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 الغرامة التهديدية بني أحكام قانون العمل وقرارات احملكمة العليا
ر ـــــزوز بن صابــــبن ع

أستاذ التعليم العالي بكلية احلقوق والعلوم السياسية 
 مدير خمرب قانون العمل والتشغيل

جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن 
:   المقدمة

كثيرا ما يمجأ العامؿ إلى القضاء لمدفاع عمى حقوقو مف خالؿ الحصوؿ عمى أحكاـ 
وقرارات قضائية تمـز صاحب العمؿ بتمكينو منيا ، و الجدير بالذكر أف لقانوف العمؿ 

خصوصية مف حيث طبيعة األحكاـ الصادرة عف القسـ االجتماعي بالمحكمة ، فالمبدأ العاـ 
في قانوف اإلجراءات المدنية أف التقاضي يكوف عمى درجتيف األولى عمى مستوى المحاكـ 
االبتدائية التي تصدر أحكاما ابتدائية قابمة لالستئناؼ أماـ المجالس القضائية التي تصدر 
قرارات نيائية إما بتأييد تمؾ األحكاـ أو بإلغائيا ، غير أنو خروجا عف ىذه القاعدة العامة 

 يصدر أحكاـ ابتدائية ونيائية غير قابمة  المحكمة فإف القسـ االجتماعي عمى مستوى
لالستئناؼ بؿ لمطعف بالنقض أماـ الغرفة االجتماعية المحكمة العميا وىو ما تضمنتو أحكاـ 

 ،وكذا أحكاـ القانوف رقـ 1 المتعمؽ بتسوية منازعات العمؿ الفردية 90/04القانوف رقـ 
  . 2 المتعمؽ بعالقات العمؿ90/11

بالرجوع إلى تمؾ األحكاـ يصدر القسـ االجتماعي أحكاما ابتدائية ونياية إذا تعمقت 
الدعوى بإلغاء العقوبات التأديبية التي قررىا المستخدـ ضد المدعي دوف تطبيؽ اإلجراءات 

 1 فقرة 73/4 ، ونفس الحالة تطرؽ إلييا المشرع في المادة 3التأديبية أو االتفاقيات اإلجبارية

                                                             
 المتعمؽ بتسوية النزاعات الفردية في 1990 فبراير 6 المؤرخ في 90/04 مف القانوف رقـ 21انظر المادة  :  1

 . 1990فبراير 07 المؤرخة في 6العمؿ المعدؿ والمتمـ جريدة رسمية عدد 
 المتعمؽ بعالقات العمؿ المعدؿ 1990 أفريؿ 21 المؤرخ في 90/11 مف القانوف رقـ 73/4انظر المادة  :  2

. 1990 أفريؿ 25 المؤرخة في 17والمتمـ جريدة رسمية عدد رقـ 
باسثناء اإلختصاص : "  المشار إليو أعاله عمى أنو 90/04 مف القانوف رقـ 1 فقرة 21تنص المادة  :  3

االصمي تبث المحاكـ عف النظر في المسائؿ االجتماعية ابتدائيا ونيائيا عندما تتعمؽ الدعوى أساسا بإلغاء 
 .."العقوبات التأديبية التي قررىا المستخدـ ضد المدعي دوف تطبيؽ اإلجراءات التأديبية أو االتفاقيات اإلجبارية
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  أما إذا تـ تسريح العامؿ 1 المتعمؽ بعالقات العمؿ المعدلة والمتممة90/11مف القانوف رقـ 
تعسفيا أي دوف ارتكابو ألي خطأ ميني جسيـ ، ففي ىده الحالة يصدر القاضي االجتماعي 

حكما ابتدائيا ونيائيا يقضي إما بإعادة إدماجو إلى منصب عممو مع احتفاظو بامتيازاتو 
 وفي حالة رفض أحد الطرفيف يمنح العامؿ تعويضا ماليا ال يقؿ عف األجر الذي  المكتسبة 

 اشير مف العمؿ دوف االخالؿ بالتعويضات المختممة ، ويكوف 6كاف يتقاضاه العامؿ مدة 
  كما يصدر القاضي االجتماعي عمى 2الحكـ الصادر في ىذا اإلطار قابال لمطعف بالنقض 

إذا تعمقت الدعوى بتسميـ شيادات العمؿ وكشوفات مستوى المحكمة حكما ابتدائيا ونيائيا 
 .3الرواتب أو الوثائؽ األخرى المنصوص عمييا قانونا إلثبات النشاط الميني لممدعي

الجدير باالنتباه أف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية لـ يتماش مع أحكاـ القانوف 
 إذ أنو لـ يتعرض إلى ىاتيف الحالتيف الواردتيف في 90/11 والقانوف رقـ رقـ 90/04رقـ 

ىاذيف القانونيف ، وحصر األحكاـ االبتدائية والنيائية الصادرة عف محكمة الدرجة األولى في 
 دج ، أما إذا تجاوزت الدعوى ىذه ىالقيمة 200.000الدعاوى التي ال تتجاوز قيمتيا المادة 

 . 4تفصؿ بحكـ قابؿ لالستئناؼ
في اعتقادنا أنو كاف عمى المشرع الجزائري إدراج الحالتيف الواردتيف في قانوف العمؿ 

 مف قانوف اإلجراءات ، فقد 33، لكونيا ال تتعمؽ بمعيار القيمة المالية المكرس في المادة 
يصدر القاضي حكما ابتدائيا ونيائيا في غير المسائؿ المالية كأف يحكـ بإعادة إدماج العامؿ 
إلى منصب عممو نتيجة التسريح التعسفي ، أو مخالفة اإلجراءات التأديبية ، أو إلزاـ صاحب 

العمؿ بتسميـ قسيمة األجر أو شيادة العمؿ ، كما أنو في الكثير مف المنازعات قد يحكـ 

                                                             
 المتعمؽ بعالقات العمؿ 1990 أفريؿ 21 المؤرخ في 90/11 مف القانوف رقـ 1 فقرة 73/4تنص المادة  :   1

إذا وقع تسريح العامؿ مخالفة لإلجراءات القانونية أو االتفاقية : " المعدؿ والمتمـ المشار إليو أعاله عمى أنو 
الممزمة تمغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونيائيا قرار التسريح بسبب عدـ احتراـ اإلجراءات ، وتمـز المستخدـ 
بالقياـ باإلجراء المعموؿ بو وتمنح العامؿ تعويضا ماليا عمى نفقة المستخدـ ال يقؿ عف األجر الذي يتقاضاه 

 ".كما لو استمر في عممو 
 المشار إليو  90/11 مف القانوف رقـ 2 فقرة 73/4انظر المادة  :  2
 المشار إليو أعاله 90/04 مف القانوف رقـ 2 فقرة 21انظر المادة  :  3
 المتضمف قانوف اإلجراءات 2008 فبراير 25 المؤرخ في 08/09 مف القانوف رقـ 33انظر المادة  :  4

 .المدنية واإلدارية 
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 دج ويبقى الحكـ 200.000القاضي االجتماعي بتعويض عف التسريح التعسفي بمبمغ يفوؽ 
. ابتدائيا ونيائيا تطبيقا لمبدا الخاص يقيد العاـ 

بعد صدور الحكـ االبتدائي والنيائي كما سبؽ ذكره وحصوؿ العامؿ عمى نسخة مف 
الحكـ مميورا بالصيغة التنفيذية ، يباشر ىذا األخير إجراءات التنفيذ بواسطة محضر 

قضائي ، وذلؾ بتبميغ صاحب العمؿ نسخة مف السند التنفيذي ، مع تكميؼ المنفذ عميو 
ال نفذ عميو 15بالوفاء بما تضمنو السند التنفيذي في أجؿ   يوما مف تبميغ السند التنفيذي وا 

 ، وبعد انقضاء ىذا األجؿ  دوف تنفيذ ما ورد في الحكـ ، وبعد تحرير المحضر 1جبرا
القضائي محضر امتناع عف التنفيذ  ، يجوز لمعامؿ المجوء إلى وسائؿ التنفيذ الجبرية منيا 

 مف القانوف 175 و 174المشرع الجزائري في المادتيف توقيع الغرامة التيديدية التي نظميا 
 980 ، وكذا في المواد مف 3 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية625 ، والمادة 2المدني
 في ما يتعمؽ بالمنزعات اإلدارية  مع العمـ أف المشرع الجزائري في ظؿ قانوف 986إلى 

.  منو 471و340اإلجراءات المدنية القديـ الممغى تطرؽ إلى ىذه الوسيمة في المادتيف 
إف لمغرامة التيديدية خصوصياتيا في مجاؿ قانوف العمؿ نظرا لخصوصية ىذا الفرع 

 90/04 مف القانوف رقـ 39و36و35و34مف القوانيف ، تطرؽ إلييا المشرع في المواد 
الغرامة  إلى ماىيةالمشار إليو أعاله ، وعميو سوؼ نتطرؽ مف خالؿ ىذا الموضوع 

التيديدية في العنصر االوؿ ، ونخصص العنصر الثاني إلى أحكاميا في ظؿ قانوف العمؿ 
 .وتطبيقاتيا القضائية مف خالؿ العنصر الثاني 

 
                                                             

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  613 و612انظر المواد  :  1
إذا كاف تنفيد االلتزاـ عينا غير ممكف أو غير مالئـ : "  مف القانوف المدني عمى أنو 174تنص المادة  :  2

إال إذا قاـ بو المديف نفسو ، جاز لمدائف أف يحصؿ عمى حكـ بإلزاـ المديف بيذا التنفيذ وبدفع غرامة إجبارية إف 
ذا رأى القاضي أف مقدرا الغرامة ليس كافيا إلكراه المديف الممتنع عف التنفيذ جاز لو أف يزيد . امتنع عف ذلؾ  وا 

إذا تـ التنفيذ العيني أو أصر المديف : "  عمى أنو 175كما تنص المادة ". في الغرامة كمما رأى داعيا لمزيادة 
عمى رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يمـز بو المديف مراعيا في ذلؾ الضرر الذي اصاب 

". الدائف والعنت الذي بدا مف المديف 
دوف اإلخالؿ بأحكاـ التنفيذ : "  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى أنو  1 فقرة 625تنص المادة  :  3

الجبري ، إذا رفض المنفذ عميو تنفيذ التزاـ بعمؿ ف أو خالؼ التزاما باالمتناع عف عمؿ ، يحرر المحضر 
القضائي محضر امتناع عف التنفيذ ويحيؿ صاحب المصمحة إلى المحكمة لممطالبة بالتعويضات ، أو المطالبة 

. ..."  بالغرامات التيديدية ما لـ يكف قد قضى بيا مف قبؿ 
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مـاهـية الــغـرامـة التــهديدية  : ولالمبحث اال
نتطرؽ مف خالؿ ىذا العنصر إلى تعريؼ الغرامة التيديدية لدى فقياء القانوف ، ثـ 

:  إلى بياف أىـ مميزاتيا وذلؾ مف خالؿ المطمبيف التالييف
 تعريف الغرامة التهدية: المطمب االول 

القاضي بو مبمغ مف الماؿ يحكـ " عرؼ جانب مف الفقو الغرامة التيديدية عمى أنيا 
عمى المديف دفعو عف كؿ يـو أو أسبوع أو شير أو أي وحدة زمنية أخرى يمتنع فييا المديف 

كما عرفيا جانب آخر مف الفقو عمى  ،"عف التنفيذ العيني الذي حكـ بو مقترنا بتمؾ الغرامة
 درجة مع يتناسب مالي مبمغ بأداء المعاند عميو المحكـو يمـز بموجبو قضائي حكـ ": أنيا 

 أحكاـ تنفيذ عمى مباشرة غير بصورة إجباره بقصد وذلؾ ، األصمي االلتزاـ تنفيذ عف امتناعو
 ".القضاء

 لمدائف المشرع منحيا قانونية وسيمة التيديدية الغرامة أف السالفيف التعريفيف مف يتضح
 أغمبية أف بالذكر الجدير . التنفيذية بالصيغة المميور الحكـ بتنفيذ المديف إلزاـ أجؿ مف

نظاـ الغرامة التيديدية في القانوف المدني ، بينما تناوليا  عمى نصت المقارنة التشريعات
المشرع الجزائري في أحكاـ القانوف المدني واإلجراءات المدنية واإلدارية باإلضافة إلى أحكاـ 
قانوف العمؿ كما سوؼ يأتي بيانو ، إذا كاف المشرع الجزائري قد اعتمد وسيمة اإلكراه البدني 
في حالة امتناع المديف عف تنفيذ التزامو ، غير أنو سرعاف ما تراجع عف ذلؾ بعد مصادقة 

" عمى أنو  11الجزائر عمى العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية ، والذي نص في مادتو 

"أنو ال يجوز سجف أي إنساف لمجرد عجزه عف الوفاء بالتزاـ تعاقدي 
1

مع اإلبقاء عمى ىذا 

اإلجراء في المادة الجزائية
2

 .

                                                             
 ديسمبر 16العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية المعتمد مف قبؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة بتاريخ  :  1

 جريدة 1989 أبريؿ 25 المؤرخ في 89/07 المصادؽ عميو مف قبؿ الجزائر بموجب القانوف رقـ 1966
 . 1989 أبريؿ 26 المؤرخة في 17رسمية عدد 

 المتضمف قانوف 1966 يونيو 8 المؤرخ في 66/155 و ما يمييا مف األمر رقـ 600انظر المواد  :  2
 40 جريدة رسمية عدد 2015 يوليو 23 المؤرخ في 15/02اإلجراءات الجزائية المعدؿ والمتمـ باألمر رقـ 

 . 28 ص 2015 يوليو 23مؤرخة في 
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 أجؿ مف لمدائف المشرع منحيا قانونية وسيمة التيديدية الغرامة أف سبؽ مما يتبيف
 سوؼ التي المالية بالجزاءات تنبيو وىي ، التنفيذية بالصيغة المميور الحكـ بتنفيذ المديف إلزاـ

 أغمبية أف بالذكر الجدير و ، ضده الصادر الحكـ تنفيذ عف االمتناع في استمر ىو إف ليا يتعرض
نظاـ الغرامة التيديدية في القانوف المدني ، بينما تناوليا  عمى نصت المقارنة التشريعات

المشرع الجزائري في أحكاـ القانوف المدني واإلجراءات المدنية واإلدارية باإلضافة إلى أحكاـ 
قانوف العمؿ كما سوؼ يأتي بيانو ، إذا كاف المشرع الجزائري قد اعتمد وسيمة اإلكراه البدني 
في حالة امتناع المديف عف تنفيذ التزامو ، غير أنو سرعاف ما تراجع عف ذلؾ بعد مصادقة 

"  عمى أنو 11الجزائر عمى العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية ، والذي نص في مادتو 

"أنو ال يجوز سجف أي إنساف لمجرد عجزه عف الوفاء بالتزاـ تعاقدي 
1

، مع اإلبقاء عمى ىذا 
لمقاضي طبقا لمقواعد العامة سمطة واسعة في تقدير مبمغ  ال.اإلجراء في المادة الجزائية

الغرامة التيديدية مف أجؿ إلزاـ المديف عمى تنفيذ ما ورد في الحكـ المميور بالصيغة 
التنفيذية ، مراعيا في ذلؾ حجـ الضرر ، كما أنو لمقاضي سمطة رفض أو قبوؿ طمب 

 .الغرامة التيديدية
 .                                                    ميزات الغرامة التهديدية: المطمب الثاني 

مف خالؿ التعاريؼ السالفة الذكر يمكف استخالص أىـ مميزات الغرامة التيديدية 
إجراء تبعي ألف موضوعيا دفع المديف إلى تنفيذ الحكـ النيائي المميور بالصيغة فيي 

التنفيذية ، ومف ثـ فال يمكف الحكـ بيا إال بعد صدور حكـ أصمي في الموضوع يقضي 

بإلزاـ المديف بفعؿ ما 
2
 كما تمتاز الغرامة التيديدية بكونيا إجراء قيري ضد المديف الذي ،

يمتنع عف تنفيذ حكـ صادر ضده وىو ما أقرتو محكمة النقض الفرنسية في عدة قرارات ليا 

                                                             
 ديسمبر 16العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية المعتمد مف قبؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة بتاريخ  :  1

 جريدة 1989 أبريؿ 25 المؤرخ في 89/07 المصادؽ عميو مف قبؿ الجزائر بموجب القانوف رقـ 1966
 . 1989 أبريؿ 26 المؤرخة في 17رسمية عدد 

المرجع – نظاـ الغرامة التيديدية كوسيمة لضماف تنفيذ االحكاـ القضائية – عمي عبد الحميد تركي  :  2
 .50ص . السالؼ الذكر
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1

تحكمي ألف قيمتيا يمكف أف تتجاوز قيمة التعويضات ، ، كما تعتبر الغرامة التيديدية إجراء 
وحرية القاضي في األمر بالغرامة التيديدية تبدأ منذ الحكـ بيا حتى لحظة تصفيتيا فخالؿ 
ىذه المرحمة تكوف الغرامة ذات طابع تحكمي أما بعد تصفيتيا فإنيا تتحوؿ إلى تعويض 

إلصال الضرر الحقيقي الذي لحؽ بالدائف مف جراء عدـ التنفيذ أو التأخير فيو
2

كما تعتبر .
نما يجب االمر بيا قضاء ،  الغرامة التيديدية إجراء قضائي فال تقع بقوة القانوف ، وا 

ولمقاضي سمطة واسعة في ىذا اإلطار ، يسمطة مطمقة في االمر أو رفض االمر بيا وىو 

ما أقرتو محكمة النقض في إحدى قراراتيا
3

سمطة القاضي في تقدير مقدار الغرامة إف   .
التيديدية واسعة ، إذ يمكنو أف يحدده بأكثر مما طمبو المتقاضي دوف أف يعتبر أنو قضى 

بأكثر مما يطمبو الخصـو ، كما يمكف أف يتجاوز مقدرىا قيمة التعويضات حتى ولو لـ يوجد 

ضرر وه ما قضت بو محكمة النقض الفرنسة في أحد قراراتيا
4
باإلضافة إلى الخصائص ،  

تحدد عف كؿ فترة أو وحدة زمنية يتأخر فييا السالفة الذكر تمتاز الغرامة التيديدية بكونيا 
المديف عف تنفيذ التزامو، و لذلؾ فال يمكف تحديد مقدارىا اإلجمالي أو النيائي يـو صدور 
الحكـ بيا، ألف ذلؾ متوقؼ عمى موقؼ المديف، فمقدارىا النيائي يرتفع مع كؿ يـو يمضي 
دوف قيامو بالتنفيذ، فكمما طاؿ وقت تأخر المديف عف تنفيذ التزامو ،  كمما زاد مبمغ الغرامة 

 إف الحكـ بالغرامة التيديدية ال يكوف واجب التنفيذ، حتى و إف صدر .التيديدية المحكـو بو
عف محكمة آخر درجة ، إذ تنتيي عمة قيامو متى اتخذ المديف موقفا نيائيا ، إما بوفائو 

بااللتزاـ ، و إما بإصراره عمى االمتناع عف التنفيذ ، و متى استباف ىذا الموقؼ فاف القاضي 
سيقـو بتصفية الغرامة التيديدية ، فيي ليست إال وصفا مؤقتا مصيره الزواؿ ، لذلؾ ال 

  اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ الغراـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أف يقـو بالتنفيذ ليحصؿ عمى مبؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيستطيع الدائ
  .المالية المحكـو بيا

 
                                                             

1
 : Cass2 civ 6 janv 2005 n02-15-954 jurisDatan2005-026358-cass.com 3mai 2006 

n04-15.262.jirisDatan2006 -033403 
2
. 55المزجع المشار إليه أعاله ص – علي عبد الحميد تزكي  :  

3
 : Cass3 civ 3 mai 1983 JCP G 1983 IV 213 Cass 3civ 9 nov 1983 Bull civ III n 219 

 55 القزار مذكور في مزجع على عبد الحميد تزكي ص 
4
 : cass. Soc 10 janv 1980 D 1980.inf rap P 463 obs Julien 
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  الغرامة التهديدية في المادة االجتماعية: المبحث الثاني 
 39 و و35 و 34تطرؽ المشرع الجزائري إلى موضوع الغرامة التيديدية في المواد 

 وحصرىا في نزاعيف يتعمؽ 1 المتعمؽ بتسوية منازعات العمؿ الفردية90/04مف القانوف رقـ 
االوؿ باالمتناع عف تنفيذ محضر المصالحة المحرر مف قبؿ مكتب المصالحة وبعد اتفاؽ 

طرفي النزاع عمى جزء او كؿ مسائؿ الخالؼ ، والثاني في عدـ تنفيد ما ورد في الحكـ 
 االبتدائي والنيائي المميور بالصيغة التنفيذية ، كما حدد المشرع إجراءات المطالبة بيا و

القاضي المحتص لمنظر فييا ، وسوؼ نتطرؽ إلى ىذه العناصر تبعا حصر المشرع 
الجزائري حؽ الدائف في المطالبة بتوقيع الغرامة التيديدية في موضوعيف موضوع إلزاـ 

 مف القانوف رقـ 34المديف بتنفيذ ما ورد في محضر المصالحة وىو ما نصت عميو المادة 
 وموضوع إلزامو بتنفيذ ما ورد في الحكـ النيائي المميور بالصيغة التنفيذية وىو ما 90-04

.  مف نفس القانوف 39نصت عميو المادة 
  الغرامة التهديدية وسيمة لتنفيذ محضر المصالحة : المطمب األول 

لموقوؼ عمى تنفيذ محضر الصالحة عف طريؽ الغرامة التيديدية في حالة امتناع 
بمحضر المصالحة ، وأجراءات تنفيذ ما ورد فيو ، ثـ  أحد الطرفيف ، وجب عمينا التعريؼ

. الجية القضائية المختصة بتوقيع الغرامة التيديدية 
إجراءات تنفيذ ما ورد فيه  التعريف بمحضر المصالحة و: الفرع األول 

يقصد بمحضر المصالحة المحضر الذي يحرره مكتب المصالحة المتواجد بمقر 
مفتشية العمؿ نتيجة اتفاؽ طرفي النزاع حوؿ جزء أو كؿ عناصر الخالؼ ، وفي ىذه الحالة 
يمكف تصور فرضيتيف ، تتعمؽ الفرضية األوؿ باتفاؽ الطرفيف عمى جميع مسائؿ الخالؼ 

مع تحديد شروط المطروحة أماـ مكتب المصالحة ، وىنا يحرر المكتب محضر المصالحة 
وكيفيات تنفيذ ما ورد في االتفاؽ وأجمو ، أما إذا لـ يتفؽ الطرفاف عمى تحديد أجؿ تنفيذ ما 

 يوما مف تاريخ االتفاؽ لتنفيذ ما ذىبت إليو 30ورد في االتفاؽ  فميما أجؿ ال يتجاوز 
 أما الفرضية الثانية تتعمؽ باتفاؽ طرفي النزاع عمى بعض مسائؿ الخالؼ و  .2إرادتيما

                                                             
 المتعمؽ بتسوية المنازعات الفردية في العمؿ المعدؿ 1990 فبراير 6 المؤرخ في 04-90القانوف رقـ  :  1

  .1990فبراير 07 المؤرخة في 6والمتمـ جريدة رسمية 
 .04 – 90 مف القانوف رقـ 33انظر المادة  :  2
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اختالفيـ حوؿ المسائؿ أخرى ، وىنا يحرر المكتب محضر مصالحة في المسائؿ المتفؽ 
. عمييا ، ومحضر عدـ المصالحة في المسائؿ المختمؼ عمييا 

بتنفيذ ما  (المديف  )إذا انقضى اآلجاؿ المحدد المتفؽ عميو و أخؿ صاحب العمؿ 
ورد في االتفاؽ ، يجوز لمدائف العامؿ المجوء إلى رئيس المحكمة الفاصمة في المواد 

 مف القانوف رقـ 34االجتماعية والمالحظ أف ىذا المصطمح الذي استعممو المشرع في المادة 
 المتعمؽ بتسوية منازعات العمؿ الفردية غير سميـ ويتعارض مع المصطمح الوارد 90/04

فاألصح إذف أف يتجو " القسـ االجتماعي بالمحكمة " في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 
العامؿ إلى رسيئ القسـ االجتماعي بالمحكمة المختصة إقميميا بموجب عريضة ممتمسا 

التنفيذ المعجؿ لما ورد في محضر المصالحة تحت  مع غرامة تيديدية يومية ال تقؿ عف 
  مف األجر الوطني األدنى المضموف ، غير أنو ال يجوز تنفيذ الغرامة التيديدية إال 25%

 يوما مف تاريخ استصدار األمر بتوقيعيا ، يكوف ليذا 15بعد انقضاء ميمة الوفاء المحدد 
 ، وىو أيضا ما قضت 1األمر صفة النفاذ المعجؿ رغـ ممارسة أي طريؽ مف طرؽ الطعف

 .  2بو الغرفة االجتماعية بالمحكمة العميا في إحدى قراراتيا
المالحظ أف االحكاـ الواردة في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية المتعمقة بكيفية 

 90/04تنفيذ محضر المصالحة  لـ تطابقت إلى حد ما مع األحكاـ الواردة في القانوف رقـ 
 منو ، إذ بالرجوع 35 و34 و33المتعمؽ بتسوية منازعات العمؿ الفردية خاصة منيا المواد 

يجوز تقديـ طمب التنفيذ :  مف قانوف اإلجراءات المدنية نجدىا تنص عمى ما يمي 508إلى 
الفوري إلى السيد رئيس القسـ االجتماعي في حالتيف  حالة االمتناع عند تنفيذ اتفاؽ 

المصالحة مف قبؿ أحد األطراؼ ػ، وحالة االمتناع عف التنفيذ الكمي أو الجزئي لالتفاؽ 
. الجماعي لمعمؿ  

 
 

                                                             
  المشار إليو اعاله90/04 مف القانوف رقـ 34انظر المادة  :  1
 المؤرخ في 154706القرار رقـ – " قانوف العمؿ الجزائري والتحوالت االقتصادية " انظر ديب عبد السالـ :  2

 . 538 ص 1997 / 11 / 11
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غير أف ىذه المادة تطرح عدة إشكاالت مف الناحية العممية فال يمكف المجوء إلى 
 (العامؿ  )رئيس القسـ االجتماعي لممطالبة بتوقيع الغرامة التيديدية إال إذا أثبت المديف 

تنفيذ ما ورد في المحضر ، عمما أف امتناع تنفيذ ما ورد  (صاحب العمؿ  )امتناع الدائف 
في المحضر يكوف بموجب محضر محرر مف قبؿ السيد المحضر القضائي بعد انقضاء 

 يوما ، كما أنو ال يمكف لممحضر القضائي مباشرة إجراءات التنفيذ 15ميمة الوفاء المحددة 
إلى  (طالب التنفيذ  )كثيرا ما يتوجو الدائف . إال كاف المحضر ميورا بالصيغة التنفيذية 

كتابة ضبط المحكمة مف أجؿ التماس مير المحضر بالصيغة التنفيذية ، غير أف كاتب 
الضبط يرفض ذلؾ لكونو ىذا المحضر ال يمير بالصيغة التنفيذية ، إال أنو بالرجوع إلى 

: "  مف قانوف االجراءات المدنية واإلدارية نجدىا تنص صراحة عمى أنو 8 فقرة 600المادة 
ال يجوز التنفيذ الجبري إال بسند تنفيذي والسندات التنفيذية ىي محاضر الصمح أو االتفاؽ 

". المؤشر عميو مف قبؿ القضاة والمودعة بأمانة الضبط 
 المشار إلييا تعتبر محاضر المصالحة سندا تنفيذيا متى 600استقراء لنص المادة 

تـ التاشير عمييا مف القضاة ، غير أف اإلشكاؿ الذي يمكف طرحو في ىذا اإلطار مف 
القاضي المختص نوعيا بالتأشير عمى محضر الصمح المحرر مف قبؿ مكتب المصالحة ىؿ 
القاضي االجتماعي أـ رئيس المحكمة ؟ وفي اعتقادنا أنو ماداـ النزاع اجتماعيا فإف التأشير 
يكوف مف اختصاصو ، وعميو متى تـ التأشير عمى المحضر مف قبؿ القاضي ، يمكف لمدائف 
طالب التنفيذ التقدـ أماـ كاتب الضبط الرئيسي بالمحكمة المختصة مف أجؿ ميره بالصيغة 

 بالتالي مباشرة إجراءات التنفيذ المنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات المدنية و التنفيذية ، و
التكميبؼ بالوفاء ، وبعد انقضاء ميمة التكميؼ بالوفاء  المتمثمة في تبميغ السند التنفيذي و

. يحرر المحضر القضائي محضر امتناع عف التنفيذ 
القاضي المختص لمفصل في دعوى توقيع الغرامة التهديدية وتحديد قيمتها : الفرع الثاني

يجوز تقديـ : "  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى أنو 508تنص المادة 
يجوز طمب التنفيذ الفوري إلى السيد رئيس القسـ االجتماعي في  حالة االمتناع عند تنفيذ 

غير أف اإلشكاؿ المطروح ىؿ أف طمب توقيع " اتفاؽ المصالحة مف قبؿ أحد األطراؼ ػ 
الغرامة التيديدية الذي يكوف في شكؿ عريضة يوجو إلى السيد رئيس القسـ االجتماعي 

. (القسـ االجتعجالي  )أـ بصور استعجالية  (دعوى عادية  )لمفصؿ فيو بشكؿ عادي 
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مف خالؿ ممارستنا العممية فإف مثؿ الدعوى يفصؿ فييا رئيس القسـ االجتماعي في 
دعوى عادية فيصدر بسشأنيا حكـ ابتدائي قابؿ لالستئناؼ ، غير أنو وفي اعتقادنا أف عمى 
رئيس القسـ االجتماعي الفصؿ في ىذه الدعوى استعجاليا بموجب أمر وىو ما نصت عميو 

في حالة عدـ تنفيذ اتفاؽ : "  المشار إليو صراحة 90/04 مف القانوف رقـ 34المادة 
وىو أيضا ما ...." يأمر رئيس المحكمة الفاصمة في المسائؿ االجتماعي ...... المصالحة 

يأمر رئيس القسـ االجتماعي : "  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 509كرستو المادة 
إف ما يقـو بو . بالتنفيذ الفوري تحت طائمة غرامة تيديدية طبقا لما ينص عميو تشريع العمؿ 

الدائف المتقاضي برفع دعوى توقيع الغرامة التيديدية أماـ رئيس القسـ االجتماعي لمنظر فيو 
في دعوى عادية ، يكمفو األتعاب والمصاريؼ ما ىو في غنى عنيا باإلضافة إلى مضيعة 

.  الوقت في تبميغ الحكـ لمطعف فيو باالستئناؼ 
لقد خص المشرع الجزائري األوامر الصادر عف رئيس القسـ االجتعجالي المتعمقة 

بتوقيع الغرامة التيديدية نتيجة عدـ تنفيذ ما ورد في محضر المصالحة بالنفاذ المعجؿ وأف 
. 1الطعف فيو ال يوقؼ تنفيذه 

إذا كاف المشرع ترؾ السمطة التقديرية في توقيع الغرامة التيديدية في المواد المدنية 
واإلدارية ، فإنو وعمى خالؼ ذلؾ ونتيجة لخصوصية أحكاـ قانوف العمؿ التي تمتاز بالطابع 

الحمائي ، فإف المشرع الجزائري تدخؿ ووضع حدد مبمغ مالي أدنى ال يجوز لمقاضي 
 مف 34االجتماعي النزوؿ عنو الرتباطو بالنظاـ العاـ االجتماعي ، وىو ما قضت بو المادة 

 المتعمؽ بتسوية منازعات العمؿ الفردية عندما حددتالغرامة التيديدية 90/04القانوف رقـ 
 مف األجر الوطني االدنى المضموف مع العمـ أف األجر %25اليومية بمبمغ ال يقؿ عف 

 دج وعميو فإف مبمغ الغرامة التيديدية ال يجوز أف 18.000الوطني االدنى المضموف محدد 
 دج وىو ما قضت بو أغمبية االحكما الصادر بيذا الشأف غير انو يجوز 4500يقؿ عف 

. لمقاضي أف يرفع ىذا المبمغ متى طمب الدائف ذلؾ 
 
 
 

                                                             
 مف قانوف 2 فقرة 509 المشار إليو أعاله والمادة 90/04 مف القانوف رقـ 3 فقرة 34انظر المادة  :  1

اإلجراءات المدنية واإلدارية  
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الغرامة التهديدية وسيمة لتنفيذ ما ورد في الحكم النهائي : طمب الثاني مال
 المقصود باالحكام النهائية في المواد االجتماعية : الفرع االول 

يعد القضاء االجتماعي في الجزائر قضاء استثنائيا مف حيث اختصاصاتو ، و 
فإلى جانب الشروط الشكمية  إجراءات رفع الدعوى أمامو ، ومف حيث طبيعة أحكامو 

 المتمثمة في الصفة والمصمحة و اإلدارية و المنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات المدنية و
أىمية التقاضي ، فال تقبؿ الدعوى شكال أماـ القسـ االجتماعي إذا لـ تصحب العريضة 

 ، وىو 1ااالفتتاحية بمحضر عدـ الصمح المحرر مف قبؿ مكتب المصالحة المختص إقميمي
 .2ما ذىبت إليو المحكمة العميا في قراراتيا

كما يجب اإلشارة أف المدعي أو العامؿ أثناء التقاضي يجب أف يتقيد بالطمبات التي 
ال اعتبرت طمباتو غير الواردة في محضر عدـ الصمح جديدة   قدميا أماـ مكتب المصالحة  وا 
مما يتعيف رفضيا مف طرؼ المحكمة طبقا لألحكاـ الواردة في قانوف اإلجراءات المدنية الميـ 

 .إذا كانت ىذه الطمبات مرتبطة بالطمبات االصمية
المبدأ العاـ أف تكوف األحكاـ الصادرة عف القسـ االجتماعي ابتدائية قابمة لالستئناؼ 

، غير أف بعضيا تصدر بصفة ابتدائية ونيائية نظرا لخصوصياتيا أىميا عندما تتعمؽ 
الدعوى بإلغاء العقوبة التأديبية الناتجة عف التسريح التعسفي ، أو تمؾ المتعمقة بتسميـ بعض 

   .3الوثائؽ المينية كقسيمة األجر وشيادة العمؿ وغيرىا
. كيفية تنفيذ األحكام النهائية الممهورة بالصيغة التنفيذية : الفرع الثاني 

بعد احتراـ إجراءات التنفيذ المشار إلييا سابقا والمتمثمة في حصوؿ طالب التنفيذ 
عمى الصيغة التنفيذية لمحكـ النيائي ، ثـ تبميغيا عف طريؽ المحضر القضائي لممنفذ ضده 

ميالو مدة   يوما لموفاء بتنفيذ التزامو بموجب محضر التكميؼ بالوفاء ، وبعد انتياء 15، وا 

                                                             
يجب أف يكوف كؿ خالؼ : "  المتعمؽ بالنزاعات الفردية في العمؿ 04 – 90 مف القانوف رقـ 19المادة :  1

 "فردي خاص بالعمؿ موضوع محاولة لمصمح أماـ مكتب المصالحة قبؿ مباشرة أي دعوة قضائية 
 المؤرخ في 182155 وكذا القرار رقـ 353 - 1997 / 12 / 9 المؤرخ في 153913انظر القرار رقـ :  2

ديب عبد – المذكوريف في المرجع  -2000 / 04 / 11 المؤرخ في 193701القرار  – 1999 / 9 / 14
 المؤرخ 153913القرار رقـ  .- 356 إلى 353ص – قانوف العمؿ الجزائري والتحوالت االقتصادية – السالـ 

قانوف العمؿ الجزائري والتحوالت –  القرار مذكور في كتاب ديب عبد السالـ 1997 ديسمبر 19في 
 . 553االقتصادية ص 

:  السالؼ الذكر 04 – 90 مف القانوف رقـ 21انظر المادة  :  3
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الميمة يحرر المحضر القضائي محضر امتناع عف التنفيذ والذي مف خاللو يخير الدائف إما 
بالمجوء إلى توقيع الغرامة التيديدية بنفس اإلجراءات المشار إلييا أعاله أو اختيار طريؽ 

 .1التعويض وىو ما أقرتو المحكمة العميا في إحدى قرارتيا 
 المتعمؽ بتسوية المنازعات الفردية في 90/04 مف القانوف رقـ 39تعتبر المادة 

العمؿ ىي السند القانوني الذي يرتكز عميو القاضي االجتماعي في توقيع الغرامة التيديدية 
ىو ما قضت بو المحكمة العميا في إحدى قراتيا  في حالة اكتساب ىدا الصيغة التنفيذية و

لو وقع  إف االحكاـ النيائية الصادرة عف القسـ االجتماعي غير قابمة لالسئناؼ حتى و. 2
. خطأ في وصفيا بممطعف بالنقض أماـ المحكمة العميا 

   :الخاتمة
في األخير يمكف القوؿ بأف لمغرامة التيديدية خصوصياتيا في قانوف العمؿ وتبرز 
ىذه الخصوصية الطابع الحمائي الطرؼ الضعيؼ في عالقة  العمؿ الذي يمتاز بو ىذا 
الفرع مقارنة مع سائر فروع القوانيف االخرى ، وتبيف اف المشرع تدخؿ مف حيث تحديد 
إجراءات توقيعيا ، والقاضي المختص لمنظر في تنفيذا ، بؿ وحتى الحد المالي االدنى 

لمقاضي سمطة تقديرية في ذلؾ بيف ىذا الحد و ما يزيد عنو ، إال أننا  الواجب الحكـ بو و
الحظنا أنو مف الناحية العممية مخالفة لألحكاـ القانونية ، وعميو نقترح القياـ باالياـ الدراسية 
تضـ كؿ مف األساتذة الباحثيف المختصيف في مجاؿ القانوف االجتماعي وكذا السادة القضاة 

عمى مختمؼ درجاتيـ قضاة درجة أولى ، مستشاريف بالمجالس القضائية وكذا قضاة 
.  المحكمة العميا 

 
 

                                                             
 1 مجمة قضائية عدد 06/05/2009 المؤرخ في 474154الغرفة االجتماعية بالمحكمة العميا قرار رقـ :  1

. 399 ص 2009لسنة 
 ص 2011 لسنة 2 مجمية قضائية عدد 02/06/2011 مؤرخ في 636445الغرفة االجتماعية قرار رقـ  :  2

221 
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 يف القانون اجلزائري  املشؤولية اجلهائية للمهّظمات الّهقابية         
 اجمليد صغري بريم عبد.د

  بكلية احلقوق والعلوم الشياسية أستاذ حماضر
 جامعة حممد بوضياف باملشيلة

  :ممخصال
تتأّكد أىمّية الموضوع المتعّمق بالمسؤولية القانونية لممنّظمات النقابية،السّيما ما 

يخّص المسؤولية الجنائية ليذه المنّظمات التي تأّسست لمّدفاع عن المصالح المادّية 
والمعنوّية ألعضائيا، لّكنيا منّظمات تشّغل عشرات والمئات من األفراد، ومنيم المنتخب 

والمعّين، ومنيم كذلك العون المتعاقد والمتطّوع، والذين يكّمفون باإلدارة والتسيير عمى مستوى 
ىيئاتيا وىياكميا،األمر الذي يحّمميا تبعات األفعال المجّرمة قانونا أو بموجب أحكام و 
بنودالّنظام التأديبي الداخمي، وىي أفعال تصدر من أعضائيا الذين ىم تحت إشرافيا، 

ويتبعونيا تبعية قانونية واقتّصادية، ويبقى ىذا الموضوع محّل بحث في القانون الجزائري من 
لدن الباحثين الجامعيين وطالب الدكتوراه، ويأتي اىتمامي بالمسؤولية الجنائية لممنّظمات 

في  (دول الشمال األفريقي)الّنقابية في القانون الجزائري مع ما يرفق ذلك من دراسة مقارنة
ىذا المسعى، وىي القوانين التي تتوافق وتتباعد أحيانا في ما يتعّمق بتحميل وتبعات 

المسؤولية القانونية لممنّظمة النقابية، وذلك كّمو رغبة مني في تقديم  المزيد من ما تمّيز 
المشرع الجزائري بو في ىذا الشأن في انتظار قانون عمل قد يحمل الجديد في كل ما يتعّمق 

. بكيفية ممارسة الحق النقابي
أىمّية التعاقد، أىمّية التممك، أىمّية التقاضي، مسؤولية ،الخطأ المجّرم: الكممات المفتاحية

، المسؤولية الجنائية، القانون األساسي، النظام الداخمي، الفعل المتبوع عمى فعل تابعو
 .الّضار، الشخص المعنوي، المسؤولية القانونية، المسؤولية المدنّية

Résumé : 
La responsabilité juridique des organisations syndicales, notamment le 

thème concernant la responsabilité pénale de ces Organisations qui 

revendiquent la défense des intérêts matériels et moraux de leurs adhérents, 

mais qui sont aussi employeurs de dizaine ou centaine de personnel(élues, 

contractant sou volontaires ..), et de fait, elles deviennent responsable des 

actes de gestion, de fautes et malversations d’ordre pénal commises de la  

part du personnel fautif, est et restera un des thèmes qui demande plus de 

recherche et d’étude en droit algérien et comparé  de la part de nos 

chercheures et doctorants, thème que j’ai choisi de développer et ce, par le 

biais d’une approche comparative en droit algérien et comparé (droit 

tunisien, marocain, égyptien et français).   
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Juridictions qui convergent et divergent en ce qui concerne la 

responsabilité juridique des organisations syndicales (des travailleurs ou 

patronales),l’exercice du droit syndical, et ce, pour donner plus d’explication 

sur la spécificité du législateur Algérien en la matière et ce, dans l’attente 

d’un nouveau projet de loi régissant l’exercice du droit syndical. 

 : مقّدمةال
لمشخص المعنوي،  (المدنية والجنائية)ال اختالف في أن موضوع المسؤولية القانونية

لجوىر الشخصية " بالنسبة عمى رأي توافقّي عمى تحديد أركانيا وقبل أن يستقر الرأي الفقيي
القانونية لمشخص المعنوي، ومدى قابمية تمك الشخصية لمخضوع لممسؤولية الجنائية 

، وتحّمل تبعات المسؤولية القانونية، من منطمق أن 1"بشروطيا المقررة في التشريعات العقابية
ّن الشخصية ىي2"الكائن ذو األىمية"الشخص ىو  قوام الصالحية لثبوت الحق و نسبتو " ، وا 

الحقيقة أنو بقدر ما أثارت المسؤولية المدنية لمشخص المعنوي من  و.3"إلى صاحب معّين
نقاش قانوني وجدل فقيي، فإن الموقف الفقيي والقانوني والقضائي ىو بدوره لم يسمم من ىذا 

ن كان االختالف كان أّقل  االختالف في موضوع المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي، وا 
حّدة، من منطمق أن لكل مدرسة أو نظرية أو تيار فقيي مشاربو السياسية التي يتأثر ويؤثر 

في كيفية ىو السؤال و. بيا في المراكز القانونية لألشخاص اآلخرين التي يرغب في تأسيسيا
جنائية المتابعة الؤدي إلى الممعاممة الشخص المعنوي في حالة ارتكاب الفعل الضار 

 مثمو مثل المتابعة الجنائية التي يكون محّميا الشخص الطبيعي المرتكب ،لمشخص المعنوي
  بطبيعةالتبعات القانونيةالمتعّمقلإلجابة عمى السؤال  لمخطأ أو الفعل المجّرم جنائيا؟و

 وتحّممت التزامات عن مختمف ما قد ،لممسؤولية الجنائية لممنّظمة الّنقابية التي اكتسبت حقوقا
 أوعمى ،من أفعال ضارة اقترفت أثناء (األعضاء والمستخدمين والتابعين ليا)يصدر عنيا

، أعضائيا، تنفيذا ألحكام وبنود قانونيا األساسي ونظاميا الداخميىامش تأدية ميام أنيطت ب
. وىي في خانة الفعل المجرم قانونا، فضمت المعالجة اآلتية ليذا الموضوع

المقصود بالمسؤولية الجنائية لممنظمة النقابية : أوال
ال يمكن تصّور منّظمة نقابية في مجتمع يقوم عمى مبدأ المسؤولية القانونية ال 

 ضرورة وجود عنصر التبعية القانونية)يخضع أفرادىا الذين يوجدون تحت إشرافيا وسمطتيا
 الّنقابية لمعمال أو ةفالمنّظم(.المدنية والجنائية)الشتراطات المسؤولية القانونية (واالقتصادية

ألصحاب العمل عمى حد سواء عندما تأسست ألول مّرة، بعد أن أقّرت التشريعات في إنجمترا 
الحرّية الّنقابية، كان ليذه األخيرة أن اتزعت الحق  والواليات المتحدة األمريكية وفرنسا وألمانيا

                                                             
 . 89: ، ص2007الشخص المعنوي ومسؤولياتو قانونا،مطابع دار المعارف، القاىرة، : يحي أحمد موافى -1
 .89: المرجع نفسو، ص-2
 .101:المرجع نفسو، ص- 3
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 التي أىمتيا لتكون كائن 1"بامتيازات األىمية المدنية"بعد أن تمتعتفي المفاوضة الجماعية، 
 كل الحقوق التي ىي لمكائن البشري نتيجة األثر اإليجابي الذي أحدثو  كاممةلياذو أىمية

كتساب الشخص المعنوي لممسؤولية المدنّية  التبعات القانونّيةالالفقو القانوني في شأن
 .والّجنائية

تباين الموقف القانوني من طبيعة المسؤولية المدنّية والجنائية لمشخص المعنوي  :1
أرى من الضروري أن أوّضح الفرق الجوىري بين المسؤولية المدنّية والجنائية، 

فاألولى تقوم عمى الخطأ المدني الذي يثير المسؤولية المدنية التي غالبا ما تتحدد في  طمب 
التعويض من الجية المتضررة من اقتراف ىذا الخطأ الذي قد يكون بنّية الحاق الضرر، أو 

 أن تقيم الدليل ،ومن حيث المبدأ، فإن الجية المتضّررة أو تمك التي أّدعت الضرر.عارضا
عمى ما لحقيا من ضرر مرتبط بالخطأ، وكذلك عمى توافر ركن المسؤولية في حق المدعى 

عميو، وىو ما يقتضي من الجية المدعّية إثبات أن ىنالك خطأ قد وجد، وبوجوده لحق 
المسؤولية المدنّية بقيام  وتقوم .ضرر، وأن ثمة سبب بين الخطأ المفترض والضرر الالحق

 فالمنّظمة الّنقابية التي تقوم ،(فردي)سبب قيام خطأ ألحق ضررا بمصمحة أو بحق شخصي
منصوص عميو في ، وفق ما ىو  أوىيكل نقابي نقابيةبتجريد منتخب نقابي عمى مستوى ىيئة
المنّظمة بسبب خطأ ألحق ضررا معنويا أو أدبيا بقانونيا األساسي أو نظاميا الداخمي،

 يكون تحت اشراف سمطتيا (عون إداري)،أو بتجميد ترقية مستخدمالّنقابية التي يتبعيا
االدارية بما فييا اإلشراف والرقابة والتكميف بسبب ارتكابو لخطأ أثناء أدائو لعمل كّمف بو في 

كون أمام مسؤولية مدنّية يكون فييا المتضرر في  وبالنتيجة ن العمل، الداخميتنظيمالإطار 
. موقع يسمح لو بحّقو في طمب التعويض واسترداد حق فرديّ 

مخالفا لواجب قانوني تكفمو "تقوم المسؤولية الجنائية عمى كل خطأ يكون في حين، 
قد يكمن في فعل ضار جرّمو المشرع الوطني بنص  ، أو2"قوانين العقوبات بنص خاص

لمنّظمة الّنقابية وا.3"أال جريمة وال عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون " خاص من منطمق
تشّغل أعوانا إداريين ومستخدمين بعقود عمل محددة أو غير محددة المّدة كشخص معنوي

  تحت اإلشراف والرقابة،وىويقوميخضعون لقانون عالقات العمل، فمنيم من قد 

                                                             
إلياس : باريس، الطبعة الثالثة، بيروت، ترجمة-منشورات عويدات، في العالمالحركة النقابية : جورج لوفران- 1

 . 12: ص ،1982،مرعي
 دار الجامعة الجديدة لمنشر، المسئولية المدنية لمصحفي عن أعمالو الصحفية،: خالد مصطفى فيمي- 2

 . 136:ص، 2003االسكندرية،
 1966 جوان 8 المؤرخ في 156-66:األمر رقم)جاء بنص المادة األولى من قانون العقوبات الجزائري- 3

 ".ال جريمة و ال عقوبة أو تدبير أمن بغير نص: "اآلتي (المعدل و المتمم
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 المنّظمة الّنقابية، فتقوم المنّظمة بتأديبو داخميا ويكون فعل االختالس أو تبديد أموالوالتبعية،ب
يوجد شبو اتفاق أن الخطأ المدني أعّم ىذا و . 1ليا حق المتابعة القضائية إن أرادت ذلك

 ، خطأ جنائي يعتبر في الوقت نفسو خطأ مدنيا" إذ أن كل،وأشمل من الخطأ الجنائي
، فالخطأ المدني يبقى خطأ مدنيا أضر بمصمحة من مصالح الفرد 2"والعكس غير صحيح

المتعّددة، ذلك أن المسؤولية المدنّية تثار متى حدث االخالل بالتزام عقدي أو قانوني، ولو لم 
يرد عميو بنص في قانون العقوبات، في حين تقوم المسؤولية الجنائية كمما قام فعل يكون 

. مخالفا لواجب قانوني تّم تجريمو في قانون العقوبات
 مّكن المشرع الجزائري مثمو مثل المشرع التونسي والمغربي والمصري والفرنسي لقد

 من أن يتّوصموا إلى صمح يسمح بسحب الدعوى المدنّية، ،األطراف المعنية بالدعوى المدنّية
 الدعوى العمومية ال يوقفيا صمح أو رغبة في وقفيا، أو سحبيا، عندما تتحركفي حين

. أوالتنازل عمييا
التي تخص )يعود ىذا االختالف لطبيعة الجزاء، فالجزاء في الدعوى العمومية و

، أي أن 3 وتكون الوقاية منيا باتخاذ تدابير أمن،يكون بتطبيق العقوبات (المسؤولية الجنائية
جزاء لكل إخالل بنص جاء في قانون العقوبات من طرف شخص طبيعي يكون ثّمة 

، كما أقر المشّرع 5، أو عقوبات عمل لمنفع العام، أو عقوبات تكميمية4بعقوبات أصمية

                                                             
 الذين يتفقون عمى أن أموال المنّظمات الّنقابية  والفرنسيعمى خالف المشرع الجزائري والتونسي والمغربي-1

ىي أموال خاصة و تمتنع قوانينيا عمى أن تتدخل الدولة في شأن المصاريف المالية لممنّظمة الّنقابية، 
 .يعتبرالمشرع المصري أن مال المنّظمة النقابية ىو مال عام

 .136:المسئولية المدنية لمصحفي عن أعمالو الصحفية، مرجع سابق، ص:  خالد مصطفى فيمي-2
بشأن  (2006 ديسمبر 20 مؤرخ في 23-06قانون رقم ) من قانون العقوبات الجزائري4 جاء بنص المادة -3

يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات و تكون الوقاية منيا التخاذ : "اآلتي (الكتاب األول)العقوبات وتدابير األمن
العقوبات . العقوبات األصمية ىي تمك التي يجوز الحكم بيا دون أن تقترن بيا أية عقوبة أخرى. تدابير أمن

التكميمية ىي التي ال يجوز الحكم بيا مستقمة عن عقوبة أصمية، فيما عدا الحاالت التي ينص عمييا القانون 
يعتبر األشخاص المحكوم عمييم  . إن لتدابير األمن ىدف وقائي. صراحة، و ىي إما اجبارية أو اختيارية

بسبب الجرية متضامنين في رد األشياء و التعويضات المدنية والمصاريف القضائية، مع مراعات ما نصت 
 ".   من قانون االجراءات الجزائية370و  (4الفقرة )310عميو المادتان 

 من قانون العقوبات الجزائري، 5حدد المشرع الجزائري العقوبات األصمية في مواد الجنايات بنص المادة - 4
 25 مؤرخ في 01-09قانون رقم -وفصل كامل مكرر) من قانون العقوبات 1 مكرر 5كما كّرس نص المادة 

 .   مفيوما عقابيا جديدا قوامو العقوبة البديمة أو عقوبة النفع العام (2009فبراير 
العقوبات التي تطبق عمى  (2004نوفمبر 10 مؤرخ في 15-04قانون رقم ) مكرر 18حددت المادة -5

 العقوبات التي تطبق عمى 1 مكرر 18الشخص المعنوي في مود الجنايات والجنح، كما حددت المادة 
الشخص المعنوي في المخالفات، وفي حالة عدم وجود نص بشان عقوبة الغرامة بالنسبةلألشخاص الطبيعيين 
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 مكرر 18 مكرر و18:الجزائري عقوبات مّطبقة عمى الشخص المعنوي بموجب نص المواد
ويكون الجزاء في الدعوى المدنّية تعويضا عن الضرر الذي لحق .(2) مكرر18و (1)

بالغير، ولمتأكيد عمى أن الخطأ المدني أعّم وأشمل من الخطأ الجنائي، فإنو، وفي حالة رفع 
من طرف  (مقالة أو كتاب أو مؤلف أو بيان )دعوى في المادة الجزائية ضد منشور إعالميّ 
 بحجة التشيير الجنائي، تولى المحكمة أوال ،الشخص الطبيعي أو المعنوي عمى حد سواء

 لكون الفصل في الدعوى الجنائيةىي التي ، قبل الجانب المدني عناية أولّية،لمجانب الجنائي
ففي حالة الحكم في الجانب الجنائي يعتبر الجانب . ستحدد بقاء الخطأ المدني من عدمو

المدني قائما، لكن في حالة عدم اإلدانة الجنائية، فإن الخطأ المدني يبقى مفترضا يتطمب 
وبشأن رفع . (وىي عالقة ثالثّية متالزمة) ضرر وعالقة سببية من الجية المدعّيةإثباتوجود

 فإن المعني ىوالذي يقع عمى عاتقو تحريك ، يتعمق األمر بالمسؤولية المدنيةالدعوى عندما
 والسعي إلى إقامة الدليل عمى توافر أركان ،(القسم المدني)الدعوى لدى المحكمة العادية

، وبالتالي فيي 1المسؤولية في حق المدعى عميو، و إثبات الخطأ والضرر والعالقة السببية
دعوى خاصة، في حين تدخل الدعوى، في المسؤولية الجنائية، خانة الدعوى العمومية التي 

. تحركيا النّيابة العامة باسم المجتمع، وىي دعوى من اختصاص المحكمة الجنائية
. المسؤولية الجنائية لممنّظمة الّنقابية بين المقاربتين االشتراكية و الّميبرالية: 2

وبالعودة ألىم الدراسات والبحوث والمراجع العممية التي تناولت مفيوم الشخص 
نظام الحزب الواحد )المعنوي ضمن االطار المفاىيمي السائد في ظل نظام الدولة االشتراكية

، يخمص الباحث إلى الحقيقة اآلتية؛ وىي أن األنظمة االشتراكية لم تكن تعترف (القائد
بالمسؤولية القانونية لمشخص المعنوي في ظل منظومتيا القانونية العقابية، لكون الدولة 

النظام االقتصادي في كل مجتمع ىو األساس، وأن ما عداه من " االشتراكية كانت ترى أن
فالنظام االقتصادي القائم عمى الممكّية الجماعّية ، 2"عوامل ال يعدو أن يكون البناء الفوقي

الذي يشكل ويفرز كل ألوان الفكر األخرى سواء القانوني أو السياسي أو  "لوسائل االنتاج ىو
. 3"األخالقي أو األدبي

                                                                                                                                                                                                                

 مكرر 51سواء في الجنايات أو في الجنح  وقامت المسؤولية الجزائية  لمشخص المعنوي  طبقا ألحكام المادة 
 .  تعويضات مالية2 مكرر 18فقد حددت المادة 

 .137:المسئولية المدنية لمصحفي عن أعمالو الصحفية، مرجع سابق، ص: خالد مصطفى فيمي- 1
 . 86:الشخص المعنوي ومسؤولياتو قانونا، مرجع سابق، ص: يحي أحمد موافى- 2
 . 86: المرجع نفسو، ص-3
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كانت تمّثل الذراع  (العمالية بالخصوص)من منطمق أن المنّظمة الّنقابية  و
 المسؤولية ىاكان ال يحّملفي الدولة االشتراكية، فإن المشّرع 1االجتماعي لمّدولة االشتراكية

، وىو عكس ما كان الشأن عميو في البمدان ذات االقتصاد الّميبرالي بسبب عدم القانونية
الذمة المالية لممنّظمة الّنقابية لمعمال في ظل الدولة االشتراكية )اكتسابيا لمشخصية االعتبارية
لكن .3"خضع ألحكام القانون الجنائييال شخص عام " فيي 2(ليست مستّقمة عن ذمة الدولة
قام بتحميل المنّظمة  (أوروبا الغربية والواليات المتحدة األمريكية)المشرع في األنظمة الّميبرالية
، منذ أن سمحت الحكومة اإلنجميزية لالتحادات والمنّظمات النقابية الّنقابية المسؤولية الجنائية

، وأكسبتيا أىمّية التعاقد والتممك والمجوء إلى 1826-1825التواجد القانوني انطالقا من سنة 
سّيما بعد أن مّكنتيا القوانين ال،  أو الخدميةمثميا مثل الشركة الّصناعية أو التجاريةالقضاء، 

واإلعالن عن إنشاء منّظمة العمل ( 1918-1914)األولىاالجتماعية، بعد الحرب العالمية 
 ،4(تممكا وتعاقدا وتسييرا لمموارد البشرية)، من إدارة ذمتيا المالية بحرية1919 العام الّدولية

  إال ما تعّمق بضرورة احترام النظام المحاسبي،بعيدا عن تدخالت االدارة المركزية لمدولة
. المعتمد في الدولة

 الذي كّرس 1989و ىو ما اعتمده المشرع الجزائري، بعد التعديل الدستوري لسنة 
، وىو ما يعني االقرار بالتعددية النقابية ( منو56:المادة)مبدأ الحق النقابي لجميع المواطنين
 . 5في تمثيل العمال و أصحاب العمل

                                                             
بما اصبح يعرف  (1990-1962)لم تكن تعترف الدولة االشتراكية في الجزائر عمى مدار الحقبة الزمنّية-1

 .لكونيا كانت المشّغل رقم واحد عمى امتداد الساحة الوطنية (أرباب العمل)بالمنّظمات الّنقابية ألصحاب العمل
 لم تكن 1989 و إلى غاية سنة 1962منظمة االتحاد العام لمعمال الجزائريين في الفترة الممتدة من سنة -2

تضمنيا الدولة عن طريق حزب جبية  (تسييرا و تجييزا)ليا ذمة مالية مستّقمة، بل كانت ميزانيتيا السنوية
 . التحرير الوطني باعتبار المنظمة الّنقابية جزء من النظام السياسي لمدولة االشتراكية

الشخص المعنوي ومسؤلياتو قانونا، مرجع سابق، : المرجع)يخمص األستاذ المستشار يحي أحمد موافى- 3
( Le pacte de Varsovie)إلى أن جّل قوانين العقوبات في الدول االشتراكية التابعة لحمف وارسو(.87:ص

، ال تعترف بالمسؤولية الجنائية لمشخص 1990، قبل االنييار الذي حدث ليذه المنظومة السياسية العام 
 . المعنوي

قانون : المرجع)طالت األستاذة الباحثة الدكتورة ليمى بورصمي حمدان في مؤلف ليا صادر بالمغة الفرنسية-4
بضرورة قيام السمطات  (216:، ص2014القانون التطبيقي، الجزائر،: العمل، منشورات برتي، مجموعة

العمومية بمتابعة المسارات التي تتخذىا المساعدات المالية التي تقّدميا لممنّظمات النقابية، وىو ما يعني إعادة 
 . المتعمق بكيفية ممارسة الحق النقابي المعدل و المتمم14-90: من القانون رقم15:النظر في نص المادة

لم يكن يعترف المشرع الجزائري في ظل الدولة االشتراكية بوجود التعددية النقابية في تمثيل العمال إذ كان -5
يحتكر ممارستيا في إطار االتحاد العام لمعمال الجزائريين، كما كان ال يعترف بوجود منّظمات نقابية ألصحاب 

 (.1990-1962)العمل
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المسؤولية الجنائية لممنظمة النقابية مبررات و معايير تحميل : ثانيا
الحقيقة التي وقفت عندىا، وأنا بصدد التحضير ليذا البحث أن التشريعات الجزائرية 

 طرفخبراء منظمتي العمل  ىي موضوع تقدير وتثمين من1في مجال ممارسة الحق النقابي
يأتي االىتمام بالتجربة التشريعية الجزائرية في مجال و.العربية والدولية عمى حد سواء

المسؤولية القانونية، بعد أن فصل الفقو والقضاء في أركان المسؤولية الجنائية لمشخص 
 عمى الصعيد الّدولي بما تعنيو من حقوق والتزامات لكل من الشخص الطبيعي 2المعنوي

. واالعتباري
ألىمية موقف المشرع الجزائري من تحميل المسؤولية الجنائية لممنّظمة الّنقابية  و

كشخص اعتباري ومقارنة ذلك مع الموقف الذي أبداه كل من المشرع التونسي والمغربي 
: والمصري و الفرنسي ارتأيت التقسيم اآلتي

مبررات قيام المسؤولية الجنائية لممنّظمة الّنقابية باعتبارها شخص معنوي : 1
الصادرة 1948  لعام87: بالرجوع إلى نص المادة الثالثة، من االتفاقية الدولية رقم

لمنظمات العمال ولمنظمات -1:"، التي جاء بنصيا اآلتي3عن منظمة العمل الدولية
أصحاب العمل الحق في وضع دساتيرىا ولوائحيا الداخمية، وفي انتخاب ممثمييا بحرية 

تمتنع السمطة العامة عن -2كاممة، وفي تنظيم إدارتيا و نشاطيا، و في إعداد برامج عمميا؛

                                                             
مطابع جامعة الدول عالقات العمل الجماعية في الدول العربية، : المرجع)يؤكد الدكتور يوسف إلياس -1

بشان موقف المشرع العربي من ممارسة االضراب أن االتجاه الغالب . (.220:، ص1999العربية، القاىرة، 
في القوانين العربية يقضي بحظر الّمجوء إلى االضراب، أو الغمق قبل الّمجوء إلى إجراءات تسوية الّنزاعات 

باستثناء - ويخمص الدكتور يوسف إلياس إلى أن القوانين العربية جميعا. الجماعّية التي تقررىا ىذه القوانين
ىي عمى غير وفاق مع ما استقرت عميو لجنة الخبراء القانوّنيين في منّظمة العمل الّدولّية – القانون الجزائري 

 (. 221: المرجع نفسو، ص)من اجتيادات في ىذا الشأن
آليات إثبات المسؤولية الجنائية ، دار الفكر العربي، الطبعة : المرجع) حدد المستشار محمد عمى سكيكر-2

: الموقف من تحميل الشخص المعنوي المسؤولية الجنائية بقولو أّنو (11 و 10: ص2001األولى، اإلسكندرية،
كما تقع المسؤولية  الجنائية عمى األشخاص الطبيعين تقع أيضا عمى األشخاص المعنوية، و قد توسعت فييا "

التشريعات حديثا نظرا لكثرة الجرائم التي تنشأ من ازدياد حركة التجارة والسياحة والّصناعة التي تقوم بيا 
الشركات و المصانع، و ركزت عمى معاقبة األشخاص المعنوية بتوقيع جزاءات مالية كبيرة عمييا بدال من 

العقوبات المقيدة لمحرية التي توقع عمى األشخاص الطبيعيين، إضافة إلى جزاءات توقع عمى مديري و مسئولي 
و مسؤولية األشخاص المعنوية قد تكون مباشرة، فتقام عمييا الدعوى الجنائية بصفة . تمك الشركات و المصانع

 ". أصمية، وقد تكون غير مباشرة فتقام عمى األشخاص الطبعين الداخمين في تكّون ىؤالء األشخاص المعنوية
وتخص الحرية  (31الدورة الـ: مؤتمر العمل الدولي)و ىي اتفاقية دولية أصدرتيا منظمة العمل الدولية-3

 .1962 أكتوبر 19: بتاريخ87:الّنقابية و حماية الحق النقابي، و قد صّدقت الدولة الجزائرية عمى االتفاقية رقم
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، يجد الباحث في 1"أي تدخل من شأنو أن يقّيد ىذا الحق أو يعوق ممارستو المشروعة
 (العمالية أو ألصحاب العمل)التشريع االجتماعي أن المشّرع الدولي قد مّكن المنّظمة الّنقابية

من أن تؤسس لمنظومة تأديبية داخمية بحرية وديمقراطية، مع ما يتطمب ىذا التحضير من 
. (المحمّية)احترام لمنصوص القانونية الوطنية

 ، األساسي كمبادئ عامةىا في قانون، وبوضوح،إذ من بين أىم الفصول التي يجب أن تدرج
  المتعّمق بالجانب التأديبيالمنّظم الفصل: ذلك في نظاميا الداخميعمى أن يتم تفصيل

 من  فيما بينيم(األعضاء و األعوان المؤقت منيم والدائم وكذلك المتطّوع)لعالقات األفراد
في حالتي الخطأ المثير لممسؤولية  من جانب ثانوبين االدارة النقابيةجانب، و فيما بينيم 

. 2المدنية أو الفعل الضار المثير لممسؤولية الجنائية
ومن مبررات تحميل المنّظمة النقابية كشخص معنوي المسؤولية الجنائية ما تحقق 

من تطّور في المقاربات الفقيية التي انتيت إلى أن المنظمة النقابية، باعتبار، أن 
 تتعرض، ، فيي ىم الذين يقومون بإدارة شؤونيا االدارية واالجتماعية والمالية(أناسا)بشرا

 التي يخّصيا المشرع جنايةمثميا مثل الشخص الطبيعي، ألفعال ضارة تدخل في خانة ال
بجزاء جنائي، وبالتالي فال مبرر يدعو إلى عدم مساءلتيا جنائيا في حالة ارتكابيا لفعل 

 يقوم بو  إّنما، فالفعل المجّرم كاالحتيال، أوالسرقة، أو التزوير واستعمال المزور3إجرامي
 ةفالمنّظم،شراف ومراقبة ىذا الشخص المعنويا عبر أفراد يكونون تحت ،الشخص المعنوي

 ليم صفة المسؤول،  أفرادالّنقابية ليست ىياكل جامدة، بل ىي ىيئات وأجيزة يسّيرىا ويدير
                                                             

أ من العيد الدولي لمحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية أن تكوين نقابة ال /8جاء بنص المادة - 1
غير تمك التي ينص عمييا القانون ، و تشّكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، "يخضع ألية قيود 

 ".لصيانة األمن القومي أو النظام العام، أو لحماية حقوق اآلخرين و حرياتيم
لشخص لالخطأ الذي يثير المسؤولية المدنية لو ما يمّيزه عن الفعل الضار المثير لممسؤولية الجنائية - 2

الطبيعي أو لمشخص االعتباري، ذلك أن الشخص الطبيعي  عندما يرتكب فعال ضارا إنّما يرتكبو بإرادة إلحاق 
والمقصود باإلدراك . الضرر الجنائي و من منطمق اإلدراك بالمخاطر وبالتجريم لمفعل الذي ىو بصد القيام بو

ىو الممكية  (10:آليات إثبات المسؤولية الجنائية، مرجع سابق، ص: المرجع)عند المستشار محمد عمى سكير
العقمية التي تؤىل اإلنسان، وتجعمو قادرا عمى أن يعمم باألشياء، و بطبيعتيا، ويتوقع اآلثار التي من شأنيا 

 .إحداثيا
، "وبتعبير آخر المعرفة بالمعاني والمفاىيم الذىنية، بحيث يستطيع التمييز بينيا و يعمم بعواقبيا و يتوقع نتائجيا

ىي القدرة النفسية التي يستطيع بيا الشخص أن يتحكم في أفعالو، سواء  (10: المرجع نفسو، ص)واإلرادة
أكانت عضوية، أو نفسية، وىي ال تتوافر لشخص إال إذا كان قد بمغ سن النضج الذي حدده المشرع ورتب 

 . عميو العقوبات الجنائية
النقابات المينية بالمغرب، دراسة مقارنة، دار أبي رقراق لمطباعة و النشر، النقابات المينية، / بالل العشري-3

 . 318:،صالرباط، المغرب
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أو الممثل القانوني، إن كان ذلك أمام األعضاء الذين يشّكمون مجالسيا المنتخبة، أو أمام 
. الجيات االدارية أو القضائية في الدولة

 قانونا ال تكون المتابعة الجنائية لكافة ا مجرم يكونففي حالة ارتكاب أي فعل
 فالمتابعة ستمس  أو معّينين بعقود عمل، أو كانوا منتخبين،األعضاء، إن كانوا منخرطين

 شريطة أن يكون ىذا االقتراف ،المسؤول، أو الممثل القانوني، أو من اقترف الفعل المجّرم
 .مالزما لمبدأ الخضوع لإلشراف والرقابة والتبعية

 فيي شخص ، عندما تكتسب الشخصية القانونية ال تعد شخصا افتراضيامنّظمة الّنقابيةفال
، وىم الذين ، أو بواسطة عقد عمل أو التعيين،يديره أشخاص طبيعيون عّينوا باالنتخاب

تدّعم الفريق الفقيي القائل بأحقية ولقد .يخضعون لممتابعة القانونية في حالة الخطأ الجنائي
تحميل المنّظمة الّنقابية المسؤولية الجنائية بالنظر لمفضائح المالية، وحاالت االختالس، 

الخدمات االجتماعية والتعاضديات، واستغالل المنصب  في قطاع والتبذير، وسوء تسيير 
 في تضاد واألىداف التي تأسست بموجبيا المنّظمة  أفعالىي، والنقابي ألغراض شخصّية

الّنقابية، والتي أصبحت تعج بيا وسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة والمرئية واإللكترونية، 
العمالّية منيا و نقابات ) فالمنّظمات الّنقابية.باإلضافة إلى شبكات التواصل االجتماعي

عمى امتداد العالم ليست منزىة من الخطأ المؤدي لممتابعة الجنائية، وعميو،  (أصحاب العمل
 .فإّنو يقع عمى عاتق السمطات العمومية المزيد من التشّدد في مجال رقابة مالية ىذه األخيرة

ىا ومن مبررات تحميل المسؤولية الجنائية لممنّظمة الّنقابية أن حسن إدارة وتسيير
يتطمب ممارسة ديمقراطية عمى مستوى ىياتيا أوىياكميا، وتنفيذ منظومتيا التأديبية في حالة 

والعتبارات العدالة . االنحراف أو التسّيب أو محاولة االستئثار بالسمطة عمى مستوى النقابة
وترسيخ ثقافة احترام القانون فإن تحميل المنّظمة الّنقابية المسؤولية الجنائية يساعد في أخمقة 

والعتبارات .وجعمو في خدمة األعضاء ومن ورائيم أسرىم ومجتمعيمي النقاب أو النشاطالعمل
 األشخاص الطبيعيين الذين يكّمفون بتسيير الشأن االداري  يقع عمى عاتقالعدالة كذلك

والمالي والمحاسبي لممنّظمة الّنقابية، ومن منطمق اشتراطات مبدأ المشروعية، أن تكون 
قراراتيـم مسببــة ومبررة تجاه األعضاء، أو تجاه مرؤوسييم من األفراد واألعوان الذين 

.    يرتبطون بعقود عمل مع المنّظمة الّنقابية كجية مشّغمة
إن االتجاه الفقيي الغالب الذي تبنى الفكرة الرافضة لتحميل الشخص المعنوي 

المسؤولية الجنائية الذي ساد طوال القرن التاسع عشر، بل وحتى الثمث األول من القرن 
 عمى أساس أن ، قد أّسس لمعارضتو تحميل الشخص المعنوي لممسؤولية الجنائية1العشرين

                                                             
 .      102:الشخص المعنوي و مسؤلياتو قانونا، مرجع سابق، ص: يحي أحمد موافى- 1
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 1الشخص المعنوي ليس شخصا يستحوذ عمى الخصائص المشروطة أساسا لقيام المسؤولية
ومن مبررات إقرار . وكأن الشخص المعنوي ال يمكن أن يرتكب فعال ضارا،الجنائية

المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي، أن التحّوالت االقتصادية العميقة التي شيدىا العالم 
، ودخول المجتمعات الغربّية في (1933-1929)بعد األزمة االقتصادية العالمية الكبرى

 في  في الفضاء االقتصادي، مرحمة تدخل الّدولة الراعية،أوروبا والواليات المتحدة األمريكية
ظل تردد القطاع الخاص االستثمار في القطاعات ذات المنفعة العامة بتأثير من المدرسة 
االقتصادية الكينزّية، قد أسيمت في تجاوز أطروحات المذىب الذي كان سائدا في الفقو 

الشخصية المعنوية لمشخص المعنوي "الجنائي طوال القرن التاسع عشر، والذي كان يرى في 
، وىو 3"ال يمكن أن ننسب إلييا الجريمة وىي واقعة مادية، و بأّنو 2"صفة وىمية ومجازية

الوصف الذي لم يعد لو تأسيس قانوني في ظل تزايد دور المنّظمات الّنقابية في الّدولة 
 باعتبارىا أحد أدوات المشاركة  النقابيةاتمنّظمت فيياللالمدنّية الحديثة التي أصبح

حق :الديمقراطية في بمورة المحاور الرئيسة لمسياسات العامة االقتصادية واالجتماعّية يتقّدميا
الوحدة النقابية الفرنسية ضد )، والسياسي 4" القرار االقتصادي و االجتماعي"مشاركة فيال

الفاشية بعد األزمة االقتصادية الكبرى، وتمكين الجبية الشعبية في فرنسا من الحصول عمى 
 (. 1936األغمبية البرلمانية في انتخابات الثالث ماي 

باإلضافة إلى مشاركتيا في المجالس االدارية لصناديق الضمان االجتماعي، 
مراكز والتقاعد، وحوادث العمل، ناىيك عن ادارة البعض منيا لمجمعات فندقية ضخمة، و

 و بنوك و مؤّسسات  وكاالت تأمينّيةامتالك البعض منياصحّية ألعضائيا، واستشفائية و
 تدر عمييا موارد اقتصادية تسيم في إنقاذ المؤسسات و الشركات الميددة باإلفالس، كّميا

                                                             
 . 102: المرجع نفسو، ص -1
 . 102: المرجع نفسو، ص-2
 . 312:بالل العشري، النقابات المينية، دراسة مقارنة، ص- 3
 المنّظمات الّنقابية لعبت دورا رئيسا في تطوير التشريع االجتماعي الفرنسي منذ أن أسيمت في تمكين -4

، و في ىذا الصدد يذكر الدكتور بن عزو بن 1936الجبية الشعبية في فرنسا من احتالل سّدة الحكم سنة 
مدخل إلى قانون العمل الجزائري، دار : الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، الكتاب األول: المرجع)صابر

دستور )بالتكريس الدستور الفرنسي :" (17:،ص2009الخمدونية لمنشر و التوزيع، الطبعة األولى، الجزائر،
 تعاظم دور ،لحق في االضراب والحقوق االجتماعية األخرى كالحق في التأمين والرعاية الصحّية (1946

المنّظمات الّنقابية لمعمال بالخصوص في الشأن االقتصادي و االجتماعي بسبب ارتفاع معدالت االنخراط في 
بمديات وتشريعيات وكذلك حتى في انتخاب رئيس الدولة بعد )النقابات و تأثيرىا في االستحقاقات االنتخابية

 (.1958دستور 
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مالية ال تخضع لمضريبة، وال لرقابة السمطات العمومية بذريعة عدم التدخل في الشأن النقابي 
. الداخمي

إن القول بالطبيعة االفتراضية لممنّظمة النقابية باعتبارىا شخص معنوّي ال تعكس 
ّن األفعال التي تكون في خانة الفعل إالواقع القانوني التي تحوز عميو ىذه األخيرة، ذلك 

 بنص جنائي تنسب إلى المنّظمة الّنقابية الكاسبة لمشخصية القانونية، لكنيا في الواقع مالمجرّ 
 تنزل عمى "فالعقوبة التي، 1"أفعال أشخاص طبيعيين سواءكانوا مدبرين أو منفذين"تنسب إلى

 .2"الشخص المعنوي تنصرف في الواقع والحقيقة إلى األفراد المكونين
 الذين أن يكون كل األفراد: وىنا ال بد من التمييز بين حالتين، قد تتمثل األولى في

جريمة ) محّل متابعةارتكاب فعل مجّرم ىو في  جميعا شاركوايتبعون المنّظمة الّنقابيةقد
، (.. أو تزوير وثائق لمحصول عمى تأشيرة من سفارة، أو تبديد أموال النقابة،اقتصادية
 تكون وفق ،إّنما(المشّرع الجزائري ال يعترف بالجريمة الجماعّية) ال تكون جماعّيةفالعقوبة

يتبع المنّظمة (عضو منتخب، أو عون إداري، أو متعاقد، أو متطّوع)درجة مشاركة كل فرد
الفعل المجّرم، كل فرد بدرجة مشاركتو في  في (عنصر التبعية القانونية و االقتصادية)الّنقابية

وفي حالة قّيام فرد من المنّظمة . دون أن تمتد لمن لم يشارك في الجريمةىذا الفعل المجّرم،
  و اشراف، وىو تحت تصرف و رقابة(Un acte pénal)الّنقابية بارتكاب فعل مجّرم

 أي أنيا تعني الشخص (Poursuite pénale)المنّظمة الّنقابية، فإن المتابعة تكون شخصية
دون المساس باآلخرين الذين لم  (شخصية)الذي اقترف الفعل الضار، والعقوبة تكون فردية
 .يسيموا، و لم يشاركوا في ارتكاب الفعل المجرم

 

                                                             
 . 102:الشخص المعنوي و مسؤلياتو قانونا، مرجع سابق، ص:  يحي أحمد موافى -1
 من خالل دراستي ليذا العنصر وجدت أن معظم الذين تناولوا  بالدراسة والتحميل الموضوع المتعمق بطبيعة  -2

 و 312:النقابات المينية بالمغرب، مرجع سابق، ص: الدكتور بالل العشري)الشخص المعنوي االفتراضية
قد عادوا  (103:الشخص المعنوي و مسؤلياتو قانونا، مرجع سابق، ص:  و المستشار يحي أحمد موافى313

و  (Waline :Droit administratif ,8em édition,paris,France, 1959)إلى موقف الفقييين 
(Garraud :Traité théorique et pratique de droit pénale français,2em édition ,tom 1  )

فالجريمة، كما عرفيا المستشار محمد عمى . والخالصة أن القانون الجنائي  ال يقوم عمى المجاز
ىي فعل غير مشروع صادر عن إرادة  (11:آلية إثبات المسئولية الجنائية، مرجع سابق، ص:المرجع)سكيكر

: جنائية تقوم عمى عدة عناصر
فعل يتمثل في جابو المادي سموكا إجراميا يشمل نشاطا إيجابيا؛  -1
وجود إرادة جنائية واعية و -3أن يكون الفعل غير مشروع بنص يجرمو أو لن يكن خاضعا لسبب اإلباحة؛ -2

 .(القصد الجنائي ىو اتجاه االرادة إلى القيام بفعل و تحقيق نتيجة)القصد الجنائي+مدركة
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شروط قيام المسؤولية الجنائية لممنظمة النقابية  : 2
 أوعدم امكانية ،إن القول بأن الشخص المعنوي ال يحظى بإرادة خاصة مستقّمة

وكأن األفراد الذين يشتغمون باسميا أو بأمر منيا  ليس قوال واقعيا، المساءلة لعدم التخصص
. ال يمكن ليم أن يقترفوا أفعاال ضارة

 لكي ، يستغل المركز القانوني الذي يحوز عميو قدن الشخص المعنويإالواقع يؤكد و
 صفحات  بعض وىو ما يتم تناولو عمى،"الفعل المجّرم:"أفعال قد تدخل في خانةيرتكب 

 مالية لبعض المسئولين النقابيين، أو بعض الجرائد و شاشات التمفزيون من اختالسات
 باشتراطات (المصمحة المالية) أحد مصالح االداريةوعدم التزامالتحويالت غير الشرعّية،أ
 وتفويض المرفق العام، أو حتى التيرب من التصريح بمستخدمييا قانون الصفقات العمومية

 .لدى مؤسسات الضمان االجتماعي و التقاعد
لمتأكيد عمى عدم واقعية القول بانعدام المتابعة الجنائية لعدم التخصص يذكر  و

-116:الشخص المعنوي و مسؤلياتو قانونا، ص: المرجع)المستشار محمد أحمد الوافي 
 Levasseur :les personnes morales ,victimes, auteurs ou)موقف الفقيو (117

complices d’infraction en droit français, Revue de droit Pénal et de 

Criminilogie,1955,juin, 1960)  المسؤولية في "الذي يرى أنو يتعّين عدم الخمط بين
". الجماعة والمسؤولية من أجل الجماعة

 أو ،و مساءلة الممثمين إلرادتو،أّن مساءلة الشخص المعنويإولمرد عمى من يقول 
دي في بعض الصور إلى ازدواج العقابيؤكد المستشار محمد احمد ؤالقائمين عمى إدارتو ي

إن  الخوف من العقاب المزدوج يتبخر بالرجوع إلى قواعد :" (117:المرجع نفسو، ص)موافى
مسئولية الفاعل والشريك والقواعد المقررة في القسم العام من قانون العقوبات في صدد تعدد 

ستقاللية القرار ا،أو النعدام 1"أولمبدأشخصية العقوبة وتقرير العقاب، الجرائم وتعدد العقوبات
 .لشخص المعنويلدى ا

المسؤولية "المشّرع الجزائري لم يساير المشّرع الفرنسي الذي غّير من موقفو من
 قرر بموجبو المسؤولية ا عاما أين وضع نص1994الجنائية لمشخص المعنوي بعد سنة 

وىو ما يجب أن ، "ال يقر بيا إلى غاية ىذا التاريخ"، بعد أن كان2"الجنائية لمشخص المعنوي
                                                             

إن مبدأ شخصية العقوبة ال يعني أنيا تمس الشخص الطبيعي فقط دون األشخاص االعتباريين الذين - 1
مرجع )و يرى المستشار محمد أحمد الوافي . أصبحوا فاعمين في المجتمعات أكثر من فعالية الشخص الطبيعي

عدم صواب الربط بين العقوبة و النتيجة المباشرة ليا، و ذلك أن توقيع العقوبة عمى الشخص (115:سابق، ص
 . المعنوي إنما يراد بو تحقيق الغاية المرجوة من العقاب لصالح المجتمع

يرجع الدكتور بالل العشري ىذا : لمتوضيح).319:النقابات المينية، مرجع سابق، ص: بالل العشري- 2
من المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي  (319-318:المرجع نفسو، ص)التراجع في موقف المشرع الفرنسي 
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يتداركو المشّرع الجزائري في مشروع قانون العمل الذي يجري الحديث عنو، والذي يجب أن 
يكون صريحا في تحميل المنّظمات الّنقابية لمعمال و ألصحاب العمل تبعات المسؤولية 
الجنائية بغرض أموال المنخرطين أو ما تقّدمو الدولة من مساعدات مالية تنفيذا منيا 

 المشرع الجزائريف. لالتفاقيات الدولية الصادرة عن منّظمة العمل الّدولية في ىذا الشأن
 العمل بمبدأ عدم تحميل المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي بطريق مباشرة، إن كان يواصل

 و 1مكرر 18 مكرر و 18:المادة)ذلك في قانون االجراءات الجزائية، أو في قانون العقوبات
، لكن دون أن يعني ذلك عدم التنصيص عمى عقوبات جنائية 1(3 مكرر18 و 2 مكرر18

تقرير "ن إلمن يديرون ويمثمون ىذا الشخص المعنوي، فيحمميم المتابعة الجنائية عمى أساس 
 يراد بو مواجية فعل -في حالة اعتبار الشخص المعنوي ىو فعل أصميّ - المسؤولية الجنائية

 و يجسدونيا مما يستتبع مساءلتو ىو وقوعو تحت طائمة ،أرتكب ممن يتقمصون شخصيتو
العقاب باعتبار أن الخطأ الذي أرتكب إنما اقترفو الممثمون إلرادتو، فيعتبر كأنو صدر 

. 2"منو
إن ما يمّيز المشّرع الجزائري تحفّظو من تحميل الشخص المعنوي المسؤولية الجنائية 
بكيفية صريحة لكونو متشبعا بالثقافة العامة السائدة في الدولة الجزائرية المنبثقة عن حرب 

تحرير، منذ بيان أول نوفمبر الذي جاء فيو التأكيد عمى الدولة االجتماعية الديمقراطية التي ال
كما أن المشرع الجزائري الذي ، قواميا المؤسسة االقتصادية العمومية وأولوية حمايتيا قانونا

، وقد 1966لم يصدر نصا صريحا يقر بموجبو المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي منذ 
حافظ عمى الموقف المتحفظ ذاتو حتى بعد التعديل والتتميم الذي أحدثو في قانون االجراءات 

                                                                                                                                                                                                                

 و طابعو الرجعي بخصوص 1810إلى جممة من االنتقادات الواسعة لمفقو الفرنسي لمقانون الجنائي لسنة 
 . (األشخاص المعنوية، باإلضافة إلى التزايد الممحوظ لمجرائم المرتكبة من طرف التنظيمات

العقوبات المطبقة عمى األشخاص : الباب األول مكرر) مكرر من قانون العقوبات الجزائري18المادة - 1
حددت العقوبات التي تطبق عمى الشخص  (2004 نوفمبر 10 مؤرخ في 15-04:قانون رقم: المعنوية

 العقوبات التي تطبق عمى الشخص 1 مكرر 18المعنوي في مواد الجنايات و الجنح، في حين حددت المادة 
( 2006 ديسمبر 20 مؤرخ في 23-06:قانون رقم)2 مكرر 18بدورىا تناولت المادة . المعنوي في المخالفات

حالة عدم نص القانون عمى عقوبة الغرامة بالنسبة لمشخص الطبيعي  سواء في الجنايات أو الجنح وقامت 
  تناولت حالة 3 مكرر 18و المادة .  مكرر51المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي  طبقا ألحكام المادة 

 .  مكرر18عقوبة شخص معنوي بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميمية المنصوص عمييا في المادة 
 . 106:الشخص المعنوي و مسؤلياتو قانونا، مرجع سابق، ص:  يحي أحمد موافى-2
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، إذ لم يفصح عن رغبتو في استبعاد االعتراف 20151 جويمية سنة23الجزائية الصادر في 
نّما يقرر بعض األحكام في  بالمسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية كقاعدة عامة، وا 

. 2الحاالت االستثنائية التي يصدر بشأنيا نصوص خاصة بتوقيع عقوبات جنائية
إن ما يقف عنده الباحث في الفقو الجنائي بعد الرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري 

بموجب )20 أن المشرع الجزائري قد ألغى المادة 2009المعدل والمتمم إلى غاية  سنة 
لكنو خّص بابا كامال مكررا لمعقوبات المطبقة عمى  (2006 ديسمبر 23-06:قانون رقم 

األشخاص المعنوية، وىو ما يعني أن التدابير الجزائية ضد الشخص المعنوي مشروطة 
بوجود نص يجرم األفعال التي يرتكبيا الشخص المعنوي، وبشأن تدابير األمن التي جاءت 

مشروطة ال فإن شأنيا شأن العقوبة ،3بنص المادة األولى من قانون العقوبات الجزائري
. 4بالشرعية

 القطعي لممسؤولية الجنائية لمشخص "المشّرع المصري بالرفضىذا وقد تمّيز 
الذين يمثمون (المسيرين والمدراء) األشخاص الطبيعيين" وقد اكتفى بمتابعة ومساءلة5"المعنوي
 ولم يتغّير ىذا الموقف من عدم تحميل المسؤولية الجنائية ،6" ويعممون باسميا،النقابة

                                                             
، المعّدل و 2015سنة -جويمية- يوليو23 الموافق لـ1436 شّوال عام 7 مؤرخ في 02-15: أمر رقم-1

 و 1966سنة -جوان- يونيو08 الموافق 1386 صفر عام 18 المؤرخ في 155-66:المتمم األمر رقم
 (.45-28:، ص2015-جويمية- يوليو23:،التاريخ40:ر،العدد.ج)المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية

أن المشرع الجزائري قد  (92:س،ص.المرجع ، م)في ىذا الشأن يؤكد المستشار محمد أحمد موافى- 2
عمى ما يعتنقو تيار في الفقو الجنائي من جواز إنزال التدابير االحترازية أو تدابير األمن قبميا حسبما  (أخذ)نزل

 من قانون العقوبات الجزائري التي أتى عمى ذكرىا 26إّن المادة .  من قانون العقوبات26ما تنص المادة 
المستشار محمد أحمد وافي لم تعد موجودة في قانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم، فقد كانت محّل إلغاء 

 15-04:قانون رقم) مكرر51تنص المادة .2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06:بموجب أحكام القانون رقم
باستثناء الدولة و الجماعات المحمية و األشخاص المعنوية الخاضعة " أنو (2004 نوفمبر 10مؤرخ في 

لمقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤوال جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابو من طرف أجيزتو أو 
ممثميو الشرعيين عندما ينص القانون عمى ذلك إن المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي ال تمنع مساءلة 

 ".الشخص الطبيعي كفاعل أصمي أو كشريك في نفس األفعال
 ".ال جريمة وال عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون: " اآلتيالمادة األولى جاء بنص -3
 . 92: يحي أحمد موافى، مرجع سابق، ص-4
 .91:المرجع نفسو، ص-5
 يعتبر المستشار يحي أحمد موافى أن المدرسة القانونية المصرية ىي المصدر التاريخي بل و المادي لمفكر -6

و يخمص السّيد المستشار إلى أن المذىب السائد في الفقو و التشريع و . القانوني في الدول العربية جميعيا
أن نممس - حسب وجية نظره-القضاء في مصر ىو رفض المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي، فال غرو

رجع الصدى  في الفقو و التشريع و القضاء في سائر الدول العربية ،بيد أنو يمكن تبرير ىذا التوافق إلى وحدة 
المصدر الرسمي أو التاريخي، وىو القانون الفرنسي كما ىو الحال بالنسبة لمجزائر و تونس و المغرب و سوريا 
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لممنّظمة الّنقابية لمعمال من قبل المشرع المصري، حتى بعد انييار حكم الرئيس محمد 
، ولمتذكير إن السمطات العمومية المصرية قبل و بعد أحداث 2012حسني مبارك العام 

لى غاية تاريخنا ىذا، ال تعترف بوجود منّظمات نقابية ألصحاب العمل، و 2012جانفي  ، وا 
 .ىي تفصل بين قانونيين، األول يتعّمق بقانون العمل، و الثاني يتعّمق بقانون النقابات

بالمسؤولية الجنائيةلألشخاص المعنوية "في حين يسجل أن المشرع المغربي قد أخذ
، في حين بقّي موقف المشّرع التونسي قريبا من موقف المشّرع المصري إذ 1"1962 منذ سنة

 قانون العقوبات التونسي نصوصا أو أحكاما عامة تقرر المسؤولية الجنائية "لم يتضمن
 التي قد (المجّرمة)لمشخص المعنوي، بيد أنو توجد نصوص متفرقة تواجو األفعال المؤثمة

. 2"تصدر من الشخص المعنوي
وفي ضوء ما تقّدم تتحدد شروط المسؤولية الجنائية لممنّظمة الّنقابية كشخص معنوي 

أن يكون الفعل الضار المثير لممسؤولية الجنائية قد :-كاسب لمشخصية القانونية في اآلتي
؛ 3أرتكب تحت مسؤولية سمطة اإلشراف والرقابة و التبعية القانونية ليذه األخيرة

ان في  قد أستع(المنتخب أو المعّين أو المستخدم) من العضوأن يكون ىذا الفعل المرتكب -
؛ لممنّظمة الّنقابية أداة أو وسيمة تابعة فعمو المجّرم

                                                                                                                                                                                                                

 من 1994جاء موقف المستشار محمد أحمد موافى من التشريع الفرنسي قبل أن يتغير سنة : تنبيو .و لبنان
 .عدم تحميل النقابة كشخص معنوي من المسؤولية الجنائية إلى تحميميا المسؤولية الجنائية

: المرجع) يذكر الدكتور بالل العشري:لمتوضيح.322:النقابات المينية، مرجع سابق، ص: بالل العشري-1
بشأن المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي أن المشرع الجنائي  (322:،صالنقابات المينية المرجع نفسو

 26-قانون- من ظيير127المغربي قد أخذ بمبدأ المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي بالتنصيص في الفصل 
ال يمكن أن يحكم عمى األشخاص المعنوية إال بالعقوبات المالية والعقوبات :" عمى اآلتي1962نوفمبر 

 ويجوز أيضا أن يحكم عمييا بالتدابير الوقائية العينية 36 من الفصل 7 و 6 و 5اإلضافية الواردة في األرقام 
. 62الواردة في الفصل 

بالل العشري التأكيد عمى أن المشرع المغربي كان قد أقر المسؤولية الجنائية لمجموعة من . ويضيف د
 بشأن تأسيس 1958 نوفمبر 15 من ظيير 36الفصل :- ذكر منيا1958األشخاص المعنوية منذ سنة 
كل جمعية تقوم بنشاط غير ما ىو مقرر في قوانينيا األساسية يمكن حميا :" الجمعيات الذي نّص عمى أن 

 و 12000ضمن الشروط المنصوص عمييا في الفصل السابع ، ويعاقب مسّيرو الجمعية بغرامة تتراوح بين 
 (. فرنك10.000.00

 . 91: يحي أحمد موافى، مرجع سابق، ص-2
تتفق التشريعات في كل من الجزائر وتونس والمغرب ومصر وفرنسا عمى عنصر اإلشراف و الرقابة و - 3

كعنصر رئيس في تحميل األخطاء و األفعال الضارة التي يقترفيا  (الشخص الطبيعي)التبعية القانونية لمفرد
 . العضو أو الممثل أو المنفذ المتواجد في ىيئات و ىياكل أو أجيزة الشخص المعنوي
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قد يكون في الجياز االداري أو منخب أو عون )أن يكون الفاعل المتابع جنائيا عضو  -
 و رقابتيا و تبعيتيا ا إشرافوتيا ووتحت سمطىيئة أو ىيكل تابع لممنّظمة الّنقابية في  (تنفيذ

. القانونية
لتوضيح قيام المسؤولية الجنائية لممنظمة النقابية كشخص معنوي، أرى من الضروري و

التذكير أن اكتساب المنظمة النقابية لمشخصية القانونية، يعني أننا أمام شخص معنوي جديد 
ىي 2، كما لو من التزامات1قد دخل إلى الساحة القانونية لو ما لمشخص المعنوي من حقوق

" و" Le Droit..الحق"األخرى منصوص عمييا قانونا، وال يمكن أن يخرج كل من 
.  من قاعدة المشروعية" ..L’Obligationااللتزام

 القضاء، إّن الدراسات والبحوث الفقيية وأحكام في لالواقع، وبفضل التطّور الحاصو
الشخص المعنوي لم يعد شخصا افتراضيا أو كيانا وىميا، فيو شخص قانوني واقعي، يتعامل 

 مع األفعال مع المحيط القانوني، واالجتماعي، واالقتصادي كتعامل الشخص الطبيعي
 إال ما يفرق بينيا من النحية البيولوجية، فممشخص المعنوي والوقائع واشتراطات العمل،

بفضل المكانة التي أصبح يحوز عمييا في المجتمعات المدنّية لو وجوده الذاتي الذي يتم 
 أعضائو المسموح ليم قانونا  منالتعبير عنو من خالل ما يصدر من ممثميو القانونيين، أو

 أو أمام الجيات االدارية والقضائية المعنية، أو من من ،بالتعبير عن مواقفو أمام الرأي العام
. ليم الّصفة القانونية التي تسمح ليم من إدارة الشأن المالي واالداري ليذا الشخص المعنوي

 :الخاتمة
يخمص الباحث في الموضوع المتعمق بالمسؤولية الجنائية لممنّظمة النقابية لمعمال و 
ألصحاب العمل إلى جممة من األّسس التي تقوم عمييا المسؤولية القانونية بشقييا المدنية و 

 ضرورة أن يتواجد عنصر التبعّية القانونية في العضو المنتخب، أو :األساس األول: الجنائية

                                                             
 ،1980بيروت،،مؤّسسة نوفل لمنشر و التوزيعمحاضرات في نظرية الدعوى،:المرجع )خميل جريج. يقدم د-1

الفائدة المعترف بيا شرعا لصالح األفراد، ويكون مصدره إما عمال : "أنو بتعريف لمحق الذات (70-69:ص
ما إثراء بال  ما عمال غير مشروع أي جرما أو شبو جرم، وا  قانونيا أي عقدا أو عمال صادرا عن ارادة منفردة، وا 

خميل جريج مؤكدا عمى أنو وميما كان مصدر ىذا الحق فإنو .يضيف د. سبب، و إما نصا خاصا في القانون
جبار غيره عمى احترامو، ومنعو من انتياك  يفترض استيالء صاحبو عميو، واالنتفاع بو تصرفا واستغالال، وا 

 .حرمتو، وذلك بالرجوع إلى القضاء وفاقا لإلجراءات المقررة لذلك
أي أن الشخص المعنوي ىو ممزم باحترام ما حدده في  (Obligation) االلتزام لفظ يقابمو بالمغة الفرنسية-2

 عبر المشروعية (كافة األعضاء)قانونو األساسي و نظامو الداخمي من واجب الرعاية الكاممة لمصالح أعضائو
 .في القرار واحترام التشريعات والقوانين والتنظيمات السارية المفعول
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، ومنيا 1المسؤولية الجنائية لمشخص المعنويإنّ : المعّين عمى مستوى المنّظمة الّنقابية
، ال تقوم إال بقيام أصبح يشّغل أعوانا ومستخدمينمسؤولية المنّظمة الّنقابية كشخص معنوي
 الفعل الضار الذي يحّمل  ذلك إنّ ، و االقتصاديةعنصر اإلشراف والرقابة والتبعية القانونية

قد يكون )المنّظمة الّنقابية المسؤولية القانونية يجب أن يكون قد صدر من شخص طبيعي
 أو أحد ، أو أحد أعوان االدارةىيئة أو الييكل النقابي، أو أحد أعضاء ال،األمين العام
يكون تحت اشراف و رقابة ولو تبعّية قانونية بالمنّظمة الّنقابية التي  ( النقابيينالمسئولين

.  أو لحسابيا ىذا الفعل الذي ىو مجرم قانونا، أو لصالحيا،صدر أو وقع باسميا
قد اقترف  (Acte pénalisé)المجّرم أو الفعل المؤثّمأىمية أن يكون الفعل :األساس الثاني

أو  (أدواتيا أو وسائط نقميا أو أجيزتيا االدارية)باسم المنّظمة الّنقابية أو بوسيمة من وسائميا 
بنص في قانون العقوبات، أو ) قانوناجّرميتجمى ىذا العنصر في أن يكون الفعل الم:لحسابيا

 أو ،و ضوابط صرف النقد األجنبيأبعض القوانين الخاصة بتبييض األموال، أوخرق قواعد 
أي أن الفعل المجّرم )قد كان أصال باسم المنّظمة الّنقابية (..التحويالت المالية غير القانونية
 أو أحد أعضاء قيادتيا ، بأمر من مسؤولييا األولو أ،قد صدر باسم المنّظمة الّنقابية

، أو قد تّم بإحدى األدوات أو ( حمل الختم الرسمي لممنظمة النقابيةصدر نتيجة أو ،الوطنية
أجيزة إعالم آلي، أو سيارات، أو فاكسات، )الوسائل المادية التي ىي بحوزة المنّظمة الّنقابية

 .(أو ىواتف تابعة أوىي من ممكية المنّظمة الّنقابية جعمتيا تحت يد أعوان االدارة النقابية
ن المنّظمة الّنقابية في ىذا الحال تعد ضحية إالمتفق عميو فقييا في ىكذا مسألة، 

أشخاص طبيعيين لم يكونوا في مستوى اآلمال والطموحات التي كانت منتظرة منيم من 
لكن من .رعاية مصالحيا المادية و األدبية يقظة من أجل استمراريتيا و ضمان سيرىا العادي

الناحية العممية يقف الباحث في القانون النقابي الجزائري الساري المفعول عمى حقيقة أن 
 جوان 02 مؤرخ في 14-90:المنّظمات الّنقابية لمعمال وألصحاب العمل وليدة قانون رقم

 و األمر 1991 ديسمبر 21 المؤرخ في 30-91:القانون رقم:- المعدل و المتمم ب1990
ن تطّورت من ناحية العدد، فإّنيا لم تتطّور 1996 جوان 10 المؤرخ في 12-96:رقم  ، وا 

 

                                                             
وي سواء كانت نأن األفعال الصادرة من الشخص المع (136:س ، ص.م) يرى المستشار يحي أحمد موافى-1

واتجيت  (مجرما بنص جنائي)جنائية أم ال، فإن تنفيذىا يتم بواسطة أعضائو أو تابعيو، فإذا كان الفعل مؤثما
المحكمة إلى البحث عن الشخص الطبيعي باعتباره مرتكب الجريمة لتنزل عميو العقاب، فإن ذات الشخص ال 
يعدوا كونو الذراع أو اليد لمشخص المعنوي، وىو لم يرتكب ىذا الفعل أو ذاك إال تنفيذا إلرادة ذلك الشخص 

.  متمثمة في شكل أمر أو رغبة صادرة ممن يمثمون إرادتو
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من ناحية شفافية التسيير االداري والمالي، كما تبقى بعيدة عن الحاكمية في التسيير،األمر 
الذي يدعو إلى مزيد الرقابة المالية من طرف المصالح المكمفة بالمالية عمى مستوى الدولة 
التي تضمن دعما ماليا ليا سنويا لمحيمولة دون ىدر مساعدات الدولة في أوجو غير تمك 

 .التي ىي منصوص عمييا في قانونيا األساسي و نظاميا الداخمي
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ي في دو ااتحاد       عامل ااجن                                                                              ااوربينظا القانوني ل
  د. ماموني فاطمـــــة الزهـــــــراء                                                                                        

و السياسية                                                  استا محاضر ب                                       ية الحقوق و الع
   مستغانــــــــــم جامعة ع الحمي ابـن بـــاديس                                      

 :   مقدمةا
مة مجرى عو ية قد غيرت ا دو هجرة ا طاق ا م وأسهمت في تسريع و توسع  عا سيما و   .ا

فتاح اأسواق و تدوير رؤوس اأموال و معلومات و وسائل ااتصاات  ان ا وجيا ا و تطور ت
جماعات و تواصل على مستوى اأفراد و ا مواصات، سهل وعزز ا فضا على أن عدم   .اأمم وا

مساواة ااقتصادية وااجتما فئات ااجتماعية ا وب ويأس بعض ا ج شمال وا صارخة بين دول ا عية ا
توظيف غير  ى جعل ا خفاض اأجور أدى ا عثور على عمل ائق و ا خفاض فرص ا امام ا
وحيد  خيار اأول و ا هجرة ا عربية، بحيث تبقى ا دول ا ماذ اأخير أعداد متزايدة في ا رسمي ا ا

دول حو ا اتهم، خاصة  يا  .اأوربية معا يا و ايطا حيث استفادت هذ ااخيرة على غرار اسبا
عربية  دول ا قادمة من ا عاملة ا بيرة من اايدي ا ماضية بأعداد  ثاثة ا عقود ا اقتصاديا خال ا
حماية ااجتماعية.  بلدان و في تمويل ا مو هذ ا مهاجرون في  عمال ا قد اسهم ا متوسطية ، و  ا

ت د ا ك  ُمشرع اأوروبي . ذ دى ا بير  ل مصدر قلق  عمل تش فقد سعت تشريعات ائما هجرة ا
عمل ااوربية امل خاص بعمل  ا ي مت و ظام قا ى وضع  سويد ا مسا..، ا يا، ا دا ، ايطا ) بو

حماية  ها تختلف في ااجراءات و مقدار ا شروط، اا ا ت تشترك في ا ا ب. و هي و ان  ااجا
مقدمة،  ب في ما يتعلق باإقا فرسية في مجال تشغيل ااجا تجربة ا عرض ا ك سوف  عمل ذ امة وا

بلدان اأوروبية  و هذا أسباب عدة، فيها  ح اقتصاد ا ين  ا تخدم  مصا قوا ت هذ ا ا . و ان 
ثيرا من  ى إجراءات إدارية تحتاج  ى أي بلد أوروبي أصبح يحتاج إ بي إ اهمها ان دخول اأج
بية  فاءات ااج ل عاجلة  حاجتها ا ات  شر ب اأحيان ا وقت، وهو ما ا تتحمله في غا ا

متخصصة. سيما و ان آخر اإحصاءات تفيد بان أن دول ااتحاد اأوروبي ا تستقبل سوى  في  5ا
ما يتوجه  عليا، بي فاءات ا مهاجرين ذوي ا مائة من ا مت 55ا وايات ا ى ا هم إ مائة م حدة في ا

توحيد و  ذا  يسعى ااتحاد اأوربي  ية.  فعا تطوير اأمري ا و  ثر تماس هجرة و جعلها أ سياسة ا
ادرة في دول ااتحاد ممن  ب من أصحاب ااختصاصات ا من خال تسهيل دخول و إقامة اأجا

عمل اأوربية متواجدة في أسواق ا ثغرات ا ة جعل يساهمون في سد ا ين ع. و محاو ب قوا مل اأجا
تي تلعب دور تصريح  زرقاء ، و ا بطاقة ا متعلقة با توجيهة اأوربية ا ي و تطبيق ا ة  بتب ثر مرو أ

فسهإقامة وع وقت   . مل في ا
فرنسي نموذج ا قانون ااوربي ا عامل ااجنبي في ا مبحث ااول:  ا   ا

ثر دول  ع استقطابا ااتحاد ااوربيتعتبر فرسا من أ ية من هجرة ا عا مؤهات ا مال ذوي ا
متوسطية عربية ا دول ا ظام  ا ك وضعت  د ك راجع أسباب تاريخية ، مغاربية و د و خاصة ا

ب فيها رعايا اأجا قل و إقامة و حماية عمل ا ي خاص بت و ذي عرف عدة  قا ظام ا ، هدا ا
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تي اتبعتها  مؤخرا خص هجرة ا ما  فرضته سياسة ا رابطة تعديات تماشيا  ى ا ضمامها إ وصا با
ل اأوروبية.  مهاجر. و هو  عامل ا ه ا بي با عامل ااج متحدة ا هيئة اامم ا عامة  جمعية ا تعرف ا

يس من رعاياها ة  شاطا مقابل اجر في دو  .1شخص سيزاول او يزاول او ما برح يزاول 
ية و ا 143 تعرف ااتفاقية رقم  دو عمل ا ظمة ا صادرة عن م مهاجرين ا عاملين ا متعلقة با

عامل 1975عام  ى بلد آخر بغية شغل وظيفة ما  ا ه "شخص يهاجر أو هاجر من بلد إ مهاجر بأ ا
وًا بوصفة عامًا مهاجًرا "  ك أي شخص ُيقبل قا خاص؛ ويشمل ذ حسابه ا ون  بخاف عمل ا ي

حماية حقو  ية  دو ذي اوردته ااتفاقية ا تعريف ا مهاجرين و أفراد وهو ذات ا عاملين ا ق جميع ا
ة  مأسره ما  .2  1990س ذي بي شخص ا ين ااجتماعية اأوربية، ا قوا بي في مفهوم ا يقصد باأج

تبادل  ة أخرى تعتبر طرفا في اتفاق ا دو ة من دول ااتحاد اأوربي أو  دو ا يعتبر رعية 
ية سويسرا فدرا  .3ااقتصادي اأوربي أو 

ظورا  دما يعود على م امل ع ا ا مصطلح مع لهجرة يأخذ ا ي  سا بعد اإ من زاوية ا
ملون دراستهم  لعمل وعن حياة أفضل ، أو على طاب ي سين يبحثون عن فرص  ج أشخاص من ا

مهاجرين هن يرافقن أزواجهن أو آبائهن ا ساء مع أطفا بية أو على  ة أج هجرة ا  .في دو إن ا
ة اأ تهم، فهي تعبر أيضا عن تتلخص في حر ة أخرى غير دو قامتهم في دو شخاص وا 

لمهاجر وعن جهود  ثقافية  ية و ا مه عائلية وا شخصية و ا حياة ا تي تتدخل في ا ااضطرابات ا
مقصد. إن  لبلد ا ل ااقتصادية وااجتماعية  هيا ثر تاؤما مع ا ظيم حياة جديدة أ تبذل إعادة ت

ذ شخص ا مهاجر هو ا ظيم حياته في أخرىا يعيد ت شطته في أرض   . 4ي توقف عن أ
شروط و اإجراءات  مطلب ااول: تشغيل عامل أجنبي، ا  ا

                                                           

ظر،  -1 تب ا م ية، ا دو عمل ا ظمة ا مصطلحات، م ظم، قاموس ا م عمل، ااقتصاد غير ا س، ا ج وع ا
وثر"  بحوث، " لتدريب و ا عربية  مرأة ا ز ا عربية، مر لدول ا  .53، ص 2010اإقليمي 

مادة -2 ظر ا متعل 143 من ااتفاقية رقم   11ا ية و ا دو عمل ا ظمة ا صادرة عن م مهاجرين ا عاملين ا قة با
ة   1975عام  س مهاجرين وأفراد أسرهم  عاملين ا حماية حقوق جميع ا ية  دو  . 1990و ااتفاقية ا

3 - R 5221-1, code dù travail Edition 2008 ;  DALLOZ . 70 
e 
Edition ; 2008, p 2035  

لهجرة ابعاد اخرى -4 ي،  سا بعد اإ ب هذا  ، ا ى جا ظر، ا ي -:  ا ا م بعد ا مساحات  :ا ي ا و هو يع
ان  مهاجرين أًيا  ون ت من مجموع تدفقات ا تي ت مرور( وا مقصد ودول ا شأ ودول ا م مقطوعة )دول ا ا

ي  -  .أصلهم زما بعد ا وعان من  :ا اك  متحدة، ه اءا على احصائيات اامم ا دائمة: ب مؤقتة أو ا هجرة ا ا
ي دو هجرة ا هجرة ، ا ي فيها ا تي سيب ة ا لدو مهاجر  ثر من دخول ا ة طويلة اأمد، يتم تسجيلها بعد عام أو أ

ة .إقامته، س ثاثة أشهر و ا ون مدة اإقامة فيها محدودة بين ا مدى، ت قصيرة ا هجرة ا توصف  .و ا
بعث خدمات أو ا زراعة أو ا ل أساسي في مجال ا عمل و بش تي تتم  بغرض ا موسمية و ا محددةبا ما  .ات ا

طاب، بعد اإداري -  .تتعلق أيضًا با عمل وهجرة   :ا ظيم هجرة ا مرتبطة بت قضايا ا هجرة با تتعلق إدارة ا
شمل اأسري م ا هجرة في إطار  ية وا عا مهارات ا طاب و اأشخاص ذوي ا  .ا
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ى فرسا من اجل ممارسة عمل ماجور ان يقدم  دخول ا ذي يرغب في ا شخص ا على ا
ية:  تا وثائق ا  ا

ين  - قوا ية و ا دو ما تفرضه ااتفاقيات ا دخول وفقا  مفعول.تأشيرة ا سارية ا  ا
سلطات اادارية او رخصة عمل -   .   1عقد عمل مؤشر عليه او مصادق عليه من طرف ا
ي  -  مع م يسلم ا ة ما اذا  عمل في حا ية سحب رخصة ا ا ون ام قا شهادة طبية، حيث يخول ا

عمل حه رخصة ا ية على م تا  .2باأمر شهادة طبية خال ثاثة اشهر ا
سبة  - ن توظيفه اا بعد تقديم تصريح مسبق اما با بي حائز على بطاقة اقامة مؤقتة  فا يم اج

سلطات اادارية ى ا مستخدم ا  . 3من طرف ا
لغة  - افية با دراية ا دائمة في فرسا، فيشترط فيه ا ية ااقامة ا ديه  ون  ذي ت بي ا أج سبة  و با

تسا تعهد با خبرة او ا ب ا ى جا فرسية ا  بها بعد ااقامة بفرسا.ا
مستخدم  تزامات ا  اوا: ا

ان يتمتع  سية ااجير ، ما اذا  د من ج تأ مستخدم، ا بي يتعين على ا توظيف عامل اج
ة عدم  عمل في فرسا ، في حا ه با بية ، و حائز على بطاقة اقامة مؤقتة ، تسمح  سية اج بج

ر  حصول على هذ ا بي با تي يوجد بها مقر وجودها ، يلتزم ااج لمحافظة ا خصة بتقديم طلب 
شاط  حق في ممارسة  ه ا ل شخص حائز على بطاقة اقامة، مما يخو عمل  ح رخصة ا ه. تم س

ي  بتوافر شروط صارمة تتعلق ب: شهادة  مه عمل و ا حصول على رخصة ا ملزمين با اأشخاص ا
مسموح بمم شاطات ا عمل و ا اف رخصة ا طبية. و اص عمل. ا ارستها. و  اجراءات طلب رخصة ا

ى  زم ا ما ا عمل.  عمل. و رقابة  رخصة ا عمل. و اجراءات تجديد رخصة ا و تحرير رخص ا
ب و  ية استقبال ااجا وط ة ا ا و محافظ و ا متمثلة في ا مستخدم، سلطات ادارية اخرى ا ب ا جا

عمل من ع ح رخصة ا مغتربين بصاحية ا تخاذا قرار م تزامات ا ب ا ى جا رقابة، ا دمه و فرض ا

                                                           

لمادة   -1 فرسي، رقم  L 5221-2و هذا طبقا  عمل ا ون ا قا صادر بتاريخ  67-2008من ا في  21ا جا
فيذ بتاريخ،  2008 ت ذي دخل حيز ا مة 2008ماي  1و ا مح مجتمعة  دوائر ا مجال قررت ا . في هذا ا

عامل اداء عمله  ك دون مواصلة ا عمل بحيث يحول ذ ة رفض تجديد رخصة ا ه في حا فرسية ا قض ا ا
عمل ا هاء عقد ا مستخدمة ، فان ا مؤسسة ا هذ ااخيرة. قرار صادر بتاريخ  فائدة ا جويلية  4يعود سببه 

مجلة رقم   1978 فرسية في  545ا قض ا مة ا مح مجتمعة  دوائر ا . في حين يوجد اجتهاد قضائي آخر ا
ظر، 1991فبراير  13 مستخدم. ا خطا ا عمل يرجع  ى ان عدم تجديد رخصة ا  code dù travail، يذهب ا

Edition 2008 ;  DALLOZ . 70 
e 
Edition ; 2008, p 993  

ظر،  -2 مادة ا ر. L 5221-5ا ذ ف ا سا فرسي ا عمل ا ون ا  من قا
مادة  -3 ظر، ا مادة  7-313ا لجوء. و ا ب و حق ا ون دخول و اقامة ااجا  Rو   L 5221-9من قا

 L5221-5و  5221-28
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وضحها  تبعا من خال  عمل .و اخرى  خاصة برخصة ا شروط ا ية استقبال ا وط ة ا ا و ا
مغتربين.  ب و ا  ااجا

عمل -1  خاصة برخصة ا شروط ا  ا

ة تتعلق بتحديد شروط معي عمل  حصول عليها و  تخضع رخصة ا ملزمين با اأشخاص ا
ة، و تجديدها و اقتصارها على  معي جغرافية ا اطق ا م محددة و في ا شاطات ا ممارسة فقط ا

رقابة عليها  .1تحريرها و فرض ا
طبية:  - شهادة ا عمل و ا حصول على رخصة ا ملزمين با شاط اأشخاص ا من اجل ممارسة 

حصول على رخصة عمل و شهادة  ية ا تا ي ماجور في فرسا، يتعين على ااشخاص ا  -طبية: مه
ة أخرى تعتبر طرفا في اتفاق  دو ة من دول ااتحاد اأوربي أو  دو ذي ا يعتبر رعية  بي ا ااج

ية سويسرا.  فدرا تبادل ااقتصادي اأوربي أو  ة من دول ااتحاد  -ا دو ون رعية  ذي ي بي ا ااج
عم ة ا مرتبطة بحرية حر مؤقتة ا معايير ا  ال. ااوربي خال فترة تطبيق ا

عمل :  حصول على رخصة ا ة من دول ااتحاد  -على ان يعفى من  دو ذي يعتبر  رعية  اأجير ا
حساب مستخدم مقيم على إقليم احد دول  ذين يعملون  مؤقتة و ا معايير ا اأوربي خال فترة تطبيق ا

تبادل ااقتصادي اأو  متعلقة با ة طرف في ااتفاقية ا رويج، ااتحاد اأوربي، أو دو ربي) ا
سويسرية.  ية ا فدرا دا(، او ا  شيشتاين، اسل

متعلقة  - ة طرف في ااتفاقية ا يس رعية من رعايا دول ااتحاد ااوربي، او دو ذي  اأجير ا
شروط  تدابه في اطار ا ذي تم ا سويسرية و ا ية ا فدرا تبادل ااقتصادي ااوربي، او ا با

ل ا  و صوص عليها قا م ة عضو في ااتحاد ااوربي او ا حساب مستخدم مقيم على اقليم دو عمل 
سويسرية .  ية ا فدرا تبادل ااقتصادي ااوربي او ا ها طرف في ااتفاقية ا ة اخرى  رعية  -دو

ي  فيذ او اتمام تعليم عا جاز او ت مؤقتة ا معايير ا ة من دول ااتحاد ااوربي خال فترة تطبيق ا دو
ة على ااقل لت حصول على شهادة معاد وين من اجل ا ت ي او دورات ا وط مستوى ا أهيل على ا

عمل و ااقامة يجد مصدر في ااتفاقيات ااوربية خاصة اتفاقية روما " 2 لماستر .فهؤاء حقهم في ا
ها. مطبقة  توجيهات ا  و ا

مسموح بممارستها :  - نشاطات ا عمل و ا بي على رخصة عمل ان حصاصناف رخصة ا ول ااج
مأجور  ي ا مه شاط ا ما ا ذي يرغب بممارسته، ا ي ا مه شاط ا ه حق اختيار  ممارسة ا ا يخول 
عمل  جغرافية ذاتها. فمثا رخصة ا طقة ا م رخصة ذاتها و في ا ته في ا مرخص بمزاو مدون و ا ا

ح  عاصمة ا تم محررة في فرسا ا حاملها اا في ا عاصمة فرسا. حقوقا  و على هذا ااساس  ا
ية:  تا وثائق ا ي اعتمادا على ا مه شاط ا تي تسمح بممارسة ا مؤقتة ا وع بطاقات ااقامة ا  تت

                                                           

مادة  -1 ظر، ا ف L 5221-7ا سا فرسي ا عمل ا ون ا ر. من قا ذ  ا
2 - R 5221-1 et  5221-2 , code dù travail Edition 2008 ;  DALLOZ . 70 

e 
Edition ; 

2008, p 2035  
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لمادة  - مقيم تطبيقا  لجوء.4-314بطاقة ا ب و حق ا ون دخول و اقامة ااجا  .من قا
فاءة" تط - وحة على اساس " ااختصاص و ا مادة بطاقة اقامة مم ام ا فس  5-315بيقا اح من 

ون. قا  ا
لمادة  - ب" تطبيقا  د اقامة يحمل عبارة " طا ون دخول و اقامة  7-313 ,1-121س من قا

لجوء. ب و حق ا  ااجا
لمادة - علوم". تطبيقا  علم" او " متخصص با من  8-313 بطاقة اقامة مؤقتة تحمل عبارة " مهتم با

ون قا  . فس ا

مدة تفوق بطاقة اق - اءا على وجود عقد عمل  ح ب ية و ثقافية" تم ة ف امة مؤقتة تحمل عبارة " مه
لمادة محافظ تطبيقا   . 1  9-313 ثاثة اشهر مصادق عليها من طرف ا

مدة تساوي او تفوق  - اءا على وجود عقد عمل  ح ب  12بطاقة اقامة مؤقتة تحمل عبارة " أجير" تم
مستخدم خال ثاثة اشهر شهرا مبرم مع مستخدم يقي عمل بفعل ا هاء عقد ا م في فرسا. و اذا تم ا

ة."  مدة س ه بطاقة جديدة  ح  بطاقة ، تم سابقة على تجديد ا  ا
مدة تقل عن  - اءا على وجود عقد عمل  ح ب  12بطاقة اقامة مؤقتة تحمل عبارة " عامل مؤقت" تم

 شهرا. 
ذي قدم بطاقة اقامة مؤقتة تحمل عبارة " ا - بي ا اج ح  ي باامر" تم مع تي يمارسها ا ة ا مه

اجح و ا يتعارض  شاط اقتصادي  ه  اعية، حرفية، شرط ان يثبت با ة تجارية ، ص ممارسة مه
ممارسة  ين  مواط مفروضة على ا تزامات ا عامة و ان يحترم اا صحة ا ة و ا ي س مع اامن و ا

ة. مه  ا
اءا على وجود عقد عمل موسمي، تسمح بطاقة اقامة مؤقتة تح - ح ب مل عبارة " عامل موسمي" تم

مدة ا تتجاوز ستة اشهر من  مدة اقصاها  12ه بممارسة اعمال موسمية  ح  ية ، تم شهرا متتا
لمادة تجديد .  تطبيقا  وات قابلة   . ثاثة س

اءا على  - ح ب مدة ثاثة بطاقة اقامة مؤقتة تحمل عبارة " اجير في مهمة". تم وجود عقد عمل 
تداب  دما يتم اا تدب  من طرف مستخدم مقيم خارج فرسا، ع م بي ا اج ح  اشهر على ااقل تم
وات  مدة ثاثة س حة  مجموعة، صا فس ا مؤسسة او بين مؤسسات  فس ا شات من  على مستوى م

تجديد .    قابلة 
تي  - ة ا مه زوج و بطاقة اقامة مؤقتة تحمل عبارة " ا ح  ي باامر" تم مع يرغب في ممارستها  ا

دما يثبت هذا ااخير اقامة مستمرة في فرسا  مستفيد من بطاقة " اجير في مهمة"، و هذا ع اواد ا
ما صاحية بطاقة " اجير في مهمة" ،ا تزال قائمة تجديد طا ثر من ستة اشهر. قابلة   .2ا

                                                           
1 - R 5221-4, code dù travail, op/cit, p 2036 

ظر،  -2 مادة ا ون رقم  L 313-10ا قا ة بموجب ا معد ب و  672-2011ا متعلق بدخول و اقامة ااجا ، ا
ص لجوء، ا مادة  2011جوان  16ادر بتاريخ حق ا ه. 24و  17في ا  م
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ب - فاءات بطاقة اقامة مؤقتة تحمل عبارة " ا بي دو ا ج لعامل ا ح  زرقاء ااوربية". تم طاقة ا
ة اءا على توافر شروط معي ية.  ب عا  .1ا

عائلية". - خاصة و ا حياة ا  بطاقة اقامة مؤقتة تحمل عبارة " ا
ه دون حق ااستفادة من  - طلب ااول او تجديد طلب ااقامة يحمل عبارة " مرخص  وصل ايداع ا

رخص عمل"، او ا اقامة.ا مؤقتة   ة ا
لمادة - ية". تطبيقا  مه شطة ا ل اا لمجموعة ااوربية"، تحمل عبارة "  -R 121  بطاقة ااقامة " 

16 , R 122- 1. 

مدة ا تزيد عن   - مؤقتة  عمل ا لتجديد،  12رخصة ا ممارسة  -شهرا قابلة  بي  اج ح  تي تم ا
ش شاطشاط يعتبر مؤقتا اما بسبب طبيعة هذا ا ظروف ممارسة هذا ا ظرا  ا يستدعي  -اط او 

مغتربين لف با م وزير ا رخص بموجب قرار من ا موذج من ا لعمل. يحدد هذا ا  .. 2ترخيص آخر 
مادة،  ك تجيز ا ان  R 5221-5مع ذ ي ماجور اذا  شاط مه حق في ممارسة اي  بي  ا أج

اءا على:  لمجموعة بطا  -حائزا على: رخصة عمل مقدمة  ب قة " مقيم" او بطاقة ااقامة " 
شروط و  -ااوربية".  عاصمة فرسا مع مراعاة ا ب" و هذا على اقليم ا د اقامة يحمل عبارة " طا س

مواد،  صوص عليها في ا م مدة ا بطاقة اقامة مؤقتة تحمل عبارة  -.3و ما بعدها   R 5212-26ا
س مدة طويلة و " أجير"، ابتداءا من اول تجديد. هذا با حائزين على بطاقة مقيم  ب ا اجا بة 

ة اخرى من دول ااتحاد ااوربي. محصل عليها في دو بطاقة اقامة مؤقتة تحمل عبارة " أجير"  -ا
لبطاقة ي  ثا تجديد ا  .. 4ابتداءا من ا

عمل   -2    :اجراءات رخصة ا

عمل :  - 3 عمل ااجراءات طلب رخصة ا يها اعا يتم تقديم طلب رخص ا اء  –مشار ا باستث
وحة على اساس "  مقيم.و  بطاقة اقامة مم اءا على :  بطاقة ا وحة ب مم عمل ا رخصة ا
ب" و بطاقة اقامة مؤقتة تحمل عبارة " مهتم  د اقامة يحمل عبارة " طا فاءة".و  س ااختصاص و ا

علوم".  علم" او " متخصص با مستخدم او من طرف مم -با ة خاصة.من طرف ا ا ه بو  ثل ع
ية:  تا وثائق ا د ااقامة ا سخة من س ب ارسال  ى جا تصريح  ا مقر ااجتماعي  -يتضمن هذا ا ا

ضمان ااجتماعي.  ه، رقم ا وا مستخدم، ع قب ا سية و تاريخ و  -او اسم و  قب و ج او اسم و 

                                                           

ظر، -1 بطاقة ا ثر تفاصيل عن هذ ا بحثا ي من هذا ا ثا مبحث ا  . ا
ظر،  -2 مادة ا لجوء و ا ب و حق ا ون دخول و اقامة ااجا فرسي  R 5221-3قا عمل ا ون ا من قا

ر، ص  ذ ف ا سا  2035ا
ظر،  -3 مادة ا ون ا R 5221-5ا ر، صمن قا ذ ف ا سا فرسي ا  .2036 عمل ا
مرجع -4 فس ا ظر،   .ا
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ان ازدياد ااجير.  بي.  –م اج د ااقامة  عمل  –رقم س عمل و عدد ساعات طبيعة ا و مدة عقد ا
وية.  س عمل ا لتوظيف –ا محتمل  تاريخ ا  .1ا

ون  دما ي ي او ع وط مقيم خارج ااقليم ا بي ا طلب من طرف ااج ن تقديم هذا ا ما يم
ذي يحضى ببطاقة اقامة او وصل  مقيم في فرسا و ا بي ا زامي. ااج د ااقامة ا حصول على س ا

طلب او تج مؤقت باإقامة.ايداع ا تصريح ا  ديد بطاقة ااقامة او ا
ذي يقع في دائرة اختصاصه اقامة  محافظ ا ى: ا ، يرسل ا يه اعا مشار ا عمل ا طلب رخصة ا

فرسي.  بي موجود مسبقا على اقليم ا ان هدا ااج ي. هذا اذا  مع  ا
دما فرسي و ع بي مقيما  على اقليم ا ن ااج م ي ة ما اذا  ديه وطن  في حا ون  ا ي

ى:  طلب ا تي  -معلوم في فرسا، يرسل ا مؤسسة ا ذي يقع في دائرة اختصاصه ا محافظ ا ا
مستخدم مقيما في فرسا. ان ا بي، هذا اذا  مستخدم مقيما  -سيوظف فيها ااج ون ا دما ي و ع

متعاقد مع تي يوجد فيها ا واية ا ى محافظ ا طلب اما ا مستخدم اذا ما تم  خارج فرسا، يرسل ا ا
بي .  تدب ااج دما ي مستقبلة ع مؤسسة ا تي توجد فيها ا واية ا ى محافظ ا بي . اما ا تداب ااج ا
ان عمله  تي يوجد فيها م واية ا ى محافظ ا طلب ا بي يمارس عمل متجول، يرسل ا ان ااج اذا 

واية ى محافظ ا طلب ا حاات ااخرى يرسل ا ان عمله ااول. و في ا تي يوجد فيها م  .2ا
عمل: - عمل مع مراعاة ما يلي:  اجراءات تجديد رخصة ا ن طلب تجديد رخصة ا ان يتم  -يم

تهائها.  سابقة على ا عمل  –تقديمه خال مهلة شهرين ا عقد ا متبقية  مدة ا ون في حدود ا ان ي
تدب اجلها في تي ا مهمة ا ازمة اتمام ا مدة ا مبرم او ا  فرسا. ا

ة:  - عمل في حا ن رفض طلب تجديد رخصة ا رخصة من طرف  -يم عدم احترام مدة صاحية ا
بي.  حماية ااجتماعية.  –ااج عمل و ا مرتبطة با تشريعات ا ن  –ا س عمل و ااجر و ا شروط ا

عمل خ هاء عقد ا تجديد ااول اذا تم ا ن رفض طلب ا ما يم رخصة.  محددة بموجب هذ ا ال ا
معايير  12 عامل. و عموما ا ك خارج عن ارادة ا ان ذ اء ما اذا  لتوظيف، باستث ية  تا شهرا ا

تجديد، خاصة  ظر في  طلب ا ل عمل، تطبق ايضا  قبول او رفض طلب احدى رخص ا معتمدة  ا
تي حد طقة جغرافية مختلفة عن تلك ا ذي يتقدم بطلب توظيفه في عمل او م بي ا اج سبة  دتها با

عمل ااصلية  .3رخصة ا

                                                           

ظر،  -1 ر، ص R 5221-28ا د ف ا سا فرسي ا عمل ا ون ا  2040-من قا
ظر،   -2 ر، ص R 5221-16ا د ف ا سا فرسي ا عمل ا ون ا  2038-من قا
ادا على بطاقة اقامة تحمل عبارة " عامل" ت -3 وحة است مم عمل ا ان بخاف رخصة ا ة اذا  ى مهلة س متد ا

تهاء مدة  ة ا تجديد اول مرة. و في حا ذي قدم فيه طلب ا تاريخ ا عامل و بصفة ا ارادية دون عمل في ا ا
اءا على تقديم طلبه من حقوقه فيما يتعلق  ه يستفيد ب عمل فا بي ا يزال محروما من ا ان ااج تمديد و  ا

محرومين ا ا عمال ا ظام تعويض ا ظر، ب عمل. ا  ,R 5221-33 R 5221-35, R 5221-34راديا من ا

 , R 5221-36  ,ر، ص د ف ا سا فرسي ا عمل ا ون ا  . 2042. من قا
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عمل:  - محافظ، تحرير رخص ا ى ا عمل من عدمه ا ح رخصة ا ون سلطة اتخاذ قرار م قا ح ا م
ية.:  تا اصر ا ع زمه بمراعاة ا ه ا تي قدم  -غير ا جغرافية ا طقة ا م ة و ا مه تشغيل في ا وضعية ا

عمل فيها.   خبر  –طلب رخصة ا فاءة و ا جمع ما بين ا تي ا ة ا مه شهادة و خصائص ا ة و ا
حماية  -يرغب في شغلها. عمل و ا ون ا قواعد قا مستقبلة  مؤسسة ا مستخدم او ا احترام ا

طلب.  -ااجتماعية. شاط محل ا ممارسة ا ظيمية  ت لشروط ا عامل  عمل و  -احترام ا شروط ا
ذي يتقاضا اجير  خارج مقارة مع ااجر ا متاح في ا ي او يشغل ااجر ا مه ف ا ص فس ا في 

شاط.  فس قطاع ا ة او  مه ون معادا  –فس ا ذي يجب ان ي بي ا مقترح على ااج ااجر ا
جزئي وقت ا عمل با و تعلق اامر با ى حتى و   .1اجر ااد

عمل:  قابةر  - ية وجود رخصة ا لعمل، فرض  من اجل تامين فعا مرشح  بي ا اج عمل  رخصة ا
و  قا تزامات في ما يلي: ا محافظ . تتمثل هذ ا مستخدم و ا ل من  ا تزامات على  سبة  -ن ا با

شرطة  ى محافظ ا عمل، او ا ان ا تي يتواجد فيها م واية ا ى محافظ ا لمستخدم، عليه ان يرسل ا
بريد  وصول عن طريق ا علم با ة مؤرخة و موقعة موصى عليها مع ا عاصمة باريس رسا با

بي. اا مقدمة من طرف ااج وثائق ا سخة من ا ي، تتضمن ارسال  ك على  –ترو ان يقوم بذ
فعلي. توظيف ا لمستخدم بموجب  -ااقل يومين قبل تاريخ ا لمحافظ فعليه ان يرد جوابه  سبة  اما با

رد في هذ  ة عدم ا طلب. في حا ي خال مهلة يومين تحتسب من يوم وصول ا ترو بريد اا ا
ة تقديم ا عمل في حا تزامه . يعفى من اجراءات رقابة  رخصة ا مستخدم من ا مهلة ، يتحرر ا

ية  وط ة ا ا و محررة من طرف ا عمل ا بي ا ه مسجل في قائمة طا لمستخدم ما يفيد ا بي  ااج
 . 2لتشغيل

مغتربين:  وطنية استقبال ااجانب و ا ة ا ا و  ثانيا: ا
ية تعتبر  وط ة ا ا و ة. ا لدو مغتربين مؤسسة عامة ادارية تابعة  ب و ا استقبال ااجا

ية:  تا مهام ا ي با وط تراب ا ل ا فل على امتداد  قادمين أول مرة و  -تت ب ا استقبال ااجا
دائمة في فرسا. هم باإقامة ا مرخص  مجال ااجتماعي و  -ا ل ااجراءات اادارية في ا فل ب ت ا

مرتبط ب صحي ا لجوء. ا بي ا مدة ا تقل او تساوي ثاثة اشهر. استقبال طا ب   –دخول ااجا
ب رعايا  أجا مباشرة عمل ماجور  زواج بفرسية" او  وين اسرة " ا ى فرسا في اطار ت دخول ا ا

اتحاد ااوربي.  ة اخرى  مدة تزيد عن  –دو إقامة   في فرسا  ين  مقبو ب ا أجا طبية  رقابة ا ا
                                                           

ها ان تعتمد او تغير  -1 تي يم لسلطات اادارية، و ا تقديرية  لسلطة ا عمل   ظر في طلب رخصة ا يرجع ا
رخص ازمة ا لحصول على ا شروط  وثائق و ا ظام ا لتشغيل و اجهزة تسيير  عام  قطاع ا سيق مع ا ت ة با

ظر،  حماية ااجتماعية، ا فرسي   ,R 5221-22 R 5221-20, R 5221-21ا عمل ا ون ا من قا
ر، ص د ف ا سا  2040-ا

ظر،  -2 ر، ص  ,R 5221-41 R 5221-43, R 5221-42ا د ف ا سا فرسي ا عمل ا ون ا -من قا

2043 
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هم ااصلية.  -ثة اشهر.ثا ى بلدا ب ا خارج.  –عودة و اعادة ادماج ااجا فرسيين في ا تشغيل ا
عمل - بي ا تسجيل في قائمة طا سخة من وصل ااقامة  ا لتشغيل  ية  وط ة ا ا و ،حيث  ترسل ا

ه.و هذا حته  تي م محافظة ا ى ا عمل ا بي ا بي و تطلب تسجيله على قائمة طا  لعامل ااج
محافظ ان يرد جوابه  ي. على ا ترو وصول او بريد ا علم با ة موصى عليها مع ا بواسطة رسا
طلب. في  ي خال مهلة يومين تحتسب من يوم استام ا ترو لتشغيل بواسطة بريد ا ية  وط ة ا ا لو

مراقبة قد تمت رد تعتبر ا ة عدم ا  . 1حا
ب و  ية استقبال ااجا وط ة ا ا و ل ا ون من . تتش مغتربين من مجلس ادارة يت رئيس  –ا

هجرة .  لتجديد باقتراح من وزير ا وات قابلة  مدة ثاثة س اعضاء ممثلين  8 –يعين بموجب مرسوم 
تشغيل.  لف ا م وزير ا لف باادماج. ا م وزير ا هجرة. ا لف با م وزير ا ة من طرف: ا دو عن ا

و  خارجية. ا ح ا مصا لف با م وزير ا وزير ا ي. ا وط تعليم ا لف با م وزير ا زراعة . ا لف با م زير ا
هم  فؤة تعي تخبين و خمسة شخصيات مؤهلة و  ن م ية. ممثلي ما لف با م وزير ا صحة. ا لف با م ا
ية  وط ة ا ا و ل موارد  ا لتجديد. تتش وات قابلة  مدة ثاثة س هجرة  تشغيل و ا لفة با م وزارة ا ا

تي تحصلها استقبال اا رسوم ا ضرائب و ا ة. و  ا لدو ية  ما ات ا مغتربين من ااعا ب و ا جا
لدوة ية  ما ات ا عمل. ااعا تصريح با د ااقامة بهدف ا ح س  .2مقابل تقديم خدماتها في م

لعامل ااجنبي قانونية  حماية ا ثاني: ا مطلب ا  ا
ح بطاقة ااقامة  ص –يخول م م شروط ا ون دخول و في اطار ا وص عليها بموجب قا

لجوء ب و حق ا ه من حقوق. سواءا  -اقامة ااجا ل ما يترتب ع ي ماجور ب شاط مه ة  حق مزاو
 تم تشغيله في اطار اعمال مسموح بممارستها او  تمت في اطار  غير مشروع.

عامل ااجنبي   اوا: حقوق ا

                                                           

حائزا على من اجل اتم -1 بي ا عمل ، ااج بي ا ن تقديم طلب تسجيل في قائمة طا رقابة ، يم ام عملية ا
فاءة".  ية: " ااختصاص و ا تا عبارات ا علوم". –بطاقة اقامة مؤقتة تحمل عبارة من ا "   -"متخصص با

ية و ثقافية"  ة ف ية.  -مه مه شطة ا ل اا لمجموعة ااوربية"، "  عم -"  مدة ا تزيد عن رخصة ا مؤقتة  ل ا
تهاء مدته من  12 مبرم مع مستخدم مقيم في فرسا قبل ا عمل ا هاء عقد ا دما يتم ا لتجديد، ع شهرا قابلة 

قاهرة.  قوة ا يه او بسبب ا مستخدم بسبب يعود ا ظر،  ا  ,  ,R 5221-47 R 5221-49, R 5221-48ا

R 5221-50   ,ف سا فرسي ا عمل ا ون ا ر، ص من قا د  2044-ا
جغرافية في بطاقة ااقامة -2 طقة ا م ة ما او ا ة مه مزاو ترخيص  ة تغيير ا رسم: في حا يعفى من دفع ا

مؤقتة " عامل" . مثاق ااجتماعي  -ا هم طرفا في ا ى ااتحاد ااوربي و  تمي ا تي ا ت دول ا رعايا ا
رسم ب  ة طبعه و بيعه. اورو و يدفع في ش 70ااوربي. يقدر مبلغ ا ا و ى ادارة ا تي تتو حول ل طابع و ا

اة و مهامها و مواردها.. و ظيم ا ظر،ت  ,D 5221-37, D 5221-38, D 5221-39, D 5221-40ا

R 5221-47,   , R 5223-1et s ,L 5223-1et s ر، ص د ف ا سا فرسي ا عمل ا ون ا -من قا

2044 
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خفي -1 عمل ا عامل ااجنبي في اطار ا ان سوآءا من طرفه مباشرة او : ا  حقوق ا ن أي  يم
ي  شاط مه ممارسة  بي غير حائز على رخصة  ة شخص اج مدة معي عن طريق وسيط ان يستخدم 
ممارسة عمل ما في  بي   فل او يحتفظ بأج ل شخص ا ن يت ع على  ما يم ماجور في فرسا. 

ه  مسموح  طقة جغرافية تختلف عن تلك ا ي ما او م ف مه شاط فيهااطار ص  . 1بممارسة ا
ون  قا ص ا ذي تم توظيفه خرقا  ية  ا بي حسن ا أج ون  ه  –على هذا ااساس ي أي ا يعلم با

عمل فيها ه با طقة جغرافية غير مرخص  ة او م حصول على:  -تم  توظيفه في مه حق في ا  -ا
ذي يشغل مستخدم ا ه ا حه  تظم ابتداءا من تاريخ توظيفه يم ام  –ه. اجر م ااستفادة من ااح

رضاعة.  وادة و ا عمل بسبب ا توقف عن ا متعلقة بفترات ا خاصة بمدة  -ا ام ا ااستفادة من ااح
عطل مدفوعة ااجر. راحة و ا عمل و ا عمل. -ا صحة و اامن في ا خاصة با ام ا  -تطبيق ااح

فا تي اداها  عمل ا مؤسسةااستفادة من مدة ااقدمية عن فترة ا مستحق و ملحقاته.  -.ئدة ا ااجر ا
ذي يتقاضا خال مدة شهر. – قضائية بتعويض يساوي و ا يقل عن اجر ا بة ا مطا حق في ا  -ا

ضرر. ة ثبوت ا بة بتعويض اضافي في حا مطا تامين و حق امتياز ااجر. – ا  ااستفادة من ا
تمثيلية  - قابية ا ظمات ا لم ن  ك يم بي فضا عن ذ عامل ااج فائدة ا رفع دعوى قضائية 

ون قد اعترض  ي باامر شرط ان ا ي مع ة من ا ا ى و حقوق، دون حاجة  ا بة بهذ ا لمطا
قابة مرفوعة من طرف ا دعوى ا تدخل في ا ي باامر ا لمع ن  ما يم ك.   .2صراحة عن ذ

مسموح  -2 قانونية في اطار ااعمال ا حماية ا  ا
عامل ا تجديد موسميا وات قابلة  مدة ا تقل عن ثاثة س حائز على عقد عمل  بي ا أج ن  : يم

ل بطاقة اقامة مؤقتة تحمل عبارة" عامل موسمي". من اجل ممارسة  ان يحصل على رخصة تتخذ ش
عديد من ااعمال  ه ان يمارس عمل او ا ما يم اسب و اول عمل موسمي يقوم به.  عمل يت

موسمية، على  عمل ستة اشهر في ا ية. 12ان ا تتجاوز مجموع مدة ا  شهرا متتا

ب طا ه بممارسة عمل ماجور ا ب" مسموح  د اقامة يحمل عبارة " طا حائز على س بي ا : ااج
وية تساوي  بي  964عمل اضافي او ملحق في حدود مدة عمل س اج سبة  ك با ذ ساعة.  و 

ى اقامة ا حائز على بطاقة مؤقتة  حد  ا ه. يرتبط ا ية ااوى  مه خبرة ا اسب و ا ان يبرم عقد يت
بي اج ية ااوى  مه خبرة ا اجر با ى   .3ااد

                                                           

مج -1 دوائر ا فرسية فياجتهاد قضائي صادر عن ا قض ا مة ا مح مادة  تمعة  ظر، ا من  L 8251-1ا
ر ذ ف ا سا فرسي ا عمل ا ون ا  .1209، ص قا

مادة  -2 ظر، ا ر L 8255-1ا ذ ف ا سا فرسي ا عمل ا ون ا      .1212، ص من قا
د اقامة على ااقل  -3 بي س اج ح  يم مسبق  تصريح ا محافظ ا ى ا مستخدم ان يرسل ا يومين قبل على ا

توظيف، من خال   محافظ ان يرد جوابه ا ي.  على ا ترو وصول او بريد ا علم با ة موصى عليها مع ا رسا
ي . ترو لتشغيل بواسطة بريد ا ية  وط ة ا ا ظر،  لو مادة ا ون رقم  L 313-10ا قا ة بموجب ا معد ا

لجوء ا 2011-672 ب و حق ا متعلق بدخول و اقامة ااجا ر.، ا ذ ف ا  سا
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منتدب:   ااجير ا
مؤقتة تحمل عبارة " اجير في مهمة ":  اجير طلب ااستفادة من بطاقة ااقامة ا ن   -يم

صف ه اجر شهري ا يقل عن مرة و  ذي يثبت ان  بي ا مدة  ااج مو.و عقد عمل  ل ى  ااجر ااد
ات موجودة خارج فرسا و تم  ا تقل عن ثاثة اشهر مبرم مع مؤسسة من مؤسسات مجموعة شر

مدة  حة  بطاقة صا مجموعة . هذ ا فس ا مؤسسة او مؤسسة  فس ا شات  تدابه عللى مستوى م ا
لتجديد  وات قابلة   .1ثاثة س
ام  موانع و  ااح جزائيةثانيا: ا  ا

ة فقط  قو شاء او تجديد بصفة مؤقتة او متجددة محات او اماك م ة ا شاء او محاو ع ا يم
ام يعاقب عليه  علم بهذ ااح بي او توظيفه في فرسا. مجرد عدم ا من اجل استقبال عامل اج

ية قدرها  وات و غرامة ما مدة ثاثة س حبس  ميلية 45000با ب عقوبات ت ى جا تتمثل في  اورو. ا
مدة خمسة  فسه او بواسطة شخص يمثله  ي سواءا ب مه شاط ا وم عليه من ممارسة ا مح ع ا م
وسائل  وات. حجز ا مة ا تقل عن خمسة س ية  وط سوق ا وات على ااقل. ااقصاء من ا س

فقة ا فة على  مخا بي ا صادرة ضد مرت ام ا فة . اعان ااح مخا فيذ هد ا ت معتمدة  وم عليه ا مح
وم بها  مح غرامة ا يف مبلغ ا ا ت قضائية، على ان ا تتجاوز هذ ا جهة ا تي تحددها ا جرائد ا في ا

عائلية. ية و ا مد حقوق ا حرمان من ا وات عليه. ا مدة ا تقل عن خمسة س ع من ااقامة  م   .2ا
و  ة ا ا لو تي دفعها  رسوم ا مستخدم ان يسترجع ا ع على ا ب و ما يم ية استقبال ااجا ط

ى فرسا، او حبس اجر بسبب  بي ا تي دفعها من اجل قدوم عامل اج سفر ا يف ا ا مغتربين او ت ا
تان و غرامة قدرها مدة  س حبس  ميلية  3000توظيفه، و اا يعاقب با ب عقوبات ت ى جا اورو ا

جرائد صادر ضد  في ا م ا ح  .3اعان ا
علم باح دب ان مجرد عدم ا مؤقت من  عمل ا ع مؤسسات ا ون في ما يخص م قا ام ا

فرسي،  فيذ مهام خارج ااقليم ا ت ب  ية قدرها اجا ب  3000يعاقب عليه بغرامة ما ى جا اورو. ا
مدة ا تقل  مؤقت  لعمل ا مقاول  ك  من ممارسة مهامه  قائم بذ ع ا ميلية تتمثل في م عقوبات ت

                                                           

تصريح  -1 اءا على ا مؤقتة، ب ه بطاقة ااقامة ا ذي قدم  محافظ ا ى ا وي ا بي ان يقدم تقرير س على ااج
لحصول على  طلب  مصرح بهما وقت تقديم ا عمل و ااجر ا د من ان شروط ا لتا مستخدم  مقدم من طرف ا ا

ما ظر، ا افية و غير مجحفة.  ا بطاقة هي دائما  ف  R5221-31 دة هذ ا سا فرسي ا عمل ا ون ا من قا
ر ذ مادة   و   .2041، ص ا ون رقم  L 313-10ا قا ة بموجب ا معد متعلق بدخول و  672-2011ا ، ا

ر. ذ ف ا سا لجوء ا ب و حق ا  اقامة ااجا
مادة  -2 ظر، ا ر      ,L 5222-1, L 5224-2ا ذ ف ا سا فرسي ا عمل ا ون ا      .1212، ص من قا
ن.-3 بي مقابل ان يضع تحت تصرفه س عامل ااج لمستخدم ان يقوم بحبس اجر ا ن  اجتهاد قضائي  ا يم

فرسية بتاريخ  قض ا مة ا مح مجتمعة  دوائر ا عمل  ، 2001جويلية  17صادر عن ا ون ا ظر،  قا ا
ر ذ ف ا سا فرسي ا  .995، ص ا
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ح وات. اعان ا تي تحددها عن عشرة س جرائد ا وم عليه في ا مح فقة ا صادر ضد على  م ا
وم بها عليه . مح غرامة ا يف مبلغ ا ا ت قضائية، على ان ا تتجاوز هذ ا جهة ا  ا

ه  بي و هو ا يعلم با اذب، عامل اج تصريح ا ذي يوظف عن طريق ااحتيال او ا مستخدم ا تم ا
ممارسة عمل ما في اطار  ه توظيفه    مسموح  طقة جغرافية تختلف عن تلك ا ي ما او م ف مه ص

ية ة و غرامة ما مدة س حبس  شاط فيها با متابعة .  اورو 3000قدرها بممارسة ا ب ا ى جا ا
ن متابعته  قضائية، يم فائدة ا زامه بمساهمة خاصة  ب و بغرض ا ية استقبال ااجا وط ة ا ا و ا
مغتربين بما ا يقل عن  ى و  500ا عود. 5000مرة عدد سعات ااد ة ا  مرة في حا

بي غير  ة اج مدة معي توظيف و  ان مجرد قيام شخص بتوظيف او ااحتفاظ في مؤسسته 
وات و غرامة  مدة خمسة س ه بممارسة عمل ماجور في فرسا يعاقب  اورو. قد  15000مسموح 

ى  عقوبات ا فة عصاب 10تصل هذ ا مخا وات اذا قامت با م بغلق محاتهم او س ح ظمة.  ة م
وات. –مؤسساتهم.  مدة عشرة س ع من ااقامة  م هم. ا جزئي على اموا لي او ا حجز ا  ا

ية:  تا عقوبات ا ن ان تفرض عليه ا وي فيم مع لشخص ا سبة  مدة ا تقل  -اما با عه  م
فة في ا مخا بت ا ذي ارت ي ا مه شاط ا وات من ممارسة ا طار سوآءا بواسطته مباشرة عن خمسة س

وات مدة خمسة س ع من ااقامة  م جرائد. ا  ..1او عن طريق وسيط. ااعان في ا
 

عمل ااجنبي قانوني  نظام ا ثاني: توجه دول ااتحاد ااوربي نحو مرونة ا مبحث ا  ا
بلدان اأوروبية، اا ا ت في مصلحة اقتصاد ا ا ن  فاءات ، وا  ن ان عملية استقطاب ا

وقت، وهو ما  ثيرا من ا ى إجراءات إدارية تحتاج  ى أي بلد أوروبي بات يحتاج إ بي إ دخول اأج
فاءات. و هو ما دفع ااتحاد ااوربي  هذ ا عاجلة  حاجتها ا ات  شر ب اأحيان ا ا تتحمله في غا

زرقاء  بطاقة ا ة مثل ا يات معي ة من خال  آ ثر مرو ظام مشترك ا ي  ى تب موافقة ا تي تمت ا ا
لعمل. ى اسواق ااتحاد ااوربي  مهرة ا مهاجرين ا بر من ا جذب عدد ا  عليها مؤخرا 

هجرة  ية بشان ا دو  موقف دول ااتحاد اأوروبي من ااتفاقيات ا
متحدة و اإعان  ظمة اأمم ا مهاجرين تظهر في ميثاق م ام هامة تتعلق بحقوق ا ثمة أح

حقوق اإ مي  عا عمل ا ظمة ا متحدة واتفاقيات م ظمة اأمم ا عديد من معاهدات م سان وفي ا
ية دو  .2 ا

                                                           

مادة  -1 ظر، ا فرسي       L 5222-4, L 5224-3, L 5224-1, L8256-1,et sا عمل ا ون ا من قا
ر ذ ف ا سا      .1212، ص ا

ف من  -2 سان وهي تتأ حقوق اإ معاهدات أساسية  وك معتًرفا بها  متحدة سبعة ص ظمة اأمم ا وضعت م
مجاات مستويات و في جميع ا سان على جميع ا  . عهدين وخمس اتفاقيات هدفها جمًيعا حماية حقوق اإ

عام سياسية  ية و ا مد حقوق ا خاص با ي ا دو عهد ا حقوق ااقتصادية 1966 ا خاص با ي ا دو عهد ا ، ا
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مهاجرين و عاملين ا متحدة فياأفراد أسرهم و  اا ان اتفاقية حماية ا  معتمدة من قبل اأمم ا

ية فيما يتع  1990ديسمبر 18 ثر شمو مل و اأ وحيدة، بل اأحدث و اأ ية ا دو معاهدة ا لق تعد ا
مهاجرين و أسرهم فيذ .بحقوق ا ت يو 1  دخلت هذ ااتفاقية حيز ا معايير    2003يو ،وهي تحدد ا

ان وضعهم ؛شرعي أو غير  عاملين ، أًيا  ية بشأن معاملة وظروف معيشة وحقوق هؤاء ا دو ا
يات دول ااستقبال  -شرعي تزامات ومسؤو حقوق اأساسية  .ما تضع ا فل ااتفاقية ا جميع ت

ل ما يتعلق ب: مهاجرين  في  عاملين ا سخرة .  -ا تعذيب و ا مهاجرين ضد ا حق في  -حماية ا ا
ة .  دين -معاملة عاد رأي وا شخصي وحرية ا طارئة وتعليم   .اأمن ا طبية ا رعاية ا حق في ا ا
مهاجرين دوة– أطفال ا عمل و ضد ا مباشر ضد صاحب ا تقاضي ا حق في ا عتبر وهي ت  .ا

ائية مهاجرين بمثابة جريمة ج سفر و بطاقات هوية ا جوازات ا تعسفية  مصادرة ا عودة -  .ا
عائدة هجرات ا ظيم ا شرعيين وت مهاجرين غير ا عمل  - .ا زام با ة ااسترقاق وااستعباد واإ ادا

مهاجرين وأفراد أسرهم.  -سخرة أو قسًرا . لعاملين ا ة  عامل احترام شر   -مقاضاة عاد رامة ا ف و 
ى بيته و أسرته وجميع اتصااته و مراساته.  تي تمتد إ خاصة ا احترام حياته ا مهاجر تمًاما   -ا

عمل.  ة ا مهاجرين ورعايا دو مساواة بين ا دخول و إباغهم -ضمان مبدأ ا حق في تحويل ا ا
حقوق و فيما يتعلق باأسرة  م1بمختلف اإجراءات و ا أسرة وحقها . ااعتراف با ى ااجتماعي  ع

ة دو مجتمع و ا حماية من قبل ا عاملين  -  .في ا ضمان حماية وحدة أسر ا اسبة  م تدابير ا اتخاذ ا
ية، في  سا ل إيجابي واعتبارات إ ظر بش مهاجرين و ا عاملين ا م شمل ا مهاجرين" و تسيير  ا

مهاجرين ف عاملين ا شمل اأسري" .حقوق اأفراد اآخرين من أسر ا م ا  ي إعادة 
يس  ة تقريبا  تصديق على هذ ااتفاقية حتى اآن إا من قبل أربعين دو م يتم ا ك  و مع ذ
ية  شما ا ا خليج و من أمري ة من ا دول اأعضاء في ااتحاد اأوروبي ، أي دو ة من ا هم أية دو م

يا دول عدم مصادقتها على هذ اا  .و أسترا واردة في تبرر هذ ا ام ا تفاقية ب: تشابه اأح
تي  دول ا تي تفرضها على ا تزامات ا طاق هذ ااتفاقية و اا ية اأخرى و تعقيد و  دو وك ا ص ا

شرعي شرعي وغير ا مهاجر ا دول أن   .صدقت عليها وعدم وجود تمييز بين ا و تعتبر بعض ا
                                                                                                                                                                                                      

عام ثقافية  عام.  1966 وااجتماعية، و ا صري  ع تمييز ا ال ا لقضاء على جميع أش ية  دو ، ااتفاقية ا
عام 1965 مرأة  تمييز ضد ا ال ا قضاء على جميع أش تعذيب وغيرهم 1979 .اتفاقية ا اهضة ا ، اتفاقية م

عام،  ،  طفل  ة، اتفاقية حقوق ا مهي ية أو ا سا إ قاسية أو ا عقوبة ا معاملة أو ا ، ااتفاقية   1989ضر و با
عام . مهاجرين و أفراد أسرهم  عاملين ا حماية حقوق جميعا  ية  دو معاهدات  1990ا من أهمية هذ ا ، وت

طبق في 1 وااتفاقيات، ما ت مهاجرين  طبق على ا تي ت ية ا سا لحقوق اإ عامة  مقام اأول ، في تغطيتها ا ا
مهاجرين أساس حقوق ا ل معذل  تي تش تباس، بسبب  .على أي مواطن و ا فيذها يشوب ه بعض اا ن ت و

ثر صعوبة ها ايزال أ ربط بي ية مختلفة، مما يجعل ا و وك قا ظر،   .تشتتها في ص عمل وسا يم طيار، حق ا
حقوق،  لية ا ية، جامعة دمشق،  دو لمواثيق ا  .2007وفقا 

مادة -1 ظر، ا مادة11 ا عام41 و ا مهاجرين وأفراد أسرهم  عاملين ا  . 1990 من اتفاقية حماية ا
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ها أن تصعب إد تمييز من شأ متعلقة بعدم ا ام ا ح اأح ن يم م ي ذي  مؤقت ا هجرة ا خال برامج ا
عاملين اآخرين فس حقوق ا ين  مشار تصديق   .ا متوسط ، فقد تم ا بحر اأبيض ا دول ا سبة  و با

مغرب في  2005 و سوريا في عام 1993 على هذ ااتفاقية من قبل أربع دول هي مصرفي عام وا
جزائر في عام 1993 عام  .2005 1و ا

سبة لذين  با ية ا دو عمل ا ظمة ا م رئيسيين  ين ا ص ية: ا دو عمل ا ظمة ا اتفاقيات م
مهاجرين هما ل خاص قضية ا اوان بش ة عاما  97ااتفاقية رقم يت معد عمل. ا  1949 هجرة ا

لعاملين  143 وااتفاقية رقم معاملة  فرص و ا مساواة في ا هجرة في ظروف تعسفية و ترقية ا بشأن ا
ة ا س  .2 1975مهاجرين 

م تصدق بعد على ااتفاقيات ثير من دول ااتحاد اأوروبي  اك ا ظمة  143 و 97 ه م
ية ، بعد خمسين عاما من اعتمادها دو عمل ا ل من  .ا ان،  في حين صادقت  يو مسا، ا مثل ا

متحدة على اا ة ا ممل يا،ا دا، ايطا يا، فرسا، هو يا، اسبا ما ا، أ م 97 تفاقية رقم بلجي مقابل،  . با
تصديق على ااتفاقية رقم   .3يااطيسوى ا 143يتم ا

لهجرة ة  مشتر سياسة ااوربية ا مطلب ااول: ا  ا
ُمشرع اأوروبي خاصة في اتحاد قد  دى ا بير  ل مصدر قلق  عمل تش ت دائما هجرة ا ا

دول اأعضاء في ااتحاد اأور فيه  تاشت حدود بين ا سيق إدارة تدفقات ا ت وبي، حيث أصبح ا
ى ااتفاقية اأوربية  طاقا من معاهدة روما، إ هجرة أمرا ضروريا في سياسات ااتحاد اأوروبي، ا ا

ة باحدود تي حددت مساحة أوروبية مشتر موحدة ا ،أسست معاهدة ماستريخت  1992 وفي عام  .ا
ة و حر عمل داخل اأراضي حرية ا سمات اأساسية  اإقامة و ا ك أحد ا اأوروبية و اصبحت بذ

جماعات اأوربية ومن غيرها تمييز بين اأوروبيين من ا ة اأوروبية ، مع ا  وفي عام  .لمواط

                                                           

و في عام -1 س يو تي تقف حائا أمام عدم  2007 و حسب دراسة أجرتها ا رئيسية ا ترجع اأسباب ا
تصد دى سبعة من دول ااتحاد اأوروبيا ة  :يق  ممل يا و ا دا و أسبا رويج و بو يا وا يا و إيطا ما فرسا و أ

متحدة م في  .ا تح ة واسيما ا دو حد من سيادة ا احية في ا تحفظات من  ز ا ي، تتر و قا صعيد ا فعلى ا
م  حق في  ح ا ون هذ ااتفاقية تم خوف من  مقيمين دخول أراضيها و ا عاملين ا جميع ا شمل اأسري  ا

  .بصفة شرعية
معاملة  -2 مساواة في ا اول ا ية تت دو عمل ا ظمة ا م اك اتفاقيات أخرى  ظر، وه  1962 ،1925ا

عمل ثاثية1970،   1949واأجور)  1949وشروطا مشاورات ا عاملين ( 1976 ) ( وا  ) وسامة و صحة ا

زراعة 2000 ) وحماية اأمومة ( 1981 تعدين و ا ي ا ترتيب في مجا صحة على ا سامة وا  1995،وا
ظر، 2001).، سابق. ا مرجع ا  وسيم طيار، ا
ثر  -3 يا اا م تصادقا على أي اتفاقية في حين تعد ايطا هما  و ثر اجحافا  ان اا يو مسا و ا ك تعتبر ا بذ

لتا ااتفاقيتين  حماية ما دامت صادقت على 
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صت على تقديم  1997 غن في معاهدة ااتحاد اأوروبي و شي تساب ا ، أدرجت معاهدة أمستردام ا
وم ح ث ا ثا ن ا ر هجرة من ا لجوء و ا مشتركا ن اأول ا ر ى ا دول ا  .ي ا

توبر دا حدد 1999 في أ ل عقاد قمة تامبيري بف اء ا مجلس اأوروبي  ،أث من خال  -ا
شأ م اتحاد اأوروبي، و وضع دول ا ديموغرافية  ثاثة مبادئ   -تقييم ااحتياجات ااقتصادية و ا

هجرة، ت اتحاد اأوروبي بشأن ا ة  سياسة مشتر مجلس اأوروبي على ضمان أساسية  ثبت عزم ا
عبور و شأ ودول ا م ة ا مقصد و دو ة ا ل من دو هجرة ، تأخذ في ااعتبار  تدفقات ا    إدارة أفضل 

مبادئ في :  اء . تتمثل هذ ا شر شرعية من خال  -إيجاد تعاون وثيق بين ا هجرة ا تطوير ا
دول اأخرى في دول ااستقبال،  دماج رعايا ا شرعية، -ا هجرة غير ا افحة ا هجرة -م ربط بين ا ا

وفمبر  مية. في  ت عقاد ا 2004وا معتمد خال ا ويات مجلس حدد برامج اهاي، ا اأوروبي اأو
افحة اإرهاب و  ة و م مواط حقوق اأساسية و ا ها على تعزيز ا ثاث اأوى م ز ا تي تر عشر ا ا

لهجرة  .تحد يد هجم توازن 

سلمجلس د اما ا عقد في برو م على ضرورة  2005 ديسمبر 16 و 15 اأوروبي ا
دول  اأخرى، مما  شرعية وتسمح بإقامة تعاون مع ا هجرة غير ا افحة ا ى م وضع سياسات تهدف إ

شرعية هجرة ا ي فوائد من ا ن من ج جذرية مجلس و يرى ا  .يم مهم مجابهة اأسباب ا ه من ا أ
شأ وفتح لهجرة، فعلى سبي م اطق ا فقر في دول و م قضاء على ا عيش و ا مثال إيجاد سبل ا ل ا

سان دفاع عن حقوق اإ رشيدة و ا مة ا حو مو ااقتصادي و ا عمل من أجل ا  .1اأسواق وا

هجرة  سعى ااتحاد اأوروبي مختامن خال سياسة ا دول اأوروبية من ا فذها ا تي ت رة ، ا
ميثاق اأور  لجوء خال ا لهجرة و ا ى ( 2008 ) وبي  عمل، تميل إ ى إقامة هجرة بغرض ا ،ا

م شمل اأسرة   م شمل اأسر، رغم أن  مهاجرين في إطار  هاء ، تدفق ا حق خفض ، أو حتى إ
يا و ثمة توجيهة أوروبية تُقر حق، يعد في حد ذاته عامًا من   .معترف به دو فضا على ان هذا ا

جذب  .عوامل ا

لمهاجرين تعت سبة  ردع با ة، سياسة ذات هدف مزدوج، ا مشتر هجرة ااوربية ا بر سياسة ا
يها و هذا من توجيهين هامين  تي يحتاج إ فاءات ا تشجيع هجرة ا تحفيز  شرعيين،  و ا غير ا

هجرة عودة -  .إدارة تدفقات ا توجيه «ااوى توجيهة ا مفوضية اأوروبية ، / 115/  2008 ا ا
                                                           

دع -1 مفوضية اأوروبية و  قرارات ،أطلقت ا ام و ا مبادرة اأوروبية من أجل  –م هذ اأح في إطار ا
سان ديمقراطية وحقوق اإ ياس عدة مشاريع  -ا ية وبتمويل من برامج إي دو ظمات ا م تعاون مع مختلف ا با

لفترة هجرة  دارة تدفقات ا تضامن وا  برامج اإطاري ا ها ا برامج    2013  -2007 لمساعدة من بي و ا
ة  ا و بيرة  مفوضية تمويات  حت ا ما م لجوء،  هجرة وا دول اأخرى فيما يتعلق با موضوع يللتعاون مع ا ا

س ت طاق واسع)  285.1 فرو معلومات على  ظم ا فيذ  ت شاء مرصد  900مليون يورو  مليون يورو( وإ
لهجرات ظر، يو  .مليون يورو 62.3  أوروبي  سابق، ص ا مرجع ا لهجرة، ا  119و  118رو ميد 
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برمان اأوروبي و اا معايير و اإجراءات   2008 ديسمبر 16 في  مجلسصادرة من ا بشأن ا
ذا تعد  مقيمين بصورة غير شرعية  دول اأخرى ا عودة رعايا ا دول اأعضاء  مطبقة في ا ة ا مشتر ا

شرعيين مهاجرين غير ا ى عودة ا مقام اأول إ ش .بمثابة صك يهدف في ا رعية و هو بهذا يضفي ا
ى اأراضي اأوروبية و من  شرعيين إ مهاجرين غير ا ع وصول ا م قبول  ،  على اتفاقات تجديد ا

ة بإجراءات و ضوابط خارجية شرعيين سوف يصبح    .احية أخرى على ااستعا إن احتجاز غير ا
هجرة في أوروبا. طبيعي إدارة ا ظام ا  ا

اقشتها ية ، فقد تمت م ثا توجيهة ا ذ عام. أما ا ، توجيه  2009 تصدر في مايو 2007 م
مجلس ااوربي في/ 50/  ( 2009 صادر عن ا مفوضية اأوروبية ا بشأن  2009 مايو 25 ا

خارجة عن ااتحاد اأوروبي بغرض  دول ا خاصة بشروط دخول و إقامة رعايا ا زرقاء و ا بطاقة ا ا
مهارة  ية ا مبادرة ا(شغل وظائف عا م و هو بمثابة ا عا اتحاد اأوروبي في ا رئيسية ، سياسية ا
ية عا مهارات ا وفمبر  .هجرة ذوي ا ضوء اأخضر  2009 وفي أواخر  برمان اأوروبي ا أعطى ا

ماهرة.  ة ا عما ب من ا أجا جديد  سحري ا مفتاح ا  هذا ا
 
 

عمل نحو اوربا  اوا: عوامل فتح هجرة ا

مغرب ي ا ز هجرة مواط ت تتر س في دول ااتحاد ااوربي وعلى  ا جزائر و تو و ا
عهد  ى ا حو اوربا تعود ا مغرب  هجرة من ا ك ان ا ها فرسا. اسباب تارخية ، ذ ااخص م
ما  اء  ب برامج اعادة ا تيجة  مو  ذاك في اوج اازدهار و ا ت اقتصاداتها آ ا ااستعماري.  حيث 

ية. ثا مية ا عا حرب ا  دمرته ا
يات و قد سبعي يات و اوائل ا ستي حو اوربا خال ا مغاربة  عمال ا ، و مع  1استمرت هجرة ا

دول  هجرة في ا يات تغيرت سياسات ا سبعي تصف ا ود ااقتصادي في غرب اوربا في م ر بداية ا

                                                           

ان معظمهم  -1 عمل، و بوا ا ى أوروبا هم طا متوسط إ بحر اأبيض ا مهاجرين من دول ا ان أوائل ا قد  و
ثقيلة اعات ا ص شاءات ،و ا تعدين ، اإ تاجية مثا  قطاعات  اإ وا يعملوا في ا ا رجال ، و  هم  .من ا وأ

وا يوظفون بم عقدا ن تجديد ا وا يظلون في عملهم مادام يم ا هم  قد حدث تغير  .وجب عقد عمل ، فإ و
دول اأوروبية 1973 جذري في عام دما فتحت ا عاملة – ع لقوة ا مزيد من ااستقرار  تي أرادت تحقيق ا  – ا

هم زوجاتهم و أطفا عاملين ،أي  صلة بلم شم .حدودها أسر ا ى سلسلة و أدت ااحتياجات ذات ا ل اأسرة إ
عاملون  عاملين، حيث أصبح هؤاء ا لة مع مهاجريها ا ات اأوروبية مش شر ب ، فقد شهدت ا مطا من ا
رواتب و بدات  ى زيادة ا هم يطمحون إ ي أ ى حياة أفضل أسرهم، مما يع سابقون أرباًب اأسر يطمحون إ ا

زوجاتهم حصول على فرص عمل  افيا و أن ا .اأسرة، و ا م يعد  واحد  بغي مضاعفته من دخل ا ان ي
ساء ماضي ، في   .خال عمل ا عقد ا ير، خال ا تف ى ا دول اأوروبية إ متطلبات مختلف ا ودفعت هذ ا

ل  لمشا شطتها ااقتصادية ، وأقل إثارة  اسبا مع تطور أ ثر ت هجرة أ ظمة صور جديدة  ظر، م مجتمعاتها. ا
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ى  تتحول ا ل تدريجي  هجرة بش قيود على ا مو فيها و زدادت ا خفاض معدات ا مستقبلة بسبب ا ا
ذ احداث سبتمبر س تقائية م هجرة و 2001ياسة تقييدية و ا ين ا ، حيث تمت مراجعة اغلب  قوا

ية اوا ثم ااتحاد ااوربي احقا . بل وصل  متحدة اامري وايات ا متعلقة بها في ا ااجراءات ا
ما  قمع  لطرد و ا مسلمون هدفا  عرب و ا مهاجرون ا هجرة و اصبح ا ى تسييس ا فرضت اامر ا

يها تتعلق بمدى قدرتهم على  لهجرة ا مترشحين  قبول ا بعض دول ااتحاد ااوربي شروطا اضافية 
ة. و  ك هو استبعاد فئات عرقية و ثقافية معي هدف من ذ مستقبل.و يبدوا ا بلد ا دماج ثقافيا في ا اا

حو غرب اوربا. مغاربية  هجرة ا عطاف في مسار ا قطة اا ت  ا  تلك 
 

اك ير، خال عوامل اخرى دافعة و اخرى جاذبة  ه تف ى ا دول اأوروبية إ دفعت مختلف ا
شطتها ااقتصادية ، وأقل إثارة  اسبا مع تطور أ ثر ت هجرة أ ماضي ، في صور جديدة  عقد ا ا

ل  ها في ما يلي: لمشا ن اجما ها ااصليين و  -مجتمعاتها، يم ا ان أوروبا و قلة س شيخوخة س
خفا ى توظيف ا حاجة ا مية يفرض  ا مو و ت ذي تمر فيه بمراحل  وقت ا جاب في ا ض معدل اا

تلبية ااحتياجات.  مهاجرة  ة ا عما سلع ورؤوس  -ا ة ا تجارة و حرية حر مة ااقتصاد و فتح ا عو
عاملة و زيا يد ا طلب على ا معمول بها و زيادة ا هجرة ا دة اأموال تفسر ضرورة تجديد سياسة ا

ية عا مهارات ا قلها، و خاصة من ذوي ا عمل  –  .ت توسع ااتحاد اأوروبي شرقا أعاد تقديم هجرة ا
ذين سعى  عاملين ا قل ا جدد حرية ت دول اأعضاء ا ضمام ا ساحة في أوروبا، حيث فرض ا على ا

دول اأعضاء هم من خال و  – بعض ا حد م ى ا ك خوفا من ااغراق  ااجتماعي إ ي  ذ تب
قاتهم ين ت افسي، مما  - ..إجراءات تق اء اقتصاد أوربي ت ب بشري  ضرورة اإسهام في رأسمال ا

مهارات. خاصة امام ضرورة   جذب اأشخاص ذوي أفضل ا دول  افس بين ا ت توحيد أوروبا يزيد ا
تي دأبت على استق دول  ا دول، و اا فإن ا قامتها في هذ ا ب وا  مهاجرين قواعد عمل اأجا طاب ا

يها هجرة إ فاءات با يا ستغري هذ ا دا واسترا متحدة و وايات ا خاصة مثل ا مؤهات ا ل .ذوي ا
ى  بطاقة هذا دفع بااتحاد ااوربي ا مشترك أو ا مستوى ا زرقاء على ا بطاقة اأوروبية ا شاء ا إ

ي. وط مستوى ا مواهب على ا لمهارات وا فرسية  لبطاقة تعتبر هذ  ا موذج اأوروبي  بطاقة ا ا

                                                                                                                                                                                                      

عربية،  عمل ا اسات ااحتجاجات ا ع عربية، ا دول ا ة في ا بطا تشغيل و ا ث حول ا ثا عربي ا تقرير ا ا
ة... حاضرا و مستقبا ص،  بطا تشغيل و ا عربية على اوضاع ا شعبية ا لهجرة ص  37و  9ا و  يوروميد 

 و ما بعدها 141
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ذ عقود في استقطاب أفضل  متحدة بواسطتها م وايات ا جحت ا تي  شهيرة ا ية ا خضراء اأمري ا
م عا حاء ا عقول من أ  . 1ا

ى  و متوسط إ بحر اأبيض ا ى شمال ا وب إ هجرة من ج ي، يميل طلب ا حا ا ا في وقت
ديموغ اارتفاع و قص ا جبر ا ك  قصور في ذ تغلب على أوجه ا شمال وا رافي اأوروبي في دول ا

وب ج مية في دول ا ت ان يبلغ .ا ة أوروبية ، من تعداد س عشرين دو سبع وا مليون  500 ففي ا
اك ية 20 سمة، ه و ديهم إقامة قا حدرون من دول أخرى ،  هم مهاجرون ي سمة م و  . مليون 

ات يوروستات ،ارتفع تع بيا سبةوفق ا ان ااتحاد اأوروبي ب سمة في عام 2.1 داد س  مليون 

ى 2008 اير  499.8يصل إ سمة في اأول من ي زيادة. 2009مليون  تج تلك ا غة - و ت با  ا

سمة 2.1 سبة – مليون  مو طبيعي ب مهاجرين يبلغ 0.6 من  سمة ومن رصيد من ا  1.5مليون 

دول ال  .سبع وعشرينمليون مهاجر في دول ااتحاد اأوروبي ا ان في ا س  16 و يقدر تعداد ا

يوروب طقة ا اير 328.7 م سمة في اأول من ي طبيعي 2009 مليون  مو ا ان معدل ا  و قد 

مهاجرين  0.4 سمة و رصيد ا  . مليون مهاجرا 1.2 مليون 
 

ث ثا م ا عا عقول ا هجرة منتقاة  زرقاء مدخل  بطاقة ا  ثانيا: ا
ز  بطاقة ا د اقامة carte bleue européenne "C B E،  رقاء ااوربيةا "هي عبارة عن س

دول ااوربية و  حاملها بااقامة على اقليم ا ك  وقت.  و هي تسمح بذ فس ا و رخصة عمل في 
وادر  متحدة، وسوف تسمح بهجرة ا وايات ا خضراء في ا لبطاقة ا عمل فيها ايضا. هي مشابهة  ا

تغطية مطلوبة  دول اأعضاء في ااتحاد.، حيث  تفتقر جل  ا ماهرة، في ا عاملة ا يد ا قص في ا ا
ي  دسين واختصاصي ااعام اآ مه عليا خاصة في قطاع ا فاءات ا ى عدد من ا دول اأوروبية إ ا
مفوضية اأوروبية قد أعدت دراسة أثبتت أن حاجة دول ااتحاد اأوروبي  ت ا ا طبي، و قطاع ا وا

سبة  من ة ب ل س عليا ترتفع  فاءات ا عمال ذوي ا مائة مقابل  3ا لقطاعات  1في ا مائة فقط  في ا
سبة عاملة سيؤثر على  قوى ا حاد في ا قص ا مو و اأخرى. و أن هذا ا يعزز تراجع قوة  ا

ديمغرافية  اإبداع. و سيهدد تحديات ا تأمين ااجتماعي، سيما امام ا خطيرة ، أيضا أسس تمويل ا ا
تقاعد بحلول  25إذ يتوقع أن يحال  ان  ، و2050مليون أوروبي على ا س ثر من ثلث ا ون أ سي

لحفاظ  مستهدفة أساسية  ة ا عما ك تعتبر  ا مفوضية. بذ رته ا ما ذ ستين، وفقًا  خامسة وا فوق سن ا
مو ااقتصادي و ه على ا  .2 تحسي

                                                           

فاءات -1 ية تعارض استقطاب ا ما مستشارة اا قدس، ا ظر، جريدة ا ية خاصة،  ا بية بامتيازات ما ااج
صادرة يتاريخ،  عدد 2010جوان  23ا  .15، ص 6580، ا

صادرة بتاريخ،  -2 ماهرة، ا ة ا عما جذب ا ، 2008وفمبر،  25مجلة، ااقتصادية، بطاقة زرقاء أوروبية 
عدد   .5524ا
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حو غرب ا لهجرة  ية  حا سياسات ا مصدر)  استبعاد ان ا يس فقط من حيث ا تقائية،  وربا ا
مفروضة  قيود ا رغم ا فاءة. فبا مهارة و ا ها ايضا من حيث ا ة.( و  فئات عرقية و ثقافية معي
غرب،  حو ا عربية  فاءات و اادمغة ا هجرة ا اك سياسة تشجيعية  عربية، غير ان ه هجرة ا على ا

مسجل عرب ا طاب ا هم خاصة بين ا ح  عربية، حيث تم دول ا عليا في ا معاهد ا جامعات و ا ين با
فاءات  سية في بعض ااحيان. و ا تتوقف هجرة ا ج عمل بها و حتى ا إقامة و ا تسهيات  ل ا
معاهد  ى اجود خريجي ا غربية، بل يمتد ايضا ا عليا ا معاهد ا موجودين في ا عرب ا طلبة ا د ا ع

فاءات عليا و ا عربية اسباب دافعة و جاذبة  ا بلدان ا  .-1في ا
عقول ، اصدر زاف ا جديدة است سياسة ا فيذ ا ت توجيهة  و  مجلس ااوربي "ا  50/  2009ا

مفوضية اأوروبية" بتاريخ  ظام مرن يسهل  2009 مايو  25 ا تي تؤسس  زرقاء و ا بطاقة ا بشأن ا
ث و  ثا م ا عا ية دخول و اقامة رعايا دول ا شغل وظائف عا مواهب  عائاتهم بغرض اجتذاب ا

مهارات  هجرة ذوي ا م  عا اتحاد اأوروبي في ا رئيسية ، سياسية ا مبادرة ا مهارة و هي بمثابة ا ا
ية عا    .ا

شأة على غرار بطاقة ال م زرقاء ،ا بطاقة ا ية بمثابة  «Green card »تعد ا اأمري
حامله اإقامة وا ى أحد تصريح يخول  ذهاب إ عمل بصورة شرعية في أراضي ااتحاد اأوروبي و ا

صوص  م ام ا أح فاءة وفقا  ية من ا يشغل فيها وظيفة تتطلب درجة عا دول اأعضاء اأخرى  ا
توجيهة    .عليها في ا

زرقاء -1 بطاقة ا  اهداف و مزايا ا
تي تربط بين اإقامة وتصريح ا زرقاء ا بطاقة ا ى تحسين تهدف هذ ا عمل في أوروبا إ

وات في دول ااتحاد  عمل عدة س ب با أجا سماح  بية وا فاءات اأج ل قارة  فرص استقطاب ا
وات س ه خال هذ ا تقال م يه و اا سفر إ ات  .اأوروبي و ا شر تقال بين فروع ا و تسهيل اا

ية في أوروبا دو ى جذب ما يصل إ  .ا بطاقة إ ماهرة  20 ىما تهدف تلك ا ة ا عما مليوًا من ا
دول اأخرى خارج ااتحاد اأوروبي في  5دول ااتحاد اأوروبي ا تستقبل سوى سيما وان ،   .من ا

ما يتوجه  عليا، بي فاءات ا مهاجرين ذوي ا مائة من ا ى 55ا هم إ مائة م وايات  دا أو في ا ا
عا سبة على دول ا تتفرق بقية ا متحدة  مفوضية ااوربية إحصاءاتحسب  ما  . ا

زرقاء بطاقة ا  : مزايا ا

حماية ااجتماعية تشمل  ي اإقامة وا مزايا في مجا زرقاء حاملها من بعض ا بطاقة ا ن ا تم
حصول في غضون  -ما يلي:  عليا ا فاءات ا موظفون ذوو ا  يوما على بطاقة زرقاء 90يستطيع ا

فسه. تلعب دور تصريح إقامة وعم -.  وقت  موظف  –ل في ا ّم شمل أفراد أسرة ا تسهل إجراءات 

                                                           

ة  -1 بطا تشغيل و ا ث حول ا ثا عربي ا تقرير ا عربية، ا عمل ا ظمة ا سابق، م مرجع ا عربية، ا دول ا في ا
 .38ص
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أقارب في غضون ستة أشهر.  حاصل على  -بحيث يصدر تصريح إقامة  موظف ا يستطيع ا
ذي استقبله  لعمل في بلد أوروبي آخر غير ا جن واإقامة  قل بحرية في فضاء شي ت زرقاء ا بطاقة ا ا

لتغلب على ها  ة م ك في محاو عاملة، بما يعادل  وذ يد ا يه ااتحاد في ا ذي يتوقع أن يعا قص ا ا
مؤهات أن  20 ى ا زرقاء إضافة إ بطاقة ا لحصول على ا رئيس  شرط ا مليون شخص.  ويعد ا

شخص ا يقل عن  ون راتب ا ى أوروبا 44ي فاءات باصطحاب أسرهم إ ل ويا. تسمح  ف يورو س   أ
ائهم ل تلقائي، حيث يظل من  و حصول زوجاتهم ، و أب لعمل في دول ااتحاد بش على ترخيص 

فرسي، يستفيد  ون ا قا خاص. فمثا في ا وضعها ا اسبة  تي تراها م لوائح ا ة وضع ا ل دو حق 
حياة  مؤقتة" ا ون من بطاقة ااقامة ا قا راشدين بقوة ا زرقاء  و اواد ا بطاقة ا حائز على ا زوج ا

عائلي خاصة و ا بطاقة ا ما ظلت ا لتجديد طا زرقاء، قابلة  طاقة ا مدة تساوي مدة صاحية ا ة "
وات حق تجديد  مدة خمسة س لزوج و ااواد  مستمرة  ما تخول ااقامة ا مفعول.  زرقاء سارية ا ا

زرقاء بطاقة ا حائز على ا زوج ا بطاقة بصفة مستقلة عن ا   .1ا
يي،  بلجي ون ا لقا سبة  ك با ذ زرقاء، و  بطاقة ا مستفيد من ا زوج و اواد ا ح  حيث تم

ية بطاقة  ترو تي  Aبطاقة ا زرقاء. و ا بطاقة ا مستفيد من ا مدة صاحية ا ة او  مدة س حة  ، صا
حصول على " رخصة عمل  هم ا حة طوال مدة ااقامة.Bتخو ة على مستوى  -" صا حر تسهيل ا
لح ن  جن دول ااتحاد ااوربي، حيث يم قل رفقة عائلته في فضاء ش ت زرقاء ا بطاقة ا ائز على ا

عمل  18مدة ثاثة اشهر، بعد  اقامة و ا ة اخرى  ى دو قل ا ت هم ا بطاقة يم حصول على ا من ا
زرقاء متى توافرت  بطاقة ا تي تحمل عبارة ا مؤقتة ا حصول من جديد على بطاقة ااقامة ا شرط ا

د تي تفرضها ا شروط ا عضوة في ااتحادا ة ا  . 2و
مقارة مع تلك  ية با حاصل على مؤهات، تظل  أو لمرشح ا زرقاء  بطاقة ا حها ا تي تم مزايا ا أن ا

خضراء بطاقة ا تي تقدمها ا شخص  -.3ا ان ا زرقاء تلقائيا بعد ثاثة أشهر إذا  بطاقة ا تسحب ا
حد اأ سبة ا لعيش توازي  يات  ا مطلوبدون عمل أو دون إم راتب ا ى من ا دول   -. د تحفظ ا

زرقاء ،بحسب وضع سوق  بطاقة ا لحصول على ا متقدم  اأعضاء بقدرتها على قبول أو عدم قبول ا
قومي عمل ا  . 4ا

                                                           

مادة   -1 ظر، ا ون رقم  L 313-10ا قا ة بموجب ا معد ب  672-2011ا متعلق بدخول و اقامة ااجا ، ا
صادر بتاريخ  لجوء، ا مادة  2011جوان  16و حق ا ه 24و  17في ا  م

مادة   -2 -2 ظر، ا ون رقم  L 313-10ا قا ة بموجب ا معد متعلق بدخول و اقامة  672-2011ا ، ا
صادر بتاريخ  لجوء، ا ب و حق ا مادة  2011جوان  16ااجا ه 24و  17في ا  م

سابق، ص   -3 مرجع ا يورميد، ا ظر،   143و  119ا
محلية بدل امن استيراد هام ن  -4 ة ا عما ديمقراطي، ، بدعم ا ي ا حزب ااشترا ب رئيس ا صدد طا وفي هذا ا

خارج مزيد من وقال جاب.ا جذب ا ن قبل أن  هجرة،  ست ضد ا ا  ية أ ما باء اأ ة اأ ا رييل في مقابلة مع و
ذين، شباب ا ا تحسين تدريب ا بية بحوافز ترحيب حمقاء يتعين علي ة اأج عما ا مشيرا في »ا يعيشون في بلد
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زرقاء -2 بطاقة ا معنيين با ية غير ا عا فاءات ا عمال ذوي ا  ا
يين با ية غير مع عما فئات ا اك بعض ا زرقاء اماه تزام  بطاقة ا هم معفيين من ا و
حصول على  هم ا هم ا يم عمل، و اما ا زرقاء. ارخصة ا  بطاقة ا

عمل،  تزام رخصة ا تورا او شهادة  -يعتبر معفيون من ا د حائزين على شهادة ا اترة ا د ا
علمية في جامعة مستقبل لتعلم و متابعة اابحاث ا ية  ة ما مستفيدين من اعا ة و و ا ة على ان معاد

وات.  ون مدة ااعفاء ، ثاثة س هم في اطار اتفاقية استقبال من طرف  –ت ذين تم استقبا باحثين ا ا
بحث. مشروع موضوع ا ب  -فريق باحثين معتمدين. ترتبط مدة ااعفاء بمدة ا رعايا ااجا ا

ذين ا يقل اجرهم عن  إطارات و ا مستخدمين  ييف 62,934ا مبلغ  اورو، على ان يتم ت هذا ا
ويا  .س

زرقاء بطاقة ا حصول على ا نهم ا ذين ا يم عمال ا ذين: :  .ا ث و ا ثا م ا عا تم  -رعايا دول ا
عمال موسميين.  هم  حماية، ....( –قبو عمل ) ا  تحصلوا على حق ااقامة اسباب اخرى غير ا

زرقاء:  - بطاقة ا  صاحية ا
زر  بطاقة ا عمل يرجع تحديد مدة صاحية ا ون ا ة، ففي قا ل دو داخلية  ين ا لقوا قاء 

حة  زرقاء صا بطاقة ا ون ا مؤقتة ااخرى ، ت خاصة ببطاقات ااقامة ا ام ا فرسي و بخاف ااح ا
مدة  تساوي او تزيد عن  عمل  تي يبرم فيها عقد ا ة ا حا لتجديد. و في ا وات قابلة  مدة ثاثة س

وات  ة و تقل عن ثاثة س عملس مدة تساوي مدة عقد ا  .1تجدد 
ي، فان مدة صاحية  بلجي ون ا قا زرقاء تشمل فترتان، ااوى ااما في ا شهرا  13بطاقة ا

ية  ثا لتجديد مرة واحدة . و ا ن تجديد  3قابلة  هاية ثاثة عشرة شهرا ااوى ، يم وات. فبعد  س
مدة ثاثة عشرة شهر اخرى. على ان يقدم ا بطاقة  عامل. في ا فل با لت مستخدم رخصة جديدة 

وات. شرط ان يثبت ان  هاية هذ مدة ثاثة س بطاقة  ية، تمدد مدة صاحية ا ثا تجديد ا فترة ا
لعامل ان يطلب  ن  وات يم ك و بعد مرور خمسة س شروط. بذ فس ا عمل في  عامل يواصل ا ا

طويلة و يحصل على بطاقة جدي ظام ااقامة ا تمتع ب ية، يطلق عليها  ا ترو مدة دة ا بطاقة اقامة 
زرقاء ااوربيةDطويلة " بطاقة  بطاقة ا  ". " تحمل عبارة " حائز قديم 

زرقاء -3 بطاقة ا  : شروط صاحية ا

                                                                                                                                                                                                      

ع عاطلين عن ا مزيد من أجل تحسين فرص تدريب ا ى ضرورة فعل ا فسه إ وقت  ظر،  .ملا مجلة ا ا
ثاثاء  متخصصة، ا بية ا فاءات ااج عدد 2013ابريل  09ااقتصادية، ااتحاد ااوربي يسعى اجتذاب ا ، ا

قدس 7120  .و مجلة ا
مادة   -1 ظر، ا ون رقم  L 313-10ا قا ة بموجب ا معد ب  672-2011ا متعلق بدخول و اقامة ااجا ، ا

صادر بتاريخ  لجوء، ا مادة  2011جوان  16و حق ا ه 24و  17في ا  م
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حصول على  عمل  بطاقة زرقاء جديدة يشترط ا مستخدم بتعديل شروط ا لما قام ا  ،
عمل  و ااجر، اذا تم ذ بطاقة ، على تخفيض مدة عقد ا ح ا م ية  موا تان ااوى ا س ك خال ا

ه ا يتم تجديد مؤقت. غير ا فل ا لت ن سحبها  ان يقدم هذا ااخير رخصة جديدة  بطاقة، بل يم ا
ة:  يس،  -في حا تد ظام -ا ل خطرا على ا ه اصبح يش شروط ااقامة او ا ي  مع عدم احترام ا

عام.  م -ا عمل عدم اخطار اادارة ا بحث عن ا فل. ا ت طارئة على شروط ا تغيرات ا ل ا ختصة ب
اء سريان مدة صاحية  ثر من مرة اث عمل ا توقف عن ا بطاقة ا مدة تزيد عن ثاثة اشهر او ا

ه و  –زرقاء. ا مساعدة ااجتماعية  ظام ا ه من ااستفادة من  افية تم ي مصادر  مع عدم تقديم ا
 اسرته.

زرقاءشروط صاح - بطاقة ا  :ية ا
عمل و ااقامة. حيث يتعين على  زرقاء على شروط ترتبط با بطاقة ا حصول على ا يتوقف ا

ية:  تا وثائق ا عامل ان يقدم ا وحة  -ا وات على ااقل مم مدة ثاثة  س هاء دراسات عليا  شهادة ا
تي توجد فيها  ة ا دو ي معترف بها من طرف ا تي تحصل من طرف مؤسسة تعليم عا مؤسسة او ا ا

لمطابقة.  وات، قابلة  ية ا تقل عن خمسة س عقد عمل  مصادق عليه مبرم  –فيها على خبرة مه
ة.  مدة تساوي او تزيد عن س صف  –مدة غير محدودة او  وي عن مرة و  س ان ا يقل ااجر ا

، على ان يتم تحديد هذا ا ذي سيتقاضا مرجعي ا وي ا س متوسط ا ويا بموجب قرار ااجر ا اجر س
هجرة، و قد حدد ب  لفة با م وزارة ا ة  52,725يصدر عن ا ا في اواخر س و  2012اورو في بلجي

 .... اورو في فرسا.
زرقاء - بطاقة ا  : تطبيقات ا

ت ااوربية  تي تب ة ااوى من دول ااتحاد ااوربي ا دو توجيهة تعتبر فرسا ا  50  2009ا

مفوضية ا / زرقاء  2009 مايو  25 أوروبية" بتاريخ / ا بطاقة ا ون رقم  بشأن ا قا بموجب ا
صادر بتاريخ  2011-672 لجوء، ا ب و حق ا متعلق بدخول و اقامة ااجا  2011جوان  16، ا

مادة  ة  24و  17في ا يا س ما ل من ا ب  ى جا ه . ا ا و   2012م تم اعتماد هذا و  بلجي
مشروع اأوروبي باأ ا، ا دا في اعتماد غلبية في بلجي مارك و أير د يا وا ل من بريطا ن تأخرت  وا 

زرقاء في بادئ اأمر.   بطاقة ا  ا

ثا: منشأ ثا هجرة علي تنمية دول ا  آثار ا

شأ م دول ا مية ااقتصادية وااجتماعية  ت هجرة ارتبًاطا وثًيقا با من  .ااصل ان ترتبط ا
حد م-خال اهدافها في:  اميةا دول ا تي تعيث في ا ة ا بطا بية و  - .ن ا عمات اأج دخول ا

مدفوعات خبرات  -  .تعزيز ميزان ا مدادهم با مية وا  لت مصدرة من خال مشاريع  باد ا دعم ا
ذين يعملون في أوروبا وب ا ج خبرات من دول ا مهارات وا ثمن من خال حشد ا مقابل  .رخيصة ا
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لثروة و  ها مصدرا  خارجو مجتمعاتها با متوسط  بحر اأبيض ا حها دول ا تي تم مية وا ت  .1 .ا
صعبة و  عملة ا ها و توفير ا بلدا مدفوعات  مغاربية ساهمت في تحسين ميزان ا هجرة ا حقيقة، ان ا

تي بلغت  عائاتهم و ا ية  ما تحويات ا فقر عن طريق ا حد من مستوى ا ة  371ا مليار دوار س
2007 ، 

تحويات، حيث  و ميا من حيث حجم ا مراتب ااوى عا ا تزال بلدان عربية عديدة تحتل ا
مغرب و  7قدرت ب  لجزائر. و  2,1مليارات دوار با سبة  س.  1,7مليار دوار با تو سبة  با

ي 9تمثل  محلي ااجما اتج ا مائة من ا ة  2با ة ، فقد سجل س بطا تخفيف حدة ا سبة  . و با
ها %78.5، 1999 ماهرة م ة غير ا عما وا يشغلون وظائف ا ا مغربيين  في  % 41.6 من ا
زراعة زية.   % 14.7 و .ا م خدمات ا  في ا

ية، فقد  عا مهارات ا لعاملين من ذوي ا دائرية  هجرة ا من على مستوى  ا خطر ي غير ان ا
مية ااقت ت صًرا هًاما في ا وات اأخيرة ع س ار في اأمم أصبحت في ا صادية وفي سياسات اابت

عربية دول ا جامعة ا شر   متقدمة فحسب  تقرير تم  حو  ا ه يوجد  د أ م، و  100.000 ، يؤ عا
دس  مغرب، .طبيب، و مه عراق ، و اأردن ، و مصر، و ا ان ،و سوريا ، و ا ب س، و  يغادرون تو

ذا ، يهاجر ما يقرب من ل عام . و ه جزائر  ل 70000 و ا عربية في  جامعات ا من خريجي ا
خارج لبحث عن عمل في ا ي  .عام  اك حوا ذين يتابعون دراستهم  % 54 وه عرب ا طاب ا من ا

ما أن هم اأصلية ، ى بلدا خارج ا يعودون إ ى ديارهم % 70 في ا علماء ا يعودون إ ا   .من ا وه
مه % 23 من اأطباء ، و % 50 ما يقرب من ى  % 15 دسين، ومن ا علماء يهاجرون إ من ا

دا  متحدة ، و وايات ا    .أوروبا ، ا
ذ عقدين و مهرة م عاملين ا قل ا مي ،يتزايد ت عا صعيد ا مو  .على ا ى  تطور إ ويرجع هذا ا

لتطور  مة و  عو لتقدم في ا تيجة  فاءات ،  ل ميا  ة طلبا عا حا ذي يعد في هذ ا طلب اأوروبي ا ا
معلومات وااتصاات ا وجيا ا و هجرة متزايد في ت طاب هي خطوة تمهيدية  ذا ،فإن هجرة ا و ه

فاءات مية في عام .ا ت تعاون ااقتصادي وا ظمة ا حو2000 و قد أشارت م ى أن  مليون  1.5 إ
صفهم من دول خ ثر من  حدر أ ما ي ها اأعضاء ،  بي يتابعون دراسات عليا في دو ب أج ارج طا

مية ت تعاون ااقتصادي وا ظمة ا طقة م هم.م اك م متحدة، و 223.000 فه ة ا ممل  في ا

                                                           

سابق، ص   -1 مرجع ا ظر، يوروميد، ا  . 242ا
عربية  -2 طقة ا م مهاجرين في ا رسمية. و تمثل تحويات ا مية ا ت ثر من ثاثة اضعاف مساعدات ا أي ا

حو  ة  س ما ا تمثل ااستثمارات اا 4,5فس ا ها. بي ي  محلي ااجما اتج ا مائة من ا مباشرة اا با بية ا ج
ة  3,7 ى ذروتها س مائة . و قد وصلت ا جو 2008با ة ب س ية بعد عذ ا ما خفضت بسبب اازمة ا . و ان ا

ة  6 مائة خال س سابق، ص  ، 2009با مرجع ا عربية ، ا عمل ا ظمة ا ظر، م   24و  10و  38ا
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يا 187.000 ما شرق  2000وفي عام . .1 في أ قادمين من دول ا مهرة ا مهاجرين ا ان تعداد ا  ،
م– اأوسط وشمال إفريقيا عا اطق أخرى من ا ذين يقيمون في م مهاجرين ا  – مقارة مع تعداد ا

سين ، مع ج ا ا ية جدا  ساء و % 28.3 عا ترتيب.    % 33.5 ل  .لرجال على ا

خاتمة   :  ا
مقصد،  مو و تعزيز في بلدان ا حفاظ على ا عمل هدف مزدوج يتمثل في ا هجرة ا أن 

شأ م مية في بلدان ا ت مو و ا ا   .واإسهام في ا لهجرة طابع إيجابي، ف ك يظهر ان   و بذ
ط رابحا فسه -رفين في موقفي ا مهاجر  ذي يمثله، ا ث ا ثا طرف ا اهيك عن ا رابح  ه و .ا غير ا

دول تحرص  جد ا ية و ااتفاقيات ااقليمية ،  دو ية  بما فيها ااتفاقيات ا و قا ة ا ترسا باستقراء ا
مهاجرين او  من تحويا حفاض على سيادتها و ااستفادة من قوة عمل ا ية . على ضمان ا ما تهم ا

جديدة  هجرة ا تشريعات. سيما امام سياسات ا لهجرة احد سمات هذ ا دافع ااقتصادي  ك ا ل بذ يش
ث. ثا م ا عا زاف عقول دول ا تي تستهدف  است  ا

 
وات ااخيرة من جهة و توافر  س زاف و تزايد حدتها في ا رغم من استمرار عملية است با

ية في ا ما يات ا ا لحد اام م تستطع وضع استراتيجيات  عربية  دول ا طقة من جهة اخرى، فان ا م
تبادل  بحث من خال ا وين و ا ت خارج في ا موجودة في ا عربية ا فاءات ا استفادة من ا ها او  م

ي. تق علي و ا   ا

شر في ية و 2009 وحسب تقرير تم  ا س سياسات ا جامعة  من إدارة ا تابع   هجرة  ا ا
عربية ا بلدان ا ن ا ه أن يم فاءات من شأ هذ ا طاق  هجرة واسعة ا عربية ، فإن وقف ا دول ا

فاءات من اقتصاد ما يقرب من ل مصدرة  وًيا 157 ا تقرير دوا مثل مصر،  .بليون دوار س ويدعو ا
اسبة من خال خ ك بإعداد تدابير م تدفق ، وذ وقف هذا ا ان، وسوريا، واأردن  ب لق وظائف و

هم من تعزيز  ي شابة وتم لمواهب ا ضخم  رحيل ا ب ا تج استثمار  جديدة ذات أجر جيد وفرص 
عقول  زاف ا شاء مخطط تعويضي است هم اأصلية. و ا بلدا مية ااجتماعية و ااقتصادية  ت ا

ى ااتحاد متوسطية ا عربية ا دول ا ية من ا عا مؤهات ا عمال ذوي ا ااوربي من  بسبب هجرة ا
ى:  مهارات يهدف ا مية ا ت دوق تعاون  شاء ص مقيمين في  -خال ا خريجين ا تحسين مهارات ا

باد.  باد –ا جامعية في ا برامج ا وعية ا ح  -.تحسين  م باد من خال ا زيادة عدد خريجي ا
دراسية.  ى بلدهم ااصلي –ا ية ا عا مؤهات ا مهاجرين ذوي ا  .2تشجيع عودة ا

 

                                                           

شر في -1 ي 2009 حسب  تقرير تم  ا س سياسات ا عربيي، من إدارة ا دول ا جامعة ا تابع   هجرة  ا ة وا
سابق، ص  مرجع ا ظر يوروميد، ا  ا

عمل  -2 ظر، ايفان مارتن، اداء سوق ا محددة و ا عوامل ا متوسطية، ا عربية ا دول ا هجرة في ا و تدفقات ا
يا،  ية، اسبا دو دراسات ا عربية و معهد ا جامعة ا  13، ص 2009ااثار، معهد ا



ل و التشغيل   ة قانو الع   2018 انفي ج –امس الالعد                                                  مج

 

56 

    

عيل ال ردي في العمنحو ت نية لتسوية النزاع ال لية م  لمصالحة ك
كتور بن سالـــــم   الــــــــكم ال

 ستا محاضر 
و السياسية الع ية الحقو   جامعة عب الحمي بن باديس مستغانم -ك

مقدمة :  ا
ي وما  ظام مختلط بين ما هو مه جزائري اعتمد  مشرع ا ى أن ا هو قضائي، تجدر اإشارة إ

داخلية  تسوية ا ى إجراءات ا لجوء إ لعامل ا عمل،  فردية في ا زاعات ا ون تسوية ا حيث أجاز قا
مستخدم  مستخدمين، أو أمام ا لفة بتسيير ا م هيئة ا مباشر، أو أمام ا مسؤول ا تظلم أمام ا ا زاع،  ل

فر  زاع ا تسوية ا ية ودية داخلية  ة، وهي وسيلة مه حا عمل. حسب ا  دي في ا
زاع  ي عرض ا مع عامل ا زاع، يتعين على ا ل داخلية  تسوية ا ة فشل إجراءات ا في حا
لي جوهري قبل رفع أي  إجراء ش مختصة إقليميا،  عمل ا مفتشية ا تابع  حة ا مصا تب ا على م

 دعوى قضائية.
ف زاع ا تسوية ا ية  ية مه آ حة  مصا مهم قياس درجة فاعلية ا عمل في ظل من ا ردي في ا

محققة عمليا. تائجها ا عمل وعلى ضوء  ون عاقات ا ظومة قا  م
يين: تا مبحثين ا ى ا موضوع إ غرض، قسم ا  هذا ا

ول مبحث ا زاع :ا ل داخلية  حة ا مصا ى ا لجوء إ عامل في ا  حق ا
زاع ل خارجية  حة ا مصا ى ا لجوء إ عامل في ا ي: حق ا ثا مبحث ا  ا

مبح لنزاع ث اأول:ا داخلية  حة ا مصا ى ا لجوء إ عامل في ا  حق ا
داخلية  تسوية ا يات ا ى آ لجوء إ لعامل ا عمل،  فردية في ا زاعات ا ون تسوية ا أجاز قا
جماعية  وى تحددها ااتفاقيات ا ية، فا و ما قا متخذة، هذ اإجراءات إما اتفاقية وا  تأديبية ا لعقوبة ا

ظمة  مستخدمةأو ا لمؤسسات ا داخلية  فردية في 1ا زاعات ا ون تسوية ا ية يحددها قا ثا ، وا
خيرة إا بعد غياب اإجراءات ااتفاقية ى هذ ا عامل إ عمل، وا يلجأ ا  .2ا

ية،  و ت اتفاقية أو قا ا عمل، سواء  فردي في ا زاع ا ل داخلية  تسوية ا غير أن إجراءات ا
زامية أو إجراءات جوازية؟تطرح تساؤا عن طبي ت إجراءات إ ا ية، ما إذا  و قا  عتها ا

                                                           

مؤرخ في  04-90من ق. رقم: 3م.-1 عمل، ج.ر  1990-02-06ا فردية في ا زاعات ا متعلق بتسوية ا ا
لعمل أن تح240، ص.06، ع.1990-02-07مؤرخة في  جماعية  لمعاهدات وااتفاقيات ا ن  دد : " يم

مستخدمة." هيئة ا عمل داخل ا فردية في ا زاعات ا جة ا معا داخلية    اإجراءات ا
2
ة غياب اإجراءات  04-90من ق. رقم: 4م. -  عمل:" في حا فردية في ا زاعات ا متعلق بتسوية ا ا

مباشر ا ى رئيسه ا عامل أمر إ ون، يقدم ا قا ثة من هذا ا ثا مادة ا صوص عليها في ا م ذي يتعين عليه تقديم ا
ية ) رد 08جواب خال ثما عامل بمضمون ا رد، أو عدم رضا ا ة عدم ا ( أيام من تاريخ اإخطار. في حا

مستخدم  مسيرة أو ا هيئة ا ة. يلزم ا حا مستخدم حسب ا مستخدمين أو ا لفة بتسيير ا م هيئة ا ى ا مر إ يرفع ا
ل أو جزء من  تابيا عن أسباب رفض  رد  موضوع خال )با ثر من تاريخ اإخطار".15ا   ( يوما على ا
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مترتبة  ية ا و قا عام، فما هي اآثار ا ظام ا زاع من ا ل داخلية  تسوية ا ت إجراءات ا ا إذا 
ه  حة تحت طائلة عدم قبو مصا تب ا صلح أمام م ة، هل يقع إجراء ا حا عن تخلفها؟  في هذ ا

د ا؟ وهل تقع ا ا؟ش ها ش قسم ااجتماعي تحت طائلة عدم قبو  عوى أمام ا
يين: تا مطلبين ا ى ا ول إ مبحث ا مطروح، قسم ا تساؤل ا  إجابة عن ا

زاع ل داخلية  تسوية ا ية إجراءات ا و قا طبيعة ا ول: ا مطلب ا  ا
زاع ل داخلية  تسوية ا داخلية إجراءات ا ظمة ا ريس ا ي: ت ثا مطلب ا  ا

لنزاعا داخلية  تسوية ا قانونية إجراءات ا طبيعة ا  مطلب اأول: ا
لمادة  ية  و قا صياغة ا ى ا رجوع إ عمل، تفيد  4با فردية في ا زاعات ا ون تسوية ا من قا

فردي في  زاع ا ل داخلية  لتسوية ا ية  و قا ى اإجراءات ا لجوء إ عامل با اك ما يلزم ا يس ه ه  أ
ما أ عمل،  ي محتمل، ا و ية أي أثر قا و قا ى هذ اإجراءات ا عامل إ جوء ا م يرتب عن عدم  ه 

يه  عليا، معتبرة وهو ما ذهبت إ مة ا مح عمل ا تلزم ا فردي في ا زاع ا ل داخلية  تسوية ا إجراءات ا
صلح، ها قبل إجراء ا ى ااستفادة م عامل إ بغي عليه أن يوجه ا ذي ي عمل، ا ها  إا مفتش ا ما أ

صلح وحرر  ى إجراء ا جأ مباشرة إ ي  مع عامل ا هم أن ا موضوع، متى تبين  ا تلزم قضاة ا
غرض هذا ا  .3محضرا 

مطروح،  تساؤل ا ى اإجراءات ا لجوء مسبقا إ ي با مع عامل ا زام ا عمل إ هل يملك مفتش ا
موضوع قاضي ا ن  لصلح؟ وهل يم داخلية قبل أي إجراء  تسوية ا ى  ا لجوء إ ي با مع عامل ا زام ا إ

ا؟  زاع، تحت طائلة عدم قبول دعوا ش ل داخلية  تسوية ا  اإجراءات ا
مستخدم أو  داخلي أمام ا تظلم ا مطروح، اعتبرت أن ا تساؤل ا عليا في ردها عن ا مة ا مح ا

دفع بخ قسم ااجتماعي، فا معروضة أمام ا دعوى ا قبول ا يس شرطا  ال من يمثله  ش رق ا
طعن يس في محله، مما استوجب رفض ا جوهرية في اإجراءات   .4ا

                                                           

ة 107398تحت رقم: 1994-03-30غ.إ.م.ع، قرار صادر بتاريخ -3 س ، 01، ع.1994، م.ق.م.ع. 
موضوع:: " 121ص. مسائل ااجتماعية ا صلح في ا ودية-إجراء ا عمل-اإجراءات ا قض. -تلزم مفتش ا

مرجع: مبدأ:. 04-90ق.رقم: 4و3، م. 31-75م.من أ.رقم: ا ه ا يقبل طلب رفع  ا ا أ و مقرر قا من ا
عمل  دى مفتش ا حة  لمصا مسائل ااجتماعية، إا إذا ثبت عرضه  مختصة في ا مة ا مح ى ا زاع إ ا
فردية. من  زاعات ا جة ا مستخدمة طريقة معا لهيئة ا داخلية  ن أن تحدد اإجراءات ا مختص إقليميا. ويم ا

مست مادة ا صوص  عليها با م ذا ا ، و يها أعا مشار إ تدابير ا ا  04-90من ق.رقم: 4قر عليه قضاء أن ا
صلح، وفي  ودية، قبل إجراء ا طعن ا ى ااستفادة بطرق ا عامل إ بغي عليه أن يوجه ا ذي ي عمل ا تلزم مفتش ا

هم غير م تتم فإ تدابير  موضوع أن هذ ا قضاة ا ة ما إذا ثبت  هم أن  حا خذ بها، ما دام تبين  ملزمون با
شرط  غرض. وعليه فإن ا هذا ا حة بواسطته وحرر محضرا  مصا عمل إجراء ا ى مفتش ا تجأ إ عامل قد ا ا

طاعن حال-ان مستوفيا من قبل ا قض -في قضية ا اف أخطؤوا في تقديراتهم، مما يتعين  وأن قضاة ااستئ
بطال قرارهم."   وا 

ة 257733تحت رقم: 2003-05-12رار صادر بتاريخ غ.إ.م.ع، ق-4 س ، 01، ع.2004، م.ق.م.ع 
موضوع: : " 127ص. قبول-تظلم داخلي-دعوىا مبدأ: ا، -شرط ا مستخدم ا داخلي أمام ا تظلم ا ا يعتبر ا

مسائل ااجتماعية". فاصلة في ا مة ا مح معروضة على ا دعوى ا قبول ا   شرطا 
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يست من  عام  ظام ا تي ا تمس با عليا عدم صحة اإجراءات ا مة ا مح ما اعتبرت ا
ية  و قا مبادئ ا فسه، مستظهرة بأحد ا لقاضي إثارتها من تلقاء  ن  ي ا يم تا عام، وبا ظام ا ا

بطان، أو عدم صحة  اإجرائية، وهي أن فسه إا أوجه ا ه أن يثير من تلقاء  قاضي ا يم ا
ون لقا مبدأ يعد خرقا  ف هذا ا قضاء بما يخا عام، ومن ثم فإن ا ظام ا ل فة  مخا  .5اإجراءات ا

لنزاع داخلية  تسوية ا داخلية إجراءات ا ريس اأنظمة ا ثاني: ت مطلب ا  ا
زاع ون تسوية ا ان قا تابيا عن أسباب إذا  رد  مستخدم با زم ا عمل، أ فردية في ا ات ا

موضوع خال خمسة عشر ) ل أو جزء من ا ثر من تاريخ اإخطار، 15رفض  ( يوما على ا
ية ) عامل خال ثما تابة عن طعن ا رد  مباشر با مسؤول ا م يلزم ا ه  ( أيام من تاريخ 08غير أ

مسؤول ا وت ا لطعن. اإخطار، بل افترض س ه رفض  ه، أ محدد  جل ا رد خال ا  مباشر عن ا
م تؤثر في  زاع  ل داخلية  تسوية ا ية إجراءات ا و قا طبيعة ا ه رغم ا قول أ مفيد ا من ا
حماية  ريس تلك ا ى ت مستخدمة إ لمؤسسات ا داخلية  ظمة ا عملية، حيث ذهبت بعض ا احية ا ا

مع عامل ا فائدة ا تأديبية  فردي في ا زاع ا تسوية ا ية  آ داخلية  حة ا مصا ية إجراءات ا ي، متب
ظيمية ت ياتها ودرجاتها ومواعيدها ا عمل، محددة آ  .  6ا

ة تأديبية  عمل ضما فردي في ا زاع ا ل داخلية  تسوية ا ن من أمر، تبقى إجراءات ا مهما ي
ي ا يترتب عن تخلفها ها غير ملزمة، بمع و أ ي، وهو ما يجعلها بدون  لعامل، و و أي أثر قا

 فاعلية حقيقية. 
 
