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 الطلبـــة  .1
 

لتعليم والبحث ويكون مسجال  طالبة بالمؤسسة كل من يستفيد من خدمات ايعتبر طالبا أو  :  01المادة  

 بكيفية قانونية لتحضير إحدى الشهادات في التكوين األساسي. 

يتمتع كل طالب أو طالبة بحرية اإلعالم والتعبير داخل المؤسسة ما لم تخل ممارسة هذه  :  02المادة  

 ة اآلخرين وبمهام األساتذة والموظفين اإلداريين والتقنيين. الحرية بسيرها العادي وبالحياة الجماعية للطلب

يشارك الطلبة والطالبات في تسيير المؤسسة التي يدرسون بها وفي إنعاش الحياة بها وفي  :  03المادة

استقبال زمالئهم من الطلبة الجدد وفي أنشطة المساعدة على االندماج المهني. كما يشاركون كذلك في  

ا األنشطة  ألنظمتها  تنظيم  طبقا  ومسيرة  قانونية  بكيفية  مؤسسة  جمعية  إطار  في  والرياضية،  لثقافية 

 الخاصة. 

يجوز للطلبة والطالبات أن ينتظموا وفق القوانين واألنظمة الجاري بها العمل في جمعيات  :  04المادة  

 أو منظمات تهدف إلى الدفاع عن مصالحهم. 

التقي05المادة   والطالبات  الطلبة  على  يجب  يعرض  :  مخالف  عمل  وأي  للمؤسسة  الداخلي  بالنظام  د 

تأديبية   لعقوبات  عليها  مقتضيات الحسب  مرتكبيه  السلطة  بعده   المنصوص  المؤسسة  مجلس  ويمارس   .

يعين لممارسة    كما يمكن أن ينبثق عن مجلس المؤسسة مجلس تأديبي   التأديبية في حق الطلبة المخالفين

 . هذه السلطة

 

 لفصل األول: احترام األشخاص والممتلكاتا

الهندام ينبغي  :  06  المادة المواقف أو  العام لألشخاص ال من حيث األفعال أو    أال السلوك والتصرف 

 يكون من طبيعة قد: 

 تخل بالنظام العام أو السير الطبيعي للمؤسسة؛ -

تربك أنشطة التعليم أو البحث أو الشؤون اإلدارية والرياضية والثقافية وبشكل عام أية تظاهرة   -

 ؛سسةمرخصة من لدن مدير المؤ 

 تطال مبدأ التعدد واحترام الغير أو تخدش الحياء أو الوقار.  -
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يمنع منعا كليا التحرش بالغير أو اإلتيان بأفعال قد تلحق باألذى الصحة البدنية أو العقلية  :  07المادة  

 لألشخاص أو تؤثر سلبا على مستقبلهم المهني. 

 ى لالتصال أثناء الدروس أو االمتحانات. أخر يتعين عدم تشغيل الهاتف النقال أو أية وسيلة  :08المادة 

  ها فإن وفي حالة ضياع  النفيسة،   وأغراضه على كل طالب)ة( ان يحرص على امتعته    ب يج:  09المادة  

 إدارة المؤسسة ال تتحمل أدنى مسؤولية في ذلك. 

المدير كامل الص  :10  المادة إلى  ية  الح يتعين احترام النظام والممتلكات داخل حرم المؤسسة. وتعود 

 التخاذ كل ما من شأنه ضمان النظام ومنع دخول المؤسسة أو توقيف الدراسة. 

والطلبة  :  11المادة   واألساتذة  لإلدارة  فقط  به  مسموح  النارية  الدراجات  أو  السيارات  ركن  إن 

 والمرخص لهم بذلك. 

احترام :  12المادة   في  أجلها  من  أحدثت  التي  لألغراض  المؤسسة  فضاءات  استعمال  م  تا   يتعين 

 للتجهيزات العامة من قبيل القاعات والمكاتب والمالعب والوسائل التعليمية واألجهزة المتعددة الوسائط. 

بالحد :  13المادة   بااللتزام  وذلك  االنترنيت،  ولمصالح  المعلوماتية  للوسائل  السليم  االستعمال    يفرض 

رة ميثاق معلوماتي يتضمن على  بلواألدنى من القواعد األخالقية. ولتحقيق هذا الغرض تقوم المؤسسة ب

 الخصوص الشروط العامة لالستعمال وقواعد السالمة وحسن االستخدام وتحديد مسؤولية المستعملين. 

