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 المقدمة
على جميع األصعدة بسبب اإلحتقان السياسي الذي تسبب في انكماش رأس المال  اتأزمتشهد بالدنا اليوم 

و لعل المؤشرات الدالة على ما . الوطني و جعل من مناخ األعمال مناخا غير مناسب لإلستثمار و التنمية 

و تقهقهر نسبة  وصل إليه الوضع كثيرة ومتنوعة، منها الركود اإلقتصادي الذي ضرب جميع القطاعات

لنمو و تراجع كبير في اإلستثمارات، فضال عن الشلل الذي أصاب العرض و الطلب و أدى إلى إفالس ا

 .العديد من المؤسسات 

و في ظل هذا التوتر السياسي و الوضع اإلقتصادي الصعب الذي تعيشه بالدنا اليوم، لم ينفك خبراء 

 .المحدق بتونس " الكارثي"ع اإلقتصاد في أكثر من مناسبة عن قرع أجراس اإلنذار بشأن الوض

و ما من شك أن لهذا الوضع اإلقتصادي المتردي بالغ األثر على الوضع اإلجتماعي واإلنساني في البالد، 

حيث ارتفعت نسبة البطالة و الفقر، و ارتفعت األسعار، و ساءت أحوال الطبقات اإلجتماعية الضعيفة 

توفير مقومات الحياة و حتى كدنا ننسى أن أول ما صدحت به حناجر التونسيين أيام الثورة هو التشغيل

الكريمة لمئات اآلالف من الشباب المعطل عن العمل، و الذي لم يشهد بوادر حقيقية من شأنها أن تبعث 

 .على التفاؤل بالنسبة لمستقبل أفضل 

األزمات اإلقتصادية عادة ما توجه أصابع اإلتهام إلى قانون الشغل "و ما يجب التنبيه إليه هنا أنه و عند 

"
1

هم بالجمود و الصالبة و عدم المرونة و إفراطه في النزعة الحمائية لفائدة العمال على حساب ، فيت

لكن هذا . مصلحة المؤسسات ، و بأنه أصبح عائقا أمام التطور اإلقتصادي واإلجتماعي في نفس الوقت

الموقف ينطوي على كثير من الخلط
2
في التوازنات  في أساس قانون الشغل ، و مصادره و مكانته الحقيقية 

اإلقتصادية  و دوره  الهام في الحد من األزمات و المطبات التي واجهتها البالد و خاصة منذ انتهاج 

 .المنحى اإلقتصادي الليبرالي في  مطلع سبعينيات القرن الماضي 

وقانون الشغل، كأحد فروع القانون اإلجتماعي
3

ن المؤجر هو جملة القواعد القانونية التي تنظم العالقة بي 

من الخواص و العامل الذي يعمل تحت سلطته و إشرافه و توجيهه و ذلك مقابل أجر ، علما بأن مصادر 

                                                             
1
 . 1122 ديسمبر 12األحد  ،جريدة الشعب  ،" قتصادية بين مجلة الشغل والقوانين الخاصةاإلالصعوبات " : عصام األحمر  

2
KOTRANE (H.): Droit du travail, besoins de l’entreprise et politique de l’emploi, in « l’entreprise et 

l’environnement social » , les journées de l’entreprise Sousse 1990 ,publication de l’institut arabe des 

chefs d’entreprise. 1990 ,p. 92.  

3
ون االجتماعي أو احد فروع القانون هنالك جدل فقهي حول تصنيف قانون الشغل و تحديد ما إذا كان يمثل فرعا من فروع القان  

 .االقتصادي
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قانون الشغل متعددة ال تقتصر على المصادر التقليدية المتمثلة في النصوص الصادرة عن الدولة و مجلة 

 الخاصةوالمصادر المهنية  الشغل و النصوص الترتيبية المكملة لها و إنما تتعداها لتتضمن أيضا

كإتفاقيات العمل المشتركة اإلطارية ،
1

و اتفاقيات العمل القطاعية ، فضال عن مصادر أخرى منها فقه  

القضاء و أعراف الشغل التي تكتسي أهمية بالغة في مجال تنظيم عالقات الشغل و تسوية النزاعات 

 .المترتبة عنها 

،بتأمينه 2611أفريل   21ا ، خاصة منذ صدور مجلة الشغل في لئن اهتم قانون الشغل التونسي أساس 

حماية العمال و تحقيق الموازنة بينهم و بين المؤجرين، بما يتالئم مع مقتضيات اتفاقيات العمل الدولية 

التي صادقت عليها تونس
2

و أصبحت جزءا من قانونها الداخلي، فقد شهد أيضا خاصة خالل العشرين  

في طريقة معالجة قضايا الشغل، و ذلك مواكبة للواقع الجديد المتميز بعولمة اإلقتصاد  سنة األخيرة تحوال

و تطور المبادالت التجارية ، خصوصا مع دخول تونس معتركا دوليا حاسما يقوم على الشراكة و 

ة حول اإلنفتاح على السوق العالمية و المنافسة الدولية، و إمضاء بعض اإلتفاقيات مثل اإلتفاقية العام

التعريفات الجمركية و التجارة إضافة إلى اتفاقية الشراكة مع اإلتحاد األوروبي و التي ترمي إلى خلق 

برنامجا لإلعادة هيكلة اإلقتصاد ينبني  2691كما وضعت الحكومة التونسية في سنة . منطقة حرة للتبادل 

بادرة الخاصة و التشجيع على على التخفيف من تدخل الدولة في الميدان اإلقتصادي، و تشجيع الم

اإلستثمار، و على مزيد بعث المؤسسات، بإعتبارها نسيج اقتصادي و اجتماعي يصلح أن يكون قاعدة 

 . متينة لإلقتصاد الوطني 

و قد أكد عدد من الفقهاء على تراجع الصبغة الحمائية  لقانون الشغل أمام  تطور مفهوم المؤسسة كوحدة 

إلنتاج، تستوجب حماية خاصة بإعتبارها تساهم في تحقيق السياسة اإلقتصادية و اقتصادية و اجتماعية ل

                                                             
. 2621يعود ظهور االتفاقيات المشتركة في تونس إلى سنة  
1
  

2
                                       :اتفاقية عمل دولية من بينها اإلتفاقيات الثمانية المتعلّقة بالحقوق األساسية في العمل 89على تونس  صادقت  

 .بشأن العمل اإلجباري 16رقم تفاقية اإل - 

 . بشأن تحجير العمل اإلجباري 218تفاقية رقم اإل -

 .بشأن الحريّة النقابية وحماية الحق النقابي 91تفاقية رقم اإل -

 .بشان حق التنظيم و المفاوضة الجماعية   69رقم  تفاقيةاإل -

 . بشان المساواة في األجور 211رقم  تفاقيةاإل -

 ( .االستخدام و المهنة ) بشان التمييز  222رقم  تفاقيةاإل -

 .بشان السن األدنى للقبول في العمل  229رقم  تفاقيةاإل -

 .بشان أسوا أشكال عمل األطفال  291رقم  تفاقيةاإل -
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اإلجتماعية للدولة، و تبعا لذلك، فإن قانون الشغل ليس سوى فرع من فروع القانون اإلقتصادي المحدد 

لنوع من التوازن في العالقات االجتماعية
1
. 

اليوم، هو إلى جانب وظيفته األولية المتمثلة في  و الثابت أن ما يطبع قانون الشغل المعاصر، بصفة جلية

تنظيم شروط العمل الالئق و حماية العمال حرصه أكثر فأكثر على إعطاء اإلعتبار الالزم لمصلحة 

المؤسسة، بإعتبارها الخلية األساسية للنسيج اإلقتصادي و التي تلتقي فيها كل من مصالح العمال و 

المؤجرين
2

إلى أن قانون الشغل التقليدي قد همش دور المؤسسة في أخذ القرارات  و تجدر اإلشارة هنا.  

التي تتعلق بها مباشرة ، حيث كان القانون منزال عليها من الفوق سواء عن طريق المشرع أو عن طريق 

العقود المشتركة المبرمة على نطاق القطاعات
3

كما كان قانون الشغل منحصرا أساسا في الجانب . 

 .ؤسسة أي في حماية العامل الطرف الضعيف في العالقة الشغلية اإلجتماعي للم

و من أوجه تطلع قانون الشغل إلى إعطاء اإلعتبار الالزم لحاجيات المؤسسة هو تطوير النظام القانوني 

للطرد ألسباب اقتصادية أو فنية
4

و منح المؤجر اآلليات القانونية التي تضمن الحفاظ على المؤسسات و  

األساس في إقرار حق الطرد ألسباب اقتصادية أو فنية، حيث عمل المشرع التونسي من خالل المتمثلة ب

و القانون  2661فيفري  12المؤرخ في  16التنقيحين المدخلين على مجلة الشغل بمقتضى القانون عدد 

ة على تطويع تشريع العمل و إدراج نوع من المرون 2661جويلية  28المؤرخ في  2661لسنة  11عدد 

التوفيقية بين مصالح طرفي العالقة الشغلية، و ذلك بالمحافظة على المكاسب اإلجتماعية للعمال،من 

ناحية، و تمكين المؤسسات اإلقتصادية من الظروف التي تساعدها على النمو و على مواجهة تحديات 

جراءات اإلدارية كما تم وضع تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط اإل. المحيط اإلقتصادي، من ناحية أخرى 

للطرد دون إلغاءها حتى ال تلجأ المؤسسة إلى هذا اإلجراء الخطير إال بناء على الضرورة اإلقتصادية 

 .الملحة 

فقد بقيت العناية بالمؤسسة لفترة زمنية  ،و يعتبر مفهوم المؤسسة حديثا نسبيا في الدراسات القانونية  

حكرا على رجال اإلقتصاد و لم تستأثر بإهتمام رجال القانون إال بإنتشار التيار الليبرالي و بتدعيم النزعة 

 .الفردية، مما جعل الحديث عن المؤسسة مرتبطا بالنمو اإلقتصادي الحر 

                                                             
 
1
KOTRANE (H.), op .cit . , p .90. 

 
2

 . 11ص  ،1111تونس ،منشورات رؤوف يعيش، القاضي و قانون الشغل  :النوري مزيد 

.  26ص  ،1112لسنة  9المجلة التونسية للقانون االجتماعي عدد  ،القانون االجتماعي و عولمة االقتصاد : المنجي طرشونة  
3
  

4
و يعتبر هذا النص  2611نوفمبر  21إن نظام الطرد ألسباب اقتصادية يمتد تاريخيا إلى عهد الحماية حيث صدر األمر المؤرخ في  

 .م الطرد ألسباب اقتصادية في المؤسسات الصناعية و التجاريةأو نص قانوني ينظ
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ونية، سواء من جهة المشرع كما في الفصل و يبرز جليا اإلهتمام بالمؤسسة في مختلف النصوص القان

من م  18بالفصل " غلق المؤسسة "ش بخصوص اللجنة اإلستشارية للمؤسسة، و . و ما بعده من م  281

ش، فضال عن نصوص قانونية في مجاالت و اختصاصات مختلفة أخرى، من ذلك القانون الجبائي، و . 

أفريل  16مؤرخ في  1121لسنة  21قانون عدد التجاري وقانون إعادة تنظيم السوق المالية و القانون ال

بيد أنه و مع ذلك، ال نجد تعريفا للمؤسسة اإلقتصادية، ما أدى  يتعلّق باإلجراءات الجماعيةالذي  1121

إلى قدر هام من التردد في قرارات فقه القضاء التونسي، لدى الحسم في عدد من القضايا المتعلقة بالفصل 

ترتبة عن الطرد ألسباب اقتصادية أو فنية، أو في النزاعات القائمة بين الشركاء و في النزاعات الم

 .الدائنين والمتعلقة بالمؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية 

فأحدهما يهم فروع . و في هذا الصدد، اتفق الفقه على أنه يوجد منظاران يمكن النظر من خاللهما للمؤسسة

لتجاري أو المالي أو الجبائي أو غيرها  من القوانين ، أين تظهر المؤسسة القوانين األخرى كالقانون ا

و هنا يرى . أساسا كخلية اقتصادية أما المنظار اآلخر، فتظهر فيه المؤسسة كخلية اجتماعية 

قانون الشغل يجب أن يعرف المؤسسة بكونها وحدة بمقتضى الواقع أو "أن   Jacques Hochardالفقيه

داخلها شخص أو مجموعة من األشخاص عملهم بأي شكل من األشكال، و يقوم بإستغالل القانون يمارس 

"هذا العمل من قبلها لصالحها أو حسب أهدافها 
1

 . 

و مع ذلك، تبرز أهمية المؤسسة اإلقتصادية من خالل ثنائية الدور الذي تلعبه بوصفها من جهة خلية 

اإلقتصار على جانب معين للتعريف بالمؤسسة لن و . اقتصادية ، و من جهة أخرى، خلية اجتماعية 

 .يعطيها مكانتها الحقيقية 

كما أنه إلى جانب تعدد المفاهيم الفقهية المتعلقة بالمؤسسة، فإن هذا المصطلح يمتاز أيضا بتنوع المعايير 

صادية إلى فإذا استندنا إلى الحجم، تنقسم المؤسسات اإلقت.  التي يمكن من خاللها تمييز مؤسسة عن أخرى 

أما إذا اعتمدنا معيار القطاع، فإننا نجد مؤسسات فالحية. مؤسسات كبرى و متوسطة و صغرى 
2

  ،

 .وحرفية، و صناعية ، و تجارية و غير ذلك 

و المؤسسة اإلقتصادية  ، مثل اإلنسان 
3

الذي يكون في عافية ثم يمرض ، فهي كما تعيش فترة ازدهار ،  

و للنهوض بالمؤسسات و دفع دورة اإلقتصاد ، . ت تعرقل سير نشاطها يمكن أيضا أن تصطدم بصعوبا

                                                             
1

كليعععة الحقعععوق و العلعععوم  ،لنيعععل شعععهادة الدراسعععات المعمقعععة فعععي الحقعععوق معععذكرة ،قعععانون الشعععغل و المؤسسعععة  :سععععيدة الشعععوانين 

 .  2ص  ،1111/1118،السياسية بتونس

. ش . من م  2الفصل   2  

 
3
 Kolsi (S.) : le droit des entreprises en difficultés  , la maghrébine pour l’impression et la publication 

du livre , Tunis , Octobre 2014 ,p. 40. 
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و قد جاء . وضعت البرامج و سنت التشريعات و طورت لدعم قدرتها التنافسية و لألخذ بيدها عند تعثرها 

و الذي الغى  المتعلّق باإلجراءات الجماعية 1121أفريل  16المؤرخ في  1121لسنة  21القانون عدد 

بثالث اهداف  "في اإلجراءات الجماعية"اب الرابع من المجلة التجارية و عوضه بعنوان عنوان الكت

 .كبرى

   :، و الذي نص على أنه  من المجلة التجارية 504 بالفصلو قد وردت هذه األهداف 

يهدف نظام اإلنقاذ إلى مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها "

 ."على مواطن الشغل فيها والوفاء بديونهاوالمحافظة 

إن دراسة المؤسسة ، هذا الفضاء الذي  تلتقي فيه مصالح متعددة، و متضاربة أحيانا،  دفع بنا إلى الجمع 

هي و  الذي يتعلق باإلجراءات الجماعية 9103 أفريل 92المؤرخ في  9103لسنة  63عدد  قانون البين 

وقانون الشغل الذي يتجه إلى اإلحاطة بالمؤسسة التي  ،اجراءات انقاذ المؤسسات التى تمر بصعوبات 

 .تواجه صعوبات اقتصادية أو فنية واإلحاطة بعملتها من خالل آلية الطرد ألسباب اقتصادية أو فنية 

الشغل التونسي إلى وضع إلى أي حد توصل قانون : و على هذا األساس يجدر بنا طرح السؤال التالي 

أدوات و آليات قانونية قادرة على التصرف في األزمات اإلقتصادية التي تواجه المؤسسة والى التوفيق في 

 ذات الوقت بين مصلحة المؤسسة و األجراء عبر حلول تسمح بتجاوز هذه األزمات  ؟

ام قانون الشغل الواردة في و لإلجابة على هذه اإلشكالية يكون من الضروري عدم اإلقتصار على أحك

مجلة الشغل و النصوص الترتيبية و اإلتفاقية المكملة لها، و اعتماد منهج أشمل بالرجوع إلى األحكام 

و الخاصة بحقوق العمال و دور اآلليات و المتعلقة باإلجراءات الجماعية   ةالمجلة التجاريالواردة في 

 .قاذ المؤسساتاإلجتماعية أثناء سير اإلجراءات الخاصة بإن

 :و إن تعميق النظر في قانون الشغل بهذا المنهج الواسع يبين أنه اعتمد مقاربتين متكاملتين 

و تهدف المقاربة األولى التي اعتمدها قانون الشغل التونسي إلى تأكيد أسبقية اإلجراءات  -

 .(الجزء األول)الحلول الهادفة إلى إنقاذ المؤسسة و

و تهدف المقاربة الثانية التي اعتمدها قانون الشغل إلى تنظيم إجراءات الطرد ألسباب اقتصادية  -

أو فنية ، حيث يتغلب منطق فض النزاعات الجماعية ، و تقتصر في ظلها الحلول المقترحة عادة على 

في األدوار و يفترض  منطق التعويض للتقليل من آثار الطرد على العمال، ما يبرر قدرا كبيرا من التداخل

 (.الجزء الثاني)اقتراح بعض الحلول لتجاوز هذه اإلشكاليات في المستقبل 
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 :من هذه الدراسة جزئين متكاملين و من ثم ، تتض

المؤسسات التي تمر المتعلقة بإنقاذ قانون الشغل في ظل األحكام الخاصة : الجزء األول   

 .لول الهادفة إلى إنقاذ المؤسسة أسبقية اإلجراءات و الح:  في المجلة التجارية بصعوبات اقتصادية 

التداخل في : قانون الشغل في ظل األحكام الخاصة بالطرد ألسباب اقتصادية  : الجزء الثاني 

 .األدوار والحلول المقترحة 
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بإعتبار أهميتها  ترجمة لرغبة المشرع في تحقيق رؤية واقعية للمؤسسة، اإلجراءات الجماعيةيعد قانون 

و ذلك بتأهيل المؤسسات السليمة لجعلها في مستوى نظيراتها بالخارج، و في  .اإلقتصادية واإلجتماعية 

مد يد المساعدة للمؤسسات التي لظروف في كيانها أو خارجة عن نطاقها، وجدت نفسها تتخبط في 

صعوبات ال يمكن تخطيها دون إسعافها بعناية مكثفة، و بالتالي إعطائها الفرصة األخيرة قبل أن تحكم 

 . ة السوق باإلندثارعليها لعب

اإلشعار ثالث صور إنقاذية ، وهي ،من المجلة التجارية على  128من الفصل  1تضمنت الفقرة 

 . ببوادر الصعوبات اإلقتصادية ،التسوية الرضائية و التسوية القضائية

فإذا كانت المؤسسة تعاني بعض اإلشكاالت و المصاعب، و مع ذلك ال تزال لديها القدرة على 

حال معاناة في و  ، شعار ببوادر الصعوبات اإلقتصاديةرارية النشاط ، يتم  إسعافها من خالل آلية اإلاستم

المؤسسة من صعوبات بسيطة يفتح الباب نحو التسوية الرضائية ، أما إذا زادت األمور تعقيدا ووصل 

 .ية األمر بالمؤسسة إلى حد التوقف عن الدفع يتم اللجوء إلى آلية التسوية القضائ

اإلنقاذ ال يمكن أن تخفي حرص نظام إن األهمية التي أوالها المشرع لمصلحة المؤسسة في إطار 

ورغم صعوبة التوفيق بين مصلحة . المشرع على إيجاد قدر أدنى من التوازن بين المصالح المتعارضة 

اإلجراءات التي من شأنها المؤسسة التي تمر بصعوبات إقتصادية و مصالح عمالها، أقر المشرع عددا من 

داريين إدرج هيكليين أحيث ، التي تشكو صعوبات اقتصادية المحافظة على مواطن الشغل في المؤسسة

مصالح ، وهما اإلشعارعلى صلة وثيقة و متواصلة بوضع العمال بالمؤسسات ضمن الهياكل المكلفة 

ليات الحمائية الواردة بنظامي لى اآلضافة اإلبا تفقدية الشغل و الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي،

 .التسوية الرضائية و التسوية القضائية 

وعلى هذا األساس، سنتناول بالدرس و التحليل في مرحلة أولى مساهمة مصالح تفقدية الشغل 

والصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي في اإلجراءات الوقائية إلنقاذ المؤسسة و المحافظة على مواطن 

مواطن و، ثم في مرحلة ثانية سوف يقع التعرض إلى آليات إنقاذ المؤسسة (الفصل األول) الشغل فيها

 ( .الفصل الثاني )الشغل فيها في ظل إجراءات التسوية الرضائية و القضائية 
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مساهمة مصالح تفقدية الشغل و الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي  :الفصل األول
 المؤسسة و مواطن الشغل فيهافي اإلجراءات الوقائية إلنقاذ 

نظام اإلشعار المبكر بالصعوبات اإلقتصادية مكانة احتل  ،" الوقاية خير من العالج"عمال بمقولة 

اإلنقاذ، إذ أفرد له المشرع بابا خاصا حدد فيه الهياكل الموكول لها واجب نظام  خاصة على مستوى 

ستتولى اتخاذ جميع اإلجراءات في أقصر اآلجال، و ذلك إلنقاذ واإلشعار، و كذلك الهياكل التي ستتلقاه 

 . المؤسسات و لمنع تدحرجها من مجرد إشكاالت ظرفية إلى حالة التوقف عن الدفع فاإلفالس أو التصفية 

وبقراءة األحكام القانونية المنظمة لإلشعار ببوادر الصعوبات اإلقتصادية، يمكن أن نستنتج أن 

األولى  . كل إشعار خارجياهياكل  إشعار داخلي و هياإلشعار و المراقبة تنقسم إلى األطراف المعنية ب

تشمل مراقب الحسابات و الشركاء، و الثانية مصالح تفقدية الشغل، والصندوق الوطني للضمان 

 .اإلجتماعي  ومصالح المحاسبة العمومية، والمؤسسات المالية 

الصندوق ومة غير المباشرة لمصالح تفقدية الشغل و في هذا الصدد، سيقع التعرض إلى المساه

الوطني للضمان اإلجتماعي في إجراءات اإلشعار الداخلي في ظل النزاعات اإلجتماعية الحادة و 

و في مرحلة ثانية سيقع التركيز على مساهمتهما المباشرة كهياكل مختصة  ،( المبحث األول) المتكررة 

 ( .المبحث الثاني) باإلشعار الخارجي 

مساهمة غير مباشرة في إجراءات اإلشعار الداخلي في ظل : المبحث األول 

 النزاعات اإلجتماعية الحادة و المتكررة 
ألنها المرحلة األولى من اإلنقاذ و تهم بوادر المرض اإلقتصادي و أعراضه ،عمل المشرع على 

  . وادر الصعوبات اإلقتصادية بتعزيز نظام اإلشعار المبكر ب

وإذا الحظ مراقب الحسابات استمرار نفس . "ت.من م 111صلب الفقرة األخيرة من الفصل جاء 

ويوجه نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات المخاطر يرفع تقريرا كتابيا إلى رئيس المحكمة 

الفقرة " )االقتصادية وذلك في أجل شهر من تاريخ إتمام اإلجراءات المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة

 .(ولىاأل

يتعين على المسير او صاحب " من المجلة التجارية على ما يلي  126حيث جاء نص الفصل 

المؤسسة اشعار لجنة متابعة المؤسسات االقتصادية  ببوادر الصعوبات االقتصادية التي تمر بها 

 .المؤسسة و التي قد تؤدي في صورة تواصلها الى التوقف عن الدفع 
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أيضا من الشريك او الشركاء الماسكين لخمسة بالمائة على األقل من ويجب ان يقع االشعار 

راس مال الشركة التي تمر بصعوبات اقتصادية اذا كانت من صنف شركات األسهم او الشركات ذات 

و في الشركات األخرى يتم االشعار من كل شريك بقطع النظر عن نسبة مساهمته .المسؤولية المحدودة 

 .( قرة الثانية الف)". س المالأفي ر

طراف منها األوفي صورة نشوب نزاعات شغل جماعية داخل المؤسسات تتدخل مجموعة من 

خرى بوصفها مدينة تخاف على مصالحها وبالتالي أتفقدية الشغل لفض النزاعات و القيام و المصالحة و 

جتماعية خاصة الحادة و المتكررة احدى معايير الكشف عن المؤشرات التي تهدد اإلتشكل نزاعات 

 ( .الفقرة الثالثة )استمرارية نشاط المؤسسة 

  اإلشعارفي عملية دور رئيسي لمراقب الحسابات : الفقرة األولى  
 تتمثل باألساس في والتي مهمة مراقب الحساباتمن مجلة الشركات التجارية  942الفصل حدد 

التحقق من سالمة القوائم المالية للشركة، و يضمن نزاهتها طبق األحكام القانونية و الترتيبية الجاري بها 

 .من نفس المجلة  21إلى  21العمل، كما يسهر على احترام األحكام المنصوص عليها بالفصول من 

استفسار مسير المؤسسة كتابيا  من المجلة التجارية 591 الفصل المهام، خول لههاته عند توليه و 

 ."أعمال تهدد استمرار نشاط المؤسسة و أمعطيات  عن كل ما يالحظه بمناسبة قيامه بمهامه من"

نالحظ أنَّ مهمة اإلشعار ببوادر الصعوبات  أنيمكن و بالتمعن جيدا في أحكام الفصل المذكور ،  

التدرج، حيث تنقسم إلى مرحلتين هامتين، األولى اإلقتصادية المكلف بها مراقب الحسابات تتسم بنوع من 

 .هي باألساس داخلية، أما الثانية فهي خارجية 

كما يضاف إلى هذا النص الواجبات المحمولة على مراقب الحسابات و التي أعتبر اإلخالل بها 

من عام إلى خمسة أعوام "الذي سلط عقاب بالسجن  ت.ش .من م  970بالفصل جريمة ، ومنها الواردة 

خطية من ألف و مائتين إلى خمسة أالف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط على كل مراقب حسابات يتعهد و

إعطاء أو تأييد معلومات كاذبة عن حالة الشركة أو لم يعلم وكيل الجمهورية بالجرائم التي بلغ له العلم 

المنظم لمهنة الخبراء  2699أوت  29المؤرخ في  219 هذا بقطع النظر عن أحكام القانون عددو ،  ."بها
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الذي تضمن أحكاما خاصة  2696ماي  18المؤرخ في  812المحاسبيين ، و كذلك األمر المنظم له عدد 

بالتأديب تجاه مراقبي الحسابات الذين خالفوا قواعد المهنة
1
 . 