 

                                                           

5
ة 56963تحت رقم: 1990-03-19بتاريخ  غ.إ.م.أ، قرار صادر-  س ، 03، ع.1993، م.ق.م.أ 

موضوع:: " 107ص. عام-عدم صحة اإجراءات ا ظام ا ون. -إثارته تلقائيا-يس من ا لقا مرجع:خرق   ا
مبدأ:ق.إ.م  462م. بطان أو  ا ه أن يثير تلقائيا إا أوجه ا قاضي ا يم ا وهي أن ا و مقررة قا مبادئ ا ا

ما  عدم ون. و لقا مبدأ يعد خرقا  ف هذا ا قضاء بما يخا عام، ومن ثم فإن ا ظام ا ل فة  مخا صحة اإجراءات ا
ما اعتمدوا في قرارهم على أوجه بطان وعدم صحة  مجلس  حال، أن قضاة ا ثابت في قضية ا ان من ا

ساس  قرارهم ا م يعطوا  عام،  ظام ا يست من ا ي."اإجراءات في مجملها  و قا   . ا
6
 - Art.39 du règlement intérieur, (Orascom Telecom Algérie), OP.CIT, 

p.18 : « L’employé ayant fait l’objet d’une mesure disciplinaire de quelque nature 
que ce soit, peut introduire un recours auprès du directeur général, lorsqu’il s’agit de 
sanctions disciplinaires pour fautes professionnelles qualifiées du 3

e
 degré. 

Le recours n’est recevable que s’il intervient dans les huit (08) ouvrables qui suivent 
la date de la notification de la décision de sanction à l’employé concerné », Art.109 

du règlement intérieur de (Sonatrach), OP.CIT, p.35 : « Le travailleur sanctionné 

dispose d’un droit de recours notamment auprès de : 

- La commission de discipline d’unité pour les sanctions des premiers et seconds 
degrés,  

-La commission Supérieure de discipline pour les sanctions du 3
e
 degré. 

Ce droit de recours auprès dites instances s’exerce dans un délai de quinze (15) jours 
après accusé de réception de la notification de la sanction pour le travailleur. 

Passé ce délai, le recours est nul et de nul effet ». 
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ثاني مبحث ا لنزاع : ا خارجية  حة ا مصا ى ا لجوء إ عامل في ا  حق ا
تب        زاع على م ي عرض ا مع لعامل ا ن  زاع، يم ل داخلية  تسوية ا ة فشل إجراءات ا في حا

مختصة إقليميا،  عمل ا مفتشية ا تابع  حة ا مصا لي جوهري قبل رفع أي دعوى ا إجراء ش
 .7قضائية

ية: تا ب ا مطا ى ا ي إ ثا مبحث ا غرض، قسم ا  هذا ا
حة واختصاصه ومهامه مصا تب ا يل م مطلب اأول: تش  ا

حة من عضوين ممثلين  مصا تب ا ون م عمل، يت فردية في ا زاعات ا ون تسوية ا قا طبقا 
لمستخدمين، فترة ستة ) لعمال وعضوين ممثلين  تب و م عمال ثم 06ويرأس ا ( أشهر عضو من ا

مستخدمين حة أعضاء إحتياطيون بضعف عدد 8عضو من ا تب مصا ل م دى  ما يعين   ،
صليين عضاء ا  .9ا

حة مصا تب ا يلة م فرع اأول:  تش  ا
هم، وتحديد اختصاصه، وحقوق وواجبات  حة، وتعيي مصا تب ا تخاب أعضاء م يتم ا

ية:أعضائ تا ية ا و قا إجراءات ا  ه، وفقا 
حة وتعيينهم: أوا/ مصا تب ا  انتخاب أعضاء م

مدة ثاث ) حة  مصا اتب ا م عاملون  عضاء ا تخب ا وات، من قبل ممثلين عن 03ي ( س
ية، وفقا  مع قضائية ا لجهة ا محلي  تي تقع في دائرة ااختصاص ا مؤسسات ا ات وا شر عمال ا

ية:لشروط واإج تا  راءات ا
هيئة اانتخابية: -1  اإعان عن اانتخابات واستدعاء ا

مة مقر  حة بموجب أمر صادر عن رئيس مح مصا تب ا تخاب أعضاء م يحدد تاريخ ا
عمل قبل ستين) تب مفتشية ا شر 60م تخابات، على أن ي قل من تاريخ إجراء اا ( يوما على ا

تعليق في مقار ا مر عن طريق ا يةا مع عمل ا تب مفتشية ا مة وم  .10مح
لة من هيئتين  مش حة، ا مصا اتب ا تخابات أعضاء م خاصة با تخابية ا هيئة اا يتم دعوة ا
لعمال أو  دوبون  م عضاء ا عمل، على أن يمارس ا عمال وأصحاب ا تخابيتين متميزتين من ا ا

رئي ية ا مه شطتهم ا تخابية أ ل هيئة ا عمل  تب صحاب ا م سية في دائرة ااختصاص اإقليمي 
حة مصا  .11ا
 

                                                           

7
عمل. 04-90من ق. رقم: 5م.-  فردية في ا زاعات ا متعلق بتسوية ا  ا

عمل. 04-90من ق. رقم: 1ف.  6م.- فردية في ا زاعات ا متعلق بتسوية ا ا 8
  

عمل. 04-90من ق. رقم: 7م. - فردية في ا زاعات ا متعلق بتسوية ا ا 9
 

10
مؤرخ في  273-91من م.ت. رقم: 2و 1ف.  13.-  تخاب  1991-08-10ا ظيم ا يفيات ت متعلق ب ا

حة، ج.ر. مؤرخة في  مصا اتب ا مساعدين وأعضاء م   .10، ص.38، ع.1991-10-12ا
11

حة. 273-91من م.ت. رقم: 3و 2م.-  مصا اتب ا مساعدين وأعضاء م تخاب ا ظيم ا يفيات ت متعلق ب  ا
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قابية تمثيا على مستوى  ل ا هيا ثر ا تدبهم أ لعمال من أعضاء ت تخابية  هيئة اا ل ا تتش
دوب واحد ) ي: م تا حو ا ية، على ا مع دائرة اإقليمية ا واقعة في ا عمل ا ن ا ن 01أما ( في أما

عمل من  ى  20ا ان )عامل، و  500إ دوبان اث عمل من 02م ن ا ى  501( في أما  1000إ
عمل من 03عامل، وثاثة ) ن ا ما دوبين  ى  1001( م دوب إضافي  2000إ عامل، ويعين م

ها  1000ل مجموعة من  تي يفوق عدد عما ن ا ما  عامل. 2000عامل فيما يخص ا
ه تي تتوفر  مستخدمة ا هيئات ا عمال في ا ما تمثيل ا دائرة بي ن عمل في ا ا عدة أما

ية حسب  مع دائرة اإقليمية ا عمال في ا مشغول من ا ي ا لعدد اإجما سبة  واحدة، با اإقليمية ا
محددة سلفا سب ا  .12ا

عمل من خمسين ) صحاب ا تخابية  هيئة اا ل ا ما تتش ثر 50بي ( عضوا، يمثلون أ
ها في دائر  مؤسسات أهمية من حيث عدد عما ل 01ة ااختصاص اإقليمي، بواقع ممثل واحد )ا  )

 مؤسسة.
ه حصص اجتماعية في  عمل، من  صحاب ا تخابية  هيئة اا ون عضوا في ا ن أن ي ويم
مرسوم  مؤسسات حسب مفهوم ا مراقبة ومسيرو ا س اإدارة أو ا خاصة، وأعضاء مجا مؤسسات ا ا

مؤ  عاقات عمل مسيري ا وعي  ظام ا خاص با  .13سساتا
مبررة  اصر ا ع ل ا تدبين، مرفقة ب م ممثليهم ا قائمة ااسمية  قابي ا ل ا هي على أن يسلم ا
تخابات،  ثر قبل تاريخ اا مختصة إقليميا، في أجل ا يتجاوز ثاثين يوما على ا عمل ا مفتشية ا

فسها لشروط  ية أسماء ممثليها وفقا  مع مستخدمة ا مؤسسات ا ، على أن تبلغ مفتشية 14ما تبلغ ا
ك في أجل أقصا خمسة عشر  ية بعد مراقبتها، وذ مع مة ا مح ى رئيس ا قوائم ااسمية إ عمل ا ا

تخابات15)  .15( يوما قبل تاريخ اا
ترشيحات: -2  فتح ا

ما  حة على شروط محددة،  مصا تب ا لعضوية في م مترشحين  ون استيفاء ا قا تطلب ا
ع أشخاصا آخرين من ة م سباب معي ترشح   . 16ا

                                                           

مساعدين 273-91من م.ت. رقم: 4م.- تخاب ا ظيم ا يفيات ت متعلق ب حة. ا مصا اتب ا وأعضاء م 12
  

حة.  273-91من م.ت. رقم: 5م.- مصا اتب ا مساعدين وأعضاء م تخاب ا ظيم ا يفيات ت متعلق ب ا 13
 

حة. 273-91من م.ت. رقم: 7م.- مصا اتب ا مساعدين وأعضاء م تخاب ا ظيم ا يفيات ت متعلق ب 14 ا
 

تخاب  273-91من م.ت. رقم: 8م. - ظيم ا يفيات ت متعلق ب حة.ا مصا اتب ا مساعدين وأعضاء م ا 15
 

اتب  273-91من م.ت. رقم: 13و 12م. -16 مساعدين وأعضاء م تخاب ا ظيم ا يفيات ت متعلق ب ا
ية:  تا شروط ا ذين تتوفر فيهم ا مستخدمون ا عمال وا حة ا تب مصا ى مهمة عضو م تخب إ حة: " ي مصا ا

جزائرية، - سية ا ج عشري-ا خامسة وا تخاب، بلوغ سن ا قل بتاريخ اا ة بصفة عمال -ن على ا مه ممارسة ا
ذ خمس ) قل، 05أجراء أو مستخدمين م وات على ا ن -( س سياسية."، : " ا يم ية وا مد حقوق ا تمتع با ا

حة:  اتب مصا أعضاء م مساعدين و تخب  حبس -أن ي اية أو با اب ج وم عليهم بارت مح شخاص ا ا
حة و  اب ج يهم اعتبارهم، بسبب ارت م يرد إ ذين  يهم اعتبارهم، -ا م يرد إ ذين  مفلسون ا مستخدمون -ا ا

ة واحدة،  عمل خال فترة تقل عن س فة تشريعات ا اب مخا ى ارت عود إ وم عليهم بسبب ا مح عمال -ا ا
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وثائق  عمل، ترشيحه با عمال أو من أصحاب ا ان من ا مترشح سواء  على أن يرفق ا
تب  ممارسة مهام عضو م ية  و قا لشروط ا تي تشهد على استيفائه  شرفية ا تصريحات ا ثبوتية وا ا

حة مصا  . 17ا
تب ا عمل في وظائف أعضاء م عمال أو أصحاب ا تب تودع ترشيحات ا دى م حة  مصا

ية في أجل أقصا عشرون ) مع عمل ا هم وصل 20مفتشية ا تخابات، ويسلم  ( يوما قبل تاريخ اا
ترشيحات  .18إيداع ا

مترشحين قبل خمسة عشر ) تخابات بموجب أمر من 15تقفل قائمة ا ( يوما من تاريخ اا
تب مفتشية تعليق في م شر عن طريق ا ية، وت مع مة ا مح ية رئيس ا مع عمل ا  .19ا

ية ) ل احتجاج على ترشيح ما، خال أجل ثما مترشحين، 08يقدم  شر قائمة ا ( أيام من 
ذي يبث في غضون ثاثة ) ية ا مع مة ا مح ى رئيس ا ون محل 03إ ( أيام بموجب أمر ا ي

 .20طعن
عملية اانتخابية : -3 هيئة اانتخابية وسير ا  تنصيب ا

م مة ا مح تخابية ويفصل يقوم رئيس ا هيئة اا صيب ا تخابات، بت ا محدد  يوم ا ية، في ا ع
هيئة  تب ا تخاب م ما يتم فورا تحت رئاسته، ا عضاء،  حال في أي احتجاج يتعلق بمهمة ا في ا

لرئيس ومقرر ائب  ون من رئيس و مت تخابية ا  .21اا
مدة ثاث ) حة  مصا اتب ا عاملون بم عضاء ا تخب ا وات، من قبل ممثلين عن ( س03ي

ية مع قضائية ا لجهة ا واقعة في دائرة ااختصاص اإقليمي  مؤسسات ا ات وا شر  . 22عمال ا
غرض يحرص  هذا ا تصويت،  عمليات ا حسن  سير ا تخابية على ا هيئة اا تب ا يسهر م

تخابات سرية، ون ورقة اا مباشر وت تخابات عن طريق ااقتراع ا ع على أي  على إجراء اا ما يم

                                                                                                                                                                                                      

تين ) ذ فترة تقل عن س وم عليهم م مح عمل، 02ا مساعدين أو-( بسبب عرقلة حرية ا ذين  قدماء ا عضاء ا ا
عضوية."  هم صفة ا  أسقطت ع

حة: "  273-91من م.ت. رقم: 10م.-17 مصا اتب ا مساعدين وأعضاء م تخاب ا ظيم ا يفيات ت متعلق ب ا
ممارسة  ية  و قا شروط ا ل ا ي  مع ان مصحوبا بتصريح شرفي يشهد باستيفاء ا ا يقبل أي ترشيح إا إذا 

مصا تب ا عمال، بشهادة مهام مساعد أو عضو م مترشحين من ا تصريح، فيما يخص ا حة. ويصحب هذا ا
ثر من ) ذ أ ي م شاط مه عمل أو ممارسة  قل. ويقدم 05عمل أو وثيقة أخرى تثبت ا وات على ا ( س

مادة  ما هو محدد في ا تخابية  هيئة اا عضوية ا مطلوبة  شروط ا عمل وثيقة تبرر ا مترشحون من أصحاب ا ا
ية: أعا 5 تا وثائق ا ترشيح با مل ملف ا مترشح بعد ااقتراع يست تخاب ا دما يعلن عن ا سخة من -1. وع

مياد،  سية، -2عقد ا ج قضائية رقم:-3شهادة ا سوابق ا   .."3سخة من سجات ا

حة. 273-91من م.ت. رقم: 8م. - مصا اتب ا مساعدين وأعضاء م تخاب ا ظيم ا يفيات ت متعلق ب ا 18
  

حة. 273-91من م.ت. رقم: 11.م- مصا اتب ا مساعدين وأعضاء م تخاب ا ظيم ا يفيات ت متعلق ب ا 19
  

حة. 273-91م.ت. رقم: من 12.م- مصا اتب ا مساعدين وأعضاء م تخاب ا ظيم ا يفيات ت متعلق ب 20 ا
  

اتب ا 273-91من م.ت. رقم: 15م.- مساعدين وأعضاء م تخاب ا ظيم ا يفيات ت متعلق ب حة.ا مصا 21
  

عمل. 04-90من ق. رقم: 10م.- فردية في ا زاعات ا متعلق بتسوية ا ا 22
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صوات  ما يشرع في فرز ا يمثله في ااقتراع،  ه  تخابية أن يعين أحدا بدا ع هيئة اا عضو من ا
ية.  تائج ااقتراع بصفة عل تصويت، ثم يعلن عن  تهاء من عمليات ا ها فور اا معبر ع  ا
ة تساوي  صوات، وفي حا بر عدد من ا ل مترشح حصل على أ تخبا،  صوات يعد م ا

ا بر س مرشح ا  . 23يفوز ا
حة: مصا تب ا  ثانيا/ تنصيب أعضاء م

مختص  قضائي ا مجلس ا حة بموجب أمر من رئيس ا مصا اتب ا يتم تعيين أعضاء م
ة  مدو محصل عليها وا أصوات ا ازي  ت لترتيب ا تخبين وفقا  م مترشحين ا إقليميا، من بين ا

صوات تائج فرز ا  .  24بمحضر إعان 
حة في وظائفهم،   مصا تب ا ية في جلسة رسمية، أعضاء م مع مة ا مح صب رئيس ا ي

تب  م ذي يحدد ااختصاص اإقليمي  عمل ا تب مفتشية ا مة مقر م ا مح ية ه مع مة ا مح وا
حة مصا  .25ا

حة مصا تب ا ثاني: اختصاص م فرع ا  ا
وع وعين، اختصاص  ى  حة إ مصا تب ا قسم اختصاص م  ي واختصاص إقليمي.ي

حة: مصا تب ا م نوعي   أوا/ ااختصاص ا
جير  عامل ا قائمة بين ا عمل ا فردية في ا زاعات ا حة في تسوية ا مصا اتب ا تختص م
داخلية  تسوية ا طرق ا م يتم حلها با طرفين، إذا  تي تربط ا عمل ا فيذ عاقة ا مستخدم، بشأن ت وا

مواد  صوص عليها في ا م عمل من 5و 4و 3ا فردية في ا زاعات ا ون تسوية ا  . قا
جماعية  زاعات ا حة تسوية ا مصا تب ا ى من مجال اختصاص م فة يستث مخا بمفهوم ا
مترتبة عن  ية ا مه عاقات ااجتماعية وا مستخدم بشأن ا عمال وا قائمة بين ممثلي ا عمل، ا في ا

تي  لعمل، وا عامة  شروط ا عمل وا مستخدمعاقة ا عمال وا ها بين ا ى 26م تجد تسوية  ما يستث  ،
مستخدمون  ون طرفا فيها ا تي ي عمل ا فردية في ا خافات ا حة ا مصا تب ا من مجال اختصاص م
هيئات  متعاقدون في ا عوان ا موظفون وا قضاة وا ي وا وط لدفاع ا تابعون  ريون ا عس يون وا مد ا

دو عمومية في ا طابع واإدارات ا عمومية ذات ا مؤسسات ا بلديات ومستخدمو ا وايات وا ة وا
عليا27اإداري مة ا مح يه ا  .28، وهو ما ذهبت إ

                                                           

اتب  273-91من م.ت. رقم: 18و 17، 16م.-23 مساعدين وأعضاء م تخاب ا ظيم ا يفيات ت متعلق ب ا
حة. مصا   ا

عمل. 04-90من ق. رقم: 9م.-24 فردية في ا زاعات ا متعلق بتسوية ا  ا

حة.  273-91قم:من م.ت. ر  20و 19م.- مصا اتب ا مساعدين وأعضاء م تخاب ا ظيم ا يفيات ت متعلق ب ا 25
  

مؤرخ في  02-90من ق. رقم: 2م.-26 عمل  1990-02-06ا جماعية في ا زاعات ا وقاية من ا متعلق با ا
  .231، ص.06، ع.1990-02-07وتسويتها وممارسة حق اإضراب، ج.ر مؤرخة في 

عمل.ا 11-90من ق. رقم: 3م.- متعلق بعاقات ا 27
  

شور(: " 116805تحت رقم: 1994-12-20غ..إ.م.ع، قرار صادر بتاريخ -28 موضوع، )قرار غير م : ا
حة مصا اتب ا عام-اختصاص م ظام ا وعي من ا ة. -ااختصاص ا مرجعقض بدون إحا من ق.  19: م.ا
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داخلية، ابد أن  تسوية ا طرق ا م يتم حله با عمل  فيذ عاقة ا ل خاف فردي خاص بت
ازعي مت طرفين ا صلح بين ا حة دون غيرها، بغرض إجراء ا مصا تب ا ن، قبل مباشرة يعرض على م

ة اإفاس أو  ي، أو في حا وط تراب ا مدعى عليه مقيم خارج ا ن ا م ي أي دعوى قضائية، ما 
تب  ة صلح أمام م عمل موضوع محاو زاع فردي في ا ل  ون  ى ابد أن ي تسوية قضائية، بمع

عام، حيث يترت ظام ا ع من ا وعي ما خيرة هو اختصاص  حة، فاختصاص هذ ا مصا ب عن ا
فته بطان اإجراءات  . 29مخا

حة: مصا تب ا م  ثانيا/ ااختصاص اإقليمي 
لمادة  مرسوم  2فقرة  6تطبيقا  عمل، صدر ا فردية في ا زاعات ا ون تسوية ا من قا

تب  خير يؤسس م ام هذا ا ح حة، طبقا  مصا اتب ا م متضمن تحديد ااختصاص اإقليمي  ا
ل دائرة  حة  لمصا فردية واحد  زاعات ا عمل، من أجل تسوية ا تب مفتشية ا م اختصاص إقليمي 

عمل  . 30في ا
تب  م فس دائرة ااختصاص اإقليمي  حة في  لمصا ميلية  اتب ت شاء م ن إ ه يم غير أ
ها، بموجب مقرر  ل واحدة م ة، يحدد اختصاصاتها اإقليمية، ومقر  حا عمل، ففي هذ ا مفتشية ا

حة مشترك بين وزي مصا تب ا ون مقر م عدل، على أن ي حماية ااجتماعية ووزير ا عمل وا ر ا
ملحق به عمل ا تب مفتشية ا  .31بمحات م

حة  مصا تب ا ث: مهام م ثا فرع ا  ا
عمل، في إطار  زاع فردي في ا ل  ودية  تسوية ا حة أساسا في ا مصا تب ا تتمثل مهام م

قاط طرفين حول  لصلح بين ا ة  ك قبل مباشرة أي دعوى قضائية. محاو خاف، وذ  ا
تين  اء حا عمل، باستث زاع فردي في ا ل  حة إجباريا في  مصا قاعدة عامة، يعتبر إجراء ا
ة  ية في حا ثا ي، وا وط تراب ا مدعى عليه مقيما خارج ا ون ا دما ي وى ع ون فيهما اختياريا، ا ي

مستخدم  .32إفاس أو تسوية قضائية من طرف ا

                                                                                                                                                                                                      

مبدأ: . 14-90رقم: ى من اختصاص ما ه يستث ا أ و مقرر قا لعمل من ا فردية  خافات ا حة: ا مصا اتب ا
ما ثبت  عمومية. و لمؤسسات واإدارات ا ساسي  ون ا لقا خاضعين  عوان ا موظفون وا ون طرفا فيها ا تي ي ا
مجلس  ديها، فإن مصادقة قضاة ا ي قائم بين إدارة عمومية وعون متعاقد  حا زاع ا حال، أن ا في قضية ا

مة ااجتم مح م ا وا قد على ح و هم ي دعوى. فإ ظر في موضوع ا ل وعيا  فسهم مختصين  اعية واعتبار أ
مادتين  مرجع وا ور با مذ ص ا فوا ا وعي من 11-90من ق. رقم: 3من ق.إ.م و 7خا ن ااختصاص ا ، و

قرار قض ا عام، فيتعين  ظام ا تقد-ا م ة." -ا .بدون إحا
  

متعلق بتسوي 04-90من ق. رقم: 19م.- عمل.ا فردية في ا زاعات ا 29                               ة ا
  

مؤرخ في  272-91من م.ت رقم: 2م.-30 حة،  1991-08-10ا مصا اتب ا م يحدد ااختصاص اإقليمي 
  .22، ص.38، ع.1991ج.ر مؤرخة في 

مؤرخ في  272-91من م.ت رقم: 4و 3.-31 اتب 1991-08-10ا م  يحدد ااختصاص اإقليمي 
حة. مصا   ا

عمل. 04-90من ق.رقم: 19م.- فردية في ا زاعات ا متعلق بتسوية  ا ا 32
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مدعي  ، ابد من مباشرة ا ورة أعا مذ ساسية ا حة بمهامه ا مصا تب ا حتى يطلع م
ل  طرفين على  ة اتفاق ا عمل، وفي حا فردي في ا زاع ا حة بموضوع ا مصا تب ا إجراء إخطار م
فيذ اتفاق  طرفان إجراءات ت حة، ويباشر ا مصا حة محضرا با مصا تب ا خاف، يعد م أو بعض ا

م حة، ويباشر ا مصا حة محضرا بعدم ا مصا تب ا طرفين، يعد م ة عدم اتفاق ا حة، وفي حا صا
قضائية دعوى ا ثر استعجاا ا طرف ا  .33ا

إجراءات  وطة به وفقا  م مهامه ا حة  مصا تب ا يفيات مباشرة م ضروري توضيح  من ا
. ا محددة أد ية ا و قا  ا

اص ع ى ا فرع إ غرض، قسم ا ية:هذا ا تا  ر ا
يات عملهأوا/  حة وآ مصا تب ا  إخطار م
حةثانيا/  مصا محضر ا ية  و قا طبيعة ا  ا
ثا/  حةثا مصا مترتبة عن محاضر ا ية ا و قا  اآثار ا

يات عمله: حة وآ مصا تب ا  أوا/ إخطار م
لدعوى فردية، وقبل أي مباشرة  عمل ا زاع في عاقة ا لصلح بين طرفي ا ة   في محاو
توبة أو حضور  مختصة إقليميا، بموجب عريضة م عمل ا قضائية، يتم وجوبا إخطار مفتشية ا ا

شفوية ذي يدون محضرا عن تصريحاته ا عمل ا مدعي شخصيا أمام مفتش ا  .34ا
عمل خال ثاثة ) تب 03على أن يقوم مفتش ا ى م ( أيام من إخطار، بتقديم اإخطار إ

طراف حة، واستدعاء ا مصا ية  ا عقد في أجل ا يتجاوز ثما ذي ي حة ا مصا ى اجتماع ا ية إ مع ا
 . 35( أيام من تاريخ ااستدعاء08)

ة عدم حضور  ة أمامه في حا مجدو قضية ا حة أن يقرر شطب ا مصا تب ا م يجوز 
ع جدي وشرعي، على أن  م يوجد ما محدد في ااستدعاء ما  تاريخ ا مؤهل في ا مدعي أو ممثله ا ا

ية )ي حضور خال ثما متخلف عن ا مدعي ا قرار08بلغ ا  .36( أيام من تاريخ اتخاذ ا
طعن في أغلب  مدعي في ا عامل صفة ا عملية، عادة ما يتخذ ا احية ا ى ا رجوع إ با

عمل. ضعيف في عاقة ا طرف ا حة، باعتبار ا مصا تب ا مطروحة أمام م زاعات ا  ا
مدعي ف عامل صفة ا ب من إذا اتخذ ا غا حة، وهو ا مصا تب ا مطروح أمام م زاع ا ي ا

ه.  دفاع ع ه ا ذي يم ى محاميه ا يله، في إشارة إ ه و وب ع ه أن ي عملية، فهل يجوز  احية ا ا
ة خاصة؟ ا ه بموجب و وب ع  أو أي شخص آخر ي

يله، في إشارة حة، عن طريق و مصا مدعي في جلسة ا ه يجوز تمثيل ا واضح أ ى  من ا إ
ة خاصة.   ا ه بموجب و وب ع ه، أو أي شخص آخر ي دفاع ع ه ا ذي يم  محاميه ا

                                                           

عمل. 04-90من ق.رقم: 31م.- فردية في ا زاعات ا متعلق بتسوية ا ا 33
  

عمل. 04-90من ق. رقم: 26م.- فردية في ا زاعات ا متعلق بتسوية ا ا 34
  

زاعات ا 04-90من ق. رقم: 27م.- متعلق بتسوية ا عمل.ا فردية في ا 35
  

عمل. 04-90من ق. رقم: 28م.- فردية في ا زاعات ا متعلق بتسوية ا ا 36
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ة  جمعيات، وهي حا ات وا شر ا مدعي شخصا اعتباريا  ون فيها ا تي ي ة ا حا ما في ا بي
هذا  لشخص ااعتباري، أو أي شخص يفوضه  ي  و قا ممثل ا ادرا، يتطلب حضور ا ا تقع إا 

غرض بموجب تف  ويض خاص. ا
محدد في ااستدعاء،  تاريخ ا ي في ا و قا مدعى عليه أو ممثله ا ة عدم حضور ا وفي حا
ية  حة، يعقد في أجل أقصا ثما لمصا عمل اجتماع ثان  يتم استدعاؤ من جديد من طرف مفتش ا

 .37( أيام من تاريخ ااستدعاء08)
ي في اج  و قا مدعى عليه أو ممثله ا ة غياب ا حة، يدون محضرا في حا لمصا تماع ثان 

سخة من  ية، وتسلم مباشرة  و قا طرق ا مستدعى با رار ا ت مدعى عليه با غياب ا حة،  مصا بعدم ا
حة مصا تب ا اء ااجتماع من طرف م مدعي أث ى ا محضر إ  .38ا

حة، وحصل ااتفاق  مصا طرفين معا اجتماع ا تي يفترض فيها حضور ا ة ا حا أما في ا
ة عدم اتفاق عل حة، وفي حا مصا حة محضرا بعدم ا مصا تب ا خاف، يدون م ل أو جزء من ا ى 

حة مصا حة محضرا بعدم ا مصا تب ا طرفين يدون م  .39ا
حة:  مصا محضر ا قانونية  طبيعة ا  ثانيا/ ا

مادة  حة في ا مصا محضر ا ثبوتية  قوة ا جزائري حدد ا مشرع ا واضح أن ا من  32من ا
و  م قا حة حجة إثبات ما  مصا ه:" يعتبر محضر ا عمل، على أ فردية في ا زاعات ا ن تسوية ا

تزوير.  يطعن فيها با
مفعول". سارية ا صوص ا افى مع ا حة شروطا تت مصا  ا يجوز أن يتضمن محضر ا

مطروح، تساؤل ا مترتبة ع ا ية ا و قا حة وآثار ا مصا محضر ا ية  و قا طبيعة ا  ه؟ ماهي ا
ى يعتبر محضر  تزوير، بمع م يطعن فيه با حة حجة إثبات ما  مصا يعتبر محضر ا

مختصة إقليميا. جزائية ا مة ا مح تزوير أمام ا ى أن يطعن فيها با يل إثبات صحيح إ حة د مصا  ا
مادة  واضح أن ا عمل، جاءت قياسا على  32من ا فردية في ا زاعات ا ون تسوية ا من قا

مادة  م  1فقرة  14ا حجية ما  فس قوة ا عمل  حت محاضر مفتش ا تي م عمل، ا ون مفتشية ا من قا
تزوير.  يطعن فيها با

حة، تمتد  مصا تي يتمتع بها محضر ا حجية ا ه قياسا على قوة ا ى أ شير إ مهم أن  من ا
م تصرح ن  تب، حتى وا  م فس ا صادر عن  حة ا مصا تشمل أيضا محضر عدم ا حجية   هذ ا

مادة  ك ا ية على قياس ما  32بذ ظرا مب عمل، فوجهة  فردية في ا زاعات ا ون تسوية ا من قا
عمل عليا حول حجية محاضر مفتش ا مة ا مح يه ا  .40ذهبت إ

                                                           

عمل. 04-90من ق. رقم: 29م.- فردية في ا زاعات ا متعلق بتسوية ا ا 37
  

عمل. 04-90من ق. رقم: 30م.- فردية في ا زاعات ا متعلق بتسوية ا ا 38
  

متعلق بتسوية ا 04-90من ق. رقم: 31م.- عمل.ا فردية في ا زاعات ا 39
  

ة 62132تحت رقم: 1990-10-08غ.إ.م.ع، قرار صادر بتاريخ -40 س ، 01، ع.1992، م.ق.م.ع 
مادة 112ص. ام ا ت أح ا عمل  03-90من ق. رقم: 14: " متى  ه تتمتع محاضر مفتش ا ص على أ ت

ي يمتد و قا قياس ا ه وبا تزوير، فإ م يطعن فيها با حجية ما  محاضر  بقوة ا ى جميع ا مادة إ عمل بهذ ا ا
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مطروح،  تساؤل ا جزائية؟ا مة ا مح سي أمام ا ع يل ا د  على من يقع عبئ إثبات ا
ل من يطعن بااعتراض على صح   محاضر، يقع عليه بصفة عامة،  ته تلك ا ة ما تضم

ما  سي،  ع يل ا د بحث عن ا جزائية مهمة ا مة ا مح ه ا سي، دون أن تشار ع يل ا د عبئ إثبات ا
فسها، إا إذا  محضر من تلقاء  حة في صحة ا مصا تب ا ازع م جزائية أن ت مة ا لمح يس 

محضر ك ا ه ذ ه مصلحة على صحة ما تضم  . 41اعترض من 
حة:ثا مصا مترتبة عن محضر ا قانونية ا  ثا/ اآثار ا

حة، وآثار متعلقة بمحضر عدم  مصا وعين، آثار متعلقة بمحضر ا ى  قسم إ هذ اآثار ت
حة. مصا  ا

حة: -1 مصا مترتبة عن محضر عدم ا قانونية ا  اآثار ا
مستخدم  ي مع ا مع عامل ا ة عدم اتفاق ا حة في حا مصا أو من يمثله يدون محضر عدم ا

عمل أو بتعليقها أو  فيذ عاقة ا مر بت عمل، سواء تعلق ا فردي في ا زاع ا ل على تسوية ودية 
هائها.  بإ

لمادة   حة  36طبقا  مصا عمل، يخول محضر عدم ا فردية في ا زاعات ا ون تسوية ا من قا
ا ها ش قضائية تحت طائلة عدم قبو دعوى ا ى رفع ا لجوء إ يه 42لعامل ا ، وهو ما ذهبت إ

عليا مة ا مح  .ا
حة:-2 مصا مترتبة عن محضر ا قانونية ا  اآثار ا

فردي في  زاع ا ل ه من تسوية  يل إثبات قاطع على ما يتضم حة د مصا يعتبر محضر ا
ه من  فيذ ما تضم مر بت قسم ااجتماعي، بغرض ا زاع ااحتجاج به أمام ا طرفي ا ن  عمل، ويم ا

أط جماعية حقوق  ظيم وااتفاقيات ا ت تشريع وا افى وا حال شروطا تت م يتضمن بطبيعة ا راف، ما 
معمول بها  . 43ا

م توجد ففي أجل ا  ها، فإن  تي يحددا لشروط واآجال ا حة وفقا  مصا طرفان اتفاق ا فذ ا ي
 ( يوما ابتداء من تاريخ ااتفاق.30يتجاوز ثاثين )

طوعي   فيذ ا ت ة ا عمل، في حا فردي في ا زاع ا عمر هذا ا حة يضع حدا  مصا اتفاق ا
محددة في  لشروط واآجال ا طرفين وفقا  حة من قبل أحد ا مصا فيذ اتفاق ا ة عدم ت ما في حا بي

مادة  با  33ا ذي هو غا متضرر وا طرف ا عمل، سيلجأ ا فردية في ا زاعات ا ون تسوية ا من قا
                                                                                                                                                                                                      

قرار  عي على ا ون. ومن ثم فإن ا قا طاق هذا ا عمل في  مفتش ا ة  مخو صاحيات ا محررة في إطار ا ا
قرار  عي على ا طاعن ي حال، أن ا ثابت في قضية ا ان من ا ما  ون غير مؤسس. و قا مطعون فيه بخرق ا ا

قوة  ه زاد في ا و مطعون فيه  محضر صحيحا حتى ا عمل بتصريحه أن هذا ا محضر مفتشية ا اإثباتية 
ون وطبقوا صحيح  قا قياس على ا ك اعتمدوا على ا ذ اف بقضائهم  تزوير، وأن قضاة ااستئ يطعن فيه با

ون". قا   ا
41

-Catherine Veron-Clavière, Philippe Lafarge et Jacques Clavière-Schiele, (Droit 

Pénal du Travail) Dalloz 1997, p24 n°133.  

عمل. 04-90من ق. رقم: 36م.- فردية في ا زاعات ا متعلق بتسوية ا ا 42
 

عمل. 04-90من ق. رقم: 32م.- فردية في ا زاعات ا متعلق بتسوية ا ا 43
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م مح ى  رئيس ا عامل إ مسائل ااجتماعية بموجب عريضة مسببة، ملتمسا فيها ا فاصلة في ا ة ا
مدعى عليه بصفة  حة في أول جلسة بعد استدعاء ا مصا محضر ا معجل  فيذ ا ت استصدار أمر با

ية، مع تحديد غرامة تهديدية يومية ا تقل عن  و مضمون، 25قا ى ا د ي ا وط جر ا / من ا
تهديدية غرامة ا ل أو  وتتضاعف ا حة يتعلق ب مصا فيذ اتفاق ا ان ت يين، إذا  مع عمال ا بقدر عدد ا

مستخدمين طرفا فيه، على أن ا  عمال وممثلو ا ون ممثلو ا لعمل ي جماعي  بجزء من ااتفاق ا
تهديدية في مجملها حدود مائة ) غرامة ا  ( عامل.100تتجاوز ا

مق تهديدية ا غرامة ا ماحظ أن ا ه من ا تي غير أ وفاء ا قضاء مهلة ا فذ إا بعد ا ررة ا ت
معجل15ا تتجاوز خمسة عشر ) فاذ ا مشمول با مر ا  .44( يوما من تاريخ تبليغ ا

مور  حة بقاضي ا مصا فيذ اتفاق ا مر بت ة ا اط مسأ ما أ جزائري  مشرع ا ا ما فعل ا حس
ون  قا معجل بقوة ا فاذ ا مر با ما شمل ا مستعجلة،  طعن، مع تحديد ا ظر عن طرق ا بغض ا

حة.  مصا فيذ اتفاق ا ت مدعى عليه  وسيلة ضغط على ا  غرامة تهديدية يومية، 
ها  ما أ ي،  مع عامل ا فائدة ا حة مقررة  مصا فيذ اتفاق ا ت ات  ا، هي ضما في اعتقاد
لية جوهرية يترتب  ي هي إجراءات ش تا عامل، وبا تأديب ا ات اإجرائية  ضما ى قائمة ا تضاف إ
مة  مح يه ا قض، وهو ما ذهبت إ ل مهم  موضوع تعريض ح عن عدم احترامها من طرف قضاة ا

عليا   .45ا
فردي في  نزاع ا تسوية ا ية مهنية  آ حة  مصا مقارن من ا عمل ا ثاني:  موقف قانون ا فرع ا ا

عمل  ا
جزائري، ذهبت بعض تشريعات  مشرع ا ى على خاف ا عربية، إ عمل ا حة ا مصا إبقاء ا

عمل، فردية من اختصاص مفتشي ا عمل ا ازعات ا تسوية م ية  تشري آ س وعي هذ ا عات ما يع
تي يواجهها  تحديات ااقتصادية وااجتماعية ا عمل، وحجم ا وطة بمفتشي ا م ية ا مسؤو بثقل ا

عمل  . 46أطراف عاقة ا
                                                           

عمل. 04-90من ق. رقم: 34م.- فردية في ا زاعات ا متعلق بتسوية ا ا 44
  

ة 154706تحت رقم: 1997-11-11يخغ.إ.م.ع، قرار صادر بتار -45 س ، 02، ع.1999، م.ق.م.ع 
موضوع:: " 107ص. حة ا مصا فيذ اتفاق ا معجل -عدم ت فيذ ا ت مر با قض.  -عدم اتباع اإجراءات -ا

مرجع: مبدأ:. 04-90من ق. رقم: 34، 33، 19م.  ا حة  ا مصا طراف اتفاق ا فذ ا ا "أن ي و مقرر قا من ا
لشروط و  م توجد ففي أجل ا يتجاوز وفقا  ها، فإن  تي يحددو يوما من تاريخ ااتفاق". ومن  30اآجال ا

لشروط واآجال  طراف وفقا  حة من قبل أحد ا مصا فيذ اتفاق ا ة عدم ت ه في حا ا أيضا أ و مقرر قا ا
ملتم مسائل ااجتماعية وا فاصل في ا مة ا مح ون، يأمر رئيس ا قا محددة في هذا ا س بعريضة من أجل ا

حة مع تحديد غرامة تهديدية يومية ا تقل عن  مصا محضر ا معجل  فيذ ا ت فيذ في أول جلسة با ت / من 25ا
تي ا  وفاء ا قضي مهلة ا دما ت فذ إا ع تهديدية ا ت غرامة ا مضمون. غير أن هذ ا ى ا د ي ا وط جر ا ا

حال، أ 15تتجاوز  ما ثبت في قضية ا م يحترم تلك اإجراءات، استلزم يوما. و مطعون فيه  م ا ح ن ا
  قضه.".

46
لفين بتفتيش  65-99من ق. رقم: 4ف.  532م.-  م عوان ا اط با مغربية: " ت شغل ا ة ا متعلق بمدو ا

ية: تا مهام ا شغل ا فردية."-4ا شغل ا زاعات ا ح في مجال  تصا .إجراء محاوات ا
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صلح   ى ما يسمى بمسطرة ا لجوء إ مسرح تأديبيا، ا لعامل ا مغربي  مشرع ا حيث أجاز ا
تعويض. حصول على ا صب عمله أو ا ى م رجوع إ تمهيدي من أجل ا  ا

طرفين، ويصادق على صحة إمضائهما من في   توقيع عليه من ا طرفين، يتم ا ة اتفاق ا حا
هائيا وغير قابل  عمل، ويصبح ااتفاق  لف بتفتيش ا م عون ا مختصة، ويوقعه ا جهة ا طرف ا

م.  محا  لطعن فيه أمام ا
مع جير ا لعامل ا تمهيدي، جاز  صلح ا ة تعذر أي اتفاق بواسطة ا ي رفع أما في حا

مختصة مة ا مح  .47دعوى أمام ا
زاع  تسوية ا حة  مصا ية ا فرسي على آ مشرع ا جزائري، اعتمد ا مشرع ا على غرار ا

عمل مة ا حة بمح مصا تب ا حق م ه أ عمل، غير أ فردي في ا  Le conseil de)ا

prud’homme) عمل عن طريق فردية في ا خافات ا خيرة بتسوية ا حة ، تختص هذ ا مصا ا
حة.  مصا م إا بعد فشل ا ح مسبقة، وا يتدخل قاضي ا  اإجبارية ا

ون  حة بحماية خاصة، حيث يتمتعون بقا مصا تب ا فرسي أعضاء م تشريع ا ما خص ا
مدة خمس ) حهم صفة قضاة مستشارون، يمارسون عهدتهم  وات، يسعون 05أساسي خاص، م ( س

قى ة، وأ عدا ى تحقيق ا ها إ فرسية تخصيص اعتماد تمويل تجهيز  خا ة ا دو ية ا على عاتق ميزا
حة من  مصا تب ا عضاء م ية  مه حماية ا يات ا ما طور من آ حة وتسيير ،  مصا تب ا م
ية  فقة ميزا وين خاصة بهم على  وعها أو مصدرها، واستفادتهم من برامج ت ان  ضغوطات أيا  ا

ة، مما جعلهم يعتبرون من ف دو دوبين ا م مستخدمين وا دوبي ا م محميين  جراء ا عمال ا ئة ا
قابيين  .48ا

عمل  فردي في ا نزاع ا تسوية ا ية مهنية  آ حة  مصا ث:  تقييم مدى فاعلية ا ثا فرع ا  ا
حة من أجل  لمصا اتب  ه استحدث م عمل أ فردية في ا زاعات ا ون تسوية ا جديد في قا ا

فردية زاعات ا تسوية  تسوية ا طرق ا م يتم حلها با مستخدم،  جير وا عامل ا قائمة بين ا عمل ا في ا
ية، وقبل مباشرة أي دعوى قضائية و ت اتفاقية أو قا ا داخلية سواء   .49ا

                                                           

ذي فصل  65-99. رقم:من ق 6و 5و 4و 3ف.  41م.-47 أجير ا ن  مغربية: " يم شغل ا ة ا متعلق بمدو ا
فقرة  صوص عليه في ا م تمهيدي ا صلح ا ى مسطرة ا لجوء إ سبب يعتبر تعسفيا ا شغل  مادة  4عن ا من ا

حصول على تعويض، يوقع  532 ة ا حصول على تعويض. في حا ى شغله أو ا رجوع إ ا من أجل ا أد
ون مصادقا على صحة توصيل استا ه، وي وب ع مشغل أو من ي جير وا تعويض من طرف ا م مبلغ ا

ذي تم  عمل. يعتبر ااتفاق ا لف بتفتيش ا م عون ا عطف ا مختصة، ويوقعه با جهة ا إمضائه من طرف ا
م. وفي حا محا لطعن أمام ا هائيا وغير قابل  تمهيدي  صلح ا يه في إطار ا توصل إ اتفاق تعذر أي  ةا

مختصة.". مة ا مح أجير رفع دعوى أمام ا تمهيدي، يحق  صلح ا   بواسطة ا
48

 -Jean Pélissier, Alain Supiot et Antoine Jeammaud, (Droit du travail), Précis 

Dalloz, 20
e
 éd, p.1093 n°1079 et p.1094 n° 1080. 

49
زاعات  04-90من ق. رقم: 1ف.  19م.-  متعلق بتسوية ا ر: " يجب أن ا ذ ف ا سا عمل، ا فردية في ا ا

حة قبل مباشرة أي دعوى  مصا تب ا لصلح أمام م ة  عمل موضوع محاو ل خاف فردي خاص با ون  ي
  قضائية."
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شؤون   عمل وا سابق من اختصاص مفتشية ا ون ا قا تسوية في ظل ا ت مهمة ا ا ما  بي
ف50ااجتماعية زاع ا مختص إقليميا من ، حيث اعتبر عرض ا عمل ا عمل على مفتش ا ردي في ا

شرط مسبق قبل رفع أي دعوى قضائية حة  مصا  .51أجل ا
فردي في  زاع ا تسوية ا ية ودية  آ حة  مصا ين في مجال ا و قا لمقارة بين ا ة  في محاو

ثر فاعلية من ح ت أ ا سابق  ون ا قا حة في ظل ا مصا قول أن ا مفيد ا عمل، من ا يث قدرتها ا
هائيا وفقا  زاع  ان يحسم ا ذي  ل ا ش هم، با توفيق بي تأثير فيهم، وا خصوم، وا اع ا على إق

مفعول. سارية ا ظيمية ا ت ية وا و قا صوص ا  ل
ظيم  ت تشريع وا ان يشرف عليها أعوان محلفون ومتخصصون في مراقبة تطبيق ا ها  و

عمل،  عمل يدعون مفتشو ا متعلقين با عمل ا فردية في ا زاعات ا ك إيجابا على مردود ا س ذ ع ا
فردية في  زاعات ا م، مقارة بحجم ا محا ى ا لجوء إ هائية دون ا تسوية ا ى ا تي عرفت طريقها إ ا

مسائل ااجتماعية. فاصلة في ا م ا محا تي طرحت أمام ا عمل ا  ا
زاعات ا ون تسوية ا حة في ظل قا مصا ما أصبحت ا عمل أقل فاعلية، بسبب بي فردية في ا

ت خبرتهم وأقدميتهم في  ا مستخدمين، هؤاء مهما  عمال وممثلي ا ة من ممثلي ا و مت يلتها ا تش
هم يفتقرون  ما أ ية بصفة ودية،  عما خافات ا يات حل ا ي وااقتصادي، يفتقدون آ مه شاط ا ا

موا ية وا مه عاقات ا وين متخصص في مجال ا تائج ت ك سلبا على  س ذ ع بشرية، ا رد ا
فشل. بيتها با تي باءت غا صلح ا  محاوات ا

قسم  مطروحة أمام ا فردية ا عمل ا ازعات ا وحظ ارتفاع ملحوظ في حجم م مقابل  في ا
يات  ذي أصبحت فيه آ وقت ا خيرة، في ا ل عبئا إضافيا على عاتق هذ ا ااجتماعي، مما يش

وساط حة وا مصا ة وا عدا تحقيق ا ها أقرب  و ظرا  عمل،  ازعات ا تسوية م يم طرقا بديلة  تح  ة وا
لسلم ااجتماعي. ثر تحقيقا  ي أ تا طراف وبا ح ا مصا ثر حماية   أ

خاتمة:  ا
عمل،  فردي في ا زاع ا حل ا طريق بديل  حة  مصا ية ا ون على آ مفيد أن يعتمد قا من ا

ه  سوأ ما فيه أ ن ا خير و م يعد يلعب هذا ا حة، و مصا عمل من اإشراف على ا استبعد مفتش ا
رى  بريد.  ثر فاعلية على سوى دور موزع ا ل يجعله أ حة بش مصا تب ا ضروري مراجعة م من ا

ية وااجتماعية.  مه عاقات ا   مستوى ا

                                                           

مؤرخ في  33-75من أ. رقم: 4ف.  3.-50 شؤون  1975-04-29ا عمل وا متعلق باختصاصات مفتشية ا ا
شؤون 568، ص.39، ع.1975-05-16ااجتماعية، ج.ر مؤرخة في  عمل وا لف مفتشية ا : " ت

عمل ضمن -4ااجتماعية في إطار مهمتها بما يلي:  خاصة با فردية ا زاعات ا مسبقة في ا حة ا مصا قيام با ا
مقطع  صوص عليها في ا م شروط ا مر رقم: 2ا وى من ا مادة ا عمل". 32-75من ا ة في ا عدا متعلق با   ا

51
مؤرخ في  32-75من أ. رقم: 2ف.  1م.-  عمل، ج.ر مؤرخة في  1975-04-29ا ة في ا عدا متعلق با ا

حة 566، ص.39، ع.16-05-1975 لمصا زاع قد عرض  قضية إا إذا ثبت أن ا : " وا يقبل طلب رفع ا
خص توفيق بين ا ى ا خير إ م يتوصل هذا ا مختص إقليميا و شؤون ااجتماعية ا عمل وا   وم".دى مفتش ا
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حة بحماية خاصة، تجعلهم  مصا تب ا جزائري أعضاء م مشرع ا و خص ا أى عن حبذا  بم
دوبي  محميين، على غرار م عمال ا وعها أو مصدرها، واعتبارهم من فئة ا ان  ضغوطات أيا  ا
وين خاصة  ية استفادتهم من برامج ت ا ذا إم عمال، و قابيين و ممثلي ا دوبين ا م مستخدمين وا ا

وصية. وزارة ا ية ا فقة ميزا  بهم على 
ثقة في دى  من شأن هذ اإجراءات تعزيز ا حة، وتقوية مصداقيتها  مصا اتب ا أعضاء م

ان مصدرها، وتضمن  أى عن أي تهديدات أو ضغوطات أيا  عمل، وتجعلها بم أطراف عاقة ا
لمستخدم. عامل من أي تعسف محتمل   حماية ا

طعن  دور طرق ا عمل، فابد من رد ااعتبار  فردي في ا زاع ا ل ودية  تسوية ا ية ا تعزيزا آ
داخ زاميتها ا ية، ومدى إ و قا عمل، من خال مراجعة طبيعتها ا فردي في ا زاع ا لية في تسوية ا

ان مصدر هذا اإجراء ااتفاقيات  فتها، سواء  مترتبة عن مخا ية ا و قا زاع، وبيان اآثار ا طرفي ا
عم فردي في ا زاع ا ذي اشك سيعزز فرص إبقاء ا مر ا ون. ا قا جماعية أو ا هيئة ا ل داخل ا

وقت تداعيات  فس ا ب في  ية، وسيج مه روابط ا ودية، مما سيعزز ا طرق ا مستخدمة وحله با ا
ي. مه مجتمع ا سيج ا ة على  عدا ى أروقة ا زاع إ  خروج ا

ي  مه مجتمع ا بعض-سيج ا ان  -حسب ا ية أيا  مه زاعات ا ثر بعد حل ا سيتقوى أ
ت ل وسيلة  ها تش ثر وعها،  ي، بل أ مه مجتمع ا سيج ا احقة ب شقاقات ا تصدعات واا رميم ا

ل تجمع  ها تقوي هوية  ما أ ظام ااجتماعي،  ل عادة  دماج ااجتماعي وا  ا ك أصبحت أداة  من ذ
حو  ي  ل تجمع مه زاع تبرز معه شعور بااختاف عن اآخر، وتدفع  شوء ا د  ي، ع مه

ثر بين أعضائه سجام أ خصوم عن طريق دعوة اآخر اا ظر ا تقريب وجهات  ه فرصة  ما أ  ،
خر، وهي فرصة  ل طرف  ازل  ازعة يتطلب ت مت طراف ا تفاوض، ومن أجل تقارب ا لحوار وا

سلطات توازن في ا متضاربة، أو ما يسمى بإرساء ا ح ا مصا توازن بين ا  le conflit »   إرساء ا

maintient un équilibre de pouvoir » 52  . 
طريق  حة  مصا ية ا عمل على آ فردية في ا زاعات ا ون تسوية ا مفيد أن يعتمد قا من ا
عمل من اإشراف  ه استبعد مفتش ا سوأ ما فيه أ ن ا عمل، و فردي في ا زاع ا حل ا ي بديل  مه

بريد. خير سوى دور موزع ا م يعد يلعب هذا ا ية، و مه ية ا  على هذ اآ

ه جر ع قسم ااجتماعي، مما  ا مطروحة أمام ا ية ا عما قضايا ا ارتفاع ملحوظ في حجم ا
حة، أو  مصا ية ا ذي أصبحت فيه آ وقت ا خير، في ا ل عبئا إضافيا على عاتق هذا ا يش
ها  و ظرا  حديثة،  عمل ا عمل في تشريعات ا ازعات ا تسوية م يم طرقا بديلة  تح وساطة، أو ا ا

طراف أقرب ح ا مصا ثر حماية  ة، وأ عدا لسلم ااجتماعي.…تحقيق ا ثر تحقيقا  ي أ تا  ، وبا

                                                           
52

 -Mahmoud Saïd, le conflit comme régulateur social, Revue Algérienne du travail, 

n° 34  éd. I.N.T., Alger, p.99 et s. 
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عقد دور اتفاقيا العمل الجماعي في تحقيق المساواة بين طرفي                         
 العمل 

ة محاضرة مكي خالدي الدكتورة  أ أستا
و تيار ، جامع ابن خ و السياسي ي الحقو والع  ك

 جلجل محفوظ رضا
، طالب و السياسي ي الحقو والع  كتوراه، ك

 بن احمح  2جامع وهرا 

ملخص:  ا
ن في مجال  عقد دون غيرهم،  تفاوض بين طرفي ا عقود بصفة عامة يتم ا في مجال ا
لعمال أن  مشرع  عامل أجاز ا عمل أي ضعف ا عمل وصاحب ا عدم وجود توازن بين ا ظرا  عمل و ا

لحفاظ على حقوقهم مستخدم  ل جماعي مع ا تم يتفاوضوا بش قابية ا ظمة ا م تي عن طريق ا ثيلية ا
تي جعلها  جماعية وا ك عن طريق ااتفاقية ا تفاوض،وذ هم وتقوي طرفهم في ا تمثلهم وتدافع ع

عامل  . ي أو اتفاقي آخر مادام في مصلحة ا و ص قا مشرع في درجة تسمو على   ا
Résumé :  

Dans le domaine des contrats sont généralement négociés entre les 

parties au contrat sans l'autre, mais dans le domaine du travail et en raison du 

manque d'équilibre entre le travail et l'employeur deux fois le travailleur a 

adopté un législateur pour les travailleurs de négocier collectivement avec 

l'utilisateur de maintenir leurs droits par le biais de l'organisation syndicale 

représentative qui les représente et eux et renforce défend leur rôle dans la 

négociation, par la convention collective et qui a fait le législateur dans le 

degré qui transcende le texte juridique ou d'une autre tant les accords dans 

intérêt de travail 

 مقدمة:ا
م  وفمي ظمل لمجتممع ممن فاإمد ، ف  ي  و قما ظميم ا لت ا   رغمم مما  ميا اا اسممتث فمردي  ظمام ا ا

مجال متاحا إراد  اأفراد دون قيود بحسب اأصملي لضرور  فقط مع وجوب ترك ا ي   لجو  ا ، جب ا
ل تقييممدا وفممي ضممو  سمميطر  مبممدأ سمملطان اإ تعاقممد يشمم ظمميم ا ت تشممريعي  تممدخل ا فقمم  أن ا راد  اعتبممر ا

فمرد  طمرفين أن ي مب طرفيم ، فمل يسمتطيع أحمد ا لتفماوض ممن جا مون محمل  ل عقد ي حرية اإراد ، ف
قاش. طرف اآخر دون  عقد، أو أن يفرض شروط  على ا  بوضع شروط ا

عقد      ود ا تفاوض ومعرفة ب قدر  على ا تطور ان ا ى آخر خاصة في ظل ا تتفاوت من شخص ا
واقع  اعي وااقتصادي، وا ص عقد على اآخر بما   من قدر  اقتصادية أو يؤ ا د سيطر  أحد طرفي ا

صمود طويًل أمام  مبدأ قادرا على ا م يعد هذا ا تج ع  أ   وجية، وهذا  و ية أو ت ية أو ف و قا
ذ تطور ااقتصادي وااجتماعي ا قرن ا تاسع عشر وأواإل ا قرن ا تصف ا ذ م م م عا ي شهد ا

عشرين ظمان  ا حرية في اقشة حر  بين شخصين يتمتعان بقسط معادل من ا اقش م عقد ي ر  أن ا  ف
 

معاملت  ت في  ا ا ى وقت مضى  ما ترجع ا ر  ا ف رر ، هذ ا علقاتهما بعد مباحثات تمهيدية مت
ادر ، ح ن  م ت ل متعاقد أن قليلة ان  ن  يوم بحيث يم عقود ا تزال موجود  حتى ا قيقة أن هذ ا
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ن لمتعاقدين،  فردي  ز ا مر عقد على أساا ا ل شرط في ا دور  يزن  ملموا في ا ضعف ا زا  ا وا 
ي  من  ن أن يؤدي ا عقد وما يم قو  بين طرفي ا محسوا في ا تفاوت ا ذي تقوم ب  اإراد ، وا ا

قو  ان أن استغلل ا عقد، و ضعيف في ا طرف ا ى حماية ا حاجة ا شعور قويا با ان ا لضعيف،  ي 
ية وحمايتها و قا وين اأعمال ا عامة في ت سلطات ا  .(1)تدخلت ا

تعاقدية ذا حرية ا توازن،  ف ن مبدأ سلطان اإراد  ومبدأ ا ا ا يستطيعان تحقيق ا ا ن  وا 
ا عقبة أ و ك ا يجب أن ي ذ هما  مقترحة مامف  وساإل ا توازن. ا  (2)تحقيق هذا ا

مشرع عقد  أخضع ا ان هذا ا ما  ن  تفاوض،  حرية ا عمل  توازن يعقد ا عرف اختلل في ا
حماية  ى من ا حد اأد ل ا ام تش ت هذ اأح ا ن  ظم ، وا  ام ت مشرع بوضع أح بين طرفي  تدخل ا

أطراف ن  ن يم زول ع ،  ن ا ذي ا يم عامل، وهذا ما  ا مصلحة ا تفاوض من أجل تحسي   ا
مصدر اأعلى  ف ما تضم  ا ن أن يتضمن قاعد  تخا مصدر اأقل درجة يم يترتب ع  أن ا

لعمال افع أو امتيازات أحسن  ك من أجل اقرار م ان ذ فق ( 3)درجة اذا  بمبدأ  وهذا ما يسمي  ا
لعامل مصدر اأفضل   .تطبيق ا

حل في بعض رغم أ  ا     را هذا ا مشرع  مبدأ ف ن ا ص عام يقر هذا ا عمل  ون ا  يوجد في قا
ماد   ها ا ام م ون  118اأح ام  11-90من قا ص على أن أح تي ت عمل ا متعلق بعلقات ا ا

ثر  عقود أ ت شروط تلك ا ا فردية اا اذا  عمل ا فسها على عقود ا لعمل تفرض  جماعية  ااتفاقية ا
مها قاعد  تطبيق فعا  جماعية حسب مختلف مستوياتها تح علقة بين ااتفاقيات ا ما أن ا لعمال، 

عمال طبقا  فاإد  ا مصدر اأفضل  ون 122لماد  ا عمل. 11-90من قا متعلق بعلقات ا  ا
ية  ا و دو عمل ا ظمة ا قاعد  تتماشى تماما مع ما تضم  دستور م ضيف أن هذ ا بد أن 
ص ذي  ن أن يؤدي  ا مصادقة عليها من أحد اأعضا  ا يم ية أو ا على أن اقرار أية اتفاقية دو

لعمال. تي تتضمن شروطا أفضل  ية ا وط مصادر ا مساا بأية حال با ى ا  ا
عمل،  توازن بين طرفي عقد ا لتفاقيات ودورها في احداث ا تعرض  ان ابد من ا ا  من ه

تحليل ب او  با ت جماعية،  بتحديد دايةوهذا ما س عمل ا ول ااتفاقية ا لمد تعرض  ذي ثم ا محتوى ا
عمل. توازن بين طرفي علقة ا ن أن تتضم  وأثر على احداث ا  يم

 
 

جماعية عمل ا مبحث اأول : مفهوم اتفاقيات ا  ا

                                                           

ية -1 و قا لية ا ش مقصود، ا شريعة محمد جمال عطية عبد ا وضعية وا ية ا و قا ظم ا ، دراسة مقارة بين ا
زقازيق، مصر، ص  حقوق، جامعة ا لية ا  ، تورا  198اإسلمية، د

مجحفة فيها، ص ص  -2 شروط ا عقود ووساإل مواجهة ا ماذج ا ملحم،  رحمن ا ،  313 - 241أحمد عبد ا
عددان  حقوق، ا ويت، 2و 1مجلة ا    242، ص 1992، ا

قاهر ، مصر، ا -3 عربي، ا عمل ا تب ا شغل، م ون ا قاضي وقا   56، ص 2003وري مزيد، ا
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مساإل  عمل حول ا عمال وأرباب ا تفاوض بين ممثلي ا جاح ا جماعية ثمر   ااتفاقية ا
هما، وعلي  ماذا يقصد بها ؟ ا علقة بي ى استقرار ا طرفين وتؤدي ا تي تهم ا ية ا  مه

فقهي . تعريف ا مطلب اأول: ا  ا
ى فهم  تطرق ا عمل ا ون ا زاما على فقها  قا ان  لعمل  جماعية  ظرا أهمية ااتفاقيات ا

فا ت تختلف في أ ا ن  جد عد  تعريفات وا  موضوع، حيث  ها تعبر عن وشرح هذا ا ظ غير أ
ظيم أو  بعض "اتفاق مبرم بين واحد أو عد  أصحاب عمل، أو ت مضمون واحد ، فمثل يعرفها ا
لعمال، من جهة أخرى بهدف  قابية  ظيمات  ظيم أو عد  ت عمل، من جهة، وت تجمع أصحاب ا

ات ااجتماعية " وفي تع ضما عمل، وتختلف ا توظيف وا شروط ا مشترك  تحديد ا ريف آخر هي " ا
عمل، تبرم على مقتضا عقود  علقات ا عمل، أو هي تحديد اتفاقي  شروط ا ظيم عقدي سابق  ت

فردية" عمل ا  .(4)ا
حهم من أجل  و تقريب بين مواقف اأطراف ومصا اع وا إق في تعريف آخر" يعتبرها وسيلة 

متغيرات وم يف مع ا ل ااهتمامات ويت ى اتفاق يجمع  وصول ا جماعية هي وسيلة ا مفاوضة ا   ا
ة اعتمادا على  ى عقد اتفاقيات تتضمن فواإد متباد وصول ا ا  على أساسها ا شر اجراإية يحاول ا
مية  ي  خاصة فيما يتعلق بت ما يهدف ا ك  متطور  وذ مجتمعات ا ذي يعد من أبرز سمات ا حوار ا ا

ديمقراطي وتقو  ا  ا ب ية وتدعيم ا سا علقات اإ فاعلين ااجتماعيين"ا ة ا  (5)ية مشار

عمل،  مة ا تابة ضبط مح تابة ويودع في  ها "اتفاق يحرر  بعض اأخر على أ ما يرى ا بي
شهارها وتجديدها وما يتعلق بتسوية  يفيات مراجعتها وا  متعلقة ب ون ا قا مقرر  في ا ام ا يتضمن اأح

ية قابة عما جماعية. ويبرم بين  عمل ا ازعات ا عمل  م ظيم شروط ا عمل ،بهدف ت وصاحب ا
ها "اتفاق مبرم بين مستخدم أو مجموعة  سياق يعرفها آخرون بأ فا ا ية" وفي  مه جماعية وا ا
عمل،  شروط ا مشترك  تحديد ا لعمال، بهدف ا قابية ممثلة  ظيمات  ظيم أو عد  ت مستخدمين، وت

ات ااجتماعية" ضما  وا
ثاني مطلب ا تعريف ا ا  تشريعي.: ا

ن  جماعية، وا  عمل ا تشريعات تعريفا اتفاقية ا ت جل ا قد تضم ي،  و قا ب ا جا أما من ا
ها. مشرع واضعا تعريف  ن أهميتها تدخل ا فق    ان في اأصل هو من اختصاص ا

توصية رقم  دوي عرفت ا مستوى ا ظمة  91على ا صادر  عن م جماعية ا بشأن ااتفاقات ا
دو  عمل ا ة ا توبة  1951ية س م ها جميع ااتفاقات ا ية بأ ثا جماعية من خلل فقرتها ا ااتفاقيات ا

تي تعقد بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب  عمل وشروط ااستخدام ا متعلقة بظروف ا ا
لعمال  ثر ممثلة  ظمة واحد  أو أ احية، وم عمل من  ثر أصحاب ا ظمة واحد  أو أ عمل، أو م ا

                                                           

فردية،  - 4 عمل ا ي، علقة ا ثا جز  ا جزاإري، ا ون ا قا عمل في ا علقات ا ي  و قا ظيم ا ت أحمية سليمان، ا
جزاإر،  جامعية، ا مطبوعات ا  100-99، ص ص 1998ديوان ا

صار -5 عربية، محمد عبد اه  دول ا عربية، مطابع جامعة ا عمل ا ظمة ا جماعية ودور م مفاوضة ا ، ا
  51-50،  ص ص1996مصر، 
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هم أو ف مصرح  تخبين حسب اأصول وا م عمال ا ظمات مع ممثلي ا م ة عدم وجود مثل هذ ا ي حا
احية أخرى ية من  وط لواإح ا ين وا لقوا عمال وفقا  ك من قبل ا  بذ

ماد   جماعية في ا عمل ا جزاإري اتفاقية ا مشرع ا عمل  114فعرف ا ون علقات ا من قا
ها " اتفاق مدون ي ص على أ عمل،حيث  تشغيل وا فيما يخص فإة أو عد   تضمن مجموع شروط ا

ية.  فإات مه
جماعي، اصر محدد  من مجموع  ااتفاق ا ا أو عد  ع صرا معي ج ع اتفاق مدون يعا
عمل، تشغيل وا ية، شروط ا فإة أو عد  فإات اجتماعية ومه سبة  لتفاقية  با ل ملحقا  ن أن يش ويم

جماعية تبرم ااتفاقيات  قابين ا ممثلين ا مستخدمة وا هيإة ا فا ا جماعية ضمن  وااتفاقات ا
 لعمال.

لمستخدمين،  قابية تمثيلية  ظمات  ظمة أو عد  م ما تبرم بين مجموعة مستخدمين أو م
لعمال من جهة أخرى." قابية تمثيلية  ظمات  ظمة أو عد  م  (6)من جهة أو م

ماد   مغربي عرفها في ا مشرع ا ها " اتفاقية  104أما ا مغربية على أ شغل ا ة ا من مدو
ثر تمثيل، أو اتحاداتها، من  أجرا  اأ قابية  ظم علقات  جماعية، هي عقد جماعي ي شغل ا ا

لمشغلين أو  جهة، ظمة  وبين مشغل واحد أو عد  مشغلين يتعاقدون بصفة شخصية، أو ممثلي م
لمشغلين من جهة أخرى" ية  ظمات مه  .(7)عد  م

ماد   مصري عرفها في ا مشرع ا عمل  152أما ا موحد " اتفاقية ا عمل ا ون ا من قا
ثر من  ظمة أو أ تشغيل ويبرم بين م ام ا عمل وأح ظم شروط وظروف ا جماعية هي اتفاق ي ا
ثر من  ية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب اأعمال أو أ عما قابية ا ظمات ا م ا

ظماتهم.  (8)م
ماد   أما سي عرفها ا تو مشرع ا لشغل  31ا ة  مشتر ها " ااتفاقية ا شغل على أ من مجلة ا

قاإمين شخصيا من جهة  تلة أو ا ظمين  م مؤجرين ا عمل مبرم بين ا هو اتفاق متعلق بشروط ا
لعمال من جهة أخرى" قابية   (9)وبين مؤسسة أو عد  مؤسسات 

 
 

ي عرف اا موريتا لمشرع ا سبة  عمل با ها " اتفاق متعلق بشروط ا جماعية على أ تفاقية ا
ية أصحاب  ظيمات مه قابات أو ت قابة أو عد   ضمان ااجتماعي يبرم بين ممثلي  تشغيل وا وا

                                                           

ون رقم ا - 6 مؤرخ في  11-90قا جريد   1990ابريل  21ا عمل، ا متعلق بعلقات ا متمم وا معدل وا ا
رسمية عدد   1990، 17ا

ون رقم  -  7 مؤرخ  65-99قا م 2003سبتمبر  11ا رسمية عدد رقم وا جريد  ا شغل ، ا ة ا تعلق بمدو
ة  5167 .2003س   

ون رقم  - ة  12قا رر( أبريل 2003س رسمية عدد )م جريد  ا 2003،ا 8  

ون عدد  - ة  27قا مؤرخ  1966س شغل، عدد  1966أبريل  30ا ة  20يتعلق ب صدار مجلة ا 1966س 9  
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عمل أو صاحب عمل أو عد  أصحاب عمل بصفاتهم  ظمة أخرى أصحاب ا عمل أو أية م ا
احية أخرى" شخصية ،من   (10)ا
عمالوتعد ااتفاقيات ا ذي يجمع ممثلي ا جماعي ا لتفاوض ا تاج  من جهة  جماعية 

ل جماعي  حهم بش دفاع عن مصا لعمال با عمل من جهة أخرى مما يسمح  وممثلي أرباب ا
عمل تيجت  على أحسن شروط ا  فيحصلون 

لعم جماعية  توازن بين طرفي ااتفاقية ا تحقيق ا تمثيلية  نقابة ا ية ا ثاني :آ مبحث ا  ل.ا
ية رقم  دو ظمة  154تعرف ااتفاقية ا صادر  عن م جماعية ا مفاوضة ا بشأن تشجيع ا

ية دو عمل ا ة  (11)ا تي  1981س مفاوضات ا جماعي من خلل مادتها اأوى أ  ا تفاوض ا ا
ظمات  ظمة واحد  أو عد  م عمل أو م تجري بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب ا

عمل من جهة  عمل أصحاب ا ثر من جهة أخرى من أجل ي  تحديد شروط ا ظمة عمال أو أ وم
عمل أو  علقات بين أرباب ا ظيم ا عمال، ت عمل وا علقة بين أصحاب ا ظيم ا ام ااستخدام، ت وأح

لعمال. قابية  ظمات ا م ظمة أو ا م ظماتهم مع ا  م

شر  و         جماعي وسيلة يقوم عن طريقها ا تفاوض ا ظيم علقاتهم علي  فا ا  ااجتماعيين بت
عمل.  في مجال ا

ون رقم  قا سادا من ا باب ا مشرع ا جزاإر فقد خصص ا متعلق  11-90أما في ا ا
تي تجمع بين  لعمل ا جماعية  وجود ااتفاقيات ا ذي يعد أساسا  جماعي ا لتفاوض ا عمل  بعلقات ا

لعمال أو مجموعة  قابيين  ممثلين ا مستخدم وا قابية تمثيلية ا ظمات  ظمة أو عد  م مستخدمين أو م
صت  لعمال من جهة أخرى وهو ما  قابية تمثيلية  ظمات  ظمة أو عد  م لمستخدمين من جهة أو م

ماد   ممممممون  114علي  ا قا تفاوض  11-90من ا عمال في ا عمل وعلي  يمثل ا متعلق بعلقات ا ا
ت قابة ا تقوية طرفهم ا جماعي و لعمال.ا حقيقي  تمثيل ا ها تمثيلية أي تجسد ا  ي تتصف بأ

مطلب اأول لنقابة. ا تمثيلية  حصول على صفة ا  :شروط ا

شروط في تعد      لحصول على أحسن ا لعمال  ة  لعمال أهم ضما طرف ممثل  تمثيلية  قابة ا ا
جماعي اشترط ا لتفاوض ا مشرع و جد أن ا هذا  تشغيل،  عمل وا ممثل مجال ا طرف ا جماعية في ا

لمستخدم سبة  م يشترط  با  .لعمال و
     
 

ة  ذ س قابية م تعددية ا مشرع ا ى  1990أقر ا تمون ا ذين ي لعمال اأجرا  ا وأعطى 
لدفاع عن  قابية  ظمات ا م واحد حرية تأسيا ا شاط ا واحد أو قطاع ا فرع ا واحد ، أو ا ة ا مه ا

                                                           

ماد   ية رقم 65ا موريتا شغل ا ة ا .17-2004 من مدو -10  
مرسوم  -11 مصادقة عليها بموجب ا مؤرخ في  714-83تم ا عدد  1983ديسمبر  03ا رسمية ا جريد  ا ، ا
50 ،1983. 
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مادية و  حهم ا يةمصا و قا شروط ا وية، متى توافرت فيهم ا مع تما  من )12(ا ما أعطاهم حرية اا  ،
قابي  عمل ا ى ا  عدم  ا

فا  ة أو  مه فا ا تي تمثل  قابية ا ظمات ا م مساوا  بين ا قابية ا تعددية ا تترتب على ا
مسا ى ا ظرية ا تؤدي ا مساوا  تبقى  مقابل هذ ا ها في ا شاط  قابات قطاع ا فعلية بين ا وا  ا

ثر تمثيل، وهي تلك  قابية اأ ظمات ا م هذا ظهر مفهوم ا ية، و عما ساحة ا متواجد  فعليا في ا ا
شاط مما يجعلها تتمتع بمجموعة من اامتيازات  ة أو قطاع ا مه تي تمثل فعليا عمال ا ا

جم تفاوض ا ة في ا مشار ها ا صلحيات في تمثيل هؤا  وم جزاإري وا مشرع ا اعي، وقد استلهم ا
ية رقم  دو عمل ا ظمة ا شرط من توصية م ة  163هذا ا س جماعية  مفاوضة ا بشأن تشجيع ا

ية. 1981 ثا  من خلل فقرتها ا
قابة أن تستوفي شرطي اأقدمية        مشرع ا زم ا تمثيلية أ قابية صفة ا ظمة ا م تسب ا حتى ت

سبة  خرطين أو  م لماد  وعدد ا ة طبقا  مشار ة ا ج ظمة داخل  لم ممثلين  من  35اأعضا  ا
ون  قا مؤرخ في  14-90ا قابي ا حق ا يفيات ممارسة ا متعلق ب ص  1990جوان  02ا تي ت ا

سلطة  مستخدم أو ا فقر  اأوى أعل ابلغ ا ور  في ا مذ قابية ا ظمات ا م على أ  "يتعين على ا
مختصة،  ها من تقدير تمثيلية هذ اإدارية ا تي تم اصر ا ع ل ا ية، ب ة مد ل س في بداية 

ات أعضاإها". خرطيها واشترا واحد ، اسيما عدد م مستخدمة ا هيإة ا ظمات ضمن ا م  ا
ماد        صت علي  ا لعمال  34شرط اأقدمية  قابية  ظمات ا م تي تعتبر ا ون ا قا فا ا من 

مستخدمين،  ذ ستة )اأجرا  وا ا م و ة قا و م ون 06ا قا ام هذا ا ( أشهر على اأقل، وفقا أح
مواد من  صوص عليها في ا م شروط ا ى  35تمثيلية اذا استوفت ا ون، فاأقدمية  37ا قا من هذا ا

ثقة في  عمال وتضفي ا ح ا لدفاع عن مصا افية  خبر  ا قابية ا ظمة ا م يل امتلك ا شرط أوي د
افية قدرتها ع ك يبقى اشتراط أقدمية ستة أشهر غير  ن رغم ذ عمل،  تفاوض مع صاحب ا لى ا

تفاوض، وقبل هذا اثبات  تأثير وا ظمة وقدرتها على ا م فا   ا تي تثبت  طويلة ا مد  ا يست با ها  أ
افي ون ا يشترط أقدمية  قا ية خاصة أن ا مه عمال واحتياجاتهم ا ل ا ة في قدرتها على تفهم مشا

ى  مد  ا شرط تماما أو يرفع هذ ا مشرع اما أن يلغي هذا ا ا على ا قابة، ومن ه عمال مؤسسي ا ا
ة.  س ة تتجاوز ا  مد  معقو

ن        قابية أهم شرط يم ظمة ا م خرطين في ا م ى شرط اأقدمية يعتبر عدد ا باإضافة ا
ت تمثيلية أو ا، ف ا تحديد ما اذا  از علي   قابة أقوى، اارت ت ا ا ثر  خرطين أ م ان عدد ا لما 

                                                           

لماد    - 12 ون رقم  06طبقا  مؤسسين  14-90من قا قابي يشترط في ا حق ا يفيات ممارسة ا متعلق ب ا
قابية ، ظمات ا جزاإرية اأ لم سية ا ج تمتع با تمتع ا وات على اأقل، ا ذ عشر س تسبة م م صلية أو ا

تحريرية، أن  لثور  ا هم سلوك مضاد  ون قد صدر م رشد، أن ا ي ية، بلوغ سن ا وط ية وا مد حقوق ا با
قابية. ظمة ا م شاطا   علقة بهدف ا  يمارسوا 
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ماد   هذا اشترطت ا ون  35و قا قابي 14-90من ا حق ا يفيات ممارسة ا متعلق ب سبة   (13)ا
فرع أو قطاع  مؤسسة أو ا خرطين من مجموع عمال ا م عمال ا عدد ا ى  حد اأد مإوية تعبر عن ا

وصول ا تي يجب تحقيقها أو ا شاط وا صها على أنا قابة تمثيلية ب تعتبر تمثيلية  يها حتى تعتبر ا
تي تضم  لعمال ا قابية  ظمات ا م واحد ، ا مستخدمة ا مؤسسة ا عدد  %20داخل ا على اأقل من ا

قابية  ظمات ا م قابية أو ا ظمات ا م هذ ا ين اأساسية  قوا ذين تغطيهم ا لعمال اأجرا  ا لي  ا
ها تمثيل تي  مستخدمة. %20 ا مؤسسة ا ت موجود  داخل ا ا ة، اذ  مشار ة ا ج  على اأقل في 

ون تمثيلية على مستوى      عمال اأجرا  حتى ت يات ا فدرا يات و فدرا لتحادات وا سبة  أما با
بغي أن تضم   ي ي وط مستوى ا  %20بلدية أو مجموع بلديات أو واية أو مجموعة وايات أو على ا

مقاطعة اإقليمية على  ية عبر ا مع لهيإة ا ين اأساسية  قوا تي تشملها ا تمثيلية ا قابات ا اأقل من ا
ية. مع  (14)ا
ثر        قابية أ ظمة ا م لما أصبحت ا ات، و خرطين ارتفع مبلغ ااشترا م لما ارتفع عدد ا

سل ية ا من ا ى مساعدات ما ها تصبح غير محتاجة ا ية أ عمومية وا من اأحزاب استقل طات ا
ذين  عمال ا ح ا دفاع عن مصا مستخدم أو جمعيات أو أي جهة أخرى، وهذا يسهل عليها ا أو ا

حهم.  تمثلهم وتسهر على مصا
مسممتخدم أو  و قابيممة ابمملغ ا ظمممات ا م لعمممال يتعممين علممى ا تمثيممل  سممبة ا مممن أجممل تقممدير 

ثلثي اأ مختصة في ا سلطة اإدارية ا ها من تقدير تمثيليمة ا تي تم اصر ا ع ل ا ة ب ل س ول من 
ات اأعضممما ، وبعمممدد  خمممرطين واشمممترا م واحمممد ، اسممميما عمممدد ا مسمممتخدمة ا هيإمممة ا ظممممة داخمممل ا م ا
ظمممة  م محممدد تفقممد ا تبليممغ فممي اأجممل ا ممة عممدم ا ة، وفممي حا مشممار ممة ا ج ممة وجممود  ممدوبين فممي حا م ا

تمثيلية.   صفة ا
مممة و هممم مممدما ا توجمممد فمممي أي ذا فمممي حا مممن ع مسمممتخدمة،  هيإمممة ا قابيمممة داخمممل ا ظممممة  جمممود م

تفماوض  عممال ممن حقهمم فمي ا ما، ا يحمرم ا و صموص عليهما قا م شمروط ا قابيمة تتموافر فيهما ا ظمة  م
عمال اأجرا . تخبون من مجموع ا دوبون م  فيمثلهم م

ثاني: مطلب ا تمثيلية. ا نقابية ا منظمة ا  صاحيات ا

هيإة      ها من ممارسة صلحيات عديد  في ا تمثيلية يم قابية صفة ا ظمة ا م تساب ا ان ا
لماد   مستخدمة طبقا  ون  38ا قا ها تمتعها  14-90من ا قابي م حق ا يفيات ممارسة ا متعلق ب ا

مستخدمة،  مؤسسة ا جماعية داخل ا ة في مفاوضات ااتفاقيات أو ااتفاقات ا مشار بحق ا
عمل وتسويتها وممارسة حق اإضراب.وا جماعية في ا خلفات ا وقاية من ا ة في ا  مشار

اممممل      ممممل وجممم ، وفمممي ظمممل ت تفممماوض علمممى أ قيمممام بمهمتهممما فمممي ا تمثيليمممة ممممن ا قابمممة ا مممين ا تم
تمثيليمة فممي  قابمة ا مشمرع علمى عضموية أعضمما  ا ممص ا عممل  جزاإمري فممي مجمال ا ون ا قما صموص ا

                                                           

رسمية عدد  - 13 جريد  ا ة  23ا  1990س
ماد   14 ون  36ا قا سابق 14-90من ا مرجع ا فا ا قابي،  حق ا متعلق بممارسة ا  ا
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مشمار  مة ا مسمتخدمة، فج هيإمة ا لمماد  ة فممي ا ون  5طبقمما  قمما عمممل  11-90ممن ا متعلمق بعلقمات ا ا
ة مشار لعمال. (15)تعد ا حقوق اأساسية  مستخدمة من ا هيإة ا  في ا

                                                           

ية بفرسا حيث  - 15 ثا مية ا عا حرب ا ى ا تسيير ا عمال في اإدار  وا ة ا ظام مشار عمل ب يرجع تاريخ ا
لمقاومة في مارا  ي  وط مجلا ا ومة "فيشي" برامج ا ية 1944اعتمد في عهد ح فدرا ة وتدعيم ا ، بمشار

لع عامة  مواجهة  .(CGT) مالا يات مؤسساتهم  فل بمسؤو ت عمال في ا ى اشراك ا برامج يهدف ا ان هذا ا
ا اإدار ، وعلى  لمؤسسات، أي في مجا ل اإدارية  هيا دماجهم في ا ظيمهم وا  ك بت حرب، وذ متطلبات ا

مساه صفها من ا ت متساوية اأعضا  أي  ا مؤسسات  ا، عرفت بلجان ا جان ومجا ل  صف ش مين، وا
عمال ي من ا ثا تي طرحها ما عرف بها  .ا ر  ا لف ة استجابة  س معتمد في هذ ا برامج ا وقد جا  هذا ا

ة  س عمل  عمل، في اطار 1941"ميثاق ا عمال وأصحاب ا قاضية بضرور  اقامة علقات تعاون بين ا " ا
ص لقضا  على ا طبقي.اتفاقيات جماعية من أجل ضمان تعاون اجتماعي   راع ا

ى  حرب، ا هاية ا ظم  بعد  ص ي ظام على أساا تعاقدي دون أن يصدر بشأ  أي  عمل بهذا ا وقد استمر ا
مؤرخ في  289-45أن صدر اأمر  متمثلة  1945فيفري  22ا ة وا مشار ذي أسا بصفة رسمية أجهز  ا ا

مؤسسة ة ا ج خصوص في " ذي رسم  1946أفريل  16ون ثم تبع  قا "Comité d’entreprise على ا ا
يب اتفاقية عمال ومعموا ب  بصفة تلقاإية عن طريق أدوات وأسا ظام ممثلي ا عمل  ظام    .ا ان  هذا، وقد 

فرسية، اسيما في  قابية ا ظيمات ا ت ادي بها ا تي ما فتإت ت ب ا مطا عمال في اإدار  من بين ا ة ا مشار
تاسع عشر ) مؤتمر ا ل19ا ة (  س لعمل  عامة  ية ا عمال 1927فدرا ب بضرور  اشراك ا ت تطا ا تي  ، ا

داإمة ظيمية ا ت وساإل ا طرق وا عمل وا مسعى تم صدور  و  . في تحديد شروط ا في سبيل تحقيق هذا ا
قابية في اقامة أجهز  داإمة  ب ا لمطا تي جا ت تتويجا  مؤسسة وا ة ا لج ظمة  م شإة وا م ين ا قوا تضمن ا

عمال من جهة أخرى، فيما  عمل من جهة وا ل من أرباب ا ية بين  مه وظيفية وا ز ا مرا توازن في ا وعا من ا
تي تهم  مساإل ا ها با عمل فقط، اسيما ما تعلق م م تعد محصور  في يد صاحب ا تي  قرار ا يتعلق بسلطة ا

هؤا  دور هام في اتخاذها عن طريق  تي أصبح  عمال، وا مؤسسةا جان ا  .ممثليهم في 

ين     قوا ية في ا عما ة ا مشار جزاإر، فقد اعتبر مبدأ ا تسيير با ية في اإدار  وا عما ة ا مشار ظام ا أما عن 
جزاإر، بداية من  ظام اإداري وااقتصادي في ا تي يقوم عليها ا بداية أحد اأسا ا ذ ا ية م عما ااقتصادية وا

ذا تسيير ا ة وهي ظام ا مشار جان ا ى  لمؤسسات ا ي  تسيير ااشترا تي في بداية ااستقلل ومرورا با
ا  .موضوع بحث

مؤسسة  تسيير في ا ظام ا تي يقوم عليها  مبادئ اأساسية ا ية من ا عما ة ا مشار ان مبدأ ا ذا  هذا، وا 
م يتم بصفة رسمية هام  مبدأ ا هذا ا ي  و قا ظيم ا ت جزاإرية، ف ن ا ة  ا ون 1971اا في س ، بمقتضى قا

ها رسمي  تاريخ ا ذي يعتبر بداية ا ون ا قا لمؤسسات، وهو ا ي  تسيير ااشترا ة  و  ا ى غاية  1971من س ا
ة  ي 1987س تسيير ااشترا ون ا ية، بصدور ميثاق وقا و قا سياسية وا احية ا مرحلة من ا ، بدأت هذ ا

لعمال في ، ب1971وفمبر  16لمؤسسات في  جماعية  علقات ا ون ا عامة، وقا لمؤسسات ا سبة  ا
قطاع ي ...ا تسيير ااشترا ون ا خاصة، حيث وضع ميثاق وقا مقاوات ا لمؤسسات وا سبة  خاص، با ا

تاج من أي  وساإل اإ عامة  ية ا مل طلقا من مبدأ ا تسيير ا ية في ا عما ة ا لمشار لمؤسسات مبدأ حق 
مؤسسات لمؤسسات يتجسد خاصة في   . فسها ا ي  ظيم ااشترا ت عمال في ا ذي يقوم ب  ا تسيير ا ان ا

مد   تخب  ذي ي عمال ا وحدات أو في مستوى  03مجلا ا عمال سوا  في مستوى ا أعوام من قبل مجموع ا
مؤسسة مسِير، في  .  ا تج ا م لعامل في هذا اإطار هي صفة ا وحة  مم صفة ا عمال  هذا، وا مجلا ا
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لماد      مثبتين، وطبقا  عمال ا تخبون من بين ا ذين ي عمال ا دوبي ا ة من م مشار ة ا ج ل  تتش
ون  98 قا مت 11-90من ا دور اأول تقدم ا عمل يتم ااقتراع في دورين، في ا علق بعلقات ا

تمثيلية قابية ا ظمات ا م مستخدمين من  (16)ا دوبي ا تخاب م مستخدمة مترشحين ا هيإة ا ضمن ا
تخاب. ذين تتوفر فيهم معايير قابلية اإ عمال ا  بين ا
ماد   ام ا مستخدم طبقا أح مشرع ا ون  94يلزم ا قا عمل  11-90من ا متعلق بعلقات ا ا

مواد  تاج ا خاصة بتطور ا معلومات ا ل ثلثة أشهر على اأقل با ة  لج بضرور  اعلم هذ ا
شغل، ل ا عمال وهي عمل، وتطور عدد ا تاجية ا مبيعات وا  خدمات وا تغيب وحوادث  وا سبة ا و

ية مه عمل واأمراض ا داخلي ا ظام ا  .وتطبيق ا
فيذ  ة قبل ت لج زم  بأخذ رأي ا فيذها،ما أ وية وحصيلة ت س مخططات ا عمل ) و  ا ظيم ا ت

عمل(، عمل، وتوقيت ا تحفز، ومراقبة ا عمل، وطرق ا لة وفيما يعلق ب مقاييا ا مشاريع اعاد  هي
عمال وتقليص عددهم(، عمل، اعاد  توزيع ا شغل ) تخفيض مد  ا ي و  ا مه وين ا ت مخططات ا

معارف ووت مستوى.  حديد ا   تحسين ا
ك طبقا  ثر من ذ ون  95لماد  بل أ ثر  11-90من قا مستخدمة أ مؤسسة ا دما تضم ا ع

ة من بين  150من  مشار ة ا ج مراقبة تعين  دما يوجد بداخلها مجلا اإدار  أو ا عامل وع
ون تمثيل ا02أعضاإها أو من غير أعضاإها قاإمين ) مجلا.( باإدار  يتو  عمال داخل هذا ا

وضع       املة با ون على دراية  تمثيلية أن ت قابة ا ة ومن وراإها ا مشار ة ا لج ل هذا يسمح 
عمال  وعي بين ا شر ا مؤسسة و ية في تسيير ا لمؤسسة مما يجعلها تساهم بفعا ي  ما ااقتصادي وا

مؤسسة وتحدياتها من جهة، ومن جهة أخرى ا وضع داخل ا مستخدم عن دراية با تفاوض مع ا
مستخدم  ح ا عامل وا تعرض مصا ى اتفاقات ترضي ا وصول ا تأثير وا ها با ووعي مما يسمح 

 لخطر .

ثر تمثيل على      ياتهم اأ فدرا مستخدمين واتحادياتهم أو  عمال اأجرا  وا سبة اتحادات ا أما با
لماد   ي وطبقا  وط صعيد ا و  39ا قا قابي ف ن  14-90ن من ا حق ا يفيات ممارسة ا متعلق ب ا

                                                                                                                                                                                                      

تتخذ ُبعًدا سياسيا  ية فحسب بل تتجاوز  تق مظاهر ا مؤسسة في ا شاط ا حصر مراقبت   ذي ا ت ور، وا مذ ا
خصوص  .على ا

ة على مستوى  مشار ة ا ج مؤسسات ااقتصادية تتم من خلل  ية في تسيير ا عما ة ا مشار ذا، أصبحت ا وه
م دوبي ا مستخدمة أو م هيإة ا ثر من مقر ا ان عمل متميز يحتوي على أ ل م ستخدمين وعلى مستوى 

 .( عامل20عشرين )
ثر تفصيل    موضوع وأ ظر في هذا ا مؤسسة ااقتصادية،  ي ية في تطوير ا عما ة ا مشار ماز  عبلة، دور ا

سياسية، جامعة وهران علوم ا حقوق وا لية ا  ، تورا ة د  .6ص  ،2014، 2رسا
ون  35 لماد  طبقا - 16 قا قابي " 14-90من ا حق ا متعلق بممارسة ا مؤسسة  ا تعتبر تمثيلية داخل ا

تي تضم  لعمال ا قابية  ظمات ا م واحد ، ا مستخدمة ا لعمال اإجرا   %20ا لي  عدد ا على اأقل من ا
قابية ا ظمات ا م قابية، و/ أو ا ظمات ا م هذ ا ين اأساسية  قوا ذين تغطيهم ا ها تمثيل ا على  %20تي 

مستخدمة." مؤسسة ا ت موجود  داخل ا ا ة، اذ  مشار ة ا ج  اأقل في 
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مخططات  يها خلل اعداد ا تي تع شاط ا ون تستشار في ميادين ا قا تمثيلية تجعلها وبقو  ا صفة ا
عمل  متعلقين با ظيم ا ت تشريع وا مية ااقتصادية وااجتماعية، وتستشار في مجال تقويم ا لت ية  وط ا

ثراإهما، وتشارك في  ا وا  يها، وتمثل في مجا تي تع جماعية ا تفاوض في ااتفاقيات أو ااتفاقات ا ا
عمومية، وفي  وظيفة ا متساوية اأعضا  في ا ا ا مجا ضمان ااجتماعي، وتمثل في ا ادار  هيإات ا
صلحيات تجعلها  عمل، وهذ ا جماعية في ا زاعات ا تسوية ا مؤسسة  يم ا لتح ية  وط ة ا لج ا

ممثل حهم. ا مصا راعي  مدافع وا لعمال وا حقيقي   ا
تمثيلية ودورها في ا قابات ا وط با م دور ا ا ا على ا ا   وسع ب ى اتفاقات حقيقية وب وصول ا

جماعية  عقد وهذا يسمح أن تحل ااتفاقيات ا ود ا ل شروط وب تشمل  تفاوض  مشرع من مجاات ا ا
فردية عقود ا  محل ا

ث: ثا مبحث ا عمل.م ا تفاوض بين طرفي عاقة ا  جاات ا
تفاوض وم   ن أن يشملها ا تي يم مجاات ا ى مختلف ا تشريعات ا تطرقت مختلف ا

جماعية، ن أن تتضم  ااتفاقيات ا ذي يم محتوى ا م يترك أي  ا ذي  جزاإري ا تشريع ا ها ا وم
مج تفاوض مع ترك ا عمل اا وأدخل  في ا أطراف إضافة أي مجال يتعلق بعلقات ا ال مفتوح 

ماد   صت ا تفاوض حو ، حيث  جزاإري  120مجال يرون ضرور  ا عمل ا ون علقات ا من قا
تطرق  ها ما س عمل، وم تي يجب أن يتفاوض عليها أطراف علقة ا اصر وا ع على مجموعة من ا

ب اآتية. مطا ي  في ا  ا
مطلب اأول :اأجور افآت  ا م تعويضات وا  .وا

سبة  عمل، فهي تمثل با ل طرفي علقة ا قطة حساسة  تعويضات تمثل  ان اأجور وا
تغطية  وحيد  مدخول ا عمال فهي تمثل ا فإة ا سبة  مؤسسة ، أما با يف ا ا عمل أحد ت صاحب ا
ة  حمايتها ب دراج مسأ مشرع  ضعيف تدخل ا طرف ا عيش ، وبما أن هذ اأخير  تمثل ا فقات ا

طرفين.تحد جماعية من أجل تحقيق توازن بين ا  (17)يد اأجور في محتوى ااتفاقية ا
ها  جماعية أي أ تعويضات من اختصاص ااتفاقية ا ظام اأجور وا ة تحديد  ي ف ن مسأ تا وبا

عمال. فإة ا جاز  ة تفاوضية ،و هذا ما يعتبر ا  مسأ
تعويض عن اأقدمية و قاعدي، ا تبعات يتضمن اأجر، اأجر ا ية وا مسؤو ، تعويض ا

عادية تعويض  تعويض عن في اأوقات غير ا تعويض عن اأخطار ان وجدت، ا صب ،ا م ا
مهام. فقات ا عليا،تعويض  هضاب ا وب وا ج طقة ا طقة مثل م م  ا

مطلقة فهي مقيد  بين تدخل  يست با تعويضات  تفاوض حول تحديد اأجور ا ان حرية ا
مشرع تار  وبين  تحديد ا لمشرع فهو تدخل  سبة  متغيرات ااقتصادية وااجتماعية تار  أخرى، فبا ا

متغيرات ااقتصادية وااجتماعية قد تؤثر  سبة  ة  ، أما با و م اصر ا ع مضمون وا ى ا اأجر اأد

                                                           

مبدأ  -17 ريا ا ت أساا  تفاوض  ية ا جزاإري بين آ سلم ااجتماعي في تشريع ا مال ، مبدأ ا مخلوف 
ون خاص ،  علوم ، قا تورا في ا يل د ة  وسيلة ضغط رسا جزاإر 2015واإضراب    104،ص ، ا
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تضخم أو وجود فوارق واسعة في اأجور بين مؤسسات ة ا  في اأجور مثل اأزمات ااقتصادية وحا
لعمال.    شراإية  قدر  ا اسب اأجر مع ا ك ت ذ عام ،  قطاع ا خاص مع مؤسسات ا قطاع ا  ا

تاجية  تي هي مرتبطة باإ افآت وا م لعامل أن يستفيد من ا ن  ى اأجور يم باإضافة ا
مؤسسة. ست باإيجاب على ا ع وها وا تي بذ جهود ا ظير ا لعمال  ح  عمل تم تاإج ا  و

ظام ا هيإة ان  عمال وا ون محل تفاوض بين ممثلي ا ك يجب أن ت ذ افآت هي  م
ماد   سادسة من ا فقر  ا صت علي  ا مستخدمة، وهذا ما  مرتبطة  120ا افآت ا م ها " ا بقو

تي عاد  ما   لعمال وا حها  يفية م عمل " حيث يتم ااتفاق حول تحديد شروط و تاإج ا تاجية و باإ
س هاية ا د  سبة أو حصص من اأرباح.توزع ع ل   (18)ة  اما في ش

ثاني مطلب ا تجربة. : ا توظيف وفترة ا جراءات ا  شروط وا 
جماعية، وهذا ما  توظيف من اختصاص ااتفاقيات ا جرا ات ا ة تحديد شروط وا  ان مسأ

ماد   ال ا 09صت علي  ا عمل حسب اأش عمل على أ  " يتم ابرام عقد ا ون علقات ا تي من قا
توظيف مثل اعطا   ن أطراف ااتفاقية وضع شروط ا ي يم تا متعاقد  " وبا تتفق عليها اأطراف ا
توظيف  وية في ا ح اأو خارجي أو م توظيف ا داخلية على ا لترقية ا توظيف  وية في ا اأو

مؤسسة. ذين استفادوا من تربص داخل ا  أشخاص ا
ي على عدم ا توظيف مب ون ا تي ويجب أن ي حاات ا مترشحين ماعدا في ا تمييز بين ا

قصر. خاصة أو فإة ا فإات مثل فإة ذوى ااحتياجات ا بعض ا تمييز ايجابي  ون فيها ا  ي
تجربة جديد تحت مرحلة  أما فتر  ا عامل ا تثبيت ، حيث يوضع فيها ا فتر  ا هي فتر  سابقة 

ع لقيام با فا ت   د من مدى قدرت  و لتأ تدريب  عامل أن يتعلم ويتمر ا وقت يستطيع ا فا ا مل وفي 
تفاوض  عمل ، يتم تحديدها عن طريق ا ة ،أما عن مدتها فهي تختلف حسب طبيعة ا مه ا

جماعي ماد   (19)ا صت علي  ا عامل  18مع مراعا  ما  ن أن يخضع ا صت على أ " يم تي  وا
مد  تجريبية ا تتعدى ستة أشهر ) جديد توظيف  ، ى ( 06ا مد  ا ن أن ترتفع هذ ا ما يم أشهر ،

ي عشر ) اصب 12اث م تجربة في ا ك أن مد  ا ى ذ ي"ومع عا تأهيل ا اصب ذات ا م ( شهرا 
عادية يجب أن ا تفوق  ها  06ا ي ف  تي تتطلب تأهيل عا ية وا عا اصب ا م ما في ا أشهر بي

 شهرا. 12أشهر على أن ا تتجاوز  06تتجاوز 
 

يفية باإضافة ا مسبق و ص على مد  اإشعار ا جماعية أن ت لتفاقية ا ن  ى ما سبق يم
طرفين ،ويجب على  تجربة بطلب من أحد ا عمل خلل فتر  ا ها  علقة ا ن ا تبليغ  ،حيث يم
تباع اجرا ات  مسبق وا  تزام بمد  اإشعار ا فتر  اا هاية ا علقة قبل  ها  ا ذي يرغب في ا طرف ا ا

                                                           

ون رقم  - عمل. 11-90قا علقات ا متعلق ا ا  18  

ماد   - عمال عن طريق  02/ 18ا مجموع ا عمال أو  ل فإة من فإات ا تجربة  صت " تحدد مد  ا تي  وا
جماعي" تفاوض ا   19ا
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ها  تبليغ  و  إطراف ا ن  ا يم مسبق فه جماعية على مد  اإشعار ا ص ااتفاقية ا ة عدم  في حا
عمل دون اشعار مسبق  .(20)علقة ا

تأديبي. نظام ا ث :ا ثا مطلب ا  ا
ماد   لحظ  120ان ا يها  رجوع ا ن با تأديبي و ظام ا ر ا م تذ عمل  ون علقات ا من قا

ن تي يم اصر ا ع رت ا ها ذ يل عل  أ د حصر وا مثال ا على سبيل ا تفاوض عليها على سبيل ا ا
ن  ية" وعلي  يم تا اصر ا ع ج خصوصا ا ها أن تعا سابقة "يم ماد  ا فا ا وارد  في  ك عبار  ا ذ

تأديبي . ظام ا عمل مثل ا لعمال وأصحاب ا سبة  ون مهمة با اصر أخرى ت تفاوض على ع  ا
ماد   طلقا من ا عامل  4ررم73ا صت على أ  "اذا وقع تسريح ا تي  عمل وا ون علقات ا من قا

تسريح  هاإيا قرار ا مختصة ابتداإيا و مة ا مح ملزمة، تلغي ا ية أو ااتفاقية ا و قا إجرا ات ا فة  مخا
 بسبب عدم احترام اإجرا ات"

ن من  تي يم جماعية  وا لتفاقيات ا دور اإيجابي  ستشف ا ا  تفاوض بين من ه ها ا خل
تأديبية  تأديبية واإجرا ات ا عمل على مضمون اأخطا  ا عمال وممثلي أصحاب ا ممثلي ا
ون ملزمة أطراف ااتفاقية وهذا من شأ  تقييد سلطات صاحب  تي ت لعمال، وا مقرر   ات ا ضما وا

تزام  بتعديل هذا اأخير بما ي داخلي أو ا ظام ا ل د اعداد  عمل ع ودها، خاصة فيما ا تماشى مع ب
د اعداد  لمستخدم ع حق  ح هذا ا ظيمها وم مشرع عن ت تي تخلى ا ات اإجراإية ا ضما يتعلق با

لماد   دستورية طبقا  حقوق ا دفاع تعد من ا داخلي رغم أن حقوق ا ظام ا  1996من دستور  56ل
متمم. معدل وا  ا

لعمل  جماعية  ا تعتبر ااتفاقية ا لمؤسسة خاصة وأن من ه داخلي  ظام ا ون وا لقا ملة  ت
يها ا  م يتطرق ا ى وجود أخطا   مجاات مما قد يؤدي ا عمل يشهد تطورا في مختلف ا قطاع ا

لعمل. داخلية  ظمة ا ون وا اأ قا  (21)ا
ظام  متعلقة با ام ا جماعية من اأح عمل في أغلب  خلو ااتفاقيات ا ك يشهد قطاع ا ومع ذ
و أ  تطرقت  تفصيل، وحتى  مساإل اإجراإية با ل ا اول  داخلي يت ظام ا ون أن ا تأديبي،  ا

لمؤسسة. داخلي  ظام ا ها تحليها على ا ام  ف  بعض أح جماعية   (22)ااتفاقية ا
خاتمة:  ا

شب  مستخدم ا ت ا ا لعمل و لقتصاد و ظم  م ي هي ا عهد ااشترا ة في ا دو ت ا ا  بعدما 
تفي بوضع  ي أصبحت دوة ضابطة ومراقبة فقط ، ت رأسما ظام ا يوم وفي ظل ا وحيد، أما ا ا

                                                           

ماد   عمل رقم  20ا ون علقات ا عمل 11-90من قا متعلق بعلقات ا ا   -20  
ة وجود فراغ  -21 داخلي في حا ظام ا ها في ا ى تدوي عمل ا تأديبي يلجأ صاحب ا ظام ا ة ا ون في مسأ قا

ون  قا ص عليها ا م ي تي  ى اأخطا  ا تتطرق ا ك تتدخل ااتفاقية  ذ عمال  ل تعسفا في حق ا ذي قد يش وا
داخلي    ون ا قا لمساوا  من ا ا وتحقيقا  ثر ضما تي تعتبر أ  وا

جزاإري، أطروحة سليمان أحمية، ا- 22 تشريع ا عمل في ا ظيم علقات ا ت لعمل  طار  جماعية  اتفاقيات ا
جزاإر،  ، ا حقوق، جامعة بن يوسف بن بخد لية ا ون،  قا ة في ا تورا دو    2008د
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ظيم وتأطير علقاتهم عن  ت لعمل  مجال أصحاب  عماا وأربابا  ة ا عامل تار حماية ا يا  د قواعد ا ا
فعهم. علقة هم اأقدر على معرفة ما ي تفاوض، فأصحاب ا  طريق ا

شعارات جم تفاوض هذ ا قدر  على ا ية وا و قا فا   ا عمال يتمتعون با ان ممثلي ا يلة اذا 
ل. ة  لدو لقطاع و واقع ااقتصادي  لمؤسسة وا واقع ااقتصادي   وقرا   ا

مجال ااقتصادي  ي وا و قا مجال ا ها في ا وين عما قابات على ت ك يجب أن تحرص ا ذ
تفاوض م ان ا ا  تفاوض وا  يات ا عمل باعتبارهم وتق ها أرباب ا جرد شعار ووسيلة يحقق من خل

عمال. تصاراتهم على ا ة ا معاد طرف اأقوى في ا  ا
مؤسسة فل يبقى دورها مجرد اعلمي  ة في ا مشار ة ا ج مشرع دعم دور  ما يجب على ا

تسيير.  فقط بل مساهم في ا
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لقاءات الجالثية الية من اليات احلوار االجتماعي يف اجلزائر 
الدكتور بلـعبدون عـــــــواد 

استاذ حماضــــر أ 
كلية احلقوق و العلوم الشياسية جامعة مشتغامن 

:  المقدمة 
 بشأف الدولية العمؿ منظمة إعالف ، 2008في   97 دورتو في الدولي العمؿ مؤتمر اعتمد

 ينبغي إستراتيجية أىداؼ أربعة اإلعالف ، حيث وضع 1 عادلة عولمة أجؿ مف االجتماعية العدالة
 تدابير تعزيز و وضعالعمؿ،  تعزيز ىي و تحقيقيا، إلى السعي فييا األعضاء الدوؿ و ةػػػػلممنظـ
 في األساسية الحقوؽ و المبادئ تعزيز و احتراـ، االجتماعي الحوار تعزيز، االجتماعية لمحماية
 أنسب باعتبارىما الثالثي الييكؿ و االجتماعي الحوار تعزيز ينبغي أنو عمى اإلعالف يشددو . العمؿ

 دػػبؿ ؿؾ ظروؼ و احتياجات مع اإلستراتيجية األىداؼ مف ىدؼ ؿؾ تنفيذ تكييؼ أجؿ مف وسيمتيف
 تسييؿ ، اقتصادية تنمية إلى االجتماعي التقدـ و اجتماعي تقدـ إلى االقتصادية التنمية رجمةو ت
 برامج و، استراتيجيات في تؤثر التي الصمة، ذات الدولية و الوطنية السياسات حوؿ اآلراء توافؽ بناء

 يتعمؽ ما ذلؾ في بما العمؿ، مؤسسات و قانوف عمى الفعالية إضفاء و الالئؽ العمؿ و العمالة
  .2 العمؿ لتفتيش فعالة نظـ بناء و الجيدة الصناعية العالقات تعزيز والتشغيؿ  بعالقة باالعتراؼ

يحتؿ الحوار االجتماعي مكانة ىامة في تنظيـ العالقات المينية باعتباره مف ىذا المنطمؽ 
تحقيؽ السمـ االجتماعي بمختمؼ  تحسينيا و إحدى الركائز األساسية لتطوير العالقات المينية و

 وى االقتصادي يعتبر الحوار االجتماعي أداة ىامة لتحريؾ وػػعمى المست و. المؤسسات االقتصادية
تمكيف المؤسسات مف مواجية  اإلنتاج و توفير المناخ المالئـ لتطوير تنشيط الحياة االقتصادية و

و مف اىـ مظاىر تجسيد ىذا  .التنافسية االقتصادية التحديات االقتصادية التي تفرضيا العولمة و
ممثمي  )الحوار االجتماعي في الجزائر لقاءات الثالثية التي تجمع بيف الشركػػػاء االجتماعييف الثالثة 

فالي أي مدى يمكف اف تساىـ . (الحكومة و منظمات ارباب العمؿ و المنظمات النقابية لمعماؿ 
لقاءات الثالثية في دعـ الحوار االجتماعي ؟ سنحاوؿ االجابة عف ىذه االشكالية في محوريف 

:   اساسيف 
 

                                                             
إعالف منظمة العمؿ الدولية بشاف العدالة االجتماعية مف اجؿ عولمة عادلة، مؤتمر العمؿ الدولي ، الدورة - 1

  . 2008 ، جنيؼ 98
  2013 في المتكررة بالمناقشة يتعمؽ فيما اإلرشاد يوفر مقترحاً  اإلدارة مجمس اعتمد ،2011 مارس في و- 2

 عديدة بمداف في االجتماعي الحوار بيا اتسـ التي لألىمية نظراً  االجتماعي، الحوار بشأف االستراتيجي لميدؼ
 مجمس رؾذ و بالوظائؼ غني انتعاش ضماف بغية إلييا سيحتاج التي و االقتصادي، ودؾلمر التصدي عند

 التوترات فترات في سيما ال العمؿ، لفرص العالمي الميثاؽ حددىا التي االجتماعي الحوار بأىمية اإلدارة
 مؤتمر أماـ تتيح سوؼ 2013 عاـ ستجري التي المناقشة بأفّ  اإلدارة مجمس سّمـ و  .الشديدة االجتماعية

 مع المترابطة وعالقاتو االجتماعي الحوار بو يضطمع الذي الدور تحديد و تحميؿ في االستفاضة الدولي العمؿ
 مكتب العمؿ الدولي ، مؤتمر العمؿ الدولي الدورة .الدولية العمؿ لمنظمة األخرى الثالثة اإلستراتيجية األىداؼ
  .02 ص 2013 جنيؼ ، التقرير السادس حوؿ الحوار االجتماعي 102
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 اجتماعات و لقاءات الثالثية  : المحور االول 
 لقاءا ثالثيا بيف الحكومة و أرباب العمؿ و 16 انعقدت أكثر مف 1 1991منذ بدايتيا سنة 

االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف ، و التي تعتبر آلية مف آليات الحوار االجتماعي ، حيث ساىمت 
بشكؿ كبير في تحقيؽ نوع مف االستقرار و السمـ االجتماعي في الجزائر، مف خالؿ القضايا التي 
عالجتيا منذ بدايتيا ، خاصة منيا مسائؿ رفع الحد األدنى لألجر الوطني المضموف في كؿ مرة، 

.  إضافة إلى تحسيف القدرة الشرائية
اجتماعات و لقاءات الثالثية  : أوال

 01 سبتمبر و30نظرا لكثرة ىذه المقاءات فقد وقع اختيارنا عمى لقاء الثالثية المنعقد يومي 
 الذي عرؼ ألوؿ مرة إبراـ ما يسمى بالعقد الوطني االقتصادي و االجتماعي في 2006أكتوبر 

 نظرا ألىميتو و إلى القرارات النوعية التي تـ توصؿ 14الجزائر، ثـ نتعرض إلى لقاء الثالثية رقـ 
. إلييا 

 :لقاء الثالثية المنبثق عنه إبرام العقد الوطني االقتصادي و االجتماعي  - 1
بيف األطراؼ الثالثة،  2006 أكتوبر 01 سبتمبر و30توجت الثالثية المنعقد يومي 

الحكومػػػػػػػػػػػػػػػػػػة و أرباب العمؿ و االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف بالمصادقة عمى العقد الوطني 
و اعتبارا لإلجماع الواسع . 2االقتصادي و االجتماعي، بعدما تـ اقتراحو في الثالثية التي سبقت 

لمشركاء االقتصادييف و االجتماعييف و التفافيـ حوؿ تعزيز المكاسب السياسية و االقتصادية و 
االجتماعية التي تضمف االستقرار االجتماعي الذي يعد شرطا ال مناص منو لتحقيؽ أىداؼ التنمية 

 . االقتصادية المتكاممة و المستديمة
و اعتبارا أيضا لكوف تضافر جيود كافة األطراؼ في العقد يعد أمرا ضروريا لبناء اقتصاد 

قوي قوامو الجيد المنتج، و غايتو تحسيف األوضاع االجتماعية، األمر الذي يسمح  باالندماج بنجاح 
ضمف االقتصاد العالمي المبني عمى المردودية و القدرة التنافسية، و رغـ كؿ االيجابيات التي أشار 

إلييا العقد التي عرفتيا تمؾ الفترة، منيا انخفاض معدؿ البطالة و ارتفاع نسبة دخؿ الفرد السنوي ، و 
تسديد نسبة كبيرة مف الديوف التي كانت مترتبة عمى الجزائر، انخفاض نسبة التضخـ، و إنشاء عدد 

.   3كبير مف المؤسسات الصغيػػػػػػػػػرة و المتوسطة 

                                                             
 ، عبد اهلل قاضية ، التاطير القانوني 1991 نوفمبر 22 إلى 18 أوؿ لقاء ثالثي انعقد بالجزائر كاف مف - 1

  . 127لمحوار االجتماعي في الجزائر، المرجع السابؽ الذكر ص 
 .2005 مارس 04 و 03و المنعقدة يومي   - 2
التحكـ في التضخـ  ،2005سنة % 15,3 إلى 1999سنة %  29,3تراجع نسبة البطالة التي انتقمت مف  - 3

تخفيض   ،2006خالؿ السداسي األوؿ مف سنة % 1 ، ثـ إلى 2005سنة % 1,6الذي تراجعت نسبتو إلى 
 ماليير دوالر في نياية 7 إلى 1998 مميػار دوالر في نيػايػة سنػة 30حجـ المديونية التي انتقمت مف حوالي 

إنشاء ، 2006 ماليير دوالر في نياية سنة 5، و مف المتوقع أف تنخفض إلى حوالي 2006شير جواف 
 58.000إنشاء حوالي   مميار دج،579,9 مؤسسة صغيرة و متوسطة باستثمارات إجمالية قدرىا 92.554

 ارتفاع الناتج الداخمي الخاـ لمفرد الذي انتقؿ مف ج ،. مميار د98,3مؤسسة مصغرة باستثمارات إجمالية قدرىا 
 ، 2005سنة  ( دوالر3100) دج لمفرد 227.400  إلى 1999سنة  ( دوالر1623)  دج لمفرد108.064

 .مضموف العقد الوطني االقتصادي و االجتماعي السابؽ الذكر
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إال انو بالرغـ مف ىذه اإلنجازات ، تواجو الجزائر تحديات كبرى تتمثؿ عمى الخصوص في 
ضرورة مواصمة الجيد لتدارؾ التأخر االقتصادي و التكنولوجي، و تخفيض مستوى البطالة بحيث 
يكوف أكثر داللة و توفير أحسف الشروط الندماج اقتصادنا ضمف االقتصاد العالمي، و ركز العقد 

عمى مجموعة مف االلويات التي يجب العمؿ عمى تحقيقيا منيا، ترقية المناطؽ المحرومة و تقميص 
الفوارؽ، و تنمية عالـ الريؼ، و محاربة الفقر و التيميش، و إشراؾ أكبر لممرأة في أعماؿ التنمية، و 

 . إعادة تأىيؿ الموارد البشرية، و باألخص ترقية التشغيؿ و إدماج الشباب في دائرة اإلنتاج 
و لكف ال يتحقؽ ىذا إال مف خالؿ تنفيذ ىذه البرامج و ضماف فاعميتيا يستمزماف حشد جميع 

الطاقات، بما فييا الجالية بالخارج ، و االنسجاـ الوثيؽ بيف التوجيات الوطنية الكبرى و البرامج 
المحمية و القطاعية، باإلضافة إلى التوافؽ و التكامؿ بيف الفاعميف و الشركاء االقتصادييف و 

االجتماعييف، مف أجؿ إبراـ تحالفات شراكة إستراتيجية في المجاؿ االقتصادي و االجتماعي، فالعقد 
يقـو عمى منطؽ الشراكة مف أجؿ التنمية و يرتكز عمى التزاـ كافة الشركاء االجتماعييف بالعمؿ عمى 

و ساىـ العقد الوطني االقتصػػادي و . تحقيؽ نمو قوي و مستديـ وعمى توزيع عادؿ لثمرات التنمية
االجتماعي في الحد مف التوتػػػرات و تشجيع الشراكة، و يعد آلية لترقية مسار الدولة في النمو و 

التنميػة، و يدعـ الحوار مف خالؿ مجموعة مف األطر و اآلليات المناسبة لمتشاور و تبادؿ الرأي بيف 
. الشركػاء االجتماعييف، و ىو يشكؿ بذلؾ إطارا متميزا لممسئولية و أداة  لتدعيـ الحوار االجتماعي
و مف بيف األسس التي يقـو عمييا ىذا العقد، اعتبار العماؿ ىـ المحور المركزي في كؿ 

سياسة تنموية باعتبارىـ شريؾ ال يمكف االستغناء عنو في أي عمؿ تعبوي ييدؼ إلى تحقيؽ النمو 
االقتصػػػػػادي، و خمؽ مناصب العمؿ الالئؽ، و إنماء المداخيؿ و توزيعيا، ىي أساسا مف صميـ 
مياـ المؤسسة االقتصادية و تتوقؼ عمى قدرتيا اإلنتاجية و مردوديتيا، فالمؤسسة ىي المصدر 

األساسي لمثروة ، و ال يمكف ألية سياسة تنموية أف تكوف مجدية ما لـ تجعؿ ترقية المؤسسة 
 ، كما أف أية سياسة اقتصادية لف تجدي نفعا إذا كانت المؤسسة 1اإلنتاجية في صدارة أولوياتيا 

التي تنشط السوؽ و تعيش مف السوؽ ال تدرج ازدىارىا ضمف ازدىار الوطف ككؿ، و اعتبار 
المؤسسة االقتصادية المحرؾ األساسي بالنسبة لمتعبئة الوطنية لخدمة التنمية و إلرساء المحيط 

المناسب الزدىار االقتصاد الوطني ، ىي بالضرورة محور أساسي في العقػػػػػػد الوطني االقتصادي و 
: أما األىداؼ التي حددىا العقد الوطني االقتصػػػػادي و االجتماعي مف اجؿ تحقيقيا . االجتماعي

                                                             
 قطػاع دعـ مف خػالؿ توفير مناصب جديدة لمشغؿ، كبيرا لمحد مف معدالت البطػالة و جيداالجزائر  بذلت - 1

 لتعزيز بارزة  قامت بإصالحات حيث، الماضية العشر السنوات مدى عمى و المتوسطة الصغيرة المؤسسات
وزارة  القطاع، فأنشأت بذلؾ ألنشطة ىذا مساندة عمؿ بيئة خمؽ و التشريعي مف أجؿ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقانوف اإلطار
 خاصة وزارةانشات  التي األولى العربية الدولة ىي ، و 2000عاـ المتوسطة و الصغيرة اتػبالمؤسس خاصة

 البيئة لتحسيف و تطوير متكاممة إستراتيجية سطرت ىذه الوزارة قد و ةػالمتوسط و الصغيرة بالمؤسسات
 قوانيف ذات إصدار حيث شممت ىذه اإلصػالحات .المتػوسطة في الجزائر و الصغيرة لممؤسسات االستثمارية
 ضمػاف قانوف ،2001المتوسطة سنة  الصغيرة و المؤسسػات تطوير و ترقية قانوفؿ ، مث أىمية بالغة
  تطوير،االستشاري الوطني المكتب. المتوسطة و الصغيرة لممؤسسات الوطني انوف المجمس ؽالقروض،

 دوؿ في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تطوير لبرامج مقارنة دراسة، المتوسطة و الصغيرة المؤسسات
  .63  ص2008، أفريؿ مختارة
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تكثيؼ اإلنتاجية لتحسيف القدرة التنافسية لممؤسسة االقتصادية، مف خالؿ تحسيف مردودية كافة - 
عوامؿ اإلنتاج، و العمؿ عمى عصرنة و فاعمية المؤسسة مف خالؿ تثميف الموارد المادية و البشرية، 

. و إدماج التكنولوجيات الجديدة 
مواصمة الجيود الرامية إلى تقميص مستوى نسبة البطالة المسجؿ حاليا مع رسـ كيدؼ لسنػػػػػػػػػػػػػػة - 

 %.10 و ىو الوصوؿ إلى تخفيض محسوس لنسبة البطالة بحيث تصؿ إلى أقؿ مف 2010
 ترقية اقتصاد منتج مولد لمثروة و لمناصب الشغؿ،- 
مواصمة تكثيؼ محاربة االقتصاد الموازي، بإشراؼ مف السمطات العمومية و بمساىمة المؤسسات - 

. االقتصادية و منظمات أرباب العمؿ و نقابات العماؿ
. تحسيف القدرة الشرائية الذي يبقى مرتبطا ارتباطا وثيقا بإنتاج الثروة- 
. مواصمة إصالح ىيئات وأدوات الرقابة و محاربة الفساد و األشكاؿ المضرة لالقتصاد الوطني- 

و قد حدد العقد الوطني مجموعة من االلتزامات التي تقع عمى عاتق الدولة، و الحكومة 
: مطالبة بالسهر عمى تنفيذها و يمكن تحديدها في

 ، و تكييؼ تشريع 1تقميص األعباء االجتماعية و الجبائية مقابؿ خمؽ مناصب الشغؿ 
العمؿ مع المستجدات االقتصادية و االجتماعية ، الحفاظ عمى السياسة االجتماعية الوطنية بآلياتيا 
و تدعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ التضامف الوطني لفائدة الشرائح االجتماعية المحرومة، و السير عمى عصرنة آليات 

الحماية االجتماعية، مف منطمؽ استيداؼ أدؽ لممستفيديف مف التحويالت االجتماعية ، تقميص 
األعباء االجتماعية و الجبائية مقابؿ خمؽ مناصب الشغؿ، تدعيـ و تكييؼ جياز التكويف و التعميـ 

 .لتحسيف تأىيؿ الموارد البشريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، و ربط ذلؾ باحتياجات سوؽ العمؿ
ضرورة تجنيد : أما االلتزامات التي تقع عمى عاتق العمال فقد حددها العقد الوطني في 

لممساىمة في إرساء منػػػػػػػػػػػػػػػػاخ مناسب لمتنمية  العمػػػاؿ و مف ورائيـ االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف
االقتصاديػػػػػػة و االجتماعية و المشاركة في شرح التوجيات المتعمقة بالتنمية المستديمػػػػػػػػػػػػػة، و بالحفاظ 

عمى القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني، تحسيس العماؿ عمى احتراـ واجباتيـ في أماكف العمؿ، و 
المساىمة في ترقية العمؿ كقيمة حضارية و فضائؿ الجيد المنتج، المساىمة في إنجاح البرنامج 
الوطني لمتنمية و ذلؾ مف خالؿ دعـ اإلصالحات االقتصادية الموضوعة، و ترقية التشغيؿ مف 

مقاربة مبنية عمى االستثمار و خمؽ النشاطات، إضافة إلى تعبئة العماؿ مف أجؿ تحسيف إنتاجية 

                                                             
 التي تقتطع مف راتب االجتماعي بالمائة في حصة االشتراؾ في الضماف 7 بالمائة إلى 24تخفيض مف   - 1

 ذلؾ ضمف الترتيبات الخاصة بدعـ تشغيؿ الشباب و ألوؿ مرة في منصب عمؿ دائـ، وشغؿ كؿ عامؿ ي
 أيضا  واالجتماعيكذا جياز نشاطات اإلدماج   لمشباب الحاصؿ عمى الشيادات، واالجتماعيجياز اإلدماج 

تسديد نسبة مف حصة االشتراؾ في الضماف االجتماعي لفائدة المستخدميف الذيف يقوموف  دعـ أرباب العمؿ و
 20تتراوح نسبة الدعـ مف  بتوظيؼ طالبي العمؿ مف ميزانية الدولة بيدؼ تشجيع إنشاء مناصب الشغؿ، و

 20سمح  بتخفيض اشتراكات الضماف االجتماعي بنسبة األمر الذي  . بالمائة حسب مناطؽ العمؿ36إلى 
بالمائة في حاؿ تـ توظيؼ طالبي العمؿ في المنطقة الشمالية لمبالد، ىذا التخفيض الذي سيكوف مدعوما 

، تشجيع ترقية التشغيؿ ، المتعمؽ بتدابير و2006 المؤرخ في سنة 21/06بإجراء مماثؿ اتخذ بموجب القانوف 
 بالمائة، األمر الذي يجعؿ ىؤالء يدفعوف 40األمر الذي يجعؿ حجـ التخفيضات تقفز إلى نسبة كمية مقدرة 

 . بالمائة25 بالمائة مف نسبة االشتراؾ بدؿ 15
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العمؿ و نوعية اإلنتاج الوطني مف اجؿ تحقيؽ القدرة عمى المنافسة، الحفاظ عمى االستقرار 
االجتماعي كعامؿ ضروري إلنجاح أية سياسة تنموية، و ذلؾ بالمجوء إلى الحوار و التشاور قصد 

الوقاية مف النزاعات االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػة و تسويتيا، و المجوء إلى الوساطة و التحكيـ وفؽ تشريع العمؿ 
 .الساري المفعوؿ 

العمؿ عمى تطوير االستثمار  :و فيما يخص االلتزامات التي تقع عمى عاتق أرباب العمل 
المنتج المولد لمثروة و لمناصب الشغؿ، و السير عمى احتػػػػػػػػػراـ التشريع االقتصادي و االجتماعي 
داخؿ المؤسسات، و المشاركة الحثيثة في أعماؿ محاربة البطالػػػػػػػػػػػة و تشجيػػػػػػػػع البرامج المرتبطة 

بتشغيؿ الشباب حاممي الشيادات، و برامج التمييف و برامج التوافؽ بيف التكويػػػػف و حاجيات 
االقتصاد، اعتماد نظاـ أجور محفػز قائـ عمى تحسيف اإلنتاجية و عمى نتائج المؤسسة و تطور كمفة 

، و ذلؾ بالتشاور مع ممثمي العماؿ، توفير شروط العمؿ الالئؽ، و السعي دوما إلى (التضخـ)الحياة 
تحسيف مناىج العمؿ، و ترقية الصحة و السالمة المينية و الحفاظ عمييا، ضماف تثميف متواصؿ 

لمموارد البشرية عف طريؽ التكويف و إنماء الكفاءات، المشاركة الجدية في محاربة االقتصػاد الموازي 
 السيما مف خالؿ محاربة التيرب الجبائي و شبو الجبائي و الغش و كؿ أشكػاؿ المخالفػػات لمتشريع 1

.  ، عصرنة آليػػػػػػػػػة اإلنتاج و تحسيف نوعية المنتوج لمواجية المنافسػػة األجنبية 2و التنظيػػػػـ 

                                                             
أكد وزير التجارة مصطفى بف بادة أف السمطات العمومية اتخذت إجراءات لمكافحة ظاىرة االقتصاد  - 1

إنعاش األداة الوطنية لإلنتاج و تشجيع االستثمارات المنتجة و ترقية تتمحور حوؿ . الموازي في الجزائر
و بالنسبة لقطاع التجارة ذكر الوزير . التشغيؿ قصد مكافحة مختمؼ أشكاؿ الغش و المساس باالقتصاد الوطني

 ماليير دج النجاز و تييئة األسواؽ الجزائرية و تبني مخطط إضافي النجاز األسواؽ 4أف الحكومة خصصت 
 ماليير دج و قرر إعفاء بصفة مؤقتة التجار الجدد في المواقع المييئة مف طرؼ 10المغطاة التي بمغ تمويميا 
و اعتبر الوزير أف مرور الجزائر مف االقتصاد الموجو إلى اقتصاد السوؽ رافقو بروز . الجماعات مف الضرائب

و اعترؼ بصعوبة . ممارسات الغش المضادة لممنافسة و ىي السبب في انتشار اقتصاد موازي أو غير رسمي
، تصريح الوزير بمناسبة تحديد مدى امتداد ىذه الظاىرة بدقة في االقتصاد الوطني بالنظر إلى طبيعتو الخفية 

   .2012 مارس 12تدخمو في ممتقى دولي حوؿ االقتصاد الموازي بتاريخ 
الغش الضريبييف لـ تقتصر عمى الجانب الردعي   لمحاربة التيرب و تدابيراتخذتيا الدولة في ىذا إطار و - 2

إنما شممت كذلؾ تدابير مف شانيا الحث عمى االلتزاـ بدفع الضريبة مف خالؿ التخفيؼ مف عبء  فحسب و
 إجراءات ىامة في ىذا المجاؿ منيا تخفيض 2008قد تضمف قانوف المالية التكميمي لسنة  ىذه األخيرة و

 بالمائة إلى 25تمؾ المتخصصة في السياحة مف  شركات األشغاؿ العمومية و الضريبة عمى شركات اإلنتاج و
 35 بالمائة باإلضافة إلى التخفيؼ عف العبء الضريبي عمى الدخؿ اإلجمالي بحيث بمغ معدلو األقصى 19

في الجانب المتعمؽ بالرقابة تضمف القانوف   بالمائة كما تـ تبسيط النظاـ الضريبي و60بالمائة بعد أف كاف 
الدفع  إنشاء آلية أخرى لمتصريح و  استحداث آلية جديدة تخص تدعيـ منظومة الرقابة و2008التكميمي لسنة 

الرسـو عف  توسيع كيفيات دفع الضرائب و لصالح المكمفيف بدفع الضريبة التابعيف لمديرية كبريات الشركات و
 . طريؽ االقتطاع أو التحويؿ البنكي أو الدفع اآللي 
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  2011 سبتمبر 30 و 29لقاء الثالثية الرابع عشر المنعقد يومي - 2
يعتبر مف انجح لقاءات الثالثية التي عرفتيا الجزائر، بالنظر لمكـ اليائؿ لمقرارات التي 

ممثمي الحكومة و ممثمي اتخذت ، خاصة في المجاؿ االجتماعي دعما لمطبقة العمالية، بحضور 
و قد ناقشوا ثمانية نقاط أساسية . االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف و ممثمي منظمات أرباب العمؿ

: نذكر منيا ما ىو اجتماعي محض 
: ترقية اإلنتاج الوطني- 

لقد أكد االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف الذي اقترح ىذه النقطة، عمى أف ترقية اإلنتاج 
الوطني لممواد و الخدمات مف شأنيا أف تدعـ تطور المؤسسات المحمية و تحفز الشركاء األجانب 

أكثر عمى االستثمار في بالدنا و ترفع مستوى عروض التشغيؿ و تساىـ في تحسيف مداخيؿ 
و في نفس ىذا السياؽ قدـ االتحاد جممة مف االقتراحات المختمفة الكفيمة بتشجيع اإلنتاج . العماؿ

أما . المحمي و السيما عف طريؽ الجباية و تنظيـ أسواؽ التوزيع و االستفادة مف الطمب العمومي
منظمات أرباب العمؿ فقد أكدت مف جيتيا عمى ضرورة مرافقة األداة الوطنية لإلنتاج بصفة إرادية 

مف أجؿ مساعدتيا عمى التطور ليس فقط أماـ المنافسة الشديدة لممنتجات المستوردة بؿ أيضا و 
.  خاصة أماـ االقتصاد الموازي 

و في ىذا اإلطار فإنيا تدعو الدولة إلى تعزيز اآلليات المحفزة لممؤسسة المحمية في الطمب 
و مف جيتيا اغتنمت الحكومة ىذه الفرصة لمتذكير . العمومي و تكثيؼ مكافحة االقتصاد الموازي

و يتعمؽ األمر . بإيجاز بمختمؼ التحفيزات التي أقرتيا السمطات العمومية لفائدة المؤسسة المحمية
بداية بالمفاوضات مع الشركاء األجانب قصد الحصوؿ عمى ميؿ أكثر فائدة لألداة الوطنية لإلنتاج 

و قد وجدت المساعي . التي توجد في مرحمة النيوض بعد أزمة طويمة و قاسية و متعددة األشكاؿ
التي بادرت بيا الجزائر صداىا المشجع لدى الشريؾ األوروبي و لدى البمداف األخرى األعضاء في 

.  المنطقة العربية لمتبادؿ الحر و كذا لدى العديد مف الشركاء في المنظمة العالمية لمتجارة
 :آفاق العقد الوطني االقتصادي و االجتماعي- 

إف الحكومة التي أدرجت ىذه النقطة قد ذكرى بأف العقد الوطني االقتصادي و االجتماعي 
 في إطار الثالثية قد جاء لتمبية طمب ممح مف المجتمع في وقت 2006 سبتمبر 30الموقع بتاريخ 

عكفت فيو البالد مف جديد عمى بعث الجيود العمومية بشكؿ مكثؼ لمتنمية االقتصادية و 
و ىكذا فإف ىذه العقد قد سمح بتثميف أفضؿ لمبرنامج الخماسي لالستثمارات الذي أقرتو . االجتماعية

 سواء مف حيث الفوائد التي جنتيا األداة الوطنية لإلنتاج و كذا 2009 إلى 2005الدولة لمفترة مف 
.  العماؿ أو مف حيث اليدوء االجتماعي الذي ساد بقوة

عالوة عمى ذلؾ فإف العقد الوطني االقتصادي و االجتماعي قد أشاد بو باإلجماع المكتب 
الدولي لمعمؿ كما نوىت بو المنظمات النقابية الدولية كنموذج لمحوار و التشاور بيف الشركاء 

 . االقتصادييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف و االجتماعييف
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و بالتالي فإف الحكومة ترغب في أف يوافؽ شركاؤىا االقتصاديوف و االجتماعيوف عمى 
المشاركة في تقييـ ىذا العقد و إثرائو عمى ضوء التطورات الحاصمة منذ إبرامو و ذلؾ تحسبا 

و قد أعمف االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف عف دعمو ليذا االقتراح و ذكر بجيوده الخاصة . لتجديده
التي بذليا منذ أزيد مف عشرية كاممة لتجسيد العقد الوطني االقتصادي و االجتماعي و أعرب عف 

و إذ سجمت منظمات أرباب . ارتياحو إلسياـ ىذه الوثيقة منذ توقيعيا لفائدة العماؿ وأداة اإلنتاج
العمؿ بأف األىداؼ و االلتزامات الواردة في العقد لـ يتـ تجسيدىا في مجمميا فقد أكدت مع ذلؾ 

كما طالبت . عمى إسياـ ىذا المسعى المنسػػػػػػػؽ و الجماعي بيف الشركاء االقتصادييف و االجتماعييف
منظمات أرباب العمؿ بترقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة روح و مسعى العقد أكثر فأكثر مف خالؿ استشارتيا مف قبؿ 

و في ظؿ روح التشاور . السمطات العمومية حوؿ كؿ مبادرة أو إجراء لو عالقة بالمؤسسة و محيطيا
. ىذه و التكامؿ فقد وافقت عمى االقتراح الذي قدمتو الحكومة بخصوص ىذا العقد

:  التقاعـــــــــــد- 
لقد ذكر االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف الذي أدرج ىذا الممؼ بتطور النظاـ الوطني لمتقاعد 

و بيذا الشأف أشار خصوصا إلى زواؿ نظاـ حساب إعادة تثميف . عمى مدى العقديف الماضييف
المعاشات عمى أساس تطور النقطة االستداللية المرتبطة بالقانوف األساسي العاـ السابؽ لمعماؿ و 

و في ىذا السياؽ قدـ االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف سمسمة . تراجع المستوى األدنى لمعاش التقاعد 
مف المطالب الرامية إلى إعادة تثميف المعاشات الدنيا و إعادة تثميف التعويض عف معاشات التقاعد 

القديمة و تحييف التعويض الممنوح لممرأة الماكثة بالبيت إلى جانب إعادة تثميف المعاشات الصغيرة و 
أما منظمات أرباب العمؿ فقد اعتبرت أف مطالب االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف في . منح التقاعد

مجاؿ التقاعد محترمة عمما أنيا ليست مرفوقة بآثار مالية عمى المؤسسات التي ال يمكف حينيا أف 
و في ردىا عمى ذلؾ ذكرت الحكومة في البداية بكؿ الجيود االستثنائية التي أقرتيا الدولة . تتحمميا

 لفائدة المتقاعديف و عمى حساب الصناديؽ العمومية
1
.

كما أكدت الحكومة عمى أف استمرارية نظاـ   
. وطني ناجع لممعاشات يشكؿ في حد ذاتو تحديا بالنسبة لألمة بأسرىا و لفئة العماؿ قبؿ كؿ شيء

 بؿ إف مثؿ ىذا التحدي قد أصبح اليـو عالميا، حيث بات األمؿ في الحياة يمتد في كؿ البمداف بما 
 
 
 
 

                                                             
وضع تعويضات   مف أجؿ رفع التعويضات التكميمية لتقاعد العجز و2006اإلجراءات المتخذة في  - 1

لرفع المعاشات المباشرة والمعاشات األساسية ومعاشات  2009اإلجراءات المتخذة في  و، تكميمية لمنح التقاعد
التكفؿ السنوي بالعديد  و ،%5كذا منح التقاعد المباشرة أو اآليمة لذوي الحقوؽ بنسبة  اآليمة لذوي الحقوؽ و

 ماليير دينار في المجموع مف النفقات 110مف األعباء المرتبطة بالتقاعد أي أف ميزانية الدولة قد تكفمت بمبمغ 
 .2010 و2006التكميمية لممعاشات بيف 
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1فييا الجزائر، و أف عدد سنوات االشتراكات تجري مراجعتيا قصد رفعيا في الكثير مف البمداف 
.  

: توسيع االتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص- 
ىذا الممؼ كاف مف اقتراح االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف، الذي أشاد بالحوار و التشاور و 

روح التضامف التي ميزت دوما عالقاتو مع مجمؿ شركائو داخؿ إطار الثالثية بما في ذلؾ مع 
و في إطار االتفاقية الجماعية اإلطار لمقطاع االقتصادي . 2المنظمات الخاصة ألرباب العمؿ 

 فإف االتحاد العاـ لمعماؿ 2010 و التي تـ تجديدىا في 2006الخاص المبرمة في سبتمبر 
الجزائرييف قد أعرب عف رغبتو في أف تتواصؿ ىذه الممارسة لفائدة العماؿ و مؤسساتيـ مف خالؿ 

كما أشادت منظمات أرباب العمؿ ىي األخرى بيذا . توسيع االتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص
التشاور الذي ميز دوما عالقاتيا مع الشريؾ االجتماعي و أكدت مف جديد استعدادىا لمواصمة 

و بيذا الشأف أبدت ىذه المنظمات موافقتيا عمى توسيع . انتياج نفس ىذا السبيؿ التضامني
. االتفاقيات الجماعية إلى القطاع الخاص

: التمثيل النقابي في القطاع الخاص- 
نظرا لما أصبح يواجو بعض مؤسسات القطاع الخاص الوطني و األجنبي مف عراقيؿ تحوؿ 

فاف االتحاد العاـ . دوف تمكيف العماؿ مف ممارسة حقيـ النقابي الذي يضمنو الدستور و القانوف
لمعماؿ الجزائرييف يطالب بمساىمة منظمات أرباب العمؿ و تدخؿ السمطات العمومية مف أجؿ 

و بيذا الشأف فإف منظمات أرباب . ضماف احتراـ األحكاـ القانونية المتعمقة بممارسة الحؽ النقابي
العمؿ المشاركة في الثالثية التي نددت كميا بيذه االنتياكات لمتشريع المتعمؽ بالحؽ النقابي قد أكدت 

بأف ىذا الحؽ مكفوؿ لكؿ منخرطييا كما أعمنت تضامنيا مع االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف في 
أما الحكومة فقد ذكرت مف جيتيا بأف التشريع واضح في مجاؿ . الدفاع عف ىذا الحؽ لفائدة العماؿ

و أكدت . ممارسة الحؽ النقابي و أف كؿ األطراؼ المعنية ممزمة بالتدخؿ كمما سجؿ خرؽ لمتشريع
مف جديد مسؤوليتيا في السير عمى فرض احتراـ القوانيف و التنظيمات فقد أعمنت الحكومة عف 

استعدادىا لمتدخؿ عبر ىيئاتيا المختصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة و العمؿ عند االقتضاء عمى إخطار الجيات القضائية 
. عف كؿ خرؽ ممح لممارسة العماؿ لحقيـ النقابي

                                                             
 2006فضال عف ذلؾ ذكرت الحكومة بأف الدولة بناء عمى قرار السيد رئيس الجميورية قد قررت سنة -  1

مف المقرر أف ترتفع   الجباية البترولية وإيرادات مف %2إنشاء صندوؽ وطني الحتياطات التقاعد مزود بنسبة 
الحكومة عف تضامنيا مع المتقاعديف وعف حرصيا  و قد أكدت .2012 ابتداء مف سنة %3ىذه النسبة إلى 

عمى عدـ المخاطرة بتوازنات ميزانية الدولة فقد صرحت بأنيا ستسير عمى إيجاد حؿ معقوؿ ومالئـ ليذه 
عالوة عمى ذلؾ اتفقت الثالثية عمى تكميؼ فوج عمؿ ثالثي بدراسة إمكانيات رفع نسبة اشتراؾ فرع  و. المسألة

 .التقاعد مف أجؿ تزويد ىذا الصندوؽ باإليرادات اإلضافية الضرورية لمتكفؿ الدائـ بالتزاماتو إزاء المتقاعديف
 .وثيقة العقد الوطني االقتصادي و االجتماعي المرجع السابؽ

و لمتدليؿ عمى ذلؾ أشار إلى سنة المفاوضات حوؿ االتفاقيات الخاصة باألجور في القطاع الخاص التي -  2
حدىا قد شيدت   و2010و أضاؼ أف سنة . 2009 و1997 اتفاقا بيف 13.000أفضت إلى عقد حوالي 

 اتفاقا حوؿ األجور فضال عف االتفاقية اإلطار التي أبرمت بيف االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف و 736توقيع 
. منظمات أرباب العمؿ
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: ممف القدرة الشرائية- 
طرحت ىذه المسالة لممناقشة مف طرؼ االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف، دوف أف يتجاىؿ 

و مف خالؿ . مختمؼ القرارات المتعمقة برفع القدرة الشرائية التي اتخذت عمى مدى العشرية األخيرة
الدراسات التي أجريت تبيف أف المداخيؿ الحالية لمعديد مف العماؿ تظؿ غير كافية بشكؿ كبير مقارنة 

لذا فإنو يطالب منظمات أرباب العمؿ و الحكومة باتخاذ تدابير جديدة . بتطور كمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المعيشة
مشيرا إلى الكثير الطرؽ لمقياـ بذلؾ و منيا مراجعة الضريبة عمى . مف أجؿ تحسيف القدرة الشرائية

 مكرر المتعمقة بطريقة حساب األجر الوطني األدنى المضموف و 87الدخؿ اإلجمالي و إلغاء المادة 
و قد اعتبرت منظمات أرباب العمؿ الخاصة و العمومية قد . كذا مبمغ األجر األدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المضموف

اعتبرت أف مطالب العماؿ التي حمميا االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف مشروعة مف أجؿ تحسيف 
 ، و دعت 2010القدرة الشرائية، غير أنيا ذكرت كمييا باالتفاقات المتعمقة باألجور التي أبرمت في 

و مف جيتيا ذكرت الحكومة باف دراسة . إلى ضرورة الحفاظ عمى ديمومة المؤسسات في حد ذاتيا

ممؼ القدرة الشرائية 
1

.  يجب أال تتػػػػػػػػػػػػػػػػـ بمعزؿ عف عوامؿ متعددة ال تقؿ أىمية
و يتعمؽ األمر في المقاـ األوؿ بحالة المالية العمومية التي بات يطبعيا مف جديد ظيور 

عجز ىاـ لمميزانية بفعؿ سياسية الدولة الخاصة باألجور و أىمية التحويالت االجتماعية إلى جانب 
كؿ ىذه العوامؿ تفرض جميعيا ضرورة تجنب كؿ إجراء مف شأنو أف . حجـ االستثمارات العمومية

يزيد في تفاقـ حجـ عجز الميزانية و االبتعاد مف ىذا المنطمؽ عف المجوء إلى أي تخفيض في 

2الضريبة عف الدخؿ اإلجمالي الذي يشكؿ مصدرا أساسيا لمجباية العادية لمبالد 
أما فيما يخص . 

 ، و ما يميز الظرؼ 2010األجر الوطني األدنى المضموف فقد عرؼ زيادة ىامة في الفاتح جانفي 
االقتصادي الدولي الراىف بركود سيؤثر حتما عمى طمب و أسعار المحروقات و بالتالي عمى 

.  االقتصاد الوطني
و مف ىذا المنطمؽ فإف اإلرادة المشتركة لتحسيف القدرة الشرائية ينبغي أال تتجاىؿ المخاطر 

التي قد تمحؽ بالمجموعة الوطنية و المؤسسات و تشغيؿ العماؿ جراء أي قرار يغفؿ حقائؽ االقتصاد 
و عمى إثر نقاش مطوؿ تميز بروح المسؤولية تبنت . الوطنػػػػػػػػػػػػػػػػي و الظرؼ االقتصادي الدولي الراىف

دينار إلى  15.000الثالثية اقتراح الحكومة المتمثؿ في رفع األجر الوطني األدنى المضموف مف 
عالوة عمى . 2012 دينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار و سيدخؿ ىذا القرار حيز التنفيذ ابتداء مف الفاتح جانفي 18.000

 مكرر و 87ذلؾ قررت الثالثية إقامة فوج عمؿ مفوض لتقييـ اآلثار التي تترتب عف إلغاء المادة 

                                                             
1
دخوؿ األنظمة التعويضية الجديدة حيز التنفيذ مع أثر رجعي ابتداء مف الفاتح  2010 شيدت سنة و - 

 1126حيث أف كتمة أجور الموظفيف فضال عف آثار القوانيف األساسية الخاصة ارتفعت مف  2008جانفي 
 . في تحسيف القدرة الشرائية، مما يساىـ  2012 مميار دينار بالنسبة لسنة 2850إلى  2008مميار دينار سنة 

في نفس الوقت استفادت معظـ المؤسسات العمومية االقتصادية مؤخرا مف إعادة جدولة ديونيا التي  و-  2
مميار دينار ومف قروض استثمارية ىامة مف أجؿ تمكينيا مف مباشرة انتعاشيا  300تزيد في مجمميا عف 

المؤسسات االقتصادية شأنيا في ذلؾ شأف الميزانية العمومية ال يمكنيا أف تتحمؿ  عميو فإف و .بصفة جدية
 . مكرر87حاليا دوف انعكاسات خطيرة آثار إلغاء المادة 
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بعد عرض مضمون بعض ". تحضير التكفؿ بيذه المسألة في المراجعة القادمة لقانوف العمؿ
 ؟   المقاءات الثالثية، السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي طبيعتها القانونية

الطبيعة القانونية الجتماعات و لقاءات الثالثية  : المحور الثاني 
 ، عمى أف نتائج الثالثية ال ترتب سوى التزامات 1يؤكد احد المختصيف في ىذه النقطة 

معنويػػػػػػػػػػة و أحيانا سياسية ، تستمـز آليات اتفاقية أو تنفيذية عمى مستويات اقؿ لوضعيا موضع 
فما نتج عف كؿ لقاءات الثالثية التي جمعت الحكومة بأرباب العمؿ و االتحاد العاـ لمعماؿ . التنفيذ 

الجزائرييف ما ىي إال برتوكوالت تستمـز عند تنفيذىا إبراـ عدة اتفاقيات و اتفاقات عمى مستوى 
القطاع بيف تنظيمات العمػػاؿ و أرباب العمؿ ىذا مف جية، و مف جية أخرى فالحكومة مطالبة 

عكس ما يترتب . بإصدار الكثير مف المراسيـ التنفيذية بواسطتيا توضع نتائج الثالثية موضع التنفيذ
عف التفاوض الجماعي الثنائي مف نتائج ، التي تصاغ في شكؿ اتفاقيات و اتفاقات جماعية لمعمؿ 

 . و التي تعتبر إطارا قانونيا و تنظيميا ممزما لألطراؼ الموقعة عميو 
 عمى االتفاقية 1993و لكف نعتقد أف ىذا الرأي مردود عميو، الف الجزائر صادقت سنة 

بإجراء  المتعمقة بالحوار و التشاور الثالثي، و تعيدت الدوؿ المصادقة عمييا 144الدولية لمعمؿ رقـ 
العماؿ، و أف تحدد  مشاورات فعالة بيف ممثؿ الحكومات و ممثؿ كؿ مف أصحاب العمؿ و

فكاف مف الضروري أف يبادر . اإلجراءات الالزمة لمحوار و التشاور مرة واحدة كؿ سنة عمى األقؿ
المشرع بإدراج آلية الحوار و التشاور الثالثي ضمف منظومتو القانونية، حتى ال تبقى التزاما معنويا 

و إذا لـ يقـ المشرع بذلؾ، ال يعتبر سببا كافيا الستبعاد الدخوؿ في حوار و تشاور ثالثي . فقط
 .  2األطراؼ، و ىذا ما ينفيو عدد المقاءات الثالثية التي ارتفعت منذ التسعينات إلى يومنا ىذا 

الف أىميتيا ال يمكف إنكارىا، و قد أكدت الحكومة أكثر مف مرة، عمى أف لقاءات الثالثية 
أداة ىامة لتحريؾ و تنشيط الحياة االقتصادية و خيارا ال رجعة فيو و اعتبار الحوار الخيار األمثؿ و 

توفير المناخ المالئـ لالستثمار و تطوير اإلنتاج لمواجية التحديات االقتصادية التي تفرضيا 
متطمبات المنافسػػػػػػة االقتصادية، كما يعد عامال مميزا في صياغة و تنفيذ السياسات االقتصادية و 

 بدليؿ مساىمة لقاءات الثالثية في إثراء مشاريع . 3االجتماعية سعيا إلى تحقيؽ المصمحة العامة 
تيدؼ إلى تعديؿ قوانيف العمؿ مثؿ مراجعة الحد األدنى لألجر الوطني المضموف، و تعديؿ المدة 
القانونية لمعمؿ و تخفيض سف التقاعد ، إلى جانب ممفات اقتصادية ىامة مثؿ ممؼ إعادة ىيكمة 

المؤسسات العمومية و ممؼ الشراكة األجنبية في بعض القطاعات و ممؼ خوصصة بعض 
   .4المؤسسات اإلستراتيجية و ممؼ إعادة النظر في نظاـ الضماف االجتماعي 

                                                             
المرجع السالؼ ،  سميماف ، المعايير العربية و الدولية لمحوار االجتماعي و المفاوضة الجماعية أحمية - 1

  .05الذكر ص 
  . 2014إلى غاية فبراير  لقاءا ثالثيا 16 مف أكثر-  2
إشارة  بمناسبة إعطائو 2010 جانفي 14كممة السيد الطيب لوح وزير العمؿ و الضماف االجتماعي يـو -  3

 االنطالؽ الرسمي لمتفاوض حوؿ تحييف االتفاقيات الجماعية القطاعية وفقا لقرار الثالثية المنعقدة في ديسمبر
2009.  

  . 04أحمية سميماف، المرجع السالؼ الذكر ص -  4
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كما عالجت لقاءات الثالثية الكثير مف القضايا اليامة ذات الطابع الوطني تمس شرائح 
واسعة مف العماؿ و أصحاب العمؿ، و ال يمكف معالجتيا عف طريؽ آليات قانونية و تنفيذية بالنظر 
إلى طابعيا الميني أو االجتماعي أو االقتصادي، مثؿ مراجعة األجور و مدة العمؿ و ظروؼ العمؿ 
و شروطػػػػػػػػػػػػػػػػػػو و التشاور حوؿ المصادقة أو عدـ المصادقة عمى اتفاقية دولية لمعمؿ و وضع آليات 

تطبيؽ أحكاـ بعض االتفاقيات الدولية لمعمؿ، و ىي مواضيع كما تبدو ال يمكف معالجتيا بصفة 
 .منفردة 

:  الخاتمة 
مف خالؿ دراستنا لموضوع لقاءات الثالثية ، ارتأينا إدراج بعض المالحظات و االقتراحات، 

ىذا مف . بيدؼ تدعيـ التفاوض الجماعي و الحوار االجتماعي لالرتقاء بو إلى المستوى المنشود
شانو تحقيؽ السمـ االجتماعػػػػػػػػػػػػػي و االستقرار داخؿ المؤسسات االقتصادية بيف طرفي عالقة العمؿ 

: تربطيما مصالح متناقضة 
ضرورة أف تشمؿ لقاءات الثالثية المخصصة لمحوار االجتماعي في الجزائر النقابات المستقمة إلى - 

.  جانب االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف متى أثبتت أنيا منظمات تمثيمية عمى المستوى الوطني 
ضرورة االىتماـ بالتثقيؼ و التدريب لمقواعد العمالية و القيادات النقابية و إعداد المفاوض النقابي - 

. الجيد القادر عمى الحوار
ضرورة توفير المعمومات و إتاحتيا أماـ التنظيـ النقابي مف قبؿ الشركات و المؤسسات و جيات - 

. العمؿ إلمكاف نجاح الحوار االجتماعي
ضرورة حماية ممثمي العماؿ سواء في التفاوض الجماعي او عمى مستوى ىيئات التوفيؽ و - 

. التحكيػػػػػػػػػـ و عدـ اإلضرار بيـ أو عرقمة مياميـ
. العمؿ عمى مشاركة النقابات العمالية مع الحكومات في وضع خطط و سياسات برامج التنمية- 
العمؿ عمى أف تشارؾ النقابات في خطط و برامج التدريب و التكويف الميني و إعادة - 

.  التأىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ و التطوير لمعامميف مف الرجاؿ و النساء
ضرورة أف تشمؿ لقاءات الثالثية المخصصة لمحوار االجتماعي في الجزائر النقابات المستقمة إلى - 

.  جانب االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف متى أثبتت أنيا منظمات تمثيمية عمى المستوى الوطني 
ضرورة االىتماـ بالتثقيؼ و التدريب لمقواعد العمالية و القيادات النقابية و إعداد المفاوض النقابي - 

. الجيد القادر عمى الحوار
ضرورة توفير المعمومات و إتاحتيا أماـ التنظيـ النقابي مف قبؿ الشركات و المؤسسات و جيات - 

. العمؿ إلمكاف نجاح الحوار االجتماعي
ضرورة حماية ممثمي العماؿ سواء في التفاوض الجماعي او عمى مستوى ىيئات التوفيؽ و - 

. التحكيػػػػػػػػػـ و عدـ اإلضرار بيـ أو عرقمة مياميـ
. العمؿ عمى مشاركة النقابات العمالية مع الحكومات في وضع خطط و سياسات برامج التنمية- 
العمؿ عمى أف تشارؾ النقابات في خطط و برامج التدريب و التكويف الميني و إعادة - 

 . التأىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ و التطوير لمعامميف مف الرجاؿ و النساء
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 عو العيب يف املهتوج لرب العمل دنيةاملسؤولية امل
.و مدى تأثريها على عالقة العمل الفردية  

الدكتور فهيهخ عبد القادر استاذ حماضر أ 
 الدكتورة زهدور كوثر استاذة حماضرة أ

 جامعة مستغامن كلية احلقوق والعلوم السياسية 
:  مقدمة

      من المتفق عميو، أن  نجاح أي مشروع اقتصادي أيا كان  باإلضافة  إلى توقفو  عمى توفر 
المادة الخام و رأس المال  و اليد العاممة البد أن يتوقف أيضا عمى عوامل أخرى من أىميا وجود 

نصوص قانونية  تضمن تحقيق مصمحة كل من العامل و رب العمل من جية و ضمان االستثمار 
.  األفضل لوسائل اإلنتاج من جية أخرى

      و عميو، لتحقيق ذلك البد من توفير مجموعة من الشروط و الظروف المالئمة لمعمل و ىذا ما 
حاول المشرع فعمو من خالل سنو لقانون العمل و ما تبعو من نصوص تنظيمية و تنفيذية باإلضافة 

.  إلى قوانين أخرى نظمت في نصوصيا عالقة العمل و اآلثار المترتبة عمييا
لطرحو لمتداول، "  منتوج"    و المالحظ أنو عندما يكون محل عالقة العمل انتاج شيء معين 

تتداخل القوانين من حيث التنظيم و ذلك في حالة ما إذا تسبب العامل أثناء تنفيذه لعالقة العمل 
بإحـــــداث ضـــــرر لمغــــيــــر يـــخـــرج نطــــــاق جبره عن قانون العمل و يتعداه إلى القانون المدني الذي 

فّصل أحكام ىذه الحالة و نظميا بإحكام في باب المسؤولية عن فعل األشياء  و كذا المسؤولية عن 
فعل الغير أين جعل رب العمل مسؤوال عن األخطاء التي قد يرتكبيا العامل و ىو في إطار عالقة 
العمل و يصيب بيا الغير بضرر و في ىذا الحكم نوع من الحماية لمعامل و  لممتضرر عمى حد 

سواء  إال أنو قد يثار التساؤل حينما ال يحترم العامل معايير الجودة في المنتوج بالرغم من تعميمات 
رب العمل مما يجعل المنتوج معيبا موجبا لقيام مسؤولية رب العمل باعتباره منتجا، فيل يحق لرب 

 في مواجية العامل؟   11-90 من قانون 73العمل إعمال المادة 
      لالجابة عمى ىذه االشكالية سنقسم دراستنا إلى محورين اثنين نخصص المحور األول لدراسة 
أحكام مسؤولية رب العمل المدنية عن العيب في المنتوج ، أما المحور الثاني فسنخصصو لدراسة 

مدى انعكاس تحديد مسؤولية رب العمل المدنية عمى إعمال قواعد قانون العمل و ذلك تباعا في ما 
.  يمي

.   مسؤولية رب العمل المدنية عن العيب في المنتوج: المحور األول
      بداءة، تجب اإلشارة و قبل التطرق ألحكام مسؤولية رب العمل المدنية عن العيب في المنتوج 
إلى أن رب العمل يسأل مدنيا عن أفعال عاممو الغير مشروعة طبقا ألحكام مسؤولية المتبوع عن 

يكون المتبـــوع مســــؤوال عـــن " :  بقوليا1القانون المدني من 136المادة فعل تابعو بموجب 
الضـــرر الذي يحدثو تابعو بفعمو الضار متى كان واقعا منو في حالة تأدية وظيفتو أو بسببيا أو 

.  بمناسبتيا
                                                             

 . 17، ص 26/06/2005 مؤرخة في 44ر عدد .، ج20/06/2005 المؤرخ في 10-05قانون رقم -   1
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و تتحقق عالقة التبعية و لو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعو متى كان ىذا األخير يعمل 
". لحساب المتبوع

      يظير من نص المادة أعاله، أن مسؤولية المتبوع عن فعل تابعو تربط بين شخصين اثنين، و 
أمــا التـابع فيـو ذلك الشخص الطبيــعي الذي يخضع لشخص آخر يدعى . ىما التابع و المتبوع

المتبوع بحيث ينفذ التعميمات و األوامر التي يصدرىا المتبوع سواء كانت تمك التعمــيمــات كتــابية أو 
و أما المتبـوع فيو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي . شفـويـة و ىو العامل في عالقة العمل

يصدر األوامر و التعميمات و يشرف عمى أعمال تابعيو بمراقبتو ليا و اتخاذ القرار بشأنيا و ىو 
.  2المستخدم أو رب العمل في عالقة العمل

المشرع  فمقد نص عمييا ،    أما عن مسؤولية المنتج و ىو رب العمل في عالقة العمل     
يكون المنتج مسؤوال عن الضرر " :  بقولوالقانون المدني من مكرر140المادة الجزائري في نص 

 .الناتج عن عيب في منتوجو حتى و لو لم تربطو بالمتضرر عالقة تعاقدية
يعتبر منتوجا كل مال منقول و لو كان متصال بعقار، السيما المنتوج الزراعي و المنتوج 

". الصناعي و تربية الحيوانات و الصناعة الغذائية و الصيد البري و البحري و الطاقة الكيربائية
 أنــو يقصد بمسؤولية المنتــج المســؤوليــة  مكـــرر مــدني جــزائري140المــادة يظيــر مــن نــص        

و لكــن قبــل التطــرق لدراســة . التي تقـوم فـي حــق ىــذا األخير نتيجة األضرار التي تسببيا منتوجاتو
ىــذه المســؤوليــة البــد عميـنـا مــن الوقــوف عمــى بعــض المصطــمحــات التــي تــدور حــولـيــا ىــذه 

. المنتــج و المــنتـــوج و المتضرر: المســؤولـيــة و ىــي
       المنتج ىو الشخص الذي يساىم في إنتاج الثروة االقتصادية بواسطة المواد الصنــاعية أو 

أو ىــو صانــع الشيء في شكمو النيائي و كذلـك منتج المواد . 3الفالحــية أو عــن طريــق تحويميا
األولية، و الصانع لجــزء يدخــل في تكوين الشيء، و كل شخــص يظيــر بمظـيـر المنـتج ســواء 

أو كما عرفو البعض ىو كل شخص طبيعي كان أو معنوي، . 4بوضـع اسمــو أو عالمتــو التجارية
يقوم في إطار نشاطو المعتاد بإنتاج مـال منقول معد لمتسويق سواء في شكل منتوج نيائي، أو 

. 5مكونات و ذلك عن طريق الصنع أو التركيب
       

                                                             
ديوان .محمود جالل حمزة، المسؤولية الناشئة عن األشياء غير الحية في القانون المدني  الجزائري  2

.  و ما بعدىا184 ص1المطبوعات الجامعية الجزائر، ط
مذكرة تخرج لنيل شيادة . شرياف محمد، المسؤولية المدنية لممنتج وفقا ألحكام القانون المدني الجزائري  3

-2007في العموم القانونية و اإلدارية، المركز الجامعي لخميس مميانة، الجزائر، السنة الجامعية  الميسانس
. 21، ص2008

مذكرة تخرج .  مكرر من القانون المدني الجزائري140عولمي منى، مسؤولية المنتج المدنية في ظل المادة  4
. 14، ص2006، الجزائر، سنة 14إجازة المدرسة العميا لمقضاء، الدفعة   لنيل 

. 270، ص2007، سنة 2موفر لمنشر، الجزائر، ط. عمي فياللي، الفعل المستحق لمتعويض 5



  2018جانفي  – خامس          العدد ال                       مجلة قانون العمل و التشغيل                  
 

97 

 

 فـي 1990-09-15 المؤرخ في 266-90المرسوم التنفيذي رقم أما المنتوج، فقد عرفو 
و " المنتوج ىو كل ما يقتنيو المستيمك من منتوج مادي أو خدمة: " بقـولو فقـرة ثالثـة2المـادة 

 المتعمق بحماية 2009-02-25 المؤرخ في 03-09القانون رقم مؤخرا عرفو المشرع في 
 بأنو كل سمعة أو خدمة يمكن أن تكون محل تنازل بمقابل أو 3مادتو المستيمك و قمع الغش في 

 .  مجانا
المنتوج ىو كل شيء مادي أو خدمة يعرض لالستيالك، أي حتى يأخذ الشيء صفة المنتوج 

المــادة ثم أسيب المشرع الجزائري في تحديد مفيوم المنتوج فــي نـص . البد من عرضو لالستيالك
و حصـره فــي المنقــوالت و لو كانت متصمة بعقار  وأتــى بأمثـمة عنــو و ىــي  مكرر مدني  140

المنتــوج الزراعــي و المنتــوج الصنـاعـي و تربية الحيوانات   و الصـنـاعـة الغذائية و الصيد البري و 
البحري و اعتبرت الطاقة الكيربائية منتوجا كذلك و بالتالي أخرج من مفيوم المنتوج في مجال 

  .6(المسؤولية الخدمات و كذا العقارات
 أو ىو 7و أما المتضـرر، فيــو كل شخص تضرر من المنتوج المعيب المطروح لمتداول       

المرســوم  مــن 02المادة أي ىو المستيمك بمفيوم . 8الشخص الذي تضرر من المنتوجات المعيبة
 المتعمق بمراقبة الجودة و قمع الغـش و ىــو 1990-01-30 المؤرخ ب 39-90 التنفيذي رقـم

كـل شخــص يقتـني بثمـن أو مجانا منتوجا معدا لالستعمال الوسيطي أو النيائي لسد حاجاتو 
.      الشخصية أو حاجة شخص آخر أو حيوان يتكمف بو

 نجد أن المشرع اشتــرط القانون المدني الجزائري من  مكرر140المادة      و بالرجوع إلى نص 
أن يكون ىناك عيب في : شروطا معيـنة لقـيـام مسـؤولـية المنتج و حصرىا في ثالثة شروط و ىي

. اإلنتاج و أن يمحق ىذا العيب ضررا لمغير و أن تكون ىناك عالقة سببية بين العيب و الضرر
  ؟ ففي ما يتمثل كل شرط من ىذه الشروط

أن يكون ىناك عيب في اإلنتاج : أوال
لقد اشترط المشرع الجزائري لقيام مسؤولية المنتج أن يكون ىناك عيب في اإلنتاج إال أنو لم        

يحدد مفيوم العيب، مما يستمزم بنا الرجوع إلى القواعد العامة أي إلى قانون حماية المستيمك فنجد 
أنو حصر العيب في المخاطر التي يتضمنيا المنتوج و التي قد تمحق أضـرارا جسمــانـية بالشخـص 
كعــدم توفـر المنتوج عمى المواصفات و المقاييس القانونية  و التنظيمية التي تميزه أي ما يعرف 
بصالحية المنتوج التي تتمخص في توفر المنتوج عمى تمك المواصفات و المقاييس القانونية و 

                                                             
6
، سنة 1دار الفجر لمنشر و التوزيع، الجزائر، ط. بودالي محمد، مسؤولية المنتج عن منتوجاتو المعيبة-  

. 25، ص2005
، المنشورات 06المجمد. سميمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الفعل الضار و المسؤولية المدنية-  7

 .109، ص1998، سنة 5الحقوقية بيروت، لبنان، ط
8
 Ch.Larroumet, la responsabilité du fait des produits défectueux après la loi du 19 

Mai 1998.D, 1998, chron, p 311.                                                                                           
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التنظيمية و استجابتو لمرغبات المشروعة لالستيالك و ىو معيار موضوعي يتضح من الغرض الذي 
 9.أعد من أجمو المنتوج

أن يمحق العيب ضررا : ثانيا
يجب أن يمحق العيب الذي بالمنتوج ضررا بالمستيمك سواء تمثل الضرر في المساس بسالمة      

جسمو أو المساس بمصالحو المالية، فعمى المتضرر إثبات العيب في المنتوج حتى تقوم مسؤولية 
. 10المنتج
قيام العالقة السببية بين العيب و الضرر : ثالثا
عمى المتضرر إثبات العالقة السببية بين العيب في المنتوج و الضرر، أي عميو إثبات أن     

إال أنو ال يمزم المتضرر بإثبات خطأ . الضـرر كـان ناتجـا عـن العيـب الـذي فــي المنتوج الذي اقتناه
و متى تحققت .المنتج بل يكفي أن يثبت وجود ضرر بسبب المنتوج حتى تقوم مسؤولية المنتج

الشروط الثالث مجتمعة، أي متى لحق ضرر بأحد األشخاص بسبب عيب في المنتوج قامت 
مسؤولية المنتج سواء ربطتو بالمتضرر عالقة مباشرة كأن يربطيما عقد اقتناء أو عالقة غير مباشرة 

أي ال وجود لتعاقد مباشر بين المنتج و المتضرر و إنما تكون العالقة بواسطة تاجر أو عارض 
؟  ما نوع ىذه المسؤوليةو لكن . 11سمعة، فاألولى تكون مسؤولية عقدية و الثانية مسؤولية تقصيرية

  ؟ ىل ىي مسؤولية مفترضة أم واجبة اإلثبات؟ و ىل من طريق لإلعفاء منيا
  نوع مسؤولية المنتج و طرق اإلعفاء منيا-

       تعتبــر مســؤولية المنـتج مســؤولية مفترضة، فيفترض خطأ المنتج في عدم احترامو و انحرافو 
عن العناية التي تقتضييا أصول المينة و ال يتوجب فييا عمى المتضرر إثبات خطأ المنتج بل يكفيو 

.  12إثبات العالقة السببية بين الضرر   و العيب أي إثبات أن الضرر وقع لو بسبب المنتوج
 إلى إمكانية إعفاء المنتج من  مكرر مدني140المادة        و في انعدام أي إشارة في نص 

المسؤولية و ال في  قانون حماية المستيمك، تطبق في ىذه الحالة القواعد العامة إذ يمكن لممنتج 
. 13اإلعفاء من المسؤولية بإثباتو السبب األجنبي فقط

        
 

                                                             
. عمي بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستيمك و المسؤولية المترتبة عنيا في التشريع الجزائري 9

. 40، ص2000دار اليدى، عين مميمة، الجزائر، سنة 
10

 .91علي بولحية به بوخميس، وفس المرجع، ص 
. 38شرياف محمد،  المرجع السابق، ص-  11
مذكرة تخرج لنيل . بن زىرة بمقاسم خديجة، عمار يوسف عائشة، حماية المستيمك في التشريع الجزائري-  12

شيادة الميسانس في العموم القانونية و اإلدارية، المركز الجامعي لخميس مميانة، الجزائر، السنة الجامعية 
. 70، ص2006-2007

 .44بودالي محمد، المرجع السابق، ص-  13
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ىذا عن مسؤولية المنتج في التشريع الجزائري، أما المشرع الفرنسي فمقد فصل أحكـام ىــذه 
التي استحــدثيا  18-1386 إلى المادة 1-1386المادة  من ثمانية عشر مادةالمســؤولية فـي 

-85 تطبيقا لمتعميمة األوروبية رقم 1998-05-19 المؤرخ في 389-98القانــون رقم بمـوجب 
.  المتعمقة بالمسؤولية عن فعل األشياء1985-07-25  المؤرخة ب 374

       يستشف من ىذه المواد أن المشرع الفرنسي حدد طائفة من األشخاص يمكن اعتبارىم 
 فيمكن أن يكون المنتج صانع السمعة النيائية أو صانع المادة األولية أو (6-1386المادة )منتجين

صـانع األجزاء التي تتكون منيا السمعة و كذا من يقدم نفسو كمنتج بوضع اسمو أو عالمة تجارية أو 
 . 14أي عالمة مميزة أخرى عمى المنتوج أو من يستورد منتوج في االتحاد األوروبي بقصد التوزيع

سواء ربطو بالمنتج عقد    15كما أنو حصر المتضرر في المستيمك أو مستعمل المنتوج مينيا
 و بذلك فإن المشرع الفرنسي يكون قد وحد بين (1-1386المادة )أو لم يربطو بو أي عقد

 (3-1386المادة ) و عرف المنتـوج .16المسؤوليتين العقدية و التقصيرية في ما يتعمق بالتعويض
بأنـو كـل مال منقـول حتى و إن اتصل بعقــار و ألحــق بيذا الحكم منتوجات األرض و تربية المواشي 

، و من ىذا يالحظ أن المشرع الجزائري اقتبس 17و الصيد البري و البحري و اعتبر الكيرباء منتوجا
.   من التشريع الفرنسي مكرر140المادة 

و ىي ( 9-1386المادة )   و اشتــرط المشــرع الفرنسـي لقـيام مسؤولية المنتج ثالثة شروط     
وجود عيب في المنتوج و ألقى عمى عاتق المتضرر مسؤولية إثبات العيب المتمثل فــي انعــدام 

السالمة مـع األخـذ بعيـن االعتبار الظروف المحيطة المتعمقة بتغميف المنتوج و طريقة استعمالو وقت 
و أن يمحق ىذا المنتوج الضرر بالمستيمك سواء فـي جسمــو أو مــالـو بشـرط أن . 18عرضو لمتداول

يكــون مخـصصـا لالستيالك الخاص أو لغرض تجاري أو حـرفي أو ميـني مـع العـمم أنو ال يسأل 
و أن تكون ىناك عالقة سببية بين الضرر . 19(2-1386المادة )المنتج عن ىالك المنتوج المعيب

و العيب، و عمــى المتضرر إثباتو أي عميو إثبات العالقة بيـن الضرر الحاصل لو و العيب في 
المنتوج، و أسس المشرع الفرنسي ىذه العالقة عمى قرينتين اثنتين، تتعمق األولى بافتراض وجود 

العيب لحظة انطالق المنتوج لمتداول و تتعمق الثانية بافتراض إطالق المنتوج لمتداول بإرادة 
. 20(5-1386المادة )المنتج

                                                             
14

 J.Montanier, les produits défectueux. Litec, 2000, p85.                                                     
15

 Corinne Renault-Brahinsky, op.cit, p327.                                                                                  
16

 Christian Larroumet, unification des responsabilités délictuelle et contractuelle, 

petites affiches, 28 Déc. 1998, 38
ème

 année, n°155, p5. 
17

 Philippe Malaurie, Laurent Aynès, Philippe Stoffel-Munck, op.cit, p160.     
18

 François Terré, Philippe Simler, Droit civil, les obligations. YVER, Dalloz, 9
ème

 

Ed, 2005, p961.  
19

 Philippe Malaurie, Laurent Aynès, Philippe Stoffel-Munck, op.cit, p161.                     
20
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 يمكنو أن ينفي المسؤولية عــن (11-1386المادة )       كما أن المنتج وفقا لمتشريع الفرنسي 
نفســو إمــا بإثباتو أن العيب لم ينتج عن نشاطو الميني بتمسكو بإحدى الدفوع الثالث و ىي أن يثبت 
أنو لم يطرح المنتوج لمتداول و طرح التداول معناه فقدان السيطرة عمــى المنتوج بتسميمو لشخص آخر 
أو يثبت أن المنتوج لم يكن مخصصا لمبيع و ال ألي شكل من أشكال التوزيع أو يثبت أن العيب لم 

و إما بإثباتو أنو لم يكن في وسعو توقي . 21يكن موجودا في الوقت الذي عرض فيو المنتوج لمتداول
مخاطر التطور العممي و ىي المخاطر التي ال يمكن اكتشافيا إال بعد طرح المنتوج لمتداول أي أن 

المعرفة العممية و التقنية التي كانت متوفرة وقت طرح المنتوج لمتداول لم تكن تسمح باكتشاف 
. 22العيب

المنـتـوج     من تاريخ طرح سنوات10       و تجــب اإلشــارة إال أن  المنتج يبقى مسؤوال خالل مدة 
 03 كما أن حق المتضرر يسقط بالتقادم خالل مدني 16-1386المـادة لمتــداول طبـقا لنـص 

.  23مدني 17-1386 المادةحسب ما نصت عميو   من يوم اكتشاف العيبسنوات
مدى تأثير تحديد مسؤولية رب العمل المدنية عن العيب في المنتوج عمى عالقة : لمحور الثانيا

. العمل الفردية
     يعتبر العمال العنصر الفعال في إنجاح المؤسسة و لضمان مردوديتيم البد من توفير عوامل  
تساعد في تفعيل بيئة العمل من بينيا ، توفير الحماية القانونية لمعامل،  تمك الحماية التي تجعمو في 

منأى عن مطالبتو بالتعويض في حالة ارتكابو لخطأ تسبب في ضرر لمغير أثناء قيامو بعممو بل 
يتحممو رب عممو فيؤدي عممو عمى أكمل وجو، إال أنو قد يتسبب العامل في بعض الحاالت بخطئو 
العمدي أو الغير عمدي  متجاىال لتعميمات رب عممو إلى إقامة مسؤولية ىذا األخير كما ىو األمر 
مثال في عدم احترام العامل لمقواعد المعمول بيا في تحقيق جودة المنتوج مما يسبب ضررا لمقتني 

السمعة،  فيل يحق لرب العمل تسريح العامل بموجب عالقة العمل التي تربطو بو؟  
.    اإلطار القانوني لعالقة رب العمل بالعامل: أوال

 و جعميا تتم في إطار 11-90تربط رب العمل بعمالو عالقة عمل نظم أحكاميا القانون      
قانوني و تنظيمي ترتب في عاتق كل من الطرفين التزامات مرتبطة بعقد العمل و تضمن ليما في 

إال أنو في بعض الحاالت قد يرتكب العامل أخطاء ترتب عميو . نفس الوقت مجموعة من الحقوق
المسؤولية التأديبية التي توقع جزاء قد يصل إلى التسريح إذا ما ارتكب خطأ جسيما و ىي الحالة 

 التي حددت صورا مختمفة عن األفعال التي 24 المعدلة و المتممة73التي نظميا المشرع في المادة 
:   يقوم بيا العامل و تشكل خطا جسيما موجبا لمتسريح التأديبي و ىي 

                                                             
21

 Laurent Leveneur, responsabilité du fait des produits défectueux. Colloque, petite 

affiche, 28 Déc.1998, p32.   
22

 Yvonne Lambert Faivre, Droit de dommage corporel. Système d’indemnisation, 

Dalloz, 4
ème

 Ed, 2000, p816.                                                                                                         
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 عمى العامل أثناء :رفض العامل تنفيذ تعميمات صاحب العمل المرتبطة بالتزاماتو المينية- 1
تأديتو اللتزاماتو المتربة عن عقد العمل تنفيذ التعميمات الموجية إليو من قبل صاحب العمل أو من 

و عميو، إذا رفض . األشخاص المعينين صراحة بموجب نظام السمطة الرئاسية التدرجية المينية
محل إنقاص، وبالتالي يتعين " توجيو تعميمات"العامل تنفيذ  ىذه التعميمات سمطة اإلدارة في عنصرىا 

.  73عمى المستخدم أن يتدخل بما تضمنتو المادة 
إذا أفضى معمومات مينية تتعمق بالتقنيات والتكنولوجيا وطرق الصنع أو وثائق داخمية لمييئة - 2

يتوجب عمى العمال عدم إفشاء المعمومات المينية المتعمقة بالتقنيات والتكنولوجيا  :المستخدمة
وأساليب الصنع وطرق التنظيم، وبصفة عامة أن ال يكشفوا مضمون الوثائق الداخمية الخاصة بالييئة 

 .المستخدمة إال إذا فرضيا القانون أو طمبتيا سمطتيم السممية

إذا شارك في توقف جماعي وتشاوري عن العمل خرقا لألحكام التشريعية الجاري بيا العمل -  3
 يشكل التوقف الجماعي عن العمل الناتج عن النزاع الجماعي لمعمل والذي يحدث :في ىذا المجال

خرقا ألحكام القانون، خطأ مينيا جسيما يرتكبو العمال الذين شاركوا فيو، ويتحمل المسؤولية 
وفي ىذه الحالة يتخذ المستخدم اتجاه العمال . األشخاص الذين ساىموا فيو بنشاطيم المباشر

المعنيين اإلجراءات التأديبية المنصوص عمييا في النظام الداخمي وذلك في إطار التشريع والتنظيم 
 .25المعمول بيما

المالحظ بالنسبة ليذه النقطة أن المشرع الجزائري لم يفرق بين العنف  :إذا قام بأعمال عنف  -4
نما ترك المجال . المستعمل من عامل ضد زميمو، والعنف الصادر من العامل ضد المستخدم وا 

مفتوحا في تكييف أعمال العنف التي قام بيا العامل ما إذا كانت جسيمة، ومن ثم يستوجب التسريح 
 . 26التأديبي، أو بسيطة ومن ثم قد تكون محل عقوبة تأديبية مناسبة

إذا لم يحافظ العامل عمى  اآلالت واألدوات والمواد األولية واألشياء األخرى التي ليا عالقة   -5
 بالمحافظة عمى وسائل العمل وأدواتو الضرورية المسممة ألداء العمل، فإذا ما يمتزم العامل  :بالعمل

تسبب عمدا في إلحاق الضرر بيا تقوم مسؤوليتو ، إال إذا ثبت اليالك أو التمف ناتج عن قوة قاىرة 
 . ال يمكن دفعيا

طبقا لممادة  :إذا رفض تنفيذ أمر التسخير الذي تم تبميغو وفقا ألحكام التشريع المعمول بو   -6
 يمكن أن يؤمر في حالة اإلضراب المشروع بتسخير العمال المضربين الذين 02-90 من قانون 41

:  َيشَغمون في الييئات أو اإلدارات العمومية أو المؤسسات مناصب عمل الضرورية ألمن
األشخاص، المنشآت و األمالك لضمان استمرار المصالح العمومية األساسية في توفير الحاجيات 
الحيوية لمبالد أو الذين يمارسون أنشطة الزمة لتمويل السكان، فعدم امتثال العمال المضربين ألمر 

                                                             
 المتعمق بالوقاية من النزاعات 1990 فيفري 6 المؤرخ في 02-90 مكرر من قانون 33راجع المادة  -25

 . 27-91الجماعية في العمل و تسويتيا و ممارسة حق اإلضراب المعدل و المتمم  بموجب القانون 
. 81، ص 2003، سنة 2ط. بشير ىدفي ، الوجيز في شرح قانون العمل-  26
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التسخير يعد خطأ مينيا جسيما يستوجب التسريح دون المساس بالعقوبات المنصوص عمييا في 
 .القانون الجزائي

يمزم العامل بمباشرة عممو وىو متمتع   :إذا تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل  -7
بكامل قواه العقمية والجسدية، وعميو فالعامل يعد مرتكبا لخطأ جسيم سواء تناول الكحول داخل مكان 

. العمل أو التحق بمنصب عممو في حالة سكر
    ىذه ىي الحاالت التي إذا ارتكبيا العامل يعتبر مخطئا خطأ جسيما يترتب عميو تسريحو تأديبيا، 
فما ىو الحال إذا لم يمتزم العامل بتوجييات رب العمل في صناعة المنتوج مما تسبب في عيب فيو 
و بالتالي ضررا لمغير، ىل يعفى رب العمل من المسؤولية و يتحمميا العامل وحده في التعويض، أم 

 يمزم رب العمل و لو حق الرجوع باإلضافة إلى تأديبو؟  

.  مصير دعوى المسؤولية المدنية لرب العمل و أثرىا عمى العامل و عالقة العمل: ثانيا
باعتبار العامل الطرف الضعيف في عالقة العمل حاول المشرع من خالل ترسانتو التشريعية      

توفير أكبر قدر من الحماية لو ضمانا لحقوقو خاصة منيا المادية و مركزه القانوني و من أمثمة ىذه 
الحماية تقرير مسؤولية رب العمل عن األفعال الغير مشروعة و التي قد يرتكبيا العامل أثناء تأديتو 
لعممو أو بسببو أو بمناسبتو كما سبق لنا اإلشارة إليو في المحور األول،  األمر الذي يشكل ضمانا 

لمعامل في تأدية عممو عمى أكمل وجو، كما وسع المشرع من ىذه الحماية عندما جعل من رب العمل 
المسؤول األصمي عن جبر الضرر  في حال وقوعو و لم يمنح لو حق الرجوع عمى العامل إال إذا 

 . ارتكب ىذا األخير خطأ جسيما
    و الخطأ الجسيم المقصود ىو ذلك الخطأ بمفيوم القانون المدني أي الخطأ العمدي الذي يقصد 
فيو فاعمو إحداث الضرر و إلحاقو بالغير دون الخطأ الغير عمدي بصوره الثالث من رعونة و عدم 

حيطة و عدم تبصر أما الخطأ الجسيم في قانون العمل فيو ذلك االنحراف الشديد الذي يؤثر في 
 والذي يستوجب عقوبات تأديبية تتراوح خطورتيا حسب  درجة الخطأ قد 27السير العادي لممؤسسة

 المعدلة 73تصل إلى التسريح من منصب العمل و ىي الحالة التي نص عمييا المشــــرع في المادة 
.  و حدد حاالت الخطأ الجسيم الموجب لمتسريح11-90من قانون 

    و عميو، و كاستثناء عن القاعدة العامة إذا لم يمتثل العامل عمدا لتوجييات و تعاليم رب العمل 
في ما يخص صناعة المنتوج  من طرق و مقاييس إنتاجو مما يشكل عيبا فيو يتسبب في ضرر 

لمغير يقوم ليذا األخير الحق في التعويض عن الضرر الحاصل لو طبقا لقواعد المسؤولية المدنية 
لممنتج الذي ىو في ىذه الحالة رب العمل و لرب العمل الحق في الرجوع عمى العامل بما دفعو من 
تعويض ألن فعمو يعتبر خطأ جسيما  كما لو الحق في ممارسة حقو بالتسريح التأديبي طبقا لنص 

.     المعدلة73المادة 
 

                                                             
بدون مكان نشر ، .  محمد عبد الكريم نافع، سمطات صاحب العمل في فصل العامل أو إنياء عقد العمل 27

.  5، ص 2004سنة 
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:    الخاتمة
اتضح لنا من خالل دراسة ىذا الموضوع  األىمية و الحماية التي أوالىا المشرع لمعامل  و ىذا      

ال يكون إال بعد تنظيمو لعالقة العمل بسنو قوانين و نصوص تنظيمية تحدد الشروط الواجب 
توافــــــــرىا و كـــــــذا الظــــــروف المالئمـــــة لتنفيذ عالقة العمل عمى أحسن وجو بشكل يوفق فيو بين 
المصمحتين االقتصادية و االجتماعية و ىذا ما فعمو حينما قرر مسؤولية رب العمل عن أفعال 
العمال التابعين لو و الذين قاموا بارتكاب أفعال غير مشروعة تسببت بضرر لمغير حيث جعميا 

مسؤولية مفترضة و أصميو تقوم بمجرد حصول الضرر لمغير كما أنو حين استحداثو ألحكام مسؤولية 
المنتج في القانون المدني يكون قد مشي في سياستو التشريعيـــــة القائمــــــة عمـــــى احتـــــرام أبعـــــاد 

عمى احترام المقاييس و التنظيمات  (المنتج)التنميــــة المســــتـــدامة من خالل إجباره لرب العمل 
القانونية و إال تقوم مسؤوليتو التي ىي األخرى مسؤولية مفترضة فبيذا النص يكون قد ألزم المشرع 
المنتج عمى أن يكون حريصا في التوجيو و الرقابة حتى يضمن الجودة لمنتوجو تمك الجودة التي 
تتماشي مع معايير التنمية المستدامة و التي تنصب في األخير في حماية صحة و أمن المواطن 

عمى جميع األصعدة و عمى المدى البعيد، إال أنو في حالة ما إذا رفض و أىمل العامل عمدا تمك 
التوجييات الموجية إليو من طرف رب عممو و الرامية إلى تحقيق جودة المنتوج يكون قد ارتكب خطأ 
جسيما يعرضو لممساءلة التأديبية و التي قد تصل إلى التسريح التأديبي و من ىنا تظير مدى تأثير 

.  نظام المسؤولية المدنية عمى عالقة العمل 
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دور األجوسة الداخلًة للوًئة املصتخدمة يف ضمان األمن والىقاية يف أماكن العمل 
 رةــــــــــــة زهــــــــشلني

  كلًة احلقىقانىن االجتماعٌ  دكتىراه ختصص القةطالب
حممد بن أمحد  02جامعة وهران 

 :ممخص ال
أسند المشرع الجزائري إلى ىيئات و أجيزة معينة من أجل لعب دور اإلشراف و الرقابة عمى 
المؤسسة المستخدمة من أجل التحقق من مدى إحتراميا إللتزاماتيا المرتبطة بضمان األمن و الوقاية 

.  في أماكن العمل 
و تنقسم ىذه األجيزة إلى نوعين بالنظر إلى مدى تبعيتيا لممؤسسة فيناك من جية األجيزة 

الخارجية ، وعمى رأسيا مفتشيات العمل و ىيئات الضمان االجتماعي ، وىناك أجيزة الرقابة الداخمية 
لممؤسسة وأىميا لجان المشاركة و لجان الوقاية الصحية و األمن باإلضافة إلى جياز طب العمل ، 

. حيث يثار بشأنيا مدى استقبلليتيا عند ممارستيا لمياميا الرقابية عن المؤسسة المستخدمة
Résumé : 

Le législateur Algérien attribue à des institutions et à des organes 

spécifiques le rôle  d’encadrement et de contrôle des établissements employeurs afin 

de s’assurer s’ils assument leurs obligations liées à la sécurité, et à la prévention  

dans les lieux de travail. 

Ces organes sont catégorisés en effet en deux catégories d’un coté il existe 

les organes  extérieurs à leurs tète les inspections de travail et les organes de la 

sécurité sociale. Et à l’autre coté, les organes du contrôle  interne de l’établissement 

comme les commissions paritaires et les commissions de prévention sanitaire et de 

sécurité, en plus de la médecine du travail à lesquelles on soulève la question de son 

indépendance lors de l’exercice de leurs fonctions de contrôle des établissements 

employeurs.  

: مقدمــةال
 إًن التطور الصناعي و التكنولوجي وما يترتب عنو من إستخدام واسع النطاق لآلالت و

األجيزة الضخمة ذات التقنية المعقدة في أماكن العمل باإلضافة إلى المواد الكيماوية المستعممة في 
اإلنتاج والتي تؤدي إلى رفع نسبة المخاطر في محيط العمل ، كل ذلك يؤدي إلى اإلضرار بصحة 

. العمال والمستخدمين أو يصعب من أدائيم لعمميم في وسط  يتسم بتزايد األخطار المينية 
ونظرا لذلك أحاط المشرع الجزائري العمال األجراء بنصوص قانونية حمائية وعمى رأسيا 

يضمن القانون أثناء ...» :  أنو1 من الدستور الجزائري 69القانون األساسي حيث جاء في المادة 
، حيث يصنف الحق في الوقاية و األمن كأحد أىم «...العمل الحق في الحماية واألمن و النظافة
 وىو من جية أخرى يصنف كأحد 112-90 من قانون 05الحقوق االجتماعية األساسية وفقا لممادة 

                                                             
1
 ، يتعمق بإصدار نص تعديل الدستور 1996 ديسمبر 07 مؤرخ في 438 -96مرسوم رئاسي رقم  - 

 01-16 ، المعدل بموجب قانون 76 ، الجريدة الرسمية عدد1996 نوفمبر 28المصادق عميو في إستفتاء 
 .14 ، يتضمن التعديل الدستوري ، الجريدة الرسمية عدد2016 مارس 06مؤرخ في 

 .17 المنظم لعبلقات العمل الفردية، الجريدة الرسمية عدد 1990 أبريل 21 مؤرخ في 11-90قانون  - 2
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: أنو 3 07-88 من قانون 03أىم التزامات المستخـدم تجــاه العمــال األجـــراء ، حيـــث جاء في المادة 
. «يتعين عمى المؤسسة المستخدمة ضمان الوقاية الصحية و األمن لمعمال» 

و في ىذا اإلطار أوجد المشرع الجزائري ىيئات و أجيزة تقوم بدور اإلشراف والرقابة عمى 
المؤسسة المستخدمة من أجل التحقق من مدى إحتراميا المستخدم اإللتزاماتيا تمك، وتنقسم ىذه 

األجيزة بالنظر إلى مدى تبعيتيا لممؤسسة إلى نوعين فيناك من جية األجيزة الخارجية وعمى رأسيا 
مفتشية العمل و ىيئات الضمان اإلجتماعي و من جية ثانية ىناك أجيزة الرقابة الداخمية التابعة و 

اجان الوقاية – الموجودة عمى مستوى المؤسسة و أىميا لجان المشاركة و لجان تقنية تعرف 
الصحية و األمن باإلضافة إلى أجيزة العمل فما مدى فعالية الميام الرقابية المخولة ليذه األجيزة 
الداخمية  التابعة وما ىي الميكانيزمات واآلليات الرقابية التي خوليا إياىا المشرع وما مدى كفايتيا؟ 

لئلجابة عمى ىذه اإلشكالية سنتعرض لمدور الرقابي ألجيزة المشاركة العمالية سواء المشاركة  
بمفيوميا الواسع بواسطة ممثمي العمال ولجان المشاركة أو المشاركة بمفيوميا الضيق والمتمثمة في 

لجان الوقاية الصحية واألمن وطب العمل ، وأخيرا نستعرض ميام أجيزة طب العمل في ىذا 
. المجال

. أجهزة المشاركة العمالية ودورها في عممية الرقابة  -أوال
في الحقيقة إن ىناك عدة مستويات لتمثيل العمال داخل الييئة المستخدمة فمن جية ىناك 
ممثمي العمال عمى مستوى مجمس اإلدارة أو مجمس المراقبة ، ومن جية ثانية ىناك لجنة المشاركة 
ومندوبي المستخدمين و إلى جانب ذلك ىناك تمثيل خاص عن طريق مشاركة جياز متخصص في 

 .07-88ىذا المجال آال وىو لجان الوقاية الصحية واألمن تكريسا لنصوص قانون 
. لجنة المشاركة العمالية ومندوبي المستخدمين -1

قبل التطرق إلى تحديد الميام الرقابة ليذه األجيزة ، البد أوال من بيان كيفية إنشاؤىا 
. وتشكيمتيا

. إنشاؤها وتشكيمتها -أ
 ، كانت المشاركة العمالية تتم عن طريق 1990قبل إصبلحات تشريعات العمل لسنة 

، وىذا في جميع مجاالت النشاط حيث كان لمنقابة Cogestion " 4 " نموذج التسيير المشترك 
دورا مسيطرا في الحياة اإلجتماعية و اإلقتصادية « اإلتحاد العام لمعمال الجزائريين » الوحيدة آنذاك 

 عرفت عدة أشكال لتمثيل العمال فمن جية 11-90داخل الييئة المستخدمة ، ومع صدور قانون 
ىناك ممثمي العمال داخل مجمس اإلدارة أو مجمس المراقبة وىذا في ما يخص الشركات التجارية 

. ومن جية ثانية ىناك لجنة المشاركة أو مندوبي المستخدمين
 

                                                             
 يتعمق بالوقاية الصحية و األمن وطب العمل ، الجريدة 1988 يناير 26 مؤرخ في 07-88قانون  - 3

 .04الرسمية عدد 
4
 -Leila Borsali Hamdan , Droit du travail , Berti , Edition Alger , 2014 , P 351. 
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 ، أن مجمس اإلدارة أو 5 04-01 من أمر 05بالنسبة لممثمي العمال ، تنص المادة 
المراقبة حسب الحالة يجب أن يخصص مقعدين لصالح العمال اإلجراء ،وبيذا الخصوص يوجد 

تضارب بين األحكام المنظمة لمقانون التجاري و األحكام المنظمة لمعمل ال سيما بالنسبة لممؤسسات 
اإلقتصادية الخاصة، ذلك أن أغمب المؤسسات في ىذا القطاع تتميز بالعدد الصغير لمعمال حيث 

 .6يغيب أو ينعدم التمثيل العمالي بيذا الشكل تبعا لذلك
 تنص عمى أنو يتم 11-90 من قانون 95 أما في ما يخص لجنة المشاركة فإن المادة 

تعيين من ضمن أعضائيا أو من خارجيم إداريين لتمثيل العمال داخل مجمس اإلدارة أو مجمس 
 أن اليدف من إنشاء ىذه األجيزة ىو ضمان  217-96 من األمر 91المراقبة ، كما جاء في المادة 

تدخميا من أجل حماية العمال األجراء من األخطار التي يمكن أن تيدد صحتيم وأمنيم بإعتبارىم 
. األدرى  بإحتياجات تدابير السبلمة في أماكن العمل

يؤخذ في عين اإلعتبار عند تشكيل ىذه األجيزة عدد العمال داخل المؤسسة المستخدمة  و
عامبل تكون المشاركة بواسطة المندوبين ىذا إذا  (20)فإذا كان عدد العمال  أقل أو يساوي عشرون 

كان لممؤسسة مقر واحد دون وجود فروع أو وحدات أخرى ، أما في حالة تعدد أماكن العمل حتى و 
عامل بشرط أن يتعدى العدد اإلجمالي  (20)إن كان عدد العمال بأحد العمال أقل من عشرين 

لمعمال ىذا الرقم ، يجتمع العمال في أقرب مقر ليذه الوحدات من أجل إنتخاب مندوبيم حيث ينتخب 
. 151 إلى 51مندوب واحد لكل عشرين عامل ومندوبات إذا تراوح العدد ما بين 

إال أن الترشح لعضوية لجنة المشاركة ال يكون مفتوحا لجميع العمال، حيث تمنع فئات 
 وىي عمى التوالي 11-90 من قانون97معينة من اإلنضمام إلييا وىي الفئات التي حددتيا المادة 

اإلطارات القيادية في الييئة المستخدمة وأصول المستخدم وفروعو وحواشيو بالنسبة لمدرجة األولى 
واإلطارات المسيرة والعمال الذين ال يتمتعون بحقوقيم المدنية والوطنية ويتم إنتخاب المندوبين عن 
طريق اإلقتراع الحر المباشر والسري وعمى دورتين وفي حالة إعتراض بعض المشاركين يتم رفع 

. النتائج إلى القسم اإلجتماعي المختص
عند تثبيت نتائج االقتراع يتولى  المندوب المنتخبون بدورىم إنتخاب لجنة المشاركة وىذا  و

 من 100من أجل إعداد نظاميا الداخمي وانتخاب مكاتبيا المتكونة من الرئيس ونائبو وفقا لممادة 
. 11-90قانون 

 
 

                                                             
 ، المتعمق بتنظيم وتسيير وخوصصتو المؤسسات ،الجريدة  2001 أوت 20 ، مؤرخ في 04-01 أمر - 5

.. 47الرسمية عدد 
6
 -leila Borsali  Hamdan, opcit, p352. 

 المنظم لعبلقات العمل ، 11-90 و يعدل ويتمم قانون 1996 جويمية 09 مؤرخ في 21-96أمر -  7
 .43الجريدة الرسمية عدد 
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 تنص أنو يتم تعيين من بين أعضاء لجنة 11-90 من قانون 95المبلحظ أن المادة  و
المشاركة أو من غير أعضاؤىا قائمين باإلدارة يتولون  تمثيل العمال داخل مجمس اإلدارة أو مجمس 
المراقبة ، حيث يمكن أن يكون ليؤالء األعضاء الصفة النقابية خاصة كانوا من بين أعضاء لجنة 
المشاركة، وبالتالي إذا كانت مشاركة ممثمي العمال في إجتماعات ىذه المجالس مضمونة بنص 

 حيث يجب أن 01 – 04 من أمر 05القانون في المؤسسات العمومية اإلقتصادية وىذا وفقا لممادة 
لصالح العمال األجراء  (02)يشكل مجمس اإلدارة أو مجمس المراقبة حسب الحالة عمى مقعدين إثنين 

وفقا لؤلحكام المنصوص عمييا في القانون المنظم لعبلقات العمل، إال أن اإلشكال يطرح بالنسبة 
 من التقنيين 611لمقطاع الخاص ذلك أن تعيين ىؤالء يتم خبلفا لمقتضيات قانون العمل وفقا لممادة 

 ، أن الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العادية ىي من 8 المعدل والمتمم 59-75التجاري أمر 
تنتخب القائمين باإلدارة وتحدد مدة عضويتيم ، وكذلك تنتخب ىذه الييئات أعضاء مجمس المراقبة 

. 9 من نفس القانون 662وفقا لممادة 
 مهامها الرقابية -ب

في ما يخص لجنة المشاركة ، تتنوع ميماميا بين تمك المرتبطة بالمستخدم وتمك الخاصة 
بمكان العمل، إال أن صبلحياتيا الرقابية تمارس داخل الييئة المستخدمة، أي بأماكن العمل كما 

. 11-90 من قانون 94تشير لذلك المادة 
في ىذا اإلطار تساىم ىذه المجنة في مراقبة كل التدابير واألحكام المطبقة في ميدان  و

الشغل و الوقاية الصحية واألمن وكذا األحكام المتعمقة بالضمان اإلجتماعي وقد خوليا المشرع من 
أجل ذلك بعض اآلليات الرقابية تمارسيا قبل المستخدم حيث يمكنيا تسجيل أي إخبلل أو تدبير 

صادر عن ىذا األخير كما ليا صبلحية إتخاذ اإلجراءات المناسبة من أجل ضمان تطبيق األحكام 
 .التشريعية والتنظيمية الخاصة بحفظ الصحة واألمن وطب العمل

و إلى جانب الرقابة تتمتع بصبلحيات أخرى ذات صمة، حيث يمكنيا تمقي المعمومات من 
طرف المستخدم خاصة في ما يتعمق بنسبة حوادث العمل واألمراض المينية والمعمومات المرتبطة 

بمدى تطبيق النظام الداخمي وكذا تطوير المواد والخدمات والمبيعات والمنتوجات لما ليا من أثر في 
إطار حفظ الصحة عمى تزايد المخاطر المينية ، كما تتمتع بصبلحية إبداء رأييا قبل تنفيذ المستخدم 
لجميع القرارات المرتبطة بمقاييس العمل و النظام الداخمي وىذا بعد تقديم المستخدم لعرض األسباب، 

. وفي حالة الخبلف بينيما يتم إخطار مفتش العمل المختص وجوبا
ومن أجل تسييل األمور عمى لجنة المشاركة عند أدائيا لمياميا ، فرض المشرع عمى 

المستخدم ضرورة توفير جميع الوسائل البلزمة في أماكن اإلجتماع مع توفير مكتب خاص بيا، كما 
 ساعات شيريا دون حساب األوقات التي 10ألزمو بضرورة منح األعضاء أوقات تفرع في حدود 

 من 108و103يقضييا الممثمون في اإلجتماعات التي يستدعييم إلييا رب العمل وىذا وفقا لممادتين 

                                                             
 .   ، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 59-75أمر  - 8

9
 - Leila Borsali Hamdan , op cit , p353. 
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لى جانب الصبلحيات الممنوحة ليذه المجان يكون لمجنة المشاركة إلتزام بإعبلم 11-90قانون  ، وا 
. 10العمال الذين تمثميم عن جميع النتائج المتوصل إلييا، مع وجود بعض اإلستثناءات 

 أنيم يمارسون 11-90 من قانون 96بخصوص  مندوبي المستخدمين تشير المادة  و
مياميم تحت مراقبة لجنة المشاركة في أماكن العمل المقين ليم، وفي مجال الوقاية الصحية فإنيم ال 

يتمتعون بصبلحية الرقابة عمى مدى تنفيذ المستخدم لؤلحكام المطبقة  بخبلف لجنة المشاركة، 
ويقتصر األمر عمى مجرد تمقي المعمومات من المستخدم خاصة تمك المتعمقة بمدى تطبيق النظام 

الداخمي إال أنو يمكنيم القيام بأي عمل مبلئم في حالة عدم إحترام المستخدم لؤلحكام التنظيمية 
. والتشريعية ذات الصمة 

يمارس ممثمي العمال بدورىم رقابة غير مباشرة عن طريق مشاركتيم في إجتماعات  و
مجمس اإلدارة أو مجمس المراقبة حسب الحالة ، كما يكون ليم تمقي المعمومات التي تيم العمال بما 

فييا تمك المتعمقة بحفظ الصحة واألمن وحق المشاركة في التصويت عمى القرارات عن طريق 
قد ينعدم التمثيل العمال بيذا الشكل – وكما أسمفنا الذكر - المجالس التي انضموا إلييا، إال أنو 

خاص بالنسبة لنماذج المؤسسات اإلقتصادية في القطاع الخاص والتي تتميز بالعدد الصغير لعدد 
. العمال

. أجهزة الوقاية الصحية واألمن وطب العمل- 2
 ، إال 11-90رغم أن ىذه المجان ال تعد كأجيزة مشاركة عمالية بالمفيوم الصريح لقانون 

أنيا تشارك عمى األقل في نطاق الوقاية الصحية واألمن في إعداد السياسة العامة لممؤسسة 
. المستخدمة بيذا الخصوص

. قبل تحديد مياميا الرقابية في ىذا المجال ، البد من تحديد أطر تأسيسيا وتشكيمتيا و
. تأسيس أجهزة الوقاية الصحية واألمن وطب العمل وتشكيمتها-أ

 المتعمق بالوقاية الصحية 07-88 من قانون 23يتم تأسيس ىذه المجان وفقا لنص المادة 
واألمن وطب العمل عمى مستوى الييئة المستخدمة إال أن صورىا تتفاوت حسب نشاط المؤسسة 
وحجميا فيناك من جية المندوبون تم لجان الوقاية الصحية واألمن وأخيرا ىناك مصمحة الوقاية 

. الصحية واألمن
أما عن إلزامية تأسيس ىذه األجيزة فيو مرتبط بعدد العمال ، حيث تؤسس لجنة المؤسسة ، 

عمال مرتبطين بعبلقة عمل لمدة غير محددة وىذا وفقا  (09)يستمزم األمر تشغيل أكثر من تسعة 
 أعضاء يمثمون 03 منو ، حيث تتكون ىذه المجنة من 02 المادة 11 09-05لممرسوم التنفيذي رقم 

. مديرية الييئة المستخدمة و يمثمون العمال في المؤسسة 

                                                             
10

 .مر بالمعمومات ذات الطابع السري والمتعمقة بأساليب الصنع والعبلقات مع الغيريتعلق األ - 
 ، المتعمق بالمجان المتساوية و مندوبي الوقاية 2005 يناير 08 مؤرخ في 09-05مرسوم تنفيذي رقم  - 11

 .04الصحية واألمن، الجريدة الرسمية عدد 
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عمال  (09) أعضاء الوقاية من شروط  تعينيم وجود تسعة 03و بخصوص مندوبي و 
فأقل مرتبطين بعقود عمل غير محددة ، ويتعمق األمر بمندوب واحد يساعده في عممو إثنان من 

.  العمال ذوا خبرة وتأىيل في مجال الوقاية الصحية
و باإلضافة إلى لجنة المؤسسة ومندوبي المستخدم الوقاية ىناك لجنة ما بين المؤسسات 

 عمال 09وذلك عند تتجمع عدة مؤسسات تابعة لنفس الفرع أو لعدة فروع مينية تشغل أكثر من 
بعبلقة عمل محددة سواء في قطاع البناء واألشغال العمومية والري أو متعمقة بتقديم الخدمات والنقل 

 1013-05، وتسمى في ىذه الحالة بالمجنة وفقا لممادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 12والتخزين
. 09-05 من المرسوم التنفيذي رقم 22والمادة 

كما توجد لجان خاص بقطاع البناء واألشغال العمومية والري ، وىي لجان متساوية 
األعضاء ، تضع السياسة العامة لموقاية الصحية في ىذا القطاع ، حيث تنضم إلييا إجباريا 

 ، وتطبيقا لذلك 07-88 من قانون 38المؤسسات التي بالميدان ، تؤسس ىذه المجان طبقا لممادة 
 المتعمق بتدابير الوقاية الصحية واألمن في قطاع البناء 1214-05صدر المرسوم التنفيذي رقم 

. واألشغال العمومية
أما عن مصمحة الوقاية الصحية واألمن ، فيي تؤسس إلزاميا عندما يتعدى عدد العمال 

 عامبل أو عند ما تقتضي أىمية المؤسسة المستخدمة ذلك وظيفة نشاطيا 50بالييئة المستخدمة 
 ، والمبلحظ أن ىذه 11 -05 من المرسوم التنفيذي رقم 04 و 03 و 02حسب نص المواد 

. المصمحة تمحق برئيس المؤسسة أو الوحدة
وبخصوص تشكيمية ىذه األجيزة ، فإن عدد األعضاء يختمف حسب المستوى الذي يعدون 
ثنان يمثبلن  فيو فعمى مستوى لجنة الوحدة فيتحدد بأربعة أعضاء ، إثنان يمثبلن مديرية الوحدة وا 

العمال، ، أما عمى مستوى المؤسسة فيم ستة أعضاء ثبلثة يمثمون مديرية المؤسسة وثبلثة يمثمون 
 من 09العمال حيث يعين ممثمي العمال من قبل الييكل النقابي األكثر تمثيبل وىذا بنص المادة  

 ، وىي حالة غيابو يتم تعينيم من قبل لجنة المشاركة، وفي حالة عدم وجودىما 09-05المرسوم 
معا يتم التعيين من قبل مجموع العمال لمدة ثبلث سنوات قابمة لمتجديد حيث يتم إختيار األعضاء 

. عمى أساس خبرتيم في مجال الوقاية الصحية ويتم تنصيبيم من قبل المستخدم أو من يمثمو 

                                                             
سكيل رقية ، دور لجان الوقاية الصحية واألمن في وقاية العمال من األخطار المينية داخل المؤسسة ،  - 12

 .82 ، ص 2016 ، الجزائر 11المؤسسة األكاديمية لمدراسات اإلجتماعية واإلنسانية ، العدد 
 ، يحدد صبلحيات لجنة ما بين المؤسسات 2005 يناير 08 مؤرخ في 10-05مرسوم تنفيذي رقم - 13

 .04الوقاية الصحية واألمن وتشكيميا وتنظيميا وسيرىا الجريدة الرسمية عدد 
 يتعمق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية واألمن 2005 يناير 08 مؤرخ في 12-05مرسوم تنفيذي رقم  - 14

 .04المطبقة في قطاعات البناء واألشغال العمومية والري ، الجريدة الرسمية عدد 
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غير أن بعض الفقو يرى أن المشرع لم يميز عند تحديد عدد الممثمين بين المجان الموجود 
في المؤسسات الكبرى و الصغرى ، حيث كان عميو أن يقدر حجم المؤسسة ودرجة خطورة 

. 15نشاطيا
 .المهام الرقابية ألجهزة الوقاية الصحية واألمن-ب

 تمتزم لجان المؤسسة بإعداد السياسية العامة لمييئة 09-05وفقا لممرسوم التنفيذي رقم 
المستخدمة في مجال الوقاية الصحية واألمن ، حيث تشترك أجيزة الوقاية الصحية عموما في ىذه 

. الميمة والتي قد تضيق أو تتسع بحسب نطاق تدخميا
تتماثل صبلحيات كل من مندوبي المستخدمين و لجان المؤسسة والمجان المشتركة بين 

المؤسسات ومن أىميا التأكد من مدى انسجام وتوافق مخططات الوقاية الصحية واألمن مع األخطار 
المنتشرة في وسيط العمل ىذا باإلضافة إلى ميمة تنسيق التدابير الحمائية سواء ذات الطابع الفردي 

لى جانب صبلحيتيا  أو تمك ذات الطابع الجماعي والتأكد من مدى تطبيقيا داخل المؤسسة ، وا 
الرقابية تمارس ميام أخرى ذات صمة بالوقاية الصحية في التزاميا بإعبلم العمال وتكوينيم خاصة 
أولئك الذين يشتغمون وسط خطر أو عند إلتحاقيم بمناصب عمميم ألول مرة أو عند تغيير مناصب 

حصائيات حول حوادث العمل مع إعدادىا  العمل أو الوسائل المستخدمة ، كما يقوم بإعداد دراسات وا 
تقارير عن مجمل أنشطتيا حيث تبَمغ نسخا منيا إلى مفتش العمل المختص إقميميا وىذا وفقا لممادة 

.  السالف الذكر10-05 من المرسوم التنفيذي رقم 08
تمارس من جيتيا مصمحة الوقاية الصحية واألمن صبلحيات أكثر إتساعا ، حيث يسمح  و

. ليا بالدخول في أماكن العمل والقيام بتفتيشيا
و تقوم بتفتيش  مناصب العمل  بعد اإلتصال والتنسيق مع المجنة  المتساوية األعضاء ، 

من أجل التأكد من مدى تطبيق القواعد المنصوص عمييا في التشريع والتنظيم المعمول بيما ومدى 
 كما تقوم 12-05 من المرسوم 10 و 09إحترام التدابير الخاصة بالوقاية و األمن  وىذا وفقا لممواد 

بميام أخرى كإعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات من أجل الوقاية من األخطار المينية، مع 
إلتزاميا بإعداد إحصائيات عن حوادث العمل وتكوين وتعميم العمال األجراء في ميدان الوقاية 

. الصحية واألمن 
يخوليا المشرع وفقا لممرسوم المذكور أعبله، القيام بتحقيقات عن حوادث العمل والمساىمة  و

في المجاالت التي من شأنيا تحسين ظروف العمل ، وذلك بمساعدة بعض الييئات المتخصصة في 
الوقاية الصناعية والبيئة في وسط العمل ، حيث تحاول بالتنسيق مع ىذه الييئات التنبؤ باألخطار 
المحتممة الوقوع من أجل تفادييا أو التقميل من نسبة حدوثيا عن طريق إدخال مقاييس عمل جديدة 
عادة تييئة مناصب العمل و تغيير الظروف والوسائل التقميدية المعمول بيا ، كما تمتزم مصمحة  وا 
الوقاية الصحية واألمة وطب العمل بمسك مجموعة من السجبلت من أىميا سجل الوقاية الصحية 

. واألمة وطب العمل وسجل حوادث العمل وسجل تدوين التقارير المتعمقة بحوادث العمل
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إال أن المشرع أغفل وضع صمة أو رابط بين صبلحيات ىذه المجان عموما بما فييا لجنة 
المؤسسة والمجنة المشتركة من جية ولجان المشاركة من جية أخرى، وذلك لتناظر وتماثل 

الصبلحيات المخولة لكل منيا، وعميو وفي حالة تعدي عمى اإلختصاصات يمكن عرض النزاع عمى 
 .16المستخدم أو مفتش العمل المختص أو أمام الجية القضائية المختصة

. جهاز طب العمل:  ثانيا 
في الحقيقة إن العمل قد يتعمق إما بأجيزة داخمية تابعة لمييئة المستخدمة وىذا فيما يخص 

بطبيب المصالح الطبية التابعة لمييئة المستخدمة أو في مصمحة طب العمل المشتركة ما بين 
قد يتعمق األمر بأجيزة خارجية إذا كانت في إطار إتفاق مع القطاع الصحي وفقا   المؤسسات ، و

. 17لئلتفاقية النموذجية
و قبل التطرق إلى التدخبلت والصبلحيات المخولة لجياز طب العمل في مجال الوقاية 

. الصحية واألمن، سنحاول اإلحاطة بمفيومو واإلطار القانوني إلنشاء المصمحة الخاصة بو
. إنشاء مصمحة طب العمل-1

إرتبط ظيور طب العمل تاريخيا بالمساىمة في تنظيم العمل وتحسين ظروفو وقد 
ستثناءا في القيام بميام عبلجية، حيث وضعت المجنة  انحصرت ميامو أساسا في الجانب الوقائي وا 

 مفيوما واسعا 1960المشتركة لممنظمة الدولية والمنظمة العالمية لمصحة في دورتيا األولى لسنة 
ييدف إلى المحافظة عمى الدرجة القصوى من الرخاء الجسمي و الذىني "... لطب العمل 

بقائيم في المينة التي تبلءم ... واإلجتماعي لمعمال في جميع الميمة وترقيتيا  ووضع العمال وا 
" . 18وضعيم النفسي والفزيولوجي

من جيتو ألزم المشرع الجزائري المؤسسة المستخدمة بإنشاء مصمحة لطبيب العمل وىو  و
إلتزام يتكفل المستخدم بمصاريفو وفقا في عممو ممرضون أو بمصالح طبية خاصة بكل مؤسسة، 

وىذا حسب أىمية طبية مشتركة ما بين المؤسسات عمى أساس إقميمي أو عن طريق إبرام إتفاقية مع 
. 19القطاع الصحي في إطار إتفاقية نموذجية

إذا تخمى ىذا القطاع عن إلتزاماتو يجوز لممستخدم التعاقد مع أي ىيكل مختص في طب  و
العمل أو طبيب مؤىل في إطار إتفاق نموذجي ، كما يشارك ممثمي العمل في كل قرار يتخذه 

الطبيب، يكون خاصا بمباشرة طب العمل عمى مستوى المؤسسة ، حيث يؤدي الطبيب ميامو عمى 

                                                             
16

 - Leila Bousali Hamdan , op.cit , p355. 
 المحدد 1995  أفريل 02 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  07-88 من القانون 14وفقا لممادة -  17

 .30إلتفاقية طب العمل ، الجريدة الرسمية العدد 
بشير ىدفي ، الوجيز في شرح قانون العمل ، عبلقات العمل الفردية والجماعية ، دار الريحان لمكتاب ، -  18

 .172 ، ص 2001الجزائر 
آليات ضمان الوقاية الصحية و األمن ، مجمة القانون اإلجتماعي ،  نوال فنينح ، دور طب العمل و-  19

 .52 ، ص 2011جامعة  العدد الثاني ، جامعة وىران ، دار الغرب لمنشر و التوزيع ، الجزائر ، 
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 خمسة عشر عامبل يعممون في موقع متوسط 15لكل  (01)أساس ميقات بمعدل ساعة واحدة 
. 12020-93الخطورة أو قميل الخطورة ويمكن زيادتو وىنا وقتا لممرسوم التنفيذي رقم 

. الصالحيات الرقابية لطبيب العمل في مجال الوقاية الصحية واألمن-2
كما ذكرنا أنفا إن طب العمل ىو طب وقائي أساسا وطب عبلجي استثناءا، غير أننا سنركز 
أكثر عمى الميام الرقابية لطبيب العمل في إطار حفظ الصحة و األمن المينيين ، وفي سبيل القيام 

 من المرسوم التنفيذي 23 والمادة 07-88 من قانون 17بيذه الميام خولو المشرع من خبلل المادة 
 إمكانية اإلطبلع عمى طبيعة المواد المستعممة وتركيباتيا و كيفيات استعماليا 120-93رقم 

والمناصب التي تعالج فييا ىذه المواد، وكذلك اإلطبلع عمى أساليب العمل الجديدة و نتائج 
اإلجراءات و التحاليل المنجزة، بل أن المشرع ألزم الجية المختصة في الييئة المستخدمة بأن تطمعو 

. 21عمى ىذه المعمومات
كما عمى الييئة المستخدمة أن تكًيف الوقت الذي يتعًين تخصيص الرقابة فيو من طرف 

طبيب العمل في وسط العمل، ومن أجل تحسين ظروف العمل تبعا لطبيعة األخطار وعدد العمال 
 من المرسوم 25 و المادة 07-08 من قانون 17والشكل الذي ينظم وفقو طب العمل وفقا لممادة 

لى تمكن 120-93التنفيذي  ، وتشكل مخالفة إمتناع المؤسسة المستخدمة عن إتخاذ التدابير العامة وا 
طبيب العمل من الدخول إلى أماكن العمل واألماكن التي تخصص  لراحة عمال المؤسسة ميما يكن 

 من المرسوم المذكور أنفا ، كما عمى المؤسسة المستخدمة أن 26نوع تنظيم طب العمل طبقا لممادة 
. تمتزم بأراء طبيب العمل 

إلى جانب ذلك يجب أن تأخذ في عين اإلعتبار ىذه اآلراء، وخصوصا فيما يتعمق  بتبديل  و
المناصب بسبب إصابة صحية و كذا تحسين ظروف العمل وتخصيص المناصب لفئة المعوقين ،   
و في حالة العكس بعد ذلك مخالفة من قبل المؤسسة المستخدمة و كذلك منع الطبيب من إخطار 

. 788 من قانون 38مفتش العمل يعاقب عمييا وقت لممادة 
كما يجوز لطبيب العمل في حالة تحققو من وجود خطر وشيك أن يقوم بإشعار مسؤول 
األمن أو مسؤول الوحدة أو من يمثميما أو ينوب عنيما قانونا ، و ىذا من أجل إتخاذ التدابير 

القيام  بإخطار  البلزمة وفي حالة العكس يتم تبميغ مفتش العمل  المختص  إقميميا و الذي يمكنو
الوالي من أجل إتخاذ التدابير المبلئمة ، إال أن الطبيب أثناء أدائو لميامو قد تتعارض صبلحياتو مع 
سمطات المؤسسة المستخدمة،وعميو بإمكان الجياز المكمف بالرقابة عمى نشاط طب العمل الدخول 

إلى المؤسسة والوحدات والمنشآت التابعة ليا لمقيام بأي تحري أو إجراءات رقابية أخرى وفقا لممادتين 
. 120-93 من المرسوم التنفيذي رقم 36 و 35

                                                             
 ، المتعمق بتنظيم طب العمل ، الجريدة الرسمية 1993 ماي 15 مؤرخ في 12-93مرسوم تنفيذي  رقم  - 20

 .33، العدد 
 قد خص األطباء المكمفون بوظيفة الرقابة والتفتيش عمى وجو 120-93 من قانون 35يبدو أن المادة  - 21

 .التحديد بيذه الصبلحيات
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نشير في األخير أنو رغم الصبلحيات الرقابية الممنوحة لطبيب العمل في مجال حفظ  و
الصحة واألمن ، إال أنو قد تفرض عميو بعض القيود بفعل إرتباطو بعقد عمل مع الييئة المستخدمة 
مثمو مثل باقي العمال األجراء ، مما ينفي عنو نشاطو طابع اإلستداللية ويضعف من مركزه القانوني 

. 22أثناء أدائو لميامو 
: خاتمـــــــــــةال

 و 07-88عمى الرغم من التدخبلت العديدة لمشرعين الوطني من خبلل قانون اإلطار 
نصوص التنظيمية األخرى في منح الصبلحيات الرقابية المناسبة لعدد من الييئات و األجيزة 

الداخمية لممؤسسة المستخدمة ، إال أن ىذه الصبلحيات تبقى مقيدة في الكثير من األحيان ، فعمى 
مستوى لجان الوقاية الصحية واألمن و ىي متساوية األعضاء مكونة من ممثمين عن اإلدارة و 

ممثمين عن العمال نبلحظ أنو يتم ترأسيا من قبل المستخدم مما يطعن في مصداقيتيا عند ممارستيا 
لمياميما الرقابية ، ونفس الشئ  يصدق عمى طبيب العمل بإعتباره مرتبط بعقد عمل مع الييئة 
المستخدمة التي يمارسو ميامو داخميا مما يمس بإستقبلليتو ، كما نشير أخيرا أن المشرع أغفل 

وضع صمة الربط ما بين الصبلحيات المتداخمة لكل ىذه األجيزة ، وىي كميا نقائص عمى المشرع 
. تداركيا من خبلل التعديبلت المقبمة

 
 

                                                             
 .61-60فنينخ نوال ، المرجع السابق ، ص-  22
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 حلقوق اإلنشان العاملة يف مفهوم اتفاقيات القانون الدولي املرأةجماالت مهع التمييز ضد 
 الدكتور جلطي اعمر

 (ب)استاذ حماضر 
 جامعة مشتغامن كلية احلقوق والعلوم الشياسية 

 :الممخص 
 يمكن تجاىل دور المرأة في االقتصاد حيث ازدادت حصة اإلناث من القوة العاممة في معظم      ال

المناطق في العالم خالل فترات ازدىار وفترات ركود، وأصبح المزيد من النساء عامالت ممتزمات 
 وبالتالي تماما، باالختيار أو بسبب ضغوط اقتصادية وىن نشيطات اقتصاديا عبر حياتين العممية

 سمة من سمات المجتمع المرأة عمل أضحى عمى نطاق واسع حتى المرأةسوق العمل تواجد  يعرف
 إلى وتختمف نسب ولوج ، نوعية التكوين والى الحاجة التي يتطمبيا االقتصادإلىذلك راجع  الحالي،

ممة جميع ا العالمرأة العمل منح أرباب العمل فرض عمى إلىالعمل حسب درجة التطور ىذا الولوج 
 . نصوص وطنية ونصوص دولية حفظتياحقوقيا كانسان وكعاممة ىذه الحقوق 

 .المرأة العاممة ،حقوق اإلنسان ،عدم التمييز : الكممات المفتاحية
Abstract: 

The role of women in the economy cannot be ignored, as the share of 

females in the labor force has increased in most regions of the world during 

periods of boom and stagnation. More women are fully committed to choice 

or because of economic pressures and are economically active throughout 

their working lives. To the extent that the work of women is a feature of the 

current society, in order to review the quality of the composition and the 

economic need required by the economy, and the rates of access to work 

according to the degree of development this access to work imposed on 

employers to grant time currency all their rights as a person and as a 

general Of these rights texts of national and international texts. 

