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 واالقتصادية القانونية للذراسات مجلة حقوق دمياط

 

 مقدمة
 فر  مخلةرر  عموضرر   عقررج عمل رل عملجيررج مررغ عممرػ  عم ا رر     ررػع  يثيرخ            

 ولةررررل ز مودعمرررر ، شخخاررررل     ا عرررر  عمورررردع  عمل مرررررل عم أه ارررر   (1)أ  أثنرررر   ذنضيررررح  
ث لير ( 2ز إلعال  ز م لةػم ، عم انا  قبل عمول قرج    ا عر  فر  رشر   للرغ عمنار )

                                                             

(
1
 ( راجع ، 

J. Hauser‚De la vie privée et du droit social: domicile‚prénom‚messages 
personnels‚syndicat – RTD civ.2010‚P.75. 

ٍ انُٛح فٙ يشحهح انرفأع ػٗه انؼمذ ٔيشحهح ػهٗ ػشٔسج ذٕافش حس2016فثشاٚش  10انظادس فٙ  131يٍ انمإٌَ انًذَٙ انفشَسٙ انجذٚذ  سلى  1104َظد انًادج   (2)

نٛؼضص األيٍ انمإََٙ ؛ نؼًاٌ اسرمشاس ذُفٛزِ ، ٔػهّٛ فحسٍ انُٛح أػحٗ انرضاياً ػٗه انًرؼالذٍٚ حرٗ فٙ يشحهح انرفأع ػهٗ انؼمذ ، ٔجؼهّ انًششع يٍ يسائم انُظاو انؼاو ؛ 

 ذ.انًؼايالخ َاْٛك ػٍ حساسٛح ْزِ انًشحهح انساتمح نهرؼال

Art 1104 ‘’ Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne 
foi.Cette disposition est d'ordre public. 

 ساجغ فٙ راخ انخظٕص ،

A. Pascal , Code civil annoté avec Réforme du droit des obligations : Edition 
limitée, 2 volumes,D., Aug 24, 2016 . P. 1345 et s. 

 يُّ: 1112ذؼذٚم انمإٌَ انًذَٙ انفشَسٙ ػهٗ يسأنح االنرضاو تاإلػالو فٙ إؽاس انًادج  كًا َض

 Art. 1112’’L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations 
précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux 
exigences de la bonne foi.’’ 

= 
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يلوبخ فى علوخعمل ع وقخع ًع مة خعكد عمق نػنار  عمور   رونعع عرغ هرحع عملقرج ز عوار   هرحع 
(   لضطرررررً  مرررررغ رزص مرررررل ش م ررررر  أ  1عملقرررررج مرررررغ عملقرررررػل خع، ع عواررررر   عم ا ررررر  )

ذررر لل عم ن ررر ،   خمرررظ لورررى(  2عم لةػمررر ، عم رررخعل عمل رررػه عةياررر  ماناررر   رررةا   )
 ف  عم عو ع. عم ن ػل عما ع  ل  ه 

                                                             
= 

، ٔانرٙ أطثحد َافزج فٙ األٔل يٍ  2016فثشاٚش  10تراسٚخ  2016نسُح  131ٔأَظش ْزِ انرؼذٚالخ ٔغٛشْا ،ٔانرٙ ٔسدخ ػٗه انمإٌَ انًذَٙ انفشَسٙ تًٕجة انمإٌَ سلى 

 ، ػهٗ شثكح االَرشَد ػٗه انًٕلغ :  2016أكرٕتش 

WWW.Legifrance  .gov.fr. 

 ، ػٗه طفحرّ ػٗه شثكح 2016فثشاٚش  10ٔ ساجغ ، د . دمحم حسٍ لاسى ، لائًح تأْى ذؼذٚالخ انمإٌَ انًذَٙ انظادس فٙ 

االَرشَد :
 

http://www.bau.edu.lb/Library/Files/uploads/Dr%20Kassem.pdf 

؛ د. أحًوذ حسوٍ  108، ص 1985م انرؼالوذ ، داس إٚٓواب تأسوٕٛؽ ، ؽثؼوح د . دمحم إتشاْٛى انذسوٕلٙ، االنروضاو تواإلػالو لثو - 1

ٙ ، انجضء انثاَٙ، ششح ػمذ انؼًم انفشد٘، داس انُٓؼح انؼشتٛح، ؽ  ٌ اإلجرًاػ ؛  127، ص   2003انثشػٙ، انٕسٛؾ فٙ انمإَ

 ساجغ فٙ راخ انخظٕص،

J. RIVERO ,les libertes publiques dans l'entreprise, Dr. soc. 1982,p.31 et s. 
et P.  KAYSER , La protection de la vie privée par le droit , Protection du 
sécret de la vie Privée ,Paris 2006 , p . 63 . 

ٍ َض انًادج   -2 ٙ انجذٚذ انظادس فٙ  1112ساجغ انفمشج األٔنٗ ي ٌ انًذَٙ انفشَس .، ٔانرٙ أكذخ  2016فثشاٚش  10يٍ انمإَ

 االنرضاو تاإلػالو فٙ يشحهح انرفأع ػهٗ انؼمذ .  ػهٗ 

http://www.legifrance/
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يعررا عمويكيررج عةررى اررخ    علوررخع  عملارر   عما عرر   يررخ فرر  عمػقررت خعذررل   أنررل بيررج 
عم انارر  مة خ ررع مةل ررل   فررال يلررل م رر لا عمل ررل عمولررجم عةررى هررحع عإلشرر   مررغ 

االه فوخ  عموض    عةى عمول قج   أ  االه ذنضيح عقج عمل ل أيرً  ا نرت عرػ    ذللا 
 (.1هحع عموجال م ليً  أ  ملنػيً  )

يكرررج ارررخ    عمنطرررخ رمرررى باررر   هرررحع ع موررردع  لعارررل عإلشررر   عم انررر  ملاررر      موررر م  ذ
عم خ ررررع مةل ررررل عما عرررر     خمررررظ عةررررى ععوارررر     ررررػل  ي  ررررل   نررررا ق ررررخ، خاررررل 
عمنطخيرر ، عمق نػنارر  عمق ك رر  انطخيرر  عيررػن عمخارر  ) نطخيورر  عمحةرر   عموررجماذ( ليررث 

ز مودعمرررل   رررلمةل  هرررػ عم خ ررع  يررػفخ مةل قرررج عمرررحم أارريخ مرررغ راررراله عمل قررج ع ارررخ 
  ذررررا  بوقررررجيع ملةػمرررر ، مانارررر  مو ررررة  ز مل ررررل عم ررررخعل  ررررحةل  خمررررظ قبررررل عمول قررررج  

إم  ناررر     ( 2)عم  رررخل عمضخنلررر   ررردع  عمررراصال  ملقرررج عمل رررل م اررراله بارررحع ع موررردع  
عمخ رررػل زررر مولػيس  فقرررً  مقػععرررج عم لررر ػما  عموق ررريخي  عم ن رررػ  عةياررر  فرررى عم ررر ل  

                                                             
د. حساو انذٍٚ كايم األْٕاَٗ ، انحك فٗ احرشاو انحٛاج انخاطح ) انحوك فوٗ انخظٕطوٛح (، دساسوح يماسَوح ، داس انُٓؼوح  - 1

 ، ٔساجغ ، 114، ص  1978انؼشتٛح 

J. Savatier‚Employeur‚Pouvoir de direction. Surveillance des salaries. Respect de la 
vie privée. Caractère illicit dʼune prevue par filature‚Droit social 2003 P.225. 

2 ساجغ  - 
نص 

،  

Art.  1112-1 ‘’ …. Le manquement à ce devoir d'information peut entraîner 

l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et 

suivants.’’ 
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مرررغ عمقررر نػ   قرررع  1240عم لجمررر  ز م ررر ل   قرررع  عمضخنلررر  مرررغ عمقررر نػ  عم رررجن  1382
 (.1مغ عمق نػ  عم جن  عم  خم ) 163 عم  ل     2016ملن   131

مررغ هنرر  ارر   مررغ عماررخ  م ذنرر  ه عمورردع  عم خ ررع مةل ررل زرر إلل   ز مبا نرر ، عم انارر  
(   خمررررظ فررررى رشرررر   ل  يرررر  عملارررر   2)ذصباقررررً  م قواررررا ، للررررغ عمنارررر  عنررررج عمول قررررج 

عررر   يرررخ عم اناررر  مة خ رررع مةل رررل قبرررل عمول قرررج    خمرررظ فرررى ضرررل  ياررر  عمرررنز عما 
 (.     3عخعل  عةى خمظ فى ق نػ  عمل ل عم  خل)

 أه ا  عمالث: 

مغ عم وضل عةال أ  عم  خل لين   ي اغ ذ رخيلً  ع  مارً  لعك رً  مر  يلرلى رمرى ذلقيرل 
 ن رررري   قررررج  مررررغ عموررررػع   برررريغ م ررررةل  اررررل مررررغ عرررر لا عمل ررررل  عمل رررر ه مجيررررل ز م

    مو م  عم خ ع مةل ل.

 مررغ هررحع عم نصةررل يواررع منرر  أه ارر  زلثنرر  فرر  ذنرر  ه اررخ    رل   عم خ ررع مةل ررل 

                                                             
1
د. حمدى عبد الرحمن ، الوسٌط فى النظرٌة العامة لاللتزامات، الكتاب األول ، المصادر اإلرادٌة لاللتززا  ،  - 

 . 36، ص 1999العمد واإلرادة المنفردة ، دار النهضة العربٌة ،طبعة 

2
، رسزالة دكتزورا ، جامعزة المزا رة، د. السٌد بدوي، حول نظرٌة عامة لمبدأ حسزن النٌزة فزً المعزامالت المدنٌزة -

اوي السزعٌد عرفزة، حسززن النٌزة فززً العمزود، بحزم من ززور بمج زة البحززوم هززومزا بعزد ا د د. ال 137، ص  1989

 .163، ص1986المانونٌة وااللتصادٌة ك ٌة الحموق جامعة المنصورة، العدد األول ، السنة األولى 

3
عمد ،دراسة ممارنة، رسالة دكتوراة ،ك ٌة الحموق جامعة الما رة ، د . رجب كرٌ  عبد الال  ، التفاوض ع ى ال - 

د  د . مصطفى أبو مندور موسى ، دور الع   بالبٌانات عند تكوٌن العاللة العمدٌة ، دراسة ممارنة  4، ص  2000

 .  7،ص2000، دار النهضة العربٌة ، ط 
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ز مبا ن ، عملةا    عم رلال  عم انار    فر  عمػقرت خعذرل ارخ    مخععر   لخمر  لا ذرل 
عما عرر   يررخ عم انارر   مػ ررػل  ررا ي مررغ عمل  يرر  لررػه هررحع عإلشرر     يعررػ  ملررج 

 مكل عمقػععج عمق نػنا  عمو  ذخعى هحع عملا ي. إ  ا   ما مض ً أ  ي لخ    

   لنررى راررخ أنررل يعررا مخععرر   م ررةل  عم ن رري      مورر م  م ررةل  عرر لا عمل ررل 
 ل   أ  نون  ى م ةل  عمل مل  لخم  لا ذل عما ع   يخ عم انا .

   أ  ف ذعرر   عم  ررخل نلررػ اررخ    ذررػعفخ عمثقرر   عممرر   فرر  عإلل   ز م لةػمرر  ز عوارر
هحع ع مودع  ي ثل ألج عػ  للرغ عمنار  عنرج عمول قرج  ر  أنرل فر  عمػقرت خعذرل يخععرى 

 لخم  عملا   عما ع   يخ عم انا .

 مررغ هنرر  ذوبةررػ  أه ارر  عمالررث   عم و ثةرر  فرر  اررخ    عمورردع  عم خ ررع مةل ررل زرر إلل   
منررل ز م لةػمرر ، فرر  عررػ   عررلال   ررػع  مررغ ذةقرر   نضلررل أ  فرر  ل مرر  ع  ررولال  

مرررغ قبرررل عررر لا عمل رررل   فررر  عمػقرررت خعذرررل يعرررا أ  نخععرررى لا ذرررل عما عررر   يرررخ 
عم انا    عج  عم ل س بار  مراذ فقر  مرغ عر لا عمل رل برل مرغ عمحيرخ أيارً  لورى 

  مػ ألمى ز لةػم ، ا ع   يخ مانا   يخ  ةا  .

 ذعنررررى هررررح  عمج ع رررر  ث   هرررر  ز م ق  نرررر  برررريغ عمنطرررر ميغ عم  ررررخم  عمضخنلرررر    عذعرررر   
ار   فر  ارال عمبةرجيغ نلرػ عموػفيرل بريغ م رةل  عر لا عمل رل  اررخ    عإلل   عمق

ز م لةػمررر ، عملررررةا    عم رررلال  قبررررل عمول قرررج  م ررررةل  عم خ رررع مةل ررررل  ع هو رررر   
 زلخي  عم لةػم ، عما ع  عمو  ذقع ف  رش   عملا   عما ع   يخ عم انا  مل.
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 مناج عمالث

عم قرر      خمررظ بولةيررل  عم ررناج عمولةيةرر  كرر   عذع هنرر  فرر  هررحع عمالررث هررػ عم ررناج 
عمن رررػ  عمق نػناررر  عمق ك ررر  عموررر  ذرررنطع ارررخ    رل   عم خ رررع مةل رررل ز م لةػمرررر ، 
عم انا  ل   ذجماذ ز عوا   أ  خمظ مغ مقواا ، عمثق   عمم ن  قبرل عمول قرج   خمرظ 
  ذصباقً  م بجأ للرغ عمنار  مرع ل ع ر  مال مر  هرح  عمن رػ  م قوارا ، لخمر  عملار 

 عما ع   يخ عم انا    خيوا .

 ذ ثرررررل مناعنررررر  عم قررررر    بونررررر  ه عمػارررررع عمو رررررخيل  عمضخنلررررر  ز مػارررررع عمو رررررخيل  
 عم  خم مغ هح  عمل م  عمق نػنا  مع رشالم  عةى مػقف عمقا   ف  اال عمبةجيغ.

 هررحع مررل ل    عمضلرر ه فرر  ملخفرر  مررجل  اررػا أ  نقررز اررل نطرر   عةررى لررج    مررجل 
عمق كع ف  عمو رخيع عمضخنلر    ااةار  ع  روض ل  منرل فر  عمو رخيع ع  وض ل  مغ عمػاع 

 عم  خم  خمظ  فل موصةا ، عمل ه للا شبال  عم عو ع عم  خم.

 اص  عمالث : 

 ذخذياررً  عةررى مرر   رربل فاننرر  نونرر  ه هررحع عمالررث  فررل ذقلرراع يولررع ز م نص ارر   عررػً  
عمنورر كج  أفاررل  مةحررخ  منررل  عمػقررػن عةررى نقرر ل عمقررػ   عماررلف   مولقيررل أفاررل

 عم قوخل ،.

 فقج ق ن  بوقلاع هحع عمالث رمى عج  ف ػه ا   ية : 

 عمض ل عمو ايجم : 

 م ها  عملا   عما ع   ع مودع  ز إلعال  قبل عمول قج.
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 عمض ل عم ه : 

 مجل ذيثيخ عمواعا  عمق نػنا  م  لا عمل ل عةى لا   عمل مل عما ع .

 عمض ل عمث ن  : 

   عم انا   عملا    يخ عم انا  مة خ ع مةل ل.عمض ل بيغ عملا 

 عمض ل عمث مث : 

 عم ل ػما  عم جنا  مة خ ع مةل ل ذع   ع لا عمل ل.

 عما ذ   
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 فرل تمهيدي

 ماهية الحياة الخاصة وااللتزام باإلعالم قبل التعاقد

ذلررج عملارر   عما عرر  مة خ ررع مةل ررل مررغ عممررػ  عمورر  يعررا ع هو رر   بارر    ذكررخيذ 
  اج ماع مويعيل اخ    علوخعما  ف  ضل ذلٍج ع  خ مغ ِقبل أعل ن عمل ل.

 ف  عم ق بل   يةود  عم خ ع مةل ل ز إلف  ا عغ عمبا ن ، عم صةػ   منل قبل 
عمول قج    فقً  م قواا ، للغ عمنا  ف  عملقػل    قج نطع عم  خل عمضخنل  ع مودع  

 ، عم ا   زل   احع عمعدع  عم صبل ز إلعال     ػع  مغ ليث لج ل  ,  عا  رثا
ف  ل م  عإلااله زل,  عمو  ن ت عةى أنل   يعػ  مألشخعن  اع لج ل ماحع 

 (.1ع مودع      ذقييج  , ا     يلل ماع ع وال ل )

 نلررغ فرر  شرر  ذن  منرر  مالمورردع  عم خ ررع مةل ررل زرر إلل   ز م لةػمرر ، عم انارر  عمال مرر  
ػاررررع  م هارررر  عملارررر   عما عرررر  مة خ ررررع مةل ررررل م ررررحل  ضاضرررر  مرررر    فاننرررر   ررررػن ن

 نص ق هح  عملا      خمظ ا   ية : مضاػما      مون  ميغ 

 

 

                                                             
1
،  2016فبراٌر  10المدنً الجدٌد الصادر فً  من المانون 1112راجع نص الفمرة الخامسة من المادة رل   - 

 ، وراجع فً ذات الخصوص ، 2016والذي دخل دور النفاذ فً األول من أكتوبر 

G. Thierry  ,Introduction au droit et droit civil : Méthodologie & sujets corrigés, D. Sep 
7, 2016, p. 380  
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 المبحث األول

 مفهوم الحياة الخاصة للمرشح للعمل وصورها

 ررػن نونرر  ه عررج  مضرر هاع ماوةضرر  مررغ بينارر  مضاررػ  عملارر   عما عرر   عمورردع  عم خ ررع 
 عمول قج  خمظ ا   ية : مةل ل ز إلل   ز م لةػم ، عم انا  قبل

فقرررج ذصرررػ  مضارررػ  عملاررر   عما عررر  اررريثخ مةوحيرررخع، ع  و  ياررر   عمثق خاررر   عملا  رررا  
 ع قو  لي  عمور  مرخ، بار  عمراالل.    مور م  يثر    ر عه مر لع   مر  هر  لرج ل عملار   

 عما ع  عم خعل ل  يوا ؟ هحع م  نعيا عةال لوى ناع أيجين  عةى م هيوا .

 عملا   عما ع  :أ ً  : مضاػ  

ذلررجل، ع  ع  لررػه ذلجيررج مضاررػ  عملارر   عما عرر   مارر ػنا    خمررظ مرر   نػاررلل 
 ك   يةى : 

 ع ذع   عم ه: علػ   ذلجيج عملا   عما ع  مةل مل : 

ي رررلا عةرررى عما لرررث ذلررررجيج مررر  يرررجال فررر  لعكرررخ  عملاررر    عما عررر   مررر   يلرررج 
ارر  مررغ عجمررل   خمررظ ز عوا  هرر  منو اررً  رميارر   ررعاً  رمررى ذلجيررج لررج   ععوررجع  عةي

(  عموررررر  برررررج  ه  ذاوةرررررف  فرررررل عموػ اررررر ، عمق نػناررررر  1مرررررغ عملقرررررػق عم ا رررررا )
                                                             

1
ك فى احترا  الحٌاة الخاصة ، الحك فً الخصوصٌة ، دراسة ممارنة ، دار د. حسا  الدٌن كامل األ وانى ، الح  -

 وما بعد ا ، وراجع أٌضاً، 57، ص1978النهضة العربٌة ، ط 

F. RIGAUX , La protection de la vie privée et des autres biens de la 
personnalité.  L. G. D.J 1998 , p. 31 et s. 
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   0(1) عمقا كا  ف  بةج عغ راخ  فا  مالت عةى  ذيخ   علج  

 مرررغ هنررر  ي رررلا ذلجيرررج مررر  هرررػ مضارررػ  عملاررر   عما عررر  مالرررج ذلخيضرررً   علرررجع يعرررا 
خ  برررل ياوةرررف فررر  عم عو رررع عمارررح زرررل برررل أ  مضاػما ررر  ياوةرررف مرررغ معو رررع  اررر

عمػعلررج فررر   مرررغ عررغ  يرررخ   بيرررج أنرررل مررغ عم   رررغ ذلجيرررج عم ضاررػ  عم وضرررل عةارررل فررر  
 معو ع م   ف   مغ م . 

 نلغ نخل أ  علوخع  عملا   عما ع  ي ثل ألج عملن عخ عم   را  مة ا را    يلرج 
 هررررحع ع لوررررخع  ز ث زرررر  ذقررررجيخ مةلخيرررر  عمضخليرررر   أنررررل  يررررخ مقيررررج ز رررر    ررررػل   ررررػن
م    ررروا   فرررل مقوارررا ، عملررر ه لعارررل عم عو رررع   عرررج  ععرررصجعما  مرررع موصةا ذرررل 

 عمضكخي   عملا  ا   ع  و  يا   ع قو  لي .

 ذالرررر  مررررحمظ يبررررج  مقبررررػً  عمقررررػه زرررري  هنرررر ح لقررررً  مة ا ررررا  )فررررى أ  ذلوررررخ  لا ذررررل 
عما عرر ( يل ررى أزل لهرر  عم اوةضرر      مورر م  ي ررػ  م نلرر   لقررل عم ا رر  فرر  أ  

   رر    يولرر     (2)س زلخيوررل عم ا ررا  ل   ع عوررجع  عةررى لقررػق ع اررخيغي رر   
مرررع عمنطررر   عمقررر نػن  أ  عمرررجين   عماالقررر  عملررر كج لعارررل عم عو رررع  فرررل مقوارررا ، 

  مررع عمويكيررج عةررى أ  ذحيررخ عم ضرر هاع    نقررػه ذصػ هرر  رن رر  (3) مضرر هاع موضررل عةيارر 
                                                             

فرنسى واألمرٌكى ب زؤن مفهزو  الحٌزاة الخاصزة د د.حسزا  األ زوانى ، الحزك فزى احتزرا  ( لارن بٌن الم رع ال2)

 وما بعد ا . 57، ص1978الحٌاة الخاصة ، دار النهضة العربٌة ، ط 

(2) F.FERRAND, Droit prive Allemand Precis DALLOZ 1997, no. 55. 

 

(3) Cassation sociale 22 janvier 1992, Droit social 1992, p. 334. 

= 
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   ميرروع ع  رروقخع  (1)اررل ه يوصةررا  قررت مرراذ ز مقةيررل لوررى   يلررج  برريغ ع ررا    
  ع ذض ق عةيا  مو اع  ع ا  لعال عم عو ع.

   موررر م  ذكرررػ  عملبرررخ  لين ررر  نارررع مضاػمررر  مةلاررر   عما عررر  زررر موػعفل بررريغ  ا رررا  
عمضررخل ز ضخلعذاررر  عم اوةضررر    لقػقرررل عم ا رررا  عموررر  يو ورررع باررر    ررريغ عم عو رررع عمرررحم 

 .  (2) عمواللع مع هحع عم عو ع ينو ى رمال  م  ملل عملةا   أه ا   ا ل  عممغ

 ع ذع   عمث نى : لخي  م      عملا   عما ع    خيوا  : 

أ  عمنطررخ فررى عمشررخ عم اوةضرر  عموررى قررجمت مةلارر   عما عرر     عمررو لغ فررى مرر  يلررج  
لعاررراًل فرررى رش  هررر     مررر    يلرررج ارررحمظ ن  رررعاً  مولجيرررج عم نصقررر  أ  عم نررر شل عمورررى 

، عم لو ةررر  أ رررضخ، عرررغ ذلجيرررج يلطرررى ز  نو ررر   ذلطرررى ز مل  يررر  ارررج ع عورررجع ع
عمضقا     هػ عم ق بة  بيغ عملا   عما ع   عملا   عمل مر  ليرث ذلطرى عم مرى زريكبخ 
قج  مغ عمل  ي  فى مػع ا  م  قج يلوبخ ععورجعً  عةيار  فرى لريغ ذاقرى عمث نار  معر ً  

عمقررج  مررغ  ا رراً  موررجاال، عمحيررخ ز  فرر  عررػ    أن رر ل عموررجال  يررخ مو ولرر  بررحع،

                                                             
= 

 

( وراجع ب ؤن االتجا ات المخت فة المتع مة بالحٌاة الخاصة وحدود ا وكٌفٌة إعمالها وتطبٌمها ت رٌعٌاً ولضائٌاً 1)

P.KAYSER, La Protection de la vie privee par le Droit, Protection du secret de la vie 
Privee 3e ed. ECONOMICA, 1995. 

 ٌعة المانونٌة ل حك فى احترا  الحٌاة الخاصة واالختالف ب ؤنها :أنظر ب ؤن الطب (2)

X. AGOSTINELLI, Le droit a l'information face a la protection civile de la vie privee – 
Librairie de l'universite d'Aix – En – Provence. P. 116. 
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 . (1)عمل  ن  عمحم يلػه بيغ ع اخيغ   ينا  ل  ي  مةلا   عما ع  مةل مل

   رررع أ  هرررح  عم ق بةررر  عموقةيجيررر  ذلطرررى بوقرررجيخ فقارررى ابيرررخ  أيرررً   ا نرررت عم برررخ ع، 
عم قجمرر  مخفررع أل  صرر   ل رر ك  ذكررػ  عملارر   عمل مرر  ملررال مررل. فاننرر  نلوقررج أ  هررح  

 رررري   مررررجل عمفرررخعل . ا مضاررررػه عم ررررجيج ز رررري   عموضخقررر  ذلرررر هع فررررى ذرررجياع ذػ ارررر ،
ع ارررررخيغ  ن رررررخ  ذرررررخ يج ملةػمررررر ،   يضورررررخ  رلا ماررررر  فرررررى ذقيررررراع  ا رررررا ذاع ) 
عم ا ا  عمل م  (  خمظ ذلت  ص   عم  رةل  عملةار  مة عو رع فرى أ  يلرخن فنعرج 
أنضلرن  أمر   ذ لرظ  رجيج ز بررجأ عملررل فررى عم لررخف  ياضرى نرردع ،  يعرا عمل رل  مرغ 

عةررى ع و  رر ما  . أل أننرر  أمرر    ررل   مقبررػه نلررلى مررغ ارررالمل  (2)مقرر نػ  ارراله ع
 رمى هرجن  ريخ مقربػه . 

عةرى أ  مرر  يا نرر  مرغ  هررحع عموقلرراع ملارر   عإلنلر   . ع مرر   ا عرر  هرػ مرر  يررػلى زررل 
ك اررر ػ  أ  ملرررل مةل  يررر  . فةررراذ لأاقررر  عمقرررػه زررري  عملاررر   عما عررر  عمورررى ذلطرررى 

خي  .  أ  م  ذوا نل مغ ألجع  يناحى أ  يطرل  يرخ ملةرػ   ز مل  ي  ذولع لعك   ز مل

                                                             

(1) P.KAYSER, op. cit., p. 229. A.CHAVANNE. La protection de la vie privee 
dans la loi du 17 juillet 1980, Rev. Sc. Crim. Et dr. Pen. Comp., 1971, p. 
606. 

 

(2) J.PRADEL, Les dispositions de la loi no 70 – 643 du 17 juillet 1970 sur la 
protection de la vie privee. D. 1971, chr. P. 112. 
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مةك ف     فوخع   عػمل ملةع عمحيخ فةاذ مل أ  يول مل ملل . ف عا   عملخي    يولع 
 .  (1)ز ملاػم  عنج عمنطخ فى مجل علوخعمل 

خمرظ أ  عملارر   عما عرر    ذوار غ لعك رر  أمررػ ع م ررين  يلرلى عم رراز رمررى راض كارر  
عا  رمرى عم ل فطر  عةرى عم رػ   عمورى يطارخ بار   أمر ماع . ا ر  أنار  عغ ع اخيغ  ر

  ذل رررذ فقررر  مررر  يلرررج  فرررى عم نررر  ه زليررررث ذنواررررظ  ذ ررررذ عملاررر   عما عررر  مورررى 
 .  (2)ملت عملجع   عممػ  عموى ذلج  فيا  

ك رررر  أ  عملارررر   عما عرررر  مالررررت لعك رررر  عملارررر   عملررررخي  . ف ملارررر   ذارررر غ ألررررجع  عررررج    
فررى أ  ذكررػ  مػاررػع  مثرر  ع مررغ قبررل عمع اررع . فقررج يلررخن زلاررا  مررغ يخ ررا عم رراز 

قبررررل  يخعنررررل زل ررررع ع لوكرررر ح عميررررػمى . ر  أ  هررررحع   يلنررررى قبػمررررل بن ررررخه  فررررى   رررر كخ 
 عم     فةكل  از عملل عم  خ ل فى أ  ذكػ  مضخلع، لا ذل مو ل  مةع اع . 

 ع ذع   عمث مث : ذػ اع نص ق عملا   عما ع  مةل مل :

                                                             

(1) P.KAYSER, Aspects de la protection de la vie privee dans les societes 
industrieles. Melanges MARTY, p. 725. 

 

 راجع ،( 1)

P.Kayser La protection de la vie privee par le droit " Protection du secret 
de la vie privee " ECONOMICA 3e ed 1995, p. 76, no. 27. 
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مررع يلررج يلنرر  علوررخع  عملارر   عما عرر  فقرر  منررع فاررػه ع اررخيغ      مورر مى  
منرع أل رر ماع عم ا را    بررل أ  مضاػمار  عمرررحل نقرربةل هررػ خمررظ عمررحل يولرع ما رر ل 
عملرل فرى عموضررخل فرى أ  ذكرػ  ملرروقاًل فرى أ  ذكرػ  ماوةضررً       مور مى عملرل فررى أ  

 (. 1ذكػ  لرخًع  فى لير ذظ عمار ع  )

مضارررػ  مةلاررر   عما عررر  عمورررى  نلرررلى  رمرررى ذيكيرررج ل  يواررر    يوصةرررا عرررج   ف عو ررر ل
ق خه  عةى أمرػ  ذولرع ذقةيرجيً  ز ملرخي    هرػ أمرخ مراذ لو ارً    رولق ق عمل  ير    
بل رمى مضارػ  أكثرخ  ل زر  يلورخن خمة راز زر ملل فرى أ  يورخح  ل مرل خ  هرػ لرل 

ار   ملخ فر  مةك فر  فرى  يولع ما  ل ال مرغ  رينل أ  يلربا ر ع  رً  مة راز   مرػ
  قت م  .

   ػ ا هحع عم ضاػ  عمكثرخ عذلر عً  مةلار   عما عر    عملرل فرى أ  يورخح عم راز 
  ينلخ مغ االه ع عوخعن  ز ملل  فى عموضرخل زرل  ع اروالن  ع  روقاله عرغ  يرخ  
     رر  ي ررخس عنوضرر   أل ذرريثيخ  م     ررول ملا ذررل عما عرر  ز ضخلعذارر  عم ونػعرر  عةررى 

ل عمل م    ذلجيرج عم رل عم انر  منار   أ  ز لنرى أارخ لا ذرل عم انار  . ف مض رل لا ذ
بيغ ال مغ عإلش   عمل   عم وا غ مةجعكخ  عم انا    يغ م   يلج ارحمظ  أل عإلشر   

  يخ عم انى أ  عملا    يخ عم انا   يعا أ  ي ػ   عالً   ل   ً .

عم انرررى مطارررخًع مرررغ مطررر هخ  مرررغ هن ذلرررج عملاررر   عمل مررر  عمورررى ذ ررر  س اررر  ي عإلشررر  
عملخيررر  عمضخليررر   ااةاررر  م    ررروا  أل أناررر  ذلرررج لاررر   ا عررر  ذلرررولل عمل  يررر  فرررى 

 مػع ا  عإلش   عم انى    لنى ألق فى مػع ا  ع لا عمل ل . 

                                                             
1 ٔيا تؼذْا . 128كايم األْٕاَٙ ، انحك فٙ احرشاو انحٛاج انخاطح ، انًشجغ انساتك ، ص  د . حساو انذٍٚ -  
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لجيج عمزل ل عم اوةض  مةلا   عإلنل نا  فى عالقوار  زر م عو ع . فةكرل ذ   مو م  ي  غ 
لارر   موعارر  رمررى عمارر  ي  عالقرر ، ع و  يارر    أن ررص  رنلرر   لا ذررل عمل مرر     هررى 

ع مررر   عرررجعق ، ماوةضررر    هرررى خع، رشررر   يولرررع ز  ذلررر ل ليرررث ذلو رررل مطررر هخ 
 (.1عجيج   مونػع  ملةػح عإلنل   )

 يرررخ أ  م نلررر   أيارررً  لا ذرررل عما عررر   عموررر  هرررى أكثرررخ ذلجيرررجًع مرررغ عملررر زق  فرررى 
غ ارل مر  يرخذا  ز موك مرل عإلنلر ن  رش  هر  عم لر ػا مةحيرخ ز مورجال خارل  فار  ذوار 

مة ا ا    عمالج عمعلجم ر عم لنػم ر عمخ ل  .  قج ذا غ مر  قرج يلرج أ رخع ًع يلرل 
م نلررر   ع لوضررر ك باررر  ارررحمظ   هنررر  نكررررػ  أمررر   أاررريل مخعلرررل أ  منررر شل عملارررر   
عما ع  زليث ي ػ  م  لا عم ري  عملرل فرى عذار خ عم ػعقرف عمور  مرغ  رينا  منرع 

 .  (2)ذجال ع اخيغ ز ينا أ  عملج مغ 

 يررررخ أ  عممررررخ قررررج يولررررع ميوارررر غ مرررر    يلررررج ز ماررررخ     أ ررررخع ًع زصبالوارررر   مكررررغ 
يلرخ  عر لا عم رري  عةرى  عررج  ذرجال عمحيررخ فيار  زرريل  ر ل مررغ أ ر  ه عموررجال 
ليررث يلررج مثررل هررحع عموررجال مل  ررً  زلقررل فررى عما ػعررا   عمو ييررد    لقررل فررى أ  

    وا . ذلوخ  لا ذل عما ع   لخي  م 

 فررى عملرر مويغ عملرر بل عخاررا   ذكررػ  عملالقرر  برريغ عرر لا عم رري   عم عو ررع زي ررخ  

                                                             

دٌسمبر  -،أكتوبر 21، السنة 4د. نعٌ  عطٌة، حك األفراد فً حٌاته  الخاصة، مج ة إدارة لضاٌا الحكومة، العدد   - 1

 وما بعد ا . 27، ص 1977

 ٌعد مساسا بالحرٌة الفردٌة : ٌت دد المج س الدستوري الفرنسً ب ؤن كل ما -2

Conseil constitutionnel 12 janvier 1977, D. 1977, J. 174. 
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يعار لا ذل مرغ االمرل  ي ر  س مضرخلع، أ   مطر هخ هرح  عملار    ز عوار    فرخلًع فرى 
هررحع عم عو ررع ل   أ  ي ررػ  مررل  عررف ارر     مررل أيارر  لا ذررل عم انارر   هررى ذةررظ 

ملجل   أ  مجل  عال  ماحع عمول قرج .  عملار    عموى ذبجأ عنج ذل قج  عةى عم ا   زل ل
عم انارر  أ   ررا  عملقررج   نص قارر  يلررجل  مارر ػ  هررحع عملقررج    يناحرر  ز مورر م  ذلجيررج 
مرر  يررجال فررى هررحع عمنصرر ق  مرر  ياررخي عنررل    عمصررخن ع اررخ فررى هررح  عملالقرر  مرراذ 

ح  عم عو رررع زي رررخ  برررل  ن عمل رررل عم ول قرررج  عمارررخ فرررى عالقررر  عمل رررل   ز عواررر   هررر
 عملالق  مغ عالق ، عمق نػ  عما   .

