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 ا :  
 عقد العمل  ، حيـث إن عالقـة يف املعرفة يفالعامل ث يدور حول حق موضوع هذا البح

العمل الفردية تتميز بأهنا تقوم تقليديا عىل عدم املساواة بني األطراف ، حيث يتفوق صاحب 

العمل من خالل التبعية القانونية التى تلزم العامل حتام بصاحب العمـل ، هـذا التفـوق يمكـن 

 .لعمل الفردية التى تقوم نظريا عىل خضوع الطرف الضعيف مالحظته أثناء تطور عالقة ا

قادر عىل التفـاوض واملـشاركة كمتعاقـد ، ومـع ذلـك فإنـه العامل بموجب القانون يكون 

 حدوث ذلك ؛ يرجع هذا الشك إىل عدم املساواة األولية بني أطراف يفيوجد شك مرشوع 

 الـذى املـستقبيلالعامل يف ؛ حيث إن عقد العمل ، ومن التبعية التى تنتج خالل عالقة التوظ

 وضــع التبعيــة ال يريــد أن يبــدأ العالقــة التعاقديــة بمواجهــة مــع صــاحب العمــل يفسيوضــع 

 .وصاحب سلطة التوظيف 

بسبب هذه القوة التى يتمتع هبا صاحب العمل يـتم إنـشاء عالقـة غـري متكافئـة بـني العامـل 

ت العمـل هـو ضـامن محايـة العامـل وصاحب العمل ؛ لذلك كان اهلدف الرئيسى لتـرشيعا

باعتباره الطرف الضعيف ضد إساءة استخدام السلطة املحتملـة ؛ وذلـك ببنـاء نظـام محايـة 

التــى هيــيمن عليهــا التبعيــة العامــل  يــدعم إرادة التعاقــدي املــساواة والتــوازن إلقامــةإلزامــى 

ون لديـه لصاحب العمل ؛ لذلك فرض التزامـا باملعلومـات عـىل صـاحب العمـل الـذى يكـ

العامـل معلومات ال يعرفها العامل هبدف  التوضيح والشفافية وتقليل اهليمنة التى يعانى منها 

 . العقد يفوضامن استعادة املساواة 



 

 

)١١١٦(  ا   ا ا    

فإذا كان هناك جمـال واحـد يكثـر فيـه التـزام املعلومـات ، ويكـشف عـن حقـوق خمتلفـة 

عديد من حقوق املعرفة أثنـاء صـياغة بالتايل ، يتم االعرتاف بال   .للمعرفة ، فهو قانون العمل

 .ًعقد العمل  وأثناء تنفيذه  و أيضا أثناء إهنائه 
  

 ت امرحلـة يف املعرفـة  ، املعرفـة يفالعامـل عقد العمل الفـردى ، حـق  : ا 

 .املفاوضات  ، املعرفة عند تكوين عقد العمل ،   املعرفة أثناء تنفيذ عقد العمل 
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Abstract:        

 The subject of this research revolves around the worker's right to 

knowledge in the work contract, and since the individual work 

relationship is characterized by being traditionally based on inequality 

between the parties, where the worker excels through the legal 

dependency that inevitably binds the worker to the employer, this 

superiority can be observed during the development of the work 

relationship Individualism, which is theoretically based on the 

submission of the weak party . 

Under the law, the worker is able to negotiate and participate as a 

contractor, however there is a legitimate doubt that this will 

happen. This suspicion is due to the primary inequality between the 

parties to the employment contract, and from the dependency that results 

during the employment relationship; Whereas, the future worker who 

will be placed in a dependent position does not want to start the 

contractual relationship with a confrontation with the employer and the 

employment authority . 

Because of this employer power, an unequal relationship is created 

between the worker and the employer; Therefore, the main objective of 

labor legislation was to ensure the protection of the worker as the 

vulnerable party against potential abuse of power ; By building a 

mandatory protection system to establish contractual equality and 

balance in support of the worker's will, which is dominated by the 

dependency of the employer ; Therefore, imposing an obligation to 

information on the employer who has information that the worker 

doesn't know, with the aim of clarity and transparency, reducing the 



 

 

)١١١٨(  ا   ا ا    

dominance that the worker suffers from, and ensuring the restoration of 

equality in the contract . 
If there is one area where information obligations abound, and reveals 

the different rights of knowledge, it is the Labor Law . Thus, many 

knowledge rights are recognized during the drafting of an employment 

contract, during its execution, and also during its termination . 
 

Keywords:   

Employment Contract Individual, The worker's Right To  

Knowledge , Knowledge In The  Stage  Of Negotiations , Knowledge 

When Configuring The Employment Contract,  Knowledge 

During The  Implementation Of The Labor Contract. 
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إىل القواعد العامة التى حتكم العقود ، ومـع   تستند القواعد التى حتكم تكوين عقد العمل

 قـانون العمـل واملتعلقـة بمراعـاة صـحة يفذلك فإن هناك بعض اخلـصوصيات املوجـودة 

 :والتى حيكمها ثالث قواعد أساسية )١( العاملموافقة 

بالقبول أو املوافقة من قبل املستفيد سواء  عقد العمل يتم كوينوفقا للقاعدة األوىل فإن ت

 .)٢( حالة الوعد بالتعاقد يفمن عرض عقد العمل أو 

 أما القاعدة الثانية املتعلقة بالتعبري عن املوافقة ، فإن عقد العمل يقوم عىل أساس التوافـق 

، وال يفـرض أي قاعـدة معينـة لالعـرتاف بوجـود املوافقـة عليـه ؛ حيـث إن هـذا العقـد عقـد 

فعقد العمل عقد رضائى من حيث . )٣(رضائى يكفى تقديم الدليل عىل وجود املوافقات عليه 

كانت أاملبدأ وال خيضع ألى شكل معني ؛ لذلك يمكن التعبري عن املوافقة بأية وسيلة سواء 

 .)٤(املوافقة كتابية أو لفظية 

                                                        
(1)- Martine GOURVES épouse BARBIER, La volonté du salarié dans le 
rapport de travail, These, Université Lumière Lyon 2, 2010, p.114.      

 بتحفظـات و رشوط خاصـة ، يف ًفإذا أصدر املستفيد من العرض قبوال مبـدئيا ولكنـه كـان مقرتنـا– )٢(

هذه احلالة فإن هذا  القبول يعترب اقرتاحا مضادا ال يتشكل منـه العقـد ، حيـث يـتم حتليلـه كعـرض جديـد 

 ًفيد مـن اخليـار سـوف يولـد إقرتاحـاتادة مـن املـسيتطلب موافقـة الطـرف اآلخـر  ، فـأى اقرتاحـات مـض

إضافة إىل ذلك فإنه يف حالة الوعد بالتعاقد فإن تعديل الوعد يتطلب موافقة الطرف اآلخر حتـى   .ًجديدا

ــة  ــريه إال بموافقــة متبادل ــن تغي ــذى ال يمك ــتم تعــديل الوعــد وال  op,cit, p.114  Martine ،.ي

GOURVES  
 وافقـاتبمجرد أن يتم تبادل امل.  فانون العمل الفرنسى ، من قانون العمل من١١٢١/١انظر املادة -)٣(

 عــن شــغل عامــلإذا ختــىل ال فــ.  عقــد العمــل ، بغــض النظــر عــام إذا كــان  بــدأ العمــل أم الكــوين، يــتم ت

         Cass soc 29/3/95 .lamy 1995 n748. P.8    .مسؤوليته املدنيةتنعقد املنصب ، فقد 

ري عن املوافقة بأى مظهر ال يرتك أى شـك أو اجتهـاد لتفـسري هـذا املظهـر ؛ لـذلك فـإن يمكن التعب-)٤(

  op,cit, p.115  Martine GOURVES،.  عقد العمل ال يتشكل من صمت أحد األطراف



 

 

)١١٢٠(  ا   ا ا    

 مبـدأ فـردى وهـى أن عقـد العمـل اليفالقاعدة الثالثة املتعلقة بخـصوصية نظـام املوافقـة 

ً القاعدتني السابقتني يبـدو منتقـصا بعـض الـشئ لـصالح الـشكلية يفالتوافق الذى سبق ذكره 

 والتى هتدف إىل جذب انتباه املتعاقد نحو نطاق التزاماته ، كام )١(  التوسع برسعةيفاآلخذة 

 .تضمن صحة االرتباط التعاقدى 

  )٣(  باستخدام الكتابـة)٢( الشكليةيفالتوسع  عقد العمل من يفتنبع خصوصية نظام املوافقة 

 )٤( عالقـة العمـليفكتوجه ينوى من خالله املرشع محاية العامل باعتباره الطـرف الـضعيف 

                                                        

 عـىل قـانون العمـل ، وإنـام يوجـد يف العديـد مـن ختصـصات ً أو مقتـرصاً لـيس فريـدااالجتاههذا -)١(

 . وجه اخلصوص يف قانون محاية املستهلكالقانون اآلخرى ، عىل

 الطابع احلامئى ألحكام عقد العمل الفردى والتى حيظى فيهـا العامـل بالنـصيب األوفـر متيـل إىل -)٢(

 .الشكلية  وغالبا ما تكون إلثبات العالقة ملصلحة العامل بأن يكون العقد مكتوبا

اصـة للعامـل ، النـارش  دار النهـضة العربيـة خالد محدى عبـد الـرمحن ، احلاميـة القانونيـة للحيـاة اخل.د

 ٥٥ ص ٢٠٠٠

(3)-Martine GOURVES op , cit, p. 115 
  اتفق الفقه والقـضاء يف فرنـسا ومـرص أن عقـد العمـل لـيس مـن العقـود الـشكلية ، وإنـام هـو مـن -  )٤(

ع ينطبـق عـىل العقود الرضائية التى تنعقد بمجرد تـراىض طـرىف العقـد دون حاجـة للكتابـة ، وهـذا الوضـ

أمـا الـصور . فهذا العقد عقـد رضـائى  الشائع عىل عقد العمل ، وهو عقد العمل غري حمدد املدة الوضع

األخرى لعقد العمل ، كالعقد حمدد املدة أو العقـد املوسـمى أو املؤقـت ، فـإن هـذه الـصور ال يكفـى 

 وإثبـات يف ذات الوقـت ؛ ألن هـذه فيها الرتاىض بل البد من الكتابة ، ومن ثـم تغـدو الكتابـة رشط انعقـاد

عـىل هـذا النحـو .....  الصور لن تثبت إال بالكتابة ومن ثم تكون الكتابة رشط انعقاد هلا يف ذات الوقت 

أما الصور األخرى لعقد العمل ومنها عقد العمـل ... يكون عقد العمل غري حمدد املدة هو عقد رضائى 

 وعقد العمل املؤقت أو املوسمى ، فهـذه الـصور مـن عقـد حتت االختبار ، وعقد العمل حمدد املدة ،

وذلك ألن العقـود الـشكلية ال ؛ العمل هى عقود شكلية يشرتط الكتابة يف انعقادها كام يشرتط يف إثباهتا 

 .تثبت إال بالكتابة ألهنا ال تنعقد إال هبا 



  

 

)١١٢١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ؛ وذلـك لتنـوير الطـرف )١(ومن إقرار التزام املعلومات الذى يقع عىل عاتق الطرف املهيمن

  .)٢( األخر حتى يستطيع حتديد استصواب إبرام العقد من عدمه

 الواقــع إن التوظيــف عمليــة يقــوم هبــا صــاحب العمــل ، والتــى تــتم عنــد العثــور عــىل يف

 منـشأته واختيـار األنـسب يفاألشخاص الذين من املحتمل أن يـشغلوا الوظـائف املتـوفرة 

   .)٣(منهم 

ويتم التوظيف من خالل عقد العمـل الـذى يعتـرب وسـيلة للحـصول عـىل الوظيفـة بالنـسبة 

يلة مللء الوظيفة بالنسبة لصاحب العمـل ، وهـذا يعنـى أن التوظيـف يـتم عنـد  ، ووسعامللل

 املنشأة التـى تـدار بـشكل واضـح مـن قبـل صـاحب العمـل الـذى يفوجود حاجة إىل ذلك 

  )٤(ينظمها ويؤسس وحداهتا املختلفة

                                                                                                                                        

 ، دراسـة مقارنـة بـني حممد مصطفى غـازى زيـدان ، دور القـاىض يف حتقيـق التـوازن يف عقـد العمـل. د

  .١٢٥-١٢٥ ص ٢٠١٦القانون الوضعى والفقه اإلسالمى ، النارش دار اجلامعة اجلديدة 

 ، املـدين القـانون مـن ١-١١١٢ املـادة يف العامـة باملعلومـات االلتزام الفرنسى املرشع كرس -)١(

 التـي األخـرى قانونيـةال األسس عن ًمتاما منفصلة اآلن أهنا كام .هبا خاص نيص أساس هلا يكون بحيث

 بمبـدأ القـضائية الـسوابق خـالل مـن العامـة باملعلومـات االلتزام ربط يتم كان -ًتقليديا هبا مرتبطة كانت

 للتشكيك حاجة هناك تعد مل ، لذلك ونتيجة   -التعاقدية املسؤولية أومبدأ اإلنصاف مبدأ أو  النية حسن

 مل لـذلك ؛  تنفيـذه عنـد أو العقـد تكـوين أثناء علوماتامل بتقديم بااللتزام االعرتاف استصواب مدى يف

 .املوافقة عيوب لنظرية ًإضافيا ًالتزاما اعتباره املمكن من يعد

 ليـشمل العقـود قـانون يف أسايس كمبدأ تأسيسه تم :الظروف مجيع يف اآلن باملعلومات االلتزام ُيفرض

     .العقود مجيع

(2)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 125 
(3)- J. PELISSIER. G. AUZERO et E. DOCKES, Droit du travail, Précis 
Dalloz, 2013, p. 161 
(4)- Léa Amic, La loyauté dans les rapports de travail , THÈSE, Université 
d’Avignon, 2014. p .388 Objet 540   



 

 

)١١٢٢(  ا   ا ا    

 تنتمى إىل صاحب العمل صاحب القـوة الواقعيـة العاملختيار افمبادرة إبرام عقد العمل و

 ، وهـذا يعنـى أن طـرىف عالقـة العمـل غـري متـساويني أو )١( لقدرة عىل اختاذ قرار التوظيفوا

متكافئني متاما ، وإنام واقعيا وقانونيا فإن صاحب العمل هو مالك وسائل اإلنتـاج وصـاحب 

 .)٢(قرار التوظيف 

 ؛ للعامـل الواقع صفته كطـرف متعاقـد مـشارك يف منشأته يفوق يففوضع صاحب العمل 

 وبالتـاىل فـإن تفـوق إرادتـه مـربر )٣(لك ألن مهمته هى حتسني أداء املرشوع الـذى يقـوده وذ

 يفبالكفاءة التى حتفزها صفته ، والتى تضمن لصاحب العمل التعبري عـن إرادتـه واحرتامهـا 

  .)٤(  العاملاملنشأة حتى قبل العالقة التعاقدية مع 

ض واملـشاركة كمتعاقـد ، ومـع ذلـك فإنـه  عىل التفاوًا قادرالعاملبموجب القانون يكون 

 حدوث ذلك ؛ يرجع هذا الشك إىل عدم املساواة األولية بني أطراف يفيوجد شك مرشوع 

 املـستقبىل العامـل  ، ومن التبعية التى تنتج خـالل عالقـة التوظيـف ؛ حيـث إن )٥(عقد العمل 

بمواجهة مـع صـاحب العمـل  وضع التبعية ال يريد أن يبدأ العالقة التعاقدية يفالذى سيوضع 

 أغلب األحيان عىل إبرام عقد العمل دون أن يفوصاحب سلطة التوظيف ؛ لذلك فإنه يوافق 

                                                        
(1)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 125 Objet 56   
(2)- Léa Amic, op, cit , p.388 Objet 541  
(3)- M.A. PEANO, Lřintuitus personae dans le contrat de travail, Dr. soc. 
1995, n° 2, p. 129- Léa Amic, op, cit , p.390 Objet 544 
(4)- Léa Amic, op, cit , p.390 Objet 544 

احب العمـل يف موقـف أقـوى ، وإذا سـلمنا بـأن ن صـإالعامل ال يملك القدرة التفاوضـية ، حيـث   -)٥(

الفرتة التفاوضية متوافرة فإهنا ختتلف من عامل وآخر ، فالعامل العاطـل خيتلـف عـن العامـل الـذى يـدر 

دخال ، كذلك العامل الذى يتمتع بمهارة يف العمل وخربة خيتلف عن غـريه ، حيـث يـستطيع مـن يملـك 

حممـد مـصطفى غـازى زيـدان ، املرجـع الـسابق  . د. ن غـريه املهارة واخلربة أن يفاوض بدرجة أكرب مـ

   ٣٧ص 



  

 

)١١٢٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .)١( يكون قد قام بالتفاوض عىل هذا العقد 

بسبب هذه القوة التى يتمتع هبا صاحب العمل يـتم إنـشاء عالقـة غـري متكافئـة بـني العامـل 

 الذى خيضع هلـا ؛ لـذلك  العاملبالرضورة قيدا عىلوصاحب العمل ، حيث إن القوة تعترب 

 )٢(كان اهلدف الرئيسى لترشيعات العمل هو ضامن محاية العامل باعتبـاره الطـرف الـضعيف

قامـة املـساواة  وذلـك ببنـاء نظـام محايـة إلزامـى إل )٣( ضد إساءة استخدام السلطة املحتملـة 

؛ لـذلك )٥(من عليهـا التبعيـة لـصاحب العمـل التـى هتـيالعامل بدعم إرادة )٤(والتوازن التعاقدى

فرض التزاما باملعلومات والذى يلقى بثقله عىل الطـرف املتعاقـد املهـيمن ، وهيـدف إىل 

 العقـد ، واملعرفـة املتبادلـة لألطـراف يفالتوضيح والـشفافية ، ويـضمن اسـتعادة املـساواة 

  .)٦(املتفق عليهاوالرضورية للتعبري عن إرادهتم ورغباهتم والوفاء بااللتزامات 

                                                        
(1)  - Martine GOURVES ,op , cit, p. 22 Objet 46   

 نظرا لعدم التـوازن يف القـوة االقتـصادية عـادة بـني العامـل ورب العمـل ونظـرا لـضخامة عـدد مـن – )٢(

 ورشف تكفلـه الدولـة ، فقـد كـان يقومون بتأديـة عمـل تـابع لقـاء أجـر ، ونظـرا ألن العمـل حـق وواجـب

وقـد أسـفر ذلـك عـن تطـوير ....احلرص عـىل حتقيـق التـوازن العـادل بـني العـامل وأصـحاب األعـامل 

 .القواعد القانونية املنظمة للعالقات التى يلتزم فيها ، لقاء أجر ، فرد بالعمل حلساب شخص عادى 

    ٩ ص ٢٠١٦امعة اجلديدة باالسكندرية عصام أنور سليم ، الوجيز يف قانون العمل  ، دار اجل. د

(3)-Martine GOURVES ,op , cit, p. 18 Objet 35   
 ؛ ولـذلك ال يـستطيع املتعاقـد يف حالـة القـوة أن يىء  ال يمكن أن تقبل إرادة املتعاقد التابع كل ش-)٤(

 .يفرض كل شئ ، بل جيب أن يظهر شيئا من اللباقة والفطنة يف التعامل وفرض الرشوط 

Martine GOURVES ,op , cit, p. 12 Objet 17    
ــات – )٥( ــضوابط والتوازن ــشاء ال ــل وإن ــاحب العم ــلطة ص ــة يف س ــدود القانوني ــني احل ــق تعي ــن طري  ع

 املفاوضـة – النقابـات –ني عـاملمتثيـل ال( املؤسسية ، حيث ظهرت أشكاال جديدة للحاميـة اجلامعيـة 

 ) اجلامعية 

(6) - Martine GOURVES ,op , cit, p. 12 Objet 16   



 

 

)١١٢٤(  ا   ا ا    

كـان شخـصا أو أسـواء )١(التزام املعلومـات معنـاه أن املتعاقـد الـذى يمتلـك املعلومـات

 .مؤسسة أو سلطة جيب عليه أن يبلغ هبا املتعاقد اآلخر

؛ حيـث ٢( من محاية الطـرف الـضعيف بعقـد العمـل ًويعد االلتزام العام باملعلومات جزءا

لسياق التعاقدى وإعطاء املوافقة املـستنرية الكاملـة يمكنه من احلصول عىل أفضل معرفة با

   )٣(عن علم ، كام أنه جيعل من املمكن جتنب عيوب املوافقة 

فاملعلومات ال تلغى إرادة املتعاقد ، بل عىل العكـس تعـزز التفكـري مـن خـالل التواصـل 

   .)٤(املتبادل للمعلومات املفيدة لصنع القرار عن إرادة حرة وواضحة 

 حال عدم املساواة بـني أطـراف يفااللتزام باملعلومات يصبح ذا أمهية كبرية كام أن 

التعاقد ؛ حيث هيدف إىل التعويض عن عدم املـساواة بـني أطـراف العقـد أثنـاء تكوينـه 

 نالتعبري ع يفحيث يدعمه بشكل كبري ،  باعتباره الطرف الضعيف )٥( العاملوذلك لصالح 

 إىل حسن النية التعاقدية وواجب الوالء املفروض عىل إرادته ، إضافة إىل ذلك فهو يشري

 ، كام أنه )٦( حال إبرام عقد العمليف مرحلة ما قبل التعاقد أو يفطرىف عقد العمل سواء 

 ولكن )٧(يدعم فكرة التعاون بني املتعاقدين حيث إنه التزام يثقل كاهل طرىف عقد العمل 

احب العمل باعتباره الطرف األكثر علام ، مع زيادة القانون ملتطلبات املعلومات من ص

والتى تعكس بـال شـك االهـتامم احلقيقـى لـضامن األمـن احلقيقـى للعالقـات التعاقديـة 

                                                        

كان املتعاقد هو الشخص الوحيد الذى يعرفها أو يف وضع أفـضل ملعرفتهـا أو عـىل األقـل أسواء  )١(

  .للحصول عليها

(2)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 125 Objet 247 
(3)- Ibid  
(4)- Ibid, Objet 248 
(5)- Ibid 

 . فرنسى من قانون العمل ال٥٣٣١/٣املادة  -  )٦(

(7) - A.Lepage, Avant-propos à l’étude Le droit de savoir, Rapport annuel 
de la Cour de cassation 2010, La Documentation  française, 2011.   



  

 

)١١٢٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 قـانون يف احلـارضة وبـشدة )٢( نفس الوقت تطور الشكلية اإلعالميةيف ويعكس )١(الفردية

  .  )٣(العمل

  أ اع 

 عـرصنا احلـاىل ، ونظـرا يفأحـد أهـم العقـود  عقد العمـل كيفنظرا ألمهية املعلومات 

 بالنـسبة -  باعتبارها وسيلة إعادة التوازن املفقـود –للدور اخلاص الذى تقوم به املعلومات 

 مجيـع مراحلـه بدايـة مـن مرحلـة التفـاوض ، مـرورا بـإبرام العقــد يف هـذا العقـد يف عامـللل

 وضوع  هذا امليفختيارى للبحث اووصوال إىل تنفيذه فقد كان سبب 

ا إ: 

 يف العامـلمـا هـو أثـر حـق : ومن هذا املنطلق فإن إشكالية بحثنا يمكن طرحهـا كـام يـىل

 يف ، وعىل التـوازن التعاقـدى لعقـد العمـل املعرفة عىل كل من التزامات طرىف عقد العمل

 ؟ مجيع مراحله

ا  :  

إضـافة إىل املـنهج املقـارن،  دراسـتنا عـىل املـنهج التحلـيىل الوصـفى يفوقد اعتمـدنا 

 التزامـات صـاحب العمـل والتزامـات يف املعرفة يف العاملوذلك بوصف وحتليل أثر حق 

ه مـن ئـهناإ ، وأثرها عىل التوازن التعاقدى لعقد العمل منذ بداية التفاوض عليه وحتى العامل

ام مـن أحكـام جهة ، ومن جهة أخرى املقارنة بني القانونني الفرنسى واملرصى وما ورد فيه

 .تتعلق هبذا املوضوع

                                                        
(1)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 126 Objet 251. 
(2)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 127 Objet 251 
(3)- A.Lepage ,op,cit,p.141 

   



 

 

)١١٢٦(  ا   ا ا    

ق ام:  

 املعرفة من يف العاملسيقوم الباحث يف هذا البحث بطرح مسائله املتعلقة بموضوع حق 

 املوضـوع هبـذاخالل القانونني الفرنسى واملرصى، ليتحدد نطاق بحث املسائل املتعلقة 

 . يف هذين القانونني من خالل دراسة حتليلية مقارنة

شكالية البحث بشكل إ لإلجابة عىل وللوصول، لك وبناء عليه وطبقا هلذا املنهج وعىل ذ

 .علمي، فإنه سيتم التطرق إىل تناول هذا املوضوع

 ة ثالثـيفوقد اقتـضت اإلجابـة عـىل إشـكالية البحـث التطـرق إىل تنـاول هـذا املوضـوع 

  :التايلمباحث عىل النحو 

    الفرتة قبل التعاقديةيف املعرفة يف العاملحق :   ا اول

ما املعرفة عند إبرام عقد العمليف العاملحق  : ا   

ا قد املعرفة أثناء تنفيذ عقد العيف العاملحق  :  ا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

)١١٢٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  :ا اول
 ا  ا ا  ةا   

هتامم ليس فحسب ا أنه يعترب موضع يفخيتلف عقد العمل عن الكثري من العقود األخرى 

فعالقــات العمــل . نقــضائه ، ولكنـه يــسبق بإعــداد لــه انعقــاده ، وخــالل قيامــه إىل حــني امنـذ 

  )١(  املراحل السابقة عليهايف الترشيعات هبا ، حتى قبل قيامها ، اهتاممتسرتعى 

 هـذه املرحلـة يففتعترب مرحلة ما قبل التعاقـد ذات أمهيـة خاصـة بالنـسبة لعقـد العمـل ، 

 التأكد من أنه سيوظف الـشخص األكثـر قـدرة عـىل إنجـاز العمـل يفيرغب صاحب العمل 

  .)٢(املطلوب والذى سيلبى رأسامله البرشى واحتياجات الرشكة عىل أفضل وجه

عندما يعرض صاحب العمل وظيفة ما من خالل إعالن مفتوح للجمهور فهذا يعترب عرضا 

 .قة للتعاقد  املفاوضات السابيفللدخول 

من الواضـح أنـه ال ينـوى االرتبـاط بالـشخص األول الـذى سـيتقدم لـه حتـى لـو كـان هـذا 

 اإلعـالن ، بـل سـيحتقظ يف لقبول الرشوط املنـصوص عليهـا لاستعداد كامالشخص عىل 

 .)٣( املوافقة عىل الطرف املتعاقد معه يفباحلق 

 أو حتى عندما يتقـدم بطلـب كذلك فإن املرشح الذى جييب اإلعالن بملء طلب الوظيفة

 .تلقائى إىل صاحب العمل املحتمل فإنه ينوى فقط عرض مهاراته وخرباته

 هذه املرحلة هناك عرض مؤكد والذى قد يؤدى إىل التوظيف واالرتباط بعقـد العمـل يف

 .أو احلصول عىل وعد بالتوظيف

                                                        

 فرج ، قانون العمل اجلديد ، تنقيح وائل بندق ، النـارش مؤسـسة إبـراهيم الناحـل ،  حسنتوفيق. د-  )١(

 ١٥١ ص ٢٠٠٧الطبعة الثالثة 

(2) - Marie-Annick PÉANO, L'intuitu personae dans le contrat de travail, 
Dr.soc. 1995, p. 130  
(3) - Martine GOURVES ,op , cit, p. 29 Objet 63 



 

 

)١١٢٨(  ا   ا ا    

افية حيـث يقـوم كـل تعترب هذه املرحلة املتعلقة باملفاوضات قبل التعاقدية فـرتة استكـش

 النهاية التعاقد عىل العمـل إذا وجـدت يفطرف بفحص رشوط وطلبات الطرف اآلخر ليتم 

 .إرادة مشرتكة متيل إىل العقد 

 )١(ختيار معاونيها هذه املرحلة عىل قدرة صاحب العمل عىل يفستتوقف عملية التوظيف 

 املهنية للمرشحني وسيسعى للحصول عىل أكرب قدر ممكن من املعلومات حول الصفات

، وبنفس الطريقة سيسعى املرشح للحصول عـىل أكـرب قـدر ممكـن مـن املعلومـات حـول 

 .ختيار عقد العمل املناسب ا والوظيفة املراد شغلها من أجل كةالرش

 هذا املبحث عىل التواىل إىل معرفة مدى وجـود التـزام باملعلومـات يفوسوف نتطرف 

 .عىل عاتق املرشح 

عتبـار أن ابدراسة االلتزام باملعلومات الذى يقع عىل عـاتق صـاحب العمـل بثم نتبع ذلك 

 املعرفـة بجوانـب  وعنـارص عقـد العمـل يفهذه املعلومات هى التى متثـل للمرشـح حقـه 

 .   املقبل عليه

١ - ا   ت  اد او ظ    
 بعدم وجود التزام عىل عـاتق املرشـح بخصوص االلتزام باملعلومات تتميز هذه املرحلة

للتوظيف ، بل عىل العكس من ذلك حيق للمرشح الصمت عندما ال يأخـذ صـاحب العمـل 

 .)٢(زمام املبادرة للحصول عىل املعلومات 

دالء الـسابق باملعلومـات املتعلقـة بمهاراتـه أو لـذلك فـإن املرشـح لـيس مطلوبـا منـه اإل

 .)٤( وصفاته املهنية)٣(بمؤهالته

                                                        
(1) - Cons. const., 20 juillet 1988, Dr.soc. 1988, p. 762 
(2) - Martine GOURVES ,op , cit, p. 35 Objet 72- Léa Amic, op, cit , 
p.406 Objet 578- J. MOULY, note sous Soc. 3 juil. 1990, D. 1991, p. 507. 
(3) - J. MOULY, note sous Soc. 3 juil. 1990, D. 1991, p. 507  

  الذى جيب أن يدعم الرشكة للحصولعامل يتحمل صاحب العمل يف هذه احلالة جزءا من والء ال)٤(

فرتاض أنه مل يتم طرح أى سؤال حمـدد عـن العنـارص احلاسـمة ا عىل املعلومات الرضورية للتوظيف ب

   .لضمنيةاملتنازع عليها والذى يستبعد بشكل فعال األسئلة ا

Léa Amic, op, cit , p.411 Objet 588 



  

 

)١١٢٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

مع ذلك فيوجد استثناءات نـادرة عـىل هـذه القاعـدة حيـث ال يـستطيع املرشـح أن يبقـى و

صامتا ، وإنام يلتزم بإبالغ صاحب العمل وذلك عند وجود االلتزام بعدم املنافسة الذى يلزمه 