Keywords: working women, human rights, non-discrimination 

  :مقدمةال
مساىمة المرأة في النشاط االقتصادي تعد من المؤشرات اليامة لمكانتيا االقتصادية و    إن 

 ويتم ذلك من خالل  االقتصادي ،االجتماعية ومع ذلك فقد تساىم المرأة بمعدالت مرتفعة في النشاط
 لذلك تعد نوعية حسب المؤىل وحاجة سوق العمل،ىن ذات مكانة اجتماعية واقتصادية مممارستيا ل

المين التي تمارسيا المرأة من المؤشرات اليامة في كافة الدراسات التي تتناول أوضاع المرأة العاممة 
 ومكانة العملبمستوى كذلك  ويرتبط  وذلك لمتفوق الخاص ببراءة ،في المجتمعات العالم المختمفة ،

لذلك يجب مستوى العائد الذي تحققو كل مينة، ومدى التفاوت بين المرأة و الرجل في عائد العمل، 
مين جديدة   فرص الترقي إلى إتاحةتدريب وميارات خاصة وما يترتب عمى ذلك من أن تمقن المرأة 
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 فالفجوة النوعية بين الجنسين بدأت  ذلك ، إلى جانباقتصرت في وقت مضى عمى الرجال فقط
فمن المعروف أن الدولة الحارسة لم تتدخل في القطاع الخاص مما نتج عنو  المين، تتقمص في

تحكم صاحب العمل في مصير العمال والعمالت بما يخدم مصالحو، ولكن مع تغير الدولة وتدخميا 
في عديد المجاالت أضحى موضوع حماية المرأة العاممة من المواضع اليامة سواء أكانت الحماية 

  . داخمية أو خارجية
لقد اثبت الواقع أن المرأة العاممة مازالت تواجو بعض التمييز في العمل واألجور والمزايا ذلك      

راجع إلى الممارسات التي يقوم بيا أصحاب العمل في توظيف الذكور بدل اإلناث لتجنب تحمل 
التكمفة المالية المرتبطة بالتأمينات الممنوحة لممرأة ، و بالتالي وجب بيان الحماية الممنوحة لممرأة 

 .العاممة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان وتعريفيا بيذه الحقوق لتسيل المطالبة بيا
تجميات المساواة في االلتحاق بالعمل   :األولالمبحث 

عمى الرغم من الترسانة القانونية التي تضمنيا الصكوك الدولية المختمفة بشأن مساواة الرجل و     
 ،1945المرأة في الحقوق و باألخص حق العمل ، بداية بم تضمنو ميثاق ىيئة األمم المتحدة لعام 

حيث ورد في ديباجة الميثاق أن الشعوب األمم المتحدة تؤكد من جديد إيمانيا بالحقوق األساسية 
لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره ، وبما لمرجال و النساء و األمم كبيرىا وصغيرىا من حقوق متساوية ، 
ثم جاءت المادة األولى، المحددة لمقاصد و أىداف األمم المتحدة، تنص في الفقرة الثالثة منيا عمى 

من أىداف المنظمة الدولية تعزيز احترام حقوق اإلنسان و الحريات األساسية لمناس جميعا و :" أن 
، وفي إطار " وال تفريق بين الرجال و النساء.... التشجيع عمى ذلك إطالقا بال تمييز بسبب الجنس

تعمل األمم : "  فقرة ج من الميثاق بأن 55التعاون الدولي االقتصادي و االجتماعي نصت المادة 
المتحدة عمى أن يشيع في العالم احترام حقوق اإلنسان و الحريات األساسية لمجميع بال تمييز بسبب 

ثم أكدت المادة "وال تفريق بين الرجال و النساء ، ومراعاة تمك الحقوق و الحريات فعال ...." الجنس
 عمى أن يتعيد جميع األعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشتركين ، بما يجب عمييم من تعاون 56

 المحددة ألىداف 76 كما كررت المادة 55مع الييئة إلدراك المقاصد  المنصوص عمييا في المادة 
 وسنين كيف عالجت النصوص  من الميثاق55نظام الوصاية الدولي ما ورد في الفقرة ج من المادة 

 .  القانونية في مجال حقوق اإلنسان المساواة في االلتحاق بالوظيفة
تحقيق تكافؤ الفرص في االستخدام   :األولالمطمب 

    تعد االتفاقيات والمواثيق الدولية واإلعالنات من احد أىم المصادر الميمة التي تنطوي عمييا 
النظرية العامة لحقوق اإلنسان في عالمنا المعاصر ،ألنيا تتضمن الكثير من األحكام ذات الصمة 

ال يمكن تجاىل دور المرأة في االقتصاد حيث ازدادت حصة اإلناث من ، و(1)بحقوق المرأة العاممة 
 القوة العاممة في معظم المناطق في العالم خالل فترات ازدىار وفترات ركود، وأصبح المزيد من 

 
 



  2018جانفي  – خامس          العدد ال                         مجلة قانون العمل و التشغيل                
 

116 

    

 تضطمعن وأصبحت النساءالنساء عامالت ممتزمات تماما، باالختيار أو بسبب ضغوط اقتصادية 
 غير أن المرأة ال تزال ،بأدوار ال غنى عنيا أكثر فأكثر في االقتصاد الدولي و الوطني و األسري 

تتمتع بموقع اقتصادي أقل حظا بالنسبة لمرجل وتواجو تمييزا خطيرا ، بسبب النوعية األدنى لتأىيميا، 
عادة تدريبيا، مقارنة بالرجل  كونيا أقل تجييزا من حيث التعميم العام أو الميني و تدريب الميارات وا 

مساىمة في النمو ميم لل مورد بشري  فأصبحت المرأة العاممة،ومع أنيا لم تعد قوة عاممة احتياطية ،
. و التنمية االقتصاديين و االستفادة منيما عمى حد سواء

تتخذ الدول  "(2) من اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة11      و جاء في المادة 
األطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في ميدان العمل 

 :لكي تكفل ليا عمى أساس تساوي الرجل والمرأة نفس الحقوق والسيما 
الحق في التمتع بنفس فرص -الحق في العمل بوصفو حقا غير قابل لمتصرف لكل البشر،ب- ا

 ..." التوظيف بما في ذلك تطبيق معايير االختيار نفسيا في شؤون التوظيف 
لتحسين وصول المرأة إلى وذلك  عدم التمييز في مرحمة االنتقاء       يتبين من المادة سالفة الذكر 

الوظائف من خالل الدعاية و معايير وامتحانات االنتقاء وصوال إلى مقابالت االنتقاء الحقيقي ، فال 
يجب أن تشير الدعايات إلى تفضيل لطالبي العمل من مجموعة خاصة أو جنس معين، إال إذا كان 
التفضيل مبررا وضروريا ومرتبطا بالوظيفة ، بل ينبغي أن تكون معايير االختيار موضوعية وذات 
صمة بالمتطمبات الوظيفية ، ومطبقة بشكل متساوي عمى جميع طالبي العمل لموظيفة يحدد بدقة 

نحاز إلى غير م مضمون امتحانات االختيار وتقييميا كما يجب ان يكون.طبيعتيا وىدفيا ومياميا
. أية مجموعة أو جنس معين ، كما يجب أال تعبر عن حاجات أي مجموعة خاصة أو جنس معين

 ،  المتاحة في مجال العمل يجب العمل عمى إزالة التمييز في الوصول إلى الوظائف      و بذلك
باتت ألجل ذلك  ، أكثر مرونة العمل أسواقبحث تصبحبما في ذلك سياسة تكافؤ فرص االستخدام، 

الحاجة إلى إيجاد طرق لضمان قدرة القوانين المناىضة لمتمييز عمى السير بفاعمية أكبر، كتوجيو 
اىتمام أكبر إلى حمالت المعمومات في ىذا المجال، و الجيود المستمرة و التعاونية لمحكومات 

ومنظمات أصحاب العمل و النقابات و وكاالت االستخدام و المنظمات غير الحكومية و 
المجموعات النسائية الدولية و المحمية و الجمعيات وىيئات أخرى، إلى تركيز جيود مثل ىذه ضد 

. (3)كل شكل من أشكال التمييز ، كما يحتاج العمال إلى وعي أكثر بحقوقيم و وسائل تحقيقيا
 سياسة التكافؤ فرص االستخدام نقطة انطالق ىامة إلزالة التمييز وتعزيز العمالة       لقد أضحت

من برنامج عمل القمة العالمية حول التنمية  (أ) 52الفقرة حيث تشدد . لممرأة في سوق العمل 
 عمى أن المشاركة التامة لممرأة في سوق العمل و وصوليا المتساوي إلى االجتماعية بكوبنهاغن

 فرص االستخدام ، يتطمبان تأسيس مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة كقاعدة أساسية لسياسة 
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الفقرة كما تدعو . االستخدام ، وتعزيز التدريب المتكافئ بغية إزالة التمييز ضد استخدام المرأة
الحكومات لسن قوانين حول من منهاج العمل لممؤتمر العالمي الرابع حول المرأة ببكين  (س)165

تكافؤ الفرص وتنفيذىا واتخاذ خطي ايجابية لضمان امتثال القطاعين الخاص و العام ليا عبر 
 .وسائل عدة

جراءات في العمالة ال تميز بين األفراد  - إن سياسة تكافؤ فرص االستخدام ،ىي التزام بممارسات وا 
.  خاصة من حيث الجنس، وتوفر ليم المساواة في تحقيق عمالة تامة ومنتجة ومختارة بحرية

كما أن أساس سياسة تكافؤ الفرص في االستخدام ىو تمتع األفراد جميعا بالفرص الالزمة 
ىذا ما أكدتو منظمة . قدر اإلمكان لتأىيل مياراتيم ومواىبيم واستخداميا في وظائف مناسبة ليم

حيث نصت المادة العمالة،  حول سياسة 1964 لسنة 122 االتفاقية رقم العمل الدولية من خالل
:  األولى منيا عمى ما يمي 

 نشطة ترمي إلى تعزيز العمالة أساسي، سياسةعمى كل دولة عضو أن تعمن وتتابع ـ كيدف  -1
المعيشة،   ورفع مستويات التنمية،الكاممة المنتجة و المختارة بحرية، بغية تنشيط النمو االقتصادي و 

. وتمبية المتطمبات من القوى العاممة و التغمب عمى البطالة 
: تستيدف السياسة المذكورة كفالة ما يمي  -2
 .توفر فرص عامل لجميع المتاحين لمعمل و الباحثين عنوه- 
 .أن يكون ىدا العمل منتجا بقدر اإلمكان- 
أن يتاح لكل عامل حرية اختيار العمل وأن توفر أفضل فرصة ممكنة لشغل الوظيفة التي تناسب - 

 .....أو الجنس.....قدراتو ومؤىالتو وأن يستخدم مياراتو ومواىبو فيو، بغض النظر عن
بالتالي أزالت ىذه االتفاقيات معيار الجنس واعتبرت أن حق الوصول إلى عمل طريق واحد و     

 . أكدت عمى ضرورة الحياد في الخيار 

  المرأةمنع التمييز في استخدام : المطمب الثاني 
أو بطريقة غير  ضد المرأة مباشرة باإلعراب عن أفضمية الرجل،بتمييز أرباب العمل يقوم قد 

مباشرة بتخصيص ميزات ال تممكيا المرأة أو تممكيا بدرجة أقل من الرجل لمتوظيف، مع أن ىذه 
الميزات غير ضرورية لموظيفة ، ويمكن أن يحصل التميز أيضا عبر التشريع و األنظمة فقد  

غير أمنة وغير مناسبة من أجل التي يعتبرىا يحضر التشريع استخدام المرأة في بعض أنواع العمل 
حماية المرأة ولكن ىذا التشريع يستعمل ضدىا من قبل أرباب العمل ،ومثالو استخداميم لتشريع 

. (4)حماية األمومة كتبرير إلدراكيم أن المرأة أكثر كمفة من الرجل ويستحسن عدم استخداميا
 
 
 
 



  2018جانفي  – خامس          العدد ال                         مجلة قانون العمل و التشغيل                
 

118 

    

 العمل عمى تحسين الرأسمالي البشري األنثوي لوحده غير كاف لتسييل وصول لذلك يحب
 يجب التصدي لبعض القيود األساسية والمرأة المتكافئ إلى الموارد و العمالة و األسواق و التجارة، 

 ووصوليا المحدود إلى المعمومات في حينيا وبشكل دقيق حول الفرص وضرورة ،التي تواجييا المرأة
ينبغي تعزيز التوفيق بين المسؤوليات العمل و األسرة لممرأة و الرجل ،حيث تشدد  و، (5)االقتصادية 

 (6) حول العمال ذوي المسؤوليات العائمية1981 سنة 156اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
،عمى ضرورة تمتع المرأة و الرجل بمسؤوليات متساوية حيال أطفاليما وموجبات عائمية أخرى، 

ومشاطرة األدوار في العائمة و العمالة بينيما ،مما يعزز المساواة الحقيقية، ويسمح لمرجل بالمشاركة 
 .هفي المكافآت العاطفية لمعناية بالطفل وتنميت

تنطبق ىذه االتفاقية عمى العمال من الجنسين الذين ليم مسؤوليات تتعمق بأطفاليم الذين  و
يعولونيم، عندما تحد ىذه لمسؤوليات من إمكانيات االستعداد من أجل مزاولة نشاط اقتصادي و 

كما تنطبق أيضا عمى العمال من الجنسين الذين ليم ، االلتحاق بو، والمشاركة أو الترقي فيو
مسؤوليات عائمية تتعمق بأعضاء أخرين في أسرتيم المباشرة يحتاجون بصورة واضحة إلى رعايتيم  
أو إعالتيم عندما تحد ىذه المسؤوليات من إمكانيات االستعداد من أجل مزاولة نشاط اقتصادي و 

. االلتحاق بو و المشاركة أو الترقي فيو
تساوي بين الجنسين في مسار العمل : المبحث الثاني

يتضمن القانون الدولي العديد من األحكام التي تكرس مبدأ المساواة بين الرجال و النساء في 
، ىذا المبدأ احتواه النص األصمي لدستور منظمة العمل جميع مراحل العمل وامتيازات التي يمنحيا 

 وبعض النصوص األخرى ، وبعض النصوص األخرى من أىميا ما تطرقنا لو 1919الدولية سنة 
 اإلعالنأنفا مثل ميثاق ىيئة األمم المتحدة في إطار التعاون الدولي االقتصادي و االجتماعي ،

العالمي لحقوق اإلنسان ، االتفاقية الدولية لمقضاء عمى جميع أشكال التمييز العنصري ، والعيد 
عالنالدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية   القضاء عمى التمييز ضد المرأة وا 

. ، واتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
 األجرالمساواة في  :األولالمطمب 

    يعتبر األجر جوىر عالقات العمل ومحور قانون العمل في مجممو، كما انو يمثل نقطة صراع 
االتفاقية  ىو ىذا المجالإن أىم نص قانوني دولي في ، و (7)المؤبدة بين العمال وأصحاب العمل

 عن منظمة العمل الدولية و المتعمقة بمساواة 1951 جوان 29 الصادرة بتاريخ 100الدولية رقم 
حيث أكدت عمى تساوي األجور ما ،  (8)العمال والعامالت في األجور عن عمل ذي قيمة متساوية

. بين العمال و العامالت عند قياميم بعمل متكافئ بغض النظر عن جنسيم
عرفت المادة األولى من ىذه االتفاقية ألجر بالراتب العادي ، أو القاعدي أو األدنى وكل       

المزايا األخرى التي يقدميا صاحب العمل لمعامل عينا أو نقدا ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة لقاء 
. تشغيمو لديو
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 مساواة :"  المقصود بعبارةعمى أنالمادة االولى فقرة ب  بينة مساواة  في األجر فقد و بالنسبة لل
أن معدالت األجور محددة دون "  ىو "في األجر عن عمل ذي قيمة متساويةالعمال و العامالت 

 وفي سبيل تطبيق ىذا المبدأ فقد ألزمت ىذه االتفاقية كل عضو أن يعمل "تمييز قائم عمى الجنس
باألسموب الذي يتالءم مع الطريقة التي يستخدميا في تحديد معدالت األجور عند قياميم بعمل 

: متكافئ حيث وضعت عدة طرق  منيا 
 القوانين و الموائح- 
 .أي جياز قانوني أو معترف بو قانون لتحديد األجور- 
 .الجمع بين الطرق و األساليب المختمفة - 
إضافة إلى ذلك فقد نضت االتفاقية عمى ضرورة اتخاذ إجراءات لتشجيع التقييم الموضوعي -  

لموظائف، باالعتماد عمى األعمال المؤداة ، عمى أن تقرر أساليب التقييم ىذه من قبل السمطات 
ال :" العمومية ، أو من قبل االتفاقيات الجماعية من أجل تحديد نسبة األجر، كما نصت عمى أنو 

عن التقييم الموضوعي - دون تمييز في الجنس- يعتبر مخالفا لمبدأ التساوي في األجر ناتج
ولضمان تنفيذ  ىذه االتفاقية في أرض الواقع فقد نصت ىذه األخيرة عمى ." لألعمال المطموب أداؤها

 .ضرورة إشراك كل دولة عضو في المنظمة لمنظمات أرباب العمل و العمال
العمال و يتبين أن االتفاقية السابقة وضعت خطوطا عريضة لمبدأ المساواة في األجر بين       

 أىميا ضرورة وضع قواعد موضوعية  لتقييم الوظائف بغض النظر عن الشخص  ومن ،العامالت
 ، وغالبا ما تشمل "تصنيف الوظائف" الذي يشغميا وفق معايير مدروسة بدقة مسبقا أو ما يسمى 

ىذه المقاييس، الشيادة أو المستوى التعميمي أو التكويني ، التجربة أو الخبرة المينية ، حجم 
المسؤولية ومستواىا ، إلى غيرىا من لمقاييس التي يمكن عمى أساسيا تحديد األجر بصورة 

موضوعية ، فالتحديد بيذه الطريقة يكون عمى أساس المنصب الذي يشغمو العامل أو العاممة وليس 
، وبدا بذلك التقميل من الفوارق في معدالت عمى أساس من يشغل ىذا المنصب رجال كان أو امرأة

، وبذلك يعد مبدأ مساواة العمال في األجور مبدأ دولي كرستو أحكام  (9)األجور ومنح العالوات
 .(10)االتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية

الترقية   في التكوين و المساواة:المطمب الثاني 
 مبدأ المساواة بين الجنسين في ميدان التكوين إلى تحقيق التشريعات الدولية الحديثة      تسعى

وتمنع كل تمييز ميما كان نوعو ، لكن الواقع أحيانا يأتي مناقضا لذلك ، بسبب افتقار المنظومة 
 .القانونية الدولية لوسائل الترقية في ىذا الميدان نتيجة اإلقصاء الذي تعاني منو النساء

    و يعرف التدريب عمى انو عممية تعديل ايجابي ذو اتجاىات خاصة تتناول سموك الفرد من 
الناحية المينية أو الوظيفية وذلك الكتساب المعارف والخبرات التي يحتاج ليا اإلنسان وتحصيل 

المعمومات التي تنقصو، واالتجاىات الصالحة لمعمل ولإلدارة واألنماط السموكية والميارات المالئمة، 
 (11)..والعادات الالزمة من اجل رفع مستوى كفاءتو في األداء وزيادة اإلنتاجية
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 عموما في ترقية العامل و العاممة ، فقد جاء القانون الدولي  او التدريب      نظرا ألىمية التكوين
لتكريس مبدأ المساواة في مجالو بنصوص عديدة إضافة إلى النصوص األممية السابقة الذكر، والتي 

. جاءت كمو بتكريس نفس المبدأ في التكوين و التدريب الميني في شكل توصيات واتفاقيات دولية
 بتاريخ 117:  أصدرت منظمة العمل الدولية التوصية رقم     بالنسبة لمتوصيات فقد

،التي نصت في مادتيا األولى عمى أنيا تطبق عمى أي نوع (12)  المتعمقة بالتكوين27/06/1962
من التكوين يكون ىدفو تحضير شخص أو إعادة تأىيمو لشغل منصب عمل أو ترقية  في أي فرع 

 بعض القطاعات مثل رجال البحر أو الفالحين ، كما استثنتمن فروع النشاط االقتصادي ، وقد 
يجب أن ال يتضمن التكوين أي شكل من أشكال " أنو عمى الرابعةنصت في مادتيا الثانية فقرة 

....." التمييز عمى أساس العرق،المون،الجنس
كما أوضحت التوصية السابقة أن التكوين ال يعتبر غاية في حد ذاتو بل وسيمة لتنمية القدرات      

المينية لمشخص، بالنظر إلمكانيات التشغيل، ولسماح لو باستعمال ىذه القدرات عمى وجو يضمن 
 .ةمصالحو ومصالح المجموع

ت نفس ددمن أجل إتاحة الفرصة لمعمال و العامالت في تمقي تكوين متكافئ ، فقد ح و     
التوصية أن يكون ىذا األخير بدون اقتطاع من األجر، كما أن المؤسسة في حالة تعاقدىا مع عامل 
مستقبمي تكون ممزمة بدفع شبو أجر أو منحة في شكل منحة تكوين ، وأن يكون التكوين مجانا أو 
عمى عاتق المؤسسة ، فإذ لم تأمر ىذه األخيرة بيذا النوع من التكوين أو كان ىذا األخير خرج عن 

. إطار اختصاصيا فإن العامل ىو الذي يحتمل وحده مصاريف التكوين 
الترقية حق من الحقوق األساسية التي كرستيا أغمب التشريعات العمالية الحديثة       و تعد 

 الكفاءة إبرازبوصفيا جزاء عمى مثابرة العامل الطموح و المجد، فيي الجزاء المعنوي و المادي عمى 
و القدرة في إتقان العامل لعممو، و التشجيع المستمر لو عمى مواصمة الجيود و الرفع من مستواه 

، والمعنى الشامل لمترقية ىو ذلك التغير لمفرد من وظيفتو أو عممو إلى وظيفة الميني و االجتماعي
أو عمل آخر ذا مسؤوليات واختصاصات وسمطات تختمف إلى حد كبير عما كان متوفرا في الوظيفة 

 . (13)أو العمل األصمي الذي كان يشغمو
قد جاءت بعض النصوص الدولية مكرسة لمبدأ المساواة بين العمال في حق الترقية أو  و       

باألحرى حق المرأة العاممة في المساواة في حق الترقية إلى الظمم الذي عانت وتعاني منو جراء 
 الحق و الحقوق األخرى ، بدأ بالمواثيق و اإلعالنات و االتفاقيات ذاالتمييز ضدىا في التمتع بو

.  تمييز  أيالدولية المكرسة لمبدأ المساواة بين الجنسين دون 
من العهد الدولي الخاص  (ج)المادة السادسة الفقرة من بين تمك النصوص ما جاء في 

تعترف الدول األطراف في ىذا العيد بما لكل :" بأن  بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية
تساوي الجميع في ... شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل عمى الخصوص

فرص الترقية داخل عمميم إلى مرتبة أعمى مالئمة دون إخضاع ذلك إال العتباري األقدمية و 
". الكفاءة
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تتخذ : " عمى أن المادة العاشرة من إعالن القضاء عمى التمييز ضد المرأة كما نصت 
وال سيما في نيل الترقية ....بحقوق مساوية لحقوق الرجل....جميع التدابير المناسبة لكفالة تمتع المرأة

". في المينة و العمل 
لكن بالرغم من ىذه النصوص فإن وضع  المرأة العاممة بقي عمى حالو وبات األمر مقمقا مما        

استدعى استصدار نصوص دولية أخرى منيا اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
 الالزمة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في ميدان العمل، اإلجراءاتوالتي حثت الدول عمى اتخاذ 

لكي تكفل ليا عمى أساس المساواة الحق في الترقية و الحق في تمقي التدريب و إعادة التدريب 
. الميني

كرست نفس المبدأ ولو بصورة ضمنية ، مختمف االتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة      و قد 
عمى تمتع جميع العمال بشروط عمل عادلة ومرضية دون تمييز ، العالمية لمعمل ، أين أكدت 

ولكنيا لم تنص صراحة عمى المساواة في حق الترقية ولم تفرد ليذا الحق أيا من اتفاقياتيا كما فعمت 
بالنسبة لممساواة في األجور و الحق في التكوين وكذا التمثيل النقابي، وقد أثرت منظمة العمل 

 لعام 5نصت االتفاقية العربية رقم العربية في تأكيد مبدأ المساواة بين العمال في حق الترقية أين 
 عمى مراعاة عدم التفرقة بين ، في مادتها الثانية الفقرة الثانية (14) بشأن المرأة العاممة  1976

 .الرجل و المرأة في الترقي الوظيفي
     ولقد ساىمت ىذه النصوص في تمتع المرأة بجزء ولو بسيط من المساواة عمى أرض الواقع 

وسمحت ليا بتولي مناصب قيادية في بعض المؤسسات ، ولكنيا لم ترق إلى المستوى  المطموب 
حيث بقي وضع المرأة العاممة متقيقرا بالنسبة لمرجل و وصوليا إلى مناصب العميا أمر عسير، إذ 

 أنو إذا كانت نسبة النساء ورئيسات 1997الحظ تقرير لممكتب الدولي لمعمل نشر في ديسمبر 
 وبنسبة 1982 سنة %15المؤسسات الكبرى في تزايد نسبي فإنو في حقيقة األمر قد انخفض بنسبة 

 وشيد التمثيل النسوي انخفاضا مماثال في مناصب التسيير بالمؤسسات المتوسطة 1990 سنة 13%
 .و الصغيرة 

 :الخاتمة 
   يتبين مما سبق اإلشارة إليو إلى أن المرأة تواجو تحديات كبيرة في ميدان العمل ، فالمنظومة 

القانونية الدولية بالرغم من حمايتيا لحقوق المرأة العاممة سواء بتكريسيا لمبدأ المساواة في العمل بين 
الجنسين ، أو بمراعاة خصوصيتيا في العمل كامرأة وكأم ، إال أن ذلك لم يكن كاف لتضييق مجال 
التمييز بين النساء و الرجال وضمان المساواة في العمل ، ويعد دور المرأة العاممة خالل فترة األخيرة 

كما كان لممجتمع الدولي دور رائد في مساندتيا بقوة بما أتاحو ليا من . مؤثر عمى كافة األصعدة
. آليات تساعد عمى تنميتيا 
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مما أدى إلى إحراز تقدم في مسيرة تغير أوضاعيا االجتماعية ، و لكن حجم المشكالت 
التي واجيتيا المرأة وعمق جذورىا لم يمكن النسبة الغالبة من النساء العامالت من تحقيق أىداف 
التنمية التي كان من المستيدف تحقيقيا، فقد عاقت تمك التنمية موروثات ثقافية متخمفة، وتنشئة 

و أساليب اتصالية يصور جانب منيا المرأة بما ال يتناسب و . اجتماعية تدعم الفروق بين الجنسين 
واقعيا المعاش، وفرصا تعميمية غير متساوية بين الجنسين ، ونسبا مرتفعة لألمية وما يترتب عمييا 

من بطالة منتشرة ، ونقص في التدريب ، وأعباء أسرية ال توزع توزيعا عادال بين أفراد األسرة وفرصا 
محدودة في اتخاذ القرار التشريعي و التنفيذي و األسري ، وتشريعات قانونية أصبحت في حاجة 

ماسة إلى التعديل مالئمة لعصر متغير فعمل المرأة تأثرت بالموروثات الثقافية السائدة ، عمى الرغم 
من كونيا قضية تتم في إطار العدالة االجتماعية ، وتحقيق وتأكيد حقوق اإلنسان ، و التخفيف من 
حدة الفقر الذي تتسع رقعتو يوما بعد يوم بشكل يدعو إلى مزيد من القمق ، فالمرأة نصف المجتمع 

ونصف طاقتو اإلنتاجية من ىنا كان تمكينيا من المشاركة ضرورة تنموية واجتماعية ، وىدفا منشودا 
يجدر العمل عمى تحقيقو في إطار العدالة و المساواة و استناد إلى ما توفره التشريعات الدولية التي 

 . تعمل عمى القضاء عمى كافة أشكال التمييز ضد المرأة 
: قائمة المراجع 

دراسة مقارنة –زياد عبد الرحمن عبد اهلل مالزاده، الحماية القانونية لممراة العاممة في قانون العمل - 1
 .45 ،ص 2016المكتب الجامعي الحديث،االسكندرية ،مصر ،سنة – 
 .1979ديسمبر / كانون االول 18اتفاقية القضاء عمى جميع اشكال التمييز ضد المراة بتاريخ - 2
مساىمة في دراسة ظروف العمل ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر سنة  دمري احمد ،- 3

 .97،ص 1987
لعسري عباسية، حقوق المرأة والطفل في القانون الدولي اإلنساني ،دار اليدى لمطباعة والنشر، - 4

 .58، ص 2006الجزائر، سنة 
وائل انور بندق، التنظيم الدولي لحقوق االنسان،دار الفكر الجامعي، االسكندرية،مصر، سنة - 5

 .14، ص 2004
 3) حول العمال ذوي المسؤوليات العائمية1981 سنة 156اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم - 6

 (1981حزيران 
امال بطاىر، النظام القانوني لحماية االجور في القانون الجزائري،دار الجامعة الجديدة - 7

 .7 ،ص 2013لمنشر،االسكندرية ،مصر ،سنة 
 عن منظمة العمل الدولية و المتعمقة 1951 جوان 29 الصادرة بتاريخ 100االتفاقية الدولية رقم - 8

بمساواة العمال والعامالت في األجور عن عمل ذي قيمة متساوية ، اقترحت في الدورة الرابعة 
 . من طرف مكتب العمل الدولي1951 حزيران سنة 6والثالثين في 
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 .167،ص 2015وسيمة شابو ،القانون الدولي لمعمل، دار ىومو،الجزائر ،سنة - 9
 عالقة العمل الفردية في التشريع الجزائري والمقارن، دار الحامد نشأةبن عزوز بن صابر، - 10

 .125، ص2010لمنشر والتوزيع، االردن ،سنة 
 .36، ص 1993محمد جمال مرعي، التدريب والتنمية، عالم الكتب ، القاىرة ،مصر سنة - 11
 عن مكتب العمل صدرت المتعمقة بالتكوين، 27/06/1962 بتاريخ 117: التوصية رقم- 12

 .1962 حزيران سنة 6الدولي في دورتو السادسة واالربعين المنعقدة بتاريخ 
، ص 2010نوري منير، تسيير الموارد البشرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر سنة - 13

307. 
 بشأن المرأة العاممة، اقرىا مؤتمر العمل العربي في دورتو 1976 لعام 5االتفاقية العربية رقم - 14

. 1976الخامسة المنعقدة في مدينة اإلسكندرية بجميورية مصر العربية في آذار سنة 
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 88/31 و قانون 83/11حوادث املسافة بني قانون                      
 الدكتورة محيش مييهة

 (أ)استاذة حماضرة 
 جامعة مستغامن كلية احلقوق والعلوم السياسية 

: الممخص
و . يقطع العامل، طوال حياتو المينية و يوميا، المسافة التي تربط مكان عممو بمحل إقامتو         

لذلك تدخل . خالل إجتياز تمك المسافة قد تعترضو عدة مخاطر مرتبطة إما بالسير أو بالطريق
المشرع من أجل حماية العامل عمى المسار المضمون ألنو لوال العمل لما تنقل العامل، طبقا لقانون 

.   المتعمق بحوادث العمل و األمراض المينية83/13
         ما دام الحادث الذي يتعرض لو العامل يقع خارج مكان العمل أي عمى الطريق فقد يشكل 

 المتعمق 83/13ففي ىذه الحالة يجد العامل الضحية نفسو أمام تطبيق قانونين قانون .حادث مرور
 المتعمق بإلزامية التأمين عمى السيارات و بنظام 88/31بخوادث العمل و األمراض المينية و قانون 

. التعويض عن األضرار
         سنحاول من خالل ىذا البحث تبيان أي قانون يمنح أكثر تعويض لمعامل الضحية، بدءا 

 ما دام الضحية عامال حيث يعرف ىذا القانون بجزافية التعويض، ثم بحق العامل 83/13بقانون 
  و يتحصل عمى كامل التعويض 88/31إختيار القانون الذي سيطبق عميو حيث قد يمجأ إلى قانون 

 و بتعويض 83/13و قد يستفيذ من أحكام القانونين معا بالحصول عمى التعويض المقرر في قانون 
، و في الختام سنحاول إستعراض اإلختالف و اإلختالل عند المطالبة 88/31تكميمي طبقا لقانون 

    .بالتعويض و سنقدم إقتراحات من أجل حماية أكثر لمعامل الضحية و تعويض يشمل كل األضرار
Abstract:  

During the course of his or her career, the worker travels the distance 

between his place of work and his place of residence. Passing that distance 

may involve several risks associated with either walking or driving. 

Therefore, the legislator intervenes in order to protect the worker on the 

guaranteed path, because without work, the worker would not be transferred, 

in accordance with the provisions of Law n° 83/13 on occupational accidents 

and occupational diseases. 

         As long as the incident to which the worker is exposed is outside the 

workplace, it may constitute a traffic accident. In this case, the same victim 

finds himself before the application of two laws: Law 83/13 on occupational 

accidents and diseases and Law No. 88/31 on compulsory motor insurance 

System of compensation for damage. 

         In this research, we will attempt to indicate which law provides the 

most compensation to the victim, starting with Law 83/13, as long as the 

victim is a worker. This law defines the compensation as unjust. The 

employee has the right to choose the law to be applied to him. Compensation  
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the provisions of both laws may be used together to obtain the compensation 

prescribed in Law 83/13 and supplementary compensation under Law 88/31. 

In conclusion, we shall attempt to review the difference and the imbalance in 

the claim for compensation and make suggestions for more protection of the 

victim and compensation including damage. 

: المقدمة
.         شيد المجتمع المدني تطورا و تنظيما كبيرين، مما أجبر العامل عمى التنقل إلى مكان عممو

، iحيث كان العامل في السابق يقيم بالقرب من المكان الذي يشتغل فيو، أما اليوم و لعدة أسباب
و التي غالبا ما -أصبحت أماكن العمل بعيدة عن محل اإلقامة، و مع تطور وسائل النقل و تنوعيا 

و مما ال شك فيو قد يقع العامل . و إزدحام الطرقات، و قصور السكك الحديدية- تكون غير مالئمة
ضحية ال محال ألخطار الطريق و التي يرجع مصدرىا إلى عدة أسباب منيا ما ىو طبيعي كالظالم 

أو الضباب أو األمطار، و منيا ما ىو فني مرتبط بالطرق و المركبات التي تسير عمييا أو الحالة 
الميكانيكية لممركبات و قد تكون إنسانية كخبرة السائق أو وعيو أو حالتو الصحية و النفسية و مدى 

. إحترامو لقانون المرور
         بإختصار، عوض أن تكون الحياة المتقدمة أكثر أمانا، جعمت التنقل أكثر خطورة من العمل 

، إال أن طبيعة العمل تفرض عمى iiفإذا كانت ىذه المخاطر ال ترتبط بالنشاط الميني. بحد ذاتو
العامل التنقل إلى مكان عممو، حيث أنو لوال ذىاب العامل و إيابو من و إلى مكان العمل لما تحمل 

. iiiنزول مثل ىذه المخاطر بو و جعمو ضحية ليا
        حيث عند تصفحنا الجرائد و اإلستماع النشرات اإلخبارية، تطالعنا  يوميا و بشكل متكرر 

، عن خسائر بشرية من الموتى و الجرحى دون التحدث عن الخسائر المادية، ivعن حوادث مرور
فرغم جيود الجزائر في ىذا المجال خاصة من أجل الحد أو التقميل عمى األقل من ىذه الظاىرة، إال 

أنيا لم تحقق النتائج المرجوة، بحيث يشكل اإلنسان السبب الرئيسي في وقوعيا و الضحية في آن 
حيث تعتبر حوادث المرور وباء القرن العشرين بقدر ما كان وباء الطاعون يمثمو في العصور  .واحد

  .الوسطى
         إن التزايد المستمر لمخطر الذي يتعرض لو العامل أثناء المسافة التي تفصل مكان العمل 

عن محل اإلقامة، دفع العديد من الدول إلى تمديد المساعدة و مظمة الحماية التأمينية إلى ىذا النوع 
 ليذا الوضع vو ال غرابة في األمر إن تصدى المشرع. من المخاطر اليومية التي تحذق بالعامل

حيث أقام نظاما متكامال و متميزا لعالج ىذه المعضمة، و ذلك بإصداره المبكر لمنصوص المنظمة 
 . لقواعد تمك الحماية

         فإذا كانت حوادث المرور عامة عمى ىذه الدرجة من المروعة و من الخطورة، و بصفة 
خاصة فإن العامل يشكل نسبة عالية و كبيرة ال يستيان بيا من ضحاياىا، ذلك أن العامل و خالل 
حياتو المينية يقوم بإجتياز المسافة الفاصمة بين مكان عممو و محل إقامتو، مرتين عمى األقل في 
اليوم، كما أن بعد المسافة و األخطار المصيقة بالسير في حد ذاتو يشكالن خطرا محتمل الوقوع، 

.  (وسائل النقل بمختمف أنواعيا)خاصة بعد إنتشار المركبات اآللية 



  2018جانفي  – خامس          العدد ال                         مجلة قانون العمل و التشغيل                
 

126 

    

        إذا كان معدل مدة التنقل تقمص، فبالمقابل لقد إرتفع معدل المسافة الفاصمة بين محل اإلقامة  
و مكان العمل كما تضاعف عدد العمال المقيمين بعيدا عن مكان العمل، مما جعل الظروف التي 

، و أكثر من ذلك، قد ال يتعمق خطر viيتم فييا التنقل تتدىور بالنسبة لكل من يسير أو يعير الطريق
وقوع الحادث أثناء التنقل عمى مسار معين بمسافتو أو مدتو أكثر ما يرتبط ببعض النقط الشائكة و 
الخطيرة كممتقى الطرق أو ممر الراجمين أو مخارج المؤسسات أو المصانع أو ممر السكك الحديدية 

.        أو غيرىا من العوائق و التي قد تعترض التنقل
 بناءا عمى ذلك، تضاعف عدد حوادث المرور و عدد ال يستيان منيا ىي حوادث مسافة         

أي غالبا ما يقترن حادث المسافة بحادث مرور، فيتخذ صفة الحادث المزدوج، فكيف يتم تعويض 
العامل الضحية؟ أي قانون سيطبق عمى حادث المسافة المقترن بحادث المرور؟ ىل يستفيد العامل 

 المتضمن حوادث العمل و األمراض المينية أم سيطبق عميو 83/13viiالضحية من أحكام قانون 
 المتعمق بإلزامية التأمين عمى السيارات و بنظام التعويض عن األضرار؟ 88/31viiiقانون 

         من أجل دراسة الموضوع و اإلجابة عن اإلشكالية، إعتدنا عمى المنيج التحميمي  حيث 
:  سندرس ىذا الموضوع من خالل نقطتين

  المتعمق بحوادث العمل 83/13نتناول أوال التعويض الجزافي أي التعويض المقرر طبقا لقانون - 
. التعويض عن العجز و التعويض عن الوفاة:  و األمراض المينية و ذلك من خالل

المتعمق بإلزامية التأمين  88/31أما ثانيا سنتطرق إلى التعويض الكامل أي التعويض طبقا لقانون - 
 و 83/13، أو التعويض التكميمي طبقا لمقانونين عمى السيارات و بنظام التعويض عن األضرار

.   معا88/31
I -التعويض الجزافي المقرر طبقا لقانون حوادث العمل و األمراض المهنية :

قد تطول  -         قد يصاب العامل إثر حادث مسافة في بدنو مما يعطمو عن العمل لمدة زمنية 
أو يحرمو من مزاولة أي نشاط ميني، و إلى جانب ذلك، قد يترتب عن الحادث عدة - أو تقصر

تكاليف مادية، عادة ما تثقل كاىل العامل المصاب أو ذوي حقوقو من أتعاب الطبيب و مصاريف 
باإلضافة إلى تمك . األدوية و اإلقامة بالمستشفى و التحاليل الطبية و األشعة و األجيزة البديمة

المصاريف، قد  تكون من آثار الحادث أن يتوقف العامل المصاب عن العمل و بالتالي ضياع 
كما قد ينجم عن اإلصابة البدنية عجزا ينقص من القدرات . األجر إذا لديو عقد عمل محدد المدة

.  المينية لمعامل الضحية مما يصعب عميو إيجاد عمل آخر يتالءم مع وضعيتو الصحية 
، أقر المشرع تعويضا ماديا لمعامل الضحية 83/13         و بالنظر لمطابع اإلجتماعي لقانون 

إثر حادث المسافة الذي يحدث لو إصابة بدنية، بحيث تتنوع ىذه الخدمات النقدية و تصرف تبعا 
.   آلثار و نوعية اإلصابة البدنية، و عميو فقد تكون تعويضة يومية أو ريع عن العجز أو الوفاة

         نشير إلى أن ىيئة الضمان االجتماعي  المؤمن لدييا العامل الضحية، الخدمات المالية 
 أو مدة لمتسجيل لدييا، فيستفيد منيا العامل المصاب مباشرة من اليوم ixدون أن تشترط مدة عمل

. الموالي لوقوع الحادث إلى  حين شفاء الضحية أو إستقرار جروحيا أوفاتيا
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:  التعويض عن العجز– 1
         سبق الذكر بأن التعويض الممنوح لمعامل المصاب إثر حادث مسافة بصفة خاصة و 

بحادث عمل بصفة عامة يخضع في تقديره إلى آثار اإلصابة البدنية التي لحقت العامل الضحية و 
مقدار العجز الذي نجم عنيا، فإذا كان من المحتمل شفاء الضحية فنكون أمام عجزا مؤقتا، أما إذا 

نشير إلى أن . إستقرت جروحو لكن تركت لو عاىة فنكون أمام عجز بدني دائم جزئي أو كامل
الطبيب المعالج أو الطبيب المستشار لدى ىيئة الضمان اإلجتماعي ىما من يحددا نسبة و طبيعة 

 . xi لمشفاء أو إلستقرار الجروحxعجز العمل المصاب بعد فحصو و تحرير الشيادة الوصفية
 :التعويض عن العجز المؤقت- أ

         إذا تخمف العامل عن القيام بواجباتو المينية نتيجة إصابة بدنية نجمت عن حادث مسافة،  
تمتزم ىيئة الضمان اإلجتماعي بصرف تعويضا طوال فترة التوقف عن العمل، و تستمر بصرفو 

خالل كل مدة العجز المؤقت الممتدة من اليوم الموالي لتاريخ وقوع الحادث إلى لحظة الشفاء الكامل 
حيث . أو إستقرار الجروح أو الوفاة دون التمييز بين أيام العمل و أيام الراحة و أيام العطل و األعياد

أن التعويضة اليومية تعرف بأنيا من التعويضات القصيرة األمد، عمى أساس أنيا قد تتحول إلى أجر 
.  أو إلى ريع نتيجة العجز الدائم أو الوفاة (عندما يشفى العامل و يرجع إلى عممو)كامل 

:          حيث ال تصرف التعويضة اليومية إال إذا توفرت الشروط التالية
 .وجود عجز مؤقتا، حيث إذا كان العجز دائما، فال يستفيد العامل المصاب من التعويضة اليومية- 
وجوب توقف العامل المصاب عن العمل نتيجة لتقرير طبي أي أن الشيادة الوصفية التي يحررىا - 

الطبيب المعالج أو الطبيب المستشار لدى ىيئة الضمان االجتماعي ىي اآلمرة بصرف التعويضة 
 .اليومية

، أو قيامو بعمل مأجور دون xiiرفض العامل الضحية الخضوع ألي كشف طبي أو لمخبرة الطبية- 
 .موافقة الطبيب المعالج أو الطبيب المستشار، يفقده الحق في التعويضة اليومية

 .xiv أو لتاريخ التوقف عن العملxiiiحساب التعويضة اليومية من اليوم الموالي لوقوع الحادث
 . إستحقاق التعويضة اليومية لكل يوم عمل أو راحة، طول مدة العجز المؤقت- 

         إذا تحققت الشروط المذكورة أعاله، يتم صرف التعويضة اليومية و تدفع شيريا، حيث ال 
من مبمغ األجر الشيري الذي  (30/1)يمكن في أي حال من األحوال أن تقل عن واحد من ثالثين 

، و ال يمكن أن تقل من واحد عمى ثالثين xvتقتطع منو إشتراكات الضمان اإلجتماعي و الضريبة
و ال يقتطع اليوم الذي تعرض فيو . من المبمغ الشيري لألجر الوطني األدنى المضمون (30/1)

، و إنما يدفع كامال من طرف المستخدم، ميما كانت الساعة التي وقع xviالعامل لمحادث من أجرتو
. فييا الحادث و حتى ولو كانت الضحية عامال مؤقتا

         يمنع قانونا الجمع بين التعويضة اليومية الممنوحة عمى أساس التأمين ضد حوادث العمل و 
األمراض المينية و تمك الممنوحة في إطار التأمين عمى المرض أو الوالدة أو البطالة أو التقاعد 

. xviiالمسبق
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 :ريع العجز الدائم –ب
         قد تمتئم جروح العامل المصاب لكن تترك لو آثارا تمنعو من اإلستمرار في ممارسة عممو، 

و عميو،  يمكن . (جزئي أم كمي)فيقرر الطبيب المعالج أو الطبيب المستشار  حالة العجز الدائم 
، يسري من اليوم الموالي لتاريخ xviiiلمضحية من اإلستفادة من ريع نسبي يتوافق مع نسبة عجزه

.  xixإستقرار الجروح
         حاول المشرع أن يخضع عممية حساب مبمغ الريع إلى إجراءات بسيطة، تختمف بكثير عن 

كمبدأ عام، يتم . تمك الخاصة بحساب الخدمات النقدية في حالة التأمين عن المرض أو العجز
حساب الريع عمى أساس األجر المتوسط الخاضع إلشتراكات الضمان اإلجتماعي، أي إعمادا عمى 

األجر المصرح بو و الذي كان يتقاضاه العامل الضحية لدى مستخدم واحد أو عدة مستخدمين، 
أما إستثناءا، . شيرا التي سبقت التوقف عن العمل بسبب حادث المسافة (12)خالل اإلثنا عشر 

إما تكون نسبة العجز الدائم تقل عن عشرة : فنمييز بين حالتين، و عميو، ميز المشرع بين حالتين
. (>10%)، و إما تفوق نسبة العجز أو تساوي عشرة بالمائة (<10%)بالمائة 

(: %10<)حالة نسبة العجز أقل من عشرة بالمائة – 
، يتحصل العامل الضحية عمى (%10)         إذا كانت نسبة العجز الدائم تقل عن عشرة بالمائة 

. الرأسمال النموذجي لمريع، حيث تقوم ىيئة الضمان اإلجتماعي بصرفو لمعامل الضحية دفعة واحدة
:  xxو يتم حساب  رأسمال النموذجي وفق المعادلة التالية

  xxiبةالنقطة اإلستدال× نسبة العجز × األجر السنوي الوطني المضمون=   مبمغ الرأسمال التمثيمي 
: بالمائة (%10)حالة نسبة العجز تفوق أو تساوي عشرة – 

، يستحق العامل الضحية ريعا لكن (%10)         إذا كانت نسبة العجز الدائم تفوق عشرة بالمائة 
مرة المجموع الساعي لألجر الوطني األدنى  (2300)ال يمكن أن يتجاوز ألفين و ثالثة مائة 

. xxiiالمضمون
:  يتم حساب الريع كما يمي

          .نسبة العجز الدائم× األجر المتوسط الخاضع لإلشتراكات = مبمغ الريع 
 xxiiiمن مبمغ الريع (%40)         في حالة العجز الدائم الكمي، تضاف زيادة أربعون بالمائة 

ألنيفي ىذه الحالة ال يممك العامل المصاب القدرة لمقيام بالوظائف العادية الطبيعية كالنيوض، النوم، 
األكل الشرب، المبس، التحرك، اإلنتقال، إشباع حاجاتو الطبيعية، و إنما في حاجة ماسة لإلستعانة 

.  د ج12.000 يشترط أن ال تتجاوز ىذه الزيادة xxivدوما بالغير مع العمم أن القانون
         ال يجوز جمع الريع الممنوح عند اإلصابة بحادث المسافة، مع معاش التقاعد أو معاش 

أما إذا .العجز البدني أو مع التعويضة اليومية الممنوحة في إطار التأمين عمى المرض أو األمومة
كانت قيمة الريع أقل من قيمة المعاش عن العجز البدني الذي كان سيمنح لمعامل في إطار التأمين 

عمى المرض،  
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و إذا كانت نسبة العجز الدائم تمكن العامل المصاب من ريع، فإن مبمغ الريع يرفع إلى قيمة معاش 
 شيريا في حساب الضحية البنكي  xxvالعجز و يدفع مبمغ الريع من طرف وكالة الضمان اإلجتماعي

.   أو البريدي أو بحوالة بريدية بمكان إقامة ىذا األخير
: التعويض عن الوفاة– 2

         قد يؤدي الحادث الذي تعرض لو العامل إلى وفاتو، فيستحق في ىذه الحالة ذوو حقوقو 
 . رأسمال الوفاة و منحة الوفاة 

:      رأسمال الوفاة- أ
مرة مبمغ األجر الشيري األكثر نفعا، المتقاضى خالل  (12)     يمقدر رأسمال الوفاة بإثنى عشر 

السنة السابقة لوفاة المؤمن لو والمعتمد كأساس لحساب اإلشتراكات، و يدفع لذوي حقوق العامل 
و ال يمكن، بأي حال من األحوال، أن يقل ىذا المبمغ عن إثنى عشرة . المتوفى إثر حادث المسافة

و في حالة . مرة مبمغ األجر الوطني األدنى المضمون، و يدفع مبمغ رأسمال الوفاة دفعة واحدة (12)
.    xxviتعدد ذوي الحقوق توزع ىذه المنحة بينيم بأقساط متساوية

         يستفيد ذوي الحقوق صاحب معاش العجز، أو معاش التقاعد، أو معاش التقاعد المسبق أو 
عمى األقل، من  (%50)ريع حادث العمل الموافق لنسبة العجز عن العمل تساوي خمسين بالمائة 

رأسمال وفاة يساوي مبمغو المبمغ السنوي لمعاش العجز، أو معاش التقاعد، أو معاش التقاعد المسبق 
 من األجر (%75)أو ريع حادث العمل، عمى أن ال يقل ىذا المبمغ عن خمسة و سبعين بالمائة 

. xxviiالوطني األدنى المضمون
:      منحة الوفاة -ب

 لذوي حقوق العامل المتوفي من جراء حادث xxviii         يمنح، ابتداء من اليوم الموالي لموفاة، ريعا
المسافة، وال يمكن الجمع بين ىذا الريع المدفوع و معاش التقاعد المنقول، بل يدفع اإلمتياز األكثر 

حيث يحسب مبمغ الريع الخاص بذوي الحقوق عمى أساس األجر المتوسط الخاضع إلشتراكات .نفعا
شيرا التي  (12)، و الذي كان يتقاضاه العامل المتوفى خالل اثنتي عشر xxixالضمان االجتماعي

.       سبقت تاريخ وقوع الحادث
: xxxi، كما التاليxxx         و يحدد مبمغ معاش كل واحد من ذوي الحقوق

عندما ال يوجد ال ولد وال أحد من األصول، فيحدد مبمغ الريع بنسبة خمسة و سبعون بالمائة - 
. من األجر المتوسط الخاضع لإلشتراكات (75%)

، يحدد مبمغ الريع لمزوج -(األب أو األم)ولد أو أحد األصول -إذا وجد إلى جانب الزوج، ذو حق - 
من األجر  (%30)، و لذي الحق اآلخر بنسبة ثالثون بالمائة (%50)بنسبة خمسون بالمائة 

. المتوسط الخاضع لإلشتراكات
يحدد  (أوالد أو أصول أو كالىما معا)إذا وجد إلى جانب الزوج إثنان أو أكثر من ذوي الحقوق - 

من األجر المتوسط الخاضع اإلشتراكات، و  (%50)مبمغ الريع المدفوع لمزوج بنسبة خمسون بالمائة 
. الباقية (%40)يتقاسم بالتساوي ذوي الحقوق اآلخرون نسبة األربعون بالمائة 
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( %90)إذا لم يترك العامل المتوفى زوج ، فيتقاسم ذوو حقوقو الريع الذي يساوي تسعون بالمائة  -  
: و يبمغ كحد أقصى لكل ذي حق. من مبمغ األجر المتوسط الخاضع إلشتراكات الضمان اإلجتماعي

(. %30)و األصول ثالثون بالمائة  (%45)األوالد خمسة و أربعون بالمائة 
 وفقا لمقانون كمما إستدعت الضرورة ذلك، أو كمما طرأ تغيير في عدد xxxii         تتم مراجعة الريع

.       وفاة أحد ذوي الحقوق- تزوج الزوج - تجاوز السن القانونية لإلستحقاق :- ذوي الحقوق، مثال
II -التعويض عمى أساس قانون حوادث المرور :

         رغم الحماية التي أوالىا المشرع لمعامة ، إال إنو كمما تعرض ىذا األخير ألضرار إثر 
و عميو، أقر المشرع إمكانية . حادث مسافة في حالة إقترانو بحادث مرور، ال يتم تغطيتيا كميا

. المطالبة إما بتعويض كامل أمام شركة التأمين، و إما بتعويض تكميمي لتغطية ىذا النقص
 المركز القانوني لمشخص الضحية في حادث المرور، بالمركز االقانوني xxxiii         عندما نقارن

نجد أن األول يحصل عمى تعويض . لمعامل المصاب في حادث مسافة مع إقترانو بحادث مرور
أفضل من الثاني، إال أن العامل الضحية في حادث المسافة المقترن بحادث مرور و بإعتباره مؤمنا 

لو إجتماعيا، يمكنو دفع المسؤولية إستنادا إلى خطئو كضحية، و ذلك عمى خالف الوضع عمى 
حيث أن أي خطأ يقع من .  المتضمن حوادث العمل و األمراض المينية83/13نطاق أحكام قانون 

و لو كان خفيفا، يمكن أن يكون وسيمة لدفع المسؤولية في مواجيتو من جية  السائق المتضرر حتى
. جانب مرتكب الحادث

يأخذ القانون في اإلعتبار الضرر المعنوي في حادث المرور و يتم التعويض عنو، أما إذا 
و عميو، ال يتم . كان لحادث المرور صبغة مينية، فإن المشرع، ركز عمى تكييفو بحادث مسافة

التعويض إال عن اإلصابة البدنية أي الضرر الجسدي فقط، مخالفا بذلك القواعد العامة المنصوص 
. عمييا في القانون المدني

         نرى أن المشرع يرمي من وراء حرمان العامل الضحية أو ذوي حقوقو من التعويض عن 
الضرر المعنوي، يرجع إلى طبيعة المخاطر التي ىي في األخير مرتبطة بالنشاط الميني، لدا يجب 
أن يتم تعويض فقط اإلصابة عن تمك المخاطر طبقا لقدرات المصاب البدنية و ليس آالمو ىو، أو 

. ما يمحق ذوي حقوقو
        سنتطرق أوال إلى المبادئ العامة التي تحكم تعويض حادث المسافة بإعتباره حادث مرور ثم 

. ثانيا سندرس دعوى المطالبة بالتعويض الكامل و التكميمي
: المبادئ العامة- 1

         إن إجازة المشرع لمعامل الضحية إثر حادث مسافة المقترن بحادث مرور، الحصول عمى 
مبدأ عدم الجمع بين تعويضين و مبدأ حرية إختيار القانون : تعويض، يضبطو مبدأين ىامين ىما

 .الواجب التطبيق
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: مبدأ عدم الجمع بين تعويضين- أ
         ال يمكن العامل المصاب أو ذوي حقوقو من عدم الجمع بين التعويض الممكن لمحصول 

 المتضمن حوادث العمل و األمراض المينية، و بين التعويضات التي 83/13عميو في إطار قانون 
 المتعمق بإلزامية التأمين عمى السيارات و بنظام التعويض عن 88/31يمكن إستفائيا بقانون 

بمعنى أنو في حالة وقوع حادث لمعامل أثناء ذىابو إلى العمل و الرجوع منو، و تم . xxxivاألضرار
التصريح بالحادث لدى شركة التأمين المؤمن لدييا، ال يمكنو في نفس الوقت التصريح بالحادث لدى 

أما إذا صرح بالحادث أمام ىيئة الضمان اإلجتماعي ثم . ىيئة الضمان اإلجتماعي المنتسب إلييا
أمام شركة التأمين، فال تعوضو ىذه األخيرة إال عن األضرار التي ال تغطييا ىيئة الضمان 

    .           اإلجتماعي في ىذه الحالة، أي يتحصل عمى تعويض يكميمي
 :مبدأ حرية إختيار القانون الواجب التطبيق- ب

         نظرا أوال لجسامة و خطورة و ميزة حادث المسافة المقترن بحادث مرور، و ثانيا لطبيعة 
التعويض الممنوح، فإن المشرع ترك لمعامل المصاب حرية إختيار أي قانون سيطبق عميو و أية جية 
يطالبيا بالتعويض، لكنو في نفس الوقت ينص عمى أن االمبدأ في حالة إقتران حادث مسافة بحادث 
مرور، يكمن في أن يمجأ العامل الضحية أمام ىيئة الضمان اإلجتماعي لمحصول عمة األداءات ثم 

و حق اإلختيار ال ينجم عنو حق الجمع بين . يمكنو مطالبة شركة التأمين بتعويض تكميمي
. تعويضين لنفس الضرر و من نفس المتسبب فيو
، يرى أنو من األجدر عمى العامل أن يمجأ إلى xxxv         و بالرغم من أن بعض الفقو في الجزائر

ىيئة الضمان اإلجتماعي، لكون أن شركة التأمين تمنح تعويضا إجماليا يتضمن التعويض عن 
العجز الكمي المؤقت و العجز الجزئي الدائم و ضرر التألم و المصاريف الصيدالنية و الضرر 

في حين صندوق الضمان اإلجتماعي بعدما يسدد مبمغ . الخ، و ذلك دفعة واحدة...الجمالي إن وجد
العجز الكمي المؤقت لمعامل المصاب بحادث مسافة و الذي يتقاضاه شيريا، فإن العامل لو الحق في 
أن يستفيد كذلك من مبمغ ريع شيري وفق نسبة العجز الممنوحة لو، فضال عمى أنو يمكن أن يستفيد 

كما أن إذا كان لو نسبة عجز تفوق . مراجعة لريعو في حالة تفاقم ضرره أو إنتكاس حالتو الصحية
، فإنو يستفيد من المنح العائمية و من التعويضات و الخدمات عن التأمين (%50)خمسون بالمائة 

 لكن عمى أرض . المتضمن التأمين عمى المرض، المعدل و المتمم83/13عن المرض طبقا لقانون 
الواقع، نالحظ أن معظم العمال الضحايا لحادث المسافة المقترن بحادث مرور، يصرحون بالحادث 

.             أمام شركة التأمين و ليس أمام ىيئة الضمان اإلجتماعي
 :دعاوى تعويض حادث المسافة المقترن بحادث مرور- 2

         قد يصرح العامل الضحية بالحادث الذي تعرض لو أمام شركة التأمين، إما لممطالبة 
 .بتعويض كامل، و إما لممطالبة بتعويض تكميمي 
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: دعوى التعويض الكامل- أ
 المتعمق بإلزامية التأمين عمى السيارات و بنظام التعويض، يمكن 88/31         تنفيذا لقانون 

لمعامل الضحية أو ذوي حقوقو إختيار المجوء إلى شركة التأمين لمحصول عمى التعويض عن 
الحادث عمى أساس أنيا تتضمن مسؤولية مرتكب الحادث المدنية، ففي ىذه الحالة تطمب شركة 
التأمين من العامل المصاب أو ذوي حقوقو شيادة رفع اليد عن الخدمات المقررة بموجب قانون 

فإذا وقوع حادث مسافة مقترن بحادث مرور .  المتضمن حوادث العمل و األمراض المينية83/13
بفتح تحقيق  (درك-شرطة)ألحق إصابة بدنية بالعامل، فإنو ال محال ستقوم الضبطية القضائية 

إبتدائي، حيث بمجرد اإلتصال بيا و إعالميا بوقوع الحادث، يتوجو أعوانيا إلى عين المكان لموقوف 
. عند ظروف الحادث و معاينة الضحايا

         ال يمكن لشركة التأمين صرف أي تعويض إال بعد القيام ببعض اإلجراءات من تحقيق و 
. معاينة الضرر

: xxxviمعاينة الحادث و اإلصابة -
  .         تقوم شركة التأمين أوال بالتحقيق في ظروف وقوع الحادث ثم تعاين األضرار

:         التحقيق- 
         إن التحقيق يعد أمرا وجوبيا في كل حادث مرور تسبب في أضرار جسمانية، و يتولى 

كل شخص -أعوان األمن العمومي -درك –أعوان الضبطية القضائية ميمة التحقيق من شرطة 
، يتوجب عمى عون الضبطية القضائية التنقل إلى مكان الحادث مباشرة بعد xxxviiيؤىمو القانون لذلك

.  إخطاره بذلك
و في المكان يعاين الضحية و يقف عند األضرار الجسدية و المادية التي خمفيا الحادث، و يبحث 

عن كيفية وقوع الحادث، و من المتسبب فيو، حيث يتأكد من وجود وثيقة التأمين و سريانيا و وثائق 
حيث يسأل العون كل من مرتكب الحادث و الضحاياإن أمكن، عن كيفية . السيارة و رخصة السياقة

حيث يقوم عون الضبطية القضائية بالتحقيق األولي و . وقوع الحادث؟ كما يستمع لمشيود إن وجدوا
يضع مخططا توضيحيا لمحادث و يأخذ صورا فوتوغرافية، ثم يحرر محضرا بكل ما عاينو و توصل 

.      إليو
ظروف الحادث و أسبابو : xxxviii  يجب أن يتضمن المحضر النيائي كل من المعمومات التالية     

الحقيقية و إثبات مدى األضرار الجسدية و المادية، أسماء و ألقاب و عناوين مالكي و سائقي 
السيارات المعنية بالحادث، رقم و تاريخ و مكان تسميم رخصة السياقة، ترقيم السيارة المعنية بالحادث 

و صفتيا و لونيا و رمزىا، إسم و عنوان شركة التأمين المؤمن لدييا السيارة المعنية بالحادث و 
.  صندوق الضمان اإلجتماعي إذا كانت الضحية عامال أجيرا مؤمنا لدييا
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 التي قامت بالتحقيق األولي بعين المكان بأن ترسل أصل المحضر و xxxixكما تمتزم السمطة
نسخة منو مع جميع وثائق اإلثبات و خاصة الرسم التخطيطي لمحادث، في مدة ال تتجاوز عشرة 

أيام من تاريخ غمق التحقيق إلى كل من السيد وكيل الجميورية ، و إلى شركة التأمين، أو  (10)
الصندوق الخاص لمتعويض في حالة ما إنساب الحادث إلى مجيول، و إلى ىيئة الضمان 

و يمكن لمعامل المصاب أو ذوي حقوقو إثر حادث مرور، أن يقدمون طمبا إلى السيد . xlاإلجتماعي
يوما من تاريخ  (30)وكيل الجميورية من أجل الحصول عمى نسخة من المحضر خالل ثالثين 

. تقديم الطمب
: معاينة اإلصابة- 

 من أجل الحصول عمى xli         يمزم المصاب إثر حادث مرور بأن يسعى إلى القيام بفحص طبي
شيادة طبية يحررىا الطبيب الشرعي أو الطبيب المحمف تثبت اإلصابة التي لحقت بو، و بأن يرسل 

أيام من تاريخ الحادث إال  (08)الشيادة المحررة إلى السمطة التي شرعت في التحقيق خالل ثمانية 
. في حالة القوة القاىرة

        و يمكن أن يخضع المصاب إلى فحص طبي يقوم بو الطبيب المستشار حتى يتم تحديد مدة 
العجز المؤقت عن العمل أو نسبة العجز الجزئي أو الدائم، و إذا رفض العامل الضحية الفحص 

أما إذا رفض النتيجة التي توصل إلييا . الطبي أو ذوي حقوقو تشريح جثة مورثيم، فقدوا كل الحقوق
، و يتم إختيار الطبيب الخبير إما بباإلتفاق بين xliiالطبيب المستشار، عميو أن يخضع لخبرة طبية

.      شركة التأمين و الضحية أو يحكم قضائي
: طريقة الحصول عمى التعويض- 

.          يتم تعويض العامل المصاب إما بطريقة ودية أو عن طريق القضاء
: المصالحة- 

         تمزم شركة التأمين بإجراء المصالحة، حيث تقوم بعد اإلتفاق مع العامل الضحية أو ذوي 
 سواء بالمبادرة أو بصفة 88/31حقوقو عمى نسبة العجز، بتقدير التعويض طبقا ألحكام القانون 

. في حين ال تمزم الضحية و ال ذوي حقوقيا بإجراء المصالحة. تمقائية عمى المستحقين
         تقوم شركة التأمين بإستدعاء المعني باألمر، و تقترح عميو التعويض، حيث نكون أمام 

: أمرين
إما يقبل المعني باألمر التعويض، ففي ىذه الحالة تحرر شركة التأمين محضر مصالحة،  يمضي - 

. عميو الطرفان و بعد ذلك تصرف لو الشركة التعويض المستحق
. إما يرفض المصاب التعويض فيمجأ إلى القضاء- 

         نشير إلى أن التعويض بالتراضي يتميز بالسرعة في صرف التعويض، و بقمة مصاريفو 
 .سواء بالنسبة لممصاب أو لشركة التأمين
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: القضاء- 
        كمبدأ عام، يرفع العامل الضحية دعوى قضائية أمام القسم المدني، و إستئناءا إذا تمت 
متابعة المتسبب في الحادث جزائيا، فيمكنو التنصيب كطرف مدني أما القسم الجزائي، لممطالبة 

. بالتعويض
يتم التعويض عن العجز المؤقت عن العمل بناءا عمى نسبة مائة : التعويض عن العجز المؤقت*

، و ذلك خالل فترة محددة من قبل xliiiمن أجر المنصب أو الدخل الميني لمضحية (%100)بالمائة 
  .مرات األجر الوطني األدنى المضمون (08)الطبيب، عمى أنو ال يتجاوز ثمانية 

 يعرف العجز الدائم بذلك النقص العضوي أو القصور :التعويض عن العجز الدائم الجزئي أو الكمي*
الوظيفي و النفسي لمضحية المصابة جراء تعرضيا لحادث مرور، و يتحدد مبمغ التعويض عمى 
أساس نسبة العجز الدائم المحددة و الغير متنازع فييا، ىذه النسبة تضرب في النقطة اإلستداللية 

.  لمدخل الشيري لمضحيةxlivالمقابمة
: (دعوى الرجوع عمى شركة التأمين )دعوى التعويض التكميمي - ب

         يمكن لمعامل المصاب أو ذوي حقوقو، إثر حادث مسافة مقترن بحادث سير، و مع تطبيق 
، أن يطمب من شركة التأمين أو صندوق التعويض بتعويض تكميمي "عدم الجمع بين تعويضين"مبدأ 

إما بطريقة ودية و إما عن طريق رفع شكوى و التنصيب كطرف مدني أمام القسم الجزائي الذي  
يتابع أمامو المتسبب في الحادث أو أن يتحصل عمى نسخة من الحكم الجزائي المدين لمرتكب 

. الحادث ليرفع دعوى قضائية عن طريق عريضة إفتتاحية أمام القسم المدني
: التعويض عن الضرر التألمي-أ

         يتم تحديد نسبة و درجة الضرر التألمي من طرف الطبيب الخبير، و تبعا لنسبة الضرر يتم 
: عمى النحو التالي. تحديد مبمغ التعويض

مرات قيمة األجر الوطني األدنى المضمون عند  (04)يساوي التعويض أربعة : ضرر التألم اليام* 
. تاريخ الحادث

من قيمة األجر الوطني األدنى المضمون  (02) يساوي التعويض مرتين :ضرر التألم المتوسط* 
. عند تاريخ الحادث

 يقصد بالضرر الجمالي كل ضرر يصيب حسن مالمح و خمقة :الضرر المعنوي و الجمالي- ب
لكن لم يحدد المشرع مبمغ التعويض ليذا الضرر، و إنما إكتفى باإلشارة إلى التعويض عن . الضحية

. مصاريف العالج و نفقات العمميات الجراحية الالزمة إلصالح الضرر الجمالي المقرر بخبرة طبية
     و يحسب التعويض المعنوي لذوي حقوق العامل المتوفى بثالث مرات األجر الوطني األدنى 

. المضمون
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: الخاتمة
 ليست 13-83         توصمنا من خالل دراسة الموضوع إلى أن الخدمات المقررة في قانون 

تعويضا شامال يغطي كل األضرار إال العجز البدني و بالرغم من أن التعويض المقرر يعتبر 
تعويضا جزافيا إال أن قواعده تعتبر من صميم النظام العام بحيث ال يجوز التنازل عنيا ال باإلتفاق و 

.     ال بالصمح حيث أن التعويض ىو حق و ليس منحة
         و إن التمييز بين المركز القانوني لمضحية إثر حادث مسافة أو حادث مرور، دفع بالعديد 

من الفقياء إلى المطالبة بضرورة إخراج حادث المسافة المقترن بحادث مرور من دائرة حوادث 
العمل، بمعنى إقرار نظام تعويض خاص بو يشمل الضرر المادي و المعنوي، إال أنو يجب اإلبقاء 

.  عمى التعويض عن حادث المسافة بإعتباره حادث عمل و ليس حادث مرور
         ىذا ما يدفع أغمبية العمال إلى التصريح بالحادث الذي يتعرضون لو، أمام شركة التأمين 

: عوض ىيئة الضمان اإلجتماعي، باإلضافة إلى عدة أسباب، منيا
قمة الوثائق المطموبة من طرف شركة التأمين و كثرتيا عمى مستوى ىيئة الضمان اإلجتماعي إلى - 

جانب ظاىرة البيروقراطية، 
 السرعة في إجراءات الخبرة عمى مستوى شركة التأمين عكس ىيئة الضمان اإلجتماعي،- 
 المتضمن إلزاميو التأمين عمى السيارات و نظام 74/15تغطية التعويض الممنوح طبقا ألمر - 

 المتعمق بحوادث العمل و األمراض 83/13التعويض، كل األضرار، عكس ذلك المقرر في قانون 
 . المينية، الذي يعرف بجزافيتو و إقتصاره عمى الضرر الجسدي

       كما توصمنا من خالل دراسة الخدمات المقررة في حالة حادث المسافة بإعتباره حادث عمل 
: أو بإعتباره حادث مرور، إلى المالحظات التالية

. أقر المشرع نفس التعويض الممنوح لمخطر الميني أيا كانت طبيعتو- 
تمنح الخدمات العينية خاصة مصاريف العالج لمعامل المصاب حتى و لو لم يثبت الطابع الميني - 

.  لمحادث المصرح بو
. إن مبالغ الخدمات النقدية التي تصرف في صورة ريوع، تثقل كاىل ىيئة الضمان اإلجتماعي- 
يعرف نظام التعويض عن المخاطر المينية بطابعو الجزافي، مما يجعمو ال يتطابق مع آثار - 

اإلصابة الناجمة عن الحادث و كذا ال يتم جبر كل األضرار خاصة الضرر المعنوي و التألمي و 
. الجمالي

         كما نرى أنو من األفضل لمعامل الضحية أو ذوي حقوقو، في حال إقتران حادث المسافة 
: بحادث مرور، أن يقوم بما يمي
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إما التصريح بالحادث إلى المستخدم أو لييئة الضمان اإلجتماعي حتى يتمكن من الحصول عمى - 
 المتضمن حوادث العمل و األمراض المينية، المعدل و 83/13الخدمات المقررة بموجب قانون 

المتمم، ثم يتوجو إلى شركة التأمين ليصرح بالحادث من أجل الحصول عمى تعويض األضرار التي 
لم تعوضيا ىيئة الضمان اإلجتماعي، و تتمثل األضرار المطالب بتعويضيا في األضرار المالية 
.  كالضرر الالحق بسيارة العامل الضحية، و الضرر التألمي و الضرر الجمالي و الضرر المعنوي

. إما أن يصرح بالحادث مباشرة أمام شركة التأمين حتى يتمقى تعويضا كامال عن كل أضراره- 
حيث يمجأ العديد من العمال الضحايا إلى الطريقة الثانية لمحصول عمى تعويض كامل و ىو ما 

لدى نرى أنو من الضروري أن يعيد المشرع النظر في طبيعة التعويض المقرر ’ تأكده الحياة العممية
.  خاصة في حالة حادث المسافة المقترن بحادث مرور
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 عامل املهاجر و احلق يف العنل  بني مقاربة القانون و الواقعال
الدكتورة بن قو امال 

 أ  أستاذة حماضرة
 مستغامنجامعة كلية احلقوق و العلوم السياسية 

: الممخص
إن  إقرار  حق العمل لمعامل المياجر من المسائل الشائكة ، التي نالت اىتمام  عمى 

  قواعد الحماية الدولية و األوروبيةالصعيد الدولي و العربي و األوروبي، ورغم أنيا كانت من  ضمن
عندما تتذرع  دولة  الوطن بأولوية تشغيل  العامل الوطني لتحرم  العامل  ،إال أن المشكل يطرح 

تبقى  صعوبة  التمييز  بين ما إذا كان موقف الدولة المستقبمة   و األجنبي  من منصب  العمل
شرعي  و قانوني أم  انو يبرز مسالة التمييز العنصري  و كره األجانب ،ىنا تتدخل جميع المنظمات  

الدولية و األوروبية و تدعو إلى المساواة في العمل ،ولكن المعادلة الصعبة تبرز  عند تطبيق  ىدا 
 .الرعايا المغاربة في فرنسا كنموذج الحق عمى ارض الواقع،خصوصا إذا أخذنا 

 ، منظمة العمل الدولية ، األمم المتحدةئة ىي ، العمل ، الحق، العامل المياجر: الكممات المفتاحية 
 . كره األجانب ، حقوق اإلنسان، المحكمة األوروبية 

 Résumé : 
Approbation du droit au travail pour  travailleur migrant  est une question  

qui  reçu une attention internationale،  arabe et européenne mais le problème  

qui se pos l’lorsqu’un  état –nation invoque la priorité d’employer  leur 

travailleur   pour explorer le travailleur étranger a  travailler Cette étude 

démarque le racisme Et la xénophobie. 

Les mot clés : 

Travailleur migrant- Droit –Travail- Nations Unies- OIT -Cour européenne 

Droits de l'homme- Xénophobie 

: المقدمة 
العمل حق طبيعي لكل مواطن، تقره مختمف المواثيق الدولية و األوروبية إذا كان الحق في 

،وبدلك  تعمل كل  الدولة  مبدئيا و نظريا عمى توفير فرص العمل قدر اإلمكان ألكبر عدد ممكن 
من المقبمين عميو مع ضمان اإلنتاج وحرية العمل وتكافؤ الفرص ومن دون أي نوع من أنواع التمييز 

عمى أساس العرق أو المون أو الجنس أو الدين أو المغة أو الرأي السياسي أو االنتماء النقابي أو 
األصل الوطني أو األصل االجتماعي أو اإلعاقة أو أي موضع آخر،فان المشكل األساسي  يطرح 
،عندما تتذرع  دولة  الوطن بأولوية تشغيل  العامل الوطني لتحرم  العامل  األجنبي  من منصب  

أي " المياجر " العمل ، رغم أن مختمف قواعد الحماية الدولية و األوروبية أقرت بحق العامل األجنبي
الوطني الناقص الحقوق في العمل و عمى عدم التمييز، لدى يبقى  التساؤل مطروح حول تجسيد :

 دول ـــــــــــــــفما ىو موقف ال ىدا الحق عمى ارض الواقع خاصة بالنسبة لموطنيين الناقصين الحقوق ،
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ىل تقر بمبدأ حق العمل بالنسبة  لمعامل المياجر أم تضمنو ؟وعمى أي  أساس   المستقبمة ،
كيف يتم التمييز ما ادا كان رفض تشغيل العامل األجنبي  تكفل  ىدا الحق لمعامل المياجر؟ و

يدخل ضمن منطق شرعي و ىو األولوية لمعامل الوطني أو يدخل في إطار كره األجانب و التمييز 
كمة حما ىي أىم القضايا التي طرحت في ىدا المجال؟ ، و كيف كان موقف  الم و العنصري؟ ،

 األوروبية لحقوق اإلنسان ؟
: إن دراسة و تحميل ىذا الموضوع  يقتضي منا التطرق إلى نقطتين أساسيتين 

قواعد الحماية الدولية و األوروبية ومدى تقريرىا لحق األجنبي أو  العامل المياجر في العمل : أوال 
" واقع تقرير قواعد الحماية الدولية و األوروبية لحق األجنبي أو  العامل المياجر  في العمل: ثانيا 

  :"الرعايا المغاربة في فرنسا كنموذج 
لكن قبل ذلك ال بد لنا أن نعرف عمى األقل العامل المياجر ،لكونو محور ىذه الدراسة ،فينا 

:  عرف لنا المياجر بصفة عامة  بأنو 1924نجد أن المؤتمر الدولي في روما سنة 
وىذا نقيض العامل الذي  ... 1كل أجنبي يحل إلى بمد طالبا لمعمل و بقصد اإلقامة الدائمة"

، في حين نجد أن المكتب العالمي لمشغل قد توصل إلى أن  "بصفة مؤقتة هيصل إلى البمد لمعمل في
تعريف المياجر يرتبط بعاممين ىما ،أن يياجر اإلنسان بالده نيائيا، أو أن يقيم في البمد المياجر 

 المتعمقة بالعمال المياجرين عرفت العامل 97ويعمل ، كما نجد أن اإلتفاقية رقم  2إليو ليعيش
،كما أن "الشخص الذي يياجر  من بمد إلى آخر ليدف شغل منصب عمل:"المياجر بكونو ىو 

 من اإلتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق المياجرين وأفراد أسرىم ،عرفت العامل المادة الثانية
الشخص  الذي  سيزاول أو يزاول أو مابرح أن يزاول نشاط مقابل اجر في دولة  :"المياجر  بكونو
،     مبدئيا  العديد من  المواثيق الدولية و األوروبية تطرقت إلى الحق في العمل "ليس من رعاياىا

بالنسبة  لكل شخص بصفتو إنسان ،وبغض النظر ما إذا كان عامل مياجر أو ال ،أىميا  اإلعالن 
: نو أ التي نصت عمى 23العالمي لحقوق اإلنسان،حيث  تطرق إلى الحق في العمل في المادة 

لكل شخص الحق  في العمل و في حرية إختياره  بشروط عادلة و مرضية ،كما لو الحق  في " 
 فنجد ، اإلجتماعية و الثقافية 3العيد الدولي الخاص بالحقوق  اإلقتصادية  أما ،"الحماية من البطالة 

أنو تطرق إلى الحق في العمل في المادة السادسة  التي نصت  عمى إقرار الدول األطراف بالحق في 
العمل ،الذي يتضمن حق كل فرد في أن تكون أمامو  فرصة كسب  معيشتو  عن طريق العمل  

،كما تنص "الذي يختاره ،أو يقبمو بحرية ،وتتخذ ىده  الدول  الخطوات المناسبة  لتأمين ىدا الحق 
 عمى أن تتضمن  الممارسة الكاممة  ليذا الحق توفير برنامج التوجيو و التدريب التقنيين و 6/2المادة

 " .المينيين 
لحق األجنبي أو  العامل أما بالنسبة لقواعد الحماية الدولية و األوروبية و مدى تقريرىا 

 : فنستشفيا من خالل مايمي  المياجر في العمل،
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قواعد الحماية الدولية و األوروبية ومدى تقريرىا لحق األجنبي أو  العامل المياجر في : أوال 
: العمل

: قواعد الحماية الدولية /-أ
 إن ىيئة األمم المتحدة في مشوارىا الثاني، أنشئت األداة  :الصادرة عن ىيأة األمم المتحدة/- 1

السابعة لحماية حقوق ىؤالء العمال المياجرين مدونة كل مراحل عممية اليجرة في صك واحد لدولة 
المغادرة والعبور والمقصد، وحددت الحد األدنى من القواعد التي يجب أن تحترم من قبل الدول 

 األطراف إتجاه العمال المياجرين بما فييم من ىم في وضعية غير قانونية وسميت ىذه اإلتفاقية ب
،فيي تعد أحد المتغيرات "جميع حقوق العمال المياجرين وأفراد أسرتيم4اإلتفاقية الدولية لحماية :"

العالمية اليامة، بالنظر إلى أنيا نظمت كل ما يتعمق بحماية العمال المياجرين وأفراد أسرىم، 
وبالنظر إلى حجميا وما تضمنتو من أحكام موضوعية،وتعد اإلتفاقية عالمة عمى طريق الحماية 

. الدولية لحقوق اإلنسان بصفة عامة ،وحقوق العمال المياجرين بصفة خاصة
إن ىذه االتفاقية ىي حصيمة فريق من الخبراء الدوليين طيمة إثنا عشر عاما، حيث إعتمدت 

، وأصبحت سارية المفعول في 18/12/1990من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
01/07/2003 .

         إن ىذه االتفاقية تناولت مختمف  مشاكل اليجرة، كما تضمنت آليات دقيقة من أجل تطبيق 
 إلى عامة، تيم العامل من حيث ىو إنسان وأخرى خاصة 5مقتضياتيا ،باإلضافة إلى تقسيم الحقوق

تتعمق بو وبأفراد أسرتو وذلك إقناعا من ىيئة األمم المتحدة بالحاجة إلى ضمان حماية دولية لو 
ولعائمتو ،األمر الذي جعل ىذه اإلتفاقية  تعتبر خطوة ميمة في التاريخ، و بالنسبة لمحق في ممارسة 

من االتفاقية يتبين لنا  (52)و (51)األنشطة األجارية  مقابل أجر، فينا بالرجوع إلى نص المادتين 
عمال يتمتعون بحرية اختيار النشاط األجاري في : أنيا جاءت لتخص فئتين من العمال المياجرين

: دولة العمل وعمال ال يتمتعون بيذه الصفة فبالنسبة ل
:  فئة العمال الذين ال يتمتعون بحرية اختيار النشاط األجاري الذي يزاولونو/ أ

ىنا نجد أن ىذه الفئة خصصت ليم االتفاقية بعض الحقوق والضمانات ،وأولى ىذه 
الضمانات ىي أنيم ال يعتبرون في وضعية غير قانونية بمجرد انتياء اإلذن ليم باإلقامة ،كما أن 
انتياء النشاط األجاري الذي كانوا يمارسونو ال يفقدىم الحق في عدم البقاء واإلقامة في دولة العمل 

بل عمى العكس من ذلك يمكنيم أن يطمبوا ممارسة نشاط أجاري أخر و أن يشاركوا في مشاريع 
العمل التي تضعيا دولة العمل، كما أنيم من جية أخرى يمكن ليم االستفادة من إجراءات التدريب 
ذا كانت ىذه المادة قد جاءت لتضمن حقوق ىذا العامل المياجر الذي ليس لو  المتعمقة بالعمل، وا 
حرية اختيار النشاط األجاري إال أنيا اعتبرت أنو إذا كان منح اإلذن باإلقامة متوقف عمى النشاط 

المحدد مقابل أجر، فيمكن ليذا العامل أن يفقده حقو في البقاء عمى إقميم دولة العمل ،والمالحظ ىنا 
أن ىناك انحياز لفكرة العامل المنتج فمتى فقد ىذه الصفة يصبح ميدد بخطر المغادرة وعدم البقاء 

. في دولة العمل
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: فئة العمال الذين يتمتعون بحرية اختيار النشاط األجاري الذي يمارسونو/ ب
حيث أنيا سمحت لمعمال المياجرين باختيار النشاط الذي  (52)ىذه الفئة تضمنتيا المادة 

يزاولونو مقابل أجر ،وىذا المبدأ االستثنائي جاء خارج إطار العرف الدولي المتعارف عميو ،ولكن إذا 
كان نص المادة قد خصص ىذا الحق لمعمال المياجرين إال أنو لم يتركو بصفة مطمقة بل قيده 

: بشروط جاءت وفقا لما يمي
أي أن ىناك بعض الوظائف واألعمال واألنشطة ال يسمح فييا لمعامل :  حالة الضرورة /-1

المياجر بممارستيا إال إذا كان األمر فييا متوقف عمى مصمحة الدولة، كأن ال يكون ذلك النشاط 
 المتعمق بشروط 10-81 في القانون رقم 6متوفر لذا رعاياىا بنفس الكفاءة وىذا ما اعتمدتو الجزائر

يجب أن ال يسمم جواز أن رخصة بالعمل  ".......(5)تشغيل األجانب حيث نصت في المادة 
المؤقت لمعامل األجنبي، إال إذا كان منصب العمل المتوفر ال يمكن أن يشغمو عامل جزائري سواء 
كان عن طريق الترقية الداخمية أو عن طريق التوظيف الخارجي بما في ذلك اليد العاممة الوطنية 

". المغتربة
يقصد بذلك أن يكون تشريع دولة العمل ىو الذي يسمح أو يبيح لمعامل  و:  مبدأ المشروعية /-2

 .المياجر ممارسة ىذا النشاط
يقصد بذلك أن يكون ليذا العامل المياجر المؤىالت المعترف بيا في : المؤىالت المعترف بيا /- 3

ظل دولة العمل التي تدخل ضمن المؤىالت المعترف بيا خارج حدود إقميميا، ومن ذلك نجد أن 
إذا كان العامل األجنبي "......تنص عمى أنو  (10-81)من ق   (5)الفقرة الثانية من نص المادة 

،وبالتالي نرى أنو إذا كانت ...." حائز لمشيادات والمؤىالت المينية الالزمة لموظيفة الواجب شغميا
ىذه االتفاقية قد نصت عمى ىذه الشروط واعترفت بيا ىيئة األمم المتحدة في التسعينات ودخمت 

 ،فإن الجزائر قد اعتمدت نفس ىذه الشروط في الثمانينات، كما أنو من جية 2003حيز التنفيذ في 
أخرى نجد أن االتفاقية إضافة إلى ىذه الشروط خصت العمال المياجرين الحائزين لتصاريح عمل 

 سنوات 5محددة المدة بشروط أخرى إضافية متعمقة بمدة اإلقامة المشروعة التي تحدد بسنتين أو 
. عمى حسب الحاالت

فإذا أراد ىذا العامل المياجر أن يمارس نشاط أجاري بصفة مؤقتة أي لمدة محددة من الزمن 
يجب أن تتجاوز إقامتو الشرعية سنتين حتى يكون لذيو الحق االختياري ،وحتى يعفى أيضا من 

شروط منح األولوية لرعايا دولة العمل فيما يخص ممارستو ىذا النشاط المأجور يجب أن تتوفر لديو 
 سنوات من اإلقامة الشرعية عمى إقميم تمك الدولة، وبالتالي نفيم أن مدة اإلقامة تمعب دورا 5مدة 

بارزا في توسيع أو تضييق  نظام حرية ممارسة النشاط الميني المأجور بالنسبة لمعمال األجانب رغم 
 مبدأ الحرية الذي يصبح موجود في  أنو من الناحية العممية ىذه الشروط ىي نفسيا تتناقض مع

ذا كانت الفقرة   من نفس المادة جاءت لتسمح لمعامل المياجر  (4)قالب نظري أكثر منو فعمي وا 
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بممارسة نشاط لحسابو الخاص و أوقفت ىذا األمر عمى المدة المشروعة التي قضاىا في دولة العمل 
فتكون بذلك جاءت غامضة، وذلك ألن األصل  أن العامل المياجر ىو الشخص الذي يمارس نشاط 
مأجور ولكن ليس لحسابو الخاص وىنا يمكن أن نتساءل عن مفيوم ىذه الفقرة، ىل يقصد بيا تغيير 
النظام القانوني لمعامل المياجر من نظام العامل إلى نظام العامل الحر؟ و إذا كان األمر صحيح 
فيل معنى ذلك أنو بدخول ىذا المفيوم يفقد العامل ىذه الصفة التي تجعمو محل اىتمام الساحة 

الدولية من المنظور االجتماعي التي تحاول دائما أن توقف بين مصالح المستخدم والعامل في إطار 
".  بالوطني الناقص الحقوق:"حيز تفرضو اليجرة الدولية وتخمق بموجبو مكانا لما يسمى 

إذا كان العامل المياجر عند إقامتو في دولة العمل يحن إلى وطنو ويحتاج إلى أن يعود  و
في فترات تتماشى مع مصمحتو بالدرجة األولى مراعاة بمصمحة دولة العمل إلى بمده األصمي، فإنو 
يبقى من حقو أن يغيب مؤقتا لمرجوع إلى بمده األصمي وعمى دولة العمل أن تضمن لو ىذا الحق 

بإحاطتو بكل الشروط الضامنة لذلك ألن ىذا يتناسب مع كرامتو ووضعيتو كإنسان مادام أن االرتباط 
بين العامل ودولة منشئو ىو موجود وال يمكن تجاىمو واقعيا وال يمكن لدولة العمل من جيتيا أن 

        .تتذرع بو وأن تستعممو كحجة لممساس بحقو في العمل واإلقامة
العمل الدولية  رقم 7 من اتفاقية منظمة 2/1 تنص المادة : الصادرة عن منظمة العمل الدولية/-2

 بشان  سياسة العمالة ،أن األعمال الصادرة في إطار منظمة العمل الدولية 1964 لسنة 122
 لعام 143  و 1949  لعام 96المتعمقة بحماية العمال المياجرين والمجسدة في اإلتفاقيتين رقم

1975 .
:  بشأن اليجـرة من أجــل العـمل1949 لسنة 96اإلتفاقيـة الدولـية رقم 

إن اإلتفاقية لم تتعرض لمسألة حق األجنبي في العمل، تاركة تقدير ذلك الحق لمدولة التي 
ليا أن تقرر ذلك بحسب ما يتماشى مع مصالحيا، غير أنو بمجرد السماح لمعمال المياجرين 

بالعمل، فعند ذلك يأتي دور اإلتفاقية لتضمن ليم التمتع بالحقوق التي تضمنيا والتي عمى رأسيا 
معاممتيم معاممة ال تقل تفضيال عن تمك الممنوحة لممواطنين في مجاالت عدة كاألجر، الضمان 
عالم العمال المياجرين بالتدابير المالئمة التي  اإلجتماعي وكذا إنشاء خدمات مجانية لمساعدة وا 
يتعين إتخاذىا بغية تسييل الترحيل، وضرورة تقديم الخدمات الطبية ليم وألفراد أسرىم واإللتزام 

بتنفيذىا دون تمييز عمى أساس الجنسية أو العرق أو الدين أو الجنس وتسييل تحويل الدخل إلى بمد 
. المنشأ، ومنع طرد العمال المستفيدين من اإلقامة الدائمة

 المتعـمقة باليجرة في ظروف تعسفية والمساواة في الفرص ومعاممة األجانب 143 اإلتفاقية رقم
 بشأن اليجرة في ظروف مجحفة وتعزيز تكافؤا 1975 لسنة 143 و االتفاقية  رقم 1975لعام

:   ،فتطرقت إلى ىذا الحق في المادة الثامنة  التي نصـت عمى  أنوالمعاممة لفرص و
 : إن اإلتفاقية قد إعتمدت عمى نقطتين أساسين 
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 إحترام الحقوق األساسية لمعامل المياجر وركزت عمى حق واحد، حيث أوردت لو :   النقطة األولى
. جزء كامل وىو الحق في المساواة في المعاممة وفرض اإلستخدام

 نصت عمى ضرورة مكافحة حركات اليجرة الخفية التي توقع العامل في وضعية :   النقطة الثانية 
غير قانونية سواء من حيث اإلقامة أو العمل، وبذلك تكون قاعدة ميمة أضيفت إلى رصيد  قواعد 
الحماية الدولية التي حضي بيا العامل المياجر وأفراد أسرتو من قبل منظمة العمل الدولية، بعد 

.  التي سبق لنا أن أشرنا إلييا 1949اإلتفاقية األولى لعام 
الدولية يمكن أن نصل 8من خالل عرضنا لقواعد الحماية الدولية الصادرة عن منظمة العمل 

إلى أن األعمال الصادرة في إطار منظمة العمل الدولية المتعمقة بحماية العمال المياجرين والمجسدة 
،وباإلضافة إلى مجموعة اإلعالنات 1975 لعام 143  و 1949  لعام 96في اإلتفاقيتين رقم

نما جيودىا  والتوصيات التي سبقتيا، نجد أن المنظمة لم تتعرض لمسألة حق األجنبي في العمل، وا 
والسياسية 9كانت منصبة أساسا في اإلعتراف لمعمال سواء كانوا وطنيين  أو أجانب بالحقوق المدنية 

مثل حرية التعبير وحرية االشتراك في  النقابات أو الحق في الضمان اإلجتماعي والحق في مستوى 
إلخ، ولعل المنظمة ترى أنو لم يحن الوقت لإلعتراف .... معيشي مالئم وكاف والحق في اإلجازات

لمعامل بحق العمل في غير دولتو، إذن إن ذلك يعد أمرا بعيد المنال في وقتنا الحاضر ألن إلزام 
الدولة باإلعتراف لألجانب بحق العمل ىو أمر شائك، فقد جاء دستور منظمة العمل الدولية خاليا 

من اإلشارة إلى حق األشخاص في مزاولة العمل في غير  دولتيم، كما تم اإلشارة في دباجة ميثاق 
المنظمة إلى أن من أىدافيا الدفاع عن مصالح العمال الذين يشتغمون بالخارج ،أي أن دور المنظمة 

. يأتي بعد أن تسمح الدولة لألجانب بالعمل
: قواعد الحماية األوروبية / ب
  وىو ما يتجسد في  ما سطره مجمس أوروبا لمعمال المياجرين :الصادرة عن مجمس اوروبا  /-1

،حيث ان مضمونيا تمحور  اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسانوأفراد أسرىم في ىذا المجال من خالل
 :حول النقاط التالية 

 إن اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان تضمنت مجموعة من الحقوق األساسية و :النقطة األولى
الحريات العامة التي سبق لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أن تضمنيا ،و لكن الجديد التي أتت بو 

ىو أنيا أضافت عمى ىذه األحكام صفة اإللزام بالنسبة لمدول المصادقة عمييا،ىذه الصفة التي 
. غابت عمى بنود اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

لضمان تنفيذ أحكاميا، خمقت جيازا قانونيا 11إن اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان : النقطة الثانية
التي أنشأت المجنة األوروبية لحقوق اإلنسان و 19قادرا عمى تحقيق ىذا اليدف من خالل المادة 

 .المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
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ن كانت قد خولت حقوق وحريات ميمة لممياجرين، فيي غير مطمقة :النقطة السادسة  إن اإلتفاقية وا 
لما يفرضو عمييا النظام العام والوضع اإلقتصادي وسياسة مراقبة اليجرة من الدولة المستقبمة، كما 
أنيا لم تشر صراحة إلى حق العامل المياجر في العمل ، ولكن عمى الرغم من ىذا فأصالتيا ال 

. تكمن في الحقوق التي تحمميا، بل في إشرافيا عمى التمتع الفعمي بيا  في الدول األطراف 
  :الصادرة عن االتحاد األوروبي  /- 2

،حيث جاء بمجموعة أخرى "ميثاق اإلتحاد األوروبي لمحقوق األساسية :"ىو ما تجسد في   و
من الحريات التي تعد جديدة تعكس مستوى التطور القانوني الذي إستطاع أن يفيمو اإلتحاد 

لكل إنسان الحق في اإلرتباط بعمل وممارسة 10األوروبي، إذ أن المادة  الخامسة عشر أعطت 
المينة التي يختارىا أو يقبميا بحرية، كما سمحت المادة الخامسة عشر الفقرة الثالثة لمواطنين البالد 

األخرى المصرح ليم بالعمل في أقاليم الدول األعضاء بالحق في ظروف عمل مساوية لتمك الخاصة 
بمواطنين اإلتحاد، وىذا ما أكدتو ،حيث نصت عمى أن يكون لمواطني البالد األخرى المصرح ليم 

بالعمل في أقاليم الدول األعضاء الحق في ظروف عمل مساوية لتمك الخاصة بمواطني اإلتحاد، كما 
أجازت ليم حرية الحركة واإلقامة إذا تواجدوا بشكل قانوني في أقاليم  أحد الدول األعضاء من خالل 

وبالتالي يكون ميثاق اإلتحاد األوروبي لمحقوق األساسية ،قد وصل إلى مستوى عال من  (45)المادة 
التطور القانوني في مجال اليجرة يفوق ما توصل إليو الميثاق اإلجتماعي المنقح واإلتفاقية األوروبية 

 .المتعمقة بالمركز القانوني لمعامل المياجر
فيم من ىذه المادة أنيا سمحت لمرعايا المغاربة بحرية إختيار المينة التي ستكون مصدر ي

رزقيم من جية ،ومن جية أخرى سمحت ليم بأن يحظوا بظروف عمل مساوية لذلك التي يتمتع بيا 
. رعايا الدول األعضاء

إن ىذا األمر قد وجد في الميثاق اإلجتماعي المنقح من خالل المادة األولى التي نصت 
عمى الحق في العمل ورأت ضرورة حماية حق العامل في كسب عيشو في مينة يعمل فييا بحرية، 

 أن المادة الثانية منو تكممت عن الحق في ظروف عمل عادلة، لكن الميم في ذلك ىو أن 12كما نجد
تمك المواد كانت مخصصة فقط لرعايا الدول األعضاء الموجودين بطريقة غير قانونية وعمال الدول 
األخرى ،وبذلك يكون ميثاق اإلتحاد األوروبي قد تفوق عمى الميثاق اإلجتماعي األوروبي المنقح في 

. مجال إتساعو من حيث الحماية التي يقررىا
واقع تقرير قواعد الحماية الدولية و األوروبية لحق األجنبي أو  العامل المياجر  في : ثانيا 
 :الرعايا المغاربة في فرنسا كنموذج " العمل

في حقيقة األمر فان واقع تقرير قواعد الحماية الدولية و األوروبية لحق األجنبي أو  العامل 
 غير مطمق لما يفرضو عمييا النظام العام والوضع اإلقتصادي وسياسة مراقبة المياجر  في العمل

يمكن اإلعتراض أو اإلحتجاج بوضعية العمل، فينا اليجرة من الدولة المستقبمة، خصوصا عندما يتم 
من الصعوبة جدا  التمييز بين ما إذا كانت ىده القاعدة تستخدم في إطار شرعي أو غير 

 : شرعي،وىذا ما سنبينو أكثر من خالل دراسة ما يمي 
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الذين يرغبون بالعمل  13إن األجانب : االحتجاج بوضعية العمل لمرعايا المغاربة في فرنسا  كنموذج
فنان أجاري، أجير، عامل مؤقت، عامل موسمي، أجير في بعثة ،أو من يرغب : في فرنسا بصفة 

عمييم البحث عن رب عمل يتعيد بتشغيميم ثم بعد (عند رب عمل محدد)في ممارسة نشاط مؤقت 
ذلك عمييم الحصول عمى رخصة بالعمل، وبالنسبة إليداع طمب الرخصة بالعمل فاألمر يختمف فيما 

رعية )" أجير أجنبي" إذا كان الرعية المغاربي يقيم خارج فرنسا وىنا تطبق عميو إجراءات إدخال
. أو إذا كان يقيم في فرنسا فنطبق عميو إجراءات تغيير النظام  (مغاربي

إذا كان يقيم في فرنسا فعميو التقدم أمام الوالية مصحوب بطمب الرخصة بالعمل محررة من 
أي مديرية العمل والتشغيل  (DDTEfP)طرف رب العمل المستقبمي، وىنا المستخدم يخطر مباشرة 

والتكوين الميني، أما إذا كان يقيم خارج فرنسا ولكن يكون  لو عنوان جديد معروف في فرنسا ، فينا 
مستخدمو المستقبمي ىو الذي يجب عميو أن يخطر مباشرة مديرية العمل والتشغيل والتكوين الميني 

 ويقدم طمب الرخصة بالعمل و الذي يتم التحقيق فيو من طرف مصمحة اليد  باإلقامة الجديدة لمميني
العاممة األجنبية قسـم اإلدارة والعمــل والشغل والتكوين الميني  المختصة إقميميا، وىناك عدد من 
العوامل التي تؤخذ بعين اإلعتبار  أىميا، أنيا يمكنيا  اإلعتراض أو اإلحتجاج بوضعية العمل، 

فماذا يقصد بوضعية العمل؟   
يقصد بوضعية العمل أن اإلدارة يمكن أن ترفض رخصة العمل إذا رأت أن مستوى البطالة 
ىو جد معتبر، الرفض يكون حسب بيانات إحصائية دقيقة وتقتصر عمى العمل المطموب، كما أنو 

 الذي يحدد لنا المين والمناطق الجغرافية الموصوفة 18/1/2008من جية أخرى، نجد األمر 
 مينة 30بصعوبة التعيين والتوظيف ،حيث أن ىذا النص يحتوي في ممحقو عمى قائمة ب 

ال يمكن اإلعتراض بيا أمام الرعايا المغاربة بصفة عامة 13إن اإلحتجاج بوضعية العمل 
ليم .....أعضاء العائمة: "من اإلتفاقية الفرنكو تونسية التي تنص عمى أن (7)،وىذا ما تؤكده المادة 

من  (7)الحق بممارسة نشاط ميني أجاري من غير اإلحتجاج بوضعية العمل أو الشغل، وكذا المادة 
يرخص عمى الموافقة ...... أعضاء العائمة " اإلتفاقية الفرنكو مغربية التي تنص عمى أن  

،أما بالنسبة لمرعايا الجزائريين " بممارستيم نشاط ميني من غير اإلحتجاج بوضعية العمل أو الشغل 
فاإلتفاقية الفرنكو جزائرية سكتت عن اإلشارة إلى ىذه النقطة، ولكن نجد من جية أخرى أن األمر 

يؤكد أنو ال يمس األجانب الذين أتوا إلى فرنسا عن طريق اإلتفاقيات الثنائية ،وما دام 18/1/2008
أن الجزائر تدخل ضمن قائمة ىؤالء األجانب فوضعية العمل ال يمكن اإلحتجاج بيا أماميم، إال أنو 

. االستثناءات14يوجد بعض 
في حقيقة األمر ، إن ىدا األمر  يؤكد عمى عدم االحتجاج   بوضعية العمل  بالنسبة لرعايا 

دول العالم الثالث  عند إصدار ليم  رخص العمل  ،ولكن من جية أخرى ال يعطي لمرعايا 
الجزائريين و التونسيين مثال ممارسة نفس  األنشطة المينية  األجارية  كرعايا الرابطة  األوروبية  

  المتعمق برخص العمل التي 20/12/2007الدين يخضعون  ألحكام انتقالية،وكذا  بالنسبة لمنشور 
تمنح  لمدول الجديدة في الرابطة األوروبية و رعايا دول العالم الثالث  عمى أساس قائمة المين  التي 
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تعرف صعوبة  التوظيف ،و عدم إعطاء  ممارسة نفس األنشطة  المينية  االجارية  لرعايا دول 
العالم الثالث  كرعايا  الرابطة األوروبية  الدين يخضعون ألحكام انتقالية ،و إقصاء الرعايا التونسيون 

 .و الجزائريون من قائمة ىده المين 
ىنا لماذا  ال يستفيد  الرعايا التونسيون و الجزائريون من قائمة ىذه المين ؟،و أال يوجد ىنا 

 الصادر 314397تمييز في المعاممة و عدم المساواة؟ ،فينا نجد قرار مجمس الدولة الفرنسي  رقم 
تقدم   GISTI))فرقة أو مجموعة المعومات و دعم  األجانب : ،حيث أن 23/10/2009بتاريخ 

 العريضة األولى  التي تحمل رقم  :برفع دعوى  إلى مجمس الدولة الفرنسي  بموجب عريضتين
314397 : 

  المتعمق بإصدار رخص  العمل لألجانب  18/1/2008يطمب فييا إلغاء ممحق األمر 
غير رعايا الرابطة األوروبية و الفضاء االقتصادي األوروبي و فيدرالية سويسرا  بدون اإلحتجاج 
بوضعية العمل ،في حين ال يسمح بممارسة نفس األنشطة  كرعايا دول الرابطة األوروبية  الدين 

يخضعون إلى أحكام انتقالية  
ىنا كان جواب مجمس الدولة ،ىو أن مجموع األحكام  االتفاقية و التشريعية و التنظيمية   و

تنص عمى أن رعايا الدول العضوة  في الرابطة األوروبية  يخضعون إلى أحكام إنتقالية  بناءا عمى 
نظام قانوني خاص و يكونون في وضعية  تفضيمية مختمفة  بالمقارنة مع األجانب  اآلخرين  

 تؤكد 39 في مادتيا 16/4/2003المعنيين بممارسة نشاط أجاري، خصوصا أن معاىدة االنضمام ل
من الممحق المتعمقة بالمدة االنتقالية  تنص عمى أن  يكون 14عمى حرية تنقل العمال ،و في النقطة 

. عمال الرابطة في مركز  تفضيمي مقارنة مع رعايا دول العالم الثالث في ممارسة  العمل في السوق 
     ىذا األمر أنشأ  قائمة المين  الممارسة عندما ال يحتج  بوضعية العمل ،و تكون مختمفة في 
محتواىا ، عمى حسب  ما إذا  كان  طالب العمل  رعية من الرابطة األوروبية و من دول العالم 
الثالث ،و كأثر لذلك ،ىذا اإلختالف  في المعاممة يؤدي إلى وضعية مختمفة و التي ىي نتيجة 

.  حتمية  مؤسسة عمى معاىدة االنضمام ،وال نجد أن ىذا يخرج عن مبدأ المساواة
 المتعمق 20/12/2007يطمب فييا إلغاء منشور: 314853العريضة الثانية التي تحمل رقم- 

برخص العمل  التي تصدر   لرعايا الدول الجديدة  في الرابطة األوروبية  خالل الفترة اإلنتقالية و 
لرعايا دول العالم الثالث عمى أساس قائمة المين  التي تعرف  صعوبة التوظيف ،في حين ال تعطي 
لدول العالم الثالث  ممارسة نفس األنشطة  كرعايا الرابطة األوروبية  الذين يخضعون ألحكام إنتقالية 
،و تقصي  الرعايا الجزائريين و التونسيين  من االستفادة من قائمة المين  المعمنة، فينا كان موقف 

 عمى الرعايا  20/12/2007مجمس الدولة  حول عدم تطبيق  قائمة المين  الواردة في  منشور 
،من قانون دخول و إقامة   L111-2الجزائريين و التونسيين،  حيث أنو رأى انو بالرجوع إلى المادة 

 األجانب و حق المجوء تنص عمى  أن  القانون يطبق بتحفظ  فيما يتعمق  باإلتفاقيات الدولية، و بما 
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أن اإلتفاقية الفر نكو جزائرية و التونسية  ىي مازالت سارية المفعول  إلى غاية المنشور  المطعون، 
فالرعايا  الجزائريون الدين يرغبون  في ممارسة نشاط ميني أجاري  يحصمون  بعد المراقبة الطبية  
المعيودة و بناءا عمى تقديم  عقد عمل مؤشر عميو من قبل مصالح الوزارة  المكمفة  بالشغل ، عمى 

 .، ىذه اإلشارة  تشكل رخصة  بالعمل  ضرورية  في التشريع الفرنسي "أجير" شيادة تحمل إشارة 
  التي تنص  عمى أن 17/3/1988بالرجوع إلى المادة الثالثة من االتفاق الفر نكو تونسي ل

الرعايا التونسيين الراغبين في ممارسة نشاط ميني أجاري  في فرنسا لمدة سنة  عمى األقل :" 
يحصمون بعد المراقبة الطبية و بعد تقديم عقد عمل مؤشر عميو من قبل السمطات  المختصة  عمى  

،ىذه السندات باإلقامة  تمنح "أجير"سند باإلقامة  صالح لمدة سنة  قابل لمتجديد  و يحمل إشارة 
ألصحابيا  الحق في ممارسة المينة التي يختارونيا في فرنسا ، حيث أن ىذه الشروط تعارض  

و التونسيين مما يشكل حاجز 15تحديد المينة  أو النطاق الجغرافي بالنسبة  لمرعايا الجزائريين 
 من  قانون دخول األجانب و حق المجوء  الذي يشكل أساس 313- 10لمتطبيق عمييم أحكام المادة

المنشور المطعون فيو،و الذي ينص  عمى القائمة المحددة  لممين التي ال يحتج بيا  أمام  األجنبي 
المحدد بمينة و بنطاق جغرافي محدد ،و بالتالي عدم تطبيق أحكام المنشور عمى الرعايا الجزائريين 

و التونسيين  ال يشكل خطا في تطبيق القانون و الدفع بعدم المساواة ىو غير منتج،و حيث أن 
تفاقيات ثنائية  لتيسير  تنقل المياجرين ،ىذه اإلتفاقيات  ىي مصادق إفرنسا أبرمت مع  الجزائر 

عمييا  طبقا لمقانون ،فإذا المنشور اقتصر عمى  التذكير بوجود  ىده االتفاقيات ،فيدا ال يمس  مبدأ 
المساواة أمام القانون، بذلك يكون مجمس الدولة قد رفض ىاتين العريضتين عمى أساس عدم 

. اغتصاب  لمبدأ المساواة أمام القانون
 قائم عمى 16نحن ال نساند مجمس الدولة في رأيو ،ألنو في نظرنا  ىناك تمييز في المعاممة 

فمماذا ال يستفيد الرعايا الجزائريين و التونسيين من نفس قائمة  المين الواردة  في  أساس الجنسية ،
 لماذا ال    التي تتميز بصعوبة لتوظيف ؟ أي20/12/2007 وفي منشور 18/1/2008األمر 

و بالمقابل  نجد أن رعايا  يمكن لمرعايا  الجزائريين و التونسيين  ممارسة ىده االنشطة  المينية ،
ستند في حيثياتو  إفإذا كان  مجمس الدولة   الرابطة األوروبية  يستفيدون من ممارسة ىذه األنشطة ؟

. عمى وجود  اإلتفاقيات الدولية
فاقية االنضمام  إلى الرابطة األوروبية  التي تجعل فرنسا  تعامل  رعايا الرابطة  إت :أوال        

. األوروبية  معاممة تفضيمية  مقارنة مع رعايا  العالم الثالث
 اإلتفاقية الفر نكو جزائرية و التونسية  التي تسمح لمرعايا  المغاربة بممارسة  نشاط :ثانيا         

". أجير " تحمل إشارة "شيادة  بالنسبة لمجزائريين "ميني مأجور  باسم بطاقة إقامة 
فنحن نرى أن  مضمون ىذه االتفاقيات الثنائية ،فيما يخص ممارسة الرعايا  المغاربة لنشاط ميني  -

، الذي اعتبر أن حق العمل ىو 17مأجور  يتعارض مع مضمون اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
 فال يجوز حرمان احد من  من حقوق اإلنسان وجب األخذ بو دون أي تمييز عمى أساس الجنسية ،
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ىذا الحق  بسبب عدم تمتعو بجنسية  الدولة ،فينا وضعيتيم كرعايا مغاربة  منعتيم من التمتع  من 
نفس األنشطة  المينية و األجارية  التي يتمتع بيا رعايا الرابطة األوروبية ، كما أنو  في نظرنا 

تعيد كل دولة  بوضع : "  التي تنص عمى 1975 لعام143 من االتفاقية 10يتعارض مع المادة 
 ،......"سياسة تستيدف  تعزيز و ضمان المساواة  في الفرص و المعاممة في مجال االستخدام 

فعدم تمتع  الرعايا المغاربة من ممارسة ىذه األنشطة ،أال يشكل   عدم المساواة في فرص العمل و 
. في مجال االستخدام

نحن ال نعالج  مسالة ما إذا مجمس الدولة  طبق صحيح القانون ،ألن  فمن حيث منظورنا ، -
مجمس الدولة حقيقة طبق القانون الذي يفرض عميو  التقيد  باالتفاقيات  الثنائية  التي أبرمتيا فرنسا 
مع الرعايا المغاربة ،ولكن نحن نعالج  مسالة ما إذا ىذه االتفاقيات الفر نكو مغاربية  راعت قواعد 

الحماية الدولية  و األوروبية  المسطرة لحماية العامل  المياجر و أفراد أسرتو  أم  ال، فالتشريع 
الفرنسي لرعايا الرابطة األوروبية  عمى خالف رعايا دول العالم الثالث لذيو أسباب و أسباب أكيد  

.                        ىي ليست  إنسانية ،ولكن يغمب عمييا طابع المصمحة
: لخاتمة ا

إن الحق في العمل  ىو حق تكفمو مجموع المواثيق الدولية و األوروبية ولو شكميا ،إال إن 
الواقع يعكس غير ذلك خصوصا عندما  نتكمم عن الوطني الناقص الحقوق ،أي العامل المياجر ،وال 

يوجد جدال عندما   دولة العمل نطبق  أولوية تشغيل الوطني قبل األجنبي،ولكن اإلشكال عندما 
تتذرع دولة العمل بوضعية التشغيل لتحرم العامل المياجر  من حقو في العمل ،رغم أن جميع 

المنظمات الدولية و األوروبية تناىض  كره األجانب وتدعو إلى  المساواة في العمل و عدم التمييز 
. في المعاممة 
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 عنالة األطفال يف ظل القانىن الدولٌ
 حساين حمند

بللًة احلقىق و العلىم السًاسًة طالب دكتىراه 
 حمند بن امحد 2جامعة وهران 

:  الممخص 
يعتبر الطفل من أىم الفئات التي يجب العمل عمى تنميتيا و تطويرىا و االعتناء بيا 
بتوفي كل الظروف االجتماعية و النفسية و االقتصادية و إبعاده عن كل ما قد يسيء إليو و 

وضعو تحت ظروف قاسية من بينيا إجباره عمى العمل تحت اي ظرف من الظروف و 
استغالل في أبشع األعمال الشاقة باعتباره الطرف الضعيف في الحمقة التعاقدية و اقميم أجرا 

 .                             و أكثرىم طاعة لألوامر
لذلك يسعى المجتمع الدولي تحت وصاية األمم المتحدة  لوضع قواعد دولية من 

شانيا وضع حد لمثل ىذه المعامالت التي تضع الطفل في وضع قاسي  او التقميل منيا،  
و  .الموجية إلى الدول الفقيرة بما فييا إفريقيا السوداء و دول أمريكا الجنوبية و شرق أسيا 

رغم ذلك مازالت الجمعية العامة لألمم المتحدة و المنظمات الحكومية و غير حكومية تسعى 
 .لبذل المجيودات من اجل ذلك و لم تفمح في ذلك لحد اليوم

 .المنظمات الدولية  – االتفاقيات الدولية – األطفال –العمالة  :الكممات المفتاحية 
Résumé : 

L'enfant est considéré comme l'une des catégories les plus importantes qui 

doivent être développées, développées et prises en charge en éliminant toutes les 

conditions sociales, psychologiques et économiques et en l'éloignant de tout ce qui 

peut être abusé et placé dans des conditions difficiles. Travailler dur comme la partie 

faible dans l'anneau contractuel et le moins payé et le plus obéir aux ordres. 

La communauté internationale cherche donc le mandat de l'ONU pour établir des 

règles internationales qui mettent fin aux pratiques qui mettent l'enfant dans une 

situation difficile ou qui le réduisent aux pays pauvres, notamment l'Afrique noire, 

l'Amérique du Sud et l'Asie de l'Est. Les Nations Unies, les organisations 

gouvernementales et les organisations non gouvernementales s'efforcent de le  

faire et n'ont pas réussi à ce jour. 

 

les mots clés 
Emploi - Enfants - Conventions internationales - Organisations Internationales. 
 

Abstract: 
the child is considered one of the most important categories that must be 

developed, developed and supported by eliminating all social, psychological and 

economic conditions and by moving away from all that can be abused and placed 

in Difficult conditions. Work hard as the weak party in the contract ring and the 

least paid and the most obey orders. 
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The international community is therefore seeking the mandate of the United Nations 

to establish international rules that put an end to practices that put the child in a 

difficult situation or that reduce it to poor countries, including black Africa, South 

America and other countries. East Asia. The United Nations, governmental 

organizations and non-governmental organizations are striving to do so and have not 

succeeded so far. 

keywords 

Employment - Children - International Conventions – Organizations international 

: مقدمةال
يمثل األطفال الفئة العمرية األكثر عرضة لمتأثيرات الخارجية ، اجتماعية كانت أو 

اقتصادية أو حتى سياسية و خاصة في العصر الحالي مع تطور وسائل التواصل 
االجتماعي ، ومن بين ىذه التأثيرات الفقر و البطالة و عدم قدرة األسرة عمى تمبية حاجياتو 

األمر الذي جعمو يمجأ إلى تمبية حاجاتو بنفسو بالمجوء إلى المصادر المالية من بينيا العمل  
و الغريب ان المجتمع تقبل ذلك و باألخص أرباب العمل باعتبارىا الفئة األقل أجرا 
و اقل حقوق في العممية التعاقدية لكن تتعارض مع النصوص القانونية الدولية و خاصة 

. االتفاقيات الدولية 
 المجتمعات تواجو التي الخطيرة المشكالت من واحدة األطفال عمالة ظاىرة ُتعد
 معظميا في برزت التي الثالث العالم دول مقدمتيا وفي العالم بمدان من في كثير اإلنسانية
 ، تقريباً  المنصرم القرن أواخر منذ وبالذات عادي غير بشكل األطفال وتفاقمت عمالة ظاىرة
 لألنظمة بالنسبة كبير وتحدٍد  قمق مصدر تمثل باتت القول إنيا يمكن درجة إلى لتصل

 التي المعنية الدولية والمنظمات الييئات من الى العديد إضافة ، الدول ىذه في والحكومات
 عمل وبرامج وسياسات أنشطة تبني وعمدت إلى كبيراً  اىتماماً  المشكمة ىذه تولي أخذت
 من التي والمعالجات الحمول إيجاد الدول عمى من العديد مساعدة إلى خالليا من تيدف
 األطفال عمالة بقضية المعنية المنظمات مقدمة األطفال وفي عمالة ظاىرة من الحد شأنيا
اليونسكو  والثقافة والعموم لمتربية المتحدة األمم الدولية ومنظمة العمل منظمة  العالم في

. العالمية الصحة ومنظمة ، الطفولة المتحدة لرعاية األمم ومؤسسة
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إذن ىل استطاع المجتمع الدولي بما لديو من وسائل و آليات لمحد من ىذه الظاىرة ؟ 
. المفهوم العام لعمالة األطفال: المحور األول 

 األطفال بيا يقوم التي األعمال كافة إلى إذا تحدثنا عن عمالة األطفال يبدأ النظر
 النافعة العمل أصناف بين المقدار مما يستوجب  التمييز بنفس غير مقبولة أنيا عمى

 يقوم التي المأجورة، وحتى التطوعية، األعمال كافة المقبولة و الذي يتضمن غير واألصناف
 نموه العقمي عمى إيجابية آثار ليا يكون أن ويمكن وقدراتو، لعمره الطفل والمناسبة بيا

 حقوقو ومن السميم النمو من ويحرمو لمطفل الطفل الذي شغل والنفسي وبين والجسمي
 1.ويعطل نموه السميم  األساسية،

و من أىم األسباب المؤدية لعمالة األطفال ىو السبب االقتصادي و االجتماعي و 
يحتل الفقر المرتبة األولى فييا و الحاجة لممال من اجل رفع المستوى المعيشي لألسرة في 
ظل ارتفاع معدل البطالة داخل األسرة و خروج األب من العمل إما بتوقيفو أو لإلفالس 

شركتو او بسبب وفاتو أو ىجره لعائمتو او دخولو السجن أو افتراقو عن زوجتو  
كما ان المدرسة ممكن أن تكون سبب في خروج الطفل لمعمل من جراء التسرب 

المدرسي الناتج عن ضعف التعميم و معاقبة الطفل بطرق عنيفة يكثر فيو استعمال القوة و 
ىو األمر الذي يجعل من الطفل يمجا و ييرب إلى مكان أين يحس بقيمتو المعنوية و 

. المادية
كما ان السبب النفسي و إحساس الطفل برجولتو و قوتو لكسب المال شانو في ذلك 
شان البالغين فيصبح متمتعا باالستقاللية المالية المطمقة ال يحتاج فييا لمن يراقبو فيقتني ما 

يشاء و متى شاء فيتحول من طفل إلى بالغ في وقت قياسي  
متى يؤثر عميو و  لتحديد الرئيسي المعيار ىو الطفل، نمو عمى العمل تأثير مدى إن

: يكون مشكمة خطيرة و ىو ما أقرتو منظمة اليونيسيف أن
. جدا مبكرة سن في لمطفل كاممة عمل أيام- 
 
 

                                                             
 .1 2ص ، 1997 ، األطفال تشغيل ،  األطفال عن لمدفاع العالمية  الحركة1
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التسبب في ارىاق الجسدي و النفسي  شأنيا من مجيدة وأعمال طويمة، عمل ساعات- 
 .لمطفل
 .المبذول لمجيد مساو وغير كاف، غير أجر- 
 .التعميم عمى الحصول دون يحول عمل- 
 .واحتراميم األطفال كرامة من تحط أن يمكن أعمال- 

 والتناسق العامة، الصحة ذلك في مما يسبب أدى جسدي و نفسيي لمطفل بما
 ذلك في والعد و حياتو االجتماعية بما والقراءة الكتابة عمى القدرة العضوي او المعرفي ذلك

 . 1باالنتماء و عدم قدرتو لمتكيف مع الجماعة  الشعور
 زمنية عمى فترة وال معين، مكان عمى لألطفال االقتصادي االستغالل يقتصر ال
 و األطفال تشغيل ظاىرة قدم ظيورىا، ورغم زمن تحديد يصعب قديمة ظاىرة ىو بل محددة،

 في القرن إال تبدأ لم منيا والحد لمحاربتيا الجادة المحاوالت فإن استغالليم ، اقتصاديًا،
 القرن في نياية برزت االستغالل، من األطفال تحمي ممزمة وقرارات قواعد العشرين بوجود

 .برلين مدينة في العمل، بشأن تنظيم الدولي المؤتمر انعقد ، 1980 عام ففي .عشر التاسع
 أعمارىم تقل الذين األطفال من القرارات توصي باستبعاد مجموعة المؤتمر ىذا عن وصدرت

 ولإلناث لألطفال الميمي العمل منع كما المنشآت الصناعية، في العمل عن سنة 12 عن
 الذين تقل لألطفال العمل ساعات وحددت سنة، 21 و 16 بين ما تتراوح أعمارىن المواتي

 عمييا قام التي لألسس األولى  فكانت المبنة2يومياً  ساعات بست سنة 14 عن أعمارىم
 3.األمم عصبة منظمة نشوء مع الخصوص وعمى الحقًا األولى، األطفال تشغيل تنظيم

 المنشآت في األطفال تشغيل تحريم حول (5 ) رقم ثم تمى ىذا الميثاق، االتفاقية
 الحد و اتفاقية1948الصناعة لسنة  في ليال األحداث عمل  واتفاقية1921الصناعية لسنة 

  و اتفاقية1936العمل البحري لسنة  في األطفال تشغيل فييا يجوز التي لمسن األدنى
التي اتفقت عمى 1922المستخدمين لسنة  واألحداث لألطفال اإلجباري الطبي الفحص

 :مبادئ أساسية أىميا
                                                             

 .2 ص ، 1997 األطفال، عمالة عن خاص تقرير اليونيسف، العالم، في األطفال وضع  1
 العربية، النيضة دار اإلسالمية، والشريعة الدولي القانون في الطفولة حماية ، اليادي عبد العزيز  عبد2

 .40ص،1991 القاىرة،
نسانية عادلة عمل وضمان ظروف لتوفير  السعي" من ميثاق العصبة23المادة  3  "واألطفال والنساء لمرجال وا 
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. لمعمل األدنى السن تحديد  1-
 .الخطيرة األعمال من األطفال حماية-2
  .ليال األطفال عمل منع -3
 1. الطفل أىمية مدى لمعرفة الطبي، الفحص بإجراء اإللزام- 4

اآلثار األساسية لعمالة األطفال  :المحور الثاني
عكس لما يعتبره البالغين أن العمل ىو المعيار األساسي لتقييم اإلنسان و تحديد 

ىدفو فانو ينعكس سمبا عمى األطفال باعتبارىم ضعفاء البدن و النفس و خاصة انو يمكن 
ان يؤثر عمييم سمبا عمى تعميميم و أخالقيم و ترفيييم و أثبتت الدراسات ان األطفال الذين 
يمجئون لمعمل غالبا ما يكبرون ضعاف البنية و اقصر طوال و اقل وزنا نظرا لألعمال الشاقة 

. التي يقومون بيا خاصة اذا كانوا يعممون في الورشات الخطيرة التي التتمتع بأي حماية 
و ان كان البعض يرى ان عمل الطفل يظير نوع من المسؤولية و الرجولة لمطفل و 
يربيو عمى أن يكون طرفا ايجابيا في المجتمع لكن ىذا الفكر و ان كان منتشرا فانو يفسد 

نظرة المجتمع اتجاه عمل األطفال و من اجل ذلك تسعى المنظومات القانونية و المؤسسات 
المدنية الى وضع حد لمثل ىذه األفكار و ذلك بمراقبة المنشات الصناعية التي يمنع عمييا 
تشغيل األطفال و مراقبة  المصانع التي تشغل األشخاص وفقا لمحد األدنى لعمل  و مع 

. ذلك فان الظاىرة مازالت متواجدة في المجتمع 
و كانت ابرز اتفاقية ساىمت في ذلك اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت من طرف 

 التي عالجت الكثير من الحقوق أىميا عمالة األطفال التي لم 1989الجمعية العامة لسنة 
تمنع ذلك و لكن منعت أي استغالل اقتصادي او أداء أي عمل من شانو ان يعرض الطفل 
لمخطر او يكون ضارا بصحتو النفسية و البدنية او يعيقو عمى التعميم و االلتزام المدرسي 

لذلك أوصت بان تتخذ الدول اإلطراف الموقعة و المصادقة عمى ىذه االتفاقية كل اآلليات و 
المكانز مات من اجل تنفيذ  ىذه التدابير و خاصة  تحديد الحد األدنى لاللتحاق بالعمل و 

                                                             
 النيضة دار اإلسالمية، والشريعة الدولي القانون في الطفولة حماية ، اليادي عبد العزيز  عبد1

 1991 القاىرة، العربية،
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وضع نظام خاص لنظام العمل بالتركيز عمى ظروف الحماية و تحديد ساعات العمل و 
 1.الساعات االيضافية و إقرار عقوبات تشريعية عمى من يخالفيا 

لكن ما يعاب عمى ىذه االتفاقية أنيا لم تحدد المعاير الحماية بدقة و تفصيل كما نيا 
لم تحدد اآلليات و الوسائل من اجل ذلك و إنما تركتيا لمدول حسب ظروفيا االقتصادية و 

السياسية و االجتماعية و إنما ركزت عمى المبادئ العامة تحت اسم المصمحة الفضمى 
  .لمطفل

ان كنت أخالف ىذا الرأي الن اتفاقية حقوق الطفل ىي الشريعة العامة لمحماية  و
لذلك فقد تركت ىذه االتفاقية الخصوصية و الدقة  في تحديد حماية و منع عمل األطفال 
لالتفاقيات الخاصة المتعددة مما يستوجب لمقول ان أصحاب الرأي الذين أعابوا عمى ىذه 

. االتفاقية قد جانبوا الصواب 
: الخاتمة 

ان إقرار الحماية لعمالة األطفال و منعيا واجب عمى المؤسسات و الييئات الدولية 
سواء كانت حكومية رسمية و غير رسمية أو غير حكومية أو كان ذلك عمى مستوى 

المنظومات الدولية أو الداخمية في إطار التشريعات و العقوبات أو أي تدابير من شانيا ان 
تمنع أي استغالل مادي و اقتصادي لألطفال دون إغفال الجانب التربوي لعمل األطفال 

الذي لو دور ايجابي في تكوين نفسية الطفل و تربيتو عمى اإلحساس بالمسؤولية و االنتماء 
لمجماعة عمى أن يكون تطوعي يتقاضى فيو الطفل جائزة من اجل تشجيعو و ليس إحساسو 
بالجانب المالي و خاصة في عصر الحالي أين تعاني المجتمعات من نقص القدرة الشرائية 

. و الفقر و البطالة و إرغام اإلباء أطفاليم عمى العمل من اجل مساعدة األسرة 

                                                             
6- Defense des enfants international (DEI) – Les droits de l’enfant en question 

Editions jeunesse et droit , Belgique, 1992, P 63.                                          
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جر غير الشرعي                              تج عن ال ي الن  اأضرار ااقتص
ل في الجزائر"                                  ّص سو الع اقع تق  "قراء في 

ا                                                                                         جي أ.مح ح 

نم                                                                       تغ م م لي بج اق ال  الجزائر-أست ال
 مح سنوسي                                                                                           

لي                                                                               اق ال ي في ال اس ع حث   ب

م اأبحر اأبيض                                                                               ينيز -بج  تركي -أك

ملخص:  ا
ج  ية بامتياز تتلخص في موضوع تعا لة أم ورقة مش شرعية ، و مدى هذ ا هجرة غير ا ا

هجرة غير  ي ، حيث تعتبر ا سا من اإ دوي فيما يخص ا مجتمع ا تعاظم أضرارها على مستوى ا
معضات  سياسية، ااجتماعية  و ااقتصادية، و أهم ا بعاد ا ت فيها ا ية اشتر لة أم شرعية مش ا

ا هي أثر هذ ا ها في دراست تطرق  تي س جزائر ، ااقتصادية و ا تشغيل في ا ظام ا ظاهرة على 
ذا  فارقة، و  لمهاجرين ا قطة عبور جوهرية  لمهاجرين و  اشط  خير تعتبر جسر  باعتبار هذ ا

متوسط. بيض ا بحر ا دول شمال ا ظاهرة  مهاجرين و يصدر ا  تعتبر بلد يستقبل ا
سياسية و ا دراسات ا هجرة و في أغلب أدبيات ا فراد في حيث تعتبر ا ية هي حق ا و قا

سان و  لحياة و حقوق اإ ساسية  مقومات ا بحث عن ا ان آخر في إطار ا ى م ان إ قل من م ت ا
اتج عن حجم تدفق  خلل ا دارسين ا ب ااقتصادي غاب عن ا جا ن في ا عامة ،  حريات ا ا

ضرر ااقتصا ذا حجم ا شمال من جهة، و  ى ا وب إ ج مهاجرين من ا تي ا دول ا يه ا ذي تعا دي ا
ة. و  لدو عامة  سياسة ا ذي يؤثر تلقائيا على ا تشغيل، ا عجز في سياسات ا قاط عبور جراء ا تعتبر 
ذا دراسة  ظاهرة و أبعادها، و  ظري ، مفاهيمي حول ا ب  بين جا ا ستشمل جا ي فان دراست تا با

هج حاصل جّراء ظاهرة ا تضرر ا جزائر و حجم ا ة ا شرعية و ما سببته من خلل في حا رة غير ا
دراسة . ها أن تثري ا يات و توصيات م شأ ى رصد آ محلية، إضافة إ تشغيل ا  سياسة ا

مفتاحية:  لمات ا فقر ،اإصاحا زمة، ا ة،ا بطا شرعية،ا هجرة غير ا تهديدات ااقتصادية، ا   ا
جزائر. تشغيل في ا  ظام ا

Summary:. 
This paper addresses a security problem with excellence in terms of illegal 

immigration and the extent of its damage to the level of the international community 
in terms of human security. Illegal migration is a security problem in which the 
political, social and economic dimensions are involved. In our study, the impact of 
this phenomenon on the operating system in Algeria, considering that the latter is an 
active bridge for migrants and a major transit point for African migrants, and is 
considered a country that receives migrants and exports the phenomenon to the 
countries of the northern Mediterranean. 

Where immigration and most of the literature of political and legal studies is 
the right of individuals to move from one place to another in the search for the basic 
elements of life and human rights and public freedoms, but in the economic aspect 
absent from the study the imbalance resulting from the volume of the flow of 
migrants from the South To the north, on the one hand, and the magnitude of the 
economic damage suffered by countries that are transit points due to a deficit in 
operating policies, which automatically affects the public policy of the State. 
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Thus, our study will include two aspects of theoretical and conceptual aspects of the 
phenomenon and its dimensions, as well as the study of the case of Algeria, the 
extent of the damage caused by the phenomenon of illegal immigration and its faults 
in the local operating policy, in addition to monitoring mechanisms and 
recommendations that can enrich the study. 
Keywords:. Economic threats, illegal immigration, Crisis, unemployment, reform, 
 the operating system in Algeria . 
 

 مقدمة:ا

ن  أفراد،  عامة  حريات ا ية و ا سا حقوق اإ هجرة سلوك طبيعي يرتبط با ما اعتبرت ا طا
ة ، و  دو مفهوم ا حديث  ل اإطار ا يد و بعد تش ى تقا دول إ عاقات بين ا تعامات و ا خضوع ا

ى ضبط  عاقات، مما أدى إ جديد من ا ل ا ش هذا ا صياع  فراد اا ان ملزما على ا ة  أعراف معي
حاصلة  سياسية و ااقتصادية ا تحوات ا ن في ظل ا ية.  دو وحدات ا فراد ما بين ا قل ا سلوك ت

م تاريخ ا م، عرف ا عا شرعية ترجمت رفضا صارخا في ا هجرة غير ا بيرة من ا عاصر موجات 
هاية  بر بعد  ل ا ظاهرة بش اطق عديدة، و قد توسعت هذ ا سياسية في م أوضاع ااقتصادية و ا

باردة  حرب ا تي 1991ا شرقية ، ا داخلية في إفريقيا و أوروبا ا زاعات ا ظير تعاظم حجم ا ، و هذا 
ى شهدت مجازر ضد ا هجرة إ زوح و ا ى ا فراد إ ية، مما استدعى ا جماعات ااث قليات و ا

ية . سا ى اإ ريمة تليق بمع ة و قصد مباشرة حياة  اطق أم  م
ل  مشا خير ، و تفاقم ا عقد ا شرعية خاصة في ا هجرة غير ا ن مع تعاظم ظاهرة ا

وفيات  ظاهرة، فعدد ا تي تسببت فيها هذ ا ية ا سا بحر فاقت اإ لشباب في عرض ا مسجلة  ا
ه من  وسط و ما ترتبت ع شرق ا سياسية في ا ات ا حر مر تأزم تبعات ا حمراء، و زاد ا خطوط ا ا
ساء ، مما حتم على  املة أطفاا و  تي شهدت هاك عائات  هجرة باتجا أوروبا ، و ا قوافل ا

تي س ظاهرة ا تعامل بجدية مع ا دوي ا مجتمع ا ارثية، خاصة في ا تائجها ا رعان ما ظهرت 
ظمات اإجرامية و  م جماعات اإرهابية و ا ظير استغال ا ي و ااقتصادي ، و هذا  م ب ا جا ا
شرعيين و  مهاجرون غير ا اجئون و ا تي يعيشها ا صعبة ا ظروف ا بشر ا عصابات ااتجار با

لدول  قومي  من ا ب ااقتصادي ااستثمار فيها قصد تهديد ا جا ك ا ذ مضيفة، أو دول أخرى،  ا
حاصل  خلل ا عامة و هذا بسبب ا وظائف ا درة ا عمل و  تيجة تقلص سوق ا شهد تضرر واضحا 

عاملة. يد ا تضخم في ا شرعية و بلوغ مرحلة ا هجرة غير ا عمل جراء استفحال ظاهرة ا  في سوق ا
غيرها من دول شمال إفريقيا تعا جزائر ، و  تي أضحت ا ظاهرة ا ل حاد من هذ ا ي و بش

لمهاجرين ، مما  ة مستقبلة و مصدرة  ها تعتبر دو قومي، حيث أ ها ا ل مباشر على أم تأثر بش
ظير  بحث و هذا  شباب في عرض ا ويا مئات ا ها تخسر س يضعها في وضع صعب ، خاصة و أ

فقر، و في ظل ة و ا بطا سبة ا شغل و ارتفاع  تشريعات  غياب فرص ا سياسية و ا جهود ا ا
شباب  اف من ا وحيد  فذ ا م شرعية  هي ا هجرة غير ا ت ظاهرة ا مر، ازا متعلقة بهذا ا ا

شغل. ريمة و فرص ا حياة ا متوسط باحثين عن ا لبحر ا ية  ما ضفة ا  قاصدين ا
دراسة:  أهمية ا
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ها ورقة تحليلية متعددة ا و دراسة  شرعية تبلغ أهمية هذ ا هجرة غير ا بعاد تدر  ظاهرة ا
من  مجتمعي، ا من ا سياسي، ا من ا واعه:)ا ل أ أفراد ب ي  سا من اإ اساتها على ا ع و ا
هجرة غير  تعامل مع ظاهرة ا ة قصد ا عمل على ضبط حلول واقعية فعا ا ا ااقتصادي..(، حيث علي

ضرار اا شرعية و مخلفاتها ااجتماعية و ا ها.ا اجمة ع  قتصادية ا
ية و   م شرعية و أبعادها ا هجرة غير ا متغير ا ا عملية ربط ما بين ا و قد شملت دراست

اتجة عن  سا   ظاهرة هي با محاربة ا متوقعة  حلول ا ون ا سياسية و ااقتصادية ، و هذا  ا
لمهاجرين، مما ي مصدرة  لدول ا عامة  بيئة ا تي تفرزها ا ل ا مشا ة تتمثل في أن ا ا أمام معاد جعل

سياسية و  وضاع ااقتصادية و ا شرعية هو مرتبط بإصاح ا هجرة غير ا قضاء على ظاهرة ا ا
دول  يها في عدد من ا تي تعا زمة ا عمل و ا أفراد. و تعتبر سوق ا عامة  حريات ا ح هامش ا م

مستقبلة دول ا ذا بدأت تشهدها ا لمهاجرين ، و  مصدرة  لمهاجرين حيث بدأت تشهد خلل حاد في  ا
مهاجرين باتجا أراضيها. عداد ا هائل  تدفق ا خاص بها و هذا سببه ا تشغيل ا  ظام ا

دراسة: ية ا ا  إش
شبابي و  ر ا ف تغلغل في ا تجذر و ا جزائر مستوى متقدم من ا هجرة في ا رة ا قد بلغت ف

ا أمام واقع صعب مع ا مجتمعي، مما جعل جزائريين، خاصة في ظل ا لمهاجرين ا مستقبلة  دول ا
دول  صعب على ا متوسط، حيث أصبح من ا مجال ما بين دول حوض ا ي في هذا ا م تعاون ا ا
خاصة بها من ضرر  ما سببته سياسات ااستقبال ا وروبية استقبال أعداد إضافية، و هذا  ا

لة  تي جعلتها أمام مش تشغيل ، و هذا ما لموازين ااقتصادية و ا حقيقية فيما يخص سياسات ا
ة مصدرة  ذا دو فارقة و  لمهاجرين ا قطة عبور أساسية  ها  سا  خاصة و إ جزائر با تشهد ا

 لمهاجرين.
ية:  تا ية ا ا ا اإش ا حدد ثر في موضوع دراست لتوسع أ  و 

شرع   هجرة غير ا ناتجة عن ا ية ، و ما مستوى تأثيرها على فيما تتمثل اأضرار ااقتصادية ا
جزائر؟ عمل في ا  واقع تقّلص سوق ا

شرعية واأمن ااقتصادي . لهجرة غير ا نظري  مفاهيمي و ا  أوا:  اإطار ا

ه تهديد  و ي يتعدى  م خطر ا ية ، أضح ا م دراسات ا ذي عرفته ا تحول ا في ظل ا
دول، إذ عرفت مرحلة ما بع تقليدية بين ا حروب ا ها ا ية عديدة م باردة ظهور مفاهيم أم حرب ا د ا

ل  تي ترتبط بش سياسي... و غيرها من اآمون و ا من ا من ااقتصادي، ا مجتمعي ،ا من ا ا
دراسات  شرعية تعد موضوعا أساسيا في ا هجرة غير ا فرد و بيئته ، مما جعل ظاهرة ا مباشر با

تهد ى ا تي تتطرق إ معاصرة و ا ية ا م فراد ، و تؤثر على ا تي تطال ا جديدة ا ية ا م يدات ا
خص. مجتمعي و ااقتصادي با هم ا  أم

 
 
 

شرعية و تبيان مخاطرها اأمنية.  – 1 هجرة غير ا  ماهية ا
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حقول  تخصصات و ا هجرة ، مفهوم معقد تشترك في دراسته عدد من ا يعتبر مفهوم ا
ها  ية بأ دو هجرة ا معرفية  و تعرف ا ى آخر".ا انية من بلد إ ة س هجرة  "حر ى عام ، فإن ا وبمع

فراد أو جماعات من  جغرافي  حيز ا تقال من ا دائم أو اا قسري أو ا متعّمد أو ا تغيير ا هي ا
ضرورة أو طواعية، حيث تشير  هجرة بخاصية ا ميز مفهوم ا ا أن  طريقة، يم مجتمع  . وبهذ ا ا

قل ى ت طوعية إ هجرة ا قسرية من  ا هجرة ا ل طبيعي و إرادي، وتحدث ا ة بش طقة معي ا  من م ا
ذي يعيش به ، و تعتبر  بلد ا تقال خارج حدود ا فرد على اا خال ممارسة تأثيرات خارجية تجبر ا
ا مفهوم اإجبار  ذي يترجم  واضح ا ل ا ش زاعات و حروب أهلية هي ا رية من  عس عمال ا ا

هجرة، و  لمهاجر أن على ا ن  ة ،بل يم دو قل خارج حدود ا ت ي فقط ا هجرة ا تع ا أن ا ر ه ذ
توفير  احتياجاته  حاجة خاصة ، أو  واحدة و هذا إما  ة ا دو طاق ا ى آخر داخل  ان إ تقل من م ي

مدي طاق ا قيام بأعمال تجارية خارج  تي يقطن بها، من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمما يستوجب عليه ا بلدة ا ة أو ا
 1.جهة أخرى 

يها  هجرة في أبسط معا ى تعّرف ظاهرة ا ان أم جماعيا من موقع إ ة اانتقال فرديا  "حر
ان أم اقتصاديا أم دينيا أم سياسيا". هجرة في  آخر بحثا عن وضع أفضل اجتماعيا  ت ا ا فإذا 

غراض محدد سيابية تبعا  سابق تتم بصورة ا دول ا حدود بين ا ة سلفا، فإن اعتماد مبدأ ترسيم ا
هجرة، مع فارق مهم هو أن  ة ا تعاطي مع مسأ سياسية وااقتصادية زاد من حدة ا ح ا مصا ازع ا وت
ت تتم بصورة عمودية من  ا خيرة  عقود ا م في ا عا رقعة من ا هجرة في هذ ا ي موجات ا توا

شمال. حو ا وب  ج  ا

هجرة ا و مية تعد ا ظامية ظاهرة عا شرعية أو غير ا ية أو غير ا و قا سرية أو غير ا
دول  امية بآسيا  دول ا وروبي أو في ا متحدة وااتحاد ا وايات ا ا متقدمة  دول ا موجودة في ا
زويا  تين وف رج ا دول  ية حيث أصبحت بعض ا اتي ا ا عربي، وفي أمري مشرق ا خليج ودول ا ا

سيك  م موروثة عن وا حدود ا مهاجرين قادمين من دول مجاورة ، وفي أفريقيا حيث ا ل قبلة  تش
دول مثل ساحل  مجاورة حواجز عازة وخاصة في بعض ا لقبائل ا سبة  ل بتاتا با ااستعمار ا تش
بيض  بحر ا غة في حوض ا تست أهمية با ظاهرة ا ن هذ ا يجيريا. و وبية و ج عاج وأفريقيا ا ا

عاقات بين متوسط ا ا أساسيا في ا ل رها ظرا اهتمام وسائل اإعام بها، فأصبحت تش
ضفتين.. 2ا

 

 
 

سيات  وعة تشتمل على ج وربية هجرة غير شرعية فهو "ظاهرة مت مفوضية ا أما تعريف ا
جو ب بحر أو ا بر أو ا عضو بطريقة غير شرعية عن طريق ا ة ا دو ما في دول ثاث يدخلون إقليم ا

                                                           

 1 Tülin CANBAY, Osman GÜLDEN  ,  Göçün Mali EtkileriYazgan, P., Tilbe, F. 
(der.) (2016). Türk Göçü 2016 Seçilmiş Bildiriler I. London: Transnational Press 
Londo  , p.95. 
2 Ahmet Şahin, Mehmet Yiğit, Yazgan, P., Tilbe, F. (der.) (2016). Türk Göçü 2016 

Seçilmiş Bildiriler I. London: Transnational Press London.p.68/69. 
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جريمة  ات ا ك عادة بوثائق مزورة، أو بمساعدة شب مطارات، ويتم ذ عبور في ا اطق ا ك م ذ
ية وبتأشيرة  و ذين يدخلون بصورة قا شخاص ا اك عدد من ا ظمة من مهربين وتجار، وه م ا
سلطات، وأخيرا حصول على موافقة ا زيارة فيبقون بدون ا هم يبقون أو يغيرون غرض ا حة   صا

هم يبقون  ذين ا يحصلون على موافقة على طلبهم  سياسي ا لجوء ا بي ا اك مجموعة من طا ه
باد ". 1في ا

 

مر رقم  و جزائري حسب ا ون ا قا شرعية في ا هجرة غير ا مؤرخ في  66211تعرف ا ا
عضاء  ي بطريقة سرية أو بو  1966جويلية  21ا وط تراب ا ى ا بي إ ها )دخول شخص أج ثائق بأ

ى بلد آخر  م إ بلد ا تسرب من ا شرعية إذن هي ا هجرة غير ا عمل( فا ية ااستقرار أو ا مزورة ب
ذي هو واقع في  ث، مثل ا حو بلد ثا قطة عبور  عمل أو  بدون تأشيرة و في سرية إما بهدف ا

اك ثاث فئات: تحديد، و ه مغاربية با طقة ا م  ا

تي تهاجر  -1 مستقرة ا فئة ا  بهدف ااستقرار.ا

حو أوروبا. -2 مغاربية محطة عبور  طقة ا م تي تتخذ ا عابرة و هي ا فئة ا  ا

ها.. -3 ا تهريب بمختلف أش شط في ميدان ا تي ت مهربين ا 2فئة ا
 

ظاهرة سياسية. -2 هجرة غير شرعية   ا
ظاهرة و تداخل و تفاعل اآثار  ن أن تفرزها هذ ا تي يم ااقتصادية و رغم تداخل اآثار ا

ية، إا أّن هذ اآثار تختلف في تأثيرها و وطأتها من بلد  م ثقافية و ا سياسية و ااجتماعية و ا ا
ظاهرة  ن أن تفرز هذ ا سياسية في مقدمة ما يم خطار ا ى آخر، و تأتي ا غلى آخر و من وقت إ

من وراء تدفق مئات اآ تي ت مخاطر ا تهديدات و ا مهاجرين بطرق من أخطار ، فا اف من ا
عبور  محددة  افذ ا م مصرح به، و خارج ا ون و ا وف قا مأ غموض، و خارج دائرة ا فها ا ت ي

وصول. عبور و دول ا ل عبئا ثقيا على دول ا ها أن تش شخاص ، من شأ  3ا
رصد و متا  ية،  عداد من استحقاقات مادية و بشرية و ف ك بما يتطلبه تدفق هذ ا بعة و و ذ

ى حد  تي هي في تزايد مستمر إ عداد و ا له هذ ا حاات ، و بما يش شف و ضبط هذ ا
سياسي  من ا تي تختلف في طبيعة شخصيتها و ثقافتها، و مقاصدها من خطر على ا ساعة، و ا ا
دول و استقرارها  له من حاات فوضى حقيقية تعصف بأمن هذ ا ثقافي، و ما تش مجتمعي و ا و ا
فئة وسيلة  ون هذ ا ن أن ت ه يم ما ا فار متواصل،  ة است سياسي و ااقتصادي، و تجعله في حا ا
ى أن  ها، إضافة إ مستقبلة  لدول ا قومي  من ا يسهل اصطيادها و توظيفها في أهداف مضرة با

ثير من ر  ي، قد تثير ا وط حماية سيادة ترابها ا عبور  تي تتخذها دول ا فعال من اإجراءات ا دود ا

                                                           

يخ   ربي، ت غر ال ب في منط ال رعي  أس جر غير ال و ال سني مح أمين، مف
فح: ، 15/10/2017الت http://machahid24.com/etudes/10037.html 1  

2 Yusuf Sayın, Ahmet Usanmaz, Fırat Aslangiri , Uluslararası Göç Olgusu ve Yol 
Açtığı Etkiler: Suriye Göçü Örneği, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar 
Dergisi 18 (31): 1-13, 2016.p.2. 

ي،   جر غير الشرعيابح طي ي لجريد في الجزائر من خ -الحرق -ال ي راس تح  : توب ف ال ا الصح
ي  1الشر اليومي  ن سي  2007ج ي و ال ي ال م الجزائر: ك ، ج و تير،  من ج كر م ، م

 ، .2009اإعا  ،62. 3  

http://machahid24.com/etudes/10037.html
http://machahid24.com/etudes/10037.html
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اشبة بين  سياسية ا زمات ا ن في استثمار ا تي تتف قوى ا مصدر و من قبل عدد من ا قبل دول ا
تي تعاملت مع هذ  ية ا دو سان و ااتفاقيات ا ية، و هذا تحت شعار حقوق اإ دو وحدات ا ا

ظاهرة.  1ا
حساسة  سياسية ا ظاهرة ا تعامل مع هذ ا تهاون في ا يات و  ما أن ا ا ، أو ضعف اإم

لتعامل معها قد يثير من جهة أخرى ردود فعل جادة من دول ااستقبال  تي تسخر  ااستراتيجيات ا
موجات  تي ساهمت في تدفق و عبور هذ ا عوامل ا ضعف أحد ا تهاون و ا تي تعتبر هذ ا ا

سلطات  بشر و عدم قدرة ا تشار عصابات تهريب ا ى ا بشرية، إضافة إ مختصة على ضبطها و ا ا
هائلة من  عداد ا تي تستقبل هذ ا دول ا قد من قبل ا ل موجة من ا ياتها قد يش ردعها ، و شل فعا
تي  ظاهرة، و ا تيجة هذ ا ية  سا  أضرار اقتصادية و سياسية و أم ي با تي تعا مهاجرين، و ا ا

ها في موا محلية أو قصورها أو تهاو سلطات ا ظمات اإجرامية هو في تعتبر عجز ا م جهة هذ ا
ها. ظاهرة و استفحا مو هذ ا  2ذاته حافزا 

مدر و دول  توترات بين دول ا مزيد من ا وضاع تساهم في إثارة ا و تجدر اإشارة أن هذ ا
زمات اإقليمية و  مزيد من ا ه سببا في إثارة ا و ى  عبور و دول ااستقبال ، و بدور يؤدي إ ا

ي دو هجرة و ا ل ا اتجة عن مشا زاعات ا ية بهذ ا مع متضررة و ا دول ا ة،  حيث أن معظم ا
يات  حد اآن إيجاد ااستراتيجيات و اآ م تستطع  ها ،  اتجة ع ية ا م تهديدات ا حدود و ا ا

ل بحرية مش هجرة ا اء  و تعتبر قضية ا ب هادف و ا تعامل ا ة إقامة جسور قوية من ا فعا ة أمام ا
تعاون  ية على ا مب شاملة ا ديها حدود جغرافية ، و ااستجابة ا ي   ه  رغم من ا غربية با دول ا ا

اجعة.  ى حلول  وصول إ جاح في ا تي تقدم فرص ا  3هي ا
شرعية  لهجرة غير ا ة  بلوغ حلول فعا دوي اآن ، مبادرات حقيقية  مجتمع ا حيث يشهد ا

مبادرات دول ة  تشمل هذ ا شرا متوسط في إطار ا بيض ا بحر ا ، خاصة مغاربية-اأوروضفتي ا
شرعية  هجرة غير ا طراف بان ا تيجة إقرار ا طراف  ية صريحة من قبل جميع ا تمست  ه قد ا و ا
ضفتين، فإذا حظيت بتعاون و تشاور  سياسية بين دول ا عاقات ا لتأثير في ا تلعب دورا فعاا 

هما فا اساتها متبادل بي ع لظاهرة و تقليص ا طقة مرحلة تحسين إدارتها  م يد أن ستشهد ا
زاع إقليمي ، خاصة في  قطة تحول جوهرية في مسار  ن أن تصبح  ع  إذ مم مأساوية ، و ا ا

متواجدين في أوروبا. شرعيين ا مهاجرين غير ا  4ظل تزايد أعداد ا
 
 

شرعية. اأبعاد ااجتماعية و ااقتصادية و ثانيا: لهجرة غير ا  اأمنية 

                                                           

سه  رجع ن .ال  ،63. 1  
ي الحوا ،  غر العربي ع دا ال ر ب ب ع ر جر غير الشرعي إلى أ ا ، ،ال و م من الج

س، ،طراب ربي .2007 ،1ط ال  ،118. 2  
ر،   ي في توسطأ حر ال جر القسري-هجر منطق ال مل، نشر ال ّ ش ر توفير ر ، أ 26، ال ضر

2006. ،55. 3  
ي،   بقابح طي .مرجع س  ،63. 4  
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ذا أبعادها  شرعية  دون معرفة أسباب ظهورها و  هجرة غير ا ن دراسة ظاهرة ا ا يم
ى  طقة إ فراد من م قل ا هجرة تعدو مفهوم ت بيرة ، حيث أن ا تي تعتبر ذات أهمية  متعددة، و ا ا

ش هجرة غير ا ظاهرة ا رعية مقاربات تجعل من أخرى ، حيث تشترك في صياغة مفهوم شامل 
ثر اتساع. ا أ  دراست

شرعية. – 1 لهجرة غير ا بعد ااجتماعي   ا

ما  بعاد ، و هذا  شرعية ، من أهم و أخطر ا هجرة غير ا ظاهرة ا بعد ااجتماعي  يعتبر ا
ى تأثيرها  عاقة إضافة إ مؤسسات ذات ا بلدان و ا هجرة من أثار واسعة على جميع ا تطرحه ا

موت في ااجتم خطر ا معرض بصفة دائمة  فسه ا مهاجر في حد ذاته، و هو  مباشر على ا اعي ا
بحر، ية ااجتماعية من جهة و  1عرض ا ب ارثية على ا تائج  شرعية ثمن باهض، و  لهجرة غير ا و

بحار  تي تبتلعها ا جثث ا عدد ا تيجة ا مجتمع من جهة أخرى، و هذا  ات من ا عي فسية  ية ا ب ا
ة  اشئ من طرف شب تيجة ااستغال ا متوسط بصفة خاصة،  بيض ا بحر ا بصفة عامة و ا
قسم  تغيير ااجتماعي أو فرص عمل في ا باحثين على ا ضحايا ا ظروف هؤاء ا ك  تهريب ، و ذ ا

وروبي -اآخر ، تحت شعار حلم ا موت في سبيل تحقيق ا خيط جّد  -ا فسية فا احية ا و من ا
هجرة تأثيرات  رفيع ظاهرة ا ذين دفعوا حياتهم مقابل مستقبل مجهول، و  لمهاجرين ا سبة  با

ة أهمها: لدو مجتمعية  ية ا ب ل جدي ، ا  اجتماعية عديدة تهدد بش
ك اأسري و ااجتماعي:ا - ك أسريا و هذا  تف صلي، تف مهاجر سيواجه با شك في بلد ا إن ا

خاص سرته ا ه  مهاجر من روابطه اجم عن تر حوال سيقتلع ا ة أو أبويه ، و في جميع ا
سا  مهدد حقيقي استقرار  سرة، و هذا با ك أقرب رابطة مجتمعية و هي ا ااجتماعية بما في ذ
سرة أو  ذي تعتبر ا ي و ااجتماعي، و ا سا تمائه اإ ذا مؤثر سلبي ا فسي ، و  ااجتماعي و ا

ساس واته ا عائلة  مهاجر و ا شأ فيها ا تي  بيئة ا متمثلة في ا قريبة ا روابط ا ى ا ية ، إضافة إ
تعليمية ،  مؤسسات ا مت معه على مدار مرحلة تدرجه في ا تي  عاقات ااجتماعية ا وصات و ا ا
مطي في مستوى  تحول ا را ا بيئة ااجتماعية. خاصة إذا ذ حي و ا تي تجمعه با روابط ا و ا

هجرة و ب آخر و  ا ا على جا تي تجذب ساء و هي ا طفال و ا خير هجرة ا عقد ا تي شهدت في ا ا
مستقبلة مجبرة على  دول ا محدقة بهم، مما يجعل ا مخاطر ا طفل و ا مرأة و ا ذي يعلق بحقوق ا ا

رشد . طفال دون سن ا 2اإبقاء على ا
 

تهريب:  - ات ا طقة انمو و ظهور شب ا م ر ه ذ تي شهدت ظهور خص با عربي و ا مغرب ا
ذا وظائف فرعية أخرى على غرار تهريب و بيع  بشر و  ظمات متخصصة في تهريب ا ات و م شب

ضفة  شباب من ا افذ عبور و هجرة ا ساسي في توفير م ون عملها ا بشرية ، و ي عضاء ا  ا
 

متعلقة بموضوع  دبيات ا شف ا ية، و ت شما ضفة ا ى ا وبية إ ج متوسط أّن هذ ا هجرة في ا ا
شاط، و  خاصة، و تحصل على أموال طائلة من خال هذا ا يبها ا ياتها و أسا ها تق ات  شب ا

                                                           

ي،   بقابح الطي .مرجع س  ،57. 1  
 . بق، ، مرجع س ي الحو .108ع 2  
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د حصول شيء  بحر ع مهاجر في عرض ا قاء ا ى حد إ تي تصل إ يبها ا ها أسا يصعب معرفتها و 
رحلة عن طري ك استام أجرة ا ذ تهديد، و  ين، مما طارئ و هذا تحت وطأت ا ق وسطاء مجهو

ات اإجرامية. شب دى هذ ا ي  عا سرية ا مستوى ا سلطات صعبة . و هذا   1يجعل مهمة ا
شرعية.  – 2 لهجرة غير ا بعد ااقتصادي   ا

سا ، و هذا ما فرض  مستقبلة با دول ا ه على ا مباشرة  بعد ااقتصادي و اآثار ا ون ا ي
ثار ااقتصادية تطرق  ا ا قارة  علي وافدة على ا مهاجرين ا سب ا على أوروبا في ظل تزايد 

ها تؤدي  ى أ وروبا، إضافة إ عامية  ية ا ما شرعية أعباء على ا هجرة غير ا وروبية، ترتب عن ا ا
ية قصيرة، ما دفع بااتحاد  عمل خال فترة زم ى أسواق ا مهاجرين إ بيرة من ا ى إدخال أعداد  إ

ى تخص وروبي إ مهاجرينا سيطرة على تدفق ا ية هامة بهدف ا  .يص إعتمادات ما
مأوى،  ل، وا مأ وروبي في تأمين ا اهل ااقتصاد ا تي تثقل  ية ا و مصاريف ا تتمثل ا

تي تبدأ من  شهرية ا ية ا ما مساعدات ا ى ا لمهاجرين إضافة إ لغة  مدار  وتعلم ا لفة ا يورو  10و
ن في ذي يس واحد ا ثر من  لشخص ا ى أ ز ااستقبال وتصل إ لذين يتم إيواؤهم  300مرا يورو 

وى ما بين  ة ا س ية خال ا و لمصاريف ا ية  لفة اإجما ازل إذ تتراوح ا ف  12و  8في م أ
جوء يورو ب  دماج  ل طا مهاجرين وبأسرع وقت من اا ين ا تم خرى  ى مصاريف ا إضافة إ

عمل وتوجيههم إ مصاريف في سوق ا ى هذ ا يهم، يضاف إ تي تحتاج إ مواقع ا مجاات وا ى ا
عام  ذ ا مرفوضين، فم لجوء ا بي ا ي  2000لفة ترحيل طا وروبي حوا فق ااتحاد ا يوم أ وحتى ا

ترحيل بمعدل  مليار يورو 11.8 جوء مرفوض. يورو 4000على عمليات ا ب   ل طا

تي  وتظهر دول ا شرعيين في بعض ا مهاجرين غير ا لفة استقبال ا بعض اإحصائيات 
يا زيادة  ما لمهاجرين. إذ تتوقع أ ثر استقباا  ويا في 0.5تعد ا ي س محلي اإجما اتج ا ٪ على ا

عامين  مهاجرين من  2017و  2016ا لفة ا مسا ارتفعت  اتج ٪ 0.1في حين أن في ا من ا
محلي في ا ى  2014عام ا عام  ٪0.15إ ى  2015في ا متوقع أن ترتفع إ عام  ٪0.3ومن ا في ا

عام 2017 هجرة في ا فاق على ا ية اإ سويد، فقد زادت من ميزا من  ٪0.9تصبح  2017. أما ا
مهاجرين. ظمة دمج ا محلي من أجل تحسين أ اتج ا  ا

مهاجرين غير ا بيرة يمثل تدفق ا مصاريف ا ب ا ى جا شغل إ شرعيين خطرا على سوق ا
صليين في  ان ا س افسون ا ذين أصبحوا ي مهاجرين ا ه شهد إقبال غير متوقع من ا بأوروبا حيث ا
ة  بطا طلب مما ساهم في إرتفاع ا عرض و ا بير بين ا اك تفاوت  ي أصبح ه تا عمل وبا فرص ا

سبة  دول حيث بلغت  ي ٪22.3٪ ، 24.9في بعض ا ة في ا بطا ة ا يا س ان وفي إسبا  2016و
سبة في ارتفاع أيضا. دول فا بقية ا سبة   2وبا

 
جزائر. تشغيل في ا شرعية على سياسات ا هجرة غير ا اسات ظاهرة ا ثا: انع  ثا

                                                           

رجع ن  .ال ه، .108ف 1  
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ي  م سياسي و ا معيشة و ااستقرار ا ظروف ا شرعية ، با هجرة غير ا ما ارتبطت ا طا
س جزائر و  ة ا لظروف لدول، حيث أن حا تائج حتمية  ها ما هي إّا  مستقدمين م مهاجرين ا بة ا

ية  م توترات ا ة من ا زمن شهدت حا ات و على مدار عقد من ا تسعي تي عرفتها مطلع ا سياسية ا ا
افذ و تفرض  م ية ، قبل أن تغلق ا و مهاجرين بصورة شرعية و قا قل موجات ا ى بداية ت أدت إ

قل صارمة على بلوغ  سياسات ت سب  وسيلة ا شرعية هي ا هجرة غير ا جزائريين مّما جعل خيار ا ا
ة و تعتبر أهم  دو ت تمر بها ا تي مرت و ازا ظروف ااجتماعية و ااقتصادية ا أوروبا، زادتها ا
شبابي  زوح ا فقر ، مما جعل ظاهرة ا سبة ا عمل و ارتفاع  ة و تقلص سوق ا بطا سب ا صورها 

ظاهرة. حو أوروبا افحة هذ ا م اجعة  ى غاية اآن في ظل غياب إستراتيجية   مستمرة إ
جزائر. – 1 هجرة في ا  واقع ا

بير و طول  عربي ا مغرب ا دول ا موقع ااستراتيجي و توسطها  قول بان ا ن ا و يم
ت دول ا جزائر من بين أهم ا صحراء اإفريقية، حيث تعتبر ا ساحل و ا ي يعبر حدودها مع دول ا

لمهاجرين غير  ة مصدرة  ها دو و ى  غربية ، إضافة إ دول ا ها غلى ا شرعيون م مهاجرون غير ا ا
خيرة   وات ا س ية في ا دو ساحة ا تي حدثت في ا تطورات ا يها، إن ا ك مواط قصد بذ شرعيين و  ا

ه سب ا وارث طبيعية جعل  جرة غير و ما حدث في إفريقيا و خاصة من صراعات و فقر و 
وروبية. قارة ا ى ا ى بلد عبور إ جزائر إ ل مستمر، و تحوت ا شرعية تتزايد بش لحديث عن  1ا و 

ى: تطرق إ جزائر س شرعية و مستوى تغلغلها في ا هجرة غير ا  ظاهرة ا
دول اإفريقية.  –أ  لمهاجرين من ا ز عبور  مر مصّدر و  جزائر   ا

ه  سريين  مهاجرين ا طرق إن تهريب ا شرعية و يؤثر على ا هجرة غير ا عاقة بظاهرة ا
يا، فان  يا و فرسا و ايطا ل من اسبا لجزائر من  سبي  قرب ا جزائر، فرغم ا لهجرة من ا مستعملة  ا

متوسط بحدود بحرية تقدر بقرابة  بيض ا بحر ا ها مطلة على ا و لجزائر  جغرافي  موقع ا  1200ا
مهاجرين  لم ه ، جعل من ا ماحظ ا وروبية ، و من ا دول ا ى ا لوصول إ يها  سريين يتجهون إ ا

ياتها   ا ها إم تي ا تسمح  تهريب ا بير في مجال متابعة و تقّصي عصابات ا قص  يوجد 
سيق مع عصابات و  ت ى أوروبا ، و هذا ما يجعلها تفضل ا وج إ و سا  و ا خبراتها با با

ن  لحدود،  ظمات عابرة  شواطئ م طلق من ا تي ت تهريب ا عمليات ا ي غياب تام  هذا ا يع
ث في  ثا ز ا مر ت تحتل ا جزائر ازا ا ا شرعية إّا أ هجرة غير ا جزائرية، و مع تزايد معدات ا ا
لتان تتجذر فيها ثقافة تهريب  مغربية، ا ة ا ممل مهاجرين مقارة بتو  و ا ترتيب تصدير ا

ب ل أ مهاجرين بش  2ر.ا
 
 

                                                           

 ،" عي ي اجت ي نف ي اس تح جر غير شرعي في الجزائر : ، "ال سي فتيح كركو راس ن ، مج 
ب، ع ح م س  .2010، جوا04ج  ،47 . 1  

  ،" ر ف ال ، ث ، ش ربي: ش غر ال ل ري ب جر ال ، "ال ر وحّ م م غر ال ، دمج ال
.2010، 04ع ،08. 2  
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ل  مهاجرين بش ى أن ا بلد عبور فان اإحصائيات تشير إ جزائر  أما فيما يخص اعتبار ا
لمتوسط،  ية  شما ضفة ا حو ا طقة عبور  جزائر م ساحل يعتبرون ا تظم من إفريقيا و دول ا غير م

ي  ويا تمّر رحاتهم ع 30.000و تقدر اإحصائيات بان حوا بر مهاجر إفريقي يصلون أوروبا س
جزائر، مال على مدى طول  1ا سب ا حرفية  خاصة و ا أعمال ا تهم  ى مزاو و هذا إضافة إ

خبراء بخلية علم اإجرام بقيادة  ة من ا ج ذي أعدته  تقرير ا لشمال، و قد جاء في ا مؤدية  حدود ا ا
برى، صحراء ا طقة ا شرعية اآتية من م هجرة غير ا ي ، حول ظاهرة ا وط درك ا ه تم إحصاء  ا أ

ها هذا 2001/2007مهاجر غير شرعي بين  30.000ما يزيد عن  ية تضم ، و حسب دراسات بيا
ة ت س ا ساحل اإفريقي  شرعية من بلدان ا لهجرة غير ا سبة  تقرير فان أعلى  ، بعدد فاق 2005ا

موقو  6600 شرعيين ا مهاجرين غير ا ى ان مجموع ا فين خال مهاجر ، و تشير تقارير أخرى إ
 2مهاجر إفريقي. 7838بلغ  2008عام 
مهاجرين. –ب  ويات ا مقصد ثانوي في سلم أو جزائر   ا

خرى ، و  دول اإفريقية ا خير مقارة با عقد ا لجزائر في ا ظروف ااقتصادية  مع تحسن ا
جزا داخل ا من في ا سبي ، و استتباب ا ك مرحلة استقرار سياسي  ذ جزائر  ئري بعد مع دخول ا

عصابات 2003 ذا ا شرعيين و  مهاجرين غير ا دى ا قطة عبور مهمة  زوح ، و تعد  ، ازال بلد 
ى بلد مستقبل  ها ستتحول إ ى أ دراسات تشير إ ثير من ا مجال، مع أن ا اشطة في هذا ا ا

عام  ان  لس عام  تعداد ا ر ا ون ف2008لمهاجرين، يتذ ذين يس ب ا جا جزائر ، أن عدد ا ي ا
ي هو:  و ل قا بي، أي  95.000بش باد، و ا يتضّمن هذا 0،3أج ان ا س لي  عدد ا %من ا

دوف (، و ا  طقة تي رات في م مقيمين في معس ل أساسي ا صحراويين بش اجئين، )ا رقم ا ا
طقة إفريقيا شرعيين و اغلبهم رعايا م مهاجرين غير ا حال ا صح-يتضّمن بطبيعة ا وب ا ما  -راءج

شعوب  لتضامن بين ا ية  دو ة ا لج ر تحقيق أجرته ا ا بعين ااعتبار هذين 2005ذ ، و إذا أخذ
تعداد  ي ا بي من إجما صف مليون مقيم أج ى ما يفوق ا جزائر  إ مقيمين في ا فئتين سيرتفع عدد ا ا

عام عام  ي ا ا س شورة في عدد 2008ا م رقام ا دت ا قد أ من صحيفة  2009 أبريل 26، و 
لهجرة ، ففي عام  ى بلد مستقبل  جزائر إ وطن على تحول ا أيادي 1999ا ية  وط ة ا ا و أحصت ا

عاملة  يا ما يقارب  1000ا بي ، أصبح عددهم حا هم  40.000عامل أج بي م  %40عامل أج
اء و ب عامة و ا مشروعات ا عاملة في ا ية ، ا صي ات ا شر دى ا يين يعملون  تجات  صي م ا

لمهاجرين غير  بير  تدفق ا رسمية في ظل ا سلطات ا ية ، حيث صعب على ا اربو هيدرو ا
ية.، فيما عدى  و جزائر بصفة غير قا مقيمين في ا شرعيين ضبط إحصائيات رسمية عن عدد ا ا
ح  صادرة عن مصا شرعيين، و ا لمهاجرين غير ا تي تحصي عمليات ااعتقال  اإحصائيات ا

د شعبي. ا ي ا وط جيش ا ي، و ا وط  3رك ا
                                                           

ير قط،   نظ من إفريقيس جر غير ال حل الصحراء،  ال ل اأمني مع الس ن ر الجزائر بين ال نحو  ع
ي ف الداخ ب  ال ر حل أ ب اأمني الجزائري في ال : ال لي حو ت  م في م اخ م ، م

م  ي، ج ، الجز 1945م  08اإفري ل ر  24/25ائر، ق .2013نوف ،05. 1  
ي،   ل ير بوط جرين  آافالجزائر محط استقرار س رقال فح:اأف يخ الت ، 30/11/2017، ت

https://www.djazairess.com/alfadjr/105114 2  
  ، شي ي  بقس .69، مرجع س 3  
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شرعية.  – 2 هجرة غير ا جزائر في ظل تزايد مستويات ا عمل في ا  حجم تضرر سوق ا
ية  مسؤو ى ا تطرق إ ى ا ا إ جزائر  يأخذ عمل في ا حديث عن حجم تضرر سوق ا إن ا

فارقة لمهاجرين ا وي  جزائر مقصد ثا ي بها : بما أن ا ع تي  ة ا مشتر عن طريق  وسائل و  ا
ميزان ااقتصادي و  ل مباشر على ا ع  بش ية  فهذا جعلها تحت ضغط ا و طرق غير قا
ثون في أوروبا بطرق غير  ما جزائريون ا مهاجرين ا ن من جهة أخرى إن ا تشغيل،  سياسات ا

بيرة ، مما جعل ل اقتصادية  خرى مشا ضفة ا بلدان ا ية ، هم اآخرون سببوا  و محاربة ظاهرة  قا
اء. طراف دون استث ية جميع ا شرعية مسؤو هجرة غير ا  ا

مصدرة،  مستقبلة و ا بلدان ا ة تأثيرات مختلفة في اقتصاديات ا عما تقال ا ون ا حيث ي
ية خصوصا مع زيادة  و تأثيرات ا عمل، و تظهر ا عامة و أسواق ا ية ا ما حيث تتأثر قطاعات ا

محلية، و من جهة أخرى فقدان اارتياب بشأن تأثير  ة ا لعما جور  بية على مستوى ا ج ة ا عما ا
يل  مية، في ظل هذا تظهر تحا ت تي تقوم عليها عملية ا مؤهلة ا عاملة ا يد ا مصدرة ا بلدان ا ا

مصدرة. مستقبلة أو ا لبلدان ا عمل سواء  احق بسوق ا تضرر ا حجم ا  1مختلفة 
جانب اأ  -أ مهحجم تضرر ا قادمين من شمال إفريقياوروبي من ا  اجرين ا

ذ  جزائر م ية في ا م وضاع ا تي تسارعت بسبب تدهور ا هجرة ا ة ا تقارير أن حر دت ا أ
غرب، اسيما  ى ا لهجرة إ باحثين  جامعيين وا طباء وا يات دفعت بعشرات اآاف من ا تسعي بداية ا

دا وا متحدة و وايات ا ى فرسا وا شهادات إ حاملي ا ي  عدد اإجما ى أن ا متحدة، مشيرا إ ة ا ممل
ي ما بين  وط تراب ا ذين غادروا ا ى  2006و 1994ا جامعي حسب إحصائيات   71500ارتفع إ

ي ااقتصادي وااجتماعي. وط مجل  ا  ا

ثر من عشرة آاف طبيب في جميع ااختصاصات  و لمجل  أن أ أوضح تقرير آخر 
هم استقروا خا لغة من بي فترة بفرسا بسبب عامل ا ف  ا طبيب يعملون على مستوى  7000ل 

ات ما  تسعي وات ا ذ بداية س ية م شما ا ا جزيرة فرسا )ايل دو فرا (، فيما استقبلت جامعات أمري
هم  18ا يقل عن  مستوى من بي ي ا طار عا ف جامعي جزائري وا  2باحث. 3000أ

 

تحويات ا قومي حيث أضحت ا دخل ا ل مصدرا مهما من مصادر ا لمهاجرين تش ية  ما
عاملة  يد ا شرعيين يعتبرون أهم مصادر ا مهاجرين غير ا رغم من أن ا مصدرة ، و با لدول ا
وروبية  عمل ا ل أساسيا و خاا اقتصاديا في سوق ا ك في حّد ذاته يعّد مش رخيصة غير أن ذ ا

عاملة من ا يد ا محلية.باعتبار أن ا ليد ا افسا قويا  شرعيين تعتبر م  مهاجرين غير ا
 

                                                           

لي  غر العربي، الطيف  ل  ال :ح ى  اأصل  ااستق جر ع م ال يد الع ي ل وي ر الت ، آث
، ي و ااقت م ال ر ،ق م ب ، ج و تير،  من ج كر م .2011م  ،29. 1  

يل،  ي بوع ... بحث عن ال أ هر من الواقع ف مغ الجزائري يخ هحر اأ ، ت
فّح: ،22/11/2017الت 2  
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مهاجرين غير  ما أن ا وروبية  دول ا ة قد تفّشت في ا بطا ك فان ا ى ذ باإضافة إ
شروط مخافة أن يقوم أصحاب  ل ا شرعيين يعملون بأعمال شاقة و بأجور زهيدة، و يرضون ب ا

هجرة أو ا ح ا دى مصا تصريح بهم  عمل با  1شرطة .ا
وروبيين  دى ا ل مستعصية  ى ظهور مشا زمة ااقتصادية في أوروبا إ قد أدت ا و 
شرائح ااجتماعية،  وسطى و مختلف ا طبقة ا عمال و ا سياسيين و شعوبا، حيث تدهورت أوضاع ا
ون  ظرة عدائية ، تتلّخص في  ى  مهاجر تتحول إ وروبي تجا ا مواطن ا ظرة ا مما جعل 

مهاج ن و عمل و رعاية صحية و ا وروبي في حقه من س مواطن ا رين دخاء و معضلة زاحمت ا
عدد من  2خدمات عامة، سياسي  خطاب ا تي يحملها ا عدائية ا ل واضح ا وحظ و بش ك فقد  و بذ

ية متطرفة ، حيث  ون أحزاب يمي ب ما ت غا تي في ا يا ، و ا يا و إيطا حزاب في فرسا،إسبا ا
اسى  قريب ت م  ا ان با شرعي  مهاجر غير ا وروبي أن هذا ا مواطن ا سياسي و ا ل من ا

شاقة على مدار عقود  عمال ا عمال ، حيث وظفوهم في ا ضحية استغال من طرف أصحاب ا
مهاجر  تحتية ، حيث تحول ا يتها ا اء ب هم في سبيل ب ها أوروبا م زمن استفادت من خا من ا

سي تو جزائر،ا عمل  ا صلي في سوق ا مواطن ا اف  ا تحديد هو م يا با مغربي في فرسا و اسبا و ا
خبرات و  بلدان و هم من ذي ا ية في هذ ا و مقيمين بطرق قا سب ا ا عن  لم ، خاصة و إن ت
ة في ازدياد  بطا سب ا عمل مّما جعل  حرف، حيث أثروا فعليا على سوق ا عليا و ا شهادات ا ا

 3مستمر.
جزائر. -أ هجرة في ا عمل في ظل تواجد اأجانب و تزايد ظاهرة ا تشغيل و سوق ا  واقع سياسات ا

دراسات أنّ  تي  تشير عدد من ا خيرة ا وات ا س هجرة قد تقلصت بأعداد هائلة في ا ظاهرة ا
صياغة سياسة تشغيل فعّ  جزائرية  ومة ا ح ة ا ية معتبرة و محاو جزائر بحبوحة ما ة عرفت فيها ا ا

هجرة  سبة ا ثيرا على  وطن، أثرت  استثمار داخل ا ى إيجاد فرص عمل و فرص حقيقية  تفضي إ
تي تعيش في أزمة  خيرة ا جزائريين في أوروبا هذ ا مهاجرين ا داخل وحتى ا شرعية في ا غير ا

قة، ية خا وروبي  ما لمواطن ا ظروف ااقتصادية  ست على ا ع خيرة ا جزائري حيث أن هذ ا و ا
مهاجر على حّد سواء ،  . 4ا

جزائر يشهد عجز فعلي و تقّلص دائم خاصة في ظل  عمل في ا مقابل ازال سوق ا ن با
عمل، فإن قطاعات أخرى  عاطلين عن ا سبة عدد ا رغم من ارتفاع  بية، فبا ج ة ا عما تعاظم دور ا

مؤهلة، وتلجأ إ عاملة ا يد ا بير في ا قص  ي من  مسجل تعا عجز ا سد ا بية  ج ة ا عما ى ا
ة عمل في شهر جوان من س جاز مشاريعها. وقدرت وزارة ا ب ب  2015إ جا عمال ا  140عدد ا

                                                           

  ،" فحت ت  آلي م اعي توسط : ت رعي في حو ال جر غير ال اقع ال " ، و ل م ج خ ال
م  س الع سي .2015،145، 5،الالجزائري ل 1  

  ، ال شوم ، ه نس بيترم ويت، فخ العوله ، ال رف لم ال .1998، ع ،09. 2  
 ، و ل م بقخ .145،مرجع س 3  
ي نحو الجزائر"،  سي "مغتربو في هجر ع شوار السي فح:ال يخ الت ، 30/11/2017، ت

https://www.djazairess.com/alseyassi/13258 4  
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ف عامل من  وى بتعداد يقدر ب  125أ مرتبة ا ية في ا صي ة ا عما سية، بحيث تأتي ا ف  40ج أ
اء. ب شط أغلبهم في ورشات ا  1عامل، ي

ة ا عمل بطريقة دقيقة يقتضي تثبيت بعض تحليل حا ل سوق ا ية و ش تحول في ب
ي: "من أين  تا تساؤل ا ن اإجابة عن ا عمل، وعليه يم اصب ا عاقة بطبيعة م مؤشرات ذات ا ا
ية توزيع  جزائر" من خال تحليل مؤشرين هما: ب لتشغيل في ا مؤشرات اإيجابية  زيادة في ا تأتي ا

عاملة حسب قط يد ا ة.ا مه وضعية ضمن ا شاط وا  اعات ا

مهم  جزء ا شاط أن ا عاملة حسب قطاعات ا يد ا ية توزيع ا خاصة  بب و تفيد اإحصاءات ا
مسجلة فيه بقيت في مستوى  عاملة ا يد ا سبة ا خدمات بحيث أن  شاطات موجود في قطاع ا من ا

ة  مسجلة س فسها ا سبة  عام55) 2003ا يد ا تشغيل في ٪ من مجموع ا ة ا ما عرفت حا لة( بي
تي فقدت  قطاع ا عاملة في هذا ا يد ا سبة ا تظم  ي م حو تد فاحي اتجاها  قطاع ا قاط  10ا

ة  مسجلة س سبة ا اهزت  2003مقارة با تي  ى 21.1ا تصل إ ة ٪11.7  في  2010٪ فقط س
اء و ب ما سجل قطاع ا ا طفيفا، بي اعة تحس ص اتج معتبرا ب  حين شهد قطاع ا عمومية ا شغال ا ا

ة 7 ذ س  2003.2٪ م
رسمي  عمل غير ا ضوء على ا جزائر ا شغل في ا لتحقيقات حول ا حديثة  معطيات ا تسلط ا
حديث عن  ي. صحيح أن بداية ا وط مرئي في ااقتصاد ا جزء غير ا مدة طويلة يمثل ا ذي بقي  ا

يات من ا تسعي وات ا س قطاع تعود  اصر اإحصائية هذا ا لع ك تم بدون وجود  ن ذ ماضي  قرن ا
خيرة,  وات ا س ان في ا له, حيث أصبح باإم ه و تش و ها أن تحدد مجال ت ا تي بإم ضرورية ا ا

فاحية. قطاعات غير ا رسمي خصوصا في ا عمل غير ا رسمي و ا قطاع غير ا تفريق بين ا  3ا
مقيمين و است ب ا جا وج ا بية ، أدى حيث أن و ج ات ا شر شغب داخل ا اصب ا فادتهم من م

جزائرية  ة ا لعما اصب مما سبب إقصاء  م جزائرية بهذ ا عاملة ا يد ا تحاق ا ى تقليص هامش ا إ
اء  تقليدية سواء أث مهن ا حرف و ا شرعيين ا مهاجرين غير ا ى إمتهان ا مجال، إضافة إ في هذا ا

ج مؤقتة في ا وثهم فترة بقائهم ا ى أوروبا،أو من خال م لهجرة إ قطة عبور خال رحلتهم  زائر 
سبة  ظير عائد زهيد ، يجعل من  فاحية  شاقة و ا عمال ا تهم ا دائم بصفة غير شرعية و مزاو ا

ة في تزايد مستمر. بطا  ا
  

 
 
 

                                                           

ل من   تو ع ل  شرك ت و ينتظر فر ع ط في، الجزائر... ع ن ص يخ أي ، ت ال
فّح: ، 14/11/2017الت http://www.alquds.co.uk/?p=335687 1  

 ، ،تر: فؤا نوا يب ميزا ه حديث  تحدي جديدمح ص ل في الجزائر: اتج نورام سو الع ، ب
م اخ ق اهن ت م " : وسو ت الوطني ال نظم من طرف مركز في ال غل" ال وين  ال اق بين الت ال

هرا أي   وين لواي  غيل  الت يريتي الت يق مع م لتن في ب عي  ال بولوجي ااجت ر حث في اأن ال
.2011أكتوبر  06 05  ،37/51 .2  

 . ه، رجع نف .41ال 3  
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خ  : اتمة ا
جزائر  ها ا عربية، و م ا ا حرافات عديدة  مجسدة في مجتمعات عمل على ثمة ا ابد من ا

ية  ب تشغيل هو عملية مرتبطة با تشغيل ، حيث أن ا جة قضية ا تجاوزها ، خاصة في سبيل معا
هجرة بشقيها  جزائر بظاهرة ا تشغيل في ا لمجتمع، و تأثر سوق ا ثقافية  ااقتصادية و ااجتماعية  ا

تأثير و  عاقة ا شرعي ،ما هو إّا تحصيل حاصل  شرعي و غير ا متغيرين خاصة ا تأّثر ما بين ا ا
تقّلص  ي هي مسبب مباشر  تا ى أوروبا و با لمهاجرين إ را هي بلد مصّدر  ما ذ جزائر و  و أن ا
مغرب  لة تشترك فيها دول ا مش ة ، حيث أن هذ ا بطا سبة ا عمل في أوروبا و ارتفاع  سوق ا

جزائر مص ك تعتبر ا ذ ة، و  لّية و مشتر عربي بصفة  جامعات و ا أدمغة و  خّريجي ا درة 
مجتمع و  ي و يجعل ا وط تشغيل على مستوى ا ول، مما يشّل خلل في ميزان ا مقام ا طباء با ا
بية ، خاصة  ج ة ا عما ة با اصب مّما يستوجب عليها ااستعا م ة شغور في بعض ا ة أمام حا دو ا

مد دسة ا ه يع و ا تص بشري و ا طّب ا ة في مجال ا عما جزائر مقصد ا مقابل تعتبر ا ية، با
داخلي ،حيث  عمل ا شرعية مما يؤثر سلبا على سوق ا هجرة غير ا بية من إفريقيا في إطار ا ج ا
قدرات  حرف و ا تجاري من ا شاط ا متوسطة  و ا مؤسسات ا عمل و أصحاب ا يستعين أرباب ا

ب ى ارتفاع ا ة مما يؤدي إ عما هذ ا مصاحبة  ية.ا وط ة ا عما ة من ا  طا
ومة   ح شغل بصفة خاصة على ا ظاهرة بصفة عامة ، و ضبط سوق ا لقضاء على هذ ا و 

طلب  عرض و ا عمل على صياغة تشريعات و رسم سياسات تشغيل تتوافق و ميزان ا جزائرية ، ا ا
بي ج ات ا شر مؤسسات و ا شاطات ا ى ضبط و مراقبة  عمل ، إضافة إ ة و فتح سياسة في سوق ا

ك  ذ ات، و  شر ية في وظائف داخل هذ ا وط ة ا عما ة بما يترك هامش دمج ا محاصصة عاد
مؤهلة ممن فقدتهم  عاملة ا يد ا ة خلق بيئة استثمارية و بيئة علمية تساهم على استرجاع ا محاو

يد عاملة مؤ  مر  تهى بهم ا سياسية و ا ية و ا م توترات ا ة في خضم ا دو وطن .ا  هلة خارج ا
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 مسؤولية رئيس جملس اإلدارة عن اجلرائه املاسة حبقىق العنال

 مشريف عبد القادر
بللية  طالب دكتىراه ختصص قاىىن األعنال املقارن 

  حمند بن امحد2جامعة وهران  احلقىق والعلىو السياسية
:  المقدمة 

      ظيرت الحاجة منذ القدـ لتكتؿ القوى في الميداف االقتصادي مف أجؿ القياـ بالمشاريع 
الضخمة التي تتجاوز في متطمبات تحقيقيا قدرات األفراد ميما بمغت إمكاناتيـ المالية والفنية 

والعممية، وما إف قامت الثورة الصناعية حتى ازدادت الحاجة إلى اشتراؾ الجيود مف أجؿ تحقيؽ ىذه 
المشاريع فقامت إلى جانب األفراد شركات ذات رؤوس أمواؿ ىامة وشخصيات معنوية متميزة قادرة 

عمى القياـ بدور فعاؿ في الميداف االقتصادي لتحتؿ المقاـ األوؿ في النشاط الصناعي والتجاري 
 غير أف وظيفة الشركات لـ تقتصر عمى تحقيؽ رؤوس األمواؿ وتعبئة المدخرات 1.وحتى الزراعي

لمواجية المشاريع الكبرى، بؿ استطاعت أيضا أف تمنح ليذه المشاريع دواما واستقرارا يتفوقاف عمى ما 
تستطيع الطاقات الفردية تحقيقو وذلؾ راجع لتمتعيا بشخصية قانونية مستقمة عف شخصية الشركاء 

                                                  2. سنة مقارنة بحياة األفراد99تمكنيا مف االستمرار مدة أطوؿ تصؿ إلى 
      فضال عف الدور الذي تمعبو الشركات في المجاؿ االقتصادي فيي تحتؿ مكانة ال يستياف بيا 
ضمف اآلليات التي تحافظ عمى السمـ االجتماعي داخؿ المجتمع بفضؿ قدرتيا عمى استيعاب اليد 

العاممة باختالؼ مستوياتيا نتيجة المتصاصيا لمبطالة ومساىمتيا في التقميؿ مف نسبتيا بشكؿ فعاؿ 
مرافقة بذلؾ القطاع العاـ في ىذه الميمة الشاقة لتخفيؼ العبء عمى الدولة خاصة مع اإلصالحات 
التي قامت بيا الجزائر تحت ضغط صندوؽ النقد الدولي والمنظمة العالمية لمتجارة وما نتج عنيا مف 

آثار سمبية مست مختمؼ المجاالت االقتصادية واالجتماعية بسبب إعادة الييكمة وخوصصة 
 مما عجؿ 3المؤسسات العمومية وما صاحبيا مف غمؽ بعض المؤسسات والتقميص مف عدد العماؿ

في صدور المرسـو التشريعي المتعمؽ بالحفاظ عمى الشغؿ وحماية األجراء الذيف قد يفقدوف مناصب 

                                                             
. األوؿ، األحكاـ العامة لمشركة، منشورات الحمبي الحقوقية، ط. موسوعة الشركات التجارية، ج. ناصيؼ.  إ1

 .11. ، ص2003الثانية، 
.  المتضمف القانوف التجاري الجزائري، ج1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 75/59 مف األمر رقـ 546 المادة 2

 93/08 المعدؿ والمتمـ بالمرسـو التشريعي رقـ 1073. ، ص101. ، ع1975 ديسمبر 19ر، مؤرخة في 
 96/27وباألمر رقـ . 3. ، ص64. ، ع1993 أبريؿ 27ر، مؤرخة في . ، ج1993 أبريؿ 25المؤرخ في 
، وبالقانوف رقـ 4. ، ص77. ، ع1996 ديسمبر 11ر، مؤرخة في . ، ج1996 ديسمبر 9المؤرخ في 

  .5. ، ص71. ، ع2015 ديسمبر 30ر، مؤرخة في . ، ج2015 ديسمبر 30 المؤرخ في 15/20
 3  .160. ، ص2014الثانية، . محند وعمي، االستثمارات األجنبية في القانوف الجزائري، دار ىومو، ط.  ع
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 وليذا كاف ال بد مف تشجيع االستثمارات في إطار 1.عمميـ بصفة ال إرادية وألسباب اقتصادية
الشركات التجارية والتنويع مف أشكاليا لخمؽ فرص عمؿ جديدة، وىو ما قاـ بو المشرع الجزائري في 

 والسماح لشخص واحد بتأسيس 2ميداف الشركات التجارية، إذ أجاز تأسيس شركة المساىمة بنظامييا
 عالوة عمى ترؾ الخيار لمشركاء 3شركة تسمى مؤسسة ذات شخص واحد وذات مسؤولية محدودة،

                                                               4.في تحديد رأسماؿ الشركة ذات المسؤولية المحدودة وتقديمو عمى عدة دفعات
       إال أف شركة المساىمة تعد النموذج األمثؿ لشركات األمواؿ بصفة خاصة ومف أنسب 

 لكف رغـ أىميتيا فيي 5.التنظيمات القانونية القادرة عمى الوفاء بمتطمبات العصر الحالي بصفة عامة
ال تعد سوى كائف خيالي أو مجرد عديـ أىمية التصرؼ غير قادر عمى القياـ بتصرفات قانونية إال 

 وأماـ ىذه الحاجة 6.عف طريؽ شخص طبيعي أو أكثر يتولى تمثيميا والتصرؼ باسميا ولحسابيا
الحيوية تولى المشرع تنظيـ طريقة إدارتيا وتشكيمة ىذه األخيرة وذلؾ بتوجيو المستثمريف نحو تأسيس 

شركات مساىمة بمجمس إدارة أو مجمس مديريف ومجمس مراقبة، إذ يعد النظاـ الكالسيكي لشركة 
 وىو 1975المساىمة أي ذات مجمس اإلدارة السباؽ لموجود في التشريع الجزائري ألنو يرجع لسنة 

 المتضمف القانوف التجاري مقارنة بالنظاـ الحديث المتمثؿ في شركة 75/59تاريخ صدور األمر رقـ 
 وىو 1993مساىمة بمجمس المديريف ومجمس المراقبة الذي لـ يظير عمى أرض الواقع إلى سنة 

.                               المعدؿ والمتمـ لمقانوف التجاري93/08تاريخ صدور المرسـو التشريعي رقـ 
       يعد رئيس مجمس اإلدارة القمب النابض في شركة المساىمة، فيو الذي يتولى القياـ بأعماليا 
اليومية ويشرؼ عمى إدارتيا ويمثميا لدى الغير خاصة وأف مجمس اإلدارة بحكـ تشكيمتو ال يجتمع 

بصورة دائمة أو يومية مما حتـ منح رئيسو الذي يجب أف يكوف شخص طبيعي تحت طائمة بطالف 
 وبيذا الدور أصبح رئيس مجمس اإلدارة يأخذ صفة 8 مياـ تسيير األعماؿ الجارية واليومية،7التعييف

فإذا كاف مجمس اإلدارة . صفة العنصر المحرؾ لباقي أجيزة الشركة مما مكنو مف اعتالء منصتيا
ولتسييؿ ميامو كاف ال بد . ىو الذي يحدد السياسة العامة لمشركة فإف الرئيس ىو الذي يتولى تنفيذىا

                                                             
 المتضمف الحفاظ عمى الشغؿ وحماية األجراء 1994 ماي 26 المؤرخ في 94/09 المرسـو التشريعي رقـ 1

. ، ع1994 جواف 01ر، مؤرخة في . الذيف قد يفقدوف مناصب عمميـ بصفة ال إرادية وألسباب اقتصادية، ج
 .03. ، ص34

.ج. ت.  ؽ642 و610 المواد  2 
.ج. ت.  الفقرة الثانية ؽ564 المادة  3 
. ج. ت.  الفقرة الثانية ؽ567 المادة  4 

األولى، . ، المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبناف، ط(المغفمة  )إلياس بطرس، الوجيز في الشركة المساىمة .  ع5
 .11. ،    ص2013

، 2006-2. مفتاح، ممثؿ الشخص االعتباري في قانوف الشركات التجارية، مجمة المؤسسة والتجارة، ع.  ب6
. 71. ابف خمدوف لمنشر والتوزيع، ص

.ج. ت.  ؽ635 المادة  7 
.ج. ت.  الفقرة األولى ؽ638 المادة  8 
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لممشرع مف إيجاد اآلليات التي تمكنو مف تحقيؽ موضوع الشركة في إطار مصمحتيا، ومف بيف ىذه 
اآلليات فقد خوؿ المشرع لمشركات الشخصية المعنوية التي تمكنيا مف اكتساب حقوؽ وتحمؿ 

 كما منح ليذا األخير صالحيات ىامة بحجـ مركزه تتمثؿ في شغؿ اإلدارة العاـ وتمثيؿ 1التزامات،
الشركة في عالقاتيا مع الغير ولتحقيؽ ذلؾ فيو يتمتع بالسمطات الواسعة لمتصرؼ في كؿ الظروؼ 

                2.باسـ الشركة
غير أف ىذه اآلليات المتمثمة في الشخصية المعنوية لمشركة والصالحيات قد تتحوؿ مف 

نعمة لمشركة إلى نقمة عمييا نتيجة لسوء استعماليا مف طرؼ رئيس مجمس اإلدارة مما ينعكس سمبا 
عمى الشركة وعمى باقي األطراؼ أصحاب المصالح فييا، وليذا كاف ال بد عمى المشرع مف التدخؿ 
ف كانت تشكؿ  لحماية أصحاب ىذه المصالح خاصة الضعيفة منيا كالعماؿ األجراء، ىذه الطائفة وا 
الحمقة الضعيفة في الشركة إال أنيا قد تتحوؿ إلى قوة ضاربة في حالة انتياؾ حقوقيا بفضؿ تمتعيا 

 مما يعطؿ مصالح الشركة ويمحؽ بيا خسائر كبيرة نظرا لتوقؼ 3بالحؽ في اإلضراب عف العمؿ
وقد واجو المشرع ىذا االختالؿ في السير المنتظـ لمشركة . نشاط اليد العاممة المنتجة في الشركة

بمجموعة مف النصوص القانونية التي تكفؿ الحماية لمصمحة الشركة عف طريؽ تطويؽ حقوؽ 
العماؿ سواء كانت فردية أو جماعية بسياج مف األحكاـ الجزائية لتجنب انتياكيا مف طرؼ ممثمي 

.        الييئة المستخدمة
      يعتبر عامؿ أجير كؿ شخص يؤدي عمال يدويا أو فكريا مقابؿ مرتب في إطار التنظيـ 

 ىذا األخير يمكف أف 4ولحساب شخص آخر طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص يسمى المستخدـ،
يتجسد في شركة مساىمة ذات مجمس اإلدارة يترأسو رئيس المجمس بصفتو ممثؿ الييئة المستخدمة 

 بالقياـ بجميع أعماؿ اإلدارة وأعماؿ التصرؼ 5يتصرؼ باسميا ولحسابيا ويتولى تسييرىا اليومي

                                                             

.ج. ت.  الفقرة األولى ؽ549 المادة  1 
.ج. ت.  ؽ638 المادة  2 

 المتعمؽ بالوقاية مف النزاعات الجماعية في 1990 فبراير 06 المؤرخ في 90/02 مف القانوف رقـ 24 المادة 3
، المعدؿ 231. ، ص06. ، ع1990 فبراير 07مؤرخة في . ر. العمؿ وتسويتيا وممارسة حؽ اإلضراب، ج

. ، ع1990 ديسمبر 25مؤرخة في . ر. ، ج1990 ديسمبر 21 المؤرخ في 91/27والمتمـ بالقانوف رقـ 
 .     2652. ، ص68

، 17. ، ع1990 أفريؿ 25ر، مؤرخة في .  المتعمؽ بعالقات العمؿ، ج90/11 مف القانوف رقـ 02 المادة 4
 25ر مؤرخة في . ، ج1991 ديسمبر 21 المؤرخ في 91/29، المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ 562. ص

ر . ، ج1994 أفريؿ 11 المؤرخ في 94/03، والمرسـو التشريعي رقـ 2654. ، ص68. ، ع1991ديسمبر 
ر . ، ج1996 جويمية 9 المؤرخ في 96/21، واألمر رقـ 05. ، ص20. ، ع1994 أفريؿ 13مؤرخة في 
ر . ، ج1997 جانفي 1 المؤرخ في 97/02، واألمر رقـ 07. ، ص43. ، ع1996 جويمية 10مؤرخة في 
 .     06. ،   ص03. ، ع12/01/1997مؤرخة في 
.ج. ت.  الفقرة األولى ؽ638 المادة  5 
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 وباألحرى القياـ بكافة األعماؿ التي تمكف 1كتوظيؼ العماؿ وتوجيييـ وتسديد أجورىـ وتأمينيـ،
العماؿ األجراء مف ممارسة حقوقيـ الفردية والجماعية في أحسف الظروؼ وتغطية التزاماتيـ بما يخدـ 

إذ تحظى حقوؽ الطبقة العاممة بحماية جزائية خاصة في التشريع الجزائري المتعمؽ . مصمحة الشركة
بقانوف العمؿ معززة بأحكاـ القانوف التجاري الذي جاء لمضاعفة ىذه الحماية في ميداف الشركات 

.    التجارية
       مف ىنا تبرز أىمية ىذا الموضوع الذي تتطمب معالجتو تقسيمو إلى مبحثيف يتناوؿ األوؿ 
المسؤولية الجزائية لرئيس مجمس اإلدارة عف انتياؾ الحقوؽ الفردية لمعامؿ، أما المبحث الثاني 

.                           فيخصص لمسؤولية رئيس مجمس اإلدارة عف المساس بالحقوؽ الجماعية لمعماؿ
المسؤولية الجزائية لرئيس مجمس اإلدارة عن انتهاك الحقوق الفردية لمعمال : المبحث األول 

يتمتع العامؿ بعدة حقوؽ تتعمؽ بظروؼ العمؿ يمارسيا بصفة منفردة وىي الحؽ في األجر        
، وتنفيذ العقد في وقت محدد بموجب القانوف أي (المطمب األوؿ  ) 2وما يرتبط بو مف منح ومكافآت

 كما يتمتع العامؿ بالحؽ في راحة أسبوعية وسنوية وفي األعياد الدينية 3.تحديد ساعات العمؿ
والوطنية عمى أف تكوف مدفوعة األجر، عالوة عمى حقو في الوقاية الصحية واألمف داخؿ أماكف 

وقد أحاط المشرع ىذه الحقوؽ األساسية . (المطمب الثاني  )العمؿ وحقو في التأمينات االجتماعية 
لمعامؿ بجممة مف األحكاـ الجزائية التي تكفؿ احتراميا مف طرؼ رئيس مجمس اإلدارة باعتباره ممثؿ 

 . الييئة المستخدمة
الحماية الجزائية لحق العامل في األجر : المطمب األول 

يعتبر األجر مف أىـ الحقوؽ األساسية لمعامؿ لكف رغـ ذلؾ لـ يعرفو المشرع الجزائري بؿ       
 التي تنص عمى أف لمعامؿ الحؽ في أجر 90/11 مف قانوف 80اكتفى بتقديـ عناصره في المادة 

مقابؿ العمؿ المؤدى ويتقاضى بموجبو مرتبا أو دخال يتناسب ونتائج العمؿ، وبالتالي يستخمص مف 
ىذه المادة بأف األجر قد يكوف دخال أو مرتبا وىو مرتبط ارتباط وثيؽ بالعمؿ المؤدى وفقا لمبدأ ال 

 تمنح لمعامؿ 4وىو يتخذ شكؿ نقود سواء مف حيث التقدير أو مف حيث الدفع. أجر بدوف عمؿ
كمقابؿ لمجيوده الفكري أو البدني في الشركة، وىو يشمؿ األجر األساسي حسب التصنيؼ الميني 

في الييئة المستخدمة والتعويضات المدفوعة بحكـ األقدمية أو الساعات اإلضافية والمسؤولية 
 كما قد يشمؿ المصاريؼ التي تكبدىا العامؿ أثناء 5والمنطقة، العالوات المرتبطة بنتائج العمؿ،

                                                             
1
 M. SALAH, Les sociétés commerciales, T. 1, les règles communes-la société 

en nom collectif-la société en commandite simple, Collection Droit Des affaires, 

EDIK, 2005, p. 333, n° 590. 

. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 81 و6 المواد  2 
. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 5 المادة  3 
. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 85 المادة  4 
. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 81 المادة  5 
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 وقد حدد المشرع حده األدنى الوطني المضموف 1.العمؿ أو بمناسبتو تأدية خدمة لمشركة ولمصمحتيا
.                                                                               الذي ال يجوز لمييئة المستخدمة مخالفتو بتقديـ أجر يقؿ عنو2 دج18000بػ 

      يكتسي األجر أىمية بالغة سواء لمعامؿ أو لشركة المساىمة، فيو يأخذ طبيعة مزدوجة إذ لو 
فبالنسبة لمعماؿ يمثؿ األجر مصدر رزؽ ووسيمة إلشباع احتياجاتيـ . وجو إنساني ووجو اقتصادي

أما بالنسبة لمشركة فيو . الشخصية والعائمية والشعور باألماف واالندماج في العالقات االجتماعية
يمثؿ الوسيمة لجذب الكفاءات والطاقات البشرية واإلبقاء عمييا في الشركة لمزيادة في اإلنتاج وليذا 

.                            كاف ال بد لممشرع مف حمايتو بتجريـ كؿ ما قد يمس بو مف حيث مضمونو أو طريقة دفعو
الحماية الجزائية لمضمون األجر : الفرع األول 

مختمفتيف لتحديد األجر تتمثؿ األولى في الطريقة الالئحية أو  اعتمد المشرع الجزائري طريقتيف      
التنظيمية المكرسة بموجب قوانيف االقتصاد الموجو، أما الطريقة الثانية فيي الطريقة التفاوضية 

 عف طريؽ وضع األجور األساسية الناجمة 3 المتعمؽ بعالقات العمؿ90/11المكرسة بموجب قانوف 
عف التصنيؼ الميني إضافة إلى التعويضات المتعمقة باألقدمية والساعات اإلضافية وظروؼ العمؿ 

 وفي كؿ الظروؼ 5. أو احتساب األجر حسب اإلنتاج أو المردود مف جية ثانية4والعالوات مف جية،
الظروؼ ال يجوز أف يقؿ األجر المدفوع لمعامؿ عف الحد األدنى لألجر الوطني المضموف المقدر بػ 

 دج الذي يعتبر مف النظاـ العاـ االجتماعي يمكف االتفاؽ عمى أجر أعمى منو بموجب 18000
اتفاقية جماعية لمعمؿ، إذ يترتب عمى مخالفتو توقيع عقوبات عمى رئيس مجمس اإلدارة الذي يتولى 

 إلى 10000تسديد أجور العماؿ بمناسبة التسيير اليومي لمشركة، إذ توقع عميو عقوبة الغرامة مف 
 وفي حالة العود فإف العقوبة المطبقة تتراوح 6 دج وتضاعؼ الغرامة حسب عدد المخالفات،20000

                                         7. دج كما تضاعؼ ىذه العقوبة حسب عدد المخالفات أيضا50000 دج و20000بيف 
       

 
 
 

                                                             

 1 . السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 83ج والمادة . ت.  ؽ634 المادة 
. السالؼ الذكر90/11 مكرر مف قانوف 87 المادة  2 

. بف عزوز، نشأة عالقة العمؿ الفردية في التشريع الجزائري والمقارف، دار الحامد لمنشر والتوزيع، ط.  ب3
  .86. ، ص2011األولى، 
 4 . السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 81 المادة 
. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 82 المادة  5 

-15 مف األمر رقـ 54 السالؼ الذكر المعدلة بموجب المادة 90/11 الفقرة األولى مف قانوف 149 المادة 6
 جويمية 23ر مؤرخة في . ، ج2015 المتضمف قانوف المالية التكميمية لسنة 2015 جويمية 23 لمؤرخ في 01

. 17. ، ص40. ، ع2015
. السالؼ الذكر90/11 الفقرة الثانية مف قانوف 149 المادة  7 
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مف خالؿ ىاتيف العقوبتيف المتعمقتيف بمخالفة الحد األدنى لألجر الوطني األدنى المضموف 
يتضح بأنيا عقوبة مالية زىيدة غير مجدية نفعا كونيا تفتقد لوظيفة الردع الذي تتميز بو العقوبة 

 وبالتالي فيي ال تفي بالغر المطموب المتمثؿ في ضماف احتراـ المستخدـ 1بوجييو العاـ والخاص
.                                                 لمحد األدنى لألجر الوطني المضموف الذي يكفؿ لمعامؿ أبسط حاجياتو الضرورية

      مف صور اإلخالؿ بمضموف األجر تسميـ العامؿ قسيمة أجر ال تتضمف كافة عناصره مف منح 
وتعويضات مستحقة ألف ذلؾ يشكؿ تعديا عمى حؽ العامؿ في قبض أجر كامؿ، إذ واجو المشرع 

 دج وتضاعؼ العقوبة 1000 و500ىذا السموؾ اإلجرامي بعقوبة مالية تتمثؿ في غرامة تتراوح بيف 
وما يالحظ عمى ىذه الجريمة والعقوبة المطابقة ليا زيادة عمى ما ىو عميو  2.حسب عدد المخالفات

األمر بالنسبة لجريمة تقديـ أجر أقؿ مف الحد األدنى لألجر الوطني المضموف، أف المشرع لـ يتطرؽ 
 مف نفس القانوف، غير أنو يمكف االستناد 149لحالة العود عمى غرار ما ىو عميو األمر في المادة 

 مف التي تنص بصفة عامة عمى مضاعفة الغرامات في حالة العود وتحدد مدة 139إلى نص المادة 
                                                 3. شيرا مف تاريخ ارتكاب المخالفة األولى الحتساب حالة العود12

الحماية الجزائية لكيفية تسديد األجر : الفرع الثاني 
حدد المشرع طريقة تسديد األجر بموجب أحكاـ آمرة حماية لمعامؿ سواء مف حيث انتظاـ       

تسديده أو مف حيث الوثائؽ المثبتة لو، إذ يترتب عمى مخالفتيا توقيع عقوبات عمى رئيس مجمس 
بحيث يتفرع عمى الحؽ . اإلدارة بصفتو ممثؿ لشركة المساىمة ويتولى ضماف تسييرىا اليومي

األساسي لمعامؿ في الحصوؿ عمى أجر مقابؿ لعممو حقو في الحصوؿ عمى ىذا األجر بصفة 
منتظمة أي دورية عند حموؿ أجؿ استحقاقو دوف التأخير في تسديده حتى ال يؤثر سمبا عميو مف 

وليذا .  وىو ما يعد مف الضمانات التشريعية لمحؽ األساسي لمعامؿ في األجر4الجانب االجتماعي،
يعتبر الدفع الغير منتظـ لألجر وسيمة أو حيمة يمجأ ليا رب العمؿ لحرماف العامؿ منو بصفة 

تدريجية، الشيء الذي دفع بالمشرع إلى تجريـ ىذا الفعؿ الذي يتمثؿ ركنو المادي في عدـ احتراـ 
الرزنامة المحدد مسبقا لتسديد الراتب أو عدـ دفعو في التواريخ المحددة لذلؾ وبالتالي التأخير في 

                                                    5.تسديده
تتراوح العقوبة المقررة لرئيس مجمس اإلدارة نتيجة ارتكابو لمخالفة التسديد الغير منتظـ لألجر       

 دج وتضاعؼ حسب عدد المخالفات 2000 إلى 1000عند حموؿ أجؿ استحقاقو بيف الغرامة مف 
  وفي حالة العود فإف العقوبة تضاعؼ 6أي حسب عدد العماؿ المعنييف بالدفع الغير منتظـ لألجر،

 

                                                             

.244. ، ص2012الحادية عشر، . بوسقيعة، الوجيز في القانوف الجزائي العاـ، دار ىومو، ط.  أ 1 
. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 148 المادة  2 
. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 139 المادة  3 
. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 88 المادة  4 
. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 150 الفقرة الخامسة و6 المواد  5 
. السالؼ الذكر90/11 الفقرة األولى مف قانوف 150 المادة  6 
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 دج وتضاعؼ مرة ثانية حسب عدد المخالفات، كما تعزز بعقوبة الحبس 4000 دج إلى 2000مف 
 ما يالحظ عمى ىذه األحكاـ الجزائية أف المشرع عزز حؽ 1.ثالثة أشير أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف

المساىـ في الحصوؿ عمى أجر منتظـ بعقوبة الحبس في حالة تكرار المخالفة وىو أمر لـ يقـ بو 
بالنسبة لمخالفة تسديد أجر يقؿ عف الحد األدنى لألجر الوطني المضموف، غير أنو ترؾ االختيار 
لمقاضي في حالة العود بيف توقيع إحدى العقوبتيف الغرامة المضاعفة أو الحبس وبالتالي بالرغـ مف 
تعزيز ىذا الحؽ بعقوبة الحبس إال أف ىذه العقوبة تبقى تفقد وظيفة الردع بسبب ترؾ حرية االختيار 

واألصؿ أف تسديد األجر يكوف عند االنتياء مف تنفيذ العمؿ، غير أنو يمكف االتفاؽ عمى . لمقاضي
.                                               تحديد تاريخ التسديد بموجب عقد أو اتفاقيات جماعية ويكوف غالبا عند بداية كؿ شير

      يعتبر مف حؽ العامؿ أيضا تسميمو قسيمة األجور الدورية تتضمف مبمغ األجر الموافؽ لممبمغ 
المسمـ لو إضافة لذكر تسمية كؿ العناصر المكونة لألجر مف أجر أساسي ومنح وتعويضات 

وعالوات حسب مبمغ كؿ عنصر، بحيث تسمح ىذه الوثيقة لمعامؿ ولغيره باإلطالع عمى محتوى 
األجر المقبوض والتأكد مف مدى مطابقتو لمنصوص القانونية أو االتفاقية وعدـ مخالفة أحكامو مف 

طرؼ رئيس مجمس اإلدارة، وبالتالي فيي تشكؿ سند إداري ووثيقة إثبات عمى مقدار األجر 
يتكوف الركف المادي ليذه المخالفة في عدة صور، تتمثؿ األولى في امتناع رئيس مجمس . المقبوض

اإلدارة عف تقديـ قسيمة األجر لمعامؿ مطابقة لألجر المقبوض حتى ال يتمكف ىذا األخير مف المجوء 
لمقضاء لممطالبة بحقوقو وىو ما يسمح لرئيس مجمس اإلدارة بتجنب المتابعة الجزائية عف مخالفتو 

أما الصورة   الثانية فتتمثؿ في تسميـ العامؿ قسيمة أجر لكنيا غير كاممة ينقصيا . لمضموف األجر
بعض البيانات المتعمقة بعناصر األجر المستحؽ، إذ واجو المشرع ىاتيف الصورتيف بتجريميما 

 2. دج مع إمكانية مضاعفتيا حسب عدد المخالفات1000 إلى 500وتوقيع غرامة تتراوح مف 
الحماية الجزائية لظروف العمل : المطمب الثاني 

مف حؽ العامؿ عمى الييئة المستخدمة توفير ظروؼ مالئمة لمعمؿ، فإذا كاف مف والواجب       
عمى العامؿ تقديـ مردود جيد في العمؿ، فإنو يقع عمى الييئة المستخدمة واجب توفير الظروؼ 

الفرع  )المناسبة لذلؾ مف تحديد أوقات العمؿ باعتماد معيار الزمف والجنس والسف وفترات الراحة 
، وتوفير جو صحي وآمف مالئـ ومناسب لطبيعة العمؿ معزز بحؽ العامؿ في التأمينات (األوؿ 

حتى يتمكف العامؿ مف تشريؼ عقد عممو وتقديـ ما ىو منتظر منو،  (الفرع الثاني  )االجتماعية 
وليذا بالنظر ألىمية ىذه الحقوؽ فيي تحظى بحماية جزائية مف طرؼ المشرع لكنيا تبقى غير 

. كافية
الحماية الجزائية ألوقات العمل : الفرع األول 

لتنفيذ عقد العمؿ يتمتع العامؿ بالحؽ في عدـ تجاوز األوقات المحددة قانونا وبحقو في        
الراحة، فإذا كاف مف واجب العامؿ والتزامو الرئيسي القياـ بالمياـ المسندة إليو واالمتثاؿ ألوامر 

وتوجييات رئيس مجمس اإلدارة في شركة المساىمة، فإنو ال بد مف تحديد أوقات العمؿ بما يتوافؽ 
                                                             

. السالؼ الذكر90/11 الفقرة الثانية مف قانوف 150 المادة  1 
. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 148 المادة  2 
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والمجيود البدني والفكري لمعامؿ ومتطمبات طبيعة العمؿ، كما أف لجنس العامؿ وسنو دور في تحديد 
 والعامالت ميما كاف سنيف في 1 سنة مف الجنسيف19أوقات العمؿ، إذ يمنع تشغيؿ القصر أقؿ مف 

.                               مع تحديد أوقات الراحة التي تمكف العامؿ مف االسترجاع ومباشرة العمؿ بكؿ قوة2.العمؿ الميمي
      بالنسبة ألوقات العمؿ، حدد المشرع الحجـ الساعي الذي يجب عمى كؿ مف العامؿ ورب 

 أياـ عمى 5 ساعة عمؿ في األسبوع موزعة عمى 40العمؿ أو ممثمو احترامو، إذ حصرىا في مدة 
غير أنو يمكف .  دقيقة في الشير33 ساعة و173 وىو ما يعادؿ 3األقؿ في الظروؼ العادية،

لالتفاقيات الجماعية تخفيض ىذه المدة أو زيادتيا في حالة الضرورة القصوى لكف دوف أف تتجاوز 
 ساعة في 12 وأف ال تزيد عف مدة 4مف الحجـ الساعي األسبوعي القانوني % 20ىذه الزيادة نسبة 

.  مع االحتفاظ ليذه الزيادة بطابعيا االستثنائي واالضطراري5اليـو
      بالنظر لتأثير أوقات العمؿ عمى القدرة البدنية والذىنية والصحية لمعامؿ وعمى مردوده داخؿ 

المؤسسة فقد عمؿ المشرع عمى حماية أوقات العمؿ اليومية واألسبوعية سواء كانت قانونية أو اتفاقية 
واإلضافية، فبالرغـ مف إجازتو المجوء لساعات عمؿ إضافية إال أنو اشترط أف يكوف ذلؾ مبرر 
بطبيعة بعض األنشطة التي تتطمب التوقؼ عف اإلجباري عف النشاط لفترة معينة، كما لـ يترؾ 

لرئيس مجمس اإلدارة حرية تحديد ىذه األنشطة بؿ أخضعيا لالتفاقيات الجماعية عالوة عمى تحديد 
مف الحجـ الساعي األسبوعي ودوف  % 20الحد األقصى ليذه الزيادة التي ال يجب أف تتجاوز نسبة 

.  ساعة في الظروؼ العادية والغير عادية12أف تزيد مدة العمؿ اليومي عف 
جعؿ المشرع كؿ مخالفة لألحكاـ القانونية المتعمقة بمدة العمؿ القانونية سواء اليومية أو        

األسبوعية أو أي تجاوز لعدد الساعات اإلضافية أو األنشطة المتعمقة بيذه الزيادة يشكؿ مخالفة 
 6. دج مع إمكانية مضاعفتيا حسب عدد العماؿ المعنييف1000 إلى 500معاقب عمييا مف 

وبالتالي قد يتمثؿ الركف المادي ليذه المخالفة في قياـ رئيس مجمس اإلدارة بتشغيؿ العماؿ لمدة تفوؽ 
 ساعات يوميا دوف أف تبرر ىذه الزيادة بموجب اتفاقيات جماعية لمعمؿ نتيجة لطبيعة النشاط الذي 8

يتطمب التوقؼ لفترات محددة، فالحجـ الساعي اليومي ىو مف النظاـ العاـ االجتماعي الذي يستوجب 
 ساعة في اليـو لما لو مف تأثير عمى 12منع بقاء العامؿ تحت سمطة رب العامؿ لمدة تفوؽ 

 40 كما قد يتمثؿ الركف المادي في تجاوز مدة 7.المجتمع بصفة عامة وعمى الفرد بصفة خاصة

                                                             

. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 28 المادة  1 
. السالؼ الذكر90/11 الفقرة األولى مف قانوف 29 المادة  2 

ر مؤرخة .  المتعمؽ بالمدة القانونية لمعمؿ، ج1997 يناير 11 المؤرخ في 97/03 مف األمر رقـ 02 المادة 3
.                                         05. ، ص03. ، ع1997 يناير 12في 

. السالؼ الذكر90/11 الفقرة الثانية مف قانوف 31 المادة  4 
. السالؼ الذكر97/03 مف األمر رقـ 07 المادة  5 
. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 143 المادة  6 

.177. ، ص2014بخدة، القانوف الجزائي لمعمؿ، دار األمؿ لمطباعة والنشر والتوزيع، .  ـ 7 
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ساعة في األسبوع، أو توسيع قائمة األنشطة محؿ الزيادة في عدد ساعات العمؿ دوف أف تتميز ىذه 
. النشاطات بطابع التوقؼ عف العمؿ

      تجب اإلشارة إلى أف المشرع لـ يحدد القصد الجنائي الخاص ليذه المخالفات الذي يتمثؿ في 
اليدؼ مف ارتكابيا، بؿ مجرد توفر القصد الجنائي العاـ المتمثؿ في انصراؼ إرادة الجاني لمقياـ 

بفعؿ مع عممو بأف القانوف ينيي عنو يكفي لمتابعة رئيس مجمس اإلدارة عف ىذه المخالفات وىو ما 
 وبالتالي تتـ المتابعة الجزائية لرئيس مجمس اإلدارة ميما 1مف شأنو أف يوفر الحماية لحقوؽ العماؿ،

.    كاف ىدفو مف ارتكاب ىذه المخالفات
      قد يتابع رئيس مجمس إدارة شركة المساىمة جزائيا عف جـر تشغيؿ الشباف والنسوة ليال نتيجة 

لمخالفتو لألحكاـ القانونية المحددة ألوقات عمؿ ىذه الفئة، إذ عالوة عمى معيار الزمف، اعتمد 
المشرع عمى معياريف آخريف يتمثالف في معيار الجنس والسف لتحديد فترات العمؿ التي ال تتناسب 

 سنة والنسوة، فالحالة الجسدية والعقمية المرتبطة بالقصر ومكوناتيـ 19مع القصر واألقؿ مف 
الفسيولوجية ال تسمح بتشغيميـ في الساعات الميمية مف الساعة التاسعة ليال إلى الساعة الخامسة 

 وكؿ مخالفة لذلؾ تكوف السبب في متابعة رئيس مجمس اإلدارة عف انتياؾ أحكاـ تشغيؿ 2صباحا،
 سنة مف الجنسيف في العمؿ الميمي أو حتى بسبب تشغيؿ النسوة في ىذه 19القصر أقؿ مف 

األوقات، غير أف العقوبة المقررة ليذه المخالفة تبقى غير مالئمة لخطورة الجـر المرتكب سواء عمى 
 3. دج وتكرر حسب عدد العماؿ المعنييف1000 و500العامؿ أو عمى المجتمع، إذ تتراوح بيف 

 وليذا 4      مف جية أخرى يعتبر حؽ العامؿ في الراحة حقا دستوريا يحدد القانوف كيفية ممارستو
وتكريسا ليذا المبدأ الدستوري أقر المشرع ىذا الحؽ األساسي لمعامؿ الذي يتالـز وحقو في العمؿ يتـ 

منحو بالنظر لعدة اعتبارات صحية ومينية كالراحة األسبوعية والعطمة السنوية والمرضية، وأخرى 
تطبيقا لذلؾ حدد المشرع يـو الجمعة كامال كيـو . اجتماعية كاألعياد والمناسبات الدينية والوطنية

 كما يضيؼ المشرع يـو السبت كيـو راحة 5.راحة أسبوعية مدفوعة األجر في الظروؼ العادية
 في قطاع المؤسسات واإلدارات العمومية زيادة عمى أياـ 6أسبوعية ثانية بالنسبة لمموظفيف العمومييف

.  األعياد الدينية والوطنية والعطؿ بمناسبة األحداث العائمية المدفوعة األجر

                                                             

.125. بوسقيعة، المرجع السالؼ الذكر، ص.  أ 1 
. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 27 المادة  2 
. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 143 المادة  3 

 المعدؿ والمتمـ لممرسـو الرئاسي رقـ 2016 مارس 06 المؤرخ في 16/01 مف القانوف رقـ 69 المادة 4
. ، ع2016 مارس 07ر مؤرخة في .  المتضمف دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج96/438
. 03. ص. 14

. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 33 المادة  5 
، المحدد لتنظيـ ساعات العمؿ 2009 جويمية 22 المؤرخ في 09/244 مف المرسـو التنفيذي رقـ 01 المادة 6

. 28. ، ص44. ، ع2009 جويمية 26ر مؤرخة في . وتوزيعيا في قطاع المؤسسات واإلدارات العمومية، ج
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 30     عالوة عمى الراحة األسبوعية يستحؽ العامؿ الحؽ في عطمة سنوية مدفوعة األجر مقدرة بػ 
 بعد قضائو سنة مف الخدمة المتصمة تمكنو مف استعادة نشاطو البدني والذىني ويمكف تمديدىا 1يـو

 كما 2.بالنسبة لمعماؿ الذيف يؤدوف أشغاال شاقة أو خطيرة أو تتسبب في متاعب بدنية أو عصبية
 أياـ بالنسبة لعماؿ الجنوب نظرا لطبيعة 10تضاؼ لمدة العطمة السنوية الرئيسية مدة ال تقؿ عف 

 غير أف رئيس مجمس اإلدارة باعتباره الممثؿ القانوني لشركة المساىمة فيو يتمتع 3.المناخ والمنطقة
بصالحية تنظيـ حصوؿ العماؿ عمى العطمة السنوية أو تجزئتيا بموجب برنامج حسب ظروؼ العمؿ 

 غير أف ىذه الصالحية ال تخوؿ لرئيس مجمس اإلدارة 4ومقتضياتو بعد استشارة لجنة المشاركة،
ال اعتبر مخالفا لمقواعد  التعدي عمى حؽ العامؿ في العطمة عف طريؽ تشغيمو خالؿ تمؾ األياـ وا 
العامة المنظمة ألياـ الراحة والعطؿ مما يؤدي إلى قياـ مسؤوليتو الجزائية، إذ تتراوح عقوبة ىذه 

 5. دج تكرر حسب عدد العماؿ المعنييف2000 إلى 1000المخالفة بيف الغرامة مف 
الحماية الجزائية لبيئة العمل والتأمينات االجتماعية : الفرع الثاني 

لمعماؿ حؽ عمى رب العمؿ في توفير بيئة عمؿ صحية وآمنة خالية مف أخطار حوادث العمؿ      
 والتنظيمية فالوقاية 7معزز بمجموعة مف النصوص التشريعية6واألمراض المينية، وىو حؽ دستوري

مف حوادث العمؿ واألمراض المينية ىي مسؤولية ممقاة عمى عاتؽ رئيس مجمس اإلدارة في شركة 
عالـ وتكويف العماؿ في ىذا  المساىمة الذي يمـز باحتراـ قواعد الصحة واألمف بتوفير طب العمؿ وا 
المجاؿ، إذ تطبؽ ىذه القواعد عمى جميع العماؿ عمى اختالؼ مناصبيـ ومستوياتيـ وبغض النظر 

وليذا يقع عمى شركة المساىمة ممثمة في . عف قطاع النشاط الذي ينتموف إليو ومدة عالقة عمميـ
رئيس مجمس إدارتيا االلتزاـ باحتراـ القواعد المتعمقة بنظافة أماكف العمؿ وتطييرىا بتزويد الماء 

  9. وتيوية األماكف المخصصة لمعمؿ8الصالح لمشرب

                                                             

. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 41 المادة  1 
. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 45 المادة  2 
. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 42 المادة  3  
. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 51 المادة  4  
. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 145 المادة  5 
.  السالؼ الذكر16/01 مف قانوف 69 المادة  6 

 المتعمؽ بحوادث العمؿ واألمراض المينية المعدؿ 1983 جويمية 2 المؤرخ في 83/13 القانوف رقـ رقـ 7
 26 المؤرخ في 88/07القانوف رقـ  .1809. ، ص28. ، ع1983 جويمية 05ر مؤرخة في . والمتمـ،    ج

، 04. ، ع1988 جانفي 27ر مؤرخة في  . ، المتعمؽ بالوقاية الصحية واألمف وطب العمؿ، ج1988جانفي 
  .117. ص

، المتعمؽ بالقواعد العامة لمحماية 1991 جانفي 19 المؤرخ في 91/05 مف المرسـو التنفيذي رقـ 24 المادة 8
. ، ص04. ، ع1991 جانفي 23ر مؤرخة في  . التي تطبؽ عمى حفظ الصحة واألمف في أماكف العمؿ، ج

74 .
. السالؼ الذكر91/05 مف المرسـو التنفيذي رقـ 06 المادة  9 
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      كما يجب عمى رئيس مجمس اإلدارة حماية العماؿ مف خطر الضجيج وتقمبات األحواؿ الجوية 
بتزويد أماكف العمؿ بتجييزات خاصة لضماف حماية العماؿ مف درجات الحرارة المرتفعة 

 وغيرىا مف القواعد التي تحفظ سالمة العماؿ كتمؾ المتعمقة بالوقاية مف أخطار الحريؽ 1والمنخفضة،
 ويقع عمى عاتقو أيضا االلتزاـ بإنشاء أجيزة وىياكؿ طبية لمعمؿ وضماف 2.الحريؽ والسقوط العموي

تسييرىا مف طرؼ طبيب العمؿ الذي يكمؼ بإعداد ممؼ طبي لكؿ عامؿ مع تكويف العماؿ 
 كؿ ىذه الحقوؽ التي يتمتع بيا العماؿ التي تمثؿ التزامات ممقاة 3.وتحسيسيـ عف األخطار المينية

عمى عاتؽ رئيس مجمس اإلدارة جعميا المشرع مقترنة بجزاء في حالة مخالفتيا يتميز بطابع الردع 
عمى خالؼ ما ىو عميو األمر بالنسبة لمعقوبات المقررة عف مخالفة األحكاـ المنظمة لألجر وأوقات 

 أشير، 6 دج والحبس مف شيريف إلى 6000 و1000العمؿ، إذ تتراوح العقوبة بيف الغرامة مف 
بحيث مف شأف العقوبة السالبة لمحرية ردع رب العمؿ ودفعو الحتراـ حقوؽ العماؿ، كما قد يؤدي 

 4.العود إلى الغمؽ الكمي أو الجزئي لممؤسسة بناء عمى حكـ مف المحكمة
      يحظى العامؿ بالحؽ في التصريح بو لدى ىيئة الضماف االجتماعي قصد االنتساب ليذه 

الييئة التي تكفؿ لو الحؽ في تأمينات اجتماعية مزدوجة عف المخاطر الفسيولوجية والمينية التي قد 
إذ تعمؿ ىذه التأمينات عمى درء األخطار االجتماعية . تتسبب في انقطاع راتبو أو اإلنقاص منو

ومواجية آثارىا، وليذا فإف ىذه الحقوؽ تكتسي أىمية بالغة لمعامؿ خالؿ مشواره الميني الذي تيدده 
المخاطر المينية، وبغرض تعزيز ىذه الحقوؽ جعؿ المشرع ىذا االلتزاـ المفروض عمى رئيس مجمس 
اإلدارة بصفتو رب العمؿ مقترف بجزاء في حالة مخالفتو يتمثؿ في قياـ مسؤوليتو الجزائية عف عدـ 

 أياـ التي 10التصريح بانتساب العماؿ لدى ىيئة الضماف االجتماعي في المدة القانونية المحددة بػ 
 دج عف كؿ عامؿ 200000 دج و100000 بحيث قد تتراوح العقوبات بيف 5تمي توظيؼ العامؿ،

 وفي حالة العود 6غير منتسب والحبس مف شيريف إلى ستة أشير أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف فقط،
 دج عف كؿ عامؿ غير منتسب والحبس مف 500000 دج إلى 200000تطبؽ عقوبة الغرامة مف 

                                                             

. السالؼ الذكر91/05 مف المرسـو التنفيذي رقـ 15 و14 و13 المواد  1 
. السالؼ الذكر91/05  مف المرسـو التنفيذي رقـ 55 و 54 و 34 و 33 المواد  2 

، المتعمؽ بشروط 2002 ديسمبر 07 المؤرخ في 02/427 مف المرسـو التنفيذي رقـ 6 و 5 و 4 المواد 3
عالميـ وتكوينيـ في مجاؿ الوقاية مف األخطار المينية، ج  ديسمبر 11ر مؤرخة في  . تنظيـ تعميـ العماؿ وا 

 .18. ،    ص82. ، ع2002
. السالؼ الذكر88/07 مف القانوف رقـ 43 إلى 35 المواد مف  4 

 المتعمؽ بالتزامات المكمفيف في مجاؿ 1983 جويمية 05 المؤرخ في 83/14 مف القانوف رقـ 10 المادة 5
  . ، المعدؿ والمتمـ1818، ص 28. ، ع1983 جويمية 05ر مؤرخة في . الضماف االجتماعي، ج

 15/01 مف األمر رقـ 59 السالؼ الذكر المعدلة بموجب المادة 83/14 مف القانوف رقـ 13 المادة 
 6. السالؼ الذكر



  2018جانفي  – خامس          العدد ال                         مجلة قانون العمل و التشغيل                
 

182 

    

 شيرا أي دوف منح االختيار لمقاضي لتوقيع العقوبة المالية أو العقوبة السالبة 24شيريف إلى 
  1.لمحرية

     المسؤولية الجزائية لرئيس مجمس اإلدارة عن المساس بالحقوق الجماعية لمعمال: المبحث الثاني 
      يتمتع العماؿ بثالث حقوؽ يمارسونيا في إطار جماعي منظـ وىي الحؽ في المشاركة العمالية 

والحؽ النقابي والحؽ في ممارسة  (المطمب األوؿ  )في تسيير المؤسسة والتفاوض الجماعي 
وىي تسمى بالحريات الجماعية تسمح ليـ بالدفاع عف مصالحيـ  (المطمب الثاني  )اإلضراب   

. المشتركة وليذا عززىا المشرع ببعض األحكاـ الجزائية تطبؽ عمى رب العمؿ قصد تحصينيا
الحماية الجزائية لحق المشاركة في تسيير الهيئة المستخدمة والتفاوض الجماعي     : المطمب األول 

والتفاوض  (الفرع األوؿ )      اعتبر المشرع كؿ مف المشاركة العمالية في تسيير الييئة المستخدمة 
مف الحقوؽ الجماعية لمعماؿ تولى حمايتيما بموجب أحكاـ جزائية تطبؽ  (الفرع الثاني  )الجماعي 

.   عمى الييئة المستخدمة في حالة خرقيا، أو عدـ توفير الظروؼ والوسائؿ الالزمة لنشاطيا
حق العمال في المشاركة في التسيير  : الفرع األول 

      أدى التطور االقتصادي لمشركات إلى خمؽ ىيئة جديدة لممراقبة لفائدة العماؿ األجراء تسمى 
بمجنة المشاركة أو لجنة المؤسسة في التشريع الفرنسي تعنى بمراقبة الشركة وتساىـ في تسييرىا رفقة 

باقي ىيئات الشركة بفضؿ ما تتمتع بو مف صالحيات إعالمية واستشارية في المسائؿ التنظيمية 
إذ تتجسد مشاركة العماؿ في التسيير إما بواسطة مندوبي . والخاصة بالسير العاـ لمشركة

المستخدميف في إطار لجنة المشاركة التي تتكوف مف مجموع مندوبي المستخدميف عمى مستوى كؿ 
 وعند عدـ بموغ ىذا العدد يمكف لمعماؿ االنضماـ 2مكاف عمؿ يحتوي عمى عشريف عامؿ عمى األقؿ

إلى أقرب مكاف متميز تابع لنفس المؤسسة أو اجتماع عدة أماكف عمؿ لنفس المؤسسة يساوي أو 
 3.يزيد عف عشريف عامال

      يتـ تشكيؿ أعضاء لجنة المشاركة بعد إجراء انتخابات مزدوجة، تتمثؿ األولى في انتخاب 
 سنة وذوي أقدمية 21 لممترشحيف البالغيف 4مندوبي المستخدميف بإجراء اقتراع فردي وحر وسري

وعدـ شغميـ لمنصب مسؤوؿ وعدـ وجود عالقة قرابة بينو وبيف المستخدـ مف الدرجة األولى أو تولي 
 بعد تشكيؿ مندوبي 5.ويعد فائز المترشحوف الحاصموف عمى أكبر عدد مف األصوات. سمطة تأديبية

المستخدميف يجتمعوف بغرض انتخاب أعضاء مف بينيـ لتكويف لجنة المشاركة التي توضع عمى 
 6.مستوى المقر الرئيسي لمشركة وتتولى المجنة انتخاب رئيس ونائبو مف بيف أعضائيا

                                                             

.  السالؼ الذكر15/01 الفقرة الثانية مف األمر رقـ 59المادة   1 
. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 91 المادة  2 
. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 92 المادة  3 
. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 97 المادة  4 
. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 98 المادة  5 
. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 102 المادة  6 
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      تتمتع لجنة المشاركة بعدة صالحيات تمكنيا مرافقة الييئة المستخدمة في تسيير الشركة مف 
جية ومراقبة ىذه األخيرة بفضؿ ما تتمتع مف الحؽ في اإلعالـ والحؽ في االستشارة في المسائؿ 

إذ في مجاؿ صالحية اإلعالـ يحؽ لمجنة المؤسسة اإلطالع . الميمة وتسيير الخدمات االجتماعية
وأخذ معمومات بصفة جماعية عف وثائؽ الشركة ذات الطابع االقتصادي والمالي والمحاسبي 

والتقارير السنوية، بحيث تتمثؿ أىـ الوثائؽ التي يجب عمى رئيس مجمس اإلدارة إرساليا ألعضاء 
لجنة المشاركة قبؿ انعقاد الجمعية العامة السنوية في تقرير مجمس اإلدارة وتقارير محافظ الحسابات، 
جدوؿ األعماؿ ونص مشاريع القرارات المقدمة مف طرؼ مجمس اإلدارة أو المساىميف، جدوؿ نتائج 

 وباألخص كؿ الوثائؽ التي تتضمف الكشوؼ 1الشركة خالؿ كؿ سنة مف الخمس سنوات الماضية،
المالية لمييئة المستخدمة مف الحصيالت وحسابات االستغالؿ وحساب النتائج وحسابات األرباح 

  2.والخسائر
      أما إذا تعمؽ األمر باجتماع الجمعية العامة العادية، فإف رئيس مجمس اإلدارة ممـز بإرساؿ 
بعض الوثائؽ لمجنة المشاركة تتمثؿ في تقرير مجمس اإلدارة ونص مشاريع القرارات المقدمة مف 

طرفو أو مف طرؼ المساىميف، تقرير مندوب الحسابات المبيف لجدوؿ نتائج الشركة لكؿ سنة مف 
 ويرجع السبب 3الخمس سنوات األخيرة وقائمة أعضاء مجمس اإلدارة والوثائؽ التمخيصية والحصيمة،

في ضـ لجنة المشاركة لقائمة األشخاص المستفيديف مف الحؽ في اإلطالع رفقة المساىميف إلى أف 
 حتى تتمكف مف ممارسة دورىا االستشاري 4المشرع ألـز الييئة المستخدمة بتمكينيا مف ىذه الوثائؽ

في جمسات الجمعية العامة ومجمس اإلدارة، وبالتالي جعميا المشرع ضمف تشكيمة ىذه الييئات 
  5. عامؿ150المكونة لمييئة المستخدمة كمما تجاوز عدد العماؿ فييا 

      يتجسد حضور لجنة المشاركة الجتماعات مجمس اإلدارة والجمعيات العامة في دور استشاري 
عف طريؽ إبداء الرأي عف الوثائؽ المطمع عمييا ذات الطابع االقتصادي والميني واالجتماعي خالؿ 

 وحتى تتمكف لجنة المشاركة مف المشاركة في تسيير الشركة وفر ليا 6. يوما15مدة ال تتجاوز 
فمف بيف . المشرع مجموعة مف التسييالت الوسائؿ تمكنيا مف القياـ بمياميا عمى أحسف وجو

التسييالت يقع عمى الييئة المستخدمة االلتزاـ بتخصيص البعض مف أماكف المؤسسة تحت تصرؼ 
نجاز أعماؿ السكرتارية  العماؿ إلجراء انتخابات أعضاء لجنة المشاركة ولبرمجة اجتماعاتيا وا 

 واالمتناع عف كؿ فعؿ يعرقؿ تكوينيا أو 7الخاصة بيا، أي توفير مكاتب مخصصة لمجنة المشاركة،
أو تسييرىا وممارسة صالحياتيا أو حرماف أعضائيا مف التمتع بعشر ساعات عمؿ مدفوعة األجر 

                                                             

.ج. ت.  مف ؽ680 و678 و677 المواد  1 
. السالؼ الذكر90/11 الفقرة السادسة مف قانوف 94 المادة  2 
.ج. ت.  الفقرة السادسة ؽ678 المادة  3 
. السالؼ الذكر90/11 الفقرة الرابعة والسادسة مف قانوف 94 المادة  4 
. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 95 المادة  5 
. السالؼ الذكر90/11 الفقرة الرابعة مف قانوف 94 المادة   6 
. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 109 المادة  7 
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 ومف بيف التسييالت التي يقع عمى الييئة المستخدمة توفيرىا لمعماؿ توفير ميزانية 1.في الشير
 2.مخصصة لتغطية احتياجات مكتب لجنة المشاركة لتنظيـ نشاطاتيا المحددة في النظاـ الداخمي
      عمى اعتبار أف أعضاء لجنة المشاركة مف بيف العماؿ في الشركة فيـ في تبعية لمييئة 

المستخدمة فقد حرص المشرع عمى حماية طبقة العماؿ بصفة عامة عف طريؽ تحصيف الييئات 
التي تمثميا بأحكاـ جزائية تمكنيا مف ممارسة صالحياتيا بكؿ حرية ومرافقة الييئة المستخدمة في 
تكويف إرادة الشركة، وليذا فقد جـر المشرع كؿ فعؿ مف شأنو عرقمة  تكويف لجنة المشاركة عف 
طريؽ منع إجراء انتخاباتيا بعدـ تخصيص أمكنة ليذا الغرض أو عدـ تخصيص وقت لمعماؿ 

إلجراء ىذه االنتخابات، أو عدـ المبادرة بطمب المنظمات النقابية تعييف أعضاء المجنة االنتخابية في 
 كما يشكؿ جريمة معاقب عمييا عدـ توفير الوسائؿ الضرورية والتسييالت المنصوص 3. أياـ8أجؿ 

عنيا قانونا لمجنة المشاركة حتى يتسنى ألعضائيا التفرغ لمياميا التمثيمية المنوطة بيا عمى أحسف 
 لمباشرة 4 ساعات ألعضائيا خارج أوقات االجتماعات10وجو عمى غرار عدـ تخصيص مدة 

 أو عدـ تخصيص ميزانية لتغطية 5مياميا أو عدـ تخصيص أماكف داخؿ المؤسسة لتباشر أعماليا،
 إذ تشكؿ كؿ ىذه األفعاؿ الركف المادي لمخالفة عرقمة تشكيؿ لجنة المشاركة أو 6.احتياجاتيا

 20000 دج إلى 5000حرمانيا مف التسييالت المنصوص عنيا قانونا معاقب عمييا بغرامة مف 
 غير أف ىذه العقوبة 7.دج وبالحبس مف شير واحد إلى ثالثة أشير أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف فقط

بالرغـ مف تشديدىا مف طرؼ المشرع بتوقيع الحبس عمى مقترفيا إال أنيا تبقى غير كافية نظرا لترؾ 
المشرع لمقاضي حرية االختيار بيف العقوبة المالية والعقوبة السالبة لمحرية مما قد يفقدىا لطابع 

. الردع
الحماية الجزائية لحق العمال في التفاوض الجماعي : الفرع الثاني 

      يعتبر التفاوض الجماعي مف بيف الطرؽ السممية ومف الحقوؽ الجماعية التي يتمتع بيا العماؿ 
لمدفاع عف مصالحيـ المادية والمعنوية وتسوية النزاعات القائمة مع رب العمؿ وىو يعرؼ بالحوار 

 قصد تسوية 8الذي يجري بيف المنظمات النقابية وبيف أصحاب األعماؿ بشأف ظروؼ وشروط العمؿ

                                                             

. السالؼ الذكر90/11 الفقرة األولى مف قانوف 106 المادة  1 
. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 110 المادة  2 

 المتعمؽ بكيفيات تنظيـ 1990 سبتمبر 29 المؤرخ في 90/289 مكرر مف المرسـو التنفيذي رقـ 4 المادة 3
، المعدؿ والمتمـ 1316. ، ص42. ، ع1990 أكتوبر 03ر مؤرخة في . انتخاب ممثمي المستخدميف، ج

. ، ع1997 جويمية 09ر مؤرخة في  . ، ج1997 جويمية 8 المؤرخ في 97/248بالمرسـو التنفيذي رقـ 
 .11. ، ص46

. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 108 المادة  4 
. السالؼ الذكر90/11 الفقرة األولى مف قانوف 109 المادة  5 

. السالؼ الذكر90/11 الفقرة األولى مف قانوف 111المادة   6 
. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 151المادة   7 

. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 120 المادة  8  
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 إذ يضمف المشرع رفقة الشركاء االجتماعييف االستقرار التشريعي 1تسوية النزاعات فيما بينيما،
لعالقات العمؿ بتقرير الحد األدنى مف شروط العمؿ تاركا لالتفاقيات الجماعية تفصيؿ تمؾ الشروط 

وبالتالي يعد التفاوض الجماعي وسيمة لتحقيؽ . وفقا لظروؼ وطبيعة نشاط كؿ مؤسسة وكؿ قطاع
السمـ االجتماعي داخؿ المؤسسة المستخدمة بفضؿ مشاركة العماؿ في وضع قواعد مينية تحقؽ 

ويكوف التفاوض في االتفاقيات الجماعية بناء عمى طمب المستخدـ أو الممثميف . المساواة في العمؿ
النقابييف لمعماؿ، أو بيف مجموعة مستخدميف أو تنظيـ أو عدة تنظيمات نقابية تمثيمية لممستخدميف 

 وبعد إبراـ االتفاقية يسعى الطرؼ المستعجؿ إلى 2.وتنظيـ أو عدة تنظيمات نقابية تمثيمية لمعماؿ
 3.تسجيميا في مفتشية العمؿ وكتابة ضبط المحكمة المختصة

      بالنظر ألىمية التفاوض الجماعي فقد وفر المشرع لالتفاقيات الجماعية حماية جزائية لتأميف 
حقوؽ العماؿ محؿ ىذه اآللية مف آليات تسوية النزاعات، وليذا فقد جـر المشرع كؿ مخالفة ألحكاـ 
ىذه االتفاقية مف طرؼ رب العمؿ بأف جعؿ مف ىذه المخالفة ومخالفة تشريع العمؿ في مرتبة واحدة 

ولـ يكتفي المشرع بذلؾ، بؿ جـر أيضا امتناع رب العمؿ عف الجموس في . معاقب عمييا قانونا
طاولة المفاوضات مع ممثمي العماؿ في اآلجاؿ القانونية بعد تقديـ العماؿ لطمب التفاوض وليذا 

.  دج4000 إلى 1000يعاقب بغرامة مف 
الحماية الجزائية لممارسة الحق النقابي والحق في اإلضراب : المطمب الثاني 

، (الفرع األوؿ  )     يعتبر ممارسة الحؽ النقابي مف أىـ الحقوؽ األساسية المعترؼ بيا لمعماؿ 
لمدفاع عف المصالح  (الفرع الثاني  )وىو مرتبط بالحؽ في التفاوض الجماعي والحؽ في اإلضراب 

. المادية والمعنوية لمعماؿ في حالة فشؿ باقي المساعي واآلليات الودية لحؿ النزاعات
    الحماية الجزائية لممارسة الحق النقابي: الفرع األول 

 يمارسو العامؿ عند االنخراط في نقابة 4      يعتبر الحؽ النقابي حؽ أساسي مكرس في الدستور
 المتعمؽ 90/14عمالية أو بمناسبة تكوينيا، وقد نص المشرع عمى ىذا الحؽ صراحة بموجب قانوف 

 بحيث يتولى الممثؿ النقابي الدفاع عف المصالح المادية والمعنوية 5بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي،
لمعماؿ داخؿ المؤسسة وبإمكانو في ىذا الخصوص إجراء مفاوضات قد تنتيي بإبراـ اتفاقيات 

ليذا وفر لو المشرع حماية خاصة السيما تجاه رب العمؿ حتى يمارس  جماعية في مسائؿ محددة و
وفي ىذا اإلطار منع . ميامو النقابية بعيدة عف كؿ الضغوطات التي قد تناؿ مف وظيفتو النبيمة

                                                             

.180. بف عزوز، المرجع السالؼ الذكر، ص.  ب 1 
. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 123 الفقرة الثانية و114 المواد  2 
. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 126 المادة  3 
. السالؼ الذكر16/01 مف األمر رقـ 70 المادة  4 

ر .  المتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي، ج1990 جواف 02 المؤرخ في 90/14 مف قانوف 02 المادة 5
 21 المؤرخ في 91/30، المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ 764. ، ص23. ، ع1990 جواف 06مؤرخة في 
 المؤرخ 96/12واألمر رقـ . 2656. ، ص68. ، ع1991 ديسمبر 25ر مؤرخة في . ، ج1991ديسمبر 

 .04. ، ص36. ، ع1996 جواف 12ر مؤرخة في . ، ج1996 جواف 10في 



  2018جانفي  – خامس          العدد ال                         مجلة قانون العمل و التشغيل                
 

186 

    

 كما ال يمكف ممارسة 1المشرع كؿ تمييز ميما كاف نوعو ضد أي عامؿ بسبب نشاطو النقابي،
السمطة التأديبية عمى النقابي بسبب نشاطو النقابي ألف ىذا النشاط ال يشكؿ خطأ جسيـ، بؿ ىو حؽ 

دستوري ومكرس في المواثيؽ الدولية وليذا ال يجوز توقيع أي عقوبة تأديبية عمى الممثؿ النقابي 
 وفي حالة المخالفة فإف أي عقوبة توقع عميو 2تحت طائمة البطالف دوف احتراـ اإلجراءات القانونية

. تعتبر عديمة األثر
      كما أف المشرع الجزائري ورغبة منو في ردع المخالفات التي قد ترتكب سواء في حؽ النقابي 

أو التنظيـ النقابي ككؿ فقد اعتبر بأف مخالفة رب العمؿ ومساسو بأحكاـ تأسيس المنظمة النقابية وما 
يتعمؽ بالتسييالت القانونية الممنوحة ليا واألحكاـ المتعمقة بحماية النقابي تشكؿ عرقمة لحرية ممارسة 

 وليذا اعتبر المشرع 3الحؽ النقابي يتولى مفتش العمؿ معاينتيا ومتابعتيا وفقا لمتشريع المعموؿ بو،
 10000مثؿ ىذه األفعاؿ تشكؿ جريمة عرقمة حرية ممارسة الحؽ النقابي معاقب عمييا بغرامة مف 

 100000 دج إلى 50000 وفي حالة العود تضاعؼ الغرامة لتصبح مف 4 دج،50000دج إلى 
 5. يوما إلى ستة أشير أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف فقط30دج والحبس مف 

الحماية الجزائية لمحق في اإلضراب : الفرع الثاني 
يشكؿ اإلضراب حقا لمعماؿ يمارسونو في إطار القانوف وبشكؿ منظـ كونو يمثؿ آخر حؿ أو      

الوسيمة األخيرة لمضغط عمى رب العمؿ لدفعو لتمبية مطالبيـ بعد فشؿ جمسات التفاوض والحوار في 
وقد اعترؼ المشرع لمعماؿ بيذا الحؽ في التشريع . إطار آليات تسوية النزاعات الجماعية لمعمؿ

 المعدؿ 90/02 و وفقا لمبدأ دستورية القوانيف جاء 6 منو71األساسي وىو الدستور وذلؾ في المادة 
والمتمـ المتعمؽ بالوقاية مف النزاعات الجماعية في العمؿ وتسوية وممارسة حؽ اإلضراب لتعزيز ىذا 

الحؽ لمعماؿ وتنظيـ كيفيات ممارستو حماية لمعماؿ والييئة المستخدمة، إذ وضع المشرع حماية 
 90/02.7خاصة ليذا الحؽ بشرط ممارستو مع احتراـ قانوف 

      لضماف احتراـ ممارسة ىذا الحؽ المكرس لمعماؿ في الدستور اعتبر المشرع أنو يمنع عمى 
المستخدـ المجوء لتعيينات جديدة لعماؿ قصد استخالؼ العماؿ المضربيف باستثناء حاالت التسخير 
الذي تأمر بو السمطات اإلدارية أو رفض العماؿ تنفيذ االلتزامات الناجمة عف ضماف الحد األدنى 

 كما عزز المشرع ىذا المنع بأحكاـ جزائية لضماف احترامو مف طرؼ المستخدـ، إذ 8.مف الخدمة
 دج والحبس مف  أياـ إلى شيريف أو بإحدى ىاتيف 2000 و500يعاقب بغرامة مالية تتراوح بيف 

                                                             

. السالؼ الذكر90/14 مف قانوف 50 المادة  1 
. السالؼ الذكر90/14 مف قانوف 56 و54 مكرر و53 و53 المواد  2 
. السالؼ الذكر90/14 مف القانوف رقـ 58 المادة  3 
. السالؼ الذكر90/14 الفقرة األولى مف قانوف 59 المادة  4 
. السالؼ الذكر90/14 الفقرة الثانية مف قانوف 59 المادة  5 

  . السالؼ الذكر16/01 الفقرة األولى مف األمر رقـ 71 المادة 6
. المعدؿ والمتمـ السالؼ الذكر90/02 مف قانوف 32 المادة  7 
. السالؼ الذكر90/02 الفقرة األولى مف قانوف 33 المادة  8 



  2018جانفي  – خامس          العدد ال                         مجلة قانون العمل و التشغيل                
 

187 

    

 وقد ذىب المشرع الجزائري إلى أبعد مف 1العقوبتيف فقط كؿ شخص يمس ممارسة حؽ اإلضراب،
ذلؾ لموقاية مف حاالت المساس بممارسة حؽ اإلضراب عندما قاـ بتجريـ محاولة اإلخالؿ بيذا الحؽ 

كما ترفع ىاتاف العقوبتاف مف ستة . وذلؾ بالقياـ بأعماؿ تحضيرية لتعييف أو توظيؼ عماؿ آخريف
 دج أو بإحدى ىاتيف 50000.00 دج إلى 2000.00أشير إلى ثالث سنوات حبسا ومف 

 2.العقوبتيف
      تجب اإلشارة إلى أف ىذه الحقوؽ المكرسة لمعماؿ سواء كانت فردية أو جماعية تتمتع بيا ىذه 
الفئة بالتساوي دوف تمييز كيفما كاف نوعو في مجاؿ الشغؿ واألجرة أو ظروؼ العمؿ عمى أساس 
السف  والجنس أو الوضعية االجتماعية أو النسبية والقرابة العائمية والقناعات السياسية واالنتماء 
النقابي أو عدمو، إذ جعؿ المشرع كؿ شكؿ مف أشكاؿ ىذا التمييز يقع باطؿ سواء وقع في عقد 

 مف الدستور، غير 69 و36 و32 وىو ما ينطبؽ مع أحكاـ المواد 3العمؿ أو االتفاقيات الجماعية،
أنو بغرض تعزيز حؽ العماؿ في المساواة فقد َجَرـَ المشرع فعؿ توقيع اتفاقية جماعية تتضمف كؿ 
شكؿ مف أشكاؿ التمييز بيف العماؿ في مجاؿ الشغؿ أو الراتب وظروؼ العمؿ كما وردت ضمف 

 دج إلى 2000، إذ يتعرض المخالؼ لغرامة مالية تتراوح بيف 90/11 مف قانوف 17أحكاـ المادة 
 دج والحبس 10000 دج إلى 2000 وفي حالة العود فإف الغرامة المطبقة تتراوح بيف 4 دج،5000

  5.مدة ثالثة أياـ أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف فقط
 :الخاتمة 
تكتسي حقوؽ العماؿ أىمية بالغة سواء ليذه الفئة أو لمييئة المستخدمة كشركة المساىمة نظرا        

لما ليا مف تأثير مباشر عمى مردودىـ داخؿ الشركة وعمى نجاح ىذه األخيرة الذي يبقى مرىوف 
بمدى نشاطيـ وتشريفيـ لعقد العمؿ الذي يربطيـ بيا، وليذا كمف ال بد مف العمؿ عمى ضرورة احتراـ 
ىذه الحقوؽ المخولة لمعماؿ سواء كانت فردية أو جماعية وذلؾ عف طريؽ تطويقيا بسياج متيف مف 
األحكاـ الجزائية التي تعمؿ عمى التصدي لكؿ محاولة اإلخالؿ بيا مف طرؼ الييئة المستخدمة أو 

غير أف ما يميز التشريع الجزائري ىو عدـ فعالية األحكاـ الجزائية المخصصة لحماية . مف يمثميا
حقوؽ العماؿ بسبب اقتصارىا عمى العقوبات المالية الرمزية ومنح االختيار لمقاضي في توقيع 

العقوبة المالية أو العقوبة السالبة لمحرية في غالب األحياف مما يفقد ىذه العقوبات طابعيا الردعي، 
وليذا ولمصمحة العماؿ وشركة المساىمة يستحسف عمى المشرع الجزائري التخمي عف سياسة منح 

االختيار لمقاضي في توقيع العقوبة المالية أو العقوبة السالبة لمحرية بفرض توقيعيما معا عمى الييئة 
 .ممثميا المستخدمة و

                                                             

. السالؼ الذكر90/02 الفقرة األولى مف قانوف 57 المادة  1 
. السالؼ الذكر02-90 الفقرة الثنية قانوف 57 المادة  2 
. السالؼ الذكر90/11 مف قانوف 17 المادة  3 
. السالؼ الذكر90/11 الفقرة األولى مف قانوف 142 المادة  4 
. السالؼ الذكر90/11 الفقرة األولى مف قانوف 142 المادة  5
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 لطفن يف خطرهوفهوم كالعىن  استغاله الطفن يف جماه
 2015طبقًا لقانون محاية الطفن لسهة 

 الدكتورة عالق نــــــــواه                          
 "ب"أستاذة حماضرة                        

 . جاوعة وستغامن كمية احلقوق والعموم السياسية                            
 : ممخصال

إف استغالؿ األطفاؿ في مجاؿ العمؿ مف الظكاىر الخطيرة التي ال زالت تيدد المجتمعات 
لذا تسعى الدكؿ . كتنتشر في أشكاؿ عديدة كمتنكعة كتمارس في مختمؼ األنشطة كالمجاالت

كالمجتمع الدكلي إلى مكافحتيا، بؿ كالقضاء عمى أسكء أشكاليا، بكضع قكاعد كمعايير ككضع برامج 
فالتصدم لظاىرة استغالؿ األطفاؿ في مجاؿ العمؿ يقتضي . كاتخاذ تدابير في إطار اتفاقيات دكلية

ألف . كضع اإلطار المفاىيمي الذم يمكف اإلعتماد عميو لصياغة قكاعد كمعايير كتدابير الحماية
ضعؼ الطفؿ كىشاشتو كعرضتو لإلساءة ك الخطر تبرر اعتباره  كفئة مف الفئات اإلجتماعية 

الخاصة التي تحتاج إلى رعاية خاصة عمى نحك ما يستكجبو الدستكر كتكرسو النصكص التشريعية 
 . كالتنظيمية

، معايير، حؽ، قانكف، اتفاقيات، حماية: الكممات المفتاحية  .طفؿ، خطر، عمؿ، إستغالؿ، مفيـك
Abstract : 

The exploitation of children in the workplace is one of the dangerous 

phenomena that continue to threaten societies and is spreading in many 

different forms and practiced in various activities and fields. This has led 

States and the international community to combat and eliminate this 

phenomenon, by establishing rules and standards and the development of 

programs and measures within the framework of international conventions. 

Addressing the phenomenon of child labor in the workplace requires an 

appropriate conceptual framework for the formulation of rules and standards 

of protection. Because the weakness and fragility of the child, exposed to 

abuse and danger, justifies considering it as a specific social category that 

needs special protection, as required by the Constitution and enshrined in 

legislative and regulatory texts . In this perspective, defining the concept of a 

child at risk, and thus the concept of exploiting child labor, helps to discover 

the reality and the content of the protection that is actually devoted to it. This 

concept is linked to the concept of the rights of the child and its rules of 

protection. A concept revealed by article 2 the law of July 15, 2015 on the 

protection of the child within the framework of the rights enumerated by 

article 3 of the same law. 
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 :مقدمة ال

  إف استغالؿ األطفاؿ في مجاؿ العمؿ مف الظكاىر الخطيرة التي ال زالت تيدد المجتمعات 
لذا تسعى الدكؿ . كتنتشر في أشكاؿ عديدة كمتنكعة كتمارس في مختمؼ األنشطة كالمجاالت

، بكضع قكاعد كمعايير ككضع 1كالمجتمع الدكلي إلى مكافحتيا، بؿ كالقضاء عمى أسكء أشكاليا
فالتصدم لظاىرة استغالؿ األطفاؿ في مجاؿ العمؿ . 2برامج كاتخاذ تدابير في إطار اتفاقيات دكلية

 . يقتضي كضع اإلطار المفاىيمي الذم يمكف اإلعتماد عميو لصياغة قكاعد كمعايير كتدابير الحماية
ألف ضعؼ الطفؿ كىشاشتو كعرضتو لإلساءة كالخطر تبرر اعتباره  كفئة مف الفئات 

اإلجتماعية الخاصة التي تحتاج إلى رعاية خاصة عمى نحك ما يستكجبو الدستكر كتكرسو النصكص 
المجاالت كالسمككات تحديد كىي الرعاية التي تقتضي لكضع  قكاعدىا . 3التشريعية كالتنظيمية

كىذا األمر يتكقؼ أساسان عمى . كالحاالت التي تيشٌكؿ خطرا عمى الطفؿ أك يحتمؿ أف تككف كذلؾ
كىك ما نستقػرئو مف أحكاـ قانكف حماية الطفؿ . تحديد المفاىيـ المعتمدة عند صياغة تمؾ القكاعد

2015لسنة 
، كالذم استيؿ بتحديد المفاىيـ ك منيا مفيـك الطفؿ في خطر بعد تعريؼ الطفؿ عمى 4

 المنظكر ىذا كمف. 5 عشرة سنة مع إفادة مصطمح حدث بنفس المعنى18أنو كؿ شخص لـ يكتمؿ 

 حقيقة كشؼ عمى يساعد العمؿ مجاؿ في الطفؿ استغالؿ مفيـك كمنو خطر في الطفؿ مفيـك تحديد فإف

. لو الممنكحة ك المكرسة الحماية
كىك المفيـك . إف مفيـك الطفؿ في خطر مرتبط بمفيـك حقكؽ الطفؿ كالقكاعد المقٌررة لحمايتيا

جػمػيع الحػقػكؽ الػػتي تػنص عػمػيػيػااتػفػاقػيػة  استنادان إلى  نفس القانكف مف3الذم يتجمى مف خالؿ المادة 
كفي ، السػػيػمػػا الحؽ في الحػػيػػاة"، حػقػكؽ الػػطػفؿ كغػيػرىػا مف االتػػفػاقػيػات الػدكلػيػةذات الػػصػمػػة

ػساكاة كالػتػربػية كالػتػعمػيـ ك الػثػقافػة لـألسػػػػرة كفػي الػػػرعػػػايػػػة الػػػػصػػػحػػػيػػػةكاااالسػمكفي الجػػنػسػػيػػة كفي 
ك في ظؿ ىذا المفيـك تيحدد أدكار كمسؤكليات كؿ مف األسرة  " .كالػتػرفيو كفياحتراـ حياتو الخاصة

 ، ك تيضبط قكاعد الحماية اإلجتماعية كالقضائية 6كالكالديف كالمجتمع كالجماعات المحمية  ك الدكلة 
كفي ىذا اإلطار يتخذ استغالؿ األطفاؿ في مجاؿ العمؿ أبعادان إجتماعية . 7لألطفاؿ في خطر

 . كنفسية اجتماعية كاقتصادية كقانكنية، كطنية كدكلية
فاإلستغالؿ في حٌد ذاتو خطر عمى الطفؿ عمكمان كفي مجاؿ العمؿ تحديدان،  لما يرتبو مف 

كمف ىذا المنظكر يمكف . آثار سمبية  تشمؿ اإلساءة إليو كالمساس بكؿ جكانبو الشخصية كالبيئية
تبياف مفيـك استغالؿ األطفاؿ في مجاؿ العمؿ في إطاره األكسع الذم صار يشممو كىك مفيـك الطفؿ 

ألف .  كعمى ضكء المعايير الدكلية كالقانكف المقارف2015في خطر، طبقان لقانكف حماية الطفؿ لسنة 
حماية األطفاؿ مف اإلستغالؿ في مجاؿ العمؿ لـ تعد تستند فحسب إلى مفيـك اإلساءة إلييـ كسكء 

نما صارت تتمحكر كمية حكؿ مفيـك الطفؿ في خطر . معاممتيـ في ىذا المجاؿ، كا 
كمف استغالؿ الطفؿ في مجاؿ العمؿ إلى خطكرتو  (أكال)" الطفمفيخطر "منسكءمعاممةالطفإللىمفيـكؼ

  .(ثانيا)كمخاطره كحالة مف حاالت الطفؿ في خطر 
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 " الطفل في خطر"سأء معاممة الطفل إلى مفهأم من:  أوًال 

صارت قكانيف  (أ)بعدما كانت عكامؿ اإلساءة أك سكء معاممة الطفؿ أساسان لتبرير الحماية 
 مف أجؿ حماية الطفؿ حماية أكفر، كقائية كردعية، حماية الطفؿ تستند إلى مفيـك الطفؿ في خطر

.  (ب)تشمؿ جميع مظاىر حياتو بما فييا مجاؿ العمؿ كما تكتنفو مف مخاطر كاستغالؿ
ر كمفهأم أسأء معاممة الطفل  –   لمحمايةي تقميدُمَبرِّ

في فرنسا ظيرت العبارة كاستعممت ؼ". لسكء معاممة الطفؿ"ال يكجد تعريؼ قانكني جامع مانع 
حماية الطفكلة،  مف المعامالت السيئة كاألطفاؿ المتعمؽ بكقاية 1989 جكيمية 10بمكجب قانكف 

 كىذا استنادان إلى النص 8كالذم فسح المجاؿ لمدراسات كالبحكث حكؿ ظاىرة سكء معاممة األطفاؿ
ل سكء  أشارت إؿكالتي مف القانكف المدني 375المادة المرجعي األساسي في ىذا الشأف ك ىي 

كلمكاجية ضعؼ منظكمة .9" كخطر عمى صحة كسالمة كأخالؽ كظركؼ تربية قاصرالمعاممة
المرصد الكطني "كالذم أنشأ "  حكؿ الطفكلة الميساء إلييا2004 جانفي 2 صدر قانكف 10الحماية

ليمارس مياـ إرصاد كتحميؿ المعامالت السيئة كالكقاية منيا كحماية القصر "لمطفكؿ في خطر 
11"الميعٌرضيف لإلساءة 

 كأماـ التطكرات اإلجتماعية، كبركز قضايا كمسائؿ اجتماعية جديدة .
12كاليشاشة كالعزلة اإلجتماعية لمعائالت، تأٌكدت ضركرة ميراجعة منظكمة حماية الطفكلة

 كبعد .
.  إلصالح حماية الطفكلة2007 مارس 5صدر قانكف نقاشات حادة كجدؿ حكؿ سياسة الحماية، 

 . 13كىك النص الذم كٌسع مفيـك سكء معاممة األطفاؿ إلى مفيـك الطفؿ في خطر
 فإنو يدرجيا ضمف المادة الثانية منو كحالة مف الحاالت 2015أما قانكف حماية الطفؿ لسنة 

فأشارت ن إلييا دكف تعريفيا كاكتفت بتبياف بعض مظاىرىا عمى سبيؿ . لخطرؿالتي تعرِّض الطفؿ 
ريضو لمتعذيب كاالعػتػداء ػػال سيما بتػع"فسكء معاممة الطفؿ ىي تعريضو لمخطر، . المثاؿ ال الحصر

عػمى سالمػتو الػبدنػية أك احػتجازه أك مػنع الطعاـ عنػو أك إتػيػاف أم عػمؿ يػنػطػكم عػمى الػقػسػاكة مف 
 " .شأنو التأثير عمى تكازف الطفؿ العاطفي أك النفسي

كيمكف التدقيؽ في مفيـك سكء معاممة األطفاؿ بالرجكع إلى كثائؽ المنظمة العالمية لمصحة 
فحسب تقػريرىا العالمي حكؿ العنؼ كالصحة كاإلستشارة حكؿ الكقاية مف سكء معاممة . في ىذا الشأف

جميع المعامالت السيئة البدنية كأك العاطفية، كالتعذيب "األطفاؿ، تعتبر سكء معاممة األطفاؿ 
الجنسي، كاإلىماؿ أك التقصير في المعاممة كاإلستغالؿ التجارم أك غيره، ك التي تؤدم إلى ضرر 

حقيقي أك محتمؿ عمى صحة األطفاؿ أكبقائيـ أكنمكىـ أككرامتيـ في ظؿ عالقة مسؤكلية أك ثقة أك 
 14."سمطة

 :  أنكاع مف العنؼ ضد األطفاؿ4كتبعان ليذا التعريؼ تيمىيِّز المنظمة العالمية لمصحة بيف 
 العنؼ الجسدم؛- 
 العنؼ الجنسي؛- 
 العنؼ النفسي؛- 
 .التقصير/اإلىماؿ- 
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فالعنؼ الجسدم الميمارس عمى الطفؿ ىك كؿ استخداـ عمدم لمقكة البدنية يؤٌدم، أك يغمب 
ك يشمؿ أفعاؿ الضرب . اإلحتماؿ أف يؤدم، إلى أضرار حقيقية بصحة الطفؿ كبىقائو كنمكِّه ككرامتو

كقد تمارس . كتسبيب الحركؽ بجميع أنكاعيا كالتسميـ كالجمد ك ضربات الركؿ كاليز كالعض كالخنؽ
 جنسي نشاط في الطفؿ مشاركة ىك الجنسي ك العنؼ. الكثير مف ىذه األفعاؿ في البيت بيدؼ العقاب

 لو مييأن يكف لـ الذم بو، أك معرفة ك لك كاف عمى عمـ بو القبكؿ اليمكنو ك بالتماـ، إدراكو عمى يقدر ال

 .السائدة بالمجتمع اإلجتماعية" التابكىات'أك القكانيف يخرؽ الذم أك نمكه، إلى بالنظر
 بتييئة أكالمكمفيف أحدالكالديف فشؿ ك منفردة أحداث بفعؿ الكقت ذات في فيقع النفسي العنؼ  أما

 أك عقمية أضرارا لمطفؿ تحدث أف يمكنيا التي األفعاؿ كىي. الطفؿ نمك عمى المساعدة ك المناسبة البيئة

 .اإلجتماعي ك األخالقي ك الركحي ك الذىني ك البدني نمكه تمس
بعدـ قدرة أحد الكالديف أك أفراد األسرة عمى  اإلىماؿ بأحداث معزكلة ك يتعمؽ التقصير ك ك

الصحة؛ : التكفؿ بدعـ نمك كرفاىية الطفؿ، إذا كاف قادران عمى ذلؾ، في عدة أك أحد المجاالت التالية
فأكلياء األطفاؿ الميمميف ليسكا . التربية؛ النمك العاطفي؛ التغذية؛ المسكف كظركؼ العيش في أماف

 330كىذا ما جعؿ المشرع ينص عمى جريمة اإلىماؿ العائمي كعقكباتيا في المادة . بالضركرة  فقراء
صحة أكالده أك كاحد أك أكثر منيـ أك يعرض أمنيـ "مف قانكف العقكبات، كمما عىرَّض أحد الكالديف 

أك خمقيـ لخطر جسيـ بأف يسيء معاممتيـ أك يككف مثال سيئا ليـ لالعتياد عمى السكر أك سكء 
الضركرم عمييـ، كذلؾ سكاء أكاف قد قضي  السمكؾ، أك بأف ييمؿ رعايتيـ، أك ال يقـك باإلشراؼ
كما ييعاقب عمى ترؾ األطفاؿ كتعريضيـ . 15"بإسقاط سمطتو األبكية عمييـ أك لـ يقض بإسقاطيا

.   16لمخطر كبيعيـ
ال يكجد معيار طبٌي محٌدد كال تعريؼ قانكني جامع لسكء معاممة ىذا كيجب التأكيد بأنو 

دِّم التي التصرفات يشمؿ كقؼ. األطفاؿ  لألطفاؿ العامة الحالة في التأثير إلى كتكرارىا عنفكانيا ييؤى

 لذا تنص القكانيف عمى قمع العنؼ ضد األطفاؿ .17النفسي ك الجسدم ـ بنمكه رػػالخطي كاإلضرار
 72كىك ما ذىب إليو قانكف العقكبات الجزائرم في إطار تجسيد المادة . باعتباره أىـ مظيرو لإلساءة

 . 18مف الدستكر
كمع ذلؾ ال تتكٌقؼ ىذه الخطكرة عند ىذه الشمكلية في اإلساءة، األمر الذم يقتضي المجكء 
جراءاتيا كتدابيرىا  .   كاالعتماد عمى مفيـك الطفؿ في خطر مف أجؿ تكسيع قكاعد الحماية كمجاالتيا كا 

 مفهأم الطفل في خطر كأساس لتأسيع الحماية- ب
حماية الطفؿ كالطفكلة تـ تكسيع تعريؼ اإلساءة إلى تي تكرِّس  اؿ القانكنيةفي جؿ األنظمة

 .  بغرض الكقاية كتكسيع الحماية"الطفؿ في خطر"الطفؿ أك سكء معاممة األطفاؿ ليشمؿ مفيـك 
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dans une perspective épidémiologique'منظكر كبائي'فمف 
 أم مدل كدرجة ،19

 ية، يىعتىبر المرصد الفرنسي  سمبانتشار سكء معاممة األطفاؿ كظاىرة ًصحٌية تكتفيا اعتبارات اجتماعية
" األطفاؿ ضحايا سكء المعاممة"يشمؿ " الطفؿ في خطر"بأف مفيـك  20لمنشاط اإلجتماعي الالمركزم
les enfants maltraités" كاألطفاؿ المعرضكف لخطر سكء المعاممة "les enfants « à risque 

» de maltraitance . َّف لمتعرض لخطر اإلساءة، ئيفعنصر الخطر الذم ييدد األطفاؿ يىجعميـ ميي
كيتجمى ىذا التمييز بيف ىاتيف الفئتيف ضمف ...األسرة كالمجتمع كالظركؼ المعيشية- نفسيا كبيئٌيان 

مف أجؿ معرفة أسباب ك آثار الخطر كتطكرىا بيدؼ 21في إحصاء كؿ منيا" الطفؿ في خطر"مفيـك 
. تحديد أساليب كآليات التصدم لمظاىرة لمكصكؿ إلى أفضؿ حماية لألطفاؿ الميعرضيف ليا

 نجدىا قد أشارت إلى جٌؿ مقكمات مفيـك 1989ك بالرجكع إلى اتفاقية حقكؽ الطفؿ لسنة 
دِّدة عبارات . 19 المادةالطفؿ في خطر ضمف صياغة  كاإلساءة ' اإلساءة'فأتت ىذه الصياغة ميرى

ساءة معاممة الطفؿ...البدنية ف لـ تستعمؿ كممة خطر ك ال عبارة . ك إساءة المعاممة كا  الطفؿ في "كا 
 كافة"، إاٌل أنيا ادرجت جميع تدابير حماية الطفؿ ضمف مفيـك الطفؿ في خطر، إذ تخص "خطر
 إىماؿ،ل عؿ المنطكية المعاممة أك اإلىماؿ ك العقمية أك البدنية اإلساءة أك الضرر أك العنؼ أشكاؿ

 ك ىك تحت رعاية الكالد ، لمطفؿالجنسية اإلساءة ذلؾ في بما االستغالؿ، أك المعاممة إساءة ك
 . عميو، أك أم شخص آخر يتعيد بذلؾ (األكصياء)أك الكصي القانكني  (الكالديف)

 جميع فيي تخٌص .  بالشمكليةالدكالألطراؼىاتتخذكعمى أساس ىذا المفيـك تٌتسـ التدابير التي 
؛ كىي تدابير كقائية الطفؿ لحماية المالئمة التعميمية ك االجتماعية ك اإلدارية ك التشريعية التدابير

تبعان لبرامج اجتماعية لدعـ الطفؿ كمف يرعاه كمف حيث استخداـ آليات البحكث ك الدراسات ك 
اإلحصاء لمكقكؼ عمى حقيقة الظاىرة كتحديد عكامؿ الخطر كحاالت إساءة ميعاممة الطفؿ كبتكظيؼ 

جراءات اإلحالة كالتحقيؽ فييا كميعالجتيا كمتابعتيا كتدخؿ القضاء عند  تقنيات اإلبالغ عنيا كا 
 .   كبيذه الكيفيات تتسع الحماية في ظؿ مفيـك الطفؿ في خطر. اإلقتضاء
ة خطك المشرع الجزائرم خطى 2015 مف قانكف 2بمكجب المادة كفي القانكف الجزائرم،  ك

" الطفؿ في خطر"المجكء إلى مفيـك كع مفيـك اإلساءة إلى الطفؿ مكسبتنكعية في حماية األطفاؿ 
تػككف صػحتو أك أخػالقو أك تػػػػربػػػػيػػػتػو أك أمػػػنػو في "فيسرم ىذ المفيـك عمى كؿ ػطفػػؿ . كتحديد حاالتو

خػػػطػػػػر أك عػػػرضػػػػة لو، أك تككف ظركفو المعػيشية أك سمككو مف شأنيما أف يعرضاه لػمػخػطػر 
المحػتػمػؿ أك الميػًضػِّر بمػسػتػقػبػػمو، أك يػكػكف في بػيػئػة تعرض سالمتو البدنية أك النفسية أك التربكية 

".  لمخطر
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مع أف ىذا األخير .  يقترب مف النص الفرنسي في ىذا الشأف صياغة كتدقيقان ذا المفيـكق ك
كمما "فيككف الطفؿ في خطر . يركز عمى عامؿ النمك البدني كالعاطفي كالذىني كاإلجتماعي لمطفؿ

كانت صحتو كسالمتو كأخالقو في خطر أك معرضة لو، أك إذا كانت ظركؼ تربيتو أك نمكه البدني 
، ك ىذا يعني أيضان أف يككف الطفؿ في مكاجية صعكبات "كالعاطفي كالذىني كاإلجتماعي جٌد ميٌددة 
22.كالعائمية كاإلجتماعية... تيعرضو لمخطر مف جميع الجكانب البدنية

 

الصحية كاألخالقية كالتربكية كاألمنية، البدنية كالنفسية؛ : فبتكسيع مجاالت اإلساءة كالضرر
الشخصية كالسمككية كالبيئية كالمعيشية ،األسرية كالمجتمعية، : كمكاقع الخطر الداىـ أكالمحتمؿ 

  تفتح آفاؽ الحماية المكرٌسة بمكجب قكاعد ىذا 2015 مف قانكف 2اآلنية كالمستقبمية، فإف المادة 
 .     القانكف أك التي يمكف كضعيا لضبط حاالت الخطر كاإلساءات التي قد يتعرض ليا األطفاؿ

إذا ثبتت حالة الخطر يجب اتخاذ التدابير األنسب لمطفؿ كلحالتو كالتي ك معنى ىذا أنو 
سكاء كاف الخطر محتمال أك كشيكان كداىمان أك حاالن فإف قانكف . 23تمكِّف مف إبعاده عف الخطر

 حٌدد مجمكعة مف التدابير لمتحقُّؽ مف حالة الخطر كالتي تضمف تفادم اإلساءة إلى الطفؿ 2015
" اإًلبعاد عف الخطر"فكاضح أف . ’l’éloigner du danger‘كاإلضرار بو عف طريؽ إبعاده عنو 

 sa ‘priseيناسب مفيـك الطفؿ في خطر كما يقتضيو مف تدابير لحماية الطفؿ عف طريؽ التكفؿ بو 

en charge’ كالذم يعتبر إجراءان كقائٌيان يسبؽ كقكع اإلساءة إلى الطفؿ، كىك تكفؿ أكسع ال ينطكم 
كما ال . عمى الطفؿ كحده بؿ ينصرؼ إلى بيئتو األسرية، كىك تكفؿ إجتماعي كصحي كطبي كنفسي

يمكف التذرع باإلختصاص اإلقميمي لرفض القياـ بو، ألف مصمحة الطفؿ أىكلىى باإلعتناء كالحماية في 
 24.إطار تكريس مفيـك الطفؿ في خطر

25" التكفؿ بالطفؿ" اعتمد المشرع الفرنسي ذات األسمكب كىك  ك
 la prise en charge de 

l’enfant اإًلبعاد "، دكف استخداـ عبارةl’éloignementألف .  ككسيمة لدرء الخطر عمى الطفؿ
عاب كالكقاية مف األخطار كالمخاطر ىي اليدؼ األساسي مف قكاعد حماية الطفكلة في  اتِّقاء الصِّ

26إطار مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى
 بعبارات التدخؿ كالتدخالت ، فاكتفى المشرع الفرنسي إذان .

.  الطفؿ عف الخطر" إبعاد"  كالتي تفضي إلى نفس الكسيمة كىي27كالكقايةكالعمؿ الكقائي
كمفاد القكؿ أف مفيـك الطفؿ في خطر صار اإلطار المعتمد في جٌؿ النصكص القانكنية 

كاإلجراءات كالتدابير العممية مف أجؿ تكريس حماية أكسع كأفضؿ لمطفؿ درءان ألم خطر يعترضو أك 
كفي ظؿ ىذا المفيـك يعتبر استغالؿ . ييدِّده كلتمكينو مف النمك البدني كالعقمي ػػػػػ النفسي السميـ

تستكجب معرفتيا الطفؿ في مجاؿ العمؿ كحالة مف الحاالت التي تشكؿ خطران عمى الطفؿ ك 
 .   كتحديدىا مف أجؿ التصدم ليا
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 الطفل في مجال العملخطأرة أمخاطر استغالل - ثانيا
كىي  (أ)ييعتيراستغالاللطفؿ كحالة مف حاالت الطفؿ في خطر 2015طبقانلقانكنحمايةالطفممسنة

 (ب)تتجسد في الخطكرة كالمخاطر التي تنطكم عمييا كأساس الستغالؿ الطفؿ في مجاؿ العمؿ 
 الطفل في مجال العمل كحالة من حاوت الطفل في خطراستغالل -   

 التي تربطو 28بعد النصِّ عمى مفيـك الطفؿ في خطر، بالنظر إلى العالقات األساسية
، أشارت  كالنفسية...المدرسية كاإلقتصادية-الثقافية-بمحيطو كبيئتو األسرية، اإلجتماعية كالتربكية

  إلى بعض الحاالت التي تعرض الطفؿ لمخطر كمنيا 2015 مف قانكف حماية الطفؿ لسنة 2المادة 
: كىذه الحاالت ىي. استغالؿ الطفؿ في مجاؿ العمؿ

فقداف الطفؿ لكالديو كبقائو دكف سند عائمي،     -
تعريض الطفؿ لإلىماؿ أك التشرد،    - 

المساس بحقو في التعميـ،   -
التسكؿ بالطفؿ أك تعريضو لمتسكؿ،   -
عػػػجػػػز األبػػػػكيف أك مف يػػػػقػػػـك بػػػرعػػػايػػػة الػػػػطػػػفؿ عف الػػػتػػػحػػكػـ في تػػصػػػرفػػػاتو الػػػتي مف   -

شػػػأنػػػيػػا أف تػػػؤثػػػر عػػمى سالمتو البدنية أك النفسية أك التربكية، 
الػػػػتػػػػػقػػػػصػػػػػيػػػػر الػػػػػبيِّف كالمػػػػػتػػػػكاصػؿ في الػػػػػتػػػػربػػػػػيػػػػة كالرعاية،   -
سكء معاممة الػطفؿ، ال سيما بتػعريضو لمتعذيب كاالعػػتػػػداء عػػػمى سػالمػػتػو الػػػبػػدنػػػيػػػة أك  -

احػػػتػػػجػػازه أك مػػػنع الػطػعػاـ عػنػو أك إتػيػاف أم عػمؿ يػنػطػكم عػمى الػقػسػاكة مف شأنو التأثير عمى تكازف 
الطفؿ العاطفي أك النفسي، 

إذا كاف الطفؿ ضحية جريمة مف ممثمو الشرعي،  -
إذا كػاف الػػطػفؿ ضػحػيػة جػريمػة مف أم شػخص آخػر إذا اقتضت مصمحة الطفؿ حمايتو،  -
ػػكاد لـاالسػتػػغالؿ الجػنػسي لػمػػطػفؿ بمػخػتػػمؼ أشػكػالو، مف خالؿ اسػػتػػغاللو السػػيػػمػػا في ا -

شراكو في عركض جنسية،  اإلبػػاحػػيػػة كفي الػػبػػغػاء كا 
االستػغالؿ االقػتػصػادم لػمػطفػؿ، ال سيػمػا بػتػشػغػيمو أك تػػكػمػػيػػفو بػػعػمػؿ يػحػػرمو مف مػػتػػابػعػػة  -

أك المعنكية، /دراسػػتو أك يػػكػكف ضارا بصحتو أك بسالمتو البدنية ك
 ،االستقرار كعدـ االضطراب حاالت مف غػيرىا ك مسػمحة نػزاعات ضحػية الػطفؿكقكع   -
 .الالجئ الطفؿ- 

ؿُّ . كردت ىذه الحاالت عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر فما عدا الحالتيف األخيرتيف، تصٌب جي
الحاالت في تقصير الكالديف عف أداء كاجباتيما الزكجٌية كالتزاماتيما األسرية كاإلجتماعية كتقصير 

كىي حاالت خٌصيا المشرع . 29المجتمع ك المؤسسات المكمفة برعاية الطفكلة كحماية األطفاؿ
 . 31 تناسبان مع خصكصيات الطفكلة كضركرات حماية األطفاؿ30بعقكبات خاصة
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كتفيد الدراسات المقارنة، بأف ظاىرة اإلساءة إلى الطفؿ كالممارسات الخطيرة أك التي تعرضو 
لمخطر عديدة كتتسـ بالتنكع كالقابمية لمٌتكيؼ، كىي تتفاعؿ فيما بينيا إلى درجة تعقيد ظاىرة اإلساءة 
كتعريض الطفؿ لمخطر كجعؿ التصدم ليا ميمة عسيرة كشاقة تقتضي تضافر كؿ الجيكد كالفاعميف 

 . 32في المجتمع مف أجؿ تفعيؿ قكاعد كتدابير الحماية
 األخطار أالمخاطر كأساس لمفهأم استغالل الطفل في مجال العمل: ثانيا

  يعتبر اإلستغالؿ في حد ذاتو خطران، كىك مف باب أكلى أخطر عمى األطفاؿ في كؿ 
كىك معيار تمييػػز . المجاالت كفي مجاؿ العمؿ عمى كجو الخصكص بسبب ىشاشة الطفؿ كضعفو
فاإلستغالؿ ىك أىـ . األعماؿ المقبكلة كاألعماؿ غير المقبكلة كالتي يقـك بيا األطفاؿ أك يكمَّفكف بيا

 .مظير مف مظاىر عمؿ األطفاؿ كظاىرة سمبية كخطيرة عمييـ
 كحالة مف حاالت االستػغالؿ االقػتػصػادم لػمػطفػؿ يعتبػر 2015 مف قانكف 2كطبقان لممادة 

ال سيػمػا بػتػشػغػيمو أك تػػكػمػػيػػفو بػػعػمػؿ يػحػػرمو "الطفؿ في خطر،كىك استغالؿ الطفؿ في مجاؿ العمؿ 
مجاؿ مف كؾ". أك المعنكية/مف مػػتػػابػعػػة دراسػػتو أك يػػكػكف ضارا بصحتو أك بسالمتو البدنية ك

 ضمف االسػتػػغالؿ الجػنػسي لػمػػطػفؿ بمػخػتػػمؼ أشػكػالوالمجاالت كالنشاطات غير المشركعة ييدرج 
شراكو في لـاسػػتػػغاللو في ا سيما ال"، األعماؿ الخطيرة كالميسيئة إليو ػػكاد اإلبػػاحػػيػػة كفي الػػبػػغػاء كا 

ك   (أ)فاإلستغالؿ ىك أصالن، قانكنان كشرعان، نقيض الطفكلة ك خطر عمى األطفاؿ ". عركض جنسية
 .تتعٌدد مظاىػػر الخطر كاستغالؿ األطفاؿ في مجاؿ العمؿ كآثارىا

 اإلستغالل في مجال العمل نقيض الطفألة أ خطر عمى األطفال -  
 استغالؿ األطفاؿ في مجاؿ العمؿ بطبيعة خاصة بالنظر إلى الضُّعؼ كاليشاشة يتمٌيز

تستكجب الرعاية كىي الخصائص التي .  فئة خاصةألطفاؿكالقابمية لمتأثر كاإلنزالؽ كالتي تجعؿ منا
ًضعت معايير كقكانيف تتمحكر لذا . كالحماية كدرأ جميع أشكاؿ الخطكرة كاإلستغالؿ عف األطفاؿ كي

 مع ما  اإلنساف لإلنسافاستغالؿدرج عمكما ضمف  كظاىرةتي ستغالؿ األطفاؿاكميا حكؿ طبيعة 
آليات ككسائؿ كلتحديد .  بدنٌيان كذىنٌيان كاقتصادٌيان  ماديا كمعنكيا،سمطة القكم عمى الضعيؼيحممو مف 
 تسعى ىذه المعايير كالقكانيف إلى  كالخصائص التي تكتنفيا كتيمىيِّزهىاىذه الظاىرة كالعكامؿالتصدِّم ؿ

. ضبط المفاىيـ التي تستند إلييا مف أجؿ تحقيؽ أفضؿ حماية لمطفؿ في مجاؿ العمؿ
.  فيمجااللعمؿلطفؿ كمنيذىالمفاىيممفيكماستغالال
إلستغالؿ  ااىذ بأف 1989 مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ لسنة 36المادة فيمكف أف نستقرأ مف 

كىذا مفيـك أكسع مف مفيـك ". مظاىر رفاىية الطفؿ" يشمؿ كؿ ما مف شأنو المساس كاإلضرار بكؿ 
عنكية كالخمقية كاإلجتماعية ادية كالـالـالخطكرة اعتبارات ييمىكِّف مف إدراج جميع حقكؽ الطفؿ ألنو 

 .لإلستغالؿ
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 ييعدُّ استغالال كؿ استخداـ مف حيث طبيعتيكظركؼ 33لمعايير الدكلية لعمؿ األطفاؿقا ؿبك ط
أدائو مف شأنو المساس بصحة األطفاؿ كأمنيـ كحياتيـ كأخالقيـ كنميكىـ البدني كالذىني؛ فييدر 

دماجيـ اإلجتماعي بما يضمف ليـ حياة كطفكلة عمى  طاقاتيـ كييفىكِّت عمييـ فرصة متابعة تعمُّميـ كا 
فيك كؿ إىدار لمجيد البدني كالعقمي كلمصحة كالكقت كالطفكلة كلحياة . 34غرار باقي األطفاؿ

. األطفاؿ
نابع األطفاؿ في مجاؿ العمؿ مفيـك استغالؿ فإف  منظمة العمؿ الدكلية،مف منظكر خاص بؼ

مف المالحظة الميدانية الميستمرَّة لكاقع عمؿ األطفاؿ بيدؼ تحصينيـ كحماية الشباف العامميف مف 
 كبيذا فيي تنظر إلى ىذا المفيـك نظرة تفاعمية مع الكاقع لتجعمو يتكٌيؼ مع .كؿ مخاطر العمؿ

تعدُّد كتشعُّب أشكاؿ اإلستغالؿ كقطاعات األخطار كالمخاطر التي تيداىـ األطفاؿ بمختمؼ مظاىرىا ك
 .    تحكالتو ميمارساتو ك

إلى أدنى تعريؼو 35'الكطنيةعبر 'لذا أشارت إتفاقية األمـ المتحدة حكؿ الجريمة المنظمة 
 أشكاؿ اإلستغالؿ الجنسي ك  يشمؿ، عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، الدعارة كفيك. لإلستغالؿ

إنسانية ك...اإلسترقاؽ األشغاؿ الشاقة ك 37' باالـر'طبقان لبرتككؿ  ك .36المعامالت الالَّ
‘Palerme’ 

يتكقَّؼ تحقؽ كثبكت الجريمة - النساء كاألطفاؿ عمى كجو الخصكص – حكؿ اإلتجار باألشخاص 
38عمى عنصر اإلستغالؿ إلى جانب عنصر حركة كنقؿ شخص أك أشخاص

. 
ستغالؿ األطفاؿ في مجاؿ العمؿ بالنظر إلى طبيعتو الميسيئة ا تظير كتثبتي خطكرة اىكذ

ا انطكىعمؿ األطفاؿ عمى اإلستغالؿ تحٌكؿ إلى .40حقكؽ الطفؿ مساسو بكرامة ك ك 39كالضارة فكيمَّمى
كخطر " ييعىدُّ استغالالن كؿُّ عىمىؿو يىميسُّ بحقكؽ الطفؿ" بعبارة أخرل  ك. 41حقكؽ األطفاؿ ك خرؽ كرامة

 .42رفاىيتوعمى بؿ ككذلؾ عميو 

 إلى كضع تسعة معايير لكصؼ عمؿ األطفاؿ عمى أنو 'اليكنيساؼ'ك ذىبت منظمة 
ٌدل . استغالال بحجـ ساعي كبير ييكىرَّس – بكقت كامؿ في سف مبكر : فيعتبر كذلؾ كؿ عمؿ ييؤى
بفرض – بأجر غير كاؼ – بأشغاؿ تنطكم عمى ضغكط بدنية كاجتماعية كنفسية مفرطة – لمعمؿ 

يؤٌدم إلى المساس بكرامة الطفؿ كاحتراـ – بشغؿ يمنع مف التربية كالتعميـ – مسؤكلية مفرطة 
 .43أك ال ييسيِّؿ النمك اإلجتماعي كالنفسي الكامؿ لمطفؿ-  شخصو 

معيار الحد الفاصؿ بيف األعماؿ المقبكلة كالتي تنفع األطفاؿ كتيساير تعمُّمىيـ ىك فاإلستغالؿ 
 كتشكؿ خطران عمى جؿ كتمدرسيـ كبيف األعماؿ المنبكذة التي ييكىمَّؼي بيا األطفاؿ كىي تيسئ إلييـ

في حيف . 'معيار معنكم خمقي بالنسبة لعالـ الصغار' كىك في نظر البعض .مظاىر حياتيـ كنمكِّىـ
فقد يعترض ىذا األخير في حالة . 'الكبار'يتخذ مفيـك اإلستغالؿ طابعان إقتصاديِّا إذا ما طيبِّؽ عمى 

 .   44التعسؼ في حقو   كاستغاللو، كىك أمر ال ييذكر بشأف األطفاؿ
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  مفهأم استغالل األطفال في مجال العمل أخطأرته في القانأن الجزائري - ب 
منذ النصكص األساسية األكلى، اتًُّخذىت مكافحة جميع أشكاؿ استغالؿ اإلنساف كالتمييز 

عادة اإلعتبار لكرامة  مَّفات االستعمار مف األىداؼ األساسية لبناء الدكلة الميستقمة كا  زالة ميخى كا 
فيك ". بتشييد مجتمع جديد أساسو القضاء عمى استغالؿ اإلنساف لإلنساف" فتمٌسكت . 45اإلنساف

، كالذم سمب مف أطفاؿ الجزائر طفكلتيـ 46جديد ألنو نقيض النظاـ اإلستعمارم التمييزم كاإلستغاللي
.  كحرميـ مف العيش كباقي األطفاؿ

ر حظر أم تعامؿ مف شأنو استغالؿ الغير، سكاء في إطار 1976بمكجب دستكر ؼ  تقرَّ
كتأكَّد بمكجب .  منو33 ك10فيك مبدأ جكىرم أقرتو المادتاف . عالقات عمؿ أك خارج ىذا اإلطار
مف كؿ حسب مقدرتو كلكؿ حسب "  كالذم دعَّمو بمبدأ 1978القانكف األساسي العاـ لمعامؿ لسنة 

زى 47."كال يجكز إىانة العامؿ أك تيديده أك الضغط عميو أك حممو عمى التشيع كالتبعية" عممو ىذا . كتىعىزَّ
 التي منعت كؿ 9 عاـ كالمادة إ منو كمبد8 كبالخصكص في المادة 1996بمكجب دستكر المبدأ 

 48".مف إقامة عالقات االستغالؿ كالػتبعية" المؤسسات 
ففي . 49 منو40 أيضيفت فقرة ثالثة إلى المادة 2016 آخر تعديمدستكرم لسنة  بمكجبك

كيحظر أم "، "تضمف الدكلة عدـ انتياؾ حرمة اإلنساف" صياغة فقرتييا األكلى كالثانية الساريتيف 
ـ ". عنؼ بدني كمعنكم أك أم مساس بالكرامة المعاممة القاسية أك " كأتت الفقرة الميضافة لتيجرِّ

 50".العنؼ ضد األطفاؿ"إذ يقمع القانكف كييعاقب عمى اقترافيا إلى جانب قمع " الالإنسانية أك المييينة
 كىي .كىذه قاعدة عامة كتخص كذلؾ الطفؿ باعتباره إنساف، كمف باب أكلى في مجاؿ العمؿ

تتناسب كتتكامؿ مع دىسترة مبدأ جكىرمٍّ كىك المعاقبة عمى تشغيؿ األطفاؿ دكف سف السادسة عشر 
1990 مف قانكف عالقات العمؿ لسنة 15 بمكجب المادة  لتعزيز المنع الميقرر قانكنان 51سنة

52 . 

نو أ بؿ ك؛الميقىٌررىة دستكريان ' الممنكعات'ىذا ما يجعؿ استغالؿ األطفاؿ في مجاؿ العمؿ مف  ك
ـه شرعان كما س ـه كميجرَّ رَّ " كجاء التعديؿ الدستكرم الجديد لييؤكِّد تحريـ كمف ثـ تجريـ .  بيانوبؽميحى

ميؽ اإلسالمي   كييدرج استغالؿ األطفاؿ في مجاؿ العمؿ . منو10بمكجب المادة " السمكؾ المخالؼ لمخي
 .ضمف ىذا التحريـ كذلؾ المنع

 النص األساسي 1990 أفريؿ 21 المؤرخ في 11-90 كعمى المستكل التشريعي يمثؿ قانكف -
كبالرجكع إلى أحكامو فنالحظيا ال تتصٌدل لمسألة اإلستغالؿ سكاء . كالمرجعي لمنظكمة العمؿ

احتراـ السالمة البدنية كالمعنكية لمعامؿ ككرامتو كحمايتو مف ' كمع ذلؾ جعمت . بتعريفو أكاإلشارة إليو
 53.مف حقكقو األساسية إلى جانب حقكؽ أخرل' أم تمييز
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.  منو شٌرعت المبدأ األساسي لمنع استغالؿ األطفاؿ في مجاؿ العمؿ15غير أف المادة 
 سنة مع مجكب رخصة الكلي الشرعي؛ أك 16فكضعت قاعدةى كمعيارى الٌسًف األدنى لمتكظيؼ، كىك 

كما أنيا أقامت حظران عمى استخداـ .  سنة بالنسبة لعقكد التمييف حسب النصكص التي تحكميا15
. " في األشغاؿ الخطيرة أك التي تنعدـ فييا النظافة أك تضرُّ بصحتو أك تمس بأخالقٌياتو" الطفؿ 

كىذه كميا مف عناصر تعريؼ اإلستغالؿ بشأف األطفاؿ في إطار شركط عالقة العمؿ كظركؼ 
.  أدائو

يعتبر اإلستغالؿ 54المتعمؽ بحماية الطفؿ2015 يكليك 17 المؤرخ في 12-15قانكف طبقان ؿك
 صحتو أك أخالقو أك تربيتو أك أمنو أك ظركفو :" الطفؿ في خطر"مف السبؿ كالسمككات التي تجعؿ 

 كخيصِّص اإلستغالؿ اإلقتصادم لمطفؿ بتعريؼو غير حصرم، إذ يتعمؽ، عمى سبيؿ .المعيشية
المثاؿ، بكؿ تشغيؿ أك تكميؼ بعمؿ يحـر الطفؿ مف ميتابعة دراستو أك يككف ضاران بصٌحتو أك 

ككذلؾ األمر بالنسبة لإلستغالؿ الجنسي الذم ينصرؼ إلى مختمؼ 55.أك المعنك ية/بسالمتو البدنية ك
56".السيما المكاد اإلباحية كالبغاء كاإلشراؾ في عركض جنسية" أشكالو 

 

 إلى تقديـ تعريؼ ميماثؿ شامؿ لكؿ أشكاؿ اإلستغالؿ اإلقتصادم 57ذىب قانكف العقكبات ك
"  منو 4 مكرر 303فطبقا لممادة  .كغيره كىك أقرب مف تعريؼ المعايير الدكلية الميشار إلييا

يشمؿ اإلستغالؿ استغالؿ دعارة الغير كسائر أشكاؿ اإلستغالؿ الجنسي أك استغالؿ الغير في ...
 58".السخرة أك الخدمة كرىا كاإلسترقاؽ أك الميمارسات الشبيية بالرِّؽ أك اإلستعباد أك نزع األعضاء

عمى العمـك ال يخرجمفيـك االستغالؿ في القانكف الجزائرم عف ذلؾ الذم جاءت بو اتفاقية  ك
 مف الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف لسنة 34حقكؽ الطفؿ كعف خصائصو التي أكردتيا المادة 

2004
فكميا تصب أساسان 1990.60 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ الطفؿ كرفاىيتو لسنة 15 كالمادة 59

تكسيعيذاالمفيـك كجعميينصرفإلى كممامف كقد ذىبالمشرع التكنسيإلىىذا .في مفيـك الطفؿ في خطر
. 61"غرس التعصُّب كالكراىية كتحريض األطفاؿ عمى ارتكاب أعماؿ العنؼ كاإلرىاب"شأنو 

 خالصة
ف استغالؿ األطفاؿ في مجاؿ العمؿ ييشىكِّؿي ظاىرة ميعىقَّدة ذات أبعاد اجتماعية كاقتصادية  إ

فطبيعة اإلستغالؿ ىذه . 62"ميتداخمة كمترابطة في كؿ المستكيات" كثقافية كسياسية كطنية كدكلية 
 كؿ ما قد يقـك بو األطفاؿ مف أنشطة أك يكمفكف بو مف أشغالخطيران عمييـ أك يعرضيـ لإلساءة تجعؿ

ؿِّ حقكؽكالخطكرة مف كؿ جكانب حياتيـ كت  1989 كالكاردة في اتفاقية حقكؽ الطفؿ لسنة ىـمس بجي
 :كمنيا أساسان 
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 الحؽ في الحياة،- 

 الحؽ في المساكاة كمنع التمييز،- 

 الحؽ في الحماية مف جميع أكشاؿ العنؼ كسكء الميعاممة كاإلىماؿ،- 

عادة التربية،-   الحؽ في الخدمات الطبية كا 

 الحؽ في التعميـ كالتربية كالتككيف،- 

 ...الحؽ في الٌراحة كالٌمعب كالٌتسمية- 

 الميتعمِّؽ بحماية الطفؿ إلى جانب حقكؽ 2015 مف قانكف 3ىي الحقكؽ التي أقٌرتيا المادة ك 
األخطار أخرل تضمف كرامتو كحمايتو في مختمؼ الحاالت كالمجاالت، كتجعمو عف منأل مف كؿ 

. ستغالؿإلاكمخاطر 
 

                                                             
 صدقت عمييا الجزائر بمكجب المرسـك  كالتي حكؿ أسكء أشكاؿ عمؿ األطفاؿ1999 لسنة 182تفاقية رقـ اإل- 1

 .73/2000 (.ر.ج) الجريدة الرسمية، 28/11/2000 المؤرخ في 387-2000سي رقـئاالر
 182 كرقـ ؛ حكؿ السف ألدنى1973 لسنة 138رقـ : المتمٌثمة اساسان في إتفاقيتي المنظمة العالمية لمشغؿ ك- 2

 كالتي 1989 كاتفاقية األمـ المتحدة حكؿ حقكؽ الطفؿ لسنة ؛ حكؿ أسكء أشكاؿ عمؿ األطفاؿ1999لسنة 
، 83/1992. ر.، ج1992 نكفمبر 17 المؤٌرخ في 06-92صدقت عمييا الجزائر بمكجب المرسـك التشريعي رقـ 

 .    91/1992. ر.، ج1992 ديسمبر 19 المؤٌرخ في 461-92 رقـ مكالمرسـك الرئاس
 1437 جمادل األكلى 26 المؤرخ في 01-16 الصادر بمكجب القانكف رقـ 2016 مف دستكر 72المادة - 3

 29 مؤرخ في 12-10 رقـ ف؛ ك قانك14/2016. ر. يتضمف التعديؿ الدستكرم، ج2016 مارس 06المكافؽ 
مػؤرخ اؿ 16–294 كالمػرسػـك التػنػفػيػذم رقػػـ ؛79/2010.ر. يتعمؽ بحماية األشخاص المسنيف،ج2010ديسمبر 

-02 رقـ قانكف؛ ك اؿزؿافلـبا فنيسلـا باألشخاص الخاص  يػحػدد تػدابػيػر اإلعػانػة كالػتػكػفؿ2016 نػكفػمػبػر9في 
 مرسـك؛ ك اؿ34/2002.ر.ج، ترقيتيـ ك المعكقيف األشخاص بحماية يتعمؽ 2002 مايك 08 فيؤٌرخ ـاؿ 09
 ك طبيػعتيا حسب يػحػدداإلعػاقػػات 2014  يكلػيك15كافؽلـا1435رمضػاف17في مؤرخاؿ204-14رقـ تػنفيذماؿ

 .كنصكص تشريعية كتنظيمية أخرل. ر. ،جدرجتيا
. ر. المتعمؽ بحماية الطفؿ، ج2015 جكيمية 15 المكافؽ 1436 رمضاف 28 المؤرخ في 12-15قانكف - 4

 كىك يندرج ضمف اإلصالح الشامؿ لممنظكمة القانكنية كتحديثيا كلإلطار القانكني في مجاؿ حماية .39/2015
 كالمتعٌمؽ بحماية الطفكلة 1972 فبراير 10 المؤرخ في 03-72الطفكلة كالذم شرع في كضعو بإصدار األمر رقـ 

 المتضمف إنشاء لجنة لكقاية 1976 مام 25 المؤٌرخ في 101-76، كالمرسـك رقـ15/1972.ر.كالميراىقة، ج
 05 -85، كاستمر بمكجب نصكص الحقة كمنيا بعض أحكاـ رقـ 46/1976. ر.كحماية الطفكلة كالمراىقة، ج

 11-90، كالقانكف رقـ 08/1985.ر. المتعٌمؽ المتعٌمؽ بحماية الصٌحة كترقيتيا، ج1985 فبراير 16المؤرخ في 
 المؤرخ 382-92، كالمرسـك التنفيذم رقـ 17/1990. ر. حكؿ عالقات العمؿ، ج1990 أبريؿ 21المؤرخ في 

 . 75/1992. ر.، كالمتضٌمف تنظيـ استقباؿ صغار الطفكلة كرعايتيـ، ج1992 أكتكبر 13في 
الطفؿ الجانح كالطفؿ الالجئ كالممثؿ :  مف نفس القانكف كالتي أكضحت مجمكعة مف المفاىيـ كىي2المادة - 5

 .الشرعي لمطفؿ كالكساطة كمصالح الكسط المفتكح كسف الرشد الجزائي
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 .2015 مف قانكف حماية الطفؿ لسنة 6، 5، 4المكاد - 6
 . كمكاد أخرل مف نفس القانكف47 إلى 11الباب الثاني، المكاد مف - 7

8
- FrédéricVabre, « Le traitement politique de la maltraitance infantile », Recherches 

et Prévisions, n° 82, décembre 2005, p1, cité par Fadila Chourfi, La construction de la 

loi du 5 mars 2007. Pour une analyse socio-politique des mutations de la Protection 

de l’enfance,Revue Sociétés et jeunesses en difficulté, n°9/2010, p 3. 
9-la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à 

l’égard des mineurs et à la protection de l'enfance, JORF n° 0163/1989. 
10

 - Exposé des motifs de la loi n° 2004-1du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la 

protection de l'enfance, JORF n°2/ 2004, in site Officiel: legifrance.gouv.fr. Cf. Fadila 

Chourfi, op. cité, p 3.  
11- Articles 9 et 10 de la loin° 2004-1 du 2 janvier 2004.  

12- Fadila Chourfi, Ibd. 

13
Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance,JORF n°55 du 

6 mars 2007, in legifrance.gouv.fr  
14-Rapport d’une consultation sur la prévention de la maltraitance de l’enfant, 29–31 

Mars 1999. Genève, OMS- Organisation Mondiale de la Santé, 1999, document 

WHO/HSC/PVI/1999 ;  Krug EG et al., eds. Rapport mondial sur la violence et la 

santé, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2002 ; cités dans le « Guide sur la 

prévention de la maltraitance des enfants : intervenir et produire des données », OMS 

et International Society for Prévention of Child Abuse and Neglect., éditeur : OMS, 

Genève, 2006, p10 et svt. 
 

 ؛المتضمنقانكف العقكبات، المعدؿ كالمتمـ1966 افك ج8المؤرخ في 66-156األمر رقـ  مف 330المادة - 15
.  84/2006 .ر.ج، 2006ديسمبر 20المؤرخ في 23-06بالقانكف رقـ ت ىذه المادة عيدِّؿى 

 04المؤرخ في 14-01القانكف رقـ مكجب  بةعٌدؿكالـ، كما بعدىا مف قانكف العقكبات314 المادة -16
 .07/2014 .ر.ج2014فبراير

17- « Maltraitance et enfance en danger » D Sibertin-Blanc, C Vidailhet, L Martrille, 

JP Visier, M Maury, JP Raynaud in« Maturation et vulnérabilité », Paris, la 

documentation française, 2008, p 102.     
 ".يقمع القانكف العنؼ ضد األطفاؿ " 2016ؿ الدستكرم لسنة م مف التعد72/5  المادة -18

19
 - Epidémiologie : Science qui étudie, au sein de populations (humaines, animales, 

voire végétales), la fréquence et la répartition des problèmes de santé dans le temps et 

dans l'espace, ainsi que le rôle des facteurs qui les déterminent.L'Organisation 

mondiale de la santé (OMS) la définit en 1968 comme « une étude de la distribution 

des maladies et des invalidités dans les populations humaines, ainsi que des 

influences qui déterminent cette distribution » L'épidémiologie étudie des groupes de 

personnes et non des individus, in « Eléments d’épidémiologie », R. Bonita, R. 

Beaglehole et T. Kjellström, document de l’OMS, Genève, 2010, 2e édition, p3 et svt. 
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20

- L’Observatoire national de l’Action Sociale Décentralisée (ODAS), crée le 14 juin 

1990, regroupe collectivités locales, secteur de la protection sociale, monde associatif, 

entreprises et le ministère de l’Emploi et de la Solidarité, in Actualité et dossier en 

santé publique n° 23 juin 1998, Paris, la Documentation française,  page 10. Consolidé 

par l’Observatoire national de l’enfance en danger, crée par la loi du 2 janvier 2004 et 

l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance -dans chaque 

département- instauré par l’article 16 de la loi du 5 mars 2007.  
21-Évolution des signalements l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) de 2000 à 2003  

 
2000 2001 2002 2003 

Enfants maltraités 18 300 18 000 18 500 18 000 

Enfants en risque  65 500 67 500 67 500 71 000 

Total des enfants  83 800 85 500 86 000 89 000 

Source : ODAS, 2003, Évolution des signalements d’enfants en danger en 2003, La 

lettrede l’ODAS, Décembre   2014, p 2, « http://odas.net/ »,  Site consulté le 

07/01//2017. 
22

- Article 3/1a loi du 5 mars 2007sur la protection de l'enfance. 

 .2015 مف قانكف حماية الطفؿ لسنة 24المادة - 23
 .2015 حماية الطفؿ لسنة  مف قانكف120، 36، 25، 24، 22المكاد - 24

25-Articles 1, 3, 17et 24 de la loi du 5 mars 2007.  

26- L’article 1 de la loi du 5 mars 2007 modifiant et complétant  les articles L. 112-3 et 

L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles. 
27

- Articles 1, 22 et 38 de la loi du 5 mars 2007. 

 القانكف في ضبط كتنظيـ العالقاتمف األساسية إلى الفرعية فإلى أدنى ما يمكف إلخضاعيا لقكاعد يتدٌرج  -28
 .كأحكاـ تضمف استقرارىا كصالحيتيا في المجتمع

 مف 75 ك62 ك36/3؛ كالمكاد  كغيرىا مف الدستكر77 ك72 ك10 ك9عمى نحك ما تنص عميو المكاد  - 29
 المتضمف قانكف األسرة، المعدؿ ك 1984 يكنيك 9 المكافؽ1404 رمضاف 9 المؤرخ في 11-84القانكف رقـ 
 . 24/1984. ر.المتمـ، ج

 .  مف قانكف العقكبات342 ك1مكرر333 ك269 مكرر ك195نذكر منيا المكاد  - 30
.  ك مكاد أخرل منيا34 ك32  ك9 ك المكاد 1989ديباجة اتفاقية حقكؽ الطفؿ لسنة  - 31
.   منيا22 ك المادة 1989ديباجة اتفاقية حقكؽ الطفؿ لسنة  - 32
 182 حكؿ السف ألدنى ك رقـ 1973 لسنة 138رقـ : المتمٌثمة اساسان في إتفاقيتي المنظمة العالمية لمشغؿ  - 33

 :   ، المرجع 1989 حكؿ أسكء أشكاؿ عمؿ األطفاؿ ك اتفاقية األمـ المتحدة حكؿ حقكؽ الطمفؿ لسنة 1999لسنة 
"Rapport mondial sur le travail des enfants : Vulnérabilité économique, protection 

sociale et lutte contre le travail des enfants ", Genève : BIT, 2013.  
المادة   ك 32/1 ك المادتاف 182/1999 مف اإلتفاقية 3 ك المادة 138/1973 مف اإلتفاقية 3/1المادة  - 34

 . 1989مف اتفاقية  35-1
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 سبتمبر 29 حيزالتنفيذفي ك دخمت ،2000 نكفمبر 15بتاريخ  لمجمعية العامة 55/25 بمكجب قرار تاعتيًمدى  - 35

بركتكككؿ منع : كاالتفاقية تكمميا ثالثة بركتكككالت تستيدؼ األنشطة كمظاىر الجريمة المنظمة محددة، 2003
بركتكككؿ مكافحة تيريب المياجريف عف طريؽ  .كقمع كمعاقبة االتجار باألشخاص، كبخاصة النساء كاألطفاؿ

البر كالبحر كالجك؛ بركتكككؿ مكافحة صنع كاالتجار غير المشركع في األسمحة النارية كأجزائيا كمككناتيا 
 .كالذخيرة
. 2000لسنة ...  حكؿ الجريمة المنظمة األمـ الميتًَّحدة مف إتفاقيةب3/3 كأ/3المادة -  36 

37
- Article 3(a) du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la 

criminalité transnationale  organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des 

personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme année 2000 

entrée en vigueur en 2003), documents de l’ONU,« https://ww.unodc.org ,  consulté le 

03/09/2016.            
38-« Travail des enfants,Les réponses politiques et législatives modernes au travail 

des enfants », Bureau international du Travail (BIT), Genève, 2007, p 53. 
39

 - Yao Agbetse et Alessandra Aula, « Manuel sur la traite des êtres humains », 

UNODOC (Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, Vienne, New 

York, 2010, p 10 et svt. https://www.unodc.org 
40

 - « le travail des enfants: mettre un terme à l’exploitation :renforcer la position des 

enfants travailleurs »,in, www.tdh.de/fileadmin/ ,consulté le 9/10/2016. 
 
41

 - « Quand le travail est synonyme d’exploitation », Fondation Terre des 

hommes(Tdh), ONG Suisse, 12 mai 2014, pp.1-5. 
42

 - « Quand le travail est synonyme d’exploitation »,Ibd, pp 2-3. 

43
 - «Qu’est-ce que le travail des enfants»,document de 

l’UNICEF,www.unicef.org.Consulté le 03/09/2016. 
44

 - Olga Nieuwenhuys, « L’exploitation des enfants en économie domestique - le cas 

du Kerala (Inde) », in Bernard Schlemmer, « Le travail des enfants », Editons 

Karthala-Orstom, Paris, 1996, p 421.                                                  
  كميثاؽ كقانكف التسيير اإلشتراكي لممؤسسات1963المادة العاشرة مف الدستكر الجزائرم األكؿ لسنة  - 45

 . 101/1971.ر. ج،1971 نكفمبر16 بتاريخ 74-71الصادر باألمر رقـ 
.  1976 لسنة 94العدد . ر. ج1976 نكفمبر 24 الصادرفي1976مقدمة دستكر  - 46

 المتضمف 1978كت أ 05 المكافؽ ؿ1398المؤرخ في أكؿ رمضاف12-78 مف القانكف رقـ 8-5-4المكاد - 47
 .32/1978.ر.القانكف األساسي العاـ لمعامؿ،ج

 مف التعديؿ الستكرم 9 ك8، ك ىي صياغة المادتيف 1996 ديسمبر 8 المؤرخة في 76الجريدة الرسمية رقـ - 48
 .1989 مف سنة 9 الصادر بالجريدة الرسمية   العدد1989لسنة 

 بتضمف التعديؿ الدستكرم، 2016 مارس 6 المكافؽ 1437 جمادل األكلى 26 مؤرخ في01-16قانكف - 49
.  المعدؿ1996 مف دستكر 34؛  كىي المادة 14/2016. ر.ج

https://ww.unodc.org/
https://www.unodc.org/
http://www.tdh.de/fileadmin/
http://www.unicef.org/
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 (. 58سابقا المادة )2016 بعد التعديؿ الدستكرم لسنة 72الفقرة الرابعة الميضافة إلى المادة - 50
(. 55سابقا المادة ) 2016 مف الٌتعديؿ الدستكرم لسنة 69 الفقرة الخامسة مف المادة - 51
. 17/1990. ر.ج،  المتعمؽ بعالقات العمؿ1990 أفريؿ 21 المؤرخ في 11-90قانكف - 52
 . المتعمؽ بعالقات العمؿ11-90 مف قانكف 6المادة - 53
 .39/2015. ر. ج- 54
. 2015 مف القانكف المتعمؽ بحماية الطفؿ لسنة 2المادة - 55
 . المتعمؽ بحماية الطفؿ2015 مف قانكف 8المادة - 56
. ر. لمتضمف قانكف العقكبات، المعدؿ ك الميتمـ، ج1966 جكاف 08 المؤرخ في 156-66األمر - 57

49/1966 .
. ر. المتضمف تعديؿ قانكف العقكبات، ج2009 فبراير 25 بتاريخ 01-09أيضيفت ىذه المادة بمكجب قانكف - 58

15/2009. 
 فبراير 11 المؤرخ في 62-06 ك المصدؽ عميو بمكجب المرسـك الرآسي 2004الميعتمد بتكنس في مام  -59

 .  08/2006. ر. ج2006
 8 المؤرخ في 242-03 ك المصدؽ عميو بمكجب المرسـك الرآسي1990الميعتمد بأديس أبابا في - 60

. 41/2003. ر.، ج2003جكيمية
 نكفمبر المتعمؽ بنشر 9 المؤرخ في 92-95 مف القانكف رقـ 26 ك25 ك20 ك2 إضافة إلى المكاد 19المادة - 61

  .90/1995مدكنة حماية الطفؿ، الجريدة الرسمية لمجميكرية التكنسية العدد 
62- « Le travail des enfants : mettre un terme à l’exploitation ,renforcer la position 

des enfants travailleurs »,op cité, p 2. 

 



  2018جانفي  – خامس          العدد ال                         مجلة قانون العمل و التشغيل                 
 

204 

    

 عالقة العمل يف القطاع البحري

  أشتاذ مصاعد قصم  أ مـــسيود بصيفـي
 أشتاذة مصاعدة قصم  أ  بن عــسوز شـارة

 بكلية احلقوق و العلوم الصياشية مصتغامن
:  مقدمة

أخضعت أحكام قانون العمل بعض الفئات األخرى ألحكام خاصة، عمى الرغم من أنيا 
تستمد بعض األحكام العامة من قانون العمل ، أي أنيا تخضع الزدواجية تشريعية ، من بين ىذه 

.  الفئات مستخدمو المالحة البحرية، مستخدمو السفن التجارية و الصيد البحري
بتبني المشرع الجزائري اقتصاد السوق عمى اثر التحوالت االقتصادية التي عرفتيا الجزائر 

برزت عقود عمل جديدة لم تكن معروفة سابقا، من بينيا عقد العمل البحري إذ من العقود التي 
خصيا المشرع الجزائري بأحكام خاصة تماشيا مع التحوالت االقتصادية الدولية ، عمما أن ىذه الفئة 

أصبحوا يتساءلون عن وضعيتيم القانونية فيل ىم عمال يخضعون  (رجال البحر  )من العمال 
ألحكام قانون العمل ، وىل يستفيدون من نفس الحقوق مع باقي العمال األخريين ؟ وقوفا عند ىذه 
االشكاالت ارتأينا التطرق أوال إلى خصوصية عقد العمل البحري وثانيا إلى حقوق البحارة في ظل 

.  النصوص التشريعية المكرسة لمتحوالت االقتصادية
اىتمت منظمة العمل الدولية منذ نشأتيا بتنظيم عمل البحارة من خالل اعتمادىا جممة من 

 المتعمقة بعقود استخدام البحارة 1926 جوان 7 المؤرخة في 22االتفاقية رقم : االتفاقيات أىميا 
 المتعمقة 1936 أكتوبر 1 المؤرخة في 58 ، واالتفاقية رقم 1928 أبريل 4والتي بدأ نفاذىا في 

  1939 أبريل 11بالحد األدنى لسن تشغيل األحداث في العمل البحري ، والتي بدأ نفاذىا في 
 المتعمقة بوقاية البحارة من الحوادث المينية والتي 1970 أكتوبر 14 المؤرخة في 134واالتفاقية رقم 

 المتعمقة 1987 سبتمبر 24 المؤرخة في 163االتفاقية رقم   ، و1973 فبراير 17بدأ سريانيا في 
 المتعمقة بالحماية الصحية والرعاية الطبية 164االتفاقية رقم  برعاية البحارة في البحر والموانئ ، و

 المؤرخة في 178 المتعمقة بالضمان االجتماعي لمبحارة ، واالتفاقية رقم 165لمبحارة ، واالتفاقية رقم 
 المتعمقة 179 المتعمقة بالتفتيش عمى ظروف عمل ومعيشة البحارة ، واالتفاقية رقم 1996 أكتوبر 8

.  المتعمقة بساعات عمل البحارة وتزويد السفن باألطقم 180بتشغيل البحارة ، واالتفاقية رقم 
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كما اىتم المشرع الجزائري بفئة البحارة أو رجال البحر حيث خصيم بجممة من النصوص 
 المتضمن القانون البحري المعدل والمتمم بالقانون 801 – 76التشريعية والتنظيمية أىميا األمر رقم 

 –88 ،كما وضع ليم قانونا أساسيا نموذجيا خاصا من خالل إصداره المرسوم رقم 052 – 98رقم 
 المؤرخ 102 – 05 الذي ألغي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1988 سبتمبر 13 المؤرخ في 171
 المحدد لمنظام النوعي لعالقات عمل المستخدمين المالحين لسفن النقل 2005 مارس 26في 

.   البحري أو التجاري أو الصيد البحري 
التعريف بعقد العمل البحري : أوال 

أخضع المشرع الجزائري مستخدمي المالحة البحرية والصيد البحري أو كما كان يطمق عمييم 
سابقا رجال البحر أو البحارة إلى نص تنظيمي خاص ، ومع ذلك تبقى ىذه الفئة من العمال تستمد 

. بعض األحكام العامة من قانون العمل نفسو ، ومن ثم فيي تخضع الزدواجية تشريعية
 المتعمق بعالقات 11 – 90 سنة من صدور القانون رقم 15ما تجدر اإلشارة إليو أنو بعد 

العمل الذي نصت مادتو الرابعة عمى النص التنظيمي المتعمق بعمال المالحة البحرية صدر المرسوم 
 المحدد لمنظام النوعي لعالقات عمل 2005 مارس 26 المؤرخ في 102 – 05التنفيذي رقم 

 88، الذي ألغى األحكام الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 3المستخدمين المالحين لسفن النقل البحري
 المتضمن القانون األساسي 1988 سبتمبر 13 الموافق 1409 صفر 2 المؤرخ في 171– 

 . 4النموذجي لرجال البحر
 
 

                                                             
جريدة رسمية –  المتضمن القانون البحري الجزائري 1976 أكتوبر 23المؤرخ في  80_76األمر رقم  _ 1

 1977 أبريل 10 الصادرة بتاريخ 29عدد 
و خصص الباب الثاني من الكتاب األول منو لرجال 1998 جوان 25المؤرخ في  05_98القانون رقم  _ 2

 .البحر
 المحدد لمنظام النوعي لعالقات عمل المستخدمين 102 – 05لإلطالع عمى أحكام  المرسوم التنفيذي رقم  - 3

 صفر 16 المؤرخة في 22المالحين لسفن النقل البحري أوالتجاري أو الصيد البحري انظر جريدة رسمية عدد 
 .2005 مارس سنة 27 الموافق 1426

 المؤرخ في 171 – 88تمغى أحكام المرسوم رقم : "  السالف الذكر 102 – 05 من المرسوم 60المادة  _ 4
  " .1988 سبتمبر سنة 13 الموافق 1409 صفر عام 2
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لم يتطرق المرسوم إلى تعريف عقد العمل البحري ، بل اكتفى بتحديد بعض المفاىيم التي 
، عمى خالف ذلك 1تتعمق بطرفيو وىما رجال البحر أو البحارة من جية ، والمجيز من جية أخرى

 العقد الذي يمتزم بمقتضاه شخص بالعمل في سفينة مقابل أجر ": عرفو  المشرع المصري عمى أنو 
كل عقد مبرم بين مجيز : " ،كما عرفو المشرع الفرنسي عمى أنو "تحت إشراف مجيز أو ربان 

 موضوعو خدمة مؤداة عمى متن سفينة Un marin أو من يمثمو وبحار Un armateurسفينة 
Navire (الرجوع إلى نص المادتين في اليامش   ) 2. بغرض القيام برحمة بحرية .

يتضح من خالل التعريفين أن عقد العمل البحري يمتاز عن عقد العمل البري بخصائص 
. ذاتية تميزه  فيو يختمف عنو من حيث أطرافو المتعاقدة ، ومن حيث شكل العقد 

خصوصية عقد العمل البحري من حيث أطرافه  : 1
طرفا عقد العمل البحري ىما البحار وىو الطرف الممتزم بالقيام بالعمل عمى متن السفينة من 

جية و رب العمل وىو المجيز المتعاقد مع البحار من ناحية أخرى ، وسوف نتعرض إلى تحديد 
. مفيوم كل من البحار والمجيز عمى حده 

كل شخص يستخدم أو يعمل " البحار في مفيوم االتفاقية الدولية الخاصة بتشغيل البحارة ىو 
بأي صفة عمى ظير أي سفينة ضمن طاقميا باستثناء ربان السفينة وقائدىا والطالب البحريين 

والتالميذ عمى ظير سفينة لمتدريب ، والبحارة تحت التمرين إذا كانوا مرتبطين بعقد خاص لمتدريب ، 
.  3"ويستثنى كذلك مالحو األسطول الحربي ومن يعممون في خدمة الحكومة بصفة مستديمة 

 

                                                             
 الموافق 1409 صفر عام 2 المؤرخ في 171 – 88 فقرة أ و ب من المرسوم التنفيذي رقم 7انظر المادة  _ 1

 المتضمن القانون األساسي النموذجي لرجال البحر ، الممغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1988 سبتمبر 13
 المحدد لمنظام النوعي لعالقات عمل المستخدمين المالحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو 102 – 05

   .2005 مارس سنة 27 الموافق 1426 صفر 16 المؤرخة في 22الصيد البحري انظر جريدة رسمية عدد 
 العقد الذي يمتزم بمقتضاه شخص بالعمل في سفينة مقابل أجر تحت ": عرفو  المشرع المصري عمى أنو  _ 2

 Unكل عقد مبرم بين مجيز سفينة : " كما عرفو المشرع الفرنسي عمى أنو ".إشراف مجيز أو ربان 
armateur أو من يمثمو وبحار Un marin موضوعو خدمة مؤداة عمى متن سفينة Navire بغرض القيام 

 .برحمة بحرية 
 جوان 7 المعتمدة من قبل مكتب العمل الدولي بتاريخ 22 فقرة ب من االتفاقية الدولية رقم 2انظر المادة  _ 3

  .1928 أبريل 4 والتي بدأ نفاذىا في 1926
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كل شخص  " :عرف المشرع الجزائري البحار أو رجل البحر أو المستخدم المالح عمى أنو 
. 1"يعمل في خدمة السفينة ومقيد في سجل رجال البحر 

لمالحظ أن المشرع الجزائري استبدل لفظ البحار أو رجل البحر بمفظ المستخدم المالح ا
أن يكون : أىميا 2ويشترط فيمن يرغب ممارسة مينة بحار أن تتوفر فيو الشروط القانونية المطموبة

 كاممة عند إبرامو لمعقد ، كما يشترط أن يكون 18جزائري الجنسية وأن يكون بالغا سن ثمانية عشر 
ذا لياقة بدنية  ومؤىال لمقيام بميمة بحار ، ولن يكون مؤىال ليذه الميمة إال بعد قيده في سجل رجال 

فيما يتعمق بشرطي الجنسية الجزائرية والمياقة البدنية . البحر لدى السمطة اإلدارية البحرية المختصة 
. ىما شرطان عامان يجب توافرىما في أي منصب عمل

كل شخص  " :يقصد بصاحب العمل باعتباره طرفا في عقد العمل البحري المجيز أنو 
 وال استقراء لهذا التعريف " طبيعي أو معنوي يستغل السفينة ويستخدم رجال البحر لهذا الغرض 

. يعتبر الربان صاحب عمل حتى ولو أبرم العقد مع البحار إذ يعد في ىذه الحالة نائبا عن المجيز

خصوصية عقد العمل البحري من حيث شكل إبرامه  : 2
 المتضمن النظام 102 – 05تطرق المشرع الجزائري من خالل أحكام المرسوم التنفيذي 

النوعي لعالقات عمل المستخدمين المالحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري إلى 
شكل عقد العمل البحري الذي يربط كل من المجيز والبحارة والذي سنتعرض إليو في العنصر األول 

 .، كما تطرق إلى البيانات التي يجب أن يحتوييا ىذا العقد والتي سنتناوليا في العنصر الثاني 
 شكل عقد العمل البحري    -أ

بموجب عقد  (نقل تجاري أو صيد بحري  )كيفما كانت طبيعتيا تنشأ عالقة العمل البحرية 
 ، ويجوز أن تبرم ىذه العالقة لمدة غير 3عمل مكتوب وىو أيضا ما ذىب إليو المشرع الفرنسي

محددة أو لمدة محددة بفترة زمنية ، كما يمكن  تحديدىا بمدة الرحمة التي تبدأ بالنسبة لمستخدمي 
المالحة من وقت خروج السفينة من الميناء الجزائري أو األجنبي حسب الحالة وتنتيي في جميع 

                                                             
 فقرة أ من المرسوم 7نفس التعريف ورد في المادة . 80 – 76 فقرة أ من األمر رقم 384انظر المادة  _ 1

 المحدد لمنظام 102 – 05 فقرة ز من المرسوم التنفيذي رقم 3 ، وانظر كذلك المادة 171 – 88التنفيذي رقم 
النوعي لعالقات عمل المستخدمين المالحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري الذي ألغى 

 مارس سنة 27 المؤرخة في 22 السالف الذكر جريدة رسمية عدد 171 – 88أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
2005 .

.  المتضمن القانون البحري1976 أكتوبر 23 المؤرخ في 80 – 76 من األمر رقم 386انظر المادة  _ 2
3_  Article 4 alinéa 2 du code de travail maritime Français : ( Toutefois ce contrat 

n’est valable que s’il est constaté par écrit , ……… ).   
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الحاالت وجوبا في الميناء الجزائري ، إال إذا كان ىناك استثناء صريح من اإلدارة البحرية المختصة 
أو في حاالت القوة القاىرة   أما بالنسبة لمستخدمي الصيد البحري فيي تبدأ من خروج السفينة من 

. 1الميناء الجزائري وتنتيي فيو
رغم أن المشرع الجزائري جعل من الكتابة إجراء شكمي جوىري ، إال أنو لم يحدد الجزاء 
المترتب عمى مخالفة ىذا اإلجراء ، عمى خالف ذلك رتب عمى  تخمف الكتابة في عقود العمل 

 البطالن ، و أخضعيا لرقابة مفتشية العمل 11 – 90المحددة المدة الواردة في القانون رقم 
  وفي اعتقادنا أن تخمف الكتابة في عقود العمل البحرية ، يؤدي إلى بطالن ىذه 2المختصة إقميميا

العقود  غير أنو ال حظنا من الناحية العممية أن العديد من عقود العمل البحرية التي تربط المجيزين 
بمستخدمي الصيد البحري غير مكتوبة وترجع ىذه المخالفات القانونية لغياب مفتشية العمل عند 

. دورىا الرقابي المخول ليا في إطار صالحياتيا القانونية
البيانات الواجب ذكرها في عقد العمل البحري  - ب

اسم مجيز السفينة وعنوان شركتو وموطنو  : 3يجب أن يتضمن العقد المكتوب البيانات التالية
تعريف بالبحار ، الوظيفة الواجب القيام بيا عمى متن السفينة ، تاريخ التشغيل بالنسبة لمعقود ال

المحددة وغير المحددة ، وتاريخ انتياء العقد بالنسبة لمعقود المحددة المدة ، مدة فترة التجربة بالنسبة 
لمعقود غير المحددة المدة التي تعني كل من مستخدمي المالحة البحرية لمنقل البحري والتجاري وكذا 

 أشير بالنسبة لممستخدمين المالحين المنفذين ومستخدمي الميارة  3مستخدمي الصيد البحري ، وىي 
 أشير بالنسبة لممستخدمين الضباط ، يمكن لكل من المجيز أو مستخدمي المالحة البحرية فسخ 6و 

 15عالقة العمل خالل فترة التجربة شريطة احترام ميمة اإلشعار المسبق التي ينبغي أال تقل عن 
 .يوما قبل تاريخ الفسخ

أوجب المشرع الجزائري فضال عمى  (العامل  )حماية لحقوق مستخدم المالحة البحرية 
كتابة العقد  أن يوقع عميو الطرفين ، بعد أن يحرر في أربعة نسخ بالنسبة لمستخدمي الصيد البحري  

وفي ثالثة نسخ بالنسبة لممالحين لمنقل البحري والتجاري عمى أن تسمم نسخة واحدة لممالح ويسري 

                                                             
 . السالف الذكر 102 - 05 من المرسوم التنفيذي رقم 10 و 9 و 8المادة  _ 1
 . السالف الذكر 11 – 90 مكرر من القانون رقم 146 و 14 مكرر و 12 و 12أنظر المواد  _ 2
. 102 – 05 من المرسوم التنفيذي رقم 11انظر المادة  _ 3
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العقد بالنسبة لمالح الصيد البحري ابتداء من تاريخ تبميغ اإلدارة المكمفة بالشؤون البحرية والصيد 
 . 1البحري المختصة إقميميا

حقوق البحار في ظل النصوص التشريعية الخاصة بهم : ثانيا 
 18لقرار الوزاري المشترك المؤرخ في و ا05/102حددت األحكام الواردة في المرسوم رقم 

 المحدد لنموذج عقد توظيف المستخدمين المالحين لمنقل البحري والتجاري أىم الحقوق 2006أبريل 
المكرسة لرجال البحر، أىميا الحق في األجر ، والتصريح بيم لدى ىيئة الضمان االجتماعي  

. وحقيم في التأمينات االجتماعية 
:  الحق في األجر - 1

 والتي أوجبت أن يتضمن 05/102       تطرقت إلى ىذا الحق األحكام الواردة في المرسوم رقم 
العقد تحديد األجر والذي يشمل األجر القاعدي والعالوات والتعويضات المرتبطة بمنصب العمل  أو 

األجر حسب نظام الحصة بالنسبة لمستخدمي الصيد البحري ، وىو عبارة عن دخل يتناسب مع 
. 2نتائج العمل

 كما يتعين عمى مجيز السفينة دفع األجور أو الحصص المستحقة لممستخدمين المالحين 
 ، إما في صورة أجرا 11-90 من قانون 88بانتظام عند حمول أجل استحقاقيم طبقا لنص المادة 

ثابتا و إما حصصا و يحتسب مبمغ حصص المستخدمين المالحين بعد خصم المصاريف و األعباء 
المشتركة، العناصر المكونة لممصاريف و األعباء المشتركة ىي تمك المحددة بقرار من الوزير 

المكمف بالصيد البحري، كما يعد من الضروري تحديد مستوى األجر الثابت أو الحصة في عقد 
 .3العمل

 
 
 
 

                                                             
 المحدد لنموذج عقد توظيف 2006 سبتمبر 21 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9انظر المادة  _ 1

 2006 أبريل 18 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11المستخدمين المالحين في الصيد البحري والمادة 
. المحدد لنموذج عقد توظيف المستخدمين المالحين لمنقل البحري والتجاري السالف الذكر

 من القرار الوزاري 7 السالف الذكر و المادة 102 – 05 من المرسوم التنفيذي رقم 47انظر المادة _  2
 المحدد لنموذج عقد توظيف المستخدمين المالحين في الصيد البحري 2006 سبتمبر 21المشترك المؤرخ في 
 . 16 ص 2007 فبراير 18 المؤرخة في 12جريدة رسمية عدد 

 .41براىيمي نسيمة، المرجع السابق، ص  - 3
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:   الحق في التصريح بمستخدمي المالحة البحرية لدى هيئة الضمان االجتماعي- 2
أوجبت النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بمستخدمي المالحة البحرية أن يحدد العقد 

المبرم بين الطرفين نسبة اشتراكات الضمان االجتماعي وقفا لمتشريع المعول بو عمى غرار باقي 
العمال  إضافة إلى اشتراكات الضمان االجتماعي يجب أن يتضمن عقد تشغيل مستخدمي المالحين 

لمنقل البحري والتجاري اكتتاب تأمين لصالحيم ضد حوادث العمل و فقدانيم لكفاءتيم في ممارسة 
مينة بحار عمى إثر وقوع حادث عمل أو مرض ميني ، وضد أمتعتو الشخصية عمى إثر غرق 

. 1السفينة أو اشتعال النيران فييا أو بسبب ظروف طارئة أو قوة قاىرة خالل الرحمة البحرية
 :  حق المستخدم المالح في العودة إلى وطنه- 3

 )أوجبت النصوص التشريعية والتنظيمية أن يتضمن عقد العمل البحري التزام المجيز
إلى الوطن ، وفي حالة ما إذا ترك في بالد ( العامل ) بإعادة المستخدم المالح  (صاحب العمل 

أجنبية لسبب ما  يحق لو العودة إلى الوطن والنزول في الميناء الجزائري الذي أبحر منو ، وترجع 
مصاريف إعادة البحار إلى الوطن عمى عاتق المجيز ، تشمل المصاريف جميع النفقات المتعمقة 
بالنقل واإلسكان واإلطعام خالل الرحمة البحرية ، كما تشمل مصاريف معيشة البحار حتى الوقت 

  .2المحدد لذىابو
رغم النص الصريح المحدد ألجر مستخدمي المالحة وكيفيات تحديده ، إال أن ىؤالء ال 

يزالون يعانون من عدم تناسب ما يبذلونو من عمل مقابل األجر الزىيد الذي يتقاضونو ، وذلك لعدم 
وجود اتفاقيات جماعية قطاعية تحدد كيفيات تطبيق األحكام المتعمقة باألجر الواردة في المرسوم 

05/102. 
 
 
 
 

                                                             
 المحدد لنموذج عقد توظيف 2006 أبريل 18 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9انظر المادة  _ 1

 ، 18 ص 2006 يوليو 30 المؤرخة في 48المستخدمين المالحين لمنقل البحري والتجاري جريدة رسمية عدد 
 . المتضمن القانون البحري السالف الذكر80 – 76 من األمر 430وانظر كذلك المادة 

 من القرار الوزاري المشترك 10 وكذا المادة 80 – 76 من األمر رقم 451 إلى 449انظر المواد من  _ 2
 المحدد لنموذج عقد توظيف المستخدمين المالحين لمنقل البحري والتجاري السالف 2006 أبريل 18المؤرخ في 

 .الذكر
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 : الخاتمة
أخيرا يمكن القول أن عقد العمل البحري تسري عميو أحكام تنظيمية خاصة وردت في 

 المتضمن 11-90 ، كما تسري عميو القواعد الواردة في القانون رقم 102-05المرسوم التنفيذي رقم 
قانون العمل و التي أحالتنا لألحكام الواردة في النص التنظيمي الخاص أو فيما لم يرد في شأنو نص 

.         1و ىو ما أقرتو العديد من التشريعات العمالية المقارنة
في ىذا الصدد وفي ظل التحوالت االقتصادية نرى ضرورة تدخل التنظيمات النقابية الخاصة 
بيذه الفئة من العمال قصد الضغط عمى أرباب العمل في القطاع البحري بغية إبرام اتفاقيات جماعية 
قطاعية تضمن حق مستخدمي المالحة البحرية في أجر عادل ومنصف كغيرىم من العمال  استجابة 

 .لالتفاقيات الدولية المشار إلييا ، و النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول 

                                                             
بن عزوز بن صابر ، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، مدخل إلى قانون العمل الجزائري، مدخل -  1

 .76، ص 2008إلى قانون العمل، دار الخمدونية لمنشر و التوزيع ، الجزائر، 
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 ة  املنشوداإلصالحات الدستوريةحقوق الطفل يف ظل   
  -يف التجارب الدستورية للجزائر  دراسة –

 الدكتور جلطي منصور
 (ب)استاذ حماضر 

 جامعة مشتغامن كلية احلقوق والعلوم الشياسية 
 :الممخص 

تضمنت الدساتير الجزائرية اإلشارة لممبادئ التي تنظـ حقكؽ الطفؿ ك األسػرة ككسػط ينشأ 
في محيطو، ك بالرغـ مف قمة النصكص الدستكرية التي تناكلت حقكؽ الطفؿ كالتي لـ تعطي ليتعريفا 

 تكاد تشترؾ في النص عمى مكاضيع أربعػة، تتمثػؿ في حػؽ التربيػة  ك التعميـ،ك نيامحددا ، إال أ
كألف كؿ ما يتضمنو الدستكر مف ضكابط سكاء تمؾ التي يحدد  ، الرعاية الصحية ك ظركؼ المعيشة

بيا معالـ الدكلة، أك تمؾ التي يبيف فييا الحقكؽ كالحريات األساسية المعترؼ بيا لألفراد ، يشكؿ 
مثمما أشرنا إليو آنفا ضمانة حقيقية مف شأنيا أف تكفؿ حمايتيا مف أم تجاكز أك اعتداء قد يقع 

" تأصيؿ دستكرم"تتطمب مثمما يطمؽ عميو البعض  التي عمييا، تعتبر إذف حقكؽ الطفؿ مف الحقكؽ
مف شأنو أف يضمف حقكقيـ، كيفرض عمى الدكلة إيجاد بيئة مالئمة ليذه الحماية عمى أساس أف 

 .قضايا الطفؿ يجب أف تحتؿ أكلكية األكلكيات باعتباره أم الطفؿ عماد المستقبؿ
 .حقكؽ الطفؿ ، دساتير الجزائر ، اتفاقية حقكؽ الطفؿ  : الكممات المفتاحية

Abstract: 
The constitutions of Algeria included reference to the principles 

governing the rights of the child and the family as a medium that arises in its 

environment. Despite the lack of constitutional provisions dealing with the 

rights of the child, which did not give him a specific definition, it is almost 

involved in the text on the four topics, namely the right to education and 

education, Health and living conditions, and because all the provisions of the 

Constitution, whether those defining the features of the State or those which 

reflect the fundamental rights and freedoms recognized by individuals, 

constitute, as we have already indicated, a genuine guarantee that would 

ensure that they are protected from any excess or An attack may fall on it, 

then it is considered a right S child rights 

Requires, as some call it, "constitutional consolidation" that would 

guarantee their rights and oblige the State to create an environment 

conducive to such protection on the basis that the issues of the child must 

take priority as the child. 

Key words :The rights of the child, the constitutions of Algeria, the 

Convention on the Rights of the Child. 
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 :المقدمة 
يعرؼ الطفؿ حسب كثيقة حقكؽ الطفؿ العالمّية بأّنو كؿ إنساف لـ يتجاكز عمره سّف الثامنة 

عشر، أم األشخاص الذيف لـ يتجاكزكا مرحمة الرشد، كتعتبر حقكؽ الطفؿ مف أىـّ الحقكؽ التي 
ينبغي عمى المجتمع الحرص عمى تطبيقيا كالعمؿ عمى منع أّية أعماؿ قد تؤّدم إلى المّس بيذه 

الحقكؽ، حيث إّف لكّؿ طفؿ الحّؽ في ممارسة ىذه الحقكؽ بدكف أّم تمييز بسبب الجنس أك العرؽ، 
يشترؾ األطفاؿ  أك الديانة، أك المكانة المجتمعّية كالنسب، أك الثركة، أك غيرىا مف األمكر المختمفة،

في الحقكؽ اإلنسانّية المحمّية مع األشخاص اآلخريف كاّفة، كما أّف لدييـ حقكقان إضافّية معيّنة بسبب 
مكانّية تعّرضيـ لألذل كاحتياجاتيـ التطّكرّية كتجمؿ حزمة المكارد ىذه األسس القانكنّية . تبعّيتيـ كا 

لحماية األطفاؿ الالجئيف كالنازحيف، كتنطمؽ مف مسؤكلّية الدكلة األّكلّية عف حماية حقكؽ كّؿ 
كتكجد أصكؿ حماية األطفاؿ الالجئيف كالنازحيف في حقكؽ . األشخاص المكجكديف عمى أراضييا

كتكّفر ىذه المصادر اإلطار لمجمكعة مف . اإلنساف الدكلّية كقانكف الالجئيف كالقانكف اإلنسانيّ 
طاران قانكنّيان يمكف أف يساعد مف يعممكف لصالح األطفاؿ  المعايير األساسّية الدنيا لألطفاؿ، كا 

. الالجئيف كالنازحيف
يجب تكّخي العناية لضماف تفّيـ االحتياجات كالحقكؽ الخاّصة لألطفاؿ كالمراىقيف  ك

دراكيا كاالىتماـ بيا مف قبؿ أكلئؾ الذيف يسعكف لحمايتيـ كمساعدتيـ . الالجئيف كا 
ألف كؿ ما يتضمنو الدستكر مف ضكابط سكاء تمؾ التي يحدد بيا معالـ الدكلة، أك تمؾ  ك

التي يبيف فييا الحقكؽ كالحريات األساسية المعترؼ بيا لألفراد ، يشكؿ مثمما أشرنا إليو آنفا ضمانة 
حقيقية مف شأنيا أف تكفؿ حمايتيا مف أم تجاكز أك اعتداء قد يقع عمييا، تعتبر إذف حقكؽ الطفؿ 

مف شأنو أف يضمف حقكقيـ، " تأصيؿ دستكرم"تتطمب مثمما يطمؽ عميو البعض  مف الحقكؽ التي
كيفرض عمى الدكلة إيجاد بيئة مالئمة ليذه الحماية عمى أساس أف قضايا الطفؿ يجب أف تحتؿ 

. أكلكية األكلكيات باعتباره أم الطفؿ عماد المستقبؿ
 كاالحاطة بو إحاطة شاممة تكجب عمينا مكضكعىذا اؿاستنادا إلى ذلؾ كمو كبغية معالجة 

إلى أم مدل نجح المشرع الدستكر الجزائرم مف خالؿ دساتير الجزائر : طرح التساؤؿ التالي 
المتعاقبة كعمى الخصكص في ضكء اإلصالحات الدستكرية األخيرة كالتي نتج عنيا دستكر الجزائر 

 . في تكريس حماية فعالة لحقكؽ الطفؿ ؟ 2016لسنة 
 :سنحاكؿ اإلجابة عف ىذه اإلشكالية مف خالؿ التطرؽ لمعناصر التالية 
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الحماية المقررة لمطفل في الدساتير الجزائرية : المبحث األول 
تضمنت الدساتير الجزائرية اإلشارة لممبادئ التي تنظـ حقكؽ الطفؿ ك األسػرة ككسػط ينشأ 

في محيطو، ك بالرغـ مف قمة النصكص الدستكرية التي تناكلت حقكؽ الطفؿ كالتي لـ تعطي ليتعريفا 
 تكاد تشترؾ في النص عمى مكاضيع أربعػة، تتمثػؿ في حػؽ التربيػة  ك التعميـ، ك نيا ، إال أ1محددا

ك الرعاية الصحية ك ظركؼ المعيشة ك ىك ما سندرسو في  (المطمب األكؿ )ىك ما سيتـ دراستو في 
مكانة حقكؽ الطفؿ في ظؿ ألتحدث فيو عف )المطمب الثالث ( ، كما سأخصص )المطمب الثاف)

  .2016ااإلصالح  الدستكرم لسنة 
 حق التربية والتعميم :المطمب األول 

يحتاج الطفؿ إلى رعاية مف خالؿ التربية ك التعميـ، ك ىذا حتى ينشأ قكم البنية ك اإلدراؾ 
كفي ىذا الصدد نصت الدساتير الجزائرية عمى حؽ التربية ك التعميـ ك ىك ما سػنراه في الفػرعيف 

 :اآلتييف
الحق في التربية  : الفرع األول

إف تربية الطفؿ مف قبؿ الكالديف ال تعني التنشئة الجسمية ك االىتماـ بنمكه فقط، فالتربيػة 
ليست كممة بسيطة ك سيمة كما يعتقد البعض، ك إنما ىي مفيـك شامؿ يخص الجػنس البشػرم في 

مختمؼ مكاقؼ حياتو، ك مف ىذه المكاقؼ التربية التي تجرم داخؿ األسػرة خػالؿ الطفكلػة ك المراىقة 
 .2ك قد تمتد إلى السنكات األكلى لسف الرشد

                                                             
كؿ إنساف لـ يبمغ الخامسة عشر مف العمر أك ىك مف لـ تظير : "عرفو فقياء الشريعة اإلسالمية عمى أنو - 1

أنظر بخصكص ىذا التعريؼ " كؿ إنسانة لـ تبمغ التاسعة مف العمر (1) عميو عالمات البمكغ، أما الطفمة فيػي
دار المريخ لمنشر - الطفكلة في اإلسالـ مكانتيا ك أسس تربيػة الطفؿ- الطبعة الثانية - حسيف مال عثماف

المرحمة األكلى مف مراحؿ نمك اإلنساف ك "كما يطمؽ اسـ الطفكلة عمى تمؾ  - .15ص- 1992- الرياض
التي يعتمد فييا الطفؿ عمى غيره في تأميف متطمباتو الحياتية ك طفكلػة اإلنساف ىي أطكؿ مرحمة يمر ىبا كائف 

اجمممة الجزائرية لمعمـك "- مدل الحماية القانكنية لمطفؿ في قانكف األسرة الجزائرم- "أنظر كماؿ لدرع. حي 
 تصدر عف كمية الحقكؽ جامعة 2001سنة - 01رقـ - 39الجزء - القانكنية ك االقتصادية ك السياسية

ألغراض " فقد عرفت الطفؿ في المادة األكلى منيا 1989أما اتفاقية حقكؽ الطفؿ لسنة  - .43ص- الجزائر
ىذه االتفاقية يعني الطفؿ كؿ إنساف لـ يتجاكز الثامنػة عشرة ما لـ يبمغ سف الرشد قبؿ ذلؾ بمكجب القانكف 

اجمممة الجزائرية لمعمـك القانكنية ك االقتصادية ك - 1989أنظر اتفاقية حقكؽ الطفؿ لسنة  ."المطمؽ عميو
أما  - . 199ص - تصدر عف كمية الحقكؽ جامعة الجزائر- 2000 سنة 01رقـ - 41الجزء- السياسية

 مف القانكف المدني الجزائرم 40 سنة ك ىذا طبقا ألحكاـ المادة 19التشريع الجزائرم فقد حدد سف الرشد بػ 
تصدر - مجمة رسالة األسرة"- تربية الطفؿ في ظؿ األسرة المضطربة ك األسرة السكية- "عمي العكينات - 2

 .24ص- 2006سنة  - 10العدد - عف الكزارة المنتدبة المكمفة باألسػرةك قضايا المرأة
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ك األسرة ىي نكاة كؿ مجتمع ك البنية األكلى في قاعدتو ك التي منيا يكلد العنصر البشػرم 
 1.قك فييا يقكل ك يتعمـ أفضؿ أخالقو االجتماعية، لككىنا المدرسة األكلى لتربية الطفؿ ك تنشئت

لقد اىتمت مختمؼ الدساتير الجزائرية بالطفؿ ك المحيط الذم يعيش فيو مف أسرتو ك مجتمعو مؤمنة 
بأف إنماء الفرد ك تككينو الصحيح ال يككف إال بتأميف سبؿ العيش الكريمة ك ترسػيخيا في قمب 

 .اجممتمع الحامؿ في ثناياه ىذه األسرة التي ىي بحؽ الخمية األساسية في تككينو
 جػاء خاليػا مف 1963مف خالؿ استقراء النصكص ك تحميؿ مضامينيا نالحظ أف دستكر  ك

 منو نجده أشػار ضػمنيا إلى 17النص صراحة عمى حؽ التربية، إال أنو ك بالرجكع إلى نص المادة 
حؽ األكالد في التربية، ك ىذا مف خالؿ الحماية التي أقرىا لألسرة باعتبارىا الخمية األساسػية 

 .2لممجتمع ك باعتبارىا المحيط ك البيئة التي تسير مباشرة عمى تربية الطفؿ
حؽ  (2) فيما يتعمؽ بالنص عمػى 1963 فقد تدارؾ النقص الذم كاف في دستكر 1976أما دستكر 

 .3التربية صراحة، كذلؾ بكجكب قياـ اآلباء بتربية أبنائيـ كحمايتيـ
 نجده أيضا نص صراحة عمى كاجب تربية األبناء كرعايتيـ مف طرؼ 1989كفي دستكر 

  .4اآلباء
 مف دستكر 62 بنفس ما جاءت بو المادة 65 فجاء مضمكف مادتو 1996أما دستكر 

ك بما أف الدساتير الجزائرية نصت عمى أف اإلسالـ ديف الدكلة فإف الديف اإلسالمي رائػد في  1989
مجاؿ الجزاءات المتبادلة بيف اآلباء ك األبناء أك ما يسمى بحؽ التربية، حيث أنو يحث عمى طاعػة 

َكَقَضػى َربُّػَؾ َأالَّ َتْعُبػُدكْا ِإالَّ ِإيَّػاُه َكِباْلَكاِلَدْيِف الكالديف طاعة ال يفكقيا إال طاعة ااهلل سبحانو عز كجؿ
ا ِإْحَساننا ِإمَّا َيْبُمَغفَّ ِعنَدَؾ اْلِكَبَر َأَحُدُىَما َأْك ِكاَلُىَما َفاَل َتُقؿ لَُّيَمآ ُأؼٍّ َكاَل َتْنَيْرُىَما َكُقؿ لَُّيَما َقْكالن َكِريمن

5 ،
ك حث عمى حؽ الطفؿ في التربية السميمة السػكية ك تزكيػده بالثقافػة  اإلسالمية ك التي تككف 

دعائميا األساسية العقيدة ك العبادة ك األخالؽ ك ال شػؾ في أف لمتربيػة في الصغر أثر تجنى نتائجو 
في الكبر فاإلنساف ك ىك صغير خامة طيبة، سيمة التطكيع ك التشكيؿ بيف يدم الكالديف، فإف أحسنا 

تربيتو ك تعميمو خرج نتاجا طيبا خاليا مف نكازع التمرد، ك في الكاقػعالعممي نالحظ مف خالؿ ما 
نتابعو مف قضايا ك ما نشاىده في حياتنا اليكمية أف فساد الصغار مػف نتاج فساد الكبار، فإف 

                                                             
كمية - فرع القانكف الدكلي- مذكرة ماجستير- حماية حقكؽ الطفؿ في التشريع الجزائرم- مكالفي سامية - 1

 . 82 ، ص 2002سػنة- جامعة الجزائػر- الحقكؽ 
تحمي الدكلة األسرة باعتبارىا الخمية األساسية : " عمى1963 مف الدستكر الجزائرم لسنة 17تنص المادة  - 2

 ."لممجتمع
ينص القانكف عمى كاجب اآلباء في تربية : " عمى1976 مف الدستكر الجزائرم لسنة 79تنص المادة  - 3

. أبناءىـ ك حمايتيـ ك عمى كاجب األبنػاءفي معاكنة آبائيـ ك مساعدتيـ 
يجازم القانكف اآلباء عمى القياـ بكاجب تربية أبناءىـ ك : " عمى1989 مف دستكر 62تنص المادة  - 4

. عائمتيـ، كما يجازم األبناء عمػى القيػامبكاجب اإلحساف إلى آبائيـ ك مساعدتيـ 
. 23.اآلية- سكرة اإلسراء - 5
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كال شؾ في أف لمديانة 1 "مف كلد فميحسف اسمو ك أدبو: "الرسكؿ صمى ااهلل عميو ك سمـ يقكؿ
اإلسالمية فمسفة في التربية، فيي مزيج مف التعميـ الػديني الػذم يغذم الركح البشرية فيتعمـ الطفؿ 
منذ الصغر ك يتدرب عمى أركاف دينو، قاؿ تعالى مشػيرا لمػا يتعممو األبناء مف أبائيـ في إحدل 

اَلَة َكْأُمْر ِباْلَمْعُركِؼ َكاْنَو َعِف اْلُمنَكِر َكاْصِبْر َعَمى َما َأَصاَبَؾ ِإفَّ قصص القرآف الكريـ َيا ُبَنيَّ َأِقـِ الصَّ
ا ِإفَّ المََّو اَل ُيِحبُّ ُكؿَّ ُمْخَتاٍؿ  َذِلَؾ ِمْف َعْزـِ اأْلُُمكِر، َكاَل ُتَصعِّْر َخدََّؾ ِلمنَّاِس َكَلػا َتْمػِش ِفي اأْلَْرِض َمَرحن

2َفُخكٍر ، َكاْقِصْد ِفي َمْشِيَؾ َكاْغُضْض ِمف َصْكِتَؾ ِإنََّأنَكَر اأْلَْصَكاِت َلَصْكُت اْلَحِميرِ 
 ك عندما نتكمـ ، 

  . تعمػـ السػمكؾ  ك األخالؽ الحسنةبيا عف التربية فإننا نقصد 
ك لقد حرص اإلسالـ كؿ الحرص عمى الطفؿ منذ تككينو في بطف أمو حتى بمػكغ سػف ، 
، 3فيمنع مف القسكة  الرشد، ك أكجب عمى المربي أف يسمؾ في تربيتو لمنشء الكسطية في كؿ شيء

ك العنؼ كما يبتعد عف الطراكة ك التدليؿ، فيأمر بالشدة مف غير عنؼ ك الميف مف غير ضعؼ بؿ 
الرحمة مع الحـز ك دكف اإلسراؼ في المـك ك التعنيؼ إذا اقترؼ الطفؿ ذنبا، ألف غاية اإلسالـ ىي 

ك ال تكتمؿ التربية الصحيحة دكف تمكيف الطفؿ مف 4.تقديـ إنساف متكامؿ مف كؿ النكاحي إلى الحياة
 :م حقو في التعمػيـ ك ىػذا ماسػنبينو فيالفرع التاؿ

 الحق في التعميم : الفرع الثاني
التعمـ حؽ إنساني أساسي، ك غاية في حد ذاتو، ك ىك كسيمة ميمة لتحسيف الرفػاه مػف خالؿ 

تأثيره عمى اإلنتاجية ك جكانب الحياة األخرل، ك التعمـ عامؿ إنساني مف عكامػؿ التنميػة المستدامة 
 .5ككسيمة لتمكيف الفرد مف المعرفة ، ك ىي شرط مسبؽ لمكاجية المشكالت في عالـ اليػـك المعقد

عمـ شيئا لكلػد ،  لتككف : "ك نستحضر مقكلة المصمح االجتماعي الجزائرم عبد الحميد بف باديس
إف فرنسا التي ما فتئت تنادم بحؽ الشػعكبفي التعميـ ، قد ، " 6فردا، عمـ الفتاة، لتشكؿ األمة بكامميا

فشمت في تحقيؽ ذلؾ في الجزائر، فمدل اندالع حرب التحرير بمغت نسبة األميػة بيف الجزائرييف 
لمنساء، ك ىك ما يفسر المشاكؿ اليائمة التي كاجيػت الدكلة الجزائرية % 95لدل الرجاؿ ك % 86

، ك يكضح ىذا الكضع تعطش البمد لممعرفػة ك التعمػيـ في تمؾ الحقبة 1962الفتية المستقمة عاـ 
الصعبة مف تاريخو، فتركزت جيكد الدكلة في مجاؿ التعميـ عمى تكثيؼ االلتحػاؽ بالمدارس لألطفاؿ 

                                                             
- مجمة الحقكؽ"- معاممتو ك حمايتو الجنائية في ظؿ القانكف الككيتي: الطفؿ ك القانكف"– فايز الظفيرم  - 1

 13ص- 2001مارس - السػنة الخامسػة ك العشركف- العػدد األكؿ
 . 19 -18 – 17سكرة لقماف ، اآلية ،  -  2
السػنة - العدد الثالػث- مجمة الحقكؽ- دراسة مقارنة- حقكؽ الطفؿ في محيط األسرة- ليمى عبد االميسعيد - 3

 . 209 ، ص 1974( -3سػبتمبر - الثامنػة
4
 - YAKOUT Akroune- " la protection de l'enfant en droit Algérienne"- R.A.S.J.E.P- 

volume 4- N° 02- 2003 P75. 
  .69ص - 2002التقرير اإلحصائي السنكم - كاقع الطفؿ العربي- المجمس العربي لمطفكلة ك التنمية  - 5
- 1993- كتيب صادر عف مكتب منظمة األمـ المتحدة لمطفكلة في الجزائر- نظر الطفؿ الجزائرم - 6

 12.ص
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مف كال الجنسيف، مف خالؿ ضماف حؽ التعميـ لكافة المكاطنيف ك إلزامية التعميـ االبتدائي ك 
 1.المتكسط ك ىذا بتضمينيا في الدساتير الجزائرية

ك عمى ضكء ذلؾ حاكؿ المشرع الجزائرم مباشرة بعد استرجاع السيادة الكطنية النيكض ،  
 حيث حرص عمى تدعيـ الدكلة لمتعميـ ك كفالتػيا 21963بحؽ التعميـ ك تجمى ذلؾ في دستكر 

نظرا إلدراكو أف المردكد االجتماعي ك االقتصادم ك السياسي لمتعميـ يسػاىـ في تنشػئة لمجانتيو 
  .المكاطف الصالح الكاعي المنتج المشارؾ في بناء كطنو

 فقد نص كذلؾ عمى حؽ التعميـ ك جعمو إجباريا ك مجانيا ك قػد جػاء لفظ 1976أما دستكر 
كممة التعميـ خمسة مرات في نص مادة كاحدة، ك ىذا ما يعكس االىتماـ البالغ لمدكلة بحػؽ التعميـ ك 

حرصيا الشديد لجعمو في متناكؿ الجميع ك بدكف تمييز ك عمى قدـ المساكاة، فحؽ التعميـ مكفكؿ 
لكؿ مكاطف، ك ىك مجاني ك إجبارم بالنسبة لمدة المدرسة األساسية، ك تضػمف الدكلػة التطبيؽ 

 3.المتساكم لحؽ التعميـ مع تنظيميا لو
ك حرص المشرع الدستكرم عمى تأكيد إجبارية التعميـ األساسي، إنما يعكد إلى أف ىػذه 

ؼ إلى تنمية قدرات ك استعدادات األطفاؿ ك تزكيدىـ بالقدر الضركرم مػف القػيـ ك تيدالمرحمة 
 المختمفة بحيث يمكف لمطفؿ بعد تيـالمعارؼ ك الميارات العممية ك المينية التي تتفؽ ك ظركؼ بيئا

ك  .إتمامو ىذه المرحمة، أف يكاصؿ تعميمو في مرحمة أعمى أك يكاجو الحياة بعد تدريب ميني مناسب
المالحظ أف مبادئ الشريعة اإلسالمية تمنح الذككر ك اإلناث فرصا متساكية في التعمػيـ ك حديث 

  .4 "  طمب العمػـ فريضػة عمػى كػؿ مسػمـ ك مسممة: "رسكؿ ااهلل صمى ااهلل عميو ك سمـ يقكؿ
 
 

                                                             
 .المرجع نفسو ، نفس الصفحة - 1
 ."... التعميـ إجبارم: " التي تنص 1963 مف دستكر الجزائرم لسنة 18المادة  - 2
التعميـ  - (1)كؿ مكاطف الحؽ في التعمـ، : " التي تنص1976 مف الدستكر الجزائرم لسنة 66المادة  - 3

تضمف الدكلة  - .مجاني ك ىك إجبارم بالنسبة لمدة المدرسة األساسية في إطار الشركط المحددة بالقانكف
تسير الدكلة عمى أف تككف أبكاب التعميـ ك التككيف  - .تنظـ الدكلة التعميـ - .التطبيؽ المتساكم الحؽ التعمـ

 "الميني ك الثقافة مفتكحة بالتساكم لمجميع
رعايتيـ ك : األطفاؿ في اإلسالـ- مطبكعة صدرت في جامعة األزىر بالتعاكف مع منظمة اليكنيسيؼ - 4

كالي عبد المطيؼ ، :  ،  لمزيد مف التفصيؿ حكؿ المكضكع ، انظر 11( .2ص- 2005- نمكىـ ك حمايتيـ
الحماية الدستكرية لحقكؽ الطفؿ في الدساتير الجزائرية كآلية تطبيقيا ، رسالة ماجتسر ، كمية الحقكؽ ببف 

.  كما يمييا 15 ، ص 2007/2008عكنكف الجزائر ، سنة 
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 بنفس المبادئ األساسية لحؽ التعمـ ك المتمثمة في مجانية ك 1989ك قد جاء دستكر 
 فمـ يضؼ أم جديد ك بقي محافظا 1996، أما دستكر 1إجباريػة التعميـ ك المساكاة في االلتحاؽ بػو 

  .2عمى نفس المبادئ السابقة
مف قراءتنا لممكاد الدستكرية التي تكممت عف حؽ التعميـ يالحظ أىنػا حرصػت عمػى التكريس 

المتكالي ليذا الحؽ، ك مجانيتو ك إجباريتو لبناء الشخصية الجزائرية عمى أساس متيف مف العمـ ك 
المعرفة ك ىذا شيء إيجابي يحسب لممشرع الدستكرم الجزائرم، الذم ييػدؼ إلى أف يكػكف التعميـ 

أداة لمتكجو نحك تنمية ك تككيف الطفؿ لما يجعمو مفيدا لنفسو ك مجتمعػو، ك أيضػا لتنميػة شخصيتو ك 
مكاىبو ك قدراتو العقمية ك البدنية ، ك ذلؾ بغرض إنشاء فرد يحتـر ىكيتو الثقافية كلغتو ك قيمو 

ك ال يمكف لمتربية ك التعميـ أف يككنا مف دكف تكفير رعاية صػحية  .الخاصة ك القيـ الكطنية الجزائرية
 :م ك ظػركؼ معيشػة الئػقتيف ك ىذا ما سنتعرض إليو في المطمػب المكاؿ

الرعاية الصحية و ظروف المعيشة  :المطمـب الثانـي
طفؿ اليـك رجؿ الغد، ك الحديث عمى رجؿ قادر عمى تحمؿ أعبػاء النػيكض بالدكلػة ال يككف 
إال باالىتماـ بصحتو ك ظركؼ معيشتو ك ىك طفؿ ، لذا فإف الدساتير الجزائرية أكلػت العناية لمرعاية 
الصحية لممكاطنيف بصفة عامة ك كذا ظركؼ معيشتيـ، ك ىك ما سػنقؼ عنػده بالبحث في الفرعيف 

 : التاليف
الرعاية الصحية : الفرع األول

مع بالنظػاـ المجتتمثؿ الرعاية الصحية األساسية المستكل األكؿ التصاؿ األفراد ك األسرة ك 
الصحي الكطني، ك الذم يجعؿ مف الرعاية الصحية أقرب ما يمكف ألماكف معيشة ك عمؿ األفػراد 
كتشمؿ مجمكعة محددة مف الخدمات األساسية ، التي تكفر عالجا ككقاية مف األمراض ك تحسػيف 

مف أجؿ تأميف ك حماية حؽ الرعاية  ك. 3 السمكؾ الصحي بطريقة متكاممة ك مقبكلة اجتماعيا
الصحية ك نمك الطفؿ في صحة ك سالمة تامتيف، قاـ المشرع الدستكرم الجزائرم بكضع مبادئ 

 نجده قد جاء خاليا مف النص صراحة أك ضمنيا عمػى 1963بالرجكع إلى دستكر  .تكفؿ ىذا الحؽ
 منو ك التي تنص عمػى مكافقػة الجميكريػة 11حػؽ الرعاية الصحية، إال أنو بالرجكع إلى نص المادة 
 ، نجد أف ىذا اإلعالف قد نص عمى حؽ 1948الجزائرية عمى اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف لسنة 

 
 

                                                             
التعميـ مجاني حسب  - (1) .الحؽ في التعميـ مضمكف: "1989 مف دستكر الجزائر لسنة 50نص المادة  - 1

تسير الدكلة  - .تنظـ الدكلة المنظكمة التعميمة - .التعميـ األساسي إجبارم -الشركط التي يحددىا القانكف 
 ."عمى التساكم في االلتحاؽ بالتعميـ ك التككيف الميني

 مع المالحظة أنو تـ االحتفاظ بنفس النص المكجكد في 1996 مف دستكر 53أنظر نص المادة  - 2
 1989.دستكر

 . 18كالي عبد المطيؼ ، مرجع سابؽ ، ص  - 3
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 1.كؿ شخص في الرعاية الصحية ك الكقاية مف المرض
 ك عمى خالؼ الدستكر السابؽ نص صراحة عمى حؽ كػؿ مػكاطف في 1976أما دستكر 

ك ىك ما يعكس اىتماـ الدكلة بقطػاع الصحة ، 2الرعاية الصحية ، ك أف ىذا الحؽ مضمكف ك مجاني
مف خالؿ تكفميا بحماية ك صيانة ك تحسيف مستكل صحة السكاف، باإلضافة إلى ذلؾ فإف نشاط 
الصحة العمكمية يساىـ في رقي اإلنساف ك إعداده ك يمثؿ الطب اجمالني قاعدة نشاط الصحة 

 .3العمكمية في الجزائر
 نجدىما قد نصا بشكؿ مقتضب عمػى الرعايػة 1996 ك 1989ك بالرجكع إلى دستكرم 

 قد كفؿ حؽ الرعايػة 1989الصحية إذا ما قكرنا باألحكاـ الدستكرية السابقة، فنجد أف دستكر 
 منػو، ك المالحػظ أف 54 بنفس الػنص في المػادة 1996 ، ك احتفظ دستكر 4الصحية لممكاطنيف

المشرع الدستكرم قد تخمى عف مصطمح مجانية الرعاية الصحية، ك ىذا ما يشكؿ تراجعا عػف 
األحكاـ الدستكرية السابقة، ك انتقاص مف حقكؽ األطفاؿ في الحصكؿ عمى رعاية صحية مقبكلػة ك 
تراجع المشرع الدستكرم عف مبدأ مجانية الرعاية الصحية ، ال يعكس بالضركرة عػدـ اىتمػاـ الدكلة 

إف الرعاية الصحية كحدىا  . ك ىك ما تعكسو المخصصات المالية المتزايدة سنكيا5بالقطاع الصحي
 :م سنتناكلو في الفرع المكاؿ . ، كىذا مػا 6غير كافية ما لـ يتبعيا تكفير ظركؼ معيشية حسنة

ظروف المعيشة : الفرع الثاني
إف الحؽ في ظركؼ معيشة الئقة ىك حؽ لكؿ إنساف ك عمى كؿ دكلة أف تحػافظ عمػى 

كرامة مكاطنييا ك تعمؿ عمى تكفير احتياجاىتـ ك ضماف معيشتيـ بكرامة، ك أف تضمف لمكاطنييػا 
 تيـالمسكف لضماف رفاه أفرادىا كما عمييا أف تضمف ليـ شركط عمؿ جيدة كي يؤمنػكا لعػائال

                                                             
 – (1) ."... تكافؽ الجميكرية عمى اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف: "1963 مف دستكر 11المادة  - 1
لكؿ شخص حؽ في مستكل : " الفقرة األكلى1948/12/11 مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف 25المادة  

ك لو الحؽ فيما يأمف بو الغكائؿ في حاالت البطالة أك ... ك العناية الطبية  ... معيشة يكفي لضماف الصػحة
 ."... لألمكمة ك الطفكلة حؽ في رعاية ك مساعدة خاصتيف: "الفقرة الثانية - ."... المرض

لكؿ المكاطنيف الحؽ في الرعاية الصحية، ك ىذا الحؽ : " عمى 1976 مف دستكر 67صت المادة  - 2
 ."... مضمكف عف طريؽ تكفير خدمات صحية عامةك مجانية

 271.ص   - 1976الميثاؽ الكطني لسنة  - 3
 "...الرعاية الصحية حؽ لممكاطنيف: "  عمى 1989 مف دستكر 1/51تنص المادة  - 4
لقد زادت النسبة المخصصة : " مكجز معمكمات حقكؽ الطفؿ في االستعراض الدكرم الشامؿ لمجزائر - 5

 مميكف دينار عاـ 224، إلى حكالي 1999مميكف دينار عاـ  (95( 4لميزانية الدكلة الجزائرية مف حػكالي 
- مجمس حقكؽ اإلنساف" - ، باإلضافة إلى الزيادة في عدد العامميف ك الممارسيف في قطاع الصحة2008
 .02ص- 2008مارس 

 جكاف 28برنامج الحككمة الجزائرية المكافؽ عميو مف طرؼ المجمس الشعبي الكطني في - نظر أيضا  - 6
 142.ص- 2007
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المأكؿ، الممبس ك المسكف ك حتى لك منعتيـ ظركؼ معينة مف العمػؿ مثػؿ العجػز، المػرض، 
  .الشيخكخة

لقد تضمنت الدساتير الجزائرية الحؽ في ظركؼ معيشية الئقػة، ك ضػمنتيا نصكصػيا  
، ك ىك ما يعكس اىتماـ 1 قد اعترؼ بحؽ كؿ فرد في حياة الئقة1963الدستكرية، فنجد دستكر 

 أشار إلى مصطمح ظركؼ 1976الدكلة آنذاؾ رغـ حداثة استقالليا بالظركؼ المعيشية، أما دستكر 
المعيشة بشكؿ صريح ك خص الطفكلة بقكلو تكفؿ الدكلة في نطاؽ القانكف ظركؼ معيشة المكاطنيف 

 الفئات 1976ك في نفس الصدد كضح الميثاؽ الكطني لسنة ، 2الذيف لـ يبمغكا بعد سف العمؿ (2)
مطمب إتاحة فرصة الشغؿ لكؿ قادر عف "، حيث جاء في إحدل فقراتو 76صدىا دستكر  ؽالتي

العمؿ في البالد يطرح مشكؿ األطفاؿ ك المراىقيف الذيف ال يمكف لذكييـ أف يخصصكا ليـ الكػثير 
مػف كقتيـ بسبب مقتضيات العمؿ ك ليذا ستقدـ الدكلة عمى إصالح اجتماعي عميؽ يتمثؿ في إعداد 

مساعدة ضخمة لفائدة الطفكلة منذ الصغر الباكر، ك ذلؾ بفضؿ ما سػتنجزه في طػكؿ الػبالد ك 
عرضيا تمبية لحاجات األطفاؿ ك المراىقيف مف بيكت لمحضانة ك رياض لألطفػاؿ ك مطػاعـ ك دكر 
لمشباب ك مكتبات ك مجمعات رياضية ك نكاد ثقافية، ك ذلؾ لمتمتع بكسائؿ الترفيو النػافعمكي ينشئكا 
في مناخ اجتماعي مشبع بالقيـ الكطنية، ك سكؼ تتخذ إجراءات مناسبة لتأميف ممبس الئؽ لجميع 

 ."األطفاؿ الجزائرييف
 فقد تضمنا نفس النص المتعمؽ بظركؼ المعيشة، غػير أنػو 1996 ك 1989أما دستكرم 

  .3يالحظ تغير في مصطمح تكفؿ الدكلة ليصبح بدلو لفظ مضمكنة ك ىك ما يعد تراجعا
إف الحماية الدستكرية لحقكؽ الطفؿ أفضت بنا إلى الكقكؼ عمى النصكص الدستكرية الػتي 

، ك عمى الرغـ مػف قمػة ىػذه 1996 إلى دستكر 1963تناكلت حقكؽ الطفؿ بدءا مف دستكر 
أسست لمبادئ ميمة تضمف حقكؽ الطفؿ الجزائرم أىميا التربية ك التعميـ ك الرعاية نيا النصكص فإ

الصحية ك ظركؼ المعيشة، ك المالحظ أف الدساتير الجزائرية جاءت متباينة في تنظيميا ليذه 
الحقكؽ سكاء فيما تعمؽ بمكضعيا في الدستكر أك حتى المصطمحات المستعممة ك التي كانت تشيد 

إف الدساتير  .تراجعا مف دستكر آلخر في بعض األحياف ك تنظيما ك أكثر دقة في أحياف أخرل
الجزائرية ك إف نصت عمى أىـ المبادئ الضامنة لحقكؽ األطفاؿ إال أىنا تبقػى قميمة ما لـ تدعميا 
النصكص القانكنية، ك التي تعد األكثر قدرة عمى استيعاب المكاضيع ك شػرحيا ك إزالة الغمكض 
الذم غالبا ما يكتنؼ النصكص الدستكرية ك ىك ما سػنحاكؿ التطػرؽ إليػو في المبحث الثاني مف 

  .4خالؿ البحث في الحماية القانكنية لحقكؽ الطفؿ
                                                             

 "...تعترؼ الجميكرية بحؽ كؿ فرد في حياة الئقة: " عمى1963 مف دستكر 165تنص المادة  - 1
تكفؿ الدكلة في نطاؽ القانكف ظركؼ معيشة المكاطنيف الذيف : " عمى 1975 مف دستكر 64تنص المادة  - 2

. لـ يبمغكا بعد سف العمؿ ك المػذيف اليستطيعكف القياـ بو ك الذيف عجزكا عنو نيائيا 
ظركؼ معيشة المكاطنيف : " عمى ما يمي96 مف دستكر 59 ك المادة 89 مف دستكر 56تنص المادة  - 3

 ."الذيف لـ يبمغكا سف العمػؿ ك الػذيف اليستطيعكف القياـ بو ك الذيف عجزكا عنو ىنائيا مضمكنو
 . 20 – 19كالي عبد المطيؼ ، مرجع سابؽ ، ص  - 4
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 . 2016مكانة حقوق الطفل في ظل ااإلصالح  الدستوري لسنة : المطمب الثالث 
انخرطت بالمنظمة  1992/1/26عمى اتفاقية حقكؽ الطفؿ في  صادقت الجزائر

 2016 مارس المكافؽ لسنة 6خر تعديؿ دستكرم ليا في زائر آقد أجرت الج ك 11993/4/16.في
، كبتفحص محتكل ىذا التعديؿ يظير 2المتضمف التعديؿ الدستكرم01/16كذلؾ بمكجب القانكف رقـ ،

 تضمف التعديؿ .إلى حد كبير مسألة تنظيـ حقكؽ الطفؿ كبالمقارنة مع سابقيورؾقد تداق جميا بأف
 ، كمف أبرز ) 73 إلى 32 مف ( مادة 42 مادة، احتؿ فييا تنظيـ الحقكؽ كالحريات218الدستكرم 

 : ما جاء فيو بشاف حماية حقكؽ الطفؿ
ضركرة إخضاع القصر لمفحص  ":التي تنص عمى ك 60إلى نص المادة  6إضافة الفقرة 

  .3" التكقيؼ لمنظر في مجاؿ التحريات الجزائية لمرقابة القضائيةإجراءالطبي اإلجبارم في حالة 
 16منع كمعاقبة تشغيؿ األطفاؿ دكف سف  ": التي تنص عمى ك 69إلى نص المادة  5إضافة الفقرة 

 4".  سنة
 2 فييا التي جاء ك 72إلى نص المادة ، 2،3،4األىـ مف كؿ ذلؾ ىك إضافة الفقرة ،

األطفااللمتخمى عنهم أو مجهولي تكفؿ الدكلة  ـ3. حقوق األطفالتحمي األسرة كالمجتمع كالدكلة :
 5"..العنف ضد األطفاليقمع القانكف ـ 4 .النسب

لقد خطى المؤسس الدستكرم الجزائرم في ظؿ اإلصالح الدستكرم  األخير خطكة  عمالقة 
-  كما سبؽ اإلشارة إلييا أعاله – في مسألة تنظيـ حقكؽ الطفؿ، فبعدما كانت الدساتير السابقة 
أم أف برعاية االىتماـ بحقكؽ الطفؿ )تيتـ برعاية الطفؿ بشكؿ كاسع في إطار تقريرىا لرعاية األسرة

انفرد التعديؿ األخير بإدراج حقكؽ الطفؿ  (كاف يتـ بطريقة غير مباشرة مف خالؿ االىتماـ األسرة،
عمى نحك مباشر كصريح، بعدما أدرؾ المؤسس الدستكرم أف التعزيز كالتفعيؿ الحقيقييف لمحماية 

حقكؽ تحصينيا مف مختمؼ االنتياكات التي قد تقع عمييا لنيتأتى مف دكف تدارؾ الكضع ؿالدستكرية ؿ
 .كاالرتقاء بيا إلى صؼ القكاعد الدستكرية

 
 

                                                             
المتضمف المصادقة مع تصريحاتتفسيرية عمى 92/12/19لػ ،461/92المرسـك الرئاسي رقـ ،: أنظر - 1

قامت 2318.(ص 1989/11/20اتفاقية حقكؽ الطفؿ التي كافقت عمييا الجمعية العامة لألمـ المتحدة في،
دخمت حيز 1989/11/20الجمعية العامة لألمـ المتحدة بالمكافقة عمى إدراج االتفاقيةفيكليضمف قانكف د ،

بركتكككؿ اختيارم خاص بإش ا رؾ 2000لالتفاقية بركتكككالنتـ تبنييما في مام ،1990/9/23التنفيذ في ،
 .بركتكككؿ ثاف يتعمؽ ببيع األطفاؿ كاستغالليـ في البغاء كالمكاد اإلباحية  ك األطفاؿ في المنازعات المسمحة،

 .3ص2017مارس سنة ،7المكافؽ لػ 14الجريدة الرسمية عدد ،: أنظر - 2
  .1996مف التعديؿ الدستكرم المكافؽ لسنة 48لتي تقابميا نص المادة  - 3
 1996.مف التعديؿ الدستكرم المكافؽ لسنة 55التي تقابميا نص المادة   - 4
  .1996مف التعديؿ الدستكرم المكافؽ لسنة 58التي تقابميا نص المادة  - 5



  2018جانفي  – خامس          العدد ال                         مجلة قانون العمل و التشغيل                
 

222 

    

إف إدراج التعديؿ الدستكرم األخير لحقكؽ الطفؿ عمى ىذا النحك يعد قفزةنكعية تسجؿ 
  : لحسابو مف أجؿ تعزيز الحماية الدستكرية ليذه الحقكؽ غير أنياجاءت مبتكرة كذلؾ لعدة أسباب

فقد : غياب تأسيس دستكرم لييئة كفيمة بأف تساىـ في تعزيز كحماية الطفمكالتكفؿ باحتياجاتيـ-  1
خاصة بحقكؽ الطفؿ مف أجؿ تعزيز أفضؿ ستكرية كاف عمى المؤسس الدستكرم أف يحدث ىيئة د

بيذه الفئة كما فعؿ عندما أحدث المجمس األعمى لمشباب بمكجب لخاصةلمجاؿ الحماية الدستكرية ا
مف أجؿ النيكض بفئة الشباب باعتبارىا مستقبؿ الدكلة، أك عمى األقمكاف عمى  201  نص المادة

مجمس أعمى "المؤسس الدستكرم حتى ال يثقؿ كاىؿ الدستكر بمؤسساتكمتنكعة أف يحدث مثال 
مف أجؿ تتبع أحسف لمسار الشاب مند الطفكلة، " المجمساألعمى لمشباب" بدال مف " لمطفكلة كالشباب

كتقييـ فعالممختمؼ السياسات األنية كالمستقبمية التي تيـ ىذه الفئة باعتبار أف أطفاؿ اليكميـ شباب 
ذاته إنجاح لسياسة مستقبلية  ىك بحد ذاتو الغد، سيما كأف نجاح كؿ سياسة لالىتماـ بقضايا األطفاؿ

  .1تهتم بقضايا الشباب

تحمي األسرة :" التي تنص عمى مايمي72مف المادة 2إعادة النظر في صياغة المادة الفقرة -  2
عمى عاتؽ األسرة " حماية حقكؽ األطفاؿ"كضع المؤسس الدستكرم ".كالمجتمع كالدكلة حقكؽ الطفؿ

المجتمع ثانيا، كالدكلة أخيرا، ال يشجع مف مسألة الحماية، ألف الدكلة ىيالمسؤكلة األكلى عف  ك أكال،
إحداث بيئة مالئمة لحقكؽ األطفاؿ بمختمؼ مستكياتيـ أككضعياتيـ، تمييا مسؤكلية األسرة فالمجتمع، 
فاألسر مثمما ىك معركؼ تختمفمستكيات معيشتيا كقدراتيا، كمف شأف كضع مسؤكلية الحماية عمى 

كاف عمى   بالنسبة لحقكؽ األطفاؿ،اتمييز كدرجة أكلى مف شأنو أف يخمؽ تفاكتا ك عميو ك عاتقيا
المؤسس الدستكرم أف يجعؿ الحماية مف أكلكيات الدكلة كما ىكالحاؿ بالنسبة لألسرة، كاألطفاؿ 

خطى بعض الدكؿ كعمى رأسيا المغرب ىذه األخيرة  المتخمى عنيـ كمجيكلي النسب، كيسير عمى
 2التي جعمت مف الحمايةالقانكنية لألطفاؿ مف مسؤكلية الدكلة بغض النظر عف كضعياتيـ العائمية

عمى األبكيف  (الحقا كىك ما سنراه)عمى األقؿ عمى منيج المؤسس التكنسي الذم ألقى المسؤكلية  ،أك
بالدرجة األكلى ثـ الدكلة كذلؾ بدال مف أف تمقى األسرة التي تختمؼ كضعياتيا مف أسرة إلى أخرل، 

عمى أساس أف الدكلة الجزائرية )قاـ بو المؤسس الدستكرم الجزائرم لدكلة كىك مافالمجتمع، ثـ ا
األسرة ػ في حيف أف مسؤكليتيا بحماية األطفاؿ تأتي بعد1/72تكتفي فقطبحماية األسرة ػ المادة 

 .والمجتمع أي كآخر طرف في المسؤولية

 

                                                             
– دساتير الجزائر كتكنس كالمغرب – قزالف سميمة ، حقكؽ الطفؿ في ظؿ التعديالت الدستكرية األخيرة  - 1

 . 11مداخمة القيت بمناسبة الممتقى الكطني لمطفؿ ، كمية الحقكؽ بكدكاك ، جامعة بكمرداس ، ص 
  .2011مكافؽ لستة اؿمف التعديؿ الدستكرم المغربي 3/32أنظر الفصؿ  - 2
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: خاتمة ال
القانكني الخاص بالطفؿ،  فإنيا تككف قد استكممت نظاميا 15-12 الجزائر لمقانكف بإقرار

الفضمى لمطفؿ الذم جاءت بو اتفاقية  لطفؿ لسنة سكاء كاف ضحية أك جاني، تطبيقا لمبدأ المصمحة
فالطفؿ فيكؿ الحاالت ضحية ال تؤىمو قدراتو العقمية ك الجسدية لمفيـ  1989لطفؿ لسنة  حقكؽ ا

المشرع .أفعالو، ك ما يستدعي إضفاء الحماية القانكنية الكفيمة بحمايتو ك إصالحو  الصحيح لمآالت
دكؿ عربية ك غربية، بدؿ إقرار قكاعد   عدةرار قانكف خاص بالطفؿ عمى غرارأصاب إذ اختار إؽ

ئرم حريص عمى حماية ااستخالص أف المشرع الجز مف شأنو خاصة مبعثرة في عدة قكانيف، ىذا ما
إياه رعاية متميزة إذ خصو بقانكف قائـ بذاتو، ك تسييؿ ميمة مصالح القضاة ك   ك إيالئولطفؿ ا

الباحثيف في حصر القكاعد القانكنية الخاصة بالطفؿ الحدث،إضافة لكفاء الجزائر بالتزاماتيا الدكلية 
التي تقضي بسمك االتفاقيات الدكلية عمى  2016 لسنة ستكرم اؿمف التعديؿ150تطبيقا لممادة 

 .ف القانك
 

 
 
 
 

 
 

 



  2018جانفي  – خامس          العدد ال                         مجلة قانون العمل و التشغيل                
 

224 

    

 ضنانات املؤسسة االقتصادية يف ظل حقىق االسرتداد              
 -  نظام التسىية القضائًة-     

لطروش أمًهة                              
 طالبة دكتىراه ختصص قانىى االعنال املقارى                   

 2كلًة احلقىق و العلىم السًاسًة جامعة حمند بو امحد ويراى            
:  ممخص ال

  سواء اكان تاجر شخص طبيعي او مؤسسة اقتصاديةأقر المشرع الجزائري  بحق  المالك
في استرداد اموالو الموجودة تحت حيازة  التاجر الخاضع لنظام  التسوية القضائية  متى أثبت 

ممكيتيا و ما دامت موجودة عينا ضمن أموال التاجر المدين ، اال أ ن ىذا الحق قد  يتعارض  مع 
حقوق جماعة الدائنين الذين تربطيم مع التاجر المدين عالقات تجارية قبل خضوعو لنظام  التسوية 

  و مصالح  ة المستردةالمالك المؤسسة االقتصادية القضائية ، فيناك تناقض  واضح  بين مصالح 
  التي في حيازة التاجر ا  السترداد اموالوؤسسةجماعة الدائنين ، حيث يوجد اختالف بين  مطالبة الم

 اذا المدين وبين خضوعو لمتفميسة دائنا بقيمة ىذه االموال عن طريق قسمة الغرماء  مع باقي الدائنين
 .ما تحولت التسوية القضائية الى افالس

. الفالس ، التسوية القضائية  ، حق الممكية ،حق االستردادا: الكممات المفتاحية 
Résume :  

The Algerian legislator consecrated the owner's right to get back his 

money which is in the possession of the dealer who is submitted to the 

bankruptcy system ,or to a judicial settlement as long as the ownership is 

proved and that they exist in kind within the debtor dealer s money. but this 

right might be in contradiction with the rights of the creditors that are tied to 

the debtor trader by business relationships before his his submission to the 

bankruptcy system or judicial settlement   There is a clear contradiction 

between the interests of the retriever owner and those of the creditors 

because there is a difference between the owner's claim to get back his 

money that is under the debtor trader's possession and his submission to 

bankruptcy as a creditor with the amount of this money through the division 

of debtors on the rest of creditors 

 

 : المقدمة 
 كعامل رئيسي لتحقيق التنمية االقتصادية مرىون  بمدى قوة مؤسسة االقتصاديةان اتخاذ  ال

حيث  تخضع ىذه األخيرة  ىذه الشركات  في مواجية التحديات االقتصادية التي قد تفرزىا العولمة ،
بصفة رئيسية العتبارات  الفعالية االقتصادية و البحث عن الربح و المردودية  المالية  كوسيمة وحيدة 

 ، لذلك كان لزاما عمى المشرع الجزائري 1لضمان بقائيا و استمرارىا وسط اقتصاد معولم وتنافسي
القيام  بعدة إصالحات مؤسساتية تشريعية تدريجية تتناسب مع كل ظرف اقتصادي قد تمر بو ىذه 

                                                             
1
ناصر دادي عدون ،التدقيق االداري و تاىيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في  عبد الرحمن بابنات ، - 

 1.،ص2008الجزائر ،دار المحمدي العامة،الجزائر،
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، وكذا تكريس الحماية القانونية الالزمة لكل المتعاممين معيا ، حيث حرص لمؤسسة االقتصاديةا
 من شير ؤسسة االقتصاديةالمشرع الجزائري من خالل نظام التسوية القضائية  الى حماية الم

افالسيا باعتباره عامل رئيسي ضمن النسيج االقتصادي الجزائري ،و المحافظة عمى حقوق الدائنين 
عمى حد السواء ، كما ذىب المشرع الجزائري الى أبعد من ذلك عبر نظام االفالس والتسوية 

 القضائية ليشمل فئة ثالثة ليست دائنة ،انيا الفئة المالكة أو ما أطمق  عمييم أصحاب حق االسترداد
 ، حيث منحيم المشرع الجزائري عبر نصوص القانون التجاري التي قد تكون مؤسسة اقتصادية

 فرصة استرجاع ما يزال في ممكيتيم من أموال ، وىذا 313الى المادة 306من المادة  المحددة
بخالف الدائنين الذين ال يحتجون في المطالبة بديونيم اال عمى حقوق شخصية أو عينية  ال تسمو 

. عمى حق الممكية 
مشكمة الدراسة و تساؤالتها 

 المؤسسة تسعى ىذه الدراسة الى االجابة عن االجراءات القانونية الواجب اتباعيا من طرف
 اصحاب حقوق االسترداد وفقا لمتشريغ الجزائري ، والتي تعد في االقتصادية اذا ماكانت ضمن

اما تساؤالتيا  الحقيقة دراسة صعبة نظرا لغموض النصوص القانونية  وقمة الباحثين في ىذا المجال
ان ىذه الدراسة تسعى الى االجابة عن التساؤالت االتية التي يحرص اغمبية االكاديميين الى  :فيي  

: تحديدىا، وتتمثل اشكاليات الدراسة فيما يمي
 ؟ ا االستردادية من ممارسة حقوقو المؤسسة االقتصاديةتمكنتكيف 

ماىي الشروط الواجب التقيد بيا لممارسة حق االسترداد؟ 
ما ىي الحماية المقررة من قبل المشرع الجزائري ليذه الفئة؟ 

اجابة عمى االسئمة السابق ذكرىا سنتطرق الى تحديد القيود  :خطة الدراسة ومنيجية البحث 
 االسترداد اوال  حيث تناولنا الى الشروط  في حقبالمؤسسة االقتصادية كصاحبةالقانونية الخاصة 

 و المال محل االسترداد ثم الى حاالت ةمالكالمؤسسة االقتصادية كالواجب توفرىا في صفة 
االسترداد حيث ناقشنا كل حالة عمى حدى بحسب اختالف وضعياتيا  سواء اكان المال المنقول 
بضائع او اوراق تجارية ،وخمصنا في االخير الى خاتمة تطرقنا فييا الى مجموعة من النتائج و 

. االقتراحات التي من شانيا اثراء البحث العممي 
المؤسسة اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي من اجل تبيان اىم حدود  و

ممارسة حق االسترداد وماىي االليات الواجب توفرىا الستغالل حق االسترداد من االقتصادية في 
 قبل المالك ، كما اعتمدنا ايضا عمى المنيج التحميمي من اجل تحميل  الشروط الواجب توفرىا في

.  االسترداد ة طالبة المالكاالقتصادية  المؤسسة
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 و  االسترداد في حقةحباصلمؤسسة االقتصادية كالضوابط القانونية المتعمقة  با:المبحث األول 
 المال المسترد

التاجر الخاضع  المنقوالت الموجودة لدى ةمالكلمؤسسة االقتصادية يسمح المشرع الجزائري ل
 لجممة من القواعد ا المطالبة باستردادىا،غير انو يترتب عمى ىذا الحق خضوعولمتسوية القضائية

الخاصة   تتماشى و تحقيق المساواة بين أعضاء  جماعة الدائنين و حقوق أصحاب االمتياز و 
. الدائنين المرتينين 

  ة مالكتها بصف بالمؤسسة االقتصاديةالقيود المتعمقة: المطمب االول 
 -مؤسسة اقتصادية– اوجب المشرع الجزائري عمى غرار المشرع الفرنسي كل طالب السترداد

  عمى اعتبار انو مال بحوزة   التاجر المدين المحكوم عميو بالتسوية القضائية  اكتسابو صفة المالك ،
سترجاع التمتع بيذه الصفة ،مواجية جماعة الدائنين لممطالبة  ت ال الي مؤسسة اقتصاديةال يمكن  

  التقدم لدى وكيل التفميسة في اجل ا بواسطة ممثموؤسسة االقتصادية، حيث بإمكان الم1ممكو   تما 
 ا مع تقديموا  لممطالبة بأموالو2سنة واحدة  اعتبارا من تاريخ نشر الحكم المثبت لمتوقف عن الدفع

 اال حائزة ت، عمى اعتبار  ان الشركة التجارية المدينة  ليس3 لتمك األموال الدليل يثبت ممكيتو
لممنقول بصفة مؤقتة ، وما يجدر التنبيو اليو  ان مسالة  استرداد العقارات ال ثتير اية اشكالية طالما  

 5، بخالف استرداد المنقوالت  التي تخضع لمبدأ الحيازة سند الممكية4ثتبث ممكيتيا  بمحررات رسمية 
 لممال المنقول  محل النزاع ، ذلك  ان ا عمى اثبات ممكيتوة مجبرؤسسة االقتصادية، لذلك  فالم

  ييا عمى الحيازة  ،أي عمى الظاىر ، كما يستوجب علاستند  لممطالبة  بحقوقوت المؤسسة االقتصادية
 االسترداد  قبل تصرف التاجر المحكوم عميو بالتسوية القضائية بمعنى أن يكون ىا فيممارسة حق

                                                             
1
-Dominique Vidal , Droit des procédures  collectives ,prévention ,conciliation, 

sauvegarde ,redressement ,liquidation ,Gualino éditeur,Paris, France,2006,p.128. 
عدم قدرة التاجر سواء كان شخص طبيعي او معنوي خاضع لمقانون " يقصد بالتوقف عن الدفع ىو-   2

الخاص عمى الوفاء بدين ثابت ، ومعين المقدار ، مستحق االداء نتيجة لعدم امتالكو لوسائل مالية كافية في 
انظر بيذا الخصوص ." خزينتو أو تزعزع ائتمانو ، بمعنى عدم كفاية اصولو عمى مواجية خصومو المستحقة

:Alain Leinhard , procédures collectives , prévention et conciliation , sauvgarde , 

sauvegarde accélére , redressement judiciaire , liquidation judiciaire , rétablissement 

professionnel , sanction , procédure ,sixième édition ,éditions delmas , paris, 

France,2015-2016 
محمد بن بوزه،الطبعة الثانية ،مطبعة بيرتي :الطيب بمولو ،قانون الشركات ،ترجمو الى العربية -  3

. 341. ،ص2013،الجزائر،
راشد راشد ، االفالس و التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري ، الطبعة السادسة ،ديوان -  4

. 301.المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،ص
احمد شكري السباعي ، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر -  5

دراسة عميقة في قانون التجارة المغربي الجديد و القانون المقارن ، الجزء الثالث في التصفية  معالجتيا ،
القضائية و القواعد المشتركة بين مسطرتي التسوية القضائية و التصفية القضائية ، و الجزاءات التجارية و 

. 276.الجنائية المتخذة ضد مسيري المقاولة ،دار نشر المعرفة لمنشر و التوزيع،الرباط ،المغرب ،ص
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 من القانون التجاري  في 309 أن المشرع الجزائري صرح بموجب المادةحيث، 1المال قائما عينا
حالة  ما اذا اباع ىذا األخير  األموال محل دعوى االسترداد ال يمكن  لمالك المال استغالل حقو 
باسترداد الشيء  المبيع  طالما كانت إجراءات البيع مشروعة ، وبطبيعة الحال متى سمك التاجر 

 ؤسسة االقتصاديةالمدين مسمكا مخالفا لقواعد النزاىة في عممية بيع المال محل النزاع ، فانو يحق لمم
 من القانون التجاري ان المشرع 309االستفادة من حق االسترداد ،اال ان المال حظ من خالل المادة 

الجزائري لم يحدد وقت عممية البيع ،فما ىو حكم بيع المال محل االسترداد  اذا تم قبل صدور الحكم 
بالتسوية القضائية او بعد؟ 

القيود المتعمقة بالمال محل االسترداد :المطمب الثاني 
 المال محل ة صاحبؤسسة االقتصاديةلم يكتف المشرع الجزائري بفرض  شروط عمى الم

االسترداد انما تعدى االمر ذلك ليقر ضوابط  تمس المال محل النزاع التي ال بد مراعاتيا  أال وىي 
من القانون التجاري 306توفر  ىذا االخير عمى صفة المنقول  وذلك طبقا لمقتضيات المادة 

 لحق االسترداد ان المؤسسة االقتصادية المالكة، حيث يستشف من خالليا انو البد عمى 2الجزائري
كاالالت او :  فقط عمى االموال المنقولة  بغض النظر عن طبيعتيا اذا كانت مادية ايقتصر طمبو

المعدات او البضائع ،أو كانت معنوية كالقيم المنقولة ،او براءة االختراع ،واسترداد حق الممكية 
 3.الصناعية 
ما يجدر التبيو اليو ان المشرع الجزائري استثنى االموال العقارية ،حيث لم يتم التعرض  و

الييا في النصوص القانونية التجارية ضمن حاالت االسترداد، عمى اعتبار ان االموال العقارية ىي 
تضمن حماية حق الممكية - الشير العقاري– اموال ممكيتيا ثابتة تنتقل عن طريق اجراءات شكمية 

العقارية ، مما يعني خضوع استرداد االموال العقارية لمقواعد العامة كنتيجة لعدم ورود و ال نص 
قانوني يتعمق باسترداد االموال العقارية ، ومن ىنا يمكننا القول ان مالكي العقارات غير ممزمين 

 . 4باالحتجاج بحقوقيم امام وكيل التفمسة
                                                             

 
ال يجوز استرداد االموال المنقولة ضد أمين التفميسة : من القانون التجاري عمى مايمي 306تنص المادة  - 2

." اال في اجل سنة واحدة اعتبارا من نشر القرار المثبت لمتوقف عن الوفاء
عبد االول عابدين محمد بسيوني ، اثار االفالس في استيفاء الدائنين حقوقيم من :انظر بيذا الخصوص -  3

التفمسة ،دراسة مقارنة في الفقو االسالمي و القانون الوضعي ، دار الفكر الجامعي ، االسكندرية ،مصر 
. 329.،ص2008،

-96بالرغم من ان المشرع الجزائري غير اسم وكيل التفميسة بالوكيل المتصرف القضائي بموجب القانون -  4
 السالف الذكر ، اال اننا مازلنا عند استقرائنا القانون التجاري نجد في القسم الثاني من الفصل الرابع 23

 من 238المتعمق بييئات التفميسة تسمية وكالء التسوية القضائية و التفميسة ، وىذا ما تشير اليو كذلك المادة 
تعين المحكمة في الحكم الصادر بالتسوية القضائية او االفالس "القانون التجاري الجزائري التي تنص عمى انو 

بن داوود ابراىيم ، نظام االفالس و : ، انظر بيذا الخصوص "احد كتاب ضبط المحكمة كوكيل لمتفميسة
التسوية القضائية في القانون التجاري المقارن ، سمسمة االصدارات القانونية ، دار الكتاب الحديث ، القاىرة ، 

 97.،ص2012مصر ، 
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 عمى نص من القانون التجاري 312اضافة الى ذلك فان المشرع الجزائري بموجب المادة  
انو ال بد أن يكون المال المنقول عمى الحال الذي كان  عميو من يوم تسميمو الى التاجر المدين ، 

 1بمعنى لم يطرأ عميو أي تغيير أو تحويل عمى طبيعة المال المنقول محل االسترداد
ؤسسة مثال ذلك تحويل  المادة األولية إلى مادة مصنعة ، ويستنج من ىذا انو البد لمم

حدد أوصاف المال المنقول محل االسترداد وصفا دقيقا يثبت من خاللو أن األموال ت أن االقتصادية
المنقولة  المراد استرجاعيا من التاجر المدين تعود ممكيتيا لو ، خصوصا فيما يتعمق باسترداد 

. البضائع ،مخافة أن يتم المطالبة باسترداد بضاعة مختمفة عن التي تم تسميميا إلى التاجر المدين 
حاالت استرداد المال المنقول : المبحث الثاني 

لمال المنقول  استرجاعو من التاجر المدين في حدود ما ل ةمالكالمؤسسة االقتصادية السعى ت
تقضي بو النصوص التشريعية التجارية ، لذلك عمل المشرع الجزائري عمى تنظيم حالتين السترداد 

االموال المنقولة عمى سبيل المثال عن طريق نصوص قانونية متميزة عن القواعد العامة بيدف 
احداث الموازنة بين حق المالك في االسترداد و المحافظة عمى المشروع التجاري و حقوق جماعة 

: الدائنين ، وتتمثل ىاتين الحالتين في مايمي
. استرداد االشياء و البضائع   -
. استرداد االوراق التجارية  الموجودة في حيازة المفمس -
 تطبيقات حاالت استرداد البضائع  :المطمب االول 

 لمبضائع التي تحت يد التاجر المدين او جماعة ا  ممكيتومؤسسة اقتصادية أثبتت  كلان 
 الضوابط القانونية المفروضة من قبل المشرع ت الحق في استردادىا ، طالما احترماالدائنين لو

الجزائري ، اال أن حاالت استرداد البضائع تختمف بحسب اختالف طريقة تسميم البضائع لمتاجر اول 
. مرة 

استرداد بضائع العقود المفسوخة   :الفرع االول
  بجواز استرداد 2 من القانون التجاري308يقر المشرع الجزائري بمقتضى نص  المادة 

البضائع  سواء بصفة كمية او جزئية  قبل الحكم  بالتسوية القضائية  أو اإلفالس  متى تم  فسخ  
عقد بيع البضائع بموجب حكم قضائي  او بموجب  تحقق شرط فاسخ ، إال أن ما يستوجب اإلشارة 

 استرداد البضائع احترام الشروط الموضوعة من ةطالبالمؤسسة االقتصادية إليو ، انو يتعين عمى 
 حيث انو من المفروض في ىذه الحالة  ان- سبق ذكرىا في المبحث األول–قبل المشرع الجزائري 
 ا  عمى حق الممكية  الذي رجع اليواس طمبويستا- االسترداد ةطالب – ة البائعالمؤسسة االقتصادية

                                                             
1
 -Dominique Vidal ,op.cit,pp128 ,129. 

يجوز استرداد البضائع التي فسخ بيعيا قبل :" من القانون التجاري الجزائري بما يمي 308تقضي المادة -  2
الحكم بالتسوية القضائية أو االفالس سواء أ كان ىذا بحكم قضائي أو من جراء شرط فسخ اتفاقي ، وذلك ما 
دامت ىذه البضائع قائمة عينا كميا أو بعضيا و يتعين أيضا قبول االسترداد رغم الحكم بفسخ البيع أو تقرير 
وجوده بمقتضى حكم قضائي تال لمحكم بالتسوية القضائية أو االفالس ،وذلك متى كانت دعوى االسترداد أو 

." الفسخ قد رفعيا البائع ، الذي لم يستوف الثمن قبل الحكم المنشيء
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بموجب حكم قضائي ينص بفسخ العقد ورجوع الحالة الى ما كانت عمييا ، باالضافة  الى اقامة 
 1.الدليل عمى  احتفاظ البضاعة بذايتيا 

 من القانون التجاري ان المشرع الجزائري ربط قبول 308كما نالحظ من خالل نص المادة 
صدور  حكم قضائي أو من جراء فسخ اتفاقي  طمب استرداد البضائع المفسوخ عقدىا بمقتضى 

سابق  عمى الحكم بالتسوية القضائية أو االفالس ، اال ان المشرع الجزائري  لم يكتف بذلك مضيفا 
وجوب قبول طمب االسترداد  متى صدر حكما يقضي بفسخ عقد بيع البضائع او اثر تحقق شرط 
فاسخ  بعد  صدور الحكم بالتسوية القضائية او االفالس  اذا ما رفع البائع  دعوى االسترداد قبل  

.   صدور الحكم المنشيء
 من القانون التجاري الجزائري  313من ناحية اخرى اجاز المشرع الجزائري وفق المادة 

 من القانون التجاري  في حالة عدم 308استرداد ثمن البضاعة  أو جزء منو  المذكورة في المادة 
تسديد قيمتيا بورقة مالية  أو مقاصة  عن طريق حساب جار بين المدين و المشتري ، يطمق عمى 

ىذه الوضعية  الحمول العيني ،عمى اعتبار انو  يتم استبدال البضائع بثمن الدين الواجب أداؤه مقابل 
عممية بيع البضائع ، حيث اقر القضاء الفرنسي ان  ممارسة االسترداد فيما يخص ثمن البضائع 

يخضع لنفس الشروط الواجبة توفرىا  فيما يخص استرداد البضائع   ، بمعنى البد لتمك البضائع أن 
تكون عمى طبيعتيا  االولى  وقت عممية البيع أثناء افتتاح اجراءات التسوية القضائية  ،مما يعني ان 
تحويل وتغيير طبيعة البضاعة  من طرف المشتري قبل اعادة  البيع  من شانيا عرقمة اجراء استرداد 

 .ثمن البضائع ،تماما كما من شأنو  أن يشكل عائقا أمام المطالبة العينية  لمبضائع
استرداد البضائع المرسمة   : الفرع الثاني

يجوز استرداد البضائع المرسمة الى المدين "  من القانون التجاري عمى انو 309تنص المادة 
...". مادام التسميم لم يتحقق 

 ة البائع المؤسسة االقتصاديةاورد المشرع الجزائري  صورة اخرى من صور  حق  ممارسة
التاجر  المرسمة الى  المشحونة  استرجاع البضائعة االخيرهلدعوى االسترداد  ، حيث سمح   ليذ

، و يتعمق االمر ىنا بايقاف نقل  قبل وصوليا اليو  الخاضع لنظام التسوية القضائية   المشتري
 ما يجدر التبيو اليو  . ، أي أن عممية التسميم لم تتحقق البضائع المباعة الموجودة تحت يد الناقل 

في ىذا الصدد ان المشرع الجزائري منح لممؤسسة االقتصادية المرسمة بموجب عقد النقل البري 

                                                             
1
 -Georges Ripert ,René Roblet ,Traité de  droit commercial ,tome2 ,14 

édition ,L.G.D.J ,1996,paris France,n3158,p.1133. 
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 الحق في اصدار االرشادات  المتعمقة بمكان تسميم  البضاعة لمناقل  وتغيير وجية  النقل 1لمبضائع
 3 من القانون التجاري الجزائري42 بمقتضى المادة 2طيمة سريان عممية النقل

المؤسسة يمكننا القول ان المشرع الجزائري  حرص من خالل نص ىذه المادة  الى حماية 
 مثال  طالما لم يستوف ثمنيا  ضد 4 باستعمال حق الحبساالقتصادية الممارسة لحق االسترداد

 أو ايقاف بائع امكانية  تغيير مسار البضائع المرسمة و ارجاعيا للاالتاجر المدين ، حيث خول لو
تجنب مواجية جماعة الدائنين ، تارساليا الى مخازن التاجر المدين حتى ال تدخل في ذمتو المالية ،ل

اضافة الى ذلك لم يتم تحديد اجل ممارسة ىذا الحق من خالل ىذه الصورة  ،غير  انو يمكننا القول 
ان المنطق يقضي انو عمى البائع استغالل ىذا الحق في الفترة الزمنية الممتدة  مابين إرسال 

إضافة إلى ذلك أورد المشرع الجزائري استثناءا من  . 5البضاعة ووصوليا إلى مخازن التاجر المدين
  في ية المؤسسة االقتصاديةحقأ عدممن القانون التجاري الجزائري يتضمن  6 309خالل المادة 

استرداد البضائع  التي لم تصل إلى مخزن التاجر المدين  طالما  قد بيعت ىذه األخيرة  بطريقة 
 .قانونية  بناءا عمى فواتير  وسندات صحيحة  دون استعمال وسائل غش 

                                                             
 من القانون التجاري الجزائري 36حدد المشرع الجزائري تعريف عقد النقل البري لمبضائع بموجب المادة -   1

اتفاق يمتزم بمقتضاه متعيد النقل مقابل ثمن بأن يتولى بنفسو نقل شخص أو شيء الى مكان "...  بما يمي 
" معين

شتواح العياشي ، عقد النقل البري لمبضائع ،مذكرة لنيل شيادة الماجيستر  في :انظر بيذا الخصوص -  2
 56. ،ص2005-2004قانون االعمال ،جامعة منتوري قسنطينة ،

يحق لممرسل  ابداء اسم المرسل اليو أو استرداد "  من القانون التجاري الجزائري عمى انو42تنص المادة -  3
االشياء المنقولة مادامت في حيازة الناقل ،بشرط أن يدفع  لو اجرة  النقل  عن المسافة المقطوعة  و أن 

يعوض  لو ما صرفو  وما لحقو  من الضرر  بسبب استردادىا عمى انو ال يجوز لممرسل ان يمارس ىذا الحق 
اذا كان المرسل تسمم سند النقل - 2اذا تم تسميم سند النقل الى المرسل اليو  فينتقل اليو ىذا الحق ،- 1.

." اذا طمب المرسل اليو استالم االشياء بعد وصوليا الى المكان الموجية اليو - 3وعجز عن تقديمو ،
يمكن لمبائع أن يحبس البضائع التي باعيا و لم تكن :"  من القانون التجاري عمى مايمي 310تنص المادة - 4

ما يجدر االشارة اليو ان اساس  ."قد سممت لممدين أو لم ترسل اليو  و ال الى شخص من الغير يعمل لحسابو 
لكل من التزم بأداء شيء أن " من القانون المدني الجزائري التي تقضي بأنو 200الحق في الحبس ىو المادة 

يمتنع عن الوفاء بو ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام ترتب عميو و لو عالقة سببية و ارتباط  بالتزام المدين 
. حيث يفترض في الحق في الحبس عدم التزام المدين بالوفاء  حتى ينفذ الدائن التزامو المقابل ...". 

5
 -Georges Ripert ,René Roblet ,Op,cit,n3151,p.1129. 

يجوز استرداد البضائع المرسمة الى المدين ما دام :" من القانون التجاري عمى مايمي 309تنص المادة -  6
ومع ذلك ال يقبل االسترداد اذا كانت البضائع قد تم بيعيا قبل وصوليا دون . التسميم لم يتحقق في مخازنو 

 200ما يجدر االشارة اليو ان اساس الحق في الحبس ىو المادة ." غش و بمقتضى فواتير أو سندات صحيحة
لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء بو ما دام الدائن "من القانون المدني الجزائري التي تقضي بأنو 

حيث يفترض في الحق في ...". لم يعرض الوفاء بالتزام ترتب عميو و لو عالقة سببية و ارتباط  بالتزام المدين 
. الحبس عدم التزام المدين بالوفاء  حتى ينفذ الدائن التزامو المقابل 
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نستنتج من خالل ما سمف ذكره  أن المشرع الجزائري قيد ممارسة  حق المالك استرداد 
 االبضائع المرسمة  بمجموعة  من الشروط  في حالة مخالفتيا يحظر استغالل حق استرجاع بضائعو

 و ىذا ما يتوافق مع نيج المشرع الفرنسي  الذي يسمح . كسائر الدائنين ةصبح مجرد  دائنتل
باسترداد البضائع التي في اطار الشحن لمتاجر الخاضع لنظام التسوية القضائية بموجب المادة 

و حتى تتمتع المؤسسة االقتصادية بحق االسترداد البد .  من القانون التجاري الفرنسي624-13
 1.عدم حصولو عمى ثمن البضائع ، وعدم تسميم البضائع : توفر شرطين اساسين اال وىما 

 استرداد البضائع المودعة  :الفرع الثالث
 من القانون التجاري  التي تجيز 312تعرض المشرع الجزائري ليذه الحالة عبر المادة 

استرداد  المال المنقول بعينو  المسمم  لمتاجر المدين  سواء عمى سبيل الوديعة  او بقصد بيعيا  
لحساب المالك  اال انو يفترض عدم اختالط المال المنقول مع مال التاجر المدين أي أن تكون 

 2.لدى التاجر المفمس البضاعة موجودة بذاتيا
رتكز تلبضائع ل ةمالكالمؤسسة االقتصادية الما يجدر االشارة اليو من خالل ىذه الحالة ان 

  عمى حق الممكية ، ذلك ان عقد الوديعة ىو عقد غير ناقل لمممكية  حيث يمتزم افي المطالبة بحقو
التاجر المدين المودع لديو بحفظ المال المنقول  ورده الى الشخص المودع عينا أي ان تكون الوديعة 

 .3  لدى التاجر المدينموجودة عينا 
لم يقصر المشرع حق استرداد البضائع العينية عمى سبيل الوديعة فقط، انما وسع دائرة ىذا  

 بضاعة ما  لمتاجر المدين بيدف اعادة بيعيا سواء كان ذلك ت سمممؤسسة اقتصاديةالحق الى كل 
كما يتضح من  . 5 او الوكيل بعمولة4السمسرة : بصفة مجانية او بمقابل  نأخذ عمى سبيل المثال 

ان المشرع الجزائري لم يورد الحالتين السالف ذكرىما عمى  6 من القانون التجاري 312خالل المادة 
سبيل الحصر  انما عمى سبيل المثال  حيث يمكننا تطبيق حكميا عمى جميع الحاالت  التي توجد 

 سواء خاضع لمتسوية القضائيةفييا البضائع او االموال المنقولة  بصفة عامة  في حيازة التاجر ال

                                                             
1
 -Alain Lienhard,op.cit,p.382. 

