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 مقدمة
يعد مبدأ استمرار سير المرافؽ العامة بانتظاـ كاطراد المبدأ األساسي الذم يحكـ عمؿ ىذه المرافؽ، ألنو 
ينبع مف طبيعة المرافؽ العامة ذاتيا، فالحاجة الجماعية التي ينشأ المرفؽ العاـ إلشباعيا ال تعتبر أنيا قد أشبعت 

كدكف انتظاـ، كبالتالي البد مف استمرار المرفؽ العاـ بتقديـ خدماتو  متقطعو  إذا تـ ىذا اإلشباع بشكؿو  بشكؿو كاؼو 
ف م مت ىذه المرافؽ في يكـو ط  بكف أمكر حياتيـ عمى أساس كجكده، فإذا ما عي بصفة منتظمة، ذلؾ ألف األفراد يرت  

 ير.ف أف بعض ىذه المرافؽ أك كميا قد شمت فبل ريب أنيـ سيصابكف بضررو كباألياـ ككجد المكاطنك 

ذا كاف المكظؼ العاـ يجسد ركح المرفؽ العاـ كالعنصر المحرؾ لنشاط اإلدارة، كالذم بدكنو تعت بر كافة كا 
في سير المرافؽ العامة مجرد أدكات ال قيمة ليا كال جدكل منيا، فإف لو كغيره مف  العناصر األخرل التي تسيـ

أكلى فإف لو  اسية كالتعبير عف آرائو، كمف بابو السي المكاطنيف مصمحة مباشرة بالتمتع بممارسة الحقكؽ كالحريات
ذا كاف التعبير عف ىذا  الرأم في مصمحة مؤكدة في التعبير عف آرائو بالمشاكؿ المتصمة داخؿ المرفؽ العاـ، كا 

كأساليب متعددة فإف اإلضراب يعتبر الكسيمة األكثر فاعمية في تحقيؽ مطالب  ان صكر  ف أف يتخذىذا المجاؿ يمك
 فيف المتصمة بمشاكميـ الكظيفية.المكظ

كبما أف اإلضراب في المرفؽ العاـ يؤدم إلى تكقؼ الخدمات التي يؤدييا ىذا المرفؽ، لذلؾ فإنو يتعارض 
مع أىـ المبادئ التي تسير عمييا المرافؽ العامة أال كىك مبدأ دكاـ سير المرافؽ العامة بانتظاـ كاضطراب. لذلؾ 

اه االعتراؼ باإلضراب، ففي حيف حظرت بعض الدكؿ كسكيسرا كألمانيا ممارسة فقد اختمفت مكاقؼ الدكؿ تج
 اإلضراب، اتجيت دكؿ أخرل إلى اإلعتراؼ بو دستكريان كما ىك الحاؿ في فرنسا.

 

غير مشركع،  كقد اتجو المشرع السكرم في بداية األمر إلى اعتبار اإلضراب في المرافؽ العامة عمبلن 
عمى العيد  كقيع سكريةفي العديد مف القكانيف المتبلحقة، غير أنو بت رسة اإلضرابكذلؾ مف خبلؿ تجريـ مما

، 3/1/1791بتاريخ  سكريةحيز النفاذ في  ة كاالجتماعية كالثقافية، كدخكلواالقتصاديالخاص بالحقكؽ  الدكلي
اإلضراب سارية المفعكؿ، كمع ، يؤدم إلى التشكيؾ في بقاء القكانيف التي تحظر ةتشريعان داخميان في سكري كاعتباره

شرع السكرم كجـر ذلؾ لـ يقـ المشرع السكرم في ذلؾ الكقت بتنظيـ ممارسة حؽ اإلضراب، كبعد ذلؾ عاد الم
المتضمف القانكف األساسي لمعامميف في  1791لعاـ  1رقـ  اإلضراب في المرافؽ العامة كذلؾ في القانكف ممارسة
في لكف ، ك المتضمف نظاـ العامميف األساسي في الدكلة 4552لعاـ  15نكف رقـ ر تجريمو في القا، كما كر  الدكلة
ممارسة اإلضراب،  منو 22المادة ية كالذم أجاز في صدر الدستكر الجديد لمجميكرية العربية السكر  4514العاـ 

يقـ  م كحتى اآلف لـحقان مف الحقكؽ الدستكرية لممكاطنيف، إال أف المشرع السكر مف جديد كبالتالي اعتبر اإلضراب 
 اإلضراب.بكضع تشريع لتنظيـ ممارسة 
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 نطاق الدراسة:

إف اإلضراب مف الممكف أف يمارس في القطاع الخاص كما أنو مف الممكف أف يمارس في القطاع العاـ. 
 كبما أف مجاؿ دراستنا ىك القانكف العاـ، لذلؾ سيتـ اإلقتصار في ىذا البحث عمى دراسة اإلضراب في المرافؽ

 العامة فقط.

 :إشكالية البحث
إف مكضكع إضراب العامميف في الدكلة يثير إشكالية خطيرة تتعمؽ في كيفية تحقيؽ التكافؽ بيف استمرار 
سير المرفؽ العاـ بانتظاـ كاطراد كبيف حرية العامميف في الدكلة بالتعبير عف آرائيـ لمدفاع عف مصالحيـ 

فقيي كبير كاف لو صدل في المجاالت التشريعية كالفقيية كالقضائية،  كحقكقيـ. كىذه المشكمة ثار حكليا خبلؼ
حيث أف آثار إضراب العامميف في الدكلة تمتد لتشمؿ كافة نكاحي الحياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، كبما 

انكف السكرم قد نص عمى حؽ اإلضراب إال أنو لـ يصدر حتى اآلف مف السمطة التشريعية أم ق لمشرعأف ا
فيما إذا تمت ممارسة  بانتظاـ كاطراد إلى عرقمة سير المرافؽ العامةاألمر الذم يؤدم لتنظيـ حركة اإلضراب، 

، كما أف عدـ تنظيـ اإلضراب يؤدم إلى كجكد فجكة تشريعية، لذلؾ يأتي بحثنا ىذا ليعالج ىذه الفجكة اإلضراب
 اإلضراب. تنظيـ ممارسةا لكضع إطار قانكني لمن  التشريعية مف خبلؿ محاكلةو 

 أىمية البحث:
ف كضع إطار قانكني لئلضراب سيجعؿ مف حركة اإلضراب حركة ناجحة في أىمية ىذا البحث مف خبلؿ أ تأتي

سبيؿ تحقيؽ المطالب الشعبية عامةن كمطالب المكظفيف بصفةو خاصة، دكف أف يؤدم إلى عرقمة سير المرافؽ 
 .بانتظاـ كاطراد العامة

 ث:صعوبات البح
اإلضراب في المرافؽ  ة في القطر لممراجع المتعمقة بممارسةافتقار المكتبات الجامعية كالمكتبات الخارجي -1

 .العامة

 اإلضراب في المرافؽ العامة. الفقياء السكرييف آلرائيـ تجاه عدـ ذكر -4

اإلضراب في المرافؽ العامة، بسبب عدـ عرض أم القضاء اإلدارم السكرم تتعمؽ بعدـ كجكد أحكاـ لمحاكـ  -3
اإلضراب في المرافؽ العامة نيائيان بسبب عدـ  إلضراب، كالناتج عف عدـ ممارسةيتعمؽ بافيما نزاع عميو 

 النص عميو كاعتباره فعبلن مجرمان قبؿ ذلؾ.

كذلؾ ؽ العامة، كذلؾ اإلضراب في المراف المصرية التي تتحدث عف تنظيـ ممارسة صعكبة الكصكؿ لممراجع -2
 لمبمداف العربية المجاكرة لجمب المراجع بسبب الظركؼ القاىرة التي تمر بيا الببلد.  بسبب عدـ قدرة السفر 

 قمة األبحاث المتكفرة عمى االنترنت كالتي تتحدث عف ممارسة حؽ اإلضراب في المرافؽ العامة.  -1
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 أىداف البحث:
ف ممارسة حقيـ في اإلضراب، كذلؾ مف فيما إذا أراد المكظفكف العمكميك المرافؽ العامة عدـ تعطيؿ حركة سير   -1

خبلؿ التكفيؽ بيف مبدأ استمرار الخدمة العمكمية بانتظاـ كاطراد كممارسة حؽ اإلضراب المنصكص عميو في 
 الدستكر.

 ف ينظـ ممارسة اإلضراب كضع قانك ل في سكرية السمطة التشريعية اقتراح مشركع قانكف لئلضراب يساعد -4
 في المرافؽ العامة.

 إزالة الغمكض عف مفيـك اإلضراب في المرافؽ العامة  كتمييزه عف المفاىيـ المشابية لو. -3

 منيج البحث: 

في ىذا البحث بشكؿ جزئي عمى المنيج االستنباطي كذلؾ لمزكمو في بعض األحياف  تـ االعتماد
، كقد كقع شكؿ شبو كامؿ عمى المنيج المقارفب تـ التركيز، إال أنو إليياص النتائج المتكجب الكصكؿ الستخبل

  .سكرم ف المصرم لمكصكؿ إلى مشركع قانكفاختيارنا عمى المقارنة بيف القانكف الفرنسي كالقانك 
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 األولالفصل 

 في المرافق العامةاإلضراب  ماىية
كالذم يقع « place de gréve» يجد لفظ اإلضراب مصدره التاريخي في مكاف بالعاصمة الفرنسية يسمى

أصبح  أمبلن في الحصكؿ عمى فرصة عمؿ كمف ىناعف العمؿ ف يف كالذم كاف مقران لتجمع العاطميالسعمى نير 
تعني « faire gréve»يطمؽ عمى فعؿ التكقؼ الجماعي عف العمؿ لفظ اإلضراب. كبذلؾ أصبحت عبارة 

 .(1)السيطرة عمى أحد األماكف بيدؼ الحصكؿ عمى فرصة عمؿ

البحث في التطكرات  يتكجب عمينا اإلضراب في المرافؽ العامة كتحديد معناه القانكني ماىيةلبياف ك 
اإلضراب في المرافؽ العامة سكاء كاف في الفقو أك في القضاء أك حتى في التشريع، باإلضافة  ماىيةالتاريخية ل

 بياف عناصره كتحديد صكرهالمرافؽ العامة مف خبلؿ تعريفو ك اإلضراب في  فيـكإلى ضركرة التعرؼ عمى م
 كالتالي: عمى ذلؾ سنتناكؿ دراسة ىذا الفصؿ مف خبلؿ مبحثيف المشركعة كغير المشركعة، كبناءن 

 اإلضراب في المرافق العامة. اىيةالمبحث األول: التطورات التاريخية لم

 اإلضراب في المرافق العامة. فيومالمبحث الثاني: م
  

                                      
 .4، ص1773د. عبد الباسط عبد المحسف، اإلضراب في قانكف العمؿ، دار النصر لمتكزيع، القاىرة،  (1) 
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 المبحث األول

 اإلضراب في المرافق العامة لماىيةالتطورات التاريخية 
اإلضراب في المرافؽ العامة ال بد لنا مف تمييز اإلضراب في المرافؽ  لماىيةلدراسة التطكرات التاريخية 

العامة عف المفاىيـ المشابية لو كالتي ظيرت في اآلكنة األخيرة، باإلضافة إلى البحث في مشركعية كعدـ 
ناؾ بعض مشركعية اإلضراب في المرافؽ العامة سكاء كاف لدل الفقو أك القضاء أك التشريع، فبالنسبة لمفقو كاف ى

الفقياء يركف عدـ مشركعية اإلضراب في المرافؽ العامة، بينما كاف البعض اآلخر يقكؿ بمشركعيتو، ككذلؾ 
متتابعة، حيث كاف  األمر بالنسبة لمقضاء فقد اختمؼ مكقؼ القضاء اإلدارم في العديد مف أحكامو كعمى فتراتو 

 عامة، كفي فتراتو الحقة عمد إلى تضميف أحكامو يرل في بداية األمر عدـ مشركعية اإلضراب في المرافؽ ال
ما يدؿ عمى مشركعيتو، أما بالنسبة لمتشريع كىك األساس فقد تكالت التشريعات كالدساتير التي كانت إما تحظر 
ما تدؿ عمى إباحتو كضركرة تنظيمو كممارستو ضمف إطار قانكف الدكلة التي تجيز  اإلضراب في المرافؽ العامة كا 

 لذلؾ كلما تقدـ سنقـك بدراسة التطكرات الفقيية كالقضائية كالتشريعية لئلضراب في المرافؽ العامة،رستو. مما
 مف خبلؿ مطمبيف كما يمي: 

 المطمب األول: التطور الفقيي والقضائي لإلضراب في المرافق العامة.

  المطمب الثاني: التطور التشريعي لإلضراب في المرافق العامة.

 المطمب األول

 التطور الفقيي والقضائي لإلضراب في المرافق العامة

 حيث قاـ الفقو بشرح العديد لقد ساىـ الفقو كالقضاء بدكرو كبير في مجاؿ اإلضراب في المرافؽ العامة، 
فاىيـ المشابية لئلضراب في المرافؽ العامة كي ال تتداخؿ المفاىيـ المتشابية مع بعضيا، باإلضافة إلى مف الم
، األمر الذم أدل إلى انقساـ ركعية اإلضراب في المرافؽ العامةعدـ مشالفقو بإبداء رأيو في مشركعية ك  ذلؾ قاـ

، ككذلؾ األمر بالنسبة افؽ العامة كمنيـ ما ىك معارض لوالفقو في اتجاىيف، منيـ ما ىك مؤيد لئلضراب في المر 
تعرض  كانت ف خبلؿ الدعاكل التيعامة، كذلؾ مفي مسألة اإلضراب في المرافؽ ال كبير لمقضاء فقد كاف لو دكره 

 سكؼ نبينوتقدـ  ما ككؿ يقع في مشكمة إنكار العدالة.التي كاف مف المتكجب عميو الفصؿ بيا حتى العميو ك 
 في ىذا المطمب مف خبلؿ الفرعيف التالييف: 

 ية لو.الفرع األول: دور الفقو في تمييز اإلضراب في المرافق العامة عن المفاىيم المشاب

 القضاء من اإلضراب في المرافق العامة.الفرع الثاني: موقف الفقو و 
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 لفرع األولا
 عن المفاىيم المشابية لو تمييز اإلضراب في المرافق العامةدور الفقو في 

لقد ظيرت في اآلكنة األخيرة العديد مف األلفاظ ذات الصمة كالمشابية لمفظ اإلضراب في المرافؽ العامة 
اإلضراب في المرافؽ  ا لبحث اإلضراب البد لنا مف تبياف دكر الفقو في تمييزالمعنى، كخبلؿ دراستنمف حيث 

لذلؾ سنقـك  كاإلضراب العاـ كالعصياف المدني. ،كض عنياكشرحيا إلزالة الغم ،العامة عف المفاىيـ المشابية لو
 بشرح تمؾ المفاىيـ مف خبلؿ ما يمي:

 ،وىو أكثر أنواع اإلضراب جديةً  جماعية. توقف العاممين عن أداء أعماليم بصورة  ىو ] اإلضراب العام: -أولً 
وىذا اإلضراب يضم العمال في منطقة واسعة، وقد ينتظم فيو البمد كمو أو أجزاء كبيرة منو. وىو من األسمحة 

ن ظروفو، وقد الضاغطة التي تمجأ إلييا الطبقة العاممة لرفع مستوى األجور أو خفض ساعات العمل أوتحسي
 .(1)[يستخدم ىذا النوع من اإلضراب ألغراض سياسية ل عالقة ليا بأوضاع العاممين

األمر  -كىذا اإلضراب يضـ العماؿ في منطقة كاسعة –كمف المبلحظ أنو قد كرد في ىذا التعريؼ عبارة  
 .طالذم يدؿ عمى كجكب اجتماع عدة جيات في اإلضراب كعدـ اقتصاره عمى جية كاحدة فق

أف يقـك ب فبل يشترط أف يتـ اإلضراب في عدة مرافؽ عامة إنما يكتفى ي المرافؽ العامةأما اإلضراب ف
 فقط. كاحدو  اإلضراب في مرفؽو 

 كسنتحدث عف نكعيف لئلضراب العاـ كىما:

إلى  ضراب العاـ حسب الطكائؼ المشاركة فيوكينقسـ اإل :ضراب العام حسب الطوائف المشاركة فيواإل -1
 يف:ينكعيف رئيس

إف ىذا النكع مف اإلضراب ال يقتصر عمى فئة أك طائفة محددة  النوع األول: إضراب الطوائف العمالية:       
مف طكائؼ العماؿ إنما يككف عمى مستكل عدة فئات كطكائؼ كقطاعات بحيث تجتمع مع بعضيا البعض لتشكؿ 

إليو بعض المرافؽ العامة المؤثرة في البمد كقطاع الكيرباء كالغاز  كىذا النكع مف اإلضراب قد تنضـ .إضرابان عامان 
كاالتصاالت، كعند انضماـ ىذه المرافؽ المؤثرة إلى اإلضراب الذم قامت بو فئات العماؿ يتـ اإلعبلف عنو 

دـ مباشرة، حيث أف ىذا النكع مف اإلضراب ال يككف مؤثران إال إذا تـ اإلعبلف عنو، لكف مف دكف أف يؤثر ع
 .(4)اإلعبلف عمى مشركعية اإلضراب

                                      
 .417، ص4، ج1، ط1771المكسكعة العربية العالمية، مؤسسة أعماؿ المكسكعة لمنشر كالتكزيع، السعكدية،  (1)

أ. ىشاـ أحمد عزيز، أحكاـ اإلضراب كضكابطو بيف الفقو كالقانكف، رسالة ماجستير، كمية العمـك اإلسبلمية، جامعة المدينة العالمية  (4)
 .71، ص4553)ماليزيا(، 
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 بينما اإلضراب في المرافؽ العامة فإف شرط اإلعبلف عنو كىك ما يسمى باإلخطار المسبؽ أمر كاجب 
ال اعتبر اإلضراب غير مشركع. المضربةعمى الفئة   كا 

جميع فئات الشعب إلى  ىذا النكع مف اإلضراب تشارؾ فيو النوع الثاني: إضراب جميع طوائف الشعب:
، حيث تمتنع كافة فئات الشعب عف القياـ بأعماليـ إال في الحاالت الضركرية التي ال يستطيع جانب العامميف
 .(1)عدـ القياـ بيا

 إنما يقتصر فقط عمى العامميف نيائيان  أما اإلضراب في المرافؽ العامة فبل تتدخؿ فيو فئات الشعب
 في المرافؽ العامة. 

 كينقسـ إلى ثبلثة أنكاع: حسب األسباب المؤدية إليو:العام اإلضراب  -2
ىذا النكع مف اإلضراب يككف عادة مف قبؿ العامة كاعتراض  النوع األول: اإلضراب ألسباب سياسية:

منيـ عمى السياسة التي تنتيجيا الحككمة بيدؼ تغييرىا كتحقيؽ مطالب سياسية معينة ليـ، كمثاؿ ىذا النكع مف 
 . (4) 1719إلضراب، اإلضراب العاـ في فرنسا سنة ا

ال اعتبر إضرابان سياسيان سيا أما اإلضراب في المرافؽ العامة فبل يجكز أف يككف ألسبابو  ، كالذم ىك سية كا 
 .ضراب غير المشركعصكرة مف صكر اإل

غالبًا لتحسين اإلضراب يقوم بو المضربون النوع من ىذا ] النوع الثاني: اإلضراب ألسباب اقتصادية:
إلرغام الحكومة عمى بعض المطالب ل، أو لتحسين ظروفو، أو وضعيم القتصادي، أو لخفض ساعات العم

 .(3)[القتصادية

 اقتصادية فيك جائز في نطاؽ المرافؽ العامة كلكف فقط إلرغاـ الجية اإلدارية  أما اإلضراب ألسبابو 
 ى إرغاـ الحككمة عمى ذلؾ.إلصادية أك مينية دكف أف يتعداىا عمى مطالب اقت

إف الغاية مف ىذا النكع مف اإلضراب ىك الضغط عمى  لإلستقالل: النوع الثالث: اإلضراب طمباً 
المستعمر في الببلد التي يعاني شعبيا مف كقكعو تحت كطأة االستعمار، كذلؾ إلرغامو عمى مغادرة الببلد، كمثاؿ 

 .(2) 1731مسطيف سنة ليذا النكع مف اإلضراب اإلضراب العاـ في ف

ط لممطالبة بمطالب ف فقف يككف طمبان لئلستقبلؿ إنما يكك في المرافؽ العامة ال يمكف أ بينما اإلضراب
 مشركعة.مينية ممكنة ك 

                                      
 .71أحمد فؤاد عزيز، أحكاـ اإلضراب كضكابطو بيف الفقو كالقانكف، مرجع سابؽ، صأ. ىشاـ  (1) 
 .417المكسكعة العربية العالمية، مرجع سابؽ، ص (4) 
 .74سابؽ، صب كضكابطو بيف الفقو كالقانكف، مرجع أ. ىشاـ أحمد فؤاد عزيز، أحكاـ اإلضرا (3) 
 .74المرجع السابؽ، ص  (2) 
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ىناؾ عدة اختبلفات تتمخص  نجد أف كبمقارنة بسيطة بيف اإلضراب العاـ كاإلضراب في المرافؽ العامة
يفترض كجكد اإلخطار المسبؽ عمى عكس اإلضراب في المرافؽ العامة الذم إف اإلضراب العاـ ال  باآلتي:
 ةاإلخطار المسبؽ مف قبؿ العامميف الذيف اعتزمكا اإلضراب، ككذلؾ فإف اإلضراب في المرافؽ العام كجكد يفترض

كف أف يمارس ستقبلؿ بينما اإلضراب في المرافؽ العامة ال يملتحقيؽ مطالب سياسية أك طمبان لبليمكف أف يمارس 
ستقبلؿ، باإلضافة إلى ذلؾ فإف اإلضراب العاـ تشارؾ فيو جميع طكائؼ ياسية أك طمبان لبللتحقيؽ مطالب س

 .ف في المرافؽ العامةشارؾ فيو إال العاممك الشعب عمى عكس اإلضراب في المرافؽ العامة الذم اليجكز أف ي
 الـعصـيان الـمـدني: -ثانياً 

 وعناصره:تعريف العصيان المدني  -1
عرؼ األستاذ جميؿ عكدة العصياف المدني بأنو: كسيمة سممية استثنائية ىادفة  تعريف العصيان المدني: - أ

مكفكلة دستكريان تتضمف مخالفة صريحة لبعض األنظمة كالقكانيف النافذة بغية إجبار السمطات الحاكمة 
 .(1) عمى االنصياع لمطالب المحتجيف الشرعية

 ي: عناصر العصيان المدن - ب
 .إف الشعب عامة ىك الذم يقـك بو كال يقتصر عمى قطاع العامميف سكاء أكاف العاـ أـ الخاص -1

اليجكز لمعاصيف استخداـ القكة المسمحة أثناء قياميـ بالعصياف المدني كىك أىـ ما يتميز بو العصياف  -4
 .المدني

 .الحككمةيقـك القائمكف بالعصياف المدني بتحدم قرار ما أك قانكف ما أصدرتو  -3

ييدؼ القائمكف بالعصياف المدني إلى تغيير القرار أك القانكف الذم تحدكه بيدؼ تغييره أك الضغط عمى  -2
 (4) .الحككمة لبلستجابة لمطالب أخرل

 شروط العصيان المدني: -2
ذا تخمفت كاف « بالعصياف المدني » كصفو  لمعصياف المدني شركط كمحددات فإذا تحققت في العصياف صح   كا 

 عصيانان غير مدني، مف ىذه الشركط:
يجب أف يككف العصياف المدني سمميان، أم أف يمتنع العاصكف عف استخداـ أم مظير مف المظاىر المسمحة،  -أ 

أما إذا كاف  .حتى كلك انتيى بيـ األمر إلى اعتقاليـ مف قبؿ رجاؿ الشرطة كاقتادكىـ إلى مكاف التكقيؼ

                                      
أ. جميؿ عكدة، مقالة بعنكاف: العصياف المدني مفيكمو كشركطو كأىدافو بمركز اإلماـ الشيرازم لمدراسات كالبحكث. مكجكدة عمى  (1) 

 12/2/4511تاريخ الزيارة    http://www.alshirazionline.org/news/034.htmالرابط التالي: 

 . نقبلن عف: 141أ. ىشاـ أحمد فؤاد عزيز، أحكاـ اإلضراب كضكابطو بيف الفقو كالقانكف، مرجع سابؽ، ص( 4) 
-Per Herengren, parh of resistance the practice of civil disobedience, Revised edition, 2004, p.8        

 

http://www.alshirazionline.org/news/034.htm
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تصرفيـ عكس ذلؾ كحاكلكا االعتداء عمى رجاؿ الشرطة فإف عمميـ يخرج مف دائرة العصياف المدني إلى 
 العدكاف األمر الذم يستكجب المساءلة القانكنية.

يجب أف يككف العصياف المدني مقيدان بفترة زمنية محددة تنتيي تمؾ الفترة فكر إعبلف السمطة عف كعدىا  -ب 
أما إذا لـ يكف لو فترة زمنية محددة فإنو يتحكؿ إلى نشاط دائـ  .ب العاصيف كميا أك جزءان منيابتمبية مطال

 يخؿ بأمف الدكلة.

ال بد لمعصياف المدني مف أف يككف لو مطالب كاضحة كمحددة، حيث أنو مف المفترض لمعصياف المدني أف  -ج 
التي ينادم بيا العاصكف مكتكبة لتحقيؽ  يككف عمبلن ىادفان كمنضبطان، كما يشترط أف تككف تمؾ المطالب

غايتيف تتمثؿ الغاية األكلى في إمكانية قراءة المسؤكليف ليذه المطالب أما الغاية الثانية فتتمثؿ في إمكانية 
 . عرضيا عمى كسائؿ اإلعبلـ كالتي ستؤدم إلى زيادة الغضط عمى الحككمة لبلستجابة لمطالبيـ

ادة كاضحة كمعمنة لكي تقـك ىذه القيادة بالتفاكض مع السمطات الحاكمة يجب أف يككف لمعصياف المدني قي -د 
 .نيابة عف العاصيف لتحقيؽ مطالبيـ

يجب أف تككف المطالب التي يسعى العاصكف لتحقيقيا مف خبلؿ عصيانيـ مشركعة، أم أف تككف ضمف  -ه 
(1) الشرعية القانكنية، فإف كانت غير ذلؾ فبل يصح كصؼ عمميـ بالعصياف المدني.

 

 صور العصيان المدني: 
 المتناع عن سداد مستحقات الدولة كالضرائب. -] أ

 التظاىر والتجمع بغرض غمق طرق المواصالت. -ب

 المتناع عن التعامل مع المصالح الحكومية. - ج

مقاطعة البضائع والخدمات التي تنتجيا أو تقدميا مؤسسات إنتاجية أو خدمية ممموكة كميًا أو جزئيًا  - د
وأول عصيان مدني شعبي تم تسجيمو العصيان المدني الذي قام بو الشعب المصري في ثورة عام  لمدولة.
1919.] (4) 

كىكذا كبعد أف انتيينا مف استعراض بعض المفاىيـ المشابية لئلضراب في المرافؽ العامة، نجد أف ىناؾ 
بيف اإلضراب في المرافؽ العامة، كمف ثـ ال بد لنا مف اإلنتقاؿ إلى الفرع الثاني مف ىذا بينيا ك  كقان كاضحةفر 

القضاء مف اإلضراب في المرافؽ العامة حيث أف مكقفيـ لـ يكف في مب لمحديث عف مكقؼ كؿ مف الفقو ك المط
 اتجاهو كاحد مف ظيكر فكرة اإلضراب حتى اآلف.

 
                                      

أ. جميؿ عكدة، مقالة بعنكاف: العصياف المدني، مفيكمو كأىدافو كشركطو بمركز اإلماـ الشيرازم لمدراسات كالبحكث. مكجكدة عمى  (1)
  shirazionline.org/news/034.htmhttp://www.al                           12/2/4511الرابط التالي: تاريخ الزيارة 

 أ. تامر مكافي، مقالة بعنكاف: العصياف المدني... تعريؼ مختصر. مكجكدة عمى الرابط التالي: ( 4)
http://www.tamermowafy.wordpress.2012/02/06/disopedience.                      12/2/4511تاريخ الزيارة  

http://www.alshirazionline.org/news/034.htm
http://www.tamermowafy.wordpress.2012/02/06/disopedience
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 الفرع الثاني

 اإلضراب في المرافق العامة منموقف الفقو والقضاء 
ذىب  كؿُّ كاحدو منيـ في اتجاه، فقدذىب حيث  مة العديد مف الفقياء،شغمت فكرة اإلضراب في المرافؽ العا

د مكقفو بالعديد مف األدلة كالحجج، بينما اإلضراب في المرافؽ العامة كأي   مف الفقياء إلى عدـ جكاز ممارسة فريؽه 
أما بالنسبة لمقضاء  يد مف الحجج.اإلضراب في المرافؽ العامة كأكلى لذلؾ العد د ممارسةآخر إلى تأيي ذىب فريؽه 

اإلضراب في المرافؽ العامة، كذلؾ مف خبلؿ الدعاكل الخكض في مشركعية كعدـ مشركعية فمـ يكف بمنأل عف 
اإلضراب في  ارسةيا كالتي تتعمؽ بممفيـ عميو الفصؿ مف الكاجب كالبلز كاف التي كانت تعرض عميو كالتي 

الفترة األكلى يرل عدـ متعاقبة، حيث كاف في  المرافؽ العامة، فتبايف مكقؼ القضاء في ذلؾ خبلؿ فتراتو 
 تراتو ، في حيف ذىب في فذلؾ في العديد مف أحكامو فاإلضراب في المرافؽ العامة كضم   مشركعية ممارسة

اإلضراب في المرافؽ العامة سكاء كاف ذلؾ في فرنسا بعد صدكر دستكر سنة  الحقة إلى القكؿ بمشركعية ممارسة
الصادر سنة  قتصادية كاالجتماعية كالثقافيةلحقكؽ االالخاص باالدكلي  انضماميا لمعيدأك في مصر بعد  1721
1711. 

في المرافؽ اإلضراب  تجاه مف الفقو كالقضاء بتفصيؿ مكقؼ كؿ دان لما تقدـ سنقـك في ىذا الفرعكاستنا
 :، كذلؾ مف خبلؿ ما يمي العامة

  في المرافق العامة: اإلضراب موقف الفقو من -أولً  

المرافؽ العامة، اإلضراب في  يتعمؽ بمشركعية أك عدـ مشركعية ثابتة فيما  لـ يستقر الفقو في كجية نظرو 
 اإلضراب في المرافؽ العامة، بينما اتجو فريؽه  منيـ إلى عدـ مشركعية إلى اتجاىيف، فقد ذىب فريؽه  إنما انقسـ

 تؤيد ما ذىب إليو،  منيـ إلى حججو  فريؽو  اإلضراب في المرافؽ العامة، كاستند كؿُّ  آخر إلى القكؿ بمشركعية
 المعارض لئلضراب في المرافؽ العامة.د ك راسة كؿ مف الفقو المؤي  ؾ سنقـك بدلذل

 المرافق العامة: إلضراب فيالموقف الفقيي المعارض ل -1

ذىب جانب مف الفقو إلى القكؿ بعدـ مشركعية اإلضراب في المرافؽ العامة، مستنديف في ذلؾ إلى العديد 
 :مف االعتبارات، كتتجمى تمؾ االعتبارات بما يمي

 العتبارات القتصادية:  - أ

ف اإلضراب كسيمة لئلضرار باقتصاد يقكؿ أصحاب الرأم المعارض لئلضراب في المرافؽ العامة، أ
الدكلة، فاإلضراب عند أصحاب ىذا اإلتجاه ال يقتصر عمى مجرد التكقؼ عف العمؿ، إنما قد يصحب 
تبلؼ أدكات اإلنتاج، كما يركف أف اإلضراب في أحد المرافؽ العامة قد يمتد إلى  ذلؾ محاكالت لتخريب كا 
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ى كارثة اجتماعية كاقتصادية تصيب الدكلة في كيانيا سائر المرافؽ األخرل، األمر الذم قد يؤدم إل
 كاستقرارىا نتيجة لئلضرابات كالفكضى الناشئة عف اإلضراب في المرافؽ العامة.

تباره كسيمة ضغط كسبلحا يشيره العاممكف في المرافؽ العامة في كجو كما يقكلكف أف اإلضراب باع
الكظيفية، قد يفرض عمى السمطة العامة أف تصدر  اإلدارة في محكلةو منيـ لتحسيف أحكاليـ كأكضاعيـ

قرارات معينة نتيجةن لئلضراب، قد ال تتبلءـ مع حقيقة األكضاع االقتصادية لمببلد، األمر الذم قد يؤثر 
قتصادم، كيؤدم إلى العجز ما يعكؽ خطط التنمية كاإلصبلح االعمى اإلستقرار االقتصادم لمدكلة، م

 .(1)عف تنفيذىا
 :السياسية العتبارات - ب

نو مف الممكف لبعض األفراد الذيف يممككف أفكاران سياسية معينة مختمفةن عف لقد اعتبر أنصار ىذا االتجاه، أ
ف استنادان لذلؾ تي يحممكنيا، فيقـك ىؤالء المكظفيالسياسة التي تتبعيا الدكلة أف يقنعكا المكظفيف باألفكار ال

اعتقادىـ أنيا مطالب مينية بينما تختفي كراءىا أغراض سياسية لتحقيؽ بعض المطالب ليـ كالتي بباإلضراب 
ف األمر الذم يؤدم إلى خركج المكظفي. ينكم تحقيقيا ذكك النزعات كالميكؿ السياسية المتطرفة عف سياسة الدكلة

 عف التزاميـ بمبدأ الحياد الكظيفي الذم يفرض عمييـ أداء كاجبيـ الكظيفي مع اإلبتعاد عف إظيار ميكليـ
 .(4)السياسية

 :العتبارات اإلدارية - ج

قـك عمييا القانكف يذىب أصحاب ىذا االتجاه إلى أف إضراب العامميف في الدكلة ييدـ بعض المبادئ التي ي
 التي يقـك عمييا بناء الكظيفة العامة، كمف أىـ ىذه المبادئ نذكر:العاـ، ك 

 اد:ر المرافق العامة بانتظام واطر مبدأ استمرار سي -1ً

المكظؼ  أف Hauriou كيؤكد الفقيو .(3)أف اإلضراب كالمرفؽ العاـ فكرتاف متناقضتافJéze  يوالفق يرل      
العاـ حينما يقـك باإلضراب فإنو يدل ؿ بما ال يدع مجاالن لمشؾ أنو يقـك بتغميب مصمحتو الشخصية عمى الصالح 

                                      
أ. ماجد جمعة قريكم، إضراب العامميف في الدكلية، بحث عممي قانكني لنيؿ درجة الدبمـك فػي القػانكف العػاـ، كميػة الحقػكؽ، جامعػة  ( 1)

 .25، ص 4552دمشؽ، 
 . 411، ص1، ط1791ضة العربية، القاىرة، د. عبد المنعـ محفكظ، المكظفكف كالحككمة بيف الخضكع كالمكاجية، دار الني (4)
(3)

– Jéze (Gaston), principes généraux de droit administratif, 1930, P. 336.                                              
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العامة، حيث أف اإلضراب يؤدم إلى تعطيؿ سير المرفؽ العاـ، األمر الذم يعد اعتداءن جسيما عمى المصمحة 
 . (1)طرادبانتظاـ كا جميكر المنتفعيف منوالعاـ عف تقديـ خدماتو ل

 :الرئاسيةمبدأ التدرج الرئاسي والسمطة  -2ً

يتعارض اإلضراب مع كاجب أساسي مف كاجبات الكظيفة العامة أال كىك كاجب الطاعة كاحتراـ الرؤساء 
عنو بمبدأ التدرج الرئاسي كالسمطة الرئاسية، كذلؾ ألف المكظفيف بإضرابيـ يخالفكف أكامر رؤسائيـ كالذم يعٌبر 

 .(4)مف خبلؿ تركيـ لمعمؿ كاعتزاميـ عمى القياـ باإلضراب

 :لمموظف العام المركز الالئحي -3ً

أك تنظيمي، كىك تابع لمسمطة العامة، كبالتالي  العاـ في مركز الئحي المكظؼ أف Duguit يرل الفقيو      
فإنو يجكز لمسمطة العامة في أم  كقتو تشاء إذا ما رأت أف مصمحة المرفؽ العاـ تتطمب تعديؿ مركز مكظؼو ما 

فإنو ال يجكز لممكظؼ العاـ أف يطمب مف السمطة العامة أف  كاستنادان لذلؾ أف تقـك بتعديؿ مركز ىذا المكظؼ.
إذا ما سمحنا بذلؾ فيذا يعني اقتراب الكضع النظامي لممكظؼ العاـ ، ألنو يؿ مركزه البلئحي أك النظاميتقـك بتعد

كالذم يخضع لمقانكف العاـ الذم يمنح العديد مف االمتيازات لمسمطة العامة مف كضع العامؿ في القطاع الخاص 
 .(3) م يخضع أصبلن لمقانكف الخاصكالذم يستطيع أف يتفاكض مع رب العمؿ لتعديؿ العقد لمصمحتو كالذ

 إلضراب في المرافق العامة:الموقف الفقيي المؤيد ل -2

اإلضراب في المرافؽ العامة  اء الذيف قالكا بعدـ االعتراؼ بممارسةالعديد مف آراء الفقي قد أكردنا فيما سبؽل
   كف ظير اتجاه آخر في الفقو يقكؿ بمشركعية اإلضراب في المرافؽ العامة، يد مف الحجج، لكساقكا ليا العد

السيد عيد نايؿ. الدكتكر العاؿ سيد أحمد ك الدكتكر عمي عبد أيمف محمد أبك حمزة ك الدكتكر كمف ىؤالء الفقياء 
أحقية العامميف  لتبياف في المرافؽ العامة المعارضيف لممارسة اإلضرابالفقياء  سنقـك بالرد عمى آراء ذلؾل

 مف خبلؿ ما يمي: اإلضراب بممارسة

إف االستناد إلى تعارض إضراب العامميف في المرافؽ العامة مع مبدأ الطاعة كالخضكع لمسمطة الرئاسية،  - أ
أصبح في غير محمو، خاصةن كأف المبدأ المشار إليو قد أخذ مع التطكر الحديث لنظريات اإلدارة، يخمي 

                                      
(1)                      – Hauriou (Maurice.), précis de droit administratif, et droit public, 2

éd.
, 1927, P.16 . 

  .119د. محمد يحيى أحمد كرج، حقكؽ كحريات المكظؼ العاـ، رسالة دكتكراه، جامعة بيركت العربية، بدكف تاريخ نشر، ص (4)
  
(3)

– Duguit (Léon), Traité de droit constitutionnel, 3éd., t.3.p 219.                                                               
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سياـ المرؤكسيف بدرجة أخذت في التزايد في إدارة المرافؽ العامة التي  مكانو تدريجيان لمبدأ المشاركة كا 
 .(1)«بديمقراطية اإلدارة » يعممكف فييا، كىك ما اصطمح عميو 

ف لـ يكف ىناؾ ديمقراطية في اإلدارة، فإف ما يقكلو أصحاب ىذا الرأم  باإلضافة إلى ذلؾ فحتى كا 
دم إلى اإلخبلؿ بمبدأ السمطة الرئاسية كيؤدم إلى تكجيو األكامر بأف اإلضراب في المرفؽ العاـ، يؤ 

كالتعميمات مف المرؤكسيف إلى الرؤساء، ىك أمر غير صحيح، حيث أنو مف الممكف الرد عمييـ بأف 
المرؤكسيف حينما يقكمكف باإلضراب ال يقكمكف بتكجيو األكامر لرؤسائيـ لمقياـ بأمر غير قانكني كغير 

 كف باإلضراب لممطالبة بحقكقيـ المينية الممكنة كالمشركعة في إطار القانكف.محؽ، إنما يقكم
إف ما يقكلو المعارضكف لئلضراب في المرافؽ العامة كالمستنديف فيو إلى اعتبارات اقتصادية، مف حيث أف  - ب

األمر اإلضراب يؤدم إلى تخريب أدكات اإلنتاج، باإلضافة إلى انتقاؿ اإلضراب إلى مرافؽ عامة أخرل 
الذم يضر بمصمحة البمد، ىك قكؿ غير صحيح كيعكزه الدقة كالمنطؽ، حيث أنو مف الممكف الرد عمييـ بأف 
ضراب التضامف الخارجي،  ىاتيف الصكرتيف مف صكر اإلضراب تتمثؿ في صكرتي اإلضراب مع التخريب كا 

يقـك بتنظيـ اإلضراب في كىما صكرتاف مف صكر اإلضراب غير المشركع، كمف الطبيعي أف المشرع عندما 
المرافؽ العامة أف يقـك بتحديد الصكر المشركعة لئلضراب كالتي مف الجائز ممارستيا في حاؿ أراد 
المكظفكف القياـ باإلضراب، كبالتالي فإنو مف غير الممكف قياـ ىاتيف الصكرتيف مف صكر اإلضراب في 

تالي إلى عدـ التأثير عمى اقتصاد المرفؽ كأدكاتو حاؿ قياـ المشرع بتنظيـ اإلضراب، األمر الذم يؤدم بال
كحتى في حاؿ قياـ ىاتيف الصكرتيف فإف المضربيف ستتـ مساءلتيـ،  عدـ انتقالو إلى مرافؽ عامة أخرل.ك 

  عمى اقتصاد المرفؽ أك تعطيؿ أدكاتو.باإلضافة إلى التعكيض الذم سيفرض عمييـ في حاؿ تـ التأثير 

  كاقب سياسية كاجتماعيةيؤدم إلى ع بأنو في المرافؽ العامةاإلضراب  يف لممارسةلمرد عمى قكؿ المعارض -ج
مف  تصكر قياـ ىذا النكعممف غير ال القكؿ بأنو ، يمكفسياسية مف خبلؿ سعي العامميف لتحقيؽ أغراضو 

فؽ في المرا حاؿ قياـ المشرع بتنظيـ اإلضراب فيالذم يستيدؼ تحقيؽ أغراض سياسية خاصةن ك اإلضراب 
كالتي ال يجكز لممكظفيف القياـ التي مف بينيا اإلضرالب السياسي ك مشركعة الغير  االعامة كتحديد صكرى

 بيا.

إنو ليس مف الصكاب القكؿ بأف اإلضراب في المرافؽ العامة يؤدم إلى اإلخبلؿ بمبدأ سير المرفؽ العاـ  -د
اإلضراب في المرافؽ العامة  بتنظيـ ممارسة ف المشرع عندما يقـكعممنا أما إذا  بانتظاـ كاطراد، كخاصةن 

ضمف إطار قانكني، يضع لو العديد مف القيكد كالضكابط التي تكفؿ عدـ اإلخبلؿ بمبدأ سير المرفؽ العاـ 
 .ظاـ كاطرادبانت

                                      
 
د. أيمف محمد أبك حمزة، اإلطار القانكني لممارسة حؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، دار النيضة العربية، القاىرة، بدكف تاريخ  (1)

 كما بعدىا. 73نشر، ص
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إف ممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة ال يؤدم إلى ىدـ المركز البلئحي لممكظؼ العاـ، كذلؾ ألف  - ق
لب المينية الممكنة مجمكعة مف المطا ما يطالب بو ىك ؿ  مو بممارسة اإلضراب فإف جي المكظؼ عند قيا

بالتالي فإف ممارستو لحقو في اإلضراب ال يؤدم إلى اقتراب الكظيفة العامة مف نظاـ إجارة المشركعة، ك ك 
أنيا  األشخاص في القطاع الخاص، كذلؾ ألف المطالب التي يطالب بيا المكظؼ ىي مطالب مشركعة أم

ضمف إطار القانكف، أما العامؿ في القطاع الخاص فإنو مف الممكف أف يطالب رب العمؿ بمطالب خارج 
 نطاؽ القانكف أك العقد المكقع فيما بينيـ كإنقاص ساعات العمؿ مثبلن.

ال أصبح عقد المكظؼ مع  كبالتالي فإنو مف غير الممكف منع المكظؼ العاـ مف ممارسة ىذا الحؽ، كا 
في  لؾ فإف منع المكظؼ مف ممارسة حقوالدكلة شبيو بعقد اإلذعاف في القانكف المدني، باإلضافة إلى ذ

أف   فيما إذا أرادت ذلؾ طالما اإلضراب يؤدم إلى تمكيف الجية اإلدارية مف تعسفيا في استعماؿ حقيا
 المكظؼ ال يستطيع ممارسة حقو في اإلضراب لممطالبة بحقكقو. 

 :اإلضراب في المرافق العامة منالقضاء موقف  -ثانياً 
مرافؽ العامة، اإلضراب في اليـ فيما يتعمؽ برساف الكحيدكف في إبداء آرائىـ الفالعاـ لـ يكف فقياء القانكف 

، كذلؾ مف خبلؿ الدعاكل التي كانت تعرض عميو، كالتي مف البلـز عميو الفصؿ ؿ عف ذلؾفالقضاء لـ يكف بمعز 
مرافؽ العامة، كفي مراحؿ متقدمة معينة كاف القضاء يميؿ إلى عدـ مشركعية اإلضراب في الفييا، ففي مرحمةو 

عف مكقؼ كؿ مف القضاء عامة، كلذلؾ سنتحدث اؿ القضاء كاتجو إلى القكؿ بمشركعية اإلضراب في المرافؽ الم
 اإلضراب في المرافؽ العامة، كذلؾ كما يمي:الفرنسي كالمصرم فيما يتعمؽ ب

 اإلضراب في المرافق العامة:القضاء اإلداري الفرنسي من قف مو  -1
اإلضراب في المرافؽ العامة إلى مؤيد  اإلدارم الفرنسي فيما يتعمؽ بمشركعيةانقسـ مكقؼ القضاء 

لفرنسي أحكامو ااإلدارم صدر فييا القضاء كمعارض لممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة كذلؾ تبعان لمفترة التي يي 
ـ اتجو القضاء 1721، ففي المرحمة السابقة لصدكر دستكر المتعمقة باإلضراب في المرافؽ العامة بالدعاكل

ـ فقد 1721اإلضراب في المرافؽ العامة، أما بعد صدكر دستكر  اإلدارم الفرنسي إلى عدـ مشركعية ممارسة
 كسنفصؿ ذلؾ فيما يمي:اإلضراب في المرافؽ العامة،  اإلدارم الفرنسي إلى مشركعية ممارسةاتجو القضاء 

 م: 1946صدور دستور عمى المرحمة السابقة  - أ

الفرنسي إضراب العامميف اإلدارم ، اعتبر القضاء 1721التي سبقت صدكر دستكر  في فرنسا كفي الفترة
 قد استند في ذلؾ إلى ما يمي:في الدكلة عمبلن غير مشركع، ك 

 الطبيعة التعاقدية بين الموظف واإلدارة: -1ً

مشركعية إضراب العامميف لقد أتيحت الفرصة لمجمس الدكلة الفرنسي لتحديد مكقفو مف مشركعية أك عدـ 
الذم تمكف مف خبللو أف يحدد ك كمف األحكاـ الشييرة لمجمس الدكلة الفرنسي  ،في العديد مف األحكاـ في الدكلة
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 1757/آب/9لصادر عف المجمس بتاريخ ا winkellمكقفو مف إضراب العامميف في الدكلة خبلؿ ىذه الفترة حكـ 
 حيث .(1)1757في أعقاب اإلضرابات التي قاـ بيا العاممكف في مرفؽ البريد في شيرم آذار كأيار مف عاـ 

بذلؾ مف  أقدمت الحككمة الفرنسية عمى صرؼ حكالي ستمئة مكظؼ مف الخدمة إزاء تمؾ اإلضرابات، مدعكمةن 
الصادر / مف القانكف 11كف مراعاة اإلجراءات التي تفرض المادة /قبؿ مجمس النكاب، كصدر قرار الفصؿ د

زاء ذلؾ طعف بعض المكظفيف كمف بينيـ السيد 1751عاـ  نيساف 44بتاريخ  كىـ مف  winkellاتباعيا، كا 
في  -إلى مخالفة اإلدارة   ـفي طعني يفمستندكا بإلغائو، صحة كشرعية ىذا القرار كطالبب طاليـ قرار الصرؼ 
الذم يستكجب إطبلع المكظؼ عمى ممفو كمكاجيتو بما ىك  1751ألحكاـ قانكف عاـ  –فرضيا ليذا الجزاء 

مجمس الدكلة الفرنسي إلى رد الطعف مقرران أف اإلضراب إذا انتيى ك  منسكب إليو قبؿ فرض أم جزاء تأديبي بحقو.
ر تنفيذ عقد عمؿ تنظمو أحكاـ القانكف الخاص، فيك عمى العكس غير كاف مف الممكف أف يككف مشركعان في إطا

ف كاف غير معاقب عميو جنائيان  امشركع إذ كقد استند  .(4)نشأ عف رفض المكظفيف العمؿ باتفاؽ فيما بينيـ حتى كا 
ف العامميف أ» : لمكظؼ كاإلدارة حيث قررالمجمس في قضائو ىذا عمى الطبيعة التعاقدية لمعبلقة التي تربط بيف ا

التابعيف لممرفؽ العاـ بإضرابيـ يرتكبكف ليس خطأ فرديان فقط كلكف يضعكف أنفسيـ بأنفسيـ بعمؿ جماعي خارج 
 .(3)« تطبيؽ القكانيف كالمكائح المكضكعة مف أجؿ ضماف ممارسة الحقكؽ التي ليـ قبؿ السمطة العامة

 مبدأ تسيير المرفق العام بانتظام واطراد: -2ً

لقد استند مجمس الدكلة الفرنسي إلى مبدأ تسيير المرفؽ العاـ بانتظاـ كاطراد لمحكـ بعدـ مشركعية 
اإلضراب في المرافؽ العامة. كما أنو أعطى لئلدارة الحؽ في استدعاء المكظفيف المضربيف، لكف بشرطيف اثنيف، 

عرقمةن كاضحة لسير المرفؽ العاـ بانتظاـ اإلضراب الذم قاـ بو المكظفكف يشكؿ  في أف يككف الشرط األكؿيتمثؿ 
فصحيحه أف مجمس الدكلة الفرنسي أعطى لئلدارة سمطة استدعاء مكظفييا إال أنو اشترط  الشرط الثانيكاطراد، أما 

                                      
 
(1) – C.E.7 aout 1909, Winkell, Rec.826 et 1296, concl. Tardieu;S. 1909.3.145, concl. Tardieu, note     

   Hauriou; D. 1911.3.117 concl. Tardieu; R.D.P.1909.494, note jéze.                                                         

أحكاـ المبادئ في القضاء اإلدارم الفرنسي، ترجمة أحمد يسرم، منشأة المعارؼ،  نقبلن عف مارسكلكف كبرك سبيركفي كجي بريباف، 
 .119، ص9، ط1792اإلسكندرية، 

 121، ص1771د. محمكد أبك السعكد حبيب، المكظؼ العاـ كممارسة الحقكؽ كالحريات السياسية، دار الثقافة الجامعية، القاىرة،  (4)
 كما بعدىا. 

(3) 
- C.E. 22Oct. 1937,Delle Minareetautres,Resc843. Concl.lagrange; S.1940.3.13, concl. Lagrange; 

D1938.3.29, concl.lagrange,noteEisenmann; R.D.P.1938.121.Concl.lagrange. noteJéze.  

 .117نقبلن عف مارسكلكف كبركسبيركفي كجي بريباف، أحكاـ المبادئ في القضاء اإلدارم الفرنسي، مرجع سابؽ، ص



19 

 

بناءن عمى ذلؾ أقر المجمس بمشركعية قرار استدعاء مكظفي مرفؽ ك  .أف تمارس اإلدارة ىذا الحؽ تحت رقابتو
 .(1)يكمان إلرغاميـ عمى العمؿ 41المضربيف إلى التجنيد اإلجبارم بالمرفؽ لمدة السكؾ الحديدية 

نستنتج مف ذلؾ أف قضاء مجمس الدكلة الفرنسي، قد أكلى المصمحة العامة التي تكجب استمرار المرفؽ 
مثؿ بممارسة العاـ في تأدية خدماتو لمجميكر بانتظاـ كاطراد، عمى المصمحة الخاصة لممكظفيف المضربيف التي تت

 .اإلضراب لتحقيؽ مطالبيـ المينية الممكنة كالمشركعة

 م: 1946صدور دستور عمى المرحمة الالحقة   - ب
، أصبح اإلضراب في المرافؽ العامة مشركعان، 1721الرابعة لسنة الفرنسية بصدكر دستكر الجميكرية 

إال  .(4)«حؽ اإلضراب يمارس في إطار القكانيف التي تنظمو » حيث نصت الفقرة السابعة مف ديباجتو عمى أف: 
أننا نجد أنو صحيحه أف المشرع الفرنسي قد اعترؼ باإلضراب في ىذا الدستكر إال أنو لـ يقـ بكضع تشريع ينظـ 

 1713تمكز لسنة  31مف خبلؿ قانكف  1713بو ممارسة ىذا الحؽ إال بعد انقضاء فترة طكيمة، كذلؾ في العاـ 
 اص بتنظيـ ممارسة اإلضراب مف قبؿ العامميف في الدكلة. كفي الفترة الكاقعة ما بيف صدكر دستكر سنةالخ

التي صدر فييا قانكف لتنظيـ ممارسة اإلضراب في  1713ممارسة اإلضراب كسنة ب كالذم أقر الحؽ 1721
لذلؾ قاـ مجمس الدكلة  .امةالمرافؽ العامة لـ يكف ىناؾ أم قانكف لتنظيـ ممارسة اإلضراب في المرافؽ الع

الفرنسي مف خبلؿ األحكاـ التي يصدرىا في الدعاكل التي تعرض عميو كالتي يتكجب عميو الفصؿ فييا بكضع 
  Dehaeneالعديد مف األحكاـ التي تنظـ ممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة. كمف أشير ىذه األحكاـ حكـ 

 .(3) 1715تمكز سنة  9الصادر في 
كقد قرر مجمس الدكلة الفرنسي في ىذا الحكـ بمشركعية إضراب العامميف في المرافؽ العامة، لكنو ذىب 
إلى ضركرة كضع قيكد عمى ممارسة ىذا الحؽ حتى ال يككف ىناؾ تعسفان مف قبؿ العامميف في ممارستيـ ليذا 

ذلؾ سمح لمحككمة كتحت رقابة القضاء ، لالحؽ األمر الذم يؤدم إلى عرقمة سير المرافؽ العامة بانتظاـ كاطراد
 .(2)أف تضع بعض القيكد عمى ممارسة ىذا الحؽ

                                      
(1                     )

– C.E. 18 Juillet 1913, Syndicat national des chemins de fer de France et des colonies, rec. 

875;RDP 1913, p. 506.                  
 كما بعدىا. 91صنقبلن عف د. أيمف محمد أبكحمزة، اإلطار القانكني لممارسة حؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، مرجع سابؽ، 

 ـ. مكجكدعمى الرابط التالي:1721الدستكر الفرنسي لسنة (  4)
 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-

de-la-france/constitution-de-1946-ive-republique.5109.htnl  41/3/4511تاريخ الزيارة  
(3  ) – C.E. ass. 7 juill. 1950, Dehaene, Rec. 426, S.1950.3.109, note J.D.V.; D. 1950.538, note Gervais; 

RD publ. 1950.691, concl. F. Gazier, note Waline, J.C.P. 1950. II.5681, concl.; Rev. Adm.1950.366,  

concl., note Liet-Veaux; Dr. Soc. 1950.317, concl.                                                                                      
 .251نقبلن عف مارسكلكف كبركسبيركفي كجي بريباف، أحكاـ المبادئ في القضاء اإلدارم الفرنسي، مرجع سابؽ، ص

 .197، ص1799د. عبد المنعـ فيمي مصطفى، عماؿ اإلدارة كحرية الرأم، مطبعة دار نشر الثقافة،  ( 2)

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-de-1946-ive-republique.5109.htnl
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-de-1946-ive-republique.5109.htnl
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-de-1946-ive-republique.5109.htnl


17 

 

ـ إضراب كىذا كاضح مف عبارات الحكـ التي صيغت بعناية فائقة، لترسي المبادئ الرئيسية التي تنظ 
في إطار إذ يقرر في ديباجتو أف حؽ اإلضراب يمارس  1721إف دستكر »  :(1)كالتي تقرر العامميف في الدكلة

القكانيف التي تنظمو فإف الجمعية العمكمية قصدت مف ذلؾ دعكة المشرع إلى القياـ بالتكفيؽ الضركرم بيف الدفاع 
عف المصالح المينية الذم يمثؿ اإلضراب أحد كسائمو، كتأميف المصمحة العامة التي قد يترتب عمى اإلضراب 

تنظيـ التشريعي فإف االعتراؼ بحؽ اإلضراب ال يعني إنو في غياب ىذا ال» كأضاؼ الحكـ:  «.المساس بيا 
أك الو استبعاد القيكد التي يتعيف أف ترد عمى ىذا الحؽ، شأنو شأف أم حؽ آخر، بقصد منع التعسؼ في استعم

في  في الحالة الراىنة لمتشريع، يدخؿات كمقتضيات النظاـ العاـ، كأنو لذلؾ ك أف يككف متعارضان مع ضركر 
المسؤكلة عف حسف سير المرافؽ العامة أف تحدد بنفسيا، تحت رقابة القضاء فيما يتعمؽ بيذه  اختصاص الحككمة

 «. عمى ىذا الحؽ افؽ طبيعة كنطاؽ القيكد التي تردالمر 

 لتي تفرضيا الحككمة عمى ممارسة كفي إطار رقابة مجمس الدكلة الفرنسي عمى شرعية كمبلءمة القيكد ا 
 1717حزيراف  15الدكلة، انتيى مجمس الدكلة الفرنسي في حكمو الصادر بتاريخ  اإلضراب مف قبؿ العامميف في

اإلضراب بالنسبة لكافة العامميف بالمرفؽ الحاسبة كالكاتبة إلى أف منع ممارسة  في قضية العامميف بكرش اآلالت
حظر الذم يقتصر ال يجكز أف يككف بصفة مطمقة كدائمة، كأف حظر اإلضراب الذم يتسـ بالمشركعية ىك ذلؾ ال

طالما أف إضراب العامميف بكرش اآلالت الحاسبة »  :(4)عمى بعض العامميف بالمرفؽ، كمما جاء في ىذا الحكـ
يؽ اليدؼ مف إنشاء ىذه الكرش، ر تؤثر عمى تحقخمية، ال يترتب عميو بالضركرة أخطاكالكاتبة، التابعة لكزارة الدا

 عمى تسيير الكحدات األخرل بصفة منتظمة كمطردة، كمف ثـ فإنو يحؽ لكزير الداخمية أف يحـر اإلضراب أك 
عمى بعض العامميف بيذه الكرش، كأنو يعتبر متجاكزان لسمطاتو متى أصدر قراران يحـر فيو اإلضراب عمى كافة 

ى كافة العامميف بيا يحـر فيو اإلضراب عم العامميف بيذه الكرش، كأنو يعتبر متجاكزان لسمطاتو متى أصدر قراران 
 .«كدائمة ... بصفة مطمقة 

كىكذا فإف مجمس الدكلة الفرنسي اعترؼ لمسمطة التنفيذية مع المشرع بالحؽ في تقييد ممارسة اإلضراب،  
كما اعترؼ في ذات الكقت لمقضاء بالحؽ في رقابة ما إذا كانت القيكد التي تضعيا السمطة التنفيذية تبررىا 

 حماية النظاـ العاـ أـ ال.
 
 

                                      
(1 )             - C. E 18 mars 1956, Hublin, lebon 117; AJ 1956.II.222, chr. Fournier et Braibant; RPDA 

1956.84, chr.p.M. Gaudemet.   . 
 كما بعدىا.   151نقبلن عف د. أيمف محمد أبك حمزة، اإلطار القانكني لممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة، مرجع سابؽ، ص

 .31إضراب العامميف في الدكلة، مرجع سابؽ، صأ. ماجد جمعة قريكم،  ( 4)
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 اإلضراب في المرافق العامة: المصري من اءموقف القض -2
والثقافية  القتصادية الخاص بالحقوق مصر إلى العيد الدولي عمى انضمام الفترة السابقة - أ

  م:1966الصادر سنة والجتماعية 

حيث كان يكتفى  .1923لم يكن اإلضراب عن العمل معاقبًا عميو جنائيًا في مصر وذلك قبل سنة ]
التي تتضمنيا قوانين التوظيف. ولكن نظرًا لنتشار الحركات العمالية والتجمعات  بتوقيع أحد العقوبات التأديبية

النقابية واستخداميم سالح اإلضراب لمتأثير عمى السمطة العامة في تحقيق مطالبيم، تدخل المشرع المصري 
جؤون تتضمن معاقبة الموظفين الذين يم 1923لسنة  37ووضع نصوصًا في قانون العقوبات المصري رقم 

لإلضراب في ظروف وشروط معينة، ولكن ىذه النصوص كانت تتضمن عقوبات بسيطة، األمر الذي لم يحل 
  (1).[دون القيام باإلضراب خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وما ترتب عمييا من أوضاع اقتصادية سيئة

، كذلؾ مف خبلؿ بعض الدكلةإضراب العامميف في كقد تعرض القضاء المصرم في تمؾ الفترة لمشكمة 
قاـ بمعاقبة المكظفيف المضربيف جنائيان في حاؿ تكافر  ضراب، حيثي كانت تعرض عميو كالمتعمقة باإلتقضايا الال

ض النظر عف الطبيعة المينية المشركعة لمطالبيـ كزيادة الركاتب، أك إصبلح يمة اإلضراب، بغأركاف جر 
 .(4)عامة األكضاع الكظيفية بصفةو 

أصدر رئيس الجميكرية المصرم أمران بإحالة االختصاص بالنظر في أغمب الجرائـ  1719سنة  كفي
 .(3)المتعمقة باإلضراب إلى محاكـ أمف الدكلة

القتصادية والجتماعية والثقافية  الخاص بالحقوقمصر إلى العيد  عمى انضمام الفترة الالحقة - ب
 م:1966الصادر سنة 

ـ، كالتصديؽ 1719االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية في عاـ  الدكلي الخاص بالحقكؽلمعيد بعد انضماـ مصر 
ـ كدخكلو حيز التطبيؽ باعتباره قانكنان مف قكانيف 1794، كنشره في الجريدة الرسمية في عاـ ـ1791سنة  عميو

الجميكرية يبـر رئيس » كالتي تنص عمى أنو  1791سنة ل المصرم دستكرالمف  111ان لممادة الدكلة تطبيق
المعاىدات، كيبمغيا مجمس الشعب مشفكعة بما يناسب مف البياف. كتككف ليا قكة القانكف بعد إبراميا كالتصديؽ 

المصرم، حيث أقر صراحةن بمشركعية اإلدارم تغير مكقؼ القضاء  ،(2)«عمييا كنشرىا كفقان لؤلكضاع المقررة 
 .الدكلي إلى ذلؾ العيدإضراب العامميف في المرافؽ العامة استنادان 

                                      
 كما بعدىا. 99، ص1791د. محمد أنس قاسـ جعفر، المكظؼ العاـ كممارسة العمؿ النقابي، دار النيضة العربية، القاىرة، (  1)
 
ثاني سنة كانكف ال 13. كحكـ محكمة طنطا الجزائية الصادر في 1741كانكف الثاني سنة  3حكـ محكمة تبل الصادر في  (4)

. نقبلن عف د. ناصؼ إماـ سعد ىبلؿ، إضراب العامميف بيف 1741كانكف الثاني سنة  1. كحكـ محكمة بني مزار الصادر في 1741
 .171، ص1792اإلجازة كالتحريـ، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة عيف شمس، 

 .21، ص1791ة مقارنة، دراس –د. محمد عبد الحميد أبك زيد، دكاـ سير المرافؽ العامة  (3)
 .417، ص1، ج1، ط1771د. مصطفى أبك زيد فيمي، الكسيط في القانكف اإلدارم، دار المطبكعات الجامعية،  (2)
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إلى براءة مكظفي السكؾ الحديدية  1799كفي ىذا اإلطار انتيت محكمة أمف الدكلة العميا طكارئ في عاـ 
كحيث أنو متى كاف ذلؾ فإف العيد المذككر كقد نشر في  » إلى أنو: في حكميا ذىبت المحكمة ، حيثالمضربيف
بعد أف كافؽ عميو مجمس الشعب يعتبر قانكنان مف قكانيف الدكلة  1794سنة  لرسمية في الثامف مف نيسافالجريدة ا

 1739لعاـ  19رقـ  المصرم مف قانكف العقكبات 142اعتبار المادة قان لقانكف العقكبات فإنو يتعيف كما داـ الح
المادة الثانية مف ، عمبلن بنص (1)ة مف العيد المشار إليوف الفقرة األكلى مف المادة الثامنمد د قد ألغيت ضمنان بالبن

ال يجكز إلغاء نص تشريعي إال بتشريع » التي تنص عمى أنو: 1729لعاـ  131القانكف المدني المصرم رقـ 
الحؽ ينص صراحةن عمى ىذا اإللغاء أك يشتمؿ عمى نص يتعارض مع نص التشريع القديـ أك ينظـ مف جديد 

 مف قانكف العقكبات 142يقدح في ذلؾ أف المادة ، كال (4)«المكضكع الذم سبؽ أف قرر قكاعده ذلؾ التشريع
بعد نشر االتفاقية في الجريدة  1794لسنة  47لت برفع الغرامة بالقانكف رقـ قد عد   1739لعاـ  19رقـ  المصرم
ؿ ألف الساقط ال يعكد فإنو بالتالي كمف باب أكلى ال يعد  إذا كاف مف المقرر فقيان كقضاءن أف  . ألنو(3)الرسمية

قد ألغيت ضمنان بالعيد السابؽ اإلشارة  142المادة أف ما داـ الثابت مف ك ديؿ ال يمكف أف يرد عمى معدـك التع
ما تككف ليا كجكد، م ألغيت كلـ يعد افي تمؾ المادة ألني م حاؿ مف األحكاؿ إجراء أم تعديؿإليو فإنو ال يجكز بأ
 .(2)«عف العمؿ قد بنيت عمى غير أساس مف القانكف  معو تيمة اإلمتناع

، 4514سنة  نيساف 35ي أحدث أحكامو الصادر في كنفس االتجاه اعتنقو قضاء مجمس الدكلة المصرم ف
 .(1)كىك حكـ المحكمة التأديبية لكزارة التربية كالتعميـ كممحقاتيا

                                      
 
حيث ينص البند د مف الفقرة األكلى مف المادة الثامنة مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية عمى  (1)

 «. حؽ اإلضراب شريطة ممارستو كفقان لقكانيف البمد المعني –تتعيد الدكؿ األطراؼ في ىذا العيد بكفالة ما يمي ... د  -1» أنو: 
 المكجكد عمى الرابط التالي: 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html    19/3/4511يارة تاريخ الز  
 . مكجكد عمى الرابط التالي:1729لسنة  131المادة الثانية مف القانكف المدني المصرم رقـ  ( 4)

http://www.wipo.int/wipoLex/ar/Text.jsp?file_id=205494    19/3/4511تاريخ الزيارة  
 
 عمى أنو:  1739لسنة  19المعدؿ لقانكف العقكبات المصرم رقـ  1794لسنة  47حيث تنص المادة األكلى مف القانكف رقـ  (3)

 مكجكد عمى الرابط: «. فقرة ثالثة،... 142يرفع الحد األقصى لعقكبة الغرامة إلى خمسمائة جنيو في المكاد التالية: .... ، »     
http://www.sub.eastlaws.com/generalisation/home/articlesdetails?masteris=4015  

 19/3/4511تاريخ الزيارة   
 
، مجمة المحاماة المصرية، 1791لسنة  2175في الدعكل رقـ  11/2/1799حكـ محكمة أمف الدكلة العميا طكارئ الصادر في  (2)

كما بعدىا. نقبلن عف د. مصطفى أبك زيد فيمي، الكسيط في القانكف اإلدارم، مرجع سابؽ،  14، ص1799، حزيراف 9ع
 .411ص

 
. نقبلن عف د. أيمف 35/2/4514الصادر بجمسة  445حكـ المحكمة التأديبية لكزارة التربية كالتعميـ كممحقاتيا، في الدعكل رقـ  (1)

 .111محمد أبك حمزة، اإلطار القانكني لممارسة حؽ اإلضراؼ في المرافؽ العامة، مرجع سابؽ، ص

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html
http://www.wipo.int/wipoLex/ar/Text.jsp?file_id=205494
http://www.sub.eastlaws.com/generalisation/home/articlesdetails?masteris=4015
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ؽ باإلضراب في المرافؽ العامة، باإلضافة كبذلؾ نككف قد انتيينا مف التعرؼ عمى مكقؼ الفقو فيما يتعم
سمبان أك إيجابان، كذلؾ حسب المرحمة  ضراب في المرافؽ العامة سكاء كافإلى تبياف مكقؼ القضاء اإلدارم مف اإل

 التي كاف فييا القضاء اإلدارم يبدم رأيو في المسائؿ المعركضة عميو.
كبعد أف انتيينا في ىذا المطمب مف عرض التطكر الفقيي كالقضائي لئلضراب في المرافؽ العامة، مف 
خبلؿ تمييزه عف المفاىيـ المشابية لو كمف خبلؿ تبياف مكقؼ كؿ مف الفقو كالقضاء اإلدارم فيما يتعمؽ 

     تطكرات التشريعية التي طرأت باإلضراب في المرافؽ العامة، ال بد لنا مف االنتقاؿ لممطمب الثاني لشرح ال
 .فرنسا كمصر كسكرية كؿ مف عمى اإلضراب في المرافؽ العامة، كذلؾ في

 المطمب الثاني

 إلضراب في المرافق العامةالتطور التشريعي ل
كمصر كفرنسا بتقمبات عديدة، ففي  ةفي كؿ مف سكريفي المرافؽ العامة ئلضراب مر الكضع القانكني ل

مصر كحتى اآلف،  مف بداية قياـ التشريع فيفي المرافؽ العامة اإلضراب  ريعان ينظـ ممارسة مصر لـ يصدر تش
عترؼ كاالجتماعية كالثقافية، كالذم ي لحقكؽ االقتصاديةالخاص باعمى العيد الدكلي  بالرغـ مف تصديؽ مصر

 عمى العيد االعتراؼ بالحؽ في اإلضراب كتنظيمو. عمى الدكؿ المكقعة كيكجب 

   أيضان  كضع في مصر بالرغـ مف تصديؽ سكريةلـ يكف الكضع مختمفان عف ال األمر في سكرية كذلؾ
االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، كبالرغـ أيضان مف النص في الدستكر الجديد الخاص بالحقكؽ عمى العيد الدكلي 

 عمى الحؽ في اإلضراب. 4514لعاـ 

المشرع الفرنسي  كمصر، ففي البداية لـ يكف ةو في كؿ مف سكريأما في فرنسا فاألمر مختمؼ عما ىك عمي
 كاعترفا بحؽ اإلضراب،  1719 سنةل فرنسا كدستكر 1721سنة ل فرنسا أف جاء دستكر إلضراب إلىمعترفان با

تمكز لسنة  31إال أنو كمع ذلؾ بقي الكضع بالنسبة لئلضراب متأرجحان كغير منظـ في فرنسا حتى صدكر قانكف 
 في فرنسا. في المرافؽ العامة اإلضرابلذم نظـ ممارسة ا 1713

كفرنسا رافؽ العامة في كؿ مف سكرية كمصر في المئلضراب سبؽ، كلبحث التطكر التشريعي لكلبياف ما 
 قـك بتقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف كالتالي:سن

 .فرنساإلضراب في المرافق العامة في التطور التشريعي ل الفرع األول:

 .وسورية مصرفي  العامة إلضراب في المرافقالتطور التشريعي ل الثاني:الفرع 
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 الفرع األول

 ضراب في المرافق العامة في فرنساإلالتطور التشريعي ل
، كمرحمة ما بعد 1721ئلضراب في فرنسا بمرحمتيف، مرحمة ما قبؿ دستكر سنة مر التطكر التشريعي ل

اإلضراب بؿ جرمو في العديد  يكف التشريع الفرنسي يعترؼ بممارسة لـ، ففي المرحمة األكلى 1721دستكر سنة 
كقانكف المكظفيف الصادر خبلؿ حككمة فيشي سنة  1915مف القكانيف، كقانكف العقكبات الفرنسي الصادر سنة 

، اعترؼ المشرع الفرنسي صراحةن في الدستكر 1721، أما في المرحمة الثانية كبعد صدكر دستكر سنة 1721
 مف التشريعات التي تنظمو. يد، بؿ كأصدر بعدىا العدممارسة اإلضراب بجكاز

فيما يتعمؽ بممارسة اإلضراب  1721لذلؾ سنقـك بدراسة المرحمة السابقة كالمرحمة البلحقة لصدكر دستكر 
 في المرافؽ العامة في فرنسا.