 اررل مرر  نلررلى رماررل فرر  هررحع عمالررث   هررػ ارر    عررج  ذرريثخ عملارر   عم انارر  ز رر  يرروع 
ارر  ي رش  هرر     ررػع  فررى عمنصرر ق عملرر   أ  عمارر     االه رر  ز ضاررػ   يررخ مانررى  
خاليرررجًع عرررغ عالقررر  عمل رررل  نص قاررر  نكرررػ  أمررر   لاررر   ا عررر  ذلرررولل عمل  يررر  فرررى 

 لا عمل ل   لوى  مػ م   ا  عمل مل فى ميجع  ع  .مػع ا  ع 

  عا    أاخل أكثخ ذلجيجًع فرا  مر  يارخي عرغ عإلشر   عم انر  يلرج لار   ا عر  فرى  
مػع اررر  عررر لا عمل رررل    فرررى ع رررولق ق عمل  يررر  م ػع اررر  ذجاةرررل  يرررخ عم برررخ    
 مطاخ خمظ ذصةال عإلل   ز لةػم ،   ا ن ،  ا ا   يرخ مانار    لورى فر  ضرل 

 10ذيكيررج عم  ررخل عمضخنلرر  عةررى علوررخع  ع مورردع  زرر إلعال  فرر  عمولررجيل عم رر ل  فرر  
 (.1) 2016فبخعيخ 

                                                             

، والتً  2016فبراٌر  10من المانون المدنً الفرنسً الجدٌد الصادر فً  1112راجع الفمرة األولى من المادة   - 1

 , كما ال ٌحك له  استبعاد  " ،نصت ع ى أنه" ال ٌجوز لألطراف وضع حدود لهذا اإللتزا  و ال تمٌٌد  

Art. 1112-1 ‘’ les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir ‘’ 
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 فرر  نا يرر  عم صرر ن نلررغ   ننكررخ عررلػ    اررع لررج ل ف عررة  برريغ هررح  عمنررػعل أ  
عم ررػ  عم اوةضرر  ملارر   عإلنلرر     فكثيررخًع مرر  ي ررػ  هنرر ح ذررجعال  ر  أ  مرر  ن رربػ 

ما عرر  مررغ أم ذرريثيخ  ررةبى  يررخ مبررخ   رخ يعررا أ  يوررخح رماررل هررػ ل  يرر  عملارر   ع
  ينل زليجًع عغ عالق  عمل ل  خا ػ  مرل عملرل فرى عموضرخل  عمو يرد عرغ  يرخ  فرى أ  
ي ػ  ملوقال عناع زلا ذل عما ع  عمو    يةد  ز إلل   زريم با نر ، عنار  أ  ذاعار  

 ع لا عمل ل لعال رش  ه .

مةلارررر   عما عررر    مرررغ ثرررع علورررخع  مارررر ػنا     مرررغ هنررر  ف مارررح زررر م ضاػ  عمػع رررع 
 عمليةػمررررر  ل   عم لررررر س باررررر  يل رررررذ نػعرررررً  مرررررغ عمولارررررخ نخ رررررػ  لعارررررل معو لنررررر  

 عم  خم. 

   مورر م  ذلررج لخمرر  عملارر   عما عرر  هررى عم صةررا عم   رر  مكررل فررخل فرر  أ  يلررجل 
كاةارر  عإلشررالل عةررى لا ذررل    ررخ ل عإلشررالل عةررى عم لةػمرر ، عمورر  ذا ررل  م رر  

ل اررر  عمضرررخل فررر  أ  يلةرررع عمحيرررخ أ ً  ز رررل أ  زلرررس عم لةػمررر ، عموررر  ذولةرررل يخذرررا أ
 زلا ذل عما ع .

 هررررحع يقواررررى أ  ي ررررػ  مم  رررراز  ق زرررر  عةررررى  رررراز راررررخ   عإلشررررالل عةررررى 
 ملةػم ، ذولةل زلا ذل عما ع  ل   رخنل.

 عةررى عمررخ ع م رر   رربل  ر  أ    رر كل عموقنارر  عملجيثرر  قررج أثررخ، ز ملررةا عةررى عملارر   
ا ع   فيعاع مغ عملال عإلشالل  عمػعرػه رمرى ملةػمر ، ا عر    هرحع ي ر ل عم

نػل مغ أنػعل ذعخيج عإلنل نا  مغ لخم  عملا   عما عر  عمور  ذلرجثت عنار  عم رخعكع  
  هحع ي لل بج    رمى عملق ن عةى مغ يوة ز  يخعقا
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 .(1)ع اخيغ 

  عما عر  مألفرخعل   ا عر  أ  عمجعاةا  ز ملا ( 2)فقج عهو ت عمو خيل ،   ػع  عمج ما 
فرر  عمارر ن عمث مررث مررغ عمج رروػ  عم  ررخم عم رر ل  عرر    57عمل رر ه  فن ررت عم رر ل  

 مة خع رررررررال، .عةرررررررى أ  خمةلاررررررر   عما عررررررر  لخمررررررر   هى م رررررررػن    ذ رررررررذ 2014

                                                             

S. LEFEBVRE , Nouvelles technologies et protection de la vie privée en milieu de  

 travial en France et eu Québec, presses universitaires d' aix- Marseille, 1998, p.28. 

2
عن منظمة األم  المتحدة  1948دٌسمبر  10من اإلعالن العالمى لحموق اإلنسان الصادر فً  12تنص المادة  - 

ع ى أنه " ال ٌجوز تعرٌض أحد لتدخل تعسفى فً حٌاته الخاصة أو فى  ئون أسرته أو مسكنه أو مراسالته، وال 

 ن ٌحمٌه المانون من مثل ذلن التدخل أو ت ن الحمالت".لحمالت تمس  رفه وسمعته. ولكل  خص حك فً أ

منه ع ى  17فً المادة  1966دٌسمبر  16كما ٌنص العهد الدولى الخاص بالحموق المدنٌة والسٌاسٌة الصادر فً 

 أنه: 

ال ٌجوز تعرٌض أي  خص ع ى نحو تعسفى أو غٌر لانونى ل تدخل فً خصوصٌاته أو  ئون أسرته أو بٌئة  - 1

 الت غٌر لانونٌة تمس  رفه أو سمعته.ختد سالته، وال ألىأو مرا

 من حك كل  خص أن ٌحمٌه المانون من مثل  ذا التدخل أو المساس. - 2

كما تنص االتفالٌات اإلل ٌمٌة ع ى مثل  ذا الحك، وذلن كما  و الحال بالنسبة لإلتفالٌة األوربٌة لحموق اإلنسان 

  ى أن:( منها ع8وذلن فً المادة ) 1950عا  

 لكل إنسان حك احترا  حٌاته الخاصة والعائ ٌة ومسكنه ومراسالته. - 1

ً ل مانون وبما تم ٌه الضرورة فً مجتمع  - 2 ال ٌجوز ل س طة العامة أن تتعرض لممارسة  ذا الحك إال وفما

ومنع الجرٌمة، دٌممراطى لصالح األمن المومى وسالمة الجمهور أو الرخاء اإللتصادى ل مجتمع، أو حفظ النظا  

 أو حماٌة الصحة العامة واآلداب، أو حماٌة حموق اآلخرٌن وحرٌاته ".
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 ( .1عمبخيجي   عمبخأا   عإلمكوخ نا   عم ل لث ، عما ذةا     يخه خ)

م ا را  لرل شبالرى   هرى م رػن  منرل عةرى أ  خ عملخير  ع 54ك   ن ت عم ر ل  
  ُذ ذ   خا   عجع ل م  عموةاذ    يعػ  عم راس عةرى ألرج   أ  ذضوا رل أ  لالرل 

 (.2 أ  ذقييج لخيول زيم قيج ر  زيمخ قا ك  ملبا خ )

ك رررر  ذررررجال عم  ررررخل عم  ررررخل بن ررررػ  فرررر  عمقرررر نػ  عم ررررجنى   أاررررخل فرررر  قرررر نػ  
( مرغ عمقرر نػ  عم ررجنى عةررى 50 ل  )عملقػ ر ، مل  يرر  عملارر   عما عر   فررنز فرر  عم رر

أ  خ مكررررل مررررغ  قررررع عةاررررل ععوررررجعً   يررررخ م ررررخ ل فرررر  لررررل مررررغ عملقررررػق عم ال مرررر  
م ا يول أ  يصةا  قف هحع ع عورجع     عم ص مار  زر مولػيس ع ر  ي رػ  قرج ملقرل 

 (.3مغ اخ خ)

                                                             

ع ى والتً نصت  1971من الباب الثالم من دستور مصر الصادر فً عا   45المادة تمابل  ذ  المادة نص  -  1

الت ٌفونٌة وغٌر ا من  أن " لحٌاة المواطنٌن حرمة ٌحمٌها المانون، ول مراسالت البرٌدٌة والبرلٌة والمحادثات

وسائل االتصال حرمة وسرٌتها مكفولة، وال تجوز مصادرتها أو اإلطالع ع ٌها أو اإلطالع ع ٌها أو رلابتها إال 

 بؤمر لضائً مسبب ولمدة محدودة ووفماً ألحكا  المانون".

2
ى أن " كل اعتداء ع  والتً نصت 1971المصري الصادر عا   من الدستور 57تمابل  ذ  المادة نص المادة  -

ع ى الحرٌة ال خصٌة أو حرمة الحٌاة الخاصة ل مواطنٌن وغٌر ا من الحموق والحرٌات العامة التً ٌكف ها 

الدستور والمانون جرٌمة ال تسمط الدعوى الجنائٌة وال المدنٌة عنها بالتماد  وتكفل الدولة تعوٌضاً عادالً لمن ولع 

كما ".االعتداء ع ٌه
س انًظشٖ ػٗه حشيح انًسكٍ ٔحظشخ دخٕنٓا ٔذفرٛشّ إال تأيش لؼائٙ  44أكذخ انًادج   يٍ راخ انذسٕر

 ٔيا تؼذْا فٙ انثاب انثانث ػٗه انحمٕق ٔانحشٚاخ انًشذثطح تاإلَساٌ ٔأكذخ ػهٗ كفانرٓا. 46يسثة، كزنك َظد انًٕاد 

نًذَٙ ٔانششٚؼح اإلساليٛح ، داس انُٓؼح انؼشتٛح ، د . دمحم سؼذ خهٛفح ، انحك فٙ انحٛاج ٔساليح انجسذ ، دساسح فٙ انمإٌَ ا  -3

 ٔيا تؼذْا . 30، ص  1996 – 1995
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 نز ف  ق نػ  عملقػ  ، عةى ذلخيع ع عوجع  عةرى عملار   عما عر  مة رػعشغ  خمرظ 
م رخ   309م رخ     309  ليرث أ  ل عم ر لذيغ )1972ملن   37 نػ   قع ف  عمق

(   عرررجه زلارررً  مرررغ أل ررر   قررر نػ  عإل رررخع ع، عمعن كاررر  1أ( مرررغ قررر نػ  عملقػ ررر ، )
( باررجن ذيكيررج عمل  يرر  مة ررػعشغ اررج ع نوا كرر ، عمورر  ي  ررغ أ  ذقرررع 259)عم رر ل  

 عةى لا ذل عما ع  أ  لقػقل ع ػمً .

  خل ل  ي  ا ع  ملا   عإلنل   عما ع  زي  قخ   را ي مار   مغ هن  فقج اخس عم
 يعا علوخع  عج  عمون  ه عنل     ػن ع هو    زل  ل  يول.

 ث ناً  : عػ  عملا   عما ع  :

 (رمى ذقلاع عملا   عما ع  رمى ثال  عػ  ا   يةى: 2عذعل عمضقل )

ذلرررج هرررح  عم رررػ   عم ررػ   عم مرررى:  فياررر  ذعلررريج مة لنرررى عم  رر ن  مةلاررر   عما عررر    
ذلبيررخ مرررغ عمن لاررر  عمو  يااررر   عمق نػناررر  عرررغ عم ةكارر   هنررر  ي رررػ  عم لررر غ هرررػ عمرررحم 

 ي ثل هح  عم ػ  .

عم ررػ   عمث نارر :  هررى ذلبررخ عررغ عم لنررى عم ا رر   ذولررجل ز منصرر ق عم ا رر   فقرر  
                                                             

يكشس ػهٗ أَّ " ٚؼالة تانحثس يذج ال ذضٚذ ػهٗ سُح كم يٍ اػرذٖ ػهٗ حشيح انحٛاج انخاطح نهًٕاؽٍ،  309ذُض انًادج   -1

أٔ تغٛش سػاء انًجُٗ ػهّٛ)أ( اسرشق انسًغ أٔ سجم  ٔرنك تأٌ اسذكة أحذ األفؼال اٜذٛح فٙ غٛش األحٕال انًظشح تٓا لإََا

ا كاٌ َٕع انًحادثاخ انرٗ جشخ فٙ يكاٌ خاص أٔ ػٍ ؽشٚك انرهٛفٌٕ )ب( انرمؾ أٔ َمم  أٔ َمم ػٍ ؽشٚك جٓاص يٍ األجٓضج ٚأ

 تجٓاص يٍ األجٓضج أٚا كاٌ َٕػّ طٕسج شخض فٙ يكاٌ خاص.

 

2
- 

شاو انحٛاج انخاطح، اد. حساو انذٍٚ كايم األْٕاَٗ ، انحك فٗ احر
لمرجع السابك 

.13، ص 
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 م اع عم عو ع  قػعنينل عمو  ذخعى عملا   عما ع   ذلطخ ع عوجع  عةيا .

 :  هررى ذو ثررل فرر  ل  يرر  أ ررخع  عم ررا   عما عرر   ذ ثررل عم خلةرر  عم ررػ   عمث مثرر
عملجيث   هرى مولةقر  ز م رخع   عم لةػمر ، عما عر  ز م راز     لنرى رارخ عملار   
عم لةػم ذارررر   أل ارررر  عرررر لبا  فرررر  أ  يلةررررع ع اررررخيغ بارررر  أ  لقررررل فرررر  عررررج  رعررررال  

 ع اخيغ با .

نارر  خ أارر ل  عإلنلر   محعذررل فرر   قرج عررخن فخيرل مررغ عمضقررل عم  رخل عملارر   عما عر  زي
عمكررػ  عم لررا  زررل   ذ رر ل أارر ل  عإلنلرر   منضلررل فرر  عمكررػ  عم رر لم عم لررا  زعلرر ل 

 .(1) أا ل  عإلنل   ف  عمكػ  عمنضل  عم لا  بنضللخ

مكرررغ فررر  عمل اقررر    ي  رررغ عمولرررةاع زررر   عملرررل فررر  عملاررر   عما عررر  )عما ػعرررا ( 
أ  رررع نص قرررً   أكبررخ مرررغ عم ه فلخيررر   يوصرر بل مرررع عملررل فررر  عملخيررر  رخع أ  عمايررخ

عمل ررررل  عمولةرررراع  عمولبيررررخ هررررى أمررررػ    ذولةررررل ز ملارررر   عما عرررر     ذررررجال ارررر غ 
 ملوػلل عم خع  عمو  يل فظ عةيا  عإلنل   مغ ذصضل عمحيخ.

 مرررحمظ لررر  ه عمضخيرررل ع ارررخ   ررر  مضارررػ  عملاررر   عما عررر  ز ضارررػ  أقرررل عذلررر عً  مرررغ 
 عملر نا   عممضر  .  ذلنرى عملرخي  ارل مر  ي يرل عم رخ   مضاػ  عملخي   هػ فكرخ  عملرخي 

رمى راض كرل عرغ ع ارخيغ  هرى   رية  مار    ل  ير  عما ػعرا  ارج ذصضرل عمحيرخ 
                                                             

تتعدد وتتنوع عناصر الحٌاة الخاصة ، وت مل فً مجال لٌادة اإلنسان لجسمه حرٌة اإلبصار والتنفس والتذوق  -1

واألكزل وال ززرب، حرٌززة االسززتماع، حرٌززة ال مززس، حرٌززة الحركززة، حرٌززة السززكون، حرٌززة الززتحفظ ع ززى الصززورة 

بالتماطها، حرمة المسكن وحرمة ال خص، كما ت مل فً مجزال لٌزادة اإلنسزان لنفسزه،  ال خصٌة أو السماح ل غٌر

حرٌة التفكٌر، حرٌة ال عور، حرٌة اإلرادة، حرٌة التعبٌر فً الستر أو العالنٌة، حرٌة االتصال بنفزوس اآلخزرٌن 

األسزرار أو البزوح بهزا، )التحدم والتراسل(، حرٌة التع زٌ ، حرٌزة العمزل والتكسزب واإلنفزاق، حرٌزة الزتحفظ ع زى 

حرٌززة الززدفاع عززن الززنفس، د . غنززا  ر غنززا  ،  ززرح لززانون العموبززات ، المسزز  الخززاص ، مكتبززة الجززالء الجدٌززدة 

 .  237، ص 1992بالمنصورة ، ط 
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 ذجاةرل      مورر مى فاررى ذارر غ لررل عم ررخ  فرر  عملرر ين   هررػ مرر  يوػارر   اررل  رراز 
 (.1ف  لا ذل عما ع )

عمكو ر   أ  عماضر   عمور   مكغ عملخي  بج  ه  أقل نص قً  مغ عما ػعرا  فار  ذضورخ  
فرر  لرريغ أ  عما ػعررا    يةررد  مارر  هررحع عمقررج  مررغ عررج  عملالنارر  عةررى عمقررل فرر  

 (.2زلس  ػعنبا )

 محمظ معي عذعر   رارخ رمرى فكرخ  عملر ين   عمارج     أ  زر ملخل لرل عمضرخل فر  لا ذرل 
عما عرررر  زليررررجًع عررررغ عم عو ررررع  عةررررى ععوارررر   أ  مررررل ا ػعررررا ذل عمورررر  ينضررررخل بارررر  

جًععغ ز ق  أفخعل عم عو ع  فلا ذل عما ع  ه  ملقةل عمايخ مةلر ين  ل   ذرجال زلي
 (.3ع اخيغ)

 ذلج فكخ  عماج    عمل ين  عالم  ما   ف  ذلجيج م هار  عما ػعرا   ز عوا  هر    
ذ ثررل فقرر  عررج  عمك ررف عرررغ أ ررخع  هررح  عملارر     إن ررر  ذق ررج أياررً  عررج  عم لررر س 

ينل عم ل س زل ين  لا   عم راز عما عر   عرج  ز ملا   عما ع  عغ ال م  مغ  
ذقةيبار   ذل يرخ عررضػه    مرغ هنرر  فر ملل فر  عما ػعررا  يلرلى رمررى   ير  زليررج    

                                                             
1
 .117، ص1998د. حمدي عبد الرحمن،  رح لانون العمل ، بدون نا ر ، ط  - 

2
 .120،المرجع السابك، ص د. حمدي عبد الرحمن،  رح لانون العمل -

3
 -،أكتوبر 21، السنة 4د. نعٌ  عطٌة، حك األفراد فً حٌاته  الخاصة، مج ة إدارة لضاٌا الحكومة، العدد   -

 . 79، ص1977دٌسمبر 
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 (.1 ه  اض م  علوخع  ا ػعا ،  أ خع  عمضخل )

ر  أنررل يلرر ن عةررى هررح  عمضكررخ  أنارر    ذلصررى منرر  معارر  ًع مػاررػياً   ق نػناررً  مولجيررج 
ن رر  ذنطرخ رمررى عم بررخ ع، عمنضلررا  نطرخ  أكثررخ مضررخ  ل  يرر  م هار  عملارر   عما عرر    إ

 ا ع  ملا   عمضخل.

 

 المبحث الثاني

 نظاق الحياة الخاصة للمرشح للعمل

لوى ننوا  رمى نواع  ذلجل منر  نصر ق عملار   عما عر  مةل مرل  فاننر   رنون  ه زلرس 
   عمنق ل عمو  ذلجل    عمو  ذج   ف  فةكل    ذاخي عنل   خمظ ا   يةى :

 أ   : عملا   عما ع   عملا   عمل م  : 

عمعررل عملرر   أ  م ررصةع عملارر   عما عرر  هررػ عةررى عمن رراس مررغ م ررصةع عملارر   
عمل مرر    خمررظ  اررروالن مارر ػ  اررراًل منا رر    هرررحع مرر  لفرررع   نررا مرررغ عمضقررل رمرررى 
ذقخيررخ أ  عملارر   عما عرر  مةضررخل هررى اررل مرر    يلوبررخ مررغ قبيررل لا ذررل عمل مرر  أ  مرر  

 (.2عالق  ز ملا   عمل م  )ماذ مل 

                                                             
1
 وما بعد ا . 38د . ر سعد خ ٌفة ، الحك فً الحٌاة وسالمة الجسد ، المرجع السابك ، ص  -

2
 راجع ، - 

R. Badinter, Le droit au respent de la vie privée, J. C. P, 1968 – 1 – 2136, N. 12. 
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   مورر م  ف ملارر   عمل مرر  خع، مضاررػ  أ  خع، مارر ػ  أ  ررع مررغ مضاررػ  أ  مارر ػ  
عملارر   عما عرر  مةضررخل  ف ملارر   عمل مرر  قررج ذو ثررل فرر  عملارر   ع  و  يارر  مةضررخل  عموررى 
ي ررررػ  ز قوارررر ه  عةررررى عذ رررر ه لعكررررع بدمالكررررل الارررر   عإلنلرررر   عما   رررر  عررررغ خعذررررل 

  ذوارع عرػ   عملار   عمل مر  مةضرخل م    رول من ر شل عم انر  فر    ا ل   اثيرخع مر
لرج ل عالق ذررل مررع ع اررخيغ أ  زرر ماز اررل ن ر ل ي    ررل عمضررخل  يررخع  ع اررخيغ أمرر  
أم ن  ل ي ػ  زليج عرغ نطرخ ع ارخيغ    يعرػ  عإلشرالل عةارل فارػ ز مور م  ع رال 

 (.1يولةل زلا   عمضخل عما ع  أي  ا   هحع عمل ل)

ع ذلجيج ما ػ  عملا   عمل م  مو يده  عرغ عملار   عما عر  يعرا ع  رول ن   لوى يو
ز ل ييخ عج  منا  فكخ  عم  ةل  عمل م   مجل ع ذا ل عمل رل أ  عمضلرل ز مصر زع عملر   

 ماحع عمن  ل  ليث أنل اة   ا   عمن  ل ع   فانل   يولةل زلا   عمضخل عما ع .

ملارر   عما عرر  يو ثررل فرر  أ  مرر  يولةررل زلارر   مررغ هنرر  فرر مو ييد برريغ عملارر   عمل مرر   ع
عم از أ  عمل مل عما ع  يعا عرج  عم لر س بار  ملخموار    أمر  مر  يولةرل زلار   
عم راز أ  عمل مرل عما عر  يعرا عرج  عم لر س بار  ملخموار  أمر  مر  يولةرل ز ملار   
عمل مررر  زلرررل ماارررخيغ عإلشرررالل عةياررر  ملرررج  ذعخي اررر   عرررج  ذلخي اررر  ش م ررر  ا نرررت 

   عغ عإلش   عم ا   مةل مل.زليج

 ث نا  : عملا   عما ع   عملا   عم ا ا  : 

رمرى ل  ير  عملار   عما عر  مةل مرل  1970عذعل عمقا   عمضخنل  ف  مخلةر  مر  قبرل 
ملرر  ً  عموػفيررل فرر  عمػقررت خعذررل خا رر  برريغ مقواررا ، عمل ررل  موصةارر ، عم ن رري  عمورر  

                                                             
1
 وما بعد ا . 99د . محمود عبد الرحمن ر ، نطاق الحك فً الحٌاة الخاصة ، المرجع السابك ، ص  - 
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  لا ذل عما ع  مغ ن لا  أاخل. يل ل با  عمل مل مغ ن لا    يغ لخي  عمل مل

قخ  عم  رخل ل  ير  ا عر  مةلار   عما عر   1970 فى مخلة  ذ ما   بجعي  مغ ع   
مةل مرررل   مرررغ هنررر  برررجأ، عملاررر   عما عررر  ذعرررج ل  يواررر  ذ رررخيعاً      موررر م  ف ملاررر   
عما ع  رخع ا نت ذ  ل لخي  ع م  فا    ذل رى ر  عإلشر    يرخ عم انر  مةل مرل 

ف ملارر    يررخ عم انارر  أ  عم ا ررا  أ  ررع نص قررً  مررغ عملارر   عما عرر  رخ  عةررى خمررظ 
 (: 1ذ  ل عملا   عم ا ا  عج  ل   ،)

عمج    عم مى : عملار   عما عر  زر م لنى عمرجقيل  ذنروطع ثالثر  عن عرخ يو ثرل أ مارع 
ف  لخم  مل غ  مطاخ عمضخل  نلا    يو ثرل عمثر ن  فر  علورخع  لرل عمضرخل فر  عرج  

ضلرررل ) رررخي  ع  رررع  عملررل فررر  عم رررػ    عم رررػ،  ل  يررر  عم لةػمررر ، عمك ررف عرررغ ن
 –ع  ر ا (   يو ثرل عملن ررخ عمث مرث فرر  علورخع  عالقر ، عمضررخل زر  اخيغ )عذ رر  ذل 

 عالق ذل عمل شةا (. –عالق ذل عمل كةا   –اص ز ذل 

عمج  رر  عمث نارر  : م    رر  عملخيرر ، عم ا ررا  الخيرر  عمررد عي  لخيرر  عمصررالق  لخيرر  
 عمشض ه  لخي  عمو ةظ. رنع ن

عمج  رر  عمث مثرر  :  هررػ نصرر ق يبولررج عررغ عملارر   عما عرر   ر  أنررل يررجال ذلررت رشرر   
عملارر   عم ا ررا   يو ررل ز ررض  عم خ ررع مةل ررل ا ررػعشغ  مرر  يوػمررج عررغ خمررظ مررغ 
لقرل فرر  عم  رر  ا  فرر  عملارر   عملا  را   ع  و  يارر   ذخ رراع نضلررل فرر  ع نوا زرر ،  

                                                             
1
 راجع ، - 

Cass. Soc. 25 Avril 1990, Bull, 5, no 186. et 3 Juillet 1990, Bull. 5, no 349. 
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 مجف ل عغ أفك   . لقل ف  ربجع   أيل  ع

 عةرررى خمرررظ يوارررع منررر  أ  عملاررر   عم ا رررا  مةل مرررل ذلرررج أكثرررخ عذلررر عً  مرررغ لا ذرررل 
عما عررر    ذواررررع  ةارررً  ارررر  ي  قررررت  م ررر   عمل ررررل ليررررث يو ورررع عمل مررررل    مورررر م  
عم خ ع مةل ل االما  زلخي  أ  ع  ل  ي  أكبخ نص قرً    ذطرل أثن كار  مال مر  ألا نرً  

ً   خمررظ فر  مخلةرر  عموضر    عةررى عملقررج برل  فرر  م رر   مة خ رع مةل ررل  عمل مرل أيارر
 عمل ل  أثن   ذنضيح عمل ل عم وضل عةال.

 ث مثً  : عملا   عما ع   عملا   عم انا  : 

رخع ارر   مةل مرررل لرررل ل  يرر  لا ذرررل عما عررر   فانررل ذػ رررج عرررػ   أاررخل  هرررى لا ذرررل 
زلالقرر   عم انارر   عمورر  ذطاررخ  ةاررً  فرر  م رر     قررت عمل ررل  ذلررت مطةرر  مرر  يلررخن

عمواعا   عمو  ز ػ با  ذوقةز لخي  عمل مل بوجال ع لا عمل رل فر  لا ذرل عم انار  
 (.1)أ  ز ماخل ف  لا ذل عما ع  ف  رش  ه  أ  ف  لج له  عم انا 

   مورر م  فلارر   عمل مررل عما عرر  عم انارر  يقررػ  عةررى أ   ررا  ذنضيررح عقررج عمل ررل  عمورر  
 ، عم ولةقرر  زلا ذررل عما عرر  عم انارر     يعررا عةررى عم خ ررع مةل ررل عإلل   ز م لةػمرر

يلررررل مررررل راضرررر   أم  رررر   لعاررررل هررررحع عإلشرررر   عم انرررر   إ  لررررل م رررر لا عمل ررررل 
 ع مون ل عغ عم ا  قجمً  نلػ عمول قج ملل.

   مور م  ف إلشرر    يررخ عم انرر  مةل مررل موػع ررج أثنر   ذنضيررح عقررج عمل ررل أياررً     مكررغ 
ظ فرر   قررت  م رر   عمل ررل   ليررث أ    يلررل ملررج عموررجال خاررل لوررى  مررػ ارر   خمرر

                                                             
1
، مكتبة الجالء  2003لسنة  12د . محسن عبد الحمٌد البٌه ، لانون العمل المصري ، وفما ل مانون رل   - 

 وما بعد ا . 243، ص  2005 – 2004الجدٌدة بالمنصورة ، ط 
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 عم خ ع مةل ل بل عمل مل ما   لل ع لوض ك زلقا   ف  لخم  لا ذا   عما ع .

 مررغ هنرر  ف ملارر   عما عرر  ذطررل مال مرر  مة خ ررع مةل ررل لوررى ذ رر   عمول قررج    ذ وررج 
 ملل لوى أثن   ذنضيح عملقج أياً  ل   أل ا  ع لا عمل ل فى عم ل س با .

 

 الفرل األول

 ى تأثير التبعية القانونية لراحب العمل مد

 على الحياة الخاصة للعامل

مررررغ عمقرررر نػ  عم ررررجن  عم  ررررخم مولخيررررف عقررررج عمل ررررل زينررررل ع ذضرررر ق  672ذلخاررررت عم رررر ل  
خعمررحم يولاررج خاررل ألررج عم ول قررجيغ زرري  يل ررل فررى اجمرر  عم ول قررج ع اررخخ  يرروع خمررظ ذلررت 

 ف م ول قررج  ع اررخ  أيررً  ارر   نررػل هررحع عم ررخرلع ذررل  إ ررخعفل مق بررل أ ررخ يولاررج زررل عم ول قررج 
عم ه ر عمل مررل ر هررػ اررل  رراز شبالرر  يل ررل مقرر   أ ررخ مررجل عرر لا عمل ررل  ذلررت 

 .(1)رلع ذل  إ خعفل

م ر   رربل يوبرريغ منرر  أ  عقررج عمل ررل لورى ي ررصاغ باررح  عم رراح  يعررا أ  ي ررػ  فرر  
عمالررث عررغ  شا ذررل عن ررخم عم ررخ  عمواعارر    لين رر    يوررػعفخ عن ررخ عمواعارر  يرروع

عرراح  أاررخل ملقررٍج راررخ ليررث   ي ثررل هررحع عمول قررج عقررج ع ررل بررل  رر ل راررخ مررغ 
 (.2أ   ه عملقػل )

                                                             

 0 2003لسنة  12المادة األولى من لانون العمل رل   - 1

2
 . 83، ص  1998 ر ، طبعة د. حمدى عبد الرحمن ،  رح أحكا  لانون العمل ، بدون نا -
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 مرررغ عم لررروقخ عةارررل فقارررً  أ  عم ق رررػل ز مواعاررر  فررر  هرررحع عما رررػ  هررر  عمواعاررر  
عمق نػنا  ف  عػ ذا  عمونطا ا   عإللع ير  ل   ع موضر ، رمرى عمواعار  عمضنار  أ  عمواعار  

  مررع عمويكيررج عةررى عمالررج  (1) م رر لا عمل ررل عةررى عمل مررل مجيررل ز م ن رري ع قو رر لي  
 عملةػا  أ  عماالق  م ا ػ  ذاعا  عمل مل م  لا عمل ل.

 ذصباقررً  مةواعارر  عمق نػنارر  فرر  رش  هرر  عملرر   يونرر  ه عمل مررل زلررس عم رر   عررغ لخيوررل 
حًع م رر   خمررظ زرريلع  عمل ررل ذلررت  ق زرر   إ ررخعن  ذػ اررل عرر لا عمل ررل    خمررظ ذنضيرر

ذلاررج زررل فرر  مػع ارر  عرر لا عمل ررل   عةررى اررالن خمررظ فانررل يلرروليج لخيوررل ذ  مررً  
زليجًع عغ ع مودعم ، عمور  ذلارج بار  فر  عقرج عمل رل ل   أل ار  م ر لا عمل رل فر  
أ  يلوررخ  عةررى ااةارر  م    رر  عمل مررل ملخيوررل ش م رر  ا نررت عم     رر  فرر  عإلشرر   

 عمق نػن  عم  خ ل .

ل ع ر  عمصر زع عم انر  ملقرج عمل رل فر  عم الرث عم ه مرع مخععر    هحع مر  يرجعػن  رمرى
ع عوا   عم ا   ملقج عمل ل ف  مالث ث    ل   عن رخ عمواعار  فر  عقرج عمل رل 

 عةى لخي  عمل مل  عمودعم ذل ف  مالث ث مث   خمظ ا   ية :   

 

 

 

 
                                                             

د د .حسن كٌزر  ، أصزول لزانون  70، ص  1998( د . حمدي عبد الرحمن ،  رح أحكا  لانون العمل ، سنة 1)

 0 45، ص  1979العمل ، 
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 المبحث األول

 اإلطار المهني لعقد العمل

عمل رررل عمرررج   عمضلررر ه لعاررل عم ن ررري  عموررر  ي وةكاررر  ي اررج عمػعقرررع عم انررر  أ  م رر لا 
 خمررظ عةرررى ععواررر   أنررل عم لررر ػه عم ه عرررغ  رريخ عمل رررل برررجعاةا  م رر  يوصةرررا خمرررظ 
اارررػل عمل ررر ه باررر  موػ يا ذرررل  ذلةا  ذرررل   م ررر  يخذرررا نواعررر  م لعهررر  أ  عمل مرررل   
يو ورررع ز  مررررل لخيوررررل    ي رررر  س ع ةررررل ل   ذررررجال عرررر لا عمل ررررل   خمررررظ ذصباقررررً  

قواررا ، عقررج عمل ررل  ذصباقررً  م قواررا ، عمواعارر  عمق نػنارر  ز عوا  هرر  ألررج أاررالل م 
 .  (1)عقج عمل ل ز إلا ف  رمى عم خ 

أمرر  ارر  ي هررح  عإلشرر   عم انرر  فةةل مررل عملخيرر  عم صةقرر  فرر  م    رر  مرر  هررػ من  ررا 
 فرر  ل مرر  ذررجال عرر لا عمل ررل فرر   رر ػنل يلررج ذررجااًل فرر  لا ذررل عم ا ررا   م رر  

مض ل خا   بيغ عإلشر   عم انر   عإلشر    يرخ عم انر  مةل رل  هرحع ز مور م  يلوػ ا ع
 يوصةا با   عج  نق ل نػالا  ا   ية :

 أ  :لج ل لخي  عم خ ع مةل ل ف  عإلل   ز م لةػم ، :

مررغ عم ضوررخ  أ  مكررل  رراز عملررل عمصبالرر  فرر  لا ذررل عما عرر  عمورر    
ارر   يااررع مخق زرر   ذػ اررل يلررل ملررج عموررجال فيارر      مورر م  ف مل مررل رخع 

 إ رررخعن عررر لا عمل رررل  ذنضيرررحًع ملقرررج عمل رررل فررر  عإلشررر   عمدمنررر   عم  ررر ن  
                                                             

(1) M. DESPAX, La vie extra-professionnelle du salarie et son incidence sur le 
contrat de travail. Jcp, 1963, Doctrine, 1776. 
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 نػل عمل ل  ر  أ  مل أل ا  م      لا ذل عما عر  زليرجًع عرغ هرحع عإلشر   
ل   أم ملررر ػما  عةارررل ش م ررر  يا  رررخ لا ذرررل ل   ملررر س زلقرررػق عررر لا 

 .   (1)عمل ل  ف  عإلش   عمق نػن  عم  خ ل 

قج ذثػ  مليم  عمل مل  لخيول قبل   لج عالق  عمل ل عمور  ذرخ   بينرل   ريغ   
عرر لا عمل ررل      ررض  ا عرر  زلررج عنقارر كا    موررى عذضررل عمصخفرر   عةررى 

 هرػ عذضر ق يلرج مرغ لخير  عمل مرل عم انار   هرػ (2) خل يقاى زلج  عم ن فلر 
ه   هرػ قيج ذبخ  عمقبرػه زرل ععوار  ع، مولةقر  ز ر لا عمل رل فرى عم قر   عم  

 .   (3)ماذ قبػً  مصةقً   بل يااع ماػعز  ذ خيعا    ق ز  قا كا 

فنرلرغ أم   أكثخ مغ لعكخ  مولةق  ز ملخي   مط هخهر   ذصباق ذار    ف ملرج مرغ 
عملخيررر  عم اناررر  مقبرررػه فرررى ضرررل  رررخي   عملقرررج   ارررحمظ زلرررج عنوا كرررل  مكرررغ 

                                                             

 1 - راجع ،

J.SAVATIER, La protection de la vie privée des salaries, Dr. Soc., Avril 
1992,p. 329. 