يمنع كل إزعاج أو إغاظة أو إهانة كيفما كان شأنها في حق األساتذة واإلداريين والتقنيين  :  14المادة  

 والطلبة والزائرين داخل المؤسسة. 

يعرض    كل  :15المادة   لذلك  المخصصة  اللوحات  خارج  او  اإلدارة  مصادقة  بدون  يلصق  إعالن 

 صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي. 

النوم.    :16المادة   قاعات  إلى  حيثياتهم  كانت  مهما  المعهد  عن  األجانب  دخول  قاطعة  بصفة  يمنع 

ؤسسة بعد موعد إغالق الباب الرئيسي ليال  المومختلف مرافق المؤسسة بدون إذن. كما ال يسمح بدخول  

على الساعة العاشرة ليال خالل أيام األسبوع والحادية عشر ليال خالل نهاية األسبوع واالعياد باستثناء  

 مدير)ة( المعهد، الكاتب)ة( العام)ة(، واإلطار المكلف بالحراسة العامة أو من يقوم مقامهم 

أيام  ما  المعهد غير مسؤول ع  إن  :17المادة   في  المؤسسة سواء  للطالب خارج  يحدث  أن  يمكن 

باستثناء    الفترات،حيث ال يخضع ألية مراقبة أو تأمين من جانب المعهد في هذه    العطل،الدراسة أو  

 فترة التدريب المقررة رسميا من طرف إدارة المعهد.  
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المفصلة سابق  ة : الئح 18المادة   الصالحية   ا المحظورات  وللمدير  ما    كاملةال  غير محددة  إلصدار 

 للمعهد  قيراه مالئما من تعليمات في صالح السير الالئ

المعهد    يمنع  :19المادة فضاءات  في  التجول  كليا  قاعة  )منعا  الساحة،  المطعم،  الدرس،  قاعات 

المنصوص   للعقوبات  يتعرض  ذلك  لباس غير الئق، وكل من خالف  او  النوم  بلباس  المطالعة....( 

 داخليال عليها في هذا النظام 

 الثاني: الغيــــــــــــابالفصل 

قبل كل غياب، يجب على الطلبة الحصول على إذن مسبق من طرف مدير)ة( المعهد    :20المادة  

 ويمكن لهذا األخير)ة( أن يفوض هذه الصالحية إلى مدير)ة( الدراسات أو من يقوم مقامه)ها(.  

ستعمال الزمن ويضبط الغياب في سجل مخصص  ي االطلبة احترام المواقيت المبينة ف  ىعل  :21  المادة

 . لذلك

   :22 المادة

عند غياب حصة واحدة للدرس يجب على الطالب تقديم تبرير للمسؤول اإلداري خالل السبع أيام من    -
    . مسلكنسخة للمنسق البيداغوجي للتاريخ الغياب بحيث يقوم هذا األخير بإرسال 

االمتحان النهائي و ذلك بعد توصل    ( خالل0.5نقطة )  نصف   عند غياب حصتين من كل مادة، تخصم -
االدارة بالنتائج من طرف لجنة المداوالت ثم تعيدها مرفقة بحاالت الغياب و عددها بحيث تقوم بانتقاص  

 المقابل من النقط لعدد الساعات قبل االعالن عن النتائج النهائية . 

الطالب م  3بعد غياب    - يحرم  المادة  نفس  العادية ويمر  ن اجحصص من  الدورة  تياز االمتحان خالل 
 للدورة االستدراكية الجتياز هذه المادة. 

وكذا الدورة    للمادة الواحدة يحرم الطالب من اجتياز االمتحان النهائي   حصص   3أكتر من    بعد غياب  -
 00/20قطة نللوحدة المعنية    وتعطى  االستدراكية للوحدة 

 00/20دة الواحدة يلغى الفصل وتعطى له نقطة  لمال المبرمجة  بعد غياب جميع الحصص  -

مقبول خالل  :23  المادة مبرر  بدون  تغيب  حالة  الطالب    في  على  الغياب  يسجل  المستمرة،  المراقبة 

 ويحصل فيه على نقطة صفر.  