 :1946صدور دستور سنة عمى المرحمة السابقة  -أولً 

المشرع  ، حيث جر ـ1721يعترؼ بجكاز ممارسة اإلضراب قبؿ صدكر دستكر إف المشرع الفرنسي لـ 
عامميف تكتؿ أك تجمع ال 1915قانكف العقكبات الفرنسي الصادر سنة مف  472 – 471الفرنسي في المكاد مف 

القانكف بيف رض مف كراء ىذا التكتؿ تخفيض األجكر بطريقة غير عادلة، كقد ميز ىذا كأرباب العمؿ، إذا كاف الغ
ات بيا أصحاب العمؿ، كذلؾ بتطبيؽ عقكبالتي يقـك  كتمؾجمعات كاالحتجاجات التي يقـك بيا المستخدميف تال

 .(1)مختمفة فيما بينيـ 

                                      
 
 عمى أنو: 1915مف قانكف العقكبات الفرنسي الصادر سنة  472إلى  471حيث تنص المكاد مف  (1)

- Art . 291: Nulle association de plus de vingt personnes dont le but sera de se réunir tous les jours 

marqués, pour s'occuper d'objets religieux, littéraire, politiques ou autres ne pourra se former 

qu'avec l'a agrément du Gouvernement, et sous les condition qu'il plaira à l'autorité publique 

d'imposer à la société. 

- Art, 292: Toute association de la nature ci-dessus exprimée qui se sera formée sans autorisation, ou 

qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute. Les chefs, 

directeurs ou administrateurs de l'association seront en outre punis d'une amende de 16 francs à 200 

francs . 

- Art 293: Si, par discours, exhortations, invocations ou priére,en quelque langue que ce soit, ou par 

lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait,, dans ces assemblées, 

quelque provocation à des crimes ou a des délits, la peine sera de 100 france à 300 francs d'amende, 

et de trois moi à deux ans d'emprisonnement, contre les chefs, directeurs et administrateurs de ces 

associations. 

- Art . 294: Tout individu qui,sans la permission de l'autorité municipal, aura accordé ou consenti 

l'usage de sa maison ou de son appartment,…, pour la réunion des membres d'une association 

meme autorisée, ou pour l'exercice d'un culte, sera puni d'une amende de 16 francs à 200 

francs. د عمى الرابط التالي:                                                                                         مكجك   

http://ledroitcriminel.free.fr/la_legisletion_criminelle/anciens_textes/code_penal_de_1810_htm  

 41/3/4511تاريخ الزيارة 

http://ledroitcriminel.free.fr/la_legisletion_criminelle/anciens_textes/code_penal_de_1810_htm
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مجمس الدكلة المبادئ التي تضمنتيا أحكاـ العديد مف قد تبنى المشرع الفرنسي باإلضافة إلى ذلؾ ف
بسمطة فصؿ المكظفيف  المكظفيف العمكمييف، كاإلقرار لئلدارةالفرنسي في خصكص عدـ مشركعية إضراب 

بلؿ فترة مراعاة الضمانات التي تقررىا قكاعد التأديب، كىذا كاضح مف قانكف المكظفيف الصادر خ المضربيف دكف
عف  كؿ عمؿ أك تصرؼ يصدر» ، حيث نصت المادة السابعة عشر منو عمى أف: 1721ة فيشي سنة حككم

ف شأنو تعطيؿ السير الطبيعي لممرفؽ العاـ بانتظاـ كاطراد يشكؿ إخبلالن جسيمان بكاجباتو المكظؼ كيككف م
ذا نتج ىذا التعطيؿ لممرفؽ عف نشاط جماعي أك متفؽ عميو، فإنو يترتب عميو حرماف  األساسية التي التـز بيا. كا 

 .(1)«المكظؼ مف الضمانات التأديبية التي نص عمييا القانكف 

 :1946صدور دستور سنة عمى المرحمة الالحقة  -ثانيًا 

تتمثؿ في المصادر  1721إف القكاعد التي تحكـ كتنظـ إضراب العامميف في الدكلة في فرنسا منذ عاـ 
 التالية:

 اإلضراب في المرافؽ العامة كانت بصدكر دستكر الجميكريةداية مرحمة االعتراؼ بمشركعية إف بالدستور:  -1
حؽ اإلضراب يمارس في إطار » ، حيث نصت الفقرة السابعة مف مقدمتو عمى أف: 1721الرابعة لسنة  الفرنسية

 .(4)« القكانيف التي تنظمو

ليؤكد ىذا الحكـ، حيث  1719سنة  تشريف األكؿ 2الخامسة الصادر بتاريخ  ثـ جاء دستكر الجميكرية
ف كبمبادئ السيادة الكطنية التي حددىا إعبلف الشعب الفرنسي يتمسؾ بحقكؽ اإلنسا»  :تنص مقدمتو عمى أف

، كبذلؾ فإف (3)« 1721، كالتي تـ التأكيد عمييا كتكممتيا بمقتضى دستكر 1997حقكؽ اإلنساف الصادر في سنة 

                                      
 
 عمى أنو: 1721مف قانكف المكظفيف الصادر سنة  19حيث تنص المادة  (1)

- Le statut des fonctionnaires du 14 sept. 1941, dont l'art 17 disposait: « Tout acte d'un fonctionnaire 

portant atteinte à la continuité indispensable à la marche normale du  service pudlic qu'il a reçu 

mission d'assurer constitue le manquement le plus grave à ses devoirs essentiels. Lorsqu'un acte de 

cette nature résulte d'une action collective ou concertée, il a pour effet de priver le fonctionnaire des 

garanties prévues par le présent statut en matière disciplinaire ».                   :مكجكد عمى الرابط التالي
http://perso.numericadle.fr/cf40/articles/4041/4041501A.htm  4511/ 41/3تاريخ الزيارة  

 . مكجكد عمى الرابط التالي:1721الدستكر الفرنسي لسنة  ( 4)
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-

constitutions-de-la-france/constitution-de-1946-ive-republique.5109.htnl  41/3/4511تاريخ الزيارة  
 
 عمى أنو: 1719تشريف األكؿ سنة  2حيث تنص مقدمة الدستكر الفرنسي الصادر في  (3)

- Préambule de la constitution du 4 octobre 1958; « Le peuple français proclame solennellement son 

attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la Déclaration de1789, confirmée et 

complete par le souveraineté nationale tells qu'ils ont été définis par le préambule de la constitution 

de 1946 ».  التالي:مكجكد عمى الرابط                                                                                      

http:// www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-

constitution-du-4-Octobre-1958/la-constitution-du-4-Octobre-1958.5071.html  41/3/4511تاريخ الزيارة  

http://perso.numericadle.fr/cf40/articles/4041/4041501A.htm
http://perso.numericadle.fr/cf40/articles/4041/4041501A.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-de-1946-ive-republique.5109.htnl
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-de-1946-ive-republique.5109.htnl
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-Octobre-1958/la-constitution-du-4-Octobre-1958.5071.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-Octobre-1958/la-constitution-du-4-Octobre-1958.5071.html
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 1719النص القاضي بأف حؽ اإلضراب يمارس في إطار القكانيف التي تنظمو ال يزاؿ ساريان في ظؿ دستكر عاـ 
 .كيعد جزءان منو

اإلضراب لـ يتعرض لمشكمة  كالذم أقر بمشركعية 1721إف المشرع الفرنسي بعد صدكر دستكر  القانون: -2
اإلضراب إال بشكؿ جزئي يقتصر عمى بعض طكائؼ العامميف في الدكلة، كبنصكص خاصة تتعمؽ بيذه الفئات 

 دكف غيرىا.

 اإلضرابو ممارسة يعان عامان ينظـ بكظؿ األمر عمى ىذا الحاؿ إلى أف تدخؿ المشرع الفرنسي ليصدر تشر 
 ، حيث يطبؽ ىذا1713 تمكز لسنة 31بتاريخ  لؾ بمقتضى القانكف الصادرذ، ك مف قبؿ العامميف في الدكلة

القانكف عمى العامميف المدنييف بالدكلة، كالمحافظات، كالبمديات، التي يزيد عدد سكانيا عف عشرة آالؼ نسمة، 
 .(1)ركعات كالييئات كالمؤسسات العامة، أك الخاصة المكمفة بإدارة مرفؽ عاـباإلضافة إلى العامميف بالمش

  منيااإلضراب ك  اـ منيا ما يتعمؽ بشركط ممارسةكقد تضمف ىذا القانكف نكعيف مف القكاعد كاألحك
 1713 لسنة تمكز 31ط اإلضراب، فقد نص قانكف بشرك  اإلضراب، ففيما يتعمؽ ما يتعمؽ بإجراءات ممارسة

أنو يشترط أف يككف اليدؼ مف اإلضراب ىك الدفاع عف المصالح المينية، كبالتالي فإف االضطراب عمى 
 .(4)السياسي يككف غير مشركع

المادة الثالثة مف رع الفرنسي في فقد تطمب المشفي المرافؽ العامة اإلضراب ا يتعمؽ بإجراءات أما فيم
كافة التنظيمات النقابية أف تقـك قبؿ المجكء إلى اإلضراب بإخطار السمطة  مف 1713لسنة  تمكز 31قانكف ال

تيا في اإلضراب، كيجب أف يتضمف ىذا اإلخطار أىداؼ اإلضراب، كبكاعث الرئاسية في اإلدارة المعنية بني  
 .ا ىذا اإلضرابالمجكء إليو، كتاريخ بدايتو، كالساعة المحددة لذلؾ، فضبلن عف مكانو، كالمدة التي سكؼ يستغرقي

ميمة ال تقؿ عف خمسة أياـ كاممة قبؿ البدء  في ةأكجب ىذا القانكف أف يعطى اإلخطار لمجية اإلداري كما

                                      
 
كما بعدىا. كما تنص  114رسة الحقكؽ كالحريات السياسية، مرجع سابؽ، صد. محمكد أبك السعكد حبيب، المكظؼ العاـ كمما (1)

 المتعمؽ بتنظيـ اإلضراب في المرافؽ العامة في فرنساعمى أنو: 1713تمكز لسنة  31المادة األكلى مف قانكف 
    « Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnels civils l'État, des departments et des 

communes comptant plus de dix mille habitants, ainsi qu'aux personnels des enterprises, des 

organisms et des établissements publics ou privés lorsque ces enterprises, organisms ou 

établissements sont charges de lagestion d'un service public. Ces dispositions s'appliquent 

notamment a-ux personnels des enterprises visées par le décret prevu á l'alinéa 2de l'article 31-0 du 

livre 1
er
 du code du travail ».     :مكجكد عمى الرابط التالي                                                                                                                                                       

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=

&pageDebut=07156&pageFin  41/3/4511تاريخ الزيارة  
 
 كما بعدىا. 419د. ناصؼ إماـ سعد ىبلؿ، إضراب العامميف بيف اإلجازة كالتحريـ، مرجع سابؽ، ص (4)

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebut=07156&pageFin
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebut=07156&pageFin
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عطاء الفرصة لئلدارةضراب، كذلؾ بيدؼ باإل لة ك المتفاكض مع النقابات المعنية، كمح منع اإلضرابات المفاجئة، كا 
 .(1)تجنب اإلضراب

ت الضركرية لحفظ النظاـ باتخاذ اإلجراءا لمجية اإلدارية في المرفؽتقريبان فإف ىذه الميمة تسمح  رأيناكب
ىذا تكفير احتياجات األفراد بتأميف الكسائؿ البديمة عف األنشطة التي قد تتكقؼ بسبب اإلضراب، كما أف العاـ، ك 

 اإلضراب.كف بفعيف بخدمات المرفؽ بحيث ال يفاجؤ اإلخطار يحقؽ فائدة لممنت

التي تيدؼ إلى تنظيـ تشريعات ال فقد أصدر المشرع الفرنسي العديد مفكباإلضافة إلى ىذا التشريع العاـ، 
اإلضراب في بعض المرافؽ الحيكية، كذلؾ عف طريؽ ضماف سير الحد األدنى لمعمؿ داخؿ المرفؽ في  ممارسة

، كالمرسـك الصادر 1792سنة  كانكف األكؿ 31 عات، القانكف الصادر فيحالة اإلضراب. كمف أمثمة تمؾ التشري
 19كالقانكف الصادر في  1799سنة  تمكز 9ؿ بالمرسـك الصادر في المعد   1799سنة  كانكف األكؿ 19في 

 .(4)بشأف مرفؽ أمف المبلحة الجكية 1799سنة  كانكف األكؿ 31لقانكف الصادر في ا، ك 1799سنة  كانكف األكؿ

، حيث قاـ 1721أف المشرع الفرنسي انتقؿ نقمةن نكعية بصدكر دستكر  في نياية ىذا الفرع كىكذا نجد
بالسماح بممارسة اإلضراب، كبعد ذلؾ بعدة سنكات قاـ بكضع إطار قانكني لممارسة اإلضراب، باإلضافة 

 عديد مف التشريعات المتكالية التي تنظـ ممارسة اإلضراب.ه لمإلصدار 

 

 

 

                                      
 
 31. كما تنص المادة الثالثة مف قانكف 99د. محمد أنس قاسـ جعفر، المكظؼ العاـ كممارسة العمؿ النقابي، مرجع سابؽ، ص  (1)

 المتعمؽ بتنظيـ اإلضراب في المرافؽ العامة في فرنسا عمى أنو: 1713تمكز لسنة 
- «Lorsque les personnels visés à l'article 1er de la preśente loi font usage du droit de grève, la 

cessation concertée du trvail droit être précédée d'un préavis. 

Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organizations syndicales les plus rèpresentatives sur 

le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'enterprise, l'organisme ou le service 

intéressé, ll prècise les motifs du recours à la grève. 

Le préavis droit parvenir cinq jours francs a vant le délenchement de la grève à l'autorité 

hierarchique ou à la direction de l'etablissement, de l'enterprise ou de l'organisme intéressé. ll fixe le 

lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagè. 

Le préavis ne met pas obstacle à la négociation en vue du réglement du conflit. »                         

 تالي:المكجكد عمى الرابط ال

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=

&pageDebut=07156&pageFin   41/3/4511تاريخ الزيارة  
 
 .79د. أيمف محمد أبك حمزة، اإلطار القانكني لممارسة حؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، مرجع سابؽ، ص (4)

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebut=07156&pageFin
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebut=07156&pageFin
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 الفرع الثاني

 ي مصر وسوريةالتطور التشريعي لإلضراب في المرافق العامة ف
مٌر التطكر التشريعي لئلضراب في المرافؽ العامة في مصر بالعديد مف المراحؿ، فقد صدرت عدة 
        تشريعات متبلحقة منيا ما يجيز ممارسة اإلضراب كمنيا ما يحـر ممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة 

 في مصر.
، فقد جرمت العديد مف القكانيف ممارسة اإلضراب، إلى أف تـ التصديؽ بالنسبة لئلضراب في سكريةأما 

نظيـ تلحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالذم يفرض عمى الدكؿ المكقعة الخاص با عمى العيد الدكلي
بالرغـ مف صدكر  اب في سكريةر أم تشريع ينظـ اإلضر اإلضراب حسب البمد المعني، إال أنو كمع ذلؾ لـ يصد

 كالذم نص أيضان عمى حؽ اإلضراب كاالعتراؼ بو. 4514دستكر سنة 
 كلبياف العرض السابؽ سنقـك بتفصيمو كما يمي:

 :التطور التشريعي لإلضراب في المرافق العامة في مصر -أوًل 

ف عمى مسارو كاحد مف بداية المرافؽ العامة في التشريع المصرم لـ يكفي إف اإلعتراؼ بممارسة اإلضراب 
التطكر كلمعرفة التطكر التشريعي لئلضراب في المرافؽ العامة في مصر البد مف دراسة التشريع حتى اآلف، 

لحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية حيز الخاص باالقانكني لئلضراب في مصر قبؿ دخكؿ العيد الدكلي 
 النفاذ، كبعده.

 لحقوقالخاص باالتطور التشريعي لإلضراب في المرافق العامة في مصر قبل دخول العيد الدولي  -1
 القتصادية والجتماعية والثقافية حيز النفاذ:

، حيث أف 1743إف إضراب العامميف في المرافؽ العامة لـ يكف معاقب عميو في مصر كحتى سنة 
  .(1)بية عمى المكظفيف الذيف يقكمكف باالمتناع عف تأدية عمميـالمشرع المصرم اكتفى بتكقيع العقكبات التأدي

حيث أدرج  1743لسنة  39إال أف المشرع المصرم استشعر بخطر إضراب المكظفيف فأصدر القانكف رقـ 
فيو نصكصان تفضي بإيقاؼ العقاب عمى المكظفيف الذيف يمتنعكف عف أداء عمميـ ثـ نقؿ ذات المكاد إلى قانكف 

الذم  1719لسنة  42، كبعد ذلؾ أصدر المشرع المصرم القانكف رقـ 1739لسنة  19المصرم رقـ العقكبات 
 .(4)المتعمقة باإلضرابك  1739لسنة  19عدؿ فيو بعض المكاد الكاردة في قانكف العقكبات المصرم رقـ 

                                      
 .212، ص2، ط1711د. سميماف الطماكم، مبادئ القانكف اإلدارم، دار الفكر العربي،  (1)
 كما بعدىا. 119، ص1، ج1714د. محمد فؤاد مينا، القانكف اإلدارم المصرم كالمقارف، مطبعة دار نشر الثقافة، االسكندرية،  ( 4)
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يتبيف  1711لسنة  42كالقانكف رقـ  1739لسنة  19إال أنو كبالنظر إلى قانكف العقكبات المصرم رقـ 
أنيما قد ميزا في أحكاميما المتعمقة بإضراب المكظفيف بيف عماؿ المرافؽ العامة التي تدار بالطريؽ المباشر كبيف 

. كذلؾ ما سيتـ إيضاحو مف خبلؿ المقارنة بيف مكاد قانكف (1)عماؿ المرافؽ العامة التي تدار بطريؽ غير مباشر
 .1711لسنة  42انكف رقـ كالق 1739لسنة  19العقكبات المصرم رقـ 

 بالنسبة لمعاممين في المرافق التي تدار بالطريق المباشر: - أ

لقد اختمفت النصكص القانكنية التي تحظر كتعاقب عمى ممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة التي تدار بالطريؽ 
العقكبات المصرم عف النصكص الكاردة في قانكف  1739لسنة  19المباشر في قانكف العقكبات المصرم رقـ 

 كالذم جاء معد الن لمقانكف القديـ، كذلؾ ما سكؼ نكضحو فيما يمي: 1711لسنة  42رقـ 

 :1937لسنة  58في قانون العقوبات رقم  -

 عمى أنو: نصت  1739لسنة  19رقـ  المصرم مف قانكف العقكبات 142الفقرة األكلى مف المادة  إف 

المكظفيف أك المستخدميف العمكمييف كترككا عمميـ بدكف مسكغ شرعي يعاقبكف إذا اتفؽ ثبلثة عمى األقؿ مف »    
 .(4)«بالحبس مدة ال تتجاكز ستة أشير أك بغرامة ال تزيد عمى مائة جنيو

يستفاد مف ىذه الفقرة أف جريمة اإلضراب ال تككف إال بكجكد شرطيف، يتمثؿ الشرط األكؿ في أف يككف 
الثبلثة مف المكظفيف أك المستخدميف العمكمييف عمى األقؿ عمى أف ينتيي  ىناؾ تبادؿ لآلراء كتشارك بيف

ىذا التبادؿ لآلراء كالتشاكر فيما بينيـ باتفاؽ عمى ترؾ العمؿ المتكجب عمييـ تنفيذه، أما إذا كاف الترؾ الذم 
أما الشرط ، (3) حصؿ بمحض المصادفة كدكف اتفاؽ فيما بينيـ فبل يتحقؽ الشرط األكؿ لتطبيؽ ىذه الفقرة

المصكغ الشرعي ىك الحؽ  –الثاني فيتمثؿ في أف يككف ترؾ المكظفيف لعمميـ قد حصؿ بدكف مسكغ شرعي 
إال أف امتناع المكظؼ عف القياـ بعممو استنادان إلى عدـ دستكرية  -الذم يعطيو القانكف لممكظؼ العمكمي

القانكف الذم ينظـ العمؿ المتكجب عميو القياـ بو ال يعتبر مسكغان شرعيان حيث أف المشرع حصر سمطة البت 
فإذا تحقؽ ىذا الشرطاف فإنو يعاقب مف  .(2)حكمة الدستكرية العميافي مسألة دستكرية القكانيف مف عدميا لمم

 ترؾ عممو بالحبس مدة ال تتجاكز ستة أشير أك بغرامة ال تزيد عمى مائة جنيو.
 عمى أنو:نصت  1739لسنة  19رقـ  المصرم مف قانكف العقكبات 142الفقرة الثانية مف المادة  إف 

                                      
 .15ك 29دراسة مقارنة، مرجع سابؽ، ص -د. محمد عبد الحميد أبك زيد، دكاـ سير المرافؽ العامة ( 1)
(4

. د. محمػد فػؤاد مينػا، القػانكف اإلدارم المصػرم 1739لسػنة  19المصػرم رقػـ  مػف قػانكف العقكبػات 142( الفقرة األكلى مف المادة  
 كما بعدىا. 199كالمقارف، مرجع سابؽ، ص

 
 .211د. سميماف الطماكم، مبادئ القانكف اإلدارم، مرجع سابؽ، ص (3)
 
 .945، ص4ـ، المجمد األكؿ، ط4555د. عبد الحكيـ فكدة، المكسكعة الجنائية الحديثة، دار الفكر كالقانكف،  (2)
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كتطبؽ ىذه العقكبات عمى كؿ مكظؼ أك مستخدـ عاـ امتنع عمدان عف تأدية كاجب مف كاجبات »  
ككذلؾ إذا  كظيفتو إذا كاف امتناعو يجعؿ أك مف شأنو أف يجعؿ حياة الناس أك صحتيـ أك أمنيـ في خطر،

 .(1)«نشأت عنو فتنة أك كاف مف شأنو أف تنشأ عنو فتنة أك إذا أضر بمصمحة عامة 

في الفقرة السابقة حتى كلك كاف االمتناع  ىذه الفقرة تنص عمى تطبيؽ العقكبات المنصكص عميياإف 
عف العمؿ قاصران عمى مكظؼ أكمستخدـ كاحد فقط، أم أنيا لـ تشترط كجكد اشتراط بيف جماعة مف 

لمكظؼ قد امتنع المكظفيف عمى االمتناع عف العمؿ، كما أف ىذه الفقرة لـ تشترط لتطبيؽ العقكبة أف يككف ا
عف تأدية كافة كاجباتو الكظيفية إنما اكتفت بأف يككف قد امتنع عف تأدية كلك كاجب كاحد مف كاجبات 

يجعؿ أك مف شأنو أف  –كظيفتو، إال أف ىذه الفقرة تشترط أف يككف ىذا الترؾ الذم صدر مف المكظؼ 
نو فتنة أك كاف مف شأنو أف تنشأ عنو يجعؿ حياة الناس أك صحتيـ أك أمنيـ في خطر، ككذلؾ إذا نشأت ع

أم أف ىذه الفقرة لـ تشترط كقكع الخطر أك الفتنة مف جراء ترؾ  –فتنة، أك إذا أضر بمصمحة عامة 
المكظؼ لعممو إنما اكتفت بأف يككف فعؿ الترؾ مف شأنو أف يؤدم إلى كقكع الخطر أك كقكع الفتنة، إال أف 

ممكف أف يحصؿ عمى المصمحة العامة مف جراء ترؾ المكظؼ لعممو ىذه الفقرة استثنت الضرر الذم مف ال
حيث اشترط كقكع الضرر فعبلن لتطبيؽ العقكبة كلـ تكتًؼ بأف يككف فعؿ الترؾ مف شأنو أف يؤدم إلى 

  .(4)إحداث الضرر بالمصمحة العامة
  فقد نصت عمى أنو:  1739لسنة  19مف قانكف العقكبات المصرم رقـ  142أما الفقرة األخيرة مف المادة

كفيما يتعمؽ بتطبيؽ ىذه المادة يعد كالمكظفيف كالمستخدميف العمكمييف جميع األجراء الذيف يشتغمكف بأية »
أك المحمية أك  صفةو كانت في خدمة الحككمة أك في خدمة سمطة مف سمطات األقاليـ أك السمطات البمدية

 . (3)«القركية

ىذه المادة بالكامؿ تطبؽ عمى جميع مكظفي المرافؽ العامة التي تدار بالطريؽ  كاستنادان ليذه الفقرة يتضح لنا أف
المباشر بغض النظر عف طبيعة المرفؽ سكاء أكاف ىذا المرفؽ إداريان أك تجاريان كسكاء كاف تابعان لمسمطة 

 .(2)المركزية أك لمسمطات المحمية
 :1739لسنة  19المصرم رقـ ؿ لقانكف العقكبات المعد   1711لسنة  42في القانكف رقـ  -

  عمى أنو: 1711لسنة  42قانكف العقكبات المصرم رقـ  142نصت الفقرتاف األكلى كالثانية مف المادة 

                                      
. أ. جنػدم عبػد الممػؾ، المكسػكعة الجنائيػة، دار 1739لسػنة  19مػف قػانكف العقكبػات المصػرم رقػـ  142الفقػرة الثانيػة مػف المػادة  ( 1)

 ا بعدىا.كم 12، ص4إحياء التراث العربي، بيركت، ج
 
 .199د. محمد فؤاد مينا، القانكف اإلدارم المصرم كالمقارف، مرجع سابؽ، ص (4)
. د. محمػد فػؤاد مينػا، القػانكف اإلدارم المصػرم 1739لسػنة  19مػف قػانكف العقكبػات المصػرم رقػـ  142الفقرة األخيرة مػف المػادة  ( 3)

 .199كالمقارف، مرجع سابؽ، ص
 .211ئ القانكف اإلدارم، مرجع سابؽ، صد. سميماف الطماكم، مباد (2)
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 إذا ترؾ ثبلثة عمى األقؿ مف المكظفيف أك المستخدميف العمكمييف عمميـ كلك في صكرة االستقالة»  
متفقيف عمى ذلؾ أك مبتغيف منو تحقيؽ غرض مشترؾ أك امتنعكا عمدان عف تأدية كاجب مف كاجبات كظيفتيـ 

عكقب كؿ منيـ بالحبس مدة ال تقؿ عف ثبلثة أشير كال تجاكز سنة كبغرامة ال تزيد عمى مائة جنيو. 
كيضاعؼ الحد األقصى ليذه العقكبة إذا كاف الترؾ أك االمتناع مف شأنو أف يجعؿ حياة الناس أك صحتيـ 

شأنو أف يحدث اضطرابان أك فتنة بيف الناس أك إذا أضر بمصمحة أك أمنيـ في خطر، أك كاف مف 
 :(4)كيستفاد مف ىاتيف الفقرتيف ما يمي  .(1)«عامة

رفعتا العقكبة عمى اإلضراب الذم يقع بناءن عمى ترؾ العمؿ مف قبؿ ثبلثة مكظفيف أك أكثر حيث أنيما لـ  -1
في النصكص القديمة إنما جعمتيما حتميتاف، تجعبل عقكبتي الحبس كالغرامة اختياريتاف كما كاف سابقان 

باإلضافة إلى أنيما رفعتا مف الحد األدنى لعقكبة الحبس حيث أصبحت عقكبة الحبس ال تنقص عف ثبلثة 
أشير، بينما كاف الحؽ األدنى في النصكص القديمة خاضعان لمقكاعد العامة التي تجيز لمقاضي أف ينزؿ 

 ساعة فقط. 42كىك  بالعقكبة إلى حدىا األدنى

إف ىاتيف الفقرتيف أشارتا إلى أنو يتـ إيقاع العقاب المنصكص عميو في المادة كلك كاف ترؾ العمؿ قد حصؿ  -4
الذم لـ  1739لسنة  19مف قانكف العقكبات المصرم رقـ  142في صكرة االستقالة. كذلؾ عمى عكس المادة 

 ينص عمى معاقبة المكظؼ الذم يترؾ عممو بصكرة االستقالة.

إف ىاتيف الفقرتيف اكتفتا مف أجؿ إيقاع العقكبة المنصكص عمييا أف يككف اإلضراب قد حصؿ بغرض تحقيؽ  -3
غرض مشترؾ سكاء كاف ىناؾ اتفاؽ سابؽ بيف المكظفيف الذيف تكقفكا عف العمؿ أك لـ يكف ىناؾ اتفاؽ 

التي كانت تشترط  1739لسنة  19مف قانكف العقكبات المصرم رقـ  142سابؽ، كذلؾ عمى عكس المادة 
 إليقاع العقاب المنصكص عميو في متنيا بأف يككف ىناؾ اتفاؽ سابؽ بيف المكظفيف المضربيف.

إف ىاتيف الفقرتيف لـ تنصا عمى ضركرة أف يككف اإلضراب بدكف مسكغ شرعي حتى يتـ إيقاع العقاب، أم  -2
يستند إلى ذلؾ، كذلؾ عمى عكس أنيما تعاقباف عمى اإلضراب سكاء كاف مستندان إلى مسكغ شرعي أـ لـ 

التي كانت تشترط إليقاع العقاب المنصكص  1739لسنة  19مف قانكف العقكبات المصرم رقـ  142المادة 
 عميو فييا بأف يككف اإلضراب قد حصؿ بدكف أف يككف مستندان إلى مسكغ شرعي.

يجعؿ حياة الناس أك صحتيـ أك  إف ىاتيف الفقرتيف قررتا مضاعفة العقكبة إذا كاف ترؾ العمؿ مف شأنو أف -1
أمنيـ في خطر أك كاف مف شأنو أف يحدث اضطرابان أك فتنة بيف الناس أك إذا أضر بمصحمةعامة، كذلؾ 

كالتي لـ تضاعؼ العقكبة في مثؿ  1739لسنة  19مف قانكف العقكبات المصرم رقـ  142عمى عكس المادة 
 ىذه الحالة.

                                      
محمػد فػؤاد مينػا، القػانكف اإلدارم . د. 1711لسػنة  42مػف قػانكف العقكبػات المصػرم رقػـ  142الفقرتاف األكلى كالثانية مػف المػادة  ( 1)

 .173ص المصرم كالمقارف، مرجع سابؽ،
 كمابعدىا.  171د. محمد فؤاد مينا، القانكف اإلدارم المصرم كالمقارف، مرجع سابؽ، ص ( 4)
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 كؿ » عمى أنو:  1711لسنة  42رقـ  العقكبات المصرم قانكفمف  142المادة الثة كالرابعة مف نصت الفقرتاف الث
مكظؼ أك مستخدـ عمكمي ترؾ عممو أك امتنع عف عمؿ مف أعماؿ كظيفتو بقصد عرقمة سير العمؿ أك اإلخبلؿ 
 بانتظامو يعاقب بالحبس مدة ال تجاكز ستة أشير أك بغرامة ال تجاكز خمسيف جنييان. كيضاعؼ الحد األقصى
ليذه العقكبة إذا كاف الترؾ أك االمتناع مف شأنو أف يجعؿ حياة الناس  أك صحتيـ أك أمنيـ في خطر أك كاف مف 

 .(1)« شأنو أف يحدث اضطرابان أك فتنة بيف الناس أك إذا أضر بمصمحة عامة
يستفاد مف ذلؾ أف ىذا النص يعاقب المكظؼ أك المستخدـ أك األجير الذم يترؾ عممو أك يمتنع عنو إذا        

حصؿ ىذا الترؾ أك االمتناع عف العمؿ بغية عرقمة سير العمؿ أك اإلخبلؿ بانتظامو، كتككف العقكبة في ىذه 
كيزداد الحد األقصى لمعقكبة إلى يان، الحالة ىي الحبس مدة ال تجاكز ستة أشير أك غرامة ال تجاكز خمسيف جني
مؿ مف شأنو أف يحدث اضطرابات أك الضعؼ إذا كاف ترؾ المكظؼ أك المستخدـ أك األجير أك امتناعو عف الع

 .(4)بالمصمحة العامة ان قياـ فتنة بيف الجميكر أك إذا نشأ عنو أضرار 
 ستخدـ أك األجير لعممو القديمة ال تعاقب عمى ترؾ المكظؼ أك الم 142بينما كانت المادة 

 إال إذا ترتب عميو أك كاف مف شأنو أف يترتب عميو تعريض حياة الناس أك صحتيـ أك أمنيـ لمخطر 
أم أنو ال تكجد أية عقكبة  أك إذا نشأت عنو فتنة أك كاف مف شأنو أف تنشأ عنو فتنة أك إذا أضر بمصمحة عامة.

 يو شيئ.عمى ترؾ المكظؼ لعممو عمدان إذا لـ يترتب عم
كبالتالي نجد أف النص الجديد أكثر تشددان مف النص القديـ، حيث أف النص الجديد يعاقب الذم ترؾ عممو 

 كلك لـ ينجـ عنو فتنة أك ضرر بالمصمحة العامة.
كبعد دراسة المكاد الكاردة في كبل القانكنيف كالمتعمقات بحظر اإلضراب كتجريمو نجد أف قانكف العقكبات 

فيما  1739لسنة  19كاف أكثر تشددان كتكسعان مف قانكف العقكبات المصرم رقـ  1711لسنة  42المصرم رقـ 
 يتعمؽ بإضراب العامميف في المرافؽ التي تدار بطريؽ مباشر.

 بالنسبة لمعاممين في المرافق التي تدار بطريق غير مباشر: -ب

 :1937لسنة  58في قانون العقوبات رقم  -

 1739لسنة  19كبات المصرم رقـ مف قانكف العق 392مف المادة  كالثانيةف األكلى نصت الفقرتا  
محظكر عمى المستخدميف كاألجراء التابعيف لمصمحة خاصة حاصمة عمى امتياز بإجارة عمؿ » عمى أنو: 

فكا مف األعماؿ ذات المنفعة العامة كالسكؾ الحديدية كالترامكام كالتنكير كتكريد المياه كما شابو ذلؾ أف يتكق
عف العمؿ كميـ معان أك جماعات منيـ بكيفية يتعطؿ معيا سير العمؿ في تمؾ المصمحة بدكف أف يخطركا 
المدير أك المحافظ بذلؾ قبؿ الكقت الذم ينككف فيو التكقؼ عف العمؿ بخمسة عشر يكمان عمى األقؿ. كيقدـ 

                                      
(1

 .173( د. محمد فؤاد مينا، القانكف اإلدارم المصرم كالمقارف، مرجع سابؽ، ص 
 كما بعدىا. 13دراسة مقارنة، مرجع سابؽ، ص –د. محمد عبد الحميد أبك زيد، دكاـ سير المرافؽ العامة  (4)
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كاألجراء الذيف ينككف التكقؼ عف  ىذا اإلخطار بالكتابة كيككف مكقعان عميو بإمضاء أك ختـ المستخدميف
العمؿ كتبيف فيو أسباب ىذا التكقؼ. كيعطى لذكم الشأف كصؿ يذكر فيو تاريخ استبلـ اإلخطار كساعتو. 
كالتكقؼ عف العمؿ بدكف مراعاة األحكاـ الكاردة في الفقرة السابقة كالميعاد المنصكص عميو فييا يعد جريمة 

 .(1)«خمسيف جنييان يعاقب عمييا بغرامة ال تزيد عمى 

كبالنظر لمفقرتيف السابقتيف نجد أنيما ال تطبقاف عمى جميع عماؿ المرافؽ العامة إنما تطبقاف فقط عمى 
المستخدميف كاإلجراء العامميف في المرافؽ التي تدار بطريؽ االمتياز، كما أف ىاتيف الفقرتيف ال تعاقباف عمى 

شركات االمتياز إذا استجمع اإلضراب الشركط المذككرة فييما إنما اإلضراب الذم يحصؿ مف قبؿ العامميف في 
تعاقباف فقط عمى اإلضراب الذم لـ يستجمع العناصر التي ذكرتيا ىاتاف الفقرتاف أم عمى عدـ اإلخطار السابؽ 

 .(4)عمى اإلضراب
  عمى أنو:  1739لسنة  19 رقـ المصرم مف قانكف العقكبات 392كما نصت الفقرة األخيرة مف المادة 

ككؿ مف يحرض المستخدميف كاألجراء المشار إلييـ عمى التكقؼ عف العمؿ بدكف مراعاة األحكاـ الكاردة في »   
ىذه المادة أك المعياد المنصكص عمييا فييا يعاقب بالحبس مدة ال تتجاكز سنة أك بغرامة ال تزيد عمى مائة 

 .  (3)«جنيو

تعاقب بعقكبة الحبس مدة ال تتجاكز السنة أك بغرامة ال تزيد عمى مائة جنيو كبدراسة ىذه الفقرة نجد أنيا       
لكؿ مف يقـك بتحريض المستخدميف كاألجراء العامميف في المرافؽ التي تدار بطريؽ غير مباشر عمى اإلضراب 

 .(2)بدكف مراعاة الشركط كاألحكاـ الكاردة في المادة السابقة
 :1937لسنة  58رقم  المصري ل لقانون العقوباتالمعد   1951لسنة  24في القانون رقم  -

  مف قانكف العقكبات 392المقابمة لممادة  1711لسنة  42رقـ  العقكبات المصرم قانكفمف  392نصت المادة 
 يحظر عمى المستخدميف كاألجراء الذيف يقكمكف بخدمة عامة » عمى أنو:  1739لسنة  19رقـ  المصرم

 أك بخدمة في المرافؽ العامة أك بعمؿ يسد حاجة عامة كلك لـ يككف مكضكعان ليا نظاـ خاص أف يترككا عمميـ 
 . (1)«أك يمتنكا عنو عمدان 

يتبيف لنا في الفقرة السابقة أف اإلضراب أصبح محظكران عمى جميع العامميف في المرافؽ العامة المختمفة كلك 
الفقرة سكت بيف جميع العامميف في المرافؽ العامة التي تدار بالطريؽ المباشر  كاف قد سبقو إخطار، حيث أف ىذه

مف قانكف العقكبات المصرم  392كالعامميف في المرافؽ العامة التي تدار بطرم غير مباشر. بينما نجد أف المادة 

                                      
 .199محمد فؤاد مينا، القانكف اإلدارم المصرم كالمقارف، مرجع سابؽ، ص ( 1)
 .197سابؽ، صالمرجع ال(  4)
 .199المرجع السابؽ، ص ( 3)
 .41أ. جندم عبد الممؾ، المكسكعة الجنائية، مرجع سابؽ، ص (2)
 .199سابؽ، صالمرجع الد. محمد فؤاد مينا، القانكف اإلدارم المصرم كالمقارف،  ( 1)
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ياز، كما أنيا ال تعاقب تقتصر فقط عمى العامميف في المرافؽ العامة التي تدار بطريؽ االمت 1739لسنة  19رقـ 
 .(1)اإلضراب الذم يسبقو إخطار إنما تعاقب فقط عمى عدـ مراعاة اإلخطار قبؿ كقكع اإلضراب

   يحظر عمى » عمى أنو:  1711لسنة  42رقـ  العقكبات المصرم قانكفمكرر مف  392نصت المادة
إلييا في المادة السابقة أف يكقفكا  المتعيديف كعمى كؿ مف يدير مرفقان أك عمبلن مف األعماؿ العامة المشار

العمؿ بكيفية يتعطؿ معيا أداء الخدمة العامة كانتظاميا. كتطبؽ عمييـ كعمى المحرضيف كعمى المشجعيف 
 .(4)«/أ عمى حسب األحكاؿ142، 142كالمحبذيف كالمذيعيف العقكبات المنصكص عمييا في المادتيف 

 أف المشرع قد نص عمى عدـ إباحة إيقاؼ العمؿ في مرفؽ ما أك مشركع كبدراسة ىذه المادة نجد 
ما بطريقة تؤدم إلى تكقؼ المرفؽ أك المشركع عف تقديـ خدماتو لمجميكر سكاء كاف ىذا التكقؼ ناتجان مف 
قبؿ متعيدييا أك مف قبؿ مديرييا كسكاء كانت تمؾ المرافؽ مرافؽ عامة أك مشركعات خاصة تؤدم خدمات 

لجميكر المنتفعيف مف خدماتيا، باإلضافة إلى أف ىذه الفقرة أخضعت األشخاص السالفي الذكر عامة 
 142المنصكص عمييا في المادتيف باإلضافة إلى المحرضيف كالمشجعيف كالمحبذيف كالمذيعيف لمعقكبات 

 .(3)أ مف ذات القانكف إذا ما حصؿ ذلؾ الجـر المنصكص عميو في تمؾ المادة142ك
كاف أكثر تشددأ  1711لسنة  42ف خبلؿ ما سبؽ نستنتج أيضان أف قانكف العقكبات المصرم رقـ م       

فيما يتعمؽ بإضراب العامميف  1739لسنة  19كتكسيعان لدائرة التجريـ كالحظر مف قانكف العقكبات المصرم رقـ 
 في المرافؽ التي تدار بطريؽ غير مباشر. 

الخاص بالحقوق رافق العامة في مصر بعد نفاذ العيد الدولي التطور التشريعي لإلضراب في الم -2
 القتصادية والجتماعية والثقافية:

لحقكؽ االقتصادية الخاص باالعيد الدكلي  11/14/1711ية العامة لؤلمـ المتحدة بتاريخ أقرت الجمع
أصدر رئيس الجميكرية  1791 . كفي سنة2/9/1719كاالجتماعية كالثقافية، ككقعت مصر عمى ذلؾ العيد في 

 تـ التصديؽ عميو  9/14/1791كفي  بشأف المكافقة عمى ذلؾ العيد، 1791لسنة  139القرار الجميكرم رقـ 
 فذان فيكيصبح نا بو عمى أف يعمؿ 1794 /9/2في مف قبؿ رئيس الجميكرية كنشر في الجريدة الرسمية 

 12/2/ 1794(2). 
مف الدستكر المصرم الصادر  111د لو قكة القانكف تطبيقان لنص المادة كمنذ ىذا التاريخ أصبح ىذا العي

رئيس الجميكرية يبـر المعاىدات كيبمغيا مجمس الشعب مشفكعةن بما » ، كالتي تنص عمى أف: 1791سنة 

                                      
 .172دراسة مقارنة، مرجع سابؽ، ص –د. محمد عبد الحميد أبكزيد، دكاـ سير المرافؽ العامة  (1)
 .171د. محمد فؤاد مينا، القانكف اإلدارم المصرم كالمقارف، مرجع سابؽ، ص ( 4)
 
 .91سابؽ، صالمرجع الدراسة مقارنة،  -د. محمد عبد الحميد أبك زيد، دكاـ سير المرافؽ العامة  (3)
 
 .417د. مصطفى أبك زيد فيمي، الكسيط في القانكف اإلدارم، مرجع سابؽ، ص  (2)
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كبما أف  .(1)«يناسبيا مف البياف كتككف ليا قكة القانكف بعد إبراميا كالتصديؽ عمييا كنشرىا كفقان لؤلكضاع المقررة 
ذلؾ ات السابقة التي تحظر اإلضراب، ك ىذا العيد أصبح لو قكة القانكف فإف ذلؾ يؤدم إلى إلغاء كافة التشريع

 السالفة الذكر. 1792لعاـ  131استنادان أيضان لممادة الثانية مف القانكف المدني المصرم رقـ 
       د أكد العيد في المادة الثامنة منو عمى أف:مادة، كفيما يتعمؽ باإلضراب فق 31كقد أكرد ىذا العيد        

تتعيد الدكؿ األطراؼ في ىذا العيد بكفالة ما يمي: ...)د( حؽ اإلضراب شريطة ممارستو كفقان لقكانيف  -1»
 .(4)«البمد المعني 

امميف كاستنادان ليذا العيد أصبح المشرع المصرم مطالبان بالتدخؿ لكضع تشريع ينظـ الحؽ في اإلضراب لمع
في المرافؽ العامة. كلكف مما يؤسؼ أف المشرع المصرم لـ يصدر حتى اآلف التشريع المنظـ لمحؽ في اإلضراب 

 بالنسبة لمعامميف في الدكلة.
، كاستنادان لؤلحداث التي نتج عنيا فكضى عارمة في مصر، 4511 كانكف الثاني 41إال أنو كبقياـ ثكرة 

بشأف تجريـ االعتداء عمى  4511لسنة  32ة بإصدار المرسـك بقانكف رقـ قاـ المجمس األعمى لمقكات المسمح
 عمى عقابالحرية العمؿ كتخريب المنشآت العامة كالخاصة. حيث حاكؿ المجمس األعمى لمقكات المسمحة تشديد 

حدل في منع أك تعطيؿ أك إعاقة إحدل مؤسسات الدكلة أك إحدل السمطات العامة أك إ تسببكفالعامميف الذيف ي
   كفي حالة استخداـ الجاني القكة أك العنؼ أثناء الكقفة .(3)جيات العمؿ العامة أك الخاصة عف أداء أعماليا

أك النشاط أك العمؿ كترتب عمى الجريمة تخريب إحدل كسائؿ اإلنتاج أك اإلضرار بالكحدة الكطنية أك السبلـ 
 االجتماعي أك اإلخبلؿ بالنظاـ أك األمف العاـ أك إلحاؽ الضرر باألمكاؿ أك المباني أك األمبلؾ العامة 

 الغرامة التي ال تقؿاالستيبلء عمييا، تككف العقكبة الحبس مدة ال تقؿ عف سنة ك لخاصة أك احتبلليا أك اأك 
 

                                      
 .415د. مصطفى أبك زيد فيمي، الكسيط في القانكف اإلدارم، مرجع سابؽ، ص ( 1)
 . مكجكد عمى الرابط التالي:1711المادة الثامنة مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لسنة  (  4)

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html 4511/ 19/3تاريخ الزيارة                   
 
مع عدـ اإلخبلؿ بأم » عمى أنو:  4511لسنة  32حيث تنص الفقرتاف األكلى كالثانية مف المادة األكلى مف المرسـك بقانكف رقـ  (3)

عقكبات أشد منصكص عمييا في قانكف العقكبات أك أم قانكف آخر، يعاقب بالحبس كالغرامة التي ال تقؿ عف عشريف ألؼ جنيو 
و أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف قاـ أثناء سرياف حالة الطكارئ بعمؿ كقفة أك نشاط ترتب عميو منع كال تجاكز خمسيف ألؼ جني

أك تعطيؿ أك إعاقة إحدل مؤسسات الدكلة أك إحدل السمطات العامة أك إحدل جيات العمؿ العامة كالخاصة عف أداء عماليا. 
حرض أك دعا أك ركج بالقكؿ أك بالكتابة أك بأم طريقة أخرل مف طرؽ كيعاقب بذات العقكبة المقررة في الفقرة السابقة كؿ مف 

مكجكد عمى  «.مف قانكف العقكبات ألم مف األفعاؿ السابقة كلك لـ يتحقؽ مقصده 191العبلنية المنصكص عمييا في المادة 
 الرابط التالي:

http://www.hrdiscussion.com/hr66637.htnl    19/3/4511تاريخ الزيارة  

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html
http://www.hrdiscussion.com/hr66637.htnl
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كبالتالي فإننا نجد مف خبلؿ  .(1)ف العقكبتيفعف مائة ألؼ جنيو كال تجاكز خمسمائة ألؼ جنيو أك بإحدل ىاتي
، أف المجمس األعمى لمقكات المسمحة 4511لسنة  32استقراء النصكص التي تضمنيا المرسـك بقانكف رقـ 

بإصداره ىذا المرسـك بقانكف قاـ بفرض بعض القيكد عمى ممارسة اإلضراب لكف مف دكف أف يقـك بتنظيمو 
 أصبلن.

الذم نص  عمى جكاز ممارسة اإلضراب حيث جاء في  4514مصرم لسنة كمف ثـ صدر الدستكر ال
. كذلؾ األمر صدر الدستكر المصرم (4) « اإلضراب السممي حؽ كينظمو القانكف» منو عمى أف:  13المادة 
 93كالذم أك د أيضان عمى مشركعية ممارسة اإلضراب كلكف بشكؿ غير مباشر حيث جاء في المادة  4513لسنة 

لممكاطنيف حؽ تنظيـ االجتماعات، أك التظاىرات، كجميع أشكاؿ االحتجاجات السممية، غير » منو عمى أف: 
 .(3)« حامميف سبلحان مف أم نكع،...

 :ضراب في المرافق العامة في سوريةإلالتطور التشريعي ل -ثانياً 

، سكاء ضراب العامميف في الدكلة في سكريةالبد في ىذا البحث مف إلقاء الضكء عمى األحكاـ الناظمة إل
لحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية الخاص باعمى العيد الدكلي  ةالقكانيف قد صدرت قبؿ تصديؽ سكريكانت ىذه 
 أـ بعده.  كالثقافية،

إضراب المكظفيف تـ النص فيو عمى حظر  1721لعاـ  131اسي رقـ عندما صدر قانكف المكظفيف األس
الخاضعيف ألحكامو، إال أف ىذا القانكف لـ يفرض عقكبات جزائية عمى المكظفيف الذيف يشترككف في  العمكمييف

  :والثالثة كالعشركف مف قانكف المكظفيف األساسي عمى أن، حيث نصت المادة (2)اإلضراب كيخالفكف ىذا الحظر
ترؾ العمؿ عمى سبيؿ اإلضراب أك أف يتكقؼ عنو أك أف يحرض غيره مف المكظفيف  -1 يحظر عمى المكظؼ:»

ان مف عضكيتيا أك أف تمحؽ كال يجكز لجمعيات المكظفيف أك الجمعيات التعاكنية أف تحـر مكظف عمى ذلؾ.

                                      
 
 كتككف العقكبة الحبس مدة » عمى أنو:  4511لسنة  32حيث تنص الفقرة الثالثة مف المادة األكلى مف المرسـك بقانكف رقـ  (1)

بإحدل ىاتيف العقكبتيف إذا استخدـ ال تقؿ عف سنة كالغرامة التي ال تقؿ عف مائة ألؼ جنيو كال تجاكز خمسمائة ألؼ جنيو أك 
الجاني القكة القاىرة أك العنؼ أثناء الكقفة أك النشاط أك العمؿ أك إذا ترتب عمى الجريمة تخريب إحدل كسائؿ االنتاج أك اإلضرار 

مبلؾ العامة أك بالكحدة الكطنية أك السبلـ االجتماعي أك اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ أك إلحاؽ أضرار باألمكاؿ أك المباني أك األ
 مكجكد عمى الرابط التالي:«.  الخاصة أك احتبلليا أك االستيبلء عمييا

http://www.hrdiscussion.com/hr66637.htnl   19/3/4511تاريخ الزيارة  
 . مكجكد عمى الرابط التالي:4514الدستكر المصرم لسنة  ( 4)

 http://feqhweb.com/vb/T15379.html   4511 /19/3تاريخ الزيارة الزيارة   

 . مكجكدعمى الرابط التالي:4513الدستكر المصرم لسنة  ( 3)
 http://www.masreat.com  19/3/4511تاريخ الزيارة  

 كما بعدىا. 211ص 1799د. زيف العابديف بركات، مبادئ القانكف اإلدارم ، منشكرات جامعة دمشؽ،  (2)

http://www.hrdiscussion.com/hr66637.htnl
http://feqhweb.com/vb/T15379.html
http://feqhweb.com/vb/T15379.html
http://www.masreat.com/
http://www.masreat.com/
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 ضرران ماديان المتناعو عف االشتراؾ في اإلضراب كيعتبر باطبلن كؿ اتفاؽ أك شرط يقضي بغير  بمصالحو
 .(1) «ذلؾ

ر ترؾ العمؿ، أك التكقؼ عنو بقصد اإلشتراؾ في كبدراسة ىذا النص يتضح لنا أف المشرع السكرم حظ  
 كرم جمعيات المكظفيف اإلضراب، كيرد نفس الحظر بصدد التحريض عمى اإلضراب، كما منع المشرع الس

أك الجمعيات التعاكنية مف حرماف المكظفيف مف اإلنضماـ إلييا، كما منعيا مف إلحاؽ الضرر بالمصالح العامة 
 لممكظفيف الذيف يمتنعكف عف اإلشتراؾ في اإلضراب.
ؿ المشمكليف الـ يحظر اإلضراب عمى العم 1721لسنة  497أما عندما صدر قانكف العمؿ السكرم رقـ 

القانكف بسرياف أحكامو عمى كقد قضى ىذا  .(4)ئلضراب ضمف شركط معينةمو، بؿ قاـ بتنظيـ ممارستيـ لبأحكا
، كف ممارسة اإلضراب مباحةن ليؤالء المكظفيفكؽ العامة التابعة لمدكلة، كبذلؾ تالذيف يعممكف في المراف المكظفيف

 .(3)ضمف الشركط كالضكابط التي حددىا القانكف
عمى جكاز ممارسة اإلضراب مف قبؿ العامميف في المرافؽ العامة، إلى أف قاـ المشرع السكرم  كبقي الكضع

، حيث كجد أف قسمان كبيران مف 1727لسنة  129بسف أحكاـ قانكف العقكبات الصادر بالمرسـك التشريعي رقـ 
، 1721لسنة  497رقـ  سكرمال عماؿ المرافؽ العامة يستطيعكف ممارسة اإلضراب، استنادان ألحكاـ قانكف العمؿ

كما كجد أف العقكبات المسمكية التي يمكف فرضيا عمى المكظفيف المضربيف عف العمؿ، ال تكفي لردع ىؤالء 
، ك تجريـ إضراب المكظفيف العمكمييفالمكظفيف عف اإلضراب، كلذلؾ فقد اتجو المشرع في قانكف العقكبات نح

إضراب ي أداء خدماتيا بانتظاـ كاطرد، كقد جاءت أحكاـ تجريـ كذلؾ لضماف استمرار سير المرافؽ العامة ف
في الفصؿ الرابع مف الباب الثاني مف قانكف العقكبات، تحت عنكاف جرائـ االعتصاب  المكظفيف العمكمييف

التجريد المدني عمى المكظفيف في حاؿ اتفاقيـ عمى كقؼ العمؿ  حرية العمؿ، حيث فرض عقكبةكالتعدم عمى 
حيث  اتفاقيـ عمى تقديـ استقالتيـ، بحيث يتعرقؿ معيا سير المرفؽ العاـ بانتظاـ كاطراد،حاؿ أك في  في المرفؽ

يستحؽ التجريد المدني » : عمى أنو 1727لعاـ  129مف قانكف العقكبات السكرم رقـ  335ي المادة ف نص  
ليـ أك اتفقكا عمى كقفيا أك عمى تقديـ المكظفكف الذيف يربطيـ بالدكلة عقد عاـ إذا أقدمكا متفقيف عمى كقؼ أعما

 .(4)«إحدل المصالح العامة سير استقالتيـ في أحكاؿ يتعرقؿ معيا 

                                      
، 1، ط4551، مطبعػػػة الػػػداككدم، دمشػػػؽ، 4552لعػػػاـ  15أ. محمػػػكد زكػػػي شػػػمس، القػػػانكف األساسػػػي لمعػػػامميف فػػػي الدكلػػػة رقػػػـ  (1)

 .441ص
. كراجع أيضان المكاد مف 231، ص1711د. محمد نظمي الطراب، قانكف العمؿ مع الشرح كالتعميؽ، مكتبة االستقامة، حمب،  (4)

 كما بعدىا. 211. ذات المرجع، ص1721لسنة  497رقـ مف قانكف العمؿ السكرم  191إلى  193
 .145أ. ماجد جمعة قريكم، إضراب العامميف في الدكلة، مرجع سابؽ، ص (3)
، 4551، مؤسسػة النػكرم، دمشػؽ، 1727لسػنة  129أ. ممدكح عطرم، قانكف العقكبات السػكرم الصػادر بالمرسػـك التشػريعي رقػـ  ( 2)

 .144ص
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كما نص عمى عقاب أرباب األعماؿ إذا تكقفكا عف العمؿ بقصد الضغط عمى السمطات العامة حيث جاء 
إذا تكقؼ عف الشغؿ أحد أرباب » عمى أنو:  1727لعاـ  129رقـ  مف قانكف العقكبات السكرم 331ادة في الم

ما احتجاجان  األعماؿ أك رؤساء المشاريع أك المستخدمكف أك العممة إما بقصد الضغط عمى السمطات العامة كا 
 عمى قرار أك تدبير صادريف عنيا عكقب كؿ مف المجرميف بالحبس أك باإلقامة الجبرية مدة ثبلثة أشير 

 .(1)« عمى األقؿ
عمى معاقبة كؿ مف يقـك باالعتصاب أك البدء أك الشركع بو في المرافؽ العامة، كما نص المشرع السكرم 

يعاقب  -1» عمى أنو:  1727لعاـ  129رقـ  مف قانكف العقكبات السكرم 334ص المادة جاء في ن حيث
بالحبس كالغرامة عمى كؿ اعتصاب يقـك بو أكثر مف عشريف شخصان كيتبعو الشركع أك البدء بالتنفيذ بقصد 

 تكقيؼ:
 .كسائؿ النقؿ بيف أنحاء سكرية أك بينيا كبيف البمداف األخرل -أ

 المكاصبلت البريدية كالبرقية كالتمفكنية. -ب
 إحدل المصالح العامة المختصة بتكزيع الماء أك الكيرباء. -ج
 يستكجب العقكبة نفسيا ممتـز إحدل المصالح السابؽ ذكرىا إذا أكقؼ عمميا دكف سبب مشركع. -4
 إذا اقترف الجـر بأعماؿ العنؼ عمى األشخاص أك األشياء أك بالتيديد أك بغير ذلؾ مف كسائؿ التخكيؼ  -3

أك بالتجمير في السبؿ  ،أك بضركب االحتياؿ أك بمزاعـ كاذبة مف شأنيا أف تحدث أثران في النفس 
 .(4) «ة أشير عمى األقؿ كالساحات العامة أك باحتبلؿ أماكف العمؿ عكقب مرتكبك ىذه األفعاؿ بالحبس ست

ف كاف المرفؽ ال يدار مف قبؿ الدكلة              كنبلحظ مف نص ىذه المادة أف المشرع قد فرض نفس العقكبة كا 
نما بطريؽ اإلمتياز، حيث يستحؽ ممتـز المرفؽ نفس العقكبة إذا ما أكقؼ العمؿ في المرفؽ.  مباشرةن، كا 

 ضيف، حيث قاـ بتشديد عقكبتيـ، فقدالعقكبات عناية خاصة لممحر كما أكلى المشرع السكرم في قانكف 
مف تذرع بإحدل » عمى أنو:  1727لعاـ  129رقـ  مف قانكف العقكبات السكرم 333ص المادة ن جاء في

الكسائؿ المذككرة في الفقرة األخيرة مف المادة السابقة فحمؿ اآلخريف أك حاكؿ حمميـ عمى أف يقفكا عمميـ باالتفاؽ 
أف يثبتيـ في كقؼ ىذا العمؿ يعاقب بالحبس سنة عمى األكثر كبغرامة ال تزيد عمى  كؿيما بينيـ أك ثبتيـ أك حاف

 .(3)« مائة ليرة
القاضي بانضماـ الجميكرية  14/1/1717بتاريخ  3صدر المرسـك التشريعي رقـ  1717كفي العاـ 

الجمعية العامة لؤلمـ العربية السكرية لمعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية الذم أقرتو 

                                      
 .143مرجع سابؽ، ص،1727لسنة  129ف العقكبات السكرم الصادر بالمرسـك التشريعي رقـ أ. ممدكح عطرم، قانك  ( 1)
 .143سابؽ، صالمرجع ال ( 4)
 كمابعدىا. 143المرجع السابؽ، ص ( 3)
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، كقد جاء في مقدمة 11/14/1711اريخ / ت4455بمكجب قرارىا رقـ / –في دكرتيا الحادية كالعشريف  -المتحدة 
 ىذا القرار:

مف  11ك  1ف إذ ترل أف أحد مقاصد األمـ المتحدة المنصكص عميو في المادتي ة العامةإف الجمعي» 
 ... األساسية لمناس جميعان دكف تمييزاـ كالمراعاة العالمييف لحقكؽ اإلنساف كالمراعاة الميثاؽ تعزيز اإلحتر 

 تقر كتعرض لمتكقيع كالتصديؽ، كاإلنضماـ، الكثائؽ الدكلية التالية المرفقة نصكصيا بيذا القرار. -1

 .(1)«العيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ...  -)أ(

، فقد أشارت المادة السابعة كالعشركف مف العيد العيد الدكلي حيز النفاذ في سكريةيخ دخكؿ أما عف تار 
داع كثيقة التصديؽ أك اإلنضماـ الخامسة كالثبلثيف لدل يبدأ بعد ثبلثة أشير مف تاريخ إي ى أف نفاذ ىذا العيدإل

االجتماعية كالثقافية، قد دخؿ حيز محقكؽ االقتصادية ك كبذلؾ يككف العيد الدكلي لاألميف العاـ لؤلمـ المتحدة، 
 .(4)3/1/1791بتاريخ  ةالتنفيذ في سكري

اإلشارة إلى العديد مف حقكؽ اإلنساف كحرياتو، حيث جاء فيما يتعمؽ بمكضكع  العيد كقد تضمف ىذا
 دراستنا عف اإلضراب في المادة الثامنة منو عمى أف:

... )د( حؽ اإلضراب شريطة ممارستو كفقان لقكانيف  تتعيد الدكؿ األطراؼ في ىذا العيد بكفالة ما يمي: -1» 
المادة دكف إخضاع أفراد القكات المسمحة أك رجاؿ الشرطة أك مكظفي اإلدارات ال تحكؿ ىذه ك  البمد المعني.

 .(3)« الحككمية لقيكد قانكنية عمى ممارستيـ ليذه الحقكؽ

اإلضراب لجميع فئات العامميف بما فييـ  تعيدت بكفالة ممارسةالعيد، تككف قد ىذا عمى  ةكبتكقيع سكري
السكرم في ذلؾ كمع ذلؾ لـ يقـ المشرع  ممارسة اإلضراب مشركعة تم أصبحأعماؿ اإلدارة العامة كمكظفييا 

 الكقت بتنظيـ ممارسة اإلضراب ضمف إطار قانكني. 