ويعود  ، إاِل أنه يبقى محدودا لكن على الرغم من أهمية دور هذا الهيكل في عملية إنقاذ المؤسسة،

ذلك إلى عدة أسباب أهمها أن تعيين مراقب الحسابات ليس أمرا وجوبيا في كل الشركات ،فال يكون تعيين 

مراقب الحسابات وجوبيا إاِل في شركات األسهم
2

و في هذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى أن النسيج  . 

التي ال تستوجب تعيين مراقب حسابات بها ،مما يعني  اإلقتصادي الوطني متكون في غالبه من المؤسسات

المكلف بها مراقب  ببوادر الصعوبات اإلقتصادية المبكرالمؤسسات بآلية اإلشعارهاته عدم إمكانية تمتع 

 .الحسابات 

و تجاوزا لمحدودية دور مراقب الحسابات في عملية اإلشعار، تدخل المشرع بإعطاء دور للشركاء في  

 .عار ببوادر الصعوبات اإلقتصادية منظومة اإلش

 دور المساهمين و الشركاء في عملية اإلشعار:  الفقرة الثانية
ويجب أن يقع اإلشعار " ا يلي م من المجلة التجارية  502الفصل من  الثانيةالفقرة  صلب جاء

التي تمر أيضا من الشريك أو الشركاء الماسكين لخمسة بالمائة على األقل من رأس مال الشركة 

وفي . بصعوبات اقتصادية إذا كانت من صنف شركات األسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة

 " .الشركات األخرى، يتم اإلشعار من كل شريك بقطع النظر عن نسبة مساهمته في رأس المال

ويبدو أن إسناد حق القيام باإلشعار للشركاء يعود باألساس إلى ما خوله لهم المشرع من حقوق 

يمكن لشريك أو عدة شركاء  "والذي جاء فيه ما يلي  من مجلة الشركات التجارية 062الفصل صلب 

لي تعيين يمثلون عشر رأس مال الشركة على األقل إما فرديا أو جماعيا أن يطلبوا من القاضي اإلستعجا

 . خبير أو مجموعة خبراء يعهد لهم بتقديم تقرير حول عملية أو عدة عمليات تصرف 

و يتولى الخبير تبليغ نسخة من تقرير اإلختبار إلى الطالب و إلى الوكيل، و عند اإلقتضاء إلى 

جلسة العامة و يرفق بتقرير مراقب الحسابات و يتم تبليغه إلى الشركاء قبل إنعقاد ال. مراقب الحسابات 

 ."من هذه المجلة  061العادية و ذلك بالشروط المنصوص عليها بالفصل 

                                                             
1

المعهد األعلى  ،رسالة ختم الدروس ،اإلشعار بالصعوبات في قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية  :الكاهية الهاللي  

 .18ص ، 1111-1111السنة القضائية ،للقضاء 

. ت . ش . من م  22الفصل  
2
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إذا أثبت تقرير الخبراء للشركاء بأن المؤسسة تشكو من صعوبات إقتصادية ، يبادر و بالتالي  

الشركاء بالقيام باإلشعار
1

الشريك في عملية اإلشعار المبكر ببوادر  دور بالرغم من أهميةو لكن و . 

نظرا للقيود الملتفة حول هذا الواجب و التي  تتعلق أساسا  الصعوبات اإلقتصادية، إال أنه يبقى محدودا

بنسبة المساهمة في رأس مال المؤسسة، فإنقاذ المؤسسة و مواطن الشغل فيها لن يتحقق إال بتمكين كل 

  .ذة من المشاركة في عملية اإلنقاشريك بقطع النظرعن نسب مساهمته في المؤسس

و لتسهيل عمل الهياكل المكلفة باإلشعار، وضع المشرع مجموعة من المعايير التي تساعد على 

الحادة الكشف عن األعمال التي تهدد استمرار نشاط المؤسسة، ومن بينها النزاعات اإلجتماعية 

  .والمتكررة

المعايير التي وجود النزاعات اإلجتماعية الحادة و المتكررة من بين : الفقرة الثالثة 

 تكشف عن المؤشرات التي تهدد استمرارية نشاط المؤسسة 
تعترض المؤسسة اإلقتصادية عدة صعوبات و عوائق تكون باألساس ذات بعد إقتصادي، كالنقص 

 .في اإلمكانيات المالية للمؤسسة أو ذات بعد اجتماعي 

للداللة على الحالة الوسط بين اليسر و العسر، حيث تكون " الصعوبة"اصطالحا تستعمل عبارة  

و أما وصفها باإلقتصادية فذلك يعني امتدادها  ،المؤسسة في وضع يختلف عن الرخاء و عن اإلفالس 

لتشمل النواحي المالية و اإلدارية و القانونية و التجارية للمؤسسة
2
. 

 نظام االنقاذرغم أن  اإلقتصادية اإلشارة إلى أن المشرع لم يتولى تعريف الصعوباتفي البداية تجدر 

من ذلك ما نصت عليه  اإلقتصادية ،لكنه وضع معاييرمتفرقة تؤشر لظهور الصعوبات  ،يحمل تسميتها

بكل مؤسسة وتبادر اللجنة وجوبا بإشعار رئيس المحكمة "  ت. من م  502الفصل الفقرة الثانية من 

بناء بلغت خسارتها ثلث رأس مالها وكذلك في صورة وجود وضعيات أو أعمال تهدد استمرار نشاطها 

 ".على تقرير معلل

نظام تحديد األشخاص المنتفعين بل  ت. من م  503الفصل كما سعى المشرع من خالل أحكام 

نطبق أحكام هذا العنوان على كل شخص ت " و حيث جاء بالفصل المذكور أعاله على ما يلي   .اإلنقاذ

                                                             
. 19ص  ،مرجع سابق الذكر قتصادية ،إ اإلشعار بالصعوبات في قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات:  الكاهية الهاللي 

1
  

2
مذكرة لنيل شهادة الدراسات العليا المتخصصة  ،دور البنوك في إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية  :المنصف الجرو   

 .6ص  ،1112/1111 ،كلية العلوم القانونية و السياسية و االجتماعية بتونس ،في قانون المؤسسات 
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معنوي وكذلك كل شخص طبيعي خاضع للضريبة حسب النّظام الحقيقي يتعاطى نشاطا تجاريا على معنى 

كات التّجارية حسب الشكل التي تتعاطى نشاطا فالحيا أو شرمن هذه المجلة أو حرفيا، وعلى ال 9الفصل 

 .نشاطا في ميدان الصيد البحري

لسنة  2أحكام هذا القانون المؤسسات والمنشآت العمومية على معنى القانون عدد وتُستثنى من 

 ".المتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية 0222المؤرخ في غرة فيفري  0222

إن اإلنعكاسات اإلقتصادية لنزاعات الشغل الجماعية أصبحت من المسائل المطروحة و من بين 

ليها لتحديد اآلثار اإلقتصادية، نذكر بالخصوص تلك التي تتعلق بمعدالت التكرار و المؤشرات التي يستند إ

 . الخطورة و نسبة المشاركة في اإلضرابات و عدد المؤسسات التي تأثرت بالنزاع 

تجدراإلشارة إلى أن المشرع التونسي لم يتولى تعريف و تحديد مفهوم نزاع الشغل الجماعي، و 

 "على أنه  جلة الشغلمن م 673قرة األولى من الفصل صلب الفى التنصيص اقتصرت مجلة الشغل عل

يتعين عرض كل صعوبة تنشأ بين المؤجر و العملة من شأنها أن تثير نزاع شغل جماعي على اللجنة 

 ". اإلستشارية للمؤسسة قصد إيجاد حلول ترضي طرفي النزاع 

يمكن الرجوع إلى بعض الكتابات الفقهية و في غياب تعريف قانوني لنزاعات الشغل الجماعية، 

كل نزاع يتدخل فيه تجمع قانوني أو فعلي و يتعلق بمصلحة "التي عرفت نزاع الشغل الجماعي بكونه 

."جماعية و كل نزاع يتعلق بتأويل اتفاقية جماعية
1
 . 

 ،اتجتماعي على عالقة مستمرة بالمؤسساإلن تفقدية الشغل و الصندوق الوطني للضمان أو بما 

قتصادية و اإلالذي يسهر على مراقبة تطبيق تشريع الشغل بالمؤسسات   "شرطي العمل "بوصفها  األولى

و بالتالي يمكن لمتفقد الشغل اكتشاف النزاعات ، لهذه المؤسسات  "مدينا"ة بوصفها والثاني "مصالحا"

دخول ال له  خولن تشريع الشغل أذلك  ،الشغلية العمالية  بمناسبة زياراته الميدانية المستمرة للمؤسسات

كل مؤسسة خاضعة لرقابة التفقدية الشغل بكل حرية و بدون سابق إنذار، في كل ساعة من ساعات النهار ل

أو الليل
2

إجراء كل فحص أو رقابة للتحقق من أن األحكام القانونية أو الترتيبية وقعت يمكنه كما ،  

                                                             
.  11ص   ،1111افريل  1عدد  .ت. ق . م  ،" المصالحة و الوساطة و التحكيم في النزاعات الجماعية " :فاطمة الزهراء بن محمود

1
  

. ش . من م  2- 211القصل  
2
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المطالبة بتقديم جميع الوثائق المثبتة لإلعالمات التي وة في مراعاتها فعليا، و لهم كذلك الصفة القانوني

و خاصة ما يتعلق منها بالمالية مما له مساس بتصرف المؤسسات و المستثمرات، حررها المؤجرون 
1

 . 

ثر مراقبة الوثائق القانونية و خاصة كتاب الدفع و بطاقات الخالص و في صورة معاينة إو على 

جر ألار يقع التنصيص فيه على ألجواعداد جدول في تعديل إيتولى عون التفقد  ،رألجوانقص في 

سباب النزاعات الشغليةأحدى إ عدم سداد األجور المستحقة و بالتالي يكون ،جر القانونيألاالمقبوض و 
2
 . 

جراءات اإل تخاذإبن المؤجر قام أجل التنبيه المسبق يتولى عون التفقد التثبت من أو بعد انتهاء 

 077الفصل  ألحكاملتسوية وضعيته و في صورة عدم القيام بذلك يقع تحرير محضر مخالفة طبقا  لالزمةا

حالة المحاضر من طرف رئيس قسم تفقدية الشغل المختصة ترابيا الى وكيل إو تقع . ش . من م ( جديد) 

 .الجمهورية قصد التتبع 

المصععالحة فععي مععادة النزاعععات الشععغلية المشععرع كلععف متفقععد الشععغل بالقيععام ب نألععى إشععارة اإلو تجععدر        

للم يلتم  إذاو "نعه  أعلعى  ش. ملن م   673الفصلل معن  الفقعرة الثانيعةطار نصت اإلوفي هذا . بصفة ثانوية

الطلرفين حرصللا عللى المكتلب الجهللوي  أكثلرفل  الخلالف داخلل المؤسسللة يقلع عرضله وجوبلا مللن قبلل 

"للتصالح و عند التعذر على تفقدية الشغل المختصة ترابيا 
3
.  

جتماعي فقد كرس نوعين من المراقبة الممارسة على المؤسسات اإلما الصندوق الوطني للضمان أ

نظمة لخضوع ألو هي في مجملها تدور حول التحقق من مدى ا ،ال و هما الرقابة الفنية و رقابة الحساباتأ

 ،يضا التحقق من الوضعية المالية للمؤسسةأشتركات و إ،و عناصر قاعدة احتساب  ،جتماعياإلالضمان 

ن تتسبب في نشوب نزاعات أنها أعمال التي من شوبذلك تساهم هذه المراقبة في الكشف عن الكثير من األ

 .شغل مستقبلية 

حتساب نسبة إجل مراجعة أجتماعي من اإلكما يتدخل المراقب التابع للصندوق الوطني للضمان 

جتماعي وفي اإلنخراط في الضمان اإلالمساهمات و مدى مطابقها مع النسب للمبالغ المدفوعة بعنوان 

 ماهماتهبتسديد مسصحاب المؤسسات أستخالص ديونه يمكنه اكتشاف النزاعات الشغلية عند اخالل إاطار 

                                                             
.ش . من م  211الفصل  
1
  

2
دليل اإلجراءات الخاص باإلدارة العامة لتفقدية الشغل و المصالحة،  وزارة الشؤون اإلجتماعية اإلدارة  العامة لتفقدية الشغل و   

 .2669المصالحة، 

3
المجلة التونسية للقانون  ،"لمنقحين لمجلة الشغل ا 2661لسنة  11و  2661لسنة  16شرح أسباب مشروعي القانوني عدد "    

 .126ص  ، 1112لسنة  9جتماعي عدد اإل
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و مساهمات األجراء الذين يشتغلون لديه في أجل خمسة عشر يوما بعد انتهاء كل ثالثية
1

عن طريق و أ . 

جتماعي و عناصر قاعدة احتساب اإلالتحقق من مدى الخضوع ألنظمة الضمان الرقابة الفنية عند 

شتراكات و أيضا التحقق من الوضعية المالية للمؤسسةاإل
2

لزام إو قد خول له المشرع اصدار بطاقات  ،   

بانهاإستخالص معاليم اشتراك لم يقع تسديدها للصندوق في إلضد المؤجرين المنخرطين لديه 
3
 . 

عمل المشرع على تدعيم دور هياكل خارجة عن المؤسسة  ،وإلى جانب هياكل اإلشعار الداخلية

 .قتصادية اإلشعار ببوادر الصعوبات اإلفي منظومة 

مساهمة مباشرة لمصالح تفقدية الشغل و الصندوق الوطني : المبحث الثاني 

 للضمان اإلجتماعي كهياكل مختصة باإلشعار الخارجي 
كما يجب على مصالح تفقدية " ما يلي   ت. من م   502 الفصلصلب الفقرة الثالثة من جاء 

العمومية واالستخالص ومصالح الشغل والصندوق الوطني للضمان االجتماعي ومصالح المحاسبة 

المراقبة الجبائية والمؤسسات المالية إعالم لجنة متابعة المؤسسات االقتصادية بما تالحظه من أعمال 

  .تهدد استمرار نشاط أي مؤسسة خاضعة ألحكام هذه المجلة

 ."وتضبط معايير اإلشعار وإجراءاته بمقتضى أمر

، نتبين أن المشرع أسند هذه المرة مهمة اإلشعار ببوادر  انطالقا من منطوق هذا الفصل

و الصندوق  قتصادية إلى هياكل مختلفة و متعددة ،و تتمثل في مصالح تفقدية الشغل،اإلالصعوبات 

جميع هاته الهياكل  إن ،العمومية، و المؤسسات المالية  جتماعي، و مصالح المحاسبةاإلالوطني للضمان 

من اطالعها على األوضاع ود صالحيتها من احتكاكها المتواصل بالمؤسسات، الخارجية لإلشعار تستم

 . جتماعية للمؤسسات االقتصادية اإلقتصادية ،و المالية، و اإل

قتصادية، والتي اإلاإلنقاذ دورا هاما للجنة متابعة المؤسسات نظام كما أسند المشرع في إطار 

قتصادية سواء من قبل األطراف من داخل اإلتمثل نقطة الوصل فيما يتعلق باإلشعار ببوادر الصعوبات 

                                                             
  .المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان االجتماعي  ،2611ديسمبر  21المؤرخ في  2611لسنة  21منا القانون عدد  218الفصل  
1
  

  .من نفس القانون   21الفصل  
2
  

. جتماعي اإلالمتعلق بتنظيم انظمة الضمان  2611لسنة  21من القانون عدد  218خيرة من الفصل األالفقرة  
3
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أو من خارجها فهي تقوم بدور المنسق بين مختلف الهياكل المحمول عليها واجب اإلشعار من  المؤسسة،

جهة، و رئيس المحكمة
1
 .بتدائية من جهة أخرى اإل 

قتصادية في عملية اإللجنة متابعة المؤسسات  كل من يتم التطرق أوال، إلى دور و بالتالي سوف

جتماعي في اإلشعار اإلمصالح تفقدية الشغل و الصندوق الوطني للضمان و ، (الفقرة األولى )اإلشعار 

لفقرة ا)  قتصاديةاإلببوادر الصعوبات  وأخيرا إلى بقية الهياكل المختصة في اإلشعار( الفقرة الثانية )

 .(الثالثة

 قتصادية اإلمهام لجنة متابعة المؤسسات : الفقرة األولى

قتصادية حلقة الوصل بين مختلف الجهات المحمول عليها واجب اإلتمثل لجنة متابعة المؤسسات 

 . قتصاديةاإلاإلشعار ببوادر الصعوبات 

واجب إشعار رئيس المحكمة اإلبتدائية لجنة متابعة المؤسسات االقتصادية   تحميلتولى المشرع 

وجود وضعيات أو س مالها و كذلك في صورة أبلغت خسارتها ثلث ربكل مؤسسة " المختصة ترابيا 

"أعمال تهدد استمرار نشاطها 
2

شعارات اإلكل  إحالةهو ما يجعل اللجنة مطالبة طبقا المعايير الجديدة بو. 

الواردة عليها على المحاكم المختصة
3

 . 

في مرحلة لها أن المشرع لم يسند  ،دور اللجنة في عملية اإلنقاذمن النقائص التي تظهر على مستوى لكن 

التحري في واإلشعار ببوادر الصعوبات اإلقتصادية سوى مهمة تجميع المعلومات و تبادلها و تحليلها 

دورها يقف عند ذلك الحد  اإلشعارات على رئيس المحكمة المختصة، فإذا ما أشعرته فإن حالةإ و جديتها،

ات التي تشكو في إنقاذ المؤسس بصفة فعليةو هي  بذلك ال تساهم  وال يتسنى لها متابعة مآل اإلشعار،

 . صعوبات اقتصادية 

قد تقف حاجزا ضد تحقيق  ،عملية تجميع المعلومات و تبادلها و تحليلها و التحري منها أنكما 

في يخدم مصلحة المؤسسة التي لن ية من وقت قد يطول و ذلك طبعا اإلنقاذ و ذلك لما تتطلبه هذه العمل

  فال ننسى أننا في مرحلة إنقاذ تتطلب اإلسراع و التدخل المبكر، لمعالجة الصعوباتحاجة الى تدخل سريع 

استمرارية المؤسسة و مواطن الشغل و حرصا على  ،بين التجميع واإلحالة قد تتعكر وضعية المؤسسةف

                                                             
.  19ص  ، 1116ماي .  ت. ق . م  ،"قتصادية في عملية اإلنقاذ اإلمهام لجنة متابعة المؤسسات " :مبارك الخماسي    

1
  

.  1ت ققرة . من م  129الفصل     2  
3
 . 16ص   ، مرجع سابق الذكر ،"نقاذ اإلمهام لجنة متابعة المؤسسات االقتصادية في عملية " :مبارك الخماسي   
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وعمالها في عملية  المؤسسات اإلقتصاديةخرى على صلة و ثيقة بأطراف المشرع بتشريك أ، قام فيها

 .مصالح تفقدية الشغل والصندوق الوطني للضمان اإلجتماعيو هما  ،اإلنقاذ

دور مصالح تفقدية الشغل و الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي : الفقرة الثانية 

 في اإلشعار 
كما يجب على مصالح تفقدية الشغل " ما يلي  ت. من م  502من الفصل  ثالثة بالفقرة الجاء 

والصندوق الوطني للضمان االجتماعي ومصالح المحاسبة العمومية واالستخالص ومصالح المراقبة 

الجبائية والمؤسسات المالية إعالم لجنة متابعة المؤسسات االقتصادية بما تالحظه من أعمال تهدد 

 .."..مؤسسة خاضعة ألحكام هذه المجلة أياستمرار نشاط 

مهمة اإلشعار ببوادر الصعوبات اإلقتصادية، و  نظام اإلنقاذ  ح تفقدية الشغل صلبمصاللالمشرع  سند أ

الهيكل الساهر على تطبيق تشريع الشغل اذلك باعتباره
1

اهتماما بمشاغل و، وكذلك الهيكل األكثر علما 

  .(ب)إلجتماعي في منظومة اإلشعار للصندوق الوطني للضمان اسند نفس المهمة ، كما أ(أ)العمال 

 دور مصالح تفقدية الشغل في اإلشعار -أ

إلى جانب مهمة السهر على تطبيق األحكام القانونية و الترتيبية و التعاقدية الضابطة لعالقات الشغل
2

منح  ،

اإلقتصادية،  تضمنته  أحكام المشرع عون التفقد دورا رياديا في منظومة اإلشعار ببوادر الصعوبات 

و لعل مهمة اإلشعار ببوادر الصعوبات اإلقتصادية تندرج .  ت. في فقرته الثالثة من م  502فصل ال

كل مؤسسة بكل حرية ضمن المهام األصلية لمتفقد الشغل، ذلك أن القانون منحه الحق في الدخول إلى
3

 ،

وإجراء كل فحص أو رقابة أو بحث يراه الزم للتحقق من أن األحكام القانونية أو الترتيبية وقع احترامها 

الدفاتر و واستجواب المؤجر أو عمال المؤسسة و طلب الوقوف على جميع السجالت مكانه إكما بفعليا ، 

بالسر المهنيالوثائق المحتم مسكها دون إمكانية معارضتهم 
4
 . 