وتعـد هـذه املعلومـة حتميـة ونتيجـة للـسوابق القـضائية املـستقرة ( به صاحب عمـل سـابق 

  .)٢(وسوف يكون إحجام املرشح احتياال وفقا اللتزام املعلومات   )١( )ملحكمة النفض 

كذلك احلال تسقط الرشعية من صمت املرشح فيام يتعلق بوجـود عقـد متثيـل حـرصى 

  . )٣(مربم مع صاحب عمل سابق

باستثناء هاتني احلالتني اخلاصتني ال يتعني عىل املرشح للعمل توفري معلومات غـري مطلوبـة 

  .)٤( تعديل قرار صاحب العمليف يعلم بإمكانية إحداث الصمت لألثر البالغ منه حتى لو كان

، )٥( ةلذلك جيب عىل صاحب العمل املبادرة للتعرف عىل شخصية املرشح وصفاته املهنيـ

 هذه املرحلة أن يطرح أسـئلة عـىل املرشـح  تكـون مرتبطـة ارتباطـا يففيستطيع صاحب العمل 

 .)٦(وثيقا بالوظيفة املراد شغلها

بشكل عام جيب عىل أى مرشح أن يستجيب بحـسن نيـة لألسـئلة التـى يطرحهـا صـاحب 

 وذلك عندما تكون ذات صلة بتقييم الصفات املهنية للمرشـح أو تـستند إىل بيانـات )٧(العمل

  .)٨(موضوعية تتعلق به

                                                        
(1)- Soc. 3 janv. 1964, JCP éd. G. 1964, II, 13551, note R. LINDON ; D. 
1964, p. 215 ; Soc. 10 févr. 1965, JCP éd. G. 1965, II, 14181, note G.-H. 
CAMERLYNCK- Soc. 23 mars 1977, Bull. civ. V, n° 227-.  Soc. 14 déc. 
1983, Bull. civ. V, n° 618 ; CA Versailles, 29 juin 2000, Y. 
(2) - Léa Amic, op, cit , p.408 Objet 581 
(3) -CA Riom, 13 mars 1989, RJS 1989, n° 817 ; Gaz. Palais 1990, I, 
Somm., p.101.  
(4) - Léa Amic, op, cit , p.408 Objet 582  
(5) - Ibid ,Objet 590 

  من قانون العمل الفرنسى ١٢٢٢/٢املادة  )٦(

  A.Lepage ,op,cit,p.141    -   من قانون العمل الفرنسى١٢٢/١املادة  )٧(

(8)- A.Lepage ,op,cit,p.141 



 

 

)١١٣٠(  ا   ا ا    

جيابية من املرشح فإنه ملتزم باالستفـسار عـن عندما يتلقى صاحب العمل املعلومات اإل

ة هذه املعلومات التى حصل عليها ، ويعترب صـاحب العمـل الـذى يتجاهـل أو يـرفض صح

 يفاحلصول عىل معلومات فعالة أو يكتفى بالسرية الذاتيـة وحـدها للقيـام بـالتوظيف مهمـال 

  .)٢(ختيارها ومسئوال عن )١(حق نفسه مرتكبا خلطأ ال يغتفر

 قبـول فكـرة يفة عـىل التـشدد وقد تـواترت األحكـام القـضائية ملحكمـة الـنقض الفرنـسي

 ، حيث )٣(التوصيف االحتياىل للبيانات الكاذبة املقدمة من املرشح، وعدم افرتاض االحتيال

 ألداء الوظائف التى تم تعيينـه مـن أجلهـا العامليقترص عىل البيانات الكاذبة املتعلقة بكفاءة 

ريب ما هى إال أكاذيب بـسيطة  اخلربة أوالتديفنتيجة عمله مناورات ، و اعتربت أن املبالغة 

 مثل البائع الذى العامل ، واعتربت أن )٤(هدفها جتميل السرية الذاتية وحتسني فرص التوظيف

 العرض التقديمى اخلاص بمهاراته سيكون أكثر جاذبيـة يفيمدح بضاعته ويرى أن التالعب 

مزايـا الوظيفـة  ذلك مثل صاحب العمل الذى يثنى عىل يفواهتامم من صاحب العمل ، مثله 

كتسليط الضوء عىل املزايا واملرتبـات املبـالغ فيهـا ؛ وهدفـه مـن ذلـك لـيس : التى يقدمها 

 .)٥(اخلداع واالحتيال ، وإنام هدفه اإلغواء

                                                                                                                                        

 بـشأن اعـتامد توصـية ٢٠٠٢ مـارس ٢١ بتـاريخ ١٧-٠٢ رقـم cinilمداولة انظر عىل وجه اخلصوص  

 أن أي اســتبيانًضا  الحــظ أيـ. صية أثنـاء عمليــات التوظيـفتتعلـق    بجمـع ومعاجلــة املعلومـات الشخــ

 بـةجابات ، والنتائج املرتتالطبيعة اإللزامية أو اإلختيارية لإل:   جيب أن حيددبخصوص عملية التوظيف 

 .حق الوصول والتصحيح ألي أخطاءكذلك ، و العامل يف اإلجابةعىل تقصري

(1)- Léa Amic, op, cit , p.417 Objet 601 
(2)- CA Poitiers, 4 mars 1986, Bull. soc. Lefebvre, 1986, p. 481, n° 1270 
(3)-Grégoire LOISEAU, La neutralisation du dol du salarié, D. 2006, p. 
204 - Cass. soc., 21 septembre 2005, n° 03-44.855, Bull. civ. V, n° 262-  
(4) - Cass. soc., 16 février 1999, n° 96-45.565, Bull. civ. V n° 74   
(5) - Léa Amic, op, cit , p.416 Objet 597  



  

 

)١١٣١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  عنـد قيامـه بـالتحقق )١(كذلك احلال فإن صاحب العمل ملزم باحرتام خصوصية املرشـح

 ؛ فيجـب )٢( تعترب خـارج النطـاق التعاقـدىمن صحة أقواله ، فيحق للمرشح عدم اإلجابة التى

عليه عند طرح األسئلة عىل املرشـح أن تكـون أكثـر األسـئلة متيـل للـسؤال عـن املهـارات 

 والتـى سـتكون مـربرا حلـق )٣(ىء يتعلـق باحليـاة اخلاصـةياملهنية للمرشح والبعد عن أى ش

  . )٤( الصمتيف العامل

ول عىل أكرب قدر ممكـن مـن املعلومـات فإذا كان الطبيعى أن صاحب العمل يريد احلص

عن املرشح الذى خيطط لتعيينه ، فيعمل عىل التنقيب عـن املرشـح األكثـر كفـاءة واألكثـر 

 ، ومع ذلك فـإن هـذه األهـداف ال جيـب أن تتحقـق عـىل حـساب حقـوق )٥(توافقا مع منشأته

  .)٦(املرشح األساسية

ال يمكن أن يطلبها صاحب العمل ، كام فاملعلومات املتصلة باحلياة اخلاصة أو العائلية 

 القرارات املتعلقة هبا ؛ لذلك ال يعد احتياال من املرشح عدم اإلجابة يفال يمكن له التدخل 

 )٧( حد ذاته غري رشعىيفعىل هذه األسئلة أو حتى اإلجابة اخلاطئة عليها ؛ وذلك ألن السؤال 

                                                        

 ال جيــوز املــساس باحليــاة اخلاصــة أو بحريــة املتقــدمني بحجــة التأكــد مــن صــالحيته لــشغل -  )١(

 .الوظيفة 

  ٢٤٦ ص ١٩٩٩مصطفى عبد احلميد  عدوى ، الوجيز يف قانون العمل ، بدون نارش ، . د

  لصاحب العمل طلب معلومات ال عالقة هلا بالوظيفة املطلوبة ال جيوز  )٢(

Martine GOURVES ,op , cit, p. 36 Objet 73                  
االقرتاب مـن احليـاة اخلاصـة يف جمـال عالقـات العمـل مقيـد بأحكـام القـانون ، خاصـة إذا كنـا  – )٣(

        ٧٦رجع السابق ص خالد محدى عبد الرمحن ، امل. د. بصدد اقرتاب معلوماتى 

(4)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 36 Objet 73      
(5)- Léa Amic, op, cit , p.424 Objet 617   
(6)-Ibid 
(7)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 36 Objet 73       



 

 

)١١٣٢(  ا   ا ا    

يس إال شـكال مـن أشـكال ممارسـة خفاء الطوعى من املرشح هلذه املعلومات لـ، ويعد اإل

 .  احرتام احلياة اخلاصة للمرشح للعمليفاحلق 

 أو )١(فيحق للمرشح الصمت إذا كانت أسئلة صاحب العمـل بخـصوص محـل املرشـحة

 ، أو بخصوص املعتقدات الدينية أو السياسية للمرشح )٢(بخصوص مسائل اخلطوبة والزواج

ا أى ارتبـاط مبـارش ورضورى بالنـشاط املهنـى ؛ حيث تعترب هذه املعتقدات منطقة ليس هل

 .)٣(للمرشح ، ويعد السؤال عنها يسيىء إىل مبدأ احرتام احلياة اخلاصة

ومع  فإنه إذا كان من غري املمكن السؤال عن احليـاة العائليـة واخلاصـة للمرشـح ؛ لعـدم 

اعتبارهـا حـدا ارتباطها بشغل الوظيفة املعروضة أو باملهارات املهنيـة وكفـاءة املرشـح ، ب

 ظروف معينة قد يصبح احلـد الفاصـل بـني يففاصال بني احلياة الشخصية واملهنية ، إال أنه 

 االعتبـار يف ، حيـث يمكـن األخـذ )٤( ًاحلياة الشخصية واحلياة املهنية متحركا وليس جامـدا

  متييزيـا كعنـرصًابعض الظروف مثـل طبيعـة العمـل أو الغـرض منـه مـن أجـل اعتبـار عنـرص

؛ لذلك يمكـن لـصاحب العمـل أن يطـرح أسـئلة عـىل .ختيار من بني املرشحني سى لالأسا

  .)٥(املرشح تتعلق بشخص املرشح وحياته اخلاصة وليس فقط بخصوص صفاته املهنية

ختيـاره أو رفـضه إبـرام عقـد العمـل مـع الذلك يمكن لصاحب العمل إذا لزم األمر أن يبنى 

  باعتباره عنرصا متييزيا طاملا تربره طبيعة أحد املرشحني بسبب عنرص يعاقب عليه

                                                        
  من قانون العمل الفرنسى ١٢٢٥/١ املادة  )١(

 احلمل حق هلا ، حيـث إهنـا غـري مـضطرة لـذلك ، وال يوجـد قىض بأن امتناع املرشحة عن الكشف عن

  .خداع أو سبب لتذرع صاحب العمل بوجود عيب يف املوافقة يمنع تكوين العقد

Soc. 23 févr. 1972, Bull. civ. V., n° 152, p. 143.    
(2)- Léa Amic, op, cit , p.426 Objet 621-  Soc. 17 mars 1971, Bull. civ. V, 
n° 216.    
(3)- Léa Amic, op, cit , p.425 Objet 620      
(4) - Soc. 13 mai 1969, JCP éd. G. 1970, II, 16208, note J.-M. VERDIER ; 
Soc. 17 oct. 1973, JCP éd. G. 1974, II,  
(5) - Cass. Ass. plén. 19 mai 1978, D. 1978, p. 541  



  

 

)١١٣٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .)١(الوظيفة

إذن ال يزال من املمكن لصاحب العمل طـرح أسـئلة خمتلفـة بـشأن الـصلة بـني العنـارص 

  .  )٢(وبني الوظيفة املحمية) كانت خاصة أو متييزية أسواء ( املحمية 

٢ - ا   ت  ا  اا  

ية أخرى فإن صاحب العمل ملتزم بتقديم معلومات مسبقة إىل املرشح للتوظيف ، من ناح

 .)٣(تكون متعلقة بالوظيفة املقرتحة ورشوط العمل

تعمل هذه املعلومات عىل تعزيز عملية صنع القرار لدى املرشح ، حيث تظهـر املعرفـة 

سـيام عنـدما يكـون ، ال  أية عملية صنع قرار حاسمة لالختيـار املـستنرييفبالسياق والقضايا 

 عقد العمل خيضع قرار املرشح يف وضع غري متكافئ  يتميز بالتبعية ؛ لذلك يفمتخذ القرار 

  . )٤(للتعاقد للدعم من خالل املعلومات املقدمة من صاحب العمل للمتقدمني للوظيفة

 إىل  تعبـريه ، إضـافةيفإن االلتزام بتقديم املعلومات لصالح املرشح يدعمه بشكل كبـري 

أنه يشري إىل حسن النية التعاقدية ، ويـشكل واجـب الـوالء املفـروض عـىل كـل مـن الـدائن 

ــة وبخاصــة يفواملــدين   الفــرتة الــسابقة عــىل التعاقــد حيــث تــساهم يف احلــاالت التعاقدي

 . إعادة التوازن التعاقدى لصالح املرشحيفاملعلومات بال شك 

                                                        
ية التى تقتىض الرضورة يف بعض الوظائف التعاقد عىل أسـاس يف بعض احلاالت االستثنائية للغا-  )١(

اعتبار العنرص التمييزى عنرصا أساسيا يف التعاقد ، وقد قامت مؤسسة كاثولوكيـة بفـصل مـدرس بـسبب 

تزوجه مرة أخرى بعد الطالق ، ورأى قضاة املحكمة أن قرار الفصل صحيح وأنه عند إبرام العقد قـد تـم 

  .  يف االعتبار وأنه كان عنرصا حاسام للتعاقد وأصبح جزءا أساسيا منهأخذ املعتقدات الدينية

Ass. plén. 19 mai 1978, n° 76-41211, Bull. civ. 1978, n° 1, p. 1.     
(2)- Léa Amic, op, cit , p.430 Objet 628     
(3)- Ibid ,Objet 579     
(4)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 38 Objet 77       



 

 

)١١٣٤(  ا   ا ا    

وفري معلومـات كافيـة عـن الوظيفـة املـراد  البداية جيب عىل صاحب العمل أن يقوم بتيف

شغلها وذلك من خالل إعالن التوظيـف الـذى جيـب أن يـتم تـضمينه بمعلومـات كافيـة عـن 

 . طبيعة الوظيفة املراد شغلها 

 والذى أنشأ التزاما عاما يلتزم ١٩٩١ اكتوبر ١٤ يفوفقا لنصوص التوجيه األوربى الصادر 

املني بـأجر وثيقـة حتتـوى عـىل معلومـات عــن بموجبـه صـاحب العمـل بتـسليم مجيـع العــ

 .العنارص األساسية لعقد العمل 

 وثيقة مكتوبة حتتـوى عـىل املعلومـات الـواردة العاملفيجب عىل صاحب العمل إعطاء 

  .)١( إعالن ما قبل التوظيفيف

هوية األطراف ، مكان العمل ، الدرجة أو فئة العمل الذى يعمـل فيـه : هذه املعلومات هى 

مل ، الوصف املوجز أو وصف العمل ، تاريخ بدء العمل ، املدة املتوقعة لعقـد العمـل العا

 حال عقد العمـل املؤقـت ، مـدة اإلجـازة مدفوعـة األجـر التـى يـستحقها العامـل وطـرق يف

 حـال إهنـاء يفحتديدها ، طول فرتة اإلشعارات التى يتعني عىل صاحب العمل االلتزام هبـا 

ملكافأة التى يستحقها العامل وعدد مرات استحقاقها ، وقت العمل العقد وطرق حتديدها ، ا

  .)٢(اليومى أو األسبوعى للعامل ، باإلضافة إىل اإلشارة إىل االتفاقيات اجلامعية

 من قانون العمل الفرنسى يمتنع عىل صاحب العمـل رصاحـة ١١٣٢/١وفقا لنص املادة 

اذبـة مـن شـأهنا تـضليل املرشـحني من تضمني إعالن التوظيـف بـأى مـزاعم أو ادعـاءات ك

                                                        
(1) - Martine GOURVES ,op , cit, p. 116 Objet 227        

 املـؤرخ ٩٤-٧٦١ فقد صدر  املرسوم رقم ١٩٩١ أكتوبر ١٤ تطبيقا للتوجيه األوربى الصادر يف  )٢(

 . والذى مل يتطرق إىل املحتوى الكامل للتوجيه األورويب املذكور ١٩٩٤أغسطس  ٣١يف 



  

 

)١١٣٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 يفسيام فيام يتعلق بالوظيفة املوجودة بالفعل وبطبيعة ووصف الوظيفة أو العمل  ال)١(للعمل

  .)٢(املنزل أو األجر أو املزايا اإلضافية وكذلك مكان العمل

جيــب عــىل صــاحب العمــل إعطــاء املرشــح املعلومــات الدقيقــة عــن املنــشأة القائمــة 

  .)٤(كلها القانونى وموقفها املاىل وهي)٣(بالتوظيف

كام جيب عىل صاحب العمل أو من ينيبه أن جييـب عـىل استفـسارات وأسـئلة املرشـح 

 بخصوص املعلومات التى ال يستطيع األخري احلصول عليهـا بنفـسه أو ال يـستطيع )٥(للعمل

 )٦( مبارشة املحادثات خاصة إذا كانوا ال يعملون عليهايففهمها من املحاورين املشاركني 

وبخاصة إذا كانت األسئلة واالستفسارات عـن معلومـات فنيـة أو ماليـة أو اقتـصادية أو حتـى 

 .قانونية 

 التوظيف والتى سوف يستخدمها صاحب العمل لتقيـيم يفبخصوص الوسائل املساعدة 

مهارات املرشح للعمل سواء أكانت اختبـارات الكفـاءة أو االسـتبيان أو املحاكـاة ومـا إىل 

 والوظـائف نيك ، إذا كان هذا النوع من األساليب يتعلق بـشكل عـام باملـديرين والتنفيـذيذل

التى تنطوى عىل مستوى معني من املسئولية فإنه جيب عىل صاحب العمـل إبـالغ جملـس 

 )٧(ستخدام هذه األساليب وكذلك احلال عند تعديلهااالعمل قبل 

                                                        
(1) - Martine GOURVES ,op , cit, p. 126 Objet 249   

 .   من قانون العمل الفرنسى ٥٣٣١/٣ املادة -  )٢(

(3)- Léa Amic, op, cit , p.407 Objet 579     
(4) - Martine GOURVES ,op , cit, p. 39 Objet 158 -  Aurélie Lemettre. 
Les critères du contrat de travail, Master de droit et pratique des relations 
de travail, Université Panthéon-Assas  Laboratoire de droit social,2010, 
Objet 302    

  من قانون العمل الفرنسى  ٥٣٣١/٣ املادة -  )٥(

(6)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 39 Objet 158   
    من قانون العمل الفرنسى  ٢٣٢٣/٣٢ املادة - )٧(



 

 

)١١٣٦(  ا   ا ا    

بـل تنفيـذها بـأى نـوع مـن التقنيـات  رصاحـة وقاملرشحني للعملكام جيب أن يتم إبالغ 

 بأية اختبـارات م ، وهبذا املعنى سوف يضطر إىل إبالغه)١( التقييم يفوالوسائل املستخدمة 

من املحتمل إجراؤها بشكل مبارش ، مثل املقابلة مع أخصائى نفسى ، أو بشكل غري مبارش 

  .)٢(مثل الدراسة اخلطية

استبيانات التوظيف تدلل عىل كـون إجابـات إضافة إىل ذلك فإنه جيب وضع عالمة عىل 

ختيارية أو إلزامية  ، وعواقب عدم اإلجابة ؛ وذلك حتى يتمكن األخري من ااملرشح للتوظيف 

ــارات التــى خيــضع هلــا وتقيــيم العواقــب املحتملــة  معرفــة املعنــى الــدقيق مللــف االختب

  .)٣(ختياراتهال

املرشح للعمل فإنه جيب أن يكون كذلك احلال بخصوص البيانات التى يتم مجعها من 

 . هذه البيانات ، وكذلك الغرض من معاجلتها يفاملرشح عىل علم هبوية املتحكم 

كام ينبغى اختاذ الرتتيبات الالزمة إلبالغ املرشح بفرتة االحتفاظ باملعلومات املتعلقة به 

أى نقـل حمتمـل ، وكذلك إمكانية طلب إعادهتا أو إتالفها ، كام أنه جيب إبـالغ املرشـح بـ

 كـام جيـب إبـالغ )٤( ًاللمعلومات إىل منظامت أخرى للتوظيف عىل أن يكون اإلبـالغ مـسبق

ممثىل العاملني إن وجدو ؛ وىف ذلك محايـة لبيانـات العـاملني الشخـصية ؛حيـث أن مـسألة 

 املوافقـة عـىل عمليـات يفالتحاق العامل بالعمل قد جتعله يمتثل لرغبات صـاحب العمـل 

 .    )٥(قل بياناته اخلاصةمعاجلة ون

                                                        

 معلومات تتعلق باملرشح لوظيفة مـا بواسـطة  اجلهـاز الـذي مل يوجـه انتباهـه  ال يمكن مجع أي– )١(

      Léa Amic, op, cit , p.434 Objet 635           .من قبل

  من قانون العمل الفرنسى ١٢٢١/٩ املادة - )٢(

(3)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 38-39    
   ١٩٧٨ يناير ٦ من قانون ٤٥ إىل ٣٤واد  امل– ٢٦ قانون معاجلة البيانات املادة  )٤(

(5)-Panagiota Perraki,  La protection de la vie personnelle du salarié en 
droit comparé et européen : étude comparative des droits français, 



  

 

)١١٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ما ا:  
 ا ا  اإ  ا   

إن القواعد املطبقة عىل إبرام عقد العمل مـستمدة مـن القـانون املـدنى ، باعتبـاره القـانون 

 . ، فيتم إبرام عقد العمل وفقا للشكل الذى حيدده األطراف املتعاقدة )١(العام للعقود

 االعتبــار الطبيعــة اخلاصــة لعالقــة العمــل القائمــة بــني يفنــه جيــب األخــذ ومــع ذلــك فإ

 واآلخر طرف ،)صاحب العمل (  أحدمها طرف قوى ومهيمن عىل عالقة العمل :متعاقدين

الذى حيتاج إىل محاية ترشيعية ال سيام وأنـه يوجـد حالـة مـن عـدم ) العامل(ضعيف وتابع 

 احلـصول عـىل يفالعمل خاصة فيام يتعلق بالقدرة املساواة وعدم التوازن بني أطراف عقد 

 يفاملعلومات ذات الصلة ، وسيستغل صاحب العمل ضعف وجهل العامل الـذى سـيكون 

  .)٢(وضع ال يسمح له بتقدير االلتزامات التى سيقدمها وبخاصة إذا كان بحاجة إىل العمل

 إنـشاء عقـد يفعاقديـة لذلك سنجد العديد من االسـتثناءات الـواردة عـىل مبـدأ احلريـة الت

 .  العديد من أشكال عقد العمليف ، حيث نجد أن املوافقة سيكون هلا شكل خاص )٣(العمل

 يف القانون الفرنـسى مـن صـعود الـشكلية يف عقد العمل يفتنبع خصوصية نظام املوافقة 

رة احتواء  ، إضافة إىل رضو)٤( العاملالتعبري عن اإلرادة باستخدام الكتابة كتوجه هدفه محاية 

  .العقد عىل املعلومات اإللزامية عند االقتضاء 

                                                                                                                                        
hellénique, britannique et européen, these, universite de Strasbourg  
2013.p.274 

  من قانون العمل الفرنسى  ١٢٢١/١ املادة  )١(

(2) - Martine GOURVES ,op , cit, p. 122 Objet 241   
(3)- A.Lepage ,op,cit,p.142 
(4) - Martine GOURVES ,op , cit, p. 115 Objet 225   



 

 

)١١٣٨(  ا   ا ا    

 )١(من حيث تكوين العقد تظل الكلمة املكتوبة هى الناقـل املفـضل إلبـالغ أطـراف العقـد

 إطـار ذلـك يفبشأن حقوقهم والتزامـاهتم والتـصديق عـىل القواعـد القانونيـة املعمـول هبـا 

  . )٢(االلتزام

ــة تعطــى وجــودا ــا لعقــد العمــل وإرادة فالكلمــة املكتوب ــد العامــل مزدوج  ، كــام أن العق

املكتوب يتم استخدامه كأداة قانونية خلدمة األهداف اجلامعية التى حددهتا السلطة العامـة 

فتعمل عـىل : لتنظيم عالقة العمل ، كام أن الكتابة ختدم اهلدف من إنشاء التزام املعلومات 

اههم إىل أمهيـة ونطـاق هـذا االلتـزام ، وتـساعد  ، وتساعد األطراف بلفت اتنبالعاملمحاية 

 أفضل الظروف املمكنة ، يفعىل مراعاة الرشوط وااللتزامات ونضج التفكري الختاذ القرار 

كام أن االستجابة للمتطلبات القانونية الشكلية جتعل من املمكن حتديـد االنتقـال بوضـوح 

  .)٣(من املرشوع إىل الفعل ، من النية إىل املوافقة

 عقد العمل ؛ هـذه يف بعض اإلشارات يف الدقة عإضافة إىل الكتابة غالبا ما يفرض املرش

اإلشارات هتدف إىل تثقيف وإعالم املتعاقدين بشأن حقوقهم والتزاماهتم والتـصديق عـىل 

 .القاعدة القانونية املعمول هبا 

  بعضيفإلرادات  إلضفاء الطابع الرسمى عىل اجتامع ا)٤( فرض املرشع الصياغة املكتوبة

                                                        
 (1)- A.Lepage ,op,cit,p.142 
 (2)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 116 Objet 227   
 (3)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 117 Objet 228    

يلتـزم صـاحب العمـل بتحريـر عقـد العمـل  " من قانون العمل املرصى عىل أنـه ٣٢تنص املادة   -)٤(

كتابة باللغة العربية من ثالث نسخ ، حيتفظ صاحب العمل بواحـدة ويـسلم نـسخة للعامـل وتـودع الثالثـة 

 :ن يتضمن العقد عيل األخص البيانات التاليةأوجيب  .مكتب التأمينات االجتامعية املختص

  .اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل

ــأميني ــه الت ــه ورقم ــه او حرفت ــه ومهنت ــل ومؤهل ــم العام ــل اس ــصيته ا وحم ــات شخ ــزم إلثب ــا يل ــه وم  .قامت

  .طبيعة ونوع العمل حمل التعاقد



  

 

)١١٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 عقـد – عقد العمل بدوام جزئى – العقد املؤقت –العقد حمدد املدة  ( )١( العقود املحددة

 )  العقود املربمة مع أصحاب األعامل –التدرج املهنى 

بالنسبة لعقد العمل غري حمدد املدة فال جيب مراعاة أى إجراء شكىل مـامل يـتم االتفـاق 

غري مطلوبة ، ومـع ذلـك يـوىص بـشدة بـصياغة عقـد العمـل عىل خالف ذلك ؛ لذلك الكتابة 

ملنع أى نزاع يتعلق بتنفيذ العقد ؛ لذلك تنص االتفاقيات اجلامعية عىل االلتزام بكتابة العقد 

فـإذا متـت كتابـة العقـد غـري . غري حمدد املدة وإضفاء الطابع الرسمى عـىل قبـول الطـرفني 

  .)٢(حمدد املدة فيجب كتابته باللغة الفرنسية

فإذا كانت األرضية املشرتكة أن القانون ال يتطلب صياغة عقد مكتوب ، فإن احلقيقة تبقى 

فعـىل سـبيل :  عالقات العمل تعمـل لـصالح إنـشاء كتابـة يفأن العديد من العنارص القانونية 

 وثيقـة مكتوبـة حتتـوى عـىل املعلومـات العامـلاملثال يلزم املرشع صاحب العمل إعطاء 

                                                                                                                                        

دائه وكذلك سائر املزايا النقدية والعينية املتفق عليها ، وإذا مل يوجـد أجر املتفق عليه وطريقة موعد األ

 .عقد مكتوب للعمل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق اإلثبات

      ."وراق وشهاداتأ يكون قد أودعه لديه من ً ويعطي صاحب العمل العامل ايصاال بام

نعقـاد عقـد العمـل ، فـال يـصح أن يقـال أنـه والفقه املرصى جممع عىل أن املرشع مل يتطلب الكتابـة ال

 .عقد شكىل ، بل هو عقد رضائى ، حيث إن الكتابة ليست ركنا الزما إلنعقاد عقد العمل

مهام حممد حممود زهران ، قانون العمـل ، .  د– ٢٠٣-٢٠٢سليم ، املرجع السابق ص أنور عصام . د

  ٢٠٩ص ٢٠٠٧سكندرية عقد العمل ، دار اجلامعة اجلديدة باأل

، فـإن بعـض االتفاقـات اجلامعيـة جتعـل كتابـة يا  قد يظل لفظ املدة إذا كان التعاقد غري املحدد-  )١( 

 .عقد العمل إلزامية

 ١٤/١٠/١٩٩١باإلضافة إىل ذلك، التوجيه األورويب . وإضفاء الطابع الرسمي عىل قبول كال الطرفني

وبالتـايل، يفـرض القـانون عـىل صـاحب . عامـلحيدد العنارص األساسية للعقـد الـذي جيـب إعطـاؤه لل

    . وثيقة مكتوبة حتتوي عىل املعلومات الواردة يف بيان ما قبل املوافقةعاملالعمل إعطاء ال

 . سى  من قانون العمل الفرن١٢٢٣/٣ املادة  )٢(



 

 

)١١٤٠(  ا   ا ا    

 إعــالن مــا قبــل التوظيــف واملرســلة إىل هيئــة مــسامهات الــضامن االجتامعــى يفالــواردة 

)URSSA( )١(. 

بالنسبة لعقد العمل حمدد املدة فإن اللجوء إىل الكتابة إلزاميـا ، وىف حـال غيـاب الكتابـة 

  .)٢( يتحول العقد إىل عقد عمل غري حمدد املدة

بــا ، وعــىل أن تكــون هنــاك فــيام يتعلــق بعقــد العمــل بــدوام جزئــى فيجــب أن يكــون مكتو

 العامل العقد والتى ال يمكن تعديلها دون موافقة يفجمموعة من املعلومات اإللزامية الثابتة 

فيجب أن يتضمن هذا العقد معلومات عن األجر ومدة العمل األسبوعية أو الشهرية املقررة . 

