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 الخالصة

التمرين هو اتفاق يتعهد بمقتضاه صاحب عمل يكون في األغلب األعم محترفاً  بتعليم شخص عقد عقد التدرج أو 

حرفة ما ، مقابل التزام هذا االخير بأن يعمل لحسابه طيلة مدة العقد، لم يرد تعريفا دقيقا في قانون العمل العراقي 

لعام  01قانون المدني العراقي رقم بعقد التدرج المهني و لكن جاء التعريف في ال 5102لعام  93النافذ رقم 

هو ان يتعهد  رب مؤسسة صناعية او تجارية او زراعية او بان عقد تعليم المهنه او التدرج المهني بانه " 0320

صانع بأن يخرج او يعمل على تخريج شخص في مهنة مقابل التزام هذا الشخص بنفسه او بوليه يشتغل لحساب 

عليها، وتخضع شروط صحة العقد واحكامه لعادات المهنة والعرف الجاري  رب العمل على شروط ولمدة يتفق

 فيها، كما تسري النصوص القانونية لعقد العمل على عقد تعليم المهنة بالقدر الذي ال يتعارض مع غرض المهنة".

يتقاضى أجراً ذهب جانب من الفقهاء الى التعامل مع عقد التدرج كعقد العمل الفردى ، حتى ولو لم يكن المتدرب 

نقدياً ، بينما يرى حانب اخر من الفقهاء الى ان عقد التدرج ليس عقد عمل فردى ، وبالتالي ال يخضع لقواعد عقد 

العمل الفردي وإنما يخضع للتنظيم الخاص به وأخيراً يرى جانب من الفقه أن عقد التدرج يعتبر فى حقيقة األمر 

ى جانب منه وعقد تمرين فى جانب آخر. اشترط المشرع الى عقد عمل فى طريق التكوين فهو عقد عمل ف

مجموعة شروط يجب ان تتوفر في عقد التمرين كالكتابة ، وتحديد مدة تعلم المهنة ومراحلها ، وتحديد األجر 

 بصورة متدرجة.

اعد العامة و العمل )الُمدرب( تجاه الُمتدرب بااللتزامات المالية و الفنية و الفرعية الناشئة عن القو صاحب يلتزم

. اما الُمتدرب فيلتزم بالعمل في خدمة صاحب العمل عند االنتهاء من مرحلة التدريب ، التشريعات العمالية

 و بعدم المنافسة صاحب العمل. والتزامه بالقواعد المنظمة للتدريب والمحافظة على أسرار المهنة
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Holding a Career Progression 

(A comparative study) 
 

 

ABSTRACT  

A Career progression contract or training contract is an agreement which the professional 

employer is pledged to train and teach his job to another person and Against this commitment 

the person will be under the employer hand duration all of the contract period.  

The Iraqi Labor Law No. 37 of 2015 did not mention to the clear definition to the training 

contract but the Iraqi Civil Code No. 40 of 1954 was mentioned to the clear definition of 

training contract. 

Training contract  Is the pledge employer of an industrial, commercial, agricultural or 

industrial establishments to train a person in his job and that person should obligate to be 

under the employer hand during the period agreed upon. The conditions of the validity of the 

contract should be subjected according to the customs jobs which the employer will teach it to 

the person. 

The side of the law scholars went to deal with the train contract holding as an individual work 

contract, even if the worker did not receive a cash reward, While another law scholar went to 

that the train contract does not consider as an individual work contract , therefore it isn’t 

subjected to the rules of the individual work contract but its consider as private contract and 

its subjected to its rules. 

train contract has conditions, the conditions are writing, determine the duration of learning 

and stages of the profession and determine the salary to person who will be under the training.  

The employer (trainer) is committed to the trainee's person such as the financial, technical and 

sub-obligations arising from general rules and labor legislation. The trainee person is 

committed to working under the employer hand at the completion of the training phase, and 

he has to commitment by the rules governing the training and maintain the job secrets and 

non-competition employer.  
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 مقــــــــــــــــــدمة

ن فى اآلغلب اآلعم صانعاً محترفاً  بتعليم صبى اتفاق يتعهد بمقتضاه صاحب عمل يكوعقد التدرج أو التمرين هو 

حرفة ما ، مقابل التزام هذا االخير بأن يعمل لحسابه طيلة مدة العقد .
1

 

خاص بعقد التدرج المهني و لكن جاء  5102لعام  93لم يرد تعريفا دقيقا في قانون العمل و الضمان رقم 

ھو ان بان عقد تعليم المهنه او التدرج المهني بانه "  0320لعام  01التعريف في القانون المدني العراقي رقم 

او يعمل على تخريج شخص في مهنة يتعهد  رب مؤسسة صناعية او تجارية او زراعية او صانع بأن يخرج 

مقابل التزام ھذا الشخص بنفسه او بوليه يشتغل لحساب رب العمل على شروط ولمدة يتفق عليها, وتخضع 

شروط صحة العقد واحكامه لعادات المهنة والعرف الجاري فيها, كما تسري النصوص القانونية لعقد العمل 

"رض مع غرض المهنة على عقد تعليم المهنة بالقدر الذي ال يتعا
2

 

يعتبر متدرجاً كل من يلتحق لدى صاحب الموحد التدرج بأنه } المصري من قانون العمل 000وقد عرفت المادة 

 عمل بقصد تعلم مهنة أو صناعة معينة { .

 . ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد واإلجراءات المنظمة للتدرج المهنى

عقد عمل من نوع خاص يلتزم بمقتضاه صاحب عقد التدريب المهنى بأنه }كما عرف تقنين العمل الفرنسى 

العمل بتوفير تكوين مهنى , أصولى وكامل يجرى جزء منه فى المشروع وفى جزء آخر منه فى مركز لتكوين 

 الصبيان , فضالً عن دفع أجر لهم , ويلتزم المتدرب فى المقابل العمل لدى صاحب العمل طيلة مدة العقد {.

 وهذا التعريف يحمل فى طياته أثر التقدم الذى تحقق فى التكوين المهنى فى فرنسا .

 -تكييف عقد التمرين )طبيعة عقد تعليم المهنة (:

صراحة  5102( لعام 93و قانون العمل النافذ رقم ) 0383( لعام 30لم يشر قانون العمل العراقي الملغي رقم )

يتعهد  اشار الية القانون المدني من شرح يخص عقد التدرج في انه عقد  الى عقد التدرج المهني بل اكتفى بما

بموجبه صاحب العمل بأن يخرج او يعمل على تخريج شخص في مهنة مقابل التزام هذا الشخص بالعمل لحساب 

رب العمل على شروط ولمدة يتفق عليها الطرفان و يعامل العقد معاملة لعقد العمل 
3

لمهني ، اال ان عقد التدرج ا

يختلف عن التدريب المهني حيث ان المتدرج يبدا بتعلم المهنة نظريا و عمليا لدى صاحب العمل .
4

 

م ، 0323لسنة  30اما في مصر و قبل أن يتناول المشرع المصري تنظيم عقد التمرين فى قانون العمل السابق 

عقد التمرين يعتبر عقداً غير مسمى  ، كان 5119لسنة  09م وقانون العمل الموحد رقم 0380لسنة  093الحالي 

ال يخضع لغير المبادئ العامة فى نظرية االلتزامات وكان هذا نقصاً فى النظام القانوني المصري ألن تنظيم هذا 

يتعرض له  يؤدى األمر في النهاية الى اإلضرار به جسمانياً وخلقياً ، فوق ما العقد تفرضه حماية الصبى حتى ال

 ع الذى قد يدفعه حب الكسب الى اإلفادة بجهد الصبى دون أن يقوم بتعليمه .من استغالل الصان

وقد تدارك المشرع هذا النقص ووضع فى قانون العمل السابق والحالى أسس تنظيم عقد التمرين أى التدرج ، 

 -ومع هذه األسس اختلف الفقه فى تكييف عقد التمرين على الوجه التالى :

خضاع عقد التمرين لقانون عقد العمل الفردى ، حتى ولو لم يكن المتدرب تقاضى أجراً ذهب جانب من الفقه الى إ

نقدياً ، ولكنهم اختلفوا فى تبرير هذا الرأى .
5

 

حيث ذهب البعض منهم الى القول بإخضاع عقد التمرين الى عقد العمل الفردى على أساس أن العامل يؤدى 

، أى أنه يعمل تحت إدارة وإشراف صاحب العمل ولذا يتوافر  العمل لحساب صاحب العمل فى مقابل التعليم

 عنصر التبعية وأن تعلم العامل تحت التمرين يمثل أجراً عينياً .

بينما ذهب البعض اآلخر إلى إخضاع عقد التمرين لقانون عقد العمل الفردى فى الحالة التى يثبت فيها أن العامل 

ً على أساس أن العقد فى هذه الحالة يتضمن الصفتين تحت التمرين يتقاضى أى أجر ولو كان أجر اً مخفضا

 -المميزتين لعقد العمل الفردى وهما :

 التبعية فى اداء العمل . .0

 األجر فى مقابله . .5

كما ذهب بعض أنصار هذا الرأى فى تبريره الى القول بأن المشرع لم يطلق أسم "عقد التمرين" على العامل 

العامل بالعامل المتدرج ، وأطلق على عقده اسم " عقد عمل المتدرج" بقصد تحت التمرين وإنما سمى هذا 

اعتباره عقد عمل تسرى عليه كل القواعد المقررة فى شأن عقد العمل الفردى مما اليتعارض مع األحكام الواردة 

فى الفصل الخاص بالتدرج والتدريب المهنى واليتنافى مع طبيعة عقد التمرين .
6

 

غالبية الفقه :"بأن عقد التمرين أو المتدرج ليس عقد عمل فردى ، وبالتالى اليخضع لقواعد عقد  ويمكن القول مع

 05العمل الفردى وإنما يخضع للتنظيم الخاص به والوارد فى الباب الخامس من الكتاب الثالث من القانون رقم 

 م .0380لسنة  093م ، ومن منه قانون العمل رقم 5119لسنة 
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 -ير ذلك الى :وتستند فى تبر

تكييف عقد العمل على أنه عقد عمل فردى ، وإنما يغفل الصفة التى يختلف فيها عقد التمرين عن عقد العمل  .0

وهو موضوع كل عقد من العقدين ، فالغرض الرئيسى فى عقد التمرين ليس هو أداء العمل لحساب صاحب 

يم للعمل العقد عمل .العمل ، وإنما هو تعلم المهنة أو الحرفة مما يجعله عقد تعل
7

 

وإذا كان من يحصل على التمرين يعمل فى نفس الوقت تحت إدارة وإشراف صاحب العمل إال أن التزامه  .5

 بالعمل ليس هو االلتزام األصلى فى العقد ، وإنما هو التزام تابع اللتزامه األصلى بالتعلم .

المتدرب لديه أجراً فإن عذا االلتزام  وأضيف أنه إذا كان صاحب العمل يلتزم فى بعض األحوال بإعطاء .9

 يظل هو اآلخر مجرد التزام ثانوى اليحجب االلتزام األصلى بالتعليم .

كما أن تسمية عقد التمرين بعقد العمل المتدرج التكفى للداللة على أن المشرع يعتبر العقد عقد عمل تسرى  .0

ستقل عن الفصل الخاص بعقد العمل عليه قواعد العمل الفردى ألن تخصيص فصل خاص لعقد التمرين م

الفردى ، واختالف تسمية عقد التمرين عن تسمية عقد العمل الفردى دليالن على أن عقد التمرين ليس عقد 

 عمل .