                                                             
1
أعوان تفقد الشغل مكلفون بالسهر على تطبيق األحكام القانونية و الترتيبية و التعاقدية " ش . من م  211جاء بالفقرة األولى  الفصل   

 ."ي جميع ميادين النشاط المنصوص عليها بالفصل األول من هذه المجلة الضابطة لعالقات الشغل أو الناتجة عنها و ذلك ف

.ش . من م  211الفصل  
2
  

3
 .ش . من م  2- 211الفصل  

4
 .ش . من م   1- 211الفصل  
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 دور الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي في اإلشعار -ب

لقد أحدث نظام الضمان اإلجتماعي قصد حماية الشغالين و عائالتهم من األخطار المالزمة 

لطبيعة البشر، و التي من شأنها أن تمس بظروف عيشهم المادية و المعنوية كحوادث الشغل و حمايتهم من 

يخضع لنظام الضمان اإلجتماعي كل من يقوم باالنخراط بالصندوق الوطني  للضمان . سلطة مؤجريهم 

اإلجتماعي، سواء كان في نظام األجراء في القطاع غير الفالحي أو في نظام األجراء في القطاع 

الفالحي
1
. 

ديسمبر  21و قد أورد المشرع التونسي تعريفا للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي بقانون 

الصندوق القومي هو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية  المدنية "وجاء بالفصل الرابع منه ما يلي  ،2611

."و باالستقالل المالي الذاتي و ملحقة بكتابة الدولة للصحة العمومية و الشؤون اإلجتماعية
2

 

عمال الذين و طالما أن المؤسسات مطالبة قانونا بدفع المساهمات اإلجتماعية بعنوان تأمين لفائدة ال

يباشرون مهامهم معها فإن التخلف عن دفع األقساط المتخلدة بذمتها إلى حدود مضي ستة أشهر من تاريخ 

حلول الدين
3

يعد مؤشرا على مرور المؤسسة المعنية بصعوبات اقتصادية تستوجب من الصندوق  ،

نب مصالح تفقدية الشغل و إلى جاودين الوطني للضمان اإلجتماعي إعالم اللجنة بهذا التأخر عن دفع ال

الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي كلف المشرع أطراف خارجية أخرى بمهمة اإلشعار و هما مصالح 

 .المحاسبة العمومية و المؤسسة المالية 

 بقية الهياكل المختصة في اإلشعار: الفقرة الثالثة
إعالم لجنة متابعة المؤسسات ( ب)و المؤسسات المالية ( أ)تتولى مصالح المحاسبة العمومية 

 .اإلقتصادية بكل ما تالحظه من أعمال تهدد استمرار نشاط المؤسسة 

 دور مصالح المحاسبة العمومية في اإلشعار  -أ 

مصالح المحاسبة العمومية واالستخالص ومصالح المراقبة الجبائية والمؤسسات "تتولى 

بما تالحظه من أعمال تهدد استمرار نشاط أي مؤسسة المالية إعالم لجنة متابعة المؤسسات االقتصادية 

                                                             
1

 21-22الرائعععد الرسعععمي للجمهوريعععة التونسعععية فعععي ،ديسعععمبر  21المعععؤرخ فعععي  2611لسعععنة  21معععن القعععانون ععععدد  21الفصعععل  

 .2612ص  ، 81عدد  2611ديسمبر 

2
-22الرائعععد الرسعععمي للجمهوريعععة التونسعععية فعععي  ،2611ديسعععمبر  21المعععؤرخ فعععي  2611لسعععنة  21معععن القعععانون ععععدد  1الفصعععل  

 . 2629ص  ، 81عدد  2611ديسمبر  21

.ا . ق  من ولى أفقرة  ( جديد) 8الفصل  
3
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تستمد مصالح المحاسبة العمومية صالحيتها في القيام بإشعار لجنة متابعة و ".خاضعة ألحكام هذه المجلة

المؤسسات اإلقتصادية من احتكاكها المتواصل بالمؤسسات، وذلك بحكم أنها تهتم بمراقبة دفع الضرائب 

ألعوان خول ياإلطار وفي هذا خل المقدمة إليها من طرف أصحاب المؤسسات، على أساس التصاريح بالد

إدارة الجباية التحول إلى أصحاب المؤسسات الخاضعين للضريبة و القيام بزيارات التفقد الالزمة، و بناءا 

على ذلك يمكنهم أن يراقبوا و أن يراجعوا التصاريح المقدمة من المؤسسات لإلدارة بطلب الوثائق 

من مدى وإلقتصادية المحاسبية، و هو ما يمكن األعوان من التأكد من مدى صحة موازين المؤسسة ا

 .تطابق التصاريح المقدمة لمصالح الجباية مع واقع المؤسسة 

أخيرا، تجدر المالحظة أّن دور مصالح المحاسبة العمومية في عملية اإلشعار يبقى محدودا، مثله و

مثل دور تفقدية الشغل و الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، ذلك أن أدوارهم تقف عند إعالم لجنة 

 . ال يتسنى لهم متابعة مآل اإلشعارو بذلك بعة المؤسسات اإلقتصادية متا

 المؤسسات الماليةدور  -ب

 جيدة بالوضعية الحقيقية لحرفائهابالنظر إلى قرب البنوك من المؤسسات اإلقتصادية و بمعرفتها ال

أعمال تهدد  ما تالحظه منكل تتولى المؤسسات المالية إعالم لجنة متابعة المؤسسات اإلقتصادية ب

 ." خاصة عند عدم تسديد المؤسسة للديون المتخلدة في ذمتها ذلك مواصلة المؤسسة لنشاطها و

لكن السؤال الذي قد يخطر في األذهان هو اآلتي، هل يمكن اعتبار إعالم البنوك للجنة متابعة 

المؤسسات اإلقتصادية بما تالحظه من أعمال تهدد مواصلة المؤسسة لنشاطها افشاءا للسر المهني ؟ 

 216بالفصل  اإلطار جاءفي هذا جريمة يعاقب عليها القانون ، ويعتبر لمهنة ء السر افشاأن إخصوصا و 

يعاقب بالسجن مدة عام الموظف العمومي أو شبهه الذي بدون موجب ينشر ما فيه "  ج  ما يلي. من م 

علم بسبب وظيفته أو يطلع عليه الكل كتب أؤتمن عليه أو حصل له به من مضرة للدولة أو ألفراد الناس 

كمن القانون المنظم لمهنة البنو 11كما جاء بمنطوق الفصل . "غيره 
1

يحجر على أرباب البنوك  "أنه   

إفشاء األسرار التي أطلعهم عليها حرفائهم أو التي اطلعوا عليها بموجب قيامهم بوظيفتهم بإستثناء الصور 

 ."  من المجلة الجنائية  181المرخص فيها بمقتضى القانون و تحت طائلة العقوبات المقررة بالفصل 

ال يمكن للبنوك التمسك  أنه يمكن أن نستنتجت . من م 126 أحكام الفصل  باإلعتماد علىو لكن، 

بالسر المهني للتفصي من واجب اإلشعار ببوادر الصعوبات اإلقتصادية ، و ذلك اعتمادا على إذن المشرع 

 . و الذي ينفي الركن المادي لجريمة إفشاء السر المهني نظام اإلنقاذ  الوارد صراحة ضمن 

                                                             
1

الثالثاء  81الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  ،المنظم لمهنة البنوك  2611ديسمبر  1المؤرخ في  2611لسنة  82القانون عدد  

  . 1211ص  ، 2611ديسمبر  21



 :قانون الشغل في ظل األحكام الخاصة بالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية: الجزء األول

 .أسبقية اإلجراءات والحلول الهادفة إلى إنقاذ المؤسسة

 

19 

 

 

 

إنقاذ المؤسسة و مواطن الشغل فيها في ظل إجراءات آليات  :الفصل الثاني 
 التسوية الرضائية و القضائية

اإلنقاذ على ضمان أوفر الفرص إلنقاذ المؤسسة التي تشكو نظام حرص المشرع عند إرساء 

 . صعوبات اقتصادية ومواطن الشغل فيها، وذلك من خالل إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز هاته الصعوبات

إرساء آليتين متكاملتين يقع اإللتجاء لكل واحدة منهما بحسب مدى الخطورة تم  لى ذلكبناءا ع و

فإذا كان األمر يتعلق بصعوبات ظرفية و عابرة، يفتح المشرع باب التسوية . التي تواجهها المؤسسة

انت أما إذا ك ،حتى تتمكن من التفاوض مع دائنيها ( المبحث األول)  الرضائية أمام هاته المؤسسات

حظوظ نجاح التسوية الرضائية في النجاح قليلة، فإنّه حينها يفسح المجال أمام ووضعية المؤسسة خطيرة 

 (.المبحث الثاني)التسوية القضائية  

الضمانات اإلجرائية المقررة لفائدة المؤسسة و األجراء الواردة في : المبحث األول 

 نظام التسوية الرضائية 
إجراء التسوية الرضائية المؤسسات التي على الرغم تنتفع ب  ت. من م  599 الفصل طبقا ألحكام 

التسوية الرضائية  يةو حيث تمثل آل.إال أنها لم تتوقف عن دفع ديونهامن معاناتها لصعوبات اقتصادية 

 تفتح الباب أمام مسير المؤسسة للتفاوض مع دائنيهفهي بداية تجسيد اإلنقاذ من الصعوبات اإلقتصادية 

( الفقرة األولى)إجراءات مجموعة التسوية الرضائية إلى  تخضع .إليجاد الحلول الكفيلة للوفاء بديونه

 (. الفقرة الثانية) تترتب عنها آثار

 إجراءات التسوية الرضائية : الفقرة األولى 

يمكن للمسير أو لصاحب المؤسسة المنصوص عليها بالفصل المتقدم أن يقدم إلى رئيس "

."من هذه المجلة 507مطلبا كتابيا في االنتفاع بالتسوية الرضائية وذلك وفقا ألحكام الفصل المحكمة 
1
 

مكن لرئيس المحكمة أن يفتتح إجراءات التسوية ي"انه  ت.من م  595الفصل جاء صلب و قد 

كما يمكنه أن يعهد بالمصالحة إلى لجنة متابعة . الرضائية بمجرد اتصاله بالمطلب ويعين مصالحا

                                                             
.ت . من م  112الفصل  1  
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مجرد قبوله لمطلب التسوية الرضائية، يتولى ف  ،"المؤسسات االقتصادية إذا وافق المدين على ذلك

يتولى التوفيق بين مسير المؤسسة و دائنيه، و  "مصالح"رئيس المحكمة اإلبتدائية المختصة ترابيا تعيين 

يحدد رئيس المحكمة أجرة " و،بذلك يكون مصير المؤسسة متوقفا على نجاح أو فشل المحاولة التوفيقية 

تكون المصالحة مجانية في صورة إجرائها من لجنة متابعة "و ".المصالح التي تحمل على المدين

".المؤسسات االقتصادية
1

كما يمكنه ان يعهد بالمصالحة الى لجنة متابعة المؤسسات االقتصادية اذا " ، 

."وافق المدين على ذلك 
2
  

الذي تحدث عن حرية األطراف في تحديد شروط اتفاق  ت.  من م 592 الفصل و بقراءة أحكام

لكن  ، بين المدين و دائنيه  التسوية يمكن أن نفهم أنه ليس على المصالح سوى تقريب وجهات النظر

لم يبين النظام المهني الذي يمكن أن اإلجراءات الجماعية  هو أن قانون  المالحظة الجديرة بالذكر هنا

مما يترك المجال مفتوحا أمام رئيس المحكمة لتعيين خبير من الخبراء العدليين أو أي ينتمي إليه المصالح 

شخص آخر ذي دراية في المسائل القانونية و الشؤون اإلقتصادية
3
 . 

 آثار التسوية الرضائية :الفقرة الثانية 

المعنية تختلف آثار إجراءات اِفتتاح التسوية الرضائية بحسب حصول اتفاق بين مسير المؤسسة 

لكن قبل التطرق إلى اآلثار المترتبة على اِفتتاح إجراءات التسوية الرضائية وجب   و ،ودائنيه من عدمه 

 . الرضائية أوال تحديد طبيعة و محتوى اتفاق التسوية

ال يخضع األطراف في تحديد شروط " أنه   ت. من م  592الفصلمن لفقرة األولى ا صلب جاء 

ويمكن أن يشمل هذا االتفاق جدولة الديون والحط منها وإيقاف سريان . قيود اتفاق التسوية إلى أي

طبيعة اتفاق التسوية، فهو  حديديمكن ت المذكور  الفصل اوبقراءة هذ ، ".الفوائ  وغيرها من الوسائل

جاءت لتتحدث على  سابقا المذكور من هذا الفصل لكن الفقرة الثانية ،يه عقد ناشئ عن اإلرادة الحرة لطرف

و هذا من شأنه أن يحجب عن اتفاق   ،االتفاق الحاصل بين المدين و دائنيهمصادقة رئيس المحكمة على 

 . التسوية طبيعته العقدية 

كما أنه إذا حصل اتفاق بين المدين و بعض الدائنين والذي يمثل دينهم ثلثي مجمل الديون، فإن 

مهما كانت " ادقة على هذا اإلتفاق، واإلذن بجدولة بقية الديون رئيس المحكمة المصادقة بإمكانه المص

  ".على أن ال تتعدى في جميع األحوال ثالث سنواتاالتفاق طبيعتها لفترة ال تتجاوز مدة 

                                                             
. 1ت فقرة .من م  111الفصل   1  

.ت . من م  111الفصل   2  
3
 http://www.ism-justice.nat.tn" بين التسوية الرضائية و التسوية القضائية إنقاذ المؤسسات " :رؤوف ملكي   
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جدولة " حيث يمكن أن يشمل  أما فيما يتعلق بمحتوى اإلتفاق فهو يخضع لحرية األطراف،

".وإيقاف سريان الفوائ  وغيرها من الوسائلالديون و الحط منها و توقف سريان الفوائ ، 
1

 

 المشرعأقر حرص على استمرار نشاط المؤسسة والمحافظة على مواطن الشغل فيها،الفي إطار و

لقد خول المشرع لرئيس  ، ق التتبعات الفردية من الدائنينجملة من القواعد التي تهدف باألساس إلى تعلي

تعليق " إمكانية  في فقرته االخيرة ت . من م  592الفصل المحكمة االبتدائية المختصة ترابيا بمقتضى 

إجراءات التنفيذ الرامية إلى استخالص دين سابق عن اتفاق التسوية أو إلى استرجاع منقوالت أو 

و هكذا ال يمكن ألي دائن أمضى اإلتفاق أن   ، ".عقارات بسبب عدم أداء دين حتى نهاية مدة االتفاق

مبدأ األثر النسبي لإلتفاقات فإن كل دائن بيقوم بتتبع فردي إلستخالص الدين الذي شمله اإلتفاق، و إعماال 

 .لم يشمله اإلتفاق ال يسري على ديونه مبدأ التعليق

صلب  جاء حيث  ،تبنى المشرع مبدأ هام،  ولتحقيق حماية جديّة لألجراء العاملين بالمؤسسة المعنية

وال يمكن لرئيس المحكمة المتعهدة بمطلب التّسوية اإلذن بتعليق " ا يلي مت . من م  597الفصل 

إجراءات تنفيذ حكم متعلق بمستحقات عامل إال إذا كان من شأن التنفيذ أن يؤدي إلى منع إنقاذ 

  .للحجز من مستحقات العملة وتستثنى من ذلك المبالغ غير القابلة. المؤسسة

 ."وتُبين في اإلذن األعمال التي يأذن بتعليقها

الضمانات اإلجرائية المقررة لفائدة المؤسسة و األجراء الواردة في : المبحث الثاني 

 نظام التسوية القضائية 

 اقتصادية،إن التسوية القضائية هي اآللية الثالثة من آليات إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات 

نظام التسوية القضائية  إلى أن تجدر اإلشارةو. نقاذاإل بتدخل القضاء بصفة مباشرة في إجراءات تتميزو

 .أو التصفية اإلفالس إجراء بقسيإجراء وجوبي 

هدف إلى يإلفالس أو التصفية سابق لكإجراء التسوية القضائية  أنيمكن القول  وبناًء على ماتقدم  

والوفاء بديونها،  الالزمة إلستمرار نشاط المؤسسة والمحافظة على مواطن الشغل فيهاإيجاد الحلول 

  (.الفقرة األولى )مجموعة من اإلجراءات تسبقه  ،(الثانية الفقرة)يتحقق ذلك عن طريق برنامج إنقاذ و

                                                             
.  2ت فقرة . من م  119الفصل  1  
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 لقضائيةا يةولتسا راءاتجإ: الفقرة األولى 
وفي هذا . يجب توفر مجموعة من الشروط  إجراءات التسوية القضائية بصفة عامة لكي تنطلق

بمطلب التسوية ساسا تتعلق أالشكلية عددا من الشروط  ت .من م  564الفصل بطار وضع المشرع اإل

يتعلق بالوضعية المجلة  نفس من  565الفصل حكام أ تضمنتهشرط موضوعي  إلى إضافة القضائية،

 .المالية للمؤسسة 

تقوم إجراءات التسوية القضائية على شرط موضوعي جوهري إذا انتفى فإن المحكمة تقضي 

التوقف عن الدفعبرفض مطلب التسوية، و هذا الشرط الموضوعي هو 
1
التوقف  وتجدر اإلشارة إلى أن .

كان شرطا أساسيا و جوهريا إلعالن اإلفالس أو التصفية هباإلفالس ذلك أن عن الدفع كان مرتبط
2
 . 

تعد متوقفة " ت وحيث .من م  121قدم المشرع تعريفا للتوقف عن الدفع بالفقرة الثانية بالفصل و

عن الدفع على معنى هذا العنوان كل مؤسسة تكون غير قادرة على مجابهة الديون التي حل أجلها بما 

 ".هو موجود لديها من سيولة ومن موجودات قابلة للصرف على المدى القصير

دائما ما تسبب إشكال بالنسبة  التي إثبات التوقف عن الدفع إلى مسألة الصدد يمكن التنويهوبهذا 

أحيانا تحديد ما إذا كانت  ى القاضيإلثبات فيصعب عللالمشرع لم يحدد أية وسيلة  أنذلك للقاضي ، 

المؤسسة متوقفة عن الدفع أم ال 
3

جتهاد قضاة ترك تقدير حالة التوقف عن الدفع موكوال إلى ا حيثو. 

أن التوقف عن الدفع يبقى في األخير حالة مادية يمكن إثباتها بجميع الوسائلذلك  ،األصل
4

هذا إذا كل ما  ،

 .يتعلق بالشرط الموضوعي المستوجب لإلنتفاع  بإجراءات التسوية القضائية

أما بالنسبة إلى الشروط الشكلية، فإنها تتمثل في تقديم مطلب في اإلنتفاع بالتسوية القضائية إلى 

 .ت .من م  564 الفصلرئيس المحكمة من أحد األشخاص المحددين  بصفة حصرية صلب أحكام 

و بقراءة أحكام الفصل المذكور، يمكن أن نستنتج أن المشرع خول ألكثر من طرف تقديم مطلب 

و لعل ذلك يعكس نظرة المشرع  ، على عكس التسوية الرضائية و ذلك اإلنتفاع بالتسوية القضائية 

التفليس  للتسوية القضائية على أنها تمثل الفرصة األخيرة  بالنسبة للمؤسسة قبل اللجوء إلى إجراءات

 . التصفيةو

                                                             
.ت . من م  121الفصل  1  

2
 . 81ص . 1111 نوفمبر  .ت. ق . م . محمد الهادي الدعلول الصعوبات االقتصادية و إنقاذ المؤسسات بواسطة التسوية القضائية   

. نزل المشتل  1111الندوة الوطنية السادسة ماي   –" الجديد في إجراءات التسوية القضائية "  :حمد الورفلي أ
3
  

.  22ص  ،2611لسنة . ت. ق . م  ، 11/11/2612بتاريخ  216حكم ابتدائي عدد  
4
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على المدين أو المسير المعني أن و"أنه   ت.من م  564الفصل الفقرة األخيرة من كما جاء ب

من هذه المجلة، ببرنامج اإلنقاذ  507يدلي إضافة إلى المعطيات والوثائق المنصوص عليها بالفصل 

المسيرين وأجرة كل واحد منهم المقترح وبقائمة في أسماء أهم الحرفاء والمزودين وقائمة في أسماء 

وإذا أعلم بمطلب التسوية القضائية، فعليه تقديم ما ذكر في أجل أقصاه خمسة عشر يوما . وامتيازاته

 ".من تاريخ إعالمه بالمطلب

تخلف المدين عن تقديم ما ذكر، فإنه يعتبر مرتكبا لجريمة تعطيل إجراءات التسوية  نو إ

  .المجلة التجارية من 426بالفصل  بها المنصوص عليها و على عقاب مرتك

و يبدو أن المشرع أراد من خالل تحديده لمحتوى البيان  المكمل لمطلب اإلنتفاع في التسوية 

القضائية الممضى من قبل مسير المؤسسة المعنية تمكين رئيس المحكمة اإلبتدائية من الحصول على 

اإلجتماعية، مما سيساعده على اتخاذ أنجع الحلول صورة أوضح بشأن وضعية المؤسسة اإلقتصادية و 

كما أن المعلومات و الوثائق المقدمة و المتعلقة بقائمة األجراء العاملين بالمؤسسة المتوقفة . إلنقاذ المؤسسة

عن الدفع و بأجورهم و امتيازاتهم،  يمكن أن تساعد رئيس المحكمة على تحديد مصيرهم فيما بعد عند 

نامج اإلنقاذ المعد من طرف المتصرف القضائي و الذي يمكن أن يتضمن  إنهاء عقود المصادقة على بر

شغلهم
1
 . 

وإذا ما استجابت المؤسسة المتوقفة عن الدفع لجميع الشروط المستوجبة لإلنتفاع بإجراءات 

قرر يأذن رئيس المحكمة االبتدائية بانطالق إجراءات التسوية القضائية و له ان ي"التسوية القضائية،

."رف  المطلب بمقتضى قرار معلل 
2
  

يفتح رئيس المحكمة في قرار انطالق إجراءات "ما يلي ت . من م  562الفصل جاء صلب 

التسوية القضائية فترة مراقبة لمدة ال تتجاوز تسعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة ال تتعدى ثالثة 

مؤسسة ويعين قاضيا مراقبا يعهد إليه بالملف، أشهر بقرار معلّل بناء على ما تقتضيه وضعية كل 

لرئيس المحكمة اذا تبين له ان إحالة المؤسسة دون المرور بفترة المراقبة  كما يمكن  ."ومتصرفا قضائيا

هو الحل الوحيد إلنقاذها فانه يقرر بعد فتح إجراءات التسوية القضائية إحالة الملف على حجرة الشورى 

 .من المجلة التجارية  121على معنى احكام الفصل 

يدرج مضمون القرار "ت . من م  126الحكام الفصل تطبيقا  وعند اإلذن بفتح فترة المراقبة، و

القاضي بفتح فترة مراقبة بالسجل التجاري وتحال نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات االقتصادية 

                                                             
. ت . من م  182الفصل   1  

. ت . من م  121الفصل   2  
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و في هذا ،  ".حكمة وعلى نفقة المدينوينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بسعي من كاتب الم

 مثال أن يتصلك وبأّي جهة أخرى،قتصادية بلجنة متابعة المؤسسات اإلتصال اإلالمشرع خول له طار اإل

من بتفقدية الشغل أو بالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، أو أي جهة إدارية أخرى لمده بمزيد 

.المعلومات
1

اإلنقاذ ينص عن ما يفيد إلزام كل جهة يطالبها القاضي المراقب بتعاونها نظام إال أننا لم نجد  

أو طلب معلومات من الهياكل التمثيلية للعملة ستشارة إبالمشرع يلزم القاضي المراقب  رىلم ن و كمامعه، 

المعنية،  بالوضعية اإلقتصادية و اإلجتماعية للمؤسسةلماما إعتبارها الهياكل األكثر إبمؤسسة بالالمتواجدة 

 مواطن الشغل؟ المحافظة على اإلنقاذ هو نظام أو ليس الهدف الثاني من 

عموما  .إلى جانب تعيين القاضي المراقب يتولى رئيس المحكمة اإلبتدائية تعيين متصرف قضائي

تتوزع مهام هذا األخير إلى مهمتين رئيسيتين، هما السهر على مواصلة النشاط إما بالمراقبة أو إدارة 

المؤسسة المعنية
2

برنامج اإلنقاذدراسة ، و 
  

المقدم من المدين وتعديله عند االقتضاء
3    

. 