حيث عاد  1791لعاـ  1صدر القانكف األساسي لمعامميف في الدكلة كىك القانكف رقـ  1791كفي العاـ 
مع : » منو عمى أنو 11ث تنص المادة ـ اإلضراب مف جديد، كاعتبره جريمة مسمكية حيكجر  المشرع السكرم 

 ر عمى العامؿ:رل، يحظمراعاة أحكاـ كؿ مف قانكف العقكبات كقانكف العقكبات االقتصادية كالقكانيف النافذة األخ

 ات داخؿ مكاف العمؿ تتعارض مع أحكاـ القكانيف كاألنظمة النافذة.أف يشترؾ في تنظيـ أية اجتماع -ز

                                      
 .                                                                                               4179، ص1717، 1الجريدة الرسمية لمجميكرية العربية السكرية، العدد (1)
 .147أ. ماجد جمعة قريكم، إضراب العامميف في الدكلة، مرجع سابؽ، ص (4)
 . مكجكد عمى الرابط التالي:1711الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لسنة المادة الثامنة مف العيد  ( 3)

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html      4511/ 19/3تاريخ الزيارة  

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html


37 

 

 ؾ العمؿ أك يتكقؼ عنو أك يعطمو بقصد اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ أك تكقيؼر عمى العامؿ أف يتر يحظ -ح
 .(1)« أك تعطيؿ اإلنتاج أك أف يحرض العامميف عمى ذلؾ     

   ران تامان.مادة أف المشرع قد حظر اإلضراب حظكبالتالي يفيـ مف أحكاـ ىذه ال

، عاد في سكرية األساسي بالدكلةالمتضمف نظاـ العامميف  4552لعاـ  15قانكف رقـ الكعندما صدر 
حظر اإلضراب حظران  د عمى، كبالتالي أك  (4)ت أك التحريض عميياالمشرع كقرر منع المجكء إلى تنظيـ أية اجتماعا

مف  11نقمتا حرفيان عف الفقرتيف ز كى ح مف المادة  منو حيث أنيما 12مف المادة  كذلؾ في الفقرتيف ز كى ح تامان 
 .1791ـ لعا 1القانكف رقـ 

منو عمى جكاز  22كقرر في المادة  4514لسنة  ضراب محظكران حتى جاء دستكر سكريةكبقي بذلؾ اإل
 ـ المشرع السكرم بتنظيـ ممارسة إال أنو كمع ذلؾ كحتى اآلف لـ يق ،(3)ممارسة اإلضراب كاعتباره حقان مف الحقكؽ

 ضمف إطار قانكني معيف. جزئي   بشكؿو  اإلضراب كلك

 فكرة اإلضراب  غمب التشريعات التي تناكلتأفي  ىذا الفرع نستطيع القكؿ بأننا قد بحثنا كفي نياية
 كحتى اآلف، سكاء كانت تمؾ التي تجـر اإلضراب  كسكرية في المرافؽ العامة منذ نشأة التشريعات في مصر

  .أك التي تبيحو  في المرافؽ العامة

في المرافؽ العامة كافة التطكرات التشريعية لئلضراب كىكذا كبعد أف انتيينا في ىذا المطمب مف عرض 
كمصر كفرنسا، نجد أف ىناؾ فرقان كاضحان بيف التطكرات التشريعية التي طرأت عمى اإلضراب  في كؿ مف سكرية

كمصر، حيث قامت فرنسا بكضع  ات التي طرأت عميو في كؿ مف سكريةفي المرافؽ العامة في فرنسا كبيف التطكر 
 كمصر حتى اآلف بذلؾ. العامة بينما لـ تقـ كؿ مف سكرية ممارسة اإلضراب في المرافؽتشريع ينظـ 

 اإلضراب في المرافؽ العامة ما يمي: لماىيةمما تقدـ في ىذا المبحث كبعد دراسة التطكرات التاريخية نستنتج  
                                      

 .29، ص1، ط4551األساسي لمعامميف في الدكلة، دار الصفدم، دمشؽ، أ. محمد الحكـ جركك، القانكف  ( 1)
المتضمف نظاـ العامميف األساسي بالدكلة في سكرية  4552لسنة  15مف القانكف رقـ  12حيث تنص الفقرتاف ز، ح مف المادة   ( 2)

 كانيف النافذة األخرل، يحظر عمى العامؿ:مع مراعاة أحكاـ كؿ مف قانكف العقكبات كقانكف العقكبات االقتصادية كالق» عمى أنو: 

 أف يشترؾ في تنظيـ أية اجتماعات داخؿ مكاف العمؿ تتعارض مع أحكاـ القكانيف كاألنظمة النافذة. -ز

يحظر عمى العامؿ أف يترؾ العمؿ أك يتكقؼ عنو أك يعطمو بقصد اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ أك تكقيؼ أك تعطيؿ اإلنتاج أك أف  -ح
، مرجع سابؽ، 4552لسنة  15أ. محمكد زكي شمس، القانكف األساسي لمعاممي في الدكلة رقـ «. العامميف عمى ذلؾ يحرض 

 .11ص
لممكاطنيف حؽ االجتماع كالتظاىر سمميان كاإلضراب عف » عمى أنو:  4514مف الدستكر السكرم لعاـ  22حيث تنص المادة  (3)

 مكجكد عمى الرابط التالي:«. القانكف ممارسة ىذه الحقكؽ العمؿ في إطار مبادئ الدستكر كينظـ 
http://ar.wikisource.org    19/3/4511تاريخ الزيارة  

http://ar.wikisource.org/
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ضراب المدني، ىك أف اإلبيف اإلضراب العاـ كالعصياف بيف اإلضراب في المرافؽ العامة ك إف مف أىـ الفركؽ  -1
بحتة، كتغيير نظاـ الحكـ في الدكلة أك تغيير رئيس  أف يمارسا ألغراضو سياسيةو  العاـ كالعصياف المدني يمكف

الجميكرية، بينما اإلضراب في المرافؽ العامة ال يمكف أف يمارس إال لممطالبة بمطالب مينية تتعمؽ باألكضاع 
 سياسية. يمكف أف يككف ألغراضو الكظيفية لمعامميف في المرفؽ كال 

إف الفقياء الذيف قالكا بعدـ مشركعية اإلضراب في المرافؽ العامة أكردكا العديد مف األدلة كالحجج التي استندكا  -4
التي تدؿ عمى مشركعية الحجج مف خبلؿ حجج معاكسة ليا ك  بدحض ىذه في تبرير مكقفيـ، لكف قمنا إلييا

 اإلضراب في المرافؽ العامة.

 فيما يتعمؽ بمشركعية  عمى مسارو كاحدو  ككناا نرل أف القضاء اإلدارم في كؿ مف مصر كفرنسا لـ يكم
أك عدـ مشركعية اإلضراب في المرافؽ العامة، حيث كاف القضاء اإلدارم المصرم في بداية األمر ال يعترؼ 

لحقكؽ الخاص با الدكليبمشركعية اإلضراب في المرافؽ العامة إلى أف قامت مصر بالتصديؽ عمى العيد 
ب في المرافؽ العامة كذلؾ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية حيث عدؿ عف رأيو كأصبح يعترؼ بمشركعية اإلضرا

فرنسي فمـ يكف يعترؼ في بداية ؿ أحكامو التي كاف يصدرىا في ىذا الشأف. أما بالنسبة لمقضاء اإلدارم المف خبل
ية الفرنسية الرابعة سنة ي المرافؽ العامة إلى أف صدر دستكر الجميكر مر بمشركعية ممارسة اإلضراب فاأل

ذم اعترؼ بممارسة اإلضراب، األمر الذم أدل إلى عدكؿ القضاء اإلدارم الفرنسي عف مكقفو كأصبح ال 1721
ما يدؿ عمى مشركعية  أحكامو تضميف ؿيعترؼ بممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة كقد رأينا ذلؾ مف خبل

 اإلضراب في المرافؽ العامة.
حيث قاـ المشرع المصرم، ي خطاىا كؿ مف المشرعيف السكرم ك أكبر مف تمؾ الت المشرع الفرنسي خطكةن  لقد خطا -3

شريع لتنظيـ ممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة كىذه خطكة يحمد عمييا المشرع الفرنسي، الفرنسي بإصدار ت
 ـ ممارسة اإلضراب حتى اآلف بكضع تشريع ينظ كسكرية المشرع في كؿ مف مصربينما لـ يقـ 

ضراب في المرافؽ العامة في المرافؽ العامة، األمر الذم يؤدم إلى فكضى عارمة في حاؿ اإلعتراؼ بممارسة اإل
 ممارسة اإلضراب فعبلن. تمو كذلؾ إذا ما تم  كعدـ تنظي

 اإلضراب في المرافؽ العامة  لماىيةتطكرات التاريخية كىكذا كبعد أف انتيينا مف البحث في ال
تفصيؿ التطكر الفقيي كالقضائي لئلضراب في المرافؽ العامة كتفصيؿ التطكر التشريعي لئلضراب في  ؿمف خبل

بياف عناصره المرافؽ العامة مف خبلؿ تعريفو ك اإلضراب في  مفيـكالمرافؽ العامة، يتكجب عمينا البحث في 
 ما سكؼ نبحثو في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ. كصكره كذلؾ 
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 المبحث الثاني

 اإلضراب في المرافق العامة مفيوم
مف تعريؼ  اءاإلضراب في المرافؽ العامة مف التعرؼ عمى موقؼ الفقو والقض مفيـوالبد لنا لمعرفة 

اإلضراب في المرافؽ العامة، وكذلؾ البد مف معرفة العناصر التي يقـو عمييا والتي يجب توافرىا حتى يكوف 
اإلضراب مشروعًا سواًء كانت تمؾ العناصر مادية أو معنوية، باإلضافة إلى أنو يجب التعرؼ عمى صور 

 .غير المشروعةاإلضراب المشروعة و 

 مطمبيف وفقًا لمتالي:مبحث إلى لذلؾ سنقـو بتقسيـ ىذا ال

 المطمب األول: تعريف اإلضراب في المرافق العامة وعناصره.

 المطمب الثاني: صور اإلضراب في المرافق العامة.

 المطمب األول

 رافق العامة وعناصرهتعريف اإلضراب في الم
إنما قاـ بيا كؿ مف الفقو  لو،محددًا إلضراب في المرافؽ العامة لـ تضع تعريفًا إف التشريعات المنظمة ل
إذا لـ .ألنو (4)ؿ بشأنيا وضع تعريؼ منضبط فض  أف اإلضراب مف المسائؿ التي يُ والقضاء عمى حٍد سواء حيث 

األمر  والمفاىيـ المشابية لو باإلضرابإلضراب ستتداخؿ األفكار والمفاىيـ فيما يتعمؽ يتـ وضع تعريؼ منضبط ل
إضافًة إلى ذلؾ فإنو ال بد مف  اإلضراب. وخاصًة في الدوؿ التي تعترؼ بممارسةالذي يؤدي إلى عدـ تنظيمو 

 التعرؼ عمى العناصر التي يقـو عمييا اإلضراب في المرافؽ العامة حتى يكوف اإلضراب مشروعًا.

 ا المطمب إلى فرعيف:لذلؾ سنقـو بتقسيـ ىذ

 تعريف اإلضراب في المرافق العامة.  :الفرع األول 

 .: عناصر اإلضراب في المرافق العامةلثانيالفرع ا 

 

 

                                      
د. مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظيـ القانوني لحؽ اإلضراب في القانوف المصري والفرنسي والتشريعات العربية، دار الكتب  (4) 

 .92، ص9009القانونية، القاىرة، 
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 الفرع األول

 في المرافق العامة اإلضراب ريفتع
فإننا سنحاوؿ التوصؿ لذلؾ ، في التشريعات المقارنة لإلضراب في المرافؽ العامة نظرًا لعدـ تعريؼ المشرع

 لإلضراب. الفقو والقضاءالمتعددة التي صاغيا  ف طريؽ عرض التعاريؼاليدؼ ع

 :     في المرافق العامة التعريف الفقيي لإلضراب -أولا 

 مف تعريؼ اإلضراب وذلؾ مف الفقو الفرنسي والمصري  لموقؼ كالا  سنتعرض مف خالؿ ما يمي
 عمى النحو التالي:

 :لإلضراب الفقو الفرنسي تعريف -1

فيو العماؿ في الخروج رفض جماعي ومدبر لمعمؿ يعبر »  بأنواإلضراب  Sinay الفرنسييعرؼ الفقيو 
ة فعمى الصأنو يركز  ىمف خالؿ دراسة ىذا التعريؼ نر و  .(4)« مؤقتًا عمى شروط العقد إلنجاح مطالبيـ

 أنو وسيمة لتحقيؽ مطالب المضربيف، مدبرًا ويؤكد أيضًا عمى  الجماعية لإلضراب ويستمـز كونو
يجعؿ  ، وبالتالي فإنواإلضراب إلنجاحيا أو تحقيقياعميو أنو لـ يحدد طبيعة المطالب التي ييدؼ عمى أنو يؤخذ 

 .(9)مشروعًا وىو ما ال يقبمو الفقو أو القضاء أو التشريع اإلضراب السياسي
كؿ توقؼ جماعي عف  »أف اإلضراب ىو:  Pelissier,Supiot,Jeammaudومنيـ  ويرى البعض أيضاً 

برازه الطابع الجماعي لإلضراب وىدفو الذي يتميز ىذا و  .(2)« العمؿ لمساندة المطالب العمالية التعريؼ باإليجاز وا 
موظفيف المضربيف، غير أنو يؤخذ عميو أنو لـ يبيف عنصر تدبير مثؿ في مساندة أو تحقيؽ أو دعـ مطالب اليت

يمكف أف تتضمف  انت تقتصر عمى المطالب المينية أـاإلضراب ولـ يوضح طبيعة مطالب المضربيف وما إذا ك
  .(1)و سياسية تبرر اإلضراب السياسيمطالب

توقؼ  » :لتعريؼ اإلضراب بأنو Camerlynckومنيـ الفقيو  الفقو الفرنسي كما يذىب اتجاه آخر مف 
ويتميز ىذا التعريؼ . (5)«العماؿ عف العمؿ، توقفًا جماعيًا ومدبرًا بقصد ممارسة الضغط عمى السمطات العامة 

                                      
 (4)- Sinay(Héléne), Traité de droit de travial, T.6, La gréve, Paris, 1966, p. 133.                                  

              
 .49، ص4988د.السيد عيد نايؿ، مدى مشروعية اإلضراب وأثره في العالقات التعاقدية، مكتبة سيد عبد اهلل وىبة، القاىرة،  (9) 
 (2)pelissier(Jean) Supiot(A.)et Jeammaud(A.), Droit de travail, 22ème éd. Dalloz, 2004, p.1255.                

      - 
 وما بعدىا. 99د. أيمف محمد أبو حمزة، اإلطار القانوني لممارسة حؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، مرجع سابؽ، ص (1) 
 (5)- camerlynck(Gustave-Henri) et Lyon – Caer (Gérard), Droit de travail, 11ème éd- Dalloz, 1982,  p.961. 
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 ير اإلضراب، عمى أنو يؤخذ عمى ىذاعمى أىمية عنصر تدب باإلضافة إلى تركيزهبأنو يبرز الطابع الجماعي 
فإف ىذا التعريؼ يجعؿ اإلضراب  الب المينية لممشاركيف فيو، وبالتاليالتعريؼ إغفاؿ ىدؼ اإلضراب وىو المط

ذي يسعى اإلضراب الميني الالسياسي مشروعًا رغـ أف الراجح فقيًا ىو أف اإلضراب بالمفيـو الدقيؽ ىو 
 .(4)ف مف خاللو الضغط عمى اإلدارة لتحقيؽ مطالب مينيةالموظفو 

التوقؼ الجماعي عف العمؿ  »اإلضراب بأنو:  Piquemalومنيـ الفقيو  ؼ جانب أخر مف الفقوويعر  
ذا كاف ىذا  .(9)« بيدؼ تحسيف ظروفو أو الحصوؿ عمى مزايا أفضؿ أو بقصد تأييد نشاط سياسي أو اجتماعي وا 

التعريؼ قد أبرز أغمب العناصر المادية والمعنوية لإلضراب إال أنو قد جعؿ اإلضراب السياسي مشروعًا 
، باإلضافة إلى أنو لـ يبرز عنصر تدبير (2)تشريعاً يتعارض مع الراجح فقيًا وقضاًء و كاإلضراب الميني، وىو ما 

 اإلضراب.
التوقؼ الجماعي :» اإلضراب بأنو Terneyreومنيـ الفقيو  القانوف العاـؼ جانب آخر مف فقو ر  عَ وأخيرًا يُ 

 .(1)« المتفؽ عميو مف قبؿ كؿ أو بعض العماؿ في مرفؽ معيف أو أكثر، وذلؾ بيدؼ تحقيؽ مطالب مينية
ويمتاز ىذا التعريؼ باإليجاز والشموؿ حيث يبيف كؿ عناصر اإلضراب، ويؤكد عمى الطبيعة المينية لمطالب 

ف مف خالليا الضغط عمى اإلدارة لتحقيقيا، كما أنو ال يتطمب أف و موظفيف المضربيف والتي يسعى الموظفال
يشارؾ كؿ الموظفيف في المرفؽ في اإلضراب مف أجؿ تحقيؽ الصفة الجماعية في التوقؼ عف العمؿ بؿ يكتفي 

 برأينا أيضاً و  ،(5)جماعية الالزمة لواإلضراب وتتوافر الصفة التوقؼ بعض الموظفيف في المرفؽ لكي يتحقؽ بفقط 
 تفاؽ المسبؽ باإل وعن، والذي يعبر ر تدبير اإلضرابما يميز ىذا التعريؼ أنو قد أبرز عنصأىـ فإف  أيضاً 

ف ىذا التعريؼ مف أفضؿ بالتالي فإنو مف الممكف القوؿ أو  فيما بيف العامميف بالمرفؽ العاـ،عمى اإلضراب 
 الفرنسي فيما يتعمؽ بحؽ اإلضراب.التعاريؼ التي أوردىا الفقو 

 :لإلضراب ف الفقو المصريتعري -2
 حيث تعددت التعاريؼ وفقًا لوجية النظر  ،تعريؼ اإلضرابأدلى الفقو المصري بدلوه فيما يتعمؽ ب لقد

  نبينو فيما يمي:وؼ التي تبناىا كؿ فقيو، وذلؾ ما س

                                      
؛ د. عبد 92، ص2، ط4997د. عمي عبد العاؿ سيد أحمد، حؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، مؤسسة دار الكتب، الكويت،  (4) 

 .92الباسط عبد المحسف، مرجع سابؽ، ص
 (9)- Piquemal(Marcel), Le Fonctionair, droit et guaranties, Paris, 1973, p. 383.                             

            
 .91د. عمي عبد العاؿ سيد أحمد، حؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، المرجع السابؽ، ص (2) 
 (1)-Terneyre (Philippe) , La grève dans les services publics, Sirey, Paris, 1991, p. 20.                   

           
 .99سابؽ، صالمرجع الرافؽ العامة، د. عمي عبد العاؿ سيد أحمد، حؽ اإلضراب في الم (5) 
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ىجر »  ىو: ومنيـ الدكتور محمد حسنيف عبد العاؿ اإلضراب وفقًا لبعض فقياء القانوف العاـإف 
الموظفيف أو المستخدميف العمومييف عمميـ مع تمسكيـ بوظائفيـ. ويمجأ الموظفوف عادًة ليذا اإلجراء إظيارًا 

والواقع أف ىذا التعريؼ يعد  .(4)« لسخطيـ عمى عمؿ مف أعماؿ الحكومة أو إلرغاـ الحكومة عمى إجابة مطالبيـ
وصفًا لإلضراب أكثر مف كونو تعريفًا لو، وعمى أية حاؿ فإنو إذا كاف يبرز الصفة الجماعية لمتوقؼ عف العمؿ 

لذي يعد صورة مف صور ا ويوضح أىداؼ اإلضراب إال أنو قد خمط بيف اإلضراب الميني واإلضراب السياسي
اإلضراب عمى المرافؽ العامة أو الموظؼ العاـ وذلؾ  لتعريؼ يقصر. كما أف ىذا امشروعةالغير اإلضرابات 

 اإلضراب كنظرائيـ  ف بممارسةخالفًا لمراجح فقيًا والثابت تشريعًا وىو أف عماؿ القطاع الخاص يتمتعو 
 أنو يوحي بضرورة إجماع العامميف عمى اإلضراب  وقد أخذ البعض أيضًا عمى ىذا التعريؼ .ةفي الوظائؼ العام

، حيث لـ يشر إلى ضرورة وجود (9)كما أنو يتجاىؿ عنصر ىاـ مف عناصر اإلضراب وىو تدبير اإلضراب
 يما بيف العامميف إلنجاز اإلضراب.اإلتفاؽ المسبؽ ف

 ره الدولة لطوائؼ العامميف بيا، حؽ تقر » اإلضراب بأنو:  ؼ الدكتور ناصؼ إماـ سعد ىالؿويعر  
 تفاقيـ المسبؽ ايدًا مف النضج والوعي يؤىميا لممارسة ىذا الحؽ، في صورة تى بمغت ىذه الطوائؼ شأوًا بعم

تمسكيـ بوظائفيـ أو أعماليـ، بقصد ممارسة الضغط عمى اإلدارة أو أرباب وتركو، مع عمى التوقؼ عف العمؿ 
ويتميز ىذا التعريؼ بأنو جاء شاماًل، حيث  .(2)« األعماؿ حسب األحواؿ، مف أجؿ تحسيف شروط العمؿ وأحكامو

أشار إلى أف اإلضراب يمكف أف يمارس مف قبؿ العامميف في المرافؽ العامة أو في القطاع الخاص، كما أنو 
، االتفاؽ المسبؽتضمف معظـ عناصر تعريؼ اإلضراب، مف حيث إظيار الصفة الجماعية لإلضراب باشتراط 

 لمشروعية، باإلضافة إلى اشتمالو ستبعد اإلضراب السياسي مف نطاؽ اا اكممع التمسؾ بالوظيفة أو العمؿ، 
ربطو  ىذا التعريؼمطالب تتصؿ بظروؼ وشروط العمؿ. مع ذلؾ يؤخذ عمى  استيداؼ اإلضراب لتحقيؽعمى 

ثـ ما ىو  ة نسبية ومف الصعب وضع معيار ليا.ألف الوعي مسأل، وذلؾ يف الوعي والنضج وبيف حؽ اإلضرابب
المقصود بالوعي والنضج في مجاؿ ممارسة اإلضراب ؟ بالطبع ىو الوعي بالحقوؽ والمصالح المتعمقة بالعمؿ، 
وال نعتقد بأف ىناؾ موظفًا ال يدرؾ مصالحو ومشاكمو الوظيفية، فاإلضراب حؽ وظيفي اليدؼ منو الدفاع عف 

 .(1) يف في الدولةمصالح فئة معينة مف فئات العامم
اتفاؽ بعض العماؿ عمى اإلمتناع عف العمؿ مدة مف »  ؼ الدكتور سميماف الطماوي اإلضراب بأنو:ويعر  

مف أمر مف األمور، الزمف، دوف أف تنصرؼ نيتيـ إلى التخمي عف وظائفيـ نيائيًا، وذلؾ بقصد إظيار استيائيـ 
تعريؼ الدكتور ولعل أىم ما يميز  .(5) «تحقيؽ بعض المطالب السيما المتعمقة بالعمؿ كرفع األجورأو الوصوؿ ل

                                      
 .66، ص4980بدوف دار نشر، د. محمد حسنيف عبد العاؿ، الحريات السياسية لمموظؼ العاـ،  (4) 
 .95د. عبد الباسط عبد المحسف، اإلضراب في قانوف العمؿ، مرجع سابؽ، ص (9)
 وما بعدىا. 99د. ناصؼ إماـ سعد ىالؿ، إضراب العامميف بيف اإلجازة والتحريـ، مرجع سابؽ، ص (2)
 .91أ. ماجد جمعة قريوي، إضراب العامميف في الدولة، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .251، ص4988الطماوي، الوجيز في القانوف اإلداري، دار الفكر العربي، القاىرة، د. سميماف  (5)
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توافر عنصر اإلتفاؽ المسبؽ بيف الموظفيف المضربيف، كما أنو اشترط أال تنصرؼ  الطماوي أنو قد تطمبسميماف 
نية الموظفيف المضربيف إلى التخمي نيائيًا عف أعماليـ، ولكنو مع ذلؾ جاء عامًا فمـ يفرؽ بيف إضراب العامميف 

 .ىـ مف العامميفوبيف غير  في الدولة
:في المرافق العامة التعريف القضائي لإلضراب -ثانياا   

 .في المرافؽ العامةقضائية لإلضراب يالحظ ندرة التعريفات ال
ذلؾ بمناسبة نظرىا لقضية لمحؽ في اإلضراب و  مصر فقد تعرضت محكمة أمف الدولة العميا طوارئففي 

القبض عمى  ألقتقوات األمف بفض اإلضراب بالقوة و ، حيث قامت 4986عاـ  يةإضراب عماؿ السكؾ الحديد
بتيـ ف منيـ إلى محكمة أمف الدولة العميا طوارئ وثالثي وتمت إحالة سبعةٍ  عدد كبير مف العماؿ والسائقيف

ر بالماؿ العنؼ مع السمطات، واإلضرااستعماؿ القوة و دي لسير قطارات السكؾ الحديدية و التعطيؿ العماإلضراب و 
 العاـ....الخ.

أسست مف كافة التيـ المسندة إلييـ. و  أصدرت حكميا ببراءة جميع العماؿنظرت المحكمة الدعوى، و 
اإلضراب مستمدة التأكيد عمى مشروعية اإلحتجاج و  ىو أف ،أىميا يا عمى عدد مف المبادئ اليامةالمحكمة حكم

إلى  ىي أسباب لو توافرت لدفعت العماؿ دفعاً داـ المساواة و مف الشعور بالمعاناة والتفرقة وانعمف حيث الواقع 
 قد استقر في وجدانيا أف ذلؾ اإلضراب المحكمة و و  »عندما قالت في حكميا:  كاف ذلؾ واضحاً اإلحتجاج، و 

 ت بالتفرقة في المعاممةدما أحسّ إال عن لإللتزاـ بالتضحية قد كانت مثاالً و كاف يحدث مف تمؾ الفئة مف العماؿ ما 
انتيت و   .«أنو مف الالـز رفع تمؾ المعاناة عف كاىؿ فئات الشعب حتى ال يستفحؿ الداء ويعز الدواء، و المعاناةو 

در بالتطبيؽ، األج ىو لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية يالدول العيد أفإلى ح ال لبث فيو المحكمة بوضو 
عقب  فإف المشرع ىنا قد أباح تمقائيًا ممارسة اإلضراب بالتاليريع داخمي و بمثابة تش وأف بالتصديؽ عميو صار

اإلمتناع  »فت محكمة أمف الدولة العميا طوارئ الحؽ في اإلضراب بأنو: وقد عرّ  النشر في الجريدة الرسمية.
 .(4)«لفترة مؤقتة لممارسة الضغط لإلستجابة لمطالبيـ العمؿالجماعي المتفؽ عميو بيف مجموعة مف العامميف عف 

أنو يؤخذ عمى ىذا التعريؼ أنو لـ يحدد طبيعة المطالب التي يتـ المجوء إلييا لإلضراب مف أجؿ تحقيقيا،  إال
 .(9)بيذا الشكؿ العاـ يوحي بمشروعية اإلضراب السياسي أو إضراب التضامف ذكر المطالبحيث أف 

تعريؼ محدد ومنضبط لإلضراب في القضاء لـ يصال إلى وضع د في نياية ىذا الفرع أف الفقو و وىكذا نج
المرافؽ العامة، حيث أف كافة التعاريؼ الواردة كاف يعوزىا الدقة ولـ تخؿ مف النقد، باإلضافة إلى خمو كافة 

ونحف  التعاريؼ مف اإلحاطة بجميع العناصر التي يتوجب عمى اإلضراب أف يستجمعيا حتى يعتبر مشروعًا.
ؿ العامميف ح :لإلضراب في المرافؽ العامة حيث يمكف تعريفو بأنو بدورنا ال بد لنا أف نتبنى تعريفاً   ؽ يخو 

                                      
نقاًل عف د. محمد يحيى  .4986لسنة  1490في الدعوى رقـ  1/4987/ 46حكـ محكمة أمف الدولة العميا طوارئ الصادر في   (4)

 .522جع سابؽ، صأحمد كرج، حقوؽ وحريات الموظؼ العاـ، مر 
 .46د. السيد عيد نايؿ، مدى مشروعية اإلضراب وأثره في العالقات التعاقدية، مرجع سابؽ، ص (9)
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 في القطاع العاـ اإلمتناع الجماعي عف العمؿ الممـز امتناعًا إراديًا ومدبرًا لتحقيؽ مطالبيـ المينية الممكنة 
 في إطار القانوف والتي رفضت اإلدارة اإلستجابة ليا.

مف البحث في تعريؼ اإلضراب في المرافؽ العامة يتوجب عمينا في الفرع وبعد أف انتيينا في ىذا الفرع  
الثاني مف ىذا المطمب شرح العناصر التي يتوجب عمى اإلضراب في المرافؽ العامة أف يحوزىا حتى يعتبر 

 .اإلضراب مشروعاً 
 الثاني الفرع
 في المرافق العامة عناصر اإلضراب

التي يقـو عمييا، وىذه العناصر منيا عناصر مادية العديد مف العناصر في المرافؽ العامة  إف لإلضراب
بمعنى آخر فإف و  ف إضرابًا.راب حتى يعتبر ما يقـو بو الموظفو والتي البد مف توافرىا في اإلضمعنوية، وأخرى 

القائميف دي إلى عدـ مشروعية اإلضراب، مما يستمـز انعقاد مسؤولية مؼ بعض ىذه العناصر مف شأنو أف يؤ تخ
 .في المرافؽ العامة لإلضرابالعناصر المادية والمعنوية  ولذلؾ ال بد مف شرح بو.
 :في المرافق العامة العناصر المادية لإلضراب -أولا 

في التوقؼ الجماعي عف أداء عمؿ ممـز وبشكؿ في المرافؽ العامة تتمثؿ العناصر المادية لإلضراب 
 وجود الشروط التالية:مؤقت، ويمـز لتوافر ىذه العناصر 

 التوقف عن العمل: -1
 ، وبالتالي يترتب في المرافؽ العامة يشكؿ التوقؼ عف العمؿ عنصرًا أساسيًا في تعريؼ اإلضراب

 .(4)المرفؽ العاـ اء الذي يقـو بو العامموف فيعمى تخمفو عدـ إضفاء صفة اإلضراب عمى اإلجر 
ىو عبارة عف أف ىناؾ نزاعًا جماعيًا قائمًا بيف المرؤوسيف  في المرافؽ العامة ف اإلضرابأبالذكر  وجديرٌ 

ف ابة لمطالبيـ، لذلؾ يقـو المرؤوسو الذيف ليـ مطالب مينية معينة والرؤساء اإلدارييف الذيف يرفضوف االستج
 .(9)بإضرابيـ كوسيمة ضغط عمى اإلدارة لالستجابة لمطالبيـ

شكؿ التوقؼ الجماعي عف العمؿ المتمثؿ في عدـ ذىاب العامميف في المرافؽ العامة اإلضراب  ذُ خِ ت  ويَ 
إلى أماكف عمميـ التي يتوجب عمييـ عادًة الذىاب إلييا، سواء كاف ىذا الوجوب مصدره القانوف أـ  المضربيف
 .(2)الالئحة 

اب ىو الشكؿ التقميدي لو. ويعد االمتناع عف الذىاب إلى العمؿ مف جانب الموظفيف المشاركيف في اإلضر 
ف امتناع العماؿ المضربيف عف الذىاب إلى أماكف عمميـ ال يشكؿ اعتداًء مف جانبيـ عمى حرية العامميف غير  وا 
   المضربيف في أداء العمؿ المطموب منيـ، األمر الذي يدؿ عمى مشروعية ىذه الصورة مف صور اإلضراب. 

                                      
 .92عمي عبد العاؿ سيد أحمد، حؽ اإلضراب في الرافؽ العامة، مرجع سابؽ، ص د. (4)
(9)                       - pelissier (Jean), Supiot (A.) et Jeammaud (A.), Droit de travail, op.cit., p.1244. 
 .677، ص9004د. السيد عيد نايؿ، قانوف العمؿ، دار النيضة العربية، القاىرة،  (2) 
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ف العمؿ كاماًل وصريحًا حتى يتحقؽ فيو عنصر الضغط عمى اإلدارة إال أنو يشترط أف يكوف ىذا االمتناع ع
لالستجابة لمطالبيـ المينية، أما إذا لـ يكف ىذا التوقؼ عف العمؿ كاماًل وصريحًا فإف ذلؾ ال يؤدي إلى وصؼ 

صر عمميـ باإلضراب إنما ىو عبارة عف مجرد إبطاء في أداء العمؿ ليس إال والذي ال يكفي بمفرده لتحقؽ عن
 .(4)وىو ما يعرؼ بإضراب التكاسؿ أو اإلضراب البطيءالتوقؼ عف العمؿ، 

طيء يعد إلى أف إضراب التكاسؿ أو اإلضراب الب Sinay,Javillierومنيـ  ويذىب بعض الفقو الفرنسي
 وذلؾ بسبب أف العامميف الذيف يقوموف بيذا النوع مف اإلضراب تتوافر لدييـ نية كاممة لمضغط عمىمشروعًا، 

اإلدارة لالستجابة لمطالبيـ، ولوال أف لدييـ ىذه النية لما قاموا باإلبطاء في أداء العمؿ المطموب منيـ لمضغط 
كاماًل  راب في أف اشتراط أف يكوف التوقؼ عف العمؿعمى اإلدارة. كما أنيـ يبرروف مشروعية ىذا النوع مف اإلض

، حيث أف ىناؾ الكثير (9)ف اإلستناد إلى سند مف القانوفيؤدي إلى التقميؿ مف حاالت المجوء إلى اإلضراب بدو 
مف العامميف ال يرغبوف بالتوقؼ الكامؿ عف العمؿ خوفًا مف النتائج التي مف الممكف أف تترتب عمى ذلؾ والتي 

 تتمثؿ عمى أقؿ تقدير في حرمانيـ مف األجر خالؿ فترة اإلضراب.
إلى  ـ،ونحف نؤيدى Pelissier,Supiot,Jeammaudومنيـ  يذىب االتجاه الراجح في الفقو الفرنسيبينما 

ال لبطيء اإلضراب ا حيث أف ،(2)أف اإلبطاء في أداء العمؿ ال يعد إضرابًا مشروعًا بؿ يعد تصرفًا غير مشروع
لعناصر المادية لإلضراب المتمثؿ في التوقؼ عف العمؿ حد األؼ كامؿ عف العمؿ، وبالتالي يفتقد يوجد فيو توق

 .(1)تحقؽ بشأنو سوى العناصر المعنوية فقط وىي نية الضغط عمى اإلدارة مف أجؿ االستجابة لمطالبيـوال ي
فإنو يوجد قاعدة أساسية لإلضراب في المرافؽ العامة والتي توجب عمى كؿ طرؼ مف وباإلضافة لما سبؽ 

عمى ىذا النزاع والتي تتمثؿ   أطراؼ النزاع حيف حصوؿ اإلضراب في المرفؽ أف يتحمؿ كافة النتائج التي تترتب
بتحمؿ المرفؽ لمخسائر الناجمة عف توقؼ العمؿ في المرفؽ وتحمؿ العامميف المضربيف لمخسائر االقتصادية التي 

فإنو يؤدي إلى إلحاؽ ، أما اإلضراب البطيء (5)تمحؽ بيـ والمتمثمة في حرمانيـ مف األجر خالؿ فترة اإلضراب
 ؿ باحتفاظ العامميف الذيف قاموا باإلضراب بأجورىـ كونيـ لـ يتوقفوا عف العمؿ بشكؿٍ خسائر كبيرة  بالمرفؽ، تتمث

كامؿ، في حيف أف المرفؽ يتحمؿ النقص في كمية اإلنتاج المترتبة عمى اإلبطاء في معدؿ أداء العمؿ مف قبؿ 
 .(6)سمبي شكؿٍ العامميف الذيف قاموا باإلضراب والذي أثر بدوره عمى عمؿ باقي األقساـ في المرفؽ ب

                                      
. وقد يرجع اإلبطاء في 20د. أيمف محمد أبو حمزة، اإلطار القانوني لممارسة حؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، مرجع سابؽ، ص (4)

 أداء العمؿ إلى رغبة العماؿ في إتقانو وأداءه بدقة.
(9)- Sinay (Héléne) et Javillier (Jean- Claude), Traité de droit de travail, T.6, La gréve, 2ème éd.1984, p.172.  
(2)- Pelissier(Jean), Supiot(A.), et Jeammaud(A.), Droit de travail,  op.cit., p. 1264.                                  
 .14ب في قانوف العمؿ، مرجع سابؽ، صد. عبد الباسط عبد المحسف، اإلضرا (1)
 .15د. مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظيـ القانوني لحؽ اإلضراب في القانوف المصري والفرنسي والتشريعات العربية، مرجع سابؽ، ص (5)
سابؽ، المرجع ال؛ د.عمي عبد العاؿ سيد أحمد، 14سابؽ، صالمرجع الد. عبد الباسط عبد المحسف، اإلضراب في قانوف العمؿ،  (6)

 .409ص
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ف باإلضراب في أماكف يأف اإلضراب البطيء يعني بقاء العامميف القائمومما يؤخذ عمى ىذا الرأي أيضًا 
عمى فاعمية غير المضربيف في أداء العمؿ المطموب منيـ، حيث أنو إذا  عمميـ األمر الذي يؤدي إلى اإلعتداء

كانت المنشأة تتألؼ مف العديد مف األقساـ وكانت ىذه األقساـ مرتبطًة ببعضيا البعض فإف اإلبطاء في أداء 
الذي يؤثر العمؿ في أحد تمؾ األقساـ سيؤثر حتمًا عمى أداء العمؿ في باقي أقساـ المنشأة بشكٍؿ سمبي، األمر 

 .(4)عمى حرية العامميف غير المضربيف في أداء العمؿ المطموب منيـ بالشكؿ الطبيعي والمعتاد
التأخير الذي يمحؽ بصورة آلية بحركة  »وفيما يتعمؽ بالقضاء، فقد ذىب مجمس الدولة الفرنسي إلى أف: 

ف قبيؿ الممارسات التي تعرض سير سير القطارات بالنقص الطوعي لإلنتاج، وبالتنفيذ السيء لمخدمات، يعد م
 بالتالي توقيع الجزاء عمى القائميف بيا، و مينية تستوجب  المرفؽ لمخطر، فيي تشكؿ مف ىذا المنطمؽ أخطاءً 

األمر الذي يدؿ عمى أف القضاء الفرنسي لـ يجز القياـ  .(9)« مارسة اإلضرابال يمكف الخمط بينيا وبيف م
 القياـ بو يستوجب توقيع الجزاء عمى القائميف بو.باإلضراب البطيء، وأنو في حاؿ 

ًا مشروعًا، كذلؾ األمر فإف المشرع المصري سمؾ ذات االتجاه حيث لـ يجعؿ اإلضراب البطيء إضراب
 9002لسنة  49مف قانوف العمؿ المصري رقـ  499حيث أنو مف الممكف استنتاج ذلؾ مف خالؿ نص المادة 

بؿ اإلضراب بمدة محددة، وبما ق ف وتنظيـ اإلضراب مف قبؿ المنظمات النقابيةوالتي قالت بوجوب أف يكوف إعال
أف يكوف ىناؾ توقؼ كامؿ عف فيذا يعني أنيا أوجبت  –اإلضراب  –أف ىذه المادة ذكرت في نصيا كممة 

عدؿ أداء العمؿ، وبالتالي وبمفيـو المخالفة فإنو ال يجوز أف يكوف ىناؾ إضرابًا جزئيًا عف طريؽ اإلبطاء في م
يجب عمى  »/ مف ذات القانوف تنص عمى أنو:  56باإلضافة إلى ذلؾ فإف الفقرة / ب / مف المادة /  .(2)العمؿ

أف ينفذ أوامر وتعميمات صاحب العمؿ الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخؿ في نطاؽ العمؿ  -العامؿ.... ب

                                      
؛ د. أحمد حسف البرعي، الوجيز في 805، ص2، ط4982د.محمود جماؿ الديف زكي، قانوف العمؿ، مطبعة جامعة القاىرة،  (4)

؛ د. السيد عيد نايؿ، مدى مشروعية اإلضراب وأثره في العالقات 956، ص9002قانوف العمؿ، دار النيضة العربية، القاىرة، 
 .91بؽ، صالتعاقدية، مرجع سا

(9)- C.E. 23 Octobre 1926, Féd. Synd. Chrétiens de Cheménots, Rec. P.484.                              
نقاًل عف د. أيمف محمد أبو حمزة، اإلطار القانوني لممارسة حؽ اإلضراب حؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، مرجع سابؽ،      
 .24ص

لمعماؿ حؽ اإلضراب السممي ويكوف » تنص عمى أنو:  9002لسنة  49انوف العمؿ المصري رقـ مف ق 499حيث أف المادة  (2)
إعالنو وتنظيمو مف خالؿ منظماتيـ النقابية دفاعًا عف مصالحيـ المينية واالقتصادية واالجتماعية، وذلؾ في الحدود وطبقًا لمضوابط 

ؿ المنشأة ذات المجنة النقابية اإلضراب في األحواؿ التي يجيزىا ىذا القانوف، واإلجراءات المقررة في ىذا القانوف. وفي حالة اعتـز عما
إخطار كؿ مف صاحب العمؿ  –بعد موافقة مجمس إدارة النقابة العامة المينية بأغمبية ثمثي عدد أعضائو  –يجب عمى المجنة النقابية 

 عمى األقؿ وذلؾ بكتاب مسجؿ بعمـ الوصوؿ.والجية اإلدارية المختصة قبؿ التاريخ المحدد لإلضراب بعشرة أياـ 
رتيا فإذا لـ يكف بالمنشأة لجنة نقابية يكوف اإلخطار باعتزاـ العماؿ اإلضراب لمنقابة العامة المعنية، وعمى األخيرة بعد موافقة مجمس إدا

يتعيف أف يتضمف اإلخطار األسباب  باألغمبية المنصوص عمييا في الفقرة السابقة القياـ باإلخطار المشار إليو. وفي جميع األحواؿ
 موجود عمى الرابط التالي: «.  الدافعة لإلضراب، والمدة الزمنية المحددة لو

http://ar.wikisource.org/wiki/    48/2/9045تاريخ الزيارة  

http://ar.wikisource.org/wiki/
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المخالفة أنو ال يجوز القياـ باإلضراب البطيء ألنو مف ، األمر الذي يدؿ أيضًا وبمفيـو (4)«المنوط بو، ... 
البدييي أف يأمر صاحب العمؿ العامؿ بتنفيذ العمؿ المتفؽ عميو بالشكؿ المطموب ودوف إبطاء حتى ال يقع 

وبالتالي فإف صاحب العمؿ ال يفضؿ قياـ العامؿ بأداء عممو بشكؿ بطيء تعبيرًا عف إضرابو بينما  ،بخسائر كبيرة
 ممتزمًا معو بدفع أجره كاماًل بالرغـ مف النقص في اإلنتاج الناتج عف اإلبطاء في أداء العمؿ المتفؽ عميو.يبقى 

وفقًا لمفقو في المرافؽ العامة نستنتج مما سبؽ أف التوقؼ عف أداء العمؿ كعنصر مف عناصر اإلضراب 
 لتوقؼ بيذا المعنى يجعؿ اإلضراب صريحًا. واحقؽ إال إذا كاف التوقؼ كاماًل و يت والقضاء، ال يمكف أف

العمؿ،  مشروعًا، كما يؤدي إلى استبعاد الحاالت التي ال يتوافر فييا التوقؼ الكامؿ والصريح عف أداءفي المرفؽ 
 اإلضراب البطيء أو اإلضراب الجزئي.كما ىو الحاؿ في 

 أن يكون المتناع عن عمل ممزم: -2
إضرابًا، فامتناع العامميف عف أداء العمؿ اإلضافي  يعد ممـز الإف االمتناع الجماعي عف أداء عمؿ غير 

 استمراريتعمؽ األمر بمنشأة حيوية تستمـز بطبيعتيا االختياري أو في أياـ األعياد الرسمية ال يعد إضرابًا، مالـ 
 .(9)إذ يعد التوقؼ في ىذه الحالة إضراباً العمؿ أثناء العطالت الرسمية 

بمفيومو القانوني، في المرفؽ العاـ عمى ذلؾ فإف مجرد التوقؼ عف العمؿ ال يعني تحقؽ اإلضراب  وبناءً 
 ئحة، بؿ يمـز أيضًا أف يكوف التوقؼ عف العمؿ يتعمؽ بعمؿ ممـز سواء كاف مصدر اإللزاـ ىو القانوف أو الال

بالنسبة لمعامميف في المشروعات  كما ىو الحاؿ بالنسبة لمموظفيف أو المستخدميف العمومييف، أو عقد العمؿ
وكذلؾ ال يعد إضرابًا أيضًا امتناع الموظفيف غير المضربيف عف أداء عمؿ زمالئيـ  .(2)الخاصة ذات النفع العاـ

 . (1)المشاركيف في اإلضراب وذلؾ خالؿ فترة اإلضراب
    ية لإلدارة، أو الضمنقة الصريحة يف عف أداء العمؿ بموجب الموافأيضًا ال يعد إضرابًا توقؼ الموظفو 

عف إرادة الموظفيف كانقطاع التيار الكيربائي أو نفاذ المواد  الجماعي عف أداء العمؿ لسبب خارجأو التوقؼ 
العمؿ وليس إضرابًا،  فاألمر في الفرض السابؽ يعد بمثابة االستحالة المادية ألداء .(5)األولية الالزمة لإلنتاج

 .(6)ف جماعيًا عف القياـ بوحتى يمتنع الموظفو  جود أصالً فالعمؿ في ىذا الفرض غير مو 

                                      
 . موجود عمى الرابط التالي: 9002 لسنة 49مف قانوف العمؿ المصري رقـ  56المادة  ( 4)

http://ar.wikisource.org/wiki/  48/2/9045تاريخ الزيارة   
 وما بعدىا. 22د. أيمف محمد أبو حمزة، اإلطار القانوني لممارسة حؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، مرجع سابؽ، ص (9)
، 9001، بدوف دار نشر، 9002لسنة  49د. أحمد السعيد الزقرد، الوجيز في قانوف العمؿ، شرح قانوف العمؿ الجديد رقـ  (2)

 .518ص
 وما بعدىا. 97د. السيد عيد نايؿ، مدى مشروعية اإلضراب وأثره في العالقات التعاقدية، مرجع سابؽ، ص (1)
 .18لحؽ اإلضراب في القانوف المصري والفرنسي والتشريعات العربية، مرجع سابؽ، ص د. مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظيـ القانوني (5)
(6)- Sinay (Héléne) et Javillier (Jean- Claude), Traité de droit de travail,  op.cit., p.164.                 
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لتوقؼ فييا عف لتحديد الحاالت التي يعد ا ف األىمية بمكاف، أف يوجد معيارًا دقيقاً م ووخالصة ما سبؽ فإن
لإلضراب أو وسيمة إلثبات العنصر  مكاف العمؿ معياراً يمكف اعتبار عدـ تواجد العامميف في ، و أداء العمؿ إضراباً 

في المرفؽ مف األفضؿ لمعامميف المشاركيف في اإلضراب  ليس منو الواجب ولكف رى بأنوولذلؾ فإننا ن المادي لو.
ييسر عمى القضاء  إلضراب، حيث أف ىذا المعيارعند البدء با التوجو لمكاف العمؿ أو تركو فوراً عدـ العاـ 

في التمييز بيف الصور  فضاًل عف كونو يمعب دورًا ىاماً  ،مف عدموادي لإلضراب استخالص توافر العنصر الم
 المختمفة لإلضراب.

 :أن يكون المتناع عن العمل جماعياا  -3
ف فيما يتعمؽ بتحديد الصفة الجماعية لمتوقؼ عف العمؿ، وىما المعيار العضوي والمعيار لقد ظير معيارا     

  العددي.
 المعيار العضوي:المعيار األول:  

عالنو بواسطة النقابات العمالية. في المرفؽ ىذا المعيار في أنو يجب أف يتـ تنظيـ اإلضراب  يتمخص وا 
ف بمعزؿ عف نقابتيـ ال يعد مشروعًا، الذي ينظمو الموظفو الذي يحصؿ في المرفؽ و وعمى ذلؾ فإف اإلضراب 

 .(4)وذلؾ لتخمؼ صفة الجماعية
ومف جانبو يأخذ المشرع الفرنسي بيذا المعيار في مجاؿ اإلضراب في المرافؽ العامة حيث يستمـز تنظيـ 

تموز لسنة  24وذلؾ استنادًا لممادة الثالثة مف قانوف ، عنو مف خالؿ النقابة األكثر تمثيالً اإلضراب واإلعالف 
... يصدر اإلخطار عف » ث جاء فييا:ضراب في المرافؽ العامة في فرنسا، حيالمتعمؽ بتنظيـ اإل 4962

المنظمة أو إحدى المنظمات األكثر تمثياًل عمى الوطني في الفئة المينية أو في الشركة أو في المنظمة أو 
 .(9) «الخدمة المعنية...

كذلؾ األمر فإف المشرع المصري يأخذ بيذا المعيار أي أنو يوجب أف يكوف إعالف وتنظيـ اإلضراب مف 
   :عمى أنومنو  499في المادة  9002لسنة  49رقـ  ، حيث ينص قانوف العمؿ المصريالمنظمات النقابيةقبؿ 
لمعماؿ حؽ اإلضراب السممي ويكوف إعالنو وتنظيمو مف خالؿ منظماتيـ النقابية دفاعًا عف مصالحيـ المينية » 

 (2)«واالقتصادية واالجتماعية 
                                      

 .59د. مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظيـ القانوني لحؽ اإلضراب في القانوف المصري والفرنسي والتشريعات العربية، مرجع سابؽ، ص (4)
 الناظـ لممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة عمى أنو: 4962تموز لسنة  24حيث تنص المادة الثالثة مف قانوف    (9)

- « … Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus 
rèpresentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'enterprise, 
l'organisme ou le service intéressé, … »                                                  :موجود عمى الرابط التالي 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&p
ageDebut=07156&pageFin                        94/2/9045تاريخ الزيارة 

 . موجود عمى الرابط التالي:9002لسنة  49مف قانوف المؿ المصري رقـ  499المادة  ( 2)
http://ar.wikisource.org/wiki/    48/2/9045تاريخ الزيارة  

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebut=07156&pageFin
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebut=07156&pageFin
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 المعيار الثاني: المعيار العددي:
عالف  ،بعدد الموظفيف المشاركيف في اإلضراب يار العضوي ال ُيعنىرأينا أف المع بؿ يجعؿ تنظيـ وا 

ذلؾ فإف المعيار العددي ييتـ بعدد الموظفيف  . وعمى خالؼؿ منظماتيـ أو نقاباتيـمف خالفي المرفؽ اإلضراب 
 .(4)المشاركيف في اإلضراب

ض لو حاؿ تنظيمو لتجريـ غير مباشرة، فقد تعر   يقةٍ ولكف بطر  بيذا المعيار المشرع المصري ويأخذ
  .(9)، حيث أنو أوجب أف يكوف ىناؾ اتفاؽ بيف ثالثة موظفيف عمى األقؿإلضراب في المرافؽ العامةا

عمى المعيار العضوي فيما  العددي، أف اإلعتماداريف العضوي و دراسة المعي ؿنستنتج مما سبؽ ومف خال
اإلعتماد عمى المعيار العددي،  أفضؿ مففي المرفؽ العاـ يتعمؽ بالصفة الجماعية لتحقيؽ اإلضراب عف العمؿ 

الحاصؿ حيث أف اإلعتماد عمى المعيار العضوي يؤدي إلى وجود نقابة تمثؿ الموظفيف المضربيف أثناء اإلضراب 
الموظفيف المضربيف، يـ المينية في حاؿ تعسؼ اإلدارة في إجراءاتيا ضد والتي تقـو برعاية مصالحفي المرفؽ 
 متوفر في حاؿ اعتماد المعيار العددي.الغير وىو األمر 

الموظفيف  ة لإلضراب في المرفؽ العاـ، يجب أف يكوف تصرؼكما نستنتج أنو حتى تتوافر العناصر المادي
تحقيؽ المطالب المينية الممكنة ذلؾ لو  العمؿ الممـزعف الكامؿ إلى التوقؼ  الذيف قاموا باإلضراب مؤدياً 

 المشروعة ليـ. و 
 :في المرافق العامة المعنوية لإلضرابالعناصر  -ثانياا 

، يمـز توافر عناصر أخرى ذات طبيعة معنوية في المرافؽ العامة فضاًل عف العناصر المادية لإلضراب
وتدبيره، وأف يكوف اليدؼ مف ممارستو حمؿ جية اإلدارة عمى االستجابة مكممة ليا، تتمثؿ في قصد اإلضراب 

 لمطالب مينية ممكنة ومشروعة سبؽ أف رفضتيا بالطرؽ السممية.
 والمتمثمة بالتالي: ولذلؾ سنقـو بشرح ىذه العناصر

 أو نية اإلضراب.قصد  -4

 تدبير اإلضراب. -9

 المطالب المينية الممكنة والمشروعة. -2

 
 

                                      
سابؽ، ية، مرجع د. مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظيـ القانوني لحؽ اإلضراب في القانوف المصري والفرنسي والتشريعات العرب  (4)

 .52ص
إذا اتفؽ ثالثة عمى األقػؿ  »عمى أنو:  4927لسنة  58مف قانوف العقوبات المصري رقـ  491حيث تنص الفقرة األولى مف المادة  (9)

د. محمػػد فػػؤاد مينػػا، القػػانوف اإلداري المصػػري «. مػػف المػػوظفيف أو المسػػتخدميف العمػػومييف وتركػػوا عمميػػـ بػػدوف مسػػوغ شػػرعي...
 بعدىا.وما  487والمقارف، مرجع سابؽ، ص
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 اإلضراب:قصد أو نية  -1
يـ باإلضراب أنيـ ممزموف بالقياـ بعمٍؿ معيف، ف يعمـ الموظفوف المضربوف قبؿ بدئذلؾ العنصر أب يقصد

ف عف العمؿ ولو حيث أف توقؼ الموظفي وأنيـ قصدوا مف وراء تصرفيـ ىذا التوقؼ عف العمؿ الممـز ليـ،
توافرت فيو كافة عناصره فإنو ال يعتبر إضرابًا مشروعًا إال إذا توافرت لدى الموظفيف المضربيف نية اإلمتناع عف 

 .(4)عمؿ ممـز ليـ وبقصد اإلضراب

إال إذا انصرفت إرادة العامميف المضربيف بالفعؿ إلى  ال يتوافر اإلضراب في المرفؽ العاـ فإفوبذلؾ 
يؤدي إلى اعتبار  فإف ذلؾ التوقؼ عف أداء العمؿ الممتزميف بأدائو قانونًا. وفي حالة تخمؼ قصد أو نية اإلضراب

ى عمتأديبية الجزاءات الغير مشروع، مما يستوجب توقيع عماًل التوقؼ عف العمؿ ولو كاف جماعيًا ومتفقًا عميو، 
كذلؾ األمر إذا كاف قصد العامميف مف وراء التوقؼ عف العمؿ ىو مجرد اإلخالؿ   العامميف المتوقفيف عف العمؿ.

حيث يمثؿ  ،بسير العمؿ دوف السعي لتحقيؽ أي مطالب مينية فإف تصرفيـ في ىذه الحالة يعد غير مشروع
الحاصمة في بسبب القوة القاىرة كذلؾ األمر فإف االمتناع عف العمؿ  اإلضراب. يـ في تجاوزًا في استعماؿ حق

ال يعد إضرابًا حيث ال دخؿ إلرادة العامميف في التوقؼ عف العمؿ وبالتالي فال تدبير مف جانبيـ ليذا المرفؽ 
 التوقؼ.

 تدبير اإلضراب: -2

عف العمؿ ظفيف أف أياـ التوقؼ بعض المو  مختمفة، فقد يعتقد قد يتـ التوقؼ الجماعي عف العمؿ ألسبابٍ 
ىي أياـ عطمة رسمية، وقد يظف البعض اآلخر أف العمؿ متوقؼ بالمرفؽ إلجراء الصيانة الالزمة لممعدات 

 .(9)أف يكوف تزامف لحاالت التوقؼ عف العمؿ وواألمر في الفروض السابقة ال يعد ...إلخ.

عمى اإلضراب بيف كافة الموظفيف المضربيف، يقصد بعنصر تدبير اإلضراب أف يكوف ىناؾ اتفاؽ مسبؽ و 
ىي نفسيا  والتي يسعوف لتحقيقيا مف خالؿ إضرابيـ أي أف تكوف المطالب المينية لدى كافة الموظفيف المضربيف

التي مف أجميا توقفوا عف أداء العمؿ الممـز ليـ. أما إذا كاف لكؿ  واحٍد منيـ مطالب مينية محددة مختمفة عف 
لعدـ اإلتحاد في المطالب وذلؾ ، فال نكوف أماـ تدبير لإلضراب تمتقي تمؾ المطالب مع بعضيااآلخريف ولـ 

 .(2)حتى ولو كانت جميع حاالت التوقؼ عف العمؿ متعاصرة ومتزامنة مع بعضيا المينية التي يطالبوف بيا
التي يطالب بيا كافة وبالتالي فإف عنصر تدبير اإلضراب يفترض أف يكوف ىناؾ اتحاد في المطالب المينية 

 .والتي يبغوف تحقيقيا مف خالؿ إضرابيـ الموظفيف المضربيف

                                      
(4)- Chapus (René), Droit administratife général.T.11,5ème éd., 1991, Montchrestier, paris, p.216. 
 .18د. مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظيـ القانوني لحؽ اإلضراب في القانوف المصري والفرنسي والتشريعات العربية، مرجع سابؽ، ص (9)
 .444د. عمي عبد العاؿ سيد أحمد، حؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، مرجع سابؽ، ص (2)
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 وفي حالة تحقؽ وحدة اليدؼ الميني، فإنو يستوي أف يكوف ىذا االتفاؽ سابقًا أو الحقًا عمى التوقؼ 
 اء أو غيره كاالستفت ممكنة التوقؼ عف العمؿ بأي وسيمةٍ  عمىعف أداء العمؿ. ويمكف أف يتـ االتفاؽ المسبؽ 

فيتحقؽ إذا كاف لكؿ  واحٍد مف الموظفيف المضربيف مطالب  أما االتفاؽ الالحؽ لمتوقؼ عف العمؿ .(4)مف الوسائؿ
مينية معينة، ثـ قاموا بالتوقؼ عف العمؿ وعند مناقشة مطالبيـ فيما بينيـ اتضح ليـ أف المطالب المينية التي 

ذات المطالب المينية التي توقؼ فييا اآلخريف عف العمؿ، األمر الذي  واحٍد منيـ عف العمؿ ىي ؿ  توقؼ فييا ك
 .(9)إلى توافر عنصر تدبير اإلضرابيؤدي إلى تالقي إراداتيـ بمطالب مينية موحدة والذي يقودنا بالنياية 

إذ يمـز  ،وفي ظؿ قانوف العمؿ المصري الحالي فإف ىذا االتفاؽ يجب أف يكوف سابقًا عمى بدء اإلضراب
 .(2)أف يتـ إخطار رب العمؿ قبؿ بدء اإلضراب بعشرة أياـ عمى األقؿ

 ، حيث يجب اً مسبقاإلخطار أف يكوف المرافؽ العامة  ستمـز المشرع حاؿ اإلضراب فيأما في فرنسا في
، أياـ كاممةلمعماؿ إخطار صاحب العمؿ قبؿ بدء اإلضراب فعاًل بخمسة  تمثيالً  أف تتولى النقابة العمالية األكثر

المتعمؽ بتنظيـ اإلضراب في المرافؽ العامة حيث جاء  4962تموز لسنة  24وذلؾ في المادة الثالثة مف قانوف 
... يجب أف يتـ تسميـ اإلخطار قبؿ خمسة أياـ كاممة مف بدء اإلضراب إلى السمطة اليرمية أو إلى إدارة »فييا: 

المشرع الفرنسي أيضًا قد نص ضمنيًا  األمر الذي يدؿ عمى أف. (1)« المنشأة أو الشركة أو المنظمة المعنية...
  .فتفاؽ المسبؽ بيف الموظفيف المضربيعمى ضرورة وجود اإل

 

 

 
                                      

(4                         )-Sinay (Hèlène) et Javillier (Jean – Claude), Traité de droit de travail, op.cit., p.165. 
 وما بعدىا. 15ي المرافؽ العامة، مرجع سابؽ، صد. أيمف محمد أبو حمزة، اإلطار القانوني لممارسة حؽ اإلضراب ف (9)
وفي حالة اعتزاـ عماؿ المنشأة ذات » ... عمى أنو:  9002لسنة  49مف قانوف العمؿ المصري رقـ  499حيث تنص المادة  (2)

إدارة النقابة المعنية بعد موافقة مجمس  –المجنة النقابية اإلضراب في األحواؿ التي يجيزىا ىذا القانوف، يجب عمى المجنة النقابية 
إخطار كؿ مف صاحب العمؿ والجية اإلدارية المختصة قبؿ التاريخ المحدد لإلضراب بعشرة أياـ  –بأغمبية ثمثي عدد أعضائو 

 عمى الرابط التالي: . موجود«عمى األقؿ وذلؾ بكتاب مسجؿ بعمـ الوصوؿ .... 
http://ar.wikisource.org/wiki/  48/2/9045تاريخ الزيارة   

 الناظـ لممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة في فرنساعمى أنو: 4962تموز لسنة  24حيث تنص المادة الثالثة مف قانوف  (1)
- « … Le préavis droit parvenir cinq jours francs a vant le délenchement de la grève à l'autorité 

hierarchique ou à la direction de l'etablissement, de l'enterprise ou de l'organisme intéressé... »   
 موجود عمى الرابط التالي:

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&p
ageDebut=07156&pageFin                         94/2/9045تاريخ الزيارة 

http://ar.wikisource.org/wiki/
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebut=07156&pageFin
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebut=07156&pageFin
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 المطالب المينية الممكنة والمشروعة: -3

مموظفيف إال مف أجؿ تمكينيـ مف الدفاع عف حقوقيـ في المرافؽ العامة لـ يقرر ل اإلضراب فإ 
 ومصالحيـ وتحقيؽ مطالبيـ المينية التي يجب أف تكوف ممكنة ومشروعة. وعمى ذلؾ فإف التوقؼ الجماعي 

 .(4)عف أداء العمؿ الممـز بقصد تحقيؽ غاية أخرى غير المطالب المينية ال يعد إضرابًا مشروعاً 

ضبط لتحديد المطالب المينية التي تبرر المجوء لإلضراب، نر الحاسـ والموالواقع أنو يصعب وضع المعيا
 وذلؾ نظرًا الرتباطيا بالظروؼ السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي يمر بيا المجتمع والتي تتغير مف وقتٍ 

 هالواسع ليذحوؿ مفيـو تمؾ المطالب، حيث يأخذ البعض بالمفيـو  االنقساـآلخر. ولعؿ ذلؾ كاف السبب وراء 
 المطالب بينما يتبنى البعض اآلخر مفيومًا ضيقًا ليا.

المفيـو الواسع لممطالب المينية، حيث اء اإلداري الفرنسي يتحفظ مف األخذ بالقض المالحظ أفففي فرنسا ف
نجده يشترط العتبار اإلضراب مشروعًا، أف يكوف التوقؼ عف العمؿ مف أجؿ تحسيف ظروؼ العمؿ. كما اعتبر 

، (9)يستوجب مسؤولية القائميف بو عمؿ يخرج عف ىذه األىداؼ يشكؿ خطأً جمس الدولة أف أي توقؼ عف الم
 ة.بالتالي فإننا نجد أف القضاء اإلداري الفرنسي أخذ بالمفيـو الضيؽ لممطالب المينيو 

لممطالب المينية، نا نجد أف المشرع المصري قد أخذ بالمفيـو الواسع وفيما يتعمؽ بالوضع في مصر، فإن
 رقـ ؿ بالقانوفوالمعد   4978لسنة  17/ مف قانوف العامميف المدنييف بالدولة رقـ  52حيث أنو إذا نظرنا لممادة / 

تضع السمطة المختصة باإلشتراؾ مع المجنة النقابية لموحدة نظامًا  »والتي تنص عمى أف:  9000لسنة  501
نجد أف المشرع المصري لـ يقتصر فقط  .(2)«بيا، ...  والرياضية لمعامميف لمرعاية الصحية واالجتماعية والثقافية

 ا تشمؿ جوانب أخرى ع تمؾ الدائرة وجعميعمى جواز المطالبة بالمطالب المينية المتعمقة بظروؼ العمؿ إنما وس  
السمطة المختصة بشأف ال تتصؿ بظروؼ العمؿ بشكٍؿ مباشر، حيث أجاز لمجنة النقابية في المنشأة التفاوض مع 

، األمر الذي يدؿ عمى أخذ المشرع المصري مطالب العامميف المتعمقة بالرعاية الصحية واالجتماعية والثقافية
 بالمفيـو الواسع لممطالب المينية ولـ يقصرىا عمى المطالب المرتبطة بظروؼ العمؿ.

                                      
(4                                                           )                        - Chapus (René), Droit administratife général. op.cit., p.212. 
(9                                                                                                              )       - C.E. 13 Février 1955, Bernot, Rec. P.97. 

- C.E. 1ere  Février 1963, Audibert et autres, Rec. P.66.    
- C.E. 12  Octobre  1956, Duc Conquand, Rec. P.97. 

 .19مرجع سابؽ، صاإلطار القانوني لممارسة حؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، نقاًل عف د. أيمف محمد أبو حمزة،    
 . موجود عمى الرابط التالي:4978لسنة  17مف قانوف العامميف المدنييف بالدولة رقـ  52المادة  ( 2)

http://mfm.edu.eg/English/  48/2/9045تاريخ الزيارة   

http://mfm.edu.eg/English/
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لتمؾ أخذ أيضًا بالمفيـو الواسع  قد 9002لسنة  49ومف جانبو فإف قانوف العمؿ المصري الحالي رقـ 
ويكوف إعالنو  لمعماؿ حؽ اإلضراب السممي» مف ىذا القانوف عمى أف:  499المطالب حيث تنص المادة 

واالجتماعية، وذلؾ في الحدود  وتنظيمو مف خالؿ منظماتيـ النقابية دفاعًا عف مصالحيـ المينية واالقتصادية
ذا نظرنا إلى ىذا النص لوجدنا فيو عبارة  .(4)« في ىذا القانوفطبقًا لمضوابط واإلجراءات المقررة  دفاعًا عف  –وا 

األمر الذي يؤكد لنا أخذ المشرع المصري بالمفيـو الواسع لممطالب  –مصالحيـ المينية واالقتصادية واالجتماعية 
البيـ سواء كانت تمؾ حيث أجاز ليـ اإلضراب مف أجؿ تحقيؽ مطالمينية التي يجوز لمعامميف أف يطالبوا بيا 

 بظروؼ العمؿ بشكٍؿ مباشر.ولـ يقصرىا عمى المطالب المتصمة المطالب مينية أو اقتصادية أو اجتماعية 

ذلؾ لتحقيؽ أىداؼ الموظفيف مف مفيـو الواسع لممطالب المينية، و عتماد عمى النو مف األفضؿ االوبرأينا فإ
ب التي يجوز لمموظفيف أف يقوموا واسع ال بد مف تحديد المطالإضرابيـ، إال أنو مع وجوب تبني ىذا المفيـو ال

ذ بيذا المفيـو الواسع إلى قياـ الموظفيف ذلؾ حتى ال ينزلؽ األمر حيف األخإلضراب مف أجؿ تحقيقيا، و با
 ،األمر الذي يؤدي إلى اإلعتراؼ باإلضراب السياسي ،اتخاذ قرارت سياسية معينةالمضربيف بمطالبة الحكومة ب

 .المشروعةغير الذي ىو صورة مف صور اإلضرابات و 

 حتى تتوافر تمؾ العناصر لإلضراب، فإنو يمكف القوؿ أنووبالتالي فإنو مف خالؿ دراسة العناصر المعنوية 
وأف تتجو  توقؼ عف العمؿ الممـز ليـ قانوناً بيف الموظفيف المضربيف عمى ال يجب أف يكوف ىناؾ اتفاؽ مسبؽ

 المشروعة.لبيـ المينية الممكنة و ؾ لتحقيؽ مطاذلنيتيـ إلى ذلؾ و 

 المحاكـ الواردة  قد انتيينا مف استعراض أغمب آراء الفقياء وأحكاـوفي نياية ىذا المطمب نكوف 
 عمى تعريؼ اإلضراب في المرافؽ العامة، باإلضافة إلى البحث في كافة العناصر المادية والمعنوية لإلضراب 

 مفيـوتوافرىا جميعًا في اإلضراب حتى يعتبر مشروعًا. والستكماؿ التعرؼ عمى يتوجب ي في المرافؽ العامة، والت
اإلضراب في المرافؽ العامة فإنو ال بد مف البحث أيضًا في صور اإلضراب في المرافؽ العامة سواء كانت ىذه 

 بحث.الصور مشروعة أو غير مشروعة، وذلؾ ما سوؼ نتحدث عنو في المطمب الثاني مف ىذا الم

 
 
 
 

                                      
 . موجود عمى الرابط التالي:9002لسنة  49مف قانوف العمؿ المصري رقـ  499المادة  ( 4)

http://ar.wikisource.org/wiki/    48/2/9045تاريخ الزيارة  

http://ar.wikisource.org/wiki/
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 الثاني المطمب
 صور اإلضراب في المرافق العامة

 فؽ العامة العديد مف الصور، منيا ما ىو مشروع ومف الجائز ممارستيا، ومنيا اإف لإلضراب في المر 
صور اإلضراب الجائز  ئز ممارستيا، وسنبحث في ىذا المطمبما ىو غير مشروع وبالتالي فمف غير الجا

 ، وذلؾ ضمف فرعيف كما يمي:لإلضراب العامة، باإلضافة إلى الصور غير المشروعةيا في المرافؽ ممارست

 الفرع األول: صور اإلضراب المشروعة في المرافق العامة.

 الفرع الثاني: صور اإلضراب غير المشروعة في المرافق العامة.