وأخيراً يرى جانب من الفقه أن عقد التمرين يعتبر فى حقيقة األمر عقد عمل فى طريق التكوين فهو عقد عمل فى 

جانب آخر ، فالعقد يجمع بين العمل والتدريب وكل منهما يعتبر من عناصر العقد جانب منه وعقد تمرين فى 

والعليه ألحدهما على اآلخر .
8

 

 شروط عقد التدرج 
سبق و ان ذكرنا بان عقد التدرج المهني يعامل معاملة عقد العمل على شرط ان ال يتعارض مع الغرض االساسي 

( من القانون المدني العراقي، لذا فان الشروط التي نص عليها قانون 5ف  359للمهنة و حسب نص المادة )

عقد التدرج المهني ، و اشار القانون الى  بالنسبة الى عقد العمل تنطبق جميعها على 5102( لعام 93العمل رقم )

ان عقد العمل يبرم شفهيا أو تحريريا ، باتفاق طرفيه  حيث( 93الشروط الواجبة تحققها في العقد في المادة )

المتمثلين بصاحب العمل والعامل. وفي حالة عقد العمل المكتوب ، يتولى صاحب العمل تنظيم عقد العمل كتابيا 

ومحررا بثالث نسخ موقع عليها من قبله ومن قبل العامل ويحتفظ كال منهما بنسخة وتودع النسخة الثالثة لدى 

اسم العامل وتاريخ ميالده و . ويجب ان يتضمن عقد العمل اسم صاحب العمل ونوع المشروع وعنوانه الدائرة

طبيعة ونوع العمل ومدته وتاريخ بدئه و األجر المحدد باإلضافة الى ومؤهله و مهنته ومحل اقامته وجنسيته 

ب شروط العمل النافذة وطريقة وساعات العمل وطريقة تقسيمها واية مزايا أو مكافئات يستحقها العامل بموج

.وموعد ومكان أداء االجر المتفق عليه
9

 

من قانون العمل الموحد الشروط التى يجب توافرها عند إبرام عقد العمل  005اما في مصر ، فقد تضمنت المادة 

ً وتحدد فيه مدة تعلم ا لمهنة أو المتدرج )عقد التمرين ( فنصت على أنه :"يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا

الصنعة ومراحها المتبايعة والمكافأة فى كل مرحلة بصورة تصاعدية ، على االتقل من المرحلة األخيرة عن الحد 

 األدنى لألجر المحدد لفئة العمال فى المهنة أو الصنعة ".

ومن النصوص السابقة في القانون العراقي و القانون المصري نجد ان هناك مجموعة من الشروط يجب ان 

تتوفر في عقد التمرين كالكتابة ، وتحديد مدة تعلم المهنة ومراحلها ، وتحديد األجر بصورة متدرجة ، ويمكن 

 -تناول تلك الشروط على الوجه االتي :

فيما يتعلق باشتراط الكتابة بالنسبة لعقد التدرج نجد أنه يثور التساؤل عما إذا كانت الكتابة اشتراط الكتابة :  .1

 عقد التمرين أم مجرد شرط إلثباته ؟؟؟شرطاً النعقاد 

 -إختلف الفقه فى اإلجابة على ھذا التساؤل :
حيث ذهب جانب من الفقه الى القول بأن ظاهر النص يوحى بأن الكتابة شرط لالنعقاد ولذا فهى ركن فى العقد ، 

وجوب الكتابة اشترط فالنص الوارد بشأن وجوب الكتابة أخضع عقد التدرج لشكلية مزدوجة فباإلضافة الى 

 توافر بيانات معينة لصحة هذا االنعقاد فإذا تخلف هذا الشكل المطلوب يكون العقد باطالً وذلك أخذاً بظاهر النص.

 وذهب جانب أخر من الفقه الى اعتبار الكتابة شرط صحة الشرط إثبات .

ولقد ساقوا لذلك تبريرات مختلفة على الوجه  أما غالبية الفقه فيرون أن الكتابة إثبات وليست شرطاً النعقاد العقد ،

 -االتى :

قال البعض منهم أن كل أحكام عقد العمل الفردى تسرى على عمل المتدرج فيما اليتعارض مع األحكام الخاصة 

 بالتدرج ، وهو لم يشترط فى أحكامه الكتابة لالنعقاد بل جعلها لإلثبات .
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ً لإلثبات ال لالنعقاد ، بأن ذلك يؤدى الى اإلضرار بينما قال البعض اآلخر فى تبرير اعتبار ا لكتابة شرطا

بالمتدرجين المشترطون هذا الشرط فى صالحهم ، وإذا كان المشرع يرخص للعامل فى إثبات عقد العمل بكافة 

الطرق رغم اشتراطه أن يكون هذا العقد بالكتابة أى األصل ، وكانت هذه الرخصة مقررة لحماية العامل ، أفال 

يكون العمال المتدرجون أولى بهذا الحماية .
10

 

لم يحدد القانون العراقي اي مدة خاصة بعقد التدرج و لكن اشترط ان تكون المدة متعارف  مدة تعلم المهنة : .2

عليها في العرف السائد الخاص بالمهنة المراد تعلمها من قبل المتدرج 
11
 005و في مصر اشترطت المادة  ,

 لعقد مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة .عمل موحد أن يتضمن ا

يشترط أن يتضمن العقد األجر المتدرج الذى يحصل عليه العامل المتدرب على أال يقل فى أجر المتدرج :  .3

 المرحلة األخيرة عن الحد األدنى لألجور لفئة العمل فى المهنة التى تتدرج فيه .

مدني ان تفاق تعليم المهنة يكون بين صاحب العمل و من القانون ال 359جاء في المادة  سن التدريب : .0

العامل و في حالة عدم بلوغ العامل فيتم االتفاق مع وليه او من ينوب عنه ناهيك عن حظر قانون العمل النافذ 

لعمل من هم دون الرابعة عشر في بعض االعمال اال في وسط عائلي . بينما في مصر فقد  جاء فى المادة 

م بأنه " يحظر تشغيل األطفال االناث والذكور قبل بلوغهم سن 5119لسنة  05عمل الموحد من قانون ال 33

إتمام التعليم االساسى ، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر ، ومع ذلك يجوز تدربهم متى بلغت سنهم أثنتى عشرة 

 سنة ".

واألصل أن تخضع أهلية المتدرب فى وعليه اليجوز إبرام عقد التمرين إال إذا بلغ سن المتدرب اثنتى عشر سنة ، 

إبرام العقد للقواعد العامة والتقاس على أهلية العامل ألن أحكام أهلية العامل اسثناء من القواعد العامة واالستثناء 

 اليقاس عليه واليتوسع فى تفسيره .

ً للقواعد العامة  ً للمتدرب ، فيكون له طبقا ً نفعاً محضا إبرامه بدون إذن الولى أو ولما كان عقد التمرين نافعا

الوصى عليه ، وله فى جميع األحوال إنهاء هذا العقد بدون إبداء أسباب كما ينتهى العقد ببلوغه سن العشرين )م 

لسنة  093من ق رقم  02م الصادر من وزير العمل تنفيذ للمادة 0383لسنة  93من القرار الوزارى رقم  05

 م ، جمهورية مصر العربية(.0380

أن قصر التمرين على من لم يبلغ سن العشرين سنة اليتفق والظروف االقتصادية الحالية ومايصاحبها من  ونرى

زيادة فى البطالة بالنسبة للخريجين وخاصة خريجى الجامعة األمر الذى يستلزم بالنسبة لهم أن يغيروا من مهنتهم 

 . (وبالتالى احتياجهم الى االلتحاق لدى أصحاب األعمال )المدربين

لتعلم مهنة جديدة يتمكن بمقتضاها من إيجاد فرص عمل فى المجتمع ولما كان خريج الجامعة اليقل غالباً عن 

ً أمامهم فى االلتحاق بمراكز التدريب ولذا  التخرج عن اثنين وعشرين سنة فنجد أن نص هذا القرار يقف عائقا

يلتحق للتمرين لدى أصحاب االعمال أو يرفع اقترح أن يعدل نص القرار الوزارى بحيث اليضع حد أقصى لمن 

سنة أو ثالثين سنة حتى يتمكن شباب الجامعات من االلتحاق بأماكن التمرين الكتاب مهن تساعدهم  52السن الى 

على العمل واالكتساب وفقاً الحتياجات المجتمع الفعلية .
12

 

اور التالية تباعا مادة هذه الدراسة ستكون المحوعليه و بعد هذه المقدمة الخاصة بالتعريف عن الموضوع 

 المبسطة . 

 اوال: مشكلة البحث 
 ن بتعلم المهنة من اصحاب العمل الذين يتقنون المهنهان موضوع البحث يثير مشكلة خاصة بالعمال الذين يرغبو

بصورة عالية ، لذا هناك جملة تساؤالت تُثار حول هذا الموضوع و اهمها ما المقصود بالتدرج المهني ؟ و ما 

الفرق بين التدرج المهني "تعليم المهنة" و التدريب و التشغيل ؟ ما هي الفئات العمرية المشمولة بعقد التدرج 

لتدريب ؟ و كيف عالجت التشريعات العمالية المهني ؟ كيف العالج المشرع العراقي موضوع العمال تحت ا

 العربية االخرى هذا الموضوع ؟ ما هي اهم الحقوق و الواجبات التي يتمتع بها العمال بموجب عقد تعليم المهنة ؟ 

 ثانياً : نطاق البحث 
يشمل البحث بتحديد القواعد االساسية لتعليم المهنة و االشخاص الذين هم تحت عقد التدرج المهني و عالقاتهم مع 

 اصحاب العمل . 

 ثالثاً: منهجية البحث
ستكون دراسة البحث وفقا للمنهج التحليل المقارن لكونه االكثر انسجاما مع موضوع البحث خصوصا ان 

 تمع في البحث هي شريحة العمال.الشريحة المستهدفة من المج
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 خطة البحث
 المبحث,  مبحثين و كل مبحث يتضمن ثالثة مطالباقتضت دراسة الموضوع الى ان نقوم بتقسيم البحث الى 

و االلتزامات المالية   و الذي يتناول ثالث مطالب هيب العمل )المدرب ( تجاه المتدرب التزامات صاح فياالول 

 االلتزامات الفرعية لصاحب العمل .و  الفنيةالتزامات صاحب العمل 

تشريعات ال المنصوص عليها في التزامات والذي يتضمنالمتدرج  العامل التزاماتب اما المبحث الثاني فيختص

القواعد الدولية لحماية العامل المتدرج وتنمية فرص باإلضافة الى ت المتدرج وفقاً للقواعد العامة التزاماو اليةالعم

 . تدريبهم

 االول  : التزامات صاحب العمل )المدرب ( تجاه المتدرب المبحث

 االلتزامات المالية . االول : المطلب

 التزامات صاحب العمل الفنية . الثانى : المطلب

 اللتزامات الفرعية لصاحب العملا الثالث : المطلب

 

 االول المبحث

 التزامات صاحب العمل )المدرب( تجاه المتدرب
سبق و ان وضحنا بان القانون المدني العراقي اشار ضمنا الى ان عقد التدرج المهني يعامل معاملة عقد العمل 

تتعدد التزامات صاحب العمل )المدرب ( تجاه العامل الفردي شرط ان ال يتعارض مع اصل المهنة و بذلك 

ريب النظري والعملي للعامل المتدرب ، المتدرب ما بين التزامات مالية وأخرى فنية ، ويقصد بها تقديم التد

والتزامات أخرى فرعية تتمثل في تسليم العامل المتدرب شهادة انتهاء التدريب ، مع اإلشراف على سلوكه أثناء 

التدريب والتقيد بقواعد العمل المنظمة لتشغيل األحداث والنساء مع االلتزام بدفع تعويض عن األضرار التي 

 ب وعلى ذلك سوف نقوم ببيان االلتزامات التي تقع على صاحب العمل على النحو اآلتي : يلحقها العامل المتدر

 

 االول :التزامات صاحب العمل المالية  المطلب
من آثار عقد التمرين أنه يوجد على صاحب العمل "المدرب" التزامات مالية فى مواجهة العامل المتدرج وهذه 

 -االلتزامات تنحصر فى التزامين هما :

 االلتزام بدفع أجر المتدرب . .0

 االلتزام بدفع أقساط الضمان االجتماعى . .5

 

 -أوال : االلتزام بدفع األجر للمتدرب :

 -نهجت التشريعات العمالية منهجان معينان في موضوع استحقاق العامل المتدرج أجراً :

إلزام على صاحب العمل بدفع أجر  إتجه الى ترك تحديد أجر العامل المتدرج الى إدارة المتعاقدين فالاالول: 

ً للمتدرب مالم يتفقا على ذلك على أساس أن عقد التدريب يقوم على ركن أساسى واحد يتمثل فى التعليم  متدرجا

المهنى ، أما العمل الذى يقوم به المتدرب خالل فترة تدريبه لدى صاحب العمل ، واألجر الذى قد يتقاضاه فليسا 

جانب الركن االساسى المشار اليه .سوى ركنين ثانويين الى 
13

 

وعلى ذلك تجد فى أن هذا االتجاه لم يجعل من األجر الذى يتقاضاه العامل صفة الزامية بل ترك تحديده أى 

استحقاقه أو عدم استحقاقه الى إرادة المتعاقدين ، أى االلتزام به يستند الى االلتزام العقدى .
14

 

 : ً ترك أداء األجر إلرادة المتعاقدين أو على األصح إلرادة صاحب العمل حرية أما االتجاه الثانى فلم يثانيا

االتفاق على استحقاق المتدرب أو عدم استحقاقه لألجر خالل فترة التدريب بل نصت صراحة على إضفاء صفة 

صاحب  ية الواقعة على عاتقاإللزام على أجر المتدرب ، بحيث يمثل أداء هذا األجر أحد االلتزامات القانون

  .العمل

 -ولنا أن نتسائل عن موقف المشرع العراقي االتجاھين :

ان تعريف السائد لألجر انه " مقابل العمل " او " ثمن العمل " و بصورة اكثر تفصيال " هو ذلك المال الذي 

لاللتزام  يلتزم صاحب العمل بدفعة الى العامل مقابل اداءه لعمله " ، وبذلك يكون كال من العمل و االجر سببا

باالخر
15
و لذلك فانه ال يتصور وجود عقد عمل بدون اجر. 