تتمثل باألساس في  و التيت . م  من  556الفصل نص عليها الرقابة التي ة أما فيما يتعلق بمهم

  549الفصل أضاف  و.مراقبة المتصرف القضائي في الحاالت التي يضطلع فيها بالتسيير و التصرف 

دراسة برنامج "تعهد له مهمة أخرى تتمثل باألساس في  متصرف القضائي أن ال المجلة التجاريةمن 

 ".اإلنقاذ المقدم من المدين وتعديله عند االقتضاء

جراءات التي يراها مناسبة لإلنقاذ اإلبتدائية صالحية اتخاذ اإلكما منح المشرع لرئيس المحكمة 

و . بمواصلة العمل بالعقود الجارية و الضرورية إلستمرار نشاط المؤسسة اإلذن حيث بإمكانه ،المؤسسة

ط المؤسسة بالغير العمل بالعقود التي ترب يستمر" نه أعلى  ت. من م  540الفصل في هذا السياق نص 

ويمكن للمحكمة إنهاء العمل بها بطلب من المتصرف القضائي أو المدين . من حرفاء ومزودين وغيرهم

وتبقى عقود . إذا كانت غير ضرورية لمواصلة نشاط المؤسسة ولم يكن في قطعها ضرر فادح للمعاقد

 ".الشغل خاضعة للقوانين واالتفاقيات الخاصة بها

الشغل المصادق عليه ضمن برنامج اإلنقاذ واقعا ألسباب اقتصادية وفنية بقطع ويعتبر إنهاء عقد 

".ويحتفظ المعنيون بكل حقوقهم المترتبة عن ذلك. النظر عن كل نص قانوني مخالف
4

 

ال تقف عند اجراءات  ،نقاذ المؤسسة و مواطن الشغل فيهاإفلسفة  أنب وفي األخير يجدر بنا التنويه

 .ل المؤسسة آتتواصل بعد تحديد م التسوية القضائية بل

                                                             
. ت . من م  111 الفصـل  1  

. ت . من م  112الفصل 
2
  

. ت . من م  181الفصل  3  

. ت . من م  182ا الفصل  4  
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 الحلول الواردة ببرنامج اإلنقاذ : نيةالفقرة الثا
برنامج اإلنقاذ وذلك بمواصلة المؤسسة "تعتمد على أن المحكمة  ت . من م  546 الفصلنص 

 (ب)أو بكرائها أو بكرائها كراء مشفوعا بإحالتها أو بإعطائها للغير في نطاق وكالة حرة  ( أ)لنشاطها 

 .(ج)"أو بإحالتها للغير

 إنقاذ المؤسسة بمواصلة نشاطها  -أ 

تقضي المحكمة بمواصلة المؤسسة لنشاطها " ما يلي  من المجلة التجارية  455بالفصل جاء 

استنادا إلى تقرير المتصرف القضائي عندما تكون هناك إمكانيات جدية لمواصلة النشاط مع االحتفاظ 

وخالص الديون ويمكن أن تكون مواصلة النشاط مصحوبة ببيع أو إحالة بكل أو بع  مواطن الشغل 

 " .بع  الممتلكات أو النشاطات الفرعية للمؤسسة

أن مواصلة المؤسسة لنشاطها يعد حال من حلول انقاذ  األحكام والمالحظ بعد قراءتنا لهاته

سة بمواصلة نشاطها مع نفس اإلطار يقرر القاضي إنقاذ المؤسوفي هذا .المؤسسة و مواطن الشغل فيها 

وأنه ليس المتسبب في الصعوبات التي تواجهها المؤسسة المعنية  ،المؤجر إذا ما ثبت فيه القدرة على ذلك

 .بسبب سوء تصرفه في إدارتها

 إحالة المؤسسة للغير  -ب 

إذا يمكن أن يقرر رئيس المحكمة إحالة المؤسسة إلى الغير  ت. م  من  531الفصل عمال بأحكام 

و في الصورة  ،أو إذا كانت اإلحالة تمثل الحل الوحيد إلنقاذ المؤسسة ،تعذر إنقاذها بواسطة مسيرها

تقع اإلحالة دون المرور بفترة المراقبة و هي صورة من صور اختصار اإلجراءاتاالخيرة 
1 . 

من الحلول الممكن "لى الغير إالمؤسسة  إحالةن أعتبرت محكمة التعقيب إو في هذا االطار 

و مالكيها أليها كوحدة اقتصادية مستقلة عن مكوينها إقتصادية عند النظر اإلنقاذ المؤسسة قرارها إلإ

حالتها ووضع برنامج لإل ،جلهأسست من أالعاجزين عن النهوض بها لتلعب دورها االقتصادي الذي ت

و جزء منها من أيستخلصوا ديونهم ن أو السماح لدائنيها ب ،لى الغير بقصد بعث نفس جديدة فيهاإ

قتصادي و اإلصولها و تمكينها من استيعاب اليد العاملة لترسيخ المؤسسة في محيطها أمتحصل بيع 

. "جتماعي من جديد اإل
2

   

                                                             
. ت . من م  121الفصل   1  
2
  .غير منشور، 1121فيفري  22مؤرخ في  1922.1122قرار تعقيبي مدني عدد   
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تقرر المحكمة بمقتضى حكم تحضيري إحالة المؤسسة إلى الغير إذا تعذر مواصلة نشاطها وحيث 

ذلك ضمان الستمرار نشاطها ولالحتفاظ بكل مواطن الشغل فيها أو طبق األحكام المتقدمة وكان في 

 .ببعضها وخالص ديونها

ثم إشهار  ،يمر بعدة مراحل تبدأ بإذن المحكمة بإحالة المؤسسة ،إن الحكم بإحالة المؤسسة للغير

اإلذن فتقديم العروض لتختار من بينها المحكمة العرض الذي يضمن أكثر من غيره استمرار مواطن 

الذي يوفر إمكانيات أكثر لإلستثمارات المستقبلية  كذلك ،و على امتيازات األجراء  المعنيين ،الشغل

يتعين على صاحب  ت. من م  539 الفصلو عمال بأحكام الفقرة الثانية من  ،بالنسبة إلى المؤسسة المعنية

طرق التمويل المعتمدة والضمانات المقدمة وعدد مواطن الشغل التي يلتزم  "العرض أن يبين بعرضه 

 ".بالمحافظة عليها وبرنامجه في ما يتعلق بتطوير نشاط المؤسسة واالستثمارات

مبدأ استمرارية العالقات الشغلية حتى مع حصول تغيير في الوضعية  للشغا مجلة ّرتقأ و في هذا اإلطار

القانونية للمؤجر نتيجة إحالة ملكية المؤسسة للغير
1
 . 

وتعتبر إحالة المؤسسة إعادة تهيئة على معنى الفصل الخامس من محلة تشجيع االستثمارات
2
 . 

 كراء المؤسسة أو إعطاؤها للغير في إطار وكالة حرة  -ج 

يمكن  ،الغير مواصلة المؤسسة لنشاطها أو إحالتها إلىالمصادقة على مقترح إلى جانب إمكانية ف

أن تقرر المحكمة بمقتضى حكم تحضيري كراء المؤسسة أو إعطائها للغير في إطار وكالة حرة أو كرائها 

لالحتفاظ بكل كراء مشفوعا بإحالتها إذا تعذر مواصلة نشاطها وكان في ذلك ضمان الستمرار نشاطها و

.مواطن الشغل فيها أو بعضها وخالص ديونها
3

 

و تجدر االشارة الى ان المشرع التونسي قد استوحى برنامج الوكالة الحرة في اطار االحالة من .

طار وكالة إقر امكانية ان يتم اعطاء المؤسسة في أالذي  2698جانفي  18القانون الفرنسي المؤرخ في 

امينحرة لمدة ال تتجاوز الع
4
حالةاإلو يتولى بعدها المكتري وجوبا اتمام اجراءات  

5
  . 

                                                             
1
و أخير القانونية خاصة بالميراث األيبقى عقد الشغل قائما بين العامل و المؤجر في صورة تغيير حالة هذا " :ش . من م  28الفصل   

 . "و تحويل المحل او تكوين شركة أالبيع 

.ت . من م  118الفصل   2  

. ت .من م  111الفصل   3  
4

 .9ص ، مرجع سابق الذكر ،برنامج الكراء أو الوكالة الحرة في اٍطار قانون ااٍلنقاذ :ريبي عزهرة  

5
 Article L621-100 C.C.F , abrogé par loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en 

vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190.  
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الصيغة األولى يكون فيها الكراء  ،و لقد تعرض المشرع إلى الكراء و الوكالة الحرة في صيغتين

تمهيدا لإلحالة و هو نظام مستوحى من اإليجار المالي حيث يقع االتفاق على نقل الملكية بعد مدة معينة 

بشرط تمكين المشتري من محل العقد مقابل دفع أقساط دورية تعد تسبقة من الثمن و في نهاية المدة يؤدي 

جاء في األعمال التحضيرية للقانون أن هذا الحل يالئم و قد  ،ة البيعالمشتري مبلغا تكميليا إلتمام عملي

و الذين يأملون في أن يحققوا  ،لشراء المؤسسة في الحال األشخاص الذين ال تتوفر لديهم المبالغ الالزمة

 .  خالل مدة الكراء مداخيل هامة تمكنهم عند نهايتها من دفع الثمن 

اؤها للغير في إطار وكالة حرة إلى مجموعة من الشروط و يخضع عقد كراء المؤسسة أو إعط

تتمثل في إعداد كراس شروط و إعالن طلب عروض للعموم و فرز  ت . من م  537الفصل تعرض لها 

ويلعب مراقب تنفيذ برامج اإلنقاذ دورا أساسيا في جميع هذه المراحل . هذه العروض و اختيار أفضلها 

تلقي عروض الكراء و فرزها و ولشروط و اإلعالن على طلب العروض كراس اعداد إيتولى  الذي  فهو،

و ال تقتصر المحكمة على النظر في العرض المالي بل تأخذ بعين . ها نإحالتها للمحكمة إلتخاذ قرار في شأ

العرض الذي يضمن استمرار مواطن الشغل ش . من م  111 اإلعتبار حسب األولويات الواردة بالفصل 

اختيار العرض يتم إبرام عقد الكراء بعد و . الديون و المحافظة على عناصر األصل التجاريو خالص 

 .مع المكتري
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 خاتمة الجزء األول

 

في اليوم  التي جعلت منه اإلختصاص، أهلحسب مشوبا بكم هائل من النقائص نظام اإلنقاذ  يبقى 

صعوبات تشكو عاجزا عن إنقاذ المؤسسات التي  اإلستثنائيّة التي يمر بها اإلقتصاد التونسي ظروفظل ال

تحترمها المؤسسة و المحكمة المتعهدة بالنظر  و من بين هاته النقائص خاصة عدم ضبط  آجال. اقتصادية

 .في إجراءات اإلنقاذ 

وتتمثل في  ،ال تقل خطورة عن سابقتها أخرىوعالوة على ذلك توجد بالقانون المذكور نقائص 

عنه  أعلنجتماعي الذي كان قد اإلالكافية لتحقيق الهدف الثاني ذي  الطابع  اآللياتالى افتقاره 

يجب التخلص منه متى اقتضت  كعبءية اإلجتماعحيث نجده يتعامل مع الحقوق . ت .من م  128بالفصل

للقضاء صالحيات هامة لمساعدة  اإلنقاذنظام  المشرع صلب اإلطارأسند و في هذا . لى ذلكإالحاجة 

رئيس المحكمة لن يتردد في المصادقة على  أنحيث  ،قتصاديةاإلالمؤسسة على تجاوز الصعوبات 

بالمؤسسة المتوقفة عن الدفع سوف يحول دون أن إبقائهم ما اتضح  إذاجراء األنهاء عقود الشغل إمشروع 

 .نقاذهاإ

راء عن طريق ممثليهم ألجعملية تشريك ل أي اإلنقاذ نا ال نجد صلب نظامإنف باإلضافة إلى ذلك،

وهو ما  ،حيث و قع تهميش الهياكل التمثيلية للعمال رغم قربها من المؤسسة. اإلنقاذفي اجراءات 

 .تشريع الشغل  أقرهانتماء الى المؤسسة التي اإلجتماعي و ثقافة اإليتعارض مع فلسفة الحوار 

التي على صلة وثيقة و متواصلة بوضع العمال بالمؤسسات  داريةاإلتشريك بعض الهياكل  أنكما 

و خالصة القول لن يتحقق الهدف الثاني من القانون و ال . راء ألجال  يمثل ضمانة قانونية حقيقية بالنسبة ل

تم فعليا تشريك العمال في عملية انقاذ المؤسسة و انقاذ مواطن الشغل المحدثة  إال إذا األول،حتى الهدف 

 . بها
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عتبارها الطرف الذي يتعين مراقبته و إلى المؤسسة بإكان تشريع الشغل في تونس ينظر تقليديا 

جير ضدهاألحماية 
1

قتصادية المقترنة بالعولمة و تحرير المبادالت ساهم في تغيير اإلن التحوالت أغير . 

لى التخلي تدريجيا إدى أهذه النظرية حيث صارت المؤسسة اليوم في مقدمة اهتمامات تشريع الشغل مما 

ضفيت على قانون الشغل و حل محلها مفهوم التوازن في العالقات الشغليةأعن الصبغة الحمائية التي 
2
  . 

 28 المؤرخ في   2661 لسنة  11ادخل المشرع التونسي بمقتضى القانون عدد  طاراإلو في هذا 

إصالحات و تنقيحات على أحكام مجلة الشغل، و من ضمنها الفصول المتعلقة بإجراءات   2661 جويلية  

مساعدة المؤسسات توفير اإلطار المالئم لل، و ذلك و فنيةأسباب اقتصادية للطرد ألالمراقبة اإلدارية 

ولعله من المفارقات أن يظهر إقصاء العمال من المؤسسة كحل . الوطنية في مواجهة اإلقتصاد العالمي

                                                                                              .مواطن الشغل بها ديمومة المؤسسة و المحافظة على جهة الصعوبات اإلقتصادية، ولضمانحتمي لموا

عموما قد تؤدي الصعوبات اإلقتصادية أو الفنية التي تمر بها المؤسسة اإلقتصادية إلى نشوب 

نزاعات شغل جماعية في صورة عدم معالجتها بالكيفية المطلوبة، و لكن المفارقة العجيبة في العالقات 

للجوء إلى إجراءات الطرد ألسباب اقتصادية أو فنية المهنية أن العكس صحيح أيضا، فقد يكون ا

 . جماعية المن مجلة الشغل الحل األمثل إلنهاء نزاعات شغل  12المنصوص عليها بالفصل 

وفي إطار تفادي النزاعات الجماعية، تتدخل اإلدارة في سير إجراءات الطرد ألسباب اقتصادية 

معالجة آثار الطرد ألسباب اقتصادية أو فنية و إن كانت آليات وحلول وتساهم في  (الفصل األول) أو فنية

 (.الفصل الثاني )المعالجة غير كافية لتحقيق الحماية الكافية لألجراء الذين تقرر طردهم 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
إلرتقاء الى رتبة متفقد لسند خاص بالمناظرة الداخلية   ،"جتماعي عالقات الشغل و تحديات العولمة اإلالتشريع  " :  النوري مزيد  

 . 21ص   ،دارة العامة لتفقدية الشغل و المصالحةاإلعداد الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل بالتنسيق مع إ:  مركزي للشغل

.21ص  ، 1111تونس  ،سيقاد للنشر  ،اشكاالت في نزاعات الشغل الحلول القانونية و االجتهادات القضائية  :عصام االحمر  
2
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 :الفصل األول 
هيمنة منطق إدارة النزاعات الجماعية في سير إجراءات الطرد ألسباب اقتصادية 

 أو فنية
  

الطرد ألسباب اقتصادية أو فنية إلى إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات الطرد يخضع  

 22ش و الذي يحتوي على . جديد من م 12لمبررات أخرى، وهذه اإلجراءات نظمها المشرع بالفصل 

فقرة، و هي إجراءات تهم النظام العام و ال يجوز مخالفتها إال في حالتين، هما القوة القاهرة أو اتفاق 

فين المعنيينالطر
1
. 

و قد أوكل المشرع لتفقدية الشغل مهمة إدارة اإلجراءات الخاصة بالطرد ألسباب اقتصادية أو 

على كل مؤجر يعتزم طرد " ما يلي ش. من م  90وجاء بالفصل . فنية حسب تسلسل و آجال مضبوطين 

كاملهم، أن يعلم بذلك مسبقا أو إيقاف عن العمل ألسباب اقتصادية أو فنية البع  من عملته القارين أو 

 ".تفقدية الشغل المختصة ترابيا

ولئن كان الطرد حال بالنسبة للمؤسسة التي تمر بصعوبات اقتصادية، إال أنه يمثل خطرا يتهدد 

وفي إطار مراعاته لمصلحة المؤسسة و العملة، أخضع المشرع الطرد اإلقتصادي لمبدأ . األجير

ش، .من م ( جديد) 12إثارة اإلجراءات الواردة بالفصل المعنية للمؤسسة اإلستشارة اإلدارية، فال يمكن 

 .إال عند قيام المسير بإعالم تفقدية الشغل المختصة ترابيا مسبقا بعزمه على الطرد 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
.ش . من م  21-12الفصل  
1
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الدور اإلستشاري للتدخل اإلداري و الحفاظ على سلطة المؤجر : المبحث األول

 اقتصادية أو فنية المبدئية في إقرار الطرد ألسباب 
على كل مؤجر يعتزم طرد أو إيقاف عن العمل ألسباب اقتصادية "لئن أوجب المشرع التونسي 

، إال "أو فنية البع  من عملته القارين أو كاملهم، أن يعلم بذلك مسبقا تفقدية الشغل المختصة ترابيا

كما لم يتولى ضبط مقاييس لتحديد أنه لم يوضح مفهوم األسباب اإلقتصادية أو الفنية المبررة للطرد، 

من مجلة  212L-2في حين عرفه المشرع الفرنسي بالفصل  . الطبيعة اإلقتصادية و الفنية ألسباب الطرد 

يعتبر طردا ألسباب اقتصادية،  الطرد الذي يقوم به المؤجر لسبب أو لعدة أسباب " الشغل الفرنسية  بأنه 

عن حذف أو تغيير مواطن شغل أو تعديل جوهري لعقد الشغل،  ليس لها ارتباط بشخص األجير و الناجم

 ." و المترتب خاصة عن صعوبات اقتصادية أو تغييرات تكنولوجية 

تبرز أهمية الطرد ألسباب اقتصادية أو فنية عبر ما يحدثه من تأثير سئ على الوضعية 

اإلقتصادية و اإلجتماعية للبالد و على العمال و عائالتهم بصفة خاصة
1

، و بالتالي يصبح تحديد األسباب 

المؤدية للطرد ضروريا، بإعتباره يغلق الباب أمام اإلجتهادات و التأويالت التي كثيرا ما يمتطيها البعض 

 . لتحقيق مآرب ذاتية بعيدة كل البعد عن مقاصد المشرع 

إلى ضبط  و يبدو أن البحث عن مفهوم لألسباب اإلقتصادية و الفنية المبررة للطرد، سيدفعنا

الفقرة )التي يستند عليها هذا الطرد الذي يستهدف بعض أو كامل العملة  (الفقرة األولى ) األسس القانونية

 (. الفقرة الثانية ) و إلى تحديد طبيعته اإلقتصادية ،(الثالثة

 األسس القانونية للطرد ألسباب اقتصادية أو فنية: الفقرة األولى 
رابطة التبعية و التي تمثل عنصرا من العناصر المكونة لعقد الشغلتقوم العالقة الشغلية على 

2
 .

حيث يكون العامل في موضع خضوع، بمعنى أنه  يتولى تنفيذ عقد الشغل تحت إشراف المؤجر الذي 

 . يوجه له األوامر و التعليمات، و يكون بذلك األجير ملزما باإلمتثال لها 

إتفاقية يلتزم بمقتضاها أحد "  هأنعقد الشغل ب ش . من م  1الفصل طارعرف اإلوفي هذا 

الطرفين و يسمى عامال أو أجيرا بتقديم خدماته للطرف اآلخر و يسمى مؤجرا و ذلك تحت إدارة و 

 ." مراقبة هذا األخير و بمقابل أجر

                                                             
. 121ص  ،1111مركز النشر الجامعي تونس  ،عقد الشغل ، قانون الشغل : زكي صافي 
1
  

2
تشريعا و فقها و قضاء ، الطبعة الثانية ، دار إسهامات في جتماعي في تونس اإلقانون الشغل و الضمان  :محمد الهادي بن عبد هللا  

  . 11ص ،1116أدبيات المؤسسة ، تونس 
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بإعتبار ما  ،شرعية على نفوذ المؤجر داخل المؤسسةيتضح مما سلف أن تشريع الشغل يضفي ال

ولكن لسائل أن يتساءل عن مدى شرعية النفوذ التي يتمتع بها . يتمتع به من صالحيات قانونية واسعة

صاحب العمل، و لإلجابة عن هذا السؤال يجب التمعن في الصالحيات القانونية الواسعة التي أعطاها 

ي مؤسسته بالطريقة التي يراها المشرع للمؤجر بوصفه مالكا للمؤسسة، حيث خول له تنظيم سير العمل ف

و هو ما يعبر عنه بالسلطة اإلقتصادية التي تخول له  ،مناسبة لحسن سيرها و زيادة إنتاجها كما و كيفا 

الحق في تأديب العامل بمؤسسته بالوجه يضا أعطاه إلى جانب حق التنظيم أ ،تحديد إختياراته بكل حرية

نالذي يراه و في حدود ما يجيزه له القانو
1
. 

لكن وكما تتجلى السلطة اإلقتصادية للمؤجر من خالل تسيير العمل في ظروف عادية، فإنها 

ذلك أن تقدير تلك الصعوبات و إختيار الحلول . تتجلى أيضا عند مرور المؤسسة بصعوبات إقتصادية

سة يمكن أن وبوصفه مالكا للمؤس. المناسبة لها يخضع للسلطة اإلقتصادية للمؤجر تبعا لملكيته للمؤسسة

يتخذ قرارا بالطرد لتخفيف الحمل و محاولة الصمود أمام هاته الصعوبات، للمحافظة على استمرار نشاط 

المؤسسة 
2

كانت تعيش ، بإعتبار أن اليد العاملة تعد من العناصر المكلفة بالنسبة للمؤسسة خصوصا إذا 

 .ظروفا إقتصادية صعبة

مسير المؤسسة الذي يمتلك صالحيات واسعة ليس بإمكانه ، يجدر التنويه إلى أن هذا االطار وفي 

قتصادية أو فنية إإال في صورة وجود أسباب ،  ش. من م( جديد ) 12إثارة اإلجراءات الواردة بالفصل 

 .وبالتالي فإن الطرد ألسباب أخرى ال يدخل تحت طائلة الفصل المذكور،تبرر مطلبه 

 طرد   الطبيعة اإلقتصادية لل: الفقرة الثانية 
كما لم يضبط مقاييس  ،أو الفنية المبررة للطرد اإلقتصاديةلم يعرف المشرع التونسي األسباب 

لفقه القضاء، فبالرغم من كثرة  نفس األمر بالنسبة   و الفنية ألسباب الطرد  اإلقتصاديةلتحديد الطبيعة 

ن أي اجتهاد حول تحديد القضايا التي يكون موضوعها مؤسسات تمر بصعوبات اقتصادية، فإنه خال م

اتجه إهتمامه في مرحلة أولى نحو مراقبة مدى ومفهوم األسباب االقتصادية أو الفنية المبررة للطرد، 

و في مرحلة الحقة أعطى . قتصادي إحترام اإلجراءات الشكلية للطرد، و لكن دون تحديد مفهوم السبب اإل

لق بالظروف التي تمر بها المؤسسة و لم يكن مرده تعريفا للسبب اإلقتصادي للطرد بكونه ذلك الذي يتع

                                                             
1
ص  ،2661منشورات حيوني  ،الفردي و القضاء الشغلي من خالل مجلة الشغل و مجلة الشغل البحريعقد الشغل  :الطيب اللومي   

61 . 

