًثُٔطططططططت الٔمطططططططل 

 وةطصل٧ ٦ًطىن  ،مطً مسوهطت الـط٘ل 289وهى ما ًدىافى مٕ موطمىن اإلاطازة ًوٌطون مٔه للم٘ازضة 

مطاٟثخطططه لألػطططثاب اإلاخٔل٠طططت  وال٠اضططط ي فطططيً ًخحمطططل مؼطططاولُت بنهطططاء ٠ٓطططس الـططط٘ل، اإلاـططط٘ل هطططى مططط

طططططٚى ٓىطططططسها بـططططط٦ل ػطططططهل، ٦ًطططططىن مطططططً ا ألاظحطططططر،بالٜلطططططل هِططططططا لٔطططططسم ٣ٜطططططاءة  للطططططٔب ٓلُطططططه الٟى

حُطططض  الجؼطططُمت،ي م٠اضهطططت مطططٕ ألادٌطططاء لطططم ًحطططسزها بم٠خطططط ى هطططم ٟطططاهىو وؤن اإلاـطططْطدلىكطططا 

ططاجٕ  لهططا  والِطططوٚ اإلالططاحثتبططحن ًطفططي الجططزاْ  ومحاولططت ضةٌهططاًخططىلى ٟاضطط ي اإلاىهططْى ج٥ُُططٝ الٟى

ت الؼجب الح٠ُ٠ي للٜلللُخم٥ً م  .208ً مٔٛط

                                                           
205

الل مدونة الشغل"، مقال منشور بمجلة الحقوق المغربٌة، العدد الخامس، األستاذ عدي وردا، "بعض مظاهر حماٌة المقاولة من خ -

 .9.4إلى  11، من ص 1..6ماي –السنة الثالثة 
206

  142غ.ق بى٣ىحن. م.ظٜٔط  ضاظٕ، - 
207

ر  257ال٠طاض ٓسز  -  ت –ى٠ى طاضاث مح٥مت الٟ يـطةب ، ميـىض 1143/5/2/2012في اإلالٝ الاظخماعي ٓسز  ،2013ٛبراًط  14اللازض بخاٍض ال٘ٛط

 .102 ق ،2014، الؼىت 13الجعء  3الؼلؼلت  -الاظخمآُت
208

س مً الخٜاكُل  -  ػاث الٔلُا اإلأم٠ت في ال٠اهىن الخاق بجامٔت ابلىم السض ضػالت لىُل ز ، الـ٘ل٠ٓس  بنهاءهماهاث   ،ٓلام دلُٜي ضاظٕ،للمٍع

 .16ق: ،2008-2007الؼىت الجامُٔت  ة،والاٟخلازًت والاظخمآُت بىظس٤لُت الٔلىم ال٠اهىهُت  ألاو٨ محمس 
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 فؾل ألاجحر بض ب صلوك  وألاانا  املرجكعت م  قعل  

ُططض ظٔططل مططً الؼططلٌت بن اإلاـططْط ضةططٍ الٜلططل اإلابططرض ؤًوططا بؼططلى٢ ألاظحططر الشخصطط ي ح

 
 
فطي ألادٌطاء التطي ٦ًطىن ًحطى٨ زون اػطخمطاض ألاظحطر  الخإزًجُت للمـ٘ل فطي بًطاض حؼطُحر م٠اولخطه ضزٓطا

ن ، ل٥ططً هططصا لططِؽ بـطط٦ل مٌلطط١ ا ًططت اإلا٠اولططت ؤو الؼططحر الٔططازي لهططاػططلبي ٓلططى مطزوز لهططا او٦ٔططاغ

ًيث طططططططي ؤن مطططططططً مسوهطططططططت الـططططططط٘ل هطططططططم ٓلطططططططى بٔطططططططى ألامطططططططىض التطططططططي ال  36ةمىظطططططططب اإلاطططططططازة و اإلاـطططططططْط 

ح٠هطططططم  ، ؤو اجذطططططاش ال٠ٔىةطططططاث الخإزًجُطططططت فطططططياإلاـططططط٘ل ٣مبطططططرض ٌؼطططططخسعي ٛلطططططل ألاظططططططاءٌؼطططططخذسمها 

اٟطططططت بشا لطططططم ٥ًطططططً مطططططً ؿطططططإنها ؤن جحطططططى٨ زون ؤزاء ألاظحطططططر ا٤االهخمططططط إلأطططططاٞ لـططططط٘ل اء الى٠طططططاتي ؤو ؤلٓا

ُمططا ٓطططسا هطططصه ألامطططىض اإلاىلططىق ٓلحهطططا فطططي اإلاططازة الؼطططالٜت الطططص٣ط ًث٠طططًىاػططثه زادطططل اإلا٠اولطططت ى ، ٛو

 لهٜططىاث التططي ٠ًططىم بهططا ألاظحططر بمشابططت ؤدٌططاء ٌؼططخح١  ااإلاجططا٨ مٜخىحططا للمـطط٘ل فططي آخثططاض بٔططى 

وال  ،مطططً مسوهطططت الـططط٘ل 37هطططصه ألادحطططرة التطططي حطططسزها اإلاـطططْط فطططي اإلاطططازة  ،ٓلحهطططا ٠ٓىةطططاث جإزًجُطططت

 
 
بٔس اػطدىٜاز ظمُطٕ ال٠ٔىةطاث الخإزًجُطت زادطل  ًم٥ً للمـ٘ل مماضػت الح١ في ٛلل ألاظحر بال

٠ٓىةطططت لططططم ؤن ًىٜططططص  ضا، وال ًم٥طططً ٓلططططى ؤي حطططا٨ت مبططططر  ىت حتططططى ٌٔخبطططر الٜلططططل فطططي هططططصه الحالطططلؼطططا

بحُطططططض اػطططططخلعم هططططططوضة الخطططططسضط فطططططي  ،ؤن جحطططططسر هططططططضا بطططططااظحر مطططططً ؿطططططإنهاًطططططىم ٓلحهطططططا اإلاـطططططْط 

جوقيةة  ألاجحةةر " بططإن:بهططصا اللططسز ٠ًططى٨  210إلاح٥مططت للططى٠ى اٟطططاض  حُططض هلططازٚ، 209ال٠ٔىةططاث

لكةةةون مةةةدة  الَمةةةلادة  حةةةر محةةةددة يَخبةةةر بمثابةةةت فؾةةةل ٍةةة  ٍةةة  ٍملةةة  مةةة  مةةةرف املغةةةغل ملةةة

 :هجططس بططإن 211وفططي ٟطططاض آدططط" نجرا  جةة دي ي يجةةب خال جخَةةدى زمانيةةت خيةةامالخوقيةة  ٍةة  الَمةةل كةة

ت ج دي يةةةت بةةةدون جؾةةةايف  مةةةُ ج فةةةيك ألاجةةةر جكةةةون ٍقوبةةة نقةةةل ألاجحةةةر إلةةةى منؾةةةب ال يناصةةةب"

 .مبرر"

 لعمطمثسؤ الخسضط فطي ال٠ٔىةطاث الخإزًجُطت م وبن ٤ان
 
٠ٛطس هجطس  ألاكطلي،باليؼطثت للمـط٘ل  ا

ططٕ ٠ٓىةططاث جإزًجُططت جططإحي فططي اإلاطجثططت الشاهُططت ؤو الشالشططت باليؼططثت  اإلاـطط٘ل وشلطط٧  للخططسضط،الجسًططس ًٟى

طططططوؤبحُطططططض  الؼطططططاب٠حن، بطططططاإلظطاثُحنمططططا ٟطططططام اإلاطططططااظط الؼطططططاب١  بشا
 
الالتزامطططططاث جيخ٠طططططل  ه ٣مطططططا جيخ٠طططططله

                                                           
209 
 مً مسوهت الـ٘ل. 38اإلاازة  ؤهِط -
210

ر  1042ال٠طاض ٓسز   -  لى، الٔسز ميـىض  ،5/1/2008/ 722في اإلالٝ ٓسز  2009 ؤ٣خىةط 7اللازض بخاٍض ، 2010، ػىت 72بمجلت ٟواء اإلاجلؽ ألٓا

 .269ق 
211

ر  162ال٠طاض ٓسز  -   الؼىت 77ميـىض ب٠واء مح٥مت الى٠ى الٔسز  ،5/1/2013/ 565اإلالٝ الاظخماعي ٓسز في  2014ًىاًط  30اللازض بخاٍض

 .313 ق ،2014
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وهطى  ١ فطي ُطل حُ٘حطر اإلاط٣طع ال٠طاهىوي للمـط٘ل٣صل٧ الح٠ٞى اإلا٥دؼثت التطي ٤اهطذ للمـط٘ل الؼطاب

ٛالٜلطل ػطىاء ٤طان مطً ًطٚط اإلاـط٘ل ال٠طسًم ؤو الجسًطس وةالخطالي  ،212ما ؤ٣سجه مح٥مطت الطى٠ى

مجططططز كطططسوض ٠ٔىةطططاث الخإزًجُطططت زادططل الؼطططىت ؤو اػطططخ٥ما٨ ال اإلا٠اولطططت، ٛثمجطططزالططصي آلطططذ بلُطططه 

ى ًٓ ال ٌؼخح١ هصا ألادحر  ألاظحر،دٌإ ظؼُم مً ًٚط   الٜلل في هصه الحاالث. الخٍٔى

بٔطططى حسًطططس ا٣خٜطططى ٠ٛطططٍ بخ، و ٚ مٜهطططىم الخٌطططإ الجؼطططُمن اإلاـطططْط لطططم ٌٔطططط  اإلاالحطططّ بطططإو 

ه الثٔى بإصل٧ اإلاؼاولُت لل٠ٜهمشلت جاض٤ا بألا  الأن  الجضي   و الةنع يجَةل "ن ؛ حُض ٓٛط

ياو انةةةار لخَاقديةةت  حةةةر ممكنةةت حتةةةا خزنةةا  إلا الاحخفةةاو بالَلقةةةت ا  يكةةون بنعيَخةةة  صةة عا عةةةٍر

طططططي الططططثٔى213"للفؾةةةةل ططططه:  214، ٍو
 
 جحةةةةر الةةةةنع ال يضةةةةم  باصةةةةخمرار الضةةةةلو  الؾةةةةادر ٍةةةة  ألا "بإه

لةةو بؾةةفت مرقخةةت نيةةرا لَةةدم الاصةةخقرار الةةنع قةةد يترجةةب و ٍلقةةت الغةةغل مةةُ الَامةةل امل نةة   

 ؤن مططططا ًادططططص ٓلططططى بٔططططى هططططصه، "  جواجةةةةد  ةةةةنا الَامةةةةل دااةةةةل املرصضةةةةتٍنةةةة
 
ٝ  بال ؤنهططططا الخٔططططاٍض

فططي حططحن هجططس اإلاططازة  ،ظحططر فططي جحسًططس اإلاٜهططىمؼططُم الططصي ٠ًططىم بططه ألا ج٠خلططط ٠ٛططٍ ٓلططى الخٌططإ الج

مطً مسوهطت الـط٘ل جططىم ٓلطى بٔطى ألادٌططاء الجؼطُمت التطي ٟطس جلططسض ٓطً اإلاـط٘ل ؤو ضثططِؽ  40

 اإلا٠اولت ؤو اإلااػؼت.

تططططي جططططازط ٓلططططى حططططس الٔىامططططل الؼططططلثُت الـططططاجٔت الٓلططططى الٔمططططىم ٛالخٌططططإ الجؼططططُم ٌٔخبططططر ؤو 

، لططططصل٧ ًحططططاو٨ ٧ ٛلططططل ألاظحططططر ٓىططططس زثىجططططه فططططي ظاهثططططهرجططططب ٓططططً شلططططُٛت ،ٟآططططسة اػططططخمطاض الـطططط٘ل

خثطططاض او٦ٔاػطططاجه ٓلطططى الؼطططحر  جؼطططُم آدطططصاال٠وطططاء زاثمطططا الخوططط١ُِ مطططً هٌطططاٞ الخٌطططإ ال بٔطططحن الٓا

ةالخطططالي ٛالٜلطططل الىطططاج  ٓطططً اضج٦طططاب و  ،215لطططت، والِططططوٚ الخاكطططت بالٔمطططل زادلهطططاالٔطططازي للم٠او 

، مططططا زام الٜلططططل اض ٓالٟططططاث الـطططط٘ل الٜطزًططططتسز اػططططخ٠ط ألاظحططططر لخٌططططإ ظؼططططُم ال ٌـطططط٦ل ٓططططامال مهطططط

 اإلاؼجب للٜلل ضاظٔ
 
ط١  بـ٦ل ٣ثحطر  ٌؼاهمٟس وهى ما  ،216بلى ألاظحر ا فطي جإهُطل اإلا٠اولطت ٓطً ًٍط

                                                           
212

ا يضخفاد من  خن املنلوبت )عركت ، ٟطاض ٗحر ميـىض 702/5/1/2012في اإلالٝ الاظخماعي ٓسز  28/2/2013اإلااضخ في  319ال٠طاض ٓسز  -  ا "... مم 

  جحل محل املكخب الوملي للمواؽلث ف، حقوق  فقه بل حتا ف، التزاماج  اججا  الغحر وججا  اجؾاالث املغربإ ومعقا لدفتر الخحملث ل

 خنير امللحقإ.مضخ دمي  ومكها بنعيَت الحال جنفين مقخقياث الحك  الؾادر فد ..."ا صعقذ إلاعارة إلي  )
213

 .1011 ق م.غ، الٜطزًت،٘ل ٓالٟاث الـ الـ٘ل،ٟاهىن الـ٘ل في اإلا٘طب ٓلى هىء مسوهت  بىاوي،محمس ػُٔس  - 
214

- paul durand, traite de droit du travail tome II, daloz 1980, p 4 5:/         9ق .غ .م دلُٜي ٓلام ًٓ .ه٠ل   
215

 .1012 ق ،محمس ػُٔس بىاوي، هٜؽ اإلاطظٕ ػاب١ - 
216

 142:م، غ، ق ،ظٜٔط بى٣ىحن ؤهِط  - 
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طططل الؼطططحر الٔطططازي للم٠اولطططت ؤو  بنهططاء ٠ٓطططىز الـططط٘ل الخاكطططت بطططثٔى الٜئطططاث مططً ألاظططططاء التطططي حٟٔط

ى، و حٔطهططها  للخؼططاضة ططمٔططه مطططل ال جخح، ل٦ُططىن ؤلانهططاء بططسون حٔططٍى  ً دؼططاضة ب٠ططسض مطططا  تاإلا٠اولططت ؤ

ؼططُمت التططي ٟططس ًطج٥بهططا هٜططؽ ألاظحططر، وهططى مططا ججُططب ٓىططه ة ؤدطططي بؼططجب ألادٌططاء الجمططط   بهططاجخجى  

 .2014لؼىت  217مح٥مت الى٠ى في بحسي ٟطاضا ها

بشا مطططططا ػطططططل٧ اإلاـططططط٘ل ػطططططىاء ال٠طططططسًم ؤو الجسًطططططس مؼطططططٌطة الٜلطططططل زون احتطططططرام بٔطططططى و 

اللطططازض ٓطططً  2316لحالطططت حٔؼطططُٜا وهطططى مطططا ًا٣طططسه ال٠ططططاض ٓطططسز اإلا٠خوطططُاث ٦ًطططىن ًططططزه فطططي هطططصه ا

ارج ةةةةاب ألاجحةةةةر لأنةةةة  جضةةةةي  يفةةةةـر ٍلةةةةى املغةةةةغل " ن:حُططططض ظططططاء ُٛططططه بططططإ 218مح٥مططططت الططططى٠ى

ا صةةاٍت مةة  جةةاري  الخث ةةذ منةة ا مةةُ حضةةليم  ن ةةأت مكهةةا 48لل جوجيةة  رصةةالت النةةرد إليةة  اةة

ن النةةةرد إلاجةةةرا اث فةةةنحالةةةت ٍةةةدم احتةةةرام  ةةةن  فةةة، ووجوجةةة  ن ةةةأت خاةةةرى إلةةةى مفةةةدػ الغةةةغل 

يقاث التي ي ولهةا لة  قةانون يضخحق مَ  الخَو و النع يخَـر ل  ألاجحر يَخبر مردا حَضفيا 

ر  202وهى ما ػاض ٓلُه ال٠واء ؤًوا في ال٠طاض ٓطسز "ا الغغل فطي  2014ٛبراًطط  13اللطازض بخطاٍض

 .993/5/1/2013219اإلالٝ الاظخماعي ٓسز 

ت ال٠وطططاثُت ٓلطططى ج٥ُُطططٝ الخٌطططإ الجؼطططُم هِططططا ٟابطططجطططس٨ ٓلطططى وظطططىب الط  هطططصه ال٠ططططاضاث ٛ

ْط ٓلططى هطططوضة اإلاـطط لهططصا حطططق ،لخٌىضجططه ٓلططى اػططخمطاض ال٠ٔططىز مططً ظهططت و٣ططصا جإهُططل اإلا٠اولططت

ابططططت ال٠وططططاثُت ُٛمططططا ًذططططم ال٠طططططاضاث التططططي ًخذططططصها  احتططططرام مؼططططٌطة الٜلططططل، بططططل ؤ٣ططططس ٓلططططى الٟط

 الخإ٣س  جىالتي ًط اإلاـ٘ل في بًاض مماضػخه الؼلٌت الخإزًجُت، 
 
  مً جٌث٠ُها جٌث٠ُا

 
 .ػلُما

 الفؾل  حر املبرر خو الفؾل الخَضف   - ب

هجطسه ، ثذلىق الٜلل ٗحر اإلابطرض ؤو الٜلطل الخٔؼطٜي الطصي ٦ًطىن مطً ٟثطل اإلاـط٘لٛ

طس الطخذلم مطً بٔطى  ،في الحُطاة الٔملُطت ب٥ثطرة الالتزامطاث التطي ٟطس شلط٧ ؤن اإلاـط٘ل ٣شحطرا مطا ًٍط
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ر  473ال٠طاض ٓسز  -  ل  03اللازض بخاٍض  ،2014لؼىت  77ميـىض ب٠واء مح٥مت الى٠ى ٓسز  ،998/5/1/2013في اإلالٝ الاظخماعي ٓسز  2014ابٍط

 .283 ق
218
ر  2316ال٠طاض ٓسز   - ت – ميـىض بيـطة ٟطاضاث مح٥مت الى٠ى ،574/5/1/2010في اإلالٝ الاظخماعي ٓسز   2012هىهبر  29اللازض بخاٍض ال٘ٛط

 .130 ق، 2014لؼىت  13، الجعء 3الؼلؼلت  -الاظخمآُت
219

ر  202ال٠طاض ٓسز  -  ، 2014، ػىت 77، ميـىض ب٠واء مح٥مت الى٠ى ٓسز 993/5/1/2013في اإلالٝ الاظخماعي ٓسز  2014ٛبراًط  13اللازض بخاٍض

 .280ق 
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لهطصا هجطسه فطي ُطل حُ٘حطر  ،حالت ػطُىلت لِؼطذ بالجؼطٌُتالتي ػخ٦لٝ اإلا٠اولت ال مجش٠ل ٤اهله، و 

بش هجس اإلاـط٘ل الجسًطس الطصي ػطخاو٨ بلُطه اإلا٠اولطت ٣شحطرا  ،اإلاط٣ع ال٠اهىوي للمـ٘ل حاهطا ب٠ىة

ه مً حجم الالتزاماث التطي ػطخيخ٠ل بلُطه ُٛٔمطل ظاهطسا للطسٕٛ باإلاـط٘ل ال٠طسًم  ،ما ًثسي جذٛى

ح ٌٔمطططل هطططصا ألادحطططر ٓلطططى ، حُطططض ثطططل اهخ٠طططا٨ اإلا٠اولطططتبٔطططى الٔمطططا٨ ٟ ؤو فطططي جحاًطططل مٔطططه بلطططى حؼطططٍط

ُططٕ ٠ٓىةططاث جإزًجُططت ٗحططر مبططرضة اػططخ٘ال٨ ػططلٌخه فططي ، ؤو احدؼططاب بٔططى ألادٌططاء التططي جلططسض جٟى

م ُمتٓططً ألاظطططاء ٣إدٌططاء ظؼطط ض بآخثططاض ن ٛلططل ألاظطططاء فططي هططصه الحالططت مبططر  ؤ، ممططا ًجٔلططه ًططٓع

  ،ةالخطططالي ٌؼطططخح١ الٜلطططلو  ؤن ألاظحطططر هطططى اإلاؼطططاو٨
 
ةطططسون ػطططجب و ه الحطططاالث ؤن الٜلطططل فطططي هطططص بال

 مطً هطصا ؤلاظططاء اإلاخ   م٠ثطى٨ ًجٔطل
 
  ذطص ٛلطال

 
ة، وهطى مطا ٣ط  حٔؼطُٜا ٣مطا  ػطه ال٠وطاء فطي ٗحطر مطا مطط 

ػطططجري مطططً دطططال٨ زضاػطططت الٜلطططل الىطططاج  ٓطططً ػطططجب مىهطططىعي )ب(، والٜلطططل الىطططاج  ٓطططً ػطططجب 

 ؿ٥لي )ؤ(.

 الفؾل الناج  ٍ  ص ب عكل، 

متططططى هططططخ  ٓططططً ٓططططسم 220احُ٘حططططر اإلاط٣ططططع ال٠ططططاهىوي ؿطططط٦لُ ٓططططً اهاججططططالٜلططططل الخٔؼططططٜي ٦ًططططىن 

ت الخاكطت بالٜلططلاحتطرام ؤلا  ٓلحهططا  ةالخططالي دطٞط ال٠ىآططس ال٠اهىهُططت التطي هططم  ، و ظطططاءاث اإلاؼططٌٍط

ة بظططاءاث جخٔلط١ حُطض ًلتطزم اإلاـط٘ل ٟاهىهطا بٔطس   ؛مً مسوهت الـ٘ل 63و  62جحن اإلاـْط في اإلااز  

ٓططً هٜؼططه بحوططىض مىططسوب ألاظطططاء ؤو اإلامشططل الى٠ططاتي  للططسٛاْ ،باالػططخماْ بلططى ألاظحططر ٟثططل ٛلططله

، وهططى مططا ًا٣ططسه زادططل ألاظططل الططصي ًخٔلطط١ باإلدٌططاض ، وشلطط٠٧اولططت الططصي ًذخططاضه ألاظحططر بىٜؼططهباإلا

لططططططططططططى ال٠طططططططططططططاض اللططططططططططططازض ٓططططططططططططً ر  1086ٓططططططططططططسز  اإلاجلططططططططططططؽ ألٓا فططططططططططططي اإلالططططططططططططٝ ٓططططططططططططسز  9/11/2005بخططططططططططططاٍض

ٟطس ٦ًطىن ٓطسم احترامهطا ػطجثا  الـط٦لُاث ؤلاظطاثُطت التطيبطحن مً ، حُض هجس 296/5/1/2005221

جلططط٧ التطططي  ،مطططً مسوهطططت الـططط٘ل 64فطططي الٜلطططل الخٔؼطططٜي مطططً ًطططٚط اإلاطططااظط مطططا ظطططاءث بطططه اإلاطططازة 

طططططسه ض الٜلططططل بلطططططى الٔططططىن اإلا٦لططططٝ بخٜخططططِف الـططططط٘لجخٔلطططط١ بخىظُططططه و ططططخت مطططططً م٠ططططط  
 
، وهططططى مططططا ؤ٣

                                                           
- 

220
لى في مجا٨ الٌطز الخٔؼٜي ، ضػالت لىُل زبلىم السضاػا   س مً الخٜاكُل ضاظٕ، ؤإلاا محمس،  اظتهازاث اإلاجلؽ ألٓا ث الٔلُا اإلأم٠ت، وحسة للمٍع

 .41، ق 2006-٣2005سا٨، الؼىت الجامُٔت ؤٟاهىن اإلا٠اوالث، ٤لُت الٔلىم ال٠اهىهُت والاٟخلازًت والاظخمآُت، الطةاي، 
221

اث الاظخمآُت مً د -  لى، ٠ٓىز الٔمل واإلاىآظ ال٨ ٟطاضاث ٟطاض ؤؿاض بلُه، الٌُب زوؾ في الٜلل الخٔؼٜي لألظحر في هىء الاظتهاز اإلاجلؽ ألٓا

لى، م، غ، ق   .473اإلاجلؽ ألٓا
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حماًططت  ٟططط  ؤ، هالحططّ بططإن اإلاـططْط احتططرام ؤلاظطططاءاث اإلا٠طططضة ٟاهىهططابلططى ظاهططب هطططوضة ، 222ال٠وططاء

، م ٓلططى ؤلاظطططاءاث الـطط٦لُت الٔازًططت، حُططض ال ٠ًخلططط ٛلططله223داكططت إلاىططسوتي ألاظطططاء واإلامشلططحن

ا ...يجةةةب خن يكةةةون كةةةل فؾةةةل جةةة دي ي"هطططه ٓلطططى ؤ مطططً مسوهطططت الـططط٘ل جطططىم   457ازة بطططل هجطططس اإلاططط

 459و 458وهطى مطا ؤجمخطه اإلاطازة  ..."ٍلي  الَةون امل لة  بخفخةىػ الغةغلموفٌو مقرر يوافق 

 .224ٜؽ اإلاسوهت، ل٥ُطػه ال٠واء بٔس شل٧ في ٟطاض إلاح٥مت الى٠ىمً ه

ططططس ٦ًططططىن   الٌططططططز الخٔؼططططٜي هاججطططط ٟو
 
م ٓىططططسما ًخٔلططططط١ ألامططططط بٔطططططس ؿططططط٥لي ؤًوططططآطططططً ػططططجب  ا

يال ، حُض ٦ًىن جحسًس ؤػثاب الٌطز بلٜت  واةحت ، ٜلل ٗحر مثنطي ٓلطى ػطجب ح٠ُ٠طي وظطس 

الحطّ  ،احخٜاُطه ب٦طل م٥دؼطثاجه اػؼطت مطُٕٛم٥ً للمح٥مت ؤن ج٠ترح بٓازة بزماط ألاظحر باإلا ٍو

 جب ظسًجالظمُت بحن ؤن ٦ًىن الؼ  
 
 وح٠ُ٠ُ ا

 
طذو  ا بشا مطا اؤطسم ٓىلطط ، و ٗحر ٗامى في هٜطؽ الٟى

ً ٛطططةمطططً هطططصًً الٔى طططا ًجٔلطططه ن الٜلطططل ٌٔخبطططر ٗحطططر ٟطططاهىويلطططٍط اإلاـططط٘ل هطططى الطططصي و  ا،حٔؼطططُٜ مم 

ل اهخ٠طططا٨ اإلا٠اولطططت ؤو ٤ططان مطططً ًططٚط اإلاـططط٘ل ال٠طططسًم ٟثططًخحمططل مؼطططاولُت ؤلاظطططاء اإلاخذطططص ػطططىاء ؤ

 اإلاـ٘ل الجسًس ٓىسما جاو٨ بلُه هصه ألادحرة.

 الفؾل الناج  ٍ  ص ب موفو،، 

طططططط بن ٤طططططططالٌطز  ؛ة حطططططططاالثًخمشطططططططل فطططططططي ٓططططططس  اج  ٓطططططططً ػطططططططجب مىهططططططىعي الٜلططططططل الخٔؼطططططططٜي الى 

 225الىاج  ًٓ دٌإ ألاظحر الخٔؼٜي
 
٠ا في بجثطاْ ؤلاظططاءاث ال٠اهىهُطت ، والصي لم ٥ًً اإلاـ٘ل مٛى

 
 
ططس ًلططٝ لططل ألاظحططر  بالخٔؼططٝؼططم ٛحتطى ال ًد ، حُططض ظططاءث الجؼططُماإلاـطط٘ل دٌططإ ألاظحططر ب، ٟو

لطططِؽ الحلطططط، ٓلطططى ػطططجُل اإلاشطططا٨ و مطططً مسوهطططت الـططط٘ل بخحسًطططس ألادٌطططاء الجؼطططُمت  39فطططي اإلاطططازة 

ططت مططً ًططٚطو  ، حُططض 226ألاظحططر مىهططْى ؿطط٦اًت مططً ٟثططل اإلاـطط٘ل ٟططس ج٦ططىن بٔططى ألادٌططاء اإلا٠تٛر

                                                           
222 - 

ر  202 ال٠طاض ٓسز  ، مـاض بلُه ػاب٠ا.2014ٛبراًط  13اللازض بخاٍض
223

 -9.1مقال منشور بمجلة المحاكم المغربٌة، العدد  مستجدات مدونة الشغل فً مجال إنهاء عقود الخدمة"،بالل العشٌري، " أنظر - 

 .69، ص 7..6ٌولٌوز/غشت 
224

، منشور بنشرة قرارات 9225/4/6/6.96فً الملف االجتماعً عدد  6.96شتنبر  96الصادر بتارٌخ  9915عدد  القرار - 

 .21ص 6.95،لسنة 9السلسلة  ،99الجزء  ،محكمة النقض
225

س مً الخٜاكُل، ضاظٕ محمس ؤإلاا، م، غ، ق: -   .92بلى  61للمٍع
226
ر  928ؤهِط ال٠طاض ٓسز  - ، ميـىض بيـطة ٟطاضاث 1398/5/2/2012في اإلالٝ الاظخماعي ٓسز  2013ًىهُى  20اللازض ًٓ مح٥مت الى٠ى بخاٍض

ت الاظخمآُت–مح٥مت الى٠ى   .49، ق 2014، الؼىت 13الجعء  3الؼلؼلت  -ال٘ٛط
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طططج٠طططط  اثُطططت ؤمطططام اإلاح٥مطططت، والتطططيظىحُطططت ؤو ظى جٜطططخح مطططً داللهطططا مخابٔطططت ا باإلزاهطططت ؤو الخبرثطططت ي بم 

طت مطً الدؼطائالث، مطًفطي دوطٔىا مما ًو  ؤزططه ٓلطىبُجهطا مطسي حجُطت الح٥طم الجىطاجي و  م مجمٓى

 هططم ٤ططاٚ لىٜططي الخٌططإ اإلايؼططىب ألاظحططر ممططا وؼططب بلُططه مططً  الح٥ططم الاظخمططاعي  وهططل جبرثططت ػططاحت

     227بلُه

س ٦ًطىن الؼطجب اإلاىهطىعي للٜلطل  خٔؼطٜي هاججطال ٟو
 
٣مطا هلطذ ٓلطى  ٓطً دٌطإ اإلاـط٘ل ا

ا بلى ظاهب حٔسًل ٠ٓطس الـط٘ل بطاإلضازة اإلاىٜططزة للمـط٘ل جثٔط ،مً مسوهت الـ٘ل 40شل٧ اإلاازة 

، ؤو مطً مسًىطت بلطى آدطط ن ًثازض بلى ه٠ل ألاظحر مطً م٠طط ٓمطل٣إ ؛إلاا جٜطهه ٓلُه مللحت اإلا٠اولت

، ؤو الخذٜطُى مطً مطسة الٔمطل ؤو جذٜطُى هًىاػطب جذللط ٓمطل ظسًطس ال  ، ؤو بػىازبلى ؤدطي 

 .228ألاظىض 

لطططططى مؼطططططخىي ال٠وطططططاء هجطططططس  ثطططططال ال٠ططططططاضاظطططططٓو ال  ،ث اللطططططازضة ٓطططططً مح٥مطططططت الطططططى٠ى ج٠ٍط

مططططً  230لٜلططططل اإلاىٜطططططزة إلاططططا فططططي شلطططط٧ مططططً مذالٜططططت ل جىاٛطططط١ اإلاـطططط٘ل ٓلططططى حٔططططسًل ال٠ٔططططس بةضازجططططه

ططططس ًلجططططإ اإلاططططااظط بلططططى حُ٘حططططر بىططططىز ، 229ال٠ٔططططىزو ٟططططاهىن الالتزامططططاث  ال٠ٔططططس بةضازجططططه اإلاىٜطططططزة، هططططصا ٟو

طط ٛلططه مططشال  ،حٔؼططٝ مىططه احُططت الاٟخلططازًت زون ه فططي جىِططُم مـطططوٓه مططً الى  وشلطط٧ ضاظططٕ بلططى ح٠ 

  شل٧،اٟخوذ الِطوٚ  ه متىوم٠ط  ؤن ٌ٘حر مىآُس الـ٘ل 
 
مطا ٤طان وله ؤن ًى٠م ٓسز ٓمالطه ٤ل

ططن ًطى٠م مططً ػطآاث الٔمططل ب، ولططه ؤوم٠ٔططى٨ وضاء هطصا ؤلاظطططاء ػطجب اٟخلططازي ظطسي   ُ ت ال ٥ُٜ

 
 
اجذططاش مشططل هططصا  مططذ ٓلُططهمططا واظهخططه ُطططوٚ ًاضثططت حخ  جططازط جططإزحرا بال٘ططا فططي الحططس ألازوططى لألظططط ٤ل

 .230ؤلاظطاء
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 .71بلى  65ضاظٕ محمس ؤإلاا، م.غ، مً ق  - 
228

 .29بلى  22، مً ق ؤهِط، ٓع ػُٔس،  الٔمل ال٠واجي اإلا٘طتي في مجا٨ هعآاث الـ٘ل الٜطزًت ، م.غ - 
229

 ؛ 9.1/4/6/6.96فً الملف االجتماعً عدد  6.99أبرٌل  64الصادر بتارٌخ  246القرار عدد  - 

 ؛ 9959/4/6/6.96فً الملف االجتماعً عدد  6.99فبراٌر  95الصادر بتارٌخ  647القرار عدد  -

–، نشرة قرارات محكمة النقض 9.95/4/6/6.96فً الملف االجتماعً عدد  6.99أبرٌل  64الصادر بتارٌخ  244القرار عدد  -

 .9.1و 9.6و 17، من ص 6.95، لسنة 99الجزء  9السلسلة  -الغرفة االجتماعٌة
230

ٕ  ال٥ـثىض،محمس  -  ، 1992ًثٔت  الجسًسة،مٌثٔت الىجاح  م٠اضهت، وال٠واء، زضاػت ومىاٟٝ ال٠ٜهالخٔؼٝ في بنهاء ٠ٓس الـ٘ل ؤح٦ام الدـَط

 .43و42ق:
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ضطح مطً دطال٨ حُطض  ،كٔثا في هصا اإلاجطا٨لهصا ٦ًىن زوض ال٠واء حؼاػا و  حُصُطاث ًخ 

ر  379ٓططططططسز  231ح٥مططططططت الططططططى٠ىٟطططططططاض م ألاظحططططططر اؿططططططخ٘ل فططططططي  نبططططططإ ،2014مططططططاضغ  20اللططططططازض بخططططططاٍض

ر  2006اػؼطططت )بطططى٨ ٛطططالحري( مىطططص ػطططىت م زون  ٠ٛ25/08/2011امطططذ هطططصه ألادحطططرة بٌططططزه بخطططاٍض

ططؤ، وزون احتططرام م٠خوططُاث اإلاسوهططت، و وظططه حطط١
 
ُططٕ ٓلططى ٠ٓططس ظسًططس للٔه وططه الخٟى مططل ه ًطططز لٛط

  إلاطططسةان ال٠ٔطططس اإلابططرم ، وشلططط٧ ٟسمُخططهًحطمططه مطططً ؤ
 
محططسزة ًم٥طططً ججسًطططسه إلاطططة واحطططسة ؿططططي ؤال

اإلاطازة  وهطى مطا ٣طػطخه حُطض ًلطثح ال٠ٔطس بٔطس شلط٧ ٗحطر محطسز اإلاطسة، ،حس جخجاوظ ػىت ٣إٟص ى

، وةططصل٧ ج٦ططىن اإلاح٥مططت فططي ال٠ٔططىزمططً ٟططاهىن الالتزامططاث و  753الٜلططل مططً مسوهططت الـطط٘ل و  16

طططططى ألاظحطططططر  ُطططططٕ اٟطاضهطططططا ٟطططططس ظاهجطططططذ اللطططططىاب حُىمطططططا آخبطططططرث ٛض ٠ٓطططططس ظسًطططططس بم٘طططططازضة ٓلطططططى لخٟى

ى وهططى جل٠اثُططت لٌت اإلاـطط٘ل فططي حٔططسًل ٠ٓططس الـطط٘ل مططا ًدىططافى مطٕط ػطط، وةططصل٧ ال ٌؼططخح١ الخٔططٍى

 .232ن ال٠اهىن حؼم بهصا الخلىقا 

دلىكططا فططي  ،ؤهططه ال ًلٔططب زوضا ؤػاػططُا ٓىططس الخٔاٟططسوةذلططىق م٦ططان الٔمططل هالحططّ 

 
 
حُططض  ؛هططه ًِططل ٓىلطططا شا ؤهمُططت بال٘ططت ٓلططى حُططاة ألاظحططرؤ ألاوػططاي التططي حٔططاوي مططً الثٌالططت، بال

 
 
لطططه مطططً محطططل ػططط٥ىاه بلطططى اإلا٦طططان الطططصي ٜطططه ؤٓثطططاء بهطططاُٛت بح٥طططم جى٠  بن حُ٘حطططر م٦طططان ٓملطططه ٟطططس ٦ًل

٣بطططر ٓىطططس ، ٛإهمُخطططه ٟطططس ج٦طططىن ؤن ٤اهطططذ إلا٦طططان الٔمطططل ؤهمُطططت لطططسي ألاظحطططر، وبؤكطططثح ٌـطططخ٘ل ُٛطططه

ٛطوٓهططططا ٓبطططر ألاٟططططالُم فططططي الططططسادل جىظَططططٕ و٤اال هططططا و و اإلاـططط٘ل بح٥ططططم اهدـططططاض اإلاـطططططوٓاث اإلاذخلٜطططت 

ؤلاهخططاط فطططي حطططاالث مطططً مؼططخلعماث حؼطططً ػططحر الٔمطططل و ـططط٘لممطططا ًجٔططل حُ٘حطططر م٦ططان ال ،الخططاضطو 

 .233 ػلٌت اإلاـ٘ل في حُ٘حر م٦ان الٔمل٣شحرة وهى ما ًجٔل الدؼائ٨ ًشاض حى٨ مسي 

ن ٤ططان ٟططس ؤؿططاض ٥ططم ه٠ططل ألاظحططر مططً م٦ططان بلططى آدططط وبن اإلاـططْط لططم ًثططحن حؤ واإلاالحططّ هىططا

ً مسوهططت مط 37ؼطخىي اإلاطازة لهطصا ؤلاظططاء هطمً مطا ًطسدل فطي ال٠ٔىةطاث الخإزًجُطت للمـط٘ل ٓلطى م

ن للمططااظط ؤن ًى٠ططل ألاظحططر فططي بًططاض حُ٘حططر م٦ططان بططإ ًم٥ططً ال٠ططى٨ الـطط٘ل فططي ؤلاظطططاء الطابططٕ، حُططض 
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ر  379ٓسز ال٠طاض  -  ميـىض ب٠واء مح٥مت الى٠ى  ،1207/5/1/2013في اإلالٝ الاظخماعي ٓسز  2014ماضغ  20اللازض ًٓ مح٥مت الى٠ى بخاٍض

 .243 ق ،2014ػىت  77ٓسز 
232

س مً الخٜاكُل حى٨ ػلٌت ضب الٔمل في حٔسًل ٠ٓس  -  ،  اضهتم٠زضاػت  الـ٘لػلٌت ضب الٔمل في حٔسًل ٠ٓس   ،ضاظٕ محمس بى٠له الـ٘ل،للمٍع

 .77بلى  26 مً قم،غ، 
233

 .118بلى  110ضاظٕ هٜؽ اإلاطظٕ مً ق:  - 
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احخٜطاَ  والتطي ٣طػطذ ،الشاهُطتفطي ٠ٛط هطا  19وهى ما ًم٥ً اػخيخاظه مطً موطمىن اإلاطازة  ،ٓمله

  واإلا٦اػططب الىاؿططئتألاظحططر بططىٜؽ الح٠ططٞى 
 
ب ٓلططى اإلاـطط٘ل هىططا بلططى ؤن مططا ٌٔططا ٓططً ٠ٓططس ؿطط٘له، بال

ثطاء التطي ٟطس جطهطط١  ظاهطب اٟخلطاضه ٓلطى ش٣طط ال٠ٔطىز ٗحطر اإلاحطسزة اإلاططسة ٠ٛطٍ زون ٗحرهطا، هطي ألٓا

هططه ًم٥ططً للمـطط٘ل الجسًططس ؤن ًلجططإ بلططى هططصا حُ٘حططر م٦ططان ٓملططه الؼططاب١ دلىكططا وؤ ألاظحططر فططي ُططل

 
 
٣ٜاًطططططت  ٓطططططسم ٜطططططي ُطططططلؼطططططم شلططططط٧ ب٠ٔىةطططططت جإزًجُطططططت، ٛالحطططططل للوطططططٍ٘ ٓلطططططى ألاظحطططططر مطططططً ٗحطططططر ؤن ًد

ططططاْلالىلطططىق فططططي جحسًطططس اإلا ططططٝ مطططً حُ٘حططططر م٦ططططان ٓمطططل ألاظحططططر، ًث٠طططى ٓلططططى ال٠وطططاء الًا بططططسوضه  ٟى

حُططض ًا٣ططس ال٠طططاض  ،ه٠ططل اليـططاي مططً م٦ططان ادططط ال ٌـطط٦ل مبططرضا للٜلططلهجططس بططإن   بططل ،٤234ططامال

ر اللازض ًٓ مح٥ 668 طل ؤ 25مت الى٠ى بخاٍض "إرجةاٌ املغةغل املحةل الةنع كةان ن بطإ 2013بٍط

 ورفقةةة  الاحخفةةةاوالاغةةةال إلةةةى محةةةل جديةةةد  ونقةةةل  ةةةنانغةةةام  املنهةةةي إلةةةى مالكةةة   يعاعةةةر فيةةة 

   .235باألجحرة للَمل مَ  بنلل املحل يَخبر مردا حَضفيا ف، حقها حضخحق مَ  الخَويك"

، بخُ٘حطططر هططططْى ٓمططططل ألاظحططططر والططططصي ًخٔلطططط١الىطططاج  ٓططططً دٌططططإ اإلاـططط٘ل  ؤمطططا باليؼططططثت للٜلططططل

طت  وؤن ٠ًطىم بشا البطس   للمـ٘ل،ىوي إلاط٣ع ال٠اه٥ٛشحرا ما ٠ًٕ ٓىس حُ٘حر ا اإلاـط٘ل الجسًطس بمجمٓى

وظمُطٕ الخطسابحر التطي  هطسٚ بلطى  وجىِطُم م٠اولخطه،مً الخُ٘حراث في بًاض ػلٌخه اإلاثاؿطة فطي بزاضة 

خُ٘حططر مططً وةمططا ؤن الٔمططل ٓىلططط مططً ٓىاكططط الـطط٘ل ٠ٛططس ًٌالططه ال  ،236جحؼططحن مطزوزًططت الٔمططل

 الخهطططططصا ل٥طططططً ًطططططٚط اإلاـططططط٘ل ال٠طططططسًم ؤًوطططططا، 
 
طططططا بال ػطططططىس  وظطططططسبشا  ُ٘حطططططر ال ًجطططططب ؤن ٦ًطططططىن ظىهٍط

الشططططاهىي الططططصي ًم٥ططططً ؤن ًططططسدل فططططي هٌططططاٞ  بذططططالٚ الخٔططططسًل ، وشلطططط٧ٟططططاهىوي ؤو اجٜططططاري ؤو هِططططامي

 وهططى مططا ًجٔططل الدؼططائ٨ مٌطوحطط للمـطط٘ل،الؼططلٌاث اإلأتططٚر بهططا 
 
ألاحططىا٨ التططي ٦ًططىن ٛحهططا حططى٨  ا

ا  ا ظى  ٦ًىن ٛحها حُ٘حر الٔمل التي وجل٧الخٔسًل زاهٍى  هٍط

حَخبةةةةةر مةةةةة  بةةةةةحن ألاانةةةةةا  "بإهطططططه:  مطططططً مسوهطططططت الـططططط٘ل هطططططم   39ازة بش هجطططططس اإلاـطططططْط فطططططي اإلاططططط

نجةةةةةاز عةةةةةغل مةةةةة  رفقةةةةة  إ اخن جةةةةردع إلةةةةةى الفؾةةةةةل والتةةةةةي يمكةةةةة الجضةةةةيمت التةةةةةي يرجك هةةةةةا ألاجحةةةةةر 
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 .12-14-15لإلطالع على المزٌد من مواقف القضاء بهذا الخصوص، راجع ألما محمد، م.س، ص  - 
235

ر  668ال٠طاض ٓسز -  ل  25اللازض بخاٍض ت-ح٥مت الى٠ى ميـىض بيـطة ٟطاضاث م ،1369/5/2/2012في اإلالٝ الاظخماعي ٓسز  2013ابٍط  ال٘ٛط

 .42 ق: 2014ؼىت ل 13 الجعء 3لؼلؼلت ا -الاظخمآُت
236

 .98-97-96ؤإلاا محمس، مطظٕ ػاب١، ق:  - 
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 لططه بططإن ال٠وططاء هططى آلادططط ال ًم٥ططً  ال ؿطط٧  ٛطط وةالخططاليا 237"وبةةدون مبةةررااخؾاؽةة  ٍمةةدا 
 