2راجع ، -  

N.GAVALDA, Les criteres de validite des clauses de nonconcurrence en droit 
du Travail, Dr. soc. , juin 1999, p. 582. 

 

د د. محمود جمال الدٌن زكى ،  229،  رح أحكا  لانون العمل ، المرجع السابك ، ص د. حمدى عبدالرحمن  -2

. 38، بدون نا ر ، ص  1982عمد العمل ،   
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 زلج ل.

ػع فى مخلةر  عموضر    فى ليغ أ  عملخي  فى  يخ هحع عإلشر   عم انرى    ر
عةرررى عقرررج عمل رررل  أ  فررر  مخلةررر  ذنضيرررح عملقرررج ق ك رررً   أ  عنوارررى ذليرررجن  رمرررى 
عم ضاررػ  عم  رررع ماررر    مكاةاررر  م    ررروا   عمرررحل يواررر غ أن رررص  عةرررى قرررج  
كبيخ مغ عمونػل   ذقبل لو   ر   عا  رمى مخ عار  ملرجل  لينار     رةػاا   

   موررررر م  يناحررررر  أ  يورررررخح ارررررل  أاالأاررررر     ا  رررررا    ع رررررواالكا  ..عمررررر   
 .  (1) از  ل ه  بيةل ز ينا  مول اًل مل ػما  اا  عذل

ف إلش   عم انى عمحىالج مغ لخي  عمل مل هػ خمرظ عمرحل  يل رذ رشرر  ًع راررخًع 
قررر ك ً  هررػ عإلشررر   عملقرررجل  أل عرالقررر  عمل رررل .  ي  ررغ عمقرررػه أ  عملقررج هررػ 

إلشرررر   عمايررررخ عةررررى أ  يوارررر غ  ررررػهخ عإلشرررر   عم انررررى رخع نطخنرررر  رمررررى ع
 عمولاجع، عملقجي   م  يةد  مونضيحه  زللغ نا .

 فى ضل هحع عإلش   عم انى فق  يقبل  يعبخ عمل مل عةرى ذقبرل عمقيرػل عمورى 
                                                             

مزن المزانون المزدنً  9والزذي ٌسزتند لتطبٌزك المزادة  1992ٌنزاٌر  22اتجهت محكمة النمض الفرنسٌة فً حكز   -1

اصة، ب ؤن فصل إحدى العامالت لدى  ركة منتجة ل سزٌارات الفرنسً والتً تعرضت ل مفهو  الواسع ل حٌاة الخ

بسبب  رائها سٌارة ذات عالمة تجارٌة أخرى منافسة ، وما إذا كزان الفصزل لهزذا السزبب والزذى أساسزه ممارسزة 

حرٌة استهالكٌة ٌعد سبباً جاداً وحمٌمٌاً ل فصل ٌنفى عن ال ركة التعسف من عدمه أ  أن العام زة سزببت بمولفهزا ، 

لذى ال ن فى دخوله فى الدائرة غٌر المهنٌة لحٌاتها، لد سببت ضرراً ل من ؤة ، أى أنها ارتكبت خطؤ ٌستوجب وا

من  9فص ها دون تعوٌض، و نا تتعرض المحكمة ل مفهو  الواسع ل حٌاة الخاصة والذي ٌستند ع ى تضٌٌك المادة 

 المانون المدنً الفرنسً ، راجع ،

J. EARY,  les pouvoirs de l' employer à l' occasion de la gréve evolution 
jurisprudential et legal, Dr. Soc. 1991, p. 125 et s. 
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يضخاا  عةال عملقج . أم  فى عإلش    يرخ عم انر     رع   رػل عالقر  عقجير  
 ررر   ررر    خمرررظ أ  ق ك ررر   فرررا  عمل مرررل يلررروخ ع لخيورررل ز مك مرررل ي    رررا  ااض

ذل قررج  يقيررج مررغ لخيوررل زقررج  ملررجل مػاررػياً  ر ألع  عمل ررل عم وضررل عةاررل ر 
   م ناً  فى عمػقت عم وضل عةال   م  ناً  فى عم     عم وضل عةال.  

   موررر م  هنررر ح لرررج لًع م شررر   عمول قرررجم عمرررحم يرررخ   بررريغ عررر لا عمل رررل 
نرر  أ  عملقررجم   عمررحم  عمل مررل مجيررل ز م ن رري    هررػ مرر  يلرر ى ز إلشرر   عم ا

أمر  مر  يارخي عرغ هرحع عإلشر   فرال ير ثخ   يخذا عمودعم ، موا لم  خا ر  بينا ر 
 عةى عملالق  عملقجي .

 ث ناً  : لج ل ع مودع  عم ان  مة خ ع مةل ل : 

عمعرل أ  يقرػ  عمل مررل ز ر  ذلاررج  عمورد  زررل  فرل مرر  عذضرل عةاررل فر  عقررج عمل رل  مرر  
فررر  مػع اررر  عررر لا عمل رررل  رررػع  اررر   خمرررظ م  نارررً  أ  قرررخ   عمقررر نػ  مرررغ عمودعمررر ، 

 م ناررً    مررغ هنرر  يولررجل عإلشرر   عمررحم يةوررد  عمل مررل ز ػ اررل أمرر  ارر  ي هررح  عملررج ل 
فةةل مل لل م    ر  لا ذرل للرا   يرخل  فرل موصةا ذرل عم ا را  ل   ذرجال عمحيرخ 

ل ل   ز   فرياع عر لا عمل رل  ش م ر  ا نرت عم     ر  فر  عإلشر   عمقر نػن  عم  رخ  
 . (1)ذاص  لج ل ع ول  ه عملل

   مو م  فر  مودع  عم انر  فر  مػع ار  عر لا عمل رل يخذرا أثر  ًع عرج  ذلرج ذنضيرحًع فر  
                                                             

د د. حسزا  الزدٌن كامزل األ زوانى ، 193، ص  1994د.ر لبٌب  نب ، أحكا  لانون العمل ،بزدون نا زر ،ط  -1

بززدالرحمن ،  ززرح أحكززا  لززانون العمززل د د. حمززدى ع 222، ص  1991 ززرح لززانون العمززل، بززدون نا ززر ، ط 

. وبالتالى إذا كان  نان من ٌذ ب إلى لدرته ع ى ممارسة عمل منافس فى غٌر أولات 234،المرجع السابك ، ص 

0عم ه ، وله حرٌة كام ة فى  ذا ال ؤن ، فمن باب أولى أن ٌفعل وٌمارس غٌر ذلن بحرٌة   
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عقرررج عمل رررل  خمرررظ  فرررل مقوارررا ، عمقررر نػ   عقرررج عمل رررل زررر خً  فررر  هرررح  ع مودعمررر ، 
  عن ي  عمخ ل عمصبال   عم لو ل ف  ذنضيح عمودعم ذل رخع م   اع ف  مثل ضخ فل .

 عةررى عمررخ ع مررغ اةررػ اررل مررغ قرر نػ  ذنطرراع عم   لرر ، عم ررلةا   عإلعالمارر    قررع 
مررغ عمن ررػ  عمورر  ذررنطع  2003ملررن   12    قرر نػ  عمل ررل  قررع 2016ملرن   92

عالق  عمل ل ف  مخلة  عموض    عةى ربخع  عقج عمل ل فر  عم   لر ، عإلعالمار    
مررررغ عمقرررر نػ   148  ر  أ   مقواررررا ، للررررغ عمنارررر  للررررا مرررر  ن ررررت عةاررررل عم رررر ل

عم رررجن  ذقواررر  عموررردع  عم خ رررع مةل رررل زلرررج  عمودعمررر ،   مرررغ بيناررر  ع موررردع  زررر إلل   
 .        (1)ز م لةػم ،  عمبا ن ، عم انا  قبل عمول قج  ز   ذػ ال مقواا ، للغ عمنا  

أمرر  ارر  ي هررح  عملررج ل عم انارر  ف م خ ررع مةل ررل  يررخ مةوررد  زييرر  عمودعمرر ، ش م رر  أنررل 
 (. 2س لا ذل عم ا ا   عما ع  ف  رش  ه  عم  خ ل)ي    

 ث مثً : ل   ع لا عمل ل فى لا   عمل مل عما ع :

مررغ عم ضوررخ  ق نػنرررً  أ  لخيرر  عمل مرررل يعررا عررج  عم لررر س بارر     ع ررروثن   
عةى هحع عمعل أ  ذقيج لخيول ف  رش   عقج عمل رل ذصباقرً  م ر    ل زرل مرغ 

                                                             

تنفٌذ العمد طبماً لما ا تمل ع ٌه، وبطرٌمة تتفزك مزع مزا ٌوجبزه  من المانون المدنى " ٌجب 148/1راجع المادة  -2

، 21، السزنة 4د. نعٌ  عطٌة، حك األفراد فً حٌاته  الخاصة، مج ة إدارة لضاٌا الحكومة، العزدد  0حسن النٌة " 

 .  38، ص  1977

2
الوسزٌط فزى  زرح  د د. ر ع زى عمزران ،146د.أكث  الخولى ، دروس فى لانون العمزل ،بزدون نا زر ، ص   -

 0 146، ص 1999أحكا  لانون العمل الجدٌد ، بدون نا ر ، ط 
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 م ررررر    ل زيل ررررر   عمقررررر نػ  مرررررغ عمودعمررررر ، فررررر  مػع اررررر  عررررر لا عمل رررررل  
مقوارررا ، للرررغ عمناررر       يلرررل م ررر لا عمل رررل اررر  ي هرررحع عإلشررر   أ  

 .(1يو لظ زيم لل ف  مػع اول علوخعمً  م ا يول )

   موررر م  يعرررا أ  يورررػعفخ م ا رررا  عمل مرررل ع لورررخع  عمكررر ف  ز رررل أزلررر ل    
م ا رررا   رررػع  عمجيناررر  أ  عملا  رررا    م ررر  يوخذرررا عةارررل ع لورررخع  عمك مرررل 

عمل رر ه    عةررى أ  يقو ررخ ل   عرر لا عمل ررل لعاررل عإلشرر   عم انرر  فقرر  
ل   ذعر       إ  أعرراع هررحع عموعر     يررخ مقبررػً       يناحر  ع عوررجعل زررلن 
 م ل  ل زلخي ، عمل  ه عم   ا    عمو  مغ لقاع م    وا  ااض       ع.

 إلعال  فرر  نررز  قررج قررخ  عم  ررخل عمضخنلرر  أه ارر  ا عرر   مورردع  عمل مررل زرر
 10عم رررر ل  فرررر   131مررررغ عمقرررر نػ  عم ررررجن  عمضخنلرررر   قررررع  1112عم رررر ل  
  بررل  2016   عمررحم لاررل ل   عمنضرر خ فرر  عم ه مررغ أكوررػ خ  2016فبخعيررخ 

 ( .  2 لةل مغ عمنط   عمل        مو م    يعػ  عمون  ه عنل أ  ما مضول)
                                                             

1
 راجع ،  -

J.SAVATIER, La protection de la vie privée des salaries, Op. cit.,p. 331. 

 

2
 راجع،   -

 Art. 1112’’L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont 

libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.’’ 

= 
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 المبحث الثانى

 التعاقد الدور الفعال لذخرية المرشح للعمل قبل

قررج يطاررخ مررغ عمػهةرر  عم مررى أ  عقررج عمل ررل يقررػ  عةررى ع عوارر   عم ا رر     يطاررخ 
خمظ  ةار  عنرج ربخعمرل  ليرث أ  ع عوار   عم ا ر  قرج ي رػ  مخ لرً  أ   رباً  إلبخعمرل 
 ع ررو خع    بررل  ألا نررً  إلنا كررل رخع ذال ررت ألررج عملن عررخ عم  ػنرر  ماررحع ع عوارر   أثنرر   

   .(1)ذنضيح هحع عملقج

 م رر   رربل يواررع أ  ع عوارر   عم ا رر  فرر  عمول قررج خ  ل   فلرر ه عنررج ذقيرراع عم   لرر ، 
عإلعالمارر  مة خ ررع مةل ررل عمررحم  رروول قج ملرررل  فررل عم ػععررض ، عمورر  رخع مرر  ذررػعفخ،  فرررل 
مررر  ذخنرررػ رمارررل عم   لررر ، عذعارررت إلبرررخع  هرررحع عملقرررج لورررى  مرررػ ا نرررت زليرررج  عرررغ عإلشررر   

                                                             
= 

:ع ى المولع  ػٗه شثكح االَرشَدن ورة ،و 2016فثشاٚش  10تراسٚخ  2016نسُح  131نمذ ٔسدخ انرؼذٚالخ ػهٗ انمإٌَ انًذَٙ انفشَسٙ تًٕجة انمإٌَ سلى و  

WWW.Legifrance  .gov.fr. 

، ػٗه طفحرّ ػٗه شثكح  2016فثشاٚش  10ٔ ساجغ ، د . دمحم حسٍ لاسى ، لائًح تأْى ذؼذٚالخ انمإٌَ انًذَٙ انظادس فٙ 

االَرشَد :
 

http://www.bau.edu.lb/Library/Files/uploads/Dr%20Kassem.pdf 

 1 -راجع ،

A. CAILLE, La rupture du contrat du travail, ed. Journal de Notaires et des 
Avocats 1988, p. 16. 

http://www.legifrance/
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 عم ان .

رمى عم عا   عم ػارػع  مةوقيراع ل   عم لر ييخ عم ا را  عمور   بيج أنل يعا ع  ون ل
ذ ذ  ا ا  عمل مل  خا ػ  عموخايد عةى ااةا  ألع  عمل ل عم صةرػن ذنضيرح  ل  ر  
عإلذق   عمضن    عمودعمل ز   هػ اخ  م ماحع عمونضيح   مرجل ذقبةرل موػ يار ، عر لا 

فررى عمنورر كج عم صةررػن ذل اقارر  عمل ررل عم ولةقرر  ز مل ررل   ذقيررج  ز بررجأ عمواعارر   عمنطررخ 
  مجل فل ما  عمل مل ز ينا  أ  ل    فيا . 

عماالعررر : يعرررا رل عح   رررػن عموخايرررد عةرررى عم لررر ييخ عم ػارررػيا     عمالرررج عرررغ 
عم لررر ييخ عم ا رررا  عموررر  قرررج ذرررجفع عررر لا عمل رررل ررررر عم   لررر ، عإلعالماررر  ررررر رمرررى 

 (1)ارخ   رػل ذقربةاع  ا را ً عمول قج   خمظ رز   عمةعػ  رمرى عمول قرج مرع ع ر ه  يرخ م
 . 

مرررحع فرررا  عمول مرررل مرررع عم ا رررا  يعررررا أ  ي رررػ  مرررغ اررراله عمض رررل بررريغ أزل لهرررر  
عم اوةض     عموخايد فق  عةى عمالج عم انى   ع موض ، عرغ عمزلر ل  يرخ خع، عم رة  
بارررحع عمالررررج   إ رررخع  ذقيرررراع مػاررررػعى ع ررروقالً  عررررغ عم ػعقررررف عم ا رررا  مررررغ هررررح  

حع عمض ررل عمك مررل مة ا ررا  فررى زلررجيا  عم انررى   يررخ عم انررى عم لرريم  أ  ذةررظ   هرر
 يوضل مع م  يصةا مغ عمل مل ذنضيح  مغ عمودعم ،   عمل ع عةى رم  ن ذل ز ينا  .

                                                             

 2 -راجع ،

 X. AGOSTINELLI, Le droit a l'information face a la protection civile de la vie 
privée, Libirtairie de l'universite d'Aix- En Provence 1994. p. 96. 
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 يواررع عمررج   عمضلرر ه م ا ررا  عم خ ررع مةل ررل قبررل عمول قررج   م رر  يلرروػ ا ل  يرر  
  عةررى عمقررل لا ذرل عما عرر    ز عوارر   أ  عقررج عمل ررل مرغ عقررػل ع عوارر   عم ا رر

فررى   نررا عمل مررل   هررحع مرر  يخعياررل عرر لا عمل ررل قبررل عمول قررج   يلررج هررحع ع عوارر   
مرررغ م يررردع، عقرررج عمل رررل     موررر م    يعرررػ  مةل مرررل أ  ينيرررا  يرررخ  مة اررر   ز مل رررل 

فرررر  ل مررر   ف ذررررل م رررر   –عمػ ثرررر   –عم ةورررد  زررررل    ينوقررررل هرررحع ع مورررردع  مةاةررررف عملررر   
 .(1) يلوػ ا ل  ي  لا ذل عما ع

بيررررج أ  عرررر لا عمل ررررل قررررج يلرررروحل هررررحع ع عوارررر   عم ا رررر  عنررررج عاوارررر    مةل مررررل 
عم خ ع مةل ل مجيل ز م ن ي  لين   يض ال بينل   يغ أقخعنرل  فح مارً  مر  يوعر    لرج ل 

 ع اوا   عم ػاػع   يقػ  ز  اوا    فل ععوا  ع،  ا ا   خمظ قبل عمول قج.

ل هنرر ح قػععررج ع مرر  ذل ررع هررحع عمػاررع أ  ف رر  مػقررف عم  ررخل مررغ هررحع عموررجعال  هرر
 ن ػ  ا ع  ذقيج  ؟.

  قرر نػ  ذنطراع عم ررل ف   عإلعررال   زر مخ ػل رمررى عمقػععرج عمل مرر  فرر  عمقر نػ  عم ررجن  
نعررج  مررع يررنطع هررح  عم لرريم  م رر  يلررج خمررظ ذق رريخًع ذ ررخيعاً     قرر نػ  عمل ررل عملرر م 

 عم   ل ،.يعا زلثل ل  ي  مةلا   عما ع  مة خ ع مةل ل ف  هح  

 عةى ععوا   عج    ػل نز ذ خيل  ينطع هحع عممخ نعج عم خ ع مةل رل   يلو رل 
قبػمررل ذررجال عرر لا عمل ررل فرر  لا ذررل عما عرر   عمك ررف عررغ  ررخي  لا ذررل عما عرر  

                                                             

 راجع ، -1

S. HEOLT. L' intuitus personal dans la société capitaux, D. , 1991, chron: p. 143 ET 

M.A. PEANO, L'instuitus personae dans le contrat de travial, Dr. soc, 1995, p.129. 
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 .(1)لوى يوع عمول قج زي  يلة ل ز لةػم ،  يخ مانا 

  زلا ذررررل  قررررج يلو ررررل  فررررس عم خ ررررع مةل ررررل عإلفارررر   ز م لةػمرررر ، عملررررخي  عم ولةقرررر
عما عر   يررخ عم انارر    هنرر  يررخفس عرر لا عمل رل عمول قررج ملررل  هنرر  يلررل مة خ ررع 
مةل رررل عمةعرررػ  رمرررى عمقػععرررج عمل مررر  ز مقررر نػ  عم رررجن     ا عررر  عم ص ماررر  زررر مولػيس 
ذي الً  عةى فكخ  عموللف فر  ع رول  ه عملرل  فرل عمارػعز  عم ن رػ  عةيار  فر  

 (.2  خم)عم  ل  عما مل  مغ عمق نػ  عم جن  عم

 

 

 

 

 

 
                                                             

تدخل أفعال صاحب العمل دائرة التجرٌ  الجنائً إذا كانت  ذ  األفعال أو التصرفات فى مواجهة المتمد   -1

ً كان نوعه، أو  اتخذت صورة تصنت أو تجسس ع ى محادثات خاصة ل متمد  عن طرٌك جهاز من األجهزة أٌا

 –ولو فى غٌر عالنٌة  –مكرر(، وإذاعة أو استعمال  309التماط ونمل صورته و و فً مكان خاص )مادة 

لحمل تسجٌل أو مستند متحصل ع ٌه بالطرق السابمة بغٌر رضاء صاحب ال ؤن أو إف اء أمر من  ذ  األمور 

مكرر )أ( من المانون الجنائً( ، د . غنا  ر غنا  ،  309المتمد  ل عمل ع ى المٌا  بعمل أو االمتناع عنه ) مادة 

.وما بعد ا  217، ص  1992 رح لانون العموبات ، المس  الخاص ، مكتبة الجالء الجدٌدة بالمنصورة ، ط   

2
، ص 1998لعمزل، دراسزة ممارنزة، دار النهضزة العربٌزة ، طد. محمود سالمه جبر ، اإلنهزاء التعسزفى لعمزد ا - 

18. 
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 المبحث الثالث

 دور عالقة التبعية فى عقـد العمل

مرغ عم لروقخ عةارل أ  عن ررخ عالقر  عمواعار  هررػ مر  ي يرد عقرج عمل ررل ع ر  يو ر زل زررل 
 (.1مغ عقػل )

 أ  عمواعارر  عم ق ررػل  فرر  عقررج عمل ررل هرر  عمواعارر  عمق نػنارر  عمػع ررا أ  يرروع ذضلرريخه  
ل   عم لر س ز إلشر    يرخ عم انر    خمرظ م   فل عإلشر   عم انر  للرا مر  أ رةضن  

عمواعارر  عمق نػنارر  عم ق ررػل  هنرر  ذ ثررل قيررجًع عةررى عمل مررل  هرر  مقبػمرر  ق نػنررً  ن مولقيررل 
 (.2أ خع  عم ن ي  عمو  يل ل فيا  )

   مورر م  فرر مةعػ  رمررى عمواعارر  عمق نػنارر  يعررا أ  ي ررػ  فرر  ضررل عمن رر ل عمررحم ذا  ررخ  
 .(3)عمل  ه فيا عم ن ي   ل   عم ل س ز از 

                                                             

(
1
د. أحمد حسن البرعً: الوسٌط فً المانون اإلجتماعً ، الجزء الثانً،  رح عمد العمل الفردي، دار النهضة  (

 .  113، ص  2009العربٌة، 

 

(
2
 . 93 ، ص 1998د. حمدى عبد الرحمن ،  رح أحكا  لانون العمل ، بدون نا ر ، طبعة (  

 

(3) J.RIVERO " les libertes publiques dans l'entreprise, Droit social 1982, p. 
423. 
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   موررر م  رخ ععوخفنرررر  ز مررررج   عم اررررع مةواعارررر  عمق نػناررر   عمورررر  ذل ررررذ  ررررةص  عإل ررررخعن 
 عمخق زرر   عموػ ارررل عم لوررخن باررر  مررخن عمل رررل   عمورر  ي    رررا  فررى  مػع اررر  عمل مرررل  
فانن  فى عمػقرت خعذرل نقبرل زارخ    ذاةرى عمل مرل عرغ  رد  مرغ لخيورل اارػع  مار   

 مرر  يررخذا  بارر  مررغ  ررةا  ررد  مررغ عملخيرر  ذطاررخ أ  ذاوضررى   مررغ  ثررع  فررا  عمواعارر 
زقرج  عقوخعبارر  أ  زلررجه  عررغ عقررج عمل ررل  ارخ  ع، ذنضيررح هررحع عملقررج ز  فرر  م ررو الذل 

(1) . 

ف رررغ عم  ارررج أ  عمل مرررل عنرررج ذل قرررج  يرررج ح ذ ررر   عإلل عح أ  لخيورررل مرررغ ذلرررج الررر بل 
ربرخع  عملقرج ياوةرف عررغ  عملارج قبرل عمول قرج  مرع ذلررج مصةقر  ا ر  ا نرت  فر م ػقف قبررل

عم ػقررف زلررج ربخعمررل   فاررػ يونرر  ه   ا علذررل عررغ قررج  مررغ لخيوررل رع رر ً   ذنضيررحًع مةلقررج 
(.  مرغ ثرع يقبرل بورجال عر لا عمل رل فرى لا ذرل فرى   نرا 2عمحل هػ شرخن خارل )

ملجل منا  هػ عمع نا عم انى أل عمع نا عم خذا  ع ذا شرً   ثاقر  ز ملقرج     مودعمر ، 
خاررل . فاررػ   يقبررل بول قررج  عملرر  ا مةصررخن ع اررخ عرر لا عمل ررل ز موررجال عمررػع ل  

 يررخ عم ناررا   فررى لا ذررل زيزل لهرر  عم اوةضرر   عموررى ذل ررذ  ا رريول فررى عم ػعقررف 

                                                             

(1) Cour de Riom. 2 mars 1987. D. 1987 note E.Wagner 

 

(
2
ً ( دراسة ممارنة ، دار النهضة   ( د . محمود عبد الرحمن ر ، نطاق الحك فً الحٌاة الخاصة ) أو الخصوص

 .73ص  العربٌة ،
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 . (1)عم اوةض  زليجًع عغ عإلش   عم انى 

م رررر   رررربل يواررررع منرررر  أ  هنرررر ح نواعرررر  م لعهرررر   أ  عمواعارررر   أل  ررررةص  عإل ررررخعن 
 مرررر  ذل لررررل مرررغ قيررررج عةررررى عملخيرررر   ز عوا  هررر  ملررررل عذضرررر ق برررريغ   عمخق زررر   عموػ اررررل

عررر لا عمل رررل  عمل مرررل ليرررث يلورررخن باررر  م ررر لا عمل رررل عنرررج ذل مةرررل مانارررً  مرررع 
عمل مل   ذخذا  فق  ز إلشر   عم انى. فةاذ م  لا عمل رل عمل ار  فر  مرج نص قار  

عر    عإلشر   رمى  يخ هحع عإلش    ا   يلل ف  عمػقرت خعذرل مةل مرل أ  يقر    أل ذ
عم انى رمى عإلشر    رريخ عم انرى ا عر  مر  يولةرل زلا ذرل عم ا را   فارح   منصقر  
ا عرر  مةل مررل  لخيوررل ز ررينا  مصةقرر    ين  عررل فيارر  ألررج    ي ةررظ عرر لا عمل ررل 

 (.  2لا ما   ي ً )

فةةل مل لا ذل   يخ عم انا   عموى فيا  ذطاخ  ا ريول خع، عمزلر ل عم اوةضر  زليرجًع 
موقيرراع عم لو ررل م ررر لا عمل ررل فاررػ ي ررر  س لخيرررر ذل  أيرررً  ارر   عإلشرر   عمرررحل عررغ ع

ذنو ررى رماررل عنررج ذقيا ارر   ل   عملرر  ا م رر لا عمل ررل زرر  قوخعن منارر   ررعاً  مالررث 
 م يخ عملقج ع ون لًع رميا . 

فرراخع مرر  ذعرر    عإلشرر   عمررحل يلرروصاع مررغ االمررل أ  يةلررا ل  ًع    ع ررونج ملرربا   
                                                             

(1) P.KAYSER La protection de la vie privee.op.cit., no. 61. 

 

(
2
، ص 1998( د. محمود سالمه جبر ، اإلنهاء التعسفى لعمد العمل، دراسة ممارنزة، دار النهضزة العربٌزة ، ط  

37 . 
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عإلشر   عم انرى مةلار   عم انار  مةلرر مل ر  رعا  إلنارر   عقررج عمل ررل   يعج م رج   فرى 
فرانرررل ي ررػ  قررج ذللررف فررى هررحع عإلنارر   ر  ي ررػ  قررج عنواررظ عمودعمررل زرر لوخع  عملارر   
عما عر  مةل مررل عمررحل يلررل مررل م    رروا  عةرى عمنلررػ عمررحل يررخع  من  رراً  شاقرر  مخ يوررل 

ورر  يضوررخ  عرررج  ذيثيخهرر   ررةاً  عةررى لا ذرررل رع رر ً  ملخي ذررل عم اوةضرر  عم  ضػمررر  مررل  عم
 (. 1عم انا  أ  عإلش   عم انى ماح  عملا   )

االعر  عمقررػه   أ  عمواعارر  عمق نػنار  عم ق ررػل  هرر  عمواعارر  عم انار  فقرر  ل   عم لرر س زلارر   
   ا ا  عمل مل  يخ عم انا     خمظ ف  رش   عملقج فق .

 

 

 

                                                             

(
1
 . 38( د. محمود سالمه جبر ، اإلنهاء التعسفى لعمد العمل، المرجع السابك، ص  
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 الفرل الثاني

 ة والحياة غير المهنية للمرشح للعملالفرل بين الحياة المهني

ي اررج عمػعقرررع عمقررر نػن  أ  هنرر ح ارررخ    مةلررر  ذقواررر  عمض ررل عمك مرررل بررريغ عإلشررر   
عم انرر   عإلشرر    يررخ عم انرر  ملارر   عمل مررل عما عرر   فرر م ه مررخذا  ع ذا شررً   ثاقررً  
زلقررج عمل ررل عم برررخ  برريغ عمل مررل   عررر لا عمل ررل عةررى ععواررر   أ  عقررج عمل ررل هرررػ 

إلش   عم ان  زليث ي ال     اريغ مل رة   علج    مرغ هرحع عم نصةرل يةرد   ػهخ ع
(  1عةارررل عإلل   ز م لةػمررر ، عم رررلال   عملرررةا   رع ررر ً  م قوارررا ، للرررغ عمناررر  )

   مو م  يلورقررل عإلشر   عمثر ن  ذ رر مً  عرغ عمولارجع، عمور  عمورد  بار  عمل مرل   مرغ ثرع 
عإلش   ذ  مً   فرال يلرل مرل رمردع  عمل مرل    ي ػ  هن ح ل   م  لا عمل ل فى هحع

ز إلل   ز لةػم ،  يخ مانا     يلل مرل ع  رولال  عرغ هرح  عم لةػمر ،     مور م  
ذنجثخ عمواعا  عمق نػنا   ل موار  مرغ  رةص  عإل رخعن  عمخق زر   عموػ ارل عم وخذار  عةيار  

 رررررررج عملةررررررر       ي رررررررػ  عمل مرررررررل مةودمرررررررً  ز ماارررررررػل م قوارررررررا ذا   خمرررررررظ ملرررررررج  ذػع
 .(2)عم صةػ  

 مغ هن  يواع أ  عمواعا  عمق نػنا  عم صةػ   هر  عمواعار  عمور  ذعرج مقوارا ذا  فر   
                                                             

(
1

اوي السعٌد عرفة، حسزن النٌزة فزً العمزود، مج زة البحزوم المانونٌزة وااللتصزادٌة ، ك ٌزة الحمزوق جامعزة ه. ال(د

 .327، ص 1986المنصورة، العدد األول ، السنة األولى 

 

(2) J.SAVATIER, La protection de la vie prive, Droit Social, 1992, 329. 
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عإلشرر   عم انرر  ملارر   عمل مررل عما عرر  فقررر  أمرر  ارر  ي هررحع عإلشرر   خالرروخل عمل مرررل 
 .(1)ك مل لخيول عمو  عنوق ت لعال عإلش   عم ان   عمو  بج  ه  ذطاخ  ا يول

حع عمورررجال مرررغ   نرررا عررر لا عمل رررل مررر  اررر   مالررر ع زرررل مرررػ أ  م    ررر   ن ارررج أ  مثرررل هررر
عمل مررل ملخيوررل فررى عإلشرر    يررخ عم انررى ا نررت أزلررج مررغ أ  ذرر ثخ عةررى عإلشرر   عم انررى عةررى 
عم ن ررري   م ررر  يرررجعػن  رمرررى ذنررر  ه ذػقيرررت عمورررجعال خا ررر  بررريغ ارررل مرررغ عإلشررر   عم انرررى   يرررخ  

   -عم انى   ا ع  قبل عمول قج   خمظ ا   ية :

 المبحـث األول

 التداخل بين الحدود المهنية وغير المهنية في مرحلة التفاوض

رخع ا   عمعل هػ عج  عمورجعال خا ر  بريغ عإلشر   عم انر   عإلشر    يرخ عم انر  فر  عالقر ، 
عمل ل ذل اقً  م بجأ لخير  عمل مرل فر  م    ر  لا ذرل عما عر  ل   ذرجال عر لا عمل رل  عرج  

باحع عمورجال   يوخذرا عةرى مر   ربل أنرل   يلرل م ر لا عمل رل رنار    ذيثخ لا   عمل مل  ةا ً 
عقج عمل ل م ا ن  ا را  ذرجال فر  عمالرج  يرخ عم انر  ملار   عمل مرل  رػع  بخفارل عإلل   
بارر  ما ػعرريوا   يررخ عم انارر  أ  رل   ز لةػمرر ، ا عرر   يررخ مانارر  ا خزرر   بيررج أنررل زرر مخ ع 

عةرى عمول قرج   رػل ل   م ر لا عمل رل قرج ي رػ  أكثرخ  م    بل نعج أنل ف  عم خعلرل عملر زق 
ذرريثيخًع فرر  عموررجال فرر  عممررػ  عم ا ررا  مةل مررل  خمررظ  ررعاً  موقيرراع اررل موقررج  مةل ررل  عررػً  

 م ش   عم ان  .

    مو م  فا  عمويثيخ عملةب   يخ عم بخ  م ش    يخ عم انى مة از قج يطاخ فى مخلةويغ 

                                                             

(1) M. DESPAX, La vie extra – professionnelle du salarié et son incidence sur le 
contrat du travail, J.C.P 1963, p. 197. 
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    ز رررري  عملقررررج    عمورررر  ذنوارررر  زابخعمررررل أ  ز  مونرررر ل عررررغ عم خلةرررر  عم مررررى : مخلةرررر  عموضرررر
 عمول قج.

عم خلةررر  عمث ناررر  : مخلةرررل ذنضيرررح عقرررج عمل رررل    عموررر  فياررر  قرررج يول رررج عررر لا عمل رررل رمرررى 
 رنا كل ع ون لع رمى أ ا ن م ج ه  عإلش    يخ عم ان . 