 ال تقبل قصد تبرير الغياب إال الشواهد الطبية الموافق عليها من طرف طبيب المعهد. : 24 المــــادة

 واالنضبـــــــــــاط الثالث: النظـــــــــام الفصل 
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قرارات :  25  ادةـالمـــ وتطبيق  المعهد،  وموظفي  األساتذة  باحترام  الظروف،  كل  في  ملزمون،  الطلبة 

وكل إخالل يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي.   اإلدارة الخاصة بهم  

 

  ق تتم االجتماعات بين الطلبة بحضور ممثل عن اإلدارة وكل اجتماع تم بدون إذن مسب:  26المادة  

في    المنصوص عليها مقتضيات  الحسب    قانوني يعاقب الداعون إليهاإلدارة يعتبر اجتماعا غير    من

 . هذا النظام

موضوعة    :27المادة   والقاعات  الغرف  محتويات  وكل  وتجهيزاته  للمعهد  التابعة  البنايات  جميع 

وكل   الستعمالها.  المنظمة  للنصوص  طبقا  الطلبة  تصرفات  وتحت  اإلدارة  ومراقبة  إشراف  تحت 

يعوض من طرف فاعله مع ما يمكن أن ينزل    عمد،إضرار بها سواء كان عمدا أو بدون  أو    إتالف

 به من عقوبات من طرف المجلس التأديبي. 

إصالح   ثمن  جماعيا  الطلبة  يدفع  الطلبة  فعل  من  أنه  وتبث  مجهوال  الفاعل  ظل  إذا  ما  حالة  وفي 

ة إذا ما تعدى ثمن اإلصالح  منح لالعطب أو اإلتالف الذي تخصم قيمته من مجموع الضمان أو من ا

 قيمة الضمان المشار إليه أعاله. 

 الطلبـــــــــة   ونــــــاديالمطالعة  الرابع: قاعات الفصل 

للمطالعة    :28  المادة قاعة  الطلبة  إشارة  رهن  طالب)ة(    ليال،توضع  المطالعين  على  يشرف 

لل العام)ة(  للحارس)ة(  ويكون  الدراسة.  جو  باحترام  هذه  سم  قإللزامهم  لمراقبة  الصالحية  الداخلي 

 القاعة. 

تضع المؤسسة رهن إشارتهم ناديا يكون تحت مسؤولية    الجماعية،لتنظيم حياة الطلبة    :29المادة  

يعينهطالب) أمام   ة(  الوحيد  المسؤول  هو  ويكون  الطلبة  مرشحي  بين  من  للنادي  رئيسا  المدير)ة( 

 اته. هيزجيتعلق بتسيير النادي ومراقبة ت ا اإلدارة فيم

اإلدارة    :30المادة   من  مسبق  بإذن  بالنادي  الطلبة  ينظمها  التي  والسهرات  الثقافية  األنشطة  تقام 

 وهي التي تحدد موعد انتهاء السهرات والحفالت المسائية. 

تنظيمية أو أي سبب من شأنه عرقلة    :31المادة   النادي ألسباب  للمدير)ة( الصالحية في إغالق 

 السير الالئق للمعهد 

 الداخلــــــــي  الخامس: القســــــمفصل ال

الوطني  :  32المادة   المعهد  لمدير)ة(  داخلي ويجوز  نظام  االجتماعي  للعمل  الوطني  المعهد  نظام 

المضمار هذا  في  باستثناء  يرخص  أن  االجتماعي  نظام    للعمل  الى  تحويله  وقت  أي  في  ويمكن 

 خارجي بقرار من السلطة الحكومية الوصية. 
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وتحدد نسبة هذه المساهمة بقرار    ،وااليواء  التغذية تكاليف  يساهم الطلبة الداخليون في    :33المادة  

إدارة   وتعمل  المالية.  وزارة  عليه  وتؤشر  االجتماعية  بالشؤون  المكلفة  الحكومية  السلطة  تصدره 

 درهم للشهر وذلك كل ثالثة أشهر.  185المعهد على استيفاء هذه المساهمة المحددة في 

للداخليةيكلف    :34  المادة العامة  بالحراسة  المكلف  السير    اإلطار  قوانين  احترام  على  بالسهر 

طالب)ة( أخل بهذه المقتضيات يحرم بصفة مؤقتة أو    الداخلي. وكل العادي واالنضباط داخل القسم  

 . هذا النظام الداخليطبقا لمقتضيات   دائمة من القسم الداخلي من طرف مدير)ة( المؤسسة 

القيام بأي تصرف من شأنه أن يشعر بسوء  ه  أو بجوار  المعهد داخل    لبةالطعلى    منعي:  35المادة  

واألخالق  يمنع التلفظ بما يتنافى  ، كما  يلحق إساءة بسمعة الطلبة  وأنالسلوك أو المظهر غير الالئق  

إحدا  ،الحميدة ايضا  الضجيج  ويمنع  الزمالءث  من   ومضايقة  أو    الطلبة   والزميالت  عملهم  أثناء 

 م. هراحت

اإلطار المكلف بالحراسة العامة للداخلية  بعد االستشارة مع مدير)ة( المعهد، للكاتب)ة( العام)ة( أو  

الساتذة الحق في رفض دخول أي طالب)ة( بثياب غير الئقة أو القيام بتصرف ال  ل أو من يقوم مقامه

 أخالقي. 