 الفرع األول

 المشروعة في المرافق العامة صور اإلضراب
إلى العديد مف الصور، لذلؾ البد مف التعرؼ عمى كؿ  شروع في المرافؽ العامةتتنوع صور اإلضراب الم

 :صورة مف ىذه الصور والمتمثؿ بما يمي

 اإلضراب التقميدي: -أولا 

يقصد باإلضراب التقميدي امتناع الموظفيف عف أداء العمؿ بشكؿ جماعي ومدبر مع إخطار اإلدارة وفقًا 
 لمقانوف بموعد اإلضراب ومدتو وأسبابو. 

مت ظ  والواقع أف اإلضراب التقميدي يمثؿ الصورة األكثر شيوعًا مف صور اإلضراب سيما في الدوؿ التي ن
في اإلضراب التقميدي يتـ انقطاع الموظفيف المضربيف عف العمؿ في نفس و  أحكامو وحددت إجراءات تنظيمو.

 الوقت، تاركيف بذلؾ مواقع العمؿ، أو االمتناع عف االلتحاؽ بيا بطريقة محكمة ومنظمة ومدروسة مسبقًا 
ي مف حيث الكيفية والمدة، وتأخذ النقابات فيو جميع االحتياطات الالزمة لبموغ اليدؼ المقصود منو فتراع

الظروؼ االقتصادية العامة والوضعية االقتصادية لمقطاع، حيث يفسح ىذا اإلضراب المجاؿ لممضربيف التعرؼ 
عمى قدراتيـ المالية ومدى قدرتيـ عمى مجابية آثار اإلضراب عمييـ والتي تتمثؿ في حدىا األدنى في الحرماف 

أيًا كانت  اً جسيم خطأً  يـخدمة حاؿ اقتراففترة اإلضراب والتي قد تصؿ لدرجة الفصؿ مف ال خالؿ مف األجر
 .(4)صورتو وذلؾ إذا لـ تتـ مراعاة الضوابط القانونية المرسومة لمشروعية اإلضراب

 

                                      
دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، -اب ومبدأ استمرارية المرفؽ العاـأ. برتيمة عبد الوىاب، اإلضر  (4)

 .21، ص9009
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 اإلضراب التعويقي: -ثالثاا 

قطاع معيف مف المشروع، األمر الذي يترتب  عف العمؿ فييقـو ىذا اإلضراب عمى فكرة توقؼ الموظفيف 
عميو إصابة باقي القطاعات األخرى بالشمؿ التاـ، نظرًا لما يمثمو ذلؾ القطاع مف أىمية في سير العممية اإلنتاجية 

 .(4)في المشروع، ومف ىذه النتيجة أخذ ىذا النوع مف اإلضراب ىذه التسمية

أدت إلى وجود  التطورات الصناعية واالقتصاديةف قبؿ، ولكف وىذا النوع مف اإلضرابات لـ يكف معروفًا م
في التأثير  أكثر صور اإلضراب فاعميةً  ىامة، وىي أف ىذا النوع مف اإلضراب ىو ىذا النوع الذي يتميز بخاصيةٍ 

  عمى اإلدارة لالستجابة لمطالب الموظفيف المضربيف، ومف ثـ يكثر المجوء إلى ممارسة ىذا النوع، وخاصةً 
أساسية عمى التكنولوجيا المتقدمة، التي تتطمب تقسيـ العمؿ  المشروعات الصناعية الحديثة التي تعتمد بصفةٍ  في

 معينة مع وجود نوع مف االرتباط بينيا،  إنتاجيةٍ  بيف عدة قطاعات، بحيث يتخصص كؿ قطاع في عمميةٍ 
قطاعات بدورىا في العممية اإلنتاجية، ولذا فإف وقد يوجد بينيا أحد القطاعات الذي يكوف دوره الزمًا لقياـ باقي ال

التوقؼ الذي ينصب عمى ىذا القطاع الياـ مف شأنو أف يعوؽ سير العمؿ في المشروع لدرجة قد تصؿ إلى حد 
يترتب عميو بالضرورة حيث الشمؿ التاـ. كما ىو الحاؿ في توقؼ عماؿ نقؿ المواد األولية في أحد المشروعات، 

ومنيـ  فقد نادى جانب مف الفقو الفرنسي لذلؾ اإلنتاج بسبب توقؼ ىذا القطاع الياـ. توقؼ أغمب قطاعات
Sinay,Javillier  بضرورة حظر ىذا اإلضراب، أو عمى األقؿ في مجاؿ المرافؽ العامة، بسبب األضرار

 وء الموظفيف جواز لج ولكننا نرى، (9)مؿ عمى ىذا النحوتنجـ عف التوقؼ عف الع قد االقتصادية البالغة التي
لما يمثمو مف فعالية في التأثير عمى اإلدارة، لحثيا عمى االستجابة  نظراً  إلى ممارسة ىذا النوع مف اإلضراب،

 .ولتفادي التجاوز في ممارستو، ومف ثـ التقميؿ مف األضرار الناجمة عنو ربيفلمطالب المض

 ل:اإلضراب الصامت واإلضراب مع العتصام في أماكن العم -رابعاا 

وف يتمثؿ ىذا النوع مف اإلضراب، في قياـ الموظفيف بالتوقؼ عف العمؿ، مع بقائيـ في أماكف عمميـ، د
، ويختمؼ ىذا اإلضراب عف اإلضراب مع احتالؿ أماكف العمؿ، في أف ىذا إحداث أية مشاغبات، أو تخريب

لى أماكف منعيـ مف الدخوؿ إمضربيف، أو الغير أعماؿ شغب، أو معاكسة لمموظفيف اإلضراب ال تصاحبو 
 .(2)في مكانو حتى ينتيي الوقت المحدد لمتوقؼ عف العمؿ ف كؿ  العمؿ، حيث يبقى الموظفوف المضربو 

 ف حيف ممارستيـ ليذااب يعد مشروعًا، حيث يقصد الموظفوف المضربو ضر إف ىذا النوع مف اإلف برأيناو 
توجيو أنظار اإلدارة في المرفؽ إلى أف ىناؾ بعض الموظفيف ليـ مطالب معينة، والدليؿ عمى  ع مف اإلضرابالنو 

                                      
 .29، ص، مرجع سابؽمقارنةدراسة -اب ومبدأ استمرارية المرفؽ العاـأ. برتيمة عبد الوىاب، اإلضر  (4)
 (9                  )           -Sinay(Héléne) et Javillier (Jean- Claude), Traité de droit de travail, op.cit., p. 40. 
 .155ص، ،4996يز في شرح قانوف العمؿ، المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية، القاىرة، د. عمي عوض حسف، الوج (2) 
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 ف إلى ممارسة عمميـ، لمحدد لإلضراب يعود أولئؾ الموظفوف المضربو ذلؾ أنو بمجرد انتياء الوقت ا
 مضربيف عف أداء عمميـ.الغير دـ إعاقة أو منع باقي الموظفيف ىذا باإلضافة إلى ع

 إضراب الساعات اإلضافية: -خامساا 

بالنسبة لساعات العمؿ اإلضافية يجب أف نميز بيف العمؿ لساعات إضافية والذي تفرضو اإلدارة بإرادتيا 
المنفردة، وبيف الساعات اإلضافية اإللزامية، فاألولى التي تفرضيا اإلدارة بإرادتيا المنفردة تكوف غير ممزمة 

االمتناع عف أداء مثؿ ىذه الساعات إضرابًا إذ يمـز لوجود ىذا األخير أف يكوف  لمموظفيف، وبالتالي ال يعد
االمتناع عف أداء عمؿ ممـز أيًا كاف مصدر ذلؾ اإللزاـ، أما في الحالة الثانية أي إذا كانت الساعات اإلضافية 

وشرائط اإلضراب، والواقع  إلزامية فإف التوقؼ الجماعي عف أدائيا ىو الذي يعد إضرابًا متى تحققت باقي عناصر
 .(4)أف ىذه الصورة ترتبط عادًة بالمطالبة بخفض عدد الساعات اإلضافية أو زيادة المقابؿ المالي ليا

 إضراب التنبيو: -سادساا 

وجيزة، )نصؼ ساعة أو ساعة...( قد  يقـو ىذا اإلضراب عمى قياـ الموظفيف بالتوقؼ عف العمؿ لفترةٍ  
ف إلى ممارسة ىذا النوع إلى جدية مطالبيـ، ويمجأ الموظفو  يصاحبيا إطالؽ أصوات معينة لجذب انتباه اإلدارة

مف اإلضراب، ألنو يجنبيـ تقديـ تضحيات مالية كبيرة، تتمثؿ في فقد جزء كبير مف األجر يعادؿ مدة التوقؼ عف 
 .(9)العمؿ

ىذه الصورة مف صور اإلضراب تعد مف صور اإلضراب المشروعة، ألنو ليس في نية إف ف وبرأينا
فؽ إلى أف ىناؾ بعض ىدفيـ جذب انتباه اإلدارة في المر  الموظفيف التوقؼ الكامؿ عف العمؿ أو تعطيمو إنما

 الموظفيف يمارسوف إضرابًا لمطالب مينية معينة.
مشروعة لإلضراب في المرافؽ العامة و التي مف الجائز وبذلؾ نكوف قد انتيينا مف البحث في الصور ال

ممارستيا في حاؿ استجمع اإلضراب لعناصره، وشروطو والتي سنفصميا في الفصؿ الثاني مف ىذا البحث. ولذلؾ 
ال بد لنا مف اإلنتقاؿ إلى الحديث في الفرع الثاني مف ىذا المطمب عف صور اإلضراب غير المشروعة والتي مف 

 ز ممارستيا في المرافؽ العامة ولو كاف اإلضراب مستجمعًا لعناصره وشروطو. غير الجائ

 
 
 

                                      
مرجع سابؽ،  التنظيـ القانوني لحؽ اإلضراب في القانوف المصري والفرنسي والتشريعات العربية، د. مصطفى أحمد أبو عمرو، (4) 

 وما بعدىا. 86ص
 .11مرجع سابؽ، ص دراسة مقارنة، –اإلضراب ومبدأ استمرارية المرفؽ العاـ  أ. برتيمة عبد الوىاب، (9) 
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 ثانيالفرع ال

 صور اإلضراب غير المشروعة في المرافق العامة
 

تتعدد أشكاؿ اإلضراب في المرافؽ العامة، ومصدر ىذا التعدد ىو طرؽ تنفيذ اإلضراب أو توقيت تنفيذه، 
الخ، وقد تتسبب بعض أشكاؿ اإلضراب في حدوث خمؿ جسيـ بمصالح المجتمع، وطبيعة المطالب ومحتواىا،... 

 األمر الذي أدى إلى تدخؿ المشرع لحظرىا في نطاؽ المرافؽ العامة، وسنعرض ىذه الصور فيما يمي:

 اإلضراب التناوبي(: –اإلضراب الدائر )اإلضراب الدائري  -أولا 
وال يؤدي ىذا النوع مف اإلضراب إلى  ،منشآت التي تتعدد فييا األقساـىذا النوع مف اإلضراب يكوف في ال          

بينما  بشكٍؿ تاـ ولفترٍة زمنيٍة محددة، حيث يبدأ اإلضراب في أحد األقساـتوقؼ العمؿ بشكٍؿ كامٍؿ في المنشأة، 
، ليبدأ بعدىا مباشرًة قسـ أوالً  يبقى العمؿ قائمًا في باقي األقساـ، إلى أف ينتيي إضراب القسـ الذي بدأ باإلضراب

 .(4)ولفترٍة محددةآخر باإلضراب 
ويترتب عمى ىذا النوع مف اإلضراب ضررًا كبيرًا وخاصًة في المنشآت الصناعية المتطورة التي تحتوي        

عمى العديد مف األقساـ، حيث أف التوقؼ عف العمؿ في قسـ مف األقساـ في ىذه المنشآت يترتب عميو اإلرتباؾ 
ي عمؿ باقي األقساـ في المنشأة، األمر الذي يترتب عميو النقص في اإلنتاج، لذلؾ فقد شبو بعض الفقياء ف

 .(9)ىذا النوع مف اإلضراب بحرب اإلستنزاؼ المرىقة  sinay, javillierالفرنسييف ومنيـ 
ويتشابو اإلضراب األفقي  .ويتخذ ىذا النوع مف اإلضراب صورتيف وىما اإلضراب األفقي واإلضراب الرأسي

ف حيث يتوقؼ فييما العمؿ في قسـ مف األقساـ. بينما يختمفاف ممع اإلضراب الرأسي في أف كال اإلضرابيف 
منيما، حيث يؤدي اإلضراب األفقي إلى التأثير عمى العمؿ في باقي األقساـ التي لـ  اآلثار التي تترتب عمى كؿ  

امتناع موظفي شباؾ التذاكر بمحطات السكؾ الحديدية عف العمؿ، أما  ومثاؿ عمى ذلؾيحصؿ فييا اإلضراب 
أف  ومثال عمى ذلكاإلضراب الرأسي فال يؤثر عمى تواتر العمؿ في باقي األقساـ التي لـ يحصؿ فييا اإلضراب 

 .(2)يتوقؼ العمؿ في إحدى كميات الجامعة مع استمرار العمؿ بباقي الكميات

 ممارسةعندما نظ ـ المشرع الفرنسي  فإفلذلؾ بما أف اإلضراب الدائر يؤثر عمى العمؿ في المرفؽ و 
 24لممادة الرابعة مف قانوف أو التناوبي، وذلؾ وفقًا  في المرافؽ العامة، حظر المجوء لإلضراب الدائر اإلضراب

 استئنافيـتوقؼ العامميف عف العمؿ، و ، التي توجب في فقرتيا األولى ضرورة توحيد ميعادي 4962لسنة  تموز

                                      
 وما بعدىا. 464، ص4، ط4972أ. لوراف بالف، الوظيفة العامة، ترجمة أنطواف عبده، المكتبة العممية، بيروت،  (4)
(9) – Sinay (Héléne) et Javillier(Jean- Claude), Traité de droit de travail, op.cit., p. 36.                    
 وما بعدىا. 494مرجع سابؽ، ص نوف العمؿ،اإلضراب في قا د. عبد الباسط عبد المحسف، (2)
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 4في حمة التوقؼ المنسؽ عف العمؿ مف قبؿ الموظفيف المشار إلييـ في المادة  >> ، حيث جاء فييا عمى أنو:لو
مف ىذا القانوف، فإنو ال يمكف أف تكوف ساعة التوقؼ وساعة استئناؼ العمؿ مختمفتيف بالنسبة لمختمؼ الفئات أو 

 .(4) <<بالنسبة لفرادى الموظفيف المعنييف
التوقؼ  4962لسنة  تموز 24ف مف قانو مف المادة الربعة ة الثانية ر المشرع الفرنسي في الفقر كما حظ          

حيث جاء فييا  عف العمؿ بالتدرج المتتالي أو بالتناوب في القطاعات المختمفة التابعة لممؤسسة أو المرفؽ العاـ
في ال يمكف حدوث توقفات عف العمؿ تؤثر بتدرج متتابع أو بتناوب منسؽ في مختمؼ القطاعات أو  >> أنو:

مختمؼ الفئات المينية في نفس المنشأة أو الخدمة، أو في مختمؼ المنشآت أو الخدمات لذات الشركة أو لذات 
 .(9) << المنظمة
 اإلضراب قصير المدة المتكرر: –ثانياا 

يتميز ىذا النوع مف اإلضراب بأف العامميف المضربيف يتواجدوف في أماكف عمميـ ويؤدوف عمميـ بشكٍؿ 
العمؿ، تاـ، ولكنيـ يتوقفوف عف العمؿ بشكٍؿ تاـ لفتراٍت محددة وقصيرة وبشكٍؿ متقطٍع ومتكرر أثناء ساعات 

نية معينة، وأنيـ سيمجؤوف لإلضراب ب انتباه الجية اإلدارية في المرفؽ بأف لدييـ مطالب ميوذلؾ بيدؼ جذ
 .(2)لمطالبيـ المينية الممكنة والمشروعة في المرفؽ الكامؿ في حاؿ لـ تستجب الجية اإلدارية

عمى الرغـ مف أف العامميف الذيف لجؤوا ليذا النوع مف اإلضراب يتواجدوف في أماكف عمميـ أثناء و  
العمؿ المطموب منيـ، باقي العامميف الذيف لـ يشاركوا باإلضراب عف أداء عمؿ اإلضراب، إال أنيـ ال يعيقوف 

 فيو األمر الذي يدؿ عمى اختالؼ ىذا النوع مف اإلضراب عف اإلضراب مع احتالؿ أماكف العمؿ والذي يعيؽ

                                      
 الناظـ لممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة عمى أنو: 4962تموز لسنة  24حيث تنص الفقرة األولى مف المادة الرابعة مف قانوف  (4)

-« En cas de cessation concertée de travail des personnels visés par l'article 1er de la présente loi, 
l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses 
catégories ou pour les diverses membres du personnel intéressé. »                 :موجود عمى الرابط التالي  
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&p
ageDebut=07156&pageFin     94/2/9045تاريخ الزيارة 

 الناظـ لممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة عمى أنو: 4962تموز لسنة  24حيث تنص الفقرة الثانية مف المادة الرابعة مف قانوف  (9)
-« Des arrêst de travail affectant par echelonnement successif ou par roulement concertée les divers 
secteurs ou les diverses catégories professionnelles d'un même éstablissement ou service ou les 
différent éstablissements ou services d'une même entre-prise ou d'un même organism ne peuvent 
avoir lieu. »                                                                                         :موجود عمى الرابط التالي 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&p
ageDebut=07156&pageFin     94/2/9045تاريخ الزيارة 

مرجػػع سػػابؽ، التنظػػيـ القػػانوني لحػػؽ اإلضػػراب فػػي القػػانوف المصػػري والفرنسػػي والتشػػريعات العربيػػة، د. مصػػطفى أحمػػد أبػػوعمرو،  (2)
 وما بعدىا. 78ص

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebut=07156&pageFin
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebut=07156&pageFin
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebut=07156&pageFin
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebut=07156&pageFin


64 

 

ذا نظرنا ليذا النوع مف اإلضر العامموف المضربو  اب لوجدنا ف عمؿ باقي العامميف الذيف لـ يشاركوا باإلضراب. وا 
أيضًا أنو يختمؼ عف اإلضراب البطيء أو الجزئي، ففي حيف أف العامميف المضربيف في اإلضراب قصير المدة 
والمتكرر يؤدوف عمميـ بشكٍؿ تاـ ودوف إبطاء وذلؾ خارج األوقات المحددة لإلضراب، نجد أف العامميف المضربيف 

      باإلضافة إلى ذلؾ فإف اإلضراب قصير المدة والمتكرر  في اإلضراب الجزئي يؤدوف عمميـ لكف بوتيرٍة بطيئة.
ال يقتصر عمى قسـ مف األقساـ في المنشأة إنما يشمؿ جميع األقساـ في المنشأة، مما يدؿ عمى اختالفو عف 

 آخر فقط ثـ ينتقؿ إلى قسـٍ  واحدٍ  اإلضراب الدائري الذي ال يشمؿ كافة األقساـ بوقٍت واحد، إنما يكوف في قسـٍ 
 .(4)بعد أف ينتيي القسـ األوؿ مف إضرابو

فيما يتعمؽ بمشروعية اإلضراب قصير المدة والمتكرر نجد أنو، إذا بحثنا في النصوص التشريعية المتعمقة و 
باإلضراب نجد أنو ال يوجد أية نصوص تشريعية تحرمو، األمر الذي يدؿ عمى مشروعية ىذا النوع مف اإلضراب، 

قي ده، وبما أنو ال يوجد ما مطمؽ إال إذا جاء ما يُ  طالقو، واألصؿ في اإلضراب أنو حؽ  ألف المطمؽ يجري عمى إ
 .(9)قي د ىذا النوع مف اإلضراب فيذا ما يدؿ عمى مشروعيتويُ 

إال أف ىذا النوع مف اإلضراب يصبح غير مشروع فيما إذا تعارض مع أىـ المبادئ التي تحكـ سير 
، وذلؾ ألف اإلضراب قصير المدة والمتكرر دواـ سير المرفؽ العاـ بانتظاـ واطراد المرافؽ العامة أال وىو مبدأ

سيؤدي في النياية إلى التقميؿ مف وتيرة اإلنتاج في المرفؽ وخاصًة إذا تكرر لعدة مرات، األمر الذي يؤدي إلى 
ـ قدرة اإلدارة  في المرفؽ عمى عدـ قدرة الجية اإلدارية في المرفؽ مف القياـ بمياميا عمى أكمؿ وجو، وبالتالي عد

 .(2)تحقيؽ الحد األدنى مف الخدمة لجميور المنتفعيف مف خدمات المرفؽ
 اإلضراب البطيء )الجزئي(: -ثالثاا 

ثؿ ىذا النوع مف اإلضراب باإلبطاء في معدؿ أداء العمؿ دوف التوقؼ عف العمؿ بشكٍؿ كامؿ، بمعنى يتم
ويمارسوف العمؿ المنوط بيـ لكف بصورٍة بطيئة وعمى غير المعتاد، األمر الذي أف العامميف يتواجدوف في المرفؽ 

 يؤدي إلى انخفاض اإلنتاج عف الظروؼ العادية. وكؿ ذلؾ يتـ بموجب مخطط موضوع مسبقًا ومتفؽ عميو مف
 .(1)القياـ بيذا اإلضراب قبؿ العامميف الذي عزموا عمى

بطاء في أداء العمؿ فإنو يتعارض مع تعريؼ اإلضراب الذي ونظرًا ألف ىذا اإلضراب يقـو عمى فكرة اإل
فقد اختمؼ الفقو حوؿ مشروعية ذلؾ  لؾولذ يفترض وجود توقؼ كامؿ عف العمؿ، وليس مجرد اإلبطاء،

 اإلضراب.

                                      
 .497مرجع سابؽ، صاإلضراب في قانوف العمؿ، د. عبد الباسط عبد المحسف،  (4)
 .945مرجع سابؽ، ص اإلطار القانوني لممارسة حؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، د. أيمف محمد أبو حمزة، (9)
(2)- Biram Diouf: Les responsabilites a loccasion conflits collectives du travail, these pour le Doctorat 

dEtat en droit 2010, Universites de Cergy-pontoise,p.205.                                                      
 .27مرجع سابؽ، صدراسة مقارنة،  –اإلضراب ومبدأ استمرارية المرفؽ العاـ أ. برتيمة عبد الوىاب،  (1)
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اإلضراب البطيء ىو صورة مف الصور أف ب Sinay,Javillierومنيـ  يرى بعض الفقو الفرنسيحيث 
ؾ لإلتفاؽ عمى اليدؼ مف اإلضراب بمفيومو العاـ مع ىذا النوع مف اإلضراب، حيث المشروعة لإلضراب، وذل

جابة لممطالب المينية المشروعة ى الجية اإلدارية في المرفؽ لالستأف كال اإلضرابيف ييدفاف إلى الضغط عم
  .(4)صر اإلضرابلمعامميف الذيف اعتزموا القياـ باإلضراب، األمر الذي يدؿ بحسب وجية نظرىـ إلى توافر عنا

إلى ونحف نؤيدىـ،  Pelissier,Supiot,Jeammaudومنيـ  في الفقو الفرنسي يذىب الرأي الراجح بينما
بمفيومو العاـ يرتكز عمى مف صور اإلضراب المشروعة، حيث أف اإلضراب صورًة أف اإلضراب البطيء ال يعد 

التوقؼ الكامؿ عف العمؿ والذي يمثؿ أحد العناصر  العديد مف العناصر المادية والمعنوية ومف بيف ىذه العناصر
المادية لإلضراب. أما إذا نظرنا لإلضراب البطيء فصحيٌح أننا نجد أنو يتحقؽ فيو العناصر المعنوية لإلضراب 
والمتمثمة بنية الضغط عمى اإلدارة لالستجابة لمطالب العامميف المينية الممكنة والمشروعة، إال أننا نجد تخمؼ 

العناصر المادية لإلضراب أال وىو التوقؼ الكامؿ عف العمؿ، وبما أف ىذا اإلضراب ال يحتوي عمى كافة أحد 
 .(9)العناصر المادية المطموبة لإلضراب، األمر الذي يدلؿ عمى مشروعية ىذا النوع مف اإلضراب

الذي لـ يشاركوا  ميفيؤثر عمى األداء في العمؿ لدى باقي العامباإلضافة إلى ذلؾ فإف اإلضراب البطيء 
في اإلضراب، وخاصًة في المنشآت الصناعية الحديثة التي ترتبط فييا جميع األقساـ ببعضيا البعض، حيث أف 

إلى أف انخفاض اإلنتاج في أحد األقساـ في تمؾ المنشآت سيؤثر بالضرورة عمى عمؿ القسـ المرتبط بو، وىكذا، 
المنشأة، األمر الذي يحد بالتالي مف حرية العامميف غير المضربيف مف أداء يتـ التأثير عمى باقي األقساـ في 
 .(2)العمؿ المنوط بيـ بالشكؿ المعتاد

 اإلضراب مع احتالل أماكن العمل: -رابعاا 
ف باحتالؿ صاالت الطعاـ مثاًل أو فناء المنشأة أو طرقاتيا و قـو المضربفي ىذا النوع مف اإلضراب قد ي

 أثير عمى زمالئيـ الذيف لـ ينضموا لإلضراب. ومداخميا دوف الت
ف في اإلضراب أماكف و ف المشاركو ىو أبعد مف ذلؾ بحيث يحتؿ العاممعمى أف األمر قد يصؿ إلى ما 

 أداء العمؿ وىو ما قد ينذر بالعنؼ بيف الفريقيف. عفأداء العمؿ بما قد يؤدي لمنع مف لـ يشارؾ في اإلضراب 
 عة تمؾ الصورة مف صور اإلضراب إلى رأييف:وقد انقسـ الفقو حوؿ مشرو 

 ونحف نؤيدىـ، ،يؤسس أنصار ىذا االتجاه عدم مشروعية اإلضراب مع احتالل أماكن العمل: -رأي األولال
عمى الرغـ مف أف اإلضراب حقًا مف الحقوؽ أنو  أساس عدـ مشروعية ىذه الصورة مف صور اإلضراب عمى

المنصوص عمييا في الدساتير، إال أف اإلضراب مع احتالؿ أماكف العمؿ يؤدي إلى اإلعتداء عمى حقيف مف 
العامميف غير  في أف اإلضراب مع احتالؿ أماكف العمؿ يؤثر عمى حؽ اإلعتداء األوؿالحقوؽ المشروعة، يتمثؿ 

                                      
(4)-Sinay (Héléne) et Javillier(Jean- Claude), Traité de droit de travail,op.cit., p.172.                       
(9) - Pelissier(Jean), Supiot(A.) et Jeammaud(A.), Droit de travail, op.cit.,p. 1264.                         
 .949مرجع سابؽ، صاإلطار القانوني لممارسة حؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، د. أيمف محمد أبو حمزة،  (2)
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تامة حيث أنيـ ال يتمكنوف خالؿ ممارسة ىذا النوع مف اإلضراب مف أداء  حريةٍ المضربيف في أداء عمميـ ب
فيتمثؿ في أف ىذا النوع مف اإلضراب يؤدي إلى اإلعتداء عمى حؽ  اإلعتداء الثانيعمميـ بالصورة المعتادة، أما 

مطة االستعماؿ حيث مف السمطات والتي مف بينيا س دالممكية العائد لممرفؽ ىذا الحؽ الذي يعطي صاحبو العدي
ف الحتالؿ المضربو  أف ىذا النوع مف اإلضراب يمنع إدارة المرفؽ مف استعماؿ المرفؽ بالشكؿ الذي تريد كنتيجةً 

 .(4)، األمر الذي يثير المسؤولية الجنائية لمعامميف فضاًل عف المسؤولية المدنيةأماكف العمؿ
لقد استند أصحاب ىذا الرأي في قوليـ  :العملالرأي الثاني: مشروعية اإلضراب مع احتالل أماكن 

بمشروعية ىذه الصورة مف صور اإلضراب عمى أساس أف اليدؼ الوحيد لإلضراب ىو الضغط عمى اإلدارة 
نوع مف اإلضراب ىو مف أفضؿ ىـ يروف أف ىذا اليف المينية الممكنة والمشروعة، و لالستجابة لمطالب المضرب

سرعة اإلدارة لالستجابة لمطالب  األمر الذي يؤدي إلى ،عمى اإلدارة بشكٍؿ كبيراع التي تؤدي إلى الضغط األنو 
المينية الممكنة والمشروعة. كما أنيـ يروف أف اإلضراب مع احتالؿ أماكف العمؿ ال يؤدي إلى  المضربيف

ب ىو إلضراالقياـ با يف الذيف عزموا عمىاإلعتداء عمى حؽ الممكية لممرفؽ، حيث أف اليدؼ األساسي لمعامم
كية. كما أنيـ لممرفؽ والمستمدة مف حقو في الممتحقيؽ مطالبيـ وليس سمب أي سمطة مف السمطات الممنوحة 

ف حصؿ يقولوف أف ىذا النوع مف اإلضراب ال يؤثر عمى حرية العامميف غير المضربيف  في أداء عمميـ، وحتى وا 
 .(9)سة اإلضراب بالوسيمة التي يراىا منظموه أكثر فاعميةىذا التأثير فإنو ال يعدو أف يكوف نتيجًة طبيعية لممار 

 اإلضراب مع التخريب: -خامساا 
 يرتبط ىذا اإلضراب غالبًا باحتالؿ أماكف العمؿ، حيث أف وجود المضربيف داخؿ المرفؽ يسيؿ 
 مف ارتكاب عمميات التخريب حيث تكوف اآلالت والمعدات واألثاث الموجود داخؿ المرفؽ في متناوؿ أيدييـ، 
وال يقؼ األمر عند حد التخريب والتكسير لمموجودات في المرفؽ بؿ قد يتعداه إلى ارتكاب السرقات لموجودات 

 .(2)المرفؽ
راب لما تحققو مف أضرار بالغة بالمرفؽ والذي صور اإلض مففإننا نرى عدـ مشروعية ىذه الصورة  لذلؾ

 بدوره يحقؽ أضرار كبيرة باالقتصاد الوطني.
 ت:اإلضراب المباغ -ادساا س

 .(1)عف أداء العمؿ الممـز سابؽٍ  ودوف إخطارٍ  ىو توقؼ العامميف فجأةً 

                                      
 وما بعدىا. 98د. السيد عيد نايؿ، مدى مشروعية اإلضراب وأثره في العالقات التعاقدية، مرجع سابؽ، ص (4)
 .24المرجع السابؽ، ص (9)
د. محمد ىشاـ أبو الفتوح، اإلضراب عػف العمػؿ بػيف التجػريـ واإلباحػة، دراسػة فػي قػانوف العقوبػات المصػري، دار النيضػة العربيػة،        (2)

 وما بعدىا. 22، ص4989القاىرة، 
 .426مرجع سابؽ، ص اإلضراب في قانوف العمؿ، د. عبد الباسط عبد المحسف، (1)
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اإلضراب المباغت قد ييدد مصالح أساسية في المجتمع، حيث أنو يمنع السمطة اإلدارية مف اإلعداد و 
لمواجية اإلضراب لتخفيؼ آثاره، كما أف ىذا اإلضراب يقطع الطريؽ عمى إجراء المفاوضات بيف ممثمي الحكومة 

 ف اإلضراب.عتي قد تنجـ عادًة عف األضرار ال دوف الحموؿ السممية التي قد تغنيوممثمي العامميف، فيحوؿ 
اإلضراب في المرافؽ العامة، حظ ر المجوء لإلضراب  ممارسة ـف المشرع الفرنسي عندما نظ  استنادًا لذلؾ فإو 

اب في الناظـ لممارسة اإلضر  4962لسنة  تموز 24لممادة الثالثة مف قانوف المباغت أو الفوضوي، وذلؾ وفقًا 
 .(4)قبؿ وقوعوباإلضراب  ترط أف يكوف ىناؾ إخطارًا لمجية اإلدارية في المرفؽاش حيثالمرافؽ العامة في فرنسا، 

 إضراب التضامن: -سابعاا 
يمكف تعريؼ إضراب التضامف أو التعاطؼ بأنو توقؼ مجموعة مف العامميف عف أداء العمؿ بقصد الدفاع 

 .(9)بذات المنشأة  أو بمنشأة أو مرفؽ آخر عف المصالح المينية لنظرائيـ سواءً 
ويستفاد مف ىذا التعريؼ أف ىدؼ العامميف مف تنظيـ ىذا اإلضراب ليس تحقيؽ مطالبيـ المينية 

وإلضراب التضامف شكميف نوضحيما ومصالحيـ المباشرة بؿ مناصرة ومؤازرة عماؿ منشأة أو قسـ أو مرفؽ آخر. 
: ىو اإلضراب الذي يتوقؼ فيو عماؿ مرفؽ مف المرافؽ عف العمؿ ميإضراب التضامف الداخ -فيما يمي: أ

: إضراب التضامف الخارجي -تضامنًا مع زمالئيـ في ذات المرفؽ بيدؼ تحقيؽ المطالب المينية لزمالئيـ. ب
ىو اإلضراب الذي يتوقؼ فيو عماؿ مرفؽ ما عف العمؿ تضامنًا مع عماؿ مرفؽ آخر بيدؼ إجابة المطالب 

 .(2)ليؤالء العماؿالمينية 
 لقد انقسـ الفقو بشأف مدى مشروعية إضراب التضامف لمعامميف في المرافؽ العامة إلى اتجاىيف كما يمي:و 

Pelissier,Supiot,Jeammaudومنيـ  يذىب أنصار ىذا االتجاهالتجاه األول: 
إلى مشروعية  (1)

ضراب في المرافؽ العامة ىو تحقيؽ مطالب إضراب التضامف الداخمي، ويبرروف رأييـ بأف اليدؼ األساسي لإل
مينية ممكنة ومشروعة لمعامميف، وبالتالي فإف إضراب التضامف يكوف مشروعًا فيما إذا كاف اليدؼ منو تحقيؽ 
مطالب مينية لمعامميف تتمثؿ في رفع مستوى األجور أو خفض ساعات العمؿ أو حقيـ باإلنتساب إلى النقابات 

مف قبيؿ المطالب المينية أو االجتماعية التي تبرر ىذا تبروف جميع ىذه المطالب العمالية، حيث أنيـ يع
 اإلضراب. 

                                      
 .57راجع ما سبؽ، تدبير اإلضراب، ص ( 4)
 .449مرجع سابؽ، صحؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، د. عمي عبد العاؿ سيد أحمد،  (9)
مرجػػع سػػابؽ، التنظػػيـ القػػانوني لحػػؽ اإلضػػراب فػػي القػػانوف المصػػري والفرنسػػي والتشػػريعات العربيػػة، د. مصػػطفى أحمػػد أبػػو عمػػرو،  (2)

 وما بعدىا. 90ص
(1)-Pelissier(Jean), Supiot(A.) et Jeammaud(A.), Droit de travail,op.cit., p. 1244.                          
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Mareiومنيـ  يرى أنصار ىذا االتجاه التجاه الثاني:
عدـ مشروعية إضراب التضامف  ،ونحف نؤيده (4)

استنادًا إلى أنو في مجاؿ القانوف يكوف أحيانًا لدينا قاعدة ويتـ إيراد استثناء أو عدة  المرافؽ العامة، يلمعامميف ف
استثناءات عمى ىذه القاعدة، فيذه اإلستثناءات يكوف تطبيقيا دائمًا في نطاؽ ضيؽ ومحدود وفي حدود تمؾ 

سير عمييا تمؾ المرافؽ أال وىي اإلستثناءات فقط. وفيما يتعمؽ بالمرافؽ العامة فإنو يوجد لدينا قاعدة أساسية ت
لذلؾ  ،اإلضراب عمى تمؾ القاعدة أال وىو ر المرافؽ العامة بانتظاـ واطراد، لكف المشرع أورد استثناءاً قاعدة سي

فإنو يجب أف يمارس اإلضراب في أضيؽ الحدود، وبالتالي إذا ما قمنا بمشروعية إضراب التضامف نكوف قد 
وىو اإلضراب عمى نطاؽ واسع وغير محدد، وفي ىذا مخالفة صريحة لمقاعدة سمحنا بتطبيؽ ىذا اإلستثناء 

 .األساسية والتي توجب تطبيؽ اإلستثناء في أضيؽ الحدود
باإلضافة إلى ذلؾ فإننا نرى أف إضراب التضامف الخارجي يؤدي إلى إرباؾ جيات إدارية في  كما أنو

و اإلضراب والذي طالب ب في المرفؽ الذي حصؿ فيمرافؽ أخرى غير مسؤولة عف األسباب التي أدت لإلضرا
 .ف بمطالب مينية خاصة بيـفيو المضربو 

ف بالمطالبة بمطالب راب التضامف الداخمي يقـو المضربوف المتضامنو إننا نرى أنو في إضوكذلؾ األمر ف
ألعباء زائدة تتمثؿ في ىي ليست بمطالبيـ في األصؿ، األمر الذي يؤدي إلى تحميؿ الجية اإلدارية في المرفؽ 

تعطيؿ أكبر لممرفؽ عف العمؿ، كانت تمؾ األعباء ستكوف أخؼ فيما لو اقتصر اإلضراب عمى الموظفيف الذيف 
 .معيـ في اإلضراب تضامناً زرة زمالئيـ الذيف اشتركوا اليـ مطالب مينية بدوف مؤ 

يؤدي إلى نتائج أخطر مف اإلعتراؼ بو في مجاؿ  كما أف اإلعتراؼ بإضراب التضامف في المرافؽ العامة
القطاع الخاص. حيث أف إضراب التضامف في المرافؽ العامة سيؤدي إلى توقؼ خدمات المرفؽ الذي حصؿ فيو 
اإلضراب فيما إذا كاف إضراب التضامف داخميًا، أو إلى توقؼ الخدمات في عدة مرافؽ فيما إذا كاف إضراب 

المجتمع، أما إضراب التضامف في  لى إلحاؽ الضرر بشريحٍة كبيرٍة مفالذي يؤدي إ التضامف خارجيًا، األمر
المجتمع، وذلؾ ألنو ال يؤدي خدمات عامة  لى إلحاؽ الضرر بشريحٍة كبيرٍة مفالقطاع الخاص فإنو ال يؤدي إ

 لممواطنيف عمى عكس القطاع العاـ الذي يؤدي خدمات عامة لجميور المنتفعيف مف خدماتو.
 اإلضراب السياسي: -اا نمثا

 .(9)اإلضراب السياسي ىو اإلضراب الذي ييدؼ لمضغط عمى الحكومة بيدؼ تحقيؽ مطالب سياسية
 اإلضراب السياسي إلى اتجاىيف: ةوينقسـ الفقو بشأف مشروعي

 
 
 

                                      
(4)                   -Marei (Morier), Le droit de grève dans les services publics Thèse, Nantes, p.281. 
 .18د. السيد عيد نايؿ، مدى مشروعية اإلضراب وأثره في العالقات التعاقدية، مرجع سابؽ، ص (9)
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 التجاه األول: مشروعية اإلضراب السياسي:
اإلعتراؼ باإلضراب دستوريًا قد جاء عامًا ومطمقًا مف أف  ومنيـ الدكتور السيد عيد نايؿ يرى بعض الفقو

كؿ قيد، ولدينا قاعدة تقوؿ المطمؽ يجري عمى إطالقو، وبالتالي فإنو ال يمكف القوؿ بعدـ مشروعية اإلضراب 
 .(4)السياسي، وخاصًة وأنو لـ ترد أية تشريعات تفيد بحظر ممارسة اإلضراب السياسي في المرافؽ العامة

 اني: عدم مشروعية اإلضراب السياسي:التجاه الث
أف اإلضراب  –والذي نؤيده  – ومنيـ الدكتور عمي عبد العاؿ سيد أحمد يرى االتجاه الغالب في الفقو

فعف مخالفتو  .تالي فيو مخالؼ لمدستور والقانوفوبال امميفالسياسي يمثؿ سموكًا غير مشروع مف جانب الع
وأف الدستور لـ يصرح لمدستور، فإننا نعمـ بأف اختصاصات الحكومة محددة في الدستور بشكٍؿ واضٍح وصريح، 

مف وسائؿ اإلعتراض عمى السياسة التي تنتيجيا الحكومة في  بالموافقة عمى ممارسة اإلضراب السياسي كوسيمةٍ 
سياسة الحكومة لمبرلماف الذي يحؽ لو وحده دوف غيره  ممارستيا ألعماليا إنما أعطى الحؽ في اإلعتراض عمى

، اؿ ممارستيـ لوظائفيـيح ع أي مخالفة مف قبميـو في حاؿ وق ف أعضاء الحكومةحجب الثقة عفي استجواب و 
أما مف  .(9)وبالتالي فإف ممارسة ىكذا نوع مف اإلضرابات كاعتراض عمى سياسة الحكومة يعد مخالفًا لمدستور

اإلضراب السياسي لمقانوف، فذلؾ ألف القانوف يمـز النقابات العمالية بالحياد السياسي، ومف المعمـو ناحية مخالفة 
أف القانوف يوجب بأف يكوف إعالف وتنظيـ اإلضراب مف قبؿ النقابات العمالية، وبالتالي إذا ما سمحنا بممارسة 

عالف ىذا  التي سوؼ تقـوىي حصرًا  السياسي فإف النقابات العماليةاإلضراب  اإلضراب، وبالتالي بتنظيـ وا 
 .(2)بممارسة العمؿ السياسي، وىو ما ال يقبمو القانوف الذي يوجب عمييا الحياد السياسي السماح لمنقابة

عمى أنو فيما يتعمؽ باإلضراب المختمط، والذي يرمي لتحقيؽ أىداؼ سياسية وأخرى مينية فإف محكمة 
ىذا الصدد إلى ضرورة األخذ بمعيار "المطالب الرئيسية" أو المطالب األساسية قد انتيت في  (1)النقض الفرنسية

 .ب مف أجؿ تعزيز مشروعيتو مف عدموبحيث تكوف العبرة دائمًا باليدؼ الجوىري واألساسي لإلضرا
وعمى ذلؾ فإنو إذا كانت المطالب المينية ىي اليدؼ األساسي مف اإلضراب بحيث تستغرؽ المطالب  

والعكس  ،كاف اإلضراب مينيًا ومشروعًا متى توافرت كافة عناصره والتـز مضمونو بكافة ضوابطوالسياسية 
 صحيح.

وعية ونحف نؤيد األخذ بفكرة المطالب الجوىرية أو الباعث األساسي عمى اإلضراب لتقدير مدى مشر 
سياسية يفتح  أسبابٍ  اإلضراب المختمط الذي يقـو في األساس عمى ف إباحةأل واإلضرابات المختمطة مف عدم

                                      
 .694د. السيد عيد نايؿ، قانوف العمؿ، مرجع سابؽ، ص (4)
 .495مرجع سابؽ، صفي المرافؽ  العامة،  حؽ اإلضرابد. عمي عبد العاؿ سيد أحمد،  (9)
مرجػػع سػػابؽ، التنظػػيـ القػػانوني لحػػؽ اإلضػػراب فػػي القػػانوف المصػػري والفرنسػػي والتشػػريعات العربيػػة، د. مصػػطفى أحمػػد أبػػو عمػػرو،  (2)

 .401ص
(1) – Cass. Soc. 29 Mai 1979: Bull. Civ., V, n. 464.                                                                

 .406نقاًل عف المرجع السابؽ، ص   
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أىدافيا سيما إذا  الباب واسعًا أماـ األحزاب أو الجماعات السياسية الستغالؿ ىذا النوع مف اإلضراب لتحقيؽ
التغمغؿ في بعض أعضاء النقابات المينية وزرعت فييـ األفكار التي ترغب في نشرىا وتدعيميا تمكنت مف 

  .وجعميا بذرة الضطرابات في البمد
ف غير الجائز ممارستيا لما سبؽ يمكف القوؿ بأف ىذه الصور مف صور اإلضراب مالفرع ية ىذا وفي نيا

فصمناه مف عدـ مشروعيتيا وما تسببو مف أضرار لممرافؽ العامة، حتى ولو كاف اإلضراب مستوفيًا ومممًا لكافة و 
 شروطو وعناصره.

 لمرافؽ العامة سواء كانت مشروعة وبعد عرض صور اإلضراب في افي نياية المطمب الثاني و وىكذا 
شروطو وعناصره  وكاف مف الصور ل بأف اإلضراب إذا كاف غير مستوفيأـ غير مشروعة فإنو مف الممكف القوؿ 

مستوفيًا لشروطو  عًا، أما إذا كاف اإلضرابالمشروعة والتي ال تمحؽ ضررًا بالمرفؽ فإف اإلضراب يكوف مشرو 
ير المشروعة والتي تؤدي إلى إلحاؽ األضرار بالمرفؽ العاـ فإنو مف غير وعناصره وكاف مف صور اإلضراب غ

 الجائز ممارستو، األمر الذي يستوجب مساءلة مرتكبيو في حاؿ أقدموا عمى ىذا اإلضراب.
اإلضراب في المرافؽ  بمفيـوفيما يتعمؽ في المبحث الثاني  نستنتج مما تقدـ مف خالؿ ما تحدثنا عنو

 العامة ما يمي:
في العمؿ ولو بصورة بطيئة أو العمؿ بغير  ريكوف التوقؼ عف العمؿ فعميًا، حيث أف اإلستمرا ب أفيج -4

 الوتيرة المعتادة ال يعتبر إضرابًا، باإلضافة إلى ذلؾ فإنو يجب أف يكوف العمؿ الذي تـ التوقؼ عنو ممزماً 
لتوقؼ عف العمؿ جماعيًا، حيث زد عمى ذلؾ شرط جوىري وىو أف يكوف ا لمعامميف الذيف قاموا باإلضراب.

ىي أف يكوف بقية الموظفيف قد أيدوا و ال يجوز لموظؼ واحد أف يباشر إضرابًا بالمرفؽ إال في حالة واحدة 
 فكرة اإلضراب التي قاـ بيا ذلؾ الموظؼ ودخموا معو في اإلضراب.

فؽ العاـ وتعبيرىـ الصريح يجب أف يكوف التوقؼ عف العمؿ إراديًا، بمعنى أنو صادر عف إرادة موظفي المر  -9
يـ عمى وحدة نونًا، وذلؾ بموجب اتفاؽ فيما بينبالدخوؿ في إضراب عف العمؿ وفؽ اإلجراءات المقررة قا

 الحقاً سواء كاف ىذا اإلتفاؽ سابقًا أـ  مف خالؿ اإلضراب في المرفؽ اليدؼ الميني والذي سيسعوف لتحقيقو
 عمى بدء اإلضراب.

 األوضاع أف يكوف لتغيير يجب أف يكوف ىناؾ مقاصد متوخاة مف اإلضراب في المرفؽ، حيث أنو يمكف  -2
يمكف أف يكوف لإلضراب سبب أو أسباب مينية أنو والتي ال ترضي موظفي المرفؽ العاـ، كما  في المجتمع

 ف ظروؼ العمؿ لمحصوؿ ذات ارتباط وتأثير مباشر عمى الحياة المينية لمعامميف بالمرفؽ، كاألجور وتحسي
 عمى المزيد مف الحقوؽ و اإلمتيازات.

ف ممكنة ومشروعة، بحيث تستطيع اإلدارة الوفاء ف المطالب التي ينادي بيا الموظفوف المضربو كو يجب أف ت -1
 بيا بما يمنع اإلضراب أو يؤدي لنيايتو حاؿ وقوعو فعاًل.
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 ، فإنو يمكننا أف نستنتج اإلضراب في المرافؽ العامة ماىيةوفي نياية ىذا الفصؿ وبعد الحديث عف 
 ما يمي:

بيف اإلضراب في المرافؽ العامة واإلضراب العاـ، حيث أنو يمكف القوؿ، أف اإلضراب  اً واضح اً ىناؾ فرقإف  -4
ال يجوز أف يمارس   سياسية، عمى عكس اإلضراب في المرافؽ العامة الذي العاـ يمكف أف يمارس ألغراضٍ 

 ز يدخؿ فيو القطاع الخاص كما يرتكسياسية، باإلضافة إلى ذلؾ فإف اإلضراب العاـ  ألغراضٍ 
عمى العناصر األساسية في القطاع العاـ والتي تؤثر عمى سير العمؿ في الحكومة وذلؾ عمى عكس 
ة اإلضراب في المرافؽ العامة الذي يقـو فقط ضمف القطاع العاـ وال يرتكز حصرًا عمى العناصر األساسي

في الدولة إنما يمكف أف يقـو بو أية جماعة مف الموظفيف ولو لـ يكف لممرفؽ الذي يعمموف بو أىمية كبيرة 
في سير عمؿ الحكومة، زد عمى ذلؾ أف اإلضراب العاـ يمكف أف يشمؿ جميع طوائؼ الشعب عمى عكس 

 ة.اإلضراب في المرافؽ العامة الذي يقتصر فقط عمى العامميف في المرافؽ العام

العصياف المدني، حيث أف اإلضراب في المرافؽ بيف اإلضراب في المرافؽ العامة و  اً واضح اً قىناؾ فر إف  -9
اإلمتناع عف مواصمتو، أما في حاؿ تجاوز ذلؾ إلى رفض  يتعدى حدود التوقؼ عف العمؿ، و العامة ال

العصياف بإلى ما يسمى  يتحوؿ عمييـ مف قبؿ الحكومة مف ضرائب وغيرىاالقوانيف والواجبات المفروضة 
وكذلؾ فإف اإلضراب في المرافؽ العامة ال يمكف ممارستو إذا لـ يتـ تنظيمو ضمف إطار قانوني مف  .المدني

 .مف قبؿ جماعة معينة أو فرد معيف قبؿ الدولة، أما العصياف المدني فمف الممكف ممارستو واإلشراؼ عميو
 لعامة ال يجوز أف ييدؼ إلى تغيير في سياسة الحكومة، باإلضافة إلى ذلؾ فإف اإلضراب في المرافؽ ا

 وذلؾ عمى عكس العصياف المدني الذي مف الممكف أف ييدؼ إلى تغيير في سياسة الحكومة.
إلضػػراب فػي المرافػؽ العامػة، ىػػي حجػج واىيػة وال تصػػمح أف ي أوردىػا بعػػض الفقػو المعػارض لجػج التػحإف ال -2

اإلضػػػراب فػػػي المرافػػػؽ العامػػػة سػػػواء كانػػػت تمػػػؾ الحجػػػج تتعمػػػؽ  ممارسػػػةكػػػوف أساسػػػًا لمقػػػوؿ بعػػػدـ مشػػػروعية ت
 أو تتعمػػػػػػػؽ بغيرىػػػػػػػا مػػػػػػػف الحجػػػػػػػج  ديةباالعتبػػػػػػػارات اإلداريػػػػػػػة أو تتعمػػػػػػػؽ باالعتبػػػػػػػارات السياسػػػػػػػية أو االقتصػػػػػػػا

التػي تػدؿ عمػى أو االعتبارات التي أوردوىا وقالوا بيا وذلؾ مف خالؿ الحجج واألدلة المعاكسة التي أوردناىػا و 
اإلضػراب إذا مػا عممنػا أف  درات المرفػؽ وسػيره بانتظػاـ واطػراد، وخاصػةً ق ػاإلضراب عمى مُ  تأثير ممارسةعدـ 

وضػػػوابطًا معينػػػة  يجػػػب أف يمػػػارس ضػػػمف إطػػػار قػػػانوني يضػػػعو المشػػػرع ويتضػػػمف قيػػػوداً  فػػػي المرافػػػؽ العامػػػة
 ف في المرفؽ.، ويمتـز بو الموظفوف المضربو لممارستو

الذي اعترؼ  4916ور دستور سنة ي عمؿ عمى سد الفراغ التشريعي بعد صدإف القضاء اإلداري الفرنس -1
إال مف خالؿ  سي لـ يقـ بتنظيـ ممارستواإلضراب في المرافؽ العامة، حيث أف المشرع الفرن بممارسة

إصداره لبعض القوانيف التي تنظـ ممارسة اإلضراب في بعض المرافؽ والتي ال تعدو أف تكوف تشريعات 
رقى لمرتبة التنظيـ القانوني الكامؿ لممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة إلى أف صدر قانوف بسيطة ال ت
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، لذلؾ عمد القضاء اإلداري الخاص بتنظيـ ممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة 4962تموز لسنة  24
ء العديد مف الفرنسي إلى االعتراؼ بحؽ اإلضراب في المرافؽ العامة في العديد مف أحكامو وحاوؿ إرسا
وضع القيود المبادئ واألحكاـ الناظمة لو والتي ال تزاؿ سارية حتى اآلف، كما دعا السمطة التنفيذية إلى 

اإلضراب في المرافؽ العامة حتى ال يبقى ىذا الحؽ طميقًا مف كؿ قيد ويستغؿ  والضوابط التي تنظـ ممارسة
لؾ فقد صر ح القضاء اإلداري الفرنسي بضرورة الموظفوف ذلؾ ويتعسفوف في استعمالو، باإلضافة إلى ذ

رقابتو عمى تمؾ القيود التي تفرضيا السمطة التنفيذية عمى استعماؿ ىذا الحؽ، وىذا الموقؼ لمقضاء اإلداري 
 الفرنسي يشيد لو بالقوة القانونية والرصانة وحسف التدبير.

بعد  المرافؽ العامة وخاصةً  اإلضراب في عؿ حسنًا عندما اعترؼ بمشروعيةإف القضاء اإلداري المصري ف -5
قوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وذلؾ ألنو بتوقيع مصر الخاص بالحفي العيد الدولي  دخوؿ مصر

بما ىو  ال يتجزأ مف التشريع المصري وبالتالي يتوجب اتباعو وعدـ الحكـ اً عمى ىذا العيد أصبح جزء
اإلضراب، حيث عمؿ القضاء اإلداري  ؿ ممارسةأف ىذا العيد يكفإذا عممنا  مخالؼ لمضمونو، وخاصةً 

قانونًا واضحًا المصري عمى سد الفراغ التشريعي الذي أحدثو المشرع عندما صد ؽ عمى العيد ولـ يصدر 
إصداره  ؿظمو ويضع لو ضوابطو وقيوده، مف خالاإلضراب في المرافؽ العامة وينب وصريحًا يعترؼ فيو

استنادًا لتوقيع مصر عمى  اعترافو بممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة اـ التي تدؿ عمىمف األحك لمعديد
 ىذا العيد.

ونص عمى ذلؾ في العديد مف التشريعات، في المرافؽ العامة ـ ممارسة اإلضراب إف المشرع المصري قد جر   -6
 لة ليا أو في القوانيف الناظمة لمموظفيف في مصر، سواء في قوانيف العقوبات المتالحقة أو القوانيف المعد  

 االجتماعية والثقافية أصبحت ممارسةصادية و لحقوؽ االقتالخاص باإال أنو وبتوقيع مصر عمى العيد الدولي 
، إال أنو ومع توجب عمى السمطات المعنية أف تقـو بتنظيـ ممارستووي فؽ العامة مشروعةافي المر  اإلضراب

رع المصري بتحريؾ أي ساكف لتنظيـ اإلضراب، باستثناء ما أصدره المجمس األعمى لمقوات ذلؾ لـ يقـ المش
في  اإلضراب يو بعض القيود عمى ممارسةوالذي أورد ف 9044لسنة  21المسمحة مف مرسـو بقانوف رقـ 

 دستورمف  62باإلضافة إلى اإلعتراؼ بجواز ممارسة اإلضراب بشكٍؿ مباشر في المادة  .المرافؽ العامة
 .(9)منو 72في المادة  9042، وبشكٍؿ غير مباشر في الدستور الصادر سنة (4) 9049 

                                      
 «.اإلضراب السممي حؽ، وينظمو القانوف»عمى أنو:  9049مف الدستور المصري لسنة  62حيث تنص المادة (  4)

                         48/2/9045http://feqhweb.com/vb/T15379.htmlتاريخ الزيارة                              الرابط التالي:موجود عمى     
االجتماعات العامة، والتظاىرات، وجميػع لممواطنيف حؽ تنظيـ »عمى أنو:  9042مف الدستور المصري لسنة  72حيث تنص المادة ( (9

  موجود عمى الرابط التالي: «.أشكاؿ االحتجاجات السممية غير حامميف سالحًا مف أي نوع، بإخطار عمى النحو الذي ينظمو القانوف
http://www.masreat.com/  48/2/9045تاريخ الزيارة  

http://feqhweb.com/vb/T15379.html
http://feqhweb.com/vb/T15379.html
http://www.masreat.com/
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 في المرافؽ العامة،  العديد مف التشريعات التي تجـر ممارسة اإلضراب إف المشرع السوري أصدر بدايةً  -7
والثقافية ودخوليا حيز لحقوؽ االقتصادية واالجتماعية الخاص باعمى العيد الدولي  أنو وبعد توقيع سورية إال

في ة القوانيف السابقة عمى العيد والتي تجـر ممارسة اإلضراب فإنو كاف مف المتوجب اعتبار كاف النفاذ
، كما أنو كاف مف (4)4919مف القانوف المدني السوري لعاـ  9ممغاة حكمًا بموجب المادة المرافؽ العامة 

اإلضراب ضمف إطار قانوني، وذلؾ وفقًا لمعيد  ممارسة تشريعية أف تقـو بتنظيـالمتوجب عمى السمطة ال
المذكور والتي توجب عمى الدوؿ األعضاء تنظيـ ممارسة اإلضراب وفقًا لقوانينيا، إال أنو ومع ذلؾ لـ تقـ 

الدستور السوري ذلؾ صدر . وكأي قانوف لتنظيـ ممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة التشريعية بسف ةالسمط
 ةمنو، ومع ذلؾ لـ تقـ السمط 11في المادة في المرافؽ العامة اإلضراب  ؼ بممارسةذي اعتر ال 9049لسنة 

 .ار قانوني لتنظيـ ممارسة اإلضراب في المرافؽ العامةالتشريعية بوضع إط

اإلضراب في المرافؽ العامة مف خالؿ استعراض  ماىيةوىكذا وبعد أف انتيينا في ىذا الفصؿ مف شرح 
التعاريؼ الفقيية والقضائية الواردة عميو وتبياف الصور المشروعة وغير المشروعة لإلضراب وتمييزه عف باقي 
المفاىيـ المشابية لو، باإلضافة إلى شرح كافة العناصر المادية والمعنوية المتوجب توافرىا في اإلضراب لكي 

تبياف موقؼ كؿ مف التشريع السوري والمصري والفرنسي مف اإلضراب، البد لنا أف ننتقؿ  ، وكذلؾيكوف مشروعاً 
 ضراب في المرافؽ العامةية لإلنإلى الفصؿ الثاني لشرح وتفصيؿ األحكاـ القانو 

                                      
ال يجػػوز إلغػػاء نػػص تشػػريعي إال بتشػػريع الحػػؽ »عمػػى أنػػو: 4919لسػػنة  81رقػػـ  مػػف القػػانوف المػػدني السػػوري 9المػػادة حيػػث تػػنص ( 4)

ينص صراحًة عمى ىذا اإللغاء، أو يشتمؿ عمى نص يتعارض مع النص التشريعي القديـ، أو ينظـ مف جديد الموضػوع الػذي سػبؽ 
، 4919لسػػػنة  81القػػػانوف المػػدني السػػوري الصػػػادر بالمرسػػـو التشػػػريعي رقػػـ عطػػري، أ. ممػػػدوح  «.أف قػػرر قواعػػده ذلػػػؾ التشػػريع

 .49، ص9040مؤسسة النوري، دمشؽ، 



ُٕ 

 

 الفصل الثاني

 األحكام القانونية لإلضراب في المرافق العامة
لؾ اطراد، لذحركة سير المرفؽ العاـ بانتظاـ ك إف ممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة تؤدم إلى تعطيؿ 

ممارستو، كما أف ممارسة  ـ عفضرار التي تنجمف شركط كقيكد لكي تحد مف األ ة اإلضرابفإنو البد عند ممارس
ت الدكؿ اتجينافعان أكثر مما يككف ضاران، فقد ، كحتى يصبح ممارسة ىذا الحؽ تؤدم لمعديد مف اآلثار اإلضراب

ممارستو، كذلؾ لعدـ اإلخبلؿ بسير المرافؽ  حكاـ القانكنية التي تنظـالعديد مف األ إلى كضع والتي اعترفت ب
 ال بد لنا في نياية ىذا البحث مف التكصؿ لرؤية قانكنية لتنظيـ اإلضراب  كما أنو العامة بانتظاـ كاطراد.

طالما أف المشرع السكرم لـ يقـ حتى اآلف بتنظيـ ممارستو بالرغـ مف النص عميو  في المرافؽ العامة في سكرية
 .َُِِفي الدستكر السكرم الصادر سنة 

 الفصؿ ضمف مبحثيف كما يمي:لذلؾ سنقـك بدراسة ىذه األحكاـ القانكنية في ىذا 

 اإلضراب في المرافق العامة.وآثار ممارسة المبحث األول: ضوابط 

 .ضراب في المرافق العامة في سوريةالمبحث الثاني: رؤية قانونية لتنظيم اإل

  



ِٕ 

 

 المبحث األول

 اإلضراب في المرافق العامةوآثار ممارسة ضوابط 
 لكي يككف اإلضراب ناجحان كال يؤدم إلى تعطيؿ حركة سير المرافؽ العامة بانتظاـ كاطراد، كلكي 
ال تتعطؿ المصالح األساسية في المجتمع، فإنو ال بد أف يككف ىناؾ مجمكعة مف الشركط كالقيكد كالتي يتكجب 

اآلثار التي تترتب عمى ممارسة  اتباعيا مف قبؿ المكظفيف الذيف اعتزمكا اإلضراب. كما أف ىناؾ العديد مف
 اإلضراب في المرافؽ العامة. لذلؾ سنقـك بدراسة ما تقدـ مف خبلؿ المطمبيف التالييف:

 ممارسة اإلضراب في المرافق العامة.ضوابط المطمب األول: 

 المطمب الثاني: آثار ممارسة اإلضراب.

 المطمب األول

 ممارسة اإلضراب في المرافق العامة ضوابط
لقد كضعت الدكؿ التي قامت بتنظيـ ممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة العديد مف الشركط كالقيكد 

عبلف اإلضراب بكاسطة النقابات التي تمثؿ ر التي كضعت، ض كمف ىذه الشركطلممارستو،  كرة تنظيـ كا 
تضمف ىذا اإلخطار سبب المكظفيف، ككجكب إخطار الجية اإلدارية قبؿ البدء باإلضراب بمدة محددة، عمى أف ي

كا دالذيف اعتزمكا اإلضراب قد استنف فك ـ بتمؾ اإلجراءات أف يككف المكظفتو، كما يمـز قبؿ القياداإلضراب كم
 المكظفيف كالجية اإلدارية.بيف الطرؽ السممية لحؿ الخبلؼ الناشئ 

اب في المرافؽ العامة، اإلضر  ف القيكد التي فرضت عمى ممارسةكبجانب ما سبؽ فإف ىناؾ أيضان العديد م
 ة، كفي بعض المرافؽ، العتبارات يقدرىا المشرع.ينفي حاالت مع ان لئلضراب يككف محظكر حيث أف المجكء 

 ، اإلضراب في المرافؽ العامة كط كالقيكد الكاردة عمى ممارسةبدراسة الشر  المطمبلذلؾ سنقـك في ىذا 
 يف:فرعإلى  مطمبكذلؾ بتقسيـ ىذا ال مشركعان،التي البد مف تكافرىا حتى يعتبر اإلضراب 

 األول: شروط ممارسة اإلضراب في المرافق العامة. فرعال

 الثاني: القيود الواردة عمى ممارسة اإلضراب في المرافق العامة. فرعال
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 األول فرعال
 شروط ممارسة اإلضراب في المرافق العامة

ب الشركط التي البد مف تكافرىا حتى يعتبر اإلضراإف لممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة العديد مف 
كمف ىذه الشركط أنو تـ إسناد  ة.قانكنيف لئلضراب لممساءلة الك مارسف المك مشركعان، كحتى ال يتعرض المكظف

 ميمة تنظيـ اإلضراب في المرافؽ العامة لمنقابات التي تمثؿ المكظفيف، كذلؾ لمعديد مف االعتبارات كالمزايا 
المرفؽ العاـ، كما أنو البد قبؿ ممارسة ىذا الحؽ أف يككف ي في النياية إلى فاعمية اإلضراب فالتي تؤدم 

ة لحؿ الخبلؼ الناشئ بينيـ كبيف ميكا كافة الكسائؿ السمدقد استنف المكظفكف الذيف اعتزمكا ممارسة ىذا الحؽ
حينئذو أف يمجؤكا لئلضراب،  مكف ليـالجية اإلدارية، عف طريؽ الكساطة كالتفاكض، فإف لـ تنجح ىذه الحمكؿ في

كسنقـك بدراسة ىذه الشركط مف  يقكمكف باإلضراب.الجية اإلدارية لممرفؽ بأنيـ س بشرط أف يقكمكا بإخطار لكف
خبلؿ التعرض لمجية المختصة بتنظيـ اإلضراب في المرافؽ العامة كتفصيؿ اإلجراءات السابقة عمى بدء 

 اإلضراب.
 :بتنظيم اإلضراب في المرافق العامةالجهة المختصة  -أولا 

عبلنو فيلقد أسند المشرع الفرنسي مي منقابات العمالية األكثر تمثيبلن، لالمرافؽ العامة  مة تنظيـ اإلضراب كا 
 في فرنسا المتعمؽ بتنظيـ اإلضراب في المرافؽ العامة ُّٔٗلسنة  تمكز ُّ لثالثة مف قانكفكذلؾ كفقان لممادة ا
يصدر اإلخطار عف المنظمة أك عف إحدل المنظمات النقابية األكثر تمثيبلن عمى الصعيد ... »حيث جاء فييا: 

ت النيج أيضان المشرع ، كيأخذ بذا(ُ) «الكطني في الفئة المينية أك في الشركة أك المنظمة أك الخدمة المعنية...
 مف قانكف العمؿ ُِٗفيما يتعمؽ باإلضراب في نطاؽ القطاع الخاص، كذلؾ طبقان لممادة  لكفالمصرم ك 
 .(ِ) ََِّلسنة  ُِرقـ  المصرم

عبلنو في ىذا الصدد يتعمؽ بمبررات إسناد تنظيـ اإلضراب  أف التساؤؿ الذم يطرح نفسوعمى  منقابات، لكا 
 دراسةساؤالت مف خبلؿ اإلضراب. كسنجيب عف تمؾ التكما ىك األثر المترتب عمى احتكار النقابات لتنظيـ 

                                      
(ُ)

 الناظـ لممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة عمى أنو: ُّٔٗتمكز لسنة  ُّحيث تنص المادة الثالثة مف قانكف  
- «…Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organizations syndicales les plus rèpresentatives sur le plan 

national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'enterprise, l'organisme ou le service intéressé…. » مكجكد
                                                                            عمى الرابط التالي: 

- http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDe

but=07156&pageFin    َُِٓ/ّ/ُِتاريخ الزيارة 
                                    

لمعماؿ حؽ اإلضراب السممي كيككف إعبلنو »   عمى أنو: ََِّلسنة  ُِمف قانكف العمؿ المصرم رقـ  ُِٗحيث تنص المادة  ( ِ)
  الرابط التالي: مكجكدة عمى  «.كتنظيمو مف خبلؿ منظماتيـ النقابية دفاعان عف مصالحيـ المينية كاالقتصادية كاالجتماعية...

http://ar.source.org/wiki/  ُٖتاريخ الزيارة/ّ/َُِٓ  

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebut=07156&pageFin
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebut=07156&pageFin
http://ar.source.org/wiki/
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معيار تحديد النقابة األكثر تمثيبلن في ظؿ ك  لمرافؽ العامة لمنقابات العماليةمبررات إسناد تنظيـ اإلضراب في ا
 اعتناؽ مبدأ التعدد النقابي كأثر احتكار النقابات العمالية لتنظيـ اإلضراب عمى فاعميتو.