2
 - Réne Rodiére , droit commercial ,effets de commerce , contrats commerciaux, 

faillittes, cinquiéme édition,DALLOZ ,France, 1970,p.279. 
شريف مكرم ،التوقف عن الدفع و أثره عمى حقوق دائني المفمس ، الطبعة االولى،دار النيضة العربية ، -  3

. 382القاىرة ،،مصر،ص 
يقصد بالسمسرة ىو كل عقد بموجبو يسعى الوسيط الى تقريب احتياجات  شخصين ما ال يعرف احدىما -  4

. االخر من اجل ابرام عقد ما مقابل اجر يعينو بنسبة مئوية من قيمة الصفقة 
يقصد بالوكيل بعمولة كل شخص تتمثل وظيفتو في القيام بعمل قانوني باسمو الخاص لحساب موكمو -  5

. االصيل في مقابل أجر يسمى العمولة 
يجوز استرداد البضائع المؤتمن عمييا المدين : من القانون التجاري الجزائري عمى مايمي 312تنص المادة -  6

." سواء عمى سبيل الوديعة أو بقصد بيعيا لحساب المالك ،وذلك طالما ىي قائمة عينا
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 المؤسسة اكانت الحيازة عمى شكل وكالة او عقد عارية او ايجا ر ، غير انو في ىذه الحالة عمى
لمؤسسة اثبات طالب ا- أ:  االسترداد احترام ثالثة شروط تتمثل فيما يمي ة طالباالقتصادية
المؤسسة التزام - وجود البضائع أو االشياء بعينيا  ،ج-  لممكية البضائع أو االشياء ، باالقتصادية
 من مستحقات كأجر الوديعة  ومصاريفيا أو عمولة الوكيل بعمولة  واال  ا بدفع ما عميواالقتصادية

. 1لوكيل التفميسة استعمال حق الحبس وفقا لمقواعد العامة 
 استرداد البضائع تحت شرط االحتفاظ بالممكية :الفرع الرابع 

يقضي المبدأ العام في عقود البيع ان ممكية الشيء تنتقل  من البائع الى المشتري بمجرد 
العقد ،غير انو يوجد استثناءات عمى ىذه القاعدة من بينيا وجود شرط يتمثل في تعميق نقل الممكية 
حتى دفع الثمن كامال ، وىي حالة البيع بشرط االحتفاظ بالممكية، بناءا عمى توافق ارادتي البائع و 

 .المشتري
يقصد شرط االحتفاظ بالممكية بانو عبارة عن شرط مكتوب في عقد البيع البضائع او 

المنقوالت المادية يقضي باحتفاظ بائع الشيء بممكيتو لو حتى وان سمم لممشترى واصبح تحت حيازتو 
الى حين تسديده الثمن المتفق عميو كامال ، وفي حالة مخالفة المشتري التزامو فيحق لمبائع استرداده 

 ، وقد اكدت 2، ومن ىنا يمكنو الدخول في التفمسة باعتباره مالكا مستردا ، وليس دائنا عاديا بالثمن
اذا "  من القانون المدني الجزائري تبني المشرع الجزائري ليذا الشرط التي تقضي بانو 363المادة 

كان ثمن البيع مؤجال جاز لمبائع ان يشترط ان يكون نقل الممكية لممشتري موقوفا عمى دفع الثمن 
 " .كمو ولو تم تسميم الشيء المبيع

يعتبر العمل بيذا الشرط بالنسبة لممؤسسة االقتصادية كبائعة لمبضائع ضرورة ممحة في 
حماية اصوليا المالية ضد اي صعوبات مالية قد تتعرض ليا او قد يتعرض الييا المشتري ، بمعنى 
حماية حقيا في الممكية و استردادىا حتى بعد الحكم باالفالس او التسوية القضائية  ان لم يتم تسديد 

الثمن ، وبالتالي                   
 فان ىذا الشرط يعتبر امتيازا لممؤسسة االقتصادية بائعة  البضائع اذا ما احترمت شروطو 
المتمثمة في وجوبية االتفاق عمى الشرط كتابة حين او وقت تسميم البضاعة ، بقاء البضاعة عمى 

حالتيا في حيازة المشتري اي ثبوت الوجود العيني لمبضاعة ، ان ال يتم الوفاء الكامل لثمن البضائع 

                                                             
سعيد يوسف  البستاني ،أحكام االفالس و الصمح الواقي في التشريعات العربية ،الطبعة االولى ،منشورات - 1

انظر بيذا الخصوص كذلك عزت عبد القادر ، االفالس و الصمح الواقي من . 268.،ص2007.الحمبي ،لبنان
 118،ص :1998التفميس ، دار الكتب القانونية ، القاىرة ، مصر ، 

بن عمارة محمد ،الممكية كاداة ضمان في مجال العالقات التعاقدية ،ماجستر في القانون الخاص ،كمية -  2
. 13،ص2006الحقوق و العموم السياسية ،جامعة وىران،
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، عدم اعادة بيع البضائع مرة ثانية الى مشتري من الباطن حسن النية الذي يمكنو ممارسة حق 
  .1الحبس ، في مقابل ذلك فان البائع يممك سوى الحق في استرداد الثمن او الجزء المتبقي

استرداد  االوراق المالية    : المطمب الثاني
 استرداد األوراق 2 من القانون التجاري الجزائري311يجيز المشرع الجزائري وفقا لممادة 

التجارية غير مسددة القيمة التي تحت حيازة التاجر المدين المسممة اليو من قبل مالكيا عمى سبيل 
حيث .3التوكيل  من اجل تحصيل قيمتيا أو من اجل دفع مستحقات  قيمة  بضائع او اشياء معينة 

 من القانون التجاري انو متى صدر حكم افالس او تسوية قضائية  311يستنتج من خالل المادة 
 ت التجارية  التي تحت حيازة التاجر المدين  متى التزما استرداد  اوراقوؤسسة االقتصاديةجاز لمم

بالضوابط القانونية المفروضة في ىذا االطار المتمثمة في ضرورة اثبا ت وجود ىذه االوراق بعينيا 
، أن ال يكون تم تحصيل قيمة الورقة التجارية بعد 4بالتسوية القضائية  وقت تاجر المدينتحت يد ال

 لحق االسترداد متى تم ؤسسة االقتصادية ، ذلك  انو  يحظر ممارسة الم5من قبل التاجر المدين
  ليصبح مجرد  دائن عادي يخضع  الحكم بالتسوية القضائيةتحصيل قيمة  الورقة التجارية  قبل

الحكم اضافة الى ذلك  متى  تم تسميم الورقة التجارية  الى التاجر المدين قبل ،لقسمة الغرماء
  فال ةالمالكالمؤسسة االقتصادية  بيدف قيدىا في حساب جار مفتوح بينو وبين بالتسوية القضائية

يجوز استردادىا حتى ولو وجدت بعينيا ، عمى اعتبار  ان قيد الورقة في الحساب الجاري يفقدىا 
 6ذاتييا 

                                                             
احمد شكري السباعي ، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر -  1

. 283.،ص2006معالجتيا ،الجزء الثالث،دار النشر لممعرفة ،
يجوز االسترداد ضد وكيل التفمسة لما جرى :  من القانون التجاري الجزائري عمى مايمي 311تنص المادة -  2

تسميمو من أوراق مالية أو سندات أخرى غير مسدد القيمة وكانت موجودة في محفظة المدين ومسممة من 
." مالكيا لمتحصيل أو لتخصيصيا لمدفوعات معينة 

معاشي سميرة ، أثار شير االفالس بالنسبة لجماعة الدائنين ، رسالة ماجستر تخصص قانون اعمال -  3
. 67.،ص2004-2005،

زىرة بوسراج ،أثار شير افالس المدين عمى جماعة الدائنين ، ،الطبعة االولى ، ديوان المطبوعات -   4
عبد العزيز االمير العكيمي ، احكام :انظر كذلك بيذا الخصوص .101الجامعية ،قسنطينة ، الجزائر ،ص 

االفالس في قانون التجارة الكويتي ، الطبعة االولى ، مؤسسة الكويت لمتقدم العممي ، ادارة التاليف و الترجمة 
 . 188.ص1987و النشر ، الكويت ، 

5
 -Modi KOko Bebey,L’action en revendication dans les procédures collectives  du 

droit français et de L’OHADA ,revue trimestrielles de droit  et de jurisprudence 

des affaires ,n 2,juillet ,out, septembre ,2009,Cameroun, p.41. 
انظر بيذا الخصوص ،عزيز العكيمي ،الوسيط في شرح القانون التجاري ،الجزء الثالث،أحكام االفالس و -  6

. 171.ص ،2008دار الثقافة لمنشر و التوزيع، دراسة مقارنة، الصمح الواقي ،
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  :لخاتمة ا
اىتماما بالغا لطالبي لم يولي  يتضح من خالل ما سمف ذكره ، أن المشرع الجزائري 

 و الدائنين ،االسترداد مقارنة مع الحماية ا لتي قررىا لجماعة الدائنين  او لمدائنين ذوي الرىون 
اصحاب االمتيازات عمى االموال المنقولة و الدائنين المرتينين عقاريا وذوي االمتياز عمى العقارات ، 

تعرض لصعوبات مالية ت االسترداد قد ةطالبك  المؤسسة االقتصاديةبالرغم من ان المنطق يقضي ان
 باالسترداد  بمجموعة من الشروط في ا المنقولة عن طريق  تقييد حقوافي حالة عدم استرجاع اموالو

عمى ة ، عاديةصبح مجرد دائنت لةحالة عدم االلتزام بيا يحظر عميو ممارسة حق االسترداد كمالك
ممارسة حق االسترداد  اذا ما تم اعادة بيع المال المنقول ؤسسة المالكة   ال يسمح لممهاعتبار ان

حماية لممشتري الثاني حسن النية ، غير ان المشرع الجزائري اغفل مسالة بيع بضائع المالك قبل 
 توضيح وضعية المالك  في  ىذا االطار  يولذلك كان لزاما عل، الحكم باالفالس أو التسوية القضائية 

اما بخصوص حالة استرداد البضائع العينية المسممة الى التاجر المدين او لبيعيا لحساب مالكيا .
ففي بعض االحيان نجد ان التاجر المدين قد يقوم ببيع البضائع المودعة لدييا ، حيث لم يتطرق 

 تحديد اثر ىذا البيع عمى الذمة مما يقضي ضرورةالمشرع الجزائري لنتائج ىذا البيع عمى المالك، 
 من اجل استرداد  المؤسسة االقتصادية وتبيان االجراءات الالزم اتباعيا من قبل،المالية لممالك

.  او عمى االقل او استرداد ثمن البضائع بصفة كمية أو جزئية ابضائعو
 ا من استرداد اموالوةالمالكالمؤسسة االقتصادية يعتبر حق االسترداد وسيمة قانونية  تمكن 

المنقولو  التي تحت حيازة التاجر المدين لذا ينبغي احاطتو بجممة من الضمانات الكافية التي تؤىل 
استغالل ىذا الحق ،لذلك فان مسالة اقامة مصالح متوازنة بين التاجر المدين وجماعة الدائنين 

. واصحاب حقوق االسترداد  ىو ضرورة ممحة من اجل  بناء محيط تجاري تنافسي سميم 
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 تشىيق صىرَ الرياضٌ احملرتف يف التشريع اجلزائرٍ
بافضل حممد بلخري 

كلًُ احلقىق و العلىم الشًاسًُ  طالب دكتىراه
 أمحد حممد بن 2وهران جامعُ 

: ممخصال
إف تسويؽ صورة الرياضي، سواء كانت ىذه الصورة فردية او جماعية، يعتبر في حد ذاتو 

شكال جديدا مف أشكاؿ االستثمار الرياضي، الذي قد تمجأ إليو االندية الرياضية المحترفة بيدؼ 
البحث عف مصادر تمويف جديدة لتعويض  االعتماد الكمي عمى مساعدات الدولة  بالتالي أضحى 
مف الضروري دراسة ىذا النوع مف االستغالؿ التجاري لمصورة، عف طريؽ قراءة قانونية تأخذ بعيف 

. االعتبار  الصورة كمحؿ لمعقد، و كذا االلتزامات القانونية الناشئة في ذمة كؿ طرؼ
: الكممات المفتاحية

. االرباح -اإلتاوة- االجر- عقد العمؿ-االستغالؿ التجاري - الصورة- الرياضي- التسويؽ
: مقدمةال

أصبح الحؽ في الصورة الشخصية ذا أىمية قصوى بعد أف انتشرت أالت التصوير و 
اليواتؼ النقالة المزودة بكاميرات و أجيزة تمكنيا مف استقباؿ و إرساؿ الصور في جزء مف الثانية 

إلى مالييف الحسابات الشخصية المرتبطة بالشبكة المعموماتية، فأضحت الخصوصية في غير مأمف 
، و بدأ المشرع في كثير  (01)مف االنتياؾ، و بدأ القضاء يتداوؿ قضايا انتياؾ الحؽ في الصورة 

(. 02)مف الدوؿ يدرس ىذه الظاىرة و يضع ليا قوانيف مناسبة بغية سد الفراغ التشريعي 
فاألصؿ انو ال يجوز التصرؼ في الحقوؽ المالزمة لشخصية االنساف، غير أف المشرع 

أجاز ذلؾ إذا تعمؽ االمر باالستغالؿ التجاري لمعالمات التجارية المرتبطة بالصورة شريطة اخذ رضا 
. صاحبيا و موافقتو

عمى غرار عقود الرعاية الرياضية وعقود االنتقاؿ المبرمة مف طرؼ العبي كرة القدـ، قد 
تكوف صورة الرياضييف محؿ عقود تسويؽ عف طريؽ اتفاقيات تبـر بيف الرياضي وبيف االتحادية 
والنادي مف جية أخرى، فإذا كاف عقد تسويؽ صورة الالعب ىو ذلؾ العقد الذي بموجبو يسمح 

الرياضي لمراعي أو المموف باستغالؿ التجاري لمصورة عف طريؽ عمميات االشيار المعروفة 
كاستعماؿ الصور و الممصقات و الجرائد الورقية أو عف طريؽ المواقع االلكترونية مقابؿ أجر في 

حدود المدة المتفؽ عمييا، فإف السؤاؿ الذي يمكف طرحو بعد تجربة كروية احترافية لـ تتعدى بعد عقد 
مف الزمف، ىو ىؿ النص الوارد ضمف قانوف الرياضة الجديد، أصبح كفيال بتنظيـ و تأطير صورة 

الرياضي لضماف حماية قانونية لمحؽ في الصورة باعتباره حقا مالزما لشخصية الرياضي؟ 
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:  حق الرياضي المحترف في استغالل الصورة-أوال
إّف التعرض لفكرة الصورة  والحقوؽ الواردة عمييا يعد أمًرا معقدا وصعب التحديد في كثير 
مف األحياف، ذلؾ أّف ىذا الحؽ يتقاطع مع العديد مف المفاىيـ مثؿ الخصوصية والحياة الخاصة، 

باإلضافة إلى أّف ىذا الحؽ يتضمف في ثناياه جانبيف رئيسييف البد مف اإلشارة ليما، فالحؽ في 
الصورة يمكف النظر إليو باعتباره حقا مف الحقوؽ الّمصيقة بالشخصية، أو كجزء مف الحياة الخاصة، 
وىو ما يطمؽ عميو الحؽ في الصورة بذاتو، وىناؾ مف يرى أّنو حؽ معنوي لممصور الفوتوغرافي، أو 
الميندس المعماري الذي صمـ بيًتا أو بناء معينا بشكؿ فريد ومميز، بحيث يعد تطبيقا لقواعد حماية 

  . 3حقوؽ الممكية الفكرية
أّما بالنسبة لمتشريع الجزائري وفي ظؿ غياب نص صريح في القانوف المدني، فإّف نص 

:  مف القانوف المدني تصمح كسند إلقرار حماية لحؽ الصورة، فيذه المادة تنص عمى أّنو 47المادة 
لكؿ مف وقع عميو اعتداء غير مشروع في حؽ مف الحقوؽ المالزمة لشخصيتو أف يطمب وقؼ ىذا "

، وبالتالي يمكف لممعتدي عمى حقو الّمجوء إلى "التعويض عما يكوف قد لحقو مف ضرر االعتداء و
قضاء االستعجاؿ طالبا وقؼ االعتداء، أو قضاء الموضوع لممطالبة بالوقؼ والتعويض باعتبار أّف 

 . 4قاضي الدعوى ىو قاضي االستعجاؿ
لـ يكتفي المشرع بالحماية المدنية لحؽ الصورة، بؿ عزز ذلؾ بإقرار الحماية الجزائية عف 

 مف قانوف العقوبات والتي أصبحت تعاقب كؿ مف يقـو بالتقاط أو تسجيؿ 303طريؽ تعديؿ المادة 
صورة شخص في مكاف خاص بغير إذف صاحبيا أو رضاه، وأّف ىذه العقوبات الجزائية تمتد لكؿ 
مف يحتفظ أو يوضع أو يسمح بوضع في متناوؿ الجميور أو الغير، أو استخداـ بأي وسيمة كانت 

التسجيالت أو الصور أو الوثائؽ المتحصؿ عمييا بواسطة أحد األفعاؿ المنصوص عمييا في المادة 
. 5 مكرر مف قانوف العقوبات303

تعزيزا مف المشرع لحماية الصورة بوصفيا مف الحقوؽ المالزمة لشخصية اإلنساف، صدر  و
، وىذا دوف أف نيمؿ ما نص عميو 7، ثـ القانوف المتضمف  النشاط السمعي البصري6قانوف اإلعالـ

.  8األمر المتضمف حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة
 مف 166ىذا بالنسبة لمصورة بصفة عامة، أّما صورة الرياضييف فقد تقرر مف نص المادة 

قانوف الرياضة أّف األرباح الناتجة عف عقود تسويؽ صورة الرياضي أو مجموعة الرياضييف تكوف 
كما أّف أحكاـ الّنظاـ الداخمي لمشركات  .النادي محؿ اتفاقيات تبـر بيف الرياضي وبيف االتحادية و

التجارية الرياضية المصادؽ عميو مف طرؼ االتحادية الجزائرية لكرة القدـ يعترؼ ىو األخر بحؽ 



  2018جانفي  – خامس          العدد ال                         مجلة قانون العمل و التشغيل                 
 

237 

    

الالعب باستغالؿ صورتو، غير أّنو يمتـز باحتراـ عدـ منافسة الرعاة المموليف لناديو، وأف ال يقبؿ أي 
. 9 عقد إشياري إال بعد الموافقة المسبقة مف إدارة ناديو

ما يجب اإلشارة إليو أّف الصورة يمكف ليا أف تكوف محؿ عّدة  عقود وتصرفات، مف خالؿ 
 10 راؼػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىذه العقود قد ترتب عّدة آثار قانونية في ذمة األط ، و إنتاج أو نشر أو ترويج لمصورة

فعقد تسويؽ صورة الالعب ىو ذلؾ العقد الذي بموجبو يسمح الالعب لمراعي أو المموف باستغالؿ 
لصورتو عف طريؽ عمميات اإلشيار المعروفة، ممصقات، والصور، والجرائد، أو عف طريؽ الشبكة 

المعموماتية مقابؿ أجر في حدود المدة المتفؽ عمييا، ىذا  إذا تعمؽ األمر باالستغالؿ الفردي 
لمصورة، أّما بالّنسبة لالستغالؿ جماعي لمصورة، أي أّف صورة الالعب إذا تـ استغالليا بمعية صورة 

النادي، فإّف النادي وبصفتو مستخدما ىو مف يتولى دفع المقابؿ المناسب لتسويؽ صورة الرياضي 
وىذا عف طريؽ التراضي بيف إدارة الفريؽ والالعب، و ىذا ما أقرتو المحكمة العميا مف خالؿ 

اجتيادىا القائؿ بأف االشيار بالصورة دوف الموافقة الصريحة مف صاحبيا يعد مساسا بحؽ مف 
 مف 124 و 47الحقوؽ المالزمة لمشخصية، مما يستوجب تعويض المتضرر وفؽ أحكاـ المواد 

. 11القانوف المدني
:  طرق استغالل صورة الرياضي-ثانيا

،فإف المشرع الجزائري لـ ينظـ عقد 12 مف قانوف الرياضة166بالرجوع إلى أحكاـ المادة 
تسويؽ صورة الرياضي بؿ اكتفى فقط باإلشارة إلى أف االرباح الناتجة عف تسويؽ صورة الرياضييف 

تبـر بيف الرياضي و النادي، و ىذا بخالؼ التشريع  (convention)يجب أف تكوف محؿ اتفاقية 
 الذي خص صورة الرياضييف سواءا كانت فردية أو جماعية بتشريع 14  و التشريع الفرنسي13المغربي

 فيمكف التمييز بيف ثالث أشكاؿ لتسويؽ صورة الرياضييف 15محكـ و مفصؿ، اما مف الناحية الفقيية
: و التي نوجزىا فيما يمي

(: Droit a l’image individuel)الحق عمى الصورة الفردية - 
ضمف ىذا الشكؿ يستغؿ الالعب المحترؼ حقو في تسويؽ الصورة  بصفة فردية و شخصية عف 

عف عقد العمؿ الذي يربطو بالنادي،  تكوف مستقمة 16طريؽ تسييره ليذا الحؽ بواسطة عقود االشيار
كمجوء الالعب مثال إلى الومضات االشيارية التمفزيونية، أو الترويج لممنتجات في المعارض 

و ما يميز ىذا الشكؿ مف االستغالؿ التسويقي لمصورة أنو يتـ بعيدا عف النادي، فغالبا ما . التجارية
يتـ عف طريؽ عقد يبـر بيف االعب و الشركة االشيارية أو المنتج نفسو، مقابؿ إتاوة أو دخؿ يتـ 
االتفاؽ عميو مسبقا، كما يمكف لمرياضي التنازؿ عف ىذه الحقوؽ لفائدة شركات متخصصة في 
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عمميات االشيار و االتصاؿ بالزبائف و لكف مقابؿ مبمغا مف الماؿ مف أجؿ مدة زمنية يحددىا 
. االطراؼ

(: Le droit d’image individuel associé)الحق في الصورة الفردية المقترنة- 
يمكف تسويؽ و استغالؿ صورة الرياضي بصفة مقترنة و مرتبطة مع صورة النادي أو الفريؽ 

بمعنى صورة الالعب تظير مندمجة بصورة النادي، كأف يظير الالعب في صورة إشيارية رفقة 
باقي زمالئو في الفريؽ، و الذي يتولى تنظيـ الحقوؽ و الواجبات بيف النادي و الالعب بشاف 

، و أف ىذا النوع مف االستغالؿ ال يتـ إال بناءا عمى 17االستغالؿ التجاري لمصورة ىو عقد العمؿ
موافقة صريحة أو إذف مسبؽ مف الرياضي االجير، و اف ىذا النوع مف التسويؽ تستعممو النوادي في 
تمويؿ استثماراتيا الرياضية، و يتـ االستغالؿ التجاري لمصورة المقترنة بالرياضي وفؽ الشروط التي 
يتـ التنصيص عمييا ضمف عقد العمؿ، كما يمتـز الالعب بأف يمتنع عف التعاقد مع منافسي الشركة 

،كما يدفع جزء مف مداخيؿ االستغالؿ التجاري لمصورة المقترنة إلى كؿ  18الرياضية التي تشغمو
  .19رياضي حسب ما تـ االتفاؽ عميو

 «(: Droit à l’image collective « DIC)الحق في الصورة الجماعية - 
ىنا نتكمـ عف صورة الالعبيف داخؿ الفريؽ، أي أّف الصورة الجماعية ممؾ لمنادي، ولمرياضي 

جزء مف ىذه المداخيؿ، وضمف ىذا اإلطار تدخؿ العائدات المتحصؿ عمييا مف حقوؽ البث 
لكف البد مف اإلشارة أّنو ثار جدؿ كبير حوؿ الطبيعة  و .20 التمفزيوني واإلشيار وعقود الرعاية

القانونية لممداخيؿ التي يتمقاىا الرياضي المحترؼ عمى إثر االستغالؿ الجماعي لمصورة مف طرؼ 
. النادي كييئة مستخدمة

فالمعمـو أّف األجر الذي يستفيد منو الرياضي المحترؼ يكوف خاضعا لالشتراؾ االجتماعي، 
غير أّف جزء مف ىذا األجر والذي يكوف مقابال لالستغالؿ التجاري لمصورة أصبح خاضعا لنظاـ 

 .خاص
)Un régime spécifique pour la rémunération du droit de l’image collective 

des sportifs professionnels (
21  

فحسب التشريع الفرنسي فإّنو ال يدخؿ ضمف األجر المبالغ التي تدفع لمرياضي المحترؼ 
 .22مقابؿ التسويؽ لمصورة الجماعية لمنادي والتي يظير فييا ىذا الالعب
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أخيرا يمكف أف نعتبر أّف ىذه المداخيؿ عمى الرغـ مف أّنيا مذكورة ضمف عقد العمؿ إال  و
أّنيا تخضع لّنظاـ جبائي ونظاـ اشتراؾ خاص، فيي تقترب مف المداخيؿ التجارية والتي تختمؼ كميا 
عف الّنظاـ القانوني لألجور، وىذا ما تفطف لو المشرع الجزائري في قانوف الرياضة عندما عبر عف 

  gains  Quotes-parts des بأقساط األرباح166ىذه المداخيؿ في نص المادة 
موقف القانون الفرنسي عمى ضوء أخر تعديالت قانون الرياضة : ثالثا

 و 23أماـ كثرة االنتقادات الفقيية ، و التضارب الموجود عمى مستوى االجتياد القضائي 
تماشيا مع المنظومة الكروية االوروبية، السيما ما ىو عميو الحاؿ في إنجمترا و إسبانيا، تدخؿ 

، و الذي عرفت احكامو تعديالت جذرية 24 2017 مارس 01المشرع الفرنسي عف طريؽ قانوف 
بالنسبة لمركز الرياضي ضمف عقود استغالؿ الصورة، بحيث أف حؽ االستغالؿ قبؿ التعديؿ كانت 

تختص بتنظيمو عقود العمؿ المبنية عمى قواعد التبعية القانونية و االقتصادية، و لّما جاء ىذا 
القانوف أصبح بإمكاف الجمعية أو الشركة الرياضية إبراـ عقد الرياضي او المدرب يكوف موضوعو 

و التي ال تشكؿ  (une redevance)االستغالؿ التجاري لمصورة أو االسـ أو الصوت مقابؿ إتاوة 
أجرا في مفيـو قانوف الضماف االجتماعي، و أف االتفاقات أو االتفاقيات الجماعية ىي مف تّحدد 

. الحد االدنى مف االتاوات التي تدفع لمرياضييف كسقؼ عف استغالليـ التجاري لمصورة
كما أف االحكاـ التشريعية الجديدة، تكوف قد فصمت نيائيا في االشكاالت التي كانت 

مطروحة سابقا بخصوص تبعية الرياضي لمشركة بمناسبة تنفيذ عقد استغالؿ الصورة، بحيث أف 
القانوف الجديد كاف صريحا لّما فصؿ عقد العمؿ عف عقد استغالؿ الصورة، بحيث لـ يصبح ينظر 

لمرياضي في عقد الصورة عمى أنو في حالة تبعية لمجمعية أو الشركة الرياضية، كما كاف عميو الحاؿ 
. سابقا

 « les sportifs ne peuvent être regardes, dans l’exécution du contrat relatif à 

l’exploitation de l’image, comme liés à l’association ou à la société sportive 

par un lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail, au 

sens de l’article L ,1221-1 et L  1221-3 du code du travail » …
25 

و تبنى  (salaire)و مف ىذه الزاوية أسرع المشرع الفرنسي إلى التخمي عف مصطمح أجر 
 ، ماد داـ أف االمر يتعمؽ بمداخيؿ تجارية سوؼ تخضع ال محاؿ (redevance)مصطمح إتاوة 

لالقتصاد الضريبي شأنيا شأف باقي االرباح أو المداخيؿ و العائدات التجارية باإلضافة إلى ذلؾ، 
 فرض المشرع عمى أطراؼ العقد و تحت طائمة البطالف، ذكر مدة العقد، و موضوعو، مع تحديد 
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 التي بموجبيا يتـ تسويؽ و الترويج و كذا الحيز الجغرافي الذي يتـ فيو (les supports)الدعائـ 
التسويؽ التجاري لمصورة و في االخير يجب عمى االطراؼ تحديد و بدقة طرؼ حساب قيمة االتاوة 
كعائدات عف استغالؿ الصورة، مع إبالغ الييئات الرياضية المختصة عف مضموف كؿ عقد تقـو بو 

.  مف قانوف الرياضة02 فقرة 132الجمعيات او الشركات الرياضية وفقا لنص المادة 
: الخاتمة

إف عمومية وقمة النصوص التشريعية التي ليا عالقة بموضوع تسويؽ صورة الرياضي 
أصبحت غير كافية في ضبط وتنظيـ ىذ المجاؿ الحساس، مما يجعؿ تدخؿ المشرع بأحكاـ خاصة 

ودقيقة امرا البد منو السيما و اف التسويؽ الرياضي أضحى موردا أساسيا في تحريؾ عجمة 
االستثمار الرياضي بصفة عامة و االحتراؼ بصفة أخص، فكاف عمى المشرع و مف خالؿ قانوف 

الرياضة الجديد أف يدرج احكاما خاصة باستغالؿ و تسويؽ لصورة الرياضييف و ىذا فضال عما قد 
تسفر عنو االتفاقيات الجماعية بيف األندية و الالعبيف فيي األخرى ليا دور في تنظيـ ىذا القطاع 

. التصالو بالجانب االجتماعي  لمرياضييف
: قائمة الهوامش

  157 صفحة 2010، مجمة المحكمة العميا العدد الثاني (الغرفة المدنية)أنظر قرار المحكمة العميا - 
فييد محسف الديحاني، الطبيعة القانونية لمحؽ في الصورة الشخصية، المجمة العربية لمدراسات - 

 . 157 الصفحة 56 العدد 28األمنية و التدريب، المجمد 
عالء الديف عبد اهلل الحضاونة، بشار طالؿ المومني، الّنظاـ القانوني لمصورة الفوتوغرافية، - 

الحقوؽ الواردة عمييا ووسائؿ الحماية القانونية، مجمة الشريعة والقانوف، جامعة اإلمارات العربية 
. 213.، ص2013، 53المتحدة، ع

، جواف 13ثنية زواوي، الحماية القانونية لحؽ الشخص عمى صورتو، دفاتر السياسة والقانوف، ع- 
. 361. ، ص2015

 08 المؤرخ في 66/156 مف األمر رقـ 3 مكرر 303 مكرر إلى المادة 303أنظر المواد مف - 
.  المتضمف قانوف العقوبات المعدؿ والمتمـ1966جواف 

، .ر. ، المتعمؽ باإلعالـ، ج2012 جانفي12 المؤرخ في 12/05أنظر القانوف العضوي رقـ - 
. 02ع
. ر. ، المتعمؽ بالنشاط السمعي البصري، ج24/02/2014 المؤرخ في 14/04أنظر القانوف رقـ - 

. 16رقـ 
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، المتعمؽ بحقوؽ المؤلؼ والحقوؽ 2003 جويمية 19 المؤرخ في 03/05أنظر األمر رقـ - 
. 44، ع.ر. المجاورة، ج

Voir, le règlement intérieur des SSPA/CLUBS, Fédération Algérienne de Football, 

ligue de Football professionnel, mai 2016 (www.lfp.dz.) 

ىذا المعنى، بمقنيش حبيب، الّنظاـ القانوني لمحؽ في الصورة في ظؿ التشريعات  أنظر في - 
  المقارنة، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف الخاص، جامعة وىراف، كمية الحقوؽ، قسـ

 ..2004/2005 القانوف الخاص،
 . 157أنظر قرار المحكمة العميا، المرجع السابؽ، ص - 
، المتعمؽ بتنظيـ االنشطة البدنية و 2013 جويمية 23، الصادر في 13/05أنظر القانوف رقـ - 

 . 39الرياضية و تطويرىا، الجريدة الرسمية رقـ 
 30.09 بتنفيذ القانوف رقـ 2010 اوت 24 الصادر في 1.10.150أنظر الظيير الشريؼ رقـ - 

، أنظر كذلؾ قرار  (دولة المغرب) 5885المتعمؽ بالتربية البدنية و الرياضة، الجردة الرسمية، عدد 
، المتضمف سف العقود 2016 أفريؿ 27 الصادر في 16.1283وزير الشباب و الرياضة، رقـ 

. (دولة المغرب)، 6552الرياضية النموذجية، الجريدة الرسمية، العدد 
14  ) Loi N° 2017/261 du 1

er
 mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à 

renforcer la régularisation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la 

compétitivité des clubs (www.legi France.gouv.fr) 

Voir, jacques BARTHELEMY, Image de l’équipe et rémunération des sportifs, 

Revue droit social,  2007, p. 88, Voir aussi, S.PAUTOT, M.PAUTOT, le contrat de 

travail du sportif professionnel, (www.legisport.com). 

المختصة في العصائر  (ramy) مثال الالعب الدولي ياسيف براىيمي مرتبط بعقد إشيار مع شركة- 
  ، محرز مع ستريـ(civital)  ، إسالـ سميماني مع مجموعة (condor) و كذا شركة كوندور

(stream) و عبد المومف جابو مع توجة لمعصير، و سفياف فيغولي مع مجموعة (dur cesol)  ،
، فتعاقدت مع كؿ العبي المنتخب الوطني لكرة القدـ عف طريؽ االتحادية (mobilis) أما شركة

 .الجزائرية لكرة القدـ
J.M MARMAYOU, F.RIZZO, CONTRATS DE SPONSORING  

SPORTIF,ED,LAMY  ,2010, p ,86.  
 . 4815 مف القانوف المغربي لمرياضة المرجع السابؽ، ص 59 و 58 انظر المادة- 
 
 

http://www.lfp.dz/
http://www.legi/
http://www.legisport.com/
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بالنسبة لفرنسا مثال فغالبا ما يتـ تحديد نسب عائدات استغالؿ الصورة عف طريؽ اتفاقيات العمؿ - 
 .(la charte du football professionnel)الجماعية و كذا ميثاؽ كرة القدـ 

Voir, Jacques Barthélémy, Op,cit,p88 

Cour des comptes, Gouvernement Français, rémunération du droit à l’image des 

sportifs professionnels, (www.c comptes.fr). 

J.R COGNARD, contrat de travail dans le sport professionnel JURIS- EDITION, 

2012,p79.  

Cass,20 octobre,2010 N° 09.70.966, in, J.R COGNARD, OP.CIT,p80. 

 Voir article 17 de Loi N° 2017/261 du 1
er
 mars 2017, OP,CIT 

) Voir article 17 de Loi N° 2017/261 du 1
er
 mars 2017, OP,CIT 

 

http://www.c/
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اإلسالمًة بًئة العمل وفق منظىر الشريعة  فساد الصحة املونًة و                 

جول حممد 
طالب دكتىراه بللًة احلقىق والعلىم السًاسًة 

 .حممد بن امحد- 2-جامعة وهران
: الممخص

نشائو، كما يؤثر فيو سمبا مف   يعيش اإلنساف في وسط وحيز جغرافي يؤثر فيو إيجابا بعممو وا 
قد يمحؽ الفساد ويطاؿ . خبلؿ استنزاؼ ثرواتو وخيراتو بشكؿ يسبب االضطراب في البيئة العامة

صبلحيا، لذا أصبح  حتى صحة العامؿ ومف حولو، مما يؤدي إلى أضرار قد يصعب جبرىا وا 
عالجت . موضوع الصحة والسبلمة المينية في بيئة العمؿ يكتسي أىمية كبيرة مف الناحية القانونية

الشريعة اإلسبلمية مختمؼ مناحي الحياة، بؿ قامت بضبطيا بكميات خمس تعطي األولوية لمديف ثـ 
النفس، لذا فاف التشريع اإلسبلمي أولى لمصحة البدنية وصفاء بيئة العمؿ وخموىا مف الفساد أىمية 

. بالغة تستحؽ الدراسة
الصحة المينية، الفساد، بيئة العمؿ، الشريعة اإلسبلمية، العمؿ، الضوابط : الكممات المفتاحية

 .الشرعية
 :مقدمةال

لو كافة الوسائؿ والسبؿ لمعيش في حيز جغرافي  إف اهلل سبحانو وتعالى خمؽ اإلنساف وىيأ
وزماني موزوف ومقدر بدقة متناىية، وكؿ شيء في الكوف متوازف ومجبوؿ بما يتناسب مع جميع 

تشير كميا أف التي المخموقات التي تعيش فيو، وىذا مصداقا لعدة آيات وردت في القراف الكريـ، 
الَِّذي َلُو ُمْمُك السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَلْم َيتَِّخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكْن َلُو  ) :الخمؽ موزوف ومقدر كقولو تعالى

 َقْد َجَعَل المَُّو )سورة الفرقاف، وقولو كذلؾ (2)آلية ا (َشِريٌك ِفي اْلُمْمِك َوَخَمَق ُكلَّ َشْيٍء َفَقدََّرُه َتْقِديًرا
  1.الطبلؽ( 3)آلية  ا(ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدًرا

غير أف ىذه الدقة المتناىية قد يعترييا النقص واالختبلؿ في التوازف، مما يؤدي إلى الفساد 
 وىذا ما اقره اهلل تعالى .الكوف برمتو بسب المخموؽ نفسو، الذي سخرت لو كؿ ىذه األرزاؽ والطيبات

ْمَناُىْم َعَمى  ) :في قولو َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني َآَدَم َوَحَمْمَناُىْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُىْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ
 فاإلنساف ىو الذي يفسد األرض والكوف 2 سورة اإلسراء،(70)اآلية  (َكِ يٍر ِممَّْن َخَمْقَنا َتْفِضيًي 

المخموُؽ مف اجمو، وذلؾ ماديا بأعمالو االيجابية والسمبية، وحتى بأعمالو المعنوية الغير حسية 
َظَيَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي  : )كالمعاصي، كما قاؿ اهلل تعالى في كتابو الكريـ

، والمقصود في اآلية  (41)اآلية  (النَّاِس ِلُيِذيَقُيْم َبْعَض الَِّذي َعِمُموا َلَعمَُّيْم َيْرِجُعونَ  سورة الرـو
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بالفساد أي المضار أو األضرار، والتموث الذي يشوب البيئة العامة والبيئة الخاصة المتعمقة بالعمؿ 
. باعتبارىا جزء ال يتجزأ منيا

يقيـ اإلنساف اإلنشاءات ويشيد البنايات ويستخدـ العماؿ والموارد الطبيعية، فكؿ ذلؾ مف 
شأنو أي يمحؽ النقص بذلؾ الكوف المتناىي في الصنع، الذي أبدع الخالؽ في صنعو، فيذا تفسير 

حسي لآلية، أما المعنى الغير حسي، فيو النقص الذي يعتري الكوف بسب كثرة الخطايا والمعاصي، 
كؿ ما يخرج : " الف صبلح األرض والناس يكوف بكثرة الطاعات، ويعرؼ كذلؾ الفساد عمى انػػو

الشيء عف طبيعتو التي خمؽ عمييا ومف اجميا، أو يتمؼ مكوناتو ويحولو مف عنصر أو مادة نافعة 
 فالمقصود ىنا أف الفساد أو إخراج الكوف مف ."إلى مادة ضارة أو ال فائدة منيا وال طائؿ تحتيا

 فالصبلح والكماؿ صفة مف .الحالة التي أوجده اهلل عمييا أي صورتو األولى إلى صورة ناقصة
ِبَما ): صفات اهلل الواحد القيار، والنقص والفساد صفة مبلزمة لمعباد دوف غيرىـ، وذلؾ لقولو تعالى

 لذا فاف السبلمة والصحة المينية أصؿ ضارب عمقو في جذور التشريع .(َكَسَبْت َأْيِدي النَّاسِ 
كثيرا ما يعاب عمى دارسي القانوف وفقيائو التعرض إلى . اإلسبلمي، مما يستوجب البحث عنو

 رغـ انو مصدر ،التطور التاريخي ألي موضوع قانوني مع إغفاؿ لممصدر التشريعي اإلسبلمي
ال يمكف تجاىمو ألننا نستطيع استخداـ . 3رسمي احتياطي حسبما ينص عمى ذلؾ القانوف المدني

 المشاكؿ القانونية المستعصية،  حؿمختمؼ المبادئ األصولية التشريعية اإلسبلمية التي تساىـ في
خاصة األمور المستحدثة التي ال نجد ليا نصوص تعالجيا واف وجدت تكوف قاصرة عمى حميا، لعدـ 
مواكبتيا لمحداثة والتسارع في المجاؿ التقني والتكنولوجي الذي تتسـ بو قواعد القانوف االجتماعي، لذا 

فإننا نساءؿ عف ما مدى معالجة الشريعة اإلسبلمية لمفساد الذي يطاؿ الصحة والسبلمة المينية 
 وبيئة العمؿ؟

 ومف خبلؿ ىذه التوطئة سوؼ نتعرض إلى مصادر الصحة المينية وبيئة العمؿ في 
التشريع اإلسبلمي، باستعراض معظـ النصوص سواء كانت آيات قرآنية أو أحاديث نبوية، مع 

دراؾ األمور  .االستعانة بالفقو اإلسبلمي لفيـ وا 
. السيمة والصحة المينية وبيئة العمل عبر اآليات القرآنية: أوال

تيدؼ السبلمة والصحة المينية في بيئة العمؿ أساسا لحماية ووقاية العماؿ مف المخاطر 
المينية، وىذا لمحفاظ عمى صحة المجتمع ككؿ مف خبلؿ تأميف المعامؿ والمصانع وأماكف ممارسة 

األعماؿ أو باألحرى المحافظة عمى بيئة العمؿ، عبر تأميف شروط السبلمة واألماف باستخداـ 
. 4األساليب الصحيحة في اإلنتاج، واالىتماـ بنظافة المعامؿ وورش العمؿ
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ففي حقيقة األمر موضوع السبلمة والصحة المينية وبيئة العمؿ يتعمؽ أساسا ومرتبط 
ارتباط وثيؽ بالعمؿ، فأيف يمارس العامؿ أنشطتو الفكرية والبدنية يجب المحافظة عمى سبلمتو 

وصحتو، مف خبلؿ توفير الوقاية والحماية خاصة في المواجية استعماؿ اآلالت والمعدات والمواد 
جماال لكؿ مكوناتيا   .التي تشكؿ خطرا عمى صحتيـ وعمى بيئة العمؿ بصفة كمية وا 

:  عنصر العمل المادي والفكري مدخل فساد البيئة والصحة المينية- أ
َوُقِل اْعَمُموا َفَسَيَرى المَُّو  ): لقد قدس القراف الكريـ العمؿ واإلنتاج لقولو تعالى وتبارؾ

 اآليةَعَمَمُكْم َوَرُسوُلُو َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشََّياَدِة َفُيَنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُموَن 
َقاَلْت ِإْحَداُىَما  ):  فاآليات القرآنية التي تقدس العمؿ كثيرة، كقولو تعالى كذلؾسورة التوبة، ( 105)

سورة القصص، فينا تتحدث ابنة  (26) اآلية (َيا َأَبِت اْسَتْ ِجْرُه ِإنَّ َخْيَر َمِن اْسَتْ َجْرَت اْلَقِويُّ اْْلَِمينُ 
 واإلجارة 5سيدنا شعيب مع أبييا حوؿ استخدامو لسيدنا موسى عمييما السبلـ بعد مساعدتو ليما،

 واإلجارة عقد مف عقود المعاوضة، وىي 6مشتقة مف األجر وىو العوض، ومنو سمي الثواب أجرا،
 َأُىْم َيْقِسُموَن َرْحَمَة ): مشروعة بالكتاب والسنة واإلجماع، وىذا ما ورد في اآلية الكريمة لقولو تعالى

َربَِّك َنْحُن َقَسْمَنا َبْيَنُيْم َمِعيَشَتُيْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَرَفْعَنا َبْعَضُيْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت ِلَيتَِّخَذ َبْعُضُيْم 
 سورة الزخرؼ، كما أف األجر مذكور في (32)اآلية ( َبْعًضا ُسْخِريِّا َوَرْحَمُة َربَِّك َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعوَن 

وُىنَّ ): موضع أخر مف القراف الكريـ لقولو تعالى َأْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجِدُكْم َواَل ُتَضارُّ
ْن ُكنَّ ُأواَلِت َحْمٍل َفَ ْنِفُقوا َعَمْيِينَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْمَمُينَّ َفِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفَآُتوُىنَّ  ِلُتَضيُِّقوا َعَمْيِينَّ َواِ 

ْن َتَعاَسْرُتْم َفَسُتْرِضُع َلُو ُأْخَرى سورة اإلطبلؽ،  (6)اآلية السادسة  (ُأُجوَرُىنَّ َوْأَتِمُروا َبْيَنُكْم ِبَمْعُروٍف َواِ 
فالفعؿ محمود ومرغب فيو بالنصوص القرآنية والسنة الشريفة، ولقد تعرض القرآف الكريـ إلى العمؿ 

أعطوا األجير :" ، كما ثبت عمى النبي  صمى اهلل عميو وسمـ قولو7 آية قرآنية100في أكثر مف  
، بؿ لقد وصؿ تقديس العمؿ إلى أف استوي بالجياد لقولو صمى اهلل عميو "أجره قبؿ أف يجؼ عرقو

إف كاف خرج يسعى عمى ولده صغارا، فيو في سبيؿ اهلل، واف خرج يسعى عمى أبويف شيخيف :" وسمـ
 لذا فاف ىذه 8...".كبيريف فيو في سبيؿ اهلل، واف كاف خرج يسعى عمى نفسو يعفيا فيو سبيؿ اهلل

المكانة الكبيرة التي أعطاىا القرآف العظيـ إلى العمؿ، في مقابؿ ذلؾ حث كذلؾ لممحافظة عميو مف 
خبلؿ السير عمى الحد مف المخاطر التي يمكف أف يتعرض ليا العماؿ األجراء أثناء ممارسة 

أعماليـ،  الشيء الذي ال يتأتى إال مف خبلؿ منع حوادث العمؿ وتوفير ظروؼ خالية مف اإلصابات 
واألمراض، وىذا ما ينص عميو القرآف الكريـ مف خبلؿ حث العباد لممحافظة عمى أرواحيـ وسبلمة 

َوَأْنِفُقوا ِفي َسِبيِل المَِّو َواَل ُتْمُقوا ِبَ ْيِديُكْم ِإَلى التَّْيُمَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ ): لقولو تعالى (أجسادىـ)أبدانيـ 
.  سورة البقرة (195 ) اآلية(المََّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ 
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إذ أف كؿ األحكاـ القرآنية تيدؼ إلى إرشاد الناس لحماية أنفسيـ وما يحيط بيـ مف 
 باعتبار أف الشريعة اإلسبلمية تركز عمى .منشآت أقاميا اإلنساف أو منشأة طبيعية أوجدىا الخالؽ

الحفاظ عمى الديف، : مقاصدىا الخمسة أو ما يسمى في الشريعة اإلسبلمية بالكميات الخمس وىي
غير انو باستقراء مختمؼ . والنفس والعقؿ والعرض والماؿ، وفؽ مبادئ استخمصيا الفقياء الشريعة

اآليات واألحاديث النبوية الشريفة، ال نجد باب فقيي أو مدخؿ فقيي خاص بالسبلمة والصحة 
المينية في مختمؼ المراجع الشريعة اإلسبلمية، لذا فانو يجب جمع كؿ تمؾ النصوص القرآنية 

واألحاديث النبوية الشريفة المتناثرة ىنا وىناؾ لموصوؿ إلى دراسة متكاممة  (اآليات القرآنية الكريمة)
تحصر الموضوع، وحسب بعض الباحثيف يرجع ىذا النقص الفقيي إلى اىتماـ الفقياء القدامى 

باألوامر والنواىي التي تخص األفراد، أما الجماعة كمكمؼ قميمة جدا، فالخطاب الفقيي كاف بصيغة 
   9.آحَاد لمجماعة كمكمؼ شرعي

 :آلية لحماية بيئة وصحة العمل:مقاصد الشريعة اإلسيمية - ب 
ُبِنَيت الشريعة اإلسبلمية عمى احتراـ األولويات التي تسيؿ األمور الدينية والدنيوية، فمتى 
. تـ تطبيقيا اعتمادا عمى األولى ثـ الذي يمييا، نستطيع حؿ أي مشكؿ يعترض الباحث عف الحموؿ
ىذه األولويات تمثؿ مقاصد الشارع، واعتمادًا عمييا ولما تمثمو ىذه الكميات الخمس، فاف اإلنساف 

ْذ َقاَل َربَُّك ِلْمَمَيِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اْْلَْرِض َخِميَفًة ): مستخمؼ في األرض، كما في ورد قولو تعالى َواِ 
َقاُلوا َأَتْجَعُل ِفيَيا َمْن ُيْفِسُد ِفيَيا َوَيْسِفُك الدَِّماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدُِّس َلَك َقاَل ِإنِّي َأْعَمُم َما اَل 

بمعنى أف اهلل سبحانو وتعالى خمؽ اإلنساف وخمؽ األرض والكوف . سورة البقرة(30)اآلية  (َتْعَمُمونَ 
لذا فبل يمكنو إفساد  10.وجعمو فييا وصي، بمعنى انو ليس مالكا لؤلرض، بؿ ىو خميفة في األرض

أو إتبلؼ األمانة التي استخمؼ فييا، فمف ىنا يأتي القصد في المحافظة عمى الصحة واألمف 
والسبلمة الجسدية والمعنوية، وحتى البيئة الطبيعية، ألف المستخمؼ في الشيء ال يمكنو التصرؼ 

فالقصد الشرعي ىو حفظ الديف كمقصد مف . 11بكؿ حرية، وعمى ىواه كما ىو الحاؿ بالنسبة لممالؾ
ْنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدونِ  (): مقاصد الشريعة لقولو تعالى . سورة الذاريات (56)اآلية ( َوَما َخَمْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ

والعبادة ال تتأتى في األرض دوف الحفاظ عمى النفس البشرية وحفظيا يستوجب وقايتيا مف كؿ 
األخطار التي تيددىا، أو التي تنشأ سواء مف فعؿ اإلنساف نفسو أو مف استعمالو ليذا المحيط أو 

ألنو بدوف النفس والحفاظ عمييا ال يمكف لممكمؼ القياـ بالتكميؼ المنوط بو، فيجب عمى . البيئة
 . إنساف أف يتحرى الحفاظ عمى سبلمتو وصحتو إلقامة سائر العبادات
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ألنو ال يمكف لئلنساف المستخمؼ أف يموث البيئة العامة أو بيئة العمؿ، ويجب عميو 
المحافظة عمى سبلمتو الجسدية وصحتو، فمداـ مستخمؼ في أمانة النفس واألرض، وىذه الممكية ال 

لذا نجد أف التعاليـ اإلسبلمية واآليات القرآنية تحث كميا عمى عدـ . ترجع لو، بؿ ترجع إلى خالقو
َواَل ُتْفِسُدوا ِفي اْْلَْرِض َبْعَد ِإْصَيِحَيا َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا ِإنَّ َرْحَمَة  ):اإلفساد والتخريب، لقولو تعالى

َواْذُكُروا ِإْذ َجَعَمُكْم ): كذلؾ قولو تبارؾ وتعالى.  سورة األعراؼ(56)اآلية  (المَِّو َقِريٌب ِمَن اْلُمْحِسِنينَ 
ُخَمَفاَء ِمْن َبْعِد َعاٍد َوَبوََّأُكْم ِفي اْْلَْرِض َتتَِّخُذوَن ِمْن ُسُيوِلَيا ُقُصوًرا َوَتْنِحُتوَن اْلِجَباَل ُبُيوًتا َفاْذُكُروا 

خير دليؿ عمى أف اإلنساف  سورة األعراؼ، و (74)اآلية  (َآاَلَء المَِّو َواَل َتْعَ ْوا ِفي اْْلَْرِض ُمْفِسِدينَ 
َذا َتَولَّى ): مجبر عمى المحافظة عمى نفسو وعمى محيطو وفي كؿ ما يتعمؽ بالبيئة، قولو جؿ شأنو َواِ 

 سورة البقرة، (205)اآلية  (َسَعى ِفي اْْلَْرِض ِلُيْفِسَد ِفيَيا َوُيْيِمَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َوالمَُّو اَل ُيِحبُّ اْلَفَسادَ 
فنجد أف اهلل ربط بيف الفساد . واآليات عديدة كميا تبغض وتحـر إفساد النفس والنسؿ والمحيط

َفَصبَّ َعَمْيِيْم  (12)َفَ ْكَ ُروا ِفيَيا اْلَفَساَد  (11)الَِّذيَن َطَغْوا ِفي اْلِبَيِد  (): واليبلؾ في قولو تعالى
كما أف الفساد يكوف إذا اقترف . سورة الفجر(14)اآلية ( ِإنَّ َربََّك َلِباْلِمْرَصادِ  (13)َربَُّك َسْوَط َعَذاٍب 

الحؽ بأىواء اإلنساف، الف أىوائو تفسد الكوف، الف اإلنساف إذا اتبع ىواه قاده إلى التيمكة، الف 
َوَلِو اتََّبَع اْلَحقُّ َأْىَواَءُىْم َلَفَسَدِت السََّماَواُت ): اليواء ينافي المنطؽ، وىذا ما جاء في اآلية الكريمة

إف .  سورة المؤمنوف(71)اآلية  (َواْْلَْرُض َوَمْن ِفيِينَّ َبْل َأَتْيَناُىْم ِبِذْكِرِىْم َفُيْم َعْن ِذْكِرِىْم ُمْعِرُضونَ 
حفظ الديف والنفس والعقؿ والماؿ ىي مقاصد وكميات الخمسُ وجد اإلنساف وخمؽ لمحفاظ عمييا وفؽ 

  12.الترتيب الذي وردت عميو، فمقاصد الشريعة اإلسبلمية ىي التي حددت ترتيبيا
لذا فاف القرآف الكريـ دستور المسمميف يبيف ليـ كؿ الضوابط التي يجب أف يتمسكوا بيا 

ال سوؼ يتعرضوف إلى العقوبات التي أعدىا اهلل  لممحافظة عمى صحتيـ وبيئتيـ التي يعمموف فييا، وا 
ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن المََّو َوَرُسوَلُو َوَيْسَعْوَن ِفي اْْلَْرِض َفَساًدا َأْن ): ليـ مصداقا لقولو جَؿ وعبل

ُيَقتَُّموا َأْو ُيَصمَُّبوا َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِيْم َوَأْرُجُمُيْم ِمْن ِخَيٍف َأْو ُيْنَفْوا ِمَن اْْلَْرِض َذِلَك َلُيْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا 
. مف سورة المائدة (33)اآلية  (َوَلُيْم ِفي اآْلَِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ 

اإلنساف ممـز باالقتصاد في تعاممو مع البيئة، واف يسترشد في استغبلؿ ثرواتيا، وعميو أف 
يحافظ عمى بيئة صحية خالية مف التموث حتى تستفيد منيا األجياؿ الحاضرة واألجياؿ البلحقة، وىو 

 نجد أف القراف أسس لمفيـو توارث بيئة سميمة يستغميا اإلنساف 13.ما يفيد مفيـو التنمية المستدامة
الحاضر والذي يخمفو، مما يفيد أف مفيـو التنمية المستدامة أولوية شرعية، مما يحـر إفساد التوازف 

لذا فاف البيئة محفوظة ومصانة بموجب اآليات القرآنية الكريمة الكثيرة والمتعددة، . المخموؽ مف اهلل
 14.والتي تتعدى إلى بيئة العمؿ، عمى أساس إف بيئة العمؿ جزء ال يتجزأ مف البيئة العامة
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تعد وقاية النفس والعقؿ والنسؿ والماؿ التزاـ عممي أو التزاـ بعمؿ وواجب يستوجب تحمؿ 
الف المحافظة عمى الديف يستوجب المحافظة . المسؤولية عند اإلخبلؿ بو، أو عند عدـ الوفاء بو

، والمحافظة عمى المنشآت التي يشيدىا اإلنساف بيده (العقؿ والنفس والنسؿ):عمى الصحة التي تشمؿ
أو باآلالت، فيي تدخؿ في المجاؿ الماؿ، الذي ىو محؿ التزاـ ممقى عمى عاتؽ اإلنساف، وىذا ما 

لقد أولت الشريعة اإلسبلمية .  سورة االعراؼ المذكورة سالفا74وفؽ نصت عميو اآلية الكريمة رقـ
بنصوص صريحة ومقدسة قدسية القراف الكريـ حرمة إفساد البيئة والصحة، انطبلقا مف الحث عمى 
العمؿ الذي يؤثر بآثار جانبية عمى بيئة العمؿ التي يمكنيا التأثير عمى الصحة المينية، باإلضافة 

. 15إلى ما يخمفو العمؿ مف تأثير سمبي عمى البيئة مف خبل الفساد الذي يطاليا
رؤية السنة النبوية لحماية بيئة وصحة العمل :  انيا

ال تخموا السنة النبوية الشريفة سواء كانت قولية أو فعمية أو تقريرية مف الدالئؿ التي تحث 
اإلنساف والمسمميف خصوصا لمحفاظ عمى أرواحيـ وعمى أجسادىـ، وعمى محيطيـ الذيف يعشوف 

لقد كانت لنا في الرسوؿ الكريـ . الجزء المكمؿ والشارح لمقرآف الكريـ (السنة النبوية)فيو، باعتبارىا 
أسوة حسنة يجب االقتداء بيا، يجب التمحيص في الجوانب المعروفة والخفية في حياة النبي المختار 

ألنو الحموؿ الموجودة في السنة النبوية صالحة لكؿ زماف . لحؿ ما يستعصي فيما نعيشو حاليا
. ومكاف

عمى نفس المنواؿ المتبع في استعراض اآليات القرآنية نبدأ بتمجيد السنة النبوية لمعمؿ  و
كقيمة إنسانية، فمعظـ األحاديث النبوية تعتبره مقياس الحضارة ووسيمة منيا لبموغيا، فيو أصبل 

 . عبادة قبؿ أف يكوف عادة
: ظام اإلجارة مناط حماية البيئة والصحةن-ج 

خمؽ اإلنساف ليعمر األرض بوصفو مستخمفا فييا، الشيء الذي يدفعو لمعمؿ العمارىا، 
ولقد حث الرسوؿ األعظـ صمى اهلل عميو وسمـ عمى أف يعمؿ . 16مما يستوجب الكد والتعب والمشقة

كما حث الرسوؿ  " ما أكؿ احد طعاما قط خير مف يأكؿ مف عمؿ يده: " اإلنساف مف عمؿ يده لقولو
أعطوا ": (ص)صمى اهلل عميو وسمـ عمى دفع األجور العماؿ في وقتيا بما يتوافؽ مع عممو لقولو 

وىذا تعظيما لمكسب والرزؽ، حتى أف سيدنا عمر بف الخطاب ".األجير أجره قبؿ أف يجؼ عرقو 
ألف أموت بيف شعبتي راحمتي " رضي اهلل عنو كاف يقدـ درجة الكسب عمى درجة الجياد، إذ يقوؿ

اضرب في األرض ابتغي مف فضؿ اهلل أحب إلي مف أف اقتؿ مجاىدا في سبيؿ اهلل، الف اهلل تعالى 
 . 17قدـ الذيف يضربوف في األرض يبتغوف مف فضمو عمى المجاىديف
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 وقولو "التمسوا الرزؽ مف خبايا األرض :" (ص)تحبيبا لمزراعة والعمؿ بصفة عامة قولو  و
 وفضؿ 18،"ما كانت لو ارض فميزرعيا أو ليمنحيا أخاه ، فاف أبى فميمسؾ أرضو: " (ص)كذلؾ 

الزراعة والعمؿ شيء معروؼ، حتى أف الزراعة مف فروض الكفاية، أي إذا أقاميا احد المسمميف 
سقطت عف البعض، فيجب عمى الحاكـ أو اإلماـ أو الوالي أف يجبر الناس عمى العمؿ بالزراعة، 

الف يمنح أحدكـ أرضو، خير مف أف : " كما ورد في الحديث الشريؼ لقولو صمى اهلل عميو وسمـ
 19".يأخذ عمييا خراجا معموما

فكؿ األحاديث النبوية الشريفة تحث عمى العمؿ الذي يسمى في الفقو اإلسبلمي اإلجارة، 
بؿ مف أىـ األمور التي يجب عمى اإلنساف القياـ بيا ألعمار األرض، والقياـ . فيي مباحة ومقدسة

بميمة االستخبلؼ التي عيدت إليو مف قبؿ خالقو، والتي حمميا ووافؽ عمييا باعتباره كاف ظموما 
ِإنَّا َعَرْضَنا اْْلََماَنَة َعَمى السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْلِجَباِل َفَ َبْيَن َأْن َيْحِمْمَنَيا ): جيوال مصداقا لقولو تعالى

ْنَساُن ِإنَُّو َكاَن َظُموًما َجُيواًل  حتى إف العمؿ . سورة األحزاب( 72)اآلية (َوَأْشَفْقَن ِمْنَيا َوَحَمَمَيا اإلِْ
ذا قامت الساعة ": والزراعة لـ يرتبطاف بالمكاف والزماف، وىذا ما جاء في قولو صمى اهلل عميو وسمـ وا 

، وىذا دليؿ آخر عمى أف العمؿ 20"وفي يد أحدكـ فسيمو فاف استطاع إال يقـو حتى يغرسيا فميغرسيا،
واجب وفرض عمى كؿ مسمـ لنيوض باألمة مف العثرة أو الكبوة، أو ما آلت إليو األمور مف ىواف 

. فبل خير في امة ال تأكؿ مما تزرع، وال تمبس مما تنسج. واتكاؿ عمى األمـ األخرى
إال أف العمؿ يقتضى حفظ النفس والماؿ والعقؿ كما ورد سابقا، الف العمؿ يعتريو الحوادث 

التي يمكنيا أف تؤثر عمى صحة العماؿ، فالسنة النبوية المطيرة أسست لحؽ العماؿ األجراء لقولو 
ألف الحوادث . 21"لمممموؾ طعامو وكسوتو، وال يكمؼ مف العمؿ إال ما يطيؽ: " صمى اهلل عميو وسمـ

مفسدة لمبدف الذي يقدـ عنصر العمؿ الفكري أو العضمي، فبل يصح العمؿ إال إذا صمح البدف الذي 
وجاء الحديث موجيا لمممموؾ نظرا لمحقبة الزمنية أنداؾ التي كانت فييا تجارة العبيد . يقدـ بواسطتو

مباحة، وىـ الذيف يقوموف باألعماؿ اليدوية أو الشاقة، لذا نجد أف الحديث قصدىـ ولكنو يصمح 
، كما أف  لزمننا ىذا بقياس المسالة عمى مثيبلتيا، باعتبار أف ظاىرة الرؽ انتيت عمى وجو العمـو

الرسوؿ نيى أف تحمؿ الحيوانات فوؽ طاقتيا، خاصة تمؾ التي يستعمميا العامؿ في نقؿ بضاعتو أو 
 أف تتخذوا ظيور دوابكـ : "استعماليا في العمؿ كحرث والزرع وغيرىا لقولو صمى اهلل عميو وسمـ

منابر، فاف اهلل إنما سخرىا لكـ لتبمغكـ إلى بمد لـ تكونوا بالغيو إال بشؽ األنفس وجعؿ لكـ األرض 
فمـ تقتصر المحافظة عمى سبلمة اإلنساف وصحتو، بؿ امتدت حتى إلى . 22"فعمييا فاقضوا حاجتكـ

الحيواف رأفة بو، فمعنى الحديث ىو نيي عف الجموس عمى ظيور الدواب والبيائـ أثناء الحديث أو 
. المسامرة أو الشراء والبيع حتى ال نحمميـ فوؽ طاقتيـ أو إرىاقيـ
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 كما انو مف واجب العامؿ اإلتقاف العمؿ وعدـ الغش فيو، فيي مف األمور التي تؤسس لصبلح 
 فاإلتقاف ".إف اهلل عز وجؿ يحب إذا عمؿ أحدكـ عمبل فميتقنو ":العمؿ لقولو صمى اهلل عميو وسمـ

العمؿ يحمؽ الصبلح والفبلح عمى المجتمع بكاممو، وصبلح الفرد فيو صبلح الجماعة، لذا فاف 
عبء السبلمة والصحة المينية ال يقع فقط عمى رب العمؿ، فقط بؿ ىي خمؽ يجب أف يتصؼ بو 
العامؿ كذلؾ، وىذا موافؽ كذلؾ لعدة آيات قرآنية كميا تحث عمى اإلتقاف في العمؿ لقولو تعالى 

.  سورة األنعاـ (132)اآلية  (َوِلُكلٍّل َدَرَجاٌت ِممَّا َعِمُموا َوَما َربَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّا َيْعَمُمونَ ): وتبارؾ
َدْرٌء ِلمَمَفاِسد : الصحة المينية طيارة البيئة و- د

  السبلمة والصحة المينية منبعيا أو مصدرىا الطيارة، فإذا حفظت طيارة العامؿ وصحتو 
وبيئة العمؿ، فذلؾ طريؽ نحو بموغ السبلمة المينية وعدـ وقوع األضرار، لذا نجد أف الشريعة 

بؿ نجد . اإلسبلمية أو الفقو اإلسبلمي برمتو يبدأ أصبل بالطيارة في كؿ الكتب المتعمقة بالفقو عموما
 إذ يقوؿ صمى اهلل عميو 23نظرا ألىميتيا،" باب العبادات "أف الفقو اإلسبلمي جعؿ مف طيارة في 

الطيور يشطر اإليماف ، والحمد هلل تمؤل الميزاف وسبحاف اهلل والحمد اهلل تمؤلف أو تمؤل ما " وسمـ 
بيف السماء واألرض والصبلة نور، والصدقة برىاف، والصبر ضياء والقرآف حجة لؾ أو عميؾ كؿ 

 النظافة شطر اإليماف بمعنى نصفو، لذا فيجب التحمي .24"الناس يغدو فبائع نفسو فمعتقيا أو موثقيا،
بالنظافة لما تحققو مف مصمحة، وما ىو تدرأه مف مفسده، فالشريعة اإلسبلمية الغراء شممت ووسعت 

 سورة المدثر،  (4)اآلية  (َوِ َياَبَك َفَطيِّرْ ): كؿ شيء حتى النظافة الحسية أي الثياب لقولو تعالى
 َوَيْسَ ُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُىَو َأًذى َفاْعَتِزُلوا النَِّساَء ِفي اْلَمِحيِض ):وقولو تعالى في موضع آخر

َواَل َتْقَرُبوُىنَّ َحتَّى َيْطُيْرَن َفِإَذا َتَطيَّْرَن َفْ ُتوُىنَّ ِمْن َحْيُث َأَمَرُكُم المَُّو ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ التَّوَّاِبيَن َوُيِحبُّ 
ففي ىذه اآلية قرف اهلل التوبة والطيارة بحبو عز وجؿ، لذا سورة البقرة،  (222)اآلية  (اْلُمَتَطيِِّرينَ 

فاف مكانو النظافة والطيارة الحسية المعنوية ليما باع في الفقو اإلسبلمي، نظرا لكثرة األدلة الشرعية 
. سواء مف القرآف الكريـ أو مف السنة النبوية الشريفة

دعت الشريعة اإلسبلمية الغراء إلى نقاء البيئة التي يعيش فييا اإلنساف، بداية مف طريؽ 
إماطة األذى عف :" الذي يمشي فيو الناس، لعؿ قولو صمى اهلل عميو وسمـ اصدؽ مثاؿ عمى ذلؾ

اعزؿ األذى عف :"  وفي حديث آخر قولو صمى اهلل عميو وسمـ25"طريؽ والحياء شعبة مف اإليماف
فالمحافظة عمى الطريؽ فيو قصد حماية المجتمع والبيئة كميا، الف الطريؽ ما   26"الطريؽ المسمميف

 ىو إال شيء واحد مف المحيط، لذا فاف القصد ىو حماية البيئة بصفة عامة مما قد يفسدىا ويعكر 
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صفوىا، لـ تتوقؼ السنة القولية لسيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمـ عند ىذا الحد بؿ طالت أخطار 
اطفئوا المصابيح إذا رقدتـ و  " (ص)النار والمحافظة عمى الطعاـ والشراب مما يكدر صفوىما لقولو 

ال   " (صمى) وقولو كذلؾ في نفس المنواؿ  27"أغمقوا األبواب واوكوا األسقية وخمروا الطعاـ والشراب
يفيـ مف ذلؾ انو عمى الناس أجمعيف توخي حذر مف  . 28"تتركوا النار في بيوتكـ حتى تناموف

استعماؿ النار وكذا المصابيح، ألنيا تشكؿ خطرا عمى امف وسبلمة أفراد المجتمع بما فييـ العماؿ، 
كما أف الحديث النبوي يشير إلى أخد كؿ االحتياطات البلزمة حوؿ . باعتبارىـ شريحة ال يستياف بيا

مواضع شرب الماء ومواضع الطعاـ، فمـ تترؾ السنة أمر إال وأفردتو بقاعدة فقيية تعالجو، وتضبطو 
ضوابط شرعية أسست لعمـ السبلمة والصحة التي تخص المجتمع، وما ينطبؽ عمى المجتمع يسقط 

. عمى العماؿ أفرادا وجماعات باعتبارىـ جزءا منو
 إف الوقاية مف المخاطر بصفة عامة والمخاطر المينية بصفة خاصة سندىا الشرعي في قولو 

 ( َوَأْنِفُقوا ِفي َسِبيِل المَِّو َواَل ُتْمُقوا ِبَ ْيِديُكْم ِإَلى التَّْيُمَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ ): تعالى
سورة البقرة، جاءت اآلية لحث الناس عمى توخي الحيطة والحذر وعدـ المجازفة ( 195)اآلية 

. بالنفس، فجاءت عمى صيغة النيي الذي يفيد التحذير، فالسبلمة أساس اإلسبلـ
 نجد أف التشريع اإلسبلمي عالج كؿ جوانب البيئة خاصة الحسية منيا، كمخاطر 

الضوضاء واإلضاءة أو اإلضاءة الخاطفة لؤلبصار، وخطر الحرارة والسمع وغيرىا مف المموثات التي 
 َأْو َكَصيٍِّب ِمَن السََّماِء ِفيِو ): يمكنيا إفساد البيئة العامة وبيئة العمؿ بصفة دقيقة، فجاء قولو تعالى

َواِعِق َحَذَر اْلَمْوِت َوالمَُّو ُمِحيٌط ِباْلَكاِفِرينَ   (ُظُمَماٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق َيْجَعُموَن َأَصاِبَعُيْم ِفي َآَذاِنِيْم ِمَن الصَّ
سورة البقرة، ليحذر الناس مف خطر الذي تصدره الصواعؽ الرعدية، لما فيو مف مضره (19)اآلية 

بالسمع، فيي خطر يسمى الضوضاء المميتة، مع إرشادىـ باستعماؿ األصابع في المنع األذى الذي 
َيَكاُد  ):ويحذر سبحانو تعالى كذلؾ مف خطر الضوء الناجـ عف البرؽ لقولو تعالى. يمكف أف تسببو

َذا َأْظَمَم َعَمْيِيْم َقاُموا َوَلْو َشاَء المَُّو َلَذَىَب  اْلَبْرُق َيْخَطُف َأْبَصاَرُىْم ُكمََّما َأَضاَء َلُيْم َمَشْوا ِفيِو َواِ 
سورة البقرة ، فينا كذلؾ تحذير مف (20)اآلية  (ِبَسْمِعِيْم َوَأْبَصاِرِىْم ِإنَّ المََّو َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

الخالؽ لعباده بتوخي الحيطة والحذر مف البرؽ الذي يمكنو أف يؤدي إلى فقداف اإلبصار، وفي 
األخير ىناؾ أية كريمة تعتبر برىاف ودليؿ كاؼ في تحذير المخموقات مف أخطار الحرارة وأشعة 

َوالمَُّو َجَعَل َلُكْم ِممَّا َخَمَق ِظَياًل َوَجَعَل َلُكْم ِمَن اْلِجَباِل َأْكَناًنا َوَجَعَل َلُكْم (:الشمس المحرقة لقولو تعالى
 سورة (81)اآلية )َسَراِبيَل َتِقيُكُم اْلَحرَّ َوَسَراِبيَل َتِقيُكْم َبْ َسُكْم َكَذِلَك ُيِتمُّ ِنْعَمَتُو َعَمْيُكْم َلَعمَُّكْم ُتْسِمُمونَ 

النحؿ، ففي ىذه اآلية يجتمع وصؼ الخطر مع كيفية الوقاية منو، عبر التمسؾ بإرشادات اإلليية 
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لموقاية مف ىذه المخاطر، خاصة وأنيا ميمكة لخمقو سبحانو وتعالى، فالحرارة إذا زادت عف المألوؼ 
. 29ففييا ميمكة لعباده ولخمقو، ومف ثـ فساد البيئة الذي ييمؾ الخمؽ بأكممو

 فكؿ ىذه اآليات واألحاديث النبوية تستوقفنا إلى أف حماية البيئة واتخاذ الحيطة والحذر وتوخي 
إجراءات السبلمة واألمف واجب شرعي، بؿ فرض عمى كؿ مسمـ حفظا عمى الديف والنفس والماؿ 
والنسؿ أي حفاظا عمى كميات الخمس أي مقاصد الشريعة اإلسبلمية، مما يفيد أف اتخاذ إجراءات 
السبلمة والوقاية مقصد مف مقاصد الشريعة وىدؼ أساسي لمواصمة العبادة، لذا يمكف القوؿ أف 

 .30الشريعة لـ تيمؿ السبلمة والصحة بصفة عامة والصحة المينية باعتبارىا جزء منيا
: والصحة المينية العمل رؤية الفقو اإلسيمي لفساد بيئة  :  ال ا

اتصؼ الفقو اإلسبلمي عمى غرار باقي العمـو بضوابط، إف لـ نقؿ في الحقيقة األمر لمبادئ  
عامة تحكمو، تعتبر قواعد تقاس عمى أساسيا المسائؿ، وبيا تحدد األحكاـ التي تعطى ليا، لذا فبل 
يمكف دراستو السبلمة والصحة المينية وحتى بيئة العمؿ دوف إعماؿ ىذه المبادئ العامة، إذ انو إذا 

تـ إتباع ىذه المبادئ قمت األمور المموثة أو المفسدة لبيئة العمؿ، والتي تضر بصحة وامف 
. 31العماؿ

إف األمف والصحة العمالية مرتبطاف بشكؿ ال يمكف الفصؿ بينيما، لذا اىتـ فقياء الشريعة 
بسبلمة اإلنساف ومحيطو، باعتبار أف العبادة ليست مقصورة فقط عمى أداء الشعائر الدينية فقط، بؿ 

لذا فاف المبادئ الفقيية التي . كانت تضـ مكاـر األخبلؽ والصدؽ واألمانة وحب الخير لناس كافة
أسست عمييا الوقاية واألمف وتحقيؽ السبلمة نفسيا المبادئ الفقيية المعروفة وفؽ مبادئ الفقو 

ومبدأ " الضرر ال يزاؿ بمثمو او يضرر اكبر منو " وكذا " ال ضرر وال ضرار "مبدأ : اإلسبلمي مثؿ
درء " وأخيرا " الضرر األشد يزاؿ بالضرر أخؼ  و" " الضرورات تبيح المحظورات " القائؿ باف 

ىذا بإعماؿ بغض القواعد األصولية األخرى المكممة  لممبادئ  ، و32"المفاسد أولى مف جمب المصالح
 33".ما أدى إلى حراـ فيو حراـ " وقاعدة " ما يتـ الواجب بو فيو واجب " الفقيو كقاعدة 

 بإعماؿ القاعدة الفقيية ال ضرر وال ضرار في مجاؿ السبلمة والصحة المينية في بيئة العمؿ، 
 "الوقاية المقدـ عمى العبلج ،"يمكف تفادي بيا الكثير مف الحوادث المؤلمة، ويمكف إعماؿ مبدأ 

فبل يجوز الرد . المقصود بو أنو إذا تسبب المستخدـ أو المؤسسة في إحداث ضرر يفسد بيئة العمؿ
إذا ال . عميو باإلحداث تموث أو إفساد أو ضرر آخر لياتو البيئة التي يعمؿ فييا العماؿ األجراء

. 34يمكف إصبلح الضرر بضرر آخر، فيذا األمر منيي عميو في الفقو اإلسبلمي
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كما أف حماية بيئة العمؿ ونظافتيا يجدب إلييا المستثمريف مما يساىـ في التنمية 
فيي تساعد عمى تنمية اإلنتاجية عند العماؿ، الف العماؿ يحتاجوف إلى بيئة طاىرة مف . االقتصادية

حتى ينتج ويبدع، ويبتكر دوف خوؼ عمى سبلمتو الجسدية التي تعتبر . الفساد، خالية مف التموث
رأس مالو، وسيمتو في كسب العيش، مما يخمؽ نوعا مف التنافس بيف المتعامميف االقتصادييف، مما 

فالمطموب مف المشرع إعماؿ ىذه القواعد الفقيية التي تساعد عمى . يرفع الجودة ويحسف المنتوج
توفير عوامؿ األمف واألماف والسمـ والسبلمة لمعماؿ مف األخطار المختمفة، مما ينعكس ايجابيا عمى 

وحتى أف نفسية العامؿ تحفزه عمى البقاء في العمؿ إذا كانت بيئة العمؿ طاىرة . 35التنمية االقتصادية
البيئة السممية مف المخاطر المينية تنقص التكاليؼ عمى المؤسسة وتساعد عمى . خالية مف المموثات

عادة تدوير  ترشيد استخداـ مستمزمات التشغيؿ فمثبل تقميؿ الوقت الضائع وتخفيض استيبلؾ وا 
الخامات المعيبة يقود إلى إنقاص التكاليؼ وتخفيض األسعار مما يحقؽ منافع اقتصادية كثيرة وجمة 

. 36لمجميع
 لذا فانو يجب إعماؿ قاعدة درء المفاسد مقدـ عمى جمب المصالح، باعتبارىا قاعدة مفيدة جدا 

: لحماية البيئة العامة وبيئة العمؿ، مما يحقؽ الصحة والسبلمة المينية، فعمى سبيؿ المثاؿ
االستثمارات التي تخص مجاؿ األسمدة والمواد الكيمائية، ورغـ انو يوفر مناصب عمؿ، غير أف 

المفاسد التي تنجـ عنيا كبيرة ومؤثرة عمى الصحة العماؿ وعمى البيئة، لذا فاف ترؾ ىذه الصناعات 
أو ضبطيا بضوابط حماية بيئة العمؿ يعتبر احد المنافع التي  يمكف جنييا مف وراء تطبيؽ القواعد 

. 37الفقيية
 حماية بيئة العمؿ مف األمراض التي تمس صحة العامميف بيا تخفض مف تكاليؼ العبلج التي 

يمكف أف تتحمميا مؤسسات الضماف االجتماعي، فيذه البيئة إذا كانت خالية مف الشوائب واألمراض 
التي تموث صحة اإلنساف بصفة عامة، فيي بيذا تحميو مف األمراض الكثيرة والخطرة التي تكبد 

المريض والدولة ومؤسسات المجتمع الكثير مف األمواؿ، فاألمراض المينية كثيرة ومتعددة، وعبلج 
لذا فاف الوقاية تبقى خير مف العبلج، فاالىتماـ بالوقاية . 38ىذه األمراض يرىؽ ميزانية العامؿ والدولة

والحماية مف األمراض والمحافظة عمى سبلمتيـ وصحتيـ المينية توفر أمواؿ طائمة يمكف إعادة 
توظيفيا في عدة مجاالت أخرى، باعتبار انو مف موجبات التنمية وجود األمف، فحسب القاعدة 

 باعتبار أف رأس الماؿ جباف، فبل يمكف فصؿ التنمية االقتصادية "ال تنمية بدوف امف " االقتصادية 
وخير دليؿ عمى صدؽ الفرضية أف اهلل سبحانو وتعالى . بدوف وجود نظافة وصحة وسبلمة مينية

سورة ( 4)اآلية  (الَِّذي َأْطَعَمُيْم ِمْن ُجوٍع َوَآَمَنُيْم ِمْن َخْوفٍ  ):جمع بيف األمف وجوع في قولو تعالى
. مف قريش 
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 إف البيئة الطاىرة وظروؼ العمؿ اآلمنة والسبلمة والصحة الجيدة لمعماؿ كميا مقومات نجاح 
أي مؤسسة اقتصادية، وىذه المقومات ىي مسؤولية الفرد نفسو والمؤسسة والدولة ومسؤولية المجتمع 

وىذا ما نفيمو مف مختمؼ النصوص القرآنية واألحاديث النبوية، وكؿ الضوابط الفقيية إلى أف . كمو
لزامو بحفظ كمياتو الخمس، وىي الديف والنفس والعقؿ والعرض  اإلسبلـ اىتـ بحماية اإلنساف وا 

بؿ نجده حـر االعتداد عمييا، فتطبيؽ ىذه األحكاـ والقواعد الشرعية يجعبلف اإلنساف والعامؿ . والماؿ
 . بطبيعة الحاؿ يعيش في امف واستقرار

: خاتمةال
في األخير نستخمص إف الصحة واألمف والسبلمة اإلنساف ضروريات ال يحوز التعدي  و

عمييا بؿ يجب المحافظة عمييا لحكمة اهلل في خمقو، انو مستخمؼ في األرض والوصي عمييا، فبل 
 ومف ىذا المنطمؽ يجب تضافر 39.يجوز لو إفسادىا ألنيا ببساطة ليس ممكو بؿ ىي أمانة في عنقو

جيود كؿ أفراد المجتمع لتوفير الوقاية قبؿ الحماية وقبؿ إصبلح الضرر، والقضاء عمى أسبابو عند 
وال يتأتى األمر إال بواسطة سمطات الضبط اإلداري المختص في حماية البيئة، الذي يجب . المنبع

التشريع اإلسبلمي عكس التشريع . أف يكوف مكونا تكوينا يسمح لو بأداء ميامو عمى أكمؿ وجو
الوضعي، ألنو صالح لكؿ مكاف وزماف خاصة مف خبلؿ مبادئو وقواعده األصولية وكمياتو الخمس 

التي بإعمالو، تنجمي األولويات وترتب ترتيبا يسمح لمقاضي بتطبيؽ أحسف تشريع لمحصوؿ عمى 
بعاد الفساد عنيا كـ . الفائدة المرجوة المتمثمة في المحافظة عمة الصحة المينية ونقاء بيئة العمؿ، وا 

ىي الحاجة لتسميط الضوء عمى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية فيما يتعمؽ بالمواضيع التي تخص األمور 
ألنيا تعد خزاف ىائؿ مف األحكاـ بديؿ عف المجوء إلى . المستحدثة في بيئة العمؿ والصحة المينية

التشريعات المقارنة التي ال تتبلءـ مع طبيعة مجتمعاتنا اإلسبلمية التي تنفرد بخصائص تميزىا عف 
ال يمكف دراسة القواعد القانونية إال ضمف الوسط االجتماعي التي نشأت فيو، . باقي المجتمعات

فكثير ما نأتي بنصوص قانونية مف التشريعات الغربية غير أنيا ال تتبلءـ طبائع مواطنينا، لذا يبقى 
 . مف األىمية بما كاف البحث في تراثنا اإلسبلمي لعمنا نجد ضالتنا التي تغنينا غيره
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 يف التشريع اجلزائري واملقارنخصوصية عقد العمل حتت التجربة 

الدكتورة بنور سعـــــــــاد 
استاذة حماضرة ب 

 كلية احلقوق و العلوم الشياسية جامعة مشتغامن

 :  الممخص
، "عقد العمل تحت التجربة"تحت عنوان جاء      بحثنا ىو حول نوع خاص جدا من عقد العمل 

يقصد بو أن يقوم العامل بانجاز عمل معين لحساب صاحب العمل وتحت إشرافو ورقابتو وىو ال 
، واعتباره عقد صحيح لكن غير يختمف عن عقد العمل العادي إال في كونو موصوفا بوصف التجربة

 .نيائي
في تعرضنا  ،     حاولنا من خالل ىذا البحث شرح جميع الجوانب القانونية المتعمقة بيذا الموضوع

عناصر أىم ال والتركيز عمى ا يتضمنو ممن خالل تحميل  إعطاء تعريف لمعقد الىالجزء األول
ية التي تناولت ه، كما أعطينا تكيفا قانونيا لمعقد من خالل التطرق لجميع نظريات الفق لواألساسية

  حاولنا فيفي حين أننا في ، بغية التمييز بينو وبين ما يشابيو من عقودالطبيعة القانونية ليذا العقد
 بيذا النوع من عقود العمل وىي  المتعمقة  عمى األحكام  القانونيةالى التركيز الثاني من بحثنا لجزءا

 .موضوع إنياء العقد ومدتو
 . عقد العمل، فترة التجربة، العامل، الحماية، الحقوق: الكممات المفتاحية

Abstract: 

     Our Research is about a very special kind of labor contract, which has a 

good  implementation in real under the title a "labor contract under test", 

this means that a worker must do a particular work for the benefit of the 

employee and under his supervision. This kind of work contracts doesn't 

differ from normal work contract only of being described as under trial, is 

true contract but not definitive.  

      In which we tried to explain all the legal aspects related to the subject. 

In the first part, we tried to give a definition to the contract, by analyzing 

the 

contain of it and focusing on its essential elements. also we gave a legal 

adaptation to the contract through putting down all the Jurisprudence 

theories which exist on the contract,  While in the second part of our 

research, we focused on all the legal  provisions which are specialized to 

this type of labor contract only, namely the subject of finishing the contract 

and the duration of it. 

Key words: 

labor contract, probationary period, worker, protection, rights. 
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 :المقدمة 
      إذا كان العامل في حاجة الى الحماية القانونية باعتباره الطرف الضعيف في عالقة العمل فإنو 

أحوج ما يكون إلى ىذه الحماية إذا كان عقد عممو تحت التجربة، خاصة وأن بعض التشريعات 
العمالية تمزم تضمين عقد العمل فترة تجربة وذلك بيدف التحقق من مدى صالحية العامل وكفاءتو 
واستعداده لمقيام بالعمل المطموب منو، وىي فرصة لمعامل لمتحقق من مدى مالئمة ظروف العمل، 

 . والوقوف عمى مدى مناسبة العمل لو
      و بالرغم من أن عقد العمل تحت التجربة يحقق مصمحة الطرفين المتعاقدين، حيث أنو في 

ضوء نتائج التجربة يمكن لمطرفين أن يقررا بحرية كاممة ما إذا كان من مصمحتيما المضي في العقد 
أو إنيائو، إال أن شرط التجربة يمثل خطورة كبيرة بالنسبة لمعامل ويشكل مصدرا خوف لو، خاصة 
أمام اعتقاد الكثير بأن لصاحب العمل الحرية المطمقة في إنياء عقد العمل تحت التجربة بغض 

النظر عن كفاءة العامل ىذا من ناحية، ومن ناحية أخرى استغالل صاحب العمل باعتباره الطرف 
 .القوي في العالقة التعاقدية حاجة الطرف الضعيف في العالقة لمعمل

 ابرام عقد العمل تحت التجربة: المحور األول

عقد العمل تحت التجربة ىو عقد يبرمو صاحب العمل والعامل ويضمناه شرط التجربة، بمعنى       
أن من تقرر ىذا الشرط لمصمحتو يمكنو أن يختبر مدى مالئمة العقد لو خالل فترة التجربة، فإذا 

ذا وجد  أن - عمى العكس–وجد أنو يحقق الغرض الذى ينشده من التعاقد، مضى قدمًا فى تنفيذه، وا 
العقد ال يناسبو، إستخدم الشرط المقرر لمصمحتو لمتخمص من ىذا العقد خالل الفترة المحددة 

 .iلمتجربة
 الطبيعة القانونية لعقد العمل تحت التجربة  : أوال

      إن آراء فقياء قوانين العمل والضمان االجتماعي كانت متباينة حول تحديد الطبيعة القانونية 
لعقد العمل تحت التجربة، ونتج عن ىذا االختالف بروز عدة اتجاىات بيذا الخصوص، ذىب 

البعض منيا الى اعتبار ىذا العقد عقد معمق عمى شرط واقف، في حين ذىب اتجاه آخر إلى وصفو 
 .    عمى أنو معمق عمى شرط فاسخ، فيما ذىب آخرون إلى اعتباره عقدا صحيحا ولكن غير الزم

 :مميزات عقد العمل تحت التجربة - 1

نما ذكر إمكانية خضوع العامل لفترة        لم يعرف المشرع الجزائري عقد العمل تحت التجربة، وا 
 من قانون العمل، وقد اجتيد الفقو في وضع عدة تعريفات فمنيم من 19التجربة ضمن نص المادة 

اتفاق بين العامل ورب العمل يتعيد بمقتضاه العامل بالعمل لدى رب العمل تحت "عرفو عمى أنو 
، ويستخمص من ىذا التعريف إن ii"االختبار لمدة معينة لمتأكد من مدى صالحيتو لمعمل المطموب

عقد العمل تحت التجربة يمتاز بمجموعة من الخصائص منيا ما يميزه عن غيره من العقود ومنيا ما 
 :يشترك فييا مع غيره من العقود، وىي كاآلتي
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 :أنه عقد تجريبي - 

     إن شرط التجربة يعتبر وصفا من أوصاف االلتزام، يجعل من عقد العمل عقدا غير الزم بالنسبة 
لمن اشترط التجربة، إذ يستطيع أن يفسخ العقد خالل الفترة التجريبية شريطة أن ال تزيد عن المدة 
القانونية، ليس ضروريا أن يكون شرط التجربة مكتوبا، بل يجوز استخالصو ضمنا من بنود العقد، 
ولكن يجب أن يثبت بطريقة ال تدع مجاال لمشك أن إرادة الطرفين اتجيت إلى أن يكون العقد تحت 

 .شرط التجربة

     يرد شرط التجربة في عقد العمل إما لصالح صاحب العمل الذي يريد التحقق من صالحية 
ما لصالح الطرفين  ما لصالح العامل الذي يريد التأكد من مدى مالئمة العمل لو، وا  العامل لمعمل، وا 
معا، وتكشف عبارات العقد تحت التجربة في الغالب عن الطرف الذي وضع الشرط لصالحو، أما إذا 
كان شرط التجربة مقررا لمصمحة الطرفين أم أحدىما، فإن الشرط يعتبر متفقا عميو لصالح الطرفين 

.  iiiمعا ومن ثم يجوز لكل منيما أن يطمب إنياء العقد
 :أنه عقد رضائي - 

عقد العمل تحت التجربة ىو عقد بالمعنى الصحيح غير أنو عقد غير بات بعد، يستمزم اتجاه      
االرادة بوضوح في العقد إلى جعمو موصوفا عمى ىذا النحو، ويستوي بعد ذلك أن يظير ىذا االتجاه 
صراحة أو أن يستخمص ضمنا إذا كان المقصود من ىذا الوصف التحقق من مدى كفاية العامل عن 

 . ivطريق إخضاعو لفترة تجربة
     إن أغمب النصوص القانونية في كل من قانون العمل الجزائري أو التشريعات العمالية العربية ال 

في متن العقد المبرم بين الطرفين ولكن يمكن " عقد العمل تحت التجربة أو االختبار"تمزم ذكر عبارة 
 .استخالص ىذا النوع من االتفاق ضمنا من ىذه النصوص

 من قانون العمل المصري يتضح اعتبار عقد العمل 33     من خالل االطالع عمى نص المادة 
شـرافو وتحت : "تحت التجربة بأنو عقد يتفق فيو العامل عمى العمل تحت سمطة صاحب العمل وا 

 منو 37 ، كما نص بدروه قانون العمل العراقي عمى جوازية ىذا الشرط ضمن المادة v.."االختبار
 .vi..."يجوز أن يبدأ عقد العمل بمدة تجربة يتفق عمييا الطرفان: "عمى أنو

 :أنه عقد ممزم لمجانبين- 

     يترتب عمى عقد العمل تحت التجربة شأنو شأن عقد العمل البات التزامات قانونية تم اإلشارة 
الييا في أكثر من نص من نصوص قانون العمل، بحيث يمتزم صاحب العمل بضرورة دفع أجر 
لمعامل تحت التجربة ال يقل عن الحد األدنى لألجر الوطني المضمون، والزامو بتشغيل عمالو 

 .  لساعات معينة، والتزامو بمنح عمالو الحق في االستفادة من العطل وأيام الراحة
     وبالمقابل فإن العامل الذي يوافق عمى إبرام عقد العمل تحت التجربة يمتزم بمحض إرادتو بقيامو 
بالعمل المطموب منو بأكمل وجو، وباحترام توقيت العمل والخضوع لألوامر والتعميمات الصادرة عن 

.     المستخدم، وما تم النص عميو في االتفاقيات الجماعية لمعمل والنظام الداخمي لممؤسسة
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 :التكييف القانوني لعقد العمل تحت التجربة - 2

      يساىم تكييف أي عقد من العقود القضاء في تحديد نوع العقد المبرم بين أطراف النزاع 
المعوض أمامو، لمتمكن من تطبيق القواعد القانونية المالئمة، ويتوقف ذلك عمى تحديد العناصر 
القانونية والعناصر الواقعية المميزة ليذا العقد، وفي ىذا الشأن اختمفت اراء الفقياء حول التكييف 

 .  القانوني لعقد العمل تحت التجربة

 :موقف الفقه من عقد العمل تحت التجربة - 

 إلى أنو عقد معمق viiاختمف الفقو حول تكييف عقد العمل تحت التجربة فذىب االتجاه األول     
عمى شرط واقف وىو نجاح التجربة، غير أن ىذا التكييف ال يستقيم مع اآلثار التي تترتب عمى عقد 
العمل تحت التجربة، فالقول بأنو معمق عمى شرط واقف معناه أن العقد ال ينتج آثاره طالما لم يتحقق 
الشرط وعقد العمل تحت االختبار ينتج كافة آثاره وكأنو عقد بات ينشيء التزامات عمى عاتق طرفيو 

 .منذ وقت التجربة
 أن عقد العمل تحت التجربة عقد مؤقت يؤدي في حالة نجاح viii  فيما يرى االتجاه الثاني

التجربة إلى إبرام عقد نيائي، وانتقد ىذا الرأي عمى أساس  أنو يخالف قصد المتعاقدين، ذلك أن 
نما يقصدان إبرام عقد واحد  المتعاقدين بالنص عمى شرط التجربة ال يقصدان إبرام عقدين متتاليين وا 
يمتزمان بشروطو منذ البداية، وكل ما يضيفو شرط االختبار ىو تمكينيما من عدم االستمرار في ىذا 

 .العقد إذا قرر ذلك من اشتراط التجربة لمصالحو بشرط أن يتم ذلك خالل فترة التجربة
 أن ىذا العقد عقد معمق عمى شرط فاسخ وىو الرأي السائد في ix       في حين يرى االتجاه الثالث

عالن ذلك قبل انقضاء  الفقو ويؤيده في ذلك القضاء، ومقتضاه ىو عدم الرضا عن نتيجة التجربة، وا 
مدتو فإذا انقضت المدة دون تحقق الشرط الفاسخ أصبح العقد باتا وأنتج اثاره من البداية باعتباره عقد 
عمل فتحسب أقديمة العامل ومدة عممو منذ بدأ التجربة، وأما إذا تحقق الشرط الفاسخ وىو عدم رضا 
المتعاقدين عن التجربة انفسخ العقد دون أثر رجعي ألنو من العقود المستمرة التي ال يرجع أثر الفسخ 

 .     فييا إلى الماضي
 موقف المشرع الجزائري عقد العمل تحت التجربة- 

     من خالل تحميل النصوص القانونية المنظمة لفترة التجربة في تشريع العمل الجزائري وىي 
يتبين أن المشرع الجزائري قد أخذ باالتجاه القائل باعتبار عقد العمل تحت  (20 الى 18من )المواد 

، إذ بتخمف الشرط ونجاح العامل فإن العقد يتأكد في ىذه الحالة xالتجربة عقد معمق عمى شرط فاسخ
بأثر رجعي، وىنا يكون حساب األقدمية عمى أساس المدة التي قضاىا العامل في العمل والتي 

 .تحسب من بداية التجربة، كما تحسب حقوقو في العطل عمى ىذا النحو
     أما إذا تحقق الشرط وثبت عدم صالحية العامل فيترتب عمى ذلك فسخ العقد دون أن يكون ليذا 

الفسخ أثر رجعي، أي ال يكون لمفسخ أثر بالنسبة لما نفذ العامل من التزامات أو ما استحق من 
 .   xiحقوق من طرف صاحب العمل قبل أن يثبت فشمو في التجربة
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 19     أما الموقف القائل بأن عقد العمل تحت التجربة عقد مؤقت فإنو يتعارض مع نص المادة 
من قانون العمل الجزائري التي تعطي صاحب العمل الحق في إنياء العقد إذا كان العامل معينا 
تحت التجربة قبل انتياء مدتو، كما أنو يخالف الواقع العممي ذلك أنو في حالة نجاح التجربة فإن 

 . العقد المبرم نفسو بين الطرفين يستمر في حكم العالقة بينيما وال يبرمان عقدا جديدا
 القيود الواردة عمى سمطة المستخدم في تحديد فترة التجربة   :  ثانيا

إن تحديد المشرع لمدة التجربة يعد بمثابة قيد عمى إرادة المتعاقدين، وذلك ألن األصل يجب       
، ويذىب الفقو إلى اعتباره تحديد مدة التجربة في العقد ركنا جوىريا xiiأن تكون اإلرادة حرة وطميقة

يؤدي تخمفو إلى عدم صحة العقد وبطالنو، مع إمكان تحولو إلى عقد عمل بات إذا تبين أن نية 
 .الطرفين كانت تنصرف إلى ذلك

 :االلتزام بالحد األقصى لمدة التجربة المحدد قانونا - 1

يخضع عقد العمل تحت التجربة الى اتفاق الطرفين حول تحديد فترة زمنية معينة قبل أن       
خضاع العامل لفترة التجربة ليس باألمر االلزامي وىذا ما يستدل من الفقرة  يصبح ىذا العقد نيائيا، وا 

يمكن أن "  المتعمق بعالقات العمل الذي جاء نصيا 90/11 من القانون 18األولى من نص المادة 
 ...".يخضع العامل الجديد توظيفو لمدة تجريبية

أعطى قانون العمل الجزائري الحرية الكاممة ألطراف التفاوض الجماعي في تحديد أو عدم 
تحدد مدة التجربة : "... السابقة الذكر18، طبقا لمفقرة األخيرة من نص المادة xiiiتحديد فترة التجربة

 وىو ما تؤكده المادة ،"لكل فئة من فئات العمال أو مجموع العمال عن طريق التفاوض الجماعي
 في فقرتيا الثامنة من نفس القانون التي تشير الى تناول االتفاقية الجماعية لمعمل لفترة التجربة، 120

غير أنو نظرا ألىمية ىذه الفترة لألطراف المتعاقدة، نجد في الواقع العممي اعتمادىا في أغمب 
 لما تحققو من مصالح الطرفين المتبادلة، حيث تسمح ألحدىما أو كل xivاالتفاقيات الجماعية لمعمل

من ىما أن يقدر ما إذا كانت مصمحتو تقتضي باالستمرار في متابعة تنفيذ العقد أو االكتفاء بيذه 
 .التجربة دون متابعة العمل بعد انقضائيا

      بالرغم من المشرع الجزائري ترك أمر تحديد فترة التجربة في عقد العمل بالنسبة لمعمال الجدد 
الى التفاوض الجماعي إال أنو أخضعيا لحدود قصوى، حيث حدد سقف ىذه المدة بالنسبة لبعض 

 أشير 6 المتعمق بعالقات العمل، حيث حدد مدة 90/11 من القانون 18فئات العمال ضمن المادة 
، xv شيرا كحد أقصى بالنسبة لإلطارات العميا12كحد أقصى لمدة التجربة كأصل عام، فيما حدد مدة 

عمى خالف أغمب التشريعات العمالية العربية التي حددت الحد القصى لفترى التجربة بثالث أشير 
 .xviii والمبناني xvii واألردنيxviشأن التشريع المصري

       يتمتع اطرفي عقد العمل في األصل بحرية تحديد مدة التجربة، ولكن المشرع قيد ىذه الحرية 
وضع حد أقصى لتمك المدة فأوجب عمى أال تزيد عن ستة أشير بالنسبة لعمال التأىيل و االطارات 
واثنى عشر شيرا بالنسبة لإلطارات العميا في التشريع العمل الجزائري، ومدة ثالث أشير في التشريع 

 .المصري واألردني والمبناني
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، فال يسمح قانونا باإلتفاق عمى xix       ويتعمق تحديد فترة التجربة بالحد األقصى بالنظام العام
جعل المدة أكثر من الحد األقصى المحدد، وفي حالة حصول اتفاق بين العامل والمستخدم من ىذا 
القبيل يكون مصيره البطالن فيما يتعمق بيذه الزيادة، ووجب ارجاع المدة المتفق عمييا حسب الحد 

 .xxاألقصى المسموح بو قانونا

 :مدة التجربة بين عقد العمل غير محدد المدة و العقد المحدد المدة - 3

      إن مدة التجربة تخص فقط العامل الجديد توظيفو، وىي غير ممزمة إال إذا لجأ إلييا المستخدم 
فحينئذ يجب عميو مراعاة الحدود التي أقرىا القانون عند تحديدىا، واحترام ما انتيى إليو التفاوض 

الجماعي، والمشرع الجزائري لم يتعرض عند تنظيمو لعقود العمل محددة المدة لمدة التجربة وىذا ما 
 . أثار جدل فقيي حوليا واختالف االتفاقيات الجماعية لممؤسسات عند التطرق الييا

     تجدر اإلشارة أن بعض االتفاقيات الجماعية لمعمل قد ميزت بين مدة التجربة في العقود المحددة 
 من 18، مستندة في ذلك الى الصيغة العامة التي وردتيا عمييا المادة xxiوالعقود غير المحددة المدة

 . التي لم تميز بين العقدين90/11قانون 
     اختمف الفقو حول تحديد فترة التجربة في عقد العمل محدد المدة، حيث رأى البعض أن تحديد 
االتفاقيات الجماعية لفترة التجربة ضرورية حتى في العقود المحددة المدة، والغاية منيا تثبيت المدة 
المحددة في العقد، فيما ذىب البعض الى اعتبار أن العقود المحددة المدة ال تستوجب فترة التجربة 

كون أن الغاية من ىذه الفترة التأكد من القدرات المينية لمعامل الجديد قصد تثبيتو في منصب عممو 
بعد نجاح التجربة، وأن أغمب الييئات المستخدمة تضمن عقود العمل محددة المدة بنودا تقضي 

 .   xxiiبإنياء العقد قبل انتياء المدة المحددة بناء عمى اتفاق الطرفين
    تختمف اجتيادات المحاكم في بعض الدول شأن األردن بخصوص مسألة العقود التي ترد عمييا 
فترة التجربة إلى أن ىذه األخيرة تقع عمى العقود محددة المدة وغير محددة المدة حيث جاء في قرار 

 أن وجود شرط التجربة في العقد محدد المدة ال يخرج ىذا العقد عن 3688/2005محكمة تمييز رقم 
، غير أنو سبق xxiiiصفتو إذ أن شرط التجربة يسري عمى عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة

 ما 1897/2002وأن تعرضت ىذه المسألة إلى اجتيادات مغايرة حيث جاء في القرار التمييزي رقم 
إن ورود شرط التجربة في العقد محدد المدة فيو مخالفة صريحة لقانون العمل الذي نص عمى : " يمي

انتياء عقد العمل المحدد المدة بانتياء مدتو، وليس لطرفي العقد االلتفاق عمى مخالفة القانون، وأن 
 . xxiv"مثل ىذا الشرط يقع باطال

وعمى غرار التشريعات السابقة نجد أن التشريع الفرنسي فصل في ىذه النقطة وأجاز إدراج فترة      
غير محدد المدة، كما نص عمى إلزامية تحديد ىذه المدة ضمن العقد ذاتو،  التجربة ضمن عقد العمل

ونص عمى أن ال تتجاوز الحد األقصى المحدد قانونا، وأكد عمى أن فترة التجربة تسمح بتقييم 
 من قانون 20-1221 و 19-1221القدرات المينية لمعامل وىذا ما تم النص عميو في المادتين 

. xxvالعمل الفرنسي
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 :تجديد فترة التجربة - 4

عمى خالف قانون العمل الجزائري السابق الذي كان يجيز تجديد فترة التجربة بفترة مماثمة أو      
بتعيين العامل في منصب عمل منصف يتطمب تأىيال أقل، فإن القانون الحالي وضع سقفا لمدة 
التجربة ال يمكن تجاوزه تاركا المسألة لمتفاوض الجماعي، وىذا ما يأخذ بو التشريع الفرنسي الذي 

 .يجيز تجديد فترة التجربة ويحدد سقف ىذا التمديد آخذا بعين االعتبار االتفاق الجماعي لمعمل
رغبة من التشريع العمالي في سد باب التحايل أمام أصحاب األعمال، حظر تعيين العامل      

تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى نفس صاحب العمل، فال يجوز تجديد فترة التجربة ألكثر من 
ذا  مرة، كما ال يجوز إعادة تعيين العامل من جديد لدى نفس صاحب العمل مع اشتراط مدة تجربة، وا 

 .حدث ذلك اعتبر العقد الجديد باتا أي عقد عمل خال من أي شرط ويكون العقد غير محدد المدة
      والحظر السابق منوط بوحدة العمل الذي استخدم العامل ألدائو لدى نفس صاحب العمل، أما 

إذا ثبت عدم صالحية العامل إلداء العمل المتفق عميو فال مانع من االتفاق عمى شرط التجربة لمقيام 
 .  xxviبعمل جديد مغاير لدى صاحب العمل ذاتو

     أراد المشرع من ىذا الحظر حماية العامل من تعسف صاحب العمل الذي قد يتعاقد مع العامل 
بعقد عمل تحت التجربة، ثم يقوم بانيائو خالل فترة التجربة، ويعود بعد ذلك ليتعاقد معو من جديد 
بعقد آخر تحت التجربة، إذ أن ذلك يعتبر تحايال عمى القانون، وىذا الموقف تبناه القضاء الجزائري 

ال يجوز إخضاع : " الذي جاء فيو16/10/2002من خالل قرار المحكمة العميا الصادر بتاريخ 
برام عقد ثان وتمك القاعدة تتماشى  العامل الذي سبق توظيفو في نفس المنصب لفترة تجريبية ثانية وا 

 .  90/11xxvii من القانون 18والمادة 
 مسألة صياغة xxviii 2016 مارس31قضت محكمة النقض الفرنسية في قرارىا الصادر في      

، xxixاألحكام التي ينص عمييا القانون واالتفاق الجماعي لمعمل فيما يتعمق بفترة التجربة وتجديدىا
 من قانون العمل الفرنسي عمى أنو يجوز تجديد فترة التجربة مرة 21-1221حيث جاء في المادة 

 . xxxواحدة فقط

 فترة التجربة أثناء حاالت وقف عالقة العمل  مصير- 5

      ينطمق حساب مدة التجربة من تاريخ تنصيب العامل وشروعو في أداء العمل، وفي حالة 
حدوث حالة من حاالت وقف عالقة العمل يمكن حسب االجتياد القضائي الفرنسي تمديد مدة 

التجربة بما يعادل المدة التي توقفت فييا عالقة العمل، ألن المغزى من فترة التجربة ىي اختبار 
، فيما يرى بعض الفقو أن بدأ حساب مدة التجربة يبدأ من وقت مباشرة العامل xxxiقدرات العامل

 .xxxiiلمعمل فعال وليس من وقت إبرام العقد
      ويرى الفقو ضرورة وقف عالقة العمل أثناء فترة التجربة بسبب حالة من حاالت وقف ىذه 
العالقة وامتدادىا بعد ذلك، شأن وقف العالقة بسبب العطمة المرضية، وىذا ما يذىب إليو أيضا 

 .xxxiiiاالجتياد القضائي الفرنسي في بعض قراراتو
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     تعتبر بعض التشريعات العمالية أن وقف سريان مدة التجربة يكون خالل فترة مرض العامل أو 
غمق المؤسسة لتمتد المدة بمقدار فترة وقف العمل، أما بخصوص حالة تجنيد العامل خالل فترة 
التجربة فإنو يؤدي إلى وقف سريان تمك الفترة غير أن بعض التشريعات ترتب عمى تجنيد العامل 

 .xxxivاعتبار فترة التجربة قد قضيت بنجاح ليصبح العقد باتا
 :    إثبات فترة التجربة - 6

     يتم إثبات فترة التجربة طبقا لمقواعد الخاصة بإثبات عقد العمل، ويستطيع العامل في حالة عدم 
وجود عقد مكتوب أن يثبت عقد العمل تحت التجربة بكافة طرق االثبات، وال يجوز لمعامل إذا كان 

عقد العمل مكتوبا إثبات عكس الكتابة إال بالكتابة، أما صاحب العمل فال يمكنو إثبات العقد إال 
 .xxxvبالكتابة

     اختمف الفقياء حول كتابة مدة التجربة ضمن عقد العمل من عدمو، ذىب البعض منيم بالقول 
بضرورة االكتفاء بالذكر في العقد أنو عقد عمل تحت التجربة دون الحاجة لذكر المدة، باعتبار أن 
قواعد قوانين العمل قواعد آمرة تفرض عمى أصحاب العمل عدم إخضاع عماليم تحت التجربة لفترة 

، وأن كل اتفاق بعكس ذلك يقع باطال لمخالفتو لمنظام xxxviأكثر من الفترة المحددة قانونا كحد أقصى
 إلى اشتراط أن xxxviiالعام إال إذا أمكن إنقاص المدة إلى الحد األقصى، في حين ذىب بعض الفقياء

يتفق طرفا العقد عمى فترة التجربة كتابة وبطريقة صريحة ضمن عقد العمل، معتبرين أن تحديد مدة 
 .xxxviiiالتجربة في العقد نوعا من الحماية المقررة لمعامل

      إن لزوم إثبات مدة التجربة بالكتابة ال يعني بالضرورة أن يكون الشرط مكتوبا بطريقة صريحة 
في العقد، إذ يمكن استخالصو بطريقة ضمنية من بنود العقد، ومع ذلك يجب أن يثبت بطريقة ال 

 .xxxixتدع مجاال لمشك أن إرادة المتعاقدين قد اتجيت إلى أن يكون العقد عقد عمل تحت التجربة
ذا ثار الشك حول وجود الشرط ينبغي الرجوع إلى األصل العام وىو خمو العقد من شرط        وا 

التجربة أي أن العقد يكون باتا، وال يتقيد القاضي بالتسمية الخاطئة التي قد يصف بيا المتعاقدان ىذا 
العقد، ويجب عمى القاضي إعطاء العقد وصفو الصحيح بحسب ظروف التعاقد وشروط وقصد 

 .xlالمتعاقدين
    غالبا ما يتم تحديد فترة التجربة ضمن عقد العمل الفردي، غير يجوز أن يرد شرط التجربة ضمن 

النظام الداخمي لممؤسسة أو االتفاقية الجماعية لمعمل، ومن المفروض ان عقد العمل الفردي يتقيد 
 .بشروط االتفاقية الجماعية لمعمل

     وفي حالة إشارة االتفاقية الجماعية لمعمل إلى فترة التجربة في ظل غياب التطرق اليو ضمن 
عقد العمل، فإن االجتياد القضائي الفرنسي يرى بإخضاع العامل لفترة التجربة متى أخبر باحتواء 
االتفاقية الجماعية لمعمل عمى مثل ىذا االتفاق، وىنا يقع إثبات عمم العامل عمى عاتق صاحب 

 .     xliالعمل
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 إنهاء عقد العمل تحت التجربة: المحور الثاني
      تقضي قواعد قانون العمل بأنو يجوز لصاحب العمل إنياء العقد بدون مكافأة أو سبق إعالم 

لمعامل أو تعويضو إذا كان العامل معينا تحت التجربة، وىذا الحق مقرر كذلك لمعامل، أما إذا 
انقضت فترة التجربة دون استعمال حق االنياء أصبح العقد عقد عمل عادي غير محدد المدة ما لم 

 .يتفق الطرفان عمى تحديد مدة لو فيكون مبرما ليذه المدة
 القواعد الخاصة انهاء عقد العمل تحت التجربة: أوال

       يخضع إنياء عقد العمل تحت التجربة لقواعد خاصة غير تمك القواعد التي تتبع أثناء انياء 
عقد العمل العادي أي البات، وتتمثل ىذه الخصوصية في إنياء عقد العمل تحت التجربة دون إشعار 

 .مسبق ودون منح أي تعويض
 :اإلنهاء دون إشعار مسبق - 1

لما كانت فترة التجربة ترد عمى العقود المحددة المدة وغير المحددة المدة فإن اآلثار القانونية       
ليا تختمف تباعا لطبيعة العقد، لما كانت طبيعة عقد العمل العادي أو البات تقتضي عمى من رغب 
بإنياء العقد من المتعاقدين توجيو اشعار لمطرف اآلخر معمنا من خاللو رغبتو باإلنياء فإن المادة 

 المتعمق بعالقات العمل قد أعفت صاحب العمل من توجيو اشعار لمعامل إذا 90/11 من قانون 20
أراد إنياء عقد العمل خالل فترة التجربة، بحيث يعتبر إعمال صاحب العمل حقو باإلنياء خالل فترة 

التجربة من الحاالت المبررة إلنياء الرابطة العقدية، ولما كان العامل ىو الطرف الضعيف في 
العالقة العقدية فإنو يجوز لو أيضا إنياء عقد العمل خالل فترة التجربة دون توجيو إشعار مسبق، 

: "  السالفة الذكر بقوليا20حيث أن ىذا الحق مخول لكال طرفي العقد وىذا ما نصت عميو المادة 
يجوز ألحد الطرفين أن يفسخ في أي وقت عالقة العمل خالل المدة التجريبية دون تعويض ومن 

، غير أنو في الواقع العممي غالبا ما يكون إنياء عقد العمل تحت التجربة من "غير إشعار مسبق
 .طرف المستخدم

      ولعل الحكمة من إعفاء المستخدم من االشعار المسبق عند إنياء عقد العمل تحت التجربة 
تكمن فإن اإلشعار المسبق فرض لوقاية العامل من مفاجئة التسريح من العمل ولتمكينو من 

االستعداد لمبحث عن عمل جديد، غير أنو يفترض أن العامل لن يفاجأ بفسخ العقد إذا كان االنياء 
قد تم خالل فترة التجربة، طالما أنو قد تييأ نفسيا وعمميا ليذا اإلنياء بحكم أن العقد الذي أبرمو ليس 

نما معمقا عمى نجاح التجربة      .  xliiباتا وا 

 :اإلنهاء دون تعويض- 2

ذا بادر بو العامل فال      إنياء عقد العمل تحت التجربة من قبل صاحب العمل ال يعتبر تسريحا، وا 
يعتبر استقالة، إذ ال يخضع ىذا اإلنياء لمقواعد العادية لإلنياء عالقة العمل، ، فإنياء عقد العمل 

 .xliiiتحت التجربة ال يخضع لشكمية معينة ما عدا تمك التي يتطمبيا اإلثبات
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إن ورود شرط التجربة في عقد العمل يعطي لصاحب العمل والعامل الحق بإنياء العقد عمى 
نحو يعفييم من االلتزام بدفع أي تعويض، وىذه ميزة خاصة ليا العقد، بناءا عميو ال يعتبر صاحب 
العمل متعسفا في حقو عند عدم منح التعويض في حالة إنياء عقد العمل خالل التجربة لعدم كفاءة 

 .  العامل، عمى خالف القواعد العامة التي ترتب حق التعويض عن التسريح التعسفي لمعامل
        و يرى الفقو أن النص عمى تقرير حق إنياء عقد العمل تحت التجربة دون تعويض ما يشعر 

بأن استعمال ىذا الحق مطمق لمحض تقدير صاحبو دون التعقيب عميو من قبل القضاء، ولكن 
الواقع أن ىذا الحق يخضع كغيره من الحقوق لنظرية التعسف، مما يعني وجوب بسط رقابة القضاء 

 . xlivعمى استعمالو لمتحقق من مشروعية ىذا االستعمال والحكم بالتعويض في حال عدم مشروعيتو
 القيود الواردة عمى إنهاء عقد العمل تحت التجربة: ثانيا
يخضع عقد العمل تحت التجربة لقواعد خاصة إلنيائو غير القواعد العامة الجاري العمل بيا       

أثناء انياء عقد العمل البات، وتشكل ىذه القواعد قيودا يجب احتراميا عند انياء ىذا العقد تتمثل في 
ضرورة إنيائو قبل انقضاء فترة التجربة، ووجوب ممارسة ىذا االنياء من قبل من تقرر لمصمحتو، 
 . مع ضرورة عدم التعسف في استعمال الحق والذي يتبين من خالل توافر السبب الموضوع لإلنياء

 :االلتزام بإنهاء العقد قبل انقضاء فترة التجربة - 1

     تتطمب القواعد الخاصة إلنياء عقد العمل تحت التجربة ضرورة أن يتم ىذا اإلنياء قبل انقضاء 
فترة التجربة، ألنو بانتياء ىذا العقد دون استخدام أي من طرفيو لحقو في االنياء يجعل عالقة العمل 
مستقرة، ويجعل عقد العمل عقدا باتا يخضع لمقواعد العامة الواردة بشأنو بحسب ما إذا كان محددا أو 

 . xlvغير محدد المدة
       في جميع األحوال يجب عمى من يريد إنياء عقد العمل تحت التجربة سواء كان صاحب 
العمل أو العامل اتخاذ قراره قبل انقضاء مدة التجربة، فإذا انقضت ىذه المدة دون وقوع الفسخ، 
اعتبر ذلك دليال عمى نجاح التجربة، ويصبح العقد نيائيا وال يجوز فسخو دون التقيد باإلخطار 

 .     ، إال إذا تم االتفاق عمى خالف ذلكxlviالمسبق وبالتعويض
 :االلتزام بإنهاء العقد من قبل من تقرر لمصمحته - 2

     يرى الفقو ضرورة إنياء عقد العمل تحت التجربة ممن تقررت التجربة لمصمحتو حتى يستفيد من 
القواعد الخاصة ليذا العقد، حيث يحكم اإلنياء الصادر من الطرف الذي لم تتقرر التجربة لمصمحتو 

 .القواعد العامة إلنياء عقد العمل البات
      غير أنو باالعتماد عمى األصل العام فإن طرفي عقد العمل تحت التجربة متساوين، حيث 

تكون فترة التجربة مقررة لمصمحة الطرفين، وىذا ما أخذ بو المشرع الجزائري حين أقر حق إنياء عقد 
 .  العمل تحت التجربة من قبل كال الطرفين، وىو المعمول بو في أغمب التشريعات العمالية المقارنة
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 مدى مشروعية إنهاء عقد العمل تحت التجربة: ثالثا
     إذا كان المشرع قد أعطى لصاحب العمل حق فسخ عقد العمل تحت التجربة، فإن ىذا الحق ال 
يمثل رخصة مطمقة بيد صاحب العمل، إذ ال بد لو أن يخضع فسخ ىذا العقد لقاعدة عدم التعسف 

. في استعمال الحق 
 :اإلنهاء غير المبرر لعقد العمل تحت التجربة - 1

     رغم الفائدة التي ينطوي عمييا عقد العمل تحت التجربة في حق اإلنياء دون مسؤولية إال أن 
ذلك قد يتم قصد اإلضرار أو انطالقا من مسمك غير مشروع، ولذلك يحرص القضاء عمى تطبيق 
فكرة التعسف في استعمال الحق عمى اإلنياء غير المبرر لعقد العمل تحت التجربة، وخاصة أن 

 .xlviiأصحاب العمل ىم أكثر من يمجأ إلى ىذا النوع من العقود
      يراقب القضاء في فرنسا عدم انحراف صاحب عن اليدف الذي من أجمو شرعت فترة التجربة 
وىو تقدير مدى تناسب الكفاءة المينية لمعامل مع منصب العمل والحكم بشكل عممي عمى قدرات 
ىذا األخير، وعميو ال يمكن لصاحب العمل أن ينيي فترة التجربة بحجة إقدام العامل عمى الزواج، 

 .كما ال يمكنو إنياء العقد بحجة وجود عالقة تربط العامل بصاحب العمل السابق
     غير أن الرأي الغالب في الفقو الفرنسي يذىب إلى القول بأنو لمن كان اإلنياء مقررا لمصمحتو 
أن ينيي العقد دون حاجة إلى ذكر األسباب، ويكون قراره نيائيا وال تعقيب عميو وال يستطيع الطرف 

اآلخر أن يتضرر من ذلك ألنو كان عمى عمم منذ التعاقد بأن الحق في اإلنياء عمى ىذا النحو 
 .  xlviiiيعتبر من أىم الصفات التي يتميز بيا عقد العمل تحت التجربة

أما المشرع الجزائري أعطى السمطة الكاممة لصاحب العمل في إنياء عقد العمل تحت   
التجربة، ولم يشترط عدم صالحية العامل إلمكانية إنياء العقد كمبرر ضروري لإلنياء، و نجد أن 
القضاء الجزائري بالرغم من أنو يعطي السمطة لممستخدم في إنياء عالقة العمل أثناء  فترة التجربة 
إال أنو يشير إلى أن إنيائيا مرتبط بمدى تقدير المستخدم لمؤىالت العامل، وىذا ما يؤكده القرار 

يخول القانون : "، الذي جاء فيو11/04/2001 بتاريخ 21422القضائي الصادر في القضية رقم 
        ".   لممستخدم إنياء عالقة العمل أثناء فترة التجربة باعتباره ىو المؤىل لتقدير مؤىالت العامل

 :االنهاء المخالف لمقواعد الخاصة بعقد العمل تحت التجربة - 2 

      إن القول بإطالق الحق في فسخ عقد التجربة من شأنو أن يجعل من ىذا الحق وسيمة يتمكن 
 اإلشعار المسبق بشأن بيا صاحب العمل من اإلفالت من أداء االلتزامات التي فرضيا قانون العمل

حيث يتمكن صاحب العمل من إنياء عقود العاممين لديو عندما توشك عقودىم عمى ، والتعويض
 .xlixاالنتياء واستبداليم بعمال الجدد بعقود تجربة جديدة، مخالفا بذلك قصدا المشرع

      إن فترة التجربة ما ىي إال وسيمة تساعد صاحب العمل أو العامل أو ىما معا عمى االختيار 
الصحيح، وليس وسيمة لمتيرب من القواعد المتعمقة بإنياء عقود العمل، ويرى القضاء في فرنسا أن 

فترة التجربة ينبغي أن تنحصر في الوقت الضروري الالزم لتقدير كفاءة العامل المينية، ويأبى 
 .lالتوسع في فترة التجربة أو تحديدىا بمدة مفرطة، وذلك منعا لتحايل أصحاب األعمال
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      وفي القانون الفرنسي ال يجوز بحسب األصل تجديد عقد العمل تحت التجربة لفترة تجربة 
أخرى ما لم ينص االتفاق الجماعي عمى خالف ذلك، فإن لم يوجد نص في االتفاق الجماعي، فإن 
محكمة النقض الفرنسية ترى أن البند الذي يتضمنو عقد العمل بتجديد فترة التجربة يعد باطال وال 

 .liيمكن إعمالو
ذا أنيى صاحب العمل العقد خالل فترة التجربة يفترض أن االنياء يرجع لفشل العامل في        وا 
التجربة ما لم يثبت العامل خالف ذلك، ويكون االنياء تعسفيا إذا لم يكن سببو راجعا إلى العامل، 

ويقع عبء إثبات التعسف ىنا عمى كاىل العامل، ويتولى قاضي الموضوع مراقبة ما إذا كان 
 .liiصاحب العمل قد منح الفرصة لمعامل إلظيار مياراتو وقدراتو خالل فترة التجربة أم ال

 :الخاتمة 
      من المتعارف عميو قانونا أن العقد يبرم أساسا بقصد نيائي، غير أن قانون العمل منح طرفي 
العقد إيقاف عقد العمل عمى شرط نجاح فترة التجربة، ويرجع األساس القانوني ليذه الفترة إلى إعطاء 

فرصة التعارف لمطرفين، فصاحب العمل يراقب قدرات العامل ومؤىالتو الفنية ومدى اندماجو في 
 .مسار المؤسسة وتأقممو مع جو العمل

      تتمثل خصوصية عقد العمل التجربة في أن الفائدة من فترة التجربة تتيح لمن تقرر لمصمحتو 
شرط التجربة سواء كان العامل أم صاحب العمل أم ىما معا من أن يتحمل من العالقة العقدية في 

أي وقت خالليا دون مسؤولية، طالما كان ذلك بسبب عدم رضاه عن نتيجة التجربة، وبالتالي يكون 
لكل طرف في ىذه العالقة أن يتخمص وبشكل انفرادي من عالقة العمل دون أن يعمل في مواجيتو 

 .القواعد العامة بإنياء عقد العمل البات
     ومن بين النتائج المتوصل إلييا من خالل ىذا البحث أن عقد العمل تحت التجربة يتمتع بنوع 

من الخصوصية حيث أن المجوء الى فترة التجربة أمر جوازي غير أن المشرع ألزم باحترام الحد 
األقصى ليذه المدة المحدد قانونا، كما أن الطبيعة القانونية لعقد العمل تحت التجربة تفرض عميو 
إعمال قواعد خاصة غير مألوفة في عقد العمل البات أو النيائي، وىذا ال يمنع من تمتع العامل 

أثناء فترة التجربة من ذات الحقوق التي يتمتع بيا العامل في عقد العمل البات باستثناء االستفادة من 
بعض حاالت تعميق عالقة العمل، كما توصمنا عمى أن المشرع الجزائري كباقي التشريعات ساىم في 
وضع حد أقصى لفترة التجربة مانعا تحايل أصحاب العمل عمى القواعد العامة إلنياء عقد العمل من 

خالل إطالة مدة التجربة، أو تجديدىا، وتبين أيضا أن المشرع الجزائري أعطى السمطة الكاممة 
لممستخدم في إنياء عقد العمل تحت التجربة دون تبرير ذلك عمى أساس عدم كفاءة العامل أو عدم 

 :وعميو نقترح ما يمي. تناسب مؤىالتو مع منصب العمل
ضرورة تقييد سمطة صاحب العمل في إنياء عقد العمل تحت التجربة باشتراط توافر السبب : أوال

 .الموضوعي لمشروعية اإلنياء والمتمثل في عدم كفاءة العامل وصالحيتو لمنصب العمل
البد من بسط القضاء رقابتو عمى السبب المشروع والموضوعي وراء انياء عقد العمل تحت : ثانيا

 .التجربة وىذه النقطة مرتبطة بما سبقتيا
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 . ضرورة التمييز في فترة التجربة بين عقد العمل غير محدد المدة والمحدد المدة: ثالثا
 .  ضرورة التعبير الصريح والتحديد الدقيق لفترة التجربة ضمن عقد العمل: رابعا

ال بد من دراسة اآلثار القانونية المترتبة عمى احتمال ورد شرط التجربة ضمن عقد العمل : خامسا
 .الجماعي ودون ذكر ذلك ضمن عقد العمل الفردي
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 نصيب املشؤولية املدنية يف التشريح التأدييب املتعشف به
 .(اجلزائري على ضوء االجتهاد القضائي)

الدكتور بن بدرة عفيف 
 استاذ حماضر ب كلية احلقوق و العلوم الشياسية جامعة مشتغامن

 : الممخص
لقد حاوؿ المشرع الجزائري حماية العامؿ المعرض لمتسريح التعسفي المبني عمى أسباب 

 ، و ىو أمر كارثي بالمقارنة مع القانوف الممغى، و ناقص 90/11تأديبية في ثالثة مواد مف القانوف 
. جدا بالمقارنة مع القانوف الفرنسي الذي فصؿ في قضية السبب المشروع لمتسريح

و قد حاولت الكثير مف الدراسات معالجة ىذه المواد و انتقادىا، بينما نحف في ىذه الدراسة 
سوؼ نحاوؿ تصوير البديؿ في الحماية الذي يمكف أف يستعيف بو القاضي الجزائري و المستنبط مف 

 .    قواعد و مواد القانوف المدني

 

Le législateur algérien a essayé de protéger le travailleur soumis à un 

licenciement arbitraire pour des raisons disciplinaires dans trois articles de 

la loi 90/11, et ça c’est catastrophique par rapport à la loi abrogée, et très 

déficiente par rapport à la loi française qui a bien détaillé la question du 

motif légitime de licenciement. 

De nombreuses études ont tenté d’aborder et de critiquer ces 

articles alors que dans cette étude nous essaierons de décrire l’alternative 

de protection qui peut être utilisée par le juge algérien, et qui est dérivée a 

partir les règles et les articles du droit civil.   

:  المقدمة
تعتبر العالقة التي تربط بيف القانوف المدني و قانوف العمؿ مف المسائؿ الكالسكية التي كانت 

محؿ دراسات فقيية قانونية منذ البدايات األولى لظيور قانوف العمؿ، بؿ إف الكثير مف المؤرخيف 
. القانونييف مف يعتبر قانوف العمؿ ىو فرع مف فروع القانوف المدني

 1لكف مع ذلؾ ال يزاؿ النقاش مطروحا في فرنسا حوؿ مف ىو القانوف األكثر حماية لمعامؿ 
مع العمـ أف تشريع العمؿ الفرنسي قطع أشواطا كبيرة في قضية الحماية، فما بالنا بالتشريع الجزائري 

. خاصة بعد التحوؿ الجذري الذي اصطبغ بو قانوف العمؿ منذ تبني النظاـ الرأسمالي
 
 

                                                             
 1

  G. H. Camerlynck, « L'autonomie du droit du travail », D. 1956, chron., p. 23 ; G. 

Lyon-Caen, « Rôle des principes généraux du droit civil en droit du travail », RTD civ. 

1974, p. 229 ; G. Couturier, « Les techniques civilistes et le droit du travail. Chronique 

d'humeur sur quelques idées reçues », D. 1975, chron., p. 151 et s. et p. 221 et s. Adde 

la thèse de F. Géa, Contribution à la théorie de l'interprétation jurisprudentielle. Droit 

du travail et théorie du droit dans la  perspective du dialogisme,  LGDJ, Fondation 

Varenne, 2009. V. Muriel Fabre-Magnan, Le forçage du consentement du salarié , 

revue Le Droit Ouvrier, Juillet 2012. n° 768, cgt. p. 459. 
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و يثور مشكؿ الحماية بمجرد التفكير في مسألة استقاللية قانوف العمؿ عف القانوف المدني، 
بحيث يرى الكثير مف الفقياء أف المبادئ التي تحكـ قانوف العمؿ تختمؼ عف تمؾ المكرسة في القانوف 

المدني، و باألخص إذا ما عممنا أف عالقة العمؿ ىي غير متوازنة بحيث تربط بيف طرؼ قوي و 
مبنية عمى المساواة بيف  (وىي أصؿ عقد العمؿ )طرؼ ضعيؼ، بينما نظرية العقد في القانوف المدني

. األطراؼ
لذلؾ ىؿ يمكف إعادة توازف عالقة العمؿ عف طريؽ مبادئ القانوف المدني؟ و منو ىؿ يمكف 
لمقاضي الجزائري فرض العدالة الالزمة قانونا لمعامؿ كطرؼ ضعيؼ في حالة ما إذا كاف ىذا األخير 

ىو األمر الذي سوؼ نحاوؿ إثباتو مف خالؿ  محؿ تسريح تأديبي بعدما تخمى عنو قانوف العمؿ ؟ و
التطرؽ إلى قضية وجوب ثبوت المسؤولية المدنية في حؽ العامؿ المخطئ، و أيضا حالة منع التسريح 

. المستنبطة مف حاالت انتفاء المسؤولية الموجودة في القانوف المدني
.    وجوب ثبوت المسؤولية المدنية في حق العامل المخطئ: المبحث األول 

لقد ذىب كثير مف الفقياء في فرنسا إلى وجوب التمييز بيف المسؤولية العقدية والمسؤولية 
التقصيرية ألنيما متميزاف عف بعضيما سواء مف حيث الطبيعة أو مف حيث األساس وىـ مف يسموف 

 .Sainctlette 1 مثؿ الفقيو Dualité de la responsabilitéأنصار إزدواجية المسؤولية 
إذ اعتبروا أف  unité de la responsabilitéبالمقابؿ ظير أنصار وحدة المسؤولية 

المسؤولية القانونية والعقدية ال تختمفاف مف حيث  الطبيعة، كما ال تختمفاف مف حيث األساس الذي ىو 
 بحيث تكوف المسؤولية العقدية عند إخالؿ  2. اإلخالؿ بإلتزاـ سابؽ وبالتالي ال يوجد تمييز بينيما

العامؿ بأحد بنود عقد العمؿ، بينما المسؤولية التقصيرية عند عدـ القياـ بواجب منصوص عميو  في 
القانوف، و تستنبط المسؤولية التأديبية تقريبا مف المسؤوليتيف السابقتيف بحيث تترتب عمى الخطأ 

التأديبي و الذي ينظمو المستخدـ في النظاـ الداخمي باإلضافة إلى األخطاء الجسيمة المؤدية لمتسريح 
. التي نص عمييا قانوف العمؿ

و يجب االعتراؼ أف ىذه المسؤوليات يمكف أف تتداخؿ معا بحكـ عدـ وضوح الخطأ المؤسس 
ليا الذي يمكف أف يكوف ضمف العقد و في نفس الوقت تقصيري، و منصوص عميو في قائمة التأديب، 
. الشيء الذي جعؿ مف الفقو و القضاء يتكمـ عمى المسؤولية المدنية بصفة عامة مف أجؿ تفادي الخمط
باإلضافة إلى أف الخطأ المثير لممسؤولية التأديبية المؤدية لمتسريح و ىو الخطأ الجسيـ  قد عالجو 

، بمعنى أنو لـ يترؾ ما يستدعي االطالع عمى القانوف 3المشرع العمالي بالشكؿ الذي يمبي الحاجة منو 

                                                             
. 19محمد ىشاـ قاسـ، العمؿ غير المشروع باعتباره مصدر لاللتزاـ، ص  1
 Nature délictuelle ،: تحت عنواف1796 في رسالتو لسنة Grand moulinمف دعاة وحدة المسؤولية  2

de responsabilité pour violation وأيضاPlaniol  وEsmein،  نفس المرجع ىشاـ قاسـمحمد ، ،
 .19ص 

 91/29 المتعمؽ بعالقات العمؿ المعدؿ باألمر21/04/1990المؤرخ في 11\90 القانوف مف 73المادة  3
 وعالوتا عمى  »بقولو  إال أنو استيؿ المادة بالترتيب،سبعة أخطاء المشرع  بحيث أورد 21/12/1991المؤرخ 

 ومنو جميع األخطاء التي  ..األخطاء الجسيمة التي يعاقب عمييا التشريع الجزائي والتي ترتكب أثناء العمؿ
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المدني بشأنو، عمى خالؼ الضرر و العالقة السببية بيف الخطأ و الضرر، و التي و جب عمينا 
 . الرجوع إلى القانوف المدني أو أحاؿ عمييا قانوف العمؿ حسب األحواؿ

 شرط الضرر: المطمب األول
ال طالما اعتبر الضرر حجر الزاوية في المسؤولية بالنسبة لفقياء القانوف المدني، في حيف أنو 

 ىامشي و يكاد يكوف حاضرا في المسؤولية لدى فقياء قانوف العمؿ، و ىو ما دفع باألستاذ 
Carbonnier1" يعتبر الضرر نقطة عمياء ضمف التحميؿ العمالي : "  إلى القوؿ 

مع ذلؾ نجد أف التسريح الذي ورد في تشريع العمؿ الجزائري، و بطريقة مباشرة، نص عمى 
تحقؽ الضرر مف أجؿ قياـ مسؤولية العامؿ التأديبية، مع العمـ أف الضرر في ىذه الحالة ليس بشرط 

، عمى خالؼ المسؤولية العقدية في القانوف (بؿ يمكف توقيع العقاب مف دوف تحقؽ الضرر ) صحة
.  المدني التي يشترط لقياـ التعويض فييا توفر الضرر تحت طائمة البطالف

إال أنو، و مف خالؿ تحميؿ المواد المتعمقة بعقوبة التسريح، يكتسي الضرر كشرط مف أجؿ 
قياـ المسؤولية حيزا كبيرا سواء فيما يتعمؽ بتحققو كضرر مادي أو فيما يخص العالقة السببية بينو و 

 .بيف الخطأ الجسيـ
. ضرورة تحقق الضرر: الفرع األول

إف الضرر ىو شرط أساسي في المسؤولية التقصيرية، فأي كاف ال يسأؿ عف ما أخؿ بو إال 
فحيث ال يقع ضرر ال تتحقؽ مسؤولية ىذا مف جية، ومف   ،2 بعد أف يكوف قد نتج عف ذلؾ ضرر

جية أخرى أنو عندما يقدـ المدعي أماـ القضاء يجب أف تكوف لو مصمحة، إذ ال دعوى بدوف 
  3  .مصمحة، وىو المطالبة بالتعويض الذي يبثث بثبوت الضرر

                                                                                                                                                                                                                

 و بعد ذلؾ استمر في تعداد األخطاء الجسيمة .يعاقب عمييا التشريع الجزائي يمكف أف يعاقب عمييا المستخدـ
إذا رفض العامؿ بدوف عذر مقبوؿ تنفيذ التعميمات المرتبطة باإللتزاماتو المينية أو التي - 1  عمى النحو اآلتي

. قد تمحؽ أضرار بالمؤسسة والصادرة مف السمطة السممية التي يعينيا المستخدـ أثناء الممارسة العادية لمسمطة
إذا أفشى معمومات مينية تتعمؽ بالتقنيات والتكنولوجيا وطرؽ الصنع والتنظيـ أو وثائؽ داخمية لمييئة - 2

إذا شارؾ في توقؼ جماعي وتشاوري عف - 3. المستخدمة إال إذا أذنت السمطة السممية بيا أو أجازىا القانوف
إذا تسبب عمدا - 5إذا قاـ بأعماؿ عنؼ- 4. العمؿ خرقا لألحكاـ التشريعية الجاري بيا العمؿ في ىذا المجاؿ

في أضرار مادية تصيب البنايات والمنشآت واآلالت واألدوات والمواد األولية واألشياء األخرى التي ليا عالقة 
إذا تناوؿ - 7. إذا رفض تنفيذ أمر بالتسخير الذي تـ تبميغو وفقا ألحكاـ التشريع المعموؿ بو- 6. بالعمؿ

 .الكحوؿ أو المخدرات داخؿ أماكف العمؿ
1
 « Le préjudice demeure comme un point aveugle de l’analyse travailliste » v.  J. 

Carbonnier, Droit civil, t. IV, Les obligations, vol. II, 22 
éme

 éd., PUF, 2004, p. 2253. 

 وفي تعريؼ آخر ، وىو قوؿ الحجازيو الضرر كما عرفو فقياء القانوف ىو اإلخالؿ بمصمحة مشروعة 2  
، المرجع السابؽ  ىشاـ قاسـ، راجع في ذلؾ محمدىو ما يصيب المرء في حؽ مف حقوقو : أبو ستيت لالستاذ 
  .97، ص 

وتجدر اإلشارة إلى أف الضرر في المسئولية المدنية ىو مف اجؿ التعويض عميو أـ في المسئولية التأديبية 3  
 .المعاقبة عمى الخطأ  الذي تسبب بو ىو مف اجؿ
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و ال يشترط في المصمحة أف تكوف مما يحميو القانوف بؿ يكفي أف تكوف مصمحة مشروعة 
لممضرور، و بيذا تفترؽ المسؤولية الجزائية عف المسؤولية المدنية، فيمكف أف تقـو المسؤولية الجزائية 
ولو لـ يقع مساس بحؽ مف حقوؽ األفراد، كسآؿ الجاني عف القتؿ ولو لـ يقـ فعال بذلؾ، أي فقط عف 

. المحاولة، و لكنو ال يسأؿ عنو مدنيا أو أف يتـ مطالبتو بالتعويض إال إذا كانت لو مصمحة مف ذلؾ
 ىذا و إف النظاـ التأديبي في المؤسسة ىو ذو طابع عقابي و بالتالي ال يحتاج إلى وقوع ضرر مف 
أجؿ توقيع التسريح التأديبي، ىذا كقاعدة عامة، و لكف ال يخمو في معظـ األحياف أف ينتج عف خطأ 
العامؿ ضرر، وزيادة عمى ذلؾ فإف النظاـ التأديبي نفسو ُيبني عمى تحقؽ الضرر وىذا كاستثناء إال 

 التي نصت عمى خطأيف 90/11 مف القانوف 73أنو وارد و ليس قميؿ الوقوع ، وىو ما أكدتو المادة 
ذكر فييما المشرع صراحة الضرر وىما حالة إذا رفض العامؿ بدوف عذر مقبوؿ تنفيذ التعميمات 

، أما ... أضرارا بالمؤسسة و الصادرة مف السمطة السممية المرتبطة بالتزاماتو المينية أو التي قد تمحؽ
تصيب البنايات والمنشآت و اآلالت و األدوات و  الخطأ الثاني وىو إذا تسبب عمدا في أضرار مادية

. المواد األولية و األشياء األخرى التي ليا عالقة بالعمؿ
لذلؾ يمكننا تسجيؿ مالحظة عامة مفادىا أف التسريح التأديبي في جزء منو يرتكز ثارة عمى 

  و 1 .المسؤولية الجزائية لمعامؿ وثارة عمى تحقؽ  الضرر، أي عمى المسؤولية التقصيرية و العقدية
  73انتفاء الضرر يؤدي إلى سقوط التعويض في المسؤولية العقدية و في الحالتيف المذكورتيف بالمادة 

 .فإف سقوط الضرر ال يؤدي إلى عقوبة التسريح و الخطأ ال يعتبر جسيما إذا ما تخمؼ الضرر
المادي أم المعنوي ؟   : الضرر: الفرع الثاني

لقد حاوؿ التشريع و القضاء عمى السواء التفصيؿ في الضرر الذي يؤدي إلى التسريح  بيف 
الحاصؿ ماديا عندما يكوف المساس بمصمحة مادية  المادي منو و المعنوي، بحيث يكوف الضرر

 . لمشخص، و يكوف أدبيا أو معنويا عندما يكوف المساس بعاطفة الشخص أو شعوره
: الضرر المادي- اوال 

ىو أف يصيب الضرر جسـ اإلنساف أو ممتمكاتو أو تفويت أية مصمحة مشروعة تقدر بماؿ  و
ذا قارنا ىذا التعريؼ مع ما ورد في المادة 2  فإف الضرر ىو الذي يمس البنايات و المنشآت و 73 وا 

مكينات العمؿ مف جية و بالمصمحة االقتصادية لممؤسسة مف جية أخرى، مع شرط مخالفة العامؿ 
. لألوامر و التعميمات المفروضة بالنظاـ الداخمي، االتفاؽ، العقد، أو القانوف

                                                             

ذ اعتبرت المحكمة العميا الخطأ الجزائي الذي ارتكبو العامؿ غير جدي ألف األخطاء المرتكبة أثناء العمؿ إ1  
رقـ   قرار…ضد عماليا أو المسيريف فييا العمؿ يجب أف تكوف ضارة بمصالح المؤسسة أو بمناسبة أو

 .121. ص .1عدد 2005المجمة القضائية  ،2005\03\16بتاريخ  209803
مصادر االلتزاـ  ، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ، الوسيط في شرح القانوف المدني الجديد،   عبد الرزاؽ السنيوري2
راجع أيضا بيذا الصدد قرار المحكمة العميا . 970ص ، 1952دار النشر لمجامعات المصرية ، الجزء األوؿ-
عقد العمؿ المشخص ال يتعاقد إال لتحقيؽ مصمحة مف وراء الحصوؿ عمى منفعة معينة و يؤدي عدـ تنفيذ : 

 المجمة القضائية لسنة  41783 ممؼ رقـ 27/11/1985.ـ.العقد إلى فوات تمؾ المصمحة، المحكمة العميا غ
1990 .
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و قد اشترط القانوف المدني في الضرر شرطيف ميميف أف يكوف محققا وأف تكوف المصمحة 
مشروعة لممضرور، وذلؾ مف أجؿ التعويض بالنسبة لمقانوف المدني بصفة عامة، و في نفس الوقت 

.  73مف أجؿ التسريح بالنسبة لقانوف العمؿ، أي بصفة خاصة، إذا كاف الضرر مما ورد في المادة 
إذا كاف حاال أي وقع   certainويكوف الضرر محققا: أن يكون الضرر محقق الوقوع- 1

 فإف كاف مف الممكف تقدير le préjudice futur أما ضرر المستقبؿ actuel  préjudice 1فعال
. التعويض عنو في الحاؿ فإف القاضي يحكـ بالتعويض عنو في الحاؿ و جاز لمدائف أف يطالب بو فورا
أما إذا لـ يكف ىذا التقدير ممكنا في الحاؿ فإف القاضي يحكـ بالتعويض عما وقع مف ضرر 

  2و يبقي لممضرور الحؽ في أف يرجع بعد ذلؾ بالتعويض عند استفحاؿ الضرر في المستقبؿ 
  3. والضرر المستقبؿ ىو ضرر قامت أسبابو وتراخت نتائجو كميا أو بعضيا إلى المستقبؿ

فإنو ال يعوض إال إذا تحقؽ فعال ألف  préjudice éventuelle أما بالنسبة لمضرر المحتمؿ 
المديف ال يسأؿ عف تعويض الضرر الغير متوقع إال إذا ارتكب في إخاللو بالتزامو غشا أو خطأ 

 مف قانوف العمؿ التي 73 مف القانوف المدني التي تتماشى مع المادة 2-172جسيما وفقا  لممادة 
أوردت الضرر عمى سبيؿ الخطأ الجسيـ إذا أتى بعد رفض أوامر المستخدـ أو إذا كاف الضرر مقروف 

.  بنية العمد
إذا رفض العامؿ بدوف عذر مقبوؿ تنفيذ التعميمات المرتبطة "  أنو 73 كما ذكرت المادة

... "  بالتزامو المينية أو التي قد تمحؽ أضرار بالمؤسسة
ىنا ومف صياغة المادة ندرؾ أف المشرع أدخؿ اإلحتماؿ أي قد يمحؽ الضرر وقد ال يمحؽ  و

و ال كف يعاقب عمييا بمجرد عدـ تنفيذ التعميمية وىذا نظرا لمطابع العقابي لمنظاـ التأديبي الذي يقصد 
. تفادي الخطر أكثر مما يقصد التعويض عنو 

عميو فرغـ أف الضرر ىو السبب الذي ألجمو وضعت العقوبة، والذي مبدئيا ال يحاسب إال  و
   4.إذا تحقؽ الضرر، إال انو يستثنى الخطأ الجسيـ فيعتد بالضرر المحتمؿ الوقوع مع شرط سوء النية

أي أف يكوف نتيجة طبيعية لعدـ تنفيذ االلتزاـ أو التأخر فيو وىو : يجب أن يكون الضرر مباشرا- 2
 5 1 فقرة 182يعتبر كذلؾ إذا لـ يستطع الدائف أف يتوقاه ببذؿ جيد معقوؿ حسب المادة 

                                                             
 1986لسنة  ؿ الجزائر، المجمة القضائية1986 مارس 30  وىو ما اقره االجتياد القضائي، المحكمة العميا 1

 .18ص 
 .  والتي تتكمـ عف تقدير القاضي لمدى التعويضالقانوف المدني الجزائري مف 131  المادة 2
 . 99 ىشاـ قاسـ ،المرجع المذكور سابقا،  صمحمد  3
قرار : إ .المحكمة العميا، غقرار  ال يمكف ممارسة المستخدـ لحقو في الفصؿ إال بعد إثبات سوء نية العامؿ ، 4

 .10/02/1998 صادر في 157838
 1991لسنة،   المجمة القضائية61489 ،رقـ1990 جواف 13ـ .الحكـ الصادر عف المحكمة العميا غو منو  5

 . 65  ص4 عدد
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ىو ذلؾ الضرر الذي يتوقعو المديف فعال وقت إبراـ  Dommage prévisibleأما الضرر المتوقع  
العقد، بؿ الضرر الذي يتوقعو وقت التعاقد الرجؿ العادي و يعتمد في توقعو لمضرر المعيار المجرد و 

    1  .ليس المعيار الذاتي
 مما 2و تجدر اإلشارة إلى أف غش المديف أو خطئو الجسيـ يمتـز فيو بالضرر المتوقع و الغير المتوقع 

يؤدي إلى قوؿ بأف التسريح التأديبي كعقاب يكوف عمى الضرر المتوقع و الغير المتوقع، كيؼ ال وىو 
.  يوقع حتى عند عدـ تحقؽ الضرر

وىذا شرط قانوني مف النظاـ العاـ و يقصد بيا في  : أن تكون المصمحة التي أخل بها مشروعة- 3
القانوف المدني كؿ مصمحة شرعت قانونا إذ أف المصمحة الغير مكرسة قانونا ال تعتبر مشروعة ، و 
مثؿ ذلؾ قتؿ رجؿ يعيؿ أبناء و إخوة لو، فإف المصمحة في المقاضاة تكوف مشروعة لألبناء ألنيا 

  3. ضرورية و مستدامة، أما اإلخوة فإنيا غير مشروعة إذا كانت فقط بمثابة مساعدة
طبعا إذا عكسنا ىذا عمى التسريح التأديبي فإف تفويت مصمحة غير مشروعة مف قبؿ العامؿ يبطؿ 

 لتفويت فرصة كسب ىذا  عقوبتو كأف أخطأ مع زبوف ذو سمطة أو سياسي مثال فيعاقبو المستخدـ
عاديا، فيو أمر غير  الرجؿ الميـ سياسيا بحيث ما كاف ليوقع عميو نفس العقاب لو كاف الزبوف رجال

  .مقبوؿ بالنظر إلى عدـ شرعية المصمحة المخؿ بيا 
دبي الضرر األ: ثانيا : (او المعنـــــوي  )

ىو الذي ال يمس الماؿ و إنما يصيب الشخص في إحساسو كالشعور أو العاطفة أو الكرامة 
أو الشرؼ أو السمعة، فيو إذا ال يصيب اإلنساف في حؽ مف حقوقو المالية أو في مصمحة مف 

ف الضرر األدبي قد أثار التعويض عنو فيما يتعمؽ بالمسؤولية العقدية خالؼ 4. مصالحو المالية  ىذا وا 
كبير في الفقو و القضاء فذىب القضاء الفرنسي في بداية األمر إلى عدـ تعويض الضرر األدبي لعدـ 

 غير أنو أستقر في الفقو و القضاء المعاصريف بجواز التعويض عف الضرر 5إمكانية تقويمو بالنقود 

                                                             
القانوف النظرية العامة لاللتزاـ في ، راجع في ذلؾ العربي بمحاج،  مازو و بالنيوؿكؿ مف و ىو التعريؼ 1

. 1995التصرؼ القانوني العقد و اإلرادة المنفردة، ديواف المطبوعات الجامعية، : المدني الجزائري، الجزء األوؿ
.  بالنسبة لمرجؿ العاديالقانوف المدني الجزائري مف 172أيضا المادة و يجب مراجعة   .288ص

 ويقع عمى الدائف إثبات غش المديف أو خطئو الجسيـ ألف حسف النية مفترض حتى يثبت عكسو ،المحكمة 2
 27، ص3  عدد،1990لسنة   المجمة القضائية49174 ممؼ رقـ 1987\06\17ـ .العميا ،غ

 .452 السنيوري ،المرجع السابؽ،الفقرة عبد الرزاؽ  3
" الساف " إنساف عزيز ،محكمة سب  وقد ذكر مثاال عمى ذلؾ ،ؾ285. ص، العربي بالحاج، المرجع السابؽ4
، (La saine) ، 201.1932. 895 ،1932فيفري G.P 52المادة في أيضا  ، و كمثاؿ تطبيقي وجدنا ذلؾ 

 .(المساس بالكرامة ):  لمؤسسة الصناعات الغذائية و الحبوب و مشتقاتو النظاـ الداخميمف 
 ،دالوز 1849 مارس 29  نقض جنائي فرنسي 477 ، 1،1873 سيري ، 1873 مارس 27 محكمة باريس 5

 .286ص  ،  العربي بالحاج،  المرجع السابؽ،225،1،1849دوري 
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 لـ يأتي عمى 90/11  أما فيما يتعمؽ بالتسريح التأديبي  فإف قانوف 1األدبي في المسؤولية العقدية 
   2   73ذكر الضرر األدبي بصفة صريحة ضمف المادة 

فحيف أف الضرر األدبي قد يتجمي في األعماؿ التي يكوف مف نتائجيا المساس بالعاطفة و 
الشعور كانتزاع الطفؿ مف بيف يدي أمو أو االعتداء عمى األـ أو األب أو األطفاؿ أماـ المعني، كؿ 

   3"  وتمأل قمبو بالحزف واألسى وتسبب لو الضرر األدبي"ىذه األعماؿ تصيب المرء في عاطفتو 
مف خالؿ ىذا يمكف أف يتعدي العامؿ عمى زميؿ لو الذي ىو ابف المستخدـ مما يصيبو  و

بضرر  معنوي اتجاه ابنو يدفع بالمستخدـ إلى استحالة عالقة العمؿ و حاجة ماسة إلى قطعيا، وىو 
.  تعريؼ الخطأ الجسيـ الذي يؤدي إلى تسريح و بالتالي أمكف جدا أف يكوف سببا يؤدي إلى التسريح 

 أنو تصنؼ في أخطاء الدرجة الثانية 70 في المادة 82/302 ىذا و ذكر تشريع العمؿ الممغى القانوف 
األعماؿ التي يتسبب بيا العامؿ في إلحاؽ الضرر بأمف المستخدـ أو بممتمكات الييئة المستخدمة "

إف إلحاؽ خسائر مادية بالمباني أو  " 2بسبب الغفمة أو اإلىماؿ،  ثـ أضاؼ في فقرة منفصمة الفقرة 
 فصؿ بيف الضرر 1982بتحميؿ المادة نجد أف مشرع سنة ...." المنشآت التي عمييا الييئة المستخدمة

الذي يمحؽ المستخدـ نفسو و الذي يمحؽ المؤسسة، بؿ استعمؿ كممة خسائر و ليس كممة ضرر، لذلؾ 
فإنو يمكف جدا أف المقصود مف كممة ضرر أف تشمؿ الجانب المعنوي بينما كممة خسائر تشمؿ فقط 
الجانب المادي  كما أنو يعتبر ضرر معنوي األعماؿ التي تصيب الشرؼ و اإلعتبار كالسب و الشتـ 

 كؿ ىذه األعماؿ تحدث ضررا أدبيا ألنيا تضر بسمعة 4و المساس بالسمعة و ىتؾ العرض والقذؼ 
. اإلنساف و تحط مف قدره و تؤذي شرفو

                                                             
كؿ : وأضافت تعريفا لو ، ذكرت التعويض عف الضرر المعنويالقانوف المدني الجزائري  مكرر 182 المادة 1

بينما يرى األستاذ العربي بالحاج أف الضرر األدبي جاء أيضا ضمنيا  .مساس بالحرية أو السمعة أو الشرؼ
مف القانوف المدني المتعمقتيف بالمسؤولية التقصيرية والعقدية عمى شكؿ عاـ وبصفة 176و124في المواد 

مطمقة وكمية تفيد أف التعويض يشمؿ الضرر األدبي وقد استقر القضاء الجزائري عمى تعويض الضرر األدبي 
 مجمس قضاء 24500 ممؼ رقـ 1981ديسمبر 20وفقا لمسمطة التقديرية لمقاضي الموضوع ،المحكمة العميا 

 1989\12\25ش،.أ.المحكمة العميا ،غقرار  غير منشور ،1399\469 رقـ 1975 سبتمبر 26الجزائر 
   102  ص4 عدد.1991 لسنة المجمة القضائية

،ىذا " احتراـ السالمة البدنية و المعنوية وكرامة العامؿ "  ذكرت 11\90 قانوفمف  6  بالرجوع إلى المادة 2
 مف نفس القانوف المتعمقة بواجبات 7بالنسبة لحقوؽ العماؿ بينما لـ يرد احتراـ كرامة المستخدـ في المادة 

 12\78 قانوف ؿالعامؿ ،ولـ تأتي عمى ذكر انضباط العامؿ الذي كاف معموال بو في القانوف األساسي لمعاـ
 التي أكدت عمى 43  ،انضباط العامؿ واف ينشىء عالقات مينية سميمة،و المادة34 و المادة 2 ؼ 32المادة 

 التي ذكرت االنضباط مف عقوبات الدرجة 69المواد   كاف واضح في302\82 القانوفحسف السموؾ ،بينما 
إلحاؽ الضرر بأمف المستخدميف أو ممتمكاتيـ ،بسبب الغفمة أو اإلىماؿ في عقوبات الدرجة :70األولى و 

 .الثانية 
 .107 المرجع السابؽ ،ص، ىشاـ قاسـمحمد  3

4
 (Cass. soc. 25juin 2002، Bull. Civ. V، n° 211) un salarie qui a l’occasion de sa 

visite dans l’entreprise، tient des propos particulièrement insultants et injurieux 

consistant notamment dans le dénigrement des services et des membres du 

personnel. Répertoire du travaille de Dalloz : janvier 2004. 
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طبعا إف ىتؾ العرض و القذؼ يعاقب عمييا التشريع الجزائي، لكف السب و الشتـ وىو وارد 
الحدوث في عالـ الشغؿ و العمؿ بصفة عامة، يبقى محؿ تسائؿ فيما إذا كاف باستطاعة رب العمؿ أف 

يسرح العامؿ مف أجمو  ؟   
 بصفة مباشرة  و إنما أورده في األخطاء الدرجة 82/302لـ يرد في التشريع السابؽ قانوف 

ف قانوف "  األعماؿ التي تمس االنضباط العاـ "69األولى المادة   73 لـ تذكر مادتو 90/11ىذا وا 
سوى قياـ العامؿ بأعماؿ عنؼ وىو الشيء الذي ال ينطبؽ و الضرر األدبي ألف العنؼ يولد الضرر 

المادي ،لذلؾ يمكف القوؿ أف التشريع الحالي لـ يجعؿ مف الضرر األدبي سببا لمتسريح أيضا مع 
 .االبقاء الباب مفتوحا لمسمطة التقديرية لمقاضي في حالة نزاع

.   شرط وجود العالقة السببية بين الخطأ الجسيم و الضرر: المطمب الثاني
  أما 1و يقع عمى الدائف عبئ إثبات العالقة السببية بيف الخطأ الجسيـ والضرر الذي لحقو 

العالقة السببية بيف عدـ تنفيذ اإللتزاـ و سموؾ المديف فيي مفترضة في نظر المشرع الذي يفترض أف 
  وعمى المديف إثبات أقوالو إذا كاف يدعي عكس ذلؾ أف يقـو بنفي العالقة 2الخطأ راجع إلى الضرر
   3. سموكو السببية بيف عدـ التنفيذ و

لذلؾ فإنو يقع عمى عاتؽ المستخدـ أف يثبت العالقة السببية بيف الضرر و خطأ العامؿ إذ أف 
 أف المستخدـ عندما يحدد وصؼ الخطأ الجسيـ 90/11 مف القانوف 73/1المشرع نص في المادة 

  4. عميو أف يراعي الضرر بالتالي عميو ىو أف يثبت وجودىا وىو منطقي ألف المستخدـ ىو المدعي
و أيضا يقع عمى المستخدـ أف يثبت العالقة السببية بيف الخطأ المرتكب وسموؾ العامؿ أو شخص 

اـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىو األصؿ في المسألة ألنو ىو الذي يقـو بإجراءات التأديب و بالتالي االتو  و5العامؿ 
  6.  أي اإلدعاء
 

                                                             
 ،3عدد، 1990لسنة    المجمة القضائية49174 ،  ممؼ رقـ 1987\06\17 ـ،.، غقرار المحكمة العميا 1

 .27ص 
 عدد ، 1987لسنة  المجمة القضائية مف 203010 ،ممؼ رقـ 1983\03\02 ـ،.، غقرار المحكمة العميا 2
 .64ص  ،1
 عدد ، 1990لسنة المجمة القضائية  مف 49767 ، ممؼ رقـ 1987\06\03 ـ،.، غقرار المحكمة العميا 3
 .30ص  ،3
عدد  ، 1990لسنة   المجمة القضائية مف 45462 ، ممؼ رقـ  1988\03\07 ـ،.، غقرار المحكمة العميا  4
3 . 
 ليس ىذا فقط بؿ ذىب االجتياد القضائي في المواد االجتماعية عمى انو في حالة إذا ادعى العامؿ أف 5

عقوبة التسريح تعسفية ،فعمى المستخدـ أف يثبت أنيا ليست تعسفية وأنيا وفقا لمقانوف وليس العامؿ ،ارجع إلى 
محاضرة بعنواف عالقة العمؿ في التشريع الجديد مف إلقاء السيد عبد السالـ ذيب ،رئيس الغرفة االجتماعية 

 خاص ،منازعات العمؿ واألمراض المينية ،الجزء الثاني ،المحكمة عدد  ،1997 مف المجمة القضائية21،ص
العميا   

 .1990لسنة  المجمة القضائية . 1990\07\16 قرار بتاريخ 5315إ  ،ممؼ رقـ .،غقرار المحكمة العميا 6
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بينما يقع عمى العامؿ دفع المسؤولية عف نفسو بقطع العالقة السببية بيف الضرر و خطئو و 
 و الذي قد يكوف قوة قاىرة أو حادثا فجائيا أو يكوف la cause étrangèreذلؾ بإثبات سبب أجنبي  

 1. فعؿ الدائف أو يكوف فعؿ الغير
و تجدر اإلشارة إلى أف سوء نية العامؿ ىنا تمعب دورا ميما في درجة المسؤولية و بالتالي في 

تطبيؽ درجة الخطأ مف جية و العقاب الذي يقابمو مف جية أخري ذلؾ أف العامؿ الذي يمحؽ 
.  90/11 مف 73بالمؤسسة ضررا عمديا صار خطئو جسيما يؤدي إلى التسريح استنادا إلى المادة 

  و 2أما إذا كاف الخطأ نتيجة سيو أو عدـ االحتياط أو قمة تجربة فإف العقوبة تكوف مف درجة أقؿ 
بالتالي ال يمكف لممستخدـ أف يسرح العامؿ في جميع األحواؿ التي ُتمحؽ بمؤسستو ضررا إذا لـ يثبت 

  3. عمى العامؿ أنو فعؿ ذلؾ عمدا
بذلؾ اشترط شرطاف مف أجؿ انعقاد مسؤولية العامؿ  الناتجة عف ضرر، أف يكوف عمدا و  و

    4. عف سوء نيتو أو غشو  ، وأف يكوف جسيما أو فادحا و مميزا
موانع التسريح المستنبطة من حاالت انتفاء المسؤولية الموجودة في القانون : المبحث الثاني

. المدني
يمكف أف يقع الخطأ الذي يستوجب التسريح مف دوف أف يستطيع المستخدـ تسريح العامؿ، و 

، لكف في نفس (و منو الخطأ الجسيـ)ىي حالة انتفاء المسؤولية التأديبية رغـ وقوع الخطأ التأديبي 
الوقت لـ تذكر ىذه الموانع في قانوف العمؿ بشكؿ وافي و مفصؿ و ىو ما دفع بالمحكمة العميا بالمجوء 

 .  إلى ما ورد في القانوف المدني مف حاالت انتفاء المسؤولية و تطبيقيا عمى مادة العمؿ
 
 
 
 
 

                                                             
، 2 عدد ، 1992لسنة المجمة القضائية مف 53010 ممؼ رقـ  1988\05\253 ـ،.، غقرار المحكمة العميا 1

 11.ص
إلحاؽ الضرر بأمف " السابؽ الذكر نجدىا تنص  302\82 القانوف الممغى مف 70 وبالرجوع إلى المادة 2

المستخدميف أو بممتمكاتيـ زائد إلحاؽ الخسائر مادية في أخطاء الدرجة األولى والدرجة الثانية بينما إلحاؽ 
 التي تضـ أخطاء درجة الثالثة   71المستخدمة عمدا ورد في المادة  الضرر المادي بالمباني التابعة لمييئة

حادث المرور المؤدي إلى تحطيـ  "1998\02\10 المؤرخ 157154 قضية رقـ .إ. قرار المحكمة العميا، غ3
 ،"مركبة أو حريؽ لممعدات أو البضائع الغير عمدي واف توفرت فيو عدـ الحيطة ال يقبؿ تطبيؽ ىذا النص 

 . 439ص  ،عبد السالـ ذيب، قانوف العمؿ الجزائري والتحوالت االقتصادية، دار القصبة لمنشر
ال يسأؿ المتسبب في الضرر الذي يحدثو بفعمو أو إمتناعو  أو "   القانوف المدني الجزائري مف 125 المادة 4

  القانوف المدني الجزائري مف 175و فيما يخص االلتزاـ بعمؿ . " بإىماؿ منو أو عدـ حيطتو إال إذا كاف مميزا 
إذا تـ ا لتنفيذ العيني أو أصر المديف عمى رفض التنفيذ ، حدد القاضي مقدار التعويض الذي يمتـز بو المديف " 

. " ، مراعيا في ذلؾ الضرر الذي أصاب الدائف و العنت الذي بدأ مف المديف 



  2018جانفي  – خامس          العدد ال                         مجلة قانون العمل و التشغيل                
 

282 

    

.  إمكانية منع التسريح ولو بوقوع الخطأ الجسيم: المطمب األول 
 الثابت قانونا أف الخطأ المنسوب إلى العامؿ لما يكوف مفأنو  »لقد اعتبرت المحكمة العميا 

 ، بينما يمكف أف يكوف الخطأ ثابت لكف ال يؤخذ 1 »ائـ يجعؿ قرار التسريح تعسفيؽغير ثابت أو غير 
 و التي نصت 90/11 مف القانوف 2-73بو و يعتبر التسريح المبني عميو تعسفيا إذا لـ تحتـر المادة  

" عمى الخصوص"عمى أربعة شروط، مع التنويو بأنيا ىي أكثر مف ىذا العدد ولذلؾ ذكر المشرع كممة 
األخذ بعيف االعتبار الظروؼ التي ارتكب فييا الخطأ ، مدى اتساع : " و تتمثؿ ىذه الشروط في 

الخطأ و درجة خطورتو ، الضرر الذي ألحقو ، و سيرة العامؿ التي كاف يسمكيا حتى تاريخ ارتكابو 
".  لمخطأ 

ف كانت شروط موضوعية إال أنو ومف خالؿ صياغة  و لعؿ أف أوؿ ما يالحظ عمييا  أنيا وا 
إفتتاح المادة تبدو عمى أنيا  إجراءات عمى المستخدـ أف يتبعيا عند تحديده لمخطأ الجسيـ، كوف أنو 

 وأف أعطى قائمة مف األخطاء الجسيمة بحيث أتبع في المادة 73سبؽ في المادة التي قبميا المادة 
 الشروط التي يجب إحتراميا عند تحديد و وصؼ أحد األخطاء الواردة في ىتو القائمة، ما يفيـ 73-2

. أنو حتى و لو تحقؽ الخطأ المذكور في القائمة فال يؤخذ بو إذا لـ تتوفر الشروط المذكورة
و نالحظ أيضا أنو مف بيف ىتو الشروط التي أوردتيا ىتو المادة ما ىو متصؿ بالعقوبة وليس 
بوصؼ وتحديد الخطأ، باإلضافة إلى أف ىتو المادة رغـ أف المشرع صاغ بدايتيا بالتكمـ عف الخطأ إال 

أنيا ال تتعمؽ بالشروط الموضوعية التي تتوفر في الخطأ نفسو، بحيث تكمـ فقط عف مرحمة ما بعد 
يجب  أف يراعي المستخدـ ، عمى الخصوص ، عند  تحديد و وصؼ الخطأ الجسيـ  " ثبوت الخطأ  

إذا ما عممنا أنو  (وعقوبة التسريح تحديدا)أي عند قيامو بعممية التحقيؽ وعند تقديره لدرجة العقوبة..." 
. يوجد تسريح العادي والتسريح بدوف ميمة و بدوف عالوات

ىذا مف جية التشريع أما مف جية القضاء،  فقد حاولت المحكمة العميا التضييؽ عمى قضية 
التسريح ولو وقع الخطأ الجسيـ، أوال بالفصؿ في قضية الجدؿ الذي نشأ بشأف قائمة األخطاء الجسيمة 

، ثـ بعد ذلؾ فرضت أنو ال يمكف أف يكوف التسريح و لو وقع الخطأ إذا 2عمى سبيؿ الحصرعمى أنيا 

                                                             
 1 عدد 2002لسنة    المجمة القضائية13/02/2002 بتاريح 212611 رقـ  ،إ.، غقرار المحكمة العميا  1

 .177ص 
المجمة القضائية لسنة  ، 1996\06 \04 المؤرخ في 135452 رقـ  ،إ.، غقرار المحكمة العميا 2

حيث طعف بطريؽ النقض السيد مدير  (س ج  )ضد  (قضية مدير الغرفة التجارية لوالية معسكر )1997
إف :  وجاء في عريضة الحكـ ما يمي 1994\06\21الغرفة التجارية لوالية معسكر ضد الحكـ الصادر في 

 ، التي كانت قد تركت لمنظاـ الداخمي تحديد األخطاء 90/11 ؽ 73 المادةالتعديؿ الذي أدخمو المشرع عمى 
 1-73 المادةفي كؿ األصناؼ ،و منو فإف التسريح الذي يعتمد عمى خطأ لـ يكوف وارد بيذا الوصؼ في 

ولما كاف في قضية الحاؿ أف الخطأ الذي بني عميو . يكوف تعسفي ولو إعتمد عمى تكييؼ النظاـ الداخمي 
 المعدلة،ىو تسريح 90/11 مف ؽ 1-73 المادةتسريح العامؿ وارد في النظاـ الداخمي وغير وارد في 

       .قضاء موافؽ لمقاعدة المذكورة تعسفي،وىذا ما جعؿ قضاء المحكمة بإلغائو،



  2018جانفي  – خامس          العدد ال                         مجلة قانون العمل و التشغيل                
 

283 

    

 و شرط 2 ، فتطرقت في العديد مف أحكاميا إلى ما يسمى بشرط الجدية 1لـ يكف ىذا األخير مشروعا
 متأثرة بالتشريع و القضاء الفرنسي الذي يفرض ىذيف الشرطيف كحالتي انتفاء المسؤولية رغـ 3الواقعية 

. تحقؽ الخطأ
و نشير بيذا الصدد أف تشريع العمؿ الجزائري لـ يذكر ىذيف الشرطيف تماما، لذلؾ فإف 
القضاء عند محاولتو لتطبيؽ شرطي الجدية و الواقعية لـ يكف بيده حيمة سوى الرجوع إلى مبادئ 

 .القانوف المدني
 .حاالت انتفاء المسؤولية في القانون المدني:   المطمب الثاني 

وىي أربعة حاالت، حالة الدفاع الشرعي عف النفس أو عف الماؿ أو عف النفس والماؿ معا، أو 
 .عف نفس و ماؿ الغير، حالة الضرورة لتفادي ضرر أكبر، حالة تنفيذ أوامر صادرة مف رئيس

"  مف القانوف المدني الجزائري 128تنص المادة  :حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو عن المال- 1
مف أحدث ضررا وىو في حالة دفاع شرعي عف نفسو أو عف مالو أو عف نفس الغير أو عف مالو، 
كاف غير مسؤوؿ عمى أال يتجاوز في دفاعو القدر الضروري وعند االقتضاء يمـز بتعويض يحدده 

 ويفيـ مف ىذا النص أنو في حالة الدفاع عف النفس أو ماؿ أو الغير وماؿ الغير تنفي عنو  "القاضي
لكف قد يفتح ىذا بابا آخر وىو التعدي عمى الغير متذرعا بالدفاع عف النفس ولذلؾ  و.   4المسؤولية 

ومف أجؿ ضبط ميزاف العدالة اشترط التكافىء بيف الدفاع عف النفس والضرر الذي وقع بسبب ذلؾ،  
 . 5" نظرية إساءة استعماؿ الحؽ " وىو ما يسمى في القانوف المدني 

                                                             
حيث مثؿ ىذا السبب ىو اقتناع  " 1998\06\09المؤرخ في 159428 رقـ  ،إ.، غقرار المحكمة العميا 1

شخصي لمقاضي وال يعد تسبيبا قانونيا مقبوال ،إذ كاف عميو مراقبة شرعية العقوبة المسمطة عمى العامؿ وال 
." يكتؼ بالقوؿ إف السبب الفصؿ ليس لو أىمية ألف ىذا التعبير ليس تعبير قانوني وىو بمجرد رأي شخص 

 435ص  ،عبد السالـ ذيب، قانوف العمؿ الجزائري والتحوالت االقتصادية، دار القصبة لمنشر
 2005 لسنة المجمة القضائية. 289603 ، ممؼ رقـ 2005\03\16  قرار المحكمة العميا الصادر بتاريخ 2

حيث يبيف مف الحكـ المطعوف فيو انو اعتبر الخطأ الجزائي المرتكب مف طرؼ العامؿ سببا جديا  : "..1عدد 
 : 204623 القرار رقـ 2000\10\10أيضا ورد السبب الجدي في الحكـ الصادر  . 121ص..."    لتسريحو

 . 473، ص، نفس المرجعأورده السيد عبد السالـ ذيب 
  حيث رفضت المحكمة العميا عقوبة التسريح المبنية عمى سوابؽ تأديبية لمعامؿ مف دوف مناقشة الخطأ 3

قرار المنسوب لمطاعف،و بالتالي عدـ موضوعية السبب الذي يدخؿ ضمف شرط سبب الواقعي لمخطأ ، ذلؾ في 
 1 عدد 2001 لسنة المجمة القضائية. 210446 ، ممؼ رقـ 2001\01\17المحكمة العميا الصادر بتاريخ 

 313ص.
األعذار ىي الحاالت محددة في : "  52القانوف الجزائي المادة وىو ما يصطمح عميو باألعذار القانونية في   4

القانوف عمى سبيؿ الحصر يترتب عمييا مع قياـ الجريمة و المسؤولية إما عدـ عقاب المتيـ إذا كانت أعذارا 
 ."  معفية و إما تخفيؼ العقوبة إذا كانت مخففة 

األستاذ راجع في ذلؾ مؤلؼ ، l’abus de droit  إساءة استعماؿ الحؽ أو التعسؼ في استعماؿ الحؽ 5
 المجمد الثاني في الفعؿ الضار و المسؤولية ،الوافي في شرح القانوف المدني في االلتزامات، سميماف مرقس

 .329ص. 1911 ،الطبعة الخامسة  ايريني لمطباعة، المدنية
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فإذا كاف باإلمكاف الدفاع عف النفس دوف إحداث ذلؾ القسط مف الضرر جاز لمقاضي أف 
يحكـ بتعويض ذالؾ الفارؽ، وعمى ىذا األساس قيدت ىذه اإلباحة المذكورة في النص بشرط أف تكوف 

. غير ُمتطرفة
مف سبب ضررا : " مف القانوف المدني الجزائري عمى ما لي130 تنص المادة  :حالة الضرورة- 2

"  لمغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا بو أو بغيره ال يكوف ممزما إال بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا 
فحالة الضرورة طبقا لمنص تكوف حيف يجد اإلنساف نفسو في موقؼ يضطر فيو أف يحدث بغيره ضررا 
أقؿ مف الضرر الذي يوشؾ أف يقع بو، باعتبار أف ما أحدثو لمغير ىو الوسيمة الوحيدة ليتفادى الضرر 

 فقد يضطر سائؽ سيارة إلى إتالؼ السيارة محاوال إنقاذ منشأة في الشركة أغمى منيا ثمنا، . المحدؽ بو
أو كأف يضطر إلى إتالؼ أشياء لمشركة في سبيؿ إنقاذ شخص يوشؾ عمى اليالؾ 

: ولكف يجب أف تتوفر الشروط التالية 
. أف يكوف الشخص الذي سبب الضرر ميددا، ىو أو الغير،  في النفس أو الماؿ بخطر الحاؿ- (أ

. أف يكوف الخطر أجنبيا عف إرادة مسبب الضرر أو المضرور- (ب
. أف يكوف الضرر الذي أريد تفاديو أكبر مف الخطر الذي وقع- (ج
ال :" مف القانوف المدني الجزائري عمى ما يمي129تنص المادة  :حالة تنفيذ أمر صادر من رئيس- 3

يكوف الموظفوف واألعواف العموميوف مسؤوليف شخصيا عف أفعاليـ التي أضرت بالغير إذا قاموا بيا 
 ."تنفيذا ألوامر صدرت إلييـ مف رئيس متى كانت طاعة ىذه األوامر واجبة عمييـ

إذ أف قياـ العامؿ بواجبو دوف تقصير ينفي عنو الخطأ حتى أنو إذا حدث ضرر جراء ذلؾ فال يسأؿ 
عنو ألنو قاـ بواجبو ليس إاّل، وألنو مف جية أخرى إطاعة أمر مف يعموه مرتبة ىي واجب محتـ عميو، 
ذا خوؿ  بحيث أنو مبدئيا ال يقدـ العامؿ عمى عمؿ إال في ثالثة أحواؿ إذا أوجب عميو ذلؾ القانوف، وا 
. لو القانوف السمطة التقديرية لمقياـ بذلؾ العمؿ، و أخيرا إذا تمقى  أمرا مف طرؼ ىيئة أعمى مرتبة منو
فإذا نفذ األمر ومف ثـ حدث ضرر فالسمطة التي أصدرت األمر ىي المسؤولة ، أما إذا كاف 
األمر غير واجب الطاعة كأف إذا كانت لو الحرية في االنقياد أو الرفض، أو كانت السمطة التي تعموه 

 .ال تمثؿ إال دورا استشاريا لو فإنو يعتبر مسؤوال عف العمؿ الذي أقدـ عميو
ويثير تنفيذ األمر الغير مشروع مشكمة، فمف جية العامؿ غير ممـز بتنفيذ أمر غير مشروع 

ومف جية ثانية فإف العامؿ قد يكوف تحت ضغوطات غير مرئية مف طرؼ الرئيس والمقصود 
.  بضغوطات غير مرئية أنو يصعب إثباتيا

فال يكوف األمر واجب الطاعة إال إذا كاف مشروعا ،أو كاف غير مشروع لكف الموظؼ إعتقد 
وأنو راعى جانب الحيطة والحذر فيما    1   أنو مشروع وكاف ِاعتقاده مبنيا عمى أسباب منطقية معقولة

 .وقع منو، وبيذا فقط يعفى العامؿ مف المسؤولية 
 
 
 

                                                             
 84  محمد ىشاـ قاسـ، ، المذكور آنفا، ص1
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: الخاتمة
مف خالؿ بحثنا لـ نجد حكـ قضائي ينص صراحة عمى تغميب العقد عمى السمطة التأديبية 

لممستخدـ مثمما ىو الحاؿ عميو في االجتياد القضائي الفرنسي الذي أقر ذلؾ في عدة مناسبات أشيرىا 
، لكف في نفس الوقت ىناؾ الكثير مف األحكاـ القضائية التي 19961 الصادر سنة Le Berreحكـ 

مباشرة عمى تغميب أحكاـ القانوف المدني الخاصة بالعقد  (في بعض المرات)تنص في طياتيا بصورة 
.  فيما يتعمؽ بالتسريح التأديبي، وذلؾ مف أجؿ الحيمولة دوف تعسؼ المستخدـ

إذ أف قانوف العمؿ بعد تبني الرأسمالية ترؾ الحرية لممتعاقديف في عقد العمؿ مف أجؿ تسطير 
عالقة العمؿ، و قد غفؿ عف الطبيعة الخاصة لعقد العمؿ و التي تمنح لممستخدـ سمطة تأديبية، ومنو 
فإف قانوف العمؿ و بعد كثير مف االنتقادات التي وجييا لو الفقو و الكثير مف اجتياد المحكمة العميا 

، ال زاؿ العامؿ ينتقص إلى (خاصة فيما يتعمؽ بالسبب الجدي و السبب الحقيقي)بشأف مادة التسريح 
أفضؿ مف تمؾ التي ىي  2 لمرقابة كثير مف الحماية في مواجية ىذه السمطة، و ليس لمقاضي آلية

و باألخص )مكرسة بفضؿ القانوف المدني سواء فيما يتعمؽ بالمسؤولية و إثباتيا في حؽ العامؿ المتيـ 
، أو تمؾ التي تنفي عنو التسريح حتى و لو ارتكب (شرط الضرر و ما يمكف أف يربطو بالخطأ الجسيـ

. (و التي نصت عمييا مواد القانوف المدني بخصوص االلتزامات التعاقدية)ما يجيز تسريحو 
 مف المستحيؿ حاليا أف « : Gérard Lyon-Caenو عميو فإنو مثمما صرح بو األستاذ

يتحرر قانوف العمؿ بصفة كاممة مف أسس القانوف المدني، مثمما لـ يتحرر القانوف المدني منذ خمسة 
عشر قرنا مف أسس القانوف الروماني الذي أورثو مفاىيـ الخطأ و الضرر و العقد، ألف القانوف المدني 
يشكؿ المحيط القانوني المحتـ لقانوف العمؿ بنفس الوقت مع بنيتو القاعدية في حد ذاتيا، بحيث يمجئ 

 بالفراغ 1972إليو كمما وجد نقص، و ىذا النقص ىو ما عبر عنو تقرير محكمة النقض الفرنسية سنة 
 .  3.» القانوني

                                                             
1

 Avec l’arrêt « Le Berre »  l’agencement du pouvoir et du contrat est désormais 

clarifié. Par cet arrêt et  la jurisprudence qui l’a suivi, la Cour affirme nettement, et 

logiquement,  que le contrat ne peut aucunement être modifié par le pouvoir de 

l’employeur. Ce qui signifie en d’autres termes que le contrat s’impose à l’employeur 

et limite son pouvoir de direction et compris son pouvoir disciplinaire. Bull. civ. V, n° 

278 ; Les grands arrêts du droit du travail, préc. n° 49. Dans le même sens, cf. 

notamment Soc. 3 avr. 1997, RJS 5/97, n° 523 ; Soc. 9 mars 2001, RJS 7/01, n° 837 ; 

Soc. 27 juin 2001, Bull. civ. V, n° 234 ; Soc. 2 avr. 2002, JS UIMM n° 664, p. 268. V. 

Emmanuel Dockés. De la supériorité du contrat de travail sur le pouvoir de 

l'employeur. Analyse juridique et valeurs en Droit social, Etudes offertes a Jean 

Pélissier, Dalloz, 2004. p.209. 
 بحيث صدر قرار مف المحكمة العميا يؤكد عمى ضرورة الرقابة مف مفتشية العمؿ و القضاء عمى صالحية 2
 ص 1 عدد 2003 المجمة القضائية لسنة  09/01/2002 بتاريخ 228085تسريح التأديبي قرار رقـ اؿ

230. 
3
 G. Lyon-Caen qui, Rôle des principes  généraux du droit civil en droit du travail, 

revue trimestrielle droit civil 1974, Dalloz. p. 229. 
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 خماطر متويل املؤسسات االقتصادية
 اءــــــــــــشيخ حممـد زكري

 أستاذ حماضر ب
 كليـــة احلقوق والعلوم السياسيـة

 جامعة عبد احلميد ابن باديس، مستغامن
 :الممخص

اف التطور االقتصادي ألي بمد مرىوف بمدى توافره عمى المؤسسات االقتصادية، نظرا لما 
تمعبو مف دور ميـ في مختمؼ المجاالت االقتصادية واالجتماعية، غير أف وفرة ىذه المؤسسات 

االقتصادية لوحدىا غير كاؼ، إذ ال بد أف تكوف ىذه األخيرة قادرة عمى اإلنتاج كما ونوعا وأف تكوف 
قادرة عمى المنافسة والمحافظة عمى وجودىا، وال يتأتى ليا ذلؾ إال إذا استطاعت أف توفر لنفسيا 
األمواؿ الالزمة التي تساعدىا عمى تحقيؽ أىدافيا وذلؾ عف طريؽ اعتماد المؤسسات االقتصادية 
عمى أمواليا الخاصة بالدرجة األولى، غير أف ىذا قد ال يكوف كافيا فتمجأ إلى االقتراض مف البنوؾ 

 .والمؤسسات المالية لسد حاجاتيا
و تجدر االشارة إلى أف ىذا النوع مف التمويؿ محفوؼ بمخاطر كثيرة سواء عمى المؤسسات 

 .االقتصادية أو عمى البنوؾ والمؤسسات المالية الممولة ليا،وىذا ما سأتعرض لو في ىذا المقاؿ
 .المخاطر البنكية، المخاطر المالية، المخاطر التشغيمية: الكممات المفتاحية

 
Abstract: The economic development of any country depends on its 

availability on the economic institutions because of its important role in the 

various economic and social fields. However, the abundance of these 

economic institutions alone is not sufficient. The latter must be able to 

produce in quantity and quantity and be able to Competition and maintain 

its existence, and cannot do so unless it can provide itself with the necessary 

funds that help 
This kind of financing is fraught with many risks, both for the economic 

institutions and for the banks and financial institutions that finance them. 

This is what I will discuss in this article. 

Keywords: banking risk, financial risk, operational risk 

 : المقدمـة
تقـو البنوؾ والمؤسسات المالية بتوزيع االعتمادات والقروض عمى زبائنيا سيما المؤسسات 

االقتصادية، وتتخذ في ذلؾ درجة مف الحيطة والحذر، غير أف احتماؿ عدـ قدرة المؤسسات 
االقتصادية عمى الوفاء بديونيا عند حموؿ تاريخ استحقاقيا يبقى قائما، األمر الذي مف شأنو أف يرتب 

 .التزامات اضافية عمى عاتؽ البنؾ فيتحمؿ ىذا األخير جميع ىذه األخطار
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و مف ىذا المنطمؽ حاولت أف أتطرؽ في ىذا المقاؿ إلى أىـ مخاطر تمويؿ المؤسسات 
االقتصادية، فعالجت في المبحث األوؿ المخاطر المالية المتمثمة أساسا في مخاطر القرض ومخاطر 
السيولة ومخاطر عدـ المالءة ومخاطر السوؽ، أما المبحث الثاني فعالجت فيو المخاطر غير المالية 

 .المتمثمة أساسا في الخطر القانوني وخطر عدـ المطابقة والخطر العممياتي
 المخاطر المالية: المبحث األول

تعتبر ىذه المخاطر مف أىـ ما تواجيو البنوؾ التجارية والمؤسسات المالية، ذلؾ أف 
معظـ تعامالتيا مع المؤسسات االقتصادية تتـ بالنقود واألسيـ والسندات، ومف أىـ صورىا نجد 

المطمب )ومخاطر عدـ المالءة  (المطمب الثاني)، ومخاطر السيولة (المطمب األوؿ)مخاطر القرض 
 (.المطمب الرابع)ومخاطر السوؽ  (الثالث

 iخطر القرض: المطمب األول
يعتبر اإلقراض مف أىـ العمميات التي يقدـ عمييا البنؾ، فيو يقـو عمى اتفاؽ ما بيف البنؾ       

والمؤسسة االقتصادية بموجبو تستفيد األخيرة مف سيولة نقدية تمتـز بردىا في أجؿ محدد و بعمولة 
متفؽ عمييا مسبقا، ذلؾ أف البنوؾ غالبا ما تمجأ إلى منح القروض لعمالئيا قصد تحقيؽ عائد مالي 

 .مف العممية
إال أنو وخالفا لذلؾ، قد تعجز المؤسسات االقتصادية عف سداد ديونيا نيائيا، أو تتأخر في 
تسديدىا لظروؼ غير متوقعة، أو تمتنع عف سدادىا عمدا، األمر الذي مف شأنو أف يعرض البنؾ 

لخطر عدـ تسديد قيمة القرض، ومف ىنا كاف لزاما عميو أف يستعيف بعدة عمميات قبؿ منح القرض، 
حتى يحمي نفسو مف الخسارة أو يقمؿ منيا، ذلؾ أف آثار خطر القرض قد ال تقتصر فقط عمى عدـ 

 .iiتحقيؽ البنؾ العائد المالي المتوخى مف عممية القرض و إنما إلى خسارة أمواؿ القرض ذاتيا
، ثـ إلى صوره (أوال)وعميو سأتناوؿ بالدراسة خطر القرض عف طريؽ التطرؽ إلى مفيومو 

 .(ثالثا)فأسباب حدوثو  (ثانيا)
 تعريف خطر القرض: الفرع األول

يعرؼ خطر القرض عمى أنو مجموع الخسائر التي تحدث لمبنؾ نتيجة عدـ قدرة العميؿ 
وىناؾ مف يعرفو عمى أنو عدـ قدرة العميؿ عمى سداد القرض في تاريخ . iiiعمى سداد القرض وفوائده

 .ivاستحقاقو
ويرى جانب مف الفقو بأف خطر القرض يتمثؿ في الخسارة الناجمة عف عدـ قدرة الزبوف 

 .vعمى تسديد ديونو كميا أ و جزئيا لفائدة البنؾ
ىذا وقد عرؼ المشرع الجزائري خطر القرض في الفقرة األولى مف المادة الثانية مف النظاـ 

 عمى أنو الخطر الذي يمكف vi المتعمؽ بالرقابة الداخمية البنوؾ والمؤسسات المالية11/08رقـ 
التعرض لو في حالة عجز طرؼ مقابؿ أو أطراؼ مقابمة تعتبر كنفس المستفيد بمفيـو المادة الثانية 

 المعدؿ والمتمـ، والذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارؼ والمؤسسات 91/09مف النظاـ رقـ 
 .المالية
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تتمثؿ في الخسائر  (خطر القرض)يتضح مف التعاريؼ السابقة أف المخاطر االئتمانية 
التي يتحمميا البنؾ جراء عدـ قدرة المؤسسات االقتصادية عمى دفع الفوائد في ميعادىا، أو عدـ سداد 
األقساط متى كاف القرض واجب األداء عمى شكؿ أقساط، أو عدـ قدرتيا عمى سداد أصؿ القرض 
عند استحقاقو، أو امتناعيا عف األداء بصفة عمدية، األمر الذي مف شأنو أف يؤدي إلى زعزعة 

 .التوازف المالي لمبنؾ
وبصفة عامة، يتحقؽ ىذا الخطر بمجرد عجز المؤسسات االقتصادية عف السداد في 

اآلجاؿ المحددة، فيو خطر ال يرتبط بالضرورة بتحقؽ الخسارة، إذ يتحقؽ بمجرد عدـ رد المقترض 
 .viiمبمغ القرض أو التأخر في رده

 صور المخاطر االئتمانية: الفرع الثاني
يتضح مف التعريفات السابقة لخطر القرض، أف البنؾ وأثناء عممية تمويؿ المؤسسات 

االقتصادية ومنحو قرضا يتعرض لمخاطر أساسية تتمثؿ في خطر عدـ التسديد وخطر التجميد، 
 المتعمؽ بالرقابة الداخمية 11/08وخطر التركيز الذي نص عميو المشرع الجزائري في النظاـ رقـ 

 .لمبنوؾ والمؤسسات المالية
 خطر عدم التسديد: أوال

ىو الخطر الناجـ عف إخالؿ المؤسسات االقتصادية بتنفيذ التزاماتيا التعاقدية تجاه البنؾ، 
أو امتناعيا عف التنفيذ عمدا، ويقصد  (اإلعسار)إما لسبب يرجع إلى عدـ قدرتيا عمى الوفاء 

 .بالتسديد ىنا أصؿ الديف والفوائد المترتبة عف عممية القرض
و عموما يتحقؽ ىذا الخطر في حاؿ اختالؿ الوضعية المالية المؤسسات االقتصادية ، 
بحيث أف مجرد تسجيؿ حالة العجز المالي لدييا يؤدي لظيور ىذا الخطر، ومف ثـ ال يرتبط خطر 

 .عدـ التسديد بتحقؽ الخسارة فعال
ف وقوع البنؾ في مثؿ ىذا الخطر مف شأنو أف يسبب لو خسارة فادحة، األمر الذي  ىذا وا 
يحتـ عميو المجوء إلى بعض المعطيات قبؿ منح القرض حتى يتجنب االختالؿ في ميزانيتو وتوقفو 
عف الدفع و إفالسو، إذ يجب عمى البنكي أف يتأكد مف أىمية المؤسسات االقتصادية وصالحيتيا 

لالقتراض وكذا سمعتيا االئتمانية، وشكميا االجتماعي ومركزىا المالي، ومدى كفاءتيا في استخداـ 
 .viiiعناصر اإلنتاج المختمفة، إلى غير ذلؾ مف المعطيات المتعمقة بالمؤسسات االقتصادية المقترضة

 (عدم التسديد في اآلجال)خطر التجميد : ثانيا
      ىو الخطر الناجـ عف عدـ تسديد المؤسسات االقتصادية االئتماف في األجؿ المتفؽ عميو، إما 

 .ixلعدـ احتراميا االلتزامات المتفؽ عمييا، أو في حالة التقدير الخاطئ لفترات التسديد
إف تأخر المؤسسات االقتصادية في التسديد مف شأنو أف يؤثر سمبا عمى التوازف المالي 

لمبنؾ ويؤدي إلى اختالؿ في تقديرات اإليرادات، األمر الذي مف شأنو أف يؤدي إلى اختالؿ التقديرات 
 .في مجاؿ السيولة كذلؾ
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 خطر التركيز: ثالثا
       عرؼ المشرع الجزائري خطر التركيز في الفقرة الثانية مف المادة الثانية مف النظاـ رقـ 

الخطر الذي يمكف التعرض لو في حالة عجز طرؼ مقابؿ أو : "  سالؼ ذكره عمى أنو11/08
، المعدؿ والمتمـ 91/09أطرؼ مقابمة تعتبر كنفس المستفيد بمفيـو المادة الثانية مف النظاـ 

والمذكور أعاله، وألطراؼ مقابمة، ناشطة في نفس القطاع االقتصادي أو نفس المنطقة الجغرافية، أو 
الناجـ عف منح قروض متعمقة بنفس النشاط، أو الناجـ عف تطبيؽ تقنيات تقميص خطر القرض، 

 ".خاصة تمؾ المتعمقة بالضمانات المصدرة مف طرؼ نفس المرسؿ
يتضح مف ىذه المادة أف خطر القرض قد يتحقؽ في حالة التركيز المبالغ فيو لمتعيدات في 
يد مستفيد واحد أو مجموعة مستفيديف أو في مجاؿ اقتصادي معيف دوف غيره أو في إقميـ جغرافي 

، فالبنؾ في ىذه الحالة إنما يعرض نفسو لدرجة كبيرة مف المخاطر في عدـ التسديد، ألف xمعيف
اختالؿ الوضع المالي ألحد المستفيديف يؤدي ال محالة إلى اختالؿ الوضع المالي لباقي المستفيديف 
اآلخريف، باعتبارىـ في حكـ المستفيد الواحد، مادامت العالقة التي تربطيـ واحدة وألف إفالس أحدىـ 

 .xiأو عجزه المالي مف شأنو أف يرتب إفالس باقي المستفيديف
إف خطر القرض يتغير تصنيفو باختالؼ صفة المتعاقد معو، ذلؾ أف االختالؼ في صفة 

 .المستفيد مف القرض يوسع مف دائرة المخاطر، ويضاعؼ مف قابمية إصابة البنؾ بخطر القرض
ىذا وتجدر اإلشارة إلى أف خطر التركيز يتخذ أشكاال عدة بالنظر إلى صفة المتعاقد مع 

 .البنؾ، متى كاف شخصا طبيعيا عاديا أو مؤسسة أو بنكا أو حكومة
 : خطر الزبون  -1

إف منح البنوؾ تمويالت وقروضا لفائدة الزبائف مف شأنو أف يعرض البنؾ لمخاطر عديدة،    
فقد يحصؿ العميؿ عمى قروض استيالكية أو عقارية أو إيجارية ألجؿ تمبية حاجتو االجتماعية 
والشخصية وال يتمكف في المقابؿ بردىا لمبنؾ، فيكوف ىذا األخير تحت خطر عدـ تسديد قيمة 

القرض لفائدتو، بسبب فقداف المقترض دخمو الوحيد الذي عمى أساسو تـ منحو القرض، أو قد يرجع 
ذلؾ إلى أسباب اقتصادية أو مينية تعترض المقترض أثناء حياتو المينية كتسريحو مف العمؿ، أو 

 .xiiالمرض،  أو تعرضو لحادث عمؿ يقعده عف مزاولة أعمالو
و قد يكوف المستفيد مف القرض مؤسسة اقتصادية أو شركة، فيقع البنؾ تحت خطر 

تعرض المؤسسة إلى مخاطر مينية أو اقتصادية مف شأنيا أف تؤدي إلى فشؿ المشروع المالي، أو 
عدـ كفاية الوسائؿ التقنية واإلنتاجية المستعممة مف طرفيا، أو لخطر سوء تسيير المشروع المالي مف 

طرؼ مسيري المؤسسة، أو فشؿ ىذه األخيرة في استثمار أمواليا المقترضة نتيجة تشغيميا في 
الستحالة استيفاء - في كؿ الحاالت السابقة - مشاريع غير مبرمجة، األمر الذي مف شأنو أف يؤدي 

البنؾ قيمة القرض، ومف ثـ كاف لزاما عميو التحكـ في جميع ىذه المخاطر مسبقا قبؿ حدوثيا، عف 
طريؽ إجراء دراسة إحصائية تحميمية مسبقة عف مدى نجاح المشروع المالي وطمب الضمانات الكفيمة 

 .xiiiبتغطية ىذه المخاطر حاؿ حدوثيا
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 : خطر ما بين البنوك - 2
يقـو البنؾ أحيانا بإقراض بنؾ آخر أو مؤسسة مالية أخرى سواء أكانت وطنية أو أجنبية،    

وىو بذلؾ يعرض نفسو لجميع المخاطر التي يمكف أف تواجو األشخاص المعنوية المتعاقدة معو، 
فالسيا أو ألي سبب آخر، ويرجع السبب في ذلؾ  فيتأثر بالتبعية بسب اختالؿ وضعيتيا المالية وا 
إلى الترابط الوثيؽ القائـ والناتج عف التعامالت المالية التي يتـ وفاؤىا عف طريؽ غرفة المقاصة، 

وىو األمر الذي يجعؿ اختالؿ الوضعية المالية لبنؾ أو مؤسسة مالية مف شأنو أف يرتب نفس اآلثار 
 .بالنسبة لمبنؾ المقرض

 : خطر الدولة - 3
إف عممية اإلقراض ال تقتصر عمى األفراد العادييف والمؤسسات االقتصادية والبنوؾ 

والمؤسسات المالية،  بؿ يمكف أف تتعدى ىذه الحدود لتشمؿ الدوؿ أيضا، ولعؿ أبرز مثاؿ عمى ذلؾ 
ىو صندوؽ النقد الدولي الذي يقـو بتمويؿ الدوؿ النامية عموما بقروض طويمة المدى مف أجؿ 

 .تحقيؽ تنميتيا االقتصادية واالجتماعية
و يظير عدـ السداد جميا في ىذه الحالة، إذ أف وقوع الدوؿ المقترضة في أزمات 

اقتصادية مثال مف شأنو أف يجعؿ ىذه األخيرة غير قادرة عمى الوفاء بالتزاماتيا التعاقدية ورد قيمة 
القرض وجميع الفوائد المترتبة عميو بالعممة األجنبية، األمر الذي يمـز البنوؾ الكبرى المتخصصة في 
منح القروض لمدوؿ بتمديد آجاؿ الدفع أو حتى حذؼ الديوف القديمة، وىذا ما يطمؽ عميو بالمخاطرة 
العامة، وعميو كاف لزاما عمى ىذه البنوؾ مراعاة جممة مف المعطيات مف أجؿ منح قروض لمدوؿ 

 .xivالنامية
 أسباب مخاطر القرض: الفرع الثالث

       تتعدد مخاطر القرض بتعدد مصادرىا وأسبابيا والظروؼ المحيطة بيا، فمنيا ما يتعمؽ 
المؤسسات االقتصادية ، ومنيا ما يتعمؽ بالبنؾ المقرض، ومنيا ما يرجع إلى مجموعة مف الظروؼ 

 .العامة، وسأحاوؿ التعرض ألىـ األسباب المسببة لمخاطر القرض عمى حسب شيوعيا
 األسباب التي ترجع لممؤسسات االقتصادية: أوال

تعتبر مف أىـ مسببات مخاطر القرض، بحيث يصعب التحكـ فييا نظرا لتعددىا وتنوعيا،     
 :وترجع أسباب تعثر المؤسسات االقتصادية خصوصا إلى العوامؿ اآلتية

 األخطار المتعمقة بالنشاط الذي تمارسه المؤسسات االقتصادية- 1
تختمؼ طبيعة األخطار باختالؼ األنشطة االقتصادية التي تتفاوت في ظروفيا اإلنتاجية        

والتسويقية، فالمجاؿ الزراعي مثال، يتأثر اإلنتاج فيو بالعوامؿ المناخية، ومف ثـ فإف وفاء المؤسسات 
االقتصادية ذات الطابع الزراعي بالتزاماتيا تجاه البنؾ المقرض مرىوف بمدى توافر المناخ المالئـ 

، أما في المجاؿ الصناعي، فيتأثر اإلنتاج بمدى خبرة المؤسسات االقتصادية في xvلعممية اإلنتاج
النشاط الذي تباشره، ومف ثـ فإف حداثة خبرة ىذه المؤسسات في النشاط المموؿ مف البنؾ واستخدامو 

، كميا أسباب مف شأنيا أف تؤدي إلى تعثر xviلتمويالت ىذا األخير مف دوف عممو في أنشطة يجيميا
 .xviiالمؤسسات االقتصادية عف الدفع
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وترتيبا عمى ذلؾ، يتعيف عمى موظفي البنؾ قبؿ تمويؿ المؤسسات االقتصادية بقروض، 
، ومػدى قدرتػيا عمػى xviiiالتأكد مف جدارة ىذه المؤسسات، وذلؾ عف طريػؽ تحميؿ دقيػؽ لشخصيتػيا

 .xxii، وجميع الظروؼ األخرى المحيطة بياxxi والضمانات المقدمةxx، ومالءتيا الماليةxixالسػداد
 األخطار المتعمقة بإدارة المشروع- 2

ترتبط ىذه األخطار بالقدرات اإلدارية لممؤسسات االقتصادية ، مف حيث متانة الييكؿ 
، باإلضافة إلى السياسة المتبعة في xxiiiاإلداري و التنظيمي ليا وتخصصيا وخبراتيا في مجاؿ عمميا

مجاؿ التسعير وتوزيع األرباح، والنظـ المطبقة عمى المخزوف في مجاؿ المراقبة، ذلؾ أف انعداـ 
الخبرة لدى موظفي المقرض مف شأنو أف يؤدي إلى عدـ االستغالؿ الكؼء لألمواؿ المقترضة، 

 .xxivوظيور ما يعرؼ بمخاطر اإلدارة
 األخطار المتعمقة بالغش و االحتيال- 3

تقـو ىذه األخطار عمى أساس عدـ أمانة المؤسسات االقتصادية وعدـ نزاىتيا واعتمادىا 
، وتظير صور ىذه المخاطر xxvعمى عالقاتيا مع أصحاب النفوذ مف أجؿ تحصيؿ قيمة القرض
إما عمى أساس المحاباة أو عمى - حيف تقـو الييئة المختصة في البنؾ بمنح القرض لمؤسسة ما 

 xxviوعمى غير وجو حؽ ودوف احتراـ اإلجراءات القانونية في ذلؾ- أساس رابط القرابة أو الصداقة 
فيعمف ىذا األخير إفالس المشروع، أو يمجأ إلى الدخوؿ في منازعات قضائية عقيمة مع البنؾ بيدؼ 
حرماف األخير مف استرداد حقوقو، أو تعمد المماطمة في السداد طمعا في اإلعفاء مف فوائد القرض 

 .أو بعض أقساطو
 األسباب التي ترجع لمبنك المقرض:ثانيا

 :       يمكف إجماليا في سببيف رئيسييف
 السياسة االئتمانية الخاصة- 1

و يقصد بيا الخطة التي ينتيجيا البنؾ مف أجؿ تجميع موارده وتنميتيا، والعمؿ عمى 
 .موازنتيا مع أوجو استخداميا

إف اعتماد البنؾ أو تقديره لسياسة ائتمانية خاطئة مف شأنو أف يؤدي إلى ظيور العديد مف 
المخاطر التي تيدد البنؾ، السيما منيا خطر تجميد الموارد، وعدـ التوازف بيف األمواؿ المودعة       
وحركة القروض، فغياب سياسة سميمة لإلقراض داخؿ البنؾ يؤدي بالنتيجة إلى المزيد مف المخاطر، 
ذلؾ أف لجوء المودعيف في ىذه الحالة إلى سحب ودائعيـ في الوقت الذي تزداد فيو الطمبات عمى 

وبوجو عاـ، فإف قياـ البنؾ عمى سياسة . القروض مف شأنو أف يؤدي إلى االختالؿ المالي لمبنؾ
 .ائتمانية خاطئة يؤدي إلى ظيور مخاطر القرض

 أسباب ترجع ألخطاء العاممين في البنك- 2
قد يصدر مف العامميف في البنؾ، بعض األخطاء التي مف شأنيا زيادة المخاطر المتعمقة 

بخطر القرض، وفي ىذه الحالة وجب التمييز بيف األخطاء الواقعة أثناء دراسة طمب القرض، 
 .واألخطاء التي تقع عند تنفيذ عقد القرض
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فالخطأ في المرحمة األولى يتحدد عمى ضوء اإلنقاص في واجب مف الواجبات المتمثمة في 
إخالؿ البنكي بواجب االستعالـ عف المؤسسة االقتصادية طالبة القرض وواجب التحقؽ مف مالءتيا، 

 .فضال عف واجب مراقبتيا في استعماؿ الماؿ محؿ القرض
أما الخطأ في المرحمة الثانية فيشمؿ جميع األخطاء المادية أو التقديرية التي يمكف لعماؿ 
البنؾ الوقوع فييا، والتي مف شأنيا أف تؤدي إلى إلحاؽ أضرار وأخطار جسيمة بالبنؾ، مف ذلؾ أف 
يحدث خطأ أثناء تنفيذ عممية القرض وتسجيميا في الدفتر، فيتـ إيداع مبمغ القرض في غير حساب 

، أو كأف يتـ منح xxviiالمؤسسة االقتصادية المستفيدة ، األمر الذي يؤدي إلى ضياع قيمة القرض
قرض لممؤسسة االقتصادية دوف التأكد مف تأميف ىذه االخيرة لمعقارالمأخود منيا كضماف، ذلؾ أف 

ىالؾ العقار المرىوف غير المؤمف مف شأنو أف يعرض البنؾ لخطر عدـ تحصيؿ قيمة القرض 
 .xxviiiخصوصا إذا ما كاف ىذا األخير يعد الضمانة الوحيدة التي قدمتيا المؤسسة االقتصادية لمبنؾ

 األسباب التي ترجع إلى الظروف العامة: ثالتا
       و ىي تشمؿ جميع المخاطر الناجمة عف عوامؿ خارجية يصعب التحكـ فييا، كالوضعية 

السياسية واالقتصادية لمبمد الذي تمارس فيو المؤسسات االقتصادية نشاطيا، باإلضافة إلى العوامؿ 
 xxix.الطبيعية المتمثمة في الكوارث الطبيعية مف زالزؿ و فيضانات، إلخ

 خطر السيولة: المطمب الثاني
إف البنؾ وبحكـ طبيعة المينة التي يمارسيا في منح القروض، فإنو يتحمؿ المسؤولية في 
إدارة  األمواؿ المودعة لديو مف العمالء، فيقـو باالستثمار فييا عف طريؽ منح القروض لطالبييا، 
- غير أف البنؾ يكوف مطالبا باتخاذ تدابير ميمة تحقؽ لو مصمحة عمالئو، إذ يجب عميو أف يراعي 

نوع االئتماف و توقيتو وشروط منحو، قصد االستثمار الجيد لمقرض في - عند منحو االئتماف 
 .xxxالغرض المعد لو

و ال بد لمبنؾ أف يتبع في ذلؾ سياسة ائتمانية صحيحة، وأف يحسف تسيير الموارد المتوفرة 
لديو، ذلؾ أف عدـ التوافؽ الزمني مثال ما بيف آجاؿ استحقاؽ القروض الممنوحة وآجاؿ استحقاؽ 
الودائع لدى البنؾ مف شأنو أف يرتب عدـ توافر سيولة كافية لمواجية طمبات السحب المستمر مف 

 .قبؿ المودعيف، وىذا ما يسمى بخطر السيولة
ىذا ويعرؼ خطر السيولة عمى أنو الخطر الناشئ بسبب عدـ توفر البنؾ عمى السيولة 

 .xxxiالالزمة لتمبية طمبات مودعيو غير المتوقعة
كما يعرؼ بأنو االختالؼ في صافي الدخؿ والقيمة السوقية الناتجة عف صعوبات تواجو 

البنؾ في الحصوؿ عمى السيولة بتكمفة معقولة، سواء مف بيع األصوؿ أو مف خالؿ الحصوؿ عمى 
 .xxxiiقروض، ويزداد ىذا الخطر مع زيادة صعوبة البنؾ في الحصوؿ عمى األمواؿ
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 المتعمؽ 11/08أما المشرع الجزائري فقد عرؼ خطر السيولة في المادة الثانية مف النظاـ 
بالرقابة الداخمية لمبنوؾ والمؤسسات المالية عمى أف عدـ قدرة البنؾ عمى الوفاء بالتزاماتو أو عدـ 
 .القدرة عمى تسوية أو تعويض وضعية، نظرا لوضعية السوؽ، وذلؾ في أجؿ محدد و بتكمفة معقولة
يتضح مف التعريفات السابقة، أف خطر السيولة يتمثؿ في عدـ قدرة البنؾ عمى تمبية طمبات 
المودعيف، بسحب ودائعيـ نتيجة ألسباب عدة قد تكوف داخمية أو خارجية، فاألسباب الداخمية تتمثؿ 
أساسا في ضعؼ تخطيط السيولة، مف حيث عدـ التناسؽ بيف القروض والودائع فيما يخص آجاؿ 
االستحقاؽ، أو إخفاؽ البنؾ في تحويؿ الودائع إلى سيولة مطمقة موجودة في خزينتو لكونيا الزالت 

 .xxxiiiلدى الغير، وىذا ما يطمؽ عميو خطر التحويؿ
أما األسباب الخارجية فيي تتعمؽ بشكؿ عاـ بالسوؽ النقدي، وتتمثؿ في حالة الركود 

االقتصادي الذي يطرأ عمى االقتصاد القومي وما يترتب عميو مف تعثر لبعض المشروعات وبالتالي 
عدـ قدرتيا عمى الوفاء بالتزاماتيا تجاه البنوؾ في مواعيد استحقاقيا، باإلضافة إلى األزمات الحادة 

 .xxxivالتي قد تنتاب األسواؽ المالية
ف خطر السيولة مف شأنو أف يرتب إفالس البنؾ بسبب توقفو عف الدفع عمى الرغـ مف  ىذا وا 

ومف ثـ توجب عمى - باعتباره  يتوفر عمى ديوف لدى الغير لـ يحؿ أجؿ استحقاقيا بعد - يسره 
 .xxxvالبنؾ أف يوفؽ بيف آجاؿ اإليداع واإلقراض، حتى يتجنب الوقوع في مثؿ ىذا النوع مف المخاطر

 خطر عدم المالءة: المطمب الثالث
يسمى كذلؾ بخطر عدـ القدرة عمى الوفاء، أو عدـ كفاية رأس الماؿ، وخاللو يسجؿ البنؾ 
عجزا في أموالو الخاصة وذمتو المالية لدرجة يستحيؿ معيا تغطية الخسائر المتولدة عف كافة أنواع 

 .xxxviالمخاطر
و يمثؿ رأس الماؿ الركيزة األساسية لقياـ البنوؾ، فيو الفرؽ ما بيف ممتمكات البنؾ والديوف 

، وىو بذلؾ يختمؼ عف رأس الماؿ االحتياطي اإللزامي والذي يقـو عمى اقتطاع xxxviiالمستحقة عميو
 .xxxviiiنسبة معينة مف أصوؿ البنؾ وودائعو، ووضعو في شكؿ رصيد دائـ لدى البنؾ

و خالفا لخطر القرض والسيولة، فإف المشرع الجزائري لـ يعرؼ خطر عدـ المالءة، إال أنو 
 .بالمقابؿ تصدى لو بنظاميف بنكييف لمحماية

 المتعمؽ بالحد األدنى لرأسماؿ البنوؾ 08/04xxxixفنص في المادة الثانية مف النظاـ رقـ 
يجب عمى البنوؾ والمؤسسات المالية المؤسسة : " والمؤسسات المالية العاممة في الجزائر عمى ما يمي

في شكؿ شركة مساىمة خاضعة لمقانوف الجزائري، أف تمتمؾ عند تأسيسيا، رأسماال محررا كميا ونقدا 
 :يساوي عمى األقؿ
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 المؤرخ 03/11 مف األمر رقـ 70عشرة ماليير  دينار بالنسبة لمبنوؾ المنصوص عمييا في المادة - 
 . والمذكور أعاله2003 غشت سنة 26، الموافؽ لػ 1424 جمادى الثانية عاـ 27في 
 71ثالثة ماليير وخمسمائة مميوف دينار جزائري، بالنسبة لممؤسسات المالية المحددة في المادة - 

 2003 غشت سنة 26 الموافؽ لػ 1424 جمادى الثانية عاـ 27 المؤرخ في 03/11مف األمر رقـ 
 ".والمذكور أعاله

 المحدد لشروط تكويف الحد األدنى 04/02xlونص في المادة الخامسة مف النظاـ رقـ 
 و يمكف أف % 15ال يمكف أف تتجاوز نسبة االحتياطي اإللزامي : " لالحتياطي اإللزامي عمى ما يمي

 ".% 0تساوي 
بقراءة متأنية لممادتيف سالفتي الذكر، يتبيف أف المشرع الجزائري تصدى لخطر عدـ المالءة 

ماليير دينار عند تأسيس البنوؾ 10مف خالؿ اشتراطو عمى البنوؾ تكويف رأسماؿ نقدي ال يقؿ عف 
ماليير دينار عند تأسيس المؤسسات 3.5، و03/11xli مف األمر رقـ 70المنصوص عمييا في المادة 
، باإلضافة إلى تكويف حد أدنى مف رأس xlii مف نفس األمر سابؽ ذكره71المالية المحددة في المادة 

، وىذا xliii مف أصوؿ البنؾ%15الماؿ االحتياطي اإللزامي الذي ال يمكف أف يتجاوز في كؿ الحاالت 
مف أجؿ امتصاص جميع الخسائر واألخطار التي يمكف لمبنؾ أف يقع فييا مف جية ولحماية حقوؽ 

 .المودعيف والدائنيف مف جية أخرى

 خطر السوق: المطمب الرابع
يعتبر مف المخاطر الجديدة، التي تزامف ظيورىا مع دخوؿ البنوؾ في مجاؿ السوؽ، 
وتعامميا باألسيـ والسندات، فدخوؿ البنؾ في معامالت السوؽ ضاعؼ مف ظيور العديد مف 
األخطار المرتبطة بخطر السوؽ، كخطر معدؿ الفائدة والصرؼ وعدـ سيولة األسواؽ وخطر 

 .xlivالبورصة
و تعرؼ مخاطر السوؽ عمى أنيا جميع األخطار التي تؤثر عمى  األرباح أو عمى رأس 

 .xlvالماؿ، مف خالؿ تغيرات في أسعار الفائدة وأسعار الصرؼ واألسيـ والسندات وأسعار السمع
 المتعمؽ 11/08و لقد عرؼ المشرع الجزائري خطر السوؽ في المادة الثانية مف النظاـ رقـ 

بالرقابة الداخمية لمبنوؾ والمؤسسات المالية عمى أنو مجموع مخاطر الخسائر عمى مستوى وضعيات 
 :الميزانية وخارج الميزانية، الناجمة عف تقمبات أسعار السوؽ وتشمؿ ال سيما

 .المخاطر المتعمقة باألدوات المرتبطة بمعدالت الفائدة وسندات الممكية لمحفظة التفاوض- 
 .خطر الصرؼ- 

يظير مف التعاريؼ السابقة أف ىذا الخطر يشمؿ جميع المخاطر المرتبطة بالسوؽ، فيو ال 
نما في حقيقة األمر يحمؿ في طياتو مجموعة مف األخطار التي يمكف أف تظير  يعد خطرا واحدا وا 
بمناسبة التغيرات التي تطرأ في السوؽ، ولعؿ أىميا ما نص عميو المشرع الجزائري في المادة سالفة 

 .(ثانيا)، وأسعار الصرؼ (أوال)الذكر، والمتمثمة في مخاطر التقمبات في أسعار الفائدة 
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 مخاطر التقمبات في أسعار الفائدة: الفرع األول
 الناتجة عف خطر السوؽ، باعتبارىا مجموعة مف xlvi       يقصد بيا جميع تقمبات أسعار الفائدة

 .األخطار التي تيدد أرباح البنؾ ورأسمالو
و مف أىـ أوجو مخاطر التقمبات في سعر الفائدة، اختالؼ مواعيد االستحقاؽ مقابؿ سعر 

عادة التسعير بمعدؿ فائدة متغير ألصوؿ البنؾ وخصومو، وعادة ما تنشأ ىذه  الفائدة الثابت وا 
 .المخاطر عندما تكوف تكمفة الموارد أكبر مف العائد االستحقاقي لمبنؾ

 مخاطر سعر الصرف: الفرع الثاني
يمعب البنؾ دورا ىاما في عمميات الصرؼ، فيو يقـو بتبديؿ العمالت األجنبية ألجؿ تمبية 
طمبات زبائنو، ويتولى تحويؿ العممة الوطنية إلى عممة أجنبية في مقابؿ فارؽ يحصؿ عميو يسمى 

 ".معدؿ الصرؼ"
إف ىذه العممية تكتسي نوعا مف المخاطرة التي يطمؽ عمييا خطر الصرؼ والتي يمكف 
تعريفيا عمى أنيا مجموع المخاطر الحالية والمستقبمية التي قد تتأثر بيا إيرادات البنؾ ورأسمالو، 

 .xlviiنتيجة لمتغيرات الواقعة في حركة سعر الصرؼ
و بعبارة أخرى، فإف خطر الصرؼ يتمثؿ في المخاطر الناجمة عف تقمب أسعار بيع وشراء 

 .xlviiiالعمالت األجنبية مقابؿ العممة الوطنية، في حالة امتالؾ البنؾ لموجودات بالعممة األجنبية
و يرجع خطر الصرؼ إلى أسباب عدة مف أىميا تدىور قيمة أرصدة البنوؾ مف العمالت 
األجنبية مف جية، وتقمب قيمة العمالت التي تـ بواسطتيا تقديـ القروض مف جية أخرى، األمر 
الذي مف شأنو أف يؤثر عمى القيمة الحقيقية لمقرض حيف حموؿ أجمو، كما أف بعض السياسات 
النقدية التي تتخذىا الدولة، مف شأنيا أف تؤدي إلى ظيور ىذا الخطر، ومف ذلؾ قياـ السمطات 

النقدية في الدولة بخفض قيمة العممة الوطنية، كما يكوف لو األثر المباشر في ظيور ىذا النوع مف 
 .المخاطر

ويجدر التنويو، إلى أف مخاطر الصرؼ تتزايد بشكؿ كبير في البنوؾ الدولية الكبرى التي 
 .xlixتمتمؾ أمواال ضخمة وديونا بالعمالت الصعبة لدى الغير

 خطر معدل الفائدة اإلجمالي: المطمب الخامس
إف خطر معدؿ الفائدة اإلجمالي يعرؼ عمى أنو الخسارة المحتممة لمبنؾ، الناجمة عف 

 .التغيرات غير المالئمة لسعر الفائدة
 المتعمؽ بالرقابة الداخمية 11/08و لقد عرفو المشرع الجزائري في المادة الثانية مف النظاـ 

الخطر الذي يمكف التعرض لو، في حالة حدوث تغير في : " لمبنوؾ والمؤسسات المالية عمى أنو
معدالت الفائدة والناتج إلى مجموع عمميات الميزانية وخارج الميزانية، باستثناء العمميات الخاضعة 

 .l"أدناه عند االقتضاء" ىػ"لمخاطر السوؽ المذكورة في الفقرة 

نخمص مف التعاريؼ السابقة أف مخاطر سعر الفائدة تقضي بتعرض المركز المالي لمبنؾ 
لمتحركات العكسية في أسعار الفائدة، وتؤثر عمى عوائد الصرؼ، وعمى القيمة االقتصادية ألصولو     

 .و التزاماتو، األمر الذي مف شأنو أف ييدد عوائد البنؾ وقاعدتو المالية
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ف خطر معدؿ الفائدة اإلجمالي ال يؤثر عمى البنؾ المقرض فقط، بؿ قد يمس  ىذا وا 
المؤسسات االقتصادية المقترضة أيضا، ذلؾ أف البنؾ يتحمؿ مخاطرة انخفاض عائداتو متى 

انخفضت معدالت الفائدة، في حيف أف المؤسسات االقتصادية تتحمؿ ارتفاع تكاليؼ ديونيا بارتفاع 
 .liمعدالت الفائدة

فإذا ما تعاقد البنؾ مع مؤسسة اقتصادية عمى  أسعار فائدة معينة، ثـ ارتفعت ىذه األخيرة 
كأف يرتفع سعر الفائدة عمى القروض التي تحمؿ نفس درجة مخاطر القرض المتفؽ )في السوؽ 

، فيذا يعني أف البنؾ قد دخؿ في استثمار يتولد عنو عائد أقؿ مف العائد السائد في السوؽ، (عميو
 .liiوبالتالي يتعرض البنؾ لخسارة ناتجة عف التغير األساسي في القيمة السوقية لمعدالت الفائدة

وبالمقابؿ إذا ما تعاقدت المؤسسة االقتصادية مع البنؾ بمعدالت فائدة متغيرة، وارتفع معدؿ 
الفائدة في السوؽ، فإف المؤسسة االقتصادية في ىذه الحالة ستجد نفسيا في وضعية تستوجب عمييا 
زيادة تكاليفيا ونفقاتيا بما يعادؿ معدؿ الفائدة السائد في السوؽ، ومف ثـ ستتحمؿ تكاليؼ إضافية 

 .ناتجة عف التغير األساسي في القيمة السوقية لمعدالت الفائدة
و لتجنب الوقوع في ىذا النوع مف المخاطر، ألـز المشرع الجزائري البنوؾ والمؤسسات 

المالية، بإقامة نظاـ إعالـ داخمي، يسمح بتوقع أخطار معدالت الفائدة اإلجمالي وضماف متابعتيا،      
 .liiiوتقدير التصحيحات المحتممة، في حاؿ ما إف تعرضت إلى ىذا النوع مف المخاطر

و في األخير، يجب اإلشارة إلى أف ارتفاع معدؿ الفائدة ال تقتصر فائدتو عمى األرباح التي 
 .سيجنييا البنؾ، بؿ تمتد إلى المودعيف كذلؾ

فإخفاؽ البنؾ في تسيير أموالو ووقوعو في خطر معدؿ الفائدة مف شأنو أف يؤدي بالزبائف 
عادة توظيفيا في بنوؾ أخرى، تضمف ليـ فائدة أكبر، األمر الذي يستدعي مف  إلى سحب أمواليـ وا 
البنؾ أف يتخذ مف اإلجراءات ما يضمف متابعة وتقدير التصحيحات المحتممة في حالة ما إذا تعرض 

 .livليذا النوع مف المخاطر
 المخاطر غير المالية: المبحث الثاني

يقصد بالمخاطر غير المالية مجموع المخاطر التي تتعمؽ مباشرة بالتسيير الداخمي 
لممؤسسة البنكية، وبتأدية وتقديـ الخدمات المصرفية، وليس بعممياتيا المالية، وىي مخاطر ال تقؿ 
 . أىمية عف المخاطر المالية لكونيا تؤثر مباشرة عمى الوضع المالي لمبنؾ، وقد تؤدي إلى افالسو

إال أف دراستنا -  مثميا مثؿ المخاطر المالية–إف المخاطر غير المالية متعددة ومتنوعة 
 المتعمؽ بالمراقبة 11/08ستقتصر عمى المخاطر التي أشار إلييا المشرع الجزائري في النظاـ رقـ 

الداخمية لمبنوؾ والمؤسسات المالية المتمثمة في الخطر القانوني، وخطر عدـ المطابقة، والخطر 
 . العممياتي
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 الخطر القانوني: المطمب األول
تتعرض البنوؾ والمؤسسات المالية ألشكاؿ مختمفة مف المخاطر القانونية التي مف شأنيا 
أف تؤدي إلى خفض قيمة أصوؿ البنؾ أو الزيادة في التزاماتو، والخطر القانوني يتمثؿ في جميع 

المخاطر التي يمكف أف تصيب البنؾ جراء انتياؾ القوانيف والضوابط المقررة مف السمطات، أو جراء 
 . lvعدـ التحديد الواضح لمحقوؽ وااللتزامات القانونية الناتجة عف التعامالت المصرفية

 المتعمؽ بالمراقبة 11/08و لقد عرفو المشرع الجزائري في المادة الثانية مف النظاـ رقـ 
الداخمية لمبنوؾ والمؤسسات المالية، بأنو خطر وقوع أي نزاع مع طرؼ مقابؿ ناجـ عف أي غموض 

أو خمؿ أو نقص أيا كانت طبيعتو، مف المرجح أف يعزي لمبنؾ أو المؤسسة المالية بموجب 
 .lviعممياتيا

يتبيف مف التعاريؼ السابقة أف الخطر القانوني ال يجد أساسو فيما تقـو بو البنوؾ 
نما في المخاطر التي تكوف ليا عالقة بالمسائؿ القانونية كالعقود  والمؤسسات المالية مف معامالت، وا 

 .التي يبرميا البنؾ، وااللتزامات، ووسائؿ اإلثبات 

ف أسباب قياـ الخطر القانوني تتعدد وتتنوع، ولعؿ أىميا عدـ توفر المعمومات  ىذا وا 
والنصائح القانونية لدى البنؾ، أو عجزه عف استرداد أموالو نتيجة تخمؼ المدينيف عف تنفيذ 

التزاماتيـ، ولصعوبة التنفيذ عمى الضمانات المقدمة في العقد، أو نتيجة االخفاؽ في توفير السرية 
المطموبة في المعامالت التي يعقدىا العمالء مع البنؾ، واالستخداـ غير السميـ لمبيانات، أو دخوؿ 

، وبصفة عامة فاف أسباب الخطر القانوني lviiالبنؾ في صفقات معينة غير منظمة بموجب القانوف
ترجع إلى جميع االخالالت المتعمقة بالمسائؿ المرتبطة بالعقود، وااللتزامات، ووسائؿ اإلثبات، وما 

 . يترتب عمييا مف مخاطر قانونية مف شأنيا تيديد المركز المالي لمبنؾ
و لتجنب الوقوع في مثؿ ىذه المخاطر، ألـز المشرع الجزائري البنوؾ والمؤسسات المالية 

بضرورة التزود بالوسائؿ المالئمة لمتحكـ في المخاطر العممياتية والقانونية، والسير عمى التحكـ فييا 
خصوصا تمؾ التي قد تؤدي إلى توقؼ األنشطة األساسية أو المساس بسمعتيا، باإلضافة إلى التأكد 

 . lviiiبصفة دورية مف أمف أنظمتيا المعموماتية
 خطر عدم المطابقة: المطمب الثاني

، وىو خطر يتعمؽ بعدـ تطبيؽ التدابير القانونية lixويسمى كذلؾ بالخطر التنظيمي
، سواء أكانت ىذه التدابير متعمقة lxوالتنظيمية سارية المفعوؿ والمحددة لحسف سير المينة ككؿ

 .lxiبالقانوف البنكي أو غيره مف القوانيف المتعمقة بو
 المتعمؽ بالرقابة 11/08و لقد عرفو المشرع الجزائري في المادة الثانية مف النظاـ رقـ 

الداخمية لمبنوؾ والمؤسسات المالية، عمى أنو خطر العقوبة القضائية أو اإلدارية أو التأديبية، وخطر 
الخسائر المالية المعتبرة أو المساس بالسمعة، الذي نشأ عف عدـ احتراـ القواعد الخاصة بنشاط 
المصارؼ والمؤسسات المالية، سواء كانت تشريعية أو تنظيمية، أو تعمؽ األمر بالمعايير المينية 

 . واألخالقية أو بتعميمات الجياز التنفيذي المتخذة تنفيذا لتوجييات ىيئة المداولة عمى خصوص
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و انطالقا مف التعاريؼ السابقة، يمكف القوؿ بأف خطر عدـ المطابقة ينشأ أساسا نتيجة 
الفشؿ في التشغيؿ السميـ لمبنؾ، وعدـ تقيده باألنظمة والقوانيف والمعايير الصادرة عف السمطات 

الرقابية مف وقت آلخر، خصوصا ما تعمؽ منيا بعامؿ السمعة، ذلؾ أف جميع األنشطة التي تؤدييا 
البنوؾ تعتمد عمى السمعة الحسنة لممودعيف والعمالء، فطبيعة عمؿ البنؾ تتطمب منو الحفاظ عمى 

 . lxiiثقة المودعيف والمقترضيف، وبصفة عامة ثقة السوؽ بأكممو
نما قاـ بإفراد العديد مف  إف المشرع الجزائري لـ يكتؼ بتعريؼ خطر عدـ المطابقة، وا 

 المتعمؽ 11/08 مف النظاـ رقـ 28 إلى 19النصوص القانونية التي تنظمو، وذلؾ في المواد مف 
 03/11 مف القانوف رقـ 2 مكرر 97بالرقابة الداخمية عمى البنوؾ والمؤسسات المالية، وكذا المادة 

تبـر البنوؾ والمؤسسات المالية، ضمف الشروط : " المتعمؽ بالنقد والقرض، والتي جاء نصيا كاآلتي
 :المحددة بموجب نظاـ يصدره المجمس بوضع جياز نظاـ المراقبة ناجع ييدؼ إلى التأكد مف

 .مطابقة القوانيف والتنظيمات- 
 ".احتراـ اإلجراءات- 

بمراجعة المواد المنوه عنيا أعاله، يتضح جميا أف المشرع الجزائري ألـز البنوؾ والمؤسسات 
بوضع جياز لرقابة ىذا الخطر، يسمح بضماف -  تجنبا لموقوع في خطر عدـ المطابقة–المالية 

المتابعة المنتظمة والمتكررة قصد االمكاف لجميع التغيرات الطارئة عمى النصوص المطبقة عمى 
عممياتيا وابالغ المستخدميف المعنييف بيا فورا مف أجؿ تعديميا، إلى جانب تخصيص البنوؾ 

 . والمؤسسات المالية إجراءات خاصة لدراسة مطابقة عممياتيا
و ال يفوتني أف أشير في ىذا الصدد إلى أف اخالؿ البنؾ أو المؤسسة المالية بأحد األحكاـ 

التشريعية أو التنظيمية المتعمقة بنشاطو، أو عدـ اذعانو لألوامر والتحذيرات الصادرة عف المجنة 
المختصة، مف شأنو أف يرتب عميو مجموعة مف العقوبات تتمثؿ في اإلنذار، أو التوبيخ، أو المنع 
مف ممارسة بعض العمميات، أو التوقيؼ المؤقت ألحد المسيريف، أو انياء مياـ شخص أو أكثر، 
كما قد يفضي األمر إلى سحب االعتماد أصال، باإلضافة إلى عقوبة مالية تكوف مساوية عمى 

  .lxiiiاألكثر لمحد األدنى لرأس الماؿ الذي يمتـز البنؾ أو المؤسسة المالية بتوفيره
 الخطر العممياتي: المطمب الثالث

، وىو يعرؼ عمى أنو مجموع lxiv ويسمى كذلؾ بالخطر العممي أو التقني أو خطر التشغيؿ
المخاطر التي مف شأنيا أف تعرقؿ حسف سير العمؿ في البنوؾ أو المؤسسات المالية، وتعرضيا 

 . lxvلمخطر ولجميع األضرار التي يمكنيا أف تؤثر في مردوديتيا أو صورتيا أو سمعتيا
 11/08 و لقد عرؼ المشرع الجزائري الخطر العممياتي في المادة الثانية مف النظاـ رقـ 

الخطر الناجـ عف عدـ التأقمـ أو خمؿ   : " المتعمؽ بالرقابة الداخمية لمبنوؾ والمؤسسات المالية عمى أنو
لى أنظمة داخمية أو إلى عوامؿ خارجية، ويدرج في ىذا  قد ينسب إلى اإلجراءات والمستخدميف وا 

 . lxvi"اإلطار مخاطر الغش الداخمي والخارجي
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 المتعمؽ بنسب المالءة المطبقة عمى البنوؾ 14/01 مف النظاـ رقـ 20 وعرفو كذلؾ في المادة 
خطر الخسارة الناجمة عف نقائص أو اختالالت متعمقة باإلجراءات : " والمؤسسات المالية بأنو

والمستخدميف واألنظمة الداخمية لمبنوؾ والمؤسسات المالية، أو المتعمقة بأحداث خارجية، ويستثني 
 ". ىذا التعريؼ الخطر االستراتيجي وخطر السمعة بينما يشمؿ الخطر القانوني

 يستفاد مف التعاريؼ السابقة أف الخطر العممياتي ينشأ أساسا عف االنعداـ التاـ لمرقابة 
والمعالجة أو الفشؿ الذي يواجو البنوؾ والمؤسسات المالية نتيجة الضعؼ في أداء مستخدميو، أو 

عدـ الكفاءة في العمميات التشغيمية، وبصفة عامة فيو يشمؿ جميع األعماؿ اليومية لمبنؾ والمخاطر 
التي قد يواجييا أثناء معامالتو مع الزبائف، واألخطاء التي قد يقع فييا مستخدموه بصفة عمدية أو 

 .غير عمدية أثناء تنفيذ العمميات المصرفية
وعمى الرغـ مف تعدد صور الخطر العممياتي إال أف دراستنا ستقتصر عمى مخاطر الغش 

 أشار إلييما المشرع الجزائري في ذيالداخمي الذي يتـ بتواطؤ مع موظفي البنؾ، والغش الخارجي اؿ
 سالفة الذكر، وىو يشمؿ عمى الخصوص حالتي االحتياؿ 11/08المادة الثانية مف النظاـ رقـ 

 .(ثانيا)والتزوير  (أوال)المالي 
 (االختالس)االحتيال المالي : الفرع األول

       تعتبر االختالسات النقدية مف بيف أكثر أشكاؿ االحتياؿ شيوعا ما بيف الموظفيف، فاختالس 
أمواؿ البنؾ مف شأنو أف يحدث ثغرة في التوازف المالي لمبنؾ يصعب سدىا في بعض الحاالت، 

خصوصا إذا ما كاف المبمغ المختمس باىظا، ولتجنب ذلؾ يمجأ البنؾ عادة إلى تصميـ برامج تساعد 
 . في الكشؼ عف حاالت االختالس، ووضع اجراءات تحد مف إمكانية حدوثيا

 التزوير: الفرع الثاني
       يمعب التزوير دورا ىاما في نشوء المخاطر العممياتية، ذلؾ أف قبوؿ البنؾ ألوراؽ مالية قابمة 

لمتداوؿ أو شيكات مزورة مف شأنو أف يحدث بالبنؾ خسائر فادحة، وأف ييدد استقرار معامالتو 
المالية، ومف ثـ كاف لزاما عمى موظفي البنؾ التأكد بصفة كافية مف صحة المستندات المقدمة إلييـ 
ف كاف يجب التنبيو إلى أف التأكد مف صحة المستندات المقدمة، قد ال يكوف مانعا  قبؿ دفع قيمتيا، وا 
ليذا النوع مف المخاطر في وقتنا الحاضر بسبب تزايد استخداـ الوسائؿ التقنية المتطورة في عمميات 

 .lxviiالتزوير، مما يستدعي البنؾ االستعانة بوسائؿ عالية التقنية مف أجؿ كشؼ ىذه العمميات
 :الهوامش

                                                             
i وىناؾ مف الفقياء مف يطمؽ عميو تسمية خطر اإلمضاء(Risque de signature)  أو خطر المتعاقد معو
(Risque de contre partie )أو خطر العميؿ( Risque client .)