16
   

يفتقر قانون العمل النافذ الى نص محدد خاص بعقد التدرج المهني على عكس قانون العمل المصري الذي تناول 

بصورة مفصله ، و لكن اشار المشرع العراقي في القانون المدني الى ان احكام عقد العمل المهني عقد التدرج 
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يبرم عقد (  ان 93الفردي تنطبقا على عقد التدرج المهني بجميع شروطه و حيث ان المشرع اشترط في المادة )

ب ويجب ان يحدد األجر العمل شفهيا أو تحريريا ، باتفاق طرفيه المتمثلين بصاحب العمل والعامل او من ينو

المحدد واية مزايا أو مكافئات يستحقها العامل . لذا يجب على صاحب العمل ان يعطي اجرا مناسبا الى العامل او 

مكافاة مجزية و حسب االعراف التجارية السائدة في المهنة حيث يكون االجر اقل نوعا ما من االجر المحدد 

ذهب بعض الفقهاء الى ان العامل المتدرج يستحق مكافاة مجزية و ال للعامل االعتيادي او المتخصص ، لذا ي

 يستحق اجراً الى ان يتدرج في التعليم الخاص بالمهنة و يصل الى نهاية التدريب و ذلك يصبح مستحقا االجر . 

رج عمل موحد من قانون العمل المصري على أنه " يجب أن يكون اتفاق التد 005اضافة الى ذلك نصت المادة م

مكتوباً وتحدد فيه مدة تعلم المهنة أو الصنعة ومراحلها المتتبعه والمكافأة فى كل مرحلة بصورة تصاعدية ، على 

 أال تقل فى المرحلة األخيرة عن الحد األدنى لألجر المحدد لفئة العمال فى المهنة أو الصنعة التى يتدرج فيها " .

بوجوب إعطاء المتدرج مكافأة فى جميع مراحل التدرج ، وأنه ومن خالل النصوص السابقة يوحى لنا فى ظاهره 

عنصر من عناصر العقد فى حين أن العمل الذى يؤديه العامل المتدرج وفقاً لعبارة النصوص تجد مقابلة فى جهد 

 الصانع لتعليمه حرفته أو صناعته ، بحيث اليستحق األول )المتدرب( فى بداية مراحل التعليم على األقل مكافأة

 من الثانى )الصانع( .

حيث ينفى فى هذه الفترة ، ذلك  –كما أن استلزام األجر األدنى للعامل ، فى آخر مراحل التعليم ال يتفق مع العدالة 

الجهد الذى يبذله الصانع بدون مقابل والمع مصلحة الصبى إذ يخشى أن يعمل هذا األخير الى االفادة بجهد 

 لذى يدفعه له دون عناية بتعليمة.الصبى ليحصل على مقابل األجر ا

وعلى ذلك ذهبت غالبية اآلراء الفقهية الى عدم ضرورة اشتراط النص فى عقد التمرين على حصول العامل على 

)عمل موحد( لم تشترط أجراً  5119لسنة  05من قانون العمل المصري رقم  000أجر ، وخاصة أن المادة 

صين يقتضى القول بأن صاحب العمل اليلزم بدفع أجر المتدرج فى يعطى للعامل المتدرج والتوفيق بين الن

المراحل االولى للتمرين بل مكافأة فقط ألنه المستفيد فى هذه المرحلة عند تدريبه على العمل ، بينما اليفيد 

أمكن صاحب العمل كثيراً نظراً ألن المتدرج الزال يتمرن على العمل فإذا أتقن المتدرج مرحلة من مراحل عمله 

القول بأنه يؤدى عمالً لصاحب العمل يستحق عنه أجراً )منحة تدريب ( بحيث يتدرج هذا األجر بتدرج مراحل 

التمرين على أال يقل فى المرحلة األخيرة عن الحد األدنى ألجور العمال فى المهنة التى يتدرج فيها هذا العامل.
17

 

 -ثانياً : االلتزام بدفع أقساط التأمين االجتماعى :

تامين صحة وسالمة ومستقبل عيش الية  0330لسنة  93رقم  التقاعد والضمان االجتماعي للعمالقانون ينظم  

جميع افراد الطبقة العاملة في الجمهورية العراقية، كما يهدف الى تهيئة الظروف وتوفير الخدمات التي تساعد 

 على تطوير الطبقة العاملة اجتماعيا ومهنيا الى مستوى افضل. ويحقق القانون للعمال التأمينات األتية: 

 الضمان الصحي  .1

 مل ضمان اصابات الع .2

 ضمان التقاعد  .3

 ضمان الخدمات .4

م خمسة أنواع من 0332لسنة  33كما ان المشرع المصري نظم في قانون التأمينات االجتماعية المصرى رقم 

 -التأمينات هى :

 التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة . .0

 التأمين ضد إصابات العمل . .5

 التأمين ضد المرض . .9

 التأمين ضد البطالة . .0

 الرعاية االجتماعية ألصحاب المعاشات .تأمين  .2

 ونتسائل عن مدى انطباق قانون التأمين االجتماعي على المتدرب في مجاالته المذكورة ؟

نرى ان المشر ع العراقي اشار صراحة في المادة الثانية من قانون الضمان االجتماعي الى ان نصوص القانون 

في العراق  تنطبق حرفيا على جميع افراد الطبقة العاملة
18

و بما ان المشرع العراق لم ينظم عقد التدرج المهني  

في قانون العمل النافذ بل اعتبر ان العقد يعامل معاملة عقد العمل الفردي الذي يرتب الزامات على صاحب العمل 

ذ بحق العامل و العامل ، و عليه فان جميع التزامات صاحب العمل المتعلقة بالضمان االجتماعي تعتبر ساريه النفا

 المتدرب . 
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اما المشرع المصري فقد اورد تفاصيل كافية بحق عقد التدرج المهني و إذا ما رجعنا الى نصوص التأمين 

منه نصت على أنه :" تقر المعاشات على أساس المتوسط الشهرى لألجور  03االجتماعى نجد أنه فى المادة 

 مد اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك ".المستحقة للمؤمن عليه خالل السنتين األخيرتين 

ويستفاد من ذلك أن المشرع يعتبر أجر العامل أو المتدرب يمثل الوعاء الذى يحسب على أساسه االشتراك فى 

التأمينات االجتماعية ، األمر الذى يحمل على االعتقاد بأن العامل المتدرج غير المأجور يخرج كقاعدة عامة من 

 نطاق تطبيقه .

من قانون التأمينات االجتماعية مد مظلة التأمينات لتشمل الصبية المتدربة أقل من  20ن المشرع فى المادة ولك

عاماً سواء أكان التدريب بأجر أو بغير أجر فى هيئة التأمينات التابع لها ، ويعفى من أداء أية اشتراكات عنه  08

صابة له بمزايا العالج والرعاية الطبية كاملة ، ويمنح عاماً ، وينتفع الصبى فى حالة وقوع إ 08حتى بلوغه سن 

 جنيهات إذا نتج عن اإلصابة عجز كامل أو وفاة. 01معاشاً شهرياً قدره 

% 9يتدرب بأجر : يلزم صاحب العمل بدفع اشتراكات تأمين إصابة العمل وتبلغ  المتدربأما فى حالة ما إذا كان 

ً وفى هذه ا 08من األجر حتى بلوغه  لحالة إذا وقعت إصابة عمل للصبى ، نتج عنها عجز كلى أو وفاة عاما

% من متوسط أجره خالل السنة االخيرة عن مدة االشتراك 81يستحق الى جانب الرعاية الطبية معاشاً يمثل قيمة 

 فى التأمين .

ر الشروط ويتضح أن استفادة المتدرج من التأمين المجانى ضد إصابات العمل وأمراض المهنة منوطه بتواف

 -اآلتية :

 أن يكون التدريب المهنى غير مأجور . .0

 سنة . 08أن يكون سن المتدرب أقل من  .5

 أن يتم تسجيل الصبى المتدرب بواسطة صاحب العمل لدى هيئة التأمينات االجتماعية التابع لها . .9

ض المهنة ، ويلتزم وإذا تخلف شرط من هذه الشروط تتوقف فى رأينا مجانية التأمين ضد إصابات العمل وأمرا

 % من مجمل األجور التى يدفعها للعامل تحت التدريب .9صاحب العمل بدفع أقساط التأمين المذكورة بواقع 

% 9ولكن يثور التساؤل بصدد التدريب المهنى غير المأجور فما هو األساس الذى يمكن أن تحسب عليه نسبة ال

 المشار إليه ؟

ية من أى نص يجيب على هذا التساؤل يحملنا الى الرجوع الى القواعد العامة ، إن خلو قانون التأمينات االجتماع

والقول بأنه البد من اللجوء الى أجر المثل العتماد أساس حساب أقساط االشتراك فى صندوق التأمين االجتماعى 

. 

كل صاحب عمل والمتدرب  أما فى غير الحالة االستثنائية الموضحة سابقاً والمتعلق بالتأمين المجانى فيتعين على

لديه الوفاء ، بااللتزامات المالية التى يفرضها قانون التأمين االجتماعى لتمكين المتدرب من االستفادة من 

التأمينات االجتماعية التى يشتمل عليها القانون .
19

 

 

 الثانى :التزامات صاحب العمل الفنية  المطلب
الواجبات المتصلة باإلعداد المهنى للمتدرب بغرض الوصول الى يقصد بااللتزامات الفنية لصاحب العمل تلك 

المستوى المطلوب فى إتقان المهنة أو الحرفة المتفق عليها فى عقد التدريب المهنى ، ولما كان اإلعداد المهنى 

ألى مهنة أو صناعة يتطلب تناول العامل المتدرب دراسات نظرية يعقبها تطبيق علمى ، فإن التزامات صاحب 

 -العمل البد وأن تشتمل على التزامين هما :

 االلتزام بتهيئة التدريب النظرى . .0

 االلتزام بتقديم التدريب العملى أو التطبيقى . .5

 -أوال : تهيئة التدريب النظرى :

إن السياسات التشريعية للدول تختلف فى بيان الجهة المسئولة عن تحديد البرامج أو المناهج النظرية للتدريب 

 -المهنى ، وبالنظر الى نصوص تشريعات العمل الفرنسية والعربية نجد أن الدول سلكت فى ذلك اتجاهين :

ذهبت تشريعات العمل فى بعض الدول العربية إلى ترك هذه المهمة لوزير العمل ، ويصدر االتجاه األول : 

فنية تمثل أطراف عالقات العمل الثالث الوزير قراره فى تحديد البرامج النظرية للتدريب بناء على إقتراح لجان 

 ، أو بناء على رأى المجلس األعلى للتدريب المهنى أو المؤسسات العامة الفنية ، أو المؤسسات العمالية .
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ماسلكه المشرع الفرنسى حيث احتفظ لنفسه بحق وضع األحكام العامة للتدريب النظرى ، أما االتجاه الثانى : 

توافرها فى مراكز التدريب النظرى ، كما نص على أالتقل مدة هذه الدراسة  فوضع جميع الشروط الواجب

 ساعة سنوياً كحد أدنى ، وأن تعتبر ساعات التدريب النظرى ضمن ساعات العمل اليومية . 991النظرية عن 

العراقي في  من القانون المدني 359فقد سار باالتجاه االول ضمنا بدالله المادة  أما عن موقف المشرع العراقي :

الفقرة الثانية منها و التي اشارت الى ان احكام عقد التدرج تخضع بالمرتبة االولى الى العادات و االعراف 

السائدة الخاصة بهذه المهنة و ان اعراف العمل تقتضي بان يكون صاحب العمل هو المسؤول االول عن تدريب 

 العامل المتدرج . 