 اإلضراب في المرافق العامة لمنقابات العمالية: مبررات إسناد تنظيم  -1
مف الممكف إجماؿ المبررات التي دعت الدكؿ التي نظمت ممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة بإسناد 

عبلف اإلضراب في المرافؽ العامة لمنقابات العمالية بما يمي:  تنظيـ كا 
كتتحقؽ القيادة الديمقراطية بالسماح لممكظفيف بتككيف ، (ُ)ىي القيادة الديمقراطيةإف مف أفضؿ أساليب القيادة  –أ 

النقابات الكظيفية كالسماح ليـ أيضان بالمشاركة في اتخاذ القرارات التي تخص كضعيـ الكظيفي مف خبلؿ 
إبداء كجية نظرىـ في القرارات المتعمقة بيـ لمقيادات النقابية كالتي تستطيع بدكرىا أف تطرح ىذه اآلراء عمى 

 .(ِ)ادات اإلدارية في المرفؽ العاـالقي
إف السماح لممكظفيف بتككيف النقابات الكظيفية يشعرىـ بأنيـ أصبحكا في مركز المسؤكؿ عف إدارة المرفؽ  –ب 

كالذيف ىـ في األصؿ مكظفيف فيو، بدالن مف شعكرىـ بأنيـ عبارة عف أداة عمياء لتنفيذ األكامر الصادرة إلييـ 
 .(ّ)في المرفؽ مف رؤسائيـ اإلدارييف

فإف ىذا الشعكر كاإلحساس بالمسؤكلية ينعكس انعكاسان إيجابيان عمى حسف سير العمؿ بالمرفؽ،  ناكبرأي
ف كاف  كما أف اإلعتراؼ بالحؽ النقابي لممكظفيف العمكمييف، كحقيـ في إنشاء نقابات كظيفية خاصة بيـ، كا 

رية لممرفؽ، إال أف تمؾ النقابات تعتبر في نفس يشكؿ بقدرو ما كسيمة مف كسائؿ الضغط عمى الجية اإلدا
 كف.  الكقت كسيمة ىامة لمتعبير عف مصالح طكائؼ المكظفيف المنتميف إلييا كالدفاع عنيـ في حدكد القان

عبلف اإلضراب مف شأنو أف يحقؽ فائدتيف. تتمثؿ  –ج  في  الفائدة األولىإف تكميؼ النقابات العمالية بتنظيـ كا 
، كخاصةن فيما إذا كانت لنقابات الكظيفيةمف قبؿ اكتنظيمو إعبلنو ف اإلضراب سيحقؽ نتائج أفضؿ إذا ما تـ أ

تمؾ النقابات تتمتع بإمكانات مادية كخبرات بشرية جيدة حيث ستقـك تمؾ النقابات بإفراغ كامؿ طاقتيا لمكصكؿ 
في أف  الفائدة الثانيةبينما تتمثؿ  باإلضراب.إلى تحقيؽ المطالب المينية لمعامميف الذيف اعتزمكا القياـ 

المفاكضة الجماعية كالتحكيـ السابقتيف عمى كقكع اإلضراب، النقابات الكظيفية تقـك بدكرو فعاؿ في مرحمتي 
األمر الذم يؤدم إلى أف تككف تمؾ النقابات عمى عمـو تاـ بمكضكع النزاع القائـ بيف المكظفيف المضربيف 

في المرفؽ، كبالتالي فإنو مف األفضؿ أف تتكلى تمؾ النقابات ميمة إعبلف كتنظيـ كالجية اإلدارية 
 .(ْ)اإلضراب

                                      
 .ُْٔد. ناصؼ إماـ سعد ىبلؿ، إضراب العامميف بيف اإلجازة كالتحريـ، مرجع سابؽ، ص (ُ)

 .َُٓد. أيمف محمد أبك حمزة، اإلطار القانكني لممارسة حؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، مرجع سابؽ، ص (ِ)
(ّ) Duguit (Léon), Traite dè droit constitutionnel, op.cit., p.150.                                                                   - 
 .ّٔٗحسف، اإلضراب في قانكف العمؿ، مرجع سابؽ، صد. عبد الباسط عبد الم (ْ)



ٕٓ 

 

حيث جاء  ،إلى النقابات ففي فرنسا فقد اعترؼ الدستكر الفرنسي لممكظفيف العمكمييف بالحؽ في االنتساب
كؿ فرد يمكنو الدفاع عف »  رة السادسة منو عمى أف:قفي الف ُْٔٗالفرنسي الصادر سنة  في مقدمة الدستكر

 .(ُ)«ف ينضـ إلى النقابة التي يختارىاحقكقو كمصالحو مف خبلؿ النشاط النقابي كأ

لمنقابات الكظيفية، عمؿ عمى منح تمؾ النقابات  كبعد أف أقر الدستكر الفرنسي بمشركعية اإلنضماـ
اختصاصات كاسعة فيما يتعمؽ بشؤكف المكظفيف، حيث صدرت العديد مف القكانيف التي تعطي الحؽ لممكظفيف 

ميـ أماـ القضاء، كما أعطتيا تمؾ يقابات بالدفاع عف حقكقيـ كتمثنباإلنضماـ لمنقابات الكظيفية كأف تقـك تمؾ ال
 ،(ِ)حؽ في محاكرة كمفاكضة الحككمة كالجيات اإلدارية المختصة فيما يتعمؽ بشؤكف المكظفيفالتشريعات ال

حيث جاء في المادة الرابعة مف ىذا  ُٗٓٗشباط سنة  ْتمؾ التشريعات بقانكف المكظفيف الصادر في كتتمثؿ 
تسبكف إلييا في أف تمثميـ لدل يتمتع المكظفكف بالحقكؽ النقابية، كلمنقابات المينية التي ين» القانكف عمى أف: 

بصكرة خاصة أف تتكلى الخصكمة ضد األحكاـ اإلدارية المتعمقة بنظاـ المكظفيف كضد القرارات ليا القضاء، ك 
 ُّٖٗ تمكز ُّ في لممكظفيف صدر قانكف آخركما  .(ّ)...«مصالح المشتركة لممكظفيف الالفردية التي تمس 

كفالة الحؽ النقابي لممكظفيف كألصحاب المصمحة الذيف »  أنو: عمىكقد نصَّ ىذا القانكف في المادة الثامنة منو 
إلييا كممارسة النيابة فييا، كليا الحؽ في التقاضي ضد المكائح كالقرارات  كاالنضماـيمكنيـ إنشاء منظمات نقابية 

الحكار مع الحككمة لتحديد الراتب كالتفاكض مع السمطة الفردية التي تمس أعضائيا كليا الصفة في إدارة 
 .(ْ)«أكضاع العمؿط ك المختصة حكؿ شرك 

                                      
 عمى أنو:  ُْٔٗحيث تنص الفقرة السادسة مف مقدمة الدستكر الفرنسي الصادر سنة  (ُ)

- Préambule du constitution de 1946, a 1.6, «Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêst  par l'actionn 

syndicale et adherer au syndicat de son choix ». مكجكدعمى الرابط التالي:   

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-

france/constitution-de-1946-ive-republique.5109.htnl  ُِتاريخ الزيارة/ّ/َُِٓ  

 كما بعدىا. ُِٓد. أيمف محمد أبك حمزة، اإلطار القانكني لممارسة حؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، مرجع سابؽ، ص (ِ)
   َُِٓ/ّ/ُِ. مكجكد عمى الرابط التالي: تاريخ الزيارة ُٗٓٗشباط   ْالمادة الرابعة مف قانكف المكظفيف الفرنسي الصادر في  (ّ)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do:gsessionid=064F9608921E93B995DA853659189854.tpdila19v_3

?cidTexte=LEGITEXT000006069260&date=20150319  

 
 عمى أنو: ُّٖٗتمكز  ُّحيث تنص المادة الثامنة مف قانكف المكظفيف الفرنسي الصادر في  (ْ)

- V.L'article 8 de la loi du 13 juillet 1983: « Le droit syndicale est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés 

peuvent librement créer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice. Elles peuvent se pouvior devant 

les juridictions competentes contre les actes reglementaires concernant le statut du personnel et contre les 

décisions individuelles portant atteinte aux intérêst collectifs des fonctionnaires. Les organisations syndicales de 

fonctionnaires ont qualité pour conduire au niveau national avec le Gouvernement des négociations préalables á 

la determination de l'évolution des rémunérations et pour debattre a vec les autorités chagées de la gestion, aux 

différents niveaux, des questions relatives aux conditions et à l'organisation du travail ». 

 َُِٓ/ُ/ُِمكجكدعمى الرابط التالي: تاريخ الزيارة 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte.do?cidTexte=JORFTEXE000000504704    

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-de-1946-ive-republique.5109.htnl
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-de-1946-ive-republique.5109.htnl
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do:gsessionid=064F9608921E93B995DA853659189854.tpdila19v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069260&date=20150319
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do:gsessionid=064F9608921E93B995DA853659189854.tpdila19v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069260&date=20150319
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte.do?cidTexte=JORFTEXE000000504704
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إال أف المشرع الفرنسي لـ يقر بالحؽ في تككيف النقابات الكظيفية لجميع المكظفيف، فقد حـر بعض 
مقتضى نقابات كظيفية كذلؾ ب تـ حرماف العسكرييف مثبلن مف الحؽ في تككيف حيثالمكظفيف مف ىذا الحؽ. 

 ََِٓ آذار سنة ِْالصادر في  َِٕرقـ  ؿ بالقانكفكالمعدَّ  ُِٕٗ تمكز سنة ُّالقانكف الصادر في 
أف الحؽ النقابي يتعارض مع قكاعد  عمى ، كالذم أكضح في المادة السادسة منوالمتضمف النظاـ العاـ لمعسكرييف

 .(ُ)االنضباط العسكرم

 إف اعتراؼ المشرع الفرنسي لمنقابات الكظيفية بيذا الدكر يعد الكسيمة المنطقية كالضركرية ف ناكبرأي
 بؿ كالحتمية لتنظيـ ممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة.

كمف جانبو فإف المشرع الفرنسي ال يسند تمؾ الميمة لمنقابات إال في إطار المرافؽ العامة فقط. كلما كاف 
عبلف اإلضراب في المرافؽ العامة مف خبلؿ  المشرع الفرنسي يأخذ بمبدأ التعدد النقابي فإنو يستمـز أف يتـ تنظيـ كا 

 .(ِ)المنظمة أك النقابة األكثر تمثيبلن 

عندما أما في مصر فقد أعطى المشرع المصرم لممكظفيف الحؽ في إنشاء النقابات الكظيفية، حيث أنو 
الرابعة منو عمى أف: نصَّ في المادة  ُٖٕٗلسنة  ْٕصدر قانكف العامميف المدنييف بالدكلة في مصر رقـ 

 تشكؿ في كؿ كحدة بقرار مف السمطة المختصة لجنة أك أكثر لشؤكف العامميف كتتككف »
تاره مجمس كجدت يخ مف ثبلثة أعضاء عمى األقؿ عمى أف يككف مف بينيـ كاحد مف أعضاء المجنة النقابية إف

... كتختص المجنة بالنظر في تعييف كنقؿ كترقية كمنح العبلكات الدكرية كالتشجيعية لمعامميف إدارة المجنة النقابية
األمر الذم يدؿ عمى أف  ،(ّ)« شاغمي كظائؼ الدرجة األكلى فما دكنيا كاعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنيـ...

ات المكظفيف دكران ىامان في مجاؿ الدفاع عف مصالح المكظفيف، كيتضح ذلؾ مف المشرع المصرم قد أسند لنقاب
بالنظر في تعييف كنقؿ كترقية كمنح  ىذه المجنة خبلؿ ما قرره مف اختصاصات لتمؾ المجنة، حيث تختص

ية المقدمة كاعتماد تقارير الكفا ،فما دكنيا امميف شاغمي كظائؼ الدرجة األكلىالعبلكات الدكرية كالتشجيعية لمع
 عنيـ.

                                      
 
 المتضمف النظاـ العاـ لمعسكرييف عمى أنو:  ََِٓآذار لسنة  ِْالصادر في  َِٕحيث تنص المادة السادسة مف القانكف رقـ  (ُ)

- V.La Loi nº 2005-270 du 24 mars 2005, portant status général des militaires, dispose en son article 6(de venu 

l'article L.4121-4 du code de la Défense) que « L'existence de groupements professionnels militaires a caractére 

syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de servise à des groupements professionnels sont incompe-

tibles aves les regles de la discipline militaire ».         مكجكد عمى الرابط التالي:

   َُِٓ/ّ/ُِتاريخ الزيارة
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte.do?cidTexte=JORFTEXE000000808186           

(ِ )                                  Sinay(Héléne)et Javillier(Jean- Claude), Traité de droit de travail,op.cit., p. 408.  
 . مكجكد عمى الرابط التالي:ُٖٕٗلسنة  ْٕالمادة الرابعة مف قانكف العامميف المدنييف بالدكلة في مصر رقـ (  ّ)

  
http://mfn.edu.eg/English/ تاريخ الزيارة ُٖ/ّ/َُِٓ  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte.do?cidTexte=JORFTEXE000000808186
http://mfn.edu.eg/English/
http://mfn.edu.eg/English/
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تضع  » عمى أف: ُٖٕٗلسنة  ْٕرقـ  في مصر دكلةمف قانكف العامميف المدنييف بال ّٓالمادة  كما أف
كالثقافية كالرياضية  كاالجتماعيةمع المجنة النقابية لمكحدة نظامان لمرعاية الصحية  باالشتراؾالسمطة المختصة 

بإصدار قانكف التأميف االجتماعي كالقكانيف  ُٕٓٗلسنة  ٕٗبيا، كذلؾ بمراعاة أحكاـ القانكف رقـ  يفلمعامم
بإصدار قانكف النقابات العمالية، كالتشريعات األخرل الصادرة في ىذا  ُٕٔٗلسنة  ّٓالمعدلة لو، كالقانكف رقـ 

في األحكاؿ كطبقان لؤلكضاع التي يقررىا  ف سمطة إعانة أسر المجنديفمالشأف كذلؾ بمراعاة ما لكزير المالية 
. حيث يتضح مف نص ىذه المادة أيضان أف المشرع قد أعطى لمنقابات الحؽ في رعاية (ُ)« رئيس الجميكرية

 شؤكف المكظفيف كمصالحيـ.

إنشاء النقابات      »منو عمى أف:  ٕٔنصَّ في المادة  َُِّكما أنو عندما صدر الدستكر المصرم لسنة 
كاالتحادات عمى أساس ديمقراطي حؽ يكفمو القانكف. كتككف ليا الشخصية االعتبارية، كتمارس نشاطيا بحرية، 

كيتضح مف نص  .(ِ)«كتسيـ في رفع مستكل الكفاءة بيف أعضائيا كالدفاع عف حقكقيـ، كحماية مصالحيـ، ....
أف يككف لمنقابات دكر ىاـ ككبير في عمى  َُِّفي دستكر ىذه المادة الدستكرية أف المشرع المصرم أكد 

 الدفاع عف مصالح كحقكؽ المكظفيف المنتميف إلييا.

اـ لمنقابات بالنسبة لممكظفيف، نجد أنو ليذه األسباب السابقة جعؿ يكاستنادان لما تقدـ، كبعد بياف الدكر ال
ة فقط كذلؾ بمقتضى قانكف اإلضراب في المرافؽ العامالمشرع الفرنسي النقابات الكظيفية تحتكر إعبلف كتنظيـ 

، كعمى العكس مف ذلؾ نجد أف المشرع المصرم قد أعطى لمنقابات العمالية حؽ إعبلف ُّٔٗ لسنة تمكز ُّ
لسنة  ُِرقـ  المصرم مف قانكف العمؿ ُِٗكتنظيـ اإلضراب في المرافؽ الخاصة فقط كذلؾ بمقتضى المادة 

لمعماؿ حؽ اإلضراب السممي، كيككف إعبلنو كتنظيمو مف خبلؿ منظماتيـ : » كالتي تنص عمى أف ََِّ
كلـ يعط ذات الدكر لمنقابات في إعبلف كتنظيـ اإلضراب في المرافؽ العامة، كيرجع ذلؾ لعدـ كجكد  ،...«النقابية 

رع المصرم التدخؿ القانكف المنظـ لئلضراب في المرافؽ العامة في مصر، لذلؾ فإننا نرل بأنو يتكجب عمى المش
عطاء النقابات الدكر األساسي في إعبلف كتنظيـ اإلضراب، حيث أف إسناد  لتنظيـ اإلضراب في المرافؽ العامة كا 
عبلف اإلضراب لمنقابة مف شأنو أف يحقؽ فاعمية اإلضراب متى كانت تمؾ النقابة تتمتع بإمكانات  ميمة تنظيـ كا 

 مادية كقانكنية كخبرات بشرية.

 

 

                                      
 . مكجكد عمى الرابط التالي:ُٖٕٗلسنة  ْٕمف قانكف العامميف المدنييف بالدكلة رقـ  ّٓالمادة  ( ُ)

http://mfn.edu.eg/English/ َُِٓ/ّ/ُٖتاريخ الزيارة    
 بط التالي:. مكجكد عمى الراَُِّمف الدستكر المصرم لسنة  ٕٔالمادة  ( ِ)

http://www.masreat.com/ َُِٓ/ّ/ُٖتاريخ الزيارة   

http://mfn.edu.eg/English/
http://www.masreat.com/
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 :النقابة األكثر تمثيالا في ظل اعتناق مبدأ التعدد النقابي معيار  -2

 ىناؾ مبدأيف فيما يتعمؽ بالنقابات التي تمثؿ المكظفيف كىما مبدأ الكحدة النقابية كمبدأ التعدد النقابي.

 فيناؾ دكؿ تأخذ بمبدأ الكحدة النقابية، حيث ال يكجد سكل نقابة عامة كاحدة تمثؿ العامميف في مينة 
كاحد، كمف ىذه الدكؿ مصر، حيث ال يسمح القانكف  صناعة كاحدة أك صناعات متماثمة أك تشترؾ في إنتاجو أك 

 النقابي المصرم بكجكد أكثر مف نقابة عامة كاحدة تمثؿ عماؿ الصناعة الكاحدة أك الصناعات المتماثمة
 .(ُ)كاحد أك المشتركة في إنتاجو  

 بكجكد أكثر فييا مبدأ التعدد النقابي، حيث يسمح القانكف بكفي نفس الكقت تأخذ العديد مف الدكؿ 
ة كمنيا يمف منظمة نقابية تمثؿ العامميف في مينة أك صناعة كاحدة، كيسكد ىذا المبدأ في الدكؿ الغربية الصناع

يطاليا كبمجيكا كىكلندا، حيث تتعدد المنظمات التي تمثؿ العامميف في المينة أك الصناع ة فرنسا كانجمترا كا 
 .(ِ)الكاحدة

كفي ظؿ اعتناؽ مبدأ التعدد النقابي فإف المنظمات النقابية األكثر تمثيبلن ىي المنظمات التي يعترؼ بيا 
 .(ّ)القانكف باعتبارىا منظمات مؤىمة لتمثيؿ المكظفيف في مكاجية الجيات اإلدارية التابعيف ليا

لذلؾ سندرس الكضع في كؿ مف فرنسا تمثيبلن، غير أنو تثكر العديد مف الصعكبات لتحديد النقابة األكثر 
 كمصر.

فرنسا، كبما أف المشرع الفرنسي يأخذ بمبدأ التعدد النقابي فإف النقابة األكثر تمثيبلن ىي التي تقـك  ففي 
مستكل النزاع القائـ أك  أف تحديد النقابة األكثر تمثيبلن يتكقؼ عمى  Marieبإعبلف كتنظيـ اإلضراب، كيرل الفقيو 

اليدؼ الذم مف أجمو يتـ تنظيـ اإلضراب. كيعني ذلؾ أنو إذا كاف اإلضراب عامان كقكميان أم عمى مستكل إقميـ 
الدكلة بالكامؿ، فإف النقابة األكثر تمثيبلن عمى مستكل الدكلة ىي التي تختص عندئذو بإعبلف كتنظيـ اإلضراب. 

معينة مف العامميف في مرفؽ معيف فإف النقابة األكثر تمثيبلن في  تتعمؽ بفئةو أما فيما يخص اإلضرابات التي 
عبلف اإلضراب  .(ْ)المرفؽ ىي التي تتكلى تنظيـ كا 

                                      
 عمى أنو:     ُٕٔٗلسنة  ّٓكالمعدؿ لمقانكف رقـ  ُٓٗٗلسنة  ُِمف قانكف النقابات العمالية المصرم رقـ  ُّحيث تنص المادة  (ُ)

مجمكعات مينية أك صناعات متماثمة أك مرتبطة ببعضيا أك مشتركة في إنتاج كاحد،  لمعماؿ كالعماؿ المتدرجيف المشتغميف في» 
 «.الحؽ في تككيف نقابة عامة كاحدة عمى مستكل الجميكرية طبقان لبلئحة التي يعدىا التنظيـ النقابي .... 

 مكجكد عمى الرابط التالي:
http://hamdyKHalifa.blogspop.com/2012/08/12_1995.html  ُٖتاريخ الزيارة/ّ/َُِٓ  

 .ُُٔ، صُٗٗٗد. منصكر محمد أحمد محمد، الحرية النقابية لممكظؼ العاـ، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة،  (ِ)
 .َُٔحؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، مرجع سابؽ، صد. أيمف محمد أبك حمزة، اإلطار القانكني لممارسة  (ّ)
(ْ                                             )                     

Marie (Morier), Le droit de grève dans les services publics,op.cit, p.413.- 

http://hamdykhalifa.blogspop.com/2012/08/12_1995.html
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مف قانكف العمؿ الفرنسي، نرل أف القانكف الفرنسي قد نكَّه إلى أف  ُّّكبالنظر لمفقرة الثانية مف المادة         
يتكقؼ عمى مدل التأثير الذم يككف لمنقابة عمى الجيات اإلدارية كمدل استقبلؿ تمؾ تحديد النقابة األكثر تمثيبلن 

النقابة عف اإلدارة المركزية في الدكلة كمدل قكة التجربة التي خاضتيا في كفاحيا لتحقيؽ مصالح أعضائيا، 
ابة ككفاحيا الطكيؿ في باإلضافة إلى معيار ميـ أال كىك قدـ ىذه النقابة كالذم يدؿ عمى قكة كرصانة ىذه النق

تمثيؿ المنظمات النقابية محدد حسب المعايير  » :تحقيؽ مطالب أعضائيا، حيث تنص ىذه الفقرة عمى أف
 .(ُ) «التالية: التأثيرات كاالستقبلؿ كالتجربة كالقدـ ليذه النقابة كالمكقؼ الكطني أثناء االستقبلؿ

األكثر تمثيبلن، حيث أف مصر لـ تأخذ أصبلن بمبدأ  فبل يكجد أم مشكمة في تحديد النقابةفي مصر، أما 
التعدد النقابي إنما أخذت بمبدأ الكحدة النقابية، كبالتالي فإف إعبلف كتنظيـ اإلضراب يككف مف قبؿ النقابة التي 

 تمثؿ العامميف الذيف ينتمكف لمينة أك حرفة كاحدة.

 ما يتدخؿ المشرع المصرم لتنظيـأنو عند (ِ)دكمنيـ الدكتكر عمي عبد العاؿ سيد أحم اءكيرل بعض الفقي
 تمكز ُّالمشرع الفرنسي في قانكف يتبنى الحؿ الذم أخذ بو  و مف األفضؿ أفاإلضراب في المرافؽ العامة، أن

، كالمتمثؿ في قصر إعبلف اإلضراب كتنظيمو عمى النقابة األكثر تمثيبلن لمعماؿ، كبذلؾ يضمف دكاـ ُّٔٗ لسنة
 لجميكر المنتفعيف. ىذه المرافؽ حتى ال تتأثر الخدمة العامة التي تقدمياذلؾ بصفة منتظمة، ك سير تمؾ المرافؽ 

فبل يسمح القانكف بكجكد أكثر مف نقابة عامة كلكف نظران ألف المشرع المصرم يأخذ بمبدأ الكحدة النقابية، 
كاحد.  أك تشترؾ في إنتاج خط   كاحدة تمثؿ العامميف في مينة أك صناعة كاحدة أك صناعات متماثمة أك مرتبطة

كبالتالي فبل تكجد فكرة النقابة األكثر تمثيبلن لمعماؿ. كالتي ترتبط بمبدأ التعدد النقابي. كلذلؾ يرل الدكتكر أيمف 
أف المشرع المصرم أمامو كسيمتاف يختار بينيما، إما االعتراؼ لمعامميف بالمرافؽ العامة  (ّ)محمد أبك حمزة

اإلضراب بدكف النقابة العامة التابعيف ليا عمى أف يمتزمكا بإخطار السمطة المسؤكلة عف إدارة  بممارسة حقيـ في
المرفؽ بفترة كافية عف عزميـ بالقياـ باإلضراب كتحديد ممثميف ليـ لمتحاكر مع اإلدارة المسؤكلة حكؿ تحقيؽ 

يؽ نقاباتيـ العامة لخاص كذلؾ عف طر مطالبيـ، أك اعتناؽ نفس النيج الذم يسمكو لتنظيـ اإلضراب في القطاع ا
 منو عمى أف: ُِٗكالذم يقرر في المادة  ََِّلسنة  ُِرقـ  العمؿ المصرم قانكفكذلؾ بمقتضى 

                                      
   
(ُ)

 نسي عمى أنو:مف قانكف العمؿ الفر  ُّّتنص الفقرة الثانية مف المادة  حيث  
- L'article L. 133-2 du Code du travail prévoit que: « La représentativité des organizations syndicales est 

déterminée d'aprés les critéres suivants: les effectifs, l'indépendance les cotisations, l'expérience et l'ancienneté 

du syndicate, l'atitude patriotique pendant l'occupation. »  :مكجكدعمى الرابط التالي 
 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050 َُِٓ/ّ/ُِتاريخ الزيارة    

 
 .ُٕٗد. عمي عبد العاؿ سيد أحمد، حؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، مرجع سابؽ، ص (ِ)
 
 كما بعدىا. ُٖٔد. أيمف محمد أبك حمزة، اإلطار القانكني لممارسة حؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، مرجع سابؽ،  ص (ّ)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050
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لمعماؿ حؽ اإلضراب السممي كيككف إعبلنو كتنظيمو مف خبلؿ منظماتيـ النقابية دفاعان عف مصالحيـ  » 
 .(ُ)« كاالقتصادية كاالجتماعية كذلؾ في الحدكد كطبقان لمضكابط كاإلجراءات المقررة في ىذا القانكف ةالميني

 احتكار النقابات العمالية لتنظيم اإلضراب وأثر ذلك عمى فاعميتو:  -3

استنادان لما  ، كذلؾإعبلف كتنظيـ اإلضرابالنقابة األكثر تمثيبلن ميمة إلى تكميؼ  عمد المشرع الفرنسي
النقابة مف قدرات تككف أكثر كقدـ، حيث قدَّر المشرع الفرنسي بأف ما تممكو تمؾ ممكو تمؾ النقابة مف تأثير كخبرة ت

عمى القياـ  فيو العاممكف مف األفراد عمى الدخكؿ في التفاكض مع الجية اإلدارية في المرفؽ الذم اعتـز قدرةن 
، كذلؾ مف خبلؿ تحقيؽ لسمبية التي مف الممكف أف تنتج عنوباإلضراب، كذلؾ تفاديان لكقكع اإلضراب كالنتائج ا

مطالب العامميف كالمحافظة في ذات الكقت عمى سير المرفؽ العاـ بانتظاـ كاطراد كي ال تتعطؿ مصالح األفراد 
 .(ِ)المنتفعيف مف خدمات المرفؽ

احتكار النقابات إلعبلف كتنظيـ اإلضراب لو جانبيف سمبييف: يتمثؿ إال أف الممارسات العممية أثبتت أف 
في أف ىناؾ بعض النقابات تخشى مف تدىكر عدد أعضائيا بانسحابيـ مف عضكية النقابة  األول السمبي الجانب

ا فيما إذا ظير ليـ أف عضكيتيـ في تمؾ النقابة ال فائدة منيا، لذلؾ فإف تمؾ النقابات تعمؿ مف خبلؿ صحفي
كمجبلتيا التي تصدرىا عمى إيياـ أعضائيا بأف حقكقيـ ميدكرة كمنقكصة كخاصةن فيما يتعمؽ بالركاتب كاألجكر 

ف س المكظفكف المنتسبك كذلؾ حتى يتحمَّ كاالجتماعية ... إلخ،  العمؿ كاإلجازات كالرعاية الصحية كعدد ساعات
ظيـ مف النقابات لئلضراب غير جائزة بدكف تنلعضكيتيا عمى ممارسة حقيـ في اإلضراب، كبما أف ممارستيـ 

كي يستطيعكا أف ظة عمى عضكيتيـ في تمؾ النقابات إلى المحاف التابعيف ليا، األمر الذم يؤدم بالمكظفيف
. أما (ّ)يمارسكا حقيـ في اإلضراب، كبذلؾ تككف النقابة قد حافظت عمى عضكية أعضائيا كعدـ انسحابيـ منيا

فيتمثؿ في أف ىناؾ بعض األحزاب السياسية تحمؿ أفكاران مناىضة لسياسة الدكلة، فتعمؿ  السمبي الثاني الجانب
تمؾ األحزاب عمى التغمغؿ في النقابات الكظيفية استنادان إلى أف تمؾ النقابات تضـ في عضكيتيا شريحة كبيرة مف 

النقابات عف طريؽ إقناعيـ  العامميف في الدكلة، ثـ تعمؿ ىذه األحزاب عمى بث أفكارىا في نفكس أعضاء تمؾ
ان بما بثو أعضاء بأف الحككمة تتعسؼ تجاىيـ، فينيض أعضاء تمؾ النقابات لممارسة حقيـ في اإلضراب اقتناع

شعاؿ اسياسية المنتمؾ األحزاب ال ىضة لسياسة الدكلة، األمر الذم يؤدم بدكره إلى إعبلف اإلضرابات كا 

                                      
 الرابط التالي:. مكجكد عمى ََِّلسنة  ُِمف قانكف العمؿ المصرم رقـ  ُِٗالمادة  ( ُ)

http://ar.wikisource.org/wiki/  ُٖتاريخ الزيارة/ّ/َُِٓ  

 .ُٗٗد. عمي عبد العاؿ سيد أحمد، حؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، مرجع سابؽ، ص (ِ)
 .ُُٕد. أيمف محمد أبك حمزة، اإلطار القانكني لممارسة حؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، مرجع سابؽ، ص (ّ)

http://ar.wikisource.org/wiki/
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بة عف نطاؽ عمميا األساسي كىك الدفاع عف المصالح المينية الممكنة التالي خركج النقابالصراعات السياسية، ك 
 .(ُ)ككف لتمؾ النقابات درايةن في ذلؾدكف اف ي كالمشركعة لممكظفيف إلى مناىضة سياسة الدكلة

االعتراؼ لمعامميف بالمرافؽ العامة بممارسة الحؽ في اإلضراب بدكف تدخؿ  أيضان  أنو يجبنرل بكلذلؾ 
النقابات التابعيف ليا، بشرط أف يمتزمكا بإخطار السمطة المسؤكلة عف إدارة المرفؽ عف عزميـ بالقياـ باإلضراب 

 كانية تحقيؽ مطالبيـ.كافية، كتحديد ممثميف ليـ لمتحاكر مع الجية المسؤكلة عف إدارة المرفؽ حكؿ إم قبؿ فترةو 
فبما أف مصر كقعت عمى العيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية بصكرة في مصر، أما 

لتنظيـ ممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة فإنو  ان مطمقة مف كؿ قيد، كبما أف المشرع المصرم لـ يصدر تشريع
. كحتى كلك كاف (ِ)راب دكف أم تدخؿ مف النقابات المنتميف إلييايجكز لمعامميف في المرافؽ العامة ممارسة اإلض

ىناؾ تشريع لتنظيـ ممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة في مصر فإنو مف األفضؿ إعطاء المجاؿ مفتكحان 
في  السبب األوللممكظفيف بممارسة حقيـ باإلضراب دكف تدخؿ مف النقابات المنتميف إلييا كذلؾ لسببيف: يتجمى 

أف النقابات في مصر ال تمتمؾ المكارد المالية التي تسمح ليا بتعكيض المكظفيف الذيف عزمكا عمى القياـ 
باإلضراب عف األضرار التي ستمحؽ بيـ مف جراء قياميـ باإلضراب كالمتمثمة في حرمانيـ مف األجر خبلؿ فترة 

ميا االتاـ في أداء مي ؿت في مصر ال تممؾ االستقبلفيتجمى في أف العديد مف النقابا السبب الثانيأما اإلضراب، 
بحيث يككف  تعييف أتباعيا كقيادات في تمؾ النقابات ؿألف الدكلة كثيران ما تتدخؿ في شؤكف تمؾ النقابات مف خبل

 .(ّ)كالء تمؾ القيادات تابعان لمدكلة

كرة إقرار حؽ العامميف ر ض ،كمنيـ الدكتكر عمي عبد العاؿ سيد أحمد اءبعض الفقي نرل معلذلؾ كمو 
عبلف اإلضراب دكنما حاجة لتدخؿ النقابات المعنية، شريطة أف يتكلى العامميف المزمعيف  بالمرافؽ العامة بتنظيـ كا 

 كافية، كتحديد ممثميف منيـ يتكلكا التحاكر مع اإلدارة عمى اإلضراب إخطار إدارة المرفؽ قبؿ بدء اإلضراب بفترةو 
ىذا الرأم يكفؽ بيف عدة اعتبارات، فيك مف ناحية يكفؿ لمعامميف ممارسة حقيـ في حيث أف  بخصكص مطالبيـ.

اإلضراب باعتباره حقان فرديان يكفمو الدستكر بدكف تدخؿ مف النقابة التابعيف ليا، كمف ناحيةو أخرل يتجنب اندالع 
القياـ عمى المرفؽ عف عزميـ اإلضرابات المباغتة حيث أنو يمـز العامميف بإخطار اإلدارة المسؤكلة عف إدارة 

باإلضراب بفترةو كافية، كأخيران يؤدم إلى احتراـ الحرية النقابية كالتي تفترض عدـ إجبار العامميف عمى االنضماـ 
 .النقابيةإلى التنظيمات 

                                      
 .ٕٔ، صُٖٗٗد. طارؽ حسف الزيات، حرية الرأم لدل المكظؼ العاـ، بدكف دار نشر،  (ُ)
 كما بعدىا. ُْٕجع سابؽ، صد. أيمف محمد أبك حمزة، اإلطار القانكني لممارسة حؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، مر  (ِ)
؛ د. رمضػػاف عبػػد ا   ِٕٓ، صََِٕأ. فريػدة العبيػػدم، السػمطة التأديبيػػة لصػاحب العمػػؿ، دار الكتػػب الجامعيػة، المحمػػة الكبػرل،  (ّ)

، ََِْ، دار النيضػػة العربيػػة، القػػاىرة، ََِّلسػػنة  ُِصػابر، النقابػػات العماليػػة كممارسػػة حػػؽ اإلضػػراب فػػي ضػكء القػػانكف رقػػـ 
 .ْٖص
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 :اإلجراءات السابقة عمى بدء اإلضراب -ثانياا 

ـز إتباع بعض اإلجراءات الشكمية قبؿ ميلكي يككف إضراب العامميف في المرافؽ العامة مشركعان فإنو 
السممية لحؿ النزاع  العاممكف بالمرفؽ العاـ الكسائؿ دفمف ناحية يشترط أف يستنف التكقؼ الجماعي عف العمؿ.

أخرل يمـز إخطار الجية اإلدارية قبؿ بدء اإلضراب فعبلن بمدة معينة، باإلضافة إلى أنو  ، كمف ناحيةو الجماعي
 تضمف ىذا اإلخطار بيانات معينة كأف يتـ إرسالو في الشكؿ المنصكص عميو قانكنان.يشترط أيضان أف ي

دراسة الكسائؿ السممية الكاقية مف اندالع اإلضراب كالتي يتكجب عمى كسنكضح تمؾ اإلجراءات مف خبلؿ 
 كدراسة مضمكف اإلخطار السابؽ عمى اإلضراب. ،الطرفيف اتباعيا

 :ية من اندلع اإلضراب في المرافق العامةالوسائل السممية الواق داستنفا -1

اإلضراب، باإلضافة إلى التعاكف كالتفاىـ الذم  قد تنجـ عف ممارسة لتبلفي اآلثار الضارة كالسمبية التي
أخرل، فإنو يككف مف األفضؿ لجكء  يجب أف يسكد العبلقة بيف العامميف بالمرفؽ مف جية، كاإلدارة مف جيةو 

كتتمثؿ ىذه  .فيما بينيـ تؤدم إلى حمكؿ رضائيةقد الطرفيف لبعض الكسائؿ الكدية قبؿ المجكء لئلضراب كالتي 
إال أننا سنقتصر في دراستنا عمى المفاكضة  .(ُ)كالتحكيـ في كؿ مف التفاكض المباشر كالكساطة الكسائؿ

برأينا أف القياـ بعممية التحكيـ بعد انتياء عمميتي المفاكضة الجماعية كالكساطة الكساطة، كذلؾ ألنو ك ماعية الج
يؤدم إلى إطالة أمد النزاع في المرفؽ. كقد يقكؿ قائمكف عكس ذلؾ بأف المجكء لمتحكيـ مف الممكف أف يؤدم إلى 

م كقكع اإلضراب كالنتائج السمبية نتيجة فعالة مف خبلؿ تطبيقو لمقكانيف كالمكائح، األمر الذم يؤدم برأييـ إلى تفاد
إال أننا  .التي مف الممكف أف تنتج عنو كالكصكؿ إلى حمكؿ سممية لمعامميف الذيف عزمكا عمى القياـ باإلضراب

نقكؿ أنو إذا اـ المجكء لمتحكيـ فإنو مف المؤكد أف يككف أغمب أعضاء ىيئة التحكيـ مف العامميف في الدكلة كلف 
احد كممثؿ لمعامميف في المرفؽ، األمر الذم يؤدم إلى تكافر األغمبية في التصكيت يككف ىناؾ إال عضك ك 

لمصمحة المرفؽ ككف غالبية أعضاء ىيئة التحكيـ مف العامميف في الدكلة كالذيف سيميمكف حكمان إلى تغميب 
سيؤدم بالنياية ، كالذم مصالح الدكلة عمى حساب مصالح كمطالب العامميف الذيف عزمكا عمى القياـ باإلضراب

                                      
اع الخاص، تتعدد تمؾ الكسائؿ السممية التي يمكف لطرفي النزاع المجكء إلييا لحػؿ مشػكمة اإلضػراب، كىػي يذكر أنو في مجاؿ القط (ُ)

لسػنة  ُِتتمثؿ بصفة أساسية في المفاكضات الجماعية، الكساطة، التحكيـ، كىذا كاضػح مػف نصػكص قػانكف العمػؿ المصػرم رقػـ 
ممػا نػص عميػو فػي المػادة السػابقة كجػب عمػى طرفيػو أك ممثمييمػا إذا ثػار نػزاع » منػو عمػى أنػو:  ُٗٔ، حيػث تػنص المػادة ََِّ

إذا لػـ تػتـ تسػكية النػزاع كميػان خػبلؿ » منػو عمػى أنػو:  َُٕكما تقرر المػادة «. السعي لتسكيتو كديان عف طريؽ المفاكضة الجماعية 
طمػب إلػى الجيػة اإلداريػة المختصػة التخػاذ ثبلثيف يكمان مف تاريخ بدء المفاكضػة جػاز لمطػرفيف أك ألحػدىما أك لمػف يمثميمػا التقػدـ ب

إذا لػػـ يقبػػؿ الطرفػػاف أك أحػػدىما التكصػػيات التػػي » مػػف ذات القػػانكف عمػػى أنػػو:  ُٕٗكأخيػػران تقتضػػي المػػادة «. إجػػراءات الكسػػاطة 
 الرابط التالي:مكجكد عمى «. قدميا الكسيط، كاف ألم منيما أف يتقدـ إلى الجية اإلدارية المختصة بطمب اتخاذ إجراءات التحكيـ 

 http://ar.wikisource.org/wiki/ َُِٓ/ّ/ُٖتاريخ الزيارة    
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إلى عدـ قبكؿ العامميف ليذه النتيجة غير المرضية ليـ كمف ثـ المجكء لئلضراب، األمر الذم يؤدم بدكره إلى 
   إطالو أمد النزاع بدكف دكاعي تبرره.

 التفاوض المباشر:  - أ

يعد التفاكض المباشر مف أكلى الكسائؿ السممية التي يتـ المجكء إلييا في حاؿ عـز العاممكف عمى القياـ 
باإلضراب، حيث أف اتباع ىذه الكسيمة مف الممكف إف يؤدم إلى تفادم كقكع اإلضراب، كيطمؽ عمى التفاكض 

 .(ُ)«المفاكضة الجماعية»المباشر اسـ 

بأنيا كسيمة كدية كمباشرة لتنظيـ شركط العمؿ كظركفو كعبلقاتو، بقصد كتعرَّؼ المفاكضة الجماعية: 
ي، يتـ ممارستيا جماع جماعي أك اإلنضماـ التفاؽ عمؿو  جماعي أك تعديؿ التفاؽ عمؿو  الكصكؿ إلى اتفاؽ عمؿو 

األعماؿ أك ممثمييـ مف جيةو أخرل كممثمييـ مف جية، كأصحاب أبيف العماؿ  مف خبلؿ مناقشات كحكارات
 .(ِ)بصكرةو جماعية، كعمى مستكياتو متعددة كفقان لئلطار القانكني المنظـ ليا أيان كاف مصدر ىذا اإلطار

 ُُٖٗلسنة  /ُْٓ/فقد أكضحتو المادة الثانية مف اإلتفاقية رقـ  ىدؼ المفاكضة الجماعيةأما عف 
 تككف مف أجؿ:المفكضات الجماعية  » الخاصة بسياسة العمالة، حيث تنص ىذه المادة عمى أف:

 تحديد شركط العمؿ كأحكاـ اإلستخداـ،ك/أك  - أ
 تنظيـ العبلقات بيف أصحاب العمؿ كالعماؿ، ك/أك  - ب
 .(ّ)«تنظيـ العبلقات بيف أصحاب العمؿ أك منظماتيـ كمنظمة أك منظمات العماؿ  - ت

 ،مؿشجعت العديد مف االتفاقيات عمى سمكؾ طريؽ المفاكضة الجماعية ككسيمة لحؿ منازعات العكقد 
الخاصة بسياسة العمالة كالتي ألزمت الدكؿ األعضاء في  ُُٖٗلسنة  /ُْٓ/كخاصةن االتفاقية رقـ 

االتفاقية عمى اتخاذ تدابير ناجعة لتشجيع عممية المفاكضة الجماعية كبحيث تككف ىذه التدابير غير معيقة 
تيتَّخذ تدابير تتكيؼ مع  -ُ»لممفاكضة الجماعية، حيث جاء في المادة الخامسة مف االتفاقية عمى أف: 

ككف أىداؼ التدابير المشار إلييا في الفقرة ت -ِالظركؼ الكطنية مف أجؿ تشجيع المفاكضة الجماعية. 
تيسير إمكانية المفاكضة الجماعية لجميع أصحاب العمؿ ككافة مجمكعات  -األكلى مف ىذه المادة ىي: أ
                                      

 .ُٕٗد. أيمف محمد أبك حمزة، اإلطار القانكني لممارسة حؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، مرجع سابؽ، ص (ُ)
، ََِِمػػكاف، ح فاكضػػة الجماعيػػة فػػي قػػانكف العمػػؿ، رسػػالة دكتػػكراه، كميػػة الحقػػكؽ، جامعػػةد. سػػبلمة عبػػد التػػكاب عبػػد العمػػيـ، الم (ِ)

 .ِْص
الخاصػة بسياسػة العمالػة التػي اعتمػدىا المػؤتمر العػاـ لمنظمػة العمػؿ الدكليػة فػي  ُُٖٗلسػنة  ُْٓالمادة الثانية مػف االتفاقيػة رقػـ  (ّ)

مػػف ىػػذه االتفاقيػػة  ُُ، كذلػػؾ كفقػػان ألحكػػاـ الفقػػرة الثانيػػة مػػف المػػادة ُّٖٗآب   ُُ، كالتػػي أصػػبحت نافػػذة بتػػاريخ ُُٖٗحزيػػراف  ُٗ
كتدخؿ حيز النفاذ بعد انقضاء اثني عشر شيران عمى تاريخ تسجيؿ تصديؽ دكلتيف عضكيف لدل  -ِ»عمى أنو: حيث تنص ىذه الفقرة 

 مكجكدة عمى الرابط التالي:  «.المدير العاـ
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo.html َِرة تاريخ الزيا/ّ/َُِٓ  
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شمكؿ المفاكضة الجماعية تدريجيان لجميع  -فاقية. بفي فركع األنشطة التي تنظميا ىذه االت العماؿ
كالتي ذكرت   [/ مف ىذه االتفاقيةِالتي تغطييا الفقرات الفرعية )أ( ك )ب( ك )ج( مف المادة /المسائؿ 

 تشجيع كضع قكاعد إجرائية يتفؽ عمييا بيف منظمات أصحاب العمؿ كمنظمات العماؿ. -. ج]آنفان 

ماعية بسبب عدـ كجكد قكاعد تنظـ اإلجراء الكاجب اتباعو أك بسبب عدـ عدـ إعاقة المفاكضة الج -د 
تشكيؿ ىيئات ككضع إجراءات لتسكية نزاعات العمؿ لكي  -. قكفاية أك عدـ مبلئمة مثؿ ىذه القكاعد
 . (ُ)«تساعد عمى تعزيز المفاكضة الجماعية

تكضع التدابير التي تيتَّخذ لتعزيز ال »نصت عمى أنو: السابقة االتفاقية  ذات/ مف ٖكما أف المادة /
 .(ِ)«المفاكضة الجماعية كال تينفَّذ بطريقة تعيؽ حرية المفاكضة الجماعية

الجيػة التػي تقػـك بتمثيػؿ فقػد أكضػحت بعػض االتفاقيػات  ،كضة الجماعيػةاباإلضافة إلى ذلؾ فإنو بشأف المف       
فقػد أكجبػت أال يكػكف العمػاؿ طرفػان فػي المفاكضػة بشػكؿو مباشػر إنمػا يتكجػب أف تكػكف  .كؿ مف الطرفيف المتنازعيف

منظمات ىػؤالء العمػاؿ ىػي مػف تمػثميـ فػي تمػؾ المفاكضػات. أمػا بالنسػبة ألصػحاب العمػؿ فمػـ تشػترط ذلػؾ، حيػث 
أم أنيػػا لػػـ أجػػازت لصػػاحب العمػػؿ أك أصػػحاب األعمػػاؿ أف يككنػػكا طرفػػان فػػي المفاكضػػة الجماعيػػة بشػػكؿو مباشػػر، 

تكجػػب أف تكػػكف منظمػػات أصػػحاب األعمػػاؿ طرفػػان فػػي المفاكضػػة كممثػػؿو عػػف أصػػحاب األعمػػاؿ إنمػػا أجػػازت ذلػػؾ 
، (ّ)الخاصػػػة بسياسػػػة العمالػػػة ُُٖٗ/ لسػػػنة ُْٓ/فقػػػط. كذلػػػؾ كاضػػػح مػػػف نػػػص المػػػادة الثانيػػػة مػػػف االتفاقيػػػة رقػػػـ 

اصػة بتطبيػؽ مبػادئ الحػؽ فػي التنظػيـ النقػابي الخ ُٕٗٗ/ لسنة ُُككذلؾ نص المادة السادسة مف االتفاقية رقـ /
 .(ْ)كفي المفاكضة الجماعية

فبعػد أف حػدَّدت تمػػؾ  ،التسػييبلت التػي منحتيػػا االتفاقيػات لممثمػي الطػرفيف فػي المفاكضػػة الجماعيػةعػف أمػا        
تفػػاكض العديػػد مػػف االتفاقيػػات مػػف الػػذم يقػػـك بعمميػػة المفاكضػػة الجماعيػػة، منحػػت ىػػؤالء الممثمػػيف الػػذيف يقكمػػكف بال

مػػف القيػػاـ بػػأداء ميمػػتيـ المككمػػة إلػػييـ. حيػػث أكجبػػت المادتػػاف الرابعػػة كالخامسػػة مػػف االتفاقيػػة التسػػييبلت لتمكيػػنيـ 

                                      
 الخاصة بسياسة العمالة. مكجكدة عمى الرابط التالي: ُُٖٗلسنة  ُْٓالمادة الخامسة مف االتفاقية رقـ  ( ُ)

 https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo.html َُِٓ/ّ/َِتاريخ الزيارة    
 الخاصة بسياسة العمالة. مكجكدة عمى الرابط التالي: ُُٖٗلسنة  ُْٓة الثامنة مف االتفاقية رقـ الماد ( ِ)

 https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo.html َُِٓ/ّ/َِتاريخ الزيارة    
فػي مفيػـك ىػذه االتفاقيػة يشػمؿ »الخاصػة بسياسػة العمالػة عمػى انػو:  ُُٖٗلسػنة  ُْٓحيث تنص المادة الثانية مف االتفاقيػة رقػـ  ( ّ)

تعبير المفاكضة الجماعية جميػع المفاكضػات التػي تجػرم بػيف صػاحب عمػؿ، أك مجمكعػة مػف أصػحاب العمػؿ  أك كاحػدة أك أكثػر مػف 
 مكجكدة عمى الرابط التالي:«. ات عماؿ أك أكثر مف جية أخرل،... منظمات أصحاب العمؿ مف جية، كمنظم

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo.html َُِٓ/ّ/َِتاريخ الزيارة    
ة بتطبيػؽ مبػػادئ الحػؽ فػي التنظػيـ النقػابي كفػي المفاكضػػة الخاصػ ُٕٗٗلسػنة  ُُحيػث تػنص المػادة السادسػة مػػف االتفاقيػة رقػـ  ( ْ)

مكجكدة عمػى  «.تجرم المفاكضة الجماعية بصكرة مباشرة بيف منظمات العماؿ كأصحاب األعماؿ أك منظماتيـ » الجماعية عمى أنو: 
 الرابط التالي:

http://www.alolabor.org/final/index.php?option=comcontent&view=category&layout=plog&id=3&ltenid=108&

lang=en  َِتاريخ الزيارة/ّ/َُِٓ  

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo.html
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo.html
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo.html
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo.html
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo.html
http://www.alolabor.org/final/index.php?option=comcontent&view=category&layout=plog&id=3&ltenid=108&lang=en
http://www.alolabor.org/final/index.php?option=comcontent&view=category&layout=plog&id=3&ltenid=108&lang=en
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بشػػػأف المفاكضػػػة الجماعيػػػة عمػػػى كػػػؿ مػػػف أصػػػحاب األعمػػػاؿ كمنظمػػػاتيـ كعمػػػى الجيػػػات  ُٕٗٗ/ لسػػػنة ُُرقػػػـ /
. كمػػا أف المػػادة  الثانيػػة مػػف االتفاقيػػة (ُ)يػػة المفاكضػػة الجماعيػػةالرسػػمية أف يقػػدمكا المعمكمػػات البلزمػػة لتسػػييؿ عمم

الخاصة بتػكفير الحمايػة كالتسػييبلت لممثمػي العمػاؿ فػي المؤسسػة التػي اعتمػدىا المػؤتمر  ُُٕٗ/ لسنة ُّٓرقـ /
تمكػنيـ ، فرضت بأف ييمنىح ممثمػك العمػاؿ كافػة التسػييبلت التػي ُُٕٗحزيراف  ِّالعاـ لمنظمة العمؿ الدكلية في 

 .(ِ)مف القياـ بالميمة المككمة إلييـ بشرط أف ال تؤثر تمؾ التسييبلت عمى سير العمؿ في المؤسسة
 فعمػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ أكجبػػت االتفاقيػػػة رقػػػـ ،بعػػض االتفاقيػػػات قػػػدَّمت الحمايػػة لممثمػػػي العمػػػاؿكمػػا أف ىنػػػاؾ        

لحػػػاؽ الخاصػػػة بتػػػكفير الحمايػػػة كالتسػػػييبلت لممثمػػػي ا ُُٕٗ/ لسػػػنة ُّٓ/ لعمػػػاؿ فػػػي المؤسسػػػة، عػػػدـ المسػػػاس كا 
الضػرر بممثمػي العمػاؿ حيػاؿ ممارسػػتيـ لػكظيفتيـ المنكطػة بيػـ فػي تمثػػيميـ لمعمػاؿ فػي المفاكضػة الجماعيػة طالمػػا 

كقػد أكضػحت ذات االتفاقيػة فػي مادتيػا الثالثػة أف المقصػكد بعبػارة   .(ّ)أف تصرفاتيـ في حدكد المشركعية القانكنيػة
معينػػيف مػػف قبػػؿ نقابػػاتيـ أك منتخبػػيف مػػف ًقبىميػػا، أك  ممثمػػيف نقػػابييفممثمػػي العمػػاؿ الػػكاردة فػػي ىػػذه االتفاقيػػة، إمػػا 

كبات التػي يمكػف . كدرءان لمصػع(ْ)قاـ عماؿ المؤسسػة بانتخػابيـ ليمثمػكنيـ فػي المفاكضػة الجماعيػة ممثمين منتخبين
                                      

عمػػػى أصػػػحاب األعمػػػاؿ »ماعيػػػة عمػػػى أنػػػو: بشػػػأف المفاكضػػػة الج ُٕٗٗلسػػػنة  ُُحيػػػث تػػػنص المػػػادة الرابعػػػة مػػػف االتفاقيػػػة رقػػػـ  (ُ)
. كمػا تػنص «كمنظماتيـ أف يقدمكا لممثمي العماؿ المعمكمات كالبيانات التي يطمبكنيا كالتػي تسػاعدىـ عمػى مباشػرة المفاكضػة الجماعيػة

يـ، الحصػكؿ عمػى تؤمف الجيات الرسمية لمنظمات العماؿ كأصحاب األعمػاؿ أك منظمػات»المادة الخامسة مف ذات االتفاقية عمى أنو: 
. مكجػػكدة «كافػة االحصػػاءات كالبيانػػات االقتصػػادية كاالجتماعيػػة كالفنيػػة كغيرىػػا كلتيسػػير إجػػراء المفاكضػػة الجماعيػػة عمػػى أسػػس سػػميمة

 عمى الرابط التالي:
http://www.alolabor.org/final/index.php?option=comcontent&view=category&layout=plog&id=3&ltenid=108&

lang=en َُِٓ/ّ/َِتاريخ الزيارة     
الخاصة بتكفير الحماية كالتسييبلت لممثمي العماؿ في المؤسسة عمى  ُُٕٗلسنة  ُّٓحيث تنص المادة الثانية مف االتفاقية رقـ  (ِ)

كيؤخذ في  -ِيمنح ممثمك العماؿ مف التسييبلت في المؤسسة، ما يسمح ليـ بأداء مياميـ بصكرة سريعة كفعالة.  -ُ» أنو: 
 ص نظاـ العبلقات الصناعية في البمد كاحتياجات المؤسسة المعنية كحجميا كقدراتيا. االعتبار، في ىذا الخصكص، خصائ

كمػف الجػدير بالػذكر بأنػو «. ال ينبغي أف يككف في منح التسييبلت المذككرة ما يكىف مف فعاليػة سػير العمػؿ فػي المؤسسػة المعنيػة  -ّ
اـ الفقرة الثانية مف المػادة الثانيػة مػف تمػؾ االتفاقيػة، حيػث تػنص ىػذه ، كفقان ألحكُّٕٗحزيراف  َّىذه االتفاقية أصبحت نافذة بتاريخ 

يبػػدأ نفاذىػػػا بعػػػد اثنػػي عشػػػر شػػػيران مػػف التػػػاريخ الػػػذم يكػػكف قػػػد تػػػـ فيػػو تسػػػجيؿ المػػػدير العػػاـ لصػػػكي تصػػػديؽ  -ِ» الفقػػرة عمػػػى أنػػػو: 
  https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/b058.htmlَُِٓ/ّ/َِتاريخ الزيارة        عمى الرابط التالي:  ةمكجكد «.عضكيف

الخاصػة بتػكفير الحمايػة كالتسػييبلت لممثمػي  العمػاؿ فػي المؤسسػػة  ُُٕٗلسػػنة  ُّٓحيػث تػنص المػادة األكلػى مػف اإلتفاقيػة رقػـ  (ّ)
ايػػة فعالػػة مػػف أيػػة تػػدابير يمكػػف أف تنػػزؿ بيػػـ الضػػرر، بمػػا فػػي ذلػػؾ الفصػػؿ، كيكػػكف تػػكفر لممثمػػي العمػػاؿ فػػي المؤسسػػة حم»عمػػى أنػػو: 

سببيا صفتيـ أك أنشطتيـ كممثميف لمعماؿ، أك عضػكيتيـ النقابيػة، أك مشػاركتيـ فػي أنشػطة نقابيػة، طالمػا ظمػكا فػي تصػرفاتيـ يمتزمػكف 
 . مكجكدة عمى الرابط التالي:«مشتركة المتفؽ عميياالقكانيف أك االتفاقيات الجماعية القائمة أك غيرىا مف الترتيبات ال

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/b058.html َُِٓ/ّ/َِتاريخ الزيارة    
 -ممثمػي العمػاؿ -مح ىذه االتفاقية، تعني عبارة في مصط»عمى أنو:  ُُٕٗلسنة  ُّٓحيث تنص المادة الثالثة مف االتفاقية رقـ  (ْ)

ممثميف نقػابييف، أم ممثمػيف معينػيف أك منتخبػيف  -األشخاص الذيف تعترؼ ليـ القكانيف أك الممارسة الكطنية بيذه الصفة، سكاء كانكا: أ
مػاؿ المؤسسػة بحريػة طبقػان ألحكػاـ ممثمػيف منتخبػيف، أم ممثمػيف انتخػبيـ ع -مف قبؿ النقابات أك مػف قبػؿ أعضػاء ىػذه النقابػات، أك ب

 . مكجكدة عمى الرابط التالي:«القكانيف كالمكائح الكطنية أك االتفاقيات الجماعية،...
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/b058.html َُِٓ/ّ/َِتاريخ الزيارة    
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أف تكجػػد فػػي حػػاؿ كجػػكد ممثمػػيف نقػػابييف كممثمػػيف منتخبػػيف فقػػد أكجبػػت المػػادة الخامسػػة مػػف ذات االتفاقيػػة، أنػػو فػػي 
حػػاؿ اجتمػػاع ىػػذاف النكعػػاف مػػف الممثمػػيف، يجػػب اتخػػاذ كافػػة التػػدابير التػػي تػػؤدم إلػػى عػػدـ طغيػػاف دكر الممثمػػيف 

 .(ُ)المنتخبيف عمى الممثميف النقابييف
فقػد حػددت بعػض االتفاقيػات نطػاؽ تطبيػؽ المفاكضػة الجماعيػة  ،نطاؽ تطبيؽ المفاكضػة الجماعيػةأما عف        

مؿ أيضان القطاع العاـ إلػى جانػب القطػاع الخػاص. ففػي شفيما إذا كانت تقتصر عمى القطاع الخاص فقط أـ انيا ت
فػػي التنظػػيـ النقػػابي كفػػي المفاكضػػة  الخاصػػة بتطبيػػؽ مبػػادئ الحػػؽ ُْٗٗ/ لسػػنة ٖٗحػػيف اسػػتثنت االتفاقيػػة رقػػـ /

المفاكضػػة الجماعيػػة كالتػػي اعتمػػدىا المػػؤتمر العػػاـ لمنظمػػة العمػػؿ الدكليػػة المػػكظفيف العمػػكمييف مػػف نطػػاؽ تطبيػػؽ 
الخاصػػة بحمايػػة حػػؽ التنظػػيـ النقػػابي  ُٖٕٗ/ لسػػنة ُُٓ. نجػػد أف المػػادة األكلػػى مػػف االتفاقيػػة رقػػـ /(ِ)الجماعيػػة

جراءات تحديد شركط االسػتخداـ فػي الخدمػة العامػة، أدخمػت المػكظفيف العمػكمييف ضػمف نطػاؽ عمميػة المفاكضػة  كا 
انيف كالمػػكائح الداخميػػة لكػػؿ دكلػػة مػػف الجماعيػػة بعػػد أف كػػانكا مسػػثنييف مػػف المفاكضػػة الجماعيػػة، إال أنيػػا تركػػت لمقػػك 

الػػػدكؿ األعضػػػاء فػػػي االتفاقيػػػة صػػػبلحية تحديػػػد مػػػدل انطبػػػاؽ عمميػػػة المفاكضػػػة الجماعيػػػة عمػػػى ثبلثػػػة أنػػػكاع مػػػف 
المكظفيف العمكمييف كىـ، العاممكف ذكم المستكيات العميػا كالعػاممكف الػذيف تكػكف ميػاميـ ذات طبيعػة بالغػة السػرية 

الخاصػػة  ُُٖٗ/ لسػنة ُْٓ. ثػـ بعػػد ذلػؾ جػػاءت االتفاقيػة رقػػـ / (ّ)ة كالقػكات المسػػمحةكالعػاممكف فػػي سػمؾ الشػػرط
بسياسػػة العمالػػة، حيػػث أدخمػػت فػػي نطػػاؽ تطبيػػؽ المفاكضػػة الجماعيػػة جميػػع فػػركع النشػػاط االقتصػػادم، كلػػـ تتػػرؾ 

                                      
حػيف يكجػد فػي المؤسسػة الكاحػدة فػي آفو كاحػد ممثمػكف »عمػى أنػو:  ُُٕٗلسػنة  ُّٓص المادة الخامسة مف االتفاقيػة رقػـ حيث تن (ُ)

نقابيكف كممثمكف منتخبكف، يككف الكاجب حيثما كاف ذلؾ ضركريان، أف تتخذ تدابير مناسبة تكفؿ عدـ استخداـ كجكد الممثميف المنتخبػيف 
 مكجكدة عمى الرابط التالي: «. أك ممثمييا... إلضعاؼ مكقؼ النقابات المعنية

 https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/b058.html   َُِٓ/ّ/َِتاريخ الزيارة  

الخاصػػػة بتطبيػػػؽ مبػػػادئ الحػػػؽ فػػػي التنظػػػيـ النقػػػابي كفػػػي المفاكضػػػة  ُْٗٗلسػػػنة  ٖٗحيػػػث تػػػنص المػػػادة السادسػػػة مػػػف االتفاقيػػػة رقػػػـ  (ِ)
. كمػف الجػدير بالػذكر أف ىػذه « ال تتناكؿ ىػذه االتفاقيػة شػؤكف المػكظفيف العمػكمييف العػامميف فػي إدارات الدكلػة، ....»الجماعية عمى أنو: 
، كذلؾ كفقان ألحكاـ الفقرة الثانية مف المػادة الثامنػة مػف ىػذه االتفاقيػة حيػث تػنص ىػذه ُُٓٗتمكز لسنة  ُٖفذة بتاريخ االتفاقية أصبحت نا

. «كيبدأ نفاذىا بعد اثني عشر شيران مػف التػاريخ الػذم يكػكف قػد تػـ فيػو تسػجيؿ المػدير العػاـ لصػكي تصػديؽ عضػكيف -ِ»الفقرة عمى أنو: 
 مكجكدة عمى الرابط التالي:

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/b057.html َُِٓ/ّ/َِتاريخ الزيارة    
جػراءات تحديػد شػركط االسػتخداـ  ُٖٕٗلسػنة  ُُٓحيث تنص المادة األكلى مف االتفاقيػة رقػـ  (ّ) الخاصػة بحمايػة حػؽ التنظػيـ النقػابي كا 
تنطبؽ ىػذه االتفاقيػة عمػى جميػع األشػخاص الػذيف تسػتخدميـ سػمطات عامػة، إلػى المػدل الػذم التنطبػؽ  -ُ»ي الخدمة العامة عمى أنو: ف

تحػػػدد القػػػكانيف أك المػػػكائح الكطنيػػػة مػػػدل انطبػػػاؽ الضػػػمانات  -ِفيػػػو عمػػػييـ أحكػػػاـ أكثػػػر مكاتػػػاة مػػػف غيرىػػػا مػػػف اتفاقيػػػات العمػػػؿ الدكليػػػة. 
االتفاقية عمى العامميف ذكم المستكيات العميا الذيف تعتبر كظائفيـ في العادة مف كظػائؼ رسػـ السياسػات كاإلدارة  المنصكص عمييا في ىذه

تحدد القكانيف أك المكائح الكطنية مػدل انطبػاؽ الضػمانات  -ّاالستراتيجية، أك عمى العامميف الذيف تككف مياميـ ذات طبيعة بالغة السرية. 
 . مكجكدة عمى الرابط التالي:«التفاقية عمى القكات المسمحة كالشرطةالمنصكص عمييا في ىذه ا

 http://www.e-justice.tn/filendmin/fichiers site arabe/droits homme/instrun inter/Travail.8.pdf  َِتاريخ الزيارة/ّ/َُِٓ  

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/b058.html
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/b058.html
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/b057.html
http://www.e-justice.tn/filendmin/fichiers%20site%20arabe/droits%20homme/instrun%20inter/Travail.8.pdf
http://www.e-justice.tn/filendmin/fichiers%20site%20arabe/droits%20homme/instrun%20inter/Travail.8.pdf
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فػػي سػػمؾ الشػػرطة  لمػػدكؿ األعضػػاء فػػي االتفاقيػػة صػػبلحية تحديػػد مػػدل انطبػػاؽ ىػػذه االتفاقيػػة إال بالنسػػبة لمعػػامميف
 .(ُ)سمحة، أم أنيا كانت أكسع نطاقان مف االتفاقية السابقةمكالقكات ال

استنادان لما عرضناه سابقان عف اإلتفاقيات التي نصت عمى المفاكضة الجماعية، فقد أكلت العديد مف ك 
نشأة. كقد أخذ المشرع التشريعات اىتماميا بعممية المفاكضة الجماعية ككسيمة أكلية لحؿ النزاع القائـ في الم
 ُّقانكف كذلؾ بمقتضى الفرنسي بالمفاكضة الجماعية في نطاؽ القانكف العاـ ككسيمة لتفادم كقكع اإلضراب، 

إف النزاعات الجماعية التي تنشأ بيف مجاميع المكظفيف »  :حيث جاء في المادة الثانية منو ُّٔٗتمكز لسنة 
 .«مف ىذا القانكف تخضع لمفاكضات... ُالمشار إلييا في المادة كالتجمعات كالشركات كالمنظمات كالمنشآت 

تسرم أحكاـ ىذا القانكف عمى مجاميع » أف المادة األكلى مف ذات القانكف تنص عمى أنو:كمف الجدير بالذكر 
 .(ِ)«المكظفيف المدنييف في الدكلة،...

كمما ال شؾ فيو أف النقابة األكثر تمثيبلن ىي التي ستقـك بالتفاكض نيابة عف العامميف عمى اعتبار أنيا 
ىؿ امتناع اإلدارة المسؤكلة عف إدارة ، يثكر الذم التساؤؿكلكف المسؤكلة الكحيدة عف إعبلف كتنظيـ اإلضراب. 