ؤن بال

الخُ٘حططر فططي اللططىٝ اإلايططي ؤو  حُططض وـططحر بلططى ؤن   ،اإلاـططْط بـططإن الادخلططاقٓلُططه  ٥ًطططغ مططا هططم  

طططا ج٦لُٜططططه مهطططام ألاظحطططر الطططصي لطططه كطططٜت بًطططاض و  ٣خُ٘حطططر  ،السضظطططت اإلاهىُطططت ٌـططط٦ل زاثمطططا حُ٘حطططرا ظىهٍط

  ،238بمهطططام الٔمطططا٨ ؤو اإلاؼطططخذسمحن
 
 162ال٠ططططاض ٓطططسز  سجطططه مح٥مطططت الطططى٠ى مطططً دطططال٨وهطططى مطططا ؤ٣

ر اللططازض   289واإلاططازة الؼططالٜت الططص٣ط  39موططمىن اإلاططازة  واو ططجاما مططٕ، 2014239ًىططاًط  30بخططاٍض

ى ألاظحطر مً هٜؽ اإلاسوهطت حُ٘حطر هطْى الٔمطل اإلاىطاي بطه  بزطط ت الاؿطخ٘ا٨ فطي ُططوٚ ٗحطر صطحُ، ٛطٛط

ؼطه ٟاهىهطا،ضا مً ًٚط اإلاـط٘ل ٦ًطىن مبطر   ُطض ؛ ح240وهطى مطا حططق ال٠وطاء فطي ٟططاض لطه ٓلطى ج٥َط

 فةةةةةةاف، لَملةةةةةة  ألاؽةةةةةةل، يَخبةةةةةةر حغيحةةةةةةر "إجعةةةةةةار ألاجحةةةةةةر ٍلةةةةةةى القيةةةةةةام بَمةةةةةةل إ ؤن  
 
فةةةةةة، معيَةةةةةةت ٍملةةةةةة   ا

وفةةة،  يةةةاب عةةةرل ؽةةةري  بَقةةةد ٍملةةة  يلسمةةة  بةةةنلل نيةةةرا ملةةةا قةةةد يَةةةـر  موافقخةةة ايضةةةخوجب 

مغةةادرة جلقائيةةت للَمةةل  رفقةة  القيةةام بالَمةةل إلافةةاف، ال يَةةد   نللأنةةر فةةنصةةحخ  خو صةةلمخ  

 .بل ه، مغادرة افنراريت"

لططططى الٔمطططططىم ٛطططططةلى ظاهططططب هططططططوضة احتطططططرا م ادخلاكططططاث ألاظحطططططر ٓىطططططس حُ٘حططططر هطططططْى الٔمطططططل ٓو

٤ططل هطططض ًلحطط١ ألاظحططر دططال٨ حُ٘حططر ًثُٔططت ٓططسم بلحططاٞ الوطططض بططه، حُططض ؤن  اإلاؼططىس بلُططه، ًجططب

س٦ًىن اإلاـ٘ل هى اإلاؼاو٨ ألاو٨ وألا الٔمل 
 
طت مطً ال٠ططاضاث دحر، وهى ما جإ٣  ،مً دطال٨ مجمٓى

زططط حُ٘حططر لخحططاٞ بالٔمططل الجسًططس بظطططاء مططً الاامخىططاْ مىططسوب ألا  ، بططل بن429241مجهططا ال٠طططاض ٓططسز 

 .242اإلاـ٘ل لٌثُٔت ٓمل ألاظحر آخبر ًطز همني مً ًٚط ال٠واء
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س مً الخٜاكُل بهصا الخلىق، ضاظٕ محمس بى٠لت، م، غ، مً ق: -   .87بلى  79للمٍع
238

مً مسوهت  437واإلاازة  14م وألاًط وؤؿابههم، وشل٧ منى دال٨ اإلاازة ل٠س محز اإلاـْط بحن ألاكىاٚ الخ٠لُسًت اإلأطوٛت ٓىسها بحن الٔامل واإلاؼخذس - 

 الـ٘ل.
239

ر  162ال٠طاض ٓسز -   2014لؼىت  77، ميـىضة ب٠واء مح٥مت الى٠ى ٓسز 565/5/1/2013في اإلالٝ الاظخماعي ٓسز  2014ًىاًط  30اللازض بخاٍض

 .313ق 
240

ر  257ال٠طاض ٓسز  -  ، ميـىض بيـطة ٟطاضاث مح٥مت 1143/5/2/2012في اإلالٝ الاظخماعي ٓسز  2013راًط ٛب 14اللازض ًٓ مح٥مت الى٠ى بخاٍض

ت الجخمآُت–الى٠ى   .102، ق: 2014لؼىت  13الجعء -3الؼلؼلت  -ال٘ٛط
241

ر  429ال٠طاض ٓسز -  ل  15اللازض بخاٍض لى اإلاخذللت، الؼل827/5/1/2008في اإلالٝ ٓسز  2009ابٍط  2ؼلت ، ميـىض بيـطة ٟطاضاث اإلاجلؽ ألٓا

 .98، ق 2011، ماي 7الجعء 
242

ر  655ال٠طاض ٓسز  -  ل  25اللازض ًٓ مح٥مت الى٠ى بخاٍض ميـىض بيـطة ٟطاضاث مح٥مت  1014/5/2/2012، في اإلالٝ الاظخماعي ٓسز 2013ابٍط

ت الاظخمآُت–الى٠ى   .108، ق: 2014لؼىت  13الجعء  – 3الؼلؼلت  -ال٘ٛط
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ططس ٌٔمطططس اإلاـطط٘ل ػطططىاء ال٠ططسًم ؤو الجسًطططس فططي بًطططاض حُ٘حططر اإلاط٣طططع ال٠ططاهى  وي للمـططط٘ل بلطططى ٟو

 ،اجذططاش هططصا ؤلاظطططاءمتططى ُهطططث لططه هطططوضة  243، وةالخططالي جذٜططُى ألاظطططجذٜططُى ػططآاث الٔمططل

ن اإلاـطْط لطم ٌـطتري مىا٠ٛطت ؤو دلىكطا وؤ ،جىُِم م٠اولخطهمٕ ػلٌخه في جسبحر و شل٧ ُي جم ل

اإلامشلططططحن الى٠ططططابحن بذلططططىق ج٠لططططُم مططططسة ا اجٜطططط١ ٓلُططططه مططططٕ مىططططسوتي ألاظطططططاء و وظططططىب ألادططططص بمطططط

ة ن ٤اهذبو حُض  ،244الٔمل ٜ   هصه اإلاس    ،245ٝ مً ؤٓثاء ألاظحرٟس جذ
 
ؤزطهطا ٓلطى جذٜطُى  ؤن   بال

طططه ٓلطططى تطططي ال جخجططاوظ ػطططخحن ًىمطططا فطططي الؼططىتلحالطططت ألاولطططى الألاظططط ٟطططس ًطهططط١ ٤اهلطططه فططي ا
 
، بطططل هجطططس ؤه

وظطططططب اإلاـطططططْط هططططططوضة الاجٜطططططاٞ بطططططحن بن ؤو لتطططططي جخجطططططاوظ اإلاطططططسة اإلاطططططص٤ىضة مؼطططططخىي الحالطططططت الشاهُطططططت ا

اللجططططىء بلططططى ٓامططططل الٔمالططططت ؤو ٟططططس ال ًحلططططل الاجٜططططاٞ لُم٥ىططططه بططططصل٧ و  ،اإلاـطططط٘ل وممشلططططي الٔمططططا٨

ٍطت لحماًطت ن اإلاـطْط ؤٌٓطى ألاولى هطصا ؤلاظططاء، حُطض هالحطّ هىطا بطإم بلُم لِؼلمه ؤلاشن لل٠ُاؤلاٟ

 اإلاـططط٘ل ؤ٣ثطططر مطططً ألاظحطططر
 
ظطططط الٔطططازي ٓطططً مطططسة مطططً ألا  %50ؤن شلططط٧ ال ًجطططب ؤن ًطططى٠م ٓطططً  ، بال

اضة فطططططي كطططططٝ اإلاطططططااظط جطططططوجطططططاضة ألاظحطططططر  ، وهطططططى مطططططا ظٔطططططل ال٠وطططططاء ٦ًطططططىن فطططططي كطططططٝالـططططط٘ل الٜٔلُطططططت

 .246ؤدطي 

ُمطططططا ًذطططططم الٌططططططز اإلاخلطططططجؽ باالػطططططخ٠الت ـططططط٧ ٛ٘الثطططططا مطططططا ًدؼطططططلح ال٠وطططططاء بؼطططططالح ال 247ٛو

ط١ ؤلا٣طططاه ؤو ألامُططت ؤو الاػطخٔاهت بططال٠طاثً لسحوطها، و داكططت فططي الحالطت التططي ًٌٔطً ٛحهططا ٓططً ًٍط

حُططض ًِهططط  ،ن ج٠ططسًم الاػططخ٠الت ٟططس ٦ًططىن ٣طططزة ٛٔططل دططاضط ٓططً بضازة ألاظحططر؛ ا ه٥طططان وظىزهططا

اؤن ألاظحططر هططى اإلاى ططي لل٠ٔططس فططي الِططاهط فططي حططحن ؤن اإلاـطط٘ جه ل هططى اإلاى ططي لططه ح٠ُ٠ططت بؼططجب جلططٛط

طاض ٤ططل اإلاماضػطاث و  ٗحطر ال٠اهىهُطت بظاء ألاظحطر، لخىططسضط هطمً اث ػطىاء اإلاازًططت ؤو الهطصا ؤلًا وطً٘ى

ت  .اإلأىٍى

ولهطططططصا ٤طططططان ال٠وطططططاء حاػطططططما فطططططي ج٥ُُطططططٝ هطططططصا الخلطططططٚط ج٥ُُٜطططططا صطططططحُحا مٔخبطططططرا بطططططصل٧ 

م٠ىٔططا ٌٌٔططي لألظحططر الحطط١ فططي ٤ططل ألازططط، وجثٔططا لططصل٧ ًطططزا حٔؼططُٜا و  تاػططخ٠الت ألاظحططر هىططا ٓسًمطط

                                                           
243

 .126-125-124لٜحاث :ضاظٕ، ضؿُسة ؤحٜىن، مطظٕ ػاب١ ال- 
244

 .من مدونة الشغل 912و 914 أنظر المادتٌن - 
245

 .101-100-99-98ضاظٕ محمس ؤإلاا، م، غ اللٜحاث: - 
246

ؽ مسوهت الـ٘ل لإلظتهاز ال٠واجي ، م٠ا٨ ميـىض بمجلت ٠ٓىزمل٥ُت بً  ؤهِط  -  اث الٔمل ظهاًط،  ج٥َط  ٟطاضاث دال٨ مً الاظخمآُت واإلاىآظ

لى اإلاجلؽ  .106-105 غ، ق، م.ألٓا
247

 وما بٔسها. 106ؤهِط ؤإلاا محمس، م، غ، ق:  - 
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ٌت بزثططاث ألاظحططر إلاططا ًس   وططاث ؿططٍط ، وهططى ػططخ٠التج٠ططسًم الا  ههططٍ٘ وب٣طططاه هططخ  ٓىططُٓططه مططً الخٍٔى

ٝ ال٠واء مً الاػخ٠ا ت التي ًسعي ألاظحطر ؤما ًجُب ًٓ الدؼائ٨ حى٨ مٟى هطه ٤طان لت الاهٌطاٍض

  .248م٥طها ٓلى ج٠سًمها

ذ اإلاطططططااظط الجسًطططططس باؤطططططسام ضا بٌطططططت ٠ٓسًطططططت بِىطططططه وةطططططحن ألاظططططططاء الؼططططططاب٠حن وبشا مطططططا حـطططططج 

، وةالخطالي هطاج  ٓطً ػطجب مىهطىعي ه٦طىن ؤمطام ٛلطل، زط حُ٘حر اإلاط٣ع ال٠اهىوي للمـ٘لب للم٠اولت

ه بزططط ٛمؼططاولُت بنهططاء ٠ٓططىز الـطط٘ل ج٠ططٕ ٓلططى ٓططاج١ مططً ٤اهططذ اإلا٠اولططت ؤو اإلا اػؼططت جحططذ جلططٛط

ثططل اهخ٠طا٨ اإلا٠اولططت ًخحمطلوأٟطت ًططز ألاظحططر، حُطض ؤ ، 249اإلاـط٘ل ال٠ططسًم ٤امطل اإلاؼططاولُت هطه ٟو

وهطططططى مطططططا زضط ٓلُطططططه  ،250الاهخ٠طططططا٨ ٛاإلاـططططط٘ل الجسًطططططس هطططططى مطططططً ًخحمطططططل مؼطططططاولُت ؤلانهطططططاءؤمطططططا بٔطططططس 

لططططى ال٥ٔططططؽ مططططً شلطططط٧ ٟططططس ٦ًططططىن ؤلانهططططاء فططططي بًططططاض حُ٘حططططر اإلاط٣ططططع ال٠ططططا251ال٠وططططاءفي ٟطاضاجططططه هىوي ، ٓو

ططط  ً طططاة محطططامي ؤو ًثِططط، بشا حٔلططط١ ألامطططط  بت مؼطططاولُتللمـططط٘ل ال ٌـططط٦ل ؤ ان هطططصه  ،ب ؤو كطططُسليٛى

وهطى مطا ؤ٣طسه ال٠ططاض  ،ػخمطاض ٓالٟت الـ٘ل الهخٜاء الـطوي الالظمت في الخلٝالحالت ال جىظب ا

م   .الؼالٝ الص٣ط 111ٟض

 ٛطططط
 
مؼططططاولُت بنهططططاء ال٠ٔططططىز التططططي  ةشا ٤ططططان مططططً الثططططسً ي ؤن اإلاـطططط٘ل الجسًططططس ال ًخحمططططل بال

 اهخ٠لططططذ بلُططططه بمىظططططب الخُ٘حططططر فططططي اإلاط٣ططططع ال٠ططططاهىوي للمـطططط٘
 
طططط ل، بال

 
وططططاث ؤه ه ًخحمططططل ػططططساز الخٍٔى

حُىمططا ج٦ططىن  ،اإلاؼططخح٠ت ٓططً الٜلططل الخٔؼططٜي الططصي ٟططام بططه اإلاـطط٘ل ال٠ططسًم فططي حالططت ؤلازمططاط

ططت، حُططض ًيططخ  ٓىططه الاهخ٠ططا٨ الـططامل للصمططت  الططسٓىي اإلا٠امططت هططس الـططط٣ت اإلاىسمجططت الظالططذ ظاٍض

، وال جيخ٠ططل فططي حطط١ هططصه ألادحططرةاللططازضة ةالخططالي ؿططمى٨ حتططى ألاح٦ططام ، و اإلاالُططت للـططط٣ت اإلاىسمجططت

  هطططصه الطططسٓاوي فطططي حالطططت ؤلازمطططاط الجعجطططي
 
ح فطططي ٠ٓطططس ؤلازمطططاط ًمحططططز  بال بشا ٤ططططان هىطططا٢ ؿططططي كطططٍط

                                                           
248

 وما بٔسها. 106ؤهِط الٌُب زوؾ، م، غ، ق:  - 
249

س مً الخٜاكُل ؤهِط حؼً ح  ي،  حُ٘حر اإلاط٣ع ال٠اهىوي للمـ٘ل واػخ٠طاض ٓالٟاث الـ٘ل ، ضػالت لىُل زبلىم اإلااػتر، ٤لُت الٔلىم  -  للمٍع

 .  116بلى  111، مً ق 2010-2009، اإلاىػم الجامعي -مطا٣ف–ظخمآُت ال٠اهىهُت والاٟخلازًت والا 

             .230بلى  224محمس مُمىن الى٣ُلي، م، غ، مً ق   -       
250

 .665إلى  969نفس المرجع السابق، من ص  أنظر - 

 وما بعدها. 992نفس المرجع السابق، من ص  ،حسن حسً -
251

ر اللازض ًٓ  3989ال٠طاض ٓسز  -  ت اإلاسهُت بمح٥مت الاػخئىاٚ با٤ازًط بخاٍض ، مً 1998، زظىبر 8/9، ميـىض بمجلت اإلاطاٛٔت الٔسز 26/12/96ال٘ٛط

 .194بلى  187ق

، ميـىض ب٠واء مح٥مت الى٠ى في 2011/ 826/5/1اللازض ًٓ مح٥مت الى٠ى في اإلالٝ الاظخماعي ٓسز  10/05/2012اإلااضخ في  889ال٠طاض ٓسز  -

 . 17، ق 2013الجعء ألاو٨، ػىت مسوهت الـ٘ل، 
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ط، 252امجطت مطً زٓطىي الطظطْى فطي هطصه الحالطتشل٧، حُض جث٠ى بم٦اهُت اػخٜازة الـطط٣ت الس  
 
ه اه

ح وبن ٤طططططططططان ن ٛطططططططططة ،253ال٠وطططططططططاء الاظخمطططططططططاعي ًح٥طططططططططم بالخوطططططططططامً حتطططططططططى بطططططططططسون وظطططططططططىز هطططططططططم كطططططططططٍط

طط   ،هطي التطي جٜططن شلط٧ وحماًطت ؤوػطٕ لألظحطر دلىكُاث ٠ٓىز الـ٘ل التطي جخٌلطب هطماهت ؤٛو

٣شحططططر مططططً  وال٘ططططف فططططيالططططصي ًٌثٔططططه الخىاًططططا  254هاهُطططط٧ ٓططططً ػططططلى٢ بٔططططى اإلاـطططط٘لحن اإلاخٔططططاٟثحن

  م٥ثططرجحن بح٠طططٞى ألاظطططاء، لططصل٧ ٤ططان مطططً الحططاالث ٗحططر 
 
 الٔططس٨ ؤن ٌٔططاملىا بى٠ططُى ٟلطططسهم، بال

ممطططا ٌـططط٦ل مِهططططا مطططً مِططططاهط  ،٠ًطططٕ ٓلطططى ٓطططاج١ ألاظحطططر ى ظٔطططل ٓبطططو ؤلازثطططاثهىطططا هططط ؿططط٦ا٨ؤن ؤلا 

الطصي ًلططٔب ٓلُطه بزثطاث جىاًططا اإلاـط٘لحن اإلاخٔططاٟثحن  ،ؤلا٣طاهطاث التطي جحططس مطً هطماهاث ألاظحططر

 .255هِطا إلم٦اهُا هم اإلاحسوزة

، وبن ٤ططان مهططسٚ بلططى اػططخمطاض ٓالٟططاث الـطط٘ل مططً دططال٨ اإلاططازة ةالخططالي ٛاإلاـططْط اإلا٘طتططيو 

 مً مسوهت الـ٘ل 19
 
ه باإلا٠ابل لم ًمىٕ اإلاـ٘ل مً ، بال

 
مماضػت ح٠ه فطي الؼطلٌت الخإزًجُطت  وؤه

ؿططططي احتطططرام اإلاؼطططٌطة  ،ؤو ح٠طططه فطططي ٛلطططل بٔطططى ألاظططططاء بشا وظطططسث اإلابطططرضاث اإلاـططططوٓت لطططصل٧

لطططططى الخلطططططىق فطططططي حالطططططت اضج٦طططططاب ألاظحطططططر لخٌطططططإ ظؼطططططُم ؤو بشا ٛطهطططططذ هططططططوضة بٓطططططازة جىِطططططُم  ٓو

ػططىاء ؤ٤ططان شلطط٧ ٟثططل اهخ٠ططا٨ اإلا٠اولططت مططٕ اإلاـطط٘ل ال٠ططسًم ؤو بٔططس  ،ظطططاءاإلا٠اولططت ٛلططل بٔططى ألا 

الاهخ٠طططا٨ مطططٕ اإلاـططط٘ل الجسًطططس، وهطططى مطططا ًجٔلىطططا هدؼطططاء٨ ٓطططً الىخطططاث  التطططي ٟطططس ًح٥طططم بهطططا ال٠وطططاء 

 هدُجت لٜلل ألاظطاء 

 الأيار بحن إلارجاٌ للَمل خو الخَويك الثان : إع اليتاملنلب 

ُ  جترجططططب ٓططططً الٜلططططل ٗحططططر اإلابططططرض ؤ ططططت مطططططً و مطططططا ًم٥ططططً حؼططططم خه بالٜلططططل الخٔؼططططٜي مجمٓى

حُططططض ًلجططططإ ألاظحططططر اإلاٜلططططى٨ ٓططططً ٓملططططه بلططططى مٌالثططططت اإلاططططااظط بةكططططالح الوطططططض الىططططاج  ٓططططً  ألازططططاض،

 256ًطاض مؼطٌطة اللطلحًطا فطي ببطصل٧ وز   ظحطر اإلاٌالثطتالخٔؼطٜي، وفطي هطصه الحالطت ًم٥طً لأل الٜلطل 

                                                           
252

 .69و 68ٓثس الطحمان اللمخىٍني،  حماًت ألاظطاء مً ؤزاض بزماط الـط٤اث في ُل ؤح٦ام مسوهت الـ٘ل ، م، غ، ق  - 
253

ح بحن الساثىحن ؤو ال٠اهىن ؤو ما لم ٥ًً الىدُجت  -  م ؤن ٞ.٨.ْ ال ًٜترن الخوامً بش ًجب شل٧ ؤن ًيـإ ًٓ الالتزام اللٍط الحخمُت لٌثُٔت بالٗط

 مً ٞ.٨.ْ. 164و 153اإلأاملت، وشل٧ مً دال٨ الٜلل 
254

 وما بٔسها. 119ؤهِط ؤًوا هـام بىلٔالم، م، غ، ق:  - 
255

 .170: بى٣ىحن، م، غ، قظٜٔط  ؤهِط - 
256

س مً الخٜاكُل ضاظٕ، دالس ظضا٥ًت. م.غ. مً اللٜحت   -   .123بلى  11للمٍع
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ٓىان جٜخطِف الـط٘ل ؤهطاي بطإحُطض  ،ؾ م.مطً  41بمىظطب اإلاطازة  ػخحسثها اإلاـْط اإلا٘طتطيالتي ا

ُطططٝ مطططاهال هم ودبطططر هم فطططي بظططططاء محطططاوالث اللطططلح، و ب طططشلططط٧ بخُى
 
حن بالخ  ٟىطططاْ الٌ لطططالح بطططس٨ ٛط

 
 
ٔخبطر مطً مسوهطت الـط٘ل 532ػخه ؤًوا اإلاطازة ى ال٠واء وهى ما ٣ط  جىء بلالل الاجٜطاٞ الطصي جطم  ، َو

حر ٟابطلالخىكل بلُه في ب   ًاض الللح الخمهُسي نهاثُا ٗو
 
 مطام اإلاحطا٣م، ٔطً ؤللٌ

 
  ؤن   بال

 
جطىء بلطى الل

ا بش ؤن   هصه اإلاؼٌطة ٌٔس   طه الىاججطت لألظحر ؤن ًخ   ادخُاٍض جه بلى ال٠واء مثاؿطة للمٌالثطت بح٠ٟى

ى ٓطً حُض ًث٠ى لل٠واء ب الخٔؼٜي،ًٓ الٜلل  ما الح٥م بةضظطاْ ألاظحطر بلطى الٔمطل ؤو الخٔطٍى

طط اإلاذططى٨ الخُططاض مططً  ٗمثططالط  ، ٛالخٔؼططٜيالٌطططز  ي الحططل ألاكططلح لألظحططر بآخثططاضه للمح٥مططت بُ٘ططت جثن 

طططط
 
ططططالٌ  ٚط الو 

 
ُٝٔ،  

 
ٕ  ؤن   بال  وال٠وططططاء فططططيالدؼططططائ٨ ًث٠ططططى مـطططططوٓا حططططى٨ مططططسي مؼططططاهمت الدـططططَط

ً  ؤحسج٥َطؽ ٟآسة اػخ٠طاض ٓالٟت الـ٘ل مً دال٨   الادخُاٍض

ى ٠ٛططططٍ فططططي حالططططت مططططً مسوهططططت الـطططط٘ل ٣ط   41اإلاططططازة  ؤن   اإلاالحططططّو  ػططططذ الحطططط١ فططططي الخٔططططٍى

بطططسال مطططً جطططط٢  "يحةةةق للمغةةةغل"إهطططه ب حٔؼطططُٜا، و٤طططان مطططً ألاحؼطططً ؤن جطططىمبنهطططاء ٠ٓطططس الـططط٘ل 

طططططاإلاـطططططْط  ن  ا  اإلاطططططازة،اللططططُاٗت ٓامطططططت ٓلطططططى مؼطططططخىي ال٠ٜططططططة ألاولطططططى مططططً 
 
ً ألاظحطططططر ٓىطططططس الٜلطططططل م٥

ى،مطً بم٦اهُطت الطظطْى بلطى ؿط٘له ؤو الحلطى٨ ٓلطى  ال٠ٜطة الشالشت، الخٔؼٜي ٓلى مؼخىي   حٔطٍى

 
 
ن ؤهطم هطماهت إبط مً هٜؽ اإلاازة ٓلطى مؼطخىي ال٠وطاء، مطٕ الٔلطم ل٠ٜطة ألادحرةس شل٧ في ابل ؤ٣

، وهطى مطا ـ٘ل هي ب٠طاء ألاظحطر فطي مىلطثهالػخمطاض ٓالٟت الـ٘ل في بًاض حُ٘حر اإلاط٣ع ال٠اهىوي للم

ؼططه مططً دططال٨ اإلاطط ن للمح٥مططت الخُططاض فططي ازة الؼططالٜت الططص٣ط، حُططض ٌؼططخيخ  بططإحططاو٨ اإلاـططْط ج٥َط

ىظاْ ألاظؤن جح٥م بما بةض  ثطا لطِؽ ٠ٛطٍ حر بلى ؿ٘له ؤو الحلطى٨ ٓلطى حٔطٍى ، وهطى مطا هجطسه ٍٗط

لططططً )ؤوال( ن الح٥ططططم باإلضظطططاْ هىن اإلاؼططططٌطة اإلاسهُطططت ؤحُاهططططا، بطططل بمططططً ٟطططا 3لخٔاضهطططه مططططٕ الٜلطططل 

ى ٠ٍٛ )زاهُا(.ل ٦ًىن ٗلثا ٓلى بضازة اإلاـ٘ل وال ًٓ بضازة ألاظحر ٣صل٧  ُث٠ى الح٥م بالخٍٔى

 ن اإلاطااظط لطى ؤضاز لٔالٟطت الـط٘لُت هصا ؤلاظطاء مٕ الٔلم بإً ؤهم  ا ًجٔلىا هدؼاء٨ ٓم  م

ؤمططام مٜططدف  ي ألامططط بةضظططاْ ألاظحططر بلططى الٔمططل٤ططان لُحؼططم فطط، و ؤن حؼططخمط إلاططا جططط٢ اإلاجططا٨ لل٠وططاء

ططط ،ةطططحن ألاظحطططر مثاؿططططةؤو حتطططى بِىطططه و  الـططط٘ل ٝ بهطططاُٛتزون ؤن ًحم  هاججطططت ٓطططً  ل هٜؼطططه ملطططاٍض
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ن ألاظحطر ٌؼطخح١  محل إلاىاٟـطت ًثُٔطت ٠ٓطس الٔمطل ا ت لصل٧ ال هدُجو ، زٓىي الطظْى بلى الٔمل

ٜ  .257ًٓ الٔمل ه٠ٍٛ ؤظطجه دال٨ مسة جٟى

 إع اليت الأيار بحن إلارجاٌ للَمل م  ٍدم  خوال: 

دل٠ططططذ وال جططططعا٨ جذلطططط١ ظططططسال ٣ثحططططرا مططططً ٓسمططططه بؿطططط٦الُت الخُططططاض بططططحن ؤلاضظططططاْ للٔمططططل بن 

259ٕوال٠وطططاء 258وػطططٍ ال٠ٜطططه ظخمطططاعي؛ حُطططض ًى٠ؼطططم الجمُطططٕ بمطططا بلطططى الا  260، و٤طططل مخدثطططٕ للدـطططَط

ؤو مٔاضن )ؤ(، ٓجها 261مسإٛ
ط١ حهجطه )ب( لل٥ٜطة إلاطا جذل٠طه مطً مـطا٤ل ٓملُطت  262 ، ول٦طل ٍٛط

 .وزواٛٔه

 الاججا  املنادع باإلرجاٌ إلى الَمل - خ

ططس لٔالٟطططت الـطط٘ل ؤن حؼطططخمط ان بضظطططاْ ألاظحططر بلطططى الٔمطططل هطططصا هجططس  الاججططاه زاثمطططا مطططا ًٍط

ؼاه  مطً م.ؾ 41ىن ػطىاء اإلاطازة م فطي جح٠ُط١ بضازة اإلاـطْط مطً دطال٨ ال٠طاهٌؼآس ٓلى شل٧، َو

ٛٔطططل ٟطططىي هطططس حٔؼطططٝ  ٣مطططا ٌٔطططس ٛٔطططل ؤلاضظطططاْ ضز  ، اإلال طططىمطططً ال٠طططاهىن الىمطططىشجي  6ؤو الٜلطططل 

اإلاـ٘ل في بنهاء ال٠ٔىز، حتى ال ًدؼنى له الخ٥ٜحر في الخمازي في اػخ٘ال٨ ح٠ه في بنهطاء الٔالٟطت 

 طططططد بطططططسون مبطططططرض ٌٔخبطططططر ٛ طططططخا بطططططاًال، وظطططططعاء الطططططثٌالن هطططططى بٓطططططازة الـططططط٘لُت، بطططططل ًططططططون بطططططإن الٜ

 بةضظططاْ ألاظحططر بلططى ٓملططه ٓىططسما ٠ًٜططس 
 
اإلاخٔاٟططسًً بلططى حالتهمططا الؼططاب٠ت، ومشططل شلطط٧ ال ًخح٠طط١ بال

                                                           
257

ر  402ال٠طاض ٓسز  -  ، اإلايـىض بمجلت اإلاحا٣م اإلا٘طةُت هُئت اإلاحامحن بالساض الثُواء / 1305في اإلالٝ الاظخماعي ٓسز  1984-05-28اللازض بخاٍض

 .105بلى  102، مً ق 1988ًىاًط، ٛبراًط  53الٔسز 
258

سة، يحمىزاإلاحى٨ مىاٟٝ ال٠ٜه ضاظٕ  ؤ٣ثر لالًاْل  -   ؤًطوحت ي ،اإلا٘طتى هىء ٟاهىن الـ٘ل لمماضػت الح١ في الـ٘ل ٓ  بؿ٦الُت ٍٛط

مً ، 2001-٣2000سا٨، الطةاي، الؼىت الجامُٔت ؤ والاظخمآُت،٤لُت الٔلىم ال٠اهىهُت والاٟخلازًت  الخاق،لىُل الس٣خىضاه في ال٠اهىن 

 .212 بلى 208اللٜحت 
259

 .215 بلى 213هٜؽ اإلاطظٕ مً اللٜحت  لالًاْل ٓلى مىاٟٝ بٔى ال٠واء، ؤهِط  - 
260

 .208 بلى 204ت هٜؽ اإلاطظٕ مً اللٜح ؤهِط  - 
261

المتعلق بمدونة  24.11دنٌا مباركة، حقوق العامل بعد إنهاء عقد الشغل بٌن التشرٌع الحالً والقانون رقم  -أنظر كل من:  - 

 ..1-11، ص 5..6شارع رمضان الكاضً، وجدة، سنة  .5الشغل، دار النشر الجسور 

 .967-962خالد زراٌكة، م.س، ص  -

ى ، ضػالت لىُل زبلىم السضاػاث الٔلُا اإلاخذللت في اإلاهً ال٠واثُت  اؿ٦الُعائشة السعٌد،  - ت الخُاض بحن الاضظاْ الى الٔمل والح٥م بالخٍٔى

 .94إلى  99من ص  ،2009-2008وال٠اهىهُت، ٤لُت الٔلىم ال٠اهىهُت والاظخمآُت والاٟخلازًت الؼَى  ي، الطةاي، الؼىت الجامُٔت 
262

م  ،مثاض٣تزهُا   - :٤ل مً ضاظٕ -  ٕ الحالي وال٠اهىن ٟض ق  .غ،ماإلاخٔل١ بمسوهت الـ٘ل ،  65.99 ح٠ىٞ الٔامل بٔس بنهاء ٠ٓس الـ٘ل، بحن الدـَط

87-88. 

 .128 – 127مطظٕ ػاب١ ق:  ظضا٥ًت،دالس  -

 .40 بلى 35لٜحت ال مً ،غ.م الؼُٔس،ٓاجـت  -
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ؿ٘له بؼجب ٛ د اإلاـ٘ل لل٠ٔس، دلىكا وؤن بضظاْ ألاظحر ٟطس ال ًطازط ٓلطى اإلاـط٘ل فطي  ط يء، 

اإلااػؼططاث و ن هططصا ألادحططر وألاظحططر فططي ألاوػططاي اإلاهىُططت ال٥بططري هِطططا الؤططسام الاحخ٦ططا٢ اإلاثاؿططط بططح

 الٔمالٟت.

طططاض هجطططس ؤحطططس ال٠ٜهطططاء "إرجةةةاٌ ألاجحةةةر إلةةةى الَمةةةل بحكةةة  ققةةةائ ا ٠ًطططى٨:  263وفطططي هطططصا ؤلًا

فةةا  كةةان حَضةةفياا  ةةو مةة  املغةةاكل الَويؾةةت التةةي جقةةاربذ  حية  يؾةةرذ  ةةنا الحكةة  بةة ن إلٍا

  ةةةةن
 
ا الخةةةةدبحر خع إرجةةةةاٌ ألاجحةةةةر إلةةةةى الَمةةةةل يَةةةةد  وصةةةةيلت فههةةةةا  را  وااخلفةةةةذ الدغةةةةريَاثا وخن

ةةةةةة  إ ا خٍفةةةةةةم ألاجحةةةةةةر بةةةةةةدون صةةةةةة ب 
 
الةةةةةت لحمايةةةةةةت ألاجحةةةةةةر مةةةةةة  حَضةةةةةة  املغةةةةةةغل الةةةةةنع يَلةةةةةة  خن  َ ف

مغةةروٌا فننةة  مَةةر ـ للحكةة  ٍليةة  بنرجةةاٌ ألاجحةةر إلةةى منؾةةع  مةةُ خدا  خجةةر  الةةنع حةةرم منةة  

 ة صنواث".الل املدة التي بق  منقنَا فهها ٍ  الَمل ولو اصخمرث ٍد  

 الح٥ططم بةضظططاْ ألاظحططر بلططى الٔمططل ٌؼططخلعم 
وهططى مططا هجططس الىاٟططٕ ًذخلططٝ ٓىططه ٣شحططرا، بش ؤن 

طط١  ال، زططم  ؤن جح٥ططم اإلاح٥مططت ٛو زالزططت ؿطططوي ؤػاػططُت، بططإن ٦ًططىن شلطط٧ هططى ًلططب ألاظحططر اإلاططسعي ؤو 

 الٌلططب زاهُططا، وؤدحططرا بططإن ًىاٛطط١ اإلاـطط٘ل ٓلططى بضظططاْ ألاظحططر، ٛططةشا اهخٜططذ بحططسي هططصه الـطططوي،

حُيئططص ال ًم٥ىىططا ؤن هخلططىض اػططخمطاض ٓالٟططت الـطط٘ل، وةالخططالي بضظططاْ ألاظحططر بلططى الٔمططل، بططل هجططس 

 ؤهطهال٠وطاء ؤحُاهططا حتطى وبن ٟططط ى بةضظطاْ ألاظحططر 
 
ٓلططى  حطمططه مطً اػططخح٠اٞ ألاظطط  بلطى الٔمططل، بال

ُٜطططططه ٛحهطططططا ، ولٔطططططل  دحطططططر زلُطططططل هطططططى ال٠ططططططاض اللطططططازض ٓطططططً مح٥مطططططت الطططططى٠ى لؼطططططىت اإلاطططططسة التطططططي جطططططم  جٟى

ٝ ال٠واء ُٛه مٕ اإلاثازت الٔامت التطي جح٥طم جٜؼطحر ال٠ىآطس  ،2011264 الصي ؤزجذ حٔاضن مٟى

ى ُٓنططي ٓططً الٌطططز،  الططىاضزة بمسوهططت الـطط٘ل، حططحن ؤٟططط  بططإن ؤلاضظططاْ بلططى الٔمططل هططى بمشابططت حٔططٍى

 م٠ابطل الٔمطل الٜٔلطي ٓمطال 
 
ى الى٠طسي وةطإن ألاظطط ال ٦ًطىن بال وةالخالي ٛهطى ٌٔطس  بطسًال ٓطً الخٔطٍى

 ال٠ٔىز.و مً ٟاهىن الالتزاماث  723وُاث اإلاازة بم٠خ

م وظططىز بم٦اهُططت بلططعام اإلاططااظط فططي بٔططى الحططاالث بةضظططاْ ألاظحططر بلططى الٔمططل، ٣ةضظططاْ  ٛططٗط

ني للوططمان الاظخمططاعي بألاظحططر الططصي ووظططه ؤمططام ا طه ٓلططى للططىسٞو الططًى ًططىم مططً  3240ٔططسم جططٛى

                                                           
263

 .203اللٜحت  ،الساض الثُواء ،في الٔطتيااإلاط٣ع الش٠ ،1994الٌثٔت الشاهُت  ،  زضوغ في ال٠اهىن الاظخماعي ٓثىز، مى  ى  - 
264

ر  616ٟطاض ٓسز  -  ال٠اهىهُت  آلازاض    ٓىىان:جحذ  ،اإلال٦يٓل١ ٓلُه الحؼً  335/5/1/2010في اإلالٝ الاظخماعي ٓسز  2011ماي  5كازض بخاٍض

 .205 بلى 199مً اللٜحت  ،2012الؼىت  ،107الٔسز  والخىمُت،ٓمله  في اإلاجلت اإلا٘طةُت لالزضاة اإلاحلُت  بلى ألاظحر بةضظاْللح٥م 
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رة التطططي ٛلطططلذ ٟثطططل بزثطططاث حملهطططا، ألاظحططط ػطططخح٠اٞ مٔطططاؾ الخ٠آطططس، و٣طططصاالخطططإمحن ٓلطططى ألاٟطططل ال 

حُططض دططى٨ لهططا اإلاـططْط زادططل ؤظططل الخمؼططت ٓـططط ًىمططا مططً ببالٗهططا ٟطططاض الٜلططل، بزثططاث الحمططل 

ُلطططططثح الت موطططططمىهت مطططططٕ ؤلاؿطططططٔاض بالخىكطططططل، لبىاػطططططٌت ؿطططططهازة ًثُطططططت جىظههطططططا بلطططططى اإلاـططططط٘ل بطػططططط

، وهططى ً م.ؾمطط 159هُططت مططً اإلاططازة الٜلططل هدُجططت لططصل٧ بططاًال مططٕ مطآططاة م٠خوططُاث ال٠ٜطططة الشا

  160خه ال٠ٜطططة الشاهُططت مططً اإلاططازة ػططمططا ٣ط  
 
ؤنهططا ٗحططر ٤اُٛططت لوططمان اػططخمطاض مططً هٜططؽ اإلاسوهططت، بال

ٓالٟططاث الـطط٘ل باليؼططثت للٔسًططس مططً الٜئططاث التططي ًجططب ؤن جططىلى بحماًططت ؤ٣ثططر، ٣ممشلططي الٔمططا٨ 

ً ؤكطططططِثىا الطططططصًو  ،وألاظططططططاء الطططططصًً ًٜلطططططلىن بمىاػطططططثت حُ٘حطططططر اإلاط٣طططططع ال٠طططططاهىوي للمـططططط٘ل وألاظططططططاء

ي بهطططاٛت ظطططعاءاث ؤدطططط اإلاـطططط ْ ، حُطططض ًجطططب ٓلطططى الث مطهطططُت ٛخٔطهطططىا للٜلطططل الخٔؼطططٜيبحطططا

ثخططططه فططططي بضظطططاْ ألاظحططططر بلططططى  ،الـطططط٘ل ج٦طططىن ؤ٣ثططططر هطططماهت الػططططخ٠طاض  حُىمطططا ًدـططططجض اإلاططططااظط بٔطططسم ٗض

طوٛطططه  ى، ٣٘طامطططت مالُطططت مطططشال ج٠طططسض بحؼطططب ؤٟسمُطططت وػطططً ألاظحطططر ُو ٓملطططه باإلهطططاٛت بلطططى الخٔطططٍى

.الاظخمآُت ت للثض في اإلاىهْى  ، وشل٧ بمىح الؼلٌت الخ٠سًٍط

 إلارجاٌ ةالاججا  املَاـر لفكر  - ب

الاججططاه الططصي ٠ًططى٨ بلططٔىةاث ؤلاضظططاْ بلططى الٔمططل ؤو ٌٔططاضن شلطط٧، ٥ٛشحططرا مططا ًطططةٍ  بن

، حُطض مطً 265اإلاىهْى بلٔىةت بضظاْ ألاظحطر بلطى ظاهطب اإلاـط٘ل دلىكطا فطي اإلا٠طاوالث اللط٘طي 

طططططازط بالؼطططططلب ٓلطططططى و ـططططط٘ل ؿطططططإن شلططططط٧ ؤن ًمطططططؽ  بؼطططططلٌاث اإلا َٔطهطططططها للوطططططٔٝ ؤمطططططام ؤظطاثطططططه، ٍو

جىُِمه للماػؼت، وةالخالي حؼطب ضوح الخمططز والٜىضط ى وػطٍ ألاظططاء، بحُطض ًخحطى٨ و حؼُحره 

مطا ٓطً   الح٥طم باإلضظطاْ ال ًم٥طً ؤن ٦ًطىن ٗض
لت جإهُطل اإلا٠اولطت وحؼطحرها، هاهُط٧ ؤن  شل٧ بلى ٟٓط

طم  بضازة اإلاـ٘ل، وهطى مطا ًدطُح بم٦اهُطت جح٠حطر  تها وهُثتهطا ٗض  ُ اإلا٠ططضاث ال٠وطاثُت واٛخ٠ازهطا ل٠سػط

ـطططط٧٥ فططططي 266لططططساض الح٥ططططم بدىُٜططططص هططططصا ؤلاظطططططاءػخب ططططس ٦ًططططىن لططططه ؤزططططط هٜ طططط ي ٓلططططى اإلاـطططط٘ل َو ، ٟو

٥طططططم الىحُطططططس فطططططي م٠اولخطططططه  ػطططططلٌاجه ال٠اهىهُطططططت ٓلطططططى جطططططسبحر وجىِطططططُم م٠اولخطططططه، حُطططططض ٌٔخبطططططر هطططططى الح 

الادخُطططاض الطططصي  وؤهمُطططت هطططصاموطططمىن  لطططسي ه٦طططىن فطططي ححطططرة ؤمطططام، 267هوجحسًطططسا فطططي ادخُطططاض ؤظطاثططط
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 .1230ق م.غ،  الٜطزًت،ٓالٟاث الـ٘ل  الـ٘ل،ٟاهىن الـ٘ل باإلا٘طب في هىء مسوهت  بىاوي،ػُٔس  محمس - 
266

 .34 ق: ،.غم الٔـحري،بال٨  - 
267

اومحمس  -  ٕ الـ٘ل  ي،الـٟط  .وما بٔسها 175 ق ،203اض ال٠لم الطةاي ز ألاولى،الٌثٔت  الـ٘ل، ومـطوْ مسوهتٓالٟاث الـ٘ل بحن حـَط
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طططى ُٛطططه ال٠وطططاء حتطططى آ والطططصي شهطططب٣طػطططه اإلاـطططْط  اإلاـططط٘ل بضظطططاْ دطططط اإلاٌطططاٚ، وآخبطططر مٔطططه ٛض

 ألاظحر بلى الٔمل ح٠
 
 م٥طػ ا

 
لُحُل ألاظحطر ٓلطى هططوضة بٟامطت زٓطىي ؤدططي  ٓلى مؼخىي الىاٟٕ، ا

ى  وهططططى زٓططططىي  ػططططاغ؛الىحُططططس فطططي ألا  مططططً حُطططض ًلثططططه جصطططحُح اإلا٠ططططا٨ وؤللحلطططى٨ ٓلططططى الخٔططططٍى

 الطظْى بلى الٔمل.