قاصدي صوريا، قواعد االحتياط مف المخاطر البنكية في النظاـ المصرفي الجزائري، مذكرة لنيؿ : يراجع- 
 .09، ص 2006-2005، بف عكنوف، 1شيادة الماجستير في القانوف الخاص، كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر 

iiوآيت وازو زاينة، 197، ص 2003طارؽ عبد العاؿ حماد، إدارة المخاطر، الدار الجامعية، مصر، : يراجع ،
، كمية الحقوؽ  مسؤولية البنؾ المركزي في مواجية األخطار المصرفية، رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه في العمـو

 .109، ص 2012والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
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iiiوىو نفس التعريؼ الذي جاء بو الفقو الفرنسي لما عرؼ خطر القرض عمى أنو: 

"Le risque de crédit est défini comme le risque encouru en cas de défaillance d'une 

contre partie ou de contre parties considérées comme un même bénéficiaire". 

-V. Marie - Agnès Nicolet, Optimisation des fonctions de contrôle, RB édition, 

Paris, 2012 , p 77. 

 :عمى أنو" J.Bessis" ويعرؼ خطر القرض عند الفقيو 
"Le risque de contre partie désigne le risque de défaillance des clients, c’est-à- dire 

le risque de pertes concéqutives à la défaillance d’un enprunteur face a ses 

obligations". 

-V. J. Bussy, droit des affaires préface de yveschaput, 1
ere

 édition,1998, p 15.  

ivص 2009، دار الراية، األردف، 01ميند حنا نقوال عيسى، إدارة مخاطر المحافظ االئتمانية، ط : يراجع ،
 .253، وعبد المطمب عبد الحميد، المرجع السابؽ، ص 77

v 197طارؽ عبد العاؿ حماد، المرجع السابؽ، ص. 

vi
، يتعمؽ بالرقابة الداخمية 2011 نوفمبر 28 الموافؽ لػ 1433 محـر عاـ 03 مؤرخ في 11/08رقـ النظام

 .28/08/2012، الصادرة في 48، س 47المؤسسات المالية، منشور في ج ر ج ج، ع لمبنوؾ     و

vii
حربي لمياء، قواعد الحذر والتنظيـ البنكي، مذكرة مف أجؿ الحصوؿ عمى شيادة الماجستير في : يراجغ

، وقاصدي 12،ص 2011-2010، بف عكنوف، 1الحقوؽ، فرع قانوف األعماؿ، كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر 
 .10صوريا، المرجع السابؽ، ص 

viiiاالعتماد البسيط، -  خميفة بف محمد الحضرمي، مسؤولية البنؾ في عمميات االئتماف الداخمي، القرض:يراجع
 وما يمييا، وحسيف بمعجوز، مخاطر صيغ التمويؿ في البنوؾ اإلسالمية والبنوؾ 12المرجع السابؽ، ص 

 .88، ص 2009، مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية، (دراسة مقارنة)الكالسيكية 

ix إف كؿ تأخير في سداد الديوف أو اختالؿ في فترات التسديد مف قبؿ الزبوف مف شأنو أف يؤدي إلى تجميد
رؤوس األمواؿ، فضال عف تحمؿ البنؾ نفقات تمؾ األمواؿ، ذلؾ أف القرض غير المسدد في اآلجاؿ المتفؽ 

عمييا يمكف أف يرتب مصاريؼ وتكاليؼ إضافية يتحمميا البنؾ المموؿ والتي يمكف حصرىا في تكاليؼ 
 .التشغيؿ ومصاريؼ المراسالت     وتكاليؼ الوسائؿ المستخدمة كاإلعالـ اآللي

، ص 2000يراجع عبد الحؽ بوعتروس، الوجيز في البنوؾ التجارية، عمميات، تقنيات، تطبيقات، الجزائر، - 
48. 

xوىو نفس التعريؼ الذي ذىب إليو الفقو الفرنسي والذي جاء عمى النحو التالي: 
"Le risque de concentration est le risque indirecte, ou indirecte, résultant de l'octroi 

de crédits à une même contre partie, à des contre parties considérées comme un 

même bénéficiaire, à des contre parties opérant dans le même secteur économique 

ou la même zone géographique".  

- V. Marie – Agnés  Nicol  et  Optimisation des fonctions de contrôle, RB édition, 

Paris, 2012, p 77. 

 
xi فإذا ما تخمؼ مثال كؿ العمالء عف الدفع في نفس الوقت لكونيـ يمارسوف نفس الصناعة، فإف المخاطرة في

ىذه الحالة تكوف أىـ بكثير مما إذا كاف االمتناع عف الدفع مستقبال، وعميو فالبنوؾ تحمي نفسيا مف ىذه 
المخاطر بالمجوء إلى التنويع في عمميات التمويؿ، األمر الذي يجعؿ حاالت التخمؼ عف الدفع المتزامنة 

 .مستبعدة تماما
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xii 12حربي لمياء، المرجع السابؽ، ص. 

xiii12، وحربي لمياء، المرجع السابؽ، ص 11قاصدي صوريا، المرجع السابؽ، ص : يراجع. 

xiv13، وحربي لمياء، المرجع السابؽ، ص 12قاصدي صوريا، المرجع السابؽ، ص : يراجع. 

xv 111آيت وازو زاينة، المرجع السابؽ، ص. 

xvi الشركة العربية المتحدة 1، ط "منيج متكامؿ" عبد المطمب عبد الحميد، االئتماف المصرفي ومخاطره ،
 .256 - 255، ص 2010لمتسويؽ والتوريدات، مصر، 

xvii إف جميع ىذه المظاىر مف شأنيا أف تشكؿ أخطارا عمى المؤسسة المقترضة، وبالتالي التأثير عمى البنؾ
الذي موليا، مما يجعؿ ىذا األخير يحجـ عف المخاطرة بأموالو وفؽ نشاطات تكوف عرضة لعدـ القدرة عمى 

 . السداد
 .52 عبد الحؽ بوعتروس، المرجع السابؽ، ص :يراجع بيذا الصدد- 

xviii ويكوف ذلؾ بالتأكد مف أخالقيات المؤسسة االقتصادية المقترضة وسموكياتيا، سواء الخاصة في مجاؿ
 .عمميا، وكذا سمعتيا في السوؽ ولدى البنوؾ، ومدى التزاميا بتعيداتيا السابقة

xix ويكوف ذلؾ عف طريؽ التأكد مف مدى قدرة المؤسسة االقتصادية المقترضة عمى اإلدارة واالستخداـ األمثؿ
 .لمموارد، وبوجو عاـ التحقؽ مف توافر الخبرة الفنية واإلدارية الالزمة إلدارة النشاط عمى أحسف وجو

xx ويتـ ذلؾ عف طريؽ التأكد مف مدى توازف الييكؿ التمويمي لممؤسسة االقتصادية المقترضة، وما إذا كاف
 .رأسماليا كافيا إلدارة النشاط واستمراره، باإلضافة إلى مدى مصداقية البيانات المالية المقدمة مف طرفيا

xxi وىنا يتـ التأكد مف مدى توافر صحة األولوية في التنفيذ عمى ىذه الضمانات، ومدى توافر المستندات التي
 .تمكف البنؾ مف التنفيذ عمى تمؾ المستندات وقت الحاجة

xxii وىنا يتـ النظر إلى موقع المؤسسة االقتصادية المقترضة في السوؽ ومدى قدرتيا عمى المنافسة محميا أو
 .إلخ... خارجيا، ومدى تأثر نشاط المؤسسات االقتصادية بالتشريعات والقوانيف الخاصة بالضرائب والجمارؾ 

 .90حسيف بمعجوز، المرجع السابؽ، : يراجع بيذا الصدد- 

xxiii ،دارة المخاطر بالبنوؾ، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية  .159ص ، 2005سمير الخطيب، قياس وا 
xxiv 02شقيري نوري موسى، محمد ابراىيـ نور، وسيـ محمد الحداد، سوزاف سمير ذيب، إدارة المخاطر، ط ،

 .44، ص 2016دار الميسرة لمنشر والتوزيع، األردف، 
xxv 112آيت وازو زاينة، المرجع السابؽ، ص. 

xxvi 257عبد المطمب عبد الحميد، المرجع السابؽ، ص . 

xxvii 111آيت وازو زاينة، المرجع السابؽ، ص. 

xxviii 106خميفة بف محمد الحضرمي، المرجع السابؽ، ص. 

xxix 44شقيري نوري موسى و مف معو، المرجع السابؽ، ص. 
xxx 105خميفة بف محمد الحضرمي، المرجع السابؽ، ص. 

xxxi ،90حسيف بمعجوز، المرجع السابؽ. 
 : خطر السيولة بأنيا" Henri Jacob, Antoine Sadri" ىذا ويعرؼ الفقيياف - 

"Le fait pour une banque de ne pouvoir faire face a ses engagements par 

l’impossibilité de ce procurer les fonds dont elle a besoin". 

-V. H. Jacob et A. Sadri, Management des risques bancaires, afges édition, Paris, 

2001, p 21. = 

 : مخاطر السيولة عمى أنيا"Marie- Agnès, Nicolet"وفي نفس الشأف تعرؼ = 
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"Le risque de liquidité est défini comme le risque pour l'entreprise assujettie de ne 

pas pouvoir faire face à ses engagements ou de ne pas pouvoir faire dénouer ou 

compenser une position en raison de la situation de marché".  

-V. Marie Agnés, Nicolet, op.cit, p 77. 
xxxii 114آيت وازو زاينة، المرجع السابؽ، ص. 

xxxiii
V. E. Lamarque, Gestion bancaire, édition Person, éducation, Canada, 2003, p 70. 

 :و قد عرؼ الفقو الفرنسي مخاطر السيولة عمى أنيا
"Le risque de liquidité est défini comme le risque pour l'entreprise assujettie de ne 

pas pouvoir faire face à ses engagements ou de ne pas pouvoir faire dénouer ou 

compenser une position en raison de la situation de marché".  

-V. M. A.Nicolet, op.cit, p 77. 
xxxiv رشيد دريس، استراتيجية تكييؼ المنظومة المصرفية في ظؿ اقتصاد السوؽ، أطروحة دكتوراه في العمـو

 .150، ص 2007االقتصادية، تخصص تخطيط، جامعة الجزائر، 

xxxv 13قاصدي صوريا، المرجع السابؽ، ص. 

xxxvi ،81ميند حنا نقوال عيسى، المرجع السابؽ. 

xxxvii ،جامعة 12، مجمة العمـو االنسانية، ع (أىمية إدارة مخاطر سعر الصرؼ)عبد الحؽ بوعتروس ،
 .30، ص 1999منتوري، قسنطينة، 

xxxviii 124آيت وازو زاينة، المرجع السابؽ، ص. 

xxxix يتعمؽ بالحد 2008 ديسمبر 23 الموافؽ لػ 1429 ذي الحجة عاـ 25 مؤرخ في 08/04النظاـ رقـ ،
، 45، س 72األدنى لرأس ماؿ البنوؾ والمؤسسات المالية العاممة في الجزائر، منشور في ج ر ج ج، ع 

 الموافؽ لػ 1425 محـر عاـ 12 المؤرخ في 04/01، والذي جاء معدال لمنظاـ رقـ 24/12/2008الصادرة في 
، والمتعمؽ بالحد األدنى لرأسماؿ البنوؾ والمؤسسات المالية العاممة في الجزائر، منشور 2004 مارس سنة 04

 .28/04/2004، الصادرة في 41، س 27في ج ر ج ج، ع 
xl يحدد شروط تكويف 2004 مارس سنة 04 الموافؽ لػ 1425 محـر عاـ 12 مؤرخ في 04/02النظاـ رقـ ،

 .28/04/2004، الصادرة في 41، س 27الحد األدنى االحتياطي اإللزامي، منشور في ج ر ج ج، ع 

xliالبنوؾ مخولة دوف سواىا بالقياـ بجميع العمميات : "  مف قانوف النقد والقرض عمى ما يمي70نص المادة ت
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اإلخطار كآلية لتفادي االنواء املفاجئ لعالقة العمل 
 بن سطاعلي مجيلة

بللية احلقىق و العلىم االسياسية طالبة دكتىراه 
حممد بن امحد  2جامعة وهران

: الممخص
قتصادية، ولذلك        يطرح موضوع  انتياء عالقة العمل عدة إشكاالت قانونية ليا ابعاد اجتماعية وا 

أحاطيا المشرع الجزائري بمجموعة من القيود الشكمية والموضوعية من بينيا إجراء اإلخطار الذي 
عن   (العامل أو رب العمل)يعد تصرف قانوني باالرادة المنفردة يعّبر بمقتضاه احد المتعاقدين 

ارادتو في إنياء عالقة العمل الرابطة بينيما بموجب عقد عمل غير محدد المدة، وىو بذلك يتضمن 
اعالم الطرف اآلخر واميالو بمدة معينة ليجنبو الضرر الذي قد يمحقو جراء االنياء الفجائي لعالقة 

 .   العمل
رب - العامل- عقد عمل غير محدد المدة- تسريح- تعويض– إخطار – ميمة : الكممات المفتاحية

. العمل
Summary  :  

The end of Relationship of several legal issues with social and 

economic dimensions and the algerian legislater has been surrounded by a 

set of formal and objective restrictions, incleeding the risk of legal action by 

the individual will, where by one of the retirees(worker or employer) 

expresses his will to terminate the working relationship between them under 

non-term contact of employement with includes the media of the other party 

and his autorisation. 

Keyer words: time-out, notice, compensation, dismissal, indefinite 

emplayment contract, worker, employer. 

 

: مقدمةال
      يعد عقد العمل من العقود الزمنية التي يمثل فييا الزمن عنصرا جوىريا بحيث يمتزم العامل من 

  i.خاللو بتقديم خدماتو خالل مدة محددة أو غير محددة مقابل أجر يقع االتفاق عميو بين الطرفين
      وان كان عقد العمل من عقود المدة فانو ليس بعقد أبدي ولو كان غير محدد المدة إذ يمكن أن 

ينتيي بإرادة أّي من طرفيو وفي أي وقت، بل ويعتبر حق العامل عمى الخصوص في إنياء عقد 
العمل بارادتو المنفردة من النظام العام وال يجوز االتفاق عمى حرمانو من ىذا الحق كما ال يجوز 

 ii.لألجير التنازل عنو، وأي اتفاق يتضمن خالف ذلك يعد باطال بطالن مطمق
     وعمى الرغم من ذلك فان ضرورة استقرار عالقة العمل بالنسبة لكال الطرفين حّتمت عمى أغمب 

التشريعات ومن بينيا المشرع الجزائري أن يوازن بين الحق في االنياء و تجنيب الطرف االخر 
الضرر الذي سيصيبو جراء استعمال ىذا الحق، ولذلك كان لزاما عميو تحديد قيود شكمية وموضوعية 
لتحقيق ىذا التوازن، نذكر منيا اجراء االخطار الذي يتضمن الزام الطرف الذي يريد إنياء عقد العمل 

فما ىو إجراء   .بإشعار الطرف اآلخر برغبتو ىذه خالل مدة معينة ليجّنبو اضرار االنقطاع المفاجئ
اإلخطار وما ىي طبيعتو القانونية، وما ىو األثر المترتب عميو؟ 
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  ولإلجابة عمى ىذه التساؤالت ارتأينا تقسيم الخطة إلى مبحثين، يتعرض أّوليما إلى تحديد ماىية 
اإلخطار وأساسو القانوني، أما المبحث الثاني فخصصناه إلى تحديد شروط ميمة اإلخطار وأثره 

. القانوني
:  ماىية اإلخطار وأساسو القانوني :المبحث األول

يعد اإلخطار قيد شكمي يجب التقيد بو عند انتياء عقد العمل، لرفع الضرر الناجم عن       
االنقطاع المفاجئ لعالقة العمل سواء كان ذلك من طرف العامل أو رب العمل، وسنحاول من خالل 

ىذا المبحث تحديد ماىية اإلخطار وميمتو وطبيعتو القانونية في المطمب األول أما المطمب الثاني 
.   فسنخصصو إلى تبيان األساس القانوني لميمة اإلخطار ومدتيا القانونية

ماىية اإلخطار وطبيعتو القانونية : المطمب األول
ثم نتوجو إلى  (الفرع األول)      سنتعرض من خالل ىذا المطمب إلى مفيوم االخطار وميمتو 

  (الفرع الثاني)تحديد الطبيعة القانونية لو
: مفيوم اإلخطار: الفرع األول

  بادئ ذي بدئ يجب التنويو في ىذا الصدد أن المشرع الجزائري لم يستعمل مصطمح اإلخطار     
فيما يخص انتياء عقد العمل من طرف رب العمل عن " ميمة العطمة"بل عّبر عنو بمصطمحين 

، اما المصطمح الثاني فيتمثل في 6iv-73 والمادة 5iii-73طريق التسريح من خالل المادتين 
اإلشعار وذلك بصدد نّصو عمى انتياء العالقة من طرف العامل عن طريق االستقالة وذلك من 

. 68/3vخالل المادة 
      كما أن المشرع الجزائري لم يعرف ميمة االخطار وال حتى اإلخطار كتصرف قانوني بل اكتفى 
بالنص عميو من خالل المواد المذكورة آنفا، كما أننا لم نجد تعريف تشريعي لو في سائر التشريعات 

اعالن إرادة أحد :" المقارنة، وليذا سنكتفي بآراء الفقو في ىذا الصدد والذي عّرف اإلخطار بأنو
. vi"المتعاقدين إلى اآلخر بانتياء العقد

      أما ميمة اإلخطار فعرفت بكونيا عبارة عن أجل يحدده القانون أو عقد العمل أو االتفاقية 
الجماعية أو العرف أو النظام الداخمي، يخبر من خاللو أحد المتعاقدين المتعاقد اآلخر بأنو سيضع 

      vii.حدا لعقد العمل بعد انتيائو مباشرة
:  الطبيعة القانونية لإلخطار والحكمة منو:  الفرع الثاني

     تكمن طبيعة االخطار في كونو تصرف باإلرادة المنفردة، يتضمن قيد شكمي يمتزم بو الطرف 
الذي يريد وضع حد لعالقة العمل، من خالل اشعار وتنبيو الطرف االخر برغبتو ىذه، بقصد تجنبيو 

االضرار التي قد تمحق بو نتيجة االنياء المفاجئ لعقد العمل، وىو بيذا المغزى ييدف إلى حماية 
العامل باعطائو ميمة لمبحث عن منصب عمل آخر، كما يتيح الفرصة لرب العمل  : مصمحة الطرفين

.  لتعويض العامل المستقيل من منصبو
مما يجدر اإلشارة إليو في ىذا السياق إلى أن ميمة االخطار ال تقبل التوقف وال القطع فال        و

. viiiاضراب يرجئيا وال المرض يوقفيا، فيي ميمة جامدة ال تتوقف وال تنقطع
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كما تجدر اإلشارة ايضا إلى أن كل القواعد المتعمقة بميمة االخطار من النظام العام، وال 
يجوز االتفاق عمى مخالفتيا إال اذا كانت تحقق مصمحة أكبر لمعمال شأنيا في ذلك شأن كل احكام 
قانون العمل الذي يسعى دائما إلى تحقيق ما يسمى بالضمان العام االجتماعي الذي يتضمن تحديد 

.  الحد األدنى لمطرف الضعيف في العالقة وىو العامل
: األساس القانوني لميمة االخطار ومدتيا القانونية: المطمب الثاني

: االساس القانوني لميمة اإلخطار: الفرع األول
      تأثر األساس لالخطار بتطور مراحل قانون العمل، إذ انو لم يكن لإلخطار أي أساس قانوني 
بحيث كان يخضع لرغبة واختيار صاحب العمل الذي بامكانو تخفيض ميمتو أو إلغائو كميا وذلك 

  في فرنسا أين أصبحت ميمة االخطار إجراء عرفي ميني آمر، 19/07/1928حتى صدور قانون 
والتي كانت تختمف بحسب مينة العامل والفئة المينية التي ينتمي إلييا، لتأتي بعد ذلك االتفاقيات 
الجماعية التي صنفت انواع مدة االخطار حسب النشاط الميني لكل مؤسسة وليس النشاط الميني 

 تاريخ التأسيس القانوني لميل االخطار 19/02/1958لمعامل، وبقي األمر عمى حالو إلى غاية 
 ثم 1967وتعميميا التي حددت مدتو الدنيا بشير عمى االقل لتتوالى التعديالت في فرنسا السيما في 

. 1975ix ثم 1973اصالحات 
 والمعدل 90/11x      أما في الجزائر فان االخطار يستند حاليا في أساسو القانوني عمى القانون 

، والذي تضمن نوعين من ميمة اإلخطار، يتمثل أّوليما في اجراء االشعار المسبق 91/29xiبالقانون 
 68الذي يمتزم بو العامل الذي يريد ترك منصب عممو عن طريق االستقالة وقد نصت عميو المادة 

 من نفس 5-73، أّما النوع الثاني فنّصت عميو المادة 91/29 المعدل بقانون 90/11من قانون 
القانون، والمتجّسد في ميمة اإلخطار، التي يمتزم بيا رب العمل عند رغبتو في تسريح العامل الذي لم 

.   يرتكب خطأ جسيم  خاص برب العمل
: المدة القانونية لإلخطار: الفرع الثاني

ميمة االخطار لالتفاقيات واالتفاقات الجماعية وفقا مدة       لقد ترك المشرع الجزائري ميّمة تحديد 
يخول التسريح لمعامل :" منو عمى انو5-73المذكور آنفا، إذ نصت المادة  90/11لما تضمنو قانون 

الذي لم يرتكب خطأ جسيما، الحق في ميمة العطمة التي تحدد مدتيا الدنيا في االتفاقات واالتفاقيات 
ويغادر منصب عممو بعد فترة إشعار مسبق وفقا :"... عمى انو68/3، كما نصت المادة "الجماعية

". لمشروط التي تحددىا االتفاقيات واالتفاقات الجماعية
  5-73      وباستقراء النصين القانونين يتضح لنا أن المشرع الجزائري اضاف في نص المادة 

أي أن االتفاقيات واالتفاقات تحدد المدة االدنى لميمة اإلخطار، األمر الذي لم " مدتيا الدنيا"جممة 
 المذكورة والتي نصت أن االتفاقيات واالتفاقات الجماعية تحدد شروط االشعار 68/3تتضمنو المادة 

فما فائدة ىذه االضافة؟    . المسبق الذي يمتزم بو العامل المستقيل من منصبو
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نحن نرى أن المشرع الجزائري كان يرمي من خالل ىذه االضافة إلى تطبيق قواعد النظام 
العام االجتماعي الذي يعزز دائما حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف في العالقة بتحديد الحد 

األدنى من الحقوق بما في ذلك الحق في مدة اإلخطار، حيث يمكن ألطراف عقد العمل االتفاق عمى 
ميمة أطول من تمك المنصوص عمييا في االتفاقات واالتفاقيات الجماعية وذلك في حالة إنياء عالقة 
العمل من طرف رب العمل، عكس ما ىو عميو األمر في حالة إنياء العالقة من طرف العمال الذي 
ال يمكن الزامو بميمة اطول مما ىو متفق عميو في االتفاقيات واالتفاقات الجماعية حتى ولو سبق لو 

. الموافقة عمييا مسبقا ألنو اتفاق مجروح بنقص أن لم نقل انعدام الرادة العامل
 السالفتي الذكر تطرحان إشكالية أخرى 68/3 و 5-73إضافة إلى ما سبق فان المادتين 

.  وىي كيفية تحديد ميمة اإلخطار في حالة عدم وجود اتفاقيات واتفاقات جماعية
 90/11 الممغى بموجب قانون 75/31   إّن ميمة اإلخطار كانت محددة بموجب القانون      

 منو عمى تحديد ىذه الميمة بشير لمعمال البسطاء، وشيرين 41المذكور آنفا، حيث نصت المادة 
.  اشير لالطارات المتوسطة والعميا3لألعوان و 

 لم يحدد مدة ميمة اإلخطار فانو يكننا اعتبار نص 90/11  وبناء عمى ذلك ومادام قانون      
 المذكور كعرف ممزم بسبب توافر ركنيو المادي المتمثل في تكرار استعمال ىذه المدة لفترة 41المادة 
 .وركنو المعنوي المتجسد في ذلك االعتقاد بالزامية ىذا الفعل (1990 إلى 1975من  )طويمة 

: شروط ميمة اإلخطار و اثره القانوني: المبحث الثاني
   سنحاول من خالل ىذا المبحث التطرق إلى نقطتين اساسيتين تحددان االطار العام لإلخطار     

وميمتو، من خالل مطمبين يتضمن اوليما تحديد شروط اإلخطار اما المطمب الثاني فقد ارتأينا 
: تخصيصو ال تبيان األثر القانوني لو

شروط ميمة اإلخطار : المطمب األول
وشروط موضوعية من خالل الفرع  (الفرع األول) صنفنا شروط االخطار إلى نوعين شكمية      
: الثاني

: الشروط الشكمية: الفرع األول
يخول التسريح لمعامل الذي :"، المذكورة آنفا عمى أنو90/11 من القانون 5-73       تنص المادة 

لم يرتكب خطأ جسيما، الحق في ميمة العطمة التي تحدد مدتيا الدنيا في االتفاقات واالتفاقيات 
ويغادر منصب عممو بعد فترة :"... من نفس القانون عمى انو68/3، كما تنص المادة  "الجماعية

". االتفاقات الجماعية إشعار مسبق وفقا لمشروط التي تحددىا االتفاقيات و
       باستقراء النصين القانونين نستخمص بان المشرع الجزائري لم يمزم اطراف عالقة العمل بأي 
شكمية إلجراء االخطار سواء كان ذلك بالكتابة أو القول أو حتى اإلشارة التي ال تدع مجاال لمشك 

 مما يجعمنا xiiكأن ييدف صاحب العمل تعويضا عن االخطار لمعامل ويمنعو من دخول مكان العمل
نرجع إلى القواعد العامة، وبما أن االخطار يعد تصرف باإلرادة المنفردة وفقا لما تم تبيانو في بداية 
ىذا البحث فانو يمكننا القول بأنو تطبق عميو قاعدة حرية االثبات حيث يمكن اثباتو بالكتابة والبينة 

. أو أي وسيمة إثبات اخرى
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نحن نرى في ىذا الصدد انو كان عمى المشرع الجزائري أن يقّيد اجراء االخطار بوسيمة         و
 .الكتابة حفاظا عمى توازن القوى بين رب العمل والعامل

  الشروط الموضوعية: الفرع الثاني
 :تتجسد الشروط الموضوعية لإلخطار فيما يمي      

 : تطبيق ميمة اإلخطار في اطار عقد العمل الغير محدد المدة :الشرط األول- 1
عكس xiiiذلك اعتمادا عمى كون عقد العمل المحدد المدة ال ينتيي إال بانتياء مدتو القانونية و     

عقد المعل الغير محدد المدة الذي يمكن وضع حد لو باالرادة المنفردة ألحد اطرافو لكي ال تفرض 
 .عميو العالقة األبدية

 :تطبيق ميمة اإلخطار بعد انتياء فترة التجربة: الشرط الثاني- 2
شرعت فترة التجربة من أجل التحقق من ميارات العمال وتناسبيا بالمنصب الذي يشغمو، 

ولذلك اذا رأى رب العمل أن قدرات العامل الذي في ىذه المرحمة، ال تتناسب مع ما طبيعة المنصب 
الذي يشغمو، يجوز لو أن يفسخ العقد خالل ىذه الفترة بدون تعويض وال اشعار مسبق وىذا ما 

 ونفس الحكم ينطبق عمى العامل الذي يمكنو xiv المذكور سابقا90/11 من قانون 20تضمنتو المادة 
. أن يفسخ عقد العمل في ىذه المرحمة اذا لم يالئمو المنصب الذي يشغمو

 : أال يرتكب العامل خطأ جسيم: الشرط الثالث- 3
ىذا الشرط متعمق باالخطار الذي يوجيو رب العمل لمعامل الذي لم يرتكب خطأ جسيم 

 المذكور، وعمى ذلك فان العامل الذي 90/11 من قانون 73والمنصوص عميو بموجب المادة 
 .ارتكب أي خطأ في ىذا اإلطار ال يستفيد من ميمة اخطار وال حتى تعويض

: األثر القانوني لميمة اإلخطار والجزاء المترتب عمى مخالفتو: المطمب الثاني
سنتعرض من خالل ىذا المطمب إلى نقطتين ميمتين تشمل األولى توضيح أثر ميمة اإلخطار       

اما الفرع الثاني فارتأينا إفراده لتوضيح الجزاء المترتب عمى مخالفة  (الفرع األول)عمى عقد العمل 
: ميمة اإلخطار

: أثر ميمة اإلخطار عمى عقد العمل: الفرع األول
      االشكالية المطروحة في ىذا الصدد ىي ما ىي طبيعة عقد العمل خالل ميمة االخطار؟ 

     لقد ساد اجتياد قضائي فرنسي قديم إلى أن عقد العمل خالل ىذه الفترة يتحول من عقد غير 
محدد المدة إلى محدد المدة وذلك ابتداءا من تاريخ تبميغ قرار إنياء عالقة العمل، غير انو تم 

التراجع عن ىذا االجتياد من خالل القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بموجب القرار المؤرخ 
، الذي اعتبر ذلك االجتياد خرقا لممبادئ العامة النشاء االلتزامات التي تقتضي 04/12/1952في 

بان العقد ال ينعقد إال بعد تطابق ارادتي المتعاقدين، ومن ىنا اعتبرت المحاكم الفرنسية ميمة 
االخطار تصرف باإلرادة المنفردة وعمى ذلك أصبح أثر ميمة االخطار محدود في تحديد أجل انتياء 

. xvالعقد
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اما المشرع الجزائري فقد سار عمى نفس النيج واعتبر ميمة تصرف باإلرادة المنفردة ييدف 
إلى تفادي االنياء المفاجئ لعالقة العمل، حيث أعطى لرب العمل صالحية اعفاء العامل من ميمة 

، وعمى ذلك 90/11xvi من قانون 6-73االخطار وتعويضيا بتعويض نقدي نصت عميو المادة 
يمكننا القول أن ميمة االخطار تعتبر جزء من عقد العمل يسري عمييا ما يسري عمى العقد عموما، 

ذا انتيت مدة اإلخطار ينقضي العقد دون حاجة إلى أي اجراء آخر . وا 
: الجزاء المترتب عمى مخالفة ميمة اإلخطار: الفرع الثاني

      إذا أنيى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل إنقضاء ميمة اإلخطار التزم بأن يؤدي 
لمعامل مبمغًا يعادل أجره عن مدة الميمة أو الجزء الباقي منيا، وفي ىذه الحالة تحسب مدة الميمة أو 

الجزء الباقي منيا ضمن مدة خدمة العامل، كما أن صاحب العمل يستمر في تحمل األعباء 
وااللتزامات المترتبة عمى ذلك، ىذا إلى جانب اعتبار ميمة االخطار مدتو تدخل ضمن اقدمية 

. العامل، أما إذا كان اإلنياء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتيي من وقت تركو العمل
:  الخاتمة
لقد حّدت ميمة االخطار من االضرار الناجمة عن االنياء المفاجئ لعالقة العمل والسيما اذا       

تعمق األمر بتسريح العامل من طرف رب العمل، إال انو وما يأخذ عمى المشرع الجزائري ىو عدم 
تقييد ىذا االجراء بأي شكمية معينو مما يطرح نزاعات بين طرفي العالقة التي ال تخدم في غالب 
األحيان مصمحة العامل باعتباره الطرق الضعيف في العالقة والذي يجد نفسو بدوامة بين مواجية 
مشكمة المنازعة في إثبات توجيو االخطار إلى جانب مشكمة فقدان منصب عممو وبصفة مفاجئة 

      .والسيما في ظروف شح مناصب العمل في ظل الصعوبات االقتصادية الراىنة
 

                                                             
i  ،1964عبد الرزاق السنيوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء األول، دار النيضة العربية، القاىرة 

 .  وما بعدىا177ص 
ii  ،451، ص2007حمدان حسين عبد المطيف، قانون العمل، دراسة مقارنة، منشورات الحمبي الحقوقية. 
iii  21/12/1991 المؤرخ في 91/29، المعدل والمتمم بالقانون رقم 90/11 من القانون 5-73تنص المادة 

 التي تحدد مدتيا الدنيا في ميمة العطمةيخول التسريح لمعامل الذي لم يرتكب خطأ جسيما، الحق في :"عمى انو
 "االتفاقات واالتفاقيات الجماعية

iv  ميمة لمعامل المسرح الحق طوال مدة :"  المذكور سابقا عمى انو90/11 من القانون 6-73تنص المادة
 ".ساعتين كل يوم قابمتين لمجمع ومأجورتين حتى يتمكن من البحث عن منصب عمل آخر العطمة 

v  ويغادر منصب عممو بعد فترة إشعار مسبق وفقا :" ...  عمى انو90/11 من القانون 68/3تنص المادة
 "لمشروط التي تحددىا االتفاقيات واالتفاقات الجماعية

vi  ،جمال محمود جمال الدين زكي، عقد العمل في القانون المصري، مطابع الييئة المصرية العامة لمكتاب
 .1031، ص 1982، 2الطبعة 

vii  ،289،ص 2008محمد كشبور، إنياء عقد الشغل ، مكتبة دار السالم لمطباعة والنشر، المغرب. 
viii  ،175، ص2009عطا اهلل بوحميدة، التسريح لسبب اقتصادي، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر. 
ix 174عطا اهلل بوحميدة، المرجع السابق، ص. 
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Lyon Caen  Gérard, Pelissier Jean, les grand arréts de droit du travail, 2eme edition 
sirey,1980, p 332-332. 

x  يتعمق بتنظيم عالقات 21/04/1990 الموافق ل 1410 رمضان 26 المؤرخ في 90/11القانون رقم ،
 .17العدد . ج.ج.ر.العمل ، ج

xi  90/11، يعدل ويتمم القانون 21/12/1991 جمادي الثانية الموافق ل 14المؤرخ في 91/29القانون رقم 
 .68العدد . ج.ج.ر.المتعمق بتنظيم عالقات العمل، ج

xii،671، ص1991 حسام الدين كامل األىواني، شرح قانون العمل، مطبعة أبناء وىبة حسان، القاىرة. 
xiii  المذكور سابقا90/11 من قانون 66المادة . 
xiv "  يجوز ألحد الطرفين أن يفسخ : المعدل والمتمم السابق الذكر عمى انو90/11 من قانون 20تنص المادة

 ".في أي وقت عالقة العمل خالل المدة التجريبية دون تعويض ومن غير اشعر مسبق
xv  1051جمال محمود زكي، المرجع السابق، ص. 
xvi  يمكن لمييئة المستخدمة أن تفي بااللتزام :"..... المذكور آنفا عمى أنو90/11 من قانون 6-73تنص المادة

ذي يكون قد يكون قد تقاضاها طول بإعطاء ميمة اإلخطار لمعامل المسرح بدفعيا مبمغا مساويا لألجرة الكمية ال

 ..."المدة نفسها
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-حتديد جرمية التحرش اجلنشٌ يف بًئة العمل   - دراسة حتلًلًة 
 الدكتىر مـًـهىب يىسف

. املركز اجلامعٌ نىر البشري والية البًض
 مـًـهىب علٌ

 التىنشًة باحث الدكتىراه جامعة املنار باجلمهىرية
: الممخص

يعتبر التحرش الجنسي من بين القضايا التي جمبت اىتمام الباحثين نظرا لشيوعيا في 
مختمف األوساط وخصوصا في بيئة العمل، حيث تعتبر التشريعات الوضعية ىذا النوع من 

التصرفات جريمة يعاقب عمييا وكل ىذا من أجل إضفاء أكبر قدر من الحماية في بيئة العمل لما 
فييا من عبلقة تبعية بين رب العمل والعاممين في المؤسسة، حيث تستغل في بعض األحيان عمى 

نحو يتعارض مع القوانين واألخبلق، وليذا وجب تحديد جريمة التحرش الجنسي الميني ومدى توفير 
الحماية القانونية لمعاممين من ىذا النوع من الجرائم بأنواعيا الثبلث سواء أكانت تحرش جنسي لفظي 

. أو غير لفظي أو جسدي
. جرائم بيئة العمل-  التحرش الجنسي:الكممات المفتاحية

Le harcèlement sexuel est l'une des questions qui a attiré l'attention 

des chercheurs en raison de sa prédominance dans divers milieux, 

notamment dans le milieux du travail ou la législation sur le statut, considère 

ce type de comportement comme un délit punissable pour maximiser la 

protection dans le milieux de travail. LA relation entre l'administration du 

travail (directeur, patron) et les employés est défini par la loi. 

Cette relation est parfois exploité d'une manière contraire à la loi et à 

la morale, donc le harcèlement sexuel et l'entendue de la protection juridique 

devraient  être  définis pour les employés  dans ces types de crimes qu'ils soit 

verbaux, non verbaux ou physiques. 

Mots clés: Le harcèlement sexuel,  Crimes de l'environnement de travail. 
: مقدمةال

إن قضايا حقوق اإلنسان في معظم دراساتيا التاريخية ورصد وقائعيا كانت تحمل في طياتيا 
الصفة الفردية لئلنسان ذكرا كان أو أنثى، وظير مع تطور العصر ما نطمق عميو الحقوق 

االجتماعية وىي الظواىر التي تمس اإلنسان ولكن نتيجة شيوعيا مع مجموعة من أفراد المجتمع 
تصبح ظاىرة اجتماعية تخرق حقوق اإلنسان اآلدمية الفردية والمجتمعية، ولعل من بين الحقوق 

. 1االجتماعية ىو العمل
وبطبيعة الحال نظرا لتطور المجتمع وتبمور أفكاره أصبحت القوة العاممة تتكون من الجنسين معا 
الذكر واألنثى فبل يمكننا االستغناء عنيما، ولممرأة دور كبير في القطاع العممي باعتبارىا موردا بشريا 
ال يختمف عن الرجل من حيث القدرات الذىنية والعممية، وبالتالي اندمجت بصورة ايجابية في الحياة 

                                                             
دراسة ميدانية بواليتي تيزي –حاج عمي حكيمة، تأثير التحرش الجنسي عمى اإلستقرار الميني لممرأة العاممة - 1

وزو وبومرداس، رسالة ماجستير، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
. 02: ص.،2014-2013: الجزائر، السنة الجامعية
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إال أن ونتيجة العمل المشترك بين الجنسين لوحظت بعض السموكيات التي من شأنيا . العممية
اإلضرار ببيئة العمل بشكل عام والمرأة بشكل خاص، ولعل ما ييمنا حقيقة في ىذا الموضوع ىو 

. التحرش الجنسي
فقمد حظيت قضية التحرش الجنسي في اآلونة األخيرة باىتمام العديد من األوساط اإلعبلمية 

واألكاديمية والمجتمعية وعمى كافة مستوياتيا االجتماعية واالقتصادية والسياسية حتى أصبحت جزء 
من خطاب الحياة اليومية بين النساء في المجتمع، فقديما كانت المرأة تخشى أن تتحدث وتصرح 
بتعرضيا لمتحرش الجنسي فكن يعتبرنو أمر فيو الحياء، ولكن مع تفاقم المشكمة وزيادتيا وتعدد 

صورىا، وجدن أن السبيل أمامين ىو التحدث حول ىذه المشكمة ومحاولة البحث عن حمول ليا إذا 
أصبحت حقيقية تعني منيا النساء في المجتمع بصفة عامة وبشكل يومي سواء في األماكن العامة 

ماهي :  وىذا ما ييمنا، األمر الذي يجعمنا نطرح اإلشكالية اآلتية1أو األماكن الخاصة كأماكن العمل
 محددات جريمة التحرش الجنسي في أوساط البيئة المهنية؟

لموضوع التحرش الجنسي في بيئة العمل أىمية عممية من أجل تحديد المقصود بجريمة  و
التحرش الجنسي في بيئة العمل من الناحية القانونية وكذا التطرق إلى نطاقيا في إطار التشريع 

الجزائري وبعض التشريعات الوضعية األخرى، كما لمموضوع أىمية عممية تتمثل في تبيان أشكال 
. التحرش الجنسي والممارسات العممية التي يمكن اعتبارىا جريمة تحرش جنسي ميني

لكي نتطرق إلى ىذا الموضوع اعتمدنا عمى خطة ثنائية كبلسيكية مبحثين وفي كل  و 
مبحث مطمبين تطرقنا في المبحث األول إلى مفيوم التحرش الجنسي تطرقنا في مطمبو األول إلى 
تعريف التحرش الجنسي أما في المطمب األول تناولنا تمييز مصطمح التحرش الجنسي عن بعض 
المصطمحات المشابية، أما فيما يتعمق بالمبحث الثاني فتطرقنا إلى التحرش الجنسي الميني في 

التشريع الجزائري تناولنا في مطمبو األول إلى أشكال التحرش الجنسي في بيئة العمل وشروط قيامو 
وبالنسبة لممطمب لثاني فتطرقنا إلى الحماية القانونية من التحرش الجنسي الميني، وفي األخير 

. خمصنا إلى خاتمة تطرقنا فييا إلى مجموعة من النتائج واالقتراحات
اعتمدنا عند معالجتنا ليذا الموضوع عمى المنيج الوصفي من أجل وضع الضوابط العامة  و

لجريمة التحرش الجنسي وتحديدىا، ثم استدركنا الدراسة بمنيج تحميمي من أجل تحميل النصوص 
القانونية المتعمقة بجريمة التحرش الجنسي في بيئة العمل، وتحديد مدى كفايتيا لتحقيق الردع العام 

. والقضاء عمى مثل ىذه السموكات في أوساط العمل
مفهوم التحرش الجنسي  : المبحث األول

لقد أولت ظاىرة التحرش الجنسي اىتماما كبيرا في اآلونة األخيرة ولكن قبل الخوض فييا 
عمينا تعريف ىذه الجريمة وىذا ما سنتطرق إليو في المطمب األول، أما فيما يتعمق بالمطمب الثاني 

. فسنتناول تمييز مصطمح التحرش الجنسي عن بعض المصطمحات المشابية
 
 

                                                             
 .02: حاج عمي حكيمة، المرجع السابق، ص- 1
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تعريف التحرش الجنسي  : المطمب األول
إن لفظ التحرش الجنسي مترجم من مصطمح أجنبي، لم يعرفو المشرع الجزائري، وليس لو أصول 

، حيث أن أوسع انتشار ليذه الظاىرة وأول نص تجريمي 1عربية، ولم يتم تحديد معنا جامع شامل لو
ذا ما تتبعنا أصل كممة التحرش فسوف نجدىا مشتقة من  ليا كان في الواليات المتحدة األمريكية، وا 

 الذي يعني تصرفات األشخاص بإساءة استعمال sexuel harassmentالمفظ األنجموسكسوني 
السمة التي تخوليا ليم وظيفتيم قصد الحصول عمى رغبات ذات طابع جنسي، وبالتالي ىو أي 

ىذا من )تصرف ميما كان الغرض الذي يسعى إليو الفاعل من شأنو إزعاج شخص بطريقة مثيرة لو 
، فرغم كثرة واختبلف التعريفات إال أن ىناك اتفاق عمى أنو يعني التصرفات التي (الجانب المغوي

، وقد ترجم ىذا المصطمح إلى المغة العربية تحت (بطريقة خاصة)تنتيك الحقوق الجنسية لممرأة 
. 2"التحرش"مسمى 

ومأخوذ التحرش لغة من الفعل حرش أي حرشا وتحرشا، ومعنى حرش الضب أي اصطاده، 
وحرش البعير حك ظيره ليسرع، وحرش الرجل خدشو، وحرش بين القوم أغرى بعضيم ببعض، 

. 3وكذلك بين الكبلم ومن شاكميا، تحرش بو تعرض لو، وتحرش بالضب أي اصطاده
وىو اإلغراء والتييج واإلفساد، يقال حرش اإلنسان والحيوان أي أغراه وحرش بين القوم أفسد، 
واحترشو فبلنا أي خدعو، واحترش الشيء أي جمعو، وقيل الحراش أي أثر الضرب في البعير يبرأ 

. 4فبل ينبت لو شعر وال وبره والحريش دابة ليا مخالب كمخالب األسد وقرن واحد في وسط ىامتيا
التحرش الجنسي وفقا لمشريعة اإلسبلمية يعتبر جريمة أخبلقية تمس  بالمرأة بشكل مخالف لمشرع 
الذي حفظو اهلل وأقر حمايتو وصانو من شتى أنواع االعتداء بداية من النظرة وصوال إلى جريمة الزنا 

                                                             
، أشار 326: ، ص2009نبيل صقر، الوسيط في جرائم األشخاص، دار اليدى، الجزائر، بدون طبعة، - 1

لقاط مصطفى، جريمة التحرش الجنسي في القانون الجزائري والقانون المقارن، رسالة ماجستير، كمية : إليو
 .12: ، ص2013-2012: ، الجزائر، السنة الجامعية1الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 

2
- Patrice Gattegno, Droit penal special, DALLOZ, 4 édition, p: 98. 

 .13: لقاط مصطفى، المرجع السابق، ص: أشار إليو
دراسة تطبيقية عمى اإلغتصاب –مجدي محمد جمعة، العنف ضد المرأة بين التجريم وآليات المواجية - 3

حامد سيد : ، أشار إليو266: ، ص2015والتحرش الجنسي، دار الجامعة الجديدة، مصر، بدون طبعة، 
محمد حامد، العنف الجنسي ضد المرأة في القانون الدولي إطبللو موجزة عن مكافحتو طبقا ألحكام الشريعة 

 .54: ، ص2016اإلسبلمية، المركز القومي لئلصدارات القانونية، القاىرة، الطبعة األولى، 
أبي الحسن فارس بن زكرياء، مقاييس المغة، راجعو وعمق عميو أنسي محمد الشامي، دار الحديث، القاىرة، - 4

 .55: حامد سيد محمد حامد، المرجع السابق، ص: ، أشار إليو200: ، ص2008بدون طبعة، 
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، وبالتالي تعتبر سموكا مشينا وخمقا ضعيفا يدل عمى خمل 1والتي تعتبر ىذه األخيرة من جرائم الحدود
. 2في التربية والتوجيو والمتابعة

عمى العموم فإن تعريف التحرش الجنسي ىناك من يدل عميو سواء كان من ذكر ألنثى أو من  و
أنثى لذكر أو بين طرفين من نفس الجنس وبالتالي يمكن القول أن التحرش الجنسي ىو أي قول أو 

، والتعريف بيذا الشكل 3فعل يحمل دالالت جنسية تجاه شخص آخر يتأذى من ذلك وال يرغب فيو
يجمع بين الرغبة الجنسية والعدوان من طرف إلى طرف بغير تراض، والتحرش قد يكون بنظرة 

. 4فاحصة متفحصة داعرة ولكن ىذا مما يصعب إثباتو لذلك القول والفعل أكثر إثباتا
وبالتالي يمكن القول أنو عمل واعي مقصود يقوم بو فرد ما عنده نزعة جنسي، شيوة، يريد 
بأساليب مختمفة سماعية، بصرية، رمزية وحتى ببعض األحيان جسدية مباشرة مثل المبلمسات 
والتقارب الجسدي أو إثارة جنسية، أو إشباع لمذة الجنسية، أو إقتحام لحميمية اآلخر، أو اقتحام 

. 5جسدي، أو اقتحام لممسافة
تمييز مصطمح التحرش الجنسي عن بعض المصطمحات المشابهة : المطمب الثاني

لمتحرش الجنسي مجموعة من المصطمحات المشابية لو وليذا أردنا في ىذا المطمب تبيان الفرق 
بين التحرش الجنسي وألفاظ أخرى كالمراودة والغزل والزنا وأخيرا ىتك العرض، حيث تختمف عمى 

: النحو آلتي
التحرش الجنسي والمراودة : أوال

تختمف المراودة عن التحرش الجنسي الذي أشرنا إليو سابقا حيث أن المراودة تعني اإلرادة 
والطمب برفق ولين، وقيل ىي مأخوذة من الرود أي الرفق والتأني يقال أرودني أي أميمني وقيل 
 مأخوذة من راد يرود إذا جاء وذىب لطمب شيء كأن المعنى أنيا فعمت في مراودتيا لو فعل 

 

                                                             
، 2007نسرين عبد الحميد نسيو، اإلجرام الجنسي، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، بدون طبعة، : راجع- 1

 .158: ص
، رسالة -دراسة تطبيقية–خمف بن غريميل بن عايد الشراري، دور المحتسب في مكافحة تحرش بالنساء - 2

: ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، المممكة العربية السعودية، السنة الجامعية
 .68:  ىـ، ص1427- 1426

 عمى 2009-04-22الدكتور محمد الميدي، التحرش الجنسي وصوره المتعددة، تم اإلطبلع عمييا بتاريخ - 3
.= http://byotna.kenanaonline.com/posts/6743: الموقع اإللكتروني

- (أسبابو، تداعياتو، آليات المواجية)أحمد محمد عبد المطيف عاشور وأخرون، التحرش الجنسي : أشار إليو= 
، متطمب بحثي، كمية اإلقتصاد والعموم السياسية، جامعة القاىرة، السنة -دراسة حالة المجتمع المصري

 .16: ، ص2009-2008: الجامعية
. 17: أحمد محمد عبد المطيف عاشور وأخرون، المرجع السابق، ص- 4
 .17: المرجع السابق، ص- 5

http://byotna.kenanaonline.com/posts/6743
http://byotna.kenanaonline.com/posts/6743


  2018جانفي  – خامس          العدد ال                       مجلة قانون العمل و التشغيل                   
 

316 

    

ثارتو 1المخادع غرائو وا  ، ولفظ المراودة يصف محاولة امرأة العزيز إغواء النبي يوسف عميو السبلم وا 
لكي يقوم بمواقعتيا، ولكنو عميو السبلم صمد أمام ىذه المراودة، وبالتالي المراودة تجمع معاني 

. ، وىذا ما يختمف عن التحرش الجنسي2اإلغواء واإلغراء واإلثارة في كممة واحدة
 التحرش الجنسي والغزل :ثانيا

سعاده، ففي المعجم الوجيز غزل  الغزل ىو ذكر الصفات الجميمة لشخص ما بيدف التودد إليو وا 
، وىذا ما يختمف 3غزال أي شغف بمحادثة النساء والتودد إليين، وغازل المرأة أي حادثيا وتودد إلييا

. تماما عن التحرش الجنسي
 التحرش الجنسي والزنا :ثالثا

إن الزنا تختمف المذاىب اإلسبلمية في تعريفو ومن أفضل تعريفاتو ىو تعريف األحناف حيث 
عرفوه عمى أنو وطء الرجل المرأة في القبل في غير الممك وشبية الممك، وعمى اختبلف التعريفات 
التي وضعيا الفقياء لمزنى فإنيا جميع تتفق عمى أن العنصر الرئيسي في ىذه الجريمة ىو وطء 

الرجل المرأة، ومن ثم فأي عبلقة بين رجل وامرأة ال تتضمن ىذا العنصر أي الوطء ال تعتبر زنى 
ن كانت تعتبر معصية محرمة شرعا يجب فييا التعزير لمفاعل . 4مما يعاقب عميو بعقوبة الحد، وا 

التحرش الجنسي وهتك العرض  :رابعا
يختمف المتحرش الجنسي عن جريمة ىتك العرض حيث تعتبر ىذه األخيرة عبارة عن فعل مخل 
بالحياء يقع عمى جسم المجني عميو، ويكون عمى رجة من الفحش إلى خد مساسو بعورات المجني 

عمييا التي ال يدخر وسعا لصونيا وحجبيا عن الناس، أو إلى حد اتخاذ المجني عميو أداة لمعبث بو 
. 5دون المساس بعورات الغير

التحرش الجنسي المهني في التشريع الجزائري : المبحث الثاني
ما يينا حقيقة في  ىذا المبحث تبيان جريمة التحرش الجنسي في بيئة العمل وفي إطار القانون 
اإلجتماعي ولكن ال يمكننا التطرق مباشرة إلى ىذه النقطة دون تحديد أشكال التحرش الجنسي في 

بيئة العمل وشروط قيامو الذي سنتطرق إليو في المطمب األول، أما بخصوص المطمب الثاني 
. سنتناول الحماية القانونية من التحرش الجنسي الميني

 
                                                             

صديق بن حسن القنوجي البخاري، فتح البيان في مقاصد القرآن، الجزء السادس، المكتبة العصرية، - 1
ميند بن حمد بن منصور الشعيبي، تجريم التحرش : ، أشار إليو309: ، ص1992بيروت، بدون طبعة، 

الجنسي وعقوبتو، رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، المممكة العربية 
 .21: ، ص2009-2008: السعودية، السنة الجامعية

أحمد : ، أشار إليو15: ، ص2006أدوارد غالي، الجرائم الجنسية، دار غريب، القاىرة، بدون طبعة، - 2
 .13: صمحمد عبد المطيف عاشور وأخرون، المرجع السابق، 

. 45: حاج عمي حكيمة، المرجع السابق، ص- 3
، دار نيضة مصر، مصر، -دراسة مقارنة–محمد سميم العوا، في أصول النظام الجنائي اإلسبلمي : راجع- 4

 .261: ، ص2006الطبعة األولى، 
. 45: حاج عمي حكيمة، المرجع السابق، ص- 5
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أشكال التحرش الجنسي في بيئة العمل وشروط قيامه : المطمب األول
إن جريمة التحرش الجنسي الميني تأخذ أشكاال متعددة وليذا سوف نحاول إبرازىا في الفرع 
. الثاني ثم سنتطرق إلى الشروط لواجب توافرىا من أجل قيام ىذا النوع من الجرائم في الفرع الثاني

أشكال جريمة التحرش الجنسي المهني : الفرع األول
: إن التحرش الجنسي الميني الذي يكون في بيئة العمل وفقا لؤلفعال يقسم إلى

 مثل إصدار أقوال فاحشة أو ألفاظ تدعوا لمممارسة الفحشاء أو ألفاظ :التحرش الجنسي بالمفظ- 1
ويتخذ ىذا النوع من التحرش . 1واصفة بطريقة مبتذلة ومسيئة ألعضاء جنسية لمطرف المفعول بو

": 2الميني األشكال اآلتية
  ،تعميقات ودعابات، حركات، أصوات أو اقتراحات جنسية
  ،ىمسات بطريقة خادشة لمحياء مع إصدار أصوات جنسية
  ،السؤال عن التخيبلت الجنسية أو التفصيبلت الجنسية أو الماضي الجنسي
 إصدار تعميقات جنسية حول مبلبس الجسم أو شكل أحدىم ."

 وفيو يقوم الشخص بالنظرات الموحية واإليماءات والتمميحات :التحرش الجنسي غير شفوي- 2
": ، ويكون ىذا في حاالت مثل3الجنسية
  ،عرض صور جنسية أو أفبلم
  ،رسائل البردي اإللكتروني والممصقات واليدايا والمواد ذات الطبيعة الجنسية
  ،تخطي الحدود والمساحة الجسدية لآلخر كاالقتراب منو أكثر من البلزم
 إجباره عمى التمفظ بألفاظ فاضحة .
 يماءات بالوجو والغمز والنظرات الفاحصة . تعابير وا 
  ،القيام بحركات جنسية بواسطة اليد أو الجسد
  ،التمصص عمى اآلخرين
 المداعبة أو المبلطفة ."

 مثل االحتكاك الجسدي والمداعبة الجنسية بالممس باستخدام اليد أو :التحرش الجنسي بالممس- 3
. 4الجسم كمو ضد أماكن حاسة وجنسية بالطرف المرتكب ضده الفعل

:  وىناك تقسيم آخر يعتمده الفقياء أال عمى حسب اليدف منو وطرق استخدامو وىو
 

                                                             
: ، اشار إليو2008، 2494أحمد عبيد، أفكر حول التحرش الجنسي في مصر، الحوار المتمدن، العدد - 1

عبلء عبد الحفيظ المجالي، أشكال التحرش الواقع عمى الطالبات في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة، 
. 07: ، ص2009-2008: رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، األردن، السنة الجامعية

2- R.Nicole,2007, pp 31-50. 
. 46: حاج عمي حكيمة، المرجع السابق، ص: أشارت إليو

. 18: ، صأحمد محمد عبد المطيف عاشور وأخرون، المرجع السابق-  3
. 08: عبلء عبد الحفيظ المجالي، المرجع السابق، ص- 4
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: le harcèlement marchandage'''' التحرش المساوماتي- 
ويكون مرتكبا من طرف الرئيس في العمل بترغيب مرؤوسو في امتيازات العمل كالترقية، التحويل 

إلى مصالح أفضل، الحماية والحفاظ عمة منصب العمل، العبلوات والمنح، مقابل الحصول عمى 
. 1رغبات جنسية

: le harcèlement par intimidation''''التحرش بالتخويف - 
تكون بنفس الطمبات الجنسية السابقة، لكن ينعدم فييا التراضي المتبادل بين الجاني والمجني  و

. 2 تخويفو بزوال مصمحة أو تفويت فرصة إن لم ينتو إلى امتناعوفيتجو إلى عميو مقابل المنفعة،
شروط قيام التحرش الجنسي : الفرع الثاني

لقيام التحرش الجنسي في بيئة العمل سواء بشكمو المفظي أو غير المفظي أو الجسدي وجب توفر 
: 3أحد الشروط التالية كما يوضح تقرير لجنة فرص العمل المتكافئة وىي كاآلتي

 عدم الترحيب بيا من قبل الضحية ومعناىا أن ال نكون أمام تراض بين الطرفين بالنسبة ليذه :أوال
ال ال نكون أمام تحرش جنسي ميني . األفعال وا 

.  يعتبر الخضوع لتمك األفعال صراحة أو ضمنا شرطا الستمرار عمالة الفرد:ثانيا
 يعتبر التجاوب مع تمك األفعال شرطا لمحصول عمى ميزة في العمل أو تجنب افتعال صعوبات :ثالثا

. تعوق أداء أو الوضع الميني لمضحية ومن ىنا يطمق عمى ىذا النوع التحرش التقايضي
".  يسبب األذى لممتحرش بيا وييدد استقرارىا في العمل وشعورىا بحس الحال:رابعا

وبالتالي فإن الشروط المذكورة سابقا وجب أن يكون أحدىا متوفرا من أجل قيام جريمة التحرش 
الجنسي الميني وتعتبر من بين الشروط الجوىرية، فبل يمكننا اعتبار أن ترحيب الضحية باأللفاظ 

الجنسية أو غييا من قبيل التحرش الجنسي فيذا األمر تم بترحيب المرأة العاممة وبقبوليا، خصوصا 
. إذا لم يوجد أي ضغط عمييا

الحماية القانونية من التحرش الجنسي المهني : المطمب الثاني
 أضاف مادة متعمقة بجريمة التحرش الجنسي في قانون 2004إن التشريع الجزائري منذ سنة 

 وأقر بالحماية في بيئة العمل من التحرش الجنسي الميني ولكن لم يدرجو في قانون العمل 4العقوبات
نما تطرق إلى ىذه الجريمة بصفة عامة في قانون العقوبات وسواء أكانت ىذه الجريمة ارتكبت في  وا 

الوسط الوظيفي أو الوسط الميني وذكر صراحة مصطمح التحرش الجنسي واعتبر أن استغبلل 
                                                             

 .21: لقاط مصطفى، المرجع السابق، ص- 1
2
- Pralus Dupuy, le harcèlement sexuel, commentaire de l’article 222-23 du nouveau 

code pénal et de la loi 92-1179 du 02 novembre 1992 relative à l'abus d'autorité en 

matière sexuelle dans les relations de travail et modifiant le code du matériel et le 

code de procédure pénale, 1993, p: 53. 

. 21:لقاط مصطفى، المرجع السابق، ص: أشار إليو
 .47: حاج عمي حكيمة، المرجع السابق، ص- 3
 18 المؤرخ في 155-66، المعدل والمتمم لؤلمر رقم 2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04القانون رقم - 4

، 71: ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، الجريدة الرسمية رقم1966 يونيو 08 الموافق لـ 1386صفر 
. 10: ص



  2018جانفي  – خامس          العدد ال                       مجلة قانون العمل و التشغيل                   
 

319 

    

الوظيفة أو المينة من خبلل إصدار األوامر لمغير أو التيديد أو اإلكراه أو حتى بممارسة الضغوط 
من قبل شخص وذلك قصد اإلجبار عمى االستجابة لرغبات جنسية يريدىا الشخص، كما وأقر ليا 

 دج إلى 50.000ة من ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة سنة وغرامة ماليــــــــــعقوبة تتمثل في الحبس من شيرين إلى غاي
دج، وفي حالة العود فإن المشرع الجزائري ضاعف العقوبة وىذا ما تضمنو قانون 100.000

. 1العقوبات الجزائري
باإلضافة إلى ىذا نجد أن المشرع الجزائري لم يحصر جريمة التحرش الجنسي أثناء ممارسة 
الضحية لمنشاط الميني، بل تعداىا واعتبر أن كل استغبلل لمسمطة بحكم المينة وفي إطار عبلقة 
رئيس بمرؤوسيو وبالتالي ليس شرطا أن يكون داخل بيئة العمل، وىذا من شأنو إعطاء أكبر قدر 

. ممكن من الحماية
وبالتالي يمكن القول أن لقيام جريمة التحرش الجنسي وفق التشريع الجزائري وجب توافر ثبلثة 

: 2شروط وىي كاآلتي
قيام جريمة التحرش الجنسي يشترط تبعية سممية أي عبلقة تدرج سممي بين الجاني والمجني  -1

عميو حيث أن الجريمة ال تقوم عمى التحرشات الصادرة من طرف زبون لممؤسسة أو من طرف 
. موظف من نفس الرتبة السممية

قيام شخص باستغبلل السمطة التي تفوضيا لو وظيفتو بالتحرش بالغير عن طريق إصدار  -2
األوامر، التيديد، اإلكراه أو الضغوط أو القيام بتصرفات بديئة أو مذلة، وال تقوم الجريمة بمجرد 

ن كانت عبارات فاحشة يتمفظ بيا يوميا  التمفظ بعبارات غير محتشمة مثبل أو مخالفة لآلداب حتى وا 
. ما لم تحقق الشرط الثالث

اليدف من التحرش يكون الحصول عمى رغبات ذات طابع جنسي، مثل رب العمل الذي  -3
. يقيم عبلقات جنسية مع موظف مقابل المحافظة عمى مركز ىذا األخير

 جانفي 17اختمف التشريع الفرنسي مع التشريع الجزائري فمنذ تعديمو لقانون العقوبات في  و
 لم يعد يشترط عبلقة رئيس بمرؤوس بين الجاني والضحية، حيث لم يمزم النص أن يكون 2002

الجاني شخصا يستغل سمطة وظيفتو، وتبعا لذلك تثبت الجريمة ولو صدر التحرش عن زميل في 
، باإلضافة إلى ىذا نجد 3العمل ومن أحد زبائن المؤسسة بل وحتى ولو صدر التحرش من المستخدم

 والتحرش المعنوي Harcèlement sexuelأن قانون العمل الفرنسي يعاقب عمى التحرش الجنسي 
Harcèlement moral وتطرق إلييما بالتفصيل بالنص عمى الجريمة وأركانيا وعقوبتيا وذىب ،

                                                             
 يونيو 08 الموافق لـ 1386 صفر 18 المؤرخ في 155-66 مكرر من األمر رقم 341تنص المادة - 1

يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب : "، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، عمى مايمي1966
ل شخص يستغل ك دج، 100.000 دج إلى 50.000وبغرامة من  ) 1)إلى سنة  (2)بالحبس من شيرين 

سمطة وظيفتو أو مينتو عن طريق إصدار األوامر لمغير أو بالتيديد أو اإلكراه أو بممارسة ضغوط عميو قصد 
 ".في حالة العود تضاعف العقوبة .إجباره عمى االستجابة لرغباتو الجنسية

 .24: لقاط مصطفى، المرجع السابق، ص- 2
 .77: حاج عمي حكيمة، المرجع السابق، ص- 3
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، وبالتالي يظير أن قانون العمل الفرنسي يعطي 1أبعد من ذلك عندما تطرق إلى حماية الشيود فييا
تفصيل أكثر لمجرائم التي تحدث في ميدان العمل، وبالتالي ىو يعطي حماية أكثر لمعامل، في حين 
ن كان يمنع أفعاال تشكل جزءا ىاما من الركن  أن التقنين الفرنسي أعطى حماية عامة ليس إال، وا 
المادي ليذه الجريمة كالتيديد واالعتداء مثبل، وىذا ما يمكن اعتباره ثغرة في قانون العمم الجزائري 

وجب االنتباه إلييا بالنص صراحة عمى جريمة التحرش الجنسي والجزاء اإلداري ليا والحماية 
. 2القانونية لمشيود عمييا من أي إجراء انتقامي أو تعسفي

عمى العموم فإن أغمب التشريعات الوضعية نصت عمى تجريم التحرش الجنسي كالتشريع  و
، في حين أن التشريع المصري لم يأت عمى ذكر التحرش الجنسي كمفيوم حيث لم يورد لو 3التونسي

نما تضمن بعض األفعال والسموكيات التي تحمل معنى التحرش الجنسي،  تعريف خاص بو، وا 
ووضع عقوبات خاصة بتمك األفعال حيث ذكر جريمة تحريض المارة عمى الفسق، وجريمة تعرض 

. 4األنثى عمى وجو يخدش حيائيا، وجريمة الفعل الفاضح
: خاتمةال

تعتبر جريمة التحرش الجنسي في بيئة العمل من أخطر الجرائم التي ترتكب في عصرنا الحالي 
لما فييا من استغبلل لعبلقة التبعية بين رب العمل والعاممين في مؤسسة ما، وبالتالي نجد أن جل 
التشريعات الوضعية قد نصت عمى تجريميا مع ذكر عقوبات مبلئمة ليا، باإلضافة إلى أن ىذا 
النوع من الجرائم يشمل عدة أنماط فقد يكون تحرشا لفظيا أو غير لفظي أو جسدي وتختمف درجة 

. اإلثبات الجنائي من نمط آلخر وعمى حسب الحالة وىذا لما في ىذه الجريمة من خصوصية
لقد جرم المشرع الجزائري ىذا النوع من السموك ونص عميو في قانون العقوبات وأكد عمى ضرورة 
استغبلل وجود عبلقة التبعية في ميدان العمل بيدف الحصول عمى رغبات جنسية، كما واعتبر أن 
التحرش الجنسي ىو الذي يكون عمى الغير أي عى شخص آخر وليس شرطا أن يكون التحرش 

الجنسي بالمرأة وىذا في حقيقة أمر إيجابي من شأنو حماية جميع العاممين بغض النظر عن 
الميوالت الجنسية لرب العمل، والحظنا أن المشرع الجزائري اكتفى بالنص عمييا في قانون العقوبات 

                                                             
1- Patrice Gattegno, droit pénal special, 4e édition، Dalloz, 2001. 

. 24: لقاط مصطفى، المرجع السابق، ص: أشار إليو
 .24: المرجع السابق، ص- 2
 والمتعمق بتنقيح المجمة الجزائية في 2004 ـ 08 ـ 02 المؤرخ في 2004 لسنة 73القانون التونسي عدد - 3

 رابعا من المجمة الجزائية وخصصيما لزجر التحرش الجنسي في نص الفصل 226 ثالثا والفصل 226الفصل 
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرىا ثبلثة آالف دينار مرتكب التحرش الجنسي ويعد تحرشا : " بكونو226/3

جنسيا كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أقوال أو أفعال أو إشارات من شأنيا أن تنال من كرامتو أو تخدش 
حياءه وذلك بغاية حممو عمى االستجابة لرغباتو أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عميو من شأنيا 

 .إضعاف إرادتو عمى التصدي لتمك الرغبات
يضاعف العقاب إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل أو غيره من األشخاص المستيدفين بصفة خاصة بسبب  و

 ".قصور ذىني أو بدني يعوق تصدييم لمجاني
 .17: ، صأحمد محمد عبد المطيف عاشور وأخرون، المرجع السابق- 4
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دون النص عمييا في قانون العمل عمى غرار التشريع الفرنسي الذي قام بالنص عمييا في قانون 
العمل وذكرىا بالتفصيل باإلضافة إلى توفير الحماية لمشيود من الضغوطات التي قد يتعرضون إلييا 

. عند الشيادة في واقعة تحرش جنسي وىذا ما أغفمو المشرع الجزائري
ومن خبلل تطرقنا ليذا الموضوع وتحدي نتائجو نقدم بعض االقتراحات التي نراىا مناسبة وتتمثل 

 :في
يجدر عمى المشرع الجزائري النص عمى جريمة التحرش الجنسي في بيئة العمل في القانون  -1

الذي لو عبلقة بيذا الوسط أال وىو قانون العمل حتى يكون ىناك ترابط وحماية مباشرة من القانون 
، بالرغم من أن القانون االجتماعي غير مقنن 1المتعمق بشؤون العمل كالقانون االساسي العام لمعامل

 .في تشريع واحد
لم يكن أولى عمى المشرع أن ينص عمى طرق استغبلل المينة من أجل االستجابة لرغبات  -2

الجنسية وبالتالي كان أجدر أال يحدد طرق القيام باالستغبلل من أجل التحرش الجنسي ويترك المجال 
مفتوحا ال محصورا وتترك السمطة التقديرية لمقاضي الذي يقوم بدراسة حيثيات القضية وأدلة اإلثبات 

 .الجنائي المتوفرة لديو
اشتراط المشرع الجزائري لعبلقة التبعية بين رب العمل وبين العاممين لقيام جريمة التحرش  -3

نما يمكن أن ارتكاب ىذه الجريمة خارج إطار عبلقة التبعية فيمكن  الجنسي ليس باألمر الحتمي وا 
لزميل في العمل القيام بتحرش جنسي ضد زميمتو في العمل بالرغم من أن ليما نفس الدرجة ونفس 
الوظيفة، وبالتالي عبلقة التبعية تجعل بعض العاممين ممن يرتكبوا جريمة التحرش الجنسي ال يطبق 
عمييم النص التجريمي ألنو يؤكد عمى وجود عبلقة التبعية، وليذا كان األولى عمى المشرع الجزائري 

 .عدم النص عمى عبلقة التبعية فيما يخص ىذا النوع من الجرائم
توفير الحماية لمضحية وتقديم ضمانات كافية لو من أجل تقديمو لشكوى في حالة التحرش  -4

بو جنسيا فبل يمكننا وضع نص تجريمي موضوعي دون إعطاء ضمانات كافية لمضحية باعتبار أنو 
سيقوم بالشكوى ضد رئيسو في العمل وىذا ما يمثل مخاطرة بالنسبة لمضحية بعممو، ما يجعل في 

. كثير من األحيان التراجع عن القيام بالشكوى والمتابعة قضائية

                                                             
، والمتضمن القانون 1978 غشت 05 الموافق لـ 1398 رمضان 01 المؤرخ في 12-78قانون رقم - 1

 غشت 08 ىـ الموافق لـ 1398 رمضان 04، الصادرة في 32األساسي العام لمعامل، الجريدة الرسمية العدد 
1978 .
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 عـــقــــد عـــنـــــل رجال البحر
 حمٌ الدين كنزة خرية

 طالبة الشنة الثالثة دكتىراه
تلنشان جامعة أبٌ بلر بلقايد كلًة احلقىق و العلىم الشًاسًة 

 :المـقــــدمــة 
من الفئات المينية التي خصيا المشرع بنظام نوعي يتناسب وطبيعة وخصوصية 

التي تعتبر حسب تعبير مختمف "البحر رجال فئة"متطمبات ظروف العمل الخاصة بيا 
 الزدواجية"التي تخضع "الخاصة الفئات"متخصصي قانون العمل من ضمن 

فيي تخضع في عالقة عمميا من جية لألحكام العامة لقانون العمل وفقا لنص "تشريعية
من  جية أخرى ألحكام خاصة جاءت  و ،1 من قانون عالقات العمل 04المادة 

 المتعمق بالنظام النوعي 2005 مارس 26 المؤرخ في 05/102بالمرسوم التنفيذي 
. 2لعالقات عمل المستخدمين المالحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري

الذي صدر بعد طول انتظارممغيا بذلك األحكام الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 
 والمتضمن القانون األساسي النموذجي لرجال 1988 سبتمبر 13 المؤرخ في 88/171

البحر وسنحاول من خالل عرضنا ىذا تسميط الضوء أكثر عمى أىم القواعد التي جاء 
: بيا ىذا المرسوم التنفيذي من خالل ما يمي

القواعد المتعمقة بقيام عالقة عمل رجال البحر وأجورهم : أوال
I:  القواعد المتعمقة بقيام عالقة عمل رجال البحر
II:   القواعد المتعمقة بأجور رجال البحر

القواعد المتعمقة بمدة عمل رجال البحر وفترات الراحةوالعطل : ثانيا
I:   القواعد المتعمقة بمدة عمل رجال البحر
II:  القواعد المتعمقة فترات راحة رجال البحر و عطمهم 

القواعد المتعمقة بقيام عالقة عمل رجال البحر وأجورهم : أوال
عرف المشرع الجزائري رجل البحر أو البحار بأنو كل شخص يعمل في خدمة 

نظرا لخصوصية ىاتو الفئة فقد خصيا المشرع  و 3السفينة ومقيد في سجل رجال البحر 
الجزائري بأحكام تنظم عالقة عمميا سواء ما تعمق منيا بالتشغيل أو األجور ىو ما 

 : سنفصمو من خالل ما يمي
                                                             

تحدد »:  المتعمق بعالقات العمل التي تنص1990 أبريل 21 المؤرخ في 90/11 من القانون رقم 04المادة -1
عند االقتضاء، أحكام خاصة تتخذ عن طريق التنظيم ، النظام النوعي لعالقات العمل التي تعني مسيري 

المؤسسات ، و مستخدمي المالحة الجوية و البحرية و مستخدمي السفن التجارية و الصيد البحري 
 .1990 لسنة 17جريدة رسمية عدد ........"

 .2 2005 لسنة 22جريدة رسمية عدد  -
 .3 المتضمن القانون البحري 1998جوان 25 المؤرخ في 98/05فقرة أ من القانون رقم 384المادة  -
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I:    القواعد  المتعمقة  بقيام  عالقة عمل رجال البحر
تخضع عالقة عمل ىذه الفئة من حيث المبدأ لمختمف األحكام العامة لعقود 

: العمل، إال أنو يوجد عنصرين جوىريين يميزانيا عن غيرىا من عالقات العمل
 متعمق بالسن األدنى لمتشغيل فإذا كان كأصل عام في قانون العمل ىو :العنصر األول

 18 سنة فإن السن األدنى الذي اشترطو المشرع في البحار عند ابرام عقد العمل ىو 16
. سنة كاممة، مع تمتعو بالمياقة البدنية حتى يكون مؤىال لمقيام بمينة بحار

 متعمق بعنصر الكتابة في عقود العمل التي تتم بين المستخدمين :العنصر الثاني
تبدأ عالقة عمل المستخدمين : " المالحين، ومجيزي السفن، بنصو صراحة عمى أنو

المالحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري ابتداءا من إبرام عقدتوظيف 
ويمكن أن تكون ىذه العالقة لمدة غير محددة، أو لمدة محددة ولو تعمقت ىذه 1."مكتوب

 إذ أنو لولجانا لممقارنة مع عقود العمل األخرى التي ال تشترط 2.المدة برحمة واحدة
. الكتابة كأصل عام إال في العقود المحددة المدة

 يجب أن يتضمن عقد العمل مجموعة من : العمل يتضمنهاعقد التي البيانات  –1
: البيانات الضرورية تتمثل أساسا في

اسم مجيز السفينة وعنوان )بيان المعمومات الخاصة بصاحب العمل     - 
. (شركتيوموطنو

. (تعريف المستخدمين)بيان المعمومات الخاصة بالعامل     - 
. العمل الواجب القيام بو عمى متن السفينة    - 
وتاريخ انتياء . تاريخ التوظيف بالنسبة لمعقود ذات المدة المحددة وغير المحددة    - 

. العقد بالنسبة لمعقود ذات المدة المحددة
. مدة فترة التجربة بالنسبة لمعقود غير المحددة المدة    - 
األجور والتعويضات المرتبطة بيا، عند االقتضاء، وفي حالة األجر حسب نظام     - 

الحصة، حساب الدخل الواجب توزيعو وكذلك حصة المستخدمين المالحين المعنيين في 
 عمى أن تحدد نماذج عقود التوظيف بقرار مشترك من 3."حالة المستخدمين الصيادين

                                                             
.   المشار إليو سابقا2005 مارس 26 المؤرخ في 102 – 05 من المرسوم التنفيذي 8المادة -1
عمى أن تبدا الرحمة موضوع العقد من ميناء جزائري أو أجنبي .  من نفس المرسوم10 و 9المادتين - 2
و تنتيي في جميع  (باستثناء حالة الخروج في رحمة صيد، التي يجب أن تبدأ و تنتيي وجوبا في ميناء جزائري)

الحاالت وجوبا في ميناء جزائري، إال إذا كان ىناك استثناء صريح من اإلدارة البحرية المختصة، و في حاالت 
.  القوة القاىرة

.   من نفس المرسوم11المادة - 3
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وعمى أن يقيد جميع مستخدمي السفينة في دفتر 1.طرف الييئات الوزارية المختصة
 2.خاص يعرف بدفتر الطاقم

أما فيما يتعمق بالحقوق وااللتزامات، فمم يتعرض النص ألحكام خاصة بيذه الفئة 
بالنسبة ليذا الموضوع، حيث تبقى خاضعة لنفس أحكام الحقوق وااللتزامات العامة 

المقررة في قانون عالقات العمل، إضافة إلى ما تفرضو عقود العمل الخاصة بالنظر إلى 
 3.اختالف ظروف العمل والضغوط الماديةوالنفسية المفروضة عمى العمال

فيما يمي شرح لمختمف البيانات التي يتضمنيا عقد العمل البحري إال أنو و 
: النقطة المتعمقة باألجور سنفصميا فيما بعد

 ":المجهز"بيان المعمومات المتعمقة بصاحب العمل  -أ
فالمجيز ىو كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل السفينة ويستخدم رجال البحر 

ولقد اشترط المشرع الجزائري أن يتم ادراج اسم المجيز عنوان شركتيو 4ليذا الغرض 
 .موطنو في عقد العمل البحري

أو تحديد المعمومات المتعمقة بالمستخدم المالح  :بالعامل المتعمقة المعمومات بيان- ب
والتي نرمي من خالليا إدراج اسم ولقب العامل، ومختمف المعمومات التييتطمبيا عقد 

 .العمل طبقا لمنموذج المحدد قانونا
يقصد بياتحديد الميام المكمف بيا إذ يشمل العمل  و :المؤدى العمل طبيعة تحديد -ج

عمى متن سفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري الخدمة في البحر والخدمة في 
.  الميناء

إذ يتعين عمى المستخدم المالح أن يؤدي عممو طبقا لمشروط التي تحددىا 
 .القوانين التنظيمات المعمول بيا وحسب األعراف البحرية الوطنية والدولية

فالقاعدة العامة تقتضي أن يتقيد المالح بالميام الموكمة اليو بموجب عقد العمل 
البحري إال أنو نظرا لما تفتضيو خصوصية العمل البحري يمكن لربان السفينة كاستثناء 

أن يأمر المستخدم المالح في حالة طارئة أو ضرورة خدمة قصوى بأداء عمل غير 
 5.العمل المخصص لو

 
 

                                                             
 2006 سبتمبر 21لالطالع عمى نموذج عقد العمل البحري ارجع الى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في - 1

  2007 فبراير 18 المؤرخة في 12جريدة رسمية عدد 
.  من نفس المرسوم13 و12المادتين - 2
الوجيز في قانون عالقات العمل في التشريع الجزائري ديوان المطبوعات الجامعية  –الدكتور أحمية سميمان  -3

 .160ص   –2012الطبعة األولى – 
. من القانون البحري384المادة  - 4 
. من نفس المرسوم 18 ، 04المواد  - 5 
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 :تاريخ بداية عالقة العمل ونهايتها -د
إذ يتعين أن يتضمن عقد العمل تاريخ بداية عالقة العمل في كل من العقدين 
سواء لمدة غير محددة أو محددة وتبيان تاريخ انتياء عالقة العمل في عقود العمل 

. المحددة المدة
: فترة التجربة فيعقد عمل رجال البحر- ه

إن فترة التجربة ىي المرحمة التي يوضع فييا العامل الجديد تحت المالحظة في 
فترة تدريبية وتجريبية قصد التأكد من مدى كفاءتو وقدرتو واستعداده لمقيام بالعمل الموكل 

وسنعالج فترة التجربة لمبحارة من خالل عنصرين األول متعمق بمدتيا أما العنصر  1اليو 
 .الثاني فسنتطرق من خاللو ألثارىا

 :مدة فترة التجربة لرجال البحر - 1- ه
 من المرسوم التنفيذي 16، 15، 14 ،11من خالل استقرائنا لنصوص المواد 

فترة التجربة جعل  يتبين لنا أن المشرع جزائري 26/03/2005 المؤرخ في 05/102رقم 
وجوبية في العقود الغير المحددة المدة كما أنو تدخل لضبط مدتيا وذلك من خالل نصو 

:  عمى15الصريح في المادة 
بالنظر إلى خصوصيات العمل في المالحة البحرية، وباستثناء مالحة الصيد 

البحري عمى السواحل يعبر عن الفترة التجريبية التي يخضع ليا المستخدمون المالحون 
:  بزمن المالحة كما يأتي

أشير من المالحة الفعمية وبدون انقطاع بالنسبة لممستخدمين المالحين  (03)ثالثة - 
 المنفذين ومستخدمي الميارة،

 ."أشير من المالحة الفعمية وبدون انقطاع بالنسبة لممستخدمين الضباط (06)ستة - 
 األثار المرتبطة بفترة التجربة -2-ه

لقد خول المشرع الجزائري لكل من مجيز السفينة   والمستخدم المالح الحق في 
انياء عالقة العمل خالل الفترة التجريبية شريطة تقديم اشعار مسبق ال يتجاوز خمسة 

 .يوما (15)عشر 
أي لمجيز السفينة عقب انتياء الفترة التجريبية إما تثبيت  يمكن لممستخدم و

. المستخدمين المالحين واما انياء عالقة عمميم بموجب قرار يبمغ ليم
قد أكد المشرع الجزائري أنو ال يمكن لممستخدم المالح الغير المثبت في  و

 2.منصب عممو أن يمتمس الحصول عمى أي تعويض يرتبط بإنياء عالقة العمل
 

                                                             
 –ديوان المطبوعات الجامعية –الوجيز في قانون عالقات العمل في التشريع الجزائري – أحمية سميمان .د- 1

 .79 ص2012الطبعة الثالثة 
. من نفس المرسوم 17،  16المواد -  2 
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: لتمييز بين عقد العمل المحددة المدة لرجال البحر والعامل العادي ا –2
 المتعمق بعالقات العمل والمادة 90/11من القانون 12من خالل تحميمنا لنصوص المواد 

 المحدد لمنظام النوعي لعالقات عمل المستخدمين المالحين 05/102 من المرسوم التنفيذي رقم 10
لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري يمكننا استخالص أىم الفروقات ما بين النوعين من 

:  العقود و ىيكاالتي
إن حاالت ابرام عقد العمل البحري لمدة محددة ال تتطابق مع الحاالت المحددة عمى سبيل -1

 المتعمق بعالقات العمل نظرا لسماح المشرع ابرام 90/11 من القانون رقم 12الحصر في المادة 
. عقد العمل البحري لمدة محددة فقط في حالة ارتباطو بعقد رحمة

ضرورة احترام النموذج المحدد قانونا في عقود العمل البحرية المحددة المدة بخالف عقد العمل - 2
. العادي الذي لم يشترط فيو نموذج محدد

II - القواعد المتعمقة بنظام أجور رجال البحر 
سنحاول التطرق ألىم األحكام الخاصة بأجر رجل البحر وال يكون ذلك إال بعد التطرق ألىم 
النقاط المرتبطة باألجور بصفة عامة خصوصا األمر المتعمق بتعريف األجر والطرق المعتمدة في 

تحديده ومن ثمة سنعرج لمحديث عن أىم األحكام المتعمقة بأجر البحارة التي جاء بيا المرسوم 
 المحدد لمنظام النوعي لعالقات عمل المستخدمين المالحين لسفن النقل 05/102التنفيذي رقم 

البحري أو التجاري أو الصيد البحري،ونخمص في النياية لمعالجة أىم المبادئ التي تقوم عمييا 
. األجور

 :تعريف االجر - 1
يعتبر االجر من اىم الحقوق االساسية المعترف بيا لمعمال، لم يتعرض المشرع 
الجزائري في تشريع العمل إلى تعريف االجر مكتفيا بتحديد اىم عناصره، لذلك لم أجد 
إال الرجوع إلى التشريعات المقارنة والفقو حتى أجد ضالتي، إذ عرفو المشرع المصري 

في حين ،1"عينا كل ما يحصل عميو العامل لقاء عممو ثابتا كان او متغيرا، نقدا أو :"بأنو
ذلك المقابل الذي يدفعو صاحب العمل لمعامل نتيجة العمل "عرفو جانب من الفقو بانو 

 .2"المؤدى
                                                             

دار - االتفاقيات الجماعية لمعمل في التشريع الجزائري والمقارن- أنظر الدكتور بن عزوز بن صابر - 1
 فقرة ج من 01المادة :  الذي نقمو عن166ص - 2011الطبعة األولى سنة - الحامد لمنشر والتوزيع األردن

- الجزء الثاني - الدكتور أحمد حسن البرعي الوسيط في القانون االجتماعي  و .2003 لسنة12القانون رقم
 2003طبعة -  دار النيضة العربية القاىرة 2003 لسنة 12شرح عقد العمل الفردي وفقا ألحكام القانون رقم 

 .173ص 
المرجع السابق - االتفاقيات الجماعية لمعمل في التشريع الجزائري والمقارن- الدكتور بن عزوز بن صابر - 2

التنظيم القانوني لعالقات العمل في التشريع - الدكتور أحمية سميمان : الذي نقمو عن مرجع- 166ص-  
 ديوان المطبوعات الجامعية ص 1998 لسنة 02الطبعة - الجزء الثاني - عالقات العمل الفردية - الجزائري

212 . 
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 :الطرق المتبعة في تحديد األجور- 2
أجمعت مختمف التشريعات الحديثة عمى أن ىناك ثالث طرق مختمفة لتحديد 
أجور العمال تتمثل الوسيمة األولى في تحديد األجور وفق لوحدة زمنية معينة والثانية 

 .تحديد األجر باإلنتاج أما الثالثة فيي وسيمة مزدوجة
 :تحديد األجر وفق مدة زمنية معينة -أ-

لما كان عقد العمل من العقود الزمنية ،فان اجر العامل وفقا لمطريقة األولى 
وأفضل .1يحسب عمى أساس وحدة زمنية معينة كالساعة أو اليوم أو األسبوع أو الشير 

ىذه الصور لمعامل ىو تحديد األجر بالشير ، كونيا تحقق استقرار الدخل إذ يعتبر 
األجر الشيري من أكثر صور األجر الزمني انتشارا في الواقع العممي ، فيو يحدد جزافا 
دون أن يأخذ في االعتبار ساعات العمل ،أو أيام العمل الفعمي المؤدة خالل الشير فال 

يتأثر بانخفاض ساعات العمل خالل الشير مادام السبب ال يرجع إلى العامل ، وال 
. باأليام التي لم يعمل فييا  ما دام أنيا تدخل ضمن العطل والراحة القانونية 

: تحديد االجر حسب اإلنتاج- ب- 
تقوم ىذه الطريقة عمى أساس حصيمة إنتاج العامل بصرف النظر عن الوقت 

و تطبق  ىذه الطريقة عادة في الصناعات واألعمال التي يسيل فييا  2.الذي يستغرقو
قياس كمية اإلنتاج العامل أو مجموعة العمال بدقة وتعتمد ىذه الطريقة في تحديد أجر 
عمال البناء اذ يتقاضى العامل البناء أجره حسب عدد األمتار المبنية وكذا في تحديد 
أجر عمال مصنع األحذية عمى أساس مبمغ محدد لكل زوج من األحذية ، ، والذي 

الشك فيو أن ىذه الطريقة خير حافز عمى زيادة اإلنتاج ، وبالتالي زيادة اجر العامل ، 
إال أنو يجب أال تكون الزيادة في اإلنتاج عمى حساب صحة العامل وسالمتو لذا وضع 

 األسس والضمانات التي يجب 1951مجموعة من خبراء منظمة العمل الدولية عام 
 3.توافرىا في ىذه الطريقة

 :الطريقة المزدوجة في تحديد األجور- ج
تحديد األجر وفق وحدة زمنية )أمام االنتقادات الموجية لكل من الطريقتين 

لجأت بعض التشريعات إلى طريقة ثالثة تجمع بين  (وتحديده حسب كمية اإلنتاج
 بمقتضى ىذه الطريقة يكون "األجر بالطريحة "الطريقتين أطمق عمييا المشرع المصري 

                                                             

.112ص – المرجع السابق – قانون العمل – أنظر الدكتور محمد حسين منصور -  1 
.نفس الموضع–  المرجع المذكور أعاله – أنظر الدكتور محمد حسين منصور -  2 

المرجع - االتفاقيات الجماعية لمعمل في التشريع الجزائري و المقارن- أنظر الدكتور بن عزوز بن صابر - 3
– الوسيط في القانون االجتماعي – الدكتور أحمد حسن البرعي :  الذي نقمو عن مرجع 169ص – السابق 

و الدكتور - 274 ص 2006دار النيضة العربية القاىرة طبعة – شرح عقد العمل الفردي – الجزء الثاني 
 . 141ص – المرجع السالف الذكر – سعيد عبد السالم 
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لمعامل جزء ثابت من األجر عمى أساس من الزمن، ثم يزداد ىذا األجر تبعا لمساىمة 
 1.العامل في اإلنتاج

: الطريقة المعتمدة من طرف المشرع الجزائري- د
 اعتمد المشرع الجزائري طريقتين في تحديد األجر الطريقة الالئحية أو التنظيمية 
التي كرستيا القوانين الصادرة في ظل االقتصاد المخطط أو الموجو طبقا ألحكام المادة 

 المتعمق بالقانون األساسي العام لمعامل الممغى بموجب 78/12 من القانون رقم 127
إن تحديد األجور الذي يجب أن يكون "  المتعمق بعالقات العمل 90/11القانون رقم 

مرتبطا بأىداف المخطط من صالحيات الحكومة ، واليمكن أن يؤو ل لفائدة المؤسسات 
 90/11والطريقة التفاوضية او التعاقدية المكرسة بموجب القانون رقم ، "المستخدمة

المتعمق بعالقات العمل ، الذي جاء ليساير االصالحات االقتصادية واالجتماعية 
  .19962 المعدل والمتمم بدستور 1989المكرسة في دستور 

عناصر أجر البحارة    –3
: "  المشار إليو أعاله، بأن102ـ 05 من المرسوم التنفيذي 47تنص المادة 

: يتقاضى المستخدمون المالحون مقابل عمميم
. إما أجرا قاعديا وعالوات وتعويضات ومساىمة فيالنتائج عنداالقتضاء- أ

." وأما بالنسبة لمالحة الصيد البحري عمى السواحل، دخال يتناسب ونتائج العمل- ب
ما حصصا من النتائج المحصمة بالنسبة لعمال الصيد البحري خاصة- ج وذلك بعد . وا 

 3.خصم المصاريف واألعباء المشتركة
: معنى ما تقدم، أن أجر عمال ىذه الفئة يمكن أن يتضمن و
جزءا ثابتا يتمثل في األجر القاعدي الذي يمكن أن يتحدد بصفة جزافية في العقد، أو  -أ

وفق جدول مناصب العمل المعمول بيا في السفينة بالنظر إلى المؤىالت واألعمال 
.  الموكمة إلى كل عامل

جزء متغير يتمثل في العالوات والتعويضات، الناتجة عن المردودية، أو العمل  -ب
. اإلضافي، أو ما شابو ذلك

. االستفادة بجزء من النتائج المحصمة كحوافز تشجيعية عمى زيادة المردودية احتمالية –د

                                                             
الدكتور :  الذي نقمو عن مرجع 170ص – المرجع المذكور أعاله – أنظر الدكتور بن عزوز بن صابر - 1

المرجع – و أنظر كذلك الدكتور السيد عيد نايل  – 141ص – المرجع السالف الذكر – سعيد عبد السالم 
 .248ص – السالف الذكر 

المرجع - االتفاقيات الجماعية لمعمل في التشريع الجزائري و المقارن- أنظر الدكتور بن عزوز بن صابر - 2
  .170ص– السابق 

.  من نفس المرسوم50المادة - 3
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    كما تضمن النص كذلك مجموعة من األحكام المتعمقة بتسييل تحصيل األجور، 
مكانية تمكين العمال من  بالنسبة لمعمال أنفسيم، أو لذوي حقوقيم عند الضرورة، وا 

تسبيقات عمى األجور عند الحاجة، ووجوب دفع األجر عند حمول األجل المتفق عميو 
في العقد، أو وفق العرف المتعارف عميو في المينة 

 المبادئ التي تقوم عميها األجور :4
تقوم األجور عمى مجموعة من المبادئ الثابتة المكرسة في مختمف التشريعات 
بصفة عامة والتشريع الجزائري بصفة خاصة، أىم تمك المبادئ مبدأ االرتباط الشرطي 

العمل والدفع النقدي لو ومبدأ المساواة في االجور بين العمال ومبادئ الدفع  بين األجر و
لزامية تسميم قسيمتو  .الكمي والمنتظم لألجر، امتياز األجور عن بقية الديون وا 

 العمل  مبدأ االرتباط الشرطي بين األجر و: أ
بمقتضى ىذا المبدأ ال يمكن لمعامل أن يتمسك بحقو في األجر، اال مقابل العمل 
المؤدى خالل المدة القانونية الفعمية التي قضاىا داخل مكان العمل وىو ما نص عميو 

ال يمكن  "90/11 من قانون 53المشرع الجزائري عميو المشرع الجزائري في المادة 
لمعامل أن يتقاضى أجر فترة لم يعمل فييا ميما كانت وضعيتو في الترتيب السممي، ما 
عدا الحاالت التي ينص عمييا القانون أو التنظيم صراحة وذلك دون االخالل التدابير 

لمعمال الحق في : "  من نفس القانون80والمادة " التأديبية الواردة في النظام الداخمي 
 "  أجر مقابل العمل المؤدى 

من ثمة ال يمكنو المطالبة بأجره الشيري بعد اعادة ادماجو الى منصب عممو  و
نتيجة التسريح التعسفي، بل من حقو   التمسك بالتعويض في حدود األجر وكرستو 

 .الغرفة االجتماعية لممحكمة العميا في عدة قرارات ليا
كما ال يمكن لمعامل المضرب التمسك بحقو في األجر حتى األجر حتى ولو 

كان مشروعا وقانونيا، غير أنو يمكن أن يقع االتفاق عمى دفع األجر كمو أو قسط منو 
. بموجب اتفاق جماعي بين الممثمين النقابيين لمعمال والييئةالمستخدمة

القاعدة العامة اذن أال يتقاضى العمل أجر فترة لم يعمل فيها، اال في الحاالت التي 
يقصد بالحاالت التي نص عميها القانون والتنظيم . أقرها القانون أو التنظيم صراحة

 .صراحة الراحة القانونية واالستثنائية
مبدأ الدفع النقدي لألجر  : ب

يعتبر مبدأ التقدير والدفع النقدي لألجر من المبادئ الحديثة المكرسة في 
التشريعات العمالية بمختمف أيديولوجياتيا وأنظمتيا االقتصادية ، حيث اتخذ الوفاء 

الذي ظير في " نظام المقايضة"باألجر في القرن الماضي صورا  مختمفة  عرفت باسم 
 ى ىذا ـــــــــــــــانتقل الى  مختمف دول العالم ، بمقتض و Truck-systemفي بريطانيا باسم 
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النظام كان أرباب العمل يؤدون أجر العمال بصورة عينية وذلك بتسميم العامل سمعة 
ينتجيا المصنع ، يقوم ىذا األخير بتحويميا وتصريفيا نقدا بعد بيعيا أو بتسميميا مواد 
غذائية الغذائية بأعمى من سعر السوق فيضطر ىذا األخير بعدما قبل في العقد الوفاء 

. عمى ىذا النحو الى بيع ما تسممو أو ما زاد عن حاجتو  منو بسعر أقل 
أثار نظام المقايضة في صوره المختمفة ثائرة ، و قاموا بإضراباتيم  المتكررة 

حربا عميو ، حتى عمدت التشريعات العمالية  في الدول المختمفة منذ نياية القرن 
 ، وال  وفاؤه 1الماضي الى تحريمو ، والزام صاحب العمل بوفاء األجر الى العامل  نقدا

بغير النقود مبرئا لذمتو ، فالمشرع الفرنسي عمى غرار باقي التشريعات العمالية كرس ىذا 
:  التي نصت عمى أن 07/12/1909 من القانون المؤرخ  في 01المبدأ بموجب المادة 

" أجور العمال والمستخدمين يجب دفعيا بنقود معدنية أو ورقية تتمتع بتداول قانوني " 
نفس الصياغة أوردىا المشرع الجزائري في أول تشريع لمعمل متعمق بعالقات العمل في 

،اذا كان األمر السالف الذكر قد أوجب عمى المستخدم دفع أجور العمال 2القطاع الخاص
بنقود معدنية أو ورقية ليا سعر تحت طائمة البطالن ، فان التشريعات العمالية الموالية 

لو اشترطت أن يكون التعبير عن األجر بمبالغ نقدية ، وأن تدفع بوسائل نقدية ، دون أن 
. تحدد صور تمك المبالغ النقدية معدنية أو ورقية 

رغم أن المشرع الجزائري اشترط الدفع النقدي لألجر، اال أنو لم يحدد طبيعة 
ونوع العممة التي تدفع بيا األجور عمى خالف ذلك اشترط المشرع المغربي أن تدفع 

 والمقصود بيا العممة 4 ، والمشرع المصري بالعممة المتداولة قانونا3بالعممة المغربية
 .الوطنية

 
 
 
 
 
 
 

                                                             

. 103ص– الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري المرجع السابق – الدكتور بن عزوز بن صابر -  1 
 المتعمق بالشروط العامة لعالقات العمل في 29/04/1975 المؤرخ في 75/31 من األمر 149 المادة -2

كل مبمغ يستحقو العمال أو العمال المتدربون  يجب أن يدفع ليم بنقود معدنية أو ورقية ليا : " القطاع الخاص 
تحدد  : " 90/11 من القانون رقم 85المادة  )("سعر قانوني رغم كل شرط مخالف وذلك تحت طائمة البطالن 

" األجور بعبارات نقدية محضة وتدفع عن طريق وسائل نقدية محضة 
. من مدونة الشغل المغربية 362 المادة - 3 
. من قانون العمل المصري 38 المادة - 4 
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 :مبدأ المساواة العمال في األجور -ج 
كرستو أحكام االتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة  دولي مبدأ المبدأ ىذا ان

 .1العمل الدولية ومنظمة العمل العربية
 وكرسو المشرع الجزائري من خالل التشريعات 2كما يعتبر ىذا المبدأ دستوريا

 وجعمو من المسائل المتعمقة بالنظام العام االجتماعي، ومن ثمة يعد باطال 3المتعاقبة
وعديم األثر كل بند في االتفاقية جماعية لمعمل أو عقد العمل من شأنو أن يؤدي الى 

 ، 4التمييز بين العمال، كيفما كان نوعو في مجال الشغل أو االجر أو ظروف العمل
يترتب عمى مخالفة ىذا المبدأ المتعمق بالنظام العام توقيع عقوبات جزائية تتمثل في 

 .5الغرامة المالية، بل قد تصل الى عقوبات جسدية في حالة العود 
ان مبدأ المساواة وان قصد بو تحقيق العدالة بين العمال فيو ال يعني المساواة 

المطمقة بينيم، بل يقتضي لتطبيقو أن يكون العمال الذين يطبق عمييم متساوين في 
 6.طبيعة العمل الذي يقومون بو، وفي المؤىل والكفاءة والخبرة واألقدمية

: مبدأ الدفع الكمي لألجر- د
طبقا لمقواعد العامة الواردة في القانون المدني يجوز ايقاع المقاصة بين الديون 

أيا كان مصدرىا ويترتب عمييا انقضاء الدينين   بقدر األقل منيما منذ الوقت الذي 
 ، غير أنو تطبيقا لمبدأ الخاص يقيد العام يجب عمى 7يصبحان فيو صالحين لممقاصة 

صاحب العمل أن يدفع أجر العامل بصفة كمية، ومن ثمة ال يمكن االعتراض عمى 

                                                             
 المتعمقة بالمساواة في األجور المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل 100أحكام االتفاقية رقم  -1

 من اتفاقية العمل رقم 13والمادة . 1953 مايو 23 وبدأ نفاذىا في 34 في دورتو 1951 يونيو 29الدولية في 
. 1983 في مارس 11 المتعمقة بتحديد وحماية األجور المعتمدة من قبل مؤتمر العمل العربي في دورتو 15

كل المواطنين سواسية أمام القانون ، وال  : "1996 المعدل والمتمم بدستور 1989 من دستور 28المادة  -2
يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببو الى المولد أو العرق ، أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف اخر 

 ."شخصي او اجتماعي 
يجب عمى كل مستخدم ضمان المساواة :"90/11 من القانون 84، والمادة 78/12 من القانون 07المادة -3

" في األجور بين العمال لكل عمل مساوي القيمة بدون تمييز 
 4 المتعمق بعالقات العمل المعدل والمتمم90/11 من قانون 17المادة - 

 دج كل من يوقع 5000 دج الى 2000يعاقب بغرامة مالية تتراوح من : 90/11 من قانون 142 المادة -5
اتفاقية جماعية او اتفاقا جماعيا لمعمل من شأن أحكاميما اقامة تمييز بين العمال في مجال الشغل أو الراتب 

ويعاقب في حالة العود بغرامة تتراوح من .  من ىذا القانون17أو ظروف العمل كما وردت في المادة 
."  دج وبالحبس من ثالثة أيام أو بإحدى ىاتين العقوبتين10000دج الى 2000

المرجع السابق – الكتاب الثاني – الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري –الدكتور بن عزوز بن صابر  -
.105ص –  6 
. من القانون المدني الجزائري 02 فقرة 300 و03 فقرة 297المادتين -  7 
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األجور المترتبة عمى المستخدم، كما ال يجوز حجزىا أو اقتطاعيا ميما كان السبب حتى 
 1ال يتضرر العمال الذين يستحقونيا 

اذا كان المشرع الجزائري قد أورد في أحكام قانون العمل قاعدة عامة مفادىا 
عدم جواز االعتراض عمى األجور أو حجزىا أو اقتطاعيا فان المشرع المصري  أورد 
استثناء عمى ىذه القاعدة ، بحيث أجاز لصاحب العمل  أن يقتطع من أجر العامل في 

 ، وىو أيضا ما 2 بالمئة  وفاءا لما يكون قد أقرضو من مال أثناء سريان العقد 10حدود 
ال : " من  مدونة  الشغل المغربي  التي تنص 386كرسو المشرع المغربي في  المادة 

يمكن ألي مشغل قدم ألجرائو سمفة مالية ، أن يسترد سمفتو اال عمى شكل أقساط تقتطع 
 ....".من أجورىم تباعا ، بحيث ال يتجاوز القسط المقتطع عشر األجر الذي حل أداؤه

بن عزوز بن صابر في مرجعو ضرورة اتباع المشرع الجزائري ما " يرى الدكتور 
حدا اليو كل من التشريع المصري والمغربي ألن في ذلك تسييل عمى العامل في حل ما 

يعترضو من مشاكل مالية باالقتراض من صاحب العمل ، وفي نفس الوقت الحرص 
عمى مصمحة صاحب العمل في استرداد قرضو بغير أن يؤدي ذلك الى اقتطاع كبير من 

األجر يؤثر عمى مورد رزق العامل ، مع العمم أنو سبق لممشرع الجزائري أن سار في 
ىذا االتجاه في ظل القوانين السابقة الممغاة حيث أجاز لصاحب العمل اقتطاع ما 

 بالمئة من األجر الشيري اذا كانت الدين تقل أو 10اقترضو لفائدة العامل في حدود 
 بالمئة بالنسبة القتطاعات 15 أضعاف األجر الوطني األدنى المضمون و04تساوي 

 3 أضعاف األجر الوطني األدنى المضمون 04األجور التي تزيد عن 
 :مبدأ الدفع المنتظم لألجر -ه

من المبادئ األساسية التي تقوم عمييا األجور الدفع المنتظم لألجر، وحتى يكون 
الدفع منتظما، يجب أن يتم في الزمان المحدد، غير أن المشرع الجزائري لم يحدد زمان 
تسديد األجر، تاركا األمر إلرادة الطرفين أو ما يقضي بو العرف الميني، عمى خالف 
ذلك تعرضت بعض التشريعات العمالية المقارنة الى تحديد زمان تسديد األجور ، منيا 
التشريع المصري والتشريع المغربي ، فالمشرع المصري ميز بين زمان استحقاق األجر 

 .4أثناء استمرار عالقة العمل ، وبين زمان استحقاقو بعد انتياء عالقة العمل 
فبالنسبة لزمان استحقاقو اثناء استمرار عالقة العمل، ميز المشرع المصري بين 

 .عمال المشاىرة، والعمال بالقطعة، وباقي العمال األخرين
 

                                                             

 1 المتعمق بعالقات العمل 90/11 من قانون 90 المادة -
 2 من قانون العمل المصري 43 المادة -
. المتعمق بالشروط العامة في القطاع الخاص السالف الذكر 75/31 من األمر 157 المادة - 3 
. من قانون العمل المصري38 المادة - 4 
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: مبدأ امتياز األجور عن بقية الديون -و
اذا حدث  أن توقف صاحب العمل عن سداد ديونو وأفمس ، وتزاحم الدائنون 
الستفاء حقوقيم ، وتطبيقا لمبدأ امتياز األولوية يتقدم الدائنون الممتازون عن الدائنين 
العاديين ، ومن ىنا حرصت االتفاقيات الدولية والعربية عمى تقرير حق امتياز أجور 

 من االتفاقية 11العمال في حالة افالس المؤسسة أو تصفيتيا وىو ما أقرتو المادة 
عند افالس مؤسسة ما أو تصفيتيا قضائيا : "  حيث نصت عمى أنو 95الدولية رقم 

يعامل عماليا كدائنين ممتازين بالنسبة لما ليم من أجور عن الخدمة التي أدوىا في 
تدفع األجور التي تشكل دينا ممتازا ....الفترة السابقة عمى االفالس أو التصفية القضائية 

تحدد القوانين أو الموائح .بالكامل قبل أن يطالب الدائنون العاديون بنصيب من األصول 
 ."الوطنية األولوية بالنسبة لألجور التي تشكل دينا ممتازا ، وغيرىا من الديون الممتازة 
إذا كانت االتفاقية الدولية لمعمل تركت لمتشريعات العمالية الحرية في تحديد 

 من االتفاقية العربية لمعمل رقم 08مرتبة أجور العمال باعتبارىا ديون ممتازة، فان المادة 
 حيث جعمت االمتياز المقرر ألجور العمال مقدما عمى ما عداه من 1983 لسنة 15

 1.الديون الممتازة بما فييا ديون الدولة الخزينة العامة
اختمفت التشريعات العمالية العربية في تحديدىا لمرتبة امتياز ديون العمال عن 

  مباشرة  2سائر الديون الممتازة األخرى فبينما جعميا المشرع المصري في المرتبة الثالثة
بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة لمخزينة العامة، جعمتيا بعض التشريعات 

مقتدية في ذلك بما كرستو أحكام االتفاقية 3في المرتبة األولى ضمن الديون الممتازة 
. العربية السالفة الذكر

يكرس ىذا المبدأ قاعدة امتياز األجور ومختمف ممحقاتيا عن باقي الديون التي 
تقع عمى عاتق صاحب العمل حتى ولو كانت تمك الديون متعمقة بالمصمحة العامة 

كمستحقات الخزينة العامة والضمان االجتماعي وىذا ما يجسد الطابع االجتماعي لقانون 
 غير ان احكام القانون 4العمل وىو ما كرسو المشرع الجزائري في أحكام قانون العمل 

                                                             
الكتاب الثاني نشأة عالقة العمل –الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري – الدكتور بن عزوز بن صابر - 1

 110المرجع السابق ص – الفردية و األثار المترتبة عنيا 
2003 لسنة 12 من قانون العمل المصري رقم 07 المادة - 2 

 2002 لسنة 51 المعدل والمتم بالقانون رقم 1996 لسنة 08 من قانون العمل األردني رقم 51المادة  -3
 - من مدونة الشغل المغربية 382والمادة 

تمنح األفضمية لدفع األجور وتسبيقاتيا عمى جميع الديون األخرى بما فييا  :" 90/11 من قانون 89 المادة -4
". صحتيا وشكميا ال ىديون الخزينة والضمان االجتماعي ، ميما كانت طبيعة عالقة العمل و
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المدني جعمت من الديون المترتبة عمى عدم تسديد األجور تقع في الرتبة الرابعة بعد 1
. 2المصاريف القضائية وديون الخزينة العامة وبعد مصاريف الحفظ والترميم 

 من القانون البحري نجدىا أن أجور البحارة  من 73لو رجعنا لنص المادة 
الديون الممتازة بجعميا في مقدمة المادة عمى رأس الديون األخرى  وميزت  بين أجور 
العمال البريين و العمال البحريين و ذلك بجعل أجر العمال البريين في المرتبة التالية  

ألجور العمال البحريين كمبدأ عام  لكنيا تأتي بعد االمتيازات البحرية الضامنة 
لتعويضات اإلسعاف و اإلنقاذ و مصارف رفع حطام السفن و المساىمة بالخسائر 

المشتركة و كذا المصارف القضائية و تكاليف الحراسة و مصارف الحفاظ عمى السفينة 
التي تكون ليا األفضمية عمى جميع االمتيازات البحرية التي تثقل السفينة عند استكمال 

. العمميات التي تولدت عنيا ىذه االمتيازات 
يبدو أن الحكم الوارد في القانون المدني و القانون البحري متناقض مع ما ىو 

 منو التي تتطابق مع 294وارد في قانون العمل وكذا أحكام القانون التجاري المادة 
 من قانون العمل ، وفي مثل ىذه الحاالت يطبق المبدأ المشيور 89أحكام المادة 

اي تطبق أحكام قانون العمل باعتبارىا خاصة ومقيدة لما ورد عاما " الخاص يقيد العام "
فأجر العامل كيفما كان شكمو وقدره وطريقة تحديده ىو أجر ممتاز ، .في القانون المدني 

فيو ال يقتصر عمى األجر الثابت بل يشمل جميع ممحقاتو التي ليا تكييف األجر 
. المتغير كالمنح والتعويضات 

يقصد بقسيمة األجر وثيقة تثبت األجر المدفوع : األجر قسيمة تسميم الزامية مبدأ- ي
لمعامل وىي تتضمن اسم صاحب العمل وعنوانو التجاري، اسم صندوق الضمان 

االجتماعي الذي تدفع لو االشتراكات، ىوية العامل وتحديد مصب العمل نوع ومختمف 
المكافآت والتعويضات، مبمغ األجر االجمالي ونوع االقتطاعات المحسومة من األجر 

  .3تاريخ الدفع االجمالي، مبمغ األجر الصافي و
يجب عمى صاحب العمل ادراج البيانات الواردة في قسيمة األجر في دفتر 

 المؤرخ 98 /96 من المرسوم التنفيذي 03 و02األجور المنصوص عميو في المادتين 
 المحدد لقائمة الدفاتر والسجالت التي يمزم بيا المستخدمون 06/03/1996في 

. ومحتواىا
 
 

                                                             

 
 2 من القانون المدني الجزائري04 فقرة 993 المادة -

يدرج مبمغ األجر وجميع عناصره بالتسمية في قسيمة " السالف الذكر  90/11 من القانون رقم 86المادة - 3
 ."األجور الدورية التي يعدىا المستخدم
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القواعد الخاصة بمدة عمل رجال البحر وفترات الراحةوالعطل : ثانيا
في إطار إبراز الطابع المميز لظروف العمل عمى السفن سواء أثناء توقفيا في 
حالة انتظار، و رسوىا في الموانئ، تضمن المرسوم مجموعة من المفاىيم و التعريفات 
الخاصة بكل وضعية، و تحديد مدة العمل فييا، و كذلك كيفيات تنظيم العمل داخل و 
عمى سطح السفينة، سواء في ميناء التوقف، أو عند اإلبحار، و نظام التناوب المعمول 

بو في ىذا الشأن، و فترات الراحة و العطل  و غيرىا من األحكام األخرى الخاصة 
بطبيعة و خصوصية العمل عمى ظير السفن  و ىو ما سنعالجو إذ سنتطرق لمقواعد 
المتعمقة بمدة عمل رجال البحر لنعرج في األخير ألىم القواعد بفترات الراحة و العطل 

. لياتو الفئة 
I :  القواعدالمتعمقة بمدة عمل رجال البحر

إن مدة العمل الخاصة بفئة رجال البحر أو البحارة تختمف بصفة كمية عن مدة 
، فإن النص تضمن مجموعة من 1العمل العمل العادية في المؤسسات الثابتة في البر
: إيجازىا فيما يمي التدابير واألحكام يصعب عرضيا كاممة، ويمكننا

تحديد الحد األقصى اإلبحار الفعمي بدون انقطاع عمى مختمف السفن لممستخدمين  -1
 عمى 2.أشير، يمكن تمديدىا في حالة القوة القاىرة (6)المالحين، بما ال يتجاوز الستة 
وعمى أال . ساعات (8)ثماني  ( ساعة24أي خالل )أال تتجاوز مدة العمل اليومية 

 ساعات متتالية 5 ساعات متتالية عمى السطح، و6ىذه الفترة أثناء تتجاوز مدة العمل 
. مع إمكانية زيادة ىذه المدة في حالة الضرورة التي يقررىا ربان السفينة. عمى الماكنات

 3.ساعات متواصمة (6)و أن يستفيد العمال المالحون بفترات راحة ال تقل عن 
وضع ربان السفينة لنظام العمل مؤشر عميو من قبل اإلدارة البحرية المختصة إقميميا  -2

يمصق عمى متن السفينة، مع ضرورة تدوين كل تعديل يحصل أثناء الرحمة البحرية في 
 4.سجل ساعات العمل أو الرحمة عمى متن السفينة

تحديد حد أقصى لساعات العمل اإلضافة التي يؤدييا المستخدمون المالحون بما ال  -3
. ساعة، باستثناء وجود أحكام مخالفة في عقود العمل (28)يتجاوز ثمانية وعشرون 

ويتقاضى مقابميا العمال زيادات إضافية عن العمل العادي ال تقل عن الخمسين في 
 5(.%50)المائة 

                                                             
 المحدد لممدة القانونية لمعمل الذي 1997 يناير 11 المؤرخ في 97/03لتوضيح الفرق ارجع لألمر رقم  -1

 . ساعة في األسبوع 40حددىا كقاعدة عامة ب 
 . من نفس المرسوم23المادة - 2
 . من نفس المرسوم29المادة - 3
 . من نفس المرسوم24المادة - 4
 . من نفس المرسوم25المادة - 5
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- II :القواعد المتعمقة بفترات راحة رجال البحر و عطمهم. 
لقد قام المشرع الجزائري بموجب ىذا المرسوم بتحديد نظام خاص 

 :لتغيباتوعطل رجال البحر ويمكننا تمخيصيا في النقاط التالية
تمكين الضباط والمالحين من فترات راحة عند القيام بالعمل التناوبي أو  -

ساعات متتالية، ويمكن تقسيميا إلى فترتين ال  (10)الدوري، ال تقل عن عشرة 
 1. ساعات متتالية6تقل الواحدة منيا عمى 

يستفيد المستخدمون المالحون من كل العطل القانونية، وفترات الراحة، والتغيب  -2
المدفوعة األجر، وغير المدفوعة األجر بطمب منيم وفق ما تقضي بيم القوانين والنظم 
المعمول بيا في ىذا الشأن، إال أنو يمكن أن يتم استدعائيم لضرورة المصمحة القصوى 

 2.أثناء تمتعيم بعطميم أو فترات الراحة المقررة ليم
وضع أحكام خاصة بالعطل واإلجازات، وأوقات الراحة، واالسترجاع خاصة  -3

تختمف حسب مدة اإلبحار، وساعات العمل أثناء اليوم . بمستخدمي سفن الصيد البحري
 أيام عن كل شير من 7إلى جانب استفادتيم من عطل تتراوح مابين  ( ساعة24)

 3.يوما في السنة (70)اإلبحار، عمى أال تتجاوز المدة اإلجمالية 
 :الخـــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــمة 

إن أىم ما يمكننا استخالصو من خالل ما سبق عرضو أن العمل البحري وما 
يميزه من أمور دفع بالمشرع الجزائري الى ضبط عالقة عمل رجال البحر أو البحارة 

ولكن التساؤل يبقى قائما حول مختمف المشاكل المينية التي تواجييا ال سيما ما يتعمق 
بالوقاية من األخطار المينية نظرا لما يواجيو البحار يوميا خالل حياتو المينية وىو أمر 

 التدابير الالزمة و اقتراح االليات يجد البحث فيو بتعمق لكثرة الحوادث التي تمسيا و
 .لمحد منيا

                                                             
 . من نفس المرسوم30المادة - 1
.  من نفس المرسوم38 إلى 34المواد- 2
.  من نفس المرسوم46 إلى 40المواد - 3
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 دور تفتًش العمل يف ترقًة املبادئ و احلقىق األساسًة يف العمل                                   
                        بىكلًخة لًلى

                          قسم العلىم االجتماعًة،  طالبة دكتىراه                                    
 جامعة أبى بلر بلقايد تلمسان              

: ممخصال
إن اليدف األساسي الذي تم من خاللو إقرار المبادئ و الحقوق األساسية في العمل يتم 

بوضع معايير مشتركة ، لكن ىذه الحقوق ال تقتصر عمى عالم العمل وحده بل ىي شاممة وواسعة 
حيث تدخل في اإلطار العام لترقية وحماية حقوق اإلنسان، من خالل تحقيق ما يصبو إليو الفرد 

فيي مكرسة في القوانين الدولية واإلقميمية و حتى . لصون كرامتو اإلنسانية و رقيو االجتماعي
الوطنية، من خالل تشريع العمل الذي تعمل من خاللو مفتشية العمل عمى مراقبة تطبيقو ميدانيا 

. لصون ىذه الحقوق
. الحقوق والمبادئ األساسية، تشريع العمل، مفتشية العمل: الكممات المفتاحية

: مقدمةال
إن بظيور الصناعة وانتشارىا تعقدت وازدادت مشاكل العمال وما نتج عنيا من مخاطر 

كإصابات و حوادث العمل و األمراض المينية، باإلضافة إلى ما خمفو التطبيق التعسفي لمبدأ 
سمطان اإلرادة عمى ظروف وشروط عمل العمال، كما أن  ازدياد الوعي االجتماعي نتيجة لمرفاه 
االقتصادي  الناتج عن الصناعة، أدى إلى تكتل العمال في تجمعات ونقابات من اجل المطالبة 
بتحسين أحواليم االقتصادية و االجتماعية، وأيضا تماشيا مع الصحوة الفكرية التي شيدتيا أوربا 

خاصة، تكممت بالدعوات اإلصالحية التي انبثقت عن فمسفة األنوار، وكذلك أعمال مونتيسكيو في 
وروسو التي تتمحور جميا حول الحقوق الطبيعية لإلنسان و الدعوة إلى الحرية و " الديمقراطية" كتابو

، كذلك  أفكار 1789المساواة، وظيور بوادر الديمقراطية مما ساىم في قيام الثورة الفرنسية سنة 
 الذين رأوا في تدخل الدولة في ميدان رود بوتسيه و سيمون سيموندي: بعض المفكرين أمثال 

كل ىذه العوامل أدت إلى تدخل الدولة بسن تشريع يخص . العمل من اجل حماية و إنصاف العمال
 ميدان العمل

ىدفو  توضيح حقوق وواجبات كل طرف في  إطار عالقة العمل كما عرفو احد 
مجموعة من القواعد القانونية و التنظيمية و االتفاقية التي : المتخصصين في قانون العمل بأنو 

تحكم وتنظم مختمف أوجو العالقات القائمة بين كل من العمال و المؤسسات المستخدمة وما يترتب 
، ىذا ما استمزم إنشاء ىيئة رقابية 1"عمى ىذه العالقة من حقوق و التزامات ومراكز قانونية لمطرفين

 والتنظيمية لألحكام التشريعية ضمان االمتثال  المستدام تابعة لمدولة ميمتيا السير  عمى تطبيق و 
 . العمل ، وحماية العمال والعامالت تسمى بجياز تفتيش العمل بشروطالمتعمقة 

                                                             
، 2009 سنة1مدخل إلى قانون العمل،دار الخمدونية، ط - بن صابر بن عزوز، الوجيز في شرح قانون العمل1

 . 37-35ص 



  2018جانفي  – خامس          العدد ال                         مجلة قانون العمل و التشغيل                
 

338 

    

فما ىي مراحل تطور مفتشية العمل في الجزائر ؟ وما دورىا في حماية المبادئ و الحقوق 
 األساسية لمعمل؟

إن نظام  تفتيش العمل يعرف كأي نظام  من خالل النتائج المستيدفة، بمعنى مدى قدرتو 
نظام » عمى المساىمة في تحسين آماكن وظروف العمل وتمبية االحتياجات المتعمقة بميدان العمل 

تفتيش العمل ىو ذلك الكل المتماسك من فاعمين، مؤسسات، تنظيمات، سياسات ، عالقات  في 
إطار بيئة معينة، تشارك في تحسين أماكن وظروف العمل وتساىم بطريقة مباشرة آو غير مباشرة 

 2«عمى تعزيز الحالة الصحية البدنية ، العقمية و االجتماعية لمعمال
 في الرقابية بيا األجيزة تقوم التي  اإلجراءات »بأنو  العمل تفتيش يعرف أمين الوريدات 

 النافذة العمل تشريعات تطبيق لضمان العمل وظروف شروط العمل لمراقبة بشؤون الوزارة المعنية
 3 «لعمميم أدائيم أثناء الحماية لمعمال وتوفير بيا المتعمقة

سمك موظفين مكمفين بمراقبة جميع مجاالت القطاعات المينية » :  كما يعرف كذلك عمى انو     
 إذن تفتيش  4«تتمثل ميمتيم األساسية في السير عمى احترام تنظيم العمل و التكفل بمراقبة التشغيل

 العمل إنفاذ قانون لكفالة األساسية بالوظيفة ينيض وىو العمل، إدارة نظام من أساسي العمل جزء
. لو الفعال واالمتثال

: تطور منظومة تفتيش العمل في الجزائر- اوال
إن تاريخ  مفتشية العمل مرتبط بالتطورات التي شيدتيا الجزائر في  جميع  المجاالت  سواءا     

االقتصادية، االجتماعية والسياسية، حيث تعود نشأة مفتشية العمل في الجزائر إلى فترة االستعمار 
، الذي كان بداية تأسيس مفتشية العمل بالجزائر لكن حسب 1909 يناير 11الفرنسي بموجب قرار 

 20النظرة االستعمارية، بقي الحال عمى ما ىو عميو إلى غاية صدور  المرسوم المؤرخ في 
 الذي أعطى أولوية لتنظيم المصالح الوالئية لمفتشية العمل، حيث أتى ىذا المرسوم في 1948ابريل

الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية من خالل مطالبة العمال الجزائريين جراء نمو وعييم أثناء 
 تم إدماج المفتشون الجزائريون في 1957وفي سنة . المشاركة في ىذه الحرب بمزيد من الحقوق

 5الييئة الفرنسية لمفتشية العمل

                                                             
2  BACHIR BENBOUZID, L’inspection du travail en Algérie : des textes a la 

pratique et son rôle dans le contrôle du secteur informel, séminaire : inspection du 

travail et secteur informel Alger du 20-22 mai 2001 page09-10. 

دراسة مقارنة في نظم وقوانين العمل -العمل تشريعات إنفاذ كفالة في العمل ودوره تفتيش عمي فيصل عمي،3 
، 82بدول مجمس التعاون ومعايير العمل الدولية و العربية، سمسمة الدراسات االجتماعية و العمالية العدد 

 .28الطبعة األولى،  البحرين ، ص 
 منية غريب، مفتشية العمل وأىميتيا في مجال عالقات العمل ، مجمة العموم اإلنسانية ، جامعة منتوري  4

  180 ص2007  ديسمبر 28قسنظينة، الجزائر العدد 
 خنيش رابح،  مفتشية العمل في الجزائر التطور و األفاق، رسالة ماجستير  في القانون العام، جامعة  5

  .11. ص 2012-2011الجزائر 
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أما بعد االستقالل يمكن تمييز التطور الحاصل في تاريخ مفتشية العمل حيث يمكن   
تقسيميا إلى فترات متمايزة، وكل ىذا راجع إلى الطابع التطوري والتغيير في مذىب الدولة الجزائرية 

. المستقمة تبعا لألحداث و المتغيرات الجديدة 
 31قانون فغداة االستقالل مباشرة تم اإلبقاء عمى العمل بالقوانين الفرنسية وىذا بموجب   
 المتضمن تمديد العمل بالتشريع الفرنسي وباعتبار تفتيش العمل ىو الوجو التطبيقي 1962ديسمبر 

اتسمت ىذه الفترة بتعدد  . لقانون العمل ينطبق عميو ىذا التمديد إال ما يخالف السيادة الوطنية
: مفتشيات العمل حسب تنوع الوزارات فنجد

 .مفتشية العمل في الصناعة و التجارة تابعة لوزارة العمل- 
 .مفتشية العمل في القطاع الفالحي تابعة لوزارة الفالحة- 
 .مفتشية العمل في مؤسسات النقل تابعة لوزارة  النقل- 
 .مفتشية العمل في قطاع المناجم والمحاجر تابعة لوزارة الصناعة- 

 نقطة ىامة في تاريخ مفتشية العمل بالجزائر وذلك من خالل توحيد 1967كما تعتبر سنة 
 1386 ذي الحجة عام 16  المؤرخ في 60-67أنظمة تفتيش العمل وىذا بموجب إصدار المرسوم 

 يتعمق باختصاصات ىيئة تفتيش العمل و اليد العاممة حيث أصبحت 1967 مارس 27الموافق ل 
تسمى ىيئة تفتيش العمل بييئة  تفتيش العمل و الشؤون االجتماعية حيث  تغطي جميع المؤسسات 

األول تحت : وجاء تكممة ليذا المرسوم مرسومين تنفيذيين. إال المؤسسات التابعة لموظيفة العمومية
 يتعمق بالنظام الخاص المطبق عمى مفتشي العمل و 1968 ماي 30 المؤرخ في 366-68رقم 

 .30/05/1968 المؤرخ في 367-68الشؤون االجتماعية، وكذا المرسوم
 29 المؤرخ في 33-75 ىي فترة التحول الجذري بصدور األمر 1975تعتبر فترة ما بعد 

 المتعمق بصالحيات مفتشية العمل و الشؤون االجتماعية الذي سمح بممارسة جل 1975ابريل 
 .االختصاصات في القطاع االقتصادي بكل فروعو

الذي يتضمن إلغاء قانون  73/29سريان األمر نقطة بداية   1975 جويمية 5فيعتبر تاريخ  
  من خالل  تبني الدولة الجزائرية النيج االشتراكي وبعد ذلك صدور القانون  1962 ديسمبر 31
 المتعمق بالقانون األساسي العام لمعامل الذي حدد األسس و 1978 أوت 05 المؤرخ في 78-12

المعالم التي يقوم عمييا عالم الشغل بتوحيد جميع قطاعات العمل اقتصادي ووظيف عمومي، وبيذا 
القانون عرفت ميام مفتشية العمل تزايدا لتدخميا في مجاالت أخرى لم تكن مختصة بيا من قبل 

 . الخ..كتسوية النزاعات، الشغل، 
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 وما 1988من ثم فمقد كان لإلصالحات االقتصادية و التطورات السياسية عقب أحداث  و
 األثر البالغ عمى إعادة تنظيم القطاع العام 1989نتج عنيا من إصالحات تضمنيا دستور 

االقتصادي وتكييف  عالقات العمل بما يتجاوب  و الخصائص العامة التي أصبحت تسود القطاع 
 . االقتصادي

 ابريل 21  المتعمق بعالقات العمل المؤرخ في 11-90 وبصدور القانون 1990فمنذ 
 بإدخال المزيد من المرونة عمى عالم العمل، أصبحت مفتشية العمل تمارس مياميا في 1990

 فبراير سنة 06 المتعمق بمفتشية العمل المؤرخ في 90/03اإلطار الذي حدد فيما بعد بالقانون 
1990  .

:  المبادئ و الحقوق األساسية في العمل -ثانيا
، حيث تسعى منظمة 1998  تم تبني إعالن المبادئ و الحقوق األساسية في العمل سنة      

العمل الدولية لمبحث عن مشروع لتصور مشترك يجمع جوانب التنمية االقتصادية، االجتماعية و 
. السياسية، ىذا المشروع ذو النظرة العالمية ىدفو توحيد الحقوق العالمية لمعمل

لطالما كان تعزيز معايير العمل الدولية حجر األساس لمنظمة العمل الدولية منذ نشأتيا في         
 ، فيي نظام يتكون من االتفاقيات والتوصيات التي وضعيا ممثمو الحكومات وأصحاب 1919عام 

العمل والعمال من مختمف أنحاء العالم، وبدعم من قبل نظام اإلشراف لمعالجة تطبيقيا عمى 
. المستوى الوطني

إن احترام ىذه المبادئ و تطبيقيا، يعد إجباريا عمى كل الدول المنتمية لممنظمة حتى بدون         
 .المصادقة عمى االتفاقيات التي أقرتيا

التقدم تضمن سير إلى قواعد واضحة إدراكًا لمحاجة تم وضع معايير العمل الدولية         
 .االقتصادي جنبًا إلى جنب مع العدالة االجتماعية واالزدىار والسالم لمجميع

تغطي مواضيع " أساسية"اتفاقيات عمى أنيا  (8)حددت منظمة العمل الدولية ثماني          
 : المبادئ والحقوق األساسية في العمل

 :المفاوضة الجماعية الحرية النقابية و -01
  .1948  لسنة  87اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم - 

حيث أعطت ىذه االتفاقية لجميع العمال وأصحاب العمل عمى حد السواء بتشكيل نقابات وحرية 
 . االنضمام ليا، كما ان ىذه المنظمات ليا حصانة من الحل آو التعميق

. 1949 لسنة 98اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم - 
 .تتمثل أىم نقاطيا في الحماية من التمييز وكل أنواع التدخل و السيطرة
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 : العمل الجبري-02
 . 1930 بشأن العمل الجبري، 29االتفاقية رقم - 
بين أصحاب العمل أو منظمات  المنفذة بحسن نية .تشجيع المفاوضة الجماعية، الحرة والطوعية- 

 .بغية تنظيم شروط وأحكام االستخدام باتفاقات جماعية .أصحاب العمل ومنظمات العمال
 . 1957 بشأن إلغاء العمل الجبري، 105االتفاقية رقم - 

 تم إلغاء أو تعديل أحكام التشريعات التي تعتبر العمل الجبري كل وسيمة لإلكراه 2002منذ 
أو التوجيو السياسي أو كعقاب عمى اعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مذىبيًا مع النظام السياسي 

 .أو االقتصادي أو االجتماعي القائم أو التصريح بيذه اآلراء
 كأسموب لحشد األيدي العاممة أو الستخداميا ألغراض التنمية االقتصادية- 
 كوسيمة لفرض االنضباط عمى األيدي العاممة- 
 كعقاب عمى المشاركة في اإلضرابات- 
 6.كوسيمة لمتميز العنصري أو االجتماعي أو الوطني أو المذىبي- 
 :القضاء عمى عمل األطفال -03

ىو العمل الذي يؤديو األطفال دون الحد األدنى لمسن المحدد قانونا ليذا النوع من العمل، أو         
العمل الذي يعتبر بحكم طبيعتو أو ظروفو الشاقة غير مقبول لألطفال ويكون محضورا عمييم، 

العبودية : وتعتبر األشكال التالية أسوا أشكال عمل األطفال وتتطمب إجراءات فورية لمقضاء عمييا
غير ذلك من أشكال العمل الجبري، و التجنيد اإلجباري لألطفال في  واالتجار و العمل سدادا لدين و

النزاعات المسمحة، وبغاء األطفال واستغالليم في المواد اإلباحية، و األنشطة الغير شرعية وأي عمل 
يمكن أن يؤذي صحة األطفال أو سالمتيم آو أخالقيم إما بسبب طبيعتو أو بسبب الظروف التي 

 7ينجز فييا العمل
 :حيث تم سن اتفاقيتين في ىذا اإلطار        

 . 1973 بشأن الحد األدنى لمسن ، 138االتفاقية رقم - 
 . 1999 بشأن أسوء أشكال عمل األطفال، 182االتفاقية رقم - 
 وهذا من خالل سن اتفاقيتين دوليتين: المساواة في االستخدام و المهنة- 04
 . 1951 بشأن المساواة في األجور، 100االتفاقية رقم - 
 . 1958، (في االستخدام والمينة) بشأن التمييز 111االتفاقية رقم - 

                                                             
 جوان 05، اتفاقية منظمة العمل الدولية  بشان إلغاء العمل الجبري المؤرخة في 105 انظر االتفاقية  رقم  6

1957.  
  المبادئ و الحقوق األساسية في العمل من االلتزام إلى العمل، التقرير السادس، مؤتمر العمل الدولي الدورة 7

  .24، ص2012 سنة 101
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صياغة وتطبيق سياسة وطنية ترمي إلى : "  من ىذه االتفاقية عمى 02حيث تنص المادة 
 تشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاممة في االستخدام والمينة، بإتباع نيج تناسب الظروف و

 8"الممارسات الوطنية،بغية القضاء عمى أي تمييز في ىذا المجال
 :دور مفتشية العمل في ترقية المبادئ و الحقوق األساسية في  العمل  - ثالثا 

    تعمل مفتشية العمل عمى مراقبة مدى احترام المبادئ و الحقوق األساسية في العمل من خالل   
والتشريع الجزائري يكفل ىذه الحقوق باعتبارىا ذات صمة بحقوق اإلنسان . تطبيق األحكام التشريعية

.  عامة
 :الحرية النقابية و اإلقرار الفعمي بحق التفاوض  الجماعي  -1

 أن لمعمال و 14 – 90: تعتبر الحرية النقابية مبدءا أساسيا في العمل، حيث نص القانون رقم 
المستخدمين الحق في تكوين منظمات نقابية جديدة، أو االنخراط إلى منظمات موجودة، لمدفاع عن 
مصالحيم المادية و المعنوية ،حيث يمكن إنشاء ىيكل نقابي في أي مؤسسة عامة أو خاصة ، كما 

يعتبر التفاوض وسيمة أساسية لتعزيز الحوار االجتماعي ،إذ يتحقق من خالل إبرام اتفاقات  و 
اتفاقيات جماعية في العمل بين المتعاممين االجتماعيين و التي قد تتضمن معالجة كل األحكام التي 

تتعمق بالعالقات االجتماعية و المينية في العمل  
 (...التصنـــــيف الميني ، مقاييس العمل ، األجور، التعويضات ،فترة التجريب  )
 :القضاء عمى جميع أشكال العمل الجبري   -2

كل عمل أو ''   يعتبر العمل الجبــــــري 29: حسب التعريف التي جاءت بو االتفاقية الدولية  رقم 
خدمــــــة تغتصب من أي شخص تحت التيديد بأي عقوبة و لم يتطوع ىذا الشخص بأدائيا بمحض 

. األعمال العسكرية، العمل في السجون، حاالت الطوارئ: باستثناء ''اختياره 
تجدر اإلشارة أن ىذا النوع من العمل غير موجود في بالدنا ،حيث تسير مفتشية العمل 

عمى مراقبة العمالة األجنبية ، إذ يتجمى ىذا في المراقبة الدورية و المستمرة  لممؤسسات التي تشتغل 
. األجانب 

  :القضاء  الفعمي  عمى عمل  األطفال-3
:  نص تشريع العمل الجزائري عمى أحكام تنظم عمل القصر، حيث جاء في القانون رقم         
 السالف الذكــــر، عمى أنو ال يمكن في أي حال من األحوال أن يقل  العمر األدنى 11 – 90

إال في الحاالت التي تدخل في إطار عقود التميين، كما أشارت  (16)لمتوظيف عن ستة عشرة سنة 
أنو ال يجوز استخدام  العامل القاصر في األشغال الخطيرة أو التي تنعدم فييا النظافة أو تضر 

. صحتو أو تمس بأخالقياتو ، و ال يجوز توظيف القاصر إال بناءا عمى رخصة من الولي الشرعي 

                                                             
 .1957 جوان 4 بشان التمييز في االستخدام والمينة، منظمة العمل الدولية، 111 ، االتفاقية رقم 02 المادة 8

 .03ص 
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إن الجزائر، خطت خطوة جبارة من أجل حماية الطفل من االستغالل االقتصادي ، و من 
أداء أي عمل خطير أو يشكل إعاقة لتعميمو و ذلك من خالل النص عمى مبدأ مجانية التعميم و  

.  سنة 16 إلــــــى 06إلزاميتو   لجميع األطفال الذين تتراوح أعمارىم من 

و لتعزيز ىذه الحماية أنشأت لجنة وطنية مشتركة بين القطاعات لموقاية و مكافحة األطفال 
 .و التي لعبت دورا كبيرا في تبني اإلستراتيجية  التي اعتمدتيا الجزائر لمقضاء عمى عمالة األطفال 

  :القضاء  عمى  التمييز في االستخدام  والمهنة - 4
    فكل الدساتير الجزائرية نصت عمى أن المواطنين سواسية أمام القانون، إذ وضع ضمانات     

من شأنيا حماية المواطن من أن يكون محال لمتفرقة و التمييز الذي يحد من فرص إيجاد العمل أو 
. عدم التمتع بشروط و ظروف العمل المالئمة

تعد باطمة  '' 11 - 90:  من القانون رقم 17حيث تطرق تشريع العمل الجزائري  في المادة 
و عديمة األثر كل األحكام المنصوص عمييا في االتفاقات أو االتفاقيات الجماعية أو عقد العمل ، 
التي من شأنيا أن تؤدي إلى تمييز بين العمال، كيف ما كان  نوعو في مجال الشغل و األجرة أو 

ظروف العمل ، عمى أساس السن و الجنس أو الوضعية االجتماعية ، أو النسبية و القرابة العائمية و 
 .'' القناعات السياسية و االنتماء  إلى نقابة أو عدم االنتماء إلييا

كما  ان تشريع العمل . كـــــما أن كل تمييز يعتبر مخالفة قانونية قابمة لممتابعة القضائية
 18الوطني يساىم في تحقيق العدالة االجتماعية  و المساواة في الفرص حسب ما تنص عميو المواد 

 9 19-04 من القانون 19و 
 ىذه   التي تؤكد عمى المرور االجباري عبر وكاالت التشغيل لتوظيف عمال جدد و و

ىي   تساىم في  تحقيق   المساواة  من خالل مراقبة   الميمة التي  تقوم  بيا  مفتشية العمل  و
 ي  ـــــــــــان  الوظيفـــــــالتي تصب  في األم ذه  األحــكام  الـقانونية  المتعمقة  بــتـكافؤ  الفرص وــــــــتطبيق ه

: خاتمةال
التقنية، االقتصاد : إن مفتشية العمل تواجو تحديات كبيرة بسبب تغير بيئة العمل من بينيا

الغير منظم، ظيور أنماط عمل غير مألوفة نتيجة لمعولمة االقتصادية، لذا البد من تكثيف الجيود و 
. تطبيق نموذج استراتيجي ال ييدف لإلنفاذ فقط بل  حتى  لالمتثال المستدام 

انطالقا من مبدآ إن العمل ليس سمعة فإن مفتشية العمل في الجزائر تعمل جاىدة      و      
باإلمكانيات المتاحة عمى جعل المبادئ و الحقوق األساسية في العمل واقعا ممموسا يكرس العمل 

. الالئق لترقية العدالة االجتماعية بشكل واسع
 
 
 

                                                             
 الموافق ل 1425 ذيالقعدة عام 13   المتعمق بتصيب العمال ومراقبة التشغيل ، المؤرخ في 19-04 القانون 9

  .2004 ديسمبر 25



  2018جانفي  – خامس          العدد ال                         مجلة قانون العمل و التشغيل                
 

344 

    

 :المراجع
مدخل إلى قانون العمل،دار الخمدونية، -بن عزوز بن صابر ، الوجيز في شرح قانون العمل- 01
 ، 2009 سنة1ط

02-  BACHIR BENBOUZID, L’inspection du travail en Algérie : des textes a la 

pratique et son rôle dans le contrôle du secteur informel, séminaire : inspection du 

travail et secteur informel Alger du 20-22 mai 2001. 

دراسة مقارنة في نظم -العمل تشريعات إنفاذ كفالة في العمل ودوره عمي فيصل عمي، تفتيش-03
وقوانين العمل بدول مجمس التعاون ومعايير العمل الدولية و العربية، سمسمة الدراسات االجتماعية و 

. ، الطبعة األولى،  البحرين 82العمالية العدد 
غريب منية، مفتشية العمل وأىميتيا في مجال عالقات العمل ، مجمة العموم اإلنسانية ، جامعة -04

  180 ص2007  ديسمبر 28منتوري قسنظينة ، الجزائر العدد 
خنيش رابح،  مفتشية العمل في الجزائر التطور و األفاق، رسالة ماجستير  في القانون العام، -05

  .11. ص 2012-2011جامعة الجزائر 
 393 ص 1387 ذو الحجة 24الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، الثالثاء -06
 05، اتفاقية منظمة العمل الدولية  بشان إلغاء العمل الجبري المؤرخة في 105االتفاقية  رقم -07

  .1957جوان 
المبادئ و الحقوق األساسية في العمل من االلتزام إلى العمل، التقرير السادس، مؤتمر العمل -08

 .2012 سنة 101الدولي الدورة 
 جوان 4 بشان التمييز في االستخدام والمينة، منظمة العمل الدولية، 111االتفاقية رقم - 09

 .03ص  .1957
 ذي القعدة عام 13   المتعمق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل ، المؤرخ في 19-04القانون - 10

 .2004 ديسمبر 25 الموافق ل 1425
 



  2018جانفي  – خامس          العدد ال                         مجلة قانون العمل و التشغيل                 
 

345 

 

 أثر برامج اإلصالح االقتصادي على سوق البطالة يف اجلزائر                       

 طالبة الدكتوراه لبيوض أمساء
 بكنيش عثمان: حتت إشراف األستاذ الدكتور

: الممخص
مف أىـ محاور برامج اإلصالح االقتصادي لصندوؽ  النقد  الدولي  االىتماـ  اصالح 

النظاـ الحماية االجتماعية باعتبارىذا االخير احد اىـ الركائز ألجؿ تكريس مبدأ التالـز بيف االبعاد 
االقتصادية و االبعاد االجتماعية واألساسية لمتنمية وتوسيع و توفير سوؽ التشغيؿ و القضاء عمى 

أسباب البطالة لمبمداف المستفيدة مف القروض بما فييا الجزائر عف طريؽ  القياـ جممة التدابير 
المتخذة مف اجؿ تحسيف نظاـ الحماية االجتماعية حيث تخضع ىذه التدابير ألحكاـ تشريعية سواء 
 .تمؾ المتعمقة والميسرة مف قبؿ الوزارة المكمفة بالعمؿ أو االجيزة المسيرة لنظاـ الحماية االجتماعية 

Summary 

One of the main axes To the International Monetary Fund 's economic 

reform programs is the reform of social protection system  As the latter one 

of the most important pillars to devote the principle of coherence between 

the economic dimensions and social dimensions of the basic development 

and expand and provide the operating market and eliminate the causes of 

unemployment To countries benefiting from loans including Algeria, by 

taking all measures taken to improve the social protection system. These 

measures are subject to legislative provisions, both those which are pending 

and facilitated by the Ministry responsible for the work or organs of the 

social protection system 
: مقدمة ال

لقد لجأت الجزائر الى الصندوؽ النقد الدولي باعتباره مؤسستو مالية نقدية مانحة لقروض و 
عميو قامت الجزائر بإبراـ مجموعة مف االتفاقيات مع صندوؽ النقد الدولي وعميو فقد كاف االنضماـ 

 مميوف وحدة 623:  و قد قدرت حصتيا بػ1963 مارس 26الفعمي  ؿ الى مؤسسة بروتنوودز في 
عمى الرغـ مف . حقوؽ سحب خاصة  و في ظؿ االزمة االقتصادية الحادة التي واجيت الجزائر

 إلى 31/05/1989تطبيؽ الجزائر لسياسة و استراتيجية إصالحية بمراعاة صندوؽ النقد الدولي منذ 
 الى 03/06/1991 و المتمثؿ في برنامج التثبيت االقتصادي األوؿ و مف 30/05/1990
 الى مارس 1994 المتمثؿ في برنامج التثبيت االقتصادي الثاني و مف افريؿ 30/03/1992

 برنامج التثبيت االقتصادي الثالثو عميو في ظؿ لجوء الجزائر الى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي و المتمثؿ ؼ1995
دة قوانيف قانوف النقد و القرض  و الذي جاء لمحد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصندوؽ النقد الدولي و ابراـ اتفاقية  صدور ع

ة المنظومة البنكية و اجراء التغييرات ىيكمية  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف زيادة القروض لممؤسسات العمومية ، مراقب
في مجاؿ السياسة النقدية و لـ يمنع مف تحقيؽ التوازف االقتصادي عمى االختالالت الداخمية و 

اال انو الجزائر كانت الزالت تختنؽ بالديوف ضؼ الى ذلؾ انييار اسعار .الخارجية في تمؾ الفترة 



  2018جانفي  – خامس          العدد ال                         مجلة قانون العمل و التشغيل                 
 

346 

 

مف % 50النفط و تراجع المداخيؿ ادى الى زيادة معدؿ خدمات الديف الخاصة بعد ما تمت جدولة 
 . القيمة االجمالية لممديونية الجزائرية 

بعد معالجة ىذه األوضاع فقد لجأت الجزائر مف جديد الى صندوؽ النقد الدولي  ألجؿ 
 ، و ىو برنامج 1998 افريؿ 01 الى 1995 مارس 31توقيع برنامج التعديؿ الييكمي الممتد مف 

 مميوف وحدة حقوؽ سحب 169,28متوسط المدى تحصمت الجزائر بموجب عمى قرض قدر بػ 
تحصؿ الجزائر عميو وفقا ألقساط حيث ستقـو .مف حصة الجزائر % 127,9خاصة و ىو ما يقارب 

مف خالؿ ىذه المقالة الى تسميط الضوء عمى اىـ االصالحات التي جاءت بيا برامج االصالح 
 .االقتصادي و اثر ىذه االخيرة عمى سوؽ البطالة في الجزائر

د ـــــــــــــــــــتحميل برامج االصالح االقتصادي المفروض عمى الجزائر قبل صندوق النق: المبحث األول 
الدولي 

اف صندوؽ النقد الدولي يعتمد مجموعة مف البرامج يتمثالف اساسا في برنامج التثبيت 
االقتصادي و برامج التعديؿ الكمي ترتبط بسعر الصرؼ و خفض معدالت التضخـ خفض عجز 
الميزانية العامة تحرير التجارة الخارجية تحرير اسعار الصرؼ و اصالح ىيكؿ اسعار الفائدة و 

اعطاء االىمية البالغة لمخوصصة باعتبارىا وسيمة اساسية لرفع الكفاءة االنتاجية و تخفيض العجز 
الموازي و الرفع مف مردودية المؤسسات و استفادة الدولة مف المواد الضريبية عف عممية البيع و 

. التقميؿ مف اعباء االدارة الذي تتحممو الدولة و تحسيف نظاـ الحماية االجتماعية 
الح ــمضمون السياسات المقترحة من طرف  صندوق النقد الدولي في مجال اإلص: المطمب االول 

 اإلقتصادي
لقد نتج عف تطبيؽ برامج التثبيت االقتصادي و التعديؿ الييكمي التي طبقتيا الجزائر اثار 

فقد عرفت الجزائر تزايد في عدد البطالة .  سمبية و انعكست بشكؿ خطير مع التشغيؿ و البطالة 
عمى غرار الدوؿ التي مرت بتجاربيا مع برامج االصالح االقتصادي المفتوحة مف قبؿ خبراء 

ىذا الرقـ معرض . صندوؽ النقد الدولي و قد عرفت تسريح عشرات اآلالؼ مف العماؿ الجزائري 
و كما ىو معمـو باف   . 1لمتفاقـ الف عممية الخوصصة الزالت لف تعرؼ تقدما محسوسا في التطبيؽ
. انتشار البطالة ما ىو اال مؤشرا حقيقيا لضعؼ االداء االقتصادي الوطني 

 تحرير التجارة الخارجية و التحكم في نظام الصرف: : الفرع االول 
حسب رسالة النية المتضمنة لبرنامج التصحيح الييكمي و مف اىـ المحاور التي تضمنيا 

 المبـر بيف الجزائر و صندوؽ النقد الدولي،  العمؿ عمى جعؿ االقتصاد الجزائري 2االتفاؽ الموسع
. اكثر انفتاحا و تحرير التجارة الخارجية و التحكـ في نظاـ الصرؼ 

                                                             
" انعكاسات االصالحات االقتصادية عمى التشغيؿ و البطالة في الجزائر:" نذير عبد الرزاؽ و بف يوسؼ نوة -1

، جامعة الجزائر "استراتيجية الحكومة في القضاء عمى البطالة و تحقيؽ التنمية المستدامة: "ممتقى دولي حوؿ 
. 04المسيمة، الجزائر ص 

. 260نعماف سعدي المرجع السابؽ، ص- 2
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تحرير التجارة الخارجية  : الفرع االول
 اوؿ قانوف لتحرير التجارة الخارجية و قد سمح ىذا القانوف 29-88لقد جسد القانوف 

إلعتبار االقتصاد الجزائري كباقي  .1باعطاء اكثر مرونة مف مجاؿ التعامالت في التجارة الخارجية 
اقتصاديات البمداف النامية التي كانت تعتمد عمى جممة مف االجراءات التقميدية و التي كانت في 

مجمميا تنص عمى رفض رقابة حكومية عمى التجارة الخارجية خاصة عمى الواردات ، و أىـ ىذه 
و بعد . وضع نظاـ الحصص ،الرقابة عمى الصرؼ  ،الرفع مف التعريفات الجمركية :  اإلجراءات

ظيور عجز ىذه السياسة المنتيجة خاصة بظيور االزمة النفطية التي كشفت الغطاء عف االزمات 
التي كانت يتخبط فييا االقتصاد الجزائري حيث تشير االحصائيات انو قد سجؿ الناتج المحمي الخاـ 

 و ىذا  في الفترة الممتدة مابيف %1,7 و عجز الميزانية قدر بػ %3,1: معدؿ النمو سمبي قدر بػ
 مف قانوف 3 41-40الجؿ اعادة تنظيـ التجارة الخارجية و بواسطة المواد   . 2 1989-1993

 الذي سمح بالمجوء الى الوسطاء مف اجؿ انجاز المعامالت مع الخارج  ،و 1990المالية التكميمي 
كنتيجة  .  1992رفع القيود المتعمقة بدخوؿ العمالت االجنبية و تجارة االستيراد و في سنة 

لالختالالت المالية فقد قامت السمطة العمومية باجراء تشديد القيود عمى الصرؼ االجنبي ووضع  
 قامت الحكومة في إطار عممية التحرير التدريجي لمتجارة 1994في سنة . قواعد صارمة لمتمويؿ

  ،و ىذا األخيرمكف لممستورديف الحصوؿ عمى العممة الصعبة بحسب 4الخارجية بإلغاء نظاـ المراقبة
احتياجاتيـ ، كما مكنيـ كذلؾ باستيراد جميع المواد ما عدا بعض المواد التي كاف ممنوعا استيرادىا 

 و بعد االتفاؽ المبـر بيف صندوؽ النقد الدولي و 1995 الى 1994و في سنة .  بصفة مؤقتة
الحكومة الجزائرية تـ تعديؿ ىيكؿ التعريفة الجمركية ، حيث تـ االتفاؽ عمى تخفيض المعدؿ 

. 19975 في جانفي %45 بعد ذلؾ الى %60 الى %50االعظمي لمرسـو الجمركية مف 
 و ىي مرحمة اتفاؽ الجزائر مع صندوؽ النقد 1998 الى 1995في  الفترة الممتدة ما بيف 

الدولي  حوؿ برنامج التعديؿ الييكمي ، حيث لـ تجد الجزائر حال سوى المجوء الى مؤسسة 
بروتنوودز نتيجة االختالالت الييكمية العميقة التي كانت تتخبط فييا البالد و ارتفاع المديونية 

                                                             
 31يقصد باالتفاؽ الموسع برنامج التعديؿ الييكمي الذي تـ بيف الجزائر و صندوؽ النقد الدولي و الممتد مف - 1

. 1998 افريؿ 01 الى 1995مارس 
التجارة الخارجية الجزائرية بيف اتفاؽ شراكة االورومتوسطية و االنضماـ الى منظمة التجارة "فيصؿ بيمولي ،  - 2

. 112:، ص2012، الجزائر 11مجمة الباحث العدد "العالمية
اطروحة " اصالحات النظاـ المصرفي الجزائري و أثاارىا عمى تعبئة  المدخرات و تمويؿ التنمية: "بطاىر عمي-3

. 109:لنيؿ شيادة دكتوراه في العمـو االقتصادية، كمية العمـو االقتصادية و عمـو التسيير جامعة الجزائر ، ص
 و في ىذا الصدد قد اصدر بنؾ الجزائر 1990 مف قانوف المالية التكميمي لسنة 41، 40انظر المادتيف -4

لكؿ شخص مادي او معنوي لو صفة التاجر اف يقـو :" و التي تقر بأنو1991 في ماي 103/91التعميمة رقـ 
. باالستيراد في كؿ السمع دوف اتفاؽ او تصريح مسبؽ ما عدا القياـ بتوطيف العممة الصعبة لدى بنؾ وسيط معتمد

. 1992لقد الغي نظاـ المراقبة الثقيؿ  نظاـ العالوة االدارية لموارد العممة الصعبة الصادرفي - 5
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الخارجية ،التضخـ ، االعسار المالي ىو االمر الذي دفع الحكومة بالشروع و اتخاذ االجراءات 
المالئمة و التي مف شانيا الوقوؼ عمى االسباب الحقيقية ليذه االختالالت و الشروع في اصالحات 

اقتصادية عميقة التي تمس جميع القطاعات و فيما يخص تحرير التجارة الخارجية و في اطار 
  .1%45االنفتاح االقتصادي و االندماج الجيوي فقد تـ تحقيؽ الحماية الجمركية الى تقارب 

تـ كذلؾ حصر قائمة المواد الممنوعة مف االستيراد و التي ذكرناىا و حصرناىا سابقا و قد 
 ، أما  فيما يخص 1995تـ الغاء ىذه القائمة و المواد الممنوعة مف االستيراد في منتصؼ 

 مادة ممنوعة مف االستيراد و قد تـ الغائيا 20الصادرات الجزائرية فانو  قد تـ تحديد قائمة تضـ 
في نفس  . 2اما اآلف فقد اصبح نظاـ التجارة الخارجية خاليا تماما مف القيود الكمية .  1996بحموؿ 

سفر االعماؿ ، تحويؿ )السنة فقد قامت باجراء ترخيص الدفع لمنفقات غير السياسة في الخارج 
 3، تعويض البنوؾ التجارية لمنافسة السقؼ المحدد عمى البنؾ المركزي(االجور، نفقات االشيار

التحكم في نظام الصرف : الفرع الثاني 
لقد اولى برنامج التعديؿ الييكمي المبـر بيف صندوؽ النقد الدولي و الجزائر اىتماما بالغا 
و . بنظاـ الصرؼ ، اذ قاـ ىذا البرنامج بإقرار سياسة صرؼ مرنة تدعـ تنافسية االقتصاد الوطني 
بالنسبة لمصادرات و الواردات الجزائرية فقد قامت السمطات النقدية بوضع سوؽ بينية لمعمالت 

كما  قامت  . 1996الصعبة ،  إضافة إلى خمؽ و إنشاء مكاتب صرؼ بداية مف شيرىا جانفي 
بالتخمي التدريجي عف نظاـ الربط لسعر الصرؼ و قد استبدلتو بنظاـ التعويـ و ىذا االخير مف شأنو 

 . 4مواجية الصدمات الناشئة عف شروط التبادؿ
  ، حيث 5 تقرر قابمية تحويؿ الدينار بالنسبة لمصفقات الخارجية الجارية1997و في سنة 

صادفت ىذه الفترة اجراءات و عممية انضماـ الجزائر لممنظمة العالمية لمتجارة و مف جية اخرى 
 . 6التفاوض فيما يخص الشراكة االورومتوسطية

 
 
 
 

                                                             
: في اطار تعديؿ و تخفيض المعدؿ االعظمي لمرسـو الجمركية قد تـ ابقاء بعض السمع خارج ىذا التخفيض- 1

 .الكحوليات ، الدخاف، السيارات الفردية النفعية
. 113ص : فيصؿ بيمولي، المرجع السابؽ - 2

3
 -karim Nashashibi et autres : « l’Algérie stabilisation et transition a l’économie de 

marché  » fonds monétaire international ;washington, USA 1998,P :84. 
، رساؿ ."سياسات التعديؿ الييكمي و مدى معالجتيا لالختالؿ الخارجي، التجربة الجزائرية: "محمد راتوؿ - 4

  .  225 – 224:  ، ص2000دكتوراه ، جامعة الجزائر 
، 263نعماف سعدي المرجع السابؽ، ص - 5
،  لقانوف صندوؽ النقد الدولي08لقد قبمت الحكومة الجزائرية بااللتزامات المفروضة عمييا عف طريؽ المادة -6
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اصالح السياسة النقدية  : الفرع الثالث 
تعتبر السياسة النقدية احد اىـ مقومات السياسة االقتصادية التي يمكف استخداميا لتحقيؽ 

 1النمو االقتصادي، بحيث  تؤثر بجذورىا عمى مستوى االداء االقتصادي
 بأنيا   1990 الى غاية 1962كانت تتميز السياسة النقدية خالؿ الفترة الممتدة ما بيف 

حيادية بسبب الدور السمبي لمنقود،  و دورىا في االقتصاد الوطني و كوف ىذه االخيرة لـ تكف تعدوا 
كونيا مفيـو نظري منصوص عميو في القوانيف التشريعية ،  اضافة الى دور البنؾ المركزي الذي 
كاف بعيدا كؿ البعد عف دور و ىدؼ تحقيؽ التنمية االقتصادية حيث كاف يعتبر البنؾ المركزي 

. 2مجرد ممجأ لتمويؿ عجز الميزانية العامة
 و محاولة مف الحكومة الجزائرية ايجاد حؿ لكؿ المشاكؿ االقتصادية و 1990و في سنة 

 االستقاللية لمبنؾ المركزي عف 90/10عدـ االستقرار االقتصادي و قد منح قانوف النقد و القرض 
وزارة المالية و قد اوكمت لو ميمة تسيير السياسة النقدية،  كما تـ كذلؾ مف خالؿ ىذا القانوف انشاء 
مجمس النقد و القرض و الذي كاف عتابو السمطة النقدية المسؤولة عف صياغة سياسات االئتماف و 

 األجنبي كما ذكرنا سابقا ميمة ارساء مبدأ توحيد المعاممة بيف المؤسسات الخاصة و العامة ،  3النقد
 . 4بالنسبة إلمكانية الحصوؿ عمى االئتماف و إعادة التمويؿ مف البنؾ المركزي و أسعار الفائدة

 و عمى عكس الفترة السابقة فقد تـ تعبير توجيو السياسة 1998 الى 1995خالؿ الفترة الممتدة مف 
 بيدؼ تخفيض التضخـ 1994النقدية اذ تـ إتباع سياسة نقدية انكماشية صارمة إبتداءا مف سنة 

حيث  تزامف تقييد السياسة النقدية مع . الذي بمغ أعمى  مستوياتو نتيجة  التوسع النقدي المفرط 
 مميوف وحدة 1,169,28: إتفاؽ القرض الموسع الذي داـ ثالث سنوات و قد حدد مبمغ االتفاؽ بػ

 الوطني لمتوفير و االحتياط الى 5 مف الحصة المقررة لمجزائر%127,9حقوؽ سحب خاصة بنسبة 
 .19976بنؾ تجاري لمقروض العقارية و ىذا ابتداءا مف سنة 

 

                                                             
رسالة دكتوراه، " سياسات التعديؿ الييكمي و مدى معالجتيا لالختالؿ التاريخي التجربة الجزائرية:"محمد راتوؿ- 1

. 225:، ص2000جامعة الجزائر ، 
 ىي مجموعة  KENTلقد اختمفت اآلراء و المفاىيـ في التحديد الدقيؽ لمصطمح السياسة النقدية فحسب كينث- 2

الوسائؿ التي تتبعيا االدارة النقدية لمراقبة عرض النقد قصد بموغ ىدؼ اقتصادي معيف كيدؼ االستخداـ الكامؿ  
تحميؿ "و يرى االستاذ الدكتور عبد المطمب عبد الحميد السياسات االقتصادية عمى مستوى االقتصاد القومي . 

. 90، ص2003مجموعة النيؿ العربية لمنشر القاىرة " كمي
 سنة 02مجمة العمـو االنسانية قسنطينة عدد " السياسة النقدية و اثار تخفيض العممة الوطنية:"مبارؾ بوعرلة  -3

 .82 الجزائر ص 1999
 .82: ص:  مبارؾ بوعرلة، المرجع السابؽ-4
. 06:مسار السياسة النقدية في ظؿ التحوؿ االقتصادي ص"نادي الدراسات االقتصادية الجزائرية -5
. 251محمد راتوؿ، سياسات التعديؿ الييكمي و مدى معالجتيا لالختالؿ الخارجي ، المرجع السابؽ ص - 6
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اصالح المؤسسات العمومية و تنمية القطاع الخاص :الفرع الرابع 
مف اىـ النقاط االساسية التي ادرجت ضمف اتفاقية التعديؿ الييكمي الجزائر و صندوؽ النقد 

الدولي و التي ركزت عمييا الجزائر في برنامج االصالح ىي ترقية و تشجيع القطاع الخاص و 
. إصالح المؤسسات العمومية و خمؽ بيءة جاذبة لالستثمار األجنبي و ترقية اإلستثمار الوطني 

 إصالح المؤسسات العمومية: أوال 
 و قبؿ ذلؾ كاف 1988لقد شيدت المؤسسة العمومية الجزائرية عدة اصالحات بعد سنة 

 قد حدد ثالث  محاور رئيسية و تدور في مجمميا حوؿ اعادة ىيكمة المؤسسات 80/242المرسـو 
 :العمومية و ىذا وفؽ المراحؿ اآلتية

:  إعادة الهيكمة العضوية لممؤسسة العمومية-أ
 الشركات الكبرى في الجزائر إلى عدد مف الشركات العمومية و تكوف 1و ىي تعني تقسيـ

اصغر قياسيا و أسيؿ إدارة و أكثر تخصصا ، حيث   تتـ مف خالؿ إعادة الييكمة العضوية 
لممؤسسات العمومية  ونقؿ المقرات االجتماعية لمشركات الوطنية خارج العاصمة و تقريبيا مف مراكز 

 .اإلنتاج 
: توزيع تراث الشركات التي تمت إعادة هيكمتها من بين المؤسسات الجديدة : ب

حيث عرفت " شركة سونا طراؾ :"و أحسف مثاؿ عف عممية  ىو إعادة الييكمة العضوية ؿ 
ىذه األخيرة حجما معتبرا مف االستثمارات الصناعة  ، التي تعتبر اكبر و أضخـ شركة بحسب 

  قامت الجزائر بإصالحات اقتصادية 1988مع حموؿ سنة  . 2التصنيؼ الجزائري لمشركات الوطنية
مف خالؿ استقاللية المؤسسات العمومية االقتصادية حيث أرادت تكريس االستقاللية و الفصؿ بيف 

. 3حقوؽ الممكية و التسيير بحيث تفوض  ىذه الحقوؽ إلى شركات مالية
و عميو تصبح الشركة ذات أسيـ و بيذا تتخمص مف الوصاية المباشرة لمدولة ، عمى اثر 

 و تتمثؿ ىذه 4ىذه اإلصالحات فقد قاـ المشرع الجزائري في تمؾ الفترة بإصدار مجموعة مف القوانيف
: ىذه القوانيف في

 

                                                             
. 251:مرجع سابؽ ، ص" محمد راتوؿ، سياسات التعديؿ الييكمي و مدى معالجتيا لالختالؿ الخارجي- 1
االقتصاد الجزائري االنتقاؿ عف الخطة الى السوؽ و مدى انجاز اىداؼ السياسة النقدية " بموناس عبد اهلل - 2

اطروحة دكتوراه دولة في العمـو االقتصادية تخصص نقود و مالية كمية العمـو االقتصادية و عمـو التسيير،جامعة 
. 90، ص 2005-2004الجزائر ،

و ىيي عبارة عف صناديؽ مساىمة و ىي عبارة عف مؤسسات عمومية تخضع لقوانيف خاصة و تشكؿ  -3
 مميوف دينار 240الوساطة بيف الدوؿ و الجماعات المحمية و يبمغ عددىا ثمانية و يبمغ راس ماليا التأسيسي 

.  مميوف جزائري لمصندوؽ30جزائري وفؽ حصة 
4
-bouyacoub Ahmed : « la difficile adaptation de l’entreprise aux mécanismes de 

marche » ; les cahier de CREAD, N : 45 ; 1998 ;P :45 
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 و ىو يتضمف القانوف التوجييي 1988 جانفي 12 المؤرخ في 01-88صدور القانوف - 
 المتعمؽ 1988 جانفي 12  المؤرخ في 02-88صدور القانوف  ، 1لممؤسسات العمومية االقتصادية

 ،  المتعمؽ بصناديؽ المساىمة1988 جانفي 12 المؤرخ في 03-88صدور القانوف  ، بالتخطيط
 و ىو يخص تعديؿ القانوف التجاري و يحدد 1988 جانفي 12 المؤرخ في 04-88دور القانوف ص

 .2 أىـ القواعد المطبقة عمى المؤسسة العمومية االقتصادية
واصمت الجزائر اإلصالحات في فترة التسعينات و ذلؾ مف خاال تبنييا نظاـ اقتصاد  و

السوؽ و بالرغـ مف كؿ اإلصالحات إال انو ازدادت المشاكؿ المالية و قد تـ اتخاذ مجموعة مف 
 27 المؤرخ في 101-90اإلجراءات،  أىميا التطيير المالي و عميو فقد صدر المرسـو التنفيذي 

 و المتعمؽ بتحويؿ ديوف الخزينة العمومية المترتبة عمى المؤسسات العمومية إلى قيـ 1990مارس 
 3 و المسمى بصندوؽ تطيير المؤسسات العمومية063-302منقولة ،  و قد فتح لو حساب رقمو 

عممية القضاء :  مميار دينار جزائري و يقصد بالتطيير المالي 250،حيث  كمؼ تطبيقو حوالي 
عمى العجز المالي و عمى مديونية المؤسسة العمومية اتجاه البنوؾ التجارية و الخزينة العمومية 

 4ليصبح ليا كياف مالي متوازف
حيث ييدؼ التطيير المالي إلى اإلسراع بتطبيؽ اإلصالحات االقتصادية ميدانيا و الحفاظ 

عمى القطاع العمومي و تييئة الشروط الضرورية الستقاللية المؤسسات العمومي و تكييفيا مع 
. 5شروط التسيير المركزي

و قد أدت عممية التطيير المالي إلى تدخؿ الدولة عف طريؽ الخزينة العمومية و ذلؾ عف 
  قد تمت إعادة النظر في عممية 1992في سنة . طريؽ إصدارىا ألوراؽ غير قابمة لمخصـ 

التطيير المالي عف طريؽ إعداد مخطط تصحيح ألنو عممية التطيير المالي لـ تحقؽ النتائج 
 . 6المتوقعة

                                                             
 اعطاء الصفة التجارية 1988 جانفي 12 المؤرخ في 01-88لقد اراد المشرع الجزائري مف خالؿ القانوف   -1

لممؤسسة العمومية االقتصادية التي تصبح شركة ذات اسيـ و ذات مسؤولية محدودة و تبقى الدولة المالؾ 
 SARL, SPA, EPEااللوحيد لالسيـ 

2
- bouyacoub Ahmed : « la difficile adaptation de l’entreprise aux mécanismes de 

marche » ; les cahier de CREAD, N : 45 ; 1998 ;P :45 
 و ىو منقمقباعادة شراء 1991-03-16 المؤرخ في 91/75 مف المرسـو التنفيذي رقـ 3-2-1المواد - 3

الخزينة العمومية لمديوف المترتبة عمى المؤسسات العمومية 
يقصد بالتوازف المالي لممؤسسة اعادة التوازف لالصوؿ و الخصـو في ميزانيتيا و ذلؾ عف طريؽ تمويؿ - 4

. االصوؿ الثانية بمواد طويمة او متوسطة االجؿ
ممتقى وطني االوؿ حوؿ " التطيير المالي و خصخصة المؤسسات العمومية الجزائرية" بوخدوني وىبة - 5

. 34 افريؿ ص 9-8المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورىا في التنمية ، االغواط، الجزائر ، 
. 36بوخدني وىبة ، المرجع السابؽ، ص - 6
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 صدر قرار عف المجمس الوطني لمساىمات الدولة يقضي بحؿ صناديؽ 24/12/1995و في - 
المساىمة ، بعد تجربة دامت مدة خمس سنوات  حسب كانت النتيجة إذ بقي اقتصاد الدولة عمى 

.  حالو و لـ تعط المردودية المنتظرة ، كما  نجـ عنيا آثار سمبية كالبيروقراطية و احتكار امواؿ الدولة
فكاف البد و مف  الضروري  التفكير في ايجاد تاطير جديد لالقتصاد الوطني ، حيث تجمى ىذا مف 

 و قد عمد ىذا المرسـو إلى حؿ صناديؽ 19951 سبتمبر 25 المؤرخ في 95/25خالؿ المرسـو 
شركة :   التي عرفيا المشرع الجزائري عمى أنيا 2المساىمة ، كما ثـ  استحداث الشركات القابضة

مساىمة تممؾ الدولة رأس ماليا بصفة كاممة او جزئية بجانب اشخاص آخروف معنيوف تابعوف 
 .لمقطاع العاـ

  ثـ إنشاء مجمس وطني لمساىمات الدولة و الذي 55-95 مف القانوف 17و بموجب المادة 
: أوكمت لو ميمة تنسيؽ نشاط الشركات القابضة و توجيييا ، مف  بيف الصالحيات المنوطة بو 

يحدد أىداؼ و سياسة مساىمات الدولة عف طريؽ التشاور مع أجيزة الشركات القابضة و عند - 1
. االقتضاء يحدد الشروط توظيؼ رؤوس االمواؿ التابعة لمدولة

  .يفوض ممثميو الذيف يتولوف مياـ الجمعية العامة لمشركات القابضة- 2
 و انخفض مستوى الديوف 1998 مميار دينار سنة 590: و قد وصؿ رقـ األعماؿ مبمغا قدر بػ

  .3%10,5 الى %9,3 ، حيث وصمت نسبة النمو مابيف %4بنسبة 
و في اطار برنامج التصحيح الييكمي لممؤسسات العمومية جاء مخطط التقويـ الداخمي و قد ارتكز 

: ىذا المخطط عمى 
: تحديد االستراتيجية و االىداؼ و ىي تتمثؿ في : اوال 

 تحضير المؤسسة لعممية الخوصصة- 1
 االستعداد لمبرنامج في االقتصاد الدولي - 2
 . اعادة التنظيـ لحماية الحصص في السوؽ الوطنية- 3

الفحص الدقيؽ و الشامؿ لممؤسسة و ىو عامؿ حيوي لممخطط اذ يرمي الى تقييـ موضوعي :  ثانيا
. 4مف حيث النظاـ المعموماتي و مصداقيات التسجيالت المحاسبة

                                                             
 المتعمؽ بتسيير رؤوس االمواؿ التجارية التابعة لمدولة ج،ر 1995 سبتمبر 25 المؤرخ في 95/25المرسـو -1

. 1995 سبتمبر 27 الصادرة في  55عدد 
الشركة القابضة ىي شركة مالية تقـو بادارة االوراؽ المالية الممموكة ليا في الشركة التابعة و يمارس عمييا - 2

المراقبة القانونية و في المقابؿ تضمف تطور المجموعة و ىي تساىـ في تنفيذ السياسة االقتصادية لمدولة عف 
. طريؽ االتفاقيات المبرمة مع الدوؿ

. 274:المرجع السابؽ ص" سياسات التعديؿ الييكمي و مدى معالجتيا لالختالؿ الخارجي"محمد راتوؿ - 3
اطروحة دكتوراه دولة ، جامعة وىراف، " االبداع في المنتج عمى مستوى المؤسسات الجزائرية : كريالي بغداد-4

. 196: ، ص 2004-2003كمية العمـو االقتصادية، 
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تخصيص المواد المستعممة ووضعيا في تالئـ مع حجـ النشاط و ما يالئـ رقـ االعماؿ عف : ثالثا 
االىتماـ اكثر بالسياسة التجارية ووضع نظاـ جديد لمتسعيرة  ، .طريؽ وضع سياسة جديدة لمتسويؽ 

إلى جانب االىتماـ بالتوزيع و االتصاؿ و التقميؿ مف التكاليؼ الزائدة  
ترقية القطاع الخاص : ثانيا 

ييدؼ ترقية القطاع الخاص فقد بنيت الجزائر عدة  إصالحات لتشجيع االستثمار الخاص 
،  الذي  سمح لممشاركة االجنبية في الترخيص و  1994مف خالؿ قانوف المالية التكميمي  لسنة 

بيع المؤسسات العمومية و التنازؿ عنيا لممشاركيف الخواص و مساىمة الخواص في رأس ماؿ 
 و قد كاف أوؿ برنامج لعممية الخوصصة في افريؿ %49المؤسسات العمومية و ىذا في حدود 

 200 ، الذي كاف مدعما مف طرؼ البنؾ الدولي لمتنمية و التعمير و قد استفادت حوالي 1996
 المؤرخ في 22-95مؤسسة مف ىذا البرنامج مف اىـ االىداؼ التي جاء بيا المرسـو التنفيذي رقـ 

:   المتعمؽ بخصخصة المؤسسات العمومية ىي 1995- 08 -26
 تقميص دور الدولة في ادارة المشروعات االنتاجية و اف يؤوؿ ىذا الدور  الى القطاع الخاص- 
 فتح باب االستثمار اماـ راس الماؿ االجنبي - 
انعاش السوؽ الماؿ الوطني و جذب مدخرات القطاع الخاص مف خالؿ التوسع في مشاركة - 

 .العماؿ ألجؿ ممكية ىذه المؤسسات
 .زيادة ايرادات الدولة مف خالؿ الضرائب المباشرة و غير المباشرة عمى المؤسسة بعد خوصصتيا - 
تحسيف النتائج االقتصادية و المالية لممؤسسات العمومية التي تتـ خوصصتيا و مساندة القطاع - 

الخاص ، الجؿ زيادة نشاطو عف طريؽ ضماف استقاللو في االدارة و ما يوافؽ الظروؼ االقتصادية 
 .و حركة المنافسة 

 حفظ عجز الموازنة العامة لمدولة - 
 .1النيوض بالمشروعات االخرى لمدولة - 

 فقد قامت 1995 اوت 26 المؤرخ في 95/22 مف المرسـو التنفيذي رقـ 2و بحسب المادة 
بتحديد المجاالت و القطاعات المعنية بالعممية ، بحسب المادة انجاز البناءات ، االشغاؿ العمومية ، 

الري ، الفندقة ، التجارة ، السياحة ، التوزيع، الصناعة النسيجية ، الورؽ، الكيمياء ، البالستيؾ، 
.  الجمود ، النقؿ ، اعماؿ الخدمات البنائية ، التأمينات ، المضاربة ، الصناعات الصغيرة

حسب اتفاقية و برنامج التعديمي الييكمي فاف الخوصصة ىي اداة ضرورية في سياؽ التنمية 
الرتباط ىذه االخيرة بانجاز عممية التحوؿ االقتصادي و االجتماعي لمجزائر و قد استوجب قانوف 

 :الخوصصة مراعات عدة مبادئ و ىي
التدرج و االستقامة في عممية الخوصصة يؤدي الى نتائج ايجابية بينما التسرع يؤدي الى الفشؿ - 1

  .1و خير مثاؿ عمى ذلؾ بريطانيا

                                                             
. 146، المرجع السابؽ ، ص "االبداع في المنتج عمى مستوى المؤسسات الجزائرية : كريالي بغداد- 1
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الشفافية و ىذا عف طريؽ  مختمؼ مجاالت االشيار و فؽ القانوف الجزائري الذي يحكـ تحويؿ - 2
 .الممكية عف طريؽ دراسة وافية وكاممة و شاممة لنقؿ ممكية المؤسسات العمومية

مراعاة المصمحة العامة  و ذلؾ عف طريؽ وضع ترتيبات معقولة تمنع مف االصطداـ بالمصمحة - 1
 .العامة، و اخضاع العممية لمتقييـ و المراقبة و الذي مف شأنو المحافظة عمى مصالح الخزينة العامة

 االستفادة مف عممية بيع المؤسسات العمومية دوف تمييز بيف الفئات االجتماعية واعطاء حؽ -2
.  2%20المشاركة في راس ماؿ المؤسسة المحولة بحوالي 

و عميو كانت الخوصصة خيارا صائبا اماـ معالجة األوضاع االقتصادية المزرية التي كانت يشيدىا 
االقتصاد الوطني،  و ىي نمط يمد آليات اقتصاد السوؽ و عمى ىذا االساس اسندت مياـ 

كما  ثـ انشاء مجمس الخوصصة و لجنة مراقبة عمميات . الخوصصة الى الييئة المكمفة بالعممية 
 لتحديد اربعة اشكاؿ 1995 اوت 26 المؤرخ في 95/92الخوصصة و قد قاـ المرسـو التنفيذي رقـ 

:  الخوصصة و ىي 
التنازؿ عف طريؽ ، التنازؿ عف طريؽ االسيـ و القيـ المنقولة ، التنازؿ عف طريؽ السوؽ المالية

 .3التنازؿ عف طريؽ االصوؿ، المزايدة 
اصالح نظام الحماية االجتماعية  : الفرع الخامس

لقد اولى صندوؽ النقد الدولي اىتماما بتحسييف و اصالح النظاـ الحماية االجتماعية 
باعتبار ىذا االخير احد اىـ الركائز الجؿ تكريس مبدأ التالـز بيف االبعاد االقتصادية و االبعاد 

.  االجتماعية و االساسية لمتنمية
لمحماية االجتماعية دورا ىاما في حياة االفراد داخؿ المجتمع مف الناحية االقتصادية و 

الناحية االجتماعية خصوصا  ،و عميو  قامت الدولة الجزائرية بادراج صناديؽ متعددة ، ووزارات ، و 
تييئة المجتمع المدني لمخروج بآليات لتطبيؽ و تحسيف أداة الحماية االجتماعية لذلؾ سوؼ نتعرض 
الى اىـ مؤسسات الحماية االجتماعية في الجزائر و سنقـو بإبراز  الدور المنوط بيا و جعميا اكثر 

 4فعالية في االقتصاد الوطني
و يمكف اف نقـو باحصاء جممة التدابير المتخذة مف اجؿ تحسيف  نظاـ الحماية االجتماعية 
حيث تخضع ىذه التدابير الحكاـ تشريعية سواء تمؾ المعمقة و الميسرة مف قبؿ الوزارة المكمفة بالعمؿ 

 الصندوؽ CNAS:  مف قبؿ مؤسسات الحماية االجتماعية و ىي تتمثؿ في 5أو االجيزة المسيرة 
 ، الصندوؽ الوطني لمتامينات االجتماعية لغير االجراء: CASNOS، الوطني لمتامينات االجتماعية 

                                                                                                                                                                                                                
.  المتعمؽ بخصخصة المؤسسات العمومية1995-08-26 المؤرخ في 95/22المرسـو التنفيذي رقـ - 1
.  المتعمؽ بخصخصة المؤسسات العمومية1995-08-26 المؤرخ في 95/22المرسـو التنفيذي رقـ - 2

3
-Mahfoud Benousman : « Ajustement structurel et privatisation »,les cahiers du 

CREAD N°46/47 4eme Trimestre 1999 ;P :95. 
4
- Mahfoud Benousman : « Ajustement structurel et privatisation »,les cahiers du 

CREAD N°46/47 4eme Trimestre 1999 ;P :95 
 المتعمؽ بخصخصة المؤسسات العمومية 1995-08-26 المؤرخ في 95/22المرسـو التنفيذي رقـ - 5
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CNAC الصندوؽ الوطني لمتاميف عف البطالة  ،CNR الصندوؽ الوطني لممعاشات  ،
CACOBATHصندوؽ التامينات لمعطؿ مدفوعة االجر  ،O NAAPH الديواف الوطني لالعضاء 

  .1 الصندوؽ الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعيةFNPOS، االصطناعية لممعوقيف 
حيث صادؽ تطبيؽ الجزائر لجممة اصالحات اقتصادية مختمفة تفاقما كميا و نوعيا لمشكمة 
البطالة ، عميو وضعت الجزائر سياسة لمواجية البطالة المستخمصة مف تجارب بعض الدوؿ التي قد 

مرت بمرحمة االصالحات االقتصادية  خاصة الشيمي التي تعتبر تجربة ناجحة جدا في مجاؿ 
اإلصالحات المفروضة مف فبؿ صندوؽ النقد الدولي ، كما قامت الحكومة  بتقييـ سياسة برنامج 
الوطني لمكافحة البطالة و مف ثـ قامت  بوضع استراتيجية لنمو الكثيؼ لمعمؿ و اىـ النقاط التي 

  : 2نظمتيا ىذه االستراتيجية
توسيع القاعدة االنتاجية لالقتصاد و ذلؾ عف طريؽ االعتماد عمى االستقالؿ االمثؿ لمموارد - 1

 االقتصادية و المحمية و بخاصة العمؿ 
سياسة االنعاش االقتصادي في مجاؿ االستثمارات حيث قاـ تطبيؽ برنامج االستقرار و التعديؿ - 2

الييكمي قد ادى الى تحسيف توازنات الكبرى لالقتصاد الكمي،  و ذلؾ و عمى حساب التدىور الحاد 
في القدرة الشرائية لألسر الجزائرية و نقص التأىيؿ ارتفاع نسبة البطالة و تسريح العماؿ حيث تـ 

 مف عدد %8 حوالي نسبة 1998-1994 عامؿ في الفترة الممتدة مف 360.00تسريح حوالي 
 : لذلؾ اتخذت الحكومة االجراءات التالية3العماؿ

                                                             
، المجمس الوطني اإلقتصادي " برنامج التنظيـ اإلقتصادي :" المرحمة الثانية لممخطط الوطني لمكافحة البطالة -1

 . 1998و اإلجتماعي ، فيفري 
تقييـ و ضبط تكاليؼ  الحماية االجتماعية في مؤسسات الحماية االجتماعية :"مخبر التنمية المحمية المستدامة- 2

كمية العمـو االقتصادية و عمـو التسيير ، المدية، الجزائر " المختمفة و آليات توظيؼ مواردىا بفعالية في الجزائر
، 1،2،3ص 

و ىو الصندوؽ الوطني لمتأمينات : CNAS :يتمثؿ دور مؤسسات الحماية االجتماعية المذكورة سابقا في  -3
المعوقيف ، )االجتماعية و تشمؿ العماؿ الذيف يتقاضوف االجور بصفة عامة و كذلؾ بعض الفئات االخرى 

 ، حيث تقتطع سنة اجور العماؿ شيريا لتغطية النفقات الناجمة عف المرض و حوادث العمؿ (المجاىديف
CASNOS : و يضمف ىذا الصندوؽ لمعماؿ الذيف تـ تسريحيـ بموجب قانوف وزاري و كذلؾ في حالة اغالؽ

و يقـو ىذا الصندوؽ بتسديد مستحقات : CNR ، المؤسسات العمومية يقـو بدفع اجرة شيرية لفترة زمنية معينة
و يعمؿ ىذا الصندوؽ كوسيط بيف العامؿ و صاحب : CACOBATH ، المؤمنيف الذيف احيموا الى التقاعد

العمؿ في قطاع البناء و االشغاؿ العمومية و ذلؾ مف خالؿ االشتراكات التي تدفع سنويا ليذا الصندوؽ لتغطية  
و قد نشا ىذا الديواف خصيصا لمفئة المعوقة حركيا حيث يقـو : ONAAPH ، اجور العماؿ الخاصة بالعطؿ

بتقديـ المساعدة المتصمة في االعضاء االصطناعية الكراسي المتحركة و غيرىا مف االجيزة دوف مصاريؼ و 
و قد خصص ىذا الصندوؽ لتدعيـ بناء : FNPOS، تعطي ىذه االخيرة مف قبؿ صندوؽ الضماف االجتماعي

السكنات االجتماعية الخاصة باالجر اي الفئة العاممة و ىو يموؿ مف قبؿ الدولة و كذا باقي الصناديؽ 
. االجتماعية
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  .1المؤسسات المصغرة التي انشاتيا الوكالة الوطنية لدعـ تشغيؿ الشباب- 3
تخصيص موارد جديدة و اعادة تخفيض الموارد التي كانت متواجدة عمى مستوى اجيزة التشغيؿ - 4

عف طريؽ اشغاؿ المنفعة العامة ذات الكثافة العالية مف اليد العاممة و التنمية المشتركة و عقود ما 
 . 2قبؿ التشغيؿ و القروض المصغرة و التي تسير مف قبؿ وكالة التنمية االجتماعية

 3انشاء جياز جديد الستخالؼ برنامج تشغيؿ الشباب و ىو جياز االدماج الميني لمشباب- 5
أثار برامج اإلصالح االقتصادي عمى  سوق البطالة في الجزائر : المبحث الثاني 

يعتبر إصالح النظاـ الحماية االجتماعية مف وجية نظر صندوؽ النقد الدولي  باعتبار ىذا 
 األخير احد أىـ الركائز تحقيؽ التنمية و خفض معدالت البطالة و إصالح سوؽ العمؿ 

أسباب تفاقم البطالة في الجزائر  :المطمب األول 
لقد عرفت  الجزائر نفس الوضع عمى غرار بافي البمداف التي طبقت برامج االصالح 

. االقتصادي تزايد لعدد البطاليف نتيجة تراجع التشغيؿ و زيادة تسريح العماؿ 
تحديد مفهوم البطالة  :الفرع األول 

يعتبر مفيـو البطالة مفيوما غير محددا و يعرؼ العامؿ العاطؿ عمى انو العامؿ الذي ال 
يعمؿ بصفة مؤقتة  و يعرؼ معدؿ البطالة كنسبة بيف عدد العماؿ العاطميف الى العدد الكمي 

 و بحسب معدؿ البطالة عمى اساس النسبة الى الجنس او عمى اساس 4لممشاركيف في القوى العاممة
الريؼ او المدينة و عمى اساس العمر او عمى اساس العرؽ و يعتبر معدؿ البطالة مؤشرا ىاما يحدد 

. 5منو ظروؼ سوؽ العمؿ
أنواع البطالة  :الثاني الفرع

: البطالة الدورية  -أ
و ىي مرتبطة بالدورة االقتصادية و التقمبات الدورية التي تطرأ عمى النشاط التجاري و االقتصادي 

  . 6في الدولة
 

                                                             
المجمس الوطني االقتصادي و " برنامج التنظيـ االقتصادي:"المرحمة الثانية لممخطط الوطني لمكافحة البطالة  -1

. 1998االجتماعي، فيفري 
المجمس الوطني االقتصادي و " برنامج التنظيـ االقتصادي:"المرحمة الثانية لممخطط الوطني لمكافحة البطالة - 2

. 1998االجتماعي، فيفري 
3
 -Decret N° : 96 / 297 du 08 septembre 1996, portait la création de l’agence nationale 

de soutien à l’emploi de jeunes « ANSEJ » N° 52 du 11 decembre 1996. 
مراجعة محمد حمدي السباقي دار " اقتصاديات العمؿ: "رونالد فمبرج روبرت سميث ترجمة فريد بشير طاىر- 4

. 577 ص 1994المريخ لمنشر ، السعودية ، 
تحميؿ اخطر مشكالت الراسمالية المعاصرة مكتبة مديوني ، مصر " االقتصاد السياسي لمبطالة" زكي رمزي - 5

 .20-18، ص 1993الطبعة االولى ، 
. 235-234مدني بف شيرة المرجع السابؽ ص - 6
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: البطالة االحتكاكية  -ب
و ىي تحدث بسبب التنقالت المستمرة لمعامميف بيف المناطؽ و الميف المختمفة و ىي تنشا 
بسبب نقص المعمومات لدى الباحثيف عف العمؿ و لدى اصحاب االعماؿ الذيف تتوافر لدييـ فرص 

العمؿ،  اي افتقاد حمقة الوصؿ بيف طالبي الوظائؼ  و عارضي الوظائؼ و عدـ التقاء جانب 
  .1الطمب مع جانب العرض

: البطالة الصريحة  -ج 
و ىي يمكف اف تكوف احتكاكية و دورية و ىيكمية و ىي تشمؿ بالشكؿ الواضح لفائض 

و البطالة الصريحة في الجزائر ليا عدة اشكاؿ  .2العرض في سوؽ العمؿ مقارنة بالطمب عميو
كالبطالة الييكمية و ذلؾ في الصناعات الحديثة و البطالة الموسمية خاصة في قطاعي الزراعة و 

. المحروقات
: البطالة الموسمية  -د

قد .  و ىي تنشأ عف تذبذب الطمب عمى العمؿ و يمكف توقعيا في اوقات محددة مف السنة 
عرفيا االقتصاد الجزائري بانيا بطالة خاصة بالقطاع الفالحي و ىذا نظرا لطبيعة ىذا النشاط كنا انو 

. يزداد نسبيا في مواسـ االصطياؼ
: البطالة االجبارية  -ه

. و في ىذه الحالة يتوقؼ الفرد بشكؿ جبري مثال حالة تسريح العماؿ
: البطالة التكنولوجية  -و

حيث ينشأ ىذا النوع مف البطالة بسبب ادخاؿ تكنولوجيات جديدة تحؿ محؿ اليد العمؿ اليدوي ،  و 
ىذا بصفة تمقائية الى االستغناء عف العامؿ و قد انتشر ىذا النوع مف البطالة في البمداف التي تواجو 

 . 3اقتصاد السوؽ
أسباب تفاقم البطالة في الجزائر  :الفرع الثالث 

 النمو الديمغرافي  -أوال 
حيث يمعب السكاف دورا أساسيا في اي مجتمع في تحديد حجـ العروض مف القوى العاممة  
، بحيث تؤدي زيادة الكبيرة في عدد السكاف مع زيادة االنتاج و ىو ما عميو الحاؿ في الجزائر فقد 

                                                             
مجمة " تصنيؼ البطالة و محاولة قياس الييكمة و المحيطة منيا خالؿ التسعينات"البشير عبد الكريـ - 1

 جامعة حسيبة بف بوعمي الشمؼ ، 2004، السداسي الثاني ، 00اقتصاديات شماؿ افريقيا، السنة االولى العدد 
 .149الجزائر ص 

دار الجامعة الجديدة لمنشر " اساسيات االقتصاد السياسي:" اسامة محمد الغولي و مجدي محمود سقاب- 2
 .98:، ص1998االسكندرية مصر 

 238مدني بف شيرة المرجع السابؽ ص - 3
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ادى ازدياد عدد السكاف و انخفاض مستوى المعيشة الى انتشار البطالة بمختمؼ صورىا خاصة مع 
 .  1عدـ وجود سياسة واضحة المتصاص نسبة البطالة

: عدم التنسيق بين التعميم و التكوين و سوق العمل- ثانيا
فاف عدـ التنسيؽ بيف التعميـ و التوظيؼ ادى الى تراجع عائد التعميـ ،  و ىذا نتيجة 

الحصوؿ عمى مناصب عمؿ دوف مراعاة التخصصات التعميمية األمر الذي  ادى الى تزايد اعداد 
الخريجيف عف حاجة سوؽ العمؿ بحيث كاف ىناؾ عجز في بعض التخصصات مقابؿ وجود فائض 

حيث انو تشير معظـ التقارير عمى انو السياسة التعميمية المطبقة في .  في تخصصات  اخرى 
الجزائر عاجزة عف تمبية حاجيات بسوؽ العمؿ و ىذا راجع لنقص التخطيط و التنسيؽ السميـ بيف 

و افتقار عناصر التكامؿ و الترابط بحيث تتـ الدراسة في كؿ مرحمة عمى حدى،   و عدـ .  وزارات 
الربط بيف التعميـ ، ارتفاع معدالت النمو السكاني ،  غياب المنيج التطوري و ضعؼ اإلدارة 

  .2التعميمية
قوانين و تشريعات العمل   :ثالثا 

حيث اسيمت الموائح و القوانيف المتعمقة بالعمؿ بطريقة مباشرة في ارتفاع نسب البطالة في 
 مكرسا لممبادئ التي اعمنتيا المنظمات الدولية 1990الجزائر،  و قد كاف التشريع الصادر في 

 االدارة لمشركاء 1989  و في ظؿ قانوف العمؿ الجزائري فانو قد ترؾ دستور 3كمنظمة العمؿ الدولية
كما .  االجتماعييف عف طريؽ االتفاؽ و الوفاؽ الذي يحدد بحكـ عالقات العمؿ الفردية و الجماعية 

اف االجور تحدد وفقا لتشريع العمؿ و بصرؼ النظر حسابات الكفاءة االنتاجية ، األمر الذي  ادى 
الى انخفاض االنتاجية لمعامؿ خاصة في القطاع الحكومي و قطاع المؤسسات االقتصادية العمومية 

. 5و عدـ وضوح التشريعات المتعمقة بالعمؿ  . 4ضؼ الى ذلؾ نظاـ االجور في القطاع الخاص
: سوء تخطيط القوى العاممة :رابعا 

إف  ىدؼ القوى العاممة ىو ايجاد وظائؼ العمؿ و ىذا ما يحقؽ االستخداـ االمثؿ لممواد 
و يكمف دورىا  كذلؾ في تقدير االعداد المطموبة مف العمالة في مختمؼ المجاالت و  البشرية  ،

                                                             
 .254مدني بف شيرة المرجع السابؽ ص - 1
مشروع تقرير عالقة التكويف بالشغؿ الدورة الرابعة عشر المجمس الوطني االقتصادي و االجتماعي نوفمبر - 2

 .62، ص 1999
 و الحرية انتقالية 1998 المبادئ االضافية المتعمقة بالمفاوضات الجماعية االتفاقية 90/11و كرس قانوف  -3

 دور مفتشية العمؿ و ادارة الشغؿ اتفاقية 1987 و حؽ االضراب اتفاقية 1987لمعماؿ االرباب العمؿ اتفاقية 
1981. 