ى األخذ االتجاه األول في تحديد الجهة المسؤولة عن وضع البرامج النظرية فقد نحى الالمصري : اما المشرع 

للتدريب المهني ، وقد تجنب التنظيم التفصيلي كما فعل المشرع الفرنسى بصدد التدرج أو التمرين ، وذلك 

والتدريب أن لمراعاة االختالفات التى توجد بين المهن المختلفة . كما خول المشرع وزير الدولة للقوى العاملة 

 يحدد بقرار منه القواعد واإلجراءات المنظمة للتدرج المهنى .

بصورة عامة ان نظام التدريب يختلف عن نظام التدرج أو التمرين ، فعندما لوحظ أن النظام االخير لم يعد 

بإنشاء مراكز  صالحاً إلعداد العدد الكافى من العمال الفنيين الالزمين للصناعات الحديثة قامت وزارة الصناعة

التدريب المهنى تشترك فيها عدة منشآت صناعية بعدد من التالميذ الحاصلين على الشهادة اإلعدادية على األقل 

بعد أختبار مدى صالحيتهم للعمل فى الجهة التى سيتدربون بها ، وترتبط كل منشأة بالتالميذ الذين تشترك بهم فى 

 ة الصناعية ( .مركز التدريب بعقود تسمى )عقود التلميذ

ويتلقى التلميذ فى هذا المركز التدريب النظرى والعملى على أيدى متخصصين مؤهلين لتعليمهم على أن ينتقل 

للعمل بعد انتهاء التدريب بمصنع المنشأة التى ارتبط بها مع وضعه تحت المالحظة والتوجيه ، والشك أن نظام 

ن االلتحاق بالمدارس الصناعية يوفر التدريب النظرى والعملى التدريب المهنى يتميز عن نظام التمرين ، إذ أ

 على اآلالت الحديثة ومسايرة التطور الصناعى .

 -ثانياً : تقديم التدريب العملى :

أن الغاية األساسية من عقد التمرين أو التدرج المهنى هى تعلم العامل مهنة بطريقة تخوله فى النهاية ممارستها 

بعد ذلك األجر التى ينالها أمثاله فى تلك المهنة ، وهذا لن يتأتى إال إذا قام بالتدريب عليها كعامل مؤهل يتقاضى 

ً ، فالتدريب العملى الزم لتطبيق التدريب النظرى الذى تلقاه العامل ، وعادة مايسبق التدريب  ً وعمليا نظريا

ية العملية أو التطبيقية ، وعبء تحقيق النظرى التدريب العملى ، ويقع على صاحب العمل إعداد العامل من الناح

 هذه الغاية يقع على المعلم أى صاحب العمل .

 

 -والتدريب العملى يجب أن يقوم على عناصر ثالثة :

يتعين أن يتوافر فى مكان العمل كافة التجهيزات اآللية والوسائل الفنية من حيث االستعدادات الفنية :  .1

واألدوات والمواد الخام وغيرها من الوسائل التعليمية والتطبيقية ، كما الالزمة للتدريب العملى ، كاآلالت 

يجب أن تكون طبيعة مكان العمل مالئمة إلجراء التدريب ، وأن تتوافر فيه جميع شروط الصحة والسالمة 

 العمالية .

حائزاً على  قد يتلوى صاحب العمل التدريب بنفسه وفى هذه الحالة يتعين أن يكونمن حيث تأھيل المدرب :  .2

المؤهالت والخبرات الكافية فى المهنة أو الحرفة المراد تدريب العامل فيها ، وقد يقتصر دور صاحب العمل 

 على تأمين التدريب ، وهذا يقتضى أن يكون لديه مدربين حائزين على المؤهالت والخبرات الالزمة .

ً للدراسة يجاالرتباط المباشر بين التدريب النظرى والتدريب العملى :  .3 ب أن يكون التدريب العملى تطبيقا

النظرية التى تلقاها المتدرب ، وبالتالى يلتزم صاحب العمل بالتنسيق الزمنى بين نوعى التدريب عن طريق 

تعديل الساعات اليومية المقررة للتدريب العملى فى مؤسسته ومواعيد التدريب النظرى الذى يتلقاه المتدرب 

 نى .فى مركز التدريب المه

إذا أخل صاحب العمل بالتزامه بالتدريب سواء كان اإلخالل راجعاً إلى التدريب جزاء االخالل بالتزام التدريب : 

 النظرى أو التدريب العملى فإنه يكون مسئوالً فى مواجهة المتدرب ويلتزم بالتعويض .
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 الثالث  :االلتزامات الفرعية لصاحب العمل  المطلب
الفرعية والتى قد يلتزم بها صاحب العمل قد يكون مصدرها اتفاق الطرفين أى المتدرب وصاحب إن اإللتزامات 

العمل ، كما فد يكون مصدرها تشريعات قانون العمل المختلفة ، وأخيراً قد يكون مصدرها القواعد العامة وذلك 

 -على النحو اآلتى :

ى تنشأ من اتفاق المتدرب وصاحب العمل فى عقد التدريب وهى تلك االلتزامات التأوالً : االلتزامات التعاقدية :

من  359المهنى ، ويلتزم صاحب العمل بها طالما أنها التتعارض مع النظام العام أو اآلداب استناداً الى نص 

القانون المدني العراقي  التي اشارت صراحة الى ان االحكام الخاصة بعقد العمل تنطبق على عقد التدرج المهني 

. 

من القانون المدني المصري والتي تنص على أن "العقد  0\003ذلك في مصر فقد اشار المشرع في المادة ك

 شريعة المتعاقدين فاليجوز نقضه والتعديله إال بأتفاق الطرفين أو لألسباب التى يقررها القانون " .

تشغيل المتدرب بعد التدريب ، إذا تضمن عقد التدريب شرط يتضمن التزام صاحب العمل ولنا أن نتساءل ھنا : 

وأخل بالشرط فهل يعتبر فسخاً أم فصالً تعسفياً أم مبتسراً ، أم هذا الشرط اليعنى سوى االلتزام بإبرام عقد عمل 

 ولم يبرم فما جزاؤه ؟ وهل تنطبق نظرية التعسف فى استعمال الحق ؟

شرط إلزام صاحب العمل بتشغيل المتدرب بعد لالجابة على ذلك نقول إذا مانظرنا الى عقد التدريب الذى يتضمن 

انتهاء التدريب نجد أنه فى محتواه عقد تدريب وليس عقد عمل حتى نكون أمام عقد يستوجب فسخه إذا ما أخل 

صاحب العمل بالتزامه ، وبالتالى فالمتدرب لم يتم تشغيله لدى صاحب العمل حتى نكون أمام حالة فصل تعسفى 

 ألمر أن هذا الشرط اليعنى سوى التزام بإبرام عقد عمل امتنع صاحب العمل عن تنفيذه .أو مبتسر ، وكل مافى ا

ً من  ً إجبار صاحب العمل بإبرام عقد العمل أو استصدار حكما وهنا يحق للمتدرب أن يلجأ إلى القضاء طالبا

ً بأاليترتب على تعيين العامل بالمنشأة ل دى صاحب العمل القاضى يحل محل عقد العمل ، كل ذلك مشروطا

ضرراً بالعمل ، أو بصاحب العمل ، أما إذا أمتنع صاحب العمل عن إبرام عقد العمل دون أن يكون هناك 

مبررات لهذا االمتناع سوى اإلضرار بالمتدرب أو لم تكن هناك مصلحة يرمى الى تحقيقها أو لم تكن ذات أهمية 

ً بامتناعه عن تنفيذ الشرط وإبرام عقد ال ً إذا ما لحق كان متعسفا عمل ويحق للمتدرب أن يطالبه بالتعويض أيضا

 ضرراً بسبب امتناع صاحب العمل عن إبرام عقد العمل .

 -ثانياً: التزامات التشريعات العمالية والمدنية :

 -ونتناول هذه االلتزامات على النحو االتى :

ان قانون العمل النافذ لم يتضمن اي سبق و ان قلنا مسئولية معلم الحرفة عن خطأ المتدرب تجاه الغير :  . أ

نص يخص او ينظم عقد التدرج المهني، ولكن يبقى صاحب العمل مسؤول عن خطا المتدرب الذي يرتكبه 

تجاه الغير خالل فتره العمل استنادا الى المسؤولية العقدية التي نص عليها القانون المدني ، ولكن في الجانب 

( مدنى مصرى على 039تناول هذا الموضوع مفصال في المادة ) المقابل نرى ان المشرع المصري قد

مسئولية معلمى الحرف تجاه األخطاء التى يرتكبها المتدربين لديهم ، وجعل مسئوليتهم مفترضة تقوم على 

أساس من توافر الرعاية ودون حاجة الى إثبات الخطأ من معلم الحرفة وذلك بمجرد أن يضطلع معلم بتعليم 

بيه ألن اضطالعه بذلك يعتبر بمثابة اتفاق مع الولى على نفس الصغير يلقى على عاتقه واجب تلميذه أو ص

 رقابة المتدرب ، طوال الوقت الذى يكون فيه هذا األخير تحت إشراف معلم الحرفة .

الى فقرة ثانية على أن تنتقل الرقابة على القاصر المتدرب من أبيه أو الولى على نفسه  039وقد نصت المادة 

معلم الحرفة ، فيسأل معلم الحرفة عن كل مايقع المتدرب فى أثناء وجوده فى رعايته ، حيث لم يفرق القانون 

المصرى بين المدرس ومعلم الحرفة فى أساس المسئولية حيث جعل مسئوليتها قائمة على أساس الخطأ المفترض 

 ليتهما .مدنى ( ألنهما يخضعان ألحكام واحدة فيما يتعلق بمسئو 039)م 

هذا وترتفع مسئولية المعلم المفترضة عنه بمجرد خروج المتدرب من رعايته وعودته الى رعاية أبيه حيث يكون 

األب أو من يولى واليته هو المسئول ابتداًء عما يرتكبه الصبى المتدرب بعد ذلك ، كما تنتهى ميئولية المعلم 

 ائية وهى خمسة عشر سنة .المفترضة أيضاً ببلوغ المتدرب سن المسئولية الجن

هذا وإذا لم يتمكن معلم الحرفة من دفع مسئوليته سواء بنفى الخطأ المفترض فى جانبه أو بنفى السببية المفترضة 

بين الفعل الضار وذلك الخطأ المفترض سواء أكان بنفى السببية المباشرة أى عن طريق إثبات أن الفعل الضار 

المفترض ، أم كان من طريق إثبات أن للفعل الضار سبباً أجنبياً عنه ، وفى هذه  كان سيقع حتماً ولو تخلف الخطأ

الحالة اليكون للمضرور إال مطالبة الخاضع للرقابة نفسه الذى ارتكب الفعل إذا كان مميزاً بحيث يسأل عن أفعاله 

 الضارة ووجد له مال .
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به ، كان له حق الرجوع على الصبى المتدرب إذا وإذا التزم المتدرب أى معلم الحرفة بدفع التعويض المحكوم 

كان هذا األخير شخصاً مميزاً حيث يجوز مساءلته عن أفعاله الضارة وفقاً للقواعد العامة .
20

 

لقد اهتمت التشريعات العمالية بوضع قواعد خاصة بالعاملين من التقيد بأحكام تشغيل األحداث والنساء : 

يحظر تشغيل األحداث ( اذ 012 – 80عراقي فقد اورد ذلك مفصال في المواد ) األحداث والنساء منها المشرع ال

في األعمال الليلية أو المختلطة ، كما يحضر تشغيلهم في االعمال التي قد تضر طبيعتها او ظروف العمل بها 

واالماكن العمل تحت االرض وتحت سطح الماء وفي المرتفعات الخطرة ك بصحتهم او سالمتهم او اخالقهم

المحصورة و العمل بآليات ومعدات وادوات خطرة او التي تتطلب تدخالً يدوياً او نقالً ألحمال ثقيلة او العمل في 

بيئة غير صحية تعرض االحداث للمخاطر او تعرضهم لدرجات حرارة غير اعتيادية او الضجيج او االهتزاز 

ت طويلة او في بعض ظروف العمل.الذي يضر بصحتهم ناهيك عن العمل في ظروف صعبة لساعا
21
  

المسموح بها االبعد خضوعهم لفحص طبي شامل من   تشغيل االحداث في االعمال كما اشترط القانون بعد جواز 

المراد تشغيلهم  لجنة طبية يؤكد لياقتهم البدنية والقدرة للعمل
22

لم   ايضا ال يجوز ان تزيد مدة عمل الحدث الذي 

( سبع ساعات يوميا و يجب ان تتخلل ساعات العمل اليومي فترة 3ة من العمر على )( السادسة عشر09يبلغ )

( اربع ساعات 0استراحة او اكثر مدة ال تقل عن ساعة يراعى في تحديدها كون العمل المتواصل ال يزيد على )

( ثالثين يوماً في السنة.91كما ان الحدث يستحق اجازة سنوية بأجر لمدة )
23

 

م (اشار الى حقوق 5119لسنة  05من قانون العمل رقم  019 – 33ع المصرى في المواد )مالمشركذلك فان 

العمال االحداث إذ أنه :" يحظر تشغيل األطفال من االناث والذكور قبل بلوغهم سن أتمام التعليم االساسى ، أو 

 ة " .أربعة عشرة سنة أيهما أكبر ، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنى عشرة سن

كما نص على أنه :" اليجوز تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات فى اليوم ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو 

أكثر لتناول الطعام والراحة التقل فى مجموعها عن ساعة واحدة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث اليشتغل 

 ( .5119لسنة  05العمل رقم  0من  010الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة . )م

وفى جميع االحوال اليجوز تشغيل الحدث فيما بين السابعة مساًء والسابعة صباحاً ، ويحظر تشغيل األحداث 

 ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم فى أيام الراحة األسبوعية أو العطالت الرسمية .