بططل حتططى وبن جططم الاجٜططاٞ بططحن ألاظحططر واإلاـطط٘ل ؤمططام مٜططدف الـطط٘ل ٓلططى بضظططاْ ألاظحططر بلططى 

ططط١ الحططططاغ، ؤو  ألاظحطططر مطططً زدطططى٨ اإلا٠اولطططت الٔمطططل، ٠ٛطططس ٌٔمطططس اإلاطططااظط ٓلطططى مىطططٕ ؤػاػطططا ٓطططً ًٍط

ظحططططر ؤمططططام كططططٔىةت بـططططتى ؤهططططىاْ ؤلا٣طاهططططاث اإلام٥ىططططت إلاىٔططططه مططططً الالخحططططاٞ بالٔمططططل، ممططططا ًجٔططططل ألا 

 .268بزثاث وظىز هصه ؤلا٣طاهاث وحٔطهٕ للمىٕ مً الالخحاٞ بالٔمل

ط ٓلطى  ًطىم مطً الخطإمحن ٓلطى ألاٟطل لطسي  3240وججسض ؤلاؿاضة بلطى ؤن ألاظحطر الطصي لطم ًخطٛى

ني للوططططمان الاظخمططططاعي لططططً ًحلططططل ٓلططططى ضاجططططب  وهططططى مططططا ٟططططس ٌٔمططططس  الـططططُذىدت،اللططططىسٞو الططططًى

طم ؤحر ٓلى الخ٠آس اإلاـ٘ل بلُه ٓىس بحالت ألاظ ه الؼً ال٠طاهىوي ٗض طٓىس بلٗى
 
مطل الٜتطرة ه لطم ٥ًه

لا، الىاظثت ٟاهىها الػخح٠اٞ مٔاؾ الخ٠آس  ، وهى ما ًشحر بؿ٦اال ٍٓى
 
اإلاـ٘ل هىطا ٦ًطىن  ؤن   بال

ط طه إلا٠خوطُاث ٟطس حٔؼ  حُططض ؤن مطً مسوهطت الـط٘ل،  526اإلاطازة ٝ فطي اػطخٔما٨ حط١ ؤلانهطاء بذٟط

ىٜئطططططت مطططططً ألاظططططططاء جىاهطططططصه ال حُىمطططططا جٌالطططططب  ،ظطططططه بٔطططططس بلطططططٖى الؼطططططً ال٠طططططاهىوي للخ٠آطططططس بطططططالٛط

ممطططا ًجٔلهطططا جلخ طططض بلطططى ال٠وطططاء  الـطططُذىدت،كطططىسٞو الوطططمان الاظخمطططاعي بالحلطططى٨ ٓلطططى ضاجطططب 

 وهىا ه٦ىن ؤمام ٛطهِخحن: بةهلاٛها،للمٌالثت 

 526ازة اإلاطططط جٌث٠ُططططا إلا٠خوططططُاثؤن ًٌالططططب ألاظحططططر بةضظآططططه بلططططى الٔمططططل  ألاولةةةةى:الفرفةةةةيت 

ط ألاظحطططر ٓلطططى مطططسة التطططي جططط ،لٜت الطططص٣طالؼطططا ىم كططططاحت ٓلطططى جطططإدحر ػطططً الخ٠آطططس ٓىطططس ٓطططسم جطططٛى

ألاظحطر بلطى الٔمطل بلطى حطحن اػطخ٥ماله اإلاطسة  ، ٦ُٛىن اإلاـ٘ل ملعمطا حُجهطا بةضظطاْالخإمحن ال٠اهىهُت

بططإزاء ؤٟؼططاي الخططإمحن اإلاخث٠ُططت ٓلططى ضاجططب الـططُذىدت  ُططهجحططذ ًاثلططت الح٥ططم ٓل اإلاٌلىةططت ٟاهىهططا،

 واحسة.زٛٔت 
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ملف اجتماعً عدد  99/99/6.95الصادر عن محكمة النقض والمإرخ فً  9957راجع بهذا الخصوص: القرار عدد  - 

 .، قرار غٌر منشور9121/4/9/6.99
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وططططططاث ٓططططططً الٜلططططططل  حُىمططططططا والفرفةةةةةةيت الثانيةةةةةةت: ًدـططططططجض ٛحهططططططا ألاظحططططططر باإلاٌالثططططططت بالخٍٔى

ى الاػططططخجابت ،الخٔؼططططٜي ططططٛط لٌلططططب اإلاح٥مططططت ؤزىططططاء ظلؼططططت اللططططلح بخ٠ططططسًم ًلططططب الطظططططْى بلططططى  ٍو

ىٛهىا ًخٔحن  الٔمل،   وةالخإ٣ُس ٛض
 
لب ٓلى آخثطاض ؤن وأٟطت الٜلطل الخٔؼطٜي ٗحطر واضزة فطي الٌ

ُطٝ ألاظحطر ٓطً الٔمطل ظطاء جىُٜطصا للطى   هصه الىاظلت ما ؤي بم٠خطط ى الٜلطل  ال٠طاهىوي،م زام جٟى

   .269اإلاخٔل١ بىِام الومان الاظخماعي 1972ًىلُىظ  27مً ُهحر  53

 ،ؤما ُٛمطا ًذطم زٓطىي ؤلاضظطاْ فطي بًطاض مسوهطت الـط٘ل ٛ طي هاججطت ٓطً الٌططز الخٔؼطٜي

  وال٠وططاء ال 
 
٨ الططصي ًخ٠ططسم بططه ألاظحططر، حُططض جذخلططٝ آخمططازا ٓلططى اإلا٠ططا ًوططٕ ًططسه ٓلططى الجططزاْ بال

٠ططططططت  وهططططططي ؤضتططططططٕ حططططططاالث ًم٥ططططططً  باإلا٠ططططططا٨،ال٠طططططططاضاث ال٠وططططططاثُت بهططططططصا الـططططططإن حؼططططططب الٌلثططططططاث اإلاٛط

 جلىضها:

ا٨ وهططططى الطظططططْى بلططططى ٓىططططسما ٠ًططططىم ألاظحططططر بخحسًططططس ًلثططططه الىحُططططس فططططي اإلا٠طططط الحالةةةةت ألاولةةةةى:

طططط وهططططى مططططا ًشحططططر الدؼططططائ٨ حططططى٨ بم٦اهُططططت اإلاح٥مططططت فططططي الح٥ططططم الٔمططططل ٠ٛططططٍ، طططط١ الٌلططططب  ولططططى ٓب  ر ٛو

ثخطططه فطططي جىُٜطططص الح٥طططم ال٠اضططط ي باإلضظطططاْ بلطططى الٔمطططل فطططي ُطططل جىاظطططس  اإلاـططط٘ل كططططاحت ٓطططً ٓطططسم ٗض

ًم٥جهططططا  وةالخططططالي هططططل الـطططط٘ل،مططططً مسوهططططت  41الخُططططاض اإلاذططططى٨ للمح٥مططططت حؼططططب م٠خوططططُاث اإلاططططازة 

ى بس٨ ؤلاضظاْ بلى الٔمل   الح٥م بالخٍٔى

طططططططط ن ال٠طططططططططاض ٗحططططططططر حططططططططا٣م اإلاىهططططططططْى ًطططططططططي بططططططططإاللططططططططازضة ٓططططططططً م ٕ لل٠طططططططططاضاثال ؿطططططططط٧ ؤن اإلاخدث 

مططً  3مططً مسوهططت الـطط٘ل و الٜلططل  41ٓططً حٔططاضن فططي موططمىن اإلاططازجحن  وشلطط٧ هططاج  ،270مؼططخ٠ط

ُطططت الٜلطططل الشالطططض مطططً اإلاؼطططٌطة ٦ًطططىن  ٟطططاهىن اإلاؼطططٌطة اإلاسهُطططت، ٛطططةشا مطططا جمؼططط٥ذ اإلاحطططا٣م بحٛط

طططط١ الٌلططططب وهططططى الح٥ططططم باإلضظططططاْ، وبشا مططططا آخمططططسث ٓلططططى اإلاططططازة  التططططي و ً اإلاسوهططططت مطططط 41ٟطاضهططططا ٛو

ؤضةطططططاب الٔمطططططل و مطططططً الىِطططططام الىمطططططىشجي اإلاطططططىِم للٔالٟطططططت بطططططحن ألاٛططططططاز  6و طططططخذ ؤح٦طططططام الٜلطططططل 

ر  ، ػططططططط٦ُىن الح٥طططططططم بمطططططططا بةضظططططططططاْ ألاظحطططططططر بلطططططططى ٓملطططططططه ؤو الح٥طططططططم لططططططططه 23/10/1948اللطططططططازض بخطططططططاٍض

طططم ؤن اإلاطططس   ى ٗض  ؤنعي اٟخبطططالخٍٔى
 
 الح٥طططم باإلضظطططاْ ال  لطططط فطططي ًلثطططه ٓلطططى الطظطططْى بلطططى الٔمطططل، بال

ط فطي الحالطتحُطض  اإلاـط٘ل،ًم٥ً جلىضه ٗلثا ًٓ بضازة  ه هطصه ًم٥طً لل٠اضط ي الاظخمطاعي ؤن ًيث 
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س مً الخٜاكُل ضاظٕ ٓاجـت الؼُٔس، م.غ، اللٜحاث  -    .91-90-89للمٍع
270

 .131ق: ػاب١،مطظٕ  ظضا٥ًت،دالس  ، ؤهِط ؤًوا88-87-86: اإلاطظٕ، قهٜؽ  ،ؤهِط - 



 

 
 
 
 

  
91 

 
  

 ة و األكادمييةسلسلة األحباث اجلامعي

ثخططه بةضظططاْ  والخىلطُم ٓلططىألاظحطر بةكططالح م٠طا٨ زٓططىاه  ى مططازام اإلاـط٘ل ؤبططسي ٓطسم ٗض الخٔطٍى

ألاظحططر بلططى الٔمططل، وهططى مططا ٣طػططه ال٠وططاء فططي ؤ٣ثططر مططً مىاػططثت حُططض ظططاء فططي حُصُططاث ال٠طططاض ٓططسز 

"إ ا حكةةة  ٍلةةةى رب الَمةةةل بنرجةةةاٌ الَامةةةل إلةةةى الَمةةةل مةةةُ ألاجةةةرة املضةةةخحقت لةةة  ه: بإهططط 275271

ن الَامةةةةل يضةةةةخحق ألاجةةةةرة مةةةة  جةةةةاري  النةةةةرد إلةةةةى جةةةةاري  الرجةةةةٌو فةةةةن الحكةةةة اوقعةةةةل جنفيةةةةن  ةةةةنا 

 ."للَمل

طططى ٛطططال ٌؼطططخح١ ألاظططططة  ؤمطططا بن ث٠طططى لطططهٛض ى ٓطططً الٌططططز  ٍو الحططط١ فطططي ؤن ًٌالطططب بطططالخٍٔى

الططصي ٠ًطططض ألاح٦ططام  1948-10-23مططً ٟطططاض  6وهططى الٜلططل  هططم دططاق وهِطططا لىظططىز ،الخٔؼططٜي

هُططططت اإلاخٔل٠ططططت بال٘طامططططت مططططً ٟططططاهىن اإلاؼططططٌطة اإلاس 498هططططه ال مجططططا٨ لخٌثُطططط١ الٜلططططل ٛةاإلاططططص٤ىضة، 

لططى فططي بحططسي ٟطاضاجططه ، وؤ٣ططس272ال٠وططاءوهططى ؤًوططا مططا ػططاض ٓلططى جإ٣ُططسه التهسًسًططت،   273اإلاجلططؽ ألٓا

ططططٓ  ُ بططططل ؤ٣ثططططر مططططً ، مططططً اإلاؼططططٌطة اإلاسهُططططت 3 لٜلططططلس محططططا٣م اإلاىهططططْى بم٠خوططططُاث الطططى هطططططوضة ج٠

 ضظطت الشاهُطت ال ًطخم  ة ؤمطام محطا٣م الس  ج٠سًم ًلطب الطظطْى بلطى الٔمطل او٨ مطط   ن  ؤٛاإلاالحّ ، شل٧

ططس الٔمططل ال٠وططاجي طططي ألاػططخاز آمططا٨ ظططال٨ ،274شلطط٧ فططي ؤ٣ثططر مططً مىاػططثت ٟثىلططه، حُططض ظؼ  فططي  ٍو

مةةة  مدونةةةةت الغةةةةغل صةةةةيلحً خن  41دة بةةةة ن املخ مةةةل فةةةة، الفقةةةةرة ألااحةةةرة مةةةة  املةةةةا  هطططصا اللططططسز

إمةةا ب رجةةاٌ ألاجحةةر إلةةى عةةغل  خو حؾةةول   فةة، الحكةة  )فةة، حالةةت زعةةوث الفؾةةل الخَضةةف إ الأيةةار 

ٍلةةةةى حَةةةةويك ٍةةةة  القةةةةررا  ةةةةو ايةةةةار متةةةةرو  للقا ةةةةصي خع للمحكمةةةةت ولةةةةىط لألجحةةةةر فةةةة، حالةةةةت 

يَةةةد  الحالةةةت فةةةل اكخفائةةة  بنلةةةب الرجةةةٌو إلةةةى عةةةغل ا فةةةن ا حكةةة  القا ةةةصي بةةةالخَويك فةةة،  ةةةن  
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ر  275ال٠طاض ٓسز  -  -138الٔسز  ل،الٔسل وال٠اهىن، وظاضة، ميـىض بمجلت ال٠واء 6467/85في اإلالٝ الاظخماعي ٓسز  1986-7-28اللازض بخاٍض

 .230 بلى 227اللٜحت مً ،1988الؼىت 
272

ر  -   ،1989ًىهُى  ألاو٨ ، وهُئت اإلاحامحن بال٠ىٌُطة الٔسز ؤلاؿٔاْميـىض بمجلت  ،9499/88ي ٓسز اعظخمفي اإلالٝ الا  1989-2-20ٟطاض كازض بخاٍض

 .87 بلى 84اللٜحت مً 
273

لىٟطاض للمجلؽ  -  م  ألٓا ر  362ٟض لى، ٓسز 1234/4/95ي اإلالٝ الاظخماعي ٓسز ف ،8/4/1997اللازض بخاٍض -53، ميـىض بمجلت ٟواء اإلاجلؽ ألٓا

 .349، ق 1999، ًىلُىظ 54
274

ر  18ال٠طاض ٓسز  -  لى اإلاخذللت 224/5/1/2008في اإلالٝ ٓسز  2009ًىاًط  7اللازض بخاٍض ت –، ميـىض بيـطة ٟطاضاث اإلاجلؽ ألٓا ال٘ٛط

 .114، ق 2011، الؼىت 7، الجعء 2الؼلؼلت  -الاظخمآُت

لىٟطاض للمجلؽ  - ر  348ٓسز  ألٓا لى، الٔسز 732/5/1/2008ٓسز  في اإلالٝ الاظخماعي 2009ماضغ  25اللازض بخاٍض ، ميـىض بمجلت ٟواء اإلاجلؽ ألٓا

 .256، ق 2010/ الؼىت 72
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ٓططططً  للدؼططططائ٨ وهططططى مططططا ًططططسٛٔىا  ،مةةةة  قةةةةانون املضةةةةنرة املدنيةةةةت" 3الفؾةةةةل  مخجةةةةا ل ملقخقةةةةياث

 ألاظحر مً ًٚط الؼلٌت ال٠واثُت  بةضظاْ 275اإلاـ٘لمسي بلعامُت 

مططً  448اإلاـططْط ظٔططل ؤلام٦اهُططت مىظططىزة مططً دططال٨ جٌثُطط١ م٠خوططُاث الٜلططل  شلطط٧ ؤن  

ا رفةةةةك املنفةةةةن ٍليةةةة  خدا  التةةةةزام بَمةةةةل خو إ " هططططه:ؤوالتططططي جططططىم ٓلططططى  اإلاسهُططططت،ٟططططاهىن اإلاؼططططٌطة 

الةنع  وخابةر الةرئىطز ةذ ٍةون الخنفيةن  لةل فة، محقةر ال  التزاماث الامخناٌ ٍة  الَمةل خا

فطي بٔطى  لل٠وطاء الح٥طم بطه وهى ما ػطث١هديديت ما ل  يك  صعق الحك  بها"ا يحك  بغرامت ت

ال٠طططاضاث
  إلظثططاض اإلاـطط٘ل ٓلططى جىُٜططص الح٥ططم ال٠اضطط ي بةضظططاْ وشلطط٧ ،276

 
هططه ؤ ألاظحططر بلططى الٔمططل، بال

ت مً ال٠طاضاث  مً دال٣٨طغ  ٓسم ظىاظ الح٥طم بال٘طامطت التهسًسًطت ٓلطى اإلاـط٘ل الطصي مجمٓى

وشلطططط٧ بٔططططسم ؤدططططسها ٤ىػططططُلت إلظثططططاض اإلاـطططط٘ل ٓلططططى جىُٜططططص  باإلضظططططاْ،لططططم ًذوططططٕ لخىُٜططططص الح٥ططططم 

الح٥ططططم بةضظططططاْ ألاظحطططططر بلططططى ٓملطططططه
بالغرامةةةةةت  ال موجةةةةةب للحكةةةة " :بإهططططه 278آدططططططوظططططاء فطططططي ٟطططططاض  ،277

ام ت اصةةدنادا إلةةى امخنةةاٌ املةراجر ٍةة  جنفيةةن الحكةة  القا ةصي بنرجةةاٌ ألاجحةةر لَملةة  مةةاديةال هديد

خ٠ططططسًم ًلططططب ب جىجُططططه ألاظحططططر فططططي هططططصه الحالططططت بال ٦ًططططىن  وال ا رب الَمةةةةل  حةةةةر مجبةةةةر ٍلةةةةى إرجاٍةةةة "

وه ًٓ الوطض الحاكل لهظسًس ًطم  الخٔؼٜي.مً ظطاء الٌطز  ي بلى حٍٔى

بٌلطططططططب الطظطططططططْى بلطططططططى الٔمطططططططل  )ألاظحطططططططر(وهطططططططي التطططططططي ًٌالطططططططب ٛحهطططططططا اإلاطططططططسعي الحالةةةةةةةت الثانيةةةةةةةت: 

ى طططط، وهططططي فططططي ٓططططً الٜلططططل الخٔؼططططٜي واحخُاًُطططا الخٔططططٍى  ً بحُططططض مططططىح  ؛ت مـططططا٤لال٘الططططب ال جشحططططر ؤ

  الـططط٘لمطططً مسوهطططت  41عي هىطططا بم٦اهُطططت جُٜٔطططل موطططمىن اإلاطططازة اإلاطططس  
 
ً اإلاح٥مطططت الخُطططاض بطططحن لطططُم٥
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وفق مدونة –ٌونس آٌت حمو، "الرقابة القضائٌة على إنهاء عقد الشغل غٌر محدد المدة  -للمزٌد من التفاصٌل أنضر كل من:  - 

الخاص، جامعة محمد األول، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة ، رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون "-الشغل

 .24إلى  .2، من ص 7..6-2..6، السنة الجامعٌة -وجدة–واالجتماعٌة 

الحسن آٌت حمو، "دعوى الخٌار بٌن الرجوع إلى العمل أو التعوٌض"، عقود العمل والمنازعات االجتماعٌة من خالل قرارات  -

 وما بعدها. 529المجلس األعلى، م.س، ص 
276

 92، مجلة المحاكم المغربٌة، العدد .1491/1فً الملف االجتماعً، عدد  9119ٌونٌو  .9بتارٌخ  9419القرار رقم  - 

 وما بعدها. 9.4، ص 9116ماي/ٌولٌوز 

الذي امتنع "على رب العمل حٌث جاء فً حٌثٌاته:  91/9/91117الصادر عن محكمة االستئناف بمراكش بتارٌخ  919القرار عدد  -

درهم عن كل ٌوم تأخر به عن التنفٌذ ولمدة سنة ابتداءا من  151من تنفٌذ الحكم بإرجاع المدعً إلى العمل بغرامة تهدٌدٌة قدرها 

 تارٌخ إشعاره بالقرار المذكور".
277

ر  -   1989ًىهُى  ،ألاو٨ الٔسز  بال٠ىٌُطة،حامحن هُئت اإلا ؤلاؿٔاْاإلايـىض بمجلت  9499/88في اإلالٝ الاظخماعي ٓسز  1989-2-20ال٠طاض اللازض بخاٍض

 .108 بلى 105ٜحت لمً ال
278

، المنشور بمجلة المحاكم المغربٌة، هٌئة .1491/1، فً الملف االجتماعً عدد 9119-2-.9الصادر بتارٌخ  9419القرار عدد  - 

 .9.1إلى  9.4، من ص 9116، ماي ٌولٌوز 22المحامٌن بالدار البٌضاء، العدد 
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طط ،الح٥ططم ى متططى حـططج  اإلاـطط٘ذ مىا٠ٛططت بمططا باإلضظططاْ متططى جم  ذ اإلاططااظط ل ٓلططى شلطط٧، وبمططا بططالخٍٔى

ثخه في بضظاْ ألاظحر بلى الٔمل.  بٔسم ٗض

وشلطططط٧ حُىمططططا  الخٌثُطططط١،هططططي ألادطططططي ال جشحططططر ؤي بؿطططط٦ا٨ ٓلططططى مؼططططخىي  :والحالةةةةت الثالثةةةةت 

ط  ُ ى، حُطض ًدطُح للمح٥مطت ؤن جذخطاض الخ اض ًٌالب ألاظحر اإلاسعي بما باإلضظطاْ بلطى الٔمطل ؤو الخٔطٍى

وشلط٧ بـط٦ل ال ًخٔطاضن بخاجطا  ،لخٌثُط١ م٠خوطُاث اإلاطازة الؼطالٜت الطص٣ط والحل ألاوؼب ألاكلح

١ الٌلب.ٟس حُض ج٦ىن اإلاح٥مت  اإلاسهُت،مٕ مومىن الٜلل الشالض مً اإلاؼٌطة   ٟوذ ٛو

  ،هِططا للطٔىةت الخىُٜطص ٟلُلطت ال٠ططاضاث ال٠اهطُت بةضظطاْ ألاظحطر بلطى ٓملطه ن  صحُح بإ
 
 بال

فطي ال٠لُطل مطً اإلاىاػطثاث  وألاظحطر ؤباهطذالخىاظن بحن مللحتي ٤طل مطً اإلاـط٘ل  ٗثت في بٟطاض الط   ؤن  

طططط ،بةضظططططاْ ألاظحططططر بلططططى الٔمططططل ثخططططهػططططىاء بمىا٠ٛططططت اإلاـطططط٘ل ؤو ٗض مططططازام بضظططططاْ ألاظحططططر فططططي  م ٓططططسم ٗض

طططططا مطططططً حـطططططى  الٔالٟطططططاث بطططططحن اإلاـططططط٘ل   الؤطططططسام هِططططططا ،وألاظحطططططراإلااػؼطططططاث ال٥بطططططري ال ًذلططططط١ هٓى

ٌؼططآس ٓلطططى  وػطططاي الاٟخلططازًت ال٥بططري، وهططى مططاألا  ن فططيواإلاـطط٘لحظطططاء الاحخ٦ططا٢ اإلاثاؿططط بططحن ألا 

 .279الـ٘ل ٓالٟت حماًت وؼثت مهمت مً ألاظطاء، وةالخالي جح١ُ٠ ٟآسة اػخمطاض 

 
 
  إال

 
ى ٠ٛطططططٍ، و  :الحالةةةةةت الرابَةةةةةت خن التطططططي ًٌالطططططب اإلاطططططسعي مطططططً داللهطططططا اإلاٌالثطططططت بطططططالخٍٔى

ى بططس٨ ؤلاضظططاْ بلططى الٔمططل  الحططالخحن الؼططاب٠خحن حُططض ًم٥ططً للمح٥مططت ؤن جذخططاض  الح٥ططم بططالخٍٔى

  ،فطططي ال٘الطططب
 
ض الد بن ؤضاز ألاظحطططر و حتطططى ت الـططط٘ل، مطططا جطططازط ػطططلثا ٓلطططى ٟآطططسة اػطططخمطاض ٓالٟطططبه ـطططج 

لى ألادطم في  اإلاـ٘ل هى كاحب ال٠طاض ألادحر  ، انالطظْى بلى الٔملبمٌالثخه  جسبحر م٠اولخه ٓو

ؼطططططآسة اإلا٠اولطططططت ٓلطططططى م، ؤو الػطططططخمطاض وـطططططاًهؤهمُطططططت ٣بطططططري بنهطططططاء ال٠ٔطططططىز الطططططصي ًططططططي فطططططي بنهائهطططططا 

جحمُططل  اػطخٔازة جىاٛؼطُتها مطً دططال٨ بنهطاء بٔطى ال٠ٔططىز التطي حـط٦ل ٓثئطا ٓلططى جٌىضهطا، بطل بن  

ٟططس ٌؼططاهم بحلططت واٛطططة فططي ٓططسم  280ٓططبء ؤلازثططاث لألظحططر فططي حالططت اإلاىططٕ مططً الطظططْى بلططى الٔمططل

 اػخ٠طاض ٓالٟت الـ٘ل.
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س مً للم -  سة،اإلاحمىزي  ؤهِط  الخٜاكُل،ٍع  .215 – 214 – 213 اثاللٜح م.غ، ٍٛط
280

ر  2225ٟطاض مح٥مت الى٠ى ٓسز  -  ت –، وـطة ٟطاضاث مح٥مت الى٠ى 1205/5/1/2011لٝ الاظخماعي ٓسز في اإلا 2012هىهبر  22اللازض بخاٍض ال٘ٛط

 .115، ق 2014لؼىت  13الجعء   3الؼلؼلت  -الاظخمآُت
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 زانيا: ما يت الخَويك

ى ظطططط  الحطططل اإلابن  فطططي حالطططت  اء الٜلطططل الخٔؼطططٜيخث٠طططي ؤمطططام ألاظحطططر هطططى اإلاٌالثطططت بطططالخٍٔى

ى اإلاـ٘ل بضظاْ ألاظحر بلى الٔمل الدؼطائ٨ حطى٨ بم٦اهُطت اإلاح٥مطت الح٥طم بطالطظْى بلطى  لُخطاض  ،ٛض

ى ، الـطططططط٘ل مططططططً مسوهططططططت  41بح٥ططططططم الخُططططططاض اإلاذططططططى٨ لهططططططا بمىظططططططب اإلاططططططازة  ،الٔمططططططل زون الخٔططططططٍى

  ْ ألاظحطططر بلطططى الٔمطططل، وهطططلسازه إلضظطططادلىكطططا بن ؤٓططططب اإلاـططط٘ل ٓطططً اػطططخٔ
 
ططططا شلططط٧ ل ٌـططط٦ دٟط

إلا٠خوُاث الٜلل الشالض مً ٟاهىن اإلاؼٌطة اإلاسهُت التي جلعم اإلاح٥مطت بالثطض فطي حطسوز ًلثطاث 

طاٚ زون ججاوظها   ألًا

لططىوهططى مططا ًجُططب  حُىمططا ؤٟططط  بططإن الح٥ططم بإحططس ، 281ٓىططه ال٠طططاض اللططازض ٓططً اإلاجلططؽ ألٓا

 ً ى ٤ادخُطططاض زطططانب ألاظحطططر للح٥طططم باإلضظططاْ و٣طططصا الح٥طططم بطططالخ٦ًطططىن مـططططوًا بٌلطططالادخُططاٍض  ،ٍٔى

ى ٛططططة والحططططا٨ ؤن اإلاٌلىةططططت ٟططططس اٟخلطططططث ن اإلاح٥مططططت الابخساثُططططت فططططي م٠الهططططا ٓلططططى الح٥ططططم بططططالخٍٔى

طططذ م٠خوططُاث الٜلططط مطططً ٟطططاهىن اإلاؼطططٌطة  3ل بح٥مهططا بةضظطططاْ اإلاٌلطططىب بلطططى ٓملططه ج٦طططىن ٟطططس دٟط

ططم ؤن جح 282ًم٥ططً للمح٥مططت وةالخططالي ٛطال ، اإلاسهُطت ٥طم بةضظططاْ ألاظحططر بلطى ٓملططه مططً جل٠طاء هٜؼططها ٗض

  ؤن  
 
ى ٓططً الٌطططز الخٔؼططٜي ٠ٛططٍ اإلاططسعي لططم ًٌالططب بال عي اإلاخوطططض اإلاططس  ، بهططاٛت بلططى ؤن بططالخٍٔى

ىلططططه الخ   اء ؤلانهططططاء ال ًحطططط١  ظططططط   لُططططه اإلاٌالثططططت ،ىططططاظ٨ ٟاهىهططططا ٓططططً الخٔططططٍى بططططصل٧ اهططططه ٌٔخبططططر مططططً  ٓو

"ال يمكةة  بططصل٧ حُططض ظططاء ٛحهططا بإهططه  41ً اإلاططازة حُططض ظعمططذ ال٠ٜطططة الشاهُططت مطط ،الىِططام الٔططام

ةة
 
 للن

 
 رفحن خن يدنةةازال مقةةدما ٍةة  حق

 
اججةةت ٍةة  إنهةةا  همةةا املحخمةةل فةة، املنالعةةت بالخَويقةةاث الن

جططططططب ٓلططططططىهططططططصا صةةةةةةوا  كةةةةةةان إلانهةةةةةةا  حَضةةةةةةفيا خم ال"ا  الَقةةةةةةد كططططططاحب الحطططططط١ ؤن ًثططططططازض دططططططال٨  ٍو

وططاث اإلاؼططخح٠ت ٟاهىهطط ططٕ زٓططىي اإلاٌالثططت بالخٍٔى ططالؼططيخحن لٛط  395ذ ٓلُططه اإلاططازة ا حؼططب مططا هل 

ُ   ،مً مسوهت الـ٘ل وشل٧ بمطا بخحسًطس ألاظطل  ال٠واء،ت بصل٧ الخالٚ الصي ٤ان ػاثسا بحن مجه

ػطططىت حؼطططب  15ظطططل فطططي ؤ ؤو  ،وال٠ٔطططىزمطططً ٟطططاهىن الالتزامطططاث 106ػطططىىاث حؼطططب الٜلطططل  5فطططي 
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ر  220ٓسز ال٠طاض -  لىميـىض بمجلت ٟواء اإلاجلؽ  ،1203/5/1/2005في اإلالٝ الاظخماعي  15/03/2006اللازض بخاٍض  ،337 ق: 67الٔسز  ألٓا

 .459و 458 ق:مطظٕ ػاب١  ،ًذ حمىآالحؼً  بلُه ؤؿاض
282

ر  711ال٠طاض ٓسز  -  ميـىض بيـطة ٟطاضاث اإلاجلؽ  ،1122/5/1/2009في اإلالٝ الاظخماعي ٓسز  ،2010ٗـذ  26اللازض ًٓ مح٥مت الى٠ى بخاٍض

لى ت  اإلاخذللت، ألٓا  .118و 117 ق 2011 لؼىت 7الجعء  2الؼلؼلت  الاظخمآُت،ال٘ٛط
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طططط ،283مططططً هٜططططؽ ال٠ططططاهىن  387الٜلططططل  وططططاث الخٔؼططططٜي لل٠ٔططططس جترجططططب ٓل الي ٛاإلنهططططاءوةالخ  ُططططه حٍٔى

م٥ً ج٠ؼُمهامذخلٜت  واث. ٍو  بلى ؤضتٕ حٍٔى

 :284جل إلاانارالخَويك ٍ  ٍدم احترام خ - ؤ

ى ٓطططططً ٓطططططسم احتطططططرام ؤظطططططل الادٌطططططاض  ظؼطططططُم مطططططً  مطططططا لطططططم ًلطططططسض دٌطططططإ ٌؼطططططخح١ الخٔطططططٍى

ُٔت ؤو الطططصي ًحطططس  ٟطططاهطة ًثٔطططا، و ٓطططً ٟطططىة هاججطططا الٌطططٚط ألادطططط ؤو  ز بم٠خطططط ى الىلطططىق الدـططططَط

، وفططططططي ٤ططططططل  باجٜاُٟططططططت ظمآُططططططت ؤو الىِططططططام الططططططسادلي ؤو ٠ٓططططططس الـطططططط٘ل ؤو  ،285الخىُِمُططططططت ؤو الٔططططططٚط

 
 
مطططا ؤًطططام بال حؼطططب  8بطططإي ؿططط٦ل مطططً ألاؿططط٦ا٨ ٓطططً  286ظطططل ؤلادٌطططاضة ؤمطططس   ج٠طططل   ألاحطططىا٨ ًجطططب ؤال

ًم٥طً بزثاجطه بمطا  وهطى ال ٌؼطخىظب ؿط٥ال مُٔىطا، بش مً الىِام الٔام هاه، 287ال٠اهىن هم  ٓلُه 

ططط ،٠ً288طططىم م٠طططام ال٥خابطططت ٤طططاإلٟطاض ؤو الُمطططحن
 
طططس ًخٟى طططاث وفطططي حطططاالث ٝ ؤٟو ظطططل ؤلادٌطططاض دطططال٨ ؤٟو

ث٠طططى الحططا٨ ٓلططى مطططا هططى ٓلُططه فطططي ، 289مُٔىططت اإلاخ٠ابلططت بطططحن ًذطططم الالتزامططاث  الؼططاب١ ُٛمططاهططصا ٍو

حن دطططال٨ مطططس     ؤلادٌطططاض،ظطططل ة ؤالٌطططٛط
 
طططط ؤن   بال  ُ ب ألاظحطططر فطططي هطططصه اإلاطحلطططت ٌؼطططخُٜس مطططً ٛتطططراث الخ٘

ططططط١ مططططا ج٠خوطططططُه ٤طططططل   ،ٓمططططلللثحططططض ٓطططططً  بلطططططى ؤن ًيخ ططططي الحططططط١ فطططططي  50و 49 جحنازمططططً اإلاططططط وشلططططط٧ ٛو

طط  ُ لططت ببططاٖل مـطط٘له جحططذ حُططض ًجططب ٓلُططه فططي هططصه الحا ظسًططس،حلططى٨ ألاظحططر ٓلططى ؿطط٘ل ب بالخ٘

ططٝ ألاظحططر ٓططً جذلططُم ٛتططراث ظططل ؤلادٌططاض، ًاثلططت بنهططاء ؤ ٣مططا ًيخ ططي الحطط١ فططي الخُ٘ططب بشا جٟى

 حُ٘ثه للثحض ًٓ الـ٘ل.
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س مً الخٜاكُل ضاظٕ ٓلام  -   وما بٔسها. 61ق: ػاب١،دلُٜي، مطظٕ للمٍع
284

مً الثاب الخامؽ في الْٜط الشالض  51اإلاازة  بلى 43 مً اإلاازة لصل٧،اإلاـْط اإلا٘طتي مً دال٨ حؼٔت مىاز في ْٛط مؼخ٠ل مذلم  والصي هِمه - 

 مً مسوهت الـ٘ل. ألاو٨ في ال٥خاب  ألاو٨ مً ال٠ؼم 
285

م  -  ٠ٓس الـ٘ل ٗحر محسز اإلاسة  إلنهاء ؤلادٌاض بأظلاإلاخٔل١  29/12/2004اإلاىا١ٛ ٨  425مً شي ال٠ٔسة  16اللازض في  469.04.2اإلاطػىم ٟض

 مىٜطزة. بةضازة
286

س مً ا -  ٕ الحالي  بنهاءح٠ىٞ الٔامل بٔس  مثاض٣ت،ضاظٕ زهُا  ؤلادٌاض  ؤح٦املخٜاكُل حى٨ للمٍع م٠ٓس الـ٘ل بحن الدـَط  65-99 وال٠اهىن ٟض

 .65 بلى 34اللٜحت  ؤهِط  م.غ، الـ٘ل،اإلاخٔل١ بمسوهت 
287

 مً مسوهت الـ٘ل. ٣13مشا٨ ٓلى شل٧ ضاظٕ اإلاازة  - 
288

 .133 ق ػاب١،مطظٕ  ظضا٥ًت،دالس  ؤهِط  - 
289

 من م.ش 54كما نّصت على ذلك المادة  - 
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ى ٓططً ٓططسم احتططرام ؤ ألاظططط الططصي ٤ططان مططً اإلاٜطططون ؤن  ٌٔططاز٨ 290ؤلادٌططاضظططل ٛططالخٍٔى

  ،291ًخٔلطط١ ألامططط بذٌططإ ظؼططُم ؤو ٟططىة ٟططاهطة مططا لططم ،فططي ؤزاء ؿطط٘له ظحططر لططى اػططخ٠ط  ًخ٠اهططاه ألا 
 
 بال

١ التزاماث ؤدطي في ؤي ؿ٦ل ظطاءثؤ   ،هه ٟس ٦ًىن ٗحر شل٧ ٛو
 
ظطل ؤلادٌطاض ٛحهطا ؤ ٠ًطل   ؿططي ؤال

مف فطي الهططا وؤؿططها بلُطهصي ػطث١ م الخىُِ طي الططالطى   ،حُطض هطص٣ط ٓلططى ػطجُل اإلاشطا٨ ؤًطام، 8ٓطً 

ى ٓطً ؤظطل ؤلادٌطاض، وةالخطالي ٛطحُض مح   حن مً ألاظطاء ُٛما ًخٔل١ بالخٍٔى ؤن  اإلاالحّز بحن هٓى

ى هصا  ت لل٠اض ي في شل٧. ا٦ًىن محسز ػلٜالخٍٔى  زون جط٢ الؼلٌت الخ٠سًٍط

 :292الفؾلالخَويك ٍ   - ب

مططططً  52اإلاططططازة  حؼططططب اإلاططططسة،ه ألاظحططططر اإلاطططططجثٍ ب٠ٔططططس ؿطططط٘ل ٗحططططر محططططسز مططططا ٌؼططططخح٠   وهططططى 

ى الػططططخح٠اٞ 293ؿططططويٓلطططى وهطططٕ  والتطططي ٓملططططذمسوهطططت الـططط٘ل    ، ؿططططيهطططصا الخٔطططٍى
 
٦ًططططىن  ؤال

ً الـط٘ل ٓلطى مطت ؤؿطهط مطٕ هططوضة ٟوطاء ػطخ  اٟتٚر دٌإ ظؼُما ٤طان ػطجثا للٜلطل،  حر ٟسألاظ

جططططب ؤن ٦ًططططىن بنهططططاء ٠ٓططططس زادططططل 294ألاٟططططل  ؿطططط٘ل ألاظحططططر نهاثُططططا حتططططى ٌؼططططخح١ هٜططططؽ اإلا٠اولططططت، ٍو

ى ٜ   52لخ٦ططىن بططصل٧ اإلاططازة  ،الخٔططٍى  ،ٜططذ مططً الـطططوي اإلاٌلىةططت دالٛططا إلاططا ٤ططان فططي الؼططاب١ٟططس د

ى ًٓ الٜلل  .٣295ما ٓملذ مسوهت الـ٘ل ٓلى موآٜت الخٍٔى

ً ز الخ  اإلاـطططْط حطططس   ن  هجطططس ؤ مطططً م.ؾ 53اإلاطططازة  وةطططالطظْى بلطططى ى مطططً دطططال٨ ٓىلطططٍط ٔطططٍى

طط ث بمىظططب اإلاططازة  ة الـطط٘ل الٜٔلططيوهمططا مططس   ،حنمهم   ،الٔىلططط الشططاوي هططى ألاظطططو ، 54التططي جحططسز 

ى  ؛مططً هٜططؽ اإلاسوهططت 57ػططىاء بمٔىططاه ألاػا طط ي ؤو مططٕ جىابٔططه اإلاثِىططت باإلاططازة  حُططض ٠ًططسض الخٔططٍى

ر زنططططي و ابُٕ ؤلادططططال٨ ألاػطططط ٠اهططططاةخاإلآططططً الٜلططططل ٓلططططى ؤػططططاغ ألاظططططىض  الخمؼططططحن الؼططططاب٠ت لخططططاٍض
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أنظر أٌضا، محمد سعد جرندي، "الطرد التعسفً لألجٌر فً ظل مدونة الشغل والقضاء المغربً" قراءة تحلٌلٌة نقدٌة ألهم  - 
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  ،ؤلانهططاء
 
ٌت ؤال وججططسض ؤلاؿططاضة هىططا  ،296لألظططط س ال٠ططاهىوي ألازوططى٦ًططىن ألاظططط اإلأخمططس زون الحطط ؿططٍط

وططاث اإلاطجثٌططت بالـطط٘ل التططي لططم ًططخم بزدالهططا فططي احدؼططاب ألاظططط اإلاططص٤ىض  بلططى وظططىز بٔططى الخٍٔى

ططت لألظحططر ٓططً  ،57حؼططب اإلاططازة  وططاث اإلاسٛٓى ت مشططل الخٍٔى  ُ مططا٨ اإلاوططي ؤو الخٌطططة التططي ٠ًططىم ألٓا

ً ألاظططط الحدؼططاب  و٤ططان مططً ألاحؼططً ،بهططا ، بال ؤن جحسًططس هططصا 297ىخٔططٍىهططصا البزدالهططا فططي ج٦ططٍى

ططططت، مططططٕ ؤلاؿططططاضة بلططططى ؤنمجططططاال لؼططططلٌت ال٠ تططططر٢لططططم ً 53اإلاططططازة  ألادحططططر فططططي ى  اضطططط ي الخ٠سًٍط الخٔططططٍى

ططط واإلامشطططل الى٠طططاتياإلاؼطططخح١ إلاىطططسوب ألاظططططاء 
 
صًً ًٜلطططلىن مطططً ؿططط٘لهم باإلا٠اولطططت ٓىطططس وظطططىزه، الل

ٕدال٨ مس    ت.مً هٜؽ اإلاسوه 58حؼب اإلاازة  %100لهم بيؼثت  ة اهخسابهم، ًٛط

 :ٍ  القرر  الخَويك -ج

جه مً مسوهت الـ٘ل  59اإلاازة هجس  ؤًوطا  41ػطخه اإلاطازة ٣ما ٣ط   ،في ٠ٛط ها ألاولىٟس ؤٟط 

ىز ٟاهىهطططا مطططً هٜطططؽ اإلاسوهطططت، وشلططط٧ فطططي ال٠ٜططططة ألادحطططرة، حُطططض جحطططس   ً الٜلطططل ٓططط م٠طططساض الخٔطططٍى

ػططىت  ٤ططل وهلططٝ ٓططًظططط ؿططهط مثل٘ططه ٓلططى ؤػططاغ ؤ والططصي ًحططسزالخٔؼططٜي مططً ظاهططب اإلاططااظط، 

 ىت ٓلى ٓمل ؤو ظعء مً الؼ  
 
ى ٓطً الوططض  36ًخٔطسي ػط٠ٝ  ؤال ؿطهطا، فطي حطحن ؤٜٗلطذ الخٔطٍى

ى ٗالثطا مطا ًلٔطب فطي جحسًطسه ٓىلطط ألاٟسمُطت  نبطإ هىطا واإلاالحطّباليؼثت للمـ٘ل،  هطصا الخٔطٍى

 حُططضدالٛططا إلاططا ٤ططان ٓلُطه فططي الؼططاب١ فططي ُطل ال٠ططاهىن اإلال ططى،  ،فططي الىهططُٔت الطاهىطت زوضا حاػطما

ططت ل٠وططاة اإلاىهططْى  ٤ططان ج٠ططسًطه انمحططل دططالٚ،  ىم٠ططساض الخٔططٍى ٤ططان مى٤ططى٨ للؼططلٌت الخ٠سًٍط

ال٠ٜطططة الؼازػططت،  فططي مططً ٞ.٨.ْ 754ي الٜلططل مططٕ احتططرام بٔططى اإلأططاًحر التططي ؤوضزهططا اإلاـططْط فطط

ى لخحسًططس بإهططهشلطط٧  ض وظططىز جلططعم مطآططاة ٤ططل الِطططوٚ التططي جبططر   ،ٓىططسما ٦ًططىن لططه محططل الخٔططٍى

 .وجحسز مساها الخؼاضة الحاكلت

طت آزطاض ٣ثحطرة و  وطاث باليؼطثت ل٦طل ةصل٧ ٤طان للؼطلٌت الخ٠سًٍط ٓلطى ادطخالٚ م٠طساض الخٍٔى

ً  ، و حالططططت ىٓلططططى مؼطططططخىي ألاح٦طططططام اللططططازضة بـطططططإن هطططططصا ا ةالخطططططالي جثطططططاً لخ٦طططططىن بطططططصل٧ ، 298لخٔططططٍى

ؼططططها ظٔلططططذ حططططس  ٟططططس  اإلاسوهططططت ى ٓططططً الوطططططض ا لهططططصا الادططططخالٚ بخ٥َط طططط ،لٌططططابٕ الجعافططططي للخٔططططٍى  امم 
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 من مدونة الشغل. 42و 44أنظر المادتٌن  - 
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م ؤهِط الحاط ال٦ىضي،  -   .184مطظٕ ػاب١، اللٜحت  ؤح٦ام ٠ٓس الـ٘ل  65.99 مسوهت الـ٘ل الجسًسة ال٠اهىن ٟض
298

 .29أنظر عائشة السعٌد، م.س، ص  - 
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ال٠ططاضاث ال٠وطاثُت، ل٥طً مطا ٓلى دل١ هْى مً الخىاظن والحس مً الخوطاضب فطي ألاح٦طام و ٌؼآس 

جيخ ططي ٓىطططسه  صيالؼطط٠ٝ الططاغ الططصي ٌٔخمططسه فططي هططصا الخحسًطططس و هططى ألاػططط هططصا الخ٠ططسًط ٌٔططاب ٓل 

ى ًٓ الوطض  طاإلاـط   ٓلى بحُض ٤ان ؛299ُٟمت الخٍٔى  ٔ م شلط٧ بٔىاكطط ؤدططي ٟطس جح٠ط١ ْ ؤن ًٌ