  .)٣(، وتوزيع العمل بني أيام األسبوع أو أسابيع الشهر

م وجود مستند مكتوب يذكر مدة العمل وتوزيعه فإنه يفرتض أن العمل بدوام وىف حال عد

كامل ، ويقع عىل عاتق صاحب العمل الذى يعارض هذا االفرتاض تقديم الدليل عىل املدة 

  .)٤(األسبوعية أو الشهرية املحددة واملتفق عليها

ري مطلوب ذكرها ترى أنه غ )٥(بخصوص توزيع ساعات العمل فإن حمكمة النقض الفرنسية

 نطــاق الــشكلية يف عقـد العمــل ؛ وذلــك خالفــا ملــا كــان سـائدا قبــل ذلــك مــن التوســيع يف

 من قانون العمل الفرنسى ليشمل اإلشارة املحـددة ٣١٢٣/١٤ املادة يفاملنصوص عليها 

  .)٦(لساعات العمل

                                                        
(1)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 116 Objet 227    

   . من قانون العمل الفرنسى ١٢٤٢/١٢املادة  -)٢(

 .  من قانون العمل الفرنسى ٣١٢٣/١٤ املادة  - )٣(

(4)-A.Lepage ,op,cit,p.143- Soc., 9 avril 2008, Bull. 2008, V, no 84, 
pourvoi no 06-41.596   
(5)- Cass. soc.,14 décembre 2016, n° 15-16.131, Publié au bulletin,  
Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, du 05 février 2015 
(6)- A.Lepage ,op,cit,p.143 



  

 

)١١٤١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ن قـانون  مـ١٢٥١/١٦بالنسبة للعقد العمل املؤقت فإن الكتابة إلزامية وفق لـنص املـادة 

 بعـد انتهـاء مهمتـه دون إبـرام العامـل توظيف يفالعمل الفرنسى ، وىف حال استمرار الرشكة 

 لـه بموجـب عقـد عمـل غـري ة يعتـرب مرتبطـا بالـرشكة املـستخدمالعاملعقد العمل فإن هذا 

 )  من قانون العمل الفرنسى ١٢٥١/٣٩املادة ( حمدد املدة 

ا    ا:   
 كثـري مـن األحيـان رضورة القيـام بـبعض يف الفرنـسى يطلـب عا فـيام سـبق أن املـرشرأين

اإلجراءات الشكلية ومنها الكتابة لبعض عقود العمل ، وهذا يعنـى أن هـذا اإلجـراء جـوهرى 

  .)١(عند والدة عقود العمل املعنية ، وتعد مظهرا من مظاهر توافق إرادات أطرافه

مجيع العقود يقوم عىل املوافقة املستنرية احلرة من أطرافـه فإذا كان عقد العمل مثله مثل 

، ويتم إبرامـه بحريـة ، وبالـشكل املناسـب الـذى يعتمـده األطـراف املتعاقـدة ، إال أن تلـك 

 العقد وذلك دون رشط الشكل وحتديد يف الدخول يفاحلرية التعاقدية تعنى حرية األطراف 

 األحكـام اإللزاميـة للنظـام العـام ، وكـذلك املحتوى الذى يقع ضمن احلدود التى حيـددها

  .)٢( قانون العمليفالقيود الواردة 

 الواقع تتنوع النصوص التى تتطلب االمتثال لإلجراءات الشكلية التى يتعني إكامهلا من يف

كان اإلجراء املطلوب هو أاألطراف التى توقع عقود عمل معينه كام سبق أن أوضحنا ، سواء 

                                                                                                                                        

 عـن سـاعات عملـه يمكـن أن يكـون خطـري العواقـب عـىل عامـل حيث إن نقص املعلومات اخلاصـة بال

 .   العمل إىل عقد عمل بدوام جزئى صاحب العمل بإعادة تصنيف عقد

Soc., 9 avril 2008, Bull. 2008, V, no 84, pourvoi no 06-41.596                   .  
(1)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 118 Objet 231.    
(2)-SANGARE YACOUBA , LES SANCTIONS EN DROIT DU 
TRAVAIL , THESE , UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE, 2012 
,p.42     



 

 

)١١٤٢(  ا   ا ا    

 ، وينبغى اعتبار أن هذه الـشكليات مقـصودة )١( أو إدراج املعلومات اإللزاميةكتابة هذه العقود

  .)٢(للتحقق من التزام عقد العمل باالفرتاضات والرشوط املنصوص عليها من قبل املرشع

 بعـض املواقـف يفالكتابة كأحد شكليات بعض عقود العمل هى وسيلة لتجنب اإلساءة 

 الواقـع يمكـن أن نجـد أن أحـد أطـراف عقـد العمـل يفمن جانب أحد أطراف عقد العمل ، 

يؤكد أن عالقة العمل بينهام تأخد شكل عقـد دائـم ، بيـنام يعتـربه الطـرف اآلخـر عقـد عمـل 

  .)٣(حمدد املدة

لذلك تبدو الكتابة كدعم هلذه العالقة ، ورضورية عندما نواجه عقد عمـل حمـدد املـدة ، 

  .)٤(وذلك بخالف عقد العمل غري حمدد املدة

 العقد من عقد عمل حمدد املدة صنيفوىف حال عدم االمتثال لرشط الكتابة سيتم إعادة ت

  .)٥(إىل عقد عمل غري حمدد املدة

 عدم االمتثال للشكلية املطلوبة لعقد العمل حمدد املدة ولغريه من العقود يفوهذا احلل 

 دون صنيفىل فـإن إعـادة التـ يبدو كحل أفضل ينص عليه القانون ، وبالتا)٦( املطلوب كتابتها

قيقى ودون التوقف عند االسم الـذى حلتطبيق قواعد بطالن عقد العمل هدفه استعادة العقد ا

 ، كام أنه رد فعل للقانون الوضعى مـن أجـل محايـة التعبـري عـن )٧(اقرتحه أطراف عقد العمل

                                                        
 (1)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 119 Objet 333    
 (2)- Annee Severine DHENNIN, la nullite du contrat de travail, THESE, 
UNIVERSITE DE DE LILLE2 , 2001 .p.118   
(3)- Ibid,p.116 
(4) - Ibid 

   SANGARE YACOUBA, op, cit, p.41  –  من قانون العمل١٢٤٥/١  )٥(

يتم إعادة تصنيف عقد التلمذة الصناعية كعقد عمل غري حمدد املدة ونتيجة لذلك يتلقى املتـدرج   )٦(

    .أجر حيسب عىل أساس احلد األدنى لألجور اخلاصة بمهنته 

 (7)- Annee Severine DHENNIN,op,cit ,p. 123 



  

 

)١١٤٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 حيـث تعتـرب )١(قديـة ، وتعبريا عـن االهـتامم الواضـح بتـأمني عالقـة العمـل التعاالعاملموافقة 

 ؛ لـذلك فـإن عقوبـة اإلبقـاء عـىل العقـد بإعـادة عامـلشكلية عقد العمل موضـوعة حلاميـة ال

 فقط ، الذى يمكنه وحـده االحتجـاج بإعـادة عاملتصنيفه إىل عقد دائم توفر محاية خاصة لل

 صنيفت ،كام أن إعادة ال)٢(تصنيف العقد ، وال يمكن لصاحب العمل املطالبة بإعادة التصنيف

 ، فـال يمكـن لـصاحب العمـل إبطـال هـذا االفـرتاض )٣(هى افرتاض غري قابل إلثبات العكس

 .   )٤( القانونى من خالل تقديم دليل عىل وجود عقد شفهى مربم لفرتة حمددة

ا   ا  ا ا  :   
 وأنـه اليلـزم إضـفاء الطـابع )٥(الثابت أن عقد العمل غري حمدد املدة يمكـن أن يـتم شـفاهة

 ، وىف مثـل )٦( عقدا ال يعرف نطاقه احلقيقىالعاملالرسمى عليه ؛ لذلك من املمكن أن ينفذ 

 حـدوث نـزاع بـني طـرىف عقـد يف ممـا يتـسبب العامـلهذه احلالة من املحتمل أن يتـرضر 

 صـاحب العمل عىل تنفيذه ؛ لذلك فقد تـم وضـع عـدد معـني مـن االلتزامـات عـىل مـسئولية

 . جمموعة كاملة من املعلومات عاملالعمل بحيث يوفر لل

                                                        
 (1)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 119 Objet 233    

  من قانون العمل الفرنسى١٢٤٥/١٢ املادة  )٢(

SANGARE YACOUBA,op, cit, p.64.- Annee 
SeverineDHENNIN,op,cit ,p. 121  - A.Lepage ,op,cit,p.141- Soc.,16 juillet 
1987, Bull. 1987, V, no 481, pourvoi no 85-45.258- Soc., 4 décembre 
2002, Bull. 2002, V, no 367, pourvoi no 00-43.750 ; Soc., 7 avril 
2004, Bull. 2004, V, no 106, pourvoi no 02-40.231 
 (3)- Cass. soc. 21 mai 1996, D. 1996 p. 565, obs. Yves CHAUVY   
 (4)- SANGARE YACOUBA,op, cit, p.42-43-  Annee Severine 
DHENNIN,op,cit ,p. 116-117  
(5) -Cass. soc., 14 mars 1995, n° 91-43.788, Inédit 

  لذلك تنص معظم االتفاقيات اجلامعية عىل االلتزام بكتابة عقد العمل غري حمدد املدة   )٦(



 

 

)١١٤٤(  ا   ا ا    

 املـؤرخ ١٩٩١ لـسنة ٥٣٣ هذا املجال التوجيه األوربى رقم يفيعد أحد أبرز النصوص 

والذى أوجب حصول مجيع العاملني بأجر عىل وثيقة حتتوى ١٩٩١ أكتوبر سنة ١٤بتاريخ 

  .)١(عىل العنارص األساسية لعقد العمل

طبيعة العقد املربم ، وال سيام عقد العمل غـري حمـدد املـدة ، فـإن صـاحب فمهام كانت 

 : )٢( إىل العنارص األساسية لعقد العملالعاملالعمل وفقا هلذا التوجيه مطلوب منه لفت انتباه 

مثل طبيعة العمـل واألجـر ومكـان العمـل وسـاعات العمـل واالتفاقيـات اجلامعيـة الـسارية 

 .ية لعقد العملوغريها من العنارص األساس

من املسلم به أن عقـد العمـل يفـرتض مزجيـا مـن ثالثـة عنـارص هـى أداء العمـل واألجـر 

 ، وهذه العنارص تسمى العنارص التعاقدية والتى إذا غـاب أحـدها فلـن نكـون )٣(ورابطة التبعية 

 .)٤(أمام عقد عمل 

الـذى يؤديـه فاألجر هو موضـوع االلتـزام الرئيـسى لـصاحب العمـل ، وهـو مقابـل للعمـل 

( )٥( ، وهو مفهوم شديد األمهية وله نطاق واسع حيث إنه ال يغطى املبلغ الثابـت فقـطالعامل

 –ثابـت ( وإنـام يغطـى أيـضا طريقـة حـسابه ....)  الراتب الشهرى أو الـسنوى –سعر الساعة 

   .)٦( ..) نسب مئوية –عموالت 

                                                        

املتعلق بالتزام صاحب العمـل بـإبالغ " ، ١٩٩١ أكتوبر ١٤املؤرخ  CEE/٥٣٣/٩١ التوجيه -  )١(

    "العملالعامل بالرشوط املنطبقة عىل العقد أو عىل عالقة 

(2) - A.Lepage ,op,cit,p.144 
(3) - Jean PÉLISSIER. La détermination des éléments du contrat de 
travail, le Droit Ouvrier, MARS 2005, p.92- 
١١٢-١١١ فرج ، املرجع السابق ص  حسنتوفيق.د   

   ٢٠٧سليم ، املرجع السابق ص  أنورعصام. د-)٤(

(5)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 86 Objet 175    
(6)-Cass.Soc. 30/05/2000,Liais. Soc. du 22/06/2000 jp n° 680 et du 
20/07/2000 jp n° 683 



  

 

)١١٤٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ، حيـث عامـلاللتزام الرئيسى للكذلك احلال فإن طبيعة الوظيفة وأداء العمل هو موضوع ا

 .يتم تعيينه وفق تدريبه الوظيفى وخرباته ألداء وظيفة معينة تقابل مؤهالته 

، واملفـرتض أن )١(بالتاىل فإن األجر والعمل مهـا العنـرصان األساسـيان املميـزان للعمـل

 .   )٢( أم الًا مكتوبًا قد وافق عليهام وقت تكوين العقد سواء أكان عقدالعامليكون 

مثل مكان العمل ومدته وتوزيع العمل واالتفاقيـات : أما الفئة الثانية من عنارص عقد العمل 

 اجلامعية فهى مرتبطة باملجال التعاقدى إذا كان هناك بند رصيح بذلك 

 :وسوف نستعرض تباعا هذه العنارص  عىل النحو التاىل 

١ - ة ا  
 ١٤ يف التوجيـه األوربـى الـصادر يفرجـة تعـد مـدة العمـل أحـد العنـارص األساسـية املد

 ، وبرصف النظر عن هذا التوجيـه وبـرصف النظـر عـن كونـه ملزمـا أم أنـه ١٩٩١أكتوبر سنة 

ًجمرد تصوية ، فإن الشائع أن مدة  العمل ليست جزءا من جوهر العقـد إال مـن خـالل ذكرهـا  

    .)٣( العقديف العقد هو الذى جيعلها عنرصا أساسيا يف

  ، والـذى جيـب أن )٤(  عقـد العمـل حمـدد املـدةيفد مدة العقد  عنرصا رضوريا هذا وتع

 . نتهاء العقد احيدد فيه مدة العقد وتاريخ التعيني وتاريخ 

 أما بخصوص ساعات العمل فإهنا ال تعترب رضورية للعقد ، وىف حال عدم وجود رشط

                                                        
(1)- Henrik de Brier, - La mobilité du salarié, Thèse, Université 
d’Avignon, 2015 . p.82 -  Cass. soc., 3 mars 1998, n° 95-43274,  
Herzberg, note G. COUTURIER,  La rémunération, élément essentiel  du 
contrat de travail, Dr. soc. 1998, p. 523 
(2) - Martine GOURVES ,op , cit, p. 86 Objet 175    
(3)- Serge Diena Diakiese: Modification du contrat de travail en vertu de 
la loi congolaise,Université protestante au Congo, L'année académique 
2004/2005,p.31    ٢٨٧د مهام حممد حممود زهران ، املرجع السابق ص -  

 (4)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 87 Objet 176  



 

 

)١١٤٦(  ا   ا ا    

 ، فتقـع )١(روف العمـل ً تعاقدى رصيح حيددها فإهنا من حيث املبـدأ تعتـرب جـزءا مـن ظـ

 ، وال يوجـد رضورة عـىل موافقـة األطـراف عليهـا )٢(ضمن نطاق سلطة إدارة صاحب العمـل

 ذكرها عىل وجه التحديد يفأثناء تكوين العقد ، ما مل يعرب طرىف عقد العمل عن رغبتهام 

 .)٣(عامل الرشكة رضورية  لليف العقد ؛ وذلك ألن اجلداول الزمنية املعمول هبا يف

ومع ذلك فإن ساعات العمل يمكن أن تكون موضوع العقد ، األمر الذى يتطلـب املوافقـة 

 عقد العمل بدوام يف ، فنجد أن مدة وتوزيع وقت العمل تأخذ أمهية حاسمة عاملاملبدئية لل

جزئى ، وبالتاىل تعترب من البنود اإللزامية التى جيب ذكرها كأحد البنود التعاقدية التى جيـب 

أمـا بخـصوص سـاعات العمـل فـإن نـص املـادة  .)٤( عليها وقت تكـوين العقـدلعاملاموافقة 

 من قانون العمل الفرنسى مل ينص عىل حتديد مسألة ساعات العمـل حتديـدا ، ٣١٢٤/١٤

 يفومع ذلك فإن حمكمة النقض الفرنسية كانت توسع من نطاق الشكلية املنـصوص عليهـا 

 .ات العمل املادة سالفة الذكر ليشمل اإلشارة لساع

 ديـسمرب ١٤ حكـم صـادر بتـاريخ يف) الدائرة االجتامعية(إال أن حمكمة النقض الفرنسية 

 مــن قــانون العمــل مل ٣١٢٤/١٤ قــررت أن نــص املــادة )٥(  )١٣١- ١٦- ١٥رقــم  ( ٢٠١٦

 عقد العمل أو عند تعـديلها ، وعـىل ذلـك فـإن سـاعات يفيتطلب ذكر ساعات العمل سواء 

 . عقد العمل بدوام جزئى يف جوهريا العمل ال تعترب عنرصا

                                                        
 (1)- Ibid ,Objet 177- Cass.Soc. 22/02/2000, Liais.Soc. du 06/03/2000, jp 
n°664. Cass.Soc. 02/02/1999, Dr. Soc. 1999 p 419   

  .اجلداول اجلامعية هي أيضا موضوع املعلومات عن طريق النرش  )٢(

  Martine GOURVES ,op , cit, p. 88 Objet 177.  
(3) - Ibid 

          . من قانون العمل الفرنسى٣١٢٤/١٤املادة   )٤(

(5)- Cass. soc.,14 décembre 2016, n° 15-16.131, Publié au bulletin,  
Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, du 05 février 2015 



  

 

)١١٤٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

جتاه اجلديد ملحكمة النقض إال أن املامرسة العملية تستحـسن ذكـر سـاعات الوبرغم ا

 .  العمل ضمن عقد العمل بدوام جزئى 

٢ - ن ا   
 عقد العمل وإنام يأتى حتت سلطة يف حد ذاته عنرصا أساسيا يفإن مكان أداء العمل ليس 

 .)٢( ما مل تتجه النية املشرتكة للمتعاقدين إىل غري ذلك)١(يم العمل تنظيفصاحب العمل 

 حال عدم وجود بند تعاقدى بشأن مكان العمل فإن مكان العمل يتم تفسريه عىل أساس يف

   .)3مفهوم املنطقة اجلغرافية

ًفإذا كان مكان العمل حمـددا بموجـب بنـد تعاقـدى أو بموجـب اتفـاق مجـاعى فـإن هـذا 

ً عنرصا تعاقـديا يتجـاوز الـسلطة التنظيميـة لـصاحب العمـل ، ليـصبح عنـرصا املكان يصبح ً ً

 .)٤( عقد العمل املذكوريفًأساسيا 

  ، مـا مل يكـن )٦( العامل للفت انتباه )٥( عقد العمل ذو طبيعة إعالميةيفيعد ذكر مكان العمل 

ع موافقـة  هـذا املكـان، مـيف يا سـوف يـؤدى عملـه حـرصالعاملهناك بند واضح ودقيق بأن 

 هذه احلالة فإن صاحب العمـل لـن يف  ، )٧( عىل هذا البند احلرصى أثناء تكوين العقدالعامل

 . )٨(يستطع تغيري هذا املوقع حتى ولو كان التغيري ملكان داخل املنطقة اجلغرافية للعمل 

                                                        
(1)-Henrik de Brier,op,cit,p.78 Objet 113 -  Serge Diena 
Diakiese,op,cit,p.28. 

      ٢٨٧د مهام حممد حممود زهران ، املرجع السابق ص  - )٢(

 (3)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 84 - Cass. soc. 20/10/98 Boghossien 
c  Sté Jelt CM, Dr.Soc. 1998 p 1046 obs. Ph.Waquet, RJS 1/99 n°8. 
V.infra Titre II, Chapitre   
 (4)- Henrik de Brier,op,cit,p.78 Objet 113 
 (5)- Jean PÉLISSIER,op,cit,p.94  
 (6)- Henrik de Brier,op,cit,p.90 Objet 129 
 (7)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 84 Objet 176 
 (8)- Jean PÉLISSIER,op,cit,p.95 



 

 

)١١٤٨(  ا   ا ا    

 أساســيا ً الــذى يعمــل بــدوام جزئــى فــإن مكــان العمــل يــشكل عنــرصاعامــلأمــا بالنــسبة لل

 . )١( عقد العمليفً ياوجوهر

   ة ار - ٣
 ، وإنام تنشأ من اتفاق أطـراف )٢(تعد فرتة االختبار من ضمن البنود التعاقدية التى ال تفرتض

 التعبـري عـن إرادتـه باملوافقـة عـىل اخلـضوع لفـرتة العامـل ، حيث جيب عىل )٣(عقد العمل

وجود هذا البند التعاقـدى فـال يمكـن  ، وىف حال عدم )٤(االختبار وذلك ببند عقدى يقرر ذلك

 .القول بوجود فرتة االختبار 

 خطاب االرتباط أو يففلكى تكون هناك فرتة اختبار فإنه جيب أن يتم النص عليها رصاحة 

 العامـل ؛ لذلك ال يمكن لصاحب العمل إهناء الفرتة التجريبية التى مل يكـن )٥( عقد العمليف

   .)٦(عىل علم هبا

 ؛ وذلك ألنه يتخوف من إساءة العاملند أحد البنود التى ال تلقى ترحابا من قبل ويعد هذا الب

   . )٧( اإلهناءيفاستخدام صاحب العمل سلطته 

                                                        
(1) - Serge Diena Diakiese,op,cit,p.29   
(2)- Cass. soc., 23 novembre 1999, n° 97-43.022, Bull. civ. V, n° 448 

  ١٩٧ فرج ، املرجع السابق ص  حسنتوفيق.د-)٣(

    . من قانون العمل املرصى ٣٣ املادة - الفرنسى   من قانون العمل١٢٢١/٢٣املادة   )٤(

(5)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 67et 93       
(6)- Cass. soc., 20 novembre 2007, n° 06-41.212, Bull. civ. V, n° 194  
(7)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 94 Objet 189 



  

 

)١١٤٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ؛ ليتبني كفاءته )١(عاملالغرض من فرتة االختبار هو تقييم صاحب العمل للقدرات الفعلية لل

 يـستطيع أن يقـيس العامـلام أن   ، كـ)٢(وصالحيته للعمل وحسن تعاونه مع غـريه مـن العـامل

   .)٣(عبء الوظيفة التى سيشغلها ومدى مالءمتها له

وتعد فرتة االختبار مستقلة متاما عن التفاوض والوعد بالتعاقـد ، بـل وحتـى عقـد العمـل ، 

 أى وقت دون يفنسحاب منها بحرية كاملة حيث حيق ألى طرف من أطراف عقد العمل اال

 عـىل فكـرة الفـصل ، حيـث ًا  ؛ لذلك تعـد فـرتة االختبـار اسـتثناءإبداء أى أسباب أو مربرات

 عن حقوقـه عامليستفيد منها وبشدة صاحب العمل بشكل رئيسى ، كام أهنا تعد تنازل من ال

   .)٤( قد وافق عىل هذا التنازلالعاملإذا تم فصله ؛ لذلك من املهم التحقق من أن 

االختبـار ال تفـرتض كـام سـبق القـول ، وإنـام وحيث إن التنازل ال يفرتض ؛ لذا فـإن فـرتة 

 .جيب أن تنشأ عن اتفاق الطرفني 

كذلك فإن جتديد أو متديد االختبار ال يفرتض وإنام البد من أن ينشأ من القبـول الـرصيح 

 .)٥( وعىل أن يكون هذا القبول للتجديد قبل انتهاءفرتة االختبارالعاملمن قبل 

قـديرى لطـرىف عقـد العمـل إال أنـه جيـب أن يكـون سـبب وإذا كان إهناء فـرتة االختبـار ت

ًاإلهناء موجودا ورشعيا ، فالبد أن يعتمد صاحب العمل عىل أن اإلهناء بسبب عنرص متعلق  ً

   .)٦( املتعاقد وليس بسبب عنرص غريب عن أداء العملالعاملبأداء عمل 

                                                        
(1)-CA Paris, 23 nov. 1990, D. 1992, Jurisp. p. 101, note G. PIGNARRE. 
L’article L. 1221-20 C. trav. Reprend - Soc. 19 févr. 1997, Bull. civ. V, n° 
69 ; Soc. 27 janv. 1997, Bull. civ. n° 33  

   ٢٠٣ فرج ، املرجع السابق ص  حسنتوفيق. د-)٢(

(3)- Léa Amic, op, cit , p.443 Objet 656 
(4)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 92 Objet 187 
(5)- Ibid, p. 94   
(6)- Léa Amic, op, cit , p.444 Objet 658- Soc. 18 juin 1996, JCP éd. G. 
1996, II, 22739, note C. PUIGELIER 



 

 

)١١٥٠(  ا   ا ا    

  أو )١(عاملرا لل حال ما إذا كان قد سبب رضيففيصبح صاحب العمل مسئوال عن اإلهناء 

أنه خالف الغرض من االختبار أو أن اإلهناء كـان رسيعـا ومل يـستطع صـاحب العمـل تقيـيم 

    .)٢( العامل

 ذلـك التجديـد ، وذلـك وفقـا لفئـة يفختبـار ، بـام وقد حدد املرشع مدد قصوى لفـرتة اال

التفـاق عـىل مـدد   ، وبحيث ال يستطيع أطراف عقد العمـل ا)٣( اخلاضع لفرتة االختبارالعامل

أطول من املدد التى حددها القانون ، ومع ذلك يمكن هلم االتفـاق عـىل فـرتات أقـل مقارنـة 

   .)٤(بتلك املنصوص عليها من قبل املرشع

٤ - ق اا .  
 قانون العمل تقنيناته القانونية اخلاصة للتعامل مع خصوصية العالقات التى حيكمها بتدعا

اواة بني العامل وصاحب العمل هى العالقـة األساسـية التـى تـشكل بـال ، حيث إن عدم املس

 .شك حمور قانون العمل 

 بـصفته –وحيث إن قانون العمل يسعى إىل تعويض العامل عن التبعية القانونية التى متنعـه 

 من الوقوف عىل قدم املساواة مع صاحب – تقديم االلتزامات قادر عىلطرف كامل األهلية 

 ال يعتـرب متعاقـدا عاديـا فقـط وقـت التعاقـد وإنـام هـو العامـل القوة ؛ حث إن العمل صاحب

متعاقد مدين بالطاعة واخلضوع للسلطة القانونية لصاحب العمل أثناء تنفيذ عقد العمل ؛ لذا 

كان من الرضورى موازنة هذه القوة ، وذلك بالوسائل القانونية ، والتى منهـا وسـائل مجاعيـة 

                                                        
(1)- Cass. soc., 5 mai 2004, n° 02-41.224, Bull. civ. V, n° 123 
(2)- Cass. soc., 15 novembre 2005 n° 03-47.546, Bull. civ. 2005, V, n° 
321- CA Paris, 11 déc. 2008, n° 07-2548 (le salarié s’était présenté à 9 
heures pour prendre son poste et s’était vu. 

     . من قانون العمل املرصى٣٣ املادة - من قانون العمل الفرنسى  ١٢٢١/١٩املادة -)٣(

(4)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 94   



  

 

)١١٥١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 كمحـاور لـصاحب العمـل باملفاوضـة اجلامعيـة التـى ينـتج عنهـا عامـلالحيث تم استبدال 

  .)١(االتفاق اجلامعى الذى حيل حمل العقد الفردى كمصدر للحقوق وااللتزامات

 أساسه املزدوج ، حيث مبـدأ احلريـة التعاقديـة مـن يفتكمن أصالة هذا العمل اجلامعى 

 مـن قـانون ٢٢٢١/١ املـادة يفا  املنصوص عليهـ)٢(  املفاوضة اجلامعيةيفجهة ، واحلق 

  . العمل الفرنسى

 العامـلوحيث إن االتفاق اجلامعى هو أحد القواعد التـى حتكـم العالقـة التـى تـربط بـني 

 عنـد قادرا عىل أن يعـرف العاملوصاحب العمل بجانب القانون واللوائح ؛ فيجب أن يكون 

 عامـلاحب العمـل أن يعطـى الالتزاماته فيام يتعلق باالتفاق اجلامعى ؛ لذلك جيب عىل صـ

 مؤسـسته ، ومـن ضـمنها يفوقت التعيني  معلومات حول النصوص التقليدية املعمـول هبـا 

 .تقديم قائمة بنصوص االتفاقيات اجلامعية املعمول هبا 

 مكان يسمح له باملعرفة يف بوجود اتفاق مجاعى ، كام جيب وضعه العاملفيجب إبالغ 

 احلصول عىل معلومات حول وضعه اجلامعـى وفقـا يف بحقه  يتمتعالعاملوهذا يعنى أن : 

                                                        

ال شك أن مركز كل عامل من العامل فرادى أضعف يف القوة االقتصادية من مركز صـاحب العمـل  -)١(

ولكـن بفـضل تكتـل . عند التعاقد ؛ مما جيعل حريتهم يف التفاوض وىف قبـول التعاقـد أو رفـضه رسابـا 

أو مـع ( ل مـع صـاحب العمـل العامل يف نقابة تتفاوض باسمهم لتحديد رشوط العمل تتوازن قـوة العـام

 .يف مناقشة رشوط العمل التى تربم عىل مقتضاها عقود العمل الفردية ) أصحاب األعامل 

   .٧٥سليم ، املرجع السابق ص أنور عصام .        د

ــوى   )٢( ــيس س ــة ل ــة اجلامعي ــق يف املفاوض ــى للح ــك احلقيق ــار أن املال ــذ يف االعتب ــب أن نأخ جي

 Martine GOURVES ,op , cit, p. 56. هتاممـات املـشرتكة ذوى االالعـاملجمموعـة مـن 
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)١١٥٢(  ا   ا ا    

 من قانون العمل الفرنسى ، وىف حال عدم ذكر االتفاقية اجلامعيـة أو ٢٢٦٢/١لنص املادة 

  .)١( االتفاقية اجلامعيةيفعدم وجود معلومات عنها فال حيتج عىل العامل بالتزاماته الواردة 

 عن القانون التعاقدي املعمول به يف الـرشكة يهم وممثلالعاملويتم حتديد رشوط إبالغ 

ــة ــة مهني ــة فــرع أو اتفاقي ــتم حتديــد طــرق . واملنــشأة باتفاقي ــة عــدم وجــود اتفــاق ي ويف حال

 .)٢(املعلومات املتعلقة بالنصوص التعاقدية املعمول هبا من خالل اللوائح

 أما بخصوص الرشكات التى لدهيا شـبكة انرتنـت فيجـب عـىل صـاحب العمـل أن يـضع

 . من اتفاقية العمل اجلامعية التى يلتزم هبا ،نيعامل تكون متاحة لل،عليها نسخة حمدثة

ًباإلضافة إىل ذلك ، جيب عىل صاحب العمل أن ينـرش يف أمـاكن العمـل إشـعارا حيـدد 

 ، باإلضـافة عـاملنياالتفاقيات واالتفاقيات اجلامعية السارية يف الرشكة ، ومكـان إتاحتهـا لل

ألحكام التي تسمح باستشارهتم ، يف نسخة حديثة ، أثناء ساعات العمل ويف إىل الرشوط وا

 )٣(مكان العمل 

 )٤(عـامل ويعاقب عىل عدم عـرض االتفاقيـة اجلامعيـة بعـدم قابليـة تنفيـذ أحكامهـا ضـد ال

 يقع ر برضورةإضافة إىل ذلك فإن عدم وجود معلومات بشأن االتفاق اجلامعى يؤدى بالرض

  .)٥( العاملعىل 

                                                        

 يلتزم صـاحب العمـل بـأن يـضع يف مكـان " من قانون العمل املرصى عىل أنه ١٥٧تنص املادة  - )١(

ظـاهر يف حمـل العمـل االتفاقيـة اجلامعيـة متـضمنة نـصوصها واملـوقعني عليهـا وتـاريخ إيـداعها لـدى 

   "صة اجلهة اإلدارية املخت

    من قانون العمل الفرنسى٢٢٦٢/٥املادة -)٢(

    من قانون العمل الفرنسى٢٢٦٢/٣املادة ر -)٣(

(4)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 70 - Cass.Soc 26/09/2002, Jurisdata 
n°2002-015600. Cass. Soc 14/02/96 Légi social n° 7426 . Cass.Soc 
30/10/97 Légi social 
(5)- A.Lepage ,op,cit,p.145 - Soc., 19 mai 2010, pourvoi no 09-40.265 .   