م بوضع أحكام لتشغيل النساء )م  5119لسمة  05كما أهتمت التشريعات العمالية ومنها تشريع العمل الموحد رقم 

 -عمل ( ومنها :  33 – 88

ً إال فى األحوال واالعمال والمناسبات  أنه اليجوز تشغيل النساء فى الفترة مابين السابعة مساًء والسابعة صباحا

ً أو التى يصدر بها قراراً من الوزير المختص ، وأيضاً اليجوز تشغيل النساء فى األعمال الضارة بهن صحي ا

ً وكذلك فى االعمال الشاقة أو غيرها من األعمال التى تحدد بقرار من وزير الدولة والقوة العاملة  أخالقيا

 والتدريب .

والسؤال الذى يثور ھنا ھل تنطبق القواعد المشار اليها على الصبى المتدرب )ذكر أو أنثى( والذى يصدق عليه 

 تعريف الحدث ؟

والنساء هى قواعد واجبة التطبيق على الصغار سواء أكان عاملين أو متدربين  أن قواعد حماية األحداث نرى

خاصة ان المشرع قد اورد لفظة "حدث" بصورة عامه على جميع العمل و لم يحدد فيما اذا كان العامل متدرب 

او متدرج.
24

 

االلتزام  سلكت بعض التشريعات الى النص على هذارعاية المتدرب وإرشاده واإلشراف على سلوكه :  . ب

ً على جانب صاحب العمل من حيث يتوليه الرقابة على سلوك المتدرب  األخالقى ، والذى يمثل التزاما

والعمل على توجيه الوجهة األخالقية مع إخطار والديه بكل سلوك مشين يرتكبه وعلى صاحب العمل أن 

لوكه ويبذل فى ذلك عناية يبذل من العناية بسلوك المتدرب ومعاملته كأب صالح فيرشده ويشرف على س

 الرجل العادى .

هذا ويلتزم صاحب العمل بمحاولة عالج االنحرافات األخالقية التى يرتكبها المتدرب ، كما يهتم بمرضه وتغيبه 

ويجب أال يفرق بين المتدربين من ناحية العمل واليميز أحدهم على اآلخر إذ يجب على صاحب العمل حماية 

 زمالئه أو غيرهم من األشخاص . المتدرب من سوء معاملة

وفى معرض هذا االلتزام يجب على صاحب العمل أن يعامل المتدرب معاملة إنسانية ، فاليكلفه مااليطيق من 

 األعمال واليؤذيه بسب أو ضرب ، واليرتكب ضده أو ضد أحد من أسرته أمراً مخالً باآلداب .

ين لصاحب العمل خالل المرحلة االولى من تنفيذه العقد عدم وفى معرض التزام المدرب توجي المتدرب أنه إذا تب

صالحيته لتعليم المهنة وجب عليه إخطار مكتب القوى العاملة المختص بذلك وهناك يقع على المكتب التزام إعادة 

 توجيه العامل المتدرج الى المهنة التى تتناسب وقدرته العقلية والجسمانية .
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ان عملية اعطاء شهادة اتمام التدريب لهي امر ضروري التدريب للمتدرب :  االلتزام بتسليم شهادة إتمام . ت

بالنسبة الى العامل المتدرج كون ان الشهادة هي الوثيقة التي تثبت اجادته الى العمل خصوصا و ان القانون 

ادة قد اشترط اعطاء الشهادة للعامل في اكثر مره على اختالف الموضوع ، حيث اشترط القانون اعطاء شه

للعامل المتدرب بعد انتهاء التدريب من قبل دوائر التدريب المهني 
25

، كما ان صاحب العمل بموجب عقد  

العامل اعطاء  العمل يلتزم بإعطاء شهادة للعامل بعد انتهاء العمل و التي تثبت فيها اتمامه للعمل ناهيك عن

د أوفى بجميع االلتزامات المترتبة عليه تجاه وثيقة براءة ذمة عند انتهاء عقد العمل شرط ان يكون العامل ق

صاحب العمل وفي حالة امتناعه فللعامل اللجوء الى قضاء العمل إللزامه بالحصول على الوثيقة المطلوبة. 
26

 

من قانون العمل الموحد على هذا االلتزام عندما نصت  093كذلك فقد اشار المشرع المصري الى ذلك في المادة 

الجهة التى تزاد فى عمليات التدريب المهنى أن تمنح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج على أنه " تلتزم 

التدريبى الذى عقدته وتبين المستوى الذى بلغه ، ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات التى تتدون فى هذه 

 الشهادة ......الخ .

يقع على صاحب العمل التزامات أخرى تسبق صدور  ولكن قبل منح العامل هذه الشهادة من قبل صاحب العمل

هذه الشهادة حتى يتمكن فى النهاية منحها للعامل المتدرج ، وهذه االلتزامات تضمنها القرار الوزارى السابق فى 

فقرته الخامسة عندما ألزم صاحب العمل بأن يقدم الى مكتب القوى العاملة المختص تقريراً فى نهاية كل مرحلة 

ل تعليم المهنة يفيد اجتياز العامل المتدرج للمرحلة بنجاح ، ويجوز لصاحب العمل فى حالة عدم اجتيازه من مراح

العامل المرحلة الثانية أو مايليها بنجاح فرصة أخرى إلعادة تدريبه فى ذات العمل لمدة تتفق والمدة المحددة لهذه 

كتب القوى العاملة المختص عن أسباب عدم اجتياز المرحلة فى العقد على أن يقدم صاحب العمل تقريراً الى م

 العامل المتدرج لهذه المرحلة بنجاح".

والقصد من هذا االلتزام التمهيدى الذى يسبق إصدار شهادة نهاية فترة التدريب هو إيجاد نوع من الرقابة على 

اعلية ، وحتى يكون منح أصحاب االعمال من قبل الجهات المختصة ، حتى تتصف عمليات التدريب بالجدية والف

هذه الشهادات مجرد من المجاملة من قبل صاحب العمل تجاه العامل ، وخاصة عندما اليلتزم بتشغيل العامل لديه 

. 

وفى نهاية اجتياز العامل لفترة التدريب وفقاً للبرنامج الذى وضعه صاحب العمل يلتزم صاحب العمل طبقاً لنص 

تدرب شهادة تثبت أنه قد أتم تدريبه المهنى على أن يتم اعتمادها من مديرية عمل مصرى أن يسلم الم 02المادة 

 القوى العاملة المختصة .

والشهادة التى يتسلمها المتدرب فى نهاية مدة التدريب يجب أن تتضمن بيانات معينة كتاريخ بدء التدريب وتاريخ 

تحديد مستوى مهارته أى تقدير نجاحه فى نهاية ونوع المهنة التى كان يتدرب عليها ، كما يجب أن تتضمن 

اختبار مراحل التدريب التى قام بالتدريب خاللها .
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 الثانى : التزامات العامل المتدرج المبحث

 التزامات تشريعات العمل . االول : المطلب

 التزامات المتدرج وفقاً للقواعد العامة . الثانى : المطلب

 ماية العامل المتدرج وتنمية فرص تدريبهم .القواعد الدولية لح الثالث : المطلب

 

 الثانى  المبحث

 التزامات الصبى المتدرج 
 

أن عقد التدريب باعتباره عقداً ملزماً للجانبين يشتمل على التزامات متبادلة بين صاحب العمل والعامل المتدرب ، 

االلتزامات قد يكون مصدرها تشريعات ويجب أن نتناول التزامات العامل المتدرب تجاه صاحب العمل ، وهذه 

 -العمل أو القواعد العامة فى القانون المدنى أو العقد ذاته وذلك على النحو االتى :

 

 االول :التزامات تشريعات العمل  المطلب
قد تحوى نصوص التشريعات العمالية التزامات تقع على عاتق العامل المتدرج وتتمثل فى التزامه بالعمل فى 

صاحب العمل عند االنتهاء من مرحلة التدريب ، والتزامه بالقواعد المنظمة للتدريب ، والتزامه ببذل الجهد خدمة 

 المناسب للحصول على المهارات والمعلومات المطلوبة لتحقيق الغرض من التدريب .
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 -وسوف نلقى الضوء على تلك االلتزامات بشئ من التفصيل على الوجه االتى :

 -االلتزامات بالعمل فى خدمة صاحب العمل :أوال : 

اختلفت التشريعات العمالية العربية بصدد التزام المتدرب بالعمل لدى صاحب العمل التدريب ، فبعضها نص 

صراحة على إلزام العامل بالعمل لدى صاحب العمل ، خالل فترة التدريب بمعنى أن على المتدرب القيام بالعمل 

أن يعاونه فى حدود طاقته ، بشرط أن يكون العمل المكلف به ذا عالقة مباشرة بالمهنة الذى يكلفه به صاحب و

 فيها .  المنصوص عليها فى عقد التدريب ، وفى حدود ساعات العمل المطبقة على المؤسسة التى يدرب

ام حيث يخضع والبعض االخر لم يشترط ذلك االلتزام بل ترك الحرية للعامل وصاحب العمل فى تنفيذ هذا اإللتز

تنفيذ هذا االلتزام من عدمه الى ماينص عليه الطرفين فى عقد التدريب ، إذ يجوز أن يتفق صاحب العمل مع 

المتدرب الذى يتولى تدريبه على أن يقوم بخدمته أثناء فترة التدريب ، ومنها المشرع المصرى حيث لم يرد به 

عمل أثناء فترة التدريب .نص يلزم العامل بالعمل فى خدمة المدرب أى صاحب ال
28

 

 

 ولكن مامدى التزام المتدرب بالعمل لدى المدرب أى صاحب العمل بعد انتهاء تدريبه ؟

ذهبت التشريعات الى إلزام المتدرب بالعمل لدى مدربه بعد انتهاء تدريبه ، ومن ذلك مانص عليه قانون العمل 

ن العامل مع صاحب العمل الذى ساهم فى التدريب وتحسب العمانى على أنه " بعد انتهاء فترة التدريب بنجاح يعي

 فترة التدريب ضمن فترة اإلستخدام العادية ".

أما البعض االخر من التشريعات العربية فقد أعطى صاحب العمل الحرية فى إبقاء العامل فى خدمته بعد انتهاء 

مل الذى قام بتمرينه على أن يعمل لديه تدريبه أو عدم استخدامه ، على أن يجوز أن يتفق صاحب العمل مع العا

 وعندئذ ينعقد عقد عمل بينهما ، وبغير هذا االتفاق اليلزم صاحب العمل بتخديم العامل الذى قام بتمرينه .

 ولكن ماھى طبيعة ھذا الشرط بالنسبة للمتدرب ؟

ً بإبرام عقد العمل مع ص احب العمل ، واليتحول نرى أن هذا الشرط اليخرج عن كونه التزام من العامل أيضا

 عقد التدريب الذى يتضمن الشرط الى عقد عمل ألن عقد التدريب يختلف فى أحكامه والتزاماته عن عقد العمل .