ل ؤو ٤الى٣ُطط الٌثُٔططت اإلاخمحططزة لثٔوططهمو  ،300اليؼططثت لِطططوٚ بٔططى الٔمططا٨الٔسالططت الاظخمآُططت ب

مشطل الخجطاضي الطصي ٌ٘طازض ًلحط١ الى٣ُطل ؤو اإلاض الطصي حُض ؤن الوط الىػٍُ ؤو اإلامشل الخجاضي، 

١ الؼطططلٕ ؤو جمشُطططل الـطططط٣ت٤طططل ًطططىم م لطططت ٟلطططس حؼطططٍى ططط ،جزلطططه إلاطططسة ًٍى طض لطططً ٦ًطططىن هطططى هٜطططؽ الو 

طباليؼثت للٔامل الصي ٌٔطىز ٤طل ًطى  طم إلاجزلطه حت  تى ًلب  لُطه ٠ٛطس، 301ي مذخلطٝ الحاظُطاث ألاػطٍط  ٓو

ٔاث  ىؤًوطا جثاًيطذ الدـطَط ٕ  ،بذلطىق ٣ُُٜططت جحسًطس هطصا الخٔطٍى ٛمجهططا مطً ػطاض حطسو الدـططَط

ى محططسز بح٥ططم ال٠ططاهىن، ومجهططا مططً جططط٢  ططت اإلا٘طتططي لُجٔططل الخٔططٍى ال٠اضطط ي لؼططلٌت ٤امططل الحٍط

ت في جحسًسه  ، 302الخ٠سًٍط
 
ى ئ٨ حىله هىا هى مسي اضجثاي حلطى٨ لدؼاما ًم٥ً ا ؤن   بال الخٔطٍى

ى ٓلطى وةمٔنطى آدطط  ًٓ الوطض بالوطض الحاكطل ٛٔطال لألظحطر  طٝ حلطى٨ هطصا الخٔطٍى  هطل ًخٟى

 بزثاث الوطض 

ػطططذ الحططط١ فطططي اإلاٌالثطططت ها ٣ط  هجطططس الـططط٘ل،مطططً مسوهطططت  41الٔىزة بلطططى كطططُاٗت اإلاطططازة ثطططٛ

ى ًٓ الوطض بمجطز زثىث الٜلل الخٔؼطٜي لألظحطر مطً  ٓلطى حُطض ٦ًطىن  اإلاـط٘ل،ٟثطل بالخٍٔى

 مططططً هٜططططؽ اإلاسوهططططت،  63بمىظططططب اإلاططططازة هططططصا ألادحططططر بزثططططاث وظططططىز مبططططرض م٠ثططططى٨ للٜلططططل 
 
 ٤ططططان وبال

ى ٓطططً الوططططض  م مطططً شلططط٧ بال ؤهطططه  ،303حٔؼطططُٜا مىظطططب للخٔطططٍى وططططض ال ٌـطططتري حلطططى٨ البطططالٗط

ى هطت، وهطى مطا مً هٜؽ اإلاسو  59وضز في اإلاازة  اػدىازا إلاآً الوطض  إلػخٜازة ألاظحر مً الخٍٔى

ى، بش ؤن ألاظحططططر حتططططى لططططى ؤًي طططجم ؤًوططططا مططططٕ ا ة زجططططذ حٔطهططططه لٔططططس  لخحسًططططس الجعافططططي لهططططصا الخٔطططٍى
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  ، ٛهططططى ؤهططططاض هدُجططططت ٛلططططله
 
ى اإلا٠ططططس   ال ٌؼطططخح١ بال حططططرة مططططً ض مؼططططث٠ا بمىظطططب ال٠ٜطططططة ألادالخٔططططٍى

 مً هٜؽ اإلاسوهت. 41اإلاازة 

 :304ٍ  فقدان الغغل الخَويك -د

ى ًٓ ٠ٛسان الـ٘ ى الصي ًسٛ ل٠ًلس بالخٍٔى ٕ لألظحر الطصي جطم ٛلطله شل٧ الخٍٔى

طططع هِطططام الحماًطططت الاظخمآُطططت مطططً ٓملطططه، ٣مطططا  ى ٓطططً الثٌالطططت، ظطططاء لخٍٔع ٌٔخبطططر هطططْى مطططً الخٔطططٍى

ىططاء ٛتطططرة الثحططذ ٓططً ٓمططل آدطططط؛ حُططض جططم  الخىلطططُم ، وشلطط٧ إلاططسة محطططسزة ٟاهىهططا، ؤز305لألظطططاء

ى ٌٔخبططططططر مططططططمطططططط 59ٓلطططططى شلطططططط٧ بمىظططططططب اإلاططططططازة  ؤهططططططم مؼططططططخجساث مسوهططططططت  ًً م.ؾ، وهططططططصا الخٔطططططٍى

طهططا لالػططخٜازة306الـطط٘ل ه والـطططوي الىاظططب جٛى م ؤنهططا لططم جىةططح ٣ُُٜططت كططٛط ، 307مىططه ، بططالٗط

ى، و٤ططان  الحططاط ال٦ططىضي  ألاػططخاش٣مططا لططم جىةططح الجهططت اإلاذخلططت بلططٚط هططصا الىططْى مططً الخٔططٍى

٠ططططططا ٓىططططططسما ٟططططططا٨ بإهططططططه جةةةةةةدبحر  ةةةةةةنا الخَةةةةةةويك الجديةةةةةةد مةةةةةة  مةةةةةةرف مرصضةةةةةةت  املنخيةةةةةةر مةةةةةة  " :مٛى

 .308"الوملي للقمان الاجخما،،الؾندوق 

وططططاث  مىطططططسضظا فططططي بًطططططاض وةالخططططالي ٛططططال مجطططططا٨ للدؼططططائ٨؛ هططططل ٌٔخبطططططر هططططصا الىطططططْى مططططً الخٍٔى

وطططططاث التطططططي ٌؼطططططخح٠ها ألاظحطططططر اإلاٜلطططططى٨ مطططططً ٓملطططططه ب٥ُُٜطططططت حٔؼطططططُٜت  ػطططططهان الطططططى   ،الخٍٔى  م ٣ط 

طا ٦ًطىن مٔطه ال٠وطاء ح الٔثطاضة مم  تطرة ٟطس ظاهطب اللطىاب ٓىطسما ح٥طم ب٘حطر شلط٧ فطي الٜ 309وةلٍط

ثطططل كطططسوض ٟطططاهىن  اإلاخٔلططط١  03.14اإلامخطططسة مطططا بطططحن جوطططمحن هطططصه اإلا٠خوطططُاث فطططي مسوهطططت الـططط٘ل ٟو

ى،  ى ٓطططً ٠ٛطططسان الـططط٘ل، حُطططض ؤن هطططصا ال٠طططاهىن ٌـطططتري للحلطططى٨ ٓلطططى هطططصا الخٔطططٍى بططالخٍٔى

ب اٟخلطازًت ت ػطىاء ؤ٤طان ٛلطال حٔؼطُٜا ؤو اػطثاؤن ٦ًىن ألاظحر ٟس ٠ٛس ؿ٘له ب٥ُُٜطت ال بضازًط
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ط بٔطططى الـططططوي اإلاحطططسزة ٟاهىهطططاج٥ىىلىظُطططت ؤو  جطططب ٓلطططى ، هطططصا 310ه٦ُلُطططت، باإلهطططاٛت بلطططى جطططٛى ٍو

ني للوطمان الاظخمطاعي  ى ٓطً ٠ٛطسان الـط٘ل لطسي اللطىسٞو الطًى اإلاامً له بًساْ ًلب الخٍٔى

مططً ٠ٛططسان الـطط٘ل مططا جحططذ ًاثلططت ػطط٠ىي الحطط١ زادططل ؤظططل الؼططخحن ًىمططا اإلاىالُططت للُططىم ألاو٨ 

ى الطططصي ٌؼطططاوي ٓطططسا فطططي حالطططت ٟطططىة ٟطططاهطة، وشلططط٧ بُ٘طططت الحلطططى٨ ٓلطططى الخٔططط مطططً ألاظطططط  %70ٍى

ر  ت والشالجحن ؿطهطا ألادحطرة التطي حؼطث١ جطاٍض
الـهطي اإلاخىػٍ اإلالطح به لٜاثسة ألاظحر دال٨ الؼخ 

مطططططىح هطططططصا ، حُطططططض ٠ًطططططساض الحطططططس ال٠طططططاهىوي ألازوطططططى لألظطططططط٠ٛطططططسان الـططططط٘ل، زون ؤن ًخجطططططاوظ هطططططصا اإلا

ت ) ى إلاسة ػخ  ً 6الخٍٔى ر ٠ٛسان الـ٘ل، ٣مطا ًم٥طً للمطام  ( ؤؿهط ججخست مً الُىم اإلاىالي لخاٍض

ى بشا اػخىفى الـطوي اإلاىلىق ٓلحها ٟاهىها.  ؤن ٌؼخُٜس مً ظسًس مً هصا الخٍٔى

ططططططس ال ٦ًططططططىن زاثمططططططا  اػططططططثاب  ًم٥ططططططً ؤن ٦ًططططططىن  الٜلططططططل حٔؼططططططُٜا مططططططً ٟثططططططل اإلاططططططااظط، بشٟو

ططج٥ىىلىظُططت ؤو ه٦ُلُطط ػططُما فططي الحططاالث ْع ٟآططسة اػططخمطاض ٓالٟططت الـطط٘ل، ال ت ؤو اٟخلططازًت لختٓز

حُططض ٌٔمططل مططً اهخ٠لططذ بلُططه اإلا٠اولططت ؤو اإلااػؼططت بلططى  ،التططي ًخ٘حططر ٛحهططا اإلاط٣ططع ال٠ططاهىوي للمـطط٘ل

٠ططططططت الاؿططططططخ٘ا٨ ؤحُاهططططططا، حُ٘حططططططر ال ططططططٕ مططططططً مطزوزًططططططت و يـططططططاي ؤو ًٍط جىاٛؼططططططُت وشلطططططط٧ فططططططي ػططططططجُل الٛط

الدؼطائ٨ ؤًوطا فطي  لُخاض ، وحُ٘حر همٍ ؤلاهخاط ىض الخ٥ىىلىجي لللىآتكا مٕ الخٌاإلا٠اولت، دلى 

ططاض حططى٨ بم٦اهُططت الاحخٜططاَ ب٠ٔططىز اللططىاعي الططصي الـطط٘ل فططي ُططل الخٌططىض الاٟخلططازي و  هططصا ؤلًا

ً لخإهُل مـطوٓا هم   ًٌمح له ػاثط اإلاااظٍط

 اإلاثحض الشاوي: آلازاض الىاججت ًٓ حٔثر مثسؤ اػخ٠طاض ٓالٟت الـ٘ل

اإلاـطططططْط ٓلطططططى هططططططوضة اػطططططخمطاض ٠ٓطططططىز الـططططط٘ل فطططططي ُطططططل حُ٘حطططططر اإلاط٣طططططع ال٠طططططاهىوي  ل٠طططططس هطططططم

للمـ٘ل، وهي ٟآسة مً الىِام الٔام،  هسٚ بلى اػخ٠طاض ٓالٟطت الـط٘ل ٣مثطسؤ، بال ؤهطه بح٥طم 

الىاٟططططٕ ٠ٛططططس جخٔططططط ن اإلا٠اولططططت لخ٘حططططراث اٟخلططططازًت ؤو ج٥ىىلىظُططططت ؤو ه٦ُلتهططططا هِطططططا للخ٠ططططسم الططططصي 

ططه ًططٞط ؤلاهخططاط ، ممططا ًجٔططل الٜلططل لهططصه ألاػططثاب مططً حطط١ اإلاـطط٘ل )مٌلططب ؤو٨(، ؤةططحذ حٔٛط

ابت اإلاٜطوهطت ٓلطى هط ت مً ؤلاظطاءاث بلى ظاهب الٟط صا الٜلطل ل٥ً شل٧ مـطوي باجثاْ مجمٓى

 )مٌلب زاٍن(.
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 خغحراث الاقخؾاديت املنلب ألاول: الفؾل بض ب امل

ٜطططاء اػطططثاب اٟخلطططازًت حٔطططس فطططي اإلا٘ططططب مطططً كطططىٕ طططت ؤلٓا اإلاـطططْط ٛةنهطططا فطططي  بشا ٤اهطططذ هٍِط

ال٠طاهىن الٜطو طط ي حٔطس مططً ببطساْ الاظتهططاز ال٠وطاجي، حُططض ُهططث ؤو٨ مطططة فطي اظتهططازاث ال٠وططاء 

التططططي  هططططم الدـططططُ٘ل حُىمططططا آخبططططر  1915مططططاي  24ؤلازاضي التططططي كططططسضث فططططي ؿططططإن جٌثُطططط١ مططططص٣طة 

ت فطططي حطططاالث الٜلطططل اػطططثاب اٟخلطططازًت،  طططت هططططوٍض مجلطططؽ السولطططت الٜطو ططط ي ؤن الطدلطططت ؤلازاٍض

بِىمططا حؼططخلعم اإلاططص٣طة الحلططى٨ ٓلططى هططصه الطدلططت ٓىططس ٤ططل ٛلططل ٠ًططىم بططه اإلاـطط٘ل ػططىاء ٤ططان 

 لؼجب اٟخلازي ؤو ٗحر اٟخلازي.

ٕ الٜطو طط ي ؤنهططا لططم جحططسز مٜهططىم الؼططجب الاٟخلططازي  بال ؤن اإلاالحططّ فططي محططاوالث الدـططَط

ُٔت و الاجٜاُٟططططاث الجمآُططططت  ططططم ج٥ططططَطؽو فططططي الٔسًططططس مططططً الىلططططىق الدـططططَط مٜهططططىم  اإلاطاػططططُم، ٗض

ٜططططاء اػططططثاب اٟخلططططازًت فططططي زػططططخىض  ، واهخِططططط حتططططى ؤوادططططط الشماهِىططططاث لُٔمططططل بمىظططططب 1946ؤلٓا

م  حُطض  ،311ٓلى جحسًطس اإلاٜهطىم الاٟخلطازي اػطثاب ؤلانهطاء 1989اللازض ػىت  549ال٠اهىن ٟض

طط إلانهةةا  لعاٍةة  اقخؾةةادع  ةةو إلانهةةا  الةةنع يجريةة  رب الَمةةل "مىططه :  L – 321 -1ذ اإلاططازة هل 

خو و خكثر  حر مخؾل بصأؿ الَاملا بحية  يكةون ناعةعا ٍة  إلغةا  الَمةل خو حغيحةر  لض ب خ

و الخَةةةةةةةديل ناججةةةةةةةا ٍلةةةةةةةى وجةةةةةةة  ن يكةةةةةةةون  ةةةةةةةنا الخغيحةةةةةةةر خا وخحَةةةةةةةديل جةةةةةةةو رع فةةةةةةة، ٍقةةةةةةةد الَمةةةةةةةل

   ؽَوباث اقخؾاديت خو حغيحر جقلي".الأؾوؼ ٍ

ُ   وةطططصل٧ ج٦طططىن اإلاطططازة الؼطططالٜت الطططص٣ط  ٓلطططى هطططا آخمازيطططذ بمطططا ال ًطططسْ مجطططاال للـططط٧ ٟطططس ب

حطططططره مطططططً ألاهطططططىاْ ألادططططططي للٜلطططططل، مُٔطططططاض ػطططططلبي للخمُحطططططز بطططططحن الٜلطططططل اػطططططثاب اٟخلطططططازًت ٓطططططً ٗ

هطططىهبر  17ٟخطططجؽ هطططصا اإلأُطططاض مطططً الخىظطططه ألاوضوتطططي اللطططازض فطططي ٠ٛطططٍ ٛاإلاـطططْط الٜطو ططط ي آإلؿطططاضة لو 

 ثًلجططإ بلططى هططصا اإلأُططاض حتططى ٟثططل ج ، بططل بن ال٠وططاء الٜطو طط ي ٤ططان1975
 
ُططه مططً ًططٚط اإلاـططْط فططي ي

 بٔططططط
 
طططططى ؤح٦امطططططه حُطططططض ٛ ن الؼطططططجب ًدثطططططحن بطططططإ ، حُطططططض312ط هطططططصا اإلأُطططططاض جٜؼطططططحرا مىػطططططٔا ؤحُاهطططططاؼ 

هططططا اإلااػؼططططت الاٟخلططططازي   جحططططىالثؤو هططططى ٤ططططل ػططططجب ًجططططس ملططططسضه فططططي كططططٔىةاث اٟخلططططازًت حٔٛط
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اٟخلازًت في ال٠اهىن الٜطو  ي زضاػت م٠اضهت جإكُلُت و  اػثابالس٣خىض ػامي ٓثس هللا السضعي،هىابٍ ٛلل الٔامل راجع بهذا الخصوص  - 

تي مً الٜلل  ٝ اإلاـْط ال٦ٍى  وما بٔسها. 40م.غ، ق اٟخلازًت،  اػثابجحلُلُت مٕ بُان مٟى
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  ،313، ؤو في ٓملُت بٓازة ه٦ُلتها و٣صل٧ بٗالٞ اإلا٠طاوالثج٥ىىلىظُت ج٠ىم بها هصه ألادحرة
 
ىطا بال ؤه

انهططططا ٟططططس ج٦طططىن هاججططططت ٓططططً ؤػططططثاب  –بٗططططالٞ اإلا٠طططاوالث  –الحالططططت ألادحططططرة حططططض هطططصه ثه٠ططططىم بلطططً 

ت، مثخٔسة في شل٧ ًٓ الخُ٘حراث الاٟخلازًت.  ٟاهىهُت كٛط

ٜططاء اػططثاب اٟخلططازًت ًذوططٕ لل٠ىآططس الٔامططت الخاكططت ؤمططا باليؼططثت للم٘طططب ٛ ٦ططان ؤلٓا

ٟخلططططططططازًت جٌططططططططىض ألاوهططططططططاْ الال٥ططططططططً ـطططططططط٘ل ٗحططططططططر اإلاحططططططططسزة اإلاططططططططسة بـطططططططط٦ل ٓططططططططام، بةنهططططططططاء ٠ٓططططططططىز ال

ٜططططاءاث الاٟخلططططازًت زٛٔططططذ باإلاـططططْط اإلا٘طتططططي بلططططى بٟطططططاض و الاظخمآُططططت و جعاًططططس الجزآططططاث بؼططططجب ؤلٓا

، وشلطططط٧ بمىظططططب ُهحططططر  الططططصي ٤ططططان الثساًططططت  1940ؤ٣خططططىةط  31ٟىآططططس ٟاهىهُططططت داكططططت بهططططصا الىططططْى

ٜاء اػثاب اٟخلازًت حُض ؤلعم اإلاـ٘ل بوططوضة اػخلطساض ؤلاشن مطً الؼطلٌت  ؛314لخىُِم ؤلٓا

ت اإلاذخلت ٓىس ٤ل بٜٓاء ٣لي ؤو ظعجي ؤلا   23ن الىِام الىمىشجي اللطازض فطي ظطاء، ٣ما ٤الأل زاٍض

ٜطططططاء الاٟخلطططططازي، وةلطططططسوض اإلاطػطططططىم اإلال٦طططططي فطططططي  ًطططططىم   1948ؤ٣خطططططىةط  ٗـطططططذ  14بطططططسوضه ٓلطططططى ؤلٓا

طططططططم ؤكطططططططثح هطططططططى الطططططططى   1967 ٜطططططططاء الاٟخلطططططططازي بطططططططاإلا٘طب ٗض م ال٠طططططططاهىوي الىحُطططططططس الطططططططصي ًطططططططىِم ؤلٓا

ٔاث الؼطططاب٠ت فطططي هطططصا بلطططى ؤن ظطططاءث مسوهطططت الـططط٘ل لخل طططي ظمُطططٕ  ،315محسوزًطططت جٌث٠ُطططه الدـطططَط

مططططططططططتاإلاجططططططططططا٨  
 
ٜططططططططططاء الاٟخلططططططططططازي فططططططططططي ٤اٛططططططططططت ال٠ٌآططططططططططاث اللططططططططططىآُت  ، مىِ ططططططططططت، و بططططططططططصل٧ ؤلٓا الخجاٍض

ططططططت   66جىابٔهططططططا و٣ططططططصا اللططططططىآُت الخ٠لُسًططططططت فططططططي هٌططططططاٞ اإلاططططططازة و والاػططططططخ٘الالث الٜالحُططططططت ؤو ال٘ابٍى

 .316مجها

ُ  طزي ًازط ػٛةشا ٤ان بنهاء ٠ٓس الـ٘ل الٜ اػطخ٠طاض   هسًطس مثطسؤو ت ألاظططاء لثا ٓلى وهٔ

ٜططاء ال٥لطططي ؤو الجعجطططي ػطط٦ُىن لطططه بطططالٙ ألازطططط  ٓالٟططت الـططط٘ل فطططي مٜهىمططه الىاػطططٕ، ٛطططال ؿططط٧   ؤن ؤلٓا

طططططه الٔططططططالم مطططططً جٌططططططىضاث ٓلطططططى مؼططططططخىي  ٓلطططططى ؤوهططططططاْ هطططططاالء ألاظطططططططاء، وال ػطططططُما فططططططي ُطططططل مططططططا ٌٔٛط

ططططططٕ مططططططً ال٠ططططططسضةالتططططططي ؤكططططططثح اإلاـطططططط٘لىن ً الخ٥ىىلىظُططططططاو الاٟخلططططططاز  الخىاٛؼططططططُت  طاهىططططططىن ٓلحهططططططا للٛط
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ٜاءٛاًمت حساز،  -  خاق، ظامٔت لىُل الس٣خىضاه في ال٠اهىن ال ؤًطوحتاإلا٠اوالث،  بٗالٞاٟخلازًت و  ؤو ه٦ُلُت  ؤو ج٥ىىلىظُت  اػثاب ؤلٓا

 .32ق:، 2005-2004الؼىت الجامُٔت ٟخلازًت و الاظخمآُت الساض الثُواء، ٤لُت الٔلىم ال٠اهىهُت و الا—ٓحن الـ١ – الحؼً الشاوي
314

المتعلق بإبقاء نشاط المشروعات الصناعٌة و التجارٌة و بإعفاء مستخدمٌها، الجرٌدة الرسمٌة عدد  .915أكتوبر  99ظهٌر  - 

 97بتارٌخ  9491(، الجرٌدة الرسمٌة عدد 9156مارس  .6الموافق )  9929ربٌع األول   6وقع تعدٌله بموجب ظهٌر  ،9551

 .9156ابرٌل 
315

المتعلق باإلبقاء على نشاط المإسسات الصناعٌة أو التجارٌة و بإعفاء  9125غشت  95بتارٌخ  999 522د المرسوم الملكً عد - 

 الصادر بنفس التارٌخ و الذي ٌحدد كٌفٌة تطبٌق المرسوم الملكً األول. 99 422وكذا المرسوم الملكً عدد  ،مستخدمٌها
316

 . 49 – .4خالد زراٌكة، مرجع سابق، ص:  أنظر - 
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لهطططصا ٓمطططل اإلاـطططْط اإلا٘طتطططي مطططً دطططال٨ مسوهطططت الـططط٘ل ٓلطططى جىػطططُٕ الحطططاالث جإهُلهطططا، و إلا٠طططاوال هم 

لهططا ال٠اهىهُططت إلنهططاء ٠ٓططىز الـطط٘ل بةهططاٛت حالططت ؤلانهططاء اػططثاب ج٥ىىلىظُططت ؤو ه٦ُلُططت ؤو مططا ًماز

التطي ٤طان ًٌالطب بهطا اإلاـط٘لىن، وهطى  317طوهتوشل٧ اػخجابت للمبلى ظاهب ألاػثاب الاٟخلازًت، 

ُططط١ بطططحن الاظخمآُطططت باإلالططلحت الاٟخلطططازًت مططا ٟطططس ًططازي بلطططى اكططٌسام اإلالطططلحت ، وكططٔىةت الخٛى

ططط حُ٘حطططر اإلاط٣طططع ال٠طططاهىوي للمـططط٘ل  حن ٤طططالح١ فطططي اػطططخمطاض ٠ٓطططىز الـططط٘ل فطططي ُطططلحن ٟطططىٍ  ػطططلٌاث ح٠ 

الحططّ ٛوططال ٓططجٌطططؤ ٓالحط١ فططي ؤلانهططاء بؼططجب اإلاخ٘حطراث الاٟخلططازًت التططي و  ً شلطط٧ لططى اإلا٠اولطت، ٍو

بططإن اإلاـططْط اإلا٘طتططي لططم ًحططسز مططا اإلا٠لططىز بااػططثاب الاٟخلططازًت لإلٜٓططاء ؤو اإلابططرضاث التططي ججٔططل 

ضا إلنهطاء ٠ٓطىز الـط٘ل مطً ًططٚط مطً هطصه الخ٘حطراث الخ٥ىىلىظُطت ؤو الاٟخلطازًت ؤو اله٦ُلُطت مبطر  

 هخ٠ا٨ اإلا٠اولت بلُه.بٔس أٌمس بلى حُ٘حر همٍ ؤلاهخاط حُض ٗالثا ما  ،ضب الٔمل

مٜهططططىم هطططططصه اإلاخ٘حططططراث ه٦ططططىن ؤمطططططام ٓططططسة حؼططططائالث ٓلطططططى  وبهططططصا ال٘مططططىن الطططططصي ا٣خىططططٝ

ٜطاءاث  ومطا  مؼخىي ٣ثحر مً ألاهمُت مً همجها ما هى هٌاٞ جٌث١ُ مؼطٌطة هطصا الىطْى مطً ؤلٓا

ٜططططاء  ومططططا هططططي الـطططططوي الخاكططططت بهططططصا  هططططى مٜهططططىم هططططصه الخحططططىالث حتططططى ًم٥ىىططططا ال٠ططططى٨ بهططططصا ؤلٓا

 و ؤلاظطططاء  
 
ططت هططل ٤ططان اإلاـططْط مٛى ُطط١ بططحن اإلالططلحت الاظخمآُططت لألظطططاء فططي ةالخططالي مٔٛط ٠ططا فططي الخٛى

 ُل اإلاطوهت التي ٣طػتها مسوهت الـ٘ل مٕ مللحت اإلاـ٘لحن في جإهُل م٠اوال هم   

 خوال: نناق جنعيق مضنرة  نا النٌو م  الفؾل

ؼططططاث التططططي ز مططططً داللهططططا اإلااػ  هجططططس بططططإن اإلاـططططْط حططططس   مططططً م.ؾ 66ظْى بلططططى اإلاططططازة ٛثططططالط 

ؤن اإلاـْط وػطٕ مطً ٟآطسة  حُض ًخضح مً داللهاًم٥ً ؤن ًٌث١ ٛحها هصا الىْى مً الٜلل، 

 ،اػططثاب ج٥ىىلىظُطت ؤو اٟخلطازًت ؤو ه٦ُلُططت ٛحهطا اإلااػؼطاث التطي ًجطب جٌثُطط١ مؼطٌطة الٜلطل

طططم  ٗـطططذ  14ٍر اللطططازض بخطططاض  66/314ٓلططى دطططالٚ مطططا ٤طططان مٔمططى٨ بطططه بمىظطططب اإلاطػطططىم اإلال٦ططي ٟض

 ؼططاث اإلاـطط٘لت فططي اإلاجططا٨ اللططىاعي و فططي ٛلططله ألاو٨ الططصي اٟخلططط ٓلططى اإلااػ 1967
 
 الخجططاضي، بال

مشطططططل  ،ؼطططططاثاإلااػ  ئها هطططططمىُا للٔسًطططططس مطططططً اإلا٠طططططاوالث و اػططططخصىا ؤًوطططططا هططططه ٌٔطططططاب ٓلطططططى هطططططصه اإلاطططططازةؤ

                                                           
317

ٌد من التفصٌل حول هذه النقطة راجع، غزالن حمادي، "مرونة العالقة الشغلٌة بٌن ضمان مصالح المشغل وحماٌة حقوق للمز - 

، -وجدة–األجراء"، رسالة لنٌل دبلوم الماستر فً القانون الخاص، جامعة محمد األول، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة 
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؛ مشطططططططل ال٘طططططططٚط اإلاىِمطططططططاث اإلاهىُطططططططت التطططططططي حـططططططط٘ل ألاظططططططططاءالى٠ابطططططططاث و و اوهُطططططططاث ب٦طططططططل ؤكطططططططىاٛها الخٔ

ططططططت و ا ، و٣ططططططصل٧ الجمُٔططططططاث وتٔططططططى اإلا٠ططططططاوالث ألادطططططططي ومجهططططططا ٓلططططططى 318الٜالحُططططططتللططططططىآُت والخجاٍض

 -بمطططا ؤنهطططا ٟطططس ج٦طططىن مطططً هطططمً حطططاالث حُ٘حطططر اإلاط٣طططع ال٠طططاهىوي للمـططط٘ل– ألادطططم م٠طططاوالث السولطططت

ٕ الاحخ٦ططططططاض والامخُططططططاظ و  لُططططططه ًث٠ططططططى الدؼططططططائ٨ مٌطوحططططططا حططططططى٨  ،ةاإلاهططططططً الحططططططط  والثلططططططسًاث ومـططططططاَض ٓو

 .  319اإلااػؼاث اإلاؼخصىاةو الخٌث١ُ في هصه اإلا٠اوالث ؤ اإلاؼٌطة الىاظثت

 الخٌثُططططططط١ ؤن اإلاـطططططططْط  اإلا٘طتطططططططي لطططططططم ٌـطططططططط فطططططططي مٔططططططططن حسًشطططططططه ٓطططططططً اإلاؼطططططططاًط الىاظثطططططططت بش

س مؼططططٌطة باإلا٠ابططططل لططططم ًٜطططططن ٓططططسم بم٦اهُططططت جمسًططططى وهطططط ،بذلططططىق هططططصه اإلااػؼططططاث اإلاؼططططخصىاة

وهطططى مطططا ًجٔلىطططا هدؼطططاء٨ و ه٦ُلُطططت لهطططصه اإلااػؼطططاث، الٜلطططل اػطططثاب ج٥ىىلىظُطططت ؤو اٟخلطططازًت ؤ

طإلااشا اػدشنى اإلاـْط اإلا٘ط تي هصه اإلااػؼاث مً جٌثُط١ اإلاؼطٌطة  ومطا هطي اإلابطر   سة لهطصا ضاث اإلااٍ 

لططىض ن اضاث اإلاوططازة دلىكطا وؤمطا هططي اإلابطر  الاػطخصىاء  و  لططثٔى ًططي فططي هطصا الاػططخصىاء ُٓطب ٟو

 هِطططط
 
الٜطو طططط ي الططططصي ظٔططططل  وشلطططط٧ دالٛططططا لل٠ططططاهىن  ،مططططً مسوهططططت الـطططط٘ل 1إلاططططا ظططططاءث بططططه اإلاططططازة  طا

طط ، ٤اإلا٠ططاوالث الٜالحُططت واللطططىآُت ة م٠ططاوالث١ ٓلططى ٓططس  مؼططٌطة الٜلططل اػططثاب اٟخلططازًت جٌث 

طططت ػطططو  طططىاء ٤اهطططذ ٓمىمُطططت ؤالخجاٍض طططت و دلىكطططُت، وجٌث  ١ ٣طططصل٧ ٓلطططى اإلا٦اجطططب الٔمىمُطططت والىظاٍض

ة والـط٤اث اإلاسهُت و  لى اإلاهً الحط   .320هاالجمُٔاث بمذخلٝ ؤكىاٛالى٠اباث اإلاهىُت و ٓو

لىٌطططططاٞ جٌثُطططططط١  66بطططططإن جحسًططططططس اإلاطططططازة  321ٜٛطططططي ال٠طططططاهىن اإلا٘طتطططططي ًطططططططي بٔطططططى الثطططططاحشحن

ط ن اإلاازة ألاولى مطً م.ؾوهٌاٞ ًٌاله ال٠لىض، وشل٧ ا  ُٓب مؼٌطة الٜلل هصه، ٔذ مطً وػ 

طططططططت مطططططططً اإلااػؼطططططططاث واإلا٠طططططططاوالث ألادططططططططي ٤الخٔاوهُطططططططاث هٌطططططططاٞ جٌثُططططططط١ هطططططططصا ا ل٠طططططططاهىن بلطططططططى مجمٓى

بهططاٛت بلططى ُٗططاب ؤي مُٔططاض مىهططىعي حتططى ًططخم الخىلططُم ٓلططى ث، هُططت والجمُٔططاالـططط٤اث اإلاسو 

بال ، هىططا هططى الحماًططت الاظخمآُططت الثاحططض مىِططاض ٤ططان  ا وبنوالث زون ٗحرهططا، دلىكططبٔططى اإلا٠ططا

طططسم ٓىطططسما ًططططي الثاحطططض بمىِطططاض آدطططط ؤن ألامطططط ٟطططس ٦ًطططىن دطططالٚ شلططط٧ ، وهطططى جإهُطططل اإلا٠طططاوالث ٓو
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ةالخطالي ٠ٛطس و  ،اإلا٠اولت الل٘حرة ؤو الجؼطٌُت ػخٌآتؤ٣ثر مً ا بلعام اإلاـ٘لحن الجؼٌاء بمؼاًط 

هططه جحا طط ى بلططعام اإلاـطط٘ل الجؼططٍُ كطططاحب ، ؤاػططخصىاء بٔططى اإلااػؼططاثج٦ططىن ٗاًططت اإلاـططْط مططً 

الططصي ٌـطط٘ل ٓططسزا ٦ًططاز ال ًلططل زماهُططت ؤظطططاء فططي حالططت حٔطهططه اػططثاب و  ،ألاكططل الخجططاضي مططشال

للمحسوزًططت ، هِطططا ث اإلاخٔل٠طت بهططصا الٜلطلالاظطططاءمططً اجثطاْ  ج٥ىىلىظُطت ؤو اٟخلططازًت ؤو ه٦ُلُطت

 هطططصه اإلاؼطططٌطة حتطططىؤن حٔمطططُم  مطططً ظهطططت ؤدططططي ٛطططال ؿططط٧  و  ،هطططصا مطططً ظهطططت الاٟخلطططازًت للم٠اولطططت

ٛٔطا لٔطسم الخإ٣طس اٟطس ٦ًطىن هطصا زو ن ػطحرا٣م اإلالٜطاث ٓلطى اللجىطت ؤلاٟلُمُطت ٓلى هطاالء اإلاؼطخصىح

إلا٠ططططططاوالث ال٥بططططططري او ط٤اث ٣بطططططر للـطططططط٠ططططططي اإلابططططططرض للٜلطططططل ممططططططا ػططططططٌُٔي ٛطكططططططت ؤمطططططً الؼططططططجب الح٠ُ

ح ألاظطاء   .  322اٟل ػجبلدؼٍط

ؤمططا مطططً حُطططض مجطططا٨ جٌثُططط١ هطططصه اإلاؼطططٌطة ٓلطططى ؤهطططىاْ ال٠ٔطططىز ٛطططال ًىظطططس فطططي م٠خوطططُاث 

 
 
 مسوهت الـ٘ل ما ًُٜس ؤن مؼٌطة الٜلل هصه جٌث١ فطي ٠ٓطىز ٗحطر محطسزة اإلاطسة زون ٗحرهطا بال

وططاث ٓىططس ؤلادٌططاؤ ططٚى ٓىططس الاػططخٜازة مططً الخٍٔى بططإن  شجططذالٜلططل الخٔؼططٜي لُو ض هططه ًجططب الٟى

 .  323ال٠ٔىز اإلاحسزة اإلاسة مؼخصىاة مً هٌاٞ جٌث١ُ مؼٌطة الٜلل هصه

 زانيا: مفهوم الخحوالث الخكنولوجيت والهي ليت فاالقخؾاديت

جٌثُطط١ مؼططٌطة الٜلططل اػططثاب ج٥ىىلىظُططت ؤو ه٦ُلُططت مجططا٨ ه ومططٕ جحسًططس مٔططالم بال ؤهطط

ةطصل٧ البطس و التطي ٟطس جخٔططن لهطا اإلا٠اولطت، و ث لخحطىال ؤو اٟخلطازًت البطس مطً جحسًطس مٜهطىم هطصه ا

طط الاٟخلططازًت ؤدحططرا و )ب(زططم ألاػططثاب اله٦ُلُططت ت اإلا٠لططىز بططالخحىالث الخ٥ىىلىظُططت )ؤ( مططً مٔٛط

 ٥ً مً ضكس متى ٦ًىن ػجب الٜلل ما ، لىخم)ر(
 
ٜطاء اػطثاب اٟخلطازًت ً طت ؤلٓا طا هطمً هٍِط

 حتى ًدؼنى جٌث١ُ اإلاؼٌطة.

 يتالخحوالث الخكنولوج - خ

مططططً م.ؾ هجططططس بططططإن اإلاـططططْط ظٔططططل الخحططططىالث الخ٥ىىلىظُططططت مططططً  66ٛثططططالطظْى بلططططى اإلاططططازة 

هطططه لطططم ًحطططسز مٜهطططىم هطططصه الخحطططىالث ؿطططإهه فطططي ، بال ؤٜٓطططاء الاٟخلطططازي لألظططططاءبحطططسي ؤػطططثاب ؤلا 
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ًططططططجثٍ ب٦طططططل مطططططا هطططططى ظسًطططططس مخ٘حطططططر ومخٌطططططىض  324بال ؤن مٜهطططططىم  الخحطططططىالث  شلططططط٧ ؿطططططإن ال٠وطططططاء،

ُطططل ٓلطططى مطططا هطططى ج٠نطططي محطططى، حُطططض ٌـطططمل ٤طططل ؤؿططط٦ا٨ الخ٠ىُطططت ًح 325وملطططٌلح  الخ٥ىىلىظُطططا 

طططططططت مشطططططططل ج٠ىُطططططططت الخىِطططططططُم، الخ٠ىُططططططططت الاٟخلطططططططازًت وج٠ىُطططططططت الٔمطططططططل ، وةالخطططططططالي ٛااػططططططططثاب 326ال٥ٍٜط

ه ؤزواث وآلُاث الٔمل وؤػالُثه مً جٌىض هدُجطت الخٌطىض  الخ٥ىىلىظُت هي ٤ل ما ًم٥ً ؤن حٔٛط

ططططططططه الٔططططططططالم، والططططططططصي ًلطططططططط ٔب ٓلططططططططى بٔططططططططى ألاظطططططططططاء مجاضا هططططططططا ؤو الٔل ططططططططي الاٟخلططططططططازي الططططططططصي ٌٔٛط

ٜطططاء ال٥لطططي ؤو الجعجطططي لألظططططاء اػطططثاب ج٥ىىلىظُطططت ، 327اػطططدُٔابها، ممطططا ٟطططس ٦ًطططىن الؼطططجب فطططي ؤلٓا

ثططططت اإلاـطططط٘ل فططططي جحططططسًض حُططططض ٌٔنططططى بططططالخحىالث الخ٥ىىلىظُططططت ، الٔملُططططت الخ٠ىُططططت التططططي ججؼططططس ٗض

ط ألاػططالُب ب٥ُُٜططت ججٔططل اإلا٠اولططت جخططإٟلم مططٕ ؤظططو ػططاثل ؤلاهخططاط و  ىاء اإلاىاٛؼططت فططي اإلاُططسان، جٌططٍى

طط١ جذٜططُى مططا جخحملططه اإلااػؼططت مططً  ططازة فططي الٔاثططساث الاٟخلططازًت ٓططً ًٍط وجوططمً لططه بططصل٧ ٍظ

 .ؤٓثاء

٤لمخطططه فطططي جحسًطططس هطططصا اإلاٜهطططىم مطططً دطططال٨ ٟططططاض إلاح٥مطططت  328بِىمطططا ٤طططان لل٠وطططاء الٜطو ططط ي

ٔمطططل مطططً ٟطططاهىن ال L 432-2وشلططط٧ بمىاػطططثت جٌثُططط١ الٜلطططل   « société peignage  »الطططى٠ى 

"يَةد جحةديثا جكنولوجيةا للمرصضةت حُض ظاء فطي حُصُطاث ال٠ططاض  ،اإلاخٔل١ بالخبرة الخ٥ىىلىظُت

لةةىط فقةةه مغةةروٌ ججهحةةز  ةةن  ألااحةةرة بوصةةائل جكنولوجيةةت جةةد مخنةةورةا بةةل حتةةا الخغحةةراث 

 .  329الجنريت لنرق حضيحر  ن  ألااحرة يَد كنلل جحديثا جكنولوجيا"

 تيألاصعاب الهي ل - ب

ت فطي بٓطازة جىِطُم ػطحر  ،٦لت مطا١ٛ اإلااػؼتحٔني بٓازة هُو  بحُض ٦ًىن للمـ٘ل الحٍط

ٓلطى وهطٕ ألاظططاء بهطا، وبٓطازة الخىِطُم هطصه ٟطس جخذطص ؿط٦ل  ثالـ٘ل باإلااػؼت بةزدا٨ حٔسًال 

م٥طً ؤن ج٦طىن ه٦ُلطت ٟاهىهُطت ٓىطسما  لططهت آلُطاث ؤلاهخطاط، ٍو بٓازة ه٦ُلطت ج٠ىُطت ٓبطر جحطسًض ٓو

اث بضازًططططت ٠ًططططىم بهططططال٠ططططاهىوي، و٤لهططططا حٔخبططططر ج جىحلططططط فططططي ٓملُططططاث حٔططططسًل اله٦ُطططططل كطططططاحب  الطططططٛط
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، بمطططا إلاىاظهططططت اللطططٔىةاث الاٟخلططططازًت ؤو اإلاالُطططت التطططي جىاظططططه ػطططحر اإلااػؼططططت، وبمطططا لتهُئططططت الٔمطططل

طططٕ ال٠ططططسضة الخىاٛؼطططُت للم٠اولططططت  طططازة ؤضةاحططططهو الىػطططاثل التطططي جم٥ىططططه مطططً ٛض ، وشلططط٧ بذٜططططى بمطططا لٍع

 .  330ج٦الُٝ ؤلاهخاط

اإلا٠اولططت ؤو اإلااػؼططت ًم٥ططً ؤن جخذططص ؿطط٦لحن حؼططب هٌططاٞ هططصه حُططض ًخضططح بططإن ه٦ُلططت 

ًىططططازي بخٌثُطططط١ هٌططططاٞ جوطططط١ُِ ألاػططططثاب اله٦ُلُططططت، ممططططا ظٔططططل ال٠ٜططططه ًى٠ؼططططم بلططططى اججططططاهحن ألاو٨ 

اله٦ُلططططططططت ي جمططططططططؽ اله٦ُططططططططل ال٠ططططططططاهىوي للماػؼططططططططت )ها فططططططططي الخٔططططططططسًالث التطططططططط، حُططططططططض ًحلططططططططط اله٦ُلططططططططت

ي للمـططططط٘ل، ؤو ح٘حطططططر مطططططً الـططططط٦ل ال٠طططططاهىوي التطططططي مطططططً ؿطططططإنها ؤن ح٘حطططططر اإلاط٣طططططع ال٠طططططاهىوو ال٠اهىهُطططططت(، 

الاججطاه الشطاوي ًىطازي بخىػطُٕ هٌطاٞ ه٦ُلطت اإلا٠اولطت حتطى و ٨ زادلها ) اله٦ُلت الخ٠ىُت(،لالػخ٘ال

ازة ؤضةاح اإلا٠اولت  ط١ الخ٠لطُم مطً ٤لٜطت ؤلا و حـمل ٤اٛت الٔملُاث التي مً ؿإنها ٍظ هخطاط ٓطً ًٍط

ى جوطط١ُِ وـططاًها ممطا ٌؼططخدثٕ دٜططى حجططم حٔطسًل هُا٤ططل اإلااػؼططت، وهطى مططا ًم٥ططً ؤن ًططازي بلط

طط١ بٗططالٞ  331مططً ألاظطططاء٣ثحططر خوطط١ُ ٓططً اػططدُٔاب ٓططسز ػٟططىة الٔمططل زادلهططا، وةالخططالي  ٓططً ًٍط

ومطً  ،333، ؤو الخذلطم فطي وـطاي محطسز بصاجطهؤو حصٚ بحسي اإلالالح 332حس ٛطوْ اإلااػؼتؤ

شاجططططه ػططططجثا  هىططططا ًحطططط١ لىططططا ؤن هدؼططططاء٨، هططططل ٌٔططططس الخٔططططسًل فططططي اإلاط٣ططططع ال٠ططططاهىوي للمـطططط٘ل فططططي حططططس

اٟخلطططططازًا شا ًثُٔطططططت ج٥ىىلىظُطططططت ؤو ه٦ُلُطططططت  ؤم ؤن هطططططصه اللطططططٜت ال جخح٠ططططط١ بال بطططططالىِط لطططططثٔى 

  هذ ػاب٠ت للخُ٘حر ؤم الح٠ت لالِطوٚ ػىاء ؤ٤اه

التطططططي   -مثطططططسؤ اػطططططخ٠طاض ٓالٟطططططت الـططططط٘ل-ججطططططسض ؤلاؿطططططاضة هىطططططا بلطططططى ؤن الحماًطططططت الاظخمآُطططططت و 