2
 Cass.ass.plén , vendredi 8 décembre 2000, N° 97-44219 , http://www.legifrance.gouv.fr/. 



 والحلول المقترحة األدوارالتداخل في : قانون الشغل في ظل األحكام الخاصة بالطرد ألسباب اقتصادية: الجزء الثاني

 

34 

 

خطأ سابق من مسيرها، فضال عن قيامه بكل ما يلزم لتفادي ما ألت إليه حالها
1

جاء  ،وحول هذه المسألة.  

حيث ال شيء بملف القضية يفيد تعرض المعقب لظروف " في أحد قرارات محكمة التعقيب ما يلي

 05يها و لم يكن بإمكانه درؤها على معنى الفقرة الرابعة من الفصل اقتصادية طارئة أو قوة ال يد له ف

قتصاد اإلنكماش الذي يدعيه في اإلإعتبار أن ، بع. ا . من م  926و  929ش و الفصلين . من م 

كما أن تنامي المزاحمة ببعث نزل . تقهقهر السواح الوافدين على المنطقة ال شيء يثبته واألوروبي 

ا . من م  926و  929صحته ليس من األسباب التي يمكن درؤها على معنى الفصلين جديدة على فرض 

إذ كان عليه اتخاذ التدابير الالزمة مما يجعل ما انتهت إليه محكمة الحكم المنتقد بشأن عدم وجود  ،ع. 

"جدي يبرر غلق المؤسسة و طرد المعقب ضده وزمالئه وسبب حقيقي 
2
. 

ش ، وذلك عندما . من م  12يواصل سياسة الغموض مع الفصل التونسي يبدو، أن المشرع  و

 ميز السبب اإلقتصادي عن السبب الفني، فلو كان كذلك فأين يكمن هذا اإلختالف ؟ 

عموما األسباب الفنية يمكن أن تتعلق بتغييرات تكنولوجية تفرض حذف مراكز عمل قارة، 

ي لم تعد تتماشى مع المستجدات العلمية و التقنية كتعويض العامل بآلة، أو اإلستغناء عن بعض الخطط الت

في ميدان نشاط المؤسسة، و قد سبق لمثل هذه الحاالت أن عرضت على أنظار القضاء التونسي
3

، حيث 

عجز العامل عن استعمال آلة الصناعة الجديدة "ذهبت محكمة التعقيب في أحد قراراتها إلى القول بأن 

كان يعمل عليها لعدم صلوحيتها،هو عجز فني داخل في نطاق أحكام التي عوضت اآللة القديمة التي 

"من مجلة الشغل  90الفصل 
4
. 

بالنسبة للفقهاء، قد  حاولوا البحث عن مفهوم  لألسباب اإلقتصادية المبررة للطرد ، و ذلك عبر 

الخارجة عن إرادة وتتمثل األخيرة في الظروف اإلقتصادية . تقسيمها إلى أسباب هيكلية و أسباب ظرفية 

كل " بكونها  SAVATIERالمؤجر، كالنقص في المواد األولية أو انخفاض الطلبات، و قد عرفها الفقيه

العوامل اإلستثنائية الفجئية الخارجة عن نطاق المؤسسة والتي تضطرها لتغيير وسائل عملها و طرق 

                                                             
1

 .222ص ،1111 لسنة. ت . م .ن  ، 1111ديسمبر  29مؤرخ في  2811قرار تعقيبي مدني عدد   

2
مععععال عقععععد محكمععععة التعقيععععب و "حععععولأورده المنصععععف كشععععو فععععي دراسععععته  ،11/21/2669فععععي  11981قععععرار تعقيبععععي عععععدد   

 .68ص  ،مرجع سابق " تمر بصعوبات اقتصاديةالشغل في المؤسسات التي 

. 11ص  ،2619لسنة  .ت . م . ن .  2619جويلية  11صادر بتاريخ  2111قرار تعقيبي مدني عدد  
3
  

. 92ص  ، 2691لسنة . ت. م . ن   ، 2691مارس  11مؤرخ في  1821قرار تعقيبي مدني عدد  
4
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التصدير للبضاعة لظهور منتوج شبيه أقل إنتاجها العادية، مثل التزود بالمواد األولية أو انخفاض نسبة 

."تكلفة
1

 

، في إعادة "األسباب الفنية"في حين تتمثل األسباب الهيكلية أو كما يعبر عنها  في بعض األحيان

تنظيم مراكز المؤسسة، مثل تغيير تقنيات اإلنتاج و إدارة العمل، أو بتحديد نشاط المصالح بها و تقسيم 

...النشاطات و إبدالها بغيرها، أو حذف مركز شديد الكلفة الخ  العمل بينهما، أو بحذف بعض
2
  

، بل يمكن اإلقتصاديةال تنحصر في الصعوبات  اإلقتصاديةاألسباب  و في األخير يمكن القول أن

أن تكون المؤسسة في وضعية حسنة و ال زال بإمكانها مجابهة التزاماتها و الوفاء بها، و لكنها تضطر إلى 

حذف مراكز عمل قارة إثر عملية إعادة هيكلتها أو إعادة تنظيم العمل، وذلك من أجل تحقيق أرباح 

في فرنسا إلقتصادي اإضافية  وقد أطلق على هذه العملية التي تتخفى تحت غطاء الطرد 

"licenciement boursier"
3

وذلك حينما تكون المؤسسة في حالة  اقتصادية و مالية جيدة، و لكنها  ،  

 .كثر أ أرباح تعمد إلى الطرد دون وجود صعوبات اقتصادية تهدد نشاطها و ذلك لتحقيق

إلفتتاح إجراءات الطرد و في كل الحاالت ال يكفي أن تكون للمؤسسة مبررات اقتصادية أو فنية 

و هو أن يطال هذا اإلجراء الذي تعتزم المؤسسة بل هنالك شرط ثاني ال بد من توفره،  ،ألسباب اقتصادية

 .اتخاذه عددا معينا و صنفا معينا من العملة 

 الطابع الجماعي لعملية الطرد و الصفة القارة للعمال المعنيين بالطرد:الفقرة الثالثة 
على كل مؤجر يعتزم طرد أو إيقاف عن "ش في فقرته األولى ما يلي . من م  12جاء بالفصل 

 . ..."العمل ألسباب اقتصادية أو فنية البع  من عملته القارين أو كاملهم 

هذه المرة تحديد العدد على ما يبدو مازال الغموض يحيط  بأحكام الفصل المذكور، و الذي يهم 

ذلك أن عملية الطرد  حسب  ،واقعا ألسباب اقتصادية أو فنية  إلعتبار الطرداألدنى و المناسب من العملة 

"كاملهم"من العملة القارين أو  " البعض"منطوق هذا الفصل تشمل 
4

دون بيان عدد األجراء الذين يمكن  

                                                             
1

على األحماية األجراء في قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،  رسالة ختم الدروس بالمعهد : السعيدينور الدين  

 . 91  ، 1119/1116السنة القضائية  للقضاء ،

2
ص  ،مرجععع سععابق الععذكر  ،حمايععة األجععراء فععي قععانون إنقععاذ المؤسسععات التععي تمععر بصعععوبات اقتصععادية :نععور الععدين السعععيدي  

91 . 

3
 Anne-Charlotte Dusseaulx : «Licenciements boursiers :la nouvelle parade de Hollande. » 

.                                                                                                                http://www.lejdd.fr   

.  ش .فقرة ثانية من م  12الفصل  
4
  

http://www.lejdd.fr/
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تهم عددا ضئيال من العمال و لو " البعض "؟  وهل يمكن اعتبار أن " بالبعض "فما المقصود . طردهم 

 ؟                                                                         ن عامال واحداكا

حيث ذهب أحد الفقهاء إلى إمكانية تطبيق مقتضيات ، ويبدو أن الفقه وجد إجابة عن التساؤل الثاني

واحدا فقطأجيرا التي تشمل الطرد ألسباب اقتصادية أو فنية على حاالت ش . من م  12الفصل 
1
إعتبار ، ب 

، و بالتالي ال يمكن حرمان العامل الواحد من الحماية القانونية، أن عامل واحد يعتبر بعضا من كل العملة 

ذلك أن المؤجر قد يعمد إلى تفريد عملية الطرد، فبدال من الطرد الجماعي يقوم بمجموعة من عمليات 

رد ألسباب اقتصادية أو فنية الطرد الفردي بشكل ال يمكن معه تطبيق قانون الط
2

و إستند في ذلك إلى  ،

 2611نوفمبر 21أحكام األمر المؤرخ في 
3

ش الذي جاء في صياغة عامة . من م ( جديد)  12والفصل  ،

فيما يتعلق بتحديد عدد األجراء الذين يهمهم الطرد ألسباب اقتصادية أو فنية
4
  . 

جهة المنطق و حتى من جهة الداللة الحقيقية للنص،   و في الحقيقة هذه النظرية ال تستقيم ال من  

تتطلب التعدد و ال تطلق على الفرد، و منطقيا ال يمكن الحديث عن أزمة " البعض "ذلك أن كلمة 

اقتصادية إذ تعلق الطرد بعامل واحد فحسب، فطرد هذا العامل لن يحل مشكلة اقتصادية، كما أن بقاءه  في 

 .المؤسسة ادية صعبة لن يكون له تأثير سلبي على هاتهالمؤسسة في ظل ظرفية اقتص

يمكن أن يالحظ أن صيغة الجمع ش . من م   12أما من جهة الداللة، فالمتمعن في أحكام الفصل 

تسجل حضورها
5

بعض العملة " ش تتحدث عن . من م 12بشكل واضح ، فنجد الفقرة الثانية من الفصل  

مجددا من خالل اإلختصاص الرقابي لإلدارة العامة لتفقدية الشغل   ، ثم تبرز روح الجماعة"كاملهم " أو"

بينما تتحدث .منتمين لفروع مؤسسة متواجدة بواليتين أو أكثر " عماال"، فإذا كان اإلعالم بالطرد يهم 

، و "للعمال"إمكانية وضع برنامج إعادة تكوين أو رسكلة " عن  "ب"الفقرة التاسعة من الفصل المذكور 

 .ي فإن هذا الحل ال يمكن أن يكون متعلقا بعامل واحد بل يتطلب بالضرورة تعدد العمال بالتال

لمساعدة المؤسسة ،فرض  آليةكأخيرا وليس آخرا،عند فشل المساعي الصلحية و اللجوء للطرد  

فصل من نفس ال 21كما أننا نجد الفقرة  ". للعملة المعنيين"المشرع مراعاة اإلختصاص و القيمة المهنية 

                                                             
 .296 ص ،  2662، المؤسسة الوطنية للترجمة و التحقيق و الدراسات بيت الحكمة  الكامل في قانون الشغل: نوح العذارى   
1
  

2
 .296 ص ، المرجع السابق :  نوح العذارى 

3
و قد وقع نقله صلب . بمراقبة الفصل عن العمل من المؤسسات الصناعية و التجارية  2611نوفمبر 21المؤرخ في  يتعلق األمر  

 .ش. من م  262و  12الفصلين 

. 21ص  ،مرجع مذكور سابقا  ،قتصاديةالضمانات القانونية المتعلقة بمراقبة الطرد ألسباب ا :هندة العماري  
4
  

5
كلية  ،شهادة لنيل شهادة الماجستير في قانون المؤسسات  ،دور تفقدية الشغل في مراقبة الطرد ألسباب اقتصادية  : وجدي الزياتي  

  .  11ص  ، 1121/1128السنة الجامعية ، العلوم القانونية و السياسية و االجتماعية بتونس
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في مؤسسات أخرى، و أخيرا " العملة المطرودين "تكلف لجنة مراقبة الطرد بدراسة إمكانية تشغيل 

الذين فسخت عقود شغلهم و يوجب أن تقع إعادة " للعملة"التي تكرس حق األولوية في التشغيل  22الفقرة 

 .حسب أقدميتهم بالمؤسسة" العملة المطرودين "انتداب 

لجماعي  المتجذر في الطرد اإلقتصادي يضع المشرع شرطا يهم و إلى جانب  الطابع ا

 ش.من م 12بالخصوص صفة العمال المعنيين باإلجراء، فقد أوجب المشرع صراحة صلب أحكام الفصل 

إن هذا التحديد الواضح من قبل المشرع  ." قارين"أن يكون الطرد ألسباب اقتصادية أو فنية متعلقا بعملة 

المرتبطين بعقود محددة المدة أو كذلك الذين هم في فترة تجربة من نطاق تطبيق  يجعلنا نقصي العملة

 .ش. من م  12الفصل 

 ؟ فمن هو العامل القار ومن هو العامل غير القار

قر المشرع نوعين من العقود عقود معينة المدة و عقود غير معينة المدةأ
1

إن العامل القار أو ما .  

والذي قضى فترة طويلة ، العامل المرتبط بعقد شغل لمدة غير محددةهو ، يعرف بالعامل المرسم

بالمؤسسة بدون انقطاع بحيث ال يمكن للمؤجر إقصاءه من العمل بصفة قانونية إال إذا احترم الشروط 

الموضوعية و اإلجرائية التي تخضع لها ممارسة حق الطرد 
2
أما العامل غير القار فهو العامل الذي وقع .

وهو معرض لفقدان عمله كلما إنتهت مدة عقد الشغل دون الحصول  ،مقتضى عقد معين المدة إنتدابه ب

على أي تعويض أو على أي منحة و دون مطالبة المؤجر بتقديم أي تبرير لعدم مواصلة  تشغيله عند 

ت مختلفة كما إعتمدت اإلتفاقيات القطاعية نفس المفهوم للعامل غير القار مستعملة مصطلحا، إنتهاء العقد

 ...أو الذي يعمل بصفة طارئة الخ "العرضي"أو" الموسمي"أو " الظرفي"أو " الوقتي"مثل 

و بعد التثبت من توفر الشروط القانونية لإلفتتاح إجراءات الطرد الجماعي من إثارة  ،وفي األخير

 تقوم" كاملهم"منهم أو " البعض"ألسباب اقتصادية أو فنية بمؤسسة تشغل عملة قارين و تعتزم إيقاف 

 .اإلدارة بإتباع جملة من اإلجراءات 

                                                             
.ش . من م  1-1الفصل  
1
  

2
 .كرس الفصل الثاني من اإلتفاقية المشتركة اإلطارية التفرقة بين العملة القارون و العملة غير القارون  
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ر المحوري لتفقدية الشغل منطق إدارة النزاعات الجماعية و الدو  :المبحث الثاني 

 :في إجراءات الطرد 
، و ذلك من خالل تأكيد يكتسي دور متفقد الشغل في إجراءات الطرد الجماعي أهمية بالغة

تخاذ أي قرار بالطرد في صورة مرور المؤسسة إالمشرع التونسي على أنه ليس للمؤجر الحق في 

 .لمختصة ترابيا قتصادية أو فنية قبل إعالم تفقدية الشغل اإبصعوبات 

و تبعا لذلك تزدوج المراقبة  ،ويتم التعهد بالمراقبة اإلدارية لعملية الطرد على مرحلتين متعاقبتين

بين جهاز تفقدية الشغل و لجنة مراقبة الطرد، و هذا ما سنحاول إبرازه من خالل اإلجراءات المتبعة من 

ثم اإلجراءات المتبعة عند انعقاد لجنة  (رة األولى الفق)قبل تفقدية الشغل قبل انعقاد لجنة مراقبة الطرد 

 (.الفقرة الثانية)مراقبة الطرد 

 اإلجراءات المتبعة من قبل تفقدية الشغل قبل انعقاد لجنة مراقبة الطرد :الفقرة األولى      
قامت ال يمكن للمؤسسة التي لها مبررات إقتصادية أو فنية إيقاع الطرد لعملتها القارين، إال إذا 

. ش لم تحدد طريقة اإلعالم. من م  12مسبقا بإعالم تفقدية الشغل المختصة ترابيا ، إال أن أحكام الفصل 

لكن سكوت المشرع عن طريقة اإلعالم لم يجعله يغفل عن محتوياته
1
. 

كما وضح المشرع الجهة التي يوجه لها اإلعالم المسبق، و هي تفقدية الشغل المختصة ترابيا إذا 

لطلب يهم مؤسسة متواجدة بنفس الوالية، و اإلدارة العامة لتفقدية الشغل إذا تعلق األمر بمؤسسة لها كان ا

فروع في واليتين أو أكثر
2

بعد توفر الشروط القانونية لإلفتتاح إجراءات الطرد اإلقتصادي من إثارة  ، 

القارين أو كاملهم ، تبادر ألسباب اقتصادية أو فنية بمؤسسة تعتزم طرد أو إيقاف البعض من عملتها 

تفقدية الشغل حال اتصالها باإلعالم المقدم من قبل المؤجر بإتباع جملة من اإلجراءات تمر عبر ثالث 

 (.ج)ثم جمع لجنة مراقبة الطرد ( ب)ثم القيام بمحاولة صلحية ( أ)مراحل، مرحلة البحث لدى المؤسسة 

 مرحلة البحث -أ

قبل المؤجر، تبدأ رحلة البحث المعمق بشأن مطلب الطرد للوقوف  عند اتصاله باإلعالم المقدم من

 .على حقيقة الوضع  اإلقتصادي و اإلجتماعي للمؤسسة التي يدعي صاحبها مرورها بصعوبات إقتصادية

و قد أعطى المشرع لمتفقد الشغل صالحيات واسعة للقيام باألبحاث التي يراها الزمة قصد النظر في 

                                                             
.12الفصل  1  

.ش . من م  1 -12الفصل  
2
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ش الدخول إلى المؤسسة في أي وقت يريده، . من م  211ه، حيث خول له الفصل وجاهة الطرد من عدم

و إجراء كل التحقيقات التي يراها صالحة
1

،  كما يجوز له أيضا في إطار األبحاث التي يقوم بها اإلطالع، 

على كافة وثائق المؤسسة
2

أو التي  المثبتة لإلعالمات التي يحررها المؤجرون و المتعلقة بالمسائل المالية 

و اعتمادا على دليل اإلجراءات الخاص باإلدارة العامة . لها مساس بتصرف المؤسسة  دون قيد أو شرط

لتفقدية الشغل و المصالحة، يمكن أن يطلب عون التفقد من صاحب المؤسسة أو من ينوبه مصاحبته أثناء 

ل العمل و الطرق التكنولوجيةزيارته التفقدية ليتمكن من معرفة أرجاء المؤسسة و استفساره عن وسائ
3

 ،

أو أن يطلب مصاحبة نائب العملة للحصول على أكثر معلومات حول الوضع داخل المؤسسة ،كما بإمكانه 

أيضا استجواب العملة فرادى عن وضعهم داخل المؤسسة، مما سيسمح بالتطلع على حقيقة ما يجري 

 .و النوايا الحقيقية لكل طرفالمعنية داخل المؤسسة 

من العناصر التي يمكن لعون التفقد التركيز عليها أثناء البحث، مثال وضع قطاع النشاط الذي و 

تنتمي إليه المؤسسة، نوعية الصعوبات التي تعيشها و أسبابها ، حجم اإلنتاج و طلبات السوق رقم 

مؤسسة ، معامالت المؤسسة و مستوى تداينها ، و حجم األجور، عدد العمال و تطور حجم التشغيل بال

النظام القانوني للعمل و الساعات الزائدة
4
 . 

و يبدو أن المشرع أوكل هذه المهمة لمتفقد الشغل لمعرفته ومباشرته اليومية للمؤسسات و العمال 

لكن .و اطالعه على مشاغلهم، إضافة إلى الثقة التي يحضى بها لدى األطراف اإلجتماعية بصفته كمحايد 

محدودية تكوينه في مسائل المحاسبة و التصرف المالي و هو ما يعيقه أحيانا على هذا ال يغطي حقيقة 

استغالل المعلومات التي يحصل عليها على الوجه المطلوب
5
 . 

و على اثر استكمال البحث
6

الذي تقوم به التفقدية الجهوية للشغل ، توجه نسخة منه إلى اإلدارة  

بي في موضوع الطلب و اإلجراءات المزمع إتباعهاالعامة لتفقدية الشغل ألخذ رأيها  الكتا
7

وبعد إجراء .  

البحث و اإلنتهاء من جمع المعلومات المتعلقة بالظروف اإلقتصادية أو الفنية موضوع مطلب المؤجر، 

 .ش، يتولى متفقد الشغل القيام بالمحاولة الصلحية. من م  2-12واستنادا على الفصل 

                                                             
1
 Alain Cœuret, Bernard Gauriau et Michel Miné : op. cit.,p .344. 

 . 21ص  ،مرجع سابق الذكر، إنهاء عالقة العمل في المنشات العمالية الصغيرة دراسة مقارنة  :سعيد السيد قنديل  

. ش . من م  2-12الفصل  
2
  

3
 121و  121و  121كل تصريح مخالف للواقع أو خاطئ قام به المؤجر عمدا يعاقب عليه طبقا للفصول " : ش. من م   9-12الفصل 

 ."من هذه المجلة

4
 .  21و  22ص  ، 2669دليل اإلجراءات الخاص باإلدارة العامة لتفقدية الشغل و المصالحة   

 . 211مرجع سابق الذكر ص  ،رسالة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في القانون الخاص ،دور تفقدية الشغل في العالقة الشغلية  :هاجر شريون   5
 . 2انظر الملحق   6

 . 2692نوفمبر  11تفقدية الشغل بتاريخ منشور اإلدارة العامة ل 
7
  



 والحلول المقترحة األدوارالتداخل في : قانون الشغل في ظل األحكام الخاصة بالطرد ألسباب اقتصادية: الجزء الثاني

 

40 

 

 المحاولة الصلحية -ب

يتعين على تفقدية الشغل المختصة ترابيا أو اإلدارة العامة " ش ما يلي .من م  2-12صل جاء بالف

لتفقدية الشغل حسب الحالة إجراء بحث بشأن طلب الطرد أو اإليقاف عن العمل و القيام بمحاولة صلحية 

ؤجر لتفقدية و يقدم الم. بين الطرفين المعنيين و ذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تعهدها 

 ".  الشغل جميع المعلومات و الوثائق التي يتطلبها البحث  

 أجلو ذلك في يتولى متفقد الشغل القيام بالمحاولة الصلحية  ، استنادا على أحكام الفصل المذكور

مع العلم  بأن هذا األجل هو نفسه في إجراءات التسوية . أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تعهده بالملف 

ضائية حينما، يتضمن برنامج اإلنقاذ كوسيلة إلنقاذ المؤسسة طردا ألسباب إقتصادية طبقا ألحكام الق

يعلم المتصرف القضائي تفقدية الشغل و ينتظر خمسة عشر يوما نتيجة "من القانون المذكور  21الفصل 

 .لمؤجر و تكمن خصوصية هذا الصلح في أن المتصرف القضائي يحل محل ا..." المساعي الصلحية 

و كأول خطوة في المحاولة الصلحية ، يقوم عون التفقد بجمع األطراف المعنية من المؤجر و 

العملة المعنيين أو ممثليهم، باإلضافة إلى ممثل عن المنظمة النقابية للعمال الجهوية أو المركزية و ذلك 

 . في جلسة صلحية بحسب الحالة، و ممثل عن منظمة األعراف، أو ممثل عن الوزارة المكلفة بالتشغيل 

و يبرز الدور االيجابي لمتفقد الشغل خالل المحاولة الصلحية عمليا من خالل محاوالته المستمرة 

لتقريب وجهات النظر بين األطراف لحملهما على إيجاد تسوية رضائية بينها تأخذ بعين اإلعتبار 

الة المؤقتة أو التخفيض في مصلحتهما كإقتراح حلول أخرى خالف الطرد مثل إحالة العمال على البط

ساعات العمل أو العمل بالتناوب
1

و هي كلها حلول ترمي إلى التخفيف من أعباء المؤسسة للخروج بها  ، 

المحافظة على  من األزمة الراهنة التي تتخبط فيها و النهوض بها مجددا على أسس سليمة، و كذلك

زم ين البعدين اإلقتصادي و اإلجتماعي و هو ما يعكس حرص المشرع على التال مواطن الشغل فيها

 .بالعمل على المحافظة على المؤسسة كوحدة إقتصادية و العمل على حماية مواطن الشغل بها

عندئذ يقوم متفقد الشغل بعرض  ، و في صورة ما إذا تمسك كل طرف بموقفه و تعذر الصلح 

لية إلنتهاء المحاولة الصلحيةالملف على لجنة مراقبة الطرد و ذلك خالل الثالثة أيام الموا
2
 . 