ولذا إذا امتنع المتدرب بعد انتهاء تدريبه عن القيام بتنفيذ التزامه بناء على الشرط ، وهو تحرير عقد عمل مع 

لحق فى مطالبة العامل بتنفيذ التزامه إال إذا كان فى تنفيذه مساس بحريته صاحب العمل ، فإن صاحب العمل له ا

الشخصية ، فهنا يلجأ صاحب العمل الى مطالبته بالتعويض عن الضرر الذى لحقه من جراء هذا االمتناع ، 

التمرين ويجوزلصاحب العمل استخدام المتدرب بعد انتهاء فترة التدريب ، كما يجوز للمتدرب أن يتعهد فى عقد 

بأن يعمل لدى صاحب العمل مدة التزيد عن ضعف مدة التدريب .
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 -ثانياً : االلتزام بالقواعد الُمنِظمة للتدريب :

ترك المشرع العراقي تنظيم التدريب الى العادات و العرف التجاري الخاص بالمهنة
30

، بينما اشار المشرع  

:"ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد واإلجراءات من قانون العمل الموحد أنه  000المصري في المادة 

 المنظمة للتوسع المهنى ".

وبناء على ذلك يقع التزام على صاحب العمل والعامل المتدرب بضرورة االلتزام بالقواعد المنظمة للتدريب 

ً ألنه إذا  ً ومعنويا لم يلتزم بتنفيذ تلك والتى تضمنها القرار الوزارى ، وذلك حفاظاً على سالمة المتدرب ماديا

التعليمات المنظمة للتدريب فإنه قد تعرضه الى أخطار تهدد حياته أو سالمته أو أخالقه عالوة على أن فى القواعد 

 المنظمة للتدريب ما يحقق أغراض اقتصادية جماعها سرعة تدريب العامل وإعداده اإلعداد المهارى المطلوب .

أثناء التدريب إذا ماخالف القواعد المنظمة للتدريب ، وبالتالى تخفف وكذلك إنقاص الوقت الضائع إلصابته 

 االعباء المالية على مركز التدريب والهيئة العامة للتأمينات االجتماعية .

ً مجموعة من القواعد التى تنظم التدريب المهنى وألزمت  كما تضمنت بعض التشريعات العمالية العربية أيضا

ها ، ومنها االلتزام بحسن السير والسلوك فى كل تصرف يسلكه وفى ذلك يخضع المتدرب بضرورة التقيد ب

 لقواعد السلوك والمحاسبة التى تتبع فى موقع التدريب .

ومن أمثلة ذلك : التغيب عن التدريب بدون عذر مقبول ، وعدم القيام بأى عمل من شأنه أن يؤدى الى اإلخالل 

مه بمراعاة قواعد ولوائح السالمة المعمول بها فى المؤسسة التى يتدرب بسير التدريب فى المنشأة ، وكذلك إلزا

 فيها .

ً بعض االلتزامات االخرى المتعلق بتنظيم وسير التدريب نصت عليها بعض التشريعات العربية  وهناك أيضا

كافة تعليمات  العمالية والتى ألزمت بها المتدرب منها : المتعلق بالسالمة والصحة المهنية حيث ألزمته بتنفيذ

السالمة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة ، وذلك محافظة على سالمة وصحة المتدرب وسالمة وأمن المنشأة ، 

 وهذا االلتزام تستوجبه مصلحة المجتمع وهو مقابل التأمين االجتماعى ضد حوادث العمل وأمراض المهنة .
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ة إذا كان التدريب يقل سنه عن ثمان عشرة سنة وقد ذهبت بعض التشريعات الى فرض هذا االلتزام وخاص

بالخضوع قبل بدء تدريبه لفحص طبى لحالته الصحية وقدرته على القيام بأعمال المهنة التى يريد التدريب عليها 

، وإذا كانت المهنة تتطلب شروطاً بدنية وصحية خاصة ، فيجب أن ينص التقرير الطبى على توافر هذه الشروط 

 النفسية .الجسمانية أو 

هذا ويجب على المتدرب أن يلتزم بالتوجيهات واإلرشادات التى تصدر من مدربه سواء كان صاحب العمل أو 

 شخص فوضه صاحب العمل بالقيام بتدريبه وإعطائه هذه التعليمات .

ً على العامل االلتزام بالمحافظة على االدوات واالت العمل  ً قياسا الموضوعة تحت كما يقع على المتدرب أيضا

تصرفه وأن يحافظ عليها ويعتنى بها عناية الشخص المعتاد ، وهذا الواجب يقتضيه مبدأ حسن النية  لدى 

ً أال يستخدم المتدرب هذه األشياء خارج مكان التدريب إال بإذن صاحب العمل ،  المتدرب وهنا يقتضى أيضا

 ل .عالوة على أن حفظ أدوات التدريب تقع على عاتق صاحب العم

 -ثالثاً : التزام المتدرب بتنمية مهاراته وخبرته :

يقع على عاتق المتدرب التزاماً رئيسياً وهو ضرورة قيامه ببذل جهد معقول مع مدربه لكى يتمكن من فهم 

وإستيعاب وتطبيق المعلومات التى يتلقاها من مدربه ، وذلك حتى يتمكن من اجتياز التدريب على المهنة التى 

 .ريب عليها يرغب التد

ولن يتأتى ذلك إال باستيعابه التدريب على اآلالت ، والتزام المتدرب بذلك يجعله فى مستوى مهنى وثقافى جيد 

ً لتخطيط يضع صاحب العمل نظمه وإجراءاته باالشتراك مع  على أن تكون تنمية المهارات والتدريب وفقا

 المنظمات المختصة وفى حدود اإلمكانيات المتاحة .

أن بذل الجهد من المتدرب الستيعاب المعلومات وتنمية مهاراته يمكن الصانع من تنفيذ التزامه الرئيسى كما 

ً على المهنة أو الحرفة التى يرغب فى التدريب عليها ، ويكون لصاحب  ً منتظما الخاص بتدريب الصبى تدريبا

 رب أو استعداده لتعلم المهنة بصورة حسنة.العمل الحق فى فسخ عقد التدريب المهنى إذا ثبت لديه عدم قدرة المتد

 

 الثانى :التزامات المتدرج وفقاً للقواعد العامة  المطلب
توجد التزامات تقع على عاتق المتدرج بمقتضى ما تضمنته القواعد العامة في القانون المدني و قانون العمل  

دم المنافسة ، وأخيراً بيان جزاء إخالل المتدرب ومنها التزام المتدرب بالمحافظة على أسرار المهنة ، والتزامه بع

 بالتزاماته تجاه صاحب العمل "المدرب" .

 -وذلك على النحو االتى :

 -أوال : االلتزام بالمحافظة على أسرار المهنة :

ً ، على عدم افشاء اي اسرار يطلع عليها بحكم عمله ، وباتجاه مماثل 05حضرت الفقرة ج من المادة ) ( ثانيا

( من القانون المدني بالزام العامل ب) ان يحتفظ باسرار رب العمل 313/0الفقرة )هـ ( من المادة )نصت 

الصناعية و التجارية (. ان المعلومات التي تنطبق عليها تسمية "اسرار مهنه" هي تلك المعلومات التي تعتبر 

يم و انما يمتد الى ما بعد انتهاء التدرج غير معروفه بالنسبة للعامة كما ان االلتزام ال يقتصر على فترة التعل

المهني .
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م بخصوص 5119لسنة  05و في مصر أغفل المشرع النص على هذا االلتزام فى قانون العمل الموحد رقم 

المتدرب ، عندما تناول القواعد المنظمة للتدريب ، وإن كان قد نص عليه قانون العمل الموحد ، والقانون المدنى 

ً على عاتق العامل حيث يلتزم بالمحافظة على أسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ، ، باعتباره  التزاما

من قانون العمل المصرى على أنه :" أن يحافظ على أسرار العمل ، فاليغش المعلومات  29فنص فى المادة 

ً للتعليمات الكتابية الصادرة  من صاحب العمل وحتى بعد المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا

 انقضاء العقد ".

عمل موحد لصاحب العمل فصل العامل إذا أفشى األسرار الخاصة بالمنشأة التى يعمل  2\93وقد أجازت المادة 

 فيها سواء كانت هذه االسرار صناعية أم تجارية أم غير ذلك من األسرار .

اصة أن المشرع أغفل النص على هذا االلتزام فى ولكن مامدى التزام المتدرب بعدم إفشاء أسرار العمل  وخ

 قانون العمل الموحد عندما تناول القواعد المنظمة للتدرج .

فى مدى التزام المتدرب بحفظ أسرار المهنة فذهب رأى الى القول بأنطباق هذا االلتزام  اختلف الفقه الفرنسى :

االلتزام صراحة فى النصوص الجديدة المنظمة على المتدربين أسوة بالعمال بالرغم من عدم النص على هذا 

 للتدريب المهنى فى القانون الفرنسى .
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 وعارض رأى أخر حيث استند فى عدم التزام المتدرب بذلك الى عدم النص عليه صراحة .

ى والرأى الصائب و الراجح لدينا : أن المتدرب يلتزم بحفظ أسرار المهنة وذلك استناداً الى القواعد العامة الت

ً من هذه القاعدة العامة فإن ما نص عليه من التزام بحفظ أسرار  تقضى بتنفيذ االلتزامات بحسن نية وإنطالقا

المهنة بالنسبة للعمال ينطبق أيضاً بالقياس على المتدربين التحاد العلة بينهما المتمثلة فى عدم اإلضرار بمصالح 

لديه ، ولذا نقول بانطباق هذا االلتزام على العمال المتدربين العمل سواء تم هذا اإلفشاء من قبل أحد المتدربين 

 لديه.

وعلى ذلك يجب على المتدرب أن يحافظ على أسرار العمل التجارية كاألسعار التى تشترى بها المنشأة التى 

ر االخرى يتدرب فيها ، ونسبة أرباحها واالسعار التى تبيع بها لعمالئها ، وأن يحافظ المتدرب أيضاً على االسرا

 كحسابات المنشأة وأجور العمال فيها ...... الخ .

هذا واليجوز للمتدرب أن يفشى هذه االسرار سواء بمقابل أو بدون مقابل وسواء كان ذلك أثناء فترة التدريب أم 

لك بعد انقضائه وإذا أخل المتدرب بهذا االلتزام كان للمدرب أى صاحب العمل الحق فى فسخ عقد التدريب وله كذ

أن يفصل المتدرب لديه إذا ماخالف هذا االلتزام قياساً على أحقية صاحب العمل فى فصل العامل إذا أفشى العامل 

 االسرار الخاصة بالمنشأة ، وله كذلك حق المطالبة بالتعويض أيضاً .

ى توصل اليها ونرى باالضافة الى ذلك أن للمتدرب الحق بعد انقضاء فترة التدريب أن يستخدم االختراعات الت

أثناء فترة تدريبه لحسابه الخاص بشرط أالتخل بالتزامه بعدم المنافسة لصاحب العمل وبشرط أال يكون فيها 

مايمس بحقوق صاحب العمل على االختراعات المسجلة باسمه .
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ه أى ولكن لنا أن نتسائل عن الحاالت التى يحق للمتدرب بمقتضاھا أن يفشى أسرار العمل دون أن تقع علي

 مسئولية ؟

 -أن المتدرب له الحق فى أن يفشى أسرار العمل على سبيل االستثناء فى الحاالت اآلتية :

إذا كان فى الكشف عن هذه المعلومات مايمنع من ارتكاب جريمة أو اإلبالغ عنها بعد وقوعها ، كالغش فى  .0

 عمليات الصناعة مثالً .

وزائغة لدى العامة فإن ذكرها التدريب بعد ذلك فاليعد إفشاء إذا كانت المعلومات التى لدى العامل شائعة  .5

 ألسرار العمل .