   يرررخ ر  أنرررل فررر  عملررر مويغ عملررر بل خاخه ررر  نكرررػ  أمررر    ذررريثيخ  يرررخ مبرررخ  م شررر 
عم انرى ر عملار   عما عر  زر م لنى عمػع رع ر عةرى عإلشر   عم انرى عمقر كع أ  عم لو رل  
بوصةا عإلل   ز لةػم ، مغ عم خ ع مةل ل ف  عم خلةر  عم مرى أ  ع  رولال  عنار  
مغ قبل ع لا عمل ل مةليخ ُقجم  نلػ عمول قرج أ  ذصةرا خمرظ مرغ عمل مرل زلرج ربرخع  

 عقج عمل ل.

ارررد عةارررل    ا عررر  فررر  عم خلةررر  عم مرررى ز عوا  هررر  مخلةررر  ما ررر  هرررحع مررر   رررػن نخ 
مةوضررر    عةرررى عمول قرررج  عموررر  ماررر  ل   زررر    فررر  عمورررجال فررر  عملاررر   عما عررر   يرررخ 
عم انارر  مةل مررل م لخفرر  لررج ل عموررجال  إشرر   عملارر    يررخ عم انارر  مةل مررل  ارر  ن ، 

 ل  ي  عملا   عما ع  ذ خيعاً   قا كاً .

ين ر  يلةرغ عر لا عمل رل عرغ ع رل مجيرل يوقرج  عم خ رع مةل رل ف غ عم لوقخ عةارل ل
لورررى يل رررل عةرررى هرررح  عمػضاضررر    خمرررظ  فرررل قرررج ع، ماناررر  يوصةباررر  عمل رررل عم رررخعل 

 (. 1ع مول ق زل ل   مخعع   عمعػعنا عم ا ا  عمحيخ مانا  عمحيخ مصةػ   ماناً  )

نارر   هررػ فرر  بيررج أ  عرر لا عمل ررل   مارر  مرر  يوصررخق رمررى أزلرر ل أكثررخ مررغ اػنارر  ما
هحع عممخ يول مل ا م لقل لين ر  يػ رل عم ر ة   يوصةرا مرغ عمل مرل عإل  زر  عةيار  

                                                             

(
1
  )

 ٔيا تؼذْا . 243د . يحسٍ ػثذ انحًٛذ انثّٛ ، لإٌَ انؼًم انًظش٘ , انًشجغ انساتك ، ص 
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ل   ذلضظ  ل   راض   أم ملةػم ، أ  با ن ،   مغ هنر  نعرج ذرجعاال عر  ا  خا ر  
بيغ عم وصةا ، عم انا  ملع  عمل ل  عم وصةار ،  يرخ عم انار   فارل يةرد  عمل مرل زري  

لةػم ، عم نرػل زرل عإلل   بار  قبرل عمول قرج   هرل راض كرل مارح  يجمى با ؟  م  هى عم 
عم لةػم ، ي لل عةى رنا   عالق  عمل ل ز ػ   م خ ع  مغ قبرل عر لا عمل رل؟ 
 خمررظ نون  مررل فرر  عررج  نقرر ل  ذلررجل منرر  عم ػقررف عمو ررخيل   عمقارر ك  عم  ررخم  ثررع 

 يةى :نػمال ببا   مػقف ال مغ عمو خيع  عمقا   عمضخنلييغ  خمظ ا   

 المظلب األول

 الوضع الراهن في النظام القانوني المرري 

فررر  شررر  ل ع رررون  لرررػه عموررردع  عم خ رررع مةل رررل زررر إلل   ز م لةػمررر ، عم اناررر    يرررخ 
عم انارر  يوصةررا منرر  ل ع رر  عمػاررع فرر  عمل رر   عمل مرر   عم ػقررف فرر  قرر نػ  عمل رررل 

  خمظ ا   يةى:  2003ملن   12عمل مى  قع 

  عم خ ررررع مةل ررررل زرررر إلل   ز م لةػمرررر ، عم انارررر    يررررخ عم انارررر  ذوصةررررا ل ع رررر  عمورررردع
ملخفرر  عمػاررع فرر  عمل رر   عمل مرر  مةقرر نػ  عم ررجن     مػقررف  قرر نػ  عمل ررل عملرر مى 

  ز عواررر    عمقررر نػ  عمػع رررا عموصبيرررل عةرررى عالقررر ، عمل رررل   2003ملرررن   12 قرررع 
  خمظ ا   يةى: 

 ن : أ ً  : مػقف عمل    عمل م  ف  عمق نػ  عم ج

زر مخ ػل مةقػععررج عمل مرر  فر  عمقرر نػ  عم ررجن    نعرج ن ررً  ق نػناررً  يل رع هررح  عم لرريم   
 يقخ  رم  نا  عموجال إلذ    ربخع  عقرج عمل رل  إمردع  عمصرخن ع ارخ ر عر لا عمل رل 
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   مكغ عمضخ  عمل ل  هػ أنل يلرل مكرال شخفر  (1)ر ز م ا  قجم  نلػ رذ    ربخعمل
نر ل عررغ عم ار  قرجمً  فر  رذ  مررل رخع ع ذريل عر لا عمل ررل أ  عملالقر  عملقجير  ع مو

هن ح اخ    مةل  م ل   ز م لةػمر ،   ا ر  يلرل مة خ رع مةل رل عرج  رذ ر   ربرخع  
 .      (2)هحع عملقج مل  ي  لا ذل عما ع 

بيرررج أننررر  نرررخل أ  هرررحع عملرررل عم ارررػه م ررر لا عمل رررل رن ررر  ياارررع مارررػعز  عرررج  
خمرررظ رخع ذ ثرررل ذ رررخفل رلرررجل عم رررػ  عم ن رررػ  عموللرررف فررر  ع رررول  ه عملرررل    

 (   عم و ثة  ف  :3عةيا  ف  عم  ل  عما مل  مغ عمق نػ  عم جنى عم  خم )

 . رخع مع يق ج زل  ػل عإلاخع  ز محيخ 

    رخع ا نرررت عم  ررر مع عمورررى يخمرررى رمرررى ذل اقاررر  قةيةررر  عمه اررر  زليرررث
 ذون  ا عمبو  مع م  ي يا عمحيخ مغ اخ  زلببا  . 

 نت عم   مع عموى يخمى رمى ذل اقا   يخ م خ ع .رخع ا  

  وصبيررل ملرر ييخ عموللررف عررغ  فررس عمول قررج مررغ   نررا عرر لا عمل ررل ر  عمضرررخ  
هرررن  ع ونررر ل  رمررى  رربا يعرررج م ررج   فررى لارر   عمل مررل عما عرر  ر نعررج أ  عمولرر    
قرر كع برريغ م    ررر  عملررل فررى  فرررس عمول قررج   ررريغ لررل عمل مررل فرررى عمل ررل عم ن  رررا 

                                                             

أل وانى ، لانون د د. حسا  ا147، ص 1994د. ر لبٌب  نب ،  رح أحكا  لانون العمل ، بدون نا ر ، ط  -1

 .30العمل ، المرجع السابك، ص 

2-
 .73، ص 1998د. حمدى عبد الرحمن ، لانون العمل ،بدون نا ر ،ط  

3
 . 12، ص 1960د. حسٌن عامر ، التعسف فً استعمال الحموق وإلغاء العمود، الطبعة األولى  -
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الكررع م ا رريول عم انارر    هررػ مرر  قررج ي رريال زياررخع    ذون  ررا مررع مرر  يلررلى  عم 
عررر لا عمل رررل رمرررى ذل اقرررل مرررغ م رررةل  فرررى عمرررخفس    ارررحمظ قرررج   ذولقرررل أيررر  

 م ةل  مةصخن عمخعفس مةول قج . 

 ي  ررغ عمقررػه أنررل مرر  مررع ي ررغ م رر لا عمل ررل مبررخ  م ررخ ل  ارر ن مخفاررل عمول قررج 
م قبػه م       لقل فى  فرس عمول قرج . م ر  يخذرا فانل ي ػ  قج اخي عغ عإلش   ع

 .  (1)مل ػميول عغ عماخع  عموى ذكػ  قج أع بت عم خ ع مةل ل مغ  خع  مػقضل 

 مغ هن  يقخ  عمق اى م  رخع ا نت عم لةػم ، عمػع را عإلل   بار  ملةػمر ، مانار  
  ي رررػ  ذرررجال فررر  رشررر   عم وصةاررر ، عمرررال   عةرررى عم خ رررع مةل رررل عإلل   باررر    هنررر

ع لا عمل ل قج ع رواج  لقرل فر  عرج  عم ار  قرجم  فر  عمول قرج    ي رػ  موللرضً  
ف  ع ول  ه لقل     مو م  ي ػ   يخ مةد  زر مولػيس عرغ عمارخع  عمور  قرج ذةلرل 
ز م خ ررع مةل ررل  أمرر  رخع ا نررت عم لةػمرر ، عمورر  شةبارر  عرر لا عمل ررل   ذررجال فرر  

م خ رررررع مةل رررررل فررررر  عمولرررررػيس عمعررررر بخ عإلشررررر   عم انرررررى خرررررال ع عمق ارررررى زيل اررررر  ع
 (. 2مألاخع  عمو  ل قت زل )

 :2003ملن   12ث ناً  : مػقف ق نػ  عمل ل عمعجيج  قع 

نعرج  مرع يوصرخق مارحع عممرخ زريم  2003ملن   12ز مخ ػل مل    ق نػ  عمل ل  قع 
  اع  فةع يضخق بيغ عمبا ن ، عمو  ذجال فر  عإلشر   عم انرى  عمبا نر ،  يرخ عم انار 

                                                             
1-

د.حمدى عبد الرحمن ،  رح لانون د  61، ص 1979د . حسن كٌرة ، أصول لانون العمل ، بدون نا ر ، ط  

 0 69د د.محمود جمال الدٌن زكى ، عمد العمل ، المرجع السابك ، ص  123العمل ، المرجع السابك ، ص 

 ، يجًٕػح أحكاو يحكًح انُمغ انًظشٚح . 755، ص15/03/1987ق ، جهسح  29نسُح  236َمغ يذَٙ يظش٘ سلى   -2
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عم ولةق  ز از عمل مل  بل عةى   ل عمل ػ  مع نعج ن رػ  خارل ذولرخ  ملخمر  
 عملا   عما ع    مةل مل    عم خ ع مةل ل.

 مغ هن  يعا عمخ ػل رمرى عمقػععرج عمل مر  فر  عمقر نػ  عم رجنى فر  ل مر   يار  عمرنز 
ارر   عمارر   زقرر نػ  عمل ررل   خمررظ زحررخ  عمل  يرر  عمال مرر   عم قررخ   ق نػنرر  ملخمرر  عمل

عما عرررر   عم خ ررررع مةل ررررل ز عوارررر   عنررررل عم ررررخيل  عمل مرررر  خا رررر  مررررع يررررخل ز ررررينل نررررز 
 .  (1)ا  

 يررخ أنررل مررغ عم   ررغ عمنطررخ فررى لررج    ذررجعال برريغ عإلشرر  يغ عم انررى   يررخ عم انررى  مرر  
رخع اررر   مةلاررر   عما عررر  مةل مرررل ذررريثيخ  رررةبى  يرررخ مبرررخ  عةرررى رشررر    عم انرررى فرررى لعكرررخ  

عقررج عمل ررل  هنرر  نوعرر    مخلةرر  عموخ رراع مةنطررخ فررى ااةارر  رنارر    عمل رر   عم ولةقرر  زانارر  
 (.  2عملالق   م  رخع ا   ملونجع ملبا  ر ل ل اقى أل مبخ  م خ ل مغ عجمل )

   مورر م  نعررج أ   ررةػاا ، عمل مررل  يررخ خع، عم ررة  ز م ن رري  أ  مرر  يو ررل بارر    ذلررج مبررخ ًع 
 .   (3)م خ عً  مض ةل أيً   ا   رش   ذقيا ا  

كررحمظ ذاةررػ أل رر   قرر نػ  عمل ررل مررغ اررل مرر  يلررػه ل   عموررجعال  يررخ عم بررخ  برريغ 
عإلشرر  يغ عم انررى   يرررخ عم انررى زلررربا ملةػمرر ، م ررج ه  عموقناررر ، عملجيثرر   عمورررى 

                                                             
(1)

 .110مل ، المرجع السابك ، ص د.حمدى عبد الرحمن ،  رح لانون الع 

(
2
، ص  1998( د. محمود سالمه جبر ، اإلنهاء التعسفى لعمد العمل، دراسة ممارنزة، دار النهضزة العربٌزة ، ط 

18 . 

د د. ر ع ً 561( انظر فى مبررات الفصل المتص ة بس ون العامل ، د. ر لبٌب  نب ، المرجع السابك، ص3)

 . 642، ص1995لعمل والتؤمٌنات االجتماعٌة، عمران، الوجٌز فى لانون ا
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ي  ناررر  زلرررج مل معواررر  أماررر  رعصررر   عرررػ   ا مةررر  عرررغ عم ا رررا  عم خ رررل  زيزل لهررر  
   عملرةبا  عرغ عمل مرل عنرج ذقجمرل عم انا    يخه   م   يلج مل  ً  يعا عملج مغ رثر 

 مةول قج عةى ع ل م .  

 يوخذرررا عةرررى عم ػقرررف عمو رررخيل    عرررج  ذرررػعفخ ارررػعز  ا عررر  م ررر  ي  رررغ ذلررر يول 
ز م لرر س عم لةػمرر ذى مةلارر   عما عرر    ليررث  ذاوضررى ذ  مررً  أيرر  أل رر   ذولررخ  م رر  

غ ي  ررغ شخلررل مررغ ع وضلرر  ع، ا عرر  ز مل مررل  يررخ خع، عررة  ز مع نررا عم انررى مرر
لا ذل    عموى يضورخ  أ  ي رػ  ملرػ  عمورجع ه عم لةػمر ذى بريغ شخفرى عملالقر    ن 
عمل ل مغ   نا  عمل مل مرغ   نرا رارخ   عممرخ عمرحم يوصةرا عرالي عم  رخل مارحع 

 عمق ػ . 

 نلغ ننواى رمى ذضليخ عمل ػ، عمو خيل  ز رري  عملررا   عمارر ع  مةل مرل  رػع  عنرج 
زرر إلل   ز لةػمرر ، ملينرر  زلينارر  مانارر  ل    يخهرر   مخلرررة  عموخ رراع  ذصةررا رمدعمررل

مولةق  زلا ذل عما ع      مور م  ذخ را  عمل  ير  عمق نػنار  مألمرػ  عم ا را  عم   ر  
 ز از عم خ ع مةل ل  يلبخ عغ  علو  ميغ :  

رررر عإللو رر ه عم ه : عررج  عهو رر   عم عو ررع عمررجعاةى ثق خاررً  باررحع عممررخ  مررغ ثررع يعررا 
 اضررر  مارررخ    عمل  ررر  عم   ررر   عم ةلررر  موكرررخيذ عمل  يررر  عمق نػناررر   ارررع بخنررر مج ذث

 مةلا   عما ع  مألفخعل.

ررررر  عإللو ررر ه عمثررر نى : عرررج  عكورررخعس قررر نػ  عمل رررل فررر   ارررع هرررح  عم لررريم  اررر غ 
ن ػ  هرحع عمقر نػ  مػ رػل ن رػ  ذخعرى خمرظ عممرخ فر  عمقػععرج عمل مر  ز مقر نػ  

يل ع عو ر ل عةرى عم برجأ عملر   عمرػع ل فرى عم جنى م   يوصةا عج  عمنز عةيا   ذضا
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ز ري  عإلاررخع  زرر محيخ  (1)عمج روػ  مررع رم  نار  ع عو رر ل عةررى أل ر   عمقرر نػ  عم ررجنى
مررررج   اررررل ععوررررجع  ملو ررررل أ  مػع اوررررل موررررى  قررررع ز مضلررررل عةررررى أ  ي ررررػ   عمررررج   
عم   رررررى مورررررجياع عمل  يررررر  قاررررر كاً  مرررررغ اررررراله رعصررررر   ذضلررررريخع، ع مررررر    ع رررررل  

 .  (2)ةية  عمق ك   ف  عمنط   عمق نػن  عم  خم عمق كعمةن ػ  عمق

 المظلب الثانى

 الوضع الراهن في النظام القانوني الفرندى

ز مويمررل فرر  عمنطرر   عمقرر نػنى عمضخنلرر  نعررج  قررج اررخس عهو  مررً  أكثررخ فرر  ا ػعررا  
 علوخع  عملا   عما ع  مألفخعل   قج أ مى عهو  مً  أكثخ زلخمر  عملار   عما عر  مةل مرل

    مورر م  عم خ ررع مةل ررل   يواررع خمررظ زرر موخعز  خا رر  برريغ أل رر   عمقرر نػ   عذعرر   (3)
   أ مى عم  خل فر  ذلرجيل عمقر نػ  عم رجن  عمضخنلر  (4)عمقا   نلػ ذيكيج هحع ع ذع  

                                                             
ٌ ز  من ارتكبه بالتعوٌض" 163( تنص المادة 1)  0من المانون المدنى ع ى أن " كل خطؤ سبب ضرراً ل غٌر 

لضزائٌة ، حٌزم لضزت بعزد  دسزتورٌة  18لسنة  56لضٌة رل   1997نوفمبر  15( المحكمة الدستورٌة الع ٌا 2)

تؤجٌر وتنظٌ  العاللة بٌن المزإجر والمسزتؤجر لعزد  دسزتورٌتها  19 77لسنة  49ل  ( من المانون ر8نص المادة )

 0حٌم تست ز  المادة المذكورة ذكر ممتضى احتجاز أكثر من مسكن مما ٌعد التحاماً ل حٌاة الخاصة 

3
 راجع ، - 

 G. Thierry ,  Introduction au droit et droit civil : Méthodologie & sujets corrigés, D. 
Sep 7, 2016, p. 38 .  

 راجع، -2

P.KAYSER, La protection de la vie privée par le droit , Protection du sécret de 
= 



 

 

 

 

  جمال ابو الفتوح دمحم ابو الخير د/                                            2021 ابع يوليو رالعذد ال

 
53 

 واالقتصادية القانونية للذراسات مجلة حقوق دمياط

 

 ( 1ز  مودع  ز إلعال     ععوبخ  مغ عمنط   عمل   ) 2016فبخعيخ 10عم  ل  ف  

  فررر  عملجيررج مررغ عمل ررر   عمورر  ذقاررى زررر مولػيس فقررج ضاررخ عذعررر   عمقارر   عمضخنلرر
عمعررر بخ مارررخ  عرررج  عإلقرررجع  مةول قرررج  عرررج  رل   عم خ رررع مةل رررل م لةػمررر ، ذولةرررل 

  أم  رخع ا نت عم لةػم ، مانار  فقرج أ  را عمقار   (2)زلا ذل عما ع   يخ عم انا  
قرجع  عةرى عةال عإلل   با   إ  ععوبخ ف  رلع مل  باً  م خ عً  مرغ أ را ن عرج  عإل

عمول قرج مرغ قبرل عر لا عمل ررل  لورى أعصرى أل ار  م رر لا عمل رل فر  رنار   عقررج 
عمل ررل فرر  مخلةرر  ذ مارر  عةررى  ررخي   هررحع عملقررج رخع مرر  ذبرريغ مررل أ  عمل مررل مررع يررجمى 

 ز لةػم ، مانا  ذوصةبا  عمػضاض  عمو  يل ل با .

 مورر مى ذنررر  ه هررحع مرر  يرررجعػن  رمررى ذنرر  ه مػقرررف عم  ررخل عمضخنلررر  مررغ هررحع عممرررخ   
                                                             

= 

la vie Privée ,Paris 2006, p. 307. 

 

 أولى الم رع الفرنسً فً  ذا التعدٌل ا تمامه بمرح ة المفاوضات ع ى العمد ، فنص ع ى االلتزا  باإلعال   -1

منه، ولرر فٌها اعتبار  من النظا  العا  ، وبالتالً ال ٌجوز لألفراد االتفاق ع ى مخالفته أو  1112فً نص المادة 

 التنازل عنه ، راجع ،

  Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, 
du régime général et de la preuve des obligations. 

 ( راجع ،2)

P.KAYSER, La protection de la vie privee par le droit, op.cit., p. 307. 
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عذعرر   عمقارر   أيارر  فرر  هررحع عما ررػ    خمررظ فرر  ضررل علو رر ه عموررجعال خا رر  برريغ 
عم لةػمررر ، عم اناررر    يرررخ عم اناررر  ا عررر  فررر  ضرررل عنو ررر     ررر كل عمل رررػه عةرررى 
عم لةػمرررر ، عملجيثرررر  بررررل  عموػ ررررع فرررر  ع ررررواجعما   مررررجل ذرررريثيخ خمررررظ عةررررى عملارررر   

 عما ع  مةل مل.

 ا   يةى :  هحع م   ػن نون  مل ف  نق ل

 أ ً  : مػقف عمو خيع  عمقا   :

يوعررل عم  ررخل عمضخنلرر  رمررى لطررخ ذصةررا رل   عم خ ررع مةل ررل فرر   .1
مخلةرر  عموضررر    عةررى عمول قرررج ز لةػمرر ، ذرررجال فرر  رشررر   لا ذررل عما عررر     خمرررظ 

(     موررر مى   يلرررل م ررر لا عمل رررل عمو لرررظ 1ل  يرر  ملخمررر  لا ذرررل  يرررخ عم اناررر  )
ةػمرر ، مة ارر  قررجم  مةول قررج. بررل مررغ عم ضوررخ  أ  هنرر ح ز مل ررػه عةررى هررح  عم ل

نػل مغ عم ض خا  ف  مخلة  عموخ اع مةل ل ز   يعا عإلل   زل مغ ملةػمر ، مانار  
 ي ررػ  عممررخ  عاررل  عمػاررػا عمررحم   يقبررل عمعررجه ز ررينل فرر  ل مرر  ذقيرراع عرر لا 

مةل رل  عر لا  عمل ل مةل مل  م   يوصةا قج ًع مغ عمثق  عم وا لم  خا   بيغ عم خ رع
عمل ل يل  ل للغ عمنا  خا   بينا       يقرف عممرخ عنرج خمرظ فللرا برل ر   ار  

                                                             
1
 راجع ، - 

P.KAYSER, La protection de la vie privée par le droit , Protection du sécret de 
la vie Privée ,Paris 2006, p. 307 et s . 
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عإللع   مو ثةرررر  فررررر    ع   عمل رررررل ذرررررحها رمرررررى ر اررررر   عم خ رررررع عررررررةى عإل رررررر ز  عةرررررى 
 .  (1)ع وضل  ع،  يخ مانا  مالت ما  عة  ما  خ  مع عمل ل عم قروخا 

 ثرر كل  ا ررا  مررغ  ررينا  أ  ذلصررى ك رر  أ  عم خ ررع مةل ررل مرراذ مصةػ ررً  منررل 
عنصا عررر ، ا خاررر  عةرررى  ا رررريول  فرررى عإلشررر    يررررخ عم انرررى   أ  عرررغ عمبي رررر  
ع  و  ياررر   عمل كةاررر  ز عوا  هررر  ملةػمررر ،   يضورررخ  عةرررع عررر لا عمل رررل باررر  

(2.) 
                                                             

(1) RM, JO AN 15 Oct. 1990, p. 4481. 

 وراجع تع ٌك : 

J.SAVATIER, La protection de la vie privee des salaries, Droit Social, Avril 
1992, p. 332. 

وفٌه ٌتساءل عن لدرة المر ح ل عمزل ع زى اثبزات تعسزف صزاحب العمزل واتباعزه الطرٌزك الجنزائى لمعالبتزه طبمزاً 

تززى تحظززر التمٌٌززز بسززبب النززوع أو الجززنس ، أو الحالززة مززن لززانون العموبززات الفرنسززى وال 3فمززرة  416ل مززادة 

االجتماعٌة ، أو العرلٌة ، أو بسبب اآلراء السٌاسٌة وكذلن المعتمدات السٌاسٌة والتمالٌد الدٌنٌة عند توجٌزه إٌجزاب 

 0ل تعالد أو التعالد ع ى العمل كما ٌمترح تمرٌر الوزٌر 

 

2
 راجع ،  - 

 

 F. RIGAUX , La protection de la vie privée et des autres bi ens de la 
personnalité.  L. G. D.J 1998 , p. 31 et s. 
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 قج اخس عمقا   عمضخنل  هحع ع ذع   عمخعمى رمرى عمويكيرج عةرى  .2
عالقرر  بينارر    رريغ عمل ررل عم صةررػن أ   عرج   ررػع  شررخا أ رر ة  أ  ع وضلرر  ع،  

ا   أنرل  يرخ مةرد   (1)عم قوخا  مغ ثع يلل مة خ ع ع مون ل عغ عإل  ز  عةيا  
بوقرررجيع ملةػمرررر ،  يرررخ مانارررر  مولةقررر  زلا ذررررل عما عررر  لوررررى  مرررػ ا نررررت ذ ثررررل 

 .(2)م  ال، ق نػنا  ذلخ  ما  مغ قبل 

قررج عرر لا عمل ررل فررى   ضررخ  أ  عقررج عمل ررل قررج ذررع ربخعمررل  فررل ملةػمرر ، يلو 
اررخ    عإلف رر ا عناررر  عنررج عموخ ررراع    أنررل اررر   يعررا عةرررى عمل مررل رشالعرررل 
عةيارر    يلصررى عرر لا عمل ررل عملررل فررى عم ص مارر  ز إلزصرر ه مػقػعررل فرر   ةرر  
 ررر ن ر علذرررل  هرررػ مررر  قرررج يةعررري رمارررل  رررعا  مةرررواةز مرررغ عمل مرررل ش م ررر  أ  هرررح  

  ذرررجال فرررر  رشررر   عملارررر   عمبا نررر ، عمورررر  ضارررخ، أثنرررر   ذنضيرررح عقررررج عمل رررل أمررررػ 
 .(3)عما ع  مةل مل  يخ عم انا 

 ريخ أ  عم ػقرف يبرقى لعك رً  ملرقجًع خا   يولةل زقج   عم خ ع مةل ل عةرى رثار ، عرج  
                                                             

(1) Cass. Soc. 17 Octobre 1983, Droit social, 1984, 290 note 

Savatier; JCP. 1974, II, 17.968, note Y.Saint-JOURS. 

(2) Cass. Soc. 25 Avril 1990, Bull, 5, no 186. 

 

(3) Cass. Soc. 25 Avril 1990, Bull, 5, no 186. et 3 juillet 1990, Bull. 5, no 
349. 
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  ررػل مبررخ  م ررخ ل   مررخفس عمول قررج    أ  عمررخفس يلررونج رمررى مبررخ ع،  يررخ مانارر  
 انارررر  م رررر  يلرررررج ملرررررل  يلررررونج م ررررا ن لعاةرررر  فررررى رشررررر   لير ذرررررل عمار عررررر   يررررخ عم

ع لا عمل ل موللضً  فى مػقضرل   يلروصاع عم خ رع رثار ، مػقرف  ن عمل رل ز رر ف  
شرررخق عإلثبرررر ، ز رر  فياررر   ررا ل  عم ررراػل ز عواررر   أنررل عمصرررخن عماررعاف فررر  عمول قرررج 

 (.1عةى عمل ل )

 ث ناً  : عمنط   عمق نػن  عمضخنل   عم ل س عم لةػم ذ  زلا   عمل مل عما ع :

فرر  نا يرر  عمقررخ  عم  ارر  عموقنارر ، عملجيثرر  عمورر  أثررخ، ز رر ل  عاررع عةررى ضاررخ، 
لخمر  عملار   عما عر   فورجاةت ل   ذقرجيخ مارح  عملخمر   م ر  لفرع عم  رخل عمضخنلر  

 (.2رمى عموجال م ػع ا  هحع عممخ عماصيخ )

فيعررررراع لرررررل عمةعرررررػ  رمرررررى  اررررر ، مةل رررررػه عةرررررى ملةػمررررر ، رماررررر    مررررر  يلرررررخن 
قرر ، عمل ررل   خمررظ قبررل ربررخع  عقررج عمل ررل بررل رنررل عموررج ما رر ل ز م لةػم ذارر  عةررى عال

                                                             
1
 راجع ، - 

N . LAGARDE , Aspects civilestés des rélations individuelles de travail. Rev.  
Dr. Civ., 2002, p. 37. 

 

 

2
ع ى حرمة الحٌاة  1970ٌولٌو  سنة  17من تعدٌل المانون المدنً الفرنسً الصادر فً  9نصت المادة رل   - 

الخاصة ل عامل ، د . غنا  ر غنا  ، مدى حك العامل فً حرمة حٌاته الخاصة فً أماكن العمل ، بدون نا ر ، 

 . 3ص 
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فوررخ  مرر  زلررج عمول قررج  هرر  فوررخ  ذنضيررح عقررج عمل ررل   هررحع  يررخ  ع ل فقرر  عةررى عالقرر ، 
 (. 1عمل ل بل أعاع أمخًع شباعاً  عموج ما  ل ا ف  عم ل مال، )

ذرجااًل   مغ ع ل مػع ا  عم ا شخ عمو  ذن ي مغ ع واجع  هرحع عمنطر   عمرحم قرج يثيرخ
ف  عملا   عما ع   يخ عم انا  مةل مل فقج عج ، عملجيج مرغ عمو رخيل ، عم رخيل  

 .(2)عمو  ذوعل رمى اا  عمعنػا نلػ هحع عم ةػن عم لةػم ذى

 ذوع هح  عم ػع ا  مرغ االه ذنطاع ق نػنى يلجل اػعز  مةول مرل عم لةػمر ذى  يبريغ 
عم لةػم ذارر   ررعا  مةلررج أ  م نررع  مرر  يعررػ   مرر    يعررػ  رذا نررل مررغ أفلرر ه مررغ ارراله

 .(3)عمويثيخ عملةب  مة لةػم ذا  عةى عملا   عما ع   يخ عم انا  مةل مل

 ذطارخ  عموريثيخع، عملررةبا  مة لةػم ذار  فررى معر ه ل  ع ررون  ر عالقر ، عمل ررل ر عةرى ملرروػل  
ع عو رر ل  عملقررج ز  فرر  مخعلةررل   أل منررح علو رر  ، ن ررػكا  ر مرر  قبررل عمول قررج ر  مررجل رم  نارر 

عةررى عم لةػم ذارر  مررخفس هررحع عمول قررج   ا رر  قررج ذطاررخ زلررج ن ررػكا   أثنرر    ررخي نا    قررج يلررونج 
                                                             

1
 راجع ، -  

G . Thierry,  Introduction au droit et droit civil : Méthodologie & sujets corrigés, 
D. Sep 7, 2016, p. 380 

(2) G.LYON – CAEN " Les libertes publiques et l'emploi " Documantation 
Francaise, Mars 1992. 

 

، والزذى بممتضزا  أن زئت ال جنزة المومٌززة  1978( انظزر فزى فرنسزا لزانون المع وماتٌزة والحرٌزات الصزادر فزى 1)

 .1992دٌسمبر  31وكذلن لانون  ل مع وماتٌة والحرٌات ، والتى ترالب المساس المع وماتى لألفراد ،
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  ر  أننر   رػن نرػم  عممرخ أكثرخ زلثرً  (1)رمى م  أ ضخ، عنل هرح  عموقنار  إلنار   عالقر  عمل رل
 ف  مخلة  عموض     هى عم خلة  عمل زق  عةى عمول قج ز عوا  ه  مث   زلثن . 

ذلو ررررج عم ن رررري     مورررر مى عرررر لا عمل ررررل عةررررى عم لةػم ذارررر  فررررى ذع اررررع ملةػمرررر ، عررررغ  فقررررج
عم خ ليغ مةل ل  ا   ي  غ ع عو  ل عةى عم لةػم ذار  مةوقيراع أيارً   رػع  فرى مخلةر  عموخ راع 

 أ  زلج  أل زلج عمول قج  أثن    خي   عملقج  مخعأا   م  يلوقج أنل اخ    مللغ عملع . 

بةعررػ  عرر لا عمل ررل رمررى عم لةػم ذارر  فرر  ذع اررع ملةػمرر ، عةررى  يرروع هررحع عممررخ 
عم خ ليغ مةل ل بل  ي وج هحع عممخ رمى لج ذقيراع عمل مرل أيارً    خمرظ مبار   مرجل 

 للغ ألعكل مةل ل عم خ ع رمال.

 أثنرر   معررػ  عرر لا عمل ررل ماررحع عم ررةػن قررج يولررجل  يوصررخق رمررى عملارر   عما عرر  
هنرر  اصررػ   عمةعررػ  رمررى هررحع عم ررةػن عم لةػمرر ذى فرر    نبارر   يررخ عم انررى موطاررخ 

 ررػع  ارر   ملررواجم  فرر  ذع اررع ملةػمرر ، أ  فرر  ذقيرراع عم خ ررع مةل ررل  خمررظ اػفررً  
مغ عموجعال خا   بيغ عممػ  عم انا  عمػع ا عإلل   با    يخ عم انار  عمػع را عرج  

 .(2)عم ل س با 
                                                             

(1) C.LENOIR, B. WALLON, Informatique  travail et libertes, Droit social, Mars 
1988, p. 213. 

 

(2) A.MOLE. Informatique et libertes du travail. Les nouveaux enjeux. Droit 
Social 1990, p. 315. 

C.LENOIR, B. WALLON, op. cit. 215. 

= 
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هرررر   م    رررروا  عم اوةضرررر  فوكررررػ  مررررغ هنرررر  قررررج ذقررررولع عملارررر   عما عرررر  مة خ ررررع مةل ررررل زيزل ل
مػاررررػعً  مةوقيرررراع  يررررخ عم بررررخ  مررررغ   نررررا عرررر لا عمل ررررل  عمررررحل   مارررر  مرررر  يل ررررذ نطررررخ   
 ا ررا  مألمررػ    ذاللررظ أ    ذلوررخ  عمارر  عمض عررل بررريغ مرر  يلررج لعارراًل فررى عإلشرر    يررخ 

ف مانار  أ  عم انرى   فررال يعرػ  ع قرروخعن منرل  مررغ ثرع ع عو ر ل أ  ع  رون ل رمارل ز ري   مػعقر
م  ياخي عغ هحع عإلش   اي  ذصخا أ  ة  عرغ عمل مر  ع  و  يار   مر  رخع ار    رليجًع فيار  أ  
   أ  ع وضلر  ع،  ز رري  عمل مر  عم ررلا   عمور  قررج ذ رل رمررى لرج ر ررخع  ذل ميرل أ  عاوارر  ع،  
عررلا   هررى م    رر ، ذعخيارر  عم ن رر ، عما عرر  فررى عمػ يرر ، عم ولررج  عممخي ارر  ملررواجم  

 .   (1)هحع عم ةػن 

أمر  فرر  عمنطرر   عمضخنلرر  فقررج أكررج عةررى ملرريم  ما رر  هررى اررخ    عررج  ذرريثخ  عإلشرر   
عم انرر  ز ضررخلع، أ  ملةػمرر ، ذعررج م ررج ه  فرر  عإلشرر    يررخ عم انرر  هررحع عم ػقررف 
يل ذ ذػ اً  ع مً  فى  عم عو ع    لنرى ألق ذػ ار  ق نػنارً  ع مرً  ز ري  عم لةػم ذار  

     خمظ ذيكيجًع عةى علوخع  لخم  عملا   عما ع  مةل مل. ذيثيخعذا  عم لو ة

 (2) هرررحع مررر  أكجذرررل عمةعنررر  عمقػماررر  مة لةػم ذاررر   عملخيررر ،  ليرررث أعرررج ، ذػعرررا ،
                                                             

= 
 

، راجع فً  1994ٌولٌو  29 وفماً لمانون( راجع مولف الم رع الفرنسى ب ؤن الممارسات الطبٌة فى المن آت 2)

  ذا الخصوص ،

Ph. Langlois , Courrier électronique et Vie privée au travail‚D.2001‚p.3286. 