 . الكاتب العام باتفاق مع   عهد مالذي يحدده مدير)ة( ال الوجبات، يجب احترام توقيت : 36المادة 

تحت مراقبة طبيب)ة( المؤسسة   الكاتب العام  يتم إعداد قائمة الطعام األسبوعية من لدن  :37المادة  

 وموافقة مدير)ة( المعهد. 

، وال يسمح بالدخول الى المطعم بلباس النوم  ال يسمح بتقديم الوجبات خارج قاعة األكل :  38  المادة

   ن ضبط يحرم من الوجبة إلى حين تغيير اللباس.ل مكاو لباس غير الئق، و

يمنع منعا  تخصص قاعات مستقلة للنوم لكل الطلبة بمراقد خاصة بالذكور أو باإلناث.  :  39المادة  

للطالبات اإلناث  يمنع منعا كليا  للطلبة الذكور دخول مراقد االناث أو الوقوف امام أبوابها.  كما  كليا  

 ف أمام أبوابها.   وقول دخول مراقد الذكور أو ا

اإلطار المكلف  ال يسمح لألجانب بدخول المراقد باستثناء مدير)ة( المؤسسة أو الكاتب)ة( العام)ة( أو  

 أو من يقوم مقامهم في حالة القيام بتفتيش أو حالة تدعو للتدخل المستعجل.   بالحراسة العامة للداخلية 

ة رفقائهم بالغرفة بحسب العدد المسموح به في  طلبلعند بداية كل سنة دراسية، يختار ا:  40المادة  

الطلبة.   الغرف على  لتوزيع  فيتم إجراء قرعة  الغرفة    وال كل غرفة،  باستبدال  للطلبة  يسمح بعدها 

ذلك   على  اإلدارة  بموافقة  إال  قاهر  لعذر  او  كما   وفيلظرف  المرقد.  الطالب   نفس  على    )ة(يسهر 

  ليهيمنع ع كمااجتناب المعلقات والملصقات عليه  سنة و ة حلفي كل وقت في حا وإبقائهانظافة غرفته 

فيها   الجدران    والكتابة الطبخ  طرف  مخالفة    وكل   ،واألبواب على  من  معاينتها    أو   )ة(المديرتمت 

   المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي.  عقوبات تعرض الطالب لل ماهعن   من ينوب  الكاتب العام او 
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مسؤولية  الغرفة  قاطني  إتالفما    ويتحمل  من  يحدث  حيث    تكسير   أو   قد  الغرفة  داخل  ضياع  أو 

نفقات   بأداء  ويقع يلزمون  نفقته   اإلصالح،  على  تطبيق    م إصالحه  عليه  يترتب  فإنه  التخريب  أما 

 . المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي عقوبات ال

ة يجب عليهم تسليم  اسيرنهاية السنة الد   وعند عند مغادرة الطلبة للمعهد في أيام العطل  :  41المادة  

وال تتحمل اإلدارة ضياع اغراضهم ان    يسمح لهم بحملها معهم  والمفاتيح الغرف الى إدارة المعهد  

 تم تركها بالغرف. 

من    الكاتب العام أو   أومدير  لل  لكل طالب خزانة تحفظ األشياء الشخصية وله الحق في إقفالها بالمفتاح.