ٔاث اإلا٠اضهططت الخإ٣ُططس ٓلحهططحاولططذ مذخلططٝ ا  ؛سم بمـططا٤ل ٓملُططت وأُٟططتٌ، ٗالثططا مططا جلططالدـططَط

٠ًطططىم اإلاـططط٘ل الجسًطططس بطططاللجىء بلطططى حُ٘حطططر وـطططاًه لُطططخملم مطططً جٌثُططط١ ال٠آطططسة  بش ؤهطططه ٗالثطططا مطططا

م حُططض ؤهططه  ،بلططى بٓططازة جىِططُم هُا٤ططل ماػؼططخه ؾ، ؤو ٌٔمططس.مططً م 19التططي ٣طػططتها اإلاططازة  بططالٗط

ثا اٟخلطازًا شا ًثُٔطت ه٦ُلُطت، اجه ػطجفي حس ش مً ؤن حٔسًل اله٦ُل ال٠اهىوي للماػؼت ال ٌٔس  

  بال ؤن
 
 ،ل في الٔملُاث التطي جطاٛط١ حٔطسًل اله٦ُطل ال٠طاهىوي للماػؼطتهصه اللٜت ًم٥ً ؤن جخمش

                                                           
330

رسالة ، "بدٌلة لتسوٌة المنازعاتضمانات استقرار الشغل من خالل المساطر القضائٌة و الوسائل ال"حوٌاط، أفاطمة الزهراء  - 

 ..9، ص .6.9-1..6السنة الجامعٌة  ،االقتصادٌة واالجتماعٌة وجدةكلٌة العلوم القانونٌة ولنٌل دبلوم الماستر فً القضاء والتحكٌم، 
331

 .91عصام خلٌفً، مرجع سابق،ص: - 
332

 . 9647/4/6/6.96 فً الملف االجتماعً عدد 6.99ٌولٌوز  5.الصادر بتارٌخ  111القرار عدد  - 
333

 2-26-29كة، مرجع سابق، الصفحات أنظر خالد زراٌ - 



 

 
 
 
 

  
108 

 
  

 ة و األكادمييةسلسلة األحباث اجلامعي

 
 
إلااػؼطططططت بمطططططا ًطططططازط ٓلطططططى مطططططا ًحطططططسر هطططططصا زون ؤن حؼطططططث٠ه آو ح٠ٔثطططططه بٓطططططازة جىِطططططُم هُا٤طططططل ابش ٟل

طو حجم ٟىة الٔمل بهطا، ممطا ًجٔطل اإلاـط٘ل ال٠طسًم ٌٔمطس بؤ ُطوٚ ذ لطى بٜٓطاء ألاظططاء ٟثطل جٍٜى

ح ألاظطططططاء ٓىطططططسما ح ال  ،اإلااػؼططططتاإلاـطططط٘ل الجسًطططططس  ًدؼططططلم اإلااػؼططططت ؤو حؼططططٍط بال ؤن هططططصا الدؼطططططٍط

٦ًططططىن مـطططططوٓا بال بشا اهخٜططططى الخحاًططططل فططططي بضازة اإلاـطططط٘ل فططططي الططططسٕٛ بالؼططططجب الاٟخلططططازي ٣مبططططرض 

 .  334لإلٜٓاء

 الؾَوباث الاقخؾاديت - ج

بمططا ٤لُططا  ٜلططل ألاظطططاءًلجططإ بلحهططا اإلاـطط٘ل ٣ؼططجب لالتططي  اللططٔىةاثبهططصه  ُمططا ًخٔلطط١ٛؤمططا 

طططت مطططً الٔىامطططل التطططي حٔتطططرن اإلا٠اولطططت ، ٛؤو ظعثُطططا التطططي جخجلطططى فطططي مِطططاهط ٗحطططر و ٠ُلطططس بهطططا مجمٓى

طط ططٝ الخ  ام محطسزة ٓلططى ػطجُل الحلططط، ٟطس جططازي بلططى الاهذٜطان الحططاز فطي وـططاي اإلا٠اولطت ؤو الخٟى

مجهطا اإلااػؼطت ب٥ُُٜطت ًاضثطت  جمطط   335ازًتًٓ مماضػخه، حُض جخمشل فطي كطٔىةاث مالُطت ؤو اٟخلط

هططٔها بال بططالخ٠لُم مططً ه٠ٜا هططا ؤو و ججٔلهططا ٗحططر ٟططازضة ٓلططى مىاظهططت و جططازط ٓلططى وـططاًها الٔططازي 

ن ألاػططططثاب الاٟخلططططازًت ٛطططة ٓمىمططططاو  ،337بٜٓططططاء ظططططعء ؤو ٤طططل ؤظطائهططططاشلططط٧  مططططً هططططمًو  336ؤٓثائهطططا

 اث  ألاظحر.٠ًلس بها ٗالثا ال٥ؼاز، مما ًلثح مٔه اإلاااظط في ٗنى ًٓ دسم

م طططط ألا٣ُطططس للٜلطططل اػطططثاب اٟخلطططا ؤن اللطططٔىةاث الاٟخلطططازًت حٔطططس   ٛثطططالٗط زًت ؤو الخبًر

ط هططىابٍهططه ال ج٥ىىلىظُططت ؤو ه٦ُلُططت بال ؤ لألدططص بالؼططجب الاٟخلططازي  339ؿطططويو  338بططس مططً جططٛى

جططط 340احخمالُطططتٗحطططر و شلططط٧ ٓىطططسما ج٦طططىن كطططٔىةاث اٟخلطططازًت ح٠ُ٠ُطططت ؤ٣ُطططسة و لإلٜٓطططاء و  ب ؤن ٍو

ُٜطططت ألاظحطططر حجطططازي بلطططى حطططصٚ  تطططى ال ٌؼطططخ٘ل اإلاطططااظط شلططط٧ بلطططىضة ٥ٓؼطططُت لُبطططرم ٠ٓطططىز ٓمطططل ُو

وهططى مططا  ،الاػططخ٘ىاء ٓططً ألاظطططاء الططصًً ٤اهططذ جطططةٌهم ٓالٟططت ؿطط٘ل مططٕ اإلاـطط٘ل ال٠ططسًموظسًططسة 
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؛ حُططض ظططاء فططي 19/01/2012اإلاططاضخ فططي  64ٓططسز  342اإلا٘طتططي مططً دططال٨ ال٠طططاض ٣341طػططه ال٠وططاء

ٜحن اػطططثاب ج٠ىُطططت ًٜؼطططط ن بزدطططا٨ اإلاـططط٘ل لٔمطططابحطططسي ٟىآطططسه بطططإ ٨ ظطططسز بطططس٨ الٔمطططا٨ اإلاخطططٟى

ٜاء ًجب ؤن ًحترم جطجِثا مُٔىطا حؼطب ٤طل ٛئطت وهطى مطا ٣طػطه  ٤ىهه ٛلال حٔؼُٜا، بل حتى ؤلٓا

ططذ ػططاب١ حتططى ٓلططى كططسوض اإلاسوهططت ال٠وططاء حُططض ظططاء فططي بحططسي ال٠طططاضاث ،فططي ٟو
ن اصةةدناد خ" 343

و الةةةةةنع ينعةةةةةق ٍلةةةةةى الَمةةةةةال ألنةةةةة   ةةةةة فةةةةة، محلةةةةة  24/4/1973مةةةةة  ىهحةةةةةر  9فؾةةةةةل القةةةةةرار ٍلةةةةةى ال

خن املقخقةةةياث املخَلقةةةت بنٍفةةةا  الَمةةةال الفلحةةةحن جوجةةةب إٍفةةةا  الَامةةةل املرقةةةذ و الفلحةةةحنا 

الةةةةةةةةةخحملث الَائليةةةةةةةةةت وؽةةةةةةةةةفت الَامةةةةةةةةةل و قعةةةةةةةةةل إٍفةةةةةةةةةا  الَامةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةدائ  ا ومراٍةةةةةةةةةاة الاقدميةةةةةةةةةت 

 كمَنوب".

 كمعبر للفؾل ٍمال  ن  الخحوالثالغرول الواجعت إل زالخا: 

 
 
صه اإلاٜطططاهُم ألاػاػططُت التطططي جطططجثٍ بطططالخحىالث الخ٥ىىلىظُططت ؤو اله٦ُلُطططت ؤن جحسًططس هطط بال

بططل  ،ٗحطر ٤طاٚ لُدـططجض اإلاـط٘ل بح٠طه فطي بٜٓططاء ألاظططاء لهطصه ألاػطثابالاٟخلطازًت ؤو اللطٔىةاث 

ط طط وشلط٧ ٟ مطً ػطلٌت اإلاـط٘ل ت مطً ال٠ُطىز جحطس  ٓمل اإلاـطْط اإلا٘طتطي ٓلطى وهٕط مجمٓى لطس ج٠ٍط

ططططت  ، ٣مططططاحماًططططت اظخمآُططططت لألظطططططاء ٟوططططاثُت لحماًططططت حطططط١ و ٣طػططططذ اإلاسوهططططت جٌثُطططط١ مؼططططاًط بزاٍض

ةالخطالي و ألاظطاء في اػخمطاض ٠ٓىز ؿ٘لهم بشا لم جخٔطن اإلا٠اولت للٔىةاث اٟخلطازًت ح٠ُ٠ُطت، 

ة ؿططططوي لل٠ُطططام ٍحت ٓلطططى اإلاـططط٘ل بجثطططاْ ٓطططس  مطططً م.ؾ ٟطططس ؤوظثطططذ بلطططىضة كطططط  66ازة ج٦طططىن اإلاططط

ٜاء.بهص  ا الىْى مً ؤلٓا

ٟاهىهطططططا وهططططى ؤن ٦ًطططططىن اإلاـطططط٘ل كطططططاحب بحطططططسي  ةمحططططسز 344ين الـططططططو حُططططض ًالحطططططّ بططططإ

طت ؤو مطا ًم٥طً ؤن ًىطسضط جحطذ  ت ؤو اللطىآُت ؤو ًملط٧ ماػؼطت ٛالحُطت ؤو ٗابٍى اإلا٠اوالث الخجاٍض

طط  ُ ٦ططىن ٓثططاضة ٓططً مـططاجل ؤو واظً مططشال ؤو الاػططخ٘الالث الٜالحُططت التططي جالططس  و حططل ت الى  جىابٔهططا ٣ترب

دطططططال٨ هطططططصا لُخضطططططح لىطططططا مطططططً  ،ت كطططططىآُت ج٠لُسًطططططتن ٦ًطططططىن اإلاـططططط٘ل كطططططاحب م٠اولطططططؤ ومىابطططططذ، ؤ
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ًحلطططط اإلا٠طططاوالث التطططي ًم٥طططً مطططً داللهطططا جٌثُططط١ مؼطططٌطة الٜلططططل الـططططي ؤن اإلاـطططْط حطططاو٨ ؤن 

حت بم٦اهُطططططت بٓمطططططا٨ هطططططصه اإلاؼطططططٌطة فطططططي م٠طططططاوالث ؤو و هطططططصه ولطططططم ًطططططص٣ط ال بلطططططىضة هطططططمىُت  ال كطططططٍط

حططططرهم ٣شحططططر ماإلاهططططً الحطططططة و٣ططططصل٧ الخٔاوهُططططاث ماػؼططططاث ؤدطططططي مشططططل مططططا ػططططث٠ذ اإلاسوهططططت ؤن ... ٗو

زططان فطي اإلاطازة ألاولطى مطً مسوهطت الـط٘ل، و حطػطذ ٓلطى بزدالهطا هطمً هٌطاٞ جٌثُط١ هطصا ال٠ططاهىن 

الؼططططططاا٨ و  ،...مططططططً مسوهططططططت الـطططططط٘ل هططططططى ؤن ٌـطططططط٘ل ألاظطططططططاء آخُازًططططططا 66ؿطططططططي ظططططططاءث بططططططه اإلاططططططازة 

جثٌططىن اإلاط    هططل ألاظطططاءمططا٨ الططصًً ٌـططخ٘لىن بلططٜت آخُازًططتاإلاٌطططوح هىططا هططى مططا اإلا٠لططىز بالٔ

طون ٓلى ؤٟسمُت مُٔىت   ؤماإلاسة  آم ألاظطاء ال٠اضونب٠ٔىز الـ٘ل ٗحر محسزة    الصًً ًخٛى

شلطط٧  طاء ٌؼططاوي ٓـطططة ٓمططا٨ ؤو ؤ٣ثططر  مططًٔلططى اإلاـطط٘ل ؤن ٦ًططىن مـطط٘ال لٔططسز مططً ألاظططٛ

ححتطططططططى ًم٥ططططططط وبهطططططططصا  345ال٥لطططططططي ؤو الجعجطططططططي لألظططططططططاء ً جٌثُططططططط١ مؼطططططططٌطة الٜلطططططططل الخاكطططططططت بالدؼطططططططٍط

بإن اإلاح٥مت هي التي ج٠طض ما بشا ٤طان ًجطب ٓلطى اإلاـط٘ل ػطلى٢  ٠346هالخلىق ًطي بٔى الٜ

الح٥م ما بشا ٤ان اإلاـ٘ل ٠ًطىم بدـطُ٘ل ٓـططة ؤظططاء بلطٜت آخُازًطت و اإلاؼٌطة اإلاص٤ىضة ؤم ال 

لطى ألاظططاء ؤن ًشجخطىا ؤمطام اإلاح٥مطت ؤنهطم ٌـطخ٘لىن لطسي  ؤم ال ٛهصه اإلاؼإلت جول مؼإلت واٟطٕ ٓو

 اإلاـ٘ل بلىضة آخُازًت.

الـطي الشالض هى ؤن ٌٔتزم اإلاـ٘ل ٛلطل ألاظططاء ٣طال ؤو بٔوطا حُطض مطً الثساهطت ؤن و  

ح هىطططططا زون ؤن ٌٔتطططططزمٓطططططً هخحطططططسر  ٛلططططططل ؤظطاثطططططه مؼطططططدثٔسًً بططططططصل٧  اإلاـططططط٘ل مؼطططططٌطة الدؼططططططٍط

طط مططا ٟطططض اإلاـطط٘ل اللجططىء بلططى هططصه اإلاؼططٌطة فططي حالططت ُططٝ اإلاٟا ذ ؤو الى٠ططل إلالططلحت ؤدطططي ؤو الخٟى

، حطى٨ الحطس ألازوطى لٔطسز ألاظططاء الىاظطب ًث٠طى مٌطوحطا هىطا ٣طصل٧ؤن الدؼطائ٨ بال  ،دططم٦طان آ

طه للحططططسًض ٓططططً الٜلططططل اػططططث   ؤو بلططططىضة ؤدطططططي متططططى اب ج٥ىىلىظُططططت ه٦ُلُططططت ؤو اٟخلططططازًتجططططٛى

حا ظمآُطا، حتطى هطخم ٜطاء الاٟخلطازي حؼطٍط طت ؤلٓا ١ مٜهطىم هٍِط ح ٛو ٥ً مطً جٌثُط١ ٌٔخبر الدؼٍط

  اإلاؼٌطة الخاكت بصل٧

عي لهططصه اإلاؼططإلت ال ٌؼططٔىا بال ؤن ه٠ططط  ٜٛططي ُططل ُٗططاب ؤي جحس بططإن ٓططسز ألاظطططاء  ًططس حـططَط

ح الاٟخلططططازي، ػطططُِل بؿطططط٦اال مططططً ألامططططىض  حهم لالػططططخٜازة مطططً هِططططام الدؼططططٍط الطططصًً ًجططططب حؼططططٍط
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ططططت للمحططططا٣م، حُططططض ال مىططططاق   مططططً ال٠ططططى٨ بططططإن ألاح٦ططططام  الىأُٟططططت التططططي جذوططططٕ للؼططططلٌت الخ٠سًٍط

ح زالزطت حُطض ػطُح٥م بٔوطها بوططوضة جٌ ،ػخ٦ىن مخثاًىطت ح فطي حالطت حؼطٍط ثُط١ مؼطٌطة الدؼطٍط

ثُطط١ بال فططي الحالططت التططي ًم٥ططً ؤن ؤظطططاء بِىمططا ٟططس جح٥ططم ؤدطططي بططإن ال ج٦ططىن اإلاؼططٌطة ٟابلططت الخٌ

ططس ٓططسز ألاظطططاء ٛحهططا ٓططً الىلططٝ و  الؼططجب فططي شلطط٧ هططى اللططُاٗت التططي ظططاء بهططا اإلاـططْط حُىمططا ًٍع

بحُطططططض ال ًشحطططططر الٜلطططططل ال٥لطططططي هىطططططا ؤي " ... الةةةةةنع يَتةةةةةزم فؾةةةةةل ألاجةةةةةرا  كةةةةةل خو بَقةةةةةا ..."  ٟطططططا٨

 بؿ٦ا٨.

حهم ومً اإلألىم ؤن ؤلاؿ٦ا٨ اإلاخٔل١ بٔسز ألا  ٌٔبطر ٓىطه -ظطاء هى مطا ظٔطل مؼطٌطة حؼطٍط

ٜططططططططاء الجمططططططططاعي ح ٛطططططططططزي ؤم ظمططططططططاعي، ؤي ؤن   -ٗالثططططططططا باإٓل جذخلططططططططٝ بحؼططططططططب مططططططططا بشا ٤ططططططططان الدؼططططططططٍط

ح الجماعي ط الدؼٍط الاػخٜازة مً جل٧ اإلاؼٌطة ضهحن بخٛى
فطي جحسًطس اإلا٠لطىز  ، حُض ادخلط347ٝ

ح وػططٍ زلططت  لططى مططا ًثططسو ؤ ،348الثططاحشحنمططً بهططصا الدؼططٍط ح ٓو هططه ظطططث الٔططازة ٓلططى وكططٝ الدؼططٍط

ٜاء الجمطاعي متطى ٤اهطذ بىآشطه اٟخلطازًت ؤي ؤن ًثُٔخطه جحطسز اهٌالٟطا  اػثاب اٟخلازًت باإٓل

حهم،  لطططِؽ مطططً ٓطططسز ألاظطططاء الطططصًًو مططً ألاػطططثاب التطططي جبططرضه  حطططس ن ؤةططصل٧ هططططي بطططإو ٌٔتطططزم حؼطططٍط

اٍخمد ٍلى الض ب الاقخؾادع ليؾةل إلةى خن حضةري  خجحةر واحةد لةىط " 349ال٠ٜهاء الٜطوؼُحن

 حضري  مجموٍت م  ألاجرا  يمك  خن يكون فرديا"و دائما حضريحا فرديا 

حُطططض ظطططاء فطططي بحطططسي  ،350شلططط٧ مطططا ؤ٣طططسه ال٠وطططاء اإلا٘طتطططي حؼطططب ٟططططاض إلاح٥مطططت الطططى٠ىو 

املغةغل بضةة ب و د الغةةغل الفةردع الةرابه بةحن ألاجحةر إنمةا ألامةر يخَلةق بننهةا  ٍقةو ... "حُصُاجطه 

الةةةةةةةنع جحكمةةةةةةة  و ألازمةةةةةةةت الاقخؾةةةةةةةاديت التةةةةةةةي خدث إلةةةةةةةى الخوقةةةةةةة  الافةةةةةةةنرارع للغةةةةةةةغل بالغةةةةةةةركت 

ح ٓلطططى ةالخطططالو  مةةة  مدونةةةت الغةةةغل .."  67و 66مقخقةةةياث املةةةادجحن  ي ٛطططالٔبرة فطططي ج٥ُُطططٝ الدؼطططٍط

هطه بشا ؤ، ؤي لطِؽ الٔطسزو ٟخلطازي ححن في الؼطجب الاهه ظماعي، ج٥مً في اؿترا٢ ألاظطاء اإلاؼط  ؤ
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، منشور بمجلة االجتهاد 11-.174ملف اجتماعً عدد  .911شتنبر  65الصادر عن المجلس األعلى بتارٌخ  6657القرار  - 

 .971، ص 9116/ السنة 52األعلى، العدد القضائً المغربً، المجموعة الكاملة لمجلة قضاء المجلس 
348

 99ص  اقتصادٌة بٌن مدونة الشغل و مدونة التجارة، ألسباب األجراءعبد الهادي طالبً، تسرٌح  راجعللمزٌد من التفاصٌل،  - 

 .وما بعدها.
349

- jean pelissier «  le niveau droit de licenciement cellection siry 2
eme

 édition, édition Sirey paris 1980 
p :37-39.    
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350
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 ة ؤظطططاء ل٠ُططامهم بمـططاظطة ظجططم ٛلططل ٓططس  
 
  مآُططت ال ٌٔخبططر  بٜٓططاءا

 
هططاج  ٓططً ن الؼططجب ا  ظمآُططا

فطططططي حطططططحن ؤن اػطططططخ٘ىاء اإلاـططططط٘ل ٓطططططً الـطططططاحىت اإلاؼطططططخٔملت لى٠طططططل ألاظططططططاء ومطططططً زطططططم  ،دٌطططططإ ألاظططططططاء

  ،الاػخ٘ىاء ًٓ ػاث٠ها
 
  ٌٔخبر بٜٓاءا

 
 .  351ؤلاشن ؤلازاضي ًخٌلب بظطاءه ًلب  ظمآُا

ٜططططاء ؤو الٜلططططل هططططاج  ٓططططً ؤػططططثاب  (وهططططى ؤهمهططططا)وآدططططط ؿطططططي ٣طػططططخه اإلاططططازة  ؤن ٦ًططططىن ؤلٓا

وه٥طططصا ٦ًطططىن اإلاـطططْط ٟطططس حطططسز الحطططاالث التطططي  ،ج٥ىىلىظُطططت ؤو ه٦ُلُطططت ؤو مطططا ًمازلهطططا ؤو اٟخلطططازًت

خو "إلاـطط٦ل هىططا هططى ٓىططسما ؤهططاٚ ٓثططاضة ا ء بلحهططا لل٠ططى٨ بهططصا الٜلططل بال ؤنًم٥ططً للمـطط٘ل اللجططى

ب ؤػططثاب  "مةةا يمازلهةةا جٔلهططا حؼططخٓى ألامططط الططصي ًجحططز للمـطط٘ل الخىػططُٕ مططً هٌططاٞ ألاػططثاب، ٍو

 الٜلطططل مبطططر  هطططصا فطططي اللجطططىء بلطططى ممطططا ػطططُتر٢ هامـطططا للمـططط٘ل  352ؤدططططي لطططم ًطططخم ش٣طهطططا
 
شلططط٧  ضا

ططت لل٠اضطط ي فططي  ،بإػططثاب ٟططس ج٦ططىن ه٦ُلُططت ؤو مططا ًم٥ططً ؤن ًمازلهططا لخث٠ططى بططصل٧ الؼططلٌت الخ٠سًٍط

طت مٜهطىم هصه الحالت  طاث هل هي وأُٟت ؤم ال ًسدل فطي هٍِط هي الحاػمت في ج٥ُُٝ هصه الخبًر

ٜاء اػثاب اٟخلازًت  .353ؤلٓا

اػططططثاب ؤو ججططططسض ؤلاؿططططاضة بلططططى ؤن الٜلططططل اػططططثاب ج٥ىىلىظُططططت ؤو ه٦ُلُططططت ؤو مططططا ًمازلهططططا و 

ت   حتطى ٦ًطىن الٜلطل مً ؤلاظططاءاثاٟخلازًت ال ًادص ب٥ُُٜت مٌل٠ت، بل ًجب ألادص بمجمٓى

 مبططر  
 
 و  ضا

 
ٜطططاء  بن ٤اهطططذ ألاػطططثاب الاٟخلططازًت حٔطططس  و بحُطططض  ،لطططِؽ حٔؼطططُٜا ط ؤلٓا طططط ألا٣ُطططس لخطططٛى الخبًر

ؤن ًططططازي بلططططى حططططصٚ و ؤ٣ُططططس و دحططططر ًجططططب ؤن ٦ًططططىن ح٠ُ٠ططططي ٓلططططى ػططططجب اٟخلططططازي، بال ؤن هططططصا ألا 

ُٜططططت ألاظحططططر، ؤ ُٛجطططططب ٓلططططى اإلاـططططط٘ل ؤن ٌٔمططططل ٓلطططططى  ٓلططططى مؼطططططخىي الخحططططىالث الخ٥ىىلىظُططططت مطططططاُو

بٓطططازة جطططإهُلهم، ومطططً الىاحُطططت اله٦ُلُطططت ُٛجطططب بمطططا ؤن و مطططٕ مؼطططخجساث ٓملهطططم ج٥ُُطططٝ ؤظطاثطططه 

ططازة ٓلطى احتطرام اإلاؼططٌطة الخاكطت بالٜلططل ج٠ىُطتو ج٦طىن ه٦ُلُطت ٟاهىهُططت ؤ ألػطثاب الؼططالٜت ل، ٍظ

ُت ؤلاظطاءاث اإلاخذصة فطي ُطل هطصا الىطْى مطً  الص٣ط، بالخالي ًث٠ى الدؼائ٨ هىا مـطوٓا حى٨ هٓى

ابت اإلام٥ىت   الٜلل هِطا لخلىكِخه  وما هي ؤوظه الٟط
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 والرقابت املخ نة ف،  نا الفؾل املنلب الثان : نوٍيت إلاجرا اث

ح اله٦ُلُططت جٜطططن ٓو الخ٥ىىلىظُططت بشا ٤اهططذ الوطططوضاث الاٟخلططازًت و  لططى اإلاـطط٘لحن حؼططٍط

ن الوطططططططوضاث الاظخمآُططططططت حؼططططططخىظب فططططططي اإلا٠ابططططططل ٣ٜالططططططت الاػططططططخ٠طاض ال٠ططططططاهىوي بٔططططططى ألاظطططططططاء ٛططططططة

ططططت مططططً ؤلاظطططططاءاثشلطططط٧ مططططً دططططال٨ الخ  و  ،الـطططط٘ل لٔالٟططططاث حؼططططهُل و  ،)ؤوال( ىلططططُم ٓلططططى مجمٓى

ابططططططت التطططططي الىػطططططاثل  حؼططططططمح بخجىطططططب الٜلطططططل ؤو الخوطططططط١ُِ مىطططططه، بحُطططططض ًذوططططططٕ الٜلطططططل هىطططططا لٟط

 مخٔسزة )زاهُا(.

 إلاجرا اث اللزمت للقيام بالفؾلخوال: 

  البططس  
 
ططت مططً ؤلاظطططاءاث اإلاىلططىق ٓلحهططا ٟاهىهططا تططي ٦ًططىن الٜلططل ح مططً اػخحوططاض مجمٓى

 مبر  
 
 ، بحُض ًم٥ً ج٠ؼُمها بلى ٟؼمحن:ضا

 إلاجرا اث الدااليت - خ

ططط مطططً مسوهطططت الـططط٘ل 66هجطططس اإلاطططازة   طططت مطططً ؤلاظططططاءاث السادلُطططت هل  التطططي ذ ٓلطططى مجمٓى

ألػطثاب لحُض ؤوظثطذ ٓلطى اإلاـط٘ل الطصي ٌٔتطزم ٛلطل ألاظططاء ٣طال ؤو بٔوطا  زادل اإلا٠اولت؛ جخم  

باإلا٠اولططططت ٓىططططس وظططططىزهم، اإلامشلططططحن الى٠ططططابُحن إلاىططططسوتي ألاظطططططاء و ن ًثلططططٙ شلطططط٧ بططططإالؼططططالٜت الططططص٣ط، 

 يجةةةةب" "لططططُٜهم مططططً شلطططط٧ ؤن ٓثططططاضة 
 
 ج

 
، ٓـطططططة ؤظطططططاء ؤو ؤ٣ثططططر ًططططال آخُازلططططعم اإلاـطططط٘ل الططططصي ٌـطططط٘

اإلاططااظط مٜٔططى  ٟططل مططً ٓـطططة ؤظطططاء، ٦ًططىن اإلااػؼططت ؤ ٘ل ٛحهططاوةمٔنططى آدططط ٜٛططي الحالططت التططي حـطط

 ُعططي مططازام مىططسوب ألاظطططاء ال ٦ًططىن وظططىزه وهططصا  طط يء ًث 354ظطططاءمططً ال٠ُططام بهططصا ؤلا 
 
ططا بال  بظثاٍض

ججطب ؤلاؿطاضة هىطا بلطى ؤن اإلاـطْط اإلا٘طتطي لطم و  ،355٘ل آخُازًا ٓـطة ؤظطاءؼاث التي حـفي اإلااػ  

ةالخططططالي ٦ًططططىن ٟططططس ٣طططططغ مثططططسؤ و ، 356اٟخلططططازًت ٟططططٍ بلططططى حالططططت الٜلططططل الٜطططططزي اػططططثابًخٌططططٞط 

ٓثطططاضة ؤو ه٦ُلُطططت ؤو اٟخلطططازًت مطططً دطططال٨  الٜلطططل الجمطططاعي ٓىطططس جىاظطططس ؤػطططثاب بمطططا ج٥ىىلىظُطططت

 .كل خو بَقا""
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ٛثطططططالطظْى  بلطططططى اإلاطططططازة الؼطططططاب٠ت ًخضطططططح بطططططإن ؤلاظططططططاءاث السادلُطططططت ٓىطططططس آتطططططزام اإلاـططططط٘ل  

جخحطططططططسز بدثلُططططططٙ مىططططططسوتي ألاظططططططططاء  ،ٛلططططططل ألاظطططططططاء اػططططططثاب ج٥ىىلىظُطططططططت ؤو اٟخلططططططازًت ؤو ه٦ُلُططططططت

ر  اإلامشلططططحن الى٠ططططابُحن باإلا٠اولططططت بمـطططططوْ الٜلططططل، وشلطططط٧و  ٟثططططل ؿططططهط واحططططس ٓلططططى ألاٟططططل مططططً جططططاٍض

ت التطي  هطم   ،الـطوْ في مؼٌطة الٜلل مـططوْ  بهطاٛت بلطى جعوٍطسهم بجمُطٕ اإلألىمطاث الوططوٍض

طططسز ٛئطططاث ألاظططططاء  ،ٔطططذ باإلاـططط٘ل بلطططى ٛلطططل بٔطططى ألاظططططاءبمطططا ٛحهطططا ألاػطططثاب التطططي زٛ ،الٜلطططل ٓو

ططذ الططصي ًططخم الٜتططرة التططي ٌٔتططزم ٛحهططا الـطططوْ فططي الٜلططل، وشلططو اإلأىُططحن بالٜلططل  ٧ فططي هٜططؽ الٟى

ر  وحؼطىا ٛٔطل اإلاـطْط حُىمطا ؤٟطط   ،طاءبباٖل ممشلي الٔما٨ بآتزام اإلاـ٘ل ٛلل ألاظط هٜطؽ الخطاٍض

حتطططى ال ًطططخم اػطططخ٘ال٨ اإلاطططسة الٜاكطططلت بطططحن الخثلُطططٙ بمـططططوْ الٜلطططل وةطططحن جعوٍطططس ممشلطططي الٔمطططا٨ 

ططط  ُ ت ٟلططططس ٓطططسم مساضػطططت مـطططططوْ الٜلطططل ظ الحلى٨ اإلام٥ىططططت ؤلاحاًططططت بطططوسا باإلألىمطططاث الوططططوٍض

 زاضه.الخذُٜٝ مً آو ججىثا للٜلل 

ججسض ؤلاؿاضة بلى ؤن اإلألىماث التي ؤوضزها اإلاـطْط هطي ٓلطى ػطجُل اإلاشطا٨ ال الحلطط وهطى و 

ةطططصل٧ ًم٥طططً للمـططط٘ل ؤن ًطططعوز ممشلطططي الٔمطططا٨ بطططإي مٔلىمطططاث مطططً و  ابمةةةا فههةةةا"" مطططا جُٜطططسه ٓثطططاضة

 وهطى مطا ٌٔطس   ،357ظطاء اإلاهطسزًً بالٜلطلمُٜسة لأل و ؿإنها ؤن حؼآسهم ٓلى بًجاز حلى٨ مم٥ىت 

ططط، 358حطططا ٓلطططى الهُئطططاث الخمشُلُطططت للٔمطططا٨اهٜخا ي ز٠اٛطططت الحطططىاض الاظخمطططاعي زادطططل مطططً ؿطططإهه ؤن ًى  

، بال ؤن 359مذخلطٝ ألاظططاء الٔطاملحن بهطاو اإلا٠اولت، حُض ج٦ىن اإلاللحت هىا مـتر٣ت بحن اإلا٠اولت 

ت التيًثُٔت اإلأ الدؼائ٨ مـطوٓا حى٨  لُطخم  ًجب ج٠سًمها،مً حُطض ألاػطثاب لىماث الوطوٍض

طططٝ ٓىطططس مطططسي مـططططوُٓت الٜلطططل   مطططسي اضجثاًطططه بااػطططثاب التطططي هحطططً بلطططسز مٔالجتهطططا و  الخٟى

بحُطض ال ًذخلطٝ  360وهل ًجب ٓلطى اإلاـط٘ل ش٣طط ؤػطماء ألاظططاء الطصًً ػِـطملهم ٟططاض الٜلطل 

ُٓت، دلىكطا ازىان في ٤ىن جحسًس ألاػماء ٟس ًىحي بإن اإلاؼطإلت شخلطُت ؤ٣ثطر ممطا هطي مىهطى 

ػطمُت ًث٠طى شا هطه ًجطب ؤلاٟططاض بطإن جحسًطس الثحطت بمط بمىطسوتي الٔمطا٨ ؤهٜؼطهم، بال ؤبشا حٔل١ ألا 
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ؤهمُطططططططت بال٘طططططططت دلىكطططططططا ُٛمطططططططا ًخٔلططططططط١ بمطاٟثطططططططت مطططططططسي احتطططططططرام اإلاـططططططط٘ل إلاؼطططططططٌطة جطجِطططططططب ٛلطططططططل 

 .361ألاظطاء

ث هطططمً ؤلاظططططاءاظطططاء اإلاـطططْط فطططي ال٠ٜططططة الشاهُطططت مطططً هٜطططؽ اإلاطططازة ل٥ُططططغ بظططططاءا زاهُطططا و 

الخٜطططاون مطططٕ ممشلطططي الٔمطططا٨، حتطططى ال و وظطططب ٓلطططى اإلاـططط٘ل هططططوضة الاػدـطططاضة السادلُطططت، حُطططض ؤ

 -ل بٔططى ؤو٤ططل ألاظطططاءجثلُططٙ ممشلططي ألاظطططاء بٔططعم  اإلاـطط٘ل ٛلطط -٦ًططىن الهططسٚ مططً ؤلاظطططاء ألاو٨ 

الجططططسي إلاـططططاض٣ت ألاظطططططاء فططططي ملططططحر و بهمططططا ؤلاؿطططططا٢ الٜٔلططططي و  ،ظططططل ؤلادثططططاض ٠ٛططططٍهططططى ؤلادثططططاض مططططً ؤ

لطِؽ بلطاحب اإلا٠اولطت، و ؤن اإلاـطْط ٣ططغ اضجثطاي ألاظططاء باإلا٠اولطت ٣ماػؼطت و ، ال ػُما اإلا٠اولت

بهم ؤ٣ثر مً الىهُٔت الاٟخلازًت   اإلاالُت.و وج٠ٍط

ثىا الس  ل٥ً اإلاالحّ ؤن ؤ هٜخطاح وض اإلاهم لألظططاء، وفطي ؤلا ٗلب اإلاـ٘لحن ال ظالىا لم ٌؼخٓى

اٟخلطططططاضهم ٠ٛطططططٍ ٓلطططططى الططططططةح زون مطآطططططاة و حؼطططططُحر بزاضة اإلا٠اولطططططت و بؿططططططا٣هم فطططططي جىِطططططُم و ٓلطططططحهم 

ممطططططا ًدؼطططططجب ب٥ثطططططرة  ،جمؼططططط٧ ألاظططططططاء بطططططإظىضهم زون مطآطططططاة ُططططططوٚ اإلا٠اولطططططتو  ،ُططططططوٚ ألاظططططططاء

 و الجزآطططاث الـططط٘لُت 
 
مطططا زٛطططٕ ِطططب مٜهطططىم اإلا٠اولطططت اإلاىاًىطططت، مي اإلاطزوزًطططت وهطططى مطططا ًجؼطططس حُ٘جطططسو

ٟلطططس جطططساضغ ؤلاظططططاءاث التطططي اإلا٘طتي بلطططى ج٥طططَطؽ هططططوضة الاػدـطططاضة مطططٕ ممشلطططي ألاظططططاء بطططاإلاـطططْط 

زططططططاضه الؼططططططلثُت بال ؤن هططططططصه اإلاهمططططططت لِؼططططططذ ؤو جذٜططططططٝ مططططططً آ ؤن جحططططططى٨ زون الٜلططططططل، مططططططً ؿططططططإنها

م حٔططططسز الهُئططططاث التططططي بةم٦انهططططا الخططططسدل فططططي اإلاـططططاوضاث بال ؤن الٔبططططرة هىططططا لِؼططططذ  ،بالؼططططهلت، ٛططططٗط

الحٜطططاَ ٓلطططى و  ،الحلطططى٨، وبهمطططا بمطططسي بػطططهامهم فطططي زٓطططم  وهمطططى اإلااػؼطططت مطططً ظهطططتو ب٥ثطططرة آلاضاء 

ٍ في ح٠طٞى الٔمطا٨ وهطى مطا ٌؼطخلعم هططوضة جطىاٛط  ،الؼلم الاظخماعي مً ظهت ؤدطي زون الخٍٜط

ً دططاق فططي الٔالٟططاث اإلاهىُططت، ا ٤ططل هططاالء ٓلططى ج ٦ًططٍى  ،ن الا٣خٜططاء بخ٠ططسًم اإلاٌالططب لططِؽ بخ٦ططٍى

، بطططل ٟطططس ًططططي اإلاـططط٘ل ؤحُاهطططا بطططإن بٔطططى اإلاٌالطططب اإلا٠سمطططت مطططً ًطططٚط ممشلطططي الٔمطططا٨ ٗحطططر وأُٟطططت

س ًطي ممشلى   .362الٔما٨ ٥ٓؽ شل٧، مما ًازي ؤحُاها بلى جسمحر مىاكب الـ٘ل اٟو

بحاًططططططت ألاظططططططططاء هططططططى الخٜططططططاون مٔهططططططم و ٍث٠ططططططى الهططططططسٚ مططططططً اػدـططططططاضة مىططططططسوتي الٔمططططططا٨ و 

اله٦ُلُططت للم٠اولططت، وشلطط٧ ٟلططس الخطططوط بم٠ترحططاث و الخ٠ىُططت و ممشلططحهم بالىهططُٔت الاٟخلططازًت و 
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الٜلطططل ؤو الخذٜطططُى مطططً ٓطططسز ألاظططططاء الطططصًً ٌـطططملهم  جطططسابحر ٟطططس حؼطططآس ٓلطططى جٜطططازي ٓملُطططتو 

بًماهطططا مطططً ، بٓطططازة بزمطططاط ألاظططططاء اإلاططططاز ٛلطططلهم فطططي مىاكطططب ؿططط٘ل ؤدططططي بسًلطططتو  ،ٟططططاض الٜلطططل

اإلاـططاوضاث بلططى  ةالخططالي ٠ٛططس جذلططمو شططا٨ ال الحلططط، اإلاـططْط بططإن الخططسابحر مىظططىزة ٓلططى ػططجُل اإلا

اثُت مً بُجها:  بظطاءاث ٟو

 : 363بٓازة بزماط ألاظحر 

بلططى هططمان جٌثُطط١  ،ٓمططس اإلاـططْط اإلا٘طتططي مططً دططال٨ الخىلططُم ٓلططى بٓططازة ؤلازمططاط ل٠ططس

ابططططططت ال٠وططططططاثُت،  التططططططي جطمططططططي بلططططططى الحٜططططططاَ ٓلططططططى مؼططططططخىي و الخٌططططططت الاظخمآُططططططت التططططططي جذوطططططٕط للٟط

ططٝ لؼططجب اٟخلططازي مطططً ظهططت م مطططً الخٟى ٕ و مىا٣ثططت ضوح و  ،الدـططُ٘ل ٓلططى الططٗط ٛلؼططٜت الدـطططَط

اػطططططخ٠طاء م٠خوططططططُاث مسوهطططططت الـطططططط٘ل بهططططططصا ؤهطططططه ومططططططً دططططططال٨  ، بال 364الاظخمطططططاعي مططططططً ظهطططططت ؤدطططططططي 

طهطططططا ل٠ُطططططام اإلاـططططط٘ل بةٓطططططازة بزمطططططاط  الخلطططططىق لطططططم هجطططططس ؤي هطططططم ًحطططططسز الـططططططوي الىاظطططططب جٛى

مطططططً هطططططصا الحططططط١، حُطططططض جطططططم بًططططططاز هطططططصا الالتطططططزام بىطططططْى مطططططً  لطططططِؽ هىطططططا٢ ؤي ُٟطططططس ًحطططططس  و  ،ألاظططططططاء

الطططىاضزة ٓلطططى شلططط٧  ومطططا هطططي ال٠ُططىز  مطططاو الٔمىمُططت، ٛمطططا هطططي ؿططططوي الاػططخٜازة مطططً هطططصا الحططط١  

 حسوز جٌث٠ُه 

مطططً مسوهطططت الـططط٘ل هجطططس اإلاـطططْط  66ة ثطططالطظْى بلطططى م٠خوطططُاث ال٠ٜططططة الشاهُطططت مطططً اإلاطططازٛ

زطططاضه ً ؤن جحطططى٨ زون الٜلطططل ؤو جذٜطططٝ مطططً آجطططساضغ ؤلاظططططاءاث التطططي ًم٥ططط  اإلاـططط٘ل ىٓلطططوظطططب ؤ

ططططالؼططططلثُت، بمططططا ٛحهططططا بٓططططازة ؤلازمططططاط، حُططططض ًخ    ُ ططططٝ ٓلططططى ضططططح ظل وظططططىز بم٦اهُططططت ا بططططإن ألامططططط مخٟى

ؤلازمطططاط ٣ـططططي وحُطططس فطططي هطططصه اإلاطططازة، ولطططم ًحططططق ٓلطططى ؤن ج٦طططىن هىطططا٢ مىاكطططب ؿططط٘ل ؿطططاٗطة 

 .ُٔس اإلااػؼت ؤو باري ٛطوٓهاػىاء ٓلى ك

ظٔططططل ال٘اًططططت فططططي الحٜططططاَ ٓلططططى   طططط ي مىا٣ثططططت مىططططه لالظتهططططاز ال٠وططططاث يهجططططس اإلاـططططْط الٜطوو 

دحطر، بم٠خوطاه ٌٔططن ٓلطى هصا ألا ٓلى ج٥مً بٜطن التزام  الحس مً ػلٌت ضب الٔمل،و الٔمل 

 ،لطم ٠ًطٝ ألامطط ٓىطس هطصا الحطسو  ،الٔامل اإلاطاز ٛلله ٓمل آدط ٟثل ؤن ًثاؿط بظطاءاث الٜلطل
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 بحُطض آخبطر التطزام ضب الٔمطل هطى التطزام بثطص٨ ٓىاًطت وظ شل٧ لُحسز ًثُٔت هصا الالتطزام؛بل ججا

ح٠ُ٠ططي و جب ظططسي مٔططه ج٠ططسًط مؼططإلت وظططىز ػطط لططِؽ بخح٠ُطط١ هدُجططت، ممططا ال ؿطط٧ ؤهططه ػططُدثحنو 

حُٔطططحن الٔامطططل مططططاز ٛلطططله فطططي ٓمطططل آدطططط ؤمطططط بطططإن حُطططض ًجطططب ٓلطططى اإلاـططط٘ل ؤن ًشجطططذ  ،للٜلطططل

 .  365مؼخحُل

ططططس آخبططططر ال٠وططططاء اإلا٘طتططططيهطططط ٟططططل ممططططا ٤ططططان ؤن ؿطططططي اؿططططخ٘ا٨ ؤظحططططر فططططي مىلططططب ؤ 366صا ٟو

ططططه اإلا٥دؼططططثت ًخٌلططططب مىا٠ٛططططت هططططصا ألادحططططر  ،ٓلُططططه ططططس  ،ٓلططططى هططططصا الخُ٘حططططر بن لططططم ًحطططططم مططططً ح٠ٟى ٟو

ٌُلطططططططب اإلاطططططططااظط مطططططططً ألاظحطططططططر الالخحطططططططاٞ بٜطططططططْط آدطططططططط لِططططططططوٚ ٔطططططططه حٔطططططططسًل هطططططططصا ال٠ٔطططططططس لم ًحخمطططططططل

جذخلطططططططٝ ٓىطططططططسما دلىكطططططططا ، ٣ٜطططططططاءة ألاظحطططططططرو اٟخلطططططططازًت، بال بشا ٤اهطططططططذ هطططططططصه الٜططططططططوْ ال جطططططططخالءم 

 ، 367ألاوـطططٌت الخاكطططت ب٦طططل ٛطططْط
 
ط ٓلطططى ٛططططوْ جمطططاضغ وـطططاًا ططط ؤمطططا بشا ٤اهطططذ اإلا٠اولطططت جخطططٛى  مىح 

 
 سا

ً  ٛة طازة الدـطُ٘ل 368بال ؤهه ال بس مً ؿططوي ط بٓازة ؤلازماط،ِؼ  ن شل٧  وججطب ؤلاؿطازة هىطا ، إٓل

لططِؽ و ، حُططض ٦ًططىن الالتططزام بثططص٨ ٓىاًططت "إم انيةةت إٍةةادة إلادمةةاج"باإلاـططْط حُىمططا ٣طططغ لِٜططت 

طسها لِؽ جحمُلو حطكا مىه ٓلى هطوضة جإهُل اإلا٠اولت  ،بخح١ُ٠ هدُجت ها ؤٓثطاء بهطاُٛت ٟطس جٍع

مططً بٓططازة ؤلازمططاط هططي الحٜططاَ ٓلططى اػططخ٠طاض مىاكططب الـطط٘ل ال٘اًططت ألاػاػططُت ٛ ةالخططاليو جإظمططا، 

متططى ٤ططان شلطط٧ مم٥ىططا، وشلطط٧ مططً دططال٨ بلططعام اإلاـطط٘ل بٔطططن ٓمططل آدططط ٓلططى ألاظحططر اإلاطططاز ٛلططله 

ألادحططرة آدططط مططا ًلجططإ لططه اإلاططااظط بٔططس ؤن ٦ًططىن هططصه ٟثططل مثاؿطططة بظطططاءاث الٜلططل، حُططض ج٦ططىن 

 اػدىٜس ٤ل ػثل بٓازة بزماط ألاظحر. 