 

 0 133ص  CNIL( التمرٌر السادس عن ن اط ال جنة 1)
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يناحررى مخعع ذاررر  فرررى ل مررر  عموخ ررراع  مةل ررل  عمرررحل ي رررػ  عررر لبا  مػارررػعً  مةوقيررراع 
ز إلشرررر   عم انررر   عم لةػمررر ذى    ا عررر  عم لةػمررر ،  عم ولررررةق  ز موخ ررراع  عم خذبررررص 

مةلا   عما ع  ل   أ  ذ وج رمى ر  ز ، أ  ملةػمر ، ا عر  ز إلشر    يرخ عم انرى  
مارر      رررخل أ  ي رررػ  ماررر  ذررريثيخ  يرررخ مبررخ  عةرررى عإلشررر   عم انرررى عم لو رررل   هرررػ 
ذرررريثيخ مخفررررػ  يعررررا مػع اوررررل ز عوارررر   أ  خاررررل ملرررر س زلخمرررر  عملارررر   عما عرررر  

 .(1)مةل مل

  عمقر نػن  عمضخنلر  عةرى ارخ    ذرػعفخ قرج ًع مرغ عمورػع   يعرا    مو م  فقج أكج عمنطر 
مخعع ذل عنج ذقياع عم خ رع مةل رل مانارً      ريغ عم ن ري   م رةلوا   م رةل  عمضرخل ر 
عم خ ررع مةل ررل ر  لقررل فررى علوررخع  لا ذررل عما عرر   مضخلعذارر  عم اوةضرر   لخيوررل فررى 

ةرل عمنضلر   عم لنرػل   عرػً  م    وا  عةى عمنلػ عمحل يرخع  من  راً     ر  يلقرل ذك م
رمى رقجع  شخفى عملالق  إلبخع  هحع عملقج ل   عم ل س ز ملا   عما ع   يرخ عم انار  

 .(2)  م  يةلل ز م خ ع مةل ل مغ اخ  مغ  خع  عموجال ف  لا ذل  يخ عم انا 

   مورر مى ف م بررجأ عملرر   هررػ أنررل لين رر  يرروع عموقيرراع عمررحل ي ررػ  عمل مررل ملررال مررل ر فررى 

                                                             
مل المع وماتى فى مرح ة التر ٌح ووجزود بزرامخ خاصزة أعزدت بواسزطة خبزراء فزى ع ز  الزنفس ( راجع ب ؤن التعا2)

 الصناعى والتى تعطى وصفاً دلٌماً عن المر ح ل عمل وتح ٌ ها وممارنتها بغٌر  من المر حٌن : 

N.CHAUVET, Informatique et relation du travail, Paris 1986, p. 314. 

 

2
 راجع ، ( (

Ph. Langlois , Courrier électronique et Vie privée au travail‚ op.  cit. ‚p.3286.
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لةرر  عموخ رراع ر   يعررا أ  ي ررػ  ملررونجًع رمررى ملةػمرر ،  يررخ خع، عررة  ز مل ررل مخ 
عم صةرػن ألعكرل  مقوارا ، هررحع عملع   هرػ مر  يلرج ذيكيررجًع م برجأ عمض رل عمك مرل برريغ 

 .  (1)عإلش   عم انى   يغ عإلش    يخ عم انى مغ ليث موصةا ، ال منا    

عم لةػمررر ، عم اناررر    يرررخ عم اناررر    ذصباقرررً  مارررحع عم برررجأ عملررر بل  عمرررحم يض رررل بررريغ 
 . يطاخ مػقف ال شخن مغ أشخعن عمول قج مغ علو   ، عموجعال بينا  

ف ررغ  ع يرر  أ مررى    يلررل م رر لا عمل ررل عقولرر   عملارر   عما عرر  ز لن هرر  
عمػع رررع   نلنرررى بارررحع ارررل مررر   يولةرررل ز ملقرررج عم قورررخا ربررررخعمل أ  ز ن  ررربول  

مع ماررر     رررريخ خع، عةرررر      موررر مى فرررا   ع  وضلررر   عرررغ أمرررػ  أيرررً  اررر   
ملرررررو ج  مرررررغ عملاررررر      شررررر زع  يرررررخ مانرررررعةرررررى ملةػمررررر ، خع، ع عو ررررر ل 

عما عرر  مة خ ررع يلررج ذعرر   ًع مررغ   نررا عرر لا عمل ررل    هررػ ذعرر   ًع  يررخ 
ليرث يل رذ ذللرضً  مرغ   نرا عر لا عمل رل مورى  فرس ن مقبػً   قا كاً  

   .عمول قج مع عم خ ع مةل ل ع ون لًع رميا

   مورر م  فخفاررل فررى هررح  عمل مررر    يلررونج رمررى مبررخ ع، م ررخ ع  خمرررظ أ   
هنر ح ذررجعااًل  يرخ مبررخ  فرى عملارر    يرخ عم انارر  عمورى يضوررخ  زق كار  زليررج  
عرغ أ  ذكرػ  عن رخًع فرى عموقيرراع عم انرى أ  مةلار   عم انار  زر م لنى عم رر    

مق ارى عنرج عمونر  ل  عمايل مةكة    أل عملقج عم قوخا     مو م  يعرا عةرى ع
زلررخ  عممررخ عةاررل عمويكررج م رر  رخع ا نررت عم رر ة  عم صخ لرر  عةررى عم خ ررع 

                                                             

(1) C.LENOIR, et B. WALLON, op. cit., p. 213. 
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 .   (1)مةل ل ذلج خع، عة  ما  خ   اخ  ي  ز مل ل عم لخ   أ   

مغ  ع ي  ث نا    ف م خ رع مةل رل يو ثرل ذ رخفل فر   فرس ذرجع ه اررل مرر    
لرررر  ع، )ملةػمرررر ،( يرجارررررل فرررر  عإلشررررر   عم انررررى مرررررغ مرػارػعررررر ، أ  ع وض

لعاةرررر  فررررى لعكررررخ  لا ذررررل عما عرررر   أيررررً  ارررر   مع مارررر  أل ذةررررظ عموررررى ذنو ررررى 
عم لةػمرررر ،  يررررخ عم انارررر  عمورررر    يعررررػ  عم لرررر س بارررر      مورررر مى   يلررررل 
م  لا عمل ل عمو لرظ بار   ععوا  هر   رباً  يقرج  ز قوار   رمرى عمول قرج يعرا 

 .(2)عإلشالل عةيا  
                                                             

 ب ؤن عاللات العمل عموماً : 1973( و ذا مبدأ أرسته محكمة النمض الفرنسٌة منذ 1)

Cass. Soc. 17 Octobre 1973. 

 م ار إلٌه فى :

Informatique, travail et libertes op. cit., p. 215. 

 وانظر كذلن :

J – E. RAY op. cit., p. 53. 

 

من لانون العموبات الفرنسى ع زى صزاحب العمزل االلتفزات إلزى الجزنس ، النزوع ،  3فمرة  416( تحظر المادة 1)

زٌر العمل الفرنسى فى الوضع العائ ى ، عند توجٌه إٌجاب ل عمل أو عند التعالد ، راجع فى  ذا ال ؤن توصٌات و

 ، والم ار إلٌها عند : تمرٌر  ب ؤن كٌفٌة احترا  الحٌاة الخاصة ل مر ح ل عمل 

B. Bossu‚ Droit de lʼhomme et pouvoirs du chef dʼentreprise: Vers un nouvel équilibre‚ 
Dr. soc. 1994‚P.747.  

 

= 
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ونرر  ه عررغ هررحع عملررل    مورر م  يقبررل مثررل هررحع عموررجال بيررج أنررل يلررل مة خ ررع مةل ررل عم
مررغ   نررا عرر لا عمل ررل   ذثررػ  هنرر   رر ػح لررػه مرر  رخع ارر   قبػمررل يل ررذ ر عل  
لررخ   أ  أنررل م ررخ  عةررى ذررجع ه ملةػمرر ، م ررج ه  لا ذررل عما عرر  أ  ذل ررذ أ ررةػن 

عمل مرررل  ز رري  م    رروا    ذثرررػ  هنرر  عم ررلػ   فررر  بارر   عمررجعفع رمرررى خمررظ  ليررث أ 
  ن فرررى ل مررر  عرررج  مػعفقوررررل عةرررى عإلف ررر ا عرررغ أمررررػ   يرررخ خع، عرررة  ز ملقرررج  إشرررر    يعررر

 ز  وال ل  مغ ق ك   عم خ ليغ . 

مرغ هنرر  ن اررج عةررى أ  عم ررض خا  ذقواررى أ  ذكرػ  عم لةػمرر ،  عمبا نرر ، عم صةػ رر  مررغ عم خ ررع 
    فرس مةل ل ذجع ما   عارل   م وػ ر  م ر  ي  رغ مرغ زلرث ق نػنيوار  عنرج عمنطرخ خا ر  رخع ار

عمول قررج يخ ررع م ررا ن مانارر  أ  أ  هررح  ذنو رر  م شرر    يررخ عم انرر  عمررحم   يناحرر  أ  ذكررػ  
 (1)مضخلعذل لعاة  فى عموقياع عم ان  م ل  ا  ز ملا   عما ع  مة خ ع مةل ل. 

                                                             
= 

 

 

والزذى أسزفر عزن تعزدٌل  1991ـز10ـز14ل األعضزاء فزى ( راجع التوجٌه الصادر عزن االتحزاد األوروبزى ل زدو2)

وانظر بالتفصزٌل حزول أثزر االتفالٌزة األوروبٌزة لحمزوق االنسزان  1994جزئى لت رٌع العمل الفرنسى فى سبتمبر 

 ع ى الت رٌعات الداخ ٌة ل دول األعضاء :

 

La directive communautaire 14-10-1991. 

A.COCATRE – ZILGIEN, De quelques effets actuels et eventuels de la 
ratification de la convention europeenne des droits de l'homme sur la politique 
et la droit francais, Rev. droit public 1978, p. 645. 

= 
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   مورر مى فرر مولخ  معػعنررا لارر   عمل مررل عما عرر  زرر م لنى عم انرر  مةكة رر  أل  يررخ 
عمل رل ر عنو ر   لد رى ر عق كرجل ر لينرى ر مقيرج ز مل رػه  خع،  عرة  ما  رخ  زصبالر 

عةررى مػعفقرر  عررخيل  م وػ رر  مررغ   نررا عم خ ررع مةل ررل عمررحل قررج يررخفس مثررل هررحع 
ع قولرر   ملا ذررل عما عرر   إ   عررع عرر لا عمل ررل ع ذا شارر   يررخ عم ا  ررخ ز إلشرر   

 . (1)عم انى لوى يوع عمل ػه عةى هح  عم لةػم ، زصخيق   ةا   

   عم ص ن ناةز رمى م  ية  :  فى نا ي

يعرا عمو ييررد خا ر  برريغ أمرخيغ هرر ميغ أ ما ر  أل ارر  عر لا عمل ررل  .1
فررر  عمل رررػه عةررررى ملةػمررر ، مرررغ قبررررل عم خ رررع مةل رررل    ا علذررررل  هرررػ مررر  يلررررخن 
زرررر  مودع  ز إلف رررر ا أ  عإلل     مرررر  قررررج يقررررػ  زررررل عرررر لا عمل ررررل مررررغ ع  ررررولال  

 خ رررع مةل رررل   هنررر  يةرررد  عةارررل عرررج   عمل رررػه عةرررى ملةػمررر ، ل   عمةعرررػ  رمرررى عم
عم لرر س زلخمرر  عملارر   عما عرر   يررخ عم انارر  مة خ ررع مةل ررل  ررػع  فرر  عموخ رراع أ  

 .(2)ف  عموقياع ر  رخع  عفل عةى خمظ عممخ عم خ ع مةل ل مجيل ز م ن ي  

                                                             
= 

 

(1) Article 31 de lo loi 6 janvier 1978. 

Article 6 de la conention du conseil de l'Europe. 

( راجع تفصٌالً ب ؤن الحٌاة الخاصة وكٌفٌة حماٌتها ، ومفـردات  ـذ  الحماٌة ، والدور الت رٌعى والمضائى فى 1)

إدخال مفردات مخت فة لحٌاة اإلنسان الخاصة فى مجتمع معاصر وتحدٌزد الزدور المضزائى الزذى ٌسزعى إلزى اتخزاذ 

 نسا :موالف تعكس مفهوماً مرناً وواسعاً ل حٌاة الخاصة فى فر

= 
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ذقييرج عمةعررػ  رمرى عم ررةػن عم لةػمر ذى ع مررى فر  لررج ل عم لةػمرر ،  .2
عم انارر  أ  ع قوررخعن منارر      مورر مى فرريم ذلررج عةررى هررحع عم انارر  ل   عموصررخق محيررخ 

عمع نرا مرغ عملار   عما عر  مة خ رع مةل رل خارل ملر  م  ق نػنار   أمر  رخع ار   عموقيرراع 
عةررررى عمعػعنررررا عم انارررر  فررررال معرررر ه مة لرررر  م     مورررر م  يعررررا أ  ذقو ررررخ عم ل معرررر  

مررر  يضلرررخ مػقرررف  عموقيررراع عةرررى عممرررػ  عم اناررر    يرررخ خمرررظ يلرررج أمرررخًع مخفػارررً   هرررػ 
عمقررر نػ  عمضخنلرررى مرررغ م ررريخ  عم لةػمررر ، عم ررر ا   أيرررً  ا نرررت نواعررر  عموقيررراع ليرررث 
رزرال  عم خ ررع  مةل رل لعك رر  بارحع عم  رريخ    ر  عنواررى رمارل عموقيرراع    هرػ مرر   رراضوع 
عم ع ه أم   عمايخ مة ن  ع  فرى أ را ن  فرس عمول قرج ملرل  إثار ، ع رون ل  م را ن 

 . (1)ألقيول ف  عمولػيس يخ مانا     مو مى 

 مررغ هنرر  قررج يوػمررج منرر  من  عرر ، قارر كا  قررج ذثررػ  نواعرر  عررج  عمض ررل فرر  مرر  برريغ موصةارر ، 
(  فنعررج  يص مررا 2عإلل   ز لةػمرر ، مانارر   ث نارر   يررخ مانارر   يررخ مةررد  بارر  عم خ ررع مةل ررل )

ج زرر مولػيس مرررغ  ررخع  عرررج  قررج   عررر لا عمل ررل مةول قرررج  عوارر  ع،  ا رررا   يررخ ماناررر  قررر
ألعررررع عررررغ عإلل   بارررر  فرررر  لرررريغ يلررررلى عرررر لا عمل ررررل  فررررس عمول قررررج  ععو رررر ل  عةررررى أ  

                                                             
= 

P.KAYSER , La protection de la vie privée par le droit, p. 118, 3e ed., 
ECONOMICA 1995. 

ومولفهزا مزن نتزائخ  1993سزنة  CNILالتمرٌر الصادر عن ال جنة المومٌة ل مع وماتٌة والحرٌات فزى فرنسزا  راجع( 1)

 0سطة صاحب العمل التمٌٌ  وحك المر ح ل عمل فى معرفة نتائخ التمٌٌ  الذى ت  بوا

د . مصطفى أبو مندور موسى ، دور الع   بالبٌانات عنزد تكزوٌن العاللزة العمدٌزة ، دراسزة ممارنزة ، دار النهضزة  ( (2

  . 118، ص  2000العربٌة ، ط 
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موصةارر ، عإلل   ز م لةػمرر ، ارر   عةررى أ رر س أنارر  مانارر   أ  يررجمى بارر  عم خ ررع مةل ررل قبررل 
عمول قررج   خمررظ اةررل ن ذعرر  عررغ عررج  عمض ررل عمك مررل خا رر  برريغ مرر  يلررج ملةػمرر ، مانارر   ع ررا 

اناررر   يررخ مةرررد  مررر ل   باررر   هررى عم ولةقررر  زلا ذرررل عما عررر   يرررخ عإلل   بارر   أارررخل  يرررخ م
 عم انا .

 نلرررغ   نلررروصاع عمقرررػه أ  هرررحع عمورررجعال يػ رررج فقررر  قبرررل عمول قرررج أم أثنررر   عموضررر    عةرررى 
عمول قرج بررل قرج ين رري هرحع  عموررجعال زلرج ربررخع  عمول قرج أم فرر  مخلةر  ذنضيررح عملقرج م رر  ير ثخ بررج    

    هحع م    نخلا زل  نخفال . (1)عةى عالق  عمل ل ز ملةا

 ناةررز م ررر   رربل رمرررى أ  ل ع رررون  ذن ررا عةرررى مررر  يعررا أ  يرررجمى زرررل عم خ ررع مةل رررل مرررغ 
ملةػمرر ،   ا نرر ، قبررل عمول قررج ذصباقررً  م بررجأ للررغ عمنارر   مرر  يلررج منارر  لعارراًل فرر  عم لةػمرر ، 

مررل  عمورر  ذاررخي عم انارر   مرر    يلررج ملةػمرر ،  يررخ مانارر  لعاةرر  ارر غ بنررػل عملارر   عما عرر  
عرغ عإلشر   عم انر    فيار  ي رػ  عم مرى زرل عإلل   بار  ز عوا  هر  مرغ موصةار ، عمول قرج  عمورر  
يلل م  لا عمل ل عمخاػ  رميا  إلذ ر   عمول قرج أمر  رخع ا نرت ملةػمر ،  يرخ مانار  فرال يلرل 

   مارررحع م رر لا عمل رررل عمخارررػ  رمياررر   عررج  عم اررر  قرررجمً  مةول قرررج  م رر  يلررروةد  مخعأاررر  عمقاررر
 عممخ مولجيج عم لةػم ، عم انا  مغ  يخه   يخ عم انا .

                                                             

 (1)  راجع ،

 J.SAVATIER, La protection de la vie privee des salaries, Droit Social, Avril 
1992, p. 331 et P .KAYSER , La protection de la vie privée par le droit , 
Protection du sécret de la vie Privée ,Paris 2006 , P. 38 .  
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 عةرررى عمرررخ ع م ررر   ررربل  ر  أ  هنررر ح أ رررا ن اثيرررخ  مرررغ   اررر  نطخنررر   ذعلرررل فررر  
عمض رررل بررريغ عملرررج ل أ  عمالرررج عم انررر   عمالرررج  يرررخ عم انررر  عرررلػ  ، اثيرررخ   خمرررظ 

 م ا ن عج  مغ بينا  م  ية  :

 ا ػعرررريوا   لخيررر  م    رررروا  أ  مبرررجأ علورررخع  عملارررر   عما عررر    .1
  اررػا عماصررػل عمل ررخع  عموررى   يعررػ  ذاصيارر  ذل ررذ ل  رر   عررى قررج   ذوررػعفخ 
مجل عمع اع بحع، عمج     ف   هرػ لعارل فر  عإلشر   عم انر  ملار   عمل مرل عما عر  
  نعررج  يررجال فرر  خع، عإلشرر   مررغ   ارر  نطررخ ع اررخيغ م رر  يرر لم بنرر  رمررى نواعرر  

مرر  هررػ لعاررل رشرر   عملارر   عما عرر  عم انارر    يررخ عم انارر   م لعهرر  ر  عمض ررل بينررل
مرراذ  عارررلً   عرر  مً  عةرررى عم لررروػل عمضكررخم  عمثقررر ف  مألفرررخعل خا ررلا عمررردعع زررري  
عم ػقرف عمع ر ع  مألفرخعل  ذلرر مةاع مرع ملريم  عملار   عما عرر   عملخير  عمضخلير  يولررع 

 ز موػلج.

برجأ لخمر    ع   ػل رش   ذ خيل  عر   ي ارج عةرى لو ار  علورخع  م .2
عملارر   عما عرر   يررخ عم انارر  مةل مررل  ررػع  فرر  فوررخ  عموضرر    عةررى عمول قررج أ  زلررج 
ربخع  عملقرج  ر  أ  ذضليرل هرحع ع لورخع  يلور ي رمرى ذ رخيل ، ا عر  مو يرد  ذولرخ  
مةلاررر   عما عررر   مررر  يرررخذا  باررر  زيل ررر   أكثرررخ ذلجيرررجًع  هرررػ  يرررخ مولقرررل م ررر  يلقرررج 

 عممػ .

  عم   ررررر   عمضلررررر ه مةقاررررر   فرررررى بةرررررػ   اررررخ    ع عورررررخعن ز مرررررج   .3
عم ض هاع عم ولةق  باحع عم بجأ أ  خعح مغ االه ذلجيج عمنص ق عمحل يلورخن زرل مة برجأ 
 ذلجيررج م هارر  عم لرر س زررل  ل  وررل  م رر  يعلررل عمررج   عم لرروقبةى مةقارر    ع عو رر ل 

ل  عةارررل مصةارررً  مبرررخ ًع مولجيرررج مررر  هرررػ لعارررل عإلشررر   عم انررر  مةلاررر   عما عررر  مةل مررر
 اررخ    عإلل   ز م لةػمرر ، عم ررلال   أل ارر  عرر لا عمل ررل فرر  عمل ررػه عةررى 
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عم لةػم ، عملةا   أ  ع  ولال  عنا  بنضلل   م  هػ ا  ي هرحع عإلشر      مور م    
 يلل ع مودع  ز إلل   زيي  ملةػم ، منل أ  ع  ولال  عنل مغ قبل ع لا عمل ل.

عم انا   عملا    يخ عم انار  مةل مرل مراذ زر ممخ    مو م  ف مض ل عمك مل بيغ عملا   
عمالرريخ  فقررج ي ررػ  مةل مررل مػقضررً  يواررح  أ  ن رر شً  ي    ررل فررى  يررخ عإلشرر   عم انررى 
 يرخل عرر لا عمل ررل خاررل مل  ررً  زررل أ  ز م ن ري  عموررى يوررػمى ملرر ػميوا  خالررلى رمررى 

 رل عمل مرل ع رون لًع ذحييخ  أ  ريق فل فا  مرع يضةرع فانرل يةعري رمرى للرع عممرخ ذ  مرً  زض
ماررحع عملرربا عمررحل نعررج م ررج   فررى عملارر    يررخ عم انارر  مةل مررل  عموررى يضوررخ  عررج  
ذرريثخ عملارر   عم انارر   م رريخه  أ  ملرروقبةا  زرريم أفلرر ه أ  مػعقررف ذ رر  س فررى  يررخ 

 .   (1)نص قا  

ف معرررل رخع أ  م    ررر  عملخيررر  فرررى مع  ذاررر  عم اوةضررر    ذررر ثخ ز ررر ل   ررر ل  ل اقررر  عةرررى 
لا عمل رل أ  عةررى عم ن ري  عمورى ذع لررل  عمل مرل   فةراذ مررل أ  يلو رج أ  يلرونج مل مررغ عر 

عمفل ه عم اوةض  عموى ذل ذ م    ر  عمل مرل ملخيورل  رعاً  إلنار   عالقورل زر مايخ  م  عممرخ 
  يلريخ لعك رً  عةرى هرحع عمنلرػ   عرج  ذريثيخ عملار   عم انار  مةل مرل ز ر  يلرج  أ  لرج  ار  ي 

  فقج يطاخ هحع عموريثيخ زلربا عرج  ذلقرل عمض رل عمك مرل بريغ عإلشر  يغ خا رػ  مقبرػً  نص قا  
ذررجال عرر لا عمل ررل م ػع اوررل أ  مةلررج مررغ أثرر   هررحع عموررجعال عمررحل قررج ي ررػ  مررل ذررجعيا ، 

                                                             

 (1)  راجع ،

  Cour de Cassation, Chambre sociale p. 22 janvier 1992, Mme ROSSARD 
C.Ste ROBUCHON et fils. 
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مدععرر    خالررلى عرر لا عمل ررل رمررى رنارر   عملالقرر  موررى ضاررخ ذرريثيخ عملارر   عما عرر  عةررى 
   عملا   عم انا  ز  ل ما  خ .

 المبحث الثاني

 الحماية الخاصة للحياة غير المهنية للمرشح 

 للعمل في مرحلة التفاوض

مرغ عم لررةع زررل أ  عقرج عمل ررل مررغ عقرػل ع عوارر   عم ا رر  عةرى عمقررل مررغ   نررا 
   يلررج هرررحع ع عوارر   مرررغ (1) عمل مررل   هرررحع مرر  يخعيارررل عرر لا عمل رررل قبررل عمول قرررج

عرررػ  مةل مرررل أ  ينيرررا  يرررخ  مة اررر   ز مل رررل      موررر م    ي(2) م يررردع، عقرررج عمل رررل
 .(3)ف  ل م   ف ذل –عمػ ث   –عم ةود  زل    ينوقل هحع ع مودع  مةاةف عمل   

                                                             
. رامً أحمد البرعً ، الوسٌط فً الت رٌعات االجتماعٌة ، الجزء الثانً ،  رح د . أحمد حسن البرعً ، د  ( (1

 .وما بعد ا  118، ص  2009عمد العمل الفردي ، دار النهضة العربٌة ،ط 

 

، 2005 – 2004د . محسن عبد الحمٌد البٌه ، لانون العمل المصري ، مكتبة الجالء الجدٌدة ، المنصزورة  ( (2

 وما بعد ا . 94ص 

(
3

 ( راجع حول االعتبار ال خصى فً عمد العمل : 

M. Contamine – Raynaud, L'intuitus personal dans les contrats, these, paris 11, 

1974,p.33 , S. HEOLT. L' intuitus personal dans la société capitaux, D, 1991, chron: 

= 
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بيررررج أ  عرررر لا عمل ررررل قررررج يلرررروحل هررررحع ع عوارررر   عم ا رررر  عنررررج عاوارررر    مةل مررررل 
 ل مر  يوعر    لرج عم خ ع مةل ل مجيل ز م ن ي  لين   يض ال بينل   يغ أقخعنرل  فح مار ً 

 ع اوا   عم ػاػع   يقػ  ز  اوا    فل ععوا  ع،  ا ا   خمظ قبل عمول قج.

ف رر  مػقررف عم  ررخل مررغ هررحع عموررجعال  هررل هنرر ح قػععررج ع مرر  ذل ررع هررحع عمػاررع أ  
 ن ػ  ا ع  ذقيج .

ز مخ ػل رمرى عمقػععرج عمل مر  فر  عمقر نػ  عم رجن  نعرج  مرع يرنطع هرح  عم لريم  م ر  يلرج 
 ً  يعا زلثل ل  ي  مةلا   عما ع .خمظ ذق يخًع ذ خيعا

 عةررى ععوارر   عررج    ررػل نررز ذ ررخيل  يررنطع هررحع عممررخ نعررج عم خ ررع مةل ررل يقبررل 
 .(1)ذجال ع لا عمل ل ف  لا ذل عما ع   عمك ف عغ  خي  لا ذل عما ع 

 ع لو رررر ه عمثرررر ن  :  فررررس عم خ ررررع مةل ررررل عإلفارررر   ز م لةػمرررر ، عملررررخي  عم ولةقرررر  
 انارر   هنرر  يررخفس عرر لا عمل ررل عمول قررج ملررل  هنرر  يلررل زلا ذررل عما عرر   يررخ عم

                                                             
= 

143 et M.A. PEANO, L'intuitus personae dans le contrat de travial, Dr. soc, 1995, 

p.129. 

(
1

( مع مالحظة أن أفعال صزاحب العمزل تزدخل دائزرة التجزرٌ  الجنزائً إذا كانزت  زذ  األفعزال أو التصزرفات فزى 

مواجهة المتمد  اتخذت صورة تصنت أو تجسس ع ى محادثات خاصة ل متمد  عن طرٌك جهزاز مزن األجهززة أٌزا 

ولو فى غٌزر  –مكرر(، وإذاعة أو استعمال  309صورته و و فً مكان خاص )مادة  كان نوعه، او التماط ونمل

تسجٌل أو مستند متحصل ع ٌه بالطرق السابمة بغٌر رضاء صاحب ال ؤن أو إف اء أمر من  ذ  األمور  –عالنٌة 

راجزع فزً  زذا  ئً(مكرر )أ( من المزانون الجنزا 309لحمل المتمد  ل عمل ع ى المٌا  بعمل أو االمتناع عنه ) مادة 

الخصوص ، د . أحمد فتحً سرور ، الوسٌط فً لانون اإلجراءات الجنائٌة ، الكتاب األول ، دار النهضة العربٌة 

 .  وما بعد ا  147، ص  2014، ط 
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مة خ ررع مةل ررل عمةعرررػ  رمررى عمقػععررج عمل مررر   ا عرر  خا رر  يولةرررل زضكررخ  عموللررف فررر  
ع ررول  ه عملررل  فررل عمارررػعز  عم ن ررػ  عةيارر  فرر  عم ررر ل  عما ملرر  مررغ عمقررر نػ  

 عم جن  عم  خم.

خ رررع مةل رررل فررر  مػع اررر  هرررحع مررر  يرررجعػن  رمرررى ذنررر  ه عمل  يررر  عمو رررخيعا  عم قرررخ   مة 
ذرجال عر لا عمل رل فر  لا ذرل فر  عمقر نػ  عمضخنلر  لورى ن رل رمرى أفارل عررػ  
عمل  يررر  عمو ررررخيعا  عم قررررخ    خمررررظ زلررررج أ  نونرررر  ه عررررػ   مطرررر هخ ذررررجال عرررر لا 

  خمظ ف  نق ل ا   ية :   عمل ل  لا   عم خ ع مةل ل عما ع 

 ةل ل عما ع :أ ً  : مط هخ ععوجع  ع لا عمل ل عةى لا   عم خ ع م

مررغ عمج رروػ  عم  ررخم  13مررغ عم لررةع زررل أ  عملررل فرر  عمل ررل م ضررػً   فررل عم رر ل  
ا رر  أقرررخ بررحمظ عمج ررروػ  عمضخنلررى فررر  ليا  وررل  قررر نػ  عمل رررل  1971عم رر ل  عررر   

 .(1)منل 120عمضخنلى ف  عم  ل  

 ف  عمح ما عمعع يوقج  عم خ رع مةل رل هرػ  أقخعنرل مةل رل مرجل عر لا ع رل  يقرػ  
ايررخ ز م ض اررة  خا رر  بيررناع  هررػ فررى  رربيةل مررحمظ يولررخل عررغ اررل مخ ررع مةل ررل عم

                                                             

(
1

من تمنٌن العمل الفرنسى " ال ٌمكن ألحد أن  120/2(  و و ما ٌنص ع ٌه الم رع الفرنسى صراحة فً المادة 

ع ى الحموق ال خصٌة ل عمال وال ع ى حرٌاته  الفردٌة أو الجماعٌة" وبالتالى فمد استخد  عبارة " ال  ٌضع لٌوداً 

 ٌمكن ألحد"، ولٌس فمط صاحب العمل ، راجع ،

N. LAGARDE , Aspects civilestés des rélations individuelles de travail. Rev.  Dr. Civ., 
2002 p . 106 et s. 
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 ملواجمً  ا ف  عمػ  كل عم و ل  مل.

 عمعررل أ  يوقررج  عم خ ررليغ مةل ررل فرر   ضاضرر   رر  خ   مصةررػن  ررحةا  رمرر  ما  ررخ  
عغ شخيل ع لا عمل ل ع  زصخيق   يرخ ما  رخ  عرغ شخيرل  يرخ  اػ ر كل عإلعرال  

ل مرررل )م  ذرررا عمو رررحيل( م ررر   ررروصةا خمرررظ ل  يررر  فررر  مػع اررر  أ  م  ذررا عمقرررػل عم
 ماذ فق  ع لا عمل ل بل أيا  عمحيخ.

 لوررى نقرررخ  اررخ    ذرررػفيخ هرررح  عمل  يرر  يعرررا أ ً   رررخل زلررس ع نوا كررر ، ملخمررر  
 عملا   عما ع  مة خ ع مةل ل    خمظ ف  عج  عػ  نػ ل زلاا  ا   يةى : 

 : (1) ك ف  خي  عملا   عما ع  مة خ ععم ػ   عم مى: عم لةػم ذا  اػ ية  م

 ذو ثل هرح  عم رػ   فر  مل  مر  عر لا عمل رل قبرل عذار خ قرخع  عمول قرج مرع عم خ رع 
مةل ل  ذليغ مجيل ز ن يذل عمل ػه عةى أكبخ قج  م  غ مغ عم لةػمر ، لرػه هرحع 
عم خ رررع مةل رررل  بيرررج أ  خمرررظ عممرررخ يعرررا ذقييرررج  زررري  يواررر غ شرررخق  يرررخ شباعاررر  

 خ ليغ مةل رل أ  عمل رػه عةرى ملةػمر ، ذولةرل ز ملار   عما عر  مة خ رع موقياع عم
مةل ل أ  ذولةل زيلعكل  ملوقجعذل عمجينا    هػ ف   ربيةل مرحمظ رمر  أ  يلرول ل شرخق 

  ةا    علال   أاخل  يخ علال  مةػعػه رمى هح  عم لةػم ،.

مك رف  رخي   ذونػل عمصخق عمو  يةعي رميا  عر لا عمل رل لعارل رشر   هرح  عم رػ   
عملارر   عما عرر  مة خ ررع مةل ررل ز  ررواجع  شررخق    رر كل فرر  ع اوارر   فامرر  أ  يةعرري 

                                                             
 ، راجع ( (1

J.  Hauser ‚ De la vie privée et du droit social: domicile  prénom‚messages 
personnels‚syndicat – RTD civ.2010‚P.75 
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بنضلرل ماررح  عمػ ر كل  عم لةػم ذارر  بػارع ن ررػخي عم ر ة   فارر  فر  ملخفرر  ارل  رر   
عغ عم خ ع مةل ل ل   عموقيج ز إلش   عم ان  برل يوعر    هرحع عإلشر   مرا ذ عملار   

 .(1)عما ع   يخ عم انا  مل أيا ً 

 قرج يلو ررج عرر لا عمل رل عةررى بخمعارر ، عموقيراع  ع اوارر  ع، عمنضلررا   هرػ فرر  شرر  
ملخفورل ز ا ررل ما  ررخ  ل     ررا  عم لةػمرر ، ا عرر  ز م خ ررع مةل ررل   خمررظ زرري  
ياررع بخمعارر ، موا  رر  ذ ررنف  ذ رراع اضرر     قررج ع، عم خ ررع مةل ررل  خمررظ زلررج 

 ذلةيل عم لةػم ، عموى ذع عمل ػه عةيا  منل.

ًع م  يةعي أعل ن عمل ل مارح  عمصخيقر  ز عوا  هر   يرخ م ةضر   ذلو رج فقر  عةرى  اثيخ 
نورر كج ع اوارر  ع،  عررغ شخيقارر  يرروع ع رروال ل عم خ ررليغ مةل ررل عةررى أ رر س عم ل معرر  
عإلمكوخ نا  ز لخف  عمل  ا ع مى ل   ذرجال مرناع ر  أنرل يلر ن عةرى هرح  عمصخيقر  

م  ررغ ع ررول  ما  زلرررج خمررظ م رر  يلرررج  أنررل يرروع ذاررديغ ملةػمررر ، عررغ عم خ ررع مةل رررل
 .(2)عنوا كً  ملخي  عملا   عما ع  مة خ ع مةل ل

                                                             

راجع ،  (1) 

 J. Frayssinet, Nouvelles technologies et protection de libertés dans l'entreprise, Dr. 

Soc. 1992, No6, P.59. 