                                                             
1

 .21دليل االجراءات الخاص باالدارة العامة لتفقدية الشغل، وزارة الشؤون االجتماعية االدارة العامة لتفقدية الشغل و المصالحة،  ص 

 . ش . من م  2-12الفصل  2
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 انعقاد لجنة مراقبة الطرد -ج

يتعين على اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد أن تبدي رأيها في ملف الطرد أو "

بملف الطرد إال أنه يمكن اإلتفاق بين  "يوما من تاريخ تعهدها 04اإليقاف عن العمل في أجل أقصاه 

ومن المالحظ أن األجل الكامل المضبوط للقيام بالمحاولة الصلحية  ،الطرفين على تمديد هذا األجل  

انعقاد لجنة مراقبة الطرد أصبح ال يتجاوز شهرا واحدا و ثالثة أيام ، و ذلك لإلسراع في النظر في و

إقتصادية و التي تكون غير قادرة على تحمل المزيد من  وضعية المؤسسة التي تعاني من صعوبات

 .التأخير، و بالتالي العمل على إنقاذها في أسرع وقت ممكن

يترأس  لجنة مراقبة الطرد متفقد الشغل، و هي تضم ممثلين اثنين األول عن المنظمة النقابية 

و الثاني عن المنظمة  المهنية ( المركزياإلتحاد العام التونسي للشغل على المستوى الجهوي أو )للعمال 

للمؤجرين
1

اإلتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية إن كانت المؤسسة غير فالحية، أو ) 

 . (اإلتحاد الوطني للفالحة و الصيد البحري إذا تعلق األمر بمؤسسة فالحية

لعملة المعنيين بالطرد و مصلحة و من المالحظ  أنه في إطار إحداث التوازن بين مصلحة ا

المؤسسة عمل تشريع العمل على تشريك هاته المنظمات المهنية في اتخاذ الحلول المالئمة عند مرور 

المؤسسة بصعوبات اقتصادية
2
. 

عمومية فإن تركيبة اللجنة تتغير ويعوض الممثل عن منظمة  ة أنشلكن وعندما يتعلق األمر بم

الراجعة اليها المؤسسة المعنية بالنظر المؤجرين بممثل عن الوزارة
3
  . 

و تجتمع اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد بحضور كافة أعضائها، و إذا لم يتوفر 

النصاب تتم اإلجتماعات الالحقة مهما كان عدد الحاضرين، كما أن أعضاءها ملزمون بالحفاظ على السر 

مصالح المؤسسة ، أما عن كيفية أخذ القرارات فإن اللجنة  المهني و هو إجراء يمكن من المحافظة على

 .تبدي رأيها بأغلبية األصوات و عند تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس 

 عموما تنظر اللجنة في الحالة العامة لنشاط المؤسسة و تقترح كل ما من شأنه أن يساعد المؤسسة

جاء  و في هذا اإلطار .على مواطن الشغل بهاوالمحافظة قتصادية اإل تخطي الصعوباتالمعنية على 

قتراحات الواردة على سبيل المثال ال اإل التنقيح األخير لمجلة الشغل ليسهل هذه العملية  بجملة من

                                                             
1

 . ش . من م   1-12الفصل  

 .  19ص  ، 1121المغاربية لطباعة و إشهار الكتاب  ،التعويضات المالية عن إنهاء العالقة الشغلية   :عبادة المحجوبي   
2
 

3
 . 19ص  ،المرجع المذكور سابقا ،التعويضات المالية عن إنهاء العالقة الشغلية :عبادة المحجوبي   
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الحصر
1

يمكن تصنيف هذه الحلول المقترحة إلى صنفين  ،
2

، حلول تقوم على المحافظة على العالقة 

 (.1)لعالقة الشغلية و حلول تقوم على إنهاء ا( 2)الشغلية 

 الحلول القائمة على استمرار العالقة الشغلية  - 1

هي كبديل عن الطرد و التي تهدف إلى المحافظة على عقد الشغل،  الحلول التي يتم اقتراحها إن

أو توجيه نشاط المؤسسة  (1)و إقتراح تعديل عقد الشغل  (2)وضع برنامج إعادة تكوين أو رسكلة للعمال 

 (.1)كذلك تعليق عقد الشغل  أو (2)إنتاج جديد نحو 

 وضع برنامج إعادة تكوين أو رسكلة للعمال  -1-1

من قبل لجنة مراقبة المقترحة  كأحد الحلول" وضع برنامج إعادة التكوين أو رسكلة للعمال "يعد 

بأن يوفر التكوين  يكون المؤجر ملزما الطرد تطبيقا لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، وعلى هذا األساس

الضروري لعملته ويعمل على تحسين معلوماتهم المهنية، و ذلك لتطوير المؤسسة و الزيادة في إنتاجها و 

 . ضمان استقرارمواطن الشغل فيها

إن برنامج إعادة التكوين أو رسكلة العمال هو عبارة عن إتفاق بين المؤجر و العامل يلتزم 

عمل في المؤسسة مقابل انتفاعه بتكوين أو إتقان مهني ، و يتحمل بذلك بمقتضاه هذا األخير بمواصلة ال

المؤجر مصاريف التكوين لمدة ال تتجاوز األربع سنوات وليس للعامل مقابل ذلك أن يرفض التكوين 

و في صورة إذا ما أثبت المؤجر عدم تأقلم . المعروض عليه لمصلحة المؤسسة و مصلحته الخاصة 

 مطالبة العامل مؤجراللتقني أو مع التهيئة الجديدة للمؤسسة يمكنه طرده، كما بإمكان العامل مع التطور ا

 .لإلتفاق  هاحترامو ذلك في صورة عدم بإرجاع مصاريف التكوين 

 21المؤرخ في  2662لسنة  21تعرض المشرع لهذه اإلمكانية ضمن أحكام القانون عدد حيث و

لتكوين المهنيالمتعلق بالقانون التوجيهي ل 2662فيفري 
3

ترمي " من القانون  11، وجاء بمنطوق الفصل 

إعادة التأهيل المهني لتمكين العاملين الذين فقدوا شغلهم أو هم مهددون بفقدانه ألسباب اقتصادية أو تقنية 

 ."أو صحية من إكتساب مؤهالت بديلة قصد ممارسة أنشطة مهنية جديدة

                                                             
1

 .ش . من م  6-12الفصل  

2
محاضعععرة ألقيعععت فعععي  ، اإلجعععراءات لتسعععريح العمعععال ألسعععباب اقتصعععادية و األفعععاق المسعععتقبلية فعععي ظعععل العولمعععة :النعععوري مزيعععد   

مععععارس  11-11تععععونس  ،النععععدوة الوطنيععععة حععععول دور إدارة العمععععال فععععي مسععععاعدة المؤسسععععات التععععي تشععععكو صعععععوبات اقتصععععادية 

1112. 

3
الرائععععد الرسععععمي  ،نون التععععوجيهي للتكععععوين المهنععععييتعلععععق بالقععععا 2662فيفععععري  21مععععؤرخ فععععي  2662لسععععنة  21قععععانون عععععدد  

 .181ص  ،21عدد  2662فيفري  26الجمعة  ،للجمهورية التونسية
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التكوين أو رسكلة للعمال يمكن أن تقترح اللجنة تعديل و إلى جانب إقتراح وضع برنامج إعادة 

 .عقد الشغل 

 تعديل عقد الشغل  -1-2

ش على إمكانية مراجعة شروط العمل . من م  6-12نص المشرع صلب أحكام الفصل 

و يعتبر تعديل عقد الشغل من جملة الحلول اإلجتماعية ".كالتخفيض في عدد الفرق أو ساعات العمل "

الطرد، و التي يسعى من خاللها المشرع إلى ضمان استمرارية المؤسسة و اإلبقاء في نفس البديلة عن 

إال أّن هذا التعديل ال بد أن يحترم بعض الشروط والتي تتمثل أساسا في .الوقت على مواطن الشغل فيها 

 .عدم المساس بالشروط الجوهرية بعقد الشغل 

ف و ال يمكن حصرها، لكن يمكن حوصلتها في تعديل و تجدر اإلشارة إلى أن حاالت التعديل تختل

 .تعديل ساعات العمل أو موضوعه أو مقرهو كذلك  تعديل الشروط المتعلقة باألجر ،و ساعات العمل، 

 تعديل ساعات العمل  -1-2-1

مراجعة شروط العمل كالتخفيض في "ش . من م  6-12من الفصل " ه"وضع المشرع  بالفقرة 

كأحد الحلول اإلضطرارية البديلة عن الطرد ، ذلك أن الهدف من تعديل " ساعات العمل عدد الفرق أو 

 .ساعات العمل هو تقسيم العمل بين األجراء لتفادي طرد بعضهم 

وقد يكون التعديل في ساعات العمل بالتخفيض أو بالترفيع، لكن ما يثير اإلنتباه أن المشرع تحدث 

و يمكن في هذا اإلطار للجنة مراقبة .فيض في ساعات العمل فقط  ش عن التخ.من م  6-12ضمن الفصل 

 .الطرد أن تقترح اللجوء إلى العمل لوقت جزئي كحل وقتي يمكن المؤسسة من تجاوز أزمتها

أنه ال توجد ضمانات كافية بالنسبة للعمال من حيث حقوقهم المرتبطة الى هنا شارة اإلتجدر 

وافز مالية لفائدة المؤجر الذي يلجأ إلى عقود العمل لوقت جزئيبالضمان االجتماعي، كما ال توجد ح
1
 . 

اعتبرت محكمة التعقيب تعديل عقد الشغل بالتنقيص من ساعات العمل بسبب  وفي ذات السياق 

ظروف العمل بالمؤسسة، ال يؤثر على نوعية العالقة بين المؤجر و أجيره إذ تبين لها أن الطاعنة تولت 

التنقيص في أيام العمل يوم أو  يومين على أقصى تقدير للعامل المعقب مدة األسبوع عوضا عن ستة أيام 

                                                             
1

سند خاص بالمناظرة  ،"االجراءات البديلة لتسريح العمال السباب اقتصادية و االفاق المستقبلية في ظل العولمة " :النوري مزيد  

 .  8ص  ،الداخلية الرتقاء الى رتبة متفقد مركزي للشغل 
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اءا على تغير نوع المحل ، وهذا لن يؤثر على العالقة الشغلية بين المؤجر و العامل، كما أن هذا األمر بن

تنقيص من العملة أو من ساعات العملال اايدخل ضمن األسباب اإلقتصادية التي من شأنه
1
 . 

هو أما في صورة الترفيع في ساعات العمل يكون األجير مطالبا بالعمل لوقت إضافي على ما

متفق عليه في عقد الشغل مع احترام التشريع الجاري به العمل في ذلك الميدان، و في هذا اإلطار يتعين 

. قة باللجوء إلى الساعات الزائدةو ما يليه من مجلة الشغل وخاصة منها المتعل 16تطبيق أحكام الفصل 

 .تعديل مكان العملإذ قد يشمل كذلك  ،المستوىلكن تعديل عقد الشغل ال يقف عند هذا 

 تعديل مركز العمل   2-2 -1

لكن   لم تتعرض مجلة الشغل إلى مسألة نقلة األجير خارج مكان عمله األصلي،في الحقيقة 

اإلتفاقيات المشتركة
2

وجدير بنا ونحن نتحدث . نقلة العامل كحل بديل عن الطردأقرت إمكانية اللجوء إلى  

هاته « جال قروب» إلى أزمة مجمعنتعرض  نأ مكان عمله األصلينقلة األجير خارج مكانية إمسألة عن 

الشركة اإليطالية لصنع األحذية المنتصبة بالمنطقة الصناعية بمنزل بورقيبة من والية بنزرت والتي كانت 

بكل من منزل " جال بوز"، و" ايثال"، و"ايفول"عامال موزعين على وحدات اإلنتاج  2111تشغل 

صعوبات اقتصادية حادة بعد الثورة، حيث تقلص حجم نشاطها الذي التي شهدت  بورقيبة و منزل جميل

ديونها مما حتم عليها في إطار إحكام التصرف في تركيز  تو تفاقم 1121خالل سنة % 22قدر ب 

، و ذلك لمحاولة التخفيض و تقليص "ايتال"و" ايفول"على وحدتي " جال قروب"مجهودات المجمع 

مليون دينار سنويا و مع تفاقم اإلحتجاجات و المطالبات العمالية التي  1 1المقدر ب  أعباء معاليم الكراء

تمحورت حول الزيادة في األجور و توابعها في مناسبات متكررة اضطرت إدارة المؤسسة إلى تلبية 

 .معظمها

ع و  بما أن المجمع يستعمل محال بمنطقة األنشطةاإلقتصادية الحرة بالجهة منذ مدة و يتمت

باإلجراءات المتعلقة باإلنتصاب بمناطق األنشطة اإلقتصادية الحرة ، اعتزمت إدارة المجمع نقلة عملة 

الوحدتين المذكورتين أعاله إلى المحل الذي تستغله بالمنطقة الحرة مع تمكين األعوان المعنيين بالنقلة بكل 

ن استوفت كل اإلستشارات القانونية الضمانات القانونية في الغرض من حقوق و امتيازات مكتسبة بعد أ

ها مصالح تفقدية الشغل تاإلجرائية مع المصالح المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعية و في مقدمو

اإلتحاد العام التونسي للشغل "أن النقابات العمالية مدعمة من المركزية النقابية  المصالحة المركزية ، إاِلّ و

و إلى غاية  1121يع على اإلتفاق النهائي لنقلة العملة منذ موفى سنة ظلت تتلكؤ و تؤجل انجاز و التوق" 

                                                             
1

 . 11و  18ص  ، 2691القسم المدني لسنة  ،ت.م . ن   ، 2/21/2691بتاريخ  21118قرار تعقيبي مدني عدد  

.من االتفاقية اإلطارية المشتركة 11و  28الفصليين 
 2
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و المنقح بالقانون عدد  12/19/2661المؤرخ في  16/92من القانون عدد  1122السداسية األولى لسنة 

المتعلق  21/11/1112المؤرخ في  11/1112و بالقانون عدد  2661جانفي  22المؤرخ في  61/21

بصرف النظر على أي نص مخالف تعتبر عقود " الحرة، و الذي نص على أنه بالمناطق اإلقتصادية

الشغل بين المؤسسات المنتصبة بمنطقة اقتصادية حرة و أجرائها عقودا مبرمة ألجل معين مهما كان 

 " .شكلها أو مدتها أو صيغ تنفيذها 

ين العامل يبقى عقد الشغل قائما ب" : من مجلة الشغل  28في حين تضمنت أحكام الفصل 

المؤجر في صورة تغيير حالة هذا األخير القانونية خاصة بالميراث أو البيع أو تحويل المحل أو تكوين و

  ."الشركة 

و قد انعقدت عدة جلسات صلحية بمقر وزارة الشؤون اإلجتماعية بإشراف مسؤوليها السامين مع 

حضور كل األطراف اإلجتماعية المعنية، و قد تم اإلستئناس بآراء أكبر المتخصصين و الخبراء في قانون 

ثار على مضمون عقود آالشغل من أساتذة قانون و باحثيين لبيان أن نقلة العملة المعنيين باألمر ليست لها 

شغلهم بإِعتبارها مبرمة قبل النقلة والتي تندرج في إطار حرص المؤسسة على تجاوز الصعوبات 

 .اإلقتصادية التي تواجهها و التي مردها صعوبات مالية حادة 

لكن و رغم تعدد الجلسات و الضمانات المقدمة من مصالح وزارة الشؤون اإلجتماعية و إدارة 

خبراء ظل الطرف النقابي  يماطل بتعلة ما تقدم و قد تزامنت هذه المماطلة مع توتر المناخ المجمع و ال

اإلجتماعي بالمجمع ومع تضاعف عدد اإلضرابات و اإلعتصامات للضغط على اإلدارة لعلها تتراجع فيما 

سة والتي زادت اعتزمته من نقلة لعدد من العمال ، األمر الذي أثر سلبا على الوضعية اإلقتصادية للمؤس

القانونية تجاه حرفائها لتزاماتها إبحيث أصبحت الشركة عاجزة على اإليفاء  1122ترديا خالل سنة 

 .مزوديها وكذلك أجرائها نظرا للتوقف شبه التام لإلنتاج و التسويق و التصديرو

من ايطاليا  و قد امتدت تبعات و نتائج األزمة اإلقتصادية الخانقة إلى بقية وحدات المجمع في كل

و فرنسا و ألمانيا و انجلترا و لكسمبورغ ، و ذلك تزامن مع تفاقم النزاعات الجماعية في تونس إلى عجز 

كلي إلدارة المجمع، الذي أصبح يتخبط في أزمة اقتصادية و عجز مالي تام لمواصلة نشاطه في كل 

نتاج و التسويق و الترويج و اإلشهار الوحدات في البلدان المذكورة المرتبطة ببعضها في إطار سلسلة اإل

و تعيين مصفي  1122و أفرزت هذه األزمة توقف نشاط المؤسسة بصفة نهائية بداية من شهر جويلية 

للشركة ذلك نظرا للعجز اإلقتصادي التام لإلدارة المجمع إليفاء بتعهداته، حيث لم يتمكن من دفع حتى 

 .لكل العملة  1122أجور شهر جوان 
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لسنة  212اإلطار تكفل الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي في إطار القانون عدد وفي هذا 

 11المؤرخ في  1111لسنة  11المنقح و المتمم بالقانون عدد  2661نوفمبر  29المؤرخ في  2661

دينار  111باإلحاطة اإلجتماعية للعمال من تمكينهم من إعانات اجتماعية تقدر ب المتعلق  1111فيفري 

طبقا للقانون الجاري به العمل، هذا باإلضافة إلى تمكينهم من قبل المصالح الجهوية ببنزرت لتفقدية  شهريا

المصالحة من شهائد في الغلق الفجئي و النهائي دون احترام اإلجراءات القانونية المنصوص و الشغل

الترتيب الجاري بها عليها في مجلة الشغل و ذلك لتمكينهم من نشر قضايا لدى المحكمة المختصة وفق 

 .العمل

" مارتاك "إلى شركة " جال قروب "هذا و تجدر اإلشارة إلى أنه تم التفويت في أصول شركة 

عامال من  2111، حيث تعهد ممثلها القانوني بإعادة تشغيل  1121اإليطالية أخرى خالل شهر مارس 

جال "المستحقات المتخلدة بذمة  و ذلك على مراحل كما تعهد أيضا بدفع كل ،"جال جروب "مجمل عملة 

و الراجعة إلى العمال بما في ذلك منح المغادرة و التسريح مقابل تمكين الشركة المستغلة الجديدة " قروب

بالتمتع باإلعفاء من مساهمة المؤجرين في نظام الضمان االجتماعي لمدة خمس سنوات طبقا لألحكام 

تي انعقدت في مقر رئاسة ذي أقرته اللجنة العليا لالستثمار المن مجلة اإلستثمار و هو األمر ال 82الفصل 

 الحكومة 

 . األجرن يشمل التعديل أيمكن   ،جانب تعديل ساعات العمل و تغيير مكان العمل إلى

 تعديل األجر     -2-3 -1

هو المقدار المالي الذي يتقضاه العامل مقابل خدماته و في عقد الشغل أساسياعنصرا األجر يعتبر

ألجر، غير لتعريف هنالك أنه عند صدور مجلة الشغل لم يكن  ىتجدر اإلشارة إل و.التي يقدمها للمؤجر

أحدث  ، 2661جويلية  28المؤرخ في  2661لسنة  11التنقيح المدخل عليها بالقانون عدد و بموجب أنه 

يقصد باألجر ما يستحقه " و يقول الفصل حرفيا بأنه  1-221المشرع فصال جديدا بالمجلة، و هو الفصل 

 .العامل من مؤجره مقابل العمل الذي أنجزه

و يتضمن األجر األجر األساسي مهما كانت طريقة احتسابه و ملحقاته من منح و امتيازات سواء 

كانت نقدية أو عينية ، مهما كانت طبيعتها قارة أو متغيرة و عامة أو خصوصية بإستثناء المنح التي لها 

 ."مصاريف صبغة استرجاع 

المتعلق  2611ديسمبر  21المؤرخ في  2611لسنة  21جديد من القانون عدد  11كما نجد الفصل 

 .ظيم الضمان اإلجتماعي يعرف األجربتن
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اقتراح التخفيض في ساعات العمل ينجر عنه آليا تخفيض في قيمة  إلى أنهنا  تجدر االشارة 

األجر و قد تم التخفيض في ساعات العمل، و أكد فقه القضاء األجر، إذ ال يستقيم أن يتقاضى األجير نفس 

األجر ال " نأ21/11/2668صادر في  11112عدد  عن محكمة التعقيب هذه الفكرة حيث جاء  في قرار

إاِلّ مقابل تقديم العامل خدمات فعلية لمؤجره يستحق
1

 يعتبر أن التعديل في األجور ، يمكن القول وعليه".  

 .نتيجة حتمية للتعديل الوارد على ساعات العمل كبدائل عن الطرد 

ال ننسى ايضا أن قانون اإلنقاذ أورد إمكانية تعديل األجور، حيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 

اإلمتيازات، يعلم  برنامج إنهاء عقود شغل أو تخفيضا من األجور والإذا اقتضى و " هأن. ت.م 181

يوما نتيجة المساعي الصلحية قبل إحالة البرنامج  ثالثينو ينتظر  تفقدية الشغل،المتصرف القضائي 

 . "القاضي المراقب

فإنه ال يمكن   إلمتيازات،واالتخفيض في األجور . ت.م 181لئن أجازت الفقرة الثاني من الفصل و

الترتيبية أو العقود النزول باألجور إلى ما دون األجر األدنى الواقع ضبطه باألحكام التشريعية أو 

المشتركة أو االتفاقيات أو المقررات التحكيمية
2

أما بالنسبة إلى االمتيازات فإنها يمكن أن تكون محل  . 

ش ال يتعلق سوى باألجور، و تبعا لذلك يمكن .من م 2تخفيض بإعتبار أن المنع المشار إليه بالفصل 

محكمة على برنامج اإلنقاذإلمتيازات بموافقة العملة و مصادقة الاالتخفيض من 
3
 . 