ً ألاظطاء بٓازة ج   :369جإهُلهمو ٦ٍى

ط ؤػططالُب الٔمططل  بن حطط١ اإلاـطط٘ل الجسًططس فططي بزدططا٨ حٔططسًالث ٓلططى م٠اولخططه بهططسٚ جٌططٍى

ططه  ،آخمططاز الخ٥ىىلىظُططا ؤو بحططسار ح٘حططراث ه٦ُلُططت ٓلططى الىحططى الططصي ٟططس ًخططإزط  بططه اليـططايو  ًىاٍظ

حطس ت بن ادخطل ؤت حٔخبر دلُت اظخمآُت اٟخلازًن اإلا٠اولهخمام بالجاهب الاظخماعي ا هطوضة الا 
                                                           

365
 .41الى  45لخصوص الدكتور سامً عبد هللا الدرعً، مرجع سابق، من ص راجع بهذا ا - 

366
قرارات المجلس األعلى، أهم  4./127/4فً الملف االجتماعً عدد  4..9/6./69الصادر بتارٌخ  9991القرار عدد  - 

 .919ص:  أشار إلٌه جعفر بوكنٌنن مرجع سابق، .95القرارات الصادرة فً المادة االجتماعٌة، الجزء األول، ص
367

 .996-999 راجع إبراهٌم البهالً، مرجع سابق، ص - 
368

/ السنة الثامنة/ ٌونٌو 94العدد –معاد أخرضٌض، "شروط تفعٌل مبدأ األولٌة فً إعادة التشغٌل"، مقال منشور بمجلة الحقوق  - 

 وما بعدها. 99، ص 6.95ٌناٌر -6.99
369

 .995إلى  961من ص  راجع الدكتور سامً عبد هللا الدرعً، مرجع سابق، - 



 

 
 
 
 

  
118 

 
  

 ة و األكادمييةسلسلة األحباث اجلامعي

ً ألاظططططططاء ظىاهبهطططططا ػطططططُذخل الجاهطططططب آلادطططططط بالوططططططوضة، ممطططططا اػطططططخىظب مٔطططططه اإلاـطططططْط بٓطططططاز ة ج٦طططططٍى

اثُططت  ابمةةا فههةةا""شلطط٧ مططً دططال٨ ٓثططاضة و اإلاهططسزًً بالٜلططل،  حُططض ٣طططغ اإلاـططْط ؤلاظطططاءاث الٟى

طططططت مطططططً اإلا٠خوطططططُاث  مطططططً م.ؾ،  66مؼطططططخىي اإلاطططططازة  ٓلطططططى ػطططططجُل اإلاشطططططا٨ ٓلطططططى هاهُططططط٧ ٓطططططً مجمٓى

ُ   370ُتال٠اهىه ً ٟلس جإهُلهم التي جىم ٓلى ؤح٠ جم٥ُطجهم مطً الخ٥ُُطٝ مطٕ و ت ألاظطاء في الخ٦ٍى

ُت الٔمل  ،اإلاخ٘حراث الخ٥ىىلىظُت  .ظٔله ؤ٣ثر احتراُٛتو مما ٌـ٦ل ُٟمت مواٛت ٓلى هٓى

ً ٟلططس الخ٥ُططٝ مططٕ الخاكططت بحطط١ ألاظطططاء فططي الخ٦ططٍى هططصه اإلا٠خوططُاثمططا ًالحططّ حططى٨ و 

ً ألاظططططاءهطططى حٔطططسز الج، مؼطططخجساث ٓملهطططم  ه ُٛمطططا ًذطططمبال ؤهططط ،هطططاث التطططي ٟطططس حؼطططهط ٓلطططى ج٦طططٍى

 ً ه٦ُلُطططت ؤو  جإهُطططل ألاظحطططر الطططصي ٟطططس ًخٔططططن للٜلطططل اػطططثاب ج٥ىىلىظُطططتو الحطططسًض ٓطططً الخ٦طططٍى

جططططىم ٓلططططى ؤن الاجٜاُٟططططت الجمآُططططت ًم٥جهططططا ؤن جخوطططططمً   مططططً م.ؾ 105اٟخلططططازًت، هجططططس اإلاططططازة 

ً اإلاؼططخمط لٜاثططسة ألاظطططاء بهطط هم الهامططت ٣ُُٜططت جىِططُم الخ٦ططٍى الثمتهططا مو اإلاهىُططت و سٚ جحؼططحن مٔططاٛض

ً و السضاػططططاث و جططططسبحر مطا٣ططططع ألابحططططار و باإلهططططاٛت بلططططى بوـططططاء مططططٕ الخٌططططىضاث الخ٥ىىلىظُططططت،  الخ٦ططططٍى

حن فطي الى٠  هي ط ى زوض لجىططت وال  مطً هٜططؽ اإلاسوهطت، 408حؼططب اإلاطازة  ابطاثلٜاثطسة ألاظططاء اإلاىذططًط

شن وهطططططاث التطططططي ج٦طططططىن ٟثطططططل جىظُطططططه ًلطططططب ؤلا إلاٜاافطططططي اإلاـطططططاوضاث و  اإلاـطططططْط ؤؿطططططط٣ها اإلا٠اولطططططت التطططططي

حُططططض ٌٔهططططس بلحهططططا فططططي بًططططاض  ؛بالٜلططططل مططططً ًططططٚط اإلاـطططط٘ل بلططططى اإلاىططططسوب ؤلاٟلُ ططططي اإلا٦لططططٝ بالـطططط٘ل

ت مؼططإلت الخُ٘حططراث اله٦ُلُططت  ؤلاػططتراجُجُت ؤلاهخاظُططت، والخ٥ىىلىظُططت للم٠اولططت و مهامهططا الاػدـططاٍض

ٕ اظخمآُطططططت لٜاثططططسة ألاظططططططاء بطططططل و  إلت هططططم مطططططً شلططططط٧ مؼطططططألا ولطططططى جىُٜطططططصها الؼططططهط ٓو وهططططٕ مـطططططاَض

ب مططً ؤو بطهططام  الخططسضط  ً اإلاؼططخمط لألظطططاء، بح٥ططم و ظططل ؤلازمططاط اإلايططي ومحططى ألامُططت الخططسٍض الخ٦ططٍى

ؤلعمطططذ اإلاطططااظط بوططططوضة اػدـطططاضة هطططصه الٜئطططاث والخٜطططاون مٔهطططا بـطططإن ؤلاظططططاءاث  66ؤن اإلاطططازة 

 التي ٟس جحى٨ زون الٜلل ؤو جذٜٝ مً آزاضه الؼلثُت.

ٕ الٜطو  ي ما ًذما ُٛؤم الطصي هطم ٓلطى  1969بططم ؤو٨ اجٜطاٞ فطي ٛبراًطط ٠ٛطس ؤ ،الدـَط

ً ألاظططططططاء إلاؼطططططاًطة مؼطططططخجساث ٓملهطططططمالتطططططزام اإلا ٣طططططس هٜطططططؽ الهطططططسٚ مطططططططة ، وجإـططططط٘ل بةٓطططططازة ج٦طططططٍى

لجىططططططت اإلا٠اولططططططت حؼططططططب هططططططصا و  ،372مططططططً ٟططططططاهىن الٔمططططططل الٜطو طططططط ي L 1233 -4بالٜلططططططل  371ؤدطططططططي 
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 ة و األكادمييةسلسلة األحباث اجلامعي

ٕ ج٠ططططىم بساضػططططت ظمُططططٕ اإلاؼططططاثل الخا ً الدـططططَط ج٥ططططُٜهم للٔمططططل بمططططا و الخإهُططططل اإلايططططي و كططططت بططططالخ٦ٍى

الخٌطططىض الخ٥ىىلطططىجي، بهطططاٛت بلطططى اإلاهطططام التطططي ؤو٤لهطططا لهطططا اإلاـطططْط ممطططا و ًخٜططط١ مطططٕ حاظُطططاث الخ٠طططسم 

مططططل ال٠وططططاء ؤًوططططا بططططسوضه ٓلططططى هططططمان ح٠ططططٞى هططططصه ثططططر جمحططططزا مططططً هِحر هططططا بططططاإلا٘طبًجٔلهططططا ؤ٣ ، ٓو

 ٓلطططى شلططط٧ دحطططر زلُطططل ال٠ططططاض  ولٔطططل   ،طوٚاللجىطططت حتطططى جطططخم٥ً مطططً معاولطططت وـطططاًها فطططي ؤحؼطططً الِططط

خن مضةةةا مت "الطططصي ظطططاء ُٛطططه:  2004ًىهُطططى  30ر اللطططازض ٓطططً مح٥مطططت الطططى٠ى الٜطوؼطططُت بخطططاٍض

ن جقةوم بهةا لجنةت املقاولةتا ال يمكة  خالثقافيةت التةي و املغغل الجديد ف، ألانغنت الاجخماٍيةت 

 . 373"جقل ٍما كانذ ٍلي  ف، ىل جواجد املغغل القدي 

اثُت اإلاـْط ٓىسما حس  ةالخالي ٛو  ً ألاظططاءو ز ؤلاظطاءاث الٟى  ،374التي مً بُجها بٓازة ج٦طٍى

الػططُما اإلا٠اولططت و الططسٕٛ ب٠ططاًطة الحططىاض الاظخمططاعي زادططل اإلا٠اولططت وطططوضة ٤ططان كططاثثا بًماهططا مىططه ب

طططت،  ، حُطططضاإلاىاًىطططت ألاهطططم وػطططُٔمل ٓلطططى جٜطططازي آلازطططاض الىدُمطططت للٜلطططل و٣ثطططرة ؤلاظططططاءاث ؤلازاٍض

اٟخلططازًت، ان و بـططإن الٜلططل اػططثاب ج٥ىىلىظُططت ه٦ُلُططت  اوي الخ٠لُططل مططً الططسٓ مططً شلطط٧ هططى 

اثُطت مططً ؿطإنها مؼططآسة اإلا٠اولطت ٓلططى و دلطط١ الخطىاظن مططا بطحن اإلالططلحت الاظخمآُطت  ؤلاظططاءاث الٟى

 ججاوظ ألاظماث الاٟخلازًت.و اػخٔازة الخىاٛؼُت، 

هطططت الـططط٘ل بش مطططً مسو   66 آدطططط بظططططاء زادلطططي هطططى مطططا ٣طػطططخه ال٠ٜططططة ألادحطططرة مطططً اإلاطططازةو 

اوضاث بطططحن ة اإلا٠اولطططت محوططططا جطططسون ُٛطططه ٤طططل الىخطططاث  التطططي دللطططذ بلحهطططا اإلاـطططاض زالبطططس ؤن جحططططض ب

ططططاٚ اإلاحطططسزة ٟاهىهططط ٓىطططس بٟططططاض  "النرفةةةان"ت ا بال ؤن اإلاالحطططّ هىطططا ؤن اإلاـطططْط اػطططخٔمل لِٜطططألًا

ُٕ ٓلى اإلاحوط  ولطى مطً هٜطؽ اإلاطازة ؤن اإلا٠لىز بها، حُض ظاء فطي ال٠ٜططة ألا  لم ًحسز مًو الخٟى

حتو مـطوْ الٜلل ًثلٙ وشل٧ مً اإلاـط٘ل بلطى مىطسوتي ألاظططاء   ،اإلامشلطحن الى٠طابُحن بلطىضة كطٍط

لُططه ًث٠ططى الدؼططائ٨ مٌطوحططا  ولططت ًم٥ططً ؤن حٔططىن مىططسوتي ألاظطططاء،شلطط٧ بططإن حتططى لجىططت اإلا٠ا ٓو

ؤو ٓثططططاضة  ألامةةةةراف املغةةةةاركت""ؤولططططى باإلاـططططْط ؤن ٌؼططططخٔمل ٓثططططاضة  ٤ططططانو  ،فططططي ُططططل ٗمططططىن الططططىم

ل للخ٠لُطططططل مطططططً بؿططططططا٢ ظهطططططاظ مٜطططططدف الـططططط٘ وطططططاًؤ ٤طططططان ًيث طططططيؤًطططططا ٤طططططاهىا، بطططططل  ممثلةةةةة، الَمةةةةةال""
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جطططططب حؼطططططلُم و طططططخت مطططططً اإلاحوطططططط  إلاىطططططسوتي ألاظططططططاء ٠ٛطططططٍ حؼطططططب  الجزآطططططاث ٓلطططططى ألاٟطططططل، هطططططصا ٍو

ططططاٚ و طططخت و  ،م٠خوطططُاث هٜطططؽ اإلاطططازة ٤طططان بطططااحطي ٓلطططى اإلاـطططْط ؤن ًطططىم ٓلطططى حؼطططلُم ٤اٛطططت ألًا

ٜططهال حتططى مطً اإلاحوططط  و ططخت ؤدطططي بٔططس شلطط٧ جىظططه و  ،ًم٥ططً جعوٍططط مططا جططم الخىكطل بلُططه ؤو جحٍط

ً مطا جطم  و  ،بلى اإلاىسوب ؤلاٟلُ ي اإلا٦لٝ بالـ٘ل ؤي ؤلاظططاء -الخىكطل بلُطه  ٍث٠ى الهطسٚ مطً جطسٍو

ت اإلاىالُت -الشالض هى اإلاؼاهمت في اإلاؼٌطة ؤلازاٍض
375  . 

وططاةالخططالي ٛٔططسم احتططرام هططصه اإلاؼططٌطة ٦ًططىن ٛلططال حٔؼططُٜا ٌؼططو   ،خح١ مٔططه ألاظحططر حٍٔى

"خن : حُطض ظطاء ُٛططه ،2013ه كطازض ٓططً مح٥مطت الطى٠ى لؼططىت وهطى مطا ٣طػططه ال٠وطاء فطي ٟطططاض لط

زمةةت اقخؾةةاديت يجَلةة  ملسمةا بضةةلو  املضةةنرة املنؾةةوؼ ٍلههةةا فةة، جمضةل املغةةغل بخَرفةة  أل 

 حتططططى الاجٜططططاٞ الحاكططططل بططططحن اإلاـطططط٘ل هبططططل ٣طططططغ بإهطططط مةةةةا يلههةةةةا مةةةة  مدونةةةةت الغةةةةغل"او  66املةةةةادة 

طططجهم   الطططصي ػطططلمه بم٠خوطططاه مثطططالٙ مالُطططت م٠ابطططل جىكطططُل بخلطططُٜت ٤طططل حؼطططاب ال ٌٔطططس  و ألاظحطططر و  اُ 

َٔخبططططر حُيئططططص مجطططططز وكططططل باإلاثططططالٙ اإلاوططططمىت بططططه ًم٥ططططً التراظططططٕ ٓىططططه مططططً ًططططٚط ألاظحططططر و للجططططزاْ، 

 .376الًٌٔ ُٛه ؤمام ال٠واءو 

 إلاجرا اث الأارجيت - ب

طططت الخاضظُطططت ٛ طططي التطططي جطططٜٛ ج٦طططىن و خم دطططاضط ؤػطططىاض اإلا٠اولطططت ُمطططا ًذطططم ؤلاظططططاءاث ؤلازاٍض

بحُض ججخطست هطصه ؤلاظططاءاث مطً جىظُطه و طخت مطً اإلاحوطط اإلاىجطع مطً ًطٚط  ،شاث ًابٕ بزاضي 

هىطا ًم٥طً الدؼططائ٨ و  ،ًلطب ؤلاشن بالٜلطلو بزاضة اإلا٠اولطت بلطى اإلاىطسوب ؤلاٟلُ طي اإلا٦لطٝ بالـطط٘ل 

جططب ٓلططى مىططسوب الـطط٘ل مططا هططي ؤلاظطططاءاث التططي ًو  متططى ًلططعم ج٠ططسًم هططصا الٌلططب  ومططا موططمىهه 

 ال٠ُام بها 

ز فطططي اإلاطططازة ٛطططةشا ٤طططان اإلاـططط ألاظطططل ألازوطططى إلبطططاٖل مىطططسوتي  مطططً م.ؾ 66ْط اإلا٘طتطططي ٟطططس حطططس 

لططم ًحططسز ألاظططل الططصي  ٛةهططه ،الى٠ططابحن ب٠طططاض الٜلططل فططي ؤظططل ؿططهط ٓلططى ألاٟططلو شلططحن اإلامو ألاظطططاء 

فطي ملطلحت  شلط٧  ًلطب  ن ى اإلاىطسوب ؤلاٟلُ طي، وحؼطىا ٛٔطل ا ًجب ُٛطه ج٠طسًم ًلطب الٜلطل بلط
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 ة و األكادمييةسلسلة األحباث اجلامعي

ططططططططذ ةالخططططططططالي جىاظططططططططس ٛطططططططططق ؤ٣ثططططططططر لخ٥طططططططططاض اإلاـططططططططاوضاث و  ،ألاظطططططططططاء حُططططططططض ػططططططططُم٥جهم مططططططططً ضةططططططططح الٟى

ال و  ،لخذُٜطٝ مىطهسو٨ ٓطً ٟططاض الٜلطل ؤو ٓلطى ألاٟطل اـ٘ل بُ٘ت بٟىآه الٔطاإلاٜاوهاث مٕ اإلاو 

اث ؿططط٧ ٣طططصل٧ بطططإن هطططصه الٜتطططرة مطططً ؿطططإنها ؤن جتطططر٢ مجطططاال ؤوػطططٕ للمـططط٘ل فطططي الخ٥ٜحطططر باالٟتراحططط

ُططططا مططططً اإلاـططططْط بططططإن اإلاـطططط٘ل ،377اإلاٜاوهططططاثو الحلططططى٨ التططططي دللططططذ بلحهططططا اإلاـططططاوضاث و  ٟططططس  بططططل ٓو

٥ًخٜي بخٌث١ُ الحلطى٨ التطي جىكطلذ بلحهطا اإلاـطاوضاث زون اللجطىء بلطى الٜلطل ؤو اجذطاش بظططاءاث 

   378...ؤدطي مً ؿإنها جحؼحن مطزوزًت اإلا٠اولت

لطططططب الٜلطططططل بلطططططى اإلاىطططططسوب فطططططي حالطططططت ٓطططططسم الخىكطططططل بلطططططى حطططططل ٠ًطططططىم اإلاـططططط٘ل بخىظُطططططه ًو

 ،اإلاٜاوهططططاث الؼططططاب١ زضاػططططتهاو بلططططى ظاهططططب محوططططط هخططططاث  اإلاـططططاوضاث  ،ؤلاٟلُ ططططي اإلا٦لططططٝ بالـطططط٘ل

ت  ح ألاظطططاء و بحُططض ًخوططمً هططصا الٌلططب ظمُططٕ ؤلازثاجططاث الوطططوٍض ٣ططصا مبططرضاث و اإلاخٔل٠ططت بدؼططٍط

ح  ،لطططى الٜلطططلجٜططططن ٓلُطططه اللجطططىء بالاٟخلطططازًت التطططي ولُشجطططذ اإلاـططط٘ل وهطططُٔخه اإلاالُطططت  ،الدؼطططٍط

ألاػططثاب الخ٥ىىلىظُططت التططي ؤو جعاًططس الخ٦لٜططت ؤو ٣ثططرة الططسًىن، ومططً هططمً شلطط٧ جطاظططٕ اإلاثُٔططاث و 

ططٕ مططً ؤلاهخططاط، ػططخسٛٔه بلططى اٟخىططاء آلاالث ةالخططالي الاػططخ٘ىاء ٓططً دططسماث و  التططي مططً ؿططإنها ؤن جٛط

 .379بٔى الٔما٨

ٓلطططططى ج٠طططططسًم ٓطططططالوة  ؤمطططططا بشا اضجثٌطططططذ ألاػطططططثاب بمطططططا هطططططى اٟخلطططططازي ُٛجطططططب ٓلطططططى اإلاـططططط٘ل

 ،ٟخلططططازًت التططططي حؼططططخسعي جٌثُطططط١ مؼططططٌطة الٜلططططلًط ًخوططططمً ألاػططططثاب الاج٠ططططسًم ج٠ططططس ،الٌلططططب

ططططططط ًوططططططٔه دثحططططططر فططططططي  ،اإلاالُططططططت للم٠اولططططططتو ةُططططططان حططططططى٨ الىهططططططُٔت الاٟخلططططططازًت و  باإلهططططططاٛت بلططططططى ج٠ٍط

بال ؤن هططططططصا الـطططططططي ألادحططططططر ػِـطططططط٦ل ٓثئططططططا ز٠ُططططططل  ٓلططططططى ، 380اإلاحاػططططططثت ؤو مطاٟططططططب فططططططي الحؼططططططاباث

ثطططططاء ال جثحطططططض ٓططططً الطططططخذو ا بن ٤اهطططططذ حٔططططاوي مطططططً ؤظمططططت اٟخلططططازًت دلىكطططط ،اإلا٠اولططططت لم مططططً ألٓا

ط باهوطتحٔاب اإلاحاػب ؤو الخثحر في بالؼجب في شل٧ ؤن ؤو  ،موآٜتها هجطاظ مشطل هطصه الخ٠طاٍض
381 
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 ة و األكادمييةسلسلة األحباث اجلامعي

الخ٥ىىلىظُططططت ؤو ألدططططص بااػططططثاب ال ج٥ٜططططي ل ل٥طططً ٤ططططل ؤلازثاجططططاث التططططي ٠ًططططسم ٓلحهطططا اإلاـطططط٘ل

بططططططل بن اإلاـططططططْط ؤلططططططعم اإلاىططططططسوب  ،اله٦ُلُططططططت ؤو الاٟخلططططططازًت لل٠ُططططططام بٜلططططططل ألاظطططططططاء ٣ططططططال ؤو بٔوططططططا

ن ًجطططططططي ٤ططططططل ألابحططططططار بططططططإ مططططططً م.ؾ، 67وططططططُاث اإلاططططططازة ؤلاٟلُ ططططططي اإلا٦لططططططٝ بالـطططططط٘ل حؼططططططب م٠خ

ططٚى ٓلططى الىهططُٔت الح٠ُ٠ُططت وصططحت الثُاهططاث او  ت للٟى ططاث الوطططوٍض لططىاضزة فططي ًلططب ؤلاشن الخحٍط

ططططططت هططططططل بةم٦ططططططان اإلاىططططططسوب ؤلاٟلُ ططططططي اإلا٦لططططططٝ بالـطططططط٘ل ؤن ًثططططططسي بال ؤ ،لططططططلبالٜ هططططططه ال ًم٥ططططططً مٔٛط

ى هطصا فطي ُطل ػط٦ىث الطىم ٓطً شلط٧،  382مالحِاث ؤولُت حى٨ الٌلب ػىاء  بال٠ثى٨ ؤو الٛط

ر إلالططططٝ بلططططى اللجىططططت ؤلاٟلُمُططططت زادططططل ؤٍجطططب ٓلُططططه بحالططططت او  ظططططل ال ًخٔططططسي ؿططططهطا واحططططسا مططططً جططططاٍض

حُطططض حٔخبطططر هطططصه  ،جىطططت بٟلُمُطططت ًطؤػطططها ٓامطططل الٔمالطططت ؤو ؤلاٟلطططُمجىكطططله بالٌلطططب بلطططى ؤٓوطططاء ل

اللجىطت هططي الجهططت الىحُططسة التططي لهططا كططالحُاث زضاػططت ًلططب الٜلططل اػططثاب ج٥ىىلىظُططت ه٦ُلُططت 

ي فطططي ال٠ططططاض ؤن َـطططتر و  ض ٓطططً ٓامطططل الٔمالطططت ؤو ؤلاٟلطططُم،الثطططذ بم٠خطططط ى ٟططططاض كطططازو ؤو اٟخلطططازًت 

 الاو ا ٓلطططططى الخالكطططططاثمثيُطططططو ٦ًطططططىن مٔلطططططال 
 
لطططططذ بلحهطططططا اللجىطططططت ؤلاٟلُمُطططططت ؤزىطططططاء ٟتراحطططططاث التطططططي دل

بلططططى ظاهطططططب ؤن مسوهططططت الـططططط٘ل لططططم حـطططططط بلطططططى  ،مساضػططططت اإلالطططططٝ الططططصي ج٠طططططسم بططططه اإلاىطططططسوب ؤلاٟلُ طططططي

ٝ وظىةا ٓلطى كطسوض بشن  ،بم٦اهُت وظىز ظىاب همني لإلشن بالـطوْ في الٜلل بل شل٧ ًخٟى

ظطل ؤٟلططاه ؿطهطان مططً شلط٧ فططي ؤو  سوهططت،مططً هٜطؽ اإلا 67ازة وهطى مططا ٣طػطخه ال٠ٜطططة ألاولطى مططً اإلاط

ر ج٠سًم ًلب ؤلاشن.  جاٍض

ٜاء في اإلااػؼطاث التطي و  حٔترهطها اللطٔىةاث ججسض ؤلاؿاضة بلى وظىز ؿطوي داكت باإٓل

ؤو  اإلاطططسًً حُطططض ًم٥طططً لططططثِؽ اإلا٠اولطططت ؤو  ،ؤو الخلطططُٜت ال٠وطططاثُت 383ػطططىاء ؤزىطططاء ٛتطططرة اإلاالحِطططت

ططططط -الؼطططططىس٧ً
 
ال٠ُطططططام بٜلطططططل بٔطططططى  -طاٚ ال٠اضططططط ي اإلاىخطططططسب جحطططططذ بؿططططط صان حُٔجهمطططططا اإلاح٥مطططططتالل

، ٗحطططر ؤن هطططصه الؼطططلٌت ال ًم٥طططً إلاىاظهطططت ألاظمطططت الاٟخلطططازًت ال٠ٔطططىزالخضطططحُت بطططثٔى و ألاظططططاء 

ةالخططالي ًم٥طططً و  ،384ٓمالهططا بال بال٠ططسض الططصي ًي طططجم مططٕ مخٌلثططاث اػططخمطاض اليـطططاي الاٟخلططازيب
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 ة و األكادمييةسلسلة األحباث اجلامعي

ًططت الالظمطططت لألظطططاء ٓىططس اجذطططاش الدؼططائ٨ هىططا ٓططً مطططسي هجططاح آلالُططاث ال٠اهىهُطططت فططي هططمان الحما

 مثازضة بنهاء ال٠ٔىز في ُل مؼاًط كٔىةاث اإلا٠اولت 

ح، حُططض هجططس ؤلاؿططاضة الىحُططسة لططصل٧جىلطط اإلاالحططّ ٓططسمو   ُم م.ث ٓلططى ٣ُُٜططت الدؼططٍط

ت مططططً م.ث 592ة مططططً اإلاططططازة ألادحططططر فططططي ال٠ٜطططططة  فططططي ُططططل ٓططططسم و ،ٓىططططس حٔطهططططها إلاذٌططططٍ الاػططططخمطاٍض

م مىن الى  ً  بٓازة ه٦ُلطت اإلا٠اولطت  هِطا انو  ٣ٜاًت ٗو لجطإ بلحهطا فطي بًطاض مطً اإلاؼطاثل ألاولطى التطي 

ح بطس  ال  كطٔىةاث اإلا٠اولططت، ٤ططان ططت ٣ُُٜططت اللجطىء بلططى هططصا الدؼطٍط حٔطططن ، وؤمططام ٓططسم 385مططً مٔٛط

ح ْ مىطٕ الالخجطاء بلطى ، ٛهل ٌٔني هصا ؤن اإلاـطط لى١ٌ بالحلؤزىاء ٛترة اإلاالحِت ٟثل ا م.ث للدؼٍط

ح الٔما٨  !  حؼٍط

ًحططط١ للؼطططىس٧ً  -مطططً مسوهطططت الخجطططاضة 571اإلاطططازة -اػطططخمطاض اإلا٠اولطططت فطططي هطططصه الٜتطططرة ٛمطططٕ 

ٓىطططسما ج٠خطططط ي الىهطططُٔت اإلاالُطططت للماػؼطططت شلططط٧، بال ؤن  386ٓطططسم مخابٔطططت جىُٜطططص بٔطططى ال٠ٔطططىز

هطططصا الططططؤي ًخ٠اػطططمه اججاهطططان، بحُطططض ًالحطططّ ألاو٨ ؤن م٠خوطططُاث م.ؾ هطططي الىاظثطططت الخٌثُططط١ 

والشططاوي ًطططي بططإن م٠خوططُاث م.ث هططي الىاظثططت الخٌثُطط١،  بذلططىق الٜلططل اػططثاب اٟخلططازًت،

ثطططت فطططي جىػطططُٕ  طططال شلططط٧ بطططإن اإلاـطططْط ادخطططاض ٓطططسم اػطططخصىاء ٠ٓطططىز الـططط٘ل مطططً ٓطططسم مخابٔتهطططا، ٗض
 
مٔل

ى ططططس شلطططط٧ ٓىططططسما ٣ططططط غ بم٦اهُططططت الخٔططططٍى
 
الالح٠ططططت  ٓططططً ألاهطططططاض  387كططططالحُاث الؼططططىس٧ً، بططططل ؤ٣

ح ألاظطططاء ًدىطط لؼططٜت مٔالجططت اللططٔىةت إلاططا جدؼططم بإصططحاب ال٠ٔططىز، وال٠ططى٨ هىططا بٔططسم حؼططٍط افى ٛو

 به مً دلىكُت.

حاث  ت ؤ فطططي مطحلطططت٣مطططا ًم٥طططً بٟططططاض الدؼطططٍط ٓىطططس جىاظطططس 388و الخلطططُٜت ال٠وطططاثُتالدؼطططٍى

ظططل جذٜططُى ؤٓثططاء اإلا٠اولططت، ول٥ططً بٔططس مططً ؤت اإلا٠اولططت ن مططً مسًىهُططو سمططً ألاظطططاء ػططحًز ٛططاثى

م فطي وظطىب اػخلطساض خلٌطة جطخػطلى٢ مؼطٍجطب و الٔمطا٨،  ااػدـاضة لجىت اإلا٠اولت ؤو مىسوةى 

الاػططخ٘طاب هىططا  ، بال ؤن مططا ًشحططر حٔؼططٜيجحططذ ًاثلططت آخثططاض الٌطططز  بشن ٓامططل الٔمالططت ؤو ؤلاٟلططُم

طططهططى ٣ُطططٝ ٠ٌٔطططل ؤن ؤ
 
ت ًخحمطططل ٛحهطططا  ،١ مؼطططٌطة اإلأالجطططتل ال٠وطططاء وهطططي مؼطططٌطة ٟوطططاثُت كطططٛط
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طططتل٠ططططاضاث التطططي ًخذطططصها ٓلطططى مجططططز بشن الؼطططلٌظمُططٕط الخثٔطططاث الاٟخلطططازًت فطططي ا ، بال ؤن ت ؤلازاٍض

للمحاِٛططططت ٓلططططى بالٜٔططططل مىاكططططلت الاػططططخ٘ال٨ ٣ةًططططاض  ٠ٓططططىز الـطططط٘ل ال حٔخبططططر مؼططططخمطة بال بشا جططططم  

ٍث٠طططططى الدؼطططططائ٨ مٜخىحطططططا حطططططى٨ ؤهمُطططططت و ، ٜي بًطططططاض الخلطططططُٜت ال٠وطططططاثُتمىاكطططططب الـططططط٘ل للٔمطططططال

ابت التي ًذوٕ لها الٜلطل اػطثاب ج٥ىىلىظُطت ه٦ُلُطت ؤو اٟخلطازًت  ومطا هطي ؤهطىاْ ال ابطت الٟط ٟط

 اإلاخاحت في مشل هصا الٜلل 

 زانيا: خنواٌ الرقابت املخاحت ف،  نا الفؾل

ٛمطً دططال٨ زضاػططت وجحلُططل اإلا٠خوططاث ال٠اهىهُططت التططي ججٔططل مططً الخحططىالث الخ٥ىىلىظُططت 

ؤو اله٦ُلُططت ؤو الاٟخلططازًت ػططجثا للٜلططل، ًالحططّ بططإن مؼططٌطة الٜلططل هاجططه جذوططٕ لٔططسة ؤوظططه 

ابت وهي:  مً الٟط

 الققا يت داريتالرقابت إلا  - خ

طططٝ  طططت ؤي ؤن الٜلطططل فطططي ألاػطططاغ ًخٟى بش بطططالطظْى بلطططى مؼطططٌطة الٜلطططل ًخضطططح بإنهطططا بزاٍض

طططت و ٓلططى بشن مططً ٓامطططل الٔمالططت ؤو ؤلاٟلططُم،  ابططت ؤلازاٍض ةالخطططالي ٛالبططس مططً اػطططخذالق ججلُططاث الٟط

ٜططاء، بال  ا مُٔىططا فططي ًلططب ؤلاشن باإٓل بهططصا الخلططىق، حُططض ًخضططح بططإن اإلاـططْط لططم ٌـططتري ؿططًط

ٜططاء لططه ؤهمُططت داكططت اهططه ٌؼططاهم  ؤن ُططذ الططصي ًخٔططحن ُٛططه جىظُططه ًلططب ؤلاشن باإٓل جحسًطس الخٟى

طت للثطض فطي الٌلطب ن اإلاـط٘ل ملطعم باهخِطاض ةالخطالي ٛطةو  ،في جحسًس آلاظا٨ اإلامىىحت للؼلٌت ؤلازاٍض

ر جثلُطٙ ممشلطي الٔمطا٨مططوض ؿطهط ٓلطى ألاٟط  ،بمـطططوْ الٜلطل حتطى ًم٥ىطه جىظُطه ًلثططه ل مططً جطاٍض

ى مطططً ٛطططة م  مطططً جطططو  ٜطططاء الطططصي ٠ًطططسم ٟثطططل اهلططططام هطططصا ألاظطططل ًخٔطططحن ؤن ٠ًابطططل بطططالٛط ن ًلطططب ؤلٓا

 ،فطططططططي اإلاىطططططططسوب ؤلاٟلُ طططططططي اإلا٦لطططططططٝ بالـططططططط٘ل 389اإلاحطططططططسزةو  ،ٟثطططططططل ؤلازاضة اإلاذخلطططططططت بخل٠طططططططي الٌلطططططططب

اإلاخمشلططططت فططططي ٓامططططل الٔمالططططت ؤو و مططططً ٓسمططططه التططططي جملطططط٧ الحطططط١ فططططي مططططىح ؤلاشن  باإلهططططاٛت بلططططى الجهططططت

ت  ادؼائ٨ ًث٠ى مٌطوحبال ؤن ال ،390ؤلاٟلُم ابت ؤلازاٍض  حى٨ ما هي حسوز الٟط
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طت ٓلطى هطصا الٜلطل جخحطسز بحؼطب ال٘اًطاث التططي  ابُطت ؤلازاٍض بن جحسًطس هٌطاٞ اإلاهمطت الٟط

ابطططت، ٛحُىمطططا هطططم   طططاٞ  ًخىداهطططا اإلاـطططْط مطططً ٛططططن هطططصا الىطططْى مطططً الٟط ٓلطططى ؤن اإلاطططااظط ملطططعم بةٛض

ًلطططططب ؤلاشن اإلاىظطططططه للمىطططططسوب ؤلاٟلُ طططططي الخٜطططططاون مطططططٕ مىطططططسوتي ألاظطططططاء بلطططططى و محوططططط اإلاـطططططاوضاث 

 
 
ى هطططمان ح٠طططٞى ألاظططططاء اإلاؼططططححن اػطططثاب اٟخلطططازًت، بال ؤن اإلاـطططْط لطططم اإلا٦لطططٝ بالـططط٘ل، جطططىخ

طط  ُ تًخٌططٞط بلططى مططسي ؤح٠ ت ؤلازاضة فططي مطاٟثططت احتططرام هططصه اإلاؼططٌطة الاػدـططاٍض
فططي حالططت  ؤهططهؤي  ؛391

 ى الٌلب هل ًح١ لإلزضاة ٛض ٓسم جومحن ًلب ؤلاشن بمحوط اإلاـاوضاث،

جطب الخإ٣طس هىطا بطإن اإلاـطاوضاث   طذو ٍو ممشلططي و بطحن مىطسوتي ألاظططاء  اإلاٜاوهططاث التطي ؤظٍط

بٛطاٗهططا فططي محوططط ًخىظططب بضػططاله بلططى اإلاىططسوب ؤلاٟلُ ططي الططصي بططسوضه  ، جططم  الى٠ططابُحن مططٕ اإلاـطط٘ل

ططططٕ شلطططط٧ بلططططى اللجىططططت ؤلا  ؾمططططً م. 68ظْى بلططططى اإلاططططازة ةططططالط و ، التططططي ج٠ططططىم بسضاػططططت اإلالططططٟٝلُمُططططت ًٛط

٠طططت حُٔطططجهم و الطططصي ًحطططسز ؤٓوطططاء اللجىطططت  392م الخىُِ طططيالطططى  و  الحطططّ بإهطططه ٣ُُٜطططت حؼطططحرها، ًو ًٍط

وطططططططاء التطططططططي ًم٥طططططططً ؤن ج٦طططططططىن ٟطططططططس ػطططططططاهمذ فطططططططي اإلاـططططططططاوضاث و اإلاىِمطططططططاث الى٠ابُطططططططت  ،مطططططططً بطططططططحن ألٓا

اٟهططا لٌلططب ؤلاشن ػطط٠ُابل و ال ؿطط٧ هىططا ؤن ٓططسم ألادططص بالىخططاث  اإلاخىكططل بلحهططا و  ،اإلاٜاوهططاثو  بٛض

ى  ططى  –بططالٛط اإلاىِمططاث الى٠ابُططت ألا٣ثططر  ى الدؼططائ٨ مٌطططوح بذلططىقًث٠طط ؤهططهبال  –الٌلططب ٛض

جمشُال، هل هي ظعء مً ممشلي الٔما٨ الطصي جطم الدـطاوض مٔهطم ؤم هطي ه٠ابطت ؤدططي ال ٓالٟطت لهطا 

بالى٠ابططت ألا٣ثططر جمشططُال  وهططى مططا ػططِشحر ه٠اؿططا ؤدططط حُجهططا، وججططب ؤلاؿططازة هىططا باإلاـططْط حُططض ضاعططى 

 
 
ً الل اهخمامطا  ،ؤلاٟلُمُطت حوطىض زطالر هُئطاث جمشُلُطت للثطض فطي ًلطب ؤلاشن بالٜلطلجىطت في ج٦طٍى

 .  393الاظخماعي ٛاالٟخلازيومىه بالجاهب ألامني 

ططططت ؤًوططططا بلططططى هطططططوضة وظططططىز الؼططططجب الاٟخلططططازي ممططططا ًخٌلططططب مططططً و  ابططططت ؤلازاٍض جمخططططس الٟط

طططططططاجٕ التطططططططي ًطططططططسٕٛ بهطططططططا اإلاطططططططااظط  طططططططٚى ٓىطططططططس مطططططططسي جٌطططططططاب١ و ؤلازاضة ج٠طططططططسًط ح٠ُ٠طططططططت الٟى الؼطططططططجب الٟى

طططططت الخ ،الاٟخلطططططازي مطططططٕ ؤلاظططططططاءاث اإلاطج٠ثطططططت لإلٜٓطططططاء إ٣طططططس مطططططً حُطططططض ًخٔطططططحن ٓلطططططى الؼطططططلٌت ؤلازاٍض
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392
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٘ل الجسًطططس، وهطططى مطططا ٣طػطططخه داكطططت بٔطططس اهخ٠طططا٨ اإلا٠اولطططت للمـططط ،الىظطططىز اإلاطططازي لؼطططجب الٜلطططل

 بٟلطاء ظمُطٕ الٌلثطاث التطي ال حؼطدىسةالخطالي و  ،مطً م.ؾ 67لشطت مطً اإلاطازة الشاو الشاهُت  ال٠ٜطجان

ةاٟخلططاضه ٓلططى مجطططز هطططوضة الثحططض فططي هططصه و بال ؤن اإلاالحططّ هىططا ؤن اإلاـططْط لططى هططصا الؼططجب، ٓ

ت والىزططاث١  مجطططز هِططام بحططض  وبدثططاض بططالىظىز اإلاططازي  ن ال ٦ًططاز ٦ًططى  -ه٥ططصا–ؤلازثاجططاث الوطططوٍض

طططت مطططً محخىاهطططا الح٠ُ٠طططي، حُطططض  ،للؼطططجب الاٟخلطططازي ابطططت ؤلازاٍض مطططً ٤طططان ممطططا ًٜطططٖط مٜهطططىم الٟط

يجةةةب ٍلةةةى املنةةةدوب " ج٦طططىن ال٠ٜططططة الطابٔطططت مطططً هٜطططؽ اإلاطططازة ٓلطططى اللطططُ٘ت آلاجُطططت :ألاوؼطططب ؤن 

يةت إلاقليم  امل ل  بالغغل خن يجرع كل ألابحار التي يَخبر ا فروريت للخ كد مة  مةدى جد  

" للخ كةةةد مةةة  مةةةدى  شلططط٧ ان بُاٛطططت ٓثطططاضة.."ا خن يوجةةة  امللةةة  دااةةةل.و ى الفؾةةةل العاٍةةة  ٍلةةة

طططططت ٓلطططططى هطططططصا اإلاؼطططططخىي ػططططط، جديةةةةةت العاٍةةةةة  ٍلةةةةةى الفؾةةةةةل" ابطططططت ؤلازاٍض ةالخطططططالي و  ،ُٔعظ مٜهطططططىم الٟط

ةالخطالي ٛٔىطسما و  ،٣ٜاًت الثآض ٓلى الٜلل مطٕ ؤلاظططاءاث اإلاخذطصةو مت الؼجب الاٟخلازي مالء

 ٓلططى مٔلططال  اًيخ ططي آلاظططا٨ اإلاؼططمىح بططه ٟاهىهططا ٦ًططىن ٓلططى ٓامططل الٔمالططت ؤو ؤلاٟلططُم ؤن ًلططسض ٟطططاض 

ى الٌلطططب، بمطططا ؤن بطططو ـططط٘ل ؤلاشن بالٜلطططل مطططىح اإلاًلطططب ؤلاشن بالٜلطططل، بمطططا ب ض بشا مطططا جوطططط  و ٛط

حططس ؤًطططاٚ ٓالٟططت الـطط٘ل ظطططاء ال٠طططاض ؤلازاضي ًحطط١ لططه الٌٔططً فططي هططصا ال٠طططاض، ممططا ًٜؼططط بططإن ؤ

ابططططت  ططططت ؤًوططططا ًم٥ططططً ؤن جلططططاحب ال٠طططططاض ؤلازاضي، ٛمططططا هططططي مِططططاهط الٟط ابططططت ٟوططططاثُت بزاٍض هىططططا٢ ٟض

ت الىاججت ًٓ مؼٌطة الٜلل  اٟخلازًت و اػثاب ج٥ىىلىظُت ه٦ُلُت  ال٠واثُت ؤلازاٍض

طططى مىحطططه ًم٥طططً ؤن  ٜطططاء، ؤو ٛض مطططً اإلألطططىم ؤن ال٠ططططاض ال٠اضططط ي بمطططىح ؤلاشن ؤلازاضي باإٓل

طذ اػخلطساضه آو ٠ٓطب الطخِلم الاػطخٌٔافي ؤو  ٦ًىن في ظمُٕ الحاالث مىهْى هعاْ ػىاء مً ٟو

طططٕ زٓطططىي ٟوطططاثُت إلل٘طططاء ال٠ططططاض ؤلازو  ،ؤلازاضي  اضي بؼطططجب الـطططٌٍ فطططي ه٥طططصا ًم٥طططً للمخوططططض ٛض

ططططٝ ال٠طططططاض ؤلازاضي الططططصي  ،ن زٓططططىي ؤلال٘ططططاء بؼططططجب الـططططٌٍشلطططط٧ ا و  ،اػططططخٔما٨ الؼططططلٌت  ال جٟى

٠ٛطا و مل الٔمالطت ؤو ؤلاٟلطُم ابهصا ًم٥ً للمخوطض مً ٟطاض ٓو مىص كسوضه، ُت ٛىضٍت ًخمخٕ بحج  