 إذا كان الغرض من ورائها تحقيق صالح العمل كتدريب عامل جديد فى المنشأة . .9

 -ثانياً : اإللتزام بعدم المنافسة :

ال التجارية أو الصناعية يقصد بالمنافسة غير المشروعة هى تزاحم النجارين أو الحرفيين على الزبائن فى االعم

عن طريق استخدام وسائل منافية للدين أو القانون أو العرف والشرف المهنى الذى يقره الشارع. نصت المادة 

( من القانون المدني العراقي حيث اشارت الى ان العمل الموكل الى العامل يُمكنه من معرفة عمالء رب 301/0)

للطرفين ان يتفقا على اال يجوز للعامل بعد انتهاء العقد ان ينافس رب  العمل او االطالع على سر اعماله كان

العمل و ان ال يشترك في اي عمل يقوم من خالله بمنافسته و غالبا يتم اقتران ذلك بشرط جزائي.
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 ولكننا نجد صعوبة فى التمييز بين ماهو مشروع فى المنافسة وغير مشروع ، غير أنه اتفق الرأى على أنه معيار

التمييز بينهما اليمكن أن يستمد من مبادئ األخالق وحدها ، واليمكن أن نعتبر كل أعمال المنافسة غير 

المشروعة هى التى التقرها مبادئ األخالق والذى يتبع عادة هو االحتكام الى االعراف والعادات المهنية لنوع 

 من مكان آلخر ومن زمان آلخر .المنافسة سواء كان منافسة تجارية أم صناعية ، وهى عادة تختلف 

ويرتكز القضاء عادة فى هذا الخصوص حول الظروف العامة للحالة المعروضة دون االرتكاز على واقعة محددة 

بالذات ، ومن المسلم به أيضاً أن القاضى هو المرجع فى تحديد ما إذا كانت االعمال الصادرة عن المنافسة تشكل 

 خطأ أم ال .

 -المنافسة غير المشروعة على أساسين :ويستند المنع من 

 منع التعدى على حقوق الغير وذلك طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية . .0

 منع التعسف فى استعمال الحق . .5

 -كما أنه يشترط لحصول التنافس غير المشروع فى القانون ضرورة توافر شرطين :

 -قيام حالة التنافس حيث يستلزم هذا الشرط وجود أمرين : .0

 . وجود النشاطين وقت القيام بالعمل بمعنى أن يكون نشاط المنافسين قائماً فى وقت واحد 

  أن يكون النشاطان متماثلين وذلك حتى يمكن القول بأن العمالء يمكنهم االستغناء عن إحدى التجارتين أو

 المنتجين عن األخر .
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ً بأن يستعمل مثالً  أن يقوم المنافس سواء كان العامل أو التاجر أو الصانع بأعمال .5 غير مشروعة قانونا

 الحيل والدسائس التى تؤدى الى اإلضرار بمنافسة وتحط من تجارته أو من صناعته وسمعته .

 واعمال المنافسة غير المشروعة التدخل تحت حصر لكثرتها ولتجددها من زمان آلخر .

فإن المشرع المصرى أجاز لصاحب العمل أما فى مجال التزام العامل بعدم المنافسة لصاحب العمل "المدرب" 

 االتفاق مع العامل أال ينافسه بعد انتهاء عقد العمل بينهما .

عن وبالتالى فإن التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل أثناء العقد من التزامات عقد العمل ، إال أننا نتسائل 

 ريب قياساً على التزام العامل ؟مدى التزام المتدرب بعدم منافسة صاحب العمل بعد انتهاء التد

يمكن أن نقول أن المتدرب إذا ماتضمن عقد تدريبه قيداً يلزمه بعدم المنافسة لصاحب العمل بعد انتهاء التدريب 

يكون باطالً من باب أولى ألن المشرع حدد سن وهو بداية من اثنتى عشرة سنة ، وعلى ذلك فالمتدرب يكون 

اليلتزم بشرط عدم المنافسة النتفاء شرط كمال األهلية الذى هو أوجب بالنسبة قاصراً أثناء التدريب وعليه 

 للمتدرب القاصر .

عالوة على أن المتدرب فى مرحلة التدريب اليكون لديه الخبرة الكاملة التى تمكنه من اإلطالع على كل أسرار 

 صاحب العمل أو معرفة عمالئه بعكس العامل الذى يمارس عمله فعالً .

 -اً : جزاء إخالل العامل المتدرج بالتزاماته تجاه المدرب "صاحب العمل ":ثالث

فيما يتعلق بأحقية صاحب العمل بالحصول على تعويض من المتدرب نتيجة ما أحدثه بخطئه من تلفيات أوالً : 

ة التعويض بمواد العمل وأدواته التى يملكها صاحب العمل " المدرب" فإن القواعد العامة تلزم المتدرب ضرور

 لصاحب العمل عن األضرار التى يحدثها المتدرب بخطئه .

 : ً أما فيما يتعلق بمدى التزام المتدرب بالشرط الجزائى الذى يتضمنه عقد التدريب بإلزامه بالتعويض إذا ثانيا

طاق ما فسخ العقد ، فذهبت محكمة النقض المصرية الى القول فى هذا الشأن بأن :" عقد التدريب اليدخل فى ن

إذن القانون للقاصر فى إبرامه ، على أن يخضع للقواعد العامة فى قانون الوالية على المال ، وألنه حوى شرطاً 

ً دائراً بين النفع  ً بإلزام المطعون ضده بأداء تعويض فى حالة فسخ العقد ، فإنه يكون منذ انعقاده تصرفا جزائيا

والضرر ، وقابالً لإلبطال لمصلحة القاصر ".
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 الثالث :القواعد الدولية لحماية العامل المتدرج المطلب
الملحقة بها بعض القواعد التى تشكل حماية للصبى  009م والتوصية رقم 0339لسنة  98قدمت االتفاقية رقم 

 -المتدرج ، ومن هذه القواعد :

استثنت االتفاقية الدولية رقم ما أختصت بتشجيع الصبى المتدرب على اكتساب المهارات التدريبية والمهنية حيث 

م ، من نطاق تطبيقها وبمقتضى شروط معينة العمل الذى يتم فى المنشآت التعليمية للتدريب  0339لعام  098

 المهنى أو العمل فى المؤسسات إذا كان جزء من ورة تدريب أو إرشاد أو توجيه .

الملحقة بها أيضاً مجموعة من القواعد والتوصيات  009م والتوصية رقم 0339لسنة  098وقدمت االتفاقية رقم 

 -الخاصة بحماية الصبى المتدرب والتى ينبغى مراعاتها ومنها :

إعطاء عناية خاصة إلقامة تسهيالت كافية للتعليم والتوجيه والتدريب المهنى وتوسيعها تدريجياً على أن يتناسب 

 نين .شكلها ومحتواها مع احتياجات األطفال واألحداق المعي

 

يمكن للعمل الذى يؤدى فى المؤسسات بموجب نظام للتلمذة الصناعية أو التدريب المهنى أن يكون أنجح وسيلة 

الكتساب المهارة والخبرة ولكن ينبغى أن يخضع مثل هذا العمل لإلشراف الدقيق والسبب فى ذلك أنه يمكن 

فال قبل بلوغ الحد األدنى القانونى لسن العمل مما لعالقة التدريب أن تكون ذريعة للعمل النظامى والمستمر لألط

 يسمح بتخفيض تكلفة العمل .

وينبغى أن تحرص الحكومات على اتخاذ تدابير لإلشراف والتفتيش بغية ضمان ومراقبة الظروف التى يتلقى فيها 

تعليم المهنى أو األطفال واألحداث التدريب والتوجيه المهنيين فى المنشآت والمؤسسات التدريبية ومدارس ال

 التقنى ووضع معايير لحمايتهم وتنميتهم .

من الضرورى اتخاذ تدابير تتعلق بالتدريب التحضيرى لألحداث على أنواع االستخدام الخطرة أو التى تتضمن 

حد أدنى ألن القبول فى العمل بها أعلى من  098اشتراطات مهنية معينة والتى حددت لها االتفاقية الدولية رقم 

هاء الدراسة اإللزامية ، على أال تنطوى تلك التدابير على مخاطر .إن
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 الخاتمـــــــة
بعد ان انهيت بعون هللا و توفيقه من دراسة و تحليل موضوع عقد التدرج المهني توصلت الى النتائج و 

 المقترحات األتية : 

 اوالً : النتائج 

عقد التدرج أو التمرين هو اتفاق يتعهد بمقتضاه صاحب عمل يكون فى اآلغلب اآلعم صانعاً محترفاً  بتعليم  .0

 صبى حرفة ما ، مقابل التزام هذا االخير بأن يعمل لحسابه طيلة مدة العقد. 

ني و لكن جاء تعريفا دقيقا خاص بعقد التدرج المه 5102لعام  93لم يرد في قانون العمل العراقي النافذ رقم  .5

ھو بان عقد تعليم المهنه او التدرج المهني بانه "  0320لعام  01التعريف في القانون المدني العراقي رقم 

ان يتعهد  رب مؤسسة صناعية او تجارية او زراعية او صانع بأن يخرج او يعمل على تخريج شخص في 

ب العمل على شروط ولمدة يتفق عليها, مهنة مقابل التزام ھذا الشخص بنفسه او بوليه يشتغل لحساب ر

وتخضع شروط صحة العقد واحكامه لعادات المهنة والعرف الجاري فيها, كما تسري النصوص القانونية 

 " .لعقد العمل على عقد تعليم المهنة بالقدر الذي ال يتعارض مع غرض المهنة 

التدرج :}يعتبر متدرجاً كل من يلتحق من قانون العمل الموحد  000عرفت المادة اما المشرع المصري فقد  .9

لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة معينة { ويصدر الوزير قراراً بالقواعد واإلجراءات المنظمة 

للتدرج المهني. عقد التمرين أو التدرج ليس عقد عمل فردى وإنما يخضع للتنظيم الخاص به والوارد فى 

 .0380لسنة  093قانون العمل رقم  ، ومن 5119لسنة  05انون رقم الباب الخامس من الكتاب الثالث من الق

 اشترط القانون عدة شروط فى عقد التمرين كالكتابة ، ومدة تعلم المهنة ، وأجر المهنة ، وسن التدريب . .0

ً وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة واألجر بصورة  .2 يجب أن يكون عقد العمل المتدرج مكتوبا

متدرجة فى كل مرحلة من مراحل التعليم على أال تقل فى المرحلة االخيرة عن الحد االدنى لألجور المحددة 

 لفئات العمال فى المهنة التى يتدرج فيها .

ه يوجد على صاحب العمل }المدرب{ التزامات مالية فى مواجهة العامل المتدرب من أثار عقد التمرين أن .9

 وهذه االلتزامات تنحصر فى االلتزام بدفع أجر المتدرب ، وااللتزام بدفع أقساط الضمان االجتماعى .

المشرع يعتبر أجر العامل أو المتدرب بمثل الوعاء الذى يحسب على اساسه االشتراك فى التأمينات  .3

جتماعية االمر الذى يحمل على االعتقاد بأن العامل المتدرج غير المأجور يخرج كقاعدة عامة من نطاق اال

 تطبيقه .

يقع على صاحب العمل التزامات فنية وهى تلك الواجبات المتصلة باألعداد المهني للمتدرب بغرض  .8

ى عقد التدريب المهنى وهذه الوصول الى المستوى المطلوب فى اتقان المهنة أو الحرفة المتفق عليها ف

 -االلتزامات هى :

 . االلتزام بتهيئة التدريب النظرى 

 . االلتزام بتقديم التدريب العملى والتطبيقى 

 يقع على صاحب العمل التزامات فرعية قد يكون مصدرها اتفاق الطرفين أو القانون أو القواعد العامة . .3

ع على عاتق العامل المتدرج وتتمثل فى التزامه بالعمل قد تحوى نصوص التشريعات العمالية التزامات تق .01

فى خدمة صاحب العمل عند االنتهاء من مرحلة التدريب والتزامه بالقواعد المنظمة للتدريب ، والتزامه ببذل 

 الجهد المناسب للحصول على المهارات والمعلومات المطلوبه لتحقيق الغرض من التدريب .

تزاماته اتجاه المدرب وهو صاحب العمل فيكون لهذا االخير الحق فى الحصول إذا أخل العامل المتدرج بال .00

 على تعويض من المتدرب نتيجة مااحدثه بخطئه من تلفيات بمواد وأدوات العمل التى يملكها صاحب العمل .

ً مجموعة من القواعد التى تنظم التدريب المهنى .05 والزمت  تضمنت بعض التشريعات العمالية العربية أيضا

المتدرب بضرورة التقييد بها ومنها االلتزام بحسن السير والسلوك فى كل تصرف يسلكه وفى ذلك يخضع 

 لقواعد السلوك والمحاسبة التى تتبع فى موقع التدريب .