 لغرف في كل وقت ولو في غياب أصحابها. ة ليحق القيام بزيارات تفقد  ما عنه  ينوب 

ل  ايمنع استعم  ، كماد هعبساحات الم( ليال  10يتم إطفاء األضواء على الساعة العاشرة ):  42المادة  

 ليال   9 تاسعة المالعب الرياضية بعد الساعة ال 

المعهد    :43المادة   داخل  التسخين  وأجهزة  الكهربائية  اآلالت  استعمال  على    ب لطالا  ويعمليمنع 

 ا. حجزه تم آلة يعثر عليها ي  وكل   والكهرباءاالقتصاد في استهالك الماء  

للنوم ويعين    ريختا  :44المادة   الطلبة ممثال)ة( عن كل مرقد  بين زمالئهم وزميالتهم  الطلبة من 

 أو باسمهن لدى اإلدارة.   باسمهم )ة( من بينهم يكون هو المتحدث منسقاهؤالء 

باب   :45المادة   )ع الم  يقفل  ليال  العاشرة  الساعة  والسبت  00.10هد على  الجمعة  يومي  ما عدا   )

 .( ليال 11،00وعشية األعياد حيث يمدد اإلقفال إلى غاية الحادية عشرة )

تاريخ  :  46  المادة تتضمن  الئحة  توقيع  بعد  األسبوع  نهاية  خالل  المعهد  مغادرة  للطلبة  يسمح 

المعهد  من  خروجهم  ا وساعة  من  الخميس  المعهد  و السبيوم  خارج  يبيتوا  ان  للطلبة  يسمح  وال  ع. 

خالل أيام الدراسة إال بعد موافقة اإلدارة وتوقيع الئحة تتضمن تاريخ وساعة المغادرة، مع إخبار  

النظام   هذا  في  عليها  المنصوص  للعقوبات  يتعرض  المقتضيات  هذه  خالف  من  وكل  أولياءهم. 

 الداخلي.

وضع  47  المادة كليا  منعا  يمنع  مخالفة  المال:  وكل  الغرف،  بنوافذ  األقمشة  او  األحذية  أو  بس 

 بعده. ستعرض صاحبها الى العقوبات المنصوص عليها  

 السادس: العقــــــــوبـــــــات الفصل 

يمارس السلطة التأديبية كل من مدير)ة( المعهد والمجلس التأديبي المنبثق عن مجلس  :  48المادة  

أوبين طالب    الطلبةيطرأ بين    وكل خالفالنظام الداخلي    في كل مخالفة لهذا  ريالمد   بث ي   المؤسسة. 

.  ويتخذ احتياطيا اإلجراءات المناسبة  بالمعهد  والمستخدمين   واألعوان والتربوية األطر اإلدارية وأحد 

 كما يمكن للمدير)ة( ان يفوض هذه السلطة بقرار للمديرة المساعدة المكلفة بالدروس. 

الحا  الم  الخطورة،ات  ذ   الت وفي  لمدير  دخول   عهد يجوز  الطالب من  قرار    المعهد   منع  انتظار  في 

 . ي مجلس التأديبال
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 أنواع المخالفات: 

 المخالفات من الدرجة األولى:   -1

 عدم االنضباط داخل المعهد -

 ارتداء لباس غير الئق بفضاءات المعهد -

 المخالفات من الدرجة الثانية  -2

 ررة مخالفات من الدرجة األولى متك -

 دم االحترام  ع -

 سلوك اجتماعي غير مقبول كالتهديد او العنف....  -

 عدم االمتثال للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل بالمعهد  -

 المخالفات من الدرجة الثالثة:  -3

 تكرار المخالفات من الدرجة الثانية  -

 تخريب ممتلكات وبنيات المعهد  -

 الوعي.  د يفق  استعمال المخدرات او الكحول او كل ما من شأنه ان -

القانون  :  49المادة   لمقتضيات  المخالفين  الطلبة  حق  في  اتخاذها  يمكن  التي  العقوبات  تنقسم 

 درجات:  3إلى  الداخلي،

 : عقوبات الدرجة األولى  -1

 اإلنذار.  •

 التوبيخ.  •

 المنع من الخروج من المعهد نهاية األسبوع.  •

 الثانية: الدرجة عقوبات  -2

 . المعهد  مع عدم الخروج من أيام  يوم إلى ثالثة   من  حصص الدرسمن الطرد  •

 . ديبييقترحها المجلس التأان من الخروج من المعهد لمدة الحرم •

 المجلس التأديبي. ها ة يحدد بنسبالخصم من نقطة األسدس   •

 من الدرجة الثالثة   عقوبات -3
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من ثمانية أيام إلى خمسة عشر يوما مع اقتطاع من منحة المعني)ة( باألمر للحصة    من المعهد   الطرد  •

 المطابقة لعدد أيام الطرد. 