كقيع مف جانبيا يستكجب ت ار يشكؿ خطأنخطاإلالمرفؽ عف الدخكؿ في مفاكضات مع النقابة التي قامت بإيداع 
 .ىذه الحالة إجبارم كليس اختيارم ، عممان بأف التفاكض فيالجزاء عمييا أـ ال ؟

خطار الجية اإلدارية في المرفؽ باإلضراب فإنيا أنو أنو إذا تـ إ (ّ)Terneyreكمنيـ بعض الفقو  يرل
ممزمة بالدخكؿ في عممية التفاكض، كيبرر رأيو بأنو إذا تَـّ إلزاـ الجية اإلدارية في المرفؽ بالدخكؿ في عممية  غير

المفاكضة الجماعية فإف ذلؾ يعد مف قبيؿ تمكيف اإلدارة بطريقة غير مباشرة مف منع العامميف مف ممارسة حقيـ 
 الذم اعترؼ بالحؽ لمعامميف في المجكء لئلضراب.في اإلضراب، كذلؾ مخالؼ حتمان لصريح النص الدستكرم 

                                      
تنطبػؽ ىػذه االتفاقيػة عمػى  -ُ» الخاصػة بسياسػة العمالػة عمػى أنػو: ُُٖٗلسػنة  ُْٓحيث تنص المادة األكلى مػف االتفاقيػة رقػـ  (ُ)

ل انطبػػاؽ الضػػمانات المنصػػكص يجػػكز أف تحػػدد القػػكانيف أك المػػكائح أك الممارسػػات الكطنيػػة مػػد -ِجميػػع فػػركع النشػػاط االقتصػػادم. 
 . مكجكدة عمى الرابط التالي:«عمييا في ىذه االتفاقية عمى القكات المسمحة كالشرطة

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/b057.html َُِٓ/ّ/َِتاريخ الزيارة    

 الناظـ لممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة في فرنسا تنص عمى أنو: ُّٔٗتمكز لسنة  ُّالثانية مف قانكف المادة  ( ِ)
«Les litiges collectifs intervenant entre les personnels et les collectivités, entreprises, organisms et établissements 

visés à l'article 1er, de la présente loi font l'objet de négociations…» 

 مكجكد عمى الرابط التالي: 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebu

t=07156&pageFin    َُِٓ/ّ/ُِتاريخ الزيارة 
 
(ّ)

Terneyre (Philippe), La grève dans les services puplics,Sirey, Paris, 1991, p.72.                                              - 

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/b057.html
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebut=07156&pageFin
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebut=07156&pageFin
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أنو يتكجب عمى الجية اإلدارية ، في (ُ)لمدكتكر عمي عبد العاؿ سيد أحمد تفؽ مع رأم فقيي آخرنا نكلكن
في المرفؽ أف تقـك بالتفاكض مع النقابة التي تمثؿ العامميف الذيف اعتزمكا القياـ باإلضراب، األمر الذم يؤدم إلى 

اإلدارة مسؤكلية عدـ القياـ بيذا اإللتزاـ فيما إذا امتنعت عف الدخكؿ في عممية المفاكضة الجماعية.  أف تتحمؿ
عمى الجية اإلدارية في المرفؽ الدخكؿ في المفاكضات الجماعية، كاف ىدفو مف  يث أف المشرع عندما أكجبح

كراء ذلؾ تبلفي اآلثار السمبية التي مف الممكف أف تنتج عف حدكث اإلضراب كالتي تؤدم إلى عدـ سير المرفؽ 
خكؿ في ديحه أف البأنو صح Terneyreالعاـ بانتظاـ كاطراد. باإلضافة إلى ذلؾ فإنو يمكف الرد عمى قكؿ الفقيو 

عممية المفاكضة الجماعية يمكف أف يؤدم إلى عدـ دخكؿ العامميف في اإلضراب، إال أف العامميف لف يتكقفكا عند 
ال فسيمجؤكف حتمان لئلضراب، كبالتالي  إنو فعممية المفاكضة الجماعية إال إذا حققت ليـ كافة مطالبيـ المينية، كا 

ة ال تؤدم إلى تمكيف اإلدارة مف منع العامميف مف المجكء لئلضراب إنما فقط يمكف القكؿ بأف المفاكضة الجماعي
كبح جماح العامميف مف المجكء لئلضراب فيما إذا تحققت مطالبيـ. كىذا ىك المرجك مف عممية المفاكضة 

ة الجماعية يحقؽ ألمر الذم يكصمنا في النياية إلى القكؿ بأف امتناع اإلدارة عف القياـ بعممية المفاكضية. االجماع
  مسؤكليتيا، إال إذا كاف المتناعيا سبب يبرره فبل تقـك مسؤكليتيا.

بكضع عراقيؿ مصطنعة مف شأنيا  ،كيترتب عمى ما سبؽ، أف قياـ أم طرؼ، سكاء كانت اإلدارة أك النقابة
 ناع أف تحكؿ دكف تحقيؽ ىذا اليدؼ يؤدم إلى انعقاد مسؤكليتو. كعمى العكس إذا كاف ليذا االمت

 .ما يبرره، تنتفي المسؤكلية

في مصر، فنجد أف المشرع المصرم أخذ بالتفاكض الجماعي ككسيمة كدية لحؿ المنازعات في نطاؽ  أما
لسنة  ُِرقـ  العمؿ المصرم قانكفمف  ُٗٔضراب، حيث أكجبت المادة القطاع الخاص، كذلؾ تفاديان لكقكع اإل

عف طريؽ خبلؼ بينيـ السعي لحمو كديان  مثمييما في حالة ما إذا ثارم، عمى الطرفيف المتنازعيف أك ََِّ
الطرفاف لمكصكؿ إلى تسكية  بيا طريؽ تسكية النزاع لتمـز مىاعية، كالتي تعد الخطكة األكلى عالمفاكضات الجم

 .(ِ)عادلة، تحكز رضاء طرفي النزاع

ما ىك بفإنو ال يكجد ما يمنع مف تطبيؽ ىذه الكسيمة الكدية في مجاؿ منازعات القطاع العاـ، أسكةن  ناكبرأي
 .متبع في فرنسا، كذلؾ لتفادم كقكع اإلضراب

                                      
 .ُِْد. عمي عبد العاؿ سيد أحمد، حؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، مرجع سابؽ، ص (ُ)
إذا ثار نزاع مما نػص عميػو فػي المػادة السػابقة » عمى أنو: ََِّلسنة  ُِمف قانكف العمؿ المصرم رقـ  ُٗٔحيث تنص المادة  (ِ)

مػػف قػػانكف العمػػؿ  ُٖٔكمػػا تػػنص المػػادة «. ماعيػػة كجػػب عمػػى طرفيػػو أك ممثمييمػػا السػػعي لتسػػكيتو كديػػان عػػف طريػػؽ المفاكضػػة الج
مع عدـ اإلخبلؿ بحؽ التقاضي تسرم أحكػاـ ىػذا البػاب عمػى كػؿ نػزاع يتعمػؽ بشػركط » عمى أنو:  ََِّلسنة  ُِالمصرم رقـ 

«. العمؿ أك ظركفو أك أحكاـ االستخداـ ينشأ بيف صاحب عمؿ كمجمكعة مف أصحاب األعماؿ كبيف جميػع العمػاؿ أك فريػؽ مػنيـ
 مكجكد عمى الرابط:

http://ar.wikisource.org/wiki/ َُِٓ/ّ/ُٖتاريخ الزيارة    

http://ar.wikisource.org/wiki/
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 الوساطة:  - ب

في حاؿ تمَّت المفاكضة الجماعية كلـ يتـ التكصؿ مف خبلليا إلى حؿ لمنزاع القائـ يتـ المجكء إلى 
 لحؿ النزاع تكقيان لكقكع اإلضراب.الكساطة ككسيمة أخرل 

بأف يقدـ أطراؼ النزاع البيانات كالمعمكمات التي لدييـ كالمتعمقة بمكضكع النزاع القائـ تقـك الكساطة ك 
بينيما إلى طرؼ آخر مستقؿ عنيما، ىذا الطرؼ الثالث يسمى الكسيط، بحيث يقـك ىذا الكسيط بالبحث كالتحقيؽ 

قدمة لو مف طرفي النزاع إلى أف يتكصؿ إلى تكصية معينة يقدميا لطرفي النزاع كحؿ في البيانات كالمعمكمات الم
 .(ُ)لمنزاع القائـ بينيما

إنما تحمؿ فقط قيمة ، مف الناحية القانكنية أم طابع إلزامي ليس لياه التكصية ىذ بأف مف الجدير بالذكرك 
يا، إذا تبيف لو أف الحؿ المقترح رفضيا أك قبكلطرفي النزاع م مف حيث يككف أل. (ِ)أدبية بالنسبة لطرفي النزاع

التكصية بقبكؿ الطرفيف، فإف الكسيط يشير إلى ذلؾ في  ىذه حظيت ما، فإذا (ّ)مف الكسيط ال يحقؽ رغباتو
 .(ْ)محضر ثـ تصاغ المقترحات التي تحمميا التكصية في شكؿ اتفاقية جماعية يكقع عمييا األطراؼ

فعف الكضع في فرنسا، فإنو قد تـ استخداـ الكساطة ككسيمة مف كسائؿ حؿ النزاع القائـ فيما بيف العامميف 
في المرافؽ العامة كالجية اإلدارية في المرفؽ الذم عـز فيو العماؿ عمى القياـ باإلضراب، كذلؾ لمتكصؿ إلى 

دـ تنظيـ المشرع الفرنسي لمكساطة فيما يتعمؽ عمى الرغـ مف عكذلؾ مقترحات معينة ترضي األطراؼ المتنازعة، 
 .(ٓ)بمنازعات العامميف في المرافؽ العامة

أما في مصر، ففيما يتعمؽ بالنزاع القائـ في المرافؽ العامة نجد أف المشرع المصرم لـ يقـ بتنظيـ أحكاـ 
قانكني لتنظيـ اإلضراب في الكساطة لحؿ النزاع، كذلؾ ألف المشرع المصرم لـ يقـ أصبلن حتى اآلف بكضع إطار 

المرافؽ العامة. أما فيما يتعمؽ بنطاؽ عبلقات العمؿ الخاصة، فنجد أف المشرع المصرم قد نظَّـ أحكاـ الكساطة 
، بحيث أعطى لمكسيط صبلحيات كاسعة في فحص كافة ََِّلسنة  ُِفي قانكف العمؿ المصرم رقـ 

زعيف، كما أعطاه الحؽ في أف يقدـ مقترحاتو كتكصياتو لحؿ النزاع المعمكمات كالبيانات المقدمة مف الطرفيف المتنا
 .(ٔ)القائـ فيما بينيما

 

                                      
، ُٕٖٗد. خالفي عبد المطيؼ، الكسائؿ السممية لحؿ منازعات العمؿ الجماعية، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة عيف شػمس،  (ُ)

 .ّْٓص
 .ُّٕد. ناصؼ إماـ سعد ىبلؿ، إضراب العامميف بيف اإلجازة كالتحريـ، مرجع سابؽ، ص (ِ)
(ّ)                                                    

- Sinay(Héléne)et Javillier(Jean- Claude), Traité de droit de travail, op.cit., p.525. 

 .ّٕٕسابؽ، صالمرجع الممية لحؿ منازعات العمؿ الجماعية، د. خالفي عبد المطيؼ، الكسائؿ الس (ْ)
 .ِْْد. عمي عبد العاؿ سيد أحمد، حؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، مرجع سابؽ، ص  (ٓ)
 . مكجكد عمى الرابط التالي:ََِّلسنة  ُِمف قانكف العمؿ المصرم رقـ  ُٖٕ- َُٕراجع المكاد مف  ( ٔ)

http://ar.wikisource.org/wiki/  ُٖتاريخ الزيارة/ّ/َُِٓ  

http://ar.wikisource.org/wiki/
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 :ضرورة اإلخطار المسبق قبل القيام باإلضراب -2

يتطمب في مادتو المتعمؽ بتنظيـ اإلضراب في المرافؽ العامة في فرنسا  ُّٔٗسنة ل تمكز ُّإف قانكف 
العامة، إذا ما اعتزمكا القياـ باإلضراب، ضركرة إخطار السمطة المسؤكلة عف إدارة الثالثة مف العامميف في المرافؽ 

المرفؽ مسبقان كقبؿ الشركع في ممارسة اإلضراب بخمسة أياـ عمى األقؿ. كيجب أف يصدر مف النقابة األكثر 
بدايتو كالمدة التي تمثيبلن لمعامميف، كأف يتضمف ىذا اإلخطار األسباب التي دعت العامميف لئلضراب، كتاريخ 

 .(ُ)يستمر فييا التكقؼ عف العمؿ

منو ضركرة كجكد اإلخطار المسبؽ  ّٕيتطمب في المادة  َُِّكذلؾ األمر فإف الدستكر المصرم لسنة 
، إال أنو لـ يقـ بتحديد المدة الكاجبة لئلخطار تاركان تحديد ذلؾ مف قبؿ العامميف الذيف اعتزمكا القياـ باإلضراب

لممكاطنيف حؽ تنظيـ االجتماعات العامة، كالتظاىرات، كجميع أشكاؿ  »حيث تنص ىذه المادة عمى أنو: لمقانكف، 
 .(ِ)« االحتجاجات السممية، غير حامميف سبلحان مف أم نكع، بإخطار عمى النحك الذم ينظمو القانكف

إلدارة المرفؽ العاـ بصفة كلعؿ أىمية اإلخطار تكمف في الحيمكلة دكف كقكع اإلضرابات المفاجئة، كيتيح 
 خاصة اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بحفظ النظاـ العاـ كتكفير احتياجات الجميكر.

كسنبيف فيما يمي أحكاـ اإلخطار مف حيث طبيعتو القانكنية كما يجب أف يتضمنو مف بيانات، كذلؾ الميمة 
باإلضافة إلى الشكؿ الذم يجب أف التي يجب أف تنقضي بيف كصكؿ اإلخطار كبدء التكقؼ الفعمي عف العمؿ، 

 يفرغ فيو اإلخطار.
 
 
 

                                      
 المتعمؽ بتنظيـ اإلضراب في المرافؽ العامة في فرنساعمى أنو: ُّٔٗتمكز لسنة  ُّحيث تنص المادة الثالثة مف قانكف  (ِ)

- « Lorsque les personnels visés à l'article 1er de la preśente loi font usage du droit de grève, la cessation 

concertée du trvail droit être précédée d'un préavis.  
Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organizations syndicales les plus rèpresentatives sur le plan 

national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'enterprise, l'organisme ou le service intéressé, ll prècise les 

motifs du recours à la grève. 

Le préavis droit parvenir cinq jours francs a vant le délenchement de la grève à l'autorité hierarchique ou à la 

direction de l'etablissement, de l'enterprise ou de l'organisme intéressé. ll fixe le lieu, la date et l'heure du début 

ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagè. 

Le préavis ne met pas obstacle à la négociation en vue du réglement du conflit. » 
 مكجكد عمى الرابط التالي:

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebu

t=07156&pageFin                             َُِٓ/ّ/ُِتاريخ الزيارة 

 :التالي . مكجكد عمى الرابطَُِّمف الدستكر المصرم الصادر سنة  ّٕالمادة  ( ِ)
http://feqhweb.com/vb/T15379.html  ُٖتاريخ الزيارة/ّ/َُِٓ  

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebut=07156&pageFin
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebut=07156&pageFin
http://feqhweb.com/vb/T15379.html


ُٗ 

 

 الطبيعة القانونية لإلخطار:  -أ
، كيعد (ُ)اإلخطار ىك التزاـ يقع عمى عاتؽ النقابة العمالية بشأف اإلضراب بصفة عامة في مصر

باإلخطار مف قبيؿ الخطأ الجسيـ الذم يبرر فصميـ كفقان لمفقرة التاسعة  االلتزاـاإلضراب مف جانب العماؿ دكف 
 .(ِ)ََِّلسنة  ُِرقـ  مف قانكف العمؿ المصرم ٗٔمف المادة 

  .ألكثر تمثيبلن في المرافؽ العامةاإلخطار ىك التزاـ يقع عمى عاتؽ النقابة افي التشريع الفرنسي أما ف
، حيث المتعمؽ بتنظيـ اإلضراب في المرافؽ العامة ُّٔٗتمكز لسنة  ُّنكف كذلؾ استنادان لممادة الثالثة مف قا

... يصدر اإلخطار عف المنظمة أك إحدل المنظمات النقابية األكثر تمثيبلن عمى الصعيد الكطني في » جاء فييا:
 .(ّ)«الفئة المينية أك الشركة أك المنظمة أك الخدمة المعنية...

المقصكد باإلخطار ىك إعبلـ الجية اإلدارية في المرفؽ بانعقاد عـز العامميف عمى مف المفيد معرفة أف ك 
المجكء لئلضراب فيما إذا لـ تتحقؽ مطالبيـ، كما أف اإلخطار ال يؤدم إلى تكقؼ العامميف في المرفؽ عف أداء 

يس الحقان عمى كقكعو عمميـ حتمان، األمر الذم يدؿ عمى كجكب أف يككف اإلخطار سابقان عمى كقكع اإلضراب كل
 .(ْ)أك معاصران لو

ف العمة التي دفعت المشرع الفرنسي الشتراط اإلخطار قبؿ كقكع اإلضراب تتمثؿ في العديد مف ك  ا 
االعتبارات، حيث أف اإلخطار يؤدم إلى تفادم كقكع اإلضرابات المفاجئة أك المباغتة كالتي تؤدم إلى تكقؼ 

اإلضافة إلى أف اإلخطار يعطي عمؿ المرفؽ نيائيان كالذم يؤدم بدكره إلى تيديد مصالح أساسية في المجتمع، ب
فرصة مف الكقت لمجية اإلدارية تحاكؿ مف خبلليا االستجابة لمطالب العامميف الذيف عزمكا عمى القياـ باإلضراب 

                                      
بعػد مكافقػة  –يجػب عمػى المجنػة النقابيػة » ... عمػى أنػو:  ََِّلسػنة  ُِمف قانكف العمؿ المصػرم رقػـ  ُِٗحيث تنص المادة  ((ُ

 «. إخطار كؿ مف صاحب العمؿ كالجية اإلدارية المختصة ... –مجمس إدارة النقابة العامة المينية بأغمبية ثمثي عدد أعضائو 
 مكجكد عمى الرابط التالي:

http://ar.wikisource.org/wiki/  ُٖتاريخ الزيارة/ّ/َُِٓ  

 ال يجػػكز فصػػؿ العامػػؿ » عمػػى أنػػو:  ََِّلسػػنة  ُِمػػف قػػانكف العمػػؿ المصػػرم رقػػـ  ٗٔحيػػث تػػنص الفقػػرة التاسػػعة مػػف المػػادة  (ِ)
إذا لـ يراع العامؿ الضكابط الكاردة فػي المػكاد مػف  -ٗالجسيـ الحاالت اآلتية: ... إال  إذا ارتكب خطأن جسيمان، كيعتبر مف قبيؿ الخطأ 

 مكجكد عمى الرابط التالي:«. مف الكتاب الرابع مف ىذا القانكف  ُْٗإلى  ُِٗ
http://ar.wikisource.org/wiki/  ُٖتاريخ الزيارة/ّ/َُِٓ  

 المتعمؽ بتنظيـ اإلضراب في المرافؽ العامة في فرنسا تنص عمى أنو: ُّٔٗتمكز لسنة  ُّالمادة الثالثة مف قانكف  ( ّ)
«…Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organizations syndicales les plus rèpresentatives sur le plan 

national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'enterprise, l'organisme ou le service intéressé, ll prècise les 

motifs du recours à la grève... »                                                                                        :مكجكد عمى الرابط التالي 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebu

t=07156&pageFin    َُِٓ/ّ/ُِتاريخ الزيارة 
د. مصػػطفى أحمػػد أبػػك عمػػرك، التنظػػيـ القػػانكني لحػػؽ اإلضػػراب فػػي القػػانكف المصػػرم كالفرنسػػي كالتشػػريعات العربيػػة، مرجػػع سػػابؽ،  (ْ)

 كما بعدىا. ُْٔص

http://ar.wikisource.org/wiki/
http://ar.wikisource.org/wiki/
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebut=07156&pageFin
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebut=07156&pageFin
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باإلضافة إلى ذلؾ فإف اإلخطار يمكِّف الجية اإلدارية في المرفؽ مف اتخاذ العديد ، (ُ)كذلؾ لتفادم كقكع إضرابيـ
ياطات التي تكفؿ تحقيؽ حد أدنى مف الخدمة في المرفؽ أثناء اإلضراب بدالن مف تكقؼ تمؾ مف اإلجراءات كاإلحت

، كخاصةن فيما إذا كاف المرفؽ الذم سيحصؿ فيو اإلضراب مرفقان حيكيان  ، فعمى سبيؿ المثاؿ الخدمة بشكؿو كامؿو
ة االستعانة بسيارات النقؿ في حالة تكقؼ مرفؽ كمرفؽ النقؿ العاـ عف العمؿ بسبب اإلضراب، تستطيع اإلدار 

 .(ِ)تى كاف القانكف يجيز ليا ذلؾمإلى تكميؼ العامميف بالمرفؽ  العسكرية لنقؿ الجميكر إلى أعماليـ، أك قد تمجأ
المتعمؽ بتنظيـ ممارسة اإلضراب في المرافؽ  ُّٔٗسنة ل تمكز ُّبيؽ قانكف كفيما يتعمؽ بنطاؽ تط

ىذا القانكف يطبؽ عمى العامميف المدنييف بالدكلة » ى عمى أف: فقد نصت مادتو األكلفي فرنسا العامة 
كالمحافظات كالبمديات التي يزيد عدد سكانيا عف عشرة آالؼ نسمة، كذلؾ فضبلن عف العامميف بالمشركعات 

يئات كالمؤسسات العامة كالخاصة المكمفة بإدارة مرفؽ عاـ. كذلؾ يطبؽ ىذا القانكف عمى العامميف في يكال
مف الكتاب األكؿ لقانكف O" 31" المشركعات المبينة بالمرسـك المنصكص عميو في الفقرة الثانية مف المادة 

  .(ّ)«العمؿ
كؿ  إلضراب عف طريؽ النقابات المعنيةحالة اكتطبيقان لتمؾ المادة، يمتـز بتقديـ اإلخطار المسبؽ في 

  :(ْ)مف
امة، يستكم أف العامميف المدنييف بالدكلة، سكاء كانكا في اإلدارات المركزية أك المحمية، أك المؤسسات الع -1

ف مكظفيف دائميف أك مؤقتيف أك حتى في مرحمة التمريف، ألنيـ جميعان يعممكف في خدمة ك يككف ىؤالء العامم
 عاـ، مما يستكجب إخضاعيـ ليذا اإلخطار المسبؽ.  مرفؽ

مف الكتاب O".31" ة بالمرسـك المنصكص عميو في الفقرة الثانية مف المادة ينميف في المشركعات المبالعام -2
كعشريف مشركعان، كلذلؾ يخضع العاممكف فييا لقيد  األكؿ لقانكف العمؿ، كلقد تضمف ىذا المرسـك أربعةن 

اإلخطار المسبؽ، كمف ىذه المشركعات، الشركة الكطنية لمسكؾ الحديدية، غاز ككيرباء فرنسا، الخطكط 
ة باريس، الشركة العامة لمنقؿ عبر األطمنطي، البنؾ المركزم ينالجكية الفرنسية، ىيئة النقؿ العاـ لمد

                                      
(ُ)                                             Terneyre (Philippe), La grève dans les services puplics, op.cit., p. 58.- 
؛ د. عبد الباسط عبد المحسف، اإلضػراب ُُٖناصؼ إماـ سعد ىبلؿ، إضراب العامميف بيف اإلجازة كالتحريـ، مرجع سابؽ، ص د. (ِ)

 .ُْٔفي قانكف العمؿ، مرجع سابؽ، ص
 الناظـ لممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة عمى أنو: ُّٔٗتمكز لسنة  ُّحيث تنص المادة األكلى مف قانكف  (ّ)

V.Loi du 31 Juillet 1963.1
er

: « Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnels civils de l'Etat, des 

départments et des communes comptant plus de dix mille habitants, ainsi qu'aux personnels des enterprises, des 

organisms et des établissements publics ou privés lorsque ces enterprises, organisms ou établissements sont 

chargés de la gestion d'un service public. Ces dispositions s'appliquent notamment aux personnels des enterprises 

visées par le décret prevu á l'alinéa 2de l'article 31-0 du livre 1
er

 du code du travail. ». :مكجكد عمى الرابط التالي 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebu

t=07156&pageFin      َُِٓ/ّ/ُِتاريخ الزيارة 

 .َِٖد. عمي عبد العاؿ سيد أحمد، حؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، مرجع سابؽ، ص (ْ)
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شركة المراسبلت البحرية، شركة الفحـ الفرنسية، الصندكؽ المستقؿ لمتأميف الفرنسي، مطار باريس، 
االجتماعي، ... إلخ، كبالرغـ مف أف تمؾ المشركعات ىي مشركعات عامة، إال أف المشرع يخضعيا لقكاعد 

لكف القانكف الخاص، كذلؾ فيما يتعمؽ باألنشطة التي تمارسيا، كيخضع العاممكف بيا لقكاعد قانكف العمؿ، ك 
 .ُّٔٗسنة ل تمكز ُّلؾ أخضعيا المشرع لقانكف نظران لككنيا تساىـ في إدارة مرفؽ عاـ، لذ

ف مع المرافؽ العامة، ألنيـ يقكمكف بسد الحاجات الضركرية لتمؾ المرافؽ، األمر الذم يترتب عميو يالمتعاقد -3
 عف العمؿ. ارتباؾ سيرىا إذا ما تكقفكا فجأةن 

 كؿ مف: ُّٔٗسنة ل تمكز ُّمف نطاؽ تطبيؽ قانكف  خرجكمف الجدير بالذكر أنو ي
بنشاط خاص تنافسي كتقدـ خدمات  ىذه المشركعات ف في نطاؽ المشركعات الخاصة، بشرط أف تقـكيالعامم -1

ذات طبيعة خاصة، كبذلؾ يستطيع العاممكف بيا القياـ باإلضراب بدكف تقديـ اإلخطار المسبؽ، أما إذا كانت 
، كبالتالي يمتـز ُّٔٗسنة ل تمكز ُّعامة، فإنيا تخضع لقانكف مات ذات طبيعة ىذه المشركعات تقدـ خد

 .(ُ)العاممكف بيا بقيد اإلخطار المسبؽ
العامميف المدنييف بالبمديات التي يقؿ عدد سكانيا عف عشرة آالؼ نسمة، كلذلؾ ال يمتـز بقيد اإلخطار  -2

البمديات ال يؤدم إلى المسبؽ العاممكف بتمؾ البمديات، كيبدك أف المشرع قد قرر بأف إضراب العامميف في ىذه 
بعض الفقو كمنيـ الفقيو . كقد انتقد (ِ)مضايقة كبيرة لجميكر المتعامميف مع المرافؽ العامة التابعة ليا

Marie(ّ) كمي مف قبؿ المشرع، كذلؾ ألف معيار المصمحة العامة ال يرتبط أبدان حديد الحىذا الت ،كنحف نؤيده
ما، كلكف المصمحة العامة يجب أف ترتبط بطبيعة  بتحديد عدد معيف لمسكاف المستفيديف مف خدمات مرفؽو 

 المرفؽ كليس بعدد السكاف. 
كاستنادان لما تقدـ، فإنو يمكننا القكؿ بأف ىناؾ التزامان عمى كافة العامميف المدنييف في المرافؽ العامة، 
ككذلؾ العامميف في المشركعات الخاصة التي تساىـ في إدارة المرافؽ العامة، أك التي تسيـ بأم صكرة في إشباع 

افؽ، عف طريؽ نقاباتيـ المعنية، بعزميـ عمى القياـ خدمة عامة، بإخطار السمطة المسؤكلة عف إدارة تمؾ المر 
باإلضراب. كيترتب عمى مخالفة ىذا اإلجراء اعتبار اإلضراب غير مشركع، مما يستكجب مساءلة القائميف بو. 

 كما يجب أف يككف ىذا اإلخطار سابقان عمى بدء اإلضراب كليس معاصران لو أك الحقان عميو.
ذا كاف اإلخطار  تمية التكقؼ عف العمؿ فعبلن، فاإلخطار في الكاقع ىك ضمانة إلعبلـ ال يعني ح كا 

 السمطة المسؤكلة عف إدارة المرفؽ باحتماؿ نشكب اإلضراب كلكنو ليس دليبلن قاطعان عمى حتمية كقكعو فعبلن.
 
 
 

                                      
 كما بعدىا. ُٔٗ، ص، مرجع سابؽد. أيمف محمد أبك حمزة، اإلطار القانكني لممارسة حؽ اإلضراب في المرافؽ العامة (ُ)
 .َِٗد. عمي عبد العاؿ سيد أحمد، حؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، مرجع سابؽ، ص (ِ)
(ّ                                                  )

- Marie (Morier), Le droit de grève dans les services publics,op.cit,., p.380 .          
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 شكل اإلخطار:  - ب
كتابيان كأف يتـ في شكؿ خطاب  اإلخطار فيما يتعمؽ بشكؿ اإلخطار فإف المشرع المصرم يستمـز أف يككف

 .(ُ)مسجؿ بعمـ الكصكؿ
كتتميز ىذه الكسيمة التي يتـ إنجاز اإلخطار بكاسطتيا بأنيا تؤدم إلى قطع النزاع حكؿ القياـ باإلخطار 

 .(ِ)فعبلن مف عدمو
 بيانات اإلخطار:  -ج

ف بيانات محددة حتى يككف اإلخطار كما رأينا سمفان ىك إجراء شكمي يجب أف يتخذ شكبلن معينان كأف يتضم
 مكافقان لمقانكف.
ضػػمف اإلخطػػػار األسػػػباب الداعيػػػة فإنػػػو يجػػػب أف يت ُّٔٗتمػػػكز لسػػنة  ُّلممػػػادة الثالثػػػة مػػف قػػػانكف ككفقػػان 
 غيػػػػػػػر محػػػػػػػددة،  ـسػػػػػػػكاء كانػػػػػػػت مػػػػػػػدة اإلضػػػػػػػراب محػػػػػػػددة أ وبدئػػػػػػػكمكػػػػػػػاف كتػػػػػػػاريخ كقكعػػػػػػػو كسػػػػػػػاعة  لئلضػػػػػػػراب

 .(ّ)مدتو ال تأثير ليا عمى مشركعيتوكال يشترط تحديد مدة اإلضراب كما أف مقدار 
 مف المعمـك أف ذكر ىذه البيانات في اإلخطار يحقؽ العديد مف المزايا، حيث أف ىذه البيانات تعطيك 
معمكمات كاضحة عف األسباب التي دعت العامميف لمجكء لئلضراب ، كبالتالي التحقؽ مف مشركعيتيا أك  لمقضاء

ف ى كجكد مطالب سياسية يأمؿ العاممك إذا كانت أسباب اإلضراب ترجع إل عدـ مشركعيتيا، فعمى سبيؿ المثاؿ
فبالتأكيد يحكـ القضاء بعدـ مشركعية تمؾ األسباب، أما إذا كانت أسباب اإلضراب ترجع تحقيقيا مف إضرابيـ 

إلى مطالب مينية ممكنة كمشركعة فبالتالي يحكـ القضاء بمشركعيتيا. باإلضافة إلى ذلؾ فإف ذكر أسباب 
ضراب كمف ثـ اإلضراب يؤدم إلى معرفة الجية اإلدارية في المرفؽ لؤلسباب التي دعت العامميف لمجكء لئل

تحقيؽ مطالبيـ مف خبلؿ المفاكضة الجماعية كالكساطة إف أمكنيا ذلؾ. كما أف ذكر مدة اإلضراب ضمف ىذه 
البيانات يمكِّف الجية اإلدارية في المرفؽ مف اتخاذ كافة اإلحتياطات البلزمة في المرفؽ لتضمف تحقيؽ حد أدنى 

المصالح األساسية لؤلفراد في المجتمع كخاصةن فيما إذا كاف  مف الخدمة في المرفؽ أثناء اإلضراب كي التتعطؿ
 .(ْ)المرفؽ حيكيان 

                                      
كفػػي حالػػة اعتػػـز عمػػاؿ المنشػػأة ذات » ... عمػػى أنػػو:  ََِّلسػػنة  ُِلمصػػرم رقػػـ مػػف قػػانكف العمػػؿ ا ُِٗحيػػث تػػنص المػػادة  (ُ)

بعػد مكافقػة مجمػس إدارة النقابػة العامػة  –المجنة النقابية اإلضراب في األحكاؿ التي يجيزىػا ىػذا القػانكف، يجػب عمػى المجنػة النقابيػة 
اإلدارية المختصة قبؿ التاريخ المحدد لئلضػراب بعشػرة  إخطار كؿ مف صاحب العمؿ كالجية –المينية بأغمبية ثمثي عدد أعضائو 

 مكجكد عمى الرابط التالي:«. أياـ عمى األقؿ كذلؾ بكتاب مسجؿ بعمـ الكصكؿ...
http://ar.wikisource.org/wiki/  ُٖتاريخ الزيارة/ّ/َُِٓ  

 .ِْٓلتأديبية لصاحب العمؿ، مرجع سابؽ، صأ. فريدة العبيدم، السمطة ا (ِ)
د. مصػػطفى أحمػػد أبػػك عمػػرك، التنظػػيـ القػػانكني لحػػؽ اإلضػػراب فػػي القػػانكف المصػػرم كالفرنسػػي كالتشػػريعات العربيػػة، مرجػػع سػػابؽ،  (ّ)

 .ُِٓص
 .ُٗٗد. أيمف محمد أبك حمزة، اإلطار القانكني لممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة، مرجع سابؽ، ص (ْ)

http://ar.wikisource.org/wiki/
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 كلةكمعقكجديره بالذكر أف المطالب المينية التي يجب أف يتضمنيا اإلخطار يجب أف تككف مشركعة 
الظركؼ ، كعمى ذلؾ فإف كانت تمؾ المطالب تجاكز إمكانات الجية اإلدارية لممرفؽ أك ال تتناسب مع (ُ)كمبررة

 .(ِ)أك الفنية لممرفؽ فإنيا ال تصمح أف تككف سببان لئلضراب المشركع االقتصاديةالمالية أك 

 «بكينج» شركات الطيراف الفرنسية لطائراتكقد أثيرت تمؾ اإلشكالية في فرنسا بمناسبة استقداـ 
حديثة يتككف طاقميا مف فرديف فقط بدالن مف ثبلثة في الطرازات األقؿ تطكران، كىك ما حدا بالنقابات « إيرباص»ك 

العمالية لمجكء إلى اإلضراب إلرغاـ شركات الطيراف عمى عدـ استخداـ تمؾ الطائرات الحديثة لتأثيرىا السمبي عمى 
أجؿ تحقيقو فإف ير معقكؿ كال يبرر المجكء لئلضراب مف فرص العمؿ في ىذا المجاؿ. كلما كاف ىذا المطمب غ

رفض ىذا المطمب، كقضى بكقؼ تنفيذ اإلخطار، كبالتالي أكد عمى عدـ مشركعية اإلضراب  القضاء الفرنسي
  .(ّ)الذم تنكم النقابات تنظيمو في ىذا الشأف

ل بأنو يجكز لمقضاء أف كقد يقكؿ قائؿ أنو ال يجكز لمقضاء أف يتدخؿ في عنصر المبلءمة، لكننا نر 
يتدخؿ في عنصر المبلءمة فيما إذا اضطر إلى ذلؾ لمفصؿ في الدعكل المعركضة أمامو، حيث يجكز لمقاضي 
إذا كاف الفصؿ في الدعكل مكقكفان عمى التحقُّؽ مف أمكر تستمـز معرفة فنية أف يقرر إجراء تحقيؽ فني بكاسطة 

 نفسو أك بناءن عمى طمب الخصـك في الدعكل. خبير كاحد أك ثبلثة خبراء سكاءن مف تمقاء

 المهمة الالحقة عمى اإلخطار:  -د

ال يكفي أف تقـك النقابة بإخطار السمطة المسؤكلة عف إدارة المرفؽ بعـز العامميف عمى المجكء لئلضراب، 
الغرض مف ذلؾ  عمـك أفمبؿ يجب أيضان أف تنقضي مدة معينة بيف ىذا اإلخطار كبيف البدء الفعمي لئلضراب. كال

 آثار اإلضراب. خفيؼة في المرفؽ اتخاذ ما يمـز لتمنع اإلضراب المفاجئ بحيث تتاح الفرصة لمجية اإلداري

مساكمات بيف طرفي لفترة نتيجة ما يتـ مف مفاكضات ك كقد يتـ التكصؿ إلى حؿ سممي لمنزاع خبلؿ ىذه ا
يار المرفؽ بما يؤدم لتحكؿ العامميف إلى البطالة النزاع. كمف جانب آخر فإف اإلضراب المفاجئ قد يؤدم الني

 .(ْ)فض اإلدارة لبعض مطالبيـر الدائمة كىك ما يعد أشد ضرران مف مجرد 

، يجػػب أف يػػتـ إخطػػار السػػمطة الرئاسػػية أك ُّٔٗسػػنة ل تمػػكز ُّالمػػادة الثالثػػة مػػف قػػانكف كفقػػان لمفقػػرة الثالثػػة مػػف ك 
 ، حيث جاء فييا:كاممةالمعنية قبؿ القياـ باإلضراب بخمسة أياـ 

                                      
(ُ                                )                   

Pelissier (Jean) , supiot (A.), et Jeammaud (A.), Droit de travail, op.cit., p 1262.- 
 .ُِٔد. عمي عبد العاؿ سيد أحمد، حؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، مرجع سابؽ، ص (ِ)
سػػابؽ، كالفرنسػػي كالتشػػريعات العربيػػة، مرجػػع  د. مصػػطفى أحمػػد أبػػك عمػػرك، التنظػػيـ القػػانكني لحػػؽ اإلضػػراب فػػي القػػانكف المصػػرم (ّ)

 كما بعدىا. ُْٓص
 .ٖٔ، مرجع سابؽ، صََِّلسنة  ُِد. رمضاف عبد ا  صابر، النقابات العمالية كممارسة حؽ اإلضراب في ضكء القانكف رقـ  (ْ)
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... يجػػب أف يػػتـ تسػػميـ اإلخطػػار قبػػؿ خمسػػة أيػػاـ كاممػػة مػػف بػػدء اإلضػػراب إلػػى السػػمطة اليرميػػة أك إلػػى إدارة » 
 مػػؿمػػف قػػانكف الع ُِٗحػػدد المشػػرع المصػػرم فػػي المػػادة ، بينمػػا ي(ُ) «المنشػػأة أك الشػػركة أك المنظمػػة المعنيػػة...

بػدء التكقػؼ بػيف يمـز أف تنقضي بيف إرساؿ اإلخطار لمجيػات المعنيػة ك مة التي يالم ََِّلسنة  ُِرقـ  المصرم
... كفػي حالػة أعتػـز عمػاؿ المنشػأة ذات المجنػة النقابيػة »، حيػث جػاء فييػا: عف العمؿ فعبلن بعشرة أياـ عمػى األقػؿ

ة النقابػة العامػة بعػد مكافقػة مجمػس إدار  –اإلضراب في األحكاؿ التي يجيزىػا ىػذا القػانكف يجػب عمػى المجنػة النقابيػة 
إخطار كػؿ مػف صػاحب العمػؿ كالجيػة اإلداريػة المختصػة قبػؿ التػاريخ المحػدد  -المينية بأغمبية ثمثي عدد أعضائو

. كبالتػػالي يعتبػػر اإلضػػراب الػػذم يػػتـ إعبلنػػو قبػػؿ ىػػذه المػػدة إضػػرابان غيػػر (ِ) «لئلضػػراب بعشػػرة أيػػاـ عمػػى األقػػؿ...
تمثػؿ الحػد األدنػى  يف الفرنسي كالمصػرمالتي حددىا المشرع كىذه الميؿ .مشركع مما يستكجب مساءلة القائميف بو

لمفترة التي يجب أف تنقضي بيف اإلخطار كبػدء اإلضػراب الػذم ال يجػكز تجػاكزه، كبالتػالي لػيس ىنػاؾ مػا يمنػع مػف 
 أف يتـ اإلخطار قبؿ مدة أطكؿ كأسبكعيف أك شير مثبلن.

 دت اإلضراب، فما ىك الحؿ، ىؿ يعتر مف إخطار بشأف ذاكلكف قد تقـك النقابات المعنية بإرساؿ أكث
 .باإلخطار األكؿ أـ يعتد بغيره مف اإلخطارات التي تميو ؟

المشرع الفرنسي ىذا النيج في مجاؿ  نىباإلخطار األكؿ دكف غيره. كقد تب االعتدادإف الراجح ىك 
المتعمؽ بإضراب مكظفي  ُٖٔٗ/ٗ/َّف مف قانك  ٕٓاإلضراب في مرفؽ اإلذاعة كالتميفزيكف حيث تقضي المادة 

بأنو ال يجكز إيداع أم إخطار آخر مف نفس التنظيـ النقابي إال بعد انتياء مدة اإلخطار األكؿ اإلذاعة كالتمفزيكف 
 .(ّ)أك عند انتياء اإلضراب المترتب عمى ىذا اإلخطار

 

                                      
 الناظـ لممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة عمى أنو: ُّٔٗتمكز لسنة  ُّفقرة الثالثة مف المادة الثالثة مف قانكف حيث تنص ال (ُ)

« … Le préavis droit parvenir cinq jours francs a vant le délenchement de la grève à l'autorité hierarchique ou à 

la direction de l'etablissement, de l'enterprise ou de l'organisme intéressé... »             :مكجكد عمى الرابط التالي  
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebu

t=07156&pageFin      َُِٓ/ّ/ُِتاريخ الزيارة 

 . مكجكد عمى الرابط التالي:ََِّلسنة  ُِمف قانكف العمؿ المصرم رقـ  ُِٗراجع في ذلؾ المادة ( ِ)
http://ar.wikisource.org/wiki/  ُٖتاريخ الزيارة/ّ/َُِٓ  

 المتعمؽ بإضراب مكظفي اإلذاعة كالتمفزيكف عمى أنو: ُٖٔٗإيمكؿ لسنة  َّمف قانكف  ٕٓحيث تنص المادة  (ّ)
- Loi du 30 Septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard), art.57: « II. En cas de cessation 

du travil dans les sociétés nationales de programme ou dans des filiales répondant à des missions de servise 

public définies à l'article 43-11, la continuité du service est assurée dans les condions suivantes. 
- Le préavis de grève doit parvenir au président des organismes visés à l'alinea précédent dans un délai de cinq 

jours francs avant le déclenchment de la gréve, I1 doit fixer le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la 

darée, limitee ou non, de la grève  envisagée;  

- Un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu' à l'issue du délai de préavis 

initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier ».                                            مكجكد عمى الرابط التالي:  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930 َُِٓ/ّ/ُِتاريخ الزيارة    

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebut=07156&pageFin
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebut=07156&pageFin
http://ar.wikisource.org/wiki/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930
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في أف ميمة األياـ الخمسة المحددة في القانكف الفرنسي،  (ُ) Marieكمنيـ  الفرنسي كيرل جانب مف الفقو
ىي مدة كافية إلخطار السمطة المسؤكلة عف إدارة المرفؽ، ككذلؾ المتعامميف مع المرفؽ، كذلؾ لتمكينيـ مف 

 . زمة لمكاجية آثار اإلضراباتخاذ اإلجراءات كاالحتياطات الضركرية كالبل

كافية لمكصكؿ لحؿ تفاكضي كخاصةن إذا كاف سبب اإلضراب ذك  تبدك غيرفإف ىذه الميمة  برأينا كلكف
 .يـك عمى األقؿ ُٓطابع مالي يحتاج لفترة كافية لتدبيره، لذلؾ يكصى بأف تككف ميمة اإلخطار 

 نافإن كاإلجراءات السابقة عمى بدء اإلضراب، جية المختصة بتنظيـ اإلضرابكفي النياية كبعد استعراض ال
 نخمص إلى النتائج التالية:

ىاـ ككبير،  ره رنسا، كبالقطاع الخاص في مصر، دك النقابات حؽ تنظيـ اإلضراب بشكؿ عاـ في ف منحإف ل -ُ
حيث أف ىذه النقابات ترعى مصالح المنتميف إلييا، باإلضافة إلى أف النقابات تعد مف أىـ جماعات الضغط 

 في الدكلة.
بية ال يكجد أم مشكمة فيما يتعمؽ بتنظيـ اإلضراب، حيث أف ىذه النقابة ة النقاكحدفي ظؿ اعتناؽ مبدأ ال -ِ

ز لدينا مشكمة أما في ظؿ اعتناؽ مبدأ التعددية النقابية فإنو يبر  .ىي التي تقـك بإعبلف كتنظيـ اإلضراب
 لذلؾ فإف الحؿ ؟قـك باإلعبلف عف اإلضراب كتنظيموالنقابية التي ست منظمة مف المنظمات كىي أنو أم

تكقؼ عمى مستكل الكحيد ليذه الحالة ىك ما قرره المشرع الفرنسي، كىك أف الصفة التمثيمية لممكظفيف ت
اليدؼ الذم مف أجمو تـ تنظيـ اإلضراب، فإذا كاف اإلضراب عمى مستكل إقميـ الدكلة فإف  كالنزاع القائـ أ

ظيـ اإلضراب، أما إذا كاف اإلضراب النقابة األكثر تمثيبلن عمى مستكل الدكلة ىي التي تختص بإعبلف كتن
 عمى مستكل مرفؽ معيف فإف النقابة األكثر تمثيبلن ىي التي تتكلى إعبلف كتنظيـ اإلضراب في المرفؽ.

ف المجكء إلى النقابات اـ اإلعتراؼ لممكظفيف أيضان بالحؽ في إعبلف كتنظيـ اإلضراب دك يمف الضركرم كال -ّ
ضكابط معينة، كذلؾ ألنو مف الممكف أف تقـك بعض ك كف ضمف قيكد ل - ادكا ذلؾر فيما إذا أ - العمالية

سياسية، كما أنو مف الممكف أف يككف ىناؾ ضعؼ في  النقابات بالتعسؼ في استعماؿ ىذا الحؽ ألسبابو 
تؤدم إلى سكء في تنظيـ اإلضراب، االمر الذم يؤدم إلى فشمو كعدـ قد بعض القيادات النقابية كالتي 

 قصكد منو.تحقيؽ الغرض الم
إف ىناؾ بعض اإلجراءات التي يتكجب اتخاذىا قبؿ بدء اإلضراب لما ليا مف أىمية كدكر فعاؿ في التكصؿ  -ْ

إلى حمكؿ نيائية لحؿ الخبلفات التي أدت إلى اعتزاـ العماؿ المجكء لئلضراب، أال كىي المفاكضة 
مكف المجكء إلييا قبؿ بدء اإلضراب كاإلخطار، كما أف ىناؾ كسيمة اختيارية كليست إجبارية كالتي مف الم

                                      
(ُ                                     )    

               - Marie (Morier), Le droit de grève dans les services publics,op.cit., p.440.                   
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كالتي مف الممكف أف تؤدم لحؿ النزاع القائـ الذم أدل إلى اعتزاـ العامميف لمجكء لئلضراب، أال كىي 
 الكساطة.

طرؽ المفاكضة،  نازعات التي تؤدم لمجكء لئلضراب، كقد حددت اإلتفاقياتمإف المفاكضة تسعى لحؿ ال -ٓ
حيث أنو مف الممكف أف تقـك النقابات بالتفاكض عكضان عف العماؿ، كما أنو مف الممكف أف يختار العامميف 

 مف يتفاكض عنيـ بدالن عف نقابتيـ، كذلؾ باختيار ممثؿ عنيـ مف بينيـ.
خطار قبؿ كقد أخذ المشرع الفرنسي بيذه الكسيمة، حيث أكجب عمى الطرفيف التفاكض خبلؿ مدة اإل

 المجكء لئلضراب، كذلؾ تفاديان لكقكع اإلضراب. كذلؾ أخذ بو المشرع المصرم في مجاؿ القطاع الخاص.
إف الكساطة يقـك بيا شخص يدعى الكسيط، كىك الشخص الذم يقترح الحمكؿ التي يراىا مناسبة لمطرفيف،  -ٔ

كما أنو يجب التنكيو إلى أنو خبلؿ  فإذا ما تـ قبكؿ ىذه الحمكؿ مف الطرفيف فإنو يتكجب عمييـ تنفيذىا.
 الفترة المحددة لمكساطة ال يجكز القياـ باإلضراب إنما يجب االنتظار حتى ينتيي الكسيط مف ميمتو.

 مف الكاجب عمى السمطات المسؤكلة عف إعبلف كتنظيـ اإلضراب، أف تقـك بإخطار الجية اإلدارية بأف ىناؾ -ٕ
ب، كذلؾ قبؿ ميمة محددة، حيث أنو مف شأف اإلخطار أف يسمح العامميف يعتزمكف القياـ باإلضرا بعض

لمجية اإلدارية أف تتخذ اإلجراءات كاالحتياطات البلزمة في الكقت المناسب لحفظ النظاـ العاـ في المنشأة 
كتكفير االحتياجات الضركرية لؤلفراد، كما أنو مف شأف اإلخطار أف يسمح لمجية اإلدارية في المنشأة أف 

 مكالن تؤدم لمحيمكلة دكف قياـ العامميف باإلضراب.تقدـ ح
إلضراب حتى يعتبر ا اإلضراب شركط الكاجب تكافرىا فيقد انتيينا مف البحث في الكىكذا نككف 

في  اإلضراب عرض القيكد الكاردة عمى ممارسةل مطمبالثاني مف ىذا ال فرعمشركعان. لذلؾ سننتقؿ إلى ال
 .لتي مف الممكف لئلدارة أف تتخذىاكالتي نصت عمييا التشريعات أك ا المرافؽ العامة

  



ٗٗ 

 

 الثاني فرعال
 القيود الواردة عمى ممارسة اإلضراب في المرافق العامة

 اإلضراب كبيف مبدأ استمرار سير المرافؽ العامة بانتظاـ كاطراد،  تكفيؽ بيف الحؽ في ممارسةلم      
المرافؽ العامة، أما الثانية فتتمثؿ بضماف  بعض اإلضراب في ركلى تتمثؿ في حظاألمو كسيمتيف، فإف المشرع أما

 ت اإلستراتيجية آىناؾ بعض المنش حيث أف كجكد حد أدنى مف الخدمة في المرفؽ العاـ أثناء اإلضراب.
   الحيكية التي يمنع فييا مف المجكء لئلضراب كذلؾ ألىميتيا لتسيير المصالح اليامة لجميع أفراد المجتمع  أك 
ذا افترضنا أنو حصؿ اضراب في بعض المرافؽ العامة المسمكح اإلضراب فييا، لضركرات أمنية، كما أنو ك  أك ا 
مة في المرفؽ أثناء اإلضراب، كسنقـك البد مف كجكد بعض القيكد التي تضمف كجكد حد أدنى مف الخدإنو ف

 بدراسة ما تقدـ مف خبلؿ ما يمي:

 :الستراتيجية أو الحيوية ر الكمي لإلضراب في المرافق العامةحظال -أولا 

أك حيكم كيتعمؽ بمصالح أساسية  إف لممرافؽ العامة العديد مف األنكاع، فمف ىذه المرافؽ ما ىك استرتيجي
كىامة لممكاطنيف، كمنيا ما ىك غير استراتيجي يتعمؽ بمصالح المكاطنيف لكف ىذه المصالح التي تنجزىا تمؾ 
المرافؽ األخيرة ليست باألىمية البالغة كتمؾ المصالح التي تنجزىا المرافؽ االستراتيجية أك الحيكية. لذلؾ فإف 

ئلضراب في المنشآت االستراتيجية أك الحيكية، كذلؾ بقصد أك تقييدان ل كميان  ت تقرر حظران العديد مف التشريعاىناؾ 
الحفاظ عمى حياة كمصالح المكاطنيف كضماف الحفاظ عمى النظاـ العاـ كاستمرارية الخدمات التي تقدميا تمؾ 

 المنشآت.

 موقف المشرع المصري:  -1
مف قانكف  ُْٗي المرافؽ العامة، كذلؾ في المادة ر الكمي لئلضراب فحظلقد أكرد المشرع المصرم ال

يحظر اإلضراب أك الدعكة إليو في »  يث تنص ىذه المادة عمى أنو:ح ََِّلسنة  ُِرقـ  المصرم العمؿ
رتب عمى تكقؼ العمؿ فييا اإلخبلؿ باألمف القكمي أك بالخدمات تالمنشآت االستراتيجية أك الحيكية التي ي

 .(ُ)«لممكاطنيف كيصدر قرار مف رئيس مجمس الكزراء بتحديد ىذه المنشآت األساسية التي تقدميا 
استنادان لمنص السابؽ نرل بأف المشرع المصرم قد أعطى لمسمطة التنفيذية صبلحية تحديد المنشآت ك 

االستراتيجية أك الحيكية التي يترتب عمى تكقؼ العماؿ فييا إخبلالن باألمف القكمي، كبالتالي حظر ممارسة 
في  اإلضراب فييا. كقد انتيًقدى ىذا النص التشريعي عمى أساس أنو أعطى الصبلحية المطمقة لمسمطة التنفيذية

                                      
 . مكجكد عمى الرابط التالي:ََِّلسنة  ُِمف قانكف العمؿ المصرم رقـ  ُْٗالمادة  ( ُ)

http://ar.wikisource.org/wiki/  ُٖتاريخ الزيارة/ّ/َُِٓ  

 

http://ar.wikisource.org/wiki/


ََُ 

 

أف تمنع  تحديد المنشآت االستراتيجية أك الحيكية بحيث تستطيع السمطة التنفيذية مف خبلؿ ىذا الحؽ الممنكح ليا
ؽ بمجرد أف تصدر قراران باعتبار ىذا المرفؽ مف ي اإلضراب في مرفؽ مف المرافالعامميف مف ممارسة حقيـ ف

 .(ُ)المرافؽ االسترتيجية أك الحيكية، األمر الذم يؤدم إلى حظر ممارسة اإلضراب في ىذا المرفؽ
بشأف  ََِّلسنة  ُُٖٓرقـ  القرار المصرم بعد صدكر ىذا القانكف، أصدر رئيس مجمس الكزراءك 

يحظر »  :تحديد المنشآت االستراتيجية التي يحظر فييا اإلضراب عف العمؿ حيث جاء بمادتو األكلى أنو
اإلضراب عف العمؿ أك الدعكة إليو في المنشآت الحيكية أك االستراتيجية التي يؤدم تكقؼ العمؿ بيا إلى 

أك اإلخبلؿ باألمف القكمي كالخدمات األساسية التي تقدـ  ،راب في الحياة اليكمية لجميكر المكاطنيفطاض
لممكاطنيف، كتعتبر مف قبيؿ ىذه المنشآت ما يمي: منشآت األمف القكمي كاإلنتاج الحربي، المستشفيات كالمراكز 
الطبية كالصيدليات كالمخابز، ككسائؿ النقؿ الجماعي لمركاب )النقؿ البرم كالبحرم كالجكم(، ككسائؿ نقؿ 

ضائع، كمنشآت الدفاع المدني، كمنشآت مياه الشرب كالكيرباء كالغاز كالصرؼ الصحي، كمنشآت االتصاالت، الب
 .(ِ)«كمنشآت المكانئ كالمنائر كالمطارات، كالعاممكف في المؤسسات التعميمية 

كتعتبر مف قبيؿ ىذه  –نجد عبارة  ََِّلسنة  ُُٖٓبقراءة قرار رئيس مجمس الكزراء المصرم رقـ ك 
تعني بأف ىذه المنشآت التي تَـّ تعدادىا في  – مف قبيؿ –ثَـّ عدَّد عددان مف المنشآت، ككممة  – المنشآت ما يمي

القرار قد عيدَّدت عمى سبيؿ المثاؿ كليس عمى سبيؿ الحصر، األمر الذم يدؿ عمى إمكانية اشتماؿ عددان آخر مف 
المنشآت كالتي يطاليا حظر اإلضراب أيضان، حتى أنو مف الممكف أف يشمؿ كافة المرافؽ في البمد، كبالتالي حظر 

كىكذا  .ضراب فييا فيما إذا اعتبرىا مف المنشآت التي يؤدم اإلضراب فييا إلى اإلخبلؿ باألمف القكميممارسة اإل
كأف  نجد أف قرار رئيس الكزراء كاد يسمب العماؿ حؽ اإلضراب متناسيان أف األصؿ ىك تمتعيـ بيذا الحؽ

 .(ّ)لحدكد. كالمعمـك ىك أف االستثناء يجب أف يككف في أضيؽ ااالستثناء ىك تقييده
يكاد يككف  ََِّلسنة  ُِرقـ  المصرم كمما سبؽ نستخمص أف إقرار حؽ اإلضراب في قانكف العمؿ

لمجرد التكافؽ مع التزامات مصر الدكلية. فالنص عمى الحؽ شيء كاإليماف بحؽ العماؿ في ممارستو شيء آخر. 
يحظِّر اإلضراب في المنشآت التي  حيث أنو كاف مف المفركض عمى رئيس مجمس الكزراء عند إصدار قراره أف

يترتب عمى ممارسة اإلضراب فييا إخبلالن فعميان باألمف القكمي كمرفؽ الجيش كالشرطة كالقضاء، أما بقية المرافؽ 

                                      
 .َِٕأ. فريدة العبيدم، السمطة التأديبية لصاحب العمؿ، مرجع سابؽ، ص (ُ)
 . مكجكد عمى الرابط التالي:ََِّلسنة  ُُٖٓقرار رئيس مجمس الكزراء المصرم رقـ  ( ِ)

http://www.hrdiscussion.com/hr66927.html   ُٖتاريخ الزيارة/ّ/َُِٓ  
 .ُِْد. أيمف محمد أبك حمزة، اإلطار القانكني لممارسة حؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، مرجع سابؽ، ص (ّ)

http://www.hrdiscussion.com/hr66927.html
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فإنو كاف ييكتىفى بشأنيا النص عمى بعض اإلجراءات لضماف تحقيؽ حد أدنى مف الخدمات التي تقدميا تمؾ 
 . (ُ)فييا فيما إذا حصؿ إضرابان  مف خدماتياالمرافؽ لجميكر المنتفعيف 

 موقف المشرع الفرنسي: -2
أصدر المشرع الفرنسي تشريعات متبلحقة أقصت بعض الطكائؼ مف التمتع كميان بحؽ اإلضراب. كمف  

سنة  كانكف األكؿ ِٕالصادر بتاريخ  ِّْٖرقـ  أىـ تمؾ التشريعات التي صدرت في ىذا الصدد، القانكف
... غير أنو،  »بشأف إعادة تنظيـ مؤسسات أجيزة األمف الجميكرم، كالذم نصت مادتو السادسة صراحةن  ُْٕٗ

ال يتمتع بحؽ اإلضراب، كؿ تكقؼ متفؽ عميو أـ ال،عف ىذه الخدمة كيعتبر كتخمي عف الكظيفة كيعاقب عميو 
بشأف نظاـ العامميف بمرفؽ الشرطة،  ُْٖٗإيمكؿ لسنة  ِٖالصادر في  َُْٓرقـ  . كأيضان القانكف(ِ)«بذلؾ....

تحريـ اإلضراب بالنسبة لمعامميف بيذا المرفؽ، كاعتبر إضراب  عمى » :في المادة الثانية منو كالذم نص صراحةن 
مر رقـ كاأل. (ّ)«التي يكفميا القانكف مسمكيةرجاؿ الشرطة غير مشركع، مع حرماف مرتكبو مف كافة الضمانات ال

، كالذم حظر اإلضراب عمى حراس الخاص بمكظفي مصمحة السجكف ُٖٓٗسنة  آب ٔالصادر في  ٔٗٔ
كؿ تكقؼ عف الخدمة متفؽ عميو، « ، حيث نصت ىذه المادة عمى أنو:منو السجكف، كذلؾ بمقتضى المادة الثالثة

السجكف ممنكعة. كعندما تككف  ككؿ فعؿ جماعي غير منضبط مف جية العامميف في الخدمات الخارجية لمصحمة
مر رقـ األككذلؾ  .(ْ) » ىذه الكقائع مخمة بالنظاـ العاـ فيمكف أف يعاقب عمييا بمعزؿ عف الضمانات المسمكية

                                      
لتشػػريعات العربيػػة، مرجػػع سػػابؽ، د. مصػػطفى أحمػػد أبػػك عمػػرك، التنظػػيـ القػػانكني لحػػؽ اإلضػػراب فػػي القػػانكف المصػػرم كالفرنسػػي كا (ُ)

 .ُّٔص
النػاظـ ألجيػزة األمػف الجميػكرم  ُْٕٗكػانكف األكؿ لسػنة  ِٕالصػادر بتػاريخ  ِّْٖحيث تنص المادة السادسة مػف القػانكف رقػـ  (ِ)

 عمى أنو:
- Loi nº 47-2384 du 27 décembre 1947 portant réorganization des compagnies républicaines de sécurité, Art.6: 

 «… Toutefois, ils ne jouissent pas du droit de grève; toute cessation, concertée ou non, du service est assimilée 

á un abandon de post et punie comme tel ». :مكجكد عمى الرابط التالي 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000316275 َُِٓ/ّ/ُِتاريخ الزيارة    

المتعمػػؽ بنظػػاـ العػػامميف بمرفػػؽ الشػػرطة  ُْٖٗإيمػػكؿ لسػػنة  ِٖالصػػادر بتػػاريخ  َُْٓحيػػث تػػنص المػػادة الثانيػػة مػػف القػػانكف رقػػـ  (ّ)
 و:عمى أن

- Loi nº 48-1504 du 28 september 1948 relative au statut spécial des personnels de police, Art. 2; «… Toute 

cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline concerterisée pourra être sanctionné en dehors 

des guaranties disciplinaires ».                                                مكجكد عمى الرابط التالي:  َُِٓ/ ّ/ُِتاريخ الزيارة 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005617582&dateTexte=20110607  
 الخاص بمكظفي مصمحة السجكف عمى أنو:  ُٖٓٗآب لسنة  ٔالصادر بتاريخ  ٔٗٔحيث ينص األمر رقـ  (ْ)

Ordonnance nº 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services décocentrés de 

ladministration penitentiaire. Art.3; « Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline 

coracterisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit. Ces 

faits, lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre pudlic, pourront être sanctionnés en dehors des 

guaranties disciplinaires ».                                                                          مكجكد عمى الرابط التالي: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705489   ُِتاريخ الزيارة/ّ/َُِٓ  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000316275
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005617582&dateTexte=20110607
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705489


َُِ 

 

، كالذم حظر المتضمف القانكف الخاص بكضع القضاء ُٖٓٗسنة  كانكف األكؿ ِِالصادر في  َُِٕ
... كما يمنع أيضان كؿ عمؿ متفؽ عميو ذك طبيعة  «، حيث جاء فيو: اإلضراب بالنسبة لمقضاة في مادتو العاشرة

»تكقؼ أك تعيؽ سير القضاء
 َِٕرقـ  ؿ بالقانكف، كالمعدَّ ُِٕٗسنة  تمكز ُّأيضان القانكف الصادر في ك  .(ُ) 

، كالذم ينص في المادة السادسة عمى حظر المتضمف النظاـ العاـ لمعسكرييفََِٓسنة  آذار ِْالصادر في 
إف ممارسة حؽ اإلضراب يتعارض مع قكاعد  « ، حيث تنص ىذه المادة عمى أنو:اإلضراب بالنسبة لمعسكرييف

»االنضباط العسكرم
 (ِ). 

ف المشرع الفرنسي أحسف في منع المجكء لئلضراب في ىذه المرافؽ، حيث يترتب عمى تكقؼ برأينا فإك 
لمدكلة كالمتمثؿ بمدلكالتو الثبلثة األمف العاـ كالصحة العامة فيو ىذه المرافؽ خمؿ كاضح في النظاـ العاـ العمؿ 

بالتفضيؿ عمى المصمحة الخاصة  . كال شؾ أف الحفاظ عمى كياف الدكلة كاستمرار بقائيا جديره كالسكينة العامة
لخاصة لمعامميف في المجكء لئلضراب، فالقاعدة األساسية ىي أف المصمحة العامة تقدـ عمى المصالح الفردية أك ا

 عند تعارضيما.
 :ضمان سير حد أدنى من الخدمة في المرفق أثناء اإلضراب -ثانياا 

مف الممكف ضماف سير حد أدنى مف الخدمة في المرفؽ أثناء اإلضراب مف خبلؿ استدعاء العامميف 
كسنبيف ذلؾ مف  المضربيف كتكميفيـ بالخدمة باإلضافة إلى كضع بعض الضكابط ليذا الحد األدنى مف الخدمة.

 خبلؿ ما يمي:
 استدعاء العاممين المضربين وتكميفهم بالخدمة: -1

العمؿ إجراء استثنائي تقرره السمطات العامة ب لمضربيف كتكميفيـ في االستمراريعد نظاـ استدعاء العامميف ا
 .فترة اإلضرابدنى مف الخدمة خبلؿ عمى إثر اإلضراب عف العمؿ بقصد ضماف سير المرافؽ العامة بحدىا األ

حيث جاء في  ُٗٓٗكانكف الثاني  ٕالصادر بتاريخ  ُْٕففي فرنسا تقرر نظاـ االستدعاء بمكجب األمر رقـ  
إف غرض ىذه المراسيـ في إطار القكانيف الدائمة، التنفيذ الفكرم لؤلحكاـ التي مف  « المادة الخامسة منو عمى أنو:

                                      
 الخاص بكضع القضاء عمى أنو: ُٖٓٗكانكف األكؿ لسنة  ِِالصادر بتاريخ  َُِٕحيث ينص األمر رقـ  (ُ)

- ordonnance n ٍْ  58- 1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Art. 

10 «….. Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des 

juridictions».                                                                                    مكجكد عمى الرابط التالي:    

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339259   ُِتاريخ الزيارة/ّ/َُِٓ  

 المتضمف النظاـ العاـ لمعسكرييف عمى أنو: ََِٓآذار لسنة  ِْالصادر بتاريخ  َِٕحيث تنص المادة السادسة مف القانكف رقـ  (ِ)
- Loi nº 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaries Art.6; « L'execice du droit de grève est 

incompatible avec l'état militaire ». :مكجكد عمى الرابط التالي 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000808186   ُِتاريخ الزيارة/ّ/َُِٓ   

               
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339259
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000808186


َُّ 

 

ألكقات كفؽ احتياجات الدفاع. كفي جميع األحكاؿ فإنيا تمنح شأف الحككمة إعدادىا كمبلءمتيا في جميع ا
المكمؿ أك المعدؿ  ُّٖٗتمكز لسنة  ُُالحككمة، كفؽ الشركط كبمكجب العقكبات المنصكص عمييا في قانكف 

» ... -الحؽ في طمب األشخاص كالعقارات كالخدمات. ب  -أك بقكانيف خاصة: أ
(ُ). 

 ضوابط الحد األدنى من الخدمة: -2

ىناؾ بعض المرافؽ العامة تؤدم خدمات أساسية لجميكر المنتفعيف مف خدماتيا، فإذا ما حصؿ إف 
إضرابه في تمؾ المرافؽ فإنو سيؤدم إلى تكقفيا عف أداء خدماتيا كبالتالي تعطيؿ مصالح المكاطنيف. لذلؾ فإنو 

ؾ تـ كضع بعض الضكابط مف المفترض أال تتكقؼ تمؾ المرافؽ عف أداء خدماتيا بشكؿو كامؿ. كلتفادم ذل
، كتتمثؿ تمؾ  لتحقيؽ حد أدنى مف خدمات تمؾ المرافؽ لجميكر المنتفعيف مف خدماتيا فيما إذا حصؿ إضرابه

 الضكابط بما يمي:

 أن تكون الخدمة التي يقدمها المرفق ضرورية إلشباع حاجات المواطنين: - أ

المرفؽ يعد حيكيان أك استراتيجيان إذا كانت الخدمة التي يقدميا لممكاطنيف ضركرية إلشباع حاجاتيـ  إف
تمؾ المرافؽ مف شأنو أف ييدد النظاـ العاـ كيخؿ باستقرار في لعمؿ عف اأف التكقؼ الكامؿ  في األساسية. كال شؾ
سكل ضماف حد أدنى مف الخدمة بحيث  المجتمع النظاـ العاـ كاإلستقرار في عمى محافظةب الالمجتمع. كال يتطم

كفي ذات الكقت يتـ تدبير الحد األدنى مف احتياجات المتعامميف مع  ،مف اإلضراب ال يتـ حرماف العامميف كميةن 
 المرفؽ. فيذا النيج ىك الذم يحقؽ التكازف كالتكفيؽ بيف حؽ اإلضراب كبيف احتياجات الجميكر.

إدارة المرفؽ تحقيؽ التكازف بيف حؽ العامميف في اإلضراب مف جية كمبدأ كتتكلى السمطة القائمة عمى 
 .(ِ)انتظاـ سير المرفؽ العاـ بانتظاـ كاطراد مف جيةو أخرل

                                      
 الخاص بالتنظيـ العاـ لمدفاع الكطني عمى أنو: ُٗٓٗكانكف الثاني لسنة  ٕالصادر بتاريخ  ُْٕحيث ينص األمر رقـ  (ُ)

- Ordonnance nº 59-147 du 7 janvier 1959, Art. 5: « Ces décrets ont pour effet, dans le cadre des lois existanes, 

la mise en vigueur immédiate de dispositions qu'il appartient au Gouvernement de préparer et d'adapter à tout 

moment aux nécessités de la défense. Ils ouvrent dans tous les cas au profit du Gouvernement, dans les 

conditions et sous les penalités prevues par la loi du 11 juillet 1938 complétée et modifiée ou par des lois 

spéciales: A.Le droit de requérir les personnes, les biens et les services. 