 (2)راجع ،

 S. Lefebvre. Nouvelles technologies et protection de la vie privée en milieu de travail, 

op.cit, p. 131. 
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 فرى  اررع ثر   نعررج أ  أعرل ن عمل ررل يةعرري   رمرى م  ذررا ذ رحيل عمل رر ه مةالررث 
ينرررر يخ  6عرررغ ع ررر ه  رررجل   مرررغ هنررر  ارررر   ذرررجال عم  رررخل عمضخنلرررى بػارررع قررر نػ  

   عملخيرررر ،  عموررررى قررررخ ،  هررررػ قرررر نػ  قرررر   زان رررر   معنرررر   شنارررر  مة لةػم ذارررر 1978
بج  ه  أنل يعرا ذخذيرا عم خ رليغ مةل رل مراذ فقر  عنصالقرً  مرغ معار   مانرى  مكرغ 

 .(1)أياً  ماذ  فل مل ييخ  ا ا   اخ    علوخع  عملا   عما ع  مة خ ع مةل ل

 عةى عمخ ع م    بل ر  أ  عمقخع ع، عمو  ذ ج ه  هح  عمةعنر  مر  هر  ر  ذػعرا ، 
 مدع  عم  لم.ماذ ما  قػ  عإل

 : (2) عم ػ   عمث نا  : عم لةػم ذا   إف     خي  عملا   عما ع 

رخع ا نرررت عم رررػ   عمث ناررر  ذو ثرررل فررر  ل   عم لةػم ذاررر  فررر  عمل رررػه أ  فررر  ا رررف 
أ خع  عمل مل فال عػ   عمث نا  ذو ثرل أ  ذوعلرج فر  رف ر    رخي  هرح  عم لةػمر ، أ  

مر ، ذرع ذلرعيةا  عةرى ع رو   ع، أ  عةرى هح  عم خع    يو ثل خمرظ فر  ارػ  عم لةػ 
عمل  ا ع مى  عمو  يعرا عرج  ن رخه  أ  عم لر س بار   خمرظ ذيكيرجًع عةرى مبرجأ عرج  
 ػع  ن خ هح  عم لةػم ، ر  زلرج عمل رػه عةرى مػعفقر  او بار  مرغ عر لا عم ري  

                                                             

(
1

واعترف لها بس طة إدارٌة خاصة فزً مجزال تنفٌزذ  1978ٌناٌر سنة  6( و ى لجنة ت  إن اإ ا بممتضى لانون 

 منازعات فً الوالع العم ً، راجع ، نصوص المانون المتع ك بالمع وماتٌة وتفسٌر ا بصدد ما ٌثور من 

 - P.KAYSER, op.cit, p.132.  

 راجع ، ( (2

 J. Savatier‚ La Protection de la Vie Privie des Salaries‚ Droit Social 329-33 (April 
1992). 
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  هػ عم خ ع مةل ل.

 ررررخع   قررررج عذعررررل عمضقررررل عمضخنلررررى  عم  ررررخل عةررررى أ  عمك ررررف عررررغ عم لةػمرررر ،  عم
عما عررر  ز م خ رررع مةل رررل يولقرررل عرررغ شخيرررل عشرررالل عمحيرررخ عةياررر  لورررى  مرررػ اررر   

  بررل أ  قرر نػ  عملقػ رر ، عم  ررخل قررج  اررع (1)  ا ررً   علررجًع  شةررا منررل عمكو رر  
عقػ  ، عةى معخل عمك رف عرغ عما ػعرا   مراذ عةرى عالنيوار   ن رخه  أيرً  ار   

 عمجعفع مةن خ ش م   ذع خمظ ل   مػعفق  ع لبا .

حع م  عذعل رمال عم  خل عمضخنل  لين ر  قرخ  أنرل   يعرػ  م ر لا عمل رل عمك رف  ه
عغ ا ػعا ، عم خ ع مةل ل عمو  ذػعرل رميار  ز ن  را  ذقرج  عمايرخ مةل رل مجيرل 
ز م ن رررري   ذ  رررريغ ع اررررخيغ زرررر مولخن عةيارررر   عإلشررررالل عةيارررر  ل   مػعفقرررر  عم خ ررررع 

 .(2)مةل ل

  نت  عم خعأا   عمولعيل: عم ػ   عمث مث : ع واجع     كل عمو

 هررح  عم ررػ   ذاوةررف عررغ  رر زقويا  عم مررى  عمث نارر  ليررث عموررجال عم رر  خ فرر  لارر   
عم خ ع مةل ل  خمظ زري  يروع ذوالرل ل   عة رل برل  ذارديغ ملةػمر ، عنرل  نقرل هرح  

                                                             

(
1
ارنة ، دار النهضة د . مصطفى أبو مندور موسى ، دور الع   بالبٌانات عند تكوٌن العاللة العمدٌة ، دراسة مم(  

 وما بعد ا . 312، ص  2000العربٌة ، ط 

 

(2( B.Bossu, op.cit, p.8 et J. Savatier, secret medical et obligation de discretion 

deoyeur. Dr. soc, 1986, p. 419. 
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عم لةػمرر ، فرر  أقررل  قررت م  ررغ عررغ شخيررل   رر كل عموقنارر  عملجيثرر  فرر  ضررل ضاررػ  
 .  (1)ا  )ع نوخنت( ا   عم لةػم ، عمج م

م رر  لرررجع زقرر نػ  عمل رررل عمضخنلرر  رمرررى لطررخ   رررع ملةػمرر ، مولةقررر  زلارر   عم خ رررع 
 .(2)مةل ل عما ع  عغ شخيل   ية  مع ي غ عةى عةع ملبل با 

 ا   هحع عذع   عم  خل عمعنر ك  فر  ارل مرغ فخنلر   م رخ ليرث أ  ع عورجع  عةرى 
    اررل مر  يرج   فر  م رر   عملار   عما عر  يولقرل ز عرخل عموعلررذ عةرى م ر   ار

ا   يلوبخ ا ػعا   ينصبل خمظ أيا  عةى عم ل لث ،  عةى عم رػ  عةرى لرج 
  ػع .

 مكنن  ناةز رمى أنرل يعرا ل  ير  عملار   عما عر  مة خ رع مةل رل  يروع خمرظ زلطرخ 
مخعقبوررل  عموعلررذ عةاررل عررغ شخيررل أ اررد   ذقنارر  لجيثرر    فرر  ل مرر  معررػ  عرر لا 

عم  رررخ ع   ل   عةرررع عم خ رررع مةل رررل ق مرررت ملررر ػميول  عمل رررل مارررح  عم ررر ميا  يرررخ
 عمعن كا   عم جنا .

 ث نا  : ا  ن ، ل  ي  عملا   عما ع  مة خ ع مةل ل:

ياوةرف  1992ليلر بخ  31عم ر ل  فرى  1446ك   عمػارع قبرل نضر خ عمقر نػ   قرع 
زلررج نضرر خ  ليررث ا نررت  ررةص  عرر لا عمل ررل شةاقررل مةولررخم ل   قيررج عررغ عم خ ررع 

ل ز م ن ي  ر  أ  زلج نض خ  عاوةف عمػاع ليث ذرع ذضخيرج ارػعز  ذ رخيعا  مةل ل مجي
مةلرج مررغ هررحع عموررجال فرر  لارر   عم خ رع مةل ررل عما عرر    هررح  عماررػعز  ذ ثررل عملررج 

                                                             

 . 9( د. حسا  األ وانى، المرجع السابك، ص 2)

 .( من تمنٌن العمل الفرنسL 121/8ً( مادة )1)
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عملنررى مل  يرر  عملارر   عما عرر  ملا ذررل  يررخ عم انارر  مررغ ذررجال عرر لا عمل ررل فرر  
 : رش  ه    قج ذعةت هح  عمل  ي  ف  عج  نق ل ا   ية  

 أ ً  : نػل عم لةػم ، عم خعل عمػعػه رميا  : 

عةرررى  1992ليلررر بخ  31مرررغ عمقررر نػ  عمضخنلررر  عم ررر ل  فررر   121ن رررت عم ررر ل  
ارررػعز  لرررػه عم لةػمررر  عم رررخعل عمولرررخل  عمػعرررػه رمياررر  فقرررخ  أنرررل يعرررا أ  ذكرررػ  
شبالررر  هرررح  عم لةػمررر  مرررغ عممرررػ  عموررر  ذقرررج  اضررر    عم خ رررع مةل رررل  ذلرررجل قج عذرررل 

    أ  ذكػ  خع، عة  ز مػضاض  عم خعل  حةا .عم انا

فانررل يعررا ذقررجيخ عمكضرر     1993مرر  س  15 إع رر   مة ن ررػ  عمررػ ع م عم رر ل  فرر  
عم انا  مة خ ع مةل ل  فل مرجل عرالليول  قج ذرل عةرى عموكارف مرع ضرخ ن عمل رل 
   ع ناخعل ف  فخيل عمل ل ز م ن     قج ذل عةى عموخقرى  ع نوقر ه مػضر كف أعةرى م ر

يررر لل رمررررى عمولرررخل عررررغ عن عرررخ  ا ررررا   عرررض ، ذوررررػعفخ فررر   رررراز عم خ ررررع 
مةل ررررل   مكررررغ ز ررررخل أ  ذكررررػ  ز مػضاضرررر  عم ررررخعل  ررررحةا      مورررر مى ع رررروةد  عم  ررررخل 

 عمضخنلى اخ      ػل عة  بيغ عم لةػ  عم خعل عمػعػه رميا   عمػضاض  عم   خ .

ة  ما  ررخ  ز مل ررل عم ررخعل ث ناررً  : أ  ذكررػ  عم لةػمرر ، عم ررخعل عمػعررػه رميارر  خع، عرر
  حةل: 

مقج أفخل ق نػ  عمل ل عمضخنلر  ن ػعر  ذقرخ  ل  ير  عم خ رع مةل رل فقرخ  أ ما ر  أ  
ذكػ  عمح ي  مغ هحع عمصةرا ذقرجيخ عراللا  عم خ رع مةل رل مرغ عجمرل  ذقيراع قج عذرل 
عم اناررر    ث نيا ررر  ارررخ    أ  ي رررػ  هنررر ح عرررة  بررريغ عم لةػمررر ، عم صةػ ررر   عمل رررل 
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 (1) حةل ز م ن ي .عم خعل 

مررراذ مررر   ررربل فللرررا فقرررج ذصةرررا أيارررً  عم  رررخل راصررر   عم خ رررع مةل رررل عرررخعل  
 مقجم  ز مػ  كل عملجيث  عمو   يوع ع واجعما  أثن   ع ةا  ع اوا    عةرى أ  ذكرػ  

 خع، عة  ما  خ  ز مل ل  ملجل  ملاق .

  يعررػ   لوررى أنررل يعررا أ  ذكررػ  عم لةػمرر ، عمورر  أ مررى بارر  عم خ ررع مةل ررل  ررخي 
 عإلفا   با  مةحيخ ر  ز ػعفقول.

 ث مثً  : لطخ عمو ييد بيغ عم خ ليغ مةل ل : 

مررررغ ذقنرررريغ عمل ررررل عمضخنلرررر  عةررررى أنررررل خ   يعررررػ  ع رررروال ل أم  122ن ررررت عم رررر ل  
 ررراز مرررغ عموقررررج  م رررحل رلررررجل عمػضررر كف زلررربا أعررررةل أ   نلرررل أ  ع لعذررررل أ  

أ   رنذ مر  أ  زلربا ر عكرل عملا  را   ل مول ع  و  يا  أ  عنو  كل رمى عخق أ  أمر 
أ  أن ررررصول عمنق بارررر  أ  عمول  نارررر  أ  ملوقجعذررررل عمجينارررر  أ  زلرررربا ل موررررل عم ررررلا  أ  

 ععد  خا   عجع عج  عمةا ق  عمصبا  عمث بو  ز ا ل  شبيا عمل لخ.

مرغ   ر ل هرحع عمررنز يوارع منر  أنرل   يعررػ  ع روال ل عم خ رع مةل رل ز م ن رر   مم 
ن عمرػع ل   رةضً   برل عمورج عممرخ ما ر ل عماصرخ عمولرخم لرػه عملار    با مغ عم را 

عما ع   يخ عم انا  مة خ ع مةل ل   هحع م  عذعل رمارل عمقار   عمضخنلر  فر  عملجيرج 

                                                             

  (1)راجع ،

Les dispositions relatives au recrutement individual et aux libertés individuelles, Dr, 

ouvre 1993, P. 238. 
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 .(1)مغ أل  مل

ر  أ  هنرر ح عررج  ع رروثن  ع، عةررى مبررجأ اررخ    عمو ييررد برريغ عم خ ررليغ مةل ررل فرر  
ػ ع فيا   هى ل م  رخع ا نرت عمػضاضر  عم ر  خ  أمػ  ذع ذلجيجه  ل خًع    يعػ  عمو

عم ررخعل  ررحةا  مررغ عمػضرر كف عم ا ليرر    هررى عمػضرر كف عمورر  ذ ثررل  ا ررا  عمقرر كع بارر  
عن ررخًع ه مررً  فرر  ذقيا اررل مكررغ أياررً  يعررا عررج  عماةرر  برريغ عملارر   عما عرر  عم انارر  

 .(2)  عملا   عمحيخ عم انا 

فياررر  بررريغ عم خ رررليغ مةل رررل ل مررر    مرررغ ع  ررروثن  ع، عموررر    يعرررا لطرررخ عمو ييرررد
شبالر  عمػضاضر  عم رخعل  رحةا  ليرث أ  مقوارا ، عملر ه ذوصةرا أهرجعن أ  نقر ل يرروع 
 اررررلا  لوررررى يررررروع عمو ييررررد بررررريغ عم خ ررررليغ مةل رررررل اررررال  فرررررل مقواررررا ذل  قج عذرررررل 
عم ا ا  موصةا مػععض ، ملجل  ف  عمق ك   عةى هح  عمػضاض   عماجن منار   هنر  

 خ ليغ عغ  يخ  مرغ عم خ رليغ     مور مى ي رػ  مارحع عمو ييرد ل   يوع ذ ييد ألج عم
فررر   ررررحل هررررح  عمػضاضرررر   ذصةررررا أمررررػ   ا ررررا    ذلررررج بررررج  ه  ذلررررج عةررررى عملارررر   

                                                             

راجع ،   (1  (  

Soc. 17 mars 1971, Bull. Civ, v, No. 215. 

2
 ( راجع ، (

Cass.soc.‚17mai 2005:le retour de L.120-2:Jean-Emmanuel‚ lʼ ouverture par 

lʼ employeur des dossiers personnels du salarié‚ Droit social 2005 
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 .(1) عما ع 

أ  مررغ ارر  ن ، ل  يرر  عملار   عما عرر  مة خ ررع مةل ررل هررػ لين رر   االعر  عمقررػه  
شررر   ل ع ررر  مرررجل يرروع عمولرررخم عرررغ ع رررل يولةرررل ز مل رررل يعرررا أ  ي رررػ  خمرررظ فررر  ر

عاللا  عم خ ع مةل رل  مرجل اض  ذرل مرغ عمن لار  عم انار      رػن ر  زر  عر لا 
عمل رررل ز رررجق  أم نررر  رع ررر ً  م برررجأ للرررغ عمناررر  عم ةورررد  زرررل قبرررل عمول قرررج  برررل يلرررل 

لررػه اض  ذررل   جع ذررل فرر   ررحل  (2)مةل مررل ذقررجيع ذداارر  مررغ ع اررخيغ ايلررج أ رر ذحذل
 عمػضاض  عم   خ .

اررع فرر  ل مرر  اررخ ي عرر لا عمل ررل عررغ نصرر ق عملارر   عم انارر  مةلارر    مكررغ مرر  عمػ 
 يرررخ عم اناررر  مة خ رررع مةل رررل  شةرررا ملةػمررر ، مرررغ لعارررل هرررحع عإلشررر   هرررل يلرررل 
مة خ ررع مةل ررل  فررس عإل  زرر  ا عرر  عةررى عم رر ة  عمورر  يرروع ذػ ياارر  رماررل   ن لارر  

عمػضاضررررر   عم ررررر ة  عموررررر    ذولةرررررل بوقيا ررررر   ذقرررررجيخ اض  ذرررررل  قج ذرررررل عم اناررررر  م رررررحل
 عم   خ ؟.

                                                             
 ( راجع ، (1

Soc.17juin2009‚n°08-40.274‚ publié au Bulletin‚RDT2009‚P.591‚obs.LʼMarino‚ JCP 
2009.263obS. S.Maillard Soc.8juill.2009‚n°09-60.011‚ Publié au Bulletin‚ 
D.2009.2393noteG.Loiseau;RDT2009‚P.729‚obs.M.Grévy. 
 

2)راجع ،   (  

J. SAVATIER. La protection de la vie priveé du salarié, Dr. Soc, 1992, P. 332. 
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عمػعاع أنل رخع  فس عم خ ع مةل ل عإلفا   بارح  عم لةػمر ، فانرل قرج يضقرج فخعرول 
ف  عمل ل ز م ن ي  ر  أنل مرغ قبيرل عمصر زع عمل ر ك  مقر نػ  عمل رل فانرل مرغ عم   رغ 
أ  يعيا عمل مل زصخيق  ا خز    يرخ عر لق    هرحع مر  عذعارت رمارل مل  ر  عمرنقس 

قات زلل عم خ رع مةل رل فر  عرج  قرػه عمل اقر  عنرج عإل  زر  عةرى عمضخنلا  لين   
 .(1)عم  ة  عمو  ذ ذ لا ذل عم ا ا   عمو  ماذ ما  عة  ز مػضاض  عم خعل  حةا 

 ذولةل عم ن  ع ، عمور  ذصرخا أمر   عمقار   زلر  ، قر   فيار  عر لا عمل رل زض رل 
حن عةارل اراله ر رخع ع، عمل مل إلاض   هحع عمايخ ملةػم ، عنل  أا   عمل مل ز مك

ع واجعمل     مو مى ذصخا ل  ، عمض رل مرغ ذةرظ عمدع ير   مراذ مرغ  ع ير  ع عورجع  
عةرى عملار   عما عرر  مةل مرل   هرى عذا مرر ،  أل زلرس عمضقرل أنارر  ذوي رذ رمر  عةررى 
عيا عمخار  نواعر  عمورجماذ أ  عمحةر   يص مرا زازصر ه عملقرج  إمر  عةرى اصري عمل مرل 

 .(2) باً   جيً  مةض ل مغ عمل لعمعلاع عمحم ي  ل 

ر  أ  عمقاررر   قرررج عذعرررل مولررر ملً  نلرررػ  ررر ػ، عمل مرررل أ  راض كرررل م لةػمررر ، عرررغ 

                                                             

1)راجع ،   (  

Soc. 17 oct. 1973, Dr. Soc. 1974, 29. note j. SAVATIER, soc. 25 Avril 1990, D, 

1991, j, 507, note Mouly; soc. 9 janv. 1991, jur, soc. 1991, 215. 

راجع ،   (2 (  

J. Savatier, Article précité, p. 232. 
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     (1)ع لا عمل ل ش م   ا نت  يخ مانا 

بيررج أننررر  مرررع عمرررخأم عمررحم يوعرررل نلرررػ ارررخ    أ  ي ررػ  عم خ رررع مةل رررل عررر لق  فررر   
عمو رخن عم ر لق عملربا  رل كل مةبا نر ، ليرث أنرل قرج يرخل عر لا عمل رل فرى هرحع

عمرجعفع مة ار  قرجم  نلررػ عمول قرج   لورى عمون عررل عرغ عمرخل قررج يعرج خارل خع، عملرربا 
مة اررر  قررررجم  إلبرررخع  عقررررج عمل رررل   يررررخ أنرررل قررررج يةعررري عرررر لا عمل رررل مةقارررر   مررررل 
ز مولػيس أ  رمى فل  عقج عمل ل مةورجماذ فر  ل مر  عرج  عرجق عم خ رع مةل رل أ  

 خ رررع مةل رررل عمةعرررػ  مةقاررر   ملرررج  ذليينرررل مكػنرررل نعرررج عةرررى عمصرررخن ع ارررخ  هرررػ عم
عمونرررع عرررغ رل   ز م لةػمررر ، عما عررر   يرررخ عم اناررر  م ررر  ذخذرررا عةارررل عرررج  ذليينرررل 
 إعر بول زيارخع   فارل مرل عمل ار  فر  عمولرػيس؟  مر  أ ر س عم ص مار  زر مولػيس؟ 
هرحع مرر  يلررج ارر  نل أاررخل أمرر   عمقارر   لين رر  يلررخ  عممررخ مررع عمقارر     هررحع مرر  

 ن نون  مل فى عمض ل عمو مى . ػ 

 

 

                                                             

( فمد لضت محكمة النمض الفرنسزٌة بزؤن العامزل لزٌس م تزمزاً بزذكر سزوابمه المضزائٌة عنزد تر زٌحه ل عمزل فزً 3)

ضزاء  عنزد وظٌفة مرالب لٌ ً، كما لضزت بزؤن صزاحب العمزل ال ٌمكنزه اإلدعزاء بؤنزه ولزع فزً خطزؤ ممزا عزاب ر

استخدا  العامل فً وظٌفة مدٌر  ركة فً حالة تسوٌة لضائٌة والزالت مستمرة فً ن اطها، بحجة أن  ذا العامل 

لد أخفى عن صاحب العمل سبك إدارته إلحدى ال ركات التً ت  تصفٌتها، كما لضت بؤن عد  إ ارة العامل عند 

ال ٌ كل خطؤ جسزٌما ٌبزرر فسزق عمزد عم زه محزدد المزدة، تعٌٌنه إلى حصوله ع ى مساعدات مالٌة باعتبار  معولا 

 انظر فً ذلن : 

J. Savatier, Article Précité, p.332; Soc. 25 Avril, Bull. Civ, v. No 186; Soc. 3 Juill. 

1990, Bull. Civ, v.No349; Soc. 9 Janv. Jur.soc. 1991, p.215. 
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 الفرل الثالث

 جزاء مخالفة التزام المرشح للعمل باإلعالم قبل التعاقد

يخذرررا ذ رررخن عمل مرررل ز ا مضورررل  مودعمرررل زررر إلل   ز م لةػمررر ، عم اناررر  عملجيرررج مرررغ 
عمعردع ع،    عموررى مرغ بينارر  رزصر ه عقررج عمل ررل  أل ار  عرر لا عمل رل فررى عم ص مارر  

مةاخ  عمحل قج يةلل زل مغ  رخع  ذ رخن عمل مرل عمحيرخ م رخ ل  ز مولػيس عمع بخ
. ف رررر  هررررى شبالرررر  ملرررر ػما  عمل مررررل موخذيررررا عمعرررردع ع، عةاررررل ؟  مرررر  هررررى  ررررخ ل 

 مل ػميول عم جنا  ؟  م  هى عمعدع ع، عموى يلل م  لا عمل ل عم ص ما  با  ؟

 هحع م   نون  مل ا   يةى . 

 المبحث األول

 ل باإلعالم قبل التعاقدطبيعة مدئولية المرشح للعم

عمعل ف  عمل رػه عةرى ملةػمر ، مرغ عم خ رع مةل رل عرغ شخيرل عر لا عمل رل 
  عمولقرل مررغ عررلوا  فرر  عمح مررا عمعررع ذروع ما  ررخ  عررغ شخيررل ع  ررولال  مررغ قبررل 
ع لا عمل رل عرغ شخيرل عمةعرػ  رمرى  ر عه عم خ رع مةل رل   خمرظ مضروع لرػع  ملرل 

ذررل فرر  ع مورردع  ز مل ررل   مررجل اض يوررل مررغ ي  ررغ مررغ االمررل عمػقررػن عةررى مررجل قج  
عمن لا  عم انا  فر  عم ار   زرل   م ر لا عمل رل فر   ربيل خمرظ شةرا عإلشرالل عةرى 
عم  عق  عم لونجع،  عمػثر كل  عملرعال، عمور  ي رػ  مرغ  رينا  ملر عجذل فر  ذلقيرل 

 (.1)هحع عماجن 

                                                             

D. Mazeaud, Mystères et paradoxes de la période Pré-contractuelle,Paris  2001, P.63 
et s. 
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 2016فبخعيرخ  10 قج أكج عم  خل عمضخنلر  فر  ذلجيةرل مةقر نػ  عم رجن  عم ر ل  فر  
(  م رخ يا  معررػ  عر لا عمل ررل رمرى   ررية  ذقرجيع أ رر ة  1عةرى ع موردع  زرر إلعال  )

مرررغ هرررحع عمقبيرررل مةل مرررل عم خ رررع م رررحل عمل رررل  ز عوا  هررر    رررية  ه مررر  مرررغ   ررر كل 
 ع  ولال  عمو  يلل با  مل عم ا   با  .

ز ا رررا    نطرررخًع م  عممرررخ يولةرررل زررر مولقل مرررغ ععواررر  ع،  عرررض ،  ثاقررر  عم رررة 
عمصخن ع اخ  فورخل قيرػل عةرى لخير  عر لا عمل رل   ذولةرل زر لوخع  مبرجأ عم رخيا  
  عررج  ع عوررجع  عةررى عملقررػق  عملخيرر ، عما عرر   عملررل فرر  لخمرر  عملارر   عما عرر  

 عملخيررر  عمنق باررر      موررر م  فرررا  أم ملةػمررر ،   ا نرررر ،  (2) لخيررر  عمرررد عي  عإلنعررر ن
لا عمل رررررل ذكررررػ  مولةقررررر  زررررر ملقػق ذصةررررا مرررررغ عم خ ررررع مةل رررررل عررررغ شخيرررررل عرررر 

 عملخيرر ، عما عررر  ف رررغ لقرررل أ  يرررجم  باررر     يلرررج مجملرررً  رخع مررر   ررر ت أ  أعصرررى 
ملةػمرر ،  يررخ عررلال   عةررى ععوارر   أنارر  مررغ عمبا نرر ،  عم لةػمرر ، عمحيررخ مانارر  

 عم ولةق  ز ملا   عما ع  مل.

، عمورر  ذررجال ارر غ بيررج أنررل فرر  عموصبيررل عمل ةرر  نعررج اثيررخًع مررغ عم لةػمرر ،  عمبا نرر 
عإلشررر   عم انررر  ياضياررر  عم خ رررع مةل رررل عةرررى عررر لا عمل رررل ن م ررر  ذ ررر ل ارررخ ًع 
يليل ز م ن ي  عمو  يل رل بار      مور م  ير ثخ خمرظ ز ملرةا عةرى عالقر  عمل رل  م ر  

                                                             
 .، ٔذأكٛذِ ػٗه اػرثاس ْزا االنرضاو يٍ انُظاو انؼاو  يٍ انرؼذٚم  1112ساجغ َض انًادج  -1

2
مزن لزانون العمزل صزاحب العمزل مزن ٌؤخزذ فزً  25فمزرة  122الم رع الفرنسً بممتضزى نزص المزادة حظر   -

التً تتمد  ل عمل لدٌزه كذرٌعزة لزرفض تعٌنهزا أو فسزق العمزد فزً فتزرة التجربزة، اعتبار  حالة الحمل بالنسبة ل سٌدة 

 راجع ،

J. Savatier, note sous Cass. Soc. 13 mai 1969. Dalloz. 1979. Jur. P. 568. 



 

 

 

 

  جمال ابو الفتوح دمحم ابو الخير د/                                            2021 ابع يوليو رالعذد ال

 
86 

 واالقتصادية القانونية للذراسات مجلة حقوق دمياط

 

يثيخ ذ خفل عمكثيخ مغ عم   كل عمو  ذ لم ف  عمنا ير  رمرى ذػأارع  ردع  عمض رل مرغ 
  ص ما  ز مولػيس مغ قبل ع لا عمل ل اج  .عمل ل    لل عمةعػ  رمى عم

 إخع ا   عقج عمل ل يثيخ اثيخ مغ عمجع  ل   منار  فر  مخلةر  عم ض  ار ،   ع ارخ 
مر  ين رري اراله مخلةرر  ذنضيررح    رػع  مرر  يولةرل بونضيررح شخخاررل مالمودعمر ، عمػعقلرر  عةررى 

  ذخفررع كررل منا رر   أ  فرر  مػع ارر  عمحيررخ مول قررج ملا رر  .  عمعررل أ  عمررجع  ل عمورر
نعررج أ  م ررج ه  فرر  عقررج  –عم خ ررع مةل ررل  عرر لا عمل ررل  -خا رر  برريغ عمل قررجيغ

 .2003ملن  12عمل ل عم بخ  بينا    فل أل    ق نػ  عمل ل  قع 

أمرررر  خا رررر  يولةررررل ز مررررجع  ل عم خفػعرررر  مررررغ عمحيررررخ فررررا  م ررررج ه  عمقرررر نػ    ا عرررر  
لػيس عرغ عمارخع  عمجع  ل عمو  يخفلا  عمحيخ عةرى عر لا عمل رلن م ص مبورل زر مو

عموررر  يلرررجثا  عم خ رررع مةل رررل مجيرررل ز م ن ررري       موررر م  يلرررل مرررل عمخ رررػل عةرررى هرررحع 
 عم خ ع مةل ل بخفع لعػل   ػل عةال.

 مكرررغ قرررج ذن ررري لعررر  ل خا ررر  بررريغ عررر لا عمل رررل  عم خ رررع مةل رررل فررر  عم   لررر ، 
ي  مررغ عإلعالمار    مررغ بينارر  مرر  يولةرل ز ماررخع  عمورر  يلررجثا  عم خ رع مةل ررل مة ن رر

 رررخع  رل كرررل ببا نررر ، ا ش ررر  ذنصرررػم عةرررى ذرررجماذ فارررل لعرررػل عمولرررػيس م رررج ه  
 عملقج أ  ذلج لعػل ذعج م ج ه  ف  ذػعفخ أ ا   عم ل ػما  عموق يخي  ؟

 يطارررخ ل   عم عاررر   عم ا ررر  مالك رررً  م لخفررر  مرررجل ذق ررريخ عمل مرررل فررر  عإلموررردع  
 ع رررررون  فررررر  ع موررررردع  زررررر مػ    عمم نررررر  ذعررررر   عررررر لا عمل رررررل   عمرررررحم يوارررررع فررررر  ل

زرر إلاال   عمم نرر   عمثقرر  فرر  زرر إلل   ز م لةػمرر ، عم انارر  عملررةا     عمورر  ذاررخي 
مررغ رشرر   عملارر   عما عرر  مة خ ررع مةل ررل  ز عوارر    ألررج عررػ  عمورردع  عمل مررل زللررغ 
عمنار  فر  عإلل   بار  لوررى يروع ربرخع  عملقررج.  مرحمظ ي  رغ عمنطررخ رمرى أم  رةػح ييذاررل 

ي ثررل رل   ز لةػمرر ، ا عرر  م رر لا عمل ررل عةررى أنررل ي رر ل اصرري  عم خ رع مةل ررل
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 لررا ً  ي رراع ملرر ػميول عررغ عماررخع  عمورر  ل قررت ز رر لا عمل ررل مررغ  ررخع  عماررخ  
 عمحم ملل ز م ن ي  مغ  خع  هحع عمو خن. 

 يػ ج عم عا   عم ػاػع  ا عا   ث   زع نا عم عا   عم ا     عمحم يلو رج فر  
شا ذررل عةررى مق  نرر   ررةػح عم خ ررع مةل ررل عم ق ررخ   خمررظ زال كررل ز لةػمرر ،  يررخ 
عررررلال  برررررحمظ عملرررررةػح عمررررحم ي رررررج  عرررررغ عم خ ررررع مةل رررررل عم لوررررر ل عم ػارررررػع  

ظ هررحع عم خ ررع  عمصبالرر   فرر  نضررذ ضخ فررل  م  نررل   مررغ هنرر  ذقررج  عم ل  رر  ملررة
مةل ررل ز عارر   عمخ ررل عم لورر ل ل   عم خ ررع مةل ررل عملررخيز  عمرراقظ      مورر م  فاررحع 
عم عاررر   عمرررحم ذخارررد عةياررر  عم ل  ررر  هرررػ عم عاررر   عم ػارررػع   هرررػ خمرررظ عم خ رررع 
مةل رررل عمرررحم عبرررخ عنرررل عم رررو خ عمرررجاوػ / عبرررج عمرررخ عق عملرررناػ م زقػمرررل )مررراذ هرررػ 

ث ي ل رمى عمرح        هرػ عما مرل عما ر  زليرث عمل خق عمحا    عم جيج عماقط  زلي
 .(1)ينده رمى عملااس(

 هنر ح عذعرر   ث مرث: يررخل زارخ    عموػفيررل بريغ عم عارر  يغ   خمرظ زرر مع ع بيرناع عةررى 
ععوا   أ  عم عا   عم ػاػع  مل عجًع  علوا شاً  مة عار   عم ا ر    هرػ مر  يلنر  

يلعرد فيار  عم عار   عم ا ر  عنرج  أ  ع عو  ل عةال   ي ػ  ر  ف  عمل  ، عمو 
 ذلجيج  ةػح عم ق خ  ذقجيخ . 

 

 

                                                             

 . 884، ص 1981د. عبد الرزاق السنهوري، الوسٌط فً  رح المانون المدنً، الجزء األول، الطبعة الثالثة  -1
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(  1 يلوررخن عمضقررل زام  نارر  ملرر  م  عم خ رررع مةل ررل ارر  ي رشرر   عم لرر ػما  عملقجيررر )
 ماذ عم ق ػل هن   هػ ااػعل مةنط   عموق يخم ز عوار     ا رً  ع ليرً   فارحع   

عرررج عموق ررريخي  فررر  رشررر   يثيرررخ أيررر  ا ػعرررا    إن ررر  عم ق رررػل هنررر    ذصبيرررل عمقػع 
عمخعزص  عملقجي    ه  عقج عمل ل  عمرحم يلرج شخفرً  خارل أ  ز ن  ربول  اري  عممرخ هنر  
يولةرل زلةرػه عم لرر ػما  عموق ريخي  ملررل عم لر ػما  عملقجيرر  فر  لرر  ، ملينر    هررػ 
مررر  ي  رررغ ذلةيةرررل  زررري  عم لررر ػما  عملقجيررر  مةل مرررل   ذقرررػ  ر  رخع انررر  أمررر   ما مضررر  

  موػمج عغ عملقج  أم عمودع  أ    رمال عمصخف    قت عمول قرج    أ  ين ري ارخ   مودع
عغ هح  عم ا مض  زلج  ذنضيح هحع ع مودع  ز  ل ما  خ    ا رػ  عم خ رع مةل رل  

لورررى ذقرررػ  ملررر ػميول ذعررر   عررر لا  –ا ررر   أينررر   –يناحررر  أ  ي رررػ  عماصررري  لرررا ً  
 عمل ل.