 258مدني بف شيرة المرجع السابؽ ص - 4
5
 ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; «  des assises 

nationales de la PME » ; op ,cit , p: 43  . 
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يعتبر سوء تخطيط القوى العاممة سببا جوىريا في ازدياد نسب  البطالة  . 1التعرؼ عمى الفجوات
كنقص و عدـ توفير البيانات و الدراسات االحصائية ،  و عدـ وجود اجيزة تقـو بالربط و التنسيؽ 

. 2بيف السياسة العاممة لمشغؿ ،  التعميـ ، التكويف
البرامج و االستراتيجيات المتبناة من قبل الحكومة الجزائرية لمواجهة مشكل : المطمب الثاني 

البطالة 
لقد نتج عف تطبيؽ برامج االصالح االقتصادي  ارتفاع حدة البطالة فقد بمغت نسبة البطالة 

  ، مما جعؿ الجزائر تعيد التفكير في اعادة 1997مميوف بطاؿ سنة 2,9 اي مجموع %29اكثر مف 
النظر في نشاطيا االجتماعي و الجؿ مواجية مشكمة البطالة فقد اتخذت الجزائر عدة استراتيجيات 

: اىميا
اف االستقرار السياسي ألي بمد مرىوف بمدى قدرة الدولة عمى خمؽ مناصب الشغؿ، و ال يختمؼ 

الوضع في الجزائر عف بقية الدوؿ العالـ فقد شيد سوؽ العمؿ الجزائري ارتفاعا حادا في نسب 
   . و قد ازدادت حدتيا نتيجة لتطبيؽ سياسات االصالح المختمفة . البطالة  

 توسيع القاعدة اإلنتاجية استرتيجية  العمل المكثف : الفرع األول 
 و اعطاء 3و ذلؾ عف طريؽ عف طريؽ زيادة معدالت النمو و خاصة بالنسبة لتشغيؿ

االىمية لمتنمية الزراعية  ، و تحقيؽ استقرار المستثمرات الفالحية ،اصالح و صيانة شبكات الري و 
 منصب عمؿ بقيمة مالية 470,000حيث قاـ القطاع الفالحي بتوفير حوالي  . 4الطرؽ الزراعية

فإستراتيجية العمؿ المكثؼ تؤدي بالنتيجة الى زيادة " 2001-1997" مميار دينار 200: قدرت بػ
. 5مستوى التشغيؿ و زيادة نسبة النمو اإلقتصادي  في الجزائر

 6 مف الناتج الخاـ لمحاربة  نسبة البطالة%1,10فقد رصدت الحكومة الجزائرية مبمغ نسبة 
نتيجة لتدىور وضعية سوؽ العمؿ في فترة اإلصالحات أدى إلى الحكومة الجزائرية باتخاذ تدابير 

عف طريؽ اعادة تخصيص موارد جديدة  ،كالمؤسسات المصغرة الى تسييرىا الوكالة الوطنية لدعـ 
 .تشغيؿ الشباب 

 

                                                             
الكتاب االىراـ االقتصادي العدد " المفاىيـ االسس و االساليب: تخطيط القوى العاممة "محمد كماؿ مصطفى - 1

 .03 ص 01/10/1999 مؤسسة االىراـ مصر 141
 .259: مدني بف شيرة المرجع السابؽ ص- 2
المخطط الوطني لمكافحة البطالة البرنامج التنظيـ االقتصادي المجمس الوطني االقتصادي و االجتماعي - 3

 .1998فيفري 
الجزائر " خوصصة االراضي العمومية في الجزائر ارادة سياسية اـ حتمية اقتصادية"شعباني اسماعيؿ - 4

 ،19، ص 1999
 .272ص : مدني بف شيرة ، المرجع السابؽ - 5
 .108 الدورة العامة الثالثة عشرً  1998التقرير الوطني حوؿ التنمية البشرية - 6
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 جهاز االدماج المهني لمشباب :الفرع الثاني 
 المعدؿ و 1990  مارس 22ٍ المؤرخ في 90/143لقد تاسس بموجب المرسـو التنفيذي 

قد تاسسالجؿ . المتضمف جياز االدماج الميني لمشباب و المحدد لقانوف مندوب تشغيؿ الشباب 
توفير التشغيؿ المؤقت لمشباب عف طريؽ انشاء مناصب عمؿ و ييدؼ الى تمكيف الشباب مف 

اكتساب خبرة مينية خالؿ فترة عمؿ تتراوح ما بيف ثالثة اشير الى اثني عشر شيرا  ،عف طريؽ 
 .  1توظيؼ الشباب و بالمقابؿ تقـو المؤسسات العمومية بدعـ صندوؽ المساعدات لتشغيؿ الشباب

الذي ييدؼ الى ترقية تشغيؿ الشباف ، خفض نسب البطالة ، دمج اكبر عدد ممكف مف الشباب 
حيث يتولى ىذا الصندوؽ ترقية تشغيؿ الشباب و مساعدتيـ في انشاء .  العاطؿ عف العمؿ

مؤسسات مصغرة  ،حيث تخضع لمشروع الدراس اقتصادية و تستفيد مف ىذا المشرع الذيف تتراوح 
مف كال الفئتيف رجاال و نساءا ،  بعد مثوليـ اماـ لجنة مختصة "  سنة 35 الى 19" اعمارىـ بيف 

 مف تكمفة %20 الى %5:بحيث يكونوا مؤىميف و قادريف عمى تقديـ مساىمة شخصية تقدر بػ
 .252% و %10و مساىمة الصندوؽ بنسبة %76: المشرع و البنؾ يساىـ بػ

 و قرض الوكالة الوطنية لدعـ تشغيؿ %17تتـ فترة السداد عمى ىذه خمس سنوات نسبة 
  . %50الشباب فيو بدوف فوائد،  و الفوائد المترتبة عف القرض يتكفؿ بيا الصندوؽ نسبة 

كما اف غياب المعايير االقتصادية المالئمة لتنظيـ القروض الممنوحة و غياب الضمانات 
الكافية لحماية المستفيديف لـ يعط النتائج المرجوة و االىداؼ التي انشأ الجميا الصندوؽ الوطني 

. لدعـ تشغيؿ الشباب 
تشير اإلحصائيات انو قد حقؽ جياز االدماج الميني نتائج ضعيفة و نسبية دوف المستوى 

المطموب منو  ،و ذلؾ الف حجـ الوظائؼ يخضع لمستوى التمويؿ المخصص ليذا البرنامج في 
ىذا المستوى بعد كؿ البعد .   اطار الغالؼ المالي الموجو لمتمويؿ مختمؼ االجيزة تشغيؿ الشباب

عف تمبية حاجيات الجماعة االقميمية و عدـ االستفادة مف العناية الكاممة و بالتكويف باعتباره احد 
. 3عوامؿ االدماج الميني و كؿ ىذا ادى الى ضعؼ االدماج الميني

 عقود ما قبل التشغيل:الفرع الثالث 
الجؿ الحد مف ظاىرة تفشي انتشار البطالة بيف حاممي الشيادات و خريجي الجامعات فقد 

 و المتضمف 1998 ديسمبر 2 المؤرخ في 98/402 باصدار المرسـو 1998قامت الجزائر سنة 
: االدماج الميني لضماف الحامميف لمشيادات التعميـ العالي و المتمينيف السامييف خريجي المعاىد 

حيث انشأ ىذا الجياز الجؿ التكفؿ بعروض  .  06/12/1998 صادرة في 91الجريدة الرسمية رقـ 
العمؿ و تشجيع ادماج الشباب خريجي و حاممي الشيادات الجامعية و المعاىد او التقنييف السامييف 

                                                             
 . صندوؽ المساعدات لتشغيؿ الشباب بالصندوؽ الوطني لدعـ تشغيؿ الشباب1996لقد اصبح يعرؼ بعد - 1

2
 -decret N° : 96/297 du 08 septembre 1996 portant la creation de l’agence Nationale 

de soutien a l’emploi de jeunes »ANSEJ » N : 52 du 11/12/1996. 
. 280-279مدني بف شيرة المرجع السابؽ  - 3
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 سنةفيسوؽ العمؿ ، و تبمغ مدة العقد سنة،   يمتـز 35 سنة و 19الذيف تتراوح اعمارىـ بيف 
 . 1الصندوؽ الوطني بدعـ تشغيؿ الشباب بتغطية و تمويؿ و دفع اجور المستفيديف مف ىذه العممية

 برنامج المساعدة إلنشاء المؤسسات المصغر:الفرع الرابع 
 يونيو 24 الموافؽ لػ 1417 صفر 8 المؤرخ في 14-96 مف األمر 16بموجب المادة 

أصبح جياز المساعدة إلنشاء المؤسسات 19962 المتضمف قانوف المالية التكميمي لسنة 1996
حيث جاء الجؿ الشباب الراغبيف في انشاء مؤسسات ذات الطابع .  1997الصغيرة فعميا سنة 

 سنة و يموؿ مف قبؿ صندوؽ الوطني لدعـ 35-19انتاجي خدماتي و تتراوح نسب الشباب بيف 
: تشغيؿ الشباب ، تقـو بتسييره الوكالة الوطنية لدعـ تشغيؿ اسباب و ياخذ التمويؿ اشكاال منيا 

التمويؿ الذاتي حيث تشكؿ االستثمار كمو مف الحالة المالية لمشباب و يستفيد مف اعفاءات جبائية 
،أو  التمويؿ الثنائي اضافة الى المبادرة الشخصية بحيث  تمنح الوكالة قرضا دوف فائدة، اما التمويؿ 

. الثالثي فيتدخؿ البنؾ كطرؽ ثالث في تمويؿ ىذه المؤسسات المصغرة
 الصندوق الوطني لمتامين عن البطالة:الفرع الخامس 

 المؤرخ في 94/188لقد تـ انشاء الصندوؽ الوطني لمتأميف عف البطالة بموجب القانوف رقـ 
 ،  حيث يعتبر 3 المتضمف القانوف االساسي لمصندوؽ الوطني لمتاميف عف البطالة1994 جواف 06

فقد  . ىذا الصندوؽ االوؿ عمى المستوى العربي و الثاني عمى المستوى االفريقي بعد جنوب افريقيا 
قاـ الصندوؽ الوطني لمتاميف عف البطالة بتعبئة البطاليف المترقييف  ، عف طريؽ مستشاريف منشطيف 

حيث يممؾ الصندوؽ قدرات مالية في . حيث يتمثؿ دورىـ في تعبئة البطاؿ المرقى و تقوية كفائتو  
حسب ىذه " 50-35"مجاؿ التسيير حتى اصبح بمثابة ألية عمومية لمحاربة البطالة لمفئة مابيف  

  .  4الفئة ال يوجد ليا حؿ عمى مستوى الوكالة الوطنية لدعـ و تشغيؿ الشباب
حيث تمكف ىذا الصندوؽ وفؽ منيجية االدماج عبر تكويف ليذه الفئة الى ايجاد مراكز 
 .5البحث عف الشغؿ و مراكز دعـ العمؿ الحر و آليات مساعدة المؤسسات التي تواجو الصعوبات

 

                                                             
 و المتضمف االدماج الميني لضماف 1998 ديسمبر 02 المؤرخ في 98/402انظر المرسـو الرئاسي - 1

 .تاميف و خريجي المعاىد الوطنية لمتكويف: "الحامميف الشيادات التعميـ العالي و المتمينيف
 الصادرة بتاريخ 39ر عدد . المتضمف قانوف المالية التكميمي ج1996 يونيو 14 المؤرخ في 14-96االمر - 2

 .1996 جواف 26
  07/07/1994 صادرة في 44ر عدد . ج06.06.1994 مؤرخ في 94.188انظر القانوف رقـ -3
 المتضمف الحفاظ عمى االسباب اقتصادية 26/05/1994 المؤرخ في 94/04انظر المرسـو التشريعي رقـ - 4
 01.06.1994 بتاريخ 34ر عدد .ج
 .266محمد راتوؿ المرجع السابؽ ص - 5
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و ىذا يرجع الى صعوبة ضغط و تخفيض المخصصات المالية و الموجية الى القطاعات 
 القطاعات كثافة في عنصر العمؿ و ايجاد مناصب 1االجتماعية التي تعتبر في الدوؿ النامية اكثر

 .2الشغؿ
:  الخاتمة 

اليدؼ الحقيقي مف وراء مطمب صندوؽ النقد الدولي الداعي الى تحرير التجارة الخارجية في 
البمداف النامية  يتطمب البحث عف اسواؽ جديدة لمدوؿ الراسماليةالجؿ تسويؽ صادراتيا مف جداء 

و ىذا ما يظير جميا فقد جاء ىذا الشرط . الفائض االنتاجي المتزايد في اقتصاديات الدوؿ الراسمالية 
الجؿ خدمة مصالح  و اشكالية اقتصاديات الدوؿ الراسمالية التي تتطمب البحث عف اسواؽ جديدة 

 .لمتوسع لصادراتيا 
فبرامج التصحيح و التكييؼ الييكمي في الواقع ىي تتماشى مع متطمبات العولمة النيا 

تصب في اعادة ىيكمة و تأىيؿ اقتصاديات الدوؿ النامية عف طريؽ التمويؿ و تمؾ القروض التي 
تراىا ىي منقذة القتصادياتيا مف قبؿ صندوؽ النقد الدولي و البنؾ الدولي و ىو في الواقع ما يخدـ 

مصالح الدوؿ المتقدمة و تضمف ليا السيطرة النو ال ييتـ بالمشاكؿ الحقيقية لمدوؿ النامية خاصة اذا 
. أخذنا بعيف االعتبار حالة الدوؿ النامية و حالة السوؽ بيا و ما تتميز بو عوامؿ االنتاج بيا
لقد الجزائر عرفت نفس الوضع عمى غرار بافي البمداف التي طبقت برامج االصالح 

االقتصادي تزايد لعدد البطاليف نتيجة تراجع التشغيؿ و زيادة تسريح العماؿ وىو مرشح لمتفاقـ ألف 
عممية الخوصصة الزالت لـ تعرؼ تقدما محسوسا في التطبيؽ، و كما ىو منتظر فإف نتائج ىذه 

 .العممية ستنعكس بتسريح عشرات اآلالؼ مف العماؿ

                                                             
. 42،43: السابؽ،ص  المرجع شيرة، بف مدني -1
. 37: السابؽ،ص  المرجع: باشي احمد - 2
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إنعلاشات األزمة االقتصادية على مناصب الشغل يف اجلسائر 
األشتاذ بن عسوز حممد 

جامعة عبد احلميد بن باديض مصتغامن كلية احلقوق 
: الممخص 

 بعد اقتصادية أزمة إلى الثمانينات مف الثاني النصؼ خالؿ الجزائري االقتصاد تعرض لقد
 واحد عنصر عمى الدولة اعتماد نتيجة اختالالت عدة بذلؾ وظيرت الحر ألسعار البتروؿ، السقوط

 الدولة بالقياـ سارعت وبالتالي البالد، مداخيؿ وتقمصت فانخفض النشاط التنموي التصدير، في
 برامج في الجزائر بذلؾ ودخمت عمى اقتصاد السوؽ، ذلؾ في اقتصادية معتمدة بإصالحات
 لمشغؿ العامة الخريطة في كبير اضطراب إلى الدولي، أدت النقد صندوؽ مع الييكمية اإلصالحات

 العمومية المؤسسات اضطرت حيث التسعينات، خاصة خالؿ تفاقـ البطالة في وساىمت الجزائر، في
 األمر أدى بالمشرع الجزائري إلى استحداث جممة مف .لمعمػػػػاؿ جماعي بتسريح القياـ إلى االقتصادية

القوانيف التي تنظـ ىذا النوع مف إنتياء عالقة العمؿ، محاولة منو التوفيؽ بيف المصمحة االقتصادية 
 . لممؤسسة و الحالة االجتماعية لمعماؿ المسرحيف

  :مقدمةال
 ،ؤسساتالـ مف العديد إفالس إلى أدت عالمية، مالية اتأـز والعشروف الواحد القرف شيد

 النفط وأسواؽ الدوؿ اقتصاديات عمى بدوره أثر والذي النفط، أسعار انخفاض في ساىـ الذي األمر
لبعض الدوؿ  ةيالرئيس السمعة يمثؿ و الذي الخاـ، النفط عمى العالمي الطمب تدني خالؿ مف فييا

 حواليأيضًا  ويمثؿ االستثمارات، وزيادة المحمي اإلجمالي الناتج في  كبيرة بدرجة العربية ويسيـ
، الجزائريكاف لألزمة االقتصادية العالمية أثرىا البالغ عمى االقتصاد بالتالي  .الخزينة إيراد مف %80

خاصة بعد انخفاض قيمة الدينار و ارتفاع مديونية الدولة، فمـ تعد الدولة قادرة عمى تدعيـ العجز 
الكبير الذي عرفتو المؤسسات االقتصادية العمومية، لذا كاف مف الضروري القياـ بجممة مف 

  1.اإلصالحات في شتى المياديف السياسية و االقتصادية و االجتماعية
 التسريح الجماعي أال و ىو العمؿ اتو منو برزت الحاجة إلى اعتماد نوع جديد مف إنياء عالؽ     

 المشرع لو وأوجد الواقع فرضيا حتمية ضرورة العماؿ تقميص كاف إذاو عميو . ألسباب اقتصادية
 قبؿ ليـ الكافية القانونية الضمانات بتحقيؽ كفيؿ النظاـ ىذا كاف فيؿ العماؿ، لحماية قانونيا نظاما

 ؟ و بعده التسريح
 مفهوم التسريح الجماعي ألسباب اقتصادية، شروطه و أسبابه:  المبحث األول 

 عمى العربية الدوؿ منيا وتأثرت الدوؿ، إقتصاديات عمى المالية األزمة تداعيات نعكستا
 درجة أف المؤكد ومف إقتصادية، عالقات وتربطو العالمي اإلقتصاد منظومة مف جزء أنيا إعتبار
 و العالمي، اإلقتصاد في وٕاندماجيا إرتباطيا درجة حسب عمى العربية الدوؿ بيف يختمؼ تأثيرىا

                                                             
مدخؿ إلى قانوف العمؿ ..  بف عزوز بف صابر، الوجيز في شرح قانوف العمؿ الجزائري، الكتاب األوؿ 1

. 26، ص 2009الجزائري، دار الخمدونية، الجزائر، 
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 و اإلقتصادية والسياسات األنظمة األزمات عمى تداعيات مف بمنأى ليست الدوؿ مف كغيرىا الجزائر
 .     القصير أو الطويؿ المدى في مباشر غير أو مباشر بشكؿ و تأثيرىا المصرفية

  مفهوم التسريح الجماعي ألسباب اقتصادية  : المطمب األول 
     لـ يضع المشرع الجزائري تعريفًا محددًا لتقميص عدد العماؿ أو المستخدميف ألسباب اقتصادية 

 المتضمف القانوف 12-78ال في القوانيف الصادرة في ظؿ االقتصاد الموجو خاصة في القانوف 
 المتضمف عالقات العمؿ الفردية، و ال في ظؿ القانوف 06-82األساسي العاـ لمعامؿ، أو القانوف 

.  لمتكيؼ مع التوجو نحو اقتصاد السوؽالمستحدث المتضمف عالقات العمؿ الفردية 90-11
 يجوز" أنو عمى فنص المبدأ بتحديد اىتمامو بقدر المفيـو بتحديد ييتـ لـ المشرع فإف وبالتالي     

 نص في أكده ما نفس وىو.1"اقتصادية أسباب ذلؾ بررت إذا المستخدميف عدد تقميص لممستخدـ
  2.العمؿ عالقات قانوف مف  69 المادة

إف الحديث عف التسريح الجماعي ألسباب اقتصادية، ال يكوف لو معنى أو تأصيؿ بدوف تحديد      
ذلؾ أف تحديد ذلؾ وتمييزه عف غيره مف . مدلوؿ ومفيـو السبب االقتصادي الذي يبرر ىذا التسريح

الحاالت األخرى، يستوجب بالضرورة بياف وتحديد السبب االقتصادي الحقيقي أو الشرعي الذي يبرر 
وضع حد لقوت مجموعة مف العماؿ والعائالت، وما ىي المعايير التي يمكف أف نفرؽ بمقتضاىا بيف 

 .السبب الحقيقي والسبب الصوري أو المبالغ فيو أو غير الحقيقي
و في غياب مفيـو قانوني لمسبب االقتصادي المؤدي لمتسريح في التشريع الجزائري، سنحدد      

. مفيومو لدى كؿ مف الفقو و القضاء الفرنسييف ثـ مفيومو في تشريع العمؿ الفرنسي
المفهوم الضيق لمسبب االقتصادي  : أوال 

يجد أنصار ىذا المفيـو أف معيار السبب االقتصادي يكمف في التصرفات الإلرادية لصاحب 
العمؿ، و بالتالي فإف التسريحات ألسباب اقتصادية، ىي التسريحات التي تتـ وفؽ األسباب 

االقتصادية الطارئة عمى المؤسسة، و ليس وفؽ إرادة صاحب العمؿ، و عمى ىذا األساس فإف 
األسباب االقتصادية ىي التي تدعوا إلييا األزمة االقتصادية الطارئة فقط و ال تدخؿ ضمف ىذا 

أمثمة مف ؼ. المفيـو األسباب التنظيمية التي يقـو بيا صاحب العمؿ بإرادتو مف أجؿ تحسيف المردود
الظروؼ االقتصادية الطارئة صعوبة حصوؿ المؤسسة عمى قروض، أو عدـ تمكنيا مف فرض 

وجودىا في سوؽ المنافسة، أو عدـ تمكنيا مف التمويف بالمواد األولية، مما يجعؿ المستخدـ مضطرًا 
. 3إلى تخفيض عدد العماؿ

 
                                                             

. ، المتضمف عالقات العمؿ الفردية1990 أفريؿ 21 المؤوخ في 11-90 مف قانوف 39 المادة 1
 بررت إذا المستخدميف عدد تقميص لممستخدـ يجوز":أنو  عمى نصت والتي 11-90 قانوف مف 69 المادة 2

 شكؿ في تتـ ترجمتو فإف ,الجماعي التسريح إجراء عمى ينبني العدد تقميص كاف وٕاذا. اقتصادية أسباب ذلؾ
 ".جماعي تفاوض بعد قراره ويتخذ, متزامنة فردية تسريحات

الطبعة . دار الحداثة لمطباعة و النشر و التوزيع. اإلنهاء التعسفي لعقد العمل.  عبد الحفيظ بمخيضر3
. 199، ص 1986. األولى، لبناف
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المفهوم الواسع لمسبب االقتصادي  : ثانيا 
     ىو التسريح الذي ال يرجع سببو إلى خطأ العامؿ المسرح، بؿ إلرادة صاحب العمؿ حيف يقـو 

 Les motifsإعادة تنظيـ أو ىيكمة المؤسسة مف أجؿ تحسيف المردود، و ىو ما يعبر عنو بػ ب
économiques de restructuration de l’entreprise و مف أمثمة ىذه األسباب تجيبز 

المؤسسة بوسائؿ و طرؽ عممية و تكنولوجية حديثة، أو كتغيير طرؽ اإلنتاج، أو إعادة توزيع العمؿ 
 1.تحسينا لنوعية اإلنتاج و زيادة في كميتو لحمايتو مف المنافسة

إف المفيـو الواسع لمسبب االقتصادي، يتضمف الظروؼ االقتصادية الطارئة و كدا 
اإلجراءات اإلدارية التي يتخذىا صاحب العمؿ عند إعادة تنظيـ و ىيكمة المؤسسة و التي تجبره 

و ىكذا فإف كؿ تسريح ال يتـ بسبب خطأ مف العامؿ يعتبر . عمى إلغاء يعض المناصب أو تعديميا
.  2تسريحًا ألسباب اقتصادية

مفهوم السبب االقتصادي في ظل قانون العمل الفرنسي  :  ثالثا 
، 3" غير مرتبط بشخص العامؿ" استعمؿ المشرع الفرنسي في تعريفو لمسبب االقتصادي عبارة      

و القوؿ بأف اإلنياء يكوف اقتصاديًا، متى لـ تتصؿ أسبابو بشخص العامؿ، و مف تـ فكؿ سبب 
يكوف مرتبط بشخص العامؿ كالخطأ التأديبي أو المرض أو الشيخوخة أو عدـ القدرة المينية، ال 

بمفيـو المخالفة إف الصفة االقتصادية ال تثبت إال لألسباب . يدخؿ ضمف مفيـو السبب االقتصادي
األجنبية عف سموؾ العامؿ و قدرتو، و بالتحديد تمؾ التي ترتبط بسير النشاط داخؿ المؤسسة 

  4.المستخدمة
     إعمااًل بيذه القاعدة التشريعية، قضت محكمة النقض الفرنسية في غرفتيا االجتماعية عمى أف 
عدـ الكفاءة المينية لمعامؿ الناتجة عف التحوؿ التكنولوجي لممؤسسة المستخدمة ال يعد في أي حاؿ 

 5.مف األحواؿ سببًا اقتصادياً 
 
 
 

                                                             
1
  Cour de cassation social, 05 Avril 1995. Bulletin civil n° 123. «  Réorganisation 

, non liée à des difficultés économiques, technologiques, ne peut constituer un 

motif économique que si  elle  est effectuée pour  sauvegarder la compétitivité du 

secteur d’activité ».  
. ديواف المطبوعات الجامعية. التنظيم القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائري أحمية سميماف، 2

.   363، ص 2002الجزائر، 
3
 Art. L 321.1 (L.n° 89-549 du 2 Aout  1989) «  Constitue un licenciement  pour 

motif économique, le licenciement  effectué par un employeur pour un ou 

plusieurs  motifs  non inhérents à la personne du salarié… ».  
المنصورة ، .  مكتبة الجالء الجديدة. إنهاء عالقة العمل ألسباب اقتصادية حسف عبد الرحماف قدوس، 4

. 128، ص 1990مصر، 
5
 Cour de cassation social. 6 avril 1994, liaison social juris  n° 7044 du 6 juin 

1994, p 2. 
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شروط السبب االقتصادي  : المطمب الثاني 
 لـ اقتصادية أسباب تبرره الذي المستخدميف تقميص أو الجماعي التسريح المشرع نظـ      عندما

 دوف حاالت ذكر وٕانما تحتو، تندرج التي الوضعيات إلى وال االقتصادي بالسبب المقصود إلى يشر
 الصادر العمؿ قانوف في الفرنسي المشرع اشترط ذلؾ مف بالمقابؿ و شروطيا، مواصفاتيا يبيف أف
 حقيقي سبب عمى مؤسسا طبيعتو كانت ميما التسريح يكوف أف ضرورة 1973 جويمية 13 في

.  وجدي
 حقيقي  السبب يكون أن: أوال 

متى كاف باعث اإلنياء يكمف في ضرورات سير النشاط داخؿ المؤسسة، يتعيف عمى 
الجيات ذات االختصاص التي تباشر رقابة سابقة أو الحقة يتـ تحديدىا ما إذا كاف اإلنياء يرجع 

. 1حقيقة إلى ذلؾ الباعث و تقرير ما إذا كانت ىذه البواعث كافية لتبرير إنياء عالقة العمؿ
 مفيـو  لمسبب لوضع قواعد إرساء في وفعاؿ أساسي بدور القضاء بعده و الفقو     ساىـ   

 اً صحيح و موجوداً  الوقت نفس في يكوف الذي السبب ذلؾ" بأنو عرفو البعض أف نجد  ليذا .الحقيقي
 جميع تبعد أف بمعنى موضوعيًا، كاف إذا حقيقيا السبب يكوف" بأنو اآلخر البعض عرفو بينما ."

 . التمكنية واإلرادة الشخصية المالبسات
 اموجود السبب يكون أن : ثانيا 

 يوجد لـ فإؼ مادي واقعي سبب عمى مؤسساً  التسريح يكوف أف أي موجودا يكوف أف      ومعنى
 حقيقية الظاىر في تعتبر ال العمؿ صاحب مف المقدمة الوقائع فاف عميو و تعسفيًا، يعتبر نوفإ فعمياً 
 أكدت إذ،  1973 جويمية 13 قانوف قبؿ األمر عميو كاف ما عكس وىذا ،فعال موجودة تكف لـ إف

 يكفي ال فإنو سبب أي مف خاليا كاف إذا التسريح أف ليا أحكاـ عدة في الفرنسية النقض محكمة
 .2 تعسفيا العتباره

 جديًا  السبب يكون أن:  ثالثا 
 المشرع ال يقدـ ولـ التسريح، لمشروعية والضروري الثاني الشرط الجدي السبب يعتبر و
 لو تصريح في الفرنسي العمؿ وزير أف غير. الجدي لمسبب تعريؼ وضع عمى الفرنسي وال الجزائري

 إلى تؤدي الخطورة مف درجة يكتسي الذي السبب ذلؾ ىو الجدي السبب إف" :قاؿ 1973 سنة
 الشيء، بالمشروع ضرر إلحاؽ دوف العمؿ استمرار استحالة إلى ثـ ومف  العمؿ بعالقة اإلخالؿ

 .3 "التسريح ضرورة إلى يؤدي الذي
 
 

                                                             
  .158 مف  االتفاقية الدولية لمعمؿ رقـ 3 فقرة 9المادة  1

2
 Cass. Soc. 17 Avril 1958, Bull. Civ. N°482,p.353؛ Cass. Soc. 22 Avril 

1966,Bull.Civ.N°365, 
 ،المقارن القانون و الجزائري القانون في اقتصادي لسبب التسريح مفهوم تطور بوحميدة، اهلل عطاء 3

. 107، ص  06 العدد ، 2003 الدراسات القانونية، مجمة
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 أسباب التسريح ألسباب اقتصادية :  المطمب الثالث 
 إرادة عف خارجة بظروؼ االقتصادي المشروع أو االقتصادية المؤسسة تصادؼ أف يحدث

 عدد تسريح إلى يمجأ مؤسستو إنقاذ في منو رغبة و فينا العمؿ، عالقة إنياء منو تستدعي المستخدـ
: أف يكوف ليذا التسريح مبرراتو لكف يجب  العماؿ مف

الصعوبات االقتصادية   :أوال 
     إذا تعرضت المؤسسة ألزمة مالية أو اقتصادية، عمى المستخدـ أف يسمؾ كؿ السبؿ مف أجؿ 

و لو الحرية في اتخاذ ما يراه مف الوسائؿ الكفيمة لتجنب الخطر الذي . إعادة التوازف االقتصادي إلييا
فمو أف يمجأ إلى تضييؽ دائرة نشاطو أو التقميؿ مف . و المحافظة عمى مصالحو المشروعة    ييدده

مصروفاتو، أو إلغاء بعض الوظائؼ، أو تعديؿ شروط عقد العمؿ و لو شمؿ التعديؿ بعض 
و إذا رفض العامؿ ىذا التعديؿ ال يكوف أماـ . العناصر األساسية في العقد كاألجر أو ساعات العمؿ

    1.صاحب العمؿ سوى إنياء عقده
 التحوالت التكنولوجية : ثانيا 

     إف التحوؿ إلى التكنولوجيا الحديثة أصبح أمرًا واقعًا ال مفر منو، إال أف التحوالت التكنولوجية ال 
تؤدي حتمًا إلى تقميص عدد العماؿ، بؿ قد يتطمب األمر استبداؿ بعض الوظائؼ بوظائؼ أخرى 

و لكف ال يشترط في التحوالت التقنية حتى تحدث أثرىا . تتطمب قدرات مينية خاصة في مف يشغميا
في الوظيفة أف تكوف إجراء ال يمكف تجنبو، فمثمما يمكف أف تكوف إجراء تفرضو المشكالت 

ليدؼ حماية ااالقتصادية، يمكف أف يكوف اختيار اقتصادي محض، و ال يشترط أيضًا أف يكوف 
القدرة التنافسية لممؤسسة، فال أىمية لألسباب الدافعة ليذه التحوالت التقنية في تعديؿ و إنياء 

. 2سباب اقتصاديةألعالقات العمؿ 
     كما ال يمكف لممستخدـ نقؿ عامؿ إلى عمؿ آخر أو فصمو استنادًا إلى تعديالت طفيفة في 

و مثاؿ ذلؾ عند تطبيؽ البنوؾ نظاـ .  التطورات الجذريةوالمنشأة ال ترقى إلى مستوى التحوالت أ
الحاسوبات اآللية، فإنيا ستقمؿ مف عدد فروعيا و مف عدد موظفييا، ألف العميؿ يمكنو الحصوؿ 

 3.عمى الخدمة البنكية مف اآللة الموضوعة خارج البنؾ
إعادة هيكمة المؤسسة  : ثالثا 

، بؿ (فني، تنظيمي، قانوني)يشمؿ كؿ تغيير أو تعديؿ يطرأ عمى التنظيـ الييكمي لممؤسسة 
يتسع ليشمؿ كؿ تغيير و تعديؿ في األىداؼ االقتصادية لممؤسسة بما يمس أسواقيا و منتجاتيا و 

ىدؼ التغمب عمى الصعوبات و التكيؼ مع بو عالقتيا بغيرىا مف المؤسسات  أنظمتيا الفنية

                                                             
مجمة القانوف و االقتصاد، كمية . تعديل عقد العمل في التشريع المصري و الفرنسي فاطمة الرزاز، 1

. 472ػ ص 2007، 77الحقوؽ، جامعة القاىرة، العدد 
. 90 حسف عبد الرحماف قدوس، المرجع السابؽ، ص 2
. 479، ص نفسو فاطمة الرزاز، المرجع 3
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و مف مثاؿ ذلؾ تجديد العتاد و توزيع العماؿ عمى الفروع . 1المتغيرات االقتصادية المحمية و الدولية
  2.و األقساـ، أو نقؿ بعض األقساـ أو إلغائيا مما ينتج عنو بالضرورة تسريح العماؿ الذيف يشغمونيا

 إغالق المؤسسة : رابعا 
     لـ يتطرؽ المشرع الجزائري ألي سبب مف األسباب االقتصادية التي تؤدي إلى تسريح العماؿ ال 
عمى سبيؿ الحصر و ال عمى سبيؿ المثاؿ، مما يشكؿ فراغًا قانونيًا استغمو أصحاب العمؿ لتسريح 
أعداد مف العماؿ في ظؿ غياب الرقابة اإلدارية و ضعؼ التنظيمات النقابية و عدـ فعالية الرقابة 

  3. عممية التسريحـالقضائية لغياب النصوص القانونية التي تحؾ
في حيف تطرؽ المشرع  الفرنسي إلى حالة إغالؽ المؤسسة عند تعداده لألسباب االقتصادية 

: "   و التي نصت L321-1المؤدية إلنياء عالقة العمؿ التي لـ تكف عمى سبيؿ الحصر في المادة 
 ".و أف إيقاؼ نشاط المؤسسة يشكؿ سببًا اقتصاديًا لإلنياء

. إجراءات التسريح ألسباب اقتصادية  و الضمانات المقررة لمعمال المسرحين: المبحث الثاني 
     إف التسريح ألسباب اقتصادية ىو حؽ مقرر لصالح المستخدـ الذي تمر مؤسستو بصعوبات 

و لكف ىذا الحؽ ليس . مالية أو اقتصادية، و ذلؾ بيدؼ إنقاذ مؤسستو و ضماف استمرارية نشاطيا
حؽ مطمؽ، بؿ ىناؾ تدابير احتياطية يجب أف يتخذىا صاحب العمؿ قبؿ المجوء إلى إجراء التقميص 

تفاديًا لتسريح أكبر عدد مف العماؿ، إذ فرض المشرع عمى صاحب العمؿ اتباع إجراءات شكمية و 
.      موضوعية و في غيابيا اعتبر التسريح تعسفيا

إجراءات التسريح ألسباب اقتصادية : المطمب األول 
 احتراـ بعد إال اقتصادية ألسباب التسريح عممية إلى المجوء يستطيع ال المستخدـ فإ
 أف بدوف المينية في حياتو العامؿ حماية عف أبداً  التكمـ يمكف فال القانونية، اإلجراءات مف مجموعة

االتجاه الذي تبناه المشرع الجزائري في مجاؿ إنياء  يؤكدىذا ما  4.التسريح لحؽ تأطير ىنالؾ يكوف
. عالقة العمؿ ألسباب اقتصادية عمى توجيو التفاوضي و تبنيو المرونة التي مست إنياء عقود العمؿ

فالتفاوض الجماعي وسيمة فنية تسمح بالتوازف بيف مصمحة المؤسسة و مصمحة األجير، و في 
 5.بعض التشريعات كالتشريع التونسي فيي تسمح بالتخفيؼ مف صرامة الرقابة اإلدارية لمطرد

 
 

                                                             
رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه في . إنهاء و تعديل عقد العمل غير محدد المدة شواخ محمد األحمد، 1

. 218، ص 1997مصر، . الحقوؽ، جامعة حمواف
. 369المرجع السابؽ، ص .  أحمية سميماف2

. 452 فاطمة الرزاز، نفس المرجع ، ص  3
4
  Antoine Mazeaud - Droit du Travail, éditions Montchrestien, 1998, p 291. 

، رسالة مقدمة لنيؿ ضوابط إنهاء عقد العمل ألسباب اقتصادية في قانون العمل الجزائري فتحي وردية،  5
، ص 2013شيادة الدكتوراه في القانوف، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

236 .
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  إعداد الجانب االجتماعي:  أوال
مف أجؿ الحفاظ عمى الشغؿ وحماية األجراء الذيف يفقدوف عمميـ بصفة إلرادية وألسباب 

 المعدؿ والمتمـ باألمر 1994 ماي 26 المؤرخ في 94/09اقتصادية، صدر المرسـو التشريعي رقـ 
 جواف 05 المؤرخ في 96/208 ، والمرسـو التنفيذي رقـ 1995 يناير 21 المؤرخ في 95/01

 المادة طرقت ، الذي وضع الترتيبات الخاصة واألدوات القانونية لحماية ىؤالء األجراء، فت1996
  .مرحمتيف متمايزتيف ومتعاقبتيفإلى السادسة منو 

  :  المرحمة األولى
أّكد المشرع الجزائري عمى بعض التدابير التي يجب عمى المستخدـ االلتزاـ بيا قبؿ القياـ 

تخفيض ، حيث تطرؽ إلى 90/11 مف قانوف 70بعممية تقميص عدد العماؿ، مف خالؿ المادة 
 دراسة  و اإلحالة عمى التقاعد وفقا لمتشريع المعموؿ بو، العمؿ بالتوقيت الجزئي،ساعات العمؿ

إمكانية تحويؿ المستخدميف إلى أنشطة أخرى يمكف لمييئة المستخدمة تطويرىا أو تحويميـ إلى 
إذا أراد المستخدـ  مف تعويض عف التسريح تيـداستؼمع امؤسسات أخرى إذا لـ يرغبوا في ذلؾ، 

 .تقميص عدد المستخدميف
عمى مجموعة مف اإلجراءات السابعة  المادة نصت ، ؼ94/09أما في المرسـو التشريعي 

السيما تكييؼ النظاـ التعويضي، وٕاعادة دراسة أشكاؿ مرتب العمؿ ومستوياتو، وتنظيـ عمميات 
التكويف التحويمي إلعادة توزيع العماؿ، إلغاء تدريجي لمجوء إلى العمؿ بالساعات اإلضافية، ثـ 

اإلحالة عمى التقاعد المسبؽ لمعماؿ الذيف بمغوا السف القانونية لذلؾ، ثـ العمؿ بالتوقيت الجزئي أو 
 .المنقطع، مع عدـ تجديد عقود العمؿ لمدة معينة

: المرحمة الثانية / 2
أما المرحمة الثانية و  المحددة في المادة الثامنة مف نفس المرسـو فتتضمف عمميات إعادة 
توزيع األجراء المعنييف باالتصاؿ مع الفروع أو قطاع النشاط التابع لو والمصالح العمومية لمشغؿ 

 المختصة، أو إنشاء أنشطة تدعميا الدولة لصالح اتالقطاعووالعمؿ والتكويف الميني واإلداري 
أف يتضمف الجانب االجتماعي ضرورة إستفادة األجراء مف  عمى األجراء المعنييف بإعادة التوزيع،

أداءات التأميف عف البطالة  والتوظيؼ و اإلحالة عمى التقاعد، قبوؿ اإلحالة عمى التقاعد المسبؽ 
التعويضي عف طريؽ إعادة التوزيع ، بشرط أف يترتب كؿ ذلؾ عمى مفاوضات بيف الييئة 

 1.المستخدمة وممثمي العماؿ في محضر
التفاوض حول الجانب االجتماعي : ثانيا 

لقد حدد المشرع الجزائري الييئات التي يتـ التشاور معيا حوؿ التدابير الذي يزمع المستخدـ 
اتخاذىا بيدؼ تفادي التسريحات أو التقميؿ مف عددىا فنصت المادة العاشرة مف المرسـو التشريعي 

يعرض المستخدـ أو ممثمو محتوى يشمؿ مجموع التدابير المقررة في الجانب :  عمى أنو 94/09

                                                             
،  2003عالقات العمؿ في ظؿ اإلصالحات االقتصادية في الجزائر ، دار ىومة، الجزائر، : رشيد واضح  1

 .170 ، 169ص ص  
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االجتماعي بمجرد المصادقة عمييا عمى لجنة المساىمة و المنظمات النقابية التمثيمية لعماؿ 
." المؤسسة في إطار اجتماعات منفصمة تعقد خصيصًا ليذا الغرض

: عرض تقرير التسريح عمى لجنة المشاركة /  1
تماشيا مع االتفاقيات و التوصيات الدولية المؤكدة عمى الدور االستشاري لممثمي العماؿ 

، منع المشرع الجزائري حفاظا عمى الشغؿ 1 الصادرة عف منظمة العمؿ الدولية 158السيما  المادة 
و درءًا لخطر  البطالة، المستخدـ مف اتخاذ ىذه القرارات الخطيرة بصفة إنفرادية و أخضعيا إلجراء 
التشاور مع ممثمي العماؿ باعتبارىـ المعنييف األوائؿ بيذه المسألة، فألزمو باستشارة لجنة المشاركة 
بيدؼ إبداء رأييا اإلستشاري و أبعد مف ذلؾ ألزمو بالتفاوض مع ىيئة ليا مركزىا القانوني الياـ و 

  2.ىي التنظيمات النقابية
 عمى المستخدـ  أو الييئة 94/09ألـز المشرع الجزائري بموجب المرسـو  التشريعي 

  3. عماؿ بعرض محتوى الجانب االجتماعي عمى لجنة المشاركة09المستخدمة التي تشغؿ أكثر مف 
 أنو مف بيف صالحيات لجنة المشاركة إبداء الرأي 90/11 مف قانوف 90لقد أشارت المادة 

قبؿ تنفيذ المستخدـ القرارات المتعمقة بمشاريع إعادة الييكمة الخاصة بالشغؿ كتخفيض مدة العمؿ، 
إعادة توزيع العماؿ و تقميص عددىـ، و حسب نص المادة في فقرتيا األخيرة فإنو يتعيف عمى المجنة 

 يوما بعد تقديـ المستخدـ لعرض األسباب و التي تقـو لجنة المشاركة 15أف تبدي رأييا في أجؿ 
بدورىا في إبداء الرأي  حوؿ الجانب االجتماعي، فإنو يجب عمى المستخدـ تزويدىا بجميع 

المعمومات، فيي البد أف تتمقى بصورة دورية و مستمرة المعمومات حوؿ الوضعية االقتصادية و 
 4االجتماعية لممؤسسة المستخدمة،

 :التفاوض مع المنظمات النقابية حول الجانب االجتماعي / 2
 ذلؾ وبعد االجتماعي الجانب حوؿ المستخدمة، الييئة مع بالتفاوض العماؿ ممثمي يقـو

 محؿ تكوف المسائؿ التي وكذلؾ االتفاؽ نقاط المحضر ىذا ويشمؿ الطرفاف عميو يوقع محضر يحرر
 إجراء الحالة ىذه في التي تعتبر المصالحة إلى المجوء لألطراؼ يمكف اختالؼ، حيث أو تحفظ

 بمحاولة وجوبا يقـو أمامو الخالؼ ومتى رفع العمؿ، مفتش عمى الخالؼ موضوع بعرض إلزاميا،

                                                             
 عمى التزاـ  :" الصادرة عف منظمة العمؿ الدولية  التي تنص158 مف االتفاقية الدولية رقـ 13 المادة 1

صاحب العمؿ بإخطار ممثمي العماؿ أصحاب المصمحة لما اتجيت إرادتو إلى  اتخاذه مف قرار و أف يقدف 
ليـ  في وقت مالئـ كؿ  المعمومات المتعمقة بو، مشتممة عمى بياف لمبواعث ذات الطبيعة االقتصادية ، 

التقنية، الييكمية  أو ما يماثميا، الدافعة إلى إنياء عالقات العمؿ، و عدد أصناؼ العماؿ الذيف يمسيـ ، و 
 ."الفترة الزمنية  المرتقب أف يتـ  خالليا  إجراؤه

. 148 فتحي وردية، المرجع السابؽ، ص 2
يتـ الحصوؿ عمى رأي لجنة المساىمة  حوؿ :"   عمى أنو 94/09عي ي مف المرسـو التشر12 تنص المادة 3

. " مضموف الجانب االجتماعي و تطبيقو
 مسعوداف فريدة، تسريح العماؿ ألسباب اقتصادية في ظؿ القانوف الجزائري، مذكرة تخرج  لنيؿ إجازة 4

. 22، ص 2008، 16المدرسة العميا لمقضاء، الدفعة 
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( 04)أربعة  يتعدى ال أجؿ في األطراؼ فيقـو بإستدعاء العماؿ، وممثمي المستخدـ بيف المصالحة
، 2الوساطة إلى المجوء يمكف العمؿ مفتش أماـ المصالحة فشؿ حالة وفي. 1أياـ الموالية لإلخطار 

 3.لمطرفيف ممزما ىنا الصادر القرار ويكوف النزاع لحؿ التحكيـ إلى المجوء يمكف كما
 مف إيداعو بعد عميو االتفاؽ تـ الذي االجتماعي الجانب تنفيذ يتـ: تنفيذ الجانب االجتماعي / 3

 أف المستخدـ ، وعمى4إقميميا المختصيف العمؿ المحكمة ومفتشية ضبط كتابة لدى المستخدـ طرؼ
 إلى المجوء العمؿ لصاحب يمكف ال ّأنو إال العماؿ، اتجاه االجتماعي الجانب جاء في ما يمتـز بكؿ
 إلى إضافة االجتماعي الضماف إشتركات بنظاـ يدفع كاف إذا إال وتنفيذه العماؿ عدد مف التقميص

 .المسبؽ والتقاعد البطالة عمى التأميف نظاـ أسسيا التي االشتراكات دفع
. الضمانات المقررة لمعمال المسرحين : المطمب الثاني 

عرؼ تدخؿ اإلدارة في مجاؿ التقميص مف عدد العماؿ ألسباب اقتصادية تطورا ىاما، حيث 
. ثـ استحداث أساليب و آليات جديدة لمحماية مع محاولة تكييفيا مع التحديات التي تواجييا المؤسسة
ما يميز ىذا األسموب الجديد لتدخؿ اإلدارة عف طريؽ صناديؽ الحماية االجتماعية أنو يطغى عميو 
طابع الموازنة بيف حماية مصمحة المؤسسة بتخفيؼ العبء عنيا و المحافظة عمى استمراريتيا، و 

 عدة 1994عمى ىذا األساس تـ استحداث سنة . مصمحة العامؿ المسرح بإرساء حمايتو بعد التسريح
خصوص في إيجاد نظاميف، األوؿ لمتقاعد المسبؽ و ؿضمانات لفائدة العماؿ المسرحيف، ترّكزت با

ىي خطوة باركيا الشركاء االجتماعييف السيما االتحاد العاـ  الثاني نظاـ التأميف عمى البطالة ، و
 5.لمعماؿ الجزائرييف

نظام التقاعد المسبق  : أوال 
و لقد . إف ىذا النظاـ الجديد لمتقاعد فرضتو حتمية التسريح الجماعي ألسباب اقتصادية

 التقاعد المسبؽ بأنو إحالة العامؿ األجير عمى 10-94عّرفت المادة األولى مف المرسـو التشريعي 
لذا جاء ىذا .  سنوات قبؿ السف المحددة قانوناً 10التقاعد بصفة مسبقة خالؿ فترة قد تصؿ إلى 

  6.النظاـ الجديد لمتقاعد ليواجو سياسة التشغيؿ السيما في األوقات التي ارتفعت فييا نسبة البطالة
 عمى لإلحالة القانوني السف مف سنوات 10 قبؿ المسبؽ، التقاعد مف يستفيد أف لمعامؿ يمكف

 ( 50 خمسيف بموغ وىي المرسـو ىذا في المحّددة الشروط فيو تّوفرت متى وذلؾ العادي التقاعد
 العمؿ سنوات مف عدد يجمع وأف ،(لألنثى األقؿ عمى سنة ( 45 ) وأربعيف وخمسة لمذكر بالنسبة

                                                             
، المتعمؽ بالوقاية مف النزاعات 06/02/1990، المؤرخ في  90/02 مف القانوف 06، 05 المادة 1

. 02/1990//07، المؤرخة في 06الجماعية في العمؿ و تسويتيا و ممارسة حؽ اإلضراب، ج ر  عدد 
 .94/09 مف المرسـو التشريعي 11 المادة 2
. 90/02 مف القانوف 13 المادة 3
. 94/09 مف المرسـو التشريعي 15 المادة 4
. 252 فتحي وردية، المرجع السابؽ، ص 5
نشأة عالقة العمؿ الفردية و ..  بف عزوز بف صابر، الوجيز في شرح قانوف العمؿ الجزائري، الكتاب الثاني6

 .272، ص 2010دار الخمدونية، الجزائر، . اآلثار المترتبة عنيا
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 كاتاإشتر دفع قد يكوف وأف األقؿ عمى سنة 20 التي تساوي التقاعد في لإلعتماد القابمة ليا المماثمة
 لنياية السابقة الثالثة السنوات وبالخصوص كاممة األقؿ عمى  سنوات10لمدة  اإلجتماعي الضماف

 قد الذيف العمومية واإلدارات المؤسسات موظفي المسبؽ التقاعد مف يستفيد كما 1.العمؿ عالقة
 تقّررىا قد التي الشغؿ مستويات ضبط إعادة بسبب إرادية ال بصفة شغميـ مناصب يفقدوف

  2.الحكومة
: نظام التأمين عمى البطالة / ثانيا

 94/11 عف طريؽ المرسـو التشريعي رقـ البطالة عف لمتأميف الوطني الصندوؽ انشاء تـ
 المنتميف األجراء العماؿ البطالة عمى التأميف نظاـ مف يستفيد ، بحيث 26/05/1994المؤرخ في 

 العامؿ يكوف أف يجب  كما.العاـ لقطاعؿ أو الخاص لقطاعؿ وا تابعيفكاف سواء قتصاديالا لمقطاع
 نشاط إنياء أو العماؿ عدد مف حالة التقميص في وذلؾ قتصاديةا وألسباب إرادية ال بصفة عممو فقد

   .3المستخدـ
 سنة، 50 -30ويبمغ مف العمر  الجزائرية الجنسية يحمؿ شخص لكؿ موجو الصندوؽ ىذا

 لمشغؿ، طالباً  االقؿ عمى لمتشغيؿ منذ شيريف الوطنية الوكالة مصالح لدى ومسجؿ الجزائر في مقيـ
 مأجور عمؿ أي يشغؿ الأ كما يجب  البطالة، مف لمتأميف الوطني الصندوؽ نظاـ مف مستفيد أو

 داالمر النشاط احداث إطار في عمومية إعانة مف قبؿ مف يستفد و لـ اإلعانة، لطمب تقديمو عند
. 4األقؿ عمى شيرا 12 منذ الخاص لحسابو نشاط مارس قد يكوف ال و أف بو، القياـ

ال يقتصر دور ىذا الجياز عمى التكفؿ بضحايا التسريح ألسباب اقتصادية عف طريؽ  و
ضماف تقديـ تعويضات ليؤالء، والبحث ليـ عف مناصب عمؿ جديدة، بؿ أنو انتقؿ إلى مساعدتيـ 

عف طريؽ القروض في خمؽ مؤسسات صغيرة ومتوسطة وفؽ تخصصاتيـ وتكوينيـ العممي 
حيث  5.والميداني، لتشكؿ ىذه المؤسسات أداة لخمؽ مناصب عمؿ لغيرىـ السيما فئة الشباب منيـ

 مؤسسة 670 إلى إنشاء أكثر مف 2007 - 2004تشير إحصائيات ىذا الصندوؽ  لمسنوات 

                                                             
 برجاؿ أماؿ، حماية العامؿ عند انتياء عالقة العمؿ في القانوف الجزائري، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة 1

. 47، ص 2008الماجستير في القانوف، كمية الحقوؽ، جامعة بف يوسؼ بف خدة، 
 المتضمف توسيع التقاعد المسبؽ لموظفي 03/10/1998 المؤرخ في 317/ 98 رقـ التشريعي المرسـو 2

 .العمومية واإلدارات المؤسسات
.  و المتعمؽ بالتأميف عمى البطالة 26/05/1994 المؤرخ في 94/11 مف  المرسـو التشريعي 02 المادة 3

 .01/06/1994 المؤرخة في 34جريدة رسمية عدد 
 لدعـ  الوطنية بالوكالة ميدانية دراسة صغيرة، انتاجية مؤسسة انشاء في الشباب مرافقة نسريف، غيتي 4

 115 .ص  ،2009 الجزائر، قسنطينة، منتوري جامعة ماجستير، مذكرة بقسنطينة، الشباب تشغيؿ
 ألقيت بالممتقى العممي حوؿأحمية سميماف، السياسة العامة لمتشغيؿ و مكافحة البطالة في الجزائر، مداخمة  5
المنعقد بكمية الحقوؽ  والعمـو السياسية بجامعة  "السياسات العامة ودورىا في بناء الدولة  وتنمية  المجتمع " 

  .2009 أفريؿ 27 و 26ما بيف ،  سعيدة. الطاىر موالي 
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مما نتج عف .  سنة في الجزائر العاصمة فقط50 و 35صغيرة لمشباب البالغيف مف العمر ما بيف 
 1. منصب عمؿ جديد1959 أكثر مف ؽخؿ

 تسمى مساىمة المصفى أو مستخدمولو  يدفع السابقة الشروط فيو تتوفر الذي األجير إف
 %80 بنسبة وذلؾ ، لو ةمستخدـ أو أجيرة ىيئة خرآ عف حسابيا يتـ والتي الحقوؽ تخويؿمساىمة ب
 المساىمة ىذه وتكوف شير 12 ب يقدر إجمالي حد ضمف مف ةأقدمي سنة مف كؿ شير أجر مف

 2.سنوات 3 تفوؽ فترة أقدمية كؿ عف مستحقة
 يساوي مرجعي أجر أساس عمى يحسب البطالة عف شيري تعويض مف العامؿ يستفيد

 اإلثنى العامؿ طواؿ تقاضىاه الذي الخاـ الشيري األجر متوسط بجمع عميو المحصؿ المبمغ نصؼ
 يقؿ أف و اليمكف. المضموف األدنى  الوطني األجر مع تسريحو سبقت التي شيرا ( 12 ) عشر

 بثالث منو أكثر يكوف وال  المضموف األدنى الوطني األجر مف % 75 عف البطالة عف التعويض
 3 .شيريا  التعويض ىذا يدفع أف و البّدا .مرات   03
الحق في مهمة اإلخطار  : ثالثا 

و تكوف مدفوعة األجر، و تقدر حسب مستوى التأىيؿ الميني لمعامؿ المعني وفقا لما حددتو 
 لمعامؿ الحؽ طواؿ مدة ميمة العطمة في ساعتيف كؿ يـو 4.األنظمة الداخمية و االتفاقيات الجماعية

قابمتيف لمجمع و مأجورتيف حتى يتمكف مف البحث عف منصب عمؿ آخر، و يمكف لمييئات 
المستخدمة أف تفي بااللتزاـ بإعطاء ميمة عطمة لمعامؿ المسرح عف طريؽ دفعيا مبمغًا سنويًا لألجر 

 5.الكمي الذي كاف سيتقاضاه العامؿ طوؿ المدة نفسيا
تعويض التسريح : رابعا 

يقصد بتعويض التسريح ذلؾ المبمغ النقذي المنصوص عميو قانونا و الذي يستحقو العامؿ 
 و ىو 6.المسرح اقتصاديًا ألجؿ جبر الضرر الذي لحقو جراء إنياء عقد عممو غير المحدد المدة

تعويض خاص متميز عما ىو سائد في القانوف المدني، لذا استوجب االنتقاؿ بو مف فترة التعويض 
الكامؿ إلى فترة التعويض العادؿ، الذي يراعي الحالة االقتصادية لممؤسسة و يحقؽ الحماية الالزمة 

                                                             
 ممؼ تـ عرضيا عمى لجنة الفحص والموافقة في ىذا 3388 ممؼ مف أصؿ 2176كما تـ قبوؿ  1

تجدر اإلشارة . 2143عدد . 2007 / 11 / 08ليـو . أنظر جريدة الخبر. عمى المستوى الوطني. الصندوؽ
  ( د ج5.000.000). إلى أف قيمة القرض قد تصؿ إلى خمسة مالييف د ج

 أيت عيسى عيسى، سياسة التشغيؿ في ظؿ التحوالت االقتصادية بالجزائر، إنعكاسات و آفاؽ اقتصادية و 2
، كمية العمـو االقتصادية و عمـو التسيير، جامعة  اجتماعية، أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه  عمـو

. 249، ص 2010، 3الجزائر
.  المتعمؽ بالتأميف عمى البطالة94/11 مف المرسـو التشريعي 42 المادة 3
الجماعية، دار الريحانة لمكتاب،  ية و الفرد العمؿ عالقات , العمؿ قانوف شرح في الوجيز , ىدفي بشير- 4

 .128 ص , 2001الجزائر، 
 . 11-90 مف قانوف 06 ؼ قرة 73 المادة 5
. 09-94 مف المرسـو التشريعي 20 المادة 6
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 البطالة، وىذا عمى التأميف أداءات مف تسريحو عمى شيريف مرور بعد العامؿ يستفيد  كما1.لمعامؿ 
 العطمة في حقو مف  استفادتو إلى إضافة التسريح قرار تسميـ بعد مباشرة لمعامؿ دفعو يتـ التعويض
 2.األجر المدفوعة
لـ يترؾ المشرع العماؿ الذيف شمميـ التسريح  : الحق في إعادة اإلدماج في منصب العمل/ خامسا 

ألسباب اقتصادية يعانوف مف البطالة و الفقر، بؿ منحيـ حؽ األولوية بالتوظيؼ في الوظائؼ التي 
تراعى فييا التجربة و المؤىالت التي اكتسبيا العامؿ طوؿ فترتو المينية، و تكوف ليـ األولوية في 

 3.التوظيؼ عند إعادة توظيؼ عماؿ آخريف بالمؤسسة المعنية
 آليات التقميص من حجم البطالة في الجزائر: المطمب الثالث 

 توفير ستمـزا البطالة ظاىرة لمواجية الجيود وتكثيؼ التشغيؿ بقضايا الدولة اىتماـ إف
 عمى قادرة ومتخصصة قوية ىياكؿ بوضع وذلؾ المرجوة، األىداؼ تحقيؽ لضماف الالزمة الشروط
 مييكمة الوطني والتضامف بالتشغيؿ خاصة وزارة إنشاء بذلؾ وتـ. إلييا الموكمة المياـ حجـ تحمؿ
 الوطني، لمتضامف واألخرى لمتشغيؿ واحدة ،عامتيف مديريتيف في المركزي المستوى عمى أساسا

 لمتشغيؿ األولى والئيتيف، مديريتيف في المحمي المستوى وعمى مركزية مديريات عدة إلى متفرعتيف
 تحت وضعت التي والجديدة القديمة المتخصصة الوكاالت الى إضافة االجتماعي، لمنشاط والثانية

 الوطنية الةؾلوا، (ANSEJ)  الشباب تشغيؿ لدعـ الوطنية الةؾالو: وىي لموزارة المباشرة الوصاية
، كما تـ إنشاء المرصد (ANGEM)، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  (ANEM)لمتشغيؿ

 4.الوطني لمتشغيؿ و مكافحة الفقر
    لدعم تشغيل الشباب  الوطنيةالوكالة : أوال 

 الصادر في 96/296أنشأت بموجب المرسـو التنفيذي  خاص، طابع ذات وطنية ىيئةىي 
 بمدينة الوكالة مقر وحدد المالي، االستقالؿ و المعنوية بالشخصية تتمتع، و1996 سبتمبر11

 عمى بناء يتخذ تنفيذي بمرسـو الوطني التراب مف أخر مكاف أي إلى نقمو ويمكف العاصمة، الجزائر
 عمى بناء محمي أو جيوي فرع أي تحدث أف لموكالة يمكف كما بالتشغيؿ، المكمؼ الوزير مف تقرير
 : وقد أسندت لموكالة المياـ التالية 5.يييالتوج مجمسيا مف تقرير

، مف خالؿ االستثمارية مشاريعيـ تطبيؽ سبيؿ في المشاريع أصحاب لمشباب والمرافقة الدعـ منح- 
 وتخفيض اإلعانات منيا السيما الشباب تشغيؿ لدعـ الوطني الصندوؽ تخصيصات بتسيير التكفؿ
 .تصرفيا تحت بالتشغيؿ المكمؼ الوزير يضعيا التي الغالفات حدود في الفوائد، نسب

                                                             
. 177 فتحي وردية، المرجع السابؽ، ص 1
. 384 أحمية سميماف، المرجع السابؽ، ص 2
. 128 بشير ىدفي، المرجع السابؽ، ص 3
، 11 سميرة العابد، زىية عباز، ظاىرة البطالة في الجزائر بيف الواقع و الطموحات، مجمة الباحث، عدد 4

. 78، ص 2012سنة 
 الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجميورية الرسمية، الجريدة  ،96/296  التنفيذي المرسـو مف 02 المادة 5

 .و الذي أنشأت بموجبو الوكالة الوطنية لدعـ تشغيؿ الشباب، 1996 سبتمبر 11 في الصادرة،  52  العدد
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 االستثمارات متابعة، و تقـو بدائـ عمؿ منصب خمؽ إلى تؤدي أف شأنيا مف مبادرة كؿ تشجيع  -
 بالوكالة تربطيـ التي الشروط دفاتر بنود احتراـ عمى الحرص مع المشاريع ذوي الشباب ينجزىا التي

 .االستثمار بإنجاز المعنية والييئات المؤسسات لدى الحاجة عند ومساعدتيـ
 والتقني االقتصادي الطابع ذات المعمومات كؿ المشاريع ذوي الشباب تصرؼ تحت تضع  -

 والتشريعي
 في المالية والمؤسسات البنوؾ مع متواصمة عالقات تقيـ ، كمانشاطاتيـ بممارسة المتعمقة والتنظيمي

 .واستغالليا المشاريع إنجاز ومتابعة التمويؿ خطة وتطبيؽ لممشاريع المالي التركيب إطار
 لحساب تطمب أف في ىدفيا يتمثؿ عمومية إدارية مؤسسة أو مقاولة أو ىيئة كؿ مع اتفاقيات تبـر -

 1.والتشغيؿ التكويف برامج إنجاز الوكالة
 الوكالة الوطنية لمتشغيل: ثانيا

 المؤرخ 99-62 بمقتضى المرسـو رقـ 1962أنشأ الديواف الوطني لميد العاممة في نوفمبر 
يعد الديواف الوطني  و. وذلؾ في إطار سياسة ترقية التشغيؿ ومكافحة البطالة1962 نوفمبر 29في 

 17 المؤرخ في 71-42 بأمر رقـ 1971داري منذ سنة إلميد العاممة مؤسسة عمومية ذات طابع 
 ويصبح 1990 ليتغير اسمو سنة .  والمتضمف تنظيـ المكتب الوطني لميد العاممة1971يونيو سنة 

 سبتمبر سنة 8مؤرخ في اؿ 90-259الوكالة الوطنية لمتشغيؿ بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ محمو 
 تـ تغيير طابعيا القانوني مف مؤسسة عمومية ذات طابع اداري إلى مؤسسة 2006وفي  .1990

 17 المؤرخ في 77 /06خاضعة ألحكاـ المرسـو التنفيذي رقـ   لتصبح .عمومية ذات تسيير خاص
 وتتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالؿ المالي وىي 2006 فبراير 18 الموافؽ إلى 1427محـر 

 .تعمؿ تحت وصاية وزارة العمؿ والتشغيؿ والضماف االجتماعي
تمعب الوكالة دور الوساطة بيف عروض وطمبات العمؿ المسجمة عمى مستوى بطاقيتيا،  

 تعتبر األداة الفعمية لمدولة في ، ورهيكما تساعد عمى تنظيـ معرفة وضع سوؽ العمؿ الوطني وتطو
 تقـو بتنفيذ سياسة الدولة لمتشغيؿ كمخطط العمؿ لترقية ، وأداء مياميا كوسيط في سوؽ الشغؿ

 2.  التشغيؿ ومحاربة البطالة
 ، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر: ثالثا

 ذات كييأة 2004 جانفي 22 في المؤرخ04 /14 رقـ التنفيذي المرسـو بموجب أنشئت
 تدعيـ طريؽ عف الفقر و البطالة محاربة مجاؿ في الدولة سياسة تطبيؽ ميمتيا خاص طابع

 دور يتضمف و الخاص لحسابيـ نشاطات خمؽ عمى مساعداتيـ اجؿ مف الفردية المبادرات أصحاب
 المشاريع إلنجاح المتابعة ضماف و لممبادريف الموافقة و االستشارة و الدعـ تقديـ في الوكالة

  و البطاليف لفئة موجية دج 500000 تصؿ صغيرة قروض عف عبارة المصغر القرض و .المجسدة
 

                                                             
1

 . مف نفس المرسـو296-96 مف المرسـو التنفيذي 06المادة  
 WWW.ANEM.DZ: ، عمى الموقع ANEM الوكالة الوطنية لمتشغيؿ 2
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 فاف لؾذب و .معيف نشاط في معارؼ و تأىيال يمتمكوف و فوؽ فما 18 سف بمغوا الديف المحتاجيف
 االستفادة مف ليمكنيـ المحدود الدخؿ أصحاب خصوصا واسعة اجتماعية فئات إلى موجو القرض

 في الماكثة ةأالمر نجد البرنامج يقصدىا التي االجتماعية الفئات بيف مف و, لمبادرتيـ تمويؿ مف
 1.ةبالمنفع عائمتيا عمى و عمييا يعود بيتيا نشاط تطوير عمى بمساعدتيا لؾذ و البيت

 :   الخاتمة
 في األخيرة السنوات خالؿ ظيرت التي اليامة المسائؿ مف اقتصادية ألسباب التسريح يعتبر

 الخانقة األزمة بدخوليا االقتصادية المؤسسات مف العديد عجز أفرز الذي االقتصادي التحوؿ ظؿ
 تسريح عنو أنجر الوضع ىذا ، اآلخر البعض خوصصة و منيا إفالس البعض إلى أدت والتي
 سف إلى فأسرع الجزائري المشرع إليو تفطف الذي وىو األمر ، البطالة إنتشار و العماؿ مف العديد

 لتنظيـ القانونية الضمانات و األحكاـ مف أدنى حد و وضع اإلجراء، ىذا لتنظيـ ىامة تشريعات
 المجاؿ تاركا لمنصب عممو، العامؿ فقداف عف المترتبة السمبية اآلثار مف التقميؿ و العمؿ عالقة
 كما تبنت الجزائر .التعاقدي اإلطار إلى التنظيمي اإلطار مف بالخروج التعاقدية لمحرية واسعا

استراتيجية جديدة لمحاربة البطالة مف خالؿ إنشاء العديد مف الوكاالت التي مف شأنيا مساعدة 
 أبعاد طياتو في يأخذ مستديـ اقتصادي نمو تحقيؽ ضمافالشباب في تمويؿ مشاريعـ االستثمارية ؿ

 الكمية االقتصادية تاالمؤشر في رارؽاالست تحقيؽ جانب إلى ، االجتماعية و االقتصادية التنمية
 ىو و أال واحد قطاع عمى يعتمد ريعي اقتصاد مف الوطني االقتصاد بانتقاؿ يسمح الذي بالشكؿ
 . متنوع اقتصاد إلى المحروقات قطاع

                                                             
 سياسة تفعيل في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تمويل آليات دور ، صالح حميدانو ، مسعودي زكريا 1

  أفريؿ 19، ورقمة جامعة ، التسير عمـو و التجارية و االقتصادية العمـو كمية  ممتقى الجزائر،في التشغيل
2012.  
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 عقد العمل حتت التجربة يف التشريع والقضاء اجلزائري
 طبـًب فايــزة

 دكتىراه كلًة احلقىق والعلىم الشًاسًة باحثة

جامعة عبد احلمًد ابن باديص مشتغامن 
 

 :الممخص
يتفق العامل وصاحب العمل، أحيانا بمناسبة إبرام عقد العمل، عمى جعل عقدىما تحت 

التجربة، فيقرران إبرام عقد العمل النيائي بشرط نجاح فترة التجربة، عمى أن يخضع العامل خبلل 
ىذه الفترة لنفس القوانين واألنظمة التي تسري عمى العمال المثبتين، باستثناء بعض الوضعيات 

الخاصة، وقد منح القانون لممتعاقدين الحق في إنياء عقد العمل تحت التجربة خبلل فترة سريانيا، 
 .بدون إشعار مسبق أو تعويض

 .عقد عمل، فترة التجربة، إشعار مسبق، تعويض :الكممات المفتاحية
Résumé: 

 Parfois l'employée  et l'employeur se mettent d’accord  à propos du 

contrat de travail, de mettre  leur contrat sous expérience, et décident de 

conclurent le contrat de travail définitif sous peine de l'expérience 

concluante  durant le quel l’employée est soumis aux mêmes lois et règles 

des employée  confirmé, sauf  cas spéciales né-au moins la loi permet aux 

contractant le droit d’anéantir le contrat de travail expérimentale durant la 

période de sa validité sans préavis ni indemnité. 

Mots-clés: 

contrat de travail, Période d'essai, préavis, indemnité. 

 :المقدمة
العمل باتا منذ البداية، غير أنو من الجائز قانونا أن يعمق إبرام عقد  األصل أن ينعقد عقد

العقد النيائي عمى شرط نجاح فترة التجربة، فيوصف العقد حينئذ عمى أنو عقد عمل تحت التجربة، 
وىو مرحمة تمييدية لمتعاقد النيائي، فمتى انعقد عقد العمل وكان قد تضمن شرط التجربة فيو شريعة 
ن كان يخضع كأصل عام  لممتعاقدين، حيث تسري عميو األحكام الخاصة بعقد العمل تحت التجربة وا 

 .لمقواعد العامة التي تحكم عقد العمل البات
 المؤرخ في 90/11نظم المشرع الجزائري أحكام عقد العمل تحت التجربة في القانون رقم 

من الباب " شروط التوظيف وكيفياتو"  المتضمن عبلقات العمل في الفصل الثاني 21/04/1990
 . منو20 إلى 18وذلك ضمن المواد من " عبلقات العمل الفردية"الثاني 

إن الطبيعة القانونية الخاصة التي يتميز بيا عقد العمل تحت التجربة، جعمت من التكييف 
كما استدعى . القانوني ليذا العقد مثار خبلف فقيي، ظيرت عمى إثره العديد من النظريات الفقيية

إغفال تنظيم العديد من قواعد وأحكام ىذا العقد بشكل مفصل في القانون الجزائري إلى تدخل 
االتفاقيات الجماعية وشراح قانون العمل الجزائري لسد ىذا النقص، وقد طرحت عدة نزاعات قضائية 

تتعمق بعقد العمل تحت التجربة أمام المحكمة العميا األمر الذي دفعنا لمبحث في أىم قراراتيا لرفع 
 .المبس أو اإلغفال عن النصوص القانونية
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سنحاول في ىذه الدراسة الوقوف عمى تعريف عقد العمل تحت التجربة، وتبيان طبيعتو 
القانونية، واآلثار القانونية المترتبة عميو في ظل األحكام القانونية السارية المفعول واالجتيادات 

ما المقصود بعقد العمل تحت التجربة؟ وما طبيعتو : القضائية وذلك باإلجابة عمى األسئمة التالية
القانونية؟ وما المقصود بفترة التجربة؟ وما ىي األحكام القانونية المتعمقة بيا واآلثار القانونية المترتبة 

 عنيا؟
 مفهوم عقد العمل تحت التجربة: المبحث األول

قبل التطرق إلى اآلثار القانونية التي تترتب عمى عقد العمل تحت التجربة، يتعين عمينا بداية 
 .الوقوف عمى مفيومو وذلك بتعريفو في المطمب األول، وتحديد طبيعتو القانونية في المطمب الثاني

 تعريف عقد العمل تحت التجربة: المطمب األول
بالرجوع إلى قانون العمل الجزائري نجده جاء خاليا من أي تعريف لعقد العمل تحت التجربة، 
بل أن ىذا القانون لم يتضمن إال ثبلثة مواد أشارت إلى إمكانية إخضاع العامل لفترة تجربة محددة 
دون أن يعرف المشرع ىذه الفترة كذلك أو يبين الغرض منيا واكتفى بتحديد مدتيا القصوى وحالة 

 .تمديدىا فضبل عن كيفية إنياء ىذا العقد
عقد عمل غير بات يجيز لمن اشترط " عرف الفقو عقد العمل تحت التجربة عمى أنو 

االختبار لمصمحتو أن يقوم بإنيائو خبلل فترة التجربة المحددة فيو دون إنذار و دون مكافئة أو 
ىو العقد الذي يمجأ فيو المتعاقدان إلى جعل عقدىما تحت االختبار " كما عرف عمى أنو . i"تعويض

إذا أراد أحدىما أو كبلىما التثبت قبل االرتباط نيائيا من أن إبرام ىذا العقد سيكون في صالحو، كما 
لو رغب صاحب العمل في التأكد من ميارة العامل وخبرتو وصبلحيتو إلنجاز العمل المطموب، أو 
 .ii"أراد العامل التأكد من مبلئمة ظروف العمل لو ومن تناسب األجر المقدر لو مع طبيعة ىذا العمل
إلى جانب تعريف عقد العمل تحت التجربة فقد اتجو بعض من شراح قانون العمل إلى 

الفترة التي يمكن أثنائيا إنياء عقد "تعريف فترة التجربة الواقعة ضمن ىذا العقد فعرفت عمى أنيا 
العمل من قبل أحد األطراف دونما شكميات حيث أنيا تمنح األطراف المتعاقدة القدرة عمى تقييم دقة 

المرحمة التي يوضع فييا العامل الجديد تحت المبلحظة، "، كما عرفت عمى أنيا iii"وعدالة اختياراتيم
 تجريبية، قصد التأكد من مدى كفاءتو وقدرتو واستعداداتو لمقيام بالعمل الموكل ivفي فترة تدريبية

وكذلك ىي فرصة لمعامل إلثبات ميارتو وخبرتو في إتقان العمل الذي كمف بو، كما أنيا تسمح . إليو
كذلك لمعامل من التعرف عمى ظروف العمل ومحيطو والنظام المعمول بو لدى صاحب العمل 

والشروط العممية المفروضة في العمل وما إلى ذلك من المعطيات األولية التي يقدر العامل في ىذه 
 .v"الفترة فيما إذا كانت تتبلءم ورغباتو وظروفو أم أنيا ال تحقق لو ذلك

يعتبر أىم تعريف جاء في ىذا الشأن ىو ذلك الذي جمع بين تعريف عقد العمل تحت 
عقد يبرمو صاحب "التجربة وتعريف ىذه الفترة في حد ذاتيا وتبيان الغرض منيا فعرفو عمى أنو 

 العمل والعامل و يضمناه شرط التجربة يقصد بفترة التجربة المدة الزمنية التي يمكن لصاحب العمل 
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من خبلليا أن يتحقق من مدى صبلحية العامل وكفاءتو الفنية واستعداده لمقيام بالعمل المطموب منو، 
كما يمكن لمعامل خبلليا التحقق من مبلئمة ظروف العمل، وىي تسمح لو إظيار كفاءتو واستعداداتو 

لمقيام بالعمل الموكل إليو، فعقد العمل إذن يحقق مصمحة الطرفين المتعاقدين فمصمحة صاحب 
العمل في مراقبة قدرات العامل ومؤىبلتو الفنية قبل اندماجو في مسار المؤسسة وبصفة أعم ىل أن 
في وسعو اإلتيان بالفائدة المرجوة من وراء تشغميو، ومصمحة العامل في منحو فرصة لئلطبلع عمى 

 .vi"ظروف العمل ومدى مبلءمتيا مع ما يطمح إليو
من خبلل تعريف عقد العمل تحت التجربة يضح لنا أن ىذا العقد ىو عقد صحيح غير أنو 

وبالتالي فيو يتميز بذات الخصائص التي يتميز بيا عقد العمل الفردي البات  (نيائي)عقد غير بات 
 : فضبل عن خصائص أخرى ترجع إلى طبيعتو الخاصة ويمكن أن نجمل ىذه الخصائص فيما يمي

األصل في عقد العمل أنو رضائي إذ ينعقد بمجرد : عقد العمل تحت التجربة عقد رضائي: أوال
تطابق اإلرادتين بين العامل وصاحب العمل عمى أن البلزم ىو تحقيقو ىو اتجاه إرادة الطرفين إلى 

إبرام عقد عمل تحت التجربة، وال يشترط في عقد العمل أن يفرغ في شكل خاص، إذ لم يشترط 
المشرع الكتابة في العقود غير المحددة المدة، ومن ثم يمكن إثبات ىذه العقود بكافة وسائل اإلثبات 

 وقد خرج المشرع عن ىذه القاعدة باستثناء قرره vii 90/11 من القانون رقم 10تطبيقا ألحكام المادة 
لمصمحة الطرف الضعيف في العبلقة التعاقدية، إذ اشترط المشرع الكتابة في العقود المحددة 

  ورتب عمى تخمفيا جزاء مدني يتمثل في تحويل العقد من مدة محدودة إلى مدة غير محدودة viiiالمدة
 عقد العمل تحت التجربة عقد ممزم لمجانبين: ثانيا

فيكون . العقد الممزم لمجانبين ىو العقد الذي ينشئ عدة التزامات متبادلة عمى عاتق طرفيو
فإذا أخل أحدىما بتنفيذ التزاماتو كان لمطرف اآلخر أن . ixكل منيما دائن ومدينا في نفس الوقت

يطمب الفسخ أو يدفع بعدم تنفيذ التزامو المقابل، أو التعويض، ففي عقد العمل يمتزم العامل بأداء 
الخ، ويمزم صاحب العمل بأداء األجر وتييئة ظروف ...العمل والمحافظة عمى أسرار صاحب العمل

 .الخ...العمل لمعامل
عقد العمل تحت التجربة عقد معاوضة : ثالثا

إذ يأخذ كل من طرفيو مقاببل لما يعطي، فالعامل يقدم العمل ويأخذ األجر في مقابل ذلك، 
 .xورب العمل يدفع األجر وينتفع بالعمل عوضا عنو

عقد العمل تحت التجربة عقد مستمر : رابعا
يعتبر عقد العمل في أغمب الحاالت، عقدا مستمرا أي يستمر تنفيذه فترة من الزمن، ويمعب 
الزمن دورا أساسيا لتحديد مضمونو، حيث يتوقف عميو قياس العمل وتحديد األجر، وىو األمر الذي 

يترتب عميو أن انحبلل ىذا العقد ال يكون إال بالنسبة إلى المستقبل فقط دون أن يمتد إلى 
 .xiالماضي
 عقد العمل تحت التجربة عقد غير بات: خامسا

إذ تنطبق عميو ذات القواعد التي تحكم عقد العمل الفردي البات عدى تمك القواعد الخاصة 
 .xiiبانتيائو
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يتميز إنهاء عقد العمل تحت التجربة : سادسا
بأنو يعطي الطرف الذي تقرر االختبار لمصمحتو الحق في إنيائو من دون التقيد باألحكام 

 من القانون 20الخاصة بإنياء عقد العمل البات من مثل وجوب اإلنذار والتعويض طبقا لنص المادة 
90/11. 

 الطبيعة القانونية لعقد العمل تحت التجربة: المطمب الثاني
أثارت الطبيعة القانونية لعقد العمل تحت التجربة جدال فقييا كبيرا نظرا الختبلف قواعد 

مكانية إنياءه من قبل من قرر لمصمحتو دون إخطار مسبق ودون تعويض عن عقد  إبرامو ومدتو وا 
فاختمف الفقو في تحديد الطبيعة القانونية ليذا العقد بين من قال بأنو عقد تمييدي . العمل البات

محدد المدة، وبين من قال بأنو عقد معمق عمى شرط واقف، بينما عّده رأي أخر عمى أنو عقد معمق 
عمى شرط فاسخ، وفيما يمي سنعرض ىذه النظريات، لنبين في األخير الرأي الراجح الذي يوافق ما 

 :ذىب إليو المشرع الجزائري 
:  عقد العمل تحت التجربة عقد تمهيدي محدد المدة- أوال

ذىب ىذا الرأي إلى تكييف تعقد العمل تحت التجربة عمى أنو عقد تمييدي مؤقت بمدة 
التجربة، ينتيي بانتياء الفترة المحددة لمتجربة، فإذا كان صاحب العمل راضيا عن نتائج التجربة أبرم 
ذا انتيت نتائج التجربة بالفشل ترتب عن ذلك انقضاء العقد التمييدي دون إبرام  العقد بصفة نيائية، وا 

 .xiiiالعقد النيائي
وأعيب عمى ىذا الرأي أنو ال يتفق مع النصوص القانونية فيو يخالف قواعد قانون العمل 

الذي ينص عمى انتياء عقد العمل محدد المدة بانتياء مدتو، وليس لطرفي العقد االتفاق عمى مخالفة 
، (مدة التجربة)القانون، حيث أنو إذا كان عقد العمل تحت التجربة يعتبر عقد عمل محدد المدة 

فكيف يمكن لنا بعد ذلك القول بأن صاحب العمل يستطيع أن ينيي عقد العمل تحت التجربة، ولو 
كما أنو ال يتفق . xivكان ذلك قبل نياية مدة التجربة متى ثبت لديو أن نتيجة التجربة لم تكن مرضية

مع قصد ونية المتعاقدين، ألنيما بنصيما عمى شرط التجربة في العقد اتجيت إرادتيما إلى إبرام عقد 
عمل واحد يمتزمان بشروطو منذ البداية، وليس إلى إبرام عقد تمييدي ثم إبرام عقد عمل في حالة 

نجاح التجربة، وأن كل ما يضيفو شرط التجربة ىو تمكينيما من عدم االستمرار في ىذا العقد متى 
، أي أنو في xvكانت نتائج التجربة غير مرضية، بشرط أن يتم ذلك خبلل الفترة المحددة لمتجربة

حالة نجاح التجربة، فإن العبلقة بين الطرفين التي نشأت بإبرام العقد تحت التجربة تستمر بذات 
 . xviالشروط المتفق عمييا وال يحدث أن يبرم الطرفان عقدا جديدا

 :عقد العمل تحت التجربة عقد معمق عمى شرط واقف-ثانيا
ذىب ىذا االتجاه إلى القول أن عقد العمل تحت التجربة عقد معمق عمى شرط واقف وىو 
نجاح االختبار بعدم استخدام الطرف المقرر التجربة لمصمحتو لحقو في اإلنياء خبلل فترة التجربة 

 .xviiوىو الرأي السائد لدى الفقو في إيطاليا
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غير أن ىذا التكييف ال يستقيم مع اآلثار المترتبة عمى عقد العمل تحت التجربة، إذ أن 
تعميق العقد عمى شرط واقف مقتضاه أال ينتج العقد أي أثر طالما لم يتحقق الشرط، في حين أن عقد 

العمل تحت التجربة ينتج جميع آثار عقد العمل البات من التزام العامل بالقيام بالعمل، والتزام رب 
 .xviiiالعمل بدفع األجر

 :عقد العمل تحت التجربة عقد معمق عمى شرط فاسخ- ثالثا
نتيجة لبلنتقادات التي وجيت لآلراء الفقيية السابق عرضيا، ظير رأي آخر يمثل غالبية 
الفقو الفرنسي ومعظم الفقو العربي ذىب إلى تكييف عقد العمل تحت التجربة بأنو عقد معمق عمى 

، وىو عدم رضا أحد المتعاقدين عن نتائج التجربة، ويعتبر الرأي الراجح ألن ىذا xixشرط فاسخ
التكييف يتفق مع قصد المتعاقدين، ألن كل ما يميز العقد في تمك الحالة ىو إمكان إنيائو في أي 
وقت، وينبني عمى ىذا التصور أن تنطبق عمى عبلقة الطرفين في فترة التجربة قواعد عقد العمل ، 
ذا تحقق  فإذا تخمف الشرط تأكد العقد، واحتسبت أقدمية العامل في المؤسسة من تاريخ إبرام العقد، وا 
الشرط فسخ العقد دون أثر رجعي ألن طبيعة العقد المستمر تجعل زوال االلتزام إنما يكون في الوقت 

الذي تحقق فيو الشرط وىو التكييف الذي يتوافق وقانون العمل الجزائري و استقرت عميو أحكام 
 .xxالقضاء

 أحكام عقد العمل تحت التجربة: المبحث الثاني
لموقوف عمى أحكام عقد العمل تحت التجربة وآثاره يتعين عمينا التطرق بالدراسة لبلتفاق 

عمى التجربة في العقد وذلك في المطمب األول، واآلثار القانونية المترتبة عمى انتياء فترة التجربة في 
 .المطمب الثاني
 االتفاق شرط التجربة في العقد: المطمب األول

يتضمن االتفاق عمى شرط التجربة في عقد العمل، إدراج ىذا الشرط ضمن العقد، وتحديد 
 .مدة فترة التجربة، ووضعية العامل خبلل ىذه الفترة

ثباته: أوال  النص عمى شرط التجربة في العقد وا 
يجب العتبار العقد المبرم أنو عقد عمل تحت التجربة، أن يتفق المتعاقدان عمى ذلك، 

والحكمة من فترة التجربة ىي إعطاء فرصة لمتعارف لمطرفين ، فصاحب العمل يراقب قدرات العامل 
ومؤىبلتو الفنية، ومدى مبلءمة العمل لقدراتو ولؤلجر المقابل لو، ولمعامل التأكد من مدى مبلئمة 

 .xxiظروف العمل لو ومن تناسب األجر المقدر لو مع طبيعة العمل
 ولكن ىل يجب أن يضمن العقد األصمي شرط التجربة أو أنو يجوز أن يكون الشرط في 

 عقد الحق؟
إن االتفاق حول إجراء فترة التجربة يتم غالبا في بداية العقد، غير أنو ال يوجد ما يمنع من 

االتفاق عمى إجرائيا أثناء سريان عقد العمل، وذلك بموجب التجديد الذي يقع عمى بنود العقد 
األصمي، بسبب تغيير منصب العمل أو باألحرى تكميف العامل بمسؤولية لم يكن يتضمنيا العقد 

 األصمي ، ىذا وترى محكمة النقض الفرنسية أن التغيير الذي يطرأ عمى عقد العمل ينبغي أن تحتمو 
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الظروف الموضوعية التي تستدعي إجراء فترة تجريبية لممارسة األعمال المرتبطة بالمنصب الجديد، 
وال يمكن أن يقتصر التجديد ىنا عمى تغيير طرق تنفيذ العقد األصمي، فالعبرة إذن بتغيير محل العقد 

وبالمقابل فإنو ال يجوز لصاحب العمل أن يفرض فترة التجربة عمى العامل إذا كان تغيير . نفسو
ال سمح لو بفسخ عبلقة العمل بيذه  منصب العمل ناتج عن عقوبة تأديبية، كالقيقرة مثبل، وا 

 .xxiiالطريقة
يرد شرط التجربة في عقد العمل إما لمصمحة صاحب العمل الذي يريد التحقق من صبلحية 
ما لمصمحتييما  العامل لمعمل، و إما لصالح العامل الذي يريد التأكد من مدى مبلئمة العمل لو، وا 

 .xxiiiمعا
تكشف عبارات العقد تحت التجربة في غالب األحيان عن الطرف الذي وضع شرط التجربة 
لمصمحتو، غير أنو قد يحدث وأن يدرج شرط التجربة في العقد ويتفق عميو الطرفين، دون بيان إن 

كان الشرط مقرر لمصمحة الطرفين أم أحدىما، وفي ىذه الحالة فإن الشرط يعتبر متفق عميو لصالح 
 .xxivالطرفين معا، ومن ثم يجوز لكل منيما طمب إنياء العقد 

إذا كان األصل في عقد العمل أن ينعقد باتا، فإن األصل فيو كذلك أن ال يتضمن شرط 
التجربة، أي أن شرط التجربة غير مفترض بل يتعين إثباتو، وبالتالي يتعين عمى من يدعيو أن يثبت 

 .xxvادعائو
منح المشرع الجزائري ألطراف العبلقة العقدية السمطة التقديرية المطمقة في تقدير الطريقة 

يتم عقد العمل "  بأنو 90/11 من القانون 09المناسبة ليما إلبرام عقد العمل إذ نص في المادة 
 من القانون 10، وأجاز بموجب نص المادة " حسب األشكال التي يتفق عمييا األطراف المتعاقدة

 ". يمكن إثبات عقد العمل أو عبلقتو بأي وسيمة كانت"  إثبات عبلقة العمل بأي وسيمة كانت 90/11
وبناء عمى ذلك فإنو يخضع إثبات شرط التجربة لمقواعد الخاصة بإثبات عقد العمل، فإذا 

، وعميو فبل يمكن xxviكان عقد العمل مكتوبا، فإن أداة اإلثبات تكون بالرجوع إلى وثيقة ذلك العقد
إثبات شرط التجربة إال بالكتابة، أي أن يتضمن العقد شرط التجربة، أما إذا كان عقد العمل غير 

 .مكتوب، فيمكن إثبات شرط التجربة بكافة طرق اإلثبات، بما في ذلك شيادة الشيود والقرائن
 وعند االتفاق عمى شرط التجربة، فإنو يتم في الغالب النص عمى ىذا الشرط صراحة 

في العقد، غير أنو ال يفيم من ذلك ضرورة أن يكون شرط التجربة مكتوبا بطريقة صريحة، فقد يكون 
االتفاق ضمنيا، يمكن استخبلصو ضمنا من بنود العقد، غير أنو في ىذه الصورة األخيرة يجب أن 
يثبت بطريقة ال تدع أي مجال لمشك أن إرادة الطرفين قد اتجيت إلى جعل عقد العمل تحت التجربة 

xxvii . وبناءا عمى ىذا فإنو ال يجوز االستدالل عمى وجود شرط التجربة من مجرد كون المصنع
الذي التحق بو العامل حديث اإلنشاء، أو حداثة الصناعة التي التحق بيا العامل، أو من مجرد 

وذلك في الحالة التي يزعم فييا  )تأشير صاحب العمل في كشف األجور بأن العامل تحت االختبار
 .xxviii(صاحب العمل أن العامل تحت التجربة
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إذا ثار الشك حول وجود الشرط من عدمو ينبغي الرجوع إلى األصل العام وىو خمو العقد 
، ويتعين التنبيو إلى أن القاضي ال يتقيد بالوصف xxixمن شرط التجربة، أي أن العقد يكون باتا

 .xxxالذي يعطيو المتعاقدين لمعقد، بل يتعين عمى القاضي إعطاء التكييف القانوني الصحيح لمعقد 
ويثور التساؤل في الحالة التي تشير فييا االتفاقية الجماعية إلى وجوب إجراء فترة تجريبية 
في غياب احتواء عقد العمل عمى ىذا البند؟ لم يظير رأي القضاء الجزائري حول ىذه الحالة لغياب 
نشر أي قرار في ىذا الشأن، غير أنو بالرجوع إلى القضاء الفرنسي ذىب في ىذه الحالة إلى القول 

أن يخضع العامل إلى فترة التجربة متى أخبر باحتواء االتفاقية الجماعية عمى مثل ىذا االتفاق، ويقع 
 .xxxiعبء إثبات عمم العامل عمى عاتق صاحب العمل

 تحديد مدة فترة التجربة: ثانيا
يمكن أن يخضع العامل الجديد توظيفو لمدة "  عمى أنو 90/11 من القانون 18تنص المادة 

أشير، كما يمكن أن ترفع ىذه المدة إلى اثني عشر شيرا لمناصب  (06)تجريبية ال تتعدى ستة 
 .العمل ذات التأىيل العالي

تحدد المدة التجريبية لكل فئة من فئات العمال أو لمجموع العمال عن طريق التفاوض 
 ".الجماعي

الئحة، نظام عمل، عقد عمل : تتحدد مدة التجربة بحسب المصدر الذي نشأ منو الشرط
جماعي، عقد عمل فردي، ويتم تحديد مدة التجربة غالبا في عقد العمل الفردي،  وتتفاوت تمك المدة 

 .بحسب ظروف المتعاقدين
 المذكورة أعبله أن المشرع لم يجعل فترة التجربة إجبارية بل 18يتضح جميا من نص المادة 
غير أنو إذا ارتأت إرادة الطرفين المجوء إلييا، فقد قيد المشرع . تركيا لحكم إرادة األطراف المتعاقدة

ىذه الحرية بتحديد المدة القصوى لفترة التجربة، أي أنو ترك تحديد مدة فترة التجربة خاضعا لمتفاوض 
الجماعي داخل حدود قصوى حددىا قانونا، وذلك حماية من التعسف الذي قد يصدر من أصحاب 

 .العمل
، وعميو فمتى اتفق الطرفان عمى مدة تجربة xxxiiيعتبر ىذا التحديد متعمقا بالنظام العام

 أشير في منصب عمل عادي، بطل ىذا االتفاق المتعمق بالزيادة، ويتم إنقاص المدة إلى 06تتجاوز 
لمدة االختبار مادام  ( أشير06أقل عن ) أشير، غير أنو يمكن االتفاق عمى حد أدنى 06مدة 

و في الحالة التي يغفل فييا الطرفين تحديد مدة التجربة رغم اتفاقيما عمى أن . المشرع لم يمنع ذلك
 . أشير06يكون العقد تحت التجربة فإن المدة تكون الحد األقصى المحدد قانونا وىو 

جعل المشرع تحديد مدة فترة التجربة خاضعا لمتفاوض الجماعي، نظرا الختبلف متطمبات 
وخصائص كل عمل وكل قطاع نشاط، وكل مستوى من مستويات األعمال والوظائف، األمر الذي 
جعل تحديد ىذه المدة من بين العناصر األساسية التي تتضمنيا االتفاقيات الجماعية وىو األمر 

 التي تشير إلى تناول االتفاقيات الجماعية لفترة 90/11 من القانون 120/8الذي تؤكده المادة 
 . xxxiiiالتجربة
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 أشير بالنسبة لمناصب 06وضع المشرع الجزائري سقف لمدة التجربة ال يمكن تجاوزه وىو 
شيرا بالنسبة  (12)العمل العادية، ولم يجز تمديد ىذه المدة، إال استثناءا لترفع إلى اثني عشر 

 . لمناصب العمل ذات التأىيل العالي
ترجع الحكمة من وضع حد أقصى لفترة التجربة ىي سد باب التحايل عمى أحكام عقد العمل 
الفردي ألنو إذا لم يوضع حد أقصى لمدة التجربة، فإن أصحاب األعمال سيعمدون إلى إبرام عقودىم 

مع العمال تحت التجربة حتى يتمكنوا من إنياء عقد العمل في أي وقت دون سبق إخطار ودون 
أي أن عقد العمل تحت التجربة يوفر . xxxivتعويض، عمى خبلف أحكام عقد العمل الفردي

 . لصاحب العمل مزايا ال يحصل عمييا من العقد البات
كما ال يمكن تعيين العامل في عمل معين أكثر من مرة تحت التجربة لدى نفس صاحب 

، أما إذا اختمف العمل المكمف بو العامل في المرة الثانية عنو في المرة األولى، فإن ذلك xxxvالعمل
جائز، ذلك أن الحظر منوط بوحدة العمل الذي استخدم العامل ألدائو لدى نفس صاحب العمل، أما 
إذا ثبت عدم صبلحية العامل ألداء العمل المتفق عميو فبل مانع من االتفاق عمى شرط التجربة لمقيام 
بعمل جديد مغاير لدى صاحب العمل ذاتو، إال أنو ينبغي أن يختمف العمل الجديد اختبلفا جوىريا 

عن العمل السابق، ويخضع تقدير االختبلف بين العممين لمسمطة التقديرية لقاضي الموضوع، وىو ما 
 .xxxviكرستو المحكمة العميا في العديد من قراراتيا 

يبدأ حساب مدة التجربة من تاريخ التنصيب والشروع في العمل، ويمكن اعتباره بالنظر إلى 
بداية المدة التي صرف بمناسبتيا أول أجر، عمى أنو تحسب ىذه المواعيد بشكل عادي، دون 

وفي حالة حدوث . استعمال طرق الحساب المنصوص عمييا في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية
حالة من حاالت وقف عبلقة العمل يمكن حسب االجتياد القضائي الفرنسي تمديد مدة التجربة بما 

يعادل المدة التي توقفت فييا عبلقة العمل، ذلك ألن المغزى من فترة التجربة ىو اختبار قدرات 
 . xxxviiالعامل

، (ال يد لمعامل أو صاحب العمل فيو)عمى أن مدة التجربة قد تقف إذا حال سبب أجنبي 
ىذا وتجب اإلشارة أن العطمة . xxxviiiكما لو مرض العامل أو أغمق مكان العمل بسبب الحرب مثبل

المرضية ىي حالة من حاالت وقف عبلقة العمل الجزائري، غير أنو من الصعب في بعض الحاالت 
تمديد فترة التجربة بعد انقضاء العطمة المرضية خاصة إذا كانت طبيعة نشاط الييئة المستخدمة ال 
يسمح بذلك كما ىو الحال بالنسبة لقطاع البناء واألشغال العمومية فمثل ىذه األشغال مؤقتة بحكم 

 .xxxixطبيعتيا لكونيا مرتبطة بعقود أشغال وخدمات غير متجددة
 وضعية العامل أثناء فترة التجربة: ثالثا

يتمتع العامل خبلل المدة التجريبية بنفس " عمى أنو 90/11: من القانون رقم19تنص المادة 
وتؤخذ . الحقوق التي يتمتع بيا العمال الذين يشغمون مناصب عمل مماثمة ويخضع لنفس الواجبات

ىذه المدة بعين االعتبار في حساب األقدمية لدى الييئة المستخدمة، عندما يثبت في منصبو، إثر 
 ".انتياء الفترة التجريبية
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 أعبله أن العامل يتمتع خبلل المدة التجريبية تسري عميو نفس 19يتضح من نص المادة 
القوانين واألنظمة التي تسري عمى العمال اآلخرين، أي جممة الحقوق والواجبات التي نص عمييا 

القانون أو النظام الداخمي أو االتفاقية الجماعية، فيتمتع بأجر يتبلءم مع عممو، وبأوقات راحة كباقي 
العمال، ولو الحق في اإلجازة السنوية بالقدر المنصوص عميو قانونا، كما تحسب فترة التجربة في 

 .xlأقدمية العامل عند ترسيمو، أي أنيا تدخل ضمن مساره الميني
غير أنو نظرا لكون عقد العمل في فترة التجربة عقد مؤقت أو مشروط، وغير نيائي، فإنو ال 

يمكن لمعامل في ىذه الفترة أن يستفيد من بعض الوضعيات التي يستفيد منيا غيره من العمال 
المثبتين، من مثل وضعية االنتداب، واإللحاق واإلحالة عمى االستيداع، إال ما كان منيا بحكم 

القانون كحالة االلتحاق بالخدمة الوطنية ىذه األخيرة التي تجمد فييا مدة التجربة إلى نياية الخدمة 
الوطنية ثم تستأنف بعد ذلك لتستكمل الفترة الباقية، كذلك ال يمكن لمعامل خبلل ىذه الفترة أن ينتخب 

 .xliفي أية مسؤولية تمثيمية لزمبلئو، سواء في الييئات النقابية أو غيرىا، داخمية كانت أو خارجية
 اآلثار القانونية المترتبة عمى انتهاء فترة التجربة: المطمب الثاني

تنقضي فترة التجربة، وترتبط آثار انقضائيا بنتائج إنياء ىذه المرحمة، حيث تختمف بين ما 
إذا كانت ىذه الفترة قد انتيت بنتائج إيجابية، عن ما إذا كانت قد انتيت بنتائج سمبية، وفيما يمي 

سنتناول اآلثار القانونية المترتبة عمى انتياء فترة التجربة بنتائج إيجابية ، ثم اآلثار القانونية المترتبة 
 .عمى انتياء فترة التجربة بنتائج سمبية

 اآلثار القانونية المترتبة عمى االنتهاء بنتائج إيجابية: أوال
تكون النتائج إيجابية، إذا أثبت العامل قدرتو وكفاءتو عمى القيام بالعمل المسند إليو، أو 

 ) ، فإذا انقضت فترة االختبار دون أن يستخدم أي من الطرفينxliiمنصب العمل الذي أوكل إليو 
حقو في إنياء عبلقة العمل، افترض أنيا انتيت بنتائج إيجابية، وبالتالي فإن  (العامل وصاحب العمل

تمك العبلقة تستمر لتصبح عقد عمل بات لمدة غير محددة، ما لم يتفق األطراف عمى أن يكون 
 .xliiiالعقد محدد المدة، ويخضع العقد بعد ذلك في إنيائو لقواعد قانون العمل 

و عميو يتعين عند انتياء فترة التجربة إخبار العامل بإنياء عبلقة العمل أو بتمديد فترة 
التجربة أو بالتثبيت في المنصب، أما بقاء العامل في منصب عممو بعد انتياء فترة التجربة دون أي 

إخبار من قبل صاحب العمل، فيفسر لصالحو ومن ثمة يعتبر مثبت ضمنيا، مما يجعل عبلقة العمل 
منعقدة نيائيا، ويخضع فييا الطرفان لمقواعد العادية المطبقة عمى عقد العمل بما فييا من حقوق 

 .xlivوواجبات وىو ما ذىبت إليو المحكمة العميا في العديد من قراراتيا 
بانقضاء فترة التجربة بنجاح فإن العقد يستمر ويصبح باتا، وتترتب عميو أثاره كاممة وبأثر 
رجعي منذ انعقاد العقد، كما لو كان أبرم باتا منذ البداية، ومن ثم فإن أقدمية العامل تحسب من 

 . تاريخ إبرام العقد ال من وقت انتياء فترة التجربة
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مرحمة التثبيت ىي المرحمة التي تؤكد مدى مطابقة مؤىبلت العامل وميارتو المينية لشغل 
منصب عممو، ليتحول بذلك العقد من عقد مؤقت إلى عقد نيائي يتمتع فيو العامل بكافة الحقوق التي 

يتمتع بيا غيره من العمال اآلخرين، فيصبح العقد محصنا من أية سمطة وأي تعسف، بما يحمي 
 التي ال يمكن بموجبيا تعديل 90/11 من القانون رقم 63حقوق العامل وفق لما كرستو أحكام المادة 

 . xlvشروط عقد العمل وطبيعتو إال بناء عمى اإلرادة المشتركة لمعامل والمستخدم
 المتعمق بعبلقات العمل إلى إجراءات تثبيت العامل بعد 90/11لم تتعرض أحكام القانون 

نجاح مدة التجربة تاركة ذلك إلرادة أطراف التفاوض الجماعي ولبلتفاقيات الجماعية، وتجب اإلشارة 
إلى أنو وبخبلف النصوص التشريعية السارية المفعول، فإن النصوص التشريعية والتنظيمية الممغاة 
كانت قد تعرضت إلى بعض إجراءات التثبيت، فنصت عمى أن يثبت العامل في منصب عممو إذا 

بدت مدة التجربة مرضية، ويتم إقرار ىذا التثبيت بإعداد وثيقة تنظيمية، أو عقد عمل يشار فيو بوجو 
خاص إلى المنصب األصمي، الذي عين فيو العامل ورتبتو، وعند االقتضاء أجر المنصب، وىي 
تقريبا ذات اإلجراءات التي جاءت بيا أغمب االتفاقيات الجماعية، حيث أجمعت عمى أن يثبت 

العامل في منصب عممو بعد نجاح مدة التجربة، وذلك بتبميغو لقرار مكتوب، يتضمن رتبة المنصب 
المشغول، وفئة تصنيفو وأجر المنصب ومكان العمل، عمى أن يتم تبميغ القرار مباشرة بعد انتياء فترة 

 . xlviالتجربة لمعامل، وبانقضاء ىذا األجل يعد العامل مثبتا بصفة آلية
 اآلثار القانونية المترتبة عمى االنتهاء بنتائج سمبية: ثانيا

غير أنو في الحالة التي يعجز فييا العامل عن إثبات قدراتو وخبراتو المينية في منصب 
عمل معين خبلل فترة التجربة، أو في الحالة التي يرى فييا العامل أن ظروف العمل والشروط 

 90/11 من القانون رقم 20العممية المفروضة فييا ال تتبلءم ورغباتو وقدراتو، فإنو طبقا لنص المادة 
يجوز ألحد الطرفين أن يفسخ في أي وقت عبلقة العمل خبلل المدة التجريبية دون تعويض ومن " 

وعميو يتضح من خبلل نص ىذه المادة أنو يترتب عمى كون عقد العمل تحت ". غير إشعار مسبق
، فإذا كان xlviiالتجربة أن يثبت لكل من طرفيو الحق في إنيائو في أي وقت خبلل فترة التجربة

صاحب العمل ىو الذي أنيى العقد، فبل يمزم بإخطار العامل مقدما بيذا اإلنياء، أو بأن يدفع لو 
ذا كان العامل ىو الذي أنيى العقد، فبل يمزم كذلك باإلخطار المسبق لصاحب العمل وال  تعويضا، وا 
بالتعويض، وعميو فإن القيد الوحيد ىو ممارسة الحق في إنياء عقد العمل أثناء سريان فترة التجربة 

 .وقبل انقضائيا
تجب اإلشارة إلى أنو قد فرض اإلشعار المسبق قانونا لوقاية العامل من مفاجأة الفصل من 
العمل وإلفساح المجال أمامو لمبحث عن عمل جديد، غير أنو في عقد العمل تحت التجربة، يفترض 
أن العامل لن يفاجأ بانتياء العقد إذا كان اإلنياء قد تم خبلل فترة التجريب إذ البد أن العامل قد تييأ 
نفسيا وعمميا ليذا اإلنياء طالما أن العقد الذي دخل فيو ليس باتا بل معمق عمى شرط التجربة، كما 
أن تحديد القانون لمحد األقصى لفترة التجربة وجعميا قصيرة ال تترك مجاال لئلشعار المسبق، كما 
قرر التعويض قانونا متى كان التسريح تعسفيا، وال يكون صاحب العمل متعسفا طالما أن اإلنياء 

 .xlviiiيكون بسبب عدم كفاءة العامل في العمل وبالتالي ال يستحق بدل الفصل التعسفي 
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إذا كانت النصوص التشريعية الممغاة لم ترتب جزاء الفسخ عمى انتياء فترة التجربة بنتائج 
غير إيجابية، بل منحت الحق لمييئة المستخدمة في تجديد فترة التجربة مرة واحدة، أو تشغيل العامل 
وتعيينو في منصب عمل أقل درجة ومستوى عن المنصب األول وفق ما يتناسب مع قدراتو ومستواه 

 أو إنياء ميامو، متى كانت نتيجة الفترة األولى غير مرضية، فإن قانون العمل الساري xlixالميني
 واكتفى lالمفعول لم يتطرق لمموضوع، تاركا ىذه المسألة لمتفاوض الجماعي واالتفاقيات الجماعية

بالنص عمى إمكانية فسخ العقد من الطرفين وذلك بدون إعطاء أي مبرر ودون أي إشعار مسبق 
 .وبدون تقديم أي تعويض

ذا بادر بو العامل  إن إنياء عقد العمل تحت التجربة من قبل صاحب العمل ليس تسريحا، وا 
فبل يعتبر استقالة، وال يخضع ىذا اإلنياء لمقواعد العادية لمتسريح بل يكفي أن يخبر العامل بإرادة 

 .liصاحب العمل في إنياء العقد دون شكمية معينة ما عدى تمك التي يتطمبيا اإلثبات
نتاجو بل تمتد  ذىب الفقو إلى أن فكرة الصبلحية ال تقتصر عمى تقدير كفاءة العامل وا 

لتشمل حسن الخمق والتعاون واألمانة والثقة وغير ذلك من األمور التي تكون موضعا لتقدير صاحب 
 . liiالعمل، إال أنو ينبغي أن يكون ىذا التقدير متفقا مع السموك المألوف لمشخص المعتاد

ويثور السؤال حول ما إذا كان صاحب العمل ممزما بإثبات فشل العامل أثناء فترة التجربة ؟ 
مادام أن المشرع الجزائري، منح الطرفين الحق في إنياء عبلقة العمل خبلل فترة التجربة دون إشعار 

أو تعويض، فمن باب أولى ال يكون صاحب العمل ممزما بإثبات فشل العامل خبلل فترة التجربة، 
من مثل القرار الصادر  liiiوىو الرأي الذي ساندتو المحكمة العميا في العديد من قراراتيا 

يمكن أن ترفع المدة التجريبية لمعامل الجديد "  جاء فيو 132163 تحت رقم 18/02/1997بتاريخ
كما يجوز ألحد الطرفين أن يفسخ عبلقة العمل في فترة . في المناصب العميا إلى اثنا عشر شيرا

ولما ثبت أن قضاة الموضوع فرضوا عمى المستخدم . التجربة دون تعويض ومن دون إشعار مسبق
 .liv"إثبات فشل العامل أثناء الفترة التجريبية يكونون قد تجاوزوا سمطتيم مما يعرض قراراىم لمنقض

غير أنو يثور السؤال أنو ما دام الفسخ حق لكل من الطرفين المتعاقدين، فيل يكون استعمال 
حق الفسخ في خبلل فترة التجربة مطمقا لصاحبو، أم أن ىذا االستعمال مقيد بعدم التعسف فيو 

 كسائر الحقوق؟
يذىب القضاء في فرنسا إلى اعتبار حق اإلنياء حق في فترة التجربة حقا مطمقا، بحيث 
يستطيع من يريد اإلنياء من الطرفين أن ينيي العقد أيا كان الباعث عمى ذلك، أي حتى ولو كان 
الباعث أجنبيا عن نتيجة االختبار، فإذا قرر صاحب العمل إنياء العقد فإن قراره في ذلك يكون 

ن كنا نؤيد ىذا lvنيائيا، فبل يكون ألي سمطة أن تعقب عمى ىذا القرار أو تراقب صحتو ، غير أننا وا 
الرأي مبدئيا، غير أننا نرى أنو ال ينبغي أن ينيي صاحب العمل عقد العمل تحت التجربة إذا كان 

بسبب ال يتعمق بصبلحية العامل لمقيام بالعمل كما لو تعمق اإلنياء بعقيدة دينية أو فكر سياسي ، أو 
أن صاحب العمل كان يعرف قبل إبرام عقد العمل السبب الذي يحتج بو إلنياء العقد وبالتالي يعتبر 

 . lviمتعسفا في استعمال حقو، ويكون عبء اإلثبات عمى عاتق من يحتج بيذه األسباب
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 :الخاتمة
توصمنا من خبلل ىذه الدراسة إلى أن إعطاء عقد العمل تحت التجربة وصفا قانونيا كان 
مثار خبلف فقيي طويل أدى إلى ظيور عدة نظريات، ورجح عمى اعتباره عقد عمل معمق عمى 

عبلن ىذه الرغبة قبل انقضاء مدة التجربة  .شرط فاسخ وىو عدم الرضا عن نتيجة التجربة وا 
وتحكم ىذا العقد قواعد خاصة سواء من حيث إبرامو، فيو ال يبرم باتا بل ينعقد مؤقتا، حتى 

يتأكد المتعاقدين من إمكانية االستمرار في العبلقة التعاقدية، عمى أن يتمتع العامل خبللو بكافة 
الحقوق والواجبات التي تكون لغيره من العمال المثبتين، أو من حيث آثاره حيث تبقى معمقة عمى 

نتائج فترة التجربة، فمتى كانت ايجابية، ثبت العامل في منصب عممو، أما إذا كانت سمبية فمصاحب 
العمل إنياء العقد بدون حاجة ألي إخطار مسبق أو تعويض، وىو ذات الحق المقرر لمعامل 

وصاحب العمل عمى السواء طيمة سريان مدة التجربة، إذ بإمكان أي منيما أن ينيي العقد دون 
إخطار مسبق أو تعويض، ومن بين الخصائص التي تميز ىذا العقد أنو يتحول تمقائيا عقد عمل 
 . بات لمدة غير محددة بمجرد انتياء فترة التجربة دون أن يعمن أي من الطرفين رغبتو في إنيائو

 أشير بالنسبة لمناصب 06وقد وضع المشرع الجزائري حدا أقصى لمدة التجربة حدده ب
 شيرا بالنسبة لمناصب العمل ذات التأىيل العالي، رغبة منو 12العمل العادية ويمكن تمديدىا إلى 

في حماية العامل من أي تعسف من صاحب العمل باعتباره المستفيد من عقد العمل تحت التجربة 
 .وذلك إلمكانية إنيائو في أي وقت ودون حاجة إلخطار أو تعويض

ن كان المشرع الجزائري قد وضع األحكام العامة التي تحكم عقد العمل  لنختم القول بأنو وا 
تحت التجربة فمبلتفاقيات الجماعية واالجتيادات القضائية وشراح قانون العمل الجزائري النصيب 

 .األكبر في  وضع الكثير من قواعده
 :الهوامش
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وبقاء المطعون ... الموضوع أنو تم تبميغ العامل بذلك التمديد وبذلك يكون الطرفين عمى حال العقد األصمي
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                اليظاو القاىىىٌ الخرتاعات العنال األجراء
رٍ ـــيرٍ عســــبلعه                          

                                         طالب الدكتىراه ختصص قاىىٌ املؤسسة و التينًة املستدامة 
                                        كلًة احلقىق و العلىو السًاسًة جامعة عبد احلنًد بً باديس مستغامن

 :الممخص 
ال تكمن الثروة الحقيقية في أي مجتمع بإمكانياتو المادية وموارده الطبيعية فقط، بقدر ما تكمن 

في المورد البشري وىذا ىو المورد الحقيقي الذي يجب أن تعمل الدول عمى استنباط خبراتو كوسيمة 
لتحقيق النيضة المرجوة ، فالمخترع الذي يضع إمكانياتو الذىنية و الجسدية في خدمة البشر رعاية 

لتقدميا  البد من المحافظة عميو وعمى حمايتو ، وأيضا الحفاظ عمى كل من كان لو صمة بيذا 
االختراع ، فإذا يمكن لشخص  في بعض األوقات أن يتوصل بمفرده الختراع معين ودون تدخل من 
أحد فإن ىذا األمر ال يتكرر دائما ، ألننا نجد أشخاص و أسباب عدة ساعدت المخترع في تحقيق 

اختراعو ،وىي ال تقل أىمية عنو كالمؤسسات التي يعمل فييا ىذا المخترع واإلمكانيات المادية والعممية 
التي اكتسبيا من ىذه المؤسسة أو األشخاص الذي ساعدوه في تحقيق ىذا االختراع ، لذلك البد من 
االىتمام باألجير المخترع الذي يعتبر أىم عنصر في عناصر  التقدم   و التطور ، وألنو ىو الذي 

سيدخل البالد في إطار المنافسة ويساعد عمى فتح أسواق جديدة وبالتالي البد أن يشعر األجير 
المخترع أن جيوده ال تضيع ىباء ،و أنو يوجد قانون يعطيو ثمن تعبو و ثمرة إنتاجو و يضمن لو 

 .المحافظة عمى حقوقو بأسيل الطرق وأوفرىا
Résumé : 

La richesse réelle ne réside pas dans une société que du matériel de ses 

ressources naturelles potentielles et, autant que réside dans la ressource 

humaine et c'est la véritable ressource que les États devraient travailler sur le 

développement de son expérience, comme un moyen pour atteindre la 

renaissance souhaitée. L'inventeur qui met son potentiel mental et physique au 

service des êtres humains se soucie de ses progrès, doit être préservée et 

protégée, et aussi garder tout cela était pertinent à cette invention, si une 

personne à un certain temps pour atteindre sa propre invention particulière et 

sans l'intervention d'un, ce n'est pas toujours répété, parce que nous trouvons 

des gens et plusieurs raisons ont contribué à l'inventeur de réaliser son 

invention Il n'est pas moins important que les institutions dans lesquelles cet 

inventeur travaille et les possibilités matérielles et scientifiques qu'il a 

acquises de cette institution ou les personnes qui l'ont aidé à réaliser cette 

invention, il doit être l'intérêt  le travailleur inventeur qui L'élément le plus 

important est de progrès et de développement,  et parce qu'il est celui qui 

entrera dans le pays dans le contexte de la concurrence et contribue à ouvrir de 

nouveaux marchés et doivent donc être l'inventeur des employés estime que 

ses efforts ne seront pas vains, et qu'il y a une loi lui donnant le prix de son 

travail et le fruit de sa production et lui garantir de maintenir les droits des 

façons les plus faciles et je fournir. 
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: مقدمة ال
إن المؤسسات ميما كان نوعيا تتولى القيام بنشاط اقتصادي سواء تمثل ذلك في عمل 
صناعي في شكل إنتاج مواد أو عمل تجاري في صورة تقديم خدمات وبالتالي فإن الشركات أو 

المؤسسات االقتصادية ىي الوسيمة المفضمة إلنتاج المواد و الخدمات ، لكن الشركة أو المؤسسة 
االقتصادية باعتبارىا شخص اعتباري معنوي فإنيا ال تقوم بعممية اإلنتاج و إنما يتولى ىذه الميام 

من ىنا فاإلنتاج اليدوي ال يثير إشكال فيو منظم بتشريعات العمل ، أما 1العامل تحت إشراف المستخدم
اإلنتاج الفكري فيو طريقة إنتاج جديدة عرفيا التطور التكنولوجي وىو ما يعرف باالبتكارات و ىذه 

، كما تعد االختراعات من أىم موضوعات الممكية الفكرية، 2األخيرة منظمة بالتشريع الممكية الصناعية
لذلك نجد أن مختمف التشريعات أولت اىتماما خاصا باختراعات العمال خاصة إذا ما عممنا أن معظم 

و الخوض في دراسة موضوع اختراعات العمال األجراء  يدفعنا 3المخترعات تأتي من جانب العمال 
كيف عالج المشرع الجزائري اختراعات العمال األجراء ؟ وىل خصص : باإلجابة عمى اإلشكالية التالية

المشرع الختراعات العمال األجراء نظام قانوني  خاص بيم ؟ 
: اجابة عمى االشكالية التالية ارتأينا تقسيم ىذا الموضوع إلى محورين 

اإلطار القانوني الختراعات العمال األجراء  : أوال 
تقسيم اختراعات العمال األجراءوموقف المشرع الجزائري من هذه التصنيفات : ثانيا
اإلطار القانوني الختراعات العمال األجراء  : أوال 

العامل األجير المخترع ىو األجير الذي يتوصل إلى اختراع من تمقاء نفسو وذلك بفضل 
الفرص المتاحة لو، في حين أن المخترع األجير ىو األجير الذي يكمف بالتحقيق االختراعات أو يشغل 

،وحقيقة تواجو اختراعات العمال األجراء صعوبات كثيرة تجد 4في الييئة المستخدمة ليذا الغرض
مصدرىا في عدم اىتمام المؤسسات عامة كانت أم خاصةبالرغم من أنيا تمس مجاالت مختمفة من 

. الحياة  االقتصادية
  :مفهوم اختراعات العمال األجراء- 1

بالرجوع إلى النصوص القانونية الممغاة ، يتبين أن االختراعات كانت ابتداء من الستينات 
 المتعمق بشاىدة المخترعينو إجازة 1966 مارس 3 المؤرخ في 54-66خاضعة ألحكام األمر رقم 

 ماتجدر اإلشارة إليو أن ىذه 1966 مارس 19 المؤرخ 60-66االختراع ، و المرسوم التطبيقي رقم 

                                                             
 ، 2009عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن ، براءة االختراع ومعايير حمايتيا ، دارالفكر الجامعي ، اإلسكندرية ،- 1

  18ص 
2
-Bernard Remiche ; propriété intellectuelle : intérêts d’entreprise et intérêt général ; le 

droit de l’entreprise dans ses relations externes à la fin du xxe siècle, .p528 

 
، منشورات زين 2010أنور السيد أحمد، حقوق طرفي عقد العمل في براءة االختراع، الطبعة األولى  -3

 .16الحقوقية، ص 
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ما جعل المشرع يتدخل في الكثير من 1النصوص لم تأخذ بعين االعتبار تطور التكنولوجيا في العالم 
 جويمية 19 المؤرخ 03/07األحيان و يعدل ىذه النصوص أو إلغاءىا إلى أن وصمنا إلى األمر رقم 

 ، ولإلحاطة ببعض المفاىيم ينبغي التطرق إلى  تحديد مفيوم براءة 2 يتعمق ببراءة االختراع 2003
. االختراع العامل بناءا عمى ما ورد في النصوص التشريعية و ماتبناه الفقو 

مفهوم التشريعي الختراعات العمال األجراء . أ 
فكرة : االختراع"  السابق الذكر عمى أنو03/07تنص المادة الثانية الفقرة األولى من األمر 

 3...." لمخترع، تسمح عمميا بإيجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنية
وقوفا عند ىذه الفقرة نجد أن المشرع اكتفى بإعطاء مفيوم عام عن االختراع مشيرا إلى أن االختراع ىو 

. عبارة عن راءى أو تصميم  أو ما شبو يفتح المجال عمميا إلى إيجاد عدة حمول تقنية 
 السابق الذكر، نجد أن االختراع بصفة عامة 03/07    بالرجوع إلى المادة الثالثة من نفس األمر 

يشمل النشاطات الصناعية متى تعمق نتاج الفكر بالميدان الصناعي و التجاري و بالتالي نجد أن 
العامل يخضع إلى مجال حقوق الممكية الصناعية و التجارية أما عن الحقوق الممكية  الفكرية األدبية 
و الفنية والتي يطمق عمييا بالحقوق المؤلف ،فاليمكن أن نتصور عامل أجير ينازع في أمر متعمق 

 . 4بالحقوق األدبية الفنية ألن مجال الحديث عنيا يكون في ميدان العمم و الفن و األدب
المفهوم الفقهي الختراعات العمال األجراء  . ب

الناحية  نفس المعنى من innovation و لإلبداع invention بعض الفقو أن لالختراع يرى
، أي أن االختراع 5" وجد" التي تعني" invenire"المغوية، إذ يرجع مصطمح االختراع لمعبارة الالتينية 

 . 6ليس إال فكرة جديدة تسمح عند التطبيق بحل مشكمة محدودة في مجال التكنولوجيا 
 
 
 

                                                             

فرحة زرواي صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري الحقوق الفكرية حقوق الممكية الصناعية و  -2
 .9و8 ، ص 2006التجارية حقوق الممكية األدبية و الفنية ، ابن خمدون لمنشر و التوزيع ، سنة 

 . 27 يتعمق ببراءة االختراع ، ج ر عدد 2003جويمية 17 المؤرخ 03/07األمر رقم - 3
فكرة لمخترع، تسمح : االختراع :يقصد في مفيوم ىذا األمر بما يأتي" 03/07أنظر المادة الثانية من األمر -3

المصمحة  وثيقة تسمم لحماية اختراع: عمميا بإيجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنية البراءة أو براءة االختراع
 ".المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية: المختصة

يمكن أن تحمي بواسطة براءة االختراع ، االختراعات الجديدة و الناتجة  " 03/07 من األ مر 3انظر المادة - 4
". عن نشاط اختراعي و القابمة لمتطبيق الصناعي يمكن أن يتضمن االختراع منتوجا أو طريقة 

. 12فرحة زرواي صالح ، المرجع السابق ، ص - 5
النماذج الصناعية – الرسوم الصناعية – صالح زين الدين ، الممكية الصناعية و التجارية براءات االختراع - 6
 . 24 ،دار الثقافة ،ص 2012البيانات التجارية ،الطبعة األولى ، سنة – العالمات التجارية –
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أما براءة االختراع ىي شيادة تعطى من قبل الدولة وتمنح مالكيا حقا حصريا باستثمار 
االختراع الذي يكون موضوعا ليذه البراءة ،فيي عبارة عن تصريح من الدولة تمنحو بموجب إجراءات 

التسجيل و اإليداع ،ووثيقة تدل عمى ذلك بعد إتمام المعامالت القانونية لمالك االختراع أو وكيمو 
. 1ويمكن بمقتضاه أن يتمتع بحق االستغالل وحده دون سواه

 بأنو الفكرة التي توصل إلييا المخترع و التي تتيح من الناحية 2كما عرفتو منظمة الويبو
. 3الواقعية التوصل لحل مشكمة تكنولوجية 

يرى  جانب أخر عمى أنيا بمثابة طريقة قانونية تساىم في تطور االختراعات و تدفع إلى 
الضموع بيا ،فيي تشكل امتيازا حصريا باالستثمار لممخترع ،فالمنفعة من البراءة تعود لممخترع ،كما أن 

عممية إنشاء مثل ىذه المعمومات تكون في صالح المجموعة البشرية لذلك يجب أن يعترف لممخترع 
الذي يقدم لممجتمع ابتكارا جديدا ووسيمة جديدة بحق حصري باالستثمار مقابل الكشف عن وسائل 

اختراعو بعد فترة معينة ،يعتبر ىذا الحق الحصري بمثابة حق الممكية المتضمن المعرفة التكنولوجيا 
،فحق البراءة ىو إذن حق ممكية يشمل المعرفة العائدة لممخترع ويبدا حق التممك القانوني منذ استالم 

 . 4براءة االختراع
 :  الشروط القانونية  الستحقاق براءة اختراع العمال األجراء- 1

قد يتوصل العامل إلى اختراعات تكون اما من حيث الموضوع ، أي صناعة منتجات معينة ، 
 لذلك أوجب التشريع 5أومن حيث الشكل حيث ينصب االختراع عمى شكل المنتوج أو مظيره الخارجي

.  بعض الشروط و االجراءات قانونية معينة  لحصول العامل األجير عمى براءة االختراع وذلك تبعا
 

                                                             
 ،المؤسسة الجامعية 2010عمي نديم الحمصي ، الممكية التجارية و الصناعية دراسة مقارنة ،الطبعة األولى - 1

. 232لمدراسات و النشر و التوزيع ، ص
 WORLD INTELLECTUALاالسم  ،وىو اختصار ليذا WIPOيطمق ىذا المصطمح اختصارا - 2

PROPERTY ويطمق عمييا بالفرنسية  OMPI وذلك لمتسمية وىو  :ORGANIZATION MONDIAL DE 
LA PROPRIET INTELLECTUELLE   وتعتبر ىذه المنظمة من المنظمات العالمية التي تعمل في مجال ،

، ومقرىا بجنيف بسويسرا |حقوق الممكية الفكرية ،وىي احدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة 
،وتيدف ىذه المنظمة الى دعم حقوق الممكية الفكرية في جميع أنحاء العالم ، وتعمل عمى دعم التعاون الدولي 

. في مجال حماية الممكية الفكرية باستخدام أساليب التقنية المتقدمة
، مجمة حقوق حموان -دراسة مقارنة - جمال أبو الفتوح محمد أبو الخير ، براءات اختراعات العمال - 3

 ، رقم إيداع الدورية بدار الكتب القومية 2007لمدراسات القانونية و االقتصادية ، العدد السادس العشر جانفي 
. 102 ، ص 99/6934

 ،منشورات الحمبي الحقوقية 2003نعيم مغبغب ، براءة االختراع ممكية صناعية و تجارية ،الطبعة األولى - 4
 . 69،ص

مجمة نظرة عمى القانون  الوضعية القانونية لالختراعات المنجزة في إطار عقد العمل ، خالد زواتين، - 5
كمية الحقوق و العموم السياسية ، مخبر القانون   ،02 ، جامعة وىران 2015 لسنة 06االجتماعي العدد 
 . 56االجتماعي ، ص
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  الشروط الموضوعية الستحقاق براءة اختراع العمال العمال األجراء -أ
 و التي تنص 03/07تستخمص الشروط الموضوعية لبراءة اختراع العامل من المادة الثالثة من األمر

يمكن أن تقع تحت حماية براءة االختراع ، االختراعات الجديدة الناتجة عن نشاط اختراعي " عمى أنو 
 27 من المادة 10 ،فقد نصت الفقرة 1 (تريبس)، أما عمى مستوى اتفاقية " و القابمة لتطبيق الصناعي 

تتاح إمكانية الحصول عمى براءة االختراع ألي اختراعات سواء كانت منتجات أم عمميات " عمى أنو 
صناعية في كافة ميادين التكنولوجيا شريطة كونيا جديدة وتنطوي عمى خطوة إبداعية و قابمةلالستخدام 

  .2 "في الصناعة
يبدو جميا أن ىذه االتفاقية وضعت شروطا إلمكانية الحصول عمى براءة االختراع وىي الجدة 
والخطوة اإلبداعية وأن تكون ىذه العممية قابمة لالستخدام في الصناعة وىي الشروط التي يجب في كل 
اختراع يعرضو العامل المخترع ،وينال عمى أساسو كامل الحقوق الناشئة عنو و يصبح االختراع قابال 

. لمحماية
  :شرط الجدة- 

الجدة ىي أن يكون موضوع االختراع جديدا وأن ال يذيع المخترع سر اختراعو لحظة إيداعو 
 فال يعد 3الطمب و إال سيفقد عنصر السرية ،ويكون االختراع جديدا إذا لم يسبق نشره أو استعمالو 

 .اختراعا ذلك االختراع الذي سبق معرفة سره من قبل الكافة وال يصمح أن يكون موضوعا لمبراءة 
فالجدة ىي عدم عمم الغير بسر االختراع قبل طمب البراءة ،فإذا شاع سره بعد وضعو وقبل طمب البراءة 

،جاز لمجميع استغاللو دون الرجوع إلى المخترع وال يعتبر اعتداء عمى صاحبو ألن لم يرتب لو بعد 
حق االمتياز و الحكمة من ىذا الشرط ىو أن القانون يخول صاحب البراءة حق االمتياز في استغالل 

 .4الفكرة االبتكارية
 وىي nouveautéبناءاعمى ما تقدم فإن اختراعات العمال األجراء ا يجب أن تتصف بالجدة 

الصفة التي يستمزم وجودىا وتتوافق مع مضمون فكرة االختراع ،ويتعين أن تمثل الفكرة تقدما جديدا في 
الفن الصناعي ، وأن يكون ىذا التقدم أمرا لم يكن متوقعا الوصول إلييبواسطة الخبير الصناعي المعتاد 
فما يقدمو الخبير العادي الذي يستخدم ميارتو الفنية و معموماتو المكتسبة و أفكاره ، اليخرج عن نطاق 

                                                             
المبرمة في مراكش يتاريخ " تريبس" اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة من حقوق الممكية الفكرية - 1

.  في إطار اتفاقية منظمة التجارة العالمية16/04/1994
رفيق ليندة ،براءة االختراع في القانون الجزائري و اتفاقية تريبس ،مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجيستر في - 2

. 24و23 ،ص 2014/2015العموم القانونية ،السنة الجامعية 
دراسة مقارنة بين التشريعين المصري و (السرية في براءة االختراع )خالدي يحيا صباحين، شرط الجدة - 3

 .84، ص 2009األردني و االتفاقيات الدولية، دار الثقافة لمنشر و التوزيع األردن، الطبعة األولى 
بمقاسم كيينة ،استقاللية النظام القانوني لمممكية الفكرية ،مذكرة ماجيستر في الحقوق ،فرع قانون األعمال - 4

. 15 ص 2009-2008،كمية الحقوق بن عكنون ،السنة الجامعية 
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التطور العادي المألوف في الصناعة ،فال يعد اختراعا وال يصمح موضوعا لبراءة االختراع ولكن قد 
. 1يعتبر من قبيل التحسينات العادية المألوفة في الصناعة

برزت مؤخرا نظرية مخالفة ،تعتبر أنو اليتطمب في االختراع أن يأتي بشيء أفضل مما ىو 
موجود و معروف ،ويحق ىنا لمعامل األجير المخترع أن يتقاضى مكافأة نقدية إذا أدت ىذه التحسينات 

 .إلى زيادة اإلنتاج أو تطويره أو خفض تكاليفو وحققت عائدا نقديا
 :شرط الخطوة االبتكارية - 

المقصود بالخطوة االبتكارية احتواء االختراع عمى فكرة ابتكارية غير معروفة من قبل تؤدي 
. 2إلى التقدم صناعي في نفس الوقت لكنو من الصعب معرفة مدى احتواء االختراع عمى فكرة ابتكارية
بمعنى أنو يشترط لمنح البراءة أن اليكون االختراع بديييا لرجل الصناعة المتخصص في المجال 

     3التكنولوجي لالختراع وأن ينطوي عمى خطوة ابتكارية تتجاوز المستوى المألوف في التطور الصناعي 
وأخذ المشرع الجزائري بالخطوة االبتكارية لتحديد المعيار العام لالختراع ومدى ضرورة توفره في الفكرة 

محل االختراع زيادة عمى وجوب كونيا عمى درجة معينة من األصالة وأن تكون ناجمة بداىة من 
. 4الحالة التقنية 

 صورتان لالختراع وىما ابتكار منتوج جديد وابتكار 03/07اعتمدت المادة الثالثة من األمر 
طريقة صنع جديدة ،إذ يعتبر شرط االبتكار األىم واألساسي ،وىو يعني كل ما يعكس شخصية العامل 
نما ىو أمر يخضع  المخترع في انجاز عمل خالق خاص بو وال يوجد تعريف قانوني لمعيار االبتكار وا 

. 5لسمطة تقديرية لمقاضي
 :شرط التطبيق الصناعي - 

باإلضافة إلى شرطي الجدة أو الخطوة اإلبداعية اشترط المشرع التطبيق الصناعي كشرط 
أساسي لطمب براءة االختراع ،و ذكر عبارة التطبيق الصناعي في تعداد شروط البراءة ييدف إلى 
لى أقصى حد وذلك بمنع دمج االختراعات غير التكنولوجية من  حصر االختراعات بدقة متناىية وا 

 .6ميدان منح براءة االختراع
 

                                                             
. 32أنور السيد أحمد، المرجعالسابق، ص- 1
 بعجين وردين ،الممكية الصناعية ،محاضرات ألقيت عمى طمبة السنة الرابعة لمسداسي الثاني ،كمية الحقوق -2

. 10جامعة الجزائر ،ص
 2009عبد الرحيم عنتر عبد الرحمان ،براءة االختراع ومعايير حمايتيا ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية - 3

 .244،ص
عون مدور ىوني ،شروط منح براءاة االختراع ،مذكرة لنيل شيادة الماجيستر في الحقوق ،فرع عقود - 4

 .12 ،ص 2008-2007ومسؤولية جامعة بن يوسف بن خدة 
 33أنور السيد أحمد، المرجع السابق ص- 5

6
-Nikolas BINCTIME ,Droit de la propriété intellectuel , Edition l’extenson , Paris 

2010, P236 .  
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بد من توافر الصفة الصناعية الختراع العامل أو قابميتو لالستغالل الصناعي فال يمكن منح  ال
براءة االختراع بمجرد ابتكار العامل اآلراء النظرية كنظرية النسبية و اكتشاف الظواىر الطبيعية 
كاكتشاف الجاذبية أو الطاقة ألن مجاليا نظري بحث بينما براءات االختراع مجاليا التطبيقات 

الصناعية ألن أثرىا يمتد إلى جميع نواحي النشاط البشري ويفسر استبعاد االبتكارات التي ال يمكن 
. 1استغالليا صناعيا من حق الحصول عمى براءة االختراع 

بمعنى القيام بعمميات متتابعة لموصول إلى صناعة منتجات مادية حيث ترفض معظم 
التشريعات ومن بينيا التشريع الجزائري منح براءات االختراع متى كان موضوعيا زراعيا ، وىنا يمكن 
القول أن العمال في قطاع الفالحة حتى ولو توصموا إلى طريقة زراعية حديثة فإنيم ال يستفيدون من 

. براءة االختراع مادام أن المشرع استثنى المجال الزراعي من براءة االختراع 
إال أن ىناك اتجاه حديث ذىب إلى منح براءة االختراع في المجال الزراعي فقد منحت في انجمترا براءة 
طريقة خاصة بزراعة نبات عش الغراب كما منحت الواليات األمريكية المتحدة أول براءة اختراع خاصة 

. 2 1931بالنباتات عام 
اتفاقية تريبس قد ألزمت جميع الدول األعضاء بأن تمنح البراءة لممنتجات الصناعية باإلضافة 
إلى العمميات الصناعية ، فيذا النص قد كفل الحماية لممنتج و لطريقة التصنيع ، و بالتالي يؤدي إلى 
حماية االختراع  وذلك بمنع الغير من التحايل عمى طريقة التصنيع لمتوصل إلى ذات االختراع فيذا 

 ،حيث جاء في 3النص قد أكد الحماية ، و لقد جاء تعريف المشرع منسجما مع أحكاماتفاقية تريبس
: لتبين المقصود بيذا الشرط حيث ورد بيا  (ب ا ) المتعمق03/07نص المادة السادسة من األمر 

يعتبر االختراع قابال لمتطبيق الصناعي إذا كان موضوعو قابال لمصنع أو االستخدام في أي نوع من "
 ."الصناعة

الواضح من النص أن االختراع الذي ال يترتب عميو إمكانية لتطبيقو صناعيا ال يكون جديرا 
بالحماية، فالعبرة ليست بالفكرة اإلبداعية التي يأتي بيا العامل األجير و إنما بمدى إمكانية تنفيذىا في 
المجال الصناعي و شرط القابمية لمتطبيق الصناعي بيذا المعنى يعبر عن الطابع التطبيقي الذي ينقل 

االختراع من عالم الفكر و التجريد إلى عالم المادة و الممموس ، أي أن العامل الذي يتوصل الى 
اختراع أثناء القيام بعممو أو خارج وقت العمل ولكن االختراع ال يكون منتجا ألثاره من الناحية التطبيق 

  .4الصناعي 
 

                                                             
 سمير حسن الفتالوي ،استغالل براءة االختراع ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الساحة المركزية بن عكنون  ، -1

  .153 ، ص 1984الجزائر 
. 64 ، ص 1983عباس حممي المنزالوي ، الممكية الصناعية ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  -2
ريم سعود سماوي، براءات االختراع في الصناعات الدوائية التنظيم القانوني لمتراخيص االتفاقية في ضوء  -3

. 103 ،عمان ، ص 2008منظمة التجارة العالمية، دار الثقافة لمنشر و التوزيع ، الطبعة األولى 
فرحات حمو، التنظيم التشريعي لحقوق الممكية الصناعية و دوره في التنمية، رسالة لنيل شيادة الدكتوراه في - 4

. 95 ، ص 2011/2012القانون الخاص ، كمية الحقوق وىران ، السنة الجامعية 
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  :الشروط الشكمية الستحقاق براءة اختراع العمال األجراء. ب
الشروط الموضوعية المتطمبة لمحصول عمى براءة االختراع العامل األجير ىي نفسيا المتطمبة 

، ولكن ىذه الشروط غير كافية بل البد 1في أي شخص كان ماعدا إذا كان األجير أمام اختراع خدمة 
من توافر شروط شكمية  و المتمثمة في مجموعة اإلجراءات الواجب إتباعيا و تقدم أمام الجية اإلدارية 
ذات العالقة من أجل االعتراف الرسمي و القانوني باالختراع الذي توصل إليو العامل وحصولو غمى 
الحماية لالختراع باعتبار البراءة شيادة ميالد االختراع و الوثيقة األساسية القترانو رسميا باسم العامل 

الذي توصل إلى اختراع و التي تخول لو القيام باستغالل و استعمال اختراعو و التصرف و االنتفاع بو 
. ماديا وتتمثل ىذه الشروط في الطمب و تسميم البراءة األمر الذي سنفصل فيو تبعا

 :الطمب- 
ييدف العامل المخترع إلى الحصول عمى سند يمنحو الحق في استغالل اختراعو وليذا يعتبر 

الطمب وسيمة إجبارية الكتساب حق شرعي عمى االختراع، مما يفرض عمى العامل األجير تكوين ممف 
يداعو لدى الييئة المختصة ،و تثير ىذه العممية عدة تساؤالت نذكر من بينيا عمى وجو الخصوص  وا 

ماىي الييئة المختصة قانونا بمنح البراءة ؟ ومتى يجوز لمعامل استيفاء ىذا اإلجراء؟  :
تباشر الجية اإلدارية المختصة بتمقي اإليداع و ىي المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية 

 وقد حل محل المعيد 21998فيفري21 المؤرخ98/68الذي تم إنشائو بموجب مرسوم تنفيذي رقم 
الجزائري لمتوحيد الصناعي و الممكية الصناعية يتكفل بضبط كافة حقوق الممكية و يأخذ شكل ىيئة 

عامة ذات صناعي و تجاري ،و يقوم بتنفيذ ميمة الخدمة العمومية ، كما يمارس صالحية الدولة فيما 
. 3يتعمق بالممكية الصناعية بتوفير الحماية ليا و تحفيز ودعم وترقية اإلبداع و االبتكار 

أما عن الحق في إيداع طمب البراءة يمنح لمشخص الطبيعي أو المعنوي، وطنيا كان أو 
أجنبيا، كما يجوز ليذا العامل المخترع مبدئيا تقديم طمب في الوقت الذي يختاره ،ولكن ىذه الحرية 

مقيدة ببعض األحكام القانونية اآلمرة ، حيث يجب تقدير شروط قابمية االختراع لمبراءة يوم اإليداع و 
عميو  اليمكن لمعامل المخترع إيداع طمبو قبل الوقت المناسب أوبعد فوات األوان فإليداع الذي يتم قبل 

 . 4الوقت غالبا ما يكون فيو و صف االختراع غير كاف 
 :تسميم البراءة- 

تعتبر عممية التسميم إجراء إداريا يتكمف بو المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية وبعد 
باألمر ليتم نشرىا في النشرة الرسمية لمبراءات  ،يتكمف المعيد  (العامل )تسميم البراءة إلى المعني

ذا كان األصل أنو الوحيد المؤىل لمقيام بالعمميات اإلدارية المتعمقة  بدراسة كل الممفات الموجية إليو ،وا 
                                                             

تعد من قبيل اختراع الخدمة االختراع الذي ينجزه شخص أو عدة أشخاص  "03/17 من األمر 17المادة - 1
". خالل تنفيذ عقد العمل يتضمن ميمة اختراعيو تسند إلييم صراحة

 يتضمن انشاء المعيد الوطني الجزائري لمممكية 1998 فبراير 21 المؤرخ في 68-98المرسوم التنفيذي رقم - 2
 . 1998 مارس 01 ، مؤرخة 11الصناعية ويحدد القانون األساسي ، ج ر عدد 

 29 رفيق ليندة ،براءة االختراع في القانون الجزائري واتفاقية تريبس،المرجع السابق ،ص -3
 100فرحة زراوي صالح ، المرجع السابق ص- 4
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بقبول الممف أو رفضو ،فإن المشرع الجزائري حذ حذو المشرع الفرنسي ،عمى أحكام استثنائية تسمح 
لوزير الدفاع الوطني التدخل في ىذا المجال قبل تسميم البراءة إذا كانت االختراعات تيم األمن الوطني 
،ومن ثم يحق لو اعتبارىا سرية كما يجوز اعتبار سرية االختراعات التي تكتسي أىمية بالنسبة لمصالح 

العام ويترتب عمى ذلك أنو ال يمكن إفشاء فحوى ىذه االختراعات أو استغالليا طالما التوافق وزارة 
الدفاع الوطني عمى ذلك ، كما يباشر مدير المعيد الوطني  الجزائري لمممكية الصناعية بعد دراسة 

. الطمبات ،تسميم البراءات حسب تاريخ استالم الممفات 
غير أنو ال يجوز لصاحب الطمب تصحيح األخطاء المادية إال إذا قدم عريضة في ىذا الشأن 
قبل تسميم البراءة وتسمم البراءة باسم المودع األصمي أوباسم المتنازل لو شريطة أن تكون عممية التنازل 
ذا تم قيدىا في دفتر البراءات قبل عممية التسميم ،تمنح البراءة باسم  قد تم تبميغيا إلى  مدير المعيد ، وا 
المتنازل لو ، ولكن ماىو الممف أو الوثائق القانونية الواجب منحيا وتقديميا من قبل العامل الستالم 

. براءة االختراع ؟
 أنو عمى كل 03/07 من األمر20أوجب المشرع الجزائري طبقا لمفقرة األولى من المادة 

مخترع يرغب في حماية اختراعو تقديم طمب كتابي صريح إلى المعيد الوطني الجزائري لمممكية 
الصناعية ويتضمن عريضة ومطالب ووصف االختراع ورسم عند المزوم ووصف المختصر ووثائق 

 .1التسديد الرسومات المحددة قانونا 
كما تجدر اإلشارة أن المشرع لم ينظم اختراع العامل كحق من الحقوق العمالية ولم يخص 

اختراع العامل األجير بإجراءات خاصة فيو يخضع لنفس أحكام التي يخضع ليا أي شخص ،مع العمم 
أن العمال األجراء داخل المؤسسات الصناعية ىم األشخاص المعرضين أكثر إلى ىذا النوع من 

. االبتكارات خصوصا عند الحديث عمى الممكية الصناعية 
اختراعات العمال األجراءوموقف المشرع الجزائري من هذه التصنيفات   تقسيم: ثانيا

تأخذ أغمب التشريعات الحديثة بالتقسيم الثنائي الختراعات األجير ،بمعنى تقسيميا إلى 
اختراعات خدمة و اختراعات حرة ،إال أن ىذه النظرية لم تمقى قبول الجميع ألنو باعتماد ىذه النظرية 
تبرز حالتين وىي ،حالة االختراع الذي قد يتوصل إليو األجير المخترع بناء عمى طمب رب العمل ،و 

 .2حالة االختراع الذي قد يتوصل إليو المخترع من تمقاء نفسو 
: أنواع اختراعات العمال األجراء  - 1

لم يتفق الفقو عمى معيار واحد يمكن االعتماد عميو لمتمييز بين االختراعات الحرة و 
االختراعات الخدمة ،اختمفت اآلراء الفقيية بشأن تحديد المعيار الذي يجب اعتماده من أجل التمييز 

 بين اختراعات الخدمة أي التعاقدية وبين االختراعات الحرة أي غير التعاقدية فكل رأي يعمد إلى توسيع 
 

                                                             
 34رفيق ليندة، ، المرجع السالف الذكر ،ص- 1
 3مميكة العراسي ،اختراعات األجراء و الممكية الصناعية، مجمة المنارة لمدراسات القانونية و اإلدارية ، العدد - 2

 116 ،ص 2003،السنة
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نطاق أحد النوعين و التضييق عمى األخر  و عميو فإننا وجدت عدة معايير برزت من أجل التمييز 
بين االختراعات الخدمة، واالختراعات الحرة ،وىيمعيار وجود اتفاق بين الييئة المستخدمة و األجير، 

،إال أن الفقو الحديث يقوم بتقسيم اختراعات 1معيار االلتزام بتحقيق االختراع معيار الدراسات واألبحاث
. العمال األجراء تبعا 

 :االختراع الحر- أ
يقصد باالختراع الحر أي الذي يتم خارج العالقة التعاقدية أي الذي يتوصل إليو العامل 

استقالال  عن عممو لدى رب  العامل بحيث يكون منبث الصمة بالمشروع الذي يعمل فيو العامل من 
 (بأدوات شخصية لمعامل)و األدوات  (خارج المشروع)و المكان  (خارج ساعات العمل)حيث الزمان 

وال يؤثر في أن االختراع حر أن تكون الخبرة التي اكتسبيا العامل من العمل لدى صاحب العمل ىي 
. التي ىيأت لو الوصول إلى االختراع 

  :الخدمة اختراع- ب
يقصد باختراع الخدمة وىو الذي يتم في إطار عالقة تعاقدية ما يستنبطو العامل من اختراعات 
أثناء عممو إذا كانت طبيعة األعمال التي عيد بيا صاحب العمل تقتضي منو إفراغ جيده في اإلبداع 

. أو يكون التوصل لالختراع بناءا عمى تكميف من جانب صاحب العمل
  : اختراع العرضي - ج

االختراع العرضي ىو ذلك االختراع المتصل بنشاط المشروع والذي يتوصل إليو العامل 
بتمقائية من جانبو أثناء خدمتو لرب العمل دون أن يكون داخل في طبيعة عممو إفراغ الجيد لمكشف أو 
االختراع اعتمادا عمى أدوات و تسييالت توافرت في المنشأة بمناسبة ما قام بو من أعمال في خدمة 

 2.رب العمل
 موقف المشرع الجزائري من تصنيفات اختراعات العمال.2

في الحقيقة تضمن التشريع الجزائري عدة أنواع من البراءات تختمف حسب خصائصيا 
 :ووظيفتيا وىي كالتالي 

 البراءة اإلضافية- أ
طوال "  عمى أنو 03/07 من األمر 15        نص المشرع الجزائري في الفقرة األولى من المادة 

صالحية البراءة الحق لمالكيا ، ولذوي الحقوق إدخال تغييرات أو تحسينات أو إضافات عمى اختراعو 
. " مع استيفاء  اإلجراءات  المطموبة إليداع الطمب المحدد مسبقا 

فالبراءة اإلضافية ىي براءة تابعة الختراع سبق منح براءة عنو أي أنيا تفترض وجود براءة 
 أصمية، فينا يخول القانون لمعامل المخترع الحصول عمى براءة االختراع عن فكرتو األصمية و في 

 

                                                             
 122أنور السيد أحمد ، المرجع السابق ،ص - 1
بن عياد جميمة ،ابتكارات العمال في إطار عالقة العمل ، مذكرة لنيل شيادة الماجيستر ،فرع الممكية الفكرية - 2

 .68،ص2003، كمية الحقوق و العموم االدارية بن عكنون ،الجزائر ،
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نفس الوقت يستمر في إجراء أبحاث و تجارب حتى يصل باختراعو إلى درجة اإلتقان  ويجوز لو تبعا 
لذلك إما أن يتقدم لمحصول عمى براءة االختراع جديدة و مستقمة أو يطمب الحصول عمى براءة اختراع 

تضيف الفقرة الثانية من نفس المادة أعاله أنو يتم إثبات ىذه التغيرات أو التحسينات أو  و.إضافية
اإلضافات بنفس الشكل و األثر الخاصين بالبراءة الرئيسية ،و ينبغي أن تكون اإلضافات و التحسينات 
التي تم توصل إلييا ىامة ومؤثرة في االختراع كاستبدال وسيمة صناعية موجودةفي االختراع األصيل 
بوسيمة جديدة توصل إلى نفس المنتوج ، أو كتحسين االختراع بشكل ينتج عنو منتوج جديد بفوائد أكثر 

 1أو تكاليف أقل من المنتوج السابق
: االختراعات السرية - ب

 أنو يمكن اعتبار االختراعات السرية اذا كانت تيم األمن 03/07 من األمر 19تنص المادة 
الوطني و االختراعات ذات األثر الخاص عمى الصالح العام ،فيمنع المخترع إذا ما توصل إلى ابتكار 
لو أىمية في مجال الدفاع الوطني يمتمك براءة بشأنو ويتم إضفاء طابع السرية عميو ،لكن ذلك ال يمنع 

طابع السرية اليتوقف في مجال الدفاع الوطني بل  و .من الحفاظ عمى حقوقو المادية و المعنوية 
يتعداه ليشمل كل مالو أىمية في مجال المصمحة العامة،و لمعمم أن معيار ىذه األخيرة مرن وغير 

. 2محدد بمجال معين ،فقد يكون المجال الزراعي أو الصناعي أو المجال المتعمق بصناعة الدواء
: اختراعات الخدمة . ج

أخضع المشرع الجزائري االختراعات المنجزة في منشأة ألحكام دقيقة ،وىكذا يقصد باختراع 
الخدمة االختراع الذي ينجزه شخص أو عدة أشخاص خالل تنفيذ عقد العمل يتضمن القيام بميمة 

اختراع تسند إلييم ، أو كذلك االختراع الذي ينجزه شخص أو عدة األشخاص بمقتضى اتفاقية وذلك 
 .أو وسائميا /باستخدام تقنيات المؤسسة و

يتبين من ىذه األحكام أن إلرادة األطراف مركزا معتبرا، الشيء الذي يسمح بالقول أن قانون 
العقود يتغمب عمى األحكام الخاصة التي تنظم حماية االختراعات، وىكذا يتوجب عمى أطراف 

االتفاق،أي المؤسسة و المخترع األجير تحديد من يحق لو طمب اإليداع لذا يجب في حالة وجود اتفاق 
 ولذا يجب 3"العقد شريعة المتعاقدين"بين األطراف أن يتم احترام إرادتيم تأسيسا عمى القاعدة العامة 

تنفيذه طبقا لما اشتمل عميو وعادة ماتستخدم الشركات الصناعية الكبرى  بعض العمماء و الباحثين من 
أجل القيام بأبحاث وتجارب لمكشف عن اختراعات في فرع الصناعة التي تباشرىا الييئة المستخدمة 
وتتعاقد مع ىؤالء العاممين عمى القيام بتمك األبحاث، ومتى توصل ىؤالء األشخاص إلى الكشف عن 

 .4تمك االختراعات نكون أمام اختراع الخدمة 

                                                             
 88 رفيق ليندة ، المرجع السابق ،ص-1
 69بن عياد جميمة ،المرجع السابق ،ص- 2
العقد "  المتضمن القانون المدني 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 75 من األمر رقم 106أنظر المادة - 3

". شريعة المتعاقدين ، فال يجوز نقضو و ال تعديمو إال بإتفاق الطرفين أو لأل سباب التي يقررىا القانون 
. 70 بن عياد جميمة ،المرجع السابق ،ص-4
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،كما 1 نجد المشرع أخذ باختراع الخدمة فقط 03/07 من األمر 18و17بالرجوع إلى المادتين 
تجدر اإلشارة أنو ال يوجد أي نص قانوني يعترف فيو لمعامل المخترع بحق مادي وبالتالي فقد ترك 

المشرع ألطراف العالقة تحديد أجر العامل المخترع مقابل ما ينجزه من ابتكارات داخل الييئة 
. المستخدمة

 من القانون رقم 18المشرع المغربي أخذ بالتصنيف اختراعات األجراء وذلك  بموجب المادة 
اختراعات ناتجة مباشرة عن الميام الموكمة إلى األجير : المتعمق بحماية الممكية الصناعية إلى 97/17

في إطار عقد الشغل و ىي اختراعات الخدمة ، و اختراعات غير ناتجة بصفة مباشرة عن ىذه الميام 
و ىي االختراعات الحرة ،و اختراعات  تجتمع فييا ىاتان الصفتان المذكورتان مما يجعميا اختراعات 

. 2مختمطة
اختراع منجز بتكميف من : أما المشرع التونسي فقد قسم النظام القانوني الختراع األجراء إلى 

المؤجر ، واختراع منجز بدون تكميف من المؤجر وتنقسم بدورىا إلى اختراعات ممكنإسنادىا لممؤجر و 
. 3اختراعات اليمكن إسنادىا لممؤجر بحيث تبقى ممكا لممخترع أال وىو األجير  

ذىب االجتياد القضائي الفرنسي في أحد قراراتو إلى بعض المعايير التي يستند إلييا القاضي 
في تقدير التعويض عن األجر اإلضافي، في حالة عدم النص عميو في بنود عقد العمل و االتفاقيات 

الجماعية ومن أىم تمك المعايير تحديد األموال الضخمة التي تحمميا صاحب العمل لمحصول عمى ىذا 
االختراع ، األرباح التي حققيا االختراع لصاحب العمل ، طبيعة الميام المكمف بيا العمل ، مقدار 

  4األجر الذي يتقاضاه العامل المخترع و الصعوبات التي واجيت التي واجيت المخترع عند القيم بعممو 
ماذا عن المشرع الجزائري وماىي القيمة المالية أو المقابل الذي حدده القانون مقابل اختراع 

 .؟(ا.ب.ب) المتعمق 03/07الخدمة باعتباره التصنيف الوحيد الذي أشار إليو بموجب األمر 
ما دام أن المشرع نص صراحة عمى أنو اختراع الخدمة يكون في شكل عقد عمل طرفاه 

وبالتالي فإن المقابل المالي يتمثل في  (العامل)صاحب العمل و الطرف أخر شخص طبيعي واحد 
األجر، حيث أنو يعتبر عنصر من عناصر عقد العمل، أما إذا كنا أمام اتفاقية كان الطرفان صاحب 

                                                             
يعد من قبيل اختراع الخدمة االختراع الذي ينجزه شخص أو عدة  " 03/07 من األمر 17أنظر المادة - 1

ذا لم تكن اتفاقية  أشخاص خالل تنفيذ عقد عمل يتضمن ميمة اختراعيو تسند إلييم صراحة وفي ىذه الحالة وا 
ذا عبر الييئة  خاصة بين الييئة المستخدمة التي تدعى الييئة و المخترع يعود الى الييئة حق امتالك اختراع وا 
صراحة عن تخمييا عن ىذا الحق فإنو يصبح ممكا لممخترع وفي أي حال من األحوال فإن لصاحب االختراع 

 ." أعاله10 من المادة 3لحق في ذكر صفة المخترع وفقا لمفقرة 
يعد اختراع الخدمة،االختراع الذي ينجزه شخص أو عدة أشخاص بمقتضى اتفاقية غير  "18أنظر أيضا المادة 

أو وسائميا تحدد كيفيات تطبيق / أعاله ،وذلك باستخدام تقنيا الييئة و 17االتفاقية المنصوص عمييا في المادة 
 ."أحكام ىذه المادة عن طريق التنظيم

. 104 مميكة العراسي ،المرجع السابق ،ص-2
. 113،ص2008 ،السنة 6رابعة ىدريش الموز ، اختراع األجراء ،مجمة القضاء و التشريع ،العدد - 3
 80بن عزوز بن صابر ،حماية اختراعات العامل لدى الييئة المستخدمة من التقميد ، المرجع السابق ، ص -4
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العمل و وطرف األخر شخص أو عدة أشخاص وبالتالي فإن المقابل المالي يتحدد عمى أساس قيمة 
. االختراع أو باتفاق من الطرفين

إال أن االجتيادات الحديثة الصادرة في فرنسا ، أيدت فكرة إعطاء األجير المكمف عقديا 
باختراعات الخدمة ، مكافأة إضافية فضال عن األجر الذي يتقاضاه من المؤسسة واعتبرت أنو إذا كان 
االختراع ذو طبيعة استثنائية و ميم لممؤسسة ، فإنو يجب عمى ىذه األخيرة أن تدفع لألجير المخترع 

. 1الثمن العادل بعد الحصول عمى براءة االختراع
: خاتمة ال

تعتبر اختراعات العمال األجراء واحدة من المسائل اليامة و المعقدة كونيا تتعمق بحماية حق 
العامل األجير ، وىي ليست مسألة قانونية فحسب بل إلى جانب ذلك مسألة اقتصادية كون تنظيم 

اختراعات العمال يؤدي إلى التطور االقتصادي و التكنولوجي، لذلك فإن تحسين ورفع المستوى العممي 
: و التكنولوجي مشروط بعدة عوامل أىميا 

رفع مستوى تأىيل العمال بما يتناسب مع المتطمبات الثورة العممية المتزايدة باستمرار باستمرار ترقية - 
 .تنظيم العممي لمعمل في المؤسسات

 .وضع تعريف جامع ومانع لبراءة اختراع العمال األجراء- 
 سن تشريعات تتناسب مع التطور العممي و التكنولوجي- 
إن قانون عالقات العمل ال يحفز و ال يشجع عمى االختراع لعدم وجود تقدير لمجيود التي يبذلونيا - 

 .العمال لمتوصل إلى اختراعات

                                                             
1
-Mousseron(M),les inventions de salariés ( la compositions du droit du travail) , 

litec ,1995 , p188 
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  إلشلالية اليشر املالياملدنية للمؤسشة اإلنتاجية استجابة نظام املشؤولية حدود
–دراسة يف القانون اجلزائري وبعض التجارب املقارنة   -  

بن طرية معمر .                                د  
                                   أستاذ حماضر ب  كلية احلقوق والعلوم الشياسية          

  جامعة مشتغامن                                  
:  مقدمةال

 -canaliser-لقد حرصت معظم التشريعات الرائدة في مجال حماية المستيمك، إلى تركيز
المسؤولية عمى عاتق الطرف الذي يتواجد في مقدمة حركة الوضع لالستيالك بإقرار آلية المساءلة 

، وذلك بحسبانو الطرف األحسن تموقعا لتحمل مخاطر لممؤسسة االنتاجية والموضوعية المشددة
نشاطو، وكذا لتوفره عمى موارد مالية كافية مقارنة بالمستيمك البسيط يجعمو في وضع من اليسر 

 .لتوفير تغطية كافية لمضار منتجاتو الضارةوالمالءة المالية، تؤىمو 
ومن ىذا المنظور شكل مبدأ اليسر المالي في بداية األمر، أحد مبررات تقرير نظام 

 في الواليات المتحدة األمريكية، إال أنو أدى  لممؤسسات االنتاجية-المشددة -المسؤولية الموضوعية"
تجسيد ىذا النظام فيما بعد إلى انحرافات خطيرة لما أصبح العجز المالي لممسؤول، أكبر عائق ييدد 

" ىو ما استدعى استحضار آليات مرافقة لنظام المسؤولية تنبني عمى فكرة  في الواقع العممي، و
 .لتحمل شروطو المكمفة d’indemnisation  socialisationجماعية التعويض

وظيرت دواعي االستجابة لضحايا الحوادث االستيالك، مع مطمع الستينات من القرن الفائت 
 Strict لممؤسسة-المشددة-المسؤولية الموضوعية"ابتداء في الواليات المتحدة األمريكية، بتقرير مبدأ 

liability of Producer  عمى الصعيدين القضائي والتشريعي، حيث تم االتكاء عمى مبدأ اليسر 
المالي الذي تممكو الشريحة المنتجة لتوفير تغطية لمضار المنتجات الضارة، وفقًا لفكرة الثروة تمزم 

Deep Pocket ًوىو مبدأ يقترر إلى نظرية المخاطر بل يتعدىا أحيانا  .  
، والذي سعى 374-85 ثم انتقمت ىذه الحركة إلى أوروبا، من خالل التوجيو األوروبي

إلرساء نظام موضوعي لمساءلة المؤسسة االنتاجية، وذلك في إطار سياسية تحقيق توازن عادل 
ومعقول لعرء مخاطر المنتجات المعيبة، وعدم القائيا عمى عاتق المستيمك وتحميل المؤسسة 

االنتاجية باعتباره العنصر المستحدث ليذا الخطر والذي يجني منو أرباحا، استنادا إلى فكرتي الخطر 
  .و الخطر المقابل لممنفعةالمستحدث 

أما عمى المستوى الوطني، فمم تباشر السمطات العمومية في الجزائر بسن أول قانون خاص 
، تاله تعديل القانون المدني في سنة 89/02i بموجر قانون 1989بحماية المستيمك إلى غاية 

 في 09/03 لنظام موضوعي لممساءلة، ثم صدر قانون ii مكرر140 والذي أسست مادتو 2005
 . والذي جاء تتويجًا لما سبقiii الخاص بقمع الغش وحماية المستيمك2009سنة 
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غير أن سابق التنظيرات الفقيية والقضائية، لم تسمم من إشكالية عممية واقتصادية وىي 
الذي يتطمبو ىكذا نظام، والتي استدعت تسخير موارد " االقتدار المالي " أو" المالءة المالية "  مسألة

مالية من شأنيا تغطية دعاوى التعويض التي يرفعيا المستيمكون، دون اإلضرار بالمشروع 
االقتصادي جراء المساءلة الصارمة، فرافقت قواعد المسؤولية آليات تعويضية محضة تسعى بعضيا 

 .أو الفئة المستيمكة المعرضة لمخطر/ وبين الفئات المنتجةلتنظيم تعاضدية 
تحمل الشروط المكمفة لنظام  (المشروع االقتصادي) بمقدور المؤسسة االنتاجيةفيل 

المسؤولية واالستجابة لدعاوى التعويض، وىل بإمكانيا بصفة انفرادية تحقيق عامل اليسر والمالءة 
المالية لتعويض ضحايا حوادث المنتجات المعيبة؟   

 ومبرراتــو مضمونو: المشددة لممؤسسة اإلنتاجيةنـظام المسؤوليـة : المحور األول
يسعى نظام مسؤولية المؤسسة االنتاجية في معظم التشريعات إلى توسيع نطاق المساءلة 
" بالنظر إلى تعدد المينيين المساىمين في وضع المنتوج بين يدي المستيمك وذلك باالعتداد بمعيار 

، وتركيز المسؤولية عمى المتسبر في الضرر دون االعتداد بنمط سموكو ومقدار  "الطرح لالستيالك
 " العيب أو المعيوبية" عنايتو، واالكتفاء بعنصر السالمة المفتقدة في المنتوج بناء عمى فكرة 

 ولم تنشأ سابق األسس والمصوغات وليد الصدفة بل جاءت تتويجا الندماج أفكار ( االول المطمر)
المتنامي في المجتمع، نتج عنيا تحوالت معتبرة في الميني  واإلنتاجي الخطرجديدة فرضيا حجم 

 .( الثاني المطمر )قواعد مسؤولية المؤسسة االنتاجية 
  المؤسسة اإلنتاجية تشديد أطر مساءلة : المطمب األول

سعى نظام مسؤولية المؤسسة االنتاجية إلى توسيع نطاق المساءلة بالنظر إلى تعدد  
الوضع " المينيين المساىمين في وضع المنتوج بين يدي المستيمك وذلك باالعتداد بمعيار 

، وكذا تركيز المسؤولية عمى المتسبر في الضرر دون االعتداد بنمط ( االولالفرع)" لالستيالك 
" سموكو ومقدار عنايتو، والتركيز عمى عنصر السالمة المفتقدة في المنتوج المسمم بناء عمى فكرة 

 .  ( الثاني الفرع)" العير أو المعيوبية 
 أساس المساءلة المشدَّدة: تعيُّب المنتوجفكـرة :  االول الفرع

يكون المنتوج مسؤوال عن الضرر "  مكرر من القانون المدني الجزائري 140تقضي المادة 
. iv"الناتج عن عير  في منتوجو حتى و لو لم تربطو بالمتضرر عالقة تعاقدية 

فبالرغم من االختصار الذي تميز بو نص المادة، إاّل أنو تبدوا واضحة نية المشرع في 
تكريس نظام لمسؤولية المؤسسة االنتاجية ينبني عمى خصائص موضوعية لممنتوج، و باالستناد عمى 

، و التي ال تعتد بالسموك الخاطئ و المنحرف لممنتج، وىي -Défectuosité-ضابطة المعيوبية 
. vبذلك مسؤولية موضوعية أساسيا الخطر

ن تجمي مالمح صرامة نظام مسؤولية المؤسسة االنتاجية لم يكن وليد الصدفة، بل  ىذا، وا 
تتويجًا لمسار طويل سعا إلى تقعيد مسؤولية المؤسسة االنتاجية عمى أساس موضوعي، ابتدأتو 

، و من قبميا القوانين vii، ثم القوانين الداخمية األوروبيةviاالتفاقيات و التوجييات األوروبية
 .viiiاألنجموأمريكية
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ظير التحول أواًل في مجال المسؤولية التقصيرية، حيث لجأ القضاء الفرنسي إلى  و
االستثمار في نظرية حراسة الشيء ، حيث أجاز بإمكانية تجزئة حراسة الشيء إلى حراسة تكوين و 

 ، من أجل مساءلة الطرف المؤسسة االنتاجية عن البنية الداخمية لممنتوج  دون -حراسة استعمال 
 .ixتقدير سموك حارس الشيء وقت تحقق الضرر

قرائن " ثم امتد ىذا التحول إلى المجال التعاقدي، حينما استعمل القاضي الفرنسي تقنية 
المسؤولية حماية لممشتري المستيمك، فسوى في مرحمة أولى بين البائع سيء النية و البائع المحترف 

في ضمانو لمعيور الخفية، ثم ألزم ىذا األخير في مرحمة ثانية بواجر العمم بكافة العيور لتقديم 
اّل ّعد مرتكبًا لخطأ مزدوج يعادل الغش أو الخطأ الجسيم، و يجعمو  منتوج خاٍل من كل عير، وا 

.  ضامنًا لألضرار المتوقعة و غير المتوقعة، كما منع تعديل أحكام المسؤولية بالتخفيف أو اإلعفاء
الُمدمجة بموجر التوجيو األوروبي " العير في المنتوج " وانتيى األمر إلى استحداث معيار 

، وىو المعيار الذي رآه المحررون الكفيل لتحقيق توزيع عادل لعرء المخاطر 374x-85رقم 
. xiالمصيقة باإلنتاج التقني المعاصر

و ما يبرىن عمى خصوصية فكرة العير المنتوج وفقًا ألحكام مسؤولية المؤسسة االنتاجية، 
: مقارنة بالقواعد العامة مسألتين جوىريتين

اعتبار العير الموجود في المنتوج في حد ذاتو واقعة ترتر مسؤولية المؤسسة االنتاجية، -1
بعيدًا عن التقدير الذاتي و الذي يرتكز عمى درجة السالمة و األمن التي كان بإمكان المؤسسة 

االنتاجية تحقيقيا ببذل العناية الالزمة، كما أن العير ال يعني افتراض خطئو فحسر بل ىو واقعة 
. تفترض قيام مسؤولية تمقائيا

مع مفيوم العير الخفي أو عير - défaut production-تباين مفيوم العير االنتاجي- 2
المعروف في القواعد العامة، إذ يتميز مفيوم - vice caché ou de conformité-عدم المطابقة

العير في نظام مسؤولية المؤسسة االنتاجية عمى عنصر المخاطر المصيقة بعممية الطرح لمتداول، 
والذي يرتبط بمشارطات عقدية تمت ألغراض اقتصادية محضة، بعيدا عن مفيوم العير الخفي 

كضمان مطابقة المنتوج أو ضمان مالئمتو لمعمل، و ىي تبتعد بذلك عن الغرض الحمائي و الوقائي 
 .xiiلقواعد مسؤولية المؤسسة االنتاجية عن فعل منتجاتو المعيبة

إاّل أن المالحظ في ذات السياق، عدم انتياج المشرع الجزائري و بوجو الخصوص في قانون 
09-03xiii الخاص بحماية المستيمك و قمع الغش، سياسة ُمحكمة في انتقاء المفاىيم الدقيقة فنجده 

و   أو النقص في المنتوجالعيب الخفي، يّسوي بين مفيوم xiv من ىذا القانون11 فقرة 3في المادة 
و ذلك عمى الرغم من الفروق الجوىرية   أو مصالحو الماديةبين العيب الذي يمس سالمة المستيمك

» ، يستعمل مصطمح xv من نفس المادة و في نصيا العربي12بين المضمونين، كما نجده في الفقرة 
بالرغم من أن المادة تتكمم عن المخاطر الماسة  بداًل من مصطمح  المنتوج اآلمن المنتوج المضمون

. xviبالسالمة الجسدية لألشخاص
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 .توسيع نطاق المساءلة: معيار الطـرح لالستـيالك:  الثاني الفرع
قد يصعر من الوىمة األولى إدراك مدى تأثير مفيوم الطرح لالستيالك في رسم مالمح نظام 

قانوني خاص و مستقل لمساءلة منتجي السمع و مقدم الخدمات، عّما تحدثو عيور منتوجاتيم و 
. خدماتيم من أضرار لجميور المستيمكين

خاصة إذا ما عممنا، أن مثل ىذا المضمون ُيقتبس أساسًا عن مفاىيم أخرى جديدة، دخيمة 
عمى عمم القانون، و التي سرعان ما اندمجت في االصطالح القانوني، أصبحت من أدبياتو ليس فقط 

في مجال قانون األعمال، بل حتى في الشريعة العامة و ىي القانون المدني، منيا مصطمح 
. xvii...المستيمك، المنتج، الطرح لمتداول، االستيالك،

 من xviiiوتجدر اإلشارة في ذات الصدد، تداول معيار الطرح لالستيالك في مواد عديدة
، و 266xix-90 أو المرسوم التنفيذي رقم  الخاص بحماية المستيمك و قمع الغش03-09القانون 

 المحدد لشروط وكيفيات 307-13 رقم كذا في المراسيم التي سنيا المشرع مؤخرًا كالمرسوم التنفيذي
 الخاص بالقواعد 307-12، والمرسوم التنفيذي رقم xxوضع ضمان السمع والخدمات حيز التنفيذ

، يجعمو من بين المفاىيم المفتاحية التي يرتكز عمييا نظام xxiالمطبقة في مجال أمن المنتجات
 .مسؤولية المؤسسة االنتاجية

، فان تحديد نطاق مسؤولية xxiiفخالفًا لمقواعد العامة المتعارف عمييا في مجال الضمان
المؤسسة االنتاجية عن سالمة منتوجاتو و مطابقتيا لمرغبات المشروعة لممستيمكين من حيث الزمان، 

لن يتم بالنظر إلى تاريخ خروج المنتوج من يد المؤسسة االنتاجية و انتقالو إلى يد المستيمك عن 
طريق التسميم، بل يتسع نطاق المساءلة ىنا، وفقًا لمعيار الوضع لالستيالك، ليشمل كافة مراحل 
.  xxiiiالوضع لالستيالك و ذلك منذ مرحمة إنشاء المنتوج األولى إلى أن يتم تسميمو بين يدي المستيمك

، كل تمك التفرقة 03xxiv-09حيث أزال مصطمح المتدخل، المعتمد في إطار القانون 
المعروفة في مجال أعمال الميني بين الصانع لممنتوج النيائي، أو الصانع لممواد األولية، أو الصانع 
لمواد مدمجة، و أعتبر مسؤواًل عن سالمة المنتوجات و الخدمات، كل من تدخل أو ساىم في عممية 
وضع المنتوج أو الخدمة لالستيالك، شخصًا طبيعيًا كان أو معنويًا، خاصًا و حتى عامًا، منتجًا أو 

. xxvأخد حكمو
زاد في حركة توسيع نطاق مساءلة المينيين المتدخمين في مجال اإلنتاج، عامل إلزامية  وما

التأمين من المسؤولية المدنية ليذه الفئة في الجزائر، تغطية لمسؤوليتيم المدنية المينية تجاه 
كل ، 07xxvi-95 من قانون التأمين رقم 168المستيمكين و المستعممين و تجاه الغير، فألزمت المادة 

، لضمان اآلثار المالية ليذه xxvii عمى اكتتار ما يسمى بتأمين المسؤولية المدنية عن المنتجاتمتدخل
. المسؤولية بسبر األضرار الجسمانية و المادية
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 من فكرة الخطر المستحدث إلى فكرة الخطر المؤمن -مبررات التوجو الموضوعي : المطمب الثاني
     منو

لقد اتضح من سابق التحوالت التي عرفتيا أسس مساءلة المؤسسة االنتاجية، عدم مالئمة 
القواعد العامة لممسؤولية مع الحجم المتنامي لخطر المنتجات، باعتبارىا مسؤولية خطئية نشأت 

  العدالة اإلصالحية" لمواكبة العصر ما قبل الصناعي، فكانت منظومة المسؤولية تنبني عمى مبدأ 
justice réparatrice "  ،التي تحمل المسؤول عن الضرر عرء تعويض مضار أفعالو دون غيره

 étatدولة الرفاىة " ىذه الفمسفة باتت ال تنسجم مع الفكر الجديد الذي تبني عميو فكرة 
providence " والتي تعتمد عمى مبدأ توزيع عرء المخاطر التي يفرزىا 20السائدة في القرن ،

.  xxviiiالمجتمع
-فتبين آنذاك أن المبرر السوسيو أول شكمت حوادث العمل والتيو طبقت ىذه فمسفة بصدد 

إلدماج ىذا  يستدعي تحميل رر العمل مخاطر ىذا الحادث، كونو الطرف األحسن تموقعاً  اقتصادي
إلقاء  العرء ضمن نشاط المؤسسة، إلعادة توزيعو عمى مجموع عمالو أو عمالءه، و ذلك بداًل من

فطبقت . ىذا العرء عمى كاىل العامل البسيط و التي شاءت الصدف أن يقع ضحية ىذا الحادث
 والتي تقضي بوجور مساءلة كل طرف استحدث  "risque créeالخطر المستحدث " نظرية 

نشاطا خطرا في المجتمع، بصفة موضوعية عن األضرار التي يتسبر فييا وتحميمو مخاطر نشاطو 
. xxixبدال من غيره

الخطر المتحكم فيو " ثم تطورت ىذه النظرية بصدد جميع النشاطات المينية، فظيرت فكرة 
risque-maitrise"  و دعت إلى ضرورة وضع أطر لمساءلة المينيين، تتميز بالصرامة و ،

، حماية لمطرف الضعيف في ظل العالقة القانونية، واالعتداد بعامل السيطرة و التحكم الموضوعية
 .المذان تبدييما ىذه الفئة المينية حيال النشاط الخطر

ثم تمحورت الفكرة حول المعطى االقتصادي، وأقرت بأن الطرف الذي يجني أرباحا من نشاطو 
الخطر، عميو بالمقابل تحمل عواقر نشاطو، ونحمل عرء التعويض الطرف الذي يبحث عن الربح 

-risqueالخطر المقابل لممنفعة نظرية "والعائدية االقتصادية بدال من غيره، وأطمق عمييا ر 
profit "  بفكرة الغرم بالغنمأو كما يطمق عمييا الفقو العربي. 

وطبقت ىذه النظرية خصوصا في مجال مسؤولية المؤسسة االنتاجية، والتي تعرف في 
، وتم تسميط نمط المسؤولية ىذا بالنظر إلى الواليات المتحدة بأنيا مسؤولية صارمة وموضوعية 
:      التاليةاليسر المالي التي تممكو الفئة المنتجة وفقا لممبررات 

إن مساءلة المؤسسة االنتاجية بصفة تمقائية و موضوعية يبرره داعي توفير االقتدار المالي، ألنو - 1
بحكم تعاممو مع شريحة واسعة من المستيمكين، بمقدوره توزيع عرء التعويض عمى ىذه الشريحة 

عادة إدماج التكاليف في سعر منتجاتو، وكأن  وتوفير الحماية ليا من خالل التأمين عمى مسؤوليتو وا 
 richesse-الثروة ُتمِزم«ثروتو ىذه تجعمو الطرف األمثل لتحمل عرء المسؤولية، وفقًا لفكرة 

oblige/deep-pocket-xxx«  .
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في المجتمع، - créateur de risque-أن الفئة المنتجة باعتبارىا ُمستحِدثة لعنصر الخطر- 2
ىي الطرف األمثل الذي بامكانو تفادي وقوع الضرر و تقميل الكمفة االقتصادية لمحوادث في 

 cheapestالمجتمع، تكريسا لمبعد الوقائي لممسؤولية طبقا لفكرة الوقاية من الحوادث بأقل كمفة 
cost avoider principle  xxxi. 

في توفير المـالءة الماليـة المؤسسة اإلنتاجية  مساءلة محدوديــة نظـام :المحور الثاني
أن نظامًا مثل ىذا في قوانيننا الوضعية، ليس من الممكن تجسيده إاّل مما سبق يمكن القول 

آلية التأمين من المسؤولية  بتفعيل بتوفر موارد مالية كافية تكفل إيجاد مخزون مالي جدير بتمويمو
، في حين دعا آخرون إلى فكرة حمول آليات تعويض جماعية محل قواعد المسؤولية ( االولالمطمب)

بناء عمى فكرة التضامن االجتماعي بإنشاء صناديق خاصة لمتعويض، أو بكفالة الدولة حق تعويض 
 .  ( الثاني المطمب) األضرار الجسمانية

 لممؤسسةالبحث عن اليسر المالي  :xxxii بوليصة التأمين من المسؤولية:المطمب األول  
لقد أبدت تقنية التأمين من المسؤولية مدى تالؤميا و تكامميا مع قواعد المسؤولية، بفضل 

، إال أنو ترتر عن (1الفرع )قدرتيا عمى إثراء الذمة المالية لممنتج لمواجية نمط المسؤولية المكمف 
 دواعي  فظيرتاالعتماد المفرط لصيغة تأمين المسؤولية نتائج خطيرة بالنسبة لشركات التأمين

(.      2الفرع)االستعانة بآليات جماعية لمتعويض سدا لثغرات النظام السابق 
المستيمكين   قدرة آلية تأمين المسؤولية في التوفيق بين مصالح المنتجين و:  االول الفرع

تجدر اإلشارة ىنا، أن الدور الرئيس لتقنية التأمين من المسؤولية ىو ضمان اليسر المالي 
و ذلك من خالل توزيع العرء المالي عمى مجموع الذمم المالية   solvabilitéلممسؤول المؤمن

المؤمن ليم، وفقًا لطرق فنية و إحصائية تؤدييا شركة التأمين ، لخمق نوع من التعاون غير المباشر 
بين فئة المؤمن ليم، و تحمل الخسارة التي تصير بعضيم عند تحقق مسؤوليتيم، فيتوزع عرء 

 .xxxiiiالضرر الذي يمحق بالفرد عمى الجماعة، فيخف العرء و ينقص
ألن ميمة التعويض تقتضي مساءلة األعوان االقتصاديين وبالتوازي ضمان مالءتيم 

المالية،، ألن تقرير المسؤولية الموضوعية عمى عاتقيم قد ال يتالئم مع معدالت النمو التي تحققيا 
 ،ىذه المشروعات، و ىذا ما يدفع بيا إلى وضعية من عدم االقتدار المالي

و بيذه الطريقة تجمت ضرورة االستعانة بتقنية تأمين المسؤولية، إلحداث التوازن بين 
في الحصول عمى " مصمحة المضرور " ىما، من جية - équilibre des intérêts-مصمحتين

تعويض بتأطير نظام مسؤولية المؤسسة االنتاجية عمى  مبدأ ضمان السالمة و يتكفل التأمين بفضل 
وظيفتيا التوزيعية لتوفير المالءة المالية لممشروعات االقتصادية بداًل من تركيز عرء األضرار عمى 

. xxxivالمسؤول
و لعمو ذات التجانس و التكامل الذي ارتضاه المشرع الجزائري في مجال تعويض حوادث 

بغرض  xxxvاالستيالك، من خالل إدماجو لمبدأ إلزامية التأمين عمى المسؤولية المدنية لممنتجات
.  توفير الغطاء المالي الكفيل بتعويض ىؤالء الضحايا
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 عجز بوليصة تأمين المسؤولية في توفير اليسر المالي:  الثاني الفرع
في الواليات المتحدة األمريكية " المسؤولية -التأمين" االعتماد المفرط عمى الثنائية لقد أدى 

ابتداء، إلى جو من الالثبات في قواعد مسؤولية المؤسسة االنتاجية  و الذي جعل قواعد المسؤولية 
: في خدمة آلية التأمين، وترتر في ظيور انحرافات خطيرة في نظام المسؤولية أبرزىا مجرد دعم

و دفعت القضاة إلى  :  "la poche profonde-deep pocketالجيب الممتمئ " فكرة - 
 االنتاجية، اعتبارىم الفئة صاحبة الثروة اتاتخاذ حريات واسعة في تشديد من مسؤولية المؤسس

. richesse obligeمقارنة بالمستيمكين، وفقا لقاعدة الثروة تمزم 
  والتي أدت إلى تحول في مفيوم السببية: market share liabilityنظرية نصيب السوق  -

 Sindell vs Abbott في قضية قضائية Diethylstilbestroxxxviفي مساءلة منتجين دواء 
laboratoriesو التي أدت بالقاضي إلى مساءلة جميع المصنعين ليذا الدواء بصفة جماعية و ،  

أخد بعين االعتبار نصير كل مؤسسة في بيع المنتوج، حتى ولو لم يكن المتسبر المباشر في 
 .xxxviiالضرر

و تجمت مظاىر األزمة في انتشار عنصر الالأمن القانوني نظرا لمتطور المذىل الذي عرفو 
نظام المسؤولية المدنية، و الذي ال يسمح بإعطاء نظرة واضحة لشركات التامين لتغطية الخطر، و 

. تصبح معو آلية التأمين عاجزة عن توفير األمن، و ىي التي ُوجدت تحقيقًا ليذا المبتغى
وحينيا أبدى مينيو التأمين أبدو احتجاجاتيم حول عنصر الالثبات الذي يسود قواعد نظام 

و الذي يجعل من ميمة ضبط خطر المسؤولية أمرًا صعر المنال، والتي أقحم شركات  المسؤولية،
 . xxxviiiالتأمين في إطار نظام تعويضي يسوده التعقيد، وىو نظام التأمين من المسؤولية

توسيع إمكانات توفير اليسر المالي  :  آليات التعويض الجماعية:المطمب الثاني
 لمواجية ىذه األزمة، ضرورة xxxixأمام سابق الوضع، استشعر عديد الفقياء في فرنسا

االعتراف بمحدودية بوليصة التـأمين من المسؤولية لتغطية مضار المنتجات الضارة، و االستنجاد 
نشاء صناديق خاصة لمتعويض، و لما  بوسائل جماعية ومباشرة لحماية المضرور كالتأمين المباشر وا 

 . ال المبادرة بإقرار مسؤولية الدولة عن تعويض المضرورين جراء الكوارث
ىذا وقد تباينت اآلراء حول إيجاد اآللية الجماعية األمثل لتعويض ضحيا الحوادث 

لبناء نظام  (المسؤولية وتأمين المسؤولية)االستيالكية، وطريقة تناوبيا مع اآلليات التعويضية الفردية 
: منسجم، ويمكن تمخيصيا فيما يمي

 من اآلليات assurance directe و تعتبر تقنية التأمين المباشر:تقنية التأمين المباشر
الجماعية المباشرة لمتعويض، كونيا تقوم عمى فكرة وجور تأمين الشريحة الُمعرَّضة لمخطر مباشرة 

-. عن المخاطر التي تيددىا، لكي يسري ىذا التأمين بطريق مباشر في صالح فئة المضرورين
 من نموذج التأمين عن حوادث first-party insurance-و تقترر تقنية التأمين المباشر

 أو حوادث xli، و اندمجت في ميادين حوادث مينية أخرى، كالحوادث الطبيةxlالسيارات في الجزائر
. xliiاالستيالك
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 socialisation deوتعد النموذج اآلخر لتقنية جميعة التعويض :  صناديق خاصة لمتعويض
réparation  ، ،و التي يتدخل فييا الكيان االجتماعي مواجيًة لخطورة و جسامة بعض األضرار

تتكفل بتمويل مصاريف التعويض،  " fonds de garantieصناديق الضمان " بإنشاء ما يسمى ر
في حالة تعذر حصول المضرورين عمى التعويض لعدم تشخيص المسؤول، أو لعدم كفاية التغطية 

 .التأمينية في جانر المدين بالتعويض
، و ذلك عمى الرغم من xliiiو عرفت تقنية الصناديق الخاصة لمضمان انتشارًا في ميادين عدة

الطابع المناسباتي و غير الدائم ليذه الصناديق، و بالرغم من طابعيا االحتياطي و الرديف كونيا 
تقتصر عمى الحاالت التي تتقطع فييا السبل في وجو المضرور لمحصول عمى تعويض، إما لعدم 

 . xlivتشخيص المسؤول أو لمحدودية التغطية التأمينية في منحو تعويضًا مالئماً 
الدولة لكفالة عبء ىو تدخل والسبيل اآلخر لمتكفل بضحايا الحوادث االستيالكية، 

، في حاالت يجد الضحايا أنفسيم فييا دون آلية تعويض تتكفل بيم، إما لعدم تحديد التعويض
الشخص المسؤول، أو لعدم مالءة الطرف الممتزم بتوفير التغطية التأمينية، أو لعدم وجود صناديق 

ضمان احتياطية تضمن ليم التعويض، و حينئذ يمكن الدولة أن تتدخل لكفالة عرء التعويض، و قد 
يكون ذلك بموجر اقتطاع مخصصات مالية من الخزينة العمومية، و ىو األمر الممكن إعمالو 

، في مجال التعويض عن األضرار xlv من القانون المدني الجزائري1 مكرر140بموجر المادة 
 . الجسمانية المتأتية من فعل المنتجات المعيبة

  : خاتمةال
بال شك اتضح من التنظيرات والمعطيات السابقة، عدم كفاية قواعد المسؤولية الموضوعية 
لممنتج بمفردىا، لالستجابة لمعطى اليسر أو المالءة المالية التي يتطمبيا النظام األمثل لتعويض 

 لتغطية مضار المنتجات المعيبة، ضحيا الحوادث االستيالكية، والذي يسعى إلدراك أمثل مستوى
مع مراعاة القدرات واإلمكانات التي تممكيا الفئة المتدخمة " مقابل كل ضرر تعويض " بتقرير قاعدة 

  . في سيرورة الوضع لالستيالك في مجابية ىكذا نظام من الناحية العممية
ليذا فستظل مشكمة المالءة المالية لممنتج، تطرح عديد األطروحات كونيا ترتبط بالرغبة 

الجامحة لقوانيننا الوضعية، في إدراك توازن مقبول بين ىذه مصالح المينيين والمستيمكين، و ذلك 
من خالل بناء نظام عقالني لتعويض مخاطر المنتجات الضارة، تتعايش في إطاره آليات المتابعة 

الصارمة لممنتجين، مع إمكانات المجموعة المستحدثة لمخطر والمعرضة لو، في االستجابة لمقتضى 
:  اليسر المالي، ويكون ذلك بإتباع السياسة التالية

الدعوة لممتابعة الصارمة لألعوان االقتصاديين بإقرار نظام المسؤولية الموضوعية، وذلك  - 
بالتوازي مع القدرات التأمينية التي بحوزتيا لالستجابة المالية الكفيمة بتأطير ىكذا نظام، فحسنا ما 
فعل المشرع الجزائري بإقراره إلزامية كل متدخل معني بعممية الطرح لالستيالك في عقد بوليصة 

. تأمين المسؤولية
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االستعانة بميكانيزمات جميعة التعويض بصفة رديفة، في الحاالت التي ال تكتمل فييا  -
عناصر المسؤولية أو لعدم كفاية التغطية التأمينية، بإنشاء صندوق خاص لتعويض ضحايا 

صدار 1 مكرر140االستيالك واألضرار الجسمانية عمومًا وتثمين نص المادة   قانون مدني وا 
 .نصوص تنفيذية

 :اليوامش
                                                             

ر .، ج الُممغى1989 جوان 7 المتضمن القواعد العامة لحماية المستيمك و المؤرخ في 02-89 رقم القانون 1 
   15عدد 

، المتمم لألمر رقم 2005، 44ر عدد .، ج2005 جوان 20 المؤرخ في 10-05 من القانون رقم 42المادة  2
 . المتضمن القانون المدني75-58

 من 1-1386 و المدمجة في  المادة 374-85 من التوجيو األوروبي رقم 1  و ذلك عمى غرار المادة 3
 ،القانون المدني

4  Didier FERRIER, La protection des consommateurs, Dalloz, 1996, p.53. 
 27 الصادرة عن المجمس األوروبي في Strasbourg ثم اتفاقية 1976 لسنة Bruxellesبداية بتوجيو   5

 و الساعي إلى إحداث 1985 جويمية 25 الصادر في 374-85 ثم التوجيو األوروبي رقم 1977جانفي 
 .انسجام فيما بين األحكام التشريعية و التنظيمية في مجال مسؤولية المنتج عن األضرار الناتجة عن منتجاتو

 .176.، ص: ....... المسؤولية المدنية لممنتج  قادة شييدة ،6
7 Geneviève VINEY, Le déclin de la responsabilité individuelle, thèse Doctorat, 
L.G.D.J, Paris, 1965, n°309, p.257. 

 ,affaire de l’oxygène liquide -. Cass.civ, 2ème, 5 janv. 1956–  قضية األكسجين السائل 8
JCP, 1956.II.9095 

 .121.، صالسابق ذكره قادة شييدة،  9
 10  Geneviève VINEY, ibid, n°277, p.236. 

 من التوجيو األوروبي و التي جعمت من عير السالمة في 1 و ىي الضابطة المستوحاة من فحوى المادة  12
 . المنتوج أساسًا لمدعاوى المرفوعة ضد المنتج من دون االلتفات إلى سموكو

14 Guido ALPA, La Responsabilité civile, …., p.1100. 
، 2005دار الجامعة الجديدة، ، دراسة مقارنة: ضمان مخاطر المنتجات الطبيةأسامة أحمد بدر،  16

 .155.اإلسكندرية، ص
ر عدد . ج2009 فبراير 25و المتعمق بحماية المستيمك و قمع الغش المؤرخ في  03-09القانون رقم   17
15 ،2009.                   
 produit sain loyal etبالمنتوج السميم و النزيو قابل لمتسويق...ُيقصد في مفيوم أحكام ىذا القانون   » 18

marchand : أو عير خفي /منتوج خال من أي نقص وdéfaut et/ou vice caché يضمن عدم 
  .«أو مصالحو المادية أو المعنوية /اإلضرار بصحة و سالمة المستيمك و
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كل منتوج، في شروط :  produit sûrبالمنتوج المضمون ....في مفيوم أحكام ىذا القانون يقصد »  19

استعمالو العادية أو الممكن توقعيا، بما في ذلك عنصر المدة، ال يشكل أي خطر أو يشكل أخطارًا محدودة 
في أدنى مستوى تتناسر مع استعمال المنتوج و تعتبر مقبولة بتوفير مستوى حماية عالية لصحة و سالمة 

 «.األشخاص
 االوارد في النص الفرنسي لممادة، ذلك أن كالمن« produit sûr» الترجمة الخاطئة لمصطمح بالنظر إلى  20

 dommages يدل باألحرى عن األضرار االقتصادية« produit garantie»عن المنتوج المضمون 
économiques بينما ُيستعمل مصطمح   المنتوج اآلمن لمكالم عن الضرر الجسدي ، .              

دراسة في : إشكالية المفاىيم و تأثيرىا عمى رسم مالمح النظام القانوني لمسؤولية المنتج، شييدة ادةق 24
 ،8عدد جامعة تممسان، مجمة الدراسات القانونية، مخبر القانون الخاص، القانون الجزائري و المقارن، 

  .47.ص،2011
 ، 4 ، 3،  2:  مرات في المواد10 في فحوى ىذا القانون عممية الوضع لالستيالك»  حيث ورد ذكر عبارة 25
 .79 ولمادة 67 ، 56،  29 ، 6
 والمتضمن ضمان المنتوجات و الخدمات، 1990 سبتمبر 15 المؤرخ في 266-90المرسوم التنفيذي رقم  26
  .1248-1246.ص.، ص1990، 40ر، عدد.ج
xx

 المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان 2013 سبتمبر 26 المؤرخ في 307-13المرسوم التنفيذي رقم  
 .2013، 49ر عدد .السمع والخدمات حيز التنفيذ، ج

xxi   الخاص بالقواعد المطبقة في مجال أمن 1980 أوت 09  المؤرخ في 307-12المرسوم التنفيذي رقم 
  .2013، 28ر عدد .المنتجات، ج

حيث أن العبرة في ضمان مطابقة المبيع و خموه من العيور الخفية، بوقت تسميم المبيع إلى المشتري و  28
 من القانون المدني الجزائري و الخاص بالتزام البائع بضمان مطابقة المبيع و خموه من 379ذلك طبقًا لممادة 
   .العيور الخفية

29 Ibid. 
بكل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عممية عرض المنتوج »  من ىذا القانون 7 فقرة 3  وعرفتو المادة 

 32.«لالستيالك 
   .58.، صالسابق ذكرهشييدة،  ادة ق 33

، 13ر، عدد.، ج04-06المعدل و المتمم بالقانون  1995 سبتمبر 25 المؤرخ في 07-95  األمر رقم 
1995 .34  

، و المتضمن شروط و 1996 جانفي 17 المؤرخ في48-96 من المرسوم التنفيذي 1  حسر المادة 35
   .13-12.ص.، ص1996، 5ر عدد.كيفيات التأمين في مجال المسؤولية المدنية عن المنتجات، ج

36
 SIMON TAYLOR, L’harmonisation communautaire de la responsabilité du 

fait des produits défectueux , LGDJ, 1999, n°261-, p.267. 
38

 ibid. 
43

     André TUNC, International Encyclopedia of Comparative Law, vol. XI, 

Torts, chap.1, introduction, n°168, p.96    
44 

ibid. 
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،  "بوليصة التأمين من المسؤولية المدنية لممنتجات المسممة"  حيث أطمق عمييا المشرع الجزائري تسمية  45

، 13ر، عدد.، ج04-06 و المعدل و المتمم بالقانون المتضمن قانون التأمين07-95بمقتضى األمر رقم 
، و المتضمن 1996 جانفي 17 المؤرخ في48-96 من المرسوم التنفيذي 1، باإلضافة إلى  المادة 1995

  .13-12.ص.، ص1996، 5ر عدد.شروط و كيفيات التأمين في مجال المسؤولية المدنية عن المنتجات، ج
، دار الثقافة لمنشر و التوزيع، األردن، ، التأمين من المسؤولية في النظرية و التطبيقشكري.  بياء بييج

.118.، ص2010
46

  

48  Yvonne LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, 10ème éd., Dalloz, 1998, 
n°18, p.13-14. 

 48-96 من المرسوم التنفيذي 1 باإلضافة إلى  المادة المعدل و المتمم 07-95  بمقتضى األمر رقم 49
، و المتضمن شروط و كيفيات التأمين في مجال المسؤولية المدنية عن 1996 جانفي 17المؤرخ في

   .13-12.ص.، ص1996، 5ر عدد.المنتجات، ج
 xxxvi الوضع " أ في مطمع الستينات لمحوامل من أجل الوقاية من .م. تم وصف ىذا الدواء بو
accouchement prématuréالمبكر ، لكن تبين بعد إجراء دراسات معمقة أن ىذا الدواء تسبر في  "
.نتائج خطيرة كالتشوىات في الجياز التناسمي و سرطان الرحم   

xxxvii
  Lamia M. KHEIR BECK, Les fonctions de la responsabilité du fait des 

produits défectueux : entre réparation et prévention, , presse universitaire ex-

Marseille, 2011. P.171. 
xxxviii  Ibid. 

xxxix Yvonne. Lambert-Faivre, Christophe Radé, Philippe Le TOURNEAU. 
 15-74النظام الجزائري لمتأمين عن حوادث السيارات المستوحى من األمر   و ىو النظام الُمعتمد في 57

                                                                            .1974 جانفي 30المؤرخ في 
58

  Lahlou Khiar GHENIMA, op.cit, , pp.345/351.  
   .388-387.، السابق ذكره، ص...المسؤولية المدنية لممنتجقادة شييدة،  59
 الصادر في 108-69  و ذلك عمى غرار صندوق ضمان تعويض حوادث المرور المؤسس بموجر األمر 62

، و صندوق تعويض ضحايا األعمال اإلرىابية في الجزائر الذي أنشأ بموجر المرسوم 31-12-1969
، باإلضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم (88/1993ر عدد .ج) 1993 ديسمبر 29 بتاريخ 18-93التشريعي 

ر عدد .ج) المحدد لكيفيات التخصيص لمصندوق الوطني لمبيئة، 1998 ماي 13 الصادر في 98-147
31/1998                                           .) 
، محور ميم لتكريس سيادة القانون في الجزائر:  اإلقرار بمسؤولية الدولة عن الحوادثقادة شييدة،  64    
   .200.ص، جامعة تممسان، 2010، 10س، عدد .إ.ق.ع.م

65 Ali FILALI, L’indemnisation du dommage corporel : article 140 ter, la 

consécration d’un système  d’indemnisation exclusif de la responsabilité civile, 

RASJEP, n°01-2008, p.102.                               
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  ورقابة احمللمة العلًا علًه تلًًف العقدسلطة القاضٌ يف
 جًاللٌ بن عًسى

 كلًة احلقىق و العلىم السًاسًة باحث يف الدكتىراه
 جامعة عبد احلمًد بن باديس مستغامن

  :ممخصال
تنشأ العقود بوجو عام وفقا لمبدأ سمطان اإلرادة ولؤلفراد كامل الحرية في إبرام ما يشاءون من 

اتفاقات فيما بينيم ، لكن اآلثار العممية لما يبرمون تتضح من ما مقاصد عقودىم ومن طبيعتيا ، 
ومن خبلل تمك اآلثار العممية يتسنى لمقاضي تكييف عقد ما ويتم إعطاءه الوصف القانوني الصحيح  
ويصنف ضمن نوع معين من العقود ومنو تتحدد األحكام القانونية الخاصة بو والواجبة التطبيق عميو 

، وال عبرة لمقاضي بما أعطاه المتعاقدان من تكييف التفاقيما إنما العبرة بما قصده فعميا من ىذا 
االتفاق ، وعمى ذلك فإن عممية التكييف مسألة قانونية من اختصاص القاضي ويخضع بشأنيا لرقابة 

. المحكمة العميا
.  رقابة المحكمة العميا; دور القاضي; تكييف العقد ;حرية التعاقد  : الكممات المفتاحية

Résumé: 

Les contrats en général sont crées conformément au principe de 

l,autonomie de la volonté, les individus ont toute liberté de conclure des 

accords entre eux. En conséquence, les effets pratiques sont déterminés selon 

les buts recherchés par les deux parties ainsi que la nature de leur contrat. Et 

ce n’est qua partir de ces effets le juge a la latitude de qualifier tel ou tel 

contrat et de lui donner sa description légale exacte, et déterminer la 

catégorie juridique à la quelle appartient, ainsi que les dispositions 

spécifiques applicables à ce contrat. Le juge ne prend pas en considération la 

qualification donnée par les contractants mais accorde l, importance qu’ils 

recherchent pratiquement c, est pourquoi la qualification est une question de 

droit qui est du ressort et de la compétence du juge et reste soumise au 

contrôle de la cour suprême. 

Les mots clés : liberté contractuelle; qualification de contrat; rôle de juge; 

contrôle de la cour suprême. 