 للمدة المعنية.  بالنسبة ن السنة الدراسية مع سحب المنحة  لما تبقى م من المعهد الطرد  •

 الوصية. الطرد النهائي من المؤسسة ويوجه على إثر هذا القرار تقرير مفصل إلى السلطة الحكومية  •

من طرف مدير)ة( المؤسسة  أعاله  المنصوص عليها    من الدرجة األولى تتخذ العقوبات :  50  المادة

 . باألمر  بعد االستماع للمعني

عقوبا:  51المادة   الطرد تتخذ  المؤسسة    ت  مجلس  طرف  من  أو  المؤسسة  مدير)ة(  طرف  من 

ر المعني باألمر والدفاع عن نفسه، باستثناء عقوبة الطرد  المجتمع في شكل مجلس تأديبي بعد حضو

يتخذ من طرف مجلس المؤسسة ويوجه على إثر ذلك تقرير مفصل إلى السلطة الحكومية  النهائي  

   .لوصية ا

و انتهاء مداوالت المجلس التأديبي، وسعيا وراء الحفاظ على إقرار  جتماع أفي انتظار ا  :52المادة  
ذكر  مع  مالئما  يراه  قرار  كل  التخاذ  الصالحية  للمدير)ة(  تكون  المعهد،  داخل  واالنضباط  الهدوء 

 العلل ويقدم المدير)ة( في اجتماع المجلس التأديبي تقريرا عن ذلك.

في ملف كل طالب خالف مقتضيات    أعالهعليها  لمنصوص  تسجل العقوبات المتخذة وا:  53ة  الماد
 القانون الداخلي.   

 وقاية والسالمة والنظافة: البعالسافصل ال

داخل    : 54المادة   التدخين  كليا  منعا  بهيمنع  المحيطة  وبالفضاءات  الخصوص   المعهد    وعلى 
و  والمطعم  وقاعبالداخلية  الدراسة  وقاعات  األبالمدرجات  وقاعات  التوجيهية  األشغال  شغال  ات 

 تطبيقية وقاعات العمل والخزانات والمختبرات وقاعات االجتماعات والمكاتب اإلدارية. ال

كل  :  55المادة   على  احترام    الطلبةيتعين  الخصوص  وعلى  المؤسسة،  داخل  النظافة  بشروط  التقيد 
 والحفاظ على نظافة المراحيض. صة لها لى وضع األزبال في األماكن المخصالحدائق والنباتات والسهر ع

المؤسسة والكاتب العام، كل واحد في حدود اختصاصاته، بالسهر على احترام    ةتكلف مدير ت:  56المادة  
 اإلجراءات المذكورة آنفا.
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بصفة أساسية    يهاد إلفي المؤسسة يعه  والسالمةعين لجنة خاصة بالوقاية  تأن    ة: يمكن للمدير 57المادة  
بمناإجراء تحقيق الوقاية والسالمة  ات  تهدد  سبة وقوع حوادث شغل أو أمراض مهنية أو حوادث وأمراض 

الكفيلة   والتدابير  اتخاذها،  الواجب  واالحتياطات  لمعالجتها،  المناسبة  الوسائل  واقتراح  المؤسسة،  داخل 

 .يب عليهمابتحسين شروط الوقاية والسالمة وتشجيع التكوين والتدر 

ة كذلك أن تضع مخططا لمواجهة الحوادث واألزمات التي يمكنها أن تهدد ه اللجنيمكن لهذ :  58المادة  
مجابهتها   وكيفية  ونتائجها  أسبابها  تحديد  طرق  الخصوص،  على  يتضمن  بالمؤسسة،  والسالمة  الوقاية 

يعرض   الحالة،  هذه  وفي  والنفسية.  المادية  آثارها  ومحو  عليها  مجلس  والقضاء  أنظار  على  المخطط 
 . المؤسسة

لكل شخص بالمؤسسة حق تبليغ المسؤول أو المسؤولين شفويا أو كتابة بأي خطر يتهدد :  59المادة  
أو    والسالمةالوقاية   المدير  إخبار  الحالة،  هذه  في  المسؤولين  أو  المسؤول  يتعين على  المؤسسة.  داخل 

 مستعجلة.نائبه أو الكاتب العام بهذا األمر حاال وبصفة 

للمدي:  60المادة   ايمكن  لتدبير أمور  ر حسب  الخاص  القطاع  إلى  المتوفرة أن يعهد  المالية  إلمكانيات 
 الوقاية والسالمة والنظافة داخل المؤسسة.

 

 

 

 وافق أ ه و يعل تاطلع

 مضاءاإل

 