لقد اهتمت التشريعات العمالية بوضع قواعد خاصة بالعاملين من األحداث ومنها المشرع العراقي في المواد  .09

يحظر القانون تشغيل األحداث في األعمال الليلية أو المختلطة ، كما ( من قانون العمل النافذ، اذ 012 - 80)

 يحضر تشغيلهم في االعمال التي قد تضر طبيعتها او ظروف العمل بها بصحتهم او سالمتهم او اخالقهم

العمل بآليات  العمل تحت االرض وتحت سطح الماء وفي المرتفعات الخطرة واالماكن المحصورة وك

ً او نقالً ألحمال ثقيلة او العمل في بيئة غير صحية  ومعدات وادوات خطرة او التي تتطلب تدخالً يدويا
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تعرض االحداث للمخاطر او تعرضهم لدرجات حرارة غير اعتيادية او الضجيج او االهتزاز الذي يضر 

 روف العمل.بصحتهم ناهيك عن العمل في ظروف صعبة لساعات طويلة او في بعض ظ

من قانون  019 – 33المشرع المصرى ايضا اهتم بوضع قواعد خاصه لتنظيم عمل االحداث في المواد )م .00

م ( إذ أنه :" يحظر تشغيل األطفال من االناث والذكور قبل بلوغهم سن أتمام 5119لسنة  05العمل رقم 

اثنى عشرة  دريبهم متى بلغت سنهمالتعليم االساسى ، أو أربعة عشرة سنة أيهما أكبر ، ومع ذلك يجوز ت

 " .سنة

كما نص على أنه :" اليجوز تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات فى اليوم ويجب أن تتخلل ساعات العمل 

فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة التقل فى مجموعها عن ساعة واحدة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث 

 ( .5119لسنة  05العمل رقم  0من  010ات متصلة . )ماليشتغل الحدث أكثر من أربع ساع

ً ، ويحظر تشغيل األحداث  وفى جميع االحوال اليجوز تشغيل الحدث فيما بين السابعة مساًء والسابعة صباحا

 ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم فى أيام الراحة األسبوعية أو العطالت الرسمية .

م بوضع أحكام لتشغيل النساء  5119لسمة  05ريع العمل الموحد رقم كما أهتمت التشريعات العمالية ومنها تش

 -عمل ( ومنها :  33 – 88)م 

أنه اليجوز تشغيل النساء فى الفترة مابين السابعة مساًء والسابعة صباحاً إال فى األحوال واالعمال والمناسبات 

ً أو التى يصدر بها قراراً من الوزير المختص ، وأيضاً اليجوز تشغيل الن ساء فى األعمال الضارة بهن صحيا

ً وكذلك فى االعمال الشاقة أو غيرها من األعمال التى تحدد بقرار من وزير الدولة والقوة العاملة  أخالقيا

 والتدريب .

يقع التزام على المتدرب بتنمية مهاراته وخبرته وذلك ببذل جهد معقول مع مدربه لكى يتمكن من فهم  .02

لومات التى يتلقاها من مدربه وذلك حتى يتمكن من اجتياز التدريب على المهنة التى واستيعاب وتطبيق المع

 يرغب التدريب عليها .

حالة  يقع التزام على المتدرب بالحفاظ على اسرار المهنة ، ولكن يوجد استثناء من هذا االلتزام وذلك كما فى .09

ما إذا الكشف عن هذه المعلومات يمنع من ارتكاب جريمة أو االبالغ عنها بعدم وقوعها ، أو إذا كانت 

 المعلومات التى لدى العامل شائعة لدى العامة .

الملحقة بها بعض القواعد التى تشكل حماية  009م والتوصية رقم 0339لسنة  98قدمت االتفاقية رقم  .03

 -ه القواعد :للصبى المتدرج ، ومن هذ

ما أختصت بتشجبع الصبى المتدرب على اكتساب المهارات التدريبية والمهنية حيث استثنت االتفاقية الدولية رقم 

م ، من نطاق تطبيقها وبمقتضى شروط معينة العمل الذى يتم فى المنشآت التعليمية للتدريب  0339لعام  098

 رة تدريب أو إرشاد أو توجيه .المهنى أو العمل فى المؤسسات إذا كان جزء من و

ً مجموعة من القواعد  009م والتوصية رقم 0339لسنة  098وقدمت االتفاقية رقم  الملحقة بها أيضا

 -والتوصيات الخاصة بحماية الصبى المتدرب والتي ينبغي مراعاتها ومنها :

وتوسيعها تدريجياً على أن يتناسب إعطاء عناية خاصة إلقامة تسهيالت كافية للتعليم والتوجيه والتدريب المهني 

 شكلها ومحتواها مع احتياجات األطفال واألحداث المعينين .

 

 ثانياً : التوصيات 

يجب على المشرع العراقي ان يعدل قانون العمل النافذ و ان يضيف فصالً كامالً لـ )التدرج المهني( او  .0

في الشارع العراقي ، اذ ان اغلب االحداث )عقد تعليم المهنة( لما لهذا الموضوع من انتشار و اهمية 

يدخلون الى العمل لغرض التعلم و االمتهان بنفس المهنة الحقا و ان اغفال المشرع لتنظيم هذا النوع من 

 .  المهنةالعقود يكون مجحفا بحق العمل الذي يرغبون بتعلم 

يخضع الى العرف  المهنةتعليم ( من القانون المدني العراقي اشارت الى ان ضوابط عقد 359ان المادة ) .5

و هذا االمر في اجحاف كبير اذ ان االعراف المهنية في االعم االغلب تصب في  المهنةالسائد لتلك 

 مصلحة اصحاب العمل .

ج المهني الى حين نأمل بان تقوم وزارة العمل و الشؤون االجتماعية ان تضع تعليمات خاصة بعقد التدر .9

 .تعديل القانون
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 الهوامش
                                                           

1
 ، الناشر دار ام القرى المنصورة . 0339،  5، ط 33أحمد السعيد الزقرد ، شرح قانون العمل ، ص  
2
 . 0,5ف 359، م 0320لعام  01القانون المدني العراقي رقم  
3
 من القانون المدني العراقي  359المادة  

عقد تعليم المهنة، هو ان يتعهد رب مؤسسة صناعية او تجارية او زراعية او صناع بأن يخرج او يعمل  -0

على تخريج شخص في مهنة مقابل التزام هذا الشخص بنفسه او بوليه يشتغل لحساب رب العمل على 

 شروط ولمدة يتفق عليها.

عقد واحكامه لعادات المهنة والعرف الجاري فيها، كما تسري النصوص وتخضع شروط صحة ال  -5

  .القانونية لعقد العمل على عقد تعليم المهنة بالقدر الذي ال يتعارض مع غرض المهنة
4
 . 99، ص 5101عدنان العابد ، يوسف الياس ، المكتبة القانونية ، بغداد ، شارع المتنبي ،  
5
، ط دار  93، ص  5119لسنة  05يط فى شرح أحكام قانون العمل الموحد رقم رافت دمحم أحمد حماد ، الوس 

 النهضة العربية .
6
 م ، الناشر دار النهضة العربية .0339، ط  30حلمى مراد ، الوجيز فى قانون العمل ، ص  
7
 . 0332،  9، ط 050حسن كير ، أصول قانون العمل ، ص  
8
 . 32رأفت دمحم أحمد حماد ، مرجع سابق ، ص  
99

اوال : يبرم عقد العمل ، شفهيا أو تحريريا ، بإتفاق طرفيه المتمثلين بصاحب العمل والعامل.   ـ 93المادة ـ  

وفي حالة عقد العمل المكتوب ، يتولى صاحب العمل تنظيم عقد العمل كتابيا ومحررا بثالث نسخ موقع عليها من 

دع النسخة الثالثة لدى الدائرة. ويجب ان يتضمن عقد العمل قبله ومن قبل العامل ويحتفظ كال منهما بنسخة وتو

  بالحد األدنى البيانات اآلتية

 اسم صاحب العمل ونوع المشروع وعنوانه    أـ

 ب ـ اسم العامل وتاريخ ميالده ومؤهله و مهنته ومحل اقامته وجنسيته 

 جـ ـ طبيعة ونوع العمل ومدته وتاريخ بدئه 

مكافئات يستحقها العامل بموجب شروط العمل النافذة وطريقة وموعد ومكان أداء االجر د. األجر واية مزايا أو 

 .المتفق عليه

 هـ ـ ساعات العمل وطريقة تقسيمها. 

10
، الناشر مؤسسة  39فتحى عبد الرحيم عبد هللا ، مبادئ فى قانون العمل والتأمينات االجتماعية ، ص  \د 

 الثقافة الجامعية ،

 ومابعدها . 38أحمد حماد ، مرجع سابق ، ص  رأفت دمحم \أ.د 

 ، دار الفكر الحديث للطبع والنشر . 0390، ط  55التشريعات العمالية الموحدة بالمذكرات االيضاحية ، ص  
11
 .5ف  359، م 0320لعام  01القانون المدني العراقي رقم  
12
 ومابعدها . 80رأفت دمحم أحمد حماد ، مرجع سابق ، ص  
13
عبد الودود يحى ، شرح قانون العمل ،  \م .  د0332، ط  059ايهاب اسماعيل ، شرح قانون العمل ، ص  \د 

 ، مطبعة القاهرة .  0399، ط  020ص 

 
14
 . 015أحمد السعيد الزقرد ، مرجع سابق ، ص\. د 89رافت دمحم احمد حماد ، مرجع سابق ، ص  
15
 .592، ص 0398، القاهرة، 0، جفتحي عبد الصبور ، الوسيط في قانون العمل  
16
 . 529عدنان العابد ، يوسف الياس ، مصدر سابق ، ص  
17
عبد الناصر العطار ، شرح احكام قانون  \ومابعدها . د 83رافت دمحم أحمد حماد ، مرجع سابق ، ص  \أ.د 

 م .دار المعرفة الجامعة .0383، ط  99العمل ، ص 
18
يهدف هذا القانون الى تامين صحة وسالمة ومستقبل عيش جميع افراد الطبقة العاملة في الجمهورية  - 5 -مادة 

العراقية، كما يهدف الى تهيئة الظروف وتوفير الخدمات التي تساعد على تطوير الطبقة العاملة اجتماعيا ومهنيا 

 فروع الضمان االجتماعي الرئيسة اآلتية الى مستوى افضل. ويحقق القانون اهدافه المذكورة عن طريق

 الفرع األول : الضمان الصحي –ا  

 الفرع الثاني : ضمان اصابات العمل –ب 
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 الفرع الثالث : ضمان التقاعد  -ج 

 الفرع الرابع : ضمان الخدمات–د 
19
ومابعدها ،  32دمحم عزمى البكرى ، موسوعة الفقه والقضاء فى شرح قانون العمل الموحد ، ص  \المستشار  

 المجلد الرابع ، دار محمود للنشر والتوزيع .
20
 ، دار المطبوعات الجامعية . 059همام دمحم دمحم زهران ، قانون العمل ، ص  \د 
21
 32، م  5102لعام  93قانون العمل و الضمان رقم  
22
 39، م  5102لعام  93قانون العمل و الضمان رقم  
23
 (38,33، )م  5102ام لع 93قانون العمل و الضمان رقم  
24
ومابعدها  088سليمان بدرى الناصرى ، الوجيز فى قانون العمل والضمان االجتماعى دراسة مقارنة ، ص  \د 

 ، المكتب الجامعى الحديث . 5101، 5113، 
25
 . 93عدنان العابد ، يوسف الياس ، مصدر سابق ، ص  
26
 ف ثانياً .  00، م 5102لعام  93قانون العمل رقم  
27
 505دمحم حسين منصور ، قانون العمل ، ص  \ومابعدها .د 003رأفت دمحم أحمد حماد ، مرجع سابق ، ص  

 ومابعدها ، منشورات الحلبى الحقوقية .

 
28
 . 505دمحم حسن منصور ، مرجع سابق ، ص  \د 
29
 . 505دمحم حسين منصور ، مرجع سابق ، ص  
30
 . 359القانون المدني العراقي ، م  
31
 . 593عدنان العابد ، يوسف الياس ، ص  
32
 . 053همام دمحم محمود زهران ، مرجع سابق ، ص  
33
 . 023لبيب شنب ، مصدر سابق ص  
34
 ومابعدها . 053رافت دمحم أحمد حماد ، مرجع سابق ، ص  
35
العمل الدولية عبد العال الديربى ، إنفاذ التزامات  \د . 059رأفت دمحم أحمد حماد ، مرجع سابق ، ص  \أ.د 

 . 5100ومابعدها ، القاهرة  023للمرأة والطفل فى المجال الداخلى ، ص 

 

 

 المصادر
 اوالً : الكتب 
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