  

 

)١١٥٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 غضون شهرين من بداية العمـل ، ال سـيام مـن خـالل يفوجيب أن تقدم هذه املعلومات 

 )١(تقديم عقد عمل مكتوب أو خطاب عمل أو مستند حيتوى عىل مجيع املعلومات الالزمة

 من قانون العمل الفرنسى التى حتدد مجيع املعلومـات التـى ٣٢٤٣/١وفقا لنص املادة  ر 

  .)٢( الراتبجيب أن تكون موجودة بقسيمة

ــ ــرتبط بمعرف ــاق اجلامعــى م ــق االتف ــات ة العامــلوإذا كــان رشط تطبي ــسبقة ملعلوم  امل

رضورية ، فإن موضـوع االلتزامـات املفروضـة بموجـب هـذا االتفـاق اجلامعـى  جيـب أن 

كـام جيـب أن )٣( بمعرفة مـدى وطبيعـة التزاماتـهلعاملتكون حمددة ودقيقة ؛ وذلك للسامح ل

ات هدف حمتمل ، بمعنى أنه يمكن للمدين حتقيقه ، وفقا للقول املأثور يكون هلذه االلتزام

ً فيجـب أن يكـون قيـدا معقـوالالعاملًال التزام بمستحيل ، فإذا كان االلتزام يمثل قيدا عىل   ؛ )٤(ً

 االتفـاق اجلامعـى إذا كانـت يف رشعية بعـض االلتزامـات التـى تـرد يفلذلك يمكن الطعن 

   .)٥(قيد حقوقهم األساسية واحلريات الفردية أو اجلامعيةتفرض التزامات إضافية ت

ني أفـضل عـاملعىل العكس من ذلك يمكن عن طريق االتفاق اجلامعـى إعطـاء حقـوق لل

 التطبيـق عـىل قـانون العمـل إذا يف ،حيث إن االتفاق اجلامعى لـه األسـبقية )٦( القانونيفمما 

 عـىل سـبيل املثـال مـنح إجـازة للمناسـبات  ،عامـلكانت األحكام الواردة فيه أكثر مالءمة لل

  .)٧(العائلية أكرب من عدد األيام التى نص عليها قانون العمل

                                                        
(1)- A.Lepage ,op,cit,p.145    

    تفاقية اجلامعية املعمول هباال يف قسيمة الراتب باغ العامليتعني عىل صاحب العمل إبال)٢(

(3)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 65 Objet 144   
(4)- Ibid  

       من قانون العمل الفرنسى٢٢٥١/١ ر املادة-)٥(

    من قانون العمل الفرنسى٢٢٥١/١املادة ر  -)٦(

(7)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 65 Objet 145 



 

 

)١١٥٤(  ا   ا ا    

 ، حيث يكـون لالتفـاق اجلامعـى األسـبقية )١(كام ينطبق نفس الشئ بخصوص عقد العمل

 ، حيـث إن القاعـدة أنـه ال حيـق عامـلعىل عقد العمـل ، مـا مل يكـن األخـري أكثـر مالءمـة لل

 . قاعدة أقل مالءمة العاملالعمل أن يفرض عىل لصاحب 

ومع ذلك فإنه فيام يتعلق باالتفاق اجلامعى باحلفاظ عىل العاملة وتطويرها ، فإن االتفـاق 

ني بغض النظر عام إذا كان عقدهم حيتوى عىل بنود أكثر فائدة ، عاملاجلامعى يكون ملزما لل

نقـل املهنـى واجلغـراىف دون طلـب حيث يمكن تغيري ساعات العمل واألجور وظـروف الت

  .)٢(رأى صاحب املصلحة

 حـول االتفاقيـة اجلامعيـة املعمـول هبـا مـصدرا العامـل كذلك يمكن أن تكون معلومات

اللتزام هذا األخري ، حيث يمكن أن ينتج ويطبق رشط عدم املنافـسة مـن األحكـام اإللزاميـة 

االتفاقية السارية ومتكينهم من االطـالع  بوجود العاملتفاق اجلامعى إذا كان قد تم إبالغ لال

  .)٣(عليها

ــاق  ــه مــن خــالل االتف ــزام التنقــل النــصوص علي وكــذلك احلــال بــشأن وجــوب إنفــاذ الت

 ، حيث يمكن لـصاحب العمـل االعـتامد عـىل هـذا االلتـزام املوجـود باالتفاقيـة )٤(اجلامعى

دما يكون نص االتفاقية  عقد العمل ؛ وذلك عنيف حال عدم وجود رشط التنقل يفاجلامعية 

 بوجود هذه االتفاقية اجلامعية وقت ارتباطه بعقد العمل العامل حد ذاته ، وتم إبالغ يفكافيا 

                                                        

    من قانون العمل الفرنسى٢٢٥٤/١املادة ر -)١(

    من قانون العمل الفرنسى٢٢٥٤/٢املادة ر -)٢(

(3)- A.Lepage ,op,cit,p.145-146 - la Cour de cassation dans un arrêt du 8 
janvier 1997Bull.civ. V n° 8 - Soc., 9 juillet 1976, Bull. 1976, V, no 451, 
pourvoi no 75-40.662 
(4)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 65 Objet 152 



  

 

)١١٥٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 وبخاصـة )١(طـالع عـىل االتفـاق اجلامعـى وبنـوده وضع يسمح له بالتعرف وااليف، ووضعه 

 . )٢(افية البنود الرضورية املتعلقة برشوط ممارسة رشط التنقل وحتديد املنطقة اجلغر

ا ا:  
ا  ا   ءأ ا   

كـان قانونيـا أم اقتـصاديا ، يطوقـان عالقـات العمـل أإن التبعية والتسلـسل اهلرمـى ، سـواء 

الفردية إىل حد حتويلها إىل مبارزات هتدف إىل ترمجة تنافس املصالح سواء أكانت تلك 

  .لاحب العم أو اخلاصة بصبالعاملاخلاصة 

 ؛ إذ إن حتــالف العامــلكــذلك ال يمكــن إنكــار أن نجــاح صــاحب العمــل مــرتبط برفاهيــة 

 هدوء وسكينة ، يفاملصالح هو الذى جيب أن خيتم عقد العمل ، والذى جيب أن حتدث 

  .)٣(حيث جيب عىل كل رشيك أن يمكن اآلخر من  تنفيذه بأفضل الطرق املمكنة 

: غالبا ما تتميز بوجـود حـوارات سـاخنة وقنـوات للتـوترات ومع ذلك فإن عالقات العمل 

 تعديل عالقة العمل والتى قد يقابلهـا رفـض يففنجد صاحب العمل لديه دائام رغبة مستمرة 

 يف بـصفته طرفـا تعاقـديا يمكـن أن يكـون لديـه الرغبـه العامـل ، كذلك هو حال )٤( العاملمن 

  .)٥(حد ذاته سوء سلوك مهنى معاقب عليه  يفتعديل عقد عمله ، وذلك دون أن يشكل هذا 

 من قانون العمل الفرنـسى قـد أحالـت عقـد العمـل إىل قواعـد ١٢٢١/١إذا كانت املادة 

 القانون املدنى ، وهذا يعنى أنه ال يمكن فرض أى تعديل عىل عقـد العمـل يفالعقد الواردة 

                                                        
(1)- A.Lepage ,op,cit,p.146 - Soc., 27 juin 2002, Bull. 2002, V, no 222, 
pourvoi no 00-42.646   
(2)- A.Lepage ,op,cit,p.146 - Soc., 24 janvier 2008, Bull. 2008, V, no 23, 
pourvoi no 06-45.088 
(3)-Alexandre BARÈGE, L’éthique et le rapport de travail, 2008, p. 275 
(4) - Léa Amic, op, cit , p.459 Objet 678  
(5)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 135 - Cass. Soc . 14/11/89,Cahiers 
prud’homaux 1991 n° 4 



 

 

)١١٥٦(  ا   ا ا    

 لكـى يـتم التعـديل واسـتبدال سواء من القاىض أو من أى من املتعاقدين بإرادة منفردة ، وإنام

  .)١(ود جديدة فالبد من موافقة أطراف العقد نبعض بنود العقد بب

 األصل فإن قانون العمل مل يكن معنيـا بمـسألة تعـديل عقـد العمـل ، وقـد كـشف هـذا يف

 ؛ وذلك ألهنم مل يعرفوا عىل وجـه اليقـني مـا إذا كـان العاملالنسيان عن حقائق كارثية عىل 

فض طلب تغيري رشوط العمل ؛ لذلك فـإن الـسوابق القـضائية هـى التـى حـددت بإمكاهنم ر

  .)٢( ذلك باستخدام قواعد القانون العام للعقود يف عقد العمل مستهدية يفقواعد التعديل 

العامل ، وال حيتاج موقفه الذى يدعو إىل  عالقة العمل هو يفوحيث إن الطرف الضعيف 

التعاقد ، وإنام يمتد إىل كافة املراحل ، وكلام مر الوقت وجوب حتقق التوازن وحسب أثناء 

  ؛ لـذلك فإنـه بعـد إبـرام عقـد العمـل تـم )٣(كلام زادت حاجة العامل إىل من حيدث التـوازن

 بفـضل إعـادة تفعيـل )٤( إدارة التأثريات التى تنتج من تعديل عقد العمـل يفه مكانا أكرب ؤإعطا

 ً بعـداالعامـل ، وهنا تأخذ إرادة )٥(دى إىل حلول أكثر عدال مبدأ القوة امللزمة للعقد والذى يؤ

 باعتبارها صاحبة السيطرة أثناء تنفيذ عقد العمل ، حيث العامل ، وتظهر إرادة )٦( ً جديداًقانونيا

 كطـرف العامـلجيب بالرضورة أن يكون التعديل من قبل صـاحب العمـل مـسبوقا بموافقـة 

  .)٧(متعاقد 

 بعد احلصول عـىل  ،أن يتم تعديل عقد العمل وذلك أثناء تنفيذ العقدوهذا يعنى أنه يمكن 

 . ، بتعديل عنرص من عنارص عقد العمل مثل املنطقة اجلغرافية أو مدة العمل العاملموافقة 

                                                        

   من القانون املدنى املرصى١٤٧ املادة – من القانون املدنى الفرنسى ١١٩٣املادة -)١(

(2)-Franck PETIT, la modification du contrat de travail, Le Droit Ouvrier•  
AOÛT2016• n°817. P.483 

     ٣٩ازى زيدان ، املرجع السابق ص حممد مصطفى غ. د   -)٣(

(4) - Martine GOURVES ,op , cit, p. 129 Objet 257 
(5) - Serge Diena Diakiese,op,cit,p.9    
(6)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 129 Objet 257 
(7)-Ibid, p. 143 Objet 283 - Cass. Soc 11/07/01, Bull.civ. V 2001 n° 264 



  

 

)١١٥٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 يف كـل تعـديل جيعـل اإلدارة يف العامـلومع ذلك فإن احلاجة إىل احلصول عىل قبـول 

 وضـع البنـود التعاقديـة املـسبقة وذلـك أثنـاء  كل مرة ؛ لذلك ظهرت فكرةيفموقف صعب 

 لفكرة تعديل عقده ، وأوضـح العاملصياغة عقد العمل ، فحواها احلصول مسبقا عىل قبول 

األمثلة عىل مثل هذه البنود إدراج بند حرية التنقل ضمن نصوص عقد العمـل والـذى يـسمح 

 .   )١(ان العمل  عىل تغيري مكالعاملًلصاحب العمل باحلصول مسبقا عىل موافقة 

ا :   

 ، إال أنه ليس كل تعديل أو تغييـري العاملإذا كان تعديل عقد العمل يتطلب رضورة موافقة 

 ظروف العمل يتطلب دائام هذه املوافقة ، وإال فإننا نتعـدى عـىل سـلطة صـاحب العمـل يف

شأت التمييز بني التغيريات  إدارة وتنظيم مؤسسته ؛ لذلك نجد السوابق القضائية أنيفاإلدارية 

 : اجلوهرية والتغيريات غري اجلوهرية 

 والتى تتعلـق بتعـديل العامل بخصوص التغيريات اجلوهرية فهى تلك التى تتطلب موافقة 

ومراجعة العنارص األساية لعقد العمل كاألجر والقطاع اجلغراىف وسـاعات العمـل وغريهـا 

ك احلـال إذا كـان تعـديل عقـد العمـل يـؤدى إىل من العنارص األساسية لعقد العمل ، وكـذل

  .)٢( عاملاإلخالل بالظروف املعيشية لل

 ظـروف العمـل ، فهـى تقـع حتـت يفأما التغيريات غري اجلوهرية وهى املتعلقـة بـالتغيري 

 عليها ، حيث إهنا تقع حتت فكرة العاملالسلطة اإلدارية لصاحب العمل ، وال يتطلب موافقة 

 ما يـأمره بـه صـاحب العمـل أثنـاء تنفيـذ العاملعمل ؛ لذلك جيب أن يقبل التبعية لصاحب ال

  . )٣(عقد العمل ، كام أن رفضه يعد خطأ يستوجب العقاب التأديبى 

                                                        

(1) -  Franck PETIT, op,cit,P.483 – ١٨٤مهام حممد حممود زهران املرجع السابق ص .د   

(2)- Serge Diena Diakiese,op,cit,p.20   
(3)- Léa Amic, op, cit , p.445 Objet 679 - Soc. 29 janv. 2014, n° 12-27724 
(au sujet de la modification du lieu de travail) ; Soc. 23 mai 2013, n° 12- 



 

 

)١١٥٨(  ا   ا ا    

 معرفـة التغيـريات التـى يف العامـل هذا  املبحث عىل التواىل إىل حق يفوسوف نتطرف 

د عملـه ، خاصـة وأن تنفيـذ  ظروف عمله وعنارص عقده األساسية أثنـاء تنفيـذ عقـيفحتدث 

عقد العمل يقع حتت سلطة توجيه وتنظيم صاحب العمل والذى سيكون مقيدا بحظر إسـاءة 

  .استخدام احلقوق 

١ -ا   اتا   هأ   

 ، وال يمكـن )١( عقد العمـليف مقابل للعمل عنرصا أساسيا العامليعد األجر الذى يتقاضاه 

  . العاملة تعديله دون موافق

 بداية التعاقد بني الطرفني ولـو إىل يففال يمكن لصاحب العمل تعديل األجر املتفق عليه 

  .)٢( العاملاحلد األدنى لألجور دون موافقة 

إن حمكمة النقض الفرنسية تعتـرب أن طبيعـة عنـرص األجـر حتتـاج للحـصول عـىل موافقـة 

م حتديده كتابة أم ال ، وسواء كانت طريقـة  حال التعديل التعاقدى لألجر ، سواء تيف العامل

  .)٣(دفعه نسبة ثابتة أو مقدرة بسعر الساعة أو بغريها من طرق احلساب

كام أن أى تعديل أحادى اجلانب يقوم به صاحب العمل يعترب غري موجود ، حتى لـو كـان 

 احلفاظ عليه  أو حتى أن املبلغ االمجاىل لألجر تم)٤( عاملوضع األجر اجلديد أكثر فائدة لل

                                                                                                                                        
12995 (une discrimination avérée) ; Soc. 29 janv. 2014, n° 12-23789 (le 
non paiement d’éléments de salaire). 
(1) - Serge Diena Diakiese,op,cit,p.20.   

. ق46 ل��سنة 695الطع��ن رق��م . نق��ض عم��ال-١١٣، املرجــع الــسابق ص   فــرج  حــسنوفيــقت.د -)٢(

       . 9/5/1982جلسة 
(3)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 139 - Cass. Soc 03/03/98, Dr. Soc. 
1998 p 523. Cass. Soc 09/12/98, RJS 1999 n° 45. Cass. Soc 18 / 04/00, D. 
2000 info rapides p 41. Cass. Soc 18 / 04 /00, JCP G 2000 Actualité p 895. 
Cass. Soc 03/07/01, Liais. Soc. 16/07/01 jp n° 730. Cass. Soc 17/10/01, 
Liais. Soc. 29/10/01 jp n° 738    
(4)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 140 - Cass. Soc. 18 oct. 2006, n° 
05-41.643 



  

 

)١١٥٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 فقدان يف، أو كان التعديل طفيفا وضئيال ، أو حتى أن التعديل كان غري مبارش كام هو احلال 

 ملـدة طويلـة باعتبـاره ميـزة عينيـة تعتـرب جـزءا مـن العامل  الذى كان يقطنه - السكن الرسمى

  .)١( الذى حيد من ميزة عينية بام يعنى تعديل عقد العمل–األجر 

 عند العاملحيق لصاحب العمل تعديل األجر دون احلصول عىل موافقة كذلك احلال ال 

ففى حالـة اإلرضاب فـإن صـاحب العمـل ملتـزم بتـوفري العمـل  )٢(عاملرضاب من الإحدوث 

 ، وىف هـذه احلالـة ال   طاملا أنه ال يوجد أية حالـة ملزمـة لإلغـالق )٣(ني غري املرضبنيعامللل

 بعمل خمتلف العاملجر التعاقدى بحجة أنه كلف يمكن لصاحب العمل أن يقوم بخفض األ

 .عن العمل الذى يؤدونه عادة

ة تعديل األجر كليـا أو طكذلك فإنه حتى لو كان هناك بند تعاقدى يمنح صاحب العمل سل

جزئيا من جانب واحد ، فإن اتفاق الطـرفني يظـل رشطـا ال غنـى عنـه إلقـرار تعـديل األجـر ، 

 عن االحتفاظ بالسيطرة عـيل التعـديل غـري قابـل العاملبه ويصبح الرشط الذى يتخىل بموج

 ، حيث إن هذا الرشط ليس سوى التزام سـنوى بالتفـاوض عـىل الراتـب ، وال يعتـرب )٤(للتنفيذ

 .  )٥( تعديل األجر يفتعبريا عن السلطة السيادية لصاحب العمل 

 عقـد يفعاقـدى ومع ذلك يمكن توقع تعديل األجـر عنـدما يـتم االتفـاق عـىل ذلـك ببنـد ت

 حال قيام عنارص موضوعية خارجة عن سيطرة صاحب العمل ، بحيـث ال يتحمـل يفالعمل 

                                                        
(1) - Cass. Soc. 14 nov. 2007, JCP S 2008, 1078, n. B. Bossu 
(2)-Martine GOURVES ,op , cit, p. 140 - Cass. Soc 4/10/00, Dr. 
Soc.12/12/00 p 1156. 

حممــد حــسني منــصور ، قــانون العمــل ، النــارش دار . د  - مــن قــانون العمــل املــرصى٤١املــادة - )٣(

 ٤٨٧ ص ٢٠١١اجلامعة اجلديدة باالسكندرية 

(4)- Serge Diena Diakiese,op,cit,p.24 -  Cass. Soc., 27 fév. 2001, Dr. soc. 
2001, p. 514, n. C. Radé ; M. FabreMagnan, préc. 
(5)- Serge Diena Diakiese,op,cit,p.24   



 

 

)١١٦٠(  ا   ا ا    

صاحب العمل وحده هذه املخاطر ، وىف هذه احلالة يتم ختفيض األجـر ليـصل إىل احلـد 

 .  )١(األدنى القانونى أو التعاقدى الذى تم االتفاق عليه

ــإ ــام رب العمــل ب جراء خــصومات مــن األجــر وذلــك لــسداد وال يعتــرب تعــديال لألجــر قي

   .  )٣( أو االقتطاع االدخارى املتعلق بنظام املعاشات والتقاعد)٢( الرضيبيةالعاملمسامهات 

٢ -ا   اتا    تو    

 لعامـلا ، ويعـد اعرتافـا تعاقـديا بمهـارات عامـلإن العمل املتفق عليه يشكل البطاقة املهنية لل

 .  )٤(وخرباته وسببا للتعاقد معه ، وهو سبب التزام صاحب العمل بدفع األجر

كـان مكتوبـا أفالعمل هو العنرص املوضوعى لعقد العمل وحتديد املوافقة عىل تكوينه سـواء 

 فـسوف يـتم تقيـيم وجـود التعـديل )٥( العامـلأم ال ، وبالتاىل عنـدما يـتم تعـديل مهـام ومـسئوليات 

 . )٦( عاملخالل املقارنة بني حمتوى عقد العمل األوىل باملهام   اجلديدة للوأمهيته من 

                                                        
(1)- Cass. Soc., 4  mars 2003, M. c/ société Comptoir général 
ameublement, n° 01-41.864. 
(2) - Serge Diena Diakiese,op,cit,p.25    
(3)- Ibid 
(4) - Martine GOURVES ,op , cit, p. 137 Objet 276 

ن خيـرج عـيل أال جيـوز لـصاحب العمـل  " من قانون العمل املـرصى عـىل أنـه ٧٦تنص املادة  -)٥(

ن يكلـف العامـل بعمـل غـري أو أ اتفاقية العمل اجلامعيـة، أوالرشوط املتفق عليها يف عقد العمل الفردي

و يف حالـة القـوة أ مـا نـشأ عنـه صـالحو إلأ لوقـوع حـادث امتفق عليه إال إذا دعت الرضورة إيل ذلك منع

ن يكلف العامل بعمل غري املتفق عليه إذا كان ال خيتلـف أن يكون ذلك بصفة مؤقته ،وله  أالقاهرة ، عيل

ومـع ذلـك جيـوز لـصاحب العمـل تـدريب  .عنه اختالفا جوهريا بـرشط عـدم املـساس بحقـوق العامـل

  .تقني يف املنشأة العامل وتأهيله للقيام بعمل خمتلف يتاميش مع التطور ال

(6)- Serge Diena Diakiese,op,cit,p.26  
 وإن كان لرب العمـل الـسلطة يف تنظـيم منـشأته أو إعـادة تنظيمهـا "قضت حمكمة النقض املرصية بأنه 

إال أن ذلـك مـرشوط بـأن يكـون الباعـث عـىل النقـل هـو صـالح .فيكون له نقل العامل إىل وظيفة أخـرى 

 "ة مماثلة من حيث الدرجة واملرتب العمل وأن يكون إىل وظيف



  

 

)١١٦١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 االعتبار عند حتديد ما إذا كان هناك تعديل عىل العقد بعد تغيري يفستؤخذ املهام السابقة 

مهام الوظيفة أم ال ، فعىل سبيل املثال فإن ختفيض الدرجة املهنية يعترب بمثابة تعـديل عـىل 

  حتى ولو تـم احلفـاظ عـىل )٢( ومسئولياتهالعامل تقليل صالحيات يفإذا تسبب  )١(عقد العمل

 ، وىف هـذه )٣(ذات األجر ؛ حيث إن األجر ال يعترب حاسـام عنـدما تتـأثر طبيعـة الوظيفـة ذاهتـا

 اخليار بـني قبـول أو عـدم قبـول مثـل عامل مطلوبة وبالتاىل يكون للالعاملاحلالة فإن موافقة 

 .)٤(وظيفتههذا التعديل عىل 

 مطلوبـة حتـى إذا تـم خفـض الدرجـة املهنيـة بعـد اقـرتاح إعـادة العاملكذلك فإن موافقة 

التصنيف من جانب صاحب العمل بسبب العجـز النـاتج عـن مـرض أو حـادث غـري مهنـى ، 

 . )٥( رفض حل إعادة التصنيفعاملحيث حيق لل

  )٦(فاظ عىل املسئوليات واألجـروال يعترب تعديال لعقد العمل تغيري املهام الوظيفية مع احل

 بمهام خمتلفة عن تلك التى تم تنفيذها سابقا إذا كانت العامل، وبنفس الطريقة إذا تم تكليف 

  أو إذا كان هناك ظروفا استثنائية تربر أداء مهام دون مستوى التأهيل ، وقد )٧(تتوافق مع مؤهالته

 .)٨(ديبية إىل عقوبات تأالعامليؤدى رفض التننفيذ من جانب 

                                                                                                                                        

التعــويض يف حالــة نقــل العامــل لوظيفــة أقــل ميــزة أو مالءمــة عنــد عــدم قيــام حالــة الــرضورة أو القــوة "

 "القاهرة

 .١٣/٤/٢٠١١جلسة . ق٦٦ لسنة ٩٥٢٦الطعن رقم . نقض عامل 

(1) - Serge Diena Diakiese,op,cit,p.26- Cass.Soc . 09/04/, Liais. Soc. 
22/04/2 jp n° 765. Cass. Soc 14/06/00, Bull. civ V 2000     
(2) -  Cass. Soc , 30 mars 2011, appel no 71824 09  
(3)-Serge Diena Diakiese,op,cit,p.26- ٢٧٩مهام حممد حممود زهران ، املرجع السابق ص.  د   

(4)-Martine GOURVES ,op , cit, p. 138 Objet 276 
(5) - Ibid 
(6) - Serge Diena Diakiese,op,cit,p.26   
(7) - Ibid - Cass. Soc   23juin 2010, appel n ° 08-45368 .     
(8) - B. Boubli : Sur les modification du contrat de travail et la loi Aubry - 
Semaine sociale Lamy 1998, n° 849   



 

 

)١١٦٢(  ا   ا ا    

أيضا فإن مدة التدريب الالزمة للحفاظ عـىل العقـد وزيـادة املـؤهالت واملعرفـة العامـة ، 

 عامـلوالتى تشهد عىل التحول املتصور للوظيفة ، تعترب بمثابة تعديل لعقـد العمـل تعطـى لل

 .)١( إمكانية رفض هذا التدريبيفاحلق 

ى إىل تعديل عقد العمل ؛ وذلـك بخصوص الرتقية فريى بعض الفقه أهنا ال يمكن أن تؤد

 ، ومع ذلك فإن حمكمة النقض الفرنـسية تـرى أن موافقـة )٢(نهي قبلها ضمنيا عند تعيالعاملألن 

 حالة الرتقية وعىل وجه احلصوص إذا كانـت هـذه الرتقيـة تنطـوى عـىل يف رضورية العامل

شكل عــام  تعنــى   ، وحيــث إن الرتقيــة بــ)٣( األجــريفقيــود ومــسئوليات إضــافية دون تعــويض 

 عقـد العمـل يتطلـب يف ومـع ذلـك فإهنـا تـشكل تعـديال عامـلاالعرتاف باجلودة املهنية لل

 باعتباره الطـرف املعنـى غـري امللـزم أبـدا بقبـول املـسئوليات العاملاحلصول عىل موافقة 

   .)٤(األعىل

٣ -ا   ن ا رات    

 عقـد يف حـد ذاتـه عنـرصا مـن العنـارص األساسـية يفسبق أن ذكرنا أن مكان العمل لـيس 

 حال عدم ذكر معلومات عن مكان العمل فإن مكان العمل سريتبط يفالعمل ، ومع ذلك فإنه 

 ، وبالتـاىل سـيكون مكـان العمـل هـو مكـان التنفيـذ احلـرصى)٥( ةكباملوقع اجلغراىف للـرش
 .)٦(للنشاط االقتصادى للرشكة

 

                                                        
(1)- Serge Diena Diakiese,op,cit,p.27 
(2) - B. Boubli, op.cit. n° 849    
(3)-Martine GOURVES ,op , cit, p. 138 –  Serge Diena 
Diakiese,op,cit,p.27- Cass. Soc 16/12/98, RJS 2/99 n° 154.  
(4) - Martine GOURVES ,op , cit, p. 137-138 Objet 276 
(5)- Ibid, p.144 Objet 286 
(6)- Henrik de Brier,op,cit,p.90 Objet 130 



  

 

)١١٦٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 يف عقـد العمـل عنـدما يـستلزم تغيـري يفعمـل يعتـرب تعـديال وعىل ذلك فإن تغيري مكـان ال

 . عىل مثل هذا التعديل العاملاملنطقة اجلغرافية ؛ لذلك جيب موافقة 

 عقـد العمـل يـستوجب يف داخل نفس املنطقة اجلغرافية فإنه ال يعد تعديال يف التغيريأما 

 ، ومـع ذلـك فـإذا كـان عقـد  )١( ظروف العمـليف ، وإنام هو جمرد تغيري بسيط العاملموافقة 

 املكان الـذى يـذكر يف عمله حرصيا العاملالعمل قد نص ببند واضح ودقيق عىل أن يؤدى 

 نفـس يف ذلـك التغيـري يف مكان العمل بام يفبعقد العمل ، ففى هذه احلالة يشكل أى تغيري 

 . )٢( ملالعا عقد العمل ، وال يمكن فرضه عىل يفالقطاع اجلغراىف تعديال لعنرص أساسى 

 يوافـق مقـدما عـىل العمـل خـارج املنطقـة العامـلقد يتفق طرفا عقد العمل كتابة عىل أن 

 هـذه احلالـة جيـب أن حيـدد رشط يف ، )٣(اجلغرافية املحددة ،  فـيام يعـرف بـرشط التنقـل

التنقل املنطقة اجلغرافية اجلديدة بدقـة شـديدة ، وعنـدما يريـد صـاحب العمـل تطبيـق هـذا 

  ذات املنطقة املحددةيف ، برشط أن يكون )٤( االمتثال ألمر النقلالعاملىل الرشط فيجب ع

                                                        
(1) - Henrik de Brier,op,cit,p.90 Objet 130-  Martine GOURVES ,op , cit, 
p. 149 Objet 287 - Cass. soc., 16 décembre 1998, n° 96-40227, obs. in 
P.WAQUET - Cass. soc. 3 mai 2006, appel no 41880-04 

 املحمـى عاملتوقع أن يتم فرض نشاط جزئى عىل اليف سياق مكافحة فريوس كورونا فإنه من امل -)٢(

 عـامل، دون أن يتعني عىل صـاحب العمـل احلـصول عـىل موافقتـه ، بمجـرد أن يـؤثر ذلـك عـىل مجيـع 

الرشكة أو املؤسسة التى تم تعيني الـشخص املعنـى هبـا ، وهـذا احلكـم االنتقـاىص موجـود يف القـانون 

 مــارس ٢٨ والــسارى املفعــول اعتبــارا مــن ٢٠٢٠ مــارس ٢٧الفرنــسى بموجــب املرســوم الــصادر يف 

   .  ٢٠٢٠ ديسمرب ٣١ حتى تاريخ ٢٠٢٠

(3) -Franck PETIT,OP,CIT,P.488- ٢٨٤مهام حممد حممود زهران ، املرجع السابق ص . د   

يميل القضاء إىل اعتبـار التعـديل يف مكـان العمـل الـذى يـؤدى بالعامـل إىل تغيـري سـكنه بحـسب  -)٤(

وهريـا ، إال أن رشط حريـة التنقـل يـستفاد مـن طبيعـة نـشاط املـرشوع أو طبيعـة املهـام األصل تغيـريا ج

غض النظر عـن قربـه مـن سـكنه ، أمـرا معتـربا ببحيث يعد التغيري يف مكان العمل عامل املعهود هبا إىل ال

                   .٢٨٦مهام حممد حممود زهران ، املرجع السابق ص . د . لدى التعاقد من طرفيه



 

 

)١١٦٤(  ا   ا ا    

   .)١( التنقل ، و ال يستطيع صاحب العمل توسيع نطاقها من جانب واحدط بدقة برش

 اتفاقية مجاعية فإنه جيب احرتام بعض القواعد الرسـمية يف ًاأما إذا كان رشط التنقل وارد

  ، مـع رضورة )٣( حـد ذاتـهيفً يا وكافًاجيب أن يكون الرشط دقيق ، حيث )٢(لتطبيق هذا الرشط

   .)٤( هلذا الرشط قبل التعينيالعامللفت انتباه 

 الظروف االستثنائية يعتـرب قانونيـا إذا كـان مرتبطـا بمـصلحة العمـل ، يفكذلك فإن التنقل 

 أو كـان  حـال عـدم وجـود رشط التنقـل ،يفحتى ولو كان خارج نطـاق املنطقـة اجلغرافيـة 

 .خارج النطاق اجلغراىف املتفق عليه بموجب رشط التنقل 

  ، وأن )٥(ويشرتط لصحة هذا التنقل أن يكون بدافع مصلحة الرشكة ، تربره ظروف استثنائية

 ؛ حتـى يـستطيع )٦( مقدما خالل فرتة معقولـة تفـصل املعلومـات عـن التنفيـذالعامليتم إبالغ 

 .التكيف مع الظروف الواقعية

                                                        
(1)- Cass. Soc. 12 juil. 2006, n° 04-45.396)- (Cass. Soc. 7  juin 2006,  n° 
04-45.846, Dr.  Ouv. 2006, p. 529-Cass. Soc. 14 octobre 2008, n° 
06-46.400. 
(2)- Henrik de Brier,op,cit,p.94. 
(3)- Ibid - cass.  soc.,  24  janvier  2008,  n°  06-45088,  obs.  J.  
SAVATIER, Dr. soc., 2008, p. 498 
(4)- Henrik de Brier,op,cit,p.94    
(5)- Ibid,p.92 Objet 135 - conditions de validité, note sous cass. soc. 3 
février 2010, RDT, 2010,  p. 226 
(6)- Léa Amic, op, cit , p.487 Objet 722  

 اعتبار اإلشـعار املنـصوص عليـه يف االتفـاق اجلامعـي ال يـشكل  لقبول تنفيذه التنقل دونعاملرفض ال

  ) Soc. 15 nov. 2006, no 05-41772(خطأ وال يمكن إضفاء الرشعية عىل الفصل التأديبي

أطـول يف بند التنقل عندما يتوافق مـع إشـعار  ل يقدم صاحب العمل تطبيقا خملصا عىل العكس من ذلك

 . ً تأديبياً وفقا لذلك خطأعاملرفض املتعمد للالو يعد ، املتفق عليه  من  املدة

(Soc. 28 févr 2001, Bull. civ. V, n° 259)- Soc. 14 oct. 2008, no 07-4307- 
Soc. 21 juin 2006, no 04-44866 ; Soc. 3 juin 1997, no 94-43476 (en 
l’espèce, deux semaines pour une mutation de Marmande à Pau) . 