ططططٕط ؤوال جِلمطططططا اػطططططخٌٔا مطططططً ٟطططططاهىن  ٠ً360طططططط ي بطططططه الٜلطططططل إلاططططا  ُٛا بلطططططى اإلاؼططططٌطة اإلاسهُطططططت، ؤن ًٛط

 394ؤي بلططططى وظٍططططط السادلُططططت لططططى الؼططططلٌت التططططي حٔلىهططططا مثاؿطططططة؛ب و ؤالؼططططلٌت التططططي ؤكططططسضث ال٠طططططاض ا 

( 60وهططى ) لطط٧ ٟثططل اهلطططام ألاظططل اإلاحططسز للٌٔططًشو ٍم٥ططً ج٠ططسًم الٌلططب بلططى مح٥مططت الططى٠ى و 
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ًىما ابخساء مطً جثلُطٙ ٟططاض الٜلطل، ٛطةشا لطم جطخم الاػطخجابت للٌلطب كططاحت ؤو هطمىُا بالؼط٦ىث 

اث ال٠ٜطططة ، ًحط١ للٌطٚط اإلاخوططض ؤن ًٌٔططً فطي ال٠ططاض ؤمطام مح٥مططت الطى٠ى حؼطب م٠خوطُٓىطه

ططت ٣24مططا هلططذ اإلاططازة الخامؼططت مططً هٜططؽ اإلاططازة،  مططً ال٠ططاهىن اإلاحططسر للمحططا٣م ؤلازاٍض
: بإهططه 395

بؾورة اصخثنائيت بوق  جنفين قةرار إدارع رفةُ إلههةا ملةب يهةدف  للمحكمت إلاداريت خن ج مر "

 .لخمط  لل مكها مالب إلالغا  ؽراحت"إلى إلغائ  إ ا ا

ططٝ جىُٜطصه فططي ألاكططل؛ ومطً هططصا اإلاىٌلط١ ًخضططح بطإن الٌٔططً بةل٘ططاء ال٠ططاض   ؤلازاضي ال ًٟى

ططططٕ زٓططططىي ؤلال٘ططططاء هططططس ٟطططططاض بزاضي ًططططسعي الٌططططآً ٓططططسم م ـطططططوُٓخه ال ًمىططططٕ مططططً ؤي ؤن مجطططططز ٛض

طط حُططض هٜططاش ال٠طططاض، ابططت ٓلططى ؤلاظطططاءاث ؤلازاٍض ت بن لططم ج٥ططً ؤهمهططا ٓلططى حٔخبططر مططً ؤحططس ؤوظططه الٟط

طططططالٞ، وألاٟطططططسض ٓلطططططى حماًطططططت مثطططططسؤ اإلاـططططططوُٓت والطططططسٛاْ ٓطططططً الح٠طططططٞى الشخلطططططُت للمخوططططططض  ؤلًا

ابططت ٓلططى  ابططت السادلُططت التططي جططسٕٛ بلططى بكططساض ال٠طططاض، ٣ططال مططً الٟط اإلاططسعي، حُططض حـططمل هططصه الٟط

لى وظىزها اإلاازي وصطحتها مطً الىاحُطت ال٠اهىهُطت، بلطى ظاهطب اجٕ ٓو ابطت ٓلطى  صحت ُٟام الٟى الٟط

ابططت الخاضظُططت ٛدـططمل الادخلطططاق  ابططت ٓلططى محططل ال٠ططططاض ؤلازاضي(، ؤمططا الٟط ال٘اًططت والثآططض )الٟط

طططططت، 396والـططططط٦ل ىطططططت الصطططططحت  ان ال٠ططططططاضاث ؤلازاٍض  ،اإلاـططططططوُٓت بلطططططى ؤن ًشجطططططذ ال٥ٔطططططؽو جخمخططططٕط ب٠ٍط

ٜطاء الاٟخلططازي ًم٥ىططه ؤن ًىةالخطالي و  ز جىكططله ٜططص ٟططاض ٛلططل ألاظطططاء مجططط ٛططاإلاااظط فططي مجططا٨ ؤلٓا

  ،باإلشن
 
ه هصا ال ٦ًىن ٟس اضج٥ب دٌإ،ن ال لٔل مطا ًع٤طي هطصا الٌططح مشطا٨ اإلا٠اولطت التطي و  بخلٛط

طططططاض الٜلطططط ططططس حٔططططاوي مططططً كططططٔىةاث اٟخلططططازًت ٟو ل هططططى الططططصي ػططططُحس مططططً جلطططط٧ اللططططٔىةاث بططططل ٟو

ططططٝ الخىُٜططططس، ٛططططةن ؤي ؤظحططططر ًم٥ىططططه بٟثططططاض جلطططط٧ اإلا٠اولططططت بمجطططططز  لهططططا، ٛططططةشا مططططا ٤ططططان الٌٔططططً ًٟى ًٍع

طل ٛطكطت م ج٠سً
 
طا ٠ًل ًًٔ وب٠ًطاٚ الخىُٜطس، وةالخطالي اػطخمطاض ؤٓثطاء ألاظططاء ٓلطى جلط٧ اإلا٠اولطت مم 

تها فططي ؤٛوططل  به٠ازهططا، وهططى مططا ًي ططجم مططٕ هطططوضة جإهُططل اإلا٠اولططت الػططخٔازة جىاٛؼططُتها واػططخمطاٍض

   الحاالث.
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طططططٝ جىُٜطططططس ال٠ططططططاض ؤلازاضي ٟطططططس ال ؤن اإلاـطططططْط ب ٣مطططططا فطططططي بٔطططططى الحطططططاالث ٥ًططططططغ بم٦اهُطططططت ٟو

ططط  ؤًوططا ألاػططخاز اللططس١ً بططعاوي بططإن الٌٔططً فططي ٟطططاض ٓامططل ؤلاٟلططُم ؤو  ي ػططث٠ذ ؤلاؿططاضة لططصل٧، ٍو

ؼطدىس فطي شلط٧ بلطى ؤن ألاظططاء ال ًخمخٔطىن بحماًطت ٤اُٛطت مطً مذطاًط ٓطسم اػطخ٠ط  اضهم الٔمالت، َو

ٜص ز
 
ا لح٠هطم م  في ؿ٘لهم، وؤًوا ؤهه بشا ه ى ٓم   مطً ؤل ي ال ٌٌٔي الح١ لألظطاء حتى في الخٍٔى

ؤهطططططاض، ان اإلاـطططط٘ل لططططم ٠ًططططم بالٜلططططل حٔؼططططُٜا وبهمططططا بٔططططس حلططططىله ٓلططططى ؤلاشن، بهططططاٛت بلططططى ؤن 

 .397مؼاولُت الؼلٌت كاحثت ال٠طاض ؤلازاضي ال ج٠ىم بال في حالت اضج٦ابه لخٌإ ٛازح

وةلططططٜت ٓامطططططت ٠ٛوطططططاء ؤلال٘طططططاء ًخإػطططططؽ ٓلطططططى ٥ٛططططططة اإلاـططططططوُٓت؛ بش بطططططالطظْى بلطططططى الثطططططاب 

ططت  مططً الشالططذ واإلأىططىن ب  فططي ًلثططاث  ططْى بلططى اإلاحططا٣م ؤلازاٍض ؤلال٘ططاء بؼططجب ججططاوظ الؼططلٌت اإلاٛط

 هطس ٟططاض بزاضي ٗحطر مـططوْ إلاذالٜخطه ٟىآطس 41.90ٟاهىن 
 
طٕ بال ن بإن زٓىي ؤلال٘طاء ال جٛط ، ًدثح 

ال٠اهىن ُٛما ًخٔل١ بطإي ٓىلطط مطً ٓىاكطط ال٠ططاض ؤلازاضي وهطي ... الـط٦ل والادخلطاق والؼطجب 

طططا بشا واإلاحطططل وال٘اًطططت دالٜطططذ ؤلازاضة ب٠طاضهططططا آخثطططاضاث الٔسالطططت اإلاجططططزة مطططشال، زون مذالٜططططت ، ؤم 

ٕ زٓىي ؤلال٘اء  .398ال٠اهىن، ٛةن هصه اإلاذالٜت ال ج٥ٜي وحسها لٛط

 رقابت الققا  الخجارع  - ب

ابططت ال٠وططاء الخجططاضي  ططت حططسوز ٟض وةالحططسًض ٓططً كططٔىةاث اإلا٠اولططت ًجطهططا اإلاىهططْى إلأٛط

ازًت، بحُطططض ًخضطططح فطططي ٛتطططرة اإلاالحِطططت مطططً دطططال٨ ٓلطططى ٛلطططل الٔمطططا٨ هدُجطططت اللطططٔىةاث الاٟخلططط

ت جىُٜططس ٠ٓططىز الـطط٘لبٓططساز الحططل، بططإن للؼططىس٧ً  الحطط١ وحططسه فططي ؤن ًٌ ؤزىططاء  الططب باػططخمطاٍض

ت الاػخ٘ال٨ ؤو ٓسم جىُٜصها، حُض ؤن ملٌلح  ػطخه اإلاطازة  "وحد "اػخمطاٍض مطً  573الصي ٣ط 

مططا ًخٔططاضن مططٕ مٜهططىم اإلاططازة  م.ث، ًُٜططس بططإن الحطط١ ًذلططه وحططسه زون مـططاض٣ت ؤي ظهططاظ، وهططى 

لةى التي جىم ٓلى ؤهه:  مً م.ث 638 "يضةهر القا ةصي املنخةدب ٍلةى الضةحر الضةريُ للمضةنرة ٍو

، حُطططض ال ؿططط٧  ؤن ملطططلحت ألاظططططاء هطططي بحطططسي اإلالطططالح اإلاخىاظطططسة حمايةةةت املؾةةةالا املخواجةةةدة"

جحن  بططططإن حطططط١ والتططططي ًجططططب ٓلططططى هططططصا ألادحططططر حماًتهططططا، وةالخططططالي ًخضططططح مططططً دططططال٨ م٠خوططططُاث اإلاططططاز

                                                           
397

) أشار  27، ص 9111الصدٌق بزاوي، "قانون الشغل، الفصل ألسباب اقتصادٌة"، دار النشر المغربٌة، الدار البٌضاء، سنة  - 

 (.19إلٌه عبد الهادي طالبً، م.س، ص 
398

 ..99إلى  9.1ن ص لإلطالع أكثر بخصوص هذا الموضوع، راجع فاطمة حداد، م.س، م - 
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اػطططططخصىاءها  لططططى ؤضازان اإلاـططططْط  –الؼططططىس٧ً فططططي ٓططططسم جىُٜططططس ال٠ٔططططىز، ومططططً بُجهططططا ٠ٓططططىز الـطططط٘ل 

م ح الى  ػها بلٍط طاضا  -ل٥ط 
 
ابطت ؤي ظهطاظ، ان اإلاـطْط وهطٕ بُطسي الؼطىس٧ً ػطُٜا بش ال ًذوٕ لٟط

 .399ًم٥ً ؤن ًجهع به ٓلى ح٠ٞى ألاظطاء

ابت ال٠واء الخجاضي في مطحلت  ت، ٛطال٠طاضاث ؤما ُٛما ًذم ٟض حلطط مذٌطٍ الاػطخمطاٍض

ت ٟس جازي بلى بنهاء ٠ٓىز الٔمطل ٤ىػطُلت إلهجطاح اإلاذٌطٍ، وحؼطب اإلاطازة  اإلالاحثت لإلػخمطاٍض

لُطططططه مطططططً م.ث فطططططي ٠ٛط هطططططا ألادحطططططرة 592 ، ٛم٠خوطططططُاث مسوهطططططت الـططططط٘ل هطططططي الىاظثطططططت الخٌثُططططط١، ٓو

ططط الططصي ٌٔططسه ؤن الىهططُٔت الاٟخ ضططح للؼططىس٧ً مططً دططال٨ الخ٠ٍط لططازًت والاظخمآُططت ٛٔىططسما ًخ 

حاث، ُٛجططب ٓلُططه ؤن ًذبططر ال٠اضطط ي اإلاىخططسب بططص ل٧، للم٠اولططت جخٌلططب اللجططىء بلططى بٔططى الدؼططٍط

م ب لطططططى هطططططصا ألادحطططططر ؤن ًخ٠طططططس  طططططت، ٛطططططةشا مطططططا ؤكطططططسضث مطططططىح ٓو ٌلطططططب ٓلطططططى الٜطططططىض بلطططططى الؼطططططلٌت ؤلازاٍض

ح ألاظطططططططاء، ٛةهططططططه ٌٔططططططىز بٔططططططس شلطططططط٧  لل٠اضطططططط ي اإلاىخططططططسب اجذططططططاز ٟطططططططاض  التططططططردُم بالٜلططططططل ؤو حؼططططططٍط

ت  طططططططال، وال ج٥ٜطططططططي ؤلاؿطططططططاضة ٠ٛطططططططٍ بلطططططططى ٛطططططططخح مؼطططططططٌطة الدؼطططططططٍى
 
ح الطططططططصي ًجطططططططب ؤن ٦ًطططططططىن مٔل الدؼطططططططٍط

ضاجه مً ًٚط ألاظطاء اإلاؼط ححن  .400ال٠واثُت وهى ما ػُٜخح اإلاجا٨ للًٌٔ في م٠ط 

ابططت ٓلطططى الٜلططل اػططثاب ج٥ىىلىظُطططت ه٦ُلُططت واٟخلططازًت، بمطططا ه جطططم  الخٌططٞط لوةمططا ؤهطط لٟط

ططت ؤو ٟوطط ٛالبططس  مططً الدؼططائ٨ ٓططً زوض ال٠وططاء الٔططازي فططي ٤ططل هططصه اثُت، زادلُططت ؤو داضظُططت بزاٍض

ابت ٓلى الٜلل   ألامىض، وما هي حسوزه في الٟط

 دور الققا  الَادع - ج

طذ ٓلطى جطسدل ال٠وطاء ٓىططس 70ٛثطالطظْى بلطى م٠خوطُاث مسوهطت الـط٘ل هجطس اإلاطازة  ، هل 

ثسو مً دطال٨ الطظطْى بلطى م٠خوطُاث الٜطْط الؼطازغ الخطاق بٜ ى، ٍو لطل ألاظططاء ًلب الخٍٔى

جططططططه بلططططططىاػططططططثاب ج٥ىىلىظُططططططت ؤو ه٦ُلُططططططت ؤو اٟخلططططططازًت وبٗططططططال 
 
آخثططططططاض  ٞ اإلا٠ططططططاوالث، ؤن اإلاـططططططْط اج

ذططسه اإلاططااظط  ٜططاء الاٟخلططازي الططصي ًخ  ُت ؤلٓا ططت الىحُططسة اإلاذخلططت فططي ج٠ططسًط ؿططٓط الؼططلٌت ؤلازاٍض

 لىهٕ حس للٔالٟت الـ٘لُت.
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 .999إلى  965حسناء باري، م.س، من ص  - 

 .14-15-19أنظر أٌضا عبد الهادي طالبً، م.س، ص  -
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جاهطططان ٠ٛهُطططان
 
لُطططه ٠ٛطططس ُهطططط اج الؼطططجب الاٟخلطططازي،  ُٛمطططا ًذطططم مطاٟطططت ح٠ُ٠طططت 401ٓو

اإلأطططاضن حُطططض ًططططي ؤلاججطططاه
طططا و٣طططسا  402 لخطططسدل ال٠وطططاء الٔطططازي، بطططإن الٌٔطططً ٌـططط٦ل ًٔىطططا بزاٍض

طططت، ٣مططططا ػِـططط٦ل جططططسادال بطططحن الؼططططلٌخحن الخىُٜصًطططت ططططت  حـططط٦ُ٥ا فططططي حجُطططت ال٠طططططاضاث ؤلازاٍض ؤلازاٍض

طا طا ػطُجٔله دٟط ػطه الٜلطل ألاو٨ مطً السػطخى  403إلاثطسؤ ٛلطل الؼطلٍ وال٠واثُت، مم  ض الطصي ٣ط 

طططططت ال٠وطططططاءوهطططططى مطططططا ًم(، 2011)  ُ الٔطططططازي بمطاٟثطططططت ح٠ُ٠طططططت ؤػطططططثاب  ٥طططططً مٔطططططه ال٠طططططى٨ بٔطططططسم ؤح٠

ططططت اإلاذخلططططت ٜطططاء اإلاططططإشون بطططه مططططً ًططططٚط الجهطططت ؤلازاٍض ططططس ، فطططي حططططحن 404ؤلٓا ًطططططي ؤلاججطططاه الشططططاوي اإلاٍا

فطي زضاػطت ألاػطثاب  ابإن شل٧ ٥ٌٔؽ زوضها ؤلاًجاتي واػطخ٠اللُته 405الدخلاق اإلاحا٣م الٔازًت

هطا ٓلطى اإلاؼطخىي الطىاٟعي وججاوظ ما و  ت، داكطت وؤن هطصه ألادحطرة حٟٔى ٟٜذ ٓىسه الؼلٌت ؤلازاٍض

ة التطي لسضاػطت صطح   ةٓسة ٠ٓثاث؛ ٣محسوزًت الىػطاثل اإلأخمطس لطط اإلاطس  ت ألاػطثاب اإلاطسلى بهطا، ٟو

مطططا 
 
ططط١ ٛحهطططا، وةالخطططالي ٛال٠وطططاء اإلاطططسوي حؼطططب هطططصا الخىظطططه ال ًمطططؽ مثطططسؤ ٛلطططل الؼطططلٍ، وبه جح٠ 

طت لخح٠ُط١ حماًطت ألاظططاء واػطخ٠طاض الـط٘ل، وهطى ًحاو٨ ال٠وطاء هىط ا الخٔطاون مطٕ الؼطلٌت ؤلازاٍض

مطططا ًي طططجم مطططٕ موطططمىن الٜلطططل ألاو٨ مطططً السػطططخىض، بطططل بن الخٔطططاون ؤلازاضي ال٠وطططاجي ٌؼطططمح 

خثططاضاث الاٟخلططازًت والاظخمآُططت بخح٠ُطط١ الخططىاظن بططحن الٓا
جططاه هططى ألاٟطططب بلططى 406

 
، ولٔططل  هططصا الاج

ال٠وطططاء ؤلازاضي، ؤن ج٦ططططىن لطططه ٛطكططططت اإلاٌالثططططت  وططططض ظطططططاء ٟطططططاضاثُططططض ٌؼطططمح إلاططططً جاللطططىاب ح

ططت ال٠وططاء   ُ ططم ادططخالٚ ال٠وططاء، وال٠ٜططه ٓلططى ؤح٠ ططه ٗض
 
ططا لح٠ططه مططً هطططض، حُططض ؤه ى ٓم  بططالخٍٔى
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دراسة راجع بهذا الخصوص خدٌجة زورٌقً، "حماٌة األجراء عند فصلهم ألسباب مرتبطة بسٌر نشاط المقاولة"، مذكرة نهاٌة ال - 

الرباط، السنة الدراسٌة –قصد نٌل الماستر فً العلوم القانونٌة، تخصص قانون العمل، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة 

 .96-99-.9، من ص 6.99-6.96
402

 .45الدكتور محمد الكشبور، التعسف فً إنهاء عقد الشغل، م.س، ص  -من مإٌدي هذا االتجاه نجد:  - 

- NAUD (F) ET BENOIT (A) : « licerciments collectifs et sécurite de l’emploi » Dr-soc n° 6 juin 1975. P 
51. 

 (. 999) أشارت إلٌه فاطمة حداد، م.س، ص 

 .71-77-72حسن صغٌري، م.س، ص  -أنظر أٌضا:  -
403

 .15راجع عبد الهادي طالبً، م.س، ص  - 
404

 .699-696بهذا الموضوع، راجع فاطمة حداد، م.س، ص  لإلطالع على بعض القرارات الخاصة - 
405

علً الصقلً، نزاعات الشغل الجماعٌة وطرق تسوٌتها السلمٌة فً القانون المغربً والمقارن،  -من أنصار هذا االتجاه نجد:  - 

 .952. ص 9111/9111أطروحة لنٌل دكتوراه الدولة فً القانون الخاص، فاس 

 .25، ص 9114على فصل األجٌر، رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا، كلٌة الحقوق، الدار البٌضاء،  محمد عابً: رقابة القضاء -

- DUPEY ROUX : (JT) : « incertitudes et aberration » Dr-soc n° 4 Avril 1978. OP. cit P3. 
 (699)أشارت إلٌهم فاطمة حداد، م.س، ص 

406
 .12-14، ص عبد الهادي طالبً، م.س -أنظر كل من:  - 

 .71-71حسن صغٌري، م.س، ص  -
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خطططه الٔطططازي فطططي مطاٟثطططت مـططططوُٓت ؤػطططثاب  ُ ٜطططاء، ٛهىطططا٢ بظمطططاْ ٓلطططى ؤح٠ فطططي مطاٟثطططت بظططططاءاث  ؤلٓا

ٜاء الاٟخلازي  .407ؤلٓا

اء اػططثاب اٟخلططازًت ه٦ُلُططت ؤو ج٥ىىلىظُططت ًمططط  بمؼططٌطة ٟاهىهُططت، ؤن ٛلططل ألاظططط مططا ةو 

طططزاْ ٛ
 
طططٕ الج طططسم احترامهطططا ًطاٟثطططه ال٠وطططاء الٔطططازي فطططي حالطططت ٛض خجطططاوظ اإلاـططط٘ل لطططثٔى ؤلاظططططاءاث ٓو

ح هىططا بمشابططت الٜلططل الخٔؼططٜي، وهططى مططا جا٣ططسه مح ٥مططت الططى٠ى مططً ؤمامططه؛ حُططض ٌٔخبططر الدؼططٍط

ا  لٝ الطططص٣ط، وةالخطططالي ج٦طططىن اإلاح٥مطططت ٓلطططى كطططىابالؼطططا 2013ػطططىت  408دطططال٨ ال٠ططططاض اللطططازض لططططم 

وططذ للمٌلططىب  آخبططرث ؤن ا لل٠ٔططس، ٟو  ُ ل ٛلططال حٔؼططٜ
 
٠ططت التططي جططم  بهططا ٌـطط٦ بنهططاء الٔالٟططت بالٌٍط

ٓطً هٜطؽ اإلاح٥مطت  409وفي ٟطاض آدطي مؼخح٠اجه ج٥ملت إلاا ظاء بالىكل، في الى٠ى )ألاظحر( بثار

الغةةةغل بؾةةةفت مخفةةةردة دون صةةةلو  مضةةةنرة  "إقةةةدام املغةةةغل ٍلةةةى إنهةةةا  ٍقةةةدظطططاء ُٛطططه بطططإن: 

الفؾةةةل ألصةةةعاب اقخؾةةةاديت معقةةةا ملةةةا  ةةةو منؾةةةوؼ ٍليةةة  فةةة، مدونةةةت الغةةةغلا يجَةةةل الفؾةةةل 

ا".  النع حَـر ل  ألاجحر فؾل حَضفي 

ٟىططا لهططا هطططوضة احتططرام الترجِططب  ت التططي ػططث١ لىططا ؤن جٌط  ٔططس مططً بططحن ؤلاظطططاءاث اإلاؼططٌٍط َو

مطططً م.ؾ، حُطططض هجطططس ال٠وطططاء  71ألاولطططى مطططً اإلاطططازة  الطططصي وهطططٔه اإلاـطططْط فطططي ال٠ٜططططة لفطططي الٜلططط

ٟثطططططل مج طططططو مسوهطططططت الـططططط٘ل ٤طططططان ٠ًطططططط  بهطططططصا الحططططط١ لٜاثطططططسة ألاظططططططاء اإلاـطططططمىلحن بالٜلطططططل ؤو اإلاططططططاز 

م  "إن اصةدناد القةرار ٍلةى الفؾةل ، حُض ظاء في حُصُاجه ما ًلي: 261410ٛللهم وهى ال٠طاض  ٟض

ٍلةةةةةةةةى الَمةةةةةةةةال الفلحةةةةةةةةحنا وإن فةةةةةةةة، محلةةةةةةةة ا ألنةةةةةةةة   ةةةةةةةةو الةةةةةةةةنع ينعةةةةةةةةق  24/4/1973مةةةةةةةة  ىهحةةةةةةةةر  9

املقخقةةةةةياث املخَلقةةةةةت بنٍفةةةةةا  الَمةةةةةال الفلحةةةةةحن جوجةةةةةب إٍفةةةةةا  الَامةةةةةل املرقةةةةةذ قعةةةةةل إٍفةةةةةا  

 الَامل الدائ ا ومراٍاة ألاقدميت والخحملث الَائليت وؽفت الَامل كمَنوب"

ت  وجطجِططب ٛلططل ألاظطططاء مططا هططى بال بظطططاء مططً بططحن ؤلاظطططاءاث التططي حـطط٦ل هططىابٍ مؼططٌٍط

ابخطططططه ٓلحهطططططا ًخٔطططططحن ٓلططططط ىطططططس مذالٜخطططططه لهطططططا ٛطططططةن ال٠وطططططاء الٔطططططازي ًمطططططاضغ ٟض ى اإلاـططططط٘ل احترامهطططططا ٓو

                                                           
407

 .691إلى  695فاطمة حددا، م.س، من ص  -للمزٌد من التفاصٌل بخصوص هذه النقطة راجع كل من:  - 

 .19إلى  71عبد الهادي طالبً، م.س، من ص  -
408

 قت اإلشارة إلٌه(.، )سب9496/4/6/6.96فً الملف االجتماعً عدد  6.99أبرٌل  99الصادر بتلرٌخ  426القرار عدد  - 
409

، منشور بنشرة قرارات 9595/4/9/6.99فً الملف االجتماعً عدد  6.96غشت  92الصادر بتارٌخ  9421القرار عدد  - 

 999، ص 6.95/ سنة 99، الجزء 9السلسلة  -الغرفة االجتماعٌة–محكمة النقض 
410

 .1112/11تماعً عدد ملف اج .911فبراٌر  4الصادر عن المجلس األعلى فً  629القرار رقم  - 
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ابت ًٓ احترام مهلت ؤلادٌاض ح الٔمطا٤411٨الٟط ، وهطوضة وظىز ؤلاشن بالٜلل ٟثل حؼطٍط
، بطل 412

ُطططٝ ألاظططططاء اػطططثاب ج٥ىىلىظُطططت وبزدطططا٨ اإلاـططط٘ل لٔمطططا٨ ظطططسز بطططس٨ الٔمطططا٨  ؤ٣ثطططر مطططً شلططط٧ ٛخٟى

ٜحن اػططثاب ج٠ىُططت ً ٤ىهططه ٛلططال حٔؼططُٜا، حؼططب مططا ؤ٣سجططه مح٥مططت الططى٠ى فططي ٟطططاض ٜؼططط اإلاخططٟى

ح الٔثطططاضة ٓلطططى ٗطامطططت مالُطططت ٌٔاٟطططب بهطططا 2012413لهطططا كطططسض ػطططىت  ، هطططصا وهجطططس اإلاـطططْط ؤٟطططط  بلطططٍط

طططت بٓطططازة الدـطططُ٘ل اإلاىلطططىق ٓلحهططططا فطططي ال٠ٜططططة ألادحطططرة مططططً  اإلاطططااظط فطططي حالطططت ٓطططسم الخ٠ُططططس بإولٍى

زضهطم مطً ٓطسم  20000بلطى  10000لُت جتطراوح مطا بطحن مً م.ؾ ٣ما هم  ٓلى ٗطامت ما 71اإلاازة 

ح هم اإلاازة 68و 67و 66الخ٠ُس بااح٦ام الىاضزة في اإلاىاز   .78، وشل٧ بلٍط

ب ٓلُه
 
، وشلط٧ ػطىاء ؤ٤طان الٜلطل مؼطمىحا بطه ٟاهىهطا؛ ؤي 414بال ؤن ل٦ل  ٛلل آزاض جترج

طط١ آلا  ططت ٤املططت ٛو ثططٕ اإلاططااظط ؤلاظطططاءاث ال٠اهىهُططت وؤلازاٍض
 
، ؤمططا بن ظططا٨ اإلاحططسزة لططه ٟاهىهططابشا مططا اج

وطططططططاث ال٠اهىهُطططططططت ظططططططططاء هطططططططصا الٜلطططططططل، وةالخطططططططالي  ٤طططططططان الٜلطططططططل حٔؼطططططططُٜا، ٛالبطططططططس  مطططططططً ؤزاء الخٍٔى

ٛالٜلطططل اػطططثاب ج٥ىىلىظُطططت ؤو ه٦ُلُطططت ؤو اٟخلطططازًت اإلاطططإشون بطططه ٌؼطططخح١ ٓىطططه ألاظحطططر اإلاٜلطططى٨ 

ى ٓطططً  م.ؾ، ٣مطططا ٌؼطططخح١ مطططً  70ؤلادٌطططاض، وشلططط٧ ًث٠طططا لل٠ٜططططة ألاولطططى مطططً اإلاطططازة ؤظطططل الخٔطططٍى

طذ ٓلحهمطا ى ًٓ الٜلل بمىظب هٜؽ ال٠ٜطة وشل٧ ٣ما هل  مطً  53و 52و 51اإلاطىاز  415الخٍٔى

 م.ؾ.

ى ٓططً الوطططض فططي حالططت ٓططسم الحلططى٨ ٓلططى بشن بالٜلططل؛ حُططض  هططصا بلططى ظاهططب الخٔططٍى

ى ٓطً الوططض اإلاىلطىق ٓلُطه  ٌؼخُٜس ألاظططاء اإلاؼطخُٜسًً بىطاءا ٓلطى ح٥طم ٟوطاجي مطً الخٔطٍى

لططططططم ًططططططخم مططططططا مططططططً م.ؾ  70 إلا٠خوططططططُاث ال٠ٜطططططططة الشاهُططططططت مططططططً اإلاططططططازة ، وشلطططططط٧ جٌث٠ُططططططا41فططططططي اإلاططططططازة 

هم، وهى ما ًع٣ُه ال٠ططاض ٓطسز  إلاح٥مطت الطى٠ى  1568بضظآهم بلى ؿ٘لهم مٕ احخٜاههم بح٠ٟى

٣مطططططططا ًحططططططط١  لألظحطططططططر اإلاٜلطططططططى٨ اػطططططططثاب  ،للطططططططى٠ى الشالشطططططططتػطططططططُلت ى الؼطططططططالٝ الطططططططص٣ط، فطططططططي ؿطططططططإن ال

                                                           
411

 .991-997أنظر فاطمة حداد، م.س، ص  - 
412

 .19-.1-71راجع عبد الهادي طالبً، م.س، ص  - 
413

، منشور بمجلة .4/9/6.9/.71فً الملف االجتماعً عدد  .9/6.9./91الصادر عن محكمة النقض بتارٌخ  25القرار عدد  - 

 .695، ص 6.99ة قضاء مكمة النقض فً مدونة الشغل، الجزء األول، السن
414

 .991إلى  16راجع بهذا الخصوص حسن صغٌري، م.س، من ص  - 

 .992إلى  11عبد الهادي طالبً، م.س، من ص  -
415

 .959-.95راجع فاطمة حداد، م.س، ص  - 
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ى ٓططً ٠ٛططسان الـطط٘ل جٌث٠ُططا للمططازة  لىظُططت ؤو ه٦ُلُططت ؤو اٟخلططازًتج٥ىى  مططً م.ؾ،  53الخٔططٍى

وا موآٜا ؼخح١ ألاظحر اإلاح ي حٍٔى  .416هصا َو

ٛثإلهططططاٛت بلططططى حطططط١ ألاظطططططاء اإلاٜلططططىلحن اػططططثاب ج٥ىىلىظُططططت ؤو ه٦ُلُططططت ؤو اٟخلططططازًت فططططي 

بٓازة بزماظه في الـ٘ل بشا ؤم٥ً شل٧، ٛلهم الح١ ؤًوا في جطجِب الٜلطل حؼطب ٤طل ٛئطت مطٕ 

ثططاء الٔاثلُططت، وشلطط٧ ٓىططس آتططزام اإلاـطط٘ل  مطآططاة بٔططى الٔىاكططط ٤ااٟسمُططت وال٠ُمططت اإلاهىُططت وألٓا

طططططت بٓططططازة الدـطططططُ٘ل ؼطططططه 417ٛلططططلهم، بلطططططى ظاهطططططب الحططططط١ فطططططي ؤولٍى ، حُطططططض حططططططق اإلاـطططططْط ٓلطططططى ج٥َط

حُطططض ًدثطططحن مطططً دطططال٨ مطططً م.ؾ،  508حُطططض ظطططاء فطططي ٠ٛط هطططا ألادحطططرة، واإلاطططازة  71زة بمىظطططب اإلاطططا

حر هططماهاث لألظحطر لوططمان ح٠ططه فططي الـطط٘لهطصه اإلا٠خوططُاث ؤن اإلاـططْط ج ، وفططي حالططت ٥418ٜططل بخططٛى

طت الدـطُ٘ل ٌؼطاهم حٔص واث اإلاؼخح٠ت له ٟاهىها، ٛالح١ في ؤولٍى ض شل٧، جترجب له ظمُٕ الخٍٔى

حهم  ؤن هطططصه بال  ،بلطططى حطططس ٣ثحطططر فطططي كطططىن ح٠طططٞى ألاظططططاء الطططصًً اٟخوطططذ هططططوٚ اإلا٠اولطططت حؼطططٍط

اإلاـططْط هططمً للمـطط٘ل ؤًوططا ؤن ٌـطط٘ل مططً هططى فططي دططس ٓلططى بًالٟهططا، ان الوططماهاث ًجططب ؤال جا 

ططت هططصا الحطط١ جث٠ططى مٔل٠ططت ٓلططى جططىاٛط اإلاىاكططب   ُ لُططه ٛإهم حاظططت ل٥ٜططاثتهم ومططاهال هم اإلاهىُططت، ٓو

١ بال هازضا
 .اإلال٘اة ؤو اإلامازلت، وهى ما ال ًخح٠ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
416

 .1..4/9/6/.15فً الملف عدد  .6.9أبرٌل  1الصادر بتارٌخ  ..2القرار عدد  - 
417

 .961إلى  964الهادي طالبً، م.س، من ص عبد  -للمزٌد من التفاصٌل راجع:  - 

 .692إلى  699جعفر بوكنٌن، م.س، من ص  -
418

 .951أنظر إبراهٌم البهالً، م.س، ص  - 
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 ااجمت:

طططططت مطططططً  ل٠طططططاهىوي الحطططططاالث التطططططي ًم٥طططططً فطططططي ُلهطططططا حُ٘حطططططر اإلاط٣طططططع امطططططً دطططططال٨ جحلُلىطططططا إلاجمٓى

دططال٨ اػخحوططاض ، ومطً مطٕ اإلاـطط٘ل الجسًططس الـطط٘ل للمـط٘ل، بططل ج٥طَطؽ ٟآططسة اػططخمطاض ٠ٓطىز

طة الػططخ٠طاض الـطط٘ل،اإلا٠ هجططسها مخىططازطة بهططصا الخلططىق فططي الٔسًططس مططً  خوططُاث ال٠اهىهُططت اإلاططًا

ٔت ال٠ىاهحن الخاكت، بطل هجطسها ؤًوطا ٓلطى مؼطخىي ٟطاهىن الالتزامطاث و  ال٠ٔطىز الطصي ٌٔطس  الـطَط

ه مُسان الـ٘ل والاٟخلاز مً حط٣ُت، ًخضطح لىطا بطإن بضازة اإلاـطْط  ،متالٔا ومً دال٨ ما ٌٔٛط

ؤكططططثحذ جخجططططه للططططُاٗت ٟططططىاهحن داكططططت جحطططططغ ٓلططططى جح٠ُطططط١ ٗاًططططاث حماثُططططت ؤ٣ثططططر للمططططىاًىحن، 

عي لهصه ال٠ىاهحن، وهى ٟاهىن حماًت اإلاؼتهل٧. حُض هشني هىا بإهم مشا٨  حـَط

م ج٥َطؽ ٟآطسة اػطخمطاض ٠ٓطىز ا اإلاطازة  ٘ل مطٕ اإلاـط٘ل الجسًطس كططاحت بمىظطبلـطٛٗط

مططً مسوهططت الـطط٘ل، بال ؤنهططا جث٠ططى ٟاكطططة ٓططً جح٠ُطط١ الحماًططت الاظخمآُططت اإلايـططىزة ٠٣آططسة  19

مططً الىِططام الٔططام، حُططض البططس مططً بزضاط بٔططى الاٟتراحططاث التططي مططً ؿططإنها الخإ٣ُططس ٓلططى هطططوضة 

س مً  عي في هصا اإلاجا٨اإلاٍع  لى ػجُل اإلاشا٨:، وهص٣ط ٓالاهخمام الدـَط

 -  ذ ٣حالت لخُ٘حر اإلاط٣ع ال٠اهىوي للمـ٘ل، والتي ججس لها م٦اهطا فطي ٌؼخحؼً في حالت الخٍٜى

بًطططططاض الثطططططاب الخطططططامؽ مطططططً مسوهطططططت الخجطططططاضة، ٓطططططسم جطططططط٢ اللطططططُاٗت ٓامطططططت، ل٥ُططططططغ ال٠ططططططاهىن 

طذ ال٥لطي ؤو  الجعجطي، مطٕ جطإًحر هطصه ألادحطرة بـط٦ل ال ًتطر٢ مجطاال  الحطالخحن مٔطا، ػطىاء الخٍٜى

ً حماًت الػخمطاض ٠ٓىز الـ٘ل.  للخحاًل مً ٟثل اإلاااظٍط

 -  ٣مطططا ًجطططب جذلطططُم م٠خوطططُاث ٟاهىهُطططت  هطططم ٛئطططت اإلاؼطططخذسمحن فطططي اإلااػؼطططاث الٔمىمُطططت؛

حُططططض ؤن حُ٘حططططر اإلاط٣ططططع ال٠ططططاهىوي للمـطططط٘ل فططططي بًططططاض الخىكلططططت، مططططً ؿططططإهه ؤن ٌ٘حططططر الىِطططططام 

محن فطي ال٠ٌطاْ الٔمطىمي لطه هطصه اإلااػؼطاث، وشلط٧ حماًطت للمؼطخذس ذوطٕجال٠اهىوي الصي 

ٓىططططس دىكلططططت اإلايـططططأث الٔامططططت، انهططططم ًيخ٠لططططىن مططططً هِططططام بلططططى هِططططام، بططططل ان اإلاـطططط٘ل فططططي 

ُٜت الٔمىمُت.    ال٠ٌاْ الخاق ملعم بخٌث١ُ م٠خوُاث مسوهت الـ٘ل ٠ٍٛ ولِؽ الُى
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 -  ة مططططططً جٌثُطططططط١ ٟآططططططسة اػططططططخمطاض ال٠ٔططططططىز مططططططٕ اإلاـطططططط٘ل هطططططططوضة جإ٣ُططططططس اػططططططخصىاء اإلاهططططططً الحططططططط 

ط ٛحها الخلٝ ٓلى هٜطؽ الـططوي التطي حٔاٟطس مطً ؤظلهطا الجسًس، ما  ٓسا في الحالت التي ًخٛى

 ألاظحر مٕ اإلاـ٘ل الؼاب١.

 - فطططي حالطططت الازمطططاط اػدـطططاضة ألاظططططاء ً فطططي ٤طططل مطططا ًم٥طططً ؤن مهططططسز  ٣مطططا ًجطططب بلطططعام اإلاطططااظٍط

اػططخ٠طاض ٠ٓططىزهم مططٕ الـططط٣ت السامجططت، بططل وألادططس بططاإلظطاءاث اإلام٥ىططت لططصل٧ جحططذ ًاثلططت 

ىةططططططاث ؤو ٗطامططططططاث، دلىكططططططا فططططططي الـططططططط٣ت التططططططي ال حٔططططططاوي مططططططً كططططططٔىةاث اٟخلططططططازًت، ان ٠ٓ

 
 
ا ٟس ٌـ٦ل  هسًسا ت، مم   لح٠ٞى ألاظطاء الـط٣ت اإلاىسمجت. مطحلت اإلاٜاوهاث جمخاظ بالؼٍط

 -  
 
ر ؤلازمططططاط ٟاهىهططططا جططططب ٓلططططى اإلاـططططْط جحسًططططس جطططططاٍض  هططططصا ٍو

 
ر داهطططططٔا  ًجٔططططل هططططصا الخططططاٍض

 
 ، وؤال

اإلاخٔلططط١ بـطططط٤اث اإلاؼطططاهمت، حماًطططت  17.95مطططً ٟطططاهىن  225ازة الجٜطططاٞ الـطططط٤اث حؼطططب اإلاططط

 
 
ً ل٠آطططسة اػطططخمطاض ٠ٓطططىز الـططط٘ل فطططي حالطططت ؤلازمطططاط، وحتطططى ال ٦ًطططىن ػطططالحا  ،فطططي ًطططس اإلاطططااظٍط

ر الخُ٘حطططر– الشططط يء الطططصي ًطططثذؽ مطططً ُٟمطططت الـططططي الشالطططذ ان ٠ٓطططىز الـططط٘ل حتطططى جطططاٍض  -ػطططٍط

ت ٠ٓىز الـ٘ل ضهحن بمسي اػخمطاض  ا ًجٔل اػخمطاٍض  ٍتها ب٨ ححن جح١٠ ؤلازماط.مم 

 -  ًجططططب جحسًططططس اإلا٠لططططىز مططططً ؿطططططي مماضػططططت هٜططططؽ اليـططططاي، ٣ـطططططي ٣طػططططه ال٠وططططاء وآن

 
 
ؼططه ٟاهىهطططا  ألاوان لخ٥َط

 
 ، بال

 
   ؤن مطططً الىاظطططب جطططإًحره؛ حُططض ٓطططٚط هطططصا الـططططي جٌطططىضا

 
، مهمطططا

وؤكططثح ٌـططتري وظططىز وـططاي مـططابه ؤو ممازططل،  ٤ططان فططي بططازت ألامططط ٌـططتري اػططخمطاض اإلاـطططوْ

ى جٌث١ُ ٟآسة اػخمطاض الـط٘ل، بطل ؤكطثح مطً الطالظم بظثطاض اإلاطااظط بٔططن ٓمطل  حتى ًدؼن 

آدططط ٓلططى ألاظحططر فططي حالططت حططصٚ مىلططب ألاظحططر ؤو حُ٘حططر اليـططاي، دلىكططا وؤن بٓططازة بزمططاط 

ألاظحطططططر ججطططططس لهطططططا مجطططططاال فطططططي حالطططططت الخحطططططىالث الاٟخلطططططازًت التطططططي ٌٔمطططططل اإلاـططططط٘ل الجسًطططططس ٓلطططططى 

جم٥طططً اإلاـططط٘ل مطططً بنهطططاء ٠ٓطططىز الـططط٘ل بمجططططز حُ٘حطططر اليـطططاي  بحطططساثها، حتطططى ال ٌـططط٦ل س٘ططططة

 الؼاب١.