إلى جانب تعديل عقد الشغل يمكن للجنة مراقبة الطرد اقتراح توجيه نشاط المؤسسة نحو إنتاج و

 .جديد 

  توجيه نشاط المؤسسة نحو إنتاج جديد 1-3

إنتاج جديد نحو إمكانية توجيه نشاط المؤسسة "يمكن أن تقترح اللجنة الجهوية أو المركزية للطرد 

، و يقتضي هذا اإلجراء مواكبة ما يشهده السوق من تحوالت في العرض و " تقتضيه الظروف حسب ما

الطلب، فقد يتطلب ذلك إعادة تنظيم المؤسسة بحذف بعض األنشطة أو بتعويضها بأخرى، و قد يتطلب 

ة أيضا إعادة تجهيز المؤسسة بآالت و معدات جديدة عصرية، لكن هذا التحوير يمر عادة بنفقات خاص

المؤسسة تمر فكيف يمكن مجابهة هذه األعباء و المصاريف و الحال أن  . إلقتناء اآلالت و المعدات

                                                             
1

كليعععة الحقععوق و العلعععوم  ،مصععلحة المؤسسععة فعععي قععانون الشععغل  ،قعععرار تعقيبععي مععدني أوردتعععه نائلععة بععن مسععععود فععي معععذكرتها   

 .229ص  ، 2668/2661 ،رسالة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في الحقوق شعبة قانون خاص ،السياسية بتونس 

2
 .ش . من م 2الفصل   

 
3

 ص ،1118تونس  ،"مركز الدراسات القانونية و القضائية .الدعوى الشغلية من خالل مجلة الشغل و فقه القضاء ":عصام األحمر  

98. 
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هذا الحل، نظرا ألنه يتطلب الكثير من التكاليف اللجنة مثل ال تقترح  عمليابصعوبات اقتصادية ؟ 

تكون المؤسسة في غنى عنهمالتي المصاريف اإلضافية ،و
1
. 

 تعليق عقد الشغل  - 1-4

حيث تتدخل  .تقترح لجنة مراقبة الطرد تعليق عقد الشغل و ذلك لتجنب طرد العملةن أيمكن 

عقود الشغل معلقة لفترة  يبإمكانه أن يبق خيراألذا تعليق منعا لتعسف المؤجر، فهالاإلدارة على مستوى 

 . للتعليق فاإلدارة هي من تحدد المدة الزمنية و بالتالي ، يضر بمصالح األجراء و حقوقهممما طويلة، 

وضع المشرع جملة من الشروط  و لمنع تعسف المؤجر في استعمال حق تعليق عقد الشغل ،

ش. القديم  من م  262وردت بالفصل 
2

جديد من م   12الفصل  حاليا في، و2661جويلية  28قبل التنقيح  

 .ألسباب اقتصادية أو فنيةطرد عند الا ـبه لمعمول ا اإلجراءات نفسش و هي . 

 الحلول القائمة على انفصال العالقة الشغلية  -ب 

قد يصبح انفصال العالقة الشغلية أمرا حتميا نتيجة األسباب اإلقتصادية أو الفنية التي تحيط 

 لكن تشريع الشغل لم يتخلى تماما عن وظيفته.و التي تبرر حذف مواطن شغل بها قصد إنقاذها  بالمؤسسة،

الحمائية لصالح العمال، فمن ناحية يمكن اللجوء إلى اإلنهاء اإلتفاقي لعقد الشغل و من ناحية أخرى يمكن 

 .تأخذ بعين اإلعتبار مصلحة الطرفين  إنهاء عقود الشغل دون ممارسة حق الطرد عبر إجراءات  توافقية

  عقد الشغللاإلنهاء اإلتفاقي -1

إلتفاق امجلة الشغل إلى إمكانية إنهاء عقد الشغل ب من 6-12لم يتعرض المشرع صلب الفصل 

 عقد الشغل سواء كان لمدة معينة أو غير معينة يمكن أن ينتهي بإتفاق الطرفين،عمومالكن .بين الطرفين 

ش. من م  21مثلما ينص عليه الفصل 
3
من مجلة الشغل أشار إلى إمكانية حصول  21-12كما أن الفصل . 

 .اء العقد دون المرور بإجراءات اإلدارية الخاصة بالطرد ألسباب اقتصاديةاتفاق بين الطرفين إلنه

                                                             
1

ص  ،مرجع سابق الذكر  ، "فاق المستقبلية في ظل العولمةسباب اقتصادية و األجراءات البديلة لتسريح العمال ألاإل" : النوري مزيد 

.1  
2

كععععل رئععععيس مؤسسععععة صععععناعية أو تجاريععععة أو "  2661جويليععععة  28حذفععععه بالقععععانون المععععؤرخ فععععي ش قبععععل .مععععن م 262الفصععععل  

تعاضعععدية او صعععناعية تقليديعععة يدويعععة خاضعععع لرقابعععة تفقديعععة الشعععغل ملعععزم بعععإعالم هعععذه التفقديعععة إذا معععا اعتعععزم القيعععام بإعفعععاء عملعععة 

 ."و وضع بعضهم في حالة بطالة جزئية ا نقاري

3
 ،مرجع سابق الذكر ،"فاق المستقبلية في ظل العولمة األجراءات البديلة لتسريح العمال السباب اقتصادية و اإل" :النوري مزيد  

 . 21ص
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تفاق قطع العالقة الشغلية بصفة نهائية دون أن يحق لألجير المطالبة اإلو يترتب عن هذا 

بالتعويض عن فقدانه لعمله
1

تفاق بين الطرفين على إنهاء العقد مجرد صيغة تخفي قرار اإللكن قد يكون ،  

 .إنهاء العقد بإرادته المنفردة و قصد التهرب من نظام الطرد  المؤجر في

هو الذي يعتزم قطع العقد وعوض أن يمارس  ،رو على المستوى العملي كثيرا ما يكون المؤج

يفضل أن يقترح على األجير حال بديال يتمثل في الموافقة على مغادرة المؤسسة  ،مباشرة حقه في الطرد

الي كتعويض عن فقدانه لعمله و في نفس الوقت يتخلى العامل عن المطالبة مقابل الحصول على مبلغ م

 .بأية مستحقات أخرى 

 : اإلحالة على التقاعد المبكر-2

تمثل اإلحالة على التقاعد المبكر صورة خاصة من صور قطع العالقة الشغلية بإعتبارأن اإلحالة 

جراية "لألجير التمتع بدخل يطلق عليه هذا الحل خول يحيث  تختلف عن الطرد على مستوى التعويضات،

 .،  إضافة إلى التمتع بالمنافع الصحية و العائلية "التقاعد 

كذلك مصلحة التقاعد المبكر ألسباب اقتصادية ال يخدم مصلحة المؤسسة فقط بل و و عموما 

نظرا للظروف  ألنه من الصعب أن يجدوا عمال آخر بعد طردهم، األجراء المعنيين بهذا التقاعد

و لذلك فهم عادة يقبلون الطرد مع اإلحالة على التقاعد المبكر بأكثر  ،و لسنهم المتقدم قتصادية الراهنةاإل

 .سهولة 

من مجلة الشغل إلى اإلحالة على التقاعد المبكر بالنسبة  6-12تعرض الفصل  طاراإلو في هذا 

تعرض إلى هذه الشروط وجب التساؤل عن الطبيعة للعمال الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، و قبل ال

القانونية لإلحالة على التقاعد المبكر ألسباب اقتصادية، هل هي طريقة مستقلة إلنهاء عقد الشغل دون 

 ممارسة حق الطرد ؟ أم أنها ليست سوى إجراء الحق للطرد ؟ 

على التقاعد المبكر هي  من خالل قراءة أحكام الفصل المذكور أعاله يمكن أن نفهم أن اإلحالةو

إجراء بديل عن الطرد، و الدليل على ذلك أن المشرع تعرض صلب الفصل إلى إمكانية اإلحالة على 

يترتب عن ذلك أنه  والتقاعد المبكر في عنصر مستقل قبل أن يتحدث عن إمكانية قبول الطرد كحل أخير، 

من حقه اإلستفادة من األحكام الخاصة  يكونن في صورة قبول األجير إحالته على التقاعد المبكر لو

 .بالطرد مثل المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة 

                                                             
.  212ص  ،2662لسنة . ت. م . ن  ، 2662فريل أ 28مؤرخ في  18211قرار تعقيبي مدني عدد  
1
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 11المؤرخ في  166بالرجوع إلى قانون الضمان اإلجتماعي و تحديدا إلى األمر عدد ولكن، 

جويلية  28المؤرخ في  2121المنقح باألمر عدد  2611افريل 
1

يبدو أن المشرع ال ينظر إلى   2691

  .الة على التقاعد المبكر كطريقة مستقلة عن الطرد و إنما كإجراء ال حق لممارسة  حق الطرداإلح

جملة الحلول المقترحة من قبل لجنة مراقبة الطرد تحمل في  أن  ، وفي األخير يمكن أن نستنتج

باب طياتها توجها متوازيا بين المحافظة على مصلحة المؤسسة و حماية األجراء من خطر الطرد ألس

من خالل العالقة الشغلية  على توفير أقصى الضمانات إلستمرار المشرع  يظهر حرصكما اقتصادية، 

  .جعل الطرد آخر الحلول التي يمكن اللجوء اليها حتى و إن كانت المؤسسة تمر فعال بصعوبات اقتصادية

إلي ش .من م 22-12للفصل طبقا وو في صورة قبول الطرد تسعى لجنة مراقبة الطرد  ،أخيرا 

و في هذا السياق  تجدر  ،المؤجر و العملة حول مبلغ التعويضات المالية التوفيق بين الطرفين المعنيين أي

اإلشارة إلى أن اللجنة تقترح و ال تقرر بمعنى أن دورها يقف حد اإلستشارة واإلقتراح و ال يلزم المؤجر، 

 ." الطرفين المعنيين"ل اتفاق بين يستمد قيمته القانونية متى كان محلكنه 

 

 

 

  

                                                             
1

 11المعععؤرخ فعععي  2611لسعععنة  166يتعلعععق بتنقعععيح األمعععر ععععدد  2691جويليعععة  28معععؤرخ فعععي  2691لسعععنة  2121أمعععر ععععدد  

  ،المتعلعععق بنظعععام جرايعععات الشعععيخوخة و العجعععز و البعععاقين بععععد وفعععاة المنتفعععع بجرايعععة فعععي الميعععدان غيعععر الفالحعععي 2611افريعععل 

 .2122ص   ،82عدد  2691جويلية  12الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الجمعة 
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 :الفصل الثاني

 عدم كفاية الحلول على مستوى معالجة آثار الطرد ألسباب اقتصادية أو فنية
تتجلى هذه و ،المشرع مجموعة من الحقوق واآلليات طرد العمال ألسباب أقر لمعالجة آثار

تم كما  ،(المبحث األول )الحق في إعادة اإلدماج في سوق الشغل المادي و الحقوق في الحق في التعويض 

 .وضع آليات لإلحاطة  بالعملة المطرودين ألسباب اقتصادية أو فنية 

سند أالمشرع  يتضح أن ،و فنيةأ سباب اقتصاديةألللطرد  اإلجراءات القانونيةو بعد دراسة  ،لكن

داخل المؤسسة و لم  األطراف اإلجتماعيةو تناسى إجراءات الطرد على  اإلشرافدارة في دورا هاما لإل

كثر من غيرهم على مصلحتها أرغم قربهم من المؤسسة و حرصهم إجراءات الطرد يقم بتشريكهم في 

جتماعيين داخل المؤسسة اإلدوار و ذلك بتفعيل دور الشركاء األعادة توزيع إلذا وجب . هم مورد رزقفهي 

  ( .المبحث الثاني )اقتصادية او فنية  ألسبابجراءات الطرد في معالجة مختلف ا

سيطرة منطق التعويض في المعالجة القانونية آلثار الطرد ألسباب : المبحث األول

 اقتصادية أو فنية 
منح  هذه اآلثار عالجةو لم ،ينتج عن الطرد ألسباب اقتصادية أو فنية آثار وخيمة على العمال

تتمثل  حيثو ،أو فنية حق اإلستفادة من التعويض الماديية دقتصاب األسبان ليولمفصراء األجالمشرع ا

 . (أ)هذه التعويضات المادية أساسا في مكافأة نهاية الخدمة 

للتخفيف من  حلول ترقيعية اإلحاطة باألجراء المطرودين ألسباب اقتصادية تم تكريس و في إطار

والتدخالت اإلجتماعية لفائدة األجراء المطرودين ألسباب اقتصادية أو  اإلعاناتمثل  ،وطأة البطالة

كرس و فقدان العامل لمورد رزقه، آثارعالجة لم خرىأ ، كما عمل المشرع أيضا على إيجاد آليات(ج)فنية

 (.ب) "إعادة إدماج المطرودين  ألسباب اقتصادية في سوق الشغل"بذلك مؤسسة 

 مكافأة نهاية الخدمة : ولى األ فقرة ال

كل عامل مرتبط بعقد لمدة غير معينة وقع طرده بعد انقضاء " ش أن . من م  11جاء بالفصل 

نهاية الخدمة تقدر بأجر يوم عن كل شهر ليستحق في ما عدا صورة الخطأ الفادح مكافأة  ،فترة التجربة

عامل عند الطرد مع مراعاة جميع و ذلك على أساس األجر الذي يتقاضاه ال عمل فعلي في نفس المؤسسة

 .اإلمتيازات التي ليست لها صبغة إرجاع مصاريف 
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إاِلَّ في صورة ، و ال يمكن أن تفوق هذه المكافأة أجر ثالثة أشهر مهما كانت مدة العمل الفعلي

 ."وجود شروط أحسن جاء بها القانون أو اإلتفاقيات المشتركة أو الخاصة 

لتعويض الناجم عن إنهاء العالقة الشغلية يختلف من حيث األصل و من أن اتجدر اإلشارة هنا إلى 

حيث الجهة المطالبة بدفع التعويض عن التعويض الذي ينجم عن حادث شغل أو مرض مهني يتعرض له 

ففي الصورة األخيرة يتدخل الصندوق الوطني للتأمين على المرض  ،األجير بمناسبة تنفيذه عقد الشغل

أن التعويض عن إنهاء العالقة الشغلية يختلف عن كما  .لمالية لألجير المتضررلدفع التعويضات ا

كالمنح المتعلقة بالراحة السنوية و منح اإلنتاج و غيرها،المستحقات المرتبطة بتنفيذ عقد الشغل
1
 . 

إن مكافأة نهاية الخدمة هي عبارة عن مبلغ مالي يلزم المؤجر بدفعه إلى العامل عند الطرد 

شريطة أن يكون هذا العامل مرتبط بعقد  ،حكام قانونية أو مقتضيات اتفاقية مشتركة أو خاصةبموجب أ

 .عامل قار نه شغل غير معين المدة قبل حصول الطرد أي أ

و يجدر التنويه هنا إلى أن مكافأة نهاية الخدمة ال تمثل تعويضا عن الضرر الذي حصل للعامل 

بسبب إنهاء عقد الشغل تعسفيا
2

و إنما تأتي هذه المنحة لتعويض العامل عن الضرر المنجر له من فقده  ،

فال عالقة لمكافأة نهاية الخدمة بمنحة اإلعالم بالطرد  ،عمله دون أي خطأ في جانبه أو في جانب المؤجر

و هو ما يفسر كون قانون الشغل وضع بالدرجة األولى لتوفير .و ال بالتعويض عن اإلنهاء التعسفي 

مصدر رزقه  ،نعدام وسائل مادية لمواجهة فقده لمركز عمله الذي كان ربماإلأكثر لفائدة العامل  ضمانات

 .الوحيد 

مكافأة نهاية "ش أن تقدير . من م  11تقدير مكافأة نهاية الخدمة اقتضى الفصل  بالنسبة لمسألة

 . و األجر للعامل المعني بالطرد  يتم على أساس عنصري األقدمية "الخدمة

ثانيها، وو حيث أن هذا المقتضى  يتضمن ثالث ضوابط لتحديد المنحة، أولها ضابط األقدمية 

 .ضابط مقدار األجر، و ثالثها السقف األقصى لهذه المنحة 

في عالم الشغل في تلك المدة الزمنية التي قضاها العامل بالنسبة للضابط األول تتمثل األقدمية  

 .لمباشرته العمل إلى  آخر يوم من مدة أجل اإلعالم باإلنهاء بالمؤسسة بداية من اليوم األول

                                                             
1

 .11ص  ،مرجع سابق الذكر :عبادة المحجوبي   

.  281ص  ،مرجع سابق الذكر  ،عقد الشغل الفردي و القضاء الشغلي من خالل مجلة الشغل و مجلة الشغل البحري :الطيب اللومي   2  
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أما بالنسبة لمقدار األجر
1

على "ش هذه المكافأة . من م  11يحتسب حسب صريح الفصل ،فإنه 

أساس األجر الذي تقاضاه العامل عند الطرد مع مراعاة جميع اإلمتيازات التي ليست لها صبغة استرجاع 

 " .مصاريف

ش  الذي ورد في صيغة الوجوب . من م  11يخضع إلى الفصل  هط األخير فإنبالنسبة للضاب

و ال يمكن أن تفوق هذه المكافأة أجر ثالثة أشهر مهما كانت " بفقرته األخيرة فيما يتعلق بهذا الضابط أفاد 

 ".الخاصةفي صورة وجود شروط أحسن جاء بها القانون أو اإلتفاقيات المشتركة أو  ،ّمدة العمل الفعلي إاِل

هو وجود و ،و حيث يفهم من هذا الضابط أنه ال يمكن تجاوزه إال في حدود وجود مصدر قانوني يبيح ذلك

بمعنى أنه يخضع إلى ، قانون وارد بشروط أحسن أو اتفاقيات مشتركة خاصة قد وردت بشروط أحسن

 ،ورة قبول الطردفي ص" ش اقتضى أنه .م  21-12ذلك أن الفصل  ، مبدأ التفاوض من حيث تقديرها

 ." تبدي اللجنة رأيها في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل 

لألطراف للتفاوض تجنبا لقيام نزاعات جماعية و كلف بذلك لجنة وبالتالي فتح المشرع المجال 

فأة بما يتناسب مع حق األجير كما كلفها بتحديد مبلغ المكا ،مراقبة الطرد بالتفاوض مع األطراف المتنازعة

 .لكن دون إثقال كاهل المؤسسة المارة بصعوبات اقتصادية

قام المشرع  ،خارجية عن نطاقهم عّمال الذين فقدوا شغلهم ألسبابالتعويض هؤالء طار إو في 

 .في إعادة اإلدماج في سوق الشغل الحقئهم بإعطا

 الحق في إعادة اإلدماج في سوق الشغل : ةالفقرة الثاني
ثم بعد فترة استعادت عافيتها  ،إذا واجهت المؤسسة صعوبات اقتصادية و قامت بالتضحية بعمالها

لعملتها الذين " األولوية في التشغيل"و فتحت باب اإلنتدابات فإن العدل و اإلنصاف يقتضيان أن تكون 

األولوية في "  Gérard Couturier ا اإلطار يعرف األستاذ وفي هذ. اطردوا ألسباب ال دخل لهم فيها

الحالة التي يمنح فيها األجير الحق في اإلنتداب من جديد بتفضيله عن غيره في حالة "بأنها " التشغيل

وجود مركز شاغر يتماشى و مؤهالته
2
  ". 

                                                             
1
 .مقابل العمل الذي أنجزه يقصد باألجر ما يستحقه العامل من مؤجره " ما يلي ش .من م  1-221جاء بالفصل  

مهما كانت  ،و يتضمن األجر األجر األساسي مهما كانت طريقة احتسابه و ملحقاته من منح و امتيازات سواء كانت نقدية أو عينية 

 .مهما كانت طبيعتها قارة أو متغيرة و عامة أو خصوصية باستثناء المنح التي لها صبغة استرجاع مصاريف  ،نقدية أو عينية

يقصد باألجر األدنى المضمون الحد األدنى الذي ال يمكن النزول تحته لتأجير عامل مكلف بانجاز أعمال ال تتطلب اختصاصا و 

 ."  مهنيا

 
2
 Couturier (.J) « Droit de travail  , les relations individuelles de travail  », éd.PUF , Paris, 1990. p 115. 
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عليها الفصل لكنه تبنى تقنية خاصة نص " حق األولوية في التشغيل"و لئن لم يكرس المشرع 

ش. من م  12-22
1

يمكن أن نفهم أن حق األولوية يقتضي شرطين  ،وبإستقراء أحكام الفصل المذكور. 

 .األول يتعلق بالمؤسسة و الثاني يهم األجراء  ،موضوعين

األخيرة قد إستعادت عافيتها هاته فيجب أن تكون  ،بالنسبة للشرط األول الذي يهم المؤسسة 

فإنه يجب أن  ،أما بالنسبة لألجراء.األسباب التي كانت تحول دون ممارسة ذلك النشاط نشاطها بعد إنتفاء و

ش فحق .و ما يليه من م 12 صلو تطبيقا لألحكام الف،طردهم لألسباب اقتصادية أو فنية وقع يكون قد 

ر بعمال إضافة إلى ذلك يجب أن يتعلق األم، األولوية يهم سوى العمال القارين الذين فسخت عقود شغلهم

و هذا ما يتضح من ، تابعين لنفس اإلختصاص المهني الذي يوافق مواطن الشغل المفتوحة داخل المؤسسة

علما " في صورة قيام المؤسسة بإنتداب عملة من نفس الصنف المهني "خالل استعمال المشرع لعبارة 

 ر بإختصاص مهني مشابهال يجب فهمها بصفة حرفية فقد يتعلق األم" نفس الصنف المهني "وأن عبارة 

 .إلختصاص السابق لكنه يتطلب نفس الكفاءةل

كما أن المشرع يزيد من حظوظ التمتع بهذا الحق و ذلك بالترفيع في أقدمية العامل بمدة سنة عن 

ذلك أنه  يبدو هنا أن  معيار األقدمية له ما يبرره ، وكل ولد دون الستة عشرة عاما عند تاريخ الطرد

  .ما يتماشى مع مصلحة المؤسسة وهوير الذي له أكثر أقدمية له أكثر خبرة و دراية مهنية يفترض في األج

آلية حداث إتم  ألسباب اقتصادية أو فنيةالعمال المطرودين عن العمل لى جانب إو للوقوف 

 .اإلحاطة االجتماعية بالعمال

  خرىاألجتماعية اإلعانات و التدخالت اإل :الفقرة الثالثة 

التشريع التونسي للشغل آليات متنوعة إلحاطة باألجراء المطرودين ألسباب اقتصادية أو طور 

المتمم عدد  2691جويلية  28المؤرخ في  2691لسنة  2116و تتمثل أولها في صدور األمر عدد . فنية

 .و المتعلق بإحداث إعانة لبعض األجراء 2662مارس  1المؤرخ في  2662لسنة  862

المتعلق باإلحاطة  2661نوفمبر  29المؤرخ في  2661لسنة  212القانون عدد ثم  صدر  

اإلجتماعية للعمال
2

أسند هذا القانون مهمة التكفل بإسناد المنح بسبب الطرد ألسباب اقتصادية أو و حيث   ،

                                                             
1
للعملة الذين فسخت عقود شغلهم نتيجة حذف مراكز عملهم لظروف اقتصادية حق األولوية في : " ش أن . من م  22-12الفصل  

التشغيل حسب شروط التأجير التي كانوا ينتفعون بها عند طردهم و ذلك في صورة قيام المؤسسة بانتداب عملة من نفس الصنف 

 .ام بداية من تاريخ الطرد المهني و يجري العمل بهذا الحق طيلة ع

2
 1المؤرخ في  2662لسنة  862المتمم باألمر عدد  2691جويلية  28المؤرخ في  2691لسنة  2116الفصل الثاني من األمر عدد   

 .و المتعلق بإحداث إعانة لبعض األجراء  2662مارس 
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ذلك يحل و ب ،فنية و القيام بالتدخالت االجتماعية لفائدة العمال إلى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

و يتولى استخالص تلك  ،الصندوق محل مستحقي المنح في ما لهم من حقوق على المؤسسة المطالبة بها

 .المبالغ في حدود ما قام بدفعه

نوفمبر  29المؤرخ في  2661لسنة  212ورد بالفصل الثاني من القانون عدد  اإلطارفي هذا و 

المتعلق باإلحاطة اإلجتماعية 2661
1

ل للصندوق القومي للضمان اإلجتماعي التكفل يخو" ما يلي  

بالمنح التي يستحقها العمال عند فصلهم عن العمل ألسباب اقتصادية أو فنية و المستحقات القانونية 

المقررة لفائدتهم و ذلك في صورة ثبوت عدم تمكنهم من استغناء المبالغ المستحقة لهم بسبب توقف 

  ."المؤسسة عن الدفع 

يشترط لإلنتفاع بهذه التدخالت أن يكون العمال قد فقدوا شغلهم ألسباب خارجة عن بالتالي و 

إرادتهم دون أن يحصلوا على تعويض في صورة توقف المؤسسة المؤقت عن العمل لظروف اقتصادية أو 

ما ك.فنية أو لغلقها نهائيا و بصفة فجئية دون احترام اإلجراءات القانونية المنصوص عليها بمجلة الشغل 

أن يكونوا قد مارسوا النشاط بنفس المؤسسة المتوقفة عن النشاط لمدة ال تقل عن ثالث  ،أيضا طيشتر

سنوات متتالية و السابقة لتاريخ توقفها عن النشاط تم خاللها التصريح بأجور العملة لدى الصندوق 

"هذه الفترة خالص اإلشتراكات المستوجبة بعنوان "الوطني للضمان اإلجتماعي و يكون قد تم 
2
. 