  

 

)١١٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا يكون هناك التزام بالتنقل عىل حساب صاحب العمل فإن األخري عليه واجب ضامن عندم

 مع تطور وظائفهم إذا لزم األمر عن طريـق التـدريب وإعـادة التـصنيف داخـل العاملنيتكيف 

   .)١(الرشكة أو املجموعة

 عقـد يف جوهريـا ًا الذى يعمل بدوام جزئى فـإن مكـان العمـل يعتـرب عنـرصعاملبالنسبة لل

  .العامل ، وبالتاىل ال يمكن تعديله دون موافقة )٢(العمل

 يف بعض األحيان خارج املنطقة اجلغرافيـة فإنـه ال يعتـرب تعـديال يفأما بخصوص السفر 

 والتـى العامـلعقد العمل إذا كان لصالح الرشكة وبـسبب خـصوصية الوظـائف التـى يؤدهيـا 

   .)٣(حتتم تنقله اجلغراىف

مل ، إذا كان التغيري مجاعيا جلميع عامل املـرشوع تبعـا لتغيـري بخصوص تغيري مكان الع

ع العتبـارات ومكان املرشوع ، فريى بعض الفقه أنه البد من التمييـز بـني نقـل مكـان املـرش

ترجع لصاحب العمل ومصلحة العمل ، شـأن التوسـع ونمـو املـرشوع أو التمتـع بإعفـاءات 

 هـذه احلالـة تتحـدد طبيعـة يف. اىض هبـا  املدن اجلديـدة أو رخـص أسـعار األريفرضيبية 

أمـا إذا كـان النقـل  . )٤( ضـوء االعتبـارات الـسابقةيفالتغيري عىل مستوى كل عامل عىل حدة 

 املـدن ونقـل املـرشوع بـأمر إدارى خـارج يفالعتبارات قوة قـاهرة شـأن إلغـاء الرتاخـيص 

ولـة للتتكيـف مـع الظـروف  مقدما خالل فـرتة معقالعاملاملدينة فكام سبق القول البد إبالغ 

 .الواقعية وتفصل املعلومات عن التنفيذ

                                                        
 (1)- Serge Diena Diakiese,op,cit,p.30   
 (2)- Serge Diena Diakiese,op,cit,p.29   
 (3)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 146 Objet 290 - Franck 
PETIT,OP,CIT,P.489  

ربره حيـنام يكـون مـاملنطقـة اجلغرافيـة ال يعتـرب  تعـديل لعقـد العمـل،  السفر يف بعض األحيـان  خـارج

 .والتى قد تنطوى عىل السفر الدائم عاملالتي يؤدهيا ال  و خصوصية  الوظائفمصالح الرشكة

                                         Cass. Soc., 22  janv. 2003, p. 433, obs. J. Savatier 
  ٢٨٧مهام حممد حممود زهران ، املرجع السابق ص .  د-)٤(



 

 

)١١٦٦(  ا   ا ا    

أخريا بخصوص تعديل مكان العمل ليصبح املنزل هو مكان العمـل ؛ فـألن املنـزل لـيس 

 ، حتـى لـو العامـلمكان عمل مثل أى مكان آخر ،  فإنه إذا كان مكان العمل اجلديد هو منزل 

 باعتبـار أن العامـلبد من احلـصول عـىل موافقـة  نفس القطاع اجلغراىف ، فإنه اليفكان يقع 

 ال يفرتض بأى حال من األحوال أن يـشكل مكـان عمـل ؛ وذلـك ألنـه جـزء مـن العاملمنزل 

  . )١( عاملاحلياة الشخصية لل

٤ -ا   ا رات و    

 ١٤ يفدر  التوجيه األوربى الصايفتعد مدة وقت العمل أحد العنارص األساسية املدرجة 

 مـن العنـارص ً ، ومع ذلك فإن وقت العمل ال يشكل مـن حيـث املبـدأ عنـرصا١٩٩١أكتوبر 

   .)٢( عقد العمليفاألساسية لعقد العمل إال إذا تم ذكره 

ً حال عدم وجود أى رشوط تتعلق بوقت وساعات العمل فإهنا تعترب جزءا من ظـروف يف

   .)٣(املبدأ حتت سلطة وإدارة صاحب العمل ، وتقع من حيث عاملنيالعمل التى تعنى كل ال

 مـن عنـارص عقـد العمـل أو مل يكـن كـذلك فـإن ً أساسياًكان وقت العمل عنرصاأ ًاوسواء

مسألة تغيري وقت العمل من قبل صاحب العمل أثناء تنفيذ عقد العمل سوف تفرس عىل أهنـا 

   .)٤( ظروف العمليفتعديل لوقت العمل أو تغيري بسيط 

                                                        
(1)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 146 Objet 290 - Cass. Soc 
02/10/01,Jp soc. 2001,Ed. Legis - Cass.Soc. 31/05/2006, 
Liais.Soc.13/06/2006, jp n°962.  
(2) - P.H. Antonmattei : Les éléments du contrat de travail - Dr. Social 
1999, n° 4, p. 33 . - ٢٨٧مهام حممد حممود زهران ، املرجع السابق ص . د  

 ,Martine GOURVES ,op , cit   - ٣٤٢ص املرجع الـسابق حممد حسني منصور ، . د-)٣(

p. 88 Objet 177      
(4) - Serge Diena Diakiese,op,cit,p.43   



  

 

)١١٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

حتديد ساعات العمل اجلديد ة تعديال ضئيال فسيتم حتليله عـىل أنـه تعـديل فإذا كان 

 ظـروف العمـل التـى ال تـستوجب يفبسيط يقع حتت سـلطة رب العمـل باعتبـاره تغيـري 

   .)١( العاملموافقة 

 عقد العمـل فإنـه يعتـرب بالـرضورة تعـديال يفأما خفض ساعات العمل املنصوص عليها 

حيـث ال جيـوز لـصاحب العمـل تعـديل سـاعات )٢( العامـلوافقـة لعقد العمل الذى يتطلب م

  . )٣( العاملالعمل بالزيادة أو النقصان دون موافقة 

الصحيح أن وقت العمل مرتبط بمفهوم األجر بحيث من املحتمل أن يرتتب عىل خفـض 

 ، )٤(ساعات العمل خفض مماثل لألجر ، ممـا يعكـس بـال شـك وجـود تعـديل لعقـد العمـل

 .)٥(فس املبدأ عىل زيادة ساعات العمل حتى ولو كانت مصحوبة بزيادة األجر وينطبق ن

 ظروف العمل ،إال أنـه يف ًاعالوة عىل ذلك فإنه إذا كان تعديل مدة وقت العمل يعترب تغيري

 أنواع معينة من عقود العمل يفقد  يكون مع ذلك تعديال  لعقد العمل مرهونا برفض حمتمل 

                                                        

  كيلـو مــرت٢٥ اىل موقـع يبعــد عامــلبنقـل  بـسيط يف رشوط  العمــلالتغيــري العـىل ســبيل املثـال ، -)١(

نفـس املنطقـة  طريق الرسيع ، وبالتايل يتم حتديد موقعني يفعن طريق ال املوقع يمكن الوصول إىلو

   .اجلغرافية

(Cass. Soc.   27  sept. 2006, n° 04.47.005)  
 cass. Soc, 3 novembre 2011 No. 10-14.702وانظر كذلك  

(2) - Martine GOURVES ,op , cit, p. 141 Objet 280 -  cass. Soc 20/10/98   
Dr. Soc. 1998 p 1045 et suiv. obs. Ph. Waquet 
(3) - Martine GOURVES ,op , cit, p. 141 Objet 280 
(4) - Martine GOURVES ,op , cit, p. 141 Objet 280 - Cass. Soc 16/02/99, 
Bull.civ. V 1999 n°72 .Cass. Soc 21/03/00, Liais. Soc. 03/04/00 jp n° 668 
(5)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 141 Objet 280 - Cass. Soc 10/03/98 
BC n° 124 , Dr. Soc.1998 p 492 obs. Barthélemy 



 

 

)١١٦٨(  ا   ا ا    

  عـاملني  املدة ، وعقد العمل بدوام جزئى أو بمعدل ثابت أو عقـود العقد العمل حمدد: مثل 

  .  )١(ملحمينيا

كام أن لصاحب العمل أن جيرى ما يراه مناسبا ملصلحة العمل من تغيري أو تعديل لفرتات 

 . )٢(الراحة التى جيب أن تتخلل ساعات العمل بام ال يتعارض مع القانون

 الـذى العامـلنه حيق لصاحب العمل أن يطلب مـن بخصوص ساعات العمل اإلضافية فإ

 القـانون أو يف  وفقا لألحكام املنصوص عليهـا )٤( العمل لساعات إضافية)٣(يعمل بدوام كامل

 وصـاحب العمـل أو العامـلوفق االتفاقيات اجلامعية السارية أو تطبيقا لالتفاق السارى بـني 

 .)٦( ع املقابل املادى هلذه الساعات برشط أن يتم دف)٥(ألسباب متعلقة باحتياجات العمل

أما بخصوص عقد العمـل بـدوام جزئـى ، فـإن سـاعات العمـل تكـون حمـددة ملوضـوع  

 رفض تنفيذ ساعات العمل اإلضافية باعتبارها تعديال لعقد عاملوبالتاىل فإنه حيق لل  )٧(العقد

   )٨(العمل

                                                        

 املحمـى ، دون أن عامـل فريوس كورونا فإنه من املتوقع أن يتم فرض نشاط جزئـى عـىل البسبب -)١(

  الـرشكة أوعـامليتعني عىل صاحب العمل احلصول عـىل موافقتـه ، بمجـرد أن يـؤثر ذلـك عـىل مجيـع 

املؤسسة التى تـم تعيـني الـشخص املعنـى هبـا ، وهـذا احلكـم االنتقـاىص موجـود يف القـانون الفرنـسى 

 حتـى ٢٠٢٠ مـارس ٢٨ والسارى املفعول اعتبـارا مـن ٢٠٢٠ مارس ٢٧بموجب املرسوم الصادر يف 

  ٢٠٢٠ ديسمرب ٣١تاريخ 

  .٢٨٩مهام حممد حممود زهران ، املرجع السابق ص .  د-)٢(

(3)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 141 Objet 280        
(4) - Ibid, p. 150 Objet 298 

  . من قانون العمل املرصى٨٥املادة -)٥(

 رفض أداء العمل اإلضاىف يف حال عدم دفع صاحب العمل للمقابـل املـادى هلـذا عامل   حيق لل-)٦(

 . Cass . Soc 07/12/99,Liais. Soc. 09/03/00 jp n° 665العمل 

 (7)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 88 Objet 177 
   Ibid , p. 155 – من قانون العمل الفرنسى ٣١٢٣/٧املادة -)٨(



  

 

)١١٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

يعة ومدى التعديل الناتج كذلك فإن بعض عمليات إعادة تنظيم وقت العمل تتوقف عىل طب

 ، العاملعنها ، وكذلك التوقع الدقيق للتحول العميق القتصاد العقد، وبالتاىل تتطلب موافقة 

  أو من وظيفة يتم العمـل فيهـا )١(االنتقال من جدول ثابت إىل ساعات متغرية: ومن أمثلة ذلك 

 ، وكـذلك )٣(دول غـري مـستمر  ، أو التغيري من جدول مـستمر إىل جـ)٢(هنارا إىل العمل الليىل

 )٤( أيام اإلجازاتيف عىل العمل العامل، أو إجبار   األسبوعيفالتعديالت عىل عدد أيام العمل 

   .)٥(، أو حتويل وظيفة بدوام دائم إىل وظيفة بدوام جزئى

  املسبقة عىل العاملفنظرا للقيود التى تنطوى عليها التعديالت السابقة فإنه البد من موافقة 

هذه التعديالت ، والذى يكون باخليار بني قبـول أو رفـض هـذه التعـديالت دون أن يتعـرض 

 . لعقوبة تأديبية

 عقد العمل بدوام كامل يمكن تغيري تنظيم وقت العمـل مـن خـالل تطبيـق نـص املـادة يف

ً  من قانون العمل الفرنسى ، وىف هذه احلالة فإن تعديل وقت العمل ال يعترب تعديال٣١٢٢/٦

  .  )٦(قد العمللع

أما بخصوص عقد العمل بدوام جزئى فـإن هـذا العقـد جيـب أن حيتـوى عـىل جمموعـة 

 منها املدة األسبوعية أو الشهرية وتوزيع أيام األسـبوع أو أسـابيع الـشهر ، )٧(معلومات إلزامية

                                                        
(1) - Martine GOURVES ,op , cit, p. 88    
(2)- Ibid, p. 142 -  Serge Diena Diakiese,op,cit,p.43   
 - Cass.Soc. 13/12/2006, Liais. Soc. 27/12/06 arrêt en bref jp n° 989.Cass. 
Soc 22/05/01, Liais. Soc. 05/06/0 jp n° 721, Bull.civ.n°178. Cass. Soc 
27/02/01, Bull.civ V 2001 n° 61. 
(3)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 142 - Cass. Soc . 18/12/00, Liais. Soc. 
09/03/02 jp n° 708--Cass. Soc . 23/01/01, Bull.civ. 2001 V n°19 p.12   
(4)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 142 - Soc 16/05/91, Dr. Soc. 
novembre 1994 p 856 
(5) - Martine GOURVES ,op , cit, p. 142     
(6) -  Franck PETIT,OP,CIT,P.489 

   من قانون العمل الفرنسى       ٣١٢٣/١٤ املادة -)٧(



 

 

)١١٧٠(  ا   ا ا    

 ، )١( هذا العقديفوهذه العنارص تعترب جزءا من عقد العمل بدوام جزئى وجيب أن تكون ثابتة 

 . )٢( العاملوال يمكن تعديلها دون موافقة 

 بـدوام جزئـى يعتـرب عامـلبالتاىل فإن خفض أو زيادة وقت العمل األسبوعى أو الشهرى لل

 رفـضه دون اعتبـار هـذا الـرفض خطـأ مـن عامـلبالرضورة تعديال لعقد العمل الـذى حيـق لل

 .  )٣( العاملجانب 

 من عنارص عقد العمل بدوام جزئى والذى باملثل فإن توزيع ساعات العمل يشكل عنرصا

 . )٤( العاملال يمكن تغيريه دون موافقة 

ولكى يتم تعديل هذا العقد جيب أن ينص عقد العمل عىل مبدأ التعديل املحتمل لتقسيم 

 املستقبل دون أن يفوتوزيع وقت العمل ، وذلك بموجب رشط حمدد بتعديل هذا التوزيع 

 .)٥( وقت الحقيف العامل موافقة يضطر صاحب العمل للحصول عىل

 قبــول تعــديل وقــت عملــه بالــرشوط والظــروف العامــل وىف هــذه احلالــة يــصبح رفــض 

 .املحددة خطأ أو سببا للفصل 

 رفـض التغيـري يف حيتفظ بحقه العاملوىف حال عدم وجود مثل هذا الرشط التعاقدى فإن 

  .)٦(با للفصل هذه احلالة خطأ أو سبيف ساعات عمله وال يعد الرفض يف

 أسـبابه اخلاصـه التـى العامـلونظرا لطبيعة عقد العمـل بـدوام جزئـى ؛ حيـث يكـون لـدي 

كتوفري وقت للحياة األرسيـة واخلاصـة ، وااللتزامـات العائليـة : تضطره للعمل بدوام جزئى 

احلتمية ، كمتابعة التعليم الدراسى ، أو بسبب ممارسة نشاط حمدد مع صاحب عمل آخـر ، 

                                                        
(1) - Martine GOURVES ,op , cit, p. 149 Objet 296 
(2) - Ibid, p. 149 Objet 297   
(3)- Ibid, p. 149 Objet 296 
(4)- Ibid, p. 149 Objet 297 - Cass. Soc 07/07/98, Bull. civ. V n° 373 ;Cass. 
Soc . 06/04/99 Liais. Soc. 31/05/99   . 
(5)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 149 Objet 297. 
(6)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 150 . 



  

 

)١١٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ظل رشط مسبق بحـق صـاحب العمـل يفب النشاط املهنى اخلاص به ؛ لذلك حتى أو بسب

 رفـض هـذا عامـل تعديل توزيع قت العمل املنصوص عليه بعقـد العمـل إال أنـه حيـق لليف

 لـدى الغـري أو حلـسابه ًا أو فرتة نشاطه الثابتـة سـواء)١(التعديل بسبب التزاماته األرسية امللحة

  .)٢(هذه احلالة خطأ أو سببا للفصل يفاخلاص ، وال يشكل لرفض 

عالوة عىل ذلك فإن أى تعديل ال يتم تنفيذه فورا ، وإنام جيب أن يكـون هنـاك فـرتة زمنيـة 

 توزيـع سـاعات يف حـال وجـود أى تغيـري يفحيرتمها صاحب العمل بني اإلخطار والتنفيـذ 

 قبل التنفيذ بسبعة عاملالالعمل بني أيام األسبوع أو أسابيع الشهر ، حيث جيب أن يتم إخطار 

  )٤( حال وجود حدث استثنائىيف ، ويمكن خفض هذه املدة إىل ثالثة أيام )٣(أيام عىل األقل

 العامـل بالعمل لساعات عمل إضافية ، فكام سبق القول فـإن العاملأما بخصوص تكليف 

ببا بدوام جزئى يتمتع بالقـدرة عـىل رفـض تنفيـذها ، دون أن يـشكل هـذا الـرفض خطـأ أو سـ

للفصل ، وذلك عند عدم وجود بند تعاقدى ينص عىل استخدام العامل لساعات إضـافية ، أو 

 يف أدائها تتجـاوز احلـدود املنـصوص عليهـا العاملكون الساعات اإلضافية املطلوب من 

  . دون احرتام فرتة اإلشعار العامل ، وكذلك عندما يتم إبالغ )٥(العقد

 لساعات إضافية حمددة بالعقد حسب الرشوط القانونيـة  العملالعاملباملقابل فإن رفض 

  .)٦(املطبقة سيشكل خطأ قد يربر الفصل

                                                        
(1) - Franck PETIT,OP,CIT,P.491. 
(2)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 150 Objet 297- Cass. Soc . 07/07/98, 
RJS 10/98 n° 1183. 

  Franck PETIT,OP,CIT,P.488   - من قانون العمل الفرنسى٣١٢٣/٢١املادة - )٣(

  Martine GOURVES ,op , cit, p.150 Objet 297 
   من قانون العمل الفرنسى              3123/22المادة -)٤(

(5)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 150 Objet 298 
(6)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 150 Objet 298 



 

 

)١١٧٢(  ا   ا ا    

 أو وجـود عاملبخصوص إدخال العمل الليىل أو متديده فإنه البد من املوافقة املسبقة لل

  .)١( عاملاتفاقية مجاعية معلنة لل

 يعتـرب تعـديال لعقـد العمـل  اجلدول الزمنى النهارى إىل اجلدول اللـيىليفكام أن التغيري 

 رفـض التحـول إىل العمـل يف احلـق العامل ؛ لذلك فإن القانون يعطى العامليتطلب موافقة 

،  مثـل )٢(الليىل دون التعرض للعقوبـة أو الفـصل إذا كـان مـربر ذلـك هـو االلتزامـات العائليـة

 اللـيىل لعامـلاحراسة طفل أو رعاية شخص معاق وبام يتعارض مع العمل اللـيىل ، كـام أن 

يمكنه كذلك أن يطلب تكليفه بوظيفـة يوميـة هناريـة إذا كـان لديـه نفـس االلتزامـات العائليـة 

  .)٣(احلتمية

 من جدول بدوام جزئى إىل جدول العاملنينتقال اكام أن املرشع من أجل تسهيل إمكانية 

هنية أو العاملة بدوام كامل أو العكس فقد أعطى أولوية لتخصيص وظيفة تنتمى إىل فئتهم امل

 التوظيـف مـن خـالل االلتـزام املفـروض يف ، ويتم تسهيل ممارسة هذه األولويـة )٤(املعادلة

 ، كام جيب أن )٥( بقائمة الوظائف املتاحة املقابلةالعاملنيعىل صاحب العمل بإبالغ هؤالء 

ة املهنيـة ختضغ هذه املعلومات للنرش املحدد فيام يتعلق بالوظائف التى قد تتوافق مع الفئ

ني عامل توىل وظيفة بدوام كامل أو لليفني بدوام جزئى الذين يرغبون عاملأو لوظيفة معادلة لل

  . )٦( توىل وظيفة بدوام جزئىيفبدوام كامل الذين يرغبون 

                                                        

    Ibid, p. 152 Objet 303  -  من قانون العمل الفرنسى٣١٢٣/٢٢املادة  - )١(

(2)- Martine GOURVES ,op , cit, p. 152 Objet 303 
                من قانون العمل الفرنسى٣١٢٢/٤٤املادة  -)٣(

     A.Lepage ,op,cit,p.148    -  من قانون العمل الفرنسى ٣١٢٢/٤٤املادة  - )٤(

              . من قانون العمل الفرنسى ٣١٢٣/٣املادة  -)٥(

(6)- A.Lepage ,op,cit,p.148 - Cass. Soc . 23/01/01, Bull.civ. 2001 V n°19 
p 12       



  

 

)١١٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

٥ -ا   اتا   ا و   

ى تؤثر عىل تطبيـق االتفاقيـات أثناء تنفيذ عقد العمل يمكن أن تطرأ الكثري من األحداث الت

 . والرشكة أو املؤسسة التابع هلا العاملاجلامعية التى خيضع هلا 

فإذا كان تطبيق االتفاق اجلامعى ناشئ من االلتزام األحادى مـن جانـب صـاحب العمـل ، 

وهذا يعنى التطبيق الطوعى لالتفاقية اجلامعية ، والذى قد يكون تطبيقا كليا أو تطبيقـا جزئيـا 

 . )١(بعض أحكام االتفاق اجلامعىل

 عقـد العمـل ، يفكام يمكن أن ينتج التطبيـق الطـوعى لالتفـاق اجلامعـى مـن بنـد حمـدد 

 أن يتمـسك بتطبيـق هـذه االتفاقيـات ملجـرد أن تكـون أكثـر عامـل هـذه احلالـة لليفوجيوز 

 .مالءمة له 

عمـل لديـه التـزام ومع ذلك فإن التطبيق الطوعى لالتفـاق اجلامعـى ال يعنـى أن صـاحب ال

 طلـب االسـتفادة مـن هـذه عامـل ، كـام ال حيـق لل)٢(بالتعديالت الالحقة عىل تطبيـق االتفـاق

  .)٣(التعديالت

 إهنـاء تطبيـق هـذا االتفـاق اجلامعـى فـإن موافقـة يفومع ذلك فإذا رغب صاحب العمـل 

 ظـروف يفا  رضورية ؛ وذلك ألن األمر متعلق بتعديل عقد العمل وليس تغيريا بـسيطالعامل

 .)٤(العمل

                                                        

 أو بعض الفئات ، وهذا التطبيق الطـوعى ال يغطـى عامل قد يتعلق تطبيق االتفاق اجلامعى ببعض ال-)١(

     cass. SOC. , Le 15 novembre 2007, n ° 06-43.383. مجيع أحكام االتفاق اجلامعى

  . cass. SOC. , 24 mai 2006, n ° 04-48.509  الراتب حتى لو تم ذكر ذلك يف قسيمة-)٢(

(3)- cass. SOC. , 20 décembre. 2006, n ° 05-40.292 
(4)- cass.SOC. , Le 2 avril 2003, n ° 00-43.601 



 

 

)١١٧٤(  ا   ا ا    

  ا  ا  م أب ال 

 هـذه احلالـة فـإن يفقد حيدث أن يستقيل صاحب العمـل مـن نقابـة أصـحاب األعـامل ، 

 ، مـن )١(ستقالتهاصاحب العمل سيلتزم بمواصلة تطبيق االتفاقيات اجلامعية املوقعة منه قبل 

تفاقيات املربمة بعد استقالته إال إذا كانت جمـرد تطبيـق ناحية أخرى فإنه لن يكون ملتزما باال

  .)٢(التفاق سابق

 هذه احلالة جيب عىل صاحب العمل املستقيل إبالغ جملس العمل وكذلك ممـثىل يف

 فيـتم إرسـال املعلومـات املتعلقـة عامل باالستقالة ، وىف حال عدم وجود ممثلني للالعامل

  .)٣( أنفسهمعاملباالستقالة إىل ال

  .اا اى ن ات 

يلتزم كذلك صاحب العمل أن يقدم كل عام إىل اللجنة االجتامعية واالقتصادية ، وكذلك 

 يفممثىل النقابات قائمة بالتعديالت التى أدخلت عىل االتفاقيـات اجلامعيـة املعمـول هبـا 

  .)٤(عاملنيعلومات إىل الني فيتم إرسال هذه املعاملالرشكة ، وىف حال عدم وجود ممثلني لل

ت اا  ا  أ  

تفاقيـة اإذا قام صاحب العمل بتغيري نشاط الرشكة ، وكان هذا التغيـري ينطـوى عـىل تطبيـق 

مجاعية أخرى فسوف يستمر رسيان االتفاقيـة اجلامعيـة الـسابقة حتـى حلـول ميعـاد تطبيـق 

 كن هناك ميعاد لتطبيق االتفاقية اجلديدة فسوف يستمر رسيـاناالتفاقية اجلديدة ، أما إذا مل ي

االتفاقية اجلامعية السابق ملدة عام واحد وذلك بعد انقضاء مهلة اإلشعار البالغة ثالثة شهور 

                                                        

  .            من قانون العمل ٢٢٦٢/٣  املادة -  )١(

(2)- cass.SOC. , Le 10 février 1999, n ° 96-40.851 
             . من قانون العمل الفرنسى٢٢٦٢٧/٧ملادة ا -)٣(

             .  من قانون العمل الفرنسى٢٢٦٢/٦ املادة -)٤(



  

 

)١١٧٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 االتفاقيـة اجلامعيـة الـسابقة يف عامـلوهذا يعنى أنه سيظل تطبيق األحكـام األكثـر مالءمـة لل

   .  )١(ملدة مخسة عرش شهرا

ا ا  اذ  

 :ستحواذ عىل رشكة صاحب العمل فإننا نكون أمام افرتاضني  حالة ما إذا تم االيفأما 

االفرتاض األول هو احتفاظ املـستحوذ بـنفس النـشاط وىف هـذه احلالـة ال يوجـد أى داع 

 .إلجراء تغيري عىل االتفاقية اجلامعية طاملا أهنا صحيحة

ستحوذ بتغيـري نـشاط الـرشكة ، وىف هـذه احلالـة تطبـق ذات االفرتاض الثانى هو قيـام املـ

 .)٢(األحكام السابق احلديث عنها عن أثر تغيري النشاط عىل االتفاقيات اجلامعية

 ت اا  ءإ  

 هـذه يفقد حيدث أن يطبق صاحب العمل اتفاقا مجاعيا ال يتوافق مـع نـشاطه الرئيـسى ، 

 ذلك يف تطبيق هذا االتفاق فإنه جيب عىل صاحب العمل الذى يرغب احلالة لكى يتم إلغاء

  .)٣(أن يبادر إىل إعالن نقض هذه االتفاقية

 إذا كـان عـاملولنقض هذه االتفاقية فإن صاحب العمـل ملتـزم بـإبالغ مؤسـسات متثيـل ال

 .هناك قرار بإلغاء تطبيق االتفاقية اجلامعية مع حتديد املوعد النهائى لذلك 

 عىل حدة ، ويمكن أن يتم استثناء هذا اإلعالن الفردى إذا  عامللتزم كذلك بإبالغ كلكام ي

جـتامع اال شفويا أثنـاء عاملتم اإلعالن عن طريق النرش أو إذا كانت هناك معلومات بلغت لل

 . قسيمة الراتب يف أو عن طريق اإلشارة البسيطة معهم

                                                        

              . من قانون العمل الفرنسى١٢٦١/١٤ املادة -)١(

                . من قانون العمل الفرنسى١٢٦١/١٤املادة  - )٢(

(3)- Cass. South Oil Company, 31 janvier 1996, N o 93-41.254 



 

 

)١١٧٦(  ا   ا ا    

يق إرسال خطاب فردى مسجل مع إشـعار  عن طرعاملني املامرسة العملية يتم إبالغ اليف

 ، كام جيب أن تنقىض فرتة إشعار كافيـة بـني عاملبعلم الوصول أو بتسليم اخلطاب يدويا لل

ختفاء الفعىل هلذه االتفاقية ، قرار صاحب العمل بنقض استخدام االتفاقية اجلامعية وبني اال

 حتديـد يف القـضاء يـستهدى وال يوجد نص حمدد للمدة الدنيا هلذه الفرتة ، ومع ذلـك فـإن

ني ومـدة التطبيـق عـاملمعقولية هذه الفرتة بعدد املستفيدين من االستحقاق وأمهية التغيـري لل

 ، وتبدأ هذه الفرتة من اليوم الذى تم فيه اإلبالغ من )١(والرسعة التى ترصف هبا صاحب العمل

، وال يمكن أن يكون  لهم املعنيني ، وكذلك املؤسسات التى متثعاملقبل صاحب العمل لل

 .اإللغاء نافذ املفعول إال من تاريخ الحق هلذة اإلجراءات الشكلية 

٦ -ا   ا ا  ل .  