 - بن طا٣ططع ال٠اهىهُطططت للمـططط٘لحن، دلىكطططا ًجططب بزضاط م٠خوطططُاث ٟاهىهُطططت فططي حالطططت حٔطططسز اإلا

حٔططسزث ظيؼططُت اإلا٠اولططت؛ بحُططض ؤكططثحذ الـططط٤اث الٔمالٟططت حٔمططل ٓلططى دلطط١ ٛطططوْ زادططل 

 
 
ططططططْى جحططططططذ بؿطططططط٦الُت جىططططططاظ  ؤ٣ثططططططر مططططططً زولططططططت، جٜازًططططططا حن ال الٟى ْ ال٠ططططططىاهحن ان اإلامشلططططططحن الخجططططططاٍض

 ٌؼخ٠طون في م٦ان واحس بح٥م ًثُٔت ٓملهم.
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 -  ولخٜططططططازي ؤلاؿطططططط٦االث اإلاخٔل٠ططططططت بةزثططططططاث الخىاًططططططا ٓلططططططى ٛلططططططل ألاظطططططططاء مططططططً ًططططططٚط اإلاـطططططط٘لحن

طططصا لطططى جطططسدل اإلاـطططْط بةُاٛطططت ٠ٛططططة بلطططى اإلاطططازة  مطططً مسوهطططت الـططط٘ل، جطططىم   19اإلاخٔطططاٟثحن، حث 

ح ٓلطططططى اإلاؼطططططاولُت  الخوطططططامىُت بطططططحن اإلاـططططط٘ل الجسًطططططس وال٠طططططسًم، وبلطططططعام اإلاـططططط٘ل بـططططط٦ل كطططططٍط

واث مٕ حّٜ ح٠ه في الطظْى ٓلى اإلاـ٘ل ال٠سًم.  الجسًس بالخٍٔى

 - ،والبس مً جحلحن ألاظحر هس ؤلا٣طاهاث التي جحس  مً بزثاجه إلاىٔه مً الطظْى بلى الٔمل 

ح الٔثاضة ٓبل ولخُٜٔل  لى بلعامُت هصا الح١ اإلاذى٨ للمح٥مت، ًجب الخىلُم بلٍط

بضظاْ ألاظحر بلى الٔمل جحذ ًاثلت ٗطاماث مالُت، متى ٤ان اػدُٔابه في مىلب آدط 

مم٥ىا، والػُما في الحاالث التي ٌؼتهسٚ ٛحها اإلاااظط مىسوتي الٔما٨ ؤو الصًً جىٟٜىا ًٓ 

معاولت الٔمل إلكابتهم بحالت مطهُت ماٟخت، وشل٧ إلهٜاء هماهاث ؤ٣ثر ٓلى اػخمطاض 

 ٘ل في ُل حُ٘حر اإلاط٣ع ال٠اهىوي للمـ٘ل.٠ٓىز الـ

ٛمططً ٤ططل مططا ػططث١ ًم٥ططً ال٠ططى٨ بططإن بضازة اإلاـططْط البططس لهططا فططي ًططىم مططً ألاًططام، ؤن جحطططسو 

مشططل مططا ٛٔلططذ لخ٥طططغ ٟاهىهططا داكططا ًم٥ططً ؤن ًح٠طط١ الحماًططت اإلاطظططىة للٌث٠ططت الـططُ٘لت، وشلطط٧ 

خ٠طاض ٓالٟطاث الـط٘ل، شلط٧ مً دال٨ لم ؿخاث اإلا٠خوُاث ال٠اهىهُت اإلاخىازطة لخ٥َطؽ مثسؤ اػ

ط مثطططططسؤ  ان ألاػطططططثاب مخِطططططاٛطة ٣ٜاًطططططت لخجٔطططططل مطططططً ججمُطططططٕ ٤طططططل اإلا٠خوطططططُاث الحماثُطططططت التطططططي جطططططًا

الثاضظجططان فططي مسوهططت  132و  19اػططخمطاض ٠ٓططىز الـطط٘ل ٠٣آططسة مططً الىِططام الٔططام، مجهططا اإلاازجططان 

 الـطططططططط٘ل، وؤدطططططططططي مىظططططططططىزة فططططططططي ٟططططططططاهىن الخىكلططططططططت وال٥خططططططططاب الخططططططططامؽ مططططططططً مسوهططططططططت الخجططططططططاضة،

ططططم وؤلازمططططاط والخططططإمُم والثُططططٕ، بططططل  ططططت فططططي هلططططىق جخٔلطططط١ بالو  وم٠خوططططُاث ٟاهىهُططططت ؤدطططططي مخٜٟط

ططى ال٠طاهىن لطم ًططس٣طها، وجطط٢ ألامطط لل٠وططاء ل٠ُططض هطصه الحماًططت مطً داللهطا ، بططل هىطا٢ حطاالث حت 

ػططط ه هطططصه خؤ٣ثطططر مطططً شلططط٧؛ ٛوططططوضة الحطططس مطططً جوطططاضب ال٠ططططاضاث فطططي هطططصا اإلاجطططا٨، وجطػطططُذا إلاطططا ٣ط 

ؿططططططوي، ؤهططططط ى مطططططً الىاظطططططب لطططططم ؿطططططخاث ٤طططططل م٠خطططططط ى مهطططططم حُ٘حطططططر اإلاط٣طططططع ال٠طططططاهىوي  ألادحطططططرة مطططططً

 للمـ٘ل.

ًطسم   وةالخالي جإًحر ٟآسة اػطخمطاض ٠ٓطىز الـط٘ل مطٕ اإلاـط٘ل الجسًطس فطي ٟطاهىن دطاق،

ٓلططططى ٗطططططاض ٟططططاهىن حماًططططت اإلأٌُططططاث ؤلال٥تروهُططططت فططططي ٟططططاهىن  –هططططمً م٠خوططططُاث مسوهططططت الـطططط٘ل 
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ًدىاػططططب مططططٕ احتططططرام هططططصا اإلا٠خططططط ى  ٟططططل فططططي ٟؼططططم ؤو بططططاب دططططاقؤو ٓلططططى ألا -الالتزامططططاث وال٠ٔططططىز

ً-ٓلطططى اإلأىُططحن بطططاامط  ولدؼطططهُل اإلاإمىضٍطططت ٠٣آططسة مطططً الىِطططام الٔطططام، بططل فطططي  -ألاظططططاء واإلاطططااظٍط

ط الحماًت، دلىكا وؤهه ال ًم٥ً الاجٜاٞ ٓلى مذالٜت الىِام الٔام  .الاػخٔاهت بال٠اهىن لخ٠ٍط
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 قائمت املراجُ:

 املراجُ الَامت والأاؽت:

  ت ٓلى هىء ال٠ٜه وال٠واء ابدضام فهي ،  الىِام ال٠اهىوي الهسماط الـط٤اث الخجاٍض

 .2013-1434، مٌثٔت الىجاح الجسًسة، الساض الثُواء، الٌثٔت ألاولى -زضاػت م٠اضهت–

  الىػٍُ في ٟاهىن الـ٘ل اإلا٘طتي ، ٓالٟاث الـ٘ل الٜطزًت )ٓلى خحمد حميوع  ،

وهت الـ٘ل وآضاء ال٠ٜه وؤح٦ام ال٠واء(، الجعء ألاو٨، زاض الؼالم للٌثآت هىء مس

 .2013الطةاي، ًثٔت –واليـط والخىظَٕ 

 ،،الىػٍُ في ألاكل الخجاضي، زضاػت في ٟاهىن الخجاضة اإلا٘طتي خحمد عكرع الضعا  ،

م  ت، ٟض ْض ، ؿا10وال٠اهىن اإلا٠اضن وال٠ٜه وال٠واء ، الجعء ألاو٨، زاض وـط اإلأٛط

 .2014اإلا٘طب، الٌثٔت الشاهُت، الؼىت -الطةاي–الٜوُلت، ال ي اللىاعي 

 ،،اث شاث الىٜٕ الاٟخلازي ، خحمد عكرع الضعا ،  الىػٍُ في الـط٤اث واإلاجمٓى

ت، الطةاي، ًىاًط   .2009الجعء الشاوي الٌثٔت الشاهُت، زاض وـط اإلأٛط

  الىهُٔت ال٠اهىهُت للـ٘ل ، ،  مثسؤ اػخ٠طاض الـ٘ل في حالت حُ٘حر بوٍعيد التراب

زضاػت جحلُلُت ه٠سًت في هىء ال٠اهىن اإلا٘طتي واإلا٠اضن، ًثٕ ووـط م٥خثت زاض الؼالم، 

م  23ؿاْض ًىه٦ان ٓماضة   .2013الطةاي، الٌثٔت ألاولى –، زًىض الجامٕ 2ٟض

 م الحاج الكورع ؤح٦ام ٠ٓس الـ٘ل ،  65-99،  مسوهت الـ٘ل الجسًسة، ال٠اهىن ٟض

 .2004مىُت، الطةاي، ًثٔت مٌثٔت ألا 

 مؼاولُت اإلاااظط ًٓ حىازر الـ٘ل وألامطان اإلاهىُت في الدكخور آمال جلل  ،

، وـط ٤لُت الٔلىم ال٠اهىهُت والاٟخلازًت والاظخمآُت  ٕ اإلا٘طتي ، هم مٌثْى الدـَط

 .1977الطةاي، الٌثٔت ألاولى، الؼىت –

 م ، ح٠ٞى الٔامل بٔس بنهاء ٠ٓس الـ٘ل بدنيا معاركت ٕ الحالي وال٠اهىن ٟض حن الدـَط

ؿاْض ضموان ال٦اض ي، وظسة،  40اإلاخٔل١ بمسوهت الـ٘ل، زاض اليـط الجؼىض  65.99

 .2004ػىت 
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 زضاػت –،  الخٔىٍى ًٓ حىازر الـ٘ل ٓلى هىء الٔمل ال٠واجي  رعيدة خحفوـ

ٕ الخىو  -م٠اضهت ٕ اإلالطي والدـَط ٕ الٜطو  ي والدـَط ٕ اإلا٘طتي والدـَط ي، بحن الدـَط

 .2014-1435وـط وجىظَٕ الـط٣ت اإلا٘طةُت لخىظَٕ ال٥خاب، الٌثٔت ألاولى 

 ،هىابٍ ٛلل الٔامل اػثاب اٟخلازًت في ال٠اهىن الٜطو  ي صام  ٍعد هللا الدريب ،

تي مً الٜلل اػثاب  ٝ اإلاـْط ال٦ٍى  زضاػت جإكُلُت وجحلُلُت مٕ بُان مٟى

 ٞ ذ، ظا-ٟؼم ال٠اهىن الخاق-اٟخلازًت ، ٤لُت الح٠ى  .2002مٔت ال٦ٍى

  ت وجٌث٠ُُت في ٍعد اللني  االف ،  حىازر الـ٘ل وألامطان اإلاهىُت ، زضاػت هٍِط

ىُت 2002ًىلُىظ  23هىء حٔسًالث ُهحر  الساوزًاث، –، اإلاٌثٔت والىضاٟت الًى

 .2003مطا٣ف، الٌثٔت ألاولى 

 الطةاي، –ت مٌثٔت ألامىُ -الجعء ألاو٨ -،  ؿطح ال٠اهىن الخجاضي الجسًس  فراد مَلل

 .2012الٌثٔت الطابٔت، الؼىت 

  الـ٘ل ومـطوْ مسوهت الـ٘ل، الٌثٔت محمد الغرقان ٕ ، ٓالٟاث الـ٘ل بحن حـَط

 .203ألاولى، زاض ال٠لم الطةاي 

  الاظخماعي اإلا٘طتي ، مٌثٔت الىجاح، محمد الكغعور ٕ ،  ٓىاكط ٠ٓس الـ٘ل في الدـَط

 .1989الجسًسة، الساض الثُواء، ًثٔت 

  ومىاٟٝ ال٠ٜه الكغعور محمد ٕ ، الخٔؼٝ في بنهاء ٠ٓس الـ٘ل ؤح٦ام الدـَط

 .1992وال٠واء، زضاػت م٠اضهت، مٌثٔت الىجاح الجسًسة، ًثٔت 

  ؿطح ٟاهىن الـ٘ل اإلا٘طتي  مٕ ؤحسر مؼخجساث الىلىق محمد بنحضاي  ،

 .2012الخىُِمُت والٔمل ال٠واجي، مٌثٔت بحؼدُتن، الٌثٔت الشالشت، ؤ٣خىةط 

  الٌطز الخٔؼٜي لألظحر في ُل مسوهت الـ٘ل وال٠واء اإلا٘طتي  صَد جرندعمحمد  ،

ٟطاءة جحلُلُت ه٠سًت اهم مؼخجساث مسوهت الـ٘ل مسٓمت بثٔى ألامشلت الٔملُت 

 .2007الطةاي، الٌثٔت الشاهُت لؼىت –والجساو٨ الثُاهُت، مٌثٔت ألامىُت 

  هت الـ٘ل، ٓالٟاث الـ٘ل ،  ٟاهىن الـ٘ل باإلا٘طب في هىء مسو محمد صَيد بنان

الٜطزًت ، الجعء الشاوي، اإلاجلس ألاو٨، ًثٔت ًىاًط، زاض اليـط اإلا٘طةُت الساض الثُواء 

2007. 
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  ٟاهىن الـ٘ل باإلا٘طب في هىء مسوهت الـ٘ل، ٓالٟاث الـ٘ل محمد صَيد بنان  ،

لخىظَٕ الجمآُت ، الجعء الطابٕ، اإلاجلس ألاو٨، م٥خثت زاض الؼالم للٌثآت واليـط وا

 .2011-1432الطةاي، الٌثٔت ألاولى  -زًىض الجامٕ

 ،ت الخسبحر ومثسؤ اػخ٠طاض الـ٘ل  الجعء الشاوي، محمد ميمون الوكيل ،  اإلا٠ىلت بحن حٍط

 .2011-1432الطةاي، الٌثٔت ألاولى  -مٌثٔت ألامىُت

 في ، اإلاط٣ع الش٠ا1994،   زضوغ في ال٠اهىن الاظخماعي ، الٌثٔت الشاهُت موسصا ٍعود

 .203الٔطتي، الساض الثُواء، اللٜحت 

 ألامروحاث والرصائل:

 ،وهُٔت ألاظطاء بحن هِام كٔىةاث اإلا٠اولت ومسوهت الـ٘ل ، ضػالت إبرا ي  ال هال  ،

٤لُت الٔلىم -ٓحن الـ١–لىُل زبلىم السضاػاث الٔلُا اإلأم٠ت، ظامٔت الحؼً الشاوي 

 .2005-2004ثُواء، الؼىت الجامُٔت ال٠اهىهُت والاٟخلازًت والاظخمآُت، الساض ال

 ٠ٓس الـ٘ل وح٠ٞى ألاظحر الشخلُت ، ضػالت لىُل اإلااػتر في الٔلىم آصيت املواق  ،

ما٨، ٤لُت الٔلىم ال٠اهىهُت والاٟخلازًت والاظخمآُت  ال٠اهىهُت جذلم ٟاهىن الٓا

 .2009-2008الطةاي، الؼىت الجامُٔت -ؤ٣سا٨

 ٓلى في مجا٨ الٌطز الخٔؼٜي ، ضػالت لىُل زبلىم  اظتهازاث اإلاجلؽ ألا  خملا محمدا

السضاػاث الٔلُا اإلأم٠ت، وحسة ٟاهىن اإلا٠اوالث، ٤لُت الٔلىم ال٠اهىهُت والاٟخلازًت 

 .2006-2005والاظخمآُت، الطةاي، ؤ٣سا٨، الؼىت الجامُٔت 

 ؤزط هِام كٔىةاث اإلا٠اولت ٓلى ٠ٓىز الٔمل ، ضػالت لُل زبلىم  خمجد صرمين ا 

-2007ػتر ٟاهىن ال٠ٔىز وال٠ٔاض، ظامٔت محمس ألاو٨، وظسة الؼىت الجامُٔت اإلاا

2008. 

  حُ٘حر اإلاط٣ع ال٠اهىوي للمـ٘ل ٓلى هىء الٔمل ال٠واجي اإلا٘طتي بوٍعيد التراب  ،

واإلا٠اضن ، ضػالت لىُل زبلىم السضاػاث الٔلُا اإلاخذللت في ال٠اهىن الخاق، ظامٔت 

 .2007، 2006لجامُٔت محمس الخامؽ الؼَى  ي، الؼىت ا

 آلازاض ال٠اهىهُت إلزماط الـط٤اث ٓلى ٠ٓىز الـ٘ل ، ضػالت لىُل جَفر بوكنحن  ،

 .2012-2011زبلىم اإلااػتر في ال٠اهىن الخاق، ظامٔت الحؼً ألاو٨، ػىت 



 

 
 
 
 

  
141 

 
  

 ة و األكادمييةسلسلة األحباث اجلامعي

 حماًت ألاظىض ٓلى هىء ػُاػت الدـُ٘ل في اإلا٘طب ، ضػالت لىُل الحاج الكورع  ،

ي ال٠اهىن الخاق، ظامٔت محمس الخامؽ، ٤لُت الٔلىم زبلىم السضاػاث الٔلُا ف

 .1986-1985الطةاي، الؼىت الجامُٔت –ال٠اهىهُت والاٟخلازًت والاظخمآُت 

 اإلاـ٘ل ، ضػالت هُل زبلىم اإلااػتر في ال٠اهىن واإلا٠اولت، ظامٔت الحض  الهرمان  ،

 .2013 – 2012مىالي بػمآُل الؼىت 

 ى ، ٠ٓىز الٔمل ،  زٓىي الخُاض بالحض  آيذ حمو حن الطظْى بلى الٔمل ؤو الخٍٔى

لى. اث الاظخمآُت مً دال٨ ٟطاضاث اإلاجلؽ ألٓا  واإلاىآظ

 حُ٘حر اإلاط٣ع ال٠اهىوي للمـ٘ل واػخ٠طاض ٓالٟاث الـ٘ل ، ضػالت لىُل حض  حسصي  ،

، اإلاىػم -مطا٣ف–زبلىم اإلااػتر، ٤لُت الٔلىم ال٠اهىهُت والاٟخلازًت والاظخمآُت 

 .2010-2009الجامعي 

  ٛلل ألاظطاء اػثاب ج٥ىىلىظُت ؤو ه٦ُلُت ؤو اٟخلازًت، ضػالت حض  ؽغحرع ،

لىُل زبلىم السضاػاث الٔلُا اإلأم٠ت ٤لُت الٔلىم ال٠اهىهُت والاٟخلازًت والاظخمآُت 

 .2006-2005الطةاي، ؤ٣سا٨، الؼىت الجامُٔت -

  ػالت لىُل زبلىم اإلااػتر ،  وهُٔت ألاظطاء في هِام كٔىةاث اإلا٠اولت ، ض حضنا  بارع

 .2013-2012في ال٠اهىن واإلا٠اولت بجامٔت مىالي بػمآُل الؼىت الجامُٔت 

 الثُٕ ال٠واجي امىا٨ اإلا٠اولت في ًىض الخلُٜت ال٠واثُت ، ضػالت حنان مرايسصي  ،

ما٨، ظامٔت محمس ألاو٨، ٤لُت الٔلىم  لىُل زبلىم اإلااػتر في ٟىاهحن الخجاضة وألٓا

 .2011-2010وظسة، الؼىت الجامُٔت –الاٟخلازًت والاظخمآُت ال٠اهىهُت و

 الٜلل اإلابرض لألظطاء ؤًت حماًت الػخ٠طاض ٓالٟاث الـ٘ل الٜطزًت ، االد زرايكت  ،

ضػالت لىُل زبلىم السضاػاث الٔلُا اإلأم٠ت في ٟاهىن الـ٘ل والخحىالث الاٟخلازًت 

الٔلىم ال٠اهىهُت والاٟخلازًت  والاظخمآُت ظامٔت الحؼً الشاوي، ٓحن الـ١، ٤لُت

 .2007-2006الؼىت الجامُٔت  –الساض الثُواء  –والاظخمآُت 

  حماًت ألاظطاء ٓىس ٛللهم اػثاب مطجثٌت بؼحر وـاي اإلا٠اولت ، اديجت زوريق  ،

مص٣طة نهاًت السضاػت ٟلس هُل اإلااػتر في الٔلىم ال٠اهىهُت، جذلم ٟاهىن الٔمل، 

-2011الطةاي، الؼىت السضاػُت –والاٟخلازًت والاظخمآُت  ٤لُت الٔلىم ال٠اهىهُت

2012. 
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  واٟٕ اػخ٠اللُت ٟاهىن الـ٘ل ًٓ ال٠اهىن اإلاسوي ، ضػالت لىُل زبلىم ز حر خبكرع  ،

السضاػاث الٔلُا اإلأم٠ت في ال٠اهىن الخاق، ظامٔت محمس ألاو٨ ٤لُت الٔلىم 

 .2007-2006الجامُٔت ، الؼىت -وظسة–ال٠اهىهُت والاٟخلازًت والاظخمآُت 

  ؤزط الخىكلت ٓلى ٠ٓىز الـ٘ل والوماهاث ال٠اهىهُت لحماًت صليمان خريف  ،

ألاظطاء ، ضػالت لىُل زبلىم السضاػاث الٔلُا اإلأم٠ت في ال٠اهىن الخاق ؿٔثت ٟاهىن 

ما٨، ظامٔت محمس ألاو٨، ٤لُت الٔلىم ال٠اهىهُت والاٟخلازًت والاظخمآُت  ألٓا

 .2000 – 1999وظسة، الؼىت 

 ى ، ضػالت ٍائغت الضَيد ،  اؿ٦الُت الخُاض بحن الاضظاْ الى الٔمل والح٥م بالخٍٔى

لىُل زبلىم السضاػاث الٔلُا اإلاخذللت في اإلاهً ال٠واثُت وال٠اهىهُت، ٤لُت الٔلىم 

-2008ال٠اهىهُت والاظخمآُت والاٟخلازًت الؼَى  ي، الطةاي، الؼىت الجامُٔت 

2009. 

 اهسماط الـط٤اث بحن حخمُت التر٣حز الاٟخلازي والحاظت مخون ٍعد الرحمان الل  ،

بلى الحماًت ال٠اهىهُت ، ضػالت لىُل زبلىم السضاػاث الٔلُا اإلأم٠ت في ال٠اهىن 

الخاق، وحسة ٟاهىن اإلا٠اوالث، ظامٔت محمس الخامؽ، ٤لُت الٔلىم ال٠اهىهُت 

 .2004-2003الطةاي، الؼىت الجامُٔت –والاٟخلازًت والاظخمآُت 

 ح ألاظطاء اػثاب اٟخلازًت بحن مسوهت الـ٘ل ومسوهت ٍعد الهادع مال ي ، حؼٍط

الخجاضة، ضػالت لىُل زبلىم السضاػاث الٔلُا اإلأم٠ت في ال٠اهىن الخاق، وظسة 

2006/2007. 

 الٔمل ال٠واجي اإلا٘طتي في مجا٨ هعآاث الـ٘ل الٜطزًت، ضػالت لىُل ٍس صَيد ،

في ال٠اهىن الخاق، ظامٔت محمس الخامؽ، ٤لُت الٔلىم  زبلىم السضاػاث الٔلُا

 .1993-1992ال٠اهىهُت والاٟخلازًت والاظخمآُت الطةاي، الؼىت الجامُٔت 

  هماهاث بنهاء ٠ٓس الـ٘ل ، ضػالت لىُل زبلىم السضاػاث الٔلُا ٍؾام اليف  ،

ٟخلازًت اإلأم٠ت في ال٠اهىن الخاق بجامٔت محمس ألاو٨ ٤لُت الٔلىم ال٠اهىهُت والا

 .2008-2007والاظخمآُت بىظسة، الؼىت الجامُٔت 
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 مطوهت الٔالٟت الـ٘لُت بحن همان ملالح اإلاـ٘ل وحماًت ح٠ٞى  سالن حمادع  ،

ألاظطاء ، ضػالت لىُل زبلىم اإلااػتر في ال٠اهىن الخاق، ظامٔت محمس ألاو٨، ٤لُت 

 .2011/2012الجامُٔت ، الؼىت -وظسة–الٔلىم ال٠اهىهُت والاٟخلازًت والاظخمآُت 

 هماهاث اػخ٠طاض الـ٘ل مً دال٨ اإلاؼاًط ال٠واثُت فاممت الس را  خحويال  ،

اث ، ضػالت لىُل زبلىم اإلااػتر في ال٠واء والخح٥ُم،  ت اإلاىآظ والىػاثل الثسًلت لدؼٍى

-٤2009لُت الٔلىم ال٠اهىهُت والاٟخلازًت والاظخمآُت وظسة، الؼىت الجامُٔت 

2010. 

 ٜاء اػثاب ج٥ىىلىظُت ؤو ه٦ُلُت ؤو اٟخلازًت وبٗالٞ اإلا٠اوالث، ادفاممت حد ، ؤلٓا

—ٓحن الـ١ –ؤًطوحت لىُل الس٣خىضاه في ال٠اهىن الخاق، ظامٔت الحؼً الشاوي 

٤لُت الٔلىم ال٠اهىهُت والاٟخلازًت والاظخمآُت الساض الثُواء، الؼىت الجامُٔت 

2004-2005. 

  خلُت في ٟاهىن الـ٘ل ، ضػالت لىُل زبلىم ،  حماًت ح٠ٞى الشمحمد ب  حضاي

ما٨، ٤لُت الٔلىم ال٠اهىهُت والاٟخلازًت  السضاػاث الٔلُا اإلأم٠ت في ٟاهىن ألٓا

 .1999-1998الطةاي، الؼىت الجامُٔت -ؤ٣سا٨-والاظخمآُت 

 ضػالت -زضاػت م٠اضهت–،  ػلٌت ضب الٔمل في حٔسًل ٠ٓس الـ٘ل محمد بنقلت ، 

الٔلُا اإلأم٠ت، ظامٔت محمس ألاو٨، ٤لُت الٔلىم ال٠اهىهُت  لىُل زبلىم السضاػاث

 .2005-2004وظسة، الؼىت الجامُٔت –والاٟخلازًت والاظخمآُت 

 ل محمد م صصي ،  ًثُٔت وآزاض بىس اإلاحاٛوت ٓلى الدـُ٘ل الىاضز في ٠ٓىز جحٍى

لت في اإلايـأث الٔامت بلى ال٠ٌاْ الخاق ، الجعء الشاوي، ؤًطوحت لىُل ز٣خىضاه السو 

ال٠اهىن الخاق، ظامٔت محمس الخامؽ ؤ٣سا٨، ٤لُت الٔلىم ال٠اهىهُت والاٟخلازًت 

 .2002-2001الطةاي، الؼىت الجامُٔت -والاظخمآُت

 بؿ٦الُت مماضػت الح١ في الـ٘ل ٓلى هىء ٟاهىن الـ٘ل املحمودع فريدة  ،

٠اهىهُت اإلا٘طتي ، ؤًطوحت لىُل الس٣خىضاه في ال٠اهىن الخاق، ٤لُت الٔلىم ال

 .2001-2000والاٟخلازًت والاظخمآُت، ؤ٣سا٨، الطةاي، الؼىت الجامُٔت 
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 خت ، ضػالت لىُل  غام بوجكيول ،  الحماًت ال٠اهىهُت لألظطاء في ٠ٓىز الـ٘ل اإلاٟا

زبلىم السضاػاث الٔلُا اإلأم٠ت في ال٠اهىن الخاق، ظامٔت محمس ألاو٨ ٤لُت الٔلىم 

 .2007-2006آُت، وظسة، الؼىت الجامُٔت ال٠اهىهُت والاٟخلازًت والاظخم

 ؤزاض اهخ٠ا٨ اإلا٠اولت ٓلى ٠ٓىز الـ٘ل الٜطزًت ، ضػالت لىُل زبلىم  غام بولَلم  ،

السضاػاث الٔلُا اإلأم٠ت في ال٠اهىن الخاق، ظامٔت الحؼً ألاو٨ ٤لُت الٔلىم 

 .2011-2010، الؼىت الجامُٔت -ػٌاث–ال٠اهىهُت والاٟخلازًت والاظخمآُت 

 وال٠واء في حماًت ح١ الـ٘ل في ؤ١ٛ يونط الَياشصي ٕ  ، ض  2010،  زوض الدـَط

الؼىت  36ػالت لىُل زبلىم السضاػاث الٔلُا اإلأم٠ت في ال٠اهىن الخاق اللٜحت 

 .2006-2005الجامُٔت 

 ابت ال٠واثُت ٓلى بنهاء ٠ٓس الـ٘ل ٗحر محسز اإلاسة يونط آيذ حمو ١ –،  الٟط ٛو

لىُل زبلىم السضاػاث الٔلُا اإلأم٠ت في ال٠اهىن الخاق، ، ضػالت "-مسوهت الـ٘ل

، -وظسة–ظامٔت محمس ألاو٨، ٤لُت الٔلىم ال٠اهىهُت والاٟخلازًت والاظخمآُت 

 .2007-2006الؼىت الجامُٔت 

 املقاالث:

o  مؼخجساث مسوهت الـ٘ل في مجا٨ بنهاء ٠ٓىز الخسمت ، م٠ا٨  ،بلل الَغحرع 

 .2007ًىلُىظ/ٗـذ -109ت، الٔسز ميـىض بمجلت اإلاحا٣م اإلا٘طةُ

o  جإزحر هِام كٔىةاث اإلا٠اولت ٓلى مثسؤ اػخ٠طاض الـ٘ل ، م٠ا٨ ميـىض بوٍعيد التراب  ،

 .2007/ ؤ٣خىةط 11بمجلت اإلالٝ، الٔسز 

o   آلازاض ال٠اهىهُت للح٥م بةضظاْ ألاظحر بلى ٓمله  في اإلاجلت اإلا٘طةُت ، الحض  املل  

 ،2012، الؼىت 107ٔسز لالزضاة اإلاحلُت والخىمُت، ال

o هماهاث ح٠ٞى ؤظطاء اإلا٠اولت اإلاذىكلت ، م٠ا٨ ميـىض بمجلت ضػالت دنيا معاركت  ،

مبر -السٛاْ، الٔسز الشاوي  .2001هٛى

o مـطوْ اإلاسوهت واػخ٠طاض الـ٘ل ، م٠ا٨ ميـىض باإلاجلت اإلا٘طةُت دنيا معاركت  ،

 .2003ًىاًط -للسضاػاث السولُت، الٔسز الٔاؿط
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o  بؿ٦الُاث مسوهت الـ٘ل والاظتهاز ال٠واجي ، ٠ٓىز الٔمل ، ـرعيدة خحفو 

لى، مٌثٔت ألامىُت  اث الاظخمآُت مً دال٨ ٟطاضاث اإلاجلؽ ألٓا  .2007-الطةاي -واإلاىآظ

o  ٟاهىن الـ٘ل واإلاهً الحطة ، م٠ا٨ ميـىض بمجلت اإلالح١ ال٠واجي، صَيد بنان  ،

 .2002ماضغ -34الٔسز 

o اإلاللحت الاظخمآُت لألظطاء في هِام كٔىةاث ،  حسوز بٓما٨ الضكخان  ٍمر

ل 16اإلا٠اولت ، م٠ا٨ ميـىض بمجلت اإلالٝ، الٔسز   .2010/ ؤبٍط

o لى ، ٠ٓىز الٔمل ، النيب دوظ  الٜلل الخٔؼٜي لألظحر في هىء الاظتهاز اإلاجلؽ ألٓا

لى. اث الاظخمآُت مً دال٨ ٟطاضاث اإلاجلؽ ألٓا  واإلاىآظ

o  ألاظطاء مً آزاض اهسماط الـط٤اث في ُل ؤح٦ام مسوهت ،  حماًت ٍعد الرحمان اللمخون

ما٨ واإلا٠اوالث، الٔسز  ًىاًط -7الـ٘ل ، م٠ا٨ ميـىض باإلاجلت اإلا٘طةُت ل٠اهىن ألٓا

2005. 

o ،وهُٔت ومأ٨ الٔما٨ في مؼاًط كٔىةاث اإلا٠اولت ، مجلت ،  ٍعد الَسيس الؾقل

 .2007/ زظىبر 23ال٠اهىن والاٟخلاز الٔسز 

o َآزاض اهخ٠ا٨ اإلااػؼت ٓلى وهُٔت ألاظطاء ، م٠ا٨ ميـىض اعرع ٍعد اللني  ال  ،

 .2008ماي/ًىهُى -114بمجلت اإلاحا٣م اإلا٘طةُت، الٔسز 

o حُ٘حر اإلاط٣ع ال٠اهىوي للمـ٘ل ، ػلؼلت الىسواث والل٠اءاث وألاًام ٍمر النحال  ،

 .2004السضاػُت، الىسوة الشالشت لل٠واء الاظخماعي، ماضغ 

o مسوهت الـ٘ل  ،  حُ٘حر ٍمر النحال : في اإلاط٣ع ال٠اهىوي للمـ٘ل ، هسوة حى٨ مىهْى

ػىت -9بٔس ػيخحن مً الخٌث١ُ، ػلُلت الىسواث والل٠اءاث وألاًام السضاػُت، الٔسز 

2007. 

o ت محمد خبو الحضحن ،  وهُٔت ألاظطاء بزط جٜىٍذ اإلا٠اولت اإلاىظىزة في حالت حؼٍى

ما٨ واإلا٠اوالث، الٔسز  ٟواثُت ، م٠ا٨ ميـىض باإلاجلت اإلا٘طةُت ل٠اهىن  ماي -2ألٓا

2003. 

o حماًت ٠ٓس الـ٘ل مً دال٨ ؤهم ال٠طاضاث اللازضة ًٓ اإلاجلؽ محمد املنؾورع  ،

اث الاظخمآُت مً دال٨ ٟطاضاث  لى )إلاسة دمؼحن ػىت( ، ٠ٓىز الٔمل واإلاىآظ ألٓا

لى.  اإلاجلؽ ألٓا
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o  جلت ال٠اهىن ،  ٠ٓس الـ٘ل وكٔىةاث اإلا٠اولت ، م٠ا٨ ميـىض بممحمد بنحضاي

 .2008/ ًىاًط 12اإلا٘طتي، الٔسز 

o  لى ، م٠ا٨ ميـىض بمجلت ٠ٓىز محمد صَيد جردن ٝ اإلاجلؽ ألٓا ،  جإمالث في مٟى

لى، مٌثٔت ألامىُت  اث الاظخمآُت مً دال٨ ٟطاضاث اإلاجلؽ ألٓا  –الٔمل واإلاىآظ

 .2007 –الطةاي 

o م٠ا٨ ميـىض بمجلت   ج٥َطؽ مسوهت الـ٘ل لإلظتهاز ال٠واجي ،، مليكت ب  ز اير

لى. اث الاظخمآُت مً دال٨ ٟطاضاث اإلاجلؽ ألٓا  ٠ٓىز الٔمل واإلاىآظ

 املجلث القانونيت:

o  1988/ٛبراًط 1408ظمازي الشاهُت  26الؼىت  138مجلت ال٠واء وال٠اهىن، الٔسز. 

o  1988ًىاًط، ٛبراًط  53مجلت اإلاحا٣م اإلا٘طةُت هُئت اإلاحامحن بالساض الثُواء / الٔسز. 

o لى، ٓسز م  .1999، ًىلُىظ 54-53جلت ٟواء اإلاجلؽ ألٓا

o  ػلؼلت الىسواث والل٠اءاث وألاًام السضاػُت، الىسوة الشالشت لل٠واء الاظخماعي، ماضغ

2004. 

o  2007ػىت -9ػلُلت الىسواث والل٠اءاث وألاًام السضاػُت، الٔسز. 

o ت ال٦املت إلاجلت ٟواء اإلا لى، الٔسز مجلت الاظتهاز ال٠واجي اإلا٘طتي، اإلاجمٓى جلؽ ألٓا

 .1992/ الؼىت 46

o  لى، الٔسز ت ال٦املت إلاجلت ٟواء اإلاجلؽ ألٓا مجلت الاظتهاز ال٠واجي اإلا٘طتي، اإلاجمٓى

57/58-2001. 

o  لى، الٔسز ت ال٦املت إلاجلت ٟواء اإلاجلؽ ألٓا مجلت الاظتهاز ال٠واجي اإلا٘طتي، اإلاجمٓى

61-2003. 

o ت ال٦املت إلا لى، الٔسز مجلت الاظتهاز ال٠واجي، اإلاجمٓى -47جلت ٟواء اإلاجلؽ ألٓا

1995. 

o  1989مجلت الاؿٔاْ، الٔسز ألاو٨، الؼىت ألاولى، ًىهُى. 

o  زوضٍت ٓلمُت مح٥مت جلسض ًٓ ٤لُت الح٠ٞى والٔلىم الاٟخلازًت–مجلت الثاحض-

 .1/2002ظامٔت وضٟلت، الٔسز ألاو٨ 
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o  2008/ ًىاًط 12مجلت ال٠اهىن اإلا٘طتي، الٔسز. 

o 2007/ زظىبر 23ٟخلاز الٔسز مجلت ال٠اهىن والا. 

o  2007ًىلُىظ/ٗـذ -109مجلت اإلاحا٣م اإلا٘طةُت، الٔسز. 

o  2008ماي/ًىهُى -114مجلت اإلاحا٣م اإلا٘طةُت، الٔسز. 

o  1992ًىلُىظ  –ماي -66مجلت اإلاحا٣م اإلا٘طةُت، الٔسز. 

o  1994ًىهُى  –ماًى  70مجلت اإلاحا٣م اإلا٘طةُت، الٔسز. 

o 2006-104 مجلت اإلاحا٣م اإلا٘طةُت، ٓسز. 

o  1988، الٌثٔت ألاولى، الؼىت 14-13مجلت اإلاحامي الٔسز. 

o  1998زظىبر  9 – 8مجلت اإلاطاٛٔت ٓسز معزوط. 

o  ما٨ واإلا٠اوالث، الٔسز  .2003ماي -2اإلاجلت اإلا٘طةُت ل٠اهىن ألٓا

o  2012، الؼىت 107اإلاجلت اإلا٘طةُت لإلزاضة اإلاحلُت والخىمُت، الٔسز. 

o 2003ًىاًط -السولُت، الٔسز الٔاؿط اإلاجلت اإلا٘طةُت للسضاػاث. 

o  2002ماضغ -34مجلت اإلالح١ ال٠واجي، الٔسز. 

o  ٓسي وضزا،  بٔى مِاهط حماًت اإلا٠اولت مً 2007/ ؤ٣خىةط 11مجلت اإلالٝ، الٔسز .

دال٨ مسوهت الـ٘ل ، م٠ا٨ ميـىض بمجلت الح٠ٞى اإلا٘طةُت، الٔسز الخامؽ، الؼىت 

 .2008ماي –الشالشت 

o ل 16ٔسز مجلت اإلالٝ، ال  .2010/ ؤبٍط

o مبر -مجلت ضػالت السٛاْ، الٔسز الشاوي  .2001هٛى

o  لى، مٌثٔت اث الاظخمآُت مً دال٨ ٟطاضاث اإلاجلؽ ألٓا مجلت ٠ٓىز الٔمل واإلاىآظ

 .2007 –الطةاي  –ألامىُت 

o  لى، الٔسز  .2010، ػىت 72مجلت ٟواء اإلاجلؽ ألٓا

o  لى، ٓسز ل 29مجلت ٟواء اإلاجلؽ ألٓا  .1982/ ؤبٍط

o لت ٟواء مح٥مت الاػخئىاٚ بالطةاي في ُل اإلاثازت الحسًشت اإلأخمسة مً ًٚط مج

 .2013لؼىت  3مح٥مت الى٠ى، الٔسز 

o  2013مجلت ٟواء مح٥مت الى٠ى في مسوهت الـ٘ل، الجعء ألاو٨، الؼىت. 

o  2014الؼىت -77مجلت ٟواء مح٥مت الى٠ى، ٓسز. 
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o دـُ٘ل ، م٠ا٨ ميـىض مٔاز ؤدطهُى،  ؿطوي جُٜٔل مثسؤ ألاولُت في بٓازة ال

 .2014ًىاًط -2013/ الؼىت الشامىت/ ًىهُى 15الٔسز –بمجلت الح٠ٞى 

o  لى، الٔسز ت للمجؽ ألٓا  .2001 – 9اليـطة ؤلادثاٍض

o  لى، الٔسز ت للمجلؽ ألٓا  .2000/ 8اليـطة ؤلادثاٍض

o لى اإلاخذللت ت الاظخمآُت، الؼلؼلت -وـطة ٟطاضاث اإلاجلؽ ألٓا ، 7الجعء  2ال٘ٛط

 .2011لؼىت 

o  لى، وـطة مخذللت، الؼلؼلت  .2009الجعء ألاو٨ لؼىت  1وـطة ٟطاضاث اإلاجلؽ ألٓا

o ت الاظخمآُت-وـطة ٟطاضاث مح٥مت الى٠ى ، الجعء الشالض ٓـط 3الؼلؼلت -ال٘ٛط

 .2014لؼىت 

 املراجُ ألاجن يت:

 Hélène Sinay, « Contrat de travail et conventions collectives face aux 

mutations industrielles », Les Cahiers de droit, vol. 9, n° 3, 1968. 

 Adamou Albortchire : « LE SORT DES CONTRATS DANS LES OPERATIONS 

DE FUSION ET DE SCISSION DE SOCIETES COMMERCIALES », Thèse Pour 

Obtenir Le grade De DOCTEUR EN DROIT, Discipline : Droit Des Affaires, 

Faculté De Droit De Science Politique De L’Université D’Auvergne, Le 24 juin 

2005. 

 Revu de Droit Du Travail, Diffusion de jurisprudence, doctrine et 

communications, Janvier /Février/Mars 2009, N° 85. 

 Gulaine Vallée : « La notion d’ancienneté en droit du travail Français », Revu 

De Droit Social, N° 11 Novembre 1992. 

 Samar Nasreddine : « Modification de la situation juridique de l’employeur et 

sort du contrat de travail ». 
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  « LA CAUSE ECONOMIQUE DU LICENCIEMENT », Intervention de Maître 

David METIN, Janvier 2010. 

 

Les sites : 

 http://www.juritravail.com/jurisprudence 

 http://www.legifrance.gouv.fr 

 http://id.erudit.org/iderudit/1004511ar 

 http://www.fsjes-agadir.info/vb/fsjesagadir7216/ 

 http://www.metin-avocat.com/doc/file 

  

http://www.juritravail.com/jurisprudence
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://id.erudit.org/iderudit/1004511ar
http://www.fsjes-agadir.info/vb/fsjesagadir7216/
http://www.metin-avocat.com/doc/file/Formation%20sur%20la%20cause%20%C3%A9conomique%20du%20licenciement.doc
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 الفهرش

 7 جمهيد

 12 الفؾل ألاول: اصخمرار ٍقود الغغل ف، ىل حغيحر الوفَيت القانونيت للمغغل

 13 املعح  ألاول: مجال جنعيق قاٍدة اصخمرار ٍلقت الغغل

 14 املنلب ألاول: نناق الخنعيق

ال: الخكريط الدغريب، ٍلى مضخو   14 ى بَك القوانحنخو 

 17 زانيا: معيَت إنخقال املقولت

 21 زالخا: ألايأاؼ املضخفيدي  م  قاٍدة اصخمرار الَقود

 23 املنلب الثان : حاالث حغيحر الوفَيت القانونيت للمغغل

 23 خوال: الحاالث التي كر صها املغٌر املغرب 

 24 إلارر - خ

 25 العيُ - ب

 26 الادماج -ج

 30 الأوؽؾت -د

 34 الغركت ف، كحؾت الخجارع  ألاؽل خو املغروٌ جقدي  -ه

 35 الققا  كرصها التي الحاالث: زانيا

 35 إلايجار - خ

 36 الخجارع  لألؽل الحر الدضيحر - ب

 38 الخفويذ -ج

 40 جنعيقها والتزاماث القاٍدة جنعيق عرول: الثان  املعح 

 40 الغغل ٍلقت اصخمرار قاٍدة جنعيق عرول: ألاول  املنلب

 40 للمغغل القانون  املركس حغيحر: خوال

 46 الاغال نفط مارصت: زانيا

 50 الخغيحر جاري  حتا الغغل ٍقود صريان فرورة: زالخا

 53 املغغل التزاماث: الثان  املنلب

 55 ألاجر: خوال

 56 إألاجر خدا  إزعاث وزيقت) ألادا  ورقت: زانيا

 57 ألادا  دفتر: زالخا
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 58 ألاقدميت ٍلى الحفاو: رابَا

 60 ٍكها املردى الَنلت: اامضا

ت وألامراـ الغغل حوادر ٍ  الخَويك: صادصا  61 املهني 

 62 املكدضعاث بَك: صابَا

 67 مدى إم انيت اصخمرار الَلقاث الغغليت ف، ىل ج  يل املقاولت الفؾل الثان :

املعح  ألاول: مضروليت إنها  ٍقد الغغل وإع اليت الأيار بحن إلارجاٌ للَمل خو 

 الخَويك

68 

 68 املنلب ألاول: مضروليت الانها 

 69 خوال: إنها  ٍقد الغغل م  مرف ألاجحر

 69 الاصخقالت خة

 70 املغادرة الخلقائيتة ب 

 71 زانيا: إنها  املغغل لَقود الغغل بنرادج  املنفردة

 71 الفؾل املبرر م  مرف املراجر - خ

 75 الفؾل  حر املبرر خو الفؾل الخَضف  - ب

 85 املنلب الثان : إع اليت الأيار بحن الارجاٌ للَمل خو الخَويك

 86 خوال:  إع اليت الأيار بحن إلارجاٌ للَمل م  ٍدم 

 86 جا  املنادع باإلرجاٌ إلى الَملالاج - خ

 88 الاججا  املَاـر لفكرة إلارجاٌ - ب

 94 زانيا: ما يت الخَويك

 95 الخَويك ٍ  ٍدم احترام خجل إلاانار -خ 

 96 الخَويك ٍ  الفؾلة ب 

 97 لقرر الخَويك ٍ  ا -ج

 99 الخَويك ٍ  فقدان الغغل -د

 100 املعح  الثان :  زار الناججت ٍ  حَثر معدخ اصخقرار ٍلقت الغغل

 101 املنلب ألاول: الفؾل بض ب املخغحراث الخكنولوجيت الهي ليت والاقخؾاديت

 103 خوال: نناق جنعيق مضنرة  نا النٌو م  الفؾل

 105 ولوجيت والهي ليت فاالقخؾاديتزانيا: مفهوم الخحوالث الخكن

 105 الخحوالث الخكنولوجيت - خ
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 106 ألاصعاب الهي لت - ب

 108 الؾَوباث الاقخؾاديت - ج

 109 زالخا: الغرول الواجعت إلٍمال  ن  الخحوالث كمعبر للفؾل

 113 رقابت املخ نة ف،  نا الفؾلاملنلب الثان : نوٍيت إلاجرا اث وال

 113 خوال: إلاجرا اث اللزمت للقيام بالفؾل

 113 إلاجرا اث الدااليت - خ

 120 إلاجرا اث الأارجيت - ب

 124 زانيا: خنواٌ الرقابت املخاحت ف،  نا الفؾل

 124 الرقابت إلاداريت الققا يت - خ

 128 رقابت الققا  الخجارع  - ب

 129 دور الققا  الَادع - ج

 134 ااجمت

 138 الئحت املراجُ

 150 الفهرش
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