 : مقدمةال
يتحدد مضمون العقد بتفسيره وتكييفو ، فالتفسير يعني البحث عن اإلرادة الحقيقية لممتعاقدين 
أما التكييف فيتم من خبللو إعطاء الوصف القانوني الصحيح المحدد لآلثار التي أرادا طرفي العقد 
تحقيقيا والتي تطابق حقيقة االتفاق الحاصل بينيما،وتحديد مقاصدىما المبينة لمغايات العممية التي 

اتجيت إرادتيما إلييا بغض النظر عن الوصف الذي منحو المتعاقدين التفاقيما، ومتى اتضحت ىذه 
اآلثار وتحددت يتضح تكييفيا من طرف القاضي والذي يعد أي التكييف عمبل قانونيا محضا من 

ال دخل لسمطان إرادة المتعاقدين فييا، وبو يتم معرفة نوع العقد الذي أبرمو  صميم عمل القاضي و
 .الواجبة التطبيق عميو  المتعاقدين وتتحدد األحكام الخاصة بو و
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: أسباب اختيار الموضوع أىمية الدراسة و
إن اىتمامنا الختيار ىذا الموضوع جاء العتبارات موضوعية جعمتو جديرا ألن يكون 

: موضوع بحث وىي
أن الموضوع ذا صمة مباشرة بالواقع االجتماعي واالقتصادي اليومي لؤلشخاص، إذ أنيم وىم 

يباشرون نشاطاتيم اليومي و يبرمون العديد من العقود التي يصادف البعض منيا خبلفات بشأن 
 .تكييفيا مما يقتضي تدخل القاضي إليجاد حل لمنزاع المطروح عميو

إن مسألة تكييف العقد ذات أىمية عممية إذ بالتكييف الذي يعطيو القاضي لمعقد تتحدد أثاره 
 .العممية التي لم ينظميا طرفي العقد بإرادتيما

بالتكييف يتم وضع العقد في إطاره القانوني الصحيح ومنو تتبين أثاره الحقيقية التي يمكن أن 
 .يتضمنيا العقد المبرم بين المتعاقدين أو ال يتضمنيا

يتضح الدور اإليجابي الذي يمعبو القاضي من خبلل عممية التكييف السيما من خبلل صرفو 
 .النظر عن التكييف الذي أعطاه المتعاقدين التفاقيما

ما ىي عممية التكييف وكيف : ولبحث موضوع تكييف العقد ارتأيت طرح اإلشكالية القانونية التالية 
يواجييا القاضي وما ىي سمطة المحكمة العميا عميو؟ 

لئلجابة عن ىذه اإلشكالية أعددت خطة من مبحثين تناولت في األول ماىية تكييف العقد 
. وصوره ، بينما خصصت الثاني لدور القاضي في تكييف العقد ورقابة المحكمة العميا عميو

صوره  ماىية التكييف و :المبحث األول
بعد قيام القاضي بعممية تفسير العقد والكشف عن النية المشتركة لممتعاقدين ، عميو تعيين 
طبيعة العممية القانونية العقدية ، والبحث عن ما أراده المتعاقدين واآلثار المترتبة من وراء إبراميما 
لمعقد تبعا لما اتجيت إليو إرادتيما  ودون األخذ بعين االعتبار لرغبتيما في ذلك ، وىو ما يعرف 
بتكييف العقد ، والذي يعتبر عمبل قانونيا محضا يستقل بو القاضي لوحده وال عبرة إلرادة األطراف 

 ، ولتناول موضوع تكييف العقد سنقسم ىذا المبحث إلى مطمبين نتعرض في األول 1في تحديده 
. لماىية التكييف و في الثاني لصوره 

  ماىية التكييف: المطمب األول
لكممة  التكييف اصطبلحين لغوي و قانوني ففي االصطبلح المغوي كيف الشيء قطعو و 

جعل لو كيفية معمومة، و تكيف الشيء صار عمى كيفية من الكيفيات و كيف األديم قطعو، و الكيفة 
كيفة، و الذي : و يقال لمخرقة التي يرفع بيا ذيل القميص القدام . القطعة من كبلىما عن المحياني

: " و كيف اسم معناه االستفيام، قال الزجاج في قولو تعالى . يرفع بو ذيل القميص الخمف حيفة
. تأويل كيف استفيام في معنى التعجب " سورة البقرة " 28اآلية " كيف تكفرون و كنتم أمواتا 

 

                                                             
خميل محمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري ، الجزء األول مصادر االلتزام ، ديوان 1

. 140، ص 2005المطبوعات الجامعية ، بن عكنون الجزائر، الطبعة الثانية ،
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أما في االصطبلح القانوني فالتكييف ىو االنشغال اليومي لمقاضي الذي يتعين عميو تحديد 
الوسيمة و السبيل الذي يعتمده  القواعد القانونية التي تحكم كل حالة واقعية معينة، ومنو فالتكييف ىو

رجل القانون لمنيوض بميامو، أما تكييف العقد فيو العممية الذىنية التي تستيدف ربطو بالوصف 
 1.القانوني الذي ينسب إليو بغية إعمال أحكامو القانونية الصحيحة 

و بناءا عميو فالمقصود من عممية تكييف العقد ىو إعطائو الوصف القانوني الصحيح وتصنيفو 
 .2ضمن نوع معين من العقود بمعنى ىل ىو عقد بيع أو إيجار أو ىبة أو مقاولة مثبل 

عمى ىذا فتعيين طبيعة العقد ىي تكييفو، ولعممية تكييف العقد اتصال وثيق بإرادة  و
المتعاقدين وىي متعمقة بمسألة تفسيره وال سمطان إلرادة طرفي العقد في تحديد طبيعة التكييف 

باعتبارىا عمبل قانونيا من اختصاص القاضي و حده و تكمن أىميتيا في تحديد اآلثار التي لم 
 . 3يذكرىا المتعاقدين في العقد

كما أن مسألة التكييف ىي مسالة بالغة األىمية ألنيا تتعمق بالدرجة األولى بالبناء القانوني لمعقد ولن 
يتسنى تحديد أثاره وفيم ما يتضمنو من التزامات واجبة التنفيذ سواء أكانت جوىرية أم ثانوية إال عمى 

ضوء التكييف، وبالتكييف يتم معرفة نوع العقد ومنو تتحدد األحكام الخاصة بو والواجبة التطبيق 
ذلك أن لكل عقد من العقود أحكامو الخاصة بو إلى جانب األحكام  عميو، وبذلك يتوقف حل نزاع ما،

. 4العامة التي تنظم العقود
عمى ىذا يقتضي التكييف عموما بذل جيد فكري خبلق ال يكتفي فيو رجل القانون أن  و

يكون ممما بكل األحكام التي يتضمنيا قانون معين كاإلحاطة باألحكام المتعمقة بالعقود المسماة مثبل 
فحسب،بل يجب أن تكون لديو خبرة خاصة وبصيرة نافذة وأن يتصف بحس قانوني وخبرة قضائية 

وفراسة، ذلك أن الحكم بدون فراسة مآلو الظمم في األحكام، فقد يعتقد القاضي أن القضية المعروضة 
أمامو تتشابو وقائعيا مع قضية سابقة فيحكم بنفس الحكم الذي أصدره عمى سابقتيا مما يؤدي إلى 
الخطأ في التكييف ومنو الخطأ في تطبيق القانون، لذلك يتطمب التكييف من القاضي أن يكون قادرا 
عمى التحميل والتأصيل في أن واحد بمعنى معاينة جزئيات وتفاصيل الواقعة وتفكيكيا إلى عناصرىا 
 األولية ودراستيا،وبالمقابل يجب عميو أن يكون قادرا عمى الوصول إلى جوىر القضية لمحالة الواقعية 

 

                                                             
عبد الحق صافي، القانون المدني، الجزء األول المصدر اإلرادي وااللتزامات، العقد، مطبعة النجاح الجديدة ،  1

.  وما يمييا98، ص2007الدار البيضاء، المغرب، الطبعة األولى، 
 محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري ، النظرية العامة لبللتزامات ، مصادر 2

  . 290 ، ص2012اإلرادة العقد واإلرادة المنفردة ، دار اليدى ، عين مميمة الجزائر، 
. 141 خميل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق، ص 3
 صالح ناصر العتيبي ،فكرة الجوىرية في العبلقة العقدية ، دراسة مقارنة ، دار المطبوعات الجامعية  4

. 197، ص 2009،اإلسكندرية ، مصر، 
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 ، وبالتكييف 1منيا يستنبط الحكم الواجب التطبيق عمييا رجوعا إلى القاعدة القانونية التي تحكميا و
يتمكن القاضي من تحديد القواعد القانونية اآلمرة و المكممة الواجبة التطبيق، فإذا كان العقد الذي 

 إلى 54أبرمو المتعاقدين من العقود المسماة ، فتسري عميو القواعد العامة لمعقود بدءا من المادة 
 .ج .م. ق123المادة 

إضافة إلى القواعد الخاصة المنظمة لمعقد المسمى المعني ، فإذا كان العقد مثبل عقد بيع 
ج، و إذا كان عقد .م. ق412 إلى 351طبقت بشأنو المواد المتعمقة بعقد البيع و ىي المواد من 

 إلى 575ج، و إن كان عقد وكالة فإن المواد من .م. ق537 إلى 467إيجار تم إعمال المواد من 
ج ىي المطبقة و ىكذا بحسب طبيعة العقد المسمى، أما إذا كان ما تعاقد بشأنو .م. ق585

المتعاقدان ليس من العقود المسماة فتنضمو األحكام العامة المطبقة عمى العقود، كما تساعد عممية 
تكييف العقد عمى تأويمو و بموجبيا تتضح طبيعة التعامل و ينكشف المعنى الحقيقي لمعبارات 

الغامضة، ويتحدد العرف الخاص بيذه العممية القانونية الواجب إتباعيا،ولمقاضي التمسك باألوصاف 
القانونية المقررة لكل صنف من العقود دون التقيد بالتكييف الذي أقره المتعاقدين، ولو أن يعطي 
وصفا قانونيا بالرجوع إلى التعريف القانوني لمختمف العمميات العقدية التي قام بتصنيفيا و بذلك 

بذلك تتحدد طبيعة ونوع العقد المعروض  ، و2يكون تكييفو بمثابة التطبيق السيئ أو الخاطئ لمقانون 
عمى القاضي كونو من العقود المسماة أو غير المسماة، ويترتب بالتالي إنزال الحكم القانوني 

الصحيح عميو، ومن ثم فإن القاضي يمتزم بتكييف العقد ، ذلك أن التكييف يتوقف عميو معرفة أحكام 
.  3القانون الواجب التطبيق عميو 

في ىذا الصدد فإن قاضي الموضوع غير ممزم بأن يمضي في عممية التكييف بناء عمى  و
طمب أحد المتعاقدين، بل لو أن يسعى في ذلك كمما اتضحت لو عدم المطابقة بين طبيعة العقد 

. 4والوصف الممنوح 
صور تكييف العقد  : المطمب الثاني

بعد انعقاد العقد يتم الشروع في عممية تنفيذه والتي قد تثير نزاعات تتعمق بموضوع تكييفو 
بحيث يتم المجوء إلى القضاء، ولكون التكييف مسالة قانونية فإن القاضي ينظر إلى ما تعاقد عميو 

األطراف والغرض الذي ييدفان إليو دون مراعاة التكييف الذي أعطوه ، ثم يطابق ذلك عمى ما 
 يناسب واألحكام المطبقة عمى العقود المسماة ، فإذا وجد تطابق بين ما ورد في العقد واألحكام 

 

                                                             
 ديداني بومدين ،أحسن زقور ، أىمية التكييف الفقيي والقانوني لموقائع، مقال نشر في مجمة الدراسات  1

. 205، ص 2017، جوان ، 01الحقوقية، جامعة الدكتور موالي الطاىر، سعيدة، الجزائر، العدد
 . 421، ص 2013 عمي فيبللي، االلتزامات، النظرية العامة لمعقد، موفم لمنشر، الجزائر،  2
 ص 2000 محمد حسين منصور، مصادر االلتزام، العقد واإلرادة المنفردة، الدار الجامعية ، بيروت لبنان،  3

336 .
زكريا سرايش ،الوجيز في مصادر االلتزام العقد واإلرادة المنفردة، دار ىومة لمنشر والتوزيع ، بوزريعة  - 4

. 127، ص 2014الجزائر،
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المطبقة عمى العقود المسماة طبق القاضي األحكام الخاصة بيذا العقد المسمى مستعينا بااللتزام 
المميز لمعقد ، مع وجوب أخذ الحيطة في مدى تطابق االتفاق وأحكام العقد المسمى ، فمثبل االلتزام 

البيع، )النقدي ليس لو داللة خاصة في تحديد طبيعة العقد المسمى ذلك أن العديد من العقود 
يمتزم فييا أحد المتعاقدين بدفع مبمغ من النقود وبالتالي فالطابع  (إلخ ...اإليجار، التأمين، عقد النقل

النقدي ال يكفي لمتمييز بين ىذه العقود، ومع ذلك فإن االلتزام النقدي لو دوره قي التكييف بطريقة 
سمبية وأولية متى تعمق بعنصر أساسي لوجود عقد معين، إذ ال وجود لبيع دون ثمن، وعمى ىذا فإن 
القاضي وبناء عمى ما تم عرضو يتوصل إلى أحد الحمول األربعة لتكييف العقد وىي إما المجوء إلى 

التكييف الحصري عندما يتعمق األمر بعقد مركب،أو التكييف التوزيعي وذلك في حالة وجود مجموعة 
. 1من العقود ،أو التكييف غير الدقيق ، أو الحالة األخيرة وىي رفض إعطاء تكييف لبلتفاق

 : QUALIFICATION EXCLUSIVEالتكييف الحصري  - 
يكون ىذا التكييف عندما يتعمق األمر بعقد غير مسمى أو عقد مركب أو مختمط  ييدف إلى 

كعقد البيع بصيغة اإليجار الذي ىو في تكييفو القانوني )غرض واحد امتزج بعضو بالبعض األخر 
، باعتبار أن تحديد الوصف القانوني الصحيح الذي يتفق مع ماىيتو، ومع (عممية بيع بالتقسيط 

النتيجة التي ارتضاىا األطراف، وفي مثل ىذه العقود فإن القاضي بحاجة إلى بحث وتعمق إلعطاء 
. 2الوصف القانوني الصحيح عمى العقد المركب المعني بالتكييف وتعيين األحكام المطبقة عميو

في ىذا النوع من التكييف يستمد القاضي الطبيعة القانونية لمعقد من االلتزامات الرئيسية  و
الموضوعية لكل عقد والتي تمكن من تكييف العقد ومن ىذه االلتزامات في عقد البيع مثبل نقل حق 
الممكية أو حق مالي من طرف البائع ودفع الثمن النقدي لمعين المبيعة من طرف المشتري، وفي 

الحالة التي يتضمن فييا العقد عدة التزامات رئيسية منيا ما ينتمي إلى عقد مسمى معين وأخرى إلى 
عقد مسمى أخر، كأن يكون بعضيا مثبل بيعا والبعض األخر مقاولة فينا تكيف كل مجموعة من 

. 3ة االلتزامات الرئيسية عمى حد
  :QUALIFICATION DISTRIBUTIVE التكييف التوزيعي -

ىذا النوع من التكييف يكشف عن مدى نسبية قانون العقود المسماة، ويتم ىذا التوزيع بإحدى 
 :الطريقتين 

إخضاع كل عنصر من عناصر العقد في نفس الوقت لقاعدة قانونية مختمفة،  : األولىالطريقة - 
 .تجزئة لمعقد ىذه يفترض أنيا قد تمت استنادا إلى إرادة األطراف أو نص القانون

 

                                                             
 نبيل ابراىيم سعد ، النظرية العامة لبللتزامات ، مصادر االلتزام ، دار الجامعة الجديدة ، اإلراريطة  1

. 276 ، ص 2000اإلسكندرية مصر، 
بمحاج العربي ، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري ،دراسة مقارنة ، ديوان المطبوعات الجامعية بن  2

 . 417،ص 2015عكنون ،الجزائر،
. 423 عمي فيبللي ، نفس المرجع السابق ، ص  3
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يتم فييا إخضاع العقد عمى سبيل التتابع لقاعدة قانونية مختمفة السيما إذا  و:  الثانيةالطريقة - 
كانت طبيعة العقد تتغير أثناء التنفيذ، مثال ذلك في بيع عقار في طور اإلنجاز، فالعقار وىو في 

 .مرحمة التشييد ىو عقد مقاولة ثم يتبع البيع ذلك
بمعنى أن عقد (cumulative)  ينبغي أن نشير أن التكييف ىنا ال يمكن أن يكون تكييفا جميعا 

معين ال يمكن أن يكون بصدد نفس القاعدة القانونية عقد بيع وعقد ىبة في نفس الوقت لكنو يمكن 
أن يكون عقد معين بصدد بعض القواعد، كأن يكون عقد بيع من حيث القواعد الشكمية ويكون في 

 .نفس الوقت نوع أخر من العقود بصدد القواعد الموضوعية كعقد اليبة المستترة 
 : QUALIFICALION INEXACTEالتكييف غير الدقيق - 3

فيو يكيف القاضي عقد ما استنادا إلى القصد المشترك لممتعاقدين ورجوعا إلى الغرض  و
الغرض المقصود ىنا ىو الغرض العممي الذي يستخمص من مجموع  و الحقيقي من وراء تعاقدىما،

ظروف التعاقد، وقد يتوصل القاضي في بعض األحيان إلى تكييف غير دقيق لعدة أسباب منيا ما 
يكون نتيجة لفعل المتعاقدين مما يقتضي تقويمو، وفي معظم األحوال يكون تكييف األطراف لعقدىما 
غير دقيق حيث يكون اسم العقد الذي أستعمل ال يعكس حقيقة الواقع االقتصادي لمعقد نتيجة الغمط 
أو الجيل بحقائق األشياء، كما قد يكون متعمدا قصد التحايل عمى القانون لئلفبلت من الضرائب أو 

بإعطاء تكييف صوري لمعقد وفي مثل ىذه الحاالت يعتبر التكييف تدليسيا، ففي حالة الغمط أو 
عطاء العقد تكييفو الصحيح، أما في حالة التحايل  الجيل يقوم القاضي بتصحيح تكييف المتعاقدين وا 
المتمثل في إعطاء تكييف صوري لمعقد فإنو ال يحوز لمقاضي أن يحكم بالصورية إال إذا تمسك بيا 

صاحب المصمحة في العقد الحقيقي وبعد إثباتو بوجود ىذا العقد، وقد يكون التكييف غير دقيق كذلك 
 le contratمن طرف القاضي ومثال ذلك إعطاء القضاء الفرنسي لزمن طويل وصف عقد الخزينة

de coffre- fort وصف عقد إيجار ثم عدلو إلى عقد حراسة contrat de garde .
كما أن المشرع نفسو قد يعطي وصفا غير دقيق لعقد من العقود ، فمثبل اعتبر المشرع اتفاق 
المساعدة الزراعية من عقود التبرع وىو وصف غير دقيق ألن في ىذا العقد يوجد التزامات متقابمة 
وال وجود لنية التبرع في ىذا العقد واعتبره المشرع المصري كذلك فقط لتخمف المقابل النقدي، كما 

تعمد نفس المشرع في إعطاء عقد بيع عقار تحت التشييد وصف عقد بيع عمى الرغم من أن القواعد 
 .التي تنظمو تمزج بين عقد البيع وعقد المقاولة  

 :  CONTRAT SUI GENERIS:العقد ذو الطبيعة الخاصة : ــ رفض التكييف4
يتم المجوء إلى رفض التكييف عندما يستحيل تصنيف العقد المعني بالتكييف ضمن أية  و

طائفة من طوائف العقود الموجودة ، وذلك بسبب خصوصية العقد التي تمنع خضوعو تماما ألي من 
أنظمة العقود الخاصة وتجعل منو عقدا ذا طبيعة خاصة يفمت من النظام القانوني ألحد العقود 

 . 1المسماة ، مع اإلشارة إلى أن رفض التكييف ال يكون إال عمى سبيل االحتياط 
 
 

                                                             
 .281نبيل إبراىيم سعد ، المرجع السابق ص 1



  2018جانفي  – خامس          العدد ال                         مجلة قانون العمل و التشغيل                

 

422 

    

دور القاضي في تكييف العقد ورقابة المحكمة العميا عميو : المبحث الثاني
 رقابة المحكمة العميا عميو والذينتطرق في ىذا المبحث إلى دور القاضي في تكييف العقد و

نتناول في األول دور القاضي في تكييف العقد و في الثاني إلى رقابة المحكمة ه إلى مطمبين قسمنا
 .العميا لتكييف قاضي الموضوع

دور القاضي في تكييف العقد  : المطمب األول 
تكييف العقد من عمل القاضي فبعد الكشف عن اإلرادة المشتركة لممتعاقدين يقوم القاضي 
بتحديد الوصف القانوني لمعقد، ذلك أن تحديد ىذا الوصف يترتب عميو تحديد القواعد القانونية التي 

  . 1تحكم التعاقد
كما يتصف التكييف والتفسير بأن كبلىما عمميتان اجتياديتان من صميم عمل القاضي 
ىدفيما تحقيق غاية نيائية واحدة ىي الوصول إلى حسن تطبيق القانون، إال أن التكييف يعنى 

عطائو الوصف القانوني المناسب لو وبالتالي تحديد األحكام القانونية الخاصة  بتحديد طبيعة النزاع وا 
بو والواجبة التطبيق عميو ، في حين يعني تفسير العقد التأمل العميق لمفاىيمو وألفاظو وتحديد ما 

دراك اليدف المقصود من العقد ومن ثم يبدو التمييز أمرا  قصده المتعاقدين من إرادتيما المشتركة ، وا 
. 2متيسرا بإدراك كل من عممية التكييف والتفسير 

عمى ىذا فعممية تكييف العقد تثار عند الشروع في تطبيق أية قاعدة قانونية ذلك أن  و
القانون يتضمن قواعد قانونية محددة وضعت لتنظيم وقائع الحياة والتي ىي متنوعة وغير محدودة 
فنجد مثبل القواعد القانونية لمنظرية العامة لبللتزام تتضمن اإلطار العام المنظم لكل العقود وىناك 

قواعد خاصة بالعقود المسماة تنظم كل عقد مسمى عمى حدة ، لكن عمميا فإن األفراد ىم أحرار في 
إبرام ما يشاؤن من عقود تبعا لما تتطمبو مقتضيات حياتيم اليومية دون األخذ بعين االعتبار لمصيغ 

والمصطمحات وال إشكال إذا ما أبرمت ونفذت ىذه العقود مادام لم يثير ذلك خبلف بين عاقدييا، لكن 
نزاع حول تنفيذىا ويعرض عمى القضاء ، وىنا عمى القاضي الرجوع إلى يثور اإلشكال يطرح عندما 

ما اتفق عميو المتعاقدين والقيام بعممية قانونية تتمثل في توظيف وتصنيف االتفاق ضمن فئة من 
فئات العقود المسماة، ويطبق عميو تمك القواعد التي تحكم ىذا العقد المسمى مع القواعد العامة 

المنظمة لمعقود، أما إذا اتضح أن ىذا االتفاق ال يتطابق مع أي من العقود المسماة فيسعى القاضي 
إلى البحث عن القواعد المبلئمة في النظرية العامة لبللتزامات، أو في اقرب عقد مسمى ليذا االتفاق 
ليطبق عميو ما يناسبو من قواعد ىذا العقد المسمى، كما لمقاضي أن ال يتقيد بما أورده المتعاقدين 

: من وصف قانوني لعقدىما، وىنا يفترض عمى القاضي القيام بعمميتين متتاليتين 
 

                                                             
 أنور سمطان، الموجز في النظرية العامة لبللتزام ، مصادر االلتزام ، دار الجامعة الجديدة لمنشر ، األزاريطة  1

. 234، ص 2005اإلسكندرية مصر، 
– النظرية العامة في تفسير الدستور واتجاىات المحكمة اإلتحادية العميا– عمي ىادي عطية اليبللي -  2
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تحديد العناصر الميزة لنموذج معين من العقود المسماة، كأن يبحث في عقد البيع توفر : األولى- 
 ا، أما الثانيةعنصر الثمن ونقل الممكية، وفي عقد العمل عنصر التبعية وفي اليبة نية التبرع وىكذ

فيما أبرمو الطرفان من عناصر واقعية مقابل لمعناصر المميزة لمعقد المسمى، وىذا ما فييا يبحث ف
 .ه لرقابة محكمة النقضعيجعل من التكييف مسالة قانون ال مسألة واقع و يخض

في بعض الحاالت تمزم عممية التكييف القاضي بتفسيره أوال بالوقوف عمى ما اتجيت إليو  و
إرادة المتعاقدين حقيقة لممقابمة بينيا وبين ما أعطاه المشرع من وصف قانوني، ولقاضي الموضوع 
السمطة المطمقة في تفسير بنود العقد وشروطو قصد استخبلص النية المشتركة لممتعاقدين وعدم 
تقييده بما تفيده عبارة ما بل التقيد بالعقد برمتو ودون رقابة لمحكمة النقض،السيما وأن العبرة في 

 .1التكييف القانوني بحقيقة التعاقد طبقا لمقتضيات القانون ال بما يصفو بو الخصوم 
القاعدة في التكييف ليس بالوصف الذي يسبغو المتعاقدان عمى العقد ، إما عن جيل كما أن 

نما العبرة بالغرض العممي الذي أراده المتعاقدان  أو تعمد ، أو غمط إلخفاء غرض غير مشروع ، وا 
من تعاقدىما ، وىو ما يستخمصو القاضي من عبارات العقد وطبيعة االلتزامات ، وبكل القواعد 

والمبلبسات التي تستنتج من تفسير العممية القانونية المقصودة ، فعمى سبيل المثال لو وصف العقد 
بأنو عقد بيع وتم النص فيو عمى أن البائع يحتفظ بحيازة الشيء المبيع واإلنتفاع بو وحرمان المشتري 

 . 2من التصرف فيو طوال حياة البائع فينا يكيف ىذا العقد عمى أنو عقد وصية وليس عقد بيع 
متى تبين لمقاضي أن ما رغبو المتعاقدين من ما أبرماه يتعارض مع ما اتجيت إليو  و

إرادتيما، بحيث أن ما سمي من عقد عن جيل أو تعمد ال ينطبق عن ما ينتجو ىذا العقد من أثار، 
. 3فينا عمى القاضي القيام بتصحيح ىذه التسمية من تمقاء نفسو ودون موافقة المتعاقدين 

عند عدم اإلشارة إلى التزام معين أثناء : " و قد استقر اجتياد المحكمة العميا عمى أنو 
التعاقد فإن لقضاة الموضوع سمطة تفسير نوعية العقود و تقدير الوقائع لمبحث في النية الحقيقية 
لممتعاقدين، دون الوقوف عمى المعنى الحرفي لؤللفاظ، فإن العبرة ىي بالتكييف القانوني الصحيح 

لوقائع النزاع الذي يعطيو القاضي لموضوع العقد وليس التكييف الذي يعتقده أو يقترحو أطراف ىذا ل
وىذا معناه أن عدم إشارة األطراف في االتفاق إلى التزام معين ، يوكل األمر " العقد أو أحدىم 

 4 .لقاضي الموضوع الذي لو سمطة تقديرية لتفسير العبلقة التعاقدية
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يتضح مما تقدم بأن عمى القاضي و ىو يقوم بعممية التكييف أن يستند إلى قرائن يقدر أثرىا 
في وصف العقد، منيا مركز ذوي الشأن ووصفيم االجتماعي و كذا األحكام القانونية التي أحالت 

ا إلى طريقة غير مباشرة ليتمكنوا من القيام بما تعذر عمييم ءدون قياميم بتصرف ما ، و لذلك لجو
القيام بو قانونا ، فمثبل إذا كان التصرف ال يصح لموارث لكونو يتعارض مع القاعدة ال وصية لوارث 
دون إجازة الورثة ، فيفسر ىذا التصرف عمى أنو بيع أو ىبة ، وبيذا المعنى قضى بأنو إذا فسرت 
المحكمة العقد بأنو ىو أوفى لقصد المتعاقدين، و اعتبرت أنو يسير رىنا عمى خبلف ظاىر عباراتو 

ومدلوليا،فإنيا ال تكون قد أخطأت في تكييفو ، ذلك ألنيا مقيدة بتكييف العقد، بعد أن تبينت أن 
المقصود منو إخفاء غرض غير مشروع يجعل رىن حيازة متضمن لربا فاحش في صورة بيع وفاء، و 
قد كان عمييا أن تصدر الحكم في الدعوى عمى مقتضى ىذا التكييف الصحيح الذي تبينتو وأوردت 

 1 .أسبابو
تجدر اإلشارة إلى أن التكييف السيء أو الخاطئ يعد بمثابة التكييف السيء أو الخاطئ 

لمقانون كما سبق ذكره، أما إذا كان الوصف القانوني لمعقد واضحا ، فبل يمكن لمقضاة إعادة تكييفو 
عمى أساس التأويل بغرض استمرار العقد الذي لم يحترم اإلجراءات الشكمية المنصوص عمييا في 

النص الجديد ، وفي ىذا الصدد فإن المحكمة العميا قد نقضت قرار المجمس بسبب التكييف الخاطئ 
إن قضاة المجمس لما قضوا بأن عقد التسيير الذي لم يخضع : "لمعقد إذ جاء في إحدى قراراتيا 

 من القانون التجاري يعد إيجارا من الباطن نظرا 230لئلجراءات الشكمية المنصوص عمييا بالمادة 
لعدم قيام طرفيو باإلجراءات الرسمية قد خالفوا القانون، ألن عقد اإليجار من الباطن لو تعريفو و 

 203 من القانون التجاري ، في حين عقد التسيير تعرفو المادة 188شروطو و ذلك في نص المادة 
. 2من القانون التجاري و كبل العقدين لو خصائصو المحددة قانونا 

كما أنو من المعموم أن تكييف العقد يعرض عادة في صيغة دعوى ترفع أمام المحكمة ، مما 
يقتضي أن القاضي ال يتقيد بصيغة العقد الظاىرة وال بطمبات أطراف الدعوى بل لو الصبلحية 
المطمقة في إعطاء التكييف القانوني السميم عمى العقد وفقا لمعايير معينة من أىميا الظروف 

. 3المحيطة بإبرامو و في حالة امتناعو عن التكييف يعتبر منكرا لمعدالة 
بناء عميو فإن القاضي ممزم بتكييف العقد المطروح أمامو دون األخذ بعين االعتبار  و

لموصف الذي أعطاه لو المتعاقدان ، ويفترض أن القاضي يقوم بعمميتين متتاليتين تتمثل األولى في 
التحديد بطريقة مجردة لمعناصر القانونية المميزة لنموذج معين من العقود كتوافر عنصر الثمن ونقل 

، ثم ...الممكية في عقد البيع مثبل وعنصر التبعية في عقد العمل، أو نية التبرع في عقد اليبة وىكذا
 4.العممية الثانية وىي البحث عن العناصر الواقعية المقابمة لمعناصر القانونية المميزة لمعقد المسمى

                                                             
، 1998 إلياس ناصيف ، موسوعة العقود المدنية والتجارية عويدات لمطباعة والنشر،لبنان ،الطبعة الثانية ،  1

 . 243ص 
. 422 عمي فيبللي ، نفس المرجع السابق ، ص 2
 . 201 عبد الحق صافي، المرجع السابق ، ص 3
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 القانونية التي رتبيا اآلثارمما تقدم تناولو و لكون التكييف مسألة قانون قائمة عمى إعطاء 
وصفيا القانوني قصد تسميط حكم القانون عمييا ومادام القاضي ممزم بتطبيق القانون تطبيقا  العقد و

صحيحا فإنو ممزم بإعطاء ذلك الوصف القانوني لما تعاقد عميو الطرفان دون االلتزام بما حدده ىؤالء 
من وصف أو تكييف و دون األخذ بما صدر منو من تكييف سواء أكان صحيحا أم ال و دون 

. االلتفات كذلك لما اتفقوا عميو من تكييف ولما اشترطوا و ما رتبتو تمك المشارطات من أثار 
مع التنويو إلى أنو يمكن األخذ بموقفيم عمى السبيل االستيداء في عممية تفسير العقد والتي 

  .1لمقاضي دور فييا يسبق دوره في عممية التكييف و مرتبط بو
جدير بالتنويو بأنو وعمى الرغم من أن القاضي غير مقيد بتكييف المتعاقدين ألن التكييف ال

مسألة قانونية يستقل بيا القاضي إال أن البعض ال يرى ذلك في كل األحوال، ومنيم األستاذ أحمد 
شوقي محمد عبد الرحمان إذ يرى أن الشرط الوارد في العقد بإعطائو وصفا قانونيا معينا يؤثر عمى 
حرية القاضي في التفسير باعتباره شرطا مكتوبا وال يجوز إثباتو إال بالكتابة وعمى ذلك فإن عممية 
التكييف ىي األخرى يجب أن تقوم عمى عناصر مستمدة من العقد وال يمكن تعديل تكييفو عمى 

عناصر خارجية عنو، أما في حالة خمو العقد من شرط يعطي تكييفا قانونيا لمعقد فينا يجوز لمقاضي 
االستعانة بعناصر خارجية عنو وبالتالي االعتماد عمى ىذا التفسير في عممية التكييف، ومن ىنا 

.  2تظير أىمية شروط العقد التي تعطيو وصفا قانونيا عن باقية الشروط
  رقابة المحكمة العميا  لتكييف العقد: المطمب الثاني 

بما أن تكييف العقد من المسائل القانونية ، إذ يترتب عمى عممية التكييف تحديد القواعد 
القانونية الواجبة التطبيق عمى التصرف الذي أبرماه المتعاقدان ، وبالتالي فإن سمطة قاضي الموضوع 

في تحديد الوصف القانوني يخضع لرقابة المحكمة العميا ، إذ تقوم بمراقبة نشاط القاضي الذىني 
الذي قام بو وىو بصدد عممية التكييف، وباعتبار المحكمة العميا محكمة قانون ال محكمة وقائع فإن 
رقابتيا تقتصر في مجرد إعادة النظر في األحكام والبحث في مدى صحة تطبيق قاضي الموضوع 

لمقانون أو مخالفتو لو دون أن تعيد النظر في وقائع الدعوى وتفسيرىا والتي تتركيا الجتياد القاضي، 
ولكون القاضي في تكييفو لمعقد يقوم بالمقابمة بين األثر الذي اتجيت إليو إرادة المتعاقدين كما 

استخمصيا من العقد وبين الماىية المجردة لمعقد كما وردت في نص القانون الشيء الذي يجعل من 
 3.التكييف عممية قانونية خاضعة لرقابة المحكمة العميا

 
 

                                                             
شريف الطباخ ، التعويض عن اإلخبلل بالعقد، التطبيق العممي لممسئولية المدنية ، دار الفكر والقانون ،   1

 . 15، ص 2008المنصورة مصر، طبعة 
 أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، البحوث القانونية في مصادر االلتزام اإلرادية وغير اإلرادية، منشأة توزيع  2

. 111، ص 200.المعارف جبلل حزي وشركاه، اإلسكندرية، مصر،
عمي عمي أبورمان ، دور القاضي في استكمال العقد في القانون المدني ، دراسة مقارنة ، دار الحامد لمنشر  3

  ومايمييا84،ص 2015، 1والتوزيع ، عمان األردن ،ط
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بناء عمى تقدم فإن قاضي الموضوع ال يخضع لمرقابة المحكمة العميا بشأن نشاطو الذىني 
في تقدير الوقائع لكون ذلك خاضعا لسمطة تقديره ولوسائل اقتناعو والقاعدة في ذلك ىي األخذ 

باإلثبات اإلقناعي واالستثناء ىو اإلثبات القانوني، أي تحديد قوة قانونية لؤلدلة ، فممقاضي سمطتو 
التقديرية في األدلة وتقدير قيمتيا وكفايتيا أو عدم كفايتيا في اإلقناع وال يسأل في ىذا عن بيان 

أسباب اقتناعو ،ألن ىذه األسباب ليست بحاجة إلى تسبيب لكنو ممزم ببيان مصادر اقتناعو 
وعناصره دون بيان أسبابو، وبالتالي فنشاط القاضي الذىني التقديري الرقابة عميو من طرف المحكمة 

العميا ، لكن المصادر التي يستمد منيا عناصر تقديره خاضعة لمرقابة وتتم عن طريق رقابة 
ذ تراقب محكمة النقض  األسباب، وتختمط ىذه الرقابة بالرقابة عمى سمطة القاضي القضائية ، وا 

مصادر السمطة التقديرية فيي في الواقع تراقب مسألة صحة إعمال القانون ، ألن الخطأ في التقدير 
يؤدي إلى خطأ في التكييف ، وىذا األخير يؤدي إلى خطأ في إعمال القانون مما يخضعو لرقابة 

عمى أية حال فإن المحكمة العميا تفرض رقابتيا عمى عمل القاضي متى تعمق  و 1.المحكمة العميا 
األمر بتكييف العقد وتحديد وصفو القانوني الصحيح ذلك أن بيان طبيعة العقد واألحكام المطبقة 
عميو من مسائل القانون التي ينفرد بيا قاضي الموضوع مما يستوجب إخضاعيا لرقابة المحكمة 

 ، ومن ثم فإن التعرف عمى حقيقة ما عناه المتعاقدين يدخل في سمطة قاضي الموضوع وال 2العميا 
بسط لرقابة المحكمة العميا عميو ، أما التكييف القانوني  لما عناه المتعاقدين فيما أبرماه من عقد فيو 

ولئن كان التصرف عمى ماعناه :" يخضع لرقابتيا وقد أكدت محكمة النقض المصريو ذلك بقوليا 
الطرفان من المحرر موضوع الدعوى ىو مما يدخل في سمطة محكمة الموضوع ، إال أنو متى 

نزال حكم القانون عمى العقد  استخمصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني لما قصده المتعاقدين وا 
. 3مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض 

مع اإلشارة كذلك إلى أن تكييف العقد ال يترتب عميو تغيير سبب الدعوى مادام أن القاضي 
نما يقوم بالتكييف إستنادا إلى الوقائع المعروضة عميو وىو  ال يضيف جديدا من عنده بشأن الوقائع وا 

إذا استعممت محكمة االستئناف سمطتيا في :" بقوليا (نقض مصرية)ما عبرت عنو نفس المحكمة 
التكييف وكيفت الوقائع المطروحة عمييا ، دون أن تضيف إلييا جديدا ،بأنيا تكون اإلثراء ببل سبب، 

بعد أن عدل المدعي عن االستناد إلى عقد القرض، فإنو ال يجوز النعي عن حكميا بأنيا غيرت 
 4.سبب الدعوى من تمقاء نفسيا 

 
 
 

                                                             
 نبيل اسماعيل عمر ،سمطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية ، دار الجامعة الجديدة ، - 1

 549،ص 2011اإلسكندرية مصر ، 
 417بمحاج العربي ، المرجع السابق، ص-  2
 339محمد حسين منصور ، نفس المرجع السابق، ص  - 3
مصطفى الجمال، النظرية العامة لبللتزامات ، الدار الجامعية لمطباعة والنشر ،بيروت لبنان   -4
  221،ص1987،
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 :  خاتمةال
: في نياية الدراسة خمصنا إلى عدة نتائج وتوصيات نبينيا كما يمي

إن تكييف العقد ىو إعطاءه الوصف القانوني الصحيح والمطابق لحقيقة ما أراده المتعاقدين - 
 لوحدد األحكام المنظمة تتتتحدد طبيعتو القانونية ووتصنيفو ضمن نوع معين من العقود وبالتالي 

 .الواجبة التطبيق عميوالعقد و
تكييف العقد ال سمطان فيو إلرادة طرفي العقد عمى اعتبار أنو من صميم عمل القاضي وال يتقيد - 

 .فيو بتكييفيما
تقتضي عممية تكييف العقد بذل نشاط  ذىني خبلق لموصول إلى تكييف صحيح لمعقد ولن يكون - 

بماىية العقود وبكل األحكام القانونية المنظمة ليا  وتعمق ذلك إال بتوافر خبرة خاصة واطبلع واسع
بمختمف تصنيفاتيا ، إضافة إلى بصيرة وحس وفراسة وحيطة وحذر ، السيما وأن أي خمل في 

 التكييف يترتب عنو خطأ في الحكم وبالتالي المساس بحقوق المتعاقدين 
 .تكييف العقود مسألة قانونية يخضع القاضي في شأنيا لرقابة المحكمة العميا - 
عمى األشخاص الحرص في عقودىم أن يولوا األىمية البالغة لمسالة تكييفيا من خبلل صياغة - 

 .دىمص بتكييف ال يتطابق مع ما اتجيت إليو مقاؤاعباراتيا ومدلوالتيا وذلك حتى ال يتفاج
ال ينبغي لمقاضي أن يرفض تكييف عقد ما بدعوى أنو غير مسمى إال عمى سبيل االستثناء وذلك - 

عندما يتضح لو أن ىذا العقد ال يتوافر عمى العناصر القانونية المميزة لعقد من العقود المسماة وعميو 
ذا تعذر عميو إيجاد الحل عن ىذا الطريق لجأ  إخضاعو إلى القواعد العامة المتعمقة بنظرية العقد وا 

. إلى القواعد الخاصة بأقرب العقود المسماة باستعمال القياس
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 الًات مراقبة املهتجات املشتىردة يف ظن قىاعد قانىى محاية املشتهمك اجلزائري
 قعبص نىرالديو

 طالب دكتىراه قانىى املهافشة واالستهالك
 كمًة احلقىق و العمىم الشًاسًة جامعة تممشاى

 :الملخص
، حفز المتعاممين 1989ان التوجو االقتصادي الذي اعتمدتو الجزائر بعد دستور 

االقتصاديين عمى البحث عن السيطرة عمى السوق الوطنية، وذلك عبر بوابة االستيراد لمسمع 
والبضائع، وىو ما خمق نوع من المنافسة، لكن تحولت ىذه المنافسة الى منافسة غير نزيية، باستيراد 

منتجات رديئة الجودة، ودحر كل الحاويات ذات البضائع منتيية الصالحية ووضعيا في السوق 
بأسعار تنافسية، وىذا ما حرك السمطات الجزائرية لمتصدي لمثل ىذه السموكيات غير الشريفة، التي 

المستيمك، بتكثيف العمل الرقابي، عمى مستوى المفتشيات  امن أضحت خطرا وشيكا عمى صحة و
الحدودية، او عمى مستوى السوق المحمية، وىذا لن يتأتى اال بعد وضع ترسانة قانونية صارمة، فكان 

 المتعمق بحماية المستيمك و قمع الغش الذي 25/02/2009 المؤرخ في 09/03لمقانون رقم 
 المتعمق بالقواعد 70/02/1989 المؤرخ في 89/02 تم الغاء القانون السابق رقم 94بموجب مادتو 

من ىنا بدء العمل الجاد لمؤسسات الدولة في محاربة الطفيميين، بوضع  و .العامة لحماية المستيمك
قيود وشروط جادة حول نشاط االستيراد، اين وضع نظام الحصص عمى بعض المنتجات حسب 

أو /ىذا وان استيراد بعض المنتجات يتطمب رخص تقنية مسبقة، لممواد السامة و .حاجة السوق الييا
. التي تشكل خطر من نوع خاص طبقا لمنصوص القانونية المشار الييا الحقا

  : مقدمةال
تمجأ معظم دول العالم الى عمميات استيراد السمع لتغطية حاجات المستيمك وتوفير لو كل 

المستمزمات الضرورية لحياتو اليومية، ضف الى ذلك محاولة خمق نوع من الموازنة في السوق 
و أسعارىا، و بالتالي منح فرص لممنافسة الشريفة و النزيية لكل  المحمية بين جودة المنتجات

المتعاممين االقتصاديين عمى حد السواء، منتجين كانوا أو مستوردين، ويدخل ذلك في اطار التجارة 
الحرة التي تعتمد أساسا عمى مبدا قانون العرض و الطمب، غير ان حركة المبادالت التجارية من 

خالل عمميات االستيراد و التصدير فإنيا تختمف من دولة الى أخرى، بحيث انو تعتمد في ذلك عمى 
مدى شدة صور الرقابة في كل دولة، فيناك بعض الدول نمتمك من االليات ما يسمح ليا من مراقبة 
كل المنتجات التي تسوق داخل اقميميا سواء كانت محمية او مستوردة، و ىناك دول أخرى تفتقر الى 
تمك االليات و بالتالي تصبح محطة لتسويق المنتجات الرديئة التي ال تستجيب الى المواصفات سواء 

. الوطنية او الدولية
            وعميو فان الجزائر تعتبر احدى الدول االفريقية التي تعاني عدم تحقيق االكتفاء الذاتي 
في المجال الزراعي والصناعي سواء لممنتجات الغذائية او الصناعية، خاصة و ان الجزائر عرفت 

 ر في كنف ــــــــــــــــ في ظل التحول االقتصادي بعدما كانت تسي1989اول قانون لحماية المستيمك سنة 
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 الذي كرس االقتصاد الحر 1989االقتصاد الموجو و التحول الجذري الذي تبنتو بناءا عمى دستور 
كنظام اقتصادي، ومنو دعمت الدولة المنظومة التشريعية بترسانة من القوانين و النصوص التنظيمية 

، ثم جاءت 89/021مطمع سنوات التسعينات لتصب في حماية المستيمك و في مقدمتيا القانون 
ان ىذا االنفتاح االقتصادي الذي عرفتو الجزائربعد  .النصوص التنظيمية المنبثقة عن ىذا القانون

ىو من اىم مالمح النظام العالمي الجديد ، الذي صاحبو تكريس المبدأ العالمي لحرية 1989دستور 
التصدير في اطار السوق الحرة وىذا  لن يتأتى  المبادالت التجارية عن طريق عمميات االستيراد و

اال داخل وسط ليبرالي يؤمن بتحرير التجارة و انسيابيا بين الدول عبر بوابة التجارة الخارجية، وىو 
 و الذي بدوره فتح السوق عمى مصرعييا، و 03/042ما عممت بو الجزائر من خالل االمر رقم 

بالتالي بات من الضروري عمى الدولة البحث عن خمق التوازن في السوق الوطنية بتوفير المنتجات 
لن يتأتى ذلك الى بالقيام بعمميات االستيراد لتمك المنتجات الغذائية أو  التي يكثر عمييا الطمب و

الصناعية، وحينيا أصبح تدفق السمع عمى السوق الوطنية يشكل خطرا عمى السوق المحمية و 
بالتحديد عمى المنتج الوطني من جية ومن جية أخرى عمى صحة المستيمك، ذلك الن كثرة 

المنتجات المقمدة وكذا المنتجات غير المطابقة لممقاييس المعتمدة غزت السوق، بمساعدة وسائل 
وتكنولوجية االعالم المضل لذىنية المستيمك، ذلك الوسط البيئي القائم عمى الدعاية سواء بعبارات 
اييام المتعاقد بأمر مخالف لمحقيقة بواسطة استعمال طرق احتيالية، بقصد دفعو الى التعاقد،  أو 

. 3بخمق انطباع غير حقيقي أو مضل لدى المستيمك، يؤدي الى وقوعو في خمط أو غمط
 آنذاك الى 4 من ىنا عمدت المصالح المعنية بحماية المستيمك الممثمة في وزارة التجارة    و

 تكثيف العمل الرقابي عمى مستوى الحدود عمى اختالفيا البرية، البحرية، والجوية، فبادرت وزارة 
 
 

                                                             
 المتعمق بالقواعد العامة لحماية المستيمك الجريدة الرسمية 07/02/1989 المؤرخ في 89/02القانون - 1

 .09/03 من القانون رقم 94  الممغى بموجب المادة 1989فبراير 8 الصادرة بتاريخ 06العدد 
 المتعمق بالقواعد العامة المطبقة عمى عمميات االستيراد البضائع 19/07/2003 المؤرخ في 03/04االمر - 2

 .20/07/2003 الصادرة بتاريخ 43وتصديرىا الجريدة الرسمية العدد رقم 
دراسة مقارنة في القانون المدني وقانون "رضا متولي وىدان، الخداع اإلعالني وأثره في معيار التدليس - 3

 .41، ص 2008، الطبعة األولى، مصر، دار الفكر والقانون لمنشروالتوزيع، "حماية المستيمك والفقو اإلسالمي
، بعدما 16/07/1994المؤرخفي 94/207أنشأت وزارة التجارة الجزائرية بموجب المرسوم التنفيذي رقم - 4

:"  وزارة االقتصاد تضم ما يعرف حاليا ب1965 الى 1963من سنة . كانت تحت وصاية وزارة االقتصاد 
 الى 1965من سنة  ، تحت اشراف السيد بشير بومعزة رحمو اهلل" وزارة المالية، وزارة التجارة، وزارة الصناعة

 عادت وزارة الى وزارة 1994 الى1990من سنة ،  تحولت من وزارة االقتصاد الى وزارة التجارة1990
الوزير المنتدب المكمف بالتجارة والوزير المنتدب المكمف )االقتصاد لتضم وزارة االقتصاد ىيئتين وزاريتين 

الى اليوم 2000من سنة  ،  تحولت الوزارة المنتدبة الى وزارة التجارة2000 الى 1994من سنة  ، (بالخزينة
. بقيت الوزارة محافظة عمى تسميتيا مياميا
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، كخطوة أولى 90/391الرقابة مباشرة بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم  التجارة الى وضع مفتشيات
، يتعمق 1996 أكتوبر 19 مؤرخ في 96/354ثم عززت المنظومة التشريعية بمرسوم تنفيذي رقم 

بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتيا، و بطبيعة الحال فان عممية المراقبة عمى 
مستوى الحدود ليست باألمر السيل كما يتخيمو البعض، بحيث يتطمب إمكانيات كبيرة من وسائل 

بشرية ومعدات و أجيزة تقنية إلجراء التحاليل األولية، ضف الى المنشآت القاعدية،  كما يتم 
قصد اجراء التحاليل الالزمة من اجل معرفة مدى مطابقة  ،2 االستعانة بمخابر التحاليل المعتمدة
. 3 المنتجات المسوقة لممقاييس المعتمدة

عميو فان اإلشكالية التي تثار حول عمميات الرقابة عمى مستوى المناطق الحدودية من  و
ما مدى فعالية نظام الرقابة على السلع  :حيث اإلمكانيات المسخرة ليا، وفعاليتيا، ىي اآلتي

لإلجابة عن ىذه اإلشكالية المستوردة في توفير حماية للمستهلك في ظل التشريع الجزائري؟ 
سنتطرق الى االليات المتاحة في ظل القواعد القانونية لحماية المستيمك من اجل مراقبة المنتجات 

المبحث األول : المستوردة سواء كانت غذائية او صناعية، ولذلك سنقسم ىذه الدراسة الى قسمين
نخص فيو دراسةماىية الرقابة، وفي المبحث الثاني نبين دور أجيزة الرقابة في ضمان تسويق 

. منتجات مطابقة
 ماهية الرقابة: المبحث األول

الرقابة مصطمح شامل وواسع لعدة مجاالت، وما ييمنا في ىذا البحث ىو ما يتعمق بالرقابة 
أو المستوردة، وتستدعي ميمة /عمى جودة المنتجات الغذائية أو الصناعية سواء المسوقة محميا و

الرقابة وجود مواصفات وقوانين حتى يمكن لممراقب من اجراء مدى مطابقة المنتجات المعاينة لما ىو 
واجب احترامو، وعميو سنتناول مفيوم الرقابة، ثم أنواع الرقابة، المنظومة التشريعية المتعمقة بالرقابة 

 .عمى المنتجات المستوردة
 

                                                             
 والمتعمق برقابة الجودة وقمع الغش، الجريدة 1990يناير 30 المؤرخ في 90/39المرسوم التنفيذي رقم - 1

تم تنصيب المفتشيات اإلقميمية المكمفة بمراقبة النوعية و .31/01/1990 الصادر بتاريخ 5الرسمية العدد رقم 
قمع الغش عمى مستوى الحدود، لتباشر ميمة االستطالع و الرقابة األولية قبل وضع المنتجات المستوردة في 
السوق الوطنية، لكن ظيرت عدة مشاكل جراء ىذا التنصيب بين مصالح التجارة و مصالح الجمارك و كذا 

وكالء العبور، بسبب غياب نص قانوني يمنح صالحيات ألعوان التجارة التواجد في أماكن التفتيش لمحاويات  
ألعوان الجمارك او ابالغيم بأوقات التفتيش لمحاويات ، او الزام وكالء العبور بتقديم ممفات العبور الى أعوان 

عميو سارعت وزارة التجارة الى تدارك النقص المسجل في المنظومة القانونية    و.المفتشية اإلقميمية لمتجارة
 أكتوبر 20 الصادر بتاريخ 62، الجريدة الرسمية العدد رقم 96/354بإصدار المرسوم التنفيذي رقم 

. المشار اليو أعاله1996
  ألكثر تفاصيل حول دور مخابر التحاليل في حماية المستيمك،انظر الفرع 2
 نقصد بالمقاييس المعتمدة تمك المتطمبات العامة في مختبرات الفحص والمعايرة تكون مدونة في شكل نص 3

ذ نحن ىنا نقصد المعايير المعتمدة أي المعتمدة طبقا لمقوانين الجزائرية، فاذا لم نجد فنبحث  قانوني وطني، وا 
. AFNOR،CODEX ALIMENTARUSعنيا في القوانين الدولية عمى غرار، 
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 تعريف الرقابة: المطلب االول
   .يقصد بالرقابة عمى المنتجات التأكد من مدى مطابقتيا لممواصفات القانونية المعمول بيا

يعنى بالمواصفات مجموعة الخصائص األساسية لممنتج التي يمكن قياسيا لممنتج ككل أو لبعض  و
. األجزاء كل عمى حدة مثل درجة الصالبة، الوزن، السمك

استجابة نوعية كل منتج موضوع لالستيالك لمشروط المتضمنة في " يقصد بالمطابقة و
. 1"ولألمن المطموبين البيئية وكذا لمسالمة و الموائح التقنية، ولمشروط الصحية

       ىذا وتجب اإلشارة الى ان عمميات الرقابة عمى مستوى الحدود ال تقتصر فقط عمى أعوان 
قمع الغش التابعة إداريا الى مصالح وزارة التجارة وانما ىناك العديد من ىيئات الدولة الذين ليم 

أعوان الجمارك، المفتشون البيطريون، مفتشو : صالحيات الرقابة كل واحد فيما يخصو ومن بينيم
مصالح حماية النباتات، أعوان الصحة، باإلضافة الى ضباط الشرطة القضائية الذين ليم كامل 

 09/03الصالحيات طبقا ألحكام قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري وكذا بموجب احكام القانون رقم 
. منو25المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش السيما المادة 

 صور الرقابة: المطلب الثاني
عممية الرقابة عمى السمعالمستوردة عدة صور، فقد تكون ىذه الرقابة قبمية أي قبل  تتخذ

 .جمركة السمع المستوردة، كما قد تكون بعدىا، وقد تكون اجبارية وقد تكون اختيارية
 :الرقابة القبلية: الفرع األول
المقصود بعممية الرقابة القبميةىو خضوع السمع المستوردة الى عممية الفحص الوثائقي  ان

، وتتم 2أو التحميمي المعمق من قبل األجيزة المكمفة بحماية المستيمك طبقا لمقوانين المعمول بيا/و
ىذه الرقابة قبل جمركة السمع المستوردة  وتتم من طرف االجيزة المخولة قانونا كل فيما يخصو، 
فنجد انيا أوال تعتمد عمى المراقبة الوثائقية، لمتأكد من مدى مطابقتيا لما ىو منصوص عميو في 

شيادة المنشأ، نتائج التحايل المخبرية، الفاتورة، شيادة المطابقة، شيادة صحية  )القوانين الوطنية 
، ثم يتم فحص السمع من قبل االعوان المؤىمون قانونا لممعاينة، (..تختمف باختالف البمد و المنتج،

ويتم تحرير محاضر المعاينة مباشرة بعد االنتياء من العممية، سواء بإمضاء مقرر دخول المنتج، أو 
 .بتحرير مقرر رفض الدخول، سواء كان مؤقتا أو دائما

ىذا وتجب اإلشارة الى انيفي حالة اقتطاع عينات قصد التحاليل المخبرية، يجب انتظار 
 .نتائج التحاليل المخبرية لمفصل في مصير ىاتو السمعةالمستوردة

 
 
 

                                                             
 .188، ص2011 دليل المستيمك الجزائري، وزارة التجارة نوفمبر1
لقد سبق القول ان ميمة الرقابة ال تقتصر فقط عمى أعوان حماية المستيمك وقمع الغش، وانما ىناك عدة 2

مصالح خوليا القانون لمقيام بعمميات الرقابة كل فيمايخصو، عمى غرار مصالح الجمارك، البيطرة، الصحة، 
. حماية النباتات باإلضافة الى ضباط الشرطة القضائية
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 الرقابة الالحقة أو البعدية: الفرع الثاني
وتسمى بالرقابية البعديةألنيا تأتي بعد جمركة السمع المستوردة وىنا تتم خارج الموانئ، إما 

 09/03في المخازن، المستودعات، او المتاجر، الميم انيا تخضع لمرقابة طبقا ألحكام القانون رقم 
المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش ويصبح التعامل معيا عمى انيا منتج مسوق يجب مراقبتو طبقا 

لمنصوص القانونية المعمول بيا في مجال حماية المستيمك، ويمكن اجراء عمييا تحاليل مخبرية 
 .، وشروط حفظيا1جديدة لمتأكد من مدى مطابقة احتراميا لمدة الصالحية المدونة في الوسم

 :الرقابة االجبارية: الفرع الثالث
وتقوم بيا أجيزة الدولة المخولة قانونا، كما قد تكون اجبارية عمى الميني يقوم بيا قبل 
عرضو لمنتوجو رىن االستيالك، أو بفرض بعض التحاليل االجبارية عمى المتعامل االقتصادي، 

التي يجب ان يقوم بيا قبل جمركة السمع وتسويقيا، مثل تمك المنتجاتالسامة أو التي تشكل خطر من 
 .2نوع خاص، أو حتى مواد التجميل

 الرقابة االختيارية: الفرع الرابع
ىي الرقابة التي ليست اجبارية عمى المتعاممين االقتصادين وانما تتم من اجل تحسين  و

جودة المنتجات يقوم بيا المنتج، أو المستورد طوعا قصد مواكبة السوق من حيث الجودة ومطابقة 
 .المنتج لمرغبات المشروعة لممستيمك

 دور اليات الرقابة في حماية المستهلك: المبحث الثاني
تمتد معاناة المستيمك من أساليب الغش والخداع لفترات طويمة، وىذا من خالل السمع 

والخدمات المقدمة لو، والتي كانت تبدو في ظاىرىا ىي من اجل خدمتو واشباع حاجاتو ورغباتو، 
وىي في الحقيقة الستغاللو وتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح عمى حساب صحتو وامنو وقدرتو 

الشرائية، وقد استفحل ىذا االمر الى درجة نبو الكثير من االفراد والجمعيات والييئات الرسمية منيا 
وغير الرسمية الى معاناة الطرف الضعيف في العالقات التعاقدية االستيالكية من استغالل فاحش 
وغش تسويقي كبير بعرض سمع غير صحية في السوق السيما تمك المستوردة بدون رقابة مسبقة، 

ومن ىنا ظيرت إرادة الدولة في وضع حد ليذا التدفق غير المسؤول من المتعاممين االقتصاديينممسمع 
ذات الجودة الرديئة،  عن طريق تعزيز المنظومة التشريعية بنصوص ردعية، وتكثيف أعوان الرقابة 

مع تجييزىم بمعدات و أجيزة الرقابة الحديثة، لكن مع تطور التكنولوجيا الحديثة تطورت أساليب 

                                                             
كل :"  المذكور سابق بقوليا09/03يعرفو المشرع الجزائري من خالل نص المادة الثالثة من القانون رقم 1

البيانات أو الكتابات أو اإلشارات أو العالمات أو المميزات أو الصور أو التماثيل أو الرموز المرتبطة بسمعة، 
تظير عمى كل غالف أو وثيقة أو الفتة أو سمة او ممصقة أو بطاقة، أو ختم او معمقة مرفقة أو دالة عمى 

طبيعة منتوج ميما كان شكميا أو سندىا، بغض النظر عن طريقة وضعيا، 
، يعدل ويتمم المرسوم 2010 ابريل 18 المؤرخ في 10/114ألكثر تفاصيل راجع المرسوم التنفيذي رقم 2

، المحدد لشروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبيا واستيرادىا 97/37التنفيذي رقم 
 .(2010 لسنة 26الجريدة الرسمية العدد )وتسويقيا في السوق الوطنية 
 المتعمق بالرخص المسبقة إلنتاج المواد 1997 يوليو 8 المؤرخ في 97/254أيضا المرسوم التنفيذي رقم 

(. 1997 لسنة 46الجريدة الرسمية العدد ). السامة أو التي تشكل خطر من نوع خاص واستيرادىا
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الغش و الخداع ، لذلك سنبين مدى قدرة  المنظومة التشريعية لمتصدي ألساليب الغش المتطورة 
ضمن إجراءات الرقابة، ثم نتناول دور أجيزة الرقابة مع تبيان االمكانيات المتاحة و الممثمة في 

 المخابر لمواجية الغش التجاري
  الرقابة إجراءات: المطلب االول
عممية مراقبة مطابقة المنتجات المستوردة عمى مستوى المراكز الحدودية البرية  تمارس

، من قبل االعوان لإلدارة المكمفة بحماية المستيمك 1والبحرية والجوية والمناطقوالمخازن تحت الجمركة
 .3، وتكون ىذه العممية قبل جمركة السمع2وقمع الغش

      تتم عممية الرقابة عمى أساس ممف يقدمو المستورد شخصيا أو ممثمو القانوني الى مصالح 
: المفتشية اإلقميمية لمحدود المعنية يتضمن ما يمي

 (م.إ.نموذج ت)التصريح باستيراد المنتوج يحرره المستورد او ممثمو القانوني - 
 نسخة طبق األصل لمفاتورة،- 
النسخة االصمية لكل وثيقة أخرى تطمب طبقا لمتنظيم المعمول بو وتتعمق بمطابقة المنتجات - 

 المستوردة، 
 .ىناك وثائق أخرى تم الغائيا لتسييل عمميات الرقابة الوثائقية و- 

يجب التذكير ان المنتجات المستوردة تختمف من غذائية الى صناعية الى نصف  و
مصنعة الى مواد أولية، وعميو فان عمميات الرقابة تكون حسب االختصاص، فيناك من 

: المنتجات من ىي خارج اختصاص أعوان قمع الغش، ومنو
 :الحدودىي المنتجات الخاضعة لمراقبة المطابقة عمى- 
وذلك بغض النظر عن وجيتيا او  (مواد أولية كانت او منتجات نيائية)كل المنتجات الغذائية - 

 مستوردىا،
المنتجات الصناعية المستوردة الموجية لمبيع عمى حالتيا االصمية سواء مادة أولية او منتج - 

 نيائي،
ارقام، والتي  (10)المنتجات المبينةبالقائمة في النسخة الجديدة لمتعريفة الجمركية ذات العشرة - 

 .2016 ديسمبر18دخمت حيز التنفيذ ابتداء من 

                                                             
، المحدد لشروط مراقبة 2005 ديسمبر 10 المؤرخ في 05/467المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  1

 11 الصادرة بتاريخ 80مطابقة المنتجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك، الجريدة الرسمية العدد رقم 
 .2005ديسمبر

.  السابق الذكر05/467 المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 2
في إطار عصرنة اإلدارة وجعميا مواكبة لنظام الرقابة الدوليوبتعميمات منالوزارة الوصيةمن اجل تسييل  3

وتقريب اإلدارة من المواطن لتخفيف ميمة الرقابة اإلجرائية وبالتالي أصبحت عممية الرقابة تتم في الظروف 
 . ساعة حتىينقص الضغط عن الموانئ48العادية في حدود 
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يجب اإلشارة الى ان الوزارة المكمفة بحماية المستيمك في الجزائر بالتنسيق مع وزارة المالية - 
ومصالح الموانئ التابعة لوزارة النقل، عمموا عمى تنظيم رقابة المنتجات  (المديرية العامة لمجمارك)

المستوردة عمى مستوى الخدود، وجاءت ىذه اإلجراءات بيدف تسييل العمل الرقابي من حيث 
اإلجراءات واعفاء المتعاممين االقتصادين من مراقبة المطابقة عمى الحدود واخضاع المنتجات 

 .المستوردة الى الرقابة الالحقة عمى مستوى مخازنيم
تتم عممية المراقبة بعد إيداع التصريح الجمركي من قبل عون التصريح المكمف بالممف 
ويسجل لدى مصالح الجمارك، فتقوم ىذه االخيرة بتحديد تاريخ اجراء الفحص المادي لممنتجات 

: المستوردة، وىناك مسارين لممراقبة
يسمح ىذا المسار لممتعاممين بعدم اجراء مراقبة المطابقة عمى مستوى الحدود : المسار األخضر- 1

 .واخضاع المنتجات المستوردة الى الرقابة الالحقة التي تتم عمى مستوى مخازنيم
 :وتتم فيو الخطوات التالية: المسار البرتقالي أو األحمر- 2
يجب عمى المتعامل أو ممثمو القانوني، عند وصول منتجاتو المستوردة ويمكن لو قبل وصوليا - 

 .إيداع ممف االستيراد لدى المفتشية اإلقميمية لمتجارة الكمفة بحماية المستيمك عمى مستوى الحدود
لمتذكير فان الممف الذي يودع لدى المفتشية ال يجب ان يكون مكررا مع الممف الذي أودع لدى 

. مصالح الجمارك
وصل استالم التصريح باستيراد "في حال الرقابة الوثائقية وسممت الى المستورد او ممثمو القانوني - 

التصريح " يقوم الوكيل القانوني المعتمد لدى الجمارك باكتتاب " رخصة دخول المنتج " أو " المنتج
 .لدى مصالح الجمارك" الجمركي

يجب عمى الوكيل المعتمد لدى الجمارك فور اتخاذ مصالح الجمارك لقرار الفحص، ان يبرمج - 
 . ساعة48تاريخ ىذا الفحص في اجل أقصاه 

بعد االنتياء من الفحص المشترك، عمى المصالح المكمفة بحماية المستيمك عمى مستوى مفتشية - 
الحدود ان تقدم نتائج عممية التفتيش لممتعامل االقتصادي او ممثمو القانوني في حالة عدم القيام 

 .بالتحاليل المخبرية
إما منحو رخصة دخول المنتج أو رفض الدخول لممنتج، وىنا وجب عمى ىاتو 

. المصالح اعالم مصالح الجمارك فورا، قصد القيام باإلجراءات الالزمة
كما يجب التذكير ان لممتعامل االقتصادي في حال الرفض بالدخول لممنتج كامل الحق في 

. 05/467اتباع إجراءات الطعن المذكورة قانونا طبقا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم 
ان عممية الرقابة التي يمارسيا أعوان حماية المستيمك وقمع الغش تتم بطريقتين إما مراقبة 

 :ىي الوثائق ومدى مطابقتيا أو المراقبة التحميمية التي تتم بثالثة صور و
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تتم ىذه الميمة باستخدام الحواس الخمسة لإلنسان، حيث يتحقق العون :  المراقبة بالعين المجردة -1
، وكذا الحالة الفيزيائية لممنتج، من تاريخ اإلنتاج، تاريخ نياية 1من مدىمطابقة المنتج من حيث الوسم

الصالحية، المكونات وىنا يجب التأكيد عمى انو حسب القوانين الجزائرية ىناك بعض المكونات 
الممنوعة في الجزائر والمسموح بيا في الدول االوربية أو االسيوية وبصفة عامة الدول غير 

. اإلسالمية عمى غرار المواد المصنعة من أصل شحوم الخنازير
تستعمل في الرقابة بيا 2زودت وزارة التجارة مصالحيا بحقائب:المراقبة باستعمال أجيزة الحقيبة -2

أجيزة ومعدات لمرقابة األولية وتستعمل كمؤشرات تسيل عمى العون وتقربو من اكتشاف الغش، 
. وتقمص لو من وقت اجراء التحاليل المخبرية

وتتم ىذه المرحمة لقطع الشك باليقين بعد ان يستعصي عمى االعوان : المراقبة التحميمية المخبرية -3
مطابقة المنتج فيقوم االعوان باقتطاع عينات من المنتجات موضوع المعاينة ثم تشمع  التأكد من عدم

وترسل في حينيا الى المخابر المعتمدة قصد التحاليل المخبرية سواء تعمق االمر بالتحاليل الفيز 
وكيميائية أو المكروبيولوجية لمتأكد من مدى مطابقة المنتج، وبناءا عمى ىذه النتائج يتم تقرير مصير 

. السمع المستوردة دون االخالل بالمتابعة القضائية في حال عدم مطابقة المنتج
كما ليم الحق في القيام بالتحقيقات من اجل اذالل المخاطر، وحسن التوقع لممخاطر عن 

طريق فرض الرقابة الذاتية لممواد خاصة سريعة التمف توخيا من خطر التسممات الغذائية، التي أدت 
 و التي 1999الى الوفاة في كثير من األحيان، عمى غرار قضية الكاشير الفاسد في سطيف سنة 

والذي تم تسويقو الحتوائو عمى بكتريا 3 شخص2000 شخصا و إصابة ازيد من 17أدت الى وفاة 
البوتيميزم التي تجد في المحوم ومشتقاتيا كالكاشير وسطيا المالئم، إضافة الى حاالت الغش في 

و اثره في انتشار االضرار البشرية كحادثة زلزال  (حديد، اسمنت )صناعة المواد الموجية لمبناء 
.  و اضرار مادية و خيمة2779ببومرداس والتي ترتب عنيا وفاة 

 ىذا وتجب اإلشارة الى ان كل بضاعة تم اقتطاع منيا عينات قصد التحاليل يجب ان تسمم 
الى صاحبيا وصل بقيمة المنتج المقتطع، وال يتم تسويقو اال بعد الحصول عمى النتائج المخبرية فان 
كانت مطابقة فيتم السماح لو بوضعيا لالستيالك، اما في حالة كانت غير مطابقة او غير مرضية 

. 4فيناك إجراءات أخرى

                                                             
، المحدد 2013 نوفمبر 9 المؤرخ في 13/378يتم ذلك طبقا ألحكام المرسوم التنفيذي المتعمق بالوسم رقم  و 1

 .2013 نوفمبر 18 الصادرة في 58لمشروط والكيفيات المتعمقةبإعالم المستيمك، الجريدة الرسمية العدد رقم 
 ألكثر تفاصيل راجع الدليل العممي الستعمال حقيبة مراقبة النوعية، مديرية مخابر التجارب وتحاليل الجودة، 2

 .2008وزارة التجارة، مايو
 قادة شييدة، التجربة الجزائرية في حماية المستيمك بين الطموح وتطور النصوص واقتصاد اليات تطبيقيا، 3

 .24، ص2014المجمة الجزائرية لمقانون المقارن، جامعة تممسان، العدد األول، 
إذا كان ىناك شك في مطابقة المنتج المستورد يصرح االعوان المكمفون بحماية المستيمك بالرفض المؤقت 4

لدخول المنتج المستورد عند الحدود وىذ لغرض اجراء تحريات مدققة أو لضبط مطابقتو طبقا ألحكام المادة 
يمكن لنفس االعوان اتخاذ أي قرار يرونو مناسبا اما برفض الدخول   و . السابق الذكر09/09 من القانون 54
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 دور أجهزة الرقابة في حماية المستهلك: المطلب الثاني
قصد التقميل من االضرار والمخاطر جراء تسويق منتجات غير مطابقة أو غير صالحة 

لالستيالك  عمد المشرع الجزائري الى وضع ترسانة ىائمة من النصوص القانونية والتنظيمية بيدف 
ضمان الحماية الكافية لممستيمك،  كما عممت الدولة عمى تكثيف العمميات الرقابية بتوسيع دائرة 

الييئات الرقابية، فحيث تتعدد األجيزة الموكمة ليا ميمة حماية المستيمك، فيناك األجيزة القضائية، 
و المساعدة لمقضاء، واإلدارية، باإلضافة الى المخابر المعتمدة في التحاليل المخبرية، كما منح 
المشرع الجزائري بعض الصالحيات الرقابية الى بعض المنظمات الحكومية عمى غرار مجمس 

المنافسة، و بعض المنظمات غير الحكومية مثل جمعيات حماية المستيمك، وعميو سنبين دور كل 
 .واحد غي حماية المستيمك

  :دور األجهزة القضائية في حماية المستهلك من المنتجات المستوردة: الفرع األول
يحتاج المستيمك لحمايتو من الغش والخداع التسويقي لمسمع المستوردة الى أجيزة القضاء 
. المتمثمة في إما القضاء المدني أو الجزائي السترجاع حقوقو والتعويض عن الضرر الذي أصابو

 القضاء المدني وحماية المستهلك: البند األول
من المبادئ المسمم بيا في المقتضيات المدنية، ذات الطابع الجزائي، ان العقد يقوم مقام 

القانون انطالقا من تطبيق مبدأ سمطان اإلرادة، ويكون العقد لما تراضى عنو المتعاقدين، ىذا المبدأ 
يحول دون تدخل القاضي لمراجعة العقد مادامت مقتضياتو غير مخالفة لمنظام العام واآلداب العامة، 

. وما دام العقدوالعبارات فيو واضحة
         غير ان التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي عرفيا العالم، اثرت بشكل واضح وفعال 
عمى العالقات التعاقدية االستيالكية، ومن ثم أصبح لزاما عمى القاضي التدخل إلعادة التوازن 

العقدي، ومنو تطوير القواعد التقميدية التي تحكم العقود لتساير تطور المجتمع، فالقاضي يستطيع ان 
يتدخل لتفسير مضمون العقد عندما يكون الشرط غامضا، اين يستخدم سمطة تعديل العقد، ومن ىنا 

فان الميمة المنتظرة من القضاء المدني بالنسبة الى المستيمك ىي التعويض عن االضرار التي 
: 1تمحق المضرور أو حمايتو من الشروط التعسفية في العقود أو من الغمط أو الغبن في العقود

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                

 من 53المؤقت أو النيائي وعمميات اإليداع والحجز والسحب المؤقت أو النيائي لممنتجات طبقا ألحكام المادة 
. نفس القانون

كما لممتعامل االقتصادي الحق في الطعن في مقرر الرفض بالدخول امام المديرية الوالئية لمتجارة ثم امام 
المديرية الجيوية لمتجارة وأيضا امام اإلدارة المركزية بمقر وزارة التجارة شريطة احترام المواعيد وان يكون الطعن 

 05/467 ومايمييا من المرسوم التنفيذي رقم 10راجع المادة ). مؤسس قانونا طبقا ألحكام القوانين المعمول بيا
 .(السابق الذكر

 .173، ص2013عمي فياللي االلتزامات النظرية العامة لمعقد، الطبعة الثالثة، الجزائر، موفم لمنشر، 1
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 دور القاضي في تفسير العقد: أوال
، بان العبارة الواضحة 1 من احكام القانون المدني الجزائري واضحا111جاء نص المادة 

 ، فال يجوز تحريفيا، أما إذا كانت 2تمزم األطراف والقاضي معا باعتبارىا معبرة لحقيقة اإلرادة الباطنة
العبارات مبيمة وغير واضحة فرغم ان المشرع لم يحدد ويعرف مصطمح العبارات الغامضة، اال انو 

، ومنو فالقاضي 3تركيا الى الفقو والقضاء الذي حاول منح بعض المجاالت وحصر ىذا المصطمح
ممزم بالتدخل لتفسير وتأويل العقد قصد إعادتو الى التوازن، وحيث نجد ذلك كثيرا في مواجية 

،  ىذا ويظير دور القاضي جميا من خالل 4الشروط التعسفية في عقود اإلذعان من قبل المستيمك
. الشروط التعسفية في العقد في مجال حماية المستيمك

يرى الفقو ان امتداد الدولة االقتصادي لن : دور القاضي الجزائي في حماية المستهلك: البند الثاني
يتأتى اال بزجر المخالفين بعد التنامي المتصاعد لممخالفات االقتصادية والمتعمقة أساسا بالمنافسة 

، وحيث ان ىذا العقاب ال يقرر اال بحكم صادر عن جياز العدالة، 5واألسعار وعمميات الصرف
 :، وقاضي الحكم في القسم الجزائي أو الغرف الجزائية(النيابة العامة)المتمثل في القضاء الجزائي 

وىي الييئة المنوط ليا تحريك الدعوى العمومية ومباشرتيا أمامالقضاء، نيابة عن : النيابة العامة- 1
 .المجتمع وتطالب بتطبيق القانون وتتشكل من النائب العام ومساعديو، ووكيل الجيورية ومساعديو

                                                             
إذا كانت عبارة العقد واضحة فال يجوز االنحراف : "  من القانون المدني الجزائري عمى ان111 نص المادة 1

. عنيا من طريق تأويميا لمتعرف عمى إرادة المتعاقدين
اما إذا كان ىناك محل لتأويل العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة لممتعاقدين دون الوقوف عند المعنى 
الحرفي لأللفاظ، معاالستيداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين، 

". وفقا لمعرف الجاري في المعامالت
. 222، ص1983 أنور سمطان، مصادر االلتزام، الموجز في النظرية العامة لاللتزام، دار النيضة العربية، 2

كما ان المجمس األعمى صدر قرارات عديدة في ىذا المجال، فمنيا القرار الصادر عن الغرفة التجارية بتاريخ 
. 3، ص23713، العدد األول، ممف رقم 1986،ألكثر تفاصيل راجع ، نشرة القضاة، 12/03/1983

ألكثر ولوج في مسألة تأويل العبارات الغامضة في العقد، راجع عمى فياللي، االلتزامات النظرية العامة لمعقد، 3
  .223 وما يمييا، أيضا انظر انور سمطان، مصادر االلتزام، المرجع السابق، ص410المرجع السابق، ص 

بري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، النظرية العامة لاللتزامات، الجزء األول، العقد واإلرادة المنفردة، 
. 292، ص1993-1992دار اليدى، طبعة 

لقيت مسالة الحماية من الشروط التعسفية نقاشا كبيرا حول من معني بالحماية ىل فقط المستيمك ام أي 4
 المتعمق بالممارسات التجارية، الجريدة 2004يونيو 23 المؤرخ في 04/02شخص اخر، فجاء القانون رقم 

، والذي رأى ان يضع نظاما عاما لمحماية من ىذه الشروط 27/6/2004 الصادرة في 41الرسمية العدد رقم 
" راجع بودالي محمد، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائرية . وكرس ذلك من خالل مادتو األولى

 . وما يمييا86؟ ص2010دراسة مقارنة مع قوانين فرنسا والمانيا ومصر، الطبعة الثانية، دار اليومة، 
5
- Zouaimia  rachid, droit de la responsabilité disciplinaire des agents économique, » 

l’exemple du secteur financier » OPU,2010,p 9.   
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من خصائص النيابة العامة، انيا تخضع لمتدرج اإلداري ولعدم القابمية لمتجزئة، ويمكن ألي         و
. عضو منيا ان يحل مكان االخر في تصرفاتو القضائية

يشرف وكيل الجميورية باعتباره رئيس الضبطية القضائية، وممثل الحق العام عمى مستوى 
اختصاص إقميم محكمتو، و يقوم بمراقبة اعمال الضبطية القضائية في البحث و التحري عن 
المخالفات و الجنح التي تمس بالمستيمك، كما يقوم بتحريك الدعوى العمومية ضد كل مرتكبي 

المخالفات و احالتيم عمى المحكمة ليحاكموا وفقا لمقانون، بعد تمقيو المحاضر الواردة من أعوان 
الشرطة القضائية أو االعوان المكمفين برقابة الجودة وقمع الغش، إضافة لتمقي الشكاوى و البالغات 
و حينيا يقرر ما يتخذ في شأنيا، ويمكن لو ان يباشر بنفسو أو يأمر باتخاذ جميع إجراءات الالزمة 

. 1لمبحث و التحري عن الجرائم المتعمقة بالنظام العام
اما قضاة القضاء الجالس فميم دور كبير في حماية المستيمك، في إطار : قضاة الحكم- 2

أو اإلقميمي، اين يقومون بتطبيق القانون عمى المخالفين، فتصدر في حقيم /اختصاصيم النوعي و
 .احكاما زجرية من غرامات، وحبس وحتى السجن في بعض الجرائم الخطيرة، وكذا مصادرة السمع

 دور األجهزة المساعدة للقضاء: الفرع الثاني
ال يمكن لجياز القضاء القيام لوحده بكل االعمال التي تدخل في البحث والتحري عن 

المخالفات في مجال االستيالك وخاصة انو ال يمكنو التواجد عبر النقاط الحدودية، لذلك منح المشرع 
 ، والتي تنور العدالة 2بعض الصالحيات الى ىيئات تقوم بأعمال الضبطية في حدود االختصاص

من خالل المحاضر الرسمية التي تحررىا وترسميا الى السيد وكيل الجميورية حسب االختصاص 
 .اإلقميمي، وعميو سنتناول بعض األجيزة التي ليا الصفة الضبطية في حدود االختصاص

 دور أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة: البند األول
تضم وزارة التجارة شعبتين من الرقابة فيناك رقابة الممارسات التجارية والتحقيقات 

االقتصادية، ورقابة الجودة وقمع الغش، تصبا في خدمة حماية المستيمك، فالشعبة األولى تسير 
عمى حماية المستيمك من خالل ضمان نزاىة الممارسات التجارية وحماية القدرة الشرائية عن طريق 
فرض العمل بالفاتورة، اشيار واعالم األسعار، والعمل عمى احترام المنافسة خدمة لممستيمك، التي 
تعتبر أصل أساس التجارة وعمادىا ألنيا تحث عمى تحسين اإلنتاج وتخفيض األسعار وتؤدي الى 

 نمو التجارة، ومجال نشاط أعوان رقابة الممارسات التجارية و التحقيقات االقتصادية يكون في جميع 
 

                                                             
عبد اهلل أوىايبية، شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، التحري والتحقيق، الطبعة السادسة، دار اليومة 1

 .54، ص2006 حي ال بيار بوزريعة، 34لمطباعة والنشر التوزيع، 
 المتضمن قانون اإلجراءات 1966يونيو8 المؤرخ في 66/156من االمر 15 وىو ما جاءت بو المادة 2

 .الجزائية الجزائري المعدل والمتمم
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مراحل التصنيع و التسويق، يحرر االعوان محاضر رسمية التي تكون ليا حجة قانونية و ال يطعن 
، كما يمكن لمدير التجارة المختص إقميميا بقبول طمب غرامة 04/082،  و القانون 1فييا اال بالتزوير

المصالحة بشرط ان ال يتجاوز المميون دينار جزائري، و اذا كانت المخالفة المسجمة في حدود  
غرامة تجاوز المميون دينار وان ال تتجاوز ثالثة ماليين دينار جزائري فإنيا من اختصاص وزير 

 .3التجارة
        اما الشعبة الثانية فيي مراقبة الجودة وقمع الغش ليا صالحيات أوسع من الشعبة األولى 
وتمتد ميمتيابدءا من المناطق الحدودية، البحرية، والجوية، والبرية، الى كامل محطات اإلنتاج 

والتحويل لممنتجات المحمية، أو العمميات التسويقية لممنتجات المستوردة، وليا من الصالحيات ما 
يسمح ليا بالرقابة سواء لمممارسات التجارية أو مخالفات قمع الغش، من تسويق منتجات غير 
مطابقة أو غير صالحة لالستيالك، ويمكن ألعوان قمع الغش في عممياتيم الرقابية، استعمال 

:  المناىج الثالثة لمرقابة ومنيا
. 4الرقابة التحميمية- 3المراقبة باستعمال الحقيبة،- 2الرقابة بالعين المجردة، -1

، المتضمن 1998-08-22 الموافق ل 98/10 وفق ألحكام القانون :اعوان الجمارك: البند الثاني
قانون الجمارك المعدل والمتمم، يقوم أعوان الجمارك بعمل كبير من اجل حماية المستيمك السيما 

فيما تعمق بالمنتجات المقمدة المستوردة، المتمثمة أساسا في األلبسة وقطع الغيار التي تشيد كل أنواع 
الغش والخداع، وخير دليل عمى ذلك حوادث المرور التي يرجعيا المختصين الى جودة قطاع الغيار 
الرديئة، باإلضافة الى العمل التنسيقي مع المصالح األخرى من اجل حماية المستيمك عمى مستوى 

. الحدود
تتمثل صالحيات ىذه الييئة التابعة الى مصالح وزارة الصيد : مصالح حماية النباتات: البند الثالث

البذور، الحبوب، الخضر والفواكو، : البحري والفالحة عمى مستوى الحدود في مراقبة المنتجات التالية
بيارات، قيوة خضراء، باإلضافة الى مواد الصحة النباتية التي تشمل كل المواد التي من شأنيا ان 

، كما يمكن ليا اقتطاع عينات من المنتجات المراقبة وتقصي مدى مطابقتيا 5تحمي المنتجات النباتية

                                                             
 من قانون 219 الى 214مع مراعاة أحكام المواد من "  تنص عمى ان 04/02 من القانون 58المادة 1

 من ىذا القانون، تكون لممحاضر وتقارير التحقيق حجية 57-56اإلجراءات الجزائية، وكذا أحكام المادتين 
". قانونية حتى يطعن فييا بالتزوير

 المتعمق بشروط ممارسة األنشطة التجارية الجريدة الرسمية 2004أغشت14 المؤرخ في 04/08 القانون رقم 2
. 18/08/2004 الصادرة بتاريخ 52العدد رقم 

  السابق الذكر04/02 من نفس القانون 60 ىذا ما نصت عميو المادة 3
 .ألكثر تفاصيل راجع الصفحة الثامنة من ىذا العمل4
منتجات نباتية األصل غير محولة، أو تمقت تحويال بسيطا مثل الطحن والضغط، " ويقصد بالمنتجات النباتية5

 المتعمق 01/08/1987 المؤرخ في 87/17طبقا ألحكام المادة االولى من القانون رقم " والتجفيف، والتخمير، 
 .05/08/1987 الصادرة بتاريخ 32بحماية الصحة النباتية الجريد الرسمية العدد رقم 
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، وانتظار نتائج التحاليل المخبرية لمفصل في مصير البضاعة 1وخموىا من االجسام الضارة
. المستوردة

 88/08 تقوم ىذه المصالح بمياميا طبقا ألحكام القانون رقم مصالح الطب البيطري: البند الرابع
المتعمق بنشاطات الطب البيطري، بحماية الحيوانات وصحتيا والوقاية من االمراض الحيوانية 

، وعمى العموم يمكن ليم مراقبة كل الحيوانات والمنتجات 2ومكافحتيا، السيما التي يجب التصريح بيا
. ذات األصل الحيواني المستوردة والمسوقة محميا

تصنف المخابر في التشريع الجزائري الى : مخابر التحاليل المتعلقة بجودة المنتجات: البند الخامس
: 3ثالثة أصناف

وتتمثل مياميم في العمل لحساب المؤسسة ذاتيا والمحدد : مخابر المراقبة الذاتية: الصنف األول- 
 في إطار الرقابة الذاتية 

 .وذلك استكماال لنشاط رئيسي تقوم بو المؤسسة
 وىي المخابر المعتمدة التي يمكن ليا ان :مخابر تقديم الخدمات لحساب الغير: الصنف الثاني- 

تقدم خدمات لحساب الغير بمقابل، وتكون مطابقة لما جاء في احكام نصوص ىذا المرسوم السيما 
 . وما يمييا4المواد 

ىي المخابر المعتمدة التي تقدم خدماتيا و :المخابر المعتمدة في إطار قمع الغش: الصنف الثالث- 
 .في إطار البحث والتحري عن مدى مطابقة المنتجات المسوقة او المستوردة

تكون لنتائج كشوفات التحاليل المخبرية المعتمدة وفق ىذا المرسوم قوة االثبات لدى المحاكم 
.  من نفس المرسوم13طبقا لنص المادة 

  دور جمعيات حماية المستهلك في مراقبة المنتجات المستوردة: البند السادس
 المذكور 09/03من خالل القراءة المتمعنة ألحكام المواد األربعة التي جاء بيا القانون 

، فان لجمعية حماية المستيمك دورا ميما غي ترقية الحس االستيالكي لدى 24الى 21سابقا من 
المواطن، وكذلك يعتبر سند قوي لممستيمك في حالة وقوع أي ضرر فردي أو جماعي، غير ان 
ميمتو تقتصر حين دخول المنتجات الى السوق الوطنية، كما لو ان يؤمن المستيمك من بعض 

المنتجات غير المطابقة دوليا و التي يمكن استيرادىا، عن طريق التواصل مع المستيمك بكافة الطرق 
 حين يتعرض مستيمك أو عدة مستيمكين بشرط ان 4المشروعة، كما ليا ان تتأسس كطرف مدني

. يكون المتسبب ىو نفس الشخص

                                                             
متمفات النباتات، منتجات نباتية وجياز نباتي ينتمي الى المممكة الحيوانية والنباتية، "  يقصد باألجسام الضارة 1

 .طبقا لنفس المادة من نفس القانون"وكذلك الفيارس المسببة لألمراض، واالجسام المماثمة المسببة لألمراض
 المتعمق بنشاطات الطب البيطري وحماية 1987يناير26 المؤرخ 88/08 المادة الثانية من القانون رقم 2

 .1988 يناير 27 الصادرة في 04الصحة الحيوانية، الجريدة الرسمية العدد رقم 
 المتعمق بمخابر تحميل 1991يونيو 1 المؤرخ في 91/192 من المرسوم التنفيذي رقم 14طبقا لنص المادة 3

. 02/06/1991 الصادرة بتاريخ 27النوعية، الجريدة الرسمية العدد رقم 
.  المشار اليو سابقا09/03 من القانون 23بموجب نص المادة 4
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:  ةــــــــــــــالخاتم
ان مواكبة سوق االقتصاد الدولي يتطمب فتح الحدود من الدول الراغبة في ذلك، وىو ما 

ينجر عنو وضع كل المؤسسات الوطنية واألجنبية عمى حد السواءومعاممتيا بنفس المعاممة، والجزائر 
بانتياجيا االقتصاد الحر فتحت أسواقيا امام غزو المنتجات األجنبية، فكانت لعمميات استيراد السمع 

من الخارج مقصد ربح امام المتعاممين االقتصادين الحقيقين والطفيمين، دون مراعاة أدني شروط 
الحفاظ عمى صحة وسالمة وامن المستيمك، واألمثمة كثيرة، فأجيزة التدفئة المغشوشة تم استيرادىا 

، 1 شخص50 فاقت 2012، وفي سنة 2011 شخص سنة 187من دول شرق اسيا أودت بحياة 
امام ىذا الوضع الخطير لمسوق الوطنية، حاولت القطاعات المعنية بحماية المستيمك تكثيف العمل 

 عون 5000الرقابي سواء عمى مستوى الحدود، او عمى المستوى الداخمي، وىذا بتوظيف حوالي 
رقابة، باإلضافة الى تزويد المصالح التابعة لوزارة التجارة بأجيزة و معدات التحاليل األولية عمى 

شكل حقائب، من شانيا ان تسيل عمى العون العمل الرقابي قبل القيام باقتطاع العينات قصد اجراء 
. التحاليل المخبرية التي تكمف ميزانية الدولة أموال باىضو

  ىذا ويبقى السوق الوطني دائما في خطر من نزيف المنتجات غير المطابقة وغير الصالحة 
لالستيالك، وبدون شك يرجع السبب األول الى ال مسؤولية المستوردين الذين ىم من يطمبون ىذا 

النوع من البضاعة من الموردين؟ 
 
 
 

                                                             
 https://www.djazairess.com في الجزائر نيوز، 06/02/2012مقال منشور بتاريخ 1
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 خصىصية إتفاق التحليم الدولي يف مهازعات التأمني البحري
بلخىجة خرية 

طالبة دكتىراه ختصص قانىن التاميهات 
بللية احلقىق و العلىم السياسية جامعة مستغامن 

 :مقدمـــــــة ال
إنطالقا مف الخصائص التي يتميز بيا عقد التأميف البحري بأنو مف عقود االحتماؿ واإلذعاف 
إضافة الى حسف النية إضافة إلى ذاتيتو قد أثرت عمى إتفاؽ التحكيـ الذي يتضمنو بالرغـ أف المشرع 

متعو بمبدأ اإلستقاللية عف العقد األصمي ، ومف مظاىر ذلؾ إخضاعو لشروط خاصة إلى جانب 
الشروط العامة التي ال تتوفر في سائر العقود ىذا ما يقودنا إلى التساؤؿ ىؿ إتفاؽ التحكيـ في عقد 
التأميف البحري يخضع لمشروط ذاتيا التي يجب توفرىا في إتفاؽ التحكيـ عامة؟ لإلجابة عف ىذه 
اإلشكالية البد مف التطرؽ إلى الشروط العامة إلتفاؽ التحكيـ في منازعات التأميف البحري أوال ثـ 

 .الشرط الخاصة بيذا اإلتفاؽ ثانيا 
  الشروط العامة لصحة إتفاق التحكيم في عقد التأمين  :بحث األول الم

تمـز قواعد التحكيـ أف تتوفر في إتفاؽ التحكيـ ما يفرض لصحة العقد األصمي بأف يكوف 
 . 1، وىي ذات الشروط الواردة في القواعد العامة مستوفيا جميع األركاف مف تراضي ومحؿ وسبب

 التراضــــي  :مطمب االول ال
ال ينشأ إتفاؽ التحكيـ كغيره مف العقود دوف تراضي طرفيو بالمجوء إلى التحكيـ بديال عف 

 لمختمؼ الدوؿ بأف التراضي ىو تطابؽ إرادتيف باإليجاب 2 يعرؼ قانوف الشريعة العامة  و .القضاء 
أما   .3قصد إحداث أثر قانوني بإنشاء إلتزاـ ، وبذات المعنى عرفتو إتفاقية واشنطف القبوؿ و

 فقد قصرت مجاؿ تطبيقيا عمى المنازعات المترتبة عف 4اإلتفاقية األروبية لمتحكيـ التجاري الدولي
تطبيقا لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية  و.5عمميات التجارة الدولية التي تتضمف إتفاقات تحكيـ 

بأنو إذا إشترط في عقد التأميف أنو في حالة وقوع حادث يكوف الفصؿ في النزاع في شأنو بواسطة 
 . 6محكميف ، فالشرط صحيح ال يجوز النكوؿ

 
 

                                                             
 . مف القانوف المدني الجزائري 98 إلى 59ػ راجع المواد مف 1
العقد بموجب أف يتبادؿ الطرفاف التعبير عف "  مف القانوف المدني الجزائري التي نصت بأف59 ػ راجع المادة  2

  ."إرادتيما المتطابقتيف دوف االخالؿ بالنصوص القانونية 
 ػػ عبد الرزاؽ أحمد السنيوري ، الوجيز في النظرية العامة لإللتزاـ ، المصادر ، اإلثيات ، اآلثار ،  3

  .88 ، 87 ، ص 2004األوصاؼ  اإلنتقاؿ ، اإلتقضاء ، منشأة المعارؼ ، مصر ، 
 .أ مف اإلتفاقية األروبية لمتحكيـ التجاري الدولي /1ػ راجع  فالمادة  4
ػ أنظر شريؼ الطباخ  التحكيـ اإلختياري واإلجباري ، في ضوء الفقو والقضاء ، دار الفكر والقانوف ، مصر  5

 .48 ، ص 2008
 . 6530 ، 6529  تحت رقـ 12/01/2000ػػ قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ  6



  2018جانفي  – خامس          العدد ال                         مجلة قانون العمل و التشغيل                 
 

443 

    

 
   التعبير الصريح: الفرع االول 

ال يثبت التراضي إال إذا أفصح الطرؼ الثاني عف قبولو المطابؽ لإليجاب الذي لـ ينقضي 
 ، ىذا الموضع يمكف التطرؽ إلى القضية التي طرحت عمى القضاء 1أجمو بعد ، فيو غير مفترض

المصري بيف ىيئة قناة السويس وشركة قناة السويس لمتأميف في دعوى الضماف الفرعية  وفصمت فيو 
محكمة النقض المصرية عمى إثر الطعف المقدـ مف الييئة بأف ممؼ الدعوى فارغا مف أي دليؿ يثبت 

إيجاب أو قبوؿ بإحالة النزاع بعد وقوعو إلى ىيئات التحكيـ فإف اإلختصاص بنظر ىذه الدعوى 
ستحدثت محكمة إكس الفرنسية 2ينعقد لمقضاء العادي صاحب الوالية العامة دوف ىيئات التحكيـ  ، وا 

 فكرة جديدة عمى إعتبار أف المرسؿ إليو يعد خمفا خاصا 28/10/1993في حكميا الصادر في 
لمشاحف ويصوغ حينئذ اإلحتجاج في مواجية المؤمف الذي يحؿ محؿ المرسؿ إليو في حقوقو ، إال أف 
الفكرة لـ تحضى بالترحيب لدى محكمة النقض المصرية فرفضت جميع دعاوى الحموؿ التي رفعتيا 

شركات التاميف بعد أف دفعت التعويض لممؤمف ليـ وسببت رفضيا بأف مبمغ التعويض الذي تمتـز بو 
نما تنفيذا إللتزاماتيا  شركة التأميف ليس وفاءا بديف في ذمة الغير أي ناتجا عف عالقة مديونية وا 

 . 3الناتجة عف عقد الػتأميف ذاتو ، وكيفت ذلؾ عمى أساس حوالة الحؽ
 التعبير الضمني : الفرع الثاني 

ىذا وقد أجاز المشرع بأف يكوف التراضي بيف طرفي إتفاؽ التحكيـ ضمنيا يستنبط مف 
:  ، غير أف التراضي بيذا األسموب إقترف بتوفر شرطيف أساسيف 4ظروؼ اإلتفاؽ ومالبساتو

 . أوالػػػػػ أال يشترط القانوف المطبؽ عمى التحكيـ بأف يكوف التعبير عف الرضا صريحا 
. ثانيا ػػػػػػ أال يتضمف إتفاؽ التحكيـ شرط التعبير الصريح عف الرضا 

ستثاءا جواز التعبير و  تبعا لذلؾ يمكف القوؿ أف التعبير الصريح عف الرضا ىو األصؿ وا 
ف كاف مف العقود الرضائية إال أف القوانيف 6  طبقا لمقواعد العامة5الضمني  ، فإتفاؽ التحكيـ وا 

.  الدولية حرصت عمى كتابتة كما سنرى الحقا  الوطنية و
 بمختمؼ 1مف صور التعبير الضمني إتفاؽ التحكيـ باإلحالة ، فعقود التأميف البحري و

أنواعو التأميف عمى السفينة أو البضائع أو المسؤولية ، وكميا تستوعبيا نماذج مختمفة تحت ما يسمى 

                                                             
 .145ػػ أنظر محمد عبد الفتاح ترؾ ، المرجع السابؽ ، ص  1
 203 ، 202 ص ، 1997 مصر، ،ػػ أنظر سعيد أحمد شعمة ، قضاء النقض في التأميف ، منشأة المعارؼ  2
 .62 ػػ أنظر محي الديف إسماعيؿ عمـ الديف ، نفس المرجع ، ص  3
ػػ مصطفى محمد الجماؿ ، أضواء عمى عقد التحكيـ ،  مجمة الدراسات القانونية ، العدد األوؿ ، المجمد  4

 223 ، ص 1998األوؿ  لسنة 
  موسوعة الفكر07/05 ػ أحمد لعور ، نبيؿ صقر ، القانوف المدني و تطبيقا ألحدث التعديالت بالقانوف  5

   30، ص  2007 القانوني ، دار اليدى ، الجزائر ،
يجوز أف يكوف التعبير عف "  مف القانوف المدني الجزائري التي نصت عمى أنو 2 فقرة 60ػ راجع المادة  6

 ."اإلرادة ضمنيا إذا لـ ينص القانوف أو يتفؽ الطرفاف أف يكوف صريحا 
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بواليص أو وثائؽ التأميف تتضمف بعضيا شرط تحكيـ ، وتسييال لممعامالت التجارية البحرية سيما 
في التأميف عمى رحالت متعددة  يمجأ المتعامؿ بيذه النماذج وعمى الخصوص وثيقة التأميف العائمة 

إلى إعماؿ اإلحالة دوف الحاجة إلى اإلتفاؽ مف جديد طالما أف الشرط المحاؿ إليو يستجيب 
ومف التطبيقات العممية لإلحالة في المجاؿ البحري فإف سند الشحف  لمتطمبات األطراؼ المتعاقدة

كثيرا ما تتـ إحالة منازعاتو إلى شرط التحكيـ الوارد في عقد إيجار السفينة التي كانت مؤمنة فيؿ 
ف  المؤمف الذي لـ يكف طرفا في عقد اإليجار المحاؿ إليو يعتبر راضيا بمجرد اإلحالة ليذا العقد وا 

كانت عامة ؟ 
لما كاف عقد التأميف البحري مف عقود اإلذعاف حسب ما أكده الفقو يحتمؿ أف يكوف شرط 

التحكيـ فيو تعسفيا  فقد حرص المشرع عمى وجوب عمـ المؤمف لو بشرط التحكيـ الذي يتضمنو عقد 
 24/3/1978 ، ىذا ما قرره مجمس الدولة الفرنسي مف خالؿ قراره الصادر في 2التأميف البحري

الذي رفض التسميـ بشرط اإلحالة لما يحممو مف مواصفات الشرط التعسفي مما يمتنع عمى المينييف 
إدراجو في العقود حماية لحؽ المستيمؾ في العمـ بشروط العقد ، إال أنو تراجع عف موقفو الحقا 

 الذي 3/12/1980بفضؿ الطعوف المقدمة مف شركات التأميف ، مف خالؿ القرار الصادر في 
. قضى فيو بأف مفيـو الشرط التعسفي ال ينطبؽ عمى كؿ شروط اإلحالة

إال أف ىذا الموقؼ قد ناؿ معارضة الفقو لو ، وحجتيـ في ذلؾ أف ىذا الرأي أخذ بفكرة 
إفتراض رضا المؤمف لو وتوقيعو عمى العقد بما يتضمف مف شروط محاؿ إلييا يعد قرينة عمى العمـ 
بممحقاتيا ، غير أف الحقيقة أف ىذه الشروط غير معمومة لدى المؤمف لو وأف رضائو إنصب فقط 

 . 3عمى العقد الذي وقعو
بيذا فإف اإلحالة إذا وردت في عقد التأميف فاألغمب أنيا تحمؿ المؤمف لو المذعف عمى  و

شروط تعسفية ال يعمميا ويتحمؿ تبعتيا بما تممي عميو مف إلتزامات إضافية أو تنقص مف إلتزامات 
 . (المؤمف)الطرؼ المذعف 

تكريسا لحماية الطرؼ الضعيؼ في العقد مف الشروط التعسفية وآثارىا المحصمة مف  و
اإلحالة الواردة في العقد األصمي تـ تفعيؿ دور القضاء عف طريؽ منح القاضي السمطة التقديرية في 
تقدير مدى شرعية شرط التحكيـ الذي تتضمنو المطبوعات الصادرة عف بعض الشركات ، تجسد ذلؾ 

في موقؼ المجمس األعمى المغربي الذي فصؿ بعدـ شرعية إتفاؽ التحكيـ غير الموقع عميو مف 
. طرفي التعاقد 

مف ىنا تبدو أىمية إظيار البيانات المتعمقة بشرط التحكيـ ، إذ تعد في نظر الفقو أنيا مف 
صميـ إلتزامات المؤمف ، ويفسر إخاللو بيا قبؿ اإلكتتاب بعقد التأميف وعدـ وجودىا في العقد بمثابة 

وتوصؿ إلى  ، يكوف ممزما لممؤمف لو رفضيا مما يؤدي إلى عدـ شرعية شرط اإلحالة ، وبالتالي فال

                                                                                                                                                                                                                
 ، ص 2013ػ  أنظر إيماف فتحي حسف الجميؿ ، إتفاؽ التحكيـ البحري ، دار الجامعة الجديدة ، مصر،  1
 .436 أيضا ػمحمد عبد الفتاح ترؾ ، المرجع السابؽ ، ص 81
 .143 ػػ ناصر ناجي محمد جمعاف ، المرجع السابؽ ، ص  2
 .77ػػ أنظر محمد الييني ، الحماية القانونية والقضائية لممؤمف لو ، المرجع السابؽ ،  ص  3
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التقرير بأف إلزاـ المؤمف بإعالف محتوى شرط اإلحالة لممستيمؾ إلطالعو عمييا وأخذ موافقتو بإرادة 
وحرية تتيح لو مناقشة تمؾ الشروط وتسخيرىا لصالح المستيمؾ وبيذا توفر ضمانا لحماية رضا 

. 1المستيمؾ كطرؼ ضعيؼ في العالقة
ليذا اليعد المؤمف لو في عقد التأميف عمى البضاعة الذي يحيؿ إلى شرط التحكيـ الوارد في 

ال أعتبر متعسفا ، فالسكوت  ىو 2عقد إيجار راضيا بو إال بالموافقة الصريحة عميو وكاف عالما بو وا 
مؤشر واضح وداللة عمى عدـ العمـ باإليجاب والذي يعتبر أساس الرضا في التعاقد ، وينعدـ تبعا 

، ىذا ما إستقر عميو القضاء اإليطالي بقولو 3لذلؾ الركف األساسي في العقد مما يؤدي إلى بطالنو
 ، عمى خالؼ ما أقرتو محكمة النقض الفرنسية التي قضت بأف سكوت 4 أف السكوت ال ينتج أثرا

الطرؼ المحتج عميو بإتفاؽ تحكيـ يعد قبوال إذا تمت اإلحالة إلى شروط عامة في وثيقة تتضمف 
. 5شرط تحكيـ وكاف عالما بيا 

  شروط صحة التراضي: الفرع الثالث 
يمـز إلبراـ طرفا عقد التأميف البحري إتفاؽ التحكيـ وتفعيؿ آثاره تطابؽ إرادتيما بالقدر الذي 

يجعؿ كؿ منيما يدرؾ حقيقة تصرفو وما يرتبو إلتزاـ المجوء إلى التحكيـ في حالة وقوع النزاع 
 كاإلكراه ، التدليس والغمط 6 المحتمؿ ، فإذا غاب عنصر اإلدراؾ بسبب عارض يشوب اإلرادة

، فما حكـ ىذه العيوب إذا إعتمت بيا إرادة طرفي إتفاؽ التحكيـ ، وماىي آثار ذلؾ ؟ 7اإلستغالؿ
إف العيوب التي تصيب الرضا مف الغمط والتدليس واإلكراه والغبف اإلستغالؿ كميا عيوب 
ف كانت تتوقؼ عمى الطرؼ الذي لو مصمحة في  مفسدة لإلرادة ، تحد حقا مف فاعمية التحكيـ وا 

. إبطاؿ إتفاؽ التحكيـ 
غير أف جزاء البطالف الذي يمحؽ إتفاؽ التحكيـ عمى النحو المتقدـ ال أثر لو قانونا عمى 

، ومع ذلؾ فإف الفقو قد إستثنى مف تطبيؽ المبدأ 8العقد األصمي تطبيقا لقاعدة إستقالؿ إتفاؽ التحكيـ

                                                             
 . 78ػػ محمد الييني ، المرجع السابؽ ، ص  1
السكوت في معرض الحاجة بياف "التي تقابميا قاعدة أخرى " ال ينسب لساكت قوؿ " ػػ تقضي القاعدة الفقيية  2
 .وىذه األخيرة أخذ بيا القضاء المصري  "

   159،160 ػ محمود السيد التحيوي ، المرجع السابؽ ، ص  3
 ػػ مأموف عبد العزيز إبرىيـ ، التجارة والتحكيـ الدولي ، دار اإلعصار العممي ، الطبعة األولى ، األردف ،  4

 .180 ، ص 2016
ػػ محكمة النقض في السابؽ كانت تشترط وجود معامالت سابقة كقرينة عمى توفر عنصر العمـ القاطع لدى   5

 إتفاؽ التحكيـ ينشأ صحيحا إذا لـ يبدي . 101طرفي إتفاؽ التحكيـ أنظر فتحي والي ، المرجع السابؽ ، ص 
الطرؼ الثاني قبولو رغـ إنقضاء األجؿ ، لكنيا إشترطت التثبت مف خمو العقد الجديد مف شرط التحكيـ اليدؼ 

 1994 لسنة 27أحمد السيد صاوي ، التحكيـ طبقا لمقانوف رقـ  منو إسقاط شرط التحكيـ والتنازؿ عنو أنظر 
 . 33 ، ص 2002وأنظمة التحكيـ الدولية  ، دار حمدي سالمة وشركاؤه ، مصر ، 

 .135ػػ ناصر ناجي محمد جمعاف ، المرجع السابؽ ، ص 6
     .128 ، 123 ػػ محمود السيد التحيوي ، طبيعة شرط التحكيـ وجزاء اإلخالؿ بو ، ص  7
.  مف قانوف التحكيـ المصري 23 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ، والمادة 1040ػػ راجع المادة  8
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المبدأ حالتيف أوال إذا لحقت ىذه العيوب المتعاقد ذاتو وثانيا إذا كاف العيب في قيمة الشيء موضوع 
التصرؼ القانوني أو في المحؿ ، ففي ىذه الحاالت فإف بطالف العقد ال يترتب عميو بطالف إتفاؽ 

، وطبقت محاكـ التحكيـ بشأف عيوب اإلرادة المبادئ العامة لمقانوف أو أعراؼ التجارة 1التحكـ 
 .2الدولية 

 مف إتفاقية 5يطبؽ عمى صحة التراضي في التحكيـ التجاري الدولي إستنادا إلى المادة 
ذا تعارضت أحكاـ ىذه  نيويورؾ إما قانوف اإلرادة أو قانوف البمد الذي صدر فيو حكـ التحكيـ ، وا 

. األخيرة مع قانوف داخمي طبقت أحكاـ اإلتفاقية عمال بأحكاـ المادة األولى منيا 
  األهميـــــــة  :مطمب الثاني ال

 األىمية ىي صالحية الشخص الكتساب حقوؽ وتحمؿ إلتزامات ، أو ىي قدرة التحمؿ و
الكسب يجب توفرىا في الشخص لقبوؿ االلتزامات والحقوؽ المترتبة عف التصرؼ القانوني الذي قاـ 

. 3بو
 أهمية الشخص الطبيعي  :الفرع االول 

قد أجمعت القوانيف المتعمقة بالتحكيـ عمى أنو لصحة إتفاؽ التحكيـ شرط أو مشارطة وجب 
 1958 ، ورسخت إتفاقية نيويورؾ 5 سواء بصفتو أصيال أو نائبا4أف يمتمؾ طرفيو أىمية التصرؼ

 ، ويقع عمى 7 تقضي بأف إغفاؿ المحكـ شرط األىمية الكاممة يفقد حكمو قابميتو لمتنفيذ6 قاعدة مادية
 . 8عمى الطرؼ الذي يسري الحكـ في مواجيتو إثبات ذلؾ 

 
 
 

                                                             
ػػ نبيؿ إسماعيؿ عمر ، التحكيـ في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية ، دار الجامعة الجديدة ، مصر  1
 . 46 ، ص 2004  
 .228ػػ  أنظر عبد الحميد األحدب ، موسوعة التحكيـ ػػ التحكيـ الدولي ، المرجع السابؽ ، ص  2
 ػ العوضي عثماف ، محمد عبد الغفار بسيوني ، مبادئ القانوف ، مطبعة عبد اليادي فرج، الطبعة الثانية   3

 .189 ، ص 2006مصر 
 ػػ أىمية األداء ىي قدرة الفرد إلبراـ التصرؼ القانوني وتحمؿ إلتزامات أنظر عبد الفتاح عبد الباقي ، نظرية  4

 . 244 ، 1984العقد و اإلرادة المنفردة ، دار النيضة العربية ، مصر ، 
إتفاؽ التحكيـ أنظر محي الديف إسماعيؿ عمـ الديف ، نظرية العقد  إشترط المشرع أىمية كاممة توفرىا في طرفي

 .294، ص 1994، الطبعة األولى ، دار النيضة العربية ، مصر ، 
 مف قانوف المرافعات الفرنسي 1059إ ج ، والمادة .ـ. مف قانوف إ 1006 ػ راجع ما نصت عميو المادة  5

.  مف قانوف التحكيـ المصري11والمادة 
 .1958مف إتفاقية نيويورؾ  (أ)5/1ػ راجع المادة المادة  6
 35 ، المرجع السابؽ ،  ص 1994 لسنة 27 ػ أنظر أحمد السيد الصاوي ، التحكيـ طبقا لمقانوف رقـ  7
نفاذىا ، دار  8  ػػ أنظر منير محمد الجنبييي ، ممدوح محمد الجنبييي ، اإلعتراؼ بقرارات التحكيـ األجنبية وا 

   30، ص 2005الفكر الجامعي ، مصر ، 
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ليذا فال يصح تصرؼ الولي أو الوصي إال إذا كاف في صالح القاصر، أيضا بالنسبة  و
 وىو ما إستقرت عميو محكمة النقض المصرية إستادا إلى القانوف 1لممقدـ إال بإذف مف المحكمة

 وذلؾ بضـ التحكيـ ضمف قائمة المسائؿ التي تخضع لرقابة قاضي األحواؿ 2المتعمؽ بالوالية 
الشخصية عف طريؽ اإلذف ، وىذا ما يعكس حرص المشرع عمى مصمحة القاصر وأموالو وما قد 

. 3ينصب عمييا مف تصرفات ومنيا إبراـ إتفاؽ التحكيـ 
اإلشكاؿ الذي يطرح بالنسبة لمقاصر المميز المأذوف لو بإدارة أموالو وممارسة التجارة  و

والتقاضي فيؿ اإلذف يجعمو أىال إلبراـ إتفاؽ التحكيـ ؟  
يجيب جانب مف الفقو عف ىذا التساؤؿ بالنفي وبرر ذلؾ بأف األىمية التي إشترطيا المشرع 

:  ، غير أف ىذا الرأي عارضو بعض الفقياء مف ناحيتيف 4إلبراـ إتفاؽ التحكيـ ىي أىمية التصرؼ
 أف أىمية التصرؼ التي قصدىا المشرع تخص فقط التحكيـ بالصمح ألف فيو يتنازؿ  : أوال

أطراؼ اإلتفاؽ عف حؽ التقاضي بينما التحكيـ بالقانوف يحتفظ بيذا الحؽ وبالتالي فتكفي أىمية 
 .التقاضي

دارة أموالو فمو أف يبـر العقود : ثانيا  إذا تحصؿ القاصر المميز عمى إذف بممارسة التجارة وا 
، وتبعا لذلؾ أمكنو التنازؿ عف الحقوؽ  5التصرفات أيضا في نطاؽ المجاؿ المسموح لو باإلذف و

 المترتبة عنيا متى رأى في ذلؾ مصمحتو كأف يتنازؿ عف صفقة إتضح لو أنيا ليست في صالحو و
. 6بالتالي أمكنو أيضا المجوء إلى التحكيـ بشأف المنازعات التي تنشأ عنيا 

األىـ مف ذلؾ أف إتفاؽ التحكيـ ذات طبيعة عقدية مما تجعمو خاضعا ألحكاـ العقد بما  و
في ذلؾ أىمية أطرافو وغير متعمؽ بالنظاـ العاـ ، فيكوف باطال بطالنا مطمقا إذا صدر عف عديـ 
األىمية وقابال لإلبطاؿ إذا أبرمو ناقص األىمية متوقفا عمى إجازة صاحبو بعد بموغو سف الرشد 

.  8 بإعتبار أف إتفاؽ التحكيـ مف التصرفات التي تتردد بيف النفع والضرر7القانونية
 

                                                             
 .05/02 مف القانوف المدني رقـ 88ػػ راجع  المادة  1

  ػػ أنظر عبد الحميد األحدب ، قانوف التحكيـ الجزائري الجديد ، مجمة المحكمة العميا ، عدد خاص باليوميف 
 .67 ، ص 1 حوؿ الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات ، ج 2008 جواف 15،16الدراسييف 

 . المتعمؽ بالوالية1952 لسنة 119 مف القانوف رقـ 39ػ راجع المادة  2
 .36 ، المرجع السابؽ ،  ص 1994 لسنة 27ػػ أنظر أحمد السيد الصاوي ، التحكيـ طبقا لمقانوف رقـ  3
 1، الجزء  (إتفاؽ التحكيـ )ػػ أنظر محمود محمد ىاشـ ، النظرية العامة لمتحكيـ في المواد المدنية والتجارية  4

 . وما يمييا 112 ، ص 1990، دار الفكر العربي ، مصر ، 
 .230 ػػ رمضاف أبو السعود ، المرجع السابؽ ، ص  5
 .227ػ  أنظر مصطفى محمد الجماؿ ، أضواء عمى عقد التحكيـ ، المرجع السابؽ ،  ص  6
   . 38ػػ عبد الحميد المنشاوي ، نفس المرجع ، ص  7
 . 49ػػ شريؼ الطباخ ، المرجع السابؽ ،  أنظر ص  8
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أما التاجر المفمس فتغؿ يده عف أي تصرؼ قانوني بعد شير إفالسو ، مالـ يكف التصرؼ 
يتولى وكيؿ التفميسة أمر تنفيذ شرط التحكيـ الذي إلتـز بو التاجر  ، و1سابقا لتاريخ حكـ اإلفالس

، ويستعيف بو التاجر في إبراـ إتفاؽ تحكيـ في حالة التسوية القضائية بعد 2حماية لحقوؽ الدائنيف
مصادقة القاضي المختص عمى ذلؾ إذا تجاوزت قيمة النزاع إختصاص  حصولو عمى اإلذف و

 ، أما في التحكيـ بالصمح إذا إكتشؼ الدائنيف تواطؤ الطرؼ اآلخر 3 المحكمة أو كانت غير محددة
في اإلتفاؽ مع المديف لعممو بحالة اإلعسار أمكف ليـ التمسؾ عف طريؽ وكيؿ التفميسة بعدـ نفاذ 

. 4إتفاؽ التحكيـ في حقيـ
فيشترط في الواعد األىمية  إذا كاف أصؿ العالقة القانونية وعد بالتعاقد فإف شرط التحكيـ و

 . 5الالزمة لصحة العقد الموعود بو
.     أهمية الشخص اإلعتباري إلبرام إتفاق تحكيم:الفرع الثاني 

ف كانت عمى العمـو أجازت لألشخاص المعنوية  إبراـ إتفاؽ تحكيـ 6إف التشريعات الدولية وا 
، إال أنيا لـ تستقر في ذلؾ عمى قاعدة موحدة عمى خالؼ ذلؾ 7شأنيا شأف الشخص الطبيعي

. بالنسبة لألشخاص المعنوية الخاصة 
فالمشرع الجزائري قد حضر عمى األشخاص القانوف العاـ إبراـ إتفاؽ التحكيـ كأصؿ عاـ 

ستثناءا يجوز لو في حالتيف في العالقات اإلقتصادية الدولية أو الصفقات العمومية ، أما فيما عدا  وا 
، أما المشرع المصري فقد إشترط وجود 8ذلؾ فإنيا مجردة مف أىمية إبراـ إتفاؽ التحكيـ التجاري

 ولـ يجز التحكيـ بمجرد التفويض ، نفس ما ذىب إليو 9ترخيص مف الوزير المختص أو مف مستخمفو
. الترخيص عف رئيس مجمس الوزراء   الذي إشترط أف يصدر10إليو المشرع السعودي

أما األشخاص اإلعتبارية الخاصة والمقصود الشركات التجارية أجازت ليا مختمؼ 
التشريعات إما صراحة بوضع نظاـ تحكيـ خاص لتسوية منازعات التأميف كما ىو الشأف في 

                                                             
 . ػ إف التصرؼ الذي يقـو بو التاجر في فترة الريبة يعتبر صحيحا ويسري في مواجية الدائنيف  1
 67 ، ص 1 الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات ،ج157 ػػ أنظر ناصر ناجي محمد جمعاف ، نفس المرجع ، ص  2

 ػمف القانوف التجاري الجزائري ، الديواف الوطني لألشغاؿ 277/1 ، 276 ، 275/2 ، 244/3ػػ راجع المواد  3
 .70 ، ص 2003 ، 2التربوية ، ط

 .68ػػ أنظر أحمد أبوا الوفا ، المرجع السابؽ ، ص  4
 .49ػػ أنظر شريؼ الطباخ ، نفس المرجع ، ص  5
 .164 ػػ أنظر ناصر ناجي محمد جمعاف ، المرجع السابؽ ، ص 6
 61ػػ أنظر سامية راشد ، التحكيـ في العالقات الدولية الخاصة ، منشأة المعارؼ ، مصر، د س ط ، ص 7

 .ج.إ.ـ. المتضمف قانوف إ 08/09 مف األمر رقـ 1006 مف المادة 3ػػ راجع الفقرة  8
    . 1997 لسنة09ػ راجع المادة األولى مف القانوف  9

 . مف الالئحة التنفيذية لنظاـ التحكيـ السعودي32 ؽ 8ػ راجع المادة  10
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، كما قد يجوز التحكيـ في منازعات التأميف ضمنيا بعدـ وجود نص يمنع ذلؾ ىذا وقد أدرج 1األردف
المشرع المصري شركات التأميف ضمف شركات القطاع العاـ وأخضع المنازعات التي تكوف طرفا 

جباري يطبؽ عمى إتفاؽ التحكيـ 2فييا إلى نظاـ تحكيـ مزدوج إختياري ويطبؽ عمى شرط التحكيـ  وا 
، وبالتالي ثبت قانونا لشركات التأميف صالحية إلبراـ إتفاؽ التحكيـ داخمي أو دولي 3بعد وقوع النزاع

.   ، لكف ىؿ يجوز ليا ذلؾ بصفتيا كياف معنوي ؟ 
إف التعبير عف اإلرادة يكوف صادرا إما مف المتعاقد ذاتو أومف الغير الذي يقـو مقامو ويمثمو 

 ، فالحرص عمى سالمة إتفاؽ التحكيـ يصح قانونا لمنائب أو4تمثيال قانونيا أو إتفاقيا حسب األحواؿ
الوكيؿ أو الممثؿ عف الشخص المعنوي التعبير عف رضائو إلبراـ إتفاؽ تحكيـ وفقا إلرادتو بدال عف 

 . 5األصيؿ
في ىذا المقاـ نتفقد صالحية شركات تأميف إلبراـ إتفاؽ التحكيـ في سياؽ أحكاـ القانوف  و

 قد خوؿ لمدير الشركة 6التجاري الجزائري فإف ىذه الشركات عمى األغمب  تتخذ شكؿ مساىمة
بصفتو ممثال قانونيا عنيا إبراـ إتفاؽ تحكيـ في إطار أدائو ميامو اإلدارية إلدارة الشركة  والمالحظ 
أنو بالنسبة إلتفاؽ التحكيـ في عقد التأميف البحري غير ذلؾ ، فقد أقر القضاء  بأف المشتري إذا لـ 

يكف لديو وكيؿ في ميناء الشحف أمكنو أف يعيد إلى البائع إبراـ عقد تأميف لحسابو كوكيؿ عف 
 وتبعا لذلؾ جاز لو يطبؽ عمى األىمية في 7(FOB)المشتري بموجب وكالة خاصة فيما يتعمؽ ببيع 

الحالة التي يكوف فييا التحكيـ متعمقا بمنازعة دولية القانوف الشخصي لطرفي اإلتفاؽ بمعنى مراجعة 
، يستمد ىذا المعيار وجوده مف قاعدة إسناد دولية وضعتيا 8القانوف الدولي الخاص لقاضي التنفيذ

.  9إتفاقية نيويورؾ

                                                             
 10  الصادرة في 4726ر عدد  . ، ج   (2005  لسنة7)،  (2005 لسنة 9) ػػ راجع التعميمات رقـ  1
 وتعديالتو ػػ 1999 لسنة 33أ مف قانوف تنظيـ أعماؿ التأميف رقـ / 84 تطبيقا ألحكاـ المادة 2005/ 11/

 .1999 لسنة 33 مف القانوف رقـ 84 تطبيقا لمفقرتيف أ ػػػػػ ب مف المادة 2005  لسنة7راجع التعميمات رقـ
 .1994 لسنة 27ػ راجع القانوف رقـ  2
 عمى إتفاؽ التحكيـ بعد وقوع النزاع أنظر رضا السيد عبد الحميد ، 1971 لسنة 60ػػ راجع القانوف رقـ  3

 . 21المرجع السابؽ ،  ص 
 . 244 ػ أحمد لعور ، نبيؿ صقر ، المرجع السابؽ ، ص  4
 ػػ محمد إبراىيمي ، الوجيز في اإلجراءات المدنية ػ الجزء الثاني ، الطبعة الثالثة ، ديواف المطبوعات  5

 .285 ، ص 2006الجامعية  الجزائر ، 
 المتعمؽ 1996 /23/12 الصادر في 96/27  مف األمر رقـ 670 و657 إلى 643ػػ راجع المواد مف 6

 .بالقانوف التجاري الجزائري
 .84 ، مصر ،  ص 2007ػػ  الحميد محمد الحوسني ، التحكيـ البحري ، دار الجامعة الجديدة ،  7
 .49ػػ أنظر شريؼ الطباخ ، المرجع السابؽ ، ص  8
 .  117، المرجع السابؽ ، ص 5 ػػ أنظر فوزي محمد سامي ، التحكيـ التجاري الدولي ، ج  9
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 بصحة إتفاؽ التحكيـ 1قد سممت قواعد التحكيـ التجاري الدولي في القانوف الجزائري و
موضوعا إذا إستجاب لمشروط التي نص عمييا إما القانوف المتفؽ عميو بيف األطراؼ أو القانوف الذي 

ذا إنعدمت داللتو يترؾ األمر لممحكـ في إطار سمطتو التقديرية  . يحكـ الموضوع وا 
 
 

أىمية الشركات واألشخاص المعنوية في القانوف الخاص األصؿ أنيا تخضع لقانوف  أما
 بتطبيؽ قواعدىا 1984اإلرادة حسب ما إستقرت عميو غرفة التجارة الدولية في حكميا الصادر في 

أحاؿ األطراؼ نزاعيـ عمييا فيما تعمؽ بصحة ووجود إتفاؽ التحكيـ ، وفي حالة خمو إتفاؽ  التي
التحكيـ مف اإلشارة إلى قانوف معيف يطبؽ القانوف الوطني وحسب الفقو الفرنسي قانوف بمد منشأ 

الشركة الذي يوجد فيو مركزىا الرئيسي ، ويعتد كؿ مف القانوف اإلنجميزي واليولندي بالقانوف الذي 
.    2يطبؽ عمى اإلجراءات المتخذة في مرحمة تكوينيا

السبب في إتفاق التحكيم    المحل و:الفرع الثالث 
 :في اتفاق التحكيم  المحل  -أوال

 ، أما الشروط األخرى 3إشترط المشرع أف يكوف محؿ إتفاؽ التحكيـ مما يجوز التصرؼ فيو
يمكف الرجوع بشأنيا إلى القواعد العامة  بأف يكوف موجودا ومعينا ومشروعا لذلؾ سنقتصر عمى 

شرط القابمية لمتحكيـ أجازت إتفاقية نيويورؾ المتعمقة باإلعتراؼ وتنفيذ حكـ التحكيـ لمدولة المطموب 
التنفيذ أماـ محاكميا أف ترفضو متى كاف فيو مساس بالنظاـ العاـ كأف تكوف مخالفة لقواعد 

اإلختصاص التي يتولد عنيا وجود أحكاـ متعارضة مع قوانينيا الداخمية مف شأنيا إىدار المصمحة 
 . 4العامة التي يحمييا النظاـ العاـ

ففي مجاؿ التحكيـ الدولي فإف القضاء الفرنسي يجنح إلى إعماؿ النظاـ العاـ الدولي لتحديد 
، ويترتب عمى ذلؾ سقوط والية المحكـ عمى المنازعات المتعمقة 5مدى قابمية المنازعات لمتحكيـ

بالنظاـ العاـ الدولي إنما تبقى حكرا عمى القضاء، ليذا فإف أحكاـ المحكميف تخضع لمرقابة القضائية 
الالحقة عف طريؽ دعوى البطالف أو أثناء تنفيذ حكـ التحكيـ لمتحقؽ مف عدـ مخالفتيا لمنظاـ  العاـ 

 ، ىذا وقد خوؿ المشرع لممحكـ سمطة البث في مدى قابمية المنازعة لمتحكيـ تطبيقا لقاعدة  6الدولي
. 7إستقاللية شرط التحكيـ عف العقد األصمي

                                                             
ج  .إ.ـ. المتضمف قانوف إ08/09 مف األمر رقـ 1040/3ػػ راجع الفقرة  1
 1995ػػ منير عبد المجيد ، قضاء التحكيـ في منازعات التجارة الدولية ، دار المطبوعات الجامعية ، مصر  2

 87 و 86، ص 
إ ج  . ـ .  المتعمؽ بقانوف إ08/09 األمر رقـ 1006ػ راجع المادة  3
 87 ، ص 1981 ػػ أبو زيد رضواف ، األسس العامة في التحكيـ التجاري الدولي ، مصر ،  4
 161 ػػ عبد الحميد األحدب ، المرجع السابؽ ، ص 5
 ، ص 16 ، السنة 50ػػ  أفراح عبد الكريـ خميؿ ، التحكيـ في المنازعات البحرية ، مجمة الرافديف ، العدد 6

139  
 163،164 ػػ عبد الحميد األحدب ، نفس المرجع، ص7
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 الذي يؤخذ بو  لدولية التحكيـ مف شأنو أف يجتذب إليو عقد 1كما أف المعيار اإلقتصادي
التأميف البحري وأف يشفع لو بإستدراج منازعاتو ضمف قائمة المنازعات التي القابمة لمتحكيـ التي 

 . 2إستمدىا أيضا مف صفتة التجارية كونو مف األعماؿ التجارية بحسب الموضوع والشكؿ
قد أشارت مراكز التحكيـ البحري في لوائحيا إلى أف المنازعات عقد التأميف البحري تدخؿ  و

ضمف إختصاصيا لمفصؿ فييا عف طريؽ التحكيـ ومف ذلؾ ما نصت المادة األولى مف الئحة 
.  4 والمادة األولى مف الئحة المنظمة الدولية لمتحكيـ البحري3تحكيـ غرفة التحكيـ البحري بباريس

إذف يشترط لنشأ عقد التأميف البحري صحيحا مرتبا آثاره وقابميتو لمتنفيذ مرىوف بضوابط 
النظاـ العاـ اإلقتصادي وييدؼ النظاـ العاـ الوليد أساسا إلى رسكمة عقد التأميف بمجموعة مف 

 ، إضافة إلى القواعد 5الضوابط يمتـز بيا طرفي العقد تظير مف خالؿ النظاـ القانوني لمتأميف البحري
 ال يجوز 6القواعد المشتركة بيف مختمؼ أنواع التأمينات االخرى وىي معظميا قواعد آمرة ممزمة

. اإلتفاؽ عمى مخالفتيا
ف ترؾ لألطراؼ في عقد التأميف متنفس لممارسة حرية  فالمشرع حسب الرأي الخاص وا 

اإلتفاؽ كأساس يقـو عميو النظاـ القانوني لمعقود ، إال أنو قيدىا في اإلطار الذي ال تتعارض فيو مع 
مصمحة الطرؼ الضعيؼ سواء كاف المؤمف لو ذاتو أو المستفيد ، مما يمكف إعتبارىا عمى ىذا 

 . 7المنواؿ بأنيا حرية مشروطة ، وبيذا تتجمى مظاىر النظاـ العاـ اإلقتصادي التوجييي
األكثر مف ذلؾ فإف القواعد اآلمرة ترمي أيضا إلى تنظيـ العقد خاليا مف شبية التعسؼ  و

وتحقيؽ التوازف العقدي في التصرفات القانونية وتجسيد شرط التطابؽ الفعمي بيف اإلرادتيف ، ومراعاة 
والعممية مف خالؿ حماية الطرؼ الضعيؼ في العالقة العقدية  (القانونية)مبدأ المساواة العممية 
. 8القائمة بيف الطرفاف

مما سبؽ يتضح أف النظاـ العاـ مف الضوابط التي تقّيد حرية أطراؼ عقد التأميف بما يحقؽ 
الروابط  المصمحة العامة عف طريؽ القواعد التنظيمية اإللزامية ، وعمى صعيد آخر فإنيا تحافظ عمى

الداخمية بيف طرفي عقد التأميف عف طريؽ المحافظة عمى التوازف اإلقتصادي لمعقد وحماية المؤمف 
. لو عمى الخصوص 

                                                             
إ ج  .ـ. المتعمؽ بقانوف إ08/09 مف األمر رقـ 1039ػ راجع المادة 1

 المتعمؽ بقانوف التأمينات 95/07 مف األمر 215ػػ راجع المادة  2
 344ػػ أنظر محمد عبد الفتاح ترؾ ، المرجع السابؽ ، ص  3
ػ رقية عواشرية، التحكيـ المؤسسي ودوره في تحقيؽ الذاتية الخاصة لممنازعات البحرية، المرجع السابؽ ،  4
 5ص
 المعدؿ 06/04، مف القانوف رقـ  (194 إلى 192)ثـ المواد مف  (150 إلى 122) ػ راجع المواد مف  5

 المتعمؽ بقانوف التأمينات  95/07والمتمـ لالمر
"   المتعمؽ بالقانوف المدني الجزائري 05/02 مف األمر رقـ 625 ػ راجع المادة  6
 332،333 ػػ أبو جعفر المنصوري ، المرجع السابؽ ، ص  7
، 2014ػػ ىانية محمد عمي فقيو ، الرقابة القضائية عمى عقود اإلذعاف ، منشورات حمبي الحقوقية ، لبناف ، 8

 67ص 
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 في اتفاق التحكيم  السبـــــب :ثانيا
التساؤؿ الذي يمكف طرحو لماذا  يمجأ أطراؼ عقد التأميف البحري إلى وضع شرط تحكيـ ؟ 
السبب واضح يعبر عنو الشرط ذاتو ، ويكمف في إيجاد حؿ لممنازعات التي مف المحتمؿ 

ستبعاد عرضو عمى القضاء ، وبيذا فإف ما إشترطو  وقوعيا مستقبال بيف األطراؼ بواسطة التحكيـ وا 
المشرع لصحة السبب متوفر أوليما رغبة األطراؼ في إيجاد حموؿ مناسبة لما قد يثور بينيـ مف 
خالفات تعترضيـ أثناء تنفيذ العقد أو تفسيره عف طريؽ التحكيـ بدال مف القضاء ، أما العنصر 

الثاني المتمثؿ في مشروعية السبب فيو اآلخر متوفر، ألف إتفاؽ األطراؼ عمى فؾ الخصاـ بينيـ 
عف طريؽ التحكيـ أمر مشروع ، ويعتبر السبب مشروعا إال إذا كانت نية أحد الطرفيف في إختيار 

التحكيـ التيرب وعدـ الرضوخ لمقانوف الواجب التطبيؽ عمى النزاع لتعارضو مع المصمحو الشخصية 
لما يفرضو مف إلتزامات وقيود ، وبيذا فإف الغش نحو القانوف ال يستبعد مف مجاؿ التأميف سواء مف 
جية المؤمف وىو الغالب أو مف جية المؤمف لو ، وما يعزز رغبة المؤمف في المجوء إلى التحكيـ 

. بديال عف القضاء صفة اإلذعاف التي يتميز بيا عقد التأميف 
وثبت مف الناحية العممية أف شركات التأميف كثيرا ما تتيرب مف تنفيذ إلتزاماتيا ، أو أنيا 

تتماطؿ في ذلؾ عمى نحو يجد المؤمف لو نفسو مضطرا  إلى مقاضاتيا ، ولتفادي ذلؾ وسعيا 
لمحفاظ عمى السمعة التجارية بإعتبار أف شركات التأميف ليا طابع تجاري فإنيا تضمف عقد التأميف 

.  شرط تحكيـ ، وبيذا فإف سبب المجوء إلى التحكيـ غير مشروع ويقع باطال 
ونافمة القوؿ أنو إذا نشأ شرط التحكيـ صحيحا مبدئيا بتوفر الشروط العامة مف رضا ومحؿ 

. وسبب كاف العقد تبعا لذلؾ صحيحا ، في إنتظار إستجماع الشروط الخاصة 
 الشروط الخاصة بإتفاق التحكيم :بحث الثاني الم

إف صفة اإلذعاف في عقد التأميف البحري أدت إلى إختالؿ التوازف في المراكز القانونية 
لطرفي عقد التأميف البحري إلختالؿ التوازف التقني واإلقتصادي نتج عنو تغميب إرادة الطرؼ القوي 
عمى حساب الطرؼ اآلخر، وخولت لو ىذه القوة سمطة إمالء شروط معدة سمفا يحتمؿ أف تكوف 

تعسفية ، وتطبيقا لذلؾ حدد المشرع ىذه الشروط التي قد يدسيا المؤمف في عقد التأميف ومنيا شرط 
، ووضع سبؿ الوقاية منو بإشتراط كتابتو 1التحكيـ الذي يدرج في وثيقة التأميف ضمف شروطيا العامة

ستقاللو في وثيقة منفصمة ثانيا   .أوال وا 
      و الجزاء المترتب عن مخالفتها  شرط الكتــــــــابة :مطمب االول ال

 2ـػػػػػػػػػػػػػػػػجؿ التشريعات المتعمقة بالتحكيـ الوطنية والدولية المتعاقديف كتابة شرط التحكي ألزمت
.  (الفرع الثاني  ) اإلنفصاؿ المادي لشرط التحكيـ عف عقد التأميف البحريو  (الفرع االوؿ  )

  شرط الكتــــــــابة : الفرع االول
يؤكد عمى حجيتيا كإجراء شكمي   و1 نص المشرع الجزائري صراحة عمى شرط الكتابة

. جوىري متطمب لتحرير إتفاؽ تحكيـ بيف األطراؼ 

                                                             

  مف القانوف المدني 622/4 ػ راجع المادة  1 
 95ػػ أنظر حمزة أحمد حداد ، المرجع السابؽ ، ص  2
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 عمى إلزامية تدويف شرط التحكيـ فور اإلتفاؽ في أي صورة ورد 2أيضا يمح المشرع الفرنسي
عمييا اإلتفاؽ سواء ورد في العقد األصمي أو كبند ضمف وثيقة أخرى تحتوي ىذا الشرط تمت اإلحالة 

، وبيذا فإف 3، فإذا لـ يكف شرط التحكيـ مكتوبا وجب إبطالو إلييا ، وقد يكوف في شكؿ إتفاؽ الحؽ
، غير أف حكـ ىذه 5، نفس ما أقره المشرع المصري4الكتابة تعتبر ركف إنعقاد ال مجرد وسيمة إثبات

 6ربطو المشرع القاعدة يصرؼ تطبيقو إستثناءا بالنسبة لوثائؽ التأميف إذا تضمنت شرط تحكيـ إنما
بشرط آخر فيذا الشرط وحده غير كاؼ مالـ يوجد إتفاؽ تحكيـ الحؽ بيف الطرفيف في ثابت وثيقة 

 ، بينما أسقطت قوانيف التحكيـ لدى بعض الدوؿ شرط كتابة إتفاؽ التحكيـ إذا وقع بيف 7مستقمة 
 ، والزمت بعض التشريعات الصمت حياؿ موقفيا مف كتابة شرط 8التجار كالسويد والدانمارؾ وألمانيا

 . 9التحكيـ وتحديد نوع الكتابة كما ىو الحاؿ بالنسبة لقانوف التحكيـ في المممكة العربية السعودية 
 10ورغـ أف بعض المشرعيف إشترطوا كتابة شرط التحكيـ ومنو المشرع الجزائري واإليطالي

إال أنو لـ يقّيده بنوع معيف مف الكتابة ، وترؾ األمر لحرية المتعاقديف في ذلؾ فمف الجائز تحرير 
شرط التحكيـ في وثيقة عرفية أو رسمية مف منطمؽ أف الكتابة كشرط شكمي تعتبر وسيمة لإلثبات ال 

. 11ركف لإلنعقاد ورتب عمى تخمفيا جزاء البطالف
يسرت وسائؿ اإلتصاؿ الحديثة والتقميدية لممتعاقديف إبراـ مثؿ ىذه العقود التي ال تتطمب  و
، لذلؾ فإف أي وسيمة إتصاؿ مكتوبة أمكف بواسطتيا إثبات إتفاؽ تحكيـ ومنيا عمى سبيؿ 12الرسمية

المثاؿ البرقيات ، التمكسات ، والفاكس والرسائؿ اإللكترونية ، إال أف الشرط عمى ىذا النحو ال يكوف 
.  13صحيحا إال إذا تحقؽ تطابؽ اإليجاب مع القبوؿ بشأف التحكيـ

                                                                                                                                                                                                                
 يجب مف حيث الشكؿ ، " ج التي نصت.إ.ـ. المتعمؽ بقانوف إ08/09 مف األمر رقـ 1040 ػ راجع المادة  1
" تحت طائمة البطالف أف تبـر إتفاقية التحكيـ كتابة أو بأية وسيمة إتصاؿ أخرى تجيز اإلثبات بالكتابة  و
المتعمؽ باإلجراءات المدنية   /  2011 مف القانوف رقـ 1443ػ راجع المادة  2

3
-Daniel Cohen , Arbitrage et société , Librairie Générale de droit et jurisprudence , 

paris , 1993 , p 188 
4
 Stéphane Chatillon , Droit des affaires international , 4eme édition , Vubert , parisـ 

, 2005, p 288 
 مف قانوف التحكيـ األردني 10 وتقابميا المادة 1994 لسنة27 مف قانوف التحكيـ المصري 12ػػ راجع المادة  5

 . 2001 لسنة  31رقـ 
 لسنة 40 مف القانوف المدني العراقي رقـ 750 مف القانوف المدني المصري والمادة 750ػ راجع المادة  6

 .1969 لسنة 83 مف قانوف المرافعات المدنية رقـ 252 المعدؿ ، أيضا المادة 1951
 . 182 ػ أنظر مأموف عبد العزيز إبراىيـ ، المرجع السابؽ ، ص  7
 .402 ػػ محمد عبد الفتاح ترؾ ، المرجع السابؽ ، ص  8
 .187 ػػ ناصر ناجي محمد جمعاف ، المرجع السابؽ ، ص 9

 .2006اإليطالي المعدؿ . ـ.  مف القانوف إ807 ػ راجع المادة  10
 ػانظر  منير عبد المجيد ، األسس العامة لمتحكيـ الدولي و الداخمي في القانوف الخاص في ضوء الفقو  11

 .94 ، ص2005وقضاء التحكيـ ، مطابع الشرطة ، مصر 
 .1036 ػ أنظر عبد الحميد األحدب ، موسوعة التحكيـ ، التحكيـ الدولي ، المرجع السابؽ ،  12
 .54 ، ص 2009 ػػ أنظر سميحة القميوبي ، التحكيـ التجاري ، دار النيضة العربية ، مصر ،  13
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تسري ىذه األحكاـ عمى إتفاقات التحكيـ الوارد في وثائؽ التأميف عموما مع ضرورة  و
 . 1مراعاة عدـ تعارضيا مع القوانيف السارية 

ال تخمو اإلتفاقيات الدولية المتعمقة بالتحكيـ مف النص عمى كتابة شرط التحكيـ أىميا إتفاقية 
 المتعمقة باإلعتراؼ وتنفيذ حكـ التحكيـ األجنبي التي ألزمت دوؿ األعضاء اإلعتراؼ 1958نيويورؾ 

تنفيذ إتفاقات التحكيـ المحررة بيف أطراؼ متعاقدة بشأف المنازعات موضوع إتفاؽ التحكيـ ، ولـ  و
ما إف كاف رسائؿ أو برقيات وأشارت إلى التوقيع عمى الوثيقة المدونة إذا كاف  2تحدد إلى نوع الكتابة

محررا في وثيقة مستقمة في صورة مشارطة تحكيـ ، أما إذا ورد ىذا اإلتفاؽ كبند في سياؽ بنود العقد 
األصمي في صورة شرط تحكيـ يكفي أف يحمؿ العقد األصمي عمى توقيع واحد ينصرؼ ىذا التوقيع 

.  إلى كافة بنود العقد 
ىذا وقد أثارت العقود المبرمة بوسائؿ اإلتصاؿ الحديثة إشكالية توقيع شرط التحكيـ ، إذ 

عالجت محكمة النقض اإليطالية ىذه اإلشكالية بجـز التوقيع إلبراـ مثؿ ىذا النوع مف العقود ، إنما 
يكتفي التأكد مف مصدرىا فال تحتاج إلى توقيع ، ىذا ما حكمت بو محكمة إستئناؼ إيطالية في 

13/12/19713 .
وعميو فال يجوز ألية دولة مف الدوؿ المصادقة عمى اإلتفاقية منح الصيغة التنفيذية وقبوؿ 

تنفيذ حكـ التحكيـ الدولي أو األجنبي مالـ يكف إتفاؽ التحكيـ مكتوبا ، كما ال يجوز لمطرفيف التمسؾ  
. 4بو مالـ يكف ثابتا بالكتابة وال حجة لإلتفاؽ الشفوي

 الحرية لألطراؼ المتعاقديف في تحرير شرط التحكيـ وفؽ 19615بينما تركت إتفاقية جنيؼ
 . 7 في الحالة التي ال يشترط فييا كتابة شرط التحكيـ 6الشكؿ الذي يحدده قانونيـ الوطني

 أكثر تشددا في كتابة 1985قد كاف القانوف النموذجي لمجنة األمـ المتحدة األونستراؿ  و
شرط التحكيـ محددة كيفياتيا بشكؿ مفصؿ وذلؾ في وثيقة موقعة أو وسائؿ اإلتصاؿ السمكية أو 

.  8الالسمكية المتبادلة بيف الطرفيف منيا الرسائؿ والتمكسات أو البرقيات وغيرىا
 فقد إعتدت ىي األخرى بالكتابة ويستوي في ذلؾ أف 1أما اإلتفاقية العربية لمتحكيـ التجاري

يكوف إتفاؽ التحكيـ في صورة شرط في العقد أو كإتفاؽ الحؽ بعد نشأة النزاع لمفصؿ فيو بالتحكيـ 
،   2وقد أوصت اإلتفاقية بصياغة شرط التحكيـ في شكؿ نموذج يدرج في العقود األصمية

                                                             
.  المتعمؽ بالتأميف العراقي 2005 لسنة 10 مف القانوف رقـ 79 ػ راجع المادة  1
 . 1958 مف إتفاقية نيويورؾ 02 ػ راجع المادة  2
 . 135ػػ أنظر فتحي والي ، المرجع السابؽ ، ص  3
 .403ػػ أنظر  محمد عبد الفتاح ترؾ ، المرجع السابؽ ، ص  4
 .1961 مف إتفاقية جنيؼ1/2 ػ راجع المادة  5
 ، 278 ، ص 2004ػػػػ سراج حسيف أبو زيد ، التحكيـ في عقود البتروؿ ، دار النيضة العربية ، مصر ،  6

279    
 205 نقال عف عاطؼ محمد الفقي ، ص 185 أنظر ناصر ناجي محمد جمعاف ، المرجع السابؽ ،  7
 ػػ أنظر حسني المصري ، التحكيـ التجاري الدولي في ظؿ القانوف الكويتي ، مطبعة عباد الرحماف ، الكويت  8
 331 ، ص 1996، 
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.    إلى وجوب إرفاؽ طمب التحكيـ باإلتفاؽ الكتابي3أشار نظاـ غرفة التجارة الدولية بباريس و
وتثار إشكالية اإلثبات بالنسبة لشرط التحكيـ باإلحالة إذا كاف العقد األصمي يتضمف إحالة عمى شرط 

تحكيـ في وثيقة أخرى كأف يكوف عقد نموذجي في مجاؿ النقؿ البحري ، فيعتبر الشرط في ىذه 
الحالة صحيحا إذا إستوفت اإلحالة شروطيا بأف تتضمف ما يفيد إعتبار شرط التحكيـ الذي تتضمنو 

أف الكتابة تدؿ  ىذه الوثيقة جزء مف العقد األصمي وال يتحقؽ ذلؾ إال إذا كانت اإلحالة خاصة ، و
.  عمـ الطرؼ اآلخر بوجود الشرط 

ليذا يرى الفقو أنو مف الضروري جدا أف يتضمف شرط التحكيـ كؿ البيانات الشكمية منيا 
ستبداليـ ، البيانات المتعمقة باألطراؼ سواء تعمؽ بالشخص  تعييف أسماء المحكميف وكيفياتو وا 

 . 4الطبيعي أو المعنوي ، وأف يحمؿ توقيع الطرفيف
مما سبؽ يتضح أف التشريعات الوطنية والدولية  قد تأرجحت بيف كفتيف حوؿ أثر الكتابة 

حكـ التحكيـ ، فبعضيا يتجو إلى األخذ بالكتابة مجرد وسيمة إثبات كإيطاليا ، بمجيكا ، إنجمترا   عمى
، بينما يعتبرىا البعض األخر منو القانوف 5ومعظـ قوانيف الدوؿ العربية منيا مصر سوريا والكويت

. 6المغربي أنيا شرط إنعقاد
الجزاء المترتب عن تخمف شرط الكتابة  : الفرع الثاني 

ليذا فإف التمييز بيف ما إف كانت الكتابة وسيمة لإلثبات أـ شرط إنعقاد ينعكس عمى األثار  و
التي تترتب في حالة تخمفيا ، فإذا كانت الكتابة ال تعدوا أف تكوف مجرد وسيمة مقصودة لإلثبات فإف 
تخمفيا ال يؤثر عمى شرط التحكيـ وعمى الحكـ التحكيمي ، أما في الحالة المعاكسة فإف إغفالو يؤدي 

إلى ىدـ اإلتفاؽ أو الحكـ التحكيمي الذي يغفؿ ىذا الشرط ، فيتصدى لو القاضي بالبطالف 
، وفي ىذا الصدد قضت المحكمة العميا اليمنية عمى أنو ال تناكر بيف طرفي الطعف بشأف 7المطمؽ

مف ثـ فإف الجزاء المنصوص عميو قانونا ىو بطالف حكـ  عدـ وجود إتفاؽ تحكيـ مكتوب ، و
. 8التحكيـ 

يتبّيف مف مجمؿ القوانيف السابقة أنيا ركزت بشكؿ كبير عمى الجانب الشكمي إلتفاؽ التحكيـ 
في عقود التأميف وتشددت في الحكـ عمى مخالفتو بأف يكوف مصيره البطالف ، وحكمة المشرع مف 

                                                                                                                                                                                                                
 مف اإلتفاقية العربية لمتحكيـ التجاري  2/2ػ راجع المادة  1
 403 ػ محمد عبد الفتاح ترؾ ، المرجع السابؽ ، ص  2
د ػػ : يشمؿ الطمب بوجو خاص "  مف نظاـ غرفة التجارة الدولية بباريس الذي نص4/3ػ راجع المادة  3

" اإلتفاقيات المعقودة وخاصة إتفاؽ التحكيـ 
 153 ػػ عبد الحميد األحدب ، المرجع السابؽ ، ص  4
 173 ، المادة 509 ػ  راجع عمى التوالي المادة  5

 ػػ شكري أحمد السباعي ، الوسيط في القانوف التجاري المغربي و المقارف ، مكتبة المعارؼ ، المغرب ،  6
 202 ، ص 1983الطبعة الثانية ، 

. 1969 لسنة 83 مف قانوف المرافعات المدنية العراقي رقـ 273 ػ راجع المادة  7
 .183، 182ناجي محمد جمعاف ، المرجع السابؽ ، ص   ػ ناصر8
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إشتراط كتابة إتفاؽ التحكيـ تكمف في الضماف الذي توفره في مواجية الخطر الناشئ عمى تنازؿ 
طرفي إتفاؽ التحكيـ عف حؽ التقاضي المكفوؿ دستوريا وسمب القضاء إختصاصو في الفصؿ في 
النزاع ليحؿ التحكيـ محمو كوسيمة بديمة عنو تتالءـ مع طبيعة المنازعات سيما وأف بعض العقود 

باعتياره مف عقود  كعقد التأميف لما ينطوي عميو مف خطورة ناتجة عف خصائص عقد التػأميف ذاتو و
اإلذعاف ، وكذا الحذر مف أف يكوف ىذا الشرط تعسفيا سيما وأف التحكيـ يقـو عمى عنصر اإلرادة 

 . 1في التخمي عف الضمانات القضائية 
 

فالمشرع قد قصد بدوف شؾ حماية ألحد طرفي عقد التأميف لذلؾ قد أخضعيا لتنظيـ خاص 
يكرس ىذه الحماية ومنيا القواعد المقررة لحماية المستيمكيف بإعتبار المؤمف لو في التأميف البحري 

 ، وال يمكننا تصورىا لغير صالح المؤمف لو 2في نظر الفقو مستيمكا دوليا ويكوف فييا التحكيـ جائزا
:  بإعتباره الطرؼ الضعيؼ في العالقة وليذا فإف ىذا التنظيـ يقـو عمى نقطتيف 

 ونقصد 3 منح السمطة التقديرية لمقاضي بإبطاؿ الشروط التعسفية أو إعفاء الطرؼ المذعف منيا-
 . 4عمى األخص شرط التحكيـ التعسفي

عماؿ ىذه القاعدة قد  (المؤمف لو) أف الشؾ في عقد التأميف يفسر لصالح الطرؼ المذعف - ، وا 
يؤدي إلى إعتبار إتفاؽ التحكيـ غير موجود إذا ورد ضمف جممة الشروط العامة األمر الذي دفع 

.   قاطعا الشؾ باليقيف 5بالمشرع إلى وجوب كتابتو
 اإلنفصال المادي لشرط التحكيم عن عقد التأمين البحري   : مطمب الثاني ال

ف كاف مف مظاىر التمّيز التي يتصؼ بيا شرط التحكيـ عف غيره مف  إف شرط الكتابة وا 
التصرفات القانونية ذات الطابع اإلتفاقي ، فإف المشرع أضاؼ شرط آخر يعطي لشرط التحكيـ وجيا 
ف  أكثر تمّيزا ، يكمف في وجوب تحريره منفصال عف بقية البنود العامة لمعقد  ضمف وثيقة مستقمة ، وا 
كاف اإلتفاؽ عمى ىذه الشروط جاءت متزامنة في ذات المحظة وال يوجد فارؽ زمني بيف اإلتفاؽ عمى 

. شرط التحكيـ وبقية الشروط العامة لمعقد 
إف شرط التحكيـ في عقد التأميف يرد في وثيقة منفصمة عف الشروط العامة أوجبتو أغمب 

 3 والعراقي2، نفس المغزى تضمنو القانوف المدني المصري1الدولية ومنيا القانوف الجزائري القوانيف
 . 4الذي كرس ىو اآلخر شرط اإلنفصاؿ المادي لشرط التحكيـ في عقد التأميف

                                                             
 .137ػػ ناصر ناجي محمد جمعاف ، المرجع السابؽ ،  1
مع مراعاة مقتضيات " المتعمؽ الوساطة والتحكيـ التي نصت 08/31 مف القانوف رقـ 309ػ راجع المادة  2

 أعاله اليجوز اف يبـر إتفاؽ التحكيـ بشأف تسوية النزاعات التي تيـ حالة األشخاص وأىميتيـ أو 308الفصؿ 
 ."الحقوؽ الشخصية التي ال تكوف موضوع تجارة 

  . المتضمف القانوف المدني  05/02 مف األمر رقـ 110ػػ راجع المادة  3
 . مف القانوف المدني الجزائري 622/4 ػ راجع المادة  4
 .4ػػ منذر عباس ، نفس المرجع ، ص  5
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بيذا فيحظر عمى شركات التأميف أثناء تحريرىا لوثائؽ التأميف النموذجية المعدة سمفا  و
إدراج شرط التحكيـ ضمف العامة بنودىا ، واليدؼ الذي  يتوخاه المشرع مف ىذا الشرط يتمثؿ في 

تفادي إستعماؿ المؤمف شرط التحكيـ وسيمة لتحقيؽ المصمحة الخاصة عمى حساب المؤمف لو وذلؾ 
لإلفالت مف القانوف الواجب التطبيؽ عمى النزاع الذي يوفر ضمانات أكثر لحماية حقوؽ المؤمف لو 

إما بطريقة مباشرة عف طريؽ إختيارىا قانوف معّيف بديال عف القانوف الواجب التطبيؽ أو بطريقة غير 
مباشرة عند إختيارىا مكاف لمتحكيـ مف أجؿ تحقيؽ مصمحتيا الفردية يوفرىا ليا ذلؾ القانوف أو أف 

يمجأ إلى وضع قواعد إجرائية أو موضوعية دوف إشراؾ المؤمف لو وغيرىا مما  يتضمنو شرط التحكيـ 
. وبيذا فإنيا تحـر المؤمف لو مف المزايا التي يمنحيا لو القانوف المستبعد لممؤمف لو 

إضافة إلى ذلؾ وحسب الرأي الخاص فإف النص عمى شرط التحكيـ ضمف قائمة الشروط 
العامة يجعؿ ىذا الشرط يتصؼ بالعمومية ويفتقر إلى العناصر األساسية المتطمبة في إتفاؽ التحكيـ 
والحاجة إلى اإلتفاؽ مجددا بشأنيا ، فال جدوى مف الشرط بيذه الصيغة ألف حكـ التحكيـ المستند 

. عميو مآلو البطالف 
األىـ مف ذلؾ أف شرط التحكيـ العاـ يفترض فيو سوء نية المؤمف الذي يحرر عقد التأميف  و

بارادتو المنفردة ، دوف أف يتمكف الطرؼ المتعاقد مف تعديميا طالما أف عقد التأميف مف عقود 
اإلذعاف ، فيجد نفسو ممزما بشرط التحكيـ في كؿ ما ينشأ بينيما مف منازعات دوف إستثناء قد ال 
يرغب المجوء إلى التحكيـ بشأنيا عمى الرغـ مف أف نظاـ التحكيـ مف المبادئ األساسية التي يقـو 

 .عمييا مبدأ اإلستقاللية وتكريس حرية األطراؼ في المجوء إلى التحكيـ بدال مف القضاء 
فال يخمو شرط التحكيـ عمى ىذا المنواؿ مف التعسؼ تحمؿ المؤمف لو المحالة عمى 

الخضوع عنوة لنظاـ تحكيـ يتضمف مسائؿ مف المؤكد أنو يستبعدىا مف مجاؿ اإلتفاؽ لو أستشيرت 
. إرادتو قبال مما يجعؿ شرط التحكيـ ذاتو عمى ىذا المنواؿ تعسفيا 

إال أف المشرع المبناني لـ يأخذ بيذا الشرط ، ذلؾ أنو لـ يفرؽ بيف بنود العقد األصمي معتبرا 
العقد  أف شرط التحكيـ مف الشروط العادية فال حاجة لعزليا عف بقية تمؾ الشروط أف يرد ضمف بنود

، وليذا فإف الشرط الذي يتخمؿ عقد 5األصمي أو بوثيقة مستقمة بعد نشأة النزاع في شكؿ مشارطة
التأميف المبـر بيف الطرفيف ويقضي بإحالة النزاع إلى التحكيـ في حالة وقوعو يعتبر شرط صحيح ال 

. 6يجوز النكوؿ عنو

                                                                                                                                                                                                                
 المتضمف القانوف المدني المعدؿ و 26/09/1975 المؤرخ في 75/58 مف األمر رقـ 622 ػػ راجع المادة  1

شرط التحكيـ إذا ورد في الوثيقة بيف شروطيا : يكوف باطال ما يرد في وثيقة التأميف مف الشروط اآلتية" المتمـ 
 ."العامة ال في صورة اتفاؽ خاص منفصؿ عف الشروط العامة 

 .96ػػ أنظر منير عبد المجيد ، المرجع السابؽ ، ص  2
 . المعدؿ1951 لسنة 4 مف القانوف المدني العراقي رقـ 985 مف المادة 4ػػ راجع الفقرة  3
 ػػ أنظر خالد عبد العظيـ أبوغابة ، التحكيـ وأثره في فض المنازعات ، دار الفكر الجامعي ، الطمعة األولى  4

 .161 ، ص 2011، مصر ، 
 مف قانوف أصوؿ المحاكمات المبنانية 765 ، 763 ػ راجع  المادتيف  5
  93 ػػ جعفر مشيمش ، المرجع السابؽ ، ص 6
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ظؿ شرط التحكيـ محظورا لدى المشرع الفرنسي لفترة طويمة مف الزمف ، منطمقو في ذلؾ  و
أف شرط التحكيـ قائما عمى عنصر اإلحتماؿ لتعمقو بالمستقبؿ ، غير أف قاعدة حظر شرط التحكيـ 

نما تخّمميا إستثناء 1006في العقود والتي دأب إلييا المشرع الفرنسي بموجب المادة   لـ تكف مطمقة وا 
 لألطراؼ اإلتفاؽ عمى التحكيـ في 332يتعمؽ بعقد التأميف البحري ، فأجاز ضمف أحكاـ المادة 

صورة شرط بعد التعاقد ولو لـ تكف الخصومة قائمة ، وال يمـز األطراؼ بموجب اإلتفاؽ ذكر أسماء 
المحكميف ، أكد القضاء الفرنسي عمى ذلؾ بموجب الحكـ الصادر عف محكمة التمييز الفرنسية 

 . 17/12/19361بتاريخ 
 
 
يسري عمى إتفاؽ التحكيـ التجاري الدولي مف حيث شروط صحتو كأصؿ عاـ القانوف  و

اإلتفاقي إذ يطبؽ القانوف الجزائري عمى النحو السابؽ في الحاالت التي يتفؽ األطراؼ عمى تطبيقو 
أو أف يحرر إتفاؽ التحكيـ طبقا لو ، وما عدا ىذه الحاالت يطبؽ أي قانوف آخر متفؽ عميو أو 

 . 2المتصؿ بموضوع النزاع أو القانوف الذي يراه المحكـ مالئما القانوف
 :خاتمــــة ال

مما تقدـ أف إتفاؽ التحكيـ لما كاف يكتسي الطبيعة العقدية أوجب المشرع لصحتو إستيفاء 
الشروط القانونية التي وجب توفرىا في العقد األصمي شكمية وموضوعية ، وخص إتفاؽ التحكيـ في 
نفصالو المادي عف بنود العقد  منازعات التأميف بشروط وأحكاـ خاصة  تتجسد في شرط الكتابة وا 

. األصمي في وثيقة مستقمة ذلؾ ما يعكس طبيعة وخصائص عقد التأميف البحري 
ليذا فإف شرط التحكيـ قد يكوف معيبا إما إلختالؿ ركف الرضا يؤدي إلى فساده بسبب ما  و

يصيب الرضا مف عيوب ، فشرط التحكيـ المعيب يعد مف الحيؿ التي يمجأ إلييا أحد طرفي العقد 
سيء النية عندما يكوف التحكيـ في غير صالحو فيتعمد إحداث خمؿ في الشرط لفتح ثغرة يتسمؿ منيا 
عداـ أثره وبالتالي ضماف عدـ تنفيذه ، ويبقى طالب التنفيذ  ليتخمص مف آثار اإلتفاؽ ببطالف الحكـ وا 

يتأرجح بيف القضاء والتحكيـ إليجاد حؿ لمنزاع دوف جدوى ، فإذا لجأ إلى القضاء إصطدـ بتمسؾ 
الطرؼ اآلخر بعدـ  اإلختصاص ، أما إذا توجو إلى التحكيـ فإنو قد يصطدـ إما برفض الدعوى 
لعدـ صحة شرط التحكيـ أو عدـ وجوده ، وليذا  فإف المشرع قد تصدى ليذه الحيؿ اليادفة إلى 

. تظميؿ الطرؼ اآلخر، لذلؾ أضفى شروط خاصة 

                                                             
 95 ػػ حعفر مشيمش ، نفس المرجع ، ص  1
  ج. إ. ـ.   المتضمف قانوف إ08/09 مف األمر رقـ 1040/3ػػ راجع المادة  2
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 الضوابط البنكية ملنح القرض االستثماري للمؤسسة االقتصادية                   
 محيدة فتح الدين حممد: االستاد           

 استاد مساعد ا بكلية احلقوق و العلوم السياسية              
 جبامعة عبد احلميد ابن باديس  مبستغامن             

 :الممخص  
إن أي مؤسسة ذات طابع اقتصادي تمعب دور فعال في إنشاء مشاريع ذات أىمية التي 

تنعكس باإليجاب عمى االقتصاد الوطني  ولكن تضطر في غالب األحيان لمجوء إلى البنك لغرض 
الحصول عمى قرض خاصة إن كانت أمام مشاريع استثمارية ضخمة ، وعميو فان أي استثمار ناجح 
ال يمكن أن يكمل بالنجاح إال بعد الدراسة المبدئية التي يقوم بيا البنك بشتى أنواعيا  حول المشروع 
المراد تدشينو من طرف المؤسسة االقتصادية خاصة التابعة لمخواص ، إضافة إلى ضرورة تحديد 
المخاطر التي يمكن أن تصبح واقعا معاشا مستقبال  بالنسبة لمبنك و العميل مما يؤثر سمبا عمى 

العالقة القائمة بين األطراف بموجب عقد القرض، وىدا ما يدفع بالبنك بحكم معرفتو الجيدة الى بعت 
النظرة االستباقية إلى معرفة و حصر تمك المخاطر، إضافة الى ضرورة إيجاد حمول لتفادييا أو 
باألحرى التقميل من حدة ىده المخاطر و كيفية إدارتيا بطريقة فعالة   وىدا ما يدفع بالمؤسسة و 
البنك لممضي قدوما نحو خمق و بعث ىدا المشروع، ألنو و في حقيقة األمر فان البنك مدرك بان 
عممو المربح دائما قائم عمى عنصر المخاطرة لتحقيق الربح، و كذلك يتوجب عميو من جية أخرى 

المساىمة في إنجاح ىده المشاريع المقدمة من طرف المؤسسة االقتصادية الخاصة لكونو طرف في 
ال حكم عميو باإلفالس نظر لعدم فاعميتو في مجال تجارة المال و األعمال   المعادلة االقتصادية وا 

Any economic institution That plays an active role in the 

establishment of projects of importance that are reflected positively on the 

national economy, but often forced to resort to the bank for the purpose of 

obtaining a loan, especially if the investment projects are huge, and therefore 

any successful investment cannot be successful Except after the initial study 

by the bank of various types about the project to be launched by the 

economic institution of private properties, in addition to the need to identify 

the risks that could become a reality of future pension for the bank and the 

client, which negatively affects the relationship between the parties under the 

loan contract And this is what drives the bank because of its good knowledge 

to sell the proactive approach to know and limit those risks, in addition to the 

need to find solutions to avoid or rather reduce these risks and how to 

manage them in an effective manner and this is what drives the institution 

and the bank to move towards creating and resurrecting this project , 

Because in fact, the bank is aware that his profitable work is always based on 

the risk factor for profit, and as a contribution he must on the other hand 

contribute to the success of these projects provided by the EE because it is a 

party to the economic equation or else sentenced to bankruptcy because of 

its ineffectiveness In the field of tig Rah money and business 
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 :مقــــــدمـــــــــــة ال
إن إقامة المشاريع التنموية  تعتبر االستثمار البديل والفعال لدفع عجمة النمو االقتصادي 

بدال من االعتماد عن االستثمار في المحروقات الذي يعرف حالة  من عدم االستقرار و تدبدب  في 
األسعار نتيجة التقمبات المستمرة  التي تعرفيا سوق النفط  إضافة إلى تزاحم عدة منتجات بديمة 

لدى أصبح من الضروري و من أي وقت مضى التوجو . كالطاقة الشمسية و الغاز الصخري
لالستثمار في المشاريع التنموية مما توفره ىده األخيرة من مزايا و فوائد تعود بالنفع عمى مستويات 

. شتى السيما االقتصادي و االجتماعي
و نظر ألىمية ىدا االستثمار في ىدا المجال فال يمكن تجاىل األطراف الفاعمة فيو إلنجاحو 

السيما الدولة كوضع ترسانة قانونية محفزة و مناخ ضريبي مالئم و كذلك دور البنك كطرف في 
المعادلة الذي سوف يواكب إنشاء و بعث ىاتو المشاريع دلك انو ال يمكن أن يكون تمويل المشروع 
قائم إال عمى األموال الخاصة لمؤسسة االقتصادية إلنجاح المشروع و دلك لضالتيا مما يؤدي بيده 

األخيرة إلى طمب تمويل من طرف البنك أو حتى من عدة بنوك التي تتحد لغرض منح القرض 
.  البنكي الذي يتطمب أموال طائمة

ماىي الضوابط التي يرتكز عمييا البنك لغرض منح القرض االستثماري دات طابع : إلشكالـــــــية ا
تنموي لفائدة المؤسسة االقتصادية صاحبة المشروع ؟ 

: و لإلجابة عن ىدا التساؤل سوف نقسم ىدا المداخمة إلى مبحثين
و المبحث الثاني سوف نتطرق إلى تحديد  ، المبحث األول سوف نتناول فيو دراسة الجدوى بأنواعيا

 .المخاطر و إدارتيا 
دراســة األوليـة لممشــــــروع  : المبحــــث األول

إن كل مشروع ذات طابع اقتصادي الذي يكون محل طمب التمويل من طرف المؤسسة 
كالمشاريع االستثمارية يجب أن يكون محل دراسة مسبقة السيما من طرف البنك ،فالمشروع ىو 

نشاط اقتصادي يتم من خاللو انفاق الموارد المالية عمى فترة زمنية محددة فيو يحتاج إلى تخطيط و 
تنظيم و تمويل و تنفيذ كوحدة متكاممة و واحدة لمحصول عمى الربح المادي و النفع العام بطريقة 

. 1مباشرة أو غير مباشرة و عمى المستوى القريب أو األمد البعيد
إن منح أي قرض من طرف البنك يتوجب عميو مسبقا القيام بدراسة الجدوى كإجراء أولي 

عند تقديم الممف محل الطمب و التي تقوم بيا المؤسسة البنكية السابقة لمموافقة البنكية و القائمة عمى 
أساس فعالية التمويل البنكي واستنادا عمى جدوى  االقتصادية المبتغاة  من إنشاء المشروع و دعمو 

. ماديا بواسطة القرض البنكي

                                                             
. 83، ص2010بابا عبد القادر، دراسات الجدوى و تقييم المشروعات، الديوان المطبوعات الجامعية، مارس- 1

 

 370 ص 2002عبد الحميد ألشواربي  إدارة املخاطر الائتمانية  من وجتهي النظر املصرفية و القانونية  منشاة املعارف  (3)
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فالموافقة عمى منح القرض ال تتم إال بعد مجموعة من اإلجراءات األولية و الدراسات الالزمة من 
طرف البنك ليدف إقرار التمويل من عدمو و في حالة رفض البنك طمب التمويل ال يرتب في جانبو 
أي مسؤولية اتجاه الطرف األخر أو الغير و بالتالي فيو غير ممزم بالتعويض الطرف األخر ألي 
سبب كان الن قرار منح القرض من عدمو يخضع لمسمطة التقديرية لمبنك  وىدا ما أكده مجمس 

. 2النقض الفرنسي 

 دراسة الجدوى المالية و االقتصادية لممشروع:  االول المطمب
تيدف ىذه الدراسة إلى تحميل الكفاءة اإلنتاجية لممشروع بعيد عن أي تدخالت خارجية قد 

تحد من مقدرتو عمى رفع مستوى المحتمل أو قد تعينو عمى االستمرار رغم انخفاض مستوى أدائو و 
حتى يمكن تحقيق ىذا اليدف يتعين استخدام ما يسمى باألسعار االقتصادية في تقييم ربحية المشروع 

 بدال من األسعار السوقية و التي يتحمميا أفراد المجتمع نتيجة إلنتاج وحدة إضافية من ىذه السمعة
كما أن ىاتو الدراسة تقوم عمى أساس دراسة بيانات معينة كتبيان  تحديد التكاليف االستثمارية  .3

والجارية لممشروع، تقدير إيرادات المشروع السنوية و تقدير عمر المشروع عن طريق العرض و 
  .4 الطمب وتحديد التدفقات النقدية الناجمة عن استغالل المشروع

وليذه األسباب فإن دراسة الجدوى المالية و االقتصادية البد أن تعيد إلى خبير معتمد ضمن قائمة 
الخبراء المحمفين التابعين لدائرة اختصاص محل انجاز المشروع، و أن يكون مختص في مجال 

معين موضوع المشروع عمى أن يعتمد ىذا األخير عمى عدة معايير و معمومات لموصول إلى نتائج 
الخاصة بجدوى المالية واالقتصادية لممشروع محل التمويل لكي يتسنى لمبنك بسط رقابتو و اتخاذ ما 
 5يراه مناسبا بناء عمى ىاتو الدراسة مما يسيل عميو الفيم والتدقيق في أمور خارجة عن نطاق مجالو

 
 
 

                                                             
2 - Cour de cassation assemblée plénière du 9 octobre 2006 .bull. civ .n 11D2006 

2526. 
عبذ الحميذ ألشىاربي  إدارة المخاطر االئتمانيت  من وجهتي النظر المصرفيت و القانىنيت  منشاة المعارف  - 3

 .370 ص 2002
 2010بابا عبد القادر دراسات، الجدوى و تقييم المشروعات االئتمانية، ديوان المطبوعات الجامعية مارس - 4

انظر كذلك الطاىر لطرش،  تقنيات البنوك ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة السابعة   ، 120ص
 . و ما يمييا155 ص 2010

 الدار البيضاء  المغرب 2007محمد صبري ، األخطاء البنكية  مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة األولى - 5
 105ص
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 دراسة الجــدوى البنكـــــــــــــــــية: المطمب األول
معنى ذلك ىل المشروع المراد تمويمو قابل التمويل، وبمفيوم أخر فإن دراسة الجدوى البنكية 
ال ترتكز أساسا عمى الجانب القانوني فقط من منح ضمانات لمقرض سواء كانت شخصية أو عينية 

أو أخرى ،فيي ال تقتصر  إال عمى ىذا األساس، بل أنيا ترتبط كذلك ارتباطا وطيد بالجدوى 
االقتصادية المحصنة ألن قرار منح القرض ىو قرار ارتجالي محفوف بالمخاطر و الصعوبات التي 
قد تعترض انجاز و استغالل المشروع الذي يأخذ وقت كبير من مرحمة و مرحمة أخرى أخذ كذلك 
بعين االعتبار سمعة العميل وحجم المؤسسة وتدفقات المالية المرجوة من المشروع و مبمغ القرض 

 .6وعمر المشروع و أفاقو
تختمف دراسة الجدوى البنكية من مشروع إلى أخذ و إن كان مشروع خاص أو تابع لقطاع  و

العام، فقبول التمويل البنكي في مشاريع عمومية تكون مقبولة لحد بعيد و بدون صعوبات  لكون أن 
ىدف المشروع يسعى إلى تحقيق النفع العام عن طريق تقديم خدمات عمومية تسير الدولة عمى 

إنجاحيا حتى ولو عيدت  بو إلى الخواص لتنفيذه، و ذلك عمى عكس المشروع الخاص فيكون ىناك 
نوع من الدقة و تحديد خاصة فيما يخص المخاطر و تحديد مسؤولية كل طرف فاعل في المشروع 

. 7وتبيان مصمحة كل فاعل
تحديـــــد المخاطـر و إدارتهـا : المبحـــث الثانــــي

مما الشك فيو أن عنصر المخاطرة كعنصر الربحية متصل اتصال وطيد بالنشاط البنكي 
السيما منح القروض ذلك أنو ال يمكن تصور منح أموال في شكل قروض متوسطة أو بعيدة األمد 
دون وجود مخاطر بشتى أنواعيا ألنيا جزء ال يتجزأ من عمل البنكي فالفائدة المرجوة من القرض 

تقوم عمى أساس المخاطرة في األساس حتى و لو كان ىناك ضمانات كافية لسد الديون الحقا إال أن 
ىذا العنصر ال يمكن في أي حال من األحوال التخمص منو بشكل نيائيا و إنما دراسة الجدوى 

المرتبطة بالمشروع تقتصر في نياية المطاف عمى التقميل من حدة المخاطر التي يمكن أن تعتريو 
زيادة عمى أنيا لم تكن من البداية محسومة ومعمومة فيي تنشأ بنشأة القرض و تجسيد المشروع في ’

. جميع مراحمو
عميو سوف تعرض أىم المخاطر التي تعتر في المشروع الممول ثم تنتيي إلى كيفية  و

إدارتيا لكي ال تنعكس سمبا عمى العالقة البنكية القائمة بين األطراف بحيث يمكن احتوائيا مع 
صيرورة المشروع وذلك إلى حين االنتياء منو و تسميمو بصفة نيائية مع التطرق كذلك إلى المخاطر 

. البنكية في إطار عالقة القرض
 

 

                                                             
6

 - virginie haubert MC-Getrick et Guillaume Ansoloni ، financement de 

projet  RB édition 2011 p50.  
7
 - op.cit. p 28 voir aussi Farouk bouyacoub, l’entreprise  et le financement 

bancaire édition casbah 2000 p165 et s 
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أهم المخاطر التي تعترض المشروع الممول من طرف البنك : المطمب األول
يقصد بالمخاطر تعرض كل من البنك أو صاحب المشروع إلى خسائر غير متوقعة و غير 

مخطط ليا األمر الذي يؤدي إلى تذبذب العائد المتوقع من استثمار معين قد تنجم عنو عدة أثار 
سمبية تتولد عن أحداث مستقبمية محتممة الوقوع ليا قدرة التأثير عمى تحقيق المشروع و البنك 

. 8ألىدافيم المعتمدة و تنفيذ إستراتيجية بنجاح
: و من أىم المخاطر التي يمكن أن تظير لموجود أثناء و بعد تجسيد المشروع منيا

 ىو الخطرالدي ينتج عن عدم االستقرار السياسي في بمد المضيف لممشروع :الخطـر السياســـي- أ
سواء كان ذلك عن طريق االنقالب أو صراعات داخمية تنعكس سمبا حول المناخ االستثماري و 

القانوني، كعدم منح رخص خاص بالتصدير أو االستيراد أو عمميات نزع  الممكية لتأمين  الثروات 
اإلستراتيجية أو توقيف رخص البناء والعراقيل اإلدارية أو وجود عراقيل مفتعمة لمحصول عمى المواد 

 .9األولية أو استمرارية اإلنتاج
فيتوجب عمى السمطات المحمية تعويض المقترضين عمى أساس القيمة المحينة و المضبوطة 

من خالل الدخل المستقبمي، وليذا الغرض أوجدت في العقد األولي ىذا الشرط األساسي  أو حتى 
 .10 إمكانية إعادة الشراء من طرف الدولة

ليذا فيمكن قبل البدء في كل ىذا استعمال ميكانزمات إلدارة ىاتو المخاطر و احتوائيا  و
 Hermès et.عن طريق تسجيل تأمين لدى ىيئات متخصصة في مجال التأمين عن القرض مثل

Coface  والذين يأخذون بعين االعتبار تحميل الواقع االقتصادي و الحالي و المناخ السياسي لمدولة 
لممشروع و الدخل القومي و المحاور اليادفة لكي يتسنى ليم تحديد خطر االستثمار في مثل ىذه 

  . 11الدول
 يكون ىذا الخطر في المشاريع الكبرى السيما في مشاريع إنشاء الطاقة :خطر التدفـــــق المالـــــي -ب

اليوائية أو الغازية أين يمكن خطر التدفق المالي في عدم تمكينو في الحصول عمى ما يجنيو من 
أرباح جراء استغاللو وفي مرحمة نضجو وذلك لتغطية األموال مبالغ القرض و فوائد المالية التي 

. يتوجب أن يجنييا ىذا المشروع
 

                                                             

 ص 2007األخطاء البنكية  مطبعة النجاح الجديدة  الدار البيضاء  طبعة األولى .محمد صبري - 8
214.  

9
 - Hugues Martin –Sisteron, finance islamique et financement de projet  en 

France collection étique  et normes de la finance  tome 1 Irjs édition 2012 p 

211. 
10 - Hugues Martin –Sisteron, finance islamique et financement de projet  en France 

collection étique  et normes de la finance  tome 1 Irjs édition 2012 p 212. 
11 - op.cit. p 2012. 
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يمجأ المتعامل االقتصادي سواء كان صاحب المشروع أو الشخص المنفذ ليذا المشروع إلى 
التعاقد مع الشركات و أشخاص أخرى وذلك بموجب عقد شراء طويل األجل لممنتجات مع وضع 

، و الذي يمتزم وجبو 12شرط أخذ المنتجات أو دفع الثمن الذي يكون محدد مسبقا من األطراف
المشتري بأخذ كمية من المنتجات و بثمن معموم و محدد عمى فترة زمنية طويمة األمد و أن إخالل 

 سنة 15بيذا األخير يدفع ثمن المنتجات كما ىو الحال بالنسبة لشراء مؤسسة كيرباء فرنسا  لمدة 
، و ىذا يعتبر نوع من األمان من خطر التدفق المالي لمشروع المستقبمي و ىذا الشرط أعتبره 13

. 14 .بعض الفقياء نوع من الضمان الشخصي لمتدفق المالي
إضافة إلى عدم احترام المفترض جدول استحقاق الدين المبرم بينو و بين الدائن البنك و 

الذي يمزمو في دفع الدين و الفوائد عمى فترات محددة و أقساط معينة طوال حياة المشروع مما يؤدي 
 .إلى المطالبة بالدين الحقا و مالحقتو أمام القضاء

: خطر ارتفاع تكمفة المشروع وخطر عدم االنتهاء من األشغال في الميعاد المحدد -ج
بالنسبة الرتفاع تكمفة لممشروع يعود بالدرجة األولى إلى عدم التقييم الجيد لتكمفة أشغال أو 
التعديالت الواجب القيام بيا بالنسبة لممشروع نظرا لمعقد األساسي و في ىذا الصدد يمجأ أصحاب 
المشاريع إلى خبراء مختصين يعيد إلييم دراسة تقنية المشروع من حيث التكمفة الحقيقية لغرض 

. 15ضبط المصاريف واألرباح
أما بالنسبة لمخطر الثاني و المتمثل في عدم االنتياء من األشغال في الميعاد المحدد الذي 
سوف ينعكس سمبا عمى ميعاد تسميم المشروع و بالتالي عمى التدفقات المالية المرجوة من تجسيد 

المشروع، فيتوجب تحديد الجية المسؤولة عن عدم احتراميا لآلجال و ما ىو السبب في إخالل بيذا 
، فيمكن 16 االلتزام لكون وجود عدة فاعمين في ىذا المشروع سواء كان ممول أو صاحب المشروع

فيذا الصدد فرض عميو غرامة مالية حسب ما ىو عميو مسبقا خاصة إذا كان التعاقد األصمي ييدف 

                                                             
12 - virginie Haubert Mc Guetrick  et Guillaume Ansoloni  financement de projet  Rb édition 

2011 p60. 
13 - op.cit. 
14 - Michelle cabrillac, Christian Mouly, severne  Cabrillac  et Philippe Pétel, droit 

des suretés , litec 8 em édition 2007 p26. 
15 - Hugues Martin –Sisteron, finance islamique et financement de projet  en France 

collection étique  et normes de la finance  tome 1 Irjs édition 2012 p 205. 
16 - Farouk Bouyacoub, l’entreprise  et le financement bancaire Casbah édition  2000 

p91. 

 
 

 

 

 

 



 2018جانفي - مجلة قانون العمل و التشغيل                                                    العدد الخامس
 

465 
 

، 17إلى إنشاء منشأة قاعدية عمومية وىذا ما نص عمييا في ىذا الصدد قانون الصفقات العمومية
وذلك بعد إتباع إجراءات معنية السيما االنتقال و لفرض المعاينة و توجيو إعذار من طرف صاحب 

 من قيمة المشروع مع إمكانية فسخ العقد في حالة  %10المشروع ثم فرض غرامات مالية تصل إلى 
 .الضرورة القصوى

: خطر عدم التحكم في وسائل التكنولوجيا -د
يتمثل ىذا الخطر في مرحمة إنشاء المشروع أي يتطمب من صاحب المقاولة أو صاحب 

المشروع أن يعيد إلى أشخاص ذو كفاءة عميو و مينية في مجال تخصص ، وذلك نظرا لما يتطمبو 
المشروع كالتنقيب عمى اآلبار و إنشاء الطرق و غيرىا ، كما يمكن أن يكون كذلك في مرحمة استالم 
و استغالل المشروع من طرف صاحبو أتى في مرحمة التشغيل فيتوجب لزوم أن يكون كذلك نوع من 
الكفاءات التي تساير حسن  استغالل المشروع، ولكن يمكن كذلك لممنفذ المشروع أن يتعيد لصاحب 
بموجب إتفاق مسبق لمتشغيل أن يرافق ىذا الكفاءات لمدة كالتكوين  و إقامة تربصات بصفة  دورية 
 18بل ابعد من دلك يقوم بتعيد ضمان االستغالل ودلك بموجب إجراء الصيانة الواجبة بصفة مستمرة 

المخاطـــر المحتممة لمبنك بمناسبة منــــــح القرض : المطمــب الثاني
إن مفيوم الخطر البنكي ىو إمكانية وقوع حادث غير متوقع الذي ينعكس سمبا عمى عالقة 
الزبون بالبنك، وذلك بموجب وجود قرض مسبقا وعميو فالخطر البنكي مرتبط بالقرض في حد ذاتو و 
الذي يمكن أن يتجمى في عدم قدرة الزبون بالوفاء ما عميو من ديون في وقتيا و عمى فترات سواء 
 19 كان ذلك بسبب مرحمة عابرة أو أن يكون متوقف عمن الدفع وذلك سواء بسبب تسوية أو اإلفالس

إضافة إلى المخاطر الخاصة بالمشروع محل التمويل التي تاخد عمى محمل الجد من طرف البنك   و
يوجد كدلك المخاطر االئتمانية الناجمة عن خطر السيولة و التي تتمثل في عدم قدرة البنك عمى 

سداد التزاماتو الحالية عند استحقاقيا و عميو تكون بداية لحدوث ظاىرة العجز الذي إذا استمر يمكن 

                                                             
تقتطع الغرامات " المتضمن قانون الصفقات العمومية الجزائري التي تنص عمى انو250-02 من المرسوم 78المادة - 17

المالية  التعاقدية المطبقة عمى المتعاقدين  بموجب بنود الصفقة من الدفوعات التي تتم حسب الشروط و الكيفيات المحددة 
 ."في الصفقة 

18 - Hugues Martin –Sisteron, finance islamique et financement de projet  en France 

collection étique  et normes de la finance  tome 1 Irjs édition 2012 p 205. 
19 - Cécile Karoubi  et Philippe Tomas, analyse du risque  crédit  revue banque  édition 2013 p 

19, Voir aussi revue el hikma  pour des études économiques  numéro 21 1 er semestre  2013 p 

10 . 
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أن يؤدي بإفالس البنك و التي تؤثر عمى الربحية البنكية بسبب السمعة السيئة  لمبنك وذلك لعدم 
  :لمواجية المخاطر االئتمانية يتطمب إتباع اإلجراءات   و.20وجود رؤوس أموال

وجود نظام يسمح بإجراء تقييم مستقل وشامل لسياسات البنك و إجراءاتو المتعمقة بمنح القروض - 
واالستثمارات كتأكد من جدية المشروع و تحديد الضمانات الالزمة لتغطية مبمغ الدين ووجود نظام 

المعمومات وقاعدة البيانات الخاصة بكل نوع القرض وتقديرىا بعيد عن تضارب المصالح المتنافيةمع 
 .21النشاط البنكي

وجود سياسيات و إجراء مالئمة لمتحقق من جودة الموجودات و كفاية االحتياطات المخصصة - 
لتغطية خسائر االئتمان وذلك من حالل إجراء تقييم لسياسات البنك بشأن قواعد تصنيف األصول و 
التأكد من تنفيذىا بشكل مناسب، ووجود إجراءات لمراقبة االئتمان المشكوك فييا و تحصيل القروض 

المتأخرة السداد و أخير وجود آليات تعمل باستمرار لتقدير مدى قوة و صالحية الضمانات 
 .22المقدمة

في إدارة مخاطر السيولة يتطمب األمر تطبيق نظام معمومات إدارية ومالية الذي يعكس 
تطورات أوضاع السيولة، مراعاة توافق اآلجال بين مدة الودائع و مدة القروض و تصكيك الودائع 
عن طريق إصدار شيادات إيداع قابمة لمتداول و اتخاذ سوق ثانوي لمتداول ىذه الشيادات بحيث 

يصبح جزء ىام من الودائع عمى درجة من السيولة ، وكذلك تحميل احتياجات التمويل و استحقاقات 
. 23االلتزامات و التخطيط لمحاالت الطارئة

و في األخير فإن سياسيات االقتراض البنكي تتأثر بعدة عوامل اليامة و التي تعتبر مصيرية 
في اتخاذ قرار تمويل مشروع السيما مشاريع ذات طابع تنموي التي تتطمب دراسات متعددة ، ويمكن 

. 24إنجازىا في النقاط التالية
كما كانت القاعدة الرأسمالية لمبنك سواء أصولو أو ودائع الجميور كبيرة كما : موقف رأسمال -1

. تزايدت قدرتو عمى منح القروض ذات استحقاقات أصول و مخاطر أكبر

                                                             
 . 215 ص 2007محمد صبري  األخطاء البنكية  مطبعة النجاح  الجديدة  الدار البيضاء  طبعة - 20
انظر كدلك حسين بمعجوز  مخاطر  صيغ التمويل  في البنوك اإلسالمية  و البنوك الكالسيكية  دراسة - 21

 .90 ص2013مقارنة  مؤسسة الثقافة  الجامعية  اإلسكندرية  
 ص 2015عبد الرزاق حبيب  خديجة خالدي  أساسيات العمل المصرفي  ديوان المطبوعات الجامعية - 22

216 . 
 المخاطر االئتمانية من وجيتي النظر المصرفية و القانونية منشاة المعارف  عبد الحميد ألشواربي إدارة- 23

 .110 ص 2002
 ص 2015عبد الرزاق حسين  خديجة خالدي أساسيات العمل المصرفي  ديوان المطبوعات الجامعية - 24

217 
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أثر الظروف االقتصادية سواء المحمية أو اإلقميمية بحيث تساعد الظروف االقتصادية و القانونية - 2
والسياسية المستقرة عمى وجود سياسة ائتمانية مستقرة و مناسبة لتشجيع دفو عجمة النمو االقتصادي 

. عن طريق دور البنوك الفعال في تنشيطيا عبر القروض الممنوحة
كفاءة و خبرة القائمين عمى االئتمان و اإلقراض في المجاالت المختمفة و إلماميم بقواعد  -3

التطبيق الجيد لمفيوم النشاط لمبنك في منح و تنفيذ التسييالت البنكية طبقا لمقوانين و األعراف 
. 25البنكية و في حسن تقدير حجم المخاطر و إدارتيا
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   La législation Algérienne oblige les professionnels à protéger les 

secrets sous leur garde, dans le cas contraire leur responsabilité civile 

ou pénale sera engagées
(1)

. 

   De ce point de vue, le banquier en tant que professionnel, sera 

responsable au cas ou il divulguera les informations et renseignements 

en sa connaissance, acquis soit directement dans le cadre de son 

activité habituelle, ou dans un cadre plus large lui donnant la 

possibilité de prendre connaissance de certains renseignements sur 

l’activité bancaire.                                                                                                             

   Toutefois, il faut préciser que le banquier n’est pas considéré 

responsable lorsqu’ il fait circuler des informations entre collègues 

dans le cadre de leurs activités bancaires ordinaires au sein de leur 

institution pour des raisons professionnelles nécessaires ; seules les 

informations communiquées à un tiers situé en dehors de cette sphère 

censé non concerné, peuvent être considérées comme divulguées. 

   Même dans ce dernier cas, la législation autorise certaines personnes 

et autorités à prendre connaissance de l’activité bancaire dont certains 

aspects sont considérées confidentiels
(2)

, comme nous le montrerons 

au cours de ce développement. 

   C’est le cas aussi dans le cadre de la coopération internationale et 

échanges interbancaires, ou lorsque une règle internationale donne 

droit a certaines personnes ou organismes internationaux d’effectuer 

des contrôles dans   la lutte contre le crime organisé, la fuite fiscale, le 

blanchiment d’argents etc…
(3) 

 Ainsi,  avons-nous cerné d’une manière globale le cercle ou peut se 

situer l’infraction de divulgation du secret bancaire, reste à définir les 

éléments constitutifs de cette infraction et les sanctions prévues par la 

loi, c’est ce qui constituera le développement suivant.
 

1- Le cadre légal du délit de divulgation du secret bancaire  

   Il faut d’abord signaler qu’avant la loi sur la monnaie et crédits de 

2003
(4)

, aucun texte juridique ne considérait d’une manière explicite la 

révélation du secret bancaire, comme une infraction. 

   L’article 301 du code pénale en énumérant les concernés par la 

divulgation du secret professionnels ne cite pas nommément le 

banquier
(5)

. 
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   Il stipule : « les médecins, chirurgiens, pharmaciens, les sages-

femmes, ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou par 

profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secret 

qu’on leurs confie qui hors le cas ou la loi les oblige ou les autorise à 

se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis d’un 

emprisonnement d’un mois a six mois et d’une amende… ». 

   Cette conception a devisé les auteurs à son époque entre ceux qui 

considèrent que les banquiers sont concernés par la nécessité de 

protéger le secret bancaire, et la   doctrine a élaboré dans ce sens le 

critère du « confident nécessaire » qui n’est autre que toutes personnes 

disposant sous sa garde d’actes ou informations à caractère 

confidentiel, y compris le banquier. 

Même l’article 301 peut être considéré comme accréditeurs de cette 

thèse en précisant « …toutes personnes dépositaires par état ou 

profession ou par fonction permanente ou temporaire, des secret qu’on 

leur confit… » Inclut forcement les banquiers. 

   Et ceux minoritaires qui considèrent que le banquier n’est pas 

concerné dans ce cas, parce que selon eux, si le malade est obligé de 

se confier au médecin, tel n’est pas le cas pour les personnes en 

relation avec la banque qui ont le choix entre cette dernière et le 

placement de leur agent autrement, par exemple en bourse ou comme 

crédit immobilier etc.…
 (6)

 

   Mais d’une manière générale la doctrine acceptait à cette époque 

l’idée que le   banquier est concerné et donc l’article 301 du CPA lui 

serait applicable, sinon, et vu la position sociale et économique 

stratégique de la banque, elle perdrait de sa crédibilité et tout le 

système bancaire sera remis en cause avec toutes les conséquences qui 

peuvent en  d’écouler. 

   Toutefois, et selon cette ancienne conception, le banquier ne sera pas 

jugé avec la même sévérité que le médecin dans sa tenue du secret 

professionnel. 

   Aujourd’hui toutes ces divergences sont dépassées par la nouvelle 

législation, après l’avènement de la loi 03-11 relative a la monnaie et 

aux crédits, surtout dans son article 117 stipulant que : « sont tenus au 

secret professionnel, sous peine de sanctions prévues par le code 

pénale :  

- Tout membre d’un conseil d’administration, tout commissaire 

aux comptes et toutes personnes qui à un titre quelconque, participe ou 

a participé à la gestion d’une banque ou d’un établissement financier 

ou qui en est ou a été employé. 

 

Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des banques et 

des établissements financiers dans les conditions du présent livre. »
 (7)

 



  2018جانفي  – خامس          العدد ال                         مجلة قانون العمل و التشغيل                 
 

3 

    

   Cet article ne laisse transparaitre aucune équivoque, désormais le 

banquier est tenu de sauvegarder les secrets professionnels sous sa 

garde à l’ occasion de son activité bancaire et toute défaillance de sa 

part le mettra sous la coupe du code pénal. 

   Ce même code énonce « il n’ya pas d’infraction ni peine ou de 

mesure de sureté sans loi »
 (8)

, et cette loi existe actuellement, reste son 

interprétation restrictive, parce qu’il y va de la liberté des personnes 

dans les cas graves, sachant que cette liberté est protégée par des 

valeurs républicaines contre toute forme d’atteinte et les institutions 

aussi bien que la société doivent y veiller
(9)

. 

   Ainsi le juge est appelé a se plier a cette exigence, car l’état de droit 

garantit au citoyen la protection contre toute forme d’abus découlant 

d’une mauvaise interprétation de la loi, notamment celle émanant du 

juge. 

   Il y va aussi de la notoriété des banques et la confiance que lui 

accordent les citoyens, surtout du point de vu du rôle très important 

qu’elles jouent au sein de la société, et qui doit rester intact. 

   Nous avons vécu en Algérie des épisodes dramatiques lorsque des 

banques privées Algériennes se sont avérées en fin de compte de 

simples relais à des opérations frauduleuses, et l’impact négatif de cet 

événement sur l’opinion générale et l’ordre public
(10)

. 

   Ceci illustre le positionnement de la banque dans le mental 

individuel aussi bien que collectif, et pour que cette position s’éternise 

il faut que la banque ainsi que la société et les institutions contribuent 

a la consolidation de la bonne gouvernance des banques dans le cadre 

du respect des lois et des principes généraux parmi lesquels la 

nécessité de protéger le secret bancaire. 

   L’élément légal ainsi défini, nous aborderons le deuxième élément. 

2- Le facteur moral du délit de divulgation du secret 

bancaire : 

   A titre de comparaison, nous relevons dans le droit français l’article 

121-3 du code pénal qui stipule : « il n’est ya point de crime ou de 

délit sans intention de le commettre ». 

   Il n’existe pas en droit pénal algérien un article semblable, 

néanmoins la jurisprudence et la doctrine sont tellement élaborées à ce 

sujet que le juge algérien n’omet pas un tel élément fondamental dans 

la constitution de l’infraction.  

  Ceci d’une part, et d’autre part on peut déduire cet élément des 

dispositifs du code pénal et d’autres  textes répressifs spéciaux ; à titre 

d’exemple l’article 301 du code pénal Algérien considère les 

dépositaires du secret professionnel cités dans cet article, coupables 

s’ils « révèlent » ce secret. 
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     Or le verbe révéler évoque chez l’auteur de la révélation une 

volonté de se délier d’un secret, c’est du moins ce que l’on peut 

déduire de la définition du dictionnaire français donnée à ce verbe 

dans les termes suivants : 

« Faire connaitre ce qui était inconnu, c'est-à-dire secret » 
(11)

 

      Il revient au juge de se convaincre de l’existence de cette volonté 

chez l’auteur du délit, c'est-à-dire établir les preuves que son intention 

était dirigée volontairement vers l’exécution de son forfait, à défaut il 

ne pourra être condamné, sauf s’il existe d’autres éléments persuasifs 

confirmant sa culpabilité. 

      Ajoutant à cela que « la révélation » ne se limite pas uniquement à 

la communication des informations considérées secrètes, son champs 

englobe « la confirmation d’une rumeur » ou encore le fait de donner 

« des précisions qu’on est seul à connaitre ». 
(12)

 

     Aussi, il n’est pas indispensable de démontrer que l’intention du 

banquier en révélant des informations secrètes, voulait en 

conséquence nuire à une personne, il suffit d’établir sa conscience à 

transgresser la loi pour qu’il soit coupable de violation consciente des 

articles 301 du CPA et 117 du code Bancaire. 

     Confirmant l’idée soulevée précédemment à savoir l’interprétation 

stricte de la loi pénale , c'est-à-dire l’obligation imposée au tribunal 

d’établir l’existence de cet élément pour pouvoir prononcer une 

condamnation en se basant sur l’article 121-3 du code pénal Français , 

la cour de cassation a prononcé un verdict le 09 février 2000 précisant 

que :  

       «  le banquiers qui communiquent ,  à la demande  d’une 

personne, des relevées de compte bancaires concernant le propre frère 

du demandeur , ne se rendent pas coupables de violation du secret 

professionnel , dès lors qu’ils n’avaient pas conscience de 

communiquer des informations couvertes par le secret bancaire ; en 

l’espèce ils ont pu légitimement croire à l’identité de personne entre le 

demandeur des informations et le titulaire du compte , cette croyance 

étant révélée par les courriers adressés par les prévenants comme 

s’adressant au titulaire du compte  et non à un tiers ». 
(13)

 

Il est légitime de se demander si le juge algérien est tenu par le même 

principe, sachant l’inexistence d’une disposition dans le code pénal 

algérien comparable à celle du l’article 121-3 du code pénal français, 

Quoique la jurisprudence d’une façon générale et la doctrine 

algérienne particulièrement soulèvent l’importance de l’élément moral 

dans les concrétisations de l’infraction. 

Ceci est important non seulement pour déterminer la culpabilité ou 

non du prévenu, mais aussi pour la qualification des faits. 
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Dans la pratique le juge pénal Algérien dégage généralement cet 

élément des dispositions légales en relation avec le fait incriminé. 
(14)

 

Il me semble que cette situation est avantageuse pour le juge algérien 

dans l’établissement de la culpabilité ou non de l’accusé, dans le cas 

ou ce dernier ferait prévaloir sa méconnaissance ou son inattention de 

commettre le forfait, ce qui n’est pas le cas pour le juge français tenu 

par l’interprétation stricte de l’article 121-3 du code pénal français. 

Il faut noter enfin que la notion du secret bancaire n’est absolument 

pas opposable à tous puisque l’article 117-3 du code de la monnaie et 

du crédit annonacée ; « … sous réserve des dispositions expresses des 

lois, le secret est opposable à toutes les autorités sauf :  

- L’autorité judicaire agissant dans le cadre d’une procédure 

pénale. 

- Aux autorités politiques tenues de communiquer des 

informations aux institutions internationales habilitées, notamment 

dans le cadre de la lute contre la corruption, le blanchiment de l’argent 

et le financement du terrorisme. 

- A la commission bancaire ou à la banque d’Algérie qui 

peuvent transmettre des informations aux autorités chargées de la 

surveillance des banques et établissements financiers dans d’autres 

pays , sous réserve de réciprocité , et à condition que ces autorités 

soient elles mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes 

garanties qu’en Algérie , le liquidateur d’une banque ou d’un 

établissement financier peut aussi être rendu destinataire des 

informations nécessaires à son activité ».
 (15)

  

Selon certains auteurs français, l’administration fiscale peut être 

en droit de regarder les comptes des clients des banques pour se 

renseigner et déceler d’éventuelles fraudes, et tout ceci dans le cadre 

de l’intérêt général et l’ordre public.
 (16)

  

Lors des procès civiles ou s’affrontent des conflits privés et lorsque 

le banquier n’est pas partie, il n’est pas tenu de fournir son 

témoignage ou des documents sauf autorisation de son client, pour 

éviter qu’ils soient à charge contre lui. 
(17)

 

De sa part, le code civil algérien autorise les banques à 

communiquer des informations avec l’accord de son client ou son 

héritier, ainsi que le représentant de la personne morale. 

Dans toutes ces dérogations légales, le banquier ne sera pas considéré 

comme responsable de divulgation du secret bancaire et donc c’est la 

volonté de la loi qui se substituera à la sienne, et donc il n’y a pas un 

élément moral à rechercher dans ce cas lors d’un procès,  sauf si 

d’autres facteurs et événements entreront en jeu et plaideront en sa 

défaveur entrainant sa culpabilité. 
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Ainsi la révélation du secret, ne peut être imputée au banquier dans les 

cas, et pour qu’il soit responsable, il faut que l’information révélée ait 

un caractère confidentiel et secret, et c’est ce qui constituerait le 

troisième élément de l’infraction que nous étudierons dans ce qui suit : 

3- L’élément matériel du délit de divulgation du secret 

bancaire : 

            Nous avons précisé précédemment que l’élément matériel 

consiste à faire transmettre matériellement des informations censées 

secrètes de leur dépositaire à un destinataire normalement non 

autorisé. 

   Aussi, nous avons précisé que l’existence de l’élément intentionnel 

est primordiale pour que cette opération soit qualifiée de délit. 

   Même dans ce cas, il faut que cette opération soit consommée 
(18)

 

puisque la tentative n’entrainera pas de poursuite en droit pénal 

Algérien, lorsqu’il s’agit du délit, de même que l’imprudence (par 

exemple laisser un dossier ouvert, ou parlé au téléphone a haute voix 

d’information secrète …) ne peuvent entrainer éventuellement que des 

sanctions disciplinaire, voir des réparations civiles.
 (19)

 

   La jurisprudence précise ; « le délit de violation d’un secret 

professionnel est institué non seulement dans l’intérêt général pour 

assurer la confiance qui s’impose dans l’exercice de certaines 

professions, mais également dans l’intérêt des particuliers, pour 

garantir la sécurité des confidences que ceux-ci sont dans le nécessité 

de faire à certaines personnes du fait de leur état et de leur 

profession ».
 (20)

 

   De cette jurisprudence se dégage le fondement du concept de secret 

professionnelle qui n’est autre que l’intérêt général d’une part et 

l’intérêt particulier. 

   La protection de l’intérêt général renvoie à la nécessité de la 

protection de la confiance mise  par les personnes dans un 

professionnel, en requérant ses services ; cette confiance ne doit  en 

aucun moment souffrir de doute, il y va de l’intérêt de la société des 

professionnels en particulier et de l’ordre public en général. 

 Nous avons déjà précisé que la perte de confiance dans le 

professionnel, engendrera des conséquences inattendues dont une 

appréhension individuelle  et collective envers la profession 

concernée ; et s’il s’agit du banquier, c’est tout l’ordre économique 

qui sera en question et par conséquence tout l’ordre politico-social, la 

crise économique de 1929 en est  la meilleure illustration. 

   Au delà de l’intérêt général, la protection du secret bancaire, 

concerne aussi l’intérêt particulier sous la forme de la protection de la 

vie privé, atteinte si un acte matériel consommé, répréhensible par la 

loi, tel que nous l’avons déjà précisé, serait commis par  quiconque 

censé la protéger, notamment les banquiers.
 (21)
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   Quoique ne bénéficiant pas de définition légale, les différents textes 

juridiques (constitution, lois et règlements) donnent des exemples de 

la vie privé à protéger, dont le code pénal et le code de la monnaie et 

du crédit. 

   En droit français, l’article 09 du code civil précise : « chacun à droit 

au respect de sa vie privé, les juges peuvent sans préjudice de la 

réparation du dommage prescrire toute mesure, tel que séquestres , 

saisies et autres , propre à empêcher ou faire cesser une atteinte à 

l’intimité de la vie privé ; ces mesures peuvent , s’il y a urgence être 

ordonnées en référé ». 

   La jurisprudence française de sa part essaye chaque fois de cerner  

« le concept de la vie privé » dans des exemples concrets, elle a même 

précisé : « que l’atteinte à la vie privé est indépendante du monde 

compassionnel, bienveillant ou désobligeant sur lequel elle est 

opérée ».
 (22)

 

   Ce qui signifie qu’a chaque fois qu’il y a atteinte à la vie privé 

aucun motif ne peut être évoqué pour la justifier. 

   C’est ce que nous avons déjà précisé dans notre étude sur l’intérêt de 

l’existence de l’élément intentionnel dans la commission de l’acte 

répréhensible comme élément de l’infraction de dévoiler le secret 

bancaire, sans toutefois rechercher si l’intention est dirigée vers une 

nuisance ou non. 

La jurisprudence a ajouté dans ce dernier cas, qu’il n’est pas 

nécessaire de  rechercher la ‘’bonne intention’’, car il suffit que la vie 

privé soit atteinte pour considérer l’acte comme infraction. 

C’est l’acte matériel lui-même qui est pris sans considération pour tout 

autre facteur autre que l’élément légal et moral, pour établir 

l’existence de l’infraction.  

4- Les assises légales dérogeant au principe du secret 

bancaire : 

    Nous citons dans ce paragraphe les différents textes qui mettent en 

échec le principe du secret bancaire pour des raisons différentes 

notamment le blanchiment d’argent. 

    Dans ce cadre la loi 02-11 du 24 décembre 2002 comportant loi de 

finance de 2003
(23)

  surtout dans ses articles 105 et 106 permet à la 

cellule de traitement du renseignement financier de reporter 

l’exécution ou le gel de toute opération bancaire lorsque les comptes 

d’une personne font l’objet de soupçon. 

     Cette possibilité est offerte à la cellule sur un plan conservatoire et 

limité dans la durée soit 72 heures. 

     Il est à noter que cette loi insiste dans son article 104 sur le fait que 

le principe du secret bancaire ne peut être dans ce cas opposable à 

ladite cellule. 
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     Le code pénal de son coté surtout pour ce qui concerne le 

blanchiment, d’argent permet des dérogations au principe du secret 

bancaire. 

     Ainsi la loi 04-15 du 10 novembre 2004 dans son chapitre n°03 a 

introduit  08 nouveaux articles dans le  code pénal à partir du  389bis  
(24) 

pour criminaliser certaines activités parmi lesquelles  , celles  

utilisant la banque comme voie de blanchiment et de dissimulation de 

biens frauduleux, et bien entendu le secret professionnel ne peut être 

opposable dans ce cas à toute autorité habilité par la loi à enquêter sur 

ce sujet. 

     Toutes ces mesures juridiques seront  réévaluées par l’article 117 

du code de la monnaie et du crédit, lorsqu’il permettra à certaines 

autorités de prendre connaissance sur nombre de secrets 

professionnels, surtout lorsqu’il s’agira d’une procédure pénale. 

     Lorsque la cellule de traitement du renseignement financier reçoit 

une déclaration de soupçon de la banque ou de toute autre personne 

habilitée,  elle envoie le dossier au procureur qui ouvrira 

éventuellement une enquête, et dans ce cas, aucune opposition ne sera 

faite à cette procédure sur  la base de quelque motif que ce soit, même 

s’il  évoque  la nécessité de   protéger le secret professionnel.  

      De sa part, le code pénal à travers la loi 06-22 du 20 décembre 

2006 
(26)

 permet au juge d’instruction ou aux officiers sous sa 

juridiction d’entreprendre les enquêtes le jour ou la nuit lors de 

certaines infractions nommées dans l’article 06 du code de la monnaie 

du crédit. 

      Pour ce qui est de la loi n°05-01 du 06 février 2005 
(27) 

relative à la 

lutte contre le blanchiment d’argent et le financement de terrorisme, 

elle a entrepris la refonte  des procédures pénales en ce qui concerne le 

secret bancaire, puisque les infractions concernant le blanchiment de 

l’argent ou le financement de terrorisme ne seront désormais plus        

couvertes par la nécessité  de protéger  le secret professionnel. 

     Dans le cadre de la lutte contre la corruption, une loi a été 

promulguée le 20 février 2006 sous le n°06-01  pour mettre à niveau  

cette lutte avec la législation internationale  ainsi qu’avec les 

conventions internationales adoptées par l’Algérie, et permettre  par 

conséquent  une participation algérienne efficiente dans ce cadre. 

     Cette loi invite les banques et les institutions financières à respecter 

les mesures de contrôle interne permettant  la détection et la 

prévention des opérations de blanchiment d’argent. 

     Ce dispositif légal aussi impressionnant  soit il, reste dans le fait 

insuffisant, car les organisations criminelles détectent parfois la faille 

par  laquelle, elles peuvent infiltrer leurs agissements frauduleux, c’est 

ce que nous constatons au vu des affaires traitées dans les tribunaux 

aussi bien nationaux qu’internationaux. 
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     Cette réalité soulève la question de l’utilité de la levée du secret 

bancaire dans certaines situations,  engendrée par  un dévoilement de 

la vie privé. 

   On se demande dans ce cas, comment peut on  concilier la lute 

contre les activités frauduleuses qui  exige la levée du secret 

professionnel, avec la sauvegarde en même temps des intérêts 

particuliers, notamment le  bénéfice de la nécessité de la protection de 

la vie privée. 

     On serait  aussi appelé à se demander  , dans quel mesure peut on 

protéger le détenteur du secret professionnel de se voir un  jour 

entrainé dans une démoralisation obligée voir d’être inculpé 

d’infidélité aux principes qui guident sa profession. 

   Ceci démontre que loin des textes, il y’a des  équilibres moraux qui 

entretiennent le maintien du respect de la société envers les 

professions parmi lesquelles et par excellence celle du banquier. 

   L’éthique et la déontologie entrent parfois  en conflit  avec la réalité 

en particulier juridique, car  le législateur pour maintenir les grands 

équilibres au sein de la société,  il agira à l’encontre ou sacrifiera  

certains principes devenus mineurs à ses yeux devant l’ampleur de 

nouveaux phénomènes envahissants surtout s’ils sont en inadéquation 

avec les intérêts primordiaux de la société. 

   Cette situation exige l’introduction d’une dimension humaine dans 

la formation et la préparation  psychologique du personnel,   afin qu’il 

soit apte à  s’adapter avec toutes nouvelles mesures mise en place par 

une nouvelle législation qui contrarierai les principes auxquels il s’est 

habitué.
 (28)

 

   Cette opération  doit être menée avec le  personnel  dans un sens de 

plus de responsabilité   en tempérant   parallèlement  ses 

susceptibilités et en renforçant la confiance qu’il a dans ses 

convictions et dans ses  principes lesquelles toutefois, il doit  le savoir, 

ne sont pas éternellement immuables ,  ce qui l’aiderai à accéder à une 

meilleure gestion  des conflits de  quelque nature que ce soit.  

    La souplesse doit être respectée dans la définition des règles 

internes aptes à assimiler la nouvelle situation  introduite  par cette 

récente législation qui  ramène avec elle maintes contraintes qui ont 

bousculé certaines certitudes bancaires,  notamment l’obligation faite 

au banquier de déclarer ses soupçons à des autorités autres que 

bancaires , la levée  du  secret bancaire par ceux qui sont censé le 

protéger etc... 

     Sur un autre  plan Les N TIC contribuent d’une façon efficace à la 

bonne gestion des contrôles, mais elles engendrent d’autres parts des 

risques qui peuvent avoir un impact négatif sur  la démarche d’une 

activité saine et dénuée de risques. 
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      L’un des risques est la facilité et la confiance mise part le banquier 

dans cette technologie qui n’est pas totalement imperméables, et des 

risques de fuites d’informations restent du domaine du probable ;  ceci 

entrainerait l’éventualité  de la responsabilité de ce dernier aussi bien 

pénal que civil, avec la conséquence  des sanctions qui en découlent. 

      Aussi , est-il utile de rappeler que les prestations en matière IT de 

support , doivent fournir un très haut degré de sécurité de données 

pour éviter tels risques  et parer à toute conséquences négatives pour 

le banquier. 
(29)

 

      Toujours dans le cadre de cette dimension humaine, il est utile de 

rappeler aussi que les exigences de ces nouvelles transformations 

aussi bien sur le plan juridiques que technologique exigent d’autres  

formations préalables ou continues du personnel banquier en vue de 

l’adapter à ces nouvelles transformations, pour  une meilleure 

maitrise, d’abord de soi même, ainsi que de l’outil juridique et 

technologique. 

      Ceci éviterai pour ce personnel les risques de tomber souvent dans 

l’erreur, et notamment celle du divulguer le secret dont il est censé 

protéger. 

      Ce genre de formation, élèverait le degré de professionnalisation à 

double titre, aussi bien sur le plan de sa spécialité en tant que banquier 

que sur le plan de la maitrise de l’outil juridique et informatique. 

      Ces actions aboutiraient fatalement sur un personnel méthodique 

et qualifié loin de l’autosatisfaction, la facilité et la confiance 

démesurée en soi, qui peuvent conduire à l’erreur avec toutes ses 

conséquences négatives sur plus d’un plan, notamment celui des 

sanctions comme développées précédemment.  

      En fin de compte, la prise en charge de la dimension humaine a 

pour conséquence une meilleure maitrise  par le banquier de ses 

moyens   psychologiques, théoriques et pratiques, dans la mesure où 

cette maitrise contribuera surement à l’avènement d’une efficacité 

optimale dans la gestion des données et de leur protection.  

      Il est à noter dans ce  cadre que l’émancipation du personnel 

s’effectuera en adéquation avec les nouvelles exigences juridiques et 

technologiques, différentes sur plusieurs  plans de celles avec 

lesquelles  nos banquiers  avaient l’habitude d’interagir,   car ceci leur 

éviterai  tout procès, moral  ou autre, endogène ou exogène. 

        Cette évolution dans les mentalités et dans les actes  aboutirait 

sans doute sur la  sauvegarde de l’éthique et de la déontologie  de la 

fonction du banquier. Au même titre que l’élévation de l’indice de 

l’efficacité et de la rentabilité de  l’activité bancaire quotidienne, et 

minimiserait par la même occasion les chances de l événement d’une 

faute et de ses conséquences aussi bien sur la profession que sur le 

professionnel.  
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Conclusion : 
         En conclusion, et à la lumière de la législation bancaire actuelle, 

l’acte de divulguer le secret bancaire  est désormais punissable en 

vertu de la loi pénale, ou éventuellement par un texte particulier ou 

tout autre convention ou texte dans le cadre de la coopération 

internationale, mais toutefois en considérant  les exceptions   telles 

qu’énumérée dans l’article 117 du code bancaire, et elles ne sont pas 

d’une moindre importance.  

       C’est vrai que ces dérogations constitueraient des entorses au 

principe de la protection du secret bancaire et par conséquent portent 

préjudice au dogme de la protection de la vie privé. 

       Mais puisque parfois « nécessité fait loi » et devant l’ampleur de 

la criminalité financière, les états  ainsi que la communauté 

internationale se trouvent obligés à déroger de la règle et faire des 

concessions en faveur de la lutte  prioritaire contre la criminalité. 

        Faire prévaloir l’intérêt général sur l’intérêt particulier lorsque la 

nécessité l’exige,  dans les limites tolérées par la loi et les principes 

généraux du droit,  est une situation admissible normalement en droit 

public, mais reste exceptionnelle en droit privé. 

       Pour le banquier habitué à évoluer par excellence dans une sphère  

de droit privé , il se sent bousculé dans son for par les nouvelles 

réformes, et doit se délester de certaines croyances  et usages ; tel la 

nécessité de protéger toujours  le secret bancaire et donc la vie privée, 

et toute défaillance  de sa part entrainerait fatalement une sanction; et 

doit aussi s’adapter aux nouvelles certitudes aptes à tanguer 

simultanément, tantôt vers le tolérable et tantôt  vers l’intolérable ;  

être sanctionné ou ne pas l’être selon le cas, pour avoir divulguer par 

exemple un secret professionnel. 

        Une formation lui serait souhaitable pour  lui éviter de tomber 

dans la faute et  ses conséquences, et pour l’adapter 

psychologiquement et professionnellement avec ces  nouveaux 

concepts inhabituels  exigés par la lutte  contre une criminalité 

toujours en évolution. 
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