خالل مدة عقد العمل يمكن أن حيدث العديد من التغيريات التى قد تثري املخـاوف لـدى 

د عملهم ، أحد هذه املخاوف هـو  ، ال سيام فيام يتعلق بالعواقب املتوقعة عىل عقعاملنيال

 بيع الرشكة التى يعملون فيها ؛ لذلك أدخل القانون الفرنسى مؤخرا قانونا سمى بقانون هامون

 والذى بموجبه تم وضع التزام عىل صاحب الرشكة التى يوشك عىل بيعها بأن يقوم بـإبالغ )٢(

  . عملية البيع املخطط هلا هبذا البيع ؛ حتى يقوموا بتقديم عرض للرشاء بدال منعاملنيال

ً تعد جزءا ال يتجزأ لعاملنيلتزم بإبالغ اوفقا هلذا القانون فإن االمتثال للقواعد املتعلقة باال

 نقل األعامل وال يمكن للمامرسني لعملية البيع إمهاهلا بأى حال يفمن اخلطوات اإللزامية 

 .من األحوال 

                                                        
(1)- CASS. SOC, 22 décembre 1988, n ° 86-42715 - CASS SOC, 24 
octobre 1997, n ° 96-40927. 

               ٢٠١٤ يونيو ٣١ الصادر يف ٢٠١٤ لسنة ٨٥٦القانون رقم  - )٢(



  

 

)١١٧٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا إذا كانت الـرشكة التـى سـيتم نقـل الـسيطرة  عىل مًعتامدااخيتلف التزام املعلومات هذا 

  .)١( عامالعليها توظف أقل أو أكثر من مخسني 

 ، وهـى الـرشكات التـى ال عـامالبخصوص الرشكات التـى يعمـل هبـا أقـل مـن مخـسني 

 جيب أن يتم قبل شـهرين عـىل األقـل عاملنييشرتط أن يكون هلا جملس عمل ، فإن إبالغ ال

 .نوا من تقديم عرض الرشاء من البيع ؛ وذلك حتى يتمك

ومع ذلك فإن عملية البيع يمكن أن تتم قبـل انتهـاء مـدة الـشهرين وذلـك عنـدما يعلـن كـل 

 . )٢(  عن قرارهم بعدم تقديم عرض رشاءعاملنيال

 ، وهى الرشكات التـى يكـون عامالأما بخصوص الرشكات التى توظف أكثر من مخسني 

مل احرتام فرتة اإلشعار ، التى تبلغ شـهرين مـن هلا جملس عمل ، فال يطلب من صاحب الع

 احلالة السابق ،   قبل إمتام عملية البيع وإنام جيب تنفيذ االلتـزام يف كام العاملتاريخ إبالغ 

 نفس الوقت الذى يقوم فيه صـاحب الـرشكة بإحالـة يف عىل أبعد تقدير عاملباملعلومات لل

 .)٣( مرشوع البيع إىل جملس العمل

 احلــاالت يف عامــل العمــل مــن االلتــزام بــإبالغ املعلومــات املــسبقة للويعفــى صــاحب

 : )٤(األتية

وا إذا كان البيع للزوج أو األصل أو الفرع:  ا.  

 ما بيع الرشكات اخلاضعة إلجراءات التوفيق واحلامية أو إعـادة التنظـيم أو :ا 

  . التصفية

                                                        

              . من القانون التجارى الفرنسى١٢-٢٣/١٠ إىل ١-٢٣/١٠ راجع املواد -)١(

   .            من القانون التجارى الفرنسى١-٢٣/١٠املادة  - )٢(

            . من القانون التجارى الفرنسى ٧-٢٣/١٠املادة  - )٣(

         .   من القانون التجارى الفرنسى ١٤١/٣٢  و املادة ٦-٣٢/١٠ملادة  ا- )٤(



 

 

)١١٧٨(  ا   ا ا    

ا بالبيع كجزء من املعلومات كل ثالث سنوات ، لعاملنيا عندما يتم إبالغ :ا 

  .)١(إذا كان اإلبالغ تم قبل االثنى عرش شهرا السابقة للبيع

 هبـا ، فهـى معلومـات حمـدودة للغايـة ، العـاملنيبخصوص املعلومات التى سيتم إبـالغ 

 تقـديم نيعـاملحيث تقترص عىل اإلشارة إىل أن املالك ينوى إجراء عملية بيع وأنه يمكـن لل

عرض للرشاء ، وال يوجـد أى التـزام عـىل صـاحب العمـل بتقـديم معلومـات اسـرتاتيجية أو 

 .حماسبية أو مالية عن الرشكة أو تقديم معلومات عن هويية املشرتى أو سعر املعاملة 

كـان أني الذين لـدهيم عقـد عمـل ، سـواء عاملويكون اإلبالغ هبذه املعلومات املسبقة لل

 اإلجـازات يفت العـامالفة بدوام كامل أو بدوام جزئى ، كام جيـب إبـالغ  يؤدى وظيالعامل

 .املرضية وإجازة األمومة

ويتم اإلبالغ من املالك إذا كان هو املشغل ، أما إذا كان املالك غـري املـشغل فإنـه يبلـغ 

 جيب  ، ومع ذلك فإنه)٢( ،  ويتم اإلبالغ بأية وسيلةالعاملنياملشغل والذى يقوم بدوره بإبالغ 

                                                        

 حـول احـتامالت اسـتيالء عـاملمعلومـات لل من قانون هامون فقد تم إعـداد نظـام ١٨وفقا للامدة  - )١(

 ًعــامال عــن مــائتني ومخــسني عامهلــا  الــرشكات التــي يقــل عــدد عــامل عــىل رشكــة مــا جلميــع العــامل

 .اخلاضعني للكتاب الثاين من القانون التجاري

يتم تنظيم هذه املعلومات مرة واحدة عىل األقـل كـل ثـالث سـنوات وتتعلـق ، عـىل وجـه اخلـصوص ، 

ً عىل رشكة ما ، ومزاياها وصـعوباهتا ، فـضال عـن تـدابري املـساعدة لعاملقانونية الستحواذ ابالرشوط ال

 .التي يمكنهم االستفادة منها

ًتغطي املعلومات أيـضا اإلرشـادات العامـة للـرشكة فـيام يتعلـق بـامتالك رأس ماهلـا ، وال سـيام سـياق  

             .ال الكبريورشوط بيعه ، وعند االقتضاء ، سياق ورشوط تغيري رأس امل

                . من القانون التجارى الفرنسى٣-٢٣/١٠املادة  - )٢(



  

 

)١١٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ني ؛ العـاملأن تكون الوسيلة املستخدمة فيها من التأكيـد عـىل اسـتالم املعلومـات مـن قبـل 

  :)١(لذلك يمكن أن يتم اإلبالغ وفقا للطرق التالية

 يف احلـارض العامـلني مع التأكيد عىل توقيع عامل اإلبالغ من خالل اجتامع إعالمى لل- ١

 .جتامع سجل اال

اريخ استالم املعلومـات هـو الـذى يـتم إلـصاقه مـن قبـل  عن طريق شاشة ، حيث إن ت- ٢

 . سجل مصحوب بتوقيعه يشهد عىل علمه هبذا اإلرساليف العامل

  عن طريق الربيد االلكرتونى برشط أن يتم توثيق تاريخ االستالم - ٣

 ستالم لوثيقة مكتوبة توضح معلومات عرض البيع  التسليم اليدوى مقابل التوقيع باال- ٤

 مسجل بعلم الوصول  بخطاب - ٥

 . بفعل خارج نطاق القضاء أو بأية وسيلة حيتمل من خالهلا التأكد من تاريخ االستالم- ٦

 عقوبة نقص املعلومات 

ني هى بطالن عقد البيع ، إال أن عامل األصل كانت عقوبة عدم وجود معلومات مسبقة لليف

تــدخال واضــحا وغــري املجلــس الدســتورى الفرنــسى ألغــى هــذه العقوبــة باعتبارهــا تــشكل 

 .)٢(متناسبة

 رفـع دعـوى عاملبعد ذلك تم استبدال عقوبة البطالن بالتعويض املدنى ،  فأصبح حيق لل

املسئولية املدنية التى يطالب فيها بالتعويض عن الرضر الناتج من نقص املعلومات والذى 

 ختطى اىل املحتوى.)٣(من قيمة مبلغ البيع% ٢ال يتجاوز قيمته 

                                                        

                 من القانو ن التجارى الفرنسى٢ -٢٣/١٠املادة د  - )١(

                .٢٠١٥ يوليو ١٧بالقرار الصادر يف  -)٢(

             . من القانون التجارى الفرنسى ٧-٢٣/١٠ املادة - )٣(



 

 

)١١٨٠(  ا   ا ا    

ض ا   

 قبول التفاوض معهـم يف أو أكثر عرضا للرشاء فإن صاحب العمل له احلرية عامالإذا قدم 

ك يمكن القول بأن هذا االلتـزام  ؛ لذلالعاملمن عدمه ، وال يوجد أى إلزام عليه بقبول عرض 

 حال بيع الرشكة هو التزام مقيد ولكنه غري رضورى ، فـال يوجـد لـه يفاملسبق باملعلومات 

 ممارسـته عمليـا ؛ يفني بإعطائهم حقا لـيس هلـم احلـق عاملأية قيمة ، حيث يعطى الوهم لل

 .  لذلك فهو ترشيع عديم الفائدة

٧ -ا    ا  ل  ا    

يعتـرب  تغيـري صـاحب العمــل أحـد التغيـريات التـى مــن املمكـن أن تثـري املخـاوف لــدى 

 ، ال سيام فيام يتعلق بالعواقب املتوقعة عىل عقد عملهم ؛ لذلك من املهـم معرفـة العاملني

  . عند حدوث تغيري صاحب العمل العاملحقوق 

 مادتيـه الـسادسه يف ٢٣/٢٠٠١ألوربى رقـم فيام يتعلق بمسألة نقل األعامل فإن التوجيه ا

ني بأن تقـوم عامل حال عدم وجود مؤسسات متثيلية لليفوالسابعة يطلب من الدول األعضاء 

ني املعينـني عـى تـاريخ نقـل األعـامل وسـببه وعواقبـه عاملالرشكة بتوفري معلومات مسبقة لل

 .)١(فيام يتعلق بالعاملالقانونية واالقتصادية واالجتامعية ، وعن التدابري املتوخاة 

 القـانون الفرنـسى لـنص يفورغم وجود هذا التوجيه إال أن مسألة نقل عقد العمل ختـضع 

 . من قانون العمل ١٢٢٤/٢ و١١٢٤/١املادتني 

 فإنه ) من قانون العمل املرصى٩املادة (  الفرنسى  من قانون العمل١١٢٤/١وفقا للامدة 

صاحب العمل ، وال سيام عن طريق املرياث أو البيع  الوضع القانونى ليفعند حدوث تغيري 

أو االندماج وىف ظل ظروف معينة فإن عقود العمل تنتقل تلقائيا إىل الكيان اجلديـد ؛ وذلـك 

 .هبدف ضامن استمرارية األعامل

                                                        
(1)- A.Lepage ,op,cit,p.149 - Panagiota Perraki,op,cit,p.319 



  

 

)١١٨١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

حمدد املدة أو غري حمدد املدة ، بدوام : وحيدث هذا النقل التلقائى جلميع أنواع العقود 

 . جزئى ، عقد تدريب مهنى أو عقد تلمذه أو أى نوع آخر من عقود العمل كامل أو بدوام

 وقـت ًا فرتة االختبار ، أو إذا كان عقد العمل معلقيف العاملويطبق مبدأ النقل حتى لو كان 

 إجـازة يف إجازة تعليم األوالد أو إجـازة أمومـة أو يف العاملكان أتغيري صاحب العمل سواء 

 .  االحتفاظ بعقد عملهيف من حقه العاملألحوال يسفيد مرضية ، ففى كل هذه ا

 أن عامـل يتم بشكل تلقائى وبدون إجراءات رسـمية ، وال يمكـن للالعاملنيلذلك فإن نقل 

  )١( احلالة التى يستلزم فيها النقل تعديالت يرفضهايفيعارض هذا النقل  إال 

 ا  م   ؟  

 رفض تعديل عقـد عاملرتتب عىل نقل عقد العمل تعديله ، ويمكن للمن حيث املبدأ ال ي

 عقـد العمـل يفعمله إذا كان خيضع لتعديالت جوهرية ، ومع ذلك يمكـن أن تـتم تغيـريات 

 و صاحب العمل اجلديد ، وىف هذه احلالة من الرضورى إجراء العاملباالتفاق املتبادل بني 

 .تعديل عىل عقد العمل 

ــداث ــا بخــصوص إح ــري أم ــا يف تغي ــديالت املــرصح هب ــل فإهنــا مــن التع  ظــروف العم

 هلا العاملواملنصوص عليها باعتبارها تعديالت غري جوهرية ، والتى يمكن أن يؤدى رفض 

 .إىل اعتباره سوء سلوك جسيم يستوجب الفصل 

 ط ا   ا  م  و:  
 وجـود نقـل كيـان اقتـصادى مـستقل يفلعمـل أن يكون االحتفاظ بعقـود ا : ا اول 

 عىل العمل كمرشوع كامل يسمح بمامرسة نشاط اقتصادى يؤدى إىل مصالح خاصة ، ًاقادر

  .)٢(ًيا  أم ثانوًيابغض النظر عام إذا كان النشاط املنقول رئيس

                                                        
(1)- CASS . SOC 1 juin 2016 no 211143 14 - CASS SOC 17 avril 2019 N 
° 17-17880               
(2) - CASS. Soc, 19 févr. 1981, n° 79-42.484. 



 

 

)١١٨٢(  ا   ا ا    

 ما أن يتم احلفاظ عىل هوية الكيـان املنقـول ، وهـذا يعنـى أن يقـوم الكيـان  : ا

ملنقول بنفس النشاط الذى كان موجودا ، أو  بنشاط مشابه يسمح باحلفاظ عىل الوظـائف ؛ ا

 . )١(لذلك جيب ألن يستمر النشاط مع صاحب العمل اجلديد بنفس الوسائل

 املواقف التى خيضع فيهـا النـشاط املنقـول لتغيـري ال يرتكـه عـىل يفقد تنشأ الصعوبات 

 . الرشكة املنقولة يفن أو تقلصت العاملوى يقوم هبا حاله ال سيام إذا زادت األنشطة الت

بالنسبة ملحكمة النقض الفرنسية جيب أن تتمتـع العنـارص التـى متيـز الكيـان االقتـصادى 

س اخلصائص بالنسبة للمشرتى ، ومن ثم فقد قررت أن تفكك النشاط بني عدة فاملستقل بن

 ، يفقد )٣( دارات للرشكةإظيفية بني عدة  الذين تم توليتهم مهام والعاملني أو تشتيت )٢(رشكات

 أسـاليب يفمعيار اهلوية ، ويمنع االعرتاف بنقل عقود العمل ، ومع ذلك فإن التغيـري البـسيط 

  )٤( هوية الكيانيف هيكل العمل ال يكفى لوصف وجود تغيري يفالتشغيل أو 

ا  ر مآ.   

 حالة نقل يف فإنه ) عمل مرصى٩املادة (  من قانون العمل الفرنسى١٢٢٤/١وفقا للامدة 

  .)٥( الرشكةعامىل يوم التعديل بني صاحب العمل ويفاألعامل تظل مجيع العقود السارية 

 من نفس العاملفيتم نقل عقد العمل بجميع عنارصه إىل صاحب العمل اجلديد ، فيستفيد 

كـام ) الـخ...يارة الـرشك اإلقامـة ، سـ( األجر واألقدمية ، كام حيتفظ بجميع حقوقه ومزايـاه 

ــواردة  ــع البنودال ــل مجي ــول  يفتظ ــارية املفع ــل س ــد العم ــدم (  عق ــل ، رشط ع رشط التنق

 )  إلخ ...املنافسة 

                                                        
 (1)- CASS. Soc, 12 oct. 1999, n° 97-42.850. 
 (2) Cass, soc, 28 mai 2003, n° 02-41.999. 
 (3)- Cass. Soc, 12 déc., 1990, n° 87-45.251. 
 (4)- Cass, soc, 12 oct. 2004, n° 02-44.309. 

 ٢٠١٠لبيب شـنب ، رشح أحكـام قـانون العمـل ، تنقـيح وائـل بنـدق ، الطبعـة الـسادسة حممد .  د-)٥( 

   ٥٩٢بدون نارش ص 



  

 

)١١٨٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 الـذى يـرفض العمـل مـع عامـليتم االحتفاظ بعقد العمل بجميـع عنـارصه ، وال يمكـن لل

 إىل العاملدم ذهاب صاحب العمل اجلديد إال االستقالة ؛ وألن االستقالة ال تفرتض ، فإن ع

أمـا . ًالعمل يعتـرب ختليـا عـن الوظيفـة ويمكـن لـصاحب العمـل اجلديـد أن يعاقبـه بالفـصل 

 .    فإهنم حيتفظون بنفس الوالية العاملنيبخصوص ممثىل 

 الوحــدة يفني املعينــني حــرصيا العــامل حالــة النقــل اجلزئــى لألعــامل فإنــه يــتم نقــل يف

 ، ومع ذلك فإن )٢(أن يكون اندماجهم فيها دائام وليس عرضيا هذه احلالة يفوجيب  )١(املباعة

حمكمة النقض الفرنسية أقرت قابلية عقد العمل للتجزئة ، وهذا معناه حدوث النقل اجلزئى 

وىف هـذه احلالـة يـتم نقـل عقـد العمـل بـام ) ولـيس كلهـا ( عندما يتم نقل جزء من األعامل 

 العامل اجلديد ، فيتم احلفاظ عىل عقد عمل يتناسب مع اجلزء املنقول إىل صاحب العمل

  .)٣( خدمة اجلزء املباع من الرشكةيف سابقا العامل حدود وقت العمل الذى كان يؤديه يف

 جتزئة عقد العمـل فـإن حمكمـة الـنقض اضـطرت يفومع ذلك وإزاء الصعوبات العملية 

أكملـه للقطـاع الـذى إىل تعديل أحكامها السابقة عـن طريـق اللجـوء إىل فكـرة نقـل العقـد ب

 . )٤( العامليستحوذ عىل معظم نشاط 

٨ -ا اا و  .  

 يفيولد عقد العمـل عالقـة التبعيـة ، وهـذا يعنـى بالـرضورة وجـود حـق لـصاحب العمـل 

 .العاملالسيطرة عىل أداء املهام املوكلة إىل 

                                                        
 (1)- Cass. Soc, 17 mars 1988, n° 85-45.444. 
 (2)- Cass. Soc, 24 juin 2009, n° 07-45.245. 
 (3)- Cass. Soc, 2 mai 2001 (n° 99-41.960) - Cass. Soc,8 juillet 2009 (n° 
08-44.396.)                              
 (4)- Cass. Soc,30 mars 2010 (n° 08-44.227 et 08.42.065). 



 

 

)١١٨٤(  ا   ا ا    

 ، عامـل األداء التعاقـدى لل ممارسته السلطة اإلدارية التحقق مـنيفجيوز لصاحب العمل 

 حــدود املجــال يف هـذا األداء ؛ وذلــك يفعـن طريــق االســتخدام العـادل لوســائل الــتحكم 

  .)١(املهنى فقط

 بام له من سـلطة الرقابـة )٢( أوقات العمليف عامله مراقبة نشاط يفصاحب العمل له احلق 

  .)٣(رشاف عليهم خالل فرتة العملواإل

 ، يوافق الفرد عىل تقييد جزء منه حرياته من أجل تنفيذ العاملبمجرد احلصول عىل صفة ف

ُجيب أن ينفق جزء من وقته يف العمل وخالل هذه الفـرتة ، يطلـب منـه أداء  .التزاماته املهنية

و صاحب العمل  .هذا هو جوهر عقد العمل .واجباته بموجب سيطرة وسلطة صاحب العمل

ً أيضا  توجيه النشاط الذي يقوم به الرشكة ، وهو قبل كل يشء صاحب عمل لديه مصلحة يف 

ومن ثم عليه ممارسة القـدرة عـىل توجيـه ومراقبـة  األشـخاص  .الرجال الذين يشاركون فيها

   .  )٤( الذين يعملون لديه ، من أجل التأكد من أهنم يؤدون مهامهم بشكل صحيح وأن عمله مربح

ني ؛ عـاملاءات املراقبـة اخلاصـة للمن حيث املبدأ حيظر القـانون التثبيـت الـرسى إلجـر

ني ، العـاملولكى يقوم صاحب العمل بمراقبة عادلة فإنه جيب أن يفـى مـسبقا بالتزامـه بـإبالغ 

  .)٥(وبرشط أال ينتهك حقوقهم الفردية

 كجــزء مــن ســلطته اإلداريــة العامــلوإذا كــان مــن اجلــائز لــصاحب العمــل مراقبــة نــشاط 

 معينة وحمددة جيب فيها عىل صاحب العمل مراقبة نـشاط والتنظيمية ، إال أنه يوجد حاالت

 النشاط يف ، وذلك اعتامدا عىل طبيعة العمل الذى يتعني القيام به ، واملخاطر الكامنة العامل

                                                        
 (1)-Madame Alice MANNES, LA CONSCIENCE EN DROIT SOCIAL, 
THÈSE , UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS II) 2018 ,p.257                    
 (2)- Assemblée générale du 14 mars 2000, appel n ° 98-42.090, Bull. 
N101  
 (3)- Assemblée générale du 4 juillet 2012, appel n ° 11-30.266, Bull. 
 (4) - Panagiota Perraki, op , cit,.p.10  
 (5)- Léa Amic, op, cit , p.497 Objet 736 



  

 

)١١٨٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

وذلـك ) شعاعية مثل املراقبة اإل(  ملراقبة تعرضه للخطر العامل، وىف هذه احلالة سيخضع 

 صاحب العمل القيام بذلك واختـاذ قـرار بـشأن  املنع ، حيث يطلب منيفكجزء من واجبه 

 يفتـدابري املراقبــة التـى هتــدف إىل الــسامح بالتـدخل الــرسيع مــن قبـل خــدمات الطــوارئ 

  .)١(احلاالت الطارئة ألداء بعض األعامل التى تنطوى عىل خماطر خاصة وخطرية

 . )٢(املراقبة إذن هى أحد اإلجراءات األمنية التى جيب حتديدها وتنفيذها

 يف العامـل هذه الدراسة هو معرفة أحوال املراقبة املرصح هبا ، ومـدى حـق يفما هيمنا 

العلم املسبق بوجود هذه املراقبة ، وأثر الدليل الناتج عن هذه املراقبة كوسيلة لإلثبات أمام 

 .جهات القضاء 

طلـب  مكان العمل مـن قبـل صـاحب العمـل ال تتيفمن حيث املبدأ فإن املراقبة البسيطة 

 ، ومع ذلـك يمكـن )٤( حد ذاهتا طريقة إثبات غري قانونيةيف ، وال تشكل )٣( عاملإعالم مسبق لل

 .ني العامل نشاط يفأن تنشأ املشاكل عند  احلصول عىل تقنيات معينة من أجل التحكم 

 :لتطبيق هذا النوع من املراقبة فإن صاحب العمل يلتزم بعدد معني من االلتزامات 

                                                        

تسمى هذه الصناعات بصناعات التدفق ، بام يف ذلـك الـصناعة الكيميائيـة والـصناعة النوويـة التـى  -)١(

تعترب النمـوذج األصـىل هلـا، وهـذه الـصناعات تتطلـب أن يكـون النـشاط مراقـب باسـتمرار للـتحكم يف 

 .التعرض للمخاطر 

 Lucie Jubert,  L’organisation du travail et la prévention des risques 
professionnels, l’Université Paris Nanterre  , 2019 ,p.27 Objet 369                     . 

ذه  احلاميـة هلـهبـدف تـوفري نظام البصامت ملنطقة معينة يف داخـل منـشأة نوويـة ، من قبيل ذلك – )٢(

 توزيــع املــواد اخلطـرة أو إســاءة اسـتخدامها مــن قبــل مـن ،ذات اخلطــورة العاليـة لالنفجــار،  ملنـشأتا

          .أطراف غري مرصح هلم باستخدامها 

 (3)- Madame Alice MANNES,op,cit, p.258  
 (4)- Cass. soc., 26 avril 2006, n° 04-43.582, Bull. civ. V, n° 145                



 

 

)١١٨٦(  ا   ا ا    

ــب  : أو ــا جي ــصوص عليه ــرشوط املن ــع ال ــة م ــائل املطبق ــق الوس ــادة يفأن تتواف  امل

 ، )١(  من قانون العمل الفرنسى ،  وأن تكون مـربرة باملـصلحة املـرشوعة للـرشكة١١٢١/١

 مع اهلدف املنـشود مـن اسـتخدامه وهـو مراقبـة ًاوأن يكون استخدام وسائل املراقبة متناسب

 .)٣( خلصوصياته وحرياته الشخصية دون انتهاك)٢( املهنى فقطالعاملنشاط 

م : ؛ لـذلك )٤(نيعـاملجيب أن يستوىف صاحب العمل التزامـه باملعلومـات الـسابقة لل 

 خلق مناخ الثقة الـالزم يف  ؛ وسبب ذلك هو الرغبة )٥(نيعاملحيظر القانون املراقبة الرسية لل

 ؛ لـذلك فـإن صـاحب )٧( ، وتكريس واجـب الـشفافية لـصاحب العمـل)٦(لعالقة العمل اجليدة

 يف ال يعتـرب منخرطـا عامـل مكـان ال يعمـل بـه أى يفالعمل الذى يقوم بتثبيت نظام املراقبة 

 يفكذلك جيب التـشاور مـع جملـس العمـل قبـل تنفيـذ أنظمـة املراقبـة  . )٨(املراقبة الرسية

 .   )٩(الرشكة

                                                        
(1)- Cass. soc., 3 avril 2001, n° 98-45.818, Bull. civ. V, n° 115 
(2) - Délibération n° 2009 -201 du 16 avril 2009 de la CNIL 
(3) - Madame Alice MANNES,op,cit, p.257- Grand Robe, 12 janvier 
2016, n ° 61496 / 08  
(4)- Panagiota Perraki,op,cit,p.265 - cass.Soc. 10 janv. 2012, n° 10-23482, 
Bull. civ. V, n° 2 ; RDT 2012, p. 223, obs. A. GARDIN ; JCP S 2012 

الـوطني  الضامنات التي ينص عليهـا التـرشيعينبغي السامح هبا فقط بام يتوافق مع  املراقبة الرسية -)٥( 

   . خطرية أخرى االشتباه املعقول يف النشاط اإلجرامي أو أي خمالفات  أو يف حال وجود

     Panagiota Perraki,  op , cit,.p.10 
(6) - Léa Amic, op, cit , p.498 Objet 737 
(7)- Ibid 
(8)- Assemblée générale, 31 janvier 2001 , appel No. . une 98-44.290 , le 
taureau. 2001  , V, n a 28 
(9)– cass. Soc , 15 mai 2001 , Appel No. . une 99-42.219 , le taureau. 2001  
, V, n a 167- Soc., 7 juin 2006, pourvoi n° 04-43.866, Taureau. 2006, V, 
n°206. 