 

وجوب إعادة توزيع األدوار و الحاجة إلى دور أولوي للشركاء : المبحث الثاني

 اإلجتماعيين داخل المؤسسة في معالجة مختلف إجراءات الطرد ألسباب اقتصادية أو فنية

ألسباب  هالقانون التونسي المؤجر الذي يعتزم طرد عماللم يلزم خالفا لبعض القوانين المقارنة 

و فتح باب المفاوضات معهم بهدف  ،اقتصادية إعالم ممثلي العمال و المنظمة النقابية بمشروع الطرد

و حول التدابير المصاحبة التي يمكن أن تخفض من آثارالطرد ، البحث عن إمكانية تجنب عملية الطرد 

وجب على المشرع  ،جتماعية للمؤسسةاإلو  اإلقتصاديةدراية بالوضعية  األكثر عتبارها إوبعلى العمال 

                                                                                                                                                                                              
  

1
لسنة  11المتعلق باإلحاطة االجتماعية للعمال بالقانون عدد  2661نوفمبر  29المؤرخ في   2661لسنة  212تم تنقيح القانون عدد  

 .1111فيفري  11المؤرخ في  1111

2
صادر عن وزارة الشؤون االجتماعية و التضامن يهدف لتحديد اإلجراءات و التراتيب الواجب إتباعها في إسناد  2منشور عدد  

ألسباب خارجة عن إرادتهم دون ان يحصلوا على تعويض في صورة توقف اإلعانات االجتماعية لفائدة العمال الذين فقدوا شغلهم 
مؤسساتهم عن النشاط ألسباب اقتصادية أو فنية أو لغلقها نهائيا و بصفة فجئية دون احترام اإلجراءات القانونية المنصوص عليها 

 .بمجلة الشغل 
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قرارها دورا محوريا في دراسة مشاريع الطرد إستشارية للمؤسسة باإلالتوسيع من صالحيات اللجنة 

في سبيل مد يد المساعدة للمؤسسات  ا كبيراجهدتبذل بدل تفقدية الشغل التي ( الفقرة االولى )قتصادي اإل

حكام األ السهر على "في المتمثل   ياألصلب دورها و ذلك على حساالتي تمر بصعوبات اقتصادية 

 (.الفقرة الثانية )" القانونية و الترتيبية الضابطة لعالقات الشغل او الناتجة عنها

سباب ألشراف على عملية الطرد اإلدارية في اإللى الدورالهام الموكول الى الهياكل إضافة إو 

 ( .الفقرة الثالثة )الطرد   آثارتلعب السلطة القضائية دورا هاما في معالجة  ،اقتصادية او فنية 

وجوب توسيع صالحيات اللجنة اإلستشارية للمؤسسة بإقرار دورها : ولىاأل فقرة ال

 المحوري في دراسة مشاريع الطرد ألسباب اقتصادية أو فنية
ذلك ومثيل العملة بالمؤسسات، لمجلة الشغل مكانة هامة لهياكل ت 2661و  2661أعطى تنقيحي 

حيث قام بإدماج كل من لجنة المؤسسة المنصوص .جتماعي داخل المؤسساتاإلبهدف النهوض بالحوار 

تفاقيات اإلستشارية التي جاءت بها اإلو ما بعده من مجلة الشغل و اللجنة المتناصفة  281عليها بالفصول 

جوان  11المؤرخ في  2616لسنة  119المشتركة و لجنة حفظ الصحة و السالمة المحدثة باألمر عدد 

1
من ( جديد) 281، حيث اقتضى الفصل "ستشارية للمؤسسة اإلاللجنة "، صلب هيكل واحد يسمى 2616

لى األقل هيكل يحدث بكل مؤسسة تخضع ألحكام هذه المجلة و تشغل أربعين عامال قارا ع" ش أنه .م 

 ." ستشارية للمؤسسةاإلاللجنة "استشاري يدعى 

من مجلة الشغل دورا ( جديد) 212و ( جديد) 211كما أسند المشرع صلب أحكام الفصلين 

ستشارية للمؤسسة و أوجب استشارتها في المسائل الداخلة ضمن مشموالتها و التي اإلاستشاريا للجنة 

إعادة وجتماعية، الترقية اإلصد تحسين اإلنتاج و اإلنتاجية، المشاريع تتمثل في تنظيم العمل بالمؤسسة ق

كما أوجب على  التأديب،والتصنيف المهني، و التدريب و التكوين المهني الصحة و السالمة المهنية 

 .جتماعية للمؤسسة و ببرامجها المستقبليةاإلقتصادية و اإلالمؤجر إعالمها بالوضعية 

الممنوحة للجنة اإلستشارية و لنائب العملة الذي يمارس نفس المهام  والمتأمل في الصالحيات

ن يالحظ اتساع مشموالت هياكل الحوار و ارتباطها بكل أوجه و جوانب أيمكن  ،المنوطة بعهدة اللجنة

  .العالقات داخل المؤسسة 

ربما تفرض و ما من شك أن الصعوبات اإلقتصادية أو المالية التي قد تواجهها المؤسسة و التي 

و تقدم اقتراحاتها للمؤجر لتجاوز  ،عليها طرد العملة تمثل موضوعا رئيسيا يمكن للجنة أن تبدي رأيها فيه

                                                             
 .  121ص  ،1112لسنة  9عدد .ا . ق . ت . لمنقحين لمجلة الشغل م ا 2661لسنة  11و  2661لسنة  16شرح اسباب مشروعي القانونين عدد   1
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و إذا كانت هنالك فرضية يكون فيها الحوار ضروري مع هياكل تمثيل العمال من . الصعوبات اإلقتصادية

 .ألسباب اقتصادية او فنيةفلن تكون أهم من موضوع الطرد  ،نواب العملة و نواب نقابيين

 ،أن التشريع الخاص بإجراءات الطرد ألسباب اقتصادية أو فنية قد تغافل عن هذا الدور إال أنّ 

في الميدان  "لجنة المؤسسة"المشرع الفرنسي الذي نظم اختصاص مثال خالفا لبعض القوانين المقارنة 

السير العام ومسائل المتعلقة بالتنظيم و التصرف حول ال هاو إعالم هاقتصادي معتبرا و أنه يقع استشارةاإل

للمؤسسة
1

 ياقتصادية إعالم ممثل كما أوجب على صاحب المؤسسة الذي يعتزم طرد عمال ألسباب . 

"لجنة مؤسسة"العمال في الحاالت التي ال يوجد فيها 
2
 . 

عند اعتزام  ةاستشارة اللجنة اإلستشاري لكن و بالرغم من أن مجلة الشغل لم تتعرض إلى مسألة

و يمكن أن نذكر على سبيل المثال  ،المشتركة قد كرست هذه اإلستشارة بعض اإلتفاقيات إنف، الطرد 

من اتفاقية الصحافة المكتوبة الذي نص على ضرورة استشارة اللجنة اإلستشارية و ( جديد) 21الفصل 

 .النقابية في صورة حصول انخفاض خطير في اإلنتاج يمكن أن يؤدي إلى طرد عدد من العملة 

طرد ألسباب اقتصادية سيساهم بشكل و لعل إقحام استشارة اللجنة اإلستشارية  في إجراءات ال

تفاوضية و ليست مسقطة من لجنة  ألنها حينها سنكون،كبيرفي بلورة حلول أفضل للطرد اإلقتصادي 

ن نظام تمثيل العملة داخل المؤسسات ال يزال ينقصه الكثير مقارنة ببعض األنظمة إو عموما ف.خارجية 

 .المؤسسة ألجراء داخل لالمقارنة التي تقر تشريكا فعليا 

 ترشيد دور اإلدارة  : ثانيةالفقرة ال
ال تدخر تفقدية الشغل أي جهد في سبيل مد يد المساعدة للمؤسسات التي تمر في الحقيقة 

أن دورها  الرئيسي يتمثل في السهر على تطبيق تشريع الشغل الضابط علما و بصعوبات اقتصادية 

   .قتصاديةاإلللعالقات المهنية بين األجراء و المؤجرين في مختلف األنشطة 

يلعبه عون التفقد بالكتاب الرابع منها وذلك  أن  ينبغي  كما  نصت مجلة الشغل على هذا الدور الذي 

من هذه المجلة فروع النشاط المنصوص عليها بالفصل األول من مجلة   291 إلى   211 ضمن الفصول من 

وإجراء كل األبحاث للتحقق من أن األحكام القانونية أو الترتيبية قد ، الشغل من معاينة هذه المؤسسات 

غير ذلك من  يتعلق باألجور والرخص وساعات العمل إلى  كإحترام القانون فيما ، وقعت مراعاتها فعليا 

أصحاب العمل  قد تضطرهم أحيانا إلى تحرير محاضر مخالفات ضّد  ال المناطة بعهدتهم والتي األعم

                                                             
1
 Article L432-1  .  

2
 Article L321-3 . 
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نظر القضاء الجالس وتصدر على  وتعتبر هذه المحاضر محاضر جزائية بحيث تصبح محّل  ،المخالفين

ة متفقد الشغل صفة مأمور الضابطة العدلية المنصوص عليها بمجللأساسها أحكام جزائية بإعتبار 

                                                                                                                                                                                                             .مجال اختصاصه يقوم بها في  جميع األعمال التي  تبقى متوفرة له في  اإلجراءات الجزائية والتي 

طار القانوني بحكم العرف اإل باالضافة إلى عديد المهام االخرى التي تمارسها حتى خارج

التي ليست من اختصاصها و إنما من اختصاص  ،الجاري به العمل مثل فض النزاعات الفردية للشغل

 .المحاكم العدلية 

قتصادية  و ان كان عامال من اإلتفقدية الشغل و الذي تقتضيه التحوالت هذا التوسع في دور و

 . التي تتطلب الحياد األصليةمهمتها  علىداء أ سلبا على طريقةيؤثرنه قد أال عوامل تطوير هذا الجهاز إ

أي دور للقضاء في مجال النزاعات الجماعية المترتبة عن الطرد  :الفقرة الثالثة

 ؟ألسباب اقتصادية أو فنية
تولى المشرع التونسي تنظيم إجراءات الطرد ألسباب اقتصادية أو فنية و تحديد الهيئات  

كما خول بصفة إستثنائية لدوائر الشغل النظر في بعض النزاعات . المختصة إلجراء األبحاث و الصلح 

التي ظاهرها خالفات جماعية لكن في الحقيقة مبناها عقد الشغل الفردي، و هذا ما نجده في صورة الطرد 

و تبعا لذلك فإن دائرة الشغل تكون الهيئة القضائية الوحيدة المختصة بالنظر في التعويض عن . الجماعي 

 .الطرد ألسباب اقتصادية أو فنية 

اختصاص دائرة الشغل في مادة النزاعات الجماعية، و في هذا اإلطار طرح إشكال حول مدى 

من مجلة الشغل 292خصوصا و أن الفصل 
1

قد ضبط اختصاصها الحكمي بفض نزاعات الشغل الفردية  

 .التي تنشأ بين المؤجر والعامل  أو بين معلم التدريب والمتدرب 

حقه العمال في و على كل فإن المشرع التونسي خول لدائرة الشغل النظر في خصوص ما يست

 22-12صورة عدم اإلتفاق لدى اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد، حيث اقتضى الفصل 

محضر اإلتفاق الحاصل بين الطرفين المعنيين عن طريق تفقدية الشغل أو عن طريق "ش أن .من م 

 .ة بين الطرفين اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد له القوة التنفيذي

 ." و في صورة عدم اإلتفاق بين الطرفين يحتفظ الطرفان بحقهما في اللجوء إلى المحاكم المختصة

                                                             
1
تختص دوائر الشغل بفصل النزاعات الفردية التي يمكن أن تنشا بين األطراف المتعاقدة " ش . من م  292الفقرة األولى من الفصل   

 ."عند انجاز عقود الشغل أو التدريب في النشاطات الخاضعة ألحكام هذه المجلة 
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سا على هذا، يمكن القول أن المشرع منح الحق لكل عامل وقع طرده ألسباب اقتصادية أو يو تأس

الجهوية أو اللجنة المركزية للطرد،  فنية و لم يوافق على مبلغ مكافأة نهاية الخدمة المقترح في إطار اللجنة

أن يرفع دعوى شغلية يعهد بمقتضاها دائرة الشغل بتقدير مبلغ المكافأة و إلزام المؤجر بأدائها، أو العكس 

أن يتولى المؤجر الذي اتبع إجراءات الطرد ألسباب اقتصادية القيام لدى دائرة الشغل قصد طلب تحديد 

 .تحقمبلغ مكافأة نهاية الخدمة المس

مجرد موافقة لجنة الطرد على توفر األسباب " محكمة التعقيب أن عتبرت إ ،وحول هذه المسألة

اإلقتصادية و الفنية ال يفسخ عقد العمل و ال يحرم العامل من طلب التعويض من المحاكم ذات النظر، 

له القوة طالما لم تحرر اللجنة محضرا ممضى من الطرفين بالمصادقة في ضبط التعويضات تكون 

التنفيذية
1

رأي لجنة مراقبة الطرد يبقى " كما أخذت قرارات أخرى بهذا هذا الرأي لما ذهبت إلى أن . 

مجرد محاولة للتوفيق بين الطرفين في خصوص مبلغ المكافأة التي يقترحها و يمكن اعتبارها بمثابة 

ن رأيه ال ألة التي أنيطت بعهدته، الخبير الذي تتوفر فيه مواصفات فنية و موضوعية تؤهله للقيام بالمهم

فإن المحكمة المتعهدة تبقى لها كل  و عليه، .ت. م .م .من م  221يمكن أن يقيد المحكمة عمال بالفصل 

الصالحيات لتقدير مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها العامل الواقع طرده ألسباب اقتصادية
2

 ." 

و حيث يستخلص من هذه  "دارية اإلية الثالثة بالمحكمة بتدائاإلإعتبرت الدائرة  و في نفس السياق،

جراءات الواردة اإلاألحكام أنه على كل مؤجر يعتزم طرد البعض من عملته ألسباب اقتصادية اتباع 

بمجلة الشغل و إال اعتبر الطرد تعسفيا، و بالتالي فإن النزاعات الناشئة بهذا العنوان تكون معقودة لدوائر 

طالما أنها تطرح إشكاال شغليا محضا و تنصهر في األحكام المتعلقة بإنتهاء عقد الشغل  الشغل دون سواها

 . المنصوص عليها صلب الباب الثالث من المجلة المذكورة 

و حيث طالما ثبت بمراجعة اوراق الملف أن المسائل المثارة من قبل نائب الشركة المدعية لها 

و  12راءات المتعلقة بالطرد ألسباب اقتصادية الواردة بالفصل جاإلصبغة شغلية بحتة و تندرج في إطار 

األحكام التي بما بعده من مجلة الشغل فإن النزاع الراهن يكون راجعا بالنظر إلى المحاكم العدلية عمال 

."ختصاص اإلجاءت بها مجلة الشغل األمر الذي تعين معه رفض الدعوى لعدم 
3

 

                                                             
. 118ص  ،2669سم المدني ت الق. م . ن   ،2669فيفري  21مؤرخ في  86216قرار تعقيبي مدني عدد  
1
  

2
 12/1111/ 28معععؤرخ فعععي  1112-11861قعععرار تعقيبعععي معععدني صعععادر ععععن العععدوائر المجتمععععة لمحكمعععة التعقيعععب تحعععت ععععدد   

التمييععععز بععععين نزاعععععات الشععععغل "أورده عصععععام األحمعععر فععععي مقالععععه  ، 1111نشعععرية قععععرارات محكمععععة التعقيععععب المجتمعععععة لسععععنة ،

ص  1118ت معععاي .ق . م  1111فيفعععري  1المعععؤرخ فعععي  21611القعععرار التعقيبعععي المعععدني ععععدد الفرديعععة و الجماعيعععة معععن خعععالل 

288. 

3
 .غير منشور صادر عن الدائرة االبتدائية الثالثة بالمحكمة االدارية 22111/2حكم ابتدائي عدد   
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مراقبة الطرد بخصوص مبلغ مكافأة نهاية الخدمة يبقى قابال  و من جانبه أكد الفقه أن رأي لجنة

للنقاش أمام دائرة الشغل ،التي تعتبر الملجأ األخير للعامل و المؤجر في تحديد المبلغ النهائي للمنح 

المستحقة
1
. 

 

                                                             
 .   212ص  ،مرجع سابق الذكر ،عقد الشغل الفردي و القضاء الشغلي   :الطيب اللومي 
1
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 ثانيخاتمة الجزء ال
 

ينظر تقليديا إلى المؤسسة بحذر شديد بإعتبارها الطرف الذي يتعين مراقبته تشريع الشغل إذا كان 

لى إ لتجاءإلباقواعده الحمائية وذلك  نجده يتخلى عن بعضفإننا اليوم  ،"ابنه المدلل"ذلك لحماية العامل و 

 . في أول اهتماماتهالمؤسسة يضع و  ،المرونة 

كدة لمواجهة الضغوط و المتغيرات التي حتمتها الظروف العالمية أممسألة فقد باتت المرونة 

 .و الحفاظ على قدرتها التنافسية  قتصادية العالمية الجديدةاإلالظروف ولمساعدة المؤسسات على مجابهة 

ستناد نهاء العالقة الشغلية باإلإقر حق المؤجر في أالمشرع التونسي  من مظاهر المرونة أن و

قتصادية تجعل اإل األزماتن أو من المؤكد . اإلجراءاتسباب اقتصادية و قيده بمجموعة من أعلى 

ن المؤجر سيبذل قصارى جهده إلظرف فو في مثل هذه ا ،المؤسسة في وضع مالي و اقتصادي محرج

 . ذا اقتضت الحاجة لن يتردد في اتخاذ قرار الطرد إلضمان استمرارية المؤسسة و 

داة أصبح أنما إو  ،داة لحماية العامل الطرف الضعيف في عقد الشغلأوبالتالي لم يعد قانون الشغل 

و هو ما يتجلى  ،نتاججتماعية لإلإقتصادية و إصبحت وحدة أعتبار المؤسسة إجتماعي باإللتحقيق التوازن 

التوفيق بين "ن غاية المشرع تتمثل في أحيث تضمن  ،2661جويلية  28من خالل تقديم مشروع قانون 

ستخدام اإلزمة للتصرف في الموارد البشرية و بين حاجة العمال من الاللى التسهيالت إحاجة المؤسسات 

 " قل من العمال القارين أجور أالدائم بمقتضى عقود لمدة معينة و ب

ن قانون الشغل تراجع بصفة كلية على الصبغة الحمائية فلم يوفق حتى في أذا قلنا إو ال نبالغ 

من قانون يحافظ على  جذريا تحول تحواًل و. جتماعي اإلقتصادي و البعد اإلتحقيق الموازنة بين البعد 

 .لعملة ستقرار لاإللى قانون ظالم ال يوفر إحقوق العمال 

قتصادي ال يتحقق دون  اإلستقراراإلن أقتصاد اليوم هو اإلو ما ال يفهمه رجال القانون و رجال 

 .اإلهتمام بمشاغل الطبقة الشغيلةجتماعي و  اإلستقراراإل
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 الخاتمة العامة
 

  ،اإلقتصاديواإلنقاذ إلى إضفاء الموازنة بين البعدين اإلجتماعي نظام المشرع من خالل سعى 

فمن ناحية ارتقى بمصلحة المؤسسة في اإلنقاذ و اعتبره الهدف األساسي و المحوري من وراء إرساء هذا 

والحوافز التي   اآللياتفتقر الى إ ،علن عن هدف ثاني ذي طابع اجتماعي أثانية و من ناحية  ،القانون

عباء وجب التخلص منها متى أجتماعية كاإلنه بقي يتعامل مع الحقوق أكما .تفرض تجسيمه واقعيا 

  .اقتضت الحاجة

أصبح من  ،و بناءا على ما تقدم ذكره و نظرا للتغيرات اإلقتصادية و اإلجتماعية التي شهدتها البالد

جديد من مجلة الشغل مرة أخرى  12أحكام الفصل  التونسي ايضاالضروري و البديهي أن ينقح المشرع 

و ذلك عبر شرح األسباب  ،في اتجاه تحديد و ضبط تعريف دقيق لألسباب المبررة للطرد اإلقتصادي

اإلقتصادية الموجبة لتصنيف المؤسسة التي تواجه فعال صعوبات اقتصادية تشكل معوقا لصيرورة إنتاجها 

و هذا . غيرها وزاماتها المالية و اإلجتماعية لتى عجزها على اإليفاء بإمما يؤدي إل ،و قدراتها التنافسية

األمر ال يمكن ضبطه إال في صورة تحديد المشرع بصفة جلية لمفهوم الصعوبات اإلقتصادية التي 

 . تواجهها المؤسسة 

دية كما أنه يتعين على المشرع في هذا الصدد مراجعة اإلجراءات المتعلقة بالطرد ألسباب اقتصا

عندما تواجه ،نحو مزيد تشريك الهياكل التمثيلية للعمال و المؤجرين في بلورة مستقبل المؤسسة خاصة

إذ سيساهم هذا المنحى  ،صعوبات اقتصادية أو مالية أو غيرها و بالخصوص اللجنة أستشارية للمؤسسة

الحوار ور التداول في ترسيخ مفهوم الحوار اإلجتماعي بين األطراف اإلجتماعية داخل المؤسسة عب

و المسائل و المعوقات التي تواجهها و ضبط الحلول بصفة تشاركية ووفاقية ،الداخلي في كل المواضيع

بين األطراف اإلجتماعية دون تدخل هيكل خارجية من شأنها أن تؤثر سلبا على العالقات المهنية داخل 

الح تفقدية الشغل بمطالب الطرد اإلقتصادي طبقا ألحكام الفصل صحيث أنه يالحظ أن تعهد م ،المؤسسة 

ش حاليا يثير العديد من التساؤالت التي أثرت سلبا على مصير هذه المطالب و ذلك . من م ( جديد)  12

 .مصالح تفقدية الشغل مهمتها األصلية هي مراقبة تطبيق تشريع الشغل ن ألنظرا 
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