نررر ذج عرررغ راررراله عم خ رررع مةل رررل  مودعمرررل    نواعررر  مرررحمظ فانرررل رخع اررر   عمارررخ  عم 
 عمررررحم أعرررر ن عرررر لا عمل ررررل أ  عم   لرررر  عإلعالمارررر  عمورررر  يل ررررل فيارررر  عم خ ررررع 
مةل ل    ينوج عغ عج  ذنضيح عمودع  عقجم  أم عمودع  موػمج ما  خ  عغ عملقرج. لورى 
 مررػ  قرررع عمضلرررل عمارر   مرررغ عم خ رررع مةل ررل أثنررر    رررخي   عملقررج   هرررػ مررر  ي  رررغ أ  

ز منلا  مألاخع  عمور  يلرجثا  مةحيرخ أثنر   ذنضيرح  عقرج عمل رل    ن  ربول  اري   يولقل
يل   ع واجع   ضاضول أ  عمل ل عم  ةف ز م ا   زل  فرا  عم لر ػما  عملقجير  ذلروالج  

                                                             
1
 اجع ،ر - 

Ph.COURTURIER. Responsabilite Civile et relations individuelles de travail. Dr. Soc. 

1988. P. 410. No 8. 
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   هررحع مرر  ينصبررل عةررى عمضوررخ  عملرر زق  عةررى ربررخع  (1)  يرروع رع رر ه عمقػععررج عموق رريخي 
ربخعمررل  أ  عررج  عم اررى قررجمً  فرر  ربررخع  عملقررج    عملقررج   هررى مخلةرر  عموضرر    عةررى

 ليث   يػ ج عقج ع ل عةى أ   عمػعقع.

ك   ذقػ  عم ل ػما  عموق يخي  مةل مرل فر  عملر  ، عمور  ذقورخ  فيار  مص مار  عر لا 
عمل ررل مررل زرر مولػيس بػعقلرر  ف ررةل عررغ عمل ررل  إنارر   عقررج عمل ررل زلرربا ذررػعفخ نارر  

 يخ  ةا  .عإليحع  مجيل زال   ملةػم ،  

ف مررررجعػل عمورررر  ذخفررررع زلررررج عنوارررر   عقررررج عمل ررررل هرررر  لعررررػل ذق رررريخي  ذثيررررخ قػععررررج  
عم لررر ػما  عموق ررريخي      ي  رررغ عملرررجيث هنررر  عرررغ ملررر ػما  عقجيررر   م  عملقرررج قرررج 
عنواى     ير ثخ فر  خمرظ ارػ  لعرػل عم ص مار  زر مولػيس مخذاصر  بػعقلر  ذ رت بريغ 

ي  ف  عملر  ، عمور  يقرج  فيار  عم خ رع مةل رل مول قجيغ  ا   ذنصبل عمقػععج عموق يخ 
عةى رنا    عزص  عمل ل مغ   نال   ا علذرل عم نضرخل  ل   أ  ي رػ  هنر ح مبرخ  قرػم 

 (.2أ  م خ ل ماحع عإلنا  )

                                                             
 ساجغ ، -1

Cas. Civ. 26 – 10 – 1965. D. 1965. J. 838. 

2
 راجع ، -

Ph. Tourneau , Droit de la Responsabilité et des Contrats.dalloz.paris.éd 2002, p . 

325 . 
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ف ملرربا عمررحم يليررل ع ررو خع  عمخعزصرر  ز رر  يلناررل مررغ الرر    ملققرر  م رر لا عمل ررل  
م ررلةا    يلصرر  هررحع عمايررخ عملررل  إملرر ق عماررخ  زررل أ  ز م ن رري  عإلعالمارر  أ  ع

ف  عم ص ما  ز مولػيس م غ عج  منرل هرحع عملربا  هرػ عم خ رع مةل رل عمرحم أنارى 
عقرررج عمل رررل زا علذرررل   ا عررر  رخع اررر   هرررحع عإلناررر   موللرررض   يقورررخ  زلرررػ  ناررر  مرررغ 

   نال   هػ م  يطاخ ف  ق ج ريحع   ن عمل ل  إمل ق عماخ  زل    ن يذل.

ل عمورر  يخفلارر  عرر لا عمل ررل هنرر  ذااررع مقػععررج عم لرر ػما      ررظ فرر  أ  عمررجعػ 
عموق رريخي   م  عملقررج عنواررى     يحيررخ مررغ خمررظ اررػ  عمررجعػل ن  رر   ز ن  ررا  عملقررج 
  لررربا  عقلررر  مخذاصررر  زرررل  فارررح  هررر  عما ػعرررا  عموررر  ذثبرررت  نصاررر ق عم لررر ػما  

 عموق يخي  هن . 

 يعررا ذضلرريخ  ر  زلرربا ذاةررف ف  ذعرر   عمقارر ك  نلررػ رع رر ه عمقػععررج عموق رريخي   
 رررخ ل رع ررر ه عم لررر ػما  عملقجيررر    مرررغ هنررر    يػ رررج مررر  يبرررخ  عرررج  ذصةرررا عماصررري 
عمعلاع عم قوخ  بنا  عإليحع  م ا   عم لر ػما  عموق ريخي  مةل مرل  رػع  ار   ذ رخفل ذرع 
ألعكررل زلررػ  نارر  لين رر  قرر   زرر إلل   ز م لةػمرر ،  هررحع مرر  عنواررى رماررل عمقارر   لين رر  

عذع   عمل مل فر  ذ رخفل قرج ألل رمرى ارخ  زلربا  لر م  هرحع عمو رخن ملرج  ك   
 .(1)م خ عيول

    رر  ي ررػ  مةلػضررً  عميررػ  عموررجال عم لررو خ مة لرر ػما  عم جنارر  فرر  نصرر ق عالقرر ، 
                                                             

1
 راجع ، -

J. EARY, les pouvoirs de l' employer à l' occasion de la gréve evolution 

jurisprudentielle et legale, Dr. Soc. 1991. P. 768. 
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أ  عمع  يا   ف منق ز  ف  لف عا  عمجعكع  عرغ عم  ر مع  (1)عمل ل  ػع  أك نت عمضخلي 
عرري ز  رررو خع  رمررى قػععررج عم لرر ػما  عم جنارر     ا عررر  عمع  يارر  مة انرر   مةل رر ه  ذة

 عموق يخي .

 قج أقخ عمقا   عمضخنل  م خ يا  معػ  ع لا عمل ل رمرى   رية  ذقرجيع أ ر ة  مرغ 
هحع عمقبيل مةل مل عم خ ع م حل عمل ل ز عوا  هر    رية  ه مر  مرغ   ر كل ع  رولال  

 عمو  يلل با  مل عم ا   با  .

  ع مةل ل مغ  خع  هحع عمل ل عمحيخ م خ ل  خمظ ا   ية  :  مولجيج مل ػما  عم خ 

عم خلة  عم مى:  ه  عم خلة  عمو  ذصةا فيا  عمضقل  عمقا   مغ عمعل م  فر  اصري 
عم خ ررع مةل ررل ل   ع كوضرر   ز عررخل ذررػعفخ  ا ررخل مقبررػه عمررجعػل عملقجيرر  زرر مولػيس 

جًع عةرررى أ  ليرررث أ ه ل رررع ي رررف خارررل عماصررري  م اررر 1957 ضاررخ خمرررظ منرررح عررر   
عم خ ع مةل رل   ي رػ  ملر ػً  عرغ عمنور كج عمار    مل ةرل ر  رخع ار    رةػال ي ر ل 

 (2)اصي  لا    ماذ معخل اصي زلا  أ   يخ ر علم.
                                                             

 2- راجع ،

 N. LAGARDE , Aspects civilestes des relations individuelles de travail. Rev Tr Dr. 

Civ., 2002 P. 435. 

(2) Cass.soc.22nov.2002‚Jean Savatier‚Employeur. Pouvoir de direction. Surveillance 
des salaries. Respect de la vie privée. Caractère illicit dʼune Preuve par filature‚ Droit 
social 2003 P.225 et Cass.soc.‚17mai 2005:le retour de L.120-2:Jean-Emmanuel‚ 
lʼouverture par lʼemployeur des dossiers personnels du salarié‚ Droit social 2005 
P.789 Cass.soc.‚17mai2005:le retour de l.120-2 
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 مررغ هنرر  نعررج عمقارر   عمضخنلرر  قررج ذبنررى مػقررف ع ذعرر   عمضقارر  عمررحم ي رروخل ل  رر  
  عمق عرج  عمل مر  عمور  مرغ عم لر مل  فر  اصري عم خ رع مةل رل  اخ  رً  عةرى عم برجأ أ

ذل رررررع عم لررررر ػما  ع ػمرررررً   عملقجيررررر  عةرررررى عمارررررز    مض لهررررر  أ  ارررررل اصررررري ي ررررراع 
 .(1)عم ل ػما    ل   ع وخعل عض  ف  هحع عماصي

 عذارررح هرررحع عمع نرررا مرررغ عمضقرررل رمرررى ذرررجبيخ مػقرررف عمقاررر   فررر  هرررحع عما رررػ  مررر  
لقجيرر  ذعرر   ع رروخشل عررض  عمعلرر م  فرر  اصرري عم خ ررع مةل ررل لوررى ذقررع عم لرر ػما  عم

 ع لا عمل ل  ا   مغ هح  عموبخيخع، م  ية  : 

عم بررخ  عم ه : عمخفارر  عمكيررج  فرر  ل  يرر  عمصررخن عماررعاف فرر  عالقرر  عمل ررل  هررػ 
 عم خ ع مةل ل ف  مػع ا  عمصخن عمقػم  هػ ع لا عمل ل.

عم برررخ  عمثرررر ن  : يقرررع عةررررى عررر لا عمل ررررل فررر  رثارررر ، عماصررري عمعلرررراع عمػعقرررع مررررغ 
 عمرررحم يػ رررا عمولرررػيس  فقررر  مة لررر ػما  عملقجيررر   يعرررج رثاررر ، هرررحع عم خ رررع مةل رررل 

 .(2)عماصي ز  ف  شخق عإلثا ،
                                                             

1)راجع ،   (  

GHESTIN " La responsabilité conditions. T.IV. 1982. P. 112 et suiv. Marty et 

RANAUD. Droit civil. Les obligations. T.L. les sources. Sirey. 2nd. 1988. P . 531. No 

472. 

2)راجع ،   (  

G. JACQUEME, " La responsabilité limitée du salarieé, Dr. Soc. 1966. P 145. 
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لررخ  هررحع عمع نررا عمضقارر  رمررى رعرر ل   ررد  مررغ عماصرري عةررى عرر ذل عرر لا عمل ررل 
ليث ا   مغ عمػع ا عةال أ  يولخل بجق  مػععض ، عم خ ع مةل رل  عةارل ع موردع  

 .(1)    مو م  فاحع عمحم لفلل ماحع عماصيز ملل  رمى عج   قػل اصي ف    نال 

 أيررً  ارر   عموبخيررخ عم قبررػه  فررا  مررغ عمػعاررع أ  عموضلرريخع،   الارر  قررج عن رربت فرر  
  نا  علج أ   هػ عموقةيل مغ عمل  ، عمو  ذقػ  فيا  مل ػما  عم خ رع مةل رل عرغ 

ػنرل عمصرخن عموق يخ ف  ذنضيح عمودعم ذل عملقجي  ذع    ن عمل ل   خمرظ زر منطخ رمرى ا
عماعاف ف  عالق  عمل ل  إمرى أ   ن عمل رل هرػ عمصرخن عمقرػم عقو ر ليً    ي ةرظ 
فرررخ   رررخ شل  ذػأارررع  ررردع ع، عةرررى عم خ رررع مةل رررل ذ رررل رمرررى لرررج ف رررةل مررررغ 
عمل ررل   قررج   رر  عمقارر   برريغ ع رروخعل أ  ي ررػ   رربا عمض ررل ل ا اررً    رر لًع  ي رر ل 

 ذرررل   عموررر  مرررغ بيناررر  عإلل   عرررج  ذنضيرررح اصيرررخ مرررغ   نرررا عم خ رررع مةل رررل  مودعم
زللررغ نارر  عررغ عم لةػمرر ، عم انارر  عملررةا     رريغ ذصةررا عررض  عمعلرر م  فرر  عماصرري 
عمرحم ذقرػ  عةرى أ   ررل لعرػل عمولرػيس  خمررظ مرغ  عقرع أ  ذصةررا هرح  عم رض  يلررج 

 .(2)نواع  منص ا    وخعل عملبا عمل اق  عمع ل مةض ل مغ عمل ل
                                                             

1)راجع ،  (  

J. Hauser ‚De la vie privée et du droit social: domicile‚prénom messages personnels ‚ 

syndicat – RTD civ.2010‚P.7. 

(2  (  

Cass – Soc. 11 – 6 – 1976. D. 1976. Inf. Rap. 216. 

= 
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  فررر  هررح  عم خلةررر  ز  ررروخعل عررض  عمعلررر م  فررر  عم خلةرر  عمث ناررر  : مرررع ي وررف عمقاررر 
اصررري عم خ رررع مةل رررل م اررر   ملررر ػميول ذعررر    ن عمل رررل   إن ررر  ذصرررػ   أارررح ز ضارررػ  
اررريل مةاصررري عمعلرررراع  فررراخع ا نرررت فكررررخ  هرررحع عماصرررري قرررج علوررر   عمضقررررل فررر  ذلخيضارررر  
 عاوةضت ر عكل  ذا ينت مل ييخ  ف  ااصا    أنل فر  زلرس عملر  ، ملر  ً  عمو ربال 

بينارررر    رررريغ فكررررخ  عمحررررر أ  عموررررجماذ    عةررررى االفررررل   عذعررررل  –عةررررى ع ررررولا    –
رمررى عمض رررل فرر  عم لررريم  م ررر مع  –زا رررػ  ملرر ػما  عم خ رررع مةل رررل  –عمقارر   

عم خ ليغ مةل ل   فيعةغ عخعل  أ  عماصي عمعلراع عم صةرػن هنر  هرػ فكرخ  اراق   
ػقرع عم خ ررع مةل ررل ذ  ثرل عمحررر  ذو رر زل ملرل زليررث   يقو ررخ عممرخ عةررى معررخل ذ

 قررػل أاررخع  نواعرر  فلةررل  إن رر   بررج  أ  ذوعررل نيوررل رمررى ريررحع   ن عمل ررل أ  رملرر ق 
 عماخ  ز م   ل  أ  ز م  خ ل عمحم يل ل خال.

  رحمظ ي رػ  عمقارر   قرج  ارع معارر  ًع ل  ر ً  ماصري عم خ ررع مةل رل عمعلراع أ   هررػ 
خمظ فر  أل ر   عمقار   أ ه مر  ذػعفخ نا  عإليحع  مجيل عنج ع ذك ن عماصي   قج ضاخ 
   قج ا   خمظ مرغ ار غ 1990ضاخ ف  ل ع مةجعكخ  عمل  ما  م ل    عمنقس ف  

نرػف بخ  رن   29أكورػ خ   3مر يػ  31مر يػ   16ربخيرل   5مع ػع  أل    عرج ، 
  بررل مقررج ضاررخ، فكررخ  عمو رربال برريغ عماصرري عمعلرراع  عمحررر فرر  أل رر   هررح  (1)1990

ل   أ  ذاع مبجأ محمظ  رخ ف  عمل ع عمحم أكرج، خارل هرح   عمجعكخ  عم  ل   مغ قبل
عمجعكخ  عةى ذصةا عض  عماصي عمعلاع م ا   مل ػما  عم خ رع مةل رل أ ر  ، رمرى أ  

                                                             
= 

     Cass – Soc. 23 – 1 – 1992. Dr. Soc. 1992. P. 267. 

(1  ( JACQUEME. Po. Cit., P. 145. 



 

 

 

 

  جمال ابو الفتوح دمحم ابو الخير د/                                            2021 ابع يوليو رالعذد ال

 
95 

 واالقتصادية القانونية للذراسات مجلة حقوق دمياط

 

 هحع عماصي يعا أ  ي ػ   لا ً  موقخيخ مل ػما  عمل مل .

 مكغ ااف يوع ذقجيخ ل     ل م  عماصي عمو  ذ  ثل عمحر؟   رظ فر  أ  عمضقرل قرج 
ملررر ييخ مةػقرررػن عةرررى هرررح  عمج  ررر   أ ماررر   ررراز  يقرررػ  عةرررى ل ع ررر   رررةػح  شرررخا

عم خ ع مةل ل قبل عمول قج  عمالث ع   ار   يق رج رمارل   روطا   مرجل ذرػعفخ  رػ  
عمنارر  مررغ عجمررل مةػعررػه رمررى عماصرري عم خذكررا منررل  عماررجن مررغ   ع  رلررجع  عمخل 

خارررل   ز لنرررى أ   ز رر لا عمل رررل أ  عمارررخ  عمررحم يلجثرررل ز م  رررخ ل عمررحم  رررال ل
هرررحع عم عاررر   يقرررػ  عةرررى عمالرررث خا ررر  رخع اررر   عم خ رررع مةل رررل قرررج برررحه ارررل مررر  فررر  

قررررج ذقرررر عذ عررررغ خمررررظ  بررررل  –عةررررى عمل ررررذ  –ع رررروص عول موعنررررا عماررررخ  أ  أنررررل 
 عذعات ر علذل نلػ رلجع  عماخ  زلج أ  ذػقع لج ثرل  فانر  يل رع عمق ار  بورػعفخ 

 عماصي عمعلاع عم قوخ  بنا  عإليحع .

مغ هن  يوقيج عمق ا  ز م عا   عم ا   عمن زع مغ  رةػح عم خ رع مةل رل خعذرل مرع   
عماح ف  ع عوا   مقج عذل  م هالذل  ذا   ذل  قػذل عمبجنار   عمل رل عمرحم ي ليرل  

  ز إلارررر ف  رمررررى (1)فاررررح  اةارررر  عػعمررررل ذلرررر عج عةررررى أارررر س  ررررةػح عم خ ررررع مةل ررررل
بخ  ررر كل   مالكرررل    اررر   مرررجل  عمطرررخ ن عم لاصررر  ز مل رررل  عالقررر  عم خ رررع مةل رررل

ذرريثخ عماصرري عم خذكررا مررغ عم خ ررع مةل ررل زلن ررخ عمواعارر  عمررحم يااررع مررل عمايررخ 
ذعررر      ررر كل  ا ررر  أ  عمطرررخ ن عموررر  ذػ رررج فياررر  عملالقررر ، عمل  ماررر    رررػع  أك نرررت 
ضخ فررً  ع و  يارر  أ  ع  مارر  ذل ررع ذ ررخف ، عمل رر ه ذعرر   زلارراع عمررالس أ  ا نررت 

لا  ذولةرررل زارررػعز  عممرررغ  عملرررالم  عموررر  يعرررا أ  يػفخهرررر  ضخ فرررً  عقو ررر لي  عررر

                                                             

B. BOSSU , La faute lourde du salarié. Responsabilité contractuelle ou responsabilité 
disciplinaire. Dr. Soc.. 1995. P. 26. 
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عرر لا عمل ررل مةل رر ه  فررال  ررظ فرر  أ  عم خ ررع مةل ررل عمررحم يػاررع ذلررت اررح  
 هح  عمطخ ن عم اوةض   ي ػ  اص   موػقل   ذكػ   با  عمل ج عنل منوةا .

أمرر  رخع مررع ذوررػعفخ هررح  عممررػ  عملرر زق  فانررل ي ررػ  قررج ع ذكررا هررحع عماصرري  ررػع  ارر   
 ر علم يخذا مل ػما  عقجي  أ   يخ ر علم فيخذا عم ل ػما  عموق يخي .

 عمػعاع أ  عم عا   عم ا   عمحم ياوع ز م خ ع مةل رل خعذرل هرػ عم عار   عمرػعقل  
عمحم يل نج  عمضقرل   ا عر  فر  عملر  ، عمور  ذوصةرا ل ع ر  عملرةػح عمرحم  قرع مرغ 

ل ررل ذع هررل مررغ ر ررخع ع، عم خ ررع مةل ررل  م لخفرر  مررجل عررل  مرر  عذاررح  عرر لا عم
   ماز رخع علعى ع لا عمل ل ع ذك ن عم خ ع مةل ل ماصري  لراع يبرخ  ف رةل 
مرررغ   نارررل  أعصررر   عملرررل فررر  عم ص ماررر  زررر مولػيس عرررغ عمارررخع  عموررر  ملقرررت زرررل 
     لرررررول نواعررررر  هرررررحع عماصررررري  ملرررررل مررررر   ررررربل  أم ع ذاررررر ل عم ص ماررررر  زررررر مولػيس 

 ررا  مل  رر  عمررنقس عةررى قارر   عم ػاررػل ز مض ررل  مرر    ررع فرر  عمخق زرر  عمورر  ذ    
ز ررري  ذلرررببياع مقبرررػه أ   فرررس قرررخع  عررر لا عمل رررل زض رررل عم خ رررع مةل رررل فارررح  
عم ل  رر  ذ رر  س  ق بوارر  عةررى عمقررخع ع، عم ولةقرر  زلرربا عمض ررل  ررػع  ا نررت أ ررا ن 

 .(1) ا ا  أ  مػاػيا  مانا  

                                                             

راجع ،  (1  (  

J. SAVATIER. L' appreciation du caractere reel et serieus des motifs de licenciement 
doit – elle être controlée par la cour de cassation? Dr. Soc. 1987. P. 360 et Suiv. 

  ل عامل وأثر  ع ى حموله الواردة فً لانون العمل، انظر فً ذلن : د. أحمد  ولً ر عبد الرحمن، الخطؤ الجسٌ

 وما بعد ا. 30، ص  1979
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عإلموررردع   يطارررخ ل   عم عاررر   عم ا ررر  مالك ررر  م لخفررر  مرررجل ذق ررريخ عمل مرررل فررر  
زررررر مػ    عمم نررررر  ذعررررر   عررررر لا عمل رررررل  عمرررررحم يوارررررع فررررر  ل ع رررررون  فررررر  ع موررررردع  
ز إلاال   عمم ن   عمثق  ف  ز إلل   ز م لةػم ، عم انار  عملرةا    عمور  ذارخي مرغ 
رش   عملا   عما عر  مة خ رع مةل رل  ز عوار    ألرج عرػ  عموردع  عمل مرل زللرغ عمنار  

  عملقررررج.  مرررحمظ ي  رررغ عمنطررررخ رمرررى أم  رررةػح ييذاررررل فررر  عإلل   باررر  لوررررى يررروع ربرررخع
عم خ رع مةل ررل ي ثررل رل   ز لةػمرر ، ا عرر  م رر لا عمل ررل عةررى أنررل ي رر ل اصرري 
 لررا ً  ي رراع ملرر ػميول عررغ عماررخع  عمورر  ل قررت ز رر لا عمل ررل مررغ  ررخع  عماررخ  

 عمحم ملل ز م ن ي  مغ  خع  هحع عمو خن. 

ا عم عار   عم ا ر   عمرحم يلو رج فر   يػ ج عم عا   عم ػاػع  ا عا   ثر   زع نر
شا ذرررل عةرررى مق  نررر   رررةػح عم خ رررع مةل رررل عم ق رررخ  خمرررظ زال كرررل ز لةػمررر ،  يرررخ 
عررررلال  برررررحمظ عملرررررةػح عمررررحم ي رررررج  عرررررغ عم خ ررررع مةل رررررل عم لوررررر ل عم ػارررررػع  
 عمصبالرر   فرر  نضررذ ضخ فررل  م  نررل   مررغ هنرر  ذقررج  عم ل  رر  ملررةظ هررحع عم خ ررع 

ل   عم خ ررع مةل ررل عملررخيز  عمرراقظ      مورر م  فاررحع مةل ررل ز عارر   عمخ ررل عم لورر ل 
عم عاررر   عمرررحم ذخارررد عةياررر  عم ل  ررر  هرررػ عم عاررر   عم ػارررػع   هرررػ خمرررظ عم خ رررع 
مةل رررل عمرررحم عبرررخ عنرررل عم رررو خ عمرررجاوػ / عبرررج عمرررخ عق عملرررناػ م زقػمرررل )مررراذ هرررػ 

يرث عمل خق عمحا    عم جيج عماقط  زليث ي ل رمى عمرح        هرػ عما مرل عما ر  زل
 .(1)ينده رمى عملااس(

 هنرر ح عذعرر   ث مررث يررخل زاررخ    عموػفيررل برريغ عم عارر  يغ   خمررظ زرر مع ع بيررناع عةررى 
ععوا   أ  عم عا   عم ػاػع  مل عجع  علوا شا  مة عار   عم ا ر    هرػ مر  يلنر  

                                                             

 . 884( د. عبد الرزاق السنهوري، الوسٌط ، الجزء األول، المرجع السابك، ص 1)
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أ  ع عو  ل عةال   ي ػ  ر  ف  عمل  ، عمو  يلعرد فيار  عم عار   عم ا ر  عنرج 
  ق خ  ذقجيخ . ذلجيج  ةػح عم

بيرررج أ  هرررحع ع ذعررر   عمضقاررر  ذرررع عنوقررر ل  ذي الرررً  عةرررى عنوضررر   عم ررر نع فررر  عمع رررع بررريغ 
عم عارر  يغ مننرر  نلورر ي عنررج مق  نرر   ررةػح عم خ ررع مةل ررل عم ق ررخ زلررةػح عم رراز 
عم لور ل رمرى عمطرخ ن عما   ارر   مخذكبر  عماصري     رظ فرر  أ  هرح  عمطرخ ن ذرر ثخ 

عم خ رررع مةل رررل  نضلررريول م ررر    يعلةنررر  زليرررجيغ عرررغ بج  ررر  أ  زرررياخل عةرررى  رررةػح 
عم عا   عم ا   عمحم يقػ  عةى ل ع   ملةظ عم خ ع مةل رل   عار    أارخل أنرل   
ي  غ عمض ل بيغ م  عذعات رمارل نار  عم خ رع مةل رل   ريغ مر  يلرا  زرل مرغ ضرخ ن 
ذرر ثخ عةررى  ررةػح عم رراز عم لورر ل  مررحمظ فررا  ملخفرر  عمطررخ ن  عملررػعه عم لاصرر  
ز م خ ع مةل ل قج ذل عج عةرى ع روطا   نيورل  مق رج   هرػ مر  يطارخ فر  عملر  ، 
عموررر  يوػلرررج فياررر  أثرررخ هرررح  عمطرررخ ن ز منلرررا  مأل رررا   ا فررر  ز رررغ فرررياع عم ررراز 
عم لورر ل  عمصبالرر  رخع مرر   اررع فرر  مثررل ضخ فررل   هررحع مرر  عذعررل رماررل عمقارر   ليررث 

عم ػاررررػع  إلثارررر ، ععو ررررج عةررررى عمع نررررا عم ا رررر  مةل مررررل ل   ره رررر ه عمع نررررا 
 ع ذك زل عماصي عمعلاع عم ػ ا مةولػيس.

ك ررر  ذقرررػ  عم لررر ػما  عموق ررريخي  مةل مرررل فررر  عملررر  ، عموررر  ذقورررخ  فياررر  مص ماررر   ن 
عمل ررل مررل زرر مولػيس بػعقلرر  ف ررةل عررغ عمل ررل  إنارر   عقررج عمل ررل زلرربا ذررػعفخ نارر  

ج عنوار   عقرج عمل رل عإليحع  مجيل زال   ملةػم ،  يخ  ةا    ف مجعػل عمو  ذخفع زل
هرر  لعررػل ذق رريخي  ذثيررخ قػععررج عم لرر ػما  عموق رريخي      ي  ررغ عملررجيث هنرر  عررغ 
ملرررر ػما  عقجيرررر   م  عملقررررج قررررج عنواررررى     يرررر ثخ فرررر  خمررررظ اررررػ  لعررررػل عم ص مارررر  
زرر مولػيس مخذاصرر  بػعقلرر  ذ ررت برريغ مول قررجيغ  ا رر  ذنصبررل عمقػععررج عموق رريخي  فرر  

 خ رع مةل رل عةرى رنار    عزصر  عمل رل مرغ   نارل   ا علذرل عمل  ، عمور  يقرج  فيار  عم
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 عم نضخل  ل   أ  ي ػ  هن ح مبخ  قػم أ  م خ ل ماحع عإلنا  .

ف ملررربا عمرررحم يليرررل ع رررو خع  عمخعزصررر  ز ررر  يلنارررل مرررغ الررر    ملققررر  مرررخن عمل رررل  
 إملرر ق عماررخ  زررل  يلصرر  هررحع عمايررخ عملررل فرر  عم ص مارر  زرر مولػيس م ررغ عررج  

با  هػ عم خ ع مةل ل عمحم أناى عقرج عمل رل زا علذرل   ا عر  رخع ار   منل هحع عمل
هحع عإلنا   موللض   يقوخ  زلػ  نا  مرغ   نارل   هرػ مر  يطارخ فر  ق رج ريرحع   ن 

 عمل ل  إمل ق عماخ  زل    ن يذل.

    ررظ فرر  أ  عمررجعػل عمورر  يخفلارر  عرر لا عمل ررل هنرر  ذااررع مقػععررج عم لرر ػما  
ج عنواررى     يحيررخ مررغ خمررظ اررػ  عمررجعػل ن  رر   ز ن  ررا  عملقررج عموق رريخي   م  عملقرر

  لررربا  عقلررر  مخذاصررر  زرررل  فارررح  هررر  عما ػعرررا  عموررر  ذثبرررت  نصاررر ق عم لررر ػما  
 عموق يخي  هن . 

رمى ذصباق ، م ر   ربل ز ري  عرج  علورخع  عمل مرل م اةر  عإلاصر    (1) ي يخ عمقا   
 ل مضررر  م  ما  رررت  ف ثرررل هرررحع عم لررربل قبرررل رناررر   عملقرررج   إقجعمرررل عةرررى خمرررظ ز ررر

 عكلرررر  ناررررر  عإليررررحع  بررررخن عمل رررررل  ق ررررج عإلارررررخع   –  ماررررً   –عملررررةػح ذضررررػا منرررررل 

                                                             

(1  (  Cass. Soc. 26-1-1978. D. 1978. Inf. Rap. 214. 

Aix. 8-12-1977. JCP. 1977. IV. 280 " Vainement serait – il' fait grief aux juges d' 

avoir condamné un salarie à son ancient employer conduisait. Alors que les juges ont 

constaté que le salarie disposait du camion a l' occasion de l' exercice de ses 

functions…." 
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ز  رررخ عل أ  بن ررر شل  ا ررر  يرررخذا  برررحمظ  أ  يقرررج  عمل مرررل ع ررروق مول فررر   قرررت  يرررخ 
من  ا  اي  ي رػ   قرت عمرح    ز منلرا  م نور ي عمرحم يقجمرل عم  رخ ل  أ  أ  ي رػ  

ح شةار ، اثيرخ  مرغ رنور ي عم  رنع عمرحم يل رل خارل   أ  مرل ل  ع عمل مل يلةع أ  هن 
كبيررخع فرر  ذنضيررح هررح  عمصةارر ،   مررع خمررظ يقررج  ع رروق مول مررغ عمل ررل فرر  خمررظ عمػقررت  
 أيارررً  زرررال   ز لةػمررر ، ماناررر  ا ش ررر   مالرررت ماررر  عالقررر  زلا ذرررل عما عررر   يرررخ 

موصباقرر ، عمورر  عم انارر   هررػ قررج ألمررى بارر  إليررحع  عرر لا عمل ررل     يررخ خمررظ مررغ ع
 .(1)ي    رميا  ف  عم  مض ، عما ع  زلقج عمل ل عمضخلم

ك ررر  ذقررررػ  ملررر ػما  عمل مررررل عموق ررريخي  ذعرررر    ن عمل رررل عنررررج أا مرررل ز ن فلرررر   يررررخ 
م رخ ع  مررل  خمررظ زلررج عنوارر   عقررج عمل ررل  فرراخع ا نررت ما مضرر  عمل مررل  مودعمررل زلررج  

قجيرر  زرر مولػيس عةررى ععوارر   أ  عم ن فلرر  أثنرر    ررخي   عملقررج ي رر ل ملرراًل مررجعػل ع
عممخ مولةل ز موق يخ ف  ذنضيح عمودع  موػمج عغ عملقج  فا  عم ا مضر  رخع  قلرت زلرج 
عنوارر   عملقررج  فانارر  ذثيررخ عم لرر ػما  عموق رريخي   لوررى  مررػ   ررج بنررج فرر  عملقررج ي نررع 
عةرررى عم خ رررع مةل رررل من فلررر   ن عمل رررل زلرررج عنواررر   عملقرررج   خمرررظ ز م رررخ ل عموررر  

  عمضقل  عمقا   م رل  مثرل هرحع عمبنرج  رخ مرغ عم رلا عملرجيث عرغ ملر ػما  يالا
عقجيرر   فرر  عمػقررت عمررحم   يػ ررج خاررل عقررجًع  إن رر  ي ررػ  مررغ عم قبررػه عمقررػه زااررػل 
لعرػل عمولرػيس زلربا عم ن فلر   يررخ عم  رخ ع  مل ر   عم لر ػما  عموق ريخي  عمورر  

 ي وخل م ا ما  هن    ػل اصي  اخ   عالق   ببا .

 

                                                             

الجزء الثانً،  رح عمد العمل الفردي، دار النهضة  ( د. أحمد حسن البرعً ، الوسٌط فً المانون االجتماعً ،1)

 وما بعد ا.  662، ص 2003العربٌة، 
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 المبحث الثاني

 التعويض كأثر لمخالفة االلتزام باإلعالم قبل التعاقد

مرغ عم لرروقخ عةاررل رخع قرر   ع مورردع     ررػع  أكر   عقررجيً  أ  ذق رريخيً  فةرراذ مررل ر  أثررخ 
 علرج هرػ   رػن ذنضيرح   مرػ  برخًع عرغ شخيرل عم رجيغ زرل      مور مى يعرا عةارل ذنضيرح 

مولررػيس    يلررل مةررجعكغ  بررخ  عةررى ذنضيررح عرريغ مرر  عموررد  زررل أ  ز ق بررل عررغ شخيررل ع
ع مودع  فرى ل مر  عرج  عمػفر   زرل شػعيار   عاوار  ًع   ر  أ  عمرجعكغ   مارً  مر  يةعري رمرى 

 .(1)ذنضيح  ز ق بل خاقواى ذلػيا ً 

بيررج أنررل قررج يخ ررا عرر لا عمل ررل فرر  ع لوضرر ك ز  ررو خع ي  عملقررج   ررع ذليررا ر علذررل 
عملقرررج  يق رررخ شةارررل عةرررى عمولرررػيس عرررغ  زيلرررج عيرررػن عمخاررر  فرررال يص مرررا زازصررر ه

عماررخ  عمررحم أعرر زل مررغ  ررخع  ما مضرر  عمل مررل  مودعمررل زرر إلعال  ز لةػمرر ، مانارر  
 قبل عمول قج.

 ليررث أننرر  عنواينرر  رمررى أ  عم خ ررع مةل ررل يقررع عةررى ع ذقررل ع مورردع  زرراعال  عرر لا 
دع  يقرع ذلرت عمل ل ز م لةػمر ، عم انار  ل   ذرخعٍخ   فر  ل مر  عرج  أا مرل بارحع ع مور

 ش كة  عمق نػ  م   يخذا مل ػميول عم ػ ا  مةعدع .

ف   هى عػ  عمعدع  عمحل يلل م  لا عمل ل عمةعػ  رمال معبرخ عمارخع  عمن   ر  
 عغ ما مض  عمودع  عمل مل ز إلعال  قبل عمول قج ؟ هحع م   نػمال  خلً  ا   يةى .