B-…. ».                                                                                               مكجكد عمى الرابط التالي:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do:jsessionid=836B08EA49AS52E0F0B4D0BB628930CC.tpdjo07

v_3?cidTexte=JORFTEXT000000705509&dateTexte=19590110 َُِٓ/ّ/ُِتاريخ الزيارة     

د. مصػػطفى أحمػػد أبػػك عمػػرك، التنظػػيـ القػػانكني لحػػؽ اإلضػػراب فػػي القػػانكف المصػػرم كالفرنسػػي كالتشػػريعات العربيػػة، مرجػػع سػػابؽ،  (ِ)
 كما بعدىا. ُٕٔص

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do:jsessionid=836B08EA49AS52E0F0B4D0BB628930CC.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000000705509&dateTexte=19590110
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do:jsessionid=836B08EA49AS52E0F0B4D0BB628930CC.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000000705509&dateTexte=19590110


َُْ 

 

 أما إذا كانت الخدمة التي يقدميا المرفؽ غير ضركرية لجميكر المنتفعيف مف خدماتو، أم أنيا 
في عداد المرافؽ التي يتطمب فييا ضماف سير حد أدنى مف ال تشبع حاجات أساسية ليـ، فبل يدخؿ ىذا المرفؽ 

 الخدمة، حيث أف تكقؼ مثؿ ىذه الخدمات ال يخؿ بأمف المجتمع كاستقراره.

 اقتصار حظر اإلضراب عمى العمال الضروريين فقط: - ب

الكظيفية إف حظر اإلضراب في المرافؽ العامة يجب أف يقتصر فقط عمى العامميف الذيف تككف مياميـ 
ف الذيف ال تككف دماتيـ التي يؤدكنيا. أما المكظفك دم إلى إشباع حاجات أساسية لجميكر المنتفعيف مف ختؤ 

مياميـ الكظيفية مرتبطة بحاجات أساسية لممكاطنيف فبل يجكز أف يطاليـ حظر اإلضراب مطمقان، فإذا تجاكزت 
يف فإف مف حؽ ىذه الفئة رفع األمر لمقضاء اإلدارة ذلؾ كحظَّرت المجكء لئلضراب ليذه الفئة األخيرة مف العامم

 .(ُ)اإلدارم إللغاء القرار الصادر عف اإلدارة المتعمؽ بحرمانيـ مف ممارسة حقيـ في اإلضراب

أما بالنسبة لعدد العامميف الذيف يفرض عمييـ حظر اإلضراب، فمـ يحدد القانكف عددان محددان كلـ يربط ذلؾ 
نما ترؾ األمر لتقدير اإلدارة فيي التي تحدد عددىـ باالستناد إلى طبيعة  الحظر بالدرجة الكظيفية لممكظؼ، كا 

 .(ِ)كأىميتو كطبيعة الكظيفة التي يؤدييا المكظؼ المرفؽ

كىكذا نرل في نياية ىذا الفرع أف ىناؾ بعض المرافؽ التي ال يجكز لمعامميف في المرافؽ العامة ممارسة 
اإلستراتيجية في البمد، كما أف ىناؾ قيد يرد عمى ممارسة اإلضراب في  اإلضراب فييا ألنيا تعتبر مف المرافؽ

بقية المرافؽ التي يجكز ممارسة اإلضراب فييا كىك تحقيؽ حد أدنى مف الخدمة في المرفؽ أثناء اإلضراب مف 
فؽ لتسيير خبلؿ استدعاء العامميف المضربيف كتكميفيـ بالخدمة بشرط اإلقتصار عمى العامميف الضركرييف في المر 

 ىذه الخدمة.

 ما يمي: ممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة يمكننا أف نستنتج ضكابطكمف خبلؿ تفصيؿ 

إف المشرع المصرم قد تكسع كثيران في تعداد المرافؽ التي ال يجكز اإلضراب فييا، حيث كاد يشمؿ جميع  -1
ر الكمي لئلضراب في المرافؽ حظال عكس المشرع الفرنسي الذم حددالمرافؽ العامة في البمد، كذلؾ عمى 

العامة ببعض المرافؽ دكف غيرىا، كمرفؽ الشرطة كالقضاء ككذلؾ العسكرييف، كذلؾ مف خبلؿ تشريعات 
 متبلحقة. كال شؾ أف المشرع الفرنسي أحسف صنعان حيف منع المجكء لئلضراب في مثؿ ىذه المرافؽ، حيث

 الكامؿ لمدكلة. اإلنييار يترتب عمى تكقؼ العامميف بيا

                                      
 .َِٖد. عمي عبد العاؿ سيد أحمد، عمي عبد العاؿ سيد أحمد، مرجع سابؽ، ص (ُ)
د. مصػػطفى أحمػػد أبػػك عمػػرك، التنظػػيـ القػػانكني لحػػؽ اإلضػػراب فػػي القػػانكف المصػػرم كالفرنسػػي كالتشػػريعات العربيػػة، مرجػػع سػػابؽ،  (ِ)

 كما بعدىا. ُٗٔص



َُٓ 

 

فيما يتعمؽ بضماف سير حد أدنى مف الخدمة في المرفؽ أثناء اإلضرابات المشركعة، نجد أنو في فرنسا تـ  -2
النص بشكؿ مباشر عمى استدعاء العامميف المضربيف، كذلؾ فيما إذا كاف المرفؽ لو أىمية كبيرة. أما في 

 نما يمكف استنتاج ذلؾ مف النص الدستكرم.مصر فمـ يتـ النص عمى ذلؾ بشكؿ مباشر في القكانيف، إ

نما  كفي النياية فإنو يمكف القكؿ بأنو ال يمكف استدعاء كافة العامميف المضربيف كتكميفيـ بالخدمة، كا 
يجب االقتصار عمى العامميف الضركرييف ألداء الخدمة، باإلضافة إلى أنو يجب أف تككف ىذه الخدمة التي 

 حاجات المكاطنيف.يؤدكنيا ضركرية إلشباع 

ممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة ال بد لنا مف البحث في  ضكابطكىكذا بعد أف انتيينا مف عرض 
 اآلثار التي تترتب عمى ممارسة اإلضراب.

  



َُٔ 

 

 المطمب الثاني

 اإلضرابممارسة آثار 
ممارسة اإلضراب في كما ىك الحاؿ في العديد مف اآلثار،  في المرافؽ العامة اإلضراب إف لممارسة

القطاع الخاص. لذلؾ سنقـك بدراسة اآلثار التي تترتب عمى ممارسة اإلضراب في القطاع الخاص كمف ثـ سنقـك 
كاستنادان لما سبؽ سنقـك  .باستخبلص النتائج إلسقاطيا كآثار تترتب عمى ممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة

 تالي:بتقسيـ دراستنا ليذا المطمب إلى فرعيف كال

 . آثار ممارسة اإلضراب عمى العاممينالفرع األول: 

 الغير. سة اإلضراب عمىالفرع الثاني: آثار ممار 

 الفرع األول
 ينآثار ممارسة اإلضراب عمى العامم

نت تمؾ اآلثار تتعمؽ بالعامميف المضربيف أك تتعمؽ سكاء كا اب العديد مف اآلثار عمى العامميفإف لئلضر  
  المضربيف، كسنقـك بدراسة تمؾ اآلثار مف خبلؿ ما يمي:بالعامميف غير 

           تظير تمؾ اآلثار مف خبلؿ ما يمي:آثار ممارسة اإلضراب عمى العاممين المضربين:  -أولا  
 

إذا كاف عقد العمؿ مف العقكد التي ترتب التزامات متبادلة في ذمة إف لئلضراب أثران كبيران عمى األجر 
كرب العمؿ، بحيث يمتـز األكؿ بتقديـ العمؿ المتفؽ عميو، كيمتـز الثاني بدفع األجر المقابؿ لو، طرفيو، األجير 

فإف تعميؽ األجير اللتزامو بتقديـ العمؿ أثناء اإلضراب، يترتب عميو حؽ رب العمؿ بدكره في إيقاؼ التزامو بدفع 
معمؿ، كطالما أف ىذا فاألجر ىك المقابؿ ل ،عف العمؿ األجر المقابؿ لممدة التي تكقؼ خبلليا األجير المضرب

األجر عف أجيره المضرب، ألف المبدأ  عفي نظر الفقو مف حؽ رب العمؿ من الكفاء بو، فإنو يككف تـالعمؿ لـ ي
ذا كاف األجر قد دفع مقدمان فإنو يبقى دائمان مف حؽ رب العمؿ استرجاع المبالغ  ىك " ال أجر بدكف عمؿ "، كا 

 .كاف خبلليا األجير في حالة إضرابابمة لممدة التي المدفكعة، كالمق
يؤدم مف  بؿ إنوكىكذا، فاإلضراب سكاء كاف مشركعان، أك غير مشركع فإنو يؤثر عمى أجر المضربيف،  

ي تلغ الاإلى الحرماف مف تكابع األجر، بحيث يككف لرب العمؿ أف يمنع عف األجير المضرب المب كجية نظرنا
عف النقؿ، أك عف الكجبات التي يتناكليا في المؤسسة، إذا كاف ممف يتناكلكف كجباتيـ  كمقابؿ اكاف يتقاضاى

 بسبب العمؿ خارج بيتو.



َُٕ 

 

عمى ممارستو. كما أف  ءن اار حؽ اإلضراب كليس جز أف حرماف العامؿ مف األجر ىك أثر مف آث نرلكما 
العمؿ باعتباره عقدان تبادليان ممزمان لجانبيف. حرماف العامؿ مف األجر عف فترة اإلضراب يعد تطبيقان لخصائص عقد 

كعمى رب العمؿ قبؿ الخصـ مف األجر أف يثبت أف العامؿ كاف مشاركان في اإلضراب. كلعؿ ذلؾ ىك ما يبرر 
تناسب الخصـ مف األجر مع فترة التكقؼ طبعان ىذا في حالة اإلضراب المشركع أما في اإلضراب غير المشركع 

 .عكيضان يتناسب مع ما لحؽ رب العمؿ مف ضررفإف العامؿ يتحمؿ ت

أجر،  بدكف يترتب عميو احتساب مدتو إجازةكقد بيف المشرع المصرم أنو إذا كاف اإلضراب مشركعان فإنو  
 . (ُ)كىك ما يعني حرماف العامؿ المضرب مف األجر عف فترة التكقؼ عف العمؿ لممشاركة في اإلضراب

إلى عدـ استحقاؽ المكظؼ الذم  ُّٔٗتمكز لسنة  ُّفي قانكف  يذىبكمف جانبو فإف المشرع الفرنسي 
فيما يتعمؽ »، حيث تنص المادة السادسة مف ىذا القانكف عمى أنو: يقـك باإلضراب ألجره خبلؿ فترة إضرابو

-ُٔمف القانكف رقـ  ْمف ىذا القانكف، غير الخاضعيف ألحكاـ المادة  ُبالمكظفيف المشار إلييـ في المادة 
، فإف غياب الخدمة الحاصؿ نتيجة لمتكقؼ عف العمؿ يؤدم إلى ُُٔٗتمكز سنة  ِٗالصادر في  ِٖٓ

 .(ِ) «تخفيض تناسبي في الراتب أك األجر كفي متمماتو، ماعدا إضافات األعباء العائمية،...

عف الفترة التي  العامميف المضربيف في المرافؽ العامة ال يستحقكف أجران  :كبالتالي فإنو يمكف القكؿ بأف
 .يضربكف خبلليا عف العمؿ حتى كلك كاف إضرابيـ مشركعا

كلحماية خركجان عمى القاعدة العامة في حرماف العامميف المضربيف مف أجكرىـ خبلؿ فترة اإلضراب، لكف ك
 فيخبلؿ فترة اإلضراب العامؿ المضرب يستحؽ تعكيضان عف األجر  فإفحقكؽ العامميف المضربيف في أجكرىـ 

  نكجزىا فيما يمي: (ّ)بعض الحاالت

                                      
يترتػب عمػى اإلضػراب المشػار إليػو فػي المػادة » عمى أنو:  ََِّ لسنة ُِمف قانكف العمؿ المصرم رقـ  ُٓٗحيث تنص المادة  (ُ)

 مكجكد عمى الرابط التالي:«. مف ىذا القانكف احتساب مدتو إجازة لمعامؿ بدكف أجر  ُِٗ
http://ar.wikisource.org/wiki/   ُٖتاريخ الزيارة/ّ/َُِٓ  

 الناظـ لممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة في فرنساعمى أنو: ُّٔٗتمكز لسنة  ُّادة السادسة مف قانكف حيث تنص الم (ِ)
- « En ce qui concerne les personnels visés à l'article 1er de la présente loi, non soumis aux dispositions de l'article 

4 de la loi n ٍْ  61 -825 du 29 juillet 1961, l'absence du service fait par suite de cessation concertée du travail 

entraine une réduction proportionnelle du traitement ou salaire et de ses compléments autres que les suppléments 

pour charges de famille…».                                                                         مكجكد عمى الرابط التالي: 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebu

t=07156&pageFin  ُِتاريخ الزيارة/ّ/َُِٓ      

د. مصػػطفى أحمػػد أبػػك عمػػرك، التنظػػيـ القػػانكني لحػػؽ اإلضػػراب فػػي القػػانكف المصػػرم كالفرنسػػي كالتشػػريعات العربيػػة، مرجػػع سػػابؽ،  (ّ)
 .ُٕٔص

http://ar.wikisource.org/wiki/
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebut=07156&pageFin
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebut=07156&pageFin


َُٖ 

 

إذا حصؿ اتفاؽ بيف الطرفيف عند نياية اإلضراب عمى استحقاؽ العامميف المضربيف ألجكرىـ، أك لنسبة  .1
ف كاف الغالب أف يدفع رب  معينة منيا، سكاءن حصؿ االتفاؽ عمى تعكيض ساعات، أك أياـ اإلضراب كميا، كا 

ابمة لمدة اإلضراب، عمى أف يقـك ىؤالء بتعكيض العمؿ الذم تكقفكا العمؿ مستحقات أجرائو مف األجكر المق
 عنو خبلؿ فترة اإلضراب فيما بعد اإلضراب.

تبيف أف المجكء لئلضراب كاف بسبب خطأ جسيـ لرب العمؿ، كاف ىك مصدر اإلضراب كالدافع إليو،  ذاإ .2
كذلؾ كما لك طرد رب العمؿ بدكف كجو حؽ الممثؿ النقابي أك مندكب العماؿ أك دأب عمى عدـ الكفاء 

البلزمة كالضركرية  بحقكؽ العماؿ ذات الطابع المعيشي كاممةن كفي أكقاتيا، أك أىمؿ في اتخاذ االحتياطات
 لسبلمة األجراء داخؿ المؤسسة.

 إذا أنشأت النقابات العمالية صندكقان لتعكيض العماؿ عف حرمانيـ مف األجر خبلؿ فترة اإلضراب. .3
مكانية استحقاؽ  كبرأينا فإف ىذه االستثناءات مف الممكف تطبيقيا عمى اإلضراب في المرافؽ العامة كا 

 .في تمؾ الحاالت عف فترة اإلضرابالعامميف المضربيف ألجكرىـ 
كباإلضافة إلى تمؾ االستثناءات السابقة فقد تـ تقرير بعض الضمانات لحماية العماؿ حاؿ ممارستيـ 
لحقيـ في اإلضراب مف تصرفات صاحب العمؿ التعسفية كالتي مف الممكف أف تضر بأجكرىـ أك بفاعمية 

 إضرابيـ، كتتمثؿ تمؾ الضمانات بما يمي:
 جواز فصل العامل أثناء اإلضراب المشروع:عدم  .1

مف  ُِِمف المادة  ْٓبند الثالث مف الفقرة كفقان لمىذه الضمانة تحمي العماؿ في أجكرىـ، حيث أنو 
قانكف العمؿ الفرنسي فإنو ال يجكز لرب العمؿ أف يكقع أم جزاء عمى العامؿ الذم يمارس حقو في اإلضراب كفقان 

ال يجكز فصؿ أم مكظؼ أك معاقبتو أك تعريضو ألم إجراء تمييزم » الفقرة عمى أنو:حيث تنص ىذه  ،لمقانكف
. كيعد باطبلن أيضان إنياء عقد العمؿ بسبب ممارسة العامؿ اإلضراب (ُ)« بسبب ممارستو لحؽ اإلضراب

 .(ِ)ىذه الحالة يعد باطبلن كليس مجرد إنياء تعسفي فيلعقد المشركع، فإنياء ا

كجديره بالذكر أف حظر إنياء عقد العمؿ ال يقتصر عمى فترة اإلضراب المشركع بؿ يعد باطبلن أيضان أم  
إنياء لمعقد بعد انتياء فترة اإلضراب طالما كاف ذلؾ اإلنياء قد تـ بسبب اإلضراب رغـ أف العامؿ لـ يرتكب 

إثارة مسؤكليتو المدنية فضبلن عف  كيترتب عمى إخبلؿ صاحب العمؿ بيذه الضمانة غير مبرر. ان جسيمخطأ ن 

                                      
 مف قانكف العمؿ الفرنسي عمى أنو: ُِِمف المادة  ْٓحيث ينص البند الثالث مف الفقرة  (ُ)

- « Aucun salarié ne peut être sanctionné licenié ou faire l'objet d'une mesure disoiminatoire vise á l'alinéa 

précédent en raison de exercice normal du droit de gréve ».                                    مى الرابط التالي:مكجكد ع

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050   ُِتاريخ الزيارة/ّ/َُِٓ  
(ِ)

Pelissier (Jean), Le licincement displinaire: Droit social, 1992, p.751.                                                                - 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050
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ؿ إال إذا بطبلف ما يصدر عنو مف قرارات أك إجراءات في ىذا الشأف. كال تثار المسؤكلية الجنائية لصاحب العم
 .(ُ)لتعبير عف الحؽ النقابيعمى حرية ا كاف تصرفو يعد اعتداءن 

كال يعد مف قبيؿ التمييز بيف  كما أنو ال يجكز لصاحب العمؿ التمييز بيف المضربيف كغير المضربيف،
فترة اإلضراب، العماؿ منح العماؿ غير المضربيف أجران إضافيان عف ساعات العمؿ اإلضافي التي قامكا بيا خبلؿ 

حظر يلذيف لـ يشارككا في اإلضراب حيث ران لمتمييز في المعاممة بيف المضربيف كنظرائيـ اتشريطة أال يككف سا
 .(ِ)سمح لمقاضي المختص أف يتخذ ما يمـز إلزالة ىذا التمييزيىذا التمييز ك مثؿ  قانكف العمؿ الفرنسي

العامؿ إذا لـ  ىؿ يجكز تكقيع أم جزاء آخر غير فصؿ عمى أف التساؤؿ الذم يطرح نفسو أيضان ىك
 يرتكب خطأن جسيمان كغير مغتفر؟ 

يمكف تطبيؽ جزاء أخؼ مف  إلى أنو (ّ)Pelissier,Supiot,Jeammaudكمنيـ  يذىب بعض الفقو
 الفصؿ في حالة ارتكاب العامؿ خطأن يسيران كبما يتناسب مع درجة الخطأ.

ال يجكز تكقيع أم جزاء عمى  إلى أنو ،كنحف نؤيدىـ ،(ْ)Sinay,Javillierبينما يذىب الرأم الراجح كمنيـ 
فاإلضراب في كاقع األمر ىك صراع مفتكح  ،العامؿ الذم يقترؼ خطأن بسيطان حاؿ ممارستو لئلضراب المشركع

بيف رب العمؿ كبعض عمالو الذيف يتخمصكف مف رابطة التبعية كبالتالي مف سمطتو التأديبية لفترة محدكدة كىي 
جزاء طالما لـ يرتكبكا خطأن جسيمان. كعمى ذلؾ فإف المبدأ  أم فترة اإلضراب. كال يككف ليذا األخير أف يكقع عمييـ

 مطة التنفيذية لصاحب العمؿ تجاه المضربيف خبلؿ فترة اإلضراب المشركع.ىك غياب الس
كقد يمجأ صاحب العمؿ إلى كسيمة أخرل لضماف االنتظاـ في العمؿ كتقرير مكافآت خاصة نظير عدـ 
الغياب عف العمؿ كىك ما تعده النقابات العمالية بمثابة مكافآت ضد اإلضراب. كيسعى رب العمؿ مف خبلؿ ىذه 
المكافآت لمعاقبة مف يشارؾ في اإلضراب المشركع. كمثاؿ ذلؾ أف يقرر صاحب العمؿ مكافآت خاصة نظير 
عدـ التغيب عف العمؿ خبلؿ مدة معينة كشير أك شيريف بحيث يخفض مقدار ىذه المكافآت أك تمغى حسب أياـ 

ما يراه كفيبلن النتظاـ العمؿ في  الغياب. كالكاقع أنو إذا كاف مف الجائز أف يقرر صاحب العمؿ مف اإلجراءات
تمؾ السمطة مف أجؿ  أف يستخدـ لرب العمؿ نو ال يجكز، فإجاكز حدكد سمطتو التنظيميةالمنشأة طالما لـ يت

                                      
(ُ                            )                          

Pelissier(Jean), supiot (A.) et Jeammaud (A.), Droit de travail, op.cit., p.1268.- 
د. مصػػطفى أحمػػد أبػػك عمػػرك، التنظػػيـ القػػانكني لحػػؽ اإلضػػراب فػػي القػػانكف المصػػرم كالفرنسػػي كالتشػػريعات العربيػػة، مرجػػع سػػابؽ،  (ِ)

 .ُِٖص
(ّ                               )                      

Pelissier (Jean), supiot (A.) et Jeammaud (A.), Droit de travail, op.cit., p.1286.- 
(ْ)  (Héléne)et Javillier(Jean- Claude), Traité de droit de travail, op.cit., p. 214.                                                   - 
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التمييز ضد العماؿ المشاركيف في اإلضراب المشركع إذ ال يعقؿ أف يككف لمغياب لسبب مشركع ذات األثر الذم 
 .(ُ)قبكؿيؤدم إليو الغياب بدكف سبب م

 حظر الستعانة بعمال آخرين خالل فترة اإلضراب: .2
أما ىذه الضمانة فتمنع صاحب العمؿ مف اتخاذ أم إجراء يؤدم إلى إفراغ إضراب العامميف مف مضمكنو، 

حؽ تنظيـ العمؿ كالتعاقد مع ما يمـز مف العماؿ لتسيير المنشأة،  –مف حيث األصؿ  –إذا كاف لصاحب العمؿ ف
كحمايةن لحؽ اإلضراب، فقد منع القانكف الفرنسي أف يستخمؼ رب العمؿ العماؿ المضربيف عف طريؽ إال أنو 

 .(ِ)حؽ اإلضراب عمى تكظيؼ أك استخداـ عماؿ آخريف، قصد القضاء

حيث أف السماح لصاحب العمؿ االستعانة بعماؿ آخريف خبلؿ فترة اإلضراب مف شأنو أف يؤدم النتفاء 
فر  مف أجؿ ذلؾ أحسف المشرع الفرنسي صنعان عندما نصَّ عمى عدـ جكاز  اغو مف مضمكنو،فاعمية اإلضراب كا 

كما يحظر المشرع  إبراـ عقكد عمؿ مؤقتة مع عماؿ آخريف إلحبلليـ محؿ العماؿ المشاركيف في اإلضراب،
ربيف، حؿ العماؿ المضممشركعات العمؿ المؤقت إلحبلليـ  الفرنسي أيضان استدعاء صاحب العمؿ لعماؿ مف

عمى أنو في إطار المرافؽ العامة فإنو يمكف الخركج عمى ىذا الحظر حيث يجب تقديـ المصمحة العامة المتمثمة 
ف، خاصةن إذا كانت ىناؾ ظركفان بيمى المصمحة الخاصة لمعماؿ المضر د عافي انتظاـ سير المرفؽ بانتظاـ كاطر 

 .(ّ)مف الخدمةاستثنائية تبرر االستعانة بعماؿ آخريف لضماف حد أدنى 

كالكاقع أف ىذه الضمانة في حقيقتيا محدكدة الفاعمية حيث ال يحظر المشرع عمى صاحب العمؿ أف يتعاقد 
مع عماؿ جدد كلكف بمكجب عقكد غير محددة المدة كالتي يمكف إنياؤىا بعد انتياء اإلضراب عمى اعتبار أف 

كما يجكز لصاحب العمؿ أيضان أف يستعيف  .ليذا اإلنياء احتفاظ العماؿ المضربيف بكظائفيـ سببان جديان كحقيقيان 
بعماؿ مشركع آخر خاصةن إذا كاف ىناؾ ارتباط بيف نشاط كبلن منيما. كعمى ذلؾ فإف إضراب سائقي مصنع 
لممكاد الغذائية أك األجيزة الكيربائية ال يمنع صاحب العمؿ مف االستعانة بسائقي الشركة التي تتكلى تكزيع ىذه 

ما بمرفؽ أف تستعيف بجيكد المتطكعيف ات خبلؿ فترة اإلضراب. كفي مجاؿ المرافؽ العامة يجكز إلدارة الالمنتج
يضمف استمرار سير المرفؽ العاـ بانتظاـ كاطراد سيما إذا كاف ىؤالء المتطكعيف معنييف شخصيان باستمرار تمؾ 

 .(ْ)الخدمة التي يؤدييا المرفؽ

                                      
سػػابؽ، كالتشػػريعات العربيػػة، مرجػػع  د. مصػػطفى أحمػػد أبػػك عمػػرك، التنظػػيـ القػػانكني لحػػؽ اإلضػػراب فػػي القػػانكف المصػػرم كالفرنسػػي (ُ)

 كما بعدىا. ُْٖص
 .ُِٓدراسة مقارنة، مرجع سابؽ، ص –أ. برتيمة عبد الكىاب، اإلضراب كمبدأ استمرارية المرفؽ العاـ  (ِ)
سػابؽ، لامرجػع الد. مصطفى أحمد أبك عمرك، التنظيـ القانكني لحؽ اإلضراب فػي القػانكف المصػرم كالفرنسػي كالتشػريعات العربيػة،  (ّ)

 كما بعدىا. ُٖٓص
(ْ                            )                       

Pelissier (Jean), supiot (A.) et Jeammaud (A.), Droit de travail, op.cit., p.1292. - 
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اب فإننا نرل أنو يجب النص عمى عدـ جكاز استعانة صاحب العمؿ لذلؾ كمف أجؿ ضماف فاعمية اإلضر 
 إلحبلليـ محؿ العماؿ المضربيف خبلؿ فترة تكقفيـ عف العمؿ.آخريف أك الجية اإلدارية في المرفؽ بعماؿ 

 حظر تعويض صاحب العمل عن الساعات المفقودة بسبب اإلضراب المشروع: .3

إف ىذه الضمانة تؤدم أيضان إلى منع صاحب العمؿ مف اتخاذ أم إجراء يؤدم إلى إفراغ اإلضراب مف 
المعمـك أف العماؿ المضربيف يقصدكف مف خبلؿ اإلضراب الضغط عمى إرادة صاحب مضمكنو، حيث أنو مف 

إلنتاج في المنشأة. كعمى العمؿ لبلستجابة لمطالبيـ المينية الممكنة كالمشركعة كذلؾ مف خبلؿ تكقؼ أك خفض ا
العماؿ المضربيف بتعكيض ساعات  إجبارإنو ال يجكز لصاحب العمؿ ذلؾ فإنو إذا كاف اإلضراب مشركعان ف

العمؿ التي ستفقد أثناء اإلضراب خاصةن إذا طمب منيـ ذلؾ في المدة التي تقع بيف اإلخطار كبدء اإلضراب 
الئحة المنشأة أك في عقد العمؿ الفردم يمـز العماؿ بتعكيض  . كعمى ذلؾ فإنو ال يجكز إدراج نصان فيفعبلن 

 . (ُ)ساعات العمؿ المفقكدة بمناسبة اإلضراب المشركع

إال أنو برأينا يجكز لصاحب العمؿ الطمب منيـ أف يقكمكا بتعكيض ساعات العمؿ التي فقدت أثناء 
ه الحالة الخيار إما اإلستجابة لطمب اإلضراب دكف أف يستطيع إجبارىـ عمى ذلؾ، كلمعماؿ المضربيف في ىذ

 صاحب العمؿ أك عدـ اإلستجابة لو.

 مضربيف الغير قياـ العماؿ  عمائي لمعماؿ كبالتالي فيك ال يمنكيتعمؽ ىذا الحظر بالنظاـ العاـ الح
بإرادتيـ بتعكيض ىذه الساعات التي فقدت بسبب اإلضراب كذلؾ مقابؿ أجران إضافيان  المضربيف ذاتيـ أك العماؿ

 .(ِ)ان مرتفع

كذلؾ األمر فإنو في اإلضراب في المرافؽ العامة ال يجكز لمجية اإلدارية في المرفؽ أف تقـك بفصؿ 
ال انتفى  العامؿ الذم يقـك باإلضراب المشركع، كما يحظر عمييا اإلستعانة بعماؿ آخريف خبلؿ فترة اإلضراب كا 

 اإلضراب مف فاعميتو إال في المنشآت اإلستراتيجية كالتي يترتب عمى تكقؼ العمؿ فييا إخبلالن بالنظاـ العاـ 
أك إخبلالن باستقرار المجتمع، كما اليجكز لمجية اإلدارية في المرفؽ مطالبة العماؿ المضربيف بتعكيض ساعات 

 ب المشركع.العمؿ التي فقدت أثناء اإلضرا

  : غير المضربين العاممين اإلضراب عمى ممارسة رآثا -ثانياا 

العامميف غير  ، إنما تمتد أيضان لتشمؿتقتصر فقط عمى العامميف المضربيفاإلضراب ال ممارسة  إف آثار
إذا كاف مف مظاىر الحرية النقابية، تعدد التنظيمات النقابية مف جية، كحرية العماؿ في المضربيف، حيث أنو 

                                      
 .ِّ، صََِٕأ. رفعت محمد حسف، اإلطار القانكني لحؽ اإلضراب السممي عف العمؿ، كتاب العمؿ، بدكف دار نشر،  (ُ)

د. مصػػطفى أحمػػد أبػػك عمػػرك، التنظػػيـ القػػانكني لحػػؽ اإلضػػراب فػػي القػػانكف المصػػرم كالفرنسػػي كالتشػػريعات العربيػػة، مرجػػع سػػابؽ،  (ِ)
 .ُٖٖص
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فإنو في الحالة األكلى قد يككف عمى مستكل المؤسسة  .تنظيمات مف عدمو مف جيةو ثانيةاإلنضماـ إلى ىذه ال
 مات، أك بعضيا إلىالكاحدة أكثر مف تنظيـ نقابي ممثؿ لمعماؿ، بحيث قد يحدث أف يدعك أحد ىذه التنظي

ى أم تنظيـ نقابي ككف إزاء عماؿ غير منتميف إلنية قد كفي الحالة الثان .إضراب كتحجـ أخرل عف الدخكؿ فيو
ففي ىاتيف  .أك مف قبؿ بعضيـ لمدعكة لئلضراب كبالتالي قد ال تقع االستجابة مف طرفيـ، ،عمى اإلطبلؽ

ؼ استجاب لئلضراب، كصنؼ غير مضرب، كىي حالة الحالتيف تصبح المؤسسة أماـ صنفيف مف العماؿ صن
كثيرة الكقكع مف الناحية العممية، ىذه الحالة تطرح المركز القانكني لمعماؿ غير المضربيف في مكاجية رب العمؿ، 
كانعكاس ذلؾ عمى عقكد شغميـ كعمى أجكرىـ، فيؿ تبقى عقكد ىؤالء سارية المفعكؿ ؟ أـ تككف عمى غرار عقكد 

قكفة ؟ كىؿ يستحؽ ىؤالء األجر أـ ال حؽ ليـ فيو ؟ إف اإلشكاؿ ال يثار بالنسبة لغير المضربيف المضربيف مك 
نما يثار بالنسبة لمعامؿ غير المضرب الذم  الذيف تمكنكا فعبلن مف مزاكلة نشاطيـ العادم رغـ إضراب زمبلئيـ، كا 

رب العمؿ، كلكنو لـ يتمكف مف أعرب عف عزمو الكاضح عدـ الدخكؿ في اإلضراب، ككضع نفسو رىف إشارة 
ممارسة عممو بفعؿ إضراب غيره مف العماؿ، فيؿ يبقى عقد ىذا األخير مستمران، أـ أنو عمى غرار عقكد 

يو ككضع نفسو رىف إشارة رب ر كنتيجة النتفاء نية اإلضراب لدجضربيف عقد مكقكؼ ؟ كىؿ يستحؽ األالم
 .(ُ)ة قاىرة ؟؟ أـ ال شيء لو عمى اعتبار أننا بصدد قك العمؿ

يد ذلؾ في القكة القاىرة، حيث يسبؽ التكقؼ عف العمؿ إخطاران  طأنو يندر أف يستجمع اإلضراب شرائالكاقع 
 قبؿ بدءه بمدة معقكلة.

اتخاذ اإلجراءات  أنو إذا أىمؿ صاحب العمؿ Sinay,Javillierكمنيـ  فرنسيكيرل جانب مف الفقو ال 
التي تكفؿ تمكيف غير المضربيف مف أداء العمؿ فإف ذلؾ يككف راجعان لخطئو كىك ما يمزمو بأداء تعكيضان يعادؿ 

فيعفى  اإلضراب عناصر القكة القاىرة ألف األجر بمعناه الدقيؽ ىك مقابؿ أداء العمؿ، أما إذا استجمع ،أجكرىـ
 .(ِ)ترةف أداء األجر عف تمؾ الفمصاحب العمؿ 

 مف قانكف العمؿ ُْأما المشرع المصرم فإنو يميز في ىذا الصدد بيف فرضيف حيث تقتضي المادة 
إذا حضر العامؿ إلى مقر عممو في الكقت المحدد لمعمؿ ككاف » عمى أنو:  ََِّلسنة  ُِالمصرم رقـ 

أدل عممو فعبلن كاستحؽ أجره  مستعدان لمباشرة عممو كحالت دكف ذلؾ أسباب ترجع إلى صاحب العمؿ، اعتبر كأنو
كامبلن. أما إذا حضر كحالت بينو كبيف مباشرة عممو أسباب قيرية خارجة عف إرادة صاحب العمؿ استحؽ نصؼ 

 .(ّ)«األجر

                                      
 كما بعدىا. ُُّدراسة مقارنة، مرجع سابؽ، ص –أ. برتيمة عبد الكىاب، اإلضراب كمبدأ استمرارية المرفؽ العاـ  (ُ)
(ِ) – Sinay(Héléne)et Javillier(Jean- Claude), Traité de droit de travail, op.cit., p. 339.                                             
 . مكجكد عمى الرابط التالي:ََِّلسنة  ُِمف قانكف العمؿ المصرم رقـ  ُْالمادة  ( ّ)

http://ar.wikisource.org/wiki/   ُٖتاريخ الزيارة/ّ/َُِٓ  

http://ar.wikisource.org/wiki/
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كبرأينا فإف المشرع المصرم قد أحسف عندما أعطى الحؽ لمعامؿ غير المضرب في الحصكؿ عمى نصؼ 
كعدـ تمكنو مف القياـ بعممو ألسباب قيرية خارجة عف إرادة صاحب أجره اليكمي في حاؿ قدكمو لمكاف العمؿ 

العمؿ، حيث أف المشرع في ىذه الحالة لـ يحٌمؿ صاحب العمؿ كامؿ األجر اليكمي لمعماؿ الغير مضربيف بسبب 
 ال دخؿ لو فيو، كلـ يحـر العماؿ الغير مضربيف مف كامؿ أجرىـ اليكمي لسبب ال دخؿ ليـ فيو أيضان.

إننا نرل بأنو مف الممكف تطبيؽ ىذه المادة عمى العامميف غير المضربيف في المرافؽ العامة بحيث لذلؾ ف
يستحقكف نصؼ أجرىـ اليكمي فيما إذا حصؿ إضرابه في مرفقيـ كلـ يتمكنكا مف أداء عمميـ بالرغـ مف حضكرىـ 

 لمكاف العمؿ كذلؾ بسبب ظركؼ خارجة عف إرادة إدارة المرفؽ.
ف انتيينا مف عرض اآلثار التي تترتب عمى ممارسة اإلضراب عمى العامميف، ال بد مف تبياف كىكذا كبعد أ

 اآلثار التي تترتب عمى ممارسة اإلضراب عمى الغير.

 الفرع الثاني
 الغير اإلضراب عمى آثار ممارسة

رران جسيمان بصاحب الشؾ أف التكقؼ الجماعي عف العمؿ خبلؿ فترة اإلضراب مف شأنو أف يمحؽ ض
الخسائر التي يتكبدىا بسبب كقؼ أك خفض اإلنتاج في المنشأة. كتتفاقـ تمؾ الخسائر إذا كاف  فيالعمؿ يتمثؿ 

نتجيا منشآتو، خاصةن كأف ىذه العقكد تتضمف تكد تكريد لمسمع أك الخدمات التي رب العمؿ مرتبطان مع الغير بعق
 .(ُ)عف اإلمتناع أك التأخير في تكريد السمعة أك الخدمةجزاءن عادةن  شرطان جزائيان مرىقان 

كلعؿ ذلؾ ىك ما يثير التساؤؿ حكؿ أثر اإلضراب عمى مسؤكلية صاحب العمؿ تجاه الطرؼ اآلخر في 
عقد التكريد. كبعبارةو أخرل ىؿ يمكف أف نعتبر اإلضراب سببان مف أسباب إعفاء صاحب العمؿ مف المسؤكلية 

 .(ِ)المتعاقد معو؟المدنية تجاه الغير 

كلئلجابة عمى السؤاؿ المتقدـ فإف األمر يقتضي التعرؼ بإيجاز عمى عناصر القكة القاىرة لمعرفة مدل 
يؤكداف في ىذه الصدد عمى  (ّ)اعتبار اإلضراب سببان أجنبيان أك قكة قاىرة. كجديره بالذكر أف أغمب الفقو كالقضاء

لية إال في حاالت شديدة الندرة كىي تمؾ التي تتحقؽ فييا شركط أف اإلضراب ال يعفي صاحب العمؿ مف المسؤك 
 القكة القاىرة التي يقدرىا قاضي المكضكع كفقان لظركؼ كؿ حالة عمى حدة. كتتمثؿ عناصر القكة القاىرة فيما يمي:

                                      
د. مصػػطفى أحمػػد أبػػك عمػػرك، التنظػػيـ القػػانكني لحػػؽ اإلضػػراب فػػي القػػانكف المصػػرم كالفرنسػػي كالتشػػريعات العربيػػة، مرجػػع سػػابؽ،  (ُ)

 .ُّٗص
؛ د. عبد الباسط عبد المحسػف، اإلضػراب فػي قػانكف العمػؿ، مرجػع سػابؽ، ّّٕد. السيد عيد نايؿ، قانكف العمؿ، مرجع سابؽ، ص (ِ)

 كما بعدىا. ِٕٖص
؛ أ. فريػدة العبيػدم، السػمطة التأديبيػة ِٖٗ، صِد. عمي العريؼ، شرح قانكف العمؿ، مطبعة عطايا، القػاىرة، بػدكف تػاريخ نشػر، ج (ّ)

 .ِٕٔؿ، مرجع سابؽ، صلصاحب العم
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 عدم التوقع: -1
 عمبلن غير متكقعنو يجب أف يككف لكي يعد اإلضراب سببان مف أسباب اإلعفاء مف مسؤكلية رب العمؿ فإ

كعمى ذلؾ فإف اإلضراب في مصر كفي المرافؽ العامة في فرنسا ال يمكف أف يعد عمبلن غير متكقع حيث يمـز 
مناسب. كىكذا  قبؿ التكقؼ الفعمي عف العمؿ بكقتو  لمشركعيتو أف يسبقو إخطار مف جانب النقابة العمالية كذلؾ

قابة العمالية يجعؿ اإلضراب دائمان عمبلن متكقعان كىك ما يتيح فإف االلتزاـ باإلخطار الذم يقع عمى عاتؽ الن
 .(ُ)لصاحب العمؿ القياـ بما يمـز لتبلفي آثاره. كمف ذلؾ مضاعفة اإلنتاج خبلؿ المدة السابقة عمى بدء اإلضراب

 عدم إمكانية تجنب اإلضراب أو منع استمراره: -2
مكلة دكف كقكع اإلضراب أك منع استمراره إذا كيقصد بيذا الشرط أال يككف في مقدكر صاحب العمؿ الحي

مف ذلؾ كاف اإلضراب  عمى أم   كاف قد بدء فعبلن. كعمى ذلؾ فإنو إذا تمكف صاحب العمؿ مف إثبات عدـ قدرتو
 .(ِ)مف المسؤكلية ئوسببان مف أسباب إعفا –ي شرائطو تى تكافرت باقم –

كيعد اإلضراب السياسي أكضح تطبيقات ذلؾ حيث ال يستطيع صاحب العمؿ تحقيؽ المطالب التي مف  
كمف ذلؾ أيضان  .(ّ)أجميا تـ المجكء لئلضراب إذ تكجو ىذه المطالب لمسمطات العامة كليس ألصحاب األعماؿ

 إضراب التضامف مع عماؿ منشأة أخرل.
العامة مجاؿ المرافؽ  فيىذا الشرط الذم نحف بصدده  ؼ مفكعمى أية حاؿ فإف القضاء الفرنسي يخف

اإلضراب كبصفة خاصة في مجاؿ مشركعات المياه كالكيرباء كذلؾ تعكيضات عف ع دفحيث يكتفي بعدـ إمكانية 
لمتخفيؼ عف ميزانياتيا كمنعان النييارىا أماـ سيكؿ دعاكل التعكيض التي يمكف أف تنيمر عمييا في ىذا الشأف 

 .(ْ)عماليا كعجزىا عف تقديـ الخدمة كلك لكقت كجيز ليؤالء العماؿ أك المشتركيفبسبب إضراب 
 أل يرجع اإلضراب لخطأ صاحب العمل: -3

يتمثؿ ىذا الشرط في أف يككف اإلضراب يرجع لسبب ال يد لصاحب العمؿ فيو كىك ما يسمى بالصفة 
 . (ٓ)أك تعنت صاحب العمؿالخارجية لئلضراب، كالتي تتطمب عدـ رجكع اإلضراب لخطأ أك إىماؿ 

كتبرير ذلؾ أف اعتبار اإلضراب سببان إلعفاء صاحب العمؿ مف المسؤكلية تجاه الغير رغـ أف نشكب 
اإلضراب يرجع لتصرفاتو أك قراراتو الخاطئة فإف ذلؾ يعني أف نسمح لصاحب العمؿ أف يفيد مف خطئو بدالن مف 

األحكاؿ قد ال يرجع لخطأ صاحب  تحمؿ نتائجو كاممةن تجاه عمالو كتجاه الغير، كالكاقع أف اإلضراب في بعض
                                      

ح قػانكف ؛ د. عمػي العريػؼ، شػر ُْٗد. السيد عيد نايػؿ، مػدل مشػركعية اإلضػراب كأثػره فػي العبلقػات التعاقديػة، مرجػع سػابؽ، ص (ُ)
 .ِٖٖ؛ د. عبد الباسط عبد المحسف، اإلضراب في قانكف العمؿ، مرجع سابؽ، صِٗٗسابؽ، صالعمؿ، مرجع 

 .ْٕٔ، صَُٕٗكف العمؿ الميبي، المكتب العربي الحديث، االسكندرية، د. محمد عبد الخالؽ عمر، قان (ِ)
د. مصػػطفى أحمػػد أبػػك عمػػرك، التنظػػيـ القػػانكني لحػػؽ اإلضػػراب فػػي القػػانكف المصػػرم كالفرنسػػي كالتشػػريعات العربيػػة، مرجػػع سػػابؽ،  (ّ)

 كما بعدىا. ُٕٗص
(ْ                                      )             

Pelissier (Jean), supiot (A.) et Jeammaud (A.), Droit de travail op. cit., p.1304.- 
؛ د. السػيد عيػد نايػؿ، مػدل مشػركعية اإلضػراب ّٖٓسابؽ، صالمرجع الد. عبد الباسط عبد المحسف، اإلضراب في قانكف العمؿ،  (ٓ)

 .ُٗٗسابؽ، صالمرجع اللعريؼ، شرح قانكف العمؿ، ؛ د. عمي إُٗسابؽ، صالمرجع الكأثره في العبلقات التعاقدية، 
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ضراب التضامف مع عماؿ منشأة أخرل أك اإلضراب العاـ الذم يشمؿ  العمؿ. كمثاؿ ذلؾ اإلضرابات السياسية كا 
 .(ُ)كؿ إقميـ الدكلة

 أن يؤدي اإلضراب لالستحالة المطمقة للتزامات صاحب العمل: -4

مف شأف اإلضراب أف يجعؿ تنفيذ صاحب فضبلن عف الشركط السابؽ ذكرىا فإنو يمـز أيضان أف يككف 
أف يترتب عمى اإلضراب صيركرة  تحيبلن بصفة مطمقة. كال يكفيالعمؿ اللتزاماتو تجاه الغير المتعاقد معو أمران مس

اإلضراب الكامؿ كاإلضراب  نسبية. كيقتضي ذلؾ التمييز بيف حالة ىذه اإللتزامات مرىقة أك مستحيمة استحالةن 
مطمقة. كفضبلن عف ىذا  ط ىك الذم يمكنو أف يجعؿ التزامات صاحب العمؿ مستحيمة استحالةن فاألكؿ فق ،الجزئي

مطمقة إال إذا كانت ناشئة  استحالةن  فإنو حتى في حالة اإلضراب الكامؿ فإف التزامات رب العمؿ ال تغدك مستحيمة
عتبار بحيث ال يمكف تنفيذ ىذه عف أحد عقكد االعتبار الشخصي التي تككف طبيعة أك نشاط المنشأة فييا محؿ ا

. فإذا لـ يتكافر االعتبار الشخصي عمى النحك الثابت في العقد (ِ)االلتزامات إال بكاسطة صاحب العمؿ دكف غيره
كاف لصاحب العمؿ أف يستعيف بمنشآت أخرل مف أجؿ تكفير مطالب المتعاقد معو، ما لـ يكف اإلضراب شامبلن 

 .(ّ)منشأة صاحب العمؿلكؿ القطاع الذم تنتمي إليو 

إال إننا نرل بأنو مف األفضؿ كفي مجاؿ المرافؽ العامة في حاؿ حصؿ فييا إضرابه كاستجمع عناصر 
القكة القاىرة ككانت الجية اإلدارية في المرفؽ ممتزة بعقدو ما، أف تنقسـ تمؾ المسؤكلية الناجمة عف عدـ تنفيذ العقد 

الحاصؿ فيو اإلضراب كالطرؼ اآلخر في العقد، كذلؾ عمى أساس أنو لـ  مناصفة بيف الجية اإلدارية في المرفؽ
 يكف بمقدكر الجية اإلدارية بالمرفؽ تكقع حصكؿ القكة القاىرة كعدـ تمكنيا مف تنفيذ إلتزاماتيا الكاردة في العقد.

 ج ما يمي:كفي النياية كبعد البحث في اآلثار التي تترتب عمى اإلضراب، فإنو يمكننا أف نستنت       

     أف لئلضراب العديد مف اآلثار سكاء كاف عمى العامميف المضربيف أك عمى العامميف غير المضربيف        
 أك حتى عمى الغير المتعاقد مع المنشأة. 

باستثناء بعض الحاالت  األجرحرمانو مف  إلى ر العامؿ المضرب حيث يؤدمفاإلضراب يؤثر عمى أج       
التي تـ تقريرىا كالتي تؤدم إلى استحقاقو لؤلجر. كما أنو تـ تقرير بعض الضمانات لمعامميف المضربيف كأثر 
لئلضراب كىي أنو ال يجكز فصؿ العامميف المضربيف فيما إذا كاف إضرابيـ مشركعان، كما أنو ال يجكز االستعانة 

                                      
(ُ)

Sinay (Héléne)et Javillier(Jean- Claude), Traité de droit de travail, op.cit., p. 343.                                            - 
سػابؽ، ف، اإلضػراب فػي قػانكف العمػؿ، مرجػع محسػ؛ د. عبد الباسط عبػد الُْٕد. السيد عيد نايؿ، قانكف العمؿ، مرجع سابؽ، ص (ِ)

 .ّٕٖص
د. مصػػطفى أحمػػد أبػػك عمػػرك، التنظػػيـ القػػانكني لحػػؽ اإلضػػراب فػػي القػػانكف المصػػرم كالفرنسػػي كالتشػػريعات العربيػػة، مرجػػع سػػابؽ،  (ّ)

 .َُِص
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ربيف خبلؿ فترة اإلضراب، باإلضافة إلى حظر تعكيض صاحب العمؿ عف بعماؿ آخريف عكضان عف العماؿ المض
 الساعات المفقكدة بسبب اإلضراب المشركع.

ف          كما رأينا مما تقدـ، أف لئلضراب أثر عمى العامميف غير المضربيف، مف حيث استحقاقيـ ألجرىـ، كا 
 كاف ىناؾ اختبلفان في ذلؾ بيف التشريعات المنظمة لذلؾ.

أما فيما يتعمؽ بعبلقة صاحب العمؿ مع الغير المتعاقد معو، فإذا أدل اإلضراب إلى تخمؼ صاحب         
العمؿ عف الكفاء بالتزامو فإنو غير مجبر بتعكيض الغير، كذلؾ إذا ما استجمعت الظركؼ المكجكدة في المنشأة 

جمع الظركؼ شرائط القكة القاىرة فإف الغير أثناء اإلضراب شرائط القكة القاىرة، أما فيما عدا ذلؾ أم إذا لـ تست
 يستحؽ تعكيضان مف قبؿ صاحب العمؿ.

 نا كفصمنا كؿ ما يتعمؽ بممارسةكفي الختاـ كبعد أف انتيينا مف شرح آثار اإلضراب، نككف قد شرح        
إطار قانكني  قـك بكضعف نجب عمينا في نياية ىذا البحث أ، لذلؾ فإنو مف المتك في المرافؽ العامة اإلضراب
، خاصةن كأف المشرع السكرم لـ يقـ حتى اآلف بكضع ىذا اإلطار في سكرية اإلضراب في المرافؽ العامة لممارسة

 .َُِِبالرغـ مف النص عميو في دستكر سنة 
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 المبحث الثاني

 ةرؤية قانونية لتنظيم اإلضراب في المرافق العامة في سوري
 

مفيـك اإلضراب في المرافؽ العامة، مف خبلؿ تمييزه عف المفاىيـ بعد أف تكممنا في ىذا البحث عف 
عاريؼ الكاردة عميو ، كالتلو المشابية لو، كتبياف تطكر المكقؼ الفقيي كالقضائي تجاىو ككذلؾ التطكر التشريعي

مرافؽ مع تبياف عناصره كصكره، تحدثنا عف الشركط كالقيكد الكاردة عمى ممارسة اإلضراب في ال فقيان كقضاءن 
ضراب في المرافؽ مشركع قانكف لتنظيـ ممارسة اإلفكرة العامة كآثاره، لذلؾ فإنو مف المتكجب عمينا التكصؿ إلى 

 لذلؾ سنقـك بتقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف كالتالي: .ةالعامة في سكري
 .في سورية المطمب األول: مفهوم اإلضراب في المرافق العامة

 .في سورية القانونية لإلضراب في المرافق العامةالمطمب الثاني: األحكام 
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 المطمب األول
 في سورية مفهوم اإلضراب في المرافق العامة

ال بد لنا لتحديد مفيـك اإلضراب في المرافؽ العامة في سكريا مف تحديد األساس القانكني لئلضراب كمف تحديد 
 سنقـك بتقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف كالتالي:، لذلؾ سكريةالجية المختصة بإعبلف كتنظيـ اإلضراب في 

 .في سورية الفرع األول: األساس القانوني لإلضراب في المرافق العامة
 .في سورية الفرعى الثاني: الجهة المختصة بإعالن وتنظيم اإلضراب في المرافق العامة

 الفرع األول
 في سورية انوني لإلضراب في المرافق العامةاألساس الق

يجب كضع تعريؼ لئلضراب في المرافؽ العامة،  ضراب في المرافؽ العامة في سكريةاألساس القانكني لئل لتحديد
الصكر الجائز ممارستيا كالغير الجائز ممارستيا، ككذلؾ يجب معرفة ىؿ يجكز التنازؿ عف الحؽ  تبيافككذلؾ 

 في اإلضراب أـ ال يجكز؟.

 :في سورية افق العامةر تعريف اإلضراب في الم -أولا 
إف اإلضراب يكجب أف يككف التكقؼ عف العمؿ إراديان، بمعنى أنو صادر عف إرادة مكظفي المرفؽ العاـ 

ان، بمكجب اتفاؽ فيما بينيـ عمى عمؿ كفؽ اإلجراءات المقررة قانكنكتعبيرىـ الصريح بالدخكؿ في إضراب عف ال
 مرفؽ سكاء كاف ىذا االتفاؽ سابقان عمى اإلضراب كحدة اليدؼ الميني الذم يسعكف لتحقيقو مف اإلضراب في ال

 أـ الحقان عميو.

كما يكجب اإلضراب أف يككف التكقؼ عف أداء العمؿ كعنصر مف عناصر اإلضراب كامبلن كصريحان، 
حيث أف التكقؼ بيذا المعنى يجعؿ اإلضراب مشركعان، كما يؤدم إلى استبعاد الحاالت التي ال يتكفر فييا التكقؼ 

 كالصريح عف أداء العمؿ، كما ىك الحاؿ في اإلضراب البطيء أك اإلضراب الجزئي. الكامؿ

إف اإلضراب في المرافؽ العامة ال يتحقؽ حتى كلك كاف ىناؾ تكقؼ كامؿ عف العمؿ إذا لـ يكف ىذا 
فبل يعد التكقؼ  كعيان أك اختياريان أك غير ممـزالعمؿ الذم تـ التكقؼ عنو ممزمان، كبالتالي فإف العمؿ إذا كاف ط

 .العمؿ الذم تـ التكقؼ عنو ممزمان  إذا كاف عنو إضرابان، أم أف اإلضراب في المرافؽ العامة ال يتحقؽ إال

ف االمتناع عف العمؿ يجب أف يككف جماعيان، كنرل بأف االعتماد عمى المعيار العضكم أفضؿ مف كما أ
ف االعتماد عمى المعيار العددم سيؤدم إلى إىدار حؽ ، لتحقؽ صفة الجماعية، ألماالعتماد عمى المعيار العدد

 العامميف الذيف يكدكف ممارسة اإلضراب لممطالبة بحقكقيـ إذا لـ يتحقؽ العدد الذم يتطمبو المعيار العددم، 
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أما االعتماد عمى المعيار العضكم فسيؤدم إلى إمكانية أم جماعة مف المكظفيف ميما كاف عددىا ممارسة حقيـ 
 ضراب لممطالبة بحقكقيـ.في اإل

ف في المرفؽ، فإنو مف األفضؿ األخذ بالمعيار الكاسع ك ب المينية التي يطالب بيا العاممأما بالنسبة لممطال
افؽ العامة الذم يعتبر ككسيمة لمدفاع عف حقكؽ المكظفيف ر ألنو يتفؽ مع حؽ اإلضراب في الم لممطالب المينية،

 طالب التي ال يجكز لممكظفيف أف يطالبكا بيا كالمطالب السياسية مثبلن.كمصالحيـ، طبعان باستثناء بعض الم

 بأنو: افؽ العامةر المكاستنادان لذلؾ فإنو يمكف تعريؼ اإلضراب في 

ؿ العامميف في القطاع العاـ االمتناع الجماعي عف العمؿ اإلضراب في المرافؽ العامة ىك: ( ُ)المادة   حؽ يخكِّ
 كمدبران لتحقيؽ مطالبيـ المينية الممكنة في إطار القانكف كالتي رفضت اإلدارة االستجابة ليا. الممـز امتناعان إراديان 

كيتميز ىذا التعريؼ بأنو يبرز طبيعة اإلضراب بأنو مشركع طالما مارسو العاممكف في إطار القانكف سكاءن  
افة إلى احتكاءه عمى كافة مف حيث الشركط المكضكعية أك اإلجرائية البلزمة لمشركعية اإلضراب، باإلض

العناصر المادية كالمعنكية لئلضراب، ككذلؾ تضمنو لئلخطار المسبؽ لئلدارة بالمطالب المينية لمعامميف بالمرفؽ 
 الذم مف الممكف أف يؤدم إلى عدـ المجكء لئلضراب في حاؿ االستجابة لمضمكف اإلخطار.

تتعمؽ باإلضراب في المرافؽ العامة، فإنيا ال تقتصر كمف الممكف القكؿ بأف األحكاـ السابقة طالما أنيا 
، بؿ تطبؽ أيضان عمى المكظفيف المؤقتيف كالمكظفيف المكسمييف، ككذلؾ فحسب عمى المكظفيف الدائميف في الدكلة

تطبؽ عمى العامميف في المشركعات الخاصة ذات النفع العاـ، كما أنيا تطبؽ عمى العامميف في المشركعات 
 تزمة بخدمة عامة.الخاصة المم

، كلذلؾ يحؽ ليا لة بشكؿ مباشر أك غير مباشركذلؾ ألف كافة الفئات السابقة مف العامميف ترتبط بالدك 
 ممارسة اإلضراب لممطالبة بمطالب مينية ليا تجاه الجية اإلدارية المرتبطة بيا.

 كاستنادان لذلؾ يمكف القكؿ:

كظفيف العمكمييف الدائميف، كالمؤقتيف، كالمكسمييف، كالعامميف في ؽ أحكاـ ىذا القانكف عمى الم( تطبَّ ِالمادة )
 المشركعات الخاصة ذات النفع العاـ، كالعامميف في المشركعات الخاصة الممتزمة بخدمة عامة.

 :في سورية صور اإلضراب في المرافق العامة -ثانياا 

كبالتالي يجكز لممكظفيف ممارستيا،  افؽ العامة العديد مف الصكر منيا ما ىك مشركعر إف لئلضراب في الم
 كمنيا ما ىك غير مشركع كبالتالي ال يجكز لممكظفيف ممارستيا.

فبالنسبة لمصكر المشركعة الجائز ممارستيا تتجمى في: اإلضراب التقميدم، اإلضراب التعكيقي، اإلضراب 
 يو.الصامت مع االعتصاـ في أماكف العمؿ، إضراب الساعات اإلضافية، إضراب التنب
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، كذلؾ ألف ىذا اإلضراب المرافق العامة اإلداريةكيعد اإلضراب التقميدم مف أفضؿ صكر اإلضراب في 
تتـ ممارستو بطريقةو محكمة كمنظمة كمدركسة مف حيث الكيفية كالمدة كذلؾ مف جانب النقابات التي تمثؿ 

إلضافة إلى أف النقابات التي تمثؿ في الدكؿ التي نظمت كحددت كيفية ممارسة اإلضراب، با المكظفيف، كخاصةن 
المكظفيف تقـك بمراعاة كمراقبة مصالحيـ خبلؿ فترة اإلضراب فيما إذا قامت اإلدارة بفصميـ تعسفيان، باإلضافة 
إلى أف ىذه النقابات تراقب كافة القرارات المتعمقة باإلضراب كالتي تصدر عف الجية اإلدارية في المرفؽ خبلؿ 

أف ىذا اإلضراب بعيد كؿ البعد عف حاالت ممارسة الشغب مف قبؿ المكظفيف المضربيف، فترة اإلضراب. كما 
 كما أنو بعيد عف حالة منع المكظفيف غير المضربيف مف متابعة عمميـ.

حيث ، افق العامة الصناعيةر الممثؿ مف صكر اإلضراب، كذلؾ في كما يعد اإلضراب التعكيقي الصكرة األ
في المشاريع  ةن صلى تكقؼ باقي أقساـ المنشأة، كخامعيف مف أقساـ المنشأة سيؤدم إأف تكقؼ اإلنتاج في قسـ 

الصناعية الحديثة التي تعتمد عمى التكنكلكجيا المتقدمة، األمر الذم يؤدم إلى مسارعة اإلدارة في المرفؽ إلى 
 في آفو كاحد. رةن تمبية مطالب المضربيف، حيث أنو بتحقؽ مطالب المضربيف يعكد المرفؽ إلى العمؿ مباش

التناكبي(،  –أما بالنسبة لمصكر غير المشركعة كالمحظكر ممارستيا فتتجمى في: اإلضراب الدائر )الدائرم 
اإلضراب قصير المدة المتكرر، اإلضراب البطيء )الجزئي(، اإلضراب مع احتبلؿ أماكف العمؿ، اإلضراب مع 

 اإلضراب السياسي.التخريب، اإلضراب المباغت، إضراب التضامف، 

 كاستنادان لذلؾ يمكف القكؿ:

 ممارسة الصكر التالية مف اإلضراب: عامميف في الدكلةيجكز لم (ّالمادة )

 اإلضراب التقميدم، اإلضراب التعكيقي، اإلضراب الصامت مع االعتصاـ في أماكف العمؿ، إضراب
 الساعات اإلضافية، إضراب التنبيو.

 ممارسة الصكر التالية مف اإلضراب: عامميف في الدكلةال يجكز لم (ْالمادة )

التناكبي(، اإلضراب قصير المدة المتكرر، اإلضراب البطيء )الجزئي(، اإلضراب مع  - اإلضراب الدائر )الدائرم
 احتبلؿ أماكف العمؿ، اإلضراب مع التخريب، اإلضراب المباغت، إضراب التضامف، اإلضراب السياسي.

كز معاقبة المكظفيف الذيف يقكمكف بممارسة إحدل الصكر المشركعة مف صكر اإلضراب، بينما ( ال يجٓالمادة )
يجكز معاقبة المكظفيف الذيف يقكمكف بممارسة إحدل صكر اإلضراب غير المشركعة مف خبلؿ تعريضيـ 

 لممساءلة القانكنية.
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فشالو مةافي المرافق الع اإلضراب الحق في التنازل عن -ثالثاا   :في سورية وا 
بما أف اإلضراب ىك أحد الحقكؽ التي كفميا الدستكر، فإنو ال يجكز لممكظؼ التصرؼ في ىذا الحؽ ألم 
أحد كألمِّ سببو كاف، كبالتالي فإنو ال يجكز لممكظفيف التنازؿ عف حقيـ في اإلضراب، األمر الذم يؤدم إلى 

 بطبلف كؿ اتفاؽ عمى خبلؼ ذلؾ.
الحقكؽ الدستكرية فإنو ال يجكز لمجية اإلدارية في المرفؽ الذم اعتـز فيو  كبما أف اإلضراب ىك حؽ مف

ذ أم إجراء مف اإلجراءات التي تمنع العامميف مف القياـ باإلضراب في المرفؽ االعاممكف القياـ باإلضراب اتخ
ال تككف قد تجاكزت اختصاصاتيا اإلدارية كتعسفت في استعماؿ حقي ا، األمر الذم كالتي تؤدم إلى إفشالو، كا 

 يؤدم إلى مساءلتيا قانكنيان.
إال أنو إذا كاف اإلضراب الذم اعتـز المضربكف القياـ بو غير مشركع، فإنو مف الجائز بؿ مف الكاجب 
عمى الجية اإلدارية في المرفؽ اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بإفشاؿ اإلضراب، كاتخاذ اإلجراءات التي تكفؿ الحفاظ 

 كمكجكداتو.  مكات المرفؽعمى ممت
 كاستنادان لذلؾ يمكف القكؿ:

( يككف باطبلن كؿ عقد لمتكظيؼ في الكظيفة العامة تضمف شرطان أك إلزامان يقضي بالتنازؿ عف حؽ ٔالمادة )
 اإلضراب.
يزة أج( يمتنع عمى الجية اإلدارية في المرفؽ أف تقـك بصفتيا الشخصية أك بكاسطة أم جياز مف ٕالمادة )

 كسيمةو كانت إلى اتخاذ أم إجراء ييدؼ إلى إفشاؿ اإلضراب المشركع  دكف اإلضراب غير المشركع. الدكلة كبأمِّ 
 الفرع الثاني

 في سورية في المرافق العامة إعالن وتنظيم اإلضرابب ة المختصةهالج
عبلف اإلضراب لمنقابة العمالية  تمؾ  تى كانتممف شأنو أف يحقؽ فاعمية اإلضراب إف إسناد ميمة تنظيـ كا 

النقابة تتمتع بإمكانات مادية كقانكنية كخبرات بشرية كاستقبلالن يجعميا ندان حقيقيان لمجية اإلدارية في المرفؽ، 
عبلف اإلضراب يعد استكماالن لدكرىا الذم تمعبو في  كفضبلن عف ذلؾ فإف مشاركة النقابة ألعضائيا في تنظيـ كا 

 ي المفاكضة الجماعية كالكساطة.المراحؿ السابقة عمى اإلضراب خاصةن في مرحمت
نقابة كاحدة، أف يككف منضمان ل لممكظؼ مف الممكف وفإن (ُ)ةالنقابي كحدةكفي ظؿ اعتناؽ سكريا لمبدأ ال

منتسب إلييا لنقابة الىي اإلضراب في ىذه الحالة المسؤكلة عف إعبلف كتنظيـ ا جيةال أفَّ إلى  ماألمر الذم يؤد
 .رابالمكظفيف الذيف اعتزمكا اإلض

                                      
العامػػؿ   عمػػى أف: ُٖٔٗلسػػنة  ْٖمػػف قػػانكف التنظػػيـ النقػػابي السػػكرم الصػػادر بالمرسػػـك التشػػريعي رقػػـ  ِّحيػػث تػػنص المػػادة  (ُ)

العربي حر في االنتساب إلى نقابة المينة التي يمارسيا شريطة أف يككف قػد أتػـ الخامسػة عشػرة مػف العمػر. كال يجػكز لػو االنتسػاب 
مػـ، . أ. عدناف عمي جنكب، القانكف األساسي لمعامميف في الدكلة كالقكانيف المكممة ألحكامو، مطبعػة دار الع »ألكثر مف نقابة كاحدة

 .ُّٖ، صُـ، طُٖٓٗدمشؽ، 
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يف المنضميف لمنقابات أف يقكمكا باإلضراب دكف االستناد لمنقابات المنضميف إلييا عامملكف مف الجائز لم
كأف  ،في استعماؿ حقيا في ذلؾ تعسؼمف الممكف ليذه النقابات أف تفي إعبلف كتنظيـ اإلضراب، كذلؾ ألنو 

األمر الذم يؤدم إلى حرماف المكظفيف مف حؽ مف  ،نع عف إعبلف كتنظيـ اإلضراب لمصالح خاصة بياتمت
كتنظيـ اإلضراب استنادان لمكاقؼ سياسية تككف مغايرة لمكاقؼ  الدستكرية، أك قد تمتنع عف إعبلفحقكقيـ 

 .حؽ مف الحقكؽ الدستكرية لممكظفيف المكظفيف العازميف عمى اإلضراب، األمر الذم يؤدم أيضان إلى مصادرة

بالحؽ في إعبلف كتنظيـ اإلضراب مف قبؿ ممثؿ يختاركنو مف  أيضاا عتراؼ لممكظفيف لذلؾ نرل ضركرة اال
 األخيرة إعبلف كتنظيـ اإلضراب ألمِّ سببو كاف. ىذه بينيـ دكف االستناد لمنقابة التي تمثميـ فيما إذا رفضت

 :كما يمي في سكريا كاستنادان لما تقدـ يككف إعبلف كتنظيـ اإلضراب في المرافؽ العامة

تي ينتمي إلييا المكظفيف الذيف ( يككف إعبلف كتنظيـ اإلضراب في المرافؽ العامة مف قبؿ النقابة الٖالمادة )
 .اعتزمكا اإلضراب

يككف مف حؽ المكظفيف فإنو عبلف كتنظيـ اإلضراب ألمِّ سببو كاف إ( إذا رفضت النقابة المعنية ٗالمادة )
، بحيث يككف ىذا الممثؿ مف بيف المكظفيف العازميف اإلضراب فيالعازميف عمى اإلضراب اختيار مف يمثميـ 

بأغمبية الثمثيف ألعداد المكظفيف الذم اتخذكا قرارىـ باإلضراب كباالقتراع السرم، كيككف عمى اإلضراب، يختاركنو 
 ىذا المكظؼ ىك المختص بإعبلف كتنظيـ اإلضراب.
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 المطمب الثاني

  ةفي سوري المرافق العامةاألحكام القانونية لإلضراب في 
العديد مف األحكاـ القانكنية كالتي يتكجب اإللتزاـ بيا حتى يككف اإلضراب  إف لئلضراب في المرافؽ العامة

 مشركعان، كسنقـك بتفصيؿ ىذه األحكاـ مف خبلؿ الفرعيف التالييف:

 .فق العامة في سوريةضوابط ممارسة اإلضراب في المرا: الفرع األول

 .في سورية اإلضراب في المرافق العامة ممارسة الثاني: آثارالفرع 

 الفرع األول

 في سوريةاإلضراب في المرافق العامة ضوابط ممارسة 
ال كاف اإلضراب غير مشركع، إف لئلضراب في المرافؽ العامة العديد مف الشركط التي يتكجب اتبا عيا كا 

 فيما يمي:كالقيكد كسنجمؿ ىذه الشركط باإلضافة إلى العديد مف القيكد الكاردة عميو 
 :في سورية اإلضراب في المرافق العامة ممارسة شروط -أولا  

إتباع بعض الكسائؿ الكدية لتفادم كقكع اإلضراب، كتتمثؿ ىذه  المتنازعيف مف المتكجب عمى كبل الطرفيف
 الكسائؿ الكدية في كؿ مف التفاكض كالكساطة.