  

 

)١١٨٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ، ورضورة امـلعبخصوص نظام املراقبة بالفيـديو فالبـد أن تكـون موضـوع معلومـات لل

 ، وىف حال خمالفة ذلك فإهنا تعترب غري قانونية وال يؤخذ بالدليل )١(استشارة جملس األعامل

  .)٢(املستمد منها

أما بخصوص استخدام وسيلة املراقبة بالفيديو التى يقصد منها ضامن أمان الـرشكة ، ومل 

الـدليل املـستمد مـن هـذه  أداء واجباته ،فإنـه يؤخـذ بيف العامل يفيكن االستخدام للتحكم 

 ال يستطيع التمسك بـرشوط تطبيـق وسـائل وتقنيـات مراقبـة العامل ، وقد قىض بأن )٣(املراقبة

 املتجر ؛ وذلك ألن عدم عدالة الدليل تعنى غموض املناورات من صاحب يف العاملنشاط 

العمل  ، وىف هذه احلالة فإن صاحب )٤( املخطئ دون علمهالعاملالعمل بقصد القبض عىل 

  أثنـاء )٥( )ني بقصد اصطيادهم العاملكإرسال رسائل مفخخة دون علم (  مل يقم بأية مناورات

 .قيامه برتكيب وسائل املراقبة التى تستهدف أمان املتجر

فيام يتعلق بتسجيالت املحادثات اهلاتفية ، فإن التسجيالت الرسية تعترب وسيلة غري عادلة 

ذلك فـإن تـسجيل املحادثـات اهلاتفيـة مهـام كانـت دوافعـه ، ؛ ل)٦( اإلثباتيفوغري مرشوعة 

 .)٧( يشكل وسيلة إثبات غري قانونية العامل للصور أو الصوت دون علم ًكان تسجيالأسواء 

                                                        

 خطـار مجيـعإاعتربت حمكمة النقض الفرنسية أن تسجيل الفيـديو يعتـرب وسـيلة قانونيـة طاملـا تـم -)١(

   . مصنع اجلعة والبار اخلاص بالكازينو بوجود كامريات مراقبة تعمل يف الدوامعامل

Cass.Soc. 2 févr. 2011, n° 10-14263 
(2) - Madame Alice MANNES,op,cit, p.258 - Soc. 7 juin 2006, n° 
04-43866- Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 13 -18.427, Bull. civ. V, n° 
255 ;  RJS 1/15  n°2.  
(3) - cass. Soc., 19 avril 2005, pourvoi n° 02-46.295, Taureau. 2005, V, 
n°141 
(4)- Soc. 26 juin 2013, n° 12-16564   
(5)- Soc., 10 décembre 1997,pourvoi no 95-42.661, Taureau. 1997, V, 
no434 
(6)- Soc. 29 janv. 2008, no 06-45814 
(7)- Soc., 20 novembre 1991, pourvoi no 88-43.120, Taureau. 1991, V, no 
519 



 

 

)١١٨٨(  ا   ا ا    

وعدم مرشوعية الدليل تنشأ من الرسية ، ولـيس مـن انتهـاك اخلـصوصية ؛ لـذلك فإنـه يـتم 

ني عـن طريـق العـاملبـات بمجـرد قبـول  اإلثيفقبول تسجيالت املحادثات اهلاتفيـة كـدليل 

 .)١(إبالغهم املسبق من قبل صاحب العمل ، وبذلك يصبح التصنت وسيلة صاحلة لإلثبات

إذا تم تسجيلها بواسطة جهاز  )SMS( وينطبق نفس احلكم  عىل مراقبة الرسائل القصرية

  .)٢(االستقبال

 احلـق عامـلإذا كان املبدأ أن للني ألداء مهامهم ، فعاملفيام يتعلق باحلواسيب املتاحة لل

 احرتام خصوصياته ؛ لذلك فإن صاحب العمل ال يمكن له معرفة الرسائل الشخصية التى يف

 أو يتلقاها بفضل احلاسب الذى وفره له صاحب العمل ، حتى لو كان صاحب العامليرسلها 

  .)٣(العمل حيظر االستخدام غري املهنى

كل غـري قـانونى إىل امللفـات املوجـودة عـىل لذلك فإن صاحب العمل الـذى يـصل بـش

 ، ومع ذلك فإن حمكمة )٤( العامل ال يمكن له أن يستخدم حمتواها ملعاقبة هذا العاملحاسب 

النقض الفرنسية خففت من حدة هذا األمر بعض الشئ حيث اعتربت أن امللفات التى ينشئها 

له صاحب العمل يفرتض أهنا ألداء  باستخدام أداة تكنولوجيا املعلومات التى يتيحها العامل

                                                        
(1)- Soc. 14 mars 2000, no 98-42090, Bull. civ. V, no 101, D. 2000. IR 
105. 
(2)- Soc. 23 mai 2007, no 06-43209, Bull. civ. V, no 85 ; RDT 2007, p. 
530, obs. R. DE QUENAUDON- Soc. 6 févr. 2013, no 11-23738, D. 
2013, p. 1775   
(3)- Soc. 2 oct. 2001, JCP E 2001, 1918, note C. PUIGELIER ; Sem. soc. 
Lamy 15 oct. 2001, p. 8, note G. LYON-CAEN ; v. S. BRÉZIN et I. DE 
BENALCAZAR 
(4)- Léa Amic, op, cit , p.503 Objet 743 



  

 

)١١٨٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ، وذلك ما العاملالعمل وذات طبيعة مهنية ، بحيث حيق لصاحب العمل فتحها دون حضور 

 .)١("شخصية " كوهنا العاململ حيدد 

 أو جمـرد إلـصاق )٢(كام اعتربت أن ذكر كلمـة مـستنداتى ال يعطـى امللـف طـابع شخـىص

ويطبق نفـس األمـر بالنـسبة للربيـد . )٣( امللفسم األول أو اللقب أو األحرف األوىل عىلاال

  .)٤(االلكرتونى

بخصوص العمل عن بعد فإن صاحب العمل جيب أن حيرتم خصوصية العامل عن بعـد، 

ًوإذا كانت طريقة املراقبة موجودة فيجب عليه إبالغ العامل بذلك ، وعىل أن تكون املراقبـة 

 .   )٥(م القانونًمتناسبة مع اهلدف منها ، وأن تتم وفقا ألحكا

 عـىل مواقـع االنرتنـت خـالل العامـلأما بخصوص االتصاالت عرب االنرتنت التى يقيمهـا 

وقت العمل ، وبفضل تكنولوجيا املعلومـات التـى أتاحهـا لـه صـاحب العمـل ألداء عملـه ، 

فيفرتض أن يكون هلا طابع مهنى ، بحيث حيق لصاحب العمل البحث عنها من أجل التعرف 

  .)٦(تأكد من وجودها ، ومن غري املحتمل أن تكون هذه املراقبة تنتهك اخلصوصيةعليها وال

أما بخصوص مراقبة االنرتنت خارج ساعات العمل ، فإن صاحب العمل جيـب أن يتقـدم 

 ، و استــشارة جلنــة الــرشكة ، وكــذلك االلتــزام باملعلومــات الفرديــة )٧(بطلــب إىل املــشغل

  . )١( عاملالسابقة لل

                                                        
(1)- cass.Soc. 18 oct. 2006, no 04-48025, Bull. civ. V, no 308, p. 294 ; 
JCP S 2006, no 1946, note J.-Y. FROUIN - cass. Soc., 10 mai 2012, 
pourvoi no 11-13.884, Taureau. 2012, V, no 135 
(2)- Soc. 10 mai 2012, no 11-13884, Bull. civ. V, no 135 
(3)- Soc. 21 oct. 2009, no 07-43877, Bull. civ. V, no 226 ; Soc. 8 déc. 
2009, no 08-44840, RJS 2010, no 144 
(4)- Soc. 5 juil. 2011, n° 10-17284 
(5)-Panagiota Perraki,  op , cit,.p.320 
(6)-Soc. 9 juil. 2008, no 06-45800 ; Soc. 9 févr. 2010, no 08-45253- Soc., 
12 février 2013,pourvoi no 11-28.649, Taureau. 2013, V, no34 

                                     من قانون العمل الفرنسى٣-٢٣٢٣/٣٢تندرج حتت تطبيق نص املادة   )٧(



 

 

)١١٩٠(  ا   ا ا    

 وال ينبغى أن يتم التنازل عـن )٢(فات ورسائل الربيد االلكرتونى فإهنا تعترب شخصيةأما املل

يمكـن كـام ال  ، )٣(احلامية املقررة هلا بموافقة عامة من العامل خاصة عند إبـرام عقـد العمـل

 حدوث خطـر مـا  فإنـه حيـق لـه ة باستثناء حال  ،العامل حضور يفلصاحب العمل فتحها إال 

 ،  )٤(فتحها

 ساعات العمل ، فهو أمر يفا بخصوص نظام حتديد املوقع اجلغراىف لضامن التحكم أم

 ؛ لـذلك إذا كـان )٥(قانونى فقط عندما تكون هذه الرقابة ال يمكن القيام هبـا بأيـة وسـيلة أخـرى

 ؛ لـذلك ال يمكـن )٦( تنظيم عمله فـال يوجـد مـربر السـتخدام هـذا النظـاميف له احلرية العامل

 :ستخدام هذا النظام إال برشوط هى لصاحب العمل ا

 أن يكون هذا النظام لألغـراض املعلنـة للجنـة الوطنيـة ملعاجلـة البيانـات واحلريـات- ١

)CINIL(  

                                                                                                                                        
- (1)Soc. 15 mai 2001, no 99-42937, Bull. civ. V, no 168 ; RJS 7/2001, 
no 830     

ب العمـل عـىل الرسـالة اخلاصـة بأحـد العـامل طلـع صـاحا إذا "بخصوص الرسائل العاديـة فإنـه   -)٢(

بطريق اخلطأ ، كان عليه أن حيرتم واجب الرسية ، وال ينتهك حرمتهـا ، وال يفـشى مـا جـاء بالرسـالة مـن 

وإذا قـام رب العمـل بفـصل العامـل اسـتنادا إىل مـا . أرسار أو معلومات ، وعليه أن يسلمها للمرسل إليه 

  . "ودون مربر مرشوع جاء بالرسالة كان الفصل تعسفيا 

   ٣٢٦مصطفى عبد احلميد عدوى ، املرجع السابق ص .                                                            د

(3)-Panagiota Perraki,op,cit,p.274  

(4)- Léa Amic, op, cit , p.508 Objet 748  
عاقبت حمكمة النقض الفرنسية صاحب العمل الذى استخدم أداة حتديد املوقع اجلغراقى بـشكل -)٥(

    من قانون العقوبات١٦-٢٢٦غري عادل  وفقا للامدة 

Cass. soc., 29 janvier 2008, n° 06-45.814, JSL 2008, 229-14                                                 
(6)-Léa Amic, op, cit , p.509 Objet 750 - Soc., 3 novembre 2011, pourvoi 
no 10-8.036,Taureau. 2011, V, no 247  



  

 

)١١٩١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 . )١( الستخدام هذا النوع من املراقبةالعامللفت انتباه - ٢

 احلـاالت يف فإنـه ال جيـوز لـصاحب العمـل فتحهـا إال عاملأما عن اخلزينة الشخصية لل

بند الالئحـة غـري  ، ويعترب  املعنىالعاملوط التى حتددها الالئحة الداخلية وبحضور وبالرش

 عامـل، لفـتح السلطة ، يف أي وقت وبدون تـوفري معلومـات مـسبقة لل إلدارةل وفر  إذاقانوين 

  . )٢( املوجود هبا مالبسه وأغراضه الشخصيةغرف تغيري املالبس أو اخلزائن الفردية

 اخلاصة للتحقـق مـن حمتوياهتـا ،  فـال جيـوز تفتيـشها بـدون العاملأما عن تفتيش حقيبة 

 يف ، أو موافقتــه الــرضورية لــذلك وبــرشط حتــذيره مــن حقــه عامــلاملعلومــات املــسبقة لل

 ظـل يف ، ومع ذلك جيـوز تفتـيش هـذه احلقائـب )٣(معارضة هذا األمر أو طلبه حضور شاهد

 )٤(نيعاملز لصاحب العمل تقييد احلريات الفردية واجلامعية للوجود ظروف استثنائية ، فيجو

؛  )٥(، عىل أن يكون مربر ذلك طبيعة املهمـة املـراد إنجازهـا وتناسـبها مـع اهلـدف املنـشود

كان األمر يتعلق بتفتيش اخلزائن أو احلقائب فإنه يبدو من الـرضورى أن يكـون ألذلك سواء 

ة التفتيش حتت ظروف حتافظ عـىل كرامـة وخـصوصية وعىل أن تتم عملي ًا مرشوعًاهلا سبب

ني يتجاوز القيـود التـى يمكـن العامل ؛ لذلك فإن الرقابة اليومية واملمنهجة حلقائب )٦( العامل

                                                        
(1)-Soc. 3 nov. 2011, no 10-18036, Bull. civ. V, no 247 ; JCP E 2012, 
no 1926, note CORRIGNAN-CARSIN 
(2) - Panagiota Perraki,op,cit,p.352-353 
(3) - Ibid - Soc., 11 février 2009, pourvoi no 07-42.068, Taureau. 2009, V, 
no 40  

 من قبـل حـراس عاملهلعمل بعد التشاور مع جملس العمل أن يطلب فتح حقائب يمكن لصاحب ا -)٤(

األمن عند مدخل الرشكة ، والتى تعرضت لتهديدات بالقنابل ، حيـث حـدثت سلـسلة مـن اهلجـامت يف 

 ع من هذا اإلجراء حتى ولو كان حمميا مـن اخلـضوعاملوقت واحد ، وىف هذه احلالة ال يمكن إعفاء ال

    مربر ذلك الظروف االستثنائية ومتطلبات األمن املتناسبة مع اهلدف املنشودهلذا اإلجراء ،

Soc.3 avril 2001, pourvoi no 98-5.818, Taureau. 2001, V, no 115                     
(5) - Soc. 3 avril 2001, n° 95-45818, Bull. 2001, V, no 115 
(6) - Panagiota Perraki,op,cit,p.353 



 

 

)١١٩٢(  ا   ا ا    

 من أجل ضامن األمن داخل الرشكة بسبب الطبيعة عامله ؛لصاحب العمل فرضها قانونا عىل 

 .)١(العامة وغري املربرة

٩ -ا    ا ط.  

 رشكته ، فهو مسئول عـن صـحة يفصاحب العمل هو الشخص الذى يطبق هنج احلامية 

ني املختلفـة ، كـام أنـه خيـصص املـوارد العـامل ، ويقوم بالتنـسيق بـني فـرق عاملهوسالمة 

  .عاملهالالزمة للحفاظ عىل الصحة البدنية والعقلية جلميع 

 منـشأته ، ويعـد يفني العـاملسـالمة فصاحب العمل مسئول بموجب القانون عـن صـحة و

 هذه احلالة التزاما بتحقيق نتيجة ، وبالتاىل هو الـضامن لـسياسة الوقايـة وتنفيـذها ؛ يفالتزامه 

 .لذلك جيب أن حييط نفسه باملهارات الالزمة والنصح من قبل طبيب العمل 

يتخـذ  من قانون العمل الفرنسى جيب عىل صاحب لعمل أن ٤١٢١/١وفقا لنص املادة 

، ويشمل هـذه )٢(اإلجراءات والتدابري الالزمة لضامن سالمة العامل وصحتهم البدنية والعقلية

ني باملعلومـات العـاملالتدابري اختاذ إجراءات ملنع املخاطر املهنية ، وكذلك التزامه جتاه 

   .)٣(واإلجراءات التدريبية املتعلقة هبذه املخاطر

                                                        
(1) - Léa Amic, op, cit , p.513 Objet 755 - CA Rennes 6 févr. 2003 n° 
02-2859 
(2) - A.Lepage ,op,cit,p.155   

 : تلتزم املنشأة وفروعها بام يأيت "ى عىل أنه  من قانون العمل املرص٢١٧تنص املادة   -)٣(

 ٠تدريب العامل عيل األسس السليمة آلداء مهنته

إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باسـتخدام وسـائل الوقايـة املقـررة هلـا مـع تـوفري 

 ٠أدوات الوقاية الشخصية املناسبة وتدريبه عيل استخدامها

ن حتمل العامل أية نفقات أو تقتطع مـن أجـره أيـة مبـالغ لقـاء تـوفري وسـائل احلاميـة أوال جيوز للمنشأة 

     ."الالزمة هلا 



  

 

)١١٩٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ن العمل الفرنسى فإن صاحب العمل ملتزم بأن يدون  من قانو٤١٢١/١وفقا لنص املادة ر 

  ، مع مراعاة )١( وثيقة واحدة نتائج تقييم املخاطر التى يقوم  هبا عىل صحة وسالمة العامليف

ــذلك  ــة ، وك ــواد الكيميائي ــل وامل ــدات العم ــصنيع ومع ــار الت ــشأة واختب ــشطة املن ــة أن طبيع

ل أو الرتكيبـات وىف تعريـف حمطـات  جتهيز أو إعادة جتهيز أمـاكن العمـيفاالستعدادات 

 كـل وحـدة عمـل بالـرشكة أو يفالعمل ، كام يتضمن هذا التقييم جـردا للمخـاطر املحـددة 

 . ذلك تلك املتعلقة بالبيئات احلراريةيفاملؤسسة ، بام 

 ت امة ااا    أن ا   و:  
  لتقييم التعرض الفردى لعوامل اخلطر التى مـن املحتمـل أن البيانات اجلامعية املفيدة

 . الوقاية يفتسهل 

  مـن ٤١٦١/١ املـادة يفني املعرضني لعوامـل اخلطـر املهنيـة املـذكورة العاملنسبة 

 .)٢(قانون العمل الفرنسى

، أو عنـد اختـاذ أى قـرار ختطيطـى رئيـسى  ويتم حتديث هذه الوثيقة كل عـام عـىل األقـل

 الصحة والسالمة أو ظروف العمل ، وكذلك عند مجع أية معلومات إضافية بتعديل رشوط 

 

                                                        

 من قـانون العمـل املـرصى تلتـزم املنـشأة وفروعهـا بـإجراء تقيـيم وحتليـل ٢١٥وفقا لنص املادة  )١(

شأة والعـامل هبـا  حلاميـة املنـءارىوللمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية املتوقعة وإعـداد خطـة طـ

     .عند وقوع الكارثة 

خيضع هلذه احلاميـة العـاملني عـن بعـد حيـث  – من قانون العمل الفرنسى١-٤١٢١/١املادة  ر -)٢(

من أجـل التحقـق مـن ، و صاحب العمل مسؤل عن محاية الصحة والسالمة املهنية للعاملني عن بعدأن 

 احلـق م الـسلطات املختـصة لـدهيكـذلكلعامل و ممثلو او صاحب العمل ،  فإن، احلكم االمتثال هلذا

يخـضع هـذا فإذا كـان العامـل عـن بعـد يعمـل مـن املنـزل ، فـ . ، الوصول إىل موقع العمـل عـن بعـد يف

                                     panagiota perraki,op,cit,p.321. الوصول إلشعار قبل موافقته



 

 

)١١٩٤(  ا   ا ا    

  .)١( وحدة العمليفذات صلة بتقييم املخاطر 

وجيب أن تكون هذه الوثيقة متاحة للعامل ؛ لذلك يتم نرش إشعار يوضح إجراءات وصول 

  .)٢(ل مكان العميف مكان مناسب يسهل الوصول إليه يفالعامل إىل هذه الوثيقة وذلك 

 ، إضافة إىل التزام صاحب العمل بالتدريب مها عامللذلك ستكون املعلومات املعلنة لل

ن العديد من حوادث العمل تقع بسبب قلة وعى إأساس الوقاية من املخاطر املهنية ؛ حيث  

 . الرشكة يفني باملخاطر املوجودة العامل

  أ اا ت 

دم للعامل معلومات عن خماطر الصحة والسالمة املهنية جيب عىل صاحب العمل أن يق

بمعنى آخر يضع صـاحب العمـل قواعـد الـصحة والـسالمة  ()٣(والتدابري املتخذه ملعاجلتها

  )٤( )املعمول هبا ويعطى العامل تعليامت لضامن سالمتهم واحلفاظ عليها

تهم بطريقة يمكن فيقوم صاجب العمل بإبالغ العامل باملخاطر التى هتدد صحتهم وسالم

، كام جيـب أن تتعلـق هـذه املعلومـات بـرشوط الوصـول إىل وثيقـة تقيـيم )٥(للجميع فهمها

املخاطر ، وتدابري الوقاية من املخاطر املحددة بوثيقة تقييم املخاطر ، ودور خدمة الصحة 

                                                        

                                     .الفرنسى من قانون العمل ٤١٢١/٢املادة  ر -)١(

يف الرشكات ذات اللوائح الداخلية يتم نرش هذا اإلشعار يف نفس املكان املخصص لنرش اللـوائح -)٢(

                                     ) من قانون العمل الفرنسى ٤١٢١/١املادة  ر ( الداخلية 

                                 .من قانون العمل املرصى٢١٧املادة  -لفرنسى من قانون العمل ا٤١٤١/١املادة -)٣(

العمل يف تطوير إجـراءات التـدريب عـىل الـسالمة ، وىف حتديـد    يشرتك طبيب العمل مع صاحب )٤(

 مـن قـانون العمـل ٤١٤١/٦ و ر ٤١٤١/٣حمتوى املعلومات التى جيب توفريهـا بموجـب املـواد  ر 

                                    .الفرنسى

(5) - Lucie Jubert, op,cit,p.519 - Cass. Soc., 11 septembre 2019, no  
17-24.879 à 17-25.623 ; à paraître ; JCP S, 2019, act. 335 ; Dalloz actu.,  
18 septembre 2019, note Luc de Montvalon  



  

 

)١١٩٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 يفاردة ني قى الوقاية من املخاطر املهنية ، واألحكام الوالعاملاملدنية ، وكذلك دور ممثىل 

 من قانون العمل ، وكذلك تعليامت ١٣٢١/١ املادة يفالالئحة الداخلية املنصوص عليها 

 حال وقوع حـادث ، وهويـة األشـخاص املـسئولني يفالسالمة من احلرائق الواجب اتباعها 

  . )١(عن تفعيل معدات اإلطفاء

 الوضع ومع ذلك تتطلب بعض األحكام اخلاصة من صاحب العمل إصدار معلومات عن

 كل العامل فيام يتعلق بمخاطر العمل، فنجد أن صاحب العمل ملزم بإبالغ لعاملالشخىص ل

  .)٢(نيالعاملعام بورقة التقييم الفردى للعوامل املشقة بالنسبة لبعض 

 سياق خماطر معينـة عـن اآلالت واملعـدات أو املنتجـات يف العاملكام أنه جيب إبالغ 

حيث إهنا تعترب من وجهة نظر الوقاية  ؛ )٣(ائية املؤينة واألشعةاملستخدمة  كاملخاطر الكيمي

 .)٤( عن كل حاالت اخلطر خاصة وأهنا غريمرئيةةتلفخم

ني املعرضـني لإلشـعاع املـؤين باآلثـار العـاملفيجب عىل صاحب العمل أن يقوم بإبالغ 

كام  . )٥(بكرالضارة املحتملة عىل اجلنني جراء تعرضهم لإلشعاع وال سيام أثناء احلمل امل

ت عن اآلثار الضارة املحتملة نتيجة التعرض ملواد كيميائيـة معينـه العامالجيب عليه إبالغ 

                                                        

                                     .رنسى من قانون العمل الف٤١٤١/٣املادة  ر  -)١(

   من قانون العمل الفرنسى٤١٦٣/١٤ -٤١٦٣/٣ د -٤١٦٣/٣راجع املواد   د  -)٢(

       Lucie Jubert, op, cit, p.529 Objet 998                                                
 - فرنـسى مـن قـانون العمـل ال٤٤١٢/٣٨ املـادة  ر - من قانون العمل املرصى٢١١راجع املادة -)٣(

Lucie Jubert, op, cit, p.529                                                                                                          
 (4)- Lucie Jubert, op, cit, p.370 Objet 693     

. ت باحلاجـة إىل اإلعـالن عـن محلهـن يف أقـرب وقـت عامالتعمل هذه املعلومات عىل توعية ال-)٥(

                                     . من قانون العمل الفرنسى٤١٥٢/٤املادة 



 

 

)١١٩٦(  ا   ا ا    

 ، وىف مثـل هـذه احلـاالت تـتجىل وظيفـة )١(يكون هلا أثر عىل اخلصوبة أو اجلنني أو الطفل

 .)٢(هامة للمعلومات ، حيث تتخذ كإجراء وقائى

ر ااا     

 بتـدريب عـىل العامـلب أن تقرتن املعلومات التى يقدمها صاحب العمـل إىل كذلك جي

  .)٣(السالمة من أجل منع املخاطر املهنية

 حول االحتياطات التى جيـب اختاذهـا للـضامن العاملحيث يقوم صاحب العمل بإرشاد 

  .)٤( الرشكةيفسالمته وسالمة األشخاص اآلخرين العاملني 

 الــرشكة ، وظــروف أداء وتنفيــذ العمــل ، يفف احلركــة ويتعلــق هــذا التــدريب بظــرو

 حال وقوع حادث أو كارثة ، وىف حال عدم وجود تدريب يفواإلجراءات الواجب اختاذها 

  . )٥(ني فإن صاحب العمل يصبح مسئوال جنائيا ومدنياعامللل

ويعترب الوقت املخصص للمعلومات وللتدريب وقت عمل ؛ لذلك جيب أن يـتم إعطـاء 

  .  ومات وإمتام التدرب خالل ساعات العمل العاديةاملعل

يتضح لنا مما سبق أن املعلومات املتعلقة بمخاطر السالمة والصحة املهنيـة تنقـسم إىل 

 الوقايـة ، وقـسم ثـانى عبـارة عـن يفقسم من املعلومات متعلق بـدور املـشاركني : قسمني 

 .التعليامت وقواعد السالمة وطبيعة املواد واملعدات 

                                                        

    . من قانون العمل الفرنسى٤١٥٢/١١املادة  -)١(

(2) - Lucie Jubert, op, cit, p.528 Objet 996     
يتمتع العاملون عن بعد بنفس فـرص الوصـول إىل  -سى  من قانون العمل الفرن٤١٤١/١املادة  ر  -)٣(

  الـذين يعملـون يف مبـاين أصـحاب العمـل وخيـضعون لـنفسللعـاملالتدريب وفرص العمـل املتاحـة 

                                   panagiota perraki,op,cit,p.321  . العامل هؤالءالسياسات التى خيضع هلا

                                       .قانون العمل الفرنسى من ٤١٤١/٣املادة  ر   -)٤(

 (5)- Cass. soc. 07/05/2014 n°13-14749- Cass. soc. 30/11/2016 n°15-
15162 - Cass. crime, 14 mai 2013, n ° 12-81.847 



  

 

)١١٩٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ام يتضح لنا من قراءة أحكام قـانون العمـل الفرنـسى  أن التـزام صـاحب العمـل بـاإلبالغ ك

يتعلق بجوانب التوجيه الفنى لتنظيم العمل ، ومع ذلك فإن واجب املعلومات عام ، وبالتاىل 

ال يمكن أن يقترص عىل اجلوانب السابقة فقط ، فنجد أن الغرفة االجتامعية ملحكمة النقض 

فرضت عقوبات عىل صاحب العمل الذى مل ينفذ إجراءات ملنع وقوع حوادث الفرنسية قد 

  .  )١(املضايقات األخالقية

١٠ -ت ا  ة ا    

 عىل املزيد من املعلومات العامة املتعلقة بحياة الـرشكة عـن طريـق العاملطالع اجيب 

  .)٢(النرش

ــزم الــرشكات واملؤســسات  ــإذا كــان املــرشع يل ــوائح يفف ــة بوضــع الل  أحــوال معين

 مكـان مناسـب وظـاهر يمكـن يف فإنـه يلزمهـا كـذلك بنـرش هـذه اللـوائح ،)٣(الداخلية هلا

                                                        
(1)- Cass. Soc., 1 juin 2016, n 14-19.702 ;  Bull. civ., V, n  123 ;  RJS, 
2016/8, p. 608 ;  JCP G, 2016, 822, note Jean , Mouly; D., 2016, p. 1681, 
note Julien Icardet Yannick Pagnerre; RDT, 2016, note Benoît Géniaut; 
JSL, 2016, 413, note Jean-Philippe Lhernould;  RTD civ., 2016, p. 869, 
note Patrice  Jourdain. Voir également : Cass. Soc., 5 octobre 2016, n 
15-20.140 ; inédit 
(2)- A.Lepage ,op,cit,p.150 

                                    . من قانون العمل املرصى٥٨ املادة - من قانون العمل الفرنسى١٣١١/٢املادة  -)٣(



 

 

)١١٩٨(  ا   ا ا    

 ؛ وذلك حتى يـتمكن العـامل )١( أماكن العمل التى يتم فيها العمليفالوصول إليه بسهولة 

 .)٢(من االطالع عليها 

ملتعلقة باالنضباط وال سـيام مـا وحتتوى هذه اللوائح عىل قواعد تنظيم العمل والقواعد ا

 ، حيث ال جيوز )٤(نيالعامل ، و حقوق الدفاع عن )٣(هو متعلق بطبيعة وحجم العقوبات التأديبية

 إال بعد إبالغه كتابة بام هو منسوب إليـه وسـامع أقوالـه وحتقيـق العاملتوقيع أية عقوبة عىل 

 .)٥( ملف خاصيف حمرض يودع يفثبات ذلك إدفاعه و

                                                        

 ى   من قانون العمل املرص٥٨ املادة - من قانون العمل الفرنسى١٣٢١/٢املادة ر   -)١(

 جيب إعالم العامل مقدما بام يتعرضـون لـه إذا ارتكبـوا خمالفـة مـن املخالفـات املنـصوص عليهـا يف 

 .الالئحة 

                                     ٣٣٢حممد لبيب شنب ، املرجع السابق ص . د

مهـام حممـد . د. عدم تعليق الالئحة يف مكان ظـاهر ال يمنـع مـن نفاذهـا مادامـت معلومـة للعامـل -)٢(

                                 ٣٩٤حممود زهران ، املرجع السابق ص 

 املنـشأة عـامل بـني املساواة اجلزاءات الئحة حتقق – من قانون العمل الفرنسى ١٣٢١/١املادة  -)٣(

الـة  بجعل التأديب وفق قواعد عامة جمردة ، ومن ناحية ثانية حتقق هـذه الالئحـة مـا تقتـضيه العدالواحدة

   .من أن يعلم العامل مقدما باجلزاء التأديبى الذى يوقع عىل من يرتكب خمالفة معيبة

 ،عقـد العمـل الفـردى ،  ٢٠٠٣ لـسنة ١٢السيد حممد السيد عمران ، رشح قانون العمل اجلديـد رقـم . د

                                       ٢٣٩ ص ٢٠٠٨الفتح للطباعة والنرش 

                                         من قانون العمل الفرنسى١٣٢١/٢املادة  -)٤(

  . املرصى العمل قانون من ٦٤ املادة – من قانون العمل الفرنسى ١٣٣٢/١املادة  -)٥(

 فإنــه وفقــا للــامدة لعامــل       يف القــانون الفرنــسى عنــدما خيطــط صــاحب العمــل الختــاذ عقوبــة ضــد ا

 ملقابلة أولية معـه مـع حتديـد الغـرض مـن هـذه عاملب أن يوجه دعوة لل من قانون العمل جي١٣٣٢/٢

 عــامل بحقــه يف االســتعانة بــشخص خيتــاره مــن لعامــلاملقابلــة وتارخيهــا ووقتهــا ومكاهنــا ، وتــذكري ا

وجيب أن تكون الدعوة إىل املقابلة عـن طريـق خطـاب مـسجل أو تـسليم باليـد مـع .الرشكة ملساعدته 



  

 

)١١٩٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 القـانون الفرنـسى عـىل اإلجـراءات التنفيذيـة ألنظمـة يفحتتوى اللوائح الداخلية   كذلك 

 الـرشكة أو املؤسـسة ، والـرشوط التـى يمكـن بموجبهـا دعـوة يفالصحة والسالمة املهنيـة 

 إعـادة هتيئـة ظـروف العمـل التـى يفني للمشاركة ، بناء عىل طلـب صـاحب العمـل ، العامل

 ، كـام حتتـوى عـىل األحكـام )١(بدا أهنم معرضون للخطرني إذا العاملحتمى سالمة وصحة 

 .  )٢(املتعلقة بالتحرش األخالقى واجلنسى

وال جيوز أن حتتوى اللـوائح الداخليـة عـىل أحكـام خمالفـة للقـوانني وأحكـام اتفاقيـات 

 الرشكة أو املؤسسة ، كام ال جيوز أن تفـرض قيـودا عـىل يفالعمل اجلامعية املعمول هبا 

 ، وال  أن حتتوى اللوائح الداخلية عىل أحكام متييـز ضـد )٣(اد واحلريات الفرديةحقوق األفر

 ، ومع ذلك يمكن أن حتتوى  عىل أحكام تنص عىل حيـاد )٤( وظائفهم أو عملهميفني العامل

 وتقييد التعبري ؛ وذلك إذا كانت هذه القيود مربرة بمامرسـة حقـوق وحريـات أساسـية العامل

  .)٥(داء السليم للرشكة إذا كانت تتناسب مع اهلدف املنشودأخرى أو  برضورات األ

                                                                                                                                        

 بالعقوبـة وبأسـاهبا كتابـة عـن طريـق طريـق عامـلويـتم إبـالغ ال)  عمل ١٣٣٢/١  ر وفقا للامدة(التوقيع 

 )    عمل ١٣٣٢/٢وفقا للامدة  ر (خطاب مسجل أو تسليم باليد مع التوقيع 

 وجيمـع عامـل أسـباب العقوبـة املتوقعـة ، كـام يـستمع للعامـلوأثناء املقابلة يوضح صاحب العمـل لل

                                      . املنسوب إليهتفسرياته بخصوص اخلطأ التأديبى

     من قانون العمل الفرنسى١٣٢١/١املادة   -)١(

د حممود زهران ، املرجع السابق حمم مهام. د – من قانون العمل الفرنسى ١٣٢١/٢املادة  - )٢(

   ٣٩٠ص 

(3) - Panagiota Perraki,  op , cit,.p.90 
      .                                      من قانون العمل الفرنسى١٣٢١/٣املادة   -)٤(

                               .              من قانون العمل الفرنسى١-١٣٢١/٢املادة   -)٥(



 

 

)١٢٠٠(  ا   ا ا    

و حتى يتم تطبيق اللوائح الداخلية ، جيب عىل صاحب العمل إكامل إجراءات التـسجيل 

واإلعالن ، حيث جيب عرض الالئحة الداخلية عىل اللجنة االجتامعية ألخذ رأهيا ، ثم بعد 

كـتامل هـذه اهبـا إال بعـد مـرور مـدة شـهر مـن ذلك يتم إبالغ مفتش العمل ، وال يـتم العمـل 

 ، ومـع )١( حال تعديل أو سـحب بنـود الالئحـة الداخليـةيفاإلجراءات ، ويرسى هذا اإلجراء 

ذلك فيمكن تطبيق االلتزامات املتعلقـة بالـصحة والـسالمة املهنيـة عـىل الفـور عنـدما تـربر 

ت إبـالغ اللجنـة االجتامعيـة الرضورة ذلك ، وىف هذه احلالة يتم عىل الفور وىف نفـس الوقـ

  .)٢(وكذلك مفتش العمل

كذلك يوجد الكثري من املعلومـات املتعلقـة بحيـاة الـرشكة أو املؤسـسة التـى جيـب أن 

 عن طريـق النـرش أو بأيـة وسـيلة أخـرى ، ففـى القـانون املـرصى جيـب عـىل العامليعرفها 

العمـل أو جتمـع  أمـاكن يفصاحب العمل الذى يستخدم مخـس عـامالت فـأكثر أن يعلـق 

 ، وكذلك احلال بخصوص تشغيل األطفال ، حيـث جيـب )٣(العامل نسخة من تشغيل النساء

 حمل العمل يف مكان ظاهر يفعىل صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر أن يعلق 

 .)٤(نسخة حتتوى عىل أحكام عمل األطفال

 أماكن يـسهل الوصـول إليهـا  قانون العمل الفرنسى يلتزم صاحب العمل بأن يضع ، يفيف

عادة للعامل ، عنوان ورقم اهلاتف اخلاص بكل من طبيب العمل أو مسئول  الصحة املهنية 

                                                        

 ٥٨يف قانون العمـل املـرصى ووفقـا لـنص املـادة    - من قانون العمل الفرنسى١٣٢١/٤املادة   -)١(

مـن قـانون العمــل فإنـه جيــب عـىل اجلهــة اإلداريـة التــى تـصادق عــىل الئحـة تنظــيم العمـل واجلــزاءات 

 .                                         لالئحةالتأديبية أن تأخذ رأى املنظمة النقابية التى يتبعها عامل املنشأة قبل التصديق عىل ا

   .  من قانون العمل الفرنسى١٣٢١/٥املادة   -)٢(

   .   من قانون العمل املرصى٩٥املادة   - )٣(

   .  من قانون العمل املرصى١٠٢املادة   -)٤(



  

 

)١٢٠١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  املنشأة ؛ وكذلك خدمات اإلنقاذ يف حاالت الطوارئ ، ومفتشية العمل املختصة واسم يف

  .)١(املفتش املختص

 العمـل تركـه مـن شـهر قبـل ، يلةوسـ بـأي ، باإلجازة القيام برتتيب العامل إبالغ جيبكام 

  .)٢(باإلجازة للقيام

 واملؤسـسات الرشكات يف بخصوص الراحة األسبوعية كام قرر قانون املرشع الفرنسى

 أن ، األحـد يـوم طـوال األسـبوعية الراحـة من استثناء دون نيالعامل مجيع فيها يستفيد ال التي

ــوم ــاحب يق ــل ص ــة ، العم ــيلة بأي ــإبالغ ، وس ــامل ب ــامبأ نيالع ــاعات ي ــة وس ــة الراح  اجلامعي

  . )٣( منها جلزء أو ًمجيعا هلم املخصصة

 يفكـام أن املـرشع املــرصى أجـاز جتميــع الراحـات األســبوعية ، املـستحقة للعامــل ، 

األماكن البعيدة عن العمران ، وحتدد الئحة تنظيم العمل واجلزاءات قواعد احلصول عليها ، 

 ن عرش قواعد تنظيم الراحات األسـبوعية املجمعـةوتضع املنشآت التى يقل عدد عامهلا ع

  .)٤(هبا وفقا للفرارات التى تصدرها املنشأة

                                                        

                                     من قانون العمل الفرنسى٤٧١١/١املادة  د   -)١(

 العمــل قــانون مـن ٤٨ املــادة نــص يعطـى كــام – مــن قــانون العمـل الفرنــسى ٢١٢٤/٣املـادة  د   -)٢(

 ويلتـزم ، العمـل مقتـضيات حـسب الـسنوية اإلجـازة مواعيـد حتديـد يف احلق العمل لصاحب املرصى

بـة القيـام عامـل كتاال رفـض حـال وىف ، العمـل صاحب حددها التى واملدة التاريخ يف هبا بالقيام العامل

                                          .هبا سقط حقه يف اقتضاء مقابلها

 منظمــة األســبوعية الراحــة املــرصى القـانون يف – مــن قــانون العمــل الفرنــسى ٤١٤١/٣املـادة  د -)٣(

   .                                      العمل قانون من ٨٣ املادة بنص

                                        .٣٤٧ ص السابق املرجع ، منصور حسني حممد. د –انون العمل املرصى  من ق٨٤املادة  -)٤(



 

 

)١٢٠٢(  ا   ا ا    

 وســيلة بأيــة األربــاح يف املــشاركة اتفاقيــة وحمتــوى بوجــود نيالعــامل إبــالغ جيــب كــام

   . )١(النرش طريق عن ، بذلك القيام عدم حالة ويف ، االتفاقية هذه يف عليها منصوص

االنتخابات ، حيث جيب عىل صاحب العمل الذى يتجاوز عدد كذلك احلال بخصوص 

ني ، كـل أربـع سـنوات ، بتنظـيم االنتخابـات بأيـة العامل أن يقوم بإبالغ عامال أحد عرش عامله

وسيلة تسمح بتحديد تاريخ معني للقيام هبذه االنتخابات وحتديد التاريخ املتـصور للجولـة 

     .)٢(جاوز التسعني يوم التالية لإلبالغ موعد ال يتيفاألوىل ، عىل أن يتم ذلك 

١١ -ت ا   ا  ءل إم   

اق املتبادل ، ومـع ذلـك مـن الـشائع أن ينـتج فقـط مـن إرادة فتقد يتم إهناء عقد العمل باال

 . أو صاحب العملالعاملكان أ ًاطرف واحد سواء

يعتـرب بمثابـة فـصل مـن العمـل ، عندما ينسب  إهناء عقد العمل إىل صـاحب العمـل فإنـه 

ويمتاز قانون العمل الفرنسى بوجود إرشاف صـارم عـىل هـذا اإلجـراء مـن خـالل إخـضاعه 

 .   )٣(للعديد من االلتزامات الشكلية واملوضوعية

 ألسـباب اقتـصادية ، فيجـب أن يقـوم الفـصل عـىل أسـاس سـبب العاملبخصوص فصل 

 إال بعـد بـذل مجيـع العامـلءات ، فال يمكن فصل ، وأن يتم اتباع عدة إجرا)٤(حقيقى وخطري 

                                                        

    .                                       من قانون العمل الفرنسى١٣٢٣/١املادة  ر  -)١(

                     .                      من قانون العمل الفرنسى٣١٧٢/٢املادة  ر  -)٢(

 بتعديل قانون العمل فيام يتعلق بإهناء عقد التوظيف غري حمدد ١٩٧٣ يوليو ١٣منذ صدور قانون  -)٣(

  . املدة

                                        من قانون العمل الفرنسى١٢٣٣/٢ و املادة - ١٢٣٢/١املادة    -)٤(



  

 

)١٢٠٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ، وبحيث تكون عروض إعـادة )١( مع املهام اجلديدةالعاملاجلهود الالزمة لتدريب وتكييف 

 أو العامـلالتصنيف مكتوبة ودقيقة ، وتتم عىل وظيفة تتدرج ضـمن نفـس الفئـة التـى يـشغلها 

 الـرصحية تـتم إعـادة العامـلوافقـة وظيفة معادلة بأجر معادل ، وىف حال تعذر ذلك ووفقا مل

  .)٢( فئة أقليفالتوزيع عىل وظيفة 

 عمليـة الفـصل ألسـباب يف وأراد صاحب العمل الـرشوع )٣( حال تعذر إعادة التصنيفيف

 : وهى عىل النحو التاىل)٥( فإن هذا الفصل يمر حتام بثالث مراحل مميزة للغاية)٤(اقتصادية

 وا ا :ة اد وا   

 ، وتـتم هـذه   إلجراء مقابله معه قبل الفصلعاملجيب عىل صاحب العمل إرسال دعوة لل

 ، )٦( عامـلالدعوة وفق شكلني حمددين ، إما بخطاب مسجل أو برسـالة يـتم تـسليمها باليـد لل

 .)٧(وأية وسيلة أخرى غري مسموح هبا

                                                        

 مـع العـامللفرنـسى جيـب عـىل صـاحب العمـل تكييـف  من قانون العمـل ا٦٣٢١/٦وفق املادة  -)١(

التغيريات املتوقعة يف وظائفهم ؛ لذلك ال يمكنه فصلهم بسبب بسيط هو أهنـم ال يـستوفون املتطلبـات 

                                       .اجلديدة لتوظيفهم 

                                         من قانون العمل الفرنسى١٢٣٣/٤املادة  -)٢(

قد تنص االتفاقية اجلامعية عىل  تقييم بخالف ما ينص عليه قانون العمل ، وبالفعل فقد تم احلكم  -)٣(

   بأن بندا تعاقديا قد يتطلب من صاحب العمل أن يبحث عن إمكانية إعادة التصنيف خارج الرشكة

 Cass. soc., 28 mai 2008, n° 06 -460090 
   ت االقتصادية يف تاريخ اإلخطار بالفصليتم تقييم الصعوبا -)٤( 

 Cass. soc., 9 Nov 2009, n° 08 – 43648, 2009                                                   
(5)-Manoëlla RASSELET, LES RUPTURES DU CONTRAT DE 
TRAVAIL,these, UNIVERSITÉ DE NANTES.2007,  P.572  

                                      انون العمل الفرنسى من ق١٢٣٣/١١املادة -)٦(

(7)- Manoëlla RASSELET op,cit, p.573- Cass.  soc.,  13  septembre  2006,  
n°04 -45.698,  CSBP,  janvier  2007,  n°186,  S  15,  obs.  F.-J. PANSIER ;  JCP, S, 
n°44 -45 du 31 octobre 2006, 1862, note D. CORRIGNAN-CARSIN ;  RJS11/06, 
n°1164 .  



 

 

)١٢٠٤(  ا   ا ا    

الغـرض :  وهـى )١(مـات اإللزاميـةجيب أن يشري خطاب دعوة املقابلة إىل عدد من املعلو

 بإمكانيـة مـساعدته العامـل ، وكذلك التنبيه عىل )٣( وتاريخ ووقت ومكان املقابلة)٢(من الدعوة

 الرشكة أو االستعانة بمستشار من خارج الرشكة عاملمن قبل شخص من اختياره ينتمى إىل 

 .)٤( الرشكةيفني العاملإذا مل يكن هناك ممثلون عن 

ا ا م :ا  وا اء اإ ا ٥( و(   

 والعمل عىل جتنب فقدانه لوظيفته ؛ العامل ،وحيث إن املقابلة هدفها الوحيد هو مصلحة 

 غـري ملـزم العامـل حضور أو عدم حضور املقابلة ؛ لـذلك فـإن يفلذلك فهو صاحب احلق 

                                                        

      من قانون العمل الفرنسى٢-١٢٢/٢و املادة  ر ١٢٣٣/١١املادة -)١(

Manoëlla RASSELET op,cit, p.574                                        
غيـاب هـذه جيب أن يشري اخلطاب بإشارة ال لبس فيها إىل أنه من املتصور فصل العامـل ،  وىف    -)٢(

 . اإلشارة فإن حمكمة النقض الفرنسية تعترب الفصل غري مرشوع

Cass. soc., 16 janvier 2007, Jur. soc., avril 2007, p.132      
السوابق القضائية حترصمكان املقابلـة يف مكـان تنفيـذ العمـل أو املركـز الرئيـسى ، وذلـك مـا مل  -)٣(

    . مكان آخرتوجد ظروف تربر تغيري مكان املقابلة إىل

 Cass.  soc.,  9  mai  2000,  n°97-45.294,  Bull.  civ.,  V,  n°171                         
     Manoëlla RASSELET op,cit, p.574 -  الفرن�سى من قـانون العمـل١٢٣٣/١٣املادة -)٤(

   :وانظر األحكام القضائية 

  Cass. soc., 5 mars 1997, CSBP1997, S 88 -  Cass. soc., 6 février 2001, n°98-43.597, 
Bull. civ., V, n°44  - Cass. soc., 29 avril 2003, n°01-41.364, Bull. civ., V, 
n°145 ; CSBP2003, n°152,  S 330, obs. C. CHARBONNEAU ; RJS7/03, 
n°860 ; TPS, juillet 2003, n°254, p.19 

بلة سابقة عىل اإلهنـاء بـرصف النظـر عـن حجـم املنـشأة كبـرية أو يلتزم صاحب العمل بإجراء مقا -)٥(

 .صغرية ، وبرصف النظر عن أقدمية العامل املستفيدين من ذات النص 

ل ، إهناء عالقة العمـل يف املنـشأت الـصغرية ، دراسـة مقارنـه ، النـارش دار اجلامعـة يسعيد السيد قند. د

    .٨٦ ص ٢٠٠٨اجلديدة باالسكندرية 



  

 

)١٢٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

رتكبا ألى خطأ إذا فـضل عـدم االسـتفادة مـن بالرد عىل استدعاء صاحب العمل ، وال يعترب م

 .)١(هذه القاعدة اإلجرائية وقرر عدم حضور املقابلة

 حضور املقابلة فيجب أن يكون صاحب العمـل حـارضا ، أو مـن يمثلـه العاملأما إذا قرر 

  .)٢(بتفويض منه

 قانون العمل  للدعوة للمقابلة ، وإنام يلزمالعاملوال تتم املقابلة عىل الفور بمجرد استالم 

وجود أجال دنيا بني الدعوة إىل املقابلة وبني إجـراء املقابلـة، حيـث جيـب أن يـتم إخطـار 

 )٣( املقابلة وإعداد دفاعهيف من التفكري العامل قبل إجراء املقابلة بوقت كاف ليتمكن العامل

ابلة قبل مخسة وإذا لزم األمر قام برتتيب املساعدة هلذه املقابلة ؛ لذلك ال يمكن إجراء املق

  .)٤( خلطاب الدعوة للمقابلةالعاملستالم اأيام عىل األقل بعد 

أثناء املقابلة من املفرتض إقامة حوار بني الطرفني ، فيجب عـىل صـاحب العمـل تزويـد 

 باملعلومات عن أسباب القرار املتصور ، كام ال ينبغى أن تتحول املقابلة إىل مناورة العامل

  .)٥( وغرفة إهتامترهيب أو جملس تأديب

                                                        
(1)- Cass. soc., 15 mai 1991, n°89 -44.670, Bull. civ., V, n°235 ; RJS6/91, n°740. 
          Cass. soc., 28 novembre 2001, n°98-41.308, Bull. civ.,V, n°394 ; RJS2/02, 
n°157. 
(2)- Cass. soc., 26 mars 2002, n°99-43.155,  CSBP2002, n°141, S 267, 
obs. C. CHARBONNEAU ;       Dr. soc.2002, p.784, obs. J. MOULY ; 
JCP, G, 2002, IV, 1837 ; RJS6/02, n°669 ; TPS, juin 2002, n°176, p.12 
(3) - Manoëlla RASSELET op,cit, p.575  

 . من قانون العمل الفرنسى١٢٣٣/١١املادة -)٤(

إثـارة نـزاع فـيام يتعلـق بعـدم متكـن وضع فرتة زمنية حمددة قبل إجراء املقابلة إنـام يقلـل مـن احتامليـة 

العامل املعرض لإلهناء من احلصول عىل ممثل ، إذ يتعني عليه أن يبذل أقىص جهد ممكـن خاصـة وأن 

                                        .٤٣ص  سعيد السيد قنديل ، املرجع السابق. د .الفرتة حمددة بتاريخ معني 

(5) - Manoëlla RASSELET op,cit, p.577 Objet 525 



 

 

)١٢٠٦(  ا   ا ا    

 ا ا :ر اإ    

 ، كذلك ال )١(بعد انتهاء املقابلة ال يوجد إلزام عىل صاحب العمل بكتابة تقرير عام تم فيها

يمكن لصاحب العمل إمتام عملية الفصل عىل الفور ، وإنام جيب وجود فرتة ترو بني إمتام 

 . اختاذ قرار الفصليف السامح لصاحب العمل بعدم الترسع املقابلة وقرار الفصل ؛ حتى يتم

 )٢( هبـذا الفـصلالعامل فإنه ملزم بإخطار العامل حال اختاذ صاحب العمل قراره بفصل يف

 خالل فرتة ال تقل عن سبعة أيام بعد إجراء املقابلـة يفبخطاب مسجل بعلم الوصول وذلك 

 حـال الفـصل يفن هذه املدة مخسة عـرش يومـا وتكو(  إليها العاملاألولية التى تم استدعاء 

 مـن قـانون العمـل ١٤٤١/١٣ املـادة يفالفردى ألحـد املـسئولني التنفيـذيني املـذكورين 

 .)٣(الفرنسى

، كـام يـشري )٤(جيب أن يتضمن خطاب الفصل معلومات عن األسباب االقتصادية للفـصل

ــصنيف املنــصوص عليهــا  ــة إعــادة الت ــادة يفإىل أولوي ــل ١٢٣٣/٤٥ امل ــانون العم  مــن ق

   .  ، وإذا لزم األمر استحالة إعادة التصنيف )٥(ورشوط تنفيذها

                                                        
(1) - Ibid Objet 527      

 .يتم تقييم الصعوبات االقتصادية من تاريخ اإلخطار بالفصل--  )٢(

 Cass. soc., 9 Nov 2009, n° 08 – 43648, 2009                                                          
 قـانون مـن ١١١ املـادة يف املـرصى ملـرشعا حدد – من قانون العمل الفرنسى١٢٣٣/١٥املادة -)٣(

تجـاوز مـدة خدمتـه املتـصلة لـدى ت مل الـذى للعامـل بالنـسبة اإلهنـاء قبـل بـشهرين االخطـار مدة العمل

                                     .لعمل عرش سنوات ، وحدد ثالثة شهور ملن زادت مدة خدمته عن عرش سنوات متصلة  اصاحب

مل خطاب اإلهناء عىل أسباب الفصل حتى يمكن تصنيفه كإهناء لسبب اقتـصادى أم جيب أن يش -  )٤(

شخىص بكل ما يرتتب عىل ذلك من آثار يف حساب التعـويض املـستحق للعامـل ، هـذا االلتـزام لـه دور 

سعيد السيد قنـديل ، . د. يف مساعدة القضاء عندما يعرض عليه أى نزاع يثار بني العامل وصاحب العمل 

   ٨٧ع السابق ص املرج

  . من قانون العمل الفرنسى١٢٣٣/١٦ملادة ا - )٥(



  

 

)١٢٠٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

راا   

 ا ص اا  راه ا  :  
بخصوص عالقة العمل الفردية فإهنا تقوم تقليديا عـىل عـدم املـساواة بـني األطـراف ، - ١

 . القانونية التى تلزم العامل حتام بصاحب العملحيث يتفوق صاحب العمل من خالل التبعية

 ، يطوقان عالقات العمل الفردية ً أم اقتصادياًكان قانونياأ ًافالتبعية والتسلسل اهلرمى ، سواء

إىل حــد حتويلهــا إىل مبــارزات هتــدف إىل ترمجــة تنــافس املــصالح ســواء أكانــت تلــك 

 .ني أو اخلاصة بصاحب العمل العاملاخلاصة ب

فنجـد صـاحب :  العمل غالبا ما تتميز بوجود حوارات ساخنة وقنوات للتـوترات فعالقات

  ، العامـل تعديل عالقة العمل ، والتى قد يقابلها رفض مـن يفالعمل لديه دائام رغبة مستمرة 

 تعديل عقد عملـه ، يف بصفته طرفا تعاقديا يمكن أن يكون لديه الرغبه العاملكذلك هو حال 

 . حد ذاته سوء سلوك مهنى معاقب عليه يفذا وذلك دون أن يشكل ه

بسبب القوة التى يتمتع هبا صاحب العمل خيشى من أن يتم إنشاء عالقـة غـري متكافئـة - ٢ 

بني العامل وصاحب العمل ؛ لذلك فإن املرشع عمـل عـىل ضـامن محايـة العامـل باعتبـاره 

ظـام محايـة إلزامـى الطرف الضعيف ضد إساءة استخدام الـسلطة املحتملـة ؛ وذلـك ببنـاء ن

 التـى هيـيمن عليهـا التبعيـة لـصاحب العامـلالقامة املساواة والتوازن التعاقـدى ودعـم إرادة 

العمل ؛ لذلك فرض جمموعة من آليات احلامية ، من ضمنها فرض التزام باملعلومات عىل 

                                                                                                                                        

يوجـب عـىل صـاحب العمـل البحـث عـن إمكانيـة إعـادة التـصنيف خـارج ً  تعاقـدياًقد يتضمن عقد العمل بنـدا

الرشكة ؛ لذلك فإن جتاهل صاحب العمل هذا البند التعاقـدى الـذى يوسـع نطـاق إعـادة التـصنيف يعتـرب 

عادة التصنيف قبل الفصل ، وحيرم صاحب العمل من وجـود الـسبب احلقيقـى واخلطـري انتهاكا اللتزام إ

 . املفصول احلق يف التعويض عن الفصل دون سبب حقيقى وخطري عاملللفصل ، ويعطى ال

Cass. soc., 28 mai 2008, n° 06-460090 
   



 

 

)١٢٠٨(  ا   ا ا    

صاحب العمل الذى يكـون لديـه معلومـات ال يعرفهـا العامـل ؛ هبـدف التوضـيح والـشفافية 

 .  العقديف وضامن استعادة املساواة العاملقليل اهليمنة التى يعانى منها وت

 املعلومات املفروض عىل صـاحب العمـل  أحـد صـور االلتـزام  بتقديملتزاماال يعد - ٣

 املــرشع كــرس القــانون الفرنــسى ، حيــث يف مجيــع العقــود يفباملعلومــات املفــروض 

 أصبح بحيث ، املدين القانون من ١- ١١١٢ دةاملا يف العامة باملعلومات االلتزام الفرنسى

 كانـت التي األخرى القانونية األسس عن ًمتاما منفصل اآلن أنه كام .به خاص نيص أساس له

 بمبدأ القضائية السوابق خالل من العامة باملعلومات االلتزام ربط يتم كان - ًتقليديا به مرتبطة

 حاجة هناك تعد مل ، لذلك ونتيجة  - التعاقدية املسؤولية أومبدأ اإلنصاف مبدأ أو  النية حسن

 أو العقـد تكـوين أثنـاء املعلومـات بتقـديم بااللتزام االعرتاف استصواب مدى يف للتشكيك

 .املوافقة عيوب لنظرية ًإضافيا ًالتزاما اعتباره املمكن من يعد مل لذلك ؛  تنفيذه عند

م املعلومات فيهـا أساسـيا ، ويكـشف  يعد قانون العمل من أكثر القوانني التى يعد التزا- ٤

 يف الـذى يـتم االعـرتاف لـه بـاحلق  عامـلعن حقـوق خمتلفـة للمعرفـة ، بخاصـة بالنـسبة لل

 مرحلة التفاوض ، أثناءإبرام عقد العمل ، أثناء يف كل مراحل عقد العمل  سواء يفاملعرفة ، 

 .ًتنفيذه ، وأيضا أثناء إهنائه

 املعرفـة يف العامـل يعـد ضـمن آليـات محايـة حـق فالتزام صاحب العمل باملعلومـات  

عطى ت عند إبرام عقد العمل ، كام واملستنرية احلرة املوافقة عن التعبري املسبقة التى تضمن 

 إدارة التأثريات التى تنتج من تعديل عقد العمـل  ، يف بعد  إبرام عقد العمل مكانا أكرب العامل

 باعتبارهـا صـاحبة الـسيطرة العامـليدا ، وتظهر إرادة  بعدا قانونيا جدالعاملحيث تأخذ إرادة 

أثناء تنفيذ عقد العمل ؛ حيث جيـب بالـرضورة أن يكـون التعـديل مـن قبـل صـاحب العمـل 

   كطرف متعاقد وذلك قبل إبداء رأيه باملوافقة عىل التعديل أو رفضهالعاملمسبوقا بمعرفة 

  

  



  

 

)١٢٠٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

اا   
 أو : اا ا   

١ - ت اا  
 ،عقد ٢٠٠٣ لسنة ١٢ السيد عمران ، رشح قانون العمل اجلديد رقم  السيد حممد.  د- ١

 .٢٠٠٨العمل الفردى ،  الفتح للطباعة والنرش 

توفيق حسن فرج ، قانون العمل اجلديد ، تنقيح وائل بندق ، النارش مؤسـسة إبـراهيم .د- ٢

  .٢٠٠٧الناحل ، الطبعة الثالثة 

 باإلسـكندرية قـانون العمـل  ، دار اجلامعـة اجلديـدة يفم أنور سـليم ، الـوجيز عصا. د- ٣

٢٠١٦  

 باإلسـكندريةحممد حسني منصور ، قـانون العمـل ، النـارش دار اجلامعـة اجلديـدة . د- ٤

٢٠١١ 

حممد لبيب شنب ، رشح أحكام قانون العمل ، تنقيح وائل بندق ، الطبعة الـسادسة .  د- ٥

 . بدون نارش٢٠١٠

    ١٩٩٩ قانون العمل ، بدون نارش ، يفمصطفى عبد احلميد  عدوى ، الوجيز . د- ٦

مهام حممد حممـود زهـران ، قـانون العمـل ، عقـد العمـل ، دار اجلامعـة اجلديـدة .د- ٧

  .٢٠٠٧ باإلسكندرية

  ات ا وا وات- ٢
اصة للعامـل ، النـارش  دار خالد محدى عبد الرمحن ، احلامية القانونية للحياة اخل.د - ١

 ٢٠٠٠.النهضة العربية 

 املنـشأت الـصغرية ، دراسـة مقارنـه ، يفل ، إهنـاء عالقـة العمـل يسعيد السيد قنـد. د - ٢

 .٢٠٠٨ باإلسكندريةالنارش دار اجلامعة اجلديدة 

 عقـد العمـل ، يف حتقيـق التـوازن يفحممد مصطفى غازى زيـدان ، دور القـاىض . د - ٣ 



 

 

)١٢١٠(  ا   ا ا    

 ٢٠١٦ القانون الوضعى والفقه اإلسالمى ، النارش دار اجلامعة اجلديدة دراسة مقارنة بني

 م  : ما  اا  
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)١٢١٢(  ا   ا ا    

  اس 
...................................................................................١١١٩  

  ١١٢٧............................  ا  اة  اا : ا اول

١ -  اد او  ظ ا   ت...............................١١٢٨  

٢ -ا   ت  ا  ا١١٣٣...............................ا  

ما ا : ا  ا ا  اإ ...............................١١٣٧  

١ -ة ا.............................................................................١١٤٥  

٢ -ن ا ............................................................................١١٤٧  

  ١١٤٨..........................................................................ر ة ا- ٣

٤ - ق ا١١٥٠..................................................................... ا  

ا ا :ا   ءأ ا  ا .............................١١٥٥  

  ١١٥٨................................................ ا   اات  أه- ١

٢ - تو   اتا   ا ...............................١١٦٠  

٣ -ن ا رات   ا ...............................................١١٦٢  

٤ -ا رات و   ا ...............................................١١٦٦  

٥ -ا و  اتا   ا .......................................١١٧٣  

٦ -ا  ل  ا  ا ..............................................١١٧٦  

٧ -ا   ل  ا  ا  ......................................١١٨٠  

٨ -اا و  ا .......................................................١١٨٣  

٩ - ا ط  ا ........................................................١١٩٢  

١٠ -ت ا ة ا  ......................................................١١٩٧  

١١ -ا  ءل إم  ت ا ..............................................١٢٠٢  

راا ..........................................................................١٢٠٧  

اا ............................................................................١٢٠٩  

س ا............................................................................١٢١٢  
 