 المظلب األول
                                                             

(
1

( د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسٌط فً  رح المانون المدنً، المج د الثانً، تنمٌح د. عبد الباسط جمٌعً 

 .  364، ص1981والمست ار مصطفى الفمً، دار النهضة العربٌة، ط 
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 يـالتنفيـذ العـين

مررغ  203  فقررج ن ررت عم رر ل  (1)  ررجيغ بونضيررح مرر  عموررد  زررل عينرر ً عمعررل أ  يقررػ  عم
عمقرر نػ  عم ررجن  عم  ررخم عةررى أ  يعبررخ عم ررجيغ زلررج رعررحع   عةررى ذنضيررح رمودعمررل عينررً  

عم رخش     رخع م  نكل عغ عمونضيح عاوا  ًع  ا   هحع عمونضيح م  نً    يرخ مخهرل   هرحع
 ه  مخعيارً  فر  خمرظ عمصخيقر  ينضخل بوقجيخه   ق ا  عم ػارػل زللرا ضرخ ن ارل لر

   ملوخمرً  م برجأ للرغ عمنار  فر  2 عمو  يقا  با  عملخن  يلوػ با  للغ عم ل مة 
ذنضيح ع مودعم ، عمحم ينصبل عةى ال أ   ه ع مودعمر ،  رػع  ا نرت عقجير  أ   يرخ 

 عقجي .

ز إلارر ف  رمررى مررر   رربل فقرررج أكررج، عمع ررر ه عمولارريخي   عمقررر نػ  عم ررجن  عم  رررخم 
 خمرظ  –أل ا  عمجعكغ ف  ذنضيح عإلمودع  عةى نضقر  عم رجيغ للرا شبالر  عإلموردع   عةى

 –رخع مع ذكغ  ا ا  عم جيغ ملل ععوا   ليرث يعبرخ عةرى عمونضيرح موحخي رل ذاجيرجيً  
ل   عإلااله زيل ا  عمجعكغ ف  عمع ع بيغ عمونضيح عملينر   عمونضيرح ز ق برل عرغ شخيرل 

 .(3) اخ عمولػيس معبخ م  ملقل مغ 

                                                             
ل ر إبرا ٌ  ، النظرٌة العامة لاللتزا  ، الجزء الثانً ، أحكا  االلتزا  ، مطبعة اإلسراء بالما رة ، د . جال ( (1

 وما بعد ا . 65، ص  2003 – 2002ط 

د . ب حاج العربً ،أحكا  االلتزا  فً ضوء ال رٌعة اإلسالمٌة ، دراسة ممارنة ، دار الثمافة ل ن ر ، الطبعة (  (2

 وما بعد ا . 43، ص    1433  / 2012األولى ، 

(
3

، 1989( د. جمٌل ال رلاوي، النظرٌزة العزا  لإللتززا ، الكتزاب الثزانً، أحكزا  االلتززا  ، دار النهضزة العربٌزة، 

 . 24ص
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 -   مخ ع مغ عمقػععج عملر زق  ر  أننر  نصرخا  ر عه مر لع   هرل يعرػ  م ر لا عمل رل
مينلقرج عقرج عمل رل    رً   –عمةعػ  رمى عمقار   ش مارً  عمل رع ز مونضيرح عملينر   –عمجعكغ 

 عغ ر عل  عم خ ع مةل ل مال و خع  ف  عموض   ؟ 

عموضرر     ع ررون لًع رمررى  عذعررل   نررا مررغ عمضقررل رمررى ع رروال ل عمونضيررح عملينرر  فرر  معرر ه
 :(1)عملعج ع ذا    عمو  أيجه  عمقا  

عملع  عم مى : أ  ملل ع مودع  عمحم مع ينضرح هرػ عموضر     مراذ عمول قرج     مور م  
فةرراذ مررغ عم نصررل عمو ررخيع ز نلقرر ل عملقررج   إخع عنواينرر  رمررى أ  عموضرر    عةررى عقررج 

أ  ذلرريغ عم ل  رر  مررثاًل مررغ  عمل ررل هررػ مرر   رراعبخ عةاررل عمل مررل فةرراذ مررغ عم نصررل
ي ثرررل عمل مرررل فررر  ع ةاررر  عموضررر     مرررػ ا نرررت عم خلةررر  عموررر  ذػقضرررت عنرررجه  ع ةاررر  

 ذض    مقبػم  ي  غ ملا  عم ا  قجمً  إلذ    عقج عمل ل.

 -عملعررر  عمث نارررر  : مرررغ عم لرررروقخ عةارررل أ  عمونضيررررح عملينررر  يقوارررر   برررخ عم وضرررر   
ر  أ   -عمررجعكغ –   مررع عرر لا عمل ررل فرر  ذنضيررح عمودعمررل ز مولرر  –عم خ ررع مةل ررل 

 ععوا  ع، عم ال م    ذبخ  خمظ.

عملعرر  عمث مثرر  : يضوررخ  عمونضيررح عملينرر    ررػل عذضرر ق عةررى عمنقرر ل عم   ررا    ذك ةرر  

                                                             

  (1) راجع ،

J. L. Aubert, Notions et role de l'offre et de l'accéptation dans la formation du contrat, 
1970, n. 239p. 215; n. 252 in fine et H. J. L. Mazeaud, Les Cours de droit civil, 4 
édition, Montchrestien Tome 11. 4e éd. N. 134 p. 111. et. Trib. Com. Bruxelles (13e 
ch), 24 Juin 1985. Journal des Tribunaux, 1986 p.239 et s. notamment p.239.  
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خمظ  فل عمقػععج عم   ة   عم لو ة  عمو   وخل ملرو ااًل   هرح  ع فوخعار ،   ي  رغ 
  نا  عمونضيح عملين  .عملاصخ  عةيا  م   ذ ثخ بج  ه  عةى رم 

عملعرر  عمخعزلرر  :  ذو ثررل فرر  أ  ل   عم ل  رر    يقررػ  مقرر   ر عل  شخفرر  عقررج عمل ررل 
ر  رخع ار   هنرر ح عذض قررً  عررخيلً  بررحمظ مررغ قبررل شخفرر  عملالقرر    عمورر  مررع يرروع عقررجه  
ملرررج    رررػل ذلررر ا  ق نػناررر  مارررح  عملالقررر      موررر م    ي رررػ  بورررجال عمقاررر    رررنجًع 

 .ق نػنا ً 

أ  عمونضيررررح عملينرررر  يرررروع ع رررروال ل  فرررر  اررررل عملررررػعه عمورررر  ي ررررػ  فيارررر   عماالعرررر   
 عمشخعن ف  مخلة  عموض      عمو  مغ بينا  عموض    عةى ربخع  عقج ع ل.

 مررغ هنرر  يثررػ  عمولرر  ه عررغ رم  نارر  معررػ  عرر لا عمل ررل رمررى أ ررةػن أاررخ مةونضيررح 
 .عم صةا عمو م  ز ق بل معبخ م  ملقل مغ أاخع   هحع م   نالثل ف 

 لمظلب الثانيا

 التنفيـذ بمقـابـل

 )التعويض(

 

فرر  عمل ررػه  –عرر لا عمل ررل  -مررغ عم وضررل عةاررل رخع عنحةررل عمصخيررل أمرر   عمررجعكغ
مواةرف ألرج  ررخ ل عمونضيرح عملينر  يلرل مررل أ   –عمل مرل  –عةرى ذنضيرح عموردع  عم ررجيغ 

مرغ ارخ   مر  ف ذرل مرغ  يحيخ   اول   يةعي مةقار   مةونضيرح ز ق برل موحصار  مر  ملقرل
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 (.1كلا )

مررغ  121   120مررغ عمقر نػ  عم ررجن  عمضخنلر   عم رر لذيغ  1110فقرج ن ررت عم ر ل  
عموقنررررريغ عم ررررررجن  عم  ررررررخم عةرررررى اررررررخ    ذررررررػعفخ  رررررخل عمحةرررررر  أ   ررررررخل عموررررررجماذ 

مررغ عموقنرريغ عم ررجن  عمضخنلرر   1117  1116عم ن ررػ  عةاررل أياررً  فرر  عم رر لذيغ 
نرريغ عم ررجن  عم  ررخم  بيررج عنررل قررج يو ررػ  لررج   مررغ عموق 126   125 عم رر لذيغ 

اررخ  ز مررجعكغ زرر  مودع  زرر إلعال  قبررل عمول قررج   يعبررخ  معررخل رزصرر ه عملقررج مةحةرر  أ  
عموررررجماذ   إن رررر  ي رررررػ  مررررغ لرررررل هررررحع عمررررجعكغ عمخ رررررػل عةررررى عم رررررجيغ  هررررػ عمل مرررررل 
زرررر مولػيس عمعرررر بخ مةاررررخ  عمررررحم لرررر ق زررررل مررررغ  ررررخع  راالمررررل ز مودعمررررل زرررر إلعال  

 لةػم ، عم انا  عمال م  م حل عمػضاض  قبل عمول قج.ز م 

 عذعل   نا مغ عمضقل عم  خم رمى أل ا  ع لا عمل ل فر  أ  يص مرا زر مولػيس 
ز إلا ف  رمى رزص ه عقج عمل ل   خمظ رخع ملقل اخ  مع ي ةع عإلزص ه فر   برخ   

رمرى  ا   هحع عماخ  ن ذعً  عغ اصي  لراع  قرع مرغ عمل مرل  ألل ز ر لا عمل رل 
قبػمل مع خاً  ف  خمظ مقواا ، للرغ عمنار  فر  عمول قرج   ي  رذ هرحع عمرخأم عذع هرل 
عةرى أ  مر   ربل مر  هرػ ر  ذصباقرً  مةقػععرج عمل مر  فر  عم لر ػما  عموق ريخي   نطخيرر  

 .(2)عماصي عنج ذكػيغ عملقج

                                                             
1
وما بعد ا  ، د . أٌمن سعد س ٌ  ،  367جٌز فً مصادر االلتزا  ، بدون نا ر ، ص د . ر لبٌب  نب ، الو - 

 وما بعد ا . 60 ـ ، ص  1433 –   2012أحكا  االلتزا  ، دراسة ممارنة ، دار حافظ ل ن ر والتوزٌع ، جدة  

(
2

لمنفزردة، دراسزة ممارنزة ( د. عبد الفتاح عبد البالً، موسوعة المانون المدنً المصري، نظرٌة العمزد واإلرادة ا

 .322، ص 1984بالفمه اإلسالمً،  طبعة 
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 إع رر ً  ماررحع عمررخأم ي  ررغ م رر لا عمل ررل عمررحم  قررع ذلررت ش كةرر  عمحةرر  أ  عمحرررر 
ما مضررر  عمل مرررل عمودعمرررل زررر إلعال  قبرررل عمول قرررج فررر  مػع اورررل  أ  يخ رررع عةارررل  نواعررر 

بررررجعػل عإلزصرررر ه مةحةرررر    ز إلارررر ف  رمررررى لقررررل فرررر  عمخ ررررػل عةاررررل زرررر مولػيس عررررغ 
ما مضوررل مالمورردع  زرر إلعال  قبررل عمول قررج  هررحع مرر  لع  أ  اررخ   مررع يعبررخ زازصرر ه عقررج 

  لعػل عمولػيس. عمل ل   هن  يع ع ع لا عمل ل بيغ لعػل عإلزص ه

 ينصبل خع، عممخ رخع ا مف عمل مرل عمودعمرل زر إلعال  قبرل عمول قرج  ف  رول ل رلرجل 
عمػ رر كل ع لوا مارر  عمورر  أ هررع بارر  عرر لا عمل ررل زحيررخ عمل اقرر  م رر  لفررع عرر لا 
عمل ل رمى ربخع  عقج عمل رل نواعر  ع رول  مل مارح  عمصرخق  م ر  يلرل مرل شةرا رزصر ه 

لقيوررل فرر   فررع لعررػل ذلررػيس اررج  ذي الررً  عةررى ع ررول  مل عقررج عمل ررل مةوررجماذ  أ
  رر كل علوا مارر  ذلررج ع رراًل  يررخ م ررخ عً  يلرروػ ا عم لرر ػما   فقررً  مل رر   عم رر لذيغ 

 مغ عمق نػ  عم جن  عم  خم. 163مغ عمق نػ  عم جن  عمضخنل     1382

 :   ي  غ أ  نلجل عن عخ عمولػيس عمو  يوع ذقجيخه  مغ قبل عم ل    ز   ية  

أ ً  : م خ ف ، عموض    :  ذ  ل ال م  ذكبج  ع لا عمل رل مرغ ذقر  يخ  ابرخع  
   يخه  مغ عم  خ ف ، عمو    يلوصاع ع لا عمل ل ع وخلعله .

ث ناررً  : اررا ل عمػقررت :  يلررج مررغ عممررػ  عمػع ررا عمولررػيس عنارر  ز عوا  هرر  اررخ ًع 
 .موػقلً  أيً  ا نت عم خلة  عمو   عةت رميا  عم ض  ا ،

ث مثً  : عمضخ  عما كل  :  ذو ثل ف  عمضخ  عمو  ار   مرغ عم   رغ م ر لا عمل رل 
عمل ػه عةيا  مػ  لاػمرل فر  مض  ار ، مرع عم خ رع مةل رل   ذلربا فر  ارا عا  

 زاصي منل  هحع   يوع ر  رخع ا   هن ح ريا   مغ قبل عمل مل.

وضرررر   :  هنرررر  يرررروع  عزلرررً  : عررررج  ذنضيررررح عذض قرررر ، أاررررخل ع ررررونج، رمررررى عملقررررج ملررررل عم
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عمولػيس معبخ عماخ   خمظ رخع ا   عم خ ع مةل ل قرج ذلربا زاص رل فر  ر ار   
ع ةاررر  عموضررر    عةرررى عملقرررج م ررر  ألل رمرررى ع رررول م  ذنضيرررح ذل قرررجع، أارررخل    رررخل 

 عة ل باح  عملقػل.

بيررج أنررل زرر مخ ع مررغ ذررػعفخ أ  عررج  ذرررػعفخ هررح  عملن عررخ مةعررػ  عرر لا عمل ررل رمرررى 
زر مولػيس  رن ر  يروع ذػ يلرل خا ر  بريغ أشرخعن عموضر    عةرى عملقرج  عمقا   مة ص ما 

زري  يروع ذػ يرع عرا  عم لر ػما  عةرى عر لا عمل رل  عم خ رع مةل رل بنلرا موض  ذر  
  قررج  ن رريا اررل منا رر  فرر   عررػه عموضرر    عةررى ربررخع  عقررج عمل ررل رمررى شخيررل 

 .(1)ملج ل

 ذق ل  لعػل عم ل ػما  :

عرررغ عمل رررل  يرررخ عم  رررخ ل شاقرررً  مألل ررر   عمل مررر  ذوقررر ل  لعرررػل عمولرررػيس عمن  ررر   
مررغ عمقرر نػ  عم ررجن  ز نقارر   ثالثرر   ررنػع، مررغ عميررػ  عمررحم    172عمررػع ل  ز م رر ل  

عةرررع خارررل عم ارررخ   زلرررج   عمارررخ       م ررراز عم لررر ػه عنرررل    ذلرررق  لعرررػل 
عم ل ػما  ف    اع عملػعه  ز نقا   ا لر  ع رخ   رن  مرغ يرػ   قرػل عمل رل  يرخ 

 (.2ل )عم  خ  

   مور م    يلرل م ر لا عمل ررل عم ص مار  زر مولػيس رخع عنقاررت ثالثر   رنػع، مررغ 

                                                             
1
 وما بعد ا.  90، ص 1995د. ر حسا  محمود لطفً، المسئولٌة المدنٌة فً مرح ة التفاوض، ط  -

 د . حساو انذٍٚ كايم األْٕاَٙ ،سانحك فٙ احرشاو انحٛاج انخاطوح ، انحوك فوٙ انخظٕطوٛح ، دساسوح يماسَوح ، داس انُٓؼوح -2

 . 462انؼشتٛح ، ص 
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 قت عة ل ز ماخ  عمحم ل ق زل مغ  خع  ذ خن عم خ رع مةل رل  يرخ عم  رخ ل   
 فرر    ارررع عملرررػعه ذنقاررر  ملرر ػميول ز اررر  ا لررر  ع رررخ   ررن  مرررغ  قرررت  قرررػل 

 نا  .عماخ  زااالمل ز مودعمل ز إلف  ا ز م لةػم ، عم ا

مغ ر   م  م   بل ي  غ ع نوا   رمرى نقر ل ما ر  فر  ا رػ  عمولرػيس عم قرخ  
م ررر مع عررر لا عمل رررل فررر  ل مررر  عإلل   ز لةػمررر ،  يرررخ عرررلال  ذنوضررر   للرررغ 

 عمنا    خمظ ا   ية  :

ا   ي  ل عمحر أ  عماصي عمعلاع مغ   نا عم ول قج ع وثن   عةرى مبرجأ عرج   أ ً  :
عم لررر ػما    ز لنرررى أنرررل عنرررجم  يخذكرررا عم ول قرررج عمحرررر أ   رررػع  عمايرررخ  بررريغ نرررػع  

عماصرري عمعلرراع  فررا  عم ول قررج عم اررخ   يعررج نضلررل فرر  ايررخ  مررغ أمررخ  برريغ ذصبيررل 
عمقػععرج عملقجير  أ  عمةعرػ  رمرى عمقػععرج عموق رريخي   يلروػل فر  خمرظ أ  يقرع عمحررر أ  

ذرع خمرظ أثنر   ذنضيرح    عماصي عمعلراع مرغ عم ول قرج ملطر  ربرخع  عملقرج أ  عمو ايرج مرل أ 
   مو مى فاص  عم خ ع مةل ل زال كل ز لةػم ، ا ش   أ  من خا  مللرغ عمنار  ير لل 
رمررررى أل ارررر  عرررر لا عمل ررررل فرررر  عم ص مارررر  زرررر مولػيس أيرررر  ارررر   عم رررر س عمقرررر نػن  
مة ص مارر  زررل   ررػع  ارر   عةررى أ رر س عم لرر ػما  عملقجيرر  أ  عةررى عم رر س عم لرر ػما  

ذنو ررى هررح  عم لةػمرر ، م شرر   عمحيررخ عم انرر  مةلارر   عما عرر   عموق رريخي   ش م رر   
 ماحع عم خ ع مةل ل.

 أينررر  أيارررً  أ  عمرررجعػل عموررر  يخفلاررر  عررر لا عمل رررل عةرررى عم خ رررع مةل ررررل  ث نارررً  :
م ص مبوررل بولررػيس عماررخع  عمورر  ملقررت زررل أ  ز م   لرر  عمورر  يل ررل بارر  عم خ ررع 

مخععر   أ  عم لرر ػما    ذقررػ  ر  رخع  مةل رل  ذااررع مقػععررج عم لر ػما  عموق رريخي  مررع
ع ذكرررا عم خ رررع مةل رررل اصررري  لرررا ً  ي  ثرررل عمحرررر  زليرررث   يقو رررخ عممرررخ عةرررى 
معررخل ذػقررع عم خ ررع مةل ررل  قررػل أاررخع  نواعرر  فلةررل  إن رر    بررج أ  ذوعررل نيوررل رمررى 
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ريرررررحع  عررررر لا عمل رررررل أ  رملررررر ق عمارررررخ  ز م   لررررر  عموررررر  يل رررررل باررررر  مرررررغ  رررررخع  
 لةا  .عم لةػم ،  يخ عم

 عممرررخ نضلرررل    منلرررا  مرررجعػل عملةرررػه  أم عمرررجعػل عموررر  يخفلاررر  عررر لا  ث مثرررً  :
عمل ل عةى عمل مل ماص مال فيا  ز   لفلرل رمرى عمحيرخ مرغ ذلػيار ، زلربا عمارخع  
عمورر  ألررجثا  مررل زاص ررل  هررح  عمررجعػل ذااررع مقػععررج عم لرر ػما  عموق رريخي     ررحمظ 

مور  ذنصبرل فيار  قػععرج عم لر ػما  عموق رريخي  ذ ر ل هرح  عمرجعػل ل مر  مرغ عملر  ، ع
برريغ عم ول قررجيغ   ي ثررل خمررظ ف عرراًل برريغ عملررج ل نررػع  عم لرر ػما  رخ ذقررف عملقجيرر  
 ذلررروالج مرررغ عموصبيرررل موضلرررع عم عررر ه مة لررر ػما  عموق ررريخي       ررر    ي ررر ل خمرررظ 

   أ  ععوجع  عةى مبرجأ عرج   رػع  عمايرخ  بريغ نرػع  عم لر ػما  رخع أارحن  فر  ع عوار
عمػعقلر  أ  عمضلرل عمررحم ذقرػ  عةاررل عمرجعػل هنرر  ماوةضر  عررغ عمػعقلر  عمورر  ذلرونج رميارر  

 عمجعػ  عملقجي .

م رر لا عمل ررل عملررل فرر  عمةعرررػ  رمررى عمررجعػل عم ا ررا  عمورر  ذقررػ  عةرررى   عزلررً  :
أ ررر س ذق ررريخم   مرررل أ  يةعررري رمرررى قػععرررج عم لررر ػما  عملقجيررر   خمرررظ ز   ررروض ل  مرررغ 

عمارر ن  عم قررخ  م ررةلول مررغ   نررا عم اررخ   عمعررة  مررغ عررج  قػععررج ع  رروخعل 
 ذنضيح ع مودعم ، عملقجي .

أ الن  أياً  أ  عمضقل يوعل نلػ عمقرػه زري  لعرػل عمولرػيس عمور  يخفلار    ا ملً  :
عرر لا عمل ررل عم اررخ   مررغ عماصرري منض ررة  عررغ لعررػع  زرر ماصال     مررحمظ فارر  

 رريخي  فاررح  عمررجعػل مػاررػعا  عم ص مارر  لعررػل ذق رريخي  ذثيررخ قػععررج عم لرر ػما  عموق
زرر مولػيس ارريثخ نرر ذج عررغ عملقررج عما شررل  مكررغ بػعررضل  عقلرر  م ليرر   مرراذ ز عوارر    

 عقجًع.

 



 

 

 

 

  جمال ابو الفتوح دمحم ابو الخير د/                                            2021 ابع يوليو رالعذد ال

 
222 

 واالقتصادية القانونية للذراسات مجلة حقوق دمياط

 

بينر  مػقرف ارال مرغ عمضقرل  عمقارر   لرػه   بوا ر  نلرػ عملراصخ  عةرى عممررخ   ل رً  :
   ذارريل مرررغ نصرر ق ذصبيرررل عملرر  ، عموررر  ذنصبررل فياررر  قػععررج عم لررر ػما  عموق ررريخي

عةررى ذػ رراع نصرر ق ذصبيررل عموق رريخي  فرر  ضررل   عزرر   –فرر  عمػقررت خعذررل  – عمل ررل 
عقجيررر  ق ك ررر    خمرررظ فررر  عم رررػ   عموررر  يررروع عمول قرررج فياررر  خا ررر  بررريغ عم خ رررع مةل رررل 

  ع لا عمل ل.

عرررغ شخيرررل ذلجيرررج نصررر ق عملقرررج مرررغ اررراله ملخفررر   –ث نارررً   – يررروع عموػ رررع   ررر زلً  :
ي  ررغ أ  نصةررل عةيارر  فلرراًل عمودعمرر ، عقجيرر     فرر   ع مودعمر ، عم وػمررج  عنررل   عمورر 

ا  ي هحع عإلش     ي  غ عمولج  عغ مثل هحع عمنػل مغ ع مودعمر ،     مور م  فرا  
 قررػل عماررخ  فرر  هررح  عمل مرر  ي ررػ  منبررت عم ررة  زلررج  ذنضيررح عمورردع  عقررجم   ذكررػ  

ملررر زق  عةرررى عمنواعررر  أ  ياارررع مقػععرررج عم لررر ػما  عموق ررريخي    مرررغ هنررر  ف م خلةررر  ع
رخع مررر  ذخذررررا اصرررري ع رررجم مررررغ   نررررا  –مخلةرررر  عموضررر    عررررل عمول قررررج  –عمول قرررج 

 عم خ ع مةل ل يوع رندعه قػععج عم ل ػما  عموق يخي    قػععج عم ل ػما  عملقجي .

نررخل أياررً    أنررل رخع ارر   عماصرري عمعلرراع عم قوررخ  بنارر  عإليررحع  مصةػ رر  م ارر    ث منررً  :
عر   عر لا عمل رل  خمرظ  عورخعن عمضقرل  عمقار   فرا  هرحع مل ػما  عمل مرل عقجير  ذ

ع عورررخعن يعرررا أ  يورررػعفخ أيارررً  عنرررج زلرررث أاررر   ملررر ػميول عموق ررريخي    خمرررظ فررر  
 عمل  ، عمو  ذقػ  فيا  هح  عم ل ػما  ز ن  ا  عقج عمل ل.

ز لنى راخ أنل يعا عمنطرخ رمرى ذلجيرج رشر   عقرج عمل رل فراخع أبرخ  عقرج عمل رل فانرل 
بيررل قػععرررج عم لرر ػما  عملقجيررر   فرر  ل مررر  عررج  ربخعمرررل يرروع عمةعرررػ  رمررى قػععرررج يرروع ذص

عم لررر ػما  عموق ررريخي  لين ررر  ي ثرررل اصررري عمل مرررل اصررري  لرررا ً    ناررر  ريرررحع  عررر لا 
عمل ل  هحع   ي ػ  ر  زال   ز لةػم ،  يخ  ةا   ذارخ ز م ن ري  عم خ رع مةل رل 

 مغ قبل ع لا عمل ل. فيا  م   يلج ذ خفل  نجًع مة ص ما  ز مولػيس
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 خاتمةلا

مار ل  عم عو رع عم وقرج   أهرع لج مرغ يملا   عما ع   يخ عم انا  مةل  ه عر  علوخع  
 عمػع ررررا عةينرررر  ذخ ررررا  هررررحع عم بررررجأ   خمررررظ   يرررروع ر  زصخلررررل لعك ررررً  عةررررى عملرررر ل  

 عمق نػنا  ش م   ا نت هن ح ملوعجع،  ذقنا ، لجيث  قج ذ ثخ عةال ز ملةا.

 12 قرع ى عم نطػم  عمق نػنا  عم  رخي     ا عر  قر نػ  عمل رل عم  رخم    منطخ رم
ز عوارر    ألررج عم ل رر ، عم ا رر  زلار   عمل مررل عما عرر   نعررج  مررع ياررع  2003ملرن  

عإلشر    يرخ عم انر  مارح    عإلش   عمقر نػن  مار   فةرع يضرخق خا ر  بريغ عإلشر   عم انر  
 بل أعل ن عمل ل.عملا   عما ع   م    لةا  ملل ععوجع  لعكع مغ ق

عمج ر ذيخ عم  رخي  عم ول أار    عبورجعً  ا  وبيج أنل عةرى عمرخ ع مرغ عمل  ير  عمور   ارل
  ر  أ  عم  رخل مرع  2014عم  ل  ع    مج وػ  عم  خم  عنوا ً  ز 1971بج وػ  

ياوع بػاع ن ػ  ا ع  ذل   لار   عمل مرل  يرخ عم انار  عما عر  ااض ر  عملر ه 
ق نػنرً  يل ر  رشر   عملار   عما عر  مةل ر ه  م ر  ار   مرل  ف  فخنل  رخ  اع عم  رخل

زرر مغ عمثررخ موررخح عممررخ عةررى م رررخعيال موعرر    أعررل ن عمل ررل  شةررباع ملةػمررر ، 
 ذجال ا غ عإلش    يخ عم ان  ملا   عمل مل عما ع .

عةى عمخ ع م    بل  ر  أنل يعا ذكخيذ للغ عمنا  عنرج عمول قرج   خمرظ زري  يةورد  
عن عمول قررج زررريلع  مرر  عةارررل مررغ عمودعمررر ،   منارر  عموررردع  عم خ رررع كررل شرررخن مررغ أشرررخ 

مةل رررررل زررررر إلل   ز  فررررر  عم لةػمررررر ، عم اناررررر  عملرررررةا   عموررررر  ذوصةباررررر  عم انررررر  عموررررر  
 ا ررحةا    اررخ    ع رروع بول   ررولال  عرر لا عمل ررل عررغ أم با نرر ، مانارر   ا رر  

انار  مة خ رع يعا أياً  عةرى عر لا عمل رل عرج  عموصرخق مةلار   عما عر   يرخ عم 
 مةل ل.
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مررغ هررحع عم نصةررل ا نررت ل ع ررون  لررػه عمورردع  عمل مررل زرر إلعال  قبررل عمول قررج فرر  ضررل 
ذن  منرر   ل  يرر  لا ذررل عما عرر    ارر   خمررظ فرر  ثالثرر  ف ررػه  رراقا  ف ررل ذ ايررجم 

خارررل م هاررر  عملاررر   عما عررر   ع موررردع  زررر إلعال  قبرررل عمول قرررج  فون  منررر  مضارررػ  عملاررر   
ل رل فر  مالرث أ ه  عرػ  منصر ق عملار   عما عر  مرل  خمرظ فر  عما ع  مة خ رع مة

مالررررث ثرررر    ثررررع ذن  منرررر  عمو ييررررد برررريغ عمورررردع  عم خ ررررع مةل ررررل زرررر إلعال    يررررخ  مررررغ 
ع مودعمرررر ، عم و رررر با   فػ ررررجن  عاوالفررررً  بينررررل   رررريغ ع مورررردع  ز مولررررحيخ   ينررررل   رررريغ 

ل ذرريثيخ عالقرر  ع  ررولال  عررغ عم لةػمرر ،    نرر   عةررى مرر   رربل ق نرر  بوػارراع مررج
عمواعارر  عمق نػنارر  م رر لا عمل ررل عةررى عملارر   عما عرر  مةل مررل  خمررظ فرر  ف ررل أ ه 
مغ هح  عمج ع    ذن  من  ف  مالث أ ه منرل عملرج ل عم انار  ملقرج عمل رل  مػارليغ 
عمضررػع ق خا رر  برريغ عملررج ل عم انارر   عملررج ل  يررخ عم انارر  ملارر   عمل مررل عما عرر  قبررل 

  مالرررث ثررر   عمرررج   عمضلررر ه م ا رررا  عمل مرررل مرررجل عررر لا عمول قرررج  ثرررع ذن  منررر  فررر
عمل ررل قبررل عمول قررج   عنواينرر  فرر  مالررث أايررخ مج ع رر  ل   عالقرر  عمواعارر  فرر  عقررج 

 عمل ل   مجل ذيثيخه  عةى لا   عمل مل عما ع . 

    نوارر   مررغ عمض ررل عمثرر ن  ارر   مررغ عماررخ  م عةينرر  ل ع رر  عمض ررل برريغ عملارر   
خ عم انار  مة خ رع مةل ررل   خمرظ فر  مالثريغ  ذن  منر  فر  أ ما رر  عم انار   عملار   عمحير

مررجل عموررجعال برريغ عملررج ل عم انارر   عملررج ل  يررخ عم انارر  ملارر   عمل مررل عما عرر  فرر  
مخلةررر  عموضررر    عةررررى عقرررج عمل رررل  ذن  منرررر  فررر  مالرررث ثرررر   ااةاررر  ل  يررر  عملارررر   

 عما ع   يخ عم انا  مة خ ع مةل ل ف  هح  عم خلة .
ف  ف ل ث مث مجل عم ل ػما  عم جنا  مة خ ع مةل ل عغ عماخع  عمو  قج   ذن  من 

ذ يا ع لا عمل ل زال كل ز لةػم ، مانا  ا ش     خمظ ف  مالثيغ ذن  من  
ف  أ ما   أ  س  شبال  عم ل ػما  عم جنا    ف  ث نيا   ذن  من   دع  ما مض  عمودع  
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رزص ه عقج عمل ل ز محة   عموجماذ  عمل مل ز إلعال  قبل عمول قج  عم و ثل ف  
  أل ا  ع لا عمل ل ف  عمخ ػل عةال ز مولػيس معبخ عماخع  عمو  ل قت زل.

 مقوخل ، ا   ية  :  مغ    ل م   بل ننوا  رمى عج 

أ ً  : ما   ذلجل، مض هاع عملا   عما ع   فالبج مغ   ػل رش   مان   إشر    يرخ 
 مان  ما  يعا عج  عم ل س زل .

ناً  : اخ    عمودع  عم خ ع مةل ل زراعال  عر لا عمل رل ز م لةػمر ، عم انار  عمور  ث 
 ذقوايا  عم ان  عم خعل  حةا   ذصباقً  م قواا ، للغ عمنا  عنج عمول قج.

ث مثً  : اخ    عمض ل خا   بيغ عملا   عم انا   عملار    يرخ عم انار  مة خ رع مةل رل   
  عرغ ملةػمر ، ا عرر   يرخ مانار   خمررظ  عرج  أل ار  عرر لا عمل رل فر  ع  ررولال

موقيج  ز إلش   عم ان  فق    فال يلواج  عم  ميا عم لةػم ذا  مةولجل عةرى عإلشر   
  يخ عم انى ملا   عمل مل عما ع  .

 عزلرررررً  : ارررررخ    ذرررررجال عم  رررررخل عم  رررررخم   ارررررع ذ رررررخيع اررررر   يل ررررر  عملاررررر   
  م شررر   عم انررر  عما عررر   ا ررر  هرررػ عملررر ه فررر  فخنلررر    خمرررظ مػارررع لرررج ل ف عرررة

 عإلشرررر    يررررخ عم انرررر  مةلارررر   عما عرررر    ا عرررر  فررررى ضررررل عموقررررج  عموقنررررى   رررراػم  
 عمػعػه رمى ملةػم ، ذجال ا غ رش   عملا   عما ع  مةل مل. 

ا ملررً  :  لوررى يرروع عموررجال ذ ررخيعاً  يوعةررى عمررج   عمضلرر ه  عم اررع مةقارر   عم  ررخم 
ل   خمرظ   يروع ر  زاعرجع  أل ر   ف  ذكخيذ أل  مل  لوخع  عملار   عما عر  مةل مر

ذونرررر  ه عمو ييرررررد خا ررررر  بررررريغ عإلشررررر   عم انررررر   عإلشررررر    يرررررخ عم انررررر  ملاررررر   عمل مرررررل 
 عما ع .
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  ل ررررً  : اررررخ    عمررررنز عررررخعل  فرررر  قرررر نػ  عمل ررررل عةررررى عمورررردع  عرررر لا عمل ررررل 
ز   ررولال  عررغ عم لةػمرر ، عم انارر  فرر  رشرر   مبررجأ للررغ عمنارر  عنررج عمول قررج   خمررظ 

دع  عم خ رررع مةل رررل زررر  مودع  زرر إلعال  فررر  لرررج ل عإلشررر   عم انررر  ن ل  يررر  مق بررل عموررر
 مةلا   عما ع  مل .
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 ق ك   عم خع ع

 أ ً  : مخع ع ز مةح  عملخ ا  : 
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 ررج  ررػق  د عبررج عمررخل غ  عماصرري عمعلرراع مةل مررل  أثررخ  عةررى لقػقررل عمررػع ل  ل. أل
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 .   م  زلجه   147     2014عملخ ا    ل 
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ل. ل ررجل عبررج عمررخل غ : عمػ ررا  فررى عمنطخيرر  عمل مرر  مالمودعمرر ،  عمكورر ن عم ه   
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فبخعيررخ  10ك رر  زرريهع ذلررجيال، عمقرر نػ  عم ررجن  عم رر ل  فرر  ل . د للررغ ق  ررع   ق 
   عةى عضلول عةى  ا   ع نوخنت : 2016
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