يقـك بو ممثؿ عف المكظفيف العازميف عمى اإلضراب سكاء كاف ىذا الممثؿ مف بالنسبة لمتفاكض التفاوض:   -ُ
قبؿ النقابة التي تمثميـ أك مف قبؿ شخص يمثؿ المكظفيف الذيف اعتزمكا اإلضراب يختاركنو مف بينيـ إذا لـ تكف 

ي المرفؽ، كذلؾ النقابة ىي التي تقـك بإعبلف كتنظيـ اإلضراب، كما يقـك بو ممثؿ آخر عف الجية اإلدارية ف
 لمتكصؿ إلى صيغة إيجابية لحؿ ىذه المطالب. ة مف قبؿ العامميف في المرفؽلمتفاكض بشأف المطالب المطركح

ة، كذلؾ لتفادم كقكع اإلضراب كيتكجب عمى الجية اإلدارية في المرفؽ الدخكؿ في المفاكضة الجماعي
ضرار الناجمة عنو، كالمتمثمة في تكقؼ المرفؽ عف تقديـ خدماتو أك نقصاف األداء الطبيعي لممرفؽ في تقديـ كاأل

الجية اإلدارية لئلخطار كلـ تدخؿ في مفاكضة مع ممثؿ العامميف  لجميكر المنتفعيف، فإذا لـ تستجبخدماتو 
 اء عمييا.الذيف اعتزمكا اإلضراب فإف ذلؾ يؤدم إلى مساءلتيا كتكقيع الجز 

 كاستنادان لما سبؽ فإنو يمكف إيجاز أحكاـ الكساطة الجماعية بما يمي:

المرفؽ كممثؿ  ( المفاكضة الجماعية ىي الحكار كالمناقشات التي تجرم بيف ممثؿ الجية اإلدارية فيَُالمادة )
 النقابة المعنية أك كاف مف بيف المكظفيف أنفسيـ، مف أجؿ: ىذا الممثؿ مف قبؿ المكظفيف سكاء كاف
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 تحسيف شركط ظركؼ الخدمة في المرفؽ. - أ
 التعاكف بيف الطرفيف لتحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية في المرفؽ. - ب
 تسكية المنازعات بيف مكظفي المرفؽ كالجية اإلدارية في المرفؽ. - ت

 ى مستكل المرفؽ أك عمى المستكل اإلقميمي.( تككف المفاكضة الجماعية عمُُالمادة )

( يمتـز كؿ مف الطرفيف المتنازعيف بتقديـ كافة البيانات كالمعمكمات المتعمقة بالنزاع القائـ إلى ُِدة )االم
 ممثمييما.

( إذا لـ تتـ تسكية النزاع كميان مف خبلؿ المفاكضة خبلؿ ثبلثيف يكمان مف تاريخ بدء المفاكضة جاز ُّالمادة )
 لمطرفيف أك ألحدىما أك لمف يمثميما طمب اتخاذ إجراءات الكساطة.

عدة كسطاء تضعيـ  عمى اختيار كسيط مف قبؿ الطرفيف المتنازعيف مف بيف تقـك الكساطة الوساطة: -ِ
كذلؾ لحؿ النزاع القائـ بيف الطرفيف، بحيث   -الكزارة التي اعتـز العماؿ اإلضراب فييا –الكزارة المختصة 

يقـك ىذا الكسيط باختيار الحؿ المناسب ليذا النزاع مف خبلؿ المعطيات التي يتقدـ بيا الطرفاف مع أخذه بعيف 
 االعتبار الظركؼ االقتصادية لكؿ مف الطرفيف.

الكسيط الذم يتـ اختياره أف يككف مف أصحاب الثقة كمف أصحاب المعرفة كالثقافة   فيكيشترط 
 بمكضكع النزاع القائـ بيف الطرفيف.

 مفاكضةكالكساطة كالمفاكضة الجماعية، حيث أف الحؿ الذم يتـ التكصؿ إليو في كؿ مف ال
ف لـ يقبمكا ، فإف قبمكا بو فإنو يصبح كاجب الفيفكالكساطة غير ممـز لمطر  الجماعية تنفيذ مف قبؿ الطرفيف، كا 

 بو فإنو يككف غير كاجب التنفيذ، األمر الذم ينذر بكقكع اإلضراب.

 كمف الممكف إيجاز أحكاـ الكساطة بما يمي:

لحؿ النزاعات القائمة في حاؿ حصكؿ اإلضراب، ء قائمة بأسماء الكسطا الكزارة المختصةتعد  (ُْالمادة )
 .الكزير المختصيصدر قرار بأسمائيـ مف 

، الكزارة المختصةائمة التي تصدرىا ( يتـ اختيار الكسيط مف قبؿ الطرفيف المتنازعيف مف القُٓالمادة )
 كيشترط أف يتكافر في الكسيط ما يمي:

 أف يككف ذا خبرة بمكضكع النزاع. - أ
 أال يككف لو مصمحة في النزاع. - ب
 محاكلة تسكيتو. أال يككف قد سبؽ اشتراكو بأية صكرة في بحث النزاع أك - ت
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ببلغ ( يتعيف عمى الطرفيف المتناز ُٔالمادة ) بالكسيط الذم كقع عميو الكزارة المختصة عيف اختيار الكسيط كا 
 .مف الكزارة المختصة االختيار خبلؿ أسبكع مف تاريخ تسمميـ قائمة أسماء الكسطاء

ف باختيار اف المتنازعايقـ الطرففي المادة السابقة كلـ ( إذا انقضت المدة المنصكص عمييا ُٕالمادة )
بتعيينو مف بيف الكسطاء المقيدة أسماؤىـ في القائمة خبلؿ أسبكع مف انتياء  الكزارة المختصةالكسيط، تقـك 

 المدة المنصكص عمييا في المادة السابقة.

اؿ المادتيف إخطار الكسيط الذم كقع عميو االختيار في أم حاؿ مف أحك  الكزارة المختصةتتكلى  (ُٖالمادة )
 السابقتيف كترفؽ باإلخطار األكراؽ الخاصة بالنزاع.

مف  ( تبدأ ميمة الكسيط مف تاريخ إخطاره كيتكجب عميو إنياء ميمتو خبلؿ ميمة ثبلثيف يكمان ُٗالمادة )
 .كتسممو األكراؽ الخاصة بالنزاع تاريخ إخطاره

ف افإف قبؿ الطرف ،لطرفيف المتنازعيفالقائـ إلى ا( عمى الكسيط أف يقدـ مقترحاتو لحؿ النزاع َِالمادة )
المتنازعاف  ذلؾ في محضر يكقعو الطرفاف تثبيتف المقترحات التي قدميا الكسيط أك بعضيا يجب االمتنازع

مسببان  الرفضف أك أحدىما المقترحات التي قدميا الكسيط فيجب أف يككف اأما إذا رفض الطرف ،الكسيطك 
 عو الطرفاف كالكسيط.كيثبت ذلؾ في محضر يكق

( يتكجب عمى الكسيط أف يقدـ تقريره خبلؿ ميمة أقصاىا أسبكع مف تاريخ انتياء الميمة المحددة ُِالمادة )
 يتضمف ممخصان لمنزاع كالمقترحات التي تكصؿ إلييا  الكزارة المختصة( إلى ُٗلو في المادة )

 كأسباب الرفض.كما تـ مف قبكؿ أك رفض ليا مف الطرفيف أك مف أحدىما 

( إذا تـ رفض المقترحات المقدمة مف الكسيط مف قبؿ أحد الطرفيف المتنازعيف فإنو يككف ِِالمادة )
 لممكظفيف الحؽ في المجكء لئلضراب.

 اإلخطار: -3

تكجب عمييـ قبؿ القياـ باإلضراب، أف يقكمكا مك مرفؽ معيف اإلضراب، فإنو مف الإذا ما اعتـز مكظف
اإلدارية في المرفؽ، سكاء كاف عف طريؽ النقابة التي تمثميـ في اإلضراب إذا كانت مكمفة بإخطار الجية 

بينيـ فيما إذا أرادكا أف يككف إعبلف  مفعف طريؽ ممثؿ عنيـ يختاركنو  بإعبلف كتنظيـ كاإلضراب أك
 كتنظيـ اإلضراب مف تمقاء أنفسيـ دكف تدخؿ النقابة المعنية.

ف كاف ليس دليبلن قاطعان عمى حتمية كقكع اإلضراب فعبلن، كمف الممكف القكؿ بأف اإل  خطار كا 
كال يكجب حتمية التكقؼ عف العمؿ فعبلن، إال أنو يعد ضمانة إلعبلـ السمطة اإلدارية المسؤكلة في المرفؽ 

مف الفكائد أىميا إتاحة المجاؿ لمسمطة اإلدارية في  ديباحتماؿ نشكب اإلضراب. كذلؾ ألف لئلخطار العد
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المرفؽ لتكفير االحتياجات الضركرية لممكاطنيف عف طريؽ ضماف سير حد أدنى مف الخدمة في المرفؽ 
خبلؿ فترة اإلضراب، باإلضافة إلى محاكلة الجية اإلدارية في المرفؽ تمبية مطالب المضربيف إذا كاف 

 لتفادم كقكع اإلضراب كاألضرار الناجمة عنو. ،بمقدكرىا ذلؾ

أك الحقان عميو،  لو اإلخطار يجب أف يككف سابقان عمى بدء اإلضراب كليس معاصران  كاستنادان لذلؾ فإف
كذلؾ لتفادم كقكع اإلضرابات المفاجئة التي قد تؤدم إلى انييار المرفؽ العاـ كبالتالي فقداف الخدمة التي 

 يقدميا لجميكر المنتفعيف.

العامة ككذلؾ العامميف في المشركعات نستنتج مما سبؽ بأنو يتكجب عمى كافة العامميف في المرافؽ 
عاقدة مع الدكلة بعقكد إدارية كعقد االلتزاـ كعقد التكريد(، إخطار الجية تالخاصة التي تقدـ خدمة عامة )الم

اء عف طريؽ نقاباتيـ المعنية أك عف ك عزميـ عمى القياـ باإلضراب س عف اإلدارية المسؤكلة في المرفؽ
يث يتكجب عمى مخالفة ىذا اإلجراء اعتبار اإلضراب غير مشركع، األمر ، حمف بينيـ طريؽ مف يمثميـ

الذم يستكجب مساءلتيـ قانكنيان كالذم قد يصؿ إلى حد الفصؿ مف الكظيفة استنادان لمخطأ الجسيـ الذم 
 ارتكبكه كالذم أثَّر عمى المرفؽ بأكممو كبالتالي عمى جميكر المنتفعيف.

شكؿ معيف، حيث يجب أف يككف اإلخطار كتابيان كأف يتـ في  يتكجب أف يتـ إفراغ اإلخطار فيك 
 شكؿ خطاب مسجؿ بعمـ الكصكؿ، كذلؾ لتفادم االحتجاج بعدـ العمـ باعتزاـ العامميف القياـ باإلضراب.

كما يجب أف يتضمف اإلخطار العديد مف البيانات التي ال غنى عنيا كالتي في حاؿ عدـ تكافرىا فإف 
كاف كتاريخ بدء اإلضراب كساعة كتتمثؿ ىذه البيانات باألسباب الداعية لئلضراب كم اإلخطار يعد الغيان،

و سكاء كانت مدة اإلضراب محددة أـ غير محددة باإلضافة إلى كجكب ذكر أسماء المكظفيف الذيف ئبد
ة يعية لئلضراب يتيح لمقضاء مراقبة مدل مشركعااعتزمكا المشاركة باإلضراب. حيث أف ذكر األسباب الد

ركع أما شف فإذا كانت ىذه المطالب غير مشركعة فإضرابيـ يككف غير مك المطالب التي يطالب بيا المكظف
إذا كانت مطالبيـ ضمف إطار القانكف فيككف إضرابيـ مشركعان. كما أف تحديد مكاف كتاريخ اإلضراب يتيح 

الناجمة عف التكقؼ عف العمؿ، كما ضرار اذ االحتياطات البلزمة لتفادم األلمجية اإلدارية في المرفؽ اتخ
أنيا تتيح لمجية اإلدارية في المرفؽ أف تدخؿ في مفاكضات أك كساطات مع العامميف الذيف اعتزمكا اإلضراب 
أك نقاباتيـ التي تمثميـ في اإلضراب لتفادم كقكعو. باإلضافة إلى ذلؾ يجب أف يتضمف اإلخطار أسماء 

 لؾ لكي تعرؼ الجية اإلدارية في المرفؽ عدد المكظفيف الباقيف الذيف العامميف الذيف اعتزمكا اإلضراب كذ
الحسباف مدل قدرتيا عمى تحقيؽ حد أدنى مف الخدمة في المرفؽ بال يريدكف المشاركة باإلضراب لكي تأخذ 

أثناء اإلضراب، كما إذا كاف إضراب ىؤالء العامميف سيؤثر عمى سير المرفؽ أـ ال كذلؾ تبعان لمكظائؼ 
 شاغميف ليا كمدل أىميتيا في تسيير األمكر األساسية في المرفؽ.ال



ُِٕ 

 

 سجؿ بعمـ الكصكؿ كي مالجية اإلدارية في المرفؽ بكتاب ـ اإلخطار إلى رئيس كما يجب أف يسمَّ 
العمـ المسبؽ باإلضراب، ككي يتخذ رئيس الجية اإلدارية القرارات المناسبة بشأف  ـال يتـ االحتجاج بعد

اإلضراب. كبعد أف يتسمـ رئيس الجية اإلدارية اإلخطار فإنو مف المتكجب عميو أف يبمغ اإلخطار إلى مف 
 .في المرفؽيقـك بالعادة بتمثيؿ الجية اإلدارية 

اإلخطار إلى  ليـك الذم تسمـ فيو رئيس الجية اإلداريةكلئلخطار مدة محدكدة تمتد ىذه المدة مف ا
رفض استبلمو فإف اإلخطار يككف قد كقع كتسرم المدة المحددة لئلخطار مف أما إذا حيف كقكع اإلضراب، 

تاريخ كقكع الرفض، كميمة اإلخطار يجب أف تككف كافية لؤلسباب التي ذكرناىا سابقان، كالمتعمقة بمحاكلة 
 .في المرفؽ تفادم كقكع اإلضراب لتفادم األضرار الناجمة عنوالجية اإلدارية 

 تتحدد قكاعد اإلخطار بما يمي: ـكاستنادان لما تقد
كليف بأحكاـ ىذا القانكف إخطار الجية اإلدارية في المرفؽ الذم شم( يتكجب عمى كافة العامميف المِّالمادة )

بإعبلف كتنظيـ اإلضراب أك مف تمقاء أنفسيـ، بشرط أف اعتزمكا اإلضراب فيو سكاء مف قبؿ النقابة المعنية 
 يككف ىذا اإلخطار سابقان عمى بدء اإلضراب.

( يترتب عمى مخالفة االلتزاـ الكارد في المادة السابقة اعتبار اإلضراب غير مشركع باإلضافة إلى ِْالمادة )
 فصؿ العامميف الذيف اخمُّكا بيذا االلتزاـ.

 ف اإلخطار كتابيان كأف يتـ في شكؿ خطاب مسجؿ بعمـ الكصكؿ.( يجب أف يكك ِٓالمادة )
 ( يجب أف يتضمف اإلخطار البيانات التالية:ِٔالمادة )
 األسباب الداعية لئلضراب. - أ

 أسماء المكظفيف العازميف عمى اإلضراب. - ب
 مكاف اإلضراب. - ت
 تاريخ اإلضراب. - ث
 ساعة بدء اإلضراب. - ج

الجية اإلدارية في المرفؽ، كيبمغ ىذا اإلخطار إلى ممثؿ  ( يجب أف يسمـ اإلخطار إلى رئيسِٕالمادة )
 الجية اإلدارية في المرفؽ.

( تحدد مدة اإلخطار بخمسة عشر يكمان تبدأ مف تاريخ استبلـ رئيس الجية اإلدارية في المرفؽ ِٖالمادة )
 اإلخطار أك مف تاريخ رفضو االستبلـ.
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 :في سورية في المرافق العامةاإلضراب ممارسة القيود الواردة عمى  -اا ثاني

مف كؿ قيد، إنما يتكجب  كطميؽو  إف اإلضراب في المرافؽ العامة ال يجكز أف يمارس بشكؿو حر  
، كاستنادان لذلؾ ة في المجتمعإخضاعو لبعض القيكد، كالتي البد مف كجكدىا كي ال تتعطؿ المصالح األساسي

 افؽ.بعض المر فإنو مف الممكف حظر اإلضراب جزئيان في 

 أف يشمؿبرأينا  فبالنسبة لمحظر الكمي لئلضراب في المرافؽ اإلستراتيجية، فإف ىذا الحظر يمكف
مرافؽ الدفاع كالشرطة كالقضاء كالصحة كذلؾ لتعمقيا المباشر بالمصالح األساسية لممجتمع كبحياة الناس 

 كأمنيـ كسبلمتيـ.

الحظر جزئيان، كذلؾ مف خبلؿ استدعاء العامميف أما بالنسبة لممرافؽ األخرل فمف الممكف أف يككف 
ف ك الخدمة التي يؤدييا ىؤالء العاممأف تككف ىذه  كىك المضربيف كتكميفيـ بالخدمة، كلكف بشرط أساسي

ف ضركرية إلشباع حاجات المكاطنيف كأف ال يككف بمقدكر غيرىـ مف العامميف غير المضربيف في ك المضرب
الحظر  فيكما يشترط أجؿ ضماف سير حد أدنى مف الخدمة في المرفؽ. المرفؽ القياـ بيا، كذلؾ مف 

ركريان لتسيير األمكر األساسية االستدعاء مقتصران فقط عمى العامميف الذيف يككف كجكدىـ ض ف يككفالجزئي أ
ال اعتبر ىذا العمؿ خطأن مف جانب الجية اإلدارية، األمر الذم  يف المرفؽ دكف بقية العامميف المضربيف، كا 

 يستكجب إيقاع الجزاء عمييا.

 كمف الممكف إجماؿ القكاعد الكاردة عمى ىذه القيكد بما يمي:

ب عمى تكقؼ العمؿ فييا ( يحظر المجكء إلى اإلضراب في المرافؽ األساسية في الدكلة التي يترتِٗالمادة )
 طنيف كتتمثؿ ىذه المرافؽ بما يمي:ابالخدمات األساسية التي تقدميا لممك اإلخبلؿ اإلخبلؿ باألمف القكمي أك 

 مرفؽ الدفاع، مرفؽ الشرطة، مرفؽ القضاء، مرفؽ الصحة.

 الفرع الثاني

 في سورية اإلضراب في المرافق العامةممارسة آثار 
العامة العديد مف اآلثار سكاء كاف عمى العامميف المضربيف أنفسيـ أك عمى إف لئلضراب في المرافؽ 

 غير المضربيف أك عمى المتعاقد مع الجية اإلدارية في المرفؽ.

 بالنسبة لآلثار التي تطاؿ العامميف المضربيف، ففيما يتعمؽ باألجر، فإف المكظؼ المضرب  -ُ
، كذلؾ ألف األجر في الكظيفة العامة يعرَّؼ بأنو: ال يستحؽ أجران عف الفترة التي قاـ بيا باإلضراب

مبمغ مف الماؿ يتقاضاه المكظؼ مف الدكلة بشكؿ دكرم مقابؿ ما يقـك بو مف أعماؿ أثناء الخدمة أك 
 .الحياة الكظيفية
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كبما أف المكظؼ خبلؿ فترة اإلضراب ال يقـك بعممو المكمؼ بو فإنو ال يستحؽ أجران عف ىذه      
  الفترة.

خبلؿ فترة  مرتبوأف يحصؿ المكظؼ المضرب عمى  زو تكجد بعض االستثناءات التي تجيإال أن
اإلضراب المشركع كىي، إذا كافقت الجية اإلدارية عمى منح المكظؼ أجران عف فترة اإلضراب بشرط أف 

فترة اإلضراب، كذلؾ فإف المكظؼ  خبلؿساعات العمؿ التي قاـ بإضاعتيا يقـك المكظؼ بتعكيض 
المضرب يستحؽ أجران عف فترة اإلضراب إذا كاف اإلضراب ناجمان عف خطأ صادر مف جية اإلدارة 
ذاتيا، كذلؾ األمر فإف المكظؼ المضرب يستحؽ أجران عف الفترة التي قاـ بيا باإلضراب فيما إذا كاف 

يض المكظفيف عف حرمانيـ مف األجر خبلؿ فترة التنظيـ النقابي التابع لو يكجد فيو صندكقان لتعك 
 اإلضراب.

ا عمى الجية اإلدارية في المرفؽ كمف الممكف تقرير بعض الضمانات التي مف الممكف فرضي
حيث ال يجكز لمجية اإلدارية في المرفؽ أف تقـك بفصؿ العامميف  .ماف حقكؽ العماؿ المضربيفضل

 .جراءات السابقة عمى بدء اإلضرابمشركعان كاتبعكا كافة اإل الذيف قامكا باإلضراب طالما كاف إضرابيـ
كما ال يجكز لئلدارة أف تستعيف بعماؿ آخريف مكاف العماؿ المضربيف خبلؿ فترة اإلضراب سكاء كاف 
يا ىؤالء العماؿ الذيف تريد االستعانة بيـ مف ذات المرفؽ أك مف مرفؽ آخر إال إذا كانت المصمحة العم

كما أنو ال يجكز لمجية اإلدارية في المرفؽ أف  .ر ييدد حياة الناسخطلؾ ككاف ىناؾ لمببلد تتطمب ذ
تقـك بإبراـ عقكد عمؿ مؤقتة مع عماؿ آخريف ليقكمكا بسد النقص الحاصؿ في سير المرفؽ الناجـ عف 

ث أف السماح لئلدارة باالستعانة بعماؿ آخريف خبلؿ فترة اإلضراب يؤدم إلى انتفاء ياإلضراب، ح
فراغو مف مضمكنو كىك الضغط عمى الجية اإلدا رية في المرفؽ لبلستجابة اإلضراب مف فاعميتو كا 

لئلدارة أيضان أف تقـك بإبراـ عقكد عمؿ  زالمشركعة ، إال في حالة كاحدة حيث يجك  المضربيف لمطالب
اإلدارية في  مؤقتة فيما إذا كاف ىناؾ ظركؼ استثنائية تبرر االستعانة بغيرىـ حيث يجب عمى الجية

 كما أنو  .لمصمحة الخاصة لمعامميف المضربيفالمرفؽ في ىذه الحالة تغميب المصمحة العامة عمى ا
ال يجكز لمجية اإلدارية في المرفؽ أف تقـك بإجبار العامميف المضربيف بعد انتياء فترة اإلضراب عمى 

عماؿ الذيف قامكا باإلضراب أف تعكيض ساعات العمؿ التي تـ فقدىا بسبب اإلضراب عمى أنو يجكز لم
 يقكمكا مف تمقاء نفسيـ بتعكيض النقص الذم حصؿ كما ذكرنا آنفان.

أما بالنسبة آلثار اإلضراب عمى حقكؽ غير المضربيف، فإنو مف غير الجائز أف يتأثر غير المضريف  -ِ
المضرب إلى  باإلضراب الحاصؿ في المرفؽ، كبالتالي يجب أال تتأثر حقكقيـ، فإذا حضر العامؿ غير

مكاف عممو في الكقت المحدد لمعمؿ ككاف مستعدان لمباشرة عممو كلـ يستطع مباشرتو ألسباب ترجع 
ات البلزمة لتمكيف غير المضربيف مف أداء عمميـ، فإنيـ يعتبركف طلجية اإلدارة كعدـ اتخاذىا االحتيا



َُّ 

 

ب مستجمعان لعناصر القكة القاىرة كا عمميـ كيستحقكف أجكرىـ كاممةن، أما إذا كاف اإلضراككأنيـ أدُّ 
لذلؾ تقـك الجية  ،كاإلضراب المباغت مثبلن بحيث ال يككف لئلدارة عمـ مسبؽ باإلضراب الذم سيحصؿ

اإلدارية في ىذه الحالة بدفع أجكر غير المضربيف كاممةن كلك لـ يقكمكا بعمميـ كمف ثـ تعكد بأجكرىـ 
ة تبعتحمؿ ف لعمى العامميف الذيف قامكا بيذا اإلضراب غير المشركع كذلؾ ألنو ال دخؿ لغير المكظفي

 عمؿ لـ يقكمكا بو.
لمرفؽ، فإنو يمكف القكؿ بأف في اقديف مع الجية اإلدارية متعابالنسبة ألثر اإلضراب عمى الأما  -ّ

اإلضراب ال يعفي الجية اإلدارية مف تنفيذ التزاماتيا مع المتعاقدة معو كيتكجب عمييا تنفيذ كامؿ 
ال اعتبرت مسؤكلة مسؤكلية مدنية أمامو، إال في حاؿ كاحدة إذا استجمع اإلضراب الحاصؿ  التزاماتيا كا 

الذم مف غير الممكف أف يحصؿ في  عدـ تكقع اإلضرابالقكة القاىرة المتمثمة في  في المرفؽ لعناصر
صكر اإلضرابات المشركعة كذلؾ بسبب افتراض حصكؿ اإلخطار السابؽ عمى اإلضراب، باإلضافة 

كيككف ذلؾ في حاؿ اإلضراب السياسي مثبلن حيث  عدـ إمكانية تجنب اإلضراب أك منع استمرارهإلى 
كر الجية اإلدارية في المرفؽ االستجابة لمطالب المضربيف السياسية، باإلضافة إلى شرط ال يككف بمقد

راجعان لخطأ الجية اإلدارية  يككف اإلضراب الحاصؿ في المرفؽ كىك أالآخر مف شركط القكة القاىرة 
اب، باإلضافة إلى كعدـ تنفيذ اإلدارة اللتزاماتيا المتكجبة عمييا تجاه العامميف الذيف قامكا باإلضر  نفسيا

أف يؤدم ىذا اإلضراب إلى استحالة تنفيذ اإلدارة اللتزاماتيا تجاه المتعاقدة معو شرط أخير كىك 
 استحالةن مطمقة.

 بما يمي: في المرافؽ العامة كاستنادان لما سبؽ فإنو يمكننا تحديد آثار اإلضراب

 قاـ بيا باإلضراب باستثناء الحاالت التالية:( ال يستحؽ المكظؼ المضرب أجران عف الفترة التي َّالمادة )
مكافقة الجية اإلدارية عمى منحو ىذا األجر بشرط أف يقـك المكظؼ المضرب بتعكيض ساعات العمؿ  - أ

 التي فقدت أثناء اإلضراب عمى أنو ال يجكز إجبار المكظؼ عمى ذلؾ.
 أف يككف اإلضراب ناجمان عف اإلدارة ذاتيا. - ب
النقابي التابع لو المكظؼ مخصص لتعكيض المكظفيف عف حرمانيـ مف كجكد صندكؽ في التنظيـ  - ت

 األجر خبلؿ فترة اإلضراب.
   ( ال يجكز لئلدارة فصؿ المكظؼ المضرب طالما كاف إضرابو مشركعان كاتبع كافة اإلجراءات ُّالمادة )

 الكاجب إتباعيا.
ظفيف المضربيف خبلؿ فترة اإلضراب إال ( ال يجكز لئلدارة أف تستعيف بمكظفيف آخريف بدؿ المك ِّالمادة )

 .بمد ألزمة حادةفييا الفي الحاالت التي تتعرض 
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يتكجب عمى  حيث ( ال يجكز منع المكظفيف غير المضربيف مف أداء العمؿ أثناء فترة اإلضرابّّالمادة )
 الجية اإلدارية استئناؼ العمؿ في األقساـ التي ال يكجد فييا إضراب.

ـ يستطع أف يباشر عممو كل( يستحؽ المكظؼ غير المضرب أجره كامبلن إذا حضر لمكاف العمؿ ّْالمادة )
ألسباب راجعة لخطأ الجية اإلدارية، كما يستحؽ أجره كامبلن كلك كاف اإلضراب مستجمعان لعناصر القكة 

 القاىرة عمى أف تعكد الجية اإلدارية بيذه األجكر عمى المكظفيف المضربيف.
يتكجب عمى الجية اإلدارية في المرفؽ تنفيذ كامؿ التزاماتيا المتكجبة عمييا تجاه المتعاقدة معو،  (ّٓالمادة )

 في ىذه الحالة مف تنفيذ التزاماتيا. عفىإال في حالة استجماع اإلضراب لعناصر القكة القاىرة حيث ت
 كتتحدد عناصر القكة القاىرة بما يمي:

 عدـ تكقع اإلضراب. -ُ
 ب اإلضراب أك منع استمراره.عدـ إمكانية تجن -ِ
 أال يككف اإلضراب الحاصؿ في المرفؽ راجعان لخطأ الجية اإلدارية. -ّ
 أف يؤدم اإلضراب إلى استحالة تنفيذ اإلدارة اللتزاماتيا تجاه المتعاقدة معو استحالةن مطمقة. -ْ

ية القضائية المختصة ( يعكد تقدير مدل تكافر عناصر القكة القاىرة في المادتيف السابقتيف لمجّٔالمادة )
 فيما إذا تـ المجكء إلييا.

( ال يجكز لممكظفيف المضربيف الذيف انتيى إضرابيـ اإلعبلف عف إضراب جديد إال بعد مضي مدة ّٕالمادة )
  سنة كاممة عمى انتياء اإلضراب فيما إذا كاف لذات األسباب التي قاـ عمييا اإلضراب األكؿ.

د كصمنا إلى فكرة مشركع قانكف لتنظيـ ممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة كفي نياية ىذا المبحث نككف ق 
 في سكريا.
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 الخاتمة
فرنسا أك في مصر أك حتى ، سكاء في مشركعان يعتبر إضراب العامميف بالمرافؽ العامة  مما ال شؾ فيو أف

 . مظاىر ممارسة الديمقراطية، فيذا الحؽ يعد مف أىـ ةفي سكري

مصر كفيما يتعمؽ بحؽ اإلضراب في المرافؽ العامة، فإف الكضع في فرنسا أكثر استقراران مما ىك عميو في 
سة ىذا بمشركعية ىذا الحؽ، باإلضافة إلى قيامو بتنظيـ ممار  لؾ ألف المشرع الفرنسي اعترؼ صراحةن ذكسكريا. ك 

 َُِّكدستكر  َُِِالدستكر الصادر سنة فبالرغـ مف اعترافو بحؽ اإلضراب في المصرم  الحؽ، أما المشرع
مشرع السكرم ككذلؾ األمر بالنسبة لم لـ يقـ حتى اآلف بتنظيـ ممارسة اإلضراب في المرافؽ العامة، إال أنو
لـ يقـ أيضان إال أنو حتى اآلف  َُِِالصادر سنة  صريح في الدستكر الجديد أنو اعترؼ بو بشكؿو  حه يفصح

 . لتنظيـ ممارسة ىذا الحؽساس األبتحريؾ أم ساكف لكضع حجر 

كضع إطار كيحذك حذك المشرع الفرنسي فيما يتعمؽ ب بشكؿ فكرمأف يتدخؿ فإننا نييب المشرع السكرم لذلؾ 
 اإلضراب في المرافؽ العامة.  قانكني لتنظيـ ممارسة

 كفي نياية ىذا البحث تكصمنا لبعض النتائج اليامة كالتي ال بد مف ذكرىا كىي: 

بقصد  ان،بر داإلضراب في المرافؽ العامة يتمثؿ في التكقؼ الجماعي عف العمؿ الممـز تكقفان إراديان كمإف  -ُ
 لبلستجابة لمطالب العامميف المينية الممكنة في إطار القانكف.  في المرفؽإجبار الجية اإلدارية 

اإلضراب  ممارستيا كىي:، كالتي مف الجائز العامة العديد مف الصكر المشركعةلئلضراب في المرافؽ  -ِ
، إضراب ، اإلضراب الصامت مع االعتصاـ في أماكف العمؿالتقميدم، إضراب اليمة، اإلضراب التعكيقي

 . الساعات اإلضافية، إضراب التنبيو
إف المطالب التي يسعى العامميف لتحقيقيا مف خبلؿ اإلضراب في المرافؽ العامة ىي التي تميز بيف  -ّ

ضراب التضامفكاإلضاإلضراب الميني  . فالمطالب المينية يجب أف تخص الحياة راب السياسي كا 
اإلدارية كأف تككف ممكنة الكظيفية لمعامميف المضربيف في المرافؽ العامة ذاتيـ كما يجب أف تكجو لمجية 

بلء آخريف ليـ فيك إضراب مباشر كلكف تخص زم ـ بشكؿو ي. أما إذا كانت تمؾ المطالب ال تخصكمشركعة
، كالذم تحظره اسة الحككمة فيك اإلضراب السياسي. أما إذا كانت المطالب احتجاجان عمى سيفالتضام

 معظـ التشريعات النعكاساتو عمى أمف المجتمع. 
، كالتي يتكجب تكافرىا في اإلضراب حتى يعتبر المرافؽ العامة نكعيف مف العناصرإف لئلضراب في  -ْ

ال فبل يعتبر مشركعان كعان اإلضراب مشر   ، فالمادية تتمثؿ فيالعناصر عمى نكعيف مادية كمعنكيةكىذه  .، كا 
، أما المعنكية فتتمثؿ في أف يككف ىناؾ قصد كتدبير لئلضراب مف قبؿ التكقؼ الجماعي عف العمؿ الممـز

 . ف ممكنة كمشركعةك يا العاممبرة أف تككف المطالب التي يطالب العامميف باإلضافة إلى ضرك 
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ىك أف ، ك ف المدنياإلضراب في المرافؽ العامة كبيف اإلضراب العاـ كالعصيا بيف  ان كاضح ان إف ىناؾ فرق -ٓ
، أما اإلضراب العاـ كالعصياف حقيؽ مطالب سياسيةاإلضراب في المرافؽ العامة ال يجكز أف يكجو لت

 . كف أف يكجيا لتحقيؽ مطالب سياسيةالمدني فيم
، كذلؾ لعدـ قياميـ حتى اآلف بكضع إطار ممف قبؿ المشرعيف السكرم كالمصر  إف ىناؾ تقصير كبير -ٔ

، كذلؾ عمى عكس المشرع الفرنسي الذم خطا خطكة مارسة اإلضراب في المرافؽ العامةقانكني لتنظيـ م
 . مارسة اإلضراب في المرافؽ العامةكبيرة في سبيؿ تنظيـ م

، السممية قبؿ البدء باإلضرابسائؿ ، أف يتخذكا الك ف الذيف اتخذكا قراراىـ باإلضرابيجب عمى العاممي -ٕ
ال كاف إفاكض الجماعي قبؿ البدء باإلضرابكبالتالي يجب عمييـ أف يقكمكا بعممية الت ضرابيـ غير ، كا 

 . سير المرفؽ العاـ بانتظاـ كاطراد، كذلؾ لما تتسـ بو ىذه الكسيمة مف طابع كدم يحافظ عمى مشركع
، كذلؾ ألف العامميف الذيف اتخذكا قراران راب السياسيمف أخطر صكر اإلضراب غير المشركع، ىك اإلضإف  -ٖ

، كالتي ال قبؿ ليا بتحمؿ تمؾ في المرفؽ باإلضراب السياسي يكجيكف مطالبيـ السياسية لمجية اإلدارية
 . ب كالتي ليس مف اختصاصيا تحقيقياالمطال

المنشآت التي يحظر فييا  إف المشرع المصرم كاف أكثر تشددان مف المشرع الفرنسي في تعداد المرافؽ أك -ٗ
، في حيف اكتفى المشرع يشمؿ كافة المرافؽ العامة في مصر، حيث كاد المشرع المصرم أف اإلضراب

، كر بما يضمف حدان أدنى مف الخدمةالفرنسي بتعداد بعض المرافؽ العامة التي تمبي حاجات أساسية لمجمي
ان لتحقيؽ ىذا الحد األدنى كدكف أف يصؿ بحيث يقتصر الحظر عمى العامميف الذيف يعد عمميـ ضركري

األمر إلى الحظر الكامؿ كالشامؿ لئلضراب عمى كؿ العامميف في ىذه المرافؽ العامة رغـ طابعيا الحيكم 
 كاالستراتيجي. 
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 التوصيات
 ، كالتي نرل أفبعض التكصيات كالمقترحات اليامة في نياية ىذا البحث أف نشير إلى نكدلذلؾ كبعد ىذا كمو 

 ، كتتمثؿ ىذه التكصيات كالمقترحات بما يمي: بعيف االعتبار السكرم يأخذىا المشرع

كأف يحدد مف خبللو ، ينظـ اإلضراب في المرافؽ العامة عمى المشرع أف يسارع إلى سف قانكف نتمنى -ُ
 ، كأف يكضح الشركط كاإلجراءات التي تكفؿ لمعامميف في المرافؽ العامة ممارسة ىذامفيـك اإلضراب

 . مرافؽ العامة بصفة دائمة كمنتظمةالحؽ، مع عدـ اإلخبلؿ بالمصمحة العامة كالمتمثمة في ضماف سير ال
طة المسؤكلة عف إدارة ، أف يمنح السماإلضراب في المرافؽ العامة حؽيقـك بتنظيـ  المشرع كىكنناشد  -ِ

، العاـ بانتظاـ كاطراد مرفؽماف سير الفي حاؿ كقكع اإلضراب سمطة اتخاذ اإلجراءات البلزمة لضفؽ المر 
 ، أك تنظيـ سير الحد األدنى لمخدمة فيو. تكميفيـ باالستمرار في سير العمؿك  ميف في المرفؽكاستدعاء العام

، كذلؾ عف طريؽ ئيسيان كفعاالن في تنظيـ اإلضرابالمشرع أف يسمح لمنقابات المينية أف تمعب دكران ر نناشد  -ّ
، كاؼو  بكقتو  قبؿ بدئو باإلضراب عتزاـ العامميف القياـعف إدارة المرفؽ باالمسؤكلة قياميا بإخطار السمطة 

ليا بنفس الكقت أف تقـك بدكر  ح. كما يسمالمفاجئة أك المباغتة كذلؾ حتى يمكف تبلفي اإلضرابات
 . ؿ تجنبان لئلضراب كنتائجو الضارةالمفاكض مع السمطات المختصة لمكصكؿ إلى ح

ات الخاصة كالعامة جرائـ اإلتبلؼ أك غيره مف صكر االعتداء عمى الممتمكضركرة تشديد العقاب عمى   -ْ
، كذلؾ لتبلفي استغبلؿ شددة لمجريمة تتضاعؼ معو العقكبة، كاعتبار ذلؾ مف الظركؼ المأثناء اإلضراب

 . راب لتيديد االستقرار في المجتمعاإلض
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 قائمة المصادر والمراجع

 بالمغة العربية:

 المصادر: -أولا 

 مكجكد عمى الرابط التالي: .ُْٖٗلسنة  ُُّالقانكف المدني المصرم رقـ  -ُ
http://www.wipo.int/wipoLex/ar/Text.jsp?file_id=205494          

مكجكد عمى الرابط  .ُّٕٗلسنة  ٖٓم رقـ المعدِّؿ لقانكف العقكبات المصر  ُِٖٗلسنة  ِٗالقانكف رقـ  -ِ
 التالي:

http://www.sub.eastlaws.com/generalisation/home/articlesdetails?masteris=4015   

د. محمد فؤاد مينا، القانكف اإلدارم المصرم كالمقارف،  .ُّٕٗلسنة  ٖٓقانكف العقكبات المصرم رقـ  -ّ
 ، الجزء األكؿ.ُِٓٗمطبعة دار نشر الثقافة، االسكندرية، 

د. محمد فؤاد مينا،  .ُّٕٗلسنة  ٖٓالمعدِّؿ لقانكف العقكبات المصرم رقـ  ُُٓٗلسنة  ِْالقانكف رقـ  -ْ
 ، الجزء األكؿ.ُِٓٗة، االسكندرية، القانكف اإلدارم المصرم كالمقارف، مطبعة دار نشر الثقاف

. د. مصطفى أبك زيد فيمي، الكسيط في القانكف اإلدارم، دار المطبكعات ُُٕٗالدستكر المصرم لسنة  -ٓ
 ، الطبعة األكلى، الجزء األكؿ.ُٓٗٗالجامعية، 

مكجكد عمى  الصادر عف المجمس األعمى لمقكات المسمحة المصرية. َُُِلسنة  ّْالمرسـك بقانكف رقـ  -ٔ
 الرابط التالي:

http://www.hrdiscussion.com/hr66637.htnl 

 . مكجكد عمى الرابط التالي:َُِِالدستكر المصرم لسنة  -ٕ
http://feqhweb.com/vb/T15379.html   

 . مكجكد عمى الرابط التالي: َُِّالدستكر المصرم لسنة  -ٖ
http://www.masreat.com     

أ. محمكد زكي شمس، القانكف األساسي  .ُْٓٗلسنة  ُّٓرقـ  ةقانكف المكظفيف األساسي في سكري -ٗ
 ، الطبعة األكلى.ََِٓ، مطبعة الداككدم، دمشؽ، ََِْلعاـ  َٓلمعامميف في الدكلة رقـ 

أ. ممدكح عطرم، قانكف  .ُْٗٗلسنة  ُْٖقانكف العقكبات السكرم الصادر بالمرسـك التشريعي رقـ  -َُ
 .ََِٔ، مؤسسة النكرم، دمشؽ، ُْٗٗلسنة  ُْٖالعقكبات السكرم الصادر بالمرسـك التشريعي رقـ 

أ. محمد الحكـ جركك، القانكف  .ُٖٓٗلسنة  ُرقـ  ةساسي لمعامميف في الدكلة في سكريالقانكف األ -ُُ
 ، الطبعة األكلى.ََُِاألساسي لمعامميف في الدكلة، دار الصفدم، دمشؽ، 

http://www.wipo.int/wipoLex/ar/Text.jsp?file_id=205494
http://www.sub.eastlaws.com/generalisation/home/articlesdetails?masteris=4015
http://www.hrdiscussion.com/hr66637.htnl
http://feqhweb.com/vb/T15379.html
http://www.masreat.com/
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أ. محمكد زكي  .ةسكريالدكلة في في لعامميف األساسي المتضمف نظاـ ا ََِْلسنة  َٓالقانكف رقـ  -ُِ
، ََِٓ، مطبعة الداككدم، دمشؽ، ََِْلعاـ  َٓشمس، القانكف األساسي لمعامميف في الدكلة رقـ 

 الطبعة األكلى.
 مكجكد عمى الرابط التالي: .َُِِدستكر الجميكرية العربية السكرية لسنة  -ُّ

http://ar.wikisource.org    

 مكجكد عمى الرابط التالي: .ََِّلسنة  ُِقانكف العمؿ المصرم رقـ  -ُْ
http://ar.wikisource.org/wiki/  

 .َََِلسنة  َْٓكالمعدَّؿ بالقانكف رقـ  ُٖٕٗلسنة  ْٕبالدكلة في مصر رقـ قانكف العامميف المدنييف  -ُٓ
  مكجكد عمى الرابط التالي:

http://mfm.edu.eg/English/  

أ. ممدكح عطرم، القانكف . ُْٗٗلسنة  ْٖالقانكف المدني السكرم الصادر بالمرسـك التشريعي رقـ  -ُٔ
، مؤسسة النكرم، ُْٗٗ لسنة ْٖالمدني السكرم الصادر بالمرسـك التشريعي رقـ 

 .ََُِدمشؽ، 

مكجكد عمى  .ُٕٔٗلسنة  ّٓكالمعدؿ لمقانكف رقـ  ُٓٗٗلسنة  ُِقانكف النقابات العمالية المصرية رقـ  -ُٕ
 الرابط التالي:

http://hamdyKHalifa.blogspop.com/2012/08/12_1995.html 

 مكجكد عمى الرابط التالي: .ََِّلسنة  ُُٖٓقرار رئيس مجمس الكزراء المصرم رقـ  -ُٖ
http://www.hrdiscussion.com/hr66927.html     

. أ. عدناف عمي  .ُٖٔٗلسنة  ْٖقانكف التنظيـ النقابي السكرم الصادر بالمرسـك التشريعي رقـ  -ُٗ
جنكب، القانكف األساسي لمعامميف في الدكلة كالقكانيف المكممة ألحكامو، مطبعة دار 

 ـ، الطبعة األكلى.ُٖٓٗالعمـ، دمشؽ، 

 المراجع: –ثانياا 

 .ُّٗٗد. عبد الباسط عبد المحسف، اإلضراب في قانكف العمؿ، دار النصر لمتكزيع، القاىرة،  -ُ
، ُٖٔٗالمكظفكف كالحككمة بيف الخضكع كالمكاجيػة، دار النيضػة العربيػة، القػاىرة،  د. عبد المنعـ محفكظ، -ِ

 الطبعة األكلى.

http://ar.wikisource.org/
http://ar.wikisource.org/wiki/
http://mfm.edu.eg/English/
http://hamdykhalifa.blogspop.com/2012/08/12_1995.html
http://www.hrdiscussion.com/hr66927.html
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القانكني لممارسة حػؽ اإلضػراب فػي المرافػؽ العامػة، دار النيضػة العربيػة،  د. أيمف محمد أبك حمزة، اإلطار -ّ
 القاىرة، بدكف تاريخ نشر.

لمبػادئ فػي القضػاء اإلدارم الفرنسػي، ترجمػة أحمػد يسػرم، أ. مارسكلكف كبركسبيركفي كجػي بريبػاف، أحكػاـ ا -ْ
 ، الطبعة الثامنة.ُْٖٗنشأة المعارؼ، اإلسكندرية، م

د. محمػػكد أبػػك السػػعكد حبيػػب، المكظػػؼ العػػاـ كممارسػػة الحقػػكؽ كالحريػػات السياسػػية، دار الثقافػػة الجامعيػػة،  -ٓ
 .ُٔٗٗالقاىرة، 

 .ُٕٕٗلرأم، مطبعة دار نشر الثقافة، د. عبد المنعـ فيمي مصطفى، عماؿ اإلدارة كحرية ا -ٔ
 .ُٖٔٗد. محمد أنس قاسـ جعفر، المكظؼ العاـ كممارسة العمؿ النقابي، دار النيضة العربية، القاىرة،  -ٕ
 .ُٕٓٗدراسة مقارنة، بدكف دار نشر،  -مةد. محمد عبد الحميد أبك زيد، دكاـ سير المرافؽ العا -ٖ
، الطبعػػػػة ُٓٗٗدار المطبكعػػػات الجامعيػػػػة، إلدارم، فػػػي القػػػػانكف ا سػػػػيطد. مصػػػطفى أبػػػػك زيػػػد فيمػػػػي، الك   -ٗ

 .األكلى، الجزء األكؿ
 ، الطبعة الرابعة.ُُٔٗسميماف الطماكم، مبادئ القانكف اإلدارم، دار الفكر العربي، د.   -َُ
، ُِٓٗمصػػػرم كالمقػػػارف، مطبعػػػة دار نشػػػر الثقافػػػة، االسػػػكندرية، الد. محمػػػد فػػػؤاد مينػػػا، القػػػانكف اإلدارم   -ُُ

 .الجزء األكؿ
 .ُٕٖٗد. زيف العابديف بركات، مبادئ القانكف اإلدارم، منشكرات جامعة دمشؽ،   -ُِ
 .ُٓٓٗد. محمد نظمي الطراب، قانكف العمؿ مع الشرح كالتعميؽ، مكتبة االستقامة، حمب،   -ُّ
ت د. مصػػطفى أحمػػد أبػػكعمرك، التنظػػيـ القػػانكني لحػػؽ اإلضػػراب فػػي القػػانكف المصػػرم كالفرنسػػي كالتشػػريعا  -ُْ

 .ََِٗالعربية، دار الكتب القانكنية، القاىرة، 
د. السػػػيد عيػػػد نايػػػؿ، مػػػدل مشػػػركعية اإلضػػػراب كأثػػػره فػػػي العبلقػػػات التعاقديػػػة، مكتبػػػة سػػػيد عبػػػد ا  كىبػػػة،   -ُٓ

 .ُٖٖٗالقاىرة، 
، ُٕٗٗد. عمػػي عبػػد العػػاؿ سػػيد أحمػػد، حػػؽ اإلضػػراب فػػي المرافػػؽ العػػاـ، مؤسسػػة دار الكتػػب، الككيػػت،   -ُٔ

 ثة.الطبعة الثال
 .َُٖٗالحريات السياسية لممكظؼ العاـ، بدكف دار نشر، د. محمد حسنيف عبد العاؿ،   -ُٕ
 .ُٖٖٗد. سميماف محمد الطماكم، الكجيز في القانكف اإلدارم، دار الفكر العربي، القاىرة،   -ُٖ
 .ََُِد عيد نايؿ، قانكف العمؿ، دار النيضة العربية، القاىرة، يد. الس  -ُٗ
 ، الطبعة الثالثة.ُّٖٗد. محمكد جماؿ الديف زكي، قانكف العمؿ، مطبعة جامعة القاىرة،،   -َِ
 .ََِّد. أحمد حسف البرعي، الكجيز في قانكف العمؿ، دار النيضة العربية، القاىرة،   -ُِ
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، بػػدكف ََِّلسػػنة  ُِد. أحمػػد السػػعيد الزقػػرد، الػػكجيز فػػي قػػانكف العمػػؿ، شػػرح قػػانكف العمػػؿ الجديػػد رقػػـ   -ِِ
 .ََِْار نشر، د

د. عمي عكض حسف، الكجيز في شرح قانكف العمؿ، المكتبػة القانكنيػة لػدار المطبكعػات الجامعيػة، القػاىرة،   -ِّ
ُٗٗٔ. 

 ، الطبعة األكلى.ُّٕٗأ. لكراف ببلف، الكظيفة القامة، ترجمة أنطكاف عبده، المكتبة العممية، بيركت،   -ِْ
يف التجريـ كاإلباحة، دراسة في قػانكف العقكبػات المصػرم، د. محمد ىشاـ أبك الفتكح، اإلضراب عف العمؿ ب  -ِٓ

 .ُٖٗٗدار النيضة العربية، القاىرة، 
 .ُٖٗٗد. طارؽ حسف الزيات، حرية الرأم لدل المكظؼ العاـ، بدكف دارنشر،   -ِٔ
 .  ََِٕأ. فريدة العبيدل، السمطة التأديبية لصاحب العمؿ، دار الكتب الجامعية، المحمة الكبرل،   -ِٕ
لسػػػنة  ُِف عبػػػد ا  صػػػابر، النقابػػػات العماليػػػة كممارسػػػة حػػػؽ اإلضػػػراب فػػػي ضػػػكء القػػػانكف رقػػػـ رمضػػػاد.   -ِٖ

 .ََِْ، دار النيضة العربية، القاىرة، ََِّ
د. رفعت محمد حسف، اإلطار القانكني لحػؽ اإلضػراب السػممي عػف العمػؿ، كتػاب العمػؿ، بػدكف دار نشػر،   -ِٗ

ََِٕ. 
     عطايا، القاىرة، بدكف تاريخ نشر، الجزء الثاني. د. عمي العريؼ، شرح قانكف العمؿ، مطبعة  -َّ
 .َُٕٗالخالؽ عمر، قانكف العمؿ الميبي، المكتب العربي الحديث، االسكندرية، د. محمد عبد  -ُّ

 الرسائل العممية: –ثالثاا 

أ. ىشػػػاـ أحمػػػد فػػػؤاد عزيػػػز، أحكػػػاـ اإلضػػػراب كضػػػكابطو بػػػيف الفقػػػو كالقػػػانكف، رسػػػالة ماجسػػػتير، كميػػػة العمػػػـك  -ُ
 .ََِّاإلنسانية، جامعة المدينة العالمية )ماليزيا(، 

أ. ماجد جمعة قريكم، إضراب العامميف في الدكلة، بحث عممي قانكني لنيؿ درجػة الػدبمـك فػي القػانكف العػاـ،  -ِ
 .ََِْكمية الحقكؽ، جامعة دمشؽ، 

العربيػػة، بػػدكف د. محمػػد يحيػػى أحمػػد كػػرج، حقػػكؽ كحريػػات المكظػػؼ العػػاـ، رسػػالة دكتػػكراه، جامعػػة بيػػركت  -ّ
 تاريخ نشر.

د. ناصػػؼ إمػػاـ سػػعد ىػػبلؿ، إضػػراب العػػامميف بػػيف اإلجػػازة كالتحػػريـ، رسػػالة دكتػػكراه، كميػػة الحقػػكؽ، جامعػػة  -ْ
 .ُْٖٗعيف شمس، 

أ. برتيمػػػة عبػػػد الكىػػػاب، اإلضػػػراب كمبػػػدأ اسػػػتمرارية المرفػػػؽ العػػػاـ، دراسػػػة مقارنػػػة، رسػػػمة ماجسػػػتير، كميػػػة  -ٓ
 .ََِٗالحقكؽ، جامعة القاىرة، 



ُّٗ 

 

د. منصكر محمد أحمد محمد، الحرية النقابية لممكظػؼ العػاـ، رسػالة دكتػكراه، كميػة الحقػكؽ، جامعػة القػاىرة،  -ٔ
ُٗٗٗ. 

د. سػػػبلمة عبػػػد التػػػكاب عبػػػد العمػػػيـ، المفاكضػػػة الجماعيػػػة فػػػي قػػػانكف العمػػػؿ، رسػػػالة دكتػػػكراه، كميػػػة الحقػػػكؽ،  -ٕ
 .ََِِمكاف، حجامعة 

ؿ منازعػػػات العمػػػؿ الجماعيػػػة، رسػػػالة دكتػػػكراه، كميػػػة الحقػػػكؽ، د. خػػػالفي عبػػػد المطيػػػؼ، الكسػػػائؿ السػػػممية لحػػػ -ٖ
 .ُٕٖٗجامعة عيف شمس، 

 :قالتالموسوعات والجرائد والم -عاا راب

، الطبعػػة األكلػػػى، ُٔٗٗمؤسسػػػة أعمػػاؿ المكسػػكعة لمنشػػر كالتكزيػػػع، السػػعكدية، يػػة، المكسػػكعة العربيػػة العالم -ُ
 الجزء الثاني.

إلمػػاـ الشػػيرازم لمدراسػػات ف المػػدني مفيكمػػو كشػػركطو كأىدافػػو،مركز اأ. جميػػؿ عػػكدة، مقالػػة بعنػػكاف: العصػػيا -ِ
 مكجكدة عمى الرابط التالي: كالبحكث.

http://www.alshirazionline.org/news/034.htm 
 مختصر. مكجكدة عمى الرابط التالي:أ. تامر مكافي، مقالة بعنكاف: العصياف المدني... تعريؼ  -ّ

http://www.tamermowafy.wordpress.2012/02/06/disopedience  

 عة الثانيػة.، المجمد األكؿ، الطبَََِد. عبد الحكيـ فكدة، المكسكعة الجنائية الحديثة، دار الفكر كالقانكف،   -ْ

     

 الجزء الثاني. دار إحياء التراث العربي، بيركت،عبد الممؾ، المكسكعة الجنائية،  أ. جندم -ٓ
 .ُٗٔٗ، ٔية السكرية، العدد بالجريدة الرسمية لمجميكرية العر  -ٔ

 العهود والتفاقيات: –خامساا 

    مكجكد عمى الرابط التالي: .ُٔٔٗلحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لسنة الخاص با العيد الدكلي -ُ
 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html 

 مكجكدة عمى الرابط التالي: .ُُٖٗلسنة  ُْٓاالتفاقية الخاصة بسياسة العمالة رقـ  -ِ
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo.html 

المفاكضػػػة  الخاصػػػة بتطبيػػؽ مبػػادئ الحػػؽ فػػػي التنظػػيـ النقػػابي كفػػي ُٕٗٗلسػػنة  ُُيػػة العربيػػة رقػػـ االتفاق -ّ
 مكجكدة عمى الرابط التالي: الجماعية.

http://www.alolabor.org/final/index.php?option=comcontent&view=category&layout=

plog&id=3&ltenid=108&lang=en 

http://www.alshirazionline.org/news/034.htm
http://www.tamermowafy.wordpress.2012/02/06/disopedience
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo.html
http://www.alolabor.org/final/index.php?option=comcontent&view=category&layout=plog&id=3&ltenid=108&lang=en
http://www.alolabor.org/final/index.php?option=comcontent&view=category&layout=plog&id=3&ltenid=108&lang=en
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مكجػكدة  ايػة كالتسػييبلت لممثمػي العمػاؿ فػي المؤسسػة.الخاصػة بتػكفير الحم ُُٕٗلسػنة  ُّٓاالتفاقية رقـ  -ْ
 عمى الرابط التالي:

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/b058.html 

 بط التالي:مكجكدة عمى الرا .ُْٗٗلسنة  ٖٗاتفاقية حؽ التنظيـ النقابي كالمفاكضة الجماعية رقـ  -ٓ
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/b057.html 

جػراءات تحديػد شػركط االسػتخداـ فػي  ُٖٕٗلسنة  ُُٓاالتفاقية رقـ  -ٔ الخاصة بحماية حػؽ التنظػيـ النقػابي كا 
 مكجكدة عمى الرابط التالي: الخدمة العامة.

http://www.e-justice.tn/filendmin/fichiers site arabe/droits homme/instrun 

inter/Travail.8.pdf 
 

 بالمغة األجنبية:

   المصادر: -أولا 
1- Constitution français de 1946. :مكجكد عمى الرابط التالي 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-

constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-de-1946-ive-

republique.5109.htnl 

2- Code pénal français pour l'année 1810. :مكجك عمى الرابط التالي 
http://ledroitcriminel.free.fr/la_legisletion_criminelle/anciens_textes/code_penal_de_1

810_htm   

3- Des salariés de droit français pour l'année 1941. مكجكد عمى الرابط التالي:   

http://perso.numericadle.fr/cf40/articles/4041/4041501A.htm 

4- Constitution français de 1958.:مكجكد عمى الرابط التالي 
http:// www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-

constitution/la-constitution-du-4-Octobre-1958/la-constitution-du-4-Octobre-

1958.5071.html 

5- Loi du 31 Juillet 1963 sur l'organisation de la gréve dans les services publics en 

france. مكجكد عمى الرابط التالي:                

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=1963080

2&numTexte=&pageDebut=07156&pageFin 

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/b058.html
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/b057.html
http://www.e-justice.tn/filendmin/fichiers%20site%20arabe/droits%20homme/instrun%20inter/Travail.8.pdf
http://www.e-justice.tn/filendmin/fichiers%20site%20arabe/droits%20homme/instrun%20inter/Travail.8.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-de-1946-ive-republique.5109.htnl
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-de-1946-ive-republique.5109.htnl
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-de-1946-ive-republique.5109.htnl
http://perso.numericadle.fr/cf40/articles/4041/4041501A.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-Octobre-1958/la-constitution-du-4-Octobre-1958.5071.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-Octobre-1958/la-constitution-du-4-Octobre-1958.5071.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-Octobre-1958/la-constitution-du-4-Octobre-1958.5071.html
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebut=07156&pageFin
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630802&numTexte=&pageDebut=07156&pageFin
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6- Les employés de loi français du 4 février 1959.  الرابط التالي:مكجكد عمى  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do:gsessionid=064F9608921E93B995DA8

53659189854.tpdila19v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069260&date=20150319  

7- Les employés de loi français du 13 Juillet 1983.         :مكجكد عمى الرابط التالي 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte.do?cidTexte=JORFTEXE000000504

704    

8- La loi n ٍْ  270 du 24 Mars 2005, portant status général des militaires. 

 مكجكد عمى الرابط التالي:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte.do?cidTexte=JORFTEXE0000

00808186 

9- Droit du travail français.:مكجكد عمى الرابط التالي 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050  

10- Loi du 30 Septembre 1986 sur le personnel de la radio et de la Télévision gréve . 

 مكجكد عمى الرابط التالي:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930  

11- La loi n ٍْ  2384 du 27 Décembre 1947 portant réorganization des companiés 

républicaines de sécurité.:مكجكد عمى الرابط التالي 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000316275 

12- La loi n ٍْ  1504 du 28 Séptembre 1948 relative au statut spécial des personnels de 

police. :مكجكد عمى الرابط التالي 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005617582&d

ateTexte=20110607  

13- L'ordonnace  n ٍْ  696 du 6 août 1958 relative au statut special des fonctionnaires 

des services décocentrés de ladminstration penitentiaire. :مكجكدعمى الرابط التالي 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705489   

14- L'ordonnace n ٍْ  1270 du 22 décembre 1958 protant loi organique relative au statut 

de lamagistrature. مكجكد عمى الرابط التالي:    

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339259   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do:gsessionid=064F9608921E93B995DA853659189854.tpdila19v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069260&date=20150319
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do:gsessionid=064F9608921E93B995DA853659189854.tpdila19v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069260&date=20150319
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte.do?cidTexte=JORFTEXE000000504704
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte.do?cidTexte=JORFTEXE000000504704
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte.do?cidTexte=JORFTEXE000000808186
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte.do?cidTexte=JORFTEXE000000808186
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000316275
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005617582&dateTexte=20110607
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005617582&dateTexte=20110607
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705489
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339259
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15- L'ordonnance n ٍْ  147 du 7 Janvier 1959, l'rorganisation général de la défense 

nationale.   مكجكد عمى الرابط التالي:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do:jsessionid=836B08EA49AS52E0F0B4D

0BB628930CC.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000000705509&dateTexte=195901

10 

 المراجع: -ثانياا 
1. Jéze (Gaston), principes généraux de droit administratif, 1930. 

2. Hauriou (Maurice), précis de droit administratif, et droit public, 2
éd.

, 1927. 

3. Duguit (Léon), Traité de droit constitutionnel, 3éd., t.3. 

4. Sinay(Héléne), Traité de droit de travial, T.6, La gréve, Paris, 1966,. 

5. pelissier(Jean) Supiot(A.)et Jeammaud(A.) Droit de travail, 22
ème

 éd. Dalloz, 2004. 

6. camerlynck(Gustave-Henri) et Lyon – Caer (Gérard), Droit de travail, 11
ème

 éd- 

Dalloz, 1982. 

7. Terneyre (PHilippe) , La grève dans les services publics, Sirey, Paris, 1991. 

8. Sinay (Helene) et Javillier (Jean- Claude), Traité de droit de travail, T.6, La gréve, 

2
ème

 éd.1984. 

9. Chapus (René), Droit administratife général.T.11,5
ème

 éd., 1991, Montchrestier, 

Paris. 

10. Pelissier (Jean), Le licincement displinaire: Droit social, 1992. 

 الرسائل: -ثالثاا 
1. Biram Diouf: Les responsabilites a l'occasion conflits collectives du travail, thèse 

pour le Doctorat d'Etat en droit 2010, Universites de Cergy-pontoise. 

2. Marei (Morier), Le droit de grève dans les services publics Thèse, Nantes. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do:jsessionid=836B08EA49AS52E0F0B4D0BB628930CC.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000000705509&dateTexte=19590110
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do:jsessionid=836B08EA49AS52E0F0B4D0BB628930CC.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000000705509&dateTexte=19590110
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do:jsessionid=836B08EA49AS52E0F0B4D0BB628930CC.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000000705509&dateTexte=19590110
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 42 تعريف الفقو الفرنسي لإلضراب. -3
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 33 العناصر المعنوية لإلضراب في المرافق العامة. -ثانياا 

 32 قصد أو نية اإلضراب. -3
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 82 اإلجراءات السابقة عمى بدء اإلضراب. -ثانياا 
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 الممخص
لإلضراب، وبما أن مجال دراستنا القانون العام، فقد اقتصرنا في إن موضوع بحثنا ىذا ىو التنظيم القانوني 
 بحثنا ىذا عمى تنظيم اإلضراب في المرافق العامة.

اإلضراب في  المرافق  اىيةوقد قسمنا ىذا البحث إلى فصمين، حيث تحدثنا في الفصل األول عن م
 العامة، أما في الفصل الثاني فقد تحدثنا عن األحكام القانونية لإلضراب في المرافق العامة.

اإلضراب في المرافق العامة، فقد تحدثنا في المبحث األول فيو عن التطورات  ماىيةففي الفصل األول وىو 
ف كل من الفقو والقضاء تجاه اإلضراب في المرافق التاريخية لإلضراب في المرافق العامة، حيث تطرقنا لموق

العامة كما تكممنا فيو عن دور الفقو في تمييز اإلضراب في المرافق العامة عن المفاىيم المشابية لو، ثم شرحنا 
وفرنسا ومصر. ثم بعد ذلك انتقمنا في المبحث  ريةالتطورات التشريعية لإلضراب في المرافق العامة في كل من سو 

اإلضراب في المرافق العامة، حيث قمنا بتعريف اإلضراب في المرافق العامة وتعداد وشرح  فيومني لتفصيل مالثا
 عناصره باإلضافة إلى تعداد وشرح صوره المشروعة وغير المشروعة.

أما في الفصل الثاني وىو األحكام القانونية لإلضراب في المرافق العامة، فقد شرحنا في المبحث األول فيو 
ضوابط وآثار اإلضراب في المرافق العامة، وذلك من خالل تفصيل شروط ممارسة اإلضراب في المرافق العامة 
ء والقيود الواردة عميو وكذلك من خالل تفصيل اآلثار التي تترتب عمى ممارسة اإلضراب في المرافق العامة سوا

الفصل فقد توصمنا إلى رؤية قانونية لتنظيم أما في المبحث الثاني من ىذا كان عمى العاممين أو عمى الغير، 
، وذلك من خالل وضع تعريف محدد لإلضراب في المرافق العامة وتحديد في سورية اإلضراب في المرافق العامة

صوره المشروعة وغير المشروعة وتحديد الجية المختصة بإعالن وتنظيم اإلضراب في المرافق العامة، باإلضافة 
ل اعتبر اإلضراب إلى وضع بعض الشروط  والقيود الواجب اتباعيا عند ممارسة اإلضراب في المرافق العامة وا 

غير مشروع، باإلضافة إلى وضع وتحديد اآلثار التي يجب أن تترتب عمى ممارسة اإلضراب في المرافق العامة 
 والتي ل يجوز تجاوزىا.

 نأمل أن تكون مفيدة لموضوع بحثنا ىذا.وفي نياية البحث توصمنا لمعديد من النتائج والتوصيات والتي 
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Abstract 

The theme of this research is the legal regulation of the strike, and that the field of 

study, including public law, has economized in this research to organize a strike in 

public utilities . 

We have divided this research into two chapters, where we talked in the first 

chapter of what a strike in public utilities, while in the second chapter we talked about 

the legal provisions of the strike in the public utilities . 

In the first chapter which is what the strike in public utilities, we have talked in the 

first section where all the historical developments of the strike in the public utilities, 

where we talked to the position of each of jurisprudence and the judiciary toward a 

strike in public utilities as we talked it about the role of jurisprudence in distinction to 

strike in the public utilities concepts similar to him, then explained legislative 

developments of the strike in the public facilities in all of Syria, France and Egypt. 

Then we moved to the second topic in detail the concept of the strike in the public 

utilities, where we define the strike in the public utilities and enumerate and explain 

the elements in addition to the census forms and explain the legal and illegal . 

In the second chapter, which legal provisions of the strike in the public utilities, 

has explained in the first section where controls and the effects of the strike in the 

public utilities, and through detailing the terms of the exercise of the strike in the 

public utilities and restrictions contained it, as well as through the breakdown of the 

consequences of the exercise of the strike in facilities public, whether workers or to 

others, while in the second section of this chapter, we have come to see legal to 

organize a strike in public utilities, and through the development of a specific 

definition of the strike in the public utilities and to identify forms of legal and illegal 

and identify the competent authority to declare and organize a strike in facilities 

public, in addition to putting some conditions and restrictions to be followed when 

exercising the strike in public utilities and only considered the strike illegal, as well as 

to develop and determine the effects that must be incurred on the exercise of the strike 

in the public utilities, which may not be exceeded . 

At the end of our search for many of the findings and recommendations which we 

hope will be helpful to the subject of this